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Our Vision: 

 

In the beginning all people were one nation (Holy Qur’an, 2:213) 

Throughout human history, peace has always been the ‘primary 

state’ and war the ‘accidental state’. Peace is beautiful, 

compassionate and constructive, while war is fearsome, 

merciless and destructive. Unfortunately, despite this, war has 

been one of 20th century’s most major problems, and has proved 

to be the symbol of the beginning of the 21stcentury. As 

portrayed by the contemporary history of international relations, 

particularly in the Middle East and Central Asia, war is not the 

solution, nor is it constructive or helpful in solving problems; 

rather, it causes problems and is the root of the continuation of 

violence, instability and insecurity. 

War is not the solution to the differences between governments 

and nations. Only with peace which is based on justice, i.e. ‘Just 

Peace’, can we reach a stable and permanent solution to our 

differences. Diplomacy and constructive dialogue which take into 

consideration the rights of both parties, is the only path to 

establishing ‘Just Peace’, stability and world security. Our aim is 

to change international relations with the active participation of 

nations on the basis of ‘Just Peace’. 

Let there be a group among you who will invite others to good. 

(Holy Qur’an, 3:104) 

We, as part of the international network of intellectuals, are able 

to play an important and constructive role in the establishment 

of mutual understanding, of dialogue and in the reduction and 

amelioration of global problems. Our intention is to provide 

solutions and means for the positive and just cooperation of 

nations with each other, and to reach this end independent of 

governments, through a realistic understanding of nations and 

governments from each other, and through clear, truthful and 

constructive dialogue. 



 

The Principles of Establishing ‘Just Peace’: 

1. Establishing justice between the countries of the South 

and the North. 

2. Mutual respect between different nations and different 

governments. 

3. Respecting and considering the valid interests of all 

parties which have a vested interest in any given conflict. 

4. Thinking globally and acting against extreme nationalism. 

5. Realistic understanding of the realities of the world. 

6. Upholding and respecting human rights and the principles 

of democracy. 

7. Accepting and moving towards the destruction of weapons 

of mass destruction throughout the world/on a global 

scale 

Our priorities in the current situation are to analyse the issues 

and problems of conflict-zones such as those of the Middle East, 

the Persian Gulf and Central Asia. 

Our tools for aiding in the establishment of world peace are: 

1. Inviting and facilitating for intellectuals from different 

parts of the world to engage in dialogue with each other. 

2. Dialogue between intellectuals and international 

organizations. 

3. Preparing the groundwork for dialogue between on the 

basis of mutual respect between opposing governments. 

4. Organising international scientific conferences dealing 

with regional and global issues. 

5. Publishing scientific research work on peace studies in the 

form of books and journals. 

6. Providing education internationally on the culture of 

dialogue, understanding, compromise, justice, freedom 

and spirituality. 

We are a private, non-governmental organisation. Our offices 

are based in Europe and the Middle East. 
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Egypy’s Negotiations at The Camp David Accords: 
A Ccase of Personalized Authoritarian Rule 
Yosra El Gendi 
 
Department of Political Science 
American University in Cairo, Egypt 
 

 

ABSTRACT 
The Camp David Accords, signed in 1978, have removed Egypt 

from the Arab-Israeli conflict and has returned back Sinai to Egypt 

after its occupation by Israel in the 1967 war. However, this came 

through a number of concessions that were not reciprocated on the 

Israeli side. This includes the demilitarization of the Sinai, the 

timing of the withdrawal of the Israeli forces and the placement of 

UN forces on Egyptian territory. This paper aims to explain these 

concessions. This paper argues that they can be explain using a 

three-fold theory. First, the Egyptian system relies too much on the 

person of the president, in a form of personal authoritarian rule, who 

has more powers than his official position gives him. In the Camp 

David negotiation, this overarching power was particularly seen in 

how Sadat handled the negotiations, giving concessions at will 

without any institutional checks. In addition, his structural approach 

to negotiations, with his focus on the actor that has more power, 

made him put so high a stake on Carter, seen by him as the most 
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powerful player to pressure Israel. This structural approach to 

negotiations made Sadat overlook the importance of strategy and 

tactics. In addition, Sadat’s self-perception and belief that persons 

and not institutions matter impacted his decision making style and 

the negotiations and made him disregard his adviser’s 

recommendations to change his mind.  

 

INTRODUCTION 
On September 17, 1978, Egypt and Israel signed two agreements. The ‘Camp 

David Accords’, as the agreements came to be known, are composed of two 

documents. On the one hand is "the Framework for the Conclusion of a Peace 

Treaty between Egypt and Israel" concerned with the Sinai and explicitly 

stated the withdrawal of Israel from the Sinai which has been occupied in the 

1967 war (with various concessions given to the Israelis). The accords also 

stated that Egypt and Israel had to sign a ‘peace treaty’ within three months of 

the accords (see Egypt – Isreal Section, Framework for Peace in the Middle 

East). On the other hand, the "Framework for Peace in the Middle East" 

related to the Arab Israeli conflict stated that future negotiations between the 

Arab neighbors and Israel will have to be held for withdrawal from other Arab 

territory to be carried out (see Preamble). As a result, while Israeli continued 

to occupy Arab territory, Egypt would be in peace with Israel with full normal 

relations between them. Thus the accords provided the separation of Egypt 

from the Arab-Israel conflict and from the Arab world.  

 

 

As for the Egyptian gains, the accords have removed Egypt from the Arab-

Israeli conflict and has returned back Egyptian sovereignty over Sinai 

(Fahmy, 291). However, this was done with many concessions to the Israeli 

side. First, Sadat agreed to sign a peace treaty with Israel while Israel was still 

occupying a good portion of the Sinai. The accord concerning Egypt read that 

"between three to nine months after signing the peace treaty all Israeli forces 

will withdraw east of a line extending from a point east of Arish to Ras 

Mohamed" (See Interim Withdrawal, The Framework for the Conclusion of a 

Peace Treaty between Egypt and Israel). This delay was a questionable 

concession on Egyptian security and sovereignty. Second, demilitarizing the 

Sinai would be a major concession given to the Israelis that was another 

limitation on Egypt's sovereignty (Kamel, 292). Moreover, UN forces were 

placed on Egyptian territory without any similar arrangement on the Israel 

side. This arrangement seems to point to Egypt as the party likely to violate 

the agreement. Third, on the stationing of forces Egypt agreed to station its 
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first forces about 300km away from the international border with Israel by 

stationing only one army division within 50km east of the Suez Canal. On the 

other hand, it was agreed that Israel would place four infantry battalions only 

3 km away from the international border (See Stationing of forces, The 

Framework for the Conclusion of a Peace Treaty between Egypt and Israel). 

What this meant, that it the case of war the Israeli army would have been able 

to enter Egyptian territory long before the Egyptians would be able to 

mobilize their army and get to Israeli side. As we can see, the agreement 

limited Egypt’s sovereignty and over the Sinai and hence jeopardized its 

security.  

 

Concerning the Palestinian issue the Camp David Accords turned down on the 

requirement for national self-determination for the Palestinians. The 

"Framework for Peace in the Middle East" signed at Camp David reads that 

"full autonomy will be granted to the inhabitants (of West Bank and Gaza) 

and … the Israeli military government will withdraw as soon a self-governing 

authority has been freely elected by the inhabitants..." (see West Bank and 

Gaza, article A). Full autonomy is substantially different from national self-

determination, as it just grants the Palestinians self rule in the form of 

administrative councils that takes care of their education, health and cultural 

affairs and not a complete sovereignty over the land. According to the 

Framework, after an authority has been inaugurated for three years, 

negotiations on the final status of West Bank and Gaza will take place that 

might or might not result in sovereignty (see West Bank and Gaza, article C). 

In this sense, the accords made the Israeli occupation of the West Bank and 

Gaza legitimate (Telhami, 32). 

 

 

As for the Arab world, the impact of the Camp David agreement was also 

great. By removing the strongest Arab military force from future 

confrontation with Israel, this allowed Israel to attack other Arab countries 

without worrying about a two-front war. In 1981 the Golan Heights were 

annexed and in 1982 Israel invaded Lebanon (Schultze, 60). The Arab world 

was also hostile to the accords as it saw that Sadat had gave up on the 

Palestinian lands to regain the Sinai. The Arab League suspended Egypt’s 

membership in the league and declared a political and economic boycott of 

Egypt. As a result, the headquarters of the League was moved to Tunisia 

(Schultze, 59). The accords and the treaty, however, gave precedence to other 

peace treaties in the region including the 1994 Isreali – Jordanian peace treaty 

and the 1991 Oslo Accords.  
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Despite these storms, the accords and the peace treaty that was signed in 1979 

have managed to survive. Recent discussions of the security of the Sinai, after 

terrorist cells affiliated with ISIS became active, discussed amendments to the 

restriction on Egyptian military troops in the Sinai (al- Masry al- Yawm, 

2012). Israelis however rejected any permanent change to the treaty yet 

temporarily allowed more Egyptian military troops to enter the Sinai to ward 

off the terrorist threat (BBC, 2012). This was one of the concessions made by 

Sadat in the Camp David Accords that was upheld in the treaty.  

 

Research Question 

From the outset, one can see that the Camp David Accords contains many 

questionable concessions on the Egyptian side often without an obligation on 

the Israeli side. The aim of this research paper is to examine the negotiations 

that preceded the signing of the Camp David agreement with emphasis on the 

Egyptian part to try to understand the political 'backstage' that led to these 

concessions on the Egyptian side and thus the treaty’s conclusion. How were 

the negotiations that led to such agreements managed on the Egyptian side? 

What explains these concessions on the Egyptian part and how were they 

given? To what extent did the Egyptian team fall to US and Israeli pressures 

and how? What was the decision making styles within the Egyptian team? 

Ultimately, the paper questions whether the Camp David negotiations were a 

success or a failure for Egyptian diplomacy. 

 

METHOD 

This paper shall consult with the memoires of two Egyptian former foreign 

ministers Ismail Fahmy (foreign minister from 1973- 1977), who resigned 

after Sadat’s visit to Jerusalem and Mohammed Kamel (foreign minister from 

1977-1978) who attended the Camp David negotiations and resigned one day 

afterwards without signing the accords (Middle East Institute, 118). It will 

also rely on the account of William Quandt who was present in the Camp 

David negotiations as a senior staff of the US. National Security Council, as 

an attempt to balance off the Egyptian account, which is highly negative of 

the accords. Further secondary literature will be used to be able to construct a 

picture of the Camp David negotiations. 

 

THEORY  

This paper argues that these questions can be answered by three- fold theories. 

The first pertains to a form of personal authoritarian rule that marked the 

Egyptian political system since the 1952 Revolution. This theory argues that 
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the Egyptian system relies too much on the person of the president who has 

more powers than his official position gives him. I argue that in the Camp 

David negotiation, this overarching power was particularly seen in how Sadat 

handled the negotiations, giving concessions at will without any institutional 

checks. In addition, his structural approach to negotiations, made him put so 

high a stake on Carter, seen by him as the most powerful player to pressure 

Israel, which made Sadat overlook the importance of strategy and tactics in 

negotiations. It is also important to throw light on Sadat’s self-perception and 

how it impacted his decision making style and the negotiations, and his 

disregard of his advisers advice.  

 

Foreign Policy Making in a Personal Authoritarian Form of Rule 

The political system of a state has a great effect on its decision making 

processes. In trying to understand the Egyptian's team decision making and 

'bargaining' style one needs to throw light on the decision making processes 

that Egypt’s political system imposed. The Egyptian political system after the 

1952 Revolution has been a strongly presidential system characterized by 

personal authoritarian rule in which the presidential office has sway over the 

other branches of government (Kassem, 1). According to such a system which 

characterizes most less-developed countries, the president is free to make 

political decisions with little domestic constrains as the political institutions 

are usually weak and underdeveloped (Karawan, 251). The extent to which 

the president must reach for his advisers’ opinions in such a system is a matter 

of choice for the president (Hinnebsuch, 99). The individual leader's 

perceptions are the most prominent factor in determining foreign policy 

(Karawan, 251). The president enjoys a freehand in that domain.  

 

However, this decision making process has many weak points that can be 

detrimental to the national interests of a state. That foreign policy is 

monopolized by a single person, it depends totally on his perceptions of the 

situation that might or might not be accurate and can have certain excesses or 

may oversee certain important facts. In an authoritarian system, if the 

presidents insists on his viewpoint the advisers can do little to make him 

change his mind. Thus the entire foreign policy can fall prey to the 

misjudgments of a single person.  

 

Structural Negotiation Approach  

In this framework, that greatly empowers the president, this paper argues that 

Sadat relied heavily on a structural approach in the negotiations. A structural 

approach to negotiation is one in which considers the results of negotiations to 
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be based on the structural characteristic of the particular negotiation 

(Alfredson et al, 9). These features focus primarily on the distribution of 

power among the negotiating parties (Alfredson et al, 10). The main idea here 

is that in any given negotiation, the stronger party will succeed, and the 

weaker party will lose due to the disparity of power (Alfredson et al, 9). Even 

though power itself is a multifarious concept including both hard (military and 

economic) and soft (cultural) power. In realist tradition, which this theory 

originates, power refers to military or economic power or power “on the 

ground” in a given conflict, rather than soft definitions (Alfredson et al, 10). 

In this approach to negotiations, the negotiators focus on the means of the 

negotiation, power, as the “relative power of each party that affects their 

ability to secure their individual rights through negotiations”. The question 

here is how to influence the party with the greater power, as that is the means 

to win the negotiations, rather focusing on the ends of the negotiations . 

 

A weakness is noted in such an approach to negotiation. Mainly, focusing too 

much on power structure between the actors and disregarding other factors 

that can have an impact on the negotiation outcome despite the disparity of 

power. Negotiations outcomes can be drastically different depending on the 

strategies and tactics used (Alfredson et al, 10). Thus this theory 

underestimates the power of negotiating strategies and tactics to affect the 

outcome of the negotiations. This approach also reduces the impact of 

individual characteristics in negotiations, as it sees that individual traits do not 

matter, as they do not impact the structure of power. This weakness in the 

theory will be supplemented by examining the impact of Sadat’s beliefs and 

individual decision making style on negotiations in the cognitive approach. 

 

Cognitive Approach to Leadership Style 

 

The cognitive approach, discussed in this section, assumes that individuals 

tend to operate and perceive matters within their own “psychological 

environment” (Neack, 53). This include their belief sets and their world view. 

As the world around them is very complex, they tend to process only the 

information that agrees with their beliefs and prior understanding (Neack, 54). 

For example, certain beliefs on the role of the president and the the role of 

political institutions in decision making, can all be judged differently by the 

different beliefs that leaders have. In this way, different beliefs and 

understandings, can result in different leadership and decision-making styles.  
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In this sense we aim to interpret Sadat’s decision making style as an extension 

of his cognitive structure of the role of the president and the role of political 

institutions. In order to do that we will examine three main aspects of it. First, 

the type of information that the president seeks to make his decision. Second, 

the openness to his advisers and to oppositional points of view and advice that 

presents a different opinion. This will also assist in making more effective 

well thought out decisions. Finally, the role that institutions play in decision 

making under his leadership, particularly the cabinet and the foreign ministry 

(Gom’a, 13-14) .  

 

SADAT’S BELIEF SET AND DECISION MAKING STYLE  

Even though Sadat inherited from Nasser the tradition of presidential 

dominance over foreign policy, his character aggravated the negative 

consequences of this political system and decision making process. First, 

Sadat believed in the importance of people’s personalities to effect a change 

rather than in systems. He once wrote “In Egypt personalities are more 

important than programs” (in Gom’a, 59). Second, he his role in taking 

actions that would shape the course of history. His self-aggrandizement was 

part of the role he saw of himself (Gom’a, 1986: 59-60). In addition he saw 

himself as a “strategic leader”, giving higher importance to bigger 

overarching picture than handling the technical details and lesser tactics and 

underestimated its importance (Gom’a, 66).  

 

 In that sense he had an authoritative style and he deliberately disregarded the 

advice given to him by professional diplomats or military men (Hinnebuch, 

99). He looked down on his advisers, and claimed that due to his overarching 

position knew more and judged better than they did. In the Camp David 

negotiations, when Nabil El Araby, Director of the Legal Department, 

explained to Sadat that the letters Sadat accepted on Jerusalem were of no 

legal value and was not binding to Israel, Sadat angrily replied, "What you 

have said have went through the right ear and out of the left… You people in 

the Foreign Ministry are under the impression that you understand politics. In 

reality, however, you understand nothing. . . . I am a man whose actions are 

governed by a higher strategy which you are incapable of either perceiving or 

understanding. . . ." (Kamel, 608). As he saw himself as a “strategic leader” 

and that his aides are reduced to followers rather than is advisors. This lack of 

attention, even degradation, of his advisers’ opinions, was a major weak point 

during the Camp David negotiations as we shall see below.  
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Not only did Sadat turn a deaf ear to his advisors, but he also was not much of 

a reader (Fawzi, 117). In this way he avoided structured forms of information 

and preferred unstructured forms. He preferred to have information conveyed 

to him orally or over the phone (Gom’a, 67). But he avoided discussion of his 

decisions before he issues them. He preferred focusing on the headlines and 

avoided dealing with details. Again this was in line with his self-image as 

“strategic” that should not handle the details, but rather deal with the 

overarching matters (Gom’a, 66). Thus, Sadat closed various channels that 

might give him a different viewpoint  

 

Finally, Sadat reduced the role of institutions during his presidency to be that 

of rubber stamps to the decisions that he took. In the rare cases that the 

cabinet discussed foreign policy issues, it was to be informed of a decision 

already taken or to be informed of a new foreign ministry report (Gom’a, 62). 

Even the role of the foreign ministry whose largest role played in designing 

and executing the foreign policy was reduced. As Sadat believed that the 

direct talk with top officials was a more effective strategy than through 

institutions, he left his embassies ill-informed of the content of these 

discussions and reduced the role of his foreign ministers (Gom’a, 62).. This 

pushed four out of six foreign ministers during his presidency to resign. These 

were foreign ministers Ismail Fahmy, Mohammed Riyad, Mohamed Kamel, 

and Mourad Ghaleb (Gom’a, 63). 

 

SADAT’S STRUCTURAL APPROACH TO CAMP DAVID NEGOTIATIONS 

Sadat applied a structural approach to negotiations during the first days of the 

summit. Sadat's main strategy was to try to influence the most powerful actor, 

who he thought was Carter. He tried into an agreement with Carter and relied 

on him to put Israel under pressure to change its position and to sign a 

settlement. Sadat had admitted in the plane on the way to Camp David that 

"the whole matter depends on whether President Carter is willing to play the 

role of a full partner he agreed to and put pressure on Begin to agree or not" 

(Kamel, 491). As, it is the main financer of Israel from the 'needle to the 

rocket', Sadat thought, the United States was the only power that could 

influence the Israel to change its position (Fawzi). For that reason, Sadat 

coordinated his position with Carter "putting virtually all his cards face up on 

the table before (him)" and left him to do the confrontation with Begin 

(Quandt, 209). 

Thus, Sadat focused too much on structure and ignored strategy, which was 

the main weakness of his approach. First, he totally exposed the Egyptian 

political position to the American president without guarantees that they will 
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be of working to maximize Egyptian interests. Second, it totally depended on 

the willingness of President Carter to put pressure on the Israelis. Carter had 

confessed several times that he would not be able to play that role. In 1977, 

Jimmy Carter had told Ismael Fahmi (Egyptian Foreign Minister at the time) 

that he didn't " have the political will to stand against Israel" (Fahmi, 290). 

Moreover, William Quandt, who was present in the Camp David negotiations 

on behalf of the National Security Council, recalls that Carter has promised 

the Israelis repeatedly that he will not use economic or military aid to Israel as 

a form of pressure. Thus the Israelis were safe from any storms; the maximum 

that they can suffer is verbal disagreement with Carter (208).  

 

Sadat’s structural approach thus failed to take into account the reciprocal 

influence Israel has on American decision making. As the pro-Israeli lobby 

influence is decisive in American political decisions and elections, it could 

only be expected that Carter will be under pressure not to anger it if not to 

maximize its benefit. As we will see in the detailed account of the 

negotiations, this influence gave Israel the upper hand in the negotiations with 

the US. Thus the Egyptian strategy was faulty from the start, it was based on a 

miscalculations on the levers of power between Israel and the US and it gave 

too much information without any guarantees to gain.  

 

Most of these issues were noted by Sadat's advisers and many tried to get him 

to be more cautious and tactical with the Carter. Mohamed Kamel, the 

Foreign Minister at the time, specifically had advised Sadat from the outset 

not to present his position until he sees if Carter is willing to put pressure on 

Israel or not (Kamel, 491). However, Sadat ignored his advice and exposed 

his position to Carter on the first day which severely weakened the Egyptian 

stance. Yet, even when evidence was available to the inability of the US to 

pressurize Israel, Sadat continued to have faith in Carter and continued not to 

listen to his advisers. He repeatedly said to the Americans that having an 

American-Egyptian agreement was more important to him than an Egyptian-

Israeli agreement (Quandt, 208) possibly in an understanding that the US is 

the powerful means to win any forthcoming negotiations.  

 

To that end, Sadat gave neglected possible other bargaining cards. Sadat had 

already lost the support of the two other important players: the USSR and the 

Arab World. In trying to get closer to the US post the 1973 war, he has 

neglected his relations with the USSR, the other superpower at the time, until 

it had severely deteriorated. In 1976, he cancelled Soviet Egyptian Treaty of 

Friendship in order to court the US (Baker, 139). The USSR responded by 
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pushing Egypt for payment for its Soviet arms that Egypt has been receiving 

since the 1967 war (Hinnebusch, 96). Sadat's relations with the USSR 

worsened to a degree that he was aggressively attacking USSR in his speeches 

(Kamel, 492).  

 

The loss of Arab support can be traced to 1975 when Sadat signed the Second 

Disengagement Agreement (Sinai II Agreement). Egypt fell into a war of 

words with Syria, Iraq, Libya and the PLO all who were against it (Mahanna, 

205). The Arab relations further deteriorated with Sadat’s 1977 visit to 

Jerusalem which was unanimously rejected by all the Arab countries and the 

PLO all who started doubting the Egyptian goals and accused Sadat of 

wanting a separate peace. (Mehanna, 92). Thus, by 1978, Sadat had also lost 

the support of the Arabs.  

 

Mohamed Kamel, the Egyptian Foreign Minister was a member of the 

Egyptian team during the talks has repeatedly tried to get Sadat to break the 

talks and get back to the Arab fold to strengthen his position as he saw that the 

talks are leading him nowhere. Sadat rebuffed his argument putting his faith 

in Carter (Kamel, 593-594). This both alerts to his personality traits, but also 

his understating of the power structures. Indeed, the Egyptian the decision 

making style and Sadat's authoritative character played the greater role in 

weakening the capabilities of Egyptian team as it could not question Sadat's 

perceptions or discuss them as to develop them.  

 

THE CAMP DAVID NEGOTIATIONS 

The Negotiating Parties Goals  

The actors involved had different stakes in the Camp David agreements. To 

Egypt, Sadat needed to end the ‘no war- no peace’ situation and to direct 

funding for development (Fahmy, 291). In January 77, the bread riots 

illustrated to him the cost of continuation of the conflict with Israel. Sadat 

thus needed to regain the Sinai and its valuable oil wells. Concerning the 

Middle East issue, his initial position in Camp David represented a certain 

continuity with his peace initiative that he presented in the Israeli Knesset in 

November 1977. In his address to the Israeli Knesset, Sadat outlined his 

requirements for peace to include: withdrawal from all Arab territories 

occupied in 1967, granting the rights of national self determination and return 

of refugees (Sadat). Sadat continued to base his peace proposals on total 

withdrawal from all occupied territories. During the Leeds Conference that 

took place in July 1978, the Egyptian position was full withdrawal from the 

occupied territories in 1967 in return for a bilateral Egyptian-Israeli peace 
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(Mehana, 104-6). By the time of Camp David Sadat's position was a full 

withdrawal from all the occupied territories and restoring sovereignty in order 

for there to be an Egyptian-Israeli peace. This was reflected in the Egyptian 

first proposal that Sadat presented in Camp David. The Egyptian proposal 

stated the Egyptian position is an Israeli full withdrawal, sovereignty, self 

determination for the Palestinians, the setting up of a Palestinian state within a 

transitional period of five years, removing all the Israeli settlements and the 

reparations to the damage its forces have caused to civilian populations and 

facilities in return for peaceful relations with Israel and naturalization of 

relations with it. It is also important to note that Sadat feared being discredited 

by the Arab world if he fails to reach an agreement with Israel (Fahmy, 290). 

After the Arab-rejected Jerusalem visit he needed to be able to return to the 

Arabs victorious to prove that he was on the right track and they are the ones 

who were mistaken in not siding with Egypt.  

 

 On the American side, it was clear that Carter needed to have an agreement in 

hand and could not avoid failure. The sterility the Middle East peace process 

has reached was costing him political standing at home especially that he 

invested a lot of time in it (Quandt, 206). His popularity polls were the lowest 

since his election. Carter needed to boost his political position at home 

otherwise his domestic political position will have waned. He has submitted 

two proposals to the congress one on Panama Canal and another for an energy 

project. He thus needs congressional support to improve his political standing 

which is important if he is to be reelected for a second term in 1980. To that 

end, he needed to gain the support of the pro-Israeli pressure groups that are 

influential in the congress and in the presidential elections (Kamel, 542). 

Moreover, reaching a peace in the Middle East is important as to limit the 

Soviet influence in the region. Had the US been able to broker a peace 

between Israel and Egypt the Arab countries will all seek the US (Kamel, 

511). On the American team, Cyrus Vance (US Secretary of State) and 

Zbigniew Brzezinski (National Security Advisor) thought that success is 

based on whether Carter could get Begin to make concessions on the 

Palestinian question, Carter thought that Sadat will not hold on to the 

Palestinian issues and will be flexible as to give them up. Yet, Carter had to 

get some concessions out of Israel such as a halt on settlement building in 

Gaza and the West Bank as to get Jordan and Saudi Arabia to accept it 

(Quandt, 207).  

For the Israelis, their main aim in the Camp David talks was to broker a 

separate peace with Egypt. They would only make it "thinly disguised" as part 

of a more comprehensive framework, with giving as little as possible to make 
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it appeal to the Egyptians (Quandt, 226). To reach that aim, Begin's main 

offer was his autonomy proposal that he presented to Sadat in Ismailia that 

only granted the Palestinians self rule and not sovereignty over land and was 

rejected by all the Arab States (Quandt, 209). For Israel, peace with Egypt is 

necessary as it will remove the most militarily powerful state in the Arab 

world from the conflict. After the removal of Egypt from the conflict, the 

Arab states will easily be divided and each will negotiate separately on their 

own particular concerns rather than for the group. Also removing Egypt from 

the conflict will enable Israel to bargain more strongly with other Arab states. 

It is important to note that Israel is bargaining in Camp David from a position 

of power, it still is in occupation of a great part of the Sinai and the Golan 

Heights, all the West Bank and Gaza. In reality, Begin was the only one of the 

three leaders that can break off the talks at any time and return to Israel 

without losing much (Quandt, 208).  

 

The Developments of the Negotiations  

In this section, a narrative presented will show how the three elements of 

theory interplayed during the Camp David negotiations that were held from 5 

– 17 September 1978.  

 

On the plane, on their way to Camp David Foreign Minister Mohamed Kamel 

advised Sadat not to disclose to Carter the Egyptian proposal until he knows if 

he does have the will to maneuver the Israelis and put pressure on them or not 

(Kamel, 491). However, Sadat's did not listen to adviser's suggestions. He 

disclosed on the first day of his arrival the real Egyptian position to Carter that 

he will be flexible on anything but land and sovereignty (Quandt, 221-222). 

This was inline with his negotiation strategy to rely totally on Carter. Kamel 

had further advised Sadat that if he stated his demands from the start he will 

have to protect them strongly as not to appear as willing to make concessions 

and "not to agree to make any alterations to the proposal until Begin's position 

changes" (Kamel, 491). In total rejection of his minister's advice, on 

September 6, when Sadat presented to Carter the Egyptian proposal in Camp 

David entitled "Framework for the Comprehensive Peace Settlement of the 

Middle East Problem" and as soon as Carter noted that this proposal was too 

hard-line for Israel to accept Sadat reassured Carter that this was not his final 

position. In addition, he gave Carter a three page list of concessions to be used 

by Carter in appropriate times in negotiations (Quandt, 222). This was a weak 

first position as in stating Egypt's minimal demands from the start Sadat had 

little place to maneuver and little positions to fall back on to. This move 

greatly weakened Sadat's position as it proved to Carter that he was willing 
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and able to step back from his first position without much of a price as Carter 

had expected.  

 

Meanwhile, Begin was shielding his position. He presented to Carter on the 

first day the pledge that Kissinger had signed to the Israeli government in 

1975 in which the US undertakes not to put forth a peace proposal concerning 

the Arab-Israeli conflict without former consultation and discussion with 

Israel (Quandt, 222). Presenting this letter on the first day meant that Israel 

had claimed veto power on any peace proposal presented by the US. This 

greatly strengthened the Israeli position, to Egypt's detriment. 

 

Sadat heavily relied on Carter's will as he thought that the only power that 

could pressure Israel to accept a peace proposal, Israel's move gave it the 

upper hand in negotiations. Israel had to agree to the US proposals for these 

proposals to pass. Initially it would be able to resist certain demands and 

eventually Israel would be able to put pressure on Carter to accept its 

demands as his own.  

 

In an early meeting on the September 7
th
 between the Egyptian and the 

American teams headed by the US Secretary of State Cyrus Vance and 

Egyptian Foreign Minister Mohamed Kamel they agreed that the Egyptian 

proposal will be the basis for the US proposal and they both accepted a 5 year 

moratorium over the settlements in the West bank and Gaza. It is important to 

note during that day, when Begin systematically refuted each and every point 

on Sadat's peace proposal, how Carter's position shifted largely to the Israeli 

position (Kamel, 501). In the US- Egyptian meeting that took place later that 

day after Begin has refuted the Egyptian proposal, Carter proposed that 

Begin’s idea of autonomy (self-rule) to be the main framework for the US 

proposal leaving the question of sovereignty and of the final status till the end 

of the transitional period. It only granted the Palestinians self-rule 

administrative councils rather than complete sovereignty over the land. Carter 

repeated the Israeli claim that the settlements in the West Bank and Gaza is an 

important security belt that needs to be kept (Kamel, 508). One could not 

interpret this move by Carter in isolation from the pressure Begin had put on 

him by presenting the Kissinger's pledge and Sadat's willingness to make 

concessions. Now Begin was putting Carter under pressure and he, in turn, 

pressured Sadat. Sadat, however, did not refuse Carter's suggestion (Kamel, 

509). Nor did he stand to protect his position from further deterioration.  
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It seems, when Begin refuted Sadat's proposal, Carter feared an Israeli move 

to break off the talks to a great extent that he exposed the Egyptian position to 

the Israelis. The following day Carter met Begin and when he found him in a 

negative mood he assured him that the Egyptian proposal was not Sadat’s 

final position and that he had a number of concessions in hand from him 

(Quandt, 225). He disclosed to Begin the concessions Sadat had granted. 

According to William Quandt of the US team, when Begin learnt of these 

concessions "he adopted an unyielding position to settlements in Sinai”. But 

unlike Sadat, did not inform Carter of his fallback position (Quandt, 225). He 

stuck strongly to his demands and refused to make any concession as he learnt 

that by taking a tough stand Carter and Sadat can be forced into making 

concessions. The Israeli strategy now became: refusing to give Sadat what he 

most wanted and what most mattered to him (Sinai) until he gave up his 

demands on West Bank and Gaza (Quandt, 225). They would make minor 

symbolic concessions in their positions there hoping that Carter would match 

them with major concessions from Sadat. (Quandt, 226). Thus Sadat's 

miscalculation has allowed the Egyptian position to be totally exposed before 

the Israelis. With the Israelis knowing of his willingness to make concessions, 

Sadat was in a precarious position as they would now tactfully try to increase 

the concessions he makes.  

 

It seems that till September 9, Sadat had no idea of the new situation, for in a 

discussion with Kamel in which Kamel asked him to reconsider his faith in 

Carter, Sadat assured him that he will have to put pressure on Begin otherwise 

the conference will fail and affect Carter's own political position (Kamel, 

525). Yet by that time, Carter was clearly leaning towards the Israeli position 

that aims to separate Egypt from the Arab-Israeli conflict and reach a separate 

arrangement with what concerns Egypt alone. In drafting the US proposal that 

day Carter gave the Egyptian-Israeli agreement priority and said that if they 

fail to reach agreement over the Palestinian issue that would be someone 

else's problem (Quandt, 228). Had Sadat not taken a lenient position from the 

start and had Carter not sensed that Sadat can be convinced to accept this 

framework, Carter wouldn't have been able to overturn the officially stated 

Egyptian position so quickly in his proposal.  

 

On the other hand, the Israeli position was strengthened. In accordance with 

Kissinger's pledge, on September 10
th
, the American delegation headed by 

Carter and the Israeli delegation headed by Begin held two meetings to 

discuss the American proposal before presenting it to the Egyptians. 

According to Ezer Weizman, Israeli Minister of Defense, who was a member 
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of the Israeli delegation and who was in that meeting, the US proposal 

included: a moratorium over the settlements in the West Bank and Gaza for 5 

years, starting negotiations concerning the final status in three years, to agree 

to an authority (not a council) which will not be dependent on Israeli military 

government, the principle of inadmissibility of territories occupied by force, 

total withdrawal from Sinai including the settlements. (see Kamal, 540). The 

Israelis vetoed the American proposals. Weizman described how Begin 

strongly rebuffed the American proposal (Kamel, 541). The moratorium on 

West Bank and Gaza settlements was totally rejected, withdrawal from the 

Sinai settlements discarded, Palestinian right on self determination dismissed. 

According to Moshe Dayan who also a present in that meeting they reached a 

formulation concerning withdraw from the West bank and Gaza that cannot 

be interpreted as to mean full withdrawal from these areas (see Kamel, 539-

40). Thus, the Israelis managed to change the entire proposal to suit their 

position.  

 

Carter was in a helpless position facing Begin. According to Weizman, 

"Begin had raised his voice to remove any doubt or misunderstanding". When 

they had reached the clause on the "inadmissibility of territories acquired by 

force" Begin had become aggressive (Kamel, 541). Carter tried a feeble 

attempt to get him to conform to the American demands the most he did was 

to tell Begin angrily, "this is not Sadat's position only but it is also that of the 

US and you must accept it" (Quandt, 229). At the end of the meeting Carter 

was totally exposed to the Israeli group after they refuted his demands. 

Having failed to protect his initial demands, he outlined his priorities to the 

Israeli sides to include: sovereignty in the West Bank and Gaza would not be 

resolved at Camp David, a specific agreement on Israeli withdrawal from the 

Sinai would be reached at Camp David, and the issue of the settlements to be 

dealt with later during the talks (Quandt, 229). This was very much in 

congruence with the Israeli plan to reach a separate agreement with Egypt 

regardless of the other territories. Carter then played an important card given 

to him by Sadat in his concession list: that only the permanent members of the 

West Bank and Gaza will engage in the negotiations not all Palestinians 

(Quandt, 229). Thus while Menachem Begin's the hard-line position did not 

change, protecting his views aggressively, Carter's position was weakening 

and relying on Sadat's concessions.  

 

In the next day, September11
th,

 the Israelis gave to the US team their written 

suggestion for the American proposal and the text was changed in light of it. 

It said nothing of withdrawal nor the settlements in either Sinai or the West 
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bank and Gaza. Moreover, it included a clause that reduced the importance of 

role of Jordan in the negotiation period. The clause asserted that in case 

Jordan is not willing to join the effort to establish an authority in the West 

Bank, Egypt will do it and will send its military forces to the West Bank 

(Kamel, 543). The Americans feared that this proposal would be too much for 

Sadat to accept and were on high alert from his possible reaction. (Camp 

David Negotiations)Yet to the surprise of the Americans, Sadat seemed to 

have been generally pleased with it when Carter presented it to him. (Camp 

David Negotiations). Perhaps Sadat did not consider well enough before 

speaking or did not notice the problems of such a proposal.  

 

When the Egyptian team saw the proposal and met the American team late in 

the morning that day to discuss it with them, Kamel asked Vance how the 

article on Jordan came to pass. To Kamel's surprise, Vance told him that it 

was Sadat's decision (Kamel, 544). Thus Sadat was not consulting nor 

informing his advisers of his moves. When Kamel discussed the issue with 

Sadat he told him that sending Egyptian forces to the West Bank, long under 

Jordan's administrative rule, is infuriating to Jordan. Not only does this article 

put a military burden on Egypt but it also includes a high risk of a military 

clash with PLO in the West bank due to the tense relations between both 

Egypt and the PLO at the time. Yet Sadat insisted "I cannot put the fate of the 

peace initiative on the mood of King Hussein… I'll send Egyptian forces to 

the West Bank…they will kill 10 members of PLO for every Egyptian that 

dies." (Kamel, 545). Had this taken place, Sadat's position would have 

weakened more in the Arab world and his initiative to make comprehensive 

peace in the Middle East discredited as he would have appeared to make 

peace with the Israelis but wage war on the Palestinians.  

 

While the Egyptian team presented their dissatisfaction with the American 

proposal, Sadat showed his willingness to accept the proposal despite their 

opposition. While he was alone with Carter, he narrated to him the troubles he 

was having with his advisers but revealed to him that he would agree to the 

proposal at the end (Quandt, 231). This move proved to the US and Israel he 

was more likely to make concessions and more 'flexible' than his team was. 

From that moment, the American team (esp. Carter) and the Israeli team (esp. 

Weizman) tried to meet Sadat in isolation from his advisers as to get out of 

him concessions they know that his team would not accept. The unity of the 

Egyptian team and its strength to enforce a position was in tatters.  
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Meanwhile the Israelis were still standing firm in protection of their positions. 

When Dayan and Vance discussed the Sinai settlement issue that day, Dayan 

argued for vaguely formulating an article for the settlements. This was 

unacceptable to Vance (Quandt, 232). When he stated the position that the 

Israelis must dismantle its Sinai settlements, Begin threatened to break off 

negotiations and head back to Israel. To Carter's dismay Begin pulled out a 

type-written statement that pointed to a willingness on Israel's part to end the 

negotiations unsuccessfully rather than agree to the American proposal (Camp 

David Negotiations). Carter was thus heading for more concessions.  

 

The next day Carter and Vance engaged themselves in drafting with Israeli 

Attorney General Aaron Barak and Osama El-Baz, Sadat's senior advisor. As 

Carter was working with El Baz he noticed that he and the other Egyptian 

advisers are more hardheaded than Sadat. He has already decided the day 

before that if he encounters a problem with them he will come to an 

arrangement with Sadat in private (Quandt, 233). The problem that arose was 

the settlements in the Sinai. Barak and Begin were refusing to dismantle them 

and El Baz insisted that they had to be dismantled (Quandt, 233). That day, 

Weizman and Carter pushed Sadat to meet Dayan in private (Kamel, 568). 

According to Kamel, Sadat was not on talking terms with Dayan as he 

despised him. That both Carter and Weizman urged Sadat to meet Dayan and 

both are considered by Sadat to be 'his friends' probably meant that there must 

have been a prior agreement between the three of them (Kamel, 568). There 

seemed to be an attempt to get out of Sadat some concessions on the Sinai. 

 

Sadat was already becoming impatient and felt nervous that the conference 

will end with him empty handed and all of these concessions he has given will 

not buy him anything. When Sadat met Dayan alone the following day, the 

September 14
th
, his fears were assured. Dayan told him, "you are an honest 

and brave man and thus I will speak with you honestly...solving the 

Palestinian issues is easier than removing the settlements and airports in the 

Sinai." He went on that it was impossible for any Israeli official to give up the 

Sinai settlements as it is a security belt to Israel as Egypt is the only Arab 

country that is able to pose a real threat to the Israel’s security and that is the 

only arrangement that can provide security to Israel. When Sadat asked Dayan 

if he thinks that he can sign a peace agreement that does not include removal 

settlements and airports, Dayan responded in an indifferent manner that 

infuriated Sadat. Dayan stated “we'll continue occupying the Sinai and 

pumping oil" and stated that this was the Israeli position from the start and 

would not be changed. Sadat became extremely ill tempered (Kamel, 571-2). 

../../jsource/biography/sadat.html
../../../jsource/biography/begin.html
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On September 15
th
, Sadat threatened to break the talks off and go back to 

Egypt due to what Dayan told him they day before. It seems that he has 

reached the conclusion that they were trying to lead him to sign only what 

they wanted and to try him to make more concessions. (Kamel, 576). He 

seems to have understood that he has done a mistake and that the talks will 

lead him nowhere. After he ordered the Egyptian delegation to pack their bags 

he met Carter in order to explain his decision. After half an hour meeting 

Sadat came out telling his delegation that they are not leaving "I'll sign 

anything that Carter suggests without even reading it!" Sadat has taken 

another decision spontaneously without consultation. The secret in this sudden 

change of position was that Carter told Sadat the consequences of him leaving 

the conference. He said it will mean the end of US Egyptian relations, after 

which USSR will penetrate the region and threaten Sadat’s position in Egypt 

and at that moment US will not stand by him (Fawzi, 142). Sadat immediately 

gave up his idea to depart as he realized that he was cornered. This is a direct 

consequence of his negotiation approach and thus his strategic mistake to 

ward off the Soviet Union. Had Sadat balanced his relations with both powers 

he could have increase his maneuvering space and he wouldn't have been 

cornered so easily by Carter.  

 

Thus, Sadat prepared himself for more concessions while Israel was 

increasing its gains. That day the US tried to make a compromise over the 

Sinai airfields with Israel. Weizman suggested that US builds three airfields in 

the Negev desert in compensation for the Sinai airbases they will abandon. 

The US Secretary of Defense Harold Brown and Vance accepted this Israeli 

demand despite that will cost the US$ 3 billion (Quandt, 241). In reality it was 

the US under the Israeli pressure and was pushed to pay a 3billion dollar bill. 

As for the settlements the Israeli team arranged to have Ariel Sharon (Israeli 

Minister of Agriculture at the time, known to be a hawk) phone Begin and try 

to convince him of giving them up in return for peace with Egypt. Yet even 

with the support of Sharon, Begin tried to hold on to his position a bit longer 

to see what can he get in exchange (Quandt, 241). Unlike Sadat, Begin who 

would make free concessions very much in opposition with his entourage who 

feared that he is giving away too much, Begin would not make any 'free' 

concessions even if he has a strong backing.  

 

On the sixteenth of September 16
th
, the Israelis could not agree to drop their 

claim to the settlements in the West Bank and Gaza. After the meeting with 

Dayan, Sadat had lost total interest in discussing the West Bank and Gaza and 

it was the US team that was pushing to gain more concessions from Israel on 
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that matter in order to get Jordanian and Saudi support (Quandt, 243, 264). 

Thus the Israelis were successful in attaining their goal to separate Sadat and 

the Egyptian peace totally from the issues of the West Bank and Gaza. Sadat 

tried to convince his team to accept the situation as it now is, "Carter has told 

me that when he is reelected he will be in a better position and he will be able 

to put Israel under pressure…"(Kamel, 594). 

 

According to Kamel, during the last day each hour bought new news of 

concessions (Kamel, 604) some of which Sadat gave as grants. Weizman 

visited Sadat alone in his place and told him that the Israeli force stationed in 

demilitarized zone on the Israeli side of the border was too little. When Sadat 

asked him how many battalions he wants. Weizman's response was three. 

Sadat's reply was "all right, Ezer, for you-four battalions" (quoted in Safty, 

477).  
 

Sadat's vision of his power and rule was personalized that he dealt with the 

national issues his assets. In reality, Sadat gave away concessions as if it were 

his own. To conclude this section, it is obvious that Egypt was conceding 

while Israel was gaining. In opposition to Sadat's initial idea that the US will 

pressure Israel, in reality, it was the Israelis who were able exert pressure on 

Carter and he in turn, put pressure on Sadat.  

 

Assessing the Camp David Negotiations  

Sadat failed to maintain his initial position. For the Egyptian side, Sadat was 

able to return the Sinai to Egypt with certain limitation on sovereignty as the 

security arrangements and demilitarization and with major concessions. But 

for the other Arab parties Sadat totally failed to honor his promise for total 

withdrawal and sovereignty. That led to further deterioration in the Arab 

relations with Egypt. For the Palestinians, Camp David led to a further 

worsening of their conditions. The settlements in the West Bank and Gaza 

were not removed and later expanded. Moreover, the Israeli continued to omit 

the term ‘Palestinian national self-determination’ from the document of the 

Middle East accords to claim that national self determination is in 

contradiction to the concluded accords.  

 

The Americans managed to reap certain gains from the accords. By 

successfully concluding a treaty between Egypt and Israel, Carter political 

position now improved. Carter had shown certain tendency to yield to the 

Israeli side. However, in the Sinai, Carter has strengthened the presence of US 

troops in the form of the UN forces. This is a deterrent to USSR penetration in 
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the region. Yet, he has not been able to get Israel to make the concessions on 

the West Bank and Gaza settlements that would have been the card that would 

have appealed to the more moderate Arab states (Saudi and Jordan).  

 

For the Israelis, they profited the most from the accords. They got Egypt out 

of the conflict with little concessions on their part for the Arabs. They did not 

need to withdraw and they were able to pass their old proposal of autonomy 

for the Palestinians. Moreover, they gained $3billion from the US to replace 

the airports they left in the Sinai. It is true they lost the Sinai, but gained peace 

on one of their fronts with the strongest Arab state in military terms. 

Moreover, they managed to keep their forces in the Sinai until they guarantee 

that Egypt fulfills its peace promises such as naturalization of relations. 

Overall, they benefited the most.  

 

CONCLUSION  

This overview of the negotiations reveals to us that the three theories used can 

explain to us why Sadat made many concessions, many of which were not 

necessary. First, Sadat relied heavily on a structural approach to negotiations 

with the Americans and the Israeli’s, he misperceived the powerful player to 

be the Americans only and did not foresee how Israel could influence US 

policy. This misperception, together with Sadat’s decision making style adds 

another perspective to the Camp David negotiations. Sadat did not like to 

listen to different opinions, and shut of channels that could give him different 

opinions and perspective. Even when it was obvious that Carter failed to do as 

he said, Sadat refused to listen to his advisers and insisted on putting faith in 

Carter. This style is particularly problematic when the political system is 

based on a personal presidential authoritarian rule, in which the president has 

more powers than institutionally granted to him.  

 

With his reliance on the party that has more power, Sadat has made various 

strategic mistakes that hurt his position during the talks. Most important, as he 

did not invest in the backing of the USSR and the Arab world, he had no 

second plan to maneuver and accepted US pressures submissively. He could 

have kept good relations with USSR and the Arabs as to be able to have a card 

of power when negotiating with the US. It is obvious, especially after his 

meeting with Carter on the September 15
th
 how precarious and vulnerable his 

position was due to his "USA only" strategy.  

 

Also, Sadat's was not free from tactical negotiation mistakes. First, the 

Egyptian president gave Carter an idea that he was ready to make concessions 
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without any price which made Carter lean to Israeli side out of the perception 

that Sadat can make concessions on his part. Second, Sadat disclosed to Carter 

that he is having troubles with his team but that he would agree to US 

demands. This reduced the Egyptian's team bargaining power and ability to 

present the unified Egyptian position. Sadat presented to the other parties the 

‘chink in the Egyptian armor’ through which they can penetrate the Egyptian 

position and extract concessions. Third, he dealt casual way with certain 

Israeli and American individuals (Weizman and Carter) in isolation of his 

entourage without considering how they might be setting him up. Indeed most 

of the concessions Sadat made was in private with one of these two people. 

Finally, he gave concessions as 'grants' or 'presents' exempt from anything in 

return. It seemed to have appeared to him that he had the right to give them 

away. However, this misperception is not Sadat's fault alone it is the 

culmination of a political system which confuses the person in power with the 

system itself. 
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Abstract 

Shia scholars through the history have mainly focused on an 

interrelation with the ruling power and elaboration of state theory in 

Shia religion. For many years it was a crucial issue in their eyes. By 

the victory of Iran's Islamic revolution, leading by Ayatollah 

Khomeini and the formation of a Shia state in modern world, it had 

to communicate with the international environment. Setting forth 

Discussions as the "world’s arrogance" were presuppositions to 

contact the international system andthe origin of a new theory in 

international relations structural framework. In some parts of Shia 

political Fiqh, as daily issues and problems are concerned, Veli-e-

faqih who clarifies the general policies of the Islamic Republic of 

Iran, have illustrated the relations with the international 

environment , in other words, foreign policy making. This article is 

an attempt to conceive these theories and their impact on Iran's 

foreign policy. 

Keywords: Iran's Supreme Leader, foreign policy of Islamic 

Republic of Iran, the hegemony system, political Fiqh 
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Introduction 

Shia scholars during history have mainly concentrated on interacting 

with the state or government and clarifying the theory of righteous state 

in Shia religion. It is notable that Shiaism after Imam Ali(pbuh) had 

always been under pressure by Umavi
1
 or Abbasi

2
governors. The 

projection of deep and valuable thoughts of Shia was only possible 

during Imam Bagher(pbuh), Imam Sadegh(pbuh) and Imam 

Reza
3
(pbuh) period. 

 

Through a survey on political factors in great Shia scholars, after long 

absence
4
of Imam Mahdi

5
up to the uprising of Safavi

6
 state and then 

Imam Khomeini’s campaign, we come to this understanding that except 

in a few cases, the main consideration of Shia scholars was their 

interaction with the cruel state and then the definition of a Shia state in 

absence period. But after centuries, in the contemporary time, based on 

Velayate-Faqih
7
 theory and the leadership of Imam Khomeini, the very 

first Shia state was born with all theoretical and structural aspects, 

entitled as Islamic Republic of Iran. 

 

From the beginning of Islamic Revolution and establishment of I.R.I, 

international issues as Palestine, Zionism, global arrogance, unity of 

Islam world, struggling against super powers hegemony over countries, 

Islamic awakening, the revolution export, Islamic revolution’s geo-

culture and etc. were focal issues of the Islamic revolution with the 

structure of international system and the confrontation point of a new 

system with the traditional system of international relations. 

 

After Imam Khomeini (1902-1989), these conflicts and confrontations 

were proceeded in last two decades by the leadership of Ayatollah 

Sayyid Ali Khamenei, thus the necessity of clarifying theoretical 

aspects of Iran’s strategies and tactics of foreign policy in international 

system have been intensified. 

The present period of international relations is called the age of active 

presence of nation-states on the global stage. This age, as a result of 

Europeans 30 year’s wars in 17
th

 century(1648-1618), forced the 

religion and religious institutions to leave the political stage of 

European states and a part of the world and this process has proceeded 
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up to the present time. As Iran’s new state is based on a special logic 

and this new logic has to establish a new world in accordance with its 

ideals and thoughts, it is obvious that the structure of the present 

international system behaves as a barrier against this logic. Thus, 

undoubtedly the appearance of an Islamic Shia state at the age of post- 

Westphalian nation-states and during the age of secular international 

relations enlightens this question that how should be the Islamic 

Republic of Iran’s interaction with other countries, systems and 

international organizations, in a secular international relations stage? In 

other words, what are the tasks of a religious state and its primary 

principles in a basically secular international relations framework? 

 

However, to understand what we shall do and how we shall promote 

our logic in a world without a right perception of this logic ,clarifying 

our way of interaction with the world seems necessary if: 

 

1- We don’t want to forget our ideals 

2- We don’t want to be in a permanent quarrel with the global system 

3- We want to pay enough attention to our independence, freedom and 

our national interests. 

 

Explaining how we want to interact with the environment is of great 

importance, because our interaction mode depends on our perception of 

it. On the other hand, the theories of international relations are always 

either a definition of what happens in the outside or the creator of them, 

thus through configuration and definition of an international relations 

theory; we might recognize and also redefine the environment. 

 

As the policy making in higher levels is the role of Iran’s supreme 

leader, understanding the logic of the leader andhis views and attitudes 

toward international relations, promotes our understanding of the 

environment we are acting in. 

This article aims to answer two main questions: 

 

1-  What are the theoretical aspects of international relations in the 

view point of Iran’s Supreme leader, as the highest authority in 

decision making in Iran’s foreign policy? 
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2- What are the influences of this theory on the policy making process 

of the I.R.I? 

 

“Hegemonic system” as the structural theory of Iran’s supreme 

leader in international relations 

What made us choose the term “structural approach” regarding the 

theories of the supreme leader in international relations stage is his 

special concern on international issues in his works and speeches. In 

the other hand, the necessity of reconsidering these theories as a new 

approach based on Islamic views toward international relations. 

 

Today, generally, what we regard as the international relations is the 

outcome of an evolution in understanding the concept of human being 

in post-humanism era,because today’s nation- states relations is the 

outcome of two apparently contradicting and in fact dependent issues. 

First, freedom fighting tendencies in 18
th

 century and second,the 

colonialism .They bothoriginate from Humanism. The abandoned 

European man, after recognizing its identity in an “other” which was 

not what he was supposing, considered the right for itself to start 

colonialism in its traditional form. But what we can see is that this 

released human being from inner tyranny promotes this tyranny in to 

the international level. Thus, Iran’s Supreme Leader redefined the 

term”international tyranny” which was used in 1980’s as the 

“hegemony system” later to reveal new aspects of this trend. 

 

The supreme leader regards the global arrogance as “the dictatorship in 

international level” and by reminding the nations struggle against their 

dictators, declares that the nation’s problem after their freedom from 

their dictators inside is the intervention of outside dictators in their fates: 

“The arrogance means dictatorship at the international level. All 

nations fight against the dictators in their countries and no matter if 

they conquer or not, they raise their head and see an international 

dictator intervening in their fates and every other thing according to its 

own interests. (Ayatollah Khamenie,November 5, 1998)
8
 

 

The hegemony in the framework of this theory is considered as an 

essential part of the nature of arrogance and its tangible example is the 



Iran's Supreme Leader, Structural Theory of International… M. H. Zamiryan 

 

29 

behavior of the United States government.“Today, everybody knows 

what is in the mind of the arrogance .In their mind is to dominate the 

world.” (Ayatollah Khamenie, November 6, 1992) 

 

In the view point of Ayatollah Khamenie, today, an international 

system dominates the world which it’s most proper title is “hegemonic 

system”. In theoretical understanding of this theory,” there are two 

sides in international system, one is the hegemon and the other is under 

hegemony. (Ayatollah Khamenie, February 28,2010) 

 

In such a system where there is a country as Iran which neither follows 

hegemonic policies nor accepts the hegemony of other states ,must 

consider special theories and principles which has no place in the 

structure of international theories. 

 

In structural theory of the hegemonic system, the hegemony is gained 

through three ways: 

 

1- Culture 

2- Economy 

3- Science 

 

The main points that the hegemonic powers in the global hegemonic 

system focus on are three matters: cultural hegemony, economical 

hegemony and scientific hegemony. It’s necessary that the defeated one 

does not gain its independence and self esteem in these three aspects, in 

cultural issues, including cultural beliefs, values and aims in 

particular,in economical issues and also in science. (Ayatollah 

Khamenei,June 22th, 2004) 

 

Sometimes the hegemonic system’s thought is regarded as derived from 

critical studies of lefts, especially that of center-periphery. Considering 

the differences between these two sorts of theories is worthy of notice. 

Because first of all in center-periphery thought, its establishers have 

always regarded the economy as the basis of their theories, regarding 

theories of the left ,while in the structural thought of the hegemonic 

system ,three factors of economy, culture and science are at the center. 
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Secondly, in the framework of center-periphery, every place of the 

world gets its meaning through its relation with the center. Interests are 

the center of this thought. Thus, a dependent entity from the west is 

thoroughly meaningless and every point of the world is the “west” with 

varying degrees. But in the frame work of hegemony system the west is 

in pursuit of expansion, because it is the arrogant. However, beyond 

this system of values, other independent cultures and even economies 

exists. 

 

In the structural thought of the hegemonic system, this system benefits 

from a complete solidarity. In spite of all the post-cold war strategies in 

the realm of multi centered systems, now, the international relations 

structure is the expression of a central power which even Russia and 

China are part of it. “The hegemony machine is proceeding toward 

more and more solidarity. Two confronting power poles are now one. 

“(Ayatollah Khamenei, July 16, 1990) 

 

However, it is remarkable that while the hegemonic system is a 

structural thought, it still pays special attention to the United States 

government as the symbol of the system. 

 

Today, the U.S is the symbol of hegemonic system. Any wrong doing 

in the word based on the existence of the hegemonic system is the fault 

of U.S. The definition of the hegemonic system is that if the U.S 

regime presumes some sort of interest in any point of the world, it has 

the right to seek a powerful military presence and smash anyone who 

opposes its benefits. The question is not the legitimacy or illegitimacy 

of these benefits is not concerned. It does not make any difference for 

the system even if all these interests are against all international 

promises. (Ayatollah Khamenei, November1, 1995) 

 

Thus, the United States as an arrogant state is at the center and the 

symbol of the system by itself. 

 

If we want to interpret the term “arrogance” correctly, today it 

coordinates with the arrogance and intruder state of the U.S. Today, 

they are the main arrogant of the world. The story of arrogance is a 
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bitter one for all nations. Arrogance means there is a power in the 

world that does not concern the interests of the nations and the people 

at all. It is just concerned about one point and that is “itself” with a 

more asking, unreasonable sprite and through coercion and cruelty! 

That’s the way the U.S behaves today” (Ayatollah Khamenei, March 

24, 1996) 

 

This logic permits the U.S to expand its presence to any place based on 

defending its national security. 

 

In the hegemonic system, the importance of the covert Zionist systems 

as the trusts, cartels and multinational companies is notable. 

 

Today, the hegemonyaxis in the world is the very dangerous and cruel 

organizations that form a group of Cartels, Trusts around the world and 

they have the most control over the U.S government. (Ayatollah 

Khamenei, November 15, 2000) 

 

Therefore, in structural thought, we face an expanding entity entitled 

“the hegemonic system” which seeks an ultimate expansion in the 

world and also a compound entity which the U.S government is at its 

front, while it is controlled by the Trusts, Cartels and multinational 

corporations and on the other hand the Zionist lobbies. Certainly, most 

of them have Zionist owners. 

 

 

Today, your country and nation is facing a power empire throughout 

the world, an economical, political and cultural complex which 

dominates the most crucial points of the world. The world arrogance is 

not merely a state. It is a power complex. (Ayatollah Khamenei 2010: 

59)
9
 

 

The dominance system as the structural appearance of the world 

arrogance 

The discussion of fighting the world arrogance is one of the most 

unique thoughts of the Islamic Revolution based on the strategies of the 

Islamic Revolution school of thought which stems from holy Quran and 
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the Shia Imams citations. The Islamicanthropological essence of the 

holy Quran facilitates understanding its behaviors. Thus, it could be a 

basis to comprehend the social and political behavior of the mankind 

and finally helps us understand these behaviors at the international 

stage. 

 

As it was previously mentioned, before the Islamic Revolution, the 

international concepts were never concentrated in a specific state in the 

eyes of Shia scholars. So, by configuring the arrogance concept in 

Imam Khomeini and Ayatollah Khamenei’s works and phrases, we 

may come to understand the functions of this Quranic term in 

international interactions. 

 

Although the term”arrogance” with its international function as the 

“world’s arrogance” was first appeared after the Islamic Revolution, it 

was previously used in works of Imam Khomeini. Imam Khomeini in 

Adabossalat regards the negligence as result of selfishness which at last 

leads to arrogance.  

 

After the victory of the Islamic Revolution, in a message in March 31
th

 

1979, the Pahlavi regime was called the first arrogance and the barrier 

for the Muslim nation of Iran, asking the people to continue their fight 

against colonialism and arrogance which is obviously a promotion sign 

at the level of the battle from national to international level in the future. 

Finally , Imam Khomeini in the 3
rd

 anniversary of the revolution’s 

victory, uses the term “the world arrogance” along with “ the 

international Zionism”which might be seen repeatedly in his phrases 

and works after that. 

 

Regarding Imam Khomeini’s works in different areas and in the 

Islamic Revolution’s school of thought as the arrogance, looks forward 

to attain ultimate benefits of the materialistic world, thus it seeks to 

dominate the world. So, basically the arrogance is from the 

materialistic world and seeks to attain maximum benefits from this 

world. The arrogance is the global arrogance in any form, but because 

it needs a structure for itself, the global arrogance occurs in a global 

system which Iran’s Supreme Leader calls the dominance system. “The 
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arrogance means exactly this existing hegemonic system”. (Ayatollah 

Khamenei, November 1, 1989) 

 

The arrogance concept in Ayatollah Khamenei’s phrases reveals that 

the arrogance has a practical aspect, thus it might be maintained as a 

system. 

 

It seems that arrogance is not what we call selfishness. Maybe we can 

say that selfishness refers to a spiritual quality in which the mankind 

regards itself better than the others, but the term “arrogance” more 

considers the practical aspect of the selfishness. It is said in Quran that 

“they became arrogant against the prophet and the right words” 

(SourehFatir, verses 43, 44). They didn’t mention that we are better, but 

they revealed this in their practice. (Ayatollah Khamenei, October 31, 

1996) 

The concept of the global arrogance as a Quranic concept shows the 

noblenature of Quran. The arrogance in Islamic anthropological term 

refers to the evil deeds of the man and as the evil deeds are pluralistic 

in essence, leads to the global arrogance and appears in practice 

through the dominance system. These concepts are shown in the below 

charter: 

 

Islamic 

Anthropology

Arrogance in 

practice  

Promotion to 

International Level

World Arrogance

Structural 

Formation

Hegemony System

Practical Method

International 

Tyranny
 

State as a person in political thought and international relations 

 

By studying the international relations in Islam and geography from the 

view point of Islam, we come to this perception that the world regions 

are divided regarding the beliefs of their inhabitants. It is notable that 

there is a great similarity between Shia and Sunni political Fiqh on this 

issue. According to this thought the geographical regions are divided 

toDaroleslamotor “land of Islam” andDarolharb or “land of war”. “In 

most of the timesDarolahdor “land of promise” is suggested to be 
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placed between these two, so the world is divided to three regions” 

(Abuzohre 1994: 56)
10

. 

 

Anyway, it is notable that” all these divisions are based on the beliefs 

of the people and the formation of the term “foreigner” in Islamic 

culture is due to this (Alavi 2008: 151)
11

. Regarding this point we can 

conclude that Islam considers the regions and states in the international 

relations with the quality of independent persons in general. 

 

This idea of the state stems from a Quranic attitude toward human 

societies. Thus, martyred professor, MurtazaMotaharistates: “the holy 

Quran considers an entity for the society(an entity other than the people 

inside), an age other than the age of the people, a destiny other than the 

destiny of the people and a wisdom other than the wisdom of the 

people(Motahari 2009: 774)
12

. Undoubtedly,such a comprehension of 

the society leads to this understanding of state in international relations. 

Generally, we may look at the state from a philosophical point of view, 

which again results in to the personification of the state. The state is a 

subject which is called “an originalrationalconcept”,it means that it is 

both subjective and objective. Sometimes they refer to something real 

outside. State and the society are two examples. They exist both in the 

minds and outside. In fact theses concepts are real and these realities 

refers to something outside, but although we can observe their outside 

effects, that’s our mind that grants them this personality, so they own a 

logical personality. 

 

On the other hand, through the analyses produced in the frame work of 

the Islamic Revolution, there is an obvious personification in different 

analytical levels of international relations such as the states, the 

international system, arrogance and global arrogance. As an example 

we can consider it in the statements of Imam Khomeini and Ayatollah 

Khamenei. Regarding the U.S as the “Great Satan” in the phrases of 

Imam Khomeini, we may conclude that this sort of “other making” 

from the U.S is in fact personification and granting a personality to this 

state. More recently, Ayatollah Khamenei called the U.S government 

“over active” as opposing against Islam. 
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“In the global issues, what is more certain and obvious is over activity 

of the fronts against us. This is a disease pertaining to the kids and 

teenagers. It means that they are very active in doing different things, 

but without any focus and goal. This is what we call over activity. 

Today, we can see this condition in our enemies. (Ayatollah Khamenei, 

September 15, 2010) 

 

However, this way of state’s personification is somehow the 

appearance of Islamic school prospects in Meta theory of Islamic 

anthropology. “According to the originality of man’s collective and 

social life, those independent separate human societies happen to 

become real that share separate temperament, identity and an unclear 

destiny and they become specified along their social life.That’s why the 

human societies and social institutions have variable levels just like the 

human itself.” (Dehghani 2010)
13

 

 

Regarding the works of Imam Khomeini in different fields and in the 

paradigm of Islamic Revolution, as the arrogance seeks the maximum 

gain from the materialistic world, thus, wants to dominate the world. So, 

arrogance basically belongs to the materialistic world and in any form 

is what we call “the global arrogance”. Therefore, you can see how the 

principles of Islamic anthropology is redefined through a theoretical 

development in international relations, so that a moral disorder as the 

arrogance is referred to a global power system which is itself a symbol 

of personification to the global arrogance. 

 

The main issue here is configuring the way of interaction with or 

opposition against the international system in the frame work of today’s 

secularized international relations and answering the new questions 

according to the events of the time. 

The Resalah of “Masalato fi amalmaasoltan” written by Sayyid 

Sharif Al-Murtaza 

SayyidMurtaza was born in Baghdad in 965 AD during the age of 

23
rd

AbbasiKhalifa who was called “Almotio-lellah”. His family was 

respected for ages by the people and the governments. His father was 

appointed as the great judge during the ruling of Ale-buye
14

.(Amide 

zanjani 2003: 36).SayyidMurtazawas a pupil of SheikheMofid .He has 
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written many books in different fields of Islamic sciences. Generally, 

he is regarded as the father of Islamic rationalism in Shia school. 

 

The case of the legitimacy of working for a cruel king is the subject of 

many statements by Shia Imams which is included in the Fiqh of Shia. 

This book aims to answer this question. SayyidMurtaza tries to explain 

the terms of cooperation with the kings and the doubts regarding this 

matter. 

 

At the beginning of the book he states: “it is remarkable to know that 

the king is in one of these two forms: 1- legitimate and righteous 2-

illegitimate and cruel. So, there is no argument about accepting the 

righteous king.”(Madelung1985:171)
15

Then he discussed accepting the 

illegitimate cruel ruler and divides this acceptance to necessary, 

forbidden, wrong and ordinary. 

 

In his idea, “accepting the orders of a cruel ruler is necessary when the 

man knows that based on clear evidences, by accepting his orders he 

can help to promote the right and fight a bad.”(Madelung 1996: 171)He 

adds up but accepting the orders is necessary when he is forced to do 

this by the sword and if he doesn’t accept that, he presumes that he 

would be killed. Whenever he is afraid of losing his properties and 

facing problems, it is ordinary to cooperate with the king, but if he has 

to kill someone, it is forbidden in any case. 

 

For a better understanding of his Resalah, the below charter is provided: 

 
Forms of obligatory or permitted cooperation in the view point of Sayyid Sharif Al-Murtaza

Reviving a right
Establishment of 

justice

Performing God’s 

orders

Obligation and 

Urgency
Endangering the life if 

you stop cooperation

Obligatory forms of cooperationPermitted forms of cooperation

 
 

Now, to see if it is we can utilize his idea in foreign affairs of I.R.I as a 

Shia state, we consider his method.At the beginning of his book, 
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SayyidMurtazaconsiders Sourah Yusuf of the holy Quran and says: 

“Joseph accepted the king of Egypt who was a cruel man. There was no 

reason for accepting that, except for he could promote the right” 

 

Then by presuming the innocence of Joseph as a prophet and the point 

that he wouldn’t accept the cruel king, SayyidMurtazacomes to this 

principle that the Faqih expands the main rules to the branches. 

 

Expanding the idea of SayyidMurtaza to international relations 

and foreign policy of I.R.I 

Notwithstanding the forms of the states in international relations, there 

are different options and methods for these states in the stage of foreign 

policy. Generally, the level of rationality and intuition are influential 

factors in foreign policy decision making. These decisions shape the 

future relations of states with other states, organizations and 

international institutions. Thus, states always share different attitudes 

on the “nature of international relations, which any of them leads to a 

specific foreign policy trend. 

 

There are a wide range of factors affecting the foreign policy of a state, 

but in foreign policy decision making studies, they are divided to four 

main groups. The decision environment, psychological factors, 

international factors and internal factors.(Mintz 2010:4) 

 

On the other hand, regarding the nature of the I.R.I as a Shia state, in 

the foreign policy decision making studies, we must take in to account 

other factors and not only the above cited factors as the general indexes 

in decision making. The important role of “political Fiqh” as the origin 

of Velayate-Faqih theory which is the main theory in establishment of 

I.R.I must be considered seriously. 

 

Iran’s Islamic revolution leading by Imam Khomeini is "the outcome of 

all Shia scholars struggle from the beginning of the absence period of 

Imam Mahdi to the present time which has finally gained its wish in 

early 14
th

 AH." (Namdar 198:1997)
16

Hence, for a better and more 

perfect understanding of the decision making process, especially in 

foreign policy you need to know about Velayate-Faqih as the highest 
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authority, because” most of the responsibilities and options of Valiye-

Faqihare related to the foreign policy and decision making in this area”. 

(Dehghani2009: 254)
17

, but in fact, Faqih is both the symbol of 

Ejtehadi view of political Fiqh in the Islamic republic system and also 

its guardian in all stages. 

 

In a comparative analysis regarding the previous discussions on looking 

at states as persons in the political thought of Islam, especially in Shia, 

which as was mentioned refers to a Quranic view ,we encounter two 

levels of states personification in international politics : the first level 

which includes all the states with any form of government and system, 

second level,the international system, which in the literature of the 

Islamic revolution, Imam Khomeini and Ayatollah Khamenei is 

regarded as the global arrogance and the hegemonic system. 

 

It is remarkable that in any of these two levels there is the tendencyto 

regard states and the international system as persons. As an example, 

through the literature of the Islamic revolution, there are repeated uses 

of arrogant states and globalarrogance.Ayatollah Khahmenei declares: 

“if we want to interpret the term “arrogant” correctly, today it 

coordinates with the arrogant, insurgent cruel state of the 

U.S.”(Ayatollah Khamenei, March 24, 1996). Undoubtedly,this phrase 

and the similar ones leads us to this conclusion that states and the 

international system have a personality in the eyes of Imam Khomeini 

and Ayatollah Khamenei. 

 

Now we come this final statement that despite disapproving the present 

arrogant states and system by the Islamic system, which has been a 

general trend by all Shias during history, Ayatollah Khamenei as the 

Iran’s Supreme Leader redefines the general policies of the state in 

confrontation with the present international system as “aninteractive 

anti-hegemonicsystem policy” which accounts the Islamic revolution as 

a new logic and policy in the international relations stage. 

 

In fact,this foreign policy trend is the reproduction of Shia thought 

during history in international relations scene. An idea in the 

framework of political Fiqh which was clarified 11 centuries earlier in 
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the book of Sayyid Murtaza and was reproduced by ValiyeFaqih of our 

time as the basis of I.R.I’s foreign policy to confront the global 

arrogance and the hegemonic powers. 

 

Through this, you can maintain the logic of the I.R.I in confronting 

Israel regime, because the Muslims genocide occurs there which is not 

included in interaction chapter of the Fiqh principles. Also, it seem to 

be easy to answer why has Iran in spite of its many criticizes on the 

United Nations has always been an active member of the U.N and has 

even been a candidate for the U.N Security Council membership. 

According to this Fiqhi principle, by interaction and taking part in these 

organizations it would be possible to promote justice. It is also the 

reason why Iran is negotiating with 5+1. 

 

Conclusion 

Through the Shia history and after the long absence of Imam Mahdi, 

the way of interaction with the cruel kings has always been the concern 

of Shia scholars and in an idealistic way, Shias had always been 

longing to form an Islamic Shia state during the absence period. Great 

Shia scholars have tried to answer the question of interacting with the 

cruel kings and governors. After the emergence of the Islamic 

revolution in 1979 and occurrence of the Shia ideal which was the very 

first Shia state in history, leading by Imam Khomeini, we can see a 

change in the level of the previous discussions. Now, the question was 

how to interact with the cruel hegemonic states outside and the 

international system that follows them. The new state had to choose to 

isolate or integrate. But the dynamic Fiqh of Shia formed a general 

redefinition and while rejecting any sort of hegemony and disapproving 

cruel and arrogant behavior of hegemonic states, did follow “an 

interactive anti-hegemony policy” to promote justice, fulfill God’s 

orders and help the poor people to gain their rights. An example of this 

is Iran’s attending to international organizations (the U.N for instance) 

which is thoroughly controlled by what we call “the hegemony system” 

and also defending the Palestine. 

 

Today, the I.R.I’s stand in the world against the hegemonic system and 

hegemonic relations, resembles the early situation of Shias before the 
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victory of the Islamic revolution, thus, studying the way of interaction 

with the kings in Shia Fiqhi books as “amalmaasoltan” by 

SayyidMurtaza,which is the oldest Shia Fiqhi book regarding this issue, 

can be helpful to configure the principles of foreign policy in the eyes 

of I.R.I and Iran’s Supreme Leader, Ayatollah Khamenei. 

 

*Political Fiqh: what we regard as political Fiqh include the answers 

given by Islamic Fiqh to the political issues which itself includes those 

political discussions in Fiqhi books and the heritage of the scholars and 

also the new issues that the Fiqh must answer them. 
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Hizbullah’s Pendulum Swing between Hard and 
Soft Power 
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Abstract 

  
In this paper the author has looked at Hizbullah's strategies in 

Lebanon through the concepts of soft-power and hard-power. It is 

argued that these strategies need to be studied in a critical fashion as 

it is wrong to assume that they display unsophisitcated approaches 

for surviving in a complex globalized world. 

Keywords: Hizbullah, Soft Power, Hard Power, Art, Violence 

 

Introduction 

Although the title of this article invokes Ernest Gellner’s pendulum-

swing theory, this piece relies heavily on Joseph Nye’s analysis of 

power into three main components: hard, soft, and smart power. The 

aim is to convey how the Lebanese Hizbullah oscillated between hard 

and soft power.  

 

American political scientist Joseph S. Nye
1
 coined the concept of soft 

power and distinguished it from the commonly used notion of hard 
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power, which usually refers to the military and economic capabilities of 

a nation through waging wars or threatening to employ sanctions, as 

measures of stick or carrot. According to Nye, soft power is different 

because it refers to the values and culture that characterize a 

nation/people, ‘the image it projects, and the expectations it generates,’ 

and how these attract others in order to emulate these behavioural 

patterns. Nye stressed that a country, or for that matter the international 

community at large, ought to lead through the exercise of its soft 

power, rather than the traditional hard power.
2
 Nye argues that soft 

power ‘co-opts people rather than coerces them… It is the ability to 

entice and attract. And attraction often leads to acquiescence or 

imitation. Soft power arises in large part from our values. These values 

are expressed in our culture… soft power is more than just cultural 

power’.
3
 Nye cautions that culture is only one of the resources of soft 

power; other resources comprise values, ideas, institutions, and 

policies.
4
 Finally, the optimal combination of hard and soft resources 

results in smart power, which ‘is an evaluative as well as a descriptive 

concept’. Soft power refers to the ‘values and culture that define the 

country, the image it projects and the expectations it generates’.
5
  

 

In conformity with its realpolitik (realist) policy to change as 

circumstances themselves change, one could argue that the Lebanese 

Hizbullah is not monolithic. The party’s internal structure allows it to 

operate on a number of levels. Hizbullah is a sophisticated, complex, 

multifaceted, multilayered organization, composed of at least four main 

divisions: (1) the ‘military wing’: the jihadi and ‘terrorist’ branch (Hard 

power); (2) the social services, NGOs, and civil institutions branch 

(Smart power); (3) the ‘political wing’ branch (Smart power); (4) the 

cultural politics branch or ‘resistance art’ (soft power). 

 

Prologue 

The Lebanese resistance movement Hizbullah (Party of God) is 

infamous for its militant face. Since its inception, Hizbullah has been 

keen to control the Lebanese political system, initially through a top-

down revolutionary process aimed at obtaining power by military force. 

This radicalism proved futile in the 1980s. From a realpolitik 

perspective, Hizbullah reconstructed its identity, altered its political 
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strategy, and recognized the 1990 Ta’if Agreement, Lebanon’s new 

constitution. Since then, Hizbullah played within the rules of the 

political system, by following a bottom-up integration process, which 

culminated in 2011 to ruling Lebanon through democratic means after 

the party obtained majority in the parliament, named the prime mister, 

and formed its government. All this took place, while the new winds of 

Arab Spring were shaping a new Middle East and North Africa 

(MENA) region.  

 

Benefiting from the Syrian influence that controlled Lebanon militarily, 

Hizbullah played its cards well and was able to extract an important 

concession from the Lebanese government by being classified as a 

resistance movement and not a militia. This meant that it was able to 

keep its arms and continue resisting the Israeli occupation, while the 

militias of all the Lebanese political parties – which had participated in 

the sixteen-year civil war – had to disband and surrender their weapons 

to the Lebanese Army. This exception made Hizbullah the strongest 

military player in Lebanon, even more powerful than the Lebanese 

Army and security forces. Hizbullah continues to hold a considerable 

arsenal even after the nearly complete Israeli withdrawal from Lebanon 

in May 2000 and the Syrian withdrawal in 2005. 

 

From the early 1990s onwards, Hizbullah readjusted its identity by 

endeavouring to control the political system through a bottom-up 

process of gradual participation and integration into the democratic 

system, starting with the parliament, the municipal councils, and the 

cabinet or council of ministers, the main executive body of the country. 

Thus, Hizbullah shifted to acceptance of, and engagement in, the 

democratic process under a sectarian-confessional political and 

administrative system that it previously regarded as an apostate. More 

dramatically, Hizbullah modified its demand, from the abolition of 

political sectarianism, to the adoption of the Maronite (Christian) 

political discourse, which stresses abolishing political sectarianism in 

people’s mentality, before officially abolishing it in written laws. The 

party also called for upholding the principle of consensual democracy. 

However, based on its demographic strength, Hizbullah called for 

reducing the voting age from 21 to 18 and changing the electoral 
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system to proportional representation, which the party believed would 

give the 18 ethno-confessional communities more equitable 

representation.  

 

Hizbullah’s identity has undergone a considerable transformation from 

the propagation of its first Manifesto, the ‘Open Letter’ of February 

1985, passing through its eight clandestine conclaves, to the 

dissemination of its second Manifesto a quarter of a century later, in 

November 2009. The party has gone a long way in its attempt to 

display its new face, all the way to the beginnings of the so-called Arab 

Spring. 

 

A ‘terrorist organization’ in the eyes of the US, Israel, Canada, 

Australia, the Netherlands, and other Western countries, after more 

than three decades of its founding, Hizbullah succeeded in merging it 

domestic agenda with its regional ambitions, thus boosting its 

geopolitical role in the shaping of a new Middle East in the wake of the 

calamities and misfortunes brought about by the Arab 

Spring/Uprisings.  

 

The hard power phase 

Hizbullah witnessed remarkable transformations in the past three-plus 

decades. From its founding as an Islamic movement of social and 

political protest during 1978–1985, it evolved into a full-fledged social 

movement between 1985 and 1991, and then into a parliamentary 

political party from 1992 to the present.  

 

Hizbullah defines its identity as an Islamic jihadi (struggle) movement, 

‘whose emergence is based on an ideological, social, political and 

economic mixture in a special Lebanese, Arab and Islamic context’.
6
 Its 

roots can be traced back to 1978, which coincided with the 

disappearance of Imam Musa al-Sadr
7
 and the first Israeli invasion of 

Lebanon. By the efforts and under the auspices of leading Iranian hard-

line clergy and military figures such as ‘Ali Akbar Muhtashami and 

Mustapha Shamran, combined with the endeavours of the first and 

second Hizbullah Secretary Generals, Shaykh Subhi al-Tufayli and 

Sayyid ‘Abbas al-Musawi, Hizbullah’s nucleus was established. With 



Hizbullah’s Pendulum Swing between Hard and Soft Power Joseph Alagha 

 

47 

the victory of the Islamic Revolution in Iran in 1979, many Lebanese 

Shi‘ites saw in Imam Khumayni their new leader. During the same 

period, Sayyid ‘Abbas al-Musawi officially founded ‘The Hizbullah of 

Lebanon’, supported by his students and other leading ‘ulama 

(religious scholars).
8
 

 

In the 1980s, Hizbullah pursued the establishment of an Islamic state 

from the perspectives of both religious ideology and political ideology. 

This era was characterized by Hizbullah’s religious capital
9
 (Iranian 

marja’iyya, or authority of emulation); political capital
10

 and symbolic 

capital (Islamic Resistance’s war and suicide/ ‘martyrdom’ operations 

against Israel in the south and the Biqa‘, north-eastern part of 

Lebanon); economic capital
11

 and social capital
12

 (social institutions 

targeting only Shi‘ite grassroots); and Islamic Jihad’s acts as symbolic 

capital (honour and dignity). Symbolic capital corresponds to 

someone’s reputation, honour, distinction, and prestige. Bourdieu 

defined symbolic capital as the ‘degree of accumulated prestige, 

celebrity, consecration or honour [dignity, possessed by someone and] 

founded on the dialectic of knowledge and recognition’.
13

 

 

Fragmented public spheres existed in Lebanon as cantons ‒ 

confessionally based mini-states within the Lebanese state. During the 

mid-1980s, the issue of establishing cantons along sectarian lines was 

high on the agenda of many political parties, including the Christian 

ones. For instance, Habib Matar
14

 stated in 1986 that his call to the 

Vatican of establishing a Christian state in Lebanon should not be 

viewed as a call for the disintegration of Lebanon; rather, he clarified 

that the Christian state would be erected on all the Lebanese soil. Matar 

questioned, ‘Why don’t the Christians in the East have a shelter or a 

small state?’ When he was asked what the Muslims should do, he 

replied: ‘It’s their own problem. There are a lot of vacant areas in the 

Arab world [where they can go], or let them be governed by the 

Christian state, and this is better for them’.
15

 A similar view was earlier 

announced by the Phalangist Leader, the late ex-President Bashir 

Gemayyel who said in 1982 that the Maronites were aiming at 
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converting Lebanon into a Christian state where all the Christian Arabs 

could reside.
16

 

 

In Hizbullah’s case, founding a Shi‘ite canton in the areas under its 

control, would have implied establishing a replica of an Islamic state in 

miniature. For instance, unlike the Lebanese Forces and Progressive 

Socialist Party (PSP)
17

, Hizbullah neither established a mini-state ‒ 

with its own ports, airports, taxation, and civil administration ‒ within 

the Lebanese state, nor did Hizbullah call for federalism. In 1986, 

Sayyid Hasan Nasrallah, Hizbullah’s current Secretary General, 

stressed that the Muslims have no right whatsoever to even entertain 

the idea of a Muslim canton, a Shi‘ite canton, or a Sunni canton… 

Talking about cantons annihilates the Muslims, destroys their potential 

power, and leads them from one internal war to another. Only the 

Islamic state upholds their unity.
18

  

 

The second Israeli invasion of Lebanon in 1982 was the spark that 

reignited Hizbullah and led to its formation as an Islamic jihadi 

movement. The Islamic Resistance, Hizbullah’s military wing, made 

some breakthroughs in the face of the Israeli army that advanced 

towards Beirut and led a campaign of resistance against the Israeli 

Forces (IDF)
19

 after they occupied the Lebanese capital. Leading 

Hizbullah cadres such as Sayyid Hasan Nasrallah, the current Secretary 

General, Sayyid Ibrahim Amin al-Sayyid, the current head of 

Hizbullah’s political council (Politburo), and Husayn al-Musawi
20

 were 

all AMAL
21

 members. These, among others, were later totally against 

AMAL joining the Lebanese cabinet.
22

 Therefore, these radicals 

abandoned AMAL and joined the ranks of existing Islamic Shi‘ite 

groups – including members of the Hizb Al-Da‘wa Al-Islamiyya (‘The 

Islamic Call Party’), Itihad al-Lubnani lil Talaba al-Muslimin (‘The 

Lebanese Union of Muslim Students’)
23

, as well as independent active 

Islamic figures and clerics – and established Hizbullah to oppose the 

Israeli occupation, with the material support of Iran and backing from 

Syria.
24 

These groups came together in fighting the Israeli occupation 

and built the backbone of the party, and most importantly its ‘resistance 

identity’. Their later achievements in addressing the socio-economic 
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grievances, resulting from the Israeli occupation, gained the party a 

solid ground among the grassroots of Lebanese society.  

 

After operating anonymously underground for security reasons for 

some years, on 16 February 1985, Hizbullah became a noticeable 

player in the Lebanese political system when it publicly revealed its 

Political Manifesto or Open Letter, which disclosed its religio-political 

ideology, thus signalling its open engagement in Lebanese political 

life.
25

 In the Open Letter, Hizbullah disclosed a radical-militant 

approach that regarded the Lebanese political system as infidel by 

nature, and considered the Lebanese government as being an apostate, 

that should be uprooted by a top-down revolutionary process and be 

replaced by the rule of Islam.  

 

Hizbullah’s reputation as an Islamic resistance movement has been 

marred by the West’s accusation of ‘terrorist’ operations of global 

reach; the majority of which were claimed by the Islamic Jihad.
26

 Some 

of the hard power attacks which made Hizbullah gain global attention 

were the US embassy suicide attacks on 18 April 1983
27

 and 20 

September 1984; the 23 October 1983 twin-suicide attacks that led to 

the death of 241 US marines
28

 and 58 French paratroopers; the Buenos 

Aires bombing of the Israeli embassy on 17 March 1992
29

; and the 

holding of Western hostages. The Israeli government and the US 

Administration claim that Hizbullah’s Islamic Resistance constitutes a 

semi-clandestine organization and that Islamic Jihad is its clandestine 

wing.
30

 In an endeavour to ward off the charges of terrorism, 

Hizbullah’s ideologues, leaders, cadres and intellectuals voice a 

consensus that has systematically and constantly denied any connection 

or link to Islamic Jihad or acts it has claimed as its own. 

 

Since its inception, Hizbullah has adopted Ayatollah Khomeini’s theory 

of wilayat al-faqih (guardianship of the jurisprudent) as its ideology in 

the Lebanese social and political conditions. Khomeini’s wilayat al-

faqih was imported to Lebanon, serving as a blueprint for a progressive 

Islamic state to be emulated by Hizbullah in its constituencies. 

Illustrating the vital importance given to becoming a member of 

‘Ummat Hizbullah’, a Hizbullah cadre told me, on condition of 
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anonymity, that a person who tried to join the party but failed the 

process of screening (ta’tir) that Hizbullah’s prospective members 

undergo three times returned with an assault rifle and killed his 

recruiting officer. Another member told me that as a practice of 

indoctrination and as an initiation ceremony, new Hizbullah recruits 

had to repeatedly state: ‘If the jurisprudent told you to kill yourself, 

then you have to do it’.
31

 This illustrates not only indoctrination but 

also the total obedience to the faqih. 

 

In the early 1980s, Khomeini instructed ‘Ali Khamina’i, who was at the 

time deputy minister of defence, to take full responsibility of the 

Lebanese Hizbullah. Since then, Khamina’i has become Hizbullah’s 

‘godfather’. That is why, since its inception, Hizbullah, based on a 

religious and ideological stance, fully abides by the ideas and opinions 

of Khomeini as communicated by Khamina’i. During that initial period, 

the religious/ideological bond between the Islamic Republic of Iran and 

Lebanon could be examined from the following declarations by 

Hizbullah and Iranian officials—Shaykh Hasan Trad: ‘Iran and 

Lebanon are one people in one country’; Sayyid Ibrahim Amin Al-

Sayyid: ‘We do not say that we are part of Iran, we are Iran in Lebanon 

and Lebanon in Iran’; Ali Akbar Muhtashami: ‘We are going to support 

Lebanon politically and militarily like we buttress one of our own 

Iranian districts’; Shaykh Hasan Srur: ‘We declare to the whole world 

that the Islamic Republic of Iran is our mother, religion, Ka’ba, and our 

veins’.
32

 

 

In the 1980s, Hizbullah advocated the establishment of an Islamic state 

in Lebanon and maintained the ahl al-dhimma category with respect to 

non-Muslims.
33

 In spite of its exhortation of Christians to convert to 

Islam, Hizbullah did not seek to impose this conversion by force. 

Rather, the party applied its theory of tolerance to those Christians 

living in its constituencies, as well as to other Christians, as long as 

they were not ‘treacherous or aggressive’. In conformity with the 

Prophetic tradition and the Qu’ran, Hizbullah stressed that there should 

be ‘no compulsion in religion’ (Qur’an 2:256) and an ‘equitable world’ 

(Qur’an 3:64) or common ground that should guide relationships 

between Muslims and Christians. As such, it emphasized that the 
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common ground between ahl al-dhimma and Muslims involves the 

social values of mutual tolerance, respect, brotherhood, and solidarity. 

On this basis, Hizbullah recognized the human freedom, that is, social 

and religious freedom, of Christians but not their political autonomy, as 

was the case in the 1926 French Mandate Constitution and 1943 

Independence Constitution. Thus, in the 1980s, contrary to the 

Prophetic tradition that granted non-Muslims partnership in political 

structures, Hizbullah’s ‘tolerance’ or ‘inclusiveness’ excluded 

Christians from political life, which could be regarded as a 

discriminatory practice. Hizbullah’s then policy seemed to imply that 

tolerance is the responsibility of the ‘majority’ and integration is the 

responsibility of the ‘minority’. 

 

Therefore, in the 1980s Hizbullah became a closed sectarian social 

movement. Through heavy reliance on a strict application of Imam 

Khumayni’s wilayat al-faqih (guardianship by the jurisprudent), 

‘Hizbullah – The Islamic Revolution in Lebanon’ emerged as an 

internally strong organization with limited following. Al-Tufayli 

repeatedly stressed Hizbullah’s aim of establishing an Islamic state in 

Lebanon as part of an all-encompassing regional Islamic state, headed 

by Iran. This unprecedented commitment to the Islamic state in 

Lebanese political discourse backfired domestically alienating 

Hizbullah from other political and social movements, and from an 

effective position within the Lebanese political sphere. Thus, 

Hizbullah’s policies were counterproductive, leading to the failure of 

its integration into Lebanese political life.  

 

Since 1985, there developed a number of changes in Hizbullah’s 

ideological identification with Iran’s ruling elite. Hizbullah argued that 

during the early phase of its formation, it needed a unifying religious-

political ideology, rather than an elaborate political program. Thus, it 

based itself on wilayat al-faqih and regarded Khomeini as the 

jurisconsult of all Muslims.
34

 In the beginning, the organization was, 

ideologically, completely dependent on Khomeini. Later on this 

dependency witnessed some leeway, in the sense that Hizbullah did not 

blindly follow the Iranian regime; rather, it had some specificity 

(khususiyya), since in his capacity as the Supreme Leader (Rahbar), 
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Khomeini was endowed with the sole right to determine the legitimacy 

(legitimate authority) of Hizbullah. Khomeini highlighted certain 

precepts within which Hizbullah could move freely; however, he left 

their implementation to the party’s discretion. Thus, although Hizbullah 

was ideologically dependent on the Iranian regime, it had some room to 

manoeuvre in its decisions pertaining to some cases in Lebanese 

domestic affairs. Even though the fragmentation of religious authority, 

that is, the multiplicity of marja’s among the Shiites, continued after 

Khomeini’s death, in Hizbullah’s case the issue of marja’iyya was 

determined on the doctrinal-ideological basis of following the official 

marja’ al-taqlid, who is recognized by the Islamic Republic of Iran. 

Thus, Hizbullah’s religious authority was and still is the Iranian faqih. 

This made the transition after Khomeini’s death smoother. 

 

Up until 1991, Hizbullah considered the Qur’an as the constitution of 

the Islamic Umma and Islam as both a religious and a governmental 

order (din wa dawla). The party enjoined Muslims to strive, using all 

legitimate means, in order to implement the Islamic order, wherever 

they might be.
35

 In the period 1985–1991, Hizbullah regarded the 

Lebanese political system, which was dominated by the political 

Maronites (Catholic Christians), as a jahiliyya (pre-Islamic pagan) 

system. It applied this classification to every non-Islamic system: be it 

patriotic, democratic, or nationalistic, even if it were governed by 

Muslims.
36

 In other words, Hizbullah pursued the establishment of an 

Islamic state from the perspective of religious and political ideology. 

The religious ideology, as Hizbullah’s leading cadres argued, enjoined 

adherents to instate God’s sovereignty and divine governance on earth 

through hakimiyya and to execute God’s law by instituting an Islamic 

order as a taklif shar’i (religious and legal obligation). According to the 

political ideology, Hizbullah did not want to impose an Islamic order 

by force unless an overwhelming majority of the Lebanese voted in its 

favour through a referendum. This should be taken with apprehension 

since Hizbullah’s rhetoric was different from what it was actually doing 

on the ground; it was actively engaged in preparing the way for 

establishing an Islamic order, through a bottom-up process, at least in 

its constituencies. 

 



Hizbullah’s Pendulum Swing between Hard and Soft Power Joseph Alagha 

 

53 

The smart power phase 

In its third stage of evolution, from 1992 on, Hizbullah has experienced 

a considerable ideological shift. Hizbullah succeeded in adding 

electoral politics to its political capital (Sunnis and Christians on 

Hizbullah’s electoral slates). Hizbullah’s clandestine military organ, the 

Islamic Jihad disappeared from its symbolic capital; the prominent role 

was given to Hizbullah’s semi-clandestine military wing, the Islamic 

Resistance. Finally, Hizbullah accumulated more social and economic 

capital by way of the benefiting of Sunni and Christian grassroots from 

its NGO’s services, which could be regarded as one of the measures or 

social dynamics of the Party’s infitah (‘opening-up’) policy. Thus, 

Hizbullah reinterpreted its seemingly irredentist
37

 ideology and 

evolved, more and more, into an ‘ordinary’ political party, with an 

extensive network of social services (open to both Muslims and 

Christians), and participated in parliamentary, municipal, and 

governmental work. 

 

As a prelude to contesting the 1992 legislative elections, Hizbullah 

gained more resources, moderated its discourse, initiated several 

policies to broaden its appeal to a larger constituency, and embarked on 

further institutionalization. Sayyid ‘Abbas al-Musawi, Hizbullah’s 

second secretary-general, initiated a policy of openness (infitah) and 

dialogue toward the Lebanese myriad
38

. After al-Musawi’s death, his 

student and successor Sayyid Hasan Nasrallah, the third secretary-

general, continued this process of mobilization and organization at the 

grassroots level to support advocacy in and outside of parliament.
39

 

The year 1992 was a central year in shaping Hizbullah’s evolving 

identity. The party faced a challenge in deciding whether to participate 

in the parliamentary elections or not. Hizbullah’s twelve-member 

committee took a positive decision after much heated internal debate 

and discussions, followed by Iranian arbitration (tahkim). Since the 

faqih is the one who determines ‘legitimacy’ (even in practical political 

matters), Khamina’i had to intercede and grant legitimacy for 

participation. This caused a considerable schism within Hizbullah, 

because Subhi al-Tufayli, Hizbullah’s first secretary-general, contested 

the decision and pursued a confrontational stance with the party and the 

Lebanese state. Al-Tufayli held a high post in the leadership of 
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Hizbullah in the early 1980s. Nevertheless, he later created minor 

dissent in the party for reasons that apparently were socioeconomic 

(‘Revolution of the Hungry’ in 1997) but, in fact, involved control of 

the Ba’albak region. Al-Tufayli today represents that category of 

Hizbullah member who still upholds the Iranian revolutionary ideology 

of the 1980s. He repeatedly accused Hizbullah of ‘protecting the 

borders of Israel’ since it prevents jihadis from targeting it or crossing 

the border, and he criticized Iran for ‘serving the interests of the US’. 

Al-Tufayli emphatically stated, ‘This is not the Hizbullah I founded, 

and this is not the Iran of Khomeini’.
40

 
 

Asef Bayat has noted that Islamic movements like Hizbullah are 

constituted of many layers and orientations that make up a collectivity, 

but one that is fluid and fragmented. This collectivity remains coherent 

when its leaders are successful in creating a hegemonic reading of 

events that gains consensus among its followers. This means that there 

is always a danger of losing adherents due to integration or moderation. 

This can lead the more radical elements of the social movement, such 

as al-Tufayli, to leave the movement because they disagree with the 

course it is taking.
41

 

 

By giving an extended interpretation to the doctrine of wilayat al-faqih 

– i.e. applying it to the Lebanese multi-confessional, multi-religious 

society, rather than to ‘monolithic’ Iran, with its predominantly Shi‘ite 

majority – the committee strongly recommended participation in the 

elections. This was in harmony with Hizbullah’s holistic vision, which 

favoured living up to the expectations of the people by serving their 

socioeconomic and political interests. The committee added that 

Hizbullah’s greater jihad and dedication to addressing the plight of the 

people did not contradict its priority of a smaller military jihad for the 

sake of the liberation of occupied land. As such, participating in 

elections would lead to the achievement of good political results and 

could also be regarded as a leading step toward interaction with others. 

By this, Hizbullah presents a novel experience in the infitah (‘opening-

up’) of a young Islamic party. The committee stressed that this 

participation was in accordance with the Lebanese specificities 

(khususiyyat) as well as the nature of the proposed elections, which 
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allowed for a considerable margin of freedom of choice. In short, the 

committee concluded that the sum total of the pros (masalih) 

outweighed the cons (mafasid) by far. That was why participation in 

the parliament would be worthwhile, since it was viewed as one of the 

ways of influencing change and making Hizbullah’s voice heard, not 

only domestically but also regionally and internationally through the 

podiums made available to the members of parliament.
42

 Thus, it seems 

that Hizbullah was forced by political circumstances, the Ta’if 

Agreement, Lebanon’s new 1990 constitution, and the end of the civil 

war, to adjust to a new phase in its history by propagating a matter-of-

fact political program and by merging into the Lebanese political 

system. 

 

A further shift occurred in the interpretation of the authority of the 

jurisprudent (faqih) when Hizbullah argued that it did not consider the 

current regime in the Islamic Republic of Iran as the jurisconsult of all 

Muslims and, in consequence, not all Islamic movements had to abide 

by the orders and directives of the faqih or the regime.
43

 Religious 

capital was consolidated when, in May 1995, Imam Khamina’i 

appointed Nasrallah and Shaykh Muhammad Yazbik, head of the 

religio-judicial council, as his religious deputies (wakilayn shar’iyyan) 

in Lebanon. This move granted Hizbullah special prerogatives and 

delegated responsibilities (taklif shar’i) that reflect a great 

independence in practical performance. Thus, Hizbullah consolidated 

its financial resources, since the one-fifth religious tax (khums)
44

 

imposed on those Lebanese Shiites who followed Khamina’i as their 

authority of emulation (marja’), as well as their alms (zakat) and 

religious (shar’i) monies, would pour directly into Hizbullah coffers, 

instead of being channelled through Iran, as had been the case. 

 

The interpretation of authority took another dramatic shift after the 

Syrian withdrawal in April 2005. In conformity with its policy to 

change when circumstances change, Hizbullah switches from Iranian to 

local authority when it suits its purposes. Although the watershed 

decision to participate in the Lebanese cabinet ideologically required 

the shar‘i judgment and legitimacy of the faqih, Hizbullah set a 

precedent by securing religious approval and legitimacy from Shaykh 
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‘Afif al-Nabulsi
45

—at the time, the head of the Association of Shi‘ite 

Religious Scholars of Jabal ‘Amil in south Lebanon—and not 

Khamina’i, a move that indicates even more independence in decision 

making. 

 

Thus, Hizbullah heeds Lebanese religious authority in addition to the 

Iranian one, and therefore, its participation in the Lebanese cabinet was 

relegated to an administrative matter, not a doctrinal one. 

Consequently, Hizbullah’s leadership was capable of taking 

independent decisions. Instantly, Hizbullah joined the cabinet with two 

ministers and proliferated in Lebanese state institutions and the 

administrative structure just before the conservative Iranian president, 

Mahmoud Ahmadinejad, and his government were sworn to power in 

Iran. This led to increased Lebanonization that is more in line with the 

specificities (khususiyyat) of Lebanese society, rather than blind 

adherence to Iran. 

 

Therefore, Hizbullah moved from complete ideological dependency on 

Khomeini to much less dependency after his death. The party gained 

more independence in decision making, not only in practical political 

issues but also in military and doctrinal issues, to the extent that it 

seems as if Hizbullah exercised almost independent decision making, at 

least in some cases. Even in military matters, Hizbullah does not 

always heed Iranian orders if they do not serve its overall interest 

(maslaha
46

). Two cases in point that illustrate this trend are Sharon’s 

‘April 2002 West Bank counterterrorism offensive’ and Barak’s 

December 2008–January 2009 ‘Operation Cast Lead’ in Gaza. Iran 

strongly urged Hizbullah to open the northern front across the 

Lebanese–Israeli border in order to release pressure on the 

Palestinians,
47

 but Hizbullah adamantly refused because such a move 

was considered detrimental to its national interest (maslaha). This trend 

continued after Ahmadinejad won a second term in the controversial 

June 2009 presidential elections, and president Ruhani’s ascension to 

power in 2013. 

 

Although Hizbullah was inspired by the Islamic Revolution, it operates 

like any ordinary political party functioning within a non-Islamic state 
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and a multi-religious confessional and sectarian state. Hizbullah cannot 

go beyond being a political party operating within the Lebanese public 

sphere. That is why, for instance, in the parliamentary elections, it 

reached out and allied itself with secular parties and former enemies on 

the Lebanese scene, like any political party that accommodates protest 

via negotiations and bargaining, making compromises on some 

doctrinal aspects. In the process, Hizbullah moved from separation to 

integration into Lebanese society, eventually becoming part of the 

national state. Hizbullah’s voting behaviour in the legislature 

progressively shifted from (1) voting against granting confidence to the 

cabinet between 1992 and 1996 to (2) abstaining between 1998 and 

2004 to (3) voting for confidence since 2005, the year the party joined 

the cabinet. Thus, Hizbullah granted its approval only after it 

participated. 

 

These changed framing processes and new mobilization tactics are 

evidence of Hizbullah’s attempts to transcend communal boundaries by 

creating imagined solidarities and having partially shared interests with 

other communities.
48

 This is necessary since the existing Lebanese 

political system mandates intercommunity cooperation, which suggests 

that Hizbullah has learned to operate within the established political 

framework. Furthermore, the party needs to be careful not to revert to 

its extremist image because this could lead to a loss of the resources it 

gained due to its moderation. To conclude, Hizbullah as a social 

movement gained political power in this stage of its evolution. This 

empowerment reinforces its identification with its national context, 

though not at the expense of its regional and transnational solidarities. 

Hizbullah shifted its political strategy from a gradual integration in the 

Lebanese public sphere in the 1990s, to attempting to manipulate the 

Lebanese public sphere after the assassination of PM Hariri and the 

Syrian withdrawal in 2005, and to endeavouring to exercise hegemony 

over the Lebanese public sphere after the ‘Second Lebanon War’ in the 

summer of 2006 by means of changing the political system through 

obtaining veto power in the cabinet, the main executive branch of 

government.  
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The tug-of-war between the Hizbullah-led opposition (March 8 Group), 

on the one hand, and the Lebanese cabinet and its supporters (March 14 

Trend), on the other, led to bitter polarization, which plunged Lebanon 

into 537 days of stalemate and political deadlock, from December 1, 

2006, to May 21, 2008. Tensions reached unprecedented highs and the 

snowball exploded in May 2008 into violent military confrontations in 

the streets of the Lebanese capital and Mount Lebanon. 

 

The ‘Doha Accord’ of May 21, 2008, between March 14 and March 8, 

negotiated by the Arab League, granted Hizbullah veto power in the 

next national unity thirty-member cabinet by a margin of eleven 

ministers, while March 14 acquired sixteen ministers, and the president, 

three. Hizbullah ended its sit-in in downtown Beirut and dismantled its 

tent city. After six months of vacuum in the seat of the presidency, the 

consensus president, army commander general Michel Sulayman, was 

elected on May 25, 2008, by 118 votes out of 127 MPs. 

Hizbullah flexed its military muscle in order to gain veto power, which 

proved to be a short-term political gain. However, the experience was 

negative in the cabinet since it led to the paralysis of the state 

institutions, an eventuality that convinced the party to discard this 

newly gained political capital. The hegemony wave subsided after the 

Hizbullah-led opposition lost the 2009 legislative elections. Hizbullah 

took a reality pill and contended itself with minor political gains for the 

sake of upholding the fragile consensual democracy, the fulcrum of the 

political system.  

 

Smart Power: A mélange of hard and soft power 

While pursuing policies so as to work within the electoral fabric of 

Lebanon, Hizbullah did not abandon its rhetoric vis-à-vis the wilayat 

al-faqih. In fact, it legitimized its political program of working within a 

multicultural, multi-religious country with reference to wilayat al-faqih 

without encroaching upon its doctrinal-ideological, Islamic-religious 

convictions.
49

 In May 2008, after March 8 gained veto power in the 

Lebanese cabinet, Nasrallah reiterated, 

 
I am honoured to be a member of the party of wilayat al-faqih. The 

just, knowledgeable, wise, courageous, righteous, honest, and 
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faithful faqih… Wilayat al-faqih tells us [Hizbullah] that Lebanon is 

a multi-confessional, multi-religious country that you have to 

preserve and uphold.
50

 

 

With this unshakable commitment to wilayat al-faqih, Hizbullah 

reformulated what it meant by an Islamic state by making a categorical 

distinction between al-fikr al-siyasi (political ideology), which it 

maintained, and al-barnamaj al-siyasi (political program), which it 

promoted. From an ideological perspective, Hizbullah is committed to 

an Islamic state, and it will not be dropped as a legal abstraction. 

However, the party’s political program has to take into account the 

political status quo and the overall functioning of the Lebanese political 

system. Hizbullah characterizes the Lebanese political situation as a 

complicated mould of sectarian-confessional specificities that prohibit 

the establishment of an Islamic state, not only from a practical 

perspective but also from a doctrinal one. Hizbullah’s political ideology 

stipulates that an Islamic state should be established on solid 

foundations having full legitimacy and sovereignty from the people. 

Since the general will of the Lebanese people is against the 

establishment of an Islamic state, then it is not plausible to establish 

one. 

 

In an atmosphere of optimism, Hizbullah revealed its new political 

platform on 30 November 2009 when it reconstructed its identity by 

forging a second Manifesto, which presents a complete overhaul to its 

1985 founding document, the Open Letter.  

 

Although the 2009 Manifesto neither mentions the Islamic state nor 

refers to wilayat al-faqih, Nasrallah affirmed that there is no 

contradiction/opposition between Hizbullah’s belief in wilayat al-faqih, 

on the one hand, and the erection of a strong institutionalized Lebanese 

state, on the other. On the contrary, wilayat al-faqih sanctions and 

allows Hizbullah’s integration into the political system. Not only that, 

in line with the Vatican’s position and papal guidance, Nasrallah added 

that Hizbullah believes that Lebanon is a blessing and has 

accomplished great historical achievements. He reiterated Imam Musa 
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al-Sadr’s stance that ‘Lebanon is the definitive nation to all its citizens’, 

which is in conformity with the Lebanese constitution.
51

 

 

Thus, Hizbullah shifted its position through its acceptance of and 

engagement in the democratic process under a sectarian-confessional 

political and administrative system. More dramatically, Hizbullah’s 

political program modified its demand for the abolition of political 

sectarianism and adopted the political Maronite discourse, which 

stresses the abolition of political sectarianism in mentality before 

eradicating it in the texts. In line with the Ta’if Agreement and its 

earlier election programs, Hizbullah’s 2009 Manifesto called for the 

establishment of a ‘National Body for the Abolition of Political 

Sectarianism’, since sectarianism is perceived as a threat to consensual 

democracy and national coexistence.
52

 Although Nasrallah deemed the 

sectarian system a tribal system, he clarified: 

 
Let us be realistic. The abolition of political sectarianism is one of 

the most difficult issues and cannot be accomplished overnight. . . . 

[N]obody can dictate how to abolish it in a sentence or two. Rather, 

if after years of debate, ranging from five to thirty years, we find out 

that political sectarianism cannot be abolished, then let us be bold 

enough to say that what we agreed upon in the Ta’if Agreement 

cannot be realized. However, till then, the Lebanese need to found 

the ‘National Body for the Abolition of Political Sectarianism’ in 

order to initiate the debate in a constructive manner.
53

 

 

The 2009 Manifesto delineates an almost complete Lebanonization of 

Hizbullah, at least in discourse, since it no longer included 

transnational links such as wilayat al-faqih and the Islamic state in its 

primary frame of authority. Furthermore, it gives primacy to the 

national political arena for achieving national goals that would be 

beneficial to all Lebanese. Moreover, the manifesto represents 

Hizbullah’s ideological shifts in assimilating into the political system to 

accomplish its goals through political initiatives and continued 

cooperation with other parties. In fact, this manifesto might signify 

Hizbullah’s trajectory toward a post-Islamist trend in practice, thus 

transcending Islamism, its exclusivist platform, and evolving in the 
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pluralistic political reality of Lebanon, even though certain Islamist 

rhetoric might still be voiced and even though Hizbullah’s political 

interests, at least for the time being, may keep it an ally of the Islamist 

regime in Iran. 

 

Hizbullah laid the groundwork for this precept of practice earlier. On 

26 May 2008, the party celebrated the eighth anniversary of the nearly 

complete Israeli withdrawal from Lebanon through a fiery speech 

delivered by Nasrallah, who stressed that Hizbullah abides by the Ta’if 

Agreement, will honour the Doha Accord to the letter, and will 

continue to participate in the political system as it is. Nasrallah’s stance 

remained the same after the fiasco of March 8 to acquire the majority of 

the seats in the June 2009 legislative elections. Hizbullah gave up its 

veto power and helped to broker a national unity cabinet on 9 

November 2009, based on the previously agreed-on power-sharing 

formula: fifteen seats for March 14, five seats for the centralist 

coalition of the president, and ten seats for March 8. Although 

Hizbullah ruled Lebanon by democratic means in 2011 when it 

obtained majority in the parliament and the cabinet, it represented itself 

with only two ministers, while it gave its Christian allies 12 ministers, 

including the ministries of defence and interior. Since then, in the 

recurring cabinets, contrary to its military power and demographic 

strength, in an endeavour to uphold consensual democracy, Hizbullah 

contented itself with two ministers and ceded other ministerial seats for 

the sake of national unity and coexistence. Further measures of political 

compromise, such as conceding ministerial quotas to Sunni and 

Christian representatives in the cabinet, suggest that Hizbullah remains 

committed indeed to a mode of governance that is inherently 

communal, pluralist, and representative. 

 

The Triumph of Smart Power 

Since the end of the civil war in 1990, Hizbullah has been confronting 

major developments in Lebanon: prominently, the emergence of a 

pluralistic public sphere and increasing openness toward other 

communities, political parties, and interest groups in the Lebanese 

myriad. Through a new interpretation of wilayat al-faqih, Hizbullah 

altered its discourse, priorities, and overall political outlook. The mixed 
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confessional space in Lebanon led Hizbullah to move from Islamization 

to ‘Lebanonization’; from marginalization to infitah, which allowed the 

party to become a major player in the Lebanese public sphere by 

participating in the parliamentary and municipal elections—and even 

obtaining a majority in the legislature in 2011. In short, in the early 

1990s, Hizbullah started promoting its Islamic identity and agenda by 

following a pragmatic political program, mainly to allay the fears of 

Christians and other Muslims who were opposed to the Islamic state. In 

the meantime, Hizbullah remained faithful to its Shiite constituency by 

employing a bottom-up Islamization process and working within the 

Lebanese state’s political and administrative structures while, at the 

same time, establishing Islamic institutions within civil society. 

 

In the 1990s, Hizbullah faced the problem of reconciling its political 

ideology with political reality. Thus, the party shifted from a jihadi 

outlook to a more flexible shari’a perspective. Hizbullah portrayed a 

distinguished expediency in its political program in an attempt to 

reconcile, as much as possible, its principles, aims, and political 

ideology, on the one hand, and its circumstances and objective 

capabilities, on the other hand, by relying heavily on the jurisprudential 

concepts of necessity, vices, and interests as a kind of Islamic prima 

facie duty. This is how Hizbullah’s pragmatism was conducive to 

forging a marriage of convenience between political ideology and 

political reality, to the extent of pursuing a policy of infitah sanctioned 

by its political program. In this pluralistic Islamic cultural sphere, the 

concept of citizenship (muwatana) reigns, where all people have equal 

rights and duties and where coexistence and mutual respect are the 

main norms and assets among Lebanon’s eighteen ethno-confessional 

communities. 

 

 

Thus, the logic of operating within the bounds of the Lebanese state has 

prevailed over the logic of the revolution. The party justifies and 

legitimizes its political program by resorting to Qur’anic and 

jurisprudential bases. Significantly, the Shi‘ite religio-political legacy 

conferred upon Hizbullah all the authenticity it needed in order to 

derive from it a political program based upon flexibility and 
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pragmatism. Relying on the progressive nature of Shiite jurisprudence, 

Hizbullah remoulded, constructed, and interpreted its authority in such 

a way as to bestow legitimacy on its participation in a pluralist polity 

based upon the quota system and patronage (favouritism and nepotism). 

And so, through this heavy reliance on Shi‘ite jurisprudence, especially 

the concept of maslaha, Hizbullah was able to change parallel with the 

circumstances, through its pragmatic interpretation and metamorphosis 

of wilayat al-faqih. Hizbullah’s metamorphosis could be attributed to 

changed historical and social circumstances and, more importantly, to 

the results of interactions with other political actors. Thus, the 

objective, sociological, and political reality of Lebanon compelled this 

originally Islamist movement into a gradual integration policy in the 

political system and the public sphere at large. 

 

 

In domestic politics, Hizbullah shifted from anathema – regarding the 

Lebanese state as an apostate and assertively acting towards 

establishing its Islamic state – to integration, whereby the party 

contested the municipal and parliamentary elections and joined the 

council of ministers, thus shifting its orientation from bullets to ballots. 

This was not the end of its ambitions. By recourse to the democratic 

rules of the game, Hizbullah is seeking to have hegemony over the 

political system through abidance by the constitutional and institutional 

channels, engaging the other constituents of Lebanese society in 

diplomacy, negotiations, and bargaining, even though Hizbullah’s 

military power is by far greater than that of the Lebanese Army. As 

argued above, Hizbullah’s metamorphosis could be attributed to 

changed historical and social circumstances, but more importantly, the 

party’s metamorphosis is due to the results of interactions with other 

political actors. However, in the wake of the dismal condition of the 

Arab Uprisings, Hizbullah had to adapt its political strategy to the 

whirlwind of change, an ‘Arab Spring’ that apparently disseminated 

discord (fitna), turning Sunnis against Shi‘ites, and led to the collapse 

of long-established autocracies and the creation of failing states in 

Syria, Iraq, and Libya as well as civil unrest in Yemen, Bahrain, and 

Lebanon. 
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Soft Power: Art and Hizbullah’s Mobilization 

Hizbullah is infamous for its ‘terrorist’ global reach and militant face. 

In the 1980s and early 1990s, Hizbullah abducted Westerners in 

Lebanon and fought the Israeli army, till Israel withdrew its forces from 

Lebanon in 2000, after 22 years of occupation. Hizbullah reaped 

political capital and boosted its pan-Arab and pan-Islamic credentials as 

being the only guerrilla movement that forced Israel to withdraw and 

return land, while regular Arab armies succumbed to Israeli’s military 

might. In the wake of the 2011 Arab Revolutions, the pendulum swung 

to the other direction, which resulted in Hizbullah’s loss of most of its 

accumulated pan-Arab and pan-Islamic capital since the party was 

viewed as a sectarian movement aiding Shi‘ites, irrespective if they 

were oppressors or oppressed. In this Arab Spring/Uprisings, Hizbullah 

is fighting alongside the Syrian regime and lending logistical support to 

the Iraqi and Yemeni Shi‘ite armed militias. So, how could such a 

radical organization have room for art and music? How could it shift 

grounds from hard power (militancy) to soft power (art)? 

 

Hizbullah’s Cultural Politics and Social Practices 

Hizbullah believes that cultural politics does not only mean integration 

in the political system by contesting legislature and municipal elections 

and joining the council of ministers (the main executive body in 

Lebanon), but that artistic production could also be viewed as a 

medium, as a public space for politicization and struggle. The 

prominent feature of cultural politics is the exercise of power within the 

institutional and constitutional structures of the state, which may hinder 

or place limitations and restrictions on social actions and cultural 

practices of marginalized groups. From its understanding of cultural 

citizenship, Hizbullah clarifies that it aims at elevating the plight of the 

oppressed Shi‘ite masses to achieve balanced development on par with 

the other privileged groups that make up the 18 ethno-confessional 

communities in Lebanon. Thus, in its generic sense, Hizbullah views 

cultural citizenship as a means to rid the community of its historic 

social injustice, alienation, exploitation, and marginalisation by making 

their subaltern voices heard. Not only in their quest for more equitable 

representation and better access to the resources of the state, but also in 
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their struggle to boost their cultural capital by exercising cultural 

resilience for the aim of obtaining empowerment in the long run. 

 

Hizbullah has embarked on altering the plight of the Lebanese Shi‘ites 

from being marginalized and oppressed, to being empowered, not only 

in politics but also in culture and public spaces. In addition to its 

integration in the Lebanese public sphere, when the party rose to fame, 

it resorted to the ‘collective language’ of art and music in order to 

convey its cultural face through purposeful art or ‘resistance art’.  

 

From Violence to Art: Maslaha and Hizbullah ideologues’ 

perspectives on resistance art  
This section deals with Hizbullah’s fourth main component; its cultural 

politics or ‘resistance art’ branch, which exemplifies soft power. The 

rapid evolution of Hizbullah from a marginal splinter group to a 

dominant group in national and international politics enhanced its 

representation of cultural and artistic productions by giving them more 

weight and visibility in public space. Hizbullah embarked on altering 

the plight of the Lebanese Shi‘ites from being marginalized and 

oppressed to being empowered, not only in politics but also in culture 

and public spaces. In addition to its integration in the Lebanese public 

sphere, when the party rose to fame, Hizbullah resorted to art in order 

to convey its cultural face. The party propagates and encourages ‘art 

with a mission’, ‘purposeful art’ or ‘resistance art’ (mobilization art). 

Imam Khamina’i’s recurrent statement that art is the most eloquent and 

effective means of Islamic propagation,
54

 forms the crux of Hizbullah’s 

justification of purposeful art or ‘resistance art’. Hizbullah relates 

interest (maslaha) to reform, resistance, mobilization, and political 

struggle. For that reason, the party considers purposeful art as 

resistance art. 

 

Hizbullah’s Artistic Expressions 

Contrary to what most people expect when they think of Iran and 

Hizbullah, they are not that strict in their views on art. They have a way 

of reasoning, which allows for contextual interpretation. Hizbullah has 

moved from a more closed interpretation to what can be called a post-

Islamist understanding of purposeful art or resistance art. So, they have 
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quite some art practices that deal with: work, leisure, music, theatre, 

comedy/satire, and dance. Yet, they have very specific forms of art and 

very specific discourses on art: that it should have a purpose and 

advance the goals of the movement, i.e. mobilization art, purposeful art 

or resistance art. As such, it became the religious duty of every 

Hizbullah member to ‘tame’/hone a musical instrument, on par with 

mastering the art of war.  

 

Concerning post-Islamist trends in popular culture and lifestyles, I 

argue that Hizbullah employs ‘soft power’ in its social practices as 

aesthetics of pious arts. Indeed, Hizbullah is a strong supporter of 

resistance art and promotes it through specialized NGOs: (1) Risalat: 

‘The Lebanese Association of Arts’ that is concerned with performing 

arts; and (2) Ibda‘ (‘Creativity’) that deals with plastic arts.  

 

Founded in 2003, Risalat is a subsidiary non-profit organization of 

Hizbullah’s Cultural Unit founded to promote purposeful art or 

resistance art (al-fann al-hadif, al-fann al-muqawim) as an expression 

of the ‘culture of resistance’, mainly through its audio-visual 

productions, as its reason d’être statement stipulates. Its aims are to 

disseminate the purposeful culture of arts and the media to all segments 

of society; perform different genres of theatrical, music, artistic, and 

cultural activities; hold artistic, cultural fairs and exhibitions. In 2005, 

Risalat received its license from the Lebanese government and it was 

registered in the Ministry of Interior under number 295/AD, as 

published in the Official Gazette. Deputy President Muhammad 

Imadeddine Kawtharani told me that after Risalat implemented its three 

year strategic plan (2009-2012), it embarked on a five-year plan aimed 

at disseminating and promoting ‘committed Islamic culture’ through 

resistance art in the Islamic cultural sphere.
55

 Most shows are 

performed at the Risalat Theatre in the cultural centre of the Ghubayri 

district in Hizbullah’s stronghold of the Dahiya south of Beirut.
56

 

 

Ibda‘ (‘Creativity’) is located in the Harat Hurayk district in Dahiya. 

Founded in November 2011, Ibda‘ adopts Immanuel Kant’s motto that 

‘Art is Humanity. Poet ‘Ali Abd al-Hasan ‘Abbas presides ‘Creativity’. 

He is responsible for mobilizing the masses and empowering them on 
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key public occasions such as Sayyid Nasrallah’s speeches. In every 

‘Jerusalem Day’ (celebrated on the last Friday of Ramadan), ‘Abbas 

takes to the podium to enflame the masses with vigilance. Beside 

mobilization the constituency and the youth to participate in purposeful 

activities, the objectives of Ibda‘ are the following: discover, 

encourage, and develop artistic talents through educational, cultural, 

and intellectual workshops and orientations; hold artistic and literature 

oriented lectures, seminars, and conferences in order to encourage 

talents and polish skills among the youth so that they will be productive 

and benefit from their interaction with professionals and veterans in the 

field; uphold cultural goods and artefacts, promote literary and artistic 

heritage, and encourage creative initiatives; establish clubs, literary 

salons, publishing houses, and public libraries as well as publish books, 

brochures, magazines, and promotional material that reflects and 

promotes the work of Ibda‘; cooperate with domestic, regional, and 

international associations as well as local governmental institutions in 

order to disseminate the culture of art, literature, and knowledge.
 57

  

 

Pinxten postulates that art contributes to the dissemination of 

democracy and promotes democratic thinking. He argues that people 

ought to buttress a democratic society, which recognizes the diversity 

of its population, so that they can freely and skilfully express their own 

cultural identity, and thus contribute to enhancing the overall cultural 

sphere.
58

 From this perspective, Hizbullah recognizes the importance of 

cultural politics, which helps it to promote another face than its 

stereotyped militant face. The party has founded three institutional 

centres that deal with cultural productions and artistic performances. 

These are headed by three leading Shaykhs: Shaykh Akram Barakat, 

the head of the Cultural Islamic Al-Ma‘arif Association; Shaykh ‘Ali 

Daher, the head of Hizbullah’s Cultural Unit; and Shaykh Shafiq 

Jaradi, the Rector of Al-Ma‘arif Al-Hikmiyya College , whom I have 

interviewed.  

 

The three Shaykhs helped me shed important light on Hizbullah’s 

cultural politics. In particular, in my study of the shifts in religious 

discourses on art and entertainment, the reception of the pious art 

productions by various audiences, and the ways in which Islamic ethics 
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are translated into aesthetic forms. Hizbullah rejects the notion of ‘art 

for the sake of art’, and employs a specific genre of Islamic art 

commonly referred to as ‘art with a purpose’, ‘art with a noble 

mission’, or ‘resistance art’. Resistance art is ‘clean art’ that portrays 

good deeds, as distinguished from bad deeds that characterize indecent 

or ‘lowbrow art’. Thus, in line with Pinxten, Hizbullah believes that art 

promotes democratic thinking. 

 

Resistance art is also disseminated in Hizbullah’s weekly newspaper al-

Intiqad, its ‘unofficial’
59

 mouthpiece the daily newspaper al-Akhbar, 

and media institutions such as al-Nour satellite radio, al-Manar satellite 

TV, and the ‘unofficial’ al-Mayadeen satellite TV
60

 and uses social 

media effectively: twitter; YouTube; face book; etc. To my knowledge, 

Hizbullah is the only Islamic party that has an orchestra of more than 

100 musicians who play more than 44 instruments.
61

 Many Islamists – 

such as the Taliban and The Islamic State in Iraq and the Levant (ISIL) 

– classify these as ‘instruments of the Devil/Satan’.
62

  

 

The Taliban and Hizbullah practice jihad through music. Both employ 

the same Qur’anic verse (3:26) of ‘action of excellence under God’s 

guidance’ (‘Amal al-ihsān), which stresses that ‘all good is from 

Allah.’ Based on this, Hizbullah legitimizes and justifies certain artistic 

expressions and practices, while the Taliban employ the same Qur’anic 

verse to ban these altogether.  

 

Although the Taliban prohibit artistic expressions and practices all 

together, their popular culture is rich with these. The ethnic Pashtu (the 

Taliban in Afghanistan and Pakistan) historically cherish and practice 

the Attan dance that is accompanied by musicians playing Dhols (frame 

drums), Tablaas (percussions), and wooden flutes, which are 

manifestations of soft power. Nang, or honour, is the driving force that 

guides the Taliban’s behaviour, as their revolutionary, mobilizational 

chants convey. 

 

Hizbullah as a counter-public 

The head of Hizbullah’s educational unit MP Ali Fayyad clarifies that 

Hizbullah sanctions ‘fun’ or pious entertainment, but not seduction 
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(ighwa’) and debaucheries. He adds that any artistic expression or 

performance that leads to negative relaxation or idleness (istirkha’) is 

condemned; while the one that leads to positive vigilance (hamas) is 

praised. According to Fayyad, the party sanctions mixing of the sexes 

in artistic productions within the domain of the religious prohibitions 

and safeguards; which cater to the religious sensibilities of the 

audience.
63

 Thus, Hizbullah is a ‘counter-public’ to other Islamic 

movements, which confine women to the private sphere and prohibit 

them from mixing (ikhtilat), even for the noble purpose of resistance 

art. 

 

Hizbullah’s soft power goes beyond the Islamic cultural sphere by 

portraying the party’s resistance art as a ‘counter-public’ to other 

Islamic movements who confine women to the private sphere of the 

family out of fear of encroaching upon the religious safeguards, 

prohibitions, and sensitivities that govern an Islamist society. In this 

regard, Hizbullah portrays its post-Islamist face. While Islamists are 

concerned with religiosity and strict adherence to the laws, Hizbullah 

observes these, but transcends them by pursuing a policy of opening-up 

(infitah) to global cultural trends while preserving indigenous values as 

an Islamic moral alternative.  

 

Following Hirschkind, I employ counter-public ‘to interrogate a set of 

discursive practices founded on the very different conceptual 

articulation of the public than that provided by the liberal-democratic 

traditions’.
64

 According to Hirschkind, counter-public rests upon a 

conceptual edifice in which deliberation and discipline, or language and 

power, are regarded as thoroughly interdependent… the disciplining 

power of ethical speech… rests… in pious dispositions, the embodied 

sensibilities and modes of expression understood to facilitate the 

development and practice of Islamic virtues, and therefore of Islamic 

ethical component.
65

  

 

Thus, the elements of the counter-public are aesthetics, sensibilities, 

‘sensorium’ and ‘modes of appraisal’, which create conditions for 

ethical-political listening and the moral disciplining of the body in 

popular culture as manifestations of soft power. (Hirschkind clarifies 
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that the sensorium pertains to the sensibilities, affects, and embodied 

dispositions or perpetual habits). This seems to be Hizbullah’s strategy: 

by a special blend of agency and empowerment (tamkin), interpreted 

along Islamic lines (Qur’an 28:5-6), Hizbullah emerges as a counter-

public to other Islamic movements, precisely because of its different 

stance on mixing, the displaying of the female body through ‘balanced 

movements’ (harakat-i mawzun), and performance in public space.  

 

Hizbullah is a counter-public to other Islamic movements who reject 

the distraction of music, theatre, and performance and aim at 

eradicating ‘places of pleasure and leisure’ such as ‘cafés, video and 

dance clubs, cinemas and certain sports clubs’.
66

 Although Hizbullah 

and other Islamic movements portray sensitivity towards what they 

consider as ‘the corrupting influence of Western Culture’, Hizbullah 

does not hesitate to engage in gender mixing in acting and 

revolutionary theatre on stage. Like other parts of Lebanon, café culture 

is booming in Hizbullah’s constituencies, but with observance to 

Muslim sensibilities that require a certain dress code and food 

specificity, which should be religiously sanctioned (halal), thus alcohol 

and pork free.  

 

Hizbullah’s resistance art offers ‘consumable beauty, leisure, and well-

being. Importantly, a population of militants is transformed into one of 

consumers and clients. From now on it is necessary to seduce one’s 

public, to propose one’s services through leisure (…) and mobilization 

around politically engaged art (…) [in order] to promote the emergence 

of new generations through the ethic of a “conscious Islam” ’.
67

 

Hizbullah accords leisure activities a prominent role. Leisure time is 

meant to be the time in which one has no longer any social, religious 

and business duties. Even this free time is supposed to be refined from 

any deviation or any prohibited immoral deeds. In Islam extravagance 

is rejected because God asks man to be moderate in his needs. That is 

why Hizbullah encourages its followers to engage in purposeful art and 

pious entertainment, to the exception of all other forms of purposeless 

leisure and pastime. 
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As mentioned before, to my knowledge, Hizbullah is the only Islamic 

party that has an orchestra of more than 100 musicians who play more 

than 44 instruments, while militant Sunni Islamists regard these as 

instruments of Satan. By this, Hizbullah succeeded in creating 

‘Islamized spaces’ or ‘alternative’ spaces in order to practice and 

promote ‘pious entertainment’ and leisure activities. Thus, for 

Hizbullah, performance is viewed as a counter cultural identity against 

other Islamic movements’ reading of the ‘return to Islam’, which bars 

performance altogether as ‘un-Islamic’. 

 

Unlike most Islamic movements which confine women to private 

spaces, as a counter-public to these Islamic movements, Hizbullah 

accords women a prominent role in the public sphere and regards them 

as valuable assets who are becoming more visible in contesting the 

public space with other actors, and even dominating it in some 

instances. After all, as argued before, a tangible number of the work 

force in Hizbullah’s media institutions and a predominant number of 

the party’s educational institutions are run by women. Moreover, 

Hizbullah has its own women music band (Firqat al-Wilaya al-

Nisa’iyya). Hizbullah’s women play musical instruments, sing, and 

perform on stage with other men and children for the noble purpose of 

revolutionary theatre as articulated by resistance art, within the domain 

of jurisprudential stipulations and religious safeguards. Thus, Hizbullah 

is a counter-public to other Islamic movements who consider acting 

and dancing on stage as well as gender mixing as abominations, or 

taboos, which are contrary to religious sensibilities and norms.  

 

Conclusion 

Hizbullah seems to vacillate within the parameters of pan-Islamism and 

pan-Arabism, while maintaining nationalism (Lebanese national 

identity) as a fulcrum. Notwithstanding, Hizbullah oscillates between 

hard and soft power, thus relying on their effective combination into 

smart power, most of the times.  

 

Through heavy reliance on a strict application of Khomeini’s wilayat 

al-faqih in the 1980s, ‘Hizbullah—The Islamic Revolution in Lebanon’ 

emerged as a strong internal organization with a limited following. 
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Subhi al-Tufayli’s firm, uncompromising political discourse, and his 

repeated references to the establishment of an Islamic state, which was 

unprecedented in Lebanese political discourse, backfired domestically, 

considerably alienating the party from other political and social 

movements and from the Lebanese public sphere. Thus, Hizbullah’s 

policies were counterproductive, leading to a failure to integrate into 

Lebanese political life, especially after the party’s initial vehement 

criticisms of the Ta’if Agreement. 

 

Since the early 1990s, Hizbullah regarded founding an Islamic state as 

a ‘legal abstraction’ and dropped its demands for its implementation in 

Lebanon. This paved the way for the party to employ the concept of 

muwatana (citizenship) instead of ahl al-dhimma. Hizbullah’s 

intellectuals based this current practice on a novel interpretation of the 

Prophetic tradition, as sanctioned by Shiite jurisprudence. Thus, since 

the 1990s and into the twenty-first century, Hizbullah has made great 

strides forward in acknowledging the human, civil, economic, social, 

cultural, and most importantly, political rights of the so-called ex-

dhimmis, recognizing their right to full citizenship, as citizens of equal 

status and rights. This is not a rhetorical shift; rather, it is a major 

policy alteration, which is being implemented, and it is aimed at 

making the ‘other’ secure in a shared Lebanese polity that might one 

day be dominated by the Shi‘ite majority. With this new policy of 

alliances, diplomacy, negotiations, and bargaining, Hizbullah has been 

able to spread its wings and flanks to a tangible part of the Christian 

constituents of the country. 

 

It seems Hizbullah manipulates soft power by employing ‘cultural 

diplomacy’
68

 as a strategic and cost effective tool of enhancing its 

national and international stature. By investing in arts performances, 

exhibitions, gender mixing, etc. Hizbullah aims at building up mutual 

understanding and trust with other organizations and states in order to 

reap benefits in terms of exposure through portraying its dovish face of 

resistance art, instead of the stereotyped hawkish face of militancy and 

violence. 
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Abstract 
In this study the author has looked at the question of securitization 

of Islam and Muslims in western democracies. It is argued that the 

problems faced by Muslims in these countries are not of incidental 

fashion. On the contrary, it is evident that to be Muslim in a 

European country in comparison to other faiths is a liability and 

communities which share Islamic principles would be more 

vulnerable than other communities. In other words, the question of 

discrimination of Muslims is an institutional problem which needs 

to be studied as a social problem rather than being psychologised by 

spin doctors in mainstream media channels.  

Keywords: Securitization, Islam, Muslims, Politics, Islamophobia. 
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Introduction 

When we talk about a world without violence and extremism based on 

an interreligious dialogue it is very important to realize that these ideals 

could not be actualized if we do not engage in social issues which are 

shaping our daily experiences. In other words, each of us should look at 

the practices which are portrayed both in actions and through images in 

the virtual worlds which are shaping our views of the ‘other’ in an 

emotional fashion. To put it differently, there are many obstacles which 

have piled up in different societies and cultures both in East and West 

due to historical antagonisms such as the ‘Crusade’, ‘Slavery’, and 

‘Colonialism’ or ‘Imperialism’. If we are serious about overcoming 

historical traumas then it is upon thinkers, intellectuals, writers, 

religious leaders, political leaders and financial magnets to cooperate 

for common good in a philanthropic spirit. Otherwise, violence and 

extremism shall increase and inflame the whole globe in a catastrophic 

fashion. In this article, I am interested in focusing on obstacles which 

exist on the path of dialogue in regard to Islam in Europe and America. 

Of course, this is not to deny the securitization of Islam and Muslims in 

other parts of the world, in general, and Russia and China, in particular 

as it is evident that China and Russia are two extraordinary cases of 

securitization of Islam. To put it differently, the Uyghur region in 

Northwest of China and Caucasia as well as Tatar-Bashkir regions in 

Russia are good examples of how the authorities in China and Russia 

have been violating the rights of Muslims in both of these countries. It 

may be of interest to note that in contrast to some parts of Europe and 

America where Muslims are immigrants who for various reasons have 

moved to the host countries, in China and Russia, Muslims have been 

in these regions since time immemorial and it is Chinese and Russian 

armies who have invaded and colonized the lands of Muslims.  

 

In other words, the nature of conflicts in different parts of the world 

differ dramatically from place to place but it seems securitization of 

Islam is conceptualized by different authorities in an essentialist 

fashion as though problems which face Islam and Muslims are all of 

the same category. (Mamdani, 2004) This is an issue which needs to be 

discussed in a systematic fashion as if we do not problematize these 
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differences then we may not be conscious about riddles which could 

emerge on the path of interreligious dialogue.  

 

Jocelyne Cesari has in her recent work brought up the question of 

“Securitization of Islam” and she has forcefully argued that the 

securitization of Islam and Muslims in Western Democracies is not 

only a speech act, it translates into impingement on religious practices, 

control of imams and mosques and so on in daily administrative and 

legal practices. (Cesari, 2010. 9-27) In other words, the problems which 

have enveloped the Muslim communities in western democracies are 

not figurative but real questions and challenges which need to be 

addressed by politicians and policymakers as well as community 

leaders in western countries where Muslims are not anymore 

Gastarbeiters but citizens. Securitization of Islam, to put it differently, 

is not only a Muslimfrage but a challenge for democracy as a political 

system which should demonstrate in a transparent fashion whether the 

state is able to accommodate all its citizens in a democratic fashion 

without coercing a particular group to give up their inalienable rights. 

On the other hand, we should realize that if we give, for whatever 

reasons, in stigmatizing a particular group or securitizing Muslims by 

essentializing their tendencies toward violence without taking into 

account sociological indices this would not only jeopardize the lives of 

Muslims in western democracies but it would, surely, deteriorate the 

pillars of democracy as such. This is a question which few intellectuals 

in Euro-Atlantic countries have paid due attention to as they think this 

is only a Muslimfrage as many thought so in 19
th

 century that the 

Judenfrage is only a Jewish challenge-which could be overcome once 

they renounce their faith. (Dawidowicz1975, Pp. xxi-xxiii) But the 

history of modern Europe, the atrocities of Holocaust and the genocide 

of Palestinians as well as occupation of Palestinian lands demonstrate 

clearly that if we do not engage with real questions in authentic 

fashions they will not disappear in toto but reappear at a larger 

proportion in the form of the return of the repressed. Beginning with 

The Interpretation of Dreams (2010), Freud always emphasized the 

“indestructible” nature of unconscious material, as likewise the 

irreducible character of memory traces. If we have no memories of 

events during the first years of life, this is because of the repression that 

http://www.answers.com/topic/indestructible
http://www.answers.com/topic/irreducible
http://www.answers.com/topic/repression
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affects them. In a sense, all memories may be said to be retained, their 

recollection depending solely on the way in which they are cathected, 

decathected, or anticathected. (Rabain, 2005) In other words, the return 

of the repressed is the process whereby repressed elements, preserved 

in the unconscious, tend to reappear, in consciousness or in behavior, in 

the shape of secondary and more or less unrecognizable derivatives of 

the unconscious. This is how Freud took on the fabric of the 

unconscious mind but one could figuratively argue that the 

international relations and social conflicts may display similarities to 

the mechanisms of human mind whenever a political question is 

relegated coercively to the periphery rather than being addressed 

intellectually and emphatically. In other words, the Judenfrage which 

was repressed in the process of eurocentric state-building it reappeared 

consciously and violently in the shape of Holocaust and Intifada as well 

as clashes/invasion of the Muslim lands in the 21
st
 century. This is to 

argue that if we do not address the unjust securitization of Islam and 

Muslims in the western democracies we should rest assured that these 

unrecognizable derivatives of the Muslimfrage shall reappear more 

violently and aggressively soon or later at a global level.  

 

Contextualizing the Concept of Securitization  
When we speak of securitization it is important to contextualize it as 

this concept in an abstract fashion could have different connotations for 

distinct groups. Here we are mainly interested in securitization of Islam 

in the context of Euro-Atlantic countries where Muslims constitute one 

of the serious challenges in the 21
st
 centuries both in their respective 

internal policies and foreign politics at a global stage. Taking on the 

concept of securitization, Jonathan Fox and Yasemin  

Akbaba have in an article published in 2013 systematically looked  

into the discrimination of religious minorities in Western Democracies. 

(Fox & Akbaba, 2013) They statistically validate this idea of 

securitization of Islam and show that actually, Muslims in all Western 

Democracies are by far the most religiously discriminated group, 

especially when it comes to far- reaching legal changes and their 

discriminatory effects on their religious practices. This is a question 

which could have far-reaching consequences both for these 

democracies in practical sense and for the idea of democracy as a 

http://www.answers.com/topic/recollection
http://www.answers.com/topic/reappear
http://www.answers.com/topic/unrecognizable
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political ideal as well as an ideological idea. In other words, the 

authenticity of democracy could be measured in its encounter with the 

other- and not only with the othering mechanism which is present in all 

human societies. This is to argue that western democracies seem to be 

tolerant with certain kinds of others which fall within the parameters of 

their own in terms of ethos and once they are outside their perceived 

parameters then the political elites securitize the question; e.g. the 

Anarchists in early 20
th

 century, the Communists in mid-twentieth 

century, the Muslims now. 

 

Institutionalization of Islamophobia 

We need to make a clear distinction between stereotyping of the other 

and institutionalization of Islamophobia. In other words, Islamophobia 

in the US is not just stereotyping, stigmatizing, and hate speech on 

forums and blogs. It is institutionalized and reflected in national bills, 

laws, and policies that target the Muslim community. In 2011 and 2012, 

78 anti-Sharia bills or amendments designed to vilify Islamic religious 

practices were introduced in the legislatures of 29 states and in the U.S. 

Congress. Of them, 62 contained language that was extracted from a 

blueprint crafted by David Yerushalmi, an attorney for the American 

Freedom Defence Initiative, which has run advertisement campaigns on 

public transportation equating Muslims with terrorists (Currently, the 

group is running bus advertisements in DC that say: “Islamic Jew 

Hatred: It's in the Quran”) Four such bills have been signed into law 

and others are on the table for the current legislative year. 

 

Further, there are solid evidence that the FBI has routinely performed 

mosque infiltrations, paying spies to sneak into the houses of worship 

and collect data on Muslim conversations for the federal government; 

everyone is also likely aware of the NYPD surveillance operation that 

designated entire mosques as terrorism organizations, sent rakers into 

predominant Muslim neighbourhoods, rigged taxi cabs with secret 

cameras, and quietly monitored Muslim college students all across the 

Northeast United States, even sending agents along on a university 

rafting trip where they recorded descriptions of the students' daily 

prayer rituals. 

https://www.cair.com/islamophobia/legislating-fear-2013-report.html
http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2010/12/04/AR2010120403710.html
http://bigstory.ap.org/article/nypd-designates-mosques-terrorism-organizations
http://www.pbs.org/newshour/bb/law-jan-june12-nypd_02-28/
http://www.ap.org/Content/AP-In-The-News/2012/NYPD-monitored-Muslim-students-all-over-Northeast
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As far as “extreme Islamophobes” being elected, one could argue that 

in all western democracies we are faced with similar syndromes, i.e. 

systematic discrimination of Muslims in Public Square. At the national 

level, the American political landscape sees less of French type of 

Islamophobia (though Michele Bachmann, Trent Franks, Louie 

Gohmert, Thomas Rooney, Lynn Westmoreland, Peter King, Renee 

Ellmers, Sue Myrick, and others must be noted), however at the state 

level, where it often flies beneath the radar of most, it flourishes due to 

an active network of anti-Muslim organizations that funnel money and 

influence. 

 

Islamophobia as a profitable business 

Organizationally and financially, the Centre for American Progress has 

reported that seven charitable groups have provided 42.6 million 

dollars over the course of seven years to a nebulous cadre of activists, 

bloggers, and others who promote anti-Muslim views, and according to 

a study conducted by the Council on American-Islamic Relations, 37 

anti-Muslim groups in the U.S. received access to at least $119,662,719 

in total revenue between 2008 and 2011. There are individuals in the 

United States who lead lucrative full-time careers doing nothing more 

than writing provocative (and best-selling) books about Islam.  

 

Islamophobia as a social problem 

Securitization of Islam is solely not a political problem in the western 

hemisphere today. On the contrary, it is a social problem. During the 

Middle Ages anti-Islamic propaganda had a theological base but today 

what we witness in US or Europe it is of cultural nature. In other words, 

the problem of Islamophobia could not be overcome if intellectuals, 

writers, academics, thinkers and social critics step forward by critiquing 

baseless essentializing accusations on a group of people who happen to 

be different than “us”. I think if we take sociological imagination 

seriously then we could have a better understanding about the 

challenges ahead which threaten human fellowship in the 21
st
 century. 

To put it otherwise, the presence of Islamophobia reminds me about the 

beautiful words of the American sociologist C. Wright Mills who 

argued that when a problem happens to many people then that problem 

could not be treated as a private issue but it should be conceived as a 

http://www.americanprogress.org/issues/religion/report/2011/08/26/10165/fear-inc/
https://www.cair.com/islamophobia/legislating-fear-2013-report.html
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social problem. In other words, it is a mistake to assume that 

Islamophobia is only the project of one political group in the U.S. 

There is a growing population of secularists who have formed an 

alliance with the far right: People like Bill Maher, Ayaan Hirsi Ali, 

Christopher Hitchens, and Sam Harris are but the celebrities and public 

faces of this movement.  

 

Comparing the Ordeal of Muslims in US and EU 

There are analysts who argue that American Muslims fare better when 

it comes to social/political/religious rights in comparison to Europe. 

Alas, while Islamophobia in Europe may be, as Alain Gabon at 

Virginia Wesleyan College mentions, a “Eurosport,” eliciting public 

reactions that make it appear more dreadfully entrenched, I feel entirely 

uncomfortable with the suggestion that American Muslims are 

“comparatively luckier” or “better off” simply because the displays of 

hate don't seem so flagrant and obvious. Sometimes, it's not the obvious 

manifestations of prejudice that are the most noxious. Rather, it's those 

that appear clothed in narratives of pluralism and equality -- draped in 

the fabric of the national flag, no less -- that should be so troublesome 

to those of us who care about finding a more peaceful way forward. 

 

In other words, we cannot have dialogue abroad if we do not address 

serious issues at home where we should establish meaningful dialogical 

bridges between our torn apart communities. 
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 تقریب مذاهب اسالمیو ضرورت  غرب در هراسی ریشه های اسالم

 

 دکتر سید سلمان صفوی

 مرکز بین المللی مطالعات صلح

 

 چکیده

ریشه های بعید و قریب اسالم هراسی در غرب و راهکارهای مقابله با آن و اهمیت تقریب  

اصحیح از اسالم ناب در این مقاله تبیین میشود. مذاهب اسالمی در کاهش تصویر ن

استعمارنوغربی، ضعف عملکرد دول کشورهای مسلمان، رفتار تکفیری ها به عنوان ریشه 

های اسالم هراسی یاد میشود و تقریب مذاهب اسالمی و آسیب شناسی رویکردهای و 

عرفان و هنر و عملکردهای نهادهای مذهبی و سیاسی، معرفی اسالم ناب از طریق حکمت، 

 گفتگوی بین فرهنگ ها و تمدنها به عنوان راهکار مقابله با اسالم هراسی معرفی می شوند.

 اسالم هراسی، تقریب مذاهب اسالمی، غرب، قدرت.کلمات کلیدی: 

 

 مقدمه

آسیب شناسی فهم اسالم هراسی در غرب گام نخست درک ما از این وضعیت است. متاسفانه ما 

وجه استعمار می کنیم و از شناسایی ضعفهای خود در برخورد با پدیده همه مشکالت را مت

 اهداف به دستیابی برای تا کند می سعی که این بر عالوه زشت اسالم هراسی غافل شده ایم. غرب
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برخی از  نامناسب عملکرد از استفاده با دهد، گسترش را اسالم جهان با مقابله طرح سیاسی،

 مسلمانان با دشمنی برای نیز را عمومی افکار اسالمی، تعالیم معرفی زمینه در اسالمی کشورهای

 .سازد می همراه خود با

 

 و کنیم می دیگران متوجه را مشکالت که است این حاضر حال در ما مشکل ترین یکی از مهم

 و تاریخی نظر از را هراسی اسالم پدیده باید بینیم؛ نمی را هراسی اسالم زمینه در خود های ضعف

 و پدیده این با مقابله برای اسالمی کشورهای ضعف عملکرد و دهیم قرار بررسی مورد یاسیس

 .کنیم مطالعه هم کنار در را هراسی اسالم گسترش برای غرب های تالش

 

 پرداخت. هراسی اسالم تاریخی های ریشه تحلیل برای پی بردن به پدیده اسالم هراسی باید به

 فقط پدیده این که بدانیم باید ولی کرد، انکار توان نمی که است واقعیتی غرب در هراسی اسالم

 در. نیست هراس اسالم غربی، رسانه یا شهروند هر لزوما و دارد وجود جامعه این از بخشی در

 اسالم معرفی به و اند نوشته کتاب رحمانی اسالم درباره که دارند وجود هم غربی ها افرادی بین

نظیر، فلوگل، پاالسیوس، گنون، نیکلسون،  .اند همدالنه پرداخته بدون بغض و به روش علمی و

چیتیک، جیمز ، بورکهارت، شیمل، ریتر،کربن، مادلونگ، لینگز، شوان، مونتگومری وات آربری،

 آنابل کیلر، لئونارد لوئیسون و.... ،کارن آرمسترانگ ،مایکل باریموریس، 

 

 1ریشه های بعید و قریب اسالم هراسی در غرب

، این تصور غیر علمی غربی است که "Islamophobia"ته مرکزی تعریف اسالم هراسیهس

اسالم و مسلمانان خشونت گرا و حامی تروریسم هستند و دارای ارزش های مشترک با دیگر 

مرکز  ادیان الهی یا حقوق بشر نیست و مسلمانان آماده گفتگو با دیگر ادیان و فرهنگها نیستند.

سیت دانشگاه برکلی نوشته است: مدافعین اسالم هراسی دارای مبانی مشترکی مطالعات نژاد و جن

 ستیز، غرب دین اسالم .است آمیز خشونت سیاسی ایدئولوژی یک اسالم هستند نظیر آنکه:

 2دهد. وفق جدید های واقعیت خود را با تواند نمی اسالم .است منطقی غیر و وحشیانه، کهنه،

 .است مستشرقین و محور اروپا جهانی قدرت ساختار طتوس ساختگی ترس هراسی اسالم
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 این در. گردد بازمی اولیه خلفای زمان در اسالمی فتوحات به هراسی اسالم های  جرقه نخستین 

 یا اورشلیم نهایت در و کردند فتح را مسیحی امپراتوری از هایی بخش مسلمان لشگریان دوره

 و یهودیان برای هم تاریخی نظر از المقدس یتب. درآمد خالفت اسالمی تصرف به المقدس بیت

 مسلمانان، توسط شهر این فتح دلیل همین به و است تقدس دارای مسلمانان و مسیحیان هم

 .شد غربی اروپای مسیحیان حافظه در مهم ای مسئله
 

صلیبی در  های جنگ یکی از علل و انگیزه های شروع المقدس بیت فتح: 3جنگهای صلیبی]

دلیل مستقیم شروع جنگ صلیبی یکم درخواست کمک  میالدی شد. ۱2۹۱ تا ۱۰۹۵سالهای 

های مسلمانان در  برای مقابله با پیشروی اوربان دوم از پاپ آلکسیوس یکم روم شرقی امپراتور

از مسلمانان شکست  نبرد مالزگرد روم شرقی در ۱۰۷۱خاک امپراتوری روم شرقی بود. در سال 

 جز نواحی ساحلی شد.  به آناتولی دن تمامخورد که منجر به از دست دا

 

شورای کلرمونت تعریف و آغاز کرد. او  در ۱۰۹۵های صلیبی را در سال  پاپ اوربان دوم جنگ

های مقدس را آغاز کنند. او  از تمام شاهان اروپایی خواست تا جنگ برای بازپس گیری سرزمین

های  ها و هتک حرمت های مقدس را در کنار غارت المقدس و سرزمین تقدس بیت

قرارداد و با توصیف آزار و اذیت زائران خشم عمومی را برانگیخت. او مسیحیان را  کافر ترکان

موظف به شرکت در این امر مقدس کرد و قول داد همه آنهایی که به جنگ روند گناهانشان 

 شوند.  داخل می بهشت شوند مستقیماً به می آمرزیده خواهدشد و آنهایی که در جنگ کشته

 

را نیز برانگیخت. او  ها فئودال پاپ با تشویق به جنگ احساسات جنگجویانه غیرمذهبی

خواست که به جای جنگ غیر مقدس در غرب اروپا در جنگ مقدس شرکت جویند.  بارونها از

ها وعده ثروت، مالکیت زمین، قدرت، و شخصیت اجتماعی داد، و برای پرداخت  او به بارون

بود. او گفت که ترکان و  غلبه بر مسلمانان و گرفتن خراج از آنها را فرض کردههمه این جوائز 

خورند. وقتی او نطقش را تمام کرد،  اعراب به سادگی توسط نیروهای مسیحی شکست می

این جمله بعدها شعار جنگی صلیبیون شد. «. خواهد خدا این را می»شنوندگان فریاد زدند 
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ای که  است؛ سخنرانی گرفته های تاریخ نام ز موثرترین سخنرانیسخنرانی پاپ اوربان دوم یکی ا

های مقدسی را برانگیخت و ذهن و قوای اروپاییان را برای دویست سال مشغول کرد. در  جنگ

شدند، شاهزادگان  های صلیبی تشویق می زمانی که مسیحیان اروپایی به آغاز جنگ ۱۰۹۵سال 

شبه جزیره  روزافزون در حال جنگ با مسلمانان درهای  اروپایی به مدت یک قرن با موفقیت

 ۱۰۸۵در سال  تولدو در نبرد موروها بر پادشاهی لئون و بیرون راندن آنان بودند. برتری ایبری

های آینده به وقوع  در سال سقوط آندلس اتفاق مهمی بود که در این دوران افتاد؛ هرچند

ها بود. بااینکه تسخیر اندلس  اصلی این شکستپیوست. جدایی و تفرقه بین امیران مسلمان دلیل 

های دیگری نیز وجود داشت. در  بود اما واکنش فتوحات مسلمانان بزرگترین واکنش اروپاییان به

را که زمانی جزء قلمرو روم شرقی بود را  کاالبریا رابرت گیسکارد نرمن ماجراجوی ۱۰۵۷سال 

جنوا،  پیزا، های دریایی کرد. دولت می از آن دفاع سیسیل فتح کرد و در مقابل مسلمانان

را از  کاتالونیا و ایتالیا در جنگ بودند و سواحل مایورکا های مسلمانان در با پایگاه کاتالونیا و

های  ها مسیحیان به یاد سرزمین کردند. با توجه به این موفقیت دست مسلمانان آزاد می

را فتح  مصر فلسطین، و لبنان، سوریه، شینن های مسیحی افتادند. مسلمانان سرزمین شان  قدیمی

بودند و در میان مسیحیان انگیزه بسیاری برای استجابت دعوت امپراتور روم شرقی  کرده

 4بود. ها ایجاد شده گیری این سرزمین آلکسیوس یکم برای بازپس

 

 ایتنه در المقدس بیت داد، بین مسلمانان و اروپاییها طی جنگهای صلیبی روی که جنگی ۹ در

 های خون و کشید طول قرن دو حدود که ها جنگ این پی در. ماند باقی مسلمانان دست در

 ظهور به مسئله همین و یافت گسترش مسیحی های سرزمین در اسالم شد، ریخته زیادی

 این از پس. شد منجر غربی اروپای در کلیسا دستگاه ویژه به مسیحیان میان در هراسی اسالم

 تا قلب امپراتوری این ورود و شد جهان در بزرگ قدرتی به تبدیل عثمانی خالفت نیز ها جنگ

 .زد دامن اروپائیان میان در اسالم از ترس به نیز اروپا تا وین

 

 شدن متزلزل و ها غربی یافتن قدرت باعث روشنگری عصر و صنعتی، ، انقالب رنسانس

 غرب نوین های فناوری و نعتیص انقالب با رقابت در ها شد. عثمانی عثمانی قدرت های پایه
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 خالفت رفتن میان از با بنابراین. شد متالشی بزرگ امپراتوری این سرانجام و خوردند شکست

ای  خاورمیانه تصرفات و رفت بین از نیز مسلمانان قدرت نهادهای ترین مهم از یکی عثمانی،

 .شد تقسیم کوفرانسه بر اساس قرارداد استعماری سایکس پی و انگلستان بین عثمانی،
 

 در که این تا نداشت جهان در قدرت بالفعل ممتازی هیچ عمال اسالم جهان عثمانی، افول از پس

 گفتمان وارد جدید قدرت یک عنوان به و رسید پیروزی به ایران اسالمی انقالب ،۱3۵۷ سال

 عاهایاد بودنش، نوظهور رغم علی و بود معاصر تاریخ در عطفی نقطه انقالب این. شد جهانی

 عظیم، تحول این کنار در. داد سر انقالب صدور شعار و کرد مطرح جهانی نظم مورد در بزرگی

 تبدیل قطبی، دو جهان یعنی این و کرد سقوط شرق بلوک و افتاد زیادی اتفاقات هم شوروی در

 .شد غرب حاکمیت با قطبی یک جهانی به

 

 The Clash of Civilizations and the «ها تمدن برخورد» نظریه دوره همین در

Remaking of World Order"  پروژه هانتینگتون، ؛۵شد هانتینگتون مطرحساموئل توسط 

 یا علمی نظریه یک نه و بود غرب در قدرت نهادهای توسط شده تعیین پیش از طراحی یک

 هجایگا و روابط بین الملل پروژه آینده تا کرد سعی ای نظریه چنین طرح با غرب. اجتماعی

 رفتن میان از دلیل به میان، این در و کند ترسیم قبل از را جهانی سیاست عرصه بازیگران

 به بود، شده تبدیل بالقوه قدرتی به ایران در انقالب پیروزی با که را اسالم جهان کمونیسم،

 .کرد مطرح اصلی رقیب عنوان
 

 با تا بودند دیدیج دشمن دنبال به شوروی سقوط از پس غرب سازی اسلحه های کارخانه

 مشاهده با که بود دوره این در و کنند پیدا دست خود مادی منافع به جنگ، و تبلیغات اندازی راه

 مطرح غرب فرضی دشمن عنوان به را اسالم جهان تا کردند سعی اسالم، جهان بالقوه قدرت

 غرب برای اسبمن فرصتی که داد روی سپتامبر یازدهم حوادث ها، چینی توطئه این از پس. کنند

 نظریه چارچوب در منازعات این تمامی. دهد گسترش را هراسی اسالم طرح بتواند تا آورد پیش

 جغرافیایی و تمدنی منابع اقتصادی، نظر از اسالمی کشورهای که جا آن از و است قدرت
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 کشورها این پیشرفت و رشد از تا دارد سعی غرب همین برای دارند، مناسب بسیار موقعیتی

 .کند وگیریجل
 

 غرب سهم حقیقت در واقعی شوند سهم صاحب جهانی قدرت عرصه در اسالمی کشورهای اگر

 دست از توانند نمی آمریکا و اروپایی کشورهای و شود می از منافع بازار افتصاد جهانی کمتر

 غرب های طرح بنابراین. بپذیرند را قدرت عرصه و المللی بین مناسبات در زیادشان سهم رفتن

 کشورهای نامناسب عملکرد کنار در مسلمانان پیشرفت با آن تبع به و اسالم با مقابله برای

 .کنیم مقابله روند این ادامه با باید و کند می باز هراسی اسالم ترویج برای را راه اسالمی،

 
 

 از بسیاری اسالم معرفی زمینه در اسالمی برخی کشورهای عملکرد نقد عملکرد دول مسلمان:

 جهان فرهنگی نهادهای کاری کم شود؛ می فهمی کج باعث باشد سازنده اینکه جای به اتاوق

 مثل کشورها برخی افراطی های فعالیت یا کریم قرآن تعالیم صحیح معرفی زمینه در اسالم

 هراس ترویج و رشد باعث همگی ناب محمدی، اسالم جای به وهابی اسالم معرفی و عربستان

 اداره ها سعودی توسط بریتانیا و اروپا اسالمی مراکز و مساجد اغلب. اند شده غرب در اسالم از

 با که است وهابی اسالم نیز مراکز این در شده معرفی اسالم که است مشخص و شود می

 .است مخالف روی، میانه و وگو گفت

 

 

 به طمربو های انیمیشن و سینمایی های فیلم ساخت اسالمی، هنری تولیدات زمینه در کاری کم

اسالم باعث شده که مسلمانان چندان نتوانند از زوایای مختلف به معرفی اسالم در غرب  معرفی

 اولویت در باید آن تعالیم و اسالم معرفی موضوع با جهانی سطح در هایی فیلم ساخت بپردازند.

 هک شوند ساخته ای گونه به باید ها فیلم این. باشد هنری مسئوالن و ها کارگردان کارهای

 نیز را غربی شهروند یک ذهنیت بتوانند باید بلکه نباشند مسلمان یا ایرانی مخاطب مخصوص

 .دهند تغییر دارد، اسالم از که نادرستی تصورات به نسبت



 تقریب مذاهب اسالمیو ضرورت  غرب در هراسی ریشه های اسالم سید سلمان صفوی

 

93 

 یراه کارهای کاهش اسالم هراس

آرای  است. مردم میان شناسی زیبایی و عقل قلب، مشترک زبان اسالمی هنر و عرفان فلسفه،

سینا، سهروردی، مال صدرا در حوزه انسان شناسی وشناخت شناسی و آرای عرفانی فلسفی ابن 

فردوسی، عطار، حافظ ، شیخ صفی الدین اردبیلی و شاه نعمت اهلل ولی در حوزه عشق، معرفت 

و فتوت و آثار هنری معماری، موسیقی، سینما و ادبیات داستانی می تواند بنیادهای نظری و 

 و خود هنری آثار ارائه با اسالم جهان هنرمندانرغرب را سست گرداند.تبلیغی اسالم هراسی د

 و مقابله هراسی اسالم رشد با می توانند هنر، زبان از استفاده با دینی، تعالیم مستقیم تبلیغ جای به

و معنوی  اخالقی، اجتماعی های ارزش که هایی فیلم ساخت. کنند باز وگو گفت برای را راه

 .باشد داشته غرب عمومی افکار در بسزایی تأثیر تواند می هندد نشان را اسالمی
 

نظیر داعش، طالبان و  تکفیری های گروه اسالم، علیه منفی تبلیغات بر عالوه که حاضر عصر در

 ترویج از جلوگیری برای راه تنها کنند، می مخدوش را اسالم چهره اقداماتشان القاعده با

 غرب شهروندان. هنری و علمی است مختلف های روش به رحمانی اسالم معرفی هراسی، اسالم

 متفاوت کنند، می تبلیغ اسالم نام و افراطیون به ها تکفیری که تفکراتی با ناب اسالم که بدانند باید

 برای زمینه ایجاد و هستند آشنا غرب و اسالم فرهنگ با که نیروهایی کارگیری به بنابراین. است

 .است هراسی اسالم رشد از جلوگیری برای گام نخستین وگو، گفت

 

 آسیب شناسی

آسیب شناسی فعالیتهای فرهنگی خارج کشور،)صدا وسیما، مراکز اسالمی در لندن، هامبورگ، 

وین، واشنگتن، نیویورک، جامعه المصطفی، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی، مجمع تقریب 

دوین راهبرد، اهداف و رویکردهای مذاهب اسالمی، معاونت سینمایی و هنری وزارت ارشاد( ت

هنری معرفی اسالم رحمانی به غرب، تغییر برخی مدیران فعلی نهادهای فرهنگی -فرهنگی

متولی امور خارجی، بکارگیری نیروهایی که شناخت کافی نسبت به اسالم و غرب دارند، 

ی اصلی غرب برگزاری سمینارهای علمی و نمایشگاهها، و برنامه های هنری ماهیانه در شهرها

نظیر، لندن، واشنگتن، پاریس، نیویورک، برلین، رم، مادرید....، برگزاری تورهای ایرانگردی برای 
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تجار،اساتید، دانشجویان، روزنامه نگاران، نویسندگان و دیپلماتهای جهان غرب، تولید فیلمهای 

تعالی سینمایی و انیمیشن برای مخاطب غربی جهت معرفی فرهنگ و تمدن و ارزشهای م

هراسی در غرب و  کارهای کاهش موج اسالم اسالمی و تقریب مذاهب اسالمی از جمله راه

 ها درباره اسالم است. تصحیح تصور نادرست غربی
 

 اسالم هراسیاهمیت تقریب مذاهب اسالمی برای کاهش 

 واعتصموا بحبل اهلل جمیعا و ال تفرقوا.

ق( ۱3۸3 -۱3۱۰سط شیخ محمود شلتوت )نظریه تقریب مذاهب اسالمی که در قرن بیستم تو

ترین نهاد دینی جهان سنی و آیت اهلل العظمی  مفتی اعظم اهل تسنن و رئیس االزهر مهم

امنیتی  -فرهنگی  -بروجردی پیشنهاد گردید، امروز با چالش جدی در صحنه روابط سیاسی 

 شده است.مواجه های جهان اسالم  دولت

 

های اسالمی به یکدیگر مزیت های نسبی، فرصت ها و افق اتصال سرنوشت کشور"در حالیکه  

های روشنی را به منظور رشد، توسعه و اقتدار هر یک از کشورهای اسالمی خلق می کند. با 

تکیه بر ارزشها و باورهای مشترک زمینه بهره جویی از ظرفیتهای موجود در جهان اسالم به 

وحدت جهان )صفوی، سید یحیی،  " .ی شودمنظور حفظ و ارتقای منافع مسلمین امکانپذیر م

 (انداز آینده چشم  اسالم؛

 

متأسفانه امروز اختالف و تفرقه بین مسلمانان از هر زمان بیشتر شده است؛ کشورهای سوریه اما 

، عراق، مصر، لیبی، یمن و بحرین صحنه اختالف و جنگ و خونریزی بین مسلمانان شده و 

از فروش سالح های خود به دول مسلمان، جهت تضعیف کارتل های تسلیحاتی غرب سرمست 

یکدیگرند. امروز به خاطر منازعات داخلی امت اسالم، لبخندی سیاه بر چهره اسرائیل نقش بسته 

است. در حالی که با توجه به رشد فزاینده تکنولوژیک جهان غرب و ظهور قدرت های جدید 

همگرایی مذهبی، تأکید بر مشترکات جهانی، همگرایی نیاز مبرم کشورهای مسلمان است. 



 تقریب مذاهب اسالمیو ضرورت  غرب در هراسی ریشه های اسالم سید سلمان صفوی

 

95 

پیامبر)ص(، قرآن، اصول و فروع دین بین همه  .اعتقادی اصیل شیعیان و اهل سنت است

 مسلمانان مشترک است.

 

دانستند و تفرقه بین دول  ترین مشکل جهان اسالم می امام خمینی تفرقه در هر سطح را، مهم

ی خواندند. )صحیفه امام، تهران، مؤسسه تنظیم اسالمی را عامل مهم نابسامانی در جهان اسالم م

ها  شکل دیگری از تفرقه که امام )ره( در سطح ملت( ۵4۷: ۱3۸۵، 4و نشر آثار امام خمینی، ج 

کردن اختالفات شیعه و سنى طبق نقشه استعمارگران است. )همان؛  شتند، برجسته  به آن اشاره دا

گیری بین مسلمانان و غیرمسلمانان است تا از این دشمنان اسالم ایجاد تفرقه و در( تالش ۱/3۷4

 طریق با سهولت ثروت شرق را غارت کنند. 

 

در شرایط حساس بین المللی کنونی که دشمنان جهان اسالم و جُهّال در جهان اسالم دست به 

دست هم داده اند تا با تشدید تفرقه و اختالفات مذهبی در جهان اسالم، مسلمانان را به جان 

 -اقتصادی  -گر بیندازند و مانع تشکل آنها به عنوان یک بلوک مهم و قدرتمند سیاسی یکدی

فرهنگی شوند، تقریب مذاهب اسالمی و همدلی بین مسلمانان بیش از هر زمان دیگر ضرورت 

دارد، اما مسئله این است که هیچیک از مذاهب اسالمی حاضر به پذیرش نظرات دیگری نیست. 

منظر فکری چه گامی می توان برداشت که موجبات تقریب مذاهب  سؤال این است که از

 اسالمی و پیروان آنها با یکدیگر فراهم آید؟

 

 اهل بیت محور تقریب مذاهب اسالمیقرآن و 

معرفت و حُب اهل بیت )علیهم السالم(، پذیرش والیت معنوی امام علی )ع( و تکیه بر اصل 

 و سنی از اعم اسالم جهان در تصوف های ریقتط عموم اصلی محور عنوان به –مهم والیت 

 جریان بر تکیه. گیرد قرار اسالمی مذاهب تقریب عملی –می تواند محور نظری  - شیعی

 قران بر تمرکز و توسل و داراست اسالم جهان در توجهی قابل مقبولیت که اسالمی تصوف

 است؛ متصوفه و انمسلمان عموم نظر اشتراک مورد که( السالم علیهم) بیت اهل و حکیم

می و مسلمانان را فراهم می آورد. با دریافت جریان تصوف اسال مذاهب تقریب تسریع موجبات
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در جهان اسالم به خصوص جهان عرب، آسیای مرکزی، قفقاز و شبه قاره هند باید آن را محور 

 .هم گرایی و تقریب مذاهب اسالمی و جوامع مسلمان قرار داد

 

 

 ف در تقریب مذاهب اسالمیتهای تصواهمیت طریق

از جنبه تاریخی همچنان که شیخ العارفین سیدصفی الدین اردبیلی نقش مهمی در ایجاد هم 

؛ جریانات برجسته صوفیه در 6(۱3۹2، )صفوی، عرفان ثقلینبستگی اجتماعی در ایران داشت

از قبیل جهان اسالم در دوره معاصر نیز چنین نقشی ایفا کرده اند. به طور مثال طرایقی 

تاریخ دیرینه دارند. این دو طریقت سالیان غربی در درگیری با استعمارگران  شاذلیه و قادریه

. کردند مبارزه بریتانیا و ایتالیا با سومالی و اتیوپی در وَ فرانسه با الجزایر متمادی در مراکش و

مبارزه با  ابن عربی و رهبر "فصوص الحکم"شارح ( ۱3۰۰/۱۸۸3متوفی) امیرعبدالقادر شیخ

 دیگر های طریقت. بود قادریه طریقت فرانسه در الجزایر، یکی از رهبران

. کردند مبارزه بریتانیا و ایتالیا با افریقا شاخ و غرب در نیز دَرقاویه و احمدیه جَزولیه، همچون

 در دفاعی مراکز عنوان به همواره زمین مغرب در صوفیه های زاویه

 احمدبن . برخی از مریداناست بوده پرتغال و انیااسپ گری اشغال و هجوم برابر

 بن احمد پیروان وَ افریقا غرب و غرب شمال استعمارگران با ادریسیه طریقت مؤسس ادریس

ـ  ۱۹۰2/ ۱33۰تا  ۱32۰ های سال در سنوسیه طریقه از مشایخ( ۱۹33ـ۱۸۷3) سَنوسی شریف

لیبی مبارزه کردند. محمدبن عبداللّه با ایتالیا در  ۱32۹/۱۹۱۱ در و صحرا با فرانسه در ۱۹۱2

از سومالی نیز سالها علیه اشغالگران اتیوپیایی، ایتالیایی و ( ۱۹22ش./ ۱3۰۱حسن )متوفی 

بریتانیایی ایستادگی کرد. بر اساس مشاهدات این فقیر در جنگ بوسنی نیز رهبران تصوف نظیر 

ند و مسلحانه از دین و ناموس شیخ حسین بابا رهبری مجاهدین علیه صرب ها را برعهده داشت

مسلمانان بوسنی دفاع کردند. اغلب مریدان طریقت های قادریه و نقشبندیه از مجاهدین جنبش 

 از برخی طریق از اسالمی اتحاد مقاومت ملت بوسنی در قبال جنایات صرب ها بودند. اندیشه

 با صوفیه زوایای و تیاف گسترش افریقا در شاذلیه و قادریه همانند طلب اصالح های  طریقت

اده از تعالیم اسالمی در اتحاد قبایل افریقایی علیه استعمارگران نقش قابل توجهی ایفا استف
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نظیر رفتار مشمئز کننده کردند. امروز نیز طرایق تصوف مهم ترین سد در مقابل افراط گری دینی 

 .و تفرقه مذهبی در جهان اسالم به شمار می روندداعشی ها 
 

به عنوان  قرآن تقریب، محور قراردادن اخالق از سوی دیگر ترویج فرهنگ و ریب:فرهنگ تق

متن قطعی برای عموم مسلمانان، مجزا نمودن مواضع سیاسی و فکری از احکام فقهی و همچنین 

تفسیری  -کالمی  -جداکردن احکام فقهی از مواضع اعتقادی، گسترش و تعمیق مباحثات فقهی 

رب آرا و افکار در محیطی آرام و به دور از تشنجات حاصل از دخالت حدیثی، همراه با تضا -

 .مغرضان و افراطیون، درتحقق تقریب بین مذاهب اسالمی تأثیر بسیار دارد

 

 

 ایران،ترکیه، مصر و عربستان مربعاهمیت 

 و مصر ترکیه،همگرایی جهان اسالم از جهات متعدد نیارمند تعامل سازنده بین دول ایران،

خاورمیانه و قفقاز ) صفوی و همکاران، ن با توجه به برجستگی های ممتاز هر کدام است.عربستا

کشور نمی توانند به تنهایی  چهاربا رویکرد واقع بینانه هیچیک از این  (۱3۹۰، 2۰۱۰سیاسی 

 -رهبر جهان اسالم و محور همگرایی شوند، تنها از طریق جایگزینی همکاری های اقتصادی 

فرهنگی با رقابت های تخریبی می توان منازعات کنونی در عالم اسالم را به  - علمی -امنیتی 

 همکاریهای سازنده و بروز توانایی های برجسته بین آنها بدل کرد. 

 

کشور در سطح علماء، سیاسیون و اصحاب رسانه  چهاربرای دست یابی به این مهم، عقالی این 

فرهنگی خود جهت  -اقتصادی  -زبینی روابط سیاسی باید با دید کاربردی و واقع بینانه به با

بهبود روابط فیمابین بپردازند. مجمع جهانی تقریب مذاهب اسالمی ایران نیز با توجه به بحران 

موجود در خاورمیانه، برای نتیجه گیری بهتر از فعالیت های خود باید با مشورت اندیشمندان 

نی روشها و سیاست های خود بپردازد، زیرا برخی از مذهبی، روابط بین الملل و اقتصاد به بازبی

 روش های گذشته تقریب مذاهب عمال با ناکارامدی مواجه شده است.
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 فرجام سخن

هنری و  مختلف های روش به رحمانی اسالم معرفی هراسی، اسالم ترویج از جلوگیری راه

 اسالم که بدانند یدبا غرب شهروندان. علمی،مخصوصا از طریق اندیشه فلسفی و عرفانی است

تقریب . است متفاوت کنند، می تبلیغ اسالم نام و افراطیون به ها تکفیری که تفکراتی با ناب

مذاهب اسالمی باعث جداسازی هویت و اندیشه اکثریت مسلمانان از اقلیت ناچیز تکفیری نظیر 

 با که نیروهایی رگیریکا با تقریب مذاهب اسالمی و به القاعده، طالبان و داعش می شود. بنابراین

بین فرهنگ ها و  وگوهای سازنده گفت برای زمینه ایجاد و هستند آشنا غرب و اسالم فرهنگ

 .است هراسی اسالم رشد از جلوگیری برای گام ها نخستین ،تمدنها 
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 “The term "Islamophobia" was first introduced as a concept in a 1991 Runnymede 

Trust Report and defined as "unfounded hostility towards Muslims, and therefore fear 

or dislike of all or most Muslims." The term was coined in the context of Muslims in 

the UK in particular and Europe in general, and formulated based on the more 

common "xenophobia" framework. 

The report pointed to prevailing attitudes that incorporate the following beliefs: 

 Islam is monolithic and cannot adapt to new realities 

 Islam does not share common values with other major faiths 

 Islam as a religion is inferior to the West. It is archaic, barbaric, and 

irrational. 

 Islam is a religion of violence and supports terrorism. 
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 مبانی حقوق بشردوستانه در اسالم و مسیحیت: رویکردی تطبیقی

 

 ۱دکتر محمد حسن خانی 
 

 چکیده

ادیان الهی بطور عام, اسالم و مسیحیت بطور خاص, نقش بسیار عمده و بسزایی را در 

. ابعاد و عمق تأثیر روند تکاملی جوامع بشری در طول هزاره های گذشته ایفا نموده اند

تعالیم این دو آیین بزرگ الهی به طور مشخص در طول دو هزارة گذشته قابل مشاهده 

است. در بسیاری از موارد این تأثیرات فراتر از جوانب زندگی شخصی و حتی اجتماعی 

در درون جوامع رفته و مناسبات میان جوامع و نحوه تعامل میان دولت ها در نظام بین 

ا نیز در بر گرفته است. مقوالتی چون جنگ و صلح, و عرف ها و سنت های الملل ر

 مربوط به آنها که شالوده حقوق بین الملل محسوب می شوند در این زمره اند.

 

این مقاله بر آن است تا در یک مطالعه تطبیقی ضمن مقایسة احکام وآرای وارده در 

ین الهی در خصوص حقوق اسالم و مسیحیت, با مقایسة رویکردهای این دو آی

بشردوستانه به توضیح نقش آنها در تکوین و تکامل حقوق بشردوستانه بپردازد. در این 

ی ـح خدایـو صل (Just War) مقاله به طور مشخص به دو مفهوم جنگ عادالنه
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(Truce of God)  در مسیحیت پرداخته می شود و دیدگاههای اسالم در مورد این

 ار می گیرد. مفاهیم مورد کنکاش قر

جنگ  جنگ, صلح, حقوق بشر دوستانه, حقوق بین الملل, اسالم, مسیحیت, کلیدواژه ها:

 عادالنه)مشروع(, صلح خدایی

 

 مقدمه

تاریخ بشر از آغاز تاکنون مملو از منازعات, مناقشات, درگیری ها و جنگ های بزرگ و کوچک 

جربة زندگی اجتماعی بشر را روایت غم انگیزی از ت بزرگ و البته بوده است. جنگ ها که بخش

می کنند آنچنان با تار و پود تاریخ جهان عجین شده اند که بسیاری از متفکرین و صاحبنظران 

 ل در طول تاریخ دانسته اند.ملجنگ را جزء ال ینفک و غیر قابل اجتناب روابط میان اقوام و

بعد فردی و اجتماعی بوده اند به ادیان الهی از آنجا که همواره ناظر به زندگی انسان در دو 

فراوان و سعی  تالش ,فردی آحاد افراد جامعه خصایل ارتقاء و بهبودموازات ارائة نسخه برای 

آفات و مصائب  بشر و دفع بالیا,زندگی اجتماعی  نموده اند تا برایبلیغی را صرف این مهم 

 ارائة راهکار بپردازند.نیز به شده  آدمیاندرسطح و حوزه اجتماعی گریبانگیر  کالن که

 

در این راستا یکی از دغدغه های مهم ادیان الهی به ارمغان آوردن عدالت و صلح پایدار میان 

گرچه ایدة ریشه کن کردن جنگ یک آرمان دست  مسیراقوام و ملل گوناگون بوده است. در این 

از این رو  ی می نمود.نیافتنی به نظر می رسید, محدود کردن دامنة آن اما آرزویی قابل دسترس

تأکید بر حل و فصل مسالمت آمیز مناقشات به منظور اجتناب از وقوع جنگ در کنار محدود 

وجهة همت بسیاری از احکام و  ,و نیز قانونمند کردن آن در صورت وقوع جنگکردن دامنة 

 تعالیم وارده در ادیان الهی از جمله مسیحیت و اسالم بوده است.

 

اسالم و مسیحیت تا آنجا که به ایدة جنگ عادالنه مربوط می شود بدست عنصر مشترک در  

دادن تعریف و شرایط محدود و مشخصی است که تحت آن شرایط بتوان توسل به جنگ را 

در این راستا وضع قوانین و  توجیه نمود و آن را یک پدیدة مشروع و قابل دفاع تلقی نمود.
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ن و مال بی گناهان و غیر نظامیان حمایت نمود و دامنة احکامی که بتوان بر مبنای آنها از جا

قربانیان آن را چه در سطح نظامیان و چه در سطح غیر نظامیان محدود نمود مهمترین هدف ایدة 

است برای تفکیک میان  راهکاریجنگ عادالنه بعبارت دیگر  می گیرد. جنگ عادالنه قرار

از صاحبنظران  بسیاریه از نیروهای نظامی. به نظر استفادة توجیه پذیر و استفادة غیر قابل توجی

فلسفة اصلی طرح جنگ عادالنه تالشی برای محدود ساختن دامنة توسل به  ,حقوق بشردوستانه

زور, انسانی تر نمودن نحوة توسل به زور و باالخره سوق دادن آن در جهت ریشه کن کردن آن 

 (Falk, 2001)می باشد.  برای برقراری یک صلح و عدالت پایدار

 

ت متفاوت مطرح می شود. حوزة نخست در پاسخ به این حَسا سهحوزه و  سهجنگ عادالنه در 

و یا به عبارت  است که به جنگ روی آورد و مشروع صواب ,چه زمانی درستکه  سؤال است

مطرح  سوال در مرحلة دوم این 2.جستمی توان به اقدام به جنگ توسل بهتر تحت چه شرایطی 

که در هنگام جنگ چه بایسته ها و چه نبایسته هایی را باید مد نظر داشت و مراعات  می شود

به عبارت اخری دومین فلسفه ایدة جنگ عادالنه یافتن پاسخی به این سؤال است که در  نمود.

چگونه باید جنگید تا اصل و در صورت وقوع آن,  صورت اجتناب ناپذیر بودن توسل به جنگ,

جنگیدن در چارچوب اخالقیات و مالحظات انسانی قابل توجیه و قابل  جنگ و نحوة چگونه

در دهه های اخیر مورد توجه  که از ایدة جنگ عادالنه و باالخره حوزه سوم 3دفاع باشد.

 نحوه پایان دادن عادالنه به جنگ ها و چگونگی روی یحقوقدانان قرار گرفته است تمرکز بیشتر

 محاکمة جنایتکاران جنگی است.
4 

 

 در تعالیم مسیحیت  جنگ عادالنه

شرایط جنگ اشاره به  یکی از مثال هایی که به نظر بسیاری از علمای مسیحیت در زمرة مصادیق

است که به سربازان و جنگجویان هر لشکری این حق را می  عادالنه می باشد, آیه ای از انجیل

کنند و بر مبنای این قضاوت  دهد که بتوانند در مورد عادالنه و مشروع بودن یک جنگ قضاوت

آنجا که نیز  ۵فصل پنجم از انجیل هبرو تصمیم به حضور یا عدم حضور در آن جنگ بگیرند.
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ویژگی های آن بیان را روایت می کند اشارة مستقیم به جنگ عادالنه نموده و به  6سرود دبرا

 .می پردازدتحت عنوان جنگ مقدس 

 

در نوشته هایش برای نخستین بار به طور مشخص و با در زمرة کسانی است که  ۷سنت آگوستین

این ایده بعدها توسط . ذکر جزئیات به تبیین ایدة جنگ عادالنه در آئین مسیحیت پرداخت

مورد توجه قرار گرفت و در ۱۰ و هوگو گروسیوس۹ , توماس آکینوس ۸مشاهیری چون سیسرو

 ,Fixdal & Dan: 1998) چارچوب یک عرف بنیادی در حقوق بین الملل مطرح گردید.

p. 284) 
 

 

 شرایط جنگ عادالنه

 الف( شرایط شروع

براساس احکام و تعالیم وارده در مسیحیت شرایط زیر در زمرة اصلی ترین شروط برای عادالنه  

  بودن یک جنگ از حیث شروع بشمار می روند:

 

  ۱۱وجود دلیل و علت عادالنه برای توسل به جنگ-۱

  ۱2ی یک مرجع دولت مشروع و قانونیاقدام به جنگ از سو-2

 ۱3از اقدام به جنگ  مشروع نیت و قصد صواب-3

 ۱4احتمال موفقیت -4

میزان خسارات و تلفات و صدمات احتمالی بر اثر  تناسبهماهنگ بودن و هم وزن بودن و -۵

 ۱۵وقوع جنگ با دستاوردهای مثبت آن 

  ۱6ش رو و باالخره توسل به جنگ به عنوان آخرین راه حل پی-6

 (Viotti and Kauppi: 1987) 
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 ب( شرایط جنگیدن و نحوه هدایت آن 

براساس مبانی جنگ عادالنه هر گاه و به هر دلیل جنگی آغاز شود, طرفین یا اطراف درگیر 

 جنگ بایستی ضوابط و مقررات خاصی را رعایت نمایند. اهم این ضوابط از این قرارند:

 میان اولین اصل از مبانی جنگ عادالنه می باشد. بر آساس این تمایز میان نظامیان و غیر نظا

عملیات جنگی بایستی صرفاً متوجه جنگ جویان و ستیزه جویان باشد و سایر افراد از اصل 

جمله غیر نظامیان بایستی از آالم و آسیب های جنگ در امان بمانند. به زعم بسیاری از 

اصل به کار گیری هر نوع سالح کشتار دسته  متخصصان مباحث حقوق بین الملل براساس این

جمعی در هر جنگ و منازعه ای با هر گونه ابعادی در تضاد آشکار و خالف اصول اولیة جنگ 

عادالنه می باشد. بکارگیری سالح هسته ای نمونة بارز و مصداق آشکاری از نقض اصول جنگ 

  (Siemes, 2006)۱۷عادالنه است.

 ریان جنگ ها رعایت شود هماهنگ بودن و متناسب بودن دومین اصلی که بایستی در ج

ابعاد عملیات جنگی و میزان سالح های بکار گرفته شده با میزان فتنه و تهدیدی که برای رفع 

 آن جنگ آغاز شده است.

  سومین اصل اکتفا کردن به حداقل نیروی الزم برای اداره و به سرانجام رساندن امر جنگ

کار بر این امر تکیه دارد که میزان تلفات و تخریب ناشی از جنگ است. این اصل به طور آش

 بایستی به حداقل ممکن برسد.

 .اعمال هر گونه شکنجه بر روی نظامیان و به طور اولی غیر نظامیان ممنوع می باشد 

 .تعامل و رفتار اسرای جنگی بایستی محترمانه و بر اساس اصول انسانی باشد 

 و وادار ساختن آنان به مشارکت در جنگ  فراد به جبهه های جنگو باالخره اعزام اجباری ا

 نیز خالف اصول جنگ عادالنه است.
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 ج( شرایط ناظر بر چگونگی پایان جنگ

سومین بخش از نظریة جنگ عادالنه ناظر بر چگونگی خاتمه یافتن جنگ است. به عبارت  

در چارچوب نظریة جنگ  روشن تر سؤال اصلی در این بخش این است که تحت چه شرایطی

 عادالنه پایان دادن به جنگ قابل توجیه و احیاناً الزامی است؟

 

اشاره ذیل در این خصوص  به پنج شرط ۱۸ نظریه پردازان جنگ عادالنه و از جمله برایان اوراند

 می کنند.

 

وجود یک علت عادالنه, مشروع و منطقی برای پایان دادن به جنگ است.  آنهانخستین  .۱

ز مصادیق تحقق این شرط زمانی است که متجاوز حاضر به مذاکره در خصوص چگونگی یکی ا

عذرخواهی رسمی, پرداخت غرامت, تن دادن به محاکمة احتمالی از جمله  تسلیم خود باشد.

 مواردیست که در این مذاکرات می تواند مورد بحث قرار گیرد.

 ا می باشد.نیت صالح و قصد درست و صواب دومین شرط در این راست  .2

از  و قبول آن, اعالن عمومی چگونگی و شرایط پایان جنگ از سوی یک مرجع مشروع  .3

 .شرط دیگر می باشد از طریق اعالن عمومیو  طرف مقابلدر  سوی مراجع صالحیت دار

از دیگر شروط مورد اشاره در این بخش تفاوت قائل شدن میان رهبران سیاسی و نظامی و   .4

 نظامیان در خصوص اعمال تنبیهات احتمالی پس از پایان جنگ است.نیز جنگجویان و غیر 

و باالخره متناسب بودن شروط تسلیم شدن با حقوق اولیة هر دولت و کشوری و عدم   .۵

تالش برای منکر شدن حقوق ابتدایی کشور تسلیم شده و قبول حق آن برای مشارکت در جامعة 

یان دادن به جنگ ها بر اساس نظریة جنگ عادالنه بین المللی از دیگر موارد مورد استناد در پا

  .(Orand, 2000) است
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 صلح خدایی و آتش بس خدایی 

را اجزاء یک مفهوم  2۰و آتش بس خدایی ۱۹گرچه بسیاری از محققین و نویسندگان صلح خدایی

قائل به نوعی تمایز میان این دو می باشند. در  واحد می دانند اما برخی دیگر از مورخین

خصوص تمایز میان صلح خدایی و آتش بس خدایی برخی از صاحب نظران آتش بس خدایی 

را ناظر بر نوعی محدود کردن قلمرو زمانی جنگ ها دانسته و عنصر زمان را محور اصلی آن 

ذکر می کنند. به عقیدة این گروه آتش بس خدایی عبارت بود از تعیین زمان ها و روزهای 

ه خشونت و آغاز جنگ در آن ایام جایز نبود. در حالی که اصول مشخصی از سال که توسل ب

صلح خدایی ناظر بر رعایت موازین خاصی در هنگام جنگ است. سابقة تاریخی ایدة صلح 

 خدایی به اروپای قرون وسطی بر می گردد.
 

میالدی, کلیسای کاتولیک ایدة  ۹۸۹از سال های پایانی هزارة نخست و به طور مشخص از سال 

ح خدایی را به عنوان یک راهکار برای محدود کردن دامنة جنگ ها در میان جوامع مسیحی صل

 (Chesterman, 2001) .در اروپا ترویج نمود

  

این ایده کم کم به عنوان یک سنت در بین بسیاری از جوامع اروپایی پذیرفته شد و تا قرن 

ول صلح خدایی در صورت وقوع سیزدهم میالدی ادامه یافت. بر اساس بخشی از موازین و اص

جنگ, بخش هایی از جامعه و مردم که قدرت دفاع از خود را نداشتند از مصونیت برخوردار 

بوده و نمی بایستی مورد هجوم و تعرض اطراف درگیر در جنگ قرار بگیرند. این افراد شامل 

 کودکان, زنان, روحانیان, زائران و کسبه می گردیدند.
 

از این قوانین, حیوانات اهلی ساکن در مزارع نیز شامل مصونیت می  بر اساس بخش دیگری

شدند. بعدها پاره ای از امکنه از قبیل کلیساها, صومعه ها, خانه های مسکونی و حتی مراکز 

تجاری نیز در این لیست جای گرفتند. این ایده نیز به طور فراگیر در قرون دهم تا سیزدهم 

ی پذیرفته شد و به اجرا درآمد. بسیاری از مورخین پاپ ژان میالدی در میان جوامع اروپای

 & Thatcher)میالدی می دانند.  ۹۵۸پانزدهم را مبدع و مروج اصلی این ایده در سال 

Holmes, pp. 417-418) 
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 اسالم و جنگ مشروع

در اسالم یکی از شروط اساسی برای جنگ و مشروعیت آن اقدام به آن برای کسب رضایت 

 ت که از آن تحت عنوان جهاد فی سبیل اهلل و یا قتال فی سبیل اهلل یاد می شود.خداوند اس

 

بر این اساس از دیدگاه اسالم بر خالف سایر مکاتب بشری جنگ هایی که برای اهداف غیر 

الهی از جمله کشورگشایی, مداخلة نظامی و سلطه طلبی و یا در پاسخ به هوس ها و غرائز 

لبی شروع شوند هیچگاه جنگ مشروع تلقی نمی شوند. آیات ذیل در نفسانی از قبیل ریاست ط

 زمرة آیاتی قرار دارند که در آن ها به نوعی به اصل جهاد فی سبیل اهلل اشاره گردیده است:

 

  2۱سورة توبه ۱۱۱و  4۱آیات 

  22از سورة بقره ۱۹6تا  ۱۹۰آیات 

  23از سورة صف ۱۱و  4و آیات. 

 

نه در سطح اول یا مرحله آغاز جنگ مربوط می شود نخستین تا آنجا که در خصوص جنگ عادال

سؤالی که در مبحث دیدگاه اسالم در مورد جنگ مشروع یا عادالنه و ارتباط آن با مداخلة 

بشردوستانه مطرح می شود این است که آیا یک چنین رویکردی در اسالم مطرح گردیده است 

الم چنین استدالل می کنند که بر اساس آیات یا خیر. طرفداران بحث مداخلة بشردوستانه در اس

و روایات و نیز بر اساس سنت پیامبر و عملکرد خلفای راشدین مداخلة بشر دوستانه و سنت 

جنگ عادالنه با شروط و مقدماتی در اسالم مطرح و به آن عمل شده است. این عده اسالم و 

در اروپا و دنیای مسیحیت تحت  احکام اسالمی را پیشگام ایده ئی میدانند که پس از قرنها

 (Boisard: 1979, p.245) عناوینی همچون جنگ عادالنه و صلح خدایی مطرح گردید.

 

اصوالً اگر ما یکی از اهداف اساسی جهاد در راه خدا را برخورد با طاغوتیان, ستمکاران, 

خودی خود می  مستکبران و رهایی مظلومان و مستضعفان از ظلم و ستم آنها بدانیم این هدف به

تواند به عنوان یکی از مصادیق اصل مداخلة بشردوستانه تلقی شود. حدیث نبوی مشهوری که 
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هر کس که ندای مظلومی را بشنود که مسلمانان را به  "در آن نبی مکرم اسالم می فرمایند: 

 مصداق دیگر این مدعا است. "کمک خود فرا می خواند و بدان بی اعتنا باشد مسلمان نیست

 (۱۷۵) شیخ طوسی:

 

و ما لکم ال تقاتلون فی سبیل اهلل و "آیة هفتاد و پنجم سورة نساء آنجا که می فرماید:

المتسضعفین من الرجال و النساء و الولدان الذین یقولون ربنا اخرجنا من هذه القریه الظالم 

و مصداق دیگری بر اصل فوق الذکر است. برخی از حقوقدانان درخواست کمک  "اهلها

معاونت از سوی اتباع مظلوم و تحت ستم کشور خارجی را نیز در زمرة شروط جواز توسل به 

 ( ۱46,ص ۱36۵جنگ رهایی بخش می دانند. )ضیایی بیگدلی, 

 

در هر صورت عالوه بر اصول کلی فوق الذکر, در مقایسة شروط توسل به جنگ در تئوری 

 توان به موارد ذیل اشاره کرد: جنگ عادالنه در مسیحیت و جنگ مشروع در اسالم می

 

  الف : همانگونه که در نظریة جنگ عادالنه مطرح شده است, هدف مشروع و نیت خیر و

 خدایی )فی سبیل اهلل( از جمله شروط اساسی برای مشروعیت توسل به جنگ در اسالم است. 

 ی جنگ ب : وجود دلیل یا دالیلی مشروع برای تجویز توسل به جنگ نیز از شرایط اساس

مشروع در اسالم به شمار می رود. بسط و گسترش عدالت, ترویج اسالم, دفاع از حریم 

مسلمانان و پاسخ به فریاد کمک خواهی مظلومان و مستضعفان در زمرة مهمترین این دالیل به 

 شمار می روند.

  ج : سومین شرط مشروع بودن جنگ در اسالم, آغاز آن و هدایت آن توسط یک مرجع

دولت مشروع است. در این راستا بنا به نظر اغلب صاحبنظران فقه شیعه جنگ ابتدایی  صالح و

, 2۱, ج ۱۹۸۱تنها در سایة رهبری پیامبر و یا امام معصوم می تواند صورت پذیرد. ) نجفی: 

( در فقه عامه این امر در صالحیت رییس دولت سالمی یا ولی امر مسلمین به عنوان ۱۱ص

 (۱۰2, ص۱33۵نیزمی باشد. )خدوری:  "اولی االمر"مصداق 
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  د : در خصوص نظر اسالم دربارة شرط چهارم یعنی احتمال موفقیت در جنگ آن گونه که

در نظریة جنگ عادالنه مطرح شده, دیدگاه های متفاوتی وجود دارد. برخی از صاحبنظران که 

ستند و نه نتیجه, چنین پیرو قاعدة تکلیف هستند با استناد به اینکه مسلمین مأمور به تکلیف ه

اظهار می دارند که صرفنظر از اینکه نتیجة جنگ پیروزی یا شکست باشد اگر چنانچه دیگر 

شرایط لزوم و وجوب ورود به جنگ مهیا باشد توسل به جنگ مشروع می باشد. این دسته از 

م بر علیه صاحبنظران موارد مشخصی از حوادث تاریخ اسالم از جمله قیام امام حسین علیه السال

یزید را مصداق مورد فوق می دانند که در آن سید الشهداء علی رغم وقوف و علم به نتیجة 

 جنگ, تن به کارزار داد.

 

در مقابل این نظریه دستة دیگری از صاحبنظران مثال فوق را یک استثناء تلقی نموده که به هیچ 

سورة بقره  ۱۹۵ات و روایاتی از جمله آیة وجه نمی توان آن را تعمیم داد. این عده با استناد به آی

چنین استدالل می کنند که بر عدم پیروزی و  "و التلقوا بایدیکم الی التهلکه..."که می فرماید:

( برخی دیگر از متفکرین, نظیر شهید 3۰, ص۱3۵۹کامیابی در آن یقین دارند.)صالح الظالمی: 

تعریف  "تجاوز دشمن "آنچه که آن را مطهری, نظریة جهاد و توسل به جنگ را در پاسخ به 

کرده عنوان نموده و چنین استدالل می کنند که تجاوز مفهومی عام بوده و منحصر به تجاوز به 

ناموس, به مال و یا به سرزمین نمی شود بلکه مواردی چون تجاوز به استقالل، تجاوز به آزادی 

لسخ به آن می توان به جنگ توسل و حتی تجاوز به ارزش ها را نیز در بر می گیرد که در پ

 (  22, ص۱3۵۰جست. )مطهری, 

 

در خصوص شروطی نظیر اصل تناسب و نیز اصل توسل به جنگ به عنوان آخرین راه حل پیش 

رو نیز چنین به نظر می رسد که این دو اصل به دلیل سازگاری منطق درونی حاکم بر آنها با 

شروع در اسالم قابل جمع می باشند. به عنوان حکمت و فلسفة جنگ در اسالم با شروط جنگ م

مثال در خصوص اصل توسل به جنگ به عنوان آخرین راه حل, ال اقل تا آنجا که به جنگ میان 

سورة حجرات اشاره کرد آنجا که می فرماید:  ۹جوامع اسالمی مربوط می شود می توان به آیة 
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ان بغت احدیهما علی االخری فقاتلوا التی و ان طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فاصلحو بینهما ف"

  "تبغی ....

 

در خصوص دیدگاه اسالم دربارة شروط جنگ مشروع و عادالنه در مرحلة وقوع جنگ بایستی 

 به نکات ذیل اشاره کرد:

 

الف : در حقوق اسالمی اصل تمایز و تفکیک میان نظامیان و غیر نظامیان در زمان جنگ یک 

د که در تطابق آشکار با این اصل نظیر خود در نظریة جنگ عادالنه رکن اساسی محسوب می شو

است. در این خصوص تأکیدات و دستورات بسیاری که در آیات و روایات بر چگونگی رفتار 

از  ۱۹۰با زنان, کودکان, پیرزنان و پیرمردان در زمان جنگ شده که قابل تأمل است. آیه های 

از سورة هود که در آنها خداوند  ۱۱2از سورة مائده و  ۸۷از سورة اعراف,  ۵۵سورة بقره, 

مسلمانان را از تعدی, تجاوز و طغیان و فرار رفتن از احکام الهی منع کرده همگی در این راستا 

 قابل تأمل ذکر می باشند.

 

...و قاتلوا "بقره آنجا که می فرماید: ۱۹۰عالمه طباطبایی صاحب المیزان در تفسیر خود ذیل آیة 

چنین نظر می دهد که از این  "بیل اهلل الذین یقاتلونکم و ال تعتدوا ان اهلل ال یحب المعتدینفی س

آیه چنین استنباط می شود که در جهاد مشروع نبایستی از حدود معینی تجاوز کرد و به طور 

مشخص به این نکته اشاره دارد که بر اساس این آیه اعتداء شامل هر عملی که این مفهوم بر آن 

منطبق گردد مانند آغاز کردن جنگ, کشتن زنان و کودکان, و دست نکشیدن از جنگ در صورت 

دست کشیدن دشمن می شود لذا بایستی حقوق و احوال زنان و کودکان, را مراعات نمود و 

 (۸3, ص۱346نبایستی ایشان را به قتل رساند. ) طباطبایی: 

 

از ائمه معصومین و نیز خلفای راشدین در سیره و سنت نبوی در کنار اخبار و روایاتی که 

خصوص آیین و احکام جنگ وارد شده همگی حکایت از این اصل مهم در اسالم دارد که در 

آیین الهی اسالم تأکید خاصی بر چگونگی هدایت امر جنگ و چگونگی تعامل سپاه اسالم با 
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شده که در آن افراد  دشمن صورت گرفته است. در اصول کافی روایتی از امام صادق )ع( نقل

سپاه اسالم از مثله کردن کشتگان سپاه دشمن و نیز از به قتل رساندن زنان, پیرمردان فرتوت و 

نیز افراد معلول )کور و کر( نهی شده اند. در این حدیث قطع درختان نیز تا حد امکان در جنگ 

 (2۱4, ص۱3۵۷ها ممنوع گردیده است. )شهابی: 

 

ر فرازی به یکی از رخدادهای صور اسالم به فرمانی از ابوبکر اشاره صاحب تاریخ طبری نیز د

می کند که خلیفة اول در طی آن فرمان از سپاهیان اسالمی می خواهد که از کشتن زنان و 

خردساالن و پیرمردان فرتوت اجتناب نموده و درختان خرما و درختان میوه دار را قطع نکرده و 

ز برای رفع گرسنگی پرهیز نموده و صومعه نشینان را نیز به حال نسوزانده, از کشتار دام ها ج

 ( ۱3۵3, ص ۱3۵2خود بگذارند. )طبری: 

 

امیرالمؤمنین علی علیه السالم در فرازهای متعددی از نهج البالغه به آداب و احکام چگونه 

ب نموده جنگیدن اشاره داشته و سپاهیان اسالم را به احترام و رعایت این آداب سفارش و ترغی

با دشمن جنگ  "اند. ایشان در یکی از نامه های نهج البالغه در این خصوص چنین می فرمایند:

را آغاز نکنید تا آنها شروع کنند. اگر به اذن خدا شکست خوردند و گریختند, آن کس را که 

نید. پشت کرده نکشید, و آن که قدرت دفاع ندارد را آسیب نرسانید, و مجروحان را به قتل نرسا

"زنان را با آزار دادن تحریک نکنید هر چند آبروی شما را بریزند یا امیران شما را دشنام دهند.
24 

 ( 32۵, ص ۱3۸4)نهج البالغه: 

 

در باب عدم جواز کشتار آن دسته از نظامیان دشمن که با اجبار اکراه به صحنة کارزار کشانده 

صدر اسالم نقل شده است. بر اساس یکی از  شده اند نیز احادیث و اخبار متواتری از جنگ های

احادیث در جنگ بدر پیامبر اسالم افراد سپاه خود را از کشتن حارث بن عامر بن نوفل نهی 

فرموده بود زیرا که او را از کسانی می دانست که مجبورش ساخته بودند که به جنگ بیاید. 

 ( 6۰, ص ۱36۱)واقدی: 
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دیگر موارد قابل توجه در تاریخ جنگ های صدر اسالم  عدم جواز محاصرة اقتصادی شهرها از

است. دستور پیامبر به لغو حصر اتصادی مکه و ارسال آذوقه به مردم این شهر که قبل از فتح 

مکه به دست سپاهیان اسالم رخ داد از مصادیق این اصل می باشد. )ضیایی بیگدلی: همان, 

 (۱۷۱ص

 

ی زیانبار علیه دشمن و نیز دستور به عدم تعرض به عدم جواز بکارگیری سموم و مواد شیمیای

کلیساها و معابد دشمنان از جمله دیگر موارد قابل ذکر در حقوق جنگ از دیدگاه اسالم می 

 (۱۷2باشد. )ضیایی بیگدلی: همان, ص

 

چگونگی رفتار با اسرای جنگی در سنت امان دادن در جنگها از جمله موارد دیگری به شمار می 

ر مباحث حقوقی اسالم جایگاه ویژه ای به خود اختصاص داده و در زمرة اشتراکات روند که د

رویکرد اسالم در خصوص حقوق جنگ با اصول ایدة جنگ عادالنه و در چارچوب نظریة 

حقوق بشردوستانه قابل بررسی است. اعطای امان به لشکریان دشمن که بسته به شرایط مندرج 

لت اسالمی و چه از سوی سایر لشکریان در هر رده ای در احکام آنچه از سوی رئیس دو

صورت می پذیرد همواره در طول تاریخ جنگ های صدر اسالم مورد عمل قرار می گرفته و 

حتی تبلیغ و ترویج نیز گردیده است. یکی از آیات قرآن که در آن مسلمانان به حسن سلوک با 

.....یا ایها النبی قل "باشد که می فرماید: سورة انفال می  ۷۰اسیران جنگی توصیه شده اند آیة 

آیة هشتم سورة دهر  "لمن فی ایدیکم من االسری ان یعلم اهلل فی قلوبکم خیراً مما اخذ منکم...

نیز می تواند  "و یتیماً و اسیراً..."و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا"نیز آنجا که می فرماید:

رفتار با اسرا از سوی مسلمانان باشد. جدای از  نمایانگر شمای دیگری از چگونگی تعامل و

آیات و روایاتی که همگی بر رفتار حسنه و نیک با اسرای جنگی داللت دارند تاریخ جنگ ها و 

 غزوه های صدر اسالم و عملکرد سپاه اسالم نیز مؤید این نظریه هستند.

 

گامی که تعدادی از در یک روایت تاریخی از جنگ بدر آورده اند که در روز آخر جنگ هن 

اسرای دشمن را جهت تعیین تکلیف خدمت پیامبر آوردند ایشان دستور دادند تا آن را میان 
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اصحاب و خیمه های آنها جای دهند, به آنها احترام گذارده و از آنان پذیرایی انسانی نمایند. 

ز شکست ( در جریان غزوة ذات الرقاع نیز نقل شده است که پس ا2۵2, ص۱33۹)طه حسین: 

دشمن پیامبر به سپاهیان اسالم دستور دادند تا با اسیران جنگی به مالیمت و نیکی رفتار شود و 

آنها را تازیانه نزده و دستهایشان را نبندند. در هر صورت با توجه به سیره و سنت پیامبر و با 

عنوان یک اصل  عنایت به احادیث و روایات وارده, رفتار انسانی و محترمانه با اسرای جنگی به

 2۵مسلم در اسالم مورد پذیرش و اذعان همة فرق اسالمی می باشد. 

 

و باالخره در خصوص سومین مرحلة سومین حوزه از ایدة جنگ عادالنه که ناظر بر شرایط و 

چگونگی پایان دادن به جنگ ها می باشد موارد تشابهی میان احکام وارده و در حقوق اسالمی و 

مشاهده می شود. در فقه اسالمی رئیس حکومت اسالمی در مواردی که اصول جنگ عادالنه 

مصالح جامعة اسالمی اقتضاء کند می تواند و می بایستی اقدام به ترک مخاصمه کرده و پیشنهاد 

ترک مخاصمه از موارد دشمن را بپذیرد. یکی از شروط اساسی در چنین حالتی حصول اطمینان 

له و فریب را نداشته و در صدد حملة مجدد به مرزهای از این امر است که دشمن قصد حی

جامعة اسالمی نمی باشد. حضرت علی علیه السالم در این خصوص در نهج البالغه چنین می 

فرمایند: هیچ نوع صلح و قرارداد همزیستی که دشمنت تو را بدان فراخوانده و رضای پروردگار 

ه ارتش و نیروهای نظامی تو آمادگی و تقویت در آن باشد را رد نکن زیرا در زمان صلح است ک

بیشتری خواهند یافت و تو نیز از نگرانی ها و اندوه هایت آسایش خواهی داشت و کشورت در 

امنیت به سر خواهد برد. در خصوص شرایط جنگ عادالنه در مرحلة سوم یا مرحلة پایان یافتن 

تی وجود دارد. برخی بر این جنگ و نگرش حقوق اسالمی نسبت به آن دیدگاه های متفاو

باورند که در صورت تسلیم دشمن و متارکه جنگ از سوی او اگر چنانچه در نیت و اهداف وی 

سوءظن و تردیدی وجود نداشته باشد ادامه دادن جنگ مشروعیت نخواهد داشت. )ضیایی 

 ( ۱۵2بیگدلی: همان, ص 
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 فرجام سخن:

شده می توان چنین استنتاج نمود که قوانین و مقررات  در پایان مقاله و با عنایت به مباحث ذکر

دین مبین اسالم و احکام منور آن در بسیاری مواضع با موارد مطروحه در ایدة جنگ عادالنه در 

مسیحیت و با اصول این نظریه همسوئی و اشتراک نظر داشته و در برخی از موارد از این اصول 

یم, احکام و سنت های جدیدی در راستای نظریة حقوق مشترک نیز فراتر رفته و خود مبدع تعال

بشردوستانه گردیده است. تعالیم و سنتهایی که قرن ها بعد مورد استناد و عمل کشور های جهان 

 و مجامع بین المللی قرار گرفته است. 

 

هفتاد و  مواد دهم, سی و پنجم, چهل و چهارم, پنجاه و یکم, پنجاه و چهارم, شصتم,یازدهم, 

 ۱۹4۹اوت  ۱6جم و هفتاد و هشتم مندرج در پروتکل الحاقی به کنوانسیون های ژنو مورخ پن

به طور  ۱۹۷۷در خصوص حمایت از قربانیان مخاصمات مسلحانة بین المللی مصوب ژوئن 

مستقیم در راستای اصول برخاسته از حقوق اسالمی است که در تئوری و عمل مورد تأیید آیین 

اندیشمندانی نظیر کریستوفر ویرامانتری بر این باورند که شواهد و  26. الهی اسالم بوده است

اسناد بسیاری وجود دارد که مبین این واقعیت است که هوگو گروسیوس که وی را پدر علم 

حقوق بین الملل نام نهاده اند تا حد زیادی در تدوین و تحریر مباحث مربوط به حقوق جنگ و 

 ی در این خصوص بهره جسته است.صلح خود از مبانی حقوق اسالم

(Weeramantry: 1988, pp.149-185) 
 

مونا فیکسدال استاد دانشکده علوم سیاسی دانشگاه اسلو و دان اسمیت پژوهشگر موسسه بین 

المللی تحقیقات صلح اسلو نیز در اثر مشترک خود تحت عنوان مداخله بشر دوستانه و جنگ 

گیری و تکامل حقوق بشر دوستانه اشاره می کنند. عادالنه به نفش حقوق اسالمی درشکل 

(Fixdal & Dan: Ibid) 
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 تطبیق یا تطویر در شورای امنیت "ایجابیصلح "

 

 ۱افشین پاکجو
 

چکیده

مفهوم صلح در سالیان دراز ملهم از مکاتب مختلف حقوقی تطور یافته،گاه تعبیری اتونومیک 

رادیکالِ مسیحی و یا نوع تعدیل شده ی اقتصاد محورِ  و لیبرالیستی ، گاه تئوکراتیسمِِ

انگلوساکسنی، گاه فدرالیستی و در نهایت با تأسیس سازمان ملل متحد برداشتی اجتماع 

گرایانه از صلح ایجاد شد که از فحوی و منطوق مقدمه منشور و مواد آن به ویژه 

گزارش براهیمی تاکنون و  2۰۰۰( قابل برداشت است.از سالِ 4۰(و)3۹(،)33(،)24مواد)

شورای امنیتِ سازمان با تفسیری تطویری برداشتی گروه گرایانه و ایجابی از نسل دوم صلح 

را تحت عنوان صلح مثبت ارایه نموده و در نتیجه از نیروهای کاله آبی در عملیاتِ جدیدِ 

اش می استفاده نموده است. شورا عملکرد خود را در راستای وظیفه محوله « صلح سازی»

داند اما برخی از کشورها آن را ناشی از نقش شبه قضایی می دانند که شورا برای خود قائل 

 شده است. 

 ،،صلح سازی،کاله آبی ها،شورای امنیتایجابی: صلح واژگان کلیدی
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 قدمهم

که، مرتبط با حیات جامعه و موسوم به حقوق است حق صلح، امروز از مصادیق حقوقی 

کنند و  سخن گفت یا نه مناقشه می« حق بر صلح»توان از  ی بر سر اینکه میهمبستگی است. برخ

دانند )نه جمع که خاصیت انتزاعی دارد!(. اما صلح چه در قالب حق بیان شود  حق را فرد می ذی

با تدقیق در جامعه جهانی  .های جامعه بشری است ای دیگر؛ از مهمترین دغدغه و چه به گونه

پایه گذاری نمود.چرا که اصول  نظم بین المللی نوینی را در اصول جنگ جهانی دوموقایع 

ژوئن  26قدیمی نتوانسته بود مانع بروز تخاصمات آن هم در سطح جهانی شود.بنا براین در 

 "منشور ملل متحد"ملل جهان )دولت ها(گرد هم آمدند تا قواعد جدیدی که  ۱۹4۵سال 

و حفظ صلح جهانی و گسترش همکاری های بین  .استقرار امنیت نامیدند به تصویب برسانند

مفاهیم جدیدی بودند که در المللی در تمام زمینه های اجتماعی ،فرهنگی ،اقتصادی از عمده 

پیشنهادی جدید . مسئولیت حفظ و اجرای صلح و امنیت بین المللی منشور به آنها اهتمام گردید

واگذار  )شورا(شورای امنیت سازمانو  )مجمع(مجمع عمومیمنشور به  24به موجب ماده نیز 

ارتشی مقتدر به عنوان بازوی اجرای  أسیست نظم نوین یاد شده الجرم نیازمندگردید.اجرای 

. متاسفانه از آغازین مراحل تشکیل سازمان می باشدانجام مأموریت اعاده و حفظ صلح در صلح 

شورا  .2ارتشی گردید چنینأسیس اختالف سلیقه های پنج عضو دائمی شورا ی امنیت مانع از ت

که می بایست ابزاری برای حل مشکالت مرتبط با صلح جهانی باشد، به عرصه زور آزمایی 

اتحاد جماهیر شوروی)وقت( در جلسات شورا به دلیل  ۱۹۵۰سال اعضای دائمی تبدیل شد. در 

 ضورح ؛از دولت جمهوری خلقِ چیناش و جانبداری  ملی اعتراض به ادامه حضور دولت چین

درخواستهای در « حق وتو»به دلیل استفاده مکرراش از  ،پس از حضور مجدد حتی.نیافت

از این حق  متقابالًعضویت کشورهای متمایل به غرب ، سایر اعضای شورا را بر آن داشت تا 

از اتخاذ تصمیم  مخاصمه کرهدر قضیه  .پرداختن به اختالفات منجر گردیدشورااستفاده نمایند 

ایاالت متحده آمریکا)دین  وقتِی . در این هنگام به ابتکار وزیر امور خارجه ددناتوان گر

و به واسطه اینکه ایاالت متحده و غرب از اقبال خوبی در مجمع عمومی برخوردار  3آچسن(

بودند.پیشنهاد شد در مواقعی که شورا نتواند بر سر قضیه ای که صلح و امنیت جهانی را مورد 

 4«اتحاد برای صلح»است به نتیجه منسجمی برسد موضوع طی قطعنامه مخاطره قرار داده 
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نسبت به اتخاذ تصمیم اقدام نماید.روح غالب در این قطعنامه تا به مجمع ارجاع ( 3۷۷قطعنامه )

نیروهای داوطلبِ حفظ  أسیسمبنایی برای تامر نیز  همین بود.« اصل حاکمیت اراده»بر پایه 

فقدان ارتش ملل متحد به انجام خالء ناشی از  در ،که ( شد)کاله آبی هاصلح سازمان ملل

 «داوطلبانه،موقتی،غیرقهری و نظارتیبین المللی،»ویژگیِ پنج مأموریت های حفظ صلح با 

با روح منطبق حل مسالمت آمیز اختالفات و پرهیز از کاربرد زور این نیروها،  . هدف۵بپردازد

نظریاتی در خصوص نسل های متفاوت مأموریت  امروزه می باشد. حاکم بر فصل ششم منشور

و تفاسیر ارائه گردیده نسل اول و دوم از سوی شورا و قطعنامه های آن  تحت عناوینِ ،صلح

برخی گام را فراتر نهاده و آن و حتی  تطویری و موسعی را برای اینگونه مأموریتها قایل شده اند

در مفهوم که نظری  تغییراتِاین مقاله ردید تا . این نظرات باعث گ 6را غیر قابل توصیف دانسته 

را مورد حقوقی صلح در طی پنجاه سال اخیردر شورای امنیت سازمان ملل متحد رخ داده 

 کهمأموریت های حفظ صلح سازمان به تحلیل حقوقی و متعاقب آن بررسی پژوهشی قرارداده 

ال و متمایل به فصل هفتم از شکل کالسیک)نظارتی و حائل( به سمت مأموریت های نظامی فع

سازمان را از تصمیم گیری در  آیا این تغییرات تعادل امّا،. تطور یافته است؛بپردازد. منشور

که دارای بار فکری و تناسب منافع  (مجمع )محوریت حل مسالمت آمیز اختالفات توسط اعضا 

فا نقش به سمت تصمیم و اجرا تحت فرماندهی شورا که در فصل ششم صربیشتری است 

و ایضا بند سوم ماده اخیر(پیش نمی برد؟از 36وبند اول ماده 33)بند دوم ماده شتهتوصیه ای دا

منشور حدود اختیارات شورا در اجرای برنامه های صلح را به نمایندگی از  24سوی دیگر ماده 

آیا  اعضا )مجمع ( دانسته است. با عنایت به نقش سازمان در تدوین و توسعه حقوق بین الملل

عملیات نسل دوم صلح )ساخت صلح( یا همان صلح ایجابی توسط کاله آبی ها ،که برگرفته از 

تعابیر نوین شورا از صلح و امنیت بین المللی است از منظر حقوق بین الملل صحیح می باشد ؟ 

به عبارت دیگر مستخرج از منشور و منطبق با وظایف شورا است؛ یا تطویری است که شورا از 

بنا براین، تحقیق حاضر در قلمرو  یف تدوین شده در منشور برای خود احراز نموده است؟وظا

و بر پایه  2۰۱2تا۱۹4۵موضوعی حوزه حقوق بین الملل عمومی و قلمرو زمانی سال های 

استفاده از قطعنامه ها و گزارشات ساالنه و دوره ای سازمان و همچنین دکترین حقوق بین الملل 

مصمم است به پرسش های مطرح شده پاسخ مناسبی ارائه بوده و  "ن علم حقوقآثار دانشمندا"
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ادبیات تعابیر صلح بین المللی با تاکید بر نیم قرن اخیر ،  ربی نماید. ساختار تحقیق بدواً گذر

در این زمینه به  فارسی سپس به تحلیل حقوقی مفاهیم جدید پرداخته است. متاسفانه تحقیقات

که بیشترین تبعیّت را از مفاهیم جدید نموده  ۷سالهای اخیرحفظ صلح سازمانمأموریت  4۵ویژه 

داشته و کمتر از دید حقوق بین الملل به آن پرداخته و آماری بیشتر جنبه تحلیل سیاسی است 

شده است .به نظر می رسد ذات سیاسی حاکم بر تصمیمات شورا در جهت گیر ی این تحقیقات 

 موثر بوده است. 

 

ادبیات صلح و امنیت بین المللی: لمبحث او

 :گفتار نخست: دوره ی کالسیک 

ارائه  نیز مباحث نظری در خصوص صلح جهانی از سالها پیش مطرح بوده و نظرات متفاوتی

این نظریه ها از منظر زمانی به دو مقطع پیش و پس از تأسیس سازمان ملل از منظر شده است. 

عمده نظرات کالسیک که در ادبیات سیم می شوند. موضوعی به دو حوزه کالسیک و نوین تق

حقوقی جهان طی شش دوره به ثبت رسیده به قرن های سیزدهم تا هیجدهم میالدی مربوط می 

و برداشت های متفاوت از صلح « حقوقِ در جنگ»این نظرات تحوالت قابل توجهی در گردد. 

ه تئو کراتیک بودن آن ها است بین الملل داشته است.وجه اشتراک تفکراتِ موضوع ما نحن فی

که البته فی نفسه خالی از اشکال هم نیست چرا که مالک برتری در این تفکرات مسیحیت و 

اخصاً غرب)باختر( است.بنیان عقیدتی این ایده ها تفسیر مضیّیقی است که با رکن قرار دادن 

ین شش دوره ) به مذهب مسیحیت بر آن اهتمام شده است.باید توجه داشت که،وقایع حقوقی ا

عبارت بهتر شش گذر گاه نظری( از نظم خاصی پیروی نمی نماید گاه از منظر زمانی تداخل 

 یافته است.

 

o  مسیحی:-بند اول: دوره برتری تفکرات تئو کراتیک 

۸توماس اَکوینوس" با تفکرات تئوکراتیک ۱2۵۵آغاز دوره به سال 
بر پایه استیالی عقاید و  "

۹جورج"پادشاهی زمان در مسیحیت همراه بود. 
صلح در "این تفکر با طرح ایده  ۱46۰به سال  "
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 با پاک شدن زمین از وجود کفّار یا بهتر بگوییم ملل غیر مسیحیبه زعم او که  "منطقه باختری

 .۱۰به تحقق خواهد پیوست به اوج خود رسید؛

 

o :بند دوم: دوره شکوفایی علوم انسانی 

ی و تکریم نویسندگان مذهبی توام بود.واقعه ی مهم این دوره این دوره با شکوفایی علوم انسان

می باشد.از  "نهضت روتردام"(موسوم به ۱۵۰3پیدایش نهضت تجدیدنظر در تفکرات صلح )

می توان  ۱3لودویک یوهان ،۱2، ،خوزه وان چلیچوف۱۱اِراسموسجمله ایده پردازان این دوره به 

از طبیعت و هنر به عنوان زبان هایى آثار خود  .لودویک هنرمندی مذهبی بود که دراشاره داشت 

یاد مى کند که یکى خاص خداوند و دیگرى خاص انسان هاى برگزیدهء اوست. این سرمنشاء 

۱4است او مشترک هنر و طبیعت و بازگشت آن ها به خداوند، علت دین محورى هنر مورد نظر
. 

در همین دوره افراد دیگری  ا،امّبر مبنای برتری دین مسیحیت است. نیز شانای ریشه تفکرات

نیز ظهور می کنند که مخالفِ با برتری مسیحیت در برنامه های  ۱۵آلمانی سباستین فرانکچون 

 به طول می انجامد. ۱6۵۰صلح جهانی بودند. این دوره تا سال 



o :بند سوم: دوره برتری تفکرات سیاسی 

هنری " متعلق بهسیاسی این دوران طراحی های بزرگ بنای الگوی این دوره ذاتاً سیاسی است . 

 رکنِصورت پذیرفت . ویاما انتشار این طرح ها بیست و دو سال پس از فوت  بوده "چهارم

با انجامِ اتحاد بین دولت و مقابله با ترک ها اصلی این طرح ها حذف جنگ در منطقه غرب 

ممکن است داشته  علیرغم اختالفاتی که در مذهب )کاتولیک ،ارتودکس،پروتستان( ،های غربی

د تا بودولت ها  "برابری و تساوی حاکمیت"باشند. برای نخستین بار مبنای این اتحاد اصول 

صلحی پایدار را در غرب مسیحی رغم زند.برخی اعتقاد دارند نقطه آغازین دموکراسی و ایجاد 

 . ۱6سازمانی فراملیتی جهت بنا نهادن صلح از این دوره آغاز گردید
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o :دوره برتری تفکرات فدرال بند چهارم: 

 بر پایه ایده فدرالیسم توسطمقارن قرن هیجدهم میالدی یکسری طرح های کلی و خالصه 

۱۷سنت پی یر" جامعه شناسان و حقوق دان های پیرو
پرودن در اثر خود  )پرودن( ارائه گردید. "

را دلیل اصلی فقر  ارزش کاال، بازتولید و مالکیت خصوصیتأمل میان  «مالکیت چیست؟»به نام 

های  را پیشنهاد کرده بود که در آن اتحادیه« تولید تعاونی»برشمرده بود و برای خالصی از آن 

پردازند، دیدگاهی که بعدها تحت نام  ه میمتحد کارگری به طور غیر متمرکز به تولید خودخواست

۱۹ژان ژاک روسو".  ۱۸بازشناخته شد فدرآلیسم اقتصادی
از افکار پرودون تاثیر یافته و با طرح  "

.چرا که ،نسخه ی  بود ارائه نمودتحاد بین کشورها در واقع فقط الزامی جهت افدرالیسم اش که 

در حالیکه در فدرالیسم ایالت .2۰فدرالیسم وی توأم با حفظ اقتدار و حاکمیت کشورها می باشد

های عضو در امور فدرال تمام اختیارات خود را به ایالت مرکزی می سپارند.بنا بر این ایده 

کشورهای خاص و پرهیز از تخاصم به دلیل بر  روسو صرفاً ابزاری اولیه جهت ایجاد صلح بین

 هم خوردن یکپارچگی بین کشورهای موضوع ما نحن فیه است.

 

o : بند پنجم:دوره برتری تفکرات نئو تئوکراتیک 

مذهبی  اقتباس از عقایداوایل قرن نوزدهم جهان شاهد ظهور مجدد تفکرات مذهبی نوین با 

 و اعتقاد داشتند: یژه ای به مبانی اقتصادی داشتندتوجه و انگلوساکسن ها بود. انگلوساکسن ها

از هر درجه و مقام که باشد نباید از امالک یا میراث خود محروم ساخت و یا گرفتار  ،هیچ فردی

تشریفات ثانونی الزم ( محاکمه نمود . این  ) زندان کرد و یا کشت بدون اینکه او را قبال مطابق

 ۱22۵مصوب  2۱منشور کبیر 2۹معطوف به ماده  ور میالدی منتش ۱33۵قانون که در سال 

میالدی است می گوید ) هیچکس را نمی توان زندانی کرد و یا از اراضی خود جدا نمود بدون 

 ،به همین دلیل 22.اینکه او را قبال نزد قاضی خود برد و یا طبق قوانین کشور مجاکمه نمود

.البته نباید از اندیشه های آقای بیان شد تفکرات صلح این دوره با تأکید بر ایده های اقتصادی

کوشش به سوی معرفی حال و آینده صلح در "کتاب مشهورش و ( ۱6۹3) " 23ویلیام پن"

24بود آمریکاهای انگلیسی در  دهندگان اتحاد مستعمره او از نخستین پیشنهاد غافل بود. "اروپا
. 

"اِمریک کروک"از تفکرات صلحی که وی در کتاب اش مطرح نموده الهام یافته 
ی نقطه و  2۵

http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%A7%D9%84%DA%A9%DB%8C%D8%AA_%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4_%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%81%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%84%DB%8C%D8%B3%D9%85_%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%81%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%84%DB%8C%D8%B3%D9%85_%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7?match=de
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روادید به منظور تسهیل در  لغو برداشتن مرزها و به همراهصلح بین کشورهای اروپایی  آنثقل 

متشکل از نمایندگان کشورهای اروپایی  "ییپارلمان اروپا"امر تجارت آزاد و همچنین تاسیس 

او پیشنهاد نمود که نهادی به مثابه پارلمان اروپا ایجاد شود  .26با توجه به منافع هر کشور است

که بین منازعات کشورهای مستقل، داوری نموده و بتواند تصمیمات خود را در مورد مخالفین، 

 استگاه نظری اتحادیه اروپایی فعلی یاد می گردد.از این ایده به عنوان خو .به مرحله اجرا درآورد

 

o :بند ششم: دوره برتری تئوری های اقتصادی 

دوره ای است که مدارس اقتصادی دراروپا رشد یافته و تئوری های اقتصادی متنوعی ارائه 

گردید.تفاوت تفکرات اقتصادی این دوره با دوره قبل در تاکیدی است که بر اقتصاد به همراه 

است.از مکاتب پیشرو در این دوره شده  «صلح بر پایه مذهب»ات اجتماعی جهت استیالی امتیاز

2۷جرمی بنتام"فایده و ایده های  مکتب اصالتمی توان به 
.وجه افتراق این دوره شاره داشتا "

نام نهاد و  شیطان بزرگاست.بنتام جنگ را  "صلح دائمی و جهانی "ایده  ،با دوره های قبل

بشری دانست.همین الگو بعد ها در تشکیل دادگاه دادگستری و داوری بین المللی صلح را آرمان 

به کار گرفته شد. در این محاکم کشورها آزادانه و بر اساس منافع ملی اشان به طرح دعاوی با 

 .2۸اقدام می نمایندرویکرد حل مسالمت آمیز اختالفات 

 

از تفکیک دنیای مسیحی و غرب که همانطور که مالحظه می شود در طی شش قرن مفهوم صلح 

انسانی مبنایش جنگ بود به سمت یک معنی ذهنی تر با بهره از شاخه های مختلف علوم 

و با دخیل نمودن منافع و عالیق کشورها به سمت  بوده حقوق و ادبیاتهمانند : الهیات،اقتصاد ،

ات هفت قرن یاد شده به زور گام برداشتند.مبانی نظری تفکربا مبنای عدم توسل  دائمیصلح 

تفاسیر انفرادی و مضییّقی است که از امنیت جهانی با رویکرد تفوّق اصول اعتقادی مسیحیّت به 

عنوان مبانی حقوقی آن صورت پذیرفته و در بعد عملی از مرزهای اروپایی فراتر نرفته و از اداره 

کراسی و حقوق بنیادین امور کشورهای شرقی به بهانه های اشاعه صلح یا نهادینه نمودن دمو

پرهیز دارد.البته این رویه به معنی احترام این کشورها به حق حاکمیت کشورهای غیر مسیحی در 

 تعیین سرنوشت خود نمی باشد. 
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 :گفتار دوم: دوره نوین 

و صلح تصمیم گیری و اجرای موضوعات این دوره با ظهور سازمان ملل متحد به عنوان محور

فعالیت های سازمان در دو بخش قابل تأمل مطرح می باشد.  آناری از جهانی و پاسدامنیت 

است بخش اول تأسی سازمان به تئوری های کالسیک و انجام مأموریت های حفظ و اعاده 

صلح سازمان در قالب حائل و ناظر که تحت عناوین صلح سلبی و منفی )نسل اول( خوانده 

سی به نظریات تفسیری توسعه بیشتری یافته و شده اما بخش دوم مأموریت های سازمان با تأ

تحت عنوان صلح ایجابی و مثبت )نسل دوم( به تصمیم سازی و اجرای عملیات صلح می 

قطعنامه های اولیه سازمان سعی در تبیین الزامات صلح و نقش صلح در توافقات فی ما پردازد. 

ماده بدواً بر اساس زمان شورای امنیت سا.سپس ،2۹داشتبین کشورها و روابط حسن همجواری 

ارتش مستقل بین المللی با بکارگیری  فقداندر شرایط  ،کهیافت منشور این امکان را  24

نیروهای داوطلب )کاله آبی ها(اقدام به پاسداری از صلح و امنیت جهانی تحت عنوانِ نسل اول 

3۰نیروهای حافظ صلح"
قطعنامه  " آمدهمانطور که در مقدمه  نماید. خواستگاه این نیروها "

متشکل از  "پاسدار صلح"نیروهای  و یادگار دوران جنگ سرد بوده و ترکیب اصلی آن " آچسن

« هیأت نظارت»یا « گروه ناظر»و بخش غیر نظامی با عنوان  سربازانو  افسران پلیسدو بخش 

32صلح منفی"این شق از صلح ایجادی را  .3۱می باشد
 بس تعبیر به معنای پایان جنگ و آتش "

 :ی کاله آبی با نشان سازمان ملل متحد و اصول سه گانه  ،عالمت مشخصه این نیروهاکنند. می

 

می  33و عدم توسل به زور مگر در شرایط دفاع مشروع بودن بیطرفانهو  توافقیچندملیتی، »

 «باشد.

 

عملیات تنها در صورت رضایت طرفین منظور از توافقی بودن این است که مشروعیت 

کشور اعزام کننده نیرو محقق می شود.البته تداوم این عملیات تنها در صورت  متخاصمین و

.کما اینکه شورا در 34امکان پذیر است به عنوان صالح به موضوعتصویب شورای امنیت 

رویه ملل متحد از . 3۵با تداوم مأموریت موافقت ننمود 2۰۱2ماموریت این نیروها در سوریه
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مجوز شورای امنیت حتی در زمان نقض شدید و فاحش مداخله نیروهای حافظ صلح بدون 

-الملل بشردوستانه استنباط میکند. هرچند آنچه از حقوق بینحقوق بشردوستانه حمایت نمی

شود تعهد اعضا به احترام و تضمین احترام به حقوق بشردوستانه است که این امر مستلزم 

اگر مجوزی از طرف شورای دخالت نیروهای حافظ صلح در بحرانهای بشری است؛ حتی 

معتقد است نیروهای حافظ صلح باید متعهد به تعهدات و  سازمانامنیت اعطا نشده باشد. البته 

بیطرفی در  ای متوجه آنها نیستوظیفه اختیارات اعطا شده به انها باشند و در غیر این صورت

ین اصل یکی از بنیادی این عملیات به این منظور نیست که عملیات به حالت رکود برسد بلکه ا

با این ترین برنامه هایی است که مانع از دخالت سازمان در امور داخلی کشورها می شود. 

اولین سابقه حضور پاسداران صلح تحت به عنوان ( ۱۹۵6در قضیه ی کانال سوئز ) تفسیر، 

36رقم خورد« نیروی فوری سازمان»عنوان 
 ها در اقصی از آن پس تا کنون نیروهای کاله آبی بار

هم اکنون در حال انجام ِهفده عملیات در  و نقاط جهان به انجام مأموریت حفظ صلح پرداخته

،در دو دهه اخیر تغییرات زیادی در مفاهیم صلح پایدار و امنیت .3۷چهار قاره جهان می باشد

 در برنامه های "دموکراتیسم"ورود مبحث تغییرات شاخصه ی این جهانی حادث شده است که ،

صلح سازمان ملل است.هدف اصلی از چنین طرحی ایجاد رابطه ای مستقیم بین صلح و نوع 

این نوع از برقرای صلح که امروز بیشتر توسط سازمان  .ا استحکومت و نظام سیاسی دولت ه

3۸صلح مثبت"مورد توجه قرار گرفته، 
است که ایجاد صلح را نه در پایان جنگ بلکه در رفع  "

ای بر این باورند  به خشونت و عوامل منتهی به خصومت جستجو می نماید. عدههای منجر  زمینه

هر چند طرفداران این ایده از نظر تعداد کم .آورد که اساسا جنگ است که صلح را به ارمغان می

نکته قابل هستند اما توانسته اند اثرات زیادی را بر دکترین های موجود از خود به جای گذارند.

کشورهای دموکراتیک )عموماً کشورهای غربی(  بودنِ القای صلح جو ایشان، توجه در عقاید

اگر مداخله نظامی هم از سوی این دولت ها صورت می گیرد به علت تعلق خاطر و است.پس 

 "ایمانوئل کانت"آقای  احساس مسئولیت این دولت ها برای حفظِ صلح در جهان می باشد .

از نظر کانت  اش مطرح نمود."صلح ابدی "را در کتاب نخستین کسی بود که تئوری یاد شده 

علت الزم  به شکلِ ی بر اخالق از شرایط انکار ناپذیر تحقق صلح پایدارنیک نظام حقوقی مبت

. بدون اینکه علت کافی باشد ؛است
3۹
 ژوزف شامپتر "در قرن اخیر هم آقای"

می  بیان 4۰
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نیز آقای  جدیداًهستند.  صلح جوشان ذاتاً ،دولت های دموکراتیک با اقتصاد سرمایه داری ادارد

4۱رامل"
ادراک "استاد علوم سیاسی دانشگاه هاوایی د رمقاله تحقیقی آماری اشان به نام  "

42تعارض و جنگ
اظهار نمودند دولت های دموکراتیک دارای آزادی مدنی و فردی بوده و  "

گان کشور اگرچه دارای اهداف انتخابات در این کشورها با لیست باز و ازادانه همراه است.نخب

یکسانی نیستند اما مشق سیاسی کرده و با همدلی و اتحاد یکدیگر را کنترل می نمایند.البته 

. بر اساس این نظریه 43مطالعات ایشان بیشتر از آنکه حقوقی باشد سیاسی و مبنایی آماری دارد

ری های غرب الگو برداری باید از عقاید سنتی دست برداشته و از تئو در حال توسعهکشورهای 

 نمایند.



o و صلح بین الملل بند اول: منشور ملل متحد: 

موضوعات امنیتی و حقوق امنیت در یک جامعه جهانی به مجموعه فعالیت های اقتصادی 

ختم ،سرمایه های ملی،امنیت غذایی و طیف گسترده ای از دیگر مزایای اقتصادی و اجتماعی 

توسعه  ها را سرمایه گذاریمیزان منجر شده و در نهایت  منیتیکه به ارتقای ضریب ا می گردد

. گاه وقوع تنش های شدید از آستانه تحمل جوامع دارای پتانسیل های اقتصادی می بخشد

ضعیف باالتر بوده و امنیت سرزمینی را به مخاطره می اندازد. حفظ امنیت و صلح در چنین 

کنترل خشونت ها و بی عدالتی ها و بحران جوامعی الجرم چارچوب حقوقی پویایی را جهت 

 ۱۹4۵.با تاسیس سازمان ملل متحد در سال44دنهای قومی و مذهبی احتمالی مطالبه می نمای

وظیفه حفظ و اعاده صلح و امنیت را بر عهده  24تدوین کنندگان منشور ملل متحد در ماده 

شورا در اجرای برنامه های صلح اقدام به تبیین اختیارات  آندر بند دوم  و 4۵شورای امنیت نهاد

پس را مشروعیت حقوقی اقدام های شورای امنیت  34. در ماده 46دنو امنیت بین المللی می نمای

دانسته پس منطوق منشور حضور بین طرفین  "اصطکاک"از وقوع درگیری یا به بیان منشور 

را که نمی توان نیروهای حافظ صلح را پیش از وقوع اصطکاک فاقد مشروعیت الزم دانسته چ

منشور تصمیم گیری در  2۵. از سوی دیگر ماده 4۷هنوز توصیفی از وضعیت صلح ارائه نمود

خصوص موضوعات صلح جهانی را به شورا احاله نموده و این تصمیمات را برای سایر 

منشور به  4۰و3۹.سپس در مواد 4۸الزم االجرا دانسته است مِن علیه الحق و کشورهای عضو
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در احراز نقض صلح و همچنین اقدامات موقتی و موارد تخلف از اقدامات  صالحیت شورا

منشور پرداخته  ۵۱تا4۱اجرایی ) صالحیت اِعمال( نیز طی مواد  موضوعاتِموقتی می پردازد. 

تحریم های اقتصادی،دیپلماتیک یا به یا خیر ؟ باشد.اعم از اینکه اقدام نظامی 4۹شده است

الزم را می  کفایت یاقدام نظامی زمین اقدام نظامی هم دست زد، یابه  و یابسنده شود ارتباطات 

تعدادنیروها،محل قرارگاه و نحوه ،نمودباید یا از نیروهای هوایی و دریایی نیز استفاده  نماید

بروز  ،تسهیالت و کمک هایی که به عمل خواهد آمد و تنظیمات مربوط به ستاد نظامی سازمان

در این مواد تصمیم گیری شده است.مجموعه این (سازمانعضوِ و غیر عضو )خسارت به ثالث 

مواد حقوقی قید شده در منشور منجر گردید مجمع عمومی در قدم نخست با هدایت دبیر کل 

( بدون توسل به زور با به کار گیری 33بتواند در راستای روش مسالمت آمیز حل اختالفات)ماده

متخاصمین ضمن ممانعت از حادتر شدن شرایط داوطلب به شکل حائل بین طرفین  نیروهایِ

نیروهای سازمان موسوم به در عملیاتِ فوق، سریعا اقدامات میانجیگرانه خود را آغاز نماید. 

حق استفاده از سالح را در شکل کالسیک خود نداشته مگر در شرایط دفاع « ۵۰کاله آبی ها»

مزایای مقرره در این مواد منشور از مصونیت ها و  ۱۰4و  ۱۰3مشروع و به موجب مواد 

 برخوردار خواهند بود.

 

 

 عملیات نیروهای حافظ صلح سازمان م: قلمرودومبحث 

عملیات کاله آبی ها در دو حالت کالسیک و نوین  أموریت هایقلمرو مهمان طور که گفته شد،

رهگیری هدف بررسی حالت کالسیک مأموریت ها بوده  درقابل پژوهش می باشد. گام نخست 

رهگیری مأموریت های نوین  .در گام بعدی با تحول تدریجی که در مفهوم صلح ایجاد گردیدو 

که در نوع خود متفاوت بوده و از منظر حقوق بین الملل جای تأمل نیز دارد مورد تحلیل قرار 

 خواهد گرفت. 
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 گفتار نخست: قلمرو کالسیک 

رایِ آتش بس ،ترک مخاصمه و دامنه سنتی و کالسیک عملیات صلح شامل نظارت بر حسن اج

عدم تعرض به مرزهای یکدیگر،جداسازی نیروهای نظامی و حائل شدن میان طرف های درگیر 

.این مفهوم در عملیات های ۵۱،کمک های بشر دوستانه و احترام به حقوق بشر دوستانه می باشد

ی این عملکرد؛ نخستین سازمان و بخشی از برنامه های جدید سازمان وجود داشته و به واسطه 

. سازمان برای نظارت دقیق بر ۵2موفق به کسب جایزه صلح نوبل گردید ۱۹۸۸سازمان سال 

«  ۵3اداره حفظ صلح سازمان ملل متحد»حفظ صلح و برنامه های کاله آبی ها اقدام به تأسیس 

 مِاعزانموده است. گاه نیز ممکن است سازمان نیازی به حضور پاسداران صلح نبیند و صرفاً به 

۵4نیروهای ناظر بسنده نماید
  آنچه که گفته شد برخی از مأموریت های سازمان ملل متحد است

که به شکل  ۵۵ "عملیات حفظ صلح"در راستای برنامه های صلح و امنیت بین المللی با نام 

می شود . در جلوگیری که در آن فقط از تخاصم طرفین است  "صلح منفی"یا همان « سَلبی»

به حفظ وضعیت موجود بسنده کرده و مانع رشد و توسعه مخاصمات می گردد.اما  واقع سازمان

بخش دیگری از برنامه های صلح سازمان نیز در دهه های اخیر توسط سازمان دنبال می گردد 

اشتهار یافته است.در واقع این موارد برنامه هایی هستند که " ۵6عملیات ایجاد صلح"که به 

به عنوان یک میانجی مذاکرات بین المللی را برای حل و فصل  سازمان را بر آن می دارد

 وجه افتراقِمناقشات و کاهش خشونت آغاز نمایند.اما سئوالی که مطرح می گردد این است که، 

نیروهای حافظ صلح نوعی گفت ؟در پاسخ باید چیست "ایجاد صلح"با  "حافظ صلح"نیروهای 

مانطور که گفته شد صرفاً پیشگیرنده از وخامت اوضاع قرنطینه را انجام می دهند .این عملکرد ه

سازمان دست به  "ایجاد صلح"و به عبارت بهتر ماندن در وضعیت فعلی است.اما در وضعیت 

بین گروه از علوم رفتاری ،ادبیات و حقوق بین الملل  با استفاده درمان زده و هماهنگی رانوعی 

ممکن الوقوع می فاهماتی که احتماالً در آینده به وجود می آورد.در نتیجه سوء ت های درگیر

و از این طریق مذاکرات طرفین سودمند تر خواهد بود.برای مثال  می نمایدبرطرف  باشد را

در سفر به نیویورک )اجالس سران سازمان ملل متحد( در حین یکی از  "خروشچف"زمانی که 

 سخنرانی هایش اسلحه خود را باالی سرش برد و فریاد زد :
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 "ما شما را دفن خواهیم کرد"

 

فلذا  .مترجمین تصور کردند، شوروی تصمیم به حمله نظامی علیه آمریکا و غرب گرفته است

مسابقه تسلیحاتی وسیعی صورت پذیرفت و بسیاری از رفتارها در بلوک شرق خصمانه تفسیر 

این سوء  پیروزی ماتریالیسم بر فئودالیسم بود.مشابه خروشچفشد.در صورتی که منظور 

تفاهمات در جریان نطق های وزرای امورخارجه و روسای جمهور عراق و آمریکا در جریان 

.بر اساس ۵۷نداشت بهره ای جنگ عراق هم صورت پذیرفت که جز خصمانه تر شدن اوضاع

اقدام به ایجاد بانک اطالعاتی عملیات  ،)ژوئن( با ابتکار عمل2۰۰۸همین اهداف سازمان در سال 

دبیر کل بشتابد.این  صلح خود در جهان نمود تا در مواقع لزوم به کمک برنامه هایهای موفق 

سند و مقاله در زمینه صلح از  ۵۰۰توافقنامه صلح و  3۵۰بانک متشکل از گنجینه نفیسی از 

.در کنار این گنجینه سازمان اقدام به برگزاری دوره های آموزشی ۵۸می باشد ۱۹4۵فاصله زمانی 

. هدف اصلی در برنامه ایجاد صلح دعوت طرفین به توافق و ۵۹یز نموده استو مشاوره صلح ن

آشتی به طریق دیپلماتیک و بدون استفاده از قوای قهریه بر مبنای فصل ششم منشور است. در 

این راستا سازمان خود را میانجی و داور می داند. البته در صورت عدم حصول مقصود بر اساس 

.  6۰دعوی در محاکم بین المللی داوری یا دادگستری مفتوح است حقوق بین الملل مسیر طرح

ایجاد صلح بیان نموده است: اوالً، تخاصم نتیجه  ابداعی راهکار استفاده از سازمان سه دلیل برای

ی پایان مرحله دیپلماتیک در تعارضات است ،نه آغازگر هر تعارض !، این نظریه اول بار توسط 

اگر کشورها بتوانند فرآیند دیپلماتیک را به نحو مناسبی پس  ه گردید.دبیرکل پتروس غالی ارائ

مدیریت نماید هرگز وارد فاز تخاصم نخواهند شد. ثانیاً، اراده جمعی و دیپلماسی جمعی نتایج 

بهتری نسبت به دیپلماسی فردی خواهد داشت.ثالثاً کشورهای عضو ضمن امضای منشور 

ت آمیز اختالفات تعهد داده اند،به طور ضمنی هم تعهد نموده همانطور که صراحتاً به حل مسالم

اند در برنامه هایی که این هدف را دنبال می کند مشارکت داشته باشند و بی تفاوت از کنار این 

برنامه ها عبور ننمایند.این نظر اگر چه ضعیف اما عامل و انگیزه اصلی تمام برنامه های جمعی 

واقعیت قلمرو موضوعی برنامه های حفظ و ایجاد صلح را در این .  6۱فصل ششم منشور است

محدوده ی فصل ششم و راه حل های مسالمت آمیز حل اختالفات که گاه می تواند ارجاع 
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موضوعات به داوری یا دادرسی بین المللی باشد را تأیید می نماید. به عالوه در این بخش 

 برنامه های ایجاد صلححصول است.طراحان استناد به موضوعات حقوق بشردوستانه نیز ممکن ال

 :وضعیت پیش بینی می نمایندسه 

 

: زمانی که طرفین وارد فاز درگیری شده اند . ماموریت صلح در این مرحله وضعیت نخست

دعوت طرفین به آرامش و پرهیز از اقدامات شتابزده و سخنان سوء تفاهم آور خواهد بود.سپس 

 .)مرحله هشدار(خواهد گردید ارائهراه حل های منطبق با فصل ششم 

و بیم بازگشت  ،بدلیل اینکه درگیری ها به سختی متوقف شده و: مرحله میانی وضعیت دوم

مجدد آن می رود. فلذا هم زمان با ارائه برنامه های منطبق با فصل ششم منشور )ایجاد صلح( 

و نظارت  طرفین متخاصم نسبت به استقرار نیرو های کاله آبی)حفظ صلح ( به منظور حائل بین

 اقدام خواهد گردید.)مرحله هشدار(  بر اجرای آتش بس

 دوستانه وارد فاز حاد شده و جنایات جنگی یا نقض حقوق بشر ی: درگیروضعیت سوم

صورت پذیرفته است.در این مرحله در کنار برنامه های پیگیری جنایتکاران جنگی در محاکم 

ه های تخاصم و حمالت مجدد و تالفی جویانه برنامه های بین المللی .برای فروکش کردن شعل

62ایجاد صلح دنبال می گردد
 

 

دو موقعیت قبلی در خصوص  جنبه هشداریوضعیت سوم با دو وضعیت قبلی  وجه افتراق

نقض صلح جهانی است.اما در حالت سوم تهدید به قدر ی نزدیک است که اگر سریعاً اقدامی 

یز مذاکره حاضر نشوند،احتمال درگیری های قومی ، مذهبی و صورت نپذیرد و طرفین پای م

مطرح می شود.در این  "تهدید علیه صلح جهانی"نژادی باال رفته بنابراین موضوع تحت عنوانِ 

استفاده از دادگاه های بین کرد. بدیهی است،مرحله قطعاً باید با بزرگان سیاسی و نخبگان گفتگو 

داخلی دادگاه  یِگیری هارد ، درمه حالی ممکن نیست چرا کهالمللی دادگستری یا داوری در ه

را نخواهند داشت.راهکارِ  موضوع ما نحن فیهورود به موضوعیِ های بین المللی صالحیت 

که از مرحله تهدید فراتر نمی رود یکی دیگر از راهکار های پیشنهادی  "تهدید به حمله نظامی"
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تحریم اقتصادی آنهم صرفاً به شکل محدودسازی صادرات است .برای تاثیر بیشتر تهدید از ابزار 

. گاهی هم در حین در گیری برنامه هایی مبنی بر دلجویی از  63و واردات می توان بهره جست

طرفین یا یک طرف مخاصمه می تواند از اشاعه درگیر ی ها بکاهد و انگیزه ای ایجاد نماید تا 

دادن سوخت اضافی برای مصرف در  ،نمونهبرای  طرفین به گفتگو رجوع نمایند.

این امکان را ایجاد می نماید که، مدارس،بیمارستان ها ،پمپ آب و نانوایی های طرف درگیر 

 . 64طرف مقابل به کاهش تجهیزات نظامی اش متقاعد شود

 

o بند اول :بررسی از منظر حقوق بین الملل 

، فلذا پرداختن به ولیت های آنهادر نظام بین الملل تنها به حقوق دولتها توجه می شود تا مسئ

 موضاعاتی چون حقوق بشردوستانه و راهکارهای حفظ صلح از اهمیت خاصی برخوردار است.

اقدامات »از نظر حقوق بین الملل اقدامات انجام شده از سوی نیروهای حافظ صلح در قالب 

ه و ایضاً فصل اول که بر گرفته از مقدم« جمعی غیر قهری برای حفظ صلح و امنیت بین المللی 

حقوق بین الملل صراحت دارد ، هر عضوی  ( منشور در باب اهداف سازمان می باشد.۱،ماده )

از جامعه بین الملل که به صورت بالقوه و یا بالفعل در معرض تجاوز قرار داشته باشد، حق آنرا 

ت سازمان ملل خواهد داشت تا برای احقاق حقوق خود به نهادهای جهانی از جمله شورای امنی

و نهادهای قضایی بین الملل مانند دیوان بین المللی دادگستری شکایت ببرد وجامعه جهانی در 

برابر آن تعهداتی دارد که اعمال مساعی الزم برای پیشگیری از تجاوز و در صورت وقوع ، دفع 

وثر برای حفظ صلح و امنیت بین المللی و اقدامات دسته جمعی م "از جمله آنهاست .  تجاوز

جلوگیری و بر طرف کردن تهدیدات علیه صلح و متوقف ساختن هرگونه عمل تجاوز ، یا سایر 

ض صلح و فراهم آوردن موجبات تعدیل و حل و فصل اختالفات بین المللی یا قکارهای نا

وضعیت هایی که ممکن است منجر به نقض صلح گردد ، با شیوه های مسالمت آمیز و بر طبق 

یک اصل اساسی در منشور ملل متحد است که مقاصد  "و حقوق بین الملل اصول عدالت 

اصلی آن بر این پایه استوار می باشد. در منشور ملل متحد برای همه ی حاکمیت ها در سطح 

به عنوان یک اصل  اصل تساوی حاکمیت جهان )حتی آنهایی که عضو سازمان ملل نیستند (

ردیده تا همه ی کشورها بتوانند از یاری ها و پشتیبانی ملل بنیادی دیده شده و ترتیباتی توصیه گ
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از نظر حقوق بین الملل صلح با یک سند تعهد  .متحد برای برقراری صلح جهانی استفاده کنند

و اما . آور ملتزم کننده کشورها ورعایت یک سلسله ترتیبات در روابط بین الملل حاصل می شود

ن الملل برای رسیدن به صلح به آن توجه شده است یکی دیگر از مواردی که در حقوق بی

مواردی است که جنایتی علیه بشریت اتفاق افتاده و می بایست به منظور تسکین آالم خسارت 

جنگی، بر  جرایممبرهن است  دیدگان و تنبیه جنایتکاران از نظر حقوقی اقدامی صورت پذیرد .

رخ  به قصد کسب منافع شخصی و اًفرادنکه ا شخصیجرایمی  ؛ضد بشریت و نسل کشی

رکن دولتی در هسته اعمال جنایی وجود دارد که با استفاده از در مخاصمات مسلحانه،  بلکه.دهد

ابزار انسانی اقدام نموده یا به عنوان قوه عاقله و تصمیم ساز دست به چنین اقداماتی می زند.گاه 

سر هرش »به قول آقای .6۵می گرددنسل کشی  به قدری شرور شده که آغازگردولت  نیز

اگر حقوق بین الملل، در برخی قلمروها در حال از میان رفتن است، حقوق " : 66«لوترپاخت

 ".6۷جنگ ممکن است آشکارترین قلمرو حقوق بین الملل باشد که در حال از بین رفتن است

 

 1-1حیطه عملکردی از منظر حقوق بین الملل شامل: 

نظارت و مراقبت در مورد عدم نفوذ  (نترل مرزهاک ،تنظارت بر آتش بس و ترک مخاصما

نظارت و مراقبت بر عقب نشینی ، (غیرقانونی افراد مسلح یا مهمات از مرزها به خاک یک کشور

نظارت بر مبادله اسرای  ،جداسازی نیروهای متخاصم و حائل شدن میان آنهام،نیروهای متخاص

مساعدت به  ،حت کنترل سازمان مللبرقراری امنیت در مناطق ت ،وظایف شبه قضایی،جنگی

وظایف  ،تضمین تمامیت ارضی و استقالل سیاسی ، حفظ نظم و اجرای قانون در یک کشور

 بشردوستانه 

 

 ( 68صلح سازی گفتار دوم :قلمرو نوین)

« ساخت صلح»برای نخستین بار ایده جدیدی را با نام  " 6۹جان گالتونگ "آقای  ۱۹۷۰در سال  

کید داشت برای رسیدن به صلحی پایدار باید به ریشه های درگیری ها و .وی تا ۷۰مطرح نمود

خشونت ها توجه داشت و ظرفیت های بومی را عامل موثری جهت مدیریت نمودن روند 

دبیرکل وقتِ سازمان آقای  ۱۹۹2ساخت صلح و مهندسی صلح در جهان عنوان نمود. درسال 
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یت صلح و پیشگیری از شروع مجدد تثب "در کنفرانس صلح از اصطالح  "پتروس غالی"

آقای اخضر ابراهیمی به دستور دبیرکل وقتِ  2۰۰۰در سال به دنبال آن و  یاد نمود. "مخاصمه

این   گردید ۷۱(گزارش براهیمی)مأمور تنظیم گزارشی از روند صلح  "کوفی عنان"سازمان آقای 

وز از این برنامه به عنوان گزارش ابزار جدیدی در برقرای صلح پیش پای سازمان نهاد که امر

نام برده می شود در واقع تعابیر جدید صلح که  "صلح سازی "معماری صلح جهانی یا اصطالحاً

در بر  ،کهاست انسانی -به معنی استقرار نظام اجتماعی  «مثبت»یا « ایجابیصلح »تحت عنوان 

 .مطرح می گرددی ،آزادی فردی وبرابری اجتماع ردارنده سه مشخصه اصلی فقدان اعمال زو

است. در حال حاضر  به عنوان نسل دوم برنامه های صلح سازمان ماحصل همین ابزار پیشنهادی

از شورای امنیت،اکوسوک،فرماندهی  متشکلعضو  3۱کمیسیون ساخت صلح متشکل است از

نیروهای نظامی،کشورهای کمک کننده بزرگ و کشورهایی که دارای تجارب بازسازی خوبی 

باشد. احکام و فرامین صادره از سوی کمیسیون فقط برای پس از درگیری و مسائل هستند،می 

مربوط به بازسازی است و هیچ ارتباطی به مسائل دیپلماتیک صلح یا مسائل مرتبط با مراحل 

 .۷2آغازین تنش ندارد

 

کمیته سیاست گذاری دبیرکل توافق نمود بر مبنای مفاهیم جدید صلح گزارشی  2۰۰۷در سال  

تکیه بر ظرفیت آن با ا به مجمع ارائه نماید. گزارش برای پیشگیری از تخاصم و عود مجددر

منسجم و مطابق بانیازهای خاص ،فراگیر  ،تا بتوان به صلحی جامعبود های بومی و داخلی 

تاکید طراحی و مهندسی نسخه خاص صلح در هر کشور این برنامه به  کشور مورد نظر رسید.

برای منطقه دیگر  نمی توان با تأسی به روش شکل گیری صلح در یک منطقه بنابراین دارد.

در این مالکیت های سرزمینی ،ملی ،شخصی نیز  اولویت بخشی بهصلحی پایدار معماری نمود. 

. تجارب سازمان در سومالی،بوسنی و سایر مناطق به ۷3 شد برخوردار خاص همیتاز ا برنامه

بشری و وظایف دولت انتقالی می بایست پس از ترک  سازمان آموخت مسائل سیاسی ،حقوق

دولت روی کار آمدن مخاصمات حل شود تا شاهد بازگشت مجدد درگیری ها نباشیم. 

از دیگر توسعه یافتگی سیاسی و سازمان های منطقه ای ،گروه های داخلی  ،دموکراتیک

باید است. وردار باالیی برخ اهمیت زدر معماری صلح پس از منازعات اجریاناتی است که 
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چرا که پس از انتخابات ، انتخابات آزاد و منصفانه کشورها را به صلح پایدار نمی رساند دانست،

مقدمه ای برای تنش های آتی  شده، مجدداً گروه هایی به قدرت می رسند و گروه پس زده

 دنبال می شود : زیر صلح موضوعات چهارگانه  درساختِبنا بر این، .۷4خواهد گردید

 

 استفاده از نیروهای نظامی و انتظامی بین المللی برای پر کردن شکاف امنیتی

 ای تاسیس نهادهای امنیتیِ شفاف ،مسئول ، پاسخگو و حرفه

 به منظور پیشگیری از برخوردهای آتی 75نظامی زدایی

  حل مشکالت احتمالی ناشی از  برایآموزش دموکراسی و برنامه های بلند مدت امنیتی

. ۷6های خارجیخروج نیرو

 

اشتباه و اظهار ندامت نماید.این عامل  یک طرف می بایست قبولِ ،در شکل کالسیک صلحچون 

زمینه تهاجمات آتی علیه  شده وباعث سرخوردگی ،سوء تفاهمات و بی اعتمادی های آینده 

"تعارض های دینامیکی رام نشدنی" یا اصطالحاً یکدیگر
. به همین منظور خواهد گردید ۷۷

اقدام به 2۰۰۵در سال SRESو همچنین  RESان طی قطعنامه های سازم

"اداره حمایت از صلح سازی سازمان ملل متحد"تاسیس 
حمایت از  وظیفهنمود که  ۷۸

"کمیسیون صلح سازی"
صندوق ساخت "با استراتژی پیشنهادی و سیاست های راهنمای  ۷۹

"صلح
 کرده نقش واحد های سه گانه پیشگفت تاکید به 2۰۱۰.مجمع و شورا در سال ۸۱را دارد ۸۰

و اضافه نمودند در قدم نخست هدف اصلی نباید تخصص گرایی و تاسیس دفاتر مختلف 

و  برنامه ها،پیوستگی قابلیت دسترسیری،وباشد.بلکه می بایست نسبت به باال بردن بهره 

یشگیری از استرس ها نظارت و پ ،هدف نیز در ساختار کمیسیون .دیشکواطمینان سازی متقابل 

دبیر کل  دیگر هدف تعیین گردیده است.و فاکتورهای خطر ساز در امنیت کشور پس از تخاصم 

 باشد.شورا  موخراًاین بود تا کمیسیون در وهله نخست بازویی برای مجمع عمومی و  (عنان)

دبیرکل  2۰۱۱در استراتژی سال  ۸2شده وسازماندهی  ؛منشور 2۹تا  22مواد  مستفاد ازاین هدف 

خواهان تقویت و حمایت در پنج حوزه ی سیاسی،امنیت بنیادین ،عدالت ، حاکمیت قانون و 
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گردید.هژمونی سازمان در سال  پس از تخاصم احیای اقتصادی در عملکرد دولت مرکزی

را پیگیری می  سه هدف خاص 2۰۱۵تا سال  ای است که معمار ی زمانبندی شده 2۰۱2-2۰۱3

 : نماید

 

 ،ملیدر عرصه جهانی و صلح سازی با مشارکت تمام بازیگران کلیدی  اتاثر گسترش*

صندوق مالی و کمیسیون صلح سازی

 *تقویت نقش رهبری سازمان

مجمع عمومی *بهبود ارتباطات و مفاهیم ساخت صلح از طریق کمیسیون صلح سازی ،

۸3سازمان و عوامل اجرایی خارجی
 

 

 صلح :معماری در  حقوق سرزمینیبند اول: * 

قلمرو سرزمینی عنصر مادی برای معماری صلح بوده و حقوق مرتبطی از قبیل مالکیت های 

عمومی و خصوصی، ارتفاق و انتفاع متعلقه بر آن بار می گردد .منابع حقوقی رسمی و عرفی 

متنوع حاکم بر روابط افراد و دولت در سرزمین از دیگر مباحث موثر در برنامه ریزی های 

ی باشد. برای مثال در کشورهای آفریقایی مباحث عرفی و در کشورهای اسالمی ساخت صلح م

در مرحله بازسازی سرزمینی از  مبانی شرعی از اقبال بیشتری برخوردار است. موضوع مالکیت

و امکان عود مجدد نزاعات را در پی خواهد  بودهعوامل چالش برانگیز و مخلّ صلح 

خریبی که در خصوص اموال ،مرزها ،اسناد و مدارک داشت.همچنین بازگشت پناهندگان ،ت

فلذا . ۸4ادهای مدنی در تحمل تنش های موجود و اثبات ادعاهای تاریخی استه،ناتوانی ن

از سوی سازمان صلح  موضوعات پنجگانه ی زیر در خصوص حقوق سرزمینی در مهندسی

 :مطرح شده است
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فلج می را صلح  وندر قوانین ملی رتبعیض دیا فقر  گاه: سرزمین حقوق مشروع و رسمی -۱

راهکار مناسبی قانون اساسی در بر روی موضوعات خاص با تمرکز د. رفراندوم هدفمند نمای

 .برای برون رفت از این بحران است

 

مذهب و  ،: موضوعات عرفی به دلیل اینکه ریشه در فرهنگ چالش در حوزه حقوق عرفی-2

یری باالیی برخوردار است .اوج چالش در این حوزه قومیت کشور ها دارد از دوام و باورپذ

مربوط است به تصدی گری های عرفی دولت و سیاست های افراطی و جنگ ساالرانه به جا 

پرهیز از قوانین عرفی  ا.برون رفت از این چالش باستبی اعتمادی  مانده از قبل در ایجاد جوّ

نمودنِ رهیز به همراه قضاوت یا کم اعتبار .اما نباید این پمکان پذیر استافراطی و مشکل ساز ا

 . داشتخواهد  گروه های هوادار را به همراهچرا که تحریک  .آن عرف باشد

 

حقوقی کشور  مکاتب : در این حوزه به دلیل تنوعچالش مربوط به حوزه پلورالیسم حقوقی-3

نخبگان و  دچار حرج و مرج خواهد شد. برای برون رفت ایجاد گردهم آیی هایی متشکل از

ریش سفیدها و در کنار این امر تقویت قوه مقننه و آموزش های الزم کارکنان این قوه بسیار 

بهتر است به منظور شفاف سازی و پیشگیری از تنش ناشی از جهل به قانون مفید خواهد بود. 

 به مردم گفت. را روش اداره حکومتعمومی کشور،

 

که در نتیجه پایان  دادخواهد  رخ هنگامیبه ویژه این چالش چالش در قرارداد های صلح: -4

مانند اتحاد دو آلمان ویا تفکیکی که در  عملیاتِ الحاق یا جداسازی حادث شود؛یک مخاصمه 

سپس  ، بیشتر ارزش باسرزمین اولویت با انکشافِ یوگسالوی سابق اتفاق افتاد.در چنین مواقعی 

 .ه شودپرداخت سایر نقاط اتی زمان بندی شده به موضوعابا ارایه برنامه 

 

: در مراجعات مربوط به ادعای  سرزمینی چالش مربوط به منازعات مرتبط با مالکیت های -۵

مربوط به ادعاهایی است ن تنش ها حق است.در این مورد بیشتریافراز ذی الویت با مالکیت زمین
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ادعایی از  و اسناد اصالت شهود ایضاحِطی تخاصم مفقود یا نابود شده و  مالکیت که اسناد

با استفاده ترکیبی از . بلکه توجه نمود ادعایینباید به هر مدرک  اهمیت ویژه برخوردار بوده و

ورود ثالث به پرونده موجب  .کاربردی نسبت به حل مشکل اقدام نمود قوانین رسمی و عرفی

 . ۸۵اده ورود دبه ثالث اجاز فعالً اطاله ی پرونده های مالکیت خواهد گردید.توصیه می شود

 

توصیه هایی که سازمان جهت برون رفت از معضالت یاد شده ارائه نموده است بازگو کننده ی 

 نقش ایجابی است که سازمان در برنامه های صلح و امنیت بین المللی دنبال می نماید.



  بحث گفتار سوم:*

و بر پایه ی مصلحت  یا لیبرالیسم "اتونومی"در تئوری های سنتی صلح ،اصول علمی تفکرات، 

می  "امرِ خوب"بر  "حق"فرد بود که غالبا حکام کشورها به تاسیس آن بر مبنایِِ تفوّقِ 

بر  "امرِخوب"پرداختند. اما رفته رفته با ظهور ادیان الهی مبانی تئوکراتیک با مبنا قرار دادن تفوّق 

نی)معیارهای عینی ( . به مرور، داشتن اشتراکات مذهبی ، قومی و زبا۸6جایگزین شد "حق"

صرفاً شرط الزم تلقی شد، نه کافی! پس باید افراد جامعه جهانی قویاً با هم احساس پیوستگی 

.از این تاریخ تفکرات  ۸۷نمایند)معیار ذهنی( و این معیار باالتر از اشتراکات در نظر گرفته شد

گرایان مبنایی برای برنامه جدیدی چون فئودالیزم و اصالت فایده روی کار آمد که نهایتاً اجتماع 

سلبی به  از یک شیب ِ .تاثیر تئوری های نو سازمان ملل را های حقوق بین الملل نوین شدند

به  صورت حائل بین دو طرف بدون مداخله در امور داخلی کشورها و عدم استفاده از زور

لو با توسل به مشارکت ایجابی و فعال شورای امنیت در امور داخلی و حتی اداره کشور و سمت

صلح  دومدر مأموریت های اخیر کاله آبی ها به عنوان نسل  زور پیش برد. این ادعا

 :معرفی نمودسالح  مجاز در کاربرد راموارد زیر  ، در الگوی جدید شورای امنیت. هویداست

 

  (هفتم )فصل قطعنامه های شورااجرای.

محافظت از غیر نظامیان

 حفظ امنیت و کرامت انسانی
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  نمودن صلححل و فصل مناقشات داخلی با ادله پایدار

 روند  و اداره حکومت داخلی با ادله تسهیل در کشور آسیب دیده مداخله در امور سیاسی

معماری صلح

حمایت از انتخابات آزاد

 حقوق بشر دوستانهحمایت از برنامه های ارتقای موازین حقوق بشر و

88اقتصادیها از منظر  کمک به استقرار یا تحوّل مجدد دولت.

 

سازمان چهل برنامه را بر اساس همین رویکرد جدید تدارک دیده  2۰۰۰تا ۱۹۹۰از سال 

دارد.به  آشکاراست.برنامه ای که از نظر دامنه ،هدف و مسئولیت با برنامه های سنتی تفاوت 

وارض این از رسالت اصلی اش یعنی حل مناقشات بین المللی با این ادله که ع شورا طوری که

عدول کرده و بیشترین توان خود را صرف حل ،درگیری ها به سایر کشورها سرایت خواهد نمود

با مجوز  2۰۰۹برنامه ای که تا سال  ۱۸ سوی دیگر از از .و فصل مناقشات داخلی نموده است

برنامه مربوط به ساخت  2برنامه مربوط به حفظ صلح و  ۱6 شورای امنیت صورت پذیرفته،

دوهزار نفر از نودو سه هزار نفر که ،حجم نیروی انسانی هزینه شده در این دو برنامه ده صلح بو

که شورا پس از پایان جنگ سرد  قطعنامه ها و تصمیمات بسیاری.۸۹وده استنیروهای کاله آبی ب

صلح نموده موسعی از تطویری و تفسیر  شوراد این ادعا است که نموده است مویّ اتخاذتا کنون 

این در حالیست که،  است.منشور و تمایل به اعمال زور بر مبنای فصل هفتم بیشتر  ،است که

برابر توافقنامه های معاهدات، صالحیت تفسیر معاهدات به رکن قضایی سازمان ها داده شده 

وین اشعار دارد، در تفسیر معاهدات موارد زیر  ۱۹6۹( عهدنامه ی 3۱است.از سوی دیگر، ماده )

 الزامی است:

 

 جزء الف( 3توافق آتی طرفهای معاهده )بند  -

 جزءب(. 3هر نوع رویه ای که بعدها اتفاق بیفتد، به شرط توافق طرفین)بند  - 
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اگر ثابت شود قصد طرفهای معاهده معنای خاصی از یک اصطالح بوده ،همان معنی به -

(4اصطالح مزبور داده خواهد شد)بند 

 

توافق یا منطوقاً رضایت و اراده طرفین معاهده الزم است  مشاهده می گردد، در تفسیر معاهدات

( عهد نامه وین آمده 3۱تا تفسیر مورد نظر اصدار یابد آنچه که در سه بخش انضمامی ماده )

صغری قضیه مانحن فیه بوده و نگرش کبروی به ماده ایضاحاً رضایت اعضای ملل متحد یا 

وص تفاسیر تطویری شورا الزم می داند و این در همان مجمع عمومی را منطقاً و قانوناً در خص

حالیست که شورا علیرغم مخالفت های کشورها به ویژه کشورهای آسیب دیده از اقدامات 

ایجابیِ نسل دوم حفظ و اعاده صلح)ساخت صلح( همچنان به توسعه این اقدامات صرفا بر 

 آمریکاى غربى، د:اروپاىمعین(مانن )اصطالحاً دموکراتیکاساس مستندات آماری چند کشور 

( در 32.ایضاً حسب ماده )۹۰حادث شده است دست می زند نیوزیلند، و استرالیا ژاپن، شمالى،

بیان وسایل تکمیلی تفسیر اشعار شده است، کارهای مقدماتی و اوضاع و احوال ناظر بر انعقاد 

( 32. ماده )۹۱د( باش3۱معاهده می تواند عاملی جهت تایید معنای متخذه از اجرای ماده )

 منشور را (3۹ )مادهکنوانسیون وین در بررسی منشور از این جهت قابل تأمل است که، برخی 

نگارش در بیان کارهای مقدماتی و اوضاع و احوال زمان  . می دانند مخزن تمام اختیارات شورا

و در غالب و هر د (3۹ ماده)برمقدم  (4۰)مقرر گردیده بود؛ ماده  ،"اٌکس دمبارتن"منشور در 

 (هشتم)فصل  (ب)این ماده در دو پاراگراف و در بخش ،بدین شکل که ،  گردد میتقدیک ماده 

این واقعه  .۹2منشور جای داشت و به شکل مرحله انتقالی به اقدامات اجرایی بیان شده بود

هرگز سندی است مبنی بر اوضاع و احوال زمان انعقاد موافقتنامه )منشور( که نظر طرفین معاهده 

به دادن اختیارات تطویری به شورا نبوده و می خواستند اقدامات اجرایی شورا همراه با تأمین 

توانست بسیاری از این منافع تمام اعضا باشد.برخی معتقدند اگر این امر تحقق می یافت می 

 حاوی (3۹)را خاتمه دهد.چراکه ماده چهل حامل تدابیر موقتی است اما ماده  تطویریتفاسیر 

اجرایی  (3۹)پیشگیرانه و ماده  (4۰)شرایط احراز وضعیت و توصیف است.به عبارت بهتر ماده 

 :( اشعار گردیده4۰)است. این مهم آنجا آشکار می گردد که در بند آخر ماده 
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 «شورای امنیت در صورت عدم اجرای تدابیر موقتی آن را دقیقاً لحاظ می کند....»

 

توصیف حقوقی  می بایستشورا ، حسب منشور بدواً مخاصمه در صورت عدم توقف پس 

سپس احراز گردد،  وجود تهدید یا نقض علیه صلح در ادامه ،خود را از اختالف بیان نماید 

.به نظر می رسد نقطه ثقل تمام سیاسی کاری ( اصدار رأی صورت پذیرد42)و(4۱)براساس مواد 

ورا در هیچ قطعنامه ای اقدام به توصیف نهفته باشد.چرا که تا کنون ش (3۹)ها در همین ماده 

قانع .متاسفانه شورا به این حد هم ۹3عمل نقض ننموده و تنها به ذکر وضعیت بسنده نموده است

بنا به دالیل حقوق نیز به پیشنهاد کشور انگلستان موضوع آب و هوا را  2۰۰۷و در آوریل  نبوده

۹4دکترین اورژانس"بشری و 
ه صلح و امنیت جهانی قرار داده و در لیست موارد تهدید علی "

متاسفانه امروزه در  .۹۵شورا دانسته است ر ذمّهب (3۹)رسیدگی به آن را بر اساس همین ماده 

حقوق بین الملل بسیار از تفاسیر تطویری استفاده می گردد که یکی از دیگر موارد تطویری نیز 

۹6کارل واساک"قای در همین پیشنهاد انگلستان نهفته است . بر اساس نظریه ی آ
" 

(۱۹۷2) رییس وقت شورای حقوق بشر یونسکو،تجمیع قوای ابنای بشر به شکل حقوق

همبستگی وجود دارد که، دولتها را بر آن می دارد بی تفاوت از کنار مسائل جهانی نگذرند فلذا 

عهده ی  اگر یکی از بازیگران عرصه ی جهانی به دلیل کمبود منابع،فقر،توسعه نیافتگی نتواند از

تأمین محیط زیست سالم،صلح یا توسعه برآید یا عمداً به نقض حقوق بشر دامن زده یا از تداوم 

آن ممانعت ننماید و این نقض به شکل فاحش و گسترده در ابعاد بین المللی دولت ها را درگیر 

ر بیان البته د.۹۸جبران نمایند ۹۷نماید؛کشورها باید این قصور را به شکل یک تعهد تضامنی 

اینکه حقوق هم بستگی چیست ؟ اختالف نظر است. برخی آن را همچون حقوق طبیعی، عینی 

و وظیفه بشر را انکشاف این حقوق می دانند، و برخی هم ان را ذهنی دانسته و در زمره مقوالت 

ارزشی می دانند پس به تبیین مکانیکی آن می پردازند؛ غالب تفاسیر تطویری از این نقطه نظر 

به کار رفته است بیشتر دروازه  منشور (3۹)واژگان مبهمی که در ماده . ۹۹خیر صورت می پذیردا

 رشرایط و شکل رسمی ورود و استفاده از فصل هفتم را نشان می دهد. د ،ی فصل هفتم بوده

کنفرانس سانفرانسیسکو با اهتمام نماینده آمریکا روی این واژه تمرکز شد که اثبات تهدید علیه 

سه نخست ،ت و صلح جهانی در صالحیت شورا باشد.اما سایر کشورها تمایل داشتند امنی
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امده است به شکل شفاف توضیح داده شود.حتی اگر  (3۹)در ماده  به طور مبهم وضعیتی که

در فصل هفتم چیزی فراتر از یک تهدید الزم است که اقداماتی مسلحانه صورت  ،بپذیریم

وضعیت های سه گانه یا راه تشخیص داده نشده  ه هیچ تعریفی ازمتاسفانه در این ماد .پذیرد

تعریف نگردیده  "تجاوز"یا معنی  "نقض صلح"یا  "تهدید برای صلح"است. واژگانی چون 

. شورا با چه سنگ محکی این وضعیت ها را  ۱۰۰چیست؟ وجه افتراق این واژگاناست. واقعاً 

سالهای طول شورا در گیرد؟می ضعیت در نظر چه مجازات هایی را برای هر و افراز می نماید.

عمل تجاوز "و "نقض صلح"، "تهدید صلح"پس از جنگ سرد با این برداشت که ماهیت ودامنه 

گوناگونی موارد  ؛باید به صورت آزاد ومنعطف تفسیر شود ،منشور  (3۹)در ماده  مندرج "کارانه

 و امنیت جهانی صلحعلیه ن تهدید را به عنوامانند آب و هوا،بیماری های عفونی و تروریسم 

پیاده ، عدالت را در غیاب قانون مشخص ،در واقع منشور در اینجا سعی دارد. تلقی کرده است

۱۰۱مایکل رایسمن"به قول پروفسور  نماید.
"  آمریکا :  "لیی"استاد حقوق بین الملل دانشگاه

. ۱۰2«نیت قرار بگیریمهمچون موم در دستان شورای ام ،معنی تهدید علیه صلح یعنی ساکت»

 !بیشتر سیاسی است تا در لوای قانون (3۹)واقعیت این است که اقدامات شورا در راستای ماده 

واژگان مبهم و پراکنده در  توالی از صرفاً .چرا که در این ماده اصالً قانونی نشان داده نشده است

اگر هم تصور شود .است از جرم یا عناصر مادی و معنوی آن مشخص کنار هم بدون تعریفی

(منشور این رسالت با رأی دوسوم آرای مجمع ۱۰۹،غرض شورا اصالح منشور است ،طبق ماده) 

 .۱۰3نفر از اعضای شورا میّسر است ۹و 



موضوعاتی چون گسترش  (4(تا)2)ماده یک منشور به ویژه بندهای  گفته شده است ،منطوقِ

روریسم،جنایات سازمان یافته فراملی تاشد ،ولو اینکه کاربری نداشته ب،سالح های کشتار جمعی 

،فقر و عقب ماندگی کشور ها،آلودگی محیط زیست و بیماری های عفونی به عنوان تهدید علیه 

اختیاراتی به  "ی صلحااتحاد بر"قطعنامه اگر هم در . ۱۰4صلح و امنیت جهانی معنی می دهد

م قدرت یا تقسیم کار بین مجمع با تقسی و (۱4)تا (۱۱)در راستای مواد  ه،مجمع عمومی داده شد

. در کنار آن هم استناد به تئوری اختیارات ضمنی را مطرح نموده اند. اما ۱۰۵مرتبط استشورا 

این عقاید نمی تواند مجوزی جهت بسط صالحیت های سازمان بین المللی باشد. من جمله، 
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بنا براین زمانی ۱۰6ر دهدنمی تواند تقسیم وظایف در داخل سازمان را تغیی اختیارات ضمنیاصل 

که تهدیدی علیه صلح انجام می شود ابتدا این مجمع است که در خواست نیروهای حافظ صلح 

؛می بایست اقدام می نماید و سپس شورا که گاه بر مبنای فصل ششم و گاه بر مبنای فصل هفتم 

ادگاه .در برخی از موارد بکارگیری نیروهای حافظ صلح توسط د۱۰۷به تصمیم گیری نماید

این ) !دادگستری )الهه( نیز تایید شده است که این صرفاً به معنی اجرا است نه نوع عملیات 

.تفاوت مفهوم تهدید برای صلح (منشور به شورا داده شده است (2)بند  (۱۱)اختیار حسب ماده 

تخاصم مدو طرف تجهیز نیرو قهریه توسط معنی  هتهدید ب ۱۹4۵بدان معنی است که در سال

فلذا شورا بر اساس فصل هفتم منشور اقدام به صدور حکم برخورد دیپلماتیک یا نظامی را  .بود

می نمود.اما در نگرش جدید، شورا مدعی است هم زمان با رشد حقوق بین الملل و ایجاد 

شاخه های جدید چون حقوق بشر و یا رشد تکنولوژی جنگ افزاری و تولید سالح های کشتار 

صلح نمی توان در عصر  تهدیدِ قدیمِو  سلبی دیگر با مفاهیم ،ان یافتهجمعی و جرایم سازم

یازدهم ".در خصوص دفاع مشروع نیز شورا معتقد است پس از رویداد ۱۰۸جدید گام برداشت

این مفهوم نیز باید تغییر یابد چرا که به جز کشور خسارت دیده کشورهای دیگری هم  "سپتامبر

 (۵۱)د خسارت واقع شوند.پس دیگر مطابق آنچه در مادهبه شکل غیر مستقیم ممکن است مور

فلذا ایجاباً باید در برخی از موارد منشور آمده نمی شود صلح جهانی را هدایت و مدیریت نمود.

به همین جهت باب  همچون پیش آمد های پسامنازعه در منطقه تخاصم فعاالنه وارد شد.

۱۰۹دفاع پیش دستانه"جدیدی تحت عنوان 
ره موارد دفاع مشروع قرار داده شد.بنا بر نیز در زم "

این شورا در دوره جدید خود حیطه وسیع تری از تعاریف و مفاهیم صلح را دیده است که به او 

نقشی شبه قانونگذار داده است.نقشی که تا پیش از این تنها برای مجمع دیده شده بود ؛نه 

خویش را مطابق با قواعد و مقررات  در حالیکه،سازمان های بین المللی باید وظایف .۱۱۰شورا!

مندرج در سند موسس انجام دهند.این اصل مهم آن چنان بدیهی قلمداد می گردد که در تمام 

اساسنامه های سازمان های بین المللی مستتر است و اشاره به آن غیرضروری می نماید.به 

 ۱۱۱عبارت بهتر سازمان در قبال معاهده موسس خود ثالث محسوب نمی شود
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 نتیجه گیری:

این  بود. منازعه وضعیت سلبى به معنای خاتمه ی مفهومیدر  روم، یونان وحقوق  در صلح

 جامعه آحاد میانبود که در  اجتماعى رابطة روم و نوع مدنى حقوق تعبیر مرتبط با مبانى

عبیر صلح رفته رفته ، در ت برقرار بود. اقوام و افراد سایر با همچنین و یکدیگر با رومى شهروندى

 تنها تنگترى و حقوقى چارچوب واقعی در از حقوق دینی بهره گرفته شد،به طوری که صلح

 بودند. قلمرو مکانی صلح در دین یهود در  جامعه این عضو که می گردید کسانى شامل

برخی  تحدید گردید. «دینداران جمع» در مسیحیت با نامِ و« اسراییل بنى با خدا عهد» چارچوب

از آنجا که هیچ حقوق خصوصی نمی تواند رابطه میان ملل را تنظیم نماید، پس د بودند نیز معتق

صلح میان دول نمی تواند پایدار بماند، مگر این که حداقل مبتنی بر حقوق عمومی محکم 

 داشت، حقوقى جنبة که بیشتر صلح از برداشت تئوکراتیک کنار در مدتی بعد،. تأسیس شود

 به و گذارد مى فراتر حقوق دایرة از پاى این نوع از صلح شد. مطرح ابیفراگیرتر و ایج مفهوم

این جا نقطه ی آغازین انحرافاتی است  .شود مى وارد نیز خودش با فرد رابطة و اخالق قلمرو

تطوّر ایجاد شده سیری که بعدها در تصمیمات شورای امنیت سازمان ملل متحد نمود می یابد. 

ی دهد که، از مبانی اتونومیک آغاز و سپس به مبانی تئوکراتیک ، تاریخی را از خود نشان م

لیبرالیستی و فدرالیستی منتهی می گردد.تأسیس سازمان ملل متحد باعث گردید تا صلح در قالب 

حقوق همبستگی ملل متحد تعریف گردد.رویه سازمان در دوران ابتدایی اش هویدای این 

و به عقیده برخی  "جنگ سرد"ویژه، بعد از دوران  محتوی است، اما در سال های اخیر و به

سازمان ملل متحد به شکل هدفمندی جریان صلح از یَدِ مجمع  "گزارش بِراهیمی"پس از 

است و  سیاسیعمومی خلع و به یَدِ شورا استحاله یافته است.این در حالی است که ذات شورا 

است و اگر صلح در  "حقوقی"ومی مفهوم صلح همانطور که در سیر تاریخی آن گفته شد، مفه

وارد شود از خواستگاه اصلی خود جدا شده است.متاسفانه شورا با استناد به  "سیاسی"مفاهیم 

که سابقه ای از کنوانسیون های ژنو به  "حقوق بشردوستانه"مفاهیم نوین حقوق بین الملل مثل 

رات بنتام در قرون اخیر است که زاییده تفک "حقوق بین المللی بشر"این طرف داشته یا مباحث 

سعی در ایجاد صلح و امنیت بین المللی دارد.واقعیت این است که این مفاهیم هنوز در حقوق 

بین الملل دارای چارچوب و قواره خاصی نیست و هنوز به این مفاهیم با اعتبار و محکمی 
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حوالت تاریخی بشر که سابقه در ت« عدم استفاده از زور در روابط بین المللی»مفاهیمی چون 

؛نمی نگرد. « عدم مداخله در امور داخلی کشورها»و «حق تعیین سرنوشت »دارد، یا مفهوم 

اقدامات یکجانبه شورا متأثر از منافع گروهی خاص، ایده همبستگی جهانی )عامل تشکیل 

 "گروهی کردن حقوق بین الملل"و  "مصلحت گروهی"سازمان ملل متحد( را به سمت ایده 

نخواهد داشت. بیم آن می رود تجربه  "جامعه ملل"داده است و این امر ارمغانی بیش از تنزل 

فشار بیش از حد بر یک یا گروهی از کشورهای خاص که در جامعه ملل اتفاق افتاد و منجر به 

مفهوم ان،شورا را از صلح در سازم مفهومِ تغییراتِ ،در واقع جنگ جهانی دوم گردید؛ تکرار یابد.

که بر  "کاله آبی"اختیارات موسع به نیروهای داوطلب سوق داده است.مثبت  مِوبه مفهمنفی 

و حل مسالمت آمیز اختالفات بین المللی با شرطِ احترام به استقالل و اساس فصل ششم منشور 

از جمله  ،!(برای مداخله در امور داخلی کشورها)نه تاسیس یافته است حاکمیت داخلی کشورها 

برگزاری نگیزی است که مشروعیت اعمال شورا را مخدوش نموده است.موارد بحث ا

انتخابات،تنظیم قوانین موقتی و تصدی گرایانه و حتی عملیات نظامی به دالیل مختلف که حیطه 

مقدمه منشور به متحد ساختن آن از دفاع مشروع فراتر رفته است همه نشانگر همین ادعاست . 

بین المللی بدون اشاره به برتری کشوری بر کشور دیگر  قوای خود برای حفظ صلح و امنیت

چه از منظر اقتصادی، نظامی و یا تمدنی!، اشاره داشته است.ریشه اصلی این تفاسیر تطویری و 

اقدامات موسع شورا و ادعای انجام وظایف محوّله! توسط شورا ،سوء برداشتی است که از ماده 

تعبیر استاندارد و حقوقی واژگان سه گانه نهفته در آن ( منشور صورت پذیرفته و ایضاً عدم 3۹)

بر مبنای حقوق بین الملل و عام الشمول می باشد.واقعیت این است که سازمان به دلیل عدم 

در برقرای صلح بین  "وظیفه قهری اش"تفاهم معنی دار بین پنج عضو دائمی شورا در انجام 

شده « عملیات حفظ صلح کاله آبی ها»ان الملل، وارد تعبیر سیاسی از حفظ صلح تحت عنو

است. امری که از آغاز بسیاری از صاحب نظران حقوق بین الملل بدان اشاره داشته اند و بررسی 

حائل و آتش »پا را از حدِ  "کاله آبی"مقدمات منشور در دمبارتن هم موید آن است.نیروهای 

ی کشورها توسط اعضای دائمی شورا مبدل فراتر نهاده، به ابزاری برای مداخله در امر داخل« بس

شده و نوع عملیات آنها هرگز دارای توصیف و بیان وضعیت حقوقی از نقض صلح نبوده 

است.با توجه به اینکه سازمان و رویه های آن نقش بسیار مهمی در تدوین و توسعه حقوق بین 
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ری جهت ورود سیاست های الملل دارد، بیم آن می رود تداوم این اقدامات، سازمان را به ابزا

گروهی خاص در لباس تدوین حقوق بین الملل نماید)همانند واژگان دفاع پیشدستانه که از 

فرهنگ سیاسی این کشورها و استراتژی های ساالنه اشان در عرصه حقوق بین المللی در حال 

در  2۰2۰به نظر می رسد در بازبینی و اصالحی که قرار است در سال جای گرفتن است(. 

 3۹منشور انجام پذیرد.اعضای سازمان می بایست در خصوص ماده  2۷و23خصوص مواد 

در صورت عدم تحقق این مطلب شورا همچنان درخواست نمایند.را منشور هم این اصالحات 

تفاسیر تطویری خود را در قلمرو وظیفه محوله اش دانسته و دامنه واژگان بیشتری را وارد مفهومِ 

استقالل "نموده و رفته رفته اصول کلی حقوق بین الملل همچون ،« ح بین المللیتهدید علیه صل»

 را باید در فرهنگ نامه های قدیمی جستجو نمود."حق تعیین سرنوشت"و  "و حاکمیت داخلی
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 )با تأکید بر برندسازی ملی در قطر( دیپلماسی فرهنگی و برندسازی ملی

 
 1دکتر علی محمد قدسی

2احمدعلی ستاروند
 

 

 چکیده
کسب وجهه در دنیای امروز، و تأثیر آن در تسهیل دستیابی به اهداف و منافع ملی، لزوم پرداختن به 

های مشترک میان ملل سازد. توجه دیپلماسی فرهنگی به ایدهبحث دیپلماسی فرهنگی، را ضروری می
کند. کسب های متفاوت، را فراهم میهای همکاری میان مردمان مختلف در سرزمینمختلف، زمینه

ها، و برقراری روابط پایدارتر میان ها و اثرگذاری بر رفتار آنالمللی در میان اقوام و ملتوجهه بین
های اشتراک میان دیپلماسی اهداف دیپلماسی فرهنگی است، که زمینهجوامع مختلف، از دیگر 

کند. نتایج دیپلماسی فرهنگی در معرفی یک تصویر مثبت از فرهنگی و برندسازی ملی را فراهم می
ای است که دیپلماسی فرهنگی و ی این تصویر، نقطهکشور خود، و جذب توجه دیگران در نتیجه

شود تا ضمن پرداختن به اهداف کند. در این مقاله تالش میدیک میبرندسازی ملی را به هم نز
های اشتراک و افتراق آن با برندسازی ملی، به الگوهای برندسازی ملی قطر، دیپلماسی فرهنگی، زمینه

 ی موفق پرداخته شود.به عنوان یک نمونه

 ی ملی، قطر.، وجهه: دیپلماسی فرهنگی، برندسازی ملی، تصویر مثبت، هویت ملیواژگان کلیدی

 

 مقدمه
بینند که بوسیله دیگران شناخته شوند تا مشروعیت، ها الزم میدر دنیای پیچیده و پرمخاطب امروز، دولت

ها بوسیله آن، منافع خود شود که دولتکسب کنند و در این راستا، دیپلماسی فرهنگی ابزاری محسوب می
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دهد تا فرهنگ خود را در سطح نگی به کشورها اجازه میکنند. دیپلماسی فرهرا به دیگران، معرفی می
برداری کنند. با این حال، المللی معرفی کنند و از آن برای ایجاد و تداوم روابط سودمند با دیگران، بهرهبین

های اخیر، با باشد. در سالبر میمنافع حاصل از دیپلماسی فرهنگی برای دولت بکارگیرنده، معموال زمان
مثبت و وجهه  4توانند از مزایای تصویرتری میها در مدت زمان کوتاهدولت 3هوم برندسازی ملی،بروز مف

دهد جایگاه و تولیدات خود را ارتقاء داده و به این ملی، استفاده کنند. برندسازی ملی به کشورها اجازه می
 .MacDonald, 2011: iv))ترتیب در زمان کوتاهی، سود اقتصادی قابل توجهی نصیب کشور شود. 

ایجاد برند موفق، برای کشور بکارگیرنده مزایای بسیاری دربر دارد. برند موفق، تصویر مثبتی از کشور نزد 
شود. وقتی که کند که باعث رغبت آنها به کشور صاحب برند میکشورهای دیگر و مردمان آنها، ایجاد می

ندازد، در جذب سرمایه خارجی، تجارت و توریسم، یک ملت بخوبی برند مورد نظر خود را نزد دیگران جا بی
تواند دیپلماسی عمومی و تواند عمل کند و از این طریق میو یافتن بازارهایی برای صادرات خود، بهتر می

  (Harrison-Waiker, 2011: 135)فرهنگی خود را بهبود بخشد. 
 

اسی فرهنگی و برندسازی ملی هر دو ارائه یک تصویر مثبت متناسب با وجهه و هویت ملی، مدنظر دیپلم
باشند، در این باشد. ولی، از آنجایی که دو مفهوم مورد بحث این مقاله، دارای اشتراکات و افتراقاتی میمی

شود تا عالوه بر تمرکز بر وجوه تشابه دیپلماسی فرهنگی و برندسازی ملی، به وجوه نوشتار تالش می
و تمرکز دیپلماسی فرهنگی بر وجوه مشترک میان خود و دیگران، کمتر افتراق آنها نیز اشاره شود. تأکید 

پروراند؛ در حالی که برندسازی ملی در ایجاد تصویر مثبت و وجهه ملی، با اهداف اقتصادی را در سر می
کند، از دیپلماسی فرهنگی همسو است، ولی آنجایی که بطور عریان بر اهداف اقتصادی تمرکز می

 شود. جدا می دیپلماسی فرهنگی
 

شود تا یک به دلیل تأکید بر موفقیت اقتصادی که مورد توجه برندسازی ملی است، در این مقاله تالش می
نمونه موفق از برندسازی ملی، مورد بررسی قرار گیرد؛ از این رو پس از بررسی مفهوم دیپلماسی فرهنگی و 

ملی قطر به عنوان یک نمونه موفق، مورد بررسی  های آنها، برندسازیها و تفاوتبرندسازی ملی، و شباهت
-ی داستان موفقیت قطر در زمینه برندسازی ملی، این نتیجهگیرد. این قسمت از مقاله، ضمن ارائهقرار می

گیری را نیز دربر دارد که الگوی به کار گرفته شده از سوی قطر، این قابلیت را دارد که از سوی دیگران نیز 
های برندسازی ملی نیز همین مسئله است که همه کشورها، چه بزرگ قع، یکی از مزیتتقلید شود. در وا

توانند آن را به کار گیرند، و با مدیریت درست آن، یافته و چه در حال توسعه، میچه کوچک، چه توسعه
 جایگاهی برای خود در دنیای رقابتی امروز، فراهم کنند. 
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 تعریف دیپلماسی فرهنگی
الملل و سیاست خارجی، تعاریف مختلفی از دیپلماسی فرهنگی به عمل آمده است که ادبیات روابط بیندر 

 اند:تعاریف ذیل در زمره گویاترین این تعاریف
 

، دیپلماسی "سیاستگذاری اطالعاتی ایاالت متحده و دیپلماسی فرهنگی"در مقاله  5فرانک نینکوویچ
تباطات و تعامل میان ملل جهان با هدف طراحی و بنیاد نهادن فرهنگی را تالش برای ارتقای سطح ار

( در تعریفی دیگر، 226: 1386خانی، داند. )حسنهای مشترک میها و توافقاتی بر اساس ارزشنامهتفاهم
-، می"حمایت سیاسی و ارتباطات فرهنگی: سازماندهی دیپلماسی عمومی ملت"در کتاب  6گیفورد مالون

هایی برای فرهنگی عبارتست از معماری یک شاهراه دو طرفه به منظور ایجاد کانال نویسد که دیپلماسی
 (227-226های آنها. )همان، ها و فهم ارزشمعرفی تصویر واقعی از سایر ملت

 

دیپلماسی فرهنگی و حکومت ایاالت متحده: یک "در کتاب خود با عنوان  7در تعریف میلتون کامینگز
ها ها، اطالعات، هنر، روش زندگی، نظام ارزشی، سنتی را عبارت از تبادل ایده، دیپلماسی فرهنگ"بررسی

 داند.ها و کشورها، میو اعتقادات برای دستیابی به مفاهیم مشترک و تقویت تفاهم متقابل میان ملت
 (227)همان، 

 

فرهنگی روایت  توان چنین نتیجه گرفت که دیپلماسیبا برداشتی تطبیقی از وجوه مشترک این تعاریف می
ها با استفاده از ابزارهایی از جنس همان تمدن است. به عبارت داستان یک تمدن برای صاحبان سایر تمدن

دیگر، دیپلماسی فرهنگی با معرفی ابعاد مثبت فرهنگ و تمدن خود، و تالش برای شناسایی این بعد از 
پی ایجاد صلح و ثبات میان اقوام و فرهنگ و تمدن دیگران، ضمن تالش برای ایجاد تصویر مثبت، در 

 مردمان مختلف است. از این رو، هدف دیپلماسی فرهنگی، هدفی واالتر از صرف اهداف اقتصادی است.
ای از دیپلماسی است که به برقراری، توسعه و پیگیری روابط با کشورهای خارجی دیپلماسی فرهنگی حوزه

ماسی فرهنگی فرایند موثری است که در آن فرهنگ از طریق فرهنگ، هنر و آموزش مربوط است. دیپل
ها در سطوح دوجانبه و شود و خصوصیات منحصر به فرد فرهنگی ملتیک ملت به جهان بیرون عرضه می

 (110: 1389یابند. )صالحی امیری، چندچانبه ترویج می
 

به نام دیپلماسی  ترتری از یک مفهوم بزرگتوان گفت که دیپلماسی فرهنگی جزء کوچکاز این رو می
عمومی، در راستای تقویت دیپلماسی ملی است. به این صورت، دیپلماسی فرهنگی، ضمن معرفی تمدن و 

شود. طبق تعریف ی تعریف مثبتی از تصویر کشور و ایجاد قدرت نرم، منجر میابعاد مثبت آن، به ارائه
ت، قدرت نرم عبارت است از: نظران حوزه قدرت نرم استرین صاحبکه یکی از مطرح 8جوزف نای،
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های ما از سوی ها، فرهنگ و سیاستگذاریتوانایی شکل دادن به ترجیحات دیگران از طریق جذب ارزش"
شود تا قدرت نرم هم در داخل و هم در خارج، تقویت گردد. . ارائه یک تصویر مثبت از خود، باعث می"آنان

ی این ابزار، به خلق و مدیریت هویت خود، به کارگیرندهالبته این موفقیت منوط به این است که کشور به 
 (Baar, 2011: 81-82)شکلی مشروع و هدفمند بپردازد. 

 

الملل، دیپلماسی فرهنگی نمونه بارز و اعالی اعمال قدرت نرم پردازان روابط بینبه باور بسیاری از نظریه
ابل نفوذ کرده و او را از طریق عناصری دهد در طرف مقباشد که به کشورها این امکان توان را میمی

ها ترغیب به همکاری نمایند. از دیدگاه جوزف نای، چنین رویکردی در ها و ایدهچون فرهنگ، ارزش
قرار دارد، که در آن تسخیر کردن از طریق نیروی نظامی و قوه قهریه حرف  9تعارض کامل با قدرت سخت

 زند. اول را می
 

قدرت نرم عبارت است از توانایی یک دولت در رسیدن به اهداف مطلوب از  بنا بر تعریف جوزف نای،
هایی همچون طریق ایجاد جذبه و کشش و نه با استفاده از قوه قهریه و زور. او اعمال قدرت نرم را از روش

داند. از دیدگاه وی، چنین سیاستی، نهایتا بسط و گسترش روابط با متحدین و تعامالت فرهنگی میسر می
المللی برای شود و کسب حیثیت و اعتبار و وجهه بینها نزد افکار کشور مقصد میمنجر به محبوبیت دولت

(. در ادامه به طور مفصل به اهداف دیپلماسی 228-227خانی، پیشین: ها را نیز دربر دارد. )حسندولت
 پرداززیم:فرهنگی می

 

 اهداف دیپلماسی فرهنگی
ماسی فرهنگی، نشانگر اهداف مختلف برای این مفهوم از سوی نویسندگان وجود تعاریف مختلف از دیپل

توان گفت که دیپلماسی فرهنگی بطور کلی باشد. اما با توجه به وجه اشتراک این تعاریف، میمختلف می
 باشد:در پی اهداف زیر می

 

رها به کمک دیپلماسی ها: کشوها و اثرگذاری بر رفتار آنالمللی در میان اقوام و ملتکسب وجهه بین -1
 المللی هستند.ی بینفرهنگی به دنبال تثبیت و تقویت جایگاه خود در عرصه

ایجاد نهادهای علمی، فرهنگی جدید به منظور برقراری روابط پایدارتر و صمیمیت بیشتر میان جوامع  -2
ر کشورها شود. این تواند منجر به تأسیس نهادها و یا مراکز فرهنگی در سایمختلف: دیپلماسی فرهنگی می

 المللی هستند.ساز پایداری روابط در فضای نامطمئن سیاست بیننهادها خود زمینه

های فرهنگی و اجتماعی دیگر ها و کنکاش در ریشهفرهنگ سایر ملت فهم دقیق اصول موجود در -3
ست که هر نظام ها: این فرضیه از مبانی دیپلماسی فرهنگی اجوامع با هدف ارتقاء درک متقابل میان ملت
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: 1390ها، و عالیق دیگران کارآیی نخواهد داشت. )رضایی، ها، امیدها، نیتملی بدون در نظر گرفتن ترس
112) 

4-  
هدف دیپلماسی فرهنگی ایجاد و بهبود یک تصویر ملی است که با تالش برای فروش یک محصول فرق 

که آن تصویر را از دیگران دارد: برای  های دیگر، بخشی از فرهنگ کشوری استداشته باشد. تصویر دولت
مثال، تصویر مجارستان در رومانی، بخشی از فرهنگ رومانی است؛ و بر عکس. این وظیفه هر کشوری 

های ملت آن کشور است. ترین داراییاست که بداند که در عصر جهانی شدن، وجهه ملی یکی از باارزش
(Jora, 2012: 184) 

 

ساز ارتقای سطح ن یک ابزار کارآمد و قابل انعطاف در سیاست خارجی، زمینهدیپلماسی فرهنگی به عنوا
المللی است. این ابزار مهم، ها و ایجاد صلح و ثبات بینها و به تبع آن افزایش تفاهم میان ملتروابط دولت

 آموزشی و تعامل نخبگان جوامع،-های علمیهنری، توسعه همکاری-از طریق گسترش مبادالت فرهنگی
آموزش زبان و رفع موانع موجود زبانی، بسترهای مناسب درک متقابل جوامع انسانی از یکدیگر را فراهم 

 (2: 1386آورد. )حقیقی، می
 

 برندسازی ملی و وجهه ملی
شود. پرداختن به موضوع برندسازی ملی یک موضوع جدید در ادبیات داخل و خارج از کشور تلقی می

ن است به نتایجی منتهی شود که شبیه اهداف و نتایج دیپلماسی فرهنگی برندسازی ملی، هر چند ممک
است، ولی واقعیت آن است که این مفهوم، قابلیت به کارگیری از سوی تعداد بیشتری از کشورها را دارد، از 

اند. های چشمگیری دست یافتهاین رو، حتی برخی از کشورهای خیلی کوچک، نیز در این زمینه به موفقیت
رغم ین مسئله باعث شده تا امروزه، بحث در مورد برندسازی ملی مورد اقبال نویسندگان بسیاری )علیهم

 نو و تازه بودن( قرار گیرد.
 
بکار رفت. چرا که وی بر این 1996، در سال 10واژه برندسازی ملی برای اولین بار توسط سیمون آنهولت 

د آنها وابسته است، وجهه کشورها نیز با برندی که برای ها به برنگونه که وجهه شرکتعقیده بود که همان
سازند، در ارتباط است. البته وی بعدها به این دلیل که برندسازی ملی صرفا با ایجاد برند مرتبط خود می

تغییر داد.  11«هویت رقابتی»نیست، بلکه بیش از آن با هویت ملی در ارتباط است، آن تعبیر را به 
(Anholt, 2011: 6)  
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شود. در خصوص برندسازی ملی مباحث برانگیز تلقی میبرندسازی ملی یک پدیده مهیج، پیچیده و بحث 
های عملی بسیاری در این خصوص، در دنیای واقعی وجود دارد. نظری چندانی انجام نشده است؛ اما فعالیت

وجهه برای خود در  کنند از طریق برندسازی ملی، به کسب و ایجادامروزه کشورهای مختلف تالش می
توان گفت که مفهوم برندسازی ملی با مفهوم وجهه ملی و هویت المللی، بپردازند. از این رو میسطح بین

ای از این ها و حتی محققان، تفسیر سطحی و سادهملی، ارتباط تنگاتنگی دارد. با این حال، برخی دولت
جمعی دارد تولید، روابط عمومی و هویت دستهدهند و آن را چیزی جز ارتقای استانمفهوم به دست می

کند. اما اگر نظر اکثر محققان این رشته را دانند که پیگیری آن در عمل، چیز چندانی نصیب کشور نمینمی
نگرند، آنگاه داستان متفاوت خواهد ریزی و خرد، میبپذیریم، که برندسازی ملی را توأم با مسئولیت، برنامه

 (Anholt, 2007: introduction)بود. 
 

 ضرورت برندسازی ملی
پیشرفت سریع جهانی شدن به آن معناست که هر کشور، شهر و منطقه، باید برای رسیدن به سهم خود از 

المللی، با دیگران بجنگد تا بتواند توجه تجارت، گردشگری، پذیرش دانشجو، حوادث ورزشی و فرهنگی بین
 و مردمان دیگر کشورها را به خود جلب کندها المللی، دیگر حکومتهای بینرسانه

(Anholt, 2007: 1). 
ی ضرورتِ داشتنِ تصویرِ مثبت، بر ایجاد یک هویت ملی مطلوب، که یک مفهوم از آنجایی که مسئله

های متوسط در مسیر های اخیر قدرتشود، موثر است، در سالاساسی در برندسازی ملی محسوب می
ای بدهند. اهمیت اند تا به مسئله تصویر ملی اهمیت ویژهشناسایی، تالش کردهدستیابی به ثبات، سعادت و 

ای است که امروزه بر هیچ کس قابل انکار نیست. با یک تصویر ملی خوب، جذب تصویر مثبت مسئله
ها و افکار عمومی توریست، سرمایه و نخبگان خارجی، و حتی توسعه صادرات، کسب تأیید دیگر دولت

آید؛ در مقابل، با یک تصویر منفی یا ضعیف، تمام این موارد ذکر شده با تر بدست می، آسانالمللیبین
  (http://publicdiplomacymagazine.com)مشکل مواجه هستند. 

 
شما وقتی که فرصت خواندن یک کتاب را نداشته باشید، بر "المثل انگلیسی که با این وجود، این ضرب

نشانگر اهمیت برندسازی در دنیای پر مخاطب  ، بخوبی"کنیددش قضاوت میاساس جلد آن کتاب در مور
 امروز است که در آن همه مخاطبان، فرصت مطالعه همه برندها را ندارند.

 
رو نیز، چندان در جذب در ضرورت برندسازی ملی کافی است گفته شود که برخی کشورهای پیش

؛ به این دلیل که وجهه آنها نزد دیگران، ضعیف یا منفی گذاری موفق نیستندوکار و سرمایهتوریست، کسب
 (Anholt, 2007: 2)است. 
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شدن، وجهه و تصویر ملی دارای اهمیت بیشتری شده است و این مسئله حتی همزمان با پیشرفت جهانی 
ها در سراسر کره زمین به قصد برای شهروندان کشورها قابل لمس است. عمومی شدن مسافرت

فتن فرصتهای کاری، بطور مستقیم به درک موجود از وجهه و پرستیژ کشور مبدأ، بستگی گردشگری و یا
دارد. از سوی دیگر گسترش توریسم، نیز خود می تواند بر بهبود تصویر ملی یک کشور اثرگذار باشد. به 

کشور نپال، یک  (Jora, 2012: 182-184)ی اخیر نام برد. توان از نپال در چند دههعنوان مثال، می
ی آسیایی است که فقط بخاطر یک چیز مشهور شده است: اورست، بلندترین کوه جهان. همین ناشناخته

 ,Ries)روند، نپال را در سطح جهانی مشهور کرده است. ی گردشگرانی که به آنجا میکوه، بواسطه

2012: 5). 

 

 ضرروت برندسازی ملی برای کشورهای در حال توسعه
شود، و کشورهای بیشتری روزه، روز به روز به اهمیت برندسازی ملی افزوده میآنچه که مشخص است ام

دهند. بعنوان مثال، می توان در سراسر جهان، منابع خود را به توسعه و تقویت برند ملی خود، اختصاص می
د تصویر در در صدد ایجا 12المللی آفریقای جنوبی،از آفریقای جنوبی نام برد که بوسیله شورای بازاریابی بین

باشد تا بواسطه آن به جذب تجارت، گردشگری، و راستای ایجاد یک برند پرجذبه برای کشور خود می
 .(Dinnie, 2008: 14)سرمایه بپردازد.

 
برای کشورهای در حال توسعه، رقابت در اقتصاد جهانی خیلی جذاب است. با این حال اگر کشوری 

گذاری مستقیم خارجی، و یا استراتژی توسعه ری سرمایهاستراتژی صادرات تمام عیار، جذب حداکث
ها طول بکشد تا دنیا توجه خود را به ها، بلکه دههاقتصادی تمام عیار را در پیش بگیرد، ممکن است سال

آن کشور جلب کند و رفتار متفاوتی در برخورد با آن در پیش گیرد. از سوی دیگر کشورهای در حال توسعه 
زیادی صرف جلب توجه دیگران به خود بکنند. از این رو الزم است تا این کشورها نیز به توانند زمان نمی

برندسازی ملی و معرفی آن به دیگران بپردازند؛ در این حالت آنها از یکسو، در حال ایجاد وجهه برای خود 
قابت در دنیای امروز را کنند تا توانایی رتر میهستند، و از سوی دیگر کشور خود را در ابعاد مختلف، رقابتی

 (Anholt, 2007: 29)داشته باشند. 
 

 وجه اشتراک و افتراق دیپلماسی فرهنگی و برندسازی ملی
-ها و اهداف به هم نزدیک میدیپلماسی فرهنگی و برندسازی ملی، مفاهیمی هستند که در برخی زمینه

 شوند. شوند، و در برخی ابعاد دیگر از همدیگر دور می
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که در این مقاله ذکر شد، هم دیپلماسی فرهنگی و هم برندسازی ملی، در صدد ایجاد و بهبود  همانگونه
-ها میتصویر و وجهه ملی در راستای ایجاد و تداوم روابط پایدار با دیگر کشورها و مردمان دیگر سرزمین

یپلماسی فرهنگی و ترین وجه اشتراک دتوان گفت که ایجاد وجهه و تصویر مثبت، مهمباشند. در واقع می
تری از برندسازی ملی دارد. دیپلماسی مدتبرندسازی ملی است. ولی دیپلماسی فرهنگی، اهداف بلند

-ها و کشورها، در پی صلح و ثبات بینفرهنگی با تمرکز بر مفاهیم مشترک و تقویت متقابل میان ملت

ی ایجاد روابط پایدار و صمیمیت میان است و در پ المللی است. دیپلماسی فرهنگی، دارای اهداف دوجانبه
شوند. دیپلماسی مند میجوامع مختلف است که همگان از سود آن )که لزوما اقتصادی نیست( بهره

فرهنگی، همچنین عالوه بر تالش برای شناساندن فرهنگ خود به دیگران، در پی فهم دقیق اصول 
گی و اجتماعی دیگر جوامع با هدف ارتقاء های فرهنها و کنکاش در ریشهموجود در فرهنگ سایر ملت

توان دید که دیپلماسی ( از این رو، بوضوح می112، ص 1390هاست. )رضاییدرک متقابل میان ملت
 تر از برندسازی ملی را به همراه خود دارد.فرهنگی، اهدافی متعالی

 
پذیرد؛ در حالی که ر میسازی دیپلماسی فرهنگی در هر کشور، از تاریخ و فرهنگ آن کشور تأثیزمینه

این بدان معناست که در  (Szondi, 2008: 9).برندسازی بیشتر حالت یک لباس فرم را دارد 
ریزی پرداخت و دیپلماسی فرهنگی، باید بر اساس برداشتی که دیگران از فرهنگ یک ملت دارند، به برنامه

رای ایجاد روابط پایدار در دنیای امروز آن را به نحوی سازماندهی کرد که ایجادکننده یک تصویر مثبت ب
های دیگر کشورها در این بعد، دست یابیم. ولی از آنجایی که باشد؛ و عالوه بر آن به شناخت ظرفیت

نتیجه نهایی برندسازی ملی، عالوه بر ایجاد وجهه و تصویر مثبت، فراهم کردن شرایط مساعد برای 
باشد، این مسئله را به ت اقتصادی دیگران در کشور خود میهای اقتصادی خود و ظرفیاستفاده از ظرفیت

کارگیرنده، فرهنگ و هویت ملی خود را در خدمت اهداف اقتصادی قرار سازد که کشور بهذهن متبادر می
توانند به ایجاد داده است. حتی کشورهایی که به لحاظ تاریخی در این زمینه، پیشینه چندانی ندارند، می

بپردازند؛ در حالیکه ممکن است، در زمینه دیپلماسی فرهنگی حرف چندانی برای گفتن برند برای خود 
 نداشته باشند. 

 
کند. شناخت و فهم با این وجود، چگونگی نگرش به هویت ملی، نقشی اساسی در برندسازی ملی ایفا می

ملی نه تنها از شرط الزم برای توسعه برند ملی است؛ چرا که برند خصوصیات مرکزی هویت ملی، پیش
تر، از زبان، شود، بلکه از فرهنگ آن کشور، و در معنایی وسیعها و برندهای آن کشور ناشی میشرکت

 شود.ادبیات، موسیقی، ورزش، معماری و ... که همگی روح یک ملت هستند، ناشی می
 (Dinnie, 2008: 111). 
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ه برندسازی ملی، ایجاد یک وجهه و تصویر عالوه بر آن، همانگونه که گفته شد، با اینکه هدف و نتیج
توانند از این ابزار باشد، کشورهای در حال توسعه نیز میمثبت در راستای جذب سرمایه، توریسم و ... می

 های خود در عصر جهانی شدن، بخوبی استفاده کنند.بخوبی استفاده کنند تا از قابلیت
 

 قطر و برندسازی ملی
کنند تا با تبدیل کردن پدیده شایع در سطح جهانی است. کشورها تالش میبرندسازی ملی امروزه یک 

خود به برندهای موفق، نظر بازدیدکنندگان، و مهاجران شایسته را به خود جلب کنند و از این طریق برای 
های بسیاری خود، تنوع اقتصادی، ایجاد کنند. موفقیت قطر در برندسازی ملی، باعث جلب نظر توریست

ست. مدلی که قطر در پیش گرفته است، این قابلیت را دارد که از سوی دیگران نیز الگوبرداری شود، شده ا
شود تا به ابتکارات برندسازی ملی کشور قطر هایی همراه باشد. در این نوشتار تالش میو با موفقیت

است تا از طریق های اخیر تالش کرده پرداخته شود؛ چرا که قطر از جمله کشورهایی است که در سال
  برندسازی، به ایجاد تصویر مثبت و وجهه ملی قابل قبول برای خود، دست یابد.

 
طلبی بسیاری از خود قطر منابع مختلفی برای برندسازی ملی در دست دارد. این کشور در این زمینه، جاه

دنی را دارد. این کشور یادمان نشان داده است. قطر، انرژی مورد نیاز برای خلق یک تصویر قدرتمند و به
کوچک، در زمینه ورزش خود را تبدیل به یک میدان موفق کرده است. به لحاظ فرهنگی نیز این کشور در 

باشد. به لحاظ اقتصادی نیز با ذکر یک ترین مراکز در منطقه خاورمیانه میحال تبدیل شدن به یکی از مهم
در دهه  13ی قطر،در بخش آموزش، بواسطه موسسهگذاری مثال باید گفت، موفقیتی که قطر در سرمایه

 (Auroy, 2012: 47). شودگذشته داشته است، در هیچ کشور دیگری یافت نمی
 

وجهه و تصویر، چیزی نیست که با پول بتوان آن را خرید؛ بلکه دستاوردی است که در بستر زمان و با 
ایجاد وجهه و تصویر مثبت کرده است  ی زیادی صرفشود. قطر سرمایهگذاری درست، ساخته میسرمایه

ترین تا جایگاه خود در منطقه خاورمیانه را در بهترین موقعیت، قرار دهد. قطر به لحاظ اقتصادی، موفق
دالر است. قطر، ثروتمندترین کشور  88000درآمد سرانه قطر،  14کشور جهان است. بر اساس آمار فوربز،

کند تا به همسایگان خود جلوتر است. این کشور تالش می مالحظه ازجهان است که با اختالف قابل
ترین کشور جهان به لحاظ اقتصادی( در سطح جهانی بپردازد؛ برجسته کردن این بُعد از توانایی خود )موفق

تواند به نقل داستان اقتصادی خود به بقیه جهان بپردازد و آن را به یک برند برای چرا که از این طریق می
 (Ries, Op. Cit: 48)کند.  خود تبدیل
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سزایی بعهده دارد. این آژانس ی برندسازی ملی نقش بهدر زمینه 15مرجع توسعه گردشگری ملی قطر،
واسطه میان افراد مقیم بومی و گردشگران خارجی است. ایجاد تعادل بین حفظ یکپارچگی فرهنگ محلی 

  (Jong, 2011: 1)ز وظایف این آژانس است. از یکسو، و جنبه تجاری دادن به آن از سوی دیگر، نیز ا
ها برای ارتقای جایگاه خود، در راستای تبدیل کشور به مقصد تجاری، ورزشی، ای از برنامهقطر مجموعه 

و  16«برنامه اصلی»ریزی کرده است. این کشور از طریق، آموزشی و فرهنگی در بازار جهانی، برنامه
در صدد است که خود را به لحاظ سیاسی، تجاری، فرهنگی مطرح ، نه تنها  17«2030تصویر ملی قطر »

 2030محیطی، تا سال کند، بلکه در پی بهبود تصویر کشور، به لحاظ توسعه اجتماعی، اقتصادی و زیست
 (Hazime, 2011: 4739)است. 

 

 ابتکارات قطر در برندسازی ملی
 بندی نمود:به شکل زیر تقسیمتوان های برندسازی ملی قطر را به لحاظ موضوعی میبرنامه

 

 ابتکارات اقتصادی
گیری همراه بوده است. این موفقیت ناشی از تالش دولت این کشور برای رتبه برند قطر با موفقیت چشم

های برندسازی ملی قطر، تبدیل شدن به یک مرکز اقتصادی در منطقه خاورمیانه بوده است. چرا که برنامه
المللی بوده است. قطر به ای و بینش موقعیت اقتصادی کشور در سطح منطقهطور آشکار در پی افزایبه

وکار، در رتبه سوم و به لحاظ سیستم مالیاتی در رتبه دوم دنیا قرار دارد. عالوه بر آن، این لحاظ کسب
تالش زیادی برای  2022، و میزبانی جام جهانی در سال 2006های آسیایی سال کشور از طریق بازی

 (Haigh, 2011: 15)وریست، انجام داده است. جدب ت
 

محور در قطر، توسعه ، برای ایجاد اقتصاد دانش"2030تصویر ملی قطر "یکی از چهار ستون برنامه 
-گذاری در هیدروکربنات و زیرساختارها، و متنوعاقتصادی از طریق مدیریت مطلوب اقتصاد داخلی، سرمایه

های قطر برای قوام دادن به نام برند خود در جامعه اضر، تالشسازی مداوم اقتصادی است. در حال ح
انداز رشد آینده، است. از المللی، شامل ترکیبی از حفظ موقعیت مستحکم کنونی اقتصاد کشور و چشمبین

کند تا ضمن دستیابی به اهداف مذکور، به های خارجی، تالش میاین رو، این کشور با جذب سرمایه
 .(Doyle & Others, 2011: 9-10)اد خود به عنوان یک برند دست یابدسازی اقتصمتنوع

 
اند با پیگیری یک رویکرد دو وجهی، به توسعه و به بعد، تالش کرده 1995رهبران این کشور از سال  

-تأمین امنیت و موقعیت مالی کشور و مردم خود، مبادرت ورزند. نخست، حفظ رشد داخلی از طریق سرمایه

اتژیک یک اولویت اساسی برای رهبران قطر بوده است و پیشرفت چشمگیری برای این کشور گذاری استر
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در پی داشته است. موفقیت سریع و ظرفیت قابل مالحظه درآمد داخلی و مازاد بودجه مداوم دولت، فاز دوم 
، و در واقع گذاری شده استنام 18گذاری قطر،این رویکرد را در پی داشته است که با عنوان مرجع سرمایه

ها فقط آن نبود که از همان آغاز، نیت این برنامه شود.این کشور، محسوب می 19صندوق مستقل سرمایه
المللی تبدیل کند، بلکه این کشور در پی ایفای یک نقش قطر را تبدیل به بازیگری در سیستم مالی بین

برد. قطر، شار نفتی و گاز نیز بهره میفعال و اساسی بوده است. در این راستا، این کشور از درآمدهای سر
، درآمدهای نفتی و گاز این کشور بالغ بر 2010ترین میدان گازی جهان را در اختیار دارد. در سال بزرگ

میلیارد دالر( بود. ظبق یک برنامه قرار شده که تولیدات نفت خام  126.5نصف تولید ناخالص ملی کشور )
 .(Ibid: 9-12)بشکه در روز( افزایش یابد.  926550)هم اکنون درصد  25این کشور ظرف پنج سال، 

 
گذاری قطر( اند، صندوق مستقل سرمایه قطر )مرجع سرمایهعالوه بر این اقداماتی که در داخل انجام شده

های بسیار باشد که در برخی از پروژهگذاری در سطح جهان میهای سرمایهترین صندوقیکی از بزرگ
-میلیارد دالر در پروژه 10ز قطر، مشارکت کرده است. به عنوان مثال، این صندوق بیش از مهم در خارج ا

-گذاری عمده در پل شارد لندن بعنوان بلندترین ساختمان اروپا، سرمایههایی در لندن، از جمله سرمایه

 (Haigh: 2011: 15)گذاری کرده است. 
 

 ابتکارات اجتماعی
این کشور اجازه داده است تا برای رفاه مردم خود از یکسو، و باال  موقعیت مستحکم اقتصادی قطر، به

المللی، از سوی دیگر، اصالحات ی خود و رقابت با همسایگان برای جلب توجه و اقبال بینبردن وجهه
اجتماعی و ابتکارات فرهنگی، در پیش گیرد. اصالح نظام آموزشی، از جمله تأسیس موسسه قطر، 

ی شود که در نتیجهها محسوب میی این تالشاز جمله 20ر، و تأسیس شهر آموزش،اصالحات دانشگاه قط
پذیر شده است. بهبود حقوق زنان، و تمرکز بر نقش آنها در های معتبر دنیا امکانآن، همکاری با دانشگاه

و های عمومی، نیز در این راستا قابل تفسیر است. توجیه رسمی این اصالحات آموزش، سیاست و حوزه
هستند که بر اساس آن، کشور  "2030تصویر ملی قطر "ابتکارات این است که این اقدامات همه بخشی از 

های انسانی و بشری، در سطح باالیی قرار گیرد. به نظر بایست تا آن زمان به لحاظ شاخصقطر می
ی قرار گرفته است و دهد که نه در تنگنای اقتصادکارشناسان، قطر این اصالحات را در شرایطی انجام می

ی دیگری در فهم اقدامات قطر، به ما نه تحت تأثیر فشار داخلی است؛ بلکه برندسازی ملی بهتر از هر ایده
نظیر و متفاوت در جامعه صورت یک بازار بیکند. برندسازی ملی در پی این است که کشور را بهکمک می

گیرد که تصویر خود را به قطر با این هدف انجام میالمللی جلوه دهد، و اقدامات آموزشی و فرهنگی بین
 عنوان یک مرکز آموزشی و فرهنگی متفاوت، در منطقه معرفی کند.

(Doyle & Others, 2011: 16-24) 
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، تهدیدی 2011در سال  "بیداری اسالمی"موفقیت این ابتکارات اجتماعی به حدی بوده است که حوادث 
، و امیر قطر به حمایت قاطع از مأموریت ناتو در لیبی پرداخت. قطر تنها ایجاد نکرد 21برای خاندان آل ثانی

کشور عربی بود که به تأمین هواپیما برای مأموریت ناتو پرداخت که با اقبال کشورهای غربی، مواجه شد. 
های دموکراتیک در جهان عرب پرداخت. شبکه الجزیره نیز در طول این حوادث به حمایت از جنبش

(Haigh, 2011: 15) المللی میها عالوه بر این که بر جایگاه کشور قطر در سطح بیناین حمایت-

-افزاید، نشانگر این مسئله نیز هست که رهبران این کشور، در نتیجه ابتکارات اجتماعی خود، به یک جمع

 اند.بندی مثبت از اوضاع اجتماعی جامعه خود دست یافته
 

 ابتکارات سیاسی
شدن به یک مرکز اقتصادی از طریق برندسازی ملی، باعث نشده است تا این کشور، از  تالش برای تبدیل

های اخیر تالش کرده موضوعات سیاسی در راستای برندسازی غافل شود. از این رو، این کشور در سال
( به ای )از جمله در لبنان، سودان، و یمنای و فرامنطقهگری در برخی منازعات منطقهاست تا با میانجی

برندسازی ملی بپردازد. قطر در صدد است تا از این طریق، ضمن تضمین بقای خود در یک منطقه 
گر صادق، ای، و یک واسطهگر مجرب، کانون دیپلماتیک منطقهپرآشوب، برای خود تصویر یک میانجی

د و ماورای آن، فراهم کند که بیانگر بازیگری عاقالنه آن در عالقمندی به صلح و ثبات، در همسایگی خو
 (Kamrava, 2011: 539)باشد. می
 

های مختلف، در پی کسب مشهوریت و ایجاد برند برای خود است؛ و گری در بحرانقطر، از طریق میانجی
هدف غایی این کشور از این اقدامات، آمال اقتصادی است. این کشور، در کنار تالش برای برندسازی در 

های چشمگیری تناسب با وجهه ملی، به لحاظ اقتصادی نیز با موفقیتراستای ایجاد تصویر مثبت و م
همراه بوده است. اگر چه موفقیت اقتصادی این کشور عمدتا ناشی از منابع زیرزمینی این کشور بوده است، 

های اخیر تالش کرده است تا از طریق اقتصاد متنوع خود و ایفای نقش مثبت به هر حال، قطر در سال
این کشور، به توسعه صنایع و خدمات خود بپردازد و در کنار آن، خود را به عنوان یک بخش خصوصی 

 هایی در سطح جهانی، معرفی کند.دولت شفاف با ابتکار باال، مهارت در آموزش، و زیرساخت
 

این در حالی است که قطر یک کشور کوچک با جمعیتی حدود یک میلیون و پانصد هزار نفر است، که از 
دست آورد، و از استقالل خود را به 1971تر است. این کشور در سال های آمریکا نیز کوچکز ایالتبرخی ا

باشد، باالترین درآمد سرانه را در جهان دارد. با این حال، آنجایی که دارای منابع سرشار نفت و گاز می
ابتکارات زیرساختاری و طلبانه در ورزش، آموزش، های جاهمقامات قطری، مبالغ زیادی را صرف سیاست

 (King, 2008: 1)اند. جهانگردی، کرده
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برند، عبارتند از: شبکه خبرپراکنی الجزیره، رشد ابزارهای اصلی که برنامه برندسازی قطر را به پیش می
گذاری در آموزش عالی، گسترش خطوط هوایی قطر در کنار های جهانگردی، سرمایهاقتصادی، استراتژی

 المللیالمللی دوحه، و تالش برای تبدیل دوحه به مقصد رویدادهای مهم بینبین توسعه فرودگاه
(Hazime, 2011: 4739). 

ای طبیعی اندکی برخوردار است، و در بندی باید گفت که قطر کشوری است که از جاذبهدر یک جمع
زی، با تمرکز بر اهداف ی دنیا، مجبور به پیش بردن یک استراتژی جسورانه برندساراستای رقابت با بقیه

ها و میزبانی رویدادهای مهم، است تا بدین وسیله نام خود را در نقشه جهانگردی، هواپیمایی، نمایشگاه
های خاطر پروژهجهانگردی دنیا ثبت کند. عنصر کلیدی در موفقیت استراتژی برندسازی قطر، لزوما به

ی ملی این کشور بوده است که این مثبت و وجههبلندپروازانه این کشور نیست؛ بلکه در نتیجه تصویر 
 کشور را از همسایگان خود متمایز کرده است. 

 

 گیرینتیجه
های دیپلماسی فرهنگی و برندسازی ملی، در نوشتار حاضر تالش شد تا به بررسی اهداف و ضرورت

باشند، اف مشترک میها و اهدگونه که اشاره شد، این دو مفهوم دارای برخی شباهتپرداخته شود. همان
که ایجاد وجهه و تصویر مثبت، مهم ترین آن است. ولی دیپلماسی فرهنگی با تأکید بر اشتراکات موجود 

های مختلف، ضمن معرفی ابعاد مثبت هویت خود، در پی شناسایی ابعاد مثبت هویت میان مردمان سرزمین
رو، دیپلماسی فرهنگی یک هدف اشد. از اینبدیگران، با هدف ایجاد صلح و ثبات میان مردمان مختلف می

شده از دیپلماسی فرهنگی، پروراند؛ هر چند که وجهه و تصویر مثبتِ حاصلمتعالی و درازمدت را در سر می
 تواند برای یک کشور، جذابیت اقتصادی نیز به دنبال داشته باشد.می
 
دین معنا که برندسازی ملی، در ایجاد برندسازی در واقع معرف دیپلماسی فرهنگی در عمل، می باشد. ب 

-وجهه و تصویر ملی مثبت، با دیپلماسی فرهنگی اشتراک نظر دارد؛ ولی در برندسازی ملی، هدف از وجهه

سازی و تصویر مثبت، غایت اقتصادی دارد؛ از اینرو، کشور، بیش از آنکه به شناسایی برند کشورهای دیگر 
های خود در دنیای ردازد. چرا که هدف نهایی آن، استفاده از قابلیتپبپردازد، به شناساندن برند خود می

رو، کشورهای کوچک و درحال توسعه، نیز، برای ایفای نقش درخور باشد. از اینی امروز، میشدهجهانی
دهند. از این رو، تالش شد تا به خود در دنیای پرمخاطب امروز، اقبال زیادی به برندسازی ملی نشان می

های قطر در این زمینه، و موفقیت نسبی این کشور در معرفی خود، بعنوان یک برند مورد اعتماد تالش
شود، ی خاورمیانه محسوب میجهانی در منطقه خاورمیانه پرداخته شود. قطر که کشور کوچکی در منطقه

بسیاری از ای خود را ندارد؛ شاید بتوان گفت از بسیاری جهات، قابلیت رقابت با همسایگان منطقه
ی مدون دیپلماسی کشورهای منطقه دارای پتانسیل بیشتری در مقایسه با قطر برای پیشبرد یک برنامه
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های این کشور در این خصوص در مقایسه با همسایگان خود در سطح پایینی قرار فرهنگی باشند و ظرفیت
قدرت، این کشور را در کانون دارد؛ ولی موفقیت این کشور در برندسازی ملی به عنوان یک ابزار نوین 

ی خاورمیانه قرار داده است. قطر تالش کرده است تا با ابتکارات مدون اقتصادی، توجهات جهانی در منطقه
ی تصویری از خود بپردازد که معرف متمایز ی همدیگر هستند، به ارائهکنندهاجتماعی و سیاسی که تکمیل

های اقتصادی این کشور عالوه بر اهداف انه باشد. برنامهی پرآشوب خاورمیبودن این کشور در منطقه
های سیاسی آن نیز کنند، و موفقیتای برای موفقیت سیاسی آن کشور فراهم میاقتصادی، زمینه

گیرندگان شود تا تصمیمی این عوامل باعث میهای اقتصادی آن هستند. مجموعهی کامیابیمهیاکننده
برای انجام اصالحات و ابتکارات اجتماعی داخلی فراهم  برسند که زمینهگیری این کشور به این نتیجه

ی خود به موفقیت در ابعاد دیگر خواهد انجامید. از سوی دیگر است که موفقیت در این زمینه به نوبه
ی سیاسی، اقتصادی و اجتماعی، ایجاد یک تصویر و برند مثبت را برای کشور گانهموفقیت در این ابعاد سه

 انجامد. گانه میهای سهطور متقابل به کامیابی بیشتر برای این کشور در این حوزهر در پی دارد که بهقط
مدت با تکیه بر تالش برای برندسازی، ی زمانی نسبتا کوتاهکشور قطر تمامی این اقدامات را در یک بازه

فرهنگی از برخی از همسایگان خود  های این کشور در انجام دیپلماسیکه ظرفیتانجام داده است. در حالی
هایی تمرکز کرد که هر کشور کوچک دیگری طرفیت استفاده از آن تر بوده است، این کشور بر برنامهپایین

ی زمانی را دارد و در عمل به بسیاری از نتایجی دست یافته است که دیپلماسی فرهنگی در یک بازه
 کند. تر، آن نتایج را محقق میطوالنی
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Abstract 

Cultural Diplomacy and Nation-Branding  
(With a Focus on Qatar’s Nation-Branding) 
 

Acquiring reputation, and it’s influence in gaining national goals and interests, 

necessitates the discussion on cultural diplomacy. The attentions of cultural 

diplomacy on common ideas among different nations, prepares the context for 

cooperating among people in different territories. Acquiring image among 

nations and it’s influence on their behavior, and establishing stable relations 

among different societies, is another goal of cultural diplomacy which 

prepares the common contexts between cultural diplomacy and nation-

branding. The outcomes of cultural diplomacy in presenting a positive image 

of the country, and attracting the attentions of others, as a result of that image, 

is a point where cultural diplomacy and nation-branding approach each others. 

This essay tries either to examine the goals of cultural diplomacy, it’s 

similarities and differences with nation-branding, and the patterns of Qatar’s 

nation-branding, as a successful example.  

Key Words: Cultural Diplomacy, Nation-Branding, Positive Image, National 

Identity, National Reputation, Qatar. 
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 امهندسی افکار و اذهان جوامع افغانستان و عراق توسط قدرت نرم آمریک

(2010-2001) 

 

 1نادر عزیزی بساطی

2امی علی بست
 

  

 

 چکیده
، آمریکا 2001سپتامبر  11به دنبال حضور نظامی آمریکا در افغانستان و عراق پس از حمالت 

برای دستیابی به اهداف سیاست خارجی و تامین منافع ملی خود به طور عام در خاورمیانه و 

ذاری بر ی دیپلماسی عمومی و قدرت نرم برای تأثیرگابزارهابه طور خاص در این دو کشور، از 

افکار عمومی استفاده نمود. ولی افزایش احساسات ضد آمریکایی در میان مردم افغانستان و 

های  یاستسهای اعمالی آمریکا با  یاستسسپتامبر، به دلیل تضاد بین  11عراق پس از 

اعالمی آن در حمله به افغانستان و عراق، دیپلماسی عمومی به کار برده شده توسط آمریکا 

عالوه بر این، مشروعیتی را که آمریکا در افغانستان و عراق جستجو ر واقع نشد. نیز موث

شد و با ضرورت  کرد و با شعارهایی همچون آزادسازی کشور و برقراری امنیت تبلیغ می یم

های مدنی همراه بود،  ایجاد ساختارهای الزم برای برقراری دموکراسی، جامعه مدنی و آزادی

پژوهش حاضر به و ناامنی به نفرت از آمریکا تبدیل شد. بر این اساس در  ها با تشدید ناآرامی

ی آمریکا در ا رسانهی فرهنگی، آموزشی و ها برنامهدنبال بررسی این پرسش هستیم که وجود 
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افغانستان و عراق برای تأثیرگذاری بر افکار عمومی، در پی چه اهدافی بوده و به چه سمت و 

ی این پژوهش بر این اساس است که افکار عمومی فرضیهراستایی حرکت کرده است؟ 

ی ارائه شده توسط آمریکا، ها برنامهی تأثیرات حاصل از  مشاهدهی افغانستان و عراق با  جامعه

نشیند و با نگرشی مبتنی بر واقعیت به نیروهای خارجی حاضر در کشور  یمبه قضاوت 

 .اند آوردهثبات را فراهم  یبی ناامن و ا هجامعنگرد که چگونه این نیروها موجبات ایجاد  یم

 سپتامبر، افغانستان، عراق 11دیپلماسی عمومی، سیاست خارجی، حمالت واژگان کلیدی: 

 

 

 همقدم

یدادی مهم و رو.م  2001ل سپتامبر سا 11یکا در روز آمری نظامی و تجارمهم  مراکزحمله به 

یخی به یک دهه تاریداد روین ا الملل است.ین بیکاییان و تحوالت روابط آمری برا کنندهیین تع

یب رقی فروپاشیان جنگ سرد و پاشان در مورد  یسرمستیکاییان و آمری خشنودخود 

یاد « عصر ترور»معموالً از آن به عنوان  که کردیدی را آغاز جدیان داد و دوره پایدئولوژیک ا

یکا پس از آمراقدام دولت ین نخستیسم تروریه عل( اعالن جنگ 9: 1384شود. )یزدان فام  یم

ی حمله برایکا آمریه اولی آن اهداف حامی ها دولت سپتامبر بود. القاعده و 11وقوع حمالت 

یش فشار به افزای براینه را زمیکا آمریان با جهانی همدردسپتامبر و اعالم  11ت بودند. حمال

 کامالًهای  یاستسوب یکا در چارچآمرگسترده ت ین حال اقداماابود با  کردهیسم فراهم ترور

ی حفظ حدودین روند تا ای نظامین حال در عرصه ایر نبود. با پذ امکانگرایانه دولت بوش  یکجانبه

ی رویی گرایش رود، به یک جانبه پیی گرا جانبهی چند سویش از آنچه به بیکا آمرشد و اقدامات 

 (17: 1387 یزنراآورد.)

 

نه از سوی دولت آمریکا در دوره پس از یازده سپتامبر های نظامی و یکجانبه گرایا یاستساعمال  

، به ویژه مردم منطقه خاورمیانه کشورهاتاثیرات منفی بسیار زیادی بر افکار و اذهان مردم سایر 

اجرای  برای مقابله و تلطیف افکار عمومی،یازده سپتامبر آمریکا در دوره جدید پس از داشت. 

را دستور کار خود قرار داد ولی زمینه دیپلماسی عمومی  در های گزاف ینههزبا  هایی برنامه

بارزترین نماد بینی شده نداشته است.  یشپها تطابقی با اهداف  یاستستأثیرات به جا مانده از این 

این تاثیرات، رشد فزاینده احساسات ضد آمریکایی در میان مردم منطقه خاورمیانه است. این 

م ی مبارزه با تروریس بهانهی افغانستان و عراق به کشورهاکا به آمریت مسئله به ویژه پس از حمال



 نادر عزیزی بساطی/ علی بستام         ااق توسط قدرت نرم آمریکمهندسی افکار و اذهان جوامع افغانستان و عر
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های صورت گرفته  ینظرسنجتوان به  یمبین المللی، تقویت و گسترش یافته است. برای نمونه 

سپتامبر انجام شده 11و بعد از حمالت ل ی نظرسنجی گالوپ و زاگبی که قبها موسسهتوسط 

ی جدی است که ا اندازهیش احساسات ضد آمریکایی به ( افزا2و  1)جدول شماره . اشاره نمود

برخی از دولتمردان، سیاستمداران و اساتید دانشگاهی آمریکایی از قبیل: شارلوت بیرز، رابرت 

ساتلوف و زاهارنا، سخن از پیروزی سخت افزاری و نظامی، و شکست نرم افزاری آمریکا در 

حمالت نظامی آمریکا به افغانستان و عراق و آورند.  یمی افغانستان و عراق به میان ها جنگ

های حاکم بر این کشورها تنها ظرف چند هفته، تصویر یکجانبه گرایی آمریکا را که  سقوط رژیم

بر گرفته از پیروی از سیاست واقع گرایانه و مبتنی بر برتری قدرت نظامی بود، تقویت کرد. اما 

یزان محبوبیت آمریکا و جورج بوش نه تنها در ها م پس از گذشت چند ماه از هریک از این جنگ

بین مردم کشورهای منطقه خاورمیانه بلکه حتی در بین خود مردم آمریکا و اروپا نیز به طور 

چشمگیری کاهش یافت و منجر به افزایش آمریکا ستیزی در کشورهای منطقه خاورمیانه گردید. 

 سپتامبر، خود گویای این موضوع است.  11های پس از  های انجام گرفته در طول سال نظرسنجی

 

 

 

 2001ژانویه  -( نظرسنجی در مورد عقاید مربوط به آمریکا1)جدول شماره 

 کشور موافق مخالف

 مراکش 41 22

 عربستان سعودی 64 16

 کویت 42 28

 اردن 62 22

 لبنان 40 42

 ایران 63 14

 پاکستان 68 4

Source:http://www.usatoday.com/news/pollresults 

 

 

 

http://www.usatoday.com/news/pollresults
http://www.usatoday.com/news/pollresults
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 2002مارس  -ظرسنجی در مورد عقاید مربوط به آمریکان (2)جدول شماره 

 کشور موافق مخالف

 مراکش 61 38

 مصر 76 15

 عربستان سعودی 87 12

 کویت 48 41

 امارات متحده عربی 87 11

 اردن 61 34

نلبنا 70 26  

Source: Zogby International /The Arabs Tought Forum”,What Arabs think: Values, 

Beliefs, Concerns ”Utica, NY/Beirut, 2002. 

 

 نافغانستا -1

یکا با استناد به اسناد و آمریر مقامات ارشد سایو بوش و دبلسپتامبر جورج  11پس از حمالت 

به عنوان ا گروه القاعده ر سپتامبر، 11ی حادثه ررسبیسیون کمی شده توسط مدارک گردآور

یک ائتالف  یل به اهداف خود،نی برایستی اعالم نمودند. آمریکا تروریات عملین ای اصلمسبب 

یب تعقی برا کشورین ابه  کمکاش بر ضد افغانستان و  ینظامیت از حمله حمای را در المللین ب

پیروزی قاطع  (Feith 2008: 88).کردیجاد ان، ی مختلف جهاکشورهاالقاعده در  شبکهی اعضا

در  کهباشد  یم کشورین ای افزاریانگر قدرت بال منازع سخت بیکا در افغانستان به وضوح آمر

 (86 :1383یار )دهشباشد.  یمیی استثنای جهان به جهت همه جانبه بودن آن نظامیخ تار

 

 نیکرد دولت بوش به افغانستارو 1-1

ی نظامی بعد از  گرایانه به عنوان اولین گزینه برای در اجرای سیاست یکجانبهحمله به افغانستان 

 سپتامبر بر این عوامل استوار بود: 11

 

یت حساساست،  تر آسانیجاد تحول در آنجا ایت و فعالی است، عربیر غی کشور. افغانستان 1

 یز به همراه خواهد داشت.نیشتری بیروزی ل پکند احتما یمیجاد ای کمتر
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یر غیف ضعدادن یک دولت  شکستی مشروع است و مرکز حکومتی فاقد کشور. افغانستان 2

 ی دارد؛کمترهای  ینههزیز نمشروع 

یل شده بود، لذا حمله به افغانستان تبدی اسالمیادگرایی بن مرکز. افغانستان در زمان طالبان به 3

 11القاعده در حادثه یستی ترور شبکهی بر دست داشتن مبنبا توجه به اسناد بدست آمده 

 یرتر بود؛پذیه توجسپتامبر 

 کهی قوی، نبود دولت پاسخگو و اجتماعیسوادی، عدم عدالت بی باالیزان م. فقر، جهل و 4

یسم ترورمبارزه با ، ی در افغانستان موجود بودا گستردهیسم هستند به طور ترورهای رشد  ینهزم

 یر است؛پذ امکانی منشأ آن نابودفقط با 

ین ایگی همسای با خالء قدرت مواجه بود. شورویر جماهی اتحاد فروپاشغانستان پس از . اف5

یت موقعین همچنیران و ا، پاکستانین، چیل قبی از ا منطقهی مهم و قدرتمند کشورهابا  کشور

ی و مرکزیای آسی انرژیکی آن به منابع نزدین و چیه و روسیک آن در حوزه نفوذ هند، استراتژ

کرد.)تمنا  یمی آمریکا فراهم برایک را ژئواکونومیک و ژئواستراتژی بردار بهرهینه زمحوزه خزر، 

1387 :160) 

 

کرد، تحوالت  یمیم ترسی افغانستان براینانه را بدبی چشم انداز نوع کهی گذشته هابرخالف روند 

ین نمود لاویم نمود؛ ترسی مردم افغانستان براای را  ینانهبسپتامبر چشم انداز خوش  11بعد از 

افغانستان در اجالس  حکومتیاست و سیب مقدمات تصوطالبان و  حکومتیدوارکننده، سقوط ام

یکا به آمرپتامبر و حمله س 11ی رغم گذشت حدود یک دهه از حادثه علین حال ابن بود. با 

ی برا( 64: 1383یعی شفی است. )ناامنی و ثباتی بهمچنان دستخوش  کشورین اافغانستان، 

اشاره  کشورین ایکایی در آمر یروهاین نشد کشتهی و انتحارهای  یاتعملتوان به تعداد  یمنمونه 

 نمود.

 ن.ی در افغانستاانتحارتعداد حمالت (  3)جدول شماره 

 لسا 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

196 183 140 129 118 21 6 2 1 1 

تعداد 

های  عملیات

 انتحاری

Source: usmilitary.about.com  / od/terrorism/iraqdeath1000.htm 
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 ن.شده در افغانستا کشتهیکایی آمری نظامیروهای نعداد ت (4)جدول شماره 
 لسا 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

491 317 155 117 98 99 52 48 49 12 

یان نظامتعداد 

 یکاییآمر

 هشد کشته

Source: http://www.icasualties.org 

  

 ااوبام اراکب کارآمدنی رو 1-2

ی جورج بوش را مورد انتقاد قرار خارجیاست سی بارها واوباما،  اراکببه یدن رسپس از به قدرت 

یر مسانحراف از جنگ از افغانستان به عراق  تمرکزجنگ عراق و انتقال  کهداد. اوباما معتقد بود 

 ها آنیکایی را از عراق فرا بخواند و آمریروهای نتا  کردی تعهد وین بنابرایسم است. ترورمبارزه با 

اش در افغانستان بفرستد. به  ینظامیروهای ن کمکالقاعده به  شبکهطالبان و  سرکوبرا با هدف 

یاست ریان دوره پاش داد. در یافزایکا در افغانستان را آمری نظامیروهای نی تعداد ویل دلین هم

نفر بودند. اوباما  33000از  کمتریکایی مستقر در افغانستان آمری نظامیروهای نی بوش جمهور

اعالم  2010ین در اوسط سال همچنید و جدیروی ن 17000 کهاعالم نمود  2009یه سال فوردر 

 (Gregory 2011: 4)کرد. یگر را در افغانستان مستقر خواهد دیروی ن 30000 کهنمود 

ی راهبردید در قالب دو بایکا در قبال افغانستان پس از بوش را آمری جارهای  یاستسبنابراین 

 یابی قرار داد.ارزاعالم نمود مورد  2009ی سال انتهاو  اوباما در ابتدا که

 

 راهبرد اول :

البان بر ی گذشته و تسلط مجدد طها سالیسم ظرف تروریت مبارزه با موفقید بر عدم تاک. 1

یرد. طالبان قرارگیار طالبان اختید در نباافغانستان  حکومت.2 پاکستانیی از افغانستان و ها بخش

. 4ید القاعده؛ تهدی بودن الملللین بید بر تاک. 3آورند  یمالقاعده را فراهم  تحرکینه رشد و زم

ی القاعده در بودنایکا و آمرینکه هدف از حضور در افغانستان مقابله با دشمنان اتوجه به 

؛ پاکستانیت امنی ثبات و برای حتقلمداد نمودن القاعده  خطرناک. 5است؛  پاکستانافغانستان و 

ی اقتصاد. توجه به توسعه 7یان؛ نظامبا القاعده و شبه  پاکستانیتی از نحوه برخورد نارضا. ابراز 6

ید بر تاک. 8یی؛ گرا یلی به منظور دور نمودن مردم از افراطقباو خصوصا مناطق  پاکستان

 .کشورین ایس پلی ارتش و باسازیع در تسربا  ها افغانیت به امنی واگذار

 راهبرد دوم :

http://www.icasualties.org/
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ی از نظامیروی نهزار  10تا  5ی اعزام تقاضایکایی و آمرید جدی نظامیروی ن 30000. افزایش 1

یروهای نزش یع آموتسرید بر تاک. 2ی سایر کشورهای عضو ناتو برای حضور در افغانستان؛ سو

. 3یتی به مقامات محل؛ امنهای  یتمسئولیع در انتقال تسریس افغانستان با هدف پلی و نظام

 تمرکز. 4یکا از افغانستان؛ آمری نظامیروهای نیخ آغاز خروج تاربه عنوان  2011ی جوالیین تع

از  کهی طالبان یوستنپیح از صری و علنیت حمایسه با طالبان و مقایشتر بر مبارزه با القاعده در ب

  ن.افغانستا حکومتگیرند به ساختار  یمیسم فاصله ترور

 

هر دو در  کهین دو متن را ایان می ها تفاوتی خوبی اوباما به سوی از اعالمیسه دو راهبرد مقا

رسد حوادث اتفاق افتاده در حد  یمدهد؛ و به نظر  یمرا نشان  اند شدهی و اعالم طراحیک سال 

ی در جمهوریاست ری انتخابات برگزارشامل  کهی واوباما با راهبرد دوم راهبرد اول ل فاص

عمالً  کهطالبان  تحرکاتید، حجم گسترده گردی داخلمنشا اختالف و تعارض  کهافغانستان 

ی محروم نمود و عدم دهی رای برارا از حاضر شدن  کشورین ای از مردم توجهبخش قابل 

ییر نظر اوباما و تغین حوادث، موجب ا کنترلنستان در ی موجود در افغانظامیروهای نیت موفق

های انجام یافته  ینظرسنجمجموعه  کهی است حالین در ا( 1389)بهرامی، . یدگردینش مشاور

ی مردم عموم افکاریساف در آیروهای نیت وضعای از  یدوارکنندهام کارنامهیز، ندر افغانستان 

 یآلمان شبکهی سال قبل دو نظرسنجدهد. به طور نمونه  ینمافغانستان را نشان 

(ARD,WDR) کهی سنجین نظر اتواند قابل توجه باشد؛  یمین راستا انجام گرفت همدر  که 

ی و کرزای از حامد مردمیت حما کهدهد  یمافغانستان انجام شد، نشان  کشوراستان  34در 

 حرکتدر حال  انکشورش کهمعتقدند  ها افغاندرصد از  40 اکنونیافته است.  کاهشی ودولت 

ی حاکین همچنی نظرسنجین ادرصد بود.  77، 2005ین رقم در سال ا کهیر درست است مسدر 

 83از  ،2005یکا نسبت به سال آمریاالت متحده ایدگاه مثبت مردم نسبت به د کهاز آن است 

 .(www.germantv.info)یافته است کاهش 2009درصد در سال  47درصد به 

 

 .پلماسی عمومی آمریکا در افغانستانهای دی برنامه 1-3

ی نماد عظمت  های تجارت جهانی به مثابه ی برخورد هواپیماهای ربوده شده به برج صحنه

بوش با حمله به  ها نوعی استیصال و درماندگی ایجاد کرد. داری، در ذهن آمریکاییسرمایه

درت و اقتدار تبدیل کند. این ها را به احساس ق افغاانستان سعی کرد تا ذهنیت درمانده آمریکایی

در جهت  3های دیپلماسی عمومی سپتامبر تا حمله به افغانستان، از تاکتیک 11 کشور از فاصله
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ای استفاده  طور گسترده همراه ساختن افکار و اذهان مردم این کشور با منافع خود به

 (159: 1388-1387نمود.)عسگری و دیگران 
 

توان به دو دسته  ی عمومی آمریکا در منطقه خاورمیانه را میهای دیپلماس اقدامات و فعالیت

هایی است که به طور کلی برای تمام  تقسیم نمود؛ دسته اول، آن سری از اقدامات و برنامه

توان به موارد ذیل اشاره نمود:  شود. برای نمونه می کشورهای منطقه خاورمیانه طراحی و اجرا می

 . اُ. ای و ...رادیو سوآ، تلویزیون الحره، وی

 

هایی است که به طور خاص برای یک یا چندکشور  دسته دوم، آن دسته از اقدامات و برنامه

 4توان به موارد ذیل اشاره نمود: برنامه دسترسی به اینترنت شود. برای نمونه می طراحی و اجرا می

 شود. هان اجرا میو ... که عمدتاً در کشور لبنان و برخی دیگر از کشورهای ج 5، برنامه بریج
 

چند روز قبل از حمالت  اولین اقدام در این زمینه دیپلماسی عمومی، انتخاب شارلوت بیرز بود.

6سپتامبر، کالین پاول 11
شارلوت بیرز، رئیس سابق آژانس تبلیغاتی  وزیر خارجه وقت آمریکا، ،

اسی عمومی منصوب را به عنوان معاون وزیر امور خارجه در امور دیپلم 7تر تامسون جی. وال

ساخت که پس از یازده سپتامبر نگاه همگان به سمت این فرد معطوف گردید؛ وی چهار موضوع 

 کلیدی طراحی شده از سوی خود و دولت بوش را برای القاء به مردم جهان مطرح ساخت؛

 

د .حمالت صورت گرفته به مرکز تجارت جهانی و پنتاگون حمالتی ضد آمریکا نبوده، بلکه بر ض1

 اند؛ تمام دنیا بوده

 باشد؛ ها و حامیان آنان می .جنگ ضد تروریسم، جنگ ضد اسالم نیست، بلکه ضد تروریست2

های  میلیون دالر را به کمک 320کند و به همین دلیل  .آمریکا از مردم افغانستان حمایت می3

 بشردوستانه در این کشور اختصاص داده است؛

 کن کردن تروریسم بین المللی متحد شوند..تمامی کشورها باید برای ریشه 4

 

زبان دنیا تهیه و  36به  8«شبکه تروریسم»ای را با عنوان  وی برای انتقال نخستین پیام، کتابچه

ای از شبکه  سپتامبر به همراه نقشه 11منتشر کرد. در این کتابچه تصاویری از قربانیان 

ای تلویزیونی با  در رابطه با پیام دوم، برنامه کشور نمایش داده شده بود. 45تروریستی القاعده در 

تهیه گردید که در آن مسلمانان  9«های مشترک ارزش»میلیون دالری با عنوان  15ای  هزینه
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آمریکا به عنوان کسانی که زندگی عادی داشته و به عنوان آتش نشان، نانوا و پزشک مشغول به 

 10«زندگی مسلمانان در آمریکا»با عنوان ای  شد. همچنین کتابچه کارهستند نمایش داده می

منتشر گردید که حاوی تصاویری از مسلمانان بوده و هدف از آن نشان دادن تساهل مذهبی و 

  (36-23: 1387)ماه پیشانیان .آزادی مذهبی در آمریکا بود
 

ین اقدامات آمریکا در زمینه تر مهمیکی از  ها برنامهین ا: یآموزشی و فرهنگتبادالت 

سال مجدداً  23شوند. برنامه فولبرایت پس از  یمماسی عمومی در کشور افغانستان محسوب دیپل

ر چارچوپ د 1952-1979ی ها سالی  فاصلهدر افغانستان راه اندازی شد. در  2003در سال 

ی همچون ها رشتهدانشجوی افغان در  250انشجو آمریکایی و د 150برنامه فولبرایت بیش از 

هیچگونه تبادلی  1979-2001ی ها سالدر فاصله ؛ و تصاد و ... بورس شدندمعماری، حقوق، اق

به بعد  2003بین دو کشور افغانستان و آمریکا به صورت رسمی صورت نگرفته بود؛ ولی از سال 

 ها آنی مختلف که در ادامه به ها برنامهفرهنگی در قالب  -ی تبادل آموزشیها برنامهدوباره 

 رفته شد.خواهیم پرداخت از سر گ

 

و زیر نظر اداره امور فرهنگی  2002: این برنامه در اکتبر سال 11نبرنامه مطالعه و تبادل جوانا

ی تحصیلی یک ساله را ها بورسو آموزشی وزارت امور خارجه آمریکا راه اندازی شد. این برنامه 

کا را ساله کشورهای مختلف جهت تحصیل و زندگی در کشور آمری 15-17برای دانش آموزان 

کند. هدف از این برنامه ارتباط مستقیم این دسته از دانش آموزان با مردم، فرهنگ و  یمفراهم 

ی آمریکایی، جهت رسیدن به فهم و درک متقابل میان دانش آموزان خارجی و کشور ها ارزش

ن آمریکاست. هر ساله یک گروه از کارشناسان و متخصصان در قالب برنامه مطالعه و تبادل جوانا

نفر را  40-50به کشور افغانستان سفر کرده و از بین دانش آموزان متقاضی این برنامه حدود 

دانش آموز افغان متقاضی شرکت در این  4000میانگین ساالنه حدود  به طورکنند.  یمانتخاب 

 برنامه هستند. حداقل معیار شرکت در این برنامه، داشتن تابعیت افغانستان است. از دیگر معیار

سال سن است.  15-17الزم برای انتخاب شدن در این برنامه، آشنایی با زبان انگلیسی، داشتن 

یارویی روین شرط الزم برای شرکت در این برنامه دارا بودن هوشیاری و بلوغ فکری جهت تر مهم

 (Tarnoff 2010: 8)با یک محیط فرهنگی متفاوت از کشور خود است. 
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های مشترک  یهمکار: این برنامه در صدد است تا با ایجاد 12هانیبرنامه تبادل و ارتباطات ج

مشترک میان  درکمیان دانش آموزان افغانی و دانش آموزان آمریکایی زمینه الزم جهت فهم و 

های این برنامه، ایجاد امکانات الزم  یتفعالاین دو دسته از داش آموزان را فراهم نماید. از جمله 

رنت، تکمیل و تجهیز مدارس کشور افغانستان به منظورایجاد انگیزه جهت دسترسی آسان به اینت

های نوین آموزشی و تدریس،  یوهشو رغبت جهت ادامه تحصیل و تحقیق، آموزش معلمان با 

چاپ کتاب، جزوات و بروشورهای متعدد جهت تحصیل بهتر دانش آموزان اشاره نمود. از جمله 

این موارد اشاره نمود: آشنایی با جامعه مدنی، تنوع قومی  توان به یمین اهداف این برنامه تر مهم

 و مذهبی، جنسیت، خدمات اجتماعی، مسئولیت پذیری و قانونمند بودن از طریق آموزش.

 

: این برنامه با هدف تقویت و تحکیم محیط امنیتی کشور 13برنامه واکنش سریع فرماندهی

تالش بر آن است که نیازهای اضطراری و  افغانستان طراحی و تنظیم شده است. در این برنامه

فوری مردم افغانستان که در نتیجه ناامنی و حمالت طالبان به وجود آمده است را جبران و 

های ناشی از جنگ و ناامنی در کشور  یرانیوبازسازی نماید. این برنامه عمدتاً به تعمیر و بازسازی 

یی که در زمینه ها پروژهازد. این برنامه همچنین از پرد یمافغانستان، به ویژه در مناطق دور افتاده 

 کند. یمموضوعات امنیتی کشور افغانستان باشد حمایت 

 

: این برنامه عمدتاً مختص پناهندگان و آوارگان افغانی است و 14هی بشردوستانها کمکبرنامه  

را  اند شدهواره سعی دارد که نیازها و مشکالت پناهندگان افغانی را که بر اثر جنگ و ناامنی آ

ی بین ها سازمانتامین و برطرف نماید. منابع مالی این برنامه از طریق وزارت امور خارجه آمریکا، 

شود. بر اساس آمار منتشره کمیساریای عالی ملل متحد برای  یمالمللی غیردولتی تامین 

فغانستان وجود در داخل ا ی و یک هزار نفر آواره و بی خانمانسیست و دوبیش از  15نپناهندگا

 (Tarnoff 2010: 8)دارد. 

 

ین ایکا به افغانستان، امرسپتامبر و حمله  11: بعد از حمالت ی اقتصادی و نظامیها کمک

ی  فاصلهی اقتصادی و نظامی خود به افغانستان را افزایش داد. بطوریکه در ها کمکمیزان  کشور

میلیارد دالر به این  52ریکا بیش از آم 2010تا سال  2001سپتامبر  11ی پس از حمالت ها سال

صرف آموزش و  ها کمکدرصد از این  56کشور کمک اقتصادی و نظامی کرده است. حدود 

یی ها حوزهدرصد باقیمانده صرف  44تجهیز نیروهای نظامی و امنیتی افغانستان شده است و 
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مدرسه، و  600ی اخیر بیش از ها سالهمچون آموزش، فرهنگ و جامعه گردیده است. در طول 

معلم و آموزگار آموزش و تربیت داده  5000درمانگاه ساخته شده است. همچنین حدود  500

ها جلد کتاب درسی چاپ و توزیع شده است. همچنین دانشگاه آمریکایی  یلیونم؛ و اند شده

 (Tarnoff 2010: 8)راه اندازی شدند.  17لو مدرسه بین المللی کاب 16نافغانستا

 

های برون مرزی آمریکا را  پخش کلیه برنامه 18های برون مرزی پخش برنامه شورای مدیران

ها؛ صدای آمریکا، رادیو و تلویزیون مارتی و حق امتیاز رادیو  شود؛ از جمله این برنامه شامل می

 اروپای آزاد/رادیو آزادی، رادیو آسیای آزاد و شبکه پخش برنامه خاورمیانه. 
 

زبان  59های جدید به  ق رادیو، تلویزیون، اینترنت و شماری از رسانههای بی بی جی از طری برنامه

شود. با به کارگیری شبکه پخش جهانی، بی بی جی با  کشور پخش می 100در بیش از 

کند. این  میلیون نفر بوده، ارتباط مستقیم برقرار می 165مخاطبینی از سرتاسر دنیا که بیش از 

رد تا با مردم اقصی نقاط جهان ارتباط برقرار کند، بسیار حد دسترسی برای آمریکا که سعی دا

ارزشمند است. اداره پخش برون مرزی ایاالت متحده آمریکا )زیرمجموعه بی بی جی( یکی از کم 

 80کند. بیش از  های دیپلماسی عمومی آمریکا با بازدهی باال را هدایت می ترین برنامه هزینه

میلیون دالر هزینه دارند و تقریبا  5جی، سالیانه کمتر از ی مختلف بی بی ها زباندرصد سرویس 

 11میلیون دالر دارند. زمانیکه حوادثی مانند حمالت  2ای کمتر از  دو سوم این خدمات هزینه

های خود به  پیوندند، بی بی جی قادر است تا با افزایش موقتی برنامه سپتامبر به وقوع می

ی بی ها زبانی مختلف ها سیسرودهد. در مواقعی هم،  ی جاری در جهان واکنش نشانها بحران

رسانی دقیق و موثر مردم  های غنی برای اطالع دهند و برنامه بی جی ساعات پخش را افزایش می

اغلب  -ای، بی بی جی ی محلی و منطقهها بحرانکنند. متعاقب گسترش  حادثه دیده تولید می

ای موجود واکنش نشان  ق شرایط و منابع رسانهبه سرعت و با جدیت، مطاب -بدون آمادگی قبلی 

ی خود را در افغانستان به ها برنامهسپتامبر بی بی جی  11دهد. بر این اساس پس از حوادث  می

ی مختلف فارسی، ها زبانبه  ها برنامهساعته و هفت روز در هفته گسترش داد. این  24صورت 

فتح قلوب و اذهان مردم این کشور پخش دری، پشتو و... با تمرکز بر مردم افغانستان جهت 

 .شد یم
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های خود را در منطقه خاورمیانه و  سپتامبر وی. اٌ. ای )صدای آمریکا( برنامه 11پس از حمالت 

به ویژه کشور افغانستان افزایش داد. به طوریکه به خوبی حوادث خاورمیانه و سایر نقاط جهان به 

های خود را برای مردم  ره به بعد وی. اٌ. ای برنامهداد. از این دو ویژه آمریکا را پوشش می

عمل آمده  های به کرد. براساس نظرسنجی های فارسی، دری و پشتو پخش می افغانستان به زبان

ی باالیی به  دهند و رتبه های وی. اٌ. ای گوش می درصد از جوانان کشور افغانستان به برنامه 80

: 1388دهند.)موسوی و اصغری راد،  شبکه رادیویی رأی می های این صحت و اعتبار اخبار و برنامه

155-160) 

 

سپتامبر تالش  11ها در زمینه دیپلماسی عمومی در دوره پس از  یکاییآمریکی دیگر از اقدامات 

 افکارین اقدام جلب ا ازی عرب زبان در افغانستان بود. هدف ا ماهواره شبکهی اندازی راه برا

ید جدعرب زبان را مرحله  شبکهها در واقع  یکاییآمرژه جوانان بود.  یوی جهان اسالم به عموم

رادیو صدای آمریکا و رادیو  کناری در ا رسانهیغاتی دانسته و آن را محور سوم جنگ تبلجنگ 

 افغانستان آزاد عنوان ساختند. 

 
تبلیغاتی  های جنگ ها در حمله به افغانستان استفاده از تکنیک یکی دیگر از اقدامات آمریکایی

بود. برای نمونه، شایعاتی مبنی بر تسلیم شدن بسیاری از اعضای طالبان و القاعده، کشته شدن 

رفت. در این تبلیغات منابع خبری  مال عمر یا بن الدن از مصادیق مهم تبلیغات سیاه به شمار می

ود خبر کردند از کشته شدن فرماندهان خ که خود را سخنگوی القاعده و طالبان معرفی می

 (159: 1387-1388دادند. )عسگری و دیگران،  می

 

های امریکا در جلب افکار عمومی افغانستان، امروزه اکثریت  حال باید اشاره کرد که علیرغم تالش

نگرند، بلکه  ی مردم افغانستان دیگر به نیروهای خارجی به چشم نیروهای کمک کننده نمی عمده

دانند. در واقع عاملی که باعث شد مردم افغانستان به  ود میها را مخل نظم و امنیت کشور خ آن

های ناشی از دوران حکومت طالبان بود،  ها و مشقت نیروهای خارجی امید داشته باشند، سختی

ها را از دست طالبان رها کنند با  توانند آن مردم افغانستان با این امید که نیروهای خارجی می

از گذشت حدود یک دهه از حضور نیروهای خارجی و شکست  ها دلگرم شدند ولی پس حضور آن

ها در غلبه کامل بر طالبان باعث نا امیدی مردم این کشور شدند و شرایط امروزی افغانستان  آن

سپتامبر شده، باعث افزایش احساسات ضد آمریکایی در  11که به مراتب بدتر از دوران قبل از 
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های مخالف دولت یکی از  مبارزه با طالبان و گروه بین مردم کشور افغانستان گردیده است.

های آمریکا، ناتو و دولت حامد کرزای است. بر اساس آمارها حمالت طالبان از  ترین چالش مهم

« ترین سال خونین»را  2008ای که سال  هر ساله افزایش یافته است، به گونه 2004سال 

طالبان، غیرنظامیان، نیروهای پلیس وارتش  نفر اعم از 5600بیش از  2009اند. در سال  نامیده

های به عمل آمده امروزه اکثریت  افغانستان و نیروهای خارجی کشته شدند. بر اساس نظرسنجی

ها را عامل عمده  مردم افغانستان خواهان خروج نیروهای بیگانه از کشور خود هستند زیرا آن

 (Rubin 2002: 47-48)دانند.  ناامنی می

 

ز گذشت حدود ده سال از حضور نیروهای آمریکایی در افغانستان افکار عمومی در امروزه پس ا

هایی  ینظرسنجاین کشور در برخی موارد کامالً علیه آمریکا و اقدامات این کشور است. براساس 

 ها افغاندرصد از  74انجام داده است،  2010ی مدر  19لکه مرکز مطالعات استراتژیک و بین المل

ر صورتی که طالبان جنگ را متوقف کند، این گروه وارد روند سیاسی و حکومتی موافقند که د

دهد که مردم نگرش مثبتی نسبت به  یمافغانستان شود. بررسی افکار عمومی افغانستان نشان 

ها و نیروهای خارجی ندارند. در برخی مناطق به نیروهای خارجی به مثابه اشغالگر  یکاییآمر

و دین  ها سنترصد مردم افغانستان معتقدند که نیروهای خارجی به د 54شود.  یمنگریسته 

درصد نیز معتقدند که نیروهای خارجی از مردم محلی حمایت و  68گذارند.  ینممردم احترام 

ین دلیل برای این امر، کشتار غیر نظامیان توسط نیروهای تر مهمکنند. شاید  ینمحفاظت 

قدند که همکاری و کار با نیروهای خارجی اشتباه است؛ درصد مردم افغان معت 74خارجی باشد. 

درصد مردم افغان برآنند که  70. اند کردهدرصد این همکاری را مثبت ارزیابی  24در مقابل تنها 

درصد  65عملیات نظامی نیروهای خارجی برای مردم این کشور مطلوبیت ایجاد نکرده است. 

ها همکاری  یخارجدند که نباید با مردم ساکن در مرکز و شمال افغانستان معتق

 .(Cordesman 2010: 1-47)کرد

 

 قعرا -2

ید خود با جدین دکترطالبان در افغانستان موجب شد تا دولت بوش بر اساس  حکومتی سرنگون

ین را، مرحله دوم جنگ با حسیم صدام رژی سرنگونیشگیرانه، حمله به عراق و پتوسل به اقدام 

ها به دنبال آماده  یکاییآمرین سقوط طالبان و حمله به عراق بی  اصلهف. در کندیسم اعالم ترور

ین دوره اهدف بودند. در  کشورو جذب مخاطبان  شرکای سازی، همسو عموم افکاری ساز
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 کهین بود اترین ادعاها  یاصلیغات یکی از تبلین ایه عراق به راه افتاد، در علی ا گستردهیغات تبل

یستی از جمله تروری ها گروهکند و قصد دارد آن را به  یمید تول 20یجمع کشتاری ها سالحعراق 

ین به حسبا صدام  کهی زمانمعتقد بود؛ تا  کارانیچارد پرل از رهبران نومحافظه رالقاعده بفروشد. 

ییر تغی معنین به ایل نخواهد شد و تکمیسم ترورجنگ با  یز مقابله نشود،آمیت موفقی ا گونه

سپتامبر که آمریکا  11بعد از بنابراین  (Buckley and Singh 2006: 12-13).یم استرژ

را با عنوان مبارزه با تروریسم و کشورهای  جهانی های بار دیگر فرصت امنیتی کردن سیاست

از شکل نرم افزارانه خارج شد و بعد سخت نیز حامی تروریسم یافت، اولویت برخورد با صدام 

  افزاری در اولویت قرار گرفت.

 

ی اجرایکا آمری شده طراحی استراتژ. کرد.م به عراق حمله  2003مارس  20یکا در آمرنجام سرا

ی ها طرحیکی از « خبرنگاران همراه»ی بود. پروژه نظامی گسترده به موازات جنگ ا رسانهجنگ 

ی ارتش نظامیروهای نخبرنگار همراه در مقر  527ی بود و ا رسانهیغات تبلی  شدهی طراحیش پاز 

کردند و صحنه  یمی را مخابره جنگیات عملیر زنده تصاوین بار اولی برا کها حضور داشتند یکآمر

 (185: 1387ی مختاریش درآوردند. )نماینمایی به سیلم فجنگ را همانند یک 

 

یان داشت بیکا در عراق در مقر خود در دوحه قطر آمری نظامیروهای نفرمانده  21فرانکسی تام

ین ا کهیژگی برخوردار است ویکا از چهار آمری رهبری ائتالف به یروهانی نظامبرنامه  که

یشترین بیجاد ای، عراقیروهای نیزان ترس در مین باالترها عبارتند از: به وجود آوردن  یژگیو

یروهای نی  یلهوسیزان انعطاف به مین تر فزونی، نشان دادن عراقیروهای نین بیزان تعجب در م

در  کهین چارچوب است ایب است. در تخرن دقت در تصرف بدون یزامین باالتری و غربمهاجم 

ی جنگهای  یتفعالی و نظاماهداف  کهیان گشت نمااز آغاز جنگ گذشته بود به وضوح  کهی مدت

 .اند گرفتهشده قوام  فکرین و معیزی ربر اساس یک برنامه 

 (160: 1388-1387یگران، دی و عسگر)

 

 قی بوش نسبت به عراخارجیاست س 2-1

یپلماتیک دیگاه جا کهگوید  یم"ی دارد؟ خارجیاست سیازی به نیکا آمریا آ "کتابیسینجر در ک

یگران است. دبا ع یکا در نزاآمراست و در همه جا  کردهیدا پ کاهشی، جهانیکا در سطح آمر

ید باقدرت  بلکه، کندیی استفاده گرای یکجانبه براید از قدرت خود نبایکا آمرگوید  یمیسینجر ک
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ید بای، نظامی قدرت جای به جهانین نویجاد نظم ای برایکا آمریی باشد. گرایار چند جانبه اختر د

-259: 1382)دهشیار کند. ی برداری بهره علمیک و تکنولوژی، اقتصادیاسی، سیشتر از قدرت ب

نامد. اما  یمرا قدرت نرم  ها آنی ناجوزف  کهیی از قدرت هاید بر همان مولفه تاک( یعنی 258

یچارد پرل ریتز و ولفووی، دونالد رامسفلد، پل چنیک دی همچون افرادی بوش، اصلیان اطراف

 کهی داشته و معتقدند مالیحاتی و تسلی، نفتی ها شرکتیت در فعالی  سابقهعموماً  کهبودند 

 -ینظامبه خصوص قدرت  -یشخویم عظید از قدرت بای خود ها ارزشو  افکاری بسط برایکا آمر

یی تنها گرایکجانبه  دولت بوش، کارانی نومحافظه فکر. در چارچوب کندی برداربهره  استفاده و

 (8: 1381یع القلم سر). یست و یکم استبیکا در قرن آمریش قدرت افزاضامن حفظ و 

 

 قسیاست خارجی اوباما نسبت به عرا 2-2

ی انتخابر مبارزات یکا، دآمریس جمهور رئین چهارمیش از انتخاب شدن به عنوان چهل و پاوباما 

ین ا کهید نمود تاکی اساس، بر پنج محور کشورشی خارجیاست سای در مورد  یانیهبخود در 

یری از جلوگیه القاعده و طالبان، علیان جنگ پاجنگ عراق،  عبارتند از: خاتمه دادن به محورها

یه اتحادد با ی، و سرانجام اتحااتمبه سالح یا مواد  ی یاغی )محور شرارت(کشورهادست یابی 

 (306: 1383یی رضایه. )روساروپا و 

 

های دولت  یاستسبه انتقاد از  یکا انتخاب شد،آمریس جمهور رئبه عنوان  کهاوباما از همان ابتدا 

ی انحراف از نوعجنگ عراق به  کهبوش به خصوص در مورد جنگ عراق پرداخت و معتقد بود 

 کشوردر  -یسم تروربر جنگ با  تمرکز کهشود  یمباعث  کهیسم است؛ چرا تروریر مبارزه با مس

 یابد.  کاهش -افغانستان

 

یتی در عراق مواجه است وضععراق، اوباما با  خاکسال از اشغال  9امروزه پس از گذشت حدود 

های  ینههزیتی و امن، مبهم بودن سرنوشت موافقتنامه 6و  5ی جدول شماره امننا  ی،ثباتی ب که

یکا آمریاالت متحده و انتظارات مردم انسبت به  یمردمتنفر روز افزون  یلیاردی در ماه،م 10

پس از  یقات به عمل آمده،تحقرود. بر اساس  یمهای آن به شمار  یژگیویع، از سرییر تغجهت 

ی و تعداد تلفات اسالمی ها گروهیستی در سراسر جهان توسط تروراشغال عراق، نسبت حمالت 

ی پنج سال گذشته، تعداد طیش یافته است. افزای ا مالحظهبل قا شکلین حمالت به ای از ناش

ین حال در خارج از عراق و ع. در اند شدهمتوسط شش برابر  به طوریستی، ترورحمالت 



مهدشماره   دیپلماسی صلح عادالنه   

 

190 

ین درا است. کردهیدا پیش افزادرصد  35یات مخرب عملیستی و ترورافغانستان، تعداد حمالت 

درصد بوده است.  25 ها آنو شهروندان  یغربی کشورهایم به منافع مستقیان رشد حمالت م
(Zaharna 2009: 2-3). 

 

 (.2003 – 2010)ق ی در عراانتحارتعداد حمالت ( 5-4جدول شماره )

 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 سال

تعداد حمالت 

 انتحاری
25 140 478 297 442 257 76 44 

Source: usmilitary.about.com /od /terrorism/iraqdeath1000.htm 
 

 
 

( 2010-2003 .( تعداد نظامیان آمریکایی کشته شده در عراق6-4)جدول شماره  (  

 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 سال

تعداد نظامیان 

آمریکایی کشته 

 شده

486 849 846 822 904 314 149 60 

Source: usmilitary.about.com /od/terrorism/iraqdeath1000.htm 

 

یکا انجام داد آمرین مردم بی را در نظرسنجی گالوپ، سنجموسسه نظر  2009در سپتامبر سال 

ی تنها سنجین نظر اهای  منتشر شد. براساس یافته" USA Today "یج آن در روزنامهنتا که

ی راضیریت اوباما در جنگ عراق مدیکا و آمرهای  یاستسیت وضعیکا از آمردرصد از مردم  56

ی اوباما در مورد جنگ عراق سوهای اتخاذ شده از  یاستسدرصد از مردم مخالف  38و  هستند

 کهی انجام شد نظرسنجین چنمجدداً  2010در سپتامبر سال  کهی است حالین در اهستند. 

های دولت اوباما در جنگ  یاستسیکا از آمریت مردم رضاموافقت و  کاهشی از حاکیج آن نتا

 Buckley) .درصد مردم موافق هستند 36ی تنها نظرسنجین اهای  تهعراق بود. بر اساس یاف

and Singh 2006: 4) 
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 .عراقدیپلماسی عمومی آمریکا در

جورج بوش رئیس جمهور آمریکا پس حمله به عراق، طی دستورالعملی دفتر  2003ژانویه  21در 

ولین اقدام جورج بوش در دفتر ریاست جمهوری را تاسیس نمود. این ا 22«اداره ارتباطات جهانی»

ی دیپلماسی عمومی پس از حمله به عراق بود. این دفتر که سرپرست آن در قالب مدیر  در زمینه

کرد، باید در عمل، راهکارهای الزم را ارائه  کل ارتباطات جهانی ریاست جمهوری انجام وظیفه می

 هاست: ی آن داد، که موارد زیر از جمله می
 

 های  های انتقالی دولت ایاالت متحده آمریکا و ارگان ت پیامهماهنگی در کیفیت و کمی

 مختلف آن؛

 توزیع منافع ملی آمریکا در صحنه خارجی؛ 

 های دولت ایاالت  جلوگیری از سوء تفاهم شنوندگان خارجی در زمینه اهداف و سیاست

 متحده آمریکا؛

 ها در میان متحدان؛ ایجاد فضای مناسب حمایت از سیاست 

  به مخاطبان خارجی.اطالع رسانی 

 

در جریان حمله آمریکا به عراق یک تیم از اداره ارتباطات جهانی در قطر و در زمان انتخابات لویه 

در افغانستان یک تیم در کابل استقرار یافته بودند تا در ارتباط تنگاتنگ با نیروهای  23ی جرگه

ترین شکل  ترین و گسترده سریعهای مورد نظر کاخ سفید را در  نظامی و وزارت امور خارجه پیام

 (72: 1384)حسینی  ها و افکار عمومی جهانی قرار دهد. در اختیار رسانه

 

های دیپلماسی عمومی آمریکا  ترین برنامه : یکی از مهم24برنامه تبادل رهبران جوان عراقی

ر اداره امور شد، برنامه تبادل رهبران جوان عراقی است. این برنامه که زیر نظ در عراق اجرا می

کند عمدتا برای دانشجویان باهوش و  آموزشی و فرهنگی وزارت امور خارجه آمریکا فعالیت می

 20-24نخبه عراقی در مقطع لیسانس طراحی و تنظیم شده است. این برنامه برای دانشجویان 

دارای هفته است. این برنامه سعی دارد یک گروه از دانشجویان عراقی را که  6ساله و به مدت 

های همچون حس قوی مسئولیت اجتماعی، تعهد به توسعه اجتماعی، آگاهی از وقایع و  ویژگی

ها و مذاهب مختلف  موضوعات جهانی، تمایل به برقراری و گسترش روابط با سایر افراد از قومیت

و... هستند را جهت رسیدن به همکاری مشترک و فهم متقابل میان جامعه و فرهنگ آمریکایی با 
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نفر از دانشجویان  90 تا 70 فرهنگ و جامعه عراق دور هم جمع نماید. این برنامه ساالنه بین

ترین هدف این  کنند. مهم مقطع لیسانس کشورهای منطقه خاورمیانه را جهت شرکت، انتخاب می

در دانشجویان خارجی است که در آینده نه چندان  ها و اصول دموکراتیک برنامه آموزش ارزش

 (Laurent 2009: 6)ها را به کار ببندند.  انند در محیط کشور خود این ارزشدور بتو

 

های آمریکا، برنامه بازدید استادان  : یکی دیگر از برنامه25برنامه بازدید استادان فولبرایت

ای را برای استادان و دانشمندان عراق جهت انجام  هفته 10های  فولبرایت است. این برنامه فرصت

ای استادان و  هفته 10 نماید. در این فرصت لمی در کشور آمریکا فراهم میفعایت های ع

دانشمندان، به تحقیق و پژوهش، مطالعه، گفتگو و تبادل نظر و... با استادان و دانشجویان 

پردازند. استادان و دانشمندان شرکت کننده در این برنامه، متعهد  های آمریکایی می دانشگاه

گزارشی از دستاوردهای علمی خود  برنامه و هنگام بازگشت به کشور خود،شوند که در پایان  می

را برای استفاده سایر هموطنانشان ارائه نمایند. این برنامه در عراق به منظور تجهیز و به روز 

های عراق با دانش و ابزارهای جدید علمی جهت باسازی و تقویت ظرفیت  رسانی دانشگاه

م گردیده است. در این برنامه عالوه بر آشنایی استادان عراقی با های این کشور تنظی دانشگاه

های عراق  های جدید علمی نه تنها باعث افزایش سطح آموزش و تدریس در دانشگاه روش

آموزشی بین استادان آمریکایی و  -شود، بلکه از سوی دیگر باعث ایجاد نوعی همکاری علمی می

 (Laurent 2009: 6)شود.  عراقی می

 

: این برنامه برای اولین بار توسط اداره امور آموزشی و 26نامه تبادل تکنولوژی اطالعاتبر

فرهنگی وزارت خارجه آمریکا در مورد کشور عراق پیشنهاد و اجرا شد. در این برنامه که از سال 

 12آوریل ) 27ژانویه تا  24نفر از متخصصین تکنولوژی ارتباطات عراقی از  6گذشته شروع شد 

های آموزشی،  ( در آمریکا به مطالعه و تحقیق پرداختند. در طول این مدت این افراد کارگاههفته

ها و مراکز تحقیقاتی  های تکنولوژیکی، دانشگاه های بسیاری را با شرکت گفتگوها و مالقات

ند ها دیدار و گفتگو داشت هایی که این افراد با استادان و دانشجویان آن داشتند. از جمله دانشگاه

، و دانشگاه  28، دانشگاه استنفورد 27برکلی -توان به موارد ذیل اشاره نمود؛ دانشگاه کالیفرنیا می

و  30ی ارتباطات مانند گوگل های پیشرو در عرصه . این افراد همچنین با برخی شرکت29مریلند

کننده ترین هدف این برنامه این بود که افراد شرکت  دیدار و گفتگوهایی داشتند. مهم 31توییتر
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های الزم را جهت توسعه صنعت تکنولوژی در کشور عراق را فراهم  در این برنامه مهارت و توانایی

 نمایند. 

 

های دیپلماسی عمومی آمریکا برنامه بورس  : یکی دیگر از برنامه32برنامه بورس رهبران فردا

موزان کشورهای بورس تحصیلی را برای دانش آ 50این برنامه ساالنه حدود  رهبران فردا است.

نماید. این برنامه به ویژه برای دانش آموزان کشورهای منطقه  منطقه خاورمیانه فراهم می

خاورمیانه طراحی وتنظیم شده است. به ویژه دانش آموزانی که از لحاظ اقتصادی در وضعیت 

ین برنامه باشند. هدف از ا برند ولی دارای انرژی و پتانسیل رهبر شدن نیز می مطلوبی به سر نمی

های  ها و مقام تشکیل گروهی از رهبران جوان و دانشجو است که در آینده نه چندان دور در پست

 (www.iraqiembassy.us)شوند.  مختلف کشور خود مشغول به کار می

 

س آمریکایی توسعه بین المللی، : این برنامه زیر نظر آژانای توسعه -های اقتصادی برنامه کمک

ی  در عراق شروع به کار کرد. دولت آمریکا در قالب این برنامه در فاصله 2003از اواخر سال 

میلیارد دالر برای باسازی عراق اختصاص داد. این برنامه در  49بالغ بر  2010تا  2003های  سال

و مرمت نمود. همچنین بیش از  مدرسه را باسازی 3000سپتامبر نزدیک به  11های پس از  سال

میلیون جلد کتاب درسی جدید را چاپ و توزیع نموده است. همچنین در قالب این برنامه  20

 های آموزشی و فنی بکار گرفته شدن. ها هزار معلم در سطوح مختلف از کمک ده

(www.iraqiembassy.us) 
 

وجود آمدند و تعدادی  عراق بههای آزاد برای همه در بعد از سقوط رژیم صدام حسین، رسانه

ی گوناگون سیاسی، مذهبی یا قومی بود. براساس آمار ها ازگروه ها آنایجاد شد که کارکنان  رسانه

روزنامه و نشریه پس از سقوط رژیم صدام ایجاد  250ز منتشره وزارت امورخارجه آمریکا، بیش ا

کثریت این نشریات به زبان عربی و شود. ا هنوز منتشر می ها آنشدند و امروزه بیشتراز صدتای 

نامه، دوهفته نامه، ماهنامه، دوماهنامه و گاهنامه  درانواع مختلف روزانه، دوبار درهفته، هفته

خانوادگی،  موضوعاتشوند. محتوای اغلب این نشریات اساساً سیاسی است، با این حال  منتشر می

 "الشباب»ه ه است. برای نمونمطالب غیرخبری، سرگرمی و ورزش نیز درآنها گنجانده شد

شود. این  به صورت عربی و انگلیسی منتشر می 2003می  15ای است، که از  ی روزانه روزنامه

ده میلیون  ماهانهی عراق است که وب سایتش ها روزنامهین تر محبوبروزنامه یکی از 

http://www.iraqiembassy.us/
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ه شده است و است، که در لندن بنیان نهاد "الزمان"یدکننده دارد. روزنامه مهم دیگر بازد

شود. مستقل است و به صورت همزمان در بغداد و بصره  صورت روزانه به زبان عربی منتشر می به

ای هستند، که به ترتیب به زبان  دو هفته نامه "عراق امروز"و  "االهلی"شود. یمنیز منتشر 

سیاست، شوند. مطبوعات عراق، آژانس مطبوعاتی مستقلی هستند که  انگلیسی و عربی منتشر می

کنند.  ها را به عربی و انگلیسی منتشر می دهند و آن یماقتصاد، فرهنگ و اموراجتماعی را پوشش 

الدموکراتیا، االتحاد، الجهاد، الزورأ، بغداد، "شوند. مثل: های زیادی درعراق منتشر می روزنامه

امه در دسترس یادی روزنز. با وجود اینکه تعداد "دارالسالم، نهرین، طارق الشعب و ترکمنلی

های رادیویی و تلویزیونی بعد از سقوط رژیم صدام حسین  شماری از ایستگاه مردم است، تعداد بی

اه م 7که است، )( برآورد کرده  33ی رسانه و ارتباطات ملی شروع به پخش برنامه کردند. کمیته

ویزیونی در داخل ایستگاه تل 21و رادیو  80حدود  حاضرها، درحال  ی نامنظم رسانه پس از توسعه

 (www.iranamerica.com. )عراق وجود دارد

 

 بهین رادیو درعراق پس ازسقوط رژیم بعث بود و صدای آزاد عراق اولرادیو جمهوری عراق، 

های رادیویی شامل رادیو نهرین )دربصره است و  ای عراق دایر شد. دیگر کانال وسیله شبکه رسانه

ام )ایستگاه  م( هات افا ی.موج ،)موج متوسط بغداد انگلستان حامی آن است(، صدای عراق

م ا م بغداد( و رادیو دجله )ایستگاه موسیقی وگفتگوی روی موج اف.ا موسیقی روی موج اف.

است که  شود. جالب است بدانید که گوش دادن به رادیو دجله )اولین ایستگاه رادیویی یمبغداد( 

دربغداد الزامی شده است. زیرا مردم عراق به  گوید( برای کارمندان به صورت مستقل سخن می

زنند. عالوه بر این  هایشان به این شبکه تلفن می طور معمول برای بیان شکایات و خواسته

 های مختلف قومی، مذهبی و سیاسی مانند رادیو ترکمنلی وسیله فرقه های رادیویی به ایستگاه

کند، صدای آزادی  رنامه پخش میهای عراق ب طرف جبهه ترکمن )درمنطقه کرکوک( که از

یله اتحادیه میهن پرستی به وسکند و  )ارگان کردها( که به زبان عربی و کردی برنامه پخش می

رگان جنبش دموکراتیک آشوریان( و مانند آن نیز ر )ادایر شده است و رادیو آشو کردستان

 (www.iranamerica.com) درعراق وجود دارند.

 

های خود برای مردم این کشور از طریق  ئتالف به عراق بی بی جی، برنامهپس از حمله نیروهای ا

های موقت رادیویی و تلویزیونی را گسترش داد؛ زیرا بالفاصله پس از حمله  استقرار ایستگاه

نیروهای ائتالف به عراق شبکه تلویزیونی عراق قطع شد بنابراین نیروهای ائتالف به ویژه 
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های رادیویی و تلویزیونی جبران  تا خالء موجود را از طریق ایستگاهها تالش نمودند  آمریکایی

یانه و شمال خاورممنطقه  کشور 22یلیون نفر از م 36ی در طول هفته حدود جی بی بکنند. 

یو سوا، رادیزیون الحره، تلوی ها برنامهدارد تا به  یمحرکت نگه  یبیرنده گی دستگاه پایقا را آفر

 22ین تعداد در مجموع ایکا گوش دهند. آمری صدایسی زبان انگلی ها امهبرنیو عراق آزاد و راد

تنها  2010ی سال جی بی بگردد.  یمی در جهان را شامل جی بی بمخاطبان  کلدرصد از 

 (www.iranamerica.com).ی در منطقه بوده استمرزی برون ها برنامهی پخش اصلسازمان 

های  یزیونتلوی انداز راهی با آمارمنطقه از لحاظ ی فعال در ها رسانهدر دهه گذشته، تعداد 

ی در ملیت امنیت مهم اولویش یافته است. با توجه به افزاینترنت ای به دسترسی و ا ماهواره

ی مغتنم و فرصتتواند  یمینده منطقه آیرگذاری بر تاثیط رسانه با هدف محی به دسترسمنطقه، 

در جنگ عراق اسراتژی طراحی  یکا باشد.آمری زمر برونی ها برنامهی پخش برامقرون به صرفه 

به همین جهت از همان ای گسترده به موازات جنگ نظامی بود.  شده آمریکا، اجرای جنگ رسانه

ای آمریکا به مردم عراق نیز آغاز شد. بالفاصله پس از  روزهای نخست حمله به عراق، هجوم رسانه

است آمریکا و انگلیس با استفاده از کانال  سقوط بغداد، شبکه بی. بی. سی خبر داد که قرار

به سوی » تلویزیونی عراق برای مردم این کشور برنامه پخش کنند. این برنامه جدید تلویزیون

ساعت در روز آغاز کرد. در آغاز کار این برنامه تلویزیونی،  5نامیده شد و کار خود را با « آزادی

ای به مردم عراق قول دادند که  های جداگانه پیامرئیس جمهور آمریکا و نخست وزیر انگلیس در 

 دولتی برپا کنند که نماینده تمام مردم باشد.

 

های رادیویی و  : راه اندازی این شبکه« شبکه تلویزیونی الحره»و « رادیو سوآ»راه اندازی 

را در  های خود ها در حوزه دیپلماسی عمومی بود که برنامه تلویزیونی از دیگر اقدامات آمریکایی

جهت تاثیر گذاری بر اذهان و افکار مردم ساکن منطقه خاورمیانه به ویژه جوانان تنظیم کرده 

ی خود را بر جذب جوانان قرار ها برنامهیلیون دالر، اولویت م 35رادیو سوا با بودجه ساالنه  بودند.

واشنگتن و دبی صورت  ی این رادیو از استودیوهای مستقر درا ماهوارهم( و ا داد. ارسال امواج )اف.

ی این ها برنامهشود.  یمهای مستقر در کلیه کشورهای خاورمیانه تغذیه  یندگینماگیرد و از  یم

: 1383یایی پرور ضی کوتاه خبری است.)ها بخشی غربی و عربی و ها آهنگرادیو متشکل از 

118) 
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 کنگرهیت و نظارت حمابا ، 2004یه فوریلیون دالر در م 62یه بالغ بر اولالحره با بودجه  شبکه

یانه و شمال خاورم کشور 22یکایی با پوشش آمریزیون عرب زبان تلوین نخستیکا به عنوان آمر

ی سیاسی، فرهنگی، هنری، ها برنامهی این شبکه شامل گفتگو، ها برنامهافریقا راه اندازی شد. 

ین اموسسان  ی است.های مستند تاریخ یلمفاخبار ورزشی و اخبار مربوط به زنان، کودکان و 

یان میکا آمرین اقدام بهبود وجهه ا: هدف از کردندیتش اعالم فعالی روزهاین نخستدر  شبکه

ی و حقوق بشر دموکراسی منطقه و دفاع از برایکا آمریرخواهی برخید تاکی منطقه و ها ملت

با پخش یو سوا رادیزیون الحره و تلو کهدهد  یمیقات نشان تحقاست. این در حالی است که 

یاست سیشتر از نهادها، فرهنگ و بی شناخت سوی هدفمند مخاطبان خود را آگاهانه به ها برنامه

ی مهملیانه در واقع خاورمی و موضوعات مهم جاری مسائل خبرکنند. پوشش  یمیت هدایکا آمر

ی داخلی ها رسانهیق طری از عادیط شرادر  کهی است نظرات نقطهینی و ارائه عی طرح مباحث برا

ترین اهداف  یاساسمناسب خود به یکی از  عملکردبا  شبکهین اشوند.  ینمگاه پخش  یچهمنطقه 

ی تاثیرگذاری در مباحث مربوط به صدای معتبر و ارتباط کانالینکه اخود دست یافته است: 

 Powers and El Gody 2009: 49-50)مسایل خاورمیانه باشد.)

 

"پروژه خبرنگاران همراه"
از اقدامات آمریکا در جنگ عراق پروژه خبرنگاران  : یکی دیگر34

ها قبل از شروع جنگ، اقدام به  از ماه« پنتاگون»همراه بود که بر اساس آن وزارت دفاع آمریکا 

های ارتباط جمعی کرد و در طول  گزینش، آموزش و تربیت خبرنگاران خاصی از میان رسانه

ی نظامی ارتش آمریکا حضور داشته و پا به پای جنگ نیز این خبرنگاران همراه در درون واحدها

کردند و برای اولین بار تصاویر زنده عملیات جنگی را برای بینندگان تلویزیون  ها حرکت می آن

مخابره کردند و صحنه جنگ را همانند یک فیلم سینمایی به نمایش درآوردند. در جنگ عالوه بر 

ار نیز در مرز کویت و عربستان مستقر بودند و با خبرنگ 1000نفر( حدود  527خبرنگاران همراه )

نفر خبرنگار اخبار جنگ را گزارش  2000احتساب خبرنگاران شمال عراق و ایران حدود 

 کردند. می

 

حمل  130 -ای سی -همچنین آمریکا با یک دستگاه پخش رادیویی که در هواپیمای دی آی

کرد. پیام رادیو تبلیغاتی  اق برنامه پخش میشد به زبان عربی و به طور مستقیم برای مردم عر می

ها آمده  آمریکا از زیرکی بیشتری نسبت به تبلیغات مستقیم برخوردار بود. در یکی از این پیام

بود: به صدام اجازه ندهید بعد از این آبروی سربازان عراقی را خدشه دار کند. صدام حسین از 
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کند. اکنون تصمیم  ف وی مخالفند استفاده مینیروهای مسلح جهت نابودی افرادی که با اهدا

 (159: 1388-1387بگیرید. )عسگری و دیگران 

 

ها بود.  ها در این جنگ انتشار اعالمیه : یکی دیگر از اقدامات آمریکاییها انتشار اعالمیه

خواند بر  میلیون اعالمیه که مردم را به تسلیم فرا می 2ساعت،  22هواپیماهای این کشور، طی 

ها عالوه بر مردم، نظامیان را هم مخاطب قرار  ز شهرهای مختلف عراق ریختند. این اعالمیهفرا

ها آزادی و دمکراسی  شد در برابر آمریکا که برای آن ها به مردم تذکر داده می داد. در اعالمیه می

قاومت کرد در صورت م آورد مقاومت نکنند و از سوی دیگر به نظامیان اعالم می را به ارمغان می

 ها برخورد خواهد شد و بهترین راه تسلیم شدن در برابر نیروهای ائتالف است.  به سختی با آن

 

ی دیپلماسی عمومی، ظهور  : یکی دیگر از اقدامات آمریکا در زمینه35های جنگی وبالگ

شناخته  36«رسانه جایگزین»ها که در عالم ژورنالیسم به عنوان  های جنگی بود. وبالگ وبالگ

وند، توانستند بسیاری از نقاط خال خبری جنگ را پوشش داده و مخاطبان فراوانی را به ش می

ترهای موسسات خبری و نظامی عبور  ها به دلیل انتشار اخباری که از فیل خود جلب کنند. وبالگ

 (118: 1383نکرده اند، دارای جذابیت خاصی برای مردم هستند. )ضیایی پرور 

 

ردم عراق بدین صورت بود که اگر مداخله نظامی آمریکا بتواند نظم را در نگرش آمریکا ستیزانه م

ی بیابند در آن صورت آمریکا تر مناسبکشور برقرار سازد و مردم وضعیت و شرایط اقتصادی 

تواند فروکش کند. اما پس از گذشت چند ماه از حمله آمریکا به عراق با افزایش  یم 37ستیزی

های برجامانده از جنگ، باعث  یرانیوها و  یخرابه ویژه زنان و کودکان، میزان تلفات غیر نظامیان ب

ی بود که، یک سال ا اندازهافزایش تنفر و بیزاری از آمریکا شد. دامنه احساسات ضد آمریکایی به 

در کل تاریخ آمریکا به عنوان »اظهار داشت:  38پس از حمله آمریکا به عراق، زبیگنو برژینسکی

در عراق « هیچ گاه افکار عمومی جهانی تا این حد ضد آمریکایی نبوده است.یک ملت، تاکنون 

پس از صدام، انتقاد از آمریکا و آمریکا ستیزی به ویژه توسط رهبران مذهبی شیعه و سنی 

ها با ایاالت متحده، کشمکش بر  یعراقتشدید شده است. آمریکا ستیزی بخشی از مبارزه داخلی 

مشارکت در قدرت است. در گفتمان این رهبران، آمریکا ستیزی به  سر سیستم سیاسی و فرایند

ها و سایر نیروهای اشغالگر نمود  یکاییآمری خشن روزانه علیه ها اقدامصورت لفاظی های قوی و 

 (449: 1388یگرید زیابد.) یم
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یج آن در نتا کهی انجام داد نظرسنج.م 2006یکا در اواسط سال آمربرای نمونه وزارت خارجه 

یت مطلق مردم عراق خواهان اکثری نشان داد؛ نظرسنجین اروزنامه واشنگتن پست منتشر شد. 

 که اند کردهیان ب ها آنخود هستند.  کشوریکا، از آمری رهبریروهای ائتالف تحت نی فورخروج 

ی خواهد شد. بر ا فرقهی ها خشونت کاهشیشتر و بیت امنیروهای ائتالف از عراق، باعث نخروج 

درصد مردم خواهان  65 کهدهد  یمی بغداد نشان نظرسنجیج نتازارش واشنگتن پست، اساس گ

 (www.motherjones.com) .یروهای ائتالف از عراق بودندنی فورخروج 

 

 نتیجه گیری

توان گفت که با بررسی دو نمونه افغانستان و عراق، به عنوان دو موضوعی که به  یمدر پایان 

توان این  یمسپتامبر بودند،  11ز ی پس ا دورهست خارجی آمریکا در صورت مستقیم متاثر از سیا

چنین نتیجه گرفت که برنامه های قدرت نرم آمریکا که در قالب دیپلماسی عمومی پس از 

آمریکا و کاهش میزان تنفر و بیزاری )آمریکا ر سپتامبر با هدف بهبود یافتن تصوی 11حمالت 

طقه خاورمیانه از آمریکا طراحی و تنظیم شد، عمالً دچار ستیزی( مردم جهان به ویژه مردم من

 11شکست شده است. تصمیم گیران و سیاستمداران آمریکایی که علت اصلی وقوع حمالت 

سپتامبر را تنفر و بیزاری مردم جهان به ویژه مسلمانان منطقه خاورمیانه از آمریکا و در نتیجه 

ی مفقوده سیاست خارجی آمریکا محسوب  قهحلفقدان عنصری به نام دیپلماسی عمومی که 

ای خود را در پنداشتند، درصدد بر آمدند که برنامه های فرهنگی، آموزشی و رسانه یمشد  یم

با –قالب دیپلماسی عمومی و با هدف بهبود تصویر و جایگاه آمریکا نزد افکار عمومی مردم جهان 

ولی امروزه اگر پس از گذشت حدود یک طراحی و تنظیم نمایند.  -تمرکز بر منطقه خاورمیانه

دهه به قضاوت و ارزیابی این برنامه ها و اقدامات بنشینیم خواهیم دید که این برنامه ها در عمل 

ها و آمارهای موجود میزان تنفر و بیزاری از  ینظرسنجچندان موفق نبوده اند. زیرا براساس 

رشدی فزاینده داشته است.)در دوره  آمریکا در بین این جوامع نه تنها کاهش نیافته بلکه

پتامبر، که س 11ی بعد از  دورهدیپلماسی عمومی آمریکا در توان گفت مطالعاتی مذکور( پس می

پس از یک دوره فترت مجدداً از سوی دولتمردان آمریکایی بکار گرفته شد عمالً دچار شکست 

خود یعنی مهندسی افکار و  شده است. و نتوانسته به اهداف خود و از همه مهمتر هدف اصلی

اذهان مردم منطقه در جهت کاهش میزان آمریکا ستیزی و بهبود تصویر آمریکا نزد مردم این 

منطقه دست یابد. افزایش میزان آمریکا ستیزی براساس آمارها و نظرسنجی های موجود ، تعداد 

.. به خوبی شاهد این مدعا های انتحاری و . یاتعملتلفات نیروهای نظامی آمریکایی و ناتو، تعداد 
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هر استراتژی ارتباطاتی، از باشد که  یمتوان برای این وضعیت برشمرد، این  یماست. دلیلی که 

در مرحله دوم  های فرهنگی، و همچنین برنامه اجتماعی های رسانهتبلیغات گرفته تا پروپاگاند و 

مردم افغانستان و عراق  است. گیرد، در واقع صدای عمل بلندتر از حرف پس از واقعیت قرار می

ابتدا از حمله آمریکا به کشور خود در راستای آزادسازی این جوامع از چنگ طالبان و صدام 

حسین راضی بودند و این دوران را سرآغاز دوران جدیدی برای خود می پنداشتند و لی با گذشت 

ر عمومی جوامعی همچون چند صباحی این امید ها به یاس و نومیدی تبدیل گردید. و نزد افکا

 عراق، افغانستان و سایر کشورهای منطقه، آمریکای آزادگر به آمریکای اشغالگر تبدیل شد.

توان چنین نتیجه گرفت که دیپلماسی عمومی نه تنها نتوانسته به اهداف خود دست  یمبنابراین 

 یابد بلکه منجر به افزایش آمریکا ستیزی در منطقه خاورمیانه گردیده است.
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  .1387،160ی،راهبردمطالعات  پژوهشکده، تهران: یسمترور

ویژه دیپلماسی عمومی  6 کتاب آمریکادر  " دیپلماسی عمومی: سازوکارها و ساختارها،"سینی، حسن. ح

 .72، 1384، تهران: موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین المللی ابرار معاصر، آمریکا

 .1383، ناشر خط سوم،یکا بعد از یازده سپتامبرآمری خارجیاست س. دهشیار، حسین

ی ابرار المللین بیقات تحقی مطالعات و فرهنگ، تهران: موسسه یاآسیکا در آمری خارجیاست س، ..............................

 .1382 ،رمعاص

ین، معی احمدی مهدمترجم محمد  یا و دولت بوش،س عملکردی از سریتی روادولت جنگ؛ . رایزن، جیمز

 . 17، 1387یشه سازان نور،اندی، تهران: ذوالفقاری مهد

ترجمه حسن سعید کالهی و احمد تقی زاده، تهران: سازمان  ،آمریکا ستیزی در جهان اسالم. رید، فتحزیگ

 .1388انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی، 

 . 1381، 8ه ، شماریا منطقهفصلنامه مطالعات  "،ی دولت بوشخارجیاست سی نظری مبان". یع القلم، محمودسر

تهران: موسسه  ،یژه افغانستان پس از طالبانو 3یا آس کتابدر "یکرزای دولت اساسی ها چالش"نوذز.  شفیعی،

 .1383 ی ابرار معاصر،المللین بیقات تحقی مطالعات و فرهنگ

، تهران: موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین یا رسانه: ویژه جنگ ( 2جنگ نرم )ضیایی پرور، حمید. 

 .1383المللی ابرار معاصر، 

سپتامبر: با تاکید بر جنگ  11جنگ نرم آمریکا در حوادث پس از " حمد و محمد اسالم، و یاری شگفتی،عسگری، ا
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، زمستان 21، سال ششم، شماره تخصصی عملیات روانی -فصلنامه علمی " افغانستان، عراق و تنش با ایران،

 .1388و بهار  1387

 "،(یکاآمرعمومی  یپلماسیدیانه )جنگ نرم و ورمخایکایی در آمر یریت احساسات ضدمد". یشانیان، مهساپماه 

 .1387، مهر 65، سال ششم، شماره ماهنامه اطالعات راهبردی

، فصلنامه راهبرد(، 2007-2001یکا )امریاالت متحده ای خارجیاست سیسم در تروریگاه نبرد با جا".یعلی، مختار

 .1387، تابستان 48سال شانزدهم، شماره 

بخش فارسی صدای آمریکا: توفیق یا شکست رسانه تلویزیونی در "جواد اصغری راد،  موسوی، سید محمد علی و

  .155 -160، 1388پاییز  ،7، دوره دوم، شماره فصلنامه تحقیقات فرهنگی "، دیپلماسی عمومی

مطالعات  پژوهشکده، تهران: یخارج ی وداخلسپتامبر: سیاست  11یکای پس از آمریزدان فام، محمود. 

 .9، 1384ی،راهبرد

منابع التین-  

Buckley, Mary, and Robert Singh. The Bush Doctrine and the War on Terrorism. 

Global Responses, Global Consequences. Routledge, 2006. 

Gregory, Anthony.”Iraq, Afghanistan, War, and Money: A Look at Two 

Presidencies”, the Independent Institute, March 2011. 

H. Cordesman, Anthony, The Afghan War - Part Two: Meeting the Challenges of 

2010, Center for strategic and International Studies, September 8, 2010. 

J. Feith, Douglas ,War and Decision: Inside the Pentagon at the Dawn of the War 

on Terrorism ,Harper Collins Publishers, 2008. 

Powers, Shawn and Ahmed El Gody, The Lesson of Al Hurra Television: in Toward 

A New Public Diplomacy Redirecting U. S. Foreign Policy, 2009.  

R.S. Zaharna, "Obama, U.S Public Diplomacy and the Islamic World", World 

Politics Review, March 16, 2009. 
Rubin, Barry, and Judith Colp Rubin ,Anti-Americanism: Terrorism and the 
Middle East ,Oxford University Press, 2002. 

St. Laurent , Janet,"Iraq and Afghanistan: Availability of Forces, Equipment, and 

Infrastructure Should Be Considered in Developing U.S. Strategy and Plans", United 

States Government Accountability Office, February 12, 2009. 

Tarnoff, Curt,. “Afghanistan: U.S. Foreign Assistance,” Congressional Research 

Service, August 12, 2010. 

.منابع اینترنتی  

. 1389شهریور  22، خبر آنالین،سپتامبر و تاثیر آن بر ایران 11تحوالت افغانستان پس از محمد رضا بهرامی،  

  http://www.khabaronline.ir/news.aspx?id=74522قابل دسترس در:
www.germantv.info/GermTVprogramm_en.html  
http://www.iraqiembassy.us/consular-services-2/  

http://web.iranamerica.com/forum/sendmessage.php  

Iraq 101: Every Thing You Want to Know about the War but Were Afraid to Ask", 

available at: http://www.motherjones.com  

http://www.khabaronline.ir/news.aspx?id=74522
http://www.germantv.info/GermTVprogramm_en.html
http://www.iraqiembassy.us/consular-services-2/
http://www.motherjones.com/


 نادر عزیزی بساطی/ علی بستام         ااق توسط قدرت نرم آمریکمهندسی افکار و اذهان جوامع افغانستان و عر

 

201 

 Engineering of Hearts and Minds of Afghanistan and Iraq societies 

by America's soft power 

2001-2010 

Nader AziziBasati 

M.A in Political Sciences 

Ali Bastami 

Researcher of International Issues 

 

Abstract 

Looking for America's military presence in Afghanistan and Iraq after 

the attacks of Sept. 11, 2001, America's foreign policy goalsThe Middle 

East in general and in particular in the two countries, the tools of public 

diplomacy and soft powerhas been used to influence public opinion. 

But anti-American sentiments among the people of Afghanistan and 

Iraq after September 11, because of the contrast between America's 

declared policy and its policies in Afghanistan and Iraq attack, Used by 

America's public diplomacy has not worked. In addition, That America 

sought legitimacy in Afghanistan and Iraq and Proselyted with slogans 

such as liberalization of the country's securityand structures necessary 

for democracy, civil society and civil liberties, with the escalation of 

unrest and insecurity, hatred of America has become. In the present 

study, we sought to examine the question of cultural programs, 

education and media of America to Afghanistan and Iraq to influence 

public opinion in what the goals are and what direction to move in 

order?This hypothesis is based on the public opinion in Iraq and 

Afghanistan by observing the effects of the programs offered by 

America, the judge sitsand fact-based approach to foreign troops in the 

country, creating a community looks at how these forces have to 

provide unsafe and unstable. 
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  پژوهشگر مسایل بین المل 

3
( به برنامه های تحت حمایت دولت اشاره دارد که هدف از آنها Public Diplomacy) دیپلماسی عمومی.  

دن افکار عمومی در کشور های دیگر؛ ابزار اصلی آن نیز انتشار متن، تصاویر اطالع رسانی و یا تحت تاثیر قرار دا
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3۷

(، در اغلب نوشته ها و تحقیقات صورت گرفته دارای دو Anti-Americanismاصطالح آمریکا ستیزی).  

باشد و دیگری انتقادی معنی می باشد؛ یکی خصومت و دشمنی عمیق نسبت به آمریکا و هر آنچه آمریکایی می

قدام های آمریکا در جهان. معنای نخست بیشتر در میان ستیزه جویان و معنای ها و اعقالنی و منطقی از سیاست

 ،آمریکا ستیزی در جهان اسالمفتح، زیگرید. دوم در میان روشنفکران و مردمان خاورمیانه شایع است. ر.ک: 

 .۱3۸۸می، ترجمه حسن سعید کالهی و احمد تقی زاده، تهران: سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسال
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