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ﭘﻴﺸﮕﻔﺘﺎﺭ
تعیین مبانی ،اركان ،ﭼارﭼوﺏ و مسیر پیشرفت كشور در نﻈام مقدﺱ جمهوري اسالمی ایران
باید با مشاركت گسترده و حﻀور همه جانبه دانشمﻨدان ،محققان ،نﺨبگان دانشگاهی و حوﺯوي
و جوانان این مرﺯ و بوم ﺻورﺕ گیرد .به گواه تاریﺦ و تﺠارﺏ گﺬشــته ،پیشــرفتی همه جانبه و
پایدار خواهد بود كه مبانی اسالمی و اﻗتﻀاﺋاﺕ ایرانی در آن توامان مورد توجه باشد.
ایﻨﻚ مركز الگوي اسالمی ایرانی پیشرفت در آستانه اتمام سه سال تالﺵهاي علمی ،تﺨﺼﺼی
و فﮑري درباره پیشــرفت اســالمی ایرانی ،برگزاري نشســتهاي علمی و تﺨﺼﺼی ،تاســیﺲ
اندیشــﻜدههاي مركز ،انتشار ﺻدها مقالﺔ ارﺯشــمﻨد و تهیه نقشه راه تدوین الگو و انﺠام برخی
اﺯ مراحل آن ،در نﻈر دارد با هدﻑ تولید دانﺶ و گســترﺵ و تعمیق ادبیاﺕ موﺿوعی در حوﺯه
الگوي اسالمی ایرانی پیشرفت ،آثاري را به ﺻورﺕ تﻚنگاشتهاي علمی فاخر مﻨتشر نماید .تﻚ
نگاشت نوشتاري تﺨﺼﺼی و نیمه مبسوﻁ است كه توسط یﻚ پﮋوهشگر خبره در یﻚ موﺿوﻉ
خاﺹ نگاشته میشود .تﻚنگاشت اﺯ نﻈر حﺠﻢ و محتوا حد فاﺻل مقاله و كتاﺏ است و نویسﻨده
با پرداﺯﺵ و تحلیل یافتهها و مﻄالعاﺕ تﺨﺼﺼی پیشین و افزودن یافتههاي پﮋوهشی جدید خود
و تحلیل جامﻊ و مﻨسﺠﻢ آنها افقهاي تاﺯهاي را در ﺯمیﻨه مورد بررسی میگشاید.
سلســله تﻚنگاشتهاي الگوي اسالمی ایرانی پیشرفت كه در مﺠلداﺕ مﺨتلﻒ مﻨتشر میشوند،
حاﺻل تالﺵ جمعی اﺯ اســتادان ،اندیشــمﻨدان و محققان دانشگاهی و حوﺯوي است كه مراحل
مﺨتلﻒ نگارﺵ ،ارﺯیابی ،ویراســتاري ،تدوین و انتشــار را با نﻈارﺕ متﺨﺼﺼان و اهل فن گﺬرانده
است و در اختیار ﺻاحﺐنﻈران ﻗرار میگیرد .در پایان اﺯ مساعدﺕها و تالﺵهاي ارﺯنده نویسﻨدگان
تﻚنگاشــتها و داوران و مراكز مﺨتلﻒ علمی و پﮋوهشــی كه ما را در تهیه ،تدوین و انتشار این
سلســله یاري رساندند ،تقدیر و تشﻜر میشود .امید است این محتواي علمی بتواند افقهاي نو و
روشﻨی را در پیﺶ ﭼشﻢ متﺨﺼﺼان دانشگاهی و حوﺯوي بگشاید و هر روﺯ در طی مسیر تدوین
3
و تحقق الگوي اسالمی ایرانی پیشرفت گامهاي بلﻨدتر و استوارتري برداشته شود.
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آزادی اندیشه و منافع ملی جمهوری اسالمی ایران

چکیده
اگرچ��ه در مق��ام ثبوت ،امکان تصور آزادی بهصورت مح��ض و مطلق وجود دارد ،اما در
مقام اثبات ،با یکی از ارزشها و ابعاد وجودی انس��ان انضمامی میشود؛ بهگونهای که در
عالم خارج ،در اثر ترکیب ارزش آزادی با س��ایر ارزشهای انس��انی ،انواع مختلف آزادی
مضاف تحقق مییابد .آزادی اندیش��ه یکی از مهمترین گونههای آزادی مضاف اس��ت که
نقش تعیینکنندهای در کمال و سعادت انسان دارد .از سوی دیگر ،منافع ملی ،بهمعنای
واالترین ارزش و عالیترین آرمانی که جمهوری اسالمی ایران در سیاست خارجی تعریف
و تعقیب میکند ،یکی از ارزشهای حیاتی آن به شمار میرود.
هدف این نوش��تار نسبتس��نجی دو ارزش آزادی اندیشه و منافع ملی جمهوری اسالمی
ایران اس��ت .اس��تدالل خواهد ش��د که تعریف و تعیین محتوا ،عناصر و ارزشهای مقوم
منافع ملی واقعی و تعقیب و تأمین موفق آن مس��تلزم آزادی اندیش��ه در هر دو س��طح
تصمیمگیری و تحلیلگری در سیاست خارجی است .زیرا تعریف ،تعیین ،تعقیب و تأمین
منافع ملی واقعی ،مس��تلزم آزادی تصمیم (توان و امکان انتخاب منافع بهینه) ،تشخیص
(ت��وان و امکان تعیین و ترجیح منافع و ارزشها) ،تصدیق (توان و امکان تعیین مصادیق
منافع و انطباق منافع و ارزشهای انتخابی با منافع و ارزشهای واقعی) ،و تنفیذ (توان و
امکان بهکارگیری بهترین ابزارها و س��ازوکارها) است که در پرتو آزادی اندیشه محقق و
عملی میشود.
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مقدمه
آزادی اندیشه مشتمل بر آزاداندیشی ،یک استعداد فطری و موهبت الهی است؛ استعدادی
که هر انس��ان بماهو انس��ان از آن برخوردار اس��ت و با آن زاده میشود .این استعداد در
ش��رایط مساعد درونی و بیرونی (اعم از طبیعی و اجتماعی) امکان بروز و تحقق مییابد.
ازاینرو ،کلیه س��احتهای وجودی و اجتماعی انس��ان تجلیگاه و عرصه ظهور و بروز آن
است .اما عرصه اجتماع و زندگی اجتماعی بشر بهشدت تحت تأثیر این استعداد و قابلیت
ذاتی انس��ان قرار میگیرد .حوزه سیاس��ت و امر سیاسی نیز بهطور سلبی و ایجابی متأثر
از آزادی اندیش��ه و آزاداندیش��ی میباشد؛ زیرا بود یا نبود آن در عرصه جامعه و سیاست
بهشدت امر سیاسی و نظم سیاسی و بهتبع آن سامان و سازمان سیاسی را متأثر میسازد.
ِ
ساحت عملی و نظری بر سیاست تأثیر میگذارد و
بر این اساس ،آزادی اندیشه در هر دو
به ماهیت ،ابزار ،اهداف و غایت آن شکل میدهد ،بهگونهای که نمیتوان از آزادی اندیشه
س��خن گفت اما از سیاست سخنی به میان نیاورد؛ زیرا سیاست مهمترین وجه و ساحت
حیات اجتماعی انسان است که با اندیشه و تفکر درهمآمیخته است .از میان انواع و ابعاد
مختلف سیاس��ت و زندگی سیاس��ی نیز سیاس��ت خارجی از اهمیت ،منزلت و ضرورت
افزونتری برخوردار اس��ت؛ زیرا مرگ و زندگی یک ملت و کش��ور درگرو آن اس��ت .پس
سیاست خارجی مستلزم اندیشه بسیار و زیاد اندیشیدن است .در کانون سیاست خارجی
(اعم از نظری و عملی) نیز منافع ملی (اعم از مفهوم تحلیلی و ارزش کانونی) قرار دارد.
این نوش��تار در پی پرداختن به رابطه و نسبت بین آزادیِ اندیشه و منافع ملی جمهوری
اسالمی ایران است؛ رابطهای که شاید در نگاه نخست چندان معنادار و مهم به نظر نیاید،
اما همانگونه که توضیح داده خواهد شد ،ارتباط وثیق و استواری بین این دو برقرار است
که باید مورد تفکر و تأمل اندیش��هورزان آزاده و آزاداندیش��ان متعهد قرار گیرد .واکاوی 9
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نس��بت بین آزادی اندیش��ه و منافع ملی جمهوری اس�لامی ایران ،خود مستلزم تبیین،
هرچند مختصر و مجمل ،این دو مفهوم اس��ت .از اینرو ،نخست به تبیین نظری مفهوم
آزادی اندیشه و منافع ملی بهطور عام و جمهوری اسالمی ایران بهطور خاص میپردازیم
تا زمینه نسبتسنجی این دو فراهم آید.
معنا و مفهوم آزادی اندیشه
«آزادیِ اندیشه» ،بهلحاظ واژگانی از دو واژه «آزادی» و «اندیشه» تشکیل شده است .از
نظر مفهومی نیز «آزادیِ اندیشه» از نوع آزادیهای مضاف است که ارزش انسانی اندیشه
را ب��ا ارزش آزادی در ه��م میآمیزد ،بهگونهای که تعریف و تبیین آزادی اندیش��ه بدون
توضیح دو مفهوم آزادی و اندیش��ه میس��ر و ممکن نخواهد بود .از اینرو ،تالش میشود،
مفهوم آزادی اندیشه بر مبنای تعریف دو مفهوم آزادی و اندیشه تبیین گردد.
در جهانبینی اس�لامی ،آنگونه که استاد مطهری استدالل میکند ،آزادی بهعنوان یک
حق فطری و الهی ،گوهر انس��ان اس��ت ،زیرا «بشر مختار و آزاد آفریده شده است ،یعنی
به او عقل و فکر و اراده داده ش��ده است» (مطهری ،1374 ،ج  .)385 :1ازاینرو« ،آزادی
یعنی اختیار ،و انس��ان در میان موجودات تنها موجودی اس��ت که خود باید راه خود را
انتخاب کند» (مطهری .)347 :1367 ،این آزادی و اختیار ش��امل کلیه ش��ئون فردی و
اجتماعی انسان حتی دین و عقیده نیز میشود .بهطوریکه «از نظر اسالم ،اعتقاد و ایمان
به خدا مساوی است با اینکه انسان آزاد و مختار باشد» (مطهری .)7 :1370 ،کوتاه سخن
آنکه« ،آزادی یعنی اینکه مانع برای بروز استعدادهای کلی افراد بشر وجود نداشته باشد»
(مطهری.)54 :1367 ،
تعریف استاد مطهری از آزادی ،بیانگر و معرف آزادی منفی است ،درحالیکه آزادی مثبت
بهمعنای وجود شرایطِ مس��اعد برای فعلیت یافتن استعدادها فطری بشر در جهت کمال
انس��انی را نیز باید ملحوظ داش��ت (مقایس��ه کنید با :برلین .)237-236 :1368 ،بر این
اس��اس ،با تلقی آزادی منفی و آزادی مثبت بهعنوان دو وجه و مرتبه آزادی ،و نه دو نوع
مستقل از آزادی ،میتوان آن را اینگونه تعریف کرد :وجود شرایط الزم و نبود موانع درونی
و بیرونی برای فعلیت یافتن استعدادهای فطری بشر جهت رسیدن به کمال انسانی.
 10بنابرای��ن در تعریف و درک معن��ا و مفهوم آزادی ،عالوه بر انس��ان بهعنوان فاعل مختار
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و صاحب اراده ،باید س��ه عنصر اس��تعدادها و توانایی انس��ان ،شرایط مساعد و مناسب ،و
نبود موانع و محدودیتهای بروز و بارور ش��دن آن را مورد توجه قرار داد .بهعبارتدیگر،
آزادی بر پایه اس��تعداد ،امکان ،اراده ،اختیار ،انتخاب و عقل تعریف میشود .انسان دارای
استعدادهای فراحیوانی است که باید در حیات فردی و اجتماعی او شکوفا شده و فعلیت
یابد .استعدادهای انسانی از یک سو دربرگیرنده احساسات ،عواطف ،تمایالت و گرایشهای
متعالی انسانی و از دیگر سو شامل اندیشهها ،ادراکها و دریافتها است .انسان در تحقق
و به فعلیت رساندن این استعدادها با دو دسته از شرایط مساعد یا موانع درونی و بیرونی
مادی و غیرمادی یا طبیعی و اجتماعی روبهروست.
ازاینرو ،دو نوع آزادی معنوی و آزادی اجتماعی قابل تصور است .آزادی اجتماعی بهمعنای
وجود شرایط اجتماعی مادی و غیرمادی مساعد برای شکوفایی و بروز استعدادهای فطری
انسان از یک سو و فقدان موانع برای فعلیت یافتن آنها از سوی دیگر است .آزادی معنوی
نیز بهمعنای حاالت مساعد درونی برای غلبه بر هواهای نفسانی و غرایز حیوانی و شهوات
است که عقل انسان را به اسارت میکشد .لذا« ،آزادی معنوی برخالف آزادی اجتماعی،
آزادی انسان ،خودش از خودش است .آزادی اجتماعی ،آزادی انسان است از قید و اسارت
افراد دیگر ،ولی آزادی معنوی آزادی انس��ان از قید و اس��ارت خودش اس��ت” (مطهری،
 .)32 :1368این امر بدان معناس��ت که انس��ان ممکن اس��ت از موانع و محدودیتهای
اجتماعی برای ش��کوفایی استعدادهایش آزاد باش��د ولی اسیر نفسانیات ،غرایز و شهوات
خود باشد که از بارور شدن و بروز آنها جلوگیری نماید.
فکر و اندیشه نیز فطری و ذاتی انسان است .انسان بهعنوان موجود مختار و عاقل صاحب
فکر و اندیشه است .ازاینرو ،همه افراد بشر از میزانی از تفکر و تعقل برخوردارند ،هرچند
همه انسانها به یک میزان از فکر و اندیشه برخوردار نیستند که استعدادش در فطرت و
ذات آنان به ودیعه گذاش��ته شده است .در حقیقت« ،فکر قوهای است در انسان ناشی از
عقل داش��تن .انس��ان زیرا یک موجود عاقلی است ،موجود متفکری است ،قدرت دارد در
مسائل تفکر کند» (مطهری.)92 :1364 ،
بر این اس��اس ،ارتباط منطقی تنگاتنگی بین آزادی و اندیش��ه وج��ود دارد .زیرا ،اوالً،
همانط��ور ک��ه در تعریف آزادی آم��د ،آزادی یعنی اختیار؛ و مختار بودن انس��ان نیز
بهمعنای داش��تن عقل و فکر اس��ت ،بهگونهای که هر انس��ان مختار ،متفکر و عاقل نیز 11
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میباشد .ثانیاً ،مهمترین وجه و بعد استعدادهای انسانی ،ادراکها و اندیشههاست .پس
وجود هرگونه مانع و رادعی برای ش��کوفایی و بروز اندیشه انسانی بهمثابه فقدان آزادی
اس��ت .درواقع «آزادی تفکر ناش��ی از همان استعداد انس��انی بشر است که میتواند در
مسائل بیندیشد .این استعداد بشری حتماً باید آزاد باشد .پیشرفت و تکامل بشر درگرو
این آزادی است» (مطهری.)7 :1370 ،
ِ
نس��بت اس��تواری بین آزادی اندیشه و آزاداندیشی وجود دارد ،بهطوریکه در
بیتردید
یک تلقی و برداش��ت این دو مس��اوی و مترادفاند و نسبت اینهمانی بین آنها برقرار
ِ
وصف اندیش��ه و معطوف به شرایط درونی و بیرونی بروز و ظهور آن
اس��ت ،زیرا هر دو
در عالم خارج هستند .اما به نظر نویسنده آزادی اندیشه مستلزم و متضمن آزاداندیشی
اس��ت .بهگونهای که ،از یک س��و ،بنا بر تعریف ،آزادی اندیشه بهمعنای امکان و فقدان
موانع و محدودیتهای اندیش��ه و تفکراست .ازاینرو ،در آزادی اندیشه ،موضوع کانونی
و عنصر اصلی امکان و نبودن موانع و محدودیتهای درونی و بیرونی «اندیش��یدن» و
ابراز «اندیشه» انسانی است.
از سوی دیگر ،آزاداندیشی ناظر بر چگونگی و شیوه اندیشیدن بهصورت صادق و کاشف از
حقیقت است .بهویژه در آزادی اندیشه ،بهمعنای مصطلح و رایج ،تأکید و تمرکز بر فقدان
موانع بیرونی و اجتماعیـ سیاس��ی اندیش��یدن و ابراز آن اس��ت .اما در آزاداندیشی ،بیش
از ام��کان و فق��دان موانع بیرونی ،بر امکان و نبود موانع درونی اندیش��مند و متفکر تأکید
میگردد .به سخن دیگر ،آزاداندیشی مستلزم و متضمن پرهیز از شهوات ،غرایز و نفسانیات
تعقل فطریِ صادق میشود .پس آزاداندیشی بیش از هر چیز درگرو
است که مانع تفکر و
ِ
انس��ان آزاداندیشی نیازمند آزادی اندیشه
آزادی معنوی اس��ت .اما تردیدی نیست که هر
ِ
اس��ت .پس آزادی اندیش��ه مستلزم آزاداندیشی است و بدون آن انسان و جامعه به سامان
نمیشود .بر این اساس ،آزادی اندیشه عبارت است از امکان و توانایی اندیشیدن ،در پرتو
وجود شرایط الزم و نبود موانع درونی و بیرونی ،برای رسیدن به کمال و سعادت انسانی.
مختصات و الزامات آزادی اندیشه
بر پایه تضامن و یا اینهمانی آزادی اندیش��ه و آزاداندیشی ،آزادی اندیشه از ویژگیها و
 12الزامات خاصی برخوردار است که ذی ً
ال مهمترین آنها بهطور اجمال توضیح داده میشود.
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محیط روانی و بیرونی مساعد
اول ،آزادی اندیش��ه بهواس��طه عنصر کانونی آن یعنی آزاداندیش��ی یک حالت درونی و
ی��ک ملکه ذاتی و فطری اس��ت ک��ه در وضعیت خاص درونی (محیط روانی) و ش��رایط
بیرونی و ساختاری مادی و غیرمادی (محیط عملیاتی) مشخص و معینی حاصل میشود،
بهگونهای که برای دستیابی به این ملکه که نوعی تقوای فکری و معرفتی به شمار میرود،
هر دو محیط روانی و عملیاتی باید مهیا و مناس��ب باش��د .بهعبارتدیگر ،هم اندیشهورز
باید واجد صفات و ملکات حسنه باشد و هم شرایط ساختاری و اجتماعی مادی و معنوی
مستعد شکوفایی و ابراز فکر و اندیشه باشد .ازاینرو ،میتوان ادعا کرد که آزادی اندیشه
بیش از آنکه وجه س��لبی داشته باشد یک ام ِر ایجابی است .یعنی تنها نبود موانع درونی
و بیرونی برای تحقق آزادی اندیشه کفایت نمیکند ،بلکه مستلزم وجود حاالت درونی و
شرایط مناسب و مساعد بیرونی نیز میباشد.
آزادگی
دوم ،در تکوین و تحقق آزادی اندیش��ه اهمیت و اولویت وجود حاالت درونی از ش��رایط
بیرونی بیش��تر اس��ت .زیرا درصورتیکه صاحب اندیش��ه از تقوا و ملکات حس��نه درونی
برخوردار نباشد ،محیط عملیاتی و خارجی مناسب ظهور و بروز اندیشه نمیتواند موجب
آزاداندیشی شود که در کانون آزادی اندیشه قرار دارد .ولی اگر انسان آزادی ذاتی و معنوی
خود را حفظ کرده باش��د ،حتی اگر محیط عملیاتی و شرایط خارجی نیز مساعد نباشد،
واجد صفت آزاداندیشی بوده و از آزادی اندیشه ذاتی برخوردار است.
ازاینرو ،آزادیِ اندیشه و آزاداندیشی مستلزم و متضمن آزادگی است ،بهطوریکه آزادگی
الزمه و پیشش��رط آزادی اندیشه و آزاداندیشی است و بدون آن تحقق نمییابد .لذا ،هر
انس��ان آزاداندیش��ی باید آزاده و از آزادی معنوی برخوردار باشد .البته این امر ،بدان معنا
ِ
نیس��ت که شرایط بیرونی انسان برای تحقق عملی آزادی اندیشه ضرورت ندارد ،بلکه بر
این امر داللت دارد که اولویت و اهمیت حاالت و ملکات درونی بیشتر است ،زیرا شرایط
مطلوب برای آزادی اندیشه و آزاداندیشی وجود شرایط مقتضی درونی و بیرونی بهصورت
توأمان میباشد.
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عدم تعین و زوالپذیری
سوم ،آزادی اندیشه و آزاداندیشی مانند هر امر فطری دیگر میتواند در اثر وجود شرایط
مساعد و مناسب درونی و بیرونی انسانی تقویت و تثبیت شود .اما از سوی دیگر ،همانگونه
ک��ه امکان انحراف از فطرت در اثر غلبه غریزه و ش��هوات وجود دارد ،در اثر از بین رفتن
آزادی معنوی و ش��رایط نامس��اعد بیرونی ،آزاداندیش��ی و آزادی اندیشه نیز زایل شده و
محقق نخواهد شد .زیرا انسان موجودی مختار و صاحب اراده است که میتواند بهمقتضای
فطرت انس��انی یا ش��هوات حیوانی عمل نماید .پس همه انس��انها فطرتاً آزاداندیش و با
اس��تعداد آزادی اندیش��ه به دنیا میآیند ،ولی همگی آزاداندیش از دنیا نمیروند .آزادی
اندیش��ه و آزاداندیش��ی مانند هر امر فطری دیگر نیازمند تزکیه و تهذیب نفس بهمعنای
تقوای الهی است.
تعلق به همه انسانها
چهارم ،از آنجا که هر دو جز ِء آزادی اندیشه ،یعنی آزادی و اندیشه ،ذاتی هر انسان مختا ِر
عاقلی است ،درنتیجه ،مربوط و متعلق به همه انسانهاست .بهگونهای که انسان به ماهو
انسان بهطور فطری آزاداندیش بوده و از استعداد و حق آزادی اندیشه برخوردار است؛ مگر
اینکه در اثر ش��رایط درونی و بیرونی آن را از دس��ت بدهد .ازاینرو ،هر انسانی به فراخور
اندیش��هاش میتواند به آزاداندیش��ی متصف گردد و اندیش��هاش را آزادانه ابراز دارد .ولی
اینگونه نیست که هر انسان متفکر و اندیشمندی لزوماً آزاداندیش نیز باشد.
همچنین نسبت مس��تقیم و اینهمانی بین میزان اندیشه و آزاداندیشی و آزادی اندیشه
وجود ندارد .یعنی اینگونه نیس��ت که هرچه اندیش��ه ورزی بیشتر باشد به همان میزان
آزاداندیشی و آزادی اندیشه نیز بیشتر باشد .چه بسیار اندیشهورزانی که آزاداندیش نیستند
و اندیشه خود را آزادانه بیان نمیدارند و چه بسیار غیر اندیشمندانی که آزاداندیشاند و
آراء خود را ابراز میدارند .بااینحال ،تردیدی نیست که آزادی اندیشه و آزاداندیشی ارتباط
بیش��تری با اندیشهورزان و اندیش��مندان دارد .زیرا آزادی اندیشه و آزاداندیشی مقتضای
حال کسانی است که بیش و پیش از دیگران میاندیشند.
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تعلق به عمل و نظر
پنجم ،از آنجا که اندیش��ه و فکر صرفاً انتزاعی نبوده بلکه انضمامی و معطوف به جهان
خارج و عمل نیز میباش��د ،آزادی اندیش��ه و آزاداندیشی نیز تنها به حوزه اندیشه محض
منحصر و محدود نمیش��ود .بهبیاندیگر ،همانگونه که حکمت به دو نوع نظری و عملی
تقسیم میشود ،آزادی اندیشه و آزاداندیشی نیز در هر دو حوزه عمل و نظر تجلی و تبلور
مییابد.
ازاینرو ،صاحبان اندیش��ه محض و اندیش��ه کاربردی و عملی هر دو میتوانند متصف به
صفت آزاداندیش��ی و محق آزادی اندیشه باشند .پس اگر سیاست بهمعنای تدبیر شئون
و امور اجتماعی انسان در حوزه حکمت و اندیشه عملی قرار گیرد ،خود مهمترین عرصه
آزادی اندیش��ه و آزاداندیشی است .پرواضح اس��ت که علم سیاست نیز بهعنوان یک نوع
حکمت نظری خود موضوع آزاداندیش��ی و آزادی اندیش��ه میباشد .پس هر دو دسته از
سیاس��تدانان و سیاستمداران میتوانند و باید آزاداندیش باشند و اندیشه خود را آزادانه
بیان دارند تا سیاست به سامان شود .در این میان آزادی اندیشه و آزاداندیشی در سیاست
خارجی ضرورت و اهمیت بسیاری دارد.
آزادی بیان
شش��م ،از آنجا که اندیش��ه و فکر صرفاً انتزاعی نبوده بلکه انضمامی و معطوف به جهان
خارج و عمل نیز میباش��د ،رابط��ه وثیقی بین آزادی اندیش��ه و آزادی بیان وجود دارد.
بهگونهای که آزادی بیان الزمه آزادی اندیش��ه اس��ت .زیرا اندیشه وجودی ذهنی دارد و
زمانی وج��ود و نمود خارجی پیدا میکند که بیان گردد .البته بیان بهمعنای عام مدنظر
است که عالوه بر گفتار ،شامل کردار و کنش گفتاری نیز میشود.
تالزم اسالم و آزادی اندیشه
ِ
هفتم ،نهتنها هیچ تعارضی و تنافی بین اس�لام و آزادی اندیش��ه و آزاداندیش��ی وجود
ندارد ،بلکه آنها الزم و ملزوم یکدیگرند .زیرا اوالً ،اسالم دینی فطری است که نمیتواند
با آزادی اندیش��ه و آزاداندیش��ی نیز که فطری است تعارض داشته باشد .بهطوریکه این
دو امر فطری بهجای نفی دیگری ،همافزا و اثباتکننده یکدیگرند .ثانیاً ،پذیرش اس�لام 15
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مبتنی بر انتخاب آگاهانه و تعقلی اس��ت .بهطوریکه انسان باید با تفکر و تعقل به اسالم
ایمان بیاورد .ثالثاً در اسالم تفکر و تعقل نهتنها منع نشده است بلکه واجب و نوعی عبادت
اس��ت .ازاینرو ،هر مسلمانی مانند انس��انهای دیگر فطرتاً و ذاتاً آزاداندیش و دارای حق
آزادی اندیشه است.
معنا و مفهوم منافع ملی
پرس��ش اساس��ی دیگر آن اس��ت که معنا و مفهوم منافع ملی جمهوری اس�لامی ایران
چیس��ت و عناصر و مصادیق آن کدامند؟ به س��خن دیگر ،منافع ملی جمهوری اسالمی
ایران چگونه تعریف میشود و ارزشهای آن کدامند؟ زیرا برای تبیین رابطه و نسبت بین
آزادی اندیشه و منافع ملی ،نخست باید منافع ملی را تعریف و عناصر و ارزشهای مقوم
و مکون آن را تعیین کرد.
تعریف
منافع ملی یکی از مفاهیمی اس��ت که کاربرد گس��تردهای در تحلیل و تبیین سیاس��ت
خارجی کش��ورها دارد .اما بهرغم اس��تفاده فزاینده از منافع مل��ی بهعنوان ابزار توجیه و
تحلیل سیاس��ت خارجی در حوزه عملی و نظری ،ای��ن مفهوم کماکان مبهم باقی مانده
است .افزون بر این ،ماهیت و هویت انقالبی و اسالمی جمهوری اسالمی ایران بر ابهامات
و پیچیدگیهای مفهومی و مصداقی منافع ملی آن میافزاید .لذا رویکردها و رهیافتهای
متعدد ،متناقض و متعارضی در مورد مفهوم و مدلول منافع ملی جمهوری اسالمی شکل
گرفته اس��ت .هر یک از این دیدگاهها بر ابعاد ،عناصر و وجوه خاصی از منافع ملی ایران
تأکید میورزد (برای توضیح بیشتر ر ک :فصلنامه مطالعات راهبردی ویژهنامه.)1380 ،
رهیافت قیاس��ی ،منافع ملی جمهوری اس�لامی را بهصورت انتزاعی و کلی تعریف کرده و
مصادی��ق آن را صیان��ت از نفس یا بقاء ،حاکمیت ملی ،اس��تقالل ،تمامیت ارضی ،امنیت
نظامی ،توس��عه و رف��اه اقتصادی تعیین میکنند .رویکرد اس��تقرایی ،منافع ملی ایران را
آن دس��ته از اهداف و ارزشهای ملی تعریف میکند که دس��تیافتنی و تحققپذیر است
و مصادیق آن را بهصورت اس��تقرایی از طریق بررسی عملکرد سیاست خارجی جمهوری
 16اس�لامی بهطور در زمانی معین میکند .از طرف دیگر ،عینیگرایی منافع ملی جمهوری
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اسالمی ایران را واقعیت عینی میدانند که برحسب قدرت یا امنیت ملی آن تعریف میشود.
ذهنیگرایی ،برعکس ،استدالل میکند که منافع ملی جمهوری اسالمی ایران ارزشهایی
است که تصمیمگیرندگان ملی بهعنوان برآیند منافع جمعی ملت و جامعه برمیگزینند و
در تصمیمات و سیاستهای اتخاذی آنان به نمایندگی از ملت ایران تبلور و تجلی مییابد.
بیناذهنیگرایی منافع ملی جمهوری اسالمی ایران را برحسب ارزشهایی تعریف میکند
که بهصورت بیناذهنی در ذهنیت جمعی ایرانیان تکوین یافته و تعقیب و تأمین آنها در
سیاست خارجی را الزم و ضروری میدانند (دهقانی فیروزآبادی.)135 :1386 ،
این اختالفنظرها ناش��ی از ارزش محور بودن منافع ملی اس��ت؛ یعنی اختالف در مورد
اینکه چه ارزش��ی برای ملت ایران بهترین و مهمترین اس��ت .شاخصه ارزشی منافع ملی
باعث میشود که تحلیلگر و تصمیمگیرنده بر اساس آنچه خود بهترین ارزش برای ملت و
کشور میداند ،دست به قضاوت ارزشی بزند .حتی اگر منافع ملی را یک واقعیت عینی نیز
بدانیم ،باز این امر به قوت خود باقی است .زیرا تحلیلگر و تصمیمگیرنده است که نهایتاً
در مورد میزان انطباق تصمیم و عملکرد سیاس��ت خارجی با آن واقعیت عینی قضاوت و
داوری میکند .مث ً
ال ،یک ملیگرای لیبرال و یک اس�لامگرا ،دو تعریف و داوری متفاوت
از منافع ملی ایران دارند ،زیرا در دو نظام ارزش��ی و هنجاری مختلف میاندیش��ند رفتار
میکنند و به واقعیتها مینگرند.
مهمترین کارکرد مفهوم منافع ملی ،توصیف و تعیین اهداف و ارزشهای اساسی و بنیادی
برای رفتار جمهوری اسالمی ایران در عرصه سیاست خارجی و روابط بینالملل میباشد.
اندیش��ه و معنای تمایز و تفاوت از دیگر کشورها و بهدنبال آن حفظ ارزشهای کشور در
رابطه با س��ایر بازیگران بینالمللی نیز در این مفهوم نهفته اس��ت .در نتیجه ،تالش برای
حفظ ارزشها و ویژگیهای ملی (اعم از ایرانی و اسالمی) در برابر بیگانگان ،معنای اولیه
منافع ملی است.
ازای��نرو ،میتوان گفت منافع ملی جمهوری اس�لامی ایران عالیترین اهداف و واالترین
ارزشهایی (مادی و معنوی) است که در چارچوب نظام هنجاری و ارزشی جامعه مسلمان
ایران بهصورت بیناذهنی تعیین و تعریف میشود .به عبارت دقیقتر ،منافع ملی جمهوری
اس�لامی ایران عبارت اس��ت از آرمان ،آمال ،آماج ،ارزشها و نیازهای ادراکی جمهوری
اسالمی ایران بهعنوان یک ملت-دولت دارای حاکمیت در رابطه با سایر بازیگران بینالمللی 17
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که بهصورت بیناذهنی تکوین و تعریف میشود.
بنابراین ،در تعریف و تعیین منافع ملی جمهوری اسالمی ایران چند اصل را باید رعایت
کرد .اول ،نظام ارزشی و هنجاری که ارزشهای ملی از آن نشأت میگیرد را باید مدنظر
ق��رار داد .دوم ،آرمانها ،ارزشها ،انتظارات و هنجاره��ای ملی را که بهصورت بیناذهنی
س��اخته و پذیرفته شده و ملت ایران تأمین آن از طریق سیاست خارجی الزم و ضروری
میپندارند  ،باید لحاظ کرد؛ بهگونهای که برداشت و تلقی مردم از ارزشی که بهعنوان یک
منفعت ملی در سیاست خارجی پیگیری میشود ،سازگار و همسان باشد .سوم ،ماهیت و
هویت اسالمی نظام جمهوری اسالمی را باید ملحوظ داشت؛ زیرا هویت اسالمی جمهوری
اسالمی ایران نقش تعیینکنندهای در تعیین و تعریف منافع ملی ایران ایفا میکند .این
بدان معناست که در تعریف و تبیین عناصر و مصادیق منافع ملی ایران باید هر دو دسته
از ارزشهای اس�لامی و ایرانی را لحاظ کرد .این ارزشها به دو دسته مادی یا ملموس و
غیرمادی یا ناملموس تقسیم میشوند (دهقانی فیروزآبادی 24 :1387 ،ـ .)12
بااینوجود ،همانگونه که بیان شد ،همواره این اختالفنظر وجود داشته است که مهمترین
ارزشها ،نیازها و آماج جمهوری اسالمی کدامند و چگونه تعریف میشوند .زیرا اینگونه
نیس��ت که آمال و آرزوهای تکتک افراد جامعه مس��تقیماً بهص��ورت منافع ملی درآید.
بهعبارتدیگر ،امیدها ،آرزوها و رؤیاها با منافع عملی و عینی یکس��ان نیستند .بنابراین،
منافع ملی را باید برحسب عناصر و ارزشهای مقوم و مکون آن تعریف و تبیین کرد.
عناصر و ارزشها
ارزشه��ا و عناصر تش��کیلدهندة منافع ملی جمهوری اس�لامی ای��ران را ،مانند دیگر
کش��ورها ،میتوان بهصورت قیاس��ی و از طریق استدالل منطقی تعریف و تعیین کرد .بر
اساس یک تعریف و تلقی ،مهمترین عناصر و ارزشهای مقوم منافع ملی ایران عبارتاند
از بقای ملی یا حفظ موجودیت کشور که برحسب تمامیت ارضی ،استقالل و حفظ نظام
سیاسی و نهادهای اصلی حکومتی ،خودکفایی یا خوداتکایی ،وجهه و اعتبار بینالمللی و
خوداتساعی .از منظری دیگر ،منافع ملی جمهوری اسالمی ایران را میتوان در سه ارزش
و منفعت تقلیلناپذیر تقسیم کرد :بقای فیزیکی بهمعنای ادامه حیات مردم و ملت ایران
 18و نه ضرورتاً و صرفاً حفظ سرزمین و حاکمیت؛ آزادی ،یعنی توانایی و آزادی عمل مردم
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مسلمان ایران در انتخاب نوع حکومت و اعمال حقوق فردی که بهوسیله قانون تعریف و
تعیین شده و دولت از آن پاسداری میکند؛ رفاه اقتصادی.
بر این اس��اس ،منافع ملی جمهوری اس�لامی ایران ،همانند سایر کش��ورها ،از دو دسته
از عناصر و ارزشهای مادی و غیرمادی یا ناملموس تش��کیل ش��ده اس��ت .منافع مادی
و ملموس بهمعنای ش��رایط یا امتیازات ملموس و عینی مانند تمامیت ارضی و توس��عه
اقتصادی اس��ت .ارزشهایی زیرا فرهنگ ،آزادی ،اعتبار بینالمللی ،استقالل و حاکمیت
ملی که ناظر بر چگونگی احس��اس و تلقی ملت ایران از خود اس��ت نیز عناصر معنوی و
غیرملموس منافع ملی ایران به ش��مار میروند .مهمتری��ن ارزشها و عناصر منافع ملی
جمهوری اسالمی ایران را به این شرح میتوان تلخیص و تبیین کرد.
حفظ امنیت ملی
مهمتری��ن ،حیاتیترین و فوریتری��ن ارزش و منفعت جمهوری اس�لامی ایران ،حفظ
الملل غیرمتمرکز و فاقد حکومت
موجودیت و تأمین امنیت ملی کشور است .در نظام بین ِ
یا اقتدار مرکزی که نمیتواند از تجاوزگری جلوگیری کند ،اولین منفعت و هدف ،ارجحیت
و اولویت جمهوری اسالمی ایران ،مانند سیر کشورها ،حفظ امنیت ملی و صیانت از کشور
است (هالس��تی ،)225-221 :1373 ،زیرا بدون تأمین امنیت ملی و بقای کشور ،تحقق
سایر منافع و اهداف ملی غیرممکن خواهد بود .بنابراین ،امنیت و ادامة حیات جمهوری
اسالمی ایران در نظام بینالملل ،پیششرط و پیشنیاز سایر منافع و اهداف آن است.
امنیت ملی عبارت است از فقدان تهدیدات علیه ارزشی مکتسب جمهوری اسالمی ایران
و عدم احساس تهدید نسبت به آنها .بیتردید ،حیاتیترین و مهمترین ارزش ملی ،حفظ
موجودیت و بقای کش��ور اس��ت .موجودیت و بقای جمهوری اسالمی ایران نیز برحسب
حف��ظ تمامیت ارضی ،حاکمیت ملی و اس��تقالل و ادامه حیات مل��ت و نظام جمهوری
اسالمی تعریف میگردد؛ بهگونهای که اصل سوم قانون اساسی نیز مهمترین وظیفة ارتش
جمهوری اسالمی ایران را «پاسداری از استقالل و تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسالمی
کشور» تعیین میکند .امام خمینی (ره) نیز فرمودهاند« :دفاع از اسالم و ایران برای همه
قشرها از اهم واجبات دینی است» (به نقل از :روزنامه اطالعات.)1365 ،
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حفظ تمامیت ارضی
قلمرو و سرزمین یکی از اجزاء و عناصر تشکیلدهندة دولت ـ ملت است ،بهطوریکه بی آن
دولت شکل نمیگیرد و با از دست رفتن آن کشور نیز از بین خواهد رفت .بنابراین ،طبیعی
است که جمهوری اسالمی ایران برای حفظ موجودیت خود باید سرزمین و تمامیت ارضی
کشور را حفظ نماید (سریع القلم .)1379 ،بر همین اساس ،در قانون اساسی تصریح شده
اس��ت که یکی از اهداف و وظایف دولت جمهوری اسالمی و در رأس آن سیاست خارجی
حفظ وحدت سرزمینی و تمامیت ارضی کشور است .عالوه بر اصولی که ذکر شد ،در اصول
 100 ،78و  152نیز بر ضرورت حفظ تمامیت ارضی کش��ور تأکید شده است .اصل 176
نیز یکی از اهداف تشکیل شورای عالی امنیت ملی را «تأمین تمامیت ارضی» کشور تعریف
میکند .بهویژه اصل  152بهروشنی بیان میدارد که «سیاست خارجی جمهوری اسالمی
ایران بر اساس  ...حفظ  ...تمامیت ارضی کشور  ...استوار است» .اصل نهم نیز حفظ تمامیت
ارضی ایران را وظیفه دولت و آحاد ملت میداند.
بهطورکلی تمامیت ارضی جمهوری اسالمی ایران ،همانند سایر کشورها ،ممکن است به
دو صورت تهدید ش��ود .نخست ،در اثر شکلگیری احساسات و جنبشهای تجزیهطلبانه
در داخل کشور .دوم ،حمله نظامی یا اقدامات خارجی جهت اشغال یا جدا کردن بخشی از
خاک ایران .جمهوری اسالمی ایران در طول حیات خود هر دو نوع تهدید را تجربه کرده
است .تحرکات تجزیهطلبانه در مناطق مرزی با حمایت بیگانگان ،در سالهای نخستین
پیروزی انقالب اس�لامی ،بارزترین نمونه تهدیدات نوع اول به ش��مار میرود .تجاوز رژیم
بعث عراق به جمهوری اسالمی ایران در شهریورماه  1359بهمنظور تجزیه بخشهایی از
سرزمین ایران ،نمونه گویای تهدیدات نوع دوم است .ادعاهای امارات عربی متحده نسبت
به جزایر س��هگانه ایرانی ابوموس��ی ،تنب بزرگ و کوچک نمونة دیگری از این تهدیدات
خارجی است .دفاع همهجانبه و موفقیتآمیز جمهوری اسالمی از تمامیت ارضی و وحدت
سرزمینی ایران ،حاکی از اولویت و اهمیت این منفعت و هدف در سیاست خارجی است.
حفظ حاکمیت ملی و استقالل
دومی��ن منفعت و ارزش ملی جمهوری اس�لامی ،در چارچوب تأمین بقاء و امنیت ملی،
 20حفظ حاکمیت ملی و اس��تقالل کشور است ،زیرا حاکمیت ملی نیز یکی دیگر از عناصر
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و مؤلفههای مقوم دولت جمهوری اس�لامی ایران اس��ت ،اما بهعلت نقض حاکمیت ملی
ایران توسط استعمارگران و بیگانگان در تاریخ معاصر و همچنین ماهیت ضداستعماری و
ضداس��تکباری انقالب اسالمی ،این هدف اهمیت بهسزایی در سیاست خارجی جمهوری
اس�لامی دارد .اس��تقاللخواهی یک��ی از محورها و اه��داف اصلی انقالب اس�لامی بود،
بهطوریکه در ش��عارهای اصلی آن تجلی یافت .فراتر از این ،اس�لام بهعنوان ایدئولوژی
مش��روعیتبخش به جمهوری اس�لامی نیز ایجاب میکند که استقالل و حاکمیت ملی
بهصورت یکی از منافع و اهداف اساسی و حیاتی سیاست خارجی تعریف و تعقیب شود.
در اصول مختلف قانون اساس��ی بر ضرورت حفظ اس��تقالل و حاکمیت ملی تأکید شده
اس��ت .عالوه بر اصول  3و  ،143اصل  176یکی از اهداف تش��کیل ش��ورای عالی امنیت
مل��ی را «تأمی��ن حاکمیت ملی» ذکر میکن��د .اصل دوم هم بیان م��یدارد «جمهوری
اس�لامی نظامی اس��ت [ ...که] استقالل سیاس��ی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی  ...را
تأمین میکند» .نمایندگان مجلس نیز بر اساس اصل  67سوگند یاد میکنند که پاسدار
استقالل کشور باشند .همچنین طبق اصل  ،121رئیسجمهور سوگند یاد میکند که «در
حراست از  ...استقالل سیاسی و اقتصادی و فرهنگی کشور از هیچ اقدامی دریغ نورزد».
اصل نهم نیز حفظ استقالل را وظیفه دولت و آحاد ملت قلمداد میکند.
بر این اساس ،بنیانگذار جمهوری اسالمی بارها حفظ استقالل و حاکمیت ملی را بهعنوان
یک هدف اصلی انقالب و جمهوری اسالمی تعریف و تعیین کردند« .مکتب اسالم عزیزمان
دس��تور میدهد که دس��ت از آزادیخواهی و اس��تقاللطلبی برنداریم» (صحیفه نور ،ج
 .)156 :6در جای دیگر ایش��ان هدف انقالب و جنگ را حفظ اس��تقالل دانس��ته چنین
میگویند «شما این همه شهید دادید تا آزادی و استقالل را به دست آورید ،باید با چنگ
و دندان این آزادی و استقالل را حفظ کنید» (صحیفه نور ،ج .)128 :10
حاکمی��ت ملی بهمعنای قدرت عالی و برتر دول��ت در وضع و اجرای قوانین و ایجاد نظم
داخل��ی و اختی��ار و آزادی عمل خارجی ،بدون دخالت ،اعمال قدرت و نفوذ کش��ورها و
بازیگران خارجی اس��ت .حاکمیت دارای دو بعد و دو وجه انحصار قدرت مشروع سیاسی
داخلی و خودمختاری و استقالل خارجی است ،اما در روابط بینالملل و سیاست خارجی
بیش��تر بر جنبه و وجه خارجی آن یعنی اس��تقالل و خودمختاری کشور تأکید میشود،
بهگونهای که معموالً حاکمیت ملی و استقالل مترادف به کار میروند .بنابراین ،حاکمیت 21
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ملی یا اس��تقالل بهعنوان یک ارزش ملی و هدف سیاست خارجی عبارت است از آزادی
عمل و عدم وابس��تگی جمهوری اس�لامی ایران در اتخاذ تصمیمات ،سیاستها و اجرای
آنها بر اساس منافع و ارزشهای ملی خود در عرصة بینالمللی .البته باید بین وابستگی
و وابستگی متقابل تمایز قائل شد .آنچه ناقض حاکمیت ملی و استقالل است ،وابستگی به
قدرتها و کشورهای دیگر است ،بهطوریکه اهداف ،سیاستها و تصمیمات کشور توسط
بازیگ��ران بیگانه تعیین و اتخاذ گردد .درحالیکه وابس��تگی متقابل بهمعنای تأثیر و تأثر
متقابل کشورهاس��ت که از خودمختاری و آزادی عمل در سیاستگذاری و تصمیمگیری
برخوردارند.
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حفظ نظام جمهوری اسالمی
یکی دیگر از ارزشها و منافع وجودی ،حفظ نظام جمهوری اس�لامی اس��ت .صیانت از
حکومت جمهوری اس�لامی بهعنوان مهمترین دستاورد انقالب اسالمی و یکی از عناصر
متش��کله دولت ،در صدر اهداف سیاس��ت خارجی جمهوری اسالمی قرار دارد .تهدیدات
عینی و ذهنی داخلی و خارجی علیه موجودیت نظام جمهوری اس�لامی نیز بر اهمیت،
ضرورت و اولویت حفظ آن در سیاس��ت خارجی ایران افزوده اس��ت .از منظر ایدئولوژی
اسالم نیز بقاء و حیات جمهوری اسالمی بهمثابه یک حکومت اسالمی و سرآغاز حکومت
جهانی اس�لام واجب و الزم است .بر همین اس��اس ،همانگونه که ذکر شد ،اصول سوم
و یکصد و چهل و س��وم قانون اساس��ی ،حفظ نظام جمهوری اسالمی کشور را در کنار
حفظ استقالل و تمامیت ارضی وظیفه اصلی دولت تعیین میکند .بر پایة اصل  121نیز،
رئیسجمهور س��وگند یاد میکند که «پاس��دار  ...نظام جمهوری اسالمی  »...باشد .امام
خمینی ،بنیانگذار جمهوری اسالمی ایران نیز بارها بر وجوب و لزوم صیانت از جمهوری
اس�لامی تأکید ورزیدهاند .برای نمونه ایشان تصریح کردهاند «حفظ نظام اوجب واجبات
است» .زیرا از نظر ایشان« ،حکومت [جمهوری اسالمی]  ...یکی از احکام اولیه اسالم است
و مقدم بر تمام احکام فرعیه ،حتی نماز و روزه و حج است» (صحیفه نور ،ج .)170 :20
در جایی دیگر تأکید کردهاند« :حفظ جمهوری اسالمی یک تکلیف الهی است برای همه»
(صحیفه نور ،ج .)220 :15
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صیانت از ملت ایران
جمعیت مهمترین رکن و عنصر هر دولت اس��ت .زیرا بیوجود مردم و ملت ش��کلگیری
دولت ـ ملت امکانپذیر نیس��ت .بنابراین ،حفظ حیات مل��ت و جان مردم نیز مهمترین
ارزش منافع ملی و هدف سیاس��ت خارجی اس��ت .تأمین این منفعت و پیگیری آن در
سیاس��ت خارجی از دو جهت ضرورت مییابد :اول ،حف��ظ حیات مردم بهعنوان یکی از
مقومات دولت جمهوری اس�لامی ایران؛ دوم ،حفظ مل��ت بهعنوان هدف مرجع امنیت،
مس��تقل از دولت .بنابراین ،صیانت و دفاع از اتباع و ش��هروندان ایران در داخل و خارج
مرزهای س��رزمینی ایران از هر دو نظر حیاتی اس��ت .از این رو ،اصل نهم قانون اساسی،
یکی از وظایف دولت جمهوری اس�لامی ایران را «تأمین حقوق همهجانبه افراد از زن و
مرد» ذکر میکند .طبیعتاً حق حیات و زندگی در رأس کلیة حقوق انسانی قرار دارد که
دولت موظف به تأمین آن است .پس ،در زمان بحرانها و جنگ خارجی ،یکی از مهمترین
اهداف سیاست خارجی تأمین جانی ملت و شهروندان است.
توسعه و رفاه اقتصادی
رفاه عمومی و توس��عه اقتصادی یکی دیگر از عناصر منافع ملی و اهداف سیاست خارجی
جمهوری اس�لامی اس��ت که در کنار منافع و اهداف امینتی و وجودی پیگیری میش��ود.
اهمیت و اولویت این منفعت و هدف در سیاست خارجی ایران ،بهویژه پس از پایان جنگ
ع��راق علی��ه ایران افزایش یافت .زیرا اوالً جمهوری اس�لامی ایران بع��د از پیروزی انقالب
اسالمی درگیر بحرانهای داخلی و سپس جنگ خارجی شد که اهداف امنیتی را در صدر
اولویتهای سیاست خارجی کشور قرار داد .از این رو ،جمهوری اسالمی نتوانست به اهداف
توسعه اقتصادی خود اولویت دهد .ثانیاً ،جنگ هشتساله خسارات و آسیبهای گستردهای
به اقتصاد ایران وارد کرد که بازسازی اقتصادی را اجتنابناپذیر میکرد .ثالثاً ،الگوی توسعه
اقتصادی از جایگزینی واردات به توس��عه صادرات تغییر یافت ،تحولی که جایگاه و منزلت
رفاه و توسعه اقتصادی در سیاست خارجی را افزایش داد (احتشامی.)1378 ،
با وجود این باید توجه داش��ت که تأمین رفاه عمومی و توس��عه اقتصادی یکی از اهداف
مصرح در قانون اساس��ی اس��ت .اگرچه «اقتصاد وس��یله اس��ت نه هدف» و «در تحکیم
بنیادهای اقتصادی ،اصل رفع نیازهای انس��ان در جریان رشد و تکامل اوست» ،اما« ،رفع 23
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نیازهای ضروری جهت اس��تمرار حرکت تکاملی او [انس��ان] بر عهده حکومت اس�لامی
اس��ت» (مقدمه قانون اساس��ی) .فراتر از این ،در اصل س��وم تصریح و تأکید میشود که
«دولت جمهوری اس�لامی ایران موظف اس��ت ،...همه امکانات خ��ود را برای  ...پیریزی
اقتصاد صحیح و عادالنه بر طبق ضوابط اس�لامی جه��ت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف
ساختن هر نوع محرومیت در زمینههای تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه»
به کار گیرد .همچنین طبق اصل  ،44نظام اقتصادی جمهوری اس�لامی در س��ه بخش
دولتی ،تعاونی و خصوصی استوار است تا «موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور گردد».
با این وجود  ،اصل  44تأکید میکند «ریشهکن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای
انسان در جریان رشد» و «استفاده از علوم و فنون برای توسعه و پیشرفت اقتصادی کشور»
باید در جهت «تأمین استقالل اقتصادی» صورت پذیرد .بهبیاندیگر ،توسعه و رفاه اقتصادی
باید «کش��ور را به مرحله خودکفایی برس��اند و از وابس��تگی برهاند» و «از سلطه اقتصادی
بیگانه بر اقتصاد کش��ور» جلوگیری کند .از این رو ،سیاس��ت خارجی جمهوری اسالمی ،در
عین پیگیری هدف توس��عة اقتصادی ،فناوری و علمی باید از اس��تقالل کشور نیز پاسداری
کند .بهویژه ،در شرایط جهانیشدن ،وابستگی متقابل و در چارچوب نظام اقتصادی و تجارت
آزاد و الگوی توسعه صادرات ،پیگیری متوازن این منفعت و هدف ضرورت بیشتری مییابد.
تعقیب و تأمین توس��عه اقتصادی ـ تکنولوژیک در سیاس��ت خارج��ی از دو منظر حائز
اهمیت است .نخست ،بهعنوان یک منفعت و هدف مستقل بهمنظور ارتقای وضع معیشت
مردم و تأمین رفاه عمومی و نهایتاً افزایش قدرت اقتصادی ـ فناوری و علمی کشور .دوم،
توسعه بهمثابه ابزار و سازوکاری جهت افزایش توان و قدرت نظامی کشور .نیروی نظامی
قدرتمند ،مس��تلزم اقتصاد و تکنولوژی پیشرفته و توس��عه یافته است که قادر به تأمین
نیازهای صنایع نظامی و دفاعی کشور باشد.
در اینجا معنای نخست مورد نظر است ،یعنی ،پیگیری و تأمین توسعه اقتصادی بهصورت
یک هدف مستقل جهت دستیابی به وضع مطلوب اقتصادی و رفاه عمومی .دولت تالش
میکند با بهکارگیری دیپلماسی اقتصادی ،اوالً دسترسی به بازار ،کاال و سرمایه جهانی را
تسهیل و تسریع کند .ثانیاً ،سعی میکند زمینه و امکان بهرهبرداری از منابع و ظرفیتهای
داخلی را فراهم سازد .سند چشمانداز بیستساله جمهوری اسالمی نیز ،توسعه اقتصادی،
 24فناوری و علمی کشور را یک هدف مستقل سیاست خارجی تعریف و تعیین کرده است.
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کسب اعتبار بینالمللی
کسب اعتبار و وجهه مثبت بینالمللی یکی دیگر از مؤلفههای منافع ملی و اهداف سیاست
خارجی جمهوری اسالمی به شمار میرود .جمهوری اسالمی ایران ،همانند سایر کشورها،
در طول حیات خود تالش کرده است ،اعتبار و شهرت بینالمللی الزم بهعنوان یک کشور
موفق ،مس��ئولیتپذیر و نمونه را به دس��ت آورده و افزایش دهد .کسب اعتبار بینالمللی
بهویژه از آن جهت برای جمهوری اس�لامی حائز اهمیت اس��ت ک��ه بعضی از قدرتهای
بزرگ تالش کردهاند چهره و وجهه منفی از آن در س��طح بینالمللی ارائه دهند .از همان
بدو پیروزی انقالب اس�لامی ،در اثر رویارویی ایدئولوژیک بین ایران و امریکا ،این کش��ور
تالش زیادی کرده است که جمهوری اسالمی را ناقض حقوق بشر ،ضد دموکراتیک ،حامی
تروریس��م و جنگطلب جلوه دهد .هدف نهایی این کش��ور نیز ،امنیتی کردن جمهوری
اسالمی و معرفی آن بهعنوان تهدیدی علیه صلح و امنیت بینالمللی است.
بر این اس��اس ،جمهوری اس�لامی ایران یکی از ارزشها و اهداف سیاست خارجی خود
را کس��ب ش��هرت و افزایش اعتبار بینالمللی قرار داده اس��ت .تأمین این هدف در س��ه
مرحله صورت میگیرد .نخس��ت ،خنثیس��ازی تبلیغات و تصاویر غیرواقعی ارائهشده از
س��وی دشمنان و مخالفان انقالب اسالمی؛ به سخن دیگر ،تالش برای غیرامنیتی کردن
جمهوری اس�لامی ایران در عرصه بینالمللی؛ بهطوریکه میتوان ادعا کرد بخش زیادی
از فعالیتهای دیپلماتیک ایران برای تأمین این هدف صرف شده است ،زیرا اولین گام در
راه کسب اعتبار بینالمللی جلوگیری از بیاعتباری در صحنه جهانی است.
دوم ،ارائه تصویر واقعی و مثبت از جمهوری اس�لامی در انظار و افکار عمومی بینالمللی.
در روابط بینالملل ،کش��ورها بر اس��اس برداش��ت و تصویری که از ایران دارند به تنظیم
مناس��بات و برقراری روابط با آن اقدام میکنند .بنابراین ،تلقی و تصور دیگر کش��ورها از
جمهوری اسالمی ایران حتی بیش از واقعیتها و حقایق اهمیت دارد .همچنین جمهوری
اس�لامی بر پایه میزان قدر و منزلتی که نزد دیگ��ران دارد ،میتواند به پیگیری و تأمین
مناف��ع و اهداف خود مبادرت ورزد .یک بازیگر و کش��ور بیاعتب��ار از نظر جهانی نهتنها
نمیتواند از منابع بینالمللی سود ببرد ،بلکه قادر نیست از منابع قدرت خود نیز استفاده
کرده و آن را از قوه به فعل درآورد .بر این اساس ،امام خمینی (ره) تأکید میکردند «در
این موقع حس��اس که جمهوری اسالمی و اس�لام عزیز موردتهاجم تبلیغاتی رسانههای 25
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گروهی مرتبط با قدرتهای بزرگ و وابس��تگان آنان قرار گرفته اس��ت ...ما و شما و همه
طرفداران اس�لام برای حق خود ،باید به این حربة برندة روز مجهز باشیم و چهرة واقعی
اس�لام و جمهوری اس�لامی را در داخل و بیش��تر در خارج در معرض ش��ناخت همگان
درآوریم» (صحیفه نور ،ج .)221 :16
مرحله سوم در راه کسب حیثیت و وجهه بینالمللی ،نمونهسازی و الگوپردازی از جمهوری
اسالمی است .انقالب اسالمی ،یک انقالب فراملی است که اهدافی را فراتر از مرزهای ملی
ایران جستجو میکند و رسالتی جهانی برای خود قائل است ،بنابراین ،جمهوری اسالمی
درصدد بوده تا با ارائه یک حکومت و نظام سیاس��ی الگو ،الهامبخش کش��ورهای اسالمی
و جهان س��وم باش��د .این الهامبخش��ی و الگوپردازی در قالب سه سرمشق و الگوی کلی
دولت ضداس��تکباری ،دولت توسعهیافته و مردمساالری دینی تجلی یافته است (دهقانی
فیروزآبادی و رادفر .)1389 ،پیگیری این سه الگو ،سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران
را در وضعیت متناقضنمایی قرار میدهد :از یک سو ،جایگاه و منزلت جمهوری اسالمی
در جهان اسالم و جهان سوم را ارتقا میبخشد ،ولی از سوی دیگر ،وجهه و موقعیت ایران
در دنیای غرب را تنزل میدهد ،زیرا قدرتهای جهانی جهت مقابله با جمهوری اسالمی
به متهم س��اختن و بدنام کردن آن همت میگمارند .بنابراین ،تصمیمگیرندگان سیاست
خارجی جمهوری اس�لامی ایران بهویژه در دهة س��وم انقالب تالش کردهاند ،توازنی بین
این بعد از اعتبار و منزلت کشور برقرار سازند.
نکته بس��یار مهم در مورد اعتبار و حیثیت بینالمللی ،ارتباط تنگاتنگ آن با قدرت ملی
اس��ت .بهگونهای که کشورها برای کس��ب وجهه و پرستیژ بینالمللی معموالً از عناصر و
ابعاد قدرت ملی خود سود میجویند .بهطور سنتی ،قدرت نظامی عامل شهرت و حیثیت
بینالمللی به شمار میرفته است .حتی در عصر حاضر نیز کشورهایی نظیر امریکا تالش
میکنند از نیروی نظامی خود محملی برای کسب اعتبار استفاده کنند .با این وجود ،به
نظر میرسد که از ظرفیت و قابلیت اعتبارسازی قدرت و نیروی نظامی کاسته شده و حتی
نتیجه معکوس میدهد .عامل اعتبار بعضی از کش��ورها قدرت نرم بهمعنای تواناییهایی
تمدنی ،فرهنگی ،علمی ،ایدئولوژیک و ارزشهای ملی اس��ت که از آن برای دس��تیابی به
اعتبار بینالمللی بهره میگیرند .جمهوری اسالمی را ،همانگونه که ذکر شد ،میتوان در
 26این دسته قرار داد .اگرچه جمهوری اسالمی ایران تالش میکند ،به قدرت اول اقتصادی
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ـ علمی منطقه تبدیل شود ،که بتواند الگوی کشورهای دیگر گردد ،اما قدرت الهامبخش
جمهوری اسالمی از ارزشهای نهفته در انقالب اسالمی نشأت میگیرد .ارزشهایی چون
استقالل ،آزادی ،مردمساالری ،عدالت ،صلحطلبی و انساندوستی.
کسب و افزایش قدرت ملی
تحقق و تأمین کلیة منافع و اهداف پیشگفته ،مس��تلزم داش��تن حداقلی از قدرت ملی
اس��ت .بر همین اس��اس در رایجترین مفهوم ،قدرت ملی بهصورت توانایی یک کشور در
دس��تیابی به اهداف و ایجاد نتایج مطلوب تعریف میشود .قدرت ماهیت دوگانه مثبت یا
منفی ،تدافعی یا تهاجمی ،ابزاری ی��ا غایی دارد .بهعبارتدیگر ،قدرت میتواند بهصورت
ابزار و وس��یلهای برای دفاع و س��عادت یک ملت به کار رود و امکان دارد بهعنوان هدف
در جهت تهاجم و تخریب به کار گرفته ش��ود .همچنین ،قدرت وجوه و اش��کالی مختلف
دارد که بهصورت مس��تقیم و غیرمستقیم و انفرادی یا ساختاری اعمال میگردد .عناصر
و مؤلفههای قدرت ملی نیز به دو دستة مادی و غیرمادی تقسیم میشوند .عناصر مادی
ش��امل وضع جغرافیایی ،منابع طبیعی ،توسعه اقتصادی ،صنعتی و تکنولوژیک ،جمعیت
و ت��وان نظامی میگردد .عناصر غیرمادی نی��ز دربرگیرندة ویژگیهای ملی ،روحیه ملی،
کیفیت دولت ،اعتبار و وجهه بینالمللی ،ایدئولوژی ،رهبری و دیپلماسی است.
جمهوری اس�لامی ایران ،در سیاس��ت خارجی ،به پیروی از آموزهها و دس��تورات اسالم،
ب��رای دفاع و تأمین امنیت ملی خود ،در پی کس��ب و افزایش ق��درت دفاعی و بازدارنده
اس��ت .قران کریم در آیه  61س��ورة انفال بیان میدارد« :و اعدولهم ماستطعتم من قوه و
من رباط الخیل ترهبون به عدواهلل و عدوکم و آخرین من دونهم التعلمونهم اهلل یعلمهم،
و هرچه توانس��تید برای [مقابله با] ایش��ان ،نیرو و اسبان یراق کرده ،فراهم آورید ،تا مگر
دشمن خدا و دشمن خویشتن و دیگر دشمنان را که شما نمیشناسید ولی خداوند آنان
را میشناسد ،از این طریق بترسانید» .بر این اساس ،قانون اساسی جمهوری اسالمی نیز
در اصل  151با اس��تناد به همین آیة مبارکه دولت را موظف میکند که کلیه امکانات را
برای «دفاع مسلحانه از کشور و نظام جمهوری اسالمی ایران» به کار گیرد .همچنین اصل
س��وم تأکید میکند که «دولت جمهوری اسالمی ایران موظف است برای نیل به اهداف
[قانون اساسی] ،همه امکانات خود را برای  ...تقویت کامل بنیه دفاع ملی» به کار برد27 .
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بنیانگذار جمهوری اس�لامی ایران نیز در سخنان خود بر لزوم و ضرورت تهیه و تدارک
ق��درت دفاعی تأکید کردهاند .برای نمونه ایش��ان بیان میدارن��د که «ما امروز محتاج به
قدرت هستیم .امروز که اسالم مواجه با دشمن است و تمام اسالم با تمام کفر مواجه است
احتیاج به قدرت داریم» (صحیفه نور ،ج  .)181 :11همچنین تذکر میدهند که «توسعه
و تکامل صنایع و ابزار مربوط به قدرت دفاعی کش��ور از اهداف اصولی و اولیة بازس��ازی
است و ما با توجه به ماهیت انقالبمان در هر زمان و هر ساعت احتمال تجاوز را مجددا ً از
سوی ابرقدرتها و نوکرانشان باید جدی بگیریم» (صحیفه نور ،ج  .)39 :21درجایی دیگر
با الهام از آیه ش��ریفه مذکور تذکر میدهند که «مهیا ش��دنمان هم بهطوری باشد که با
این مهیا شدن بترسند آنهایی که خیال هجمه دارند ،دشمنانتان میترسند از قوه شما»
(صحیفه نور ،ج  .)44 :12فراتر از کس��ب قدرت ،ایش��ان ،بهکارگیری قدرت را نیز توصیه
میکند «بر طبق موازین کتاب و سنت ،اعمال قدرت کنید» (صحیفه نور ،ج .)179 :7
البت��ه باید توجه داش��ت که قدرت صرف��اً در بعد و نوع مادی و س��ختافزاری ،نظامی و
اقتصادی ،محدود نمیش��ود ،بلکه در کنار آن انواع ،اش��کال و ابعاد غیرمادی و نرم قدرت
نی��ز اهمیت و اولویت دارد .اگرچه جنگ تحمیلی عراق علیه ایران تأمین قدرت دفاعی و
نظامی را در سیاس��ت خارجی و دفاعی جمهوری اسالمی برجسته و ضروری ساخت ،اما
در سیاس��ت خارجی جمهوری اسالمی ایران ،بر اساس ماهیت فرهنگی انقالب اسالمی،
قدرت نرم اولویت و ارجحیت دارد .قدرت نرم ،گاهی مواقع قدرت مدنی ،قدرت هنجاری،
ق��درت اقناعی ،قدرت انگارهای و عقیدتی نیز خوانده میش��ود .این نوع قدرت بر تأثیر و
نقش عوامل و عناصر غیرمادی و معنوی قدرت در سیاست خارجی تأکید میکند .قدرت
نرم بهصورت توانایی در جذب و اقناع دیگران جهت همراهی و همکاری تعریف میگردد.
این نوع قدرت مبتنی و متکی بر هنجارها ،ارزشها ،انگارهها ،ایدئولوژی ،نظام حکومتی،
اعتبار و حیثیت ،اخالق ،فرهنگ و مذهب است.
بنابراین ،قدرت نرم بدون بهکارگیری تهدید ،زور ،اجبار و پاداش و تطمیع اعمال میگردد.
یعنی بهصورت هدایت دیگران به خواستن و پیگیری هدف مطلوب از طریق شکل دادن به
ارجحیتها و منافع آنان .بنابراین کشور سعی میکند از طریق ارزشها ،هنجارها ،فرهنگ،
روش زندگی ،شیوة حکومت و حکمرانی ،به الهامبخشی و الگوسازی بپردازد و دیگران را
 28به خود جذب کند .بنابراین ،همانگونه که در قس��مت قبل اشاره شد ،جمهوری اسالمی
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ایران تالش کرده است با تکیهبر ارزشهای اسالمی ،انقالبی و ایرانی ملتها و کشورهای
دیگر را به خود جذب نماید .بهویژه با اس��تفاده و اش��اعه گفتمان اسالم سیاسی و انقالب
اس�لامی در کشورهای مس��لمان و حتی ملتهای غیرمسلمان به کسب و افزایش قدرت
مل��ی خود اق��دام کند؛ زیرا عالوه بر ایدئولوژی ،قدرت گفتمان��ی یا مولد نیز از مهمترین
مؤلفهها و عناصر قدرت ملی به شمار میرود (دهقانی فیروزآبادی.)159-156 :1392 ،
حفظ کیان اسالم
جمهوری اس�لامی ایران بهعنوان مرکز یا امالقرای جهان اسالم تعریف و تلقی میشود،
بهطوریکه پاسداری از موجودیت اسالم یکی از منافع و اهداف اولیه آن به شمار میآید.
این منفعت و هدف در دو س��طح یا دو مرحله پیگیری و تأمین میگردد .نخس��ت ،حفظ
موجودیت اسالم انقالبی و انقالب اسالمی در قلمرو سرزمینی ایران .بنابراین ،حفظ نظام
سیاسی جمهوری اسالمی الزمه و مقدمه موجودیت انقالب اسالمی و اسالم انقالبی است،
زیرا جمهوری اس�لامی ایران از مهمترین دستاوردهای انقالب اسالمی است که پاسداری
از آن وظیفه و هدف اولیه آن به شمار میرود (الریجانی.)1369 ،
بر این اس��اس در اصل  176قانون اساس��ی ،یکی از اهداف تش��کیل شورای عالی امنیت
مل��ی ،در کن��ار «تأمین منافع ملی»؛ «تمامیت ارضی و حاکمیت ملی» را «پاس��داری از
انقالب اسالمی» ذکر میکند .نمایندگان مجلس بر اساس اصل  ،67سوگند یاد میکنند
که «پاس��دار حریم اسالم و نگاهبان دستاوردهای انقالب اسالمی» باشند .اصل  150نیز
یکی از وظایف س��پاه پاس��داران را «نگهبانی از انقالب و دستاوردهای آن» ذکر میکند.
بنیانگذار جمهوری اس�لامی نیز بارها بر لزوم و وجوب تأمین این هدف تأکید کردهاند.
«این اآلن یک تکلیف بس��یار بزرگ اس��ت که از همه تکالیف باالتر است :حفظ اسالم در
ای��ران» (صحیفه ن��ور ،ج  .)216 :17در جای دیگر بی��ان میدارند «یک تکلیف عمومی
هس��ت و آن اینک��ه همة ما با همه ق��درت و قوت که داریم س��عی کنیم که این نهضت
محفوظ بماند» (صحیفه نور ،ج .)172 :6
حف��ظ موجودیت اس�لام و انقالب اس�لامی در ایران ،مقدمه و الزمة پاس��داری از کیان
اسالم و انقالب در س��طح بینالمللی و منطقهای است .بنابراین ،جمهوری اسالمی ایران
بر پایه تکالیف و مسئولیتهای فراملی و اسالمی خود و در چارچوب اصل حمایت و دفاع 29
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از مس��لمانان ،موظف به دفاع از کیان اس�لام و انقالب اس��ت .امام خمینی(ره) ،بهعنوان
تعیینکنندة اهداف و روشهای کلی سیاست خارجی جمهوری اسالمی ،به مناسبتهای
مختلف ضرورت پیگیری این هدف را بیان داشتهاند« :بر همه مسلمانان واجب است که
دفاع کنند از اسالم» (صحیفه نور ،ج )3 :17؛ «دفاع از اسالم و کشورهای اسالمی امری
است که موقع خطر تکلیف شرعی ،الهی و ملی است» (صحیفه نور ،ج .)44 :12
وحدت جهان اسالم
اتحاد کشورهای اسالمی و سپس وحدت جهان اسالم یکی دیگر از عناصر منافع ملی در
سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران به شمار میرود .بر اساس آموزهها و تعالیم دین
مبین اسالم همة مسلمانان امت واحدی را تشکیل میدهند .اسالم مرزهای جغرافیایی و
ملی که امروزه مسلمانان را تقسیم کرده بهعنوان حکم ثانویه میپذیرد ،ولی بهتدریج آنان
باید در قالب یک امت یکپارچه متشکل و متحد گردند .بنابراین ،یکی از وظایف و اهداف
مهم حکومت اس�لامی تالش برای اتحاد و وحدت مس��لمانان و کشورهای اسالمی است.
جمهوری اسالمی ایران بهعنوان یک نظام اسالمی مکلف و موظف به پیگیری و تأمین این
منفعت و هدف راهبردی در سیاس��ت خارجی و عرصه بینالمللی است .بر این اساس ،از
بدو پیروزی انقالب اسالمی تاکنون ،اتحاد و وحدت جهان اسالم ،بهرغم تغییر و تحوالت
مفهومی و عملی ،یکی از اهداف سیاست خارجی جمهوری اسالمی را تشکیل داده است.
این هدف بهصورت عینی و آش��کار در قانون اساس��ی جمهوری اسالمی ایران ذکر شده
است .در اصل یازدهم تصریح و تأکید میشود بهحکم آیه «ان هذه امتکم امه واحده و انا
ربکم فاعبدون» همه مسلمانان یک امتاند و دولت جمهوری اسالمی ایران موظف است
سیاس��ت کلی خود را بر پایة ائتالف و اتحاد ملل اسالمی قرار دهد و کوشش پیگیری به
عمل آورد تا وحدت سیاسی ،اقتصادی و فرهنگی جهان اسالم را تحقق بخشد» .اهمیت
این هدف به اندازهای است که صدور انقالب اسالمی الزمه و مقدمه تحقق و تأمین آن به
شمار میرود .به بیانی دیگر ،یکی از اهداف و آمال صدور انقالب اسالمی زمینهسازی برای
اتحاد و وحدت جهان اسالم در قالب یک امت و کشور واحد اسالمی است.
در نزد امام خمینی (ره) بهعنوان معمار انقالب اسالمی و بنیانگذار جمهوری اسالمی ،اتحاد
 30و وحدت مسلمانان و جهان اسالم از جایگاه و منزلت واال و اهمیتی بسیار برخوردار است.
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«امیدواریم جمهوری اس�لامی که برمبنای اتحاد و تشریکمساعی با کشورهای مسلمان
جهان بنا شده نقش قاطعی در حصول به هدفهای واالی اسالمی و خوشبختی مسلمانان
سراس��ر جهان داشته باشد» (صحیفه نور ،ج  .)119 :6بر این اساس ،تأمین وحدت جهان
اسالم را یک منفعت و هدف مهم جمهوری اسالمی میدانند «برنامه ما برنامه اسالم است،
وحدت کلمه مسلمانان است .اتحاد ممالک اسالمی است» (صحیفه نور ،ج .)83 :1
بر اس��اس ماهیت و اهداف فراملی انقالب اس�لامی ایران ،تالش برای اتحاد جهان اسالم
در چارچ��وب مناف��ع ملی معطوف به نظم جهانی و در جه��ت تأمین اهداف ملی صورت
میگیرد .انگیزهها و منافع متعددی را برای پیگیری هدف اتحاد کش��ورهای اس�لامی در
سیاست خارجی میتوان برشمرد .نخست ،تأمین امنیت ملی از طریق ایجاد نظم مبتنی
بر همگرایی و اتحاد سیاس��ی .با توجه به تهدیدات و مش��کالت ناش��ی از محیط امنیتی
پیرامون ایران و بهرهبرداری قدرتهای فرامنطقهای از آنها ،نظم امنیتی همگرایی مبتنی
بر اتحاد کشورهای اسالمی ،تأمینکنندة امنیت ملی ایران خواهد بود.
دوم ،اس��تفاده از راهب��رد اتحاد و ائتالف ب��رای افزایش قدرت ملی از طریق موازنهس��ازی
برونگرا در برابر تهدیدات امنیتی علیه جمهوری اس�لامی ایران .زیرا ،جمهوری اس�لامی
ایران برای دفاع از مس��لمانان ،حمایت از مس��تضعفان و مبارزه با مستکبران و قدرتهای
سلطهگر باید از قدرت کافی برخوردار باشد .به دو صورت میتوان به این قدرت دست یافت.
اول ،تکیهبر تواناییهای داخلی و ملی ،دوم اتحاد و ائتالف با کشورهای همراه و همسو.
بنابراین ،اتحاد و ائتالف س��ازوکار و ابزاری اس��ت برای افزایش قدرت ملی جهت دس��تیابی
ب��ه اهداف مذکور بهویژه ائتالف و موازنهس��ازی جهت مقابله ب��ا تهدیدات و اقدامات خصمانه
کش��ورهای مخالف و دش��من جمهوری اس�لامی .برای نمونه ،این انگیزه و هدف در سخنان
بنیانگذار جمهوری نمود یافته است« :امید است ملل اسالمی با اتحاد و همکاری بیشتر بتوانند
بر دشمنان داخلی و خارجی پیروز گشته و از تحت سلطه استعمارگران شرق و غرب خصوصاً
امریکا نجات یابند» (صحیفه نور ،ج « .)27 :11من همواره مصرا ً خواستهام که مسلمانان سراسر
جهان متحد شوند و بر ضد دشمنانشان از جمله اسرائیل مبارزه کنند» (صحیفه نور ،ج .)43 :2
از منظر سیاس��ی ،س��ومین منفعت و هدف از اتحاد و وحدت جهان اس�لام ،ایجاد یک
بلوک و قطب قدرت اس�لامی در نظام بینالملل اس��ت که مس��تقل از قطبهای دیگر
منافع جهان اس�لام را تأمین نماید؛ به سخن دیگر ،همانگونه که کشورهای جهان سوم 31
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از طریق تش��کیل جنبش عدم تعهد تالش کردند به قطب قدرت در جهان تبدیل شوند،
جهان اس�لام نیز ب��ا اتحاد و وحدت خود میتواند چنین نقش��ی را ایفا نماید .این هدف
میتواند از طریق تقویت س��ازمان همکاری اسالمی و ارتقای آن به سطح یک اتحادیه یا
کنفدراس��یون اسالمی محقق گردد .در بیانات امام خمینی ،میتوان این هدف از اتحاد و
وحدت مسلمانان را یافت .برای نمونه ایشان بیان میدارند« :برنامه وحدت کلمه مسلمانان
و اتحاد ممالک اسالمی است در مقابل دول استعمارطلب» (صحیفه نور ،ج  .)84 :1زیرا،
اگر مس��لمانان «با هم اتحاد کنند ،اگر چنانچه متحد شوند هیچیک از ابرقدرتها قدرت
اینکه به آنها تجاوز کنند ندارند» (صحیفه نور ،ج .)104 :3
چهارم ،اتحاد و وحدت جهان اسالم از نظر اقتصادی نیز میتواند منافع ملی ایران و دیگر
کشورهای اسالمی را تأمین کند .همانگونه که در بعد سیاسی اتحاد کشورهای اسالمی
میتواند آنان را به یک قطب قدرت تبدیل نماید ،همگرایی و اتحاد اقتصادی نیز آنان را به
یک قدرت بزرگ اقتصادی تبدیل خواهد ساخت .همگرایی و وحدت اقتصادی کشورهای
اسالمی ،عالوه بر این ،میتواند نیازهای اقتصادی داخلی آنان را نیز برآورده سازد .از این
رو ،همگرایی اقتصادی جهان اسالم هم تأمینکننده استقالل اقتصادی خارجی کشورهای
اسالمی است و هم خودکفایی داخلی آنان را تضمین میکند .بنیانگذار جمهوری اسالمی
در این زمینه میفرمایند «مسلمانان جهان با این مخازن بزرگ و وسعت کشورهایشان اگر
اتحاد داشتند آیا مثل امروز تحت سلطه دو ابرقدرت بودند؟» (صحیفه نور ،ج .)273 :15
تشکیل جامعه جهانی اسالمی
منفعت و هدف غایی و راهبردی سیاس��ت خارجی جمهوری اسالمی ایران ،تشکیل جامعه
واحد جهانی اسالمی است .در حقیقت منافع و اهدافِ دیگر زمینهساز و تسهیلکننده تحقق
این هدف و منفعت بلندمدت معطوف به نظم جهانی اس��ت .همانگونه که ذکر شد ،رسالت
جهانی و جهانشمول اسالم ایجاب میکند که اسالم به همة انسانها عرضه شود و با پذیرش
آنیک جامعه جهانی اسالمی واحد تشکیل گردد .بر اساس تعالیم و آموزههای اسالمی ـ شیعی
نهایتاً یک جامعه و حکومت واحد اس�لامی در سطح جهان شکل خواهد گرفت و قرآنکریم
در آیات متعددی نوید چنین جامعه و حکومتی را داده است .برای نمونه ،آیه  5سوره قصص
 32میفرماید« :و نرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی االرض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین.

آزادی اندیشه و منافع ملی جمهوری اسالمی ایران

و اراده کردیم که بر مس��تضعفان زمین منت گذاریم و آنان را پیش��وایان و وارثان زمین قرار
دهیم» .همچنین در آیة  105سوره انبیا تأکید میفرماید «ان االرض یرثها عبادی الصالحون.
بندگان نیکوکار من وارث زمین خواهند شد» .بنابراین حکومت و دولت اسالمی وظیفه دارد
برای تش��کیل یک چنین جامعه و حکومت واحد اس�لامی در جهان تالش و کوشش نماید.
جمهوری اسالمی ایران نیز بهعنوان یک دولت اسالمی از این قاعده مستثنا نیست.
بر این اس��اس در قانون اساس��ی جمهوری اس�لامی ایران صراحتاً به این هدف و آرمان
اسالمی اشاره شده است .مقدمه قانون اساسی بیان میدارد که این قانون بهعنوان اصول
کلی حاکم بر جمهوری اس�لامی «با توجه به محت��وای انقالب ایران را در داخل و خارج
کش��ور فراهم میکند :بهویژه در گس��ترش روابط بینالمللی با دیگر جنبشهای اسالمی
و مردمی میکوش��د تا راه تش��کیل امت واحده جهانی را هموار کند (ان هذه امتکم امه
واحده و انا ربکم فاعبدون) و استمرار مبارزه در نجات ملل محروم و تحت ستم در تمامی
جهان قوام یابد» .این مبارزه جهانی نیز ،بهحکم آیه شریفه  5سوره قصص ،برای «تحقق
حکومت مستضعفان در زمین» خواهد بود.
ام��ام خمین��ی نیز در بیانات خود آش��کارا به ای��ن منفعت ناظر بر نظ��م جهانی و هدف
راهبردی و آرمانی انقالب اسالمی و جمهوری اسالمی ایران اشاره میکنند« .مردم عزیز
ایران ...باید سعی کنند که سختیها و فشارها را برای خودپذیرا گردند تا مسئوالن باالی
کش��ور به وظیفه اساسیش��ان که نشر اسالم در جهان اس��ت ،برسند .و هیچ امری نباید
موجب انصراف از هدف بزرگ انقالب یعنی ایجاد حکومت جهانی اسالم شود .باید دولت
جمهوری اسالمی تمام سعی و توان خود را در اداره هرچه بهتر مردم بنماید ولی این امر
بدان معنا نیست که آنها را از هدف عظیم انقالب که ایجاد حکومت جهانی اسالم است
منصرف کند» (صحیفه نور ،ج .)108 :21
انواع منافع ملی
ارزشه��ا و عناص��ر تش��کیلدهندة منافع ملی جمهوری اس�لامی ای��ران را میتوان از
نظ��ر ماهوی در قالب چهار دس��ته تقس��یم و طبقهبندی کرد :مناف��ع دفاعی یا امنیتی؛
مناف��ع معطوف به نظم جهانی؛ منافع ایدئولوژی��ک؛ و منافع اقتصادی یا رفاهی (دهقانی
33
فیروزآبادی.)143-146 :1392 ،
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منافع دفاعی و امنیتی
عبارت از حفظ و صیانت از دولت ـ ملت ایران و ش��هروندان آن از تهدیدات و خش��ونت
فیزیکی برخاسته از یک یا چند کشور یا بازیگر خارجی یا حفظ نظام سیاسی جمهوری
اسالمی ایران از تهدیدات خارجی است .بر اساس این تعریف ،منافع ملی جمهوری اسالمی
ایران شامل این ارزشها میشود :حفظ موجودیت نظام جمهوری اسالمی ،تمامیت ارضی،
امنیت ملی ،حاکمیت ملی و استقالل و حفظ وحدت ملی.
منافع معطوف به نظم جهانی و نظام بینالملل
این نوع منافع عبارت اس��ت از حفظ ،ثبات و اس��تقرار نظم و نظام سیاس��ی ـ اقتصادی
بینالمللی ،اعم از جهانی و منطقهای ،که جمهوری اس�لامی ایران در آن احساس امنیت
ک��رده و میتواند بهصورت صلحآمیز در خارج از مرزهای خود به فعالیتهای سیاس��ی و
اقتصادی بپردازد .ارزشهای زیر تش��کیلدهندة منافع معطوف به نظم جهانی جمهوری
اسالمی ایران هستند :ایجاد جامعه جهانی اسالمی ،وحدت جهان اسالم ،تغییر یا اصالح
نظم و وضع بینالمللی موجود ،عدم شکلگیری هژمونی جهانی امریکا و هژمونی منطقهای
رژیم اسرائیل ،عدالت جهانی و برابری عملی دولتها.
منافع اقتصادی
این منافع عبارت است از ارتقای وضعیت معیشتی ،وضع مطلوب و رفاه اقتصادی و توسعة
ملی جمهوری اس�لامی ایران در ارتباط با س��ایر کشورها و ملتها .ارزشها و اجزاء مقوم
منافع اقتصادی یا رفاهی جمهوری اس�لامی ای��ران را میتوان بدینصورت خالصه کرد:
توسعه ،رفاه و وضع مطلوب اقتصادی؛ تأمین معیشت و نیازهای ضروری مردم؛ دسترسی
آزادانه به سرمایه ،کاال و بازار جهانی؛ صادرات و واردات کاالهای صنعتی و مواد اولیه.
منافع ایدئولوژیک
منافع ایدئولوژیک عبارت اس��ت از حفظ و گس��ترش مجموع��های از ارزشهای ایرانی،
اس�لامی و انقالبی که ملت ایران در آن س��هیم و ش��ریک بوده و بهدرس��تی ،مطلوبیت،
 34عمومیت و جهانشمولی آن باور دارند .بدین ترتیب ،ایدئولوژی اسالمی و ارزشهای دینی
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و انقالبی ،برای حفظ وحدت دینی و انقالبی ،بخش مهمی از منافع ملی جمهوری اسالمی
ایران را تش��کیل میدهند .این منافع ش��امل این عناصر و ارزشها میشود :حفظ کیان
اس�لام؛ حفظ ارزشهای دینی و انقالبی؛ حفظ و اس��تمرار انقالب اسالمی؛ صدور انقالب
اسالمی؛ گسترش فرهنگ و تمدن ایرانی در حوزههای تمدنی متجانس و نامتجانس.
اهمیت و اولویت منافع ملی
اهمیت ،فوریت و اولویت هر یک از منافع ملی جمهوری اس�لامی ایران متفاوت و متغیر
اس��ت .درجة اهمیت عناصر منافع ملی ایران برحسب ارزشی که جمهوری اسالمی ایران
برای آن قائل است و هزینه مادی و معنوی که آماده است برای تأمین و حفظ آن بپردازد
تعریف و تعیین میشود .به سخن دیگر ،آستانه خطرپذیری و پرداخت هزینه برای تحقق
یک منفعت و ارزش ملی ،درجة اهمیت آن را مشخص میسازد .بنابراین ،میزان اهمیت و
ارزش منافع جمهوری اسالمی در حوزههای موضوعی و جغرافیایی مختلف بهوسیله فرایند
محاس��بة هزینه و فایده تعیین میش��ود .اولویت و ارجحیت یک منفعت ملی نیز تابعی از
درجة اهمیت و ضرورت آن است .منفعتی که باالترین اهمیت و ضرورت و بیشترین ارزش
را دارد از اولویت و ارجحیت بیشتری نیز برخوردار میباشد .از این رو ،منافع ملی جمهوری
اس�لامی ایران را میتوان بر اس��اس اهمیت ،ضرورت ،ارجحیت و اولویت ،به چهار دستة
وجودی ،حیاتی ،مهم ،و عادی تقسیم کرد (دهقانی فیروزآبادی.)1386 ،
منافع وجودی
منافع وجودی آن دس��ته از ارزشهایی است که بقاء و حیات کشور به آن بستگی دارد و
بی آنها موجودیت آن تهدید میگردد .این نوع منافع غیرقابلمذاکره و مصالحه هستند
و جمهوری اسالمی ایران برای تأمین آنها در صورت نیاز حتی ممکن است به قوة قهریه
و زور نیز متوسل شود .منافع وجودی ،ارزشهای کوتاهمدت هستند که دستیابی به سایر
منافع مش��روط و موکول به آنهاس��ت .منافع دفاعی و امنیتی جمهوری اس�لامی ایران
در این گروه قرار میگیرند .همچنین ،حفظ انقالب اس�لامی نیز از اهمیت وجودی برای
جمهوری اسالمی برخوردار است.
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منافع حیاتی
منافع حیاتی ارزشهایی هستند که به خطر افتادن جدی آنها ممکن است در بلندمدت
سعادت ،وضع مطلوب سیاسی و رفاه اقتصادی کشور را تهدید کرده و تهدیدی مستقیم
ب��رای موجودیت و حیات کش��ور ایجاد نماید .مهمترین تف��اوت و تمایز منافع حیاتی و
وجودی ،فوریت و زمان حصول آنها است .برخالف منافع وجودی که تأمین آنها فوریت
و محدودیت زمانی دارد ،منافع حیاتی به آن اندازه فوری و اضطراری نیس��ت .بهگونهای
که کشور فرصت و زمان کافی برای جلب کمک متحدان ،چانهزنی ،مذاکره یا بهکارگیری
سازوکارها ،ترتیبات و اقدامات خنثیکنندة متقابل را دارد .این نوع منافع عالوه بر بعضی
از منافع امنیتی ،شامل برخی از منافع معطوف به نظم جهانی ،اقتصادی و ایدئولوژیک نیز
میشود .بنابراین ،منافع معطوف به نظم جهانی جمهوری اسالمی را که سازش و مصالحه
دربارة آن بس��یار سخت و حتی غیرممکن اس��ت نیز باید جزء منافع حیاتی آن به شمار
آورد .شاید نمونة بارز منافع حیاتی جمهوری اسالمی ایران در شرایط فعلی را بتوان حفظ
توان صلحآمیز هستهای کشور ذکر کرد.
منافع مهم
منافع مهم یا عمده آن دسته از ارزشهای ملی هستند که برای سعادت و سالمت سیاسی،
اقتصادی و ایدئولوژیک جمهوری اسالمی ایران حائز اهمیت بسیاری میباشند .مهمترین
ویژگی این دس��ته از منافع آن اس��ت که از طریق دیپلماس��ی و ابزارهای مسالمتآمیز
و بیتوس��ل ب��ه زور و جن��گ میتوان به آنها دس��ت یافت .منافع عمده ی��ا مهم ،قابل
چانهزنی و مصالحه است .اما اگر دیپلماسی و مذاکره شکست بخورد ممکن است حکومت
برای تأمین آنها به قوة قهریه متوس��ل گردد .بسیاری از منافع اقتصادی ،نظم جهانی و
ایدئولوژیک مهم و عمده به شمار میروند.
منافع عادی
منافع عادی یا حاش��یهای ،منافع و ارزشهایی اس��ت که مس��تقیماً به بقاء ،موجودیت و
امنیت کش��ور مربوط نمیش��ود و تهدید آنه��ا حیات ،بقاء و امنیت کش��ور را به خطر
 36نمیاندازد .بنابراین بیتوسل به نیروی نظام و زور حاصل میشود .برای تأمین آنها ،کشور
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منابع ،هزینه و خطر بیشازحدی نمیپردازد .منافع شهروندان و شرکتهای ایرانی فعال
در خارج از کش��ور از جمله مصادیق منافع کماهمیت تلقی میشوند ،اما گاهی اوقات که
اعتبار و حیثیت کشور در معرض خطر باشد ،ممکن است این منافع بهصورت منافع مهم
و عمده درآیند.
نسبت آزادی اندیشه با منافع ملی
پس از تعریف دو مفهوم آزادی اندیشه و منافع ملی اکنون باید به این پرسش اصلی پاسخ
داد که چه رابطه و نس��بتی بین این دو در س��طح نظری و عملی وجود دارد .با توجه به
ابعاد نظری و عملی آزادی اندیشه از یک سو و ساحتهای انتزاعی و انضمامی منافع ملی
از سوی دیگر ،رابطه این دو در دو سطح سیاست پیشگی و سیاست پژوهی قابل بحث و
بررسی است .از طرف دیگر ،زیرا در هر دو سطح ،عامل تعیینکننده کارگزار انسانی است،
هر دو دسته از عوامل درونی (محیط روانی) و شرایط بیرونی (محیط عملیاتی) در نسبت
بین آزادی اندیشه و منافع ملی تعیینکننده و اساسی هستند .بر این اساس ،نسبت آزادی
اندیشه با منافع ملی را میتوان در سه حوزه تعریف ماهیت و محتوای منافع ملی ،تعیین
عناصر و ارزشهای تش��کیلدهنده ،و چگونگی تعقیب و پیگیری آن در سیاست خارجی
مورد بررسی قرار داد.
تعیین محتوای منافع ملی
تقریباً در کلیه نظریههای روابط بینالملل و سیاست خارجی این اصل پذیرفته شده است
که کش��ورها در سیاست خارجی در پی تأمین منافع ملی خود میباشند و تنها در مورد
چگونگی تعریف و تعیین آن اختالفنظر وجود دارد .واقعگرایی بهعنوان گفتمان غالب در
سیاست خارجی و روابط بینالملل کشورها را بازیگرانی ماقبل اجتماعی میداند که هویت
آنها در فرآیند تعامل اجتماعی تعریف نمیشود و بهتبع آن منافع ملی آنها نیز برونزاد
و از پیش داده شده است .درنتیجه همه کشورها علیرغم اختالفات و تفاوتهای درونی
و ماهوی دارای منافع مش��خص و مسلمی هستند و در نظام بینالملل در تعامل با سایر
کش��ورها تنها درصدد پیگیری و تأمین این منافع میباش��ند (مورگنتا .)1373 ،از طرف
دیگر ،نظریههای تفس��یرگرا ،بهویژه س��ازهانگاری ،بر این اعتقادند که کشورها موجوداتی 37
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اجتماعی بوده و هویت آنها نیز یک سازه اجتماعی است که منافع ملی آنان را نیز تعیین
و تعریف میکند .پس ،کشورها منافع برونزاد و از پیش داده شده ندارند بلکه منافع خود
را در تعامل با دیگران و بهصورت متفاوت از یکدیگر تعریف میکنند.
در هر صورت ،کش��ورها در سیاس��ت خارجی خود منافع و اهدافی مش��خص را تعیین و
تبیین میکنند که در تعامل با دیگران آن را پیگیری مینمایند .بهعبارتدیگر کش��ورها
برای رس��یدن به مقاصد و منافع خود باید ارجحیته��ا و اولویتهایی (اعم از برونزاد یا
درونزاد) را بهصورت ش��فاف تعیین کنند که خود و دیگران درک صحیحی از آن داشته
باش��ند .بر این اساس ،یک سیاست خارجی فعال یا مطلوب ،در صورتی موفق خواهد بود
که منافع ملی خود را بر پایه آرمانها ،آرزوها و نیازهای مردم خود بهطور مشخص و بدون
ابهام تعریف و اولویتبندی کند.
بنابرای��ن ،در زمین��ه ماهیت و محتوا و بهتب��ع آن تعریف منافع ملی ،آزادی اندیش��ه و
آزاداندیشی به دو صورت نقش تعیینکنندهای میتواند ایفا نماید .اول ،خود مفهوم منافع
ملی ،بهعنوان چراغ راهنمای سیاست خارجی و ابزار تحلیل آن مورد اختالف نظر است.
به سخن دیگر ،مفهوم منافع ملی خود یک ادراک و انگاره است .ازاینرو ،بهعنوان بخشی
از اس��تعدادهای معرفتی و ادراکی انسانها (اعم از سیاست پیشه و سیاست پژوه) متعلق
آزادی اندیش��ه و آزاداندیش��ی قرار میگیرد .بهگونهای که اندیشهورزان فارغ از تعلقات و
تعصبات روانی و ذهنی و تمایالت ش��خصی از یک سو و موانع بیرونی اجتماعی سیاسی
میتوانند در مورد آن بیندیش��ند و اندیشه خود را ابراز دارند .بدیهی است که در صورت
حصول اجماع مفهومی در دو سطح نظری و عملی پیرامون این ادراک و انگاره و تکوین و
تعریف آن بهصورت بیناذهنی ،کاربرد و قابلیت تحلیلی و تصمیمگیری آن افزایش یافته
و به شرایط مطلوب ختم میگردد.
دومین نقش آزادی اندیش��ه و آزاداندیش��ی در بعد ماهوی و محتوایی منافع ملی مربوط
به چیستی آن میشود .این نسبت بهویژه در مورد تعریف چیستی منافع ملی جمهوری
اس�لامی ایران موضوعیت و اهمیت بسیار دارد .چون ،همانگونه که توضیح داده شد ،در
مورد ماهیت بس��یط یا مرکب منافع ملی جمهوری اس�لامی ایران دیدگاههای مختلفی
وجود دارد .برخی با توجه به ماهیت و هویت اس�لامی جمهوری اسالمی ایران منافع آن
 38را همان مصالح اس�لامی تلقی و تعریف میکنند که منافع ملی نیز در آن نهفته اس��ت.
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گروه دیگری بر مبنا و از منظر ملیگرایی ،منافع ملی جمهوری اسالمی ایران را بهعنوان
یک دولت-ملت متعارف محدود و محصور در ارزشهای معطوف به ملت ایران میدانند.
سومین دیدگاه ،گرچه مصالح اسالمی و منافع ملی ایران را متمایز میداند ولی این دو را
ذاتاً متعارض نمیپندارد؛ بلکه اس��تدالل میکند که ممکن است در مقام عمل بین آنها
تزاحم پیش آید .داوری در مورد این دریافتها و ادراکها نیز موضوع بس��یار مهم آزادی
اندیشه و آزاداندیشی است .بهگونهای که بر اساس تفکر آزاد از قیدوبندهای روانی و بیرونی
میتوان به دریافت و درک درستی از این مفهوم و اجزاء تشکیلدهنده آن دست یافت.
تعیین عناصر و ارزشهای مقوم منافع ملی
آزادی اندیش��ه و آزاداندیش��ی ارتب��اط وثیقی نیز با چگونگی تعیی��ن و تعریف عناصر و
ارزشهای مقوم منافع ملی دارد .زیرا ،همانگونه که ذکر ش��د ،مهمترین کارکرد و هدف
تحلیل��ی و تنفیذی مفهوم منافع ملی تعیین و تعریف ارزشهای عالی ملت ایران اس��ت
که باید در سیاس��ت خارجی پیگیری ش��ود .ولی همیش��ه این پرسش مطرح بوده است
ک��ه مهمترین آرمانه��ا ،ارزشها ،آماج و نیازهای جامعه و مل��ت ایران کدامند و چگونه
تعریف میش��وند .ف��ارغ از دیدگاهها و رویکردهای مختل��ف عینیگرایی ،ذهنیگرایی و
بنیاذهنیگرایی در مورد چگونگی تعریف این ارزشهای بنیادی ،آنچه مسلم است نهایتاً،
کارگزاران انسانی در مورد آن تصمیم گرفته و تحلیل میکنند .ازاینرو ،در هر سه رویکرد،
انسان مختار باید بین ارزشهای مختلف انتخاب و داوری نماید.
در چارچوب ذهنیگرایی ،افراد تصمیمگیرنده سیاس��ت خارجی برآیند ارزشها و منافع
جامعه را بهعنوان منافع ملی تعیین و تعقیب میکنند .امری که مستلزم اختیار و انتخاب،
بهمعنای آزادی تصمیم ،جزئی از آزادی ذاتی اس��ت .از س��وی دیگر ،تش��خیص و تعیین
ارزشهای مش��خص و معین بهعنوان برآیند منافع ملی کش��ور کنشی معرفتی و فکری،
بهمعنای آزادی تشخیص ،است .پس در صورتی تصمیمگیرنده میتواند بهدرستی همان
ارزشهایی را برگزیند که مدنظر ملت اس��ت که آزاداندیش و از آزادی اندیش��ه برخوردار
باش��د .یعنی فارغ از پیشفرضها ،ذهنیتها و تعصبات و تعلقات فردی ،گروهی ،حزبی
و جناحی در مورد این ارزشها بیندیشد و انتخاب کند .همچنین ،سیاستپژوهان نیز با
آزاداندیشی و آزادی اندیشه میتوانند میزان انطباق ارزشهایی که در تصمیم کارگزاران 39
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و تصمیمگیرندگان تجلی یافته اس��ت داوری نماین��د .برآیند این دو ،انتخاب ارزشهایی
خواهد بود که انطباق و سازگاری بیشتری با ارزشها و منافع واقعی ملت ایران دارد.
بر اساس عینیگرایی نیز تعریف و تعیین ارزشها و مصادیق منافع ملی درگرو آزادی اندیشه
و آزاداندیشی در هر دو سطح تصمیمگیری و تحلیلگری است .از منظر تصمیمگیری ،زیرا
منافع ملی واقعیتی عینی فارغ از ارزشهای تصمیمگیرنده تلقی میشود ،وی تنها وظیفه
تعیی��ن مصداق عین��ی آن را بر عهده دارد .اما از این منظر نی��ز وی در صورتی میتواند
مصادی��ق منطبق بر واقعی��ت را تعیین و تعقیب کند (آزادی تصدی��ق) که آزاداندیش و
دارای آزادی اندیشه باشد .یعنی موانع درونی و تعلقات سیاسی اجتماعی وی را به تعیین
مصادیق خاصی س��وق ندهد .همین کارکرد در مورد تحلیلگر سیاست خارجی بهعنوان
ارزیاب میزان انطباق منافع واقعی بر منافع تعیینشده نیز صادق است.
برمبنای بیناذهنیگرایی نیز آزادی اندیش��ه و آزاداندیشی نقش مقوم و مؤثری در تعیین
و تعری��ف منافع ملی دارد .زیرا بیناذهنیت بدون آزاداندیش��ی و آزادی اندیش��ه در مورد
منافع ملی واقعی شکل نمیگیرد .بیناذهنیت در مورد منافع ملی و تعریف ارزشهای آن
بهصورت بیناذهنی در صورتی بیانگر ارزشهای ملت است که همه کارگزاران انسانی قادر
باش��ند آزاد بیندیش��ند و آزادانه آن را بیان دارند .حتی اگر در چارچوب بیناذهنیگرایی
قائل به واقعیت عینی منافع ملی نیز نباشیم این امر بهمعنای ذهنیگرایی نیست .زیرا در
قالب ذهنیگرایی هر یک از کارگزاران انسانی تصور و تلقی خود را بدون توجه به دیگران
اب��راز میدارند .اما در بیناذهنیگرایی ارزشها در تعامل با اذهان دیگر تعریف و تعیین یا
پذیرفته میشود (آزادی تشخیص و تصدیق جمعی) .امری که بیش از هر چیزی موکول
و مش��روط به آزاداندیش��ی و آزادی اندیشه فردی و جمعی اس��ت .نتیجه این فرایند نیز
امکانپذیر ش��دن ارزیابی ارزشهای تعیینشده در سیاست خارجی بر اساس بیناذهنیت
آزاداندیشانه است.
تعقیب و تأمین منافع ملی
س��رانجام ،آزادی اندیشه و آزاداندیشی در پیوند ناگسستنی با چگونگی تعقیب و تأمین
منافع ملی ،یعنی آزادی تنفیذ ،است؛ زیرا حتی در صورت تعریف ارزشها و عناصر منافع
 40ملی بر مبنای آزاداندیش��ی و آزادی اندیش��ه ،امکان دارد تعقیب و تأمین آن بر این مبنا
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صورت نگیرد .فرایند پیگیری منافع ملی شامل تعیین اهمیت و اولویت ارزشها و عناصر،
ابزارها و تعیین حوزه اطالق منافع ملی (آزادی تشخیص) میشود.
همانگونه که توضیح داده ش��د ،سیاس��ت خارجی دارای منافع و اهداف مختلفی است
(صیانت از نفس ،تمامیت ارضی ،اس��تقالل و رفاه اقتصادی) که در مناطق مختلف و در
مقابل کشورهای گوناگون پیگیری میشود (هالستی .)1373 ،سیاست خارجی در صورتی
موفق و مطلوب خواهد بود که اوالً بین این منافع و اهداف مختلف تعادل و توازن برقرار
سازد ،و ثانیاً ،از بروز ناسازگاری و تعارض بین آنها جلوگیری نماید؛ ثالثاً ،در صورت بروز
تع��ارض و تزاحم بین آنها ،با اولویتبندی آنها برحس��ب درجه ضرورت و اهمیت و بر
اساس قاعده وسع و تدرج به رفع آن تعارضات بپردازد.
منافع و اهداف ملی در عین کثرت از وحدت و کلیتی برخوردار است که تأمین آن مستلزم
برقراری توازن و تعادل بین اجزاء و عناصر مختلف آن میباشد .اگرچه کشورها با توجه به
نیازها و شرایط داخلی و خارجی ،اولویتها و ارجحیتهای اهداف و منافع ملی دارند ،ولی
بهط��ور همزمان با تخصیص منابع الزم تمام آنها را پیگیری میکنند .لذا ،در اولویت قرار
گرفتن یکی از اهداف و منافع ملی بهمعنای نادیده گرفتن و غفلت از اهداف و منافع دیگر
نیست .همچنین ،تأمین یکی از اهداف یا منافع بهصورت موفقیتآمیز و کامل به قیمت عدم
تأمین و تعقیب سایر اهداف و منافع ،نهتنها دال بر موفقیت در سیاست خارجی نمیباشد
بلکه خود یکی از عالئم و نش��انههای شکست است .عدم توازن و تعادل در اهداف و منافع
ملی نهایتاً ممکن است به تباه شدن منافع ملی و حتی موجودیت کشور منجر گردد.
بر این اس��اس جمهوری اسالمی ایران ،مانند سایر کشورها منافع متنوع و متعددی دارد
که برای تأمین آنها باید برحس��ب اهمیت ،ضرورت و فوریت اولویتبندی کند .ازاینرو،
اولویتبندی منافع ملی خود یک امر بس��یار مهم در سیاس��ت خارجی اس��ت که آزادی
اندیش��ه و آزاداندیش��ی را میطلبد؛ بهگونهای که تصمیمگیرنده سیاست خارجی باید به
دور از منافع فردی ،گروهی ،حزبی و جناحی دس��ت به اولویتبندی بزند .از سوی دیگر،
سیاس��تپژوهان نیز باید بدون حب و بغضهای درون��ی و بیرونی این اولویتبندی را به
داوری بنش��ینند .برآیند این دو به اولویتبندی واقعیتری منجر خواهد شد تا زمانی که
هر دو گروه تصمیمگیرنده و تحلیلگر اسیر شهوات درونی مثل قدرتطلبی و گرایشات و
تعلقات سیاسی اجتماعی خود باشند .زیرا آزادی اندیشه و آزاداندیشی مستلزم فدا کردن 41
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منافع و عالئق شخصی ،گروهی ،حزبی و جناحی بهپای منافع ملی است.
عدم شفافیت و اولویتبندی منافع ملی در سیاست خارجی جمهوری اسالمی میتواند به
عدم تعیین و تعریف و اولویتبندی اهداف سیاست خارجی منجر شود .وجود این عامل
در سیاس��ت خارجی ،مانند سایر کشورها به بحران تعیین اهداف ملی میانجامد .اهداف
ملی و اس�لامی در سیاس��ت خارجی ناشی از ماهیت نظام سیاسی جمهوری اسالمی ،در
صورت عدم اولویتبندی عناصر مصالح اس�لامی و منافع ملی ،بس��تر و زمینه مناسبی را
برای بروز بحران تعریف اهداف سیاست خارجی فراهم میسازد .بنابراین ،برای جلوگیری
از این بحران اولویتبندی این دو دسته از منافع و مصالح ضروری است.
اهداف سیاس��ت خارجی ترجمان عینی منافع ملی در سیاست خارجی است .بنابراین به
هر علتی منافع ملی بهصورت مشخص و دقیق تعریف نشود ،ترجمه آن به اهداف سیاست
خارجی مشخص و معین نیز ،اگر غیرممکن نباشد ،بسیار مشکل و سخت است .عالوه بر
ِ
این ،اهداف دوگانه اسالمی یا مصالح اسالمی (وحدت جهان اسالم ،حمایت از مستضعفین
و مبارزه با مس��تکبرین ،دفاع از حقوق مسلمانان و حمایت از نهضتهای آزادیبخش) و
اهداف ملی (صیانت از نفس ،امنیت ملی ،استقالل ،تمامیت ارضی و وضع خوب اقتصادی)
اگرچه تعارض ماهوی و منطقی ندارند ،اما برای تأمین آنها در عرصه سیاس��ت خارجی
باید بر اساس توان ملی و میزان ضرورت و فوریت از نظر رتبی و زمانی آنها را زمانبندی
و اولویتبندی کرد که موضوعی سیاستگذارانه است.
سیاس��ت خارجی جمهوری اس�لامی برای موفقیت باید اهداف خود را بر اس��اس س��ه
عنصر منافع ملی (اعم از منافع مادی و غیرمادی) ،قدرت ملی و ش��رایط محیطی تعریف
نماید و سلس��له مراتبی از اهداف نیز صورت دهد .زیرا ،ماهیت اهداف سیاس��ت خارجی
جمهوری اسالمی ایران ایجاب میکند که آنها در سه دسته اهداف بلندمدت ،میانمدت
و کوتاهمدت برمبنای درج��ه اهمیت و ضرورت طبقهبندی و اولویتبندی گردند .بر این
اس��اس ،اهداف آرمانی و آمالی باید در قالب اهداف بلندمدت ،رفاه اقتصادی و گس��ترش
ارزشه��ا در چارچوب اهداف میانمدت و امنیت مل��ی و تمامیت ارضی (بهعنوان منافع
حیاتی) بهصورت اهداف کوتاهمدت تعریف و با توجه به قاعده وسع و تدرج پیگیری شوند.
لذا ،برای تأمین این وضعیت ،تعریف دقیق و رعایت سلسله مراتبی از منافع و اهداف ملی
 42و اولویتبن��دی ارجحیتهای مختلف ملی برمبنای ضرورت و فوریت اهداف ملی الزامی
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اس��ت .با تعریف و ش��کلگیری این سلس��لهمراتب ،نهتنها پیگیری و تأمین منافع ملی و
مصالح دینی بهصورت توأمان دچار تعارض و تنافی نمیش��ود ،بلکه دستیابی به آنها در
چارچوب ارجحیتهای ملی نیز امکانپذیر میباشد.
یکی دیگر از الزامات تعقیب منافع ملی ،بهکارگیری ابزارهای مناس��ب است؛ بهطوریکه
عدم تناسب بین ارزشهای تجلییافته در منافع ملی و ابزارها هزینه تأمین آن را افزایش
میدهد و درنهایت ممکن اس��ت به شکس��ت و ناکامی سیاست خارجی بینجامد .منطقاً،
اهداف سیاس��ت خارجی ابزار آن را تعیین میکنند .یعنی کشورها بر اساس اهداف خود
در سیاس��ت خارجی ،ابزار و وس��ایل مناس��بی که برای تحقق آنها الزم است را انتخاب
میکنند .اما بعضی از مواقع روند معکوسی در سیاست خارجی حاکم میشود بهطوریکه
ابزارها ،اهداف را تعیین و تعریف میکنند .بدین ترتیب ،کش��ورها برمبنای ابزار و وسایل
قدرتی که در دست دارند اهداف خود را مشخص مینمایند.
بنابراین ،برای موفقیت در تأمین منافع ملی ،باید نخست ابزارها بر اساس اهداف انتخاب
ش��وند؛ و دوم ،این ابزارها متناس��ب با اهداف باشند .ابزارهای چهارگانه سیاست خارجی،
یعنی دیپلماسی ،قدرت نظامی ،منابع اقتصادی ،وسایل فرهنگی ـ تبلیغاتی ،برای حوزههای
موضوعی متفاوتی کاربرد و کارآیی دارند که کشور باید در عین استفاده همزمان از آنها،
با توجه به ماهیت حوزه موضوعی ،ش��رایط بینالمللی و گفتمان قدرت غالب ،تناس��ب و
هماهنگی بین آنها ایجاد کند .طبیعتاً ،ابزار نامناسب با اهداف ملی و بدون در نظر گرفتن
حوزهها و گفتمان قدرت ،دستیابی به منافع ملی را غیرممکن و مشکل میسازد.
امروزه ،تقریباً همگان اذعان دارند که نظام بینالملل س��اختار قدرت واحدی ندارد ،بلکه
دارای ساختارهای متفاوتی است .در چنین نظامی ،قدرت نظامی تنها نوع قدرت نیست و
قابلیت تبدیل به انواع دیگر قدرت را نیز ندارد .در سطح بینالمللی در کنار توزیع قدرت
نظامی ،قدرت اقتصادی و اطالعاتی نیز توزیع ش��ده اس��ت که س��اختارهای متفاوتی را
شکل داده است .بنابراین ،در حوزههای موضوعی مختلف ،انواع مختلفی از قدرت کاربرد
و کارایی دارد .این ،بدان معناس��ت که کش��ورها در سیاست خارجی خود ،برای موفقیت
بای��د در حوزههای مختلف ابزارهای متناس��ب با س��اختار قدرت موج��ود انتخاب کنند.
ل��ذا ،بهکارگی��ری ابزار نظامی در حوزهای که قدرت ماهیت��ی اقتصادی دارد ،به موفقیت
نمیانجام��د .یا در چارچوب گفتمان قدرت نرم و سیاس��ت اقناعی که مبتنی بر مذاکره43 ،
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چانهزنی ،مصالحه و بهطورکلی دیپلماسی است ،بهکارگیری ابزارهای قدرت کیفردهنده و
سیاست اجبار و زور ناکام خواهد ماند.
ازاینرو ،انتخاب ابزارهای مناس��ب برای تأمین منافع ملی خود متعلَّق آزادی اندیش��ه و
آزاداندیشی است .زیرا ممکن است هم تصمیمگیرنده و هم تحلیلگر سیاست خارجی در
تعیین و تحلیل این ابزارها نتواند فارغ از تعلقات شخصی و اجتماعی سیاسی عمل نماید
که به تأمین منافع ملی کشور آسیب میرساند .برعکس ،در صورت انتخاب ابزارها بر پایه
آزادی اندیش��ه که همگان امکان ابراز فکر و اندیشه و نقد و ارزیابی آزادانه داشته باشند،
منافع ملی بهتر و بیشتر تأمین میشود.
تعیین حوزه اطالق منافع ملی ،سومین جزء از فرایند تعقیب منافع ملی است ،که مانند
دو مورد قبل ،نیازمند و وابس��ته به آزادی اندیشه و آزاداندیشی است .یعنی تعیین قلمرو
و دامن��ه م��وردی ،موضوعی و جغرافیایی منافع ملی ایران (آزادی تش��خیص) .زیرا نظام
بینالملل بهعنوان محیط خارجی سیاس��ت خارجی کشورها از زیرسیستمهای فرعی یا
نظامهای منطقهای متعددی تش��کیل شده است .این نظامهای منطقهای لزوماً بر اساس
عامل مجاورت جغرافیایی تشکیل و تعریف نمیشوند ،بلکه مهمترین عامل هویتبخش به
آنها میزان وابستگی متقابل و حجم و تراکم ارتباطات و تعامالت بین اعضای آنهاست.
بنابراین ،امکان تداخل مناطق مختلف در یکدیگر وجود دارد؛ بهگونهای که ممکن اس��ت
یک کش��ور در چند زیرسیستم منطقهای عضویت داشته باشد (لیک و مورگان.)1392 ،
برای نمونه ،ایران در مناطق یا زیرسیستمهای متعدد و متداخل خاورمیانه ،خلیجفارس،
آسیای شمال غربی ،آسیای جنوب غربی عضویت دارد .اگرچه عضویت در مناطق متداخل
حاکی از اهمیت ژئوپلیتیک و ژئواستراتژیک کشورهاست ،اما در صورت عدم اولویتبندی
آنها در سیاست خارجی میتواند موجب ناکامی و ناکارآمدی آن شود .از اینرو ،یکی از
معیارها و ش��اخصهای مطلوبیت و موفقیت در سیاست خارجی برای تأمین منافع ملی،
اولویتبندی مناطق مختلف بر اساس سمتگیری ،منافع و اهداف ملی ،اهمیت آن منطقه
و قابلیت و ظرفیت آن در تأمین نیازها و منابع کشور است.
بنابرای��ن ،جهت موفقیت در تأمین منافع ملی باید بر اس��اس س��متگیری آن ،روابط و
تعامالت با مناطق و کش��ورها را اولویتبندی کرد .برای نمونه ،در چارچوب سمتگیری
 44ع��دم تعه��د نمیتوان تنها اولویت و اهمیت روابط و مناس��بات را ب��ه قدرتها و مناطق
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پیشرفته غربی داد؛ زیرا نوعی تعارض و ناسازگاری بین این جهتگیری سیاست خارجی
و اولویتبندی روابط خارجی وجود دارد .لذا ،برای رفع این تعارض و ناس��ازگاری یا باید
جهتگی��ری دیگ��ری را اتخاذ نمود یا اولویت مناطق و کش��ورها را تغییر داد .همچنین،
در اولویتبندی کش��ورها و مناطق در سیاست خارجی ،ایجاد هماهنگی و سازگاری بین
حوزههای موضوعی مختلف ضروری اس��ت؛ زیرا در غیر این صورت سیاس��ت خارجی به
موفقیت دس��ت نخواهد یافت .برای مثال ،اولویت بخش��یدن اقتصادی به یک منطقه یا
مجموعهای از کشورهایی که از نظر سیاسی در اولویت سیاست خارجی نیستند ،آن را به
شکست میکشاند.
در همین راستا ،قائل شدن اولویت برای مناطق و کشورهایی که ظرفیت و قابلیت تأمین
منافع ،منابع و نیازهای کش��ور را ندارند ،نیز موجب ناکامی سیاست خارجی خواهد شد.
سرانجام ،اولویتبندی مناطق و کشورها باید برمبنای اولویت و ارجحیت منافع و اهداف
ملی در سیاس��ت خارجی صورت پذیرد وگرنه قرین موفقیت نخواهد بود .بهعنوانمثال،
اگر اولویت نخست اهداف و منافع ملی در سیاست خارجی توسعه و رفاه اقتصادی باشد،
در تنظیم تعامالت و مناسبات خارجی نیز باید مناطق و کشورهایی در اولویت قرار گیرند
که از قدرت و توان اقتصادی و تکنولوژیک برخوردارند .درنتیجه ،اگر این تناسب و تبادل
بین اولویت اهداف و مناطق برقرار نگردد ،سیاست خارجی در دستیابی به منافع ملی از
مطلوبیت و موفقیت مورد انتظار برخوردار نخواهد بود.
برای نمونه مش��خص کردن قلمروی منافع ملی جمهوری اس�لامی در حوزه جغرافیایی
خاورمیانه یا آمریکای التین در اینجا موضوعیت مییابد .تعیین هر یک از این دو منطقه
بهعنوان حوزه اطالق منافع ملی کش��ور مس��تلزم تفکر و اندیشه رها از تمایالت درونی و
تعلقات سیاس��ی-اجتماعی اس��ت؛ زیرا در غیر این صورت در اثر مداخله تمنیات روانی و
منافع گروهی ،حزبی و جناحی ،منافع ملی کشور آسیب خواهد دید.
جمعبندی و پیشنهادات
از مباحث باال میتوان در مورد نسبت آزادی اندیشه و آزاداندیشی با منافع ملی جمهوری
اسالمی ایران این نتایج را استنتاج و این توصیهها را ارائه داد:
اول ،در تعریف آزادی اندیش��ه باید هر دو وجه س��لبی و ایجابی را ملحوظ داشت .با تلقی 45
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آزادی منف��ی و مثب��ت بهعنوان دو وج��ه و مرتبه آزادی ،و نه دو نوع مس��تقل از آزادی،
میتوان آن را اینگونه تعریف کرد :وجود شرایط الزم و نبود موانع درونی و بیرونی برای
فعلیت یافتن استعدادهای فطری بشر جهت رسیدن به کمال انسانی.
دوم ،این تعریف و تلقی مس��تلزم ایجاد ش��رایط روانی و عملیاتی مناسب و مساعد برای
تحقق آزادی اندیش��ه اس��ت .از این رو ،در تعریف و درک معنا و مفهوم آزادی ،عالوه بر
انس��ان بهعنوان فاعل مختار و صاحب اراده باید س��ه عنصر اس��تعدادها و توانایی انسان،
ش��رایط مس��اعد و مناس��ب ،و نبود موانع و محدودیتهای بروز و بارور شدن آن را مورد
توجه قرار داد.
س��وم ،عملکرد و رفتار سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران آشکار میسازد که نظام
تصمیمگیری آن ،بهرغم وجوه تشابه با سایر کشورها ،دارای مختصات و ممیزات ویژهای
اس��ت؛ بهگونهای که جمهوری اس�لامی ایران در تعریف و تعقیب منافع ملی خود از الگو
و منطق خاص خود در سیاس��ت خارجی پیروی میکند .از این رو ،تبیین و تدوین این
منطق و الگوی تصمیمگیری در سیاس��ت خارجی جمهوری اس�لامی ایران بهعنوان یک
الگوی ایرانیاسالمی سیاست خارجی ضرورت مییابد.
تالش پژوهش��ی دیگر یک الگوی اولیه و آزمایشی را تدوین و تبیین کرده
نویس��نده در
ِ
اس��ت (دهقانی فیروزآبادی .)1390 ،الگوی تصمیمگیری در سیاست خارجی جمهوری
اسالمی ایران ،الگوی تلفیقی و چندمرحلهای است .بهگونهای که از یک سو ،نظام شناختی
و باورهای تصمیمگیرنده و نهادینهشده در ساختار سیاست خارجی نقش تعیینکنندهای
در انتخاب گزینهها فراتر از منطق عقل حسابگر و عقالنیت ابزاری دارد .از طرف دیگر،
تصمیمگی��ری بهمثابه انتخاب گزینهها طی چند مرحل��ه صورت میگیرد .در هر مرحله
سطح و الیهای از عقالنیت به فرآیند تصمیمگیری شکل میدهد که لزوماً همان عقالنیت
ابزاری مبتنی بر تحلیل هزینه -فایده مادی نیست.
مدل کنشگر در این الگوی سیاست خارجی بر پایه مفهوم «انسان فطری» و «عقالنیت
کلنگر» اس��توار اس��ت .بهگونهای که تصمیمگیرنده سیاس��ت خارجی بر مبنای فطرت
بهجای ش��هوت و عقل فطری بهجای عقل ابزاری ،تصمیم گرفته و اقدام میکند .از این
رو ،عقالنیت حاکم بر تصمیمگیرنده سیاس��ت خارجی برآیندی از عقالنیتهای اخالقی،
 46هنجاری و عملی اس��ت .منطق اقدام  منطق تکلیف اس��ت که آمیزهای از منطق نتیجه و
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تناسب میباشد .منطق تکلیف از هردو منطق نتیجه و تناسب متفاوت است.
سرانجام« ،مصلحت» در کانون الگوی تصمیمگیری سیاست خارجی قرار دارد .بهطوریکه
فرآیند تصمیمگیری و رفتار سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران را میتوان بر اساس
ای��ن مفهوم تحلیل و تبیین کرد .مصلحت بهمعنای جل��ب منافع دینی و دنیایی یا دفع
مفاسد و ضررهای دینی و دنیایی ،چراغ راهنمای سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران
است .مصلحت از جهت محتوایی یا ارزشی و گستره زمانی از منفعت در نظریه واقعگرایی
و لیبرالیس��م مطلوبیت خواه متمایز میش��ود؛ زیرا مصلحت دربرگیرنده منافع دنیایی و
اخروی و همچنین منافع مادی و معنوی است .از این رو ،الگوی تصمیمگیری در سیاست
منطق ادای
خارجی جمهوری اسالمی ایران را میتوان الگوی «عقالنی چندالیه» بر پایه
ِ
تکلیف مبتنی بر مصلحت نامید.
چهارم ،منافع ملی ،برخالف ادعای مکتب واقعگرایی در روابط بینالملل ،بس��یار فراتر از
منافع مادی صرف تعریف و تلقی میش��ود؛ زیرا کشورها اگرچه در پی تأمین منافع ملی
خود هس��تند ،اما این منافع عالوه بر تأثیرپذیری از ساختارها و منابع مادی ،تحت تأثیر
ساختارهای غیرمادی نیز میباشد .هویت ملی کشورها ،بهویژه ،نقش تأسیسی و مقوم در
تعیین و تعریف منافع ملی آنها ایفا میکند .همچنین ،تأثیرگذاری تکوینی نظام ارزشی
حاکم بر جامعه و گفتمان سیاس��ی غالب بر مناف��ع ملی نیز باید مدنظر قرار گیرد .فراتر
از این ،منافع ملی را نمیتوان صرفاً برحس��ب منابع و عناصری مادی قدرت تعریف کرد.
بلک��ه جایگاه منافع ایدئولوژیک و اهداف محیطی یا معطوف به نظم جهانی را نیز باید به
رسمیت شناخت.
از این رو ،در تعریف و تعیین منافع ملی جمهوری اسالمی ایران چند اصل را باید رعایت
کرد .اوالً ،نظام ارزشی و هنجاری که ارزشهای ملی از آن نشأت میگیرد را باید مدنظر
قرار داد .ثانیاً ،آرمانها ،ارزشها ،انتظارات و هنجارهای ملی که بهصورت بیناذهنی ساخته
و پذیرفته شده و ملت ایران تأمین آن از طریق سیاست خارجی الزم و ضروری میپندارند
را باید لحاظ کرد؛ بهگونهای که برداشت و تلقی مردم از ارزشی که بهعنوان یک منفعت
ملی در سیاس��ت خارجی پیگیری میشود سازگار و همسان باشد .ثالثاً ،ماهیت و هویت
اس�لامی نظام جمهوری اس�لامی را باید ملحوظ داش��ت؛ زیرا هویت اسالمی جمهوری
اسالمی ایران نقش تعیینکنندهای در تعیین و تعریف منافع ملی ایران ایفا میکند .این 47
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بدان معناست که در تعریف و تبیین عناصر و مصادیق منافع ملی ایران باید هر دو دسته
از ارزشهای اس�لامی و ایرانی را لحاظ کرد .این ارزشها به دو دسته مادی یا ملموس و
غیرمادی یا ناملموس تقسیم میشوند.
پنجم ،آزادی اندیشه ایجاب میکند که در راه تأمین منافع ملی اندیشه و ادراک خود را
آزادانه بیان کنیم حتی اگر در اثر ابراز آن منافع ش��خصی ،گروهی ،حزبی و جناحی فدا
ش��ود .از سوی دیگر ،آزاداندیشی مستلزم آن اس��ت که برداشتها و ادراکات صادق و به
ح��ق دیگران حتی منتقدین خود را با طیب خاط��ر بپذیریم؛ گرچه این امر مغایر منافع
شخصی ،گروهی ،حزبی و جناحی ما باشد؛ زیرا التزام به منافع ملی مستلزم آزاداندیشی
است و هر انسان آزاداندیشی به منافع ملی متعهد است و منافع ملی را بر هر نوع منفعت
دیگری مقدم میدارد .با تعریفی که ارائه ش��د ،تفاوت��ی و تمایزی بین ارزشهای ملی و
مصالح اسالمی وجود ندارد و هر دو جزء مقوم منافع ملی جمهوری اسالمی ایران هستند.
شش��م ،آزادی اندیشه و آزاداندیش��ی آثار و پیامدهای مثبتی در تعریف ،تأمین و تعقیب
بهینه منافع ملی کشور دارد که مهمترین آنها عبارتاند از:
 -1آزادی اندیش��ه و آزاداندیش��ی باعث تعریف ،تبیین و تعقیب منافع واقعی جمهوری
اسالمی ایران میشود؛ زیرا در اثر ماهیت ارزشی منافع ملی همواره امکان دخالت ارزشها
و باورهای فردی ،گروهی ،حزبی ،و جناحی در تعریف و تعقیب آن وجود دارد .از این رو،
باید تمهیدات و سازوکارهایی را اندیشید و تدارک دید که این تأثیرگذاری را به کمترین
حد ممکن کاش دهد .یکی از مؤثرترین راهکارها و راهحلها برای این آسیب فراهم آوردن
زمینه الزم برای بحث و بررس��ی ارزشهای منافع ملی در س��طح خرد جمعی اس��ت که
کاشف از خواست عمومی میباشد.
 -2آزادی اندیشه و آزاداندیشی باعث افزایش روحیه ملی بهمعنای آمادگی افراد ملت برای
گذشتن از منافع شخصی به نفع منافع ملی و حمایت و پشتیبانی آنان از سیاست خارجی
تکوینی متقابلی بین منافع ملی و روحیه ملی برقرار است .بهگونهای
دولت میشود .رابطه
ِ
که ،از یک سو ،روحیه ملی یکی از عناصر قدرت ملی است که در صورت تحقق بهمعنای
تأمین منافع ملی است .از سوی دیگر ،اگر منافع ملی بر پایه آزادی اندیشه مبتنی بر خرد
جمعی و اجماع ملی بهصورت بیناذهنی تعریف ش��ود ،میزان حمایت مردم از آن افزایش
 48مییابد که بهمثابه ارتقاء روحیه ملی است.
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 -3آزادی اندیش��ه و آزاداندیش��ی موج��ب افزای��ش اعتماد متقابل سیاستپیش��گان و
سیاس��تپژوهان میشود .زیرا هر دو گروه به این باور خواهند رسید که مدنظر قرار دادن
اندیش��ه و ادراک دیگری به تأمین منافع ملی کشور کمک میکند ،زیرا فارغ از تعصبات
و تعلقات درونی و بیرونی اس��ت .این امر ،از راه همگرایی و همفزایی این دو گرو ِه مرجع،
به درمان یکی از آس��یبهای تهدیدکننده سیاس��ت خارجی عملی و نظری کشور کمک
شایانی خواهد کرد.
 -4آزادی اندیشه و آزاداندیشی در دو سطح تصمیمگیری و تحلیل گری سیاست خارجی
به ش��کلگیری فهم و زبان مشترک بین تصمیمگیرندگان و تحلیل گران کمک میکند.
امری که برای تأمین منافع واقعی کش��ور بس��یار حیاتی اس��ت ،زیرا در بسیاری از مواقع
عدم فهم و درک متقابل ناش��ی از فقدان زبان مش��ترک و دستور کارها و اهداف حرفهای
متفاوت اجرایی و نظری اس��ت .درحالیکه یکی از مهمترین پیشش��رطها و پیشنیازها
ب��رای تعریف و تأمین بهینه منافع ملی فهم و زبان مش��ترک بی��ن تصمیمگیرندگان و
تحلیلگران سیاست خارجی است.
 -5آزادی اندیش��ه و آزاداندیش��ی درنهایت دو حوزه نظریه و عمل در سیاست خارجی را
به هم نزدیک کرده و زمینه تعامل این دو عرصه را فراهم میس��ازد؛ زیرا آزادی اندیش��ه
این امکان را مهیا میکند تا هر دو عرصه نظری و عملی ادراکات و تفکرات خود در مورد
مناف��ع ملی و فرایند تعقیب و پیگیری آن را ابراز دارند و به نقادی آن بپردازند .امری که
برای محقق ساختن منافع ملی کشور اهمیت حیاتی و راهبردی دارد.
 -6آزادی اندیش��ه بس��تر و زمینه ش��کلگیری گفتمان واحد ،وح��دت گفتمانی و اجماع
نخبگانی در مورد فهم منافع ملی را مهیا میکند که برای تأمین آن ضرورت راهبردی دارد؛
زیرا یکی از مهمترین پیامدهای تلون گفتمانی در سیاس��ت خارجی ،عدم امکان تعریف و
تعیین دقیق و شفاف از منافع ملی است که موردقبول و اجماع همگانی باشد .منافع ملی
در گفتمانهای مختل��ف معنا و مدلول متفاوت و متمایزی دارد .درنتیجه ،در صورت عدم
استیال و تفوق یک گفتمان واحد بر سیاست خارجی ،تعریف واحدی نیز از منافع ملی ارائه
نمیگردد .همانگونه که توضیح داده شد ،منافع ملی بر اساس هویتی که جمهوری اسالمی
برای خود تعریف میکند ،تعیین میش��ود .این هویت نیز یک س��ازه اجتماعی و گفتمانی
اس��ت که در بس��تر نظام معانی و گفتمانهای خاص ش��کل میگیرد .پس گفتمان نقش 49
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انکارناپذیری در تعریف و تعیین منافع ملی دارد .عدم شکلگیری و هژمونی ابرگفتمانی که
خردهگفتمانهای مختلف سیاست خارجی را دربرگیرد ،نهتنها تعریف شفاف از منافع ملی
را مشکل میسازد ،بلکه اولویتبندی آنها نیز بسیار سخت میشود.
بعضی از تحلیلگران سیاس��ت خارجی ایران ،ابهام و عدم تعین منافع ملی ایران را معلول
تعارض و تنافی منافع ملی و مصالح اس�لامی میدانند .بهزعم آنان ،ناس��ازگاری این دو
دس��ته از منافع موجب ش��ده که تعریف منافع ملی دچار ابهام و اخالل گردد .این دسته
از پژوهش��گران از منظر واقعگرایی به تحلیل سیاس��ت خارجی جمهوری اسالمی ایران
میپردازند که منافع ملی کشورها را از پیش داده شده ،پیشینی یا عینی میداند و بازیگران
در عرصه سیاس��ت خارجی صرفاً درصدد پیگیری و تأمین آنها هس��تند .بهعبارتدیگر
نظام بینالملل و روابط بینالملل یک محیط استراتژیک است که در آن کشورها برای به
حداکثر رساندن قدرت خود به کشمکش میپردازند.
این دیدگاه امروزه با انتقادات هستیش��ناختی و معرفتشناختی جدی روبهرو است .زیرا
منافع ملی پس��ینی اس��ت و در تعامل اجتماعی کش��ورها ش��کل میگیرد و هویت ملی
کش��ورها که تحت تأثیر نظام معنایی و ارزش��ی آن کشور میباش��د در تعریف آن نقش
تعیینکنندهای دارد .بر این اس��اس ،دین اسالم بخشی از هویت ملی ایران است و بهتبع
آن مصال��ح دینی نیز جزء الینفک منافع ملی آن را تش��کیل میدهد .فراتر از این ،حتی
در چارچ��وب واقعگرایی نیز ،مصالح دینی و مناف��ع ملی منطقاً و ماهیتاً با هم تعارض و
تنافی ندارند .تنها ممکن است در مقام عمل و اجرا بین آنها تزاحم پیش آید که از طریق
اولویتبندی رتبی و زمانی میتوان آن را رفع نمود.
بنابراین ،عدم شفافیت منافع ملی بیش از آنکه معلول تعارض مصالح اسالمی و منافع ملی
باش��د ،حاصل فقدان گفتمان سیاست خارجی واحد ،اختالفنظر و کشمکش نخبگان و
تصمیمگیرندگان سیاس��ت خارجی ،و عدم اولویتبندی منافع ملی و مصالح دینی است.
درنتیجه ،ابهامزدایی از منافع ملی و تعریف دقیق و منطقی آن مس��تلزم حلوفصل این
موارد و موانع از طریق گفتگوی آزادانه ناش��ی از آزادی اندیشه میباشد .اوالً ،شکلگیری
وحدت گفتمانی و حاکمیت گفتمان واحد بر سیاست خارجی ضروری است .ثانیاً ،اجماع
شکلی و ماهوی در مورد عناصر و دقایق منافع ملی بین نخبگان و تصمیمگیرندگان الزامی
 50میباش��د .ثالثاً ،اولویتبندی رتبی و زمانی عناصر مصالح دینی و منافع ملی الزم اس��ت.
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رابعاً ش��کلگیری ساختار تصمیمگیری و سیاس��تگذاری واحد بر اساس قانون اساسی
اجتنابناپذیر میباشد.
درنتیجه ،الزمه یکدس��تی و انس��جام در سیاست خارجی برای تأمین منافع ملی ،وجود
یکم نظام معانی واحد یا یک ابرگفتمان در این حوزه است .تحقق این هدف نیز مستلزم
گفتگوی آزادانه و فارغ از روابط قدرت است که در پرتو آزادی اندیشه حاصل میشود.
 -7آزادی اندیشه زمینه و شرایط الزم برای خود انتقادی و ارزیابی درونی سیاست خارجی
را فراهم میسازد .ارزیابی درونی یا خودانتقادی یکی از مهمترین پیششرطهای سیاست
خارجی مطلوب بر پایه منافع ملی است .بهگونهای که کشور باید همواره بر اساس منافع
ملی خود ،شرایط محیطی و خارجی ،گفتمان حاکم بر روابط بینالملل ،دست به ارزیابی
خود زده و در یک فرآیند خودانتقادی ،نقایص و کاس��تیهای سیاس��ت خارجی خود را
مرتفع ساخته به تقویت نقاط قوت خود بپردازد .طبعاً کشور بدون شناخت دقیق و صحیح
از منافع واقعی کش��ور و ملت توانایی ارزیابی درونی خ��ود را ندارند .چون ،بدون درک و
برداش��ت واقعی از منافع ملی امکان خودانتقادی و ارزیابی درونی وجود ندارد .این هدف
از راه آزادی اندیش��ه تأمین و محقق میشود؛ زیرا آزادی اندیشه هم به شناخت و تعریف
واقعی منافع ملی کمک میکند و هم امکان خود انتقادی را فراهم میسازد.
 -8آزادی اندیش��ه موجب کاه��ش دخالتها و داوریهای ش��خصی در تعریف و تعیین
عناصر و ارزشهای منافع ملی میش��ود .با توجه به ماهیت ارزشی و هنجاری منافع ملی
همواره امکان اعمال نظرها و س��لیقههای شخصی در تعریف و تعیین مؤلفهها و مصادیق
مناف��ع ملی وجود دارد که باید از آن پرهیز و جلوگیری کرد .یکی از بهترین و مؤثرترین
سازوکارها و راهکارها برای تأمین این هدف بیان آزادانه آراء و افکار مختلف است که از راه
آزادی اندیش��ه محقق میشود .با تعاطی افکار و تضارب آراء در پرتو آزادی اندیشه امکان
اعمال س��لیقه ش��خصی در تعیین منافع ملی به کمترین میزان کاهش مییابد؛ زیرا هر
صاحب رأی و نظری باید در فرآیند یک اس��تدالل و دیالوگ آزاد و عاری از س��اختارهای
ِ
سلطه و سرکوب بهصورت مدلل و مستند ،دیدگاه خود را موجه ساخته و دیگران را اقناع
کند.
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