
 
 
  
  
  
  
 

   ایرانی- اسالمی ي در الگویمنافع مل
  رانی ای اسالمي جمهوریمنظر حقوق اساس شرفت ازیپ

  ي شوشتريمي عظي عباسعل/ محمد خوش چهره
)٥٩- ٣٥(  

  
  دهیچک  

ـ  ماه دربارهها    ستيرئالو  ها    ستيايدئال  از جمله  گوناگونپردازان   هينظر  منـافع  تي
اما ابهام در ماهيت و جايگـاه منـافع ملـي در             )خچهيتار(. اند دادههايي    هي،نظريمل

 -ي اسـالم  ي مـستقل در الگـو     ياست خـارج  ين س يي، باعث فقدان تب   قانون اساسي 
بـا  ) مـسئله (. شـود   مي  کشور يپلماسيرکت در د  حشرفت و موجب تناقض     ي پ يرانيا

ـ  پ يرانيا -ي اسالم ي و الگو  ين منافع مل  ي آن، رابطه ب   وجود  چهـارچوب شرفت در   ي
ـ پ( .تصورت نگرفته اس  . ا. ا.  ج يقانون اساس   بـا چنـين پرسـشي       رو،  ازايـن ) نهيشي

ـ يا -ي اسـالم يالگو  باي منافع مل  ةرابط: مواجهيم ـ  پيران شرفت از منظـر حقـوق   ي
هـاي    ارزشبه    را باتوجه  يت منافع مل  يات، ماه ي و روا  اتيآ) سؤال( ؟ستي چ ياساس

. اسـت  روشن کـرده     يرانيا -ي اسالم يو اهداف الگو  ها    ن آرمان ين و همچن  ياديبن
ـ و در  نانـه يب  واقع يکردي مقاله با رو   ني ا )هيفرض( ـ    يگرا حـال آرمـان     نيع  يانـه در پ

ـ گيدر پ  ، انسان و جامعـه،    يالملل ني ب ةعرصهاي    ات و آرمان  يدادن واقع  نشان  و  يري
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 و  ي حقـوق  يل محتوا ي با روش تحل   نوشتاراين   )هدف(.  است يافع مل  به من  يابيدست
 تحقـق هـدف     ،)مدظلـه (يمقام معظم رهبر  هاي    دگاهي د يبا استفاده از قانون اساس    

ـ    يريناپذ  اجتناب )روش(. کند  مي را دنبال گفته    پيش  از قـانون    ي استخراج منافع مل
ـ يا -ي اسالم يت آن با الگو   ي و انطباق ماه   ياساس ـ  پ يران  يشرفت از دسـتاوردها   ي

  )افتهي(. اله استقم

  يدیکل گانواژ
  ي و ثروت ملي، قدرت مليشرفت، حقوق اساسي، پيمنافع مل

  مقدمه
ـ  اند ديـدگاه  آثـار و     يبررس ـ    دربـارة  ي اسـالم  ي کـه در جمهـور     يشمنداني  ١ي منـافع مل

 ي اسالم ي جمهور ياسالم و نظام حقوق   ديدگاه  دهد در     مي اند، نشان  کرده يپرداز هينظر
ـ       ،طيبه شرا  آن، باتوجه هاي    مؤلفه و   يت منافع مل  يبه ماه  ـ  ني اوضـاع و احـوال ب  و  يالملل
 ٢انـه يگرا کـرد واقـع   ي با اتکا بـه رو     يبرخ.  توافق وجود ندارد   يات انقالب اسالم  يمقتض

ـ  اوضاع و احـوال روز تحل      براساس را   يمنافع مل   سـو   ازيـک  درنتيجـه کـه    کننـد   مـي  لي
 در  ين منافع مل  يگر ب يد يسوو از ،  رنديگ  مي  قرار الشعاع  تحت يانقالب اسالم هاي    آرمان

ـ  ن يبرخ. شود  مي جادي تعارض ا  يانقالب اسالم هاي    قرائت آنان و اهداف و ارزش      ز بـا   ي
. کنند  مي نيي را کامالً دور از دسترس تب      ي منافع مل  ٣انهيگرا فقط آرمان  و   ي انتزاع ديدگاهي

 سبب ايجاد   ناممکن شود و درنتيجه    ح از آنها  ي صح يري تصو شود عرضه   منجر مي ن امر   يا
  .دشو  مينامناسبهاي   و اتخاذ روشيالملل ني در روابط بير ضروريغهاي  تنش

، کننده نوع رابطه با جهـان      نيي و تع  ياست خارج ي هدف س  ين منافع مل  يکه تأم ازآنجا
ـ ناچـار با   بـه  اسـت،    بخـش  يآزادهاي    ژه غرب و نهضت   يو به ـ د ماه ي  يالگـو  ت آن در  ي

هـا و     نگـرش  براسـاس ي است به جاي اينکه اين اقدام        اساس. ان گردد ي ب يرانيا -ياسالم
 ي اسـالم ياهـداف نظـام جمهـور       و ي مبـان  براساس دي با ، خاص انجام شود   يها قرائت

                                                       
1. National Interests. 
2. Realistic. 
3. Idealistic. 
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مقـام معظـم    هاي    ات و نگرش  يقرآن، روا   و به تناسب استفاده از     يمذکور در قانون اساس   
  .ن گردندييتع) مدظله(يرهبر

  شرفتی و پی منافع ملیشناس مفهوم
 دانستن ناپذير  فيتعر و مبهم ضمن ،الملل نيب روابط يگرا واقع دانشمندان از ١،امورگنت

 روابـط  در کـشورها  ةهم اقدام ياصل ةزيانگ و راهنما ،يمل منافع است، معتقد يمل منافع
ـ يس ،يماد تيموجود که ندارند نيا جز يا چاره ها ملتزيرا همة    ؛است الملل  نيب  و ياس

د در  يپس منفعت را با   . کنند حفظ ها ملت گريد يتعد و جاوزت مقابل در را خود يفرهنگ
 حفظ قـدرت  يمنافع مل، صورت نيا درMorgenthau,1954: 972)(. ردف کيقالب قدرت تعر

ـ  يترت نيا به. شود  ميفيت آن تعريهر کشور در استمرار موجود      بـه  يب مفهوم منـافع مل
ن است که   يمکتب فرض بر ا   ن  يرا در ا  ي ز ؛شود  مي کي اقتصاد نزد  يستينگرش نئومارکس 

ط ي در مح  ،رين تفس يبا ا . ن سودند يشتري کسب ب  در پي  ي اقتصاد ياه  هو مؤسس ها    شرکت
  . کردينيب شيب را حدس زد و پي رقهاي اقدامتوان   مييرقابت

ـ  ب ٣»يمنافع عمـوم   « ي را بعد خارج   ي منافع مل  ٢،نگتونيساموئل هانت   و  کنـد   مـي ان  ي
 از آن اراده کـرد و فقـط از آن بـا عنـوان               يف مشخـص  يعرچ ت يتوان ه   نمي اعتقاد دارد که  

از نظـر او   )Krasher,1978: 39( ».اد کرده استي يسات حکومتين تأسيادي و بنيمنافع واقع«
 ؛ل کـرد  يتحل ها ييکاي آمر ٤ »يت مل يهو«نان از   يکا را بدون اطم   ي آمر يمنافع مل توان    نمي

 غلبـه   ياسـت خـارج   ي بـر س   ي نژاد  و ي و قوم  ي و فرامل  يملري منافع غ  ،صورت نياريغدر
ـ منفعـت ح   «ران منافع   ي ا ،کاي آمر يون منافع مل  يسي کم )Nye,1999: 34(. خواهد کرد   ٥»ياتي

منجـر  ک جانبه زور    يبودن کاربرد   پذير  هي بر توج  ي که به توافق کامل افکار عموم      نامد  مي
ـ .  اسـت  ي و اقتصاد  ين جلوه آن در منافع انسان     يتر شود و مهم   يم حظـات   مال نيـز  يبرخ

                                                       
1. Hans Joachim Morgenthau (1904 -1980). 
2. Samuel Phillips Huntington (1927-2008). 
3. Public Interests. 
4. National Identity. 
5. Vital Interest. 
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ـ تـر و اولو    عيمنافع شا ديگر  که نسبت به    را،   ياتي ح يراهبرد ـ ت ب ي  دارنـد، رکـن     يشتري
ـ بـر    بـه آنهـا      نکردن   که توجه  ييراهبردها. اند  دانسته يف منافع مل  ي تعر ياساس  اثـر  ،ههم

توجيهي  ي است برا  ي اصطالح درواقع يعتقدند که منافع مل   م ياما برخ  ،گذارد  مي قيعم
  )Krasher, 1978: 36 ( خاصي از منافع گروهييعقال

ـ  و بن  ي منافع واقع  ينگتون را دارد، ول   يف هانت ي تعر ي قالب کل  ١»ماکس وبر «ف  يتعر ن يادي
شـود کـه      مـي  ي اجتماع هاي   خاص اقدام  يکند و شامل محتوا     مي را متوجه اقتصاد و جامعه    

ـ  ين تعري در ا،يعيطور طب به. کند  مي گيري  ي آن را پ   ياسي س يمشارکت  يهـوم  مفيف منـافع مل
 باشد، متفـاوت خواهـد      يگاه ما چه دولت   ديدنکه دولت مقابل از     يند و به تناسب ا    ياب مي ينسب
منـافع  ها    برالي ل ي ول ،کنند  مي ري خاص تعب  اي  آن را منافع طبقه   ها    تيکسمار )Nye,1999 :41(. بود

ـ  ي حکـومت ي از عملکردهايا ا حفظ مجموعه ي افراد   يع منافع جمع  ي تجم ةمنزل  را به  يمل  انبي
در عـين حـال       داشته باشـند و    ي به آنها دسترس   ،طور برابر اجازه دارند    ة افراد به  اند که هم   کرده

  )krasher,1978: 36(. شود  ميمحسوبنيز آنها هاي  تي از اولويقي دقيابيارز

 مشترک است که در يها تياز اولو اي    ه مجموع يمنفعت مل  درواقع ،ياما در دمکراس  
 ييهـا  د، شـامل ارزش   نتوان  مي ن منافع يا. رديگ ي قرار م  مدنظر ر کشورها گيدان  يروابط م 

قدر مهم باشند     آن ي افکار عموم  ينکه برا يمنوط به ا   ؛دن و حقوق بشر باش    يمانند دمکراس 
 ، وجـود دارد   ي دو نکته اساس   ،فين تعر ي در ا  )Nye,1999 :45(. نه کرد ي آنها هز  يکه بتوان برا  

ـ    ي مبنا ي زمان ،د، مانند حقوق بشر    باشن يار عال يهرچند بس ها     ارزش ،نخست  ي منـافع مل
د در نزد افکار يدوم، با ؛رندي مردم قرار گةمشترک همهاي  تي اولوشوند که جزءِ ي م يتلق

ـ ا به. ر باشد يپذ هي آنها توج  يکردن برا  نهيز آنچنان مهم باشند که هز     ي ن يعموم ـ ترت ني  ،بي
ـ ست، بلکه توجه و تما    ي ن ي کاف ي منافع مل  ةگرفتن در زمر   قرار يبودن برا  صرف ارزش  ل ي

ـ   ي اخالق ي مبان ،ن وصف يبا ا . ز الزم است  ي ن يافکار عموم   منفعـت   ي از مبـان   ي منفعت مل
ل بـه   يتوانند تبـد    مي ياخالقهاي    بلکه ارزش  ،رديگ  نمي چندان فاصله  ياست خارج يس

  .ر آنهاستب يفقط نکته مهم توافق افکار عموم ؛منافع ناملموس شوند
                                                       
1. Karl Emil Maximilian Weber (1864-1920). 
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ـ  که افـراد     ي و معنو  يمادهاي    ارزش« :اند  يف کرده چنين تعر  آن را    يبرخ ک ملـت   ي
 يري حفظ آنها و جلوگ    ياند و برا   ت نموده ي و مالک  ي وابستگ ،نسبت به آنها احساس تعلق    

 نـه يت نشان داده و حاضر به پرداخت هز       ين از خود حساس   يريدست سا ه  از تصرف آنها ب   
 در دولـت انـد کـه       دانـسته  يرا اهداف  ي منافع مل  ،برخي نيز  )٣٠٤: ١٣٨٥ ا،ين حافظ( ».باشد مي

 ،عامـل  سـه  بـر هـا     ميپارادا بيشتر در امروزهکوشد و     مي هاآن حفظ يبرا يالملل  نيب سطح
ـ ن يو گـاه  )Finnemore,1996: 2( اسـت  اسـتوار  ثروت و تيامن ،قدرت ـ ي بـه  زي  آنهـا  از يک

 يمل عمناف ياصل هدف را يمل ثروت يبرخو   يمل قدرت يبرخ. شود  مي توجه ييتنها به
  .شمارند برميها  کشور يخارج استيس يابيارز براي مهم دوشاخص را آنها و دانند مي

ـ    ،انـد  ف نتوانسته ين تعار يک از ا  يچ  يگونه که مشخص است، ه     همان  را  ي منفعـت مل
ـ   ييها ص آن شاخص  ي تشخ يا برا ي ،فيل تعر يطور اص  هب ـ علـت آن ن   .  کننـد  ي را معرف ز ي

  :؛ زيراکامالً روشن است
هـاي     از نگرش  يف بر بستر  يتعاراين   همةکه  غافل بود   ن موضوع   يد از ا  يا نب ،نخست

رنـد و   يپذ  نمـي  يچ ملت ي ه ي را برا  يثابتهاي    انه استوار است که اصول و ارزش      يگرا ينسب
 تا ملـت    ي از ملت  يپس منافع مل   ؛ مردم است  يرش از سو  ي، پذ يگذار ار ارزش يمعنهايت  

 ي برا ي از منفعت مل   يق مشترک ين مصاد يي تع يبرااي    هفيچ وظ يشود و ه    مي گر متفاوت يد
  ؛شمندان وجود نداردياند

 و  يعـدالت و آزاد    مي است، ماننـد مفـاه     ي نسب يز مفهوم ي ن ي، اصطالح منافع مل   دوم
 امکـان   درنتيجـه  ؛کند  مي لي آنها را تحل   اش  يکرد و مبان  ي با توجه رو   يت که هر مشرب   يامن

ـ  همـه ب   ي بـرا  يعت مل  منف در جايگاه  را   يق مشخص ينکه بتوان مصاد  يا ان کـرد، وجـود     ي
  ؛ آن بسنده کرديات کليد به ذکر خصوصي باناچار به ، وندارد

متفـاوت    هـستند  هـا   تواننـد جلـوه     مي گوناگون در رابطه با حوادث      ي منافع مل  سوم،
 ها را  زمان و مکان آن    ،ند که نوع حادثه   يها  ن جلوه ياکننده    هايي تعيين   اولويت .داشته باشند 

بايد  ،ي اصل سوم قانون اساس    ١٦ به موجب بند     ي اسالم ي جمهور مثالً در  ؛ندکن  مي کتهيد
ـ  ،ن باشـند  ينکه در فلـسط   ي اعم از ا   ،از همه مستضعفان جهان حمايت کرد      ـ ،  ا کـوزوو  ي ا ي
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ـ  است که به دل    يعي اما طب  ،نيا کاشغر چ  ي ،قفقاز ن و  ي خـاص لبنـان و فلـسط       موقعيـت ل  ي
طور  به. متفاوت باشد ن دو، کمک به آنها      ي ا ٢کالچر و ژئو  ١کيپلتت ژئو ي و موقع  يثرگذارا

 هرکـدام  يد براي که باييها نهي هزبارهدردارد تا   مي را وا  ي اسالم ين امر جمهور  ي ا يعيطب
  .دي تأمل نما،پرداخت کند

تـوان    مـي  رسـد   مي  به نظر  ، آمد ي منافع مل  يف و قالب کل   ي تعر دربارهچه   آن به  باتوجه
ند کـه اسـتمرار     ا  يي و معنو  ين ماد ياديو اصول بن   ها   مجموعه ارزش  ،يمنافع مل  که   گفت

افتـادن   ب بـه آنهـا منجـر بـه مخـاطره          ي وابسته به آنهاست و آس     ي و اجتماع  ياسينظام س 
  .شود  مي مذکوريساختارها

 جوامـع   ٣»توسعه «يشمندان و متفکران برا   ي اند ي از سو  گوناگوني يامروزه الگوها 
ـ شـده و تعر    رفتهي و اصول پذ   يشده است که با مبان    تدوين   يبشر  سـعادت و     آنهـا از   في

ـ    . انـد  متناسـب مطلوب خود     و ياز جامعه آرمان  تصورشان   ل برنامـه توسـعه سـازمان مل
 با طرح توسـعه   ٥سنتومار ايآمارت  مانند يدانشمندانهاي     از نگرش  يريثرپذاز با   ي ن ٤متحد

 تيهـر سـاله وضـع      ١٩٩٠ و از سـال       نمـوده اسـت    نيي آن تع  يبراهايي     شاخص ،داريپا
  .کند باره ارزيابي مي نيارا درها  کشور

 کـه در کـاربرد عبـارت        ي ابهامـات  بـه   باتوجه ي مقام معظم رهبر   ،ي اسالم يدر جمهور 
                                                       

ا، قـدرت   يان جغراف يبهتر روابط م   عبارت  يا به  ،ها  نيسرزم و استيس انيم رابطه به يکل يمعنا  در (Geopolitics)ک  يژئوپلت .1
ـ ن حافظ(،  گر است يکديب آنها با    يترک از يناشهاي    است و کنش  يس و ـ ) ٣٧: ١٣٨٥ا،ي  تـوان آن را انطبـاق      ، مـي  نيهمچن

 .دانست كشورهر  جغرافيايي قدرت با سياسي قدرت

ـ جغراف طيمح و فرهنگ قدرت، از تعامالت  يا دهيچيپ نديفرا يفرهنگ کيتيا ژئوپل ي (Geo-culture) ژئوکالچر .2  اسـت  يياي
ـ  و زشيآم ،تکامل گيري،  شکل حال در همواره ياجتماع نظامهاي    هديپدديگر   مانند فرهنگ آن يط که  در ييجـا  هجاب

ان فرهنـگ   يتوان آن را رابطه م     نيز، مي  )١٤٧: ١٣٨٧ ،يدريح(ست،  ا نيزم ةکر ييايجغراف طيمح بستر در و زمان انيجر
  )١٠٦: ١٣٨٥ا، ين حافط (. کرديز تلقياست نيو قدرت و س

3. Development 
4. United Nations Development Programme 

 بـه  يو.  متولد شـد ١٢/٨/١٣١٢ در که است اقتصاد نوبل ةزيجا ةبرند ي، هند(Amartya Kumar Sen) آماريتا کومار سن .5
 از يآزاد مثابـه  بـه  توسـعه  کتـاب . استشده    شناخته رفاه اقتصاد و يانسان ةتوسع يها  هينظر در شيها  مشارکت سبب

  .دباش يم يو آثار نيتر مهم
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ـ پ«اصـطالح    ،توسعه وجود داشت    )يسـخنران : ١٣٨٩ ،يرهبـر (. دنـد يرا مناسـب د   » شرفتي
 لزوم  ديگر،   ازسوي  و ،ي اسالم يبودن انقالب و جمهور    يل اسالم يبه دل از سويي   ن  يهمچن

ـ يا - ي اسـالم يعنوان الگـو  ران،يات کشور ا يبودن الگو با مقتض    متناسب ـ  پيران شرفت را ي
  :را داردر يزهاي  يژگين الگو وي ابنابراين، ) يسخنران :١٣٨٩ ،يرهبر(.  مناسب دانستنديعنوان

 اسـالم  يمبـان  و معـارف  بـر  الگـو  نيا يها وهيش و ها ارزش ، محتوا، اهداف،  نخست
 يکه در قانون اساسهايي  وهيها و ش اهداف و ارزشو  )يسخنران: ١٣٨٩ ،يهبرر(؛ استوار است 

ـ   يي تب بنابراين،. ح شده است  يز به آنها تصر   ي ن ي اسالم يجمهور ـ  در ا  ين منافع مل ن الگـو   ي
  ؛باشدها  ن اهداف و ارزشيبه ا د باتوجهيبا

ـ جغراف،  يخيتاروضعيت  متناسب با   اين الگو بايد    ،  دوم ـ ،  يياي  و يداقتـصا ،  يفرهنگ
ران يبه کشور ا   همة ابعاد باتوجه   بنابراين، )يسخنران :١٣٨٩ ،يرهبر(. شود هيران ته يا ياجتماع

  .شود  ميفيتعر

   ایرانی-اسالمی ين الگویادیبنهاي   با ارزشی منافع ملۀرابط
 شود؛  تعريف مي  جامعه   يها ارزشبر اساس    يکه منافع مل  دريافتيم   يف منافع مل  يدر تعر 
توان آنها   ميبنابراين،و  دهند  ميليتشک را هر نظام  تيهو درواقع که   ينياديبن يها ارزش

 کـه  ،ملـت  عمـل شـيوة    يبرا ثباتبا اي مداوم يها ارزش. ناميد زي ن ١ياتيحهاي     ارزش را
 و اعتقـادات  خ،يتار ،يعموم فرهنگ در که ندا يموارد ،ستها ملت اتيخصوص معرف

ـ يحق توان آنها را    نمي هاگرچ و کرده  نفوذ يقيطور عم  هب ملت هفلسف ـ  و يق انـدازه   يواقع
 اعمال آنها محسوب   يبرا ييراهنما و رنددا نفوذ مردم يها حرکت و در رفتارها  ،گرفت

 تـشکيل   ،دوم و ؛يمل وحدت يساز نهيزماول،   دارند، کارکرد دوها   ارزش نيا. شوند مي
ـ  بـه  تـوان   مـي  و ،يمل منافع چهارچوب ـ  منـافع  ابعـاد  آنهـا  ةليوس ـ تعر را يمل . کـرد  في

 -اسـالمي  ي در الگـو   يو منافع مل  ها    ان ارزش ين رابطه م  يي تع ي برا )يسخنران :١٣٨١،يرهبر(
 چـه را بررسي کنيم و دريـابيم        يمل منفعت از ياسالم يجمهور د قرائت ي، ابتدا با  ايراني

  .شود  مييتلق ملت منفعت يزيچ
                                                       
1. Vital Values. 
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ـ     ي و اجتماع  ياسيم س يل همه مفاه  يم تحل ينبداد  يز با ي از هر چ   پيش  در  ي از جمله منافع مل
ـ  آن   يشناخت رش انسان د بر نوع نگ   ي با ،يرانيا - ي اسالم يم الگو يپارادا باشـد تـا بتـوان       يمبتن

 آنچـه  بـا  انسان به نظام نيا نگاه. ل کرد ي تحل رشن نگ يچه ا يمنفعت و مصلحت انسان را از در      
 يمـاد  عدب دو ساناناين نظام معتقد است      .است متفاوت ،شود  مي فيتعر ها نظام ديگر در که

 جداشـدني  هـم  از بعد دو نيا. است بعد دو نيا نيتأم گرو در ،زين او سعادت دارد و  يمعنو و
ـ تحل راسـتا   درايـن  منافع و مصالح به يجمهور ديدگاه پس. ندا دهيتن درهم کامالً و ستندين  لي

 او مـال ک کننـده  ليتـسه  کهدهد    مي ليتشک انسان و جامعه را    يواقع منفعت يزيچ و شود مي
 ديـدگاه  از حكومـت « :اسـت  آمـده جمهوري اسالمي ايـران      ياساس قانون مقدمه در. باشد

 آرمـان  تبلـور  بلكـه  ،نيست گروهي يا فردي گري سلطه و طبقاتي موضع از برخاسته اسالم،
 و فكـري  تحـول  روند در تا دهد  مي سازمان خود به كه است فكر هم و كيش هم ملتي سياسي

  ».بگشايد )اهللا سوي به حركت (نهايي هدف سوي هب را خود راه عقيدتي
و اهـداف   است   آمده   يچه در قانون اساس    آن يعني ،ي دو عنصر اصول مل    يدر منافع مل  

 کـه بـر     ي اصول يعني ،ي اصول مل  )٨٣ :١٣٨٠ ک،يره پ (. شوند  مي  محسوب يه اصل ي دو پا  يمل
ـ   اند   مبتني يشناخت ي و هست  يشناخت  انسان يمبان و   را در اصـول دوم      آنهـا  يو قانون اساس

  .ن کرده استييتب ر،يپنجاه وششم، مندرج در شکل ز
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  قانون اساسياصل دوم اقتباس از 
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 يکه حرکت به سو    ،ياسالم يجمهور نياديبنهاي    ارزش يراستا در زي ن ياهداف مل 
 :کنـد   مي حيتصر چهارم و پنجاه صدو کي اصل. شود  مي ليهاست، تحل  کمال همه انسان  

 »؛دانـد   مـي  خـود  آرمان را بشري جامعه كل در انسان سعادت ايران اسالمي يجمهور«
 در نظام مصلحت صيتشخ مجمع ١٣/١٠/١٣٧٦ مصوب يکلهاي    استيس در رو،  ازاين

 ياسـالم  يجمهـور هاي    تياولو از يکي انقالب صدور ،يخارج استيس به مربوط بند
 ي کمال اله  يبه سو ها    ت انسان ي هدا ،زي ن يرا هدف از انقالب اسالم    ي ز شده است؛  دانسته

ـ      يجه توجه به مصلحت انقالب اسالم     يدرنت ،است ـ  ي از ابعاد منـافع مل  ،شـود   مـي  ي تلق
ـ در ا .  اسـت  ين منافع مل  ينجا ع ي و بلکه مقصود از مصلحت در ا       )يسخنران :١٣٧٠ ،يرهبر( ن ي

ـ        اند    مواردي ،ي از اهداف منافع مل    يصورت بخش بزرگ    يکه در اصل سـوم قـانون اساس
ر رابطـه   يشکل ز . ندا  يمبتنشده در اصل دوم      انيبهاي     که بر ارزش   ياهداف ١؛اند ن شده ايب

  :کند  ميمي ترسيرا با منافع ملها  ارزش
  
  
  
  
  
  

    شرفتيپ  ايراني-اسالمي يالگو در يمل منافع و نياديبنهاي  ارزش رابطه
 وشـود    ليتحل و هيتجزمطالعه و    ابعاد ةهم در ،يمل منافع به رشنگ نيد ا يبا بنابراين،

 يپلماسيد دستگاه سرمشق يکاربرد يقالب در تا دگرد استخراج تدق هب آن يها شاخص
  .نشود دچار ياساس تحولبه ها  دولت رييتغ با و رديگ قرار ياسالم يجمهور

                                                       
 و استبداد هرگونه محو. ٧ اجانب؛ نفوذ از جلوگيري و استعمار كامل طرد. ٥ :سوم قانون اساسي  ر از اصل    يز يمانند بندها  .1

 و اسـتقالل  حفـظ  بـراي  عمـومي  نظامي آموزش طريق از ملي دفاع بنيه كامل تقويت. ١١ انحصارطلبي؛ و خودكامگي
 .كشور اسالمي نظام و ارضي تماميت
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  یشرفت به منافع ملی پیرانیا - ی اسالميکرد الگویرو
ـ   ين ماه يي که ما را در تب     يگريموضوع د  ـ  يت منافع مل  تبيـين چگـونگي    ،کنـد   مـي  ياري

ما بايد بدانيم رويکرد جمهوري اسـالمي       . است ي به منافع مل   ي اسالم يکرد جمهور يرو
  . استروش ديگري را برگزيدها يانه است، يگرا ا واقعيگرايانه،  به منافع ملي آرمان

 و شيگـرا  .١ مفهـوم  بـه  يـي گرا واقـع  نيمع يفارس فرهنگ در :انهیگرا کرد واقع یرو. 1
ـ  يزندگ اي عتيطب به يوفادار .٢ ؛يباف اليخ از زيپره و ها تيواقع هب توجه ـ ب و يواقع  اني

واژه  ذيـل  :١٣٦٤ معين،(. است شده يمعن سميرئال واژة دفامتر و يپرداز اليخ بدون آن قيدق
 و عينـي  هـاي  داده آوري جمـع  از اسـت  عبـارت  گرايانه واقع نظريه بنابراين، )گرايـي  واقع

 خـارجي  سياست حوزه درنده  گير تصميمفرد   يعني ؛برهان طريق از آنها به معنابخشيدن
 را رقيـب  بعـدي  رفتارهـاي  واقعي، و عيني شواهد براساس راهبردي  امور متخصص يا

ـ ا در درواقـع . كنـد  تنظـيم  را خـود  رفتارهـاي  و ،بينـي  پيش ـ نظر ني گيـري    تـصميم  ،هي
ـ ن يذهن باور. شود  مي يلتشك بيروني واقعيات و ذهني باور لفهؤم دو از گرايانه واقع  در زي

 موجـود  وضـعيت  با آن دادن وفق مهمِ طبع  به و است محصور موجودهاي    تيواقع قالب
 و راهبـرد   روش انتخاب و کردن ليتحل موجود وضعيت قالب در را قتيحق يعني ؛است

ن مانند انقـالب را     يادي و بن  يچ تحول اساس  يتوان ه   نمي درنتيجه ؛موجود روابط براساس
ـ  مظهـر را   ١هـابز  توماس. شاهد بود ها    ان انسان يابط م در رو  . انـد  دانـسته  يتفکـر  نيچن

 و اوست عمل انگيزه منفعت، ، انسان دربارهگاه هابز   ديد به  باتوجه )٢٣: ٥ ج ،١٣٧٥ کاپلستون،(
 يـا  كـارگزاران  نيـت  ،اسـت  مهم سياسي نظريه در  آنچه ،ن اساس يبر ا . آن وسيله قدرت

. اسـت  آنان سياسي رفتار و اراده فكر، كيفيت بلكه  نيست، اآنه ايدئولوژيكهاي   واکنش
  .است يطور کامل ماد هب ينگرش نيچن درواقع )٩: ١٣٧٦ مورگنتا،(

ـ تحل راسـتا   درايـن  را ياجتماع حوادث باشد قرار اگر ـ  لي  هـا  ارزش و اخـالق  م،يکن
ـ  منـافع  فيتعر يحت و ياسيس عملکرد در توانند نمي  آنچـه  داشـته باشـند و     نقـش  يمل

 بنـابراين،  )٩ :١٣٧٦ مورگنتـا، (. اسـت  انـسان  يزنـدگ  از تـرس  نکرد برطرف ،دارد تياهم
                                                       
1. Thomas Hobbes (1588-1679). 
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 براسـاس  فکر و عمـل   اش، يعني    فهين وظ يشه ب ي است که هم   ياستمدار با وجدان کس   يس
 مورگنتـا، (. ک قائل شود  ي تفک ،ياخالقهاي    توجه به ارزش  يعني   ، با آرمانش  ،اش يمنافع مل 

شـدت تحـت     ق آن را به   ي در عمل مصاد   يکنند، ول  ي را رد نم   اخالقباره    يکآنان   )٩ :١٣٧٦
 نيـز  يق اخالق ي با مصاد  يان منافع مل  يدر تعارض م  درنهايت  دانند و     مي مکان ر زمان و  يتأث

ـ  ايـن وضـعيت   دانند و عمل به اخالق را در         يدادن به منافع م    تيت را در اولو   يعقالن ن ي ع
 در و دارنـد  اعتقـاد  سياسـت  حوزه از قاخال تفكيك به را آنان ي ز پندارند؛  مياحساسات  

 )٥٤-٣١: ١٣٨١ ،ينـصر ( ؛انـد  ورزيـده  اصـرار  اخـالق  منهـاي  سياست  بر ها وضعيت بيشتر
 ؛کنند ميو تحليل    نيي تب يرونيات ب ي واقع براساسز  ين را ن  ياديبنهاي     آنها ارزش  رو،  ازاين

  .ستنديات نيز خارج از واقعين نياديبنهاي   ارزشدرنتيجه
ـ  ،شوند مي ميتقسهاي گوناگوني     به دسته ها   ستيرئال کـه  را   ي مطـالب  تـوان    مـي  ي ول

 الملـل  بـين  نظاممعتقدند که    آنها   ،ن اساس يبر ا . دانستوجه مشترک آنها    تر گفتيم،     پيش
 ،زور و ؛ندارنـد  كـافي  و اطمينـان   اعتمـاد  همـديگر  بـه ها    دولت است؛ يفاقد قانونمند 

  )Wohlforth, 2008: 32(. ستا الملل بين روابط در وكاربردي مفيد يعنصر
ـ گرا واقع که است آن ،ميپارادا نيا اشکال نيتر ياساس  در تحـول نداشـتن   باور را يي

ـ  آن روابط و موجود وضع به شدن ميتسل و انسان يزندگ ـ  جـه ينت. انـد  کـرده  يتلق  نيچن
 موجـود  وضـع  براساس زيچ همه ليتحل و انسان يزندگ يهدفمند باورنداشتن يتفکر
  :ها توجه کرد گرايانه بايد به اين نکته واقع کرديرو درباره. است

 و انـسان  يبـرا را   يعـال  هـدف  و زهيانگ چيهنتوان   که شود يم منجر ييگرا واقع: نخست
 و سـت او يزنـدگ  ريمـس سبب تعيـين     انسان يماد يزندگ اتيمقتض و کرد تصور او يزندگ

ـ ک مي ليتحم او بر يزندگ که است جبر ينوع تابع انسان درنتيجه ـ گر و دن . يـست ن آن از يزي
  ؛کند  مينييتع يجبر ريمس نيهم ،زين را اوهاي  ارزش و التيتما وها  خواست چهارچوب

ـ  ينـوع  و ستين هدفمند يانسان يزندگ ريمس ييگرا واقع تفکر در :دوم  و يروزمرگ
 يعيطورطب هبو   است زيچ همه کننده نييتع آن با خود انطباق و موجودوضعيت   از تيتبع

  دارد؛ تعارض ياله يايانب ميتعال با گرشن نيا
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 ايـن   ،زيکنند ن   مي لي تحل مبنان  ي را بر ا   ي اسالم ي جمهور ي که منافع مل   يکسانبر   :سوم
گرايانه باشـد، امـا       واقع يملکوشند تا تعريفشان از منافع        ميقدر  اشکال وارد است که هر    

پندارنـد    آنـان مـي   . اسـت  ١يستيبرالي ل ينيب خته با خوش  يالملل آم  نيبه روابط ب  نگاهشان  
 حال حاضـر    ي و اقتصاد  ياسين قالب و چهارچوب نظم موجود و روابط س        يتوان در ا   مي

 يفـا يو ا هـا     ت به سمت نظم مـورد نظـر و آرمـان          ينهاهان و استفاده از امکانات آن، در      ج
ت جهان امـروز بـر      ي واقع ،که يحال در )٥٠ :١٣٧٦ القلم، عيسر(،   حرکت کرد  يت فرامل يمسئول

 عوامل قـدرت را بـه       کوشند  مي کشورها   ، در آن  و است   ي رقابت يا نظر آنها عرصه  خالف  
ها  ي همکار بنابراين،. ل کنند يگران تحم ياز آن اراده خود را بر د      با استفاده   چنگ آورند تا    

ـ . گرفتن رقبـا شـود     کنند که مانع قدرت     مي مي تنظ يا گونه  خود را به   يها و کمک   رشنگ
ابـط و اصـول     رو اين   ازح  ي صح ين است که بتوان با درک     ي ا يالملل نينانه به روابط ب   يب واقع

ـ ها و هو   ارزشآنچه  آن،  هاي    حاکم بر آن ضمن درک فرصت      ـ ت بن ي ـ ن مـا را تهد    يادي  دي
ف  که طر  ييهاراهکار. افتينانه  يب  واقع يهاراهکار مقابله با آنها     ي شناخت و برا   ،کند مي

  .ه با آنها نباشد مقابلي برايزير مقابل قادر به محاسبه و برنامه
ـ  ني ب هاي  شدن در نظام   ترديد هضم   يب: چهارم  و  يرش اصـول و مبـان     ي بـه پـذ    يالملل

  گـرا    اقتـدار  ي که سـاختار   يياه  نظام. شود ميمنجر    با آن  يرنگ ت، هم ينها و در  قواعد آن 
 ي ماهرانـه و بـرا     يا گونـه  و بـه   ،فيگاه هر کشور در آن تعر     ي وجا رند دا يمراتب و سلسله 

   آن هرگونـه اصـالح      چهـارچوب حرکـت در    و    شده اسـت   يوجود طراح حفظ وضع م  
 ،ن شـده  يي از قبل تع   ي با قدرت  يگريتوان به عنوان باز    ميکند و     مي ممکن ري را غ  يرييو تغ 
ـ  ياصـول و مبـان    .  کرد ي باز ،م شده ي از قبل ترس   يدانيدر م     بـه طـور کامـل       ين نظـام  ي چن

  بـه مفهـوم فاصـله گـرفتن از         ر آن   ير اسـت و حرکـت در مـس        ي مغـا  يبا انقـالب اسـالم    
  .اصول انقالب است

                                                       
 و نـد ا  دوسـت  نـوع  و جـو  همکـاري  برعکس، بلکه نيستند، طلب جنگ و خودپرست ذاتاً ، کشورها يستيبرالي در نگرش ل   .1

 )٩٢: ١٣٨١،يروزآبادي فيدهقان( .دارند را خود نابهنجار رفتارهاي اصالح قابليت
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شرفت که در اصل سوم قانون      ي پ يرانيا -ي اسالم ين الگو يادي بن يها ارزش به  باتوجه
ـ بنهاي    ارزش ،نکهي و ا  شده است ان  ي ب ياساس ـ کننـده ماه   نيـي ن مـذکور تع   يادي ـ ت ا ي ن ي

بـه    تغيير دهـيم، درواقـع     راادها  ين بن يا  مالحظات يل برخ ي اگر قرار باشد به دل     ،ندا  منافع
  ايم؛ دچار شده يکردن منافع ملنقض غرض و فدا

ـ     آنانگونه که     همان :پنجم ـ  ني اذعان دارند، عرصه ب  عرصـه رقابـت و قـدرت        يالملل
دهنـد   ي اجازه م  ي و اقتصاد  ينظام يها ا قدرت ي آ اساس،  براين ؛ است ي و اقتصاد  ينظام

انـه  يآن هـم در منطقـه حـساس خاورم         ، آنها ي برا يبي قدرت رق  ،که در بستر نظم موجود    
  رد؟يشکل گ

 رجا و اميد همچنين و ،امل و آرزو معناي به ،»آرمان« لغت در :انهیگرا کرد آرمان یرو. 2
ـ واقع و جهـان  گرايـي   براساس نظريـه آرمـان     )ل واژه آرمان  يذ :١٣٧٧دهخدا،(. است آمده  تي

ـ  محـصول  خود زين يذهنهاي   يآگاه و ذهن و است انسان ذهن ساخته  يزهـا يچ يبرخ
ـ يغ امـر  چيه ،هينظر نيا در )Neujahr, 1995: 5(. ندا ييرعقاليغ ـ  يرذهن ـ  اي ـ  يفراذهن  چيو ه

ـ ايدئال ،ياسيس فلسفه در اما )Neujahr, 1995: 6(، ندارد وجود انسان از مستقل يقتيحق  سمي
گ هماهن فرد آزادانه تحول با ديبا ياسيس و ياجتماع ينهادها که است اعتقاد نيا انگريب

ـ ان به ط  يگرا ن است که آرمان   يت ا ي واقع )٤٥٠ :١٣٨٨ مـارکوزه، (. باشند گونـاگوني  هـاي     في
ـ  دارند که آنها را به هـم نزد        ي وجوه اشتراک  ي ول ،شوند  مي ميتقس ـ ک مـي ک  ي ـ د و در    ن ک ي

. دارد کين يسرشت بشر الملل نيب روابط حوزه در ان،يآرمانگرا نظر به. دهد ميف قرار   يط
. باشـند    بلکه ثابت مي   ستين پذيررييتغ ،يرفتار يالگو چيه و )٩٢: ١٣٨٢،  يآبادروزي ف يدهقان(

ـ  دست اي  دهيپد صلحمعتقدند   يانسان رفتار و انسان به ينيب خوش با انيگرا آرمان  يافتني
 يدهقـان (. کرد حذف افراد و ها دولت انيم روابط از را خشونت توان مي آنها نظر به  و است
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ـ آم تممـسال  يستيهمز ،يهمکار به آنها )٩٣: ١٣٨٢ ،يروزآباديف ـ رعا سـالح،  خلـع  ز،ي  تي
ـ  حقوق اصول ـ رعا ،الملـل  نيب ـ م روابـط  در اخـالق  تي  وفـصل  حـل  و هـا  دولـت  اني

  .معتقدند يدعاو زيآم مسالمت
و  داننـد   مي نامناسب را موجود يساختارها که روند  مي شيپ آنجا تا انيگرا آرمان گاه

 برقـرار  جهـان  تيريمـد  و يالملل نيب روابط در را نينو و ديجد ينظم بتوانند ارندوديام
 بـه  انـدازه  شيب ينيب خوش انيگرا آرمان ياساس  اشکال )٩٢: ١٣٨٢ ،يآباد روزيف يدهقان(. کنند

ـ  نيب يساختارها و انسان ـ   امـروزه   . اسـت  يالملل ـ  نيجامعـه ب عرصـه رقابـت و      يالملل
ـ  تـوان بـا سـاده       نمـي   منافع کـشورهاست و    يريگ ي و پ  يينما قدرت ـ   يارانگ  ي و انتزاع

 به ديبا انيگرا آرماندگاه  ي د بارهدر. داشتتوقع   را   يالملل نيدن اصالح در روابط ب    يشياند
  :ميکن اشاره نکته چند

 و موجـود  قيحقـا  ينف مستلزمشده ـ    مفهوم بيانبه باتوجهـ ز  ين ييگرا آرمان :نخست
 و مثبت صرف به ها  آرمان نکهيا تصورهمچنين  . اوست يزندگ و انسان يواقعهاي    جنبه

 و بـودن  مثبـت  همـه  باها    آرمان. است باطل يامر ،شوند  مي محقق حتماً ،شانبودن ايدئال
ـ  يبرا و جامعه نيهم بستر در ديبا شانبودن  يعال ـ پ انـسان  نيهم  بـا  يانـسان  ؛شـوند  ادهي

  تـا  يـا  کنـد  عـروج  نيـي عل اعال تا است قادر که متناقض التيتما و دوگانه اتيخصوص
  ؛نيبدب نه و بود نيب خوش او به توان  مينه پس ؛سقوط نيالسافل اسفل

 نداشـتن  ،کنـد   مـي  گـرا  طور کامل ذهن   هب را آنها که انيگرا آرمان ياساس مشکل :دوم
ـ  قواعـد  امـروز  جهـان  در نـاخواه  خواه و عدالت. هاست آرمان از قيدق فيتعر  ياخالق

 قلمـرو  از نباشـند  قـادر  انيگرا آرمان که شود  مي موجب امر نيهماند، و     ينسب يميمفاه
ـ واقع از و بگذارنـد  قـدم  يواقع يايدن به و شوند خارج ذهن  يانـسان  يزنـدگ  هـاي  تي

ـ با به صرف توجه بهتر عبارت به ؛باشند داشته يحيصح برداشت  کـشف  از را آنهـا  دهاي
ـ ن بنا به تأک   يکند و ا   يم غافل ها هست تيواقع  يدرواقـع نـوع    ،يد مقـام معظـم رهبـر      ي

  ؛)يسخنران: ١٣٩١ ،يرهبر( . استيياگرايرؤ
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 درنتيجـه  ،سـنجند   مـي  انـسان  يماد بعد با فقط راها    آرمان ،امروز انيگرا آرمان :سوم
 رايزرا توجيه کنند؛     ها آرمان و ياخالق ميمفاه ضرورتتوانند    آيد که نمي     پيش مي  اريبس
 بنابراين، .ستين سازگار يماد مدت کوتاه يها تيموفق و ها يريگ جهينت با آنها از ياريبس

  دارد؛ ياندک موافقان
  یرانیا -ی اسالميکرد الگویرو. 3

 پـذير  تيهـدا ، اما او را نديب  ميرا او تماالت وها    خواسته و انسان يزندگ اتيواقع اسالم،
 يگـذار  هـدف  را کمال و تيهدا و ياخالق قواعد وها   آرمان ديبا ديدگاه نيا در. داند مي

 يبـرا  نانهيب واقعاي   هبرنام او، يزندگ و انسان تيواقع درک با و آنها قيدق فيتعر و با  کرد
شيوه  و يالملل نيب اوضاع ديبا رهبران ،يعيطور طب  به. کرد يطراح کمال يسو به حرکت

 کشورها عرصه نيا در که رنديو بپذ را بشناسند    الملل نيب استيس و رقبا عملکرد و رفتار
ـ  ونقان نهم صدو کي اصل(. خودند منافع دنبال به  اسـتقرار  در پـي   بـزرگ هـاي     قدرت )ياساس

ـ قابل جهـان  حـال   درعين اما ند،خود يبرتر استمرار و جهان بر خود يهژمون و سلطه  تي
ـ  قيحقـا  حيصح درک و يآگاه ريمس درها    ملت ،دارد را اصالح ـ با و رونـد   مـي  شيپ  دي
 :نـد يفرما  مـي  زمينـه   درايـن  يمقام معظم رهبـر   . کنند يزير برنامه جنبه دو نيا به  باتوجه

 هـا  تيواقع هالبت داشت، دور نظر از يستينبا را راهبردها نداشت، دور نظر از را ها آرمان«
  )يسخنران :١٣٩٢ ،يرهبر( .»ديد ديبا هم را

 تعـارض  دينـي  مصالح يا ،ايدئولوژيك هاي بايسته و ملي منافع ميان معتقدند، يبرخ
ـ يآنچه را مـسئول  ي منافع مل  به باتوجهد  يبا و )٢٣-٢١ :١٣٦٩ الريجاني،( ،وجود دارد   يت فرامل

ـ ا بـه  قـائالن  کـه  شود مي منجر برداشت نيا. رها کرد  پندارند،  مي  ينـوع ديـدگاه بـه      ني
 بـر  فقط ملي منافع ،ياساس قانون کرديرو در اما شوند، قائل يخارج روابط در يدوگانگ

ـ  سـويي  از و باشـد  موجـود  وضع تسليم كه نيست متكي) بالفعل (قدرت ميزان  بـر  طفق
 سـازد،  دچار مخاطره به را كشور استمرار و بقا موجوديت، كه ندارد تكيه آرمان و اهداف

ـ گرا  آرمـان  و يخـواه   آرمان بيترک يعني ؛است قدرت و اهداف از برآيندي بلكه  بـا  يي
  )يسخنران :١٣٩١ ،يرهبر( .ينيب واقع
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 منـافع   ياحصادر پي    يراني ا -ي اسالم ي الگو هنگامي که  ،توان گفت   مي ترتيب  اين  به
  توجـه  ين انقالب اسـالم   ياديبنهاي    و اهداف و ارزش   ها    ن آنهاست، به آرمان   يي و تب  يمل

 آنجا کـه بـه      ي ول ،شود  مي کي نزد ييگرا کرد آرمان يبه رو ن جهت تاحدي    ياز ا  کند و  مي
ـ  ها آرمانآن  به يابي دستي براييدنبال اتخاذ راهبردها  ـ  نيست، روابط موجـود ب  و يالملل

ـ گرا  که به واقـع    يکردي را با رو   يالملل ني و ب  يط داخل يکل مح درالملل و    نياست ب يس ان ي
ـ  خـوش هـا     ن اساس هرگز به قدرت    يبر ا . ل خواهد کرد  ي تحل ،ک است ينزد ـ ن ن يب  ؛ستي

ـ يب  از واقـع   ي بر بـستر   درنتيجه )يسخنران :١٣٨٩ ،يرهبر( ـ  ين ـ  اولو ي منطق ت و راهبردهـا و     ي
 چگـونگي  ،يزمان مقطع هر در ،ينگرش نيچن با.  خود را انتخاب خواهد کرد     يها روش

ـ واقع از حيصـح  درک بـه   باتوجه ابزار، و کيتاکت و راهبرد انتخاب و حرکت . اسـت  اتي
 زمان تناسب بهها    ياستراتژ. شدند وموفق کردند عمل  مم اسال مکر ينب که همانگونه

 ،اسـت  مکنم زين منافع بيوترک شکل يوحتها    کيتاکت آن تبع به و کنند  مي رييتغ مکان و
  .است کساني رد،يگ يم قرار ما ليتحل يمبنا که منافع نيا يکل تيهو اما شوند، متحول

  
  
  
  

  يمل منافع از شرفتيپ يرانيا - ياسالم يالگو قرائت

  ایرانی-اسالمی ي در الگوی منافع ملیاساس هاي یژگیو
ـ هـاي     يژگيواين  توان    مي ،ميکنون گفت تابراساس آنچه    ـ   منـافع  ي را بـرا   ياساس  در  ي مل

  :شمردشرفت بري پيرانيا -ي اسالميالگو
ـ  اصولبا اتکا بر     يمل منافع ن الگو، يدر ا  :یاخالق اصول به اتکا. 1 هـاي    ارزش و ياخالق

ـ تعر اسـتعمار  كامـل  طـرد  و يريپذ سلطه و يگر سلطه ينف يانقالب و يمل ،ياسالم  في
 ) قانون اساسي  چهارم و پنجاه و صد کي و دوم و پنجاه و صد کي ،سوم اصل و ١٤٠٤ انداز سند چشم (. شود مي

  رود؛ به کار ميها   هم در احصا و هم در اتخاذ راهبردها و روش،ين اصول اخالقيا
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 ايـدئال  و نمونـه  جامعه ليتشک يدرراستا ديبامنافع ملي    :یاله تیحاکم يراستا در. 2
 و سعادت يعني )ياساس قانون مقدمه( ؛شود محاسبه جهان بر ياله قانون تيحاکم و ياسالم

ـ  ،قدرت داشتن در الزاماً ياسالم ةجامع مصلحت و نفع ـ  ،ثـروت  اي  امـروز  يارهـا يمع اي
ـ  درمقـام  و اعتمـاد بـه نـصرت او          يزال اله يبلکه اتکا به قدرت ال     ،ستين يالملل نيب ک ي

مقدمـه و   (.  شود يتلقها     در جهان از آرمان    يت اله ياستقرار حاکم شود که     مي ت سبب يواقع
  ؛)يسخنران: ١٣٧٠ ،ي رهبر؛ي دوم قانون اساسک اصليبند 

ـ  اصـل    : او ییدر قرائت اسالم و رها      انسان ي و معنو  يتوجه به سعادت ماد   . 3 و  صـد  کي
ـ  كـل  در انـسان  سـعادت  ايـران  اسالمي جمهوري «:دکن  مي پنجاه و چهارم مقرر    ة جامع

 مردمة  مه را حق  عدل و حق حكومت و آزادي و استقالل و داند  مي خود آرمان را بشري
  ؛».شناسد  ميجهان
 ميپـارادا  براسـاس  نه( نانهيب واقع يرشنگ با ديبا منافع به يابيدست :نانهیب واقع رشنگ. 4
 و وجود  ) قانون اساسي  چهارم و پنجاه صدو کي اصل( دشو ليتحل الملل نيب روابط به) ييگرا واقع

. انکارناشدني دانست  يتيواقع ،انهي و اقتدارگرا  يمراتب و نظم سلسله   گر سلطههاي    قدرت
  ) قانون اساسيدوم و پنجاه کصدوي(

 يمل منافع نيب توان نمي براساس اين نگرش     :اسالم مصالح از یمل منافع يریناپذ کیتفک. 5
  : آمده استي قانون اساسةدر مقدم. قائل شد يدوگانگ ،است بشر مصالح که ،اسالم مصالح و

 مكتـب،  و ايمـان  كـه  اسـت  آن بـر  توجه كشور دفاعي نيروهاي تجهيز و تشكيل در
 انقـالب  پاسداران سپاه و اسالمي جمهوري ارتش جهت بدين باشد ضابطه و اساس

 بار بلكه مرزها از حراست و حفظ تنها نه و شوند  مي داده شكل فوق هدف با انطباق در
 خـدا  قانون حاكميت گسترش راه در مبارزه و خدا راه در جهاد يعني مكتبي رسالت

  .خواهند بود دار عهده نيز را جهان در
  :دارد  ميازدهم مقررين منظور اصل ي ايبرا

 ةهم )٩٢: ايانب( .»فَاعبدونِ ربکُم وأَنَا واحدةً أُمۀً أُمتُکُم هذه إِنَّ« كريمه آيه حكم به
 كلـي  سياسـت  اسـت  موظف ايران اسالمي جمهوري دولت و اند امت يك مسلمانان
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 عمـل  بـه  پيگيـري ] و[ كوشش و دهد قرار اسالمي ملل اتحاد و ائتالف پايه بر را خود
  ؛بخشد تحقق را اسالم جهان فرهنگي و اقتصادي وحدت سياسي، تا آورد

ـ یس  واصول و جهت حرکت سـاختار      ی با مبان  ی منافع مل  یان اصول، مبان  ی تعارض م  .6  یاس
 ي مبـان  :)ی حقـوق  يارها اشـتراکات در سـاخت     ین وجود برخ  یدر ع (الملل   نیحاکم بر روابط ب   

 مـذکور در اصـل دوم و        ي انقـالب اسـالم    يشرفت، همان مبان  ي پ يرانيا -ي اسالم يالگو
ـ      ا   و اصول اسالم   ي و مبان  ،پنجاه و ششم   دن انـسان بـه کمـال و        يند و جهت حرکت آن رس

ـ ي يقانون اساس در مقدمه    رو،  ازاين.  است يالملل نيت و عدالت ب   ياستقرار صلح و امن     يک
 تمـامي  شكـست  و مستـضعفين  جهـاني  ل حكومت يتشک« يقانون اساس اي  ه  از آرمان 

در برابر  نداشتن  بر تعهد   نيز  و پنجاه و دوم      صد کيدر اصل    ه است و  دان ش يب» مستكبرين
 بـر نگـرش     الملـل،   حاکم بـر روابـط بـين       ياما مبان  د،شو  مي ديگر تأک  سلطههاي    قدرت

ـ ن  يتر نانهيب  در خوش  آن است و جهت حرکت   مبتني   به انسان و جهان      يستياومان  ،تحال
 ،ن امـر  ي ا ) منشور ملل متحد   ١ ماده ١مقدمه و بند  (. ت است ي انسان و استقرار صلح و امن      يرفاه ماد 

  .الملل کامالً روشن است نيحقوق بدر  و هم ،الملل نيل روابط بيهم در تحل

  شرفتی پ ایرانی- اسالمی ي در الگوین منافع ملیعوامل تأم
 اما همه آنهـا     ١ندا  گردند، متنوع منجر   ي کشور به منافع مل    يابيبه دست ند  توان  مي  که يعوامل

دربـاره  است  البته گفتني   .  داد يجا» يثروت مل « و» يقدرت مل « توان در دو دسته     مي را
ست که  ي ن يديچ ترد ينکه ه يضمن ا . اند هاي گوناگوني مطرح شده     ديدگاه ،ن دو يرابطه ا 

نـه را   يز زم ي ن يش قدرت مل  يد و افزا  شو  مي يت مل ش قدر ي منجر به افزا   يد ثروت مل  يتول
ـ ن دو را به دل    ي ا ياري در موارد بس   ،حال نيع در ،کند  مي  فراهم يش ثروت مل  ي افزا يبرا ل ي

  )١٠: ١٣٨٥، يروحان(. اند  کردهيطور مجزا بررس ه ب،ين منافع ملييشان در تبتياهم
ـ  منافع با برابر يتح را يمل قدرت که عالقمندندها    ستيرئال ي برخ :ی قدرت مل  .1  يمل

ـ  يمل قدرت مانند يمفهوم رسد  مينظر به اما )Bandyopadhyaya, 2004: 30(، کنند يتلق  يحت
                                                       

 .کيگاه ژئوپلتي و جايظام ني، علمي، فرهنگي،اسي سي،مانند قدرت اقتصاد .1
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ـ قابل و تيظرف را يمل قدرت اگر. شود نمي محسوب هدف زين منافع ملي  فيتعر در  تي
، ميبـدان  هدفمنـد هـاي     اسـت يس قيازطر خود راهبردي اهداف بيتعق براي کشور کي
 بـه   يابي بلکه ابزار دسـت    ،ستيهدف ن  يمل قدرت درواقع که ميريبپذ دياب )٥٥: ١٣٨٢ س،يتل(

ـ   اسـت و   جامعـه هـاي    ييتوانا نديبرآ فقط يمل قدرت رايز ؛داردرا   هدف  يقـدرت  نيچن
. باشـد   مـي  کشور آن قدرتهاي   انيبن و عناصر يمنف و مثبت وجوه يجبر جمع حاصل

 کـه  انـد  کرده بيان متفاوت زين را يمل قدرتهاي    مؤلفهپردازان    نظريه )٢٥١: ١٣٨٥ ا،ين حافظ(
ـ يطور عموم س   هب ـ  و ياطالعـات  و يسـاختار  ،ياجتمـاع  ،ينظـام  ،ياقتـصاد  ،ياس  يحت

. انـد  دهفـزو بـه آنهـا ا    نيز   را يمعنو منابع از استفاده در ملت قدرت يبرخ. ندا  ييايجغراف
  )٢٥٢: ١٣٨٥ ا،ين حافظ(

ـ  يشرفت را تشک  ي پ يرانيا -ي اسالم يالگو يربنايز که ياسالم نگرش در دهـد،   يل م
ن يتـر   دانش از مهـم مثالً ؛ کردي تلقي قدرت مليها  مؤلفهشده را  بيانهمه مواردتوان    مي

 بِه، صالَ وجده من ،سلطانٌ العلم« :نديفرما ي م يشود و امام عل     مي محسوبها    ن مؤلفه يا
علم قدرت است هـر کـس آن را          )٣١٩: ٢٠ج  ،  ١٤٠٤ د،ي الحد يابن اب ( »علَیه صیلَ یجِده لَم ومن

ـ و ترد . بيابد غلبه پيدا خواهد کرد و هر کس به آن دست نيابد به او غلبه خواهند کرد                  يدي
شرفت، قرائت خاص خـود     ي پ يرانيا -ي اسالم ين عوامل در الگو   يست که هرکدام از ا    ين

ها  کردير رو ديگشرفت از   ي پ يرانيا -ي اسالم ي را در الگو   يمل  اما آنچه که قدرت    ،را دارد 
 هـا  قدرت همه ن عامل و منشأ   يتر  مهم را يزال اله ي قدرت ال  ،کند يها متفاوت م    ديدگاهو  

ـ ن الگـو حاکم   يچون در ا   )يسخنران :١٣٨٩ ،يرهبر(. استدانستن    ت از آن خداونـد اسـت،      ي
ــل دوم( ــياص ــانون اساس ــل،) ق ــس اص ــت و اراده  پ ــت، خواس ــابراين، اوس ــربن ــرا اگ    ي ب

   يا  مؤلفــهينــصرت الهــ) ٣٤٧: ١٨ ج ،١٣٧٤، ييطباطبــا( حرکــت شــود، واســت اوتحقــق خ
 اللَّـه  تَنْـصرُوا  إِنْ آمنُـوا  الَّـذینَ  أَیها یا« :ديفرما  مي را خداوند يزآيد؛    به حساب مي   يقطع

رْکُمنْصی تثَبیکُم وايـن قـدرت    ،ه کند يزال تک ين قدرت ال  يکس بر ا  و هر  )٧ :محمد( »أَقْدام 
 )٣ :طالق(؛  »حسبه فَهو اللَّه یعلَ یتَوکَّلْ منْ« :)٥٢٧ :١٩ ج ،١٣٧٤،  ييطباطبا( . است ي او کاف  يبرا

 خداونـد  يبانيپـشت  بنـابراين، . شـود   اش مـي    کسي که بر خدا توکل کند، خدا همه کـاره         
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ـ ا بـه   باتوجـه . شود  مي محسوب کشور يبرا يمل قدرت مؤلفه نيتر بزرگ  دو ن نکتـه،  ي
  :آيد به دست مي جهينت

ـ  قدرت مؤلفه و عامل نيتر ياصل ياسالم يجمهور نظام در :نخست  خداونـد  ،يمل
ـ ال قدرت به اتکال با« :دشو  مي حيتصر انداز چشم سند آغاز در. است متعال ـ  زالي  و ياله

ـ ا بـه  ينـوع  به زين دوم اصل اول بند و ششم و پنجاه اصول »...مانيا پرتو در  موضـوع  ني
 اتکا زاليال قدرت نيابر   توان  مي مؤلفه کيدر مقام    يزمان که است يعيطب. کنند  مي اشاره

 ،ييطباطبـا (. بدانـد  خـود  االطـالق  يعل مالك را خدا باشد و  باتقوا و مؤمن جامعه که کرد
  ؛)٥٢٨ :١٩ ج ،١٣٧٤

ـ پ و نمونه جامعه به دنيرس يبرا يابزار يمل قدرت :دوم ـ  احکـام  کـردن  ادهي  در ياله
 مقدمه در ،ميکن يتلق يمل قدرت عوامل از را کشور ينظام يروهاين اگر ؛ مثالً استجهان  
  :که است شده حيتصر ياساس قانون

 مكتـب،  و ايمـان  كـه  اسـت  آن بـر  توجه كشور دفاعي نيروهاي تجهيز و تشكيل در
 انقـالب  پاسداران سپاه و اسالمي جمهوري ارتش جهت بدين باشد ضابطه و اساس

 بار بلكه مرزها از حراست و حفظ تنها  نه و شوند  مي داده لشك فوق هدف با انطباق در
 خـدا  قـانون  حاكميت گسترش راه در مبارزه و خدا راه در جهاد يعني مكتبي رسالت

  .بود خواهند دار عهده نيز را جهان در
  :آمده است زين ياسالم انقالب پاسداران سپاه اساسنامه قانون ١ مادهدر 

 کـه  يرهبـر  مقام يعال يفرمانده تحت است ينهاد ياسالم انقالب پاسداران سپاه
 راه در مستمر کوشش و آن  يدستاوردها و رانيا ياسالم انقالب از ينگهبان آن هدف

ـ حاکم گسترش و ياله يها آرمان تحقق  يجمهـور  نيقـوان  طبـق  خـدا  قـانون  تي
  .رانيا ياسالم

ـ تعر يالهت  يقدرت و حاکم   يراستا در قدرتهاي    مؤلفه ريسا نکه،يا گريد نکته  في
  .آن است وجود به منوط آنها ياثرگذار و شوند مي
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 ي اسـالم  ي جمهـور  يمل قدرت منشأ هم متعال خداوندشويم که     در پايان يادآور مي   
ـ فر کردن ادهيپ جهت در يمل قدرت هرچه يعني ؛آن هدف هم و ،است ـ  هـاي  انم  و ياله

ـ ن عوامل ديگر تيقوت موجب و ابدي مي شيافزا ،دشو استفاده او اقدس ذات از تيتبع  زي
. گـردد   مـي  جامعه وتوکل تقوا و مانيا تيتقو بسب خود نوبه به حرکت نيهم و شود مي

  ١؛دهد  ميرا نشاناي  هن رابطير چنيشکل ز
 
  
  
  
  
 
  

  شرفتيپ يرانيا -ياسالم يالگو در يمل قدرت هاي مؤلفه رابطه
ـ   :ی ثروت مل  .2 هـاي    ثـروت «و   ٢»ملمـوس هـاي     ثـروت « بـه دو بخـش       يثروت مل

ـ يملمـوس منـابع طب    هـاي     منظور از ثروت  . شود  مي مي تقس ٣»ناملموس . نـد ا  ي و مـال   يع
ـ حاکم ،ياجتماع هيسرما ،يانسان هيسرما ،ز شامل يناملموس را ن  هاي    ثروت قـانون،   تي
قـدر کـشور    امروزه هر)World Bank, 2005: 2(. اند دانسته. .. وفنّاوري ،انيبن  دانشينهادها

  براي .شتر است ي ب ي سهم منابع ناملموس آن در ثروت مل       ميزان همان    به ،تر باشد  شرفتهيپ
 يـادآور د  ي فقط با  به پژوهش ديگري نياز است،    ها    ن ثروت يک از ا  ي ابعاد هر  دربارهبحث  

، ي بر عوامل ماد   افزون ،شرفتي پ يراني ا -ي اسالم يالگوبراساس  د ثروت   يشد که در تول   
باشـند کـه    هايي    يژگي واجد و  يچه منابع انسان  چنان   مثالً ؛ز مؤثرند ي ن يمادريغهاي    مؤلفه

                                                       
ـ يا -ي اسالم ي در الگو  يقدرت مل هاي    ت و ابعاد و شاخص    يباره ماه گسترده در بحث   .1 ـ  پ يران ـ   ي ن ،شرفتي اي   هازمنـد مقال

  .مي آن هستي اصليژگيان وي بدر پين مقاله فقط يمجزاست و در ا
2. Tangible wealth. 
3. Intangible wealth. 
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 :ر خواهد شد  ين جامعه سراز  ين بر ا  ي برکات آسمان و زم    ،ان شده است  ي ب يدر منابع اسالم  
»و لَ أَنَّ لَونُواْ يالْقُرَ أَهاماْ ءاتَّقَونَا ولَیهِم لَفَتَحع رَکَاتنَ بم اءمضِ السالْأَرمـردم  اگـر   و ؛»و 

 برايـشان  زمـين  و آسـمان  از يبركـات  قطعـاً  بودند، گراييده تقوا به و آورده ماناي شهرها
بلکـه   ،گـردد  نمـي  بر ين امر فقط به حوزه منـابع انـسان        يالبته ا  )٩٦: اعـراف (» .گشوديم يم

ـ  با ديگـر   عبـارت   به )٢٥٤ : ٨ ، ج ١٣٧٤،  ييطباطبـا ( .شود ميشامل   زينرا   يکيزيفهاي    ثروت د ي
 يبانيت و پـشت يبه حمابايد  يقدرت ملمانند   ،يثروت مل هاي    لفهن مؤ ييف و تب  ي تعر براي

ـ ين عنصر منابع ناملموس     يتر ت مهم يبرکت در تقو  .  در قالب برکت توجه کرد     ياله  يعن
ـ يونيروي انـساني چهـار       که اگر    صورتن  يدهد به ا    مي  خود را نشان   يمنابع انسان   ،يژگ

 هـا برابـر    را ده شـان   جـه کار  ينتخداوند   باشند،را داشته    يزه اله ي تقوا و انگ   ، تعهد ،مهارت
  )١٦٢ :٩ ج ،١٣٧٤ ،ييطباطبا(. کند مي

ـ ت د ي حاکم يدر راه خدا و برا     ز اگر به نام خدا و     ي ن يکيزيه ف يسرما ن خـدا اسـتفاده     ي
 منـابع   دربـاره مطلـب   ن  ي ا )٢٨: ١٣٧٧،  امام جعفرصادق (. شود  مي ن برابر ي آثار آن چند   ،دشو

از  اسـت کـه      اتز از مـسلم   ي ن يه اجتماع ي سرما بارهدر. استز صادق   ي و مانند آن ن    يعيطب
همچنـين   )٢٦٦: ٥ج   ،١٣٧٤ ،ييطباطبـا (. نظر خداسـت  مدتقوا    بر و  ،يهمکار هرنوع تعاون و  

ه يش سرما يافزااين موضوع سبب    دهد و     مي  را در دل مردم قرار     شخداوند حب دوستان  
ف ي از وظـا   يکي يون اساس  اصل سوم قان    يک ن اساس بند  يبر هم . شود  مي  آنها ياجتماع
 مبـارزه  و اتقـو  و ايمان براساس اخالقي ليفضا رشد براي مساعد محيط ايجاد رادولت  

ـ  يمـان و اعتقـادات و تقـوا       ين صـورت ا   يدر ا . داند  ميتباهي   و فساد مظاهر ههم با  ي اله
 و استمرار آنها و   ها     حفظ ارزش  بنابراين، ١. خواهند بود  ي مل   ثروت يمردمان پشتوانه اصل  

  . استيمنافع مل  حفاظت،شود ميمنجر  ف آنهاي که به تضعيمقابله با عوامل
                                                       

تواند موضوع تحقيقي گسترده باشد، که در آن ضمن          ايراني پيشرفت مي   -رائت الگوي اسالمي   تبيين ابعاد ثروت ملي در ق      .1
تبيين جايگاه ثروت در اين الگو، نقش تقوا و تعهد کار بـراي خـدا را در برکـت و افـزايش کارآمـدي منـابع انـساني و                             

و جايگاه آن را در توليد ثروت و قدرت         ويژه شيعي،     جايگاه دانش و علم و ماهيت آن را در انديشه اسالمي، به           . همچنين
شدن ماهيت منافع ملي در الگو نياز بود، به بحث دربـاره آن   اين مقاله فقط به مقداري که براي روشن      . ملي مشخص کرد  

  .پر داخت
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  يریگ جهینت
ـ   «، يعني   ن مقاله ي ا پرسش اصلي در پاسخ به     ـ يا - ي اسـالم  يالگـو   بـا  يرابطه منافع مل  يران

ـ تـوان گفـت در ا      يم» ست؟ي چ يشرفت از منظر حقوق اساس    يپ ـ    ن الگـو  ي  بـر   يمنـافع مل
 يان شده و قانون اساس    يکه در اسالم ب   اند    مبتني يا  يو معنو  ين ماد ياديبن اصول وها    ارزش

 وششم پنجاه اصل و سوم فصل و پنجم و چهارم و سوم و دوم اصول  در ي اسالم يجمهور
 آن بـه  کـشور وابـسته    ياجتماع و ياسيس نظام استمراردرواقع  . ه است کردان  يآنها را ب   ...و

. در پـي دارد   را   مذکور يساختارها تادناف مخاطره به آنها بهرساندن    بيآس و هاست ارزش
ـ  چگـونگي ند، هرچند به تناسب زمـان و مکـان          ناپذيررييثابت و تغ  ها    ن ارزش يا  و  ي تجل
 معظـم  رهبـر  وضـعيت  تناسـب  به که ينياديبنهاي    ارزش ؛شود  مي  متفاوت ناش  يريگ يپ

ـ يا - ي اسـالم  يکـرد الگـو   يرو. نـد ک  مي يگذار تياولوآنها را    و بر آنها تأکيد   انقالب  يران
 را  يهـا و اهـداف انقـالب اسـالم         ، از آن جهـت کـه تحقـق آرمـان          يشرفت به منافع مل   يپ

ـ  ني و ب  يط داخل ي مح ،ينيب  و از آن جهت که با واقع       ي کرده است، آرمان   يگذار هدف  يالملل
 و  يت قدرت مل  يتقويعني   ،ن منافع ين ا يتأم روش   ،نيز. باشد  ميگرا   کند، واقع   مي ليرا تحل 

ـ    ي ا . است کردهان  يب ي است که اسالم و قانون اساس      يقرائت با   يثروت مل   ،ين منشأ قدرت مل
منابع ناملموس بـا    هم،  در تأمين منافع ملي      ي ثروت مل  بزرگبخش   خداوند متعال است و   

  .شود را منجر مي ي ظهور برکات الهکرده، کهان ي است که اسالم بيا يژگيو
ـ يا -ي اسالمي الگوچهارچوب در يد بر منافع ملين مقاله تأک  ياهدف   ـ  پيران شرفت ي

ـ    ين دق ييتبن الگو   يرسد در ا    مي  به نظر  .بود ـ     يق قـدرت مل ـ ن ي و ثـروت مل ـ ز بـه تحق   ي ق ي
  .به آن توجه کنندشمندان ين و انداد محققياز دارد که باي نيتر گسترده

  کتابنامه
  ميقرآن کر

  يقانون اساس
  انداز سند چشم



 ١٣٩٣پاييز و زمستان / شمارة ششم / سال دوم / هاي سياست اسالمي            پژوهش٥٨

  منشور سازمان ملل متحد
 ، النجفي المرعشي اهللا ه．آي ه．قم، مكتب  ،شرح نهج البالغه   .)١٤٠٤( اهللا هبه． الحميدبن عبد الحديد، أبي ابن

  .٢٠ج
  .ام حقي، تهران، پيالنيو شرح عبدالرزاق گ، ترجمه عهيمصباح الشر. )١٣٧٧( امام جعفرصادق

  .يهد، پاپل، مشکيم ژئو پلتياصول و مفاه. )١٣٨٥( رضا، محمدنيا حافظ
ـ ب قرن يژئوکالچرجهان نظام«. )١٣٨٧( ، غالمحسن يدريح ـ ا گـاه يجا و کـم ي و ستي  مجموعـه  ،»انري

  .يراهبرد مطالعات ةپژوهشکد تهران، ،رانيا ياسالم يجمهور يرامونيپ يتيامن طيمح مقاالت
  .ريکبرين، ام، تهرافرهنگ لغات دهخدا. )١٣٧٧(اکبر  يدهخدا، عل

 ،»الملـل  بـين  روابط در همكاري و منازعه هاي نظريه تحول«. )١٣٨٢( دجالليس ،يروزآباديف يدهقان
  .١١٦-٧٣ص بهار و تابستان، ،٨ شماره ،استيس و حقوق  پژوهشيپژوهش -ي علمةفصلنام

ـ      ياولو ،يا قدرت مل  ي يثروت مل «. )١٣٨٥( ، حسن يروحان مرکـز  ( ه راهبـرد  ينـشر  ،»ت؟ت بـا کـدام اس
  .١٨-٧ ص ،ني، فرورد٣٥ شماره ،)ص مصلحت نظاميک مجمع تشخيقات استراتژيتحق

 رهبر با کشور از خارج در رانيا يسفرا و خارجه امور وزارت مسئوالن داريد«. )١٣٧٠(ـــــــــــــــ  
  khamenei.ir :مندرج در ،»انقالب

ـ ا ياسـالم  يجمهور يها  يندگينما يرؤسا و سفرا داريد در اناتيب«. )١٣٨١(ـــــــــــــــ    در راني
  khamenei.ir :ندرج در، م»انقالب رهبر با کشور از خارج

  khamenei.ir :مندرج در ،»نظام کارگزاران داريد در اناتيب«. )١٣٩١( ـــــــــــــــ

  khamenei.ir :مندرج در ر،ي ت٣٠،»دار مسئوالن نظاميانات در ديب« .)١٣٩٢( ـــــــــــــــ

 ور،ي شـهر  ١٤» يرهبـر  خبرگـان  مجلـس  ياعضا و سيرئ داريد در اناتيب«. )١٣٩٢( ـــــــــــــــ
  khamenei.ir :مندرج در

ـ اند نشـست  نينخـست  در اناتيب«. )١٣٨٩( ـــــــــــــــ  يالگـو  موضـوع  بـا  يراهبـرد  يهـا  شهي
  khamenei.ir :، مندرج در»شرفتيپ يرانيا -ياسالم

، يراهبـرد  مطالعـات  ةفصلنام،  »نرايا يحقوق ستميس در يمل منافع گاهيجا«. )١٣٨٠( حسن ک،يپ ره
  .٨٨-٧١ ص ، تابستان،١٢ ـ ١١ شماره

ـ جد تحوالت و کهنه هاي يتلق چرا؟ يشناس غرب«. )١٣٧٦( محمود القلم، عيسر ـ  ،»دي  ،فرهنـگ  ةمجل
  .٦٠-٣٧ص ،زمستان ،٢٤ شماره دهم، سال
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  دفتـر  ،، قـم  ي همـدان  يموسـو محمـدباقر   ، ترجمـه    زانير الم يتفس. )١٣٧٤( نيحس، محمد ييطباطبا
  .٥ ، ٨، ٩، ١٨ و ١٩ جوزه علميه قم، جامعة مدرسين ح ،ياسالم انتشارات

 تهران، اعلم، الدين  اميرجالل ةرجمت ،)انگليسي فيلسوفان( فلسفه تاريخ. )١٣٧٥( فردريك كاپلستون،
  .٥ ج سروش،

  .كتاب نشر و ترجمه مركز تهران، ،ملي استراتژي در مقوالتي. )١٣٦٩ (محمدجواد، الريجاني،
 ، آبـادان، نـشر  يمحمود کتـاب  ، ترجمهي فلسفيشناس  انسانفلسفه، ـ  تمدن. )١٣٨٨( مارکوزه، هربرت

  .پرسش
  .ريکبريام ، تهران،فرهنگ لغات. )١٣٦٤( محمد،نيمع

ـ حم ترجمه ،ملتها نيب استيس. )١٣٧٦(يج. هانس مورگنتا،  مطالعـات  دفتـر  ،تهـران  رزاده،يمـش  راي
  .يالملل نيب و ياسيس

 ،يراهبـرد  مطالعـات  ةفـصلنام  ،»مـدني  ديـن  و ديني ةمدين نظريهاي   بنيان«. )١٣٨١( قدير نصري،
  .٥٤-٣١ص ، بهار،١٥ شماره
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