
  

  

  

  

  

  

  

سیاست خارجی  بر تأکیدبا گسترة منافع ملی در دولت اسالمی 
  جمهوري اسالمی ایران

  نیا اسم شبانق
)٣٣-١١(  

  

  چکیده
هـا و   محـدودیت،همچنـینهـا و  باورها و اعتقـادات مـشترک، ظرفیتهـا و فرصـت

فع اینکـه منـابـه  باتوجـه.  کشورها هستند ملی منافعکنندۀ ها، عناصر تعیین چالش
ست، این سؤاالت مطـرح ها دولت سیاست خارجی ملی از مفاهیم نوپدید در عرصۀ

 پاسـخ چنانچـهدر دولت اسالمی از منافع ملی سـخن گفـت؟ توان  است  که آیا می
 آن تا کجاست؟ در ترسیم منافع ملی نظام جمهوری اسـالمی، ثبت است، گسترۀم

ی دولت اسالمی، مورد توجه قرار گرفته است؟ بـا ها مسئولیتچگونه ابعاد فراملی 
 آمـد بـه دسـت، اجتهادی - تحلیلیشیوۀ ری از منابع اسالمی و همچنین بهگی بهره

می، از منافع ملـی در آن ای دولت اسال رغم رسالت جهانی و منطقه به، توان که می
ی با منافع اسالمی و بـشری در هـم تنیـده اسـت و قابـل سخن گفت؛ اما منافع مل

  ملی دولت اسالمی، محـدود بـه منطقـۀدر چنین وضعیتی، منافع. انفکاک نیست
 ی بودن رسالت دولت اسالمی، منافع جهانتبع بهّجغرافیایی خاص نخواهد گردید و 
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ی دولت های فرامل مسئولیت آن است که از حاکی ،رهبران نظام جمهوری اسالمی
ی جمهوری اسالمی، مورد توجه قرار گرفتـه و مـصالح ملاسالمی، در ترسیم منافع 

شـده  جزء الینفک منافع ملی نظام جمهـوری اسـالمی قلمـداد بشری و اسالمی،
  .است

  واژگان کلیدي
   جمهوری اسالمی و، مصالح بشری، مصالح اسالمی، دولت اسالمی ملیمنافع

  مقدمه
، مباحـث گرفتنـد کـار مـی را بـهآن ها  گیری که اغلب رئالیست  از زمان شکلی منافع ملواژۀ

 مطرح است، محدوده  ملی منافعدربارۀمباحثی که امروزه  از. فراوانی را به دنبال داشته است

 در نظام جمهـوری  ملی منافعگسترۀ محدوه و درخصوص. و قلمرو آن در هر کشوری است

کـارگیری  ، بـهازسویی. های مختلفی مطرح بوده است اهها و دیدگ اسالمی نیز همواره دغدغه

 برشمرده شـدههوری اسالمی، ناروا  نظام جمویژه   دولت اسالمی و به درموردچنین واژگانی

 محدود به منافع جمعیت داخل مرزهـای جغرافیـایی خـاص  ملیدیگر، منافع سویاز! است

دولت اسالمی، های  مسئولیتاز منظری دیگر، با توجیه فرامرزی بودن . قلمداد گردیده است

 سخن از منافع ملی، کـه اقتـضای آن انحـصار وظـایف دولـت اسـالمی در درون مرزهـای

  .  اسالمی قلمداد شده استهای  ارزشخویش است، سخنی ناروا و برخالف 

ال واژتار در پی آن است که نشان دهد اواین نوش
ً

، فارغ از مبانی نهفته در پس  ملیمنافعۀ 

فراملی دولت اسـالمی را نیـز شـامل های  مسئولیتذهن طراحان آن، این ظرفیت را دارد که 

 محدود شدن قلمرو وظایف دولت اسالمی بـه داخـل معنای به ،ای شود و پذیرش چنین واژه

 این، نشان خواهد داد که محدوده و قلمرو منـافع بر عالوه. مرزهای جغرافیایی خاص نیست

ای جهـانی خواهـد یافـت و   رسالت جهانی اسالم، محـدودهتناسب بهملی دولت اسالمی، 

ای فرامرزی پیدا خواهـد  ده رسالت دولت اسالمی در قبال مصالح اسالمی، محدوتناسب به

.  پیونـد عمیـق یافتـه اسـت،کرد و منافع ملی دولت اسالمی بـا مـصالح اسـالمی و بـشری

 ،همچنین در مقاله نشان داده خواهد شد کـه در نظـام جمهـوری اسـالمی نیـز منـافع ملـی



  ١٣ سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران بر یدتأکبا گسترۀ منافع ملی در دولت اسالمی 

محدود به تأمین مصالح و منافع جمعیت مشخص درون سرزمین ایران نـشده، بلکـه منـافع 

  .  پیوند ناگسسستنی خورده است،مصالح مسلمینو همچنین منافع کل بشریت ملی با 

 در یک سطح، شناخت مفهوم :استشده مقاله در سه سطح تنظیم این  مطالب ،بنابراین

. آن در ادبیات سیاسی امروزین، مورد توجه قرار خواهیم دادۀ کنند منافع ملی و  عناصر تعیین

عتبر اسالمی، جایگاه منافع ملی در دولـت اسـالمی را بـه منابع مبه  باتوجهدر سطح بعدی، 

منافع ملی در دولت اسالمی، محدوده ۀ کنند عناصر تعیینبه  باتوجهبحث خواهیم گذاشت و 

گسترۀ منافع ملی  نیزدر سطح بعدی . و قلمرو آن را در چنین دولتی به تصویر خواهیم کشید

.  مـشخص خـواهیم سـاختزمینـه دراین نظام جمهوری اسالمی را براساس منابع معتبردر 

بدیهی است برای انجام چنین مهمی، الزم است از اصول قانون اساسی و نظر رهبـران نظـام 

  .   عملی، بهره گیریمسیرۀجمهوری اسالمی، چه در بیان و چه در 

    ملیمفهوم منافع. 1
 تعاریف متعددی ارائه شده است و منشأ تعدد این تع١، ملیمنافعۀ از واژ

ّ
اریف نیـز آن اسـت 

کامال های  که نگاه
ً

و حتی مکاتـب مهـم   وجود داردۀ مطالعات مربوطمتفاوتی به آن در حوز

 :Martin and O’Callaghan, 2003( ندارنـد بـه آنقضاوت یکـسانی  ،الملل روابط بینۀ فکری عرص

  گـاه رفتـار ومـداران از ایـن واژه  سیاستویژه  افراد و بهسوءاستفادهمنشأ  گاه  همین امر.)203

   .)٣٨٨: ١٣٨٨گریفیتس و اوکالگان، (شعاری با آن گردیده است 

ی در جهـت نقشۀ راهـسیاست خارجی کشورها و ۀ کنند  هدایت ملی راتوان منافع ّاما می

، درحقیقـت. انـد دانست که در سطح کالن طراحـی گردیـدههایی  پیشبرد اهداف و سیاست

مـدد آنهـا، کـشوری در  هایی است که بـه راهکار و راهبردهاها، گر سیاست ملی، روشنمنافع

د تا ضمن ارتقای وضعیت کوش طریق، میپردازد و از آن  الملل، به ایفای نقش می بینۀ عرص

                                                       
1. National Interest.  
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و امکانـات ها  موجود خود در این عرصه، در جهت نیل به وضعیت مطلوب، از تمام فرصت

  . رطرف سازدیابی به اهداف بو موانع پیش روی خود را برای دستبهره گیرد 

 سـتاره راهنمـای کـشورهاست کـه تمـام تـصمیمات در  ملـی منـافعها،  رئالیستازنظر

شـود کـه آن   در حکم ناموس کشور محسوب مـی ملیمنافع. شود  آن تحلیل میچهارچوب

فعی  منـابیـشتراین منافع، . کار گیرد بهدارد تا برای حفظ آن تمام تالش خود را  کشور را وامی

راه را بـه ۀ  یک کـشور، هـم نقـش ملیحقیقت، شناخت و فهم منافعدر. ستندپایدار و دائم ه

کنـد کـه عملکـرد  گران این فرصت را ایجاد میدهد و هم برای تحلیل امر نشان میمتصدیان 

  )  McLean and McMillan, 2011: 356(. یک دولت را در تأمین منافع ملی ارزیابی و بررسی نمایند

سیاسی بستگی دارد و ۀ  به نوع تفکر حاکم بر یک نظام و جامعدامنه و قلمرو این اهداف،

 به مواردی همچون حفظ موجودیت، اسـتقالل، تمامیـت ارضـی، رو، این اهداف، گاه ازاین

ایـن اهـداف ۀ ّگردد؛ اما دامنـ  محدود میفاه اقتصادی و اموری از این قبیلامنیت نظامی و ر

اهـداف  فقـط برخـی ، ایـن اهـدافشـته باشـد ومـوارد دااین از تر  ای وسیع تواند گستره می

  .دنبه اهداف متعالی قلمداد شورسیدن  برایمقدماتی 

   ملیمنافعة کنند عناصر تعیین. 2
  هـا   آرمـاناساسـی،هـای  مـشی نظرگـرفتن خـطبـر در عـالوه هر کشور،  ملیدر تعیین منافع

.  توجـه داشـت نیـزیاسی، باید به واقعیات موجـودو ترسیم دورنمای یک نظام سها   ایدئالو

  تـوان در مـوارد ذیـل   را اغلـب مـی ملـیمنـافعۀ کننـد هـای تعیـین این نکته، مؤلفهبه  باتوجه

  : خالصه کرد

    باورها و اعتقادات مشترکها،  سنت-الف
 ارائـه  ملیالملل، براساس همان تعریفی که کشورها از منافع در روابط بینها   کنشازآنجاکه

های حیاتی یک جامعـه  ارزش هر کشور باید متضمن  ملینافع م،گیرد دهند، صورت می می

باورها و اعتقاداتی است که در ذهن افـراد آن جامعـه وجـود ۀ آنها، مجموعۀ جملباشد که از



  ١٥ سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران بر یدتأکبا گسترۀ منافع ملی در دولت اسالمی 

و ترین  مهم از،  بنابراین.عمل برسانندۀ  این امور ذهنی را به منصبکوشندباید ها  دولتدارد و 

و اعتقـادات هـا  ارزش باورها، ها،  هر کشور، سنت ملیعمنافۀ کنند ترین عناصر تعیین مبنایی

. انـد سـاز در سیاسـت خـارجی یـک کـشور مطـرح منابع هویـتعنوان   بهمردم آن است که

ثـابتی دانـست کـه هـای  فـرض مبانی و پیشۀ توان این دسته از امور را در زمر ، میدرحقیقت

ه بـه دنبـال تحقـق پـس کـشوری کـ. شـود  یک کـشور تعریـف مـی ملیبراساس آنها منافع

انسانی در سطح جهان اسـت، نـسبت بـه کـشوری کـه بـا نگـاه  – واالی اسالمیهای  ارزش

 متفـاوتی  ملیماتریالیستی خود  است، منافعهای  ارزشطلبی مادی، به دنبال تحقق  منفعت

ت، تحقق اخالق متعـالی و امـوری خواهی، انسانی در نگاه نخست، سعادت. خواهد داشت

ها  و سیاستها  تالشگیرد و تمام   کشور مورد توجه قرار می ملیر طراحی منافعقبیل، د ایناز

در جهت تحقق حاکمیت الهی و نفی حاکمیت طاغوت خواهد بود؛ اما در منظر دوم، نگـاه 

آجیلی، (  سایه خواهد افکند ملیانحصارگرا در تعیین منافعۀ طلبان سکوالریستی و نگاه منفعت

   .)١١٠: ١٣٧١؛ فرانکل، ٣٢٨: ١٣٨٩

مـشترک در آن کـشور ۀ شد پذیرفتههای  ارزش هر کشوری، منبعث از  ملیبنابراین، منافع

حیاتی برای یک کشور دارد، عموما ثابت و بادوام استۀ است و چون جنب
ً

 به تعبیری، منافع. 

 شـود ساختاری و مختصات نظام ایدئولوژیک تعبیـر و تفـسیر مـیهای  ویژگی براساس ملی

 برقـرار صورت، یک رابطۀ همسو بین منافع ملی و نظام ارزشـی  دراین.)٥٥٦: ١٣٨٢ بابایی، علی(

 آن جامعـه ۀشـد  و ایدئولوژی پذیرفته ملیگاه اندک تعارضی میان منافع خواهد گردید و هیچ

  .)٦١: ١٣٩٤قامت، ( ایجاد نخواهد شد

   ها و امکانات  فرصتها،  ظرفیت-ب
 ابـزار و امکانـات هـا،  فرصـتهـا، ، باید ظرفیت یک کشور ملیبندی منافع چهارچوببرای 

   :های مختلف در نظر گرفت ا در عرصهموجود ر
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سـاز  هـای قـدرت  مؤلفـهازنمونه، جمعیت در حال حاضـر برای : فرهنگی ـ اجتماعی -یک

های افزایش قدرت ملی باشد که در ترسیم   زمینهازتواند   می ملیهمچنین یکپارچگی. است

   ؛ریزی شود برنامه آن  باید برای ملیمنافع

تیک، انسجام ساختار حکومت، یثبات و امنیت سیاسی، موقعیت ژئوپل: امنیتیـ   سیاسی -دو

ــوان نظــ، مــشارکت سیاســی رگــذار هــای اث امی، تنهــا بخــشی از مؤلفــهو برخــورداری از ت

   ؛ است ملیامنیتی در تعیین منافعـ  سیاسی

تواند  می... رداری از منابع طبیعی و معادن و نمونه، برخوبرای : تکنولوژیکیـ  اقتصادی -سه

 میـزان ،همچنـین. شـود  تعریـف مـی ملی نیـز منافع،قدرت ملی ایجاد کند که به اتکای آن

   .داشته باشدتواند در میزان قدرت ملی تأثیر  برخورداری از تکنولوژی پیشرفته می

   ها و چالش ها  محدودیت-ج
مـشترک در هـای  منظور اتخاذ سیاست  کشورها بهلی متعدیل منافعۀ  عرص،الملل بینۀ عرص

بازیگران ازسوی  زمینه دراینبر کشورها هایی   همواره محدودیترو، ازاین و ؛این عرصه است

- اجتماعی، سیاسـی -فرهنگیۀ توان در سه حوز را نیز میها  این محدودیت. دیگر وجود دارد

هـا  از ایـن عرصـه هریـک ری که درهمان عناص. تکنولوژیکی پی گرفت -امنیتی و اقتصادی 

 بهجـا و درسـت چنانچـهبرداری قرار گیرند،  فرصت و ظرفیت مورد بهرهمثابۀ   بهتوانستند می

   . شد، به تهدید، مانع و چالش تبدیل خواهندکار گرفته نشوند به

   در دولت اسالمی ملیجایگاه منافع. 3
 دولـت اسـالمی نیـز فراتـر از وظـایفۀ اینکه رسالت اسالم، جهانی اسـت، حیطـبه  باتوجه

ّ، اصـل اولـی در سیاسـت رو ازایـن. گیـرد مرزهای جغرافیایی بوده، ابعاد جهانی به خود مـی

خارجی دولت اسالمی، وحدت سرزمینی است و حاکمیت و والیت الهـی بایـد در سـطح 

 مـالک اولیـه در تعیـین شـهروندی در پـس .)٤٢٩: ١٤٣٦آل نجـف، (فرما شود  الملل حکم بین

صرف انسان بـودن،  قبیل نیست، بلکه هر انسانی، به الم، خاک، نژاد، خون و عواملی ازایناس



  ١٧ سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران بر یدتأکبا گسترۀ منافع ملی در دولت اسالمی 

 مـستلزم آن اسـت کـه دولـت ،و این امرشود  میاز حقوقی همچون حق هدایت، برخوردار 

را در هـا  انـسانهای خود، تأمین حقوق انسانی تمـام  و برنامهها  اسالمی، در تدوین سیاست

 بلکـه ؛غیر مـسلمانان، مـسلمان گردنـدۀ  معنا نیست که همبه آنته این الب. نظر داشته باشد

با مسلمانان و غیر آنها، احکـام رویاروی این حاکمیت آن است که دولت اسالمی، در ۀ الزم

ها و شرایط  بدیهی است نیل به این وضعیت، مستلزم تحقق زمینه.  کنداجراو موازین الهی را 

الملل با محوریت احکام و موازین الهی اسـت  بینۀ صحنگیری حاکمیتی یکپارچه در  شکل

گیری یک  ضرورت شکل.  منوط به قدرت فراهم نمودن چنین شرایط آرمانی است،و این امر

ّم برحـق، در فرمایـشی از امـام ی قوانین الهی و تحت فرمان یک امابرمبناحاکمیت مشترک 

کید مورد رضا   :  قرار گرفته استتأ

بیشتر حـضور داشـته باشـند،  یا  در یک زمان واحد روا نیست دو اماماگر کسی بگوید چرا«

ّ اینکه یک شخص، در فعـل و تـدبیرش دوئیتـی ازجملهپاسخ داده خواهد شد به علل فراوان 

  .)١٠١: ٢، ج ١٣٧٨ه، یابن بابو( »وجود ندارد، لیکن دو نفر، فعل و تدبیرشان یکسان نخواهد بود

کید کسانی زاز میان اندیشمندان اهل سنت نی  دارند در سرزمین اسالمی همـه بایـد حـول تأ

؛ ٩: تـا المـاوردی، بـی(یک خلیفه جمع شوند و عقد امامت برای دو امام در دو بلد، جایز نیست 

 .)٢٥: ١٤٠٦ّابن الفراء، 

 به چنان وضعیت مطلـوبی، آیـا دست نیافتن اکنون سخن در این است که در صورت اما

توان   پاسخ مثبت باشد، میچنانچه است یا خیر؟ تأییدسالم مورد  اازنظرمرزهای جغرافیایی 

 پـذیرش ؛ زیـرافکری اسالم سخن گفـتۀ  در منظومنیز  ملیاز پذیرش مفهومی به نام منافع

  . هستۀ جغرافیایی نیزشد شناخته رسمیت ، مستلزم پذیرش مرزهای به ملیمفهوم منافع

در  هرچنـد یجـه دسـت یافـت کـه اسـالم،توان به این نت از واکاوی در منابع اسالمی می

بـرای وضـعیت موجـود نیـز کنـد،  ، وحدت سرزمینی را دنبال مـی ایدئالوضعیت آرمانی و

متعـالی خـود، هـای   آرمـانتر، دولت اسـالمی براسـاس به بیان روشن. دهد  ارائه میراهکار

 در مقـام ّ؛ امـامحـدود کنـدّوظایف خود را تنها به بالد و سـرزمین خاصـی ۀ تواند حیط نمی

تحقق و عمل، 
ّ

 تنوع جوامع بشری، برخی دلیل به ناگزیر است ها،  آرمان نیل به همانمنظور به
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بـازیگران مثابـۀ   بهدیگرهای  دولت وجود ها، این محدودیتۀ جمل؛ ازرا بپذیردها  محدودیت

گـاه . ها ممکن است متفاوت باشـد دولتالبته مالک مرزبندی میان . الملل است بینۀ عرص

، الکفـر، داراالسـالمدار  ، بـهاسـاس بـراین اعتقادی است و بالد  مختلـف ها، شأ مرزبندیمن

فقهـا . گردند تقسیم می... الذمه و ، داراالمان، دارالحیاد، دارالهدنه، دارالصلح، دارالحربدار

ط خـاص زمـانی و یرا براساس اجتهادات خود در هر زمان و براساس شراها  یبند مین تقسیا

دومـــین ســـنخ مرزبنـــدی،  .)١٤٦ و ١٣٣ -١٣٢: ١٤٣١السیدحـــسین، (انـــد  ام دادهمکـــانی انجـــ

ۀ  شکل گرفته و در عرصـ١ملتـ  ی تفکر دولتبرمبنااست که در حال حاضر، هایی  مرزبندی

بـازیگر در های  دولتمنشأ این مرزبندی، قرارداد میان . الملل رسمیت یافته است روابط بین

  .الملل است بینۀ صحن

توان شکل انتزاعـی  سرزمینی را نمیۀ  تشکیل یک دولت اسالمی در محدود،درحقیقت 

تـوان از  نمیو سرزمینی دارد های  هرحال، محدودیت  چون به؛و ناب دولت اسالمی دانست

 بـه دولـت نـاب  ملـی، حرکتـی از دولـتدرواقعتوان گفت  می. چشم پوشیدنیز تشکیل آن 

.  مراحـل آن اسـتاز ،سرزمینیۀ محدوداسالمی مطرح است که تشکیل دولت اسالمی در 

مدت و   هدف میان،کشورهای اسالمی یا ملل یا وحدت سیاسی داراالسالم، متشکل از بالد

  .)٣٠٢: ١٣٧٦نخعی، (تشکیل دولت جهانی واحد عدل اسالمی، آرمان نهایی است 

توان از ادل هم می
ّ

دولـت  استفاده کرد که ناقلی و نقلی و هم از سیرۀ معصومفراوان عۀ 

توجـه داشـته هـا   آرمـانخود، هم بـههای   همواره باید در طراحی و اجرای سیاست،اسالمی

اسـالمی ۀ گرایـی مـشکلی از جامعـ آرمـانتنهـایی   بـهباشد و هم به واقعیات نظر اندازد و نه

اسـالمی را بـه سـعادت ۀ تواند جامعـ یات میدرواقعکند و نه فقط متوقف شدن    میبرطرف

. گرایـی در اسـالم، در هـم تنیـده هـستند گرایـی و آرمـان زد، بلکـه واقـعواقعی رهنمون سـا

ۀ تـشکیل ، کـه زمینـویژه پیامبر اکرم ، به، شاهدیم که هم آن دسته از انبیای الهیرو ازهمین

ای، حکومـت مـشروع شـان  ، که در برههم گردید و هم برخی ائمۀ اطهارشان فراهحکومت

                                                       
1 .  Nation-State. 



  ١٩ سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران بر یدتأکبا گسترۀ منافع ملی در دولت اسالمی 

انـد؛  داشتهها   آرمان نظر بهها،  سیاستِمچنین اعمالها و ه گذاری محقق گردید، در سیاست

نـوعی،  انـد و بـه  به واقعیات پیرامـون خـود توجـه داشـتهها،  آرمانّاما در فعلیت بخشیدن آن

  . اند مرزهای موجود آن زمان را به رسمیت شناخته

موجـود هـای  رغم باور به اصل وحدت سرزمینی، مرزبندی ، بهبرای نمونه، پیامبر اکرم

را به رسمیت شناختند تا بتوانند از همین ظرفیت برای تحقق اهداف متعالی اسـالم اسـتفاده 

و  ارسال سفرا و نمایندگان سیاسی به سـایر کـشورها ها، دولت دیگرانعقاد قراردادها با . کنند

پذیرش ضوابط حاکم بر دیپلماسی آن زمان، تا زمانی که مخالفت با شرع نداشت، همچنین 

و اهداف متعالی اسـالمی را در قالـب همـان ها   آرمان تاکوشیدند دارد که ایشان نشان از آن

 موارد آن، پذیرش ازجملهِشده در عرف دیپلماتیک آن زمان دنبال کنند که   پذیرفتهچهارچوب

  .    آن زمان بودۀ مرزهای به رسمیت شناخته شد

اقتضای شرایط  ن بهست، همین دیها انسان ۀرسالت اسالم متوجه هم هرچند ،درحقیقت

کنـد تـا در درون خـود، انـشعاباتی داشـته باشـند و ایـن  را مجاز میها  انسانزمان و مکان، 

َّیاأیها النـاس إنـا  «ۀ شریفۀ براساس آی. از یکدیگر استها  انشعابات هم با هدف تمایز ملت
ِ

ُ َّ َ ُّ ََ

ِخلقناکم من ذکر وأنثي وجعلناکم شعوبا وقبائ
َ َ َ ََ َ ًَ ُ َ َُ َْ َ َْ ْ َُ

ٍ ْل لتعارفوا إن أکرمکم عند الله أتقاکمِ َْ َّْ َ َ
ِ

َ
ِ

َ َ ََّ
ِ

ُ َ َ
ِ

َ
: حجرات( 

ل شعوب گوناگون و قبای صورت  بهما شما را از یک مرد و زن آفریدیم و شما را! ای مردم؛ )١٣

رین شـما نـزد خـدا بـاتقواترین تـ یقـین، گرامـی به. مختلف قرار دادیم تا یکدیگر را بشناسید

ن آنهـا تـسهیل یابـد،  برای اینکه کارها میا؛ امامخلوق خدا هستند ها انسان تمام ».شماست

 باعـث تـسهیل در امـر ،ایـن توزیـع و تنـوع. ل و شـعوب مختلـف گردیدنـدتبدیل بـه قبایـ

 تـسهیل امـور منظـور بـه گویای این نکته است که ۀ شریفۀآی. شود با یکدیگر میها  همکاری

پـس آنچـه در اسـالم . شعوب مختلف گردیدنـدل و ل به قبای، آنان تبدیها انسانجاری میان 

و شعوب و قبایل ها  شکلی، ملت  به،کریم قرآن. باوری گرایی است نه ملت  ملی،مذموم است

 ،کنند که آنها برای تنظیم روابط میان یکدیگر برقرار میرا  و مرزهایی شناسد میرا به رسمیت 

ل را بـه ک براسـاس شـعوب و قبایـ خداوند تفکی توجه است که در این آیه،درخور. پذیرد می

شکال داشت، خداوند چرا خود چنین کرده ِاها  دهد و اگر وجود این مرزبندی خود نسبت می
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ایجاد تمـایزات میـان افـراد و جوامـع را تفکیـک و بازشناسـی ۀ است؟ خداوند متعال فلسف

یـا ملـت،  آن است که تعلق به یک سرزمین، قبیله از حاکیاین خود، . همدیگر دانسته است

ای و ملـی،  ژادی و قبیلـه یکدیگر باشد و هرگونه تعصبات قـومی، نـبرتواند منشأ تفاخر  نمی

شان در تقوای الهـی مـورد ارزیـابی قـرار  افراد، تنها براساس میزان درجات بلکهممنوع است؛

   .)١٤٨: ١٣٧٦نخعی، (گیرند  می

 میان جمعیت یک کـشور گی اعتباری و قانونیبست ی هم، مرزهای جغرافیایی نوعدرواقع

، منظـر اسـالمبـستگی از  هـمایـن احـساس. کنـد سرزمینی مشخص ایجاد میۀ در محدود

حد فی
ّ

ّبالد با حب به وطن آبـاد «:  بلکه حتی در برخی روایات همچون،نفسه مشکلی ندارد

خاطر آنچـه در گذشـته  از جوانمردی فرد این است که به« و )٢٠٧: ١٤٠٤ حرانی، (  »گشته است

کراجکـی، (» ش را نگـه داردا  بگرید و وطنش را دوست بدارد و دوستان قـدیمی،دست دادهاز 

کیـدای از وابستگی به وطن است،  ّر حب وطن که نشانهَب )٩٤: ١، ج ١٤١٠  هـر .  شـده اسـتتأ

ّاین حب و .  دارد که همان وطن اوست راقریب به خودۀ  میل به جامع، طبیعیطور بهانسانی 

 زیـرا ایـن حـس وفـاداری بـه ؛تواند منشأ ایجاد قدرت برای مسلمین باشد می گاه گیبست دل

آنچـه . کنـد ن و شهروندان مقـیم در یـک سـرزمین واحـد را تقویـت مـیۀ ساکنا رابط،وطن

نیل به اهـداف کـالن نظـام . ّمیان امت استۀ شود، تفرق  میشمرده آفت و آسیب زمینه دراین

اسالمی، با وجود تعدد دول اسالمی 
ّ

پـس  ؛)١١١: ١٤١٣محمـد محمـود، (آیـد  ه دسـت مـی بـنیز

توان در همـین  هرچند وجود مرزهای جغرافیایی در عصر حاضر، مطلوب اسالم نیست، می

ی اداری بـرای چهـارچوبقالب مرزهای جغرافیایی، روابـط میـان کـشورها را تنظـیم کـرد و 

چنـین . فـتفعلـی در نظـر گرۀ شـد در قالب مرزهـای تعیـینها  مسئولیتتفکیک وظایف و 

مثال توصیه بـه مـصرف زکـات بـه . شود می رؤیت ،ای در برخی احکام و موازین فقهی نکته
ً

کردن آن در خارج از بلد اال در زمانی کـه در داخـل نیـازی بـه آن نباشـد، ناهل بلد و خرج 
ّ

اولویت وجوب دفاع از بالد اسالمی بـه اهـالی همـان بلـدی کـه مـورد تجـاوز قـرار گرفتـه 

اولویت اهالی یک بـالد بـه  و یا )گردد فاع متوجه جمیع افراد میصل، وجوب د در اهرچند(

  .)٤٣٤: ١٤٣٦آل نجف، ( این احکام استۀ جملالد خود نسبت به سایر مسلمین، ازبۀ ادار



  ٢١ سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران بر یدتأکبا گسترۀ منافع ملی در دولت اسالمی 

 که قائل به عـدم مـشروعیت وجـود )١٥١: تا الحسینی الشیرازی، بی(فقها  کالم برخی رو، ازاین

 مطلق هستند و فعل کـسانی را کـه بـه صورت  بههای اسالمی،مرزهای جغرافیایی بین کشور

رسـد؛  دانند، صحیح به نظر نمی م می حرایان کشورهای اسالمی اشتغال دارندامر مرزبانی م

دیگـر ۀ ای به نقط برخی قواعد و مقررات باشد که از نقطهۀ کنند تواند تنظیم  این مرزها میزیرا

 لزوما ،این امر. گردد متفاوت می
ً

 دوگانگی و فاصله میان کشورهای اسالمی نخواهد معنای به

در وضـع بـسیاری ها  میان ایالت هرچند که در کشورهای دارای سیستم فدرالی نیز بود؛ چنان

، یـک سـری ها درنهایت از قوانین و اجرای آنها اختالفات اساسی وجود دارد، تمام آن ایالت

پس وجود مرزها . گیری شود  در مرکز تصمیم آنهادربارۀمسائل کالن و مشترک دارند که باید 

  .ّخود مانعی ندارد تا زمانی که تصور و ذهنیت دوئیت میان مسلمانان ایجاد نشود خودی به

 بلکه تنهـا مـالک ؛ّ تعلق به فالن قبیله یا ملیت باشد،گذاری افراد البته نباید مالک ارزش

:  فرمـودالـوداع ةحجـ در  اسـالمرو، رسول مکرم ازاین. ای آنهاستگذاری افراد، تقو ارزش

 از خاک نیزشماست و او ۀ همانا پروردگار شما یکی است و حضرت آدم پدر هم! ای مردم«

ترین شما در نـزد خداونـد بـاتقواترین شماسـت و عـرب بـر عجـم  تحقیق، گرامی به. است

فس واحده از یک نها  انسان  درحقیقت، همۀ.)٣٤: ١٤٠٤حرانـی،  (» مگر به تقوا،فضیلتی ندارد

 اختالفـات در جـسم اسـت و ایـن ،.. رنـگ، نـژاد، قیافـه و ازحیـثهستند و اختالف آنهـا 

قـرار هـا  انسانتواند منشأ ارزش   نمیرو، ازاین .فات، اختالف جوهری و اساسی نیستاختال

 این اموری کـه دربارۀ، در منابع دینی، تعصب ناروا بنابراین. )١٥٢ -١٤٩: ١٤٠٥السامرائی، (گیرد 

کسی کـه در «:  فرمودندحضرت رسول اکرم. م شمرده شده استرزش ذاتی ندارند، مذموا

ای از عصبیت وجود داشـته باشـد، خداونـد در روز قیامـت او را بـا اعـراب زمـان  قلبش ذره

 عـصبیت سـؤال  درمورداز امام سجاد .)٣٠٨: ٢ ، ج ١٤٠٧کلینـی، (» کند جاهلیت محشور می

 آن است که فرد بدان قـومش را ، که صاحب آن گناهکار استعصبیتی«: شد و ایشان فرمود

 اما اینکه ؛ از عصبیت نیست،اینکه فرد به قومش عالقه دارد. بیند از خوبان قوم دیگر بهتر می

  .)همان( » از عصبیت است،قومش را بر ظلم یاری کند
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منـد   حفـظ نظـام مـسلمین و ضـابطهمنظـور هـا بـه خالصه آنکه، وجود برخی مرزبندی

کیـد و حتـی تأییـدمختلف، مورد های  گردیدن تعامالت میان جمعیت ساکن در سرزمین  تأ

مرزهـای قـراردادی مطـرح ۀ زمینـ درمورد دیـدگاه اسـالم در نکاتی کهبراساس. اسالم است

 بـا واژگـانی رویـاروییتوان به این نتیجه رهنمون گردید کـه ایـن دیـن مبـین، در  گردید، می

 اگـر .شـمارد  و نه مطلق آن را مـردود مـیدپذیر می مطلق آن را ورط به، نه  ملیهمچون منافع

گزاران  راهکـار، چـراغفقـط متضمن بار ارزشی نباشـد، بلکـه خود خودی به،  ملیمنافعۀ واژ

باشد کـه مـردم سـرزمین مشخـصی دنبـال هایی   آرمانها و  به ایدهدستیابیکشور در جهت 

گر این واژه متضمن یـک مبنـا و ایـده و یـک نـوع ّاما ا. کنند، اسالم مخالفتی با آن ندارد می

ِگذاری و برتری بخشیدن به مردم یک سرزمین مشخص، به صرف دارا بـودن تابعیـت  ارزش
آفرین قلمداد گردد، سازگاری با موازین و  گاه انسان برای انسان ارزش آن کشور باشد و زیست

  . ضوابط اسالمی نخواهد داشت

انـد   دادهد پیـشنها ملـیمنـافعۀ واژجـای   بـهرا»  بـشریمصالح متقابـل«ۀ کسانی که واژ

ّتنهــا از منظــر دوم بــه ایــن واژه  ،)١٣١: ١٣٧٠مجموعــه مقــاالت اولــین ســمینار بررســی تحــول مفــاهیم، (

 بـه یتـوجه بـیو اسـت آید چنین تحلیلی از این واژه، تحلیلـی نـاقص  به نظر می. نگرند می

هر کـسی بـا هـر نـوع  داده شده؛ زیرا این واژه را  در درون این واژه قراراست کههایی  ظرفیت

 باشد، در حـال حاضـر، ایـن ظرفیـت را در درون کردهتفکری و به هر انگیزه و هدفی وضع 

خود دارد که مصالح کل 
ّ

 کـارگیری بـه مفهومی خود بگنجاند و چهارچوبرا نیز در ها  انسان

 لزوما ،این واژه
ً

 بخـشیدن بـه عـده ارزشو هـا  انـسان بخـشی دیـدن مـصالح معنای به
ّ

ای از  

  . برند، نیست خاص جغرافیایی به سر میۀ  آنکه در محدوددلیل ها به انسان

 ازنظـرگرایی و تعصبات ناروای سرزمینی باشـد،  ی اگر مستلزم مل ملی،پس مفهوم منافع

و هـا  ای متناسـب بـا ظرفیـت  معنا باشد که هر جامعـهبه این اما اگر ؛ نیستپذیرفتنیاسالم 

گـذاری   سیاسـتهـا، و چـالشهـا  با در نظـر داشـتن محـدودیتو همچنین کانات خود ام

  .    ، مفهومی مورد پذیرش اسالم خواهد بود ملیمخصوص خود داشته باشد، منافع



  ٢٣ سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران بر یدتأکبا گسترۀ منافع ملی در دولت اسالمی 

   دولت اسالمی ملیقلمرو منافعة کنند عناصر تعیین. 4
وانین ، هـم قـ درنتیجـهگیـرد و  براساس مشروعیت الهی حکومت شکل مـی،دولت اسالمی

 قوانین الهی باشد و هـم متولیـان امـور، براسـاس چهارچوبحاکم در چنین دولتی، باید در 

 از بنـابراین، دولـت اسـالمی. ته باشـنداحکام و موازین الهی، مجاری امور را در دست گرف

  منـافعگـسترۀ قلمرو و ها، ویژگی این تناسب بهی برخوردار است و فرد های منحصربه ویژگی

 دولـت اسـالمی  ملیمنافعۀ کنند در اینجا به برخی عناصر تعیین. گردد خص می نیز مشملی

  :  کنیم اشاره می

 بـا مبـانی، باورهـا و اعتقـادات تنگاتنگی دولت اسالمی، ارتباط  ملی قلمرو منافع-الف

اید تصور درستی از هستی به دست آورد، انـسان ، ببنابراین، برای فهم دقیق آن. اسالمی دارد

توحیـدباوری، ایـن . صـحیح بهـره گرفـتشـکل   بـه شناخت و از منابع معرفتیستیدر  بهرا

گذارد که برای استقرار حاکمیت خداوند در کل صحن رسالت را بر دوش دولت اسالمی می
ّ

ۀ 

فرائـضی . اش پـی بگیـرد  و والیت و حاکمیـت الهـی را در سـطح جهـانیبکوشدالملل  بین

، تالشی است برای رساندن کالم الهی و فـراهم  خداسوی بهو دعوت ایی همچون جهاد ابتد

بنابراین، دولت اسـالمی، همـواره رسـالتی . هدایت مردم در هر نقطه از جهانۀ ساختن زمین

ّاش توجـه داشـته   خود به این رسالت جهانی ملیجهانی بر عهده دارد و باید در ترسیم منافع

  . باشد

ُمتـشکل از بعـد مـادی و (ُبعدی  دوو همچنین اسالم، انسان را موجودی مختار ازسویی

 خود را باید براساس اختیار  ملی منافعچهارچوب دولت اسالمی، رو، ازاین .داند می) معنوی

توجـه انـسان همچنـین ، به ابعاد معنـوی بر توجه به ابعاد مادی عالوهتنظیم نماید و ها  انسان

 بایـد ضـمن  ملـی،ع دولـت اسـالمی، بـرای تعیـین منـافنیـزشناسی  معرفتۀ در حوز .کند

گیری از کل منابع معتبر معرفتی بهره
ّ

از منـابع را در  هریـک  وحی، براساس ضـوابط،ویژه ، به

جای خود به کار بندد و این منابع را چراغ راهی برای تعیین حقوق و وظایف قـرار دهـد و در 

  .  گرایی معرفتی نیفتد دام نسبی
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 یـک کـشور  ملـیمنـافعۀ روشنی، محدود  بهبه کار بستن این باورها و اعتقادات بنیادین،

اسالمی را مشخص خواهد ساخت و نتایجی را در تعیین قلمرو وظایف دولـت اسـالمی بـر 

  : اینکهازجمله ؛جای خواهد گذاشت

 دولت اسالمی را نباید محدود به یک قلمرو سـرزمینی مـشخص دانـست؛  ملی منافع-

در قبال تمام ابنای ر دوشش نهاده شده، بلکه دولت اسالمی، متناسب با رسالت جهانی که ب

 مکلف خواهد بودبشر
ّ

: ین رسالت اسالم، تحقق عبودیـت خداونـد اسـتتر مهم ازآنجاکه. 

ِوما خلقت الجن واإلنس إال لیعبدون«
ُ ُ ْ َ

ِ
َّ

ِ
َ

ِ
ْ َ َ ََّ

ِ
ْ ُ ْ َ َ

س را جز بـرای عبودیـت خلـق ّ جن و ان؛)٥٦: ذاریات( 

های هدایت تمام بندگان خدا و  م نمودن زمینهدولت اسالمی، فراهۀ ین وظیفتر مهم ،»نکردم

  . گسترش عبودیت خداوند میان آنها خواهد بود

 رسالت جهانی دولت اسالمی در راستای تحقق حاکمیت الهی، در بهترین شـکل آن، -

 دولت اسالمی، همـواره  ملی، در ترسیم منافعرو ازاین. مستلزم حاکمیت واحد جهانی است

سـازی اسـالم،  داز در ذهن متولیان امور کشور اسالمی باشد و جهانیان باید این افق و چشم

  . ثابت کشور اسالمی قرار گیردهای  سیاستۀ در زمر

 آن، منـافع چهـارچوب، بستر مناسبی بـرای دولـت اسـالمی اسـت کـه در  ملی منافع-

در تکالیف دولـت اسـالمی ۀ  محدود؛ زیرااسالمی و از آن رهگذر، منافع انسانی را پی گیرد

، فقط محدود به افراد در درون مرزهـای جغرافیـایی خـود نیـست، بلکـه ها انسان قبال دیگر

بخشی میان آنان، رسالتی خطیر بـر عهـده  دولت اسالمی نسبت به تمام مسلمانان و وحدت

 بنـابراین، منـافع.  باشداعتنا ۀ خاکی، بی انسانی در این کردربارۀتواند  دارد و فراتر از آن، نمی

هـای دیگـر،  انسانّ باید متضمن منافع و مصالح مسلمین و حتی منافع ،ولت اسالمی دملی

 در متون اسالمی، برای تعیین وظیفه، مالک مرزی قـرار داده ؛ زیراین و اعتقادی باشدبا هر آئ

جغرافیایی خـاص ۀ خاصی در محدودهای  انسان محدود به ،نشده و رسالت دولت اسالمی

  ؛نشده است

، ها  آرمانو امکانات تحقق آنها   دولت اسالمی، باید به ظرفیت ملینافع در تعیین م-ب

و امکانـات بـرای نیـل بـه آن هـا  بخشی از ایـن ظرفیـت.  توجه داشتها نیز ارزشاهداف و 
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شور، حاصـل ّاهداف متعالی، از موقعیت خاص جغرافیایی، اقتصادی، سیاسی و نظـامی کـ

کنـد و چگـونگی   نقـش اساسـی ایفـا مـیزمینـه یـندراخـود،  ۀنوب ّ اما دین بهخواهد گردید؛

را مـشخص ها  دهد و حتی اولویت و امکانات را در اختیار قرار میها  وری از این فرصت بهره

  :کنیم موارد آن اشاره میبرخی در اینجا به . سازد می

 بایـد  ملـیدر ترسیم منـافعه مرز مشخصی نیست،  محدود ب، رسالت اسالمازآنجاکه -

ّ اما حرکـت .فراتر از آن، منافع انسانی باشدتأمین منافع اسالمی و بلکه سمت  هبگیری  جهت

 ، اسالم هرچنددیگر  عبارت  به.ای مشخص است در آن جهت، مستلزم شروع حرکت از نقطه

 دارد که نهایت آن به حاکمیت حق در مقابـل باطـل خـتم مد نظرای  و اهداف عالیها  آرمان

 نیز توجه داشـته، نـاظر بـروضعیت مطلوب، به وضعیت موجود خواهد شد، برای نیل به آن 

آن ضوابط، پذیرش مرزهای اعتقادی یـا ۀ جملاز. را مقرر فرموده استآن، احکام و ضوابطی 

الملل، منوط به قدرت اسـت و   در عمل، ایفای نقش مؤثر در روابط بین؛ زیراقراردادی است

هـای خـود، در  و برنامـههـا  سیاسـت ِاعمـالدولت اسـالمی، بایـد در عمـل دارای قـدرت 

بنـابراین، پـذیرش . باشد الملل موجود  شده در نظام بین شناخته رسمیت  موازین بهچهارچوب

 توانمندسازی دولـت اسـالمی بـرای ایجـاد تغییـرات در سـطح منظور بهمرزهای جغرافیایی 

ر اسـت و ازبـاب ناپذی پهناور، امری اجتنابۀ  حاکمیت الهی در آن عرصِاعمالالمللی و  بین

 دولت اسالمی، با منافع و مـصالح  ملی، هرچند منافعرو ازاین. گردد واجب، الزم میۀ مقدم

آغازین فعالیت دولت اسـالمی بـا چنـین وسـعتی، ۀ گره خورده، نقطها  انسانمسلمین و کل 

       ؛المللی است بینۀ شد شناخته رسمیت  مرزهای بهچهارچوبفعالیت در 

است کـه بـسترهای تحقـق آرمـان وحـدت هایی   ظرفیتازاسالم، بخش   نگاه وحدت-

 را بـه ۀ مؤمنـانّاول، جامعـۀ بخش، در درجـ این نگاه وحدت. بخشد  میسرعتسرزمینی را 

دهد، در گـام بعـدی،  بعد مسلمین را به یکدیگر پیوند میۀ در درج. سازد یکدیگر متصل می

بـشری را هـدف قـرار ۀ اتحـاد جامعـ، درنهایـتدهـد و  اهل کتاب را کنار مسلمین قرار مـی

برای تحقـق حکومـت واحـد جهـانی، را تواند مسیر  بخش، می این احکام وحدت. دهد می
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، باید از ایـن ظرفیـت،  ملیدر ترسیم منافع. کندمبتنی بر عدالت و حاکمیت خداوند فراهم 

    شود؛ استفاده تاحد امکان

 و به هر شود می در نظر گرفته مصالحیشک  بی در وضع تمام احکام و موازین شرعی، -

بشری اجرا گردند، مصالح بشر، اعم از مسلمان و غیـر ۀ میزان که این احکام در سطح جامع

نیـز را الملل  بینۀ بنابراین، باید اجرای احکام الهی در عرص. شدمسلمان، بهتر تأمین خواهد 

 میـزان کـه احکـام بـه همـان.  دولت اسالمی در نظر گرفـت ملیظرفیتی برای ارتقای منافع

عـم از ، اهـا انـسان مورد توجه قرار گیرد، مصالح و منافع  ملی دولت اسالمیالهی، در منافع

  .     نیز تأمین خواهد گردیدمؤمن، مسلمان و غیر مسلمان

ها  گیری از فرصت  باید با بهرهتدریج به و دارد سطوح مختلفی  ملیمنافعکه  است گفتنی

 دسـت  ملـی، بـه سـطوح عـالی منـافعدرنهایت نقطه شروع کرد و ترین و امکانات، از پایین

 وها   در دو سطح کالن قابل طرح است؛ در یک سطح، ایده ملی، منافعدیگر  عبارت  به.یافت

 تعریـف شـود و یـک سـطح بـا در نظـر  ملیمطرح است که باید ناظر به آنها منافعها  آرمان

و موانـع هـا  محـدودیتبـه  باتوجه  ملیع، منافصورت دراینگرفتن واقعیات موجود است که 

البته در قسم اخیر، . و امکانات یک کشور تعریف خواهد شدها  ظرفیتبه  باعنایتموجود و 

 توجه داشـت و بلندمدت و مدت کوتاه  ملینیز در ترسیم منافعها   ایدئالوها   آرمانباید به آن

دازی باشـد کـه بـرای آن نظـام انـ  دورنمـا و چـشمدرهرحال، ناظر بر باید  ملیترسیم منافع

  .سیاسی پیشاپیش تصویر شده است

   در جمهوري اسالمی ایران  ملی منافعگسترة. 5
 جمهـوری  ملی، منافعاند  ملیمنافعۀ کنند  باورها و اعتقادات، از عناصر مهم تعیینازآنجاکه

ی پیـدا  ایران در قبل از پیروزی انقالب اسالمی، چرخشی اساس ملیاسالمی نسبت به منافع

 و در مقاطعی حتی الئیک  تفکر حاکم بر کشور، در دوران پهلوی، سکوالریسم؛ زیراکند می

کنـد و  ّ اما پس از پیروزی انقالب اسالمی، تفکر جدایی دین از سیاست افول میبوده است؛

ۀ ، در حـوزرو ازاین. یابد  بازمیتاحد زیادیحکومت، ۀ دین جایگاه خود را در سیاست و ادار
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گردند و قانون اساسـی  وضع قوانین متغیر در جامعه میۀ اری، قوانین ثابت الهی، پایگذ قانون

 چنـین تناسب بهساختار جمهوری اسالمی . گردد  تدوین میاساس براینجمهوری اسالمی، 

 وضـعیت جدیـد، وظـایف و تناسـب بـههمچنـین . شـود ّتحولی، دچار تغییرات اساسی می

  .شود  در نظر گرفته میۀ داخلی و خارجیدر عرصاختیاراتی برای حکومت اسالمی، 

پهلـوی در پـی ۀ  را نسبت به دور ملی منافعگسترۀبدیهی است این سطح تغییرات، تغییر 

توان بـه بخـش   می،داشته است که البته با  بررسی و تحلیل قانون اساسی جمهوری اسالمی

 جمهـوری اسـالمی، در  ملـی منـافعگـسترۀ، ترتیـب ایـن بـه. زیادی از آن تغییرات پـی بـرد

 و از قالـب مرزهـای جغرافیـایی ای جهانی یافـت  احکام و موازین اسالم، گسترهچهارچوب

 توجه کـرد ساز آن شور، باید به منابع هویت هر ک ملیترسیم منافع  در؛ زیرا فراتر رفتخاص

 ، ایرانـیهـای  ارزشای از باورهـا و اعتقـادات ناشـی از  ، متـشکل از مجموعـه و این هویت

دهقـانی فیروزآبـادی و نـوری، ( ،های گفتمان انقالب اسالمی است اسالم شیعی و ایدههای  آرمان

ما ملتی هستیم مـسلمان، ریـشه«: تعبیر مقام معظم رهبری به )٧٠: ١٣٩١
ّ

 تـاریخ، و دار در 

 عنـصر  ا سـه و انقالبـی بـودن مـمسلمانی ما، عمق تاریخی ما. ّانقالبی؛ این هویت ماست

هر چیـزی «بنابراین،  .)٢٢/٣/١٣٩٦بیانات،(» دهد ت ما را تشکیل میّکه هویت ملاصلی است 

ّضدیت با اسالم یا بیگانگی از اسالم، ضدیت با انقـالب یـا بیگـانگی از انقـالب، ۀ که شائب ّّ ّ

ّضدیت با ریش ّ
تاریخی ملت ایران یا بیگانۀ 

ّ
باشـد، ] داشـته[قبیـل  از آن، یا هر چیزی ازایـنۀ 

  .)همان(» تواند قرار بگیرد  نیست و مورد تصمیم نمی ملیجزو منافع

تنهـا  ست، نهها گیری ّ ملی، که مالک صحت تصمیم، منافع مقام معظم رهبریازنظر

بنابراین، . نباید با هویت ملت ایران  در معارضه باشد، بلکه باید برخاسته از این هویت باشد

نه اینکه هویت ملی تابع منافع ملـی گردد و  هویت ملی است که مالک تعیین منافع ملی می

 است که هـویتی بـرای ملـت تعریـف این ،بزرگ انقالب اسالمی دستاوردهای از. قرار گیرد
ّ ّ

  .)همان(  ترسیم و دنبال کرد، استنباط، را براساس آن ملی منافعوکرد 
هـای   جمهـوری اسـالمی، بایـد بـه مؤلفـه ملـیکه، برای فهـم قلمـرو منـافعخالصه آن

و امکانـات ها   پیش رو، از ظرفیت انداز  آن توجه داشت و با نگاهی به افق و چشمساز هویت
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دولـت .  و هرگونـه موانـع پـیش رو را زدودها کوشید  ایدئالوها   آرمانموجود برای نیل به آن

 مگـر ،محقق نخواهد شد» انسانیـ  تمدن اسالمی«، درنهایت واقعی آن، و معنای بهاسالمی 

آن وضـعیت سـمت  بـها و تبیین راهبردهـا و راهکارهـا ه گذاری سیاستگیری در  آنکه جهت

گیـری همـواره   جمهوری اسالمی، این جهـت ملیبندی منافع چهارچوبدر . مطلوب باشد

  .  باید لحاظ گردد

ۀ جهـانی و کـل جمهوری اسالمی و ارتقای سطح آن به حـوز ملیلزوم بازتعریف منافع
ّ

 

 در آنجا که با استناد به . با صراحت بیان گردیده استقانون اساسیۀ جوامع بشری، در مقدم

َّإن هذه أمتکم أم ۀ شریفۀآی َُّ ُْ ُ ُ َ
ِ ِ

َّ
واحدۀ ِ

َ
ِ

ِوأنا ربکم فاعبدونۀ َ
ُ ُ ْ َ ْ ُ ُّ َ َ َ ن، امت شماسـت، یهمانا ا ؛)٩٢: انبیا( َ

کیـد »بپرسـتید پس مـرا .گانه، و من پروردگار شما هستمیامتی  بـه  باتوجـه«:  اسـتشـده تأ

 بر مستکبرین بـود، تمام مستضعفانبرای پیروزی   می، انقالب ایران که حرکتیمحتوای اسال

روابـط    در گـسترشویژه به. کند انقالب را در داخل و خارج کشور فراهم می  تداوم اینۀ زمین

کوشد تا راه تشکیل امت واحد جهانی را  های اسالمی و مردمی می  با دیگر جنبش المللی بین

 نجـات ملـل برایمبارزه «همچنین در ادامه، بر . )٢٦٦: ١٣٩٣فضلی اردکانی، ا ملک(» هموار کند

کید )همان(»  جهان تحت ستم در تماممحروم و   .  شده استتأ

ری گیـری نظـام جمهـو هـا و مبـانی اصـلی شـکل در اصل دوم قانون اساسی نیز که پایه

سـالمی نمایـان  جمهوری ا ملیگیری منافع ، جهتخوبی اسالمی به تصویر کشیده شده، به

 اصول اعتقادی شـیعه، کرامـت و آزادی تـوأم بـا  و دیگرتثبیت حاکمیت الهی.  استگردیده

گیـری از علـوم و تجـارب بـشری، نفـی هرگونـه  مسئولیت انسان، اجتهاد مستمر فقها، بهـره

ۀ دهنـد هـا و مبـانی شـکل ، بخشی از پایـه پذیری ی و سلطهگر سلطهکشی و  ستمگری و ستم

  .   ر جمهوری اسالمی است د ملیمنافع

ها و راهبردهایی است که الزم است در راسـتای   برنامهها،  سیاستراصل سوم نیز ناظر ب

هـا و عناصـر  ، مؤلفـهدرحقیقـت.  پی گرفته شودگیری نظام جمهوری اسالمی  شکلاهداف

طـرد کامـل .  در این اصـل مـورد توجـه قـرار گرفتـه اسـت ملی،منافعۀ دهند عملیاتی شکل

و  اسـتبداد و خودکـامگی و انحـصارطلبیمار و جلوگیری از نفوذ اجانب، محو هرگونه استع



  ٢٩ سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران بر یدتأکبا گسترۀ منافع ملی در دولت اسالمی 

 ، تعهد برادرانه در قبال همۀ اسالمتنظیم سیاست خارجی کشور براساس معیارهای همچنین 

شده در این اصل اسـت های ذکر از مؤلفه جهان،  دریغ از مستضعفان مسلمانان و حمایت بی

 جمهـوری اسـالمی  ملـی وسیع منافعگسترۀهوری اسالمی و که گویای رسالت جهانی جم

  . باشد می

 منافع و مصالح شهروندان  ناظر بر جمهوری اسالمی، ملی، بخشی از منافعاساس براین

  که اصل یـازدهم قـانونگونه همان و بخشی دیگر، استش ا آن در درون مرزهای جغرافیایی

کید مجدد کـرده، نـاظر بـر مانان جهـان بـر پایـه ائـتالف و اتحـاد  مـسلاساسی هم بر آن تأ

هـان، فـارغ از هـر ن جبر همۀ مستضعفان و محروماباشد و بخشی نیز ناظر  اسالمی می ملل

 جمهـوری اسـالمی از منـافع و مـصالح  ملـیبنـابراین، تفکیـک منـافع. اسـت دین و آئینی

 ن جهـان، تفکیکـی ناصـواب وو همچنین منافع و مصالح محرومـان و مستـضعفامسلمین 

  . جمهوری اسالمی است ملیدرست از منافعناناشی از درک 

موجـود، زمینـه و های   توجه به واقعیترغم بهبنابراین، قانون اساسی جمهوری اسالمی، 

سیاست صدور انقـالب، کـه . نظر قرار داده است بسترهای حاکمیت واحد جهانی را نیز مد

کیدهمواره مورد  تدای پیروزی انقالب اسالمی تاکنون  رهبران نظام جمهوری اسالمی از ابتأ

ّ امـا درک ؛قـانون اساسـی اسـتۀ شـدنوعی بیان دیگـری از همـان اصـول ذکر بهبوده است، 

ای   در جمهوری اسالمی باعـث گردیـده تـا عـده ملیمنافعۀ دهند صحیح از عناصر شکلنا

، رو ازهمین .از ابعاد بیرونی آن غفلت ورزندببیند و  داخل به را محدود و محصور  ملیمنافع

  در برابر منـافعراالمللی جمهوری اسالمی  ای و بین سیاست صدور انقالب و رسالت منطقه

 و ورود جمهوری اسالمی اند  جمهوری اسالمی قرار داده، تزاحمی میان آنها تصور کردهملی

  . اند برشمرده  ملیالمللی را در تعارض با منافع ای و بین های منطقه  عرصهبه

 میـان نخبگـان کـشور ایجـاد شـود،  ملیبرای اینکه تلقی مشترکی از منافعبدیهی است 

 ایجاد شود و این امر  ملیمنافعۀ دهند ضروری است میان آنان تلقی مشترکی از عناصر شکل

ۀ  ایشان به تصور صحیح و مشترکی از اسالم نـاب، حیطـ، مگر آنکهنیز میسر نخواهد گردید

اگـر .  دولت اسالمی دسـت یابنـد ملی منافعگسترۀوظایف و اختیارات حکومت اسالمی و 
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 نخـواهیم  ملی قلمرو منافعدرخصوصچنین امری محقق گردد، دیگر شاهد اختالف نظرها 

، اختالف نظرهـای جـدی  ملیخر عناصر منافعها و تقدم و تأ  اولویتدربارۀ،  درنتیجهبود و

  .  وجود نخواهد داشت

  گیري نتیجه
دولـت اسـالمی را از مرزهـای خـاص جغرافیـایی بـه های  مسئولیترسالت جهانی اسالم، 

، هرچنـد دولـت رو ازایـن. بخـشد بـشری تعمـیم مـیۀ مسلمین، و بلکه جامعۀ سطح جامع

 تن در دهـد، ست به مرزهای جغرافیایی قراردادیدیگر، ناچار اهای  دولتاسالمی همچون 

، رو ازایـن. غرافیاییش نیستهایش در فراتر از مرزهای ج  نادیده گرفتن مسئولیتمعنای بهاین 

منافع ملی کشور اسالمی محدود به مرزهای خاص جغرافیایی نیست و مـصالح اسـالمی و 

کامال اثرگذارمنافع بشری، در ترسیم منافع ملی دولت اسالمی 
ً

  .   خواهد بود

 همـواره از هـا،  ایـدئالوهـا   آرمـان کـهحـال درعینها و موازین اسالم،  در احکام، آموزه

 ضـرورت دلیل به. ، به واقعیات موجود نیز توجه شده استحال درهمان برخوردارند، اصالت

میـان هـایی   وظایف و اختیـارات، همـواره تفکیـک و مرزبنـدیها، مسئولیتوجود تفکیک 

اعتقادی های  ن، مرزبندیّ فقه اسالمی برای رفع تحیر مکلفادر. صورت گرفته استها  انسان

. قراردادی مـالک عمـل قـرار گرفتـه اسـتهای  لل، مرزبندیالم بینۀ مطرح شده و در عرص

جغرافیایی سر ناسـازگاری های   با مرزبندیدلیلی یافت نشد که نشان دهد اسالم هیچ تنها نه

 بـه ای گونـه هـا بـه دهد این مرزبنـدی دارد، بلکه مؤیدات و شواهدی وجود دارد که نشان می

 مـذمت شدت بهاسالم تفکرات ناسیونالیستی  آن، در رغم بهالبته . شده است رسمیت شناخته

خاص ۀ  با تقوا سنجیده شده است نه قرار گرفتن در یک محدود،گردیده و مالک برتری افراد

  .جغرافیایی

 در ؛ زیرا برای دولت اسالمی است ملی، مستلزم پذیرش مفهوم منافعاین مطلبپذیرش 

، اهداف کالن و خ ملیحال حاضر، کشورها در قالب منافع
ُ

ّامـا . کننـد رد خود را دنبـال مـی

، باورها و اعتقادات مشترک مـردم یـک  ملی این است که در ترسیم منافع،حائز اهمیتۀ نکت



  ٣١ سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران بر یدتأکبا گسترۀ منافع ملی در دولت اسالمی 

، در صـورت درایـن.  قـرار گیـردمد نظـر  ملیمنافعۀ کنند  عناصر تعیینعنوان از  بهکشور باید

ای ایفـا  کننـده ن نقـش تعیـی، دولت اسالمی، باورهـا و اعتقـادات اسـالمی ملیتعیین منافع

و عمق رسـالت اندازه  به دولت اسالمی، وسعتی  ملی منافعگسترۀ، ترتیب این به. خواهد نمود

 در قبـال شـهروندان خـود دارای تنها نه چنین دولتی، رو، ازاین. دولت اسالمی خواهد داشت

ن در همچنـی. مسئولیت است، بلکه در برابر مسلمانان در هر نقطه از جهان نیز تکلیـف دارد

، اسـاس بـراین.  جهـان نیـز رسـالت خواهـد داشـتمستضعفان و محروماناز  هریک برابر

 از مـصالح اسـالمی و مـصالح بـشری، تفکیکـی ناصـحیح و ناشـی از  ملـیتفکیک منافع

قـرار داده شـده در درون ایـن واژه اسـت و های   و ظرفیت ملیسطحی از منافعهای  برداشت

 ؛ زیـرامصالح بشری، فرضی باطل خواهد بـود یا المی با مصالح اس ملیفرض تزاحم منافع

  . دوئیتی میان آنها وجود ندارد که فرض تزاحم پیش آید

واالی الهی اسـت، بـا های   آرمانوها  ارزشنظام جمهوری اسالمی که نظامی برآمده از 

، رو ازایـن. کند علم می سکوالر، قدهای  محور قرار دادن حاکمیت الهی، در مقابل حاکمیت

اری، گـذ قـانونهـای   تغییرات گسترده در حـوزهبر عالوهگیری نظام جمهوری اسالمی،  کلش

 کلـی دچـار تغییـر و طـور بـه را نیز نسبت به رژیم گذشته،  ملی منافعگسترۀاجرا و نظارت، 

محدود مرزهـای جغرافیـایی خـویش، بـه سـطح جهـانی ارتقـا ۀ تحول نمود و آن را از حیط

 جهـان، بخـشی از مستـضعفان و و همچنـین محرومـانلمین بخشید و منافع و مصالح مس

  . شد آن قلمداد  ملیمنافع

اندیشد و در پی نیل به دورانی است که  خود میهای   آرمانبهجمهوری اسالمی ،ییسواز

طح صورت، منافع ملی بـه سـ آنالملل بروز و ظهور یابد که در ینبۀ حاکمیت الهی در صحن

الملل،  وضعیت موجود نظام بینبه  باتوجه، دیگر ازسویّ اما منافع جهانی ارتقا خواهد یافت؛

رو،  ازاین. برای تحقق چنان وضعیت مطلوبی است، به دنبال بسترسازی  ملیدر قالب منافع

تـر از مرزهـای جغرافیـایی ضمن پذیرش مرزهای جغرافیایی قراردادی، مسئولیت خود را فرا

اسالمی را اصل قرار داده و هم تأمین منـافع ده و در ترسیم منافع ملی، هم مصالح تعریف کر

  .      لحاظ نموده استهای خود گذاری بشری را در سیاست
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  کتابنامه
  .کریم قرآن

، تصحیح و تعلیق محمـد حامـد الفقـی، االحکام السلطانیه). ١٤٠٦(ّابن الفراء، ابی یعلی محمد 
  .مکتب االعالم االسالمی

، تحقیـق و تـصحیح مهـدی ن أخبار الرضـا علیـه الـسالمعیو). ١٣٧٨(ابن بابویه، محمد بن علی 
 .الجوردی، تهران، جهان

، تهران، دانشگاه امـام الملل بندی گفتمان اسالمی در روابط بین صورت). ١٣٨٩(آجیلی، هادی 
  .صادق

  .اطالعات
دراسـۀ شـاملۀ و معمقـۀ و مبتکـرۀ لالطروحـۀ (العالمیـۀ االسـالمیۀ ). ١٤٣٦(آل نجف، عبدالکریم 

  .، طهران، المرکز العالی للعلوم و الثقافۀ االسالمیة)لمیۀ فی االسالم من جهاتها المختلفةالعا
اکبـر غفـاری، قـم، جامعـۀ  ، تحقیق علـی العقول تحف). ١٤٠٤( حسن بن علی ابن شعبه  حرانی،

  . مدرسین
  .، قم، دار القرآن الکریمالحکم فی االسالم). تا بی(الحسینی الشیرازی، السید محمد 

رسـانی دفتـر مقـام معظـم  ، پایگاه اطالع خرداد٢٢بیانات ). ١٣٩٦(ای، سیدعلی  سینی خامنهح
  .leader.ir: ، به نشانیرهبری

سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایـران ). ١٣٩١(دهقانی فیروزآبادی، سیدجالل و وحید نوری 
  .، تهران، دانشگاه امام صادقگرایی در دوران اصول

، بغــداد، دارالحریــۀ االســالم والقومیــة؛ االســالم و االممیــة ).١٤٠٥(ســلوم الــسامرائی، عبداللــه 
  .للطباعة

  .، بیروت، مجدالعالقات الدولیۀ فی االسالم). ١٤٣١(السید حسین، عدنان 
  . ، تهران، آشیانفرهنگ سیاسی). ١٣٨٢(بابایی، غالمرضا  علی

  حید بزرگی، تهران،  ترجمۀ والملل، نظریۀ معاصر روابط بین). ١٣٧١(فرانکل، جوزف 
  .، تهران، قومسمنافع ملی و امنیت ملی). ١٣٩٤(قامت، جعفر 

 .قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران
  .نعمة، قم، دارالذخائر ، محقق عبد اللهکنزالفوائد ).١٤١٠(محمد بن علی  کراجکی، 

 تهـران، اکبـر غفـاری و محمـد آخونـدی، ، تحقیق علیالکافی). ١٤٠٧(کلینی، محمد بن یعقوب 
  .دار الکتب اإلسالمیة



  ٣٣ سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران بر یدتأکبا گسترۀ منافع ملی در دولت اسالمی 

، ترجمـۀ محمـد الملـل مفـاهیم کلیـدی روابـط بـین). ١٣٨٨(تری اوکالگان  گریفیتس، مارتین و 
 .امجد، تهران، میزان

  .نا جا، بی ، بیاالحکام السلطانیۀ والوالیات الدینیة). تا بی(الماوردی، ابی الحسن علی بن محمد 
: تحـول در مفهـوم منـافع ملـی). ١٣٧٠(حـول مفـاهیم مجموعه مقاالت اولین سـمینار بررسـی ت

 بـه اهتمـام سـیدعلی قـادری، تهـران، دفتـر جایگزینی آن با مفهـوم مـصالح متقابـل بـشری،
  .المللی وزارت امور خارجه مطالعات سیاسی و بین

، القــاهره و االســالم و المــشکالت الــسیاسیۀ المعاصــرة ).١٤١٣(الــدین  محمــد محمــود، جمــال
  .دارالکتاب اللبنانی کتاب المصری و بیروت، دارال

، قـم، آشنایی با قانون اساسـی جمهـوری اسـالمی ایـران). ١٣٩٣(افضلی اردکانی، محسن  ملک
  .دفتر نشر معارف

، تهـران، مؤسـسۀ چـاپ و توافق و تـزاحم منـافع ملـی و مـصالح اسـالمی). ١٣٧٦(نخعی، هادی 
  .انتشارات وزارت امور خارجه
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