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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
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و تحقق الگوي اسالمی ایرانی پیشرفت گامهاي بلﻨدتر و استوارتري برداشته شود.
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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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