
 

 

 

 

 

 ایالله خامنهی فقهی آیتمرجع امنیت ملی در اندیشه

 سید سعید موسوی1، محمداسماعیل نباتیان2، ابراهیم کلانتری3، جواد حق گو4
 

 چکیده

یکی از سطوح مهم امنیت، امنیت ملی است؛ مسئله مرجع امنیت ملی نیز دارای جایگاه مهمیی      

در نظریات امنیتی خواهد بود. از آنجا که اسلام دینی جامع و در همه ابعاد زنیدگی انسیان، حیاح  

بردن به اییده امنیت ملی چیست. برای پینظریه است، سؤال این است که نظر اسلام در مورد مرجع 

ای است الله خامنهشریعتِ اسلامِ راستین، باید از مسیر فقه شیعه گذر کرد. یکی از فقهای امامیه آیت

فرد اجتماعی و سیاسی بوده؛ لذا اندیشه فقهی ایشان دارای پشتوانه عظیم که دارای جایگاه منحصربه

اللیه حاضر، چیستی مرجیع امنییت ملیی از منظیر فقهیی آیتی مقاله ای است. مسئلهچنین تجربه

ای است. این پژوهشِ بنیادی و اکتشافی در حدد است با روش استنباط اسیتنادی، سیانان و خامنه

هایی نظیر تصریح، تأکید، تکیرار و ...، مرجیع امنییت مکتوبات رهبر انقلاب را بررسی نموده؛ با ملاک

دست آورد. ازآنجاکه محور امنیت در این نوشتار، انسان امنیتی، به ترین موضوعاتملی را از بین مهم

و حقوق اوست، شاکله بحث بر اساس تقسیم به حقوق متصل بنییادین و حقیوق متصیل روبنیایی و 

های تحقیق حاضر، از بین سه مورد مذکور به ترتیی  حقوق منفصل طراحی گردیده و بر طبق یافته

استقلال، دارای اهمیت بیشتر بوده و از بین این موارد، اسلام، چه در سه موضوع اسلام، ثبات کشور و 

قال  ایمان و باور ملی و چه ایدئولوژی نظام سیاسی، دارای اولویت بیشیتر و مرجیع امنییت ملیی از 

 ناپذیر نسبت به آن دارند.منظر رهبر انقلاب اسلامی است و دو موضوع دیگر نقشی مقدمی و اجتناب

 واژگان كليدي
 ای، اسلام، ثبات کشور، استقلال و هویت ملی.الله خامنهمرجع امنیت ملی، اندیشه فقهی آیت
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 مقدمه

احتیاجـات وی، ارتاـا  دیگـر  میزان و کیفیـت رعـ نیازهاى بشر است و ترین ضروریامنیت از 

ا امنیـت شدن روابط آن، مسائل مرتاط بـعمیقی با پاسخ به این نیاز دارد. با پیشرعت جوام  و پیچیده

نیز از عمق و گستردگی بیشتری برخوردار گردید و ساب شد بزرگـان سیاسـی و علمـی بـه یراحـی 

 های جدیدتر امنیتی ماادرت نمایند. شیوه

تـرین مسـائل، اگـر نگـوییم در یرح نظریات امنیتی و ایجاد نظامات مرتاط بـا آن، ییـی از مهم

هـا در کـانون توجـه رـرار دارد یـا بـه عاـارتی، آنترینِ آن، سؤال از موضوعاتی است که امنیتِ مهم

ترین چیزی است که باید از تهدید مصون بماند. در مطالعات امنیتـی جدیـد، آن چیـز بـا عنـوان مهم

گردد. از آنجا که ییی از سطوح مهم امنیت، امنیت ملی است، مسـئله مرجـ  مرج  امنیت معرعی می

 ات امنیتی خواهد بود.امنیت ملی نیز دارای جایگاه مهمی در نظری

وآله در همـه ابعـاد زنـدگی علیهاللهصـلیاز آنجا که اسلام دینی جام  است و شـریعت محمـدی 

انسان، صاحب نظریه است، سؤال مطرح این است که نظر اسلام در مورد مرج  امنیت ملـی چیسـت. 

وسـیله اجتهـاد در کرد؛ یا به برای پی بردن به ایده شریعتِ اسلامِ راستین، باید از مسیر عقه شیعه گذر

مناب  اسلام توسط محققِ عقیه یا کنیاش در اندیشه عقها و حاصل اجتهاد آنها. از بـین عقهـای شـیعه 

اند، دایره مااحث عقهی آنها نیـز از مسلماً کسانی که بیشتر در معرض مااحث اجتماعی و سیاسی بوده

ای دارای جایگاه منحصر به عردی اسـت؛ ه خامنهاللتر خواهد بود. از این جهت آیتاین حیث گسترده

ایشان هم دوران حیومت یاغوت را دیده و با آن مواجه شده و هم در دوره نظام جمهـوری اسـلامی 

در بالاترین حد، دارای مسئولیت بوده است؛ لذا اندیشـه عقهـی ایشـان دارای پشـتوانه عظـیم چنـین 

تواند کمک شایانی در حصـول نظریـه عقهی ایشان، می هایبررسی دیدگاه روازهمینای است. تجربه

ای اللـه خامنـهی مقاله حاضر، چیستی مرج  امنیت ملی از منظر عقهی آیتامنیتی اسلام نماید. مسئله

 است.

. 2 ای؛الله خامنـه. امنیت ملی از منظر آیت1پیشینه تحقیق در موضوع مورد بحث در چهار محور 

. مرجـ  4ای و الله خامنه. مرج  امنیت ملی در اندیشه آیت3عقه امامیه؛  مرج  امنیت ملی در اندیشه

توان به کتابهای نگاهی از ای بررسی شد. در محور اول میالله خامنهامنیت ملی در اندیشه عقهی آیت

های دعـاعی عرمانـده معظـم کـل رـوا؛ بـا دریچه عمومی بر ماحث امنیت )یدالله ساریخانی(، اندیشه

عر(، وحدت و امنیت ملـی از دیـدگاه مقـام معظـم میتب دعاعی اسلام )محمدجواد ساحانی نگرشی بر

عر(، پایدارسازی امنیت و امنیت پایدار در اسلام ناب محمـدی )(( )سیدحسـن رهاری )سلمان شایان
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رهنمودهای رهار معظـم انقلـاب ی های مقابله )در آیینهعیروزآبادی( و عرهنگ، تهاجم عرهنگی و راه

سلامی(، اشاره نمود. در محور دوم دو مقاله جایگاه امنیت نظام سیاسی در عقـه امامیـه بـا تدکیـد بـر ا

. 1385زایی، نجف و محمد اسماعیل نااتیان و نوراللـه کریمیـان. زاده( و لکمرج  امنیت )هادی حاج

ررسی ابعـاد امنیـت نامه ارشد بزایی( و دو پایانامنیت ملی دولت اسلامی از منظر عقه شیعه )نجف لک

پرست( و امنیت ملی ایـران ملی و حراست از آن از منظر عقه شیعه و حقوق موضوعه )محمدرضا حق

نامه ارشـد مرجـ  امنیـت از دیدگاه عقهای معاصر )رشید رکابیان(، یاعت شد و در محور سوم دو پایان

( )محاوبه بهتاش( و کاعی، جمهوری اسلامی ایران )بر اساس دیدگاه امام خمینی و مقام معظم رهاری

ای )مرضیه کاعی( رابل اشـاره الله خامنه. عرهنگ و امنیت از دیدگاه امام خمینی و آیت1397مرضیه. 

 است ولی در محور چهارم که مسئله مورد بحث است، پژوهشی یاعت نشد.

پژوهش حاضر از لحاظ هدف، بنیادی نظری و از جهت ماهیـت نیـز، پژوهشـی اکتشـاعی اسـت؛ 

یور که از منظر نوع داده، صرعاً کیفی است. این تحقیق در صـدد اسـت بـا بررسـی سـخنان و مانه

ی عقهی دارنـد، دیـدگاه ایشـان را در مـورد مرجـ  امنیـت ملـی ای که صاغهالله خامنهمیتوبات آیت

 دست آورد؛ لذا روش تحقیق، استناا  استنادی است. به

 

 چارچوب مفهومی -1

 . امنیت1-1

در  مـانالاَ و منالـاَ ودر زبان انگلیسی  security معادل لغوی حیث ازاصطلاحی عارسی و  امنیت

عربی است. امنیت نیز مانند دو معادل عربی و انگلیسیِ خود، مصدر است؛ لیین مصدری جعلی که یا 

شده و در هـر صـورت  ساخته یّتپسوند از ترکیب صفت عارسی اَمن )= ایمن( یا مصدر عربی أَمن با 

های معنای لغوی امنیـت آمده است. شااهت( 171: 1398)عمید،  آسودگی و مشاآر ایمنی،به معنای 

دارد  ایـن واهه از مختلـف شناسـانزبان نـزد مشـابهی نسـاتاً مـدلول وجـود از در این زبانها، حیایت

  (.57: 1382)اعتخاری، 

اجماعی حاصـل نشـده، بلیـه ماننـد بسـیاری از  تنهابرخلاف لغت، در معنای اصطلاحی امنیت نه

لغزندگی مفهومی و ... است که در  هایی مانند ابهام مفهومی،اصطلاحات علوم اجتماعی، دارای ویژگی

های بیـان ؛ با وجود دشـواری(McSweeney, 2004: 13)دهد مقابل تعریف، مقاومت به خرج می

پژوهی خـواهیم می واحد، انسجام بهتری در امنیـترسد با یک تعریف و بیان مفهوتعریف، به نظر می

: 1399بزرگی، و جهان 77-57: 1382داشت؛ لذا با کمک و استناد به برخی تعاریف مطرح )اعتخاری، 
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 شود:(، تعریف زیر برای امنیت پیشنهاد می35

 وضعیتی که دربردارنده مصونیت بازیگر از تعرض به حقوق مشروعش است.امنیت: 

شود و هم ایجابی؛ چراکه در آن، امنیت به نفی تهدیـد هم شامل امنیت سلای میتعریف منتخب 

یا مصونیت از آن تعریف نشده تا عقط سلای باشد؛ بلیه گفته شده که امنیت یـک وضـعیت مطلـوبی 

شود. این مصونیت هـم یاـق گفتمـان سـلای وجـود دارد و هـم است که شامل چنین مصونیتی می

هایش ها و داشتهی تعاریف ایجابی، رضایت بازیگر از تعادل بین خواستهمایهگفتمان ایجابی. گرچه بن

ی مصونیت از تعرض به حقوق و مناع  اوست و (؛ لیین این رضایت، لازمه93: 1381است )اعتخاری، 

شود؛ درنتیجه باوجود ملزوم )مصونیت(، ذکر لازم )رضـایت( نیـاز نیسـت. علـت بدون آن حاصل نمی

ی مصونیت از تعرض به حقوق و مناع  بازیگر است، این اسـت کـه منشـد تمـام لازمهاینیه رضایت، 

 هاست.شدن حقوق و مناع  )وارعی یا پنداری( اشخا( و گروهها، پایمالنارضایتی

 . امنیت ملی1-2

های ملی در ررن هفـدهم و در ی دولتالملل، ریشه در ایدههای روابط بینامنیت ملی در بررسی

گونـه بـرای این stateی ( دارد که واهه747-741(.، (1، ج.1391ماجرای صلح وستفالیا )عوگل، 

در مااحث امنیـت پـنس سـطح ها لحاظ گردید. امنیت ملی ییی از سطوح پنجگانه امنیت است؛ دولت

بندی بـوزان و همیـارانش توان تصور نمود؛ شایه تقسیمای و جهانی میعردی، گروهی، ملی، منطقه

(Buzan et al., 1998: 5 & 6)  الاته با کمی تفاوت. تقسیم منطقـی و ننـایی سـطوح امنیـت بـه

محور بدین نحو است که: سطوح امنیت محـل رخـداد امنیـت یـا موارد یادشده بر اساس امنیت انسان

حال این محل یا یک انسان است که سطح امنیت عـردی ؛ Buzan et al., 1998: 7))امنی است نا

ی انسانی یا محـدود بـه مـرز جغراعیـایی خاصـی ها. این مجموعهای از انسانخواهد بود؛ یا مجموعه

است یا این محدودیت را ندارد. در حالت اول اگر تعامل این جمـ  بـا ییـدیگر در ارتاـا  بـا مسـائل 

ملت( باشد، سطح امنیت ملی است و اگر خارج از این مسـائل رـرار گیـرد، سـطح  –حاکمیتی )دولت 

های جغراعیـایی نااشـد ی انسانی، محدود به مرزامنیت گروهی خواهد بود. در حالتی که این مجموعه

 شـود یـا اینیـه حیطـهیا حیطه ععالیتشان عراگیر و جهانی است که سطح امنیـت جهـانی نامیـده می

نتیجه اینیه سطح ملـی شـامل مجموعـه ای است. ها عراگیر ناوده که سطح امنیت منطقهعملیرد آن

کننـد و تعامـل آنهـا بـا ییـدیگر در هایی است که در یک مرز جغراعیایی مشخص زنـدگی میانسان

وضـعیتی اسـت در بردارنـده ارتاا  با مسائل حاکمیتی است و یاق تعریف پیشـنهادی، امنیـت ملـی 

 یت یک ملت از تهدید به حقوق مشروعش.مصون
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 . مرجع امنیت ملی1-3

پور، است که به معنای هر چیز مورد اشاره یا مراجعه آمده اسـت )آریـان referent، معادل مرج 

(. در زبان عارسی، معانی زیادی برای مرج  مطرح شده که بازگشتن، محـل بازگشـت و 1211: 1382

توان گفـت مرجـ  (. می831: 1398)عمید،    را با امنیت داشته باشندتوانند بیشترین ارتاامایه میبن

 کند.امنیت ازلحاظ لغوی آن چیزی است که امنیت بدان بازگشت می

در تعریف امنیت ملی، منظور از حقوق مشروع ملت، حقوق اعـرادی اسـت کـه در یـک سـرزمین 

 شانموجودیتدوستانش، و  مشخص و تحت یک حیومت هستند. این حقوق ملی اگر به تعایر بوزان

 :Buzan et al., 1998)اشـته باشـند د بقـا برای مشروعی دعوی و شود انگاشته تهدید معرض در

شـان شوند. از بـین موضـوعاتی کـه ایجـاد، اسـتقرار و بقـای امنیتموضوعات امنیت نامیده می (36

که نابودی یا ضعف آن بیشـترین نحویآن موضوعی که دارای اولویت بیشتری باشد؛ بهاهمیت دارد، 

لـذا آنچـه در  شود؛نامیده می مرج  امنیت ملیصدمه را به موجودیت یا کارایی یک ملت وارد نماید، 

 (.17  :1387خانی، زایی و میرچراغ)لکهاست این مورد اهمیت دارد، توجه به اولویت

 

 ریچارچوب نظ -2

برخلاف دیدگاهی که تقسـیمات برای بیان شاکله مقاله، لازم است ابعاد امنیت ملی مشخص شود. 

تـوان ابعـاد امنیـت می (Buzan et al., 1998, p.8).دانـد محور را دارای مرز مشخصی نمیبخش

عـاد بندی کرد که این مشیل نیز بریرف گـردد. بـر اسـاس تعریـف منتخـب، ابملی را یوری تقسیم

هستند )حقوقِ ... مشروع ملت(؛ لذا تقسیم ابعـاد امنیـت را بـر  حقوقالیهِ محذوفِ امنیت ملی، مضاف

گوییم که این حقوق یـا متصـل هسـتند یـا منفصـل. دهیم و میاساس حقوق و مناع  ملت ادامه می

د بینش و منظور از حقوق متصل، مواردی است که پیوسته و متصل به ملت و در ذات آن هستند؛ مانن

بصیرت ملی و منظور از منفصل نیز حقوری است ناپیوسته و جدای از ملت؛ ماننـد اسـتقلال و هویـت 

 ملی.

ی ماانی، ساختار و عملیـرد هسـتند؛ لـذا حقـوق گانههای سههای انسانی دارای ساحتمجموعه

ها، رسـمت مجموعهمتصلِ یک ملت، متعلق به ییی از این سه مورد مذکور خواهد بود. ساحت ماانیِ 

هاست؛ برخلاف دو ساحت دیگر که در ظـاهر رابـل مشـاهده و رصـد ی عیری آنناپیدای آن و عقاه

 نامیم.هستند. حقوق مربو  به رسم اول را حقوق بنیادین و حقوق رسم دوم را حقوق روبنایی می

بایـد ابتـدا  ترین موضوع امنیتی اسـت؛ لـذاهدف این مقاله شناخت مرج  امنیت ملی، یعنی مهم
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موضوعات مهمی که در معرض تهدید یا آسیب هستند، مورد شناسایی ررار گیرد؛ سپس از میان آنهـا 

هاسـت. بـرای ایـن امـر ترین آنها انتخاب گردد؛ پس مهـم در مرجـ  امنیـت، تشـخیص اولویتمهم

 (.4، (.1383زایی، زاده و لک)حاج معیارهایی پیشنهاد شده است

ترین موضوعات امنیت ملی در سه رسمت حقوق بنیـادین، حقـوق روبنـایی و در این نوشتار مهم

شـود و در پایـان و بـر اسـاس ای مطـرح میاللـه خامنـهحقوق منفصل ملت، از نظرگـاه عقهـی آیت

معیارهایی نظیر تصریح بر اهم بودن، میزان و مقدار تدکید، بیان میزان حساسـیت دشـمنان بـر یـک 

 گردد.آنها )مرج  امنیت ملی( معرعی می ترینموضوع خا( و ...، مهم

 . حقوق بنیادین ملت2

حقوق بنیادین یک ملت، موضوعاتی هستند که تـدنیر زیربنـایی بـر سـاختارهای جامعـه و نظـام 

سیاسی و همچنین عملیرد مردم و مسئولین دارد. این موضوعات یا از ماانی رعتـار هسـتند یـا نظـام 

شود. حالت اول، ازآنجاکه ریشه تمایز انسـان و نامیده می سیاسی ایدئولوهی نظام سیاسی. حالت اخیر

به ایـن دو دسـته ( 21: 2، 1372ماادی رعتار اختیاری او یا از جنس بینش است یا گرایش )مطهری، 

ها و تمایلات ملی و ؛ لذا در این رسمت، سه موضوع کلی بینش و بصیرت ملی، گرایششودتقسیم می

گیـرد و در پایـان در مـورد ای مـورد بررسـی رـرار میالله خامنهز منظر آیتایدئولوهی نظام سیاسی ا

 ترین آنها صحات خواهد شد.مهم

 . بینش و بصیرت2-1

)عراهیـدی، بصیرت به معنای آن شناخت از دین و حقیقت امر است که با رلب انسان گره خورده 

تعریف  ...، و تیلیف، دینینی از وشن و یقای در اصطلاح آن را شناخت رو عده (117، (.7، ج.1418

وآله و علیهاللهصـلیبصیرت اساس تالیغ و تایین اسلام است و پیامار (. 255 :1391)محدنی، اند کرده

 (.119(: 12)یوسف)کنند پیروانش، مردم را بر اساس بصیرت به خداوند دعوت می

هایی کـه بصیرت برای یک ملت هم تیلیف است و هم یک حق ملی. تهدیدات بیرونی و آسـیب

اش نـاامنی در ا نیز معوج نشان خواهند داد که لازمـهبتوانند به آن تعرض کنند، مسیر حرکت جامعه ر

ای جایگاهی اساسـی دارد. ایشـان، الله خامنهآیتبصیرت ملی در اندیشه عقهی تمام ابعاد خواهد بود. 

داند؛ این پایگاه که تخریـب شـد، تسـلط بـر جاهـای اولین آماج تهاجم به یک ملت را به عیر آن می

 .1(21/7/89ای: )خامنهدیگر دشوار نیست 

بصیرت ملی، مصادیق مختلفی دارد؛ ازجمله معرعت عمیق دینی، شناخت مصـالح و منـاع  ملـی، 
                                                                        

گرعتـه  http://farsi.khamenei.ir/index.htmlدعتر نشر و حفظ آنار:  ای از سایتالله خامنهدهی بیانات آیت. تمام آدرس1
 شده است.

http://wikifeqh.ir/دین
http://wikifeqh.ir/دین
http://wikifeqh.ir/تکلیف
http://wikifeqh.ir/تکلیف
http://farsi.khamenei.ir/index.html
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شناسی بصیرانه، شناخت درست ارتضائات زمانه آگاهی نسات به سابقه تاریخی و عرهنگ ملی، دشمن

ک ملت مسـلمان ترین شناخت باید معرعت به دین باشد و یو .... ورتی آیین ما اسلام باشد، رطعاً مهم

های آن شناخت کاعی داشته باشد وگرنه هم در دام عریـب دشـمنان عـرو باید از ماهیت دین و آموزه

و هم پشتوانه عیری نظام سیاسی و اجتماعی آنهـا ضـعیف خواهـد ( 22/4/71ای: )خامنهخواهد اعتاد 

 گردید.

باید توسط مسـئولین  از دیگر مصادیق بصیرت، سه تشخیص استراتژیک است. دو مورد از آن که

نظام و نخاگان عیری صورت گیرد، تشخیص مصالح حقیقی کشور و تشخیص راه صحیح رسیدن به 

درستی انجام دهند، تشخیص و انتخاب مسـئولین کارآمـد اسـت. آنهاست. مورد سوم که مردم باید به

گیران و تصـمیمروش دشمن در این مواجهه، تخریب محاسااتی و به اشتااه انداختن محاساات مـردم 

 (.9/9/89ای: )خامنهامور است 

 ها و تمایلات ملی. گرایش2-2

توان در ها در اصل اموری عردی و متعلق به روح انسان هستند ولی یک جامعه را میاین گرایش

)مطهـری، هایی مخصو( خود داشته باشـد حیم یک موجود حقیقی لحاظ نمود که مؤلفه و خصلت

هایی است که در روح جمعی آن جامعه وجـود دارد و ها، کششییی از این مؤلفه (.337: 2ج.، 1372

توان به ترتیب سه دسته ایمان و باور، خلقیات و احساسات ملی را برای بر اساس میزان رسوخ آن، می

 آن تصور نمود.

غـت ترین آنهاست. اهـل لهای ملی، ایمان پایدارترین و عمیقاز بین کشش ایمان و باور ملی:

بر اساس روایت ناـوی  (.379: 15، ج.1421)ازهری، همگی متفقند که ایمان به معنای تصدیق است 

: 51، ج.1413)مجلسـی، وآله، ایمان تصدیق رلای و اسلام صـرعاً تصـدیق زبـانی اسـت علیهاللهصلی

219.) 

اععـال آن  ها وتا  آن انگیزهتضعیف باورهای ملی، تهدیدی است که امنیت روحی یک ملت و به

ای، خواسته و تلاش نظام اسلامی را حفظ ایـن باورهـا الله خامنهدهد. آیتالشعاع خود ررار میرا تحت

کنـد های مادی را همین ایمان رلمـداد میی جمهوری اسلامی در راال نظامداند و شاخص عمدهمی

د تزلـزل در درسـت برخلـاف همـت دشـمنان کـه بـا سمپاشـی اعتقـادی رصـ (؛1/1/89ای: )خامنه

خایر رهاـر انقلـاب بـه همینبـه (؛15/2/72ای: )خامنـههای دینی و تخریب ایمان ملت دارند اندیشه

 (.21/7/89ای: )خامنهکند که این ردرت درونی را از گزند دشمنان محفوظ دارند مردم تیلیف می

ت دنیـایی اسـت هایی نظیر مال و جاه و تجملـاییی از خطراتِ جدی برای ایمان یک ملت، آعت
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ردم در مسیر ایمان، تیلیفی سخت بـرای آنهـا خواهـد کند و نااتهای مؤمن را وسوسه میکه انسان

های ایمـان مـردم، مشـیلات ارتصـادی اسـت. وجـود ییی دیگر از آسیب (.11/7/89ای: )خامنهبود 

شـیلات های ساختاری و مدیریتی در داخل و تهدیدات ارتصادی دشـمن باعـث تشـدید ایـن مضعف

 شود؛ لذا همت مسئولین باید معطوف به این مسئله باشد:می

(. مضمون این حرف، 749 :3، ج.1428)کلینی، « ییون کفراکاد الفقر ان»پیغمار اکرم ... عرمود:"

راحتـى بـه دستشـان برسـانى، بدهیم؛ اگر نتوانى نانشان را بـه ایم به مردم ایمانآن است که ما آمده

کـردن کـار ى عقرزدایى و روانها گرعته خواهد شد. وار  رضیه هم همین است. مسدلهایمانشان از آن

 (.29/2/91ای: )خامنه "در کشور، ازجمله مسائل بسیار مهم است ارتصادى

خلقیات در اینجا به معنای ملیات اخلاری و جم  خُلق و خُلُق است؛ یعنی یایعت  :خلقیات ملی

ای در وجود انسان گویند که با آن اععـال ( و آن را ملیه537 :4، ج.1421)ابن سیده، و سجیه انسانی 

ای، حیات ییاه ملـت خامنه الله(. آیت419: 2، ج.1397)ازدی، گیرد تیلف صورت میبا سهولت و بی

ای: داند که اخلاق پسندیده، ییی از ابعاد معنوی آن اسـت )خامنـهرا شامل دو بعد مادی و معنوی می

توانـد منشـد بسـیاری از (. اخلاق عالی و نییو، موضوعی مهم برای یک ملت اسـت کـه می22/7/74

ر و تصاحب مناع  ملت را در سر دارنـد، دشمنانی که تسلط بر کشو روازهمیناردامات پیشروانه باشد؛ 

 (.7/8/89ای: )خامنه رطعاً خشنود به چنین خصایصی نیستند

ای، رـدرت آن دارد کـه ییی از عضایل اخلاری، اراده استوار ملت است. یک ملت با چنین سـجیه

های دشمنان را خنثی نماید؛ همچنانیه در حرکت به سـمت اهـداف متعـالی، ایـن ویژگـی بـه تویئه

رساند که ایـن موضـوع کمک خواهد آمد. همین تدنیرات شگرف است که دشمنان را به این نقطه می

اللـه خایر از نگـاه عقهـی آیتهمینبه (.15/2/97ای: )خامنهرا مورد هدف ررار داده و تضعیف نمایند 

تقـا دهنـد ای، بر همه مردم و مسئولین لازم است که این حق ملی را به یور کامـل حفـظ و ارخامنه

تـوان بـر های اخلاری، شجاعت است که از دید رهار انقلاب میاز دیگر خصلت (.17/9/83ای: )خامنه

دشمن همواره در صدد است کـه آن را ( و 29/7/79ای: )خامنهبین بود آن تییه کرد و به آینده خوش

 (.3/9/79ای: )خامنهضعیف نماید؛ لذا وظیفه ملت و جوانان این است که این حق خود را حفظ کنند 

های یک ملت دارد. اگر در ملتـی احساسات ملی، انرات بسیار زیادی بر کنش احساسات ملی:

تر خواهـد بـود؛ خواهی، غلاه کرد، تعالی و رشد آن بسیار پرسرعتاحساسات مثات، مثل حس استقلال

ییـی  (.18/11/82ای: )خامنـه گونه موضوعات از تیررس تهدید دشمنان در امان نخواهد بـودلذا این

ای تدکیـد زیـادی بـر آن دارد؛ اللـه خامنـهآیتدیگر از احساسات ملی، احساس آرامش روحی است و 
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( و عرهنگـی 11/11/71ای: ( و سیاسی )خامنه2/11/71ای: اینیه این آرامش را تهدید نظامی )خامنه

ای: ان مردم ایجاد و حفظ کرد )خامنـهتواند به خطر اندازد و آن را باید در می( می31/7/71ای: )خامنه

23/8/77.) 

امیدواری از دیگر احساسات ملی است. ورتی امید از ملتـی گرعتـه شـود، راهـی بـرای غلاـه بـر 

خایر دشـمنان روی ایـن حـق ملـی همینبه (14/3/78ای: )خامنهماند دشمنان و مشیلات باری نمی

غیـر از دشـمنان بیرونـی، بعضـی عوامـل  (.8/7/79ای: )خامنهدست گذاشته و رصد تضیی  آن دارند 

کوبند. رهار انقلـاب ضـمن تایـین نتـایس ها میداخلی آنها و نیروهای ناآگاه نیز در یال ناامیدی ملت

 .(4/7/89ای: )خامنهنمودن ملت بپرهیزند کند که از مدیوسناامیدی، به مسئولین تیلیف می

 . ایدئولوژی نظام2-3

کلی، یرح جام ، هماهنگ و منسجمی است کـه در آن، خطـو  اصـلی و ایدئولوهی یک تئوری 

ها ها، مسـئولیتها، نیازها و دردها و درمانها و وسیلهها و بدها، هدفها، بایدها و ناایدها، خوبروش

صحات در مورد ایدئولوهی نظام سیاسـی  (.57 :2، ج.1372)مطهری، ها مشخص شده باشد و تیلیف

است و از آنجا که نظام اسلامی ایران بر دو پایه اسلامیت و جمهوریت محقق شده و تفیر حاکم بر آن 

 گیرد:است، بحث مربو  به ایدئولوهی در دو رسمت صورت می

در یول پنس ررن از صفویه تا پیروزی انقلاب اسلامی، اندیشه غالـب بـر ملـت  اسلامیت نظام:

های سیاسی آن که در بیشتر لیرد حاکم بر نظامایران اسلام )تشی ( بود؛ برخلاف تفیر و سیاست و عم

شد. با پیروزی انقلاب، اسلام مانای اصلی نظام حاکم بر آن موارد عقط اسمی از دین و مذهب برده می

 نیز شد.

اگر ملتی ایدئولوهی خاصی را برای نظام سیاسی خود انتخاب نمود، این ایدئولوهی، حقـی مسـلم 

به آن را ندارد. با استقرار نظام سیاسی ماتنی بر اسلام توسط امـام برای آنهاست و کسی اجازه تعرض 

های دشمنان اسلام نیز ادامه یاعت و بیشتر شد و ادامه مسیر آن توسط مقام معظم رهاری، کینه توزی

خواهد که این مسیر را با ردرت رهار انقلاب از همه مردم و مخصوصا جوانان می (.7/8/89ای: )خامنه

ای: )خامنـهدهـد به آنها مژده پیروزی می ،اللهُ مَن یَنصُرُه وَ لَیَنصُرَنَّو بر اساس آیه شریفه  ادامه دهند

دنیـای  اگر کشور به معناى وارعى کلمـه اسـلامى شـود هـمای معتقد است الله خامنهآیت (.21/7/89

 (.29/5/94ای: )خامنه دناال داردشود و هم معنویت را بهمردم عراهم می

داند که ترین عوامل شیست دشمنانی میایشان ضمن برشمردن تهدیدات، وحدت را ییی از مهم

ارتـدار و ناـات و عظمـت نظـام سیاسـی، از دیگـر  (.18/7/79ای: )خامنهرصد نابودی اسلام را دارند 
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ها در راسـتای عوامل حفظ ایدئولوهی حاکم بر آن است و مسئولین و مردم میلف به حفظ این مؤلفـه

در اندیشه رهار انقلاب، از آنجا کـه بـر اسـاس آیـه (. 3/1379/ 27ای: )خامنهمقابله با دشمن هستند 

(، دشمنی استیاار با اسـلام 121حَتَّى تَتَّاِ َ مِلَّتَهُمْ )بقره:  عَنْکَ الْیَهُودُ وَ لَا النَّصارى وَ لَنْ تَرْضىشریفه 

 ری و استقامت نمود:تمامی ندارد، باید تا در این راه مقدس پایدا

و انقلاب، از اعماق وجود کینه دارد و تـا ملتـى از اصـول و دیـن  استیاار جهانى نسات به اسلام"

ى استیاار بـه خـایر ها راضى نخواهند شد. ... بنابراین، کینهخودش دست برندارد و تسلیم نشود، آن

ای: )خامنـه "شـدنى نیسـتستیاار تمامى ااعتقادات ... و پایاندى عمیق مردم ما به اسلام است. کینه

15/4/79.) 

)ابـن سـیده، ای است عربی و به معنای مُعظَم هر چیـز اسـت جمهور، کلمه جمهوریت نظام:

جمهـور  (117: 1414)عیومی، و به تعداد زیادی از مردم و به خایر کثرت آنها  (471، (.4، ج.1421

شـود کـه تیک یـا غیردمـوکراتییی گفتـه میگویند. جمهوری در عرف سیاسی به حیومت دموکرامی

زمامدار آن توسط رای مستقیم یـا غیرمسـتقیم مـردم انتخـاب شـده و تـوارن در آن دخـالتی نـدارد 

ای اللـه خامنـههای آن در سخنان آیتجمهوریت و ویژگی (.281، (.1374راد، )آرابخشی و اعشاری

داند؛ ییی نقـش سالاری را دارای دو سر میمشود و ایشان مردسالاری مطرح میبیشتر با عاارت مردم

 مردم و دیگری وظیفه و محدودیت عمل مسئولین:

عاـارت اسـت از اینیـه تشـیّل نظـام بـه  سالارىهم دو سر دارد ... یک سرِ مردم سالارىمردم"

از سالارى این است کـه حالـا بعـد ى مردمى اراده و رأى مردم صورت گیرد؛ ... سرِ دیگر رضیهوسیله

ای: )خامنـه "هـا وظـایف جـدّى و حقیقـى داریـمآنیه من و شما را انتخاب کردنـد، مـا در راـال آن

12/8/78.) 

جمهوریت نظام اسلامی، در معرض تهدید دشمن بوده و هسـت. متعرضـین مخـالف جمهوریـت، 

ای در خامنـه اللهبینند. آیتکنند، مصالح خود را در خلاف آن میاگرچه بعضا و بالظاهر از آن دعاع می

، آنها را مخالف جمهوریت دانسته و از استفاده از آنها به 99پاسخ به سؤالی در مورد اساتید حامی عتنه 

ییی دیگر از اردامات دشـمن در مواجهـه بـا جمهوریـت در  (.21/4/84ای:)خامنهکند شدت نهی می

انقلاب ضـمن برشـمردن ایـن نظام اسلامی، انیار یا تحریف حقیقت آن نزد اعیار عمومی است. رهار 

مسئله و هشدار عمومی، تیلیف خوا( جامعه را مرزبندی روشن و صریح با دشمنان داخلی و خارجی 

 (.28/11/99و  15/7/91ای: )خامنه کندبیان می

های مهم، نسات بین جمهوریت و اسلامیت نظام اسلامی است؛ اینیه آیا اصلا رابـل ییی از بحث
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ای ایـن سـؤال را بحثـی الله خامنهآیتیک مقدم بر دیگری است؟ اینیه کدامجم  هستند یا خیر؟ و 

داند؛ چراکه این دو مؤلفه از ییدیگر جدا نیستند؛ بلیه جمهوریت نظام سیاسـی ایـران در انحراعی می

دادن بـه نقـش مـردم در دل اسلامیت آن جای دارد و ییی از عناصر مهم در عقه سیاسی اسـلام، بهـا

وی معتقد است که این جمهوریت، نه برگرعته از میاتب غربی که درسی است که مـا  حاکمیت است.

 (.24/11/92ای: )خامنه ایماز میتب اسلام آموخته

یک که در اینجا مطرح است اینیه از بین موضوعات مذکور در حقوق بنیادین ملی، کدام سؤالی

بررسـی ایـن مسـئله را در چنـد نیتـه  اهمیت بیشتری دارد تا مرج  امنیت ملی در این حیطه باشـد؟

 کنیم:پیگیری می

هـا از میان دو موضوع اول، بینش و معرعت ملی، یک حالت مقدمی و پایـه نسـات بـه گرایش .1

تـوان مشـاهده نمـود؛ هـم هنگـامی کـه ای نیز میالله خامنهدارد. این مطلب را در بیانات آیت

ورتـی کـه تهدیـدات دشـمن از بیـنش  شود و همهای مثات باعث نمرات مفید ملی میآگاهی

 (.21/7/89و  14/7/99ای: )خامنه گرددشروع می

درست است که بینش نسات به سه رسم تمایلات ملی نقش مقدمی دارد، لین حـدارل نسـات  .2

بودن بـر آن نیسـت. ایمـان صـحیح برآینـد به ایمان و باور، عقط مقدمه است و این دلیل مقدم

اللـه آیت(. 257(: 2)بقـره)ست و ملاک اولیه تفییک حق و بایـل های مفید و هدف آنهاآگاهی

سوره مائده، ایمان را باعث سعادت  77داند و بر اساس آیه ای، شاخص عمده را ایمان میخامنه

 (.1/1/98ای: )خامنهداند معنوی و مادی بشر می

جمهوریت را عنصـری  ایالله خامنهدر رابطه با ایدئولوهی نظام سیاسی ایران، گفته شد که آیت .3

توان در اندیشه ایشـان اولویـت اسـلامیت نسـات بـه جمهوریـت را داند؛ لذا میدرون اسلام می

 مشاهده نمود.

از بـین موضـوعات نـامارده در حقـوق بنیـادین  ای،الله خامنهآیتاینیه در اندیشه عقهی  نتیجه

یمان و باور درونی مردم و مسئولین و امنیت ملی، اسلام دارای اولویت رطعی است؛ حال چه در رالب ا

 چه در رالب ایدئولوهی حاکم بر نظام سیاسی.

 

 . حقوق روبنایی ملت3

شـود و هـم حقوق روبنایی، هم شامل موضوعات مرتاط با ساختار نظام اجتمـاعی و سیاسـی می

تواند شـامل مـوارد گیرد. این موضوعات میموارد درگیر با رعتار و عملیرد مردم و مسئولین را دربرمی
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خواهد شد.  شود و در پایان درباره اولویت بین آنها صحاتعراوانی باشد که در اینجا به مورد اشاره می

 از این موضوعات، دو مورد اول مربو  به ساختار و مورد آخر مرتاط با رعتار است.

 . جمعیت و منابع انسانی3-1

توانـد آنـار عراوانـی های مثات در یک کشور اسـت کـه میجمعیت متناسب و توانا ییی از مؤلفه

ت یا مضر، حـدود دو ررنـی اسـت دناال داشته باشد. اینیه آیا کثرت جمعیت به حال کشور مفید اسبه

المللی مطرح گردیده. بحث در این مورد در بین عقهای شیعه عمدتا بـه چنـد دهـه بینکه در محاعل 

 (.1383رسـول، نوین و آل)علـاییشـود اخیر و به یور خا( بعد از پیروزی انقلاب اسلامی مربو  می

ی آن را ل جمعیـت در ابتـدای دهـه هفتـاد، ادامـهای با تدیید اردام دولت مانی بر کنترالله خامنهآیت

(. در مورعیت کنونی و بعد از کاهش رشد جمعیـت ایـران، ایشـان 18/7/81ای: داند )خامنهاشتااه می

های جمعیتی کشور مخصوصا جوانان تدکید روی مسئله اعزایش جمعیت و همچنین استفاده از ظرعیت

انقلاب، تیلیف ملی در این مورد را در جایی دیگر به صـورت رهار  (.29/9/89ای: )خامنه عراوان دارند

 کنـدبیـان می (178: 44، ج.1413مجلسـی، ) تَناکَحوا تَناسَلوا تَیثُـرواتری با نقل حدیث ناوی محیم

 (.89ای: عروردین)خامنه

شـود. ضـربه بـه مسـئله جمعیـت یـک این نعمت الهی، رطعاً در معرض تهدید دشمنان وار  می

گیرد یا با نابودی استعدادهای آنها. کاهش جمعیت در یـک با کاهش آن جمعیت صورت میکشور، یا 

هـای هـای نظـامی، شـیوع بیماریکشی در جنگتواند یرق مختلف داشته باشد؛ مانند نسلملت می

ظاهر متمدانه ولی در وار  استعماری مثل برنامـه کنتـرل جمعیـت و .... های بهواگیر و رحطی، برنامه

اللـه اندازنـد، بـه تعایـر آیتدهند و نسل بشریت را به خطـر میانی که این اردامات را انجام میدشمن

 (.17/12/83ای: )خامنه ترین دشمنان هستندترین و لجوجای و برگرعته از ررآن، خایثخامنه

 هایها که از حدود دو ررن پیش رصد تسلط بر سـرمایهرهار معظم انقلاب بر اساس همین ترعند

و  (27/3/71ای: )خامنه دهداند، نسات به تهدیدهای دشمنان هشدار میانسانی ممالک اسلامی داشته

ای: )خامنـهخوانـد مردم را بر اساس رهنمود پیغمران به دوری از تااهی و هرز رعتن استعدادها عرا می

31/7/77.) 

 . سبک زندگی ملی3-2

و دینی خود دارای آداب و رسوم رعتـاری معـین  های تاریخیهر ملتی بر اساس اعتقادات و آموزه

های ملت و ایـدئولوهی آن و همچنـین اسـتقلال و تواند آرمانپذیرش ساک زندگی بیگانه، میاست. 

 –برخی از رعتارهایی که بر اساس الگو و ساک زندگی ایرانـی هویتش را دچار خدشه بیشتری نماید. 
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توان نامارد و دشمنان در صدد تضعیف آن در میان مردم هستند، عاارتند از رعتار مؤمنانـه، اسلامی می

رعتار عارلانه، رعتار عادلانه، رعتار صاورانه، رعتار خلارانه و رعتار مجدانه. هرکدام از ایـن مـوارد کـه در 

خواهد داشـت. دشـمن نیـز از رواج  بین جامعه تقلیل یابد، به همان اندازه تدنیرات منفی خود را در پی

 و برای تضعیف آنها برنامه دارد. (15/9/93ای: )خامنهشود این رعتارها ناراحت می

اسلامی، رعتار متحدانه است؛ اتحاد بـین مـردم،  –ییی از رعتارهای مهم در ساک زندگی ایرانی 

نیرگذاری اتحاد بـر سرنوشـت به خایر تد (.11/7/89ای: )خامنهبین مسئولین و بین مردم و مسئولین 

گردد. شدن آن، امنیت ملت دچار آسیب میگیرد و با مخدوشملت، رطعاً مورد تهدید دشمنان ررار می

ای به وضوح مشاهده نمود؛ آنجـا کـه تیلیـف الله خامنهتوان در اندیشه آیتضرورت اتحاد ملی را می

ای: )خامنـهی ناایـد بـه تعـارض بیانجامـد ها مخصوصا بین نیروهای انقلـابکند که اختلاف سلیقهمی

شود که اگر اتحاد خود را از دست دهید، آبرو و ارتدار خود را و حتی تهدید ررآن را یادآور می( 4/7/89

 (.7/2/94ای: )خامنهاز دست خواهید داد 

 . ثبات کشور3-3

دم و استقامت است ناات در هیئت اسم مصدری نیز دارای معانی ازجمله استقرار، پایداری، ناات ر

های کلـان و ییـی از (. ناات کشور یعنی پایـداری و دوام سـاختار و سیاسـت511، (.1391)معین، 

تنها مجالی برای شـیوعایی بسـیاری از اسـتعدادها بـاری حقوق مسلم ملت است؛ چرا که بدون آن نه

زادی، )مـونقی و کـرمیرد پـذگذاری و ... نیز تدنیر بسـیار منفـی میماند، رشد و پیشرعت، سرمایهنمی

1381: 339) 

های آن جامعه است. ورتی در عقه صـحات از حفـظ نظـام ناات یک جامعه به معنای بقای نظام

شود، بیشتر معنای عام آن مدنظر است که به حفظ نظام عام اجتماعی )ناات کشور( شـهره یاعتـه می

واج پیدا کرده است؛ لـذا بحـث در دو است، ولی اصطلاح حفظ نظام سیاسی )ناات سیاسی( نیز اخیرا ر

 شود.رسمت ناات اجتماعی و ناات سیاسی پیگیری می

های آن گذاریییی از مصادیق ناات کشور، ناات در بخش ارتصاد و سیاسـت ثبات اجتماعی:

هایی کـه ممیـن اسـت از ناحیـه گفتـار، ای ضمن بیان تیلیف همگانی، آسـیبالله خامنهآیت است.

 (.4/7/93ای: )خامنهکند اب رعتارهای مسئولین دچار ناات اجتماعی شود را گوشزد میعملیرد و بازت

گاهی موار  رعتارهای شتابزده و خلاف عقلانیت از یرف مسئولین، ممین است عضـای جامعـه را 

به سمتی بیشاند که مشروعیت آنها و حتی نظام سیاسی را دچار خدشه نماید؛ در این حالـت دشـمن 

ناـاتی را ررـم بزنـد؛ همانگونـه کـه بی واند بهترین استفاده را از این آسیب بارد و عضایتبیرونی می
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 تواند باعث ناات کشور گردد:بصیرت مردم و حضور آنها در صحنه و تدیید مشروعیت نظام نیز می

چقدر زحمت کشیده بودند که بتواننـد در یـک بزنگـاهی، در یـک  -چقدر پول خرج کرده بودند"

کشی و شرارت و مانند اینها را انجام بدهند و به مناسـات ن حرکت تخریب و تحریق و آدمعرصتی ای

ی بنزین عیر کردند که حالا این عرصت برایشان پیدا شده و لشیر خودشـان را وارد میـدان این رضیّه

 (.7/8/89ای: )خامنه "ی مردم نابود شدکردند، ]لین[ این حرکت به وسیله

ی هـای سیاسـی، شـاکلهکه یک نظام سیاسی بتواند به رغم عراز و عرودزمانی  ثبات سیاسی:

های بنیادی و عروپاشی نشود، ناـات سیاسـی بـر ایـن نظـام اصلی خود را حفظ کند و دچار دگرگونی

ای از بالاترین مصادیق معروف در مسئله وجـوب امـر الله خامنهآیت .(1381)مظاهری،  عرماستحیم

ایـن مطلـب (. 1/1/84ای: )خامنـهدانـد به معروف را ییی ایجاد نظام اسلامی و دیگری حفـظ آن می

هـا و های یـاغوتی نیـز هسـت کـه سـرنگونی آن نظامبیانگر اندیشه رهار انقلاب نسات به حیومت

 داند.بالاترین معروف میتشییل نظام اسلامی را نیز 

نااتی یک نظام سیاسی عقط منحصر در زوال کامـل آن نیسـت و برخـی ارـدامات تهدیـدآمیز بی

نااتی حاصل از آن تواند تغییرات بنیادی در ساختار حیومت و بدنه مدیریتی یک کشور دهد که بیمی

 .(9/9/89ای: )خامنهشود مان  تحقق اهداف و اختلال نظام اجتماعی می

( و ایـن مقـدار 29/3/94ای: )خامنهداند ترین نیاز کشور میای ناات کشور را بزرگالله خامنهآیت

(. 21/1/93ای: ترین عرصت برای انجام کارهای اساسـی اسـت )خامنـهاز نااتی که وجود دارد، بزرگ

اعتخار ملـت ( و هر کاری که باعث عزت و 5/1/95ای: بدون آن هیچ کار ارتصادی و عمرانی )خامنه

یور خلاصه شعار اصلی و وظیفـه اساسـی یـک (، صورت نخواهد گرعت و به1/1/78ای: باشد )خامنه

تـرین نااتی، بزرگبی و( 15/7/93ای: )خامنه، ناات است ترملت و مسئولین و بعضا از نان شب واجب

 .(9/9/89ای: )خامنهتواند به یک ملت تحمیل نماید ای است که دشمن میلطمه

نااتی در یـک کشـور از نظر رهار انقلاب، ناات در درجه اول زیربناهای یک کشور ررار دارد و بی

ها و زندگی ملتها و ازجمله تغییر رعتار و ساکشود که امیان تویئه دشمنان در همه زمینهباعث می

هـی ایشـان، ایـن لـذا در اندیشـه عق (؛24/7/81ای: )خامنهناکارآمد نمودن نیروی انسانی عراهم شود 

 توان مقدم بر دیگر موضوعات در حقوق متصل روبنایی دانست.موضوع را می

 

 . حقوق منفصل ملت4

حقوق منفصل ملی، شامل امیانات، شـرایط و عضـاهای مـادی و معنـوی پیرامـونی یـک ملـت 
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ای ههرکدام از دسته شود. این نوع حقوق خود شامل سه دسته عرهنگی، سیاسی و ارتصادی است.می

شود که از حقوق ملی و از موضوعات مهم یک ملت است. در این گانه مذکور، شامل چند مورد میسه

تـرین آن بـه عنـوان ترین موضوعات از بین این ابعاد انتخاب و در آخر بـه بررسـی مهمرسمت، مهم

 مرج  امنیت پرداخته خواهد شد.

 . ثروت ملی4-1

ارد اولا ایجاد آن و نانیا محاعظت از آن در برابر تهدیدها آنچه در رابطه با این نروت ملی اهمیت د

های پیش رو است. دولت، بیشترین وظیفه را در راال این دو امر بر عهده دارد؛ گرچـه نقـش و آسیب

دادن بـه تولیـد داخلـی، ملت نیز بسیار زیاد است. در مرحله تولید نروت، عوامل متعددی مانند اهمیت

تواننـد دخیـل و ... می( 1/1/97ای: )خامنـههای مولـد و خارجی در رسـمتهای داخلی جذب سرمایه

المال از اختلاس و هـدر رعـتن و توان به مواردی شامل صیانت بیتباشند. در رسمت حفظ آن نیز می

شود، از بین بـردن تسـلط بیگانگـان بـر المال میرویه که باعث خروج بیت...، جلوگیری از واردات بی

 ... اشاره نمود:مناع  ملی و 

جهش تولید لوازمی دارد؛ عقط مسئله این نیست که صاحب سرمایه یـا صـاحب کارگـاه همّـت "

ربـط کـار خودشـان را انجـام های ذیبیند برای تولید بیشتر؛ این احتیاج دارد به اینیه تمام دسـتگاه

هـایی داده کننده مشوّقرویه گرعته بشود، به تولیدبدهند؛ جلوی راچاق گرعته بشود، جلوی واردات بی

 "... بشود، با کسانی که از کمیهای مالی دولتی سوء استفاده مییننـد برخـورد جـدّیِ رضـائی بشـود

 (.3/1/88ای: )خامنه

هـا و های ملی، مناب  یایعی هر کشور است. ایـن منـاب ، از مهمتـرین حقـوق ملتییی از نروت

اللـه ترین انگیزه استعمارگران در حـدود سـه رـرن پـیش بـوده اسـت. آیتدستیابی به آنها شاید مهم

ای با اشاره به اینیه در دویست سال گذشته منـاب  و معـادن و نـروت مـا را بـه غـارت بردنـد خامنه

المللـی بینییی از اهداف انقلاب و دستاوردهای آن را نجات کشور از این دزدان  (،8/7/79ای: )خامنه

داند و در عضای به وجود آمده بعد از انقلاب و بر اساس تعالیم اسلامی و ررآنی، مسئولین کشـور را می

نمایـد هداف متعالی انسانی میمیلف به حفظ مناب  باری مانده و استفاده حداکثری از آنها در راستای ا

 .(17/12/83ای: )خامنه

مناب  یایعی شامل سه عنصر آب، خاک و هوا است و هر سه دارای اهمیـت حیـاتی بـرای یـک 

هایی دارنـد، کشور هستند. در اندیشه عقهی رهار انقلاب، در سه مورد مذکور که هرکدام زیرمجموعـه

 .(17/12/83ای: )خامنهین حق ملی هستند ملت و مخصوصا مسئولین مرتاط میلف به حفظ ا
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 . استقلال و هویت ملی4-2

در زبـان  (.113: 4، ج.1377انیـر،  )ابـنای است عربی به معنـای ارتفـاع و اسـتاداد استقلال واهه

عارسی نیز چندین معنی برای آن بیان شده اسـت؛ از جملـه بـه خـودی خـود بـه کـاری برایسـتادن 

)معـین، شرکت غیری، صاحب اختیاری و آزادی کامل یک کشـور بـدون اعمـال نفـوذ خارجیـان بی

 (.147: 1، ج.1391

ورتـی مـا از کـه  دهـدکند و توضـیح میتعریف می آزادی یک ملّت رااستقلال ای الله خامنهآیت

زنیم که آزادانه بتواند کار خـودش را انجـام زنیم، یعنی از آزادی یک ملّت حرف میاستقلال حرف می

آزاد باشـد گر جهـان تحمیـل و زورگـویی رـدرتهای سـلطه و همچنـین از (7/8/89ای: )خامنه بدهد

داند، اولین چیزی یی را لازم میاز نظر عقهی نیز ایشان نه تنها ایجاد این توانا (.22/11/87ای: )خامنه

اسلامی در متعلّمین است تا بـدین  –شمرد ایجاد هویت مستقل ملی که وظیفه مالغان و معلمان برمی

 (.13/2/85ای: )خامنهوسیله دناال استقلال در تمام ابعاد آن باشند 

دشمنانی از جنس  یورکه نتایس گرانااری دارد، دشمنان باانگیزه روی نیز دارد؛این حق ملی همان

در هر عصری دشمنان بـا ترعنـدهای مختلـف  هاست.استعمار که هستی آنها منو  به وابستگی ملت

هـای ها بگیرند و آنها را مستعمره خود کننـد. ایـن اسـتعمار در دورهخواهند این استقلال را از ملتمی

نـو و اسـتعمار عرانـو  های متفـاوتی صـورت گرعتـه اسـت؛ اسـتعمار کهنـه، اسـتعمارمختلف به شیوه

 (.7/8/89ای: )خامنه

ای بعـد از اتمـام الله خامنههای استقلال ملی، حفظ تمامیت ارضی کشور است. آیتییی از مؤلفه

دار رهاری انقلاب شدند و بیش از مقوله تمامیت ارضی، واهگان سازندگی، تهاجم جنگ تحمیلی عهده

هـای شود؛ با این وجود هنگامی کـه یرحان مشاهده میعرهنگی، تهدید ارتصادی و ... در ادبیات ایش

ای اصرار دارند که دیگر تقویت ردرت و توسـعه تجهیـزات نظـامی در شود و عدهسازندگی شروع می

کند و تقویت بنیه دعاعی را از بـاب بازدارنـدگی لـازم اولویت نیست، ایشان این امر را به شدت رد می

 (.3/3/78ای: )خامنهد ییپارچگی و تمامیت ارضی کشور داند؛ بازدارنده دشمن از تهدیمی

تیلیف دعاع از تمامیت ارضی در نگاه عقهی رهار انقلـاب، منحصـر در نیروهـای مسـلح و رـوای 

بـه  (.5/8/79ای: )خامنـهنظامی کشور نیست و همه، اعم از مسئولین و مردم، موظف به آن هسـتند 

یون ایثارگری رزمندگانی هستند که در دعاع مقدس خایر اهمیت این حق ملی است که همه ملت مد

تنها این ایثارگران بلیه پادشاهان صفوی، با همـه نه( و 9/7/75ای: )خامنهاز جان خود مایه گذاشتند 

 (.12/9/91ای: )خامنههایشان، به خایر حفظ تمامیت ارضی مملیت باعث اعتخار هستند ظلم
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 . ابعاد استقلال4-2-1

تواند سیاسی، ارتصادی یا عرهنگی باشد. ملـت ایـران راـل از پیـروزی ملی میاستقلال و هویت 

. در آن زمـان و چـه بعـد از پیـروزی (8/7/79ای: انقلاب اسلامی، در هر سه مورد وابسته بود )خامنـه

انقلاب، تهدیدهای دشمنان علیه تمام این ابعاد وجود داشته و دارد. در اندیشه عقهی رهار انقلـاب، بـه 

بـر (، بلیـه 24/9/89ای: )خامنـهآوردن استقلال ملی و حفظ آن در تمام ابعادش، نه تنها حسنه دست 

 (.1/8/79ای: )خامنهجمی  ملت اسلامی ایران تیلیف است 

ای ضمن تذکر این مطلب که ما به اسـتقلال سیاسـی دسـت الله خامنهآیت استقلال سیاسی:

 کند:گونه تعریف میایم آن را اینیاعته

 دانـیم خـدای متعـال آن راایم، آنچه را که تیلیفمان است، آنچه را که میکه عهمیده را آنچه ما"

توانـد روی ملـت و رویم. کسی نمیمی را کنیم و آن راهگوییم، آن را انتخاب میمی را خواهد؛ آنمی

اسـتقلال سیاسـی  مردم، تدنیری بگذارد. ایـن، ایران وخدمتگزاران شما دولت و نظام جمهوری اسلامی

 (.15/2/72ای: )خامنه "است

وابستگی در ارتصاد؛ بدین معنـا کـه سررشـته استقلال ارتصادی یعنی عدم استقلال اقتصادی:

های ارتصادی در دست ملت و مخصوصا مدیران کشور ها و اجرای سیاستگذاریتصمیمات، سیاست

در تلاش ارتصادی، روی پای خود بایسـتد  یعنی یک کشور (.28/11/87ای: )خامنهباشد؛ نه بیگانگان 

 (.15/2/77ای: )خامنهو محتاج دیگری نااشد 

ریزی و اجـرای مسـتقلانه استقلال عرهنگی یعنی یک جامعه، ردرت برنامـه استقلال فرهنگی:

اندام عرهنگی در مقابـل عرهنـگ بیگانـه را های عرهنگی و به تعایر رهار انقلاب، توانایی عرضبرنامه

روِ ای کـه دارد، کورکورانـه تـاب  و دناالـهبا عرهنـگ عمیـق و غنـی( و 4/2/97ای: اشد )خامنهدارا ب

 (.23/2/78ای: )خامنه عرهنگ بیگانه نااشد

تـر و یک از ابعاد سه گانـه عـوق، مهمشود اینیه کدامدر اینجا سؤالی که مطرح می یک سؤال:

بردن به ایـن اولویـت بایـد سـه رسد برای پیمیاولویت آن نسات به دیگر موارد بیشتر است. به نظر 

 حیثیت تقدم زمانی، صعوبت دسترسی و اهمیت ذاتی را جداگانه بررسی نمود.

دانـد ای ردم اول رسیدن به استقلال کامل را داشتن یک نظام سیاسی مسـتقل میالله خامنهآیت

ارتصـادی، وصـول بـه اسـتقلال  ایشان بعد از برشمردن اهمیت عراوان استقلال (.11/1/78ای: )خامنه

داند به نحوی که با وجود وابستگی سیاسی، هیچ کشوری نخواهد توانست به سیاسی را مقدمه آن می

رسد این تقدم در مرحله دسـتیابی بـه الاته به نظر می(. 17/12/83ای: )خامنهاستقلال ارتصادی برسد 
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شود و برای بقای اسـتقلال امر بالعیس میاستقلال است؛ در حالی که در مرحله حفظ استقلال، گاهی 

 (.11/2/81ای: )خامنهسیاسی، لازم است استقلال ارتصادی و حتی عرهنگی حاصل گردد 

تر از استقلال سیاسـی تر و دیریابای، دستیابی به استقلال ارتصادی را بسی مشیلالله خامنهآیت

سالار به همـین روال باشـد و های مردمر نظامرسد این امر دبه نظر می(. 11/1/78ای: )خامنهداند می

دلیل آن شاید این باشد که وصول به استقلال سیاسی یا حفظ آن با ارلیتی هدعمنـد از مـردم ممیـن 

های تولیدی، تر و بیشتری از مردم در رسمتخواهد بود؛ ولی در استقلال ارتصادی نیاز به حضور ععال

تر است. در این زمینه سختسازی یدئولوهیک آنها و عرهنگخدماتی و مصرعی دارد و توجیه نمودن ا

ترین آنها اسـت؛ چراکـه تحقـق توان گفت که دستیابی و حفظ استقلال عرهنگی مشیلرو میازهمین

 آنها نیاز به حضور و ععالیت آگاهانه حداکثری مردم دارد.

ای و جامعـه امـری ریشـهاما از جهت اهمیت و برتری ذاتی ابعاد استقلال، ازآنجاکه عرهنگ یک 

دهی آنهـا دارد، اسـتقلال دهی و جهـتکننده در سامانبنیادین نسات به امور دیگر است، نقش تعیین

 (.14/3/87و  11/1/78ای: )خامنهتر باشد عرهنگی نیز از دیگر ابعاد استقلال مهم

 . آزادی ملی4-3

و رطعاً نتیجه ایـن رهـایی، وجـود منظور از آزادی ملی، رهایی یک ملت از استاداد داخلی است  

آزادی  (.22/11/87ای: )خامنهحق تفیر، ابراز عقیده، اتخاذ تصمیم و آزادی عمل برای آن ملت است 

هاسـت و نـه تفضـل ای الهـی بـه انسانو عطیـه (37: 1424)نائینی، در عقه شیعه، نعمتی خدادادی 

و اگر در جایی این نعمت از ملتی سـلب گردیـد، نشـان از  (22/11/57ای: )خامنهها به مردم حیومت

گانی است که به این حق ملـی تجـاوز نمـوده و امنیـت آن را سـلب ظلم حاکمان یا دیگر ستم پیشه

 اند.کرده

توانـد آزادی ملی در سه بعد سیاسی، عرهنگی و ارتصادی رابل بررسی اسـت. آزادی سیاسـی می

 حق انتخاب مسئولین نظام سیاسی گیری در روانین ملیتصمیمشامل حق انتخاب نظام سیاسی، حق 

های عرهنگی یک ملت نیـز عاارتنـد برخی آزادی شدن به عنوان مسئول کشوری باشد.و حق انتخاب

تـوان از حـق حضـور از آزادی اندیشه، آزادی بیان، آزادی تحصیل علم و ... . در بعد ارتصادی نیز می

 نوان آزادی ملی نام برد.های ارتصادی به عملت در یرح

های خارجی نیز صورت گیـرد. از آنجـا کـه آزادی، تهدید آزادی ملی ممین است از یرف ردرت

گـردد، های مختلف ساب ارتدار و عزت میشود و حضور مردم در صحنهباعث ناات نظام سیاسی می

نـد نفـوذ در بـین های مختلـف، ماندشمنان بیرونی که تحمل دیدن این عظمت را ندارنـد بـه شـیوه

مسئولین، در صدد تضعیف این حق ملی هستند و اگر موعق نشـدند، سعیشـان ایـن اسـت کـه آن را 
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 (.1/1/87ای: کوچک نشان دهند )خامنه

 . عدالت اجتماعی4-4

اند. ( گفته552عدالت را ضد جور و مساوات و به یور خا( مساوات در میاعات )راغب اصفهانی: 

دادن حقـوق اعـراد بـر  اعطاء کل ذی حق حقـه؛که برای عدالت گفته شده، ییی از معانی اصطلاحی 

عدالت نسات به مردم، از حقـوق مسـلم . (371(. ،1ج.، 1381)یاایاایی،  استها اساس شایستگی

کنـد. میدار خدشـهآنها و موضوعی مهم است که عدم رعایت آن، امنیت آن ملـت در ایـن حیطـه را 

گیرد و گـاهی از یـرف نظـام المللی صورت میبینیرف بیگانگان و جوام  تهدید این حق گاهی از 

حدی است که مهمترین وظیفه انایا بررـراری . اهمیت عدالت به(7/8/89ای: )خامنهحاکم بر آن ملت 

یک نظام عادلانه اجتماعی بوده است تا در پرتو آن اهداف عالی و معنوی خلقت انسان محقـق گـردد 

داند که جاذبه نشدنی امام خمینی میای، عدالت را از جمله اصول تمامالله خامنهآیت (.25(: 57)حدید)

و رطعـاً در مقابـل، داععـه نیـز  (14/3/87ای: )خامنهآن، ملت را در مسیر انقلاب با ایشان همراه نمود 

 دارد و دشمنانی در صدد مقابله با آن هستند:

شعارهایی که ما داریم و دناالش هسـتیم، اینهـا اسـت، و عدالت اجتماعی، تیریم انسان؛ این  ..."

عَونا؛ ما این میتب را داریم؛ خصم  اینها دشمن دارد. ما با ظلم مخالفیم؛ کونا لِلظّالِمِ خَصماً وَ لِلمَظلومِ

 (.24/12/87ای: )خامنه "آوردظالمیم، عون مظلومیم. این موض ، یاعاً دشمن به وجود می

از نظر تعالیم اسلامی، شدن رعاه عمومی و همگانی است که اجتماعی، عراهم ییی از نتایس عدالت

، ییی از مصادیق مادی حیات ییاه در آیـه الله خامنهآیت. های مهم به شمار آمده استییی از مقوله

و معتقد است راه رسیدن یـک ملـت بـه ( 22/7/74ای: )خامنهداند سوره نحل را رعاه عمومی می 87

 (.17/3/75ای: )خامنهراه اسلام و توجه به تعالیم اسلامی است  رعاه، همان

این رسمت اینیه برای رسیدن به مرج  امنیت ملی در این حیطه )حقوق منفصل(،  نکته پایانی

ها در بین موضوعات مذکور مورد مطالعه ررار گیرد که این امر در رالب چند نیته صـورت باید اولویت

 گیرد:می

مادی از مقاصد اولیه در یک جامعه اسـلامی هسـتند و موضـوعیت تـام  هایپیشرعتنروت ملی و  .1

المـال، و عـدم اسـتفاده از آن در بیتداری و انااشت سرمایه، حتی به صـورت ندارند. صرف سرمایه

ترین هدف در رابطه با آنها، تدمین رعـاه عمـومی مقاصد والاتر با اهداف اسلامی سازگار نیست. پایین

 ن عدالت ارتصادی است؛ لذا موضوع عدالت اجتمـاعی دربرگیرنـده آن و مقـدم بـر آن اسـتو تدمی

 .(31/5/89و  21/9/95ای: )خامنه



151        1399 ، تابستان33، شماره پیاپی 9های انقلاب اسلامی، سال  فصلنامه علمی پژوهش 

یک دارای اولویت بیشتر است. ، باید بررسی شود که از بین استقلال، آزادی و عدالت اجتماعی، کدام .2

عدالت، حقـوق یـک ملـت در داخـل استقلال یعنی رهایی یک کشور از تسلط بیگانگان و آزادی و 

کشور است؛ لذا استقلال، مخصوصا استقلال سیاسی، از جهت زمانی مقدم بر عدالت و آزادی است و 

بدون حصول استقلال و بدون بازیاعت هویت ملی، سـخن از آزادی و تحقـق عـدالت کـاری اسـت 

ضـوع دیگـر نیـز بسـیار زیـاد با این وجود، ارزش دو مو (؛11/2/81ای: )خامنه سرانجامبی بیهوده و

اللـه یورخا( اندیشـه عقهـی آیتهای ررآن و سنت و هم در عقـه شـیعه و بـهاست؛ هم در آموزه

 ای.خامنه

توان گفت که میزان اهمیت سه موضوع اسـتقلال، آزادی و عـدالت بر اساس نیات گفته شده می

یک ملت، دارای نظامی مسـتقل  ها، بسته به مورعیت سیاسی آنها متفاوت است؛ هنگامی کهنزد ملت

هـای داخلـی، از دیگر کشورها بوده و دغدغه هویت ملی برایش مطرح نااشد، بیشتر بـه دناـال ارزش

یعنی آزادی و عدالت است؛ ولی هنگامی که دشمنی خارجی به مملیت نفوذ کرده و تهدیـد نظـامی، 

آن اسـت، آنچـه در درجـه اول سیاسی، ارتصادی یا عرهنگی خود را عملی نموده یا در صـدد اعمـال 

گیرد، حفظ استقلال و هویت ملی است. همین نسایت اولویـت را در رعتـار و عاـارات اولویت ررار می

 توان مشاهده نمود.عقهای شیعه نیز می

، مسـئله اسـتقلال کشـور بـوده اسـت «الغزل انقلاب اسـلامیبیت»ای با بیان اینیه الله خامنهآیت

در سخنان و رعتار سیاسی، بسیار بیشتر از آزادی و عدالت، بـر اسـتقلال تدکیـد  (،14/7/78ای: )خامنه

دارد. دلیل این امر، کامل نشدن مسئله استقلال ملی در جمی  ابعاد آن مخصوصا ارتصادی و عرهنگی 

. وابسـتگی، 1است. برخی از عاارات توصیفی رهار انقلاب در توصیف استقلال و وابستگی عاارتنـد از: 

. وابسته کردن ملـت بـه 3. حفظ استقلال، بالاترین خدمت مسئولین؛ 2رین خفت برای یک ملت؛ بالات

. عـدم وابسـتگی، هـدف اول انقلـاب 4 (؛29/1/75ای: )خامنـهترین جنایت مسئولین دیگران، سنگین

. اسـتقلال، 7. وابستگی، مادر همـه آعتهـای ملـی؛ 7. وابستگی، بالاترین بدبختی یک ملت؛ 5اسلامی؛ 

ای: )خامنـهای اصـلی و اساسـی . استقلال، کلیـدواهه9 (؛14/3/74ای: )خامنهاهمیت اول برای انقلاب 

ای: )خامنــه . هویـت مســتقل، اولـین موضــوع تربیتــی بـرای جوانــان و دانـش آمــوزان8 (؛17/3/87

 (.12/9/89ای: )خامنه . نفوذ و دخالت در امور سیاسی، بالاترین دشمنی11و  (13/2/85

 

 ه گیرینتیج

ترین موضوعات امنیتی، به عنوان حقوق یک ملـت، در سـه رسـمت مـورد مااحث مربو  به مهم

بررسی ررار گرعت. در رسمت اول که از حقوق بنیادین ملـت صـحات شـد، بـه سـه مـورد بیـنش و 
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های ملی )ایمان و باور، خلقیات و احساسات( و ایدئولوهی اشاره شـد. در دومـین بصیرت ملی، گرایش

ساک رعتار، جمعیت و مناب  انسانی و ناات کشور مـورد ت، با عنوان حقوق روبنایی، سه موضوع رسم

گیری ررار گرعت. در رسمت آخر نیز موضوعات چهارگانه نـروت ملـی، اسـتقلال، آزادی و عـدالت پی

 اجتماعی، مطرح شد.

ایمان و باور ملی و  . اسلام، در رالب1ها در هر رسمت، به ترتیب موضوعات بعد از بررسی اولویت

ترین موضوعات . استقلال و هویت ملی به عنوان مهم3. ناات کشور و 2هم ایدئولوهی نظام سیاسی؛ 

ترین آن که مرج  امنیت ملی اسـت، انتخاب گردید. در این مرحله باید از بین سه موضوع مذکور مهم

خـی از آنهـا در ایـن مقالـه مطـرح ای که برالله خامنهانتخاب شود. بر اساس سخنان و میتوبات آیت

توان اندیشه عقهی ایشان در این رابطـه ها، تدکیدها و ... که در کلام ایشان هست، میگردید و اولویت

 گونه بیان نمود:را این

ترین موضـوع امنیـت ملـی و بـه عاـارتی مرجـ  اسلامیت نظام سیاسی و ایمان و باور ملی، مهم

است؛ ولی تحقق این موضوع و صیانت از آن در مقابل تهدیـدات، نیـاز امنیت ملی از نگاه عقه امامیه 

ها مخصوصا در بعد سیاسی دارد و تا این ناات حاصل نشود، نه اسلامیت به ناات کشور در همه زمینه

شـدن بیـنش و بـاور و تـوان بـه اسلامیشـود و نـه مییور کامل محقق و عملی مینظام سیاسی به

در نتیجه حفظ نظام اجتماعی و سیاسی کشور )ناات  (؛14/3/95ای: )خامنهود رعتارهای ملی امیدوار ب

العاده برخوردار خواهد بود. مطلب دیگر اینیه هم این ناات و هم اصل حفظ کشور( نیز از اهمیت عوق

عنوان ییی از مظاهر والای اسلام و ایمـان اسلام خود عرع بر تحقق امری دیگر به نام استقلال ملی، به

هستند و به عاارتی در عضای وابستگی و عدم هویت ملی، اصلا امیان تحقـق  (،31/7/77ای: امنه)خ

ها و مظاهر اجتماعی اسلام و مقـدمات ناات و حفظ اسلام ناب وجود ندارد. نتیجه اینیه از میان ارزش

اهده رو مشـتحقق آن، موضوع استقلال و هویت ملی دارای ارزش و اهمیت والاتری اسـت و ازهمـین

 ای نیز هست.الله خامنهشود که کلیدواهه اصلی سخنان آیتمی

تـوان هنگامی که کشور اسلامی در پرتو استقلال سیاسی، ارتصادی و عرهنگی به ناات رسـید، می

های اسلامی در آن کشور بود. ورتی کشوری اسلامی شد، هـم از حیـث مـادی شاهد شیوعایی ارزش

معنـوی. جهـات مـادی ماننـد اعـزایش و حفـظ نـروت ملـی،  پیشرعت خواهد کـرد و هـم از جهـت

های مادی، رعاه عمومی و ... . برخی از جهات ارتقا معنوی نیز عاارتند از ایمان و بـاور ملـی، پیشرعت

 خلقیات و احساسات ملی، آزادی در همه ابعاد آن، عدالت اجتماعی، عزت و ارتدار ملی و ... .

 

 



152        1399 ، تابستان33، شماره پیاپی 9های انقلاب اسلامی، سال  فصلنامه علمی پژوهش 

 منابع

 میقرآن کر .1

 .: دار احیاء التراث العربيروتیب ،جلد 11، تهذیب اللغة(. 1221) محمد بن احمد ازهرى، .2

: دار الكتب  روتیب ،جلد 11، المحكم و المحيط الأعظم(. 1221) على بن اسماعیل ده،یس ابن .3

 العلمیة.

 .السلامهی. تهران: دانشگاه امام صادق علتيامن(. 1331) اصغر ،یافتخار .2

تهبران: ژووهشبگاه علب م  ،یاسرلام كرر ی: روشدهیاجتماع تيامن(. 1332) اصغر ،یافتخار .1

 .يو مطالعات فرهنگ يانسان

 .نیام انهی. تهران: جهان راشرويفرهنگ پ(. 1332) من چهر ژ ر،انیآر .6

 تهران: چاژار. ،یاسيفرهنگ علوم س(. 1333) ن یم راد،یو افشار يعل ،يآقابخش .7

تهبران:  ،ها(اسرلام ااوروو و مفل ر  یاسي ر نظام س تيامن(. 1333) احمد ،يبزرگجهان .3

 .ياسلام شهیژووهشگاه فرهنگ و اند

افبراد از للباق ق اعبد ف به  یاقتصباد تیبامن يبررسب»(. 1333) نجف ،یيزاو لک یهاد زاده،حاج .3

 .31-1(: 6)21 ،یحقوق اقتصا  ،«تیبه مرجع امن يبا نگاه هیامام

 .یتهران: الهد ،ينیاحمدرضا حس ه، ترجماجوبةالاست تاءاترسال  (. 1336) يدعلیس ،یالامنه .11

دفتبببر نشبببر و حرببب  آ بببار:  تیسبببا ،و مكتوبرررات انررراتيب(. 1333) يدعلیسببب ،یالامنبببه .11

http://farsi.khamenei.ir/index.html 
 : دارال لم.روتیب ،م ر ات ال اظ القرآن(. 1212) نیمحمد بن حس راغ ، .12

 .: الأعلميروتیب ،جلد 21، الميزان فی ت سير القرآن(. 1331) محمدحسین طباطبایى، .13

در مباحب  ننتبرق  يف ه یكردهایرو يبازژووه»(. 1333) رس ق، س سنفروزان و آق ن،ین یيعلا .12

 .116-131(: 33) 11 ،یفق  و حقوق اسلام یهاپژوهش ،«لان اده میو تنظ تیجمع

 تهران: راه رشد. ،فرهنگ فارسی عميد(. 1333) حسن د،یعم .11

 قم: هجرت. ،جلد 3 ،نيکتاب الع(. 1213) بن احمد لیلل ،یدیفراه .16

 .ریرنبیتهران: ام ،ایآر نیمحمدحس جلد، ترجمه 2 ،نيتمدن مغرب زم(. 1331) گلیاشپ ف گل، .17

 جلد، تهران: دارالكت  الإسلامیه. 11 ،ي(. الكاف1223) محمد بن یع  ب نلینى، .13



     113    موسوی و همکارانسید سعید ؛ یاخامنه اللهتیآ یفقه یشهیدر اند یمل تیمرجع امن

مطالعررات  ،«للببدونابن دگاهیبباز د تیببامن»(. 1337) نیحسبب ،يلببانرچراغینجببف و م ،یيزالببک .13

 .32-7(: 21)31 ،یراهبر 

 .: دار إحیاء التراث العربيروتی. ب،جلد 111، بحارالأنوار(. 1213) محمدباقر مجلسى، .21

 .ری. قم: ن  ر غدعاشورا یهااميپ(. 1331) ج اد ،يمحد  .21

 تهران: صدرا. ،جلد 31، مجموع  آثار(. 1372) يمرتض ،یمطهر .22

 www.porseman.com. انيپرسمان  انشگاه ،«ياسیع امل  بات س»(. 1331) اب ذر ،یمظاهر .23

 تهران: ادنا. ،جلد 2 ،نيفرهنگ مع(. 1331) محمد ن،یمع .22

فصرلنام   ،«ببر ت سبعه ياسبی ببات س ریتبأ  يبررس»(. 1331) زاده، مسلمو نرم داحمدیس ،يم    .21

 .321-321(: 3)21 ،استيس

26. Buzan, B; Waver, O & De Wild, J. (1998). Security: A New Framework for 

Analysis. Bulder: Lynne Rienner. 
27. McSweeney, B. (2004). Security, Identity and Interests: A Sociology of 

International Relations. Cambridge: Cambridge University Press. 

 


