Islamic Revolution Researches

فصلنامه «پژوهشهای انقالب اسالمی»
انجمن علمی انقالب اسالمی ايران

Scientific Association of Islamic
Revolution In Iran

سا نهم ،تابنتا  ،1399اماره 33
صفحات  269ا 247

Vol. 9, Summer 2020, No 33

تحلیل مضمون آثار اقتدار ملی در بیانات آیتاهلل خامنهای
و مبانی قرآنی آن
بیبی سادات رضی

بهابادی 1

آتنا بهادری
زینب

2

پورکاویان*3

چکیده
اقتدار ،مبحثی راهبردی و نیاز مبرم حکومتها است .از مهمترین عواملی که در اقتدار ملی اثرگذار
استت ،رهبر اامهه استت .ا از رحلت امام

ینی(ره) تاکنون ،رهبری ایران استممی بر عهدهی

آیتاهلل امنهای استت .اقتدار از منرر ایشتان بستیار مورد تواه بوده استت و آثار مه ی دربردارد.
اثر حاضتر ،ووهشتی توصتیفی-اکتشتا ی استت که با استتفاده از رایند تحلیل مضت ون و نرما زار
 ،MAXQDAآثار اقتدار ملی را در بیانات مهرم¬له بررسی و مبانی قرآنی آن را استخراج ن وده
استت .دستتیابی به اهداف و منا ع اثری استت که اقتدار ملی در بیانات آیتاهلل امنهای در ی دارد
که ود به دو بخش دا لی و ارای تقسیم می¬شود .آثار دا لی بهترتیب زونی شامل :برقراری
امنیت ،ایجاد عزت و عر ت ،بقاء و ثبات کشتور ،بر ایی دین و ا مق و حرکت و یشتر ت کشتور
استت .آثار ارای نیز به ترتیب شتامل :تثثیر بر دشت ن ،تثثیر بر دیگر ملل و تثثیر بر مناستبات و
روابط بینال لل است.
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بیان مسئله

نی ااو کشانرها ام حا ث اسااسای هر کن تی اسات این اژه ،گاه به¬صانرت فرد

ا توار

گاه به¬همراه یک ابناته ل ا توار ناا ی سایاسای به¬کار ی¬ر د ا توار ،ا ر مه به¬ ع ای
برخنرداری ام یزانی ام اورت رسااامی فر اانحرداری دیگرا
حو ده¬ی قررات خا

در

ا رام برخی ظاایف خاا

اسات (رریجانی غال ی  ،1390صا  )76 70-69ا توار ااص

یا نهاد بوین ع ا اسات که اب ا ترا

نق اسات یا ی¬ااند با نار نااعو یا دسات¬کم بو

سان ¬ظن به پیا ش گنش کرد عم نمند فهن ا توار را بایو ام دیوگاه ک شاگری (ااص
نهاد) که کم یا پیا ی را صااادر ی¬ک و ام دیوگاه دریافت¬ک وه¬ی
بنریکن ،1385

یا

بررس ای کرد (بند ،

)48

کشانری که ام ورت برخنردار نحاااو ،ا کا

یات ناتق ام

سالم ی¬ااند نمی¬تنانو

رضاایت لت خند را جلم نمایو به خناساته¬هایش دسات¬یابو عال ه بر لز کنام ا توار در
جهت اهواف

افع داخلی

لی ،در عرصاه¬ی فرا لی نیز ائز اهمیت اسات در ضاعیت ک ننی

جهاا که برخی ام لات¬ها تحات سااال ه¬ تجا م طاغنتیا م ا به¬سااار ی¬برنو ،اگر لتی
بصناهو به¬یاری نا به¬¬پا خیزد ،به¬¬ناچار بایو ام یک صاننیت بامدارنوگی برخنردار ااند
بتنانو نقش اقرگذاری در عرصاه¬ی جهانی داااته باااوا این

لنب به¬دسات نصناهو و گر با

ا توار لی
ام هم¬ترین عنا لی که در ا توار لی اقرگذار اساات ،رهحر جا عه اساات آاارت یت¬اهلل
خا ه¬ای ام ابتوای د ره¬ی معا تشااا بر این نضاانا اهتما یژه دااااته¬انو علت این تنجه،
نیام به بررسای قار ا توار در بیانات ایشاا داردا ام این¬ر پژ هش اضار درصاود پاساخ به چیناتی
قار ا توار لی در بیانات عام¬له استصراج حانی ر نی

است

دربااره¬ی قااری کاه ا تاوار لی در بیااناات قاا عام رهحری در پی دارد ،پژ هش¬هاایی
صاانرت گرفته اسااتا ام جمله :نقش ا توار فره گی جمهنری اسااال ی ایرا در قابله با تهاجم
فره گی ام ار ا ا خا ه¬ای ،اقر حموجناد علیزاده علیرضااا رادی صااال( ( )1391تأقیر
ا توار دفاعی بر ا توار ساایاساای ام دیوگاه ا ا خا ه¬ای ،اقر فت(¬اهلل کالنتری ()1396ا ا ّا در
پژ هش اضر عال ه بر ای که قار ا توار لی در بیانات قا عام رهحری به¬طنر کا
تحلی

با ر ش

آمن استقصا اوه ،حانی ر نی آا ین اص نیز استصراج تحیین گشته است

-1روش تحلیل مضمون
تحلی

آامن  ،نصناتین ر له در ر ش¬های کیفی اسات که پژ هشاگر بایو

میرا این ر ش هاارت¬هاای رم برای اجرای دیگر ر ش¬هاای کیفی را در بردارد
را در اکلر ر ش¬هاای کیفی باه¬کاار گرفات تحلیا

را یاد بگیردا
ی¬تنا

آااامن یاک فر یاو برای تقلیا

داده¬ها است (کمالی  ،1397ص  )192-191در این فر ی و ،داده¬های ت ی پراک وه

تحلیا
ت نا

تحلیل مض ون آثار اقتدار ملی در بیانات آیتاهلل

به داده¬هایی غ ی تفصا ایلی برای اا ا اخت تحلی
ی¬اااند ر ااای برای دیو

امنهای
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گزارش الگنی نجند در ¬ها تحوی

تن ،برداااات درم اساام ام اطالعات ظاهرا نا رتحح ،تحلی

اطالعات کیفی ،شاااهوه¬ی ناا ¬ و اااص  ،گر ه ،ن عیت

تحوی داده¬های کمی به

کیفی  )1عو لز دستیابی به ناریها  )2عو پایح وی به چهارچنب ناری که ام ح تعیین اوها
 )3لز بررس ای تما

ابع تحلی

تفنایر تما آااا ینا  )4تنجه بیشااتر به بافت داده¬ها

نکات ظریفا  )5فراتر ام اامارش رفتن تمرکز بر ایوه¬های صاری( ضام یا  )6بیا
تحیین

 )7ارائه¬ی تحلیلی تفناایری ام یژگی¬های

ا عیت

اساات(عابوی¬ جعفری همکارا ،

)153-158 :1390
با تنجه به ای که ابزار تحلیلی در پژ هش اضار ااحکه¬ی آاا ین اسات ،برای غ ی¬ساامی،
دساتیابی به داده¬های ام انجا فرای و تحلی

آامن  ،بایو گا ¬های ااش¬گانه¬ای را طی

کرد که عحارت و ام :اا ایی با تن ،ایجاد کوهای ا لیه کوگذاری ،جنات¬ جن اا اخت آاا ین،
ترسیم احکه¬ی آا ین ،تحلی احکه¬ی آا ین تو ین گزارش(همن)178 :
در این پژ هش ابتاوا بیااناات رهحری باا د کلیاو اژه¬ی «ا تاوار

« قتاور  ،ام غاام د ره¬ی

رهحری¬ااا تا پایا ساا  1397بررسای گشات این بیانات به نر ¬افزار  MAXQDAتق
گردیو پس ام انجا کوگذاری تشکی

آا ین پایه ،سام ا -ده وه فراگیر ،احکه¬ی آا ین

کال ایشاا ترسایم ¬ااو عیار تشاکی

الحی که

آاا ین پایه ،دارا بند

وا

چهار کو است

کمتر ام چهار کو دارنو ،بیا نگشات در ر له¬ی بعو ،پس ام ارائه گزارش ااحکه¬ی آاا ین ،با
راجعه به یات ر کریم تفاسیر ،حانی ر نی کال ایشا نیز استصراج گردیو

تصنیر  :1نمننه کوگذاری تشکی

آا ین در نر ¬افزار

-2معناشناسی اقتدار

در این بصش فهن ا توار لی در بیانات یت¬اهلل خا ه¬ای
 -2-1فهن ا توار در بیانات یت¬اهلل خا ه¬ای

ر کریم ارائه ی¬اند
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ا توار لی در بیانات عام¬له به ا وی سایاسای تعل

ی¬گیرد انر ام ا و سایاسای ،یک

د لت -لت اسااات (بیانات 74/06/08ا 80/02/28ا  )81/09/15با بررسا ای بیانات رهحری
به¬دساات ی¬ یو که این اژه دارای د ج حه ایجابی ساالحی اسااتا جه ایجابی

بوین ع ا

اسات که ناا اساال ی تنانایی پیشاحرد کارها ،دساتیابی به اهواف تنانایی آانر فعا

اقرگذار در

بین¬الملا را دااا اتاه بااااااو جاه سااالحی

باوین عاا اسااات کاه نااا تناناایی قاابلاه در برابر

م رگنیی¬ها دخالت¬های بیگانگا را داااته باااوا نفناناپذیر باااو ام تهویو داام ا هراس
نوااته بااو (بیانات )80/02/28
سا ن ا توار لی در بیانات عام¬له ااا

ا توار قیقی در قاب

ا توار ظاهری اساتا

این تقنا ایم برگرفتاه ام جمنا بیااناات عام¬لاه بیااناات در دیاوار باا جمعی ام فر ااناوهاا نیر ی
انتاا ی اسات عام¬له در تحیین تن ع¬ها ام نیر ی انتاا ی ی¬فر ای و« :ا توارهای ظاهری در
قیقت ا توار نینات (بیانات  )73/04/21قصاند ام ا توار لی که ناا در پی

اسات ،ا توار

قیقی اساات در تقنایم¬ب وی حت ی بر عرصااه¬های نمایش اعما ا توار ،سااه تقنایم ا توار
قاه-ای (بیااناات 92/01/01ا  )89/01/01بین¬المللی (بیااناات  )89/01/01جند

داخلی،
دارد

ا توار در بیانات ایشاااا دارای ساااه یژگی هم اسااات :الف -در ¬مایی :ا توار لی ا ری
در ¬ما ،بن ی با اساتفاده ام ابلیت¬ها اساتعوادهای خند اسات ا ری برگرفته ام بیر  ،القایی
تزریقی نیناات (بیانات  )97/04/09ب -حرّا ام ظلم¬گرایی :ام دیگر یژگی¬های ا توار لی،
عو الم ت

با تجا مطلحی ،ظلم ،ساارکنب

نگااه برادراناه دفااا ام دیگر لا

مله به دیگر ل

الن اسااتا بلکه با ا ترا

الن همراه اسااات ایرا طرفاوار نگااه برادراناه صااامیمااناه باه
دیگر ل د سات در

کشانرهای همناایه ،کشانرهای نالما

قه¬ی خا ر یانه دیگر اط

اساات (بیانات  )83/10/02ج -همه¬جانحه :ا توار لی ،یک فهن رکم ،پیچیوه چ و¬جانحه
اسات چ و¬جانحه بند ا توار لی بوین ع ا اسات که ت ها با ورت یافتن تنانم و ااو یک بعو
در کشااانر ااصااا نمی¬ااااندا بلکاه باایاو در ابعااد صتلف ع نی اادی اورت یاافات (بیااناات
)88/07/14
ا توار لی را ی¬تنا براساااس ارکا

اجزا به ناامت¬هایی تقن ایم کردا ام جمله :ا توار

ا تصااادی ،فره گی ،ساایاساای (بیانات رهحری ،)80/02/28 ،ناا ی (بیانات  )96/03/17که ام
ارکا ا توار لی هنات وا همچ ین به¬صانرت خرد :ا توار علمی ،اطالعاتی ،فکری ،ر ی ،رم ی،
ا یتی ،تنالیحاتی ،نااکی ،اداری
ام این ارکا
ادی

(بیانات 89/08/02ا 69/02/22ا  )78/02/29هر یک

اجزا بر اسااس ع اصار تشاکی ¬ده وه¬ااا  ،اب تقنایم به د دساته کلی ا توار

ع نی هنت و

تحلیل مض ون آثار اقتدار ملی در بیانات آیتاهلل

امنهای
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-2-2مفهوم اقتدار در قرآن کریم

ورت ا توار ام نضانعات اجتماعی اسات که در ر کریم وه اسات ریشاه « ور در ر
کریم به ع ای انوامه تنانایی اساات در ر کریم ،اژگا « ویر

« قتور که ام ریشااه¬ی

ور هناات و ،پینسااته در صااف خوا نو وه¬انو ( رااای ،1354 ،ج ،5صاا )250-246
ریشاه¬های « نّت « ،علنّ

«سال ا

ریم¬المع ای

ام اژگا

هنات وا همچ ین ا توار با

ریشه «ضعف تآاد است
یاات ر

هماه¬ی اورت¬هاا را تعل باه خاوا ناو ی¬دان او « :أَ َّ الْقُنَّةَ لِلَّاهِ جَمِیعااا

(الحقرة )165:در یات ،خوا نو به ع نا خاساتگاه ا توار عرفی ااوه اسات همه¬ی ورت¬ها ام
(الکهف )39:در ر کریم ،انتشااار ورت ام

نا یه¬ی ا اسااتَ « :ا َاااا َ اهلل لَا ُنَّةَ َِّلَّا بِاهلل
رأس به ای است (اجاعی¬منو،1376 ،
در طن ورت خوا نو اساات

)60ا یع ی ورت پیا حر اکر ( ) ام نا یه¬ی شأ

ورت ن ا نیز به¬ اسا ه¬ی ایما

با راااا ام خوا نو

نشأت ی¬گیرد
در یات ،ورت به د ننا مو

ذ ن اب تقنایم اسات ورت ذ ن به¬¬طنر تناا (

ورت نا یوه ی¬اااندا میرا در قیقت در برابر ورت الهی انتقا ورت به ن ا  ،ضااعیف
ناتنا اسات عیار در مو
لز برتری نالمانا

¬گرایی اسات ام نجایی که برتری اساال

ذ ن بند ا توار،

جا عه¬ی اساال ی در یات به¬ر اا ی نمایا اسات ،یات به لز ا توار

جا عه¬ی اساال ی ااااره کرده¬انو هوف ر ام ا ر به کنام ورت ،ایجاد بامدارنوگی نناحت به
داام ا  ،بر راری ا ا ر ا کا دی ی در جا عه دیگر ناردی اسات که در این پژ هش به برخی
ام ¬ها اااره ی¬اند
-3آثار اقتدار ملی و مبانی قرآنی آن

با بررسای قار نتایجی که ا توار لی به همراه دارد ،ی¬تنا به علت ضار رت ایجاد ،فظ
افزایش

به¬خنبی دساات یافت قار کناام

بیا ¬های صتلفی اب

فظ ا توار لی در بیانات یت¬اهلل خا ه¬ای به

شااهوه اسات با بررسای بیانات عام¬له ،قار ا توار لی ااا

161کو

حانی ر نی هر یک بیا

ی¬اند

است که خند به آا ی ی تقنیم ی¬اند که در ادا ه ار
-3-1دستیابی به اهداف و منافع

در بیانات یت اهلل خا ه¬ای ،دساتیابی به اهواف

افع ،اقری اسات که ا توار لی در پی دارد

(بیانات  )90/05/19هر کشنر ناا ی ام اهواف ،ر ا ¬ها

افعی برخنردار است که در نیر

کنام ¬ها خند را به لنام ی جهز ی¬ک و یکی ام لنام دساتیابی به
لی اساات اکمیتی که ام ا توار برخنردار بااااو ،تنا دسااتیابی به اهواف

اهواف

افع ،ا توار

افع خند را دارد با

تنجاه باه عیاار دارا بند اوا ا 4کاو ،این اقر در بیااناات عام¬لاه باه د بصش داخلی(30کاو)
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خارجی(81کو) تقنیم ی¬اند که در ادا ه آا ین هر یک بیا

ی¬اند
ی

ر د نی و

ارا ی و

و

ا

ن نی

اب

د

س

-

تصنیر :2احکه آا ین قار ا توار لی
-3-1-1آثار داخلی

انر ام قار داخلی ،قاری اسات که ساحم ساندرساانی به کشانر ام اهواف
نیز حنانب ی¬اند جایگاه اعما این قار در داخ

رمها

افع داخلی ناا

ع نف به لت خند است این قار

به ترتیم فز نی کاربرد اااا  :بر راری ا یت ،ایجاد عزت عامت ،بقا

قحات کشاانر ،برپایی

رکت پیشارفت کشانر اسات که در ادا ه اار هر یک

حانی ر نی ¬ ارائه

دین اخالق
ی¬اند

-3-1-1-1برقراری امنیت

در بیانات یت¬اهلل خا ه¬ای ،ایجاد ا یت ام چ ا اهمیتی برخنردار اساات که هوف تشااکی
ناا جمهنری اساال ی بیا ااوه اسات (بیانات )97/04/30ا به¬خصان

در م ا

عاصار (بیانات

 )98/04/05بر راری ا یت ام قار ا توار لی حناانب ی¬اااند همه¬ی جنا ع کشاانرها
برای تأ ین ا یات خند به ا تاوار نیاام اونو (بیاانات  )89/08/19افرادی که صا ّ ا یات لات¬انو،
ام اورت برخنردارناوا باابراین برای قاابلاه باا ناا باایاو ا تاوار دااااات (بیااناات  )73/04/29ا تاوار
ناا ی که ام ارکا ا توار لی اسات ،انعی بر سار راه صلّا ا یت خارجی اساتا چ انچه در م ا

امنهای
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ک ننی نیز ا توار ناااکی عا لی برای ا یت اااوه اساات (بیانات  )97/03/14عام¬له نمایش
ا تاوار لی را ام ظاایف لات ی¬دان او آااانر لات در اجتمااعاات ،راه یماایی¬هاا ،انتصااباات،
پیشارفت¬های علمی ،نیر های نال(

ام ااهر ¬ اسات (بیانات 83/11/19ا 78/11/26ا

)92/11/19
«ا یت لی تعحیری ور اساتا در الی که ا یت قنله¬ای کهن اسات تعریف ا یت به
فظ بقاا

نجندیات قاو -ترین

نتیجه¬ی تحنرت تاریصی ،فظ بقا

هم¬ترین تعریف ا یات اسااات کاه باه ر ر م اا
نجندیت به هوف

در

تحوی ااو تعریف جویو ام ا یت

بر فقوا تهویو تمرکز اااو (خلیلی ،1384 ،صاا  )118 97،113ا یت پویوه¬ای ننااحی
ا نااس ایم ی ام ترس ،به¬طنری که تهویوی تنجه فرد نهادی نحاااو ،اسات (صاالحی¬ا یری،
،1389

 )83اگر کن تی ا یت نوااااته بااااو ،در گنااتره¬ی کال  ،ادا ه¬ی یات

خ ر ی¬افتو در گنااتره¬ی خرد ،منوگی

لت دچار اختال

به

ی¬اااند در سااایه¬ی ا یت

اساات که رد ی¬تنان و به انجا کارهای ر م ره¬ی خند ب ردامنو تعریف ننین ا یت به فقوا
تهویو ،م انی ع ا دارد که کشاانری تنانایی ،ورت قا ت ،بامدارنوگی یا قابله به¬ ل را دااااته
بااو (خلیلی،1384 ،

)123

در جمنا ،ا یت لی را ی¬تنا در ع ای جند اارای ی داننات که افراد لت در

ام هر

خ ر تهویوی ننااحت به تما یت ارضای ،اسااتقال  ،وت لی ،نهادهای کن تی ،قر ت¬های
لی ،ا توار لی ،اعتحار لی ،عقایو به¬طنر کلی ،تأ ین همه¬ی ارمش¬هایی که در گناتره¬ی
افع لی رار دارنو در چهارچنب نانین کشاانر ،به¬طنر ننااحی اطمی ا

اص ا نمای و برخی

تعریف ا یت حنری را ام اصاالی¬ترین فاهیم افع لی ی¬دان و (صااالحی¬ا یری،1389 ،
ص )85-84
با تنجه به تعاریف ا یت ا یت لی د نتیجه اصا
ایجااد دیگر عناا

ی¬ااند -1 :نائله¬ی ا یت ساحم

قاار ا تاوار لی ی¬ااااند  -2نااائلاه¬ی ا تاوار ا یات باا یکاویگر ارتحاا

تقاب دارنو اگر به ا یت کشانری سایم ارد ااند ،به ا توارش سایم ارد ی¬ااندا ام سانیی
ا توار خند به¬ جند رنوه¬ی ا یت است
ر کریم ،ا یت را نعمتی ام سانی خوا نو (ارنفا  )26:فرجا ی تمی برای ن ا صاال(
ی¬دانو (ال نر )55:خوا نو در یات  125ساانره¬ی بقره  97ساانره¬ی ¬عمرا  ،خانه¬ی
کعحه را با یژگی ا یت عرفی ی¬ک و دعای آاارت ابراهیم(ا) نیز دااااتن اااهری ایمن بند
(الحقرة )126:خوا نو در ساانره¬¬ی ریش ،ا یت را به¬ع نا نعمتی که دلی پرسااتش خوا نو
ْن اکَ َ َرِّ ِ
اساات ،برااامرد ( ریش )4-3 :با تنجه به یه «فَقَا ِت ْ فِی َس احِی ِ اهلل لَا ُتکَلَّفُ َِّلَّا نَف َ
الْمُنْ ِ ِینَ عَنَى اهلل أَ ْ یَکُفَّ بَأْسَ الَّذِینَ کَفَرُ ا

(ال نا  ،)84:خوا نو برای در ا ا

انو ام سیم

کفار ،به جهاد ا ر ی¬نمایو م صشااری انر ام کافرا در یه را ریش ی¬دانو که پیا حر( )
به تحریض ن ا به ج گ با نا ا ر ااوه اسات (م صشاری ،1407 ،ج،1

 )542با تنجه به
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یه ،نچه نلّم است ،جهاد سحم ایجاد ا یت در جا عه ی¬اند
با بررساای یات رتحح به ا یت ،یکی ام عنا لی که نجم ایجاد ا یت در جا عه ی¬اااند،
کنام ورت اسات جا عه¬ی اساال ی که خناها ایجاد ا یت در کشانر خند اسات ،بایو ام ا توار
برخنردار بااو در ادا ه ار برخی ام یاتی که به این نئله اااره دارنو ،ی¬ یو:
ام جمله یاتی که به این نائله ی¬پردامنو ،یاتی اسات که به اجرای و د الهی ااااره دارنو
که رم ه¬ی اجرای ¬ها ،داااتن کن ت
ِصاا ِ َیَاة.
ی¬فر ایوَ « :لَکُمْ فِی الْق َ

ات

ورت اسات خوا نو پس ام بیا
(الحقرة )179:اعما صااا

جا عه را تهویو ی¬ک و ،نناحت به عفن بصشاش ،اصا اسات افز
د ¬کشااای خن ¬ریزی حفنظ ی¬دارد

کم صاا

برای

در ا نری که ا یت

بر ساند ع نی ،جا عه را ام

نجام ایجااد نام عاادرناه در جاا عاه ی¬ااااند

(جنادی لی ،1385 ،ج ،9ص ا  )185-184به عحارتی ،کم صااا

در ا کا دین ،سااحم

ی¬اااند تا افراد ام انجا ت نفس بترساا و برایشااا درس عحرت اااند ام ارتکاب

پرهیز

¬ک و
یه  38سانره¬¬ی ائوه ،جزای سار ت را ع دسات بیا
ع دساات ،ان و یه ح

ی¬ک و « :فَا ْ َعُنا أَیْوِیَهُمَا

نجم ترس سااارق عو ارتکاب دمدی ی¬اااندا همچ ین جامات

دنیایی کنای که با خوا رسان ( ) حاربه ی¬ک و در م ین فنااد ی¬ک و ،چ ین بیا ااوه
صالَّحُناْ أَ ْ ُتقَ َّعَ
ناعَنْ َ فِی األَرْ ِ فَناَاداا أَ یُقَتَّلُناْ أَ ْ یُ َ
اساتَِّ« :نَّمَا جَزَا الَّذِینَ یُحَارِبُن َ اهلل َرَساُنلَهُ َیَ ْ
أَیْوِیهِمْ َأَرْجُلُهُم ِّنْ خِالفٍ أَ ْ یُ فَنْاْ ِنَ األَرْ ِ اَلِاکَ لَهُمْ خِزْی .فِی الاوُّنْیَا (الماائاوه )33:تفنا ایر
المیزا  ،فنااااد در م ین را باا ام بین برد ا یات ا کاا ¬پاذیر ی¬داناو باه بااب تفعیا رفتن
«یُقَتَّلُناْ

صاالَّحُناْ را نشاااا ااااوت میادت ¬ها بیا
«یُ َ

ی¬ک و (طحاطحایی ،1390 ،ج،5

صاا  )327-326با تنجه به یات اکر اااوه ،رم ه¬ی اجرای چ ین ا کا ی ،جند اکمیتی
است که ا توار کافی برای اجرای ¬ها را دااته بااو
در یات  6 5ساانره¬ی اساارا  ،به ناائله ا یت اصا ام ا توار به¬گننه¬ای دیگر اااااره
ی¬نمایو یاتی درباره¬ی ب ی¬-اساارائی اساات که به نا گفته اااوه د بار در م ین فناااد
سارکشای ی¬ک و (طحرسای ،1372 ،ج،6

 )614یه ی¬فر ایو« :فَإِاَا جَا َ َعْوُ أُ لَاهُمَا بَعَلْ َا

َاسانا خِلَا َ الوِّیَار
عَلَیْکُمْ عِحَاداا لَ َا أُ لِی بَأْسٍ َااوِیوٍ فَج ُ
ا ¬ها ،ت انحیا

خننریزی اساتا برخی نیز گفته¬انو انر ام فنااد ا  ،مله¬ی جالنت بند

که به¬دست طالنت کشته او (همن ،ج،6
در

(ارسارا  )5:انر ام فنااد ،ظلم ،گرفتن

 )614هر د تفنیر بیا اوه نمایشگر جند ناا ی

جاا عاه اسااات خاوا ناو ،رفع این نااا ی را باا گشااات خااناه¬باه¬خااناه¬ی افراد نیر او

ر

ی¬کاو طح یاه رفع نااا ی در جاا عاه باه ا تاوار نیاام او اساااتا هماا ¬طنر کاه در تفنااایر ننر
این¬چ ین به این نائله ااااره ی¬ااند :فراهم کرد ا توار
فت ه¬گرا
 ،1388ج،5

ورت در کشانری برای سارکنبی

ساالم ا یت ام نا  ،تی ام طری گشاات خانه¬به¬خانه ا ر نیکنیی اساات ( رائتی،
)21
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-3-1-1-2ایجاد عزت وعظمت

عزت در بیااناات یات اهلل خاا اه¬ای باه عاا¬ی« :سااااخات ناااتحکم در نی یاک فرد یاا یاک
جاا عاه اسااات کاه ا را در قاابلاهی باا داااامن ،در قاابلاهی باا نانع ،دارای ا تاوار ی¬کاو بر
چالش¬ها غلحه ی¬بصشو (بیانات  )91/03/14عزت لی به ع ای« :ا ناس افتصار ،تکی
به ا عیت است (بیانات )97/03/07
عزت در بیانات رهحر عام ،راب ه¬ای د سانیه با ا توار لی داردا عال ه بر ای که عا لی برای
کنام ا توار لی حنانب ی¬ااند ،ام قار

نیز هنات ا توار ابزاری برای کنام بامیابی

عزت ،عامت اااکنه کشاانر اساات (بیانات  )80/01/01به با ر عام¬له ،ا توار لی نه ت ها
به¬ جند رنوه¬ی عزت برای ایرا اسااال ی اساات ،بلکه ا توار در برابر دااامن ،یکی ام ارکا
برافراااتن پیکره¬ی عزت ااکنه ا ت اساال ی دیگر ل نیز اسات لت¬ها ظیفه دارنو خند
را قتور ک وا لتی که ضااعف خند را عیم نوانو ،ااااینااته سااربل وی عزت نیناات (بیانات
)89/08/19
عزت ا ری لحی است که با ظرافت باط ی

ی¬اند عزت در افراد به

ورت ر ی شص

نضاع¬گیری صاحی( ،ا توار ر ی ا تنااب رن ¬ها بام ی¬گردد برای دساتیابی به عزت در
کن ت ،نیام به همراهی با اهواف دسااتیابی به طر جا ع خل
ساام ا

تشاکّ

ریی اسات هر چقور هم جا عه ام ا کاناتی ان و :هنش بار ،ا کانات خا

در

اسایر اساتا گر ای که ام ر ا ¬های لی برخنردار باااو

دساترس برخنردار باااو ،بام هم الی
ویریتی ناالح

کشااف هره¬های کار و

هره¬هایی کار و دااااته بااااو که این نارد با دانش بی ش دساات¬یافت ی

اسات کن ت الی  ،کن تی اسات که ام ریشاه¬ها ع کرده اسات

اردات ی¬ک و به فکر

طر جا ع تأ ین نیامها تربیت هره¬ها نیر های اننانی نینت به دلی اکنت¬های کرر،
ترس داردا در الی¬که اهواف ر ا ¬هایش بزرگ اسااتا ب ابراین خند را باخته اساات (صاافایی
ائری ،1386 ،ص )64-56،60
طح

الم بار ،جمنا عنا

سامنوه¬ی عزت ،تشکی ¬ده وه¬ی ا توار لی¬انوا ب ابراین

ی¬تنا گفت لتی که ا توار لی داااته¬ باااو ،به عزت دسات ی¬یابو اگر کشانری به ورتی
لی دساات¬یابو نمایش این ورت در عرصااه¬های داخلی خارجی نمند یابو ،عزت ،عامت
اااکنه لی خناهو داااات در بصش قار خارجی ،تأقیر ا توار لی در ایجاد عزت اااکنه نمایا
است
ر کریم عزت را صت

به خوا نو ی¬دانو (ال ناا  )139:به فر ایش یه ،خوا نو شاأ

عزت اساات عزت رساان ( )
َلِلْمُنْ ِ ِینَ

ن ا در طن عزت خوا نو اسااتَ « :لِلَّهِ الْعِزَّةُ َلِر َُساانلِهِ

(الم افقن  )8:در بررسا ای ح ای ر نی این حنر ،یه¬ای که بر این ا ر تصاااری(

نمنده بااو ،یافت نشو
-3-1-1-3بقاء و ثبات کشور
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در بیانات یت¬اهلل خا ه¬ای ،ا توار ساحم قحات بقای ناا ی¬ااند در بیانات عام¬له،
قحات به ع ای« :یک رکت ناتمری اسات به سامت ر ا ¬هاا تذبذب عن

کرد راه جند
ی¬ااند

نواردا رکت در خح ناتقیم به سامت ر ا ¬های عین اسات ا ّا ساام کارها عن

(بیانات  )90/07/24با رکت پیشااارفت افات نوارد« :الحته قحات غیر ام رکند اسااات ا در
کشانر رکند نواریما رکت داریما پیشارفت داریما جنااش داریم ا ّا ناا  ،ناا قابت

ناتقری

اسااتا اسااتحکا دارد (بیانات  )90/05/16به با ر ایشااا  ،قحات کشاانر ناا  ،بزرگ¬ترین
فرصات در اختیار لت
ا تصاادی

فظ عزت ،دفاا ام قنق لت

سایاسای ام ناائ
انتصابات

نائنر اسات اگر در کشانری قحات نحاااو ،فعالیت¬های علمی ،فره گی،
انجا نصناهو ااو (بیانات )83/01/02ا شاارکت

هم قحات در جا عه رد ¬ساارر اساتا ب ابراین ،آانر لت در راه یمایی¬¬ها،

اهر این ا توار پشتنانه¬ی قحات کشنر است (بیانات )83/01/02

در علن سایاسای ،قحات به ع ای بقای نناحی داااتن ناا رد ¬ساارر

انننی با تنجه به

خناسته¬های رد است به عحارت دیگر ،هرگاه ناا ی ظایفش را به¬خنبی انجا دهو با دیگر
سایناتم¬های فرعی جا عه ،راب ه¬ی تعا لی تعاد داااته باااو
ناهماه گی عو تعاد

جند نواااته باااو،

یا

نمه¬های اصالی

ناا با قحات اساتا ب ابراین قحات سایاسای ،فهن ی

نناحی اسات که بایو تآامن بقای ناا باااو برخی نیز قحات سایاسای را بر اسااس هماه گی یا عو
هماه گی یا ه جارهای اجتماعی جا عه الگنهای ا توار کن تی بررسا ای ی¬ک و در و
قحات در ناا سایاسای رد ¬ساارری دی ی ،د رکن اسااسای جمعی بند ا توار

شاارکت سایاسای

اهمیت دارد (پنرفرد ،1398 ،ص )100-97 20،48-19
در بررسی ح ای ر نی این حنر ،یه¬ای که بر این ا ر تصری( نمنده بااو ،یافت نشو
-3-1-1-4برپایی دین و اخالق

باه باا ر یات¬اهلل خاا اه¬ای ،جند ا تاوار لی رم اه¬ی بر راری دین اخالق در

جاا عاه

اساااتا میرا گااهی بر راری ا ا ر ا کاا الهی در جاا عاه نیاام باه اورت دارد (بیااناات )80/08/21
جند ا توار در جا عه¬ی اساال ی ام انوامه¬ای ام اهمیت برخنردار اسات
به¬ع نا

نرد نیام اسات که ام

قو ه¬ای برای اخالق نا ه یاد ااوه اسات« :اگر ا ام لحاظ ا تصااد به بارترین قا

برسیم ام لحاظ سیاست ،همین ا توار عزتی را که ا ر م داریم ،چ و برابر ک یم ،لی اخالق¬های
رد ا ،اخالق¬های اساال ی نحاااوا .اسااس کار ام بین خناهو رفت اسااس کار ،اخالق اسات
همه این¬ها قوّ ه اخالق نا ه اسات (بیانات  )77/02/02ا توار لی نااای ام آانر رد
در عرصه¬های صتلف ،یکی ام عنا

برافرااته او پرچم اخالق تنسح جمهنری اسال ی است

(بیانات  )80/08/21جا عه¬ای که در
خرت ،علم اخالق
هماه¬¬ی پیاا حرا

ا توار جند نواااته باااو ،ساحم انح ا سایاسای ،دنیا

خناهو او (بیانات )76/01/21
حعنث ااااوه¬اناو تاا جاا عاه¬ای بر اسااااس ارمش¬هاای الهی باا نهاو

اننااا ¬ها در چ ین فآااایی تربیت راااو یاب وا ب ابراین یکی ام اهواف

ظایف بناایار هم

تحلیل مض ون آثار اقتدار ملی در بیانات آیتاهلل

کن ت اساال ی ،بر راری دین اخالق در جا عه اسات تشاکی

امنهای

257

کن ت دی ی ،رم ه¬ی اجرای

برخی نانین دی ی اس اتا ب ابراین بر هر ناالمانی اجم اساات تا برای دسااتیابی اجرای نانین
الهی ،برای تشاکی

کن ت دین¬ وار تالش نمایو (ااجاعی¬منو ،1376 ،صا  )14-13جز

به¬ اساا ه¬ی ا توار ن ا در کن ت اسااال ی ،جا عه¬ی تن یوی حت ی بر تحق اهواف
ر ا ¬های الهی اا اکا نمی¬گیرد (ایزدهی،1396 ،
جا عه¬ی اسال ی ام عنا

)108ا باابراین ا تاوار نااا

اکمیات

رم برای برپایی اقربصشی دین خوا نو اخالق نیکن است

بر راری دین اخالق ام قااری اسااات کاه یاات ر

نیز برای ا تاوار جاا عاه اساااال ی

براامرده¬¬انو در ر  ،ورت یافتن ن ا ساحم بر راری دین ضاعفشاا ساحم با ی انو
کفر بیا اااوه اساات خوا نو ن ا را چ ین تنصاایف ی¬نمایو« :الَّذِینَ َِّ ْ َکَّ َّاهُمْ فِی الْأَرْ ِ
(الح  )41:برپاایی نماام ،پرداخات

الصا الَااةَ َ َتنُا الزَّکَااةَ َأَ َرُ ا بِاالْمَعْرُ فِ َنَهَنْا عَنِ الْمُ ْکَرِ
أََاا ُنا َّ

مکات انجا فریآااه¬ی ا ر به عر ف نهی ام کر ،نشااا ¬ده وه¬ی بر راری دین اساات
اسااات کاه باه ناا در م ین اورت دادیم تاا بتنان او نچاه

انر ام « َکَّ َّااهُمْ فِی الْاأَرْ ِ

ی¬خناه و ،انجا ده و با تنجه به یه ،اگر به ن ا
کن تی کاه بصناه او بتنان او برپاا ک او ،ناا
(طحااطحاایی ،1390 ،ج،14

ورتی دهیم که به¬ اسا ه¬ی

هر ننا

کن ات بر پاایاه¬ی دین را انتصااب ی-نماای او

 )386در ادا ه به دیگر یااتی که بر اقر ا تاوار لی بر برپایی دین

اخالق اااره دارد ،پرداخته ی¬اند
یه  80سانره¬ی هند ،به نیام آارت لن (ا) به ورت برای بر راری دین الهی ااااره دارد
ی¬فر اایاوَ« :اا َ لَنْ أَ َّ لِی بِکُمْ ُنَّةا أَ ْ ِی َِّلَى رُکْنٍ اااَاوِیاوٍ یاات حا

ی¬کاو کاه باا

ر

ر د فرسااتادگا الهی به¬صاانرت پناارانی جنا بر ¬ آاارت ،ن ایشااا طمع لنا کردنوا
در االی¬کاه پیاا حر خاوا دخترا خند را باه¬ع نا راه ال رفع نیاامااااا

عرفی کرده بند ناا

ناذیرفتاه بندناوا باابراین ی¬فراایاو« :کااش در برابر اا اماا اورتى ىداااااتم یاا ىتنانناااتم باه
تکیهگاهى استنار پ اه بحر
خاوا ناو در یاه « ََاا ِتلُنهُمْ َتَّى لَاا َتکُن َ فِتَْاوَ .یَکُن َ الاوِّینُ لِلَّاهِ

(الحقرة ،)193:باه نااالمااناا

دساتنر ی¬دهو که با داام ا خند بج گ و انر ام فت ه ،اارم اسات (طحاطحایی ،1390 ،ج،2
 )62یه با هوف بیا خرین ر له ام ج گ با اارم ی¬فر ایو :ا که ورتم و ااویو ،این
سارم ین را ام اارم بت¬پرساتی پام ک یو (جنادی لی ،1385 ،ج،9
به نا فر ا

)627ا یع ی خوا نو

ی¬دهو تا برای حارمه با ارم ایجاد جا عه¬ای تن یوی با دام ا

حارمه ک و

داااتن ورت ،رم ه¬ی چ ین ج گی اسات اگر ورت جند نواااته باااو ،نه ت ها این هوف اصا
نمی¬اند ،بلکه با ضعف کشتار نلمانا  ،انعی جویو در راه ایجاد این هوف به جند ی¬ یو
یات اجرای و د نایر صااا

ِصااا ُ فِی الْقَتْلَى
ات « :کُتِمَ عَلَیْکُمُ الْق َ

َالناارِ َوُ فَا ْ َعُنا أَیْوِیَهُمَا
َالناارِقُ َّ
ع دسات ساارقَّ « :

(المائوه )38:نیز به لز

دارنو ام نجایی که و ،عذابی ام جانم خوا نو اسات ،جریا بایو اطعانه بو

(الحقرة)178:
ورت ااااره
تر م

را اجرا
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)422ا ب ا بر یات ،جا عه¬ای که در پی اساال ی بند

نمای و (جنادی لی ،1389 ،ج،22

اجرای ا ا ر ا کا الهی است ،بایو ام ا توار کافی برخنردار بااو
-3-1-1-5حرکت و پیشرفت کشور

در بیانات یت¬اهلل خا ه¬ای ،ا توار لی ،عا لی برای رکت پیشاارفت کشاانر حناانب
ی¬ااندا چ انچه عو جند ا توار در لتی ،نشاا

رکت به سامت نز

انح ا

(بیااناات  )94/01/30قاا عام رهحری ،علم را کاه ا تاوار اسااات ،عاا ا

لت اسات

رکات بیاا

ی¬ک او

(بیانات )89/07/14
ام ار ایشاا  ،پیشارفتی که کشانر به

تکی به پایه¬ها

نیام دارد ،بایو قیقی ،عمی

اساتنانه¬های ناتحکم داخلی باااو رم ه¬ی دساتیابی به چ ین پیشارفتی ،فظ خصانصایات
انقالبی ،رکت جهادی ،عزت هنیت لی

رمب وی با بیگانگا اساات (بیانات  )94/12/20با

تنجه به س اصن عام¬له ،برای دسااتیابی به چ ین پیشاارفتی به ورت لی نیام اسااتا ام ساانیی،
لنام ی که ایشاا برای دساتیابی به چ ین پیشارفتی بیا کرده¬انو ،خند ام عنا

ا توار فرین اسات

(بیانات 96/01/01ا 85/01/01ا )77/07/26
در علن سیاسی برای پیشرفت عانی تعودی اکر اوه استا ام جمله :تغییر ام بوتر به بهتر که
در نتیجه¬ی تالش کناااش اننااا

اصاا

ی¬اااند یا به رکت ر به جلن

لنب گفته

در جا عه گنی و (اخترااهر،1386 ،

ی¬ااند یا به جلنه¬گر ااو قار عق  ،عرفت ،ا تصااد

 )93اگر در کشانری ورت صاالحی جند نواااته باااو ،سار ایه¬ها

ابع ادی

ع نی

در راه صاحی( اساتفاده نمی¬ااند ساامنوگی ااک نمی¬گیردا تی اگر افراد اعآاای جا عه گاه
فعا باا ا و کارهای صتلف

تفرق انجا ده و ،بام هم

کشاانر چ وا راااو پیشاارفت

نمی¬ک و ا اگر کارهای ساام ا ¬یافته¬ی جمعی یا بنای نیر ها ،به دسات کن ت صاا حا
ورت انجا گیرد ،سااحم تأقیر صااو چ وا
ا تصاادی بو

کن ت

بر جا عه ی¬اااند بیشااتر ا نر کال اجتماعی

جند ورت ا کا ¬پذیر نینات (اساک وری،1383 ،

)296ا ب ابراین

ی¬تنا گفت رکت ،رااو پیشارفت کشانر در ساایه¬ی اکمیتی قتور یناّ ر اسات اکمیتی
که ام ا توار کافی برخنردار باااو بتنانو ا لنیت نیام به رااو در کشانر را به درساتی بشا اساو به
فعالیت¬های نیر های رد ی اساتفاده ام ابع ادی

ع نی در راساتای دساتیابی به  ،جهت

دهو
در بررسی ح ای ر نی این حنر ،یه¬ای که بر این ا ر تصری( نمنده بااو ،یافت نشو
-3-1-2آثار خارجی

انر ام قار خارجی ،قار به¬دساات وه ام ا توار لی اساات که در خارج ام رمهای کشاانر
اعما

ی¬ااند ساحم تغییر در رفتار عملکرد د لت¬ها

لت¬های دیگر ی¬ااند این قار،

عا لی برای سااندرسااانی به کشاانر جمهنری اسااال ی ایرا اساات

نجم دسااتیابی به اهواف

افعی که رتحح با خارج ام رمها اسات ،ی¬ااند در بیانات یت¬اهلل خا ه¬ای ،این قار ااا :

تحلیل مض ون آثار اقتدار ملی در بیانات آیتاهلل

تأقیر بر اساحات ر ابح بین¬المل اسات که در ادا ه اار

تأقیر بر داامن ،تأقیر بر دیگر ل
حانی ر نی ¬ها¬ بیا

هر یک
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ی¬اند

-3-1-2-1تأثیر بر دشمن

در این بصش قصاند ام داامن د لت¬هایی ان و :ریکا ،اسارائی

برخی کشانرهای غربی،

کشانرهای سال ه¬طلم تجا مگری هنات و که ورت خند را در تآااد با اساتقال

ورت دیگر

ی¬دان و ام بو پیر می انقالب اسااال ی غام کار ناا جمهنری اسااال ی ،با اسااتفاده ام

ل

ترف وهای صتلفی برای برانوامی ،تآعیف نفنا در ناا تالش کردنو
پیشارفت¬ لت ایرا در همه¬ی ابعاد ،ایجاد نج بیواری اساال ی تنساح ایرا  ،منوه ااو
ااعارهای انقالب ،جویت رد

کنام نفقیت دانشام وا ام عنا لی اسات که ساحم ادا ه¬ی
 )190این دااام ی¬ها به اااک ¬های

دااام ی¬ها تاک ن اااوه اساات (اختری،1392 ،

تفا تی صنرت گرفته¬ استا مایت ام عراق در ج گ تحمیلی ،تر ر ،تهویو ،تحریم
کنام ا توار لی یکی ام راه¬های قابله با چ ین تنطئه¬هایی اسات ا توار لی ،عا لی برای
ایجااد باامدارناوگی در قاابا ناا اسااات باامدارناوگی باه¬ عاای تعهاو شااار باه انتقاا یاا جاامات
اسات ،در صانرتی که طرف قاب به¬صانرت
ا وا

حصاااراا بر جاامات¬های فی یاا تهاویاو

،1383

نرد تناف رفتار نک و ،اسات تمرکز این

لنب

ماانعات ام رفتاار نا لنب اسااات (علی-بابایی،

 )39فقوا تهویو م انی ع ا دارد که کشاانر تنانایی

قاابلاه باه لا را دااا اتاه بااااااو (خلیلی،1384 ،

ورت قا ت بامدارنوگی یا

 )123کشااانری کاه ام ا تاوار اورت لی

برخنردار اساات ،با ایجاد ترس ام قابله در دااامن ،سااحم صاارف اااو ا ام ادا ه¬ی تهویو
تحریم ی¬اااندا ام ساانیی دیگر ،م انی که کشاانری ام ورت کافی برای اداره¬ی خند برخنردار
بااااو ،دیگر اعما تهویو تحریم برای ساال ه¬گرا سااندی نصناهو داااات لتی که در قاب
تحریم-های داامن عاجز ناتنا ااند ام خند در انوگی رعالجی نشاا دهو ،ساحم ی¬ااند
دامن به خناستش دست¬یابو (اختری ،1392

)190

قار ا توار لی در ر ابح با داام ا ام هم¬ترین نکات در بیانات قا عام رهحری اسات که
به چ و بصش تقنایم ی-اااند :ایجاد نارا تی ،عصااحانیت ترس دااامن ،یأس عقم¬نشاای ی
داامن ،رفع دام ی تنا
بیا

قابله با  ،اکنت دامن عو سل ه¬ی ا ا در ادا ه ار هر یک

ی¬اند
نارا تی ترس داامن :ا توار جمهنری اساال ی عا لی اسات که ساحم نارا تی ،عصاحانیت

ترس داام ا

ی¬ااند ساراسایمگی نا را در پی دارد این نائله در د بصش داخلی خارجی

اب بررسای اسات :در عرصاه¬ی داخلی ،ا توار جمهنری اساال ی نجم استقال

عزت ی¬اند

تنا نفنا سال ه¬ی داام ا ام بین ی¬ر دا ام سانیی دیگر ا توار عا لی بامدارنوه اساتا یع ی
داااامن با شااااهوه¬ی جند ورت در ناا ام تعر

به

ا نااااس هراس ی¬ک و (بیانات

 )88/02/22در عرصاااه¬ی خاارجی ،هماا ¬طنر کاه در ادااه بیاا

ی¬ااااند ،ا تاوار جمهنری

260



صلنامه عل ی ت ووهشی انقمب اسممی ،س  ،9تابستان  ،99ش 33

اساااال ی الگنیی برای دیگر ل

قه ،جها

به¬طنر خا  ،ل

نجم

نااالما اسااات

بیواری اساال ی ی¬ااند (بیانات  )72/02/08این د نائله ا توار ¬ها در جها را به خ ر
ی¬انوامد
یأس عقم¬نشای ی داامن :یأس داامن ،ام دیگر قار ا توار اسات (بیانات  )87/09/24ابرام
ضاعف در قاب داامن ،نتیجه¬ای جز فز نی ضاعف نصناهو دااات لتی که ام خند ضاعف نشاا
ی¬ده و کنتاه ی¬ ی و ،نه ت ها خند را ام ااارّ ¬ها در ا ا نمی¬دارد پیر م نمی¬اااند،
بلکاه ناا را بر سااال اه¬گری م رگنیی جری¬تر ی¬کاو (بیااناات  )68/03/30ا ّاا م اانی کاه
ناا ی به کنام ا توار در خند ب ردامد ،در قاب دامن ورت ی¬یابو نا هر چه برای تآعیف
کشنر تالش ک و ،نتیجه¬ای نمی¬گیرنو ام ادا ه¬ی تنطئه¬ها أینس ی¬اننو
یأس داامن ت ها راهی اسات که جمهنری اساال ی به¬ سایله

ی¬تنانو خند را به¬طنر

کلی ام سایم داامن صان نگاه دارد (بیانات  )68/03/26م انی که داامن ام تنطئه علیه ناا
أینس اند ،نه ت ها جحنر به عقم¬نشی ی ی¬اند ام تهویو تحریم دست بر ی¬دارد ،بلکه
برای ایجاد ارتحا تالش ی¬ک وا همچ ین ی¬تنا ام کشاانرهایی که خنی اسااتعماری دارنو،
کناام ا تیام کرد (بیانات  )95/03/06این ناائله در عرصااه¬های صتلف صااادق اسااتا اگر
کشاانری ام ا تصاااد نی ،قا

در نی برخنردار بااااو ،دیگر تحریم فشااار ا تصااادی بر ا

نتیجه¬ای نوارد بی¬فایوه اساتا ب ابراین داامن ام تنطئه¬ها برای تآاعیف
ی¬اااند

کشانر أینس

جحنر به عقم¬نشاای ی ام ناضااع خند ی¬گردد در نااائ س ایاس ای علمی نیز

هما ¬طنر که ذاکرات هنته¬ای نشا داد ،به¬همین صنرت است (بیانات )95/03/06
رفع دااام ی

قابله با  :هما ¬طنر که گفته اااو ،ابرام ضااعف در برابر دااامن نه ت ها

رفع¬ک وه¬ی م رگنیی¬های نا نینات ،بلکه ساحم جری¬تر ااونشاا نیز ی¬ااند لتی که
در پی رفع تنطئه

قابله با دااام ا خند اساات ،بایو دینار نااتحکمی در قابلشااا

باابراین باه کنااام ر مافز

رار دهوا

ا تاوار نیاام دارد (بیااناات  )94/02/30کنااام اورت ا تاوار لی

به¬صانرت همه¬جانحه در علم ،نیر ی ناا ی

ت ها راه قابله با داامن عالج فشاارهای نا

است (بیانات )87/01/01
ااکنات داامن :جند ا توار در ناا ساحم ااکنات بی¬دفاعی داام ا خند دیگر ل
قه خناهو ااو  )1ااکنات داام ا ناا  :تجربه¬ی جمهنری اساال ی نمایا ¬گر این اصا
اسات که هر جا ناا ام خند ا توار نشاا داد ،داام ا با ااکنات ناجه ااونو ام ابتوای انقالب
نقش ا توار در این م ی ه شااص

بنده اساات ا توار لت سااحم اااو تا در جریا انقالب ،صااار

ریکا با ااکنات ناجه ااندا ر د قتورانه¬ی لت در جریا سافارت ریکا ،ساحم ااکنات
تنطئه¬ی نا

خل چ ا

ماساه¬ای در  13با ااو (بیانات  )78/08/12اقرات این نائله

ت ها به ا ای انقالب حو د نمی¬ااندا در تما ساا ¬ها ،نمایش ا توار لت ساحم به مانن در و
دااامن اااوا همچ ین در م ی ه¬های ج گ نر

غیر نااتقیم نیز ا توار عا لی برای اااکناات

تحلیل مض ون آثار اقتدار ملی در بیانات آیتاهلل

دااام ا اساات ا توار ر مافز

امنهای
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جمهنی اسااال ی سااحم اااکناات غر ¬ رمی¬های فکری

ک ¬فهمی¬های دااام ا اااو در گذاااته برخی در پی
ک و که اسال به نجو منوگی فردی صت

بندنو تا این با ر را در جا عه نهادی ه

است درباره¬ی ا نر اجتماعی بی¬تفا ت است

ناتکحرا برای خا نش کرد اصاال ¬طلحی نالمانا  ،نائله¬ی جوایی دین ام سایاسات را
ی¬کردناو ا ّاا ا ر م ا تاوار جمهنری اساااال ی،

ر

اااکناات دااام ا در

را خ لی کرد (بیااناات )2 )77/12/28

قه :نقش ا توار جمهنری اسااال ی ،در اااکناات تنطئه¬های ریکا،
قه نیز نمایا است (بیانات )96/09/01

صهیننینم ،ارتجاا عرب داعش در

عو تنلح دامن :نحند ا توار سحم سل ه طمع دامن در سرننات ی وه¬ی لت بلعیوه
ااو تنساح داام ا

ی-ااند غلحه ،هر تحکم دیگرا را در پی دارد (بیانات )97/03/14

اگر جمهنری اساال ی ا توار نواااته باااو ،به د را ن گی ی که در گذااته دااات ،بام ی¬گردد
ان و رژیم پهلنی که به¬دلی ضاعف ساناتی ،اساتکحار بر تما ا نر رد نالح بند ،خناهو ااو
(بیااناات )69/05/29ا همچ ین جند اورت ا تاوار ساااحام اااااوه اساااات ایرا در برابر
قی¬های داام ا تنالیم نشاند« :ناا جمهنری اساال ی رف داردا

بی¬

داردا ا تاوار داردا لاذا در قاابا

رف غیر

قی کاار غیر

داردا تنانائی

قی تنااالیم نمی¬ااااند (بیااناات

 )91/11/28تنلیم در برابر استکحار نجم ضعف ،الت تحت سل ه رار گرفتن بیش ام گذاته
ی¬ااند ع اصار ا توار انعی برای تعر

تنالح داام ا بر کشانر اساتا ب ابراین در تالاا و تا

لت ام ا توار خند دست بردارنو
اقر بر رفتار ر ابح با دااامن ،ام قاری اساات که در ر کریم نیز به

تنجه اااوه اساات

خاوا ناو در یاات میاادی نااالمااناا را باه اورت در برابر دااااماا ا ر ی¬نماایاو در یاات یکی ام
اهوافی که برای ضار رت کنام ورت بیا ااوه اسات ،ایجاد نیر ی بامدارنوه در برابر داامن
تآاعیف ر یه¬ی نا اسات غفلت ام عنا

ورت ساحم ینرش داام ا اسات (ال ناا )102:

جا عه¬ی اساال ی با کنام ا توار خند نجم ترساانو داام ا

ی¬ااندا در نتیجه¬ی چ ین

ترسی ،نا ام تصمیمات خند علیه جا عه¬ی اسال ی عقم¬نشی ی کرده

صرف ی¬اننو

یه « َأَعِوُّ ا لَهُمْ َا اسْتَ َعْتُمْ ِنْ ُنَّةٍ َ ِنْ رِبَا ِ الْصَیْ ِ ُترْهِحُن َ بِهِ عَوُ َّ اهلل َعَوُ َّکُمْ َ خَرِینَ ِنْ
دُ نِهِمْ لَا َتعْلَمُننَهُمُ اهلل یَعْلَمُهُمْ

(ارنفا  )60:ام نمننه¬های بارم ترسااانو

ایجاد بامدارنوگی در

داامن اسات خوا نو در ابتوای یه ،جا عه¬ی اساال ی را به کنام ورت ا ر ی¬نمایو در ادا ه
به دلی

ااااره ی¬ک و رجع ضامیر «ها در « ُترْهِحُن َ بِهِ َ « ،ا ا ْساتَ َعْتُمْ اسات (م صشاری

 ،1407ج،2

)232ا یع ی رم اسات نالمانا برای ترساانو داام ا خوا نو ،داام ا خند

افرادی کاه ام داااام ی¬ااااا خحر ناوارناو ،در خند نهاایات اورت را باه ¬ جند رناو در یاه 37
ساانره¬ی نم نیز چ ین تعحیری بیا اااوه اساات« :ارْجِعْ َِّلَیْهِمْ فَلَ َأْ ِتیَ َّهُمْ بِجُ ُندٍ لَا ِحَ َ لَهُمْ بِهَا
َلَ ُصْرِجَ َّهُمْ ِ ْهَا أَاِلَّوا َهُمْ صاَاغِرُ َ

یه ،خ اب آارت سالیما (ا) به فرساتاده¬ی بلقیس اسات

با تنجه به یه ،هوف ام لشکرکشی این است که دامن خند را در نضع ضعف بوانو

ورت قابله

262
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را در خند نحی و ( کار ایرامی همکارا  ،1371ج،15

)464

یاه «یَاا أَیُّهَاا الَّاذِینَ َ ُنا َاا ِتلُنا الَّاذِینَ یَلُننَکُمْ ِنَ الْکُفَّاارِ َلْیَجِاوُ ا فِیکُمْ غِلْاَاوا

(التنباو )123:ام

دیگر یاتی اسااات که به این نااائله ااااااره ی¬ک و یه به جهاد با کفار ا ر ی¬نمایو عحارت
« َلْیَجِاوُ ا فِیکُمْ غِلْاَاوا باه عاای اورت هیحات ( رائتی ،1388 ،ج،3
ر ّت (طحرسای ،1372 ،ج،5

 ،)127ساصتی فشاار (م صشاری ،1407 ،ج،2

با تنجه به یه ،نمایش ورت به داام ا
ر یه¬ ،عقم¬نشاای ی

 ،)524خالف نر ش

اطالا نا ام ا توار جا عه¬ی اساال ی ساحم ااکنات

انعی برای نا

ایرامی همکارا  ،1371 ،ج،8

 )324اسات

ی¬اااند (طحرساای ،1372 ،ج،5

127ا کار

)197

یه « لَنْ یَجْعَ َ اللَّهُ لِلْکَافِرِینَ عَلَى الْمُنْ ِ ِینَ َساحِیلاا (ال نااا  )141:به نهی ام ساال ه¬پذیری
ن ا اااااره دارد با تنجه به یه ،ن ا برای اعاده¬ی نفی سااحی به ورت نیام ونو قابله با
داامن ااکناتشاا ام دیگر قار ا توار در ر ابح با داامن اسات که در یات به
به این نئله در یاتی که رتحح به جهاد است یاتی که در خال

تنجه ااوه اسات

حنر بر راری ا یت بیا او،

اااره اوه است
-3-1-2-2تأثیر بر دیگر ملل

در جهاا ا ر م لا
همناایگی،

صتلف بر یکاویگر اقرگاذارناو این اقرگاذاری مکن اسااات در سا ا (

قه¬ای یا در گناتره¬ای بزرگ¬تر ،اره¬ای باااو در بیانات یت¬اهلل خا ه¬ای

این اقرگذاری در د بصش ی¬تنانو نقش¬ فری ی ک و:
 )1نائله¬ای که در این ع نا

اب بررسای اسات ،الگنگیری دیگر ل ام ایرا اسات (بیانات

 )84/02/11یا به عحارتی ایجاد نج بیواری اساال ی در جها الگن ااو ایرا در ا توار ساحم
تشانی

نالمانا جها به بار برد نا اساال در دنیا ی¬ااند (بیانات  )72/02/28ایجاد ا یو

در لات¬هاا خر جشاااا ام االات انفعاا  ،ام نتاای ا تاوار جمهنری اساااال ی اسااات (بیااناات
)69/04/25ا همین ناائله نجم ترس دااام ا ام ا توار این ناا اااوه اسااتا میرا بیواری
لت¬ها ساحم ااکنات نا

سایاسات¬هایشاا در

ل

ی¬ااند ا یاگری اساال ی با رکت

فکری -ساایاساای جما ¬الوین اسااو بادی

حمو ا حا رهنری غام اااو ( نچهری ،1388

 )31در ادا ه با نا انقالب اسااال ی

ورت یافتن ناا جمهنری اسااال ی ،نج بیواری

اسااال ی ادا ه یافت انقالب اسااال ی ا توار ناا جمهنری اسااال ی ،سااحم عزت ااایعیا
نالمانا در جها ااو ساحم تشانی دیگر ادیا الهی به دین خواپرساتی گردیو ( صاحا یزدی،
 ،1387صا )146-145ا چشام ا یو دیگر نلمانا به ایرا استا تآعیف ایرا سحم تآعیف
نا

ا توار کشنر ایه¬ی ا توار جها اسال است (ا یری،1395 ،
 )2کناام ا توار د لت

لت ،در جهت کمک به دیگر ل نیز ائز اهمیت اساات بیش ام

همه ساخت ا توار در نی کشنر ی¬تنانو در ا ضاا
ناا سایاسای باط

)103

قه اقرگذار بااو اگر بتنا بر لتی که اسیر

پر فشاار اسات یا لتی که دچار گرسا گی ،فقر بوبصتی اسات ،کمک کرد ام

تحلیل مض ون آثار اقتدار ملی در بیانات آیتاهلل

امنهای

263

این کاار اجتااب نمند ،گااه اسااات کنااام ا تاوار باه نااا  ،تناناایی انجاا چ ین کااری را ی¬دهاو
(بیانات )88/11/12
با بررسای یات ر کریم به¬دسات ی¬ یو که خوا نو به لز تأقیر نالمانا بر دیگر ل
تنجه نمنده اساات خوا نو ناالمانا جها را ننااحت به یکویگر ناائن

ی¬دانو جا عه¬ی

اساال ی در برابر اصاال جنا ع بشاری دفاا ام الن ظایفی داردا چ انچه مایت ام الن در
برابر ظالم به¬ع نا اصالی اساال ی است ( کار ایرامی همکارا  ،1371 ،ج،2
یات نیز به

 )28که در

تنجه اوه است

نالمانا نناحت به یکویگر نناحت به دیگر ل
َتاأْ ُرُ َ بِاالْمَعْرُ فِ َ َت ْهَنْ َ عَنِ الْمُ ْکَرِ َ ُتنْ ِ ُن َ بِااهلل

نائنل و یه «کُ ْتُمْ خَیْرَ أُ َّوٍ أُخْرِجَتْ لِل َّاسِ
( ¬عمرا  ،)110:نااالمااناا را باه دلیا

ا ر به عر ف نهی ام کر ،بهترین ا ت عرفی ی¬ک و ا ت اساال با ا ر به عر ف

ایما

نهی ام کر ،نه ت ها کشانر خند ،بلکه در گناتره¬ای بزرگ¬تر ی¬تنانو دیگر ل را نیز اصاال
ّنااا ِ َالْنِلْوَا ِ الَّذِینَ
َآااعَفِینَ ِنَ الرِّجَا ِ َال ِ َ
ُناات ْ
نمایو یه « َ َا لَکُمْ لَا ُتقَا ِتلُن َ فِی َسااحِی ِ اهلل َالْم ْ
یَقُنلُن َ رَبَّ َاا أَخْرِجْ َاا ِنْ هَ ذِهِ الْقَرْیَاوِ الاَّاالِمِ أَهْلُهَاا َاجْعَا ْ لَ َاا ِنْ لَاوُنْاکَ َلِیاّاا َاجْعَا ْ لَ َاا ِنْ لَاوُنْاکَ
آاعَفِینَ ِنَ
ناتَ ْ
نَصاِیراا (ال ناا  )75:ام دیگر یاتی اسات که به این نائله ااااره دارد انر ام « َالْمُ ْ
ّناا ِ َالْنِلْوَا ِ  ،ناالمانانی ام که بندنو که تنا
الرِّجَا ِ َال ِ َ
ج،3

 )107خوا نو نالمانا را به میّت مو

لی ،1389 ،ج،19

هاجرت نواااات و (طحرسای،1372 ،

تعصام نان ترغیم ی¬نمایو (جنادی

)515ا یع ی ناالمانا بایو ننااحت به یکویگر تعصاام غیرت کتحی

داااته بااا و نناحت به اساتغاقه¬ی یکویگر بی¬تفا ت نحااا و تالش برای رهایی ناتآاعفا
جها ام چ گا ساتمگرا جها  ،ام اهواف جهاد اساال ی اسات یه نشاا ¬ده وه¬ی لز
بند ارتش اساال ی اسات تا تنا نجات¬بصشای حر ین جها ام چ گا
باا و ( رائتی ،1388 ،ج،2

قتور

ناتآاعفا را داااته

)107

َصا الِحُنا بَیْ َهُمَاا فَاإِ ْ
همچ ین یاه¬ای دیگر ی¬فر اایاوَ ْ ََِّ « :طاائِفَتَاا ِ ِنَ الْمُنْ ِ ِینَ ا ْتَتَلُنا فَاأ ْ
َصا الِحُنا بَیْ َهُمَا
ت فَاأ ْ
بَغَاتْ َِّ ْاوَاهُمَاا عَلَى الْاأُخْرَق فَقَاا ِتلُنا الَّتِی َتحْغِی َتَّى َتفِی َ َِّلَى أَ ْرِ اهلل فَاإِ ْ فَاا َ ْ
بِالْعَوْ ِ

(الحجرات )9:انر ام «ا ْتَتَلُنا هر ننا نزاا درگیری اساااتا نه فقح نزاا درگیری

در جاگ سا اصات نحرد ( کاار اا ایرامی همکاارا  ،1371ج،22

 )167باا تنجاه باه یاه،

ناالمانا ننااحت به ا نر یکویگر ناائنل و بی¬تفا تی¬اااا ننااحت به یکویگر اب پذیرش
نینات به¬طنر خا

در یه ،ا ت اساال ی بایو بر ضاو گر ه یاغی بنای ااننو ( رائتی ،1388

ج ،9ص )178-177
هما ¬طنر که در تفاسایر بیا ااو ،با تنجه به یات اخیر ،نالمانا برای دفاا ام الن ا
نااتآااعفا جها  ،بایو ام ا توار برخنردار باا ا وا میرا اگر لت ناالما
نمی¬تنانو ام قنق دیگر ل دفاا نمایو
قنق دیگر شکالت خناهو او

را به صاا م

ورتم و نحااااو ،نه ت ها

برساانو ،بلکه خند نیز دچار تآاییع
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-3-1-2-3تأثیر بر مناسبات و روابط بین الملل

به با ر یت¬اهلل خا ه¬ای ،رم ه¬ی ارکت در فآای بین¬المل  ،جند ورت برای کشنرها
اساتا اگر کشانری ا توار نواااته باااو ،در کشااکش تصامیمات ا توارطلحی دیگر ل لگو ا
خناه او ااااو (بیااناات  )88/07/14ام سااانیی دیگر ،نقش¬ فری ی در تحنرت دنیاا
بین¬المللی به نفع ی وه¬ی ناا  ،کشانر تاریخ

جاا ع

خناهو بند برای این نقش¬ فری ی به کنام

ا توار نیام اسات (بیانات  )89/03/18جند ا توار بر ساهم ناا در اساحات بین¬المل نیز تأقیر
نااتقیم داردا به هر یزانی که ناا نی

قتور بااااو ،به هما

یزا در اسااحات بین¬المل

ساهم خناهو دااات نکته¬ای که در ای جا ائز اهمیت اسات ،در ¬ما بند ا توار اسات اگر ا توار
لی ام در

نجنااو ،خند عا لی برای تآاعیف جایگاه در عرصاه¬ی بین¬المل خناهو ااو (بیانات

)92/06/06ا برای نمننه :کنام ا توار علمی نجم سایاسات برتر دسات اری سایاسای در دنیا
ی-اند (بیانات )84/10/29
ر ابح بین¬المل به جمنعه¬ای ام ک ش¬ها

اک ش¬های اعآاا بین¬المل  ،برای تأ ین

افع دسااتیابی به صااال( دفع ضااررها ام خند گنی و ( ایی،1382 ،

 )18به عقیوه¬ی

برخی ،با جند اکمیت رکزی در کشانرها تا و دی ساتیزها بر سار ورت کمتر ااوه اسات ا ّا در
جها بین¬ا¬لمل

سایاسات خارجی ،چن

اکمیتی تمرکز جند نوارد که ورت¬طلحی کشانرها

را ک تر نمایو ،هرکشانری یات سایاسات خارجی خند را طنری ت ایم ی¬ک و که بتنانو به افع
ا یت خند در جا عه¬ی بین¬المل دسات¬یابوا ب ابراین ج گ

امعه برای دساتیابی به افع

خند در عرصاه¬ی بین¬المل  ،ا ری طحیعی اسات در این یا رئالینات¬ها به ورت
ر ابح بین¬الملا تاأکیاو دارناو باه باا ر ¬هاا اورت رکز ققا
بین¬المل اساات

¬ها ت ها راه رساایو به صاال( را تنام

افع در

عاا ا تعیین¬ک اوه-ی ر ابح

ورت ی¬دان و که ی¬تنانو ورت

طرف قاابا را هاار کاو (همن ،صا ا )52 35ا باه عال ه ،ضاااعف ا تاوار لا در ر ابح بین
فره گی نیز اقرگذار اسات اگر لتی تنهم ا توار یا اعتماد به نفس پایین داااته بااا و ،نمی¬تنان و
ارتحا

نقر

اسحی بر رار ک و ( حن ی،1398 ،

)205

در جهاا ا ر م ،هماه¬ی لا نااگزیر باه ر ابح باا دیگر لا ¬اناوا باابراین برای ایجااد ارتحااطی
نقر ،دستیابی

فظ افع خند ،بایو ام نضع ورت برخنرد نمای و برخی ام کشنرها ان و ریکا،

برای دسااتیابی به ورت

افع خند به هر کاری ر ی ی¬ رنو در این جهت ننااحت به دیگر

ل م رگنیی سال ه¬گری ی¬ک وا ب ابراین برای دساتیابی به اهواف ،افع

فظ ا یت خند

در برابر نا بایو ام ا توار برخنردار بند تی اگر کشانری بصناهو به تر ی فره گ صاحی( ب ردامد
ان و ر ا ¬گرایا برای بر راری صال( بین¬المللی ایوه¬ی خلع ساال را در جا ع بین¬المل
عملی نمایو ،به ورت ا توار نیام دارد تا بتنانو چ ین نئله¬ای را در

عرصه

ر کو

در بررسی ح ای ر نی این حنر ،یه¬ای که بر این ا ر تصری( نمنده بااو ،یافت نشو
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نتیجه¬گیری

ر کریم

ل اورت را تعل باه خاوا ناو ی¬داناو خاوا ناو را خااساااتگااه اورت عرفی

ی¬ک او ا تاوار در ر باه د بصش ماو
تقنایم¬ب وی،

آااامن تقنا ایم ی¬ااااند کاه عیاار این

¬گرایی اسات نضاع یات نناحت به ا توار ایجابی سالحی اسات یات الهی
را ضااار ری ی¬داناو ام باه¬کاارگیری ا تاوار برای ظلم

کنااام ا تاوار برای بر راری دین
تعوی نهی ی¬ک و
که ام ارکا  ،اجزا

ا توار در بیانات یت¬اهلل خا ه¬ای به یک ا و سایاسای تعل

ا ناا ی برخنردار اسات به د سا ( قیقی ظاهری تقنایم ی¬ااند که

ا تاوار ظااهری بر عنا ا اادی ا تاوار تکی اسااات ا تاوار قیقی باه عنا ا
همه¬جانحه بند

ی¬گیرد

حرّا ام ظلم¬گرایی ام یژگی¬های

دساتیابی به اهواف

ع نی در ¬مایی،

است

افع اقری اسات که ا توار لی در بیانات عام¬له در پی دارد که خند به د

بصش داخلی خاارجی تقنا ایم ی¬ااااند بصش داخلی اااااا  :بر راری ا یات ،ایجااد عزت
عامت ،بقا

قحات کشانر ،برپایی دین اخالق

تأقیر بر دامن ،تأقیر بر دیگر ل

رکت پیشارفت کشانر بصش خارجی ااا :

تأقیر بر اسحات ر ابح بین¬المل

با بررسای در یات ر کریم ،برای همه¬ی حنرها غیر ام بقا

ی¬اند

قحات کشانر ،رکت پیشارفت

کشنر ،ایجاد عزت عامت تأقیر بر اسحات ر ابح بین¬المل  ،حانی استصراج گشت
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