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تاریخ پذیرش1400/03/02 :

چکیده:
مفهوم منافع ملی یکی از کلیدیترین مفاهیم در طراحی سیاست خارجی استت رراتتتهتای معدتددی از مدتا ی
منافع ملی در عرصهی ظری و میدا ی سیاست وجود دارد رراتت آیت اهلل خامنتهای ستتت هته ایتن مفهتوم هته
عنوان یک رراتت تاثیرگذار در عملکرد سیاست خارجی جمهوری استممی ایتران ،مستللهای استت کته یتاز هته
کشف و هررسی دارد چراکه جایگاه رهتری در جمهوری اسممی جایگاه مهتم و تدیتین کننتدهای استت و اصت
 110را ون اساسی جمهوری اسممی ،تدیین سیاستهای کلی ظام را اولین وظیفته از وظتایف رهتتری هررتمرده
است که تدیین این سیاستها محدود هه سیاست داخلی توده و سیاست خارجی را یز رام میرود هته منظتور
فهم منافعملی در ا دیشهی آیت اهلل خامنهای ،ضروری است در منظری سازها گارا ه مدنای هویت ملتی را رورتن
ساخعه و تا مشخص رود کدام مدنا از هویت ملی متنای عم رهتری در سیاستت ختارجی جمهتوری استممی
هوده است آیت اهلل خامنهای هویت ملت ایران را در سه هدد هویت اسممی ،هویت ا قمهتی و هویتت ایرا تی در
ظر میگیر د همچنین این پژوهش هه هررسی این موضتو متیپتردازد کته در دیتدگاه آیتت اهلل خامنتهای ذیت
هویتهای سهگاه ،کدام منفدت از منافع ملی تامین میرود هدیهی است که افهمی و یا هتد فهمتی دیتدگاه رهتتر
ا قمب در تتیین منافع ملی جمهوری استممی ،سیاستت ختارجی ای را عیخته خواهتد داد کته هتا رویکردهتای
رهتری در سیاست خارجی معفاوت است و در عیخه سیاست در ری گذاری مورد ظتر حرکتت خواهتد کترد
هدف این پژوهش دست یافعن هه ارتتاط هویت ملی و منافع ملی در ا دیشهی آیتت اهلل خامنتهای ،هررستی تتاثیر
هویت ملی هر منافع ملی در گاه ایشان است و هایعا دریافت مدنایی از مفهوم منتافدی ملتی استت ستوا اصتلی
این پژوهش این است که :راهطه هین مفهتوم هویتت ملتی و منتافع ملتی در منظومته فکتری آیتت اهلل خامنتهای
چیست؟ و سواالت فرعی عتارتند از :اهداد هویت ملی از منظر آیت اهلل خامنتهای چیستت؟ ارتتتاط اهدتاد هویتت
ملی ها اهداد منافع ملی کدام است؟
واژگان اصلی :هویت ملی  ،منافع ،منظومه فکری ،آیت اهلل خامنه ای
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مقدمه
بیان مسئله
مخمو پژوهشهای ا خام رده در ارتتاط ها این موضو را میتوان در رالب دو دسعه کلتتی تقستتیم
مود :الف پژوهشهایی که ها تاکید هر معغیر هویت ملی در دیدگاه آیت اهلل خامنتتهای ا ختتام رتتدها تتد
ب پژوهشهایی که ها تاکید هر معغیر منافع ملی در دیدگاه ایشان تدوین و گارش رتتده استتت دستتعه
سومی از پژوهش را یز میتوان معصور هود که هه تلفیق دو معغیر هویت ملی و منتتافع ملتتی در دیتتدگاه
آیت اهلل خامنهای توجه کنند که این و رویکرد کمعر مورد توجه ررار گرفعتته استتت و وجتته تتوآوری
پژوهش حاضر در هررسی ستت این دو معغیر است در ادامه هه هرخی از این آثار اراره میرود:
مرردی زاده ( )1396در مقاله "مولفه های هویت استتممی و ایرا تتی در ا دیشتته آیتتت اهلل خامنتتهای"،
مولفههای تشکی دهنده هویت اسممی در ا دیشه آیت اهلل خامنتتهای را رتتام اععقتتادات ،ارزشهتتای
اسممی ،اعیاد اسممی و مراسم و مناسک اسممی و مولفههای هویت ایرا ی یتتز رتتام زهتتان فارستتی،
سرزمین ،تاریخ ،عید وروز ،پورش و مدماری ایرا ی میدا د وی هیان میکنتتد کتته در تشتتکی تمتتدن
وین اسممی ،هر دو هخش تاثیرگذار هسعند ،لکن سخنی از منافدی در میان یست
صولعی و کم عر مهرجردی ( )1398در مقاله "هویت فرهنگی هه مثاهه گفعمان دفتتاعی در ظتتام فکتتری
آیت اهلل خامنه ای(مدظله)" ،هیان میکنند که یکتتی از راههتتای پتترداخعن هتته مستتهله هویتتت در ایتتران،
هررسی ا دیشههای فکری ،فرهنگی و راهتردی در فضای سیاسی و اجعمتتاعی جامدتته ایرا تتی استتت و
در این هسعر هه هررسی ا دیشههای فرهنگی آیت اهلل خامنهای میپرداز د ویستتندگان الگتتوی فرهنگتتی
آیت اهلل خامنهای را الگویی اسمم گرا میدا ند
افعخاری و زهت ( )1393در مقاله " اسیو الیسم و هویت ملی در ا دیشه حضتترت آیتتت اهلل خامنتته-
ای" ،هه تحلی دیدگاه مقام مدظم رهتری ،درهاره اسیو الیسم و هویت ملی میپرداز د از دیتتدگاه آ تتان
آیت اهلل خامنهای ،هرای همه مسلما ان عموه هر هویت ملتتی ،هتتویعی کتتمن تتتر و فراملیعتتی یتتز راتت
هسعند که مطاهق گفعمان اسممی از آن در ذی الگوی امت اسممی یاد میرود آ تتان ستتاخت دو الیتته
ای را در تحلی هویت در ا دیشه آیت اهلل خامنهای رناسایی کرده و ها اسعفاده از این الگتتو ستتتت هتته
تتیین مناستات هین هویت ملی و هویت اسممی اردام مودها د.
طتاطتاتی و حخازی ( )1395در مقاله "حفظ هویتتت استتممی و امنیتتت هستتعی رتتناخعی در سیاستتت
خارجی جمهوری اسممی ایران از منظر مقام مدظم رهتری" ،هیان میکنند که تحلی محعتتوای کمتتی و
کیفی هیا ات آیتاهلل خامنهای شان میدهد که چهتار اصت حفتظ هویتت ظتتتام استتتتممی ایتتتتران،
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های غیرمحارب ،مهم ترین اصو سیاستتت ختتارجی جمهتتوری استتممی ایتتران در ا دیشتته آیتتت اهلل
خامنهای هسعند که در میان آ ها حفظ هویت ظام استتممی ایتتران ،هتته طتتتور راهتتت تتتتوجهی حتتتاتز
اهمیت هاالتری است
گوهریمقدم و فیضی ( )1397در مقاله "هررسی مفهوم هویتت و منتتافع ملتی و راهطتته هتین آنهتتا در
ا دیشه مقام مدظم رهتری (مدظلهالدالی)" ،یکی از مهمترین متا ی رک دهنتتده هتته سیاستتت ختتارجی
یک کشور را و گاه و تدریف ختگان و مسلوالن از منافع ملی میدا ند در ا دیشه آیتتت اهلل خامنتته-
ای مدنیدار ردن منافع ملی در تطاهق آن ها هویت است و اگر منافدی د تا رتتود کتته جتتدا از هویتتت
هارد موجب هیهویعی خواهد رد
رویکرد پژوهش حاضر در ستت سنخی منافع ملی و هویت ملی در چتتارچوب ستتازها گارا ه در آثتتار
موجود مورد توجه ررار داده شده است و از این هاب اثر رویکردی وین را اتخاذ کرده است
 .2مبانی نظری و مفهومی
2ـ .1چارچوب مفهومی
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فتتی ظتتام ستتلطه ،حمایتتت از مسعضتتدفان در هراهتتر مسعکتران و رواهط صلح آمیتتز هتتا دولتتت-

ها توجه هه تددد مدا ی و تداریف پیرامون مفاهیم علوم ا سا ی و هتته جهتتت مشتتخص و مدتتین متتودن
منظور ویسندگان از مفاهیم پایهی پژوهش الزم است که این تدریف و تتیین رود
2ـ1ـ .1هویت
هویت در چارچوب سازه ا گاری ،هر ارزشها و مدا ی مورد رتو یتتک هتتازیگر سیاستتی داللتتت دارد
و ت هویت را «خصوصیعی در کنشگر یتمند» میدا تتد کتته «موجتتد تمتتایمت ا گیزرتتی و رفعتتاری»
است (مشیرزاده )1388 :هناهراین میتوان گفت هویتتت همتتان فهتتم کنشتتگر از ختتود استتت اهمیتتت
موضوعات هویعی از رتی هنخارها و ایدهها هه این علت است که سازهاگاری تصور میکند هویتتتهتتا
هه صورت هالقوه هخشی از رویههای روام هخش کشتتور هتتوده و کتتنشهتتای داخلتتی و ختتارجی از آن
شلت میگیر د ( )Smith, 2001: 213هویتها پایه و اساس منافع هستتعند و کشتتورها هتتر متنتتای
هویعی که هرای خود تدریف میکنند منافع خود را تدیین میکنند (دهقا ی فیروزآهادی)45 :1396 ،
2ـ1ـ .2هویت ملی
هویت یک حس اجعماعی است ،هر چند میتوان از هویت فردی یتتز ستتخن گفتتت امتتا در سیاستتت
خارجی ،هویت مشخصهی دولتها هر رمرده میرود و از آن هتتا عنتتوان هویتتت ملتتی یتتاد متتیرتتود
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(اسمیت )184 :1391 ،هویت ملی خواسعگاه منافع ملی هر کشور است ،سیاستتت کشتتورها در ختتم
رک میگیرد هلکه هرآمده از معغیرهای فرهنگی ،تاریخی ،جغرافیایی ،ارعصادی و اجعماعی هر کشتتور
است که مخمو این معغیرها هویت ملی یک ملت را رک میدهند هویت ملی همتتا طور کتته وجتتود
منافع را توضیح میدهد فقدان و غیاب منافع ملی را یز تتیین میکند(دهقا ی فیروزآهتتادی)45 :1396 ،
هویت ملی پیشران فهم هسیاری مفاهیم پایه از جمله سیاست خارجی استتت و در وارعا گارا تته تتترین
ظامهای سیاسی یز قشی جدی در سیاستورزی را ایفا میکند
2ـ1ـ .۳منافع ملی
مفهوم رایج و معداو منافع ملی از دو واژه «منفدت» و «ملّیت» تشکی رده استتت کتته هتتر دو در یتتک
مکعب ها جهانهینی ،ا سان رناسی و ظام مدرفت رناسی معفاوت از ا دیشهی اسممی خلق گشتتعها تتد
مفهوم منافع ملی ما ند هسیاری از مفاهیم رایتتج در علتتوم ا ستتا ی مفهتتومی مشتتخص و کتتامم رورتتن
یست هلکه در منظر و دیدگاه مکاتب فکری ،گو اگون تدریف متتیرتتود حاکمیتتت رویکتترد ستتتی-
گرایا ه در ا دیشمندان غرهی این حوزه ،امکان توافق هر تدریفتتی یکستان از ایتتن مفهتتوم را متتا ع رتتده
است (محمدیسیرت )59 :1396 ،منافع ملی عمدتا در دو مدنا هتته کتتار متتیرود ،او هتته عنتتوان یتتک
مفهوم تحلیلی هرای تتیین سیاست خارجی کشورها و متنایی هرای تصمیم گیری در سیاستتت ختتارجی
است و دوم هه عنوان هه عنوان اهزار خطاههای و جدلی هرای توجیه سیاستتت ختتارجی و موجتته جلتتوه
دادن کنشها است (دهقا ی فیروزآهادی )204 :1395 ،جمدی از مهمتتترین تدتتاریف موجتتود از منتتافع
ملی عتارتند از:
حفظ تمامیت ارضی (هرو ینگ )182 :2007 ،خواستتعهی تصتتمیمگیر تتدگان مرکتتزی (کراستتنر:1987 ،
 )54خیر مشعرک (کلینعون )72 :1379 ،ا دیشهی سیاسی دولتتتهتتا و رژیتتمهتتا (آرون )89 :1967 ،و
مخموعهی ررایط و امکا ات یک جامده (پم و  10 :1988و )11
2ـ1ـ .۴سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران
سیاست خارجی هر کشور عتارت است از راهترد یا ررعه طراحی ردهی عم که هتته وستتیله تصتتمیم
گیر دگان یک دولت در مقاه دیگر دولتها و واحدهای هین المللی هه منظور اهداف مشخص اعمتتا
میرود (پم و  )6 :1988ایوا ز و یو هام سیاست خارجی را فدالیعی میدا ند که کتتنشگتتران دولعتتی از
طریق آن عم میکنند ،عکس الدم شان میدهند و تدام دار د (ایوا ز)278 :1381 ،
مهمترین وجه تمایز جمهوری اسممی ،ایدتولوژی مشروعیت هختتش آن یدنتتی استتمم متتیهارتتد هتته
گو های که جمهوری اسممی خسعین دولت ملّی پس از وسعفالیا است که هتتر استتاس دیتتن و متتذهب
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سیاست خارجی و هه رواهط هین المل آن در عرصه جها ی یز رک میدهد از ایتتن رو ،در تحصتتی
سیاست خارجی جمهوری اسممی ایتتران هتتر دو وجتته م ّلتتی و استتممی آن را هایتتد متتد ظر رتترار داد
(دهقا ی فیروزآهادی 483 :1390 ،و )484
2ـ .2چارچوب نظری
مفهوم منافع ملی در چارچوبهای ظری موجود یک مفهوم مادی است طتد ًا آ چه ما از مفهوم منتتافع
ملی در ا دیشهی آیت اهلل خامنهای جسعخو میکنیم منطتق ها چارچوبهای ماتریالیسعی توده و لذا هتته
چارچوب ظری یاز داریم که ویژگیهای زیر را رام هارد:
• این چارچوب رویکردی صرفا مادی و غیر مدنایی هه ا ستتان دارتتعه هارتتد و او را موجتتودی
مدنا ساز و مدنا پذیر هدا د متا ی اسممی و منفدت ملی هر دو رتتالتی از مدتتا ی و ارزشهتتا
هسعند
• چارچوهی هارد که در آن تصمیمگیر خود مدناسازی دارتتعه و در تدامت هتتا ستتاخعار سیاستتت
داخلی و هین المل ه همچون مارین ،هلکه هر اساس ارزشهایش تصمیم میگیرد
• چارچوب مطلوب هاید سیاست خارجی را تاهدی از یک ظام ارزری و هنخاری هدا تتد کتته در

مقالۀ پژوهشی تحلیل محتوایی نسبت هویت ملی و/...حسین محمدی سیرت و همکاران

پایه گذاری رده است ماهیت و هویت اسممی جمهوری اسممی ایران ،هما نتتد سیاستتت داخلتتی هتته

هسعر اجعماعی و ظام مدنایی هر کشوری تدریف میرود
• هه تاثیر ساخعارهای اجعماعی و فرهنگی در سیاست هین المل توجتته دارتتعه هارتتد و ستتاخعار
سیاست هین المل را محیط مخزا و هیارتتاط از ستتاخعارهای اجعمتتاعی و فرهنگتتی ترستتیم
نماید
• و همچنین چارچوب روری هاید رات هه تدام سیاست داخلی و سیاست خارجی هارد
هر اساس این مدیارها گار دگان از چارچوب ظری سازه ا گاری اسعفاده هردها د ،زیرا ایتتن چتتارچوب
از جهاتی زدیکترین چارچوب ظری هه مدیارهای مذکور است
رویکرد سازها گاری در میان ظریههای ا عقادی رواهط هینالمل دستتعه هنتتدی متتیرتتود ستتازها گتتاری
منعقد مارین ا گاری ا سان و ظم پذیری هیروح ا سان در گفعمانهای خردگرا استتت و تتتمش دارد او
را دارای رفعاری اری از هدف و منظور ختتام مدرفتتی مایتتد ظتتام ارزرتتی و هنختتاری هتتازیگران
سیاست خارجی در رویکرد سازه ا گارا ه مورد توجه جدی است و هتتر ختتمف رویکردهتتای رورتتی
دوره مدر یعه ارزشها و هنخارهای درو ی رتتده را ادیتتده متتیگیتترد در وارتتع ظریتته ستتازها گتتاری
ظریهای رویکردی پست مدرن است که هژمو ی رویکردهای پوزیعیویسعی هه ا ستتان را متتیپتتذیرد و
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جتر ری ردگی هازیگر عرصه سیاست خارجی را زیر سوا میهرد (محمدیستتیرت 115 :1396 ،و
)116
 .۳روش
این پژوهش ها اسعفاده از روش تحلی محعوا صورت گرفعه است روش تحلیت محعتتوا هتتم در زمتتره
روشهای گردآوری مناهع و هم در تحلی مناهع مورد اسعفاده ررار میگیرد (ستتید امتتامی)375 :1386 ،
تحلی محعوا روری کمی متعنی هر دادههای راه مشاهده و راه محاسته همچتتون واژههتتا ،جملتتههتتا و
عتارتها است (وان دایک )1 :1387 ،هه عتارتی دیگر تحلی محعتتوا مخموعتته فنتتون تحلیت ارتتتتاط
است که هرای توصیف پیام و روشهای منظم عینی هه کار میرود (راتدی )1395 :ما در این پتتژوهش
ها اسعفاده از روش تحلی محعوای مقولهای ،از کلیدواژههایی در هیا ات آیت اهلل خامنهای آغتتاز کتتردیم،
سپس از آن کلید واژهها هه مفاهیمی دست یافعیم و در هایت از مفاهیم مقتتوالت را استتعخراد کتتردیم
مقوالت اسعخراد رده در وارع همان ستت هویت ملی و منتتافع ملتتی در دیتتدگاه آیتتت اهلل خامنتتهای
هسعند

کلید واژه

مفهوم

مقوله

مودار رماره  :1ارتتاط ساخعاری روش تحلی محعوا
در این پژوهش دادهها از طریق مراجده مسعقیم هه هیا ات آیت اهلل خامنهای از سا  1368تتتا  1399هته
دست آمده است تقسیم هندی مفهوم هویت هر سه مقوله هویتتت استتممی ،هویتتت ا قمهتتی و هویتتت
ایرا ی ،عینا تقسیم هندی آیت اهلل خامنهای از مفهوم هویت است ( )1393/02/30در ایتتن پتتژوهش هتته
دلی معن محور هودن در موارد معددد عین هیا ات آیت اهلل خامنهای آورده رده است که همفاصله پتتس
از متتتعن ،تتتتاریخ ستتتخنرا ی یتتتز ذکتتتر رتتتده و منتتتتع تمتتتامی ستتتخنرا یهتتتا ستتتایت
 https://farsi.khamenei.ir/است
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منافع فرهنگی

منافع سیاسی

منافع اقتصادی

A

هویت اسالمی

A1

A2

A3

B

هویت انقالبی

B1

B2

B3

هویت ایرانی

جدو رماره  :1تقسیم هندی هویت ملی و منافع ملی
 .۴منافع ملی در رویکردی هویتی
گفعه رد که مفهوم منافع ملی در دیدگاه وارعگرایا ه ،مفهومی مادی است ،اما در رویکرد ستتازها گتتاری
منافع ملی صرفا مفهومی مادی محسوب میرود ستتازها گتتاران هتتر اهدتتاد متتادی و غیرمتتادی حیتتات
اجعماعی تاکید دار د (مشیرزاده )325 :1399 ،سازها گتتاران هویتتتهتتای ملتتی را هرآمتتده از ستتاخت-
هندهای اجعماعی میدا ند و منافع ملی را هرآمده از اععقادات مشعرک و هین االذها ی یک ملت میدا نتتد
(روام )222 :1397،آیت اهلل خامنهای هویت ملت ایران را هویعی سه گا ه میدا ند هویعی که در طتتو
تاریخ صورت گرفعه و امروز وجه مشخصه ملت ایران از دیگر ملت هاست
هویتهای سهگا های که آیت اهلل خامنهای هرای ملت ایران هر میرمار د عتارتنتتد از :هویتتت استتممی،
هویت ا قمهی و هویت ایرا ی یا هویت ملی ایشان در هند سیزده پیام اهمغ سیاستهای کلی جمدیتتت
هه صراحت از هویتهای سه گا ه جامده ایرا ی تتام هتتردها تتد و هتتدف از اهتتمغ سیاستتتهتتای کلتتی
جمدیت را "تقویت مؤلفههای هویتهخش ملی (ایرا ی ،اسممی ،ا قمهی) و ارتقا وفتتاو و همگرایتتی

مقالۀ پژوهشی تحلیل محتوایی نسبت هویت ملی و/...حسین محمدی سیرت و همکاران

C

C1

C2

C3

اجعماعی در پهنه ستترزمینی هتتویژه در میتتان مرز شتتینانن و ایرا یتتان ختتارد از کشتتور" ()1393/02/30
دا سعها د
هرای فهم منافع ملی در جمهوری اسممی در دیدگاه آیت اهلل خامنهای هاید هویتتت ملتتی را تدریتتف و
سپس هر اساس آن منافع ملی را تدریف کرد ایتتن رویکتترد هتتا رویکتترد ظتتری پتتژوهش حاضتتر کتته
رویکردی سازها گار ه است تطاهق دارد هویت ملی عناصری دارد که ایشان مهمتتترین ایتتن عناصتتر را
اینگو ه هر میرمار د:
"ما ملّعی هسعیم مسلمان ،ریشهدار در تاریخ ،و ا قمهین این هو ّیت ما است مسلما ی ما ،عمق تتتاریخی
ما ،و ا قمهی هودن ما سه عنصر اصلی است که هو ّیت ملّت ما را تشکی میدهتتد ایتن ستته را تایتد از
ظر دور هداریم" ()1396/3/22
سه عنصر اسمم ،ریشهداری در تاریخ و ا قمهی هودن ،عناصر مقوم هویت ایرا یان است که منتتافع ملتتی
را هاید معناسب ها آن ترسیم مود ،هر یک از این عناصر یز این گو ه تدریف میرود:
• اسالم:
"اسممی هودن ما یدنی ارزشها و اصو اسمم ،تشکی دهندهی هو ّیت ما است "
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• انقالب:
ی عمیقتی کتته هتتا تکیتهی هتته
"ا قمب هخش مه ّمی از هو ّیت ما است ا قمب یدنی آن حرکت تحتوّل ِ
اسمم توا ست وضد ّیت کشور را عوض کند و یک رلم مه ّم آن ،این هود که م ّلتتت را از حارتیه هیترون
آورد ،وارد معن ادارهی کشور کرد » هناهراین "هر آن چیزی که ها این هو ّیتت در تدتتارض هارتتد ،منتتافع
م ّلی یست ،ولو ما تصوّر کنیم که این یک سودی است هرای ملّت یا منفدعتی استتت هتترای م ّلتتتن تته،
هرچه ها اسمم ما ،ها ا قمب ما ،ها گذرعه و ساهقهی تاریخی دیرینهی ما ،مدارضتته دارتتعه هارتتد ،جتتزو
منافع م ّلی ههحساب میآید "()1396/3/22
• ریشه تاریخی:
ی ما در تاریخ یدنی یروهای ا سا ی متتا در طتتو تتتاریخ ،دارای افکتتار هلنتتدی هودها تتد  -در
«ریشهدار ِ
هخشهای مخعلف :در فلسفه ،در علتتم ،در ف ّنتتاوری  -و در طتتو تتتاریخ ههحستتب مورد ّیتت زمتتا ی،
کارهای هزرگی را ا خام دادها د و هه هشر ّیت حرکت دادها د »
 .1-۴حراست رهبری از منافع ملی
آیت اهلل خامنهای هه عنوان ولی فقیه و یک مرجع تقلید و در جایگاه یک رهتتتر دینتتی هارهتتا هتتر حفتتظ
منافع ملی اراره و حراست و حفظ منافع ملی مردم ایران را هه عنوان یک ارزش متتورد ارتتاره دارتتعه و
مهموریت خویش رلمداد کرده است:
"هنده از هر اردامی که چه دولت ،چه مخلس رورای اسممی درجهت منتتافع متتردم و گشتتایش امتتور
مردم ا خام هدهند ،ج ّد ًا دفا میکنم و از آن حمایت میکنم مهم این استتت کتته ا ستتان احستتاس کنتتد
کاری دارد ا خام میگیرد که هرای منافع ملّی مفید و الزم است"( )95/1/18
م هتته
مفهوم منافع ملی از منظر یک رهتر ایدتولوژیک و یک جایگاه مذهتی در جمهوری استتممی کتتام ً
رسمیت رناخعه رده است و ه تنها پذیرفعه رده است هلکه یتتک مهموریتتت و ارزش استتت کتته هایتتد
م تطاهقی در عرصهی عملیاتی و اجرایتتی جمهتتوری استتممی
حفظ و ترویج گردد و گویای ستعی کام ً
ایران از ستت منافع ملی و متا ی اسممی است
 .2-۴انقالب اسالمی و احیای منافع ملی
یکی از آثار ا قمب اسممی و وجوه ممیزه دوره رتت و هدتتد از ا قتتمب استتممی از دیتتدگاه آیتتت اهلل
خامنهای ،تآمین منافع ملی مردم ایران است هه عقیدهی ایشان ا قمب اسممی موجتتتاتی را فتتراهم کتترد
که منافع رخص و ساخعار پادراهی و منافع هیگا گان ،از مهموریت حاکمیت ختتارد و منتتافع ملتتت در
رأس توجه ررار گیرد
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دهههای هدد ،از این سنگرها اسعفاده میکرد د هرای دوام سلطهی خودران هر این کشور ا قتتمب آمتتد
و هه دست جوانهای خودش این سنگرها را تخریب کرد ،منهدم کرد و هه جای آن ،ستتنگرهایی هتترای
حفاظت از ا قمب و هرای حفاظت از جمهوری اسممی و منافع م ّلی ههوجود آورد"( )1395/1/1
آیت اهلل خامنهای مدعقد است که ا قمب اسممی موجب ایخاد هویعی جدید و در عیختته هتتاز تدریتتف
منافع ملی در ایران گردید و هازگشت هویت ملی ایرا ی هتتر اثتتر ا قتتمب ،پتترداخعن هتته منتتافع ملتتی را
حقیقیتر و ممکن مود" :یکی از کارهای هزرگ ا قمب اسممی همین استتت کتته یتتک هتتویّعی هتترای
ملّت تدریف کرد و هر آن پافشاری کردن منافع م ّلتتی را هراستتاس آن استتعخراد کتترد و استتعنتاط کتترد و
ترسیم کرد و تصدیق کرد و د تا کرد"( )1396/3/22
 .۳-۴چیستی منافع ملی جمهوری اسالمی ایران
هه اععقاد آیت اهلل خامنهای منافع ملی مفهومی است کتته هتتر استتاس ارعضتتاتات هتتویعی هتتر جامدتتهای
تدریف میرود و مفهومی یست که در خم و یا از هیرون هر جامدهای تحمی گردد هلکه منتتافع ملتتی
زما ی منافع حقیقی ملعی است که معناسب ها هویت ملی آن جامده تدریف گردد و منافع ملی تتتاهدی از
هویت ملی آن جامده است:

مقالۀ پژوهشی تحلیل محتوایی نسبت هویت ملی و/...حسین محمدی سیرت و همکاران

"در اینخا سنگرهایی ههوجود آورده هود د که ا ّو رژیم ا گلیس ،هدد رژیم آمریکا در سا های هدتتد یتا

ی م ّلتتت ایتران در
"منافع م ّلی آنورعی منافع م ّلی هسعند که ها هو ّیت م ّلی ملّت ایران ،هتتا هو ّیتت ا قمهت ِ
تدارض تارند آنورعی منافع وارد ًا منافع م ّلی هسعند که ها هو ّیت ملّت در تدارض تارند ،وَالّا آ ختتایی
که ما چیزی را ههعنوان منافع م ّلی در ظر میگیریم لکتتن هو ّیتت م ّلتی را پایمتتا میکنتیم ،رطدت ًا ارتتعتاه
کردهایم ،این منافع م ّلی یستن منافع م ّلی هایسعی ها هو ّیت م ّلی تطتیق داده هشود ،ه اینکه هو ّیتت م ّلتی
تاهع منافع م ّلی ررار هگیرد ،که رهر ًا منافع تخ ّیلی است"()1396/3/22

منافع
ملی
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مودار رماره  :2عناصر هویت ملی از منظر آیت اهلل خامنهای
 .5تحلیل محتوایی منافع ملی در رویکردی هویتی
در رویکرد مخعار پژوهش منافع ملی در ستت ها اضم هویعی مدنتتا مییاهتتد لتتذا در ایتتن هختتش هتته
تحلی محعوایی هویت ملی و منافع ملی پرداخعه رده است
 .1-5هویت اسالمی
هویت اسممی ملت ایران در طی ررنهای معمادی و در همراهی ایرا یان ها پیتتام استتمم تقویتتت رتتده
است هه اععراف همه مطلدین ،ایرا یان خدمات ارز ده و فوو الدتتاده و غیتتر راهت توصتتیفی هتته تمتتدن
اسممی دارعه و در ترری و تدالی این دین و شر آن ،هیش از سایر مل مسلمان کوریدها تتد (مطهتتری،
 )48 :1390امروزه یز هویت اسممی یکی از اصلیترین مشخصتتههتتای تدریتتف منتتافع ملتتی استتت
ارزشها و آرمانهای اسممی ملت ایران در جهت گیریهای سیاست ختتارجی قتتش متتوثری دارتتعه
است دفا از آرمان ملت فلسطین ،مقاومت در هراهر سلطهگتتری کشتتورهای غرهتتی در ستترزمینهتتای
اسممی و جایگاه اخمو در سیاست از جمله تاثیرات هویت اسممی هر منتتافع ملتتی هستتعند در ادامتته
تاثیرگذاری هویت اسممی هر سه سطح از منافع ملی یدنی منافع فرهنگی ،سیاسی و ارعصتتادی هررستتی
رده است
5ـ1ـ .1هویت اسالمی و منافع فرهنگی
در کلیدواژههای هیا ات آیت اهلل خامنهای هه دو مفهوم مهم هر میخوریم ،یکی اهمیت فرهنگ استتممی
و دیگری حرکت هه سمت جامده مومنا ه در این زمینه هاید گفت که اسمم هه عنوان دینتتی فرهنگتتی و
تمد ی دارای هویت فرهنگی است راید هعوان هویت فرهنگی اسمم را یکی از رویتتترین مقتتومهتتای
زیست و حیات اسممی هررمرد آیت اهلل خامنهای همواره هر این کعه توجه دارعها د که هتترای حفتتظ
منافع فرهنگی ،هاید هه ارزشهای اسممی توجه رود و تمش رود تا روحیتتهی ایمتتا ی متتردم تقویتتت
رود ایشان در اهمغ سیاستهای کلی ظام در امور امنیت فضای تولید و تتاد اطمعات و ارتتاطتتات،
یکی از اهداف تشکی این هاد را حفتتظ فرهنتتگ و هویتتت استتممی -ایرا تتی و ارزشهتتای اخمرتتی
( )1389/11/29هیان میکنند لذا ترویج ارزشهای اسممی هه عنوان یکتتی از منتتافع ملتتت ایتتران ،هایتتد
مورد توجه ررار گیرد و تاید اجازه داد که درمن از طریق فتتوذ فرهنگتتی ،هاورهتتای دینتتی متتردم کتته
یکی از عوام ردرت جمهوری اسممی است را تضدیف کند
کلید واژه

مفاهیم

هدف درمن در زمینتته فرهنتتگ ،اهمیت فرهنگ اسممی
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مقوله
ترویج ارزش های اسممی

ایمان مردم است

استتتعقم فرهنگتتتی در ستتتتک مومنا ه
ز دگی اسممی است
رداتر اسممی ،سنگرهایی هتترای
حفاظتتت از منتتافع جمهتتوری
اسممی است
ارتقا فرهنتتگ هتتا سیاستتعگذاری
درست و پیگیری مسعمر ممکتتن
خواهد رد
رهادتطلتیها و متارزهی متتا هتتا
طاغوت از همین منترهتتا رتترو
رد
رتتدار استتممی هتترای حیتتات
مدنوی جامده ضروری است

مقالۀ پژوهشی تحلیل محتوایی نسبت هویت ملی و/...حسین محمدی سیرت و همکاران

حرکتتت هتته ستتمت جامدتته

در زمینتتهی فرهنگتتی ،هایتتد هتته
جتته
تقویتتت روحیتتهی ایمتتان تو ّ
رود.
ایمان مردم ،ررط تقویتتت پایتته-
های فرهنگی
جدو رماره  :2هویت اسممی و منافع فرهنگی
 .2-1-5هویت اسالمی و منافع سیاسی
تشکی ظام سیاسی هر پایه والیت فقیه هیا گر تفوو هویت اسممی هر هویت اسیو الیستتعی هتتود ظتتام
سیاسی جدید هر ظریه والیت فقیه اهعنا دارت که حتتق حاکمیتتت و راوعتتد حاکمیتتت را در گفعمتتان
توحیدی تتیین می مود (محمدیسیرت )233 :1399 ،و شتتا ی از آمیخعگتتی سیاستتت و دیا تتت هتتود
دریچه اصلی اثرگذاری هویت اسممی هر منتتافع سیاستتی ظتتام فقهتتی استتت اصت مصتتلحت ،اصت
وجوب حفظ ظام و حرمت اخعم ظام ،اص عدالت و راعده فی ستی از مهتتمتتترین مفتتاهیم تتتاثیر
گذار هر منافع سیاسی هسعند که همگی اری از تاثیر پذیری منافع سیاسی از هویت اسممی هسعند
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آیت اهلل خامنهای هیان میکنند که درمن ها حکومت متنعی هتتر استتمم مختتالف استتت ،زیتترا استتمم در
مقاه مسعکتر سر فرود میآورد ایشان هیان میکنند که "امروز د یای اسعکتار همه ها هم یکتتی رتتد د،
جمع رد د ،هرای اینکه این هویت را ا کار کنندن هرای اینکه هویت اسممی ملت متارز و رهرمان ایتتران
را هه ا زوا هکشا ند" ( )1390/07/23پس از ا قمب اسممی ،اسعکتار ستتعیزی و جهتتانگرایتتی استتممی
ملت ایران توا ست جایگاه ایران را هه عنوان یک کشتتور آزادیختتواه و عتتدالت طلتتب در ستتطح هتتین
المللی تثتیت کند در همهی سا های پس از ا قمب ،حفظ ظام اسممی همواره اصلیترین هتتدف در
تدقیب منافع ملی هود یکی از قاط اود اثرگذاری هویت اسممی هر منتتافع سیاستتی در جنتتگ هشتتت
ساله صدام علیه ایران هود در دوران دفا مقدس ا گیزهی عمدهی رزمندگان هرای حضور در جتهتتههتتا
حفظ ظام و ا قمب هود
کلید واژه

مفاهیم

مقوله

دفا از آرمان ملت فلسطین

سیاست اخالقی

لزوم حفظ ظام اسممی

ررکت در ا عخاهات یک تکلیف مقاومت در برابر مستکبر
ررعی است.

مقاومتتت در هراهتتر ستتلطهگتتری سیاست ورزی دینی
آمریکا
هرکس عمرهمند هه امام حستین
است ،یدنی عمرهمند هتته استتمم
سیاسی است
اتحاد جهان اسمم ،سخه رتتوی
ردن مسلما ان است
سیاست فریب ،مطلتتوب استتمم
یست
تقوای سیاسین یدنی هر کس که
در کار سیاست است ،ها مستتات
سیاسی صتتادرا ه و دردمندا تته و
از روی دلسوزی هرخورد کند
سیاستتت یدن تی ادارهی درستتت
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آمیختگی سیاست و دیانت

اسعکتار سعیزی
جهان گرایی اسممی

سیاستتت متتا هایتتد دیندارا تته و
پرهیزگارا ه هارد
دین اسمم -هلکه همتتهی ادیتتان
الهی -سیاست و علم و ز تتدگی
و مستتات اجعمتتاعی را در متتعن
خود دار د.
جدو رماره :3هویت اسممی و منافع سیاسی
 .۳-1-5هویت اسالمی و منافع اقتصادی
هرخی مدعقد د در عصر جها ی ردن ،ارعصاد فراملی و تخارت جها ی توا سعه است رواعد ختتود را هتتر
ارعصاد جها ی تحمی کند ،و مرزهای هویعی را در حوزهی ارعصاد امرتی کند امتتا در دیتتدگاه آیتتتاهلل
خامنهای هویت اسممی میتوا د هه طور مسعقیم در منتتافع ارعصتتادی اثتتر گتتذار استتت از ظتتر ایشتتان
"هما طوری که اسمم اهداد مدنوی و اخمری دارد ،اهداد الهی دارد ،در عین حا اظر هه ز تتدگی متتردم
استن هدد ارعصادی ،هدتتد سیاستی ،هدتتد اجعمتتاعی در استتمم وجتتود دارد" ( )1387/03/14آیتتت اهلل

مقالۀ پژوهشی تحلیل محتوایی نسبت هویت ملی و/...حسین محمدی سیرت و همکاران

جامدهن این جزو دین است

خامنهای هر افزایش ثروت ملی و توزیع عادال ه ثروت هه عنوان منافع ملتتی هرآمتتده از هویتتت استتممی
اراره میکنند ایشان این پیشفرض که در عصر جهتتا ی رتتدن ،همتتهی ارعصتتادها در ارعصتتاد جهتتا ی
هضم میرو د را میپذیر د و مدعقد هسعند که عم هه دستتعورات ارعصتتادی استتمم ،مستتیر ستتدادت
ملت ایران را هموارتر خواهد کرد زما ی که همهگیتتری ویتتروس کرو تتا و تدطیلتتیهتتای گستتعرده در
کشور پیش آمد ،هخش زیادی از ارشار جامده دچار مشکمت ارعصادی رتتد د آیتتت اهلل خامنتتهای در
سخنرا ی هه مناستت یمه ردتان سا  1399طرح رزمایش همدلی و مواسات را مطرح کرد د طرحتتی
که هها هی آن ررو ماه متارک رمضان هود و تاکید آن هر توزیع درست ثروت هه فع محرومان هود:
"ماه رمضان ،ماه ا فاو و ایثار و کمک هه مسعمندان استن چه خوب است که یک رزمایش گستتعردهای
در کشور هه وجود هیاید هرای مواسات و همدلی و کمک مؤمنا ه هه یازمندان و فقرا که این اگتتر اتّفتتاو
هیفعد ،خاطرهی خوری را از امسا  ،در ذهنها خواهد گذارت" ()1399/01/21
کلید واژه

مفاهیم

مقوله

توجه هتته تلتتوریهتتای استتممی عدالت ارعصادی

افزایش ثروت ملی

ارعصاد ،هتته جتتای تلتتوری هتتای توجه هه فرهنگ کار

توزیع عادال ه ثروت
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غرهی
ارعصاد هاید عدالت محور هارد
توجه هه توصتتیههتتای استتمم در
زمینه ارعصاد
همتتهی دستتعورهای استتمم در
ریوه ز دگی و ارعصاد منعهی هتته
سدادت است
زدیک ردن هه حوزهی ارعصتتاد
اسممی عام آرامش و آستتایش
مردم
جدو رماره  :4هویت اسممی و منافع ارعصادی
 .2-5هویت انقالبی
هویت ا قمهی ملت ایران ،تنها منحصر در هضت اسممی هه رهتری امتتام خمینتتی و ا قتتمب استتممی
 1357یست هلکه این هویت در طی ررنها همواره در ملت ایران وجود دارتتعه استتت و هتته فراختتور
ررایط هر عصر ،منشا حرکتهای مردمی هوده است هضت تنتاکو ،ا قمب مشروطه ،ریامهتتای دوره
رضاخا ی و مو ههای هسیار دیگر ،هیا گر هویت ا قمهی و ظلم سعیزا ه ملت ایران استتت ایتتن هویتتت
هه ردری در ملت ایران ریشهدار است که محتوهیت هسیاری از اسطورههای کهن ایرا ی ،همچتتون کتتاوه
آهنگر هه خاطر منش ا قمهی و دادخواهی آ ان هوده است آیت اهلل خامنهای همواره هر هویتتت ا قمهتتی
و ا قمهی هودن تاکید دارعها د ایشان هیان میکنند که "هدضتتیها از روی درتتمنی ،ا قمهتتی را هتتد مدنتتا
میکنند ا قمهی را هه مدنای هیسواد ،هیتوجّه ،هیا ضتاط [میدا ند]ن خیر ،اتّفار ًا درستتت هدکتتس استتت
ا قمهتتی یدنتتی دارای ستتواد ،دارای ا ضتتتاط ،دارای تتتدیّن ،دارای حرکتتت ،دارای عقتت  ،خردمنتتد"
( )1395/07/28التعه ایشان هویت ا قمهی را در راسعای هویت اسممی مدنتا متتیکننتتد و تقویتتت ایتتن
هویت را موجب گرا ی درمنان میدا ند "گسعرش تدریخی تفکر و هویت ا قتتمب استتممی ایتتران،
غرهیها را ههردت گران کرد و آ ها همزمان ها عمقیافعن تفکر اسممی ،هر امتتهریزیها و طراحیهتتای
خود را یز پیچیتتدهتر و عمیتتقتر کرد تد" ( )1392/06/18لتتذا هویتتت ا قمهتتی هتته جهتتت مشخصتته
اسعکتارسعیزی و ظلم سعیزی آن قش هرجسعهای در تامین منافع ملی کشور دارد
 .1-2-5هویت انقالبی و منافع فرهنگی
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آیتاهلل خامنهای ،ارتتاط هویت ا قمهی و منافع فرهنگی ارتتاطی دو سویه است یدنتتی درتتمن تتتمش
دارد ها تضدیف هویت ا قمهی ،منافع فرهنگی را تضتتدیف کنتتد و همچنتتین هتتا ضتترهه زدن هتته منتتافع
فرهنگی ،هویت ا قمهی ملت ایران را هدف ررار دهد ایشان هیان میکنند که "مستتهلهی حفتتظ هو ّیتتت
دینی و ملی و ا قمهتتی یکتتی دیگتتر از ارزرتتهایی استتت کتته حعمت ًا هایستتعی هتته متتردم منعقت رتتود"
( )1381/11/15راهپیمتتاییهتتای  22ههمتتن و روز رتتدس و حضتتور در مراستتمات مناستتتعی ا قمهتتی
همچون تشیع میلیو ی پیکر رهید سلیما ی ،هرخی از مواردی هسعند که هویتتت ا قمهتتی ،رتتدرت تترم
جمهوری اسممی ایران را افزایش داده است آیتاهلل خامنهای ررد ادهیات و فرهنگ را تقویتتت کننتتده
ارزشها و ما فع فرهنگی میدا ند ایشان هیان میکنند" ،ما ورعتتی کتته رتتدرمان را در ختتدمت مفتتاهیم
عالی اخمری ،در خدمت توحید ،در خدمت هیان فضای اه هیت ،در ختتدمت ارزرتتهای اخمرتتی ،در
خدمت سرفص های منافع ملّی و ا قمهی ررار میدهیم ،این جور یست که فقط هه آن ارزرتتها و هتته آن
مدارف ختتدمت کتترده هارتتیمن هتته رتتدر خودمتتان هتتم ختتدمت کتتردهایمن رتتدر ارتقتتا پیتتدا میکنتتد"
()1398/02/30
کلید واژه

مفاهیم

مقوله

هخش مادین و چهرهی هیرو ی ا قمب حرکعی فرهنگی

ا قمب منتع افزایش ردرت رم

ا قتتمب  -چهتترهی فرهنگتتی ا قمب عام غنای فرهنگ

ا قمب تقویت کننتتده ارزشهتتا

است.

ا قمب سنگر حفظ فرهنگ

مقالۀ پژوهشی تحلیل محتوایی نسبت هویت ملی و/...حسین محمدی سیرت و همکاران

آیت اهلل خامنهای ا قمب را از مناهع ایخاد ردرت رم جمهوری اسممی متتیدا نتتد در منظومتته فکتتری

و منافع فرهنگی

سنگر متارزه هتتا کفتتر و ظلتتم و
اسعکتار جهتتا ی ،همتتین ستتنگر
فرهنگ است
کتتار فرهنگتتی هایتتد جوا تتان را
ا قمهی هار هیاورد
درمنان میدا ند اگر در تمرهای
فرهنگی علیه ا قتتمب موفتتق و
پیروز رو د ،هقیهی کارها هتترای
آ ها آسان خواهد رد
هایسعی کاری کنتتیم کتته اختتمو
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اسممی در جامدتته راتتتج رتتود
ورعی میگوتیم ا قمب استتممی،
استتمم یتتک هخشتتش اختتمو
است
جدو رماره  :5هویت ا قمهی و منافع فرهنگی
 .2-2-5هویت انقالبی و منافع سیاسی
ا قمب اسممی هاعث رد تا ملت ایران اسعقم سیاسی خود را هدست آورد آیتتت اهلل خامنتتهای عتتدم
واهسعگی هه ردرتهای هزرگ و همراهی مردمی را علت تصمیمگیریهای صتتریح سیاستتی در عرصتته
هین المل میدا ند هه عنوان مثا ایشان علت مخالفت جمهوری استتممی هتتا رژیتتم صهیو یستتعی را در
این فضا تتیین میکنند
"ما چرا ها فمن دولت یا فمن رژیم مخالفیم؟ مفهوم اسعکتار ،مقاهله ها استتعکتار را از ستتوی مستتلمین
و مؤمنین و ظام و ا قمب اسممی ارعضا میکندن آن هم ه هه صورت مصلحعی و موستتمی و تتتاکعیکین
هلکه هه صورت همیشگی این مقاهله وجود دارد ذات ا قمب این است و تتتا ا قتتمب هستتت ،چنتتین
چیزی هم خواهد هود" ()1368/08/10
در دیدگاه ایشان ،هویت ا قمهی ملت ایران اجازه میدهد در عرصتته سیاستتی هرختتی از تصتتمیمهتتای
مصلحعی اتخاذ رده و در مقاه پایما ردن حق مسعضدفان سکوت رود در منظومه فکری آیتتت اهلل
خامنهای ،روی کارآمدن ظام سیاسی هر متنای مردمساالری دینی و تحکیم پایههای مردمتتی حکومتتت،
عیخه هویت ا قمهی ملت ایران است
"هدد از آ که ا قمب رد ،دیکعاتوریها هه مردمساالری تتدی رتتد ،واهستتعگیها هتته استتعقم سیاستتی
تتدی رد ،عقبما دگی هه پیشرفعهای راه توجّه تتدی ردن در زیرساختهتتا ،در یتتروی ا ستتا ی ،در
صنایع مهمّی مث ا و ،زیستفنّاورین صنایع هزرگی که ماها امروز جزو درجههای هتتاالی آ هتتا در د یتتا
و در هین دویستوخردهای کشور هسعیمن در علم ،در آموزش عالی و غیره خب اینهتتا حتتوادثی هتتوده
که هویّت ا قمهی ما اینها را هه وجود آورده" ()1396/03/22
کلید واژه

مفاهیم

مقوله

ب ختتودش ،ا قمب عامت رطتتع واهستتعگی تامین اسعقم سیاسی
ملت ایران ها ا قتتم ِ
سقف فلک فرهنگ و سیاستتت سیاسی

تحکیم پایهی مردمی حکومتتت

را در د یا رکافعه و طرح تتویی مردمی رتتدن سیاستتت پتتس از اسممی
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در عرصتتهی سیاستتی ،ا قتتمب
تازهترین و جتذّاهعرین ستتخن را
ه فقط هرای ملت ایران که هرای
هشریّت دارد.
سیاستتت ختتارجی جمهتتوری
استتممی هتتا ایتتن راهتردهتتا و
مخعصتتات ،سیاستتت ختتارجی
ا قمهی است
«تکیه صریح هر متتتا ی ا قتتمب»
اسعقم را تهمین میکند
پس از ا قمب ،واهسعگیهتتا هتته
اسعقم سیاسی تتدی رد
ا قتتتمب ،حکومتتتت را هتتته

مقالۀ پژوهشی تحلیل محتوایی نسبت هویت ملی و/...حسین محمدی سیرت و همکاران

در ا داخعه است.

ا قمب

حکومعی معکی هه متتردم تتتتدی
کرد
جدو رماره  :6هویت ا قمهی و منافع سیاسی
 .۳-2-5هویت انقالبی و منافع اقتصادی
آیت اهلل خامنهای در عرصه ارعصاد ،همواره هر تقویت ارعصاد داخلی و هاور هه توان معخصصان داخلتتی
تاکید دارعها د و عرصه ارعصاد را یازمند روحیه و رویکرد جهادی میدا ستتعند ایشتتان ستتا  1376در
دیداری که ها مسلولین وزارت جهاد ساز دگی دارعند هه قش اثرگتتذار ایتتن ارگتتان ا قمهتتی در حفتتظ
منافع ارعصادی اراره کرد د
"هخشهایی ما ند جهاد ساز دگی که هه دست ا قمب هنا هاده ردها د ،هاید تا آ خا که میتوا ند ختتود را
هه هدف و رک مطلوب یک تشکیمت دولعی در خور ا قمب اسممی زدیک کنند و هر تشتتکیمتی
که هعوا د هافت ا قمهی را در خود حفظ کند و ارزرهای ا قمهی را در تار و پود خود فتتوذ دهتتد ،رتتادر
هه ا خام وظایف و کارهای هزرگ خواهد هود و این حقیقت را جهاد ساز دگی در دوران جنتتگ ثاهتتت
کرد" ()1376/11/20
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در سا های دهه  1390که تحریمهای ارعصادی آمریکتتا و هرختتی کشتتورهای غرهتتی علیتته جمهتتوری
اسممی ردت گرفت یز آیت اهلل خامنهای عدم واهسعگی ارعصادی هه درمن از مسیر ارعصتاد مقتتاومعی
را راهکار تامین منافع ملی کشور میدا سعند در منظومه فکری ایشان ،ارعصتتاد مقتتاومعی هتتاور هتته تتتوان
یروهای داخلی را تاکید میکند و منافع ارعصادی کشور را تامین میکند
مفاهیم

کلید واژه

ا قمب همه جا تتته استتت ،هدتتد جهاد ارعصادی
هاور هه توان داخلی

ارعصادی یز دارد

مقوله
عتتدم واهستتعگی ارعصتتادی هتته
درمن

تتتمش هتترای ارعصتتاد کشتتور ،ارعصاد مقاومعی
حرکعی جهادی است
ارعصتتتاد مقتتتاومعی هرآمتتتده از
فرهنگ ا قمهی است
جنگ ارعصادی درمن هه ختتاطر
اهداف ا قمهی ملت ایران است
ا قمب ستتد پتتوالدینی در هراهتتر
فوذ ارعصادی درمن
تمش ارعصادی جهاد است
جهتتاد ارعصتتادی یدنتتی حرکتتت
مسعم ِر همهجا تتتهی هدفتتدا ِر هتتا
یتتتت خنثیکتتتردن تتتتمش
خصمآلود و غرضآلود درمن.
جدو رماره  :7هویت ا قمهی و منافع ارعصادی
 .۳-5هویت ایرانی
هارزترین و کهن ترین مشخصه هویعی ملت ایران ،ریشه تاریخی و هویت ایرا ی است هویتتت ایرا تتی
ه از تشکی دولت-ملتها ،هلکه از از پیشینه تاریخی ملت ایران سرچشمه دارد ایرا ی هتتودن مفهتتومی
ها ردمت چند هزارساله است و هر ایرا ی فارغ از ژاد و زهان و رومیتتت ،ختتود را ایرا تتی متتیدا تتد در
منظومه فکری آیتاهلل خامنهای ،تاکید هر هویت ایرا ی تته تنهتتا فتتی شتتده ،هلکتته ایشتتان هتته فراختتور
مناستتهای گو اگون ،حعی هر ایتتن هویتتت تاکیتتد یتتز دارتتعها تتد ایشتتان در آستتعا ه یتتازدهمین دوره
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کرد د که هر کس هه ایران و امنیت آن عمرهمند است در ا عخاهات ررکت کند ()1398/11/16
آیت اهلل خامنهای در زمینه مدرفی درمن یز هه این مسلله اراره میکنند که هرخی از درتتمنیهتتایی کتته
ها ملت ایران صورت میگیرد ،هه خاطر هویت ایرا ی و جایگاه مهم ایتتران در هندستته جهتتا ی رتتدرت
است ایشان هیان میکنند که هرخی دولتها علیه منافع ملی ما توطله میکننتتد زیتترا متتیخواهنتتد ایتتران
هما ند دوره پهلوی ،هرای آ ها یک کشور واهستتعه و مطیتتع هارتتد هویتتت ایرا تتی یتتز هما نتتد هویتتت
اسممی و ا قمهی یکی از پایههای هویت هخش هه جامده ایران است که در حفظ و حراستتت از منتتافع
ملی اثرگذار است یکی از اصلیترین پایهها در فهم هویت تاریخی و ایرا تتی ،مستتلله استتعقم استتت
زیرا درمن در صدد است ها ضرهه زدن هه اسعقم کشور ،هویت ایرا ی را یز تحت تاثیر ررار دهد
 .1-۳-5هویت ایرانی و منافع فرهنگی
منافع فرهنگی عموه هر آمیخعگی که ها هویت اسممی دار د ،ها هویتتت تتتاریخی و ایرا تتی یتتز اتصتتا
محکمی دار د زیرا فرهنگ هویّت یک ملّت است و ارزرهای فرهنگتتی روح و مدنتتای حقیقتتی یتتک
ملّت است ( )1392/09/19آیت اهلل خامنهای هویت فرهنگی را تامین کننده اسعقم فرهنگی میدا نتتد
و درمن را در صدد ضرهه زدن هه اسعقم فرهنگی کشور میدا ند ایشان در این خصوم هیان متتی-
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ا عخاهات مخلس رورای اسممی ،در دعوت از مردم هتترای حضتتور در پتتای صتتندووهتتای رای هیتتان

کنند:
"مسعکتران ]عالم[ اینجور تتلیغ میکنند که اسعقم سیاسی کشورها یا استتعقم فرهنگتتی و ارعصتتادی
کشورها ها پیشرفت کشورها منافات دارد" ()1392/11/19
در منطومه فکری آیت اهلل خامنهای ا قمب اسممی هه عنوان یک حرکت مردمتتی و هرخاستتعه از آحتتاد
جامده است ا قمب توا ست منافع ملی و منافع فرهنگتتی را کتته در دوره پهلتتوی تحتتت تتتاثیر رتتدید
غرب گرایی ررار گرفعه هود ،از خطر واهسعگی و وادادگتتی فرهنگتتی ختتات دهتتد و در مقاهت تهتتاجم
فرهنگی آن دوره هایسعد
"این ا قمب توا ست هه ما ،هم هویّت هدهد ،هم آرمان هدهدن این مهتتم استتت متتا ،هتتم هو ّیتتت پیتتدا
کردیم ما فهمیدیم چهکسی هسعیم ،فهمیتتدیم کتته متتا مغلتتوب و هضمرتتدهی در هاضتتمهی سیاستتت
جها ی و ظام سلطه یسعیمن ما هسعیم ،ما خودما یمن هویّت و آرمانن هه ما آرمان داد ،آرما های فتتراوان"
()1396/03/17
هویت ایرا ی در مسات فرهنگی آمیخگی زدیکی ها هویت اسممی دارد لتتذا رتتاید در عمت تفکیتتک
منافع فرهنگی ذی هویت ایرا ی و منهای هویت اسممی کار هسیار درواری هارد زیرا هویتتت ایرا تتی
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هر پایه تاریخ مشعرک مردم ایران رک گرفعه است که این تاریخ از  1400سا پیش ،تتتاریخی استتممی
و همراه ها افعخارات اسممی هوده است لذا ایشان تاکید میکنند که منافع فرهنگی متتیتوا تتد ایتتران را
منهای اسمم در ظر هگیرد و این گاه ،گاه دریقی هه ایران و ایرا ی یست
م ها آ چه در طتتو تتتاریخ گذرتتعهی ختتودش دارتتعه راهت
"آ چه ایرا ی هدد از آمدن اسمم کرده ،اص ً
مقایسه یست ایران در دوران اسممی ،در ررن سوم و چهارم و پنخم هخری ،در رلهی دا ش و تمتتدن
و سیاست و ارعصاد جها ی ررار دارعه هیچ جای د یا  -از رتترو و غتترب ،از آستتیا و اروپتتا  -در ایتتن
حد تود دن این هه هرکت اسمم هوده ایران رت از آن هرگز چنین اوجی را دارعه" ()1387/02/18
مفاهیم

کلید واژه

فرهنتتگ مایتتهی اصتتلی هویتتت هویت ماهیعی فرهنگی دارد
فرهنگ مقوم هویت ملی

ملتهاست

مقوله
رسیدن هه اسعقم فرهنگی
مقاهله ها تهاجم فرهنگی

فرهنگ یتتک ملتتت میتوا تتدآن هویتتت و فرهنتتگ مفتتاهیمی
ملتتت را دارای آهتتروی جهتتا ی غیریتساز
کند
هویت ملی ها «فرهنتتگ» رتتک
میگیرد.
از استتعقم سیاستتی و استتعقم
ارعصتتتادی هتتتاالتر« ،استتتعقم
فرهنگی» است
استتعقم یتتک ملتتت جتتز هتتا
اسعقم فرهنگی تهمین میشود.
سیاست کلی کشور هاید عتتتارت
هارد از واهسعگی ردید و کامت
هه فرهنگ ملی.
جدو رماره  :8هویت ایرا ی و منافع فرهنگی
 .2-۳-5هویت ایرانی و منافع سیاسی
جمهوری اسممی ایران هه عنوان یک هازیگر دولعی در عرصه هتتین الملت حضتتور دارد و ما نتتد ستتایر
هازیگران هه د تا دست یاهی هه منافع داخلی و هین المللی خود است این منافع هیشعر ها مفهتتوم امنیتتت
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آیت اهلل خامنهای هویت ایرا ی میتوا تتد حتتافظ استتعقم سیاستتی کشتتور هارتتد آیتتت اهلل خامنتتهای
مسلولین را هه این کعه توجه میدهند که درمنی که امروز در پی آسیب زدن هه یکپتتارچگی داخلتتی و
منافع ملی ایران است ،این درمنی را ه صرفا هه خاطر هویت اسممی و ا قمهی ملتتت ایتتران ،هلکتته هتته
خاطر جایگاه ایران در پیش گرفعه است
"یک قطهی پُرفایده و پُرسود در یک قطهی هسیار حساس از لحاظ سووالخیشی  -سیاسی و ظتتامی
 در د یا هه ام ایران وجود دارعه و سالهای معمادی در رتضهی ردرتهای مستتعکتر هتتوده استتت  -یتتکروز روسیه ،یک روز ا گلیس ،یک روز هم امریکا  -هدد این ملت آمده ها اتکا هه یک ا دیشتته و یتتک
فکر و یک اراده ،این کشور را از چنگا اینها خمم کردهن اینها میخواهند دوهاره ستتیطره پیتتدا کننتتدن
همهی دعوا هر سر این است" ()1383/03/27
لذا ایشان تاکید میکنند که هویت هر ملعی که عوا د در مقاه ردرتهای هتتزرگ ایستتعادگی کنتتد و در
مقاه زیادهخواهی آ ها توان هازدار دگی ایخاد کند ،توسط درمنان پایما خواهتتد رتتد "ملعهتتا وظیفتته
دار د هرای صیا ت و حراست از خود و هرای دفا از کیان ،عزت و هویت ختتود ،ختتود را آمتتاده گتته
دار د آن ملعی که در این راه غفلت کند ،اهود رده استن آن ملعی که عوا د یاز ختتود را هتته دفتتا  ،هتته
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ملی گره خورده است و هدف منافع سیاسی تامین مولفههای امنیت ملی و منافع ملی است در دیتتدگاه

ایسعادگی و هه مقاومت ،ههنگام هفهمد ،پاما رده است" ( )1383/04/18در دیدگاه آیتتت اهلل خامنتتهای
عزت کشور از طریق ،تقویت وحدت داخلی و افزایش توان هازدار دگی در هراهر هیگا گان حفتتظ متتی-
رود عرصههایی همچون ا عخاهات شان دهنده توان رم و عرصههایی همچون تتتوان مورتتکی شتتان
دهنده ردرت سخت کشور ،در مقاه درمنان است
کلیدواژه

مفاهیم

مقوله

این ملت توا ست هاردرت خود ،اسعقم سیاسی

ایسعادگی در هراهر ردرت هتتای

استتعقم سیاستتی را هتته دستتت یکپارچگی داخلی

هزرگ

آورد.
منافع ملی تاید هتتا هویتتت ملتتی

تقویت ردرت رم و سخت

افزایش توان هازدار دگی
حفظ وحدت ملی

تدارض دارعه هارند
اععماد هه درمن ضرهه هتته منتتافع
ملی است
منتتافع ملّتتی ،متتمک صتتحّت
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تصمیمگیریها است
توافقتتات هتتین المللتتی هایتتد در
راسعای منافع ملی هارند
اخعمف افکنتتی هتتر ضتتد منتتافع
ملت ایران است
امعیاز دادن هه درمن هتتر ختتمف
منافع ملت است
یروهتتای مستتلح حتتافظ منتتافع
ملت هسعند
اتحاد ،کلیتتد حفتتظ منتتافع ملتتی
است
جدو رماره  :9هویت ایرا ی و منافع سیاسی
 .۳-۳-5هویت ایرانی و منافع اقتصادی
اهزارهای ارعصادی و فناوری ،در دوران صلح و جنگ میتوا ند در تغییر رفعتتار دولتتتهتتا هستتیار متتوثر
هارند (روام )220 :1394،در طی دهه  1390منافع ارعصادی یکی از اصتتلیتتترین هتتدفهتتای آمریکتتا
هرای ضرهه زدن هه ملت ایران هوده است آیت اهلل خامنتتهای از ستتا  ،1390ستتا جهتتاد ارعصتتادی تتتا
کنون ،ردارهای سا را ردارهایی ارعصادی اعمم کردها د کعه مهمی که آیت اهلل خامنهای در ارتتتتاط
ها منافع ارعصادی هیان میکنند این است که هر امه ریزیهای ارعصادی هاید معناسب ها هویتتت ایرا تتی در
ظر گرفعه رو د یدنی اینگو ه تارد که منافع ارعصادی طوری تدوین رتتو د کتته هاعتتث واهستتعگی هتته
هیگا گان و هاعث ضرهه زدن هه تولید داخلی هارد هلکه منافع ارعصادی ها تکیه هر توان داخلتتی و توجتته
هه ظرفیتهای ژتوپلیعیک کشور تدوین گرد د
"کشور هه سرمایههای ا سا ی و طتیدی و هویّت ذاتتتی معّکتتی استتت و مستتعوجب ررتتد و رتتکوفایی
ی ارعصادی استن اما ه آن گو ه که ها تتک جهتتا ی و صتتندوو هینالمللتتی پتتو هتترای متتا ستتخه
وارد ِ
هنویسند و ما هم طتق همان سخه ،ارعصاد خودمان را تدوین کنیم" ()1380/04/10
در منظومه فکری آیت اهلل خامنهای ،اسعفاده از ظرفیتهای داخلی همچون دا تتش فنتتی هتتومی ،یتتروی
کار ایرا ی و ظرفیتهای ژتوپلیعیکی و مناهع طتیدی میتوا د تحریمهای خارجی را کم اثتتر کنتتد آیتتت
اهلل خامنهای هیان میکنند که مسلولین هاید هرای مقاومسازی کشور در رتا تحریمهای آمریکتتا" ،کشتتور
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توا ایی ایسعادگی دارعه هارد این مقاومت ارعصادی و فرهنگی و سیاستتی و همهجا تتته را مستتلولین در
ظر هگیر د" ()1396/03/14
مفاهیم

کلید واژه

مقوله

عزت ملی از طریق فرهنگ کتتار اسعفاده از ثروتهای ختتدادادی توجه هه تولید داخلی
هرای ررد ارعصاد

هدست میآید

دریتتا هتترای یتتک کشتتور ،یتتک رو ق ارعصاد ملی

استتتعفاده از ظرفیتتتتهتتتتای
ژتوپلیعیک

فرصت هزرگ هرای پیشتترفت و ارعصاد عام هازدار ده در هراهتتر
حفظ منافع ملی است.

درمن

فشار ارعصادی ،حرههی درتتمن
علیه ملت ایران
فساد ارعصادی عامت ضتترهه هتته
منافع ملت ایران
سرمایههای ا ستتا ی و طتیدتتی و
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را آماده کنندن کشور را مقاومسازی کنند هاید در مقاه آ چه آ ها ا خام میدهنتتد ،کشتتور مقتتاوم هارتتد و

هویّتتت ذاتتتی معّکتتی استتت و
مستتعوجب ررتتد و رتتکوفایی
ی ارعصادی است
وارد ِ
اساس سیاستتت کلتتی ارعصتتادی
کشتتور ،عتتتارت استتت از رفتتاه
عمومی و عدالت اجعماعی
اگتتر ایتتن ملتتت هخواهتتد ایتتن
اسعقم سیاسی را ،این عتترض
ا دام فرهنگی را در مقاه ستتلطه
گران عالم حفتتظ کند،هایتتد پایتته
های ارعصتتادی ختتود را محکتتم
کند.
جدو رماره  :10هویت ایرا ی و منافع ارعصادی
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نتیجهگیری
آیت اهلل خامنهای منافع ملی را هرآمده از هویت ملت ایران میدا ند ایشان تاکید دار د کتته اگتتر منفدعتتی
ها هویت ملت ایران سازگاری دارعه هارد ،رطدا میتوا د هتته عنتتوان منتتافع ملتتی جمهتتوری استتممی
رمرده رود هویت ملت ایران از دیدگاه آیت اهلل خامنهای هه ستته هویتتت استتممی ،ا قمهتتی و ایرا تتی
تقسیم میرو د هر کدام از این مناهع هویعی ریشه در تاریخ و فرهنگ ملت ایران دار د و هنتتاهر رتترایط
تاریخی هروز و ظهور معفاوتی دارعها د
هویت اسالمی

مقوالت

منافع فرهنگی

ترویج ارزشهای اسممی

منافع سیاسی

لزوم حفظ ظام اسممی
اسعکتار سعیزی
جهان گرایی اسممی

منافع اقتصادی

افزایش ثروت ملی
توزیع عادال ه ثروت

جدو رماره  :11مقوالت هویت اسممی
هر اساس ستت سنخی هویتهای پیشگفعه ،هویت اسممی در سه هدد منتتافع فرهنگتتی ،سیاستتی و
ارعصادی تامین کنندهی هرخی منافع پایدار و هاثتات است که آرکاری منتتافع ملمتتوس عینتتی متتادی را
هرخوردار یست لکن زمینه سازی و تحقق منافع را فراهم میآورد هویتتت استتممی منختتر هتته تتترویج
ارزشهای اسممی رده و در عرصهی سیاست ورزی تمش هر لتتزوم حفتتظ ظتتام استتممی و ترستتیم
ارتتاط منطقی ها جهان اسممی و غیر اسممی را ستب میرتتود هویتتت استتممی و اصتتو حتتاکم هتتر
ارزشهای اسممی در عدالت ارعصادی که از پایهای ترین منتتافع ارعصتتادی استتت قشتتی جتتدی ایفتتا
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هویت انقالبی
منافع فرهنگی

مقوالت
ا قمب منتع افزایش ردرت رم
ا قمب تقویت کننده ارزشها و منتتافع
فرهنگی

منافع سیاسی

تامین اسعقم سیاسی
تحکتتیم پایتتههتتای مردمتتی حکومتتت
اسممی

منافع اقتصادی

عدم واهسعگی ارعصادی هه درمن
جدو رماره  :12مقوالت هویت ا قمهی

هویت ا قمهی که هویعی هرخواسعه از تحوالت ایران پس از ا قتتمب استتت و هتتویعی ختتام را هتته
جامده ایرا ی و ظام سیاسی جمهوری اسممی داده است در حوزه منافع ملی ایدهای پرتحرک و تتوین
را در هراهر ایدههای سکوالر و رته سکوالر در پیش روی هاده است د یای سیاست ها ا قمهتتی روهتترو
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میکند

است که از هدو تولد تا کنون توا سعه است هسیاری از هحرانهای ظری در ظام سنعی پادرتتاهی کتته از
فقدان مشروعیت و هرکندگی از جامده ر ج میهرد را پاسخ گوید و از سویی دیگر ظام سیاستتی دینتتی
را ها قش آفرینی جدی مفاهیم دینی در عرصهی اجعماعی مدرفتتی مایتتد ایتتن ایتتده و تترم افتتزار پتتر
تحرک منافع هسیاری را در حوزه ردرت رم جمهوری اسممی ایران فراهم میآورد
هویت ا قمهی در اععراض هه اسعتداد و اسعدمار اسعقم سیاسی کشور را کتته در صتتدهی اخیتتر هته
ردت خدرعه دار رده هود تامین و هحران عدم پایدگاه مردمی حکومتهای پادرتتاهی در ایتتران را تتتا
حد هسیاری ح کرد هدیهی است که هویت ا قمهی ها ایخاد روحیهی خود هتتاوری و اتکتتا هتته درون
واهسعگی ارعصادی و منظر وارداتی و حاریهای از ارعصاد ایتتران در هستتیاری از متتوارد پیراستتعه استتت و
مقدمات ردرت یاهی ارعصاد ایران را هر اساس اععماد و اتکا هه توان داخلی زمینهسازی موده است
هویت ایرا ی

مقوالت

منافع فرهنگی

رسیدن هه اسعقم فرهنگی
مقاهله ها تهاجم فرهنگی

منافع سیاسی

ایسعادگی در هراهر ردرتهای هزرگ
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افزایش توان هازدار دگی
حفظ وحدت ملی
توجه هه تولید داخلی

منافع ارعصادی

اسعفاده از ظرفیتهای ژتوپلیعیک
جدو رماره  :13مقوالت هویت ایرا ی
در ا دیشهی سیاسی رهتری ا قمب هویت ایرا تتی ارزرتتی پایتتدار و مستتعقر استتت کتته در منظتتری
معداد هه دور از افراط اسیو الیسم سنعی و ه تفریط ملت سعیزا ه ،قش و جایگاه حقیقتتی دارد توجتته
هه هویت ملی منافع فرهنگی هسیاری را فراهم میآورد از جمله حفظ میراث زهان فارستتی و ههرهمنتتدی
از خزا هی عظیم فرهنگ ایرا ی در هراهر فرهنگ مهاجم غرهی هویتتت ملتتی ستتتب تقویتتت و تحکتتیم
جامدهی ایرا ی در هراهر غیر رده و عصتیت ملی را عیخه میدهد ارزشها و سنتهای ملتتی و ایرا تتی
که پس از ا قتتمب استتممی یتتز تقویتتت و هتتدایت گردیتتد وحتتدت ارتتوام معدتتدد و معنتو را ذیت
اسیو الیسم ایرا ی منخر خواهد رد و در حوزهی ارعصادی یز ههرهگیری ههعتتر از ظرفیتهتتای درو تتی
و ژتوپولعیک را ممکن میسازد
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