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  خارجیخارجی  سیاستسیاست  در عرصهدر عرصه  رهبریرهبری  معظممعظم  مقاممقام  دیدگاهدیدگاه  مستندات قرآنیمستندات قرآنی

 *آقا صفريعلی *میر عزیز امینی

 دهیچک

آوردهای انقلاب اسلامی بوده و در ضمن ترین اهداف و رهحفظ عزت مسلمین از مهم

های جمهوری اسلامی ها، عدم اعتماد به استکبار از سیاستها و ملّتداشتن روابط فعال با دولت

ای سیاست خارجی خود را بر سه اصل عزت، حکمت و مصلحت مبتنی نموده پایه بوده و

عمل آن را تئوریزه نموده، به بیان  در حوزه امی هم در حوزه نظر و هماست. رهبر انقلاب اسل

پرداخته است. با توجه به اینکه جامعه اسلامی امروز با  های سیاست خارجیشاخصه و ویژگی

است، ضروری است که مستندات قرآنی دیدگاه  روبروچالش فراوان در روابط خود با جهان 

ی مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. نگارندگان با مراجعه به رهبر انقلاب در مورد سیاست خارج

گیری از روش توصیفی و تحلیلی به آثار رهبری و آیات کلام وحی و دیدگاه مفسران و با بهره

دهد که اسلام از داشتن ها نشان میاند. یافتهبررسی و مستندسازی دیدگاه رهبر انقلاب پرداخته

غیر متخاصم منع نکرده، بلکه استقبال نموده است. همچنین از روابط با کشورها غیر محارب و 

آمد که مرزبندی با دشمن و عدم اعتماد به آن و نیز حمایت  به دستبررسی آیات کلام وحی 

از آیات قرآن  طورهمانی حکومت اسلامی است و های مسلمان و مستضعف وظیفهاز ملّت

له با آن از مسلمات سیاست خارجی اسلام است آید، که عدم سازش با استکبار و مقاببدست می

های مختلف خود طی سالیان ممتد به آن اشاره که مقام معظم رهبری در بیانات و سخنرانی

 اند.نموده و الگویی عملی از سیاست خارجی اسلامی را نیز به نمایش گذاشته

بیانیه گاام قرآن، مستندات قرآنی، مقام معظم رهبری، سیاست خارجی،  :یدیواژگان کل

 دوم.

                                             
ی( جامعه المصطفی العالمیه، مجتمع آموزش عالی فقه، شناسجرمدکتری فقه و حقوق )گرایش جزا و  پژوهدانش. *
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 مقدمه

کشورها است،  یگذاراستیسی مباحث در عرصه نیترمهمبحث سیاست خارجی از 

جمهوری اسلامی ایران از ابتدایی تشکیل آن با اتخاذ سیاست نه شرقی و نه غربی و مبتنی 

عزت، حکمت و مصلحت، چارچوب آن را  نمودن سیاست خارجی خویش بر سه اصل

روابط با دیگر کشورها به ی ولکه در پی قطع روابط به جهان نیست.  مشخص نمود و نشان داد

 سیاستگران و سیطره جویان نیست. نظام اسلامی در ی سطلهمعنای پذیرش سلطه و سیطره

 ی مسلمانان است.زت از دست رفتهخارجی خود به دنبال احیای ع

فته از قرآن و سنت سیاست خارجی نظام جمهوری اسلامی ایران بر گر چون علاوه بر این

( قانون اساسی 251اصل )داند. در های خود میاست، دفاع از مستضعفین را از اولویت

سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بر اساس نفی »اسلامی ایران آمده است که  یجمهور

و تمامیت ارضی کشور، دفاع از  جانبههمه، حفظ استقلال یریپذسلطهو  ییجوسلطههرگونه 

متقابل با دول  زیآمصلحگر و روابط های سلطهحقوق همه مسلمانان و عدم تعهد در برابر قدرت

شود در این اصل چند امر مهم از جمله دفاع از چنانچه ملاحظه می«. غیر محارب استوار است

 زیآمصلحی داشتن رابطه گر وهای سلطهمسلمانان و عدم تعهد در برابر قدرت یحقوق همه

اصول سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران پذیرفته  عنوانبهمتقابل با کشورهای غیر محارب 

 است.شده 

جمهوری اسلامی »( قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده است که 251اصل ) در

زادی و حکومت داند و استقلال و آآرمان خود می ایران سعادت انسان در کل جامعه بشری را

کامل از دخالت در امور  یخودداراین در عین شناسد. بنابری مردم میحق و عدل را حق همه

ی از ی مستضعفین در برابر مستکبرین در هر نقطهی حق طلبانههای دیگر، از مبارزهداخلی ملت
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داخلی برابر این اصل جمهوری اسلامی ضمن اینکه مداخله در امور «. کندجهان حمایت می

 داند.ی مستضعفان جهان را حق خود میتابد، حمایت از مبارزه حق طلبانهدیگران بر نمی

 گذارانیبننظام اسلامی است و بعد از رحلت انقلاب اسلامی که سکاندار  الشأنمیعظرهبر  

ی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران امام خمینی )ره(، رهبری نظام و امت اسلامی بر عهده

گذاشته شد، به سه اصل عزت، حکمت و مصلحت در سیاست خارجی جمهوری اسلامی  ایشان

دانند. و بر حمایت تأکید داشته و اصول سیاست خارجی جمهوری اسلامی را غیر قابل تغییر می

اصرار دارند. چنانچه در بیانات ایشان آمده  یریپذسلطهگری و از مستضفعان جهان و نفی سلطه

ی جمهوری اسلامی و تأکید بر عناوین است خارجی، اصول اعلام شدهدر امر سی»است که 

مجمع تشخیص مصلحت نظام  سیرئ)پیام به «. عزت، حکمت و مصلحت مورد توجه قرار گیرد

ثبات در سیاست »فرمایند: می شانیا (.21/2/2731برای رسیدگی به موارد پیشنهاد دولت، 

زیر: گسترش  یهاهدفخارجی بر اساس اصول: عزت، حکمت و مصلحت و تعقیب 

و ادامه پرهیز از تشنج در روابط با کشورهای غیر  یالمللنیبای و دوجانبه و منطقه یهایهمکار

 و اقدام متجاوزانه یخواهبه افزوناز روابط برای افزایش توان ملی، مقابله  یریگبهرهمتخاصم، 

قطبی شدن در روابط خارجی، تلاش برای رهایی منطقه از حضور نظامی بیگانگان، مقابله با تک

های مظلوم و مستضعف، تلاش برای ایجاد نزدیکی بیشتر جهان، حمایت از مسلمانان و ملت

های کلی نظام، ابلاغ سیاست) .«میان کشورهای اسلامی و تلاش برای اصلاح ساختار سازمان ملل

 (.73/1/2731سوم توسعه، برنامه 

ی گام دوم انقلاب به سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران توجه رهبر انقلاب در بیانه

نموده و سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران را مبتنی بر سه اصل عزت ملی، روابط خارجی 

مورد سیاست این در این مقاله دیدگاه رهبر انقلاب در اند. بنابربا دشمن دانسته یمرزبندو 

 شود.می یمستندسازات قرآن کریم خارجی به آی
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 مفهوم شناسی

 معنای سیاستالف( 

شود. ولی در این جا ( معنا بالغ می133برای سیاست معانی مختلفی ذکر شده است که تا )

 یخوددارشود و جهت طولانی شدن بحث از ذکر بقیه بطور مختصر به چند نمونه اشاره می

مجموعه تدابیری که حکومت به منظور اداره »عنا سیاست عبارت است از، یک م در گردد.می

 ی راه، روش و تدابیر حکومت برای ادارهخوب در اینجا مجموعه«. کندامور کشور اتخاذ می

 امور را سیاست نامیدند.

هر امری مربوط به دولت، مدیریت، تعیین شکل، مقاصد و »یا گفته شده است که  

(. 2731/12نگاه به مفهوم سیاست، )«. چگونگی فعالیت دولت باشد از مقوله امور سیاسی است

اول موافق است اگرچه از عبارت و الفاظ باهم فرق دارند.  یبامعنامعنای دوم هم از جهاتی 

ص جهت حرکت جامعه یمی جامعه و تشخسیاست از نظر رهبر انقلاب نگاه به حرکت عمو

معنای سیاست فقط این نیست که انسان طرفدار زید و عمر »فرماید: است، چنانچه ایشان می

رویم، ؛ سیاست، یعنی نگاه به حرکت عمومی جامعه که کدام طرف داریم میعکسبهباشد یا 

دور  هاهدفم از ایم و داریکنیم یا زاویه گرفتهداریم حرکت می یهاهدفآیا به سمت 

 (.72/5/2715)دیدار ائمه جماعات مساجد استان تهران، «. شویممی

 فرمایند:دانند آنجا که میی جامعه میدر جای دیگر رهبر انقلاب سیاست را اداره

)دیدار اعضای ستادهای نماز جمعه، «. ی درست جامعه؛ این جز دین استسیاست، یعنی اداره»

می را که رهبر انقلاب برای سیاست ذکر کردند، سیاست اسلامی (. که معنای دو5/5/2712

 ه در مقابل آن سیاست شیطانی است.است ک
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 ب( تعریف سیاست خارجی

قبل از پرداختن به بیان دیدگاه رهبر انقلاب در مورد سیاست خارجی جمهوری اسلامی و 

وع بحث روشن مستندهای قرآنی آن، شایسته است که سیاست خارجی تعریف شود. تا موض

باشد. برای سیاست خارجی معانی مختلف ذکر شده است و برخی برای آن دویست معنا ذکر 

کنیم؛ زیرا این نمودند، منتها ما در این جا به چند معنا که به مقصود ما نزدیک است اشاره می

 گنجایش پرداختن به آنها را ندارد.نوشتار 

شده است معنای ذیل است که گفته شده  از جمله، معنای که برای سیاست خارجی ذکر 

است: سیاست خارجی عبارت است از یک استراتژی یا یک رشته اعمال از پیش طرح ریزی 

حکومتی که مقصود آن دستیابی به اهدافی معین، در چارچوب  رندگانیگمیتصمشده توسط 

و سیاست خارجی،  المللنیبمباحثی پیرامون سیاست للی است. )منافع ملی و در محیط بین الم

2751/272-271.) 

در این تعریف چند رکن برای سیاست خارجی ذکر شده است: یک اعمال از پیش 

است. دوم هدف از این  شدهیزیربرنامهشده است، یعنی از قبل روی آن اعمال  یزیرطرح

به اهداف معین دانسته شده است. سوم این اهداف معین باید در چارچوب  یابیدستاعمال 

نباشد به آن سیاست خارجی  المللنیبباشد، زیرا اگر در محیط  المللنیبمنافع ملی و در محیط 

باشد که کند. معنای دومی که برای سیاست خارجی گفته شده است، این میصدق نمی

گزیند و در آن از خود تحرک سیاست خارجی عبارت است از جهتی که یک دولت بر می

سیاست خارجی آن  یالمللنیبی نگرش دولت را نسبت به جامعه دهد و نیز شیوهنشان می

 (.2735/215در سیاست خارجی،  یریگمیتصمگویند. )تجزیه و تحلیل در دولت می

در لفظ و عبارات به کار رفته متفاوت است،  حداقلاین معنا از سیاست با معنای اول 

معنای دوم  درشده تعریف شد، در حالی که  یزیرطرحچون در معنای اول به اعمال از پیش 
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سیاست خارجی قلمداد شده است. به نظر ما  المللنیبجهت و نگرش دولت نسبت به جامعه 

 هردو معنا درست است، چون بین آنها تضاد وجود ندارد که قابل جمع نباشند.

 تبیین مستندات قرآنی دیدگاه مقام معظم رهبری در عرصه سیاست خارجی

سیاست خارجی جمهوری اسلامی را تعیین  یدهاینباقلاب اسلامی با این که باید و رهبر ان

از سیاست خارجی  هستند، تعریف خاصی قائلکنند و برای سیاست خارجی اهمیت زیاد می

دیدگاه ایشان در  توانیمایشان  یهایگرتیهدااند؛ امّا از بیانات و رهنمودها و ارائه نکرده

 ا فهمید و تعریف کرد.حوزه سیاست خارجی ر

 عزت ملّی -1

ی گام دوم انقلاب مطرح از جمله مباحثی که رهبر انقلاب در سیاست خارجی در بیانه

عزت ملی »فرمایند: اند عزت ملی است ایشان در تبیین عزت ملی در سیاست خارجی مینموده

ت و مصلحت های از اصل عزت، حکمدشمن: این هر سه، شاخه با یمرزبندروابط خارجی و 

 ی گام دوم(.)بیانه«. اندالمللنیبدر روابط 

ای از سه اصل عزت، حکمت و مصلحت در شاخه عنوانبهاین اصل عزت را که بنابر

از ارکان سیاست خارجی  سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران مطرح است، رهبر انقلاب

 خارجی حفظ شود.داند و معتقدند که عزت ملی در سیاست جمهوری اسلامی می

و عزت ملت خود حرکت  ما بر اساس عزت اسلامی، عزت توحیدی»فرمایند: ایشان می

(. رهبر انقلاب بر اساس این بیانات 21/1/2733دیدار مسئولان وزارت امور خارجه، «. )میکنیم

 دانند.می، توحیدی و عزت مردم میمبنای حرکت خود را عزت اسلا

، عزت همه حالاز تهدیدهای پوچ آنان نهراسد؛ و در »ست: آمده ا دوم ی گامدر بیانه

جویانه و البته از موضوع انقلابی، کشور و ملّت خود را در نظر داشته باشد و حکیمانه و مصلحت

مشکلات قابل حلّ خود را با آنان حل کند. و در مورد آمریکا حلّ هیچ مشکلی متصور نیست 
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ی گام دوم(. خوب )بیانه«. ی محصولی نخواهد داشتو مذاکره با آن جز زیان مادّی و معنو

کنند که در همه و به دولت مردان تأکید می داندرهبر انقلاب تهدیدهای دشمنان را پوچ می

رهبر حکیم انقلاب بر حفظ عزت ملی اصرار  هر صورتحاظ کنند. به لعزت کشور و ملت را 

َلاَوَ َت ِهُنواَلاَوَ »دهد که مسلمین دستور میقرآن به  ی اسلام و قرآن است.دارند که این خواسته

نُوا ْنُتمََُوَ َت ْحز 
 
ْعل ْونَ َأ

 
 (.275/عمرانآل«. )ُمْؤِمنِينَُكْنُتمََْإِنََْالْأ

اند و برای برتری آنها خداوند از ضعف و سستی و در این آیه مؤمنین برتر دانسته شده

فرماید: در سیاست خارجی از خود ضعف می. رهبر انقلاب هم فرموده استاندوه آنها را نهی 

 نشان ندهید و کاری نکنید که عامل ذلت مسلمانان شود.

مورد مخصص نیست. دوم،  اولاًاگرچه این آیه در مورد جنگ با کفار است ولی 

فرمایند: دیپلماسی در سیاست خارجی هم جهاد است، چنانچه در این مورد رهبر انقلاب می

ان یک نبرد واقعی است، منتها نبردی که پشت میز و با لبخند و با گفتن میدان دیپلماسی، مید»

 (.21/1/2731و کارگزاران نظام،  مسئولان)دیدار «. گیرد!...صبح بخیر و شب بخیر انجام می

دانید و آن می یخوببهدیپلماسی یک جنگ است، شما آن را »گوید: در جای دیگر می

حمله و جابجایی و  ینینشعقبنظامی و برخوردهای اقتصادی که تاکتیک و  یهاجنگرا مثل 

ها دنیا مشغول جنگند. ارزش تأثیر آن جنگ اید، همه دیپلماتفریب جنگی دارد، لمس کرده

های نظامی کمتر نیست، بلکه در مواردی هم بیشتر است، البته همیشه هم گاهی از جنگ

یک مبارزه معمولی نیست که این کار همه نیست. منظور من از جنگ  گونهنیا

های جمهوری )دیدار وزیر و مسئولان وزارت خارجه و رؤسای نمایندگی«. هاستدیپلمات

 (.72/5/2731اسلامی ایران در خارج از کشور، 

این از جمله مستندات دیدگاه گیرد. بنابرمبارزه با دشمن را در بر می هر نوعپس این آیه 

امام  در موردظ عزت ملی در سیاست خارجی این آیه است. و رهبر انقلاب رهبری در مورد حف
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همت امام که رهبر این انقلاب و پیشوای این انقلاب بود، بر این گماشته شد فرمایند: خمینی می

که روح عزت ملی را در این مردم احیاء کند؛ عزت آنها را برگرداند. امام بزرگوار فرهنگ ما 

ان مردم انداخت و در دل آنها جایگزین کرد؛ این همان فرهنگ قرآنی است توانیم را به دهمی

نُواَلاَوَ َت ِهُنواَلاَوَ »که فرمود:  ْنُتمََُوَ َت ْحز 
 
ْعل ْونَ َأ

 
)بیست و سومین سالگرد رحلت «. ُمْؤِمنِينَُكْنُتمََْإِنََْالْأ

 (.21/7/2712 ره(،امام )

توانیم پیشرفت و توسعه داشته باشیم و از منظر رهبر انقلاب باور داشتن به این که ما هم می

ی را داریم و اعتقاد بر این که ما توان نداریم نشانه یتکنولوژتوان دست رسی به علم و 

این است که  ملی معنای عزت» فرمایند:حقارت است. رهبر انقلاب در معنای عزت ملی می

المللی خود، نباید طوری حرکت کند که یک از برخوردهای بینجامعه و نظام اسلامی، در هیچ

منتهی به ذلیل شدن اسلام و مسلمین شود. البته، ذلیل شدن غیر از ضعیف بودن است. ممکن 

)دیدار کارگزاران نظام جمهوری اسلامی، «. است کسی ضعیف باشد، اما ذلیل نباشد

کند و ما را به ی مذکور از پذیرش سستی و ذلت منع می(. چنانچه خداوند در آیه1/22/2731

 داند، یعنی ما عزتمند هستیم.دلیل ایمان به خدا برتر می

عزت ملی عبارت است از اینکه یک »کنند در جای دیگر عزت ملی را این طور معنا می 

احساس عزت، احساس حقارت  ی مقابلملت در خود و از خود احساس حقارت نکند، نقطه

خود، به تاریخ خود به موجودی انسانی و فکری  یهاهیسرمااست؛ یک ملت وقتی به درون، به 

)دیدار مردم «. کند، احساس عزت و غرور کند، احساس حقارت و ذلت نکندخود، نگاه می

 (.11/1/2711کردستان، 

بر انقلاب حفظ عزت پس اولین بحث در سیاست خارجی جمهوری اسلامی از منظر ره

ی رفتار کنند که ملی است و عزت ملی آن است که مسئولین در برخورد با دیگران به گونه
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 .از آیات قرآن کریم است برگرفتهاین سیاست رهبر انقلاب  موجب ذلت اسلام و مسلمین نشود.

ِذل  ةَ »
 
ل ىَأ ةَ َالُْمْؤِمنِينَ َع  ِعز  

 
ل ىَأ  (.51/)مائده«. الْكافِِرينَع 

فرماید: در مقابل مؤمنین ذلیل هستند در این آیه خداوند سبحان در توصیف مؤمنین می

سخن  قاًیدقهستند که  عزتمندکه کنایه از تواضع آنها در برابر یکدیگر است. در برابر کفار 

فرمایند: در روابط از همین آیه و آیات دیگر است. اینکه رهبر انقلاب می برگرفتهرهبری هم 

آن کریم است؛ زیرا قرآن و دیگر آیات قر عزت ملی حفظ شود، مضمون این آیه لالملنیب

 از پذیرش ذلت بر حذر داشته است. مسلمین را

در فرهنگ و منطق قرآن عزت از آن خدا، رسول خدا و مؤمنین است، ادعای عزت در 

ْعناَل ئِنََْي ُقولُونَ »غیر خدا، رسول و مؤمنین از روی جهل است  ِدين ةََِإِل ىَر ج  ن َ َالْم  ز ََُل ُيْخرِج  ع 
 
اَالْأ َِمْنه 

ذ ل  َ
 
ةََُِِل  ََِوَ َالْأ  (.1 /)منافقون«. ي ْعل ُمونَلاَالُْمنافِِقينَ َلِكن َ َوَ َلِلُْمْؤِمنِينَ َوَ َلِر ُسولِهََِوَ َالِْعز  

گویند: دانند، چون میدر این آیه منافقین ادعای عزت دارند و مسلمانان را ذلیل می 

کنند که مراد از عزتمندان منافقان و از اهل ذلت عزتمندان افراد ذلیل را از مدینه اخراج می

فرماید: عزت از آن خدا، رسول خدا و مؤمنین است، اما منافقان اما خدا می ،مسلمین هستند

نافقین را دلیل تند خداوند عزیز دانستن منافقان و ذلیل خواندن مسلمانان از جانب مجاهل هس

 داند.جهل آنها می

فرماید: کسانی که عزت را داند و میدر جای دیگر خداوند عزت را مخصوص خدا می

 هبارکیفرماید: عزت به کند و میدانند، غیر مستقیم آن را نفی میدوستی با غیر مؤمنین می در

ْولِياءَِمنََْالْكافِِرينَ َال  ذينَي ت  ِخُذونَ »از آن خدا است. 
 
ي بْت ُغونَ َُدونََِأ

 
ُهمََُالُْمْؤِمنِينَأ ةَف إِن َ َِعْند  ة ََالِْعز   َِِل  ََِالِْعز  

ِميعا َ کنند آیا از دوستی با کفار عزت را (. کسانی که کفار را دوست انتخاب می271 /نساء) «.ج 

خواهان هستند، پس عزت به یکباره از آن خدا است. عزت مال خدا است اگر کسی به دنبال 

 بخواهد. باخداعزت است آن را باید از خدا و در ارتباط 
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می است. حکومت پس حفظ عزت مسلمانان از سیاست خارجی اسلام و حکومت اسلا

ت اسلام و مسلمین ، وظیفه دارند که از عزگانگانیباسلامی کارگزاران آن در برخورد با 

رهبر انقلاب با توجه آیات قرآن بر حفظ عزت مسلمانان در سیاست خارجی  پاسداری کنند.

 جمهوری اسلامی ایران تأکید دارند.

 روابط خارجی-2

. چنانچه به آن نموده استی گام دوم به داشتن روابط خارجی اشاره رهبر انقلاب در بیانه

 .اشاره شد

هیچ »فرمایند: می ایران میایشان در جای دیگر در مورد روابط خارجی جمهوری اسلا

چنانچه ملاحظه «. در چارچوب اصول برای ما در سیاست خارجی وجود ندارد یتیمحدود

سلام ایران انقلاب برای داشتن روابط خارجی در سیاست خارجی جمهوری اشود که رهبر می

 محدودیت قایل نیستند.

چوب اصول جمهوری اسلامی ایران مجاز روابط از منظر رهبر انقلاب در چار البته این

و زیر  یزیاستکبارستاست که ازجمله اصول پذیرفته شده در سیاست خارجی جمهوری اسلامی 

ما هیچ گردن کلفتی و »فرمایند: ن فوق رهبر انقلاب میت. چنانچه در ادامه بیابار زور نرفتن اس

کنیم. هر کس بخواهد برخورد قلدر مآب ابر قدرتی ژست ابرقدرتی را از هیچ کس قبول نمی

 (.21/1/2733) «گردانیمبا ما حرف بزند، ما حرف او را به خودش بر می

ما راه تعامل و مذاکره و تبادل نظر و نشست و »فرمایند: در جای دیگری رهبر انقلاب می 

«. و معامله با هیچ کشوری در دنیا را جز همین رژیم صهیونیستی و آمریکا نبستیم برخاست

 (.2711/ 1/3)دیدار اعضای مجلس خبرگان رهبری، 
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ی فعال با کشورهای جهان به جز آمریکا به پس رهبر انقلاب معتقدند به داشت رابطه 

ای استکباری و رژیمی صهیونیستی به خاطر تجاوز بر ملت مظلوم فلسطین و دلیلی داشتن روحیه

 اسلامی هست. یهانیسرزمغصب 

 با دشمن یمرزبند -3

از جمله موارد مطرح شده از جانب رهبر انقلاب در مورد سیاست خارجی جمهوری 

مرزبندی »گوید: با دشمن می یمرزبندبا دشمن است. رهبر انقلاب در مورد  یمرزبنداسلامی 

مان را قطع کنیم؛ توجه بکنید، مغالطه نکنند که شما با دشمن به معنای این نیست که ما رابطه

دیدار اعضای «. )بندی کنید، مرزها مخلوط نشودی دنیا دشمنیم؛ نه، مرزهگوید: ما با هممی

 (.25/21/2711مجلس خبرگان رهبری، 

نو به نو، فاقد احساس و  یهاتیموقعها و جمهوری اسلامی، متحجر و در برابر پدیده» 

ان بشدت حساس است. با بیی با رقمرزبنداما به اصول خود بشدت پایبند و به  نیست؛ ادراک

کند و برایش مهم است که چرا بماند و چگونه نمی یمبالاتیبخطوطی اصلی خود هرگز 

 (.2713ی گام دوم، )بیانه«. بماند؟

با دشمن از منظر رهبر انقلاب عامل مصونیت نظام و انقلاب در مقابل جنگ  یمرزبند 

نفوذ، خدعه و  با دشمن موجب یبندمرزنرم با دشمن است و ایشان باور دارند که غفلت از 

 های مجازی و فرهنگی است.بر محیط تسلط دشمنان

ی دیگر که باز این را هم عرض کنیم، یک مسئله»فرمایند: رهبر حکیم انقلاب می

با دشمن برای مصونیت از تهاجم نرم است. یکی از کارهای بسیار لازم همین که ما  یمرزبند

با دشمن نبود و مرز، برجسته نبود،  یمرزبند اگرنگذاریم مرزمان با دشمن کم رنگ بشود. 

شود، عبور از این مرز چه از این طرف به آن طرف، چه از آن طرف به این طرف، ممکن می
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یایی، اگر مرز جغرافیایی نباشد و برجسته نباشد، خب از آن طرف مرزهای جغراف درست مثل

کند؛ آدم قاچاقچی، آدم دزد، آدم جاسوس آید اینجا نفوذ پیدا میشود، مییک نفری بلند می

آید این طرف، از این طرف هم یک آدم غافل، آدم خواب آلوده از مرز عبور از آن طرف می

همین جور است؛ وقتی که  ناً یعز اعتقادی و مرز سیاسی هم افتد مررود آنجا گیر میکند میمی

تواند فریبنده عمل بکند، تواند خدعه کند، میتواند نفوذ کند، میمرز روشن نبود، دشمن می

تواند بر فضای مجازی مسلط بشود. اگر مرز با دشمن روشن بود، تسلط او بر فضای مجازی، می

(. 17/21/2713، دیدار اعضای مجلس خبرگان)«. بر محیط فرهنگی به این آسانی نخواهد بود

دولت جمهوری اسلامی باید، » فرماید:ی گام دوم خطاب به ملت ایران میرهبر انقلاب در بیانه

انقلابی و ملّی خود، یک گام  یهاارزشمرزبندی خود با دشمن را با آنها با دقت حفظ کند؛ از 

 ی گام دوم(.)بیانه«. آنان نهراسدنشینی نکند، از تهدیدهای پوچ هم عقب

پس از جمله مواردی شده است.  دیتأکبا دشمن  یمرزبنددر بیان رهبر انقلاب هم بر 

دانند مرزبندی با دشمن است که که رهبر انقلاب آن را از سیاست خارجی نظامی اسلامی می

قرآن است که قرآن کریم حضرت  اتیآانقلاب هم مستند با  این دیدگاه رهبر حکیم و فرزانه

 را اوابراهیم و قوم  کند و دلیل الگو بودنن را الگو برای مؤمنین معرفی میابراهیم و قوم ایشا

ة ََل ُكمََْكان ْتََق دَْ». اشتند و از قوم خودش برائت جستندداند که با دشمن مرزبندی داین می ْسو 
ُ
َأ

ن ةَ  س  ْوِمِهمََْقالُواَم عهَإِذََْال  ِذينَ َوَ َإِبْراِهيمَ َفِيَح  آُؤاَإِن  اَلِق  اَوَ َِمْنُكمََْبُر   از ما یعنى«. اِل  ََُدونََِِمنََْت ْعُبُدونَ َمِم  

با دشمن است، سیاست ما  یمرزبندپرستید، بیزاریم. این معنای و آنچه غیر از خدا می شما

ْرنا»کنیم است و به شما اقتدا نمی یخدامحورحرکت ما بر مبنای توحید و  ف  َوَ َب يْن ناَب داَوَ َبُِكمََْك 

ةََُب يْن ُكمَُ داو  ب دا ََالْب ْغضاءََُوَ َالْع 
 
ت  ىَأ هَبِاِل  ََِتُْؤِمُنواَح   که بایشان گویندمی یعنى بشما، شدیم کافر«. و ْحد 

 و دشمنى شما بین و ما بین شد ظاهر و را شما معبود کردیم انکار و را شما دین کردیم انکار ما

 .باشدنمی دین در موالاتى ما میان پس همیشگى، خصومت
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اَيا»ی ممتحنه آمده است که در صدر سوره ي ُه 

 
ُنواَال  ِذينَ َأ ِيَت ت  ِخُذواَلاَآم  ُدو  ُكمََْوَ َع  ُدو   َع 

ْولِياءَتُلُْقونَ 
 
ةِوَ َإِل ْيِهمََْأ و د   ُرواَق دََْبِالْم  ف  قَِمنَ َجاء ُكمََْبِماَك  اید! دشمن . ای کسانی که ایمان آورده«الْح 

کنید، در حالی که ید! شما نسبت به آنان اظهار محبت میمن و دشمن خودتان را دوست نگیر

 اند.آنها به آنچه از حق برای شما آمده کافر شده

با  یمرزبندکنند و اینکه رهبر انقلاب به این آیات سیاست خارجی اسلام را بیان می

از این آیات است. قابل  برگرفتهدشمن در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران تأکید دارند 

با دشمن دلالت دارند ولی به جهت عدم گنجایش  یمرزبنداست که آیات زیادی بر  یادآوری

 شود.تار از ذکر آنها صرف نظر میاین نوش

 عدم اعتماد به دشمن -4

رهبر انقلاب معتقدند که در سیاست خارجی اعتماد به دشمن خطا است، دشمن اهل 

ی اعتماد به ظالم اعتماد نکنید. نتیجه»فرمایند: ت. چنانچه ایشان مینیرنگ و خدعه و فریب اس

های اسلامی به مسلمان، مجموعه یهادولتبینید شود که شما میکردن به ظالم همین می

«. بینندکنند و میاش را دارند مشاهده میکنند و نتیجهترین عناصر عالم اعتماد میظالم

 (.3/1/2711در پایان محفل انس با قرآن کریم،  یونیزیتلو)سخنرانی 

هر ملت و دولتی به آمریکا اعتماد کند ضربه خواهد خورد »در جای دیگری فرمودند: 

ی قبلی خود را یک بار دیگر تکرار حتی اگر از دوستان آمریکا باشد، تصریح کردند: توصیه

یدار دانش آموزان و دانشجویان، )د«. اعتماد کرد ،زندکنم؛ نباید به دشمنی که لبخند میمی

 (.2711/ آبان/ 21

زند، اعتماد کنیم: به دشمنی که لبخند میی قبلی خودمان را بازهم تکرار میاین توصیه»

 یمسئلههایی که در های خودمان، فرزندان خودمان، ایننکنید؛ این را ما به مسئولینمان، به بچه
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ی ما کنم، توصیهخود مایند، توصیه می یهاجوانند، های مایدیپلماسی مشغول کار هستند، بچه

ها این است: مراقب باشید، لبخند فریبگرانه شما را دچار اشتباه نکند، دچار خطا نکند؛ به این

(. به هر صورت از 21/1/2711در ابتدای دولت یازدهم، «. کار دشمن را ببینید یهایکارزهیر

ی جمهوری اسلامی ایران عدم اعتماد به دشمن است های رهبر انقلاب در سیاست خارجسیاست

 که بارها و بطور مکرر رهبر انقلاب آن را تبیین نمودند.

سردمداران نظام سلطه نگرانند، پیشنهادهای »فرمایند: ی گام دوم میرهبر انقلاب در بیانه

 ،کارشامل فریب و خدعه و دروغ است. امروز ملت ایران علاوه بر آمریکای جنایت عموماًآنها 

ی گام دوم(. بیانه) «.داندو غیر قابل اعتماد می خدعه گراروپایی را نیز  یهادولتتعدادی از 

ی گام دوم شود رهبر انقلاب در این بیان زیبا که بخشی از بیانهخوب همچنانکه مشاهده می

کاری و نیرنگ بازی آنها عدم اعتماد ملت ایران به آمریکا و اروپا را به دلیل فریب انقلاب است

 داند.می

د که به چند نمونه اشاره در قرآن کریم آیات زیادی دلالت بر عدم اعتماد به دشمن دارن

اَيا»شود می ي ُه 
 
ُنواَال  ِذينَ َأ َِمنََْت ت  ِخُذواَلاَآم  لُون ُكمََْلاَُدونُِكمََْبِطان ة 

ْ
بال اَي أ واَخ  نِت ُمََْماَو د ُ ِتََق دََْع  َالْب ْغضاءََُب د 

ْفواهِِهمََِْمنَْ
 
ْكب رَُصُدوُرُهمََْتُْخِفيَماَوَ َأ

 
(. در این آیه خداوند مؤمنین را مخاطب 221 /عمرانآل«. )أ

خواهد که دشمنان خویش را مورد اعتماد قرار ندهند و به آنها قرار داده است و از آنها می

نکنند، چون از هیچ خیانتی در مورد شما دریغ نخواهند نمود، دوست دارند که شما را  مشورت

شود و آنچه در آنها ظاهر و آشکار می از دهاندر رنج ببینند و گاهی آثار کینه و دشمنی 

است. این آیه به روشنی بر عدم اعتماد به دشمن و دلایل آن  تربزرگکنند های پنهان میسینه

 دلالت دارد که بر اهل خرد و اندیشه آشکار است.

رهبر انقلاب بعنوان یک فقیه و اسلام شان به درستی این آیات را در سیاست خارجی 

جمهوری اسلامی ایران تبیین نموده و سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر این 
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مودند و مستند سخنان ایشان در عدم اعتماد به لبخند دشمن این آیات است که تجزیه و ن

ن  اوَ َقالُواَل ُقوُكمََْإِذاَوَ »آنها در توان این مقاله نیست.  تحلیل بیشتر واَإِذاَآم  ض ُ ل وع  ل ْيُكمََُخ  ناِمل ََع 
 
َِمنَ َالْأ

ْيظ  (.221 /عمرانآل«. )الْغ 

کند ولی زند و سخنان شما را تصدیق میکند لبخند میدشمن وقتی با شما صحبت می

کنند و از شما دور فریب این تصدیق و لبخند را نخورد و به آن اعتماد نکنید، وقتی خلوت می

گزند آیا دلالت این بر عدم اعتماد به دشمن جای شوند از قهر و غصب انگشتان شان را میمی

گزارد؟ آیا اینکه رهبر انقلاب بر عدم اعتماد به دشمن را در سیاست خارجی تردید باقی می

کنند برگرفته از این آیات نیست؟ آیا در اینکه مستند سخنان رهبر انقلاب در مورد تأکید می

ْسُكمََْإِنَْ»ی قرآن نیست؟ مستند به این آیهعدم اعتماد به لبخند دشمن  ن ةَ َت ْمس  س  َإِنََْوَ َت ُسْؤُهمََْح 

ي ِئ ةَ َتُِصْبُكمَْ خواهد بلکه از رنج و (. دشمن خوبی شما را نمی213/عمرانآل«. )بِهاَي ْفر ُحواَس 

مشقت شما خوشحال است. فریب شعارهای غرب به خصوص آمریکا را نخورید، آمریکا 

 شما نیست. این سخن خدا است. رخواهیخ

 مستند به آیات قرآن کریم است.ی رهبر انقلاب مبنی بر عدم اعتماد به دشمن پس فرموده

ُنواَلاَوَ » ل ُمواَال  ِذينَ َإِل ىَت ْرك  ُكمََُظ  س   (. در این آیه خداوند متعال بر عدم اعتماد 227 /. )هود«الن  ارََُف ت م 

به دشمن تصریح نموده است و نتیجه اعتماد به دشمن را جز ضرر و زیان چیزی دیگری 

هر ملت و دولتی به آمریکا اعتماد کند ضربه خواهد »داند، چنانچه رهبر انقلاب فرمودند: نمی

/ آبان/ 21آموزان و دانشجویان، )دیدار دانش  «.خورد، حتی اگر از دوستان آمریکا باشد

2711.) 

ی اعتماد به ظالم آتش است. بحث عدم اعتماد به دشمن را در فرماید: نتیجهمی قرآن: هم

بریم؛ زیرا گنجایش بیش از این در این نوشتار وجود سیاست خارجی در همین جا به پایان می

 ندارد.
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 پرهیز از تشنج در روابط با کشورها غیر متخاصم -5

رهبر انقلاب بر پرهیز از تشنج در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران با کشورهای 

ابلاغی رهبر  منظا های کلیسیاست ( از72غیر متخاصم تأکید دارند، چنانچه در ذیل بندی )

ثبات در سیاست خارجی بر اساس اصول: عزت، حکمت و »فرمایند: انقلاب اسلامی می

. یالمللنیبای و دو جانبه و منطقه یهایهمکارگسترش  زیر: یهاهدفمصلحت و تعقیب 

 «.ادامه پرهیز از تشنج در روابط با کشورهای غیر متخاصم

مذکور باشد،  رهبر ضمن اینکه معتقدند، ثبات در سیاست خارجی بر اساس سه اصل

 ی این اهداف دوری کردن از تشنج دراهدافی را در سیاست خارجی پیگیری نمود که از جمله

ْهل ََتُجاِدلُواَلاَوَ »روابط با کشورهای غیر متخاصم است. 
 
نََُِهيَ َبِال  تِيَإِل  اَالِْكتاِبََأ ْحس 

 
ل ُمواَال  ِذينَ َإِل  اَأ َظ 

 (.13/عنکبوت«. )ِمْنُهم

شود از آن پرهیز از با اهل کتاب است ولی می و گفتگودر مورد صحبت  البته این آیه

های غیر متخاصم استفاده نمود؛ زیرا در همین آیه جدال احسن با تشنج را در روابط دولت

کند و با اهل کتاب جدال احسن داشته باشید، مگر ستمکاران ظالمین از اهل کتاب را استثنا می

نََِاِل  ََُي ْنهاُكمََُلا»داند. آنها که جدال احسن با آنها را شایسته نمی ينََِفِيَيُقاتِلُوُكمََْل مََْال  ِذينَ َع  ِ َوَ َالد 

نََِْديارُِكمََِْمنََْيُْخرُِجوُكمََْل مَْ
 
وُهمََْأ ََاِل  َ َإِن َ َإِل ْيِهمََُْتْقِسُطواَوَ َت ب ر ُ  (.1 ممتحنه/«. )الُْمْقِسِطينَ َيُِحب ُ

 یبرا ست،ین دهیعق لیتحم یاسلام براجهاد در »فرمایند: رهبر انقلاب در تفسیر این آیه می

 ست؛ین هاملتجهاد اسلام جنگ با  کشند،یم یرا به بردگ هاانساناست که  یباکسانمبارزه 

دستور قرآن است با  نی: اندیفرمایدر ادامه م ...ستمگر و ظالم است یهاقدرتبلکه جنگ با 

 یاما به شما تجاوز نکردند؛ تعرض نکردند، تعد ستند،ین دهیکه با شما هم عق یباکسانکفار، 

 داری. )د«دیکن یکین د،یاعمال قسط کن نهایبه ا کنند،ینکردند؛ با شما ظالمانه برخورد نم

 (.13/3/2715نماز،  یاندرکاران ستاد اقامهدست
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را که به شما تخاصم  یباکسانو حسنه  کیداشتن روابط ن هیآ نیخداوند متعال در ا

توطئه  نیمسلم هیو بر عل رسانندیضرر نم یاسلام ی. اگر کفار به جامعهکندینمندارند، منع 

 .نداشته استبا آنها شما را باز  زیآممسالمت یخداوند از داشتن رابطه کنند،ینم

متخاصم  ریغ یبا کشورها تشنجاز  زیاست که بر پره یاتیاز آ هیآ نیبه هر صورت ا

ن ُحواَ. »کندیم نییاسلام را تب یخارج استیاز س یخشب هیآ نی. در واقع اکندیدلالت م َج  َإِْن و 

َف اْجن ْحَل ها لِْم اگر آنها به ترک جنگ و آشتى کردن، تمایلى نشان دهند، تو (. »32 /انفال«. )لِلس  

 ،انیالبمجمع«. )هم تقاضاى صلح را بپذیر و به آن متمایل باش و کار خود را بخدا واگذار

2733/23/151.) 

متخاصم و  ریاز تشنج با افراد غ یو دور زیآممسالمتروابط  برداشتندلالت  هیآ نیا

از جانب  یآشتبه صلح و  لیداشتن تما ی: در صورتدیفرمایمحارب دارد، چون م ریکشورها غ

 یداشته باش. پس اسلام از داشتن روابط حسنه با کفار نه تنها نه لیکفار تو هم به آن تما

 قیاسلام هم به آن تشو ن،یآنها علاقمند باشند به داشتن روابط حسنه با مسلم گربلکه ا کندینم

متخاصم دستور  ریغ یبا کشورها یاز تشنج در روابط خارج زیانقلاب هم به پرهو رهبر  کندیم

 نیکه برگرفته از ا دانندیم رانیا یاسلام یجمهور یخارج استیو آن را از اهداف س دهندیم

 ت.اس اتیآ

ندارند و به  ییسو یو دعوا و سابقه مسئلهکه با شما  یآن کفار»: ندیفرمایرهبر انقلاب م

 داری. )د«دیبا آنها ارتباط حسنه داشته باش دیتوانیشما ظلم نکردند و اخراجتان نکردند، شما م

 (.1/22/2731 ،یاسلام یمسئولان و کارگزاران نظام جمهور

 های مظلوم و مستضعفحمایت از مسلمانان و ملت -6

 تیحما رهبر انقلاب یاز سو ینظام ابلاغ یکل یهااستی( س72بند ) لیذ مباحثاز  یکی

 رفتهیاست. از اصول مسلم و پذ نیملت فلسط ژهیوبهمظلوم و مستضعف  یهااز مسلمانان و ملت
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 دررهبر انقلاب که بارها و در موا دگاهیو د رانیا یاسلام یجمهور یخارج استیشده در س

 شانیو دفاع از مستضعفان جهان است. ا تیاند حماقرار داده دیتأک ردگوناگون آن را مو

از مستضعفان و مظلومان، دفاع از وحدت و  تیحما یو نه غرب ینه شرق استیس»: ندیفرمایم

در سطح جهان  نیمسلم یدوگانگو فائق آمدن بر عوامل اختلاف و  یحرکت بزرگ امت اسلام

(. 21/1/2731الحرام،  اللهتیببه حجاج  امیپ«. )ماست یهانامهبر یاصل از خطوط... و مجاهدان

از جمله دفاع از مستضعفان و مظلومان جهان را از خطوط  زیچند چ اناتیب نیرهبر انقلاب در ا

 .دانندینظام م یاصل

استکبار، نسبت به  یهامقابله با توطئه یما برا: »ندیفرمایرهبر انقلاب م گرید یدر جا و

 دیکه با میدار یاریبس فیو تکال فیمستضعف، وظا یهاملت یمنطقه و همه نیکشور و ا نیا

 (.21/23/2731 ،ماهیدنوزدهم  امیسالگرد ق). «میرا انجام ده هاآن

 ران،یانقلاب مقابله با توطئه استکبار نسبت به مردم ا میرهبر حک شودیچنانچه ملاحظه م

رهبر انقلاب  اناتیب. بازهم از داندیخود م فیو تکال فیمستضعفان را از وظا یمنطقه و همه

نشوند و دل  دواریامهم که طبقان مستضعف و محروم به آن  یآن اسلام»: دیفرمایاست که م

مظلوم را در سطح  یقشرها یفرو کشتهخفته و  یآرزوها دکه نتوان ی. اسلامستیندهند، اسلام ن

اسلام  نید نیکه ا نیدر ا دیکند، شک کن ای، زنده و احکشور خودماننه فقط در سطح  ایدن

 (.23/21/2731ع( و روز پاسدار، ) نیحسامام  لادیسالروز م)«. باشد

 م،یشنفتیم شهیکه هم یبزرگ یجمله خطاهااز »: ندیفرمایم اللهتیببه حجاج  امیپ در

است  نیا شود،یصادر م یاسلام قینسبت به حقا مبالاتیب یهازباناز  یاز بعض یحالاهم گاه

 ،یاسیاز امور س میآنچه ما در حج لازم دار د؟ینکن یاسیچه س یعنی !دینکن یاسیکه حج را س

و  منی نیاسلام مثل مظلوم یایدن نیمظلوم ای نیاسلام است؛ ... ما اگر در حج از ملت فلسط نیع

 میتعال نیع یاستیاست اما س یاسیس کی نیالبته ا م،یکنیم تیو حما میکنیدفاع م گرانید
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. افتدیواجب اتفاق م نیواجب است، ا کیاست،  ضهیفر کیدفاع از مظلوم خودش  ،یاسلام

و آن را  میورزیو اصرار م میکنیم هیبرائت تک یامسئله یاگر چنانچه رو ن؛یبرائت از مشرک ای

است  نیبه خاطر ا نیا رد،یان شاءالله همه ساله انجام بگ یوجه نیبه بهتر دیکه با میدهیانجام م

 (.21/1/2711کارگزاران حج، دارید«. است... یاسلام یضهیفر کیکه 

با  را که یو کسان دانندیاز مظلوم را واجب م فاعرهبر انقلاب د شودیظه محچنانچه ملا

و معتقد  دهدیمورد عتاب قرار م کنند،یحج مخالفت م امیدر ا نیو مستضعف نیدفاع از مظلوم

 نید نیحج را ع امیمطرح شده در ا یاسیمسائل س امور در حج لازم است و نیاست که انجام ا

 .دانندیم

 یهمه شینوشتار گنجا نیا یاست ول ادیز قلابمورد سخن از رهبر ان نیدر ا هرچند

رهبر انقلاب  دگاهید یقرآن یمستندها انیمهم است ب نجایسخنان رهبر انقلاب ندارد. آنچه در ا

 است. رانیا یاسلام یجمهور یخارج استیدر مورد س

 یفهیرا وظ نیدر برابر ستمگران و ظالم نیمستضعفو  نیاز مظلوم تیحما میقرآن کر

قرار  تیو آنها را مورد حما پا خواستهبه دفاع از مظلوم به  خواهدیو از آنها م داندیم نمسلمانا

 دهدی)مالکم( مسلمانان را مورد سرزنش قرار م ینکنند و با کلمه یمورد کوتاه نیدهند و در ا

 رسای انیمورد ب نیدر ا د؟یآنها برنخواست یاریبه  دیدیرا شن نیمستضعف ادیفر یکه چرا وقت

با ظالم  یمظلوم و دشمن تیاز حما شیخو فیساعات عمر شر نیع( دارند که در آخر) یعل

َُكون اَ»فرمودند:  فرزندانشسخن راندند و خطاب به  ْونا َو  ْظلُوِمَع  َلِلْم  و  ْصماَ  الِِمَخ  دشمن ظالم و «. لِلظ  

 (.13نامه  البلاغهنهج) دیمظلوم باش اری

با ظالم،  یاست که در دفاع از مظلوم و دشمن نیا د،یآیعبارت بر م نیآنچه از اطلاق ا

است که  نیا اریملاک و مع میقرآن کر انی. در بستیمطرح ن یایقوم و جغراف ن،یمذهب، د

از  تیما است، حما یهمگان یفهیصورت وظ نیصورت گرفته باشد، در ا یظلم نسبت کس
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مظلوم است عنوان  یهرکساز  عبر دفا یاسلام یخارج استیهر مسلمان است و س یفهیملت وظ

 و مستضعف بر آن اطلاق شود.

َ» شودیقرآن اشاره م یهیآ کینمونه به  یبرا َلا َل ُكْم َما َو  َو  َاِل  ِ بِيِل َس  َفِي تُقاتِلُون 
ِفينَ  ْخرِْجناَِمْنَهذََِالُْمْست ْضع 

 
ب  ناَأ َر  َي ُقولُون  َالِْولْدانال  ِذين  َالن ِساءَِو  َالر ِجاِلَو  ْلََهَِِمن  َاْجع  ْهلُهَو 

 
الِِمَأ ْري ِةَالظ   الْق 

َن ِصيرا ْلَل ناَِمْنَل ُدنْك  َاْجع  لِي  او  َو  و احوال  خواندیرا م هیآ نیانسان ا ی(. وقت35/نساء«. )ل ناَِمْنَل ُدنْك 

که  یزیچون تنها چ لرزد،یم تنش دهد،یقرار م یابیرا مورد ارز یاسلام یهامسلمانان و دولت

ملت  یاری یبه جا یاسلام یهااست، دولت نیمستضعف ادیفر دنیشن ستیمهم ن آنها یبرا

که با  کنندیمسابقه دارند و افتخار م یستیونیصه میروابط با رژ یسازیعاد یبرا نیمظلوم فلسط

 متحد هستند. یاستکبار جهان

 هوجود دارد ک ی: چه شده است شما را و چه مانعدیفرمایم میقرآن کر که یدر حال

و نصرت  یاریکه آنها طلب  یدر حال د؟یکنینجات مستضعفان جهاد نم درراهخدا و  درراه

عام بوده و مستضعفان  ایمخصوص مسلمانان و مستضعفان صدر اسلام است؟  هیآ نیا ایدارند. آ

 میرژ یکه در مقابل تجاوز و تعد یمسلمانان ایشامل است؟ آ یرا در هر عصر و زمان

 یبه سو یدست دوست یحت ایاند و سکوت کرده نیبر ملت مسلمان و مظلوم فلسط یستیونیصه

 ایو آ ستند؟ین هیآ نیاز مخاطبان مورد سرزنش در ا کنندیدراز م یستیونیصهغاصب  میرژ

 د،یشتابیمسلمانان مظلوم و مستضعف نم یاریچه مانع وجود دارد که به « و مالکم»جمله 

 ست؟یمتوجه آنها ن

در این آیه شریفه تحریک و تهییجى است براى تمامى : »دیگویم ییعلامه طباطبا 

مؤمنین، چه آنهایى که ایمانشان خالص است و چه آنهایى که ایمانشان ضعیف و ناخالص 

پاک است، براى به حرکت در آمدنشان به  شانیهادلاست، اما آنهایى که ایمانشان خالص و 

سوى قتال همان یاد خداى عز و جل کافى است، تا براى اقامه حق، و لبیک گفتن به نداى 
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پروردگارشان، و اجابت دعوت داعى او، به پا خیزند، و اما آنهایى که ایمانشان ناخالص است، 

 اولاًدهد که این معنا تکانشان مى اگر یاد خدا تکانشان داد که هیچ، و اگر یاد خدا کافى نبود

نجات مشتى مردم ناتوان است، که به دست  درراهقتال  اًیثانو  ست،خدا ا درراهاین قتالشان قتال 

فرماید اگر اند، و خلاصه کلام این که آیه شریفه به این دسته از مردم مىکفار استضعاف شده

دارید، و همین غیرت و تعصب  غیرت و تعصب که حداقلایمان به خدایتان ضعیف است، 

بچه و مردان ضعیف را از سر یک مشت زن و  شمنکند از جاى برخیزید و شر داقتضا مى

 .(331/ 1: 2731طباطبایی، المیزان، «. )کوتاه کنید

 نیدر دفاع از ملت مظلوم فلسط رانیا یاسلام یجمهور استیکه بر س یقابل توجه کسان و

 درراهچرا چه شده است شما را که  یدفرمایقرآن م رند،یگیجهان خرده م مستضعفان گریو د

در دفاع از  یاسلام یجمهور یخارج استیس ایآ د؟یکنیمستضعفان جنگ نم درراهخدا. و 

 استیقرآن است که از س روانیبدون شک بر پ کوهش؟یقابل ن ایاست  شیقابل ستا نیمظلوم

دراز  ایکنند و سکوت کنند و  شیدفاع نموده و آن را ستا رانیا یاسلام یجمهور یخارج

 کوهشیچون قرآن آن را ن ند،ینما کوهشیستمکاران را ن یبه سو یکنندگان دست دوست

 ت.کرده اس

 یخواهافزونو مقابله با  یزیاستکبارست -7

از جمله مواردی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و هم در بیانات رهبر انقلاب 

های کلی نظام ابلاغی از سوی رهبر انقلاب، در سیاست خارجی جمهوری اسلامی و در سیاست

و مقابله  یریپذسلطهگری و ، عدم سلطهیزیاستکبارستایران به آن پرداخته و تأکید شده است، 

( قانون 251 و 251اصل )و اقدام متجاوزانه در روابط خارجی است، چنانچه در  یواهخافزونبا 

 است و در مقدمه به آن اشاره گردید. آمدهاساسی 
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عبارت است از حاکمیت ظلم و طغیان و  ،ما با آن مخالفیمآنچه »فرماید: رهبر انقلاب می

ی طغیان مخصوص آمریکا هم نیست. امروز البته قّله ،گوییم، یعنی ایناستکبار؛ آمریکا که می

ها نه دولت صهیونیستی؛ و استکبار و طاغوت، آمریکا است که در واقع در دست صهیونیست

دیگری هم  هر کشور. چرخدهای صهیونیست، دارد میدر دست ثروتمندان و کمپانی دار

به عنوان ملّت مخالفتی نداریم؛ با هیچ همین رفتار را داشته باشد، این طور است ما با هیچ ملّتی 

انسانی و  یهاارزشنژادی، با هیچ ملّتی، ما با استکبار مخالفیم، با ظلم مخالفیم، با طغیان علیه 

الهی مخالفیم. امروز آمریکا مظهر اینها است؛ مظهر ظلم است، مظهر استکبار است، لذاست که 

 (.11/22/2711ن شرقی، دم آذربایجا)دیدار مر«. در دنیا هم منفور است

شود رهبر انقلاب دلیل مخالفت با آمریکا را ظلم و طغیان آن همچنانکه ملاحظه می

داند و معتقد است که هرکسی ظلم کند ما با آن مخالف هستیم دلیل مخالفت آمریکایی می

 ت. در بیان دیگرآن اس سنبل کایآمربلکه ظالم بودن است که  ،بودن یا اروپایی بودن نیست

 ایشان آمده است:

دانم از این اینکه ما راجع به مسائل خارجی و سیاست خارجی و استکبار و نمی»

خصوصی،  یهاحرفعمومی، در  یهاحرفکنیم در گوییم، تکرار میی مکرر میهاحرف

اینکه ما با ارتباط با فلان کشور حالا کشور اروپایی، کشور آسیایی،  نه این به خاطر این است.

دانند بنده هیچ مخالفت که ندارم بلکه از آنهایی که با بنده کار کردند می نهیی، مخالفیم آفریقا

(. 11/2/2715دیدار عیدانه جمعی از مسئولان کشور، «. )وق این جور ارتباطات بودم...اول مش

ی کلام رهبر انقلاب این است که ما با داشتن روابط با کشورها مخالف نیستیم بلکه با خلاصه

 م و استکبار مخالف هستیم.ظل

َت ْظلُِمونَ َلا» فرماید:پذیری، چنانچه میدر قرآن هم سلطه گری نفی شده است و هم سلطه
پذیری را نفی نموده (. خداوند متعال بر مبنای این آیه ستمگری و ستم131 /)بقره .«ُتْظل ُمونَ َلاَوَ 
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شود از آن یک حکمی کلی استخراج نمود و است. اگرچه این آیه در مورد ربا است ولی می

 اللهتیآپذیری در اسلام نفی شده است، چنانچه نتیجه گرفت که هر نوع ستمگری و ستم

 در ولى آمده رباخواران مورد در چه گر «ُتْظل ُمونَ َلاَوَ َت ْظلُِمونَ َلا»جمله » گوید:مکارم می

 از باید مسلمانان که نسبت همان به: گویدمى که است اسلامى هیپرما وسیع شعار یک حقیقت

 نباشد کشستم اگر اصولاً کنند، اجتناب باید نیز ستم و ظلم به دادن تن از پرهیزند به ستمگرى

 باشند داشته خود حقوق از دفاع براى کافى آمادگى مسلمانان اگر و شودمى پیدا کمتر ستمگر

 بگوییم مظلوم به مکن ستم بگوییم ظالم به آنکه از پیش باید کند ستم آنها به تواندنمى کسى

 .(733/5/2731 نمونه،مکارم شیرازی، تفسیر )«. مده ستم به تن

گران در سیاست ی سلطهبر عدم پذیرش سلطه با آنشود می یات قرآن کهآاز دیگر 

ل ََل نََْوَ » سوره نساء است 212آیه  خارجی مورد استناد قرار ل ىَلِلْكافِِرينَ َاِل  ََُي ْجع  َالُْمْؤِمنِينَ َع 

بِيل ا در این خداوند سبیل برای کافران بر علیه مؤمنان قرار نداده است. اگرچه در معنای این  «.س 

اگر اراده تشریعی مراد »فرماید: آیه بین مفسرین اختلاف است ولی علامه جوادی آملی می

باشد، مضمون این جمله مخصوص دنیا خواهد بود؛ زیرا در قیامت مجال تشریع نیست. اما در 

وینی، مصداق کامل آن قیامت است؛ ولی در دنیا اگر مسلمانان با دو عنصر صورت اراده تک

جوادی )«. ی مزبور خواهند بودتوحید مداری و وحدت محوری زندگی کنند، مصداق آیه

 .(235/12/2711 تسنیم،آملی، 

َب ين ُهم» ماُء َرُح  ارِ
َالُكف  ل ى َع  اُء ِشد 

 
َأ ُه ع  َم  َو ال  ذين  َاِل  ِ َر سوُل د  م   از خصوصیات  (11/ )فتح«. ُمح 

در مقابل ظلم است با کفار به شدت در ستیز است، مراد هر کافری نیست  یستادگیامؤمنین 

گری . به دنبال سلطهاندشهیظلم پکنند، ستمگر و بلکه مقصود کفاری است که طغیان می

ممتحنه خواندیم که اگر کفاری که با شما در ستیز نیستند، شما را از شهر  1هستند، زیرا در آیه 

کنند، خداوند شما را از نیکی به آنها منع کنند و علیه دین شما توطئه نمیاخراج نمی ارتانیدو 
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 دستادنیاز کفاری که محکم ا شود که مرادگیری مینکرده است. که از جمع این دو آیه نتیجه

دارند و مسلمین ستم روا می هیعلدر مقابل آنها از اوصاف اهل ایمان است، کفاری هستند که 

 فرماید: در بین خود مهربان هستند.قصد سلطه بر آنها را دارند. بعد می

و  یخواهادهیزدر مقابل استکبار و مقابله با  پس اینکه رهبر انقلاب مقاومت و ایستادگی

دانند، اقدام متجاوزانه در روابط خارجی را از اهداف سیاست خارجی جمهوری اسلامی می

ارََُتِلْك َ» ای قرآنی آن همین آیه است.ریشه در قرآن دارد که نمونه ةََُالد   لُهاَالْآِخر  َلاَلِل  ِذينَ َن ْجع 
ْرِضََفِيَُعلُو  اَيُِريُدونَ 

 
(. خداوند در این به کسانی که ستم و ظلم 17/)قصص«. ف سادا ََلاَوَ َالْأ

فهماند که آنها از بهشت محروم هستند؛ زیرا اگر آنها محروم نبودند کنند غیر مستقیم میمی

قرار دادن بهشت برای کسانی که گردن فرازی و فساد را اراده نکردند، معنا ندارد. البته آنچه از 

نشده  فسادباشد که حتی اگر مرتکب ست، این میشود بلکه صریح در آن ااین آیه استفاده می

َلا»گوید: شود، چون میباشد، همین که قصد فساد و طغیان را داشته باشد، از بهشت محروم می
ْرِضََفِيَُعلُو  اَيُِريُدونَ 

 
 برتری طلبی و فساد نداشته باشند.ی اراده«. ف سادا ََلاَوَ َالْأ

 :که است این فرازى گردن از منظور»گوید: می«. فساداعلوا و »ر علامه طباطبایی در تفسی

 گناهان خواستار: که است این یزیفساد انگ از منظور و بورزند، استکبار و استعلا خدا بندگان بر

 بر فرموده، مکلف آنها به را هاانسان که را، شرایعش تعالى خداى چون باشند، خدا نافرمانى و

 آن مگر ندارد تقاضا انسان فطرت و نهاده، بنا دارد اقتضاء آنان خلقت و فطرت که آنچه اساس

 معصیتى، هر پس انسانهاست، زمینى حیات در احسن و اتم نظام با موافق که را روشى آن و کار

 فی تفسیر القرآن، المیزانطباطبایی، «. )دارد اثر زندگى این فساد در واسطه با یا و واسطهیب

2731/23/213.) 

 نیز را آن «اراده» که نیستند مفسد و جوىبرترى تنها نه»گوید: مکارم می اللهتیآ

 سبب آنچه .است منزه هایآلودگ این از روحشان و پاک، امور این از قلبشان کنند،نمى
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 جویىبرترى است، دو همین حقیقت در شودمى آخرت سراى مواهب از انسان محرومیت

 نهى آن از خدا هرچه که چرا است، جمع آن در گناهان همه زمین که در فساد و( استکبار)

 زندگى نظام آن ارتکاب نیبنابرا بوده، وجود تکامل و انسان آفرینش نظام برخلاف حتماً کرده

 از یکى خود جویىبرترى و استعلاء مسئله حتى .است زمین در فساد مایه لذا زندمى هم بر را او

 مطرح خصوصبه  که است شده سبب آن العادهفوق اهمیت ولى ارض است، در فساد مصادیق

 (.2731/23/231)نمونه، «. گردد

خوب به هر صورت معنای هرچه که باشد، از ظاهر آن مبارزه و مقابله با استکبار به عنوان 

ی یک وظیفه برای امت و دولت اسلامی، قابل استخراج نیست برخلاف آیات قبل که وظیفه

 کنند.اسلامی را در برخورد با استکبار تعیین می حکومتمسلمین و 

اَيا» ي ُه 
 
ارَ َجاِهدََِالن  بِي ََُأ ل ْيِهمَاْغلُْظََالُْمنافِِقينَوَ َوَ َالُْكف   (. قرآن کریم در این آیه به 37 /)توبه«. ع 

کن. آنچه  یریگسختکند با کفار و منافقین جهاد کن و بر آنها ص( خطاب میاکرم )پیامبر 

قابل توجه است این است که در این آیه از کلمه جهاد استفاده شده است نه از کلمه قتال و 

هر جهاد عام است و  یولدلیلی آن این است که قتال مختص به جنگ و جهاد مسلحانه است 

 گیرد.با کفار و دشمنان را در بر می یرودررو نوع

به نظر ما این آیه از آیاتی است که  یولاگرچه مفسرین در تفسیر این آیه اختلاف دارند 

ی مسلمین در برخورد با بر مقابله با متجاوزان و قلدران و زورگویان دلالت دارد و وظیفه

بلکه از نظر قرآن نه تنها با ستمگر سازش روا نیست  .کندپیشگان را تعیین میاستکبار و ستم

 مکلف به جهاد است. مسلمان

نََِاِل  ََُي ْنهاُكمََُإِن  ما» ينََِفِيَقات لُوُكمََْال  ِذينَ َع  ِ ْخر ُجوُكمََْوَ َالد 
 
لىَوَ َِديارُِكمََِْمنََْأ ُرواَع  نََْظاه 

 
َإِْخراِجُكمَأ

ل  ْوُهمَوَ  ل  ُهْمَمنكمَم نََْت و  ولئِك ََي ت و 
ُ
الُِمونَُهمَََُ أ که  یباکسان(. خداوند متعال از دوستی 1/)ممتحنه«. الظ  

کند. اول اینکه تنها مخالف اعتقادی شما مشخصات مذکور در آیه مبارکه را دارند منع می
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رانند و یا با بیرون می ارتانیدجنگند و شما را از شهر و با شما می نتانیدنیستند بلکه به خاطر 

اید از دوستی کنند. شما منع شدهرانند همکاری میتان بیرون می نیسرزمکسانی که شما را از 

و خاک  نیسرزمی فرهنگی باشد و یا سلطه بر با این افراد که به دنبال سلطه هستند، چه سلطه

نََْوَ »آید. ظالم و ستمگر به حساب می شما همتان. اگر با آنها دوست شدید بدانید که  ل  ُهْمََم  ي ت و 

ولئِك ََمنكم
ُ
الُِمونَُهمَََُ أ ی ولای با کفار منع شده است و در این آیه مسلمان از داشتن رابطه«. الظ  

کنند، ظالم قلمداد نموده است. پس بر اساس گر دوستی بر قرار میکسانی را که با کفار سلطه

های مسلمان وظیفه دارند که با رژیم صهیونیستی و با کسانی این آیه حکومت اسلامی و ملت

کنند، مقابله کنند نه این که با آنها دوست شوند و افتخار کنند که این رژیم همکاری میکه با 

اند با آمریکا و رژیم صهیونیستی رابطه بر قرار کنند و آمریکا با آنها دوست است. توانسته

با کفار و کسانی که با مسلمانان هم عقیده نیستند، ممنوع  زیآممسالمتی اگرچه داشتن رابطه

گویند که ما با ظلم و پس اگر رهبر انقلاب می گرو متجاوز ممنوع است.ت ولی با سلطهنیس

 طغیان مخالف هستیم، مستند به این آیه و آیات دیگر قرآن کریم است.

ُثواَإِنََْوَ » يْمان ُهمََْن ك 
 
ْهِدِهمََْب ْعدََِِمنََْأ ُنواَوَ َع  ع  ةَ َف قاتِلُواَِدينُِكمََْفِيَط  ئِم  

 
ََأ يْمانَ َلاَإِن  ُهمَْالُْكْفِر

 
ل همََأ

ل  ُهمَْ  و کردند رخنه و کردند رفتار بودند بسته که عهدهایى و هاقسم برخلاف اگر و «.ي نْت ُهونَ َل ع 

 خود عهد و به قسم بندیپا آنها محققاً کفر پیشوایان با کنید مقاتله پس شما دین در زدند طعنه

و نقض عهد و رخنه در دین و اعتقادات شما و  دست از پیمان شکنی مقاتله اثر در شاید نیستند،

از ایجاد شبهه بردارند. باره در این مقاله اشاره شد که جنگ با کفار و مقابله با آن از جهت کفر 

کند و دستور به جهاد آن نیست بلکه اگر قرآن دستور جهاد و ستیز و نبرد با کفار را صادر می

اری و نقض عهد و پیمان است که آنها مرتکب گری و خوی استکبداده است، به جهت سلطه

 شوند.می
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ُنواَوَ »در اطیب البیان آمده است که  ع   کندمی سوراخ که گویند را نیزه طعنه «ِدينُِكمََْفِيَط 

 مبلّغین امروز که است دین در رخنه و مؤمنین قلوب در است شبهه القاء دین در طعن و را بدن

 مقاتله اینها با است واجب که شودمی استفاده آیه این از و دارند ایمان اهل بضعفاء نسبت سوء

ةَ َف قاتِلُوا» .کنندمی شبهه القاء ائمه شئونات در که کسانى بالاخص نمود ئِم  
 
 کفار رؤساء «الُْكْفرََِأ

يْمانَ َلاَإِن  ُهمَْ» هستند آنها تابع کفار بقیه که
 
 نیستند قسم و عهد و قرارداد چیبه ه بندپاى «ل ُهمََْأ

ل  ُهمَْ»  عهد برخلاف و نکنند دین در رخنه و بردارند مخالفت از دست شمشیر ترس از «ي نْت ُهونَ َل ع 

 در بلعلّ تعبیر که سرگذشت و نکنند اختیار اسلام و نیاورند ایمان اینکه لو و نکنند قیام یمین و

اطیب ) «وندش منتهى که است سزاوار که است ینبغى بمعنى بلکه ،نیست ترجى بمعنى الهى کلام

 (215/3/2731 البیان،

آنچه که در بیانات رهبر انقلاب بارها به آن اشاره گردید، این است که کافر به خاطر 

کافر بودنش قابل مجازات نیست بلکه از این جهت به آن مبارزه و مقابله رواست که طغیانگری 

کند و اگر خوی استکبار نداشته باشد و مستکبر نباشد، مبارزه و ستیز با آن پیشکی می و ستم

با آن ممکن است. در این مورد علامه جوادی آملی بیان  زیآممسالمتت، چون زندگی روا نیس

رابطه با کافران را « ممتحنه»در عین حال که در سوره مبارکه »فرمایند: زیبایی دارند. ایشان می

رابطه با مستکبران را امضاء نکرده است، چون با « توبه و انفال»سوره  درامضاء کرده است، 

پذیرد، اصولی ممکن هست، زیرا وی گرچه اصول الهی را نمی زیآممسالمتکافران زندگی 

. خوی پذیرد و نه اصول انسانی رارا میپذیرد، اما مستکبر نه اصولی الهی انسانی را می

توانید با کافران قرآن در عین حال که فرمود شما می رونیازااستکباری پیمان شکنی است، 

؛ زیرا خوی داشته باشید، خواسته است با مستکبران همواره در نبرد باشید زیآممسالمتزندگی 

 (.2711/232در اسلام،  المللنیب روابط«. )آنها نقض عهد است
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و اقدام متجاوزانه در  یخواهافزونو مقابله با  یزیاستکبارستپس این که رهبر انقلاب 

اند، روابط خارجی و به عبارت دیگر مقاومت را در سیاست خارجی جمهوری اسلامی برگزیده

 کند.بر آن دلالت می آیه هادهاز ی قرآنی دارد و بیش پشتوانه

 نتیجه

قرآنی دیدگاه رهبر انقلاب در مورد سیاست خارجی  یمستندسازموضوع این نگارش به 

یک سیاست خارجی جمهوری  :جمهوری اسلامی ایران پرداخته شد که نتایج ذیل بدست آمد

اسلامی ایران مبتنی به سه اصل عزت، حکمت و مصلحت است که از اصولی ثابت و غیر قابل 

و ملی ضروری بوده و تغییر هستند. دوم در سیاست خارجی جمهوری اسلامی حفظ عزمت 

انجامد. سوم داشتن روابط اسلامی به ذلت اسلام و مسلمین بی یجمهورنباید سیاست خارجی 

گیرد از نظر رهبر انقلاب داشتن تبلیغاتی که علیه رهبر انقلاب صورت می برخلافخارجی 

با  یندمرزبممنوع نیست. چهارم  یستیونیصهرابطه و گفتگو با هیچ کشوری جز آمریکا و رژیم 

دشمن در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران از دیدگاه رهبر انقلاب لازم است و غفلت از 

پرهیز از تشنج روابط با کشورهای غیر متخاصم از نظر  پنجمآن موجب ضرر و زیان است. 

رهبر انقلاب از سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران است. ششم حمایت از مسلمانان و 

مقابله با ، یزیاستکبارستظلوم فلسطین. هفتم و مستضعف به خصوص ملت ممظلوم  یهاملت

و اقدام متجاوزانه در روابط خارجی است که تمام این موارد از بیانات رهبر  یخواهافزون

 باشند.انقلاب بدست آمده و مستند به آیات قرآن کریم می
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 منابع

 قرآن کریم

 البلاغهنهج

قم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه،  مفهوم سیاست،اسکندری، محمد، نگاه به  (2

2731. 

 2712/.21/7 ره(،) امامبیانات رهبر انقلاب در بیست و سومین سالگرد رحلت  (1

مردم استان کردستان در میدان آزادی سنندج،  جمعدر  اااااااااااااااااااااا (7

11/1/2711. 

 .2711/ 1/ 21در دیدار دانش آموزان و دانشجویان،  اااااااااااااااااااااا (1

 .11/2/2715در دیدار عیدانه جمعی از مسئولان کشور،  اااااااااااااااااااااا (5

 .21/1/2731و کارگزاران نظام،  مسئولاندر دیدار  اااااااااااااااااااااا (3

در دیدار وزیر و مسئولان وزارت خارجه و رؤسای اااااااااااااااااااااا  (3

 .72/5/2731های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور، نمایندگی

 .23/21/2731ع( و روز پاسدار، ) نیحسدر سالروز میلاد امام  اااااااااااااااااااااا (1

 .21/1/2711در ابتدای دولت یازدهم،  اااااااااااااااااااااا (1

 .25/21/2711در دیدار اعضای مجلس خبرگان رهبری، اااااااااااااااااااااا  (23

 .2711/ 1/3در دیدار اعضای مجلس خبرگان رهبری، اااااااااااااااااااااا  (22

 .72/5/2715در دیدار ائمه جماعات مساجد استان تهران،  اااااااااااااااااااااا (21

 .21/1/2711در دیدار کارگزاران حج، اااااااااااااااااااااا (27

 .1/22/2731مهوری اسلامی، در دیدار کارگزاران نظام ج اااااااااااااااااااااا (21

 .11/22/2711در دیدار مردم آذربایجان شرقی،  اااااااااااااااااااااا (25

 .17/21/2713دردیدار اعضای مجلس خبرگان، اااااااااااااااااااااا  (23

 .2715/ 13/3ی نماز، اندرکاران ستاد اقامهدیدار دست اااااااااااااااااااااا (23

 .2711قم، اسراء،  بین الملل در اسلام،جوادی آملی، عبد الله، روابط  (21
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 .2711قم، اسراء، چاپ پنجم،  ، تسنیم،عبداللهجوادی آملی،  (21

 .2713ی گام دوم انقلاب، بیانه، سید علی، یاخامنه (13

 .21/1/2731الحرام،  اللهتیبپیام به حجاج ، اااااااااااااااااااااا (12

مجمع تشخیص مصلحت نظام برای رسیدگی  سیرئپیام به ، اااااااااااااااااااااا (11

 .21/2/2731به موارد پیشنهاد دولت، 

رهبر انقلاب، در پایان محفل انس با  یونیزیتلوسخنرانی ، اااااااااااااااااااااا (17

 .3/1/2711قرآن کریم، 

ابلاغی از سوی رهبر معظم انقلاب،  نظامهای کلی سیاست، اااااااااااااااااااااا (11

25/1/2715. 

 .73/1/2731های کلی نظام، برنامه سوم توسعه، سیاست ،اااااااااااااااااااااا (15

گیری در سیاست خارجی، خوشوقت، محمدحسین؛ تجزیه و تحلیل تصمیم (13

 .2735، خارجه امورتهران، وزارت 

 2731 تهران، انتشارات اسلام، چاپ دوم، سید طّیب، عبد الحسین، اطیب البیان، (13

 .2731، قم، دفتر تبلیغات اسلامی، المیزانطباطبایی، محمد حسین،  (11

تهران، انتشارات  فی تفسیر القرآن، انیالبمجمعطبرسی، فضل بن حسن،  (11

 .2733فراهانی، 

 .11/1/2751مصوب،  اسلامی ایران یجمهورقانون اساسی  (73

الملل و سیاست خارجی، تهران، مقتدر، هوشنگ؛ مباحثی پیرامون سیاست بین (72

 .2751سیاسی و اجتماعی،  انتشارات دانشکده علوم

 .2731تهران، دار الکتب السلامیه،  مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، (71

ی العظمی خامنه اللهتیآنشر و آثار حضرت  حفظ وپایگاه اطلاع رسانی دفتر  (77
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