
 مجلس بیست و ششم 

 عزت و اقتدار نظام اسالمی های  راه

 *شریعتیاهللروحاالسالموالمسلمینحجت

 اشاره

 ،کننـدگان آن تأسـیس همواره مورف نظر فارای اهدافی است که ،مانند هر نظام فیگر ،نظام اسالمی
 فارف، پیوسـتهالهی  یک نظام فینی، رنگ و بوی از آنجا که اهداف باشد. می اعم از رهبران و مرفم،

های پسندیده نفسـانی اسـت کـه آیـات و  از حالت ،عجین شده است. عزت نیزاقتدار  با عزت و
منان را به فاشـتن ایـن حالـت توصـیه کـرفه اسـت. فر ؤی فر مدح آن وارف شده و مبسیارروایات 

 ،نلت نیز از حاالت ناپسـند نفسـانی اسـت. ایـن فو حالـت و صـفات منشـعب از آنهـا ،مقابل
هـا،  هـا، ملت گروه :پیوسـته ماننـد هـم های بـه بلکه جمعیت ؛فندار فرف مشخصیبه  یاختصاص

چنـد  صـفاتی، از تواننـد فارای آن فو حالـت بـوفه، بـه تبـع حالـت آنهـا ها نیز می جوامع و امت
 ؛شـوف شـهر نسـبت فافه می یـک ها و یا اهـالی مانند برخی صفات که به ملت ؛باشند برخورفار

 ،شـوف و فر مقابـل عزت ایجاف می فر پرتو ،نیازی و تواضع قناعت، استقامت، بزرگواری، بی مثاًل:
از آنجا که از ایـن فو  ،آید. پس فر نتیجه نلت به وجوف می ،صفاتی مانند: ترس، طمع و خساست
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تواند فرف یا جامعه و نظامی را به سـعافت  آید، می صفات پسندیده و ناپسندی به وجوف می ،حالت
کـه سـبب عـزت یـا نلـت افـراف و  پرفازف می عواملی به بیاننوشتار حاضر، و یا شقاوت بکشاند. 

 شوف. جامعه می

 شناسی مفهوم

فر  راغـب آمـده اسـت.« نلـت»فر مقابـل  ناپذیری، به معنای شکسـت «عزت»فر کتب لغت، 
خـورفن بـاز  شدن و شکست حالتی است که انسان را از مغلوب ،عزت »نویسد:  می خوف مفردات

نیز عزت را قـوت و غلبـه معنـا  البحرين مجمع 1.«زمین محکم و سفتیعنی  ،زمین عزاز .فارف می
   2.کرفه است

از ریشـه قـدر  ،ناپذیری و قوت آن است. اقتدار به معنای شکست ،عزت کشور و یا نظامبنابراین، 
توانـد عملـی  میآن  به واسطهبه حالتی که انسان  ،مندی است. فر واقع همان توان ،قدرت و است

 ر است و صفتبه معنای نفی عجز از ساحت پرورفگا ،قدرت گویند. قدرت الهیرا انجام فهد، 
ال ما یشا »به معنای  روف، که فرباره خداوند به کار میمقتدر   ،اسـت. ایـن صـفت فر انسـان «فع 

 3.برای زمانی است که قدرت کسب کرفه است
برابر فیگـران و فاخلـی بـرای المللی فر  فاشتن و ناتوان نبوفن آن فر صحنه بین قدرت ،اقتدار نظام

یعنی به واسطه قـدرتی کـه نظـام اسـالمی فر  ؛های حاکمیت است افاره کشور و ففاع از خواسته
سیاسـی از خـوف نشـان  و یـا های مختلف علمی، اقتصافی، نظـامی عرصه المللی فر صحنه بین

بیگانـه  وکنـد ناپـذیر جلـوه  باعظمت و شکسـت ،ها و مرفم فیگر کشورها فهد، فر نگاه نظام می
نیز بزرگـی و عظمـت نظـام  کشور آن فر فید مرفم ،ت سلطه بر آن را به خوف ندهد. همچنینرهج

عـزت فـرفی نیـز بـرای  کننـد. مرفم و مسئوالن با قدرت از نظام ففـاع می ،فر نتیجه وشکل گیرف 
ت جلـوه سازف که فر چشم فیگـران باعظمـ افراف، نفسی قوی و شاف همراه با اطمینان و آرامش می

 کند. 
 مهم دو نکته

از حاالت و صفاتی است که هر انسانی به طور طبیعی به آن گرایش فارف. انسـان  ،عزت ل:نکته اّو 
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ف آزافانه بگوید و عمل فوست فار .خواهد کسی بر او چیره شوف نمی آزافگی را فوست فارف و فطرتاً 
د. مرفم و حاکمان هـر نظـام نیـز اینمهمه حرکات و سکناتش اعمال  براش را  کند و ارافه و سلطه

سـلطه  ضـمنها فوست فارند  انسان ،ند از خارج نظام کسی بر آنان مسلط نباشد. به عالوها مایل
 بر خوف، بر آنچه به آنان منتسب است نیز سلطه فاشته باشند و فرف فیگری فر آن فخالت نکند. فر

ها بـه طـور طبیعـی فوسـت فارنـد افاره امـور  ها و حاکمیت ملت ،ها ها، امت گروه ،همین راستا
البته روشن اسـت کـه  ؛کشورشان به اختیار خوفشان بوفه، قدرتی از بیرون بر ایشان مسلط نباشد

حاکم است. چـه بسـا الزم اسـت  ،عنوان یک قاعده عقلی، فر این گونه موارف قاعده اهم و مهم به
زت خوف یا کشور گذشت. حاکمان باید بر اساس عقل جمعی از ع برای مصلحت باالتری، موقتاً 

من و ؤیا نپذیرند. شرع نیز عزت را بـر مـ موضوعی را بپذیرند که و بر پایه مصلحت تصمیم بگیرند
ََ »من نباید تن به نلت فهد: ؤفاند. شارع مقدس حکم کرفه که م منان الزم میؤحاکمیت م ََن الّلا

 ُِ َْ ِن ُاَو َِ ل َل   َفَوَض ََلی الُّمؤ َُ َِ أن َحُكوَن  من را بـه خـوف ؤخداوند همه امور م 1؛ُ ُّلْ  َوَلم ُحَفِوض ََل 
فر مـورف نظـام اسـالمی نیـز  .«ولی این اختیار را به او ندافه که نلیـل شـوف ؛او واگذار کرفه است

عـزت نظـام را حفـظ  ،رفتار و گفتـار خـویش یعنی بر حاکمان و مرفم الزم است با ؛چنین است
اجـازه  ، به فشـمنفگیر می فر معرض آسیب قرارفر اموری که عزت کشور و نظام اسالمی  کرفه،

   ند.هوروف ند
 ند از: ا ند، عبارتا عواملی که فر فزونی یا نقصان عزت و نلت فخیل نکته دوم:

ماننـد  ؛فهد به این معنا که گاه بزرگی فرف، عمل را بزرگ جلوه می ؛ل: بزرگی فرف و عظمت نظاماو  
فر برابر بیگانه عزت و یا نلت به خرج فهند، یـا نظـامی کـه فر  ،آنکه رهبر و یا مسئوالن کشوری

 که ملتی از آن احساس حقارت یا بزرگی کنند.  امری را بپذیرف ،چشم افراف بزرگ جلوه کرفه
ت چه بسا عمل  فرف یا نهافی چنان بزرگ است که موجب عزت یا نلت یک مل .فوم: بزرگی عمل

برفار فر مسابقات المپیک یا پیـروزی  وزنه یک شدن مثل برنده ؛و حتی عزت یا نلت بشریت گرفف
 گرفف.  میباعث عزت ملتی که فر جنگ 

چـه اینکـه  ؛اسـت تـر عمل بزرگ ،تر باشد هرچه انگیزه عمل متعالی .سوم: انگیزه فرف یا حاکمان
بـاالتر  یا عظمت ملت یا امتی باشد و ممکن است هدف، منفعت فرف، خانوافه و قوم خوف باشد و
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 باشد. از همه، انگیزه الهی فر میان
زیافتر باشد، عزت یـا  ،فیده فر نلت نفع فر عزت یا خسارت چهارم: هرچه فایره وسعت افراف نی

با عملـی کـه تنهـا  ،ها بر آن افتخار کنند عملی که همه انسان کند. مسلماً  تر جلوه می بزرگ ،نلت
هایی که منفعت جامعـه را بـر منفعـت خـویش  . انسان، متفاوت استآن عزت یابدای با  خانوافه

 تـاکننـد  اندازنـد، رنـج زنـدان و اسـارت را تحمـل می ترجیح فافه، آزافی خویش را به خطر می
فایـره وجـوفی  ،عزت جامعه است. ایـن افـراف ،هدفشان ؛ زیراظالم به فرآید اسارتای از  جامعه

خویش را گسترش فافه، رنج و آسایش یا عزت و نلت جامعه را رنج و آسـایش یـا عـزت و نلـت 
و سـربلندی فسـت  عـزت بـه کنند تا مرفم کشور یـا امتـی خوف را فدا می رو، . ازاینفانند خوف می

 .یابند
د، مـورف عـزت( جمـع باشـن و )عمل، عامل، هدف اگر فر مورفی هر چهار عامل ،روشن است

فر روز عاشورا بـه بشـریت فاف و همـه  مانند عزتی که امام حسین ؛فرجه عزت بسیار باالست
 هرگـز فدا کـرف و ،فاشت را همه آنچه آن حضرت بالند. ها با وجوف چنین افرافی بر خوف می انسان

هزینـه  ،تـر باشـد است که هرچـه شـیب بـا ارزش بدیهیکار نرفت. هزیر بار سلطه فرف فاسد و ناب
فرسـای  مال و آبرو و کوشش و استقامت طاقـت، طلبد. چه بسا بهای عزتمندی ملتی یشتری میب

از ماننـد ففـاع مقـدس کـه  ؛های مافی و معنـوی زیـاف باشـد فرزندان آن کشور و صرف سرمایه
 همچـونجوانان شجاعی به شهافت رسیدند تا امت و مرفم ایران زیر سـلطه ظـالمی رهگذر آن، 

های شـرق و غـرب عزتمنـد شـویم،  خواهیم فر آزمون تحریم یقین اگر می بهنروند.  حسین صدام
کـه امـر شـدی،  گونـه پس، آن 1؛فاستقم کما ُامرت »؛ الزم است بسیاری استقامت و صرف هزینه

 «استقامت کن.

 های کسب عزت و اقتدار راه

چندانی بـین عـزت فـرف، ی فارف که فر بسیاری از معیارها تفاوت یها ها و مالک راه ،عزت و اقتدار
بسـیاری از آیـات و  ،ند. بر همین اساسا فر مصداق متفاوت هرچند ؛گروه و نظام سیاسی نیست

منطبـق  حکـومتی نیـز بـر نظـام که البته به فرف اشاره فارند ،اند  بیان کرفهعزت را روایاتی که معیار 
 است.
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 عبارت است از: ،های کسب عزت و اقتدار برخی راه
 خدا . ایمان به1

بـه قـول عالمـه آور اسـت.  عـزت ،پذیرش سلطه اوست. سـلطه و مالکیـت ،ایمان به خداالزمه 
اختیـار آن را نـدارف و  ،یعنی اگر فرف مالک چیزی نباشد 1؛لک استاز لوازم مُ  ،عزت» :ییطباطبا

عـزت و قـدرتش  ،اختیار بیشتری فارف و فر نتیجه ،تر باشد تر و مستحکم هرچه مالکیت فرف وسیع
   2.«نزف خداست ،عزت مطلق ،بیشتر خواهد بوف. پس

َمنمـاَنُیریـُدالِعـَّزَهَفِلّلـِهالِعـَّزُه»: فاند خداوند می آن  قرآن مجید فر آیات متعدفی عزت را از
خداوند بر هر چیزی سلطه و  «.پس همه عزت نزف خداست ،خواهد کسی که عزت می 3؛َجمیعا 

الزم است خوف را بـه عزتمنـد مطلـق کـه  ،ا حکومتی که به فنبال عزت استفرف یمالکیت فارف. 
فاننـد و ریاسـت چنـد روزه فنیـا را  متصل کند. حاکمانی که قدرت را از او می ،باری تعالی است

به فنبال اجرای فرامین الهی شته، باور فا یبه قدرت خداوند ،فانند وابسته به ارافه و خواست او می
اگر حاکمان به حقوق افراف احترام گذاشته، از ظلم و فساف بپرهیزند و بـا ظـالم  .فر جامعه هستند

مرفم نیز با ایمان به خدا، به حق و عـدالت تـن فهنـد، نظـامی مؤمنانـه و  ،از طرفیو  مبارزه کنند
منانـه مسـئوالن یـا مـانع رفتـار ؤتواند پشتوانه رفتـار م شوف. البته ایمان مرفم می عزتمند ایجاف می

که انقالب یا جنگ، ایمان افراف را وافار به ففاع از کشـور، فیـن  همچنان ؛منانه آنان نیز باشدؤمغیر
باعث شکست انگلیس شـد  ،4زمان فتوای مرجع تقلید ،و ناموس خوف کرف و یا فر نهضت تنباکو

   ها شکسته شد. قلیان نیز و حتی فر کاخ ناصرالدین شاه
 دوری از گناه و فساد .2

جامعـه و  ،چراکه هرچه فساف و گناه بیشتر شوف ؛فساف و گناه نیز موجب عزت است فوری از شر،
َُ ِعاّزا  اَلَعّشا َإِ  »فرمـوفه: شوف. امام صافق فورتر می ،نظام از منبع عزت که خداست ْا ان أ ََ
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َِ َلی ِعاِز ط َعِتا ََ الّل  َ َِ ع ََ ِلّ  ُُ ن  َِ َ  ِاَلُسّلط ٍن َفّلَ نَتِق   کسـی کـه بـه فنبـال  1؛َِ َوِغنی  ِاَل َ ٍل َوَه َب
بدون سلطان، پـس بایـد از نلـت  ،بدون قوم و خویش، و فنبال هیبت و ابهت است ،عزت است

اَن الَّشاِإ نا َل الِعاَز  » فرمـوفه: یاو .« به عزت طاعت الهی انتقال یابد ،معصیت و گناه َِ ان َااِإَء   2؛ََ
 «  شوف. به عزت نایل می ،هرکس از شر فوری جست

یابد. اگر سـو  اسـتفافه و اخـتالس  عزت نمی ،عدالتی شوف ظامی مرتکب گناه و بیاگر ن بنابراین،
گرفتن روابط بر ضـوابط افاری، حکـم  ها، پیشی خواری، ربا فر بانک المال، رانت مسئوالن از بیت

المللـی بـه حقـوق  گـرفف و یـا فر صـحنه بـین حکومت رویه ،تهدید یا و زندان ناحق، شکنجه و
 اساسـاً  .از عزت فاصله گرفته اسـت ،ترفید بی های فیگر تعرض و اجحاف کند، نظامها و  سازمان

ی یـا تهدیـد کشـورهای یایجاف رعب و وحشت فر فاخـل و کشورگشـا به واسطهاستراتژی اقتدار 
 .باشد میآور ن اشتباه است و فر بلندمدت عزت ، کاری بسفیگر با سالح کشتارجمعی

 طلبی . حق3

برای  یک قاعده کلی ،این آور است. عزت رچه فر ظاهر به ضرر فرف باشد،گ ،خضوع فر برابر حق
ِز ِا لَب ِطاِ   » : فرموفه اکرم پیامبر .است فرف و اجتماع اَن الَتَعاُزّ َِ ِِ أقَإُب َلاَی الِعاِزّ  َِ  3؛الَتَهُلّ  ِلّل

 امام عسـکری«  .تر به عزت است تا روآورفن به باطل برای عزت نزفیک ،خضوع فر برابر حق
لِ ٌ  َّا َعَز »نیز فرموفه:  َُ  َِ َل َوا أَخَه ِا َُ َِ َعزحٌز َّا  َِ  ،هیچ عزیـزی حـق را تـرک نکـرف 4؛ََ  َتَإَ  ال

 «  مگر آنکه عزیز شد. ،مگر آنکه نلیل شد و هیچ نلیلی به حق رو نیاورف
گرانـه  بـا نقـدها سـرکوب ،فها را بپـذیر حق رفتار کند، ضعف به خوف نابا مخالف نظام سیاسیاگر 

 مـدار طلـب و عزت حـق ین نظـامچنیحتی با فشمن وفافار باشد،  ،بر عهد خوف و برخورف نکند
های  خواهـان، کمـک بـه نهضـت نیـز ففـاع از مظلومـان و آزافی یالمللـ و فر سـطح بـین است
بی یـک نظـام طل حق نشانه ،المللی بین قرارفافهایبخش، ایستافگی فر برابر ظالم، عمل به  آزافی

ى َح  َلّلُّمسِّلّمِ َن َفَّلام  »کمک به مظلومان فرموفه:  بارهفر د. پیامبر اکرمباشمی ُِ ُجَل  ُحَن  َْ ن َسِّمَع  ََ

                                                           

 .۳6۱، ص خصالالشیخ صدوق،  1.
انی،  . ابن2  .۱۳6 ، صتحف العقولشعبه حر 
 .۴۴۳9۳ ، شکنز العمال. متقی هندی، 3
 .۱7۴ ، ص78 ج ،األنوار بحار. عالمه مجلسی، 4
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َُ َفَّل َس ِاُّمسِّلٍم  بشـنوف و پاسـخ  ،طلبـد کسی که صدای فرفی که مسلمانان را بـه کمـک می 1؛ُحِجب
 «.مسلمان نیست ،ندهد

 نابر ظالم نکردن . تکیه4

چـه فر رفتـار فـرفی و  ؛حـرام و موجـب نلـت اسـت ،تکیه و تمایل به ستمگر و قبول سـلطه او 
َو َتْرَمُنواِإَلیاَلذیَنَظَلُمـوا: »قرآن کریم فرمـوفه که ؛ چنانالمللی بین هایاجتماعی و چه فر رفتار

وِنالَلِهِمْنَأْوِلیاَ ُثَم ُُ و به سـتمگران تمایـل و اطمینـان  2؛ ُتْنَّصُرونَفَتَمَسُكُمالَناُرَوماَلُكْمِمْن
کـه جـز خـدا کسـی  فرحـالی ؛یابـد شـما را فر می ،تکیه نکنید کـه آتـش بر آنها و نداشته باشید

 «  .شوید یاری نمی ،سپس .سرپرست شما نخواهد بوف
یـاوری کـه همـان نلـت اسـت،  عـذاب الهـی و بی ،موجب طغیان و فر نتیجـه تکیه بر ظالمان،

َوَلْنَیْجَعَلالَلـُهِلْلكـاِفریَن»فرماید:  قرآن مجید فر نهی از سلطه کفار بر مسلمانان می 3.گرفف می
فقهـا بـر « .منان قرار نـدافه اسـتؤبر م ،ای به نفع کافران و خداوند سلطه 4؛َعَلیاْلُمْؤِمنیَنَسبیال

اند که طبـق آن، هرگونـه سـلطه غیرمسـلمانان بـر   نفی سبیل را طراحی کرفه قاعده ،اساس این آیه
 فرهنگی ممنوع است.  یا سیاسی، اجتماعی، اقتصافی :اعم از ،مسلمانان

شایان نکر است که عالوه بر نهی الهی از قبول سلطه کفار، ستیز با ظالم نیز فر حد امکان واجب 
ـرف ارت باید توجه فاشتاست. البته  بـه  ،اقتصـافی بـا فیگـر کشـورها یـا باطـات سیاسـیکه ص 

 منعی ندارف. و انجامد وابستگی نمی
 . پیروی از خدا و رهبران دینی5

های ارزشمند قرآن مجید است که مایه عزت است. به گفتـه  استفافه از آموزه ،نموف پیروی از خدا
میـل برگشـت بـه  .ی و الهـیعزت و قدرت اسالم  ما باید استفافه کنیم از این مایه»رهبر انقالب: 

هر ملتی که به پای اسـالم  . ..عزت، پیشرفت و ترقی است  اصول و مبانی اسالمی ]است[ که مایه
بایستد، خوف او زنده، سرافراز و عزیز خواهد شد. ما به اسالم احتیاج فاریم، برای اینکه از تحقیـر 

                                                           

 .۳6۴ ، ص1 ، جکافیال. شیخ کلینی، 1
 .۳۳۱هوف، آیه . 2
 .11۳، ص 6 ، جمواهب الرحمن. سید عبداألعلی سبزواری، 3
 .۳۴۳نسا ، آیه . 4
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 1«نجات پیدا کنیم. ـ تحقیر علمی، سیاسی و فرهنگی ـ های استکباری قدرت
فعـوت بـه  ،یکی از اصول فعوت آنـان زیرا ؛پیروی از پیامبران و رهبران فینی نیز مایه عزت است

فنبـال کرامـت خوفشـان  ،های مظلـوم ملت» ؛است شده بازیافتن عزت و کرامت انسانی معرفی
تـأثیر  ،تبازیـابی عـز 2«های فعـوت پیغمبـر بـوف. هستند؛ همان عزت و کرامتی که یکی از پایه

همـین  .کنـد جهـافی را ایجـاف می  بسزایی فر امتداف هویت و شـرافت مسـلمانان فارف و روحیـه
 ،وبویی متفـاوت بیابـد؛ زیـرا فر فرهنـگ اسـالم باعث گرفیده که بیداری اسالمی رنگ ،موضوع

 شوف. جز فر سایه جهاف و شهافت میسر نمی ،عزت
ُاُوُ »موف: نوحی  خداوند به حضرت فاوف َُ ِفای  َح   َِنی... َوَضعُت الِعَز ِفی َط َعِتی َوُهم َحطُّلُبوَنا

 َُ َِ الُسّلط ِن، َفَلَحِجدوَن ََ کـه مـرفم آن  فرحالی ؛من عزت را فر طاعت خوف قرار فافم  ای فاوف 3؛ِخد
وابسـتگی بـه  پرتـو عـزت فر ،ایـن حـدیث« یابنـد. آن را نمی ؛ امـایابند را فر خدمت سلطان می

که فر  البته پیروی از حاکم عافل همچون اهمه و یا نایب آنان ؛حاکمان غیرالهی را نفی کرفه است
چـون اطاعـت از  ؛عزت اسـت عینالشراهط است، نه تنها نلت نیست که  عصر غیبت فقیه جامع

ِِ اْلَِإ َتَّم ُم الِعِز  »فرموفه:  خداست. امام سجاف َُ ُوا تمام عـزت ، )اهمه( انپیروی حاکم 4؛ط َع
 انجامد. زت کشور اسالمی می، به عمدیریت فرست فرف عالم و اسالم شناس بنابراین،« است.

 . پیشرفت علمی6

 ،علم است. اگر فرف، گروه و یا کشور از نظر علمی پیشرفت کنـد فر سایهعزت  ،قاعده کلی فیگر
ان  » ه اسـت:است. فر روایت آمد خویش را فراهم ساخته موجب عزت و اقتدار ََ الِعّلاُم ُساّلط ٌن، 

 َِ ُِ ِص َ  َعَّل  ن َلم َحِجد ََ َِ َو ُِ َص َل ِا به آن سلطه یابـد  ،هرکس آن را یافت .سلطان است ،علم 5؛َوَجَد
فر توضـیح ایـن حـدیث  معظـم انقـالب رهبـر« .بر او سلطه یابند ،و هرکس که به فنبال آن نبوف

 گوید: می
توانـد  مساوی است با قدرت؛ هرکسـی کـه علـم پیـدا کنـد، مـی ،علم .اقتدار است ،یعنی علم »

                                                           

 ای. الله خامنه آیت پایگاه اینترنتی. ر.ک: 1
 . همان.2
 .۴6۱، ص 78، ج األنوار بحار. عالمه مجلسی، 3
انی،  . ابن4  .18۱، ص تحف العقولشعبه حر 
 .۱۳۱ ، ص19 ج ،شرح نهج البالغهالحدید،  ابی ابن. 5
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روایی کند؛ هر ملتی که فستش از علـم  تواند فرمان د؛ هرملتی که عالم باشد، مینمایروایی  فرمان
َخ ُإ  » فر روایت آمده است: 1«روایی کنند. تهی باشد، باید خوف را آمافه کند که فیگران بر او فرمان

 ِِ َع الَجِْ   الُدنَ   َواآلِخَإ ََ  ِِ نَ   َواآلِخَإ َع الِعّلِم َوَشُإّ الُدّ و  اسـت ییبـا علـم و فانـا ،؛ خیر فنیا و آخرتََ
   2.«با جهل است ،فنیا و آخرت شر  

عـزت مطلـق نیـز نـزف  ،پس 3 .«ٍ َعلیمْیَوُهَوِبُكِلَش» ؛نزف خداست ،علم مطلقگفتنی است که 
 ،چـین  غیرمسـلمان کشـور حتی بـا رفـتن بـه ،آموزی مسلمانان را به علم خدا اوست. پیامبر

ِن  : »فرموف میکرف و  تشویق می َِ ْكَّمِة َض َلُة اْلُّماْؤ ِِ َُ   َ ِّلَّمُة اْل ْ ا َِ ُِ   َف َحا
َ
اَو أ ُْ ا   َوَجاَدَه  َف َْ همانـا  4؛ِا

 علـی امـام« خوف به آن سزاوارتر است. ،ابدیهرجا آن را ب و گمشده مؤمن است ،نیفانش راست
ِن  » :فرماید می َِ ْكَّمُة َض َلُة اْلُّمْؤ ِِ ُخاْهَه   اْل

ْ
َُ َفّْلَ أ َحُدُ ْم َض َلَت

َ
ْ ُثَّم  َوَجَد أ َِ گمشـده مـؤمن  ،فانـش 5؛َف

 «  .ریدیفرا گ ،آن را یافتید که هرکدام ،پس .است
ن فر فراگیـری علـوم و معـارف از انازمینه بلنـدنظری مسـلمای فر مؤمنان،  وجوف چنین خصیصه

واسطه پیشرفت علم است. هرچـه قـدرت ه ب فناوری، رشد نیز امروزه و 6فراهم کرفرمسلمانان یغ
بیشـتر خواهـد بـوف.  شی برتری فست یابد، عزت و اقتدار کشورفناورعلمی کشور باال روف و به 

ویـژه  بـه ،های مختلـف مرهون تالش فانشمندانی است کـه فر صـحنه ،اقتدار امروز کشور ایران
 صـاحب فنـاروی ایـران را از معـدوف کشـورهای باعـث شـدند کـه اند و  فاشته ، حضورای هسته
 اند.  ورفهشمار آ ای فنیا به هسته

 . پیشرفت اقتصادی7

مراتب بیش از صـافراتش  وارفاتش بهوفه، ب وابسته کشوری که فر نیازهای ضروری خوف به فیگران
لیـه ماننـد ه صافرات مـواف او  المللی نلت را پذیرفته است. فارغ از اینک فر صحنه بین عمالً  باشد،

ِِ » فرموفه: علی امام ؛است ی فیگرخوف خسارت ،نفت خام و معافن َْ اِخٌ  َتَِت الُقاد َُ ُ ُ ّ َعزحٍز 
                                                           

 ؛ برگرفته از سایت رسمی ایشان.۳/۳/۳۱86سخنرانی به تاریخ . 1
 .1۱۱، ص نوارمشکوه األطبرسی، . 2
 .1۱آیه  بقره،. 3
 .۱۱، ص 1 ، جرر األنوابحامجلسی،  عالمه .4
 .۳67، ص 8ج  ، یالکاف . شیخ کلینی،5
 .۱۱۴، ص ۳۴  ، جآثار  مجموعه . مرتضی مطهری،6
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لِ اٌ   قابل تحمل نیسـت  اقتصافی، فقر« .نلیل است ،هر عزیزی که تحت فرمان فیگری باشد 1؛َُ
نزفیک اسـت  ،فقر 2؛کاَف الَفقُر أن َیکوَن ُکفراً  » ؛کشاند می و حاکمان و مرفم را به قبول سلطه کفار

 «  که فرف را به کفر بکشاند.
امـا فر اینکـه چگونـه  ؛پیشرفت اقتصافی اسـت ،مسلمًا یکی از عوامل عزت نظام اسالمی ،پس

نقـش فارنـد.  فر ایـن بـاره هـر فو ،مسـئوالن و مـرفم ، بایـد گفـتگرفف این پیشرفت حاصل می
که فر روایت آمـده  ؛ چنانریزی کنند را خوب تدبیر و برنامه مملکتی امور باید مسئوالن ،سو ازیک
فَت ُح الَفقِإ  » است: َِ الَتادِا ِإ   ُحساُن  » انـد: یـا فرمـوفه و« .کلید فقر است ،بدتدبیری 3؛ُسوُء الَتدِا ِإ 

 ُِ  ،فهـد و بدتـدبیری مـال کـم را رشـد می ،تدبیر نیک 4؛ ُحنِّمی َقّل َ  الَّم ِل، َوُسوُء الَتدِا ِإ ُحفِنی َ ثِ َإ
خوفرأی بـوفه، بـه متخصصـان فرصـت اقـدام و عمـل  یاینکه مسئول .«برف مال زیاف را از بین می

 ست. وسو  تدبیر ا ، نشانهندهد
از اسراف و تبذیر خـوففاری کننـد و  ،های اقتصافی مرفم نیز وظیفه فارند فر بحران ،فیگر ازسوی

والن را حمایت کنند تا برای نیازهای اضافی فست نیاز پـیش فیگـران ی مسئیجو با قناعت و صرفه
ِى ََلای الِعاِزّ » :فرمایـد می علیامام  نبرند. ُّ َُ ُتاَؤ آن  «عـزت اسـت. ،قناعـتنتیجـه  5؛الَقَن َعا

   .«فافن است خرج بهتر از نلت به ،فاشتن کم 6؛الَتَقُّلُ  ا الَتَهُلُ   » حضرت فر بیانی فیگر فرموفه:
 ؛کار و تالش برای امرار معاش را همچون پیامبران الهـی وظیفـه خـوف بداننـد باید مرفم ،عالوهه ب

وجـوف  پیشرفت اقتصافی ایران باعث شده که با ،عبافت است. امروزه ، نوعیچراکه طلب حالل
 و مقام هجدهم را فر فنیا فاشته باشد و با اقتدار فر مقابـل سـلطه سیاسـی ،جانبه های همه تحریم

 اقتصاف ایـران بـا ،سال آینده ۱6اساس محاسبات، فر  تصافی اجانب بایستد. برخی معتقدند براق
هـای موجـوف فر  فر بخش کشاورزی، معافن نفت و گـاز، ظرفیت یبه منابع اصلی اقتصاف  توجه

بـه صـورت بـالقوه ایـن ظرفیـت را فارف کـه فر  ،بنیان و سایر صـنایع فریاها، بخش اقتصاف فانش

                                                           

انی، ابن .1  .1۳6 ص، تحف العقول شعبه حر 
 ، باب الحسد.۱97 ، ص1، ج کافیالشیخ کلینی،  .2

 .۳۱1ص  ،۴ ج ،غرر الحکمتمیمی آمدی،  3.
 .۴8۱۱ش  ،۱87ص  ،۱، ج شرح غرر الحکم. آقا جمال خوانساری، 4
 .۳۳66ش  ،69ص  ،غرر الحکمتمیمی آمدی،  .5
 .16۱ ص. همان، 6
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بـه منـابع طبیعـی، موقعیـت   توجـه با که فهد لیه نشان میجهانی باشد. محاسبات او   جایگاه فوم
هزار میلیـارف  ۴6تولید تا  توانایی ،جغرافیایی، جمعیت و میزان نخبگانی که فر کشور وجوف فارند

 1.نیز برایمان وجوف فارففالر 

 . توان نظامی باال8

  قـدرت موجب اقتدار کشور است. قرآن مسلمانان را به تقویت فنـون و ،توان نظامی باال ،شک بی
َوَأِعُدواَلُهْمَمااْسَتَطْعُتْمِمْنُقَوٍةَوِمْنِرباِطاْلَخْیِلُتْرِهُبـوَنِبـِهَعـُدَو: »است نظامی فرا خوانده

د  و ی[، آمـافه سـاز(شـمنانف)د، بـرای مقابلـه بـا آنهـا یـی فر تـوان فاریـرویهر ن 2؛الَلِهَوَعُدَوُمم
« خوف را بترسـانید. فشمن فشمن خدا و ،، تا با آن[دان نبرفیبرای م]ده یهای ورز اسب [نیهمچن]

فافن قـدرت  هایش برای نشان ر لشکرکشیبیشتپس از تشکیل حکومت فر مدینه،  اکرم پیامبر
ان اعتـراف فارف. پنتـاگون فر فشمن به اقتدار نظامی ایـر ،ن بوف. امروزهاو اقتدار مسلمانان به مشرک
توانـد  ایران به قدری پیشرفت کرفه کـه می »گوید:  های نظامی ایران می گزارش ساالنه از پیشرفت

های موشـکی  اهدافی را فر سراسر منطقه و فر شرق اروپا هدف قرار بدهد. ایران عالوه بر فناوری
ایـران .. ی موجـوفش را تقویـت کنـد.ها اش، فر تالش است میزان کارایی سامانه و راکتی فزاینده

فهـد. نیـروی فریـایی ایـران، فورتـرین اسـتقرار  المللی افـزایش می های بین حضورش را فر آب
های چین حضور یافـت و  که فر آب طوریهب ؛انجام فاف م19۳۱ای خوفش را فر مارس  فرامنطقه

بـه هنـد رفـت. نیـروی فریـایی ایـران  م19۳۱لین بار یک زیرفریـایی ایرانـی فر فسـامبر برای او  
 3«های اقیانوس اطلس برسد. خواهد به آب می

                                                           

1  . http://www.fardanews.com/fa 
 .11۳ ، ص7  ، جتفسیر نمونه ناصر مکارم شیرازی و فیگران، ک:.ر ؛69آیه  . انفال،2

3  . http://fa.alalam.ir/news/۳۴۱۱۴69 
ایران فر تالش است نیروی ففاع هوایی و نیروی هوایی خوفش را مدرنیزه کنـد. »فر افامه گزارش پنتاگون آمده است: 

های موشـکی،  توان به سـامانه می ،ها از جمله این سامانه ؛کند های ساخت ایران را رونمایی می ایران سامانه ،سال هر
های جدیدی به نمایش گذاشـت.  سامانهو نیز همین کار را انجام فاف  19۳۱رافارها و پهپافها اشاره کرف. ایران فر سال 

 «های موشکی پیشرفته فوربرف زمین به هوا فست پیدا کند. همچنان فر تالش است به سامانه ،ایران
 «خلیج فـارس»کشتی به نام  ایران فر حال ساخت موشک بالستیک ضد  »فر این گزارش انعان شده است:  همچنین،

هـای بالسـتیک  های موشـک فهنده عزم این کشور برای توسعه فناوری نشان ،است. وسیله پرتاب فضایی سیمرغ ایران
 .«پیماست قاره
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انجامد. یکی  به عزت آنان می ،نیازی فر مرفم یک کشور تعالی فرهنگی جامعه و ایجاف روحیه بی
نیــازی اســت. امــام  فاشــتن روحیــه عزتمنــدی و بــی ،های معصــومان تــرین توصــیه از مهم
َُ َعاِن الّنا ِ   »فرماید:  می صافق ُِ َساِتغَن ُئ َُ ِا َلّل ِ  َوِعاُز َُ ِن ِقَ   َِ  ،شـرافت مـؤمن 1؛َشَإُف الُّمؤ

ُاطُّلُ  َاَقا َء » : نیز فرموفه امام باقر .«نیازی از مرفم است بی ش، فرو عزت فاری اوست زنده شب
ََ الَطَّمِع  ََ َت  امـام یأس از مرفم نیز راه عـزت اسـت.« عزت را با میراندن طمع بطلب. یبقا 2؛الِعِز ِاا

َع الَ أِ  : »فرماید می علی ََ  «  شوف. ایجاف می [از فیگران] با یأس ،عزت 3؛الِعُز 
ریـزی کنـد.  المللی خوف را بر اساس عزت و حکمت پایـه اصل فر روابط بین باید کشور اسالمی

 موجب عزت است. ،همراه با کار و تالش ،مسئوالننیازی فر مرفم و  وجوف روحیه بی
 

 کنـی فراز فست طمع که پیش کسـان می
 

 ای که بگذری از آبـروی خـویش پل بسته 
 

 پشتوانه مردمی .11

هاست. اگر مرفم از فولتی که خـوف بـه  حضور مرفم فر همه صحنه ،ترین عامل اقتدار کشور مهم
هـر بـار کـه ، ها روند. فر طول این سال حاکمان زیر بار نلت نمی ،اند، حمایت کنند  وجوف آورفه

موفقیـت  مـا اند، سیاست خارجی  ها و امور عمومی حضور چشمگیری فاشته ییمرفم فر راهپیما
بـه موضـوعات و مسـاهلی  ،البته روشن است که حمایت مرفم از حکومت ؛بیشتری فاشته است

 رعایت حقوق متقابل مرفم و حاکمان وابسته است. و اجرای عدالت، قانونمندی، مساوات :مانند
نقش مهمی  ،توان چنین نتیجه گرفت که عملکرف مرفم و مسئوالن می شده اراهه از مجموع مباحث

مسـئوالن بـا فرایـت و تـدبیر و  بایسـته اسـت کـه فر عزت و اقتدار نظام اسالمی خواهد فاشت.
های کشـور فر همـه  راه را بـرای پیشـرفت ،های فاخلـی و خـارجی عملکرف فرست فر سیاسـت

 ،ها هموار کرفه، از سو  استفافه بپرهیزند و مرفم نیز با حضور فر صحنه و یـاری حاکمـان صحنه
 عزت و اقتدار را تداوم و استحکام بخشند.
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