
  بسمه تعالی

  "پژوهشکده نظریه پردازي سیاسی و روابط بین الملل" نظام سیاسی اسالم سلسله نشست هايشصت و هفتم از جلسه

  و امنیتانتخابات : موضوع بحث

  اتاق پژوهشکده: مکان؛  19/2/96: تاریخ جلسه؛ پژوهشکده هیات علمی اعضاي: سخنران

. برگزار شد پژوهشکده اساتید پژوهشکده نظریه پردازي سیاسی و روابط بین الملل با حضور 96جلسه سال  چهارمین
بود که اصوالً امنیت را دولت تامین میکند یا وجود دولت نشان دهنده توسط یکی از اساتید اینگونه  طرح  بحث

دولتمردان بوجود نمی آورند مردم بوجود می امنیت را "وجود امنیت است؟ رهبري در سخنان خود فرمودند که 
را نشان می دهند، قدرت و امنیت را ایجاد می  همین که مردم در انتخابات شرکت می کنند و هویت خود. "آورند

نوعی پرچم ه برئیس جمهور  ورا منعکس کند  ند هویت و امنیت ملیدولت می توا. نشان دهنده امنیت استکنند و 
  .ت را می نمایاندملی است که این هوی

و دیگري امنیت داخلی تقسیم ملی بحث امنیت به دو بخش امنیت مرزها و سرحدات : ادامه دادد اتیاسیکی دیگر از 
زمانی است که امنیت داخلی خوب است ولی شکننده . می شود که این دو با هم مرتبط اند ولی در یک راستا نیستند

 در جمهوري اسالمی خاکریز اصلی: امه بحث استاد دیگري اضافه کردنددر اد. است و از درون فروپاشیده می شود
  .مردم عقبه نظام هستند که امنیت را بوجود می آورند. بقاي کشور مردم هستند

اگر انسان را . میتوان شر یا پاك دانستذات انسان را : ادامه دادیکی دیگر از اساتید  بحث را به لحاظ انسان شناسی
از این لحاظ تشکیل حکومت الزامی . نسبت به همدیگر هیچ  لطفی ندارند و به هم آسیب می رسانندشر بدانیم افراد 

اگر مبنا این باشد که انسان . است تا انسانها به هم شر نرسانند و حکومت براي این تولید شده که امنیت را تولید کند
ادامه  .رسد، در اینجا هدف تامین امنیت نیستپاك است دولت براي این تاسیس می شود که انسان به تعالی بیشتر ب

  . مورد گفتگو قرار دادند آننظرات خود را پیرامون هر یک از اساتید بحث به حوزه فلسفه دولت منجر شد که 

 


