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 مقدمه

کناد.دعوتماي(محمدی)داخودهمگانرابهاسالمنابانقالباسالميايرانازابت

هایاستكباریوبهوجودآمدننظمايناويندرجهااناينبهمعناینفيحاکمیتقدرت

هایقرآنايآموزهدراساسنیبرهم.»تابديمعاصربودکهستموفساددنیایمعاصررابرنم

يقاینکهعنصرمحوریآن،اتكاو،نظامجامعياستمبتنيبرحكومتاسالمياسالمي،و

يتماامتواندباهپرتوحكومتتوحیدی،ميانساندربهحاکمیتاهللواصلتوحیداست.و

.برقراری(5382:57)صمدی،مختلف،نائلگردد.یهاخوددرعرصهوامنآرمانيیهاآلهديا

اخاتالفنظاراتدرجهتتمهیداتيمشترکبرایحالوتال یاعتمادسازهایمكانیسم

گیریمناسبدرتباديلعناصاربالفعالموجاودباهعناصارباالقوهدردرروابطبرایبهره

امنیاتانسانيمطارحباودهاسات،هعنوانيكيازنیازهایاساسيجامعهموارهبهکشورها

بلكهعاملمهميبرایرشادو،تريننیازهایبشراستازضرورینفسهيگذشتهازاينكهف

که،توانگفتهنگي،اجتماعي،سیاسي،علميواقتصادیاست.برايناساسميتوسعهفر

کاه،استسازیامنیتيکملتهایاساسيوپايدارترينمؤلفهازمهمامنیهعمجاوجود

ترامنیتقویمليبخشاتیاينمؤلفهدربینسايرعواملحگستردگيوتوانمندیهرچه

حكومتاساالميکاهمظهار.وشكوفاترخواهدبودترنهيهزمليکمندگاراموبیشترباشد،

ديکرويكردموفقوپیشبرنادهرادرتوانقدرتالهيوقدرتمردمدرجامعهاست،مي

هایسیاسايلیبارالدمكراسايغاربوازنفوذنظام.تحققنظامسیاسيکارآمدفراهمنمايد

.جلوگیریکند

نجمهوریاسالميايرانازمنظارمقااممعظامطراحيالگویجامعهاماينمقالههدف

امانالگاویجامعاهتحقیقحاضربدنبالپاسخگویبهطراحايباشدو(ميرهبری)

باااساالمباشاد(کداماست؟ميجمهوریاسالميايرانازمنظرمقاممعظمرهبری)

بهارمغاانودنیاوآخرتبهاهمیتآندرتامیناعتقادبهتكفلديننسبتبهامورزندگي

هاایگیاریواساتقرارتئاوریشكلنمايدوازاشارهميساززندگيیهاآوردنهمهنعمت

هااینفوذنظااموطلبي،ولنگاریاخالقي،راحتيي،دنیازدگي،تبارگرایگرياشرافغربي،
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عادمشاناختعناصاروکوتااهيونماياد،مايسیاسيلیبرالدمكراسيغاربجلاوگیری

هایغیراصاوليرادرجستجویامنیتدرپرتواتحادهاوائتالفامنامعههایواقعيجانیبن

جامعاهاماندرطراحايالگاویمحققباعنايتبهمطالبدغدغهاصلي.شتداخواهديپ

،بااتحلیالروشمندکهطيفرآيندیمنطقيواست()ایحضرتامامخامنهگفتمان

مقااممعظامانااتیازبیریگبهرهباايم.محتوایبیاناتمقاممعظمرهبریبهآندستيافته

الگویجامعهامنارائهنمايد.درقالب(رهبری)

 

 مباني نرری

 ()ای حضرت امام خامنهتخصصی بيانات 

-اشارهننماودهامنبهجملهجامعهمشهودودرسطحآشكار()رهبریمقاممعظم

لهماوردتحلیالمحتاوااناتمعظمبیبنابراينبرایحصولبهالگویجامعهامنبايستي؛اند

بااطايامانجامعاهبراینسبتبهشناساييواستخراجمفاهیمجامعواساسيقرارگرفتهو

کهدرادبیاتتخصصياينمقالهبخشياز.مراحلوفرآيندهایروشمندعلميدستيافت

.گردد(جمعآوریشدهبهشرحزيرارايهميای)نمونهبیاناتحضرتامامخامنه

 اقتصادیامنیتنقشمرتبطبا()ایهایحضرتامامخامنهانديشهوآراء

امنیتنقاشدارد.تأمینگذاردوشرايطاقتصادیدرميتأثیرامنیتبرشرايطاقتصادی

همچنیناگارشارايط .گذاریباالخواهدرفتبراینمونهدرفضاييامن،تمايلبهسرمايه

ود،امنیتمليبهخطرخواهدافتاد.البتاهنااامنيفقاطشااملاقتصادیبیشازاندازهبدش

گذاراندراماننباشد،اگارامنیاتشود.اگرسرمايهسرمايهجنگ،تروروجنگداخلينمي

شغليوجودنداشتهباشدويااگرتورمبیشازاندازهباالباشدنیزامنیتکشاورباهخطار

مداومکاالهاایاساسايتأمینشده،بیكاریکنترلخواهدافتاد.داشتنامنیتشغلي،تورمو

هااتواندامنیتماليمردمراتضامینکنادوباهآنهایاستراتژيکميوداشتنزيرساخت

ازمنظربیانات امنیتاقتصادیبهمفهومنقشجدولزيردر.احساسيکزندگيامنبدهد

 :اندازيمنگاهيميمقاممعظمرهبری
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 منيت اقتصادی در جامعه امنانقش خالصه بيانات، 

  مان خالصه فرمايشات مقا  معرم رهبری رديف

5

کنندکاهجاانوماالوفرزنادانواسالميبايداحساسمردمدرنظامجمهوری

شاانبرخاوردارازوفعالیاتاقتصاادیگاذاریسارمايهناموسوفكروعقیدهو

امنیتاست.

بیانات،نمازجمعه؛

78/7/5387

7

داناد،خودميهایهدفیکهعدالت،معنويت،عزتواستغناراسرلوحههجامع»

ازآراستهشدنبهايمانوعزموجهاد،ناگزيراستودرآن،معنويتوعدالتو

وقدرتوثروتورفاهباشد.لذابرگشتبهسمتفرهنگفاسدومانحطعزت

«.استیانقالبيواسالميمامحالوممنوعغربي،درجامعه

بیانات،نخبگان)

جوان؛

73/6/5387)

3

مرتّب،حرکات،کااروپیشارفتاسات.طوربهتوقّفدرنظامنبوىوجودندارد؛

بگويند:ديگرتمامشد؛حالبنشینیماساتراحتکنایم زمانيکافتدکهاتفاقنمى

آوربخشىاست؛کارخستگىوشادىآورلذتاينوجودندارد.البتهاينکار،کار 

اىنیست؛کارىاستکاهباهانساانآورندهوبهتعبکنندهملولکنندهووکسل

دهد.نشا ونیرووشوقمى

)بیانات،نمازجمعه

تهران؛

78/7/5387)

2

مرساوماداری،ياککاار:يککارکردشودهمانچهارچوبقانون،دوجورميدر

،موانعکوچاکرابازرگنديادن،جهادی.کارجهادیيعنيازموانععبورکردنکار

رافرامو نكردن،جهترافرامو نكردن،شوقبهکار؛اينکاارجهاادیهاآرمان

انجامبگیرد.خوبيبهشاءاهللخدمتاست.کاررابايدجهادیانجامدادتاان

هیئت)بیانات،

(6/6/5337؛دولت

7

،قشاریهارکشاور،ازماردمايانهااوآحااديعنياينكهانسااناقتصادیامنیت

،گاذاریسرمايهچه،کشاورزیکارچه،صنعتيکارچهبكننداقتصادیکاربخواهند

.هانخواهدشدکسيمزاحمآنکهبدانندتجارتچه

)بیانات،بسیجیان؛

57/6/5328)

6

کاااشورداخاالدارياامتااادراحتیاااجهاامگااذاریسرماااايهبااهمساائلهامنیااتمااا

کاملتأمینشاود.بايادامنیاتطوربهگذاریسرمايهبايدامنیتگذاریشود.سرماايه

کهدراختیارآحادماردمهاييثروتتأمینشودتابتوانازکاملطوربهگذاریسرمايه

کرد.استفادهکشوراندازیجرياناقتصادیهست،برایپیشرفت،کارآفرينيوراه

بیانات،مسئوالن

73/3/5387نظام؛

2
وقضاييهمبسیارمهماستوبايدحتمااًمالحظاهمدنيامنیتايجادرفعفقرو

شود.

بیانات،مسئوالن

57/7/5387نظام؛

8

زندگي،امنیتيکضرورتبرایانسااناسات.دردورانعباادت،شئوندرهمه

دردورانسازندگي،دردورانتجارتودرهرفعالیتيکهانساانبخواهادبكناد،

محتاجامنیتاست.

بیانات،ناجا؛

77/2/5326
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 امنيت سياسینقش  مرتبط با()ایهای حضرت امام خامنه اندیشه وآراء 

ثاروتوقادرتجهاانحاالومراتبسلسلهگربیانکهالملليبیندرفضایمناسبات

درکروشنيازاينموضوعايجادکندکاهتااچاهحادآغاازفرآيناددتوانآيندهاست،مي

،جهتتاداومهاجريانازفضایدرخوربرایکسبسهميمتعارفوگرابرونتوسعةملي

تااچاهحادوايرانضاروریاسات؛ازجمله،توسعهدرحالحیاتنظامسیاسيکشورهای

،درايجاادالمللايبینمیاندوسطحمليوافزاهمتعاملسازندهوتعادليواسطهبهدتوانمي

دربرخاورداریبرایتحققتوسعهورفاهمليهاجريانزمینةکسبامكاناتالزمازفضای

واقعشود.فرايندفرامليشدندرقالبتغییرمفاهیمامنیتوسیاستمؤثرمفیدوازامنیت

مااليهایجريانمستقیمخارجيوگذاریسرمايهنظیرجرياناتهاييشاخصکهبراساس

مینروهمديپلماسايمادرناغلاب.ازهرودميپیشبهایفزايندهبهنحوشودميسنجیده

؛نظااميمتشاكلازشاودمايدرنظارگرفتاههاادولاتيكيازمحصوالتنظاامعنوانبه

موازناةقاوا،واساطةباهسكوالر،دارایحاکمیتمساتقلوبرابارکاهثبااتآنهایدولت

یازدرامادرشرايطکنونيبازيگرانغیردولتينشود؛ميتأمینالمللبینديپلماسيوحقوق

اياراندرمحایطپیراماونيخاودهماوارهباااناد.شادهحائزاهمیتهاجريانعصرفضای

هاایايانبودهواينمشكالتدرتمامحوزهروروبههاومشكالتيمتعددومتداومچالش

کادامهایونتوانستهاستدرهنوزکهاينکشورایگونهبهشدهاست،بازتولیدمحیطامنیتي

باشاد.موردتوافاقگیاریچاارچوبامنیتايپاياداروثبااتيهااشااهدشاكلازاينحوزه

شدبهاشكالمتفااوتيهایامنیتيايرانکهازمحیطپیرامونيآنناشيمي،چالشدرگذشته

هاایهاایموقاتتااحماالتوجناگثبااتيهاایمارزیوبايوجودداشتوازناامني

هایمختلفايهاومؤلفهزاينمسئلهدرقالب.اکنوننیگرفتبرمينظاميرادرمدتطوالني

ىکارى خودمااناگربتوانیماينمحیطامنوصفاىمعنوىرادرعرصه»است.يافتهتجلي

ىبهوجودبیاوريم،اينبهشتمعنوىرابراىخودمانتدبیرکنیموفاراهمبیااوريم،بقیاه

اصلقضایهاينجاسات؛ايانراکند؛مسائلچنداناهمیتىندارد،خیلىمشكلىدرستنمى

ىعادالناهياک.تشكیلجامعاه(75/3/5382)بیانات،نمايندگانمجلسشورایاسالمي،.«بايدحلکرد
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ىالهاى،ىعادالناهخاواهیمباهجامعاههدفاست؛امااينهدف،هدفمیانهاست.مامي

بتوانیمخودمانراباهىايننظامالهىىاسالمى،دستپیداکنیمبراىاينكهدرسايهجامعه

که(75/73/5382)بیانات،نمايندگانمجلس،برسانیم.وامانامنىتكاملبرسانیم؛خودمانرابهنقطه

درخصوصامنیاتسیاسايباا()دراينراستاباتوجهبهبیاناتمقاممعظمرهبری

گردد.ترينبیاناتاشارهميجدولزيربهبرخيازمهمدرمحوريتجامعه
 

 امنيت سياسینقش جدول خالصه بيانات، 

  مان خالصه فرمايشات مقا  معرم رهبری رديف

5

-درمسائلگوناگونهمباطرقمختلفسیاسي،امنیتاي،اقتصاادی،فرهنگاي

نتیجاهبايکننادلكانایکهبتواننادواردمايهرضربه-انواعواقسامترفندها

.تکردناستدرحالپیشرفباقدرتاست؛جمهوریاسالمي،

نیروىکارکنانبیانات،

(53/55/5333)هوايى؛

7

ا جازوهماههااايانیسیاسيسلطهدرعالم،نفوذسیاسيدرجهانودرمنظومه

بناابراينوقتاي؛اساتهااآرمااناست.رسیدنبهعادالتاجتمااعي،جازوهاآرمان

هماههااينسينرود؛تعريفبدورازدسترغیرقابلامرآرمان،ذهنمابهيکمیگويیم

.هايندآرمان

ديداردربیانات)

(6/7/5337؛دانشجويان

3

هاایدساتگاهآراماشازباشند،داشتهسیاسيثباتباشند،داشتهامنیتاگرملتيک

هاایمیاداندرکاهکردخواهندپیدافرصتملتآنباشند،برخوردارنظامحاکمیت

بارایآرامشوامنیت.باشندپیشتازوشونددواربشریبزرگیمسابقهبهگوناگون،

.استملتيکعوايدمفیدترينوهاخواستهترينمهمجزوکشور،يک

مردماجتماعدربیانات)

(72/2/5335؛شیروان

2

ای،بااهارهمهآحادملتباهرمذهبي،باهرديناي،بااهارگارايشسیاساي

اباروظیفاهبزرگايکاهباردو دربراناديكساانکند؛همهایفرقنميسلیقه

شماست،کهايجادامنیتاست.

بیاناتناجا،

56/8/5386

7

جامعاه،سیاسايدراساتکاهتفكاراتومعاارفسیاسيمعنايشاينامنیت

انديشيباشاد.معناايشگونهودوگويينفاقودوگانهواضحودورازمعارف

برایمردمهستند،معناايشايناستکهکسانيکهمتصدیبیانمسائلسیاسي

ايناستکهکسانيکهمتصدینوشتنوپخشکردنومنتشارکاردنمعاارف

نكنندودرطعااميکاهفكریجامعههستند،دروغنگويند،فريبندهند،تقلب

الظاهرشیرينهمهست،زهرمخلو نكنند؛اينامنیتسیاسياست.علي

)بیانات،بسیجیان؛

57/6/5328)

777777777



 572/()طراحيالگویجامعهامنجمهوریاسالميايرانازمنظرمقاممعظمرهبریمقالهپژوهشي:اااااااااااااااا

 مرتبط با نقش امنيت اجتماعی  ( )ایحضرت امام خامنه های اندیشه آراء و

واخوّتوبرادرىوهمدلىاسات.بااتوجاهباهصمیمیتدرنظامنبوى،فضا،فضاى

دهيسازمانازهمانآغاز،()اکرمدرايجادواعتالیتمدن،پیامبرعقیدههمنقشجمعیت

درايشاانرادرنظرداشت.طرحبیعاتمسالمانانباااعتقادی-هرچندکوچک-جمعیتي

درايانراساتاقابال درمكهوپیمانبازرگمديناهنفرهدهوچندچندنفرههایقالبگروه

دهادناهارزيابياست.انديشهامتخاستگاهقرآنيدارد.امتراجامعهمعتقدانتشكیلمي

بودهکهناه«ريشگيهم»یدنوعيقشناسياسالمي،امتهمیشهممجمعشهروندان.درروان

گردد.آنچهامتراميتأمینبامكانوخونکهباداشتنيکريشهمعنویمشترک)عقیده(

هامآناسات،بااهمنیست،بلكهارادهزندگييافتهانسجام،يکوضعسیاسيآوردميپديد

رچوبرواباطچااعناوانباهدرقارآنآنچاهوياژهباه-کهدرپرتوقواعداخالقايایاراده

ازساازیاماتدر()اکارمپديادآمادهاسات.توفیاقپیاامبر-اجتماعيترسایمگردياده

آنكاهکهعالوهبر()هایتاريخاست.ياكيازمقاصدبزرگشرايعوانبیاءعظامشگفتي

خودماقاصودماستاقلاست،وسیلهپیشرفتمقاصدبزرگودخیلتامدرتشكیلمديناه

اماوروجالوگایااریازرلمهوتوحیدعقیدهاستواجتماعدرمها،توحیدکاستفاضله

االنسانوخرابمديناهفاضالهتاعاديااتظاالمانهاربابتعدیاستکهمستلزمفسادبني

یاينمقصدبزرگکهمصلحاجتماعيوفردیاست،انجامنگیردمااگردرساايهو؛است

صاداقتقلبايوصافااایبااطاناايووحدتنفوسواتحادهماهوالفاتواخاوتو

تشكیليکشخصدهنادوآدمبنيشاونادکاهناوعطوریبهظااهاریوافارادجااماعاه

اعضااءواجازاءآنباشادوتماامیمنزلاهباهيکشخصباشدوافرادیمنزلهبهجمعیت

حوليکمقصدبزرگالهيويکمهمعظیمعقليکهصالحجمعیاتهاوسعيهاکوشش

مقااممعظامتارينبیانااتبرخايازمهامبخاشنياادرکاه؛وفارداسات،چارخزناد

جامعاهتيبامحوراهمیتوضرورتامنیتاجتماعيمرتبطدرخصوص(ی)رهبر

شود.درجدولزيرارايهمي

 



 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا5338فصلنامهامنیتملي،سالنهم،شمارهدوم،تابستان/578

  اجتماعی امنيتخالصه بيانات، نقش 
  مان خالصه فرمايشات مقا  معرم رهبری رديف

5
درهمانپهنهگسترده؛يعنيامنیتدرهمآنخواهند؛منیترامياواقعیتمردم

هايشااندرمیادان،برایبچاهمدرسهدرهايشانمحیطکار،درخانه،برایبچه
ها.ها،روستاها،شهرهاوخیابانفوتبال،امنیتبرایجاده

بیانات،شوراى
هاتأمیناستان

(77/55/5323)

7

شاريعتاگار.معنوياتعادالت،استقالل،ادى،آز:استاصلىچهارعنصراين
راهساالمت،راهنظامدراساساىهااىپديدهاينشد،حاکمجامعهبراسالمى
باازمااروىباهقرآنراکند؛ميبازماروىبهقرآنراروانىامنیتراهامنیت،
.کندميبازماروىبهقرآنرازندگىسبکورادرستزندگىراهکند؛مي

مسابقات،بیانات)
قرآنالملليبین
(58/3/5337کريم؛

3

ها،اهدافمقولهتوسعه،درچارچوبارز ازجملهوامورمسائلبايددرکلیه
ومعیارهایاسالميحرکتکنیم.هماهابعاادتوساعهيعنايتوساعهاقتصاادی،
سیاسي،فرهنگيواجتماعيبايدهماهنگپیشرودوضمنمحاورقاراردادن

جامعاه،وشاهادتجهااد،روحیاهمليعزتبهتوجهموازيندينيومردم،با
.سازگاریکاملداشتهباشد

بیانات،ديدار
کارگزاراننظام،

(72/57/5328)

2

،امنیتاقتصادی،امنیاتاجتماعيجانبهموردتوجهباشد؛امنیتبايدامنیتهمه
احساسکننادکاهفرهنگي،امنیتآبرويي.مردمدرنظامجمهوریاسالميبايد
گاذاریوفعالیاتجانومالوفرزندانوناموسوفكاروعقیادهوسارمايه

شانبرخوردارازامنیتاست.اقتصادی

ناجابیانات،
(78/7/5387)

7

وظیفهنیرویانتظامي،تأمینامنیتاجتماعياست.معنایامنیتاجتماعياياناسات
خوفوتهديدونااامنينكنناد.ايانکاروزندگيخود،احساسکهمردمدرمحیط

فرماياد:مسئله،خیليمهماست.خداوندمتعالدرمقاممنتگذاردنبارقاريشماي
فلیعبدواربهذاالبیت.الذیاطعمهممنجوعوآمنهممنخوفيعنايامنیاتدادن

دهدعنوانيكيازدونعمت،موردتأکیدقرارميرابه

ناجابیانات،
(73/2/5323)

6
هایتأثیرگذاردرامنیتاجتمااعياسات.ايانقوهقضائیهيكيديگرازدستگاه

دستگاهبااجرایعدالتوقضاوتصحیحورفعدعاویواختالفوبرخاورد
توانددراستقرارامنیتوآرامشدرجامعهتأثیرگذارباشد.قاطعبامجرمین،مي

بیانات،مسئوالن
قوهقضائیه

73/7/5328

2

مرباو باههماه-هایامنیتهایآرامش،راههایامان،راهراه-لسالماينسب
قلبايانسااندرونايمحایطاستکهبرایانسااناهمیاتدارد؛ازهاييمحیط

،محیطزندگيجمعيوکارکسببگیريدتامحیطجامعه،محیطخانواده،محیط
ت.المللياينآنچیزیاستکهاسالمبهدنبالآناستامحیطبین

بیانات،مسئوالن
53/2/5383نظام؛

8

ایکنیم،منظورمانظاموحیاتطیباهوقتيازحیاتونظاماسالميصحبتمي
انسااندرآنوجاوددارد؛هامرفااهماادیوموردعالقهاستکههمهخیرات

شودوهمصفایمعنویودانشوبیانشووروحيتأمینمياجتماعيامنیت
گردد.خلوصوتوجهبهخدامشاهدهميتحقیقوتعبدو

ىبیانات،ائمه
جمعه،

55/72/5368

3
است،هماهماردمدرداخالکشاور،درهمهمالاست،عموميحقهمامنیت

هایمختلف،عاداتمختلف،اديانمختلف،سرتاسرکشور،اقواممختلف،زبان
کند.چهبرسدبهساليقمختلفسیاسي،فرقنمي

بیانات،شوراى
هاتأمیناستان

77/55/5323
.........



 573/()طراحيالگویجامعهامنجمهوریاسالميايرانازمنظرمقاممعظمرهبریمقالهپژوهشي:اااااااااااااااا

 فرهنگی   امنيت نقشمرتبط با  ()ایهای حضرت امام خامنه اندیشه و آراء

درعملامنیتفرهنگيبیشازآنكهمبتنيبرموازنهقواباشد،مبتنايبارآگااهي،شاناخت،

ازمعنایاولیاهخاودتواندگاهنميعنوانحقیقتيمستقل،هیوهمراهياست.فرهنگبهاعتمادو

ایبرخورداراست،تاأمینامنیاتتهيشود.لذاجايگاهامنیتفرهنگيدرجامعهازاهمیتويژه

اسالميواخالقيمبارزهبامفاسداخالقيوفرهنگيکهمظااهرتهااجمفرهنگايوجناگنارم

احسااسکننادهاکهخانوادهنحویدشمناناستدربرقراریامنیتاسالميحائزاهمیتاستبه

تغییارفضاایشاود.شوددچارنابهنجاریوفسادواعتیاادنمايوقتيفرزندشانواردجامعهمي

هایفرهنگي،سیاسي،اجتماعيوجلاوگیریازنهاديناهشادنفرهناگفرهنگپنهاندرعرصه

ستیزومقاومتدربرابراصولومبانينظامدرجامعهباتوساعهتولیاداتفرهنگايوامكاناات

پیشاگیریومقابلاهباابارایدرابارازانديشاهوهااایوبهحداقلرسااندنمحادوديترسانه

هاادربرقاراریامنیاتپايادارهایفرهنگيواجتماعيهموارهملحاوظنظاردولاتناهنجاری

،دانستنوشاناختنوآگااهىوبیادارىاسات.کساىراچیزهمهىدرنظامنبوى،پايههست.

دهند؛مردمراباآگاهىومعرفتوقدرتبتشخیص،بهنیاروىتىحرکتنمىکورکورانهبهسم

کنند.ارتبا میانفرهنگوجامعه،يکارتبا تعاملياستکاهبدلمى-نهنیروىمنفعل-فعّال

هماهکوشدوهدفاصليآن،گستر روحتوحیدیدرهريکدرراستایاعتالیديگریمي

تاوانيافات،مگارآنكاههیوفرهنگوتمدنيرانمي.امعهاستدستاوردهایمادّیومعنویج

درآننقشدارد.تمدناسالمينیزازاينقاعدهمساتبنانیسات.در-حقياباطل-عنصرعقیده

اسالم،عقیدهتوحیدیسنگبنایزندگيانساني،تمدنوفرهنگمتعالياسات.توحیادبااوری

دواری،حرکاتآفريناي،عازتواعاتالیاجتمااعي،استکههموارهدرحالپويايياست.امی

انكاار،کفارورزیرستگاریدنیویواخرویارمغانعقیدهتوحیدیبهموحدان،است.چنانكه،

روناد.هااباهشامارمايخداونافرمانيازدستوراتحق،عاملانحطا جواماعوتمادنآيات

کناد؛انساان باااخالقومزکّاىوپاکمىاخالقى،پیراستهرذايلهاراتزکیهوازمفاسدوانسان

هاىاصلىاسات؛يعناىتزکیه،يكىازآنپايه«.ويزکّیهمويعلّمهمالكتابوالحكمة»سازد؛مى

هاایبااالکرد.بخصوصدرمسئوالنردهسازىمىپیغمبرروىيكايکافراد،کارتربیتىوانسان
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کهازاعتقاددرستونگااهدرساتباهسالمتاعتقادی،سالمتاخالقي،سالمتعملكردیا

ابخشبرخيازمهمدرادامه.شودحقايقجامعهناشيمي یمقاممعظامرهبارترينبیاناتاين

شود.محوريتجامعهآوردهميامنیتفرهنگيبادرخصوص
 

 امنيت فرهنگی  نقش خالصه بيانات، 
  مان خالصه فرمايشات مقا  معرم رهبری رديف

5

زمینهمساعدبود،بذرانديشاهوعقیادهراجاهرکردکهاينهدفرادنبالمي()رماکپیامبر»
بپاشد؛بااينامیدکهدرزمانمساعد،اينبذرسبزخواهدشد.هدفاينباودکاهپیاامآزادیو

برسد.اينجازبااايجاادياکنظاامنموناهوالگاوهادلیبیداریوخوشبختيانسانبههمه
کهچقدربتواننادنبود؛لذاپیغمبربهمدينهآمدتاايننظامنمونهرابهوجودآورد.اينرپذيامكان

هماتهاچقادربتواننادخودشاانراباهآننزدياککنناد،بساتهباهآنراادامهدهندوبعدی
«کند.یبشريتوتاريخارائهميسازدوبههمه.پیغمبرنمونهراميهاستآن

؛عه)بیانات،نمازجم
78/77/5387)

7
،احتیااجروانآساايش،بارایعلامپیشرفت،برایفكرپرور برایزندگي،برایهاانسان

ازيكايوسالمتوصلح،امنیتوامنوآرام....آرامشوفضایمحیطبهدارندبهآرامش،
است.بشراساسيهایخواسته

بیانات،مسئوالن
نظام؛

53/2/5383

2

باشد؛دانشجوبتوانددرسبخواند؛طلباهبتواناددرسشان،زندگيآراميهیممردمزندگيخوامامي
بخواند؛دانشمندبتواندتحقیقخود رابكند؛صنعتگر،کشاورز،بازرگان،بتواننادهماهکارشاانرا

اهدانشاگمجموعاهمردمتویايانهایجوان؛باشدامنيمحیطانجامبدهند.محیطدانشگاههمبايد
باشند.امنيمحیطدرهايشانجوانخواهند،مردممياندجمع

،طالب،بیانات
77/3/5388

7

اقتصااد؛ناهشادنخواهادمملكتحلمشكالتازمشكليباشد،هیوناامنيوومرجهرجکهوقتي
،هماهنباودامنیاتماردم.وقتايسیاسيمسائلمردم،نهاجتماعيمسائل،نهفرهنگمردم،نهمردم
جاایکشاورهماهدرايرانملترااين.استگرفتهخواهدرفت.دشمناينراهدفبینازهاينا

.داند.بحمداهللملتهوشیاراستفهمدوميبايدبفهمد؛کهالبتهمي

اقشاربیانات،
مردم؛مختلف

75/72/5328

6

،اماازلحااظفرهنگاي،دشمنممكناستازلحاظنظاميهمنتواندکارکند،امیدیهمنداشتهباشد
پاروری،ازرخناهدراعتقااداتوايماانراساخماردانازلحاظسیاسي،ازلحاظامنیتي،ازجاسوس

ایبرایرسیدنبهاهدافشاومخاود پیاداوزنانمؤمناينمرزوبومممكناستبخواهدوسیله
پیشرفتاست.کند.امنیتدرکشورودرهرمنطقه،اساسکند.اين،امنیتماراتهديدمي

اقشاربیانات،
مردم؛مختلف

(72/7/5388)

2
زمینهوبستربهکارگرفتنايمانوعدالتوعلماست،اتحادملىوآراماشدرساطحآنچه

بردارىکرد،نهازايمانونهشودبهرهکشوراست.اگردرکشورآرامشنباشد،نهازعلممى
شودعدالترادرجامعهمستقرکرد.مى

رتحالابیانات،)
حضرتامام

؛(خمینى)
52/3/5387)

8
سیاسياست؛قدرتآفريننظامياست؛قدرتآفرينثروتیاقتداراست؛خوددانشمايه

است.آفرين

استادانديدار،یاناتب
دانشگاهتهران

(53/55/5388)

3
خرتدرآنجامعهاگرامنیتبود،دانشوپیشرفتوعدالتوسرافرازىوعزتودنیاوآ

شودنیافتنىميشود.امنیتکهنباشد،دستاوردهاىبشرى،دستمیسرمي
)بیانات،نوشهر؛

52/72/5388)
777777777
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 امنيت دفاعی  نقش  مرتبط با ()ایهای حضرت امام خامنه اندیشه وآراء 

نياکمنیتنظاميبرمسئلهحفاظتمستقیموفیزيكيازقلمروسرزمین،شاهرونداا

امنیاتنظااميدرنظااممقادس.داردتأکیادنیروینظااميوتسالیحاتوسیلهبهکشور

هاوزيارآندستهازمؤلفهوجمهوریاسالميايرانموضوعياساسيوچندوجهياست

هاا،موجابارتقاایامنبودنآنمؤلفاههایرادربرميگیردکهحفاظت،ايمنيومؤلفه

نیروهایمسلحجمهاوریاساالمياياراندرتوانمندیوافزايشقابلیتقدرتنظاميو

ناامنيکاهنقطاهمقابالامنیاتنظااميجنگو.»گرددمقابلتهديداتنظاميبیگانگانمي

هایاصليبشراستکهاسالمکمارباهزدودنوواحدازرنجعنوانمسئلهثابتاستبه

.(58/73/5326،)بیاناتدرمراسماجالسکشورهاىاسالمى«هابستهاستآن

ازجملهبعدبرايناساستأمینامنیتمليجمهوریاسالميايراندرابعادمختلفو

ایدارد.امنیتنظااميازنظارکلايمتمرکازبارقادرت،العادهامنیتنظامي،اهمیتفوق

هایدفااعيبازدارنادهنیروهاایمسالحدربرابارتهدياداتوقابلیتوتوانمندینظامي

هاایمهاموخاصايدارد؛دشمناناستوماهیت،ويژگي،ابعاادومؤلفاهتجاوزنظامي

هایامنیتنظاميمبتنايبارگفتماانالهايهایوزيرمؤلفهبنابرايناستخراجابعاد،مؤلفه

تواندادبیاتجديادیازامنیاتنظااميمي()ایفرماندهيمعظمکلقواامامخامنه

رهباریدرمعظامتارينبیانااتمقاامازمهامبخاشبرخايادامهايندرکهارائهدهد؛

 شود.محوريتجامعهآوردهميبادفاعي-امنیتينقشخصوص
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 امنيت دفاعینقش  خالصه بيانات، مرتبط با
  مان خالصه فرمايشات مقا  معرم رهبری رديف

8 
عنوانحكومت،اينمخالفيکهدرداخلجامعهوجودداردولومخاالفنظاامهاممابه

کهتوطئهومعارضهنكردهاست،جانومالوعرضوناموسوحیبیاتتاوقتيهست
کنیم.اوامانتاست؛مابايدازاودفاعکنیمومي

بیانات،شوراى
هاتأمیناستان

77/55/5323

۹ 

آرايايدرهاایاساتكباریبارایصافهایقدرتترينانگیزهرهبرانقالباسالمييكيازاصلي
ایراهمینموضوعخواندندوتأکیدکردناد:اگاردرايراندردستیابيبهدانشهستهمقابلتوانايي

فنااوری،هایزيساتهادرحوزههاکوتاهبیايیم،قطعاًمخالفتخودرابهپیشرفتمقابلاينقدرت
باهرگوناهپیشارفتعلماي،هاآنهایعلميحساسگستر خواهندداد،زيرانانووديگررشته

دیوتمدنيجمهوریاسالميايرانمخالفهستند.اقتصا

هایبیانات،انجمن
اسالمي؛

57/7/5337

9 
فنّااوریایيادربخشهوافضايادربخشنانوياازيساتدانشمندجوانيکهدربخشمبالًهسته
یالتعطنیماهوگیاردمياعتناييقرارکهاينبخشموردبيباامیدواریمشغولفعّالیّتاست،وقتي

شود.يأسونومیدیجوانانماخیليخطربزرگياست.شود،مأيوسميمي

بیانات،نخبگان
علميجوان

78/2/5337؛

۸ 
خطراست.انرژیاتماياگارسالحمدرناگردراختیاريکملتعاقلوکاملباشد،بي

؛اماااتام،هاساتیرشدانسانهایسالمدنیاباشد،مايهدراختیارفرزانگانعالموانسان
 یحیاتبشریاست.دردستملتيکهازکمالبرخوردارنیست،تهديدکننده

حرممطهربيانات، 
رضوی

57/5/5325

۶ 

کننادگانتخريابياادوتأکیادکردناد:جهانيمعضليکعنوانبهزيستمحیطتخريب
،شایمیاييهایسالحازدراستفادهباشندکهميقدرتمندیهایدولتزيستمحیطاصلي

پايبندنیساتندوانسانيواصولحدومرزهیوبهوتولیدسالحاتميهایسالحآزمايش
هاایازراهرايكيومعنويتعنصردين.ايشاناستقدرتمنداناينقربانيدرواقعبشر

ديادگاهباهدوبااشاارهدانستنزيستمحیطحفظبرایمردمکارآمدوتأثیرگذاردرتوده
داراماناتواوانساانبهمتعلق،طبیعتاسالمازنظرافزودند:طبیعتخصوصدراسالم
زيساتمحایطتخرياببهاقدامکه،لذاکسياستبعدیهاینسلبرایالهينعمتاين

.استکردهخیانتبشریهاینسلوبهامانتاينکند،به

بیانات،همايش
،زيستمحیط
73/3/5387

۵ 
ونااامنيومارجهارجکاهوقتايتراسات...واجبچیزهمهامنیتمليبرایيکملت،از

باشد،هیومشكليازمشكالتمملكتحلنخواهدشد؛نهاقتصاادماردم،ناهفرهناگ
مردم،نهمسائلاجتماعيمردم،نهمسائلسیاسيمردم.

اقشاربیانات،)
م؛مرد

75/72/5328)

۰ 

المللايبینقراردادهایتسلیمحتيکهآمريكااسترژيمزيستمحیطکنندهتخريبترينبزرگ
درخاودشاعارهایقدرتمناددنیااباههاایدولاتعملايپايبنادیلازومشود.ايشاننیزنمي
دوافزودناد:اماروزکردناديگارراخاطرنشاانانساانيومسائلزيستمحیطحفظخصوص
اقادامهایودهندکاهبشرراسرميازحقوقشعارحمايتدنیادرحاليازقدرتمندانبسیاری
شاوند،انجااممايخاودسارکوبدرسرزمینکهفلسطینمردمازحقوقحمايتبرایعملي
دانادوعازمماياساسايهمسائلرايکزيستمحیطمسئلهايراناسالميگیرد.جمهورینمي
.استقراردادهزيستمحیطتخريبباعواملخودرابرمقابلهجدی

بیانات،همايش
،زيستمحیط
73/3/5387
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ایمطالعااتزمیناهپديدهمحاوریايانتحقیاقبرایوصولبهمراتبفوقباعنايتبه

درطولزعامتامتايشاناست.گرفتهمانجا()رهبریمقاممعظموسیعيدربیانات

بایشازتعداد.هستکهمحدودهزمانياينطرحتحقیقاتي5333اسالميتاخردادماهسال

کاهدربررسايانادبیاانداشاتهدرديداربااقشارمختلفومسئوالننظامسخنراني5777

درکالمامنجامعهبیانعنوانمحوربرایتوانبهآنچهراکهميلهمعظمتحلیليفرمايشات

هاایهاوويژگايها،شاخصابعاد،مؤلفهبیشترينقرابتمفهوميباو؛هستايشانمرتبط

سخنرانيانتخابگردياده727داردتعدادلهمعظمباتأکیدبرگفتمانامنجامعهکارکردی

مطالعاهوبنابراينمحققبناداردبايکفرآيندتحلیليخطباهخاطبیانااتمبناارااست،

بررسيوبااتوجاهباهمحورهاایاساسايدرخصاوصپديادهمحاوریتحقیاقپاساز

تشكیلجلساتگروهيباهصاورتروشامندوعلمايباهوتحلیلبانظرخبرگيوتجزيه

شناساييمفاهیمومقوالتومضامینبپردازد.


 ي  شناس روش

شناسايرو تحلیلاياسات.–يکتحقیقکاربردیاستورو آنتوصایفياينتحقیق

 رو  عنوان به(GT)بنیاد داده رو  از و است آمیختهشناسي،رو تحقیق اين در استفاد مورد

امااامحضاارتبیاناااتتفكیااکومطالعااهپااساز.اساات شااده اسااتفاده تحقیااق عملیاااتي

هایمارتبطانجامکدگذاریبازمفهوممربوطه،باجداولدرهاآنودستهبندی()یاخامنه

بنادیدساتهقابالونزديکمعانيمشترکودارایهایکهمفهومباادغامشدند.سپساستخراج

محاوری(وساپسبااکادگاذاریهااشناساايي)کدگذاریمقولاهبودند؛مشترکمفهومکيدر

هاایکزينشي)شناساييمضامین(انجامگرفتهاستکهدراينمرحلهباتوجهبهمفااهیمومقولاه

ذاریبازومحورینظريهمبنااييباابررسايومطالعاهدقیاقآنهااوبدستآمدهازمراحلکدگ

تشكیلگروهخبرگيمضامینموردنظربرایطراحيالگویجامعهامناحصاءگرديد.کهبارای

درتجرباي،ماديريتيوعلمايبااالیازساوابقانديشمندانوافرادخبرهکهممیزنمودنآناز

یآورجماعنفرباه37باشند.باحجمنمونهخوردارميتحلیلوبررسيمسائلسیاسيبرحوزه

مستقیم،بااستفادهازپرسشنامهانجامگرفتهاست.طوربهمنظماطالعاتالزم
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 ی تحقیقها افتهي

(مرتبطباپديادهمحاوریپاژوهشای)دراينمرحلهبیاناتحضرتامامخامنه

پااراگرافدارای752تعاداددرمجموععنوانمبانياولیهانتخابکهسخنرانيبه727تعداد

نكاتکلیدیمرتبطبامبانياساسيپديدهمحوریتحقیاقدرطايچنادمرحلاهجساتجو

مفهومشناساييگرديدند.277شناساييکهپسازکدگذاریبازتعداد



 روش داده بنياد کدگذاری باز استخراج مفهوم

 بیانات )منبع( رديف
کد 

 گذاری
مفهو  / مقوله 

 ون/مضم

8 

یساالمتوامنیاتویخانوادهوبخصاوصمسائلهپرداختنبهمسئله
آرامشوتكريمزندرمحیطخانواده،يكيازمساائلاصالياسات.ماا

ديدارجمعاي،بیانات.)هاايناستیاصليداريم،يكيازآنچندمسئله
(37/5/5333؛)ازبانوانبرگزيدهکشور

5PA 

تحكیمبنیان
یخانواده،ارتقا
سبکزندگي
اسالمي

۹ 
عملايهمپیشرفتبود،امنیتاگرآمد؛خواهدهمامنیتبود،عزتاگر

(52/7/5333معلمان)بیانات،بود؛خواهد
7PA

عزتمندی،اقتدار
ملي

9 
ىاولالزماست،امنیاتروحاىاسات،امنیاتآنچهبراىبشردردرجه

هاىدرمحیطاخالقىاست،امنیتوجدانىاست،رضايتوجداناست؛
(52/7/5333معلمان)بیانات،غربىايننیستوبدترازاينخواهدشد.

3PA 
امنیتملي،

مندیرضايت

۸ 

چندانپنهانىاساتدشمناصلىآندشمنپشتپردهاست،آندستنه
آيادوگريباانمسالمانانراهاىامنیتىبیارونماىکهازآستینسرويس

است:هانيهاىدرونىمااچالش.اندازدهممىهارابهجانگیردوآنمي
سرگرمشدنبهاختالفاتدرداخلکشور؛اختالفاتفرعاىواختالفاات
سطحى،ماراسرگرمبكند،درمقابلهمقراربدهد،تعاارضباهوجاود

ازيكاينيابیاورد،ماراازمسائلاصلىوازخطو اصلىغافلبكناد؛ا
هعرضشد.ازدستدادنانسجامملتمصاديقآنچالشاصلىاستک

؛()خمیناايامااامحضاارترحلاات)بیانااات،هاااىمااااساات.ازچااالش
52/3/5333)

2PA 

تقويت
همبستگي،هويت
اسالميورشد
فضايلاخالقي

۶ 

کارى،دچاارشادنروحیگى،دچارشدنبهکمدچارشدنبهتنبلىوبى
تصاوراينكاهتااحااالتاوانیم،بهيأسوناامیدى،تصوراينكاهماانماي

(بايادعازم3تاوانیم،)طورکهامامفرمودندماماينتوانستیم؛نخیر،همان
هارابازىاينگرهتواندهمهداشتهباشیم،عزمملىومديريتجهادىمي

مقابلاههاانياهاىدرونىمااستکهبايدباااهمه،آنچالشهانيکند.ا
(52/3/5333؛()مینيخامامحضرترحلت)بیانات،کنیم.

7 PA
مديريتجهادی،
همبستگي،هويت

ملي
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 نمودار نهایی داده بنياد)کدگذاری محوری(

حاصالازافزارکیوداوطيمراحلروشمندعلمايالگاویفرآيندانجامکارتوسطنرم

ب عاد8درقالابمقوله76دراينمرحلهتعدادافزاردادهبنیادگیریازنرمانجاممراحلبهره

شدهحاصلافزاردادهبنیادازنرمروشمندعنوانحاصلکارانجاممراحلبهشدهنییتعاصلي

است.)بهشرحنمودارنهاييزير(




 نتيجه کدگذاری محوری داده بنياد 9-۹نمودار شماره 

 

 کدگذاری گزینشی )شناسایی مضامين(

ررسايسایرمراحالدساتیابيباهمفااهیممرحلهباتشاكیلگاروهخبرگايوبنيدرا

ومقوالتاحصاءشدهبهشناساييمضامینبرااساسمقولاهمحاوریتحقیاقپرداختاهکاه

مضموناصليبدستآمدهاست.37تعداد
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 . استخراج مضامين جامعه امن9. 1جدول شماره 

 گر مضامین مداخله مضامین  مینه ای مضامین علي ابعاد
کنش وتعامل 

 )راهبردها(

 سیاسياقتدار
ثبات،استقالل اقتدار،

 درنظامسیاسي

حرکتبرمدار

عرت،حكمتو

 مصلحت

تنظیمقدرتبراساس

منابعمعنویوعزم

 ملي

تمرکزحداکبریبر

حضور،مشارکت

 وحمايتمردم

استقالل

 اقتصادی

آزادیوبرابریدر

هایهاوروندفرصت

 رشد

برخورداراز

استقاللوتأمین

عوتحققمناب

 هایاقتصادیبرنامه

تواناييوظرفیت

 جهادیدرمديريت

خودکفاييتولیدات

 داخليوصادرات

امنیت

 اجتماعي

احترامبهحقحیات

عامهوحقوق

 مخلوقاتالهي

آرمانگراوپیرو

 اصولاخالقي

همبستگيپايدارو

 مقاومباوحدتکلمه

تحققعدالت

 اجتماعي

استقالل

 فرهنگي

رشدومعنویايمان

 پايه

هويتايرانيو

 اسالمي

دشمن ستيزی 

 وبصيرت سازی

گستر رفتارمبتني

 برتدبروتفكرسازماني

 دفاعهمهجانبه نظامياقتدار
مملوازاحساس

 امنیتوآرامش

پايداریدرمواضع

 امنیتي-دفاعي

ارتقاءروحیهمقاوم

 ودشمنستیزی

محیطي

سالمزيست
 وآفرينوخالقن زيستسالم

دانشبنیانوزيست

 فناورپايه

حفاظتازسهم

زيستيآيندگاندر

تماميالگوهایحیات

 ملي

واقتدارعلمي

 فناوری
 علممدارودانشبنیان

برخوردارازعلمو

 فناوری

مسلطبرعلومودانش

 برترانساني

پیشتازیدرتولیدعلم

 نافع

امنیتپايدار

)اعتقادی

 ومعنوی(

مینهسازیظهورز

وبرپاييجامعه

 مهدوی

عدمانظالمو

برقراریقوانین

 الهي

پايبندیوتكلفبه

 حدودالهي

پايبندیهمهجانبهبه

 اصولومبانيانساني
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جامعه امن بر اساس پاسخ به سوال اصلی تحقيقگيری الگوی شکل

دنبیانااتمقاامقارارداباامحاورپاسخگویعلميبهاينساوالمنظوراينتحقیقبه

جامعاهامانالگاویحصاولباهدرزمیناهبیاناتايشاانبهبررسي()معظمرهبری

تجربهنشاندادهاستکهماهیتاينمرحلهازمرحلاهقبالمجازااسات.و.پرداختهاست

ایاستکهنیازبهتفكر،ابتكار،خالقیتوخبرگايدارد.توانگفتالگویسازیمرحلهمي

هاادقاتونیاروباهخاودوارکهحتيبایشازمرحلاهجماعآوریدادهمرحلهبسیاردش

پاسازجماعآوریمباانينظاریتخصصايبیانااتحضارتاماامدهاد.اختصاصماي

مرتبطباپديدهمحوریتحقیقبهصورتروشامندوعلمايشناسااييو()ایخامنه

ای)کدگذاریباازوپسازانجاميککارتحلیليبهرو دادهبنیادباکدگذاریدومرحله

دستآمدهازآنبابهرهگیریازکدگذاریمحوری(موردمطالعهقرارگرفتهاست.نتايجبه

نظراتخبرگانوصاحبنظراناينحاوزهدرمرحلاهساومکادگاذاریگزينشايبارای

شناساييمضامینمهمواساسيبامراجعهبهمراحلقبالوجساتجویتكمیلايدرادبیاات

ازهرنظربرایرسیدنبهپاسخسوالاصليبررسيگرديد.دراينمرحلهتخصصيتحقیق

نتايجبهدستآمدهازانجامکارمیدانيبااساتفادهازابازارجماعآوریاطالعااتتوساط

پرسشنامهبهمنظورتعیینمیزاناهمیتهريکازمضامینشناساييشدهدرتشكیلالگاوی

هاایفاراوانواجرايايوالنيوچالشيودرپايمشااورهپسازبازهزمانينسبتاطانتخابي

مضامینحاصلازايانگرشد.درمیانخبرگانالگویجامعهامنجلوه«چندرايي»تكنیک

مرحلهعبارتنداز:مضامینعلي،مضامینزمینهای،مضامینمداخلاهگارومضاامینکانش

وردنظرنقشخاودرانشاانکههردستهازمضامینپسازقرارگرفتندرالگویمراهبردی

یهاامضامونعناوانباهتاوانمايهااآنازازاينمرحلهکهآمدهدستبهمضامین.دهندمي

برگفتماانحضارتدیتأکمطلوبجامعهامنتعبیرکرد.زمینهطراحيالگویجامعهامنبا

(رافراهمآوردهاست.ی)اخامنهامام
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 یریگ جهینت

تآمادهازايانتحقیاقجامعاهامانازمنظارمقااممعظامبانگااهباهنتاايجباهدسا

الهاامهاایمازآماوزههایاستملجامعهامن،جامعه»گردد:(چنینبیانميرهبری)

اخالقوظلمستیزیزمینهاعتالیبشاردرمحیطاي،اسالمباحرکتبرمدارعدالتبخش

تال جمعيباهمنظاورمتكيبر،زورگوهایبزرگوامنوبدونتهديدوترسازقدرت

هاوتادابیروالياتتحتهدايت،هایآيندهسازتولیدعلموفناوریدرپیشرفتيبرترآفرين

باهمنظاورزمیناهساازیظهاورهاینرمافزاریوساختافازاریباايجادزيرساختفقیه

تحقاقعادالتیارزيستيوتعاملمیسربامنطقهوجهانبامدارهمبر()حضرتحجت

رشادوتربیاتديانپاياههاایوبرخوداریازمشروعیتومقبولیتعامهزمینهاجتماعي

درامنیتواقتدارکاملبتوانددرجهانعاریازسالحاتميتارافراهمنمايد.آحادجامعه

بااتكالبهقدرتاليزالالهايمليدرپرتوايمان،وحدتوعزموکشتارجمعيبانوآوری

توسعهوپیشارفتهماه،استقاللاقتصادیاواهدافبرایرسیدنبهدرمسیرتحققآرمانه

«جانبهگامبردارد.
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