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اسماعیل خاناحمدی  ،اصغر ابراهیم صالح
تاریخ دریافت11/91/91:

2

تاریخ پذیرش11/19/99:

چکيده
نظر به اهداف متعالی مکتب حیات بخش
الاختاد راتپلیتیکی یهانج فرصتها

االش ،ج یااهشان ان ش،ال االش،می اد معشااات راتاالشترا

هدادات اد محیط خادییج ضعفها قتتها اد محیط ااخلیج ظهتد

بازاهرانی با پیچیدگی دفتاد اد صحنههاج أثیر ان ،ال اال،می بر بیداد یهانی
ان ،ال اال،می بر مکیل

أکید مضشافف شمش انشداز
(دن)

تالعه نهاا با قددت افاع همهیانبه؛ اما خمینی اد مناالبتها مختلف پس

از پیر ز ان ،ال با متشکافی ابعاا ز ااا آشکاد پنهان هداداتج داهبراها نظا
اال،میج ضر دت مکیل

شم انشداز ان ش،ال

تالعه نهاا م دس بسیج دا بهفنتان داهبرا افاع همهیانبه رالی نمتاند .ادنتیجه

اان پ ه

با هدف عیین ضر دت مکیل

اد پ ه

حاضر که بشا د اکشرا کی شی انجشا گرفتشهج بشا االشت اان از د

(دن)

تالعه بسیج اد اندامه افافی اما خمینی انجا شدن االشت.
حلیشل مضشمتنج پشنج مضشمتن

فمقبخمی ااخلیج فمقبخمی خادییج م ابله با هدادات نشر ج هداشدات نیمشهالشخت
بهفنتان مضامین فراگیر ضر دت مکیل

هداشدات الشخت

تالعه بسیجج داهبرا افاع همهیانبه حشت فنشتان اافتشههشا عیشین

گرااد .نظر به فملکرا نهاا م دس بسیج طی شهاد اهه گذشته انتظادات متصتد امنیتی اد ابعشاا مختلشف از
داهبرا افاع همهیانبهج امنیت پااداد با د اکراها افت اا ج اقتصاا ج ایتمافیج الیاالیج فرهنهشی بشرا نظشا
اال،می مح ق ختاهد شد که اد مبحث نتیجهگیر به آن اشادن شدن االت.
کليدواژهها:

حلیل مضمتنج بسیجج داهبراج افاع همهیانبهج اندامه افافی.

 .1االششتااااد اانمششهان امششا حسششین (ع)ج اکتششر مششدارات افششافیج اانمششهان فششالی افششاع ملششیج هششرانج ااششران
(e.khanahmadi92@gmail.comنتاسندن مسئتل)
 .2اانمیاد اانمهان فالی افاع ملیج اکتر مدارات داهبرا ج اانمهان فالی افاع ملی
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مقدمه و بيان مسئله
خل ت انسان به فنتان متیتا برختدااد از ا گیهشا منحصشربهفشرا کشرج ع شلج
دبیرج صمی ج ...به شکل گیر یبهه حق با ابرداهبرا «اللّهُ َلِیُّ الَّذِانَ آمَنُشتا اُخشرُیُهُ مَشنَ
الظُّلُمَاتِ إُلَى

النُّتُدُ»(قرآنکرا ج ب رن)2۵۷ :

یبهه باطل بشا ابرداهبشرا « َالَّشذِانَ کَ َشرُ ا وَ ِلِیَشهُُهُ ُ

الطَّاغُتتُ اُخرُیُتنَهُ مَنَ النُّشتدُ إُلَشى الظُّلُمَشاتِ»(همشان) منجشر گرااشد .اد مصشحف هشدااتج
ابرداهبرا ا نظا الیاالیج با د اکرا نظامی شنین رالی شدن ...« :الَّذِانَ آمَنُتا اُ َشا ِلُتنَ فِشی
الَبُیلُاللّهِ َالَّذِانَ کَ َرُ ا اُ َا ِلُتنَ فِی الَبُیلُ الطَّاغُتتِ؛ آنانکه اامان آ داناند کادزاد مىکننشد اد
دان خدا آن کسانی که کافر شدناند پیکاد مىکنند اد دان شیطان(»...همانج نساء .)۷۶ :د اکشرا
فتق دا حضرت فلی(ع) شنین بیان میفرمااند...« :حَقُّ َ بَاطِلٌج َ لِکُشل وهِشلٌ؛ حشق باطشل
همیمه اد پیکادند برا هرکدا طرفدادانی االت( »...اشتیج  :191۴خطبه  .)1۶اان د اکشرا اد
اندامه الیاالی حضرت اما (دن) شنین رالی شدن...« :ینگ ماج ینشگ حشق باطشل بشتا
ما شدنى نیست؛ ینگ ماج ینگ ف ر غنا بتاج ینگ ماج ینگ اامان دذالت بشتا .ااشن
ینگ از آا شا خشت زنشدگى یشتا اادا»(صشحی ه نشتدج ج  .)2۸۶ :21نظشا الشلطهج ابرداهبشرا
«اُخرُیُتنَهُ مَنَ النُّتدُ إُلَى الظُّلُمَاتِ» دا با داهبراها بخمی مح ق میالازا .اه داهبراها
فتق اد منمتد حکتمت اال،می برا هتشیاد کادگزادان نظا اال،می شنین بیین شدن:
الف) تهدیدات امنیتي ( ر د)« :فَأَدااَ قَتِمُنا قَتلَ نَبُیَنا؛ قشت مشا (قشرا ) آهنشگ کمشتن
پیامبر ما دا کراند».
ب) تهدیدات اعتقادی َ « :ایِتِیاحَ وَصِلِنا؛ ختاالتند که دامه ما برکنند».
ج) تهدیدات سیاسيَ « :هَمُّتا بُنَا الهُمُت َ؛ پس ادبادن ما بادها نمستند دوى زاند».
د) تهدیدات فرهنگي َ « :فَعَلُتا بُنَا الأَفافِیلَ؛ بسا کادها کراند».
ه) تهدیدات اقتصادی َ « :مَنَعُتنَا العَذالَ؛ از زندگى شیران منعمان نمتاند».
و) تهدیدات روانيَ « :وَحِلَسُتنَا الخَتِفَ؛ با حمت االت به گرابانمان الاختند».
ز) تهدیدات اجتماعيَ « :اضطَرُّ نا إُلى یَبَلٍ َفِرٍ؛ ما دا اااد کراند که بر کتهى صعب
زاستن گیرا ».

ششششششششششششششششششششششششش م اله پ همی :حلیل مضمتن ضر دت مکیل تالعه بسیجج داهبرا افاع همهیانبه اد111 / ...

ح) تهدی دات نظ امي َ « :وَ ِ قَشدُ ا لَنشا نشادَ الحَشرالُ؛ الشسس بشراى مشا آ ش
افر

ختند(»...شیر

ینشگ

انیج  :1911نامه .)11

الگوی مفهومي  :9تهدیدات نظامسلطه از منظر نهجالبالغه مستخرجه از رساله دکتری ،خان احمدی،
22۲ :991۱

قرآن کرا هداد نظامی ابرداهبرا نظا اللطه هدف آن داج یهت هتشیاد مسشلمانان
شنین بیین نمتان ...« :إُنَّ الَّذِانَ ک َرُ ا ان ِ ُتنَ وَمِتَالَهُ ِ لِیصُدُّ ا فَن الَبُیلُاللّهِ فَسَشین ِ ُتنَهَا ثُش
َکتنُ فَلَیهُ ِ حَسِرَةً ثُ اغلَبُتنَ َالَّذِانَ ک َرُ ا إُلَی یَهَنَّ َ احِمَرُ نَ؛ البته آنان که ک ر دزادنشد
ان ششاق مششیکننششد امتالمششان دا (اد پیکششاد بششا مسششلمانان) ششا بازاادنششد مششرا دا از دان خششدا
بهز ا

(»...قرآنکرا

ج ان ال .)9۶ :افع هدادات پیچیدن دالالت امنیت پااداد نظا االش،میج بشا

هدف دالتهاد فرا

ایتمافیج فتامل مؤثر بر ضر دت مکیل

تالشعه الشازمانی بشا

قابلیت داهبرا افاع همهیانبه میباشد.
نظر به ابرداهبرا «-اُخرُیُهُ مَشنَ الظُّلُمَشاتِ إُلَشى النُّشتُدُ»(ب شرن :آاشه  -)2۵۷نظشا االش،می
هدادات مدا
منابع

مستمر نظا اللطهج قرآن کرا دهبران نظا اال،می دا اد خصتص بسیج

ح ق داهبرا افاع همه یانبه شنین همداد میاهد ...« :قَا ِلُتا المُمشرُکینَ کهفَّش ً کمَشا

ا َا ِلُتنَک ِ کهفَّ ً؛ کادزاد کنید با ممرکان اد حالی که مت ق باشید همانگتنه کشه اامشان نبشرا
میکنند

(»...همانج

تبه :آاشه  .)9۶قرآن کرا داهبرا ح ق اهداف افع هدادات دا شنین اب،غ
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می نماادَ ...« :وَفِدُّ ا لَهُ ما االِتَطَعِتُ مَن قُتةٍ َ مِن دَبَاطِ الخَیِلُ؛ آماان کنید براى ممشرکان
هرشه تانید از نیر

االبان بر آختد بسته شد(»...همانج ان ال .)۶1 :نظر به پیچیدگی هداشدات

االتکبادج حضرت فلی (ع) داهبرا فتق دا به کادگزادان نظا اال،می شنین اب،غ میفرمااند...« :
فَخُذُ ا لِلحَرالُ اُهِبَتَهَا َ اَفِدُّ ا لَهَا فُد َهَا فَ َدِ شَبلَظَاهَا َ فَ َ،الَنَاهَا؛ برا ینشگ آمشاان ششتاد
الاز برگ نبرا مهیا ااداد که آ

آن باا گرفته االت(»...فیضااال ،ج  :19۶۵خطبشه  .)2۶حضشرت

اما (دن) الازمان با د اکرا افاع همهیانبه دا که قابلیت افع هداشدات متصشتد دا اادا باششدج
شنین رالی میفرمااند ...« :اد
(»...فرهاا

بیستمیلیتنی داهکاد افاع همشهیانبشه از ان ش،ال االشت

ج  .)۷ :19۷۶دالالت اان نهاا اد ح ق اهدافج اد اندامشه افشافی حضشرت امشا

(دن)

شنین بیان شدن ... « :دحمت برکات خدا ند بزدگ بر بسیج مستضع ان که به حق پمتتانه
ان ،ال اال،می االت( »...السانج  .)9۴1 :19۸2معماد کبیر ان ،ال اال،میج داهبرا دهبران الهی اد
بسیج منابعج اد فرآاند ح ق اهشداف افشع هداشدات دا بشهفنشتان ضشر دت انکادناپشذار
مکیل

تالعه نهاا م دس بسیج با د اکرا افاع همهیانبه اد مناالبتها مختلف بیشین

فرمتاناند که به شند د اکرا آن اشادن میشتا:
الف) د اکرا بسیجج محتد ن ی البیل اد داهبرا افافی حضرت متالشی (ع) دا حضشرت
اما (دن) شنین بیین مینمااند ...« :مدتها با اك فصا مرا داج همین مرا شتان دا بشر ضشد
فرفتن که اد زمان ا بزدگ ران قددت بتاج بسیج کرا( »...صحی ه نتدج ج .)21۴ :۷
ال) د اکرا بسیجج محتد افع هدادات

ح ق اهداف اد داهبرا افافی پیامبر اکشر

(ص)

که اد اندامه افافی حضرت اما (دن) شنین بیین شدن « ...پیامبر اال ،مرا دا بسیج کشراج همشین
الر پا برهنهها دا بسیج کرا بر ضد ممرکین قتال کرا ینگها کرا ا ممشرکین دا اماغمشان
دا به خاك مالید فدالت دا ااجاا کرا(»...همان.)21۵ :
ج) د اکرا بسیجج محتد حدت امت اد داهبرا ایتمافی اامه اطهاد (ع) کشه اد اندامشه
افافی حضرت اما (دن) شنشین بیشین ششدن ... « :اامشه مشا بشا همشان ااشد الهشی کشه ااششتندج
میختاالتند که اان ملتها دا باه بسیج کنند اکسادشه کنندج از دانها مختلف اانهشا دا
اکسادشه کنند ا آالیبپذار نباشند

(»...همانج ج )1۵۴ :19
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ا) د اکرا بسیجج محتد «کَ مَن فِئَ ٍ قَلِیلَش ٍ غَلَبَشتِ فِئَش ً کَرِیشرَةً» :کشه اد اندامشه افشافی
حضرت اما (دن) شنین بیین شدن ...« :اد کمتد ما قتشی کشه ااشن مسشئلهج مسشئله االش،
فداکاد اد دان اال ،االتج مرا همه حاضرندج شتن مرا مشا مشیااننشد اد صشدد االش،
ختا پیغمبر اامه آنطتد فداکاد کراند مسلمین صدد اال ،با آنکه فداشان ک بشتاج
آن گتنه فعالیت کران ینگ کراند کمتد ما بحمداهلل به حسشب نشتع اکرراشت غالشب
افرااج اان احساس دا اادند که برا اال،

کمتدشان خدمت کنند (»...همانج ج .)191 :11

نظر به اهداف نظا اال،میج هدادات نظا اللطهج فبرت از فراز فر اها

اداخ االش،

الهتگیر از داهبرا پیامبران الهی اامه معصتمین االت .حضرت اما (دن) داهبرا ح ق نهشاا
فتق دا شنین رالی

اب،غ فرمتاند ...« :اك مملکتی بعد از شند الشالی کشه بیسشت میلیشتن
ااششته باششد اشك

یتان اادا؛ بااد بیست میلیتن نهداد ااشته باشد بیست میلیتن اد

شنین مملکتی آالیبپذار نیست اآلن ه بحمداهلل نیست(»...همانج ج .)291 :11
اد ااهر فراز اندامه افافی اما (دن)ج دالالت خطیر ان ،ال اال،می اد ح شق اهشداف
افع هدادات که مؤاد ضر دت مکیل

تالعه نهاا م شدس بسشیج االشت؛ شنشین بیشین

شدن ...« :شتن م صد ما اال ،االتج بااد هر یتانی اك نیر باشد بشرا افشاع از االش،
همه مرا

هرکس اد هر شغلی که هست بااد مهیا باشد برا یلتگیر از ک ر الحاا

هجت بیهانهان(»...همانج ج .)191 :21
اد ااهر فراز اندامه افافی اما (دن)ج دالالت اان نهاا م دس اد افع هدادات االشتکبادج
شنین بیین شدن...« :باد ااهر أکید میکن که غ لت از ااجاا اد

بیستمیلیشتنی الش تط

اد اا ا ابرقددت یهانی دا به انبال ختاهد ااشت (»...همانج ج .)۸9 :21
نظر به شنین دالالت خطیر ج حضرت اما (دن) مسئتلین دا شنین همداد میاهشد...« :مشن
االت اکااك شما پیمهامان دهاای دا میبتال
شما غافل شتندج اد آ

میاان که اگر مسئتلین نظشا االش،می از

ا زخ الهی ختاهند الشتخت

(»...مرکشز پش ه هشا

نظر به مباحث فتقج هدف نتشتاد حاضر حلیل مضمتن ضر دت مکیل
داهبرا افاع همهیانبه اد اندامه افافی اما خمینی(دن) میباشد.

بسشیجج .)9۴ :19۶1
تالعه بسیج
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اهميت و ضرورت تحقيق
شناخت نسبت به اادگان امشا خمینشی(دن) پیرامشتن ضشر دت مشکیل
متیب میشتا ا با هدفمند نمتان منابع به امر مکیل

تالشعه بسشیج

تالعه بسیج همت گماشت بشا

افع هدادات مح ق نمتان منافع ملی ااجاا امنیت پاادادج زمینه العاات فشرا یامعشه
اد الطتح مختلف دا مهیا نمتا .از التای جادال لخ ناگتاد اداخ اال ،از صدد االش،
اکنتنج بیینکنندن اان اقعیت االت که الهلانهاد
متیب غافلهیر داهبرا نظا

الااناندامی نسبت به متضتع فشتق

فد ح ق منافع اد الطتح ملیج منط ها

میشتا ادنهاات الست شدن پمتیبانی آحاا ملت از نظا

فرامنط ها

گرفتاد اد اا ابرقشددتهشا

دا به انبال ختاهد شد .به اان یهشت حضشرت امشا (دن) یااهشان بسشیجیان دا شنشین عیشین
میفرمااند« :من االت اکااك ششما پیمشهامان دهشاای دا مشیبتالش » مسشئتلین دا شنشین
همداد میاهند« :اگر مسئتلین نظشا االش،می از ششما غافشل ششتندج اد آ ش

ا زخ الهشی

ختاهند التخت».
سؤال تحقيق
مضامین فراگیر ضرورت تشکیل و توسعه بسیج راهبرد دفاع همه جانب ه در اندیش ه
دفاعي امام خمیني(ره) کدامند؟
مباني نظری و پيشينه پژوهش
پیشینه پژوهش
با مطالعات اکتمافی ممخص گراادج متضتفی بشا فنشتان ضشر دت مشکیل
بسیج داهبرا افاع همهیانبه به فنتان اك متضتع ح ی ی با د

تالشعه

حلیل مضمتن صشتدت

نهرفته االت .ادنتیجه متضتع ح یق نت بداع االتج اما شند پیمینه مر بط با متضشتع بشه
شرح زار االت
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جدول  :9پیشینه تحقیق
عنوان تحقيق

نویسندگان

حلیشششل مضشششمتن محتشششتا

دقیه یا اد

«مرا » اد اندامه الیاالی اما

غ،مرضا

خمینی(دن) ()191۵

بهر ز لك

حلیششل مضششمتن شمش انششداز
ان شش،ال االشش،می اد اندامششه
الیاالی اما خمینی

(دن)

حلیل مضشمتن «افتمشاا» اد

االمافیل
خاناحمد
ی،ل ادخمه
همکادان

اندامه اما خامنها ()191۴

اهداف تحقيق
اد اان م الشهج شیسشتی اال «مشرا » اد اندامشه الیاالشی امشا
(دن)

خمین شی بششا د

کی ششی حلیششل مضششمتن بششهکششادگیر

نر افزاد MAXQDAبردالی شدن االت.
با االت اان از د

حلیل مضشامینج پشنج مضشمتن بشهفنشتان

مضامن فراگیر از اندامه الیاالشی حضشرت امشا

(دن)

احصشاء

عیین گرااد.
هدف م اله بیین م تله افتماا اد اندامه دهبر معظش ان ش،ال
(مدظلهالعالی)

با د

حلیل مضمتن االت.

اان ح یق با هدف بیشین الشاخت اد نشی قشددت نیر هشا
حلیشششل مضشششمتن الشششاخت
اد نی قددت نیر ها مسلح

فلیرضا قاضی
میرالعید

بششرا ینششگ آانششدن از منظششر
فرماندهی کل قتا

همکادان

(مدظلهالعالی)

مسلح برا ینگ آاندن از اادگان فرماندهی معظ کشل قشتا
با بهرنگیر از حلیل مضمتنج شهاد مضمتن قابلیشتالشاز ج
فز داالخ ا حاا ملیج قددت نظامی اانش محشتد قشددت
معنت

ااتمحتد دا بهفنتان مضشامین فراگیشر ادااشه نمشتان

االت.
بیششین بااسششتههششا مششداران
الیاالششی مبتنششی بششر دهیافششت
مششدارات یهششاا بششا د

مح شین بششا بهششرنگیشر از د
دالتل اتال ی
بهرا اکبر

حلیل مضمتن
حلیشششل مضشششمتن ششششبکه
مضامین

حلیششل مضشمتن مطالعششه

اکتمافی اد بیانات اما خامنه ا (مدظلهالعالی)ج الهت بااسته
مداران الیاالی یهاا با ا د اکرا الیاالی افت شاا بشا 22
فراگیر دا رالی نمتاناند.

حسن فابد
یع ر

همکادان

هدف اان م الهج معرفی حلیل مضمتن فنشتن مشر بط بشا آن
االت.

مفهومشناسي متغیرها
بسیج :از ارن بسیج 1عاداف متعدا ادااه شدن که از بین آنها به شند عراشف کشه بشا
متضتع ادز ها حاک بر نظا اال،می اد فرآاند ح ق اان دالالت منطبق برختدااد
از د اکرا افاع همهیانبه باشدج اشادن میشتا .اد اندامه افافی فرماندن کل قتا

(مدظلشهالعشالی)

ارن بسیج با ا د اکرا فتق شنین عراف شدن ...« :بسشیجج اعنشی آمشااگیج بسشیجج اعنشی

1. Mobilization
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احساس کلیف اد همه لحظاتج بسیجج اعنی حضتد همهیانبشه اد همشه میشدانهشا کشه از
انسان اد آن میدانج کاد میطلبند فرقی ه بین زن مرا

نیست»(فرهاا

ج  .)9 :19۷۶از منظشر

صاحب نظر ااهرج اان ارن با ا د اکرا متصتد شنین عراشف ششدن« :اد نظشا یمهشتد
اال،می اارانج بسیج همتادن بهفنتان مه شران بسشتر حرکشت مرامشیج قافشدن اصشلی هشر
الازمانی السان پیمها حتل

عالی بتان االشت»(حبشیج  .)22 :19۸1از ااهشر منظشر ااشن ارن

شنین عراف شدن« :فرآاند االت که اك گر ن به االطه آن به کنترل بر منابع از بشرا کشن
یمعی االت میاابد .اان منابع ممکن االت نیر

انسانیج کااج سلیحات اا هشر شیشز ااهشر

باشد که اد مسیر منافع بسیجگران قراد گیرا (»...یلیج  .)11 :19۸۵اد اان پش ه

ارن بسشیج بشا ا

د اکرا فتق شنین عراف شدن« :بسیج به معنا فرآانشد الشبکی از مشدارات» 1االشت کشه بشا
بهکادگیر مؤثر منابع ماا

معنت اد برنامهداز ج الازماندهی منشابع امکانشات هشداات

کنترل آنها به المت اهداف ان ،ال اال،میج زمینه کسب متف یت 2دا فراه نمااد (مح ق).
راهبرد :برا اان ارن عاداف متعدا ادااه ششدن کشه بشه شنشد عراشف برخشتدااد از
د اکرا افاع همهیانبهج اشادن میشتا .اد کتاال «االترا

حتات راتپلیتیکی»ج داهبرا

شنین عراف شدن :دابیر االت که یامعه برا بسیج کادبرا کلیه منشابع متیشتا اشا
قابل حصتل بهمنظتد ح ظ

عمی ادز ها متعلق به ختا ا خاذ میکند ( افتشهج .)۵1 :191۴

کمیسیتن افافی مجلس شتدا اال،میج داهبرا دا شنین عراف نمشتان« :ششیتنهشاای کشه
کمتد اد بهکادگیر امکانات ختا بهمنظتد نیل به اهشداف نظشامی پمشتیبانی از اهشداف
فمتمی کمتد انتخاال مینمااد» (همان .)۵1 :بشتفر معت شد االشت...« :داهبشراج مسشیر فعالیشت
الازمان برا
مهادت دهبر

ح ق اهداف الازمان االت» (بتفرج  .)22 :19۶۶ااهر صاحبنظر معت د االت« :بشه
هداات اك ینگج هنر ینهیدنج مدارات اك اد ش

اشا شنشد اد ش

اد

اك فملیاتج هنر افزا اا االت راد نیر ها پیاانج کمتیها اا هتاپیماها برا االت اافتن بشه
بر ر مکانی زمانی بر اشمن شرااط ینهیدن بهطتد الخشتانج داهبشرا گ تشه مشیششتا

1. Management
2. Success
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(»...کش،دكج  .)۴۸ :19۸۶بیلیس داهبرا دا هنر خصیص کادبرا ابشزاد نظشامی بشرا
اهداف الیاالی

(بیلیسج )21 :19۶1

حصشیل

عراف نمتان .کالینز داهبرا دا اشك ن مشه فملیشا یج بشرا

االتیابی به نتیجه مطلتال نهاای

طراحیشدن (کالینزج )۵9 :19۸9

عراف نمتان االت.

دفاع همهجانبه :برا افاع همه یانبه عادا ی ادااشه ششدن کشه بشه شنشد عراشف اششادن
میشتا .اد اندامه افافی اما خمینی(دن) اان ارن شنشین بیشین ششدن ...« :اد هنهامشه نبشرا
مجال پرااختن به همه یهات قتّتهاج ضعفهاج طرحها برنامشههشا اد ح ی شت رالشی
داهبرا افاع همهیانبهج نبتان االتج لی اد شرااط فاا بااد با العهصدد به ا د از حُب
بغضها به اان مساال پرااخت از همه اند ختشههشاج جربشههشاج االشتعدااها طشرحهشا
االت اان نمتا اد یذال هرشه بیمتر نیر ها مؤمن به ان ،ال همت گماششت

جشادال

دا به ااهران منت ل الاخت اد جهیز همه آحاا افراا اان کمتدج بر االاس اصتل خاص
افاع همهیانبه
نمتا»(مرند

«آماانالاز

بیستمیلیتنیج کتش

ا دالیدن به مکل اقعی ح ی ی بسیج اد

ج  .)۴۵ :19۷۸ااهر کادشناالان اان حتزنج افاع همهیانبه دا شنین عراف نمتانانشد:
بهکادگیر همه الرمااهها انسانیج امکانات ماا

م ابله با هر نتع هداد

های اشمنان خادیی ااخلیج افاع

 .)۵۸ :19۷۶نظر به اهداف متعالی ان ،ال اال،می

معنت بهمنظتد پیمشهیر
همهیانبه مشیباششد»(خشانیج

هدادات نظشا الشلطهج فلیشه نظشا االش،می

مستخریه از مبانی ادزشی آمتزنها اانیج الهت الازمان افاع همهیانبهج با د اکرا امنیت
پااداد مؤثر اد ح ق اهداف افع هدادات مستخریه از منمتد حکتمت اال،می بشه مالشك
اشتر دا می تان شنین بیین

رالی نمتا ...« :فَالجُنُتاُ بُإُذنُ اللَّهِ»:

الف) امنیت ایتمافی« :حُصُتنُ الرَّفِی ُ؛ ارهاى االتتاد دفیتاند».
ال) امنیت الیاالی َ « :زَاِنُ التُاَةُ؛ زانت الیان».
ج) امنیت افت اا  َ « :فِزُّالدَانُ؛ اان خدا به آنها فزّت اابد».
ا) امنیت اقتصاا  َ « :الُبُلُ الأَمِنُ؛ دانها به آنها امن گراا».
ه) امنیت فرهنهی َ « :لَیِسَ َ ُت ُ الرَّفِی ُ إُابُهُش ِ؛ کشاد دفیشت یشز بشه آنهشا االشت امت
نسذارا»

(خاناحمد

ج .)1۸1 :191۷
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الگوی مفهومي  :2سازمان با رویکرد دفاع همهجانبه (امنیت پایدار)(نهادندگان)1911 :

روششناسي تحقيق
 نوع تحقیق :اان ح یق نظر به اانکه با نهاهی ادزشی به متضتع میپراازا؛ از حیشثیهتگیر ج کادبرا  -تالعها

از حیث هدف اکتمافی -تالعها االت از آنجشا کشه

اد نظا افافی کمتد االت اان میشتاج کادبرا االت شتن بشه انبشال کمشف مضشامین از
دهنمتاها حضرت اما (دن) االتج از نتع اکتمافی االت.
ح یق حلیل مضشمتن 1االشت .ااشن د

 روش تحقیق :دکادآمد حلیل کی ی االت

(برا

نج  )211۶که به اله د

اکشی از د

هشا

 -قالب مضامینج مشا راس مضشامین

شبکه مضامین -انجا میشتا.
جدول  :2روش تحلیلهای مضمون
روش
قالب مضامین
ما راس مضامین
شبکه مضامین

شرح

ارائهدهنده روش

اد ح ی ا ی که عداا متتن ااانهشا آن زاشاا باششد (ان شا الشی

کینگ هتداکز

منبع) به کاد مید ا.
یهت م ااسه مضامین با اکشداهر اشا م ااسشه مضشامین اد منشابع
ااانها االت اان میشتا.
شبکه مضامین ن مه ا شبیه ادنما به مرابشه اصشل الشازماناهنشدن
د

نماا اهندن فرضه میکند.

()2111
ماالز هابرمن
()111۴
آ رااد االتیرلینگ
()2111

1.Theory Analysis
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مطابق با عراف شیخ زاان همکادان ج شبکه مضشامین بشر االشاس د نشد ممشخصج
پااین ران الطح قضااا پدادن دا از متن بیر ن میکمد (مضامین پااه) السس با االتهبنشد
اان مضامین پااها

خلیص آنها به اصتل مجرا شر انتزافشی شرج االشت پیشدا مشیکنشد

(مضامین الازمان اهندن)؛ اد قد الت اان مضشامین فشالی اد قالشب االشتعادنهشا االاالشی
گنجاندن شدن بهصتدت مضامین حاک بر کل متن ادمیآاد (مضامین فراگیر)؛ السس ااشن
مضامین بهصتدت ن مها شبیه ادنماج دالش

مضشامین بریسشته هراشك از ااشن الشطتح

همران با د ابط میان آنها نمان ااان میشتا بر ابستهی اد باط مت ابل میان شبکه أکید
شتا

(شیخزاان

همکادانج  .)1911مراحل به شرح ید ل زار میباشد:
جدول  :9مراحل تنظیم شبکه مضموني (آترایدواستیرلینگ)2119 ،

مرحله تحليلي

گام
گا ا ل :کدگذاد

الف)

گا ا  :عراف مضامین

جزاه حلیل
متن

اقدام
هیه اك شهادشتال کدگذاد

جزاه متن به بخ ها کتشك شر

با االت اان از شهادشتال کدگذاد
االششتخراج مضششامین از بخش هششا کدگششذاد شششدن مششتن صششحیح
مضامین
منظ کران

گا الت  :الاختن شبکه
مضمتنی

اافتن مضامین
بازاابی مضامین پااها برا اافتن مضامین الازماناهندن
االتخراج مضمتن (مضامین) فراگیر
رالی شبکهها مضمتنی

گا شهاد :
ال) کمف متن

تصیف کمف
شبکهها مضمتنی

تصیف شبکه
کمف شبکه

گا پنج  :خ،صه کران

خ،صه کران شبکهها مضمتنی

گا شم  :تصیف الهتها

تصیف الهتها

ج)
اکسادشهالاز
کمفها

 جامعه آماری و روش نمون ه گی ری :یامعشه آمشاد پش هدهنمتاها فرماامات حضرت اما (دن) پیرامتن ضر دت مشکیل

ممشتمل بشر شدابیرج
تالشعه بسشیج داهبشرا

 / 111فصلنامه فلمی امنیت ملیج الال اه ج شمادن الی همت ج زمستان  1911شششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششش

افاع همهیانبه میباشد .اد عیین د ااشیج عشداا  11ن شر از خبرگشان بشهصشتدت هدفمنشد
( ما شماد) انتخاال شدند اقدا به کمیل پرالمنامه نمتاند.
 -روش جمعآوری دادهها :ااانها ااشن پش ه

کتابخانشها

بشا االشت اان از د

فی برااد از فرماامات اما (دن) پیرامتن بسیج یمعآ د شدن االت.
قلمرو تحقیق :قلمر ح یق فرماامات حضرت اما (دن) دایع به بسیج از الال  19۵۸اح ق شم انشداز

 19۶۸می باشد که بیینکنندن ضر دت مکیل

تالعه بسیج اد داالتا

ان ،ال اال،می با ا د اکشرا افشع هداشدات

ح شق اهشداف متعشالی ان ش،ال االش،می

میباشد.
تجزیهوتحليل و یافتههای پژوهش
ادااه نتااج منسج اد حلیل کی ی بهخصتص اد اان پش ه ج مسشتلز ح شظ ادااشه
د ند تلید نتااج مبتنی بر د

فرا رکیب منتخب االشت .بشر ااشن االشاس مطشابق مضشمتن

آ رااد-االتیرلینگج مامی فرماامات حضرت اما (دن) پیرامتن مکیل

تالعه بسیج داهبشرا

افاع همه یانبه اا مر بط با آن انتخاال گرااشد .شناالشاای کمشف مضشامین از فرماامشات
حضرت اما (دن) بشا بهشرنگیشر از د

حلیشل مضشمتن کشه اد ح ی شات کی شی کشادبرا

گستران ا ااداج میسر گرااد که الهتدات ح یق با د

شبکه مضامین مطابق با شکل زار

میباشد:
کشف مضامين فراگير
دستهبندی و تخليص مضامين پایه

استخراج مضامين پایه از نقل قولهای امام خميني

(ره)

شکل  :9الگوریتم تحقیق مطابق با شکل مضمون آتراید -استیرلینگ
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مرح له یکم (گام یکم و دوم) :بر االاس الهتدات

ح یق اد گا اکش ج بشا مطالعشه

اکتمافی اد اندامه افافی حضرت اما (دن)ج  99ن ل قتل مر بط با بسشیج داهبشرا افشاع
همه یانبه احصاء گرااد .السس بر االاس گا ا

الهتدات ج ن ل قتل ها مضمتنی بشه

مضامین پااه بدال گرااد .فرآاند صتدت گرفتشه ا گشا فشتق بشه ششرح یشد ل زاشر
می باشد:
جدول  :۴تبدیل نقل قول به مضامین پایه
شناسه
صحی ه اما ج ج
11 :11

صحی ه اما ج ج
۸۷ :21
صحی ه اما ج
ج ۵1۸ :۶
صحی ه اما ج
ج 1۴۷ :21
صحی ه نتدج ج
۵9 :21
صحی ه اما ج
ج 11۵ :1
صحی ه نتدج ج
221 :11

برداشت از متن (نقل قول)

مضامين پایه

خمینیج ...به ااد خدا اد کنشاد بسشیجیان یهشان االش ،ج ااشن

خششششتاال داحششششت دا ااششششدگان

پابرهنه ها مغضشتال ااکتا تدهشاج خشتاال داحشت دا ااشدگان

الرالسراگانی که به

یهانختادان الرالسراگانی که به الت

ظل خشتا

اصشراد

یهانختادان
الشششت

ظلش ش خشششتا

اصشششراد

می دزندج اللب ختاهد کرا.

می دزندج اللب ختاهد کرا.

ینگ ماج ینگ ف یدن االت یغرافیا مرز نمىشناالد مشا

ما بااد اد ینگ افت اا مان بسیج

بااد اد ینگ افت ااىمان بسیج بشزدگ الشربازان االش ،دا اد

بزدگ الربازان اال ،دا اد یهشان

یهان به دان اندازا .

به دان اندازا .
همکاد برا مبادزن فلیه ف شر

اکنتن نیز بااد با ختاااد

اکنششتن نیششز بااششد بششا ختااششاد

محر میششت بسششیج شششتاد بششا اششاد الهششی بششه اششاد مششرا

همکاد برا مبادزن فلیشه ف شر

مستضعف کمر همت ببنداد.

محر میت بسیج شتاد.

امر ز آمااگی ینهی ضر دت بیمتر اادا اشمنان خشدا

امششر ز آمششااگی ینهششی ضششر دت

خلق خدا آنی غافل نیستند اد کمین نمسشتهانشد شا آنچشه دا

بیمششتر اادا .اشششمنان اد کمششین

خداای االتج نابتا کنند.

نمستهاند.

بااد بسیجیان یهشان االش ،اد فکشر ااجشاا حکتمشت بشزدگ

بسششیجیان یهششان االشش ،اد فکششر

اال،می باشند اان شدنی االتج شراکه بسیج نها منحصر بشه

ااجششاا حکتمششت بششزدگ االشش،می

ااران اال،می نیست.

باشند.

بااد هستهها م ا مت دا اد ما یهان بشه یشتا آ دا اد
م ابل شرق غرال ااستاا.
شتن م صد ما اال ،االتج بااد هر یتانی اشك نیشر باششد بشرا
افاع از اال،

همه مرا

هرکس اد هر شغلی که هسشت مهیشا

باشد برا یلتگیر از ک ر الحاا هجت بیهانهان.

اد م ابل شرق غرال ااستاا.
برا افاع از اال ... ،یلشتگیر
از ک ر

الحاا هجت بیهانهشان

همه بااد مهیا باشند.
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شناسه

مضامين پایه

برداشت از متن (نقل قول)

غ لشششششت از ااجشششششاا اد ششش ش
صحی ه نتدج
ج 99 :21

باد ااهر أکید میکن که غ لت از ااجاا اد

بیستمیلیشتنی

ال تط اد اا ا ابرقددت یهانی دا به انبال ختاهد ااشت.

بیسششتمیلی شتنی ال ش تط اد اا ا
ابرقششددت یهششانی دا بششه انبششال
ختاهد ااشت.

امید االت که با شرکت فعال قمرها معظ
صحی ه نتدج
ج 291 :1۵

ششتد ششع ی

کششه اد یتانششان فزاششز از برکششت یمهششتد االشش،می ممششاهدن
میشتاج اد

 21میلیتنی کشه نههبشان یمهشتد االش،می

کمتد فزاز از شر یهانختادان االتج ح ق اابد.
صحی ه اما ج
ج 11۶ :21
صحی ه اما ج ج
219 :12
صحی ه نتدج ج
۵2 :21
صحی ه نتدج
ج 2۷۴ :۵
صحی ه اما ج ج
9۸۶ :1۵
صحی ه اما ج ج
11۵ :21

یتان فزاز که شم امید من به شماالتج با اشك االشت قشرآن دا
با االت ااهر ال،ح دا برگیراد شنشان از حیریشت ششرافت خشتا
افاع کنید که قددت کر تطئه فلیه ختا دا از آنان اللب کنید.

ج ۸2 :19

فزاز از ششر یهشانختادان االشتج
ح ق اابد.
قددت کر

تطئه فلیه ختا دا

از آنان (االتکباد) اللب کنید.

حضتد شما بسیجیان اد صحنه متیب می شتا که دامه ضشد

دامه ضد ان ،ال اد مامی ابعشاا

ان ،ال اد مامی ابعاا از بیخ بن قطع گراا.

از بیخ بن قطع گراا.

اگر بر کمتد نتا النمین کشر بسشیجی طنشینانشداز ششدج

شمششش ش طمشششششع اششششششمنان

شم طمع اشمنان یهانختادان از آن ا د ختاهد گرااشد

یهششانخششتادان از آن ا د ختاهششد

اا هر لحظه بااد منتظر حااثه باشند.

گرااد.

اکنتن بااد با ختابا د

همکاد برا مبشادزن فلیشه ف شر

محر میششت بسششیج شششتاد بششا أایششد الهششی بششه نجششات مششرا
مستضعف کمر همت ببنداد.

بششا أایششد الهششی بششه نجششات مششرا
مستضعف کمر همت ببنداد.

دحمت برکات خدا ند بزدگ بر بسیج مستضع ان که به حق

بسششیج بششه حششق پمششتتانه ان شش،ال

پمتتانه ان ،ال اال،می االت.

اال،می االت.

ط،ال فلت اانی اانمجتاان اانمهانها بااشد بشا مشا شتان اد

فرزندان بسیجی ا اد ااشن مراکشزج

مراکزشان از ان ،ال اال ،افاع کنندج فرزندان بسشیجیا اد ااشن

پاالششداد اصششتل غییرناپششذار «نششه

مراکزج پاالداد اصتل غییرناپذار «نه شرقی نه غربی» باشند.

شرقی نه غربی» باشند.

شما بااد بدانید که کاد ان به پااان نرالیدنج ان ،ال االش،می اد
صحی ه نتدج

نههبان یمهتد اال،می

کمتد

یهان نیازمند فداکاد شماالشت مسشئتلین نهشا بشا پمشتتانه
شماالت که می تانند به مشامی مشنهان ح ی شت صشداقت
اثبات کنند که بد ن آمراکشا ششتد

مشیششتا بشه زنشدگی

مسالمتآمیز تو با صلح آزاا دالید.

مسئتلین نها با پمتتانه شماالت کشه
می تانند به مامی مشنهان ح ی شت
صششداقت اثبششات کننششد کششه بششد ن
آمراکا شتد

میشتا به زنشدگی

مسالمتآمیز تو بشا صشلح آزاا
دالید.

ششششششششششششششششششششششششش م اله پ همی :حلیل مضمتن ضر دت مکیل تالعه بسیجج داهبرا افاع همهیانبه اد119 / ...
شناسه
صحی ه نتدج
ج ۸2 :19
صحی ه اما ج ج
991 :21
صحی ه اما ج ج
19۵ :21
صحی ه اما ج ج
۸۷ :21
صحی ه اما ج ج
2۴۴ :19

برداشت از متن (نقل قول)
اد

مضامين پایه

بیستمیلیتنی بسیج فمتمی که با الشازماناهشی خشتا

ملتج مجهز میشتاج آماان فداکاد اد دان اال ،االت.
اکنتن به الازماناهی بسیج

مکیل مرا الشتمدادن فشراق

2۴2 :12

بسششیج مششرا الششتمدادن فششراق از

پرااخته اند که اان از مه ران ختاالتهها هدفها ما بشتان

مه ران ختاالته ها هشدفهشا

االت.

ما بتان االت.

اد جهیز کلیه آحاا افراا ااشن کمشتدج بشر االشاس اصشتل

فرمششتل خششاص افششاع همششهیانبششه

فرمتل خاص افاع همهیانبه
ح ی ت بسیج اد

ا دالیدن بشه مشکل اقعشی

بیستمیلیتنی کتش

نمتا.

ششا

دالیدن به مکل اقعی ح ی ت بسشیج
اد

بیستمیلیتنی کتش

نمتا.

امر ز یهان منه اال ،نشاال محمشد االشت مسشلمانان اد

اد اك مکی،ت بزدگ االش،میج

اك مکی،ت بزدگ اال،میج زدق برق کشاخهشا الش ید

زدق برق کاخها ال ید الرخ

الرخ دا از بین ختاهند برا.

دا از بین ختاهند برا.

 ...برفرض محال اگر ادا شهر شدندج ازن با مرامی مسشلح
ینهجت متایه میشتند که از یب به یب شهرشان افاع
میکنند.
برا خداج اك حتلی پی

آ داج خدا که ن تس اان الی پنج

میلیتن یمعیت دا متحتل کشرا بشه اشك ن شتس اادا اامشانج
قددت اامانی پیدا کراند.
خدا

بادك

مرامی مسشلح

ینهجشت متایشه

میشتند کشه از یشب بشه یشب
شهرشان افاع میکنند.

خدا ختاالت که الی پنج میلیتن یمعیت بسیج اامانی ششتند
صحی ه اما ج ج

آماان فداکاد اد دان اال ،االت.

عالی به ااا ما دالید به ااا کمتد ما دالید

خدا ختاالت که الی پنج میلیشتن
یمعیت بسیج اامانی شتند بشرا
خداج اك حتلی پی

آ دا.

شما یتانان دا بسیج کشراج بسشیج

صحی ه اما ج ج

به ااا ملت ما دالید شما یتانان دا بسیج کشراج بسشیج الهشی

الهی کرا که ح ظ کنید اان کمتد

12 :1۶

کرا که ح ظ کنید ااشن کمشتد دا االشت دا بشه الشینه مشا

دا االششت دا بششه الششینه مششا

شیاطین قدد مند بزنید شما پیر زاد.

شیاطین قدد مند بزنید.

ملتی که اد خط اال ،ناال محمد  -صلی اهلل فلیشه آلشه

ملتششی کششه اد خششط االشش ،نششاال

صحی ه اما ج ج
121 :21

الل  -مخالف بشا االشتکباد پشتلپرالشتی

حجرگرااشی

م دسنماای االتج بااد همه افراا بسیجی باشند فنتن نظامی
افافی دا بدانند.

صحی ه اما ج ج
1۴1 :19

بسیج ملی ماج بسیج اال،می مشاج ااشنهشا بااشد همیمشه مراقشب
باشند دفت آمدها ممکتك دا زار نظر ااشته باشند اگشر
اادند اط،ع بدهند به مراکز که بااد اط،ع بدهند.

محمد

مخشالف بشا االشتکباد

پتل پرالتی

حجرگرااشی االشتج

بااد همه افراا بسیجی باشند.
بسیج ملشی مشاج بسشیج االش،می مشاج
اانها بااد همیمشه مراقشب باششند
دفت آمدها ممکتك دا زاشر نظشر
ااشته باشند.
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شناسه
صحی ه اما ج ج
1۶1 :12
صحی ه اما ج ج
921 :21

صحی ه اما ج ج
12۴ :11

صحی ه اما ج ج
129 :21

صحی ه اما ج ج
11۴ :21

برداشت از متن (نقل قول)
من امید اد که اان بسیج فمتمی اال،میج الهتای بشرا

مضامين پایه
مشا

مستضع ین یهان ملتها مسلمان فال باشد.

الهت برا

ما مستضع ین یهشان

ملتها ملمان فال باشد.

با مکیل هستهها م ا مت حزال اهلل اد الراالر یهانج دراش

دراشش صهیتنیسششتی دا از گذشششته

صهیتنیسششتی دا از گذششششته ینااشششتبششاد خشششتا پمشششیمان

ینااشششتبشششاد خشششتا پمشششیمان

الرزمین ها غصب شدن مسشلمانان دا از شنهشال آنشان خشادج

الرزمین ها غصب شدن مسلمانان

کرا.

دا از شنهال آنان خادج کرا.

برا مبادزن با بیالتاا بهطتد ضربتی بسشیج فمشتمی قیشا

براادان

کنید ...براادان ختاهران اامانی! برا دفع اان ن یصه اداآ د

دفششع ااششن ن یصششه اداآ د بسششیج

بسیج شتاد دامه اان ن ص دا از بُن برکنید.

شتاد.

امر ز اانمهان حتزن از هر محلی بیمتر به ا حشاا اهشانهی

بههیچ یه نهذادند ااشاا آمراکشا

احتیاج اادند .فرزندان ان ش،ال بشه هشیچ یشه نهذادنشد ااشاا
آمراکا شتد

اد آن ا محل حساس ن تذ کننشدج نهشا بشا

شتد

ختاهران اامشانی! بشرا

اد آن ا محل حساس

ن تذ کنندج نها با بسیج االشت کشه

بسیج االت که اان مه انجا میپذارا.

اان مه انجا میپذارا.

ح ی ت شاً اگششر بخششتاهی مصششداق کششاملی از اارششاد خلششتص

مصداق کاملی از اارشاد خلشتص

فداکاد

فمق به ذات م دس حق اال ،ادااه اهشی ج ششه

فداکاد  ...شه کسی الشزا اد ر

کسی الزا اد ر از بسیج بسیجیان ختاهد بتا.

از بسیج بسیجیان ختاهد بتا.

بسیج فماار ا گی خاص اادند .اانان کشه بشاز ان قشت

نههبشششان الشششرحدات دانهشششا

صحی ه اما ج ج

قدد مند یمهتد اال،می مشیباششند نههبشان الشرحدات

ششششهرها د الشششتاها بشششااخرن

۴۴ :21

دانهششا شششهرها د الششتاها بششااخرنج نههششداد امنیششت

نههداد امنیت

آدام بخمان بشه

آدام بخمان به ملت میباشند.

ملت میباشند.

بسیج نیر هشا مرامشی همشه اقمشاد اا د کمشتدمان اد

از پس تطئه ها االتکباد اااا

آمااگی کامل به الر میبرند همشه اهشل ینشگ هنرآفرانشان

یاالتس منافق آنان برآمدن اند

مدداله فمق ششهااتانشد بشهخشتبی از پشس تطئشههشا

مششید نششد کششه بششه اششاد خدا نششد

االتکباد اااا یاالتس منافق آنان برآمدناند مید ند که

بزدگج آخران معابر پیر ز دا باز

به ااد خدا ند بزدگ آخران معابر پیر ز دا باز کنند.

کنند.

صحی ه اما ج ج
991 :21

مرحله دوم (گامهای سوم و چهارم) :بر االاس الهتدات ح یقج اد گا الت مضشامین
پااه به مضامین الازماناهندن بدال گرااد اد گا شهاد بر مبنا مضامین الازماناهندنج
کمف مضامین فراگیر صتدت گرفت .فرآاند صتدتگرفته اد اان مرحلهج به ششرح یشد ل
زار میباشد:

ششششششششششششششششششششششششش م اله پ همی :حلیل مضمتن ضر دت مکیل تالعه بسیجج داهبرا افاع همهیانبه اد11۵ / ...

جدول  :۱تبدیل مضامین پایه به مضامین سازماندهنده و فراگیر
مضامين سازماندهنده

مضامين پایه
ان ،ال اال،می اد یهان نیازمند فداکاد شماالت.
همکاد برا مبادزن فلیه ف ر محر میت بسیج شتاد.

بسیج بزدگ اال،می
بسیج فلیه ف ر محر میت

اد اك مکی،ت بزدگ اال،می زدق برق کاخها ال ید الرخ دا از بین

کاخ التمهران

ختاهد برا.
درا ش صهیتنیسششتی دا از گذشششته ینااششتبششاد خششتا پمششیمان الششرزمینهششا

آزااالاز مناطق اشغالی

غصبشدن مسلمانان دا از شنهال آنان خادج کرا.

الهت برا مستضع ان فال

ما مستضع ین یهان ملتها مسلمان فال باشد.

مکیل مرا التمدادن فراق پرااختشهانشد کشه ااشن از مهش شران ختاالشتههشا
هدفها ما بتان االت .یمله ناقص؟
نههبان یمهتد اال،می کمتد فزاز از شر یهانختادان االشتج ح شق اابشد.
یمله ناقص؟
قددت کر

ندامت درا صهیتنیستی

بسیج مرا فراق
نههبان نظا از شر
یهانختادان
اللب قددت کر تطئه

تطئه فلیه ختا دا از آنان (االتکباد) اللب کنید.

شم طمع اشمنان یهانختادان از آن ا د ختاهد گرااد.

افع طمع یهانختادان

ختاال داحت دا اادگان یهانختادان الرالسراگانی که به الت

ظل خشتا

اصراد می دزندج اللب ختاهد کرا.
بسیج به حق پمتتانه ان ،ال اال،می االت.
غ لت از ااجاا اد

بیستمیلیتنی الش تط اد اا ا ابرقشددت یهشانی دا بشه

اللب امنیت از
یهانختادان
پمتتانه ان ،ال اال،می
یلتگیر از ال تط اد

انبال ختاهد ااشت.

اا ابرقددتها

امر ز آمااگی ینهی ضر دت بیمتر اادا .اشمنان اد کمین نمستهاند.

آمااگی ینهی

آماان فداکاد اد دان اال ،االت.
مهیا باشد.

یلتگیر از هجت ک ر
الحاا

فرمتل خاص افاع همهیانبه
بیستمیلیتنی کتش

فداکاد برا اال،

ا دالیدن به مکل اقعشی ح ی شت بسشیج
نمتا.

اد م ابل شرق غرال ااستاا.
شما یتانان دا بسیج کراج بسیج الهی کرا که ح ظ کنید اان کمشتد دا االشت
دا به الینه ما شیاطین قدد مند بزنید شما پیر زاد.

افاع همهیانبه
ااستااگی اد م ابل
االتکباد
االت دا به الینه شیاطین

م ابله با هدادات الخت

برا افاع از اال ... ،یلتگیر از ک ر الحاا هجت بیهانهشان همشه بااشد

فمقبخمی ااخلی

دامه ضد ان ،ال اد مامی ابعاا از بیخ بن قطع گراا.

قطع دامه ضد ان ،ال

اد

فمقبخمی خادیی

بسیجیان یهان اال ،اد فکر ااجاا حکتمت بزدگ اال،می باشند.

حکتمت بزدگاال،می
از بین بران زدق برق

الهت برا

فراگير

فداکاد یهانی برا ان ،ال

ما بااد اد ینگ افت اا مان بسیج بزدگ الربازان اال ،دا اد یهان به دان اندازا .
اکنتن نیز بااد با ختاااد

مضامين
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مضامين سازماندهنده

مضامين پایه
مرامی مسلح ینهجت متایه میشتند که از یب به یشب شهرششان افشاع
نههبان الشرحدات دانهشا ششهرها د الشتاها بشااخرن نههشداد امنیشت
آدام بخمان به ملت میباشند.
از پس تطئه ها االتکباد اااا یاالتس منافق آنان برآمدناند مشید نشد
که به ااد خدا ند بزدگ آخران معابر پیر ز دا باز کنند.
بسششیج ملششی مششاج بسششیج االشش،می مششاج ااششنهششا بااششد همیمششه مراقششب باشششند
دفت آمدها ممکتك دا زار نظر ااشته باشند.
فرزندان بسیجیا اد اان مراکشزج پاالشداد اصشتل غییرناپشذار «نشه ششرقی نشه
غربی» باشند.
با أاید الهی به نجات مرا مستضعف کمر همت ببنداد.
براادان ختاهران اامانی! برا دفع اان ن یصه اداآ د بسیج شتاد.
به هیچ یه نهذادند اااا آمراکشا ششتد

اد آن ا محشل حسشاس ن شتذ

نههبان الرحدات
م ابله با تطئه یاالتالان
مناف ین
اط،فات داهبرا
پاالداد اصتل ان ،ال
نجات مستضع ین
دفع بیالتاا
الد ن تذ بیهانهان

بسیجیان ختاهند بتا.

خلتص فداکاد

خدا ختاالت که الی پنج میلیتن یمعیت بسیج اامانی شتندج برا خشداج اشك
حتلی پی

آ دا.

ملتی که اد خط اال ،ناال محمد  ...مخشالف بشا االشتکباد پشتلپرالشتی
حجرگراای م دسنماای االتج بااد همه افراا بسیجی باشند.
مسئتلین نها با پمتتانه شماالت که مشی تاننشد بشه مشامی مشنهان ح ی شت
صداقت اثبات کنند که بد ن آمراکا شتد

مصداق کامل ااراد

می شتا به زندگی مسالمتآمیشز

تو با صلح آزاا دالید.

حتل اامانی اد ملت

تالعه قددت نر

کنندج نها با بسیج االت که اان مه انجا میپذارا.
مصداق کاملی از ااراد خلتص فشداکاد  ...ششه کسشی الشزا اد ر از بسشیج

فراگير
م ابله با هدادات نیمه الخت

میکنند.

افاع از خاك کمتد

مضامين

م ابله با حجرگراای
م دسنماای
اثبات زندگی مسالمتآمیز
به منهان ح ی ت

روایي و پایایي :نظر به اانکه اد پ ه ها کی یج د اای پاااای به م شاهیمی ششتن
با دپذار ج انت ال پذار ج م بتلیتج أثیرگذاد ج أثیرپشذار
ادنتیجه برا

عیین د اای از د

اثربخمشی بشدال مشیششتاج

التز باالل با محاالشبه ششاخص  CVIاالشت اان گرااشد.

خبرگانج ضعیت هر مضمتن دا بر االاس پرالمنامه با طیف شهاد 1قسمتی لیکر شی عیشین
« .1مربتط نیست» با فدا 1ج «نسبتاً مر بط االت» با فدا 2ج «مربتط االت» با فدا « 9کام ً،مر بط االت» با فدا ۴
ممخص گرااد.

ششششششششششششششششششششششششش م اله پ همی :حلیل مضمتن ضر دت مکیل تالعه بسیجج داهبرا افاع همهیانبه اد11۷ / ...

نمتاند که نتااج حاصل از جزاه حلیل ااانها از طراق فرمتل  CVIبشه ششرح یشد ل ۶
میباشد:

جدول  CVI :۶مضامین پایه ،سازماندهنده و فراگیر
مضمون سازماندهنده

بسیج فلیه ف ر محر میت

11

1/1

حکتمت بزدگ اال،می

11

1/1

از بین بران دزق برق کاخ التمهران

11

1/1

ندامت درا صهیتنیستی آزااالاز مناطق اشغالی

11

1/۸

الهت برا مستضع ان فال

11

1/۸

بسیج مرا فراق

11

1/1

نههبان نظا از شر یهانختادان

11

1/1

اللب قددت کر تطئه

11

1/1

قطع دامه ضد ان ،ال

11

1/1

افع طمع یهانختادان

11

1/1

اللب امنیت از یهانختادان

11

1/۸

پمتتانه ان ،ال اال،می

11

1/۸

یلتگیر از ال تط اد اا ابرقددتها

11

1/۸

آمااگی ینهی

11

1/1

فداکاد برا اال،

11

1/1

یلتگیر از هجت ک ر الحاا

11

1/۸

افاع همهیانبه

11

1/۸

ااستااگی اد م ابل االتکباد

11

1/1

االت دا به الینه شیاطین

11

1/۸

فمقبخمی خادیی

بسیج بزدگ اال،می

11

1/۸

فمقبخمی ااخلی

فداکاد یهانی برا ان ،ال

11

1/1

فراگير

م ابله با هدادات الخت

فراواني

CVI

مضامين

CVI

CVI
کل

1/۸۵

1/۸۵۴
1/1۷

1/۸۵
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مضمون سازماندهنده

م ابله با تطئه یاالتالان مناف ین

11

1/1

اط،فات داهبرا

11

1/1

پاالداد اصتل ان ،ال

11

1/۸

نجات مستضع ین

11

1/1

دفع بیالتاا

11

1/1

الد ن تذ بیهانهان

11

1/۸

مصداق کامل ااراد خلتص فداکاد

11

1/۸

حتل اامانی اد ملت

11

1/۸

م ابله با حجرگراای م دسنماای

11

1/1

اثبات زندگی مسالمتآمیز به منهان ح ی ت

11

1/1

نیمهالخت

نههبان الرحدات

11

1/1

م ابله با هدادات

افاع از خاك کمتد

11

1/1

فراگير

تالعه قددت نر

فراواني

CVI

مضامين

CVI

CVI
کل

1/1

1/۸۵

نظر به اانکه حداقل ضراب محتتا قابل قبتل  1/۷1 CVIمیباششدج طبشق ادقشا منشددج اد
ید ل ()۶ج ضراب محتتا برا مضامین  99گانه الازماناهندن بین  1/۸شا 1/1ج بشرا مضشامین
فراگیر بین  1/۸۵ا  1/1۷برا مضمتن کل  1/۸۵۴عیین گرااد که نماناهنشدن د ااشی بشاا
قابل قبتل میباشد .برا پاااای نیز با االشت اان از د

کنتشرل افضشا؛ مح شق مشتن دهنمتاهشا

حضرت اما (دن) دا شندان مر به مر د نمتان ا بتتاند مضامین دا احصا نمااد .مضشامین پشنجگانشه
فراگیرج ضر دت مکیل

تالعه بسیجج داهبرا افاع همهیانبه به شرح زار ادااه میشتا:

الف) عمقبخشي خارجي :مضمتن فراگیر فمقبخمشی خشادیی بشا طیشف گسشتران از
فتامل محیطی -منط ها ج فرامنط شها

یهشانی -مشؤثر اد ح شق اهشداف منشافع ملشیج

د اکرا اندامه افافی حضرت اما (دن) بر ضر دت مکیل

تالعه اان نهاا م دس االشت.

از ابعاا همتگانه د اکرا فتقج اله بُعد االاالی :الف) بسیج بزدگ الربازان اال ،اد ینگ
افت اا ج ال) کر بسیج یهشان االش ،اد ااجشاا حکتمشت بشزدگ االش،می ج) رالشی
الهتای برا مستضع ین یهان ملت ها مسلمان؛ أکید مضافف بر ضشر دت مشکیل
تالعه بسیجج داهبرا افاع همهیانبه اادا.

ششششششششششششششششششششششششش م اله پ همی :حلیل مضمتن ضر دت مکیل تالعه بسیجج داهبرا افاع همهیانبه اد111 / ...

ب) عمقبخشي داخلي :مضمتن فراگیر فمشقبخمشی ااخلشی بشا طیشف گسشترانا از
فتامل ااخلی أمینکنندن اهداف منافع ملیج ااهر محتد اندامه افافی حضرت اما (دن) بر
ضر دت مکیل

تالعه اان نهاا م دس االت .اد ابعاا ه تگانه د اکرا فتقج الشه بُعشد

محتد آنج اعنی الف) ح ظ یمهتد االش،می کمشتد فزاشز از ششر یهشانختادانج ال)
بسیج بهفنتان پمتتانه ح ی ی ان ،ال اال،می ج) بسیج بهفنشتان مشانع الش تط اد اا ا
ابرقددت یهانیج أکید مضافف بر ضر دت مکیل

تالعه بسیجج داهبرا افاع همهیانبه

اادا.
ج) توسعه قدرت نرم :مضمتن فراگیر تالعه قددت نر ج با طیشف گسشتران از فتامشل
محیطی ااخل ی مؤثر اد ح شق اهشداف افشع هداشداتج ااهشر محشتد اندامشه افشافی
حضرت اما (دن) اد ضر دت مکیل

تالعه اان نهاا م دس میباششد .اد ابعشاا پشنجگانشه

د اکرا فتقج اله بُعد محتد  :الف) بسیجج پاالداد اصتل غییرناپذار «نه شرقی نه غربی»
نظا اال،میج ال) بسیجج محتد خط اال ،ناال محمد  ...م ابله با االتکبادج پشتلپرالشتیج
حجرگراای م دسنماای ج) بسیج اامانیج محتد حتل یامعه اال،میج أکید مضافف
بر مکیل

تالعه بسیج داهبرا افاع همهیانبه اادا.

ه) مقابله با تهدیدات سخت :مضمتن فراگیر م ابله با هدادات الخت با طیف گستران
از هدادات فرصتهاج اد محیط قتتها ضشعف هشا اد اد ن نظشا

اصشل بنیشاا

« ُرهِبُتنَ بُهِ فَدِ اللّهِ َفَدُ ک ِ»ج ااهر د اکراها اندامه افافی حضرت اما (دن) بر ضر دت
مکیل

تالعه نهاا م دس بسیج مشی باششد .اد ابعشاا شهادگانشه ااشن د اکشراج الشه بُعشد

محتد  :الف) آمااگی ینهی یهت م ابله با اشمنان اد کمشین نمسشتهج ال) یلشتگیر از
هجت ک رج الحاا بیهانهان ج) بسیج الهی یهت زان االت دا به الشینه مشا ششیاطین
قدد مندج أکید مضافف بر ضر دت مکیل

تالعه بسیج داهبرا افاع همهیانبه اادا.

د) مقابله با تهدیدات نیمهسخت :اان د اکرا با طیف گستران از فتامل اد نی تیشه
ا ن ا به بسیج انسجا منابع ملی

حدت اقماد مختلف یامعه مسئتان نظشا اادا.

اد ابعاا ش گانه اان د اکراج اله بُعد محتد  :الف) مرامشی مسشلح ینهجشت مشدافع از
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یب به یب شهرهاج ال) نههداد امنیت آدام بخمان ملت ج) افعکنندن تطئههشا
االتکباد اااا یاالتس منافق آنان گمشااندن معبشر پیشر ز هشا؛ أکیشد مضشافف بشر
مکیل

تالعه بسیج داهبرا افاع همهیانبه اادا.

بر االاس فرآاند فتقج الهت شبکه مضمتن به شرح زار رالی میشتا:

نمودار  :9الگوی شبکه مضموني ضرورت تشکیل و توسعه بسیج در اندیشه سیاسي امام خمیني

(ره)

ششششششششششششششششششششششششش م اله پ همی :حلیل مضمتن ضر دت مکیل تالعه بسیجج داهبرا افاع همهیانبه اد121 / ...

نتيجهگيری و پيشنهاد
الف) :نتیجهگیری :نهاا م دس بسیج جربه گرانبها نظا اال،می االت که بشا الهشت
مجاهدتج اارادج معرفتج بصشیرتج ششجافت ششهامتج دششااتج مظلتمیشتج لیاقشتج...
محتدات «وَطِیعُتااللّهَ َوَطِیعُتا الرَّالُتلَ َ وُ ِلِی األَمِشرُمِنکُ ِ

(»...قشرآن کشرا ج نسشاء :آاشه )۵1

بنیاا «...صَ ًّا کَأَنَّهُ بُنیَانٌ مرصُتصٌ(»...همانج صف :آاه  )2داهبرا اثربخ

اصشل

« ...کَ مَن فِئَ ٍ قَلِیلَ ٍ

غَلَبَتِ فِئَ ً کَرِیرَةً بُإُذنُ اللّهِ (»...همانج ب رن :آاه  )2۴1دا اد صحنه افاع همهیانبه؛ به منصشه ظهشتد
دالاند .نظر به د اکرا فتق دالالت ینتا الهی با قابلیت افاع همهیانبهج اب،غی به مالشك
اشترج الهت

تالعه بسیج الهت شبکه مضمتنی ضر دت مکیل

تالعه بسیجج داهبرا

افاع همهیانبه اد اندامه افافی حضرت اما (دن)ج طیف کامل اشك افشاع ااشهبنشد ششدن

1

حت فنتان پنج ظرفیت اد حتزن امنیت پااداد با هدف بدال هداشدات بشه فرصشتهشا
ضعفها به قتتها به شرح زار برا نظا اال،می شکل میگیرا:
 امنیتاجتماعي :نظر به دالالت خطیر النهین بسیج بهفنتان ینتا الهشی بشا قابلیشتافاع همه یانبه با د اکرا امنیت ایتمافی اد حتزن امنیشت پااشداد مسشتخریه از منمشتد
حکتمت اال،می اب،غ به مالك اشتر «فَشالجُنتُاُ بُشاِذنُاهللُ ...حُصُشتنُ الرَّفِیش ُ؛ ارهشاى االشتتاد
دفیتاند» مضمتن فراگیر م ابله با هدادات نیمه الخت ضر دت مکیل

تالعه بسیجج

داهبرا افاع همهیانبه منبعث از مضامین الشازماناهنشدن :الشف) مرامشی مسشلح ینهجشت
مدافع از یب به یب شهرهاج ال) نههداد امنیت آدام بخمان ملت ج) افشعکننشدن
تطئه ها االتکباد اااا یاالتس منشافق آنشان گمشااندن معبشر پیشر ز هشاج امنیشت
ایتمافی برا نظا اال،می یهت عام،ت ایتمافی مح ق میگراا.
 امنیت اقتصادی :نظر به دالالت خطیر النهین بسیج بهفنتان ینتا الهی بشا قابلیشتافاع همهیانبه با د اکرا امنیت اقتصاا اد حشتزن امنیشت پااشداد مسشتخریه از منمشتد
حکتمت اال،می اب،غ به مالك اشتر «فَالجُنُتاُ بُإُذنُاللَّهِ  َ ...الُبُلُ الأَمِنُ؛ دانها به آنهشا امشن
گراا» مضمتن فراگیر فمق بخمی ااخلیج ضر دت مکیل

تالعه بسیج داهبشرا افشاع
1. Layered Integrity.
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همهیانبه منبعث از مضامین الازماناهندن :الف) ح ظ یمهتد اال،می کمشتد فزاشز از
شر یهانختادانج ال) بسیج بهفنتان پمتتانه ح ی ی ان ،ال االش،می ج) بسشیج بشهفنشتان
مانع ال تط اد اا ا ابرقددت یهانیج امنیت اقتصاا بشرا دُششدج تالشعهج ششکتفاای
االت ،ل اقتصاا برا نظا اال،می مح ق میگراا.
 امنیت سیاسي :نظر به دالالت خطیر النهین بسیجج بهفنتان ینتا الهشی بشا قابلیشتافاع همه یانبه با د اکرا امنیت الیاالشی اد حشتزن امنیشت پااشداد مسشتخریه از منمشتد
حکتمت اال،می اب،غ به مالك اشتر «فَشالجُنتُاُ بُشاِذنُاهللُ َ ...زَاِشنُ الشتُاَةُ؛ زانشت الیشان»
مضمتن فراگیر فمق بخمی خادیی ضر دت مکیل

تالعه بسیجج داهبرا افاع همهیانبه

منبعث از مضامین الازماناهندن :الف) آمااگی ینهی یهشت م ابلشه بشا اششمنان اد کمشین
نمستهج ال) یلتگیر از هجت ک رج الحاا بیهانهان ج) بسیج الهی یهشت زان االشت
دا به الینه ما شیاطین قدد مند؛ امنیت الیاالشی بشرا ااجشاا اد شا دششدج تالشعه
االت ،ل الیاالی برا نظا اال،می مح ق میگراا.
 امنیت فرهنگي :نظر به دالالت خطیر النهین بسیج بهفنتان ینتا الهشی بشا قابلیشتافاع همهیانبه با د اکرا امنیت فرهنهیج مستخریه از منمتد حکتمت اال،می اب،غ بشه
س َ ُشت ُ ال َّرفِیش ُ إُا ُبهُش ِ؛ کشاد دفیشت یشز بشه آنهشا
مالك اشتر «فَالجُنُتاُ بُإُذنُ ال َّلهَِ َ ...ل ِی َ
االت امت نسذارا» مضمتن فراگیر تالعه قددت نر با طیف گستران از فتامشل محیطشی
اد نی منبعث از مضامین الازماناهندن :الف) بسیج پاالداد اصتل غییرناپذار «نشه ششرقی
نه غربی» نظا اال،میج ال) بسیجج محتد خط االش ،نشاال محمشد

م ابلشه بشا االشتکبادج

پتلپرالتیج حجرگراای م دسنماای ج) بسیج اامانی محشتد حشتل یامعشه االش،می؛
امنیت فرهنهی یهت م ابله با :های ج شبیختنج قتل فشا

نشا ت فرهنهشی نظشا الشلطهج

برا نظا اال،می مح ق میگراا.
 امنیت اعتقادی :نظر به دالالت خطیر النهین بسیج بهفنتان ینتا الهشی بشا قابلیشتافاع همه یانبه با د اکرا امنیت افت اا اد حشتزن امنیشت پااشداد مسشتخریه از منمشتد
حکتمت اال،می اب،غ به مالك اشتر «فَالجُنتُاُ بُاِذنُاهللُ ...فِزُّالشدَانُ؛ نیر هشا مسشلح ...ااشن

ششششششششششششششششششششششششش م اله پ همی :حلیل مضمتن ضر دت مکیل تالعه بسیجج داهبرا افاع همهیانبه اد129 / ...

خدا به آنها فزت اابد» مضمتن فراگیر م ابله با هداشدات الشخت ضشر دت مشکیل
تالعه بسیجج داهبرا افاع همهیانبه منبعث از مضامین الازماناهندن :الف) امشر ز آمشااگی
ینهی ضر دت بیمتر اادا اشمنان خدا خلق خشدا آنشی غافشل نیسشتند اد کمشین
نمستهاند ا آنچه دا خداای االت نابتا کنند .ال) شما یتانان دا بسیج کراج بسیج الهی کشرا
که ح ظ کنید اان کمتد دا االت دا به الینه ما شیاطین قدد مند بزنید.
بسیج اد فرآاند پیر ز ج ربیت صد د ان ،ال االش،می

ب) پیشنهادات :نظر به ن

اد شهاد اهه گذشته مضامین فراگیر پنجگانه مستخریه از اندامه افافی حضرت امشا
که مؤاد ضر دت مکیل

(دن)

تالعه بسیجج داهبرا افاع همه یانبه با د اکرا امنیت پااداد اد

ابعاا افت اا ج ایتمافیج اقتصاا ج الیاالی فرهنهی که اد مبحث نتیجهگیر به آن اششادن
گرااد اان فراز از دهنمتا اما خامنشها (مدظلشهالعشالی) پیرامشتن آاشه « ...فَلَشا ُطِشعُ الکَشافِرُانَ
َیَاهِدِهُ بُهِ یُهَااًا کَبُیرًا»

(قرآن کرا

ج فرقان )۵2 :مبنی بر :اطافت نکران از اششمنج از کشافر؛ از

خصمی که اد میدان مبادزن با ت قراد گرفتهج اطافت نکن .اطافت اعنی شه؟ اعنی بعیشت؛
بعیت نکن .بعیت نکران اد کجا؟ اد میدانها مختلشف؛ بعیشت اد میشدان الیاالشتج اد
میدان اقتصااج اد میدان فرهنگج اد میدان هنر .اد میدانها مختلف از اشمن بعیت نکن؛
اان شد یهاا

کبیر(»...اما خامنها

همهیانبه می باشد .اد داالتا

(مدظلهالعالی) )191۵/19/19 :که بیشینکننشدن د اکشرا داهبشرا افشاع
سراع اد تالعه بسیج اد الطتح ملشیج منط شها

یهشانی

پیمنهااات زار ادااه میشتا:
 -نظر به مضمتن فراگیر فمقبخمی ااخلی ضر دت مکیل

تالشعه بسشیجج داهبشرا

افاع همهیانبه داهبرا اب،غی ...« :ظی ه ماالت که اد حد شتان م شد داتج قددششناس
زحمات آنان باشی

من میل نشداد ااشن قددشناالشی اد حشد عراشف

خ،صه شتا بلکه بااد اد همه نتع امتیازات ایتمافیج اقتصاا

مجیشد ظشاهر

فرهنهی به آنان بهشا ااان

شتا(»...صحی ه نشتدج  .)9۸ :21مجلس شتدا اال،می اد داالتا یذال حداکرر مرا به نهشاا
م دس بسیجج اد بسیج اان آمتز ج اانمجتایج اصنافج کادکنان زاد خانههشا ...قشتانین
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م ردات از دا صتاب اد مصتبات قبل بازنهر نمااند ا امشر تالشعه بسشیجج داهبشرا
افاع همهیانبه سراع گراا.
 -نظر به مضمتن فراگیر فمقبخمی خادیی ضر دت مکیل

تالعه بسشیجج داهبشرا

افاع همهیانبه داهبرا اب،غی...« :بااد هستهها م ا مت دا اد ما یهان به یشتا آ دا
اد م ابل شرق غشرال

ااسشتاا(»...صشحی ه امشا (مدظلشهالعشالی)ج ج )11۵ :1

داهبشرا فرمانشدن کشل

قتا(مدظلهالعالی) مبنی بر « ...اان نهان الیع یغرافیا م ا مت دا از االت ندهیشد؛ ...ااشن نهشان
فرامرز دا از االت ندهیدج نهان الیع فرامرز ج اان امتداا فمق داهبرا گاهی ا قشات از
ایب ران ایبات کمتد ه از ر االشت کشه مشتدا تیشه قشراد بهیشرا

(»...امشا خامنشها

(مدظلهالعالی) )191۸/1۷/29 :کادگر هی متمکل از زادت امتد خادیهج مجمشع یهشانی اهشل بیشتج
مجمع راب مذاهبج کنهرن فظی حجج کنهرن فظی ادبعینج  ...با محتدات نیشر
مکیل شتا با هماهنهی
ضر دت مکیل

قشدس

مراك مسافیج زمینه مضمتن فراگیر فمشقبخمشی خشادیی

تالعه بسیجج داهبرا افاع همه یانبه دا سراع نمااند ا ا داهبرا فشتق

مح ق شتا.
 -نظر به مضمتن فراگیر م ابله با هداشدات نشر ج ضشر دت مشکیل

تالشعه بسشیجج

داهبرا افاع همهیانبه داهبرا افت اا «...الیَتِ َ وَکمَلتُ لَکُ ِ اِانَکُ ِ َوَ مَمِتُ فَلَیِکُ ِ نِعِمَتِشی
َدَضِیتُ لَکُ ُ اإلُالِ»َ َ،

(قرآن کرا

ج ماادن :آاه )9ج قرآن کرا

دهنمتاها حضرت اما (دن) مبنشی

بر «امر ز یهان منه اال ،نشاال محمشد االشت مسشلمانان اد اشك مشکی،ت بشزدگ
اال،میج زدق برق کاخهشا الش ید الشرخ دا از بشین ختاهشد بشرا»(صشحی ه امشا ج )۸۷ :21ج
کادگر هی متمکل از صاحبنظران اندامشمندان حشتزنهشا فلمیشهج یامعشهالمصشط یج
شتدا ان ،ال فرهنهشیج الشازمان بلیغشات االش،میج کشاداانهشا فرهنهشی زادت امشتد
خادیهج نمااندگی لی ف یه اد اانمهان ها با محتداشت الشازمان بسشیج مشکیل ششتا اد
داالتا

تالعه بُعد فرهنهی بسیجج داهبرا افشاع همشهیانبشه مجاهشدت نماانشد شا بشا افشع

هدادات فرهنهی اشمن
بمر دا مهیا الازند.

ر اج احکا الهیج زمینه ف،ح دالتهاد فشرا

ایتمشافی

ششششششششششششششششششششششششش م اله پ همی :حلیل مضمتن ضر دت مکیل تالعه بسیجج داهبرا افاع همهیانبه اد12۵ / ...

 نظر به مضمتن فراگیر م ابله با هداشدات نیمشهالشختج ضشر دت مشکیلبسیجج داهبرا افاع همه یانبه داهبرا...« :اکنتن نیز بااشد بشا ختااشاد

تالشعه

همکشاد بشرا

مبادزن فلیه ف ر محر میت بسیج شتاد با ااد الهی بشه اشاد مشرا مستضشعف کمشر
همت ببنداد(»...صحی ه اما ج ج )۵1۸ :۶ج ششتدا فشالی اقتصشاا کشادگر هی متمشکل از زادت
یهاا کما دز ج صنعت معدن

جادتج بانك مرکشز بشا محتداشت بسشیج الشازندگی

مکیل اهد با التق ااان منابع به المت اقتصاا پتااج زمینه ح ق مضمتن فراگیشر م ابلشه
با هدادات نیمهالخت دا با محتدات بسیج داهبرا افاع همهیانبه مهیا نمااد ا مضشاف بشر
خنری نمتان حرا ها االتکبادج زمینه دشدج تالعه االت ،ل ا اقتصاا مح ق گراا.
 -نظر به مضمتن فراگیر م ابله با هدادات الختج ضر دت مشکیل

تالشعه بسشیجج

داهبرا افاع همه یانبه داهبرا ...« :بااد همه افراا بسیجی باشند فنتن نظامی افافی دا
بدانند(»...صحی ه اما ج )121 :21

دبیر فرماندن کل قتا(مدظلهالعالی) مبنی بشر ... « :نیشر

م ا مشت

بسیج بااد کاد یذال الشازمان اهشی بسشیجیان دا بشا برنامشه داشز صشحیح ااامشه اهشد
(»...فرهاا ج )۵1 :19۷۶

ااهر داهبرا معظ له مبنی بر « ...بسیج اك ذخیرن ما نمشدنی بشرا

ان ،ال اال،می االت اان ذخیرن دا بااد د ز به د ز بیمشتر کنشی
التاا کل با متمرکز نمتان مراکز آمتز

»(حشداث

نظامی اد الازمان بسشیجج آمشتز

ااشتج ج .)121 :۷
م شدما ی کلیشه

نیر ها نظامی دا به اان الازمان اگذاد نمااد ا با ح ق فرهنگ الشازمانی احشدج فرآانشد
تالعه نهاا م دس بسیج با د اکرا افاع همهیانبه سراع گراا .ادضمن اد داالتا ااجااج
ح ظ اد ا آمااگی افاع همه یانبه همران نمتان آحاا ملت با اهداف نظا ج با صتاب
قتانین ااجاا ممتقهاج اله د ز پااان هر فصل دا ما افراا بین  1۵ا  ۵۶الال متناالب بشا
خصص ینسیت اد برنامه ها آمتزشی حضتد اابند ا از اان فرآاندج قابلیت ظرفیشت
ملی اد افع حتااث طبیعی (الیلج زلزلهج )...ینگ با د اکراهشا (اقتصشاا ج ایتمشافیج
افت اا ج فرهنهیج الیاالی نظامی) بهینه گراا.
اَللهُمَ اِنا نَرغَبُ اِلیكَ فِي دَوُلَه کَریمَهَ

(قمیج )921 :19۸۴
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فهرست منابع ومآخذ
الف .منابع فارسي






قرآن کرا ()19۷۶ج متری مهد الهی قممها ج ق ج انتمادات ل اء.
نهجالب،غه ()191۴ج ریمهج محمد اشتیج ق ج اهیجی.
نهجالب،غه ()19۶۵ج ریمهج الید فلی ن ی فیضااال ،ج ق ج انتمادات ف یه.
نهجالب،غه ()1911ج ریمهج فلی شیر انیج ق ج افتر نمر معادف.
م ا یحالجنان الهی قممها ()19۷1ج ریمه شیخ فباس قمیج ق ج نمر محمد.



اما خمینی د حاهلل ()19۷۸ج صیتنامه الهی -الیاالیج هرانج انتمادات احیاء کتاال.



اما خمینی(دن) د حاهلل ( )19۸2صحی ه نتدج یلشدها ۵ج ۶ج ۷ج 1ج 11ج 11ج 19ج 12ج 1۵ج 1۶ج 11ج 21ج




(دن)

نمر آثاد.

21ج شاپ شهاد ج هرانج مؤالسه نظی

اما خامنها (مدظلهالعالی)ج الید فلیج پااهان اط،عدالانی.http:// www.leader.ir :
بیلیسج یان؛ بتث کن گادنت یان زفیشلج الیشا ()19۶1ج االشترا

معاصشرج ریمشه هتششمند

میرفخراایج هرانج انتمادات زادت امتد خادیه.





بتفرج آنددن ()19۶۶ج م دمها بر االترا
بینالملل.

افتهج گتادز () 191۴ج فتامل راتپلیتیك رکمنستان داهبرا افافی یمهتد اال،می ااشرانج دالشاله
یهت اخذ اکتر ج هرانج اانمهان فالی افاع ملی.
یلیج شادلزج ()19۸۵ج از بسیج ا ان ،الج هرانج انتماد پ همکدن اما خمینی

(دن)

.

یا اد ج دقیه بهر د لكج غ،مرضا ()191۵ج حلیل مضمتن محتتا مرا اد اندامه الیاالی اما
خمینی



ج ریمه مسعتا کما دزج هرانج افتر مطالعشات الیاالشی

(دن)

ج فصلنامه فلت الیاالیج هرانج اانمهان باقرالعلت ج شمادن ۴ج صص .۷-9۴

حبشیج محمششدباقر ()19۸1ج نیازالششنجی ربیتششی آمتزشششی ا لتاششتبنششد آن اد بسششیجج فصششلنامه
(ع)

د انشناالی نظامیج شمادن ا ج هرانج اانمهان یامع اما حسین .



حداث اات ()19۷۵ج مجمتفه دهنمتاها م ا معظ دهبر ج هرانج افتر م ا معظ دهبر



خاناحمد ج االمافیل ()191۷ج حلیل مضمتن شم انداز ان ،ال االش،می اد اندامشه الیاالشی امشا
خمینی

(دن)

(مدظلهالعالی)

ج فصلنامه فلمی-پ همی الیاالت افافیج شمادن 11۵ج هرانج اانمهان یامع اما حسین

.

(ع)

صص .1۷۵-111


خاناحمد ج االمافیل ()191۷ج دالالت نیر ها مسلح از منظر نهجالب،غهج فصلنامه فلمی -ر اجی
(ع)



پ ه ها مدارات افافیج شمادن پانزاه ج هرانج اانمهان یامع اما حسین ج صص .۵1-۸2
خاناحمد ج االمافیل ()191۵ج ن

فراق اد نهای احتمالی امراکا به ااران ادااه داهبرا افافی اد

قبال آنج دالاله اکتر  :هرانج اانمهان افاع ملی.

ششششششششششششششششششششششششش م اله پ همی :حلیل مضمتن ضر دت مکیل تالعه بسیجج داهبرا افاع همهیانبه اد12۷ / ...




خانیج مهد ()19۷۶ج اما خمینی(دن) بسیج االترا
بسیجج هرانج نیر

افاع همهیانبهج ا فصشلنامه فلمشی -پ همشی

م ا مت بسیجج شماد 19ج صص .۵۵-۷1

ادخمهج ی،ل؛ افتخاد ج اصغر دااا ج محسن ()191۴ج حلیل مضمتنی افتماا اد اندامه آاتاهلل
خامنها ج هرانج پ همکدن فلت انسانی مطالعات فرهنگج شمادن 2ج صص .۵9-۷2



السان پاالدادان ان ،ال اال،می ()19۸2ج  12االتا دا ان ،الج هرانج انتمادات حتزن نماانشدگی لشی
ف یه.



فابد یع ر ج حسن؛ سلیمیج محمدالعید؛ ف یهیج ابتالحسن شیخزاانج محمشد ()1911ج حلیشل
بیین الهتها متیتا اد ااانها کی یج هشرانج

مضمتن شبکه مضامین :د شی الاان کادآمد برا

فصلنامه اندامه مدارات داهبرا ج شمادن 2۵ج صص .1۵1-11۸



فرهاا ج محمد ()19۷۶ج بسیج اد اندامه اما خمینی-فر تكزاانج حمیددضا

(دن)

هرانج انتمادات بهاد.

زاشر ج یشتاا ()191۴ج گشذاد بشه اقتصشاا م شا متیج ششاپ ا لج هشرانج

انتمادات اانمهان فالی افاع ملی.


قاضی میرالعیدج فلیرضا؛ قر تكزاانج حمیددضا؛ لیتند زمانیج حسین؛ یع ر ج الید اصغر باقر جابتال ضل () 191۶ج حلیل مضمتن الاخت اد نی قددت نیر ها مسلح برا ینشگ آانشدن از منظشر
فرماندهی کل قتا (مدظلهالعالی)ج هران :فصلنامه مدارات نظامیج الال ه ده ج شمادن ۴ج صص .۷۷-111




-کالینزج یانا ()19۸9ج االترا

بزدگج هرانج افتر مطالعات الیاالی بینالمللی.

ک،دكج االتیت ()19۸۶ج مدارات االترا اك الیست ها اط،فا یج ریمشه محمشد افرابشیج هشرانجمرکز پ ه ها فرهنهی.




مرکز مطالعات پ ه ها نیر
بلیغات اال،می.

مرند ج مهد ج ()19۷۸ج بسیج اد اندامه اما خمینی
خمینی




م ا مت بسیج ()19۶1ج اد امتداا خط دهبر ج هشرانج الشازمان

(دن)

(دن)

ج هشرانج مؤالسشه نظشی

نمشر آثشاد امشا

.

نتد ز ج محمد ی ()19۸۵ج فرهنگ افافی -امنیتیج هرانج نمر الینا.
اتال یج دالتل اکبر ج بهرا ()191۶ج بیین بااستهها مداران الیاالی مبتنی بر دهیافت مشدارات(ع)

یهاا ج فصلنامه فلمی -پ همی مدارات اال،میج الال 2۵ج شمادن 2ج اانمهان یامع اما حسین ج
صص .۶۵-12
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