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چكیده
سطح راهبردی اداره امور ارتش که از سطوح مديريتی يکی از دستگاههای نظام ج.ا.ايران است را میتوان برر
اساس اصول و موازين علمری رايرو و پذيرفترهشرده دنيرای معاصرر ،از گفتمران واليرتفقيره (حضرر امرام
خمينی(رحمت ا ...عليه) و حضر امام خامنهای(مدظلهالعرالی)) احصا و تدوين نمود .بنابراين ازآنجايیکه نظام ج.ا.ايرران،
نظامی است که بر اساس موازين دين مبين اسالم و گفتمان واليتفقيه پديد آمده و به حيا خرود ادامره داده؛
میتوان با احصا و طبقهبندی گفتمان واليتفقيه در قالب سطوح مختلف راهبردی مرديريت آن را جهرت اداره
امور هر يک از دستگاههای اجرايی نظام جمهوری اسالمی ايران تدوين و همچنين مبنرايی را جهرت مطالعره و
بررسی انديشمندان فراهم نمود .در اين تحقيق برای دستيابی به نتايو از روشهای متنرو تحقيرق کيفری ماننرد
تحليل محتوا ،تحليل گفتمان و نظريه مبنايی استفاده گرديده است .جامعه آماری تحقيق حاضر حدود  151نفرر
از فرماندهان و مديران راهبردی هستند که طی  01سال اخير در مشاغل راهبردی انتصاب داشتهاند.
بر اساس يافتههای تحقيق ،حفظ اصول و ارزشهای دينی ،دفرا از اسرتقالل ،امنيرت مرزهرا ،حفرظ نظرام و
انقالب ،ارتقای آمادگی و تقويت بنيه دفاعی با تأکيد بر خوداتکايی ،اهداف اصلی و مردمی بودن ،مکتبی برودن
و معنويت ،نوآوری و خودباوری ،شناخت و بصير به همراه سبک زندگی اسالمی ،اساس دکتررين و ارتقرای
آموزش ،اولويت کار ،تالش و استقامت ،تحول و همافزايی ،عدالتمحوری و مرديريت انقالبری و جهرادی بره
همراه ظلمستيزی و استکبارستيزی در کنار ارتباط با کشورهای دوست و همسايه اساس سياستهای اداره امور
ارتش ج.ا.ايران را تشکيل میدهند و ابعاد ششگانه به همرراه مللفرههرای آنهرا کره در اجررای سياسرتهرا و
راهبردها برای دستيابی به اهداف مورداستفاده قرار میگيرند در بخش نتيجهگيری برهطرور کامرل اشرارهشرده
است.
واژگان کلیدي :محورهای راهبردی ،اداره امور ،گفتمان والیتفقیه ،ارتش جمهوری اسالمی ایران
 1استاد ،علوم دفاعی راهبردی ،دانشگاه عالی دفا ملی
 2دانشآموخته دکتری ،علوم دفاعی راهبردی ،دانشگاه عالی دفا ملی (نويسنده مسئول) Ghorbanali.N@gmail.com
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مقدمه
تغييرا سريع در معادال نظامی دنيای ناامن کنونی ،بسياری از مناطق جهان را با چالشهای
مختلف روبرو کرده است؛ در اين دوران وجود ارتشهای قدرتمند در عموم نظامهای سياسی،
بيشتر از گذشته ،از اهميت و ضرور برخوردار گرديده است .امروزه ،انديشمندان و نظريهپردازان
روابط بينالملل ،جملگی بر اين نظرند که برخورداری هر نظام و حاکميتی از آمادگی نظامی که در
سايه وجود يک سازمان نظامی توانمند حاصل میآيد ،از عناصر کليدی «قدر ملی» آن کشور
محسوب میگردد.
به همين دليل در دنيای کنونی بسياری از دولتها ،وجود نيروهای مسلح را پيشنيازی برای بقای
ملی قلمداد میکنند و هيچ جايگزينی برای عالج و دفع نگرانیهای ناشی از اداره امور حکومت
بدون وجود نيروهای نظامی ندارند .نيروهای مسلح هر کشوری متناسب باسياستها ،راهبردها و
دکترينهای تدوينشده  ،طيفی از اقداما مانند تهاجم و دفا را برای کسب قدر نظامی و تحقق
مأموريت دنبال میکنند .کارکرد نيروهای مسلح بهطورکلی برای تحکيم و توسعه امنيت دفاعی در
سطح ملی ،از طريق اداره صحيح امور معنا پيداکرده و اجرا میشود.
در راستای بهکارگيری قدر نظامی بهمنظور حفاظت از منافع ملی« ،اداره امور ارتشها» به روش
علمی و کاربردی سازمان نظامی را هدفمند نموده و از اين طريق تغييرا بنيادی در ساختار و
تشکيال  ،حرفهای کردن کارها و ارتقای اثربخشی ،تحقق اهداف راهبردی و کسب پيروزی قاطع
را فراهم میآورد .درواقع «اداره امور ارتشها» ايجاد مکانيزم تصميم و پيادهسازی يک فرآيند علمی
خردمندانه در طرحريزی جامع اهداف و سياستهای دفاعی در توليد قدر نظامی را تبيين و با
تدوين ابعاد ،مللفهها و شاخصها باعث جهتگيری مطلوب در تعيين ضوابط و رويههای
موردنياز ،اقداما جاری و اجرايی میگردد و ايجاد آسيب و انحراف در مديريت و فرماندهی را
به حداقل میرساند و با ايجاد هماهنگی در روابط و ارتباط قدر نظامی با ساير نظامهای موجود
در جامعه ،شرايطی را فراهم می نمايد که قدر نظامی برای تحصيل اهداف خود ،قابليت برتر و
مطلوبی را کسب و کارکردهای نيروی مسلح در پشتيبانی از سياستهای امنيت ملی ،تهاجم ،دفا
و بازدارندگی را افزايش میدهد.
امروزه شرايط ويژه حاکم در دنيای ناامن ،ناظر بر اعمال قدر شبکه سلطه جهانی به سررکردگی
آمريکا در بسياری از کشورهای جهان به پشتوانه قدر نظامی است .حضرور آمريکرا در منطقره و
محاصره جمهوری اسالمی ايران ،پايگاههای آمريکا و رژيم صهيونيستی و آتشافروزی آشکار عليره
مسلمانان ،حاکميت بر تبليغا و رسانههای جهانی ،فريب افکار عمومی و مانند آن ازيرکطررف و
تهديدا خارجی عليه نظام مقدس جمهوری اسالمی ايران شامل:
ادعاهای مرزی و ارضی نسبت به جمهوری اسالمی ايران ،تقويت جنبه نظامی و پيمانهای منطقره-
ای بدون حضور ايران ،برهم زدن توازن قدر به نفع رقبای جمهوری اسالمی ايران ،ترالش نظرام
سلطه برای براندازی ،ناکارآمد نشان دادن و استحاله نظام ،ضديت گروههای اپوزيسريون غيرقرانونی
و ارتباط منسجم آنها با سرويسهای اطالعاتی کشورهای غربی در جهت فعاليرتهرای براندازانره

اندیشهها ،آرا ،نظرات و رهنمودهای والیتفقیه (حضرت امام خمینی(رحمت ا ...علیه) و حضرت امام خامنهای(مدظلهالعالی)) در قالب محورهای
راهبردی اداره امور در ارتش جمهوری اسالمی ایران
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نظرامی عليره دشرمنان

عليه نظام اسالمی و مانند آن داليل آشکاری برای استحکام و ارتقای قدر
است.
)
العالی
دظله
(م
در اين زمينه میفرمايند« :اگر ما خيال کنيم که دوران
همچنان که فرمانده معظم کل قوا
ايجاد امنيت نظامی و انتظامی تمامشده است ،برداشت درستی نيست .دشمن هر جا بتواند ،ايجاد
ناامنی می کند .هر وقت دشمن بتواند ،ناامنی نظامی و انتظامی را بر اين ملت تحميل میکند».
(بيانا در ديدار گروه کثيری از سپاهيان و بسيجيان مشهد)1873/6/11:
حال با توجه به اهميت قدر نظامی در جهان حاضر و عنايت به اينکه ارتش جمهوری اسالمی
ايران تحت فرماندهی ولیفقيه قرار دارد ،بنابراين اصول و مبانی اداره امور را بر گفتمان ولیفقيه
قرار داده که خود ترجمانی است از آموزههای دين مبين اسالم ،اين پژوهش قصد دارد با بازنگری
و بهروزرسانی محورهای راهبردی اداره امور از ديدگاه واليتفقيه در ارتش جمهوری اسالمی
ايران ،بپردازد ،محورهايی که در آن ابعاد ،مللفهها ،شاخصها و روابط بين آنها در فرآيند تصميم
سازی و تصميمگيری برای اداره امور ارتش جمهوری اسالمی ايران تدوينشده باشد و مدل
منسجمی باشد که با تنظيم منطقی عوامل و مللفههای اصلی راهبردی ،روابط بين آنها را به بهترين
شکل ممکن ترسيم نموده باشد .بنابراين مسئله اين پژوهش عبار است از" :ارائه انديشهها ،آرا،
نظرا و رهنمودهای واليتفقيه در قالب محورهای راهبردی اداره امور ،1در ارتش جمهوری
اسالمی ايران".
اهميت اين تحقيق در ايجاد وفاق نظری و اجما فکری در حوزه اداره امور از منظر واليتفقيه،
ميان خبرگان و دستاندرکاران و تصميمگيرندگان راهبردی در ارتش ملثر خواهد بود.
ر زيرساختهای نظری را برای بهرهبرداری توسط مراکز علمی و پژوهشی راهبردی از گفتمان
احصاء شده برای طراحی راهبردی اداره امور در ساير سازمانهای ن.م را فراهم مینمايد.
ضرور در اين تحقيق بدين گونه خواهد بود که در صور وجود انحراف از انتظارا
واليتفقيه در اداره امور ارتش ،ميزان آن مشخص نشده و احتماالً اين انحراف در اثر گذشت زمان
بيشتر شده و مديران حال و آينده اين سازمان را از نيل به اهداف دور خواهد نمود .هکچنين هدف
اصلی اين تحقيق "تدوين انديشهها ،آرا ،نظرا و رهنمودهای واليتفقيه (حضر امام خمينی
(رحمت ا ...عليه) و حضر امام خامنهای(مدظلهالعالی)) در قالب محورهای راهبردی اداره امور ،در ارتش
جمهوری اسالمی ايران میباشد" و اهداف فرعی آن عبار اند از:
 -1تبيين گفتمان حضر امام خمينی(رحمت ا ...عليه) در قالب محورهای راهبردی اداره امور ،در
ارتش جمهوری اسالمی ايران
ی)
العال
دظله
(م
در قالب محورهای راهبردی اداره امور ،در ارتش
 -2تبيين گفتمان حضر امام خامنهای
جمهوری اسالمی ايران

 1دکترين ،اهداف ،سياستها ،برنامهريزی ،سازماندهی ،هدايت ،هماهنگی ،پيادهسازی و اجرا ،نظار

و ارزيابی.
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سلال اصلی تحقيق نيز عبار است از" :انديشهها ،آرا ،نظرا و رهنمودهای واليتفقيه (حضر
امام خمينی(رحمت ا ...عليه) و حضر امام خامنهای(مدظلهالعالی)) در قالب محورهای راهبردی اداره امور،
در ارتش جمهوری اسالمی ايران ،کدام اند؟" و سلاال فرعی آن عبار اند از:
 گفتمان حضر امام خمينی(رحمت ا ...عليه) در قالب محورهای راهبردی اداره امور ،در ارتشجمهوری اسالمی ايران چيست؟
ی)
العال
مدظله
(
در قالب محورهای راهبردی اداره امور ،در ارتش
 گفتمان حضر امام خامنهایجمهوری اسالمی ايران چيست؟
مبانی نظري
 -پیشینه تحقیق:

با بررسیهای انجامشده تاکنون پژوهش منسجمی در حوزه تدوين مللفهها و زير مللفههای اداره
امور آجا بر اساس گفتمان واليتفقيه در مقطع دکتری انجامنشده است ،مضافاً اينکه پژوهشهای
متنوعی ديگری در حوزه برخی مللفهها و مفاهيم مرتبط با اداره امور آجا انجامشده که ارزنده و
قابل بهرهبرداری هستند .محقق با مراجعه به دانشگاه عالی دفا ملی ،مرکز تحقيقا
دفاعی ،پژوهشکده دفا مقدس ،معاونت پژوهشهای راهبردی آجا ،مرکز مطالعا
ايران داک (مرجع دانشنامههای ايران) و دانشگاههای دارای مقطع تحصيال
ها و مقاال

راهبردی

راهبردی آجا،

تکميلی آجا ،پژوهش-

علمی مرتبط با متغيرهای اصلی تحقيق را موردبررسی قرار داده که به شرح زير

میباشد:
آقای عليرضا نادری در رساله خود تحت عنوان "بررسی عوامل ملثر بر خالقيت و نوآوری در
ارتش ج.ا.ا و ارائه الگويی مناسب با تأکيد بر رهنمودها و اوامر مقام معظم رهبری و فرماندهی کل
قوا حضر

امام خامنهای(مدظلهالعالی)" ،میفرمايند :تمامی حوزههای فردی (شامل ابعاد انگيزشی و

شخصيتی) و سازمانی (شامل ابعاد فرهنگسازمانی ،ساختار سازمانی ،شيوه و سبک رهبری و
سيستم پاداش) ،همگی بر خالقيت و نوآوری در آجا تأثير دارند .همچنين تأثير تمامی  81عامل
استخراجشده از بيانا

حضر

امام خامنهای(مدظلهالعالی) بر خالقيت و نوآوری نيز اثبا شده و مورد

تائيد قرار گرفت.
آقای رضا کرمنيا در رساله خود تحت عنوان "ارائه الگوی راهبردی دفاعی بر اساس انديشه دفاعی
حضر

امام

خمينی(رحمت ا...

عليه)" ،میفرمايند :اصول و مبانی انديشه دفاعی حضر

خمينی(رحمت ا ...عليه) شامل دفا از تماميت ارضی ،شهاد طلبی ،واليت محوری ،عباد

امام

بودن دفا ،

حفظ اسالم ،آمادگی روحی و دفا از منافع مسلمين در حول محور ابعاد ششگانه معنوی ،مردمی،

اندیشهها ،آرا ،نظرات و رهنمودهای والیتفقیه (حضرت امام خمینی(رحمت ا ...علیه) و حضرت امام خامنهای(مدظلهالعالی)) در قالب محورهای
راهبردی اداره امور در ارتش جمهوری اسالمی ایران
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سياسی ،فرهنگی ،نظامی و اقتصادی استوار میباشد و مللفههای اصلی تشکيلدهنده انديشه دفاعی
حضر

امام خمينی(رحمت ا ...عليه) عبار

از ارزش محوری (شامل اسالم محوری ،تکليف محوری و

شهاد طلبی) ،انسانمحوری (شامل مردمی کردن دفا  ،ارتقای روحيه ،نهراسيدن از دشمن ،تأکيد
بر حفظ وحد  ،ايجاد اعتمادبهنفس ملی و داشتن روحيه خودباوری) و توان محوری (شامل
تقويت بنيه دفاعی ،ضرور

خودکفايی ،حفظ آمادگی ،ايجاد موازنه قوا و وجود بازدارندگی در

نيروهای مسلح) میباشد.
آقای اصغر اکبری پورکانی در مقاله خود تحت عنوان "مللفههای نظامی امنيت از ديدگاه حضر
امام خمينی (رحمت ا ...عليه)" میفرمايند :حضر

امام خمينی

(رحمت ا ...عليه)

با تأکيد بر بخش امنيت،

نقش بسزای ن.م را بهعنوان کليدیترين عنصر امنيت در حفظ تماميت ارضی متذکر شده و در اين
خصوص به مللفههای مهمی در جهت تقويت امنيت نظامی ساماندهی ن.م و تأکيد بر وجود نظم و
رعايت سلسلهمراتب نيروهای نظامی و انتظامی ،وحد

نيروهای مسلح اعم از ارتش ،سپاه و

بسيو ،ايجاد روحيه احساس مشترک و تحکيم کارايی ن.م اشاره مینمايند.
آقای فرهاد درويشی در مقاله خود تحت عنوان "ابعاد امنيت در انديشه و آرای حضر
خمينی(رحمت ا ...عليه)" ،میفرمايند :حضر

امام

خمينی(رحمت ا ...عليه)

امام

فراتر از بعد دنيوی و عالوه بر

آن ،به بعد اخروی امنيت اصالت داده و درعينحال ،در جنبه مادی يا دنيوی نيز اهميت واالتری
برای بعد سياسی امنيت قائل بودهاند.
آقای محمدقاسم سبحانی در مقاله خود تحت عنوان امامت و رهبری ،الگوی برتر فرماندهی و
مديريت در انديشههای حضر

امام خامنهای (مدظلهالعالی) میفرمايند :بر اساس آرا و انديشههای امام

خامنهای مدظلهالعالی فرماندهی در ن.م میبايستی جوهره و جنسی از نو هدايت داشته باشد تا بتواند
رابطه فرماندهی و فرمانپذيری را در چارچوب آموزههای دينی و مبتنی بر ارزشهای انسانی
برقرار سازد .فرمانده در مجموعههای سازمانی ن.م بيش از افراد تحت فرماندهی خود نيازمند
داشتن ظرفيت ايمانی و خصال واالی انسانی است و اين امر مهم ميسر نمیشود مگر از طريق
تأديب و تربيت خويشتن .امامت و رهبری در نيروهای مسلح بعد از تحقق عامل بسيار مهم
مسئوليتپذيری توأم با معنويت ،متکی به دانش ،خرد ،اطالعا  ،آگاهیهای نظامی و  ...فرمانده
است.
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آقای مهدی چهارپاشلو در مقاله خود تحت عنوان استراتژی نظامی از ديدگاه مقام معظم رهبری
حضر

امام خامنهای(مدظلهالعالی) ،میفرمايند :استراتژی بهعنوان موضوعی قديمی در علوم و فنون

نظامی ،قرنهاست که راهگشا و هدايتکننده جنگ بوده است .دولتها و ملتها از استراتژی برای
مديريت سياست خارجی ،نيروهای مسلح ،توليد تسليحا  ،در يک هماهنگی بسيار تنگاتنگ با
ساير منابع و نيروهای سياسی ،اقتصادی ،اکولوژيکی و روانی کشور استفاده میکنند تا بدين ترتيب
آزادی عمل سياسی خود را حفظ کرده يا حوزه قدر

و اقتدار ملی را گسترش دهند .ديدگاههای

متعددی در اين مقوله وجود دارد .اين مقاله تالش داشته که موضو استراتژی بهويژه استراتژی
نظامی را از ديدگاه مقام معظم رهبری موردبررسی و تحقيق قرار دهد.
آقايان هادی مرادپيری و رضا مقيسه در مقاله خود تحت عنوان انديشه دفاعی فرماندهی معظم کل
قوا ،حضر

آيتاهلل امام خامنهای (مدظلهالعالی) ،میفرمايند :انديشه دفاعی امام خامنهای (مدظلهالعالی) در

سه بعد مفهومی الگوی عمومی انديشه دفاعی يعنی مبانی اعتقادی ،تحوال

محيطی و تجارب و

افکار قابل ترسيم است .در بعد مبانی اعتقادی ،ايشان «مفاهيم و تعاريف جهاد و مبارزه»« ،صلح و
مبارزه»«،فلسفه جهاد و مبارزه» و «فضائل ،مزايا ،بهرهها و برکا

جهاد آن» را بهخوبی ترسيم

کردهاند .در بعد تجارب و افکار نيروهای مسلح «علل موفقيت و پيروزی»« ،آمادگی فردی ،يگانی و
سازمانی»« ،اصول ،راهبردها و تاکتيکها» و «ويژگیهای مجاهدان» را ترسيم و تأکيد مینمايند و
همچنين در بعد تحوال

سياسی و امنيتی نيز ايشان در بعد خارجی «دشمنشناسی» و در بعد

داخلی «بسيو مردمی» را برای جهاد و مبارزه بهخوبی ترسيم و تأکيد مینمايند.
آقای قاسم روان بخش در مقاله خود تحت عنوان نقش نيروهای مسلح جمهوری اسالمی ايران در
دفا هوشمند با تأکيد بر ديدگاه مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی) ،میفرمايد :نتايو اين تحقيق نشان
میدهد که در راستای توسعه ديپلماسی میتوان از راهکارهايی مانند تقويت مللفههای بنيه دفاعی با
تأکيد بر نوينسازی و هوشمند سازی تجهيزا  ،ارتقای منابع انسانی و سامانههای فرماندهی،
ارتقای فناوریهای نوين و هوشمند و سامانههای اطالعاتی ،رعايت اصول پدافند غيرعامل،
سرمايهگذاری وسيع و در سطح باال درزمينه تحقيق و توسعه علوم روز دفاعی ،کسب اعتبار و
وجهه مثبت بينالمللی از طريق اقنا افکار عمومی جهان و گسترش ديپلماسی عمومی ،تنظيم
سياستها بر اساس قواعد و هنجارهای پذيرفتهشده بينالمللی و تالش برای تحقق سند چشمانداز
 1010استفاده نمود.
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آقای محمدحسين جمشيدی در کتاب خود تحت عنوان مبانی و تاريخ انديشههای نظامی در جهان
بيان فرمودند که حضر

امام

خمينی(رحمت ا ...عليه)

بهعنوان يک انديشمند و صاحبنظر برجسته در

انديشههای فقهی و نظامی و بهعنوان رهبری کننده يکی از جنگهای طوالنی قرن معاصر ،عمالً
اصولی را در عرصه انديشههای نظامی خود به منصه ظهور رسانيدهاند که اهم آنها عبار اند از:
 -1ايمان به هدف متعالی و مقدس يا همان جهاد فی سبيل ا...
 2ر اطاعت از فرماندهی
 8ر تکيهبر امدادهای الهی
 0ر اتکا به نيروی مردمی در جنگ
 5ر خودباوری ،خوداتکايی و فقدان وابستگی به اجانب در رزم و جهاد
 6ر اخالق جنگی و رعايت اخالق در جنگ
 7ر تکيهبر ارزشها ،معنويا  ،حفظ سالمت فکری ،روحی و جسمی نيروها
 3ر ايجاد وحد

بين قوای نظامی و مردمی

 9ر جنگ اعتقادی يا جنگ درراه آرمان و اعتقادا

واال و نفی هرگونه سلطه غير خدايی

 11ر توجه به تمرکز قوا در جنگ
 11ر توجه به اسلحه و فناوری (تکنولوژی) بهمثابه ابزار
 12ر توجه به سالح و صالح ،يعنی بودن اسلحه در دست انسان صالح
 18ر نفی جنگ هستهای و تکيهبر جنگ متعارف
 10ر نگرش تکليفی و مسئوليتی به جنگ
 15ر تکيهبر نقش اساسی انسان ،باور ،اراده و عمل او در جنگ
 16ر نفی يأس و نوميدی در بين رزمندگان
 17ر استفاده از تجارب ديگران
 13ر توجه به اطالعا  ،آمادگی و برنامهريزی در جنگ (جمشيدی 611 :1838 ،ر )559
حضر

امام خمينی (ره) جهاد اسالمی را مبارزه با شرکها ،بیعفتیها ،چپاولها ،بيدادگریها و

ستمکاریها میدانند( .همان)083 :
همچنين آقای محمدحسين جمشيدی در همان کتاب ،انديشههای نظامی حضر
ای(مدظلهالعالی)

امام خامنه-

را بيان فرموده و عنوان میدارند :معظم له معتقدند که دفا از اسالم تنها به دفا از
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ميهن اسالمی ختم نمیشود و گستره چنين جهادی ،بسيار وسيع و ميدانداران آن ،رجال سياسی،
علمی ،فرهنگی و هنریاند که همواره بايد آماده دفا از اسالم باشند .ايشان ضمن تأکيد بر استفاده
از تمامی ظرفيتها و مقدورا

قدر

ملی ،اعم از نيروهای مسلح بهعنوان مظهر دفا  ،آحاد مردم

و دستگاههای مختلف کشور ،در راستای جهاد دفاعی ،اعتقاددارند که پشتوانه زوالناپذير دفا ،
بسيو مردمی ر نيروهای رزمديده و تکميل ارتش بيستميليونی است که در آن آحاد مردم آماده
دفا از انقالب ،ميهن و نظام اسالمی باشند .معظم له اهم اهداف دفاعی را شامل دفا از اسالم،
دفا از انقالب و نظام اسالمی ،دفع تجاوز دشمن ،دفا از تماميت ارضی کشور ،دفا از استقالل،
شرف ،آرمانها و ارزشهای ملت ،دفا از حق خود ،افزايش اقتدار دفاعی/امنيتی با بهرهگيری از
همه امکانا

و ارتقاء توانمندیهای دفاعی و قدر

بازدارندگی میدانند( .همان 618 :ر )612

 -مفهوم شناسی:

اداره امور :اداره عبار است از نظم اجتماعی خاصی که بر اساس آن عدهای از افراد بشر بهمنظور
رسيدن به يک سلسله هدفهای نسبتاً مشخص با يکديگر همکاری میکنند؛ به اين معنی که
تصميماتی را اتخاذ مینمايند و تصميماتی را به مرحلهی اجرا درمیآورند (حقيقی.)10 :1873 ،
ارتش :واژه ارتش ،از ريشه التينی آرماتا اقتباسشده و در اصل به مفهوم وسايل و ابزار ناوگان
جنگی بوده که به زبان اسپانيولی به آن آرمادا يا نيروی دريايی گفته میشده است .در قرونوسطی،
اين واژه بهطورکلی و عمومی ،به امکانا دولت ،ملت يا مجموعهای اجتماعی ،سياسی ،مذهبی و
اقتصادی اطالق میشده که بهطور سلسلهمراتبی سازماندهی گرديده و با دارا بودن اقتدار عالی و
باقدر  ،با تهديدا خارجی و داخلی مقابله و امنيت را برقرار میکرده است .ارتش در معنی و
مفهوم محدود آن به بخش مهمی از مجموعهی امکانا و وسايل نظامی اطالق میشود که بهمنظور
دفا از مرزهای يک منطقه يا اجرای مأموريت راهبردی در عملياتی مشخص به کار گرفته میشود
(اديبی سده.)256 :1833 ،
عموماً به مجمو سپاهيان و قوای مسلح يک کشور ،واژه ارتش نيز اطالق میشود .اين کلمه جزئی
از کلمه ارتشدار «سپاهی ،لشکری» است و در زبان پهلوی ارتشتار بوده است .ارتش بزرگترين
يگان تاکتيکی نيروهاست و از دو سپاه و يا بيشتر بهاضافه عدههای پشتيبانی تشکيل میشود .جدای
از معنی لغوی ارتش ،اکثر اوقا بابيان لفظ ارتش ،نظر همگان به معنی خاص آن معطوف میشود
ولی واقعيت آن است که لغت ارتش مفهومی فراگير و عام دارد و شامل تمام قوای مسلح میشود
(رستمی.)69 :1837 ،

اندیشهها ،آرا ،نظرات و رهنمودهای والیتفقیه (حضرت امام خمینی(رحمت ا ...علیه) و حضرت امام خامنهای(مدظلهالعالی)) در قالب محورهای
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ارتش جمهوري اسالمی ايران :در نظام ج.ا.ا ،واژه ارتش به مجموعه فرماندهی کل ،ستاد مشترک،
نيروهای زمينی ،هوايی ،دريايی و سازمانهای وابسته به آنها اطالق میشود (روزنامه رسمی
ج.ا.ايران.)1 :1866 ،
گفتمان :گفتمانها اعمالی هستند که بهطور سيستماتيک موضوعاتی را شکل میدهند که خود سخن
میگويند .گفتمانها درباره موضوعا صحبت نکرده و هويت موضوعا را تعيين نمیکنند؛ آنها
سازنده موضوعا بوده و در فرآيند اين سازندگی مداخله خود را پنهان میدارند .ازاينرو ،معنا
بخشيدن و تعريف از طريق موقعيتهای اجتماعی به دست میآيد که از جانب بهکارگيرندگان
گفتمانها اشغالشده است .بنابراين ،معانی و مفاهيم ،نه از درون زبان ،بلکه از درون اعمال
تشکيالتی و ارتباطا اجتماعی -سياسی قدر ناشی میشوند .گفتمان ،عبار از پديده ،مقوله يا
جريان اجتماعی است .به تعبير بهتر ،گفتمان جريان و بستری است که دارای زمينهای اجتماعی
است .اظهارا و مطالب بيانشده ،گزارهها و قضايای مطرحشده ،کلما و عبارا مورداستفاده و
معانی آنها ،جملگی بستگی به اين نکته دارند که مطالب بيانشده ،گزارههای مطرحشده ،قضايای
مفروض و ديگر مطالب ،کی ،کجا ،چگونه ،توسط چه کسی ،له يا عليه چه چيزی يا چه کسی
صور گرفتهاند .بهبيانديگر ،بستر زمانی ،مکانی ،موارد استفاده و سوژههای استفادهکننده هر
مطلب ،گزاره و قضيه تعيينکننده شکل ،نو و محتوای هر گفتمان به شمار میروند .گفتمان،
صورتی خاص ،هم از کاربرد زبان و هم از تعامل اجتماعی است (خليلی.)33 :1891 ،
واليتفقیه :واليتفقيه يکی از مباحث مهم فقه سياسی شيعه است که پس از پيروزى انقالب
بهعنوان يکی از پايههای اصلی نظام اسالمی ،از اهميت بيشتری در ايران برخوردار شده است .يکی
از مباحث مهم دراينباره ،بحث درباره اختيارا فقيهی است که واليت امر را به عهده گرفته است.
در سالهای اوليه انقالب بهتدريو مشکالتی پيش آمد که حکايت از آن داشت که جامعه را تنها بر
اساس احکام اوليه و ثانويه شر نمیتوان اداره نمود؛ بلکه معضالتی وجود دارد که برای حل آنها
الزم است فراتر از اين احکام رفت .به اين جهت طرح اختيارا گستردهتری برای فقيه عهدهدار
اداره جامعه ضروری مینمود .ظهور و بروز اينگونه مسائل حکومتی ابعاد بيشتری از صحت نظريه
واليتفقيه حضر امام خمينی(رحمت ا ...عليه) را آشکار نمود .ايشان در مواجهه با چنين مسائلی
بهصراحت از اختيارا گسترده دولت اسالمی تحت واليتفقيه جامعالشرايط سخن گفته و به
اجرايی کردن نظريه واليت مطلقه فقيه که سالها پيش از پيروزی انقالب بدان قائل بود؛ پرداخت.
حضر امام خمينی(رحمت ا ...عليه) با توجه بهضرور حکومت و اداره دينی جامعه و مقتضيا
زمانی و مکانی ناشی از شکلگيری حکومت شيعی به اين نتيجه رسيدند که اختيارا وسيعی را

10

فصلنامه مطالعا

دفاعی استراتژيک  -سال نوزدهم ،شماره  ،38بهار 1011

برای حاکم اسالمی بيان کنند که مبنای آن «مصلحت نظام» بوده و گفته میشود که در البهالی
کلما فقهای پيشين نيز میتوان به مبانی اين نگرش دستيافت (افتخاری.)513 :1830 ،
محورهاي اداره امور :محورهای مديريت راهبردی حول  9محور اهداف ،سياستها ،رهنامه ،برنامه-
ريزی ،هدايت ،سازماندهی ،هم آهنگی ،پيادهسازی و اجرا و نظار و ارزيابی تعريف ،مصوب و
اجرايی میشوند (دانشگاه عالی دفا ملی:)8 :1891 ،
سیاستها :سياست يک برنامه عمومی عملی است که نحوه دستيابی به هدف و حوزه رفتار
است

مسئوالن اجرايی را بيان و تعيين کرده و درعينحال وسيله ملثری برای واپايش عمليا
(رضائيان.)116 :1837 ،
اهداف :هدف نتيجه يا پايانی است که کوششها را به سمت خود هدايت میکند .هدف را میتوان
نتيجه عمليا دانست که مقصود از برنامهريزی ،دستيابی به آن است .اهداف ،مبنايی برای
برنامهريزی ،سازماندهی ،ايجاد انگيزه و واپايش است .اهداف ،نتايو نهايی فعاليتهای
برنامهريزیشده است و بيان میکند که چه چيزی ،در چه زمانی انجام شود( .حسنبيگی:1891،
)221
دکترين :بهطورکلی راهبرد ،تدوينکننده« .اهداف» .اولويتمند بوده و سپس «امکانا » (منابع) و
«شيوهها و روشها» (رهنامه) را در يک برنامه اقدام «جهت حصول به اهداف در يک چارچوب
مشخص» به يکديگر مرتبط میسازد (کاردان.)19 :1891 ،
برنامهريزي :عمل يا فرآيند يافتن و تنظيم کردن مقررا و نظام برای اجرای يک کار يا رشتهای از
کارها (صدری افشار و همکاران )215 :1875 ،مجموعه فعاليتهای هماهنگ و هوشمندانه برای
تعيين اقداماتی که انجام آنها با توجه به محدوديتهای موجود برای نيل به وضعيتی است که
مطلوب تلقی میشود (نوروزی.)173 :1835 ،
هدايت :راهنمايی (صدریافشار و همکاران )1178 :1875 ،يکی از وظايف اساسی مدير ،هدايت و
سرپرستی نيروی انسانی سازمان است .اين وظيفه ،يعنی تالش برای ايجاد انگيزه و رغبت در
زيردستان جهت دست يافتن به اهداف سازمان و باارزشهای فرد و ارزشهای حاکم بر جامعه
ارتباط دارد .وظيفه هدايت شامل  8بخش رهبری ،انگيزش و ارتباطا است( .رضائيان،1869:
)250
سازماندهی :عمل سازمان دادن ،پديد آوردن نظام در چيزی يا جايی (صدری افشار و
همکاران )651 :1875،فرآيند اطمينان يافتن از وجود منابع ضروری و فيزيکی و انسانی برای انجام
دادن برنامهها و رسيدن به اهداف سازمانی و مشخص کردن فعاليتها ،تقسيمکار به شغلها و
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وظايف مشخص و شناسايی روابط اختيار ميان گروهها و اشخاص در يک سازمان (نوروزی،
)896 :1835
هماهنگی :فرآيند ترکيب سازمان ،منابع و وظايف بخشی برای برآورده ساختن اهداف (نوروزی،
 )678 :1835فرآيندی است که طی آن ،مديران ،کوششهای افراد و واحدهای سازمان را در
راستای يکپارچگی هدايت میکنند( .زاهدی و همکاران )38 ،1838 :هماهنگی مجموعهای از
مکانيزمهای ساختاری و انسانی است که برای مرتبط ساختن اجزای هر سازمان با يکديگر ،برای
تسهيل کسب اهداف سازمانی طراحی میشود (رضائيان)162،1869:
پیادهسازي و اجرا :بعضی از صاحبنظران مراحل پيادهسازی و اجرا را باهم میدانند و برخی نيز
مجزا ،با توجه به ماهيت پيادهسازی که از جنس برنامهريزی مقدماتی و عملياتی است ،میتوان
اجرا را که از جنس اقدام عملياتی است امری مجزا دانست و اين نکته در برنامهها ،در سطح کميت
و کيفيت باالتر ،مهمتر و نمايانتر خواهد بود (حسنبيگی.)875 ،1891 ،
نظارت :مراقبت برای اطمينان از درستی کاری (انوری )7351 :1831،عمل يا فرآيند مراقبت برای
اطمينان از درستی کاری (صدری افشار و همکاران)7351 :1875 ،
ارزيابی :عمل يا فرآيند يافتن ارزش چيزی (همان )75 :سنجش و اندازهگيری کار و نتيجه
بهدستآمده با مقياس و شاخصی که بتوان کميت و کيفيت موردنظر را با دقت بهگونهای عينی و
بهدوراز داوریهای شخصی و مالکهای مبهم ارزشيابی ،اندازهگيری کرد (نوروزی)1835:91،
روششناسی
اين تحقيق از نو کاربردی -توسعهای بوده؛ زيرا ضمن ارائه محورهای راهبردی اداره امور ارترش،
مفاهيم را ازنظر توسرعهای بسرط و گسرترش داده و ازنظرر کراربردی نيرز مریتوانرد مبنرای عمرل
فرماندهان و مديران ارتش ج.ا.ا واقع گردد؛ همچنين اين تحقيق بره روش آميختره و برا اسرتفاده از
دادههای کمی و کيفی انجام شده و از روشهای تحليل محتوا و تحليل گفتمان جهت تبيين گفتمان
واليتفقيه و نظريهپردازی مبنايی استفاده گرديده است.
جامعه آماری  151نفر از فرماندهان و مديران راهبردی میباشد که طی چهل سال اخير در مشاغل
راهبردی انتصاب داشتهاند؛ همچنين جامعه نمونه اين تحقيق شامل اسناد تمام شمار گفتمان
واليتفقيه در اداره امور ارتش جمهوری اسالمی ايران و حدود  56نفر از نفرا جامعه آماری
اخيرالذکر میباشد .تعداد جامعه نمونه از فرمول کوکران محاسبه گرديده و اعضا آن به روش
هدفمند ،با جهتگيری گلوله برفی و تا حد اشبا نظری مورد مصاحبه قرارگرفتهاند.
روشهای گردآوری اطالعا در اين تحقيق عبار اند از :روش کتابخانهای که با استفاده از
کتابهای تخصصی ،اسناد و مدارک ،مقالههای علمی ر پژوهشی ،بايگانی سازمانهای معتبر و
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وبگاههای منتشره ،پايگاه اطال رسانی جماران ،مجموعه کتابهای صحيفه حضر امام
خمينی(رحمت ا ...عليه) ،نرمافزار منتشره توسط پايگاه اطال رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضر امام
خامنهای(مدظلهالعالی) برای گردآوری دادهها و اطالعا اين تحقيق بهرهبرداری شده و روش ميدانی
که دادهها و اطالعا استفادهشده اين تحقيق ،از طريق مصاحبه عميق با فرماندهان و مديران ارشد
ارتش جمهوری اسالمی ايران شاغل در آجا و ستاد کل ن.م گردآوریشده است.
در مرحله احصاء و تبيين گفتمان واليتفقيه در اداره امور ارتش ،ابزار گردآوری دادههای تحقيق
«فيشبرداری» بوده و در مرحله احصاء و تدوين پيادهسازی گفتمان واليتفقيه حول محورهای
راهبردی در اداره امور ارتش ج.ا.ا ،ابزار گردآوری دادههای اين تحقيق «مصاحبه» میباشد.
اعتبار و روايی ابزار اندازهگيری نيز از دو منظر موردبررسی قرار گرفت :نخست اينکه نتايو
حاصل از آن تا چه اندازه قابل تکرار و دارای ثبا است و دوم اينکه ابزار موردنظر تا چه اندازه
هدف آزمون را تحت پوشش قرار میدهد .بهمنظور باال بردن روايی اسناد از منابع چندگانه و
مختلف ،ايجاد زنجيره دادههای اطالعاتی در تحقيق ،بهرهگيری ازنظر خبرگان (اعتبارسنجی ابعاد و
مللفهها) و نظريههای علمی استفاده گرديد و جهت باال بردن پايايی اسناد و مدارک نسبت به
تشکيل پايگاه داده از اسناد و مدارک اقدام گرديد .جهت تعيين روايی و پايايی مصاحبه نيز
سلاال مصاحبه متناسب با سلاال فرعی طراحی و پس از مشور و تائيد خبرگان نسبت به
مصاحبه با جامعه نمونه اقدام گرديد .با توجه به اطالعا مکتسبه از جمعآوری کتابخانهای در
مورد گفتمان واليت و دستهبندی دورههای تحول آجا ابتدا سلاال مصاحبه برمبنای اين دورهها
با مشور و نظر اساتيد محترم راهنما و مشاور و تعدادی از خبرگان تنظيم و با تعدادی از جامعه
آماری مصاحبه شد .برمبنای يافتههای اين مصاحبهها اين بار سلاال ديگری بر اساس تجربيا
حاصله از اين مرحله تنظيم گرديد که در آنها اهداف ،سياستها و دکترين که از مرحله اول
حاصلشده بود ،ارائه و نظر خبرگان در خصوص ابعاد ششگانه ديگر مورد سلال قرار گرفت.
همچنين بهمنظور پايايی مصاحبهها ،سلاال را بهگونهای ديگر و در زمانهای مختلف مطرح و از
چندين مصاحبهگر برای پاسخ به سلاال بهره گرفته شد.
روش تجزيهوتحلیل دادهها و يافتههاي تحقیق
تجزيهوتحليل دادهها مشتمل بر روشهای تحليل محتوا و تحليل گفتمان جهت پاسخ به سلال  1و
 2و روش نظريهپردازی مبنايی جهت پاسخ به سلال اصلی تحقيق میباشند .بهمنظور تدوين
محورهای راهبردی موردنظر از روش نظريهپردازی داده بنياد بهره گرفته شد .در اين روش با
استفاده از مصاحبهها ،دادههای موردنظر گردآوریشده و از طريق  8نو کدگذاری باز ،محوری و
انتخابی مرسوم درروش نظريه داده بنياد مفاهيم ،مقولهها و مضامين احصاء و در ادامه محورهای

اندیشهها ،آرا ،نظرات و رهنمودهای والیتفقیه (حضرت امام خمینی(رحمت ا ...علیه) و حضرت امام خامنهای(مدظلهالعالی)) در قالب محورهای
راهبردی اداره امور در ارتش جمهوری اسالمی ایران

17

راهبردی ارائه گرديد و جهت اعتبارسنجی آنها از روشهای آمار توصيفی و استنباطی با بهره-
گيری از نرمافزار  spssاقدام گرديد.
تعاریف عملیاتی :متغيرهای استفادهشده در اين رساله عبار اند از:
اداره امور ارتش در جمهوری اسالمی ایران :مجموعه تصميما  ،اقداما و فعاليتهای
مديريتی در محورهای اهداف ،سياستها ،رهنامه ،برنامهريزی ،سازماندهی ،هدايت ،هماهنگی،
پيادهسازی و اجرا و همچنين نظار  ،کنترل و ارزيابی است که سامانه فرماندهی ارتش ج.ا.ا در
اداره امور آجا ،آنها را بهمنظور تحقق رسالت و اجرای مأموريتهای محوله اجرا میکنند.
گفتمان والیتفقیه :گفتمان واليتفقيه بر پايه انديشهها ،آرا ،نظرا  ،رهنمودها و تدابير حضر
امام خمينی(رحمت ا ...عليه) و حضر امام خامنهای(مدظلهالعالی) شکلگرفته است که در تصميمگيریها و
اداره امور کشور برای مسئوالن و کارگزاران نظام هدايتگر بوده و تصميمها و انجام فعاليتها را
در همه سطوح همسو ،هماهنگ و همافزا میکند.
محورهای راهبردی اداره امور ارتش :محورهای مديريت راهبردی است که حول ابعاد اهداف،
سياستها ،رهنامه ،برنامهريزی ،هدايت ،سازماندهی ،هم آهنگی ،پيادهسازی و اجرا و نظار و
ارزيابی تعريف ،مصوب و اجرايی میشوند.
اهداف :تعيين غايتهای مطلوبی که فعاليتهای آجا را هدايت نموده و به ارزيابیها ،هماهنگیها،
برنامهريزیها ،سازماندهیها ،ايجاد انگيزه در کارکنان و کنترل فعاليتهای آن به شيوهای اثربخش
کمک نمايد.
سیاستها :مجموعه خطمشیها ،اصول راهنما ،بايدها و نبايدها ،اولويتها ،رهنمودها ،مقررا و
رويههايی است که در حوزه آجا بهعنوان ابزاری برای دستيابی به اهداف تعيينشده و به تائيد و
تصويب میرسد.
دکترین (راهبرد) :اصول و قواعد بنيادی که بر پايه ارزشها و باورهای کليدی تدوين گرديده و
باعث هماهنگی و همسوسازی در تصميمگيریها و هدايت طرحها ،برنامهها و تعيين اهداف
اساسی در حوزه مأموريت آجا میگردد.
برنامهریزی :فرآيندی است که در آن مأموريت ،هدفها ،راهبردهای اساسی ،سياستهای خرد و
کالن ،رويهها ،مقررا  ،برنامههای عملياتی تعيين و چارچوب مناسبی برای هدايت عملياتی
مشخص میگردد.
هدایت :مجموعه فعاليتهايی که در راستای ترغيب به تالش مشتاقانه برای نيل به اهداف
تعيينشده و همسوسازی اهداف فردی با اهداف سازمانی به برقراری ارتباط ملثر و کارآمد در
حوزه آجا میپردازد.

13

فصلنامه مطالعا

دفاعی استراتژيک  -سال نوزدهم ،شماره  ،38بهار 1011

سازماندهی :فرآيندی که در آن به طراحی و تعريف کارها و فعاليتهای ضروری ،تقسيمکار در
بخشهای مختلف ،دستهبندی فعاليتها برحسب مشاغل و منصبهای سازمانی و برقراری ارتباط
ميان آنها در حوزه آجا میپردازد.
هماهنگی :فرآيندی است که همه فعاليتهای مربوط به حوزه آجا را همسو نموده بهگونهای که
تصميما  ،وظايف و تخصصها همسو و ترکيبشده و در جهت نيل به اهداف تعيينشده قرار
گيرد.
پیادهسازی و اجرا :مجموعه فعاليتهايی است که به ارزيابی امکانپذيری ،انگيزش،
سياستگذاری ،تأمين منابع ،اصالحا ساختاری ،نهادينهسازی در حوزه آجا برای فراهمسازی
مقدما اجرا و سپس استحکام آن و در اجرا نيز به ايجاد سازگاری ميان کارکنان ،سازمانهای
تابعه آجا ،ارزشها ،جهت نيل به اهداف تعيينشده و اينکه چه بايد انجام شود؟ چه بخشی از اين
حوزه مسئوليت انجام آن را دارد؟ و روشهای اجرا و سازگاری ميان عوامل اجرا چگونه انجام
میگردد؟ بپردازد.
نظارت و کنترل :فرآيندی که به مقايسه بايدها و هستها پرداخته و فاصله موجود تا وضع
مطلوب هدفگذاری شده را اندازه میگيرد و در آن به تعيين معيارها ،مقايسه نتايو عملکردها،
تعيين ميزان انحراف و عمليا اصالحی میپردازد.
تجزيهوتحليل دادههای تحقيق در سه مرحله به شرح زير انجامشده است:
مرحله اول:

برای دستيابی به پاسخ سلال فرعی اول و دوم ،آثار ،بيانا  ،نظرا

و ديده گاههای واليتفقيه با

بهرهگيری از نرمافزار حديث واليت استخراج و سپس اين بيانا

که با روش تمام شمار شامل

واژههای مرتبط با اداره امور ارتش ج.ا.ايران احصاء شدهاند ،با ذکر مرجع در جداولی تنظيم و
کليدواژههای آن ها در ستون ديگر جدول درج و در ادامه با استفاده از روش داده بنياد مفاهيم از
کليدواژهها و گزارهها استخراج و سپس مفاهيم همسان و همگرا تجميع و مقولهها از آن استخراج
و در قالب مضامين دستهبندی و تحليل محتوی شدند.
مرحله دوم:

برای پاسخ به سلال اصلی ،بيانا
ج.ا.ايران که بهصور

و ديدگاههای واليتفقيه در خصوص اداره امور در ارتش

جداگانه تحليل محتوی شده بود ،با يکديگر ادغام و جداول حاصل از

تحليل محتواهای مذکور ،تحليل گفتمان گرديد.
اهم مفاهيم مستخرجه از بيانا

و ديدگاههای حضر

امام خمينی(رحمت ا ...عليه) مرتبط با اداره امور

در ارتش ج.ا.ايران بر اساس تعداد تکرار آنها به ترتيب عبار اند از :مفاهيم اعتقاد به ارزشها و
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موازين اسالمی ،اطاعت از فرماندهی ،تحکيم نظم و انضباط ،حفظ سلسلهمراتب سازمانی ،رفاقت
و تعاون و برادری ،مردمی بودن و اتکای به ملت ،بازسازی و نوسازی سازمانی ،خوداتکايی و
خودکفايی نظامی ،وحد
مفاهيم مستخرجه از بيانا

با سازمانهای نظامی و دولتی و دفا از استقالل کشور و ملت.
و ديدگاههای حضر

امام

خامنهای(مدظلهالعالی)

مرتبط با اداره امور در

ارتش ج.ا.ايران بر اساس تعداد تکرار آنها به ترتيب عبار اند از :مفاهيم ارزشهای دينی،
بصير  ،ايمان و اعتقاد ،ارتقای آموزش ،خودکفايی و خوداتکايی ،ايجاد و حفظ اقتدار ،ابتکار و
نوآوری ،وحد
ارتقای نظار

و برادری ،برنامهريزی ،سازماندهی ،اولويت تحقيق و توسعه ،اخالقمداری،
و ارزيابی ،ظلمستيزی و استکبارستيزی ،نظم و انضباط ،توکل و مردمی بودن.

مرحله سوم:

در اين مرحله محورهای راهبردی اداره امور آجا در پاسخ به سلال اصلی شامل مللفهها و
شاخصها در ابعاد  9گانه با ترکيب عناصر بهدستآمده در مراحل فوقالذکر تدوين و پس از
غربال با نظر خبرگان و اولويتبندی (رتبهبندی) با نظرخواهی از خبرگان جامعه آماری و با
استفاده از تست فريدمن به ارائه الگو اقدام شده که ترتيب و چگونگی آنها به شرح زير است:
اندیشهها ،آرا ،نظرات و رهنمودهای والیتفقیه در اداره امور ارتش:
در اين مرحله انديشهها ،آرا ،نظرا

و همچنين تدابير ،ابالغيهها و اوامر صادره واليتفقيه در اداره

امور ارتش موردمطالعه ،تحليل محتوا و تحليل گفتمان واقع گرديده است.
اندیشهها ،آرا ،نظرات و رهنمودهای حضرت امام خمینی(رحمتا ...علیه) در اداره امور ارتش:
در جهت تبيين انديشهها ،آرا ،نظرا

و رهنمودهای حضر

امام خمينی(رحمت ا ...عليه) در اداره امور

ارتش با پايايی و روايی مطلوب ،بدواً تمامی آثار مکتوب و بيانا

ايشان «از سال  1812تا روز

رحلت »1863/8/3 -دو بار مطالعه و در دو چارچوب  9محور مديريت راهبردی و اداره امور
ارتش ،دو مرحله مورد تحليل محتوا «با استفاده از روش کدگذاری باز و بهرهبرداری از نرمافزار
 »MaxQDA11و تحليل گفتمان واقع و تلخيص و فيشبرداری گرديد .سپس مفاد چهار نسخه
فيشبرداری حاصل از دو مرحله تحليل محتوا و دو مرحله تحليل گفتمان بهعملآمده «در دو قالب
 9محور مديريت راهبردی و اداره امور ارتش» با يکديگر مقايسه و مورد مطابقت ،همگنسازی و
تلفيق واقع گرديد.
در پايان با استفاده مجدد از نرمافزار اخيرالذکر ،مللفههای موردنظر استخراج و در ذيل  9محور
مديريت راهبردی اداره امور ارتش دستهبندی گرديده است.

21

فصلنامه مطالعا

دفاعی استراتژيک  -سال نوزدهم ،شماره  ،38بهار 1011

مسئله تحقيق در اين تحليل گفتمان ،آشکارسازی و استخراج نگاه واليتفقيه ازنظر ماهيت،
ريشهها ،آثار و بايدهای «اداره امور ارتش» و نبايدهای آن میباشد بنابراين جامعه در تحليل -
محتوای ،آثار ،بيانا  ،فرامين و تدابير حضر
جستجوی کلما
ارتباطا

و عبارا

امام خمينی (رحمت ا ...عليه) به روش تحليل توصيفی با

مرتبط با مفهوم اداره امور ارتش ج.ا.ايران ،به دنبال کشف تأکيدا

آنها بوده است .درواقع اين تحليل به دنبال ارتباط ميان مقوال

و

نيست بلکه میخواهد

واقعيتها را کشف کند .ابزار اين کار ،جستجو در متنهای جامعه آماری و شمارش مفاهيم مرتبط
با اداره امور ارتش ج.ا.ايران میباشد.
مفاهيم مستخرجه از بيانا

و ديدگاههايی حضر

امام

خمينی(رحمت ا ...عليه)

مرتبط با اداره امور

ارتش جمهوری اسالمی ايران در مرحله اول به تعداد  623مفهوم بودند که با تحليل کيفی متن
بيانا

توسط خبرگان ،مهمترين مفاهيم در اين بيانا

به لحاظ تکرار آنها در قالب  139مفهوم به

شرح نمودار صفحه بعد دستهبندی میگردند:
35
30
25
20
15
10
5
0

دفاع ازاستقالل کشور و ملت

وحدت با سازمانهای نظامی و
دولتی

خوداتکايی و خودکفاعی نظامی

بازسازی و نوسازی سازمانی

مردمی بودن و اتکا به ملت

ظلم ستيزی و استکبار ستيزی

رفاقت ،تعاون و برادری

حفظ سلسله مراتب سازمانی

تحکيم نظم و انضباط

اطاعات از فرماندهی

اعتقاد به ارزشها و موازين
اسالمی

نمودار  :0فراوانی مفاهیم در گفتمان امام خمینی

(رحمت ا ...علیه)

اندیشهها ،آرا ،نظرات و رهنمودهای والیتفقیه (حضرت امام خمینی(رحمت ا ...علیه) و حضرت امام خامنهای(مدظلهالعالی)) در قالب محورهای
راهبردی اداره امور در ارتش جمهوری اسالمی ایران
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بر اساس نمودار فوق ،مفاهيم اعتقاد به ارزشها و موازين اسالمی ،اطاعت از فرماندهی ،تحکيم
نظم و انضباط و حفظ سلسلهمراتب سازمانی که کامالً مرتبط باهم هستند ،بيشترين تکرار را در
گفتمان حضر امام خمينی (رحمت ا ...عليه) داشته است.
بررسی و تأمل در علت تأکيد معظم له به اين مفاهيم در رابطه با اداره امور ارتش بهروشنی نشان
میدهد که اين مفاهيم با ضرور های خاص آن دوره (ابتدای پيروزی انقالب که دوره گذار و
تحول در ارتش و شکلگيری سپاه پاسداران بوده) مرتبط بوده است :در بدو پيروزی انقالب
اسالمی ،بیانضباطی نيروهای مسلح را تهديد میکرد که بیتوجهی به دستورا سلسلهمراتب در
رأس آنها قرار داشته است .فعاليت ،تحرک گروههای مختلف سياسی و بهخصوص معاند و
ضدانقالب و تحريکا خارجی ،وحد و همبستگی در داخل بهخصوص نيروهای مسلح را
تهديد میکرد و وحد و برادری و عطوفت راهکار مقابله با اين تهديد و آسيبپذيری بود ضمن
اينکه ارتش قبل از پيروزی انقالب اسالمی در خدمت حاکميت طاغو در سرکوب انقالبيون
مشارکت داشتند بنابراين مردمی بودن و عطوفت با مردم و همچنين زيردستان مورد تأکيد ايشان
قرار میگيرد .در مورد ايمان و معنويت نيز طبيعی است که اين مللفه وجه تمايز نيروهای مسلح در
ج.ا.ايران با ساير نظامها ،باشد.
اندیشهها ،آرا ،نظرات و رهنمودهای حضرت امام خامنهای(مدظلهالعالی) در اداره امور ارتش:
در جهت تبيين انديشهها ،آرا ،نظرا و رهنمودهای حضر امام خامنهای (مدظلهالعالی) در اداره امور
ارتش با پايايی و روايی مطلوب ،بدواً تمامی آثار مکتوب و بيانا ايشان «از  1866/8/7تا پايان
سال  »1897دو بار مطالعه و در دو چارچوب  9محور مديريت راهبردی و اداره امور ارتش ،دو
مرحله مورد تحليل محتوا «با استفاده از روش کدگذاری باز و بهرهبرداری از نرمافزار
 MaxQDA11و تحليل گفتمان واقع و تلخيص و فيشبرداری گرديد .سپس مفاد چهار نسخه
فيشبرداری حاصل از دو مرحله تحليل محتوا و دو مرحله تحليل گفتمان بهعملآمده «در دو قالب
 9محور مديريت راهبردی و اداره امور ارتش» با يکديگر مقايسه و مورد مطابقت ،همگنسازی و
تلفيق واقع گرديد .در پايان با استفاده مجدد از نرمافزار اخيرالذکر ،مللفههای موردنظر استخراج و
به شرح جدول « »2در ذيل  9محور مديريت راهبردی اداره امور ارتش دستهبندی گرديده است:
مفاهيم مستخرجه از بيانا و ديدگاههای حضر امام خامنهای(مدظلهالعالی) مرتبط با اداره امور ارتش
ج.ا.ا در مرحله اول به تعداد  1162مفهوم بودند .بااينحال با تحليل کيفی متن بيانا توسط
خبرگان ،مهمترين مفاهيم در اين بيانا به لحاظ تکرار مفاهيم در قالب  232مفهوم به شرح
نمودار زير دستهبندی میگردند:

22

فصلنامه مطالعا

دفاعی استراتژيک  -سال نوزدهم ،شماره  ،38بهار 1011
35
30
25
20
15
10
5
0

مردمی بودن

توکل

نظم و انضباط

ظلم ستيزی و…

ارتقای نظارت و…

اخالق مداری

اولويت تحقيق و توسعه

سازماندهی

برنامه ريزی

وحدت و برادری

ابتکار و نوآوری

ايجاد و حفظ اقتدار

خودکفايی و خوداتکايی

ارتقای آموزش

ايمان و اعتقاد

بصيرت

ارزشهای دينی

نمودار  :6فراوانی مفاهیم در گفتمان امام خامنهای

(مدظلهالعالی)

«ارزشهای دينی» مهمترين مللفه در گفتمان مقام معظم رهبری است که با مفاهيمی همانند
بصير  ،اعتقاد ،ايمان ،اخالق ،وحد و برادری ،ظلم و استکبارستيزی ،توکل و ...بيانشده است.
اين مللفه ازجمله مللفههای مورد تأکيد حضر امام نيز بود .ازنظر مقام معظم رهبری ،ارزشهای
دينی در کنار ،ارتقای آموزش ،تحقيق و توسعه ،خودکفايی و خوداتکايی ،ابتکار و نوآوری ،مردمی
بودن به همراه برنامهريزی ،سازماندهی ،نظم و انضباط ،اخالق ،نظار و ارزيابی مستمر از ارکان
اداره امور در ارتش قلمداد میشود.
نتیجهگیري و پیشنهاد
الف -نتیجه گیري:

در پاسخ سلال اصلی پژوهش ،در اين مرحله از تعداد  139مفهوم استخراجشده از بيانا
خمينی(رحمت ا ...عليه) در قالب  11مللفه و از تعداد  232مفهوم مستخرجه از بيانا

حضر

حضر

امام

امام خامنره-

ای(مدظلهالعالی) در قالب  17مللفه دستهبندی گرديد.
بهمنظور دستيابی به گفتمان واليت در حوزه اداره امور آجا ،از تعداد  071مفهوم و تعداد  23مقوله،
مفاهيم و مقوال

با مدنظر قرار دادن مفاهيم مشترک ،ادغام و در ابعاد نه گانه دستهبندی گرديدند .با

توجه به تعدد شاخصها و مللفهها ،غربالگری آنها در جلسه خبرگی بهعنوان مرحله بعد در اين گام
مدنظر قرار گرفت و با ادغام مفاهيم مقوال

مشترک و يا مفهوم نزديک ،تعداد  093شاخص و 06

مللفه طبق جدول زير احصا و بهعنوان الگوی اداره امور در ارتش ج.ا.ا در ابعاد نه گانه نهايی
گرديدند.

اندیشهها ،آرا ،نظرات و رهنمودهای والیتفقیه (حضرت امام خمینی(رحمت ا ...علیه) و حضرت امام خامنهای(مدظلهالعالی)) در قالب محورهای
راهبردی اداره امور در ارتش جمهوری اسالمی ایران
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جدول  :0گفتمان والیتفقیه در حوزه اداره امور آجا
ابعاد
اهداف

مؤلفه
دفا از استقالل

ارتقای آمادگی و تقويت بنيه

خوداتکايی

حفظ امنيت مرزها

دفاعی

سیاستها

حفظ نظام و انقالب

حفظ اصول و ارزشهای دينی

مديريت انقالبی و

اولويت کار ،تالش و استقامت

ارتقای آموزش

عدالت محوری

جهادی
ظلم و استکبارستيزی و ارتباط با کشورهای دوست و

تحول و همافزايی

همسايه
دکترین

مکتبی بودن و معنويت

سبک زندگی اسالمی

و

نوآوری

مردمی بودن

خودباوری
شناخت و بصير
برنامهریزی

ايمان محوری در

توسعه با برنامهريزی دقيق

برنامهريزی راهبردی

برنامهها
سازماندهی

چابک سازی نظام اداری

توسعهسازمان متناسب با
مأموريت

هماهنگی

وحد

و هماهنگی

هدایت

مديريت و رهبری مقتدر

پیادهسازی و

اطاعت از فرماندهی

سازماندهی

حفظ پويايی سازمان

مستحکم

شناخت و جهتگيری

برادری و رأفت

فداکاری و شهاد طلبی

اخالق اسالمی

اصالح گزينش و ارتقای منابع

شايستهساالری

پوياکردن

نيروی

انسانی
انسانی

اجرا
اصالح سيستم اداری
مديريت کارآمد و متعهد

مديريت دانش و انتقال تجارب
خودکفايی در ادوا

و

بصير

داشتن

هوشياری اطالعاتی

تجهيزا
نظارت و
ارزیابی

مسئوليتپذيری

نظار

و بازرسی

مبارزه قاطع با فساد

گزارشگيری

نظم و انضباط
قاطعيت و قانونمندی
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امام

خمينی(رحمت ا ...عليه)

امام خامنهای(مدظلهالعالی))،

و حضر

محورهای راهبردی اداره امور در ارتش ج.ا.ايران با بهرهگيری از اهداف عاليه نظام ج.ا.ايران و
ماهيت اين نظام ،بر ايمان و معنويت منطبق بر آموزههای دينی اتکا دارد و اتکای بر ايمان و
معنويت ،روحيه و عمل جهادی ،تکليف گرايی ،واليتمداری ،صميميت و مهربانی ،پيشرو و
درصحنه بودن فرماندهان ،شهاد طلبی ،ساده زيستی ،تواضع ،خودکنترلی و ،...وجه تمايز ارتش
ج.ا.ايران با ديگر ارتشهای جهان است و پيگيری اهدافی همچون حفظ اقتدار ملی و تماميت
ارضی ،تقويت بنيه دفاعی ،رهبری مشارکتی ،اقتدارگرايی ،توجه به آموزش و بهرهگيری از
تجربيا  ،مسئوليتپذيری ،انعطاف و...نيز از وجوه مشترک فیمابين تمام ارتشهای دنياست.
درمجمو میتوان چنين ارزيابی کرد که ابتنای به معنويت و اتکای به مردم عامل ايجاد يک زاويه
قابلتوجه در محورهای راهبردی اداره امور در ارتش ج.ا.ايران با ساير کشورها بهرغم وجود
اشتراکا

بين آنهاست و برخورداری از ايمان و اتکای به معنويت و واليتفقيه مهمترين عامل

برتری بخش و موفقيت در اداره امور در ارتش ج.ا.ايران است.
ب -پیشنهادها:
با توجه به نتايو پژوهش فوق ،موارد ذيل بهعنوان پيشنهاد ارائه میگردند:
 تدوين الگوی فرماندهی و مديريت معنويت محور ،مديريت انقالبی و جهادی ،سازماندهیمستحکم ،سبک زندگی مطلوب فرماندهان و کارکنان از ديدگاه واليتفقيه (حضر
خمينی(رحمت ا ...عليه)

و حضر

امام

امام خامنهای(مدظلهالعالی)) ،ازجمله موضوعاتی هستند که بررسی آنان

در قالب طرحهای پژوهشی در مراکز دانشگاهی و تحصيال

تکميلی پيشنهاد میگردند.

 محورهای راهبردی احصاء شده از گفتمان امامين انقالب اسالمی در حوزه اداره امور در ارتشجمهوری اسالمی ايران در اختيار نيروها و نهادهای آجا قرار گيرد تا بهرهبرداری ملثر به عمل آيد.
 عملياتی کردن مديريت دانش در سطح آجا و استفاده از تجربياجهاد و شهاد

گرانقدر پيشکسوتان عرصه

در خصوص اجرايی نمودن ديدگاههای واليتفقيه در سطوح راهبردی سازمان از

ضرورياتی است که بايد با عنايت ويژه به آن توجه شود.

اندیشهها ،آرا ،نظرات و رهنمودهای والیتفقیه (حضرت امام خمینی(رحمت ا ...علیه) و حضرت امام خامنهای(مدظلهالعالی)) در قالب محورهای
راهبردی اداره امور در ارتش جمهوری اسالمی ایران
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فهرست منابع
‒ حضر
‒ حضر

امام خمينی(رحمت ا...عليه)" ،1891 ،صحیفه نور" ،تهران ،موسسه تنظيم و نشر آثار
امام خامنهای

" ،1891 ،نرمافزار حدیث والیت" ،تهران ،دفتر حفظ و نشر آثار حضر

(مدظلهالعالی)

امام خامنهای (مدظلهالعالی) ،چاپ اول
‒ اديبیسده ،مهدی (" ،)1833جامعهشناسی جنگ و نیروهای نظامی" ،تهران ،انتشارا

وزار

فرهنگ و

ارشاد اسالمی
‒ افتخاری ،علیاصغر (" ،)1830مصلحت و سیاست" ،رويکردی اسالمی ،تهران ،دانشگاه امام
صادق(عليهالسالم) ،چاپ اول
‒ اکبری پورکانی ،اصغر (" ،)1891مؤلفههای نظامی امنیت از دیدگاه حضرت امام خمینی(رحمت ا ...علیه) "،
چکيده مقاال

منتشرشده همايش امنيت پايدار ،دانشگاه جامع امام حسين(عليهالسالم) ،بهار 1891

‒ جمشيدی ،محمدحسين (" ،)1838مبانی و تاریخ اندیشههای نظامی در جهان" ،تهران ،نشر دانشکده
فرماندهی و ستاد سپاه پاسداران انقالب اسالمی

‒ چهارپاشلو ،مهدی (" ،)1891استراتژی نظامی از دیدگاه مقام معظم رهبری حضرت امام
خامنهای(مدظلهالعالی) " ،همايش سراسری مکتب دفاعی انقالب اسالمی در آراء و انديشههای واليتفقيه،
دانشگاه جامع امام حسين

(عليهالسالم)

‒ حسنبيگی ،ابراهيم (" ،)1891مدیریت راهبردی" ،تهران ،سازمان مطالعه و تدوين کتب علوم انسانی
دانشگاهها ،چاپ اول
‒ حقيقی ،محمدعلی (" ،)1837تئوریهای مدیریت" ،تهران ،انتشارا

نقش مهر ،چاپ اول

‒ دانشگاه عالی دفا ملی (" ،)1891مقدمهای بر طرح تحقیق نظام حکومتی الگو" ،تهران ،دانشگاه عالی
دفا ملی ،چاپ 1

‒ درويشی ،فرهاد" ،ابعاد امنیت در اندیشه و آرای حضرت امام خمینی

(رحمت ا ...علیه)"

حضر

امام خمينی

 ،دانشگاه بينالمللی

(رحمت ا ...عليه)

‒ رستمی ،علی (" ،)1892راهبرد (نظریهها ،مفاهیم ،کاربردها)" ،تهران ،انتشارا

نورا ،چاپ اول

‒ رستمی ،محمود (" ،)1873فرهنگ واژههای نظامی" ،تهران ،چاپخانه ارتش جمهوری اسالمی ايران،
چاپ اول
‒ رضائيان ،علی (" ،)1837اصول مدیریت" ،تهران ،سازمان مطالعه و تدوين کتب علوم انسانی دانشگاهها،
چاپ 19
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فصلنامه مطالعا

دفاعی استراتژيک  -سال نوزدهم ،شماره  ،38بهار 1011

‒ روان بخش ،قاسم (" ،)1891نقش نیروهای مسلح ج.ا.ا در دفاع هوشمند با تأکید بر دیدگاه مقام معظم
رهبری(مدظلهالعالی) " ،همايش سراسری مکتب دفاعی انقالب اسالمی در آراء و انديشههای واليتفقيه،
دانشگاه جامع امام حسين(عليهالسالم)
‒ روزنامه رسمی جمهوری اسالمی ايران (" ،)1866قانون ارتش جمهوری اسالمی ایران" ،تهران ،شماره
1200

‒ سبحانی ،محمدقاسم (" ،)1891امامت و رهبری :الگوی برتر فرماندهی و مدیریت در اندیشههای

حضرت امام خامنهای(مدظلهالعالی) " ،همايش سراسری مکتب دفاعی انقالب اسالمی در آراء و انديشههای

واليتفقيه ،دانشگاه جامع امام حسين

(عليهالسالم)

‒ صدری افشار ،غالمحسين؛ حکمی ،نسرين (" ،)1857فرهنگ فارسی امروز" ،تهران ،ملسسه نشر کلمه،
چاپ 2
‒ کاردان ،عباس (" ،)1891درآمدی بر راهبردهای امنیت ملی ایاالتمتحده آمریکا" ،کتاب آمريکا ،تهران،
موسسه فرهنگی مطالعا

و تحقيقا

بينالمللی ابرار معاصر تهران ،چاپ اول

‒ کرمنيا ،رضا (" ،)1891ارائه الگوی راهبردی دفاعی بر اساس اندیشه دفاعی حضرت امام خمینی

(رحمت

ا ...علیه) " ،تهران ،دانشگاه عالی دفا ملی

‒ مرادپيری ،هادی؛ مقيسه ،رضا ( " ،)1891اندیشه دفاعی حضرت آیتاهلل امام خامنهای

(مدظلهالعالی)

"،

همايش سراسری مکتب دفاعی انقالب اسالمی در آراء و انديشههای واليتفقيه ،دانشگاه جامع امام
حسين

(عليهالسالم)

‒ نادری ،علیرضا (" ،)1891بررسی عوامل مؤثر بر خالقیت و نوآوری در ارتش ج.ا.ایران و ارائهی

الگوی مناسب با تأکید بر رهنمودها و اوامر حضرت امام خامنهای(مدظلهالعالی) " ،تهران ،دانشگاه عالی

دفا ملی ،دانشکده دفا ملی
‒ نوروزی ،محمدتقی (" ،)1835فرهنگ دفاعی امنیتی" ،تهران ،انتشارا

سنا ،چاپ اول

