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چکيده
مجمع تشخیص مصلحت نظام نهادی سیاستگذار و از ابتکارهای ماندگار اماام ممیيای (رضاوا اهلل) اسات ها
سیاستگذاری ،تشخیص مصلحت و رفع معضالت و بنبستشکيی در نظام در مقابل نیازهاای ددداد را بار ههاد
دارد .مسئل اساسی ادن تحقیق ،شياسادی ،تحلیل و دست بيدی ارها دهتساز «دهتاردن»« ،اهادا »« ،سیاساتهاا» در
انددش امام مامي ای (مدظل العاالی) در الگوی راهباردی ادار اماور مجماع تشاخیص مایباشاد .ادان تحقیاق هااربردی و
توسع ای بود و از لحاظ روشی از دست پژوهشهای آمیخت بود ه از روش تحقیاق هییای نظردا مبياادی اساتیاد
میشود و محتوای انددش و فرمادشات امام مامي ای (مدظل العالی) در ادار امور مجمع ،در قالا هادهای بااز ،محاوری و
انتخابی تدودن و ابعاد ،مؤلی ها و شامصهای ارها دهتساز الگوی راهبردی ادار امور مجمع استخراج مایگاردد.
دامع آماری شامل هلی اسياد و مدارک باالدستی مرتبط با انددش هاا ،آرا ،نظرداات ،رهيمودهاا و تادابیر مقاام معظا
رهبری (مدظل العالی) است ه بدو نمون گیری و ب صورت تمامشماری است .بر اساس نتادج تحقیاق ،ارهاا دهاتسااز
ادار امور مجمع تشخیص مصلحت در انددش ادشا هبارتاند از دهتردن در قال مجمع ،هامال بانبساتشاکيی و
افزادش هارادی نظام ،اهدا شامل هد مستشاری در قال مجماع مستشاار هاالی رهباری ،هاد مساتقل شاامل
تشخیص مصالح در مجمع و هد تیودضی شاامل نظاارت و سیاساتهاا شاامل الازام هاارادی مجماع باا تقودات
هارشياسی و چابکی سامتار و الزام برای فعال بود اهضا دست بيدی میشوند.
کليد واژهها :مجمع تشخیص مصلحت ،امام مامي ای (مدظل العالی) ،مصلحت ،قانو اساسی ،الگوی راهباردی ،ادار
امور ،ارها دهتساز.
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مقدمه
با تصود

قانو اساسی و روددادهای پُرشتاب بعد از پیروزی انقالب و تيوع معضاالت

پیچید و نظرات گوناگو پیرامو چگونگی شیو ادرادای اهماال اق ااه اساالمی در
موارد ا کام کومتی ،ميجر ب بروز اماتال

نظار فایماابین مجلا

شورای نگهبا در برمی از طرحها و لاوادح مصاوب مجلا

شاورای اساالمی و

شاد ها درنتیجا آ ماوارد

فصليام هلمی مطالعات بینرشت ای دانش راهبردی ،سال دازده  ،شمار  ،22بهار 1211

متعددی از مسائل مه دامع دچار بالتکلییی گردداد ها در چياد ماورد باا دمالات اماام
بنبستها شکست .از آنجا ه ادام ادن امر ،دامع نوپاای اساالمی را دچاار بحارا هاا و
معضالت ددگری مینمود ،بيیا گذار دورانددش انقالب اساالمی ،درصادد تعیاین مردعای
برآمدند ه در صورت ل نشد امتال

مجل

و شورای نگهبا از نظر شرع مقادس داا

قانو اساسی با تشخیص مصلحت نظام و دامع  ،ک

کومتی را بیا نمادد ه درنهادت

بيابر درمواست دمعی از مسئولین نظام ،فرما تشکیل مجمع تشخیص مصالحت نظاام در
اوامر سال  ،1633از سوی ادشا صادر و ب دنبال آ در بازنگری قاانو اساسای ،دادگاا
قوقی نهاد مجمع تشخیص تعیین شد .مجماع تشاخیص مصالحت نهاادی اسات ها باا
سیاست گذاری و تشخیص مصلحت و رفع معضالت ،بانبساتشاکيی در نظاام در مقابال
نیازهای دددد کومت دديی و ل مسائل راهبردی ه از طردق هادی و قانونی برای آ ها
را لی نمیباشد را بر ههد دارد .مجمع تشخیص مصالحت بار اسااس ادان ددادگا ها
تشخیص مصلحت ق ولیفقی است ولی او در ادن هار از ددگرا همك میگیارد ،شاکل
گرفت (ارسطا.)22 :1631،
مقام معظ رهبری (مدظل العاالی) نیز از مجمع ب هيوا

سي ماندگار امام را ل ناام بارد و

بر نقش راهبردی آ تأهید مینماديد؛ اما با گذشت بیش از س دها از همار پربرهات ادان
نهاد در نظام دمهوری اسالمی ادرا  ،هيوز تحقیقی پیراماو ارهاا دهاتسااز ادار اماور
مجمع تشخیص مصلحت نظام در انددش امام مامي ای (مدظل العالی) انجام نشد و نارساادی در
استيباط روشن از انددش و رودکرد ادشا در مصاو

مجماع تشاخیص مشاهود اسات.

اهمیت ادن پژوهش آ است ه اصول و هياصر اصل از مطالعات و دافت های آ میتواند
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الگودی را بر اساس نظرات مقام معظ رهبری (مدظل العالی) برای ادار آدياد مجماع تشاخیص



راهبردی در ادار امور مجمع ،مددردت امور مجمع ،سردرگ و فاقد دکپارچگی مواهد بود
و میتواند ب

رهت دزدر ای ذینیعا در مجمع و ناهارآمادی ادار آ بیانجاماد .از ادان

رو ،لزوم شيامت انددش ها ،آرا و تدابیر امام مامي ای (مدظل العاالی) ب هيوا ارهاا دهاتسااز
برای تدودن الگو ،ضرورتی انکارناپذدر است .درنتیج هاد

ادان تحقیاق هشا

و تبیاین

ارها دهتساز در الگوی راهبردی ادار امور مجمع تشخیص مصلحت مبتيای بار انددشا
آدتاهلل مامي ای (مدظل العالی) است .سؤال اصلی آ است ه ارهاا دهاتسااز بارای تادودن
الگوی راهبردی در ادار امور مجمع تشخیص مصلحت ،بر اساس آرا و انددش هاا و تادابیر
ادشا هدام است؟
پيشينهشناسي تحقيق
با ودود آنک الگوسازی و ارائ آ در قال

صدور میاهی و تجربیات انقاالب اساالمی

از تأهیدات و دغدغ های مسئولین نظام بود  ،با ادن ال تاهيو تحقیاق و پاژوهش داامع
هلمی نظامميد مرتبط با هيوا ادن مقال انجام نشد است و ب از برمی پیشیي هاای مارتبط
اشار میشود.
 .1دفتر مطالعات فرهيگی مرهز پاژوهشهاای مجلا

در تحقیقای باا هياوا «دادگاا

مصلحت در نظام سیاستگذاری دمهاوری اساالمی ادارا در ساال  ،»1631در مصاو

مقال پژوهشی :معرفی ارها دهتسازالگوی راهبردی ادار امور مجمع تشخیص مصلحت نظام مبتيی بر انددش های امام مامي ای (مدظل العالی)

مصلحت دهت استیاد تصمی گیرندگا سیاسی و ادرادی ارائ نمادد .بدو داشتن الگاوی

تعرد  ،دادگا و ميابع تشخیص مصلحت در نظام سیاست گذاری دمهوری اسالمی ادرا ،
مصلحت را امری ادتيابناپذدر در متن اسالم میداند ه مود را در نظام اسالمی ب صاورت
ضرورت نشا داد و مود
است

(مرهز پژوهشهای مجل

تأسی

مجمع تشخیص مصالحت توساط اماام را ال شاد

.)1 :1631 ،

 .2دهقا چکامی در رسال مود با هيوا «دادگا مصلحت در قانو گاذاری هییاری در
ادرا در دانشگا تربیت مدرس» در سال  1633در پاسخ ب سؤال پاژوهش ماود مبيای بار
آنک ضابط شرهی مصلحت در نظاام قاانو گاذاری هییاری در دمهاوری اساالمی ادارا
چیست و چ تیاوتی با فادد گرادای در قاوق هرفای دارد؟ ادان نتیجا را مایگیارد ها
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مصلحت با هدالت رابط دوسود دارد .مصلحتگرادی در نظام قانو گاذاری هییاری ادارا
بر مبيای ميافع امروی و دنیوی ولی فادد گرادی در قوق هرفی مبتيای بار لاذت و مياافع
دنیوی است

(دهقا

چکامی.)6 :1633 ،

 .6هلیاهبری در تحقیقی با هيوا «تدودن چش انداز نهااد مجماع تشاخیص مصالحت
نظام» ه در دبیرمان مجمع تشخیص در مصو

چش انداز  21سال ادن نهاد با تود با

فصليام هلمی مطالعات بینرشت ای دانش راهبردی ،سال دازده  ،شمار  ،22بهار 1211

قانو اساسی و سيد چش انداز  21ساال هشاور ،رهيمودهاای هاال مقاام معظا رهباری
(مدظل العاالی) ،تحوالت محیطی و تأثیرگذاری ذینیعا انجام شد ،آورد است :مجمع تشخیص
مصلحت نظام در افق  21سال مود ،در دادگا رفیع هیئت مستشاری هاالی رهباری ،نهااد
ممتاز ،ميحصرب فرد ،بليدپاد  ،هارساز ،چار انددش ،بنبستشکن ،گر گشا و هامل پودادی و
مظهر انسجام و اتحاد نظام بود و ب مثاب قو هاقل و اتاق فکر و مرهز هدادت راهباردی و
بازوی توانميد و بردست رهبری در مددردت درازمدت هشور ،هيدس هلی همل و ادارا را
در چهارچوب سیاستهای هلی نظام در هشور رصد نمود و با تشاخیص مصاالح هالیا و
موضوهات ا کام ثانود و کومتی برای رهبری و نظام (س قو ) تصمی سازی و در ماورد
وظااااد

مصااارح دا اا تیودضا ای باااا آماااادگی هامااال و با ا هيگاااام ،تصااامی گیا اری

مینمادد(هلیاهبری.)213:1633،
 .2دهقا در تحقیقی با هيوا ارتقای هارادی مجماع تشاخیص مصالحت در همیسایو
سیاسی دبیرمان مجمع در مصو

راهبردهای ارتقای هارادی مجمع تشاخیص مصالحت

نظام با تود ب قانو اساسی و رهيمودهای مقام معظ رهبری (مدظل العاالی) ،درنهادات برمای
از راهکارها و پیشيهاداتی را ب شرح ذدل ارائ میدهاد :برناما وبوددا هرساال مجماع و
دبیرمان با تود ب وظاد

محول تيظی و پ

از تأدید مقام معظا رهباری (مدظلا العاالی) در

ردد های مستقل در بوددا ساالیان لحااظ شاود .هيااودن سیاساتهاا محادود شاود و
سیاستها ب هيوا اسياد باالدستی تجمیع شوند .قوای س گان و دستگا ها موظ

ب تاأمین

اطالهات و انجاام هارشياسایهاای ماورد نیااز و ارائا گازارش در زمیيا ادرادای هارد
سیاستهای هلی نظام باشيد .شاامصهاای هلیادی پاادش ،سايجش و نظاارت راهباردی
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سیاستهای پیشيهادی ب طور ها زماا توساط همیسایو نظاارت مجماع و باا همکااری



الزامات ادرادی شد سیاستها توسط دبیرمان با همکاری دستگا های ذیربط تهی و پ
از تأدید مجمع ابالغ شود

(دهقا

.)151 :1611،

 .5هیومرث اشتردا در تحقیقی در دبیرمان مجمع تشاخیص مصالحت نظاام در ساال
 1633با هيوا بازتعرد

نقش نهادهای سیاستگذار در دمهوری اسالمی ادارا در پاساخ

ب سؤال پژوهش مود مبيی بار آنکا چارا بازشياسای و تادقیق میااهی مرباوط با نظاام
سیاستگذاری در دمهوری اسالمی ضروری اسات و ادان بازشياسای چا آثاار قاوقی،
اساتاندارد و ماورد ادمااهی از

سیاسی و اداری دارد؟ ادن نتیجا را مایگیارد ها تعردا

سیاست هلی ودود ندارد .از سودی نظامهای سیاسی گوناگو هرداك بار اسااس نیازهاا و
شرادط سیاسی -اداری مود میتوانيد برداشتی از سیاست هلی را مبيا قارار دهياد .از ساوی
ددگر ،سامتار سیاستگذاری در دمهاوری اساالمی ادارا ميحصارب فارد اسات و نظردا
والدتفقی و سیاستگذاری توسط وی در سامتارهای سیاسی مودود دگان است .با نظار
می آدد در نظام دمهوری اسالمی ادرا  ،سیاست هلی معطو

ب فلسی سیاسی کومات و

والدتفقی باشد .فلسی سیاسی کومت و والدتفقی  ،تضمین اسالمی بود نظاام و اقاما
قسط و هدل است .در دك هالم ،نقش والداتفقیا  ،هادادت اساالمی و نظاارت بار هادم
انحرا

رهت هلی نظام از ددن است .ادان وظییا  ،بار برداشاتهاای موساع از ددان در

چهارچوبهای شيامت شد فق شیع استوار است

(اشتردا

.)23 :1633 ،

مقال پژوهشی :معرفی ارها دهتسازالگوی راهبردی ادار امور مجمع تشخیص مصلحت نظام مبتيی بر انددش های امام مامي ای (مدظل العالی)

دبیرمان تهی و ب همرا سیاستهای پیشيهادی تقدد شود .پ

از ابالغ سیاستهای هلی،

 .3در تحقیقی با هيوا «بررسی میهوم مصلحت در قانو اساسی چياد هشاور ميتخا »
ه توسط معاونت پژوهشی مرهاز پاژوهشهاای مجلا
مصو

را ل امتال

بین قوای مختل

در ساال  1636انجاام شاد  ،در

و مردع تعیین مصلحت در قانو اساسی چياد

هشور ميتخ  ،نتیج گیری شد است ه با مال ظ نظامهای قوقی و قانو اساسای چياد
هشور مشخص گرددد .در تمام ادن هشورها ،را لهای ماصی برای تعیین مصالح هشاور
و رفع امتال

بین مجل

است(مرهز پژوهشهای مجل

سيا ،شورای قانو اساسای داا رئای دمهاور پایشبیيای شاد
.)2-5 :1636 ،
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 .3همچيین فقی در مقال هلمی -پژوهشی در مصو

وظااد

قاانونی مجماع تشاخیص

مصلحت در نظام قانونی دمهوری اسالمی ادرا  ،نتیج گیری نمود اسات ها وظااد

قاانونی

مجمع تشخیص مطابق اصول قانو اساسی هباارت اسات از تعیاین سیاساتهاای هلای ،ال
امتال بین مجل
ابهامی در مصو

و شورای نگهبا  ،ل معضالت و ماوارد مصارح قاانونی ددگار .درنتیجا
مجمع ودود ندارد

دادگا قانونی و وز وظاد

(فقی

.)62:1632

فصليام هلمی مطالعات بینرشت ای دانش راهبردی ،سال دازده  ،شمار  ،22بهار 1211

 .3ر مانی در مقال هلمی -پژوهشی با هيوا «مبانی فقهی و اصولی مجماع تشاخیص
مصلحت نظام» در مصو

دادگا وظاد

نهاد مجمع تشخیص مصلحت نظام بار اسااس

قانو اساسی دمهوری اسالمی نتیج گیری نمود ه بر اسااس قاانو اساسای ،مها تاردن
وظاد

نهاد مجمع تشخیص مصلحت ،هبارت است از :ال ) ل معضالت نظام اساالمی،

ب .ل و فصل امتال

میا مصوبات مجل

شورای اسالمی و نظارات شاورای نگهباا .

ا کام الهی بر محور مصالح و میاسد واقعی تشردع شد اند .قاهد تبعیت ا کاام از مصاالح
و میاسد ه مورد قبول تمام فقهای اسالم است در انجاام وظااد
تشخیص مصلحت و هش

ک

اه است

(ر

محولا با نهااد مجماع

مانی.)25:1611،

همچيین ميبع دا مقال هلمی -پژوهشی ماردی مرتبط باا ادان تحقیاق دافات نشاد .باا
بررسی پیشیي ها و تحقیقات ماذهور مشاخص شاد با رغا آنکا مطالعااتی ارزشاميد در
مصو

مجمع تشخیص مصلحت نظام صورت پذدرفت  ،ولی تاهيو تحقیقی در مصو

ارائ الگوی راهبردی ادار امور مجمع تشخیص انجام نشد و نوآوری ادن تحقیق آ اسات
ه برای اولین بار ب تدودن ارها دهتساز ادن الگو میپاردازد و تحقیقاات در مصاو
مجمع تشخیص را تکمیل مینمادد.
مباني نظری مصلحت
ادن تحقیق ب دنبال شياسادی و تدودن ارها دهتساز در الگاوی راهباردی ادار اماور
مجمع تشخیص است و از آنجادی ه مجماع در قاانو اساسای با

ادود دوازد وظییا

میپردازد ،در ادن تحقیق میروض آ است ه چهارچوب هال فعالیتها و امور اصلی ها
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مجمع ب آ ها میپردازد ،همگی ب لحاظ میهومی در ذدل میهوم مصلحت قرار میگیرد .با



تعیین و پیشيهاد سیاستهای هال و ل معضالت -و نظارت ها تیودضای اسات -را در
چهارچوب ظرفیت مصلحت انجام میدهد.
مصلحت در هتاب لغتنام دهخدا (لغتنام دهخدا )525:1631 ،مقابل میسد و میسدت و
در معيای صواب ،اقتضای هار ،صالح و شادستگی ب هاار رفتا اسات .ميصاورنژاد معتقاد
است میهوم مصلحت ه در غرب سابق دار است و ه در اهل سايت ،قار هاا اسات ها
مورد مال ظ و مطالع بود است ،اما ادن میهاوم در نگارش سیاسای و کاومتی شایعی،
پددد ای ه سابق و نوظهور است و ب صاورت هاامالم مشاخص و محاوری در دمهاوری
اساالمی ادارا و از ساوی اماام ممیيای (رضاوا اهلل) ،ماورد بحاو و تأهیاد قارار گرفتا
است(ميصورنژاد .)12:1635 ،مسروپيا معتقد است پاراداد مصالحت با هياوا هسات هاانونی
تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح مایباشاد .قرائاتهاای مختلا

از ادان وا

ماهیت اهمال را تغییر میدهد .طرفدارا مدرنیت در تیسیر ادن وا ب هيصر «سود تجربای»
توسل دست اند و هر هيصری ه برآورند سود تجربی نباشد را از دادار مصالحت بیارو
میدانيد .با چيین داوری سودانگاران  ،غال
تعارض است .پ

ارزشها و ا کاام دديای باا مصالحت فارد در

ناگزدر ددن نیز بادد در فراديد «اصالح دديی» ،دنیوی شاود تاا برآورناد

مصلحت فرد و دامع باشد .از سوی ددگر ،اهمیت مصلحت در کومت دديای و دادگاا
والدتفقی ه ناظر بر بحرا های دنیای معاصر و مقتضیات دهانی هيونی اسات ،ددادگاهی

مقال پژوهشی :معرفی ارها دهتسازالگوی راهبردی ادار امور مجمع تشخیص مصلحت نظام مبتيی بر انددش های امام مامي ای (مدظل العالی)

ددگر سخن مجمع مأموردتهای اصلی مود شامل ل امتال

مجل

و شاورای نگهباا ،

بود ه فق سیاسی شیع ب نوهی بر آ پافشاری هرد است (مساروپيا  .)1 :1631 ،هرچياد در
معيای مصلحت و تعرد

آ اتیاقنظری ودود ندارد ،اما برمی از فقهای شیع در تعردا

مصلحت آورد اند ه مصلحت هبارت است از آنچ ه با مقاصد انسا در امور دنیاوی داا
امروی دا هر دو موافق بود و نتیج آ ب دست آورد ميیعت دا دفاع ضارری باشاد .باا
ودود امتال

نظر ،نقط اشتراک در تعرد

مصلحت ادن است ها در معياای آ ها با

ديب «دنیوی» تود شد است و ه ب ديب «امروی» .در دك تعرد

داامع از مصالحت

در امور کومتی میتوا گیت؛ مصلحت تدبیری است ه دولت اسالمی ب ميظاور رهادات
ميافع معيوی و مادی دامع اسالمی در راستای اهدا

شارع مقادس اتخااذ مایهياد .اماام
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ممیيی

(رضوا

اهلل) ،دولت اسالمی را مقدم واد

ضروری میشمارد و ب ادن موضوع اشاار

دارد ه اگر کومت اسالمی تشکیل نشود ،بسایاری از ا کاام و فاراد
می شود .ب همین دلیل دولت اسالمی و یظ آ از اودا
ا کام مود

هباادی تعطیال

وادباات اسات و اگار ادارای

وهن نظام اسالمی شود ،یظ نظام باالتردن مصلحت است و بادد مقدم شود

و آ ا کام تعطیل شوند (مسروپيا  ،پیشین .)132-135 ،ب هيگام تدودن قانو اساسی ،اهمیات
فصليام هلمی مطالعات بینرشت ای دانش راهبردی ،سال دازده  ،شمار  ،22بهار 1211

شرع و قانو اساسی بر مصوبات مجل  ،بدو تصور همتردن اشکال ،پیشبیيی شد بود و
در رابط طولی مجل

هیچ راهی دز تبعیت از نظر شاورای

و شورای نگهبا  ،برای مجل

بارای تشاخیص مصاالح و

نگهبا باقی نمیماند .ب ادن ترتی  ،هرچيد ه دسات مجلا

مقتضیات هشور در امار تادودن قاانو با از باود ،اماا در درداا همال ،با مااطر اهاالم
مخالیتهای مکرر شورای نگهبا با مصوبات مجل  ،ب دلیال مخالیات آ هاا باا شارع و
اصرار مجل

بر ضرورت ادن مصوبات ،ادن دو نهاد قانونی در همال رو در روی دکاددگر

قرار گرفتيد .ب هبارت بهتر «مصالح نظام» در مقابل «موازدن شرهی» ب نحاو قابال تاودهی
مودنمادی نمود .اولین بازتاب سازند برای ل امتال

و شورای نگهبا  ،موضوع

مجل

ا کام اولی و ثانود بود ه نزد امام ممیيی (ر ) مطرح گرددد .در سال  1631رداست مجل
شورای اسالمی وقت ،در مصو

اراضی شهری ،با ذهر اديک بعضی از قوانین مصوب با

لحاظ تيظیمات هل امور و ضرورت یظ مصالح دا دفع میاسدی است ه بر س
ثانود ب طور موقت بادد ادرا گردد ،از مقام رهبری هس
 1631/3/11ب مرات

تکلیا

ا کاام

نماود .در پاساخ ماور

مذهور آمد است( :هاشمی« )563 :1632 ،آنچ در یظ نظاام دمهاوری

اسالمی ادرا دمالت دارد ه فعل دا ترک فعل آ مود

اماتالل نظاام مایشاود .پا

تشخیص موضوع ب وسیل اهثردت دوسوم وهالی مجل

شاورای اساالمی باا تصاردح با

موقتی بود آ مادام ه موضوع محقق است و پ
در تصود

از

از رفع موضوع مودب مود لغاو شاود»

و ادرای آ مجازند .ب ادن ترتی  ،دست مجل

شورای اسالمی در ادن قبیال

مسائل باز شد .از آنجا ه ادام ادن امر ،دامع نوپای اسالمی را دچار بحرا ها و معضاالت
ددگری می نمود ،فرما تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام ب هيوا مردع ل اماتال
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مجل

و شورای نگهبا از سوی امام صادر گرددد.



برمی هشورها ه متياظر شورای نگهبا در هم نظاام هاای سیاسای دارای قاانو اساسای
هستيد ه ب ميظور یاظت از اصول مود ساازوهارهادی را پایشبیيای مایهيياد تاا قاانو
اساسی مورد غیلت قرار نگیرد و از مسیر اصالی ماارج نشاود ،ساامتار مجماع تشاخیص
مصلحت نظام سابق ای ب میهوم قوقی آ در سادر نظامهای قوقی دنیا ندارد و تأسای
آ ب طور هامل برماست از میاهی مخاتص نظاام اساالمی ادارا اسات (لطیای )231 :1611،و
برمی وظاد

آ در قوانین اساسی هشورهای مختل

در اوز تعیاین مصاالح و ادارای
سايا ترسای شاد

سیاست های هلی در نهادهای متيوهی در وز رئی دمهور تا مجلا

است با تود ب وظادیی ه برای مجمع تشاخیص مصالحت نظاام شامرد شاد و باا
هيادت ب آنک مجمع تشخیص مصالحت نظاام در دنیاا نمونا ای مشااب نادارد و مجماع،
مجل

سيا ،شورای قانو اساسی دا دادگا قانو اساسی نیست ها ساامتار آ هاا بررسای

شود ،ب ناگزدر ب بررسی مجمع در سامتار چيد هشور پردامت میشود.
 .0فرانسه
در فرانس ه دارای نظام نیم رداستی است ،پارلما از دو مجلا
میگردد

(مرهز پژوهشهاای مجلا

رئی دمهور میتواند پ

ملای و سايا تشاکیل

 .)2-5 :1636مطاابق اصال دوازدها قاانو اساسای فرانسا ،

از مشورت با نخستوزدر و رؤسای مجلساین ،مجلا

ملای را

مقال پژوهشی :معرفی ارها دهتسازالگوی راهبردی ادار امور مجمع تشخیص مصلحت نظام مبتيی بر انددش های امام مامي ای (مدظل العالی)

ب رغ ودود تجرب نهادهادی مانيد شورای قانو اساسای داا دادگاا قاانو اساسای در

ميحل نمادد .در نظام قوقی فرانس  ،س راهکار برای گردز از بانبسات تعاارض میاا دو
مجل

پیشبیيی شد است -1 :تشکیل همیسیونی متشکل از نماديدگا دو مجلا  ،تاا باا

تشردك مساهی ب را ل مرضیالطرفین نائل شوند -2.دمالت هیئت دولت و هسا
نهادی از مجل

نظار

ملی -6.مطابق اصل  11قانو اساسی فرانس  ،روش ددگاری ها در ماوارد

بسیار مه و برای تشخیص مصلحت و ميافع هشور ب هار بست میشاود،اساتیاد از روش
هم پرسی (رفرانادوم) اسات .ابتکاار همال بارای اردااع امار با هما پرسای ،در امتیاار
رئی دمهور میباشد (هلیاهبری)52:1633،؛ درنتیج
در موارد امتال

بین قوا با رئی دمهور است.

ل معضالت نظام دا تعیین مصالح هشور
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 .4انگليس
قانو پارلما مصوب سال  1121میالدی بیا می هيد ه اگر الدح ای در مجل
رد شد ،در صورتی ه مجل

هوام در نشست سال آتی هماا میااد را تصاود

اهیاا
هياد ،با

صورت مودهار ب قانو تبددل میشود؛ دولت هر س قو را زدر نظار دارد و دادادی باین
قوای مجردا  ،مقييا و قضاائی وداود نادارد .قادرت سیاسای در دسات نخساتوزدار و
فصليام هلمی مطالعات بینرشت ای دانش راهبردی ،سال دازده  ،شمار  ،22بهار 1211

هیئتوزدرا متمرهز است .نخستوزدر رئی

دولت است .سیاستگذاری در یط امتیاار

نخستوزدر و هابیي قرار دارد ،نخستوزدر قادر ب هيترل قانو گذاری میباشاد و با ادان
ق اهمیت مجل

ترتی

مصوبات مجل

اهماال مایگاردد (هطاار .)21 :1633،در انگلای

هوام را ه مال

قوق اساسی باشد ،تصود

نمیهييد

مجلا
(هما

لردهاا

.)53 :

 .2امريكا
در اداالت متحد آمردکا نظام کومتی فدرال و مره

از  51ادالات اسات .قادرت باین

دولت فدرال و ادالت تقسی شد است .س قو مجزا هستيد .برای اديک دکی از قوا ،قاوای
ددگری را تحتالشعاع قرار ندهد ،نظام «هيترل و موازنا » با وداود آماد ،مجلا

هيتارل

بوددا را دارد و از تخصاایص بوددا ماادنظر رئای دمهاور مایتوانااد مااودداری هيااد،
رئی دمهور اگر قانونی را امضا نکيد ،آ قانو اهتبار نمیدابد .شکل و ساامتار قادرت و
کومت ب گون ای است ه امکا تجمع قدرت در دك نهاد و سپ
هال برای تمامی نهادها در وز های مختل

صدور سیاساتهاای

ودود ندارد ،هرص سیاستگذاری متکثار و

در چيد نهااد و اوز پراهياد اسات (پاالوج .)131 :1611،قاانو اساسای آمردکاا ،هيگار را
هالیتردن و تيها نهاد قانو گذاری میشياسد ه بار قاو مجردا نظاارت دارد .طارحهاای
مصوب هيگر و نیز درح و تعددل برنام های میا مدت و بليدمدت دولت ب هيوا دلو ای
از مدامل ا قااو مقيي ا در تيظاای سیاسااتگااذاریهااای همااومی اساات

(و

یااد.)113 :1636 ،

همیس ایو هااای هيگاار بااا تاادودن طاارحهااای مختل ا  ،مشااارهت مسااتقیمی در فرآديااد
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سیاست گذاری همومی دارد .هيگر دارای ودژگی ممتاز «هدم تمرهاز» اسات .هيگار از دو
مجل

نماديدگا و سيا تشکیل شد است .ازدمل دالدل دومجلسی بود  ،انددشا هيتارل



قدرت گرفت میشود (امجد  .)111-211 :1633در آمردکا قضات دداوا هاالی ،قاوانین مصاوب
هيگر را با قانو اساسی تطبیق میدهيد و همچيین مطابقات قاوانین اساسای ادااالت را باا
قانو اساسی و قوانین هادی دولت فدرال هيترل و نظارت میهييد و نهااد بالمياازع اافظ
قانو اساسی است (هلیاهبری .)52:1633،ددوا هالی آمردکا متشکل از نُا قاضای ،هاالیتاردن
نهاد قضادی در ادان هشاور و مرداع تیسایر قاانو اساسای اسات .تصامیمات دداوا در
مصو

مغادرت با قانو اساسی قطعی و غیر قابل تغییر است ( میدینیا.)25 :1632 ،

در مورد مقادس مجل

سيا با مجمع تشخیص مصلحت ،ب رغ ودو تشاب ضعی

برمی از موارد بین مجمع تشخیص و مجل
نظامها ،ب معيای واقعی هلم  ،مجل

سيا ،ولی مجل

سيا دا مجل

در

دوم در ددگار

قاانو گاذاری اسات .در االیها مجماع تشاخیص

مصلحت ،در اصل فاقد چيین صال یتی است و صال یت هام تدودن هلی قوانین مورد نیاز
دامع ا  ،در انحصااار مجل ا

قاارار دارد .تاای تعیااین سیاسااتهااای هلاای نظااام نیااز از

صال یتهای مجمع تشخیص مصلحت نیست .مطابق بيد داك اصال  111قاانو اساسای،
تعیین سیاست های هلی نظام از صال یت هاای مقاام رهباری اسات؛ اماا مقاام رهباری در
قیقت پ
مجمع برهک

از گرفتن نظرات مشورتی ،ادن سیاستها را ابالغ میهيد .همچياین مصاوبات
مصوبات مجل

دائ و ثابت نیست و موقت بود امار در مجماع ،بهتاردن

دلیل بر ادن است ه مصوبات مجمع بر اساس «ضرورت» است (شعبانى.)113-113 :1633،

مقال پژوهشی :معرفی ارها دهتسازالگوی راهبردی ادار امور مجمع تشخیص مصلحت نظام مبتيی بر انددش های امام مامي ای (مدظل العالی)

است .در هيگر اهضای مجل

نماديدگا و سيا دکددگر را هيترل میهيياد ،دلاوی تمرهاز

ارکان جهتساز الگوي راهبردي
الگو در فرهيگ لغات فارسی ،متراد

طرح آمد است .الگوی مطلوب ،آدي تماامنماای

ادزای اصلی و همد پددد مورد نظر میباشد و با نشا داد روابط اصلی ادزاء ،وسیل ای
ساد و مياس

برای سیاستگذار ب شمار میرود .مدل دا الگو دك چهارچوب ذهيی است

ه شامل مجموه ای از هياصر و ارتباط بین آ ها است و بارای بیاا داك پدداد با هاار
میرود و امکا پیشبیيی آ را فراه میسازد .هباسزادگاا و تارکزاد معتقدناد الگاوی
انتزاهی از واقعیت و ابزار تبیین و پیشبیيی است و ابزاری بارای معرفای داا توصای

داك
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فرآديد ب شمار میرود

و ترکزاد  .)133 :1631 ،صالح اصایهانی معتقاد اسات الگاو

(هباسزادگا

است ه محدود ها را برای طی نماود مسایر انجاام هاار

«چهارچوبی مشخص و متياس

تعیین هرد و میتواند تمامی فازها ،مرا ل اصلی ،گامهای هار مر لا و فعالیاتهاا را در
مود معرفی نمادد»(صالح اصیهانی .)13:16331،سلمانی مینودسد الگوی راهبردی ،نمون ای ذهيای
و انسجامدافت از ادزا و هياصر تشکیلدهيد دك پددد راهبردی و چگونگی رواباط آ ادازا
فصليام هلمی مطالعات بینرشت ای دانش راهبردی ،سال دازده  ،شمار  ،22بهار 1211

با دکددگر میباشد .الگوی راهبردی چهارچوبی است ها فعالیاتهاای مرباوط با بررسای،
ارزشیابی و انتخاب هوامل راهبردی ،اتخاذ هرگون تدابیر درونای و بیرونای ساازما را بارای
ادرای راهبردها و درنهادت هيترل فعالیاتهاای انجاامشاد در برمایگیارد (سالمانی.)12:1633 ،
تعرد

دك وز را تبیین نمود و هوامل اصلی مؤثر در آ و همچيین روابط بین آ هاا را مشاخص
نمادد .ال در ادام ب تعرد

وا دهتردن هبارت است از:

جدول شماره  :0مجموعه تعاريف واژه دکترين (منبع محقق)
ردیف

مؤلفه مورد

تعریف

تأکيد

1
2

اصول هقید  ،سیاست ،آموز و نظرد .

اصول

6

درس گیتن و تعلی داد .

آموز

(آندر )611 :1633،

قواهد بيیادی

(هالیيز)211 :1636،

3
تعرد

و آدین.

نشاني

مکت

5



محورهای س گان دهتساز الگوی راهبردی پردامت میشود:

دکترين :در ددول شمار  1مجموه تعارد

2
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هملیاتی الگو هبارت است از مدلی ه فرآديد گام ب گام تادودن ادار اماور راهباردی

قواهااد بيیااادی هاادادتهييااد هملیااات در پشااتیبانی از
سیاستهای سطوح مختل .
مجموه اصول و هقادد دديای داا هلمای داا فقهای ها
ميسوب ب دکی از دانشميدا و دا مکت

ماصی.

دددگا  ،بیانی  ،اصول ،مطمشی ،چگونگی همل ،راهيماا،
روش و د ها هيوا ددگر تعرد

گرددد است.

اصول

(دهقا )23 :1652،
(طلوهی)253 :1632،

مبادی فلسیی،
آموزشی و دديی

(صلیبا)11 :1631،

چگونگی همل،

(هبداهللمانی،

راهيما

)62:1636

هملیاتی دهتردن :اصول و قواهد اساسی مبتيی بر انددش مقام معظ رهبری ه ب هيوا چتری برای ادار امور
مجمع است.



جدول شماره  :4مجموعه تعاريف واژه اهداف (منبع محقق)
ردیف
1
2

تعریف
بیا نتادج مورد انتظار در محدود زمانی ما
معین.

و با هزدي ای

نتیج نهادی فعالیتهای برنام ردزیشد است.

مؤلفه مورد تأکيد
نتادج مورد انتظار،
زما  ،هزدي
نتیج

تعرد

رضائیا 112:1632،
سن
بیگی221:1611،

هد ها اساس تعیین فعالیاتهاادی هساتيد ها باداد انجاام
بگیرد و ب ادجاد ضوابطی ه بارای ارزداابی همای و هییای
فعالیتها الزم است ،همك میهييد.
هملیاتی اهدا در ادن تحقیق :غادتها و نتادج مورد انتظار از ادار امور مجمع تشخیص مصلحت نظام در
دمهوری اسالمی ادرا بر اساس انددش مقام معظ رهبری (مدظل العالی)
اساس تعیین
فعالیت ،ضوابط

6

نشاني

سياستها :در ددول شمار  6مجموه تعارد

هرد زاد :1636،
111

وا سیاستها هبارت است از:

جدول شماره  :2مجموعه تعاريف واژه سياستها (منبع محقق)
ردیف

تعریف

مؤلفه مورد
تأکيد

نشاني

سیاست گذاری هماومی با فعالیاتهاای کومات و مقاصاد
1
برانگیزند ادن فعالیتها اشار میهيد.
هک العملی ب تقاضاها بارای ال مشاکالت و بحارا هاای
اشتردا 23 :1633 ،
ل مشکالت
2
سیاسی ،ادتماهی و اداری.
تصمیمات،
راهيمای همل در تعیاین اولوداتهاا و معاین هارد بادادها و
درور12 :1113 ،1
تعهدات و
نباددها هستيد و مطوط هلی در فعالیتهاا و اقادامات بخاش
6
اقدامات
همومی است.
سیاستگذاری همومی آ چیزی اسات ها کومات تصامی
دای1 :2111،
تصمیمات
2
میگیرد انجام دهد دا هيار بگذارد.
الوانی و
تصمیمی است ه در قبال دك مشکل همومی اتخاذ میشود و
اقدامات هدفميد،
شرد زاد :1635 ،
فرآديدی است ه از زما ا ساس مشکل شروع میشود و با
5
مشکل
2
ارزدابی ادرا میرسد؛ بيابرادن فقط اتخاذ تصمی نیست.
پیرس و رابیيسو ،
ل مسئل و
رهيمودهادی مدو برای راهيمادی ،تیکار ،تصامی و اقادامات
3
52 :1633
اقتضائات محیط
مددرا و فرودستا آ ها در ادرای استراتژی سازما .
اهمال هدفميدی ه ب وسیل بازدگر دا باازدگرانی در رابطا باا بازدگرا  ،پادداری،
آديد نگری و
الوانی25 :1633،
دك موضوع دنبال شد و از مه تردن ودژگیهای آ پاداداری،
3
واقعبیيی
آديد نگری ،واقعبیيی و نمادانگری است.
تعرد هملیاتی سیاستها در ادن تحقیق :مجموه ای از اقدامات ،باددها ،نباددها و قوانین برای ادار امور مجمع
تشخیص مصلحت نظام بر اساس انددش مقام معظ رهبری (مدظل العالی) برای تحقق اهدا الگوی راهبردی.
تصمیمات

برهلن21 :12112 ،

اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

مقال پژوهشی :معرفی ارها دهتسازالگوی راهبردی ادار امور مجمع تشخیص مصلحت نظام مبتيی بر انددش های امام مامي ای (مدظل العالی)

اهداف :ددول شمار  2مجموه تعارد

وا اهدا

هبارت است از:

663

1. Dror




انديشهها ،آرا ،نظرات ،تدابير و ابالغيههاي امام خامنهاي
مقام معظ رهبری در مصو

(مدظلهالعالي)

اهمیت و نقش مجمع تشخیص مصلحت نظاام تادابیر،

ابالغی ها ،اوامر و بیاناتی متعدد ادراد نمود اند ه با بررسی در نرمافزار والدات و اساتخراج
هلی موارد ،درنهادت نمون هدگذاری باز آ ها ب صورت ددول زدر میباشيد:

فصليام هلمی مطالعات بینرشت ای دانش راهبردی ،سال دازده  ،شمار  ،22بهار 1211

جدول شماره  :2نمونه کدگذاري باز ارکان سهگانه دکترين ،اهداف و سياستها در انديشه ،تدابير و
ابالغيههاي امام خامنهاي (منبع محقق)
کد

216

جمله

مفهوم

آنچ ادن مجمع و اصل مربوط ب آ در قانو اساسای

پودادی و

تضمین میهيد ،هبارت از پودادی و بن بسات شاکيی و

بنبستشکيی

گر گشادی از دكساو و ثباات سیاساتهاای نظاام از

و ثبات

سوی ددگر است ،هر دو نیازهای اساسی ادن هشاور و

سیاستهای

ادن نظام است.

نظام

تاریخ و منبع

بعد

بیانات مور
1631/1/13
در دددار

دهتردن

اهضای مجمع

الگوی مفهومي
با تود ب توضیحات ارائ شد در ادبیات تحقیق و با تود ب ماهیت هییی تحقیق و باا
استیاد از نظرد مبيادی برای استخراج میاهی  ،زدرمؤلی ها و مؤلی ها ،همالم الگوی میهاومی
ه در ادن بخش ارائ می گردد ،چهارچوب اولی هياصر الگو مواهد باود .بار ادان اسااس،
آنچ در شکل  1ب هيوا الگوی میهومی ارائ شد است ،سامتاری اولی و مقدماتی داشات ،
سپ
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نهادی میگردد.



روششناسي تحقيق
ادن تحقیق از نوع هاربردی -توسع ای است؛ چراها داناش ضاميی و پيهاا را درباار
ارها دهتساز الگوی راهبردی ادار امور مجمع تشخیص مصلحت نظام مطابق انددشا و

مقال پژوهشی :معرفی ارها دهتسازالگوی راهبردی ادار امور مجمع تشخیص مصلحت نظام مبتيی بر انددش های امام مامي ای (مدظل العالی)

شكل  :0الگوي مفهومي کارويژههاي مجمع تشخيص مصلحت نظام (محقق)

تدابیر امام مامي ای (مدظل العاالی) مدو میهيد و توسع میدهد و نتادج هارهردی ادان تحقیاق
در وز مددردت راهبردی با تدودن دانش ضميی و ارائ الگوی راهبردی مجمع تشاخیص
مصلحت نظام در دمهوری اسالمی ادرا استیاد مایشاود .در ادان تحقیاق ،از روشهاای
متيوع هییی نظیر تحلیل محتوا و نظرد پردازی ب روش مبيادی (رودش نظرد ها) باا اساتیاد
از نرمافزار آثار امام مامي ای (مدظل العاالی) بهر گرفت شد اسات .دامعا آمااری ادان تحقیاق
شامل اسياد و مدارک مرباوط با موضاوع تحقیاق ازدملا آثاار ،مکتوباات ،بیاناات اماام
مامي ای(مدظل العاالی) میباشد ه بدو نمون گیری و ب صورت تمامشماری است .مسایر هلای
طیشد از بُعد روشی در شکل  2ارائ شد است.
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مرحله شناسايي
(استفاده از نظريه مبنايي)

شناسايي

انديشه و رويكرد
امام خامنهاي

مؤلفههاي جهت
ساز
کدگذاري

کدگذاري
انتخابي

کدگذاري باز

محوري

فصليام هلمی مطالعات بینرشت ای دانش راهبردی ،سال دازده  ،شمار  ،22بهار 1211

شكل  :4مراحل روشي تحقيق (محقق)

روش هییی مورد استیاد در ادن تحقیق نظرد مبيادی( 1داد بيیاد) اسات .در ادان روش،
فرآديد سامت داك الگاو داا طرا ای داك نظردا مساتيد و مادو  ،از طرداق گاردآوری
سازما دافت داد ها و تحلیل استقرادی مجموه داد های گردآوریشد  ،ب ميظور پاسخگودی
ب پرسشهای نودن ،در زمیي هادی ه فاقد مبانی نظری هافی برای تدودن هرگون فرضی و
آزمو است ،صورت میگیرد

(ميصوردا

 .)5 :1633 ،وا «گراندد» 2در «نظرد مبيادی دا گرانادد

تئوری» نشا گر آ است ه هر الگو دا نظرد ای ه بر اساس ادن روش تدودن میشود ،بار
زمیي ای مستيد از داد های واقعی بيیاد نهاد شد است

(مهرابی و همکاارا

 .)1611 ،پاول 6معتقاد

است ادن روش ،نظرد ها ،میاهی و قضادا را طی داك فرآدياد مايظ  ،با داای اساتيتاج از
پیشفرضهای قبلی سادر پژوهشها دا چهارچوبهای نظری موداود ،با طاور مساتقی از
داد ها هش

می هيد .ادن روشِ نسبتام دددد ن بر مبيای نظر شخصی پژوهشگر ه درواقاع

بر اساس داد های گردآوریشد از محیط و در شرادط واقعای تادودن مایشاود (.)33 :1111
برای تجزد وتحلیل داد های هییی س اقادام هلای الزم اسات )1 :آمااد ساازی داد هاا؛ )2
مطالع دقیق داد ها؛  )6ادجاد طبقات .مجموه ادن مرا ل ميجر با مارد هارد  ،مقادسا ،
میهومسازی ،ادغام و طبق بيدی چيدبار داد ها از هدها تا مؤلی ها دا مقول ها میگردد .ادان
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
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1. Grounded Theory
2. Grounded
3. Powell



محوری و هدگذاری انتخابی است (سید دواددن و اسییدانی.)62 ،1631 ،
طبیعی است ادن تحقیق نیز مانيد هار تحقیاق هلمای ددگار با اهتبارسايجی نیااز دارد.
دانادیفرد دربار اهتبارسيجی در تحقیق داد بيیاد معتقد است ه در نظرد پردازی داد بيیااد،
اهتبارسيجی بخشی فعال از فرآديد پژوهش است .برای مثال ،در مالل روال تطبیاق مساتمر
در هدگذاری باز ،پژوهشگر بین داد ها و اطالهات و مقول های در ال ظهور ،هثرت ادجاد
میهيد .همین فرآديد امتحا هرد داد ها در برابر مقول ها ،در مر لا هدگاذاری محاوری
روی میدهد .پژوهشگر پرسشهادی مطرح میهيد ه مقول ها را ربط میدهاد و ساپ
بین داد ها برگشت و ب دنبال مدرک ،پیشامد و وقادع میگردد .پ

با

از تادودن داك نظردا ،

نظرد پرداز داد بيیاد فرآديد را ب وسیل مقادسا آ باا فرآديادهای موداودی ها در پیشایي
تخصصی او دافت میشود ،اهتبارسايجی مایهياد .ارزداابی روادای نتاادج تحقیاق ،بعاد از
دمعبيدی قضی های تحقیق و ارائ قضی هلی ب ادن صورت انجاام مایگیارد ها میااهی ،
مقول ها و ابعاد ب ترتی

ب همك هدهای ب دستآمد  ،اصل از مرا ل س گان هدگذاری،

باز ،محوری و انتخابی ،مشخص شد اند ه در نظرد پردازی داد بيیاد ،مود نوهی اهتباار و
روادیبخشی ب تحقیق ب شمار میرود (دانادیفرد و امامی .)33 ،1633 :همچيین پژوهشگر اصل
هار گردآوری اسيادی را ه در قال
هرد بود ،با گرو تمرهز و مره

هدگذاریها و چهارچوب اولی الگوی راهباردی تهیا
از س نیر از اساتید مطلع در میا گذاشت و آنا نیاز با

بررسی دافت ها و اظهار نظر در مورد آ ها پردامتيد .در مر ل بعد نیز در قال

مقال پژوهشی :معرفی ارها دهتسازالگوی راهبردی ادار امور مجمع تشخیص مصلحت نظام مبتيی بر انددش های امام مامي ای (مدظل العالی)

هار شامل مرا ل هدگذاری ،میهومسازی و مؤلی سازی طی فرآديد هدگذاری باز ،هدگذاری

گرو توافق

شامل اهضای گرو تمرهز و تيی چيد از اساتید دامع مبرگی و مسلط با محتاوا و روش،
مطال

مورد بررسی بیشتر قرار گرفت شد.

یافتههای تحقيق و تجزیهوتحليل آنها
متنهاوی در بیانات و آثار و مکتوبات آدتاهلل ماميا ای (مدظلا العاالی) باا دساتوداو در
نرمافزار ددو والدت (تا زما تهی تحقیق) نشا میدهد رهبر معظا انقاالب درمجماوع
 1231مرتب ب طور مستقی ب هبارت مصلحت و  622باار با مجماع تشاخیص مصالحت
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اشار هرد اناد .مجماوع هلماات اساتیاد شاد در ماورد مصالحت و هلماات نزدداك آ
هبارتاند از:
 .1مصلحت و هلمات ه مانواد ازدمل مصالح ،مصلحت ،درمجموع  1231بار.
.2

یظ نظام و ه مانواد آ درمجموع .1122

 .6سیاستهای هلی و هلمات ه مانواد آ درمجموع  1112بار.
فصليام هلمی مطالعات بینرشت ای دانش راهبردی ،سال دازده  ،شمار  ،22بهار 1211

مجل

 .2تشخیص امتال

و شورای نگهبا و هلمات متراد

 333بار.

 .5مجمع و مجمع تشخیص مصلحت نظام  623بار.
 .3نظارت مجمع  22بار.
 .3مشاور مجمع تشخیص ب رهبری هشت بار.
 .3معضل و هلمات متراد

و ه مانواد آ ازدمل معضالت نظام درمجموع دو بار.

جدول  :5موارد مستخرجه از بيانات و مكتوبات امام خامنهاي (منبع محقق)
کلمه

ردیف

تعداد

ردیف

1

مصلحت

215

3

2

مصالح

611

3

23

1

6

مصالح

تزا

2

یظ نظام

5

مصلحت نظام

3

مجمع (تشخیص)
مصلحت نظام

11 1122
223

11

622

12

تعداد

کلمه
سیاستهای هلی (نظام)
تشاااخیص اماااتال

مجلااا

1112
و

شورای نگهبا
نظارت مجمع تشخیص بر ادارای
سیاستها

333
22

مشاور مجمع تشخیص ب رهبری

3

معضل (معضالت) نظام

2

نتادج اصل از مجموه هدگذاریهای روش مبياادی ،اساتخراج ميظوما ای از هادهای
محوری دا مؤلی مجمع هامل بن بست شکيی و ارتقادهياد هاارادی نظاام ،شاأ مستشااری
مجمع برای رهبری ،لزوم نظارت بر سیاستها ،هارادی مجمع با ارتقای ظرفیت هارشياسای،
تود اهضا ب ظرافت تشاخیص مصالحت ،چاابکی دبیرمانا و داددت اهضاا و تادودن
سیاستهای هلی متياس
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نیازهای هشور بود است:



ابالغيههاي امام خامنهاي (منبع محقق)
شناسه

کدها
215+212+216

361

+213+213+
211
222+226+221

321

+223+223+
651+223
231+632+631

356

236+233+

مفاهيم

مقوله

پودادی و بن بست شکيی مجمع +بنبستشکيی مجماع

مجمع هامل

و افاازادش هااارادی نظااام +باانبسااتشااکيی مجمااع+

بنبستشکيی و

باااانبسااااتشااااکيی مجمااااع و ثباااااتدهيااااد

ارتقادهيد هارادی

سیاستها+تسهیلگر رهت رو ب دلوی نظام

بعد

دهتردن

نظام

مجمع مستشار رهبری +شاأ مشاورتی مجماع بارای
رهبری +شأ مستشار رهبری مجماع  +مجماع مظهار

شأ مستشاری

انسجام و ه افزادی نظام  +مجمع دادگا رفیع +مظهار

مجمع برای رهبری

اهدا

مرد دمعی+تدارک سیاستها ب هيوا هيدس نظام
فعال بود اهضای مجمع +تأهیاد با اهضاا در دادی
گرفتن هار مجمع +پرهیاز مجماع از ديااحبيادیهاا+
تدودن مستيدات مصوبات مجمع

چابکی دبیرمان و

سیاست

دددت اهضا

ها
(مدظلا العاالی)

و درنهادت هدگذاری انتخابی مصلحت در آرا و نظرات مقاام معظا رهباری
هبارت است از:

جدول  :9کدگذاري انتخابي مجمع تشخيص مصلحت نظام در آرا و نظرات مقام معظم رهبري
(ميبع محقق)
مؤلفهها

شناسه

قضيه

ابعاد

مجمااع مستشااار ظرفیااتساااز
111

مجمع هامل افزادش هارادی نظام با بنبستشکيی

دکترين

کمرانی در کومت اسالمی باا

مقال پژوهشی :معرفی ارها دهتسازالگوی راهبردی ادار امور مجمع تشخیص مصلحت نظام مبتيی بر انددش های امام مامي ای (مدظل العالی)

جدول  :1نمونه کدگذاري محوري ارکان سهگانه دکترين ،اهداف و سياستها در انديشه ،تدابير و

اصل مصلحت
111
112

مجمع مستشار رهبری  +مجمع دادگا رفیع و هصاار

مجمااع نهاااد مسااتقل در ا ااراز

ادتهاد و تجرب و مظهر انسجام و ه افزادی نظام
تشااخیص مصاالحت در امااتال

مجلاا

و شااورای

اهداف

نگهبا

116

نظارت مجمع

121

هارادی مجمع با تقودت هارشياسی و چابکی سامتار

122

دددت اهضا

مصاالحت و مستشااار رهبااری در
سیاست و معضال بارای هاارادی
نظام
هاااارادی مجماااع باااا ارتقاااای

سياستها

هارشياساای و چااابکی سااامتار و
دددت اهضا
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ارها دهت ساز الگوی راهبردی استخرادی از دافت های تحقیق ه در ددول زدر ارائا
شد است ،از طردق نشا داد مجموه ای از هياصر مرتبط با ه و نوع ارتباط میا آ هاا،
اصل و اساس پددد مورد نظر و روابط میا ادزای آ را توصی

میهياد و درک ماهیات

روابط و تأثیرات هياصر بر ه را ممکن میسازد و هالو بر تسهیل ادار اماور ،رهادات آ
میتواند از بروز انحرا

در فعالیت ادن نهاد دلوگیری میهيد .هما گونا ها در شاکل 6

فصليام هلمی مطالعات بینرشت ای دانش راهبردی ،سال دازده  ،شمار  ،22بهار 1211

نشا داد شد است ،هست درونای الگاوی راهباردی ابعااد سا گانا دهتاردن ،اهادا
سیاستگذاری را تعیین میهيد.
جدول شماره  :9ابعاد ،مؤلفهها و شاخصهاي ارکان جهتساز الگوي راهبردي اداره امور مجمع
تشخيص (منبع محقق)
محور

مؤلفهها

مدیریتي

شاخصها
پودادی و بنبستشکيی و گر گشادی مجماع ،افازادش قادرت تحارک

دهتردن

مجمع ارتقادهنده کارايي
نظام با بنبستشكني

نظام با بنبستشکيی ،مجمع وسیل پودادی بانبساتشاکيی و تحارک
دائم ای نظااام ،باانبسااتشااکيی مجمااع و ثباااتدهيااد سیاسااتهااا،
بنبستشکيی و پودادی و تثبیت انضباط هلی نظام ،همك ب
ب دلوی نظام ،بنبستشکيی مجمع مود
تدودن سیاستهای هلی متياس

رهات رو

پودادی همیشگی نظام

نیازهاای هشاور ،مها تاردن هاار

هدف مستشاري:

مجمع فراه هرد سیاستها ،تود ب زما میید ادن سیاستهاا و

مجمع مستشااري عاالي

در هین انعطا پذدری ،ثبات سیاستها ،تدارک سیاستها ب هياوا

رهبري

هيدس اساسی نظام و قوای س گان  ،شاأ هیئات مستشااری هاالی
رهبری مجمع تود مجمع ب مصوصیات معضل
مصاالحت در اال امااتال مجلاا

اهدا

و شااورای نگهبااا  ،تشااخیص

هدف مستقل:

مصلحت ،تشخیص مصلحت در اماتال مجلا

تشاااخيص مصاااال در

شأ مستشاری مجمع برای رهبری ،مجمع مظهر انساجام و ها افزادای

مجمع

نظام ،مجمع دادگا رفیع تعیینهييد و رهگشاا ،مظهار مارد دمعای و

و شاورای نگهباا ،

دادگاهی بسیار مه  ،شأ هیئت مستشاری هالی رهبری مجمع
نظارت بر اهمال سیاست های مصوب ،لزوم تودا با نظاارت بار
هدف تفويضي :نظارت
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سیاست ها ،لزوم نظارت بر ادارای سیاساتهاا ،ضارورت با باار
نشستن آ در مددردت هشور ،طرا ی سازوهار نظاارت و اساتیاد
از ظرفیت دستگا ها

و


مؤلفهها

مدیریتي

لزوم افزادش هارادی مجمع باا تصاحیح روشهاا ،تکمیال هارهاا و
روشها ،لازوم ارتقاای هارشياسای مجماع ،لازوم ارتقاای هاارادی
مجماع +ها افزادای مرهااز و دبیرمانا مجماع ،تاادودن مسااتيدات
الزام کاارايي مجماع باا

مصوبات مجمع ،لزوم استیاد از فرآورد های هارشياسی دستگا ها،

تقويااات کارشناساااي و

افاازادش هارشياساای ،ارتقااای ظرفیاات هارشياساای ،اسااتیاد از

سیاستها چابكي ساختار












فرآورد های هارشياسی نظام ،مجمع مجموه ای از فکر و ادتهااد و
تجرب لزوم اتصال مجمع ب بدن هارشياسی و فکرهاا و ذهانهاا و
بدن هملی هشور ،چ دستگا های دولتی ،چ بخشهای غیردولتی،
لزوم برمورداری مجمع از دبیرمانا فعاال ،اساتیاد از هارشياسای
هياصر مجرب و صا

نظر ،فعال بود اهضای مجماع و ضاور

ذهن و پیشمطالع هرد  ،تأهیاد با اهضاا در دادی گارفتن هاار
مجمع ،پرهیز مجمع از دياحبيدیها ،تادودن مساتيدات مصاوبات،
لزوم آزادسازی ظرفیتهای اهضا

الزام فعال بودن اعضاا و

پرهیز مجمع از دياحبيدیها در مجمع ،لازوم تعامال دائمای مرهاز

تدوين سياستهاي کلاي

تحقیقات استراتژدك و دبیرمان مجمع ،ضارورت با باار نشساتن

متناسب نيازهاي کشور

اقدامات مجمع در مبادی مددردتی هشور

اولین الد ه مرهز الگو و هست اصلی الگوی راهبردی تلقی میگاردد ،هماا اصاول و
ارزشهای مورد قبول است ه در ادن تحقیق از آ ب هيوا دهتردن داد مایشاود .دهتاردن
درواقع اصول و ارزشهای اهالمی والدتفقی است ها مُحارک و برانگیزناد انددشا هاا،
برنام ها و اقدامها است و در قال

مقال پژوهشی :معرفی ارها دهتسازالگوی راهبردی ادار امور مجمع تشخیص مصلحت نظام مبتيی بر انددش های امام مامي ای (مدظل العالی)

محور

شاخصها

مجمع هامل بانبساتشاکيی و افازادش هاارادی نظاام

دست بيدی میشوند .الد دوم در الگوی اضر نشانگر مجموه اهدافی است ه بار اسااس
نظام ارزشی و هيجارها و مطلوبات دامع دا ب هبارت بهتر دهتردن شکل میگیرند و ماود
مُحرک طرا یهای بعد است ه در قال
بیا شد ،اهدا
اساس هد

سیاستها تبلور میدابيد .بر اساس آنچ پایشتار

ب طور هامل ميطبق بر اصول و ارزشهای پذدرفت شاد باود و بار هماین

مستشاری در قال

مصالح در مجمع و هد

مجمع مستشاری هالی رهباری ،هاد

مساتقل تشاخیص

تیودضای نظاارت دسات بيادی مایشاوند .الدا ساوم از الگاوی

625




راهبردی نشانگر سیاست ها دا مط مشیهادی است ه بر اسااس اصاول ارزشای با ميظاور
دستیابی ب اهدا

بادد مورد تود قرار گیرند .ادن سیاست ها بخش هاای مختلا

وظااد

مددرا در وز های ادرادی سازما را دهت میدهيد .از ادن رو چيا ه مشاهد میشود
سیاستهای استخرادی از داد های پژوهش را میتوا معطو

ب الازام هاارادی مجماع باا

تقودت هارشياسی و چابکی سامتار و الزام برای فعال بود اهضاا و تادودن سیاساتهاای
فصليام هلمی مطالعات بینرشت ای دانش راهبردی ،سال دازده  ،شمار  ،22بهار 1211

هلی متياس

نیازهای هشور دست بيدی هرد.

همااا گونا ها در طاای مرا اال سا گانا هدگااذاری نشااا داد شااد اساات ،ميطااق
هدگذاریهای س گان  ،هش

مؤلی های پيها ارها دهتساز الگو بود است .ادن مؤلی ها

ه درنهادت با هدگذاری انتخابی نمادا شد اند ،در بطن ماود هادهای محاوری داا هماا
هدهادی ه از طبق بيدی هدهای باز (میاهی ) اصل شد اند را ب همرا دارند.

شكل  :2ارکان جهتساز الگوي راهبردي اداره امور مجمع تشخيص مصلحت نظام بر اساس انديشه و
623



رويكرد امام خامنهاي

(مدظلهالعالي)



اصلی ادن پژوهش ارائ ارهاا دهاتسااز الگاوی راهباردی ادار اماور مجماع

هد

تشخیص مصلحت نظام بر اساس انددش و رودکرد امام مامي ای (مدظل العاالی) است ه هبارت
است از:
 .1دهتردن در قال

مجمع ارتقادهيد هارادی نظام با بن بستشکيی می باشاد .با ددگار

سخن مجمع تشخیص با هارهردهای مود در صحي هملی هشور ب تحقاق اصال افازادش
هارادی نظام در مقابل مسائل ،مشکالت نودن و نیازهای دددد کومت دديای در بحبو ا
دنیای پرآشوب امروزی و اهتالی کومت اسالمی در دها میپردازد.
 .2اهدا

ه شامل هد

مستشاری ،هاد

تیودضای اسات .هاد

مساتقل و هاد

مستشاری ،آ دست از هارودژ های مجمع را در برمیگیرد ه مطابق قانو اساسی در آ هاا
مجمع نقش مشاور و مستشار هالی رهبری را بر ههد دارد و ادن نظرات تيها پا

از تأدیاد

رهبری نافذ و قانونی میباشد ،از قبیل همك ب تعیین سیاستهای هلای ،رفاع معضاالت و
نقش آفرديی در شورای بازنگری قانو اساسی ،هد

مستقل آ دست از هارودژ های مجمع

را در برمیگیرد ه مطابق قانو اساسی در آ ها مجماع نقاش نهااد مساتقل را دارد و نظار
مجمع ب مودی مود و بدو نیاز ب تأدید رهبری نافذ و داری و ساری میگردد ها شاامل
تشخیص مصالح در مجمع در رفع امتال

نظر فیمابین مجل

شورای اسالمی و شاورای

نگهبااا و نقااشآفردياای در شااورای موقاات رهبااری اساات .هااد

تیودضاای آ دساات از

مقال پژوهشی :معرفی ارها دهتسازالگوی راهبردی ادار امور مجمع تشخیص مصلحت نظام مبتيی بر انددش های امام مامي ای (مدظل العالی)

نتيجهگيری و پيشنهاد

هارودژ های مجمع را در برمیگیرد ه مطابق قاانو اساسای ،رهباری آ هاا را با مجماع
تیود

هرد است ه ه اهيو نظارت بر سن ادرای سیاساتهاای هلای در ادان دسات

اهدا

دای میگیرد.

 .6سیاست ها ه شامل الزام هارادی مجمع با تقودت هارشياسی و چابکی سامتار و الزام
فعال بود اهضا و تدودن سیاستها بر اساس نیازهای هشور دست بيدی میشوند .در اصال
مجمع برای رسید ب اهدا

مود نیازميد تحقق هرچ بیشتر تادابیر ولایفقیا در تقودات

هارشياسی و فعال بود اهضا دارد ه ادن مه نیازميد سامتاری چابك میباشد.
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بر اساس دافت های تحقیق ،پیشيهادهای زدر بارای دساتانادرهارا ادار اماور مجماع
تشخیص مصلحت نظام و هالق ميدا ب انجام تحقیقات در ادن زمیي ارائ مایشاود .ابتادا
الزم است مسئوال مجمع قبال از هرگونا اقادام ،دهتاردن ،اهادا

و سیاسات هاای اماام

مامي ای (مدظل العالی) را نص العین قرار داد و بر آ اساس اقدام نماديد .باا اساتیاد از نتاادج
ادن تحقیق می توا تصود

و ادارای چياددن سیاسات ادرادای را با سیاساتگاذارا و

فصليام هلمی مطالعات بینرشت ای دانش راهبردی ،سال دازده  ،شمار  ،22بهار 1211

تصمی سازا ادار امور مجمع پیشيهاد داد:
 .1ادجاد و تقودات ساامتار متمرهاز دهات نظاارت راهباردی مجماع و تودا با
برو سپاری و استیاد از ظرفیتهای مودود نظارتی در هشور.
 .2بازنگریهای دور ای در فرآديدها ،روشها و سامتارهای مجمع و مأمورداتهاای
محول ا و اطمیيااا از فعالیااتهااای مجمااع در چهااارچوب تاادابیر مقااام معظ ا
رهبری(مدظل العالی).
 .6بازطرا ی سامتار و تجمیع وا دهای موازی طرا ای ساامتار چاباك ميساج و
رف ای مجمع.
همچيین انتساب مجمع ب والدتفقی  ،ضرورت هوشش در دهت ارتقاای هاارآدی ادان
نهاد و انطباق هلمی آ با مقتضیات نودن را ادتياب ناپذدر مایساازد .باددهی اسات تحقاق
چيین امری در گرو مشارهت وسایع نخبگاا  ،انجاام تحقیقاات ناودن ،طرا ای و تادودن
راهکارهای نو برای مواده با مسائل دددد و بهر گیری از ظرفیت های متيوع هشور اسات.
درنتیج برای تکمیل تحقیقات پیشيهاد میشود انجام مطالعات پیرامو موضاوهات زدار در
دستور هار قرار گیرد:
 .1طرا ی و تقودت فرآديدهای نظارت بر ادرا و چش انداز ب دهت ضرورت ب بار
نشستن سیاستهای هلی در مددردت هشور.
 .2طرا ی فرآديدهای ه افزادی ارها مجمع ب صورت دك پیکر وا د.
 .6طرا ی و تقودت فرآديدهای تعامل با دستگا های نظاام دهات ا صاای نیازهاای
سیاستی هشور.
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الف .فارسي


ارسطا ،محمددواد ،)1631( ،تشخيص مصلحت نظام از ديدگاه فقهي  -حقوقي ،تهرا  ،مؤسس فرهيگای
دانش و انددش معاصر.



اشتردا  ،هیومرث ،)1633( ،بازتعريف نقش نهادهاي سياستگذار در جمهوري اسالمي ايران ،همیسایو
تلییق و هماهيگی و موارد ما



دبیرمان مجمع تشخیص مصلحت نظام.

الوانی ،سید مهدی و شرد زاد  ،فتاح ،)1635( ،فرآيند خطمشي گذاري عمومي ،چاا

چهاارم ،تهارا ،

دانشگا هالم طباطبادی.


الوانی ،سید مهدی ،)1633( ،تصميمگيري و تعيين خطمشي دولتي ،چا



امااام مامياا ای (مدظلاا العااالی) ،مجموهاا بیانااات و آثااار از ناارمافاازار ااددو والداات و نیااز در



www.khamenei.ir
امجد ،محمد ،)1633( ،سياست و حكومت در ايالت متحده ،چا



پالوج ،مجتبی ،)1611( ،رساله طراحي الگوي مناسب براي تدوين سياستهااي کلاي نظاام جمهاوري

دوازده  ،تهرا  ،سمت.

پيج  ،تهرا  ،سمت.

اسالمي ايران دانشگاه عالي دفاعي ملي ،تهرا .


پیرس و رابیيسو  ،)1633( ،برنامهريزي و مديريت استراتژيك ،تردم ساهراب ملیلای شاورديی ،چاا
اول ،تهرا  ،انتشارات دادوار هتاب.




میدی نیا ،سین ،)1632( ،اياالتمتحده آمريكا ،دفتر مطالعات سیاسی و بینالمللی ،تهرا  ،چا

اول.

مسروپيا  ،هبدالحسین ،)1631( ،گفتمان مصلحت در پرتو شريعت و حكومات ،قا  ،مؤسسا فرهيگاى
دانش و انددش معاصر.



دانادیفرد ،سن و امامی ،سید مجتبی ،)1633( ،استراتژیهاای پاژوهش هییای :تاأملی بار نظردا پاردازی
داد بيیاد .انديشه مديريت ،سال اول ،شمار دوم.



دهقا  ،هاو  ،)1652( ،تولستوي ،لئون؛ هنر چيست؟ ،تهرا  ،امیرهبیر.



دهقا چکامی ،مید ،)1633( ،رسال دهتاری جايگاه مصلحت در قانونگذاري کيفري در ايران ،تهارا ،

مقال پژوهشی :معرفی ارها دهتسازالگوی راهبردی ادار امور مجمع تشخیص مصلحت نظام مبتيی بر انددش های امام مامي ای (مدظل العالی)

فهرست منابع و مآخذ

دانشگا تربیت مدرس.


ر مانی ،محمد ،)1611( ،مبانی فقهی و اصاولی مجماع تشاخیص مصالحت نظاام ،فصالنامه علماي اا
پژوهشي حكومت اسالمي ،سال شانزده  ،شمار اول،

.25



رضائیا  ،هلی ،)1633( ،مباني سازمان و مديريت :انتشارات سمت ،چا



سیددواددن ،رضا و اسییدانی ،محمدر ی  ،)1631( ،تئوريسازي دادهبنياد ،چاا

ده .
اول ،تهارا  ،انتشاارات

موسس مطالعات و پژوهشهای بازرگانی.


شعبانى ،قاس  ،)1633( ،حقوق اساسى و ساختار حكومتى جمهورى اسالمى ايران ،چا
اطالهات تهرا .

بیسات وهیات ،

621






صالح اصیهانی ،اصغر ،)1633( ،الگوي ماديريت راهباردي نيروهااي مسال  ،رساال دهتاری ماددردت
راهبردی ،دانشگا هالی دفاع ملی.



صلیبا ،دمیل ،)1631( ،واژهنامه فلسفه و علوم اجتماعي ،هااظ بارن نیسای و صاادق ساجادی ،تهارا ،
شرهت سهامی انتشار.



طلوهی ،محمود ،)1632( ،فرهنگ جامع سياسي ،تهرا  ،هل و سخن.



هباسزادگا  ،محمد و ترکزاد  ،دعیر ،)1633( ،نيازسنجي آموزشي در سازمانها ،شرهت سهامی انتشار.



هبداهلل مانی ،هلی ،)1636( ،نظريههاي امنيت ،جلد اول ،مقدمهاي بر طرحريزي دکتارين امنيات ملاي،

فصليام هلمی مطالعات بینرشت ای دانش راهبردی ،سال دازده  ،شمار  ،22بهار 1211

چا


دوم ،تهرا  ،ابرار معاصر.

هطار ،سعید ،)1633( ،مطالعه تطبيقي سياست هاي کلي ،اياالت متحده آمريكاا ،شامار مسلسال ،1151
تهرا  ،مرهز پژوهشهای مجل



شورای اسالمی ،دفتر مطالعات قوقی.

هلیاهبری ،سن ،)1633 -31( ،سياست هااي کلاي اميرالماؤمنين (علياه الساالم) در دوره حكومات،
همیسیو تلییق و هماهيگی و موارد ما



فقی  ،محمدباقر ،)1632( ،دادگا مجمع تشخیص مصلحت نظام هجاسات؟ ،فصالنامه علماي-پژوهشاي
راهبرد ،شمار ،63



دبیرمان مجمع تشخیص مصلحت نظام.

.62

هرد زاد  ،م هالیيز ،دا  ،)1636( ،استراتژي بازر  ،متارد  ،هاوروش باديادر ،چاا

اول ،تهارا  ،دفتار

مطالعات سیاسی و بینالمللی.


لطیی ،محمد سین ،)1611( ،صحییة اليبی (

)؛ نماد قانو گرادی در کومت نباوی ،فصالنامه علماي-

پژوهشي کتاب قيّم ،سال اول ،شمار اول،

.231



لغتنامه دهخدا ،)1631( ،گنجينه جامع و منحصربهفرد لغت و ادب فارسي ،نشر دانشگا تهرا .



مرهز پژوهشهای مجلا  ،)1636( ،بررسي مرجع تدوين سياستهاي کلي چناد کشاور ،گازارش ش
مسلسل .3132



مرهز پژوهش های مجل  ،)1636( ،بررسي مفهوم مصلحت در قاانون اساساي چناد کشاور منتخاب،
گزارش ش  ،1211532معاونت پژوهشی مرهز پژوهشهای مجل  ،تهرا .



ميصورنژاد ،محمد ،)1635( ،مصلحت از دددگا امام ممیيى (ر ) و انددشميدا غربى ،فصالنامه حكومات
اسالمى ،شمار .12



ميصوردا  ،دزدا  ،)1633( ،نظرد مبيادی و هاربرد آ در تحقیق ،فصلنامه پاژوهشهااي تربيتاي ،دانشگا
تربیتمعل  ،سال  ،11شمار ،1



.12

مهرابی ،امیر مز ؛ ميییر ،سین؛ امیری ،هلینقی؛ زارهی متاین ،سان و ديادقی ،غاالمرضاا ،)1611( ،معرفای
روششياسی نظرد داد بيیاد برای تحقیقات اسالمی ،نشريه مديريت فرهنگ سازماني ،شمار ،26
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هاشمی ،سید محمد ،)1632( ،حقوق اساسي ج.ا.ايران ،ج  ،2وظاد
و ید ،مجید ،)1636( ،سياستگذاري عمومي ،چا

.25

و امتیارات مجمع تهرا  ،میزا .

اول ،تهرا  ،میزا .

) معرفی ارها دهتسازالگوی راهبردی ادار امور مجمع تشخیص مصلحت نظام مبتيی بر انددش های امام مامي ای (مدظل العالی:مقال پژوهشی
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