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 چکيده
ی راهبدریی یر  الگدو »کده  اساسی انجام شدد  اسد     سؤالتحقیق حاضر با هدف پاسخگویی به این 

گفتمان والی   براساس رانیا یتجارب نظام مقدس جمهوری اسالم حوز  امنی  سیاسی از طریق تدوین

-امدام مامنده   (، حضدرت رحمد  ا  لییده  ) یند یحضرت امدام مم ویها و تدابیر ، نظرات رهنم)آرا هیفق

ی موضوع امنی  سیاسی و بیدان  کالبدشکافیر این تحقیق پس از «. چیس ؟و قانون اساسی  العدالی( )مدظیهیا

هدای  های مختیف از منظر اندیشمندان جوامع غربدی و الهدام از مبدانی و ا دول ارز     نظرات و ییدگا 

( و السدالم همی)لی نیمعصوماز بیانات و رهنمویهای  شد برگرفتهون قرآن، آیات و روایات اسالمی همچ

مبانی فقه سیاسی یر گفتمان والی  فقیه و قانون اساسی و نیز یریاف  تجارب موفق و ناموفق مدیران و 

گانه یکترین، اهداف، ابتناء بر ابعای هفت موضوع بابر  مؤثرهای و زیرمؤلفه هامؤلفهنخبگان سیاسی، ابعای، 

ی و هماهنگی، موری شناسایی واقدع و پدس از تیییدد جامعده     یهسازمانریزی، هدای ، ها، برنامهسیاس 

ی قرار بریاربهر الگوی راهبریی یر حوز  امنی  سیاسی نظام ج.ا.ا موری  لنوانبه تواندیمآماری تحقیق 

 گیری.

رگان حوز  امنی  سیاسی یر کشور هستند که بده  نفر از نخبگان و مب 94جامعه آماری این پژوهش 

ی از محتوای اسنای، منابع و آثار معتبر لیمی مرتبط با موضوع رسداله  بریارشیفرو  مطالعه اکتشافی و 

ها و همچنین اقدام میدانی، با اسدتفای  از ابزارهدای پرسشدنامه و مصداحبه،     ها، سای موجوی یر کتابخانه

                                                           
  utorabi14@gmail.com یار و لضو هییت لیمی یانشگا  لیوم انتظامی امین )نویسند  مسئول( یانش .1

  KKAKOOLYNEJAD @ GEMAL.COMیانشجوی یکترای امنی  یامیی یانشگا  لالی یفاع میی) .2

 amiriabootorab@yahoo.comیانشیار و لضو هییت لیمی یانشگا لیو انتظامی امین  .3

https://dorl.net/dor/20.1001.1.33292538.1400.11.41.4.2
https://dorl.net/dor/20.1001.1.33292538.1400.11.41.4.2


 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 1900ویکم، پاییز یمی امنی  میی، سال یازیهم، شمار  چهلفصینامه ل / 109

 

های حا دل از مطالعده   نتایج و یافته  ییرنهاآوری شدند. یر حد کفای  جمعهای الزم اطاللات و یای 

اکتشافی، تیییدی و تحییل لامیی انجام شد ، منجر به شناسایی و ارائه الگوی راهبریی یر حدوز  امنید    

شامص( و چندین زیرمؤلفه گریید. یرضمن یر فرجام مؤلفه )سیاسی مبتنی بر هف  بُعد راهبریی، پنجا  

ق پیشنهایهایی برای اجرایی نموین راهبریهای هفتگانه ارائه شد  اس ، بنابراین  رجاء واثق یاریدم  تحقی

ییگری هم وجوی یاشته باشد، امید اس  این یسته از مواری نیز به  مؤثرهرچند ممکن اس  پیشنهایهای 

ی اجتمالی هاو گرو  همرا  الگوی راهبریی ارائه شد ، گامی برای تحقق امنی  سیاسی پایدار برای مریم

 لدال  سیاسی باشد. نیتیمی اسالمی یر فرایند یر جمهورگوناگون 

 

 امنیت سیاسي، گفتمان، واليت فقیه، قانون اساسي، تجارب   :هاکليدواژه

 

 مقدمه

 مسائلراهبریی و نگا  منسجم به فهم های سیاسی امروزین بدون برموریاری از نظام

توانندد جایگدا     ده یر حدوز  امنید  سیاسدی نمدی     و موضولات مختیف امنی  میی ما

شایسته موی را یر لر ه جهانی بیابند. بررسی لیمی تجارب مدون نشدد ، رویکریهدا و   

گیدری مناسدو و   سیاسدی، الزمده تصدمیم    یمند رویدایها و روندهاها، ر د نظامسیاس 

. برمدی از  اس  ها و تهدیدات یر حوز  امنی  سیاسیپذیریبرای مقابیه با آسیو موقعبه

اندد    تعریدف نمدوی    گونده نیانظران لیم سیاس ، امنی  سیاسی را اندیشمندان و  احو

امنی  سیاسی به معنای وجوی یستگا  سیاسی اس  که یر آن مریم آزایانه و بدون تدرس  

مخدالف یولد  باشدد یر     هرچندد و وحش  بتوانند مواضع سیاسی و باورهدای مدوی را   

بیان کنند و کسی حق تعرض به ییگران را به یلیل ابراز لقیدد   چارچوب قوانین موجوی 

مقصوی ما از امنید  سیاسدی یر ایدن تحقیدق     . (23  1331)اموان کاظمی، سیاسی نداشته باشد 

به بررسی  اس  یر نظرتحقیق  نییر ا، اس مبتنی بر گفتمان والی  فقیه و قانون اساسی 

سال  33نظام مقدس ج.ا.ا ایران یر طول چیستی، چگونگی و چرایی مفهوم امنی  سیاسی 

تا از این رهگذر بتدوان نسدب     شوی پریامتهبراساس گفتمان والی  فقیه و قانون اساسی 

به تبیین تجارب موفق یا ناموفق مدون نشد  حوز  امنی  سیاسی یر چهدار یهده گذشدته    

 اهتمام ورزید.
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   مسئلهبيان 

ها و احکام اسدالم یر  براساس آموز نظامی استقرار  و یاسالمپیروزی انقالب شکوهمند 

ی  یمکراتیدک  هدا نظام یناکامی بشری و اسیو سفیسفی   سو و شکس  مکاتوایران از یک

گوناگون موجوی یر تیمین نیازهای مایی و معنوی انسان از سوی ییگدر بدر گسدتر  انتظدار     

 . توقدع از نظدام   حوز  امنی  سیاسدی افدزوی  اسد    باألمصها بشر از اسالم یر همه حوز 

ی، هدای  فری و ایار  جامعده  دیو توحلنوان یک نظام یینی سیاسی اسالمی این اس  که به

آن را ترسیم کندد. بدر ایدن     ...های سیاسی، اقتصایی،اجتمالی، امنیتی ونظام ورا تبیین کری  

، به معنای وضعیتی اسد  کده   اس اساس امنی  سیاسی که یر این تحقیق موری نظر محقق 

ی نظام سیاسی کارآمدسو و های شهروندان از یکیر آن تعایل و توازن معقولی بین مواسته

طور کیی رضای  شهروندان از سوی ییگدر وجدوی یاشدته    ها و بهیر تیمین نیازها و مواسته

و « هامواسته». یر این بریاش  و تیقی از امنی  سیاسی، شکاف بین (16  1339)افتخاری، باشد 

حالتی اسد  کده یر آن   « امنی  سیاسی»توان گف  بسیار مهم و معنایار اس . می «هایاشته»

هایشان از سوی نظدام سیاسدی یسد  یابندد.     نولی از اطمینان مبنی بر تیمین مواستهمریم به

تعیدین رهبدران و حکدام، نظدارت،     مدریم ) هدای مشدارک    بدیهی اس ؛ با توجه بده زمینده  

تواند، با المال نظارت و کنترل بدر کدارگزاران   ضوح میوبازمواس  و...( مشارک  مریم به

یر راسدتای   جده ییرنتهای آحای مریم جامعده هددای  کنندد.    آنان را یر مسیر تحقق مواسته

 و برقراری امنی  سیاسی ایفای نقدش کندد   منظوربه  ییرنهاجیو و تیمین رضای  مریم و 

 یر یلیمد ی و تیمدل  تدین ال با قددری  از این رهگذر بر قوام و یوام امنی  یامیی بیفزاید. ح

ی راهبدریی یر حدوز    الگومسئیه تبیین شد  و طرح سؤال ا یی یر این رساله تح  لنوان 

گفتمان  براساس رانیا یتجارب نظام مقدس جمهوری اسالم امنی  سیاسی از طریق تدوین

، حضددرت امددام )ر (ینددیحضددرت امددام مم، نظددرات رهنمویهددا و تدددابیر )آرا هیددفقوالیدد  

چیس ؟ با ابتنا به مطالعات اکتشافی و تیییددی یر ارکدان   و قانون اساسی  العالی()مدظیهیامامنه

ی و هماهنگی، یهسازمانریزی، هدای ، ها، برنامهساز شامل یکترین، اهداف، سیاس جه 
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از استقرار و پایداری مسدتحکم جمهدوری   یهه چهار یر طول  یاسیحوز  امنی  س مرتبط با

تدداوم انقدالب و    زید برانگچالشی مختیف هاو بحرانوجوی مسائل  رغمبهایران  یراسالمی 

و نداموفق   موفدق  یتجربد های مختیف، نسب  به تدوین رموز حوز  گستری  مریم یر  حنه

سیاسدی جمهدوری   لر ده امنید     رنددگان یگمیمدون نشد  نخبگان و تصمالم از مدون یا 

سازی برای تداوم روند یر یامل تواند قابیی  الگوتا محصول آن ب اقدام نموی اسالمی ایران 

 را یاسدالم الگوی امنید  سیاسدی یر نظدام     کنند یرمواس نظر و و نیز سایر جوامع مطمح

 یاشته باشد.

 

 اهميت و ضرورت تحقيق

تجارت مدمتی مدیران حوز  امنی  سیاسی یر یوران چهل سال گذشدته،   نیو تدوثب  

گیری مناسو از امکاندات، مقددورات و   تا بتوان با بهر اس   بسیار ارزشمند و حائز اهمی 

 قددر گدران حوز  امنی  سیاسدی، تجربیدات    یر یتجربهای الگوساز مربوط به یانش قابیی 

بریاری آیندگان یر یامدل  مدیران بر مبنای گفتمان والی  فقیه و قانون اساسی را برای بهر 

ای تدوین نموی که این فرایند موی گنجینده آوری، مستندسازی و جمعکشور و ام  اسالمی

و جهان اسالم یر وضعی  کنونی مواهد  رانیا یاسالمواال و ارزشمند برای نظام جمهوری 

نمایدد کده تددوین    بوی. با این وجوی اهمی  و ضرورت ایدن پدیدد  زمدانی بیشدتر ر  مدی     

به اسی به شرح زیر لمیی را یر حوز  امنی  سی و یلیمیر ابعای  های توسعهتجارب، زمینه

 مواهد یاش   ینبال

 

الف. نقش تدوين تجارب موفق  و نقاموف  در زقوزه امنیقت سیاسقي در توسق ه       

 ييگراعلم

  و حضدرت امدام    )ر (یند یمم، آرا، نظرات، رهنمویها و تدابیر حضرت امام شنام

سدال   90و قدانون اساسدی یر حدوز  امنید  سیاسدی یر      « یالعدال مدظیه» یامامنه

 انقالب اسالمی؛  پیروزی 
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  ایجای ظرفی  و تولید ایبیات نظری برای مدیران راهبریی نظام مقدس ج.ا.ایران به

کارگیری هرچه بیشتر آرا، نظرات، رهنمویها و تددابیر مبتندی بدر گفتمدان     هدف به

 والی  فقیه و قانون اساسی؛

 

ب. نقش تدوين تجقارب موفق  و نقاموف  در زقوزه امنیقت سیاسقي در توسق ه        

 ييگراعمل

       ترسیم نقشه را  آیند  یر حوز  امنی  سیاسی کشدور بدر مبندای تجدارب مددمتی

 موفق و ناموفق؛  

 وفاق و همبستگی یر کییه سطوح لالی، میانی و لمییداتی یر راسدتای    ایجای امکان

سازی تجربیدات مددیریتی حا دیه از گفتمدان والید  فقیده و قدانون        اجرا و پیای 

 ؛اساسی یر حوز  امنی  سیاسی

 

 هدف تحقيق

تجدارب   طریدق تددوین   از یاسد یسی راهبریی یر حوز  امنی  الگو ارائه» هدف ا یی 

، نظدرات رهنمویهدا و   )آرا هیفقگفتمان والی   براساس رانیا ینظام مقدس جمهوری اسالم

 «.و قانون اساسی العالی()مدظیهیا، حضرت امام مامنه)ر (ینیحضرت امام ممتدابیر 
 

 تحقيق   سؤال

تجدارب نظدام    طریدق تددوین   از یاسیسی راهبریی یر حوز  امنی  الگو»ل ا یی  سؤا

، نظرات رهنمویها و تدابیر )آرا هیفقگفتمان والی   براساس رانیا یمقدس جمهوری اسالم

 «چیس ؟و قانون اساسی  العالی()مدظیهیا، حضرت امام مامنه)ر (ینیحضرت امام مم
 

 ي تحقيقشناسروش

ای بوی  و رو  انجام آن آمیختده بدا اسدتفای  از    نوع کاربریی توسعه تحقیق از نظر نیا

زمانی، مکدانی و موضدولی(، تجربیدات نخبگدان و     ) قیتحقی کمی و کیفی، قیمرو هارو 
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. رو  اسد  سال پیدروزی انقدالب اسدالمی یر ایدران      90مبرگان حوز  امنی  سیاسی یر 

نخبگان و مبرگان راهبدریی یر حدوز    گیری، با لنای  به حجم محدوی جامعه آماری نمونه

ی آن نیز هدفمند تا رسدیدن بده   ریگنمونهو رو   شمار استفای امنی  سیاسی از رو  تمام

حد اشباع انتخداب شدد  اسد . رو  گدریآوری اطاللدات، میددانی و کتابخانده لیمدی و         

بدریاری و یر بخدش   هدا یر بخدش اسدنایی فدیش    تخصصی بوی  اس ، ابزار گریآوری یای 

 یدانی پرسشنامه محقق سامته )با روایی و پایایی لیمی تییید شد ( و مصاحبه بدوی  اسد   م

ارسدال و  ) دییید تلیوم سیاسی موری  نظران احوکه روایی آن از طریق مشاور  با اساتید و 

و پایدایی آن    یریاف  چندین مرحیه از پرسشنامه برای مبرگان و نخبگدان لیدوم سیاسدی(   

محاسبه گریید  اس . جامعه آمداری آن یر کدل     41کرونبا  باالی % ضریو آلفای یهیوسبه

شدمار مصداحبه   تمدام   ورتبهنظران نفر از مبرگان و  احو 21که با  نفر بویند 94تعدای 

نفر از نخبگان امنی  سیاسی بدا تنظدیم پرسشدنامه، روایدی آن را تیییدد       23اند و تعدای شد 

های تحییل محتوا، تحییل گفتمان، تحییدل تفسدیری،    ها از رواند. جه  تحییل یای نموی 

 رو  مستندسازی تجارب معطوف به نظریه یای  بنیای استفای  شد  اس .

 

 مباني نظری تحقيق

یاک و ، مستند به مطالعات اکتشافی یر ایدران آمد لملبههای برابر بررسی پیشینه تحقی :

، تاکنون پروژ  تحقیقاتی یر راستای تدوین و یانشگا  لالی یفاع میی )ع( ایق یانشگا  امام 

ها، آرا، تجارب نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران یر حوز  امنی  سیاسی براساس اندیشه

و  «یالعدال مدظیده » ایو حضدرت امدام مامنده    )ر (ینیممنظرات، رهنمویها و تدابیر حضرت امام 

راهبریی توسط محقق مشاهد   قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران و ارائه الگو با رویکری

ای و اسنایی به حدوی بنابراین، محقق تال  نموی  تا با انجام مطالعات کتابخانهنشد  اس . 

، ی  موری مقاله یامیی و یو موری مقاله مدارجی(  نامهانیپاپنج موری رساله و )اثر لیمی  16

بده   هدا آنهایی از به نمونهکه  یر رساله اشار  نماید اس نولی مرتبط با امنی  سیاسی که به

 شوی شرح زیر پریامته می
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، این تحقیق توسط آقدای رضدا   )ع(لیی امنی  و آزایی از ییدگا  حضرت  عنوان رساله:

  تهیه گریید  اس .  )ع( ایق یر یانشگا  امام  1332سال اسحاقی جریوی یر 

ییگدر   لبدارت  بده آیا امنی  و آزایی یر تعارض با یکدیگر هستند.  الف. سؤال اصلي:

 شوی؟های سیاسی و فریی میآیا تیمین امنی  بالث تحدی آزایی

هدای  های سیاسی و فریی چه تغییراتدی یر حدوز   گستر  آزایی های فرعي:ب. سؤال

اهمی  و جایگا  امنی  میی از منظدر مدریم چگونده اسد ؟ حکومد        کند؟ییگر ایجای می

 ایگاهی برموریار اس ؟  تیمین امنی  و آزایی مریم از چه ج یر یاسالم

گیری لمد  این پژوهش یر جه  تنویر رابطه آزایی و امنی  با اسدتنای  جه  ج. نتايج:

متمرکز شد  اس . مطالو ایدن   )ع(امیر مصوص با نگاهی به سیر  حضرت به منابع یینی به

لددم تعدارض آزایی   » -های ا یی و اثبات فرضدیه مدوری نظدر   نوشتار برای پاسخ به سؤال

بددا اسددتفای  از رو  تحقیددق پیمایشددی و  )ع(امیددر وع و امنیدد  از ییدددگا  حضددرت مشددر

گیری تصایفی و براساس طیف لیکرت  دورت گرفتده اسد ، بده ایدن معندا کده یر        نمونه

امنید  را تهدیدد    تنهدا نده های مو وف یر چارچوب قوانین جامعه باشد  ورتی که آزایی

، )ع(لیدی  . یر اندیشده امیرالمدؤمنین،   «شدوی می کند، بیکه بالث ثبات و امنی  یر جامعهنمی

تدرین اهدداف   شدد، بیکده از مهدم   های مشروع مدریم نمدی  تیمین امنی  بالث تحدید آزایی

آزایی افرای یر  حنه اجتماع بوی  اس . حضدرت بدرای مدریم حدق      )ع(لیی حکوم  امام 

مداع را بده   انتخاب حاکم جامعه، حق انتقدای و التدراض و فعالید  سیاسدی یر  دحنه اجت     

 یهند.  مخالفان می

ایدن مقالده توسدط رضدا      ،«)ر (ینیممامنی  سیاسی از منظر امام » داخلي(:مقاله )عنوان 

سدال  تهیه که یر فصینامه یانش سیاسدی،   1333ی یر سال رضا شاکریاوری اریکانی و سید 

 چاپ شد  اس .  ، 10پنجم، شمار  

پرسش ا یی مقاله این اس  که معنا و مرجع امنید  سیاسدی یر    مقاله: الف. سؤال

بدا   )ر (یند یشوی  امام ممچیس ؟ فرضیۀ مقاله با این لبارت بیان می )ر (ینیمام ممنزی ا

یو مفروض، نخسد ، حکومد  تنهدا ضدمان  اجدرای احکدام اسدالم و یوم، تشدکیل         

http://isudanesh.iranjournals.ir/?_action=article&vol=4&issue=5&_is=%D8%B3%D8%A7%D9%84+%D9%BE%D9%86%D8%AC%D9%85%D8%8C%D8%8C+%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87+10+%28%D8%B2%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86+1388%29
http://isudanesh.iranjournals.ir/?_action=article&vol=4&issue=5&_is=%D8%B3%D8%A7%D9%84+%D9%BE%D9%86%D8%AC%D9%85%D8%8C%D8%8C+%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87+10+%28%D8%B2%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86+1388%29
http://isudanesh.iranjournals.ir/?_action=article&vol=4&issue=5&_is=%D8%B3%D8%A7%D9%84+%D9%BE%D9%86%D8%AC%D9%85%D8%8C%D8%8C+%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87+10+%28%D8%B2%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86+1388%29
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واجو اس ، بیشترین اهمی  را به ا ل و جایگا  نظدام سیاسدی یای     یحکوم  اسالم

 . اس 

شناسی لرفانی، تبیین احکام یینی، یفداع  از انسان با آغاز )ر (ینیامام مم ب. نتیجه مقاله:

، سرانجام نقطدۀ کدانونی   )ع( نیو قیام امام حس )ع( یلقالنی و تاریخی از سیرۀ پیامبر، امام لی

آور بدوین  )الزام یفیکند. فقه با نظر به بعد تکیوجو میاندیشۀ سیاسی موی را یر فقه جس 

هدا و تکدالیف جمعدی(    ویژ  اشکال لبایت)بهبخش آن اجرای احکام توسط افرای( و هوی 

 )ر (یند یشدوی کده چگونده امدام مم    اس . با این توضیح مشداهد  مدی   راهبریواجد استعدای 

 یرا به لنصر ا یی اندیشۀ سیاسدی اسدالم   یضرورت تیسیس و مراقب  از حکوم  اسالم

یر هیئد     لمدد ور طد به )ر (ینیین قرار، امنی  یر اندیشۀ سیاسی امام ممه اکند. بمی لیتبد

از واجبات اس  و همه باید یر جهد    یشوی؛ حفظ حکوم  اسالمامنی  سیاسی ظاهر می

 ای فقهی اس .  های آن کوشش کنند و این فریضهرفع تهدید

 «های امنی  یامییچالش» عنوان مقاله )خارجي(:

 های امنی  یامیی کشور چیس ؟ چالش مقاله: الف. سؤال

بایدد طیفدی از    احتمداالا التقای محقدق امنید  یامیدی کشدور      به ب. نتیجه مقاله:

ها و تهدیدها را مهار کند. این طیف شامل مسائل مربدوط بده قدانون و نظدم و     چالش

ای ازقبیدل مشدون  تروریسدتی،    هدای پیچیدد   های وکالتی و واکنش به پدیدد  جنگ

هدا را  ری ریشده موا نیا یتمامشوی. یر های پارتیزانی میطیبی، شور  و جنگمنازله

ها از طریق ها و تعارضوجو کری. جنگی جس شنامتروانباید یر مسائل سیاسی و 

شامل حال جوامع شدد  اسد . امنید      فناورانهاهداف ایدئولوژیکی، سیاسی، نظامی، 

یر مقابیه بدا   قشانیتوفهای نیروهای امنیتی از حیث توان تنها با فعالی یامیی را نمی

. مقیدداس نهددایی توفیددق یددا لدددم توفیددق مربددوط بدده مسددائل و یکددر یابیددارزتهدیددد 

 ی اس . شنامتروان
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 تعاریف و اصطالحات مرتبط با امنيت سياسي

   مصونی  یک فری، گرو  یا مید  از تعدرض و تجداوز بده حقدوق      » یاسیسامنی

ها، فر   و آزایی کافی بدرای  ها و می که افرای، گرو هنگامی «. اس مشرولش 

بده   هدا آنی  بر سرنوش  مویش یاشته باشند و چیزی مانع رسدیدن  المال حاکم

 . (104  1333جهان بزرگی، )باشند این حق نشوی از امنی  سیاسی برموریار می

 «    یاسد یسبرمدی از اندواع حدوای     امنی  سیاسی لبارت اسد  از  فقددان نسدبی 

، تغییدر یر  نظام سیاسدی( قدرت ) ورت تغییر یر سامتار که موا  به« کنند ناامن»

آمیز، به چالش با قددرت  آمیز یا حتی مشون  ورت مسالم حکوم  و موا  به

 . (106  1330)ساندرز، « انجامدسیاسی موجوی یا موی سامتار اقتدار سیاسی می

    ی سیاسدی افدرای، احدزاب،    هدا یآزایامنی  سیاسی به مفهوم آن اس  که بدر ضدد

حکومتی و روند مطیوب و اثدربخش   سامتارهای سیاسی، فعاالن سیاسی، مسئوالن

ایار  امور یامیی و مدارجی کشدور تهدیددی وجدوی نداشدته باشدد و ایار  امدور        

ممیک  نیز تنها براساس منافع میی و با استفای  از رو  قانونی و توسط حکومتی 

 .(16  1349)پناهی و اسالمی،  رییگگو یر لر ه یامیی و مارجی  ورت پاسخ

امنی  سیاسی یر این رسداله لبدارت   » ی،اسیساز امنی   ( محققتیتعریف مختار )لمییا

فرایندد لمدل   راسدتای اجدرای   فری، گدرو  یدا مید ( یر    آن مریم )که یر  اس  از  وضعیتی

هدای اسدالمی،   بدا رلاید  ا دول و ارز    ، های نظام سیاسی حداکم سیاسی و تحقق آرمان

د بددون هرگونده تدرس و وحشد  و     احترام و پایبندی به قوانین و تح  نظام والیی، بتوانن

تفکرات، لقاید، باورها، مواضع و  ورت واضح و آزایانه به ارائه فارغ از احساس ناامنی، به

های فریی، گروهی و اجتمالی و برای هددای  و حماید  از   معارف سیاسی موی یر قالو

بات و پایدداری  افزایی یر ثمسئوالن، کارگزاران و نخبگان نظام سیاسی حاکم و نیز ایجای هم

 «.مبایرت نمایند گفتهشیپسیاسی حوز  
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 از حيث نظری و عملياتي() رهايمتغتعاریف 

یدک  یکترین امنی  سیاسی را به مجمولده اظهدارات لیندی و رسدمی      ت ريف دکترين:

یول  یر رابطه با سامتار نظام، نقش و نگا  آن یولد  نسدب  بده آن سدامتار و یرنهاید       

سامتار و یول  نموی. بنابراین، یک یکتدرین امنید  سیاسدی مؤیدد      دکنند یتهدموضولات 

معندای امنید  را مشدخص     تنهدا نده شکل جدیدی از رفتار سیاس  یامیی مواهد بدوی کده   

 .(32 -31  1333مانی،  )لبدا  گذاریسازی، بیکه بر کیی  یستور کار سیاسی نیز اثر میمی

یاندد کده مددیری  را بده     ما ی می گیریهدف را ابزار تصمیم آنوسف ت ريف هدف:

  .(221  1340حسن بیگی، )یهد های موی سوق میسازمان یر رسیدن به منظور  لمیکری یابیارز

 1هدا تعداریف مختیفدی ارائده شدد  اسد . الرندی میدد        سیاس  از ها:ت ريف سیاست

 یلمدوم حکوم  را یر پرتو مباحدث  »یاند و ها را رهیافتی به مطالعه سیاس  میسیاس 

ها یک مجموله المدال هدفمندد   سیاس » دیگویم 2اندرسونجیمز «. کندتحییل می لمد 

 دید گویمد همچندین  «. کنندد یمد هستند که بازیگر یا بازیگرانی یربار  یک موضوع ینبدال  

و مقامدات حکدومتی طدرح     هدا یسدتگا  های سیاسی هستند کده  ها، شامل فعالی سیاس 

کده بدا    یانندد یمد مجموله ما ی از المدال حکومد    »ها را سیاس  3؛ الری لینکنندیم

هدا  اما یر لین حال سیاس ؛ «رسندیمسری از نتایج ماص طراحی یا رو  ییگر، به یک

یهد، نه المالی که قصد یاری یا ایلدای آن را  مجموله المالی اس  که حکوم  انجام می

 . (136  1340غریاق زندی، )کند می

یی مشدتمل بدر   هدا اقددام یدزی لبدارت اسد  از  مجمولده     ربرنامه ريزی:ت ريف برنامه

که بیانگر مقررات و  1های انجام کارو رو  1ها، رویه9هایمشمطها، تعیین ی هدفنیبشیپ

  .(29  1333برهانی، )هستند های اجرای کار نامهآیین

                                                           
1. Lawrence Mead. 

2. James Anderson. 

3. Larry Lynn. 

4. Policies. 

5. Procedures. 

6. Methods. 
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 یبراو رغب  یر زیریستان  ز یانگ جاییایعنی تال  مدیر برای   یهدا ت ريف هدايت:

هدای حداکم بدر    های فدری و ارز  یافتن به اهداف سازمان با مدنظر قرار یاین ارز  یس 

جامعه، از نظر آگروال وظیفه هدای  مدیر شامل سه بخدش رهبدری، انگیدز  و ارتباطدات     

 . (221  1333، انیی)رضااس  

ای اسد   های پیچیدد  ای نظیر سازمان، نیازمند رو پیچید  د یپد ي:دهسازمانت ريف 

تا بتوان یربار  پیدایش، رشد و تکامل آن، ا ولی را لرضه کری. چنانچده لمییدات یسدتگا     

ی ضرورت پیددا  یهسازمانی توسعه یابد که به مدمات بیش از یک نفر احتیاج باشد، قدربه

ی کداری  هدا گدرو  ، فرایندی اس  که طی آن تقسیم کار میدان افدرای و   1ییهسازمان. کندیم

 . (121  1361، انیی)رضا رییگیمکسو اهداف  ورت  منظوربه، هماهنگی میان آنان

هدای  هدا و فعالید   هماهنگی فرایندی اس  کده از طریدق آن هددف    ت ريف هماهنگي:

هدای کیدی   یابندد تدا هددف   شوند و وحدت مدی می جه هممختیف یک سازمان همسو و 

  (111  1330ی،ریرکبی)امشوند سازمان به نحو مطیوب تیمین 

سیاسی از این منظر لبارت اس  از  حفدظ ارز    یامن :)ره(یاسي از منظر امامامنیت س

هایی همچون آزایی، مشارک  مریم یر تعیین سرنوش  سیاسی، برگدزاری انتخابدات آزای،   

، م) دحیفه امدا  نظام سیاسی جمهوری اسالمی ایران و حمای  از استقالل نظام سیاسی  سیتیس

 . (116  9ج 

سیاسدی از ایدن منظدر،      ید امن ال قالي(: ای )مدظلقه ر امام خامنهامنیت سیاسي از منظ

معنایش این اس  که تفکرات و معارف سیاسی یر جامعه، معارف واضح و یور از نفداق و  

اندیشی باشد، معنایش این اس  که کسانی که متصدی بیدان مسدائل   گویی و یوگونهیوگونه

یهند. معنایش این اس  که کسدانی   رجبه مسیاسی برای مریم هستند نسب  به مریم امان  

که متصدی نوشتن و پخش کرین و منتشدر کدرین معدارف فکدری هسدتند، یروغ نگویندد،       

الظاهر شیرین هم هس  زهر مخیوط نکنندد؛  که لییفریو ندهند، تقیو نکنند و یر طعامی 

                                                           
یر « Organizational»و سدام  سدازمانی   « Organizing»، سدازماندهی  «Organization»های سدازمان  واژ  .1

 روند. متون مدیری ، اغیو به جای یکدیگر به کار می
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 .(1333)فرماندهی معظم کل قوا، این امنی  سیاسی اس  

 12کده یر   رانید ا یاسدالم اساسدی جمهدوری    قدانون  ن اساسي:امنیت سیاسي از منظر قانو

هدای نظدام   و برنامده  هدا اسد  یسبه تصویو مدریم ایدران رسدید، مرجدع همده       1313فروریین 

. با توجه به اندیشه سیاسی اسالم و لدزوم هددای  و بده سدعایت رسداندن      (239  1342)غرایاق،اس 

ی امنی  سیاسی یر ابعای آزایی بیدان، آزایی  هامریم، انقالب و ایدئولوژی انقالب اسالمی، حوز 

قیم، آزایی اندیشه، شرک  یر انتخابات، نامزیی یر انتخابات و... قابل ترسدیم اسد  کده بیدانگر     

  1342ی،محمدد شدا  )اسد   یاسدالم جامعی  نظری و گستریگی و حداکثری یول  یر نظام سیاسی 

شدد  اسد  کده  یر جمهدوری      قانون اساسی یر مصوص امنی  سیاسی تصریح 4. یر ا ل (31

ناپذیرندد و  آزایی و استقالل و وحدت و تمامی  ارضی کشور از یکدیگر تفکیدک  رانیا یاسالم

وظیفه یول  و آحای می  اس . هیچ فری یا گروهی حدق ندداری بده ندام اسدتفای  از       هاآنحفظ 

رین مدشده  تمامید  ارضدی ایدران کمتد     و ینظامآزایی به استقالل سیاسی، فرهنگی، اقتصایی، 

هدای  نداری به ندام حفدظ اسدتقالل و تمامید  ارضدی کشدور آزایی       حق یمقامواری کند و هیچ 

 .(903  1366)مدنی،«با وضع قوانین و مقررات سیو کند هرچندمشروع را، 

 

 تحلیل محتوای آرا، نظرات، تدابیر و رهنمودهای واليت فقیه در زوزه امنیت سیاسي

یر اساس گفتمان والی  فقیده   رتخاب فرازها و محورها بتحیییی از فرایند و چگونگی ان

این تحقیق، برای ارائه الگوی راهبریی یر حوز  امنید  سیاسدی براسداس گفتمدان والید       

فقیه، ابتدا منابع و اسنای موجوی را شناسایی و مطالعه کیی نمدوی  و سد س آثدار، نظدرات و     

نماییم. مسئیه تحقیدق  یل محتوا میرویکریهای والی  فقیه را یر موضوع امنی  سیاسی تحی

یر این تحییل محتوا، آشکارسازی و استخراج نگا  والی  فقیه به موضوع امنی  سیاسی بدا  

، از نظر ماهی ، رانیا یاسالمها یر جمهوری بر یستیابی به یکترین، اهداف و سیاس  دیتیک

و  هافرمانا آثار، بیانات، . جامعه آماری یر این تحییل محتواس ها، آثار و بایدهای آن ریشه

و رو  آن  اسد  العدالی(  مدظیده ای )و حضرت امدام مامنده   )ر (ممینیتدابیر حضرت امام 

وجوی کیمات و لبارات مرتبط با مفهوم امنی  سیاسی بوی  اس . تحییل تو یفی با جس 
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هدای موجدوی را کشدف و براسداس آن تحییدل      مواهد واقعی این تحییل محتوا می یرواقع

اید. برای انجام این کار ابتدا به شناسایی مندابع معتبدر و قابدل اسدتنای پریامتده و ضدمن       نم

تدر بده یرگدا     مشدخص و یقیدق   طدور بهافزارهای حدیث والی  و  حیفه نور واکاوی نرم

 دورت  بدوین آن مراجعده و بده    روزبده بده یلیدل    العدالی( مدظیده )ایاینترنتی حضرت امام مامنه

ضوع مرتبط با حوز  امنی  سیاسی که پس از مذاکر  و مصاحبه بدا  مو 31تخصصی پیرامون 

 اس . شد  پریامتهگریید  به تحییل محتوای آن به شرح زیر  احصانخبگان 

 

 تبیین، آرا، نظرات، رهنمودها و تدابیر در گفتمان واليت فقیه

رحم  امام )پس از مراجعه به اسنای موجوی از آرا، نظرات، رهنمویها و تدابیر حضرت 

یر حوز  امنی  سیاسی، فرایند مذکور یر حوز    العالی()مدظیهیاا  لییه( و حضرت امام مامنه

تحییل محتوا انجام و کیمات  ریح و ضمنی مفهومی مرتبط با موضوع مشخص و فراواندی  

 برابر جدول زیر احصا گریید  هاآن

 

و تقدابیر در گفتمقان   الف. نمونه فراواني تحلیل محتقوای آرا، نظقرات، رهنمودهقا    

 واليت فقیه
ف

دی
ر

 

 العالي()مدظلهیاحضرت امام خامنه رحمت اهلل عليه(امام )حضرت 

 فراواني کليدواژه به ترتيب فراواني فراواني کليدواژه به ترتيب فراواني

1 

جایگددا  و امامدد  )رهبددری والیددی  

والیدد  فقیدده و رهبددری یر امنیدد    

 سیاسی(  

 31 مگستر ( و نشر اسالبسط ) 23

 39 اقتدار میی و یفاع سیاسی 19 افزایی سیاسیبصیرت و یانش 2

... .......................... .......... ...................................... ......... 

 0921 33 323 33 جمع
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 سیاسيب. تحلیل کمي محتوای بیانات واليت فقیه براساس مفاهیم و مقوالت مرتبط با امنیت 

کده کییده    2والید   افزارهای  حیفه نور و حددیث  وجو یر نرمیر این مرحیه با جس 

 العدالی( مدظیده ) ایو حضرت امام مامنه )ر (ممینیی حضرت امام هاامیپآثار، مکاتبات، بیانات و 

و  لیوتعدد جدرح ها گریآوری شد  اس ، یر زمینه امنی  سیاسی مجمولداا و پدس از   یر آن

و  احصدا لنوان مفهوم و مقوله مرتبط بدا ایدن حدوز      111  ییرنهاحذف مواری غیرمرتبط 

از آندان   هرکددام شد  را براساس فراواندی و یر دد فراواندی    احصاس س مفاهیم و مقوالت 

 گریی. بندی که نمونه از آن برابر جدول زیر ارائه میجمع

با آرا، نظرات، رهنمودهقا و   .ب. جدول نمونه تحلیل کمي محتوای مفاهیم  مرتبط0

 تدابیر در گفتمان واليت فقیه 
 درصد فراواني مفاهيم ردیف

 11. 1 3 ارتقای احساس امنی  سیاسی 1

 11. 9 6 استقرار نظم اجتمالی پویا یر جامعه 2

......... ........................................................ .......... ........... 

 %100 111 31 ع کلجم

 العالی()مدظیهیامامنهو حضرت امام  )ر (ینیمم)منبع بیانات حضرت امام 

.ب. جدول نمونه تحلیل کمي محتوای مقوالت مرتبط با آرا، نظرات، رهنمودهقا و  9

 تدابیر در گفتمان واليت فقیه
ف

دی
ر

 

 گزاره-کلمات مفاهيم

ي
وان

را
ف

د  
ص

در
ي

وان
را

ف
 

1 
استقرار 
نظم 
 اجتمالی

و  معدروف امربه  -مبارز  و برموری با فسای و انحرافات  -رای احکام اسالمی اج
ای نظدم اجتمدالی مسدیله   -و الزام به انضدباط  ومرجهرجبرموری با  -ازمنکر نهی
کمک به قشرهای محدروم و   -نظم اجتمالی مالف اسالم بر مریم -ى اولیرجه

 هروندانانضباط اجتمالی و ارتقای سطح انضباط ش-ضعیف جامعه 

3 9 .11 

2 
امنی  
 شهروندان

نظدام اسدالمی،   -مصو دی مدریم   و احدواالت  دیلقاجیوگیری از ظیم و تفتیش 
 بالث برقراری  امنی ، حضور پییس، افزایش احساس امنی  یر شهروندان

3 1 .60 

.. ......... ....................................... ...... ....... 

  030  33 جمع

 العالی()مدظیهیامامنهو حضرت امام  )ر (ینیممع  بیانات حضرت امام )منب
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 تحلیل محتوا

از  و برگرفتده ی مریمدی  و آرااز متن  برماستهنظامی  لنوانبهجمهوری اسالمی ایران 

بدا برمدوریاری از    وآله وسیم( هیا  لی ی) یمحور اسالم ناب محمدی ی ارز هاآموز 

ی تمام آحای می  ایران و مشدرولی  الهدی یر قالدو یدک     ی از سوو میمقبولی  مریمی 

با اهتمام جدی به ینبال توسعه و ارتقدای امنید  سیاسدی پایددار، یر      ساالرمریمحکوم  

 . اس سطح کشور 

 

 پايايي

تحییدل محتدوای آرا، نظدرات، رهنمویهدا و تددابی یر       و التبدار سنجش پایایی  منظوربه

تح  لنوان فرمول آلفا کرونبا  اسدتفای    هاو فرمول هارو گفتمان والی  فقیه از یکی از 

توسط تعددای   شد مشخصهای ا یی اکتشافی مرحیه کیمات و کییدواژ  نییر اشد  اس . 

کده   شدد   یای یر فرمول قدرار   متعاقباامبر  از حوز  امنی  سیاسی کدگذاری گریید  و  23

 نتیجه زیر حا ل شد  اس  

؛ بندابراین،  اسد   Spss ،Alpha =. 96افدزار  طریق نرم از شد محاسبهضریو آلفای 

های انتخداب شدد  از پایدایی کدافی برمدوریار      و کییدواژ  سؤاالتتوان گف  که می

 . اس 

 

 تحلیل گفتمان آرا، نظرات، تدابیر و رهنمودهای واليت فقیه در زوزه امنیت سیاسي

فتمدان آرا،  تحییدل گ : )ره(خمینقي الف. تحلیل گفتمقان بیانقات زتقرت امقام     

ی از رو  فرایند مندبهر با  )ر (ی حضرت امام ممینیو رهنمویها، نظرات هاشهیاند

ای بریاش  از ا ل مدتن، گدزار ، مفهدوم و مقولده، بدا توجده بده سدایر         چهار مرحیه

 ایر  و تصویری  و احکامها سخنرانی و مدارکهای متن با مراجعه به اسنای گرایش

 استخراج گریید.
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 در زوزه امنیت سیاسي )ره(خمینيونه تحلیل کیفي محتوای بیانات زترت امام جدول نم
 منبع مقوله مفهوم گزاره برداشت از اصل متن ردیف

1 

ی این اس  کده مریمدان   کی طوربهها هدف بعث 

براساس روابط اجتمالی لایالنه، نظدم و ترتیدو   

، قد آیمی  راسد  گریانندد و ایدن بدا     کری  دایپ

پدذیر  اجدرای احکدام امکدان    تشکیل حکومد  و 

 اس 

نظم 

اجتمالی 

با اجرای 

احکام 

 اسالمی

استقرار نظم 

اجتمالی و پویا 

 یر جامعه

 اهداف

 حیفه 

حضرت 

  1363امام، 

14 

2 

ما نباید ظیم کندیم، یعندی تفتدیش نمداییم کده یر      

گدذری، کسدی هدم    های مریم چه مدی یامل مانه

حق نداری لشرتکد  یرس  کند یا قمارمانده. یر  

شوی. گونه امور مبارز  میاین با یاسالمحکوم  

 مواهیم احکام مدا جاری شوی.  ما می

جیوگیری 

از ظیم و 

تفتیش 

 مریم

شهروندان امنی  

الم از )

مسیمانان، اهل 

کتاب و ذمه و 

 ها(سایر انسان

 اهداف

 حیفه 

حضرت 

، 1333امام، 

 111  16ج 

...... .................. ......... ......................... .... ........ 

  3 31 13 - جمع

 

 سیاسي تیامن زوزهتحلیل تفسیری قانون اساسي، در 

بددرای تحییددل تفسددیری، تحییددل تفسددیری محورهددا و   شددد فیددتعربراسدداس فراینددد 

مستقیم و با مضامین  ریح   ورتبهرویکریهای قانون اساسی یر حوز  امنی  سیاسی که 

کده بده    اکتشافی  یر پنج محور مشخص  ورتبهبا مضامین مفهومی ضمنی و   ورتبهیا 

 گریی شرح جدول زیر ارائه می
 تحلیل تفسیری قانون اساسي، در زوزه امنیت سیاسيجدول نمونه از 

 منبع مقوله گزاره مفهوم برداشت از اصل متن ردیف

1 

تددیمین منددافع میددی و پاسددداری از  منظددوربدده

رضدی و حاکمید    تمامی  ا و یاسالمانقالب 

 شویمیی، شورای لالی امنی  میی تشکیل می

حفاظدددد  از 

تیسیسدددددات 

 یینی و میی

 یان  از اسدالمی  و  

جمهوریدد  نظددام یر  

 حکوم  اسالمی

 یکترین
ا ل 

163 

2 
 یانحصدارطیب ی و مویکدامگ استبدای،  هرگونه

 محو گریی دیبا

وفدداق و یک ددارچگی   محو استبدای  

 سیاسی یر جامعه

 از 1بند  اهداف

 2ا ل 

.... ................................. ..................... ............................ .... ....... 

  3 02 02 02 جمع
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 گيری تحليل گفتمان و تحليل تفسيری نتيجه

ای، نتیجده تحییدل   های پنج مرحیهپس از انجام مراحل فوق و استخراج و تبیین فرایند

هدای مربوطده یر حدوز  امنید      مؤلفده  و تحییل تفسیری که منجر به ی  فقیهگفتمان وال

بسدط    استحکام سام  یروندی قددرت سیاسدی،    اس  سیاسی گریید  اس  به این شرح

ازمنکدر، اسدتقالل سیاسدی، تحقدق جامعده      و نهدی  معدروف امربهگستر ( و نشر اسالم، )

انسدانی، حفدظ    و کرامد  قوق ی اسالمی، حفظ حنیبجهاناسالمی، حفظ اندیشه، تفکر و 

نظدام اسددالمی، رهبدری والیددی مبتنددی بدر مقبولیدد  شدهروندان،  ددیان  از اسددالمی  و     

قالدد  نفدی سدبیل(،    ) یمارججمهوری  نظام یر حکوم  اسالمی، طری استعمار و نفوذ 

 مشرولی  سیاسی و... .

 

 استانداردسازی

و  )ر (ی  فقیه )امدام ممیندی  های حا ل از تحییل گفتمان والاین بخش ابعای و مؤلفه یر

هدای کیدی نظدام یر حدوز      ( تحییل تفسیری قانون اساسی و سیاس العدالی( )مدظیهیامامنه امام

قدرار  مبر  سیاسدی   23 ارییر امتاستانداریسازی یر قالو پرسشنامه  منظوربهامنی  سیاسی 

 تییید گریید. هاآنکه با امتالفاتی جزئی تمامی  گرف 

 

 ( در زوزه امنیت سیاسيهامؤلفهو زير هاو مؤلفهمديريتي )اب اد  ربمستندسازی تجا

یر راستای مستندسازی تجارب نظام مقدس ج.ا.ایران یر این حوز ، به اسدتنای مصداحبه   

مبر (، تجارب موفدق و نداموفق مددیران و مبرگدان ایدن       21حضوری و کتبی از مبرگان )

توسدط   موینگاشد    دورت بده  هامؤلفهرها و زیحوز  یر مصوص هر یک از ابعای، مؤلفه

 گریی.که به شرح جدول زیر ارائه می  و ضبطمحقق ثب  
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ی، زيربرنامهاساس تجارب خبرگان در اب اد، )رای از تحلیل کمي و کیفي ببندی نمونهجدول جمع

 هاها يا شاخصمؤلفهو زير مؤلفهي و هماهنگي(، دهسازمانهدايت، 

د
بع

 مؤلفه 
ردی

 ف
 یا شاخص همؤلفزیر 

مه
رنا
ب

زیر
 ی

ها تدوین برنامه

افق براساس 

1909 

 یر حوز  امنی  سیاسی بیندمدتو  مدتکوتا های تدوین برنامه 1

 با رویکری اسالم   1909امنی  سیاسی یر افق  اندازچشماجرای ا ول و  2

 المیییای و بینریزی سیاسی هدف محور یر سطح یامیی، منطقهبرنامه 3

 های مرتبط با امنی  سیاسیثبات محور بوین برنامه 1
 

 
دای
ه

 

نظام محوری مریم

ی ساالر)مریم

 یینی(

1 
برموریاری نظام جمهوری اسدالمی ایدران از مبدانی شدرع مقددس اسدالم و       

 اسالم پایه و مریم پایه بوین نظام(  مریم )حضور گستری  

 ی الهی و هدای  سیاسیاهارز ی مریم از مرجعی  یینی یر تبییغ مندبهر  2

 ی سیاسی با حضور مریمهاانیجربوین روحانی  یر  قراولشیپ 3

 های مختیف نظام سیاسی پایدار مریم یر مناسب  و مشارک حضور مستمر  9
 

ان
زم
سا

 ییه

تربی  و 

ی سازفرهنگ

 سیاسی

 احکام اولیه و ثانویه(  امام )سازی ا ولی توسط حضرت احکام 1

 سازی و تربی  سیاسی توسط مقام معظم رهبریبه فرهنگ توجه 2

 یر تربی  نیروی انسانی قبل از انقالب   )ر (امامی مطیوب حضرت یهسازمان 3

 اندازی شورای انقالب فرهنگی یر اثنای پیروزی نظام اسالمیتشکیل و را  9

1 
با اهدداف انقدالب    هاآنی سازفعالها و فقیه یر استانانتخاب نمایندگان ولی 

 یاسالم

 ر د فضای سیاسی حاکم بر جامعه و س س برموری مناسو با متخیفین 1
 

گی
اهن
هم

 

وجوی نهایها و 

های مناسب 

سیاسی و مریم 

 پایه

1 
تشکیل مجیس مبرگان رهبری، مجمع تشخیص مصیح ، شدورای نگهبدان،   

 شورای هماهنگی بین سه قوا

 اوایل پیروزی انقالب اسالمی یر یمریمتشکیل احزاب میان  2

 های انقالب  پذیری و مشارک  آحای جامعه یر همه مناسب مسئولی  3

 ی یینی یر کشور هاارز توجه به رشد، تعالی و توسعه ا ول و مبانی  9

1 
ی هدا ارز حمای  مریم و نخبگان سیاسدی از سدامتار نظدام حزبدی مددافع      

 انقالب  
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 وض یت مطلوبتحلیل شکاف و ت یین 

از منابع تحقیدق، یعندی گفتمدان والید  فقیده، قدانون        آمد یس بهالگوی جامع  یرواقع

ساله مدیران و سیاستمداران یر حدوز  امنید  سیاسدی یر    اساسی و همچنین تجارب  چهل

حدوز  امنید     یر یاسالموضعی  بسیار مطیوب جمهوری  یهند نشان شد نییتعهف  بُعد 

 36یهدد بدا بدراز     که یر تحییل معایالت سامتاری نشدان مدی   طورهمانکه  اس سیاسی 

 ورت کامل از سوی جامعه مبرگی و نخبگی موری قبول واقع شدد  و معندایار   یر دی به

، یا بیشتر یاشته باشیم 41بسیار باال یعنی حدوی  براز ، اما اگر بخواهیم الگویی با اس نیز 

های ها و شامصبا حذف مؤلفه توانیماقع گریی، موری تییید و گفتهشیپتا از سوی جامعه 

هف  بُعدد مددیریتی   یر تیییدنشد  یر مرحیه تحییل لامیی اکتشافی و تحییل لامیی تیییدی 

    اس تحقیق به آن الگو رسید که چگونگی آن به شرح تارنمای زیر 
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 های نهایي تحقيقني بر ابعاد و مولفهتارنمای تحليل آماری مبت
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 یديیتأتحلیل عاملي 

ایدن مطیدو را کده آیدا      ی اساساا یدک رو  آزمدون لیمدی اسد  و    دییتیتحییل لامیی 

 هدا آناند، واقعاا معدرف  مکنون یر نظر گرفته شد  ریمتغنشانگرهایی که برای معرفی ساز  یا 

که نشانگرهای انتخابی با چده یقتدی،    دینمایمآزماید و همچنین مشخص را می نههستند یا 

نمایند. بدا  می معرف یا برازند  متغیر مکنون هستند و ارتباط بین ابعای و متغیرها را مشخص

مطیدوب و   یر سدطح توان گف  براز  ایدن مددل   نمویار فوق، می RMSEA=0.07 توجه به

هایی که مقدار ؛ زیرا تحییلاس از ارزیابی قابل قبولی برموریار  هامؤلفهارتباط بین ابعای و 

RMSEA یر د باشد مبدین آن اسد  کده تحییدل از بدراز  مدوبی         دمتر از ی آن پایین

 .اس ر برموریا

 

 ی، خالصه پژوهش و پیشنهادهاریگجهینت

گرفته، الگوی محقدق شدد    ی لیمی و لمیی  ورتهاو تال  هاشیپوبا امعان نظر به 

یر این تحقیق کده معطدوف بده تحییدل لدامیی تیییددی و تحییدل لدامیی اکتشدافی بدوی ،           

امنید  سیاسدی   ییدگا  واقعی جامعه آماری تحقیق یا مبرگان و نخبگان حدوز    یهند نشان

ا دیی    سؤالفرلی و  چهارگانه سؤاالتشد  یر پاسخ به انجام اقداماتکه فرایند کییه اس  

 ی قرار گرفته اس .بریاربهر به شرح زیر موری 

-، حضدرت امدام مامنده   )ر (ینیگفتمان الهی والی  فقیه حضرت امام مم.1فرلی سؤال 

 ؟سیاسی چیس   ییر حوز  امن العالی()مدظیهیا

ارتباط با این موضوع مطالعات اکتشدافی بدر مبندای آثدار موجدوی یر گفتمدان        یر خ پاس

پس از تحییل محتوای گفتمان والی  فقیه یر محورهدای    ییرنهاوالی  فقیه انجام شد که 

 111، مؤلفده  31( نتیجده نهدایی منجدر بده اسدتخراج      هدا اسد  یسیکترین، اهداف، گانه )سه

یدی  افزا  یو مقبولترتیو الف. حفظ جایگا  رهبری والیی  یر سه راهبری کالن به مؤلفهزیر

مدریم و ج.   یریپذ یمبتنی بر مسئولمندی از اقتدار میی و یفاع سیاسی شهروندان، ب. بهر 

 یی یر سطح جامعه، گریید. گراقانونسیاسی و  لدال  یارتقا
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حدوز    یر رانید ا یاسالم. محورها و رویکریهای قانون اساسی جمهوری 2فرلی سؤال 

 ؟اندماکدمدیری  امنی  سیاسی 

 اندداز چشمی همچون باالیستاز بررسی محتوای قانون اساسی و ییگر قوانین  پس پاسخ 

، انجام تحییل تفسیری از ا ول قانون اساسی، محورها و رویکریهای قانون اساسی و 1909

یکتدرین،  شدامل،  سیاسدی ) یر حدوز  امنید     رانیا یاسالمهای کیی نظام جمهوری سیاس 

 راهبدری و یدک   مؤلفده و زیر مؤلفده  14ها(، نتیجه نهایی منجر به استخراج اهداف و سیاس 

یی و گراقانونسیاسی یر سطح جامعه از طریق  لدال  یارتقاکالن و مشترک تح  لنوان، 

 . دیقانون گریپایبندی مریم به 

  سیاسدی  یر حدوز  امنید   رانید ا یاسالم  تجارب نظام مقدس جمهوری 3فرلی سؤال 

و  العالی()مدظیهیا، حضرت امام مامنه)ر (ینیگفتمان الهی والی  فقیه حضرت امام ممبراساس 

 اند؟ماکد رانیا یاسالمقانون اساسی جمهوری 

انجدام مصداحبه حضدوری بدا نخبگدان و مبرگدان حدوز  امنید  سیاسدی یر           با پاسخ 

ی سیاسدی و امنیتدی کشدور،    نهایهایی، مانند مجیس شورای اسالمی، وزارت کشور، نهایهدا 

نمایندگی ولی فقیه یر س ا ، وزارت اطاللات، مرکز مطالعات راهبریی، اندیشکد  مطالعات 

 یجمهدوری اسدالم  مبرگان و نخبگان سیاسدی  تجارب مدیریتی تهران و...  یانشگا سیاسی 

و مستندسدازی  ی( یهد سدازمان ریزی، هدای ، همداهنگی و  برنامهعد )بُ چهاریر قالو  رانیا

یر چهار راهبری کدالن بده    مؤلفهزیر 33و  مؤلفه 19به ی بندجمعپس از   یتئوریز  و یرنها

 بده  یابییسدت ساز برای نظدام سیاسدی؛ ب.   ترتیو  الف. ساماندهی و تشکیل نهایهای امنی 

ی مدریم بده والید  فقیده، ج. توسدعه یکتدرین       بندد یبدر پا  دید با تیک یاسالمیکترین انقالب 

هدای سیاسدی و امنیتدی و ی. طراحدی ایجدای یدا       تئوری ساالر یرمریمایه و ساز مریم پامنی 

 ی گریید.بندیستهمویجو   نهایمریمهای تقوی  تشکل

یر الگدوی راهبدریی    هدا آنها و روابط بدین  ها، شامصترین ابعای، مؤلفه. مهم9سؤال فرلی 

، حضدرت امدام   )ر (یند یگفتمان الهی والی  فقیه حضرت امدام مم حوز  امنی  سیاسی براساس 

 ؟اندماکد رانیا یاسالمقانون اساسی و تجارب نظام جمهوری  ،العالی()مدظیهیامامنه
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از انجام مطالعات اکتشافی یر گفتمان والید  فقیده، قدانون اساسدی و ییگدر       پس پاسخ 

و انجام تحییل تفسدیری   1909 اندازچشمامنی  سیاسی و ازقبیل  حوز ی یر باالیستقوانین 

هدای کیدی نظدام    ا ول قانون اساسی، محورها و رویکریهای قدانون اساسدی و سیاسد    از 

یر حدوز  امنید  سیاسدی، مطالعدات و      هاآنو نیز تبیین روابط بین  رانیا یاسالمجمهوری 

 لید وتحیهیتجزی و دییتیی انجام شد  با نخبگان سیاسی با رویکری تحییل لامیی هامصاحبه

هدا،  یکتدرین، اهدداف، سیاسد    ) یاسد یسحدوز  امنید     گانه هفنهایی، سرانجام یر ابعای 

 کده رسیدیم  مؤلفه مهمزیر 294و  مؤلفه 10ی( به یهسازمانی، هماهنگی، هدای ، زیربرنامه

 .  الگوی نهایی آوری  شد  اس ر شرح کیی لناوین آن ی

تجدارب   ی راهبریی یر حوز  امنی  سیاسی از طریق تددوین الگو پاسخ به سؤال ا یی 

، نظدرات رهنمویهدا و   )آرا هیفقگفتمان والی   براساس رانیا یام مقدس جمهوری اسالمنظ

 کدام اس ؟و قانون اساسی  العالی()مدظیهیا، حضرت امام مامنه)ر (ینیحضرت امام ممتدابیر 

بنیدای یر  این تحقیق پس از انجام تحییل محتوا و استفای  از رو  تحیییی یای  یر پاسخ 

-، حضددرت امددام مامندده)ر (ینددیحضددرت امددام ممت و رهنمویهددای مصددوص آرا، نظددرا

بدا   رانید ا یاسدالم و استخراج محورها و رویکریهای قانون اساسی جمهدوری   العدالی( )مدظیهیا

یرنهاید    رانید ا یاسدالم و تئوریز  کرین تجارب جمهوری  احصارو  تحییل تفسیری و 

شدد   از براز  نهدایی مشدخص   هف  راهبری کالن با استفای  از رو  تحیییی لامیی و پس

 گریی  که راهبریها و الگوی نهایی به شرح زیر تبیین می

ی مدریم  بندیبر پا دیبا تیک یاسالمیکترین انقالب به ی ابییستاول یر بُعد هدای   ی راهبر

 به والی  فقیه؛ 

 سداالر یر و مدریم سداز مدریم پایده    هماهنگی  توسعه یکترین امنید   عدیر بُراهبری یوم 

 های سیاسی و امنیتی؛ئوریت

 افزایی شهروندان؛  یو مقبول  حفظ جایگا  رهبری والیی نیعد یکتربُراهبری سوم یر 

 یی یر سطح جامعه؛گراقانونسیاسی و  لدال  یارتقاها  راهبری چهارم یر بُعد سیاس 



 121 / ...از طریق تدوین تجارب نظام مقدس ج.ا.ایران یاسیس  یامن حوز ارائه الگوی راهبریی یر مقاله پژوهشی   ددددددددددد

 

بدر   منددی از اقتددار میدی و یفداع سیاسدی ناشدی      راهبری پدنجم یر بُعدد اهدداف  بهدر     

 ی مریم؛ریپذ یلمسئو

سداز بدرای نظدام    ریزی  ساماندهی و تشکیل نهایهدای امنید   راهبری ششم یر بُعد برنامه

 سیاسی و

 .مویجو  نهایمریمهای تشکل جاییو ای  طراحی یهسازمانراهبری هفتم یر بُعد 
 

 ی اجرايي  هاشنهادیپ

ایدران یر راسدتای   انقدالب اسدالمی    پربرکد  یر طول لمدر   آمد یس بهبا توجه به تجارب 

ا دول   قدرار یاین ی، بدا مددنظر   اسیس  یامنی حوز  هامؤلفهو زیر هامؤلفهاجرایی نموین ابعای،  

مؤلفده   10احصاشدد  یر قالدو    گانده  294هدای  ؛ )شدامص آمدد  یسد  بده مطروحه یر الگوی 

ی حا دل شدد  اسد     دیید تی( راهبریهای اجرایی زیر که از تحییل لامیی اکتشافی و شد یمعرف

 گریی برای الگوسازی و ارتقای امنی  سیاسی یر کشور پیشنهایهایی به شرح زیر تبیین می
 

راهبرد اول در بُ د هدايت: دستیابي به دکترين انقالب اسالمي مبتنقي بقر  پايبنقدی     

 مردم به واليت فقیه 

و سازی التقایی برای تمامی نخبگان، مبرگان نظام سیاسدی  با مسئول»گریی، پیشنهای می

پشتوانه نظدام سیاسدی    لنوانبهشهروندان جامعه اسالمی، گفتمان والیتمداری و والیتعهدی 

های سیاسی حزبی و بین حزبی با هدف جذب حداکثری و یفدع  ج.ا.ایران یر تمامی فعالی 

و آثار و پیامدهای سیبی و ایجابی تمسک یدا لددم تمسدک مدریم بده       حداقیی مریم ترویج

 گریی.   سازیشفاف« والی  فقیه

 

هقای  ساز مردم پايقه در توقوری  هماهنگي: توس ه دکترين امنیت  ددر بُراهبرد دوم 

 سیاسي و امنیتي

تولید، ارتقا و محافظ  از مقوله امنی  سیاسی شد  یر سدطح جامعده   »گریی، پیشنهای می

هدای سیاسدی،   های فعال سیاسدی، انجمدن  با تشکیل نهایهای واسط همچون احزاب و گرو 
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تدا آندان ضدمن رلاید  قدوانین و       و... بده شدهروندان محدول    یشیآزایاندندازی کرسی ارا 

ی ریپدذ  یمسدئول ( نسب  به آن احساس تعیق و میرمستقیغمستقیم یا مویسامته )مقررات 

 یر یستور کار مدنظر فعاالن سیاسی قرار گیری.« یر قبال منافع و مضار آن اقدام نمایند

 

 ساالرمردمرهبری واليي مردم پايه و  راهبرد سوم در بُ د دکترين: 

سیاسی کشور، سازوکارهای شدفاف   رندگانیگمیتصمسازان و تصمیم»گریی، پیشنهای می

فقیه زمدان را،  پذیری آحای شهروندان جامعه اسالمی از ولیجویانه و تبعی و الزم مشارک 

م سیاسدی کشدور   پدذیری یر سدامتار نظدا   یی و کارآمدی پدید  والید  کارابا هدف ارتقای 

پدذیری، لددم انسدجام و وحددت     فراهم نموی  تا ضمن رفع مشکالت ناشی از لدم اطال 

هدای سیاسدی یر   سیاسی یر گفتار و لمل، زمینه رویش نخبگان سیاسی و ریز  نامالصدی 

 «.نظام سیاسی باثبات مهیا گریی

 

 پايبندی به قانون   يي وگراقانونها: ارتقای عدالت سیاسي و راهبرد چهارم در بُ د سیاست

ی اکتشدافی و تیییددی   هدا مؤلفده ی از زیررید گبهدر  نظدام سیاسدی بدا    »گریی پیشنهای می

ستیزی را مددنظر  مستخرجه از رساله، نفی استبدای و مشون  نامشروع و زور لریان و ظیم

قرار یای  و یر کندار تسداهل، غمدی لدین اسدالمی و سدماح  مدویش، ضدمن هددای           

گریدزی،  ی از قوانین مشروع یر امور سیاسی و پیشگیری از قدانون ریپذاطال شهروندان به 

تا محصول ایدن تدال     ساز جامعه اسالمی مقابیه نمایدثباتی مقتدرانه با لوامل بیاگونهبه

 «. امنی  سیاسی گریی یر حوز  مؤثرهای منجر به انتظام بخشیدن به فعالی 

 

مبتنقي بقر   اقتقدار ملقي و دفقاي سیاسقي      ی ازمندبهرهراهبرد پنجم در بُ د اهداف: 

 شهروندان یريپذتیمسوول

نخبگان و مبرگان سیاسی کشور برای ارتقای ایدن راهبدری یر سدطح    »گریی، پیشنهای می

هدای  منطقه و فرامنطقه، موضوع اقتدار و یفاع سیاسی ناهمگون بدا برقدراری مجدانده نظدام    



 126 / ...از طریق تدوین تجارب نظام مقدس ج.ا.ایران یاسیس  یامن حوز ارائه الگوی راهبریی یر مقاله پژوهشی   ددددددددددد

 

سدازی  آحدای شدهروندان و مسدئولی     مشارکتی، التمایسازی، تقوی  نهایهای مدنی، بسیج

الگوی رشد محور یر فرایند اقتددار میدی و    لنوانبهامنی  مریم را  نیتیمبرای آنان یر قبال 

 «.قرار یهند مدنظریفاع سیاسی مریم پایه 

 

ساز برای نظام ريزی: ساماندهي و تشکیل نهادهای امنیتراهبرد  ششم در بُ د برنامه

 سیاسي

ی نهایهدای سیاسدی   ند یآفرنقدش نظام سیاسی کشدور ضدمن افدزایش    »گریی، پیشنهای می

ها و احدزاب سیاسدی ندوین    تشکل سیتیسکشور، تبیین سازوکارهای الزم  جه  ا الح یا 

جناح سیاسی، طیف سیاسی و حزب و گرو  سیاسی و نیز تددوین   کارآمد همچون و داریپا

افزایی سیاسی و ایجای تفکدر  ی هایی متناسو با تقویم سیاسی کشور یر راستای امنبخشنامه

ی اسد یشدور س حزبی با رویکری انقالبی، بستر الزم را برای اسدتعداییابی و کشدف و کنتدرل    

لمدوم   لالقه موریکند تا با ایجای شرایط و فضای سیاسی ارتقای سرمایه  فراهم هاآناغیو 

گرایدی  هنخبد   ید یرنهاجامعه، زمینه مشارک  سیاسی مریم، ایجای احدزاب مدریم محدور و    

الزم به توضیح اس  که احزاب سیاسدی و نخبگدان   «. سیاسی یر کشور ج.ا.ایران مهیا گریی

سیاسدی مدریم نسدب  بده انتخداب       جیو بسسازی یر راستای  آگا  رگذاریتیثسیاسی، نقشی 

 ی سیاسی یارند.  هامشارک های انتخاباتی و شخص شایسته  ا یح یر رقاب 

 

 خودجوش نهادمردمهای ي: طرازي و ايجاد تشکلدهسازمانراهبرد هفتم در بُ د 

های اقدام گونهنیامتولیان امر سیاس  یامیی کشور ضمن حمای  از »گریی، پیشنهای می

 میدان میی  نظر ایجای اجماعحفظ هوی  مذهبی، الزم برای غیررسمی سازوکار مویجو ، 

کشدور   ی یماسد ینان بدا ی هماهنگی آنیز یر سطح کالن و و آحای شهروندان  سیاسی نخبگان

 «.نمایندفراهم سازی نظام ارزشی امنی  سیاسی را و یرونی دیبازتولیر پرتو 
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