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 11/13/1211تاريخ پذيرش:  38/47/1211تاريخ دريافت: 

 چکيده
. این گرددیممحسوب  هاحکومتو  یکی از وظایف مهم  هاملتی اولیه ازهاینیکی از  عنوانبهامنیت از دیرباز 

به سههم   هرکدامی روی کارآمده در ادوار مختلف هادولتو  است برخورداری اژهیومهم در کشور ما نیز از اهمیت 

ی اصولی نظام حاکم و انجام اقدامات جدید امنیت را در اقصی نقاط کشهور  هااستیسبا تداوم  اندهنمودخود تالش 

ی اهمیت دارد کهه از  ااندازه بهایران اسالمی بعد از قانون اساسی  4141 اندازچشمفراهم نمایند.  از سوی دیگر سند 

به کشوری امن، مستقل و  4141ن سند، ایران تا سال . در افق ایشودیمیاد  بلندمدتسند رقابتی و هدف  عنوانبهآن 

و پیوستگی مردم و حاکمیهت و ... تبهدیل خواههد شهد. امنیهت در ابعهاد        جانبههمهمقتدر با سامان دفاعی بازدارنده 

که تحقق آن مستلزم الزاماتی اسهت کهه در ایهن     استمهمی  از موضوعات 4141 اندازچشممختلف آن در افق سند 

 . شودیم تحقیق تبیین

ی و آمیخته است و برای انجام آن عالوه بر استفاده از مطالعه اسنادی و تحلیهل گفتمهان   انهیزمروش در این تحقیق 

 انهداز چشهم امنیهت در   از فنون تحقیق کیفی مانند گراندد تئوری و مصاحبه عمیق با نخبگان امنیتی استفاده شهده اسهت.  

(، مؤلفهه (، بُعد اقتصهادی )هفهت   مؤلفهفرهنگی )نُه  -(، بُعد اجتماعیلفهمؤدارای شش بُعد سیاسی شامل )هشت  4141

کهه   است( مؤلفهی دارای )سه طیمحستیز( و بُعد مؤلفههشت )دفاعی  –(، بُعد نظامیمؤلفهچهار )فناوری  -بُعد علمی 

 مود.ی امن، مستقل و مقتدر رهنمون خواهد ناجامعه، ایران را به هاآنفراهم نمودن زمینه اجرای 

                                        
 گهههرایش امنیهههت داخلهههی(  ) یملهههدانشهههگاه عهههالی دفههها    41دانشهههجوی دوره . نویسهههنده مسهههئول و  4

Erfan.832.so@gmail.com 

 . دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران.2

  (.صادق ). استاد علوم سیاسی دانشگاه امام 1

 . استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه عالی دفا  ملی.1

 دانشگاه عالمه طباطبایی. الملل و معاون پژوهش. استاد روابط بین5

https://dorl.net/dor/20.1001.1.33292538.1401.12.43.1.0
https://dorl.net/dor/20.1001.1.33292538.1401.12.43.1.0
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 .   1040 اندازچشم، امنیت، امنیت ملي، هامؤلفهابعاد،  ها:  کليدواژه
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 مقدمه
یافته با جایگهاه اول اقتصهادی و   ساله، ایران کشوری توسعه 24انداز بر اساس سند چشم

بخهش در جههان اسهالم، دارای    فناوری در منطقه با هویت اسالمی و انقالبی، الههام  -علمی

رو ایهران بهرای رسهیدن بهه اههداف      الملل است. از این ر در روابط بینتعامل سازنده و مؤث

جانبهه را بهه   نیازمند امنیت پایداری است که زمینه توسعه و پیشرفت همهه  4141انداز چشم

دنبال خواهد داشت. داشتن محیط امن در جامعه نیازمنهد ایجهاد تیییهرات و اصهالحات در     

هها در  محیطهی اسهت. معمهودو دولهت    ی و زیسهت ساختار اقتصادی، سیاسی، نظامی، فرهنگ

شهوند کهه دزمهه فهائق     یافتگی با مسائل و مشکالت عدیده مواجه میدوران گذار و توسعه

ها داشتن یک دولت مقتدر، کارآمد و اتخها  رویکهرد امنیتهی نسهبت بهه سهند       گشتن بر آن

قیقهات کهاربردی،   تهوان در زمهره تح  رو تحقیق حاضر را مهی  است. از این 4141انداز چشم

 4141انهداز  اکتشافی و بنیادی به حساب آورد که طی آن محقق با نگاه کلی بر سهند چشهم  

 الزامات امنیت مدنظر آن را تبیین نموده است.  

ههای تحقیهق مهوردی  و    شده در ایهن پهژوهش شهامل روش   روش تحقیق به کار گرفته

 ، تحلیل گفتمان حضرت امهام بنیاد، مطالعه اسنادیآمیخته است که از طریق روش داده

ههای(  نظران حوزه امنیت، الزامات )ابعهاد و مؤلفهه  ، مصاحبه عمیق با صاحبو رهبری

 تبیین شده است. 4141انداز امنیت در افق چشم

بهه ضهررها و بعهد    « ضهرورت »به فواید و بعد ایجابی انجام تحقیق و « اهمیت»چنانچه  

این تحقیق را « ضرورت»و « اهمیت»توان ود، میسلبی ناشی از عدم اجرای تحقیق اطالق ش

 در موارد زیر خالصه نمود: 

کمهک خواههد    4141انهداز  با انجام این تحقیق به تحقق بخشی از اهداف سند چشهم  -

 شد.

خواههد   4141انهداز  انجام این تحقیق به تقویت ادبیهات امنیهت در افهق سهند چشهم      -

 انجامید.

 های حوزه امنیت کشور کمک نماید.سازییمگیری و تصمتواند در تصمیممی -
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گونه تحقیقات، ابهامات ناشهی از تفسهیرهای فهردی متولیهان امنیهت را      عدم انجام این -

 کند.بیشتر می

 

 مسئله تحقيق

طوری که مبانی دینی مها نیهز   رود؛ بهها به شمار میامنیت از نیازهای اولیه زندگی انسان

اسهت کهه   « امنیهت »ست؛ چراکهه در سهایه برخهورداری از    ای به آن قائل شده ااهمیت ویژه

های مادی و معنهوی خهود بهه سهعادت و کمهال      تواند با برآورده نمودن نیازمندیانسان می

طهور مسهتمر بهرای    مثابه هوا که بهه را به« امنیت»اهمیت  دست یابد. مقام معظم رهبری

منیت نباشد جامعه حالت اختناق نماید اگر اداند و تأکید میانسان دزم و ضروری است، می

توانهد بهه   ای بهدون امنیهت نمهی   توان نتیجه گرفت که هیچ جامعهرو میکند. از این پیدا می

کهه بهر اسهاس مبهانی دینهی اسهالم و        4141انداز توسعه و شکوفایی دست یابد. سند چشم

تهیهه گردیهده، طرحهی کلهی      و مقام معظم رهبهری های نظری امام خمینیاندیشه

ست که نقشه راه امنیت ایران در آن نهفته است و محقق تالش نموده با بازخوانی و تحلیل ا

عنوان های مورد نیاز امنیت مبتنی بر سند مذکور را بهالزامات و بایسته 4141انداز سند چشم

 بررسی و احصاء نماید.«  مسئله تحقیق»
 

 پيشينه تحقيق

از آن است که در مورد امنیهت ملهی و سهند     ای حاکیبررسی اسنادی و مطالعه کتابخانه

هها و  گرفتهه، امها در مهورد بایسهته     های مختلفهی انجهام  مقادت و پژوهش 4141انداز چشم

تحقیقات محدودی شده که در این بخهش تعهدادی    4141انداز الزامات امنیت در سند چشم

 گردد:ها اشاره میاز آن

انهداز  ترین راهکار تحقهق اههداف چشهم   مناسبمقاله برگرفته از پروژه تعیین و تبیین  -

 تهیه شده است. 4194توسط مهدی رمضانی در سال 

توسط  4194پژوهانه در سال با رویکرد آینده 4141انداز مقاله راهبردهای تحقق چشم -

 سعید قربانی نوشته شده است.
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ه تحریهر  به رشهت  4138پناه در سال مقاله اپوزیسیون و امنیت داخلی توسط جعفر حق -

 درآمده است.

توسهط   4194سهال   های تأمین امنیت در اندیشه امام خمینهی مقاله منابع و شیوه -

 اکبر زمانی به رشته تحریر درآمده است.

نامه بررسی مدیریت بحران در زمینه امنیت داخلی و ارائه الگهوی بهینهه در ایهن    پایان -

 به رشته تحریر درآمده است. 4181راستا )مورد بررسی وقایع دانشگاه تهران( در سال 

 

 هدف تحقيق

 .  4141انداز های امنیت در افق سند چشمشناسایی ابعاد و مؤلفه 

 

 سؤال تحقيق

 اند؟کدام 4141انداز های امنیت در افق سند چشمابعاد و مؤلفه 

 

 نوع تحقيق

منیتهی  ههای ا دههد و در سیاسهت  این تحقیق به جهت اینکه ادبیات امنیت را توسعه می 

کاربردی است و از ایهن منظهر    -ای تواند داشته باشد، از نو  توسعهکشور کاربرد عملی می

، تحلیل گفتمان امام 4141انداز های( امنیت را با تحلیل سند چشمکه الزامات )ابعاد و مؤلفه

، مصاحبه عمیق بها اسهاتید حهوزه امنیهت  احصهاء      و مقام معظم رهبری خمینی 

   تحقیق اکتشافی است.کند، از نومی

 

 جامعه آماری

و اسناد باددستی مرتبط بها آن،   4141انداز جامعه آماری در این تحقیق شامل سند چشم

نفهر از   49و همچنهین تعهداد    و مقام معظم رهبهری   بیانات حضرت امام خمینی

کتهرا  سیاسی و... است که دارای مدرک تحصیلی د -اساتید دانشگاهی فعال در حوزه امنیتی
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ههای اطالعهاتی، امنیتهی، مراکهز علمهی و دانشهگاهی و ...       و سابقه کار مدیریتی در دستگاه

 باشند.می

 

 روش گردآوری اطالعات

های مطالعهه اسهنادی، تحلیهل    روش گردآوری اطالعات در این تحقیق ترکیبی از روش 

 و اسناد باددستی مرتبط با آن است. 4141انداز گفتمان، تحلیل سند چشم

 

 روش تجزیه تحليل اطالعات:

وتحلیل اطالعات با استفاده از روش تحلیل گفتمان، روش گراندد تئوری و روش تجزیه

 های کدگذاری باز، کدگذاری بسته و کدگذاری انتخابی است.   گیری از تکنیکبهره

  

 نظری تحقيق -چهارچوب مفهومي

مهان بهودن، ایمنهی، آرامهش و     های فارسی به معنی در اواژة امنیت در فرهنگ امنیت: -

ترس، اطمینان، آسایش، آرامش قلب و شدن، بی بیمبی»آسودگی است و کلمه امن به معنی 

معتقد است امنیت در معنای عینی آن یعنی  4. آرنولد ولفرز(498: 4131)عمید، است « ضدخوف

از اینکهه  شده و در معنای  هنی یعنی فقدان ههراس  های کسبفقدان تهدید نسبت به ارزش

. بهاری بهوزان بهه نقهل از والتهر      (414: 4185)نهوروزی،  های مزبور مورد حمله قرار گیرد ارزش

نویسند هر ملتی تا جایی دارای امنیت است که در صورت عدم توسهل بهه جنهگ    لیپمن می

های محوری خود نباشد و چنانچه در معرض چالش قرار گیرد، مجبور به رها نمودن ارزش

. در ایهن پهژوهش منظهور از    (14: 4138)بهوزان، ها را حفه  کنهد   روزی در جنگ آنبتواند تا پی

دهد تا از تهدیدات بالقوه و بالفعل امنیت دستیابی به شرایطی است که به کشور ما امکان می

فرهنگی، علمی و... در امان باشهد و   -خارجی در ابعاد مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی

 کمک نماید. 4141نداز ابه تحقق اهداف سند چشم

                                        
1.Arnold Wolfers. 
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اسهت، امها   « دورنما»و « دیدگاه»، «منظر»انداز در لیت به مفهوم چشم انداز:سند چشم -

دسهتیابی اسهت کهه در افهق      دهنده یک تصویر مطلوب و قابهل انداز ارائهدر اصطالح چشم

 ،«نگهری جامعهه »ههای  بلندمدت، فراروی جامعه و نظام حهاکم قهرار دارد و دارای ویژگهی   

 .(22: 4181)رضایی و همکاران، است « گراییواقع»و « گراییارزش»، «نگارییندهآ»

بهر ادامهه راه آن عزیهز     در سالگرد ارتحال حضرت امهام   مقام معظم رهبری 

انداز را حلقه مفقهوده نظهام اسهالمی خوانهده و در     سفرکرده تأکید نمودند. ایشان سند چشم

گردد. هایی از بیانات اشاره مید که در جدول زیر به نمونهانبیانات متعدد به آن اشاره نموده

، «نبایهد »، «دزم اسهت »، «بایسهتی »، «بایهد »بهار از واژگهان    14ایشان در این بیانات بهیش از  

 اند که نمایانگر اهمیت موضو  است:  استفاده نموده« نبایستی»
 ای نهدر ادبیات گفتاری و نوشتاری امام خام 1040انداز جدول سند چشم

 گيرینتيجه متن بيانات تاریخ ردیف

4 

در مراسهم   4138سال 

بیعههههت جهههههادگران 

 سراسر کشور

ترین خطر این نیست که ما از رفتن بازبمانیم یا خسته شویم؛ بزرگ

ههای  شهده و ههدف  انهداز ترسهیم  بلکه خطر این اسهت کهه چشهم   

 شده را گم کنیم و نبینیم.تعریف

 ناپذیریخستگی

 4184ل بیانات سا 2
کهه   عنوان حلقه مفقوده مدیریت کشهور اسهت  انداز کشور بهسند چشم

 سال آینده مشخص خواهد کرد. 24نگاه و توقّع ما را از کشور در  
 نگریآینده

1 
در دیههدار  4182سهال  

 کارگزاران نظام  

انهداز، توسهعه بایهد بها مهردم گهره       اجتماعى سند چشهم  در عرصه

 ه باشند.بخورد؛ مردم باید محور توسع

مههردم محههوری،  

 نگریدرون

1 
دیهههدار  4182سهههال 

 کارگزاران نظام  

ثهروت را   گذاری که عدالت و توزیع عاددنهریزى و سیاستبرنامه

انداز مورد نظر مها را تهأمین   تواند چشمدر جامعه ندیده بگیرد، نمى

 کند.

 عدالت محوری

5 

دیهههدار  4182سهههال 

اسههاتید و دانشههجویان 

 قزوین

انداز( الگهویى بهراى دنیهاى اسهالم، بلکهه      ر )تهیه سند چشماین کا

 تر از دنیاى اسالم خواهد شد و این تالش دزم دارد.وسیع

الگوسهههههازی و 

 صدور انقالب

3 

دیهههدار   4182سهههال 

اسههاتید و دانشههجویان 

 قزوین

این برنامه به معناى امیهد و نشهاط و عهزم و اراده بهراى پیشهرفت      

برنامه را نسبت به کشورهایى که تحت است و معلوم است که این 

پسندند و این نپسندیدن هم بهیش از همهه   ها نیستند، نمىاختیار آن

 ها بود.های وابسته به آمریکا و صهیونیستاز طرف رسانه

امیههدواری، عههزم 

 ملی
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 گيرینتيجه متن بيانات تاریخ ردیف

3 
های نماز جمعهه  خطبه

 21/48/82 -تهران

ههای وادی  اناین یک آینده مطلوب و یک گام بلند در راه رسیدن به آرمه 

اسالمی است کهه در آن پیشهرفت مهادی، پیشهرفت اقتصهادی، پیشهرفت       

 فرهنگی، تعالی معنوی و اخالقی و هویت اسالمی وجود دارد.

پیشرفت فرهنگی 

 و تعالی

8 
های نماز جمعهه  خطبه

 21/48/82 -تهران

انهداز( یهک پیشهرفت اسهت کهه جمههورى       خودِ این )سند چشهم 

 واقعیات کشور و واقعیات جهانى، آینهده  اسالمى بتواند با توجه به

 شده ترسیم کند.ساله را به شکل منطقى و محاسبهبیست

 گرایی  واقع

9 
های نماز جمعهه  خطبه

 21/44/82 -تهران

ساله، حقیقتاو جاده بسیار مستحکمی به سمت یهک  انداز بیستچشم

 کند.آینده روشن، زیر پای ملت و مسئودن باز می

نگهههری و آینهههده

 میدآفرینیا

44 
بیانههات نمههاز جمعههه  

21/8/82 

شود ولی آسهان بهه   عدالت چیزی است که آسان بر زبان جاری می

انداز خود را عاددنه قرار دهیم چیزی که مها را  آید چشمدست نمی

 به عدالت نزدیک کند. 

 عدالت محوری

44 
بیانههات نمههاز جمعههه  

21/8/82 

گهذاری و  ن سیاسهت شهده بهه مسهئود   ساله ابهال  انداز بیستچشم

 ریزی یک امر عملی، منطقی و قابل تحقق است.برنامه

ایمههههههههههان و 

 امیدواری

42 
بیانههههات در دیههههدار 

 22/44/82استانداران 

ام راه را اگرچهه نهاهموار امها روشهن و مسهتقیم و      من بارها گفتهه  

سهاله بسهیار روشهن اسهت واقعهاو       24انهداز  بینم چشمپیمودنی می

 ار دارد.روشنی در مقابل ما قر

امیههههههدواری و 

 امیدآفرینی

41 
دیدار نمایندگان  4181سال 

 مجلس  هفتمین دوره

ها جها  ها هماهنگ باشد؛ یعنى در دل سیاستقوانین باید با سیاست

 انداز حرکت کند.  بگیرد و به سمت این چشم

همههههههاهنگی و 

 همدلی  

41 
دیدار با نمایندگان مجلس 

   23/41/81 -هفتم

ساله بر پایه اسالم است؛ باید همه وقت و کهار را  انداز بیستچشم

 مصروف همین اهداف کرد و درواقع  وب در این اهداف شد. 

کوشههی و سههخت

 عزم ملی

45 
دیهههدار بههها جوانهههان 

 43/41/81همدان 

انداز را برای خود تعریف نکنیم هیچ کار درسهتی صهورت   تا چشم

 نخواهد گرفت.

ریهههزی برنامهههه

 هدفمند  

43 
دیهدار بها      4181سال 

 مردم همدان

هم مسئودن و هم مهردم وظیفهه دارنهد؛ ههم وظهایف اختصاصهى       

 دارند، هم وظایف مشترک دارند.

وحههدت کلمههه،  

پیوستگی مردم و 

 حاکمیت

43 
در دیههدار  4181سهال  

 هارؤساى دانشگاه

انداز را در مهذاکرات  در خارج هم ما بازتاب )مثبت و بازدارنده( سند چشم

 ایم. جا دارد روى این سند کار کنید. هن مخاطبان، یافته سیاسى و... در

 بازدارندگی،

 اقتدار ملی

48 

بیانهههات دیهههدار بههها  

اعضای بسیج همهدان  

43/1/81 

این سند با نظر کارشناسان مسائل اقتصادی، سیاسی، اجتمهاعی و...  

 انداز رسید.شود به این چشمیافتنی است و میتنظیم شده و دست
 کار کارشناسانه



 45/  4141 اندازچشمههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه مقاله پژوهشی: الزامات تأمین امنیت در افق سند 

 

انهداز ایهران   ههای سهند چشهم   آمده برخی از ویژگهی عملهای بهبر اساس  نتایج بررسی

 اسالمی به شرح زیر است:

ههای آرمهانی   انداز جمهوری اسالمی ایران بعد از قانون اساسی و اولویهت سند چشم. 4

 ریزی کشور است؛گذاری و برنامهآن، گامی بلند در جهت تکامل نظام سیاست

ای است، بها وجهود بلبهه وجهه     کنندهد که دربردارنده مفاهیم بنیادی تعییندر این سن. 2

فرهنگی بر مفاهیم آن، مفهوم هویت اسهالمی و انقالبهی، بیهانگر روح و حهاکم بهر سهند و       

یافتگی و احراز جایگهاه اول  زیربنای سایر مفاهیم و قید و شرط و بلکه بستر و زمینه توسعه

 طقه است؛اقتصادی، علمی و فناوری در من

هویت متجلی در سند، هویت دینی و اسالمی است که با پذیرفتن حاکمیهت الههی و   . 1

ها بر وحی و اهداف دین شکل گرفته و پیوسته تجلیهات خها    اتکاء نگرش و رفتار انسان

های هویت دینی سند به اسهتناد آیهات و روایهات    خود را در جامعه خواهد داشت؛ شاخصه

 د مستمر آن، دزمه تحقق سند و روح فرهنگی آن است؛قابل شناسایی است و رص

انقالبی، تناسب توسعه بها مقتضهیات    -انداز، مقصود از هویت اسالمی در سند چشم. 1

های اسالمی، ملی و انقالبی فرهنگی، جیرافیایی و تاریخی و اتکا به اصول اخالقی و ارزش

 است؛

تمند نظام جمهوری اسهالمی ایهران بهر    بقاء عز« انقالبی -هویت اسالمی»مراد از قید . 5

و تعامل فعال و مؤثر در فرایند جهانی شدن و مقابله با سهلطه   های امام اساس اندیشه

زمان، ساختن کشوری آباد و الگهو، بها حفه  همهه     آمریکا از طریق همگرایی اسالمی و هم

 های بنیادین اسالم است.  ارزش

 

 مباني نظری -

امنیت با رویکرد سلبی اولین گفتمان در مباحث امنیتهی بهوده    بر اساس مطالعات امنیتی،

که ددلت بر نفی تهدید دارد. باری بوزان امنیت را حفاظت در مقابل خطر )امنیت عینهی( و  

ههای شخصهی( تعریهف    احساس امنیت )امنیت  هنی( و رهایی از تردید )اعتماد به دریافت
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ه مهمهی در توسهعه دارد و مقهدم بهر توسهعه      . مفههوم امنیهت جایگها   (52: 138)بهوزان،  کند می

ههای بیشهتر   شود. بازیگران گفتمان توسعه امنیت محور به دنبال ایجاد فرصهت محسوب می

باشهند. گفتمهان ایجهابی دومهین     های بهالقوه و موجهود مهی   برای به فعلیت رساندن پتانسیل

منظهور  اسهت. بهه   گفتمان مطالعات امنیتی است که به دنبال حف  و پاسداری از منهافع ملهی  

 گردد:گفتمانی مفهوم امنیت اشاره می -تبیین موضو ،  یالو به تحول تاریخی
 (3: 4189)درویشی،گفتماني مفهوم امنیت  -جدول تحول تاريخي

 گفتمان فرامدرن گفتمان مدرن گفتمان کالسيک گفتمان سنتي انواع  گفتمان

 امعه جهانیج جامعه ملی جامعه مدنی جامعه بدوی های تحولزمینه

 تعریف
حف  بقا و 

 موجودیت
 فقدان تهدید

کسب قدرت و 

 توانایی
 همکاری و همگرایی

 دولت طلبیقدرت جنگ طبیعت منشأ تهدید

 همکاری تبعیت -نزا -رقابت نزا  همکاری منطق بازی

 جهان –انسان  ملت  –دولت  سرزمین -اجتما   گروه-فرد موضو 

 هنی و زبانی  عینی و  هنی عینی  هنی ماهیت

 استقالل مفهومی وابستگی مفهومی وابستگی مفهومی استقالل مفهومی وضعیت مفهومی

 هدف هدف/ابراز ابراز/هدف هدف کاربرد

 برابری جنسی مردسادری مردسادری سادریزن تمایز جنسی

 باثبات آنارشیک آنارشیک باثبات محیط امنیتی

 

 امنیت در ادبیات فکری امام خمیني

در های ایشان تهیه گردیده، بر اساس اندیشه 4141انداز که سند چشم ام خمینیام 

اند.  یالو با تحلیهل گفتمهان   بیانات متعددی داشته« امنیت»مقاطع زمانی مختلف در خصو  

 گردد:    ای از بیانات وی در قالب جدول زیر اشاره میایشان به خالصه
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 جدول امنیت در گفتمان امام خمیني

 نتيجه متن بيانات تاریخ ردیف

4 
)تفسههیر سههوره 

 (421حمد: 
ههای عهالم   از انانیت انسان است تمام جنگ هاهمه گرفتاری»

 «.شود مؤمنان با هم جنگ ندارنداز این انانیت انسان پیدا می
دوری از انانیههههههههت، 

 خدامحوری

2 
)صههحیفه نههور، 

 (223: 44ج 
همیت آن حف  جمهوری اسالمی یک واجب عینی است و ا»

 «از نماز هم بیشتر است
 حف  جمهوریت

1 
)صههحیفه نههور، 

 (455: 41جلد 

اکبر ما را به اسالم بود اهلل پیروزی ما با وحدت کلمه و اتکاء»
اکبر است، وحهدت کلمهه مها را    پیروز کرد سالح ما همان اهلل

 «.پیروز کرد حاد هم سالح ما وحدت کلمه است

وحدت کلمه، اتکاء بهه  
 یمبانی دین

1 
)صههحیفه نههور، 

 (149: 3ج 
به گفته خدا مؤمنین برادر هستند برادر باید مصالح بهرادر را  »

 «.حف  کند
حف  مصالح، اخوت و 

 برادری

5 
)صههحیفه نههور، 

 (131: 3ج 

هایی بودنهد کهه   هایی که به مملکت ما خیانت کردند، آناین»
که هایی بودند هایی که خوردند و بردند، آنایمان نداشتند. آن

با اسالم کاری نداشتند به معنویات و مهاوراء طبیعهت اعتقهاد    
 «.نداشتند

 ایمان و معنویت

3 
)صههحیفه نههور، 

 (415: 9ج 

دولتههی کههه پشههتیبان نههدارد شکسههت خواهههد خههورد همههه »
اند برای همین بود کهه تفهاهم   خورده هایی که شکستدولت

 «. بین ملت و رژیم نبود

پیوسههههتگی مههههردم و 
 حاکمیت

3 

فه نور ج )صحی
( و 455: 24

)صههحیفه نههور، 
 (455: 24ج 

بر هیچ یک از مردم و مسئولین پوشهیده نیسهت کهه دوام و    »
قوام جمهوری اسالمی ایران بر پایه سیاست نهه شهرقی و نهه    
بربی استوار است و عدول از این سیاست خیانت به اسالم و 
مسلمین و باعث زوال عهزت و اعتبهار و اسهتقالل کشهور و     

 «.ان ایران خواهد بودملت قهرم

اسهههههههههههههتقالل و  
 استکبارستیزی 

8 
)صههحیفه نههور، 

 (1139: 5ج 
اگر حکومت و حاکمان، رضایت و پهذیرش مردمهی داشهته    »

 «.شودها راضی میباشند، خداوند از آن
 رضایتمندی

9 
)صههحیفه نههور، 

 (434: 45ج 
استقالل و موجودیهت ههر جامعهه از اسهتقالل فرهنهگ آن      »

 «.گیردنشأت می
 تقالل فرهنگیاس

44 
)صههحیفه نههور، 

 (239: 5ج 
در جمهوری اسالمی ایران حکومت عدل الهی جریهان پیهدا   »

 «. افکندکند و عدالت الهی بر تمام ملت سایه میمی
ورزی و عهههههههههدالت

 طلبیعدالت

44 
)صههحیفه نههور، 

 (144: 49ج 
ههای کشهور اسهالمی و جلهوگیری از تسهلط و      حف  ارزش»

 «.و شرعاو واجب است تجاوزگران بر آن عقالو
ههها،  نفههی حفهه  ارزش

 گریسلطه

42 
)صههحیفه نههور، 

 (54: 49ج 

ها )انوا  امنیت( برای این اسهت کهه آرامهش و بهه     همه این»
سوی خدا در بالد پیهدا  یک سیر روحی و هدایت بهدنبال آن 

 «.شود

خهههدامحوری، تقهههوا و 
پرهیزگهههاری، امنیهههت  

جانبهههه، امنیهههت همهههه
 جمعی دسته

41 
فه نههور، )صههحی

 (143: 24ج 
 ورزیعدالت «.شودعدالتی در جامعه موجب از بین رفتن امنیت میبی»
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ای الهی اسهت کهه بهرخالف    حکومت اسالمی پدیده»معتقد است  امام خمینی 

های بیرتوحیهدی در تمهام شهئون زنهدگی فهردی، اجتمهاعی، مهادی و معنهوی،         مکتب

رت دارد و از هیچ نکتهه و لهو بسهیار    فرهنگی و سیاسی، نظامی اقتصادی دخالت و نظا

ناچیز که در تربیت انسان، جامعه و پیشرفت مهادی و معنهوی نقهش دارد، فروگهذاری     

نکرده حتی موانع و مشکالت سر راه تکامل را در اجتما  و فهرد گوشهزد نمهوده و در    

بهر   یامام خمین( 4188( و )ره پیک و همکاران، 8: 4139)امام خمینی،ها کوشیده استرفع آن

اساس نگاه عمیق انسان شناسانه خود نفس درون انسان را منشأ اصلی خیر و شر انسان 

بینهد؛ بنهابراین   داند. این نگاه الگوی امنیت را از درون به بیرون میو جامعه انسانی می

بر عوامل درونی انسهان   العادهتأکید فوق های امام خمینیبر اساس ویژگی اندیشه

  .(441: 4189پیک،  )رهو اجتما  است 

ایشان نگاه چندوجهی به مقوله امنیت دارد از یک منظر به فرد انسان و از منظری دیگهر  

تهرین مرحلهه در   به دولت توجه دارد و ایمان و اعتقاد به خدا و رسیدن به نفس مطمئنه مهم

 امنیت اهمیهت زیهادی قائهل بهود وی    « بعد سیاسی»رسیدن به آرامش و امنیت است؛ اما به 

توان بسیاری از احکام الهی را موقتاو تعطیل کهرد بهه   معتقد است برای حف  نظام سیاسی می

، کمها اینکهه کهل    «هدف»است نه « ابزار»، «امنیت» عبارتی دیگر در اندیشه امام خمینی

 سیاست نیز ابزار است.

بیانهات  « امنیهت »نیز در مقهاطع زمهانی مختلهف در خصهو       مقام معظم رهبری 

ای از نظهرات  به خالصهه  له در قالب جدول زیراند که با تحلیل گفتمان معظماشتهمتعددی د

 گردد:  ایشان اشاره می
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 ای جدول فراواني امنیت در بیانات امام خامنه
 نتيجه متن بيانات تاریخ ردیف

4 
بیانات 

42/45/38 

امنیت تنها در مسائل داخلى، تنها در سازندگى، رفاه و رفهع مشهکالت،   

نیست، بلکهه در تهأمین عهدالت اجتمهاعى و امنیهت عمهومى و        هدف

 رعایت طبقات ضعیف و محروم، هم یک رکن اصلى است.

رفههههاه عمههههومی،  

عههدالت اجتمههاعی،  

 جمعیامنیت دسته

2 
بیانات 

42/45/38 

در سطح حرکت عمومى کشور، امنیهت در اخهالق و روحیهات    

اسهالمى   خلقیهات حسهنه   اسالمى، برادرى، گذشت، ایثار و بقیه

 هم باید مورد توجه قرار بگیرد.

رعایت اخالق اسهالمی،  

حفهه  بههرادری، ایثههار و 

 ازخودگذشتگی

1 
دیههدار  2/44/34

 با فرماندهان ناجا

؛ یعنهى نجهات از   «مهن خهوف  الّذى اطعمهم من جو  و آمهنهم »

 گرسنگى را با نجات از ناامنى در کنار هم قرار داده است.
 ایمان، امنیت بذایی

1 
دیههدار  2/44/34

 با فرماندهان ناجا

کسانى که به خدا اعتقاد دارند و در « فأیّ الفریقین احقّ بادمن» 

 به وجود آورند. توانند براى خودشان امنیتراه او هستند، مى

ایمههان بههه خههدا و   

 خدامحوری

5 
دیههدار  23/4/34

 با فرماندهان ناجا

ت را عِهدل  ایهن کهالم، امنیه   « نعمتان مجهولتان الصّحّة و األمان»

 سالمتی و صحت قرار داده است.

امنیهههت فهههردی و  

 عمومی

3 
بیانات مورخ 

23/4/34 
 درجه اول است. نظم اجتماعى، یک مسئله

امنیهههت و انضهههباط 

 اجتماعی

3 
بیانات 

25/1/33 

امنیت یعنی اطمینان از حقوق اساسهی، حفه  تمامیهت ارضهی،     

 .های ملیاستقالل کشور، حف   اعتبار ملی، حف  ثروت

اطمینههان از حقههوق 

اساسههی،  اسههتقالل، 

 امنیت سرزمینی

8 
بیانات 

25/1/33 

امنیت ملی یعنی در امان بودن کشور از تهدیدات، ثبات سیاسی، 

حف  نهادهای اجتماعی، اقتصهادی، نظهامی، نبهود تهدیهد علیهه      

 منافع ملی.

ثبههههات سیاسههههی،   

اسههتقالل اقتصههادی و 

 هانظامی، حف  ارزش

9 

دیدار  25/44/39

بههها شهههوراهای 

 تأمین

امنیت اجتماعی یک مسئله درجه اول است... کارایی هر جامعهه  

 در حد نظم مطلوب آن است.
 امنیت عمومی

44 

دیدار  25/44/39

بههها شهههوراهای 

 تأمین

زیر سؤال بردن  4138آور بار و گریهای در وقایع تأسفکار عده

 اقتدار نظام، مجروح کردن امنیت نظام بود.
 حف  امنیت ملی

44 

دیدار  25/44/39

بههها شهههوراهای 

 تأمین

 مقوله حف  حقوق مردم، یک مقوله درجه اول است.

رعایههههت حقههههوق  

شهههروندی، عههدالت  

 اجتماعی
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 نتيجه متن بيانات تاریخ ردیف

42 
بیانات مورخ 

4/4/39 
 کند.ترین خطرى است که یک ملت را تهدید مىناامنى، بزرگ

 دفع تهدیدات

 داخلی و خارجی

41 
بیانات مورخ 

3/1/82 

نقش بسیار مهمی در امنیت و اقتهدار دارد نن   دستگاه قضایی هم

قضایی مردم و با رعایهت آداب قضها    شاء اللّه با توجه به امنیت

مراحهل قضها، تهأمین     در اسالم و حفه  حقهوق مهردم در همهه    

 خواهد شد.

امنیهههت قضهههایی،  

 عدالت اجتماعی

41 
بیانات مورخ 

45/2/81 

قتصهادى در  ههای ا پیشهرفت  نیاز اصلى و اساسى در مقولهه پیش

سهازندگى کشهور،    مقوله مسائل معیشتى و شهروندى، در مقوله

تواند افتخارات بزرگ ملى را بهراى یهک   مقودتى که مى در همه

 کشور به ارمیان بیاورد، امنیت است.

امنیهههت عمهههومی،  

 امنیت اقتصادی

45 
بیانات مورخ 

21/42/81 

احهساس هویت و عزت اسالمی که امهروز بهه برکهت پیهروزی     

انقالب اسالمی در جهان اسالم نهمودار شههده اسههت یکهی از    

های اقتدار و امنیت ملت ایران است کهه بایهد در   ترین مؤلفهمهم

 المللی حتماو به آن توجه شود. مناسبات بین

هویت ملهی، حفه    

)عههزت حکمههت و  

 مصلحت(

43 
بیانات مورخ 

41/3/88 

خدا، توکل بهه   ترین عنصر امنیت و اقتدار معنوى، ایمان بهاصلى

 خدا، حسن ظن به خدا است.
 ایمان، خدامحوری

43 
بیانات مورخ 

24/2/92 

یکی از مسائل فعلى زنان کشور ما مسئله اهمیت و اعتبار خانهه  

 و خانواده است.

اسههههتحکام نهههههاد 

 خانواده

48 
بیانات مورخ 

29/2/95 

 است، این مایهه  وثقی اگر ایمان به خدا بود این تمسک به عروه

 اقتدار و امنیت است. درت است، مایهق

ایمهههان بهههه خهههدا، 

 خدامحوری

49 
بیانات مورخ 

8/2/95 

دیگری که خیلی مهم است اینکه گاهی اوقات یهک   یک مسئله 

هها کهه از   تواند تولیهد بشهود، مامّهاع بعضهی    جنسی در داخل می

آینهد جلهوی ایهن    برند، میواردات آن جنس سودهای کالنی می

 گیرند.می تولید داخلی را

تولیههههد داخلههههی، 

 زااقتصاد درون

24 
بیانات مورخ 

8/2/95 

ما اگر قدر خودمان را بدانیم، قدرت خودمان را بشناسیم، از 

تهرین  تهرین و اسهالمی  این قدرت به بهترین شکل و انسانی

این موانع امنیت فهائق خهواهیم    شکل استفاده بکنیم، بر همه

 آمد.

خودباوری و اعتماد 

 ملی
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مه نیل به امنیت ملی در جهان کنونی آن است که جامعه در ابعاد سیاسهی، اقتصهادی،   دز

فرهنگی و... امنیت داشته باشد. بدیهی است برای نیل به هر یک از ابعهاد   -نظامی، اجتماعی

ههای ماهرانهه، کهارا و    ها، بهه شهیوه  یادشده در درجه اول باید ابزار قدرت ملی هم نام با آن

گانه ابزارهای قدرت ملی و امنیت اده شود و در درجه دوم باید بین ابعاد ششاثربخش استف

ها از یکدیگر برقرار شود. امنیهت ملهی،   ملی تعامل منطقی و سازنده برای حمایت متقابل آن

یعنی در امان بودن کشور، نبود تهدید بر ضد ثبات سیاسهی، اسهتقالل و تمامیهت ارضهی و     

نظامی، فرهنگی کشور، وجود شرایطی نسبتاو پایهدار کهه در آن   نهادهای اجتماعی، اقتصادی، 

امکان پاسخگویی به نیازهای حیاتی افراد جامعه وجود دارد و تهدید بر ضهد منهافع ملهی و    

 حیاتی کشور نیست. 

عبارت است از وضعیتی که طی آن یک ملت قادر است اهداف، منهافع و   امنیت ملي: -

در سطح ملی و فراملی گسترش دهد یا حداقل در برابر  های حیاتی مورد نظر خود راارزش

 .(44:4139) والقدر، ها حفاظت کند تهدیدات بالقوه و بالفعل داخلی و خارجی از آن

گهذاری  امنیت اقتصادی در مفهوم عمومی و سنتی به امنیت سهرمایه  امنیت اقتصادی: -

بع اقتصادی به مشهابه یکهی از   دارد. منا 4994گردد. اقتصاد و امنیت ریشه در تحودت برمی

ههای امنیهت ملهی    عوامل قدرت مطرح است؛ بنابراین تقویت آن، ریشه اساسی در سیاسهت 

صورت مستقیم و بیرمسهتقیم در قهدرت   رو افزایش توان و قدرت اقتصادی بهدارد. از این 

 گذارد و در نهایت موجهب افهزایش ضهریب امنیهت ملهی     المللی( تأثیر میملی )داخلی، بین

 . (4184)افتخاری، خواهد شد 

کارولین توماس ثبات و امنیت اقتصادی را بهرای کشهورهای جههان سهومی کهه در      

امنیهت  »داند و بر این باور اسهت کهه بهدون    دارند ضروری میراستای توسعه گام برمی

یافتگی اسهت، تحقهق پیهدا    دست یافتن به نظم و آرامش که از شروط توسعه« اقتصادی

  (.281: 4181، )تریفکند نمی

امنیت یک نظام سیاسی و حاکمیت یها دولهت تها وجهوهی از مسهائل       امنیت سیاسي: -

 شود.سیاسی در یک جامعه را شامل می
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های امام و رهبری که ویژه در اندیشهدر رویکرد فرهنگی به امنیت به امنیت فرهنگي: -

سهایر ابعهاد امنیتهی     نیز ناشهی از آن اسهت، مسهئله فرهنهگ بهیش از      4141انداز سند چشم

گیهرد. درواقهع در اینجها بهرخالف     )سیاسی، اقتصادی، نظامی و ...( مهورد توجهه قهرار مهی    

ها و هنجارهای حاکم بر رویکردهای پیشین این فرهنگ و هویت است که با تعریف ارزش

پردازد و مبنهای کهنش   های امنیت ملی را شکل داده میجامعه و تعریف از منافع که سیاست

. در اینجا افراد از طریق هویت در کنار یکهدیگر  (Katzenstein, 1996:537)گردد گران میبازی

های دیگر، حهدود  دهند. این هویت جمعی در تقابل با هویترا تشکیل می« هویت جمعی»

مثابهه پاسهدار فرهنهگ در دو    بهه « امنیهت »کند. در این معنا و ثیور امنیتی خاصی را بیان می

 .(33: 4183)احمدزاده، کند المللی خودنمایی میسطح داخلی و بین

گهردد  امنیت اجتماعی زیربنای امنیت ملی در مراحل بادتر محسوب مهی  امنیت اجتماعي: -

ها است. در حقیقت حدفاصلی است که امنیت ملی برای مهردم یهک   ترین وظیفه دولتو ابتدایی

بهه عبهارتی   . (419: 4181)ربیعهی،  ر دارنهد  طور روزمره با آن سروکاجامعه ملموس و عینی بوده و به

ها و راهکارها( جههت  شده )سیاستهای انجامتوان تحقق تالشدیگر امنیت اجتماعی را می

هها در شهبکه روابهط    ایجاد اطمینان خاطر اولیه و نسبی برای افهراد و منزلهت اجتمهاعی آن   

های حف  الگوههای  یتاجتماعی دانست که متفاوت از امنیت اجتماعی شده است که به قابل

 قبول است. سنتی زبان، فرهنگ و هویت در یک شرایط قابل

ههای علمهی و   منظور از امنیت علمی امکان تحقهق سیاسهت   امنیت علمي و فناوری: -

فناورانه و توانایی تولید علم و فناوری، مرزشکنی دانش و عدم وابستگی علمهی اسهت کهه    

 اقتدار نظام حاکم را به دنبال دارد. 

امنیهت نظهامی عهدم تهدیهد همهه اجهزای دولهت اعهم از          :1امنیت دفاعي و نظاامي  -

حاکمیت، سرزمین و نهادهای دولتی و از سویی عدم تهدید دستاوردهای صنعتی، اقتصهادی  

ترین نو  تهدید برای آحاد جامعه است. رویکهرد سهلبی   نوعی ملموسو تمدنی است و به 

رو در رویکردههای   مورد انتقاد قرار گرفت. از این به حوزه نظامی بعد از جنگ جهانی دوم

                                        
1.Enviroment  besed security. 
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زنهد،  نوین نظامی برخالف گذشته جنگیدن و توان نظامی و دفاعی حرف اول و آخر را نمی

 کند.اما بر شأن ابزاری توان نظامی تأکید می

ههای اقتصهادی را از بهین بهرده و     مسائل محیط زیستی فرصت محیطي:امنیت زيست -

گردد. بعد از جنگ جمعی شده و منشأ اختالف بین همسایگان میدستههای باعث مهاجرت

ها را مورد چالش قرار داد که بهه دو  سرد طیف جدیدی از تهدیدات بیرنظامی امنیت دولت

 گردد:طیف مهم آن اشاره می

های موضوعاتی از قبیل ناسیونالیسم، قومیت، تولید و تکثیر سالح موضوعات سنتي: .1

 نظامی و سیاسی.  ای، ثباتهسته

ههای  محیطی، وضعیت اقتصادی، سهازمان شامل مسائل زیست موضوعات غیرسنتي: .3

 .(Snyder,2008: 60-75)فراملی و چندملیتی، فرار میزها، مهاجرت و... 

ویژگی اصلی این تهدیدات جدید فرادولتی در مقابل دولت مرکزی، مهدیریت چنددیهه   

صورت توأمهان  را به« دولت و ملت»برخالف گذشته  در مقابل مدیریت دفا  سنتی است که

محیطی در چند دهه اخیر به کهانون  . امنیت زیست(228: 4181)تریف، دهد مورد هدف قرار می

ها را در سهه جنبهه مهورد تهدیهد امنیتهی قهرار       توجه اندیشمندان قرار گرفته است که دولت

 دهد:می

محیطهی بهه   است که تیییرات زیسهت دیکسون معتقد  -هامرمحیطي: تغییرات زيست. 1

کند. سطح مستقیم شامل کمبود آب، کمبود خاک، دو صورت مستقیم و بیرمستقیم بروز می

کمبود دستیابی به منابع بذایی نیروی دریایی و ... است و سطح بیرمستقیم شامل مشکالت 

ست و در تر از مورد پیشین اها )کمبودهای اقتصادی( است که خطرناکهویتی و محرومیت

 انجامد.نهایت به تضعیف مشروعیت نظام سیاسی حاکم می

کهه تهأثیرات زیهادی در     بیولوژيا  های شیمیایی و شیو  سالح های نظامي:فعالیت .3

 گذارد.محیط زیست می

هایی ماننهد  محیطی و پدیدههای زیستآلودگیوضعیت بهداشتي و سالمت انساني:  .2

 .(4184)افتخاری، وا، وارونگی هوا و... پاره شدن دیه اوزون، گرم شدن ه



 ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه 4144وسوم، بهار فصلنامه علمی امنیت ملی، سال دوازدهم، شماره چهل/  21

 

 1040انداز در سند چشم« امنیت ملي»جدول ابعاد 

 بعد

 سياسي

 بعد

 اقتصادی

 بعد

 -اجتماعي

 فرهنگي

 بعد

 نظامي

 بعد

 فناوری -علمي

 بعد

 محيطيزیست

پیوستگی مردم و ه 

 حکومت  

بخشههی در الهههامههه 

منطقهههه، فعهههال و  

مهههؤثر در جههههان  

 اسالم

و  تعامهل سهازنده  ه 

مهههؤثر در روابهههط  

 المللبین

تأثیرگههذار بههر  ههه 

همگرایی اسالمی و 

 ایمنطقه

 

دست یافتن بهه  ه 

جایگهههههههاه اول 

اقتصههههههادی در 

سهههطح منطقهههه  

آسههیای جنههوبی  

 بربی

رشد پرشتاب و ه 

 مستمر اقتصادی

ارتقهای نسهبی   ه 

 درآمد سرانه 

رسههیدن بههه  ههه 

 اشتیال کامل

هههای فرصههت ههه

 برابر 

دوراز فساد و بهه 

 تبعیض

 

برخورداری از  ه

 تأمین اجتماعی 

 فعال، مسئولیته 

پذیر، ایثارگر و 

 مؤمن

برخههورداری از ههه 

وجههدان کههاری،  

انضههباط، روحیههه 

تعاون و سازگاری 

 اجتماعی

متعههههد بهههه هههه 

انقههالب و نظههام 

اسههههههههالمی و 

 شکوفایی ایران 

مفتخههر بههه   ههه 

 ایرانی بودن

دارای هویههت ههه 

اسههههههههالمی و 

 انقالبی

کشههوری امههن،  ههه 

سههامانه مسههتقل بهها 

دفههاعی مبتنههی بههر  

بازدارنهههههههههدگی 

 جانبههمه

امنیههت قههدرت  ههه 

 محور

 جمعیامنیت دسته

برخهورداری از دانهش   ه 

 پیشرفته 

توانا در تولیهد علهم و   ه 

 فناوری

دستیابی به جایگاه اول ه 

علمههی در سههطح منطقههه 

 آسیای جنوب بربی

 

برخههورداری از ههه 

محیط زیست سالم 

و مطلههههوب )آب، 

خهههاک و ههههوا(،  

عمههومی، سههالمت 

 امنیت بذایی

 

 وتحليلتجزیه

تهوان بهه شهرح    های مؤثر بر تحقیق حاضر را میدر نگاه کلی روند پادیش ابعاد و مؤلفه

 زیر تبیین نمود:

 

 مصاحبه با خبرگان و اساتید

ههای  منظور تقویت بیشتر مبانی نظری تحقیق و کمک به احصاء الزامات )ابعاد و مؤلفهبه

بنیهاد( بها   گیهری از روش تحقیهق آمیختهه )داده   با بهره 4141انداز مامنیت( در افق سند چش
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نفر از اساتید و خبرگان حوزه امنیت ملی مصاحبه ساختارمند به عمل آمهد. روش   49تعداد 

عنوان ابزار کهاربردی بهه محقهق ایهن امکهان را      بنیاد( روش تحقیقی است که بهآمیخته )داده

های متفاوت را در قالبی علمهی  آمده از روشدستهای بههای متنو  و یافتهدهد که دادهمی

گردآوری نمهوده تها بها درک بهتهری بهه شهناخت        2یا متوالی 4زمانصورت همو منسجم به

 حل مسائل اقدام نماید.  مشکالت و پیدا کردن راه

کدگهذاری بهاز فراینهد تحلیلهی اسهت کهه از طریهق آن مفهاهیم          کدگذاری باز: .الف 

. پهس از  (53: 4183)دانایی فر و همکهاران،  گردد ها کشف میها و ابعاد آنو ویژگیشده شناسایی 

پهردازی )تجزیهه و شکسهتن    هها، مفههوم  وتحلیهل داده کدگذاری باز، اولهین گهام در تجزیهه   

 جمالت( به اجزا است.  
 هاجدول  نمونه مفاهیم مستخرج از متن مصاحبه

 شناسه هاداده مفاهيم

-نپهذیری و قهانو  جامعه
 پذیری

مردم خود را ملزم به اجرای تعهدات  و همکاری و همراهی بها دولهت   

 ها بدانند.  در پیشبرد برنامه
Ea 

 تأمین رفاه
امنیت نتیجه ایجاد رفاه است، یعنی دولت بتواند برای مردم رفاه ایجهاد  

 کند و توزیع درآمد را بهبود ببخشد.
Ea 

 مرزشکنی دانش
گیهری دائمهی علهم    می حاصهله و دنبهال  قانع نبودن به دستاوردهای عل

 جانبه شتاب علمی()ضرورت توجه به حف  و ارتقای همه
Da 

 Df داشتن ایمان و  انجام کارها برای خدا خدامحوری

 

بعهد از کدگهذاری بهاز وارد کدگهذاری محهوری شهدیم. در        کدگذاری محاوری:  .ب

هها اسهتخراج   دت یا مؤلفهه کدگذاری محوری از کنار یکدیگر قرار دادن مفاهیم مرتبط، مقو

 گردید.

 

 

                                        
1. Mixed metods approach. 

2. Cocunently. 
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 شده از مفاهیمجدول بخشي از کدگذاری محوری و نمونه مقوالت استخراج
 شناسه مفاهيم مقوله

 ,Fs20, Fh12, Fkh18 های امام و رهبریپیروی از ودیت، پیروی از آرمان ودیتمداری

Fkh19, FM13  

 ,DF22, DF26,Fkh9 ، تقویت روابط  دیپلماسی قوی در منطقه و جهان اسالم دیپلماسی قوی

DE3,Fh6 

Fkh19,DG18,DB2 روحیه تعاون، تعامل و همکاری، همپوشانی  روحیه تعاون و همکاری

8,DB10 

 

 کدگذاری انتخابي   .ج

های تحقیق در کدهای مختلهف احصهاء شهدند، سهپس از     در مرحله کدگذاری باز، داده

گذاری محوری از طریق مقایسه مفاهیم بها  و با کد« مفاهیم»طریق محورهای مشترک کدها، 

هها، دوبهاره بها ایجهاد     شناسایی شدند. در کدگذاری انتخابی همهان داده « هامقوله»یکدیگر، 

ههای  ها، در دستهای جدید به یکدیگر مرتبط و بنا بر جنس مقولهگونهها بهروابط بین مقوله

تحقیق تولید گردید با مضهامین و   شدند. آنچه در ادبیاتبندی خاصی به نام مضامین تقسیم

هها و ادبیهات   ها ترکیب گردید. بعضی از مقودت در مصاحبهمقودت احصاشده در مصاحبه

 تحقیق مشترک بود. 
 جدول نمونه مضامین استخراجي از مقوالت

 ها(مقوالت )مؤلفه مضامين )ابعاد(

مهداری،  کاء به آرای عمهومی، قهانون  عدم وابستگی سیاسی، وحدت ملی، قدرت دیپلماسی، ات امنیت سیاسی

 های دینیسادری دینی، رضایتمندی اجتماعی، پیوستگی مردم و حاکمیت، حف  ارزشمردم

توانایی تولید علم، مرزشکنی دانش، اجرای نقشهه جهامع علمهی کشهور، جایگهاه اول علمهی        امنیت علمی

 محوری، نوآوری و خالقیتمنطقه، دانش

نگر، زا و برونتگی اقتصادی، توسعه کارآمد، خودکفایی در صنایع مادر، اقتصاد درونعدم وابس امنیت اقتصادی

محور، اقتصاد تولیدمحور، ایمان و خودباوری، کنترل تورم، حف  ارزش پول ملی، اقتصاد مردم

 زایی و رفع بیکاری، امنیت اقتصادیاستقالل اقتصادی، اشتیال

 -امنیت اجتماعی

 فرهنگی

بردبهاری،  »ههای ملهی   نفس و خودباوری ملی، تقویت خصهلت نی بودن، اعتمادبهافتخار به ایرا

، حف  هویت ملی، سازگاری اجتماعی، اسهتحکام نههاد خهانواده،    ...«کوشی و فداکاری، سخت

 احساس مسئولیت، تعهد به انقالب و نظام، داشتن وجدان کاری، امنیت بذایی   
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 شدههای انجامجدول خالصه کدگذاری مصاحبه

 ابعاد
مقوالت 

 ها()مؤلفه
 نشان مفاهيم

سی
سیا

د 
بع

 

استقالل 

 سیاسی

بخشی، تعامل سازنده با همسهایگان و  ثبات سیاسی، الهام

پههذیری، سههلطه جههوییجهههان اسههالم، نفههی سههلطه  

گانههه تهدیههدات استکبارسههتیزی، شههناخت ابعههاد شههش 

 )سیاسی، اقتصادی، اجتماعی نظامی و...(

DC5, DF3, DF22, DF26, DB9, 

DC25, DE61, DF1, DG18, DB25, 

Ea11 Eb20, EF14, 

DG2,DG21,Df9  

 سادریمردم
ورزی، مبهارزه  معهروف، عهدالت  سادری دینی، امربهمردم

 با فساد، رضایتمندی اجتماعی، مردم محوری

DF18, DD25, DD26, Fs5, Ea11 

Eb47, EB 17, Ec5, EC7,EF14, Eb11, 

Eb17,EC4 Eb11, Eb17,EC4,,DG21, 

Db41, FN35 Fs7 

 مداریقانون
ورزی، برخهورد قهاطع و سهریع بها     مداری، عدالتقانون

 شکنانقانون
N13,DF35,Ea11,Eb20,Eb17,FS21

,Fkh6, Fkh1,Fn11 

دیپلماسی 

 قوی

قدرت دیپلماسی، ارتباط سازنده با کشورهای همسایه و 

ای، حمایههت جههان اسهالم، نفهو  و تأثیرگهذاری منطقهه     

 ایگاناصولی از همس

DE7, DE8, DE9, DE37, DC18, 

DB28, DC6, DD2,DF22, 

DF26,Fkh9, DE3,Fh6  

 پیوستگی

مردم و 

 حاکمیت

مردم و حاکمیت، وحهدت مهردم و مسهئولین،     پیوستگی

 همبستگی ملی، رضایتمندی اجتماعی

DD23, DD24, DB28, DF1, Eb47, 

EC7,EB17,Ec5,Eb11, 

Eb17,EC4,DG21, Db41, FN35 

ای تالش بر

-تحقق آرمان

های امام و 

 رهبری

های امام و رهبری، نفهی سهلطه   تالش برای تحقق آرمان

 های دینیبیگانگان، ودیتمداری، توجه به آموزه

DD25,DC25,DF1,Eb20,EB 

17,DB10,DB28,DG18,Df28,DF1

0, DF13, DF11,Fkh7,FS20,BB20 

 خدامحوری
خدامحوری، رقابت سهالم، روحیهه تعهاون و همکهاری،     

 جوییانگیزه الهی، رضای الهی، نفی سلطه

DD25,DD26,DF18,DC22, 

DB43,DB35,DB27,DF47,DB26, 

DF40,DC36,DB41,DC25, 

Ea11,Fn3, Fn18, Fn8, Fn19, Fn20 

Fs15,DB41, DB24, Fn21, 

Fs6,Fm18 

 ثبات سیاسی
گانه تهدیدات، دفع تهدیدات داخلهی  شناخت ابعاد شش

 و خارجی
DG23,DG25,DG20, 

DG26,DG2,DG21,Df9 

ی
صاد

 اقت
عد
ب

 

استقالل 

 اقتصادی

استقالل اقتصادی، جایگاه اول اقتصاد در منطقه، اقتصهاد  

نگهر، اقتصهاد مردمهی، خودکفهایی در     گرا و بهرون درون

صنایع مادر، اقتصاد رقابتی، اشتیال کامل، رفع فقر، رشد 

مسههتمر و پرشههتاب اقتصههادی، اسههتفاده بهینههه از منههابع، 

مصرف، افزایش درآمد سهادنه، تحقهق رفهاه    سازی بهینه

 عمومی، خودکفایی در صنایع مادر

DE33, DC25, DE8, DD22, DE1, 

DE14, DC5, DC22 DF1, Ea19, 

Eb6, Eb9, Eb44, Eb40, Ed1, Ed9, 

Ed12, Ed17, Ed18, Ed29, Ed16, 

Ed11, Ed 13, Ed 20, Ed 25, Ed 

27, EF13, EF16, EF17, EF15, 

EF14, EF6, EG10, 

EG4,EG3,EG7,DE56 
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 ابعاد
مقوالت 

 ها()مؤلفه
 نشان مفاهيم

 اقتصاد تولیدمحور، اقتصاد مردم پایه، حمایت از تولید

 EA3, EA 6, EA 7, EB4, EB 5, 

EB 7, EB 8 ،Ec3, Ec10, Ec16, 

Ec17 Ed7, Ed8,Ed22,Ed19, 
EF1,EF2,EF10,EF5,EF18,EF20,E

F24,FN17 EG3, EG7    
افهزاری و روحیهه جههادی در    برخورداری از جنبش نرم

 رصه اقتصاد و علم و...ع
DC19, DG16, DC25, DE32, 

DF39, DG15 

جایگاه اول 

در  اقتصاد

 منطقه

 

توسعه کارآمد، اقتدار هوشمندانه، توسعه مردم محور، 

توسعه همراه با رضایتمندی اجتماعی، رفع بیکهاری،  

سهازی مصهرف   رفع فقر، استفاده بهینه از منابع، بهینه

روز آبیاری، افزایش های بهانرژی، استفاده از مکانیزم

درآمد سادنه، برخورداری از رفهاه عمهومی، درونهی    

 بودن اقتصاد

DC11, DE42, DE24, DE60, 

DE62, DF27, DE9,DF1, Eb38, 

Ec5, EC7, DG8, DG9, DC22, 

DE9, Ea19, Ea11, Eb8, Eb6, Eb7, 

Ed9, Ed12, Ed17, Ed18, Ed29, 

Ed16, EF2, EF13,EG10, 

EG4,EG3,EG7,DF7,FH22 

اجرای 

های سیاست

 کلی نظام

های اجرایی های کلی نظام و برنامهاجرایی شدن سیاست

 دولت
DB14, DC17, DE24, DE58, Ed1 

 توسعه کارآمد

جانبهه، رقابهت سهالم،    توسعه کارآمد، پیشرفت همهه 

افزایش درآمد سهادنه کشهور، توجهه بهه نهوآوری و      

 خالقیت

DG8, DG9, DC22, DE9, Ea19, 

Ea11, Eb8, Eb6, Eb7, Ed9, Ed17, 

Ed18, EF13, Ed29, Ed16, 

EG4,EG3,EG7,Fkh1,DE44 

گی
رهن

د ف
بع

- 
عی

ما
جت
ا

 

 استقالل

-فرهنگی

 اجتماعی

گیهری از عناصهر   اجتمهاعی، بههره  -استقالل فرهنگی

مؤمن، فعال، ودیتمدار، متعههد بهه انقهالب و نظهام،     

همبستگی ملهی، تقویهت روحیهه جههاد و شههادت،      

روحیههه انقالبههی، تقویههت روحیههه ایثههار و  تقویههت 

فداکاری، پایه اقتدار ملی بهودن فرهنهگ، پشهتکار و    

 کوشیسخت

DF18, DF40, DF44, DB32, 

DB34, DB37, DB38, DB34, 

DG18, Eb38 

Ec5,DF7,DB37,ED30,EC19 

 حف  هویت

 -ایرانی

 اسالمی

 ,DA19, DB25, DC2, DC3, DD19 اسالمی  -افتخار به ایرانی بودن، حف  هویت ایرانی

DD20, DA24, DF1, DB25, Ea11 

استحکام نهاد 

 خانواده

استحکام نههاد خهانواده، رعایهت اصهول اخالقهی، رفهاه       

 عمومی  
Eb47, EG4,FS6,FN21 

رضایتمندی 

 اجتماعی
Ec5,EC7,DG21,Db41,FN35,DB2 افزایش رضایتمندی اجتماعی، سازگاری اجتماعی

7,DB28 

 EG4, Eb47 مومی، درآمد مناسبرفاه ع رفاه عمومی
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 ابعاد
مقوالت 

 ها()مؤلفه
 نشان مفاهيم

ی 
لم
 ع
عد
ب

– 
ی
ور
فنا

 

مرزشکنی 

 دانش

بنهدی در پیشهرفت   رشد مستمر علمی، توجهه بهه زمهان   

 علمی، رقابت سالم، توجه به نوآوری و خالقیت
DE44, DC11, DB16, DC22, 

DF23,EF12, Fkh1,DE44, 

 اجرای کامل

نقشه راه 

 علمی کشور

 

رعایههت نقشههه راه علمههی کشههور،    اجههرای کامههل 

 هاگذاریسیاست
DE20, DC11, DE42, DF38, DF23 

DF24, DF1, DE44, DA10, Eb20  

 استقالل علمی

استقالل علمهی، توسهعه علمهی، توانهایی تولیهد علهم و       

محوری، پایهه امنیهت ملهی    فنّاوری، قدرت علمی، دانش

 بودن علم

DF29, DD18, DC4, DC23, DD28, 

DE45, DF19, DF23, DE47, DF23, 

DF24, DG1, 

DG18,EF12,Db7,DF7 

توانا در تولید 

 علم

افهزاری،  توانا در تولید علهم، برخهوردار از جنهبش نهرم    

 محوریرقابت سالم، دانش

DC9, DC18, DE56, DE57, DF16, 

DG11, DC7, DE34, DC8,DC22, 

DB5,DB7 DE16, DE8,DF23, 

DF24, DF1, DG1 DE44, Eb6, 

Eb38, Eb4,Eb5, Eb6, DA13, 

DC4, DF34, DG12, DF23,,EF12, 

Fn17 

می
ظا
د ن
بع

- 
عی

دفا
 

استقالل 

 نظامی

هههای مختلههف قههدرت،   شههناخت تهدیههدات در حههوزه 

شناسی، باور بهه وجهود   استقالل در ابعاد مختلف، دشمن

دشمن، مبارزه با دشمن، دستیابی بهه اههداف متعهالی در    

های مقابل دشمن، فهم صحیح تهدیدات، توجه به دبدبه

 شناسی حوزه دشمن رهبری در

,DG20,DG21,DG25,DF43,DB27, 

DF49,DF43,DG20,DC3,DF52 

DG21, DG25, Eb20, EF14   

 ,DF3, DF22, DE57, DF1, DG18 استقالل نظامی، ارتباط با کشورهای همسایه

DG21 

خودکفایی 

 دفاعی

ههای شهناختی،   روزرسهانی تجهیهزات جنگهی، جنهگ    به

 تقویت قدرت نظامی
DE20,DE21,DE22,DB35,DB1 

DB2,DG25,DE56,DG14 

هماهنگی 

 قوای مسلح
  Eb18,Eb47, Eb47, EB 17 گانهتعامل و هماهنگی قوای سه

خودباوری 

 قوای مسلح
 ,DF1, DE44, DB25, Eb41, Eb4 خودباوری و ایمان به توانمندی داخلی

Eb5, Eb6,DF1,DB25, DG14 

شناخت 

 تهدیدات

ت )نظهامی، سیاسهی،   گانهه تهدیهدا  شناخت ابعهاد شهش  

فنههاوری، اقتصههادی و   -فرهنگههی، علمههی  -اجتمههاعی

 محیطی(زیست
DG2,DG21,Df9,DG22,DB4,DF8 

وحدت و 

همدلی قوای 

 مسلح

رقابت سالم، سازگاری، وحدت و همدلی قهوای مسهلح،   

 پذیریمشارکت
DC22, DE21, DF1, Ea11 

Eb47,FN35,DG21, Db41 
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محیط زیست 

 مطلوب

ههای محهیط زیسهت    یط زیست سهالم، رفهع چهالش   مح

)آلودگی هوا، فرسایش خاک، مدیریت منابع آب(، عبهور  

 هااز چالش
DF8,DG19,DF41, Eb20 

 DG21, Ea19 شناخت تهدیدات حوزه  محیط زیست

سازی مصرف انرژی، استفاده استفاده بهینه از منابع، بهینه

سالی، کنتهرل  کروز آبیاری، کنترل خشهای بهاز مکانیزم

 آلودگی هوا

EA 15, Ec18, Ec19, Ec20, Ec21 

Ed11, Ed13, Ed20, Ed25, Ed27, 
EF19, EF22,EF25  Ed11, Ed 13, 

Ed 20, Ed25, Ed 27 

 Ec13, Ec14, Ec15 ای در فضا، زمین، منابع زیرزمینی و... اقدامات توسعه

 DG20 هامدیریت آلودگی هوا و تخریب جنگل

 

 گيرینتيجه

، تحلیل گفتمان و بیانهات امهام   4141انداز بر اساس مطالعات اکتشافی، تحلیل سند چشم

شهده، راهنمهایی اسهاتید    های انجهام ، نتایج مصاحبهو مقام معظم رهبری  خمینی 

راهنما و مشاور،  هن کاوی و تجربیات اجرایی محقق امنیت و الزامات امنیت در افق سهند  

 ح زیر است:به شر 4141انداز چشم

اسهتقالل سیاسهی، ثبهات سیاسهی،     بُعد سیاسهی امنیهت دارای هشهت مؤلفهه شهامل )     . 4

مههداری، بخشههی، قههانون، الهههام«قههدرت نههرم» حاکمیههتودیتمههداری، پیوسههتگی مههردم و 

 سادری دینی، قدرت دیپلماسی(.مردم

 . ُبعد اقتصهادی امنیهت دارای هفهت مؤلفهه شهامل )اسهتقالل اقتصهادی، جایگهاه اول        2

اقتصادی در منطقه، افزایش درآمد سادنه، رشهد مسهتمر اقتصهادی، اشهتیال کامهل، توزیهع       

 عاددنه ثروت، توسعه کارآمد(.

اجتمهاعی،   -اجتماعی امنیت دارای نُه مؤلفه شامل )استقالل فرهنگهی   -. بُعد فرهنگی1

ی، تعههد  حف  هویت ملی، استحکام نهاد خانواده، همبستگی ملی، رفاه عمومی، امنیت قضای

 ای، سالمت و تأمین اجتماعی(.به انقالب و نظام اسالمی، تأثیرگذاری ملی و منطقه

فنهاوری،   -فناوری امنیت دارای چههار مؤلفهه شهامل )اسهتقالل علمهی       -. بُعد علمی 1

 جایگاه اول علمی در منطقه، توانایی تولید علم، اجرای نقشه جامع علمی کشور(.
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ت دارای هشت مؤلفه شامل )استقالل نظامی، حفه  تمامیهت   نظامی امنی -. بُعد دفاعی5

جمعی، وحهدت  ارضی، داشتن روحیه ایثار و فداکاری، سامان دفاعی بازدارنده، امنیت دسته

 سیاسی، ایمان و وحدت قوای مسلح، دفع تهدیدات داخلی و خارجی(. -مسئولین امنیتی 

 و فضا، آب، خاک(.  محیطی امنیت دارای سه مؤلفه شامل )هوا . بُعد زیست3

امنیتهی اسهت کهه از درون نشهأت گرفتهه و نتیجهه        4141انداز امنیت در افق سند چشم

 31/4گانه  کر شهده اسهت کهه از ضهریب همبسهتگی      داشتن قدرت و  اقتدار در ابعاد شش

جانبهه )امنیهت سهخت( و    برخوردار است که حاصل تقویت بنیه دفاعی و بازدارندگی همهه 

سادری دینی(، خودبهاوری،  ت نرم ناشی از پیوستگی مردم و حاکمیت )مردمتلفیق آن با امنی

ایمان و رضایتمندی اجتماعی، احساس مسئولیت، فعال بودن است. این نو  امنیهت اگرچهه   

گرایهان دارد، امها بهه لحهاژ ویژگهی      نکات مشترکی نیز با امنیهت مهورد نظهر مکتهب واقهع     

 فرد است.سادری دینی( منحصربهپایگی )مردممردم
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 فهرست منابع ومآخذ

 الف. منابع فارسي

 ،(، ترجمه ناصر مکارم شیرازی، قم: انتشارات امام علی ابن ابوطالب. 4189) قرآن کريم  

 (، ترجمه محمد دشتی، قم: انتشارات حیات.4139) ،البالغهنهج 

  ،پ و انتشارات وزارت ، تهران: سازمان چاسیاسي الهي نامهتیوص(، 4139) ،اهللروحامام خمینی

 ارشاد.

  ،مجموعه رهنمودهای امام خمینی، تههران: انتشهارات   صحیفه نور(، 4131) ،اهللروحامام خمینی ،

 وزارت ارشاد.

 - تههران: مرکهز   حادي  واليات   افااار نرممجموعه بیانات، (، 4194) ی، سید علی،اخامنهامام ،

 ی.اخامنه اهللتیآتحقیقات علوم اسالمی و مرکز حف  و نشر آثار 

 ،تهران: انتشارات مطالعهات  هاهینظرو  کردهایرو(، فرهنگ امنیت جهانی 4184) افتخاری، اصیر ،

 راهبردی.

 ،(، مراحل بنیهادین اندیشهه در مطالعهات امنیهت ملهی، تههران: انتشهارات        4184) افتخاری، اصیر

 پژوهشکده مطالعات راهبردی.

 ،فصالنامه راهبارد   سهاله ایهران،    24 انهداز چشهم د (، بازخوانی امنیتی سن4182) افتخاری، اصیر

 .4سال اول، شماره دفاعي، 

  ،افزارانه در(، فرهنگی شدن سیاست خارجی رویکردی نرم4183) و همکاران، اهللروحاحمدزاده 

   .( )به کوشش اصیر افتخاری، تهران: دانشگاه امام صادق قدرت نرم، فرهنگ نرم  

 ،و هراس، ترجمه پژوهشکده مطالعهات راهبهردی، تههران:     هالتدو -(، مردم4138) بوزان، باری

 پژوهشکده مطالعات راهبردی.

 ،(، مطالعات امنیتی نوین ترجمهه علیرضها طیهب و وحیهد بزرگهی،      4181) تریف، تری و دیگران

 تهران: پژوهشگاه مطالعات راهبردی.

 38اهبهردی، تابسهتان   (، اپوزیسیون و امنیت داخلی، فصهلنامه مطالعهات ر  4138) پناه، جعفر،حق ،

 .1شماره 

 تقريرات درس بررسي تهديدات امنیتي جمهاوری اساالمي اياران،     (،4188) پیک، سیامک،ره

 ، تهران: دانشگاه عالی دفا  ملی.ی داخليهابیآسو  هاچالش

 فصالنامه  ی تهأمین امنیهت در اندیشهه امهام خمینهی،      هها وهیش(، منابع و 4189) پیک، سیامک،ره

 ، شماره سوم، تهران: دانشگاه عالی دفا  ملی. ردیمطالعات راهب



 11/  4141 اندازچشمههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه مقاله پژوهشی: الزامات تأمین امنیت در افق سند 

 

 ،(، مطالعات امنیت ملی، تهران: انتشارات وزارت امور خارجه.4181) ربیعی، علی 

 ،اناداز چشام ين راهکاار تحقاا اهادا     تار مناساب (، تعیین و تبیین 4194) رمضانی، مهدی 

در تحقهق   یردراهبه  یریتنقهش مهد   یمله  یشکتهاب مجموعهه مقهادت همها    ، ج.ا.ا سالهستیب

 ی.مل دفا  ی، تهران: دانشگاه عالدومج.ا.ا، جلد  سالهستیانداز بچشم

  ،ابعااد،   1040 اناداز چشمامنیت داخلي جمهوری اسالمي ايران در افا (، 4194) زمانی، اکبهر

، کتاب مجموعه مقادت همایش ملی نقش مهدیریت راهبهردی در تحقهق    و راهکارها هاشاخص

 ، تهران: دانشگاه عالی دفا  ملی.، جلد چهارماندازچشم

 دبیرخانه مجمهع تشهخیص مصهلحت    (، 1281) جمهوری اسالمي ايران، 1040انداز سند چشم

 نظام.

 ،تههران:  وحدت و امنیت ملي در پرتو واليت(، 4139) مجموعه فرمایشات مقام معظم رهبری ،

 سازمان تبلییات اسالمی. 

 ،تهران: وزارت فرهنهگ  اندازچشمان آینده در افق (، ایر4183) مبینی دهکردی، علی و همکاران ،

 و ارشاد، چاپ دوم.

  ،(، فرهنگ دفاعی و امنیتی، تهران: انتشارات ثنا.4185) ی،محمدتقنوروزی 
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