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چکیده
یکی از واقعیتهای انکار ناپذیر نقش اساسی اندیشهها ،آراء ،نظرات ،رهنمودها و تدابیر والیت فقیه در تنظیم
راهبردهای دفاعی– امنیتی کشور است .بنابراین هدف اصلی این پژوهش «گفتمان والیت فقیه در حوزه اقتدار
یباشد که با بهرهگیری از روش توصیفی ،تحلیلی و داده بنیاد ،با انجام مطالعات نظری تالش
دفاعی– امنیتی» م 
وهای علمی و روشمند ،گفتمان والیت فقیه حول محورهای راهبردی اقتدار دفااعی– امنیتای
شده است به شی 
ارائه شود تا بتواند تمامی فعالیَتهای حوزۀ اقتدار دفاعی– امنیتی را هم راستا و هماهنگ نماید .نوع تحقیاق،
کاربردی و توسعهای بوده .ابازار گارد آوری داده هاا در بشاش اسانادی فایش بارداری و در بشاش میادانی
پرسشنامه محقق ،بوده است .جامعه آماری آن تعداد  03نفر از خبرگان که به صورت تصادفی هدفمند انتشاب
شدند .جهت استشراج دادهها از روش نظریه مبنایی ،تحلیل محتوا و تحلیل گفتمان و جهت اعتباار سانجی و
تایید مولفه ها و شاخص ها از نظر خبرگان استفاه شده است .نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران برای ایجاد
تمدنی برمبنای تفکر پیامبر بزرگ اسالم

(صلی اهلل علیه و آله و سالم

با تهدیادات و موانا و مشاکالت زیاادی مواجاه

خواهد گردید .و برای برداشتن موان از سر راه آرمانهای الهی و انسانی با بکارگیری تمام مناب و امکاناات
موجود نیازمند کسب اقتدار دفاعی -امنیتی است .لذا نتایج تحقیق نشان داد که اقتدار دفاعی -امنیتی مبتنی بار
گفتمان والیت فقیه (در ابعااد سیاسای ،اقتصاادی ،نظاامی ،اجتمااعی -فرهنگای و علمای فنااوری دارای 9
شااخصهاا،

لفهها و
یباشد .که پس از ارائه به جامعه خبرگی جهت تایید مؤ 
محور 22مولفه و  180شاخص م 
کلیه مولفه ها و شاخصهای احصا شده با تغییرات جزئی مورد تایید قرار گرفتند.
واژگان کلیدی :گفتمان ،والیت فقیه ،اقتدار ،دفاعی -امنیتی.

 -1استادیار علوم دفاعی راهبردی دانشگاه عالی دفاع ملی
 -2دانش آموخته دکتری علوم دفاعی راهبردی دانشگاه عالی دفاع ملی(نویسنده مسئول alirezakdl75@gmail.com
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مقدمه
قدرت بهطور کلی به ظرفیَت و توانایی تاثیرگذاردن بر پدیدهها اشاره میکند .ماهیَت اقتدار نیز هماان
قدرت است اگرچه در یک بیان عمومی میتوان اقتدار را به معنای توانایی و قدرت مشاروع و دارای
نفوذ یا حق فرمان دادن و فرمانپذیری فرض نمود .اقتدار نیز مانند قادرت ،وسایله رهباری دیگاران
است ،اما پایه آن صرف زور یا مجازات نیست ،بلکه همواره توأم با مشروعیت و توجیه است (عاالم،
. 92-132 :1068
در قرآن کریم ،پروردگار متعال بطور مکرر با وصف « قادر» و «قدیر» توصیف شده و فراگیری و
وسعت و شمول قدرت الهی مورد تأکید قرار گرفته است .مبتنی بر چنین آیات و دیدگاهی است کاه
امام خمینی «رحمت اهلل علیه»میفرمایند« :در اسالم یک حکومت اسات و آن حکومات خادا ،یاک قاانون
است و آن قانون خدا و همه مؤظفند به آن قانون عمل کنند» (حضرت امامخمینای (رحمات اهلل علیاه :11،
 . 726نظر به اینکه بنیانهای نظام جمهوری اسالمی ایران بر پایه تعالیم اسالمی استوار است و اقتدار
مورد نظر در این نظام باید مبتنی بر تعالیم دینی باشد.
حضرت امام خمینی

(رحمت اهلل علیاه

این باور و اعتقاد را در موضوع قدرت دفاعی ترسیم مای نمایناد و

میفرمایند« :با قبول و اجرای صلح کسی تصور نکند که ما از تقویت بنیه دفااعی و نظاامی کشاور و
توسعه و گسترش صنای تسلیحاتی بی نیاز شده ایم،بلکه توسعه و تکامل صنای و ابازار مرباوب باه
قدرت دفاعی کشور از اهداف اصولی و اولیه بازسازی است و ما با توجه به ماهیت انقالبمان در هار
زمااان ودر هاار ساااعت احتمااال تجاااوز را مجااددا از سااوی اباار قاادرتها و نوکرانشااان بایااد جاادی
بگیریم»(حضرت امام خمینی (رحمت اهلل علیاه  . 158 :21حضرت امام خامنهای «مدظلاه العاالی» در خصاو
سیاست های کلی برنامه پنجساله سوم به ریاست محترم جمهوری میفرمایند« :افزایش اقتدار دفااعی
و امنیتی و انتظامی بمنظور بازدارندگی و پاسشگویی مؤثر به تهدیدها ،و تأمین منااف ملای و امنیات
عمومی ،و پشتیبانی از سیاست خارجی و گسترش صلح و ثبات و امنیت در منطقه باا بهارهگیاری از
همهی امکانات( ».حدیث والیت 1068/2/ 03
بنابراین اقتدار دفاعی– امنیتی از دیدگاه اسالمی و نظر حضرت امام خمینی
امام خامنهای

(مدظله العالی

(رحماتاهللعلیاه

و حضارت

باید از ویژگیهایی برخوردار باشد که امنیت ملی کشور را تامین نماید ،برای

آحاد جام عه اسالمی رفاه و آسایش را فراهم کند ،مناف ملی را تضمین کرده و در ساطح منطقاهای و
بینالمللی ضمن تعامل سازنده از اصول و بنیانهای اساسی انقالب اسالمی حفاظت و حراست نماید.
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با عنایت به مراتب فوق مسئله تحقیق ،تحلیل گفتمان والیت فقیه شامل :اندیشه هاا  ،آراء  ،نظارات،
(رحمت اهلل علیه

رهنمودها و تدابیر راهبردی حضرت امام خمینی

 ،حضرت امام خامنهای

(مادظلاه العاالی

در

حوزه اقتدار دفاعی – امنیتی میباشد.
هدف اصلی این تحقیق ،تبیین گفتمان الهی والیت فقیه حضرت امام خمینی
امام خامنهای

(مدظلهالعاالی

(رحمت اهلل علیاه

و حضارت

و نیز تعیین اهم ابعاد ،مولفه ها و شاخص ها در حوزه اقتدار دفاعی – امنیتی

میباشد تا بتوان در نهایت به سوال اصلی تحقیق یعنی « گفتماان الهای والیات فقیاه حضارت اماام
خمینی

(رحمت اهلل علیه

و حضرت امام خامنهای

(مدظله العالی

در حوزه اقتدار دفاعی -امنیتی و تعیاین اهام

ابعاد ،مؤلفهها و شاخصها براساس گفتمان الهی والیت فقیه » پاسخ داد.
از دالئل اهمیت موضوع می توان به به موارد ذیل اشاره کرد:
الف محورهای اساسی اندیشههای حضرت اماام خمینای

(رحماتاهلل علیاه

و اماام خامناهای

(مدظلاهالعاالی

بهعنوان معماران انقالب اسالمی ،برای جویندگان راه والیت در حوزه اقتدار دفاعی امنیتای روشان و
آشکار میگردد.
ب این تحقیق با بررسی محورهای راهبردی مادیریت در حاوزه اقتادار دفااعی–امنیتای و تعیاین
مؤلفهها و شاخصها و ارائهی نظریات و تئوریهای جدید به ارتقاء مرزهای علام و داناش در ایان
حوزه کمک خواهد کرد.
ج این تحقیق از لحاظ کاربردی ،قادر است سیاستگذاران و مجریان دفااعی–امنیتای کشاور را در
فرایندهای سیاستگذاری ،برنامهریزی ،سازماندهی ،هدایت و اجرا در ساطو راهباردی و عملیااتی
کمک کند تا با توجه به اصول و عناصر متناسب با مقتضیات بومی و دفااعی–امنیتای اولویاتهاا را
انتشاب و اجرای آنرا پیگیری نمایند.
د با استفاده از این تحقیق میتوان پلی ارتباطی بین محورهای مهم مدیریت راهبردی شامل :دکترین،
سیاستها ،برنامهریزی ،هادایت ،ساازماندهی ،همااهنگی ،پیاادهساازی ،اجارا و کنتارل در حاوزهی
دفاعی -امنیتی بر اساس آراء و اندیشهها و تدابیر والیت فقیه فراهم ساخت.
و امکان بررسی دقیق عملکرد و شناسایی نقاب قوت و ضعف آن و دستیاابی باه خطاوب راهنماا
برای اقدام و با مششص کردن قواعد اجرایی مناسب ،زمینهی الگاو ساازی مرجا را در ایان حاوزه
فراهم نموده و با تعیین محورهای راهبردی و تعر یاف و اجرایای کاردن آن هاا بار اسااس گفتماان
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والیت فقیه (فرمایشات حضرت امام خمینی

(رحمات اهلل علیاه

و حضارت اماام خامناهای

(مدظلاه العاالی

در

حوزه اقتدار دفاعی  -امنیتی یک الگوی مناسب ارائه خواهد نمود .باه دالئال ذیال موضاوع تحقیاق
دارای اهمیت میباشد:
الف فقدان یک الگوی مدون ،رسمی ،و علمی به عنوان یک مرجا علمای کاه هماه جواناب را در
حوزهی اقتدار دفاعی – امنیتی بر اساس گفتمان والیت فقیه در کشور در نظر گرفتاه باشاد مساأله و
معضلی است که انجام این تحقیق را ضروری ساخته است.
ب الگوی مدون ،رسمی و علمی به عنوان یک مرج کاه هماه جواناب را در ایان حاوزه در نظار
گرفته باشد تهیه نشواهد شد.
ج گفتمان والیت فقیه حضرت امام خمینی

(رحمت اهلل علیه

(مدظلهالعالی

و حضرت امام خامنهای

در پیشبرد

حوزهها و زیر حوزههای مرتبط با حوزه اقتدار دفاعی  -امنیتی استشراج نمی گردد و در اداره حاوزه
اقتدار دفاعی  -امنیتی بطور کامل مد نظر قرار نشواهد گرفت.
مبانی نظری
پیشینه تحقیق:

از پروژههای تحقیقاتی و رساله های دکتری مطالعه شده در این پژوهش می توان به موارد
ذیل اشاره کرد:
 دستیابی و تدوین الگوی راهبردی تحکیم و توسعه اقتدار ملی جمهوری اسالمی ایران کاه توساطدانشجویان دوره چهاردهم امنیت ملی ،دانشگاه عالی دفاع ملی در سال  1089انجاام شاده ،ساواالت
تحقیق ( -1مولفههای موثر در تحکیم و توسعه اقتدار ملی جمهوری اسالمی ایران کادام اسات -2
کدامیکازمولفه ها و شاخص های آن در تحکیم توسعه اقتدار ملی جمهوری اساالمی ایاران ماوثرتر
است  - 0از نظر امام خمینی

(رحمت اهلل علیاه

و مقام معظم رهبری کدامیک از ابعاد مادی یا معناوی در

تحکیم و توسعه اقتدار ملی جمهوری اسالمی ایران موثرتر است می باشد .در این پاژوهش تاالش
شده است به منظور ارائه الگوی راهبردی تحکیم و توسعه اقتدار ملی جمهوری اسالمی ایران ،ضمن
شناخت ویژگیهای سه گانهی مذکور ،سطو خارجی و داخلی و نیز ابعاد گونااگون اقتادار ملای باا
بهره گیری از روشهای علمی و در چارچوب مولفاه هاای سیاسای ،اقتصاادی ،فرهنگای-اجتمااعی،
دفاعی-امنیتی و علمی -فناوری مورد مطالعه قرار گیرد تا نسبت و سهم هر یک بار ساطو  ،ابعااد و
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ویژگیهای اقتدار ملی به دست آید .از خالل این دستاوردها سرانجام الگوی راهباردی مناساب بارای
تحکیم و توسعه اقتدار ملی جمهوری اسالمی ایران ارائه گردیده است.
ارائهی نظریه اقتدار ملَی در جمهوری اسالمی ایاران ،توساط آقاای غالمای
 رساله دکتری با عنوان ابرستان که با روش تحقیق موردی -زمینهای در سال  1093صورت گرفت ،این تحقیق در پی بایدها
و نبایدهاست از نوع هنجاری محسوب میشود که با روش کیفی و از طریق مراجعه به مناب مکتوب
و تجزیه و تحلیل و تفسیر آنها صورت می پذیرد .سوال اصالی ایان تحقیاق چیساتی شاخصاههاا و
ویژگی های نظریه اقتدار ملی در نظام سیاسی اسالم است و فرضیه آن عبارت اسات از اینکاه چهاار
رکن قدرت ،مشروعیت ،دولت ملی و حاکمیت ارکان اصلی نظریه اقتدار ملی از منظر تفکر اساالمی
به شمار می رود  .در این تحقیق نشست چهار رکن مطر شده در فرضیه از منظر ادبیات و مباحث و
نظریات موجود در فلسفه سیاسی ،علوم سیاسی و جامعهشناسی مورد تبیین و رابطاه آنهاا باا اقتادار
مورد بررسی قرار گرفت و از طریق تجزیه و تحلیل و استدالل منطقی ایان نتیجاه حاصال شاد کاه
نظریات و دیدگاههای موجود در این زمینه درستی فرضیه تحقیق را مورد تائید قرار میدهد.
 رساله دکتری با عنوان تبیین و بررسی فرهنگ بسیجی بر امنیت ملّی جمهاوری اساالمی ایاران باراساس تفکّر مقام معظم رهبری و طراحی الگوی مطلوب ،روش تحقیاق ماوردی -زمیناهای در ساال
 1089صورت گرفت ،سواالت تحقیق بصورت ذیل است:
 -1الگوی مطلوب تأثیرگذاری فرهنگ بسیجی بر امنیت ملی ایران چیست
 -2فرهنگ و تفکر بسیجی چیست و از چه ابعاد  ،مؤلفه ها و شاخص هایی برخوردار است
 -0امنیت ملّی جمهوری اسالمی ایران از چه ابعاد  ،مؤلّفهها و شاخصهایی برخوردار است
 -7چهارچوب نظری و روش مناسب برای طراحی و کشف الگوی مطلاوب تأثیرگاذاری فرهناگ و
تفکّر بسیجی بر امنیّت ملّی چیست
در این تحقیق هر بعد از امنیت دارای چهار حوزۀ تأثیرپذیری ؛ کارگزاران و ماردم  ،رفتاار  ،قاوانین
یباشد برای طراحی و کشف الگوی مطلوب تأثیرگاذاری فرهناگ و
ومقررات و نهادها و ساختارها م 
تفکّر بسیجی بر امنیّت ملّی چیست  ،با توجه به اینکه مکتب فلسفی حضارت اماام خمینای

(رحمات اهلل

( مدظلّاه العاالی

علیه  ،بنیانگذار جمهوری اسالمی ایران و مقام معظّم رهباری حضارت آیات اهلل خامناهای
حکمت متعالیه است و هر مکتب فلسفی نیز دارای روش های خا

خود است  ،در ایان رسااله باا
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استفاده از روش چهارگانۀ وحیانی  ،عقالنی  ،شهودی و تجربی و به اصطال تحلیل محتوای اسنادی
با بهره گیری از تکنیک حجیت  ،کالم  ،پیام و موض گیری های حضرت امامخمینی
مقام معظم رهبری

(مدظلّهالعالی

(رحمات اهلل علیاه

و

به عنوان مؤلفه ها و شاخص فرهنگ و تفکر بسیجی به بررسی و تبیاین

تأثیر فرهنگ و تفکّر بسیجی بر امنیت ملّی و ارائۀ الگوی مطلوب پرداخته شد.
مجموع بررسیها دربارۀ سوابق عنوان مقاله نشان مایدهاد کاه درباارهی اقتادار ملی،اقتادار نظاامی،
اندیشههای دفاعی حضرت امام خمینی

(رحمت اهلل علیه

و حضرت امام خامنه ای (مدظلاهالعاالی  ،دفااع هماه

جانبه پژوهشهای متنوع و متفاوتی انجام شده است که از لحااظ محتاوا ،مساتندساازی ،تعااریف و
مفهوم اقتدار دفاعی،مولفه ها وشاخص های قدرت دفااعی ونظاامی کماک قابال تاوجهی باه مقالاه
خواهد کرد که جنبه دانش افزایی آنها قابل انکار نیست و این حاکی از توجه به نقش دفاع و امنیت
در کشور بوده است .لیکن این تحقیق از نظار هادف و ساؤال و روش تحقیاق و نتاایج حاصاله باا
پیشینههای بررسی شده کامالً تفاوت دارد.
در تحقیقات قبلی به خصو

در دانشگاه عالی دفاع ملی موضوعات مرتبط با امنیت و دفااع «ابعااد،

مؤلفه ،شاخصها ،آسیبها ،چالشها ،راهبردها و سیاستهای دفاعی ،تهدیدها» پرداخته شده اسات
لیکن کمتر از گفتمان والیت فقیه از آراء و اندیشهها و نظریات حضرت اماامخمینای(رحمات اهلل علیاه ،و
حضرت امام خامنهای

(مد ظلّه العاالی

با هم و یکجا حول محورهای راهباردی (دکتارین ،هادفگاذاری،

سیاستگذاری ،برنامهریزی ،هدایت ،سازماندهی ،هماهنگی ،پیاده سازی و اجرا ،نظاارت و ارزیاابی
در حوزه اقتدار دفاعی -امنیتی تحقیق و پژوهشی انجام شده است .
این مقاله به دنبال ،گفتمان الهی والیت فقیه در حوزه اقتدار دفاعی -امنیتی ،و ارائه یک الگوی حاول
محورهای راهبردی (دکترین ،هدفگاذاری ،سیاساتگاذاری ،برناماهریازی ،هادایت ،ساازماندهی،
هماهنگی ،پیاده سازی و اجرا ،نظارت و ارزیابی اسات .ارائاه الگاوی راهباردی و همنناین تبیاین
گفتمان الهی والیت فقیه که بتواند تمامی فعالیَتهای حاوزۀ اقتادار دفااعی -امنیتای را هام راساتا و
هماهنگ نماید از نوآوریهای این تحقیق خواهد بود.
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مفهوم شناسی
منظور از اقتدار دفاعی – امنیتی

 قدرت :قدرت عبارتست از توانایی یک بازیگر صحنه بینالمللی در اساتفاده از منااب محساوس ونامحسوس و امکانات برای تحت تأثیر قرار دادن نتایج رویدادهای بینالمللی در جهت

خواساته-

های ششصی (جونز . 0 :1060 ،ماکس وبر قدرت را امکانی مایداناد کاه فاعال و دارناده آن بارای
تحمیل اراده خویش بر دیگری ،حتَی در صورت مقاومت وی ،از آن استفاده میکند .فااعالن ممکان
است اششا

 ،گروهها ،و یا دولتها باشند( .وبر. 12 :1928 ،

 اقتدار :اقتدار از نظر ساختاری به معنای داشتن قابلیاتهاای ابازاری نظاام سیاسای در چاارچوبسازماندهی تواناییهای بالقوه و بالفعل می باشاد .بعباارت دیگار هرگوناه اقتادار سااختاری نیازمناد
سازماندهی قدرت ملی توسط نهادها و مراج حکومتی است  .از سوی دیگر ،اقتدار از نظر هنجاری
به نوعی رضایت و اختیار داللت می دهد و بدین سان اقتدار ،حق مشروع برای نفوذ یا هدایت رفتاار
دیگران است .اقتدار نیز مانند قدرت ،وسیله رهبری دیگران است ،اما پایه آن صرف زور یا مجاازات
نیست ،بلکه همواره توأم با مشروعیت و توجیه است( .عالم92 - 132 ،1086 ،
 دفاع :از حیث لغوی ،دفاع یعنی دف شر نمودن ،دف تعرض کردن ،دفاع کردن از خاود و صایانتکردن نفس در مقابل تعرض دیگری را گویند (.دهشدا9220 :1060 ،
از لحاظ اصطالحی نیز دفاع ،تدابیری است که برای مقاومت در مقابل حمالت سیاسای ،نظاامی،
اقتصادی ،اجتماعی ،روانی و یا تکنولوژیکی و  ...توسط یک یا چند کشور موتلفه اتشاذ میشود .و به
مفهومی توانایهای دفاع ملی بازدارندگی را تقویت میکنند و بازدارندگی نیز به این تواناییهاا نیارو
میبششد(کالینز . 792 : 1082 ،در تعریفی دیگر ،دفاع اقداماتی است که در طی آن با استفاده از کلیه
وسایل و امکانات موجود از پیشروی و هجوم دشمن جلوگیری به عمل آمده و یا نیروهاای تاک ور
او منهدم میگردند(رستمی. 233 : 1082 ،
 اقتدار دفاعی -امنیتی :یکی از ابعاد اقتدار ملی است،که شکل کارآمدی از مجموعه توانمندیهااینظامی،انتظامی،اطالعاتی،حفاظت و اطالعات و بسایج مردمای یاک کشاور در چاارچوبی مشاروع و
مقبول در محیط امنیتی است( .رشیدزاده12:1086 ،
اقتدار دفاعی– امنیتی جمهوری اسالمی ایران ،شکل کارآمدی از مجموعه توانمندی های نظاامی،
انتظامی ،اطالعاتی ،حفاظت واطالعات و بسیج مردمی در چاارچوبی مشاروع و مقباول باا پشاتیبانی
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سایر مولفههای قدرت ملی(سیاسای ،اقتصاادی ،اجتمااعی -فرهنگای ،نظاامی ،علمای و فنااوری و
استفاده از امکانات مادی و معنوی کشور برای دف تهدیدات وخطرات دشمنان خاارجی و داخلای و
دفاع از ارزشها ،آرمانها ومناف ملی در راستای سیاستهای دفاعی-امنیتی کشور میباشد(.همان
گفتمان الهی والیت فقیه حضرت امام خمینی

(رحمت اهلل علیه

و حضرت امام خامنه ای

(مدّظلّه العالی

در

حوزه اقتدار دفاعی– امنیتی :گفتمان غالب جمهوری اسالمی ایران است که بار پایاه اندیشاههاا ،آرا،
نظرات ،رهنمودها و تدابیر حضرت امام خمینی

(رحمت اهلل علیه

و حضرت امام خامنهای

گرفته است و ریشه در آموزه های دینی واسالم ناب محمدی

(صلی اهلل علیه و آله و سلم

(مدّظلّه العالی

شکل

دارد و بار اسااس

اصل پیشرفته والیت فقیه در تصمیمگیریهاا و در حاوزه اقتادار دفااعی-امنیتای بارای مسائوالن و
کارگزاران نظام هدایتگر بوده و تصمیمها وانجام فعالیتها را در همه سطو  ،همساو ،هماهناگ و
همافزا می نماید( .شورای ویژه طر ملَی نظام حکومتی الگو ،دانشگاه عالی دفاع ملَی1091/5/12 ،
گفتمان والیت فقیه در حوزه اقتدار دفاعی  -امنیتی
گفتمان حضرت امام خمینی (رحمت اهللعلیه) در حوزه اقتدار دفاعی – امنیتی
(رحمتاهللعلیاه

امام خمینی

قدرت را ذاتاً خیر وکمال می داند اگر اقتدار را قدرت مشروع بدانیم با توجه

به ویژگیهای آن در منظر امام راحل

(رحمت اهلل علیاه

میتوان گفت که قادرت برگرفتاه از منشاأ مطلاق

الوهیت قابلیت تحول وتطور به اقتدار را داشته وصاحبان خود را در صورتیکه به فارامین و هادایت
های الهی عمل کنند به موجودیت هایی مقتادر تبادیل خواهاد کارد باه عباارت دیگار مشاروعیت
ومقبولیت به عنوان شروب تبدیل وتحول قدرت به اقتدار در ذات قدرت ماورد نظار ایشاان نهادیناه
گردیده است لذا می توان گفت که از نظر امام خمینی

(رحمت اهلل علیه

قدرتی ممدو وپساندیده اسات

که از کارویژه ای اقتدار برخوردار باشد وضمن برخورداری از مشروعیت مورد مقبولیات و پاذیرش
مشاطبین خود نیز باشد.
با توجه به سیره سیاسی امام خمینی

(رحمت اهلل علیه

و نگاه ایشان به مقوله قدرت ،اقتدار در دیادگاه اماام

از جایگاه برجسته ای برخوردار است که شرب اساسی تأمین اهاداف یاک حکومات اساالمی اسات
.راستی اگر مسلمانان مسایل خود را به صورت جدی با جهانشواران حل نکنند والاقل خود را به مرز
قدرت بزرگ جهان برسانند آسوده خواهند بود که هم اکنون اگر آمریکاا یاک کشاور اساالمی را باه
بهانه مناف خویش با خاک یکسان کند چه کسی جلوی او را خواهد گرفت (صحیفه ناور200 :23،
از خدا میخواهیم که این قدرت را به ما ارزانی دارد که نه تنهاا از کعباه مسالمین کاه از کلیسااهای
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آمریکا هیچ غلطی

نمی تواند بکند وجوانها مطمئن باشند که آمریکا هیچ غلطی نمی تواند بکند (هماان مسالمین بایاد
توجه به قدرت اسالم داشته باشند این قدرت اسالم بود که با دست خالی یک ملتی را بریک دولات
غاصب بزرگ و ابرقدرت های بزرگ عالم غلبه داد این قدرت اسالم بود چرا مسلمین از این قادرت
غافلند چرا دولت های اسالمی از این قدرت اسالم غافل هستند (همان213 :18،
واکاوی و بررسی بیانات ومکتوبات به جامانده از ایشان بیش از آنکه به دریافت تعریفی مشاشص از
مفهوم اقتدار دفاعی -امنیتی منجر شود ویژگی ها و خصوصیت هایی را به دست می دهاد کاه یاا از
شرایط و مقدمات دستیابی به اقتدار دفاعی -امنیتی است ویا در جمله نتایج وتبعات آن قرار دارد کاه
به آن اشاره می شود:
دفاع از نظام و دفع تجاوز

در اندیشه اسالمی جنگ اصالت ندارد؛ دعوت به صلح و آرامش ،هویت اصلی دیان اسات .اماا اگار
کسی یا دولتی اقدام به تجاوز کند ،وظیفه همه مسلمانان است که برای رف تجااوز قیاام کنناد .اماام
خمینی

(رحمت اهلل علیه

بر اساس همین بینش و اندیشه میفرماید« :ما به تبا اساالم ،باا جناگ همیشاه

مشالفیم و میل داریم که بین همه کشورها آرامش و صلح باشد؛ لکن اگر جنگ را بر ما تحمیل کنند،
ما تمام ملتمان جنگجوست(».حضرت امام خمینی(رحمت اهلل علیه 021: 10 ،
دفاع از تمامیت ارضی کشور
(رحمتاهللعلیه

در اندیشه دفاعی امام خمینی

 ،اشغال حتی یک وجب از خااک مایهن اساالمی غیار قابال

تصور است .از این جهت در بیان انتظاار خاود از نیروهاای مسالح و مادافعان سلحشاور فرمودناد:
«امروز ،روزی است که ملت ما باید دست در دست سپاه و ارتش نجیب و دلیر گذاشته و به دشمنان
بفهماند که بر فرض محال اگر وارد شهری شدند ،تازه با مردمی مسلح و جنگجو مواجه خواهد شاد
که از وجب به وجب شهرشان دفاع مینمایند( ».حضرت امام خمینی(رحمتاهللعلیه . 077 :10 ،
همننین امام (رحمتاهللعلیه  ،خواهان دفاع از میهن اسالمی ،به عنوان کشور امام زمان
شاریف

(همان

(عجل اهلل تعالی فرجه

است« :از دین خدا دفاع کنید و نگهبان کشور ولی اهلل االعظم  -ارواحنا لقمدمه الفدا -باشاید».
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و نیز در وجوب دفاع از ممکلت اسالمی فرمودند« :دفاع از مملکات اساالمی ،دفااع از ناوامیس
مسلمین ،از واجبات شرعیه الهیهای است که بر همه ما واجب است(».همان
تقویت بنیه دفاعی کشور

از مصادیق روشن آیۀ « وَ اَعِدُّوالَهُم مَا استَطعتُم مِن قُوَّهٍ  ( » ...سوره انفال آیه 23
تقویت بنیۀ دفاعی کشور است؛ لذا امام خمینی

(رحمت اهلل علیه

در لزوم توجاه کامال باه آن فرمودناد« :

مطمئناً غفلت از تقویت بنیۀ دفاعی کشور ،طم تهاجم و تجاوز بیگانگان و نهایتااً تحمیال جنگهاا و
توطئهها را بهدنبال میآورد( » .همان
از آن جمله که مدیریت دفاعی کشور و سازماندهی نیروها و توسعۀ صنای نظامی از اجزای مهام
بنیه دفاعی هر کشور به حساب مایآیناد؛ لاذا اماام خمینای

(رحمات اهلل علیاه

توساعه و تکامال صانای

تسلیحاتی را در اولویت دوران بازسازی قرار دادهاند « :با قبول و اجرای صلح ،کسی تصوّر نکند کاه
ما از تقویت بنیۀ دفاعی و نظامی کشور و توسعه و گسترش صنای تسلیحاتی بینیاز شادهایام؛ بلکاه
توسعه و تکامل صنای و ابزار مربوب به قدرت دفاعی کشاور ،از اهاداف اصاولی و اولیاۀ بازساازی
است و ما با توجه به ماهیت انقالبمان ،در هر زمان و هر ساعت ،احتمال تجااوز را مجادداً از ساوی
ابرقدرتها و نوکرانشان باید جدی بگیریم»( .حضرت امام خمینی(رحمت اهلل علیه 08 ،21 :
خودکفائی دفاعی

امام خمینی

(رحمت اهلل علیه

در سشنان و رهنمودهای خود با تأکید فراوان بر خودکفاایی در هماۀ ابعااد،

خودکفایی نظامی را رکن دفاع همه جانبه میداند .در اندیشۀ دفاعی امام خمینی (رحمات اهلل علیاه  ،قطا
وابستگی به قدرتهای استکباری ،تنها با توسعۀ فناوری دفاعی و خودکفایی کامل نیروهاای خاودی
در این زمینه امکانپذیر است و غفلت از این امر مهم و حیاتی را موجب طم بیگانگان در حمله باه
کشاور مایداناد و در هماین زمیناه مایفرمایاد« :ماان باه عناوان فرمانادۀ کال قاوا باه مسااؤلین و
تصمیمگیرندگان نیز دستور میدهم که در هایچ شارایطی ،از تقویات نیروهاای مسالح و بااال باردن
آموزشهای عقیدتی و نظامی و توسعۀ تشصصهای الزم و خصوصاً حرکات باه طارف خودکفاایی
نظامی غفلت نکنند و این کشور را برای دفاع از ارزشهای اسالمی ناب و محارومین و مستضاعفین
جهان در آمادگی کامل نگهدارند و مبادا توجه به برنامههای دیگر ،موجب غفلت از ایان امار حیااتی
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گردد که مطمئناً غفلت از تقویت بنیۀ دفاعی کشور ،طم تهاجم و تجاوز بیگانگاان و نهایتااً تحمیال
جنگها و توطئهها را بهدنبال میآورد( ».حضرت امام خمینی(رحمت اهلل علیه 118 : 21 ،
مردمی کردن دفاع

از جمله نکاتی که در رابطه با اندیشه دفاعی امام خمینی

(رحمات اهلل علیاه

مطار اسات ،تغییار الگاوی

دفاعی از وابستگی به قدرتهای جهانی ،به الگوی ( دفاع مردمی همه جانبه است .این دفاع مکمال
نیروهای مسلح است .این تسلیح گسترده در حقیقت جنگ را کامالً مردمی میکند و بر هماین مبنااء
تمتمی آحاد مردمی جنگ را بششی از وجود خود و زندگی روزمره خود میدانند؛ البته اماام خمینای
(رحمت اهلل علیه

کفایت و حضور مردم را به تششیص سران ارتش و ساپاه احالاه مایفرمایناد( .ساازمان

عقیدتی سیاسی وزارت دفاع ، 253 :1066 ،امام خمینی

(رحمت اهلل علیاه

در ایان بااره مایفرمایاد« :االن

جبههها احتیاج به افراد دارد .در جبههها باید افراد بروند .این یک واجب شرعی -الهای اسات ،منتهاا
واجب کفایی ،به همه واجب است ،مگر اینکه به اندازۀ کفایت حاصل شده باشاد .هرکاه مایتواناد،
قدرت دارد ،بر او واجب است .و اگر به اندازه کفایت به طوری که سزان نظامی ،از سران پاسداران و
سران ارتش و اینها گفتند دیگر احتیاج نیست ،آن وقت از همه ساقط میشود( ».امام خمینای
علیه  . 720: 12،در همین راستا میباشد که امام خمینی

(رحمت اهلل علیاه

(رحمات اهلل

الگاوی بسایج مردمای یاا طار

ارتش بیست میلیونی را که بدنه عظیم مردمی برای دفاع از اندیشه اسالمی اسات را باا مردمای کارد
دفاع ارائه میدهند .به عقیده حضرت امام خمینی

(رحمت اهلل علیه

زمانی که انسانهای مشتلفی از طبقات

مشتلف وارد بسیج شدند ،گمنامی در آن شهرت مییابد و تنها رشادت و شهادت ،محلای از اعاراب
پیدا میکند.
گفتمان حضرت امام خامنهای (مدظله العالی) در حوزه اقتدار دفاعی  -امنیتی

در کالم و بیانات مقام معظم رهبری

(مدظله العالی

،اقتدار بر آمده از ایمان درونی ومعنویت فاوق تماامی

قدرتها است :اسرای ما از آن کسانی هستند که نامشان در تاریخ انقاالب و ایاران جاوداناه خواهاد
ماند برای این که در بدترین شرایط عزت اسالم وکشور وانقالب را حفظ کردند و تسالیم دشامن و
دچار شکستگی درونی نشدند آن چیزی که یک انسان را به کلی منهدم و ناابود مایکناد شکساتگی
درونی است بعضیها ظاهرشان هم خیلی خوب است .اما باطنشان شکسته است و در باطنشان امیاد
و افتشار واحساس عزت و سربلندی نیست.
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معظمله در جای دیگر بر اهمیت معنویت و ایمان بهعنوان مناب اصلی اقتدار تأکیاد مایفرمایناد:
اقتدار حقیقی غیر از داشتن قدرت های ظاهری است اقتدار حقیقی غیر از داشتن قدرتهای ظاهری
است .اقتدار حقیقی استحکام اخالقی و معنوی است نه صرف قادرت ظااهری ثاروتهاایی کاه در
اختیار قدرت های جهانی است وسایل تبلیغاتی که آنها دارند و سال های مدرنی که به آن مایبالناد
قدرت ظاهری است نباید گول خورد و زرق و برق ها وظاهر کارها را مالک قرار داد اگر قارار باود
اینها دشمن را به اقتدار حقیقی در مقابل ما برسانند ما باید حاال در دنیا وجود نمیداشتیم و جمهوری
اسالمی باید یک افسانه میبود ،می بینید که این طور نیست (حادیث والیات  . 28/7/20،واکااوی و
بررسی بیانات و مکتوبات حضرت امام خامنهای(مدظله العاالی  ،ویژگیها و خصوصایتهاایی از مفهاوم
اقتدار دفاعی -امنیتی و یا شرایط و مقدمات دستیابی به اقتدار دفاعی -امنیتی را بهدست میدهاد کاه
به آن اشاره میشود:
فلسفه دفاع

دفاع ،جزیی از هویت یک ملت زنده است .هر ملتی که نتواند از خود دفاع بکند  ،زنده نیست  .هار
ملتی هم که به فکر دفاع از خود نباشد و خود را آماده نکند  ،در واق زنده نیست  .هر ملتی هام کاه
اهمیت دفاع را درک نکند ،به یک معنا زنده نیست  ....ممکن نیسات کاه هینوقات دشامنی سلساله
جنبانان استکبار عالم و شیطان صفتان گمرهساز راه بنیآدم نسبت باه انقاالب از باین بارود تاا ایان
دشمنی وجود دارد تهدید هست؛ تا تهدید هست فکر و آمادگی دفاع باید باشد(.همان07 :
نکته :دفاع ،یک وظیفه عقلی و انسانی و اسالمی است؛ پس باید آماده بود.روز به روز باید آمادگیتان
را بیشتر کنید و آموزش ها را پیش ببرید.سازماندهی منظم ،مبتنی بر حفاظ انضاباب کامال و رعایات
مقررات است؛این را یک ارزش به حساب آورید(.همان05 :
بنیان دفاعی قوی

ملت ایران باید به مدد اسالم و اتحاد و اتفاقشان ،خود را قوی کنند .اگر ملت ماا از لحااظ نظاامی و
اقتصادی و سیاسی و فرهنگی ،در حد اعالی قدرت بود ،میتواند زندگی خود و ملتهای مسالمان را
نجات بدهد .اگر قوی و مقتدر بود ،اگر وضعی داشت که امید قدرتهای بازرگ و متجااوز را قطا
کرد و به یأس مبدل نمود ،برای جوام اسالمی ،الگو خواهد بود.

 1بیانات در دیدار با آزادگان 1029/35/29،

1
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دفاع از نظام اسالمی

همۀ ما موظف به دفاع از ارزشهای الهی  -که امروز در این نظام اساالمی مجسام اسات  -هساتیم.
دفاع از استقالل این کشور اسالمی ،دفاع از تمامیت ارضی آن است .دفااع از انقالبای کاه ایان هماه
برکات و خیرات برای همهی دنیا داشته و هر حرکتی که شما کردیاد و هار تیاری کاه زدیاد و هار
گلوله یی که به سمت دشمن پرتاب کردید و هر شبی را که به صبح رساندید ،ان شاءاللَّه در حفاظات
این نظام و به ثمر رسیدن نتایج آن ،تأثیر گذاشته است.

1

ما در حال دفاع از خودمان هستیم .ما به قدر دفاع از خودمان ،خود را مسلّح میکنیم ،نه بیشتر ،و
در این مسلّح کردن میخواهیم متّکی به خودمان باشیم .ما از اینکه بشواهیم پول این ملات را بارای
جلب سالحهای مشتلف از اطراف عالم ،که برای ما الزم و در دفااع ماا ماؤثّر نباشاد صارف کنایم،
بیزاریم .ما نظامیگری را برای دولت و کشور خود نمیپسندیم .ما دفاع مشروع را حق خود میدانایم
و در دفاع ،متّکی به ایمانها و روحیهها هستیم.

2

از کید دشمنان نباید غافل بود؛ نه در این منطقه و نه در هیچ نقطهی کشور .نظام اساالمی کاه باا
استکبار و ظلم جهانی پنجه در افکناده اسات ،همیشاه منتظار توطئاههاا و ضاربههاا و تعادیهاا و
تجاوزهای دشمنان باید باشد؛ خود را آماده نگه دارد .ایان دساتور قرآنای اسات» :و اعادّوا لهام ماا
استطعتم من قوّۀ و من رباب الشیل« 1(.این آمادگی ،یک وظیفهی عمومیِ ملی است ،اما بالشصاو
متوجه به نیروهای مسلح است .ما میدانیم ،میبینیم ،اطالعات دقیق داریم که دشمنان نظام جمهاوری
اسالمی و دشمنان ملت ایران ،حتّی در نزدیکی مرزهای نظام جمهوری اساالمی ،مایال باه توطئاه و
فراهم کردن زمینههای ناامنیاند .باید هشیار باشید.

0

دفاع موجب عزت است

اگر ملتی قدرت دفاع از خود را نداشته باشد ،عزت او هم هیچگونه تضامینی نادارد .در دنیاایی کاه
هوسها و انگیزههای مادی به جای ارزشهای معناوی بار انساانهاای صااحب قادرت حکمرانای
میکند ،هیچ ملتی نمی تواند از هیچ مرکز دیگری جز قدرت درونای خاود کاه خادای متعاال باه او
بششیده است ،امید هیچگونه کمکی و چشمداشت حمایتی را داشته باشد .ملتها بایاد باه خودشاان
 1بیانات در دیدار جمعی از رزمندگان بسیجی نمونه سراسر کشور 1028/39/35،
 2بیانات در دیدار جمعی از کارکنان نیروی هوایی 1061/11/19 ،
 0بیانات در مراسم مشترک نیروهای مسلح استان کردستان1088/32/20 ،
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تکیه کنند تا بتوانند عزتی را که خود را شایستهی آن میدانند ،به دست بیاورند .این قادرت ،قادرت
علمی است؛ قدرت دفاع از خود است؛ توانایی بروز استعدادهای درونی است .یاک ملات بایاد ایان
تواناییها را داشته باشد تا بتواند عزیز باشد .مظهر قادرت دفااعی کشاور شاماها هساتید؛ نیروهاای
مسلح .درست است که در هنگامهی آزمایشهای بزرگ ،همهی ملت پشت سر نیروهای مسلح قارار
میگیرند و نیروهای مسالح را تنهاا نمایگذارناد؛ کماا ایانکاه در دوران دفااع هشات سااله ثابات
شد(.همان06 :
نیروی عظیم مردمی

همکاری دو سازمان سپاه و ارتش ،فوق العاده مهم است .پشاتیبانی نیاروی عظایم مردمای  -یعنای
نیروی بسیج -بسیار حایز اهمیت است .در کنار نیروهای نظامی ،نیروهای انتظاامی باا هماان شاأن و
حیثیت و مکانت نیروی انتظامی انقالب ،حضور قوی و دایمی خودشان را دارند و باید داشته باشاند.
این مجموعه نیروهای مسلح ،نوک پیکان قدرت عظیم این ملت اسات و وسایله ی دفااع از کیاان و
شرف و ششصیت کشور اسالمی ماست.

1

قدرت تمام نشدنی برای دفاع

اگر هر متعرض و متجاوزی احساس کند که ملت و نیروهای مسلح ما تواناایی دفااع ندارناد ،آنگااه
خطر جدی و حتمی خواهد شد .باید نیرومند بودن این ملت ،در نیروهای مسالح تجلای کامال پیادا
کند .البته ملت ما ،ملتی بسیار نیرومند و دارای قدرت تمام نشدنی برای دفاع از خود است ا در ایان
هیچ شکی نیست ا این قدرت و این توانایی باید در نیروهای مسلح جلوهی کامل خود را پیدا کند.

2

روش شناسی
این تحقیق از نوع کاربردی و توسعه ای بوده و روش تحقیق توصیفی تحلیلی و داده بنیاد میباشد.
جامعۀ آماری تحقیق حاضر مشتمل بر کلیهی آثار و همننین اندیشاههاا ،آراء ،نظارات ،رهنمودهاا و
تدابیر حضرت امام خمینی

(رحمت اهلل علیه

و حضرت امام خامنهای

(مدظله العالی

در حوزۀ اقتدار دفااعی -

امنیتی و همننین صاحب نظران و خبرگان کشور در حوزهی دفاعی– امنیتای و مسائولین و متولیاان

طراز اول حوزه دفاعی  -امنیتای شاامل» :اعضاای دبیرخاناه و شاورای امنیات ملای ،وزارت دفااع
وپشتببانی نیروهای مسلح ،ستاد کل نیروهای نیروهای مسلح ،وزارت اطالعات ،وزارت امورخارجاه،
 1بیانات در مراسم اعطای نشان فتح به تعدادی از فرماندهان عملیات فتح المبین و بیت المقدس ،به مناسبت آزادی
خرمشهر29/30/30،
 2بیانات در مراسم اعطای نشان فتح به فرماندهان سپاه و ارتش  28/11/15،
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دانشگاه عالی دفاع ملی ،مسئولین مربوطه سپاه پاسداران و ارتش جمهوری اساالمی ایاران و نیاروی
انتظامی ،سازمان پدافند غیر عامل کشور».که دارای ویژگیهای زیر باشند.
 شناخت و تجربۀ کافی از مسائل دفاعی  -امنیتی شناخت و قدرت تجزیه و تحلیل در حوزهی اقتدار دفاعی  -امنیتی -آشنا با اندیشههای حضرت امام

(رحمت اهلل علیه

و حضرت امام خامنهای

(مدظله العالی

 دارای مدرک کارشناسی ارشد و به باال ،که حداقل  7سال و در جایگاه شغلی رتباه  19در حاوزۀتشصصی خود کسب تجربه نموده باشند .با توجه به ویژگیهای فاوق حجام ایان تعاداد باراسااس
مشاوره و راهنمایی اساتید با تجربه و صاحب نظر تقریباَ  63نفر برآورد شده است .نمونه باه بششای
از جامعه آماری گفته می شود که معرف یا نماینده آن جامعه باشد .و همه ویژگیهای جامعه آمااری
را داشته باشد ،به ویژه ویژگیهایی که از لحاظ اهداف پژوهش مهّم است .با توجه به حجم جامعاه
و به منظور اشباع نظری ،حجم نمونه با جامعه آماری در این مقاله انطباق پیدا کرد و مصااحبههاا تاا
زمانی ادامه داشت که پژوهشگر به اشباع نظری دست یافت.
بر این اساس افرادی به عنوان نمونه انتشاب شدند که پیرامون موضاوع ماورد مطالعاه باه انادازه
کافی اطالعات داشتند و این فرآیند تا مرحله اشباع کامل ادامه یافت.
جدول :1کمیت جامعه آماری
گروهها

تعداد نفرات

ستاد کل

مسئولین مربوطه

سازمان

نیروهای

سپاه پاسداران ،آجا

پدافند غیر وپشتیبانی

مسلح

و ناجا

13

عامل
25

مجموع

5

وزارت دفاع دانشگاه مراکز

دبیر خانه

عالی

شورای
مطالعات ستاد

نیروهای

دفاع

کل ،آجا

امنیت

مسلح

ملی

و نزاجا

5

13

5

وزارت امور
خارجه و
وزارت
کشور

5

5

63

در این تحقیق از هر دو روش گردآوری اطالعات ،یعنی روش هاای میادانی  ،و روش کتابشاناهای
استفاده می شود .ابزار گردآوری دادهها در بشش اسنادی فیش برداری و در بشش میدانی پرسشانامه
محقق ،بوده است.
برای تعیین پایایی پرسشنامه ،از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شاده اسات .ایان ضاریب بارای
محاسبه هماهنگی درونی ابزار اندازهگیری از جمله پرسشنامهها یا آزمودنیهایی کاه خصیصاههاای
مشتلف را اندازهگیری میکند ،به کار میرود .برای محاسبه ضاریب آلفاای کرونبااخ ابتادا واریاانس
نمرههای هر زیر مجموعه سئوالهای پرسشنامه(یا زیر آزمون و واریاانس کال را محاسابه گردیاد.
سپس با استفاده از فرمول زیر مقادیر ضریب آلفا را محاسبه شد.
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جهت استشراج دادهها از روش نظریه مبنایی ،تحلیل محتوا و تحلیل گفتمان و جهت اعتبار سانجی و

تایید مولفه ها و شاخص ها از نظر خبرگان استفاه شده است.
مراحل نظریه داده بنیاد و توسعه مدل بهشر ذیل میباشد:
در روششناسی نظریه داده بنیاد ،کشف یا تولید نظریه بر مبنای حقااایق و واقعیااات موجااود و از
طریق جم آوری نظام مند داده هاا و باا مادنظر قارار دادن کلیاه جوانااب ا بااالقوه ا ماارتبط بااا
موضوع تحقیق ،صورت میگیرد .داده های جم آوری شده سایر تکااملی خاود را تاا رسایدن بااه
تئوری ،مراحلی را طی میکنند .تحلیل دادههایی که به منظور تکوین نظریه گااردآوری ماایشااوند،
با استفاده از «رمزگذاری نظری» انجام میشود .در این شیوه ،ابتدا رمزهای مناساب باه بشااشهااای
مشتلف داده ها اختصاا مای یاباد  .ایان رمزهاا در قالاب «مفهاوم » تعیاین مایشاوند کاه آن را
« رمزگذاری باز » می نامند .سپس پژوهشگر با اندیشیدن در مورد ابعاد متفااوت ایاان مقولااههااا و
یافتن پیوندهای میان آنها به «رمزگذاری محوری» اقدام می کند.
کادهاا ،اقادامات سهگانهای ( باز ،محوری و انتشابی هستند که از اجرای هریک نتاایج خاصای
حاصل میشاود ،باهطوری که از اجارای کدگاذاری بااز ،مفااهیم حاصال مایشاود و از کدگاذاری
محاوری ،مؤلفاههاا و از کدگذاری انتشابی ،تئوری شکل میگیرد .با این وصف ،کدها یاک مرحلاه،
از مراحل نیساتند بلکاه از اجرای آن ها ،مراحل منتج می شوند .با تجربیاتی که از انجام ایان تحقیاق
بهدسات آماده اسات ،مدل فرایند اجرای نظریه داده بنیاد بهصورت زیر است:

قدرت خالقیت و نوآوری

کدگذاری
کدکذاری

محقق

محوری
کدگذاری

انتخابی باز

انتخابی

تبیین موضوع
و نمونه گیری
نظری

جمعآوری
داده ها

مدل

مفاهیم

مولفهها

ابعاد

شکل :1مدل توسعه یافته فرایند اجرای گرانند تئوری(زارعی 98:1086

مفهومی
یا نظریه
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تجزیه و تحلیل دادهها و یافته های تحقیق
در این تحلیل تمامی فرمایشات و مکتوباات حضارت اماام خمینای
خامنهای

(مدظله العالی

(رحمات اهلل علیاه

و حضارت اماام

در رابطه با حوزه اقتدار دفاعی  -امنیتی مورد مطالعه قارار گرفات و بارای انجاام

تحلیل محتوای کیفی از نرمافزار مکاس کیاو دی ا ی اساتفاده شاد .پاس از مطالعاه ساطر باه ساطر
فرمایشات حضرت امام خمینی

(رحمت اهلل علیاه

و حضارت اماام خامناهای

(مدظلاه العاالی

و انجاام تحلیال

گفتمان و استشراج داده ها ،مقوالت محوری و مفاهیم مربوب به هر یک از ابعاد سیاسای ،اقتصاادی،
نظامی ،فرهنگی -اجتماعی و علمی -فناوری با توجه به 9محور مدیریتی هادف ،رهناماه ،سیاسات،
برنامه ریزی ،سازماندهی ،هدایت و رهباری ،همااهنگی ،پیااده ساازی و اجارا و نظاارت و ارزیاابی
استشراج شدهاند .که جهت تایید مولفه ها و شاخص ها و صحت برداشت های محقق ،مولفه هاا باه
صورت پرسشنامه به جامعه خبرگی تحقیق ارجاع و دادههای حاصل مورد تحلیل قرارگرفت .پاس از
انجام تحلیل گفتمان از گفتمان والیت فقیه شامل :برداشت از اصل متن  ،تعیین جهتگیریهای متن،
انجام تحلیلهای توجیهی از متن و همننین تعیین ابعاد ،مولفهها و شاخصها نهایتااً نتیجاه نهاائی از
این فرآیند بهشر جدول 2ارائه می گردد:
جدول :2جم بندی تحلیل گفتمان بیانات والیت فقیه
مفاهیم و مولفههاي بعد سیاسی اقتدار دفاعی امنیتی از دیدگاه والیت فقیه
ردیف

محورهای مدیریت

مفهوم

راهبردی

1

عدم سازش با ظالمان

دکترین

2

حمایت از قیام مستضعفان جهان

دکترین

0

تحکیم و توسعه سیاست بین المللی اسالم

سیاست

7

حمایت از نهضت های آزادی بشش

دکترین

5

آمادگی دائمی برای مبارزه با دشمنان

دکترین

2

قط ریشه ظلم و استکبار با اتحاد و پایداری

هدف

(علیهالسالم

در مبارزه با ظلم

6

تأسی به سیدالشهداء

8

مهیا بودن همیشگی در برابر تهدیدات

دکترین

9

تسلیم نشدن در برابر بیگانگان

دکترین

13

وظیفه انقالبیون اشاعه بیداری اسالمی

هدف

11

صدور فرهنگ انقالب اسالمی و بیداری ملتها

هدف

مولفه
بیاانش فقهاای و
قرآناای در دفاااع
سیاسی

مبارزه دائمی باا

دکترین

ظلم و اساتکبار
جهانی

بعد
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مفاهیم و مولفههاي بعد سیاسی اقتدار دفاعی امنیتی از دیدگاه والیت فقیه
ردیف

محورهای مدیریت

مفهوم

راهبردی

12

نقش جوانان و بیداری اسالمی

10

معرفی اسالم ناب محمدی (

17

ترویج آرا و اندیشه های اسالمی در جهان

15

تاثیر انقالب اسالمی در بیداری اسالمی

پیاده سازی و اجرا

12

صدور انقالب با عمل و تبلیغات صحیح

هدف

16

عاازت  ،حکماات و مصاالحت محااور اساساای

مولفه

هماهنگی
به دنیا

سیاست خارجی
18

استقالل سیاسی موجب ترقی و خودباوری

19

حضااور مقتدرانااه در مسااائل جهااانی و عرضااه
دیپلماسی

بعد
سیاسی

هماهنگی

صدور انقالب و

هماهنگی

بیاااداری امااات
اسالمی

دکترین
دکترین
سیاست

23

دیپلماسی ابزار کارآمد اقتدار سیاسی

پیاده سازی و اجرا

21

پرهیزگاری و عدالت مسئوالن

پیاده سازی و اجرا

22

دیپلماسی توام با ابتکار

هماهنگی

20

مذاکره و دیپلماسی فعال

پیاده سازی و اجرا

27

ایستادگی در برابر نظام سلطه

دکترین

25

دفاع از حق و عدالت و مردم مظلوم فلسطین

دکترین

22

دفاع از مظلومین و مستضعفان جهان

دکترین

26

وحدت دنیای اسالم

28

رف اختالفات درونی نظام

29

وحدت مهمترین وسیله مقابله با دشمن

03

وحدت عامل عزت امت اسالمی

کسااب قاادرت
سیاسی

دفاع سیاسی

سیاسی

هماهنگی
پیاده سازی و اجرا
هماهنگی

وحدت ملی

دکترین

جدول مفاهیم و مولفههای بعد نظامی اقتدار دفاعی امنیتی از دیدگاه والیت فقیه
ردیف

مفهوم

1

دفاع از تمامیت ارضی و استقالل کشور

2

وظیفه مردان و زنان و همه برای دفاع

محورهای
مدیریت راهبردی

مولفه

هدف

دفاع از نظام و

سازماندهی

دف تجاوز

بعد
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جدول مفاهیم و مولفههای بعد نظامی اقتدار دفاعی امنیتی از دیدگاه والیت فقیه
مفهوم

ردیف

محورهای
مدیریت راهبردی

مولفه

0

پایداری و فداکاری ملت در دفاع از اسالم

7

دفاع در مقابل دخالت قدرتها در امور کشور

5

حضور جوانان برای دفاع از اسالم

2

تقویت روحیه جهادی

6

دشمن شناسی

8

خودکفائی دفاعی

9

تقویت بنیه دفاعی در گرو تقویت نیروهای مسلح

13

ارتقا قدرت نظامى و رزمی

11

تقویت حاضر به کاری تجهیزات دفاعی

برنامهریزی

12

مملکت اسالمی و لزوم آمادگی دفاعی

دکترین

10

تشکیل ارتش  23میلیونی

پیاده سازی و اجرا

17

تاثیر نقش و منزلت بسیج

پیاده سازی و اجرا

بسیج همگانی و

15

بسیج پشتوانه زوال ناپذیر دفاع

دکترین

مردمی کردن

12

نیروی عظیم مردمی به عنوان قدرت تمام نشدنی برای
دفاع

بعد

دکترین
پیاده سازی و اجرا

سازماندهی
دکترین
نظامی

پیاده سازی و اجرا

سیاست

تقویت بنیه

برنامهریزی

نظامی کشور

سیاست

سیاست

16

پایگاه مردمی رمز پایداری

سازماندهی

18

نقش کلیدی و محوری مردم در امنیت پایدار

سازماندهی

19

امنیت پایدار مبتنی بر قوانین و احکام دینی

23

نقش نیروهای مسلح در تداوم استقالل و امنیت

سازماندهی

21

حفظ و حراست اسالم راس تمام واجبات است

هدف

22

ایمان و اعتقاد اسالمی  ،حصار امن امنیت اصلی است

دکترین

20

استفاده از تمام توان برای حفظ امنیت کشور

27

نیروهای مسلح پنجه های قوی ملت

25

تقویت روحیه قوای مسلحه با تقدیر و پشتیبانی ملت

22

قوای مسلح حافظ و ضامن استقالل کشور

26

هماهنگی بین قوای مسلح در فعالیت ها

28

خدمتگزاری قوای مسلح به مردم

دفاع

دکترین
امنیت پایدار

پیاده سازی و اجرا
سیاست
نظامی

پیاده سازی و اجرا
دکترین
هماهنگی

اقتدار

پیاده سازی و اجرا

نیروهای مسلح
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جدول مفاهیم و مولفههای بعد نظامی اقتدار دفاعی امنیتی از دیدگاه والیت فقیه
مفهوم

ردیف

محورهای
مدیریت راهبردی

29

بزرگترین ابزار اقتدار نیروهای مسلح وحدت است

هماهنگی

03

نیروهای مسلح  ،قوام استقالل کشورند

برنامهریزی

01

قدرت نیروهای مسلح موجب استحکام نظام

برنامهریزی

02

دفاع موجب عزت است

سیاست

00

لزوم ایستادگی و بنیان دفاعی قوی

دکترین

07

دفاع از نظام اسالمی و جامعه انقالبی

دکترین

05

مستحکم کردن ساخت داخلی

02

ضرورت اخالق و معنویت در نظامی گری

06

نقش جوانان و شهدا در دفاع

سازماندهی

08

ضرورت یاد شهدا و فرهنگ شهادت

برنامهریزی

09

تقویت دانش نظامی و دفاعی

برنامهریزی

22

آمادگی جسمی و روحی نیروهای مسلح

دکترین

26

ارتقاء آمادگى رزمى

دکترین

28

لزوم ارتقاء و افزایش توان نیروی دریایی

دکترین

29

تولید سال برای دفاع

03

توجه به آموزش و تمرین

سیاست

01

ارتقاء آمادگى دفاعى تجهیزات پروازى

دکترین

02

افزایش سطح آماده بکاری تجهیزات

دکترین

00

آمادگی تجهیزات دفاعی

دکترین

07

آمادگی ،تعمیر و نگهداری و پشتیبانى

برنامهریزی

05

توانایى نگهدارى تجهیزات

برنامهریزی

02

لزوم برخورداری کارکنان نیروهای مسالح از احسااس
توانایی و نشاب

هماهنگی
پیاده سازی و اجرا

مولفه

بعد

دفاع از نظام
اسالمی

توسعه توانایی
های نظامی

برنامهریزی

دکترین

06

افزایش توانایی صنعتی

سیاست

08

افزایش توانایی روحی

سیاست

09

جدی گرفتن تواناییهاى علمى و رزمى

سیاست

توسعه
تواناییهای
نظامی
نظامی
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جدول مفاهیم و مولفه های بعد علمی فناوری اقتدار دفاعی امنیتی از دیدگاه والیت فقیه
مفهوم

ردیف

محورهای
مدیریت راهبردی

مولفه

برنامهریزی

1

توسعه مراکز علمی پژوهشی

2

تقویت اراده عمومی برای کسب علم و فناوری

دکترین

0

حضور و مشارکت جوانان در عرصه صنعت

سیاست

حمایااااات از

7

تشویق مبتکرین و ایجاد زمینه برای خودکفایی

سیاست

مبتکران

5

ایجاد زمینهى براى رشد و شکوفایى نیروهااى مساتعد
و جوان

2

علم پایه و اساس قدرت بین المللی

دکترین

6

علم زیر بنای اقتدار آینده

دکترین

اقتدار علمی -

8

علم موجب عزت سیاسی و اقتصادی

دکترین

فناوری

9

افزایش توانایی علمی

سیاست

13

تأکید به شکستن مرزهای علمی

سیاست

11

تأکید به پیشرفت علمی

سیاست

12

قرار گرفتن در سطح اول علمیدنیا

10

عزت ملی

علمااااای-
فناوری

برنامهریزی
کسب قدرت و

علم و تحقیق  ،آرمان گرایی و آرماان خاواهی و مایاه

بعد

هدف
علماااای -

دکترین

فناوری

17

توان نهضت تولید علم

سیاست

15

ایجاد تعادل در رشته های علمی

هماهنگی

12

تحقیق منب تغذیه آموزش

16

تقویت روحیه پژوهش و جویندگی

18

ایجاد فضای تحقیقات در کشور

برنامهریزی

19

توسعه مراکز تحقیقاتی

برنامهریزی

توساااااااااعه

23

انجام کارهاى علمی و تحقیقاتى نیروهای مسلح

برنامهریزی

تحقیقااااات و

21

ایجاد مراکز فعال تحقیقاتى و پژوهشی

برنامهریزی

پژوهش

22

توسعه طر هاى تحقیقاتى

سیاست

20

استفاده از تمامی ظرفیتهای علمی و صنعتی کشور

سیاست

27

افزایش بودجه تحقیقاتی و پژوهشی

برنامهریزی

25

همکارى جهاد خود کفایی با مراکز صنعتى و علمى

هماهنگی

برنامه ریزی
هدف
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جدول مفاهیم و مولفه های بعد علمی فناوری اقتدار دفاعی امنیتی از دیدگاه والیت فقیه
مفهوم

ردیف

محورهای
مدیریت راهبردی

22

ارتقاء فعالیتهاى تحقیقاتى و خود اتکایى

سیاست

26

لزوم توجه به نوآوری و خالقیت

سیاست

28

لزوم توجه به نوآوری و خالقیت در نیروهای مسلح

سیاست

29

جدی گرفتن طر های ابتکاری

سیاست

03

استفادهى از ابتکارها و نوآوریهای افراد مستعد

پیاده سازی و

مولفه

بعد

خالقیااااات و
ابتکار

اجرا

جدول مفاهیم و مولفههای بعد اقتصادی اقتدار دفاعی امنیتی از دیدگاه والیت فقیه
ردیف

1
2

مفهوم

پاسداری از ذخایر خدادادی
نقااش مااوثر مجلااس و دولاات در حاال مشااکالت
اقتصادی

محورهای مدیریت
راهبردی

مولفه

بعد

هدف
هماهنگی

0

جلوگیری از غارت ذخایر کشور

پیاده سازی و اجرا

7

عدم تسلیم سرمایه ها و مناب ایران به بیگانگان

پیاده سازی و اجرا

5

قط وابستگی به بیگانگان

2

تشویق مردم و مسئولین به کار

6

مبارزه با رفاه طلبی و مصرف گرایی

دکترین

8

خودکفایی تنها راه رسیدن به استقالل و آزادی

دکترین

9

خودکفایی صنعتی مهمترین مسئولیت و وظیفه شرعی

دکترین

13

جهاد در راه خودکفائی کشور

دکترین

11

نقش اصال فرهنگ و اقتصاد در استقالل کشور

12

عدالت و رشد اقتصادی

10

فضای عمومی کار و تالش و همدلی

هماهنگی

17

تاثیر اقتصاد بر دف تهاجم فرهنگی

هماهنگی

15

اتحاد و پیوستگی همگانی

هماهنگی

12

گسترش فضای فعالیتهای اقتصادی

16

خودداری از اسراف و مصرف زدگی

حفااظ مناااب
ملی و ذخاایر
اصلی

دکترین

اقتصادی

هماهنگی
خودکفااااایی
صنعتی

برنامهریزی
دکترین

هدف
سیاست

اقتصادی
کسب قادرت
اقتصادی
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جدول مفاهیم و مولفههای بعد اقتصادی اقتدار دفاعی امنیتی از دیدگاه والیت فقیه
مفهوم

ردیف

محورهای مدیریت
راهبردی

18

دوری از دنیاطلبی و مادی گرایی

دکترین

19

صبر در جهاد اقتصادی

هدایت

23

برقراری امنیت اقتصادی

هدف

21

ترویج تولیدات داخلی

سیاست

22

توسعه کارآفرینی و به حداکثر رساندن مشارکت آحاد
جامعه در فعالیتهای اقتصادی

مولفه

سیاست

پیشتازی اقتصاد داناش بنیاان ،پیااده ساازی و اجارای
20

نقشه جاام علمای کشاور و سااماندهی نظاام ملای

سیاست

نوآوری
27

محور قراردادن رشد بهرهوری در اقتصاد

سیاست

اقتصاااااااااد

25

استفاده از ظرفیت اجرای هدفمندسازی یارانهها

سیاست

مقاومتی

22

افزایش تولید داخلی نهادهها و کاالهای اساسی

سیاست

26

تأمین امنیت غذا و درمان و ایجاد ذخایر راهباردی باا
تأکید بر افزایش کمی و کیفی تولید

سیاست

مدیریت مصرف با تأکید بر اجرای سیاست های کلای
28

اصال الگاوی مصارف و تارویج مصارف کاالهاای

سیاست

داخلی
29
03
01
02
00

اصال و تقویت همهجانبه نظام مالی کشور
حمایت هماه جانباه هدفمناد از صاادرات کاالهاا و
خدمات به تناسب ارزش افزوده
افزایش قدرت مقاومت و کاهش آسیبپذیری اقتصاد
کشور
مقابله با ضربه پذیری درآمد حاصل از صادرات نفات
و گاز
افزایش ذخایر راهبردی نفت وگاز کشاور باه منظاور
اثرگذاری در بازار جهانی نفت و گاز

07

صرفه جویی در هزینههای عمومی کشور

05

اصااال نظااام درآماادی دولاات بااا افاازایش سااهم

سیاست
سیاست
هدف
سیاست
هدفگذاری
پیادهسازی و اجرا
سیاست

اقتصاااااااااد
مقاومتی

بعد
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جدول مفاهیم و مولفههای بعد اقتصادی اقتدار دفاعی امنیتی از دیدگاه والیت فقیه
مفهوم

ردیف

محورهای مدیریت
راهبردی

مولفه

بعد

درآمدهای مالیاتی
02

تحقق سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی توسط دولت

پیادهسازی و اجرا

جدول مفاهیم و مولفههای بعد فرهنگی -اجتماعی اقتدار دفاعی امنیتی از دیدگاه والیت فقیه
مفهوم

ردیف

محورهای مدیریت
راهبردی

مولفه

بعد

1

فرهنگ اسالم  ،فرهنگ مقتدر

دکترین

2

مذهب و رهبر مذهبی

دکترین

فرهنگااای-

0

هویت ایرانی – اسالمی

سیاست

اجتماعی

7

نقش دانشگاه در اقتدار کشور

5
2

والیاات فقیااه و رهبااری مهمتاارین مولفااه اقتاادار
فرهنگی
وحدت اقوام ایرانی و مذاهب اساالمی و جریاان
های سیاسی

سازماندهی
دکترین

کسب قدرت
فرهنگی

سازماندهی
سیاست

6

داشتن الگوی بومی

8

نقش تولیدات فرهنگی

9

تضمین استقالل فرهنگی جامعه

دکترین

13

احیای هویت مسلمین و محرومین جهان

هدف

11

انتقال تجربه انقالب اسالمی به جهان

هدف

12

مقابله با تهاجم فرهنگی

10

ترویج و اشاعه فرهنگ ایثار و شهادت

هدف

17

خودباوری فرهنگی

دکترین

15

اراده الهی و حقانیت انقالب اسالمی

دکترین

12

والیت و محبت اهل بیت علیهم السالم

دکترین

16

زنده نگه داشتن فرهنگ عاشورایی

هدف

الزامات مقابله

18

برخورداری از فرهنگ بسیجی و جهاد

دکترین

با تهاجم

19

نقش فرهنگ مهدویت و انتظار

دکترین

فرهنگی

23

پایبندی به اصول و ارزش های انقاالب و آرماان

دکترین

برنامهریزی

پیاده سازی و اجرا

دفاع فرهنگی

فرهنگی-
اجتماعی
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جدول مفاهیم و مولفههای بعد فرهنگی -اجتماعی اقتدار دفاعی امنیتی از دیدگاه والیت فقیه
ردیف

محورهای مدیریت

مفهوم
های امام راحل

راهبردی

(رحمت اهلل علیه

21

توجه به بصیرت و هوشیاری و استقامت

سیاست

22

راه های رسیدن به استقالل

سیاست

20

اهمیت و ضرورت استقالل فرهنگی

سیاست

27

مولفه

مبارزه برای استقالل فرهنگی سشت ترین مباارزه
با انواع استقالل

پیاده سازی و اجرا

استقالل
فرهنگی

25

اجتناب از اشرافی گری

هدف

22

ترویج روحیه جهاد و شهادت

هدف

استحکام

26

توکل و توجه به خدا

دکترین

ساخت درونی

28

سوق فرهنگ کشور به سمت تولیدات داخلی

سیاست

نظام

29

بعد

وحاادت اقااوام ایراناای و مااذاهب اسااالمی و
جریانهای سیاسی

هماهنگی

نتیجه گیری و پیشنهاد:
الف -نتیجه گیری

تحلیل گفتمان و بیانات والیت فقیه در رابطه با حوزه اقتادار دفااعی -امنیتای از روش نظریاه داده
بنیاد استفاده شاده اسات .در ایان تحقیاق تماامی فرمایشاات و مکتوباات حضارت اماام خمینای
(رحمتاهللعلیه

(مدظله العاالی

و حضرت امام خامنهای

در رابطه با حوزه اقتدار دفاعی  -امنیتی مورد مطالعه

قرارگرفت .پس از مطالعه سطر به سطر فرمایشات والیت فقیه و انجام تحلیل گفتماان و اساتشراج
دادهها ،مقوالت محوری و مفاهیم مربوب به هر یک از ابعاد سیاسی ،اقتصاادی ،نظاامی ،فرهنگای-
اجتماعی و علمی -فناوری با توجه به  9محور مدیریتی هدف ،رهناماه ،سیاسات ،برناماه ریازی،
سازماندهی ،هدایت و رهبری ،هماهنگی ،پیادهسازی و اجرا و نظارت و ارزیابی استشراج شدهاناد.
که جهت تأیید مولفهها و شاخصها ،به جامعه خبرگی تحقیاق ارجااع و داده هاای حاصال ماورد
تحلیل قرارگرفت که نتایج آن در قالب مقولههای محوری احصاء شده از منظر گفتمان والیت فقیاه
ارائه گردید .نتایج تحقیق نشان داد که الگوی اقتدار دفاعی  -امنیتی مبتنی بر گفتماان والیات فقیاه
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(در ابعاد سیاسی ،اقتصادی ،نظامی ،اجتماعی -فرهنگی و علمی فناوری دارای  9محور  22مولفه
و  180شاخص میباشد.
با توجه به مولفههای محاوری احصااء شاده در ابعااد سیاسای ،اقتصاادی ،نظاامی ،فرهنگای-
اجتماعی و علمی – فناوری از بیانات والیت فقیه می توان میازان اهمیات مولفاه هاا را مشااهده
نمود .بر این اساس مولفههای محوری «الزامات مقابلاه باا تهااجم فرهنگای»  «،صادور انقاالب و
بیداری امت اسالمی»« ،وحدت ملی» « ،دفاع از نظام اسالمی» و «اقتدار نیروهای مسالح» « ،قادرت
علمی – فناوری»« ،توجه به توسعه تحقیقاات و پاژوهش» «،حفاظ منااب ملای و ذخاایر اصالی»،
«خودکفاایی صانعتی» « ،اساتحکام سااخت دروناای نظاام» و «اساتقالل فرهنگای» از پرتاکیاادترین
مولفههای محوری برشمرد که مورد تاکید والیت فقیه بوده و باید در حوزه اقتدار دفااعی -امنیتای
بیشتر به آن توجه نمود .همننین با توجه به تحلیل گفتمان از بیانات والیت فقیه میتاوان دریافات
که عموماً تاکید بر مسائل دفاعی ،فرهنگی و حکومتی بوده و هماواره برحاکمیات اساالم در هماه
امور تاکید شده است .سایر موارد همناون وحادت و همادلی ،احسااس مسائولیت و اساتفاده از
توانمندیها و ظرفیتهای نیروهای مسلح  ،از موضوعات حساس در جهت اقتدار دفاعی و امنیتای
کشور نیز مورد تاکید میباشد.
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شکل :2مدل اقتدار دفاعی – امنیتی حاصل از روش شناسی نظریه داده بنیاد
ب -پیشنهادها

این مقاله نیز مانند هر پژوهش علمی دیگر براساس یافته ها و نتایج پژوهش ،مواردی را تحت عنوان
پیشنهادات ارائه می نماید که امید است با بهره گیری از آن ،رسالت و هدف پژوهش محقق شود.
 -1نتایج حاصل از یافته های پژوهش مبتنی بر تحلیل گفتمان انجاام شاده نشاان مای دهاد در بعاد
نظامی مولفه دفاع از نظام و دف تجاوز ،تقویت بنیه دفاعی کشور ،بسیج همگانی و مردمی کردن دفاع
بهعنوان مولفههای مهم محسوب میشوند .پیشنهاد میشود برای شکل گیری و اجرای گفتمان والیت
فقیه نسبت به تقویت این سه مولفه در نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران اهتمام بیشتری شود.
 -2نتایج حاصل از یافته های پژوهش مبتنی بر تحلیل گفتمان انجاام شاده نشاان مای دهاد در بعاد
سیاسی مولفه مبارزه دائمی با صدور انقالب و بیداری امت اسالمی به عنوان دو مولفه مهم محساوب
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می شوند پیشنهاد میشود در برنامهها و طرحریزیهای راهبردی سیاسات خاارجی کشاور ،از اقادام
مردمی کشور های مسلمان در سرنگون کردن رژیمهای دیکتاتوری و جایگزین کردن حکوماتهاای
اسالمی به جای آنها حداکثر حمایتهای مالی و معنوی به عمل آید.
 -0نتایج حاصل از یافته های پژوهش مبتنی بر تحلیل گفتمان انجاام شاده نشاان مای دهاد در بعاد
فرهنگی -اجتماعی مؤلفههای دفاع فرهنگی ،کسب قدرت فرهنگی بهعنوان دو مولفه مهام محساوب
میشوند پیشنهاد میشود که در برنامه های کالن راهبری فرهنگی کشور در آیناده ایان مولفاههاا باه
منظور توسعه انقالب اسالمی به سایر نقاب جهان در برنامه های فرهنگی کشور قرار گیرد.
 -7نتایج حاصل از یافته های پژوهش مبتنی بر تحلیل گفتمان انجام شده نشان میدهد در بعد علمی
– فناوری مولفههای حمایت از مبتکران ،توسعه تحقیقات و پژوهش بهعنوان دو مولفه مهم محسوب

می شوند پیشنهاد میشود با افزایش بودجه دفاعی کشور و توسعه صنای نظامی بومی امکان افازایش
قدرت دفاعی کشور تا رسیدن به نقطه بازدارندگی مطلوب فراهم گردد.
 -5نتایج حاصل از یافته های پژوهش مبتنی بر تحلیل گفتمان انجاام شاده نشاان مای دهاد در بعاد
اقنصادی مولفه های خودکفایی صنعتی ،اقتصاد مقاومتی به عنوان دو مولفه مهم محسوب مای شاوند
پیشنهاد می شود وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در برنامه ریزی های کالن راهبردی نسابت
به تقویت صنای نظامی کشور با استفاده از امکانات بومی و رعایت استاندارد ها به عنوان یک راهبرد
مبتکی بر گفتمان والیت فقیه تا رسیدن به خودکفایی دفاعی زمینه تولید تجهیزات دفاعی را در داخل
فراهم نماید.
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