
 

 

 

 

 ورام اداره ها( دکترين و سياست اهداف،) ساز ارکان جهت: مقاله پژوهشی

 العالی( )مدظلهگفتمان امام و رهبری اساس بر شهداو  ايثارگران
2کریم چشک 1،حسین دهقان  

 1/09/29پذيرش مقاله:                                                                       12/19/27دريافت مقاله: 

  چکيده
  یمی است که به شكل مستقیم و غیرمستقیم جامعاله آثار و برکات عظ  ی فرهنگ ایرار و شهادت، دربردارنده

امور ایرارگران و شهدا   در اداره ساز جهتبه ارکان  توجهی کمدهد. در همین راستا، ما را تحت تثثیر قرار می
اساس گفتمان امام و رهبری، هرگونه اقدام در جهت بهبود این سیستم عمالا از اثربخشی و کارایی مناسآ  بر

ی امور ایرارگران و شهدا در ساله   اداره ساز جفتبنابراین پژوهش حاضر برای رسیدن به ارکان  انداخته است؛
 شالناخت از  انالد  . اهدا  تحقیق عبارتاست شده ها در این حوزه انجام یاستسبرعد مدیریتی دکترین، اهدا ، 

 ایرارگران امور ی اداره ندکتری امامین انقال ، شناخت گفتمان اساس بر شهدا و ایرارگران امور ی اداره اهدا 
 بر اساس شهدا و ایرارگران امور ی اداره کالن های سیاست امام و رهبری و شناخت گفتمان بر اساس شهدا و

روش تحقیق با رویكرد آمیخته با استفاده از روش توصیفی تحلیلالی ایالن ابعالاد را بالا     امام و رهبری.  گفتمان
تحقیق برای داده  آماری جامعهت امام و رهبری استخراج نموده است. از بیانا 3استفاده از ابزار تحلیل محتوای

باشد. نتایج تحقیق حاکی از آن نظر می صاحآ نفر خبره و 39کمی و تائید موارد استنباطی از تحلیل محتوی 
رارگران مؤلفه، اهدا  مؤثر بر اداره امور شهدا و ای 6ایرارگران و شهدا در  امور است که: دکترین مؤثر بر اداره

رابطاله بالین    .شالده اسالت   مؤلفه استخراج 9های مؤثر بر اداره امور شهدا و ایرارگران در مؤلفه و سیاست 9در 
و بالین   9.0هالا  بین دکترین و سیاست 9.02شهدا و ایرارگران  شده برای اداره امور دکترین و اهدا  استخراج

رابطه مستقیم و مربت بالین دکتالرین، اهالدا  و     باشد درواقع این اعداد بیانگرمی 9.06های اهدا  و سیاست
 باشد.های استخراجی برای اداره امور شهدا و ایرارگران در این تحقیق میسیاست

 ها، امام و رهبریایرارگران و شهدا، اهدا ، دکترین، سیاستواژگان کليدی: 
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 مقدمه
 هالایی  ارزشاالترین وترین و  یی عال هدر زمر فرهنگ متعالی ی از عناصریك عنوان به ایرار و شهادت

و حرکالت آفالرین    اثرگذارتواند به آن مقام دست یابد. این مفاهیم  اشند که یک انسان متعهد میب می

گسترده تحت تثثیر قرار دهند و واالترین برکالات را بالرای    صورت بهقادرند تا فضای یک جامعه را 

، شالهادت  وو عصالاره فرهنالگ ایرالار     هالای دینالی مالا، جالوهره     . در آمالوزه آن به همراه داشته باشند

 وو اخالص و آزادمنشی هوشمندانه و هدفمند است. ترویج و اشاعه فرهنگ ایرالار   ازخودگذشتگی

، کارکردهای بسیار مربت اخالقی، اعتقادی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و... دارد. لذا آرمالان  شهادت

اید کاله هالر کشالور اسالالمی مسالتقل      جمهوری اسالمی ایران بر مبنای مكتآ اسالم تمدنی ایجاد نم

ای ایستادگی کننالد.  امت اسالمی همدیگر را حمایت کنند تا بتوانند به نحو مقتدرانه عنوان بهباشد و 

تواند یک مدل حكومتی تمام این ابعاد مربت که در ایران انقالبی وجود دارد، نشان داد که اسالم می

ی ملالل مساللمان از آن پیالروی     راهم سازد تا همهکامل همراه با همه عوامل خوشبختی برای مردم ف

تغییر و اصالح خود باشالد، نصالرت    دنبال بهخداوند متعال نیز وعده داده است ملتی را که  و ؛کنند

 00سالال   بیانات مقالام معظالم رهبالری در   ) کرداحسن تبدیل خواهد  نظام بهرا  ها آندهد و نظام می

 .(WWW.Khamenei.ir :دسترسی در سایت قابل

هالای   هالای فرهنالگ اسالالمی و شالیعی اسالت کاله جلالوه         تالرین گنجیناله   از غنی ایرار و شهادت یكی

تالرین و   آشكار گردید و شگر  روشنی بهانقال  و دفا  مقدس  های سالآن در طول  انگیز اعجا 

در  (،29 :1393فرهنالگ ایرالار،   ) یافالت در آن تبلالور   ها انسان ازخودگذشتگیهای  ترین صحنه عظیم

 اسالاس  بالر  ی امالور ایرالارگران و شالهدا    اداره سالاز  جهالت  پژوهش حاضر سعی شده است که ارکان

 مشخص گردد. (ها سیاست و دکترین اهدا ،) رهبریامام و  گفتمان

بوده و دارای اهمیت خالاص   احترام قابلدر سراسر جهان، کسانی برای مردم  ها انسانی  در نزد همه

جهل از جالان و مالال خالود     جور و ستم و ند که برای آسایش دیگران و رهایی مردم از رلم وهست

ی  بنالدد و هماله   ای از احترام در اذهان نقش می شود، همواره هاله لذا وقتی از آنان یاد می اند؛ گذشته

دبود یالا » بنالای هستند و در اکرر کشورها  قائلخاص  های آیین وبرای چنین کسانی یادبودها  ها ملت

 حكایت از این احترام دارد.« سرباز گمنام

حائز اهمیت اسالت کاله    چنان و آنکند  در دین تجلی پیدا می و شهادتهای ایرار  اما بارزترین جلوه

مذهبی تشویق نموده و بیشتر از هالر   های آرمانتعمیق  درراهرا  طلبی و شهادتدین اسالم ایرارگری 

http://www.khamenei.ir/
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 اداره امور ایرارگران و شهدا ها( ساز )اهدا ، دکترین و سیاست ارکان جهت

 العالی( )مدرلهبر اساس گفتمان امام و رهبری 

خالدا کاله در راسالتای     درراهر اسالم کشته شالدن آگاهاناله   د چراکهچیز دیگری بدان پرداخته است،  

بنالابراین فرهنالگ ایرالار و     ؛است قرارگرفته تثکیدگسترش اهدا  الهی و اسالمی است، بارها مورد 

ها، باورها، اعتقادات و اعمالالی اسالت کاله     ای از آگاهی مجموعه ی دربردارندهشهادت در دین اسالم 

گالردد   خالدا مالی   درراهی مالرگ   کمال یعنی انتخا  آگاهانهترین درجه  موجآ تقر  انسان به عالی

منزلالت   ارتقالاء  و تالرویج فرهنالگ ایرالار و شالهادت و    تالش در جهالت حفالن   (. 46: 1304 ،طائبی)

 سعی در بهبود معیشالت و رفالاه خالانواده و بازمانالدگان     و خانواده معظم شهدا و ایرارگران اجتماعی

شهدا و ایرالارگران از اهالدا    ارزشمند  معنویاتوری از الزم برای بهره ی فراهم آوردن زمینه، ها آن

 ساز جهت ارکان هنوز ،یاسالم نظام پربرکت عمر از دهه چهار از شیب باگذشتباشد. می موردنظر

امالام و رهبالری    گفتمالان  اسالاس  بالر  ی امور ایرارگران و شالهدا  اداره( ها سیاست و اهدا  ،دکترین)

 سالاز  جهالت ارکالان   است کاله  این تحقیق ی مسئله ،رو نازای. است نگردیده تدوینصورت علمی  به

 حاضر پژوهش که اند؟ چیست ی امور ایرارگران و شهدا اداره در از کالم امام و رهبریشده  برگرفته

 ت.اس آن ارائه پی در

 :اهمیت این مقاله عبارت است از

 ،غنالای  بر ندتوامی تحقیق این اکتشافی مطالعات نتایج از حاصل نظری مبانی و عناصر اصول 

 ایرالارگران و شالهدا   امالور  یاداره در دانالش  ی توسالعه  ضمن و بیفزاید هاپژوهش سایر علمی

 گردد. محسو  حوزه این علمی ادبیات در سودمند و اتّكا قابل مرجع یک عنوان به

 و مقالام معظالم رهبالری     و اهلل علیاله( رحمالت ) خمینالی  امالام  حضرت هایاندیشه اساسی محورهای

 والیالت  راه جوینالدگان  بالرای  انقالال ،  معمالاران  عنالوان  بهالعالالی(   )مدرلهل قوا فرماندهی معظم ک

 گردد.می آشكار و روشن ی امور ایرارگران و شهدا اداره ی درزمینه

 ضرورت تحقیق نیز عبارت است از:

 اسالت  پویا نظری مباحث نیازمند ی ایرار و شهادت حوزه بر اثرگذار ساز جهتارکان  شناخت 

 نماید. پر را مسئله این از ناشی خأل که دارد شتال تحقیق این و

 هالد   به نیل و بوده علمی ی پشتوانه فاقد ی امور ایرارگران و شهدا اداره بر حاکم راهبردهای 

 .سازدمی مواجه چالش با حوزه این را در اصلی

 :از اند عبارتاهدا  مقاله 

 امام و رهبری؛ انگفتم بر اساس شهدا و ایرارگران امور ی اداره دکترین شناخت 
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 امام و رهبری؛ گفتمان بر اساس شهدا و ایرارگران امور ی اداره اهدا  شناخت 

 امام و رهبری؛ گفتمان بر اساس شهدا و ایرارگران امور ی اداره کالن های سیاست شناخت 

 اند.طراحی گردیدهتحقیق نیز  سؤاالت ،متنارر با اهدا که 

 دو تثثر و تثثیر گیریِ اندازه و تعیین دنبال به محققین مقاله، اینر که د این به توجه با رسد می نظر به

 نخواهالد  کالاربرد  تحقیالق  ایالن در  غیالره  و مسالتقل  یا وابسته متغیر درنتیجه ندنیست یكدیگر بر متغیر

 .کرد خواهیم اجتنا  پژوهش ایندر  «متغیر»عنوان  کارگیری به از بنابراین داشت؛

 بالرای  خاصالی  فرضیه توان نمی است، تحلیلی -توصیفی رو پیش یقتحقکه  به این توجه همچنین با

بنابراین با توجه به اهدا  تحقیق، در این پالژوهش، محققالین    گرفت؛ نظردر  تدوین و پژوهشاین 

خودداری نمالوده و در اداماله، رونالد تحقیالق      و محدود نمودن تحقیق در حیطه آن از تدوین فرضیه

 ها دنبال خواهد شد.  و سؤالصورت مسئله محور و بر اساس اهدا به

 مبانی نظری

 پيشينه شناسی -الف

های صورت گرفته، تاکنون تحقیق مستقل و مستدل علمی و یا رساله و کتا  با  به استناد بررسی

مورد نسبتاا مشابه که به موضو   3به اما  ؛تحقیق مشاهده و یافت نگردید این عنوان یا هد 

 گردد: یباشد اشاره مپرداخته  مورداشاره

« الگوی راهبردی نظام سالمت یادگاران دفا  مقدس» عنواندر رساله دکتری خود با   طائبی علیرضا

الگوی " کلی ازنظرکه  یافت دستبه این نتیجه ارائه نمود،  1304ملی که در سال  دفا  دانشگاه از

 نظربته این قرار دارد. ال "نامطلو "در وضعیت  "مت یادگاران دفا  مقدسراهبردی نظام سال

باشد. در این میان وزارت بهداشت، درمان و  ی زمانی می ی آماری در این دوره نمونه ی جامعه

اند. آنچه  آموزش پزشكی و وزارت رفاه، کار و تثمین اجتماعی و وزارت دفا  عمالا نقشی نداشته

ی الگوی  رصهباشد، توجه به مبانی نظام ملی نوآوری در ع در این تحقیق بیش از همه مشخص می

های مرتبط با موضو   راهبردی نظام سالمت یادگاران دفا  مقدس در سطح عموم نهادها و دستگاه

در قالآ  نهاد مردمهای  و توجه به بخش دانشگاهی در امر پژوهش و تربیت نیروی انسانی و بخش

وری و های تحقیق، توسعه و آموزش، نوآ باشد و توجه به مؤلفه ی میتخصصهای صنفی  انجمن

 گذاری، تولید خدمت انتشار فناوری، ارتقاء و بهبود عملكرد، تسهیل و تثمین منابع، سیاست

ها و قوانین( به ترتیآ اولویت  ها، رویه سازمان) نهادهایرمستقیم سالمت( و غ)خدمات مستقیم و 
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 اداره امور ایرارگران و شهدا ها( ساز )اهدا ، دکترین و سیاست ارکان جهت

 العالی( )مدرلهبر اساس گفتمان امام و رهبری 

، ها ستگاهد، تولیت، زیر گذاری سیاستهای  برداری از الگوهای نظام ملی نوآوری در حلقه در بهره 

 باشد. های ارائه خدمات می کارکردها و ارزیابی موفقیت سیستم و نوآوری در روش

در انقال   و شهادتی ایرار ها مؤلفهی شناخت جامعهمطالعه » عنواناعظم خطیبی در پژوهشی با 

ود به ارائه نم 1300از دانشگاه رازی که در سال « ملی یت و امنآن با اتحاد  و رابطهایران  اسالمی  

و مقام  (علیه.  ا.. حمتر) خمینیکه با استفاده از تحلیل محتوای فرمایشات امام  یافت دستاین نتیجه 

و  علیه(.  ا.. رحمت)ی عملی و نظری امام راحل های ایرار و شهادت در سیره معظم رهبری: گفتمان مؤلفه

غایت یگانه است. های واحد، روش مشابه و  رهبر معظم انقال  دارای تعریف مشخص، ریشه

فكر کردن و عمل  جور یک، ها تفاوتبه معنای یكسان انگاری و نادیده گرفتن سالیق و  وحدت

ی یک تفكر یا دیدگاه نیست. وحدت به معنای غیر مدنی کردن ساخت اجتما ، یا  کردن، سلطه

ه است که نیست. با این مؤلف صدایی یکی جامعه،  محض و بستن با  انتقاد و سازنده روی دنباله

شود. وحدت و  یابند و استقالل، آزادی، توسعه و پیشرفت، آشكار می معنا می والیتاطاعت از 

، توسعه و ی اجرای عدالت دت است، بلكه ریشههای ایرار و شها ی مؤلفه ریشه تنها نهحفن آن 

 باشد. بالندگی هم می

ی ها خانوادهئه خدمات به ارزشیابی نظام نوین ارا» عنوانین رحیمیان در پژوهشی با محمدحس

، ضمن انتشاریافته 1304که در مجله شاهد یاران در سال « شاهد در بنیاد شهید انقال  اسالمی

اسالمی و  های ارزشای از  بنیاد شهید برای تبیین گوشه های تالشی تصویری گذرا از  ارائه

های شاهد به این  ت به خانوادهی خدما ارائه ی درزمینه ویژه بههای منبعث از آن  و برنامه ها سیاست

 گرایی مادیبینی مبتنی بر الحاد و  بینی اسالمی با جهان بنیادین جهان های تفاوتنتیجه رسید که 

ها،  بینی در قلمرو ارزش موجود و همچنین تفاوت ناشی از این جهان های نظامی  حاکم بر عهده

 ی تجربهآن از طریق  اثربخشیو  اراییکالهی و اثبات  های ارزشتبیین مدیریت اسالمی مبتنی بر 

 رود. مهم تربیت و تعمیق نظام اسالمی به شمار می های ضرورت ازعینی 

 مفهوم شناسی -ب

هالا، هنجارهالا،    ها، آرمان اهدا ، ارزش بر اساسباشند که اصول راهنما می منزله بهدکترین  دکترين:

گاهی ویژه میالان اهالدا  و چالارچو     و جای گرفته شكلاصول بنیادین انقال  و حكومت اسالمی 

نظالر خبرگالان    واسالطه  باله ای است از اصول یا قواعد اساسی کاله   ، مجموعهرهنامهها دارد.  تدوین سیاست

 (.12: 1303، گروه مطالعاتی نوزده دفا  ملیگیرند ) بندی مناسآ کنار یكدیگر قرار می مرتبط با اولویت
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باشند که برای رسیدن به اهدا  راهنما می دکترین در حقیقت اصولدر این تحقیق منظور از 

اصول راهنما برای تدوین  عنوان بهتوان باشند و میبرای اداره امور ایرارگران و شهدا می مدنظر

 که هستند معتبری و کاربردی قواعد و اصول مجموعهها و راهبردهای سازمان دانست.  سیاست

 و اصول این شوند؛می انتخا  شده بینی پیش ایهسیاست و اهدا  هایپشتیبانی در چتری عنوان به

 و هماهنگی همسویی، باعث و گرفته شكل امام و رهبری گفتمان اسالم، شریعت اساس بر قواعد

 گردد.می مراتآ سلسله در اقدامات و تصمیمات افزایی هم

ند؛ اما آید و نتایج چه زمانی باید حاصل شو دست بهگویند که چه چیزی باید  ها می هد  اهداف:

هایی دارند که در بطن یک  ها هد  . تمام سازمانیافت دستگویند که چگونه باید به این نتایج  نمی

های ارزشی هستند که  فرض که بیانگر پیش های ارزشی اند. از هد  ه پراکندهمراتآ پیچید سلسله

اهیت سازمان و که م های سازمانی کلی تا هد  کند گرفته تالش می ها آنسازمان برای رسیدن به 

های  گیری چندان بلندمدت که جهت تا یک سلسله اهدا  نه نهند مسیرهای حرکت آن را بنیان می

ای درون هر  های برنامه های سازمان و واحدهای فرعی هر بخش و سرانجام تمامی فعالیت بخش

زمانی حرکت و بالندگی کلی یک موجودیت سا برجهتکه  هایی آنکنند )یعنی  واحد را معین می

(. 26: 1305از بیک: به نقل  برگ گویند )کویین، مینتز های استراتژیک می گذارند( را هد  تثثیر می

شود  که همواره تالش می های مختلف و متفاوتی وجود دارد ههد ، را یک بهبرای رسیدن 

 قرار گیرند. مورداستفادهمشخص، انتخا  و  ها آنترین  ترین و مطمئن ، کوتاهترین باصرفه

 بالرای  ساز جهت ارکان از یكی عنوان به که انتظار مورد و کلی غایتاما در تحقیق منظور از اهدا  

 در و شالود مالی  انتخالا   ی امور ایرارگران و شهدا اداره در راهبردی های ریزی برنامه و هاریزی طرح

 باشد. امام و رهبری می گفتمان اساس بر آن مصادیق تحقیق این

کنند.  ی انجام دادن کاری را معین می ها و قواعدی هستند که محدوده ، رهنمونها سیاست ها:سياست

خالاص  هالای   هایی اقتضایی برای حل تعارضات موجود میان هالد   این قواعد غالباا به شكل تصمیم

ای به کالار نگیریالد مگالر آنكاله اول شالهرهای کشالور شالما         سالح هسته ها ؛ مرالا در جنگآیند درمی

مراتالآ   ها در درون سازمان از یک سلسالله  ها، همانند هد  ار گیرند. سیاستای قر هسته موردحمله

که مسالیر حرکالت و موقعیالت کلالی سالازمان را       هایی آنهای اساسی را )یعنی  برخوردارند. سیاست

در ایالن   (.همالان ) .نامند های استراتژیک می کنند یا در ماندگاری آن نقش دارند( سیاست هدایت می

 تحقالق  و کشالور  ی خردمندانه ی اداره برای نظام مشی خط ای ازمجموعهها تحقیق منظور از سیاست



 

 

339  

 اداره امور ایرارگران و شهدا ها( ساز )اهدا ، دکترین و سیاست ارکان جهت

 العالی( )مدرلهبر اساس گفتمان امام و رهبری 

 و هالا اولویالت  نبایالدها،  بایدها، ی مجموعه ها،سیاست ؛دیگر عبارت به. باشندمی ملی اهدا  و منافع 

ریالزی  برنامه و هاریزی طرح راهنمای چراغ و امام و رهبری گفتمان بر اساس که هستند هاییتوصیه

 .باشدمی ی امور ایرارگران و شهدا اداره در اثربخش راهبردهای ذاتخا و ها

 ها در اداره امور شهدا و ايثارگرانو سياست اهداف ارتباط بين دکترين، -

های مربوط به اداره امور ایرارگران و شهدا دارای ارتباطی هدفمند و باال  اهدا  و سیاست ،دکترین

ها، هنجارها و اصول بنیادی  ها، آرمان از ارزش گرفته تثنشط باشند. ارتبابه پایینی با یكدیگر می

دکترین،  گرید یعبارت بهفرماست.  حاکم بر حكومت اسالمی و انقال  است که بر این سه برعد حكم

اهدا  و  رمجموعهیزاحصاء شده برای اداره امور ایرارگران و شهدا در    هایسیاست اهدا  و

گرفته شده است. بر این اساس  شكل آن برالمی و اصول حاکم های کلی نظام جمهوری اس سیاست

 یادو رسالت بن یتمنجر به انجام مثمور تیدرنهاهای احصاء شده،  تحقق اهدا ، دکترین و سیاست

های کالن،  سیاست .باشد یو شهدا( م یرارگران)ا ها آنجهت ارائه خدمات به  یرارگرانو امور ا یدشه

ای اداره خردمندانه کشور و تحقق منافع، اهدا  ملی و در حقیقت های نظام بر مشی بیانگر خط

های ملی و  عالوه بر اهدا  به ررفیتها  سیاست"باشند. تر نسبت به دکترین میگامی عملی

ها، اهدا   ها و مقابله با محدودیت کارگیری حداکرری از ررفیت نیز توجه دارد تا با به ها محدودیت

های  را بر اساس مؤلفه ها آنها، باید  تر نمودن سیاست دین رو برای عملیموردنظر را محقق سازد. ب

: 1306)محمدیان، " های داخل تدوین نمود. ها و محدودیت اهدا  و دکترین و با توجه به ررفیت

121.) 

ها، قواعد اساسی و بنیادی که مورد باور،  ی از عقاید، نظریها مجموعه از شده برگرفتهاصول دکترین 

های مختلف  در شاخه  پردازان مهم، د و حمایت پیروان یک مكتآ بوده و معموالا توسط نظریهاعتقا

ریزی و مجریان در اجرای  در طرح مردان دولتگذاران و  شود و راهنمای سیاست علوم ابراز می

گیرد. بنابراین دکترین فاقد قدرت قانونی است و به کار بردن آن مستلزم قوه  عملیات قرار می

 (25: 1303محمدی، گیری صحیح است. )شاه یص و در  مقتضیات و تصمیمتشخ
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 هارابطه دکترین، اهدا  و سیاست :1شكل  

گیرد تا جهت دهنده ای از اصول و قواعدی شكل میطور که اشاره شد دکترین در مجموعه همان

عموالا دکترین کالن هر ها بوده و اهدا  نیز باید بر مبنای همین اصول انتخا  شوند. مسیاست

ها و باورهای ارزشی، قوانین و مقررات مصوبه پارلمانی و رویكردهای کشوری برگرفته از آرمان

گذاری و مبنایی برای انتخا  اهدا   های سیاستشوند که پایهرهبران سیاسی و دینی انتخا  می

 (36: 1305بیک، ) .کالن و اداره امور آن کشور خواهند بود

 یشناس روش
پژوهش پیام محور شده است.  مقاله با رویكرد آمیخته با استفاده از روش توصیفی تحلیلی انجاماین 

گیری و  مخاطآ( در تحلیل محتوا، بر اندازه -پیام -عنصر اصلی )منبع 3است و با توجه به ارتباط 

ذا تمام فقیه استوار است ل سنجش پیام تمرکز دارد. این تحقیق چون بر مبنای گفتمان والیت

های  که درباره مناسبتالعالی(  )مدرلهو مقام معظم رهبری  انقال  اسالمی  کبیر رهبرفرمایشات 

 ایراد گردیده مبنای تحلیل قرارگرفته است.  درباره خانواده معزز شهدا و ایرارگرانگوناگون 

راد گردیده و با در ای خانواده شهدا و مقام شهداهای مندرج در فرمایشاتی که درباره با بررسی پیام

آورده شده است(  2 شمارهدر جدول  ای از آننمونه) عامل تكرار، تشدید و تجانس 3نظر گرفتن 

گیری و استنباط درستی  ، نتیجهاداره امور ایرارگران و شهداهای  توان عالوه بر پی بردن به ویژگیمی

 های مختلف داشت. ها در مورد مناسبتاز اثرات پیام

العالی(  )مدرله( و مقام معظم رهبری اهلل علیه رحمه) راحل مشی و اندیشه امام لیل محتوا خطاز طریق تح

اداره امور ایرارگران و شهدا  آن تا بر اساس را احصاءو اداره امور ها اهدا ، سیاست ابتدا دکترین،

ین انقال  مستخرجه از تدابیر امام یها سیاست اهدا ، دکترین وبر اساس  مطمئنااو گردد مشخص 

اعمال  الزم تصحیحاتو انجام ارزیابی دقیقی  ،ها و اداره امور آنمدیریت دهی جهت توان بایم

 شود.

 اهداف

 دکترين

هاسياست  
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های امام و رهبری در رابطه با اداره امور در راستای تحلیل محتوا و تحلیل گفتمان آراء و اندیشه 

و تمامی  1306ماه  ایان آبان تا پ 1359تمامی بیانات مقام معظم رهبری از سال  ایرارگران و شهدا،

و کدگذاری  موردمطالعهتا زمان رحلت ملكوتی ایشان  1341( از سال اهلل علیهرحمتبیانات امام )

گردیده است. در این راستا ابتدا بر اساس   قرارگرفته و برای این امر از روش کدگذاری باز استفاده

ت و مطالآ مرتبط با امر ایرار و شهادت، کلیات بیانات امام و رهبری و همچنین مجموعه مطالعا

به برخی از  1مختلف در این عرصه مشخص شد که در جدول شماره  هایای از کلیدواژهمجموعه

 .شده است ها اشاره آن
 احصاء شده از بیانات و گفتمان امام و رهبری های یدواژهاز کل یا : خالصه1دول ج

 کليدواژه ر کليدواژه ر کليدواژه ر

ر و شهادتايثا 1 رساني به مردم خدمت 11 ترويج حق 8   

 منزلت اجتماعي 11 حاکمیت اسالم 9 عدالت 2

مندی رضايت 11 مقام شهید 11 سعادت 3  

 حفظ شأن و منزلت 18 بذل جان و مال 11 عزت 4

 تکريم و کرامت 19 رفاه 12 تحقق آزادی و استقالل 1

داياد شه 21 رفع مشکالت اقتصادی 13 حفظ اسالم 1  

 جهاد 21 مبارزه با فقر 14 تکلیف الهي 1

های در نظر  ، بر اساس کلیدواژهذکرشدههای امامین انقال  در بازه زمانی سرس آراء و اندیشه

 1.داکیو افزار مكث. نرمکدگذاری از  منظور به، مورد بازخوانی و کدگذاری قرار گرفت و شده گرفته

 در نظری ها دواژهیکلت از بیانات امام و رهبری بر اساس در این راستا به هر قسم استفاده گردید.

ای از مفهوم آن خالصه صورت بهمرتبط با امور ایرارگران و شهدا، کد مخصوصی که  شده گرفته

ی و مقایسه شده و بند دستهمرحله کدها  نیازا پسباشد، اختصاص داده شد.  قسمت از بیانات می

های مشتر  بیشتری دید. با مقایسه مفاهیم مختلف زمینهمشخص گر ها آنهای مشتر  میان زمینه

فراهم  های یكسان را بندیبندی مفاهیم مشابه در قالآ طبقهکشف شد که امكان طبقه ها آنمیان 

گیری مفاهیم بود. در مرحله بعد مفاهیم احصاء خواهد ساخت. حاصل این مرحله از تحقیق، شكل

بندی شد. های محوری دستهباالتری تحت عنوان مقوله شده از بیانات امام و رهبری در دسته

دهنده نشان 2 شمارهباشد. جدول مقوله می 13 شامل قرارگرفتهمجموعه مقوالت محوری مدنظر 

 نفر 39 یآمار جامعهباشد. در انتها یک  می ها آنمقوالت محوری و مفاهیم مربوط به هر یک از 

                                                           
1- MaxQDA 
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های ، ابعاد دکترین، اهدا  و سیاستشده تخراجاسی محور مقولهنظر بر اساس خبره و صاحآ

دکترین  نیماب یفبرای تعیین ارتباط  ضمناااداره امور ایرارگران و خانواده شهدا را مشخص نمودند. 

 است. شده استفادههای احصاء شده در این تحقیق از ضریآ همبستگی و اهدا  و سیاست
ها آن یفراوان درصد و یفراوان همراه به امام و رهبری اناتیب از شده احصاء یمحور های مقوله: 2جدول    

 فراوانی های محوری مقوله رديف
درصد 

 فراوانی

 2/71 781 مفهوم ایثار و شهادت، جایگاه و منزلت شهدا و ایثارگران است. 1

 2/71 711 ها داشتن نام و یاد شهدا و حفظ آثار آن زنده نگه 2

 31/71 221 سالمیعزت، امنیت، اقتدار ملی و نظام ا 3

 59/9 18 حاکمیت اسالم 4

 29/1 59 های شاهد و ایثارگرتعظیم و تکریم خانواده 1

 1/5 721 ی وحدت و همدلی توجه به مقوله 1

 59/9 18 مبارزه با فقر و حمایت از اقشار ضعیف اجتماع 1

 61/8 771 ی شاهد و ایثارگر توجه به نیازهای مادی، معیشتی و معنوی خانواده 8

 66/1 67 های آنان در ابعاد مختلف فرهنگی، علمی و آموزشیی خدمات مؤثر به ایثارگران و خانواده ارائه 9

 11/1 19 توجه به مشارکت ایثارگران در مسائل فردی و اجتماعی 11

 19/1 91 ی فرهنگ و تأمین امکانات فرهنگی توجه به مقوله 11

 77/9 61 ایهای آنان در ابعاد مختلف بهداشتی، درمانی و بیمهو خانواده ی خدمات مؤثر به ایثارگران ارائه 12

 18/3 9 نقش دولت و ارکان نظام در رسیدگی به امور ایثارگران 13
 

 های تحقيق ها و يافته داده وتحليل تجزيه

 3ل برابر جالدو از گفتمان امام و رهبری  برگرفته هاهای مربوط به اهدا ، دکترین و سیاست مقوله 

 باشند:به شرح زیر می
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 هاي محوري احصاء شده از بیانات امام و رهبري مقوله :9 جدول 

 ابعاد

 های مقوله

 محوری
 کدها مفاهيم

ف
اهدا

 

ت شهدا و ايثارگران
ظ و ارتقاء جايگاه و منزل

 حف

ارتقاء جایگاه و منزلت شهدا و 
 ایثارگران

تان تأثیر زیادی  های گرامی ادهشما خانواده شهدا باید افتخار کنید و جایگاه خانو
 برای عظمت اسالم داشته و خواهد داشت.

پاسخگو بودن کشور به زحمات 
 ایثارگران و خانواده شهدا

 مسئولین محترم، باید این مسئولیت را قدر بدانند.
در بنیاد شهید، چیزی نیست که کسی  گزاران خدمتمسئولیت بنیاد شهید و 

غنا برخورد کند. همه باید مشتاقانه دنبال خدمت به نسبت به آن بتواند با است
تر است،  چیز مهم خانواده شهدا باشند. آنچه برای این مسئولین محترم از همه

 توجه به وضعیت ایثارگران و خانواده شهدا است.
خانواده اسرای  خانواده جانبازان و هم های شهدای عزیزمان و هم خانواده هم

امروز خیلی  ها آندانند و مطمئن باشند که عمل عزیزمان قدر خودشان را ب
 ارزش داشته و دارد.

مهم بودن وضعیت ایثارگران و 
 خانواده شهدا

 حفظ شأن و منزلت

 احترام به ایثارگران و خانواده شهدا

خانواده شهدا و  هایشان و هم خانواده الزم است از همسران جانبازان و هم
تشکر کنم که شهیدان زنده را مثل جان گرامی و  همسران جانبازان صمیمانه

 .حفظ کردند

 

 

ت و 
گ ايثار و شهاد

تروي  فرهن
ت
 مقاوم

تحقیق، شناسايي و ترويج مستمر 

کننده فرهنگ جهاد،  عوامل تقويت

 ايثار، شهادت و مقاومت

شما ایثارگران و شهیدان این ملت و بستگان شما و بازماندگان شهدا در 
 شوید و ما چنین سندی نداریم. شده وارد می ند ثبتمحضر خدا با یک س

 فرهنگ سرافرازی و افتخار

وپرورش در ترويج  نظام آموزش

حق دری از درهای بهشت  درراهخدا و  درراهجهاد، مجاهدت و ایثار و شهادت  فرهنگ ايثار و شهادت
 است که خداوند متعال این را فقط برای خاصان اولیای خود گشوده است.

 
 پاسداری از حق ایثارگران

ها، وصايا و آثار  ترويج اهداف، آرمان

 ايثارگران و شهدا

ت
سياس

 

ت نهادها، 
پاسداش

صیل اقتدار 
صر ا
عنا

گ 
ت فرهن

و هوي
جامعه

 

حفظ احساس افتخار نام شهدا و 
 یاد شهدا

 خواهد یاد شهیدان فراموش شود. خواهد، دشمن می دشمن این را نمی

بنده طرفدار دانشگاهی هستم که اصولی، اعتال طلب، روبه مردم، فعال و  در پاسداشت ها اهدانشگنقش 
 ها استفاده از ابزار و رسانه علما و فکری پُرنشاط باشد. ازلحاظ

ن
 دکتري

ت خانواده شهدا
 عز

 مبارزه با استعمار و استثمار
است که ارکانی  مبارزه با استعمار و استثمار، یکی دیگر از وظایف بسیار مهم

 خودشان به این مسئله کامالً توجه دارند. ها دولتدر این 

 تأمین عزت ملی
یک ملت اگر احساس عزت کرد، پیشرفت خواهد کرد و خواهد بالید، باید در 

 ملت تقویت کرد تا احساس عزت و توانایی کند.

 یر. با این نظام باید مبارزه کردپذ گر و سلطه سلطهاین نظام سلطه دو طرف دارد،  مبارزه با سلطه

تعظیم شعاير نظام و انقالب 

 اسالمي

های اسالمی را تضعیف کرد. بنای شعایر بر تظاهر، نشان  مطلقاً نباید نشانه
داشتن است. شعایر را مطلقاً نباید  دادن، مطرح کردن و جلوی چشم نگه

 تضعیف کرد.
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 بیانات امام و رهبري هاي محوري احصاء شده از مقوله :9جدول ادامه 

 ابعاد

 های مقوله

 محوری
 کدها مفاهيم

ف
اهدا

 

ت و اقتدار ملي نظام 
ظ امنی

حف
 اسالمي

عالج ملت ایران در کسب اقتدار است؛ این اقتدار فقط به معنای اقتدار نظامی  فرهنگ توجه به اقتدار ملي
و باالتر نیست، باید اقتدار اقتصادی، به دست آوردن قدرت اخالقی و اجتماعی 

ها اقتدار معنوی و روحی که اتکای به خداوند متعال برای یک ملت  از این
 شود. حاصل می

 جانبه توجه به کسب اقتدار ملي همه

های فرهنگ امنیت و  توجه به نشانه

 اقتدار ملي اسالمي
وزیری، برای  در این طاغوت، بزرگان و تصمیم گیران برای نجات نخست

درصد داخلی، برای حفظ کشور، ناچار بودند سراغ  سائل صدگیری در م تصمیم
 تالش برای خودکفايي و استقالل طور باشد. که در نظام اسالمی نباید این سفیر آمریکا و انگلیس بروند

ن
دکتري

 

ت و همدلي
 وحد

  استقالل و آزادی درگرو حفظ وحدت

 

اسالمي هم واقعاً وحدت  وحدت کلمه، رمز پیروزی هر ملتي است. رمز پیروزی انقالب

ها، در اجتماعات عظیم مردمي، آنجايي که شعايرهای  کلمه بود. شما ببینید در راهپیمايي

شود، مردم چطور از همه قشرها شرکت  مشترک و آرزوهای عمومي مردم مطرح مي

 .کنند و هیچ اختالفي هم با يکديگر ندارند مي

 

 پرهیز از اختالف، تکلیف همگاني

 ت، رمز پیروزیوحد

 اتحاد و همبستگي ملت

ت
سياس

 

ضايي
ت حقوقي و ق

 حماي

رسیدگي به وضعیت اقتصادی 

 ايثارگران

تا حد ممکن بر مکتوم داشتن خدمات معیشتي و مادی تأکید و بر تجلي و جبهه فرهنگي و 

 به ايثارگران و خانواده شهدا توجه شود. معنوی بنیاد سعي داشته و بر مراجعه بنیاد

قرار دادن حقوق رسمي برای جانبازاني 

های جامعه هدف؛ قرار  ترين محل ممکن و محل خانواده عرضه خدمات مناسب در نزديك که قدرت کار ندارند

قرار دادن حقوق رسمي برای خانواده  دادن حقوق رسمي برای معلولین که قدرت کار ندارند.

 شهدا

 توجه به نیازهای معنوی
های  ادت، باالترين ارزش عاشورايي انسان و باالترين ارزش در معیار ارزشتوجه به شه

 معنوی است.

حمايت قضايي از ايثارگران و خانواده شهدا و پاسداشت، قداست و منزلت تربت پاک  حفاظت از حريم ايثارگری

شهیدان و صیانت و حفاظت از حريم ايثارگری، با ايجاد سازوکارهای مناسب توسط قوه 

 ضايیهق

 

حمايت قضايي از ايثارگران و خانواده 

 شهدا

ن
دکتري

 

تعامل
پذيري

 

ها و ارکان نظام در  مشارکت دستگاه

های کشور و  نامه ها، قوانین و آيین ها، برنامه گذاری اولويت دادن به ايثارگران در سیاست های مربوط به ايثارگران اجرای سیاست

های اقتصادی،  ها در زمینه های دولتي و فعالیت مايتنیز در تخصیص و توزيع امکانات و ح

های اسالم و اهداف انقالب  آرمان درراهتناسب ايثار و جهاد  فرهنگي، اجتماعي کشور به

 اسالمي.

نقش مهم دولت در رسیدگي به امور 

 ايثارگران

 اصالح سازمان مديريت اجرايي کشور

ت
سياس

 

ت مؤثر به 
ارائه خدما

ايثارگران و
 

خانواده
 

هاي آنان در 
ف 
ابعاد مختل

فرهنگي، علمي، 
 آموزشي

 برای ارائه خدمات مؤثر و متناوب به ايثارگران و خانواده آنان شناخت نیازهای واقعي

سازی بناها و مراکز خدمات  مناسب

 عمومي

برای آنان که وضعیت جسماني )جانبازان و ناتوانان( مطلوبي ندارند منطبق بر معیارهای 

 وبمطل

 توانمندسازی فردی و اجتماعي
برای اهتمام به پرورش استعدادها و ارتقاء سطح علمي و فني و فرهنگي ايثارگران و 

ت مؤثر به ايثارگران و  آفريني فعال و مؤثر منظور نقش ها به فرزندان آن
ارائه خدما

ف 
خانواده آنان در ابعاد مختل

بهداشتی
، درماني و بیمه
 
اي

 

 یمه درمانيگسترش خدمات ب
ديدگان در جنگ؛ بیمه درماني و استفاده  ارائه خدمات بیمه درماني برای جانبازان و آسیب

 از کارت ويژه خريدار و ...

 حفظ و ارتقاء سالمت
قرار دادن حقوق رسمي برای معلولین که قدرت کار ندارند و خانواده شهدا و افراد آن 

 خانواده

با نیاز ارائه خدمات درماني متناسب 

بنیاد، موظف است بدون فوت وقت معلولین و آسیب ديدگان که احتیاج به معالجه دارند  ايثارگران و خانواده شهدا

تحت معالجه قرار دهد؛ تشکیل دفترچه مخصوص برای قدرت خريد دارو و مخارج 

تأمین مخارج معالجه جانبازان و  معالجه و ...

 معلولین
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 اداره امور ایرارگران و شهدا ها( ساز )اهدا ، دکترین و سیاست ارکان جهت

 العالی( )مدرلهبر اساس گفتمان امام و رهبری 

 ي محوري احصاء شده از بیانات امام و رهبريها مقوله :9جدول ادامه  

 ابعاد

مقوله
 

ی 
ها

ی
محور

 
 کدها مفاهيم

ف
 هد

ساد
مبارزه با فقر و ف

 از هر بخش بايد فقرزدايي شود هم از بخش فرهنگ و اقتصادی و ... مذموم بودن فقر 

حمايت از جانبازان که قدرت کار 

 ندارند

های اسالم و اهداف  آرمان درراهد قرار دادن حقوق رسمي؛ به نسبت ايثار و جها

 انقالب اسالمي

 مصداق عدالت
عدالت، مبارزه با فساد مالي و اقتصادی است که بايد جدی  های مصداقيکي از 

 گرفته شود.

 پذير در تقسیم امکانات به اقشار آسیب دهي اولويت تقسیم عادالنه امکانات

ت
 سياس

ن در 
ت ايثارگرا

شارک
م

ی و اج
سائل فرد

م
ي و 

تماع

ن
خبگا

ب ن
جار

ستفاده از ت
ا

 

اولويت دادن به استفاده از ايثارگران 

 های مديريتي در بخش
 های آنان مندی حداکثری از ظرفیت توانمندسازی فردی و جمعي، بهره

اولويت دادن به ايثارگران در 

ها و قوانین  ، برنامهها گذاری سیاست

 کشوری

دولتي، در  های حمايتتوزيع امکانات و های کشور و نیز در تخصیص و  نامه آيین

 حوزه آموزش، علم و فناوری

های انقالب و انتقال  عدم فراموشي پیشکسوتان جهاد و شهادت در همه صحنه

 ها آنتجارب 

نظران در حوزه اداره امور شالهدا و   های محوری احصاء شده در جدول باال خبرگان و صاحآبا توجه به مفاهیم و مقوله

کم دارای دو صالفت   ران از بین نیروهای مسلح و مدیران ارشد بنیاد شهید شامل کلیه فرماندهان و مدیران که دستایرارگ

جرباله در قلمالرو موضالوعی تحقیالق     سال ت 29مشتر  تحصیالت عالی )حداقل کارشناسی ارشد و معادل آن( و حداقل 

گیری از جامعاله   روش نظری صورت گرفته است و نمونه گیری از بیانات امامین انقال  به . نمونهدارند، انتخا  گردیدند

اال به اشبا  نظالری  نفری دارای شرایط ب 39لذا محققین با یک جامعه آماری  ؛آماری گروه خبرگان به روش هدفمند بوده

ان در اداره امور شالهدا و ایرالارگر   جمهوری اسالمی ایرانهای که بر مبنای آن دکترین، اهدا  و سیاستیافته است  دست

آمده در این تحقیق از طریالق ضالریآ همبسالتگی     دست ها بهاحصاء گردید. در انتها روابط بین دکترین، اهدا  و سیاست

 سنجیده شد.

 باشد.به شرح ذیل می آمده حاصل از بیانات امامین انقال  برای اداره امور شهدا و ایرارگران دست بنابراین اهدا  به
 

 

 

 

 

 

 

 

 .رارگرانیا و شهدا امور اداره در  اهدا های لفهؤم :2شكل 

 اهداف

 حفظ امنیت و اقتدار ملی نظام اسالمی

 حفظ جایگاه و منزلت شهدا و ایثارگران

 های شاهد و ایثارگرتعظیم و تکریم خانواده

 توسعه و تداوم ظرفیت تعهد و وفاداری ملت نسبت به فرهنگ ایثار و جهاد و شهادت

 یج فرهنگ ایثار و شهادت و مقاومتترو

 امنیت توسعه

 هاآننام و یاد شهدا و حفظ آثار  داشتننگهزنده 
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به شرح  آمده حاصل از بیانات امامین انقال  برای اداره امور شهدا و ایرارگران دست های بهسیاست

 باشد:ذیل می

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شهدا و ایرارگران امور ی اداره در سیاست های : مؤلفه3 شكل

 :باشدبه شرح ذیل می ز بیانات امامین انقال  برای اداره امور شهدا و ایرارگرانآمده حاصل ا دست به دکترین

 

 

 
 

 

 

 

 ی امور ایرارگران و شهدا اداره در رهنامه های لفهؤم :4شكل                                

اداره امور شهدا و ایرارگران  امامین انقال  برایهای استنباطی از فرمایشات شاخص مابین فیبرای اینكه ارتباط 
ها محاسبه که در جدول  بین آنضریآ همبستگی  ،این تحقیق برای دکترین، اهدا  و سیاست سنجیده شود

 شده است. زیر نشان داده
 

 وحدت و همدلی

 عزت خانواده شهدا

 

 پذیریتعامل دکترين

 محوری عدالت

 گراییتكلیف

 تجلیل، تکریم، صیانت و حمایت از خانواده معظم شاهد و ایثارگر

 اقتدار و هویت فرهنگی جامعه نمادها و عناصر اصیل پاسداشت

توسعه و تداوم تالش مشتر  بنیاد و جامعه هد  برای ارتقاء 

 کیفیت سطح زندگی

 زندگی توسعه و تداوم تالش مشترک بنیاد و جامعه هدف برای ارتقاء کیفیت سطح

 ایهای آنان در ابعاد مختلف بهداشتی، درمانی و بیمهبه ایثارگران و خانواده مؤثرارتقاء خدمات 

 معرفت و توانمندی و ارتقا احساس عزت، منزلت، خودباوری اعتال

 های آنانتبیین حق عظیم شهیدان و ایثارگران و خانواده

 مشارکت ایثارگران در مسائل اجتماعی

 های حقوقی و قضاییحمایت

 هاسياست شاهد و ایثارگر و قانونمند کردن ارائه خدمات به خانواده معظم خوداتکائی
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 اداره امور ایرارگران و شهدا ها( ساز )اهدا ، دکترین و سیاست ارکان جهت

 العالی( )مدرلهبر اساس گفتمان امام و رهبری 

 های احصاء شده در این تحقیق: ضریآ همبستگی بین دکترین، اهدا  و سیاست4جدول                

 Doctrine Aim Policy 

Doctrine Correlation Coefficient 1.oo .92 .8 

Sig (2-Tailed) 10111 10111 10111 
N 30 30 30 

شده در این تحقیق بیش جدول باال بیانگر این است که ضریآ همبستگی بین دکترین و اهدا  احصاء 

ن دکترین، اهدا  دهند ارتباط بیباشد. درواقع این اعداد نشان میمی 9.0و بین دکترین و سیاست  9.0از 

 یک رابطه مستقیم و مربتی است. برای اداره امور شهدا و ایرارگرانو سیاست این تحقیق 

 های احصاء شده در این تحقیق: ضریآ همبستگی بین اهدا  با دکترین و سیاست5جدول               

 Doctrine Aim Policy 

Aim Correlation Coefficient .92 1.oo .86 

Sig (2-Tailed) 10111 10111 10111 

N 30 30 30 

اداره امور شهدا و احصاء شده در این تحقیق را برای  این جدول رابطه همبستگی بین اهدا  و سیاست 

بیان نموده است. درواقع این عدد بیانگر آن است که این ارتباط یک رابطه مستقیم و  06/9 را ایرارگران

 باشد.ها میو سیاست اهدا مربتی بین 

 ها با دکترین و اهدا  احصاء شده در این تحقیق: ضریآ همبستگی بین سیاست6جدول               

 Doctrine Aim Policy 

Policy Correlation Coefficient .8 .86 1.oo 

Sig (2-Tailed) 10111 10111 10111 

N 30 30 30 
 

 باشدقرار شكل زیر می به اداره امور شهدا و ایرارگرانهای بنابراین رابطه بین دکترین و اهدا  و سیاست

 

 

 

 

 

 

 
 های اداره امور شهدا و ایرارگران: رابطه بین دکترین، اهدا  و سیاست5شكل 

 دکترين اداره امور شهدا و ايثارگران
 محوری، خودپايي، خود پااليي و خود پیرايي عدالت -تکلیف گرايي -پذيری تعامل -عزت خانواده شهدا و ايثارگران -وحدت و همدلي

 
 

 

 

 

 

 ، 

 

 اداره امور شهدا و ايثارگران اهداف

حفظ امنیت و اقتدار ملي نظام اسالمي، حفظ 

جايگاه و منزلت شهدا و ايثارگران، ترويج 

مقاومت، تعظیم و  -شهادت -فرهنگ ايثار

های شاهد و ايثارگر، ارتقاء و  تکريم خانواده

حفظ جايگاه و منزلت شهدا و ايثارگران، 

نام و ياد شهدا و حفظ آثار داشتن  زنده نگه

 توسعه امنیت و اقتدار نظام اسالمي،، ها آن

 

 

 

 

 

 اداره امور شهدا و ايثارگرانهای  سياست
جامعه هدف برای ارتقاء کیفیت سطح  توسعه و تداوم تالش مشترک بنیاد و

 -تجلیل، تکريم، صیانت و حمايت از خانواده معظم شاهد و ايثارگر -زندگي

توسعه و  -پاسداشت نمادها و عناصر اصیل اقتدار و هويت فرهنگي جامعه

 -تداوم تالش مشترک بنیاد و جامعه هدف برای ارتقاء کیفیت سطح زندگي

های آنان، خوداتکائي و قانونمند ان و خانوادهارتقاء خدمات مؤثر به ايثارگر

اعتال معرفت و  -کردن ارائه خدمات به خانواده معظم شاهد و ايثارگر

تبیین حق عظیم شهیدان  -توانمندی و ارتقا احساس عزت، منزلت، خودباوری

 -مشارکت ايثارگران در مسائل اجتماعي -های آنانو ايثارگران و خانواده

 و قضاييهای حقوقي  حمايت
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 : گيری و پيشنهاد نتيجه
 نتيجه گيری-الف

رابطه  احصاء شده در این تحقیق یک نتایج تحقیق حاکی از آن است که بین دکترین با اهدا  و سیاست
ها مربت و مستقیمی وجود دارد. این بدان معنا است که اهدا  باید بر مبنای دکترین انتخا  و سیاست

 تعیین گردند. امام و رهبری گفتمان بر اساس شهدا و ایرارگران امور ی اداره بر مبنای اهدا  احصای در
 امالام و رهبالری   گفتمان بر اساس هداش و ایرارگران امور ی اداره دکتریناول تحقیق که  پاسخ به سؤالدر 
هالا،   ها، آرمان اهدا ، ارزش بر اساسباشند که اصول راهنما می منزله بهدکترین  گفت که توان میاند؟  کدم

و جایگالاهی ویالژه میالان اهالدا  و      گرفتاله  شالكل هنجارها، اصول بنیالادین انقالال  و حكومالت اسالالمی     
که برای رسیدن باله اهالدا     قت اصول راهنما بودهس دکترین در حقیها دارد. پ چارچو  تدوین سیاست

ها  اصول راهنما برای تدوین سیاست عنوان بهتوان باشند و مینظر برای اداره امور ایرارگران و شهدا میمد
 و راهبردهای سازمان دانست.

 6ر قالآ گفتمان امام و رهبری در اداره امور ایرارگران و شهدا د باید گفت دکترین سؤالدر پاسخ به این 
 به شرح ذیل احصاء شده است: اثرگذار بر آن مؤلفه
، محوری عدالت، گرایی تكلیف ی،ریپذ تعاملوحدت و همدلی، عزت خانواده شهدا و ایرارگران،  -

 ، خود پاالیی و خود پیراییخودیابی

 این است که: سؤال دوم فرعی تحقیق
 چیست؟ امام و رهبری نگفتما بر اساس شهدا و ایرارگران امور ی اداره اهدا  -

 اهدا  مستخرجه از گفتمان امام و رهبری در اداره امور ایرارگران و شهدا در قالآ سؤالدر پاسخ به این 
 به شرح ذیل احصاء شده است: مؤلفه 9

های شاهد  تعظیم و تكریم خانواده -ترویج فرهنگ ایرار و شهادت و مقاومت -گسترش عدالت و امنیت
داشتن نام و یاد شهدا و حفن  زنده نگه -ء و حفن جایگاه و منزلت شهدا و ایرارگرانرتقاا - و ایرارگر
 حفن شثن، منزلت، عزت و توجه به مقوله تكریم -حفن امنیت و اقتدار نظام اسالمی-ها آثار آن

 سؤال سوم فرعی تحقیق این است که:
 اند؟ ماامام و رهبری کد گفتمان بر اساس شهدا و ایرارگران امور ی اداره کالن های سیاست -

نظام برای اداره خردمندانه کشور و تحقق منافع و اهدا  ملی  یها یمش خطهای کالن بیانگر  سیاست
ها  باشند. سیاستتر نسبت به دکترین میها در جهت تحقق اهدا  و گامی عملی باشند. این سیاست می

تا با از سوی دیگر نیز توجه دارد ها  و محدودیت سو کیهای ملی از  عالوه بر اهدا  به ررفیت
 را محقق سازد. موردنظرها، اهدا   ها و مقابله با محدودیت حداکرری از ررفیت یریکارگ به
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 اداره امور ایرارگران و شهدا ها( ساز )اهدا ، دکترین و سیاست ارکان جهت

 العالی( )مدرلهبر اساس گفتمان امام و رهبری 

گفتمان امام و رهبری در اداره امور ایرارگران و شهدا در  سؤال سیاست مستخرجه ازدر پاسخ به این  
 :ست، به شرح ذیل احصاء شده امؤلفه اثرگذار بر آن 9قالآ 
توجه به  -توسعه و تداوم تالش مشتر  بنیاد و جامعه هد  برای ارتقاء کیفیت سطح زندگی -

مشارکت نیروهای انسانی ایرارگران و خانواده شهدا در مسائل فردی و اجتماعی و استفاده از تجربیات 
ناصر اصیل اقتدار پاسداشت نمادها و ع -های آنان تبیین حق عظیم شهیدان، ایرارگران و خانواده -نخبگان

شناخت نیازهای واقعی جامعه هد  و برآورد  -رزمندگان، ایرارگران و شهدا() و هویت فرهنگی جامعه
توجه به عوامل و  - طور مستمر و تعظیم و تكریم و حمایت از خانواده شهدا و ایرارگران ساختن آنان به
خدمات مؤثر به ایرارگران و خانواده ارتقاء  - طلبی کننده فرهنگ ایرارگری و شهادت موجبات تقویت

 ای شهدا در ابعاد مختلف بهداشتی، درمانی و بیمه

 ها پيشنهاد -ب

ها، آراء، نظرات، رهنمودهالا و تالدابیر امالام و رهبالری      با توجه به نتایج حاصل از بررسی و تحلیل اندیشه
 شود: ی امور ایرارگران و شهدا موارد زیر پیشنهاد می جهت اداره

( طلبالی  شالهادت فرهنالگ ایرالارگری و    کننالده  تقویالت ایت به سیاست )توجه به عوامل و موجبات با عن -1
سالازی و  بالرای فرهنالگ   ، کلیاله مراکالز علمالی و مسالئول    در این تحقیقاز تدابیر امامین انقال   مستخرجه

 ی امور ایرارگران و شهدا اقدام نمایند. ر ادارهی راه د نقشه عنوان بهتقویت چارچو  نظری 

از تدابیر امامین انقال ،  های مستخرجه این تحقیقو سیاست ها سفارشعنایت به اینكه یكی از  با -2
تحقق  یبرا باشد.سطح زندگی می بنیاد و جامعه هد  برای ارتقاء کیفیتتوسعه و تداوم تالش مشتر  

ز علمی معتبر، و مراک ربط یذ یهابنیاد شهید با تعامل سازمان به جامعه هد ، یرسان در خدمت یشرفتپ
و  ساختار اصالحگردد و  یساز همگامو به  سازی یكرارچهدر نظام اطالعات ارتقاء،  یکاو داده

و مطالعات  یردانجام پذ یادزائد بن یساختار و حذ  ساختارها یساز چابک باهد  ییتمرکززدا
مدنظر قرار یاست برای تحقیق این سمستقل  یها و حوزه یادبن اهبردهایر یو بروز رسان یپژوه ندهیآ
در داخل و خارج  یو خدمات یدیتول یدر واحدها یاجتماع تیمسئول یشافزا یدر راستا ینهمچن .یردگ

و  یداراز اشتغال مولد، مؤثر و پا یتتوسعه و حما جهت( CSR) یرارگریاجامعه  یكردبا رو یاداز بن
 .دتالش مضاعف گرد یرارگرانا برای خانواده شهدا و ینیکارآفر
 کننالده  تعیالین  ترتیالآ،  باله  بالودن  سالاز  جهالت  عالین  در هالا  سیاست و دکترین توجه به اینكه اهدا ، با -3
ایرالارگران و   امالور  ی توسالعه  مسالیر  در حرکالت  ی" بایدونبایدها" و "حرکتی بنیادین اصول" ،"ها آرمان"

ی  رلوحهعنوان مبنا و شالاخص، سال   ی هد  به ی مطلو  جامعه منظور اداره این سه بعد به ؛باشند شهدا می
 سازمان بنیاد شهید قرار داده شود.
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