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پذیرش مقاله92/52/62:

چكیده
نتایج تحقیقات گذشته حاکی از آن است که روابط سیاسی نیروهای مسلح و جامعهه در جههان دارای توهاوت بسهیاری
هست در نظام حکومت اسالمی برای اتخاذ دفاع همهجانبه  ،روابط سیاسی نیروهای مسلح با جامعه امری الزامآور است  .بر
این اساس ،پژوهش حاضر باهدف بررسی نقش عوامل مبنا ،موضوع و مقیاس در قالب مدل سهشاخگی بر روابط سیاسهی
جامعه و نیروهای مسلح انجامشده است.
این تحقیق ازنظر هدف کاربردی و ازنظر روش آمیخته چند سطحی است و جامعه آماری در این تحقیق  07نور از خبرگان حهوزه و
دانشگاه و نیروهای مسلح بودند .جامعهی نمونه منطبق بر جامعه آماری و بهصورت تمام شمار بوده است .در گام اول (مطالعه کیوی)
ابتدا مطالعه اسناد و تحقیقات مرتبط پرداخته شد و پس از مقولهبندی روابط بر اساس مدل تحقیق  ،چارچوب مصاحبه تهدوین و بها
استواده از روش نمونهگیری هدفمند با  17نور از خبرگان مصاحبه انجام شد .در مرحله کمی پژوهش ،پس از استخراج ابعاد ،مؤلوهها
وزیر مؤلوههای شناساییشده ،پرسشنامه طراحی شد که از روایی و پایایی باالیی برخوردار بود.سپس مدل نهایی نیز توسط نهرمافهزار
لیزرل مورد برازش قرار گرفت.
نتایج این تحقیق سه نکته را نشان میدهد .نخست آنکه میان متغیرهای اصلی این پژوهش ،رابطهی مثبهت و معنهاداری وجهود دارد.
دوم آنکه در مقایسه عوامل سهشاخگی مشخص گردید عوامل مقیاس ،موضوع و مبنا به ترتیب اولویهت ،دارای بیشهترین تهریر بهر
روابط جامعه اسالمی و نیروهای مسلح هستند؛ و درنهایت اینکه عامل مقیاس ،در سطح ملی بیشترین تریر و عامل موضوع بیشهترین
تریر را در اعتماد و عامل مبنا بیشترین تریر را در ایجاد همدلی دارد.در حکومت اسالمی دخالهت نظامیهان در سیاسهت مهیبایسهت
بهصورت مشارکت(تعاون و همکاری) و در جهت مقابله با هرگونه تهدید،نووذ و افزایش توان بازدارندگی بهدون ورود بهه هرگونهه
دستهبندی سیاسی ،حزبی و جناحی کشور باشد.
واژگان کلیدی :نیروهای مسلح ،سیاسی  ،جامعه  ،دفاع همهجانبه

 1استادیار جامعهشناسی دانشگاه عالی دفاع ملی (این مقاله برگرفته از مطالعه گروهی دانشجویان هست)
 2دانشآموخته دکتری مدیریت راهبردی نظامی دانشگاه عالی دفاع ملی( ،نویسنده مسئول)Sepandasa2000@yahoo.com
 3دانشجوی دکتری مدیریت راهبردی نظامی دانشگاه عالی دفاع ملی
 4دانشجوی دکتری مدیریت راهبردی نظامی دانشگاه عالی دفاع ملی
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مقدمه
اسالم ،دینی فطری است و بیش از هر آیین و دین دیگری به فطرت انسان توجه کرده است و دفاع
نیز امری فطری و ذاتی است بنابراین موردتوجه فراوان اسالم بهوده و دسهتورات مؤکهدی در ایهن
زمینه صادر گردیده است ،تا جایی که خداوند خود را دفاعکننده از مؤمنان معرفی میکند .و در این
زمینه میفرمایند :انَّ اللَّهَ یُدافِعُ عَنِ الَّذِینَ آمَنُوا إِنَّ اللَّهَ ال یُحِبُّ کُلَّ خَوَّانٍ کَوُورٍ( .قرآن کریم ،سهوره
حج ،آیه  )33یعنی« :بهدرستی که خداوند از کسانی که ایمان آوردهاند ،دفهاع مهیکنهد همانها خهدا
خیانتگران ناسپاس را دوست ندارد »و در ادامه به تمام کسانی که مورد ظلم و تجاوز قرارگرفتهانهد
اجازه دفاع داده است .امیر مؤمنان علی «علیهالسالم» در نامهه شهماره  33بهه مالهك اشهتر مهیفرماینهد:
سپاهیان با اذن پروردگار حافظان و پناهگاه رعیت ،زینت زمامداران ،عزت و شوکت دین و راههای
امنیتاند ،قوام رعیت جز بهوسیله اینان ممکن نیست " .موالی متقیان در این بخش از نامه ارتبها
بین جامعه و نیروهای مسهلح را تبیهین نمهودهانهد.ارتبا جامعهه و نیروههای مسهلح یهك ارتبها
همهجانبه است .معمار کبیر انقالب حضرت امام

خمینی(

) اصول انقالب اسهالمی را در تمهامی

عرصههای فرهنگی ،اجتماعی ،سیاسی ،نظامی و اقتصادی در مقابهل اسهتکبار و ابرقهدرتهها ،و در
مقابله با ترفندهای آنان علیه اسالم طرحریهزی نمهودهانهد و دفهاع از اسهالم را در ابعهاد گونهاگون
سیاسی ،فرهنگی ،اجتماعی ،اقتصادی و نظامی علیه دشمن به هدفی مشخص سازماندهی نمودنهد،
در حقیقت این بخشها هر یك بهعنوان ابعادی از هرم دفاع همهجانبه است(.کریمی)174 :1331،
امام خامنهای

عزیز(

) در دیهدار جمهع کثیهری از پاسهداران در تهاریخ  1313/12/17فرمودنهد«

تمامی نیروهای مسلح اعم از نظامی و انتظامی و نیز نیروهای پرتوان بسهیج بایهد آمهادگی خهود را
برای دفاع همهجانبه از دستاوردها و آرمانهای انقالب حوظ کنند و این دسهتوری اسهت کهه کلیهه
مسؤولین نیروهای مسلح باید آن را بهعنوان یك وظیوه مهم دنبال کنند».
بر این اساس ،دغدغه اصلی محققین ،تبیین روابط جامعه با نیروهای مسلح ج.ا.ا با تمرکز بهر دفهاع
همهجانبه بر اساس مدل سهشاخگی و در حوزهی سیاسی قدرت ملی است.
اهمیت تحقیق نخست ازآنجهت است که زمینه دستیابی به مشارکت بهین نیروههای مسهلح ج.ا.ا و
جامعه را بهعنوان عمق راهبُردی در حوزهی سیاسی قدرت ملی در مقابل تجاوز دشمن احتمهالی را
فراهم مینماید و در انی ارائه مهدل  ،در حهوزهی سیاسهی مهیتوانهد فرآینهد مهدیریت راهبهردی
مشارکت سیاسی نظامیان در کشور را تبیین کند و ضروری اسهت بهرای آنکهه نیروههای مسهلح از
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بخشی از ظرفیتهای موجود در جامعه که میتواند کارآمدی آنان را در دفاع همهجانبهه در حهوزه
سیاسی افزایش دهد بیبهره خواهند ماند.
هدف این تحقیهق «دستیابی به الگوی مفهومی روابط سیاسی جامعه و نیروهای مسلح ج .ا .ا باا
تأکید بر دفاع همهجانبه » هست  .به عبارتی شناسایی ابعهاد ،مؤلوهههها وزیهر مؤلوههههای روابهط
سیاسی جامعه و نیروهای مسلح ج .ا .ا با ترکید بر دفاع همهجانبه میباشد.
سؤال تحقیق عبارت است از « الگوی مفهومی روابط سیاسی جامعه و نیروهای مسلح ج .ا .ا باا
تأکید بر دفاع همهجانبه چیست؟»
مبانی نظری
پیشینه شناسی:

در چین باستان نخستین بار در سال  377قبل از میالد مسیح سان تز و نظریهپرداز معروف چینی به
پیوند جدانشدنی قدرت نظامی و اقتصاد ،اطالعات و سیاست پی برد.وی در کتاب “هنر جنگ” بهه
نقش قدرت نظامی در رابطه با مسائل سیاسی و اقتصادی میپردازد.دو شخصهیت مههم قهرن  13و
 13یعنی فردریك کبیر و کالوزویهتس نیهز بهه بررسهی نقهش عملهی قهدرت نظهامی در سیاسهت
میپردازند.فردریك کبیر نهتنها بهعنوان یك حاکم سیاسی دیپلماسی رسمی اجرا کهرد بلکهه در ا هر
خود با عنوان “دستورالعملهای فردریك کبیر برای ژنرالهایش” بهطور وسیعی به بحه

در مهورد

اهمیت دیپلماسی عمومی و نظامی و استواده هماهنگ از آنها پرداخت .کالوزویتس نیهز در کتهاب
خود با عنوان “پیرامون جنگ” قدرت نظامی را عامل تر یرگذار بر قدرت سیاسی میدانهد و معتقهد
است که سیاسیون باید از نظامیان تبعیت کنند .وی در این ا ر بهطهور وسهیعی ماهیهت چنهدوجهی
نیروی نظامی را هم به عنوان یك ابزار اجرای سیاست تشریح کرده است .وی جمله معروفهی دارد:
“جنگ چیزی جز ادامه سیاست با ابزارههای دیگهر نیسهت" ، ”.درحهالیکهه لنهین جنهگ را همهان
سیاست و هیتلر سیاست را همان جنگ میدانست"(.شیرودی)23: 1330 ،
با تحول در موهوم «تهدید» ،یعنی تحول از تهدیدات نظهامی بهه غیرنظهامی  ،شهکلگیهری سهامانه
مدیریتی حکم رانی راهبردی امنیتی رویهای رو به گسترش یافت .به عبارتی  ،امنیت از دولهت بهه
جوامع و افراد و از امور نظامی به غیرنظامی تغییر موضع داد(لیتلهی  .)23 :2773 ،ادراک از تهدیهد
در نگاه ایرانی اسالمی به پویشهای سیاسی و سرحدات مرزهای فرهنگی تاریخی ایرانیان مهرتبط
شده است .جورج زیمل استدالل میکند که وقوع منازعه مهیتوانهد مردمهی را گهرد ههم بیهاورد .
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فرضیه عمومی آ ار و ادبیات جامعهشناسی جنگ بر این است کهه وجهود تهدیهد خهارجی موجهب
افزایش انسجام و اتحهاد داخلهی مهیشهود( ابراهیمهی و همکهاران.)171 :1332 ،موسهوی()1333
مداخالت نظامیان در امور سیاسی را از شدید به قوی طبقهبندی کرده و کاظمی( )1333مهداخالت
نظامیان را در سطوح مختلف دستهبندی و آن را ممدوح میداند و سینایی( )1334به نقل از لوسین
پای مداخله سیاسی نظامیهان را در سیاسهت را عامهل نوسهازی و آن را موجهب تحقهق اههداف و
رویهها میداند.کریمی( )1331دفاع همهجانبه را با حضور مشارکتی نیروههای مسهلح و جامعهه بها
یکدیگر را در تمام حوزههای قدرت ملی ازجمله حوزه سیاسی را الزامی میداند .برخهی محققهین
دخالت نظامیان را در حوزه سیاست مضمون میدانند برخی دیگر ارتبا نظامیهان بها جامعهه را در
حوزه سیاسی مناسب ارزیابی میکنند.
امام

) در مورد ورود نظامیان در عرصه احزاب سیاسی فرمهودهانهد« :ورود سیاسهت در

خمینی(

ارتش شکست ارتش است ،این را باید بدانید و شرعاً جایز نیست .و من امر میکنم به شما کهه یها
در ارتش یا در حزب ،دوم ندارد که بخواهید هم ارتشى باشید ،همحزبی ،نمیشود»(.امهام خمینهی،
 :1317/12/24ج 11ص .)117
همچنین ایشان در وصیتنامه الهی و سیاسی خهود در مهورد ورود نظامیهان دربهازیههای سیاسهی
فرمودهاند«:وصیت اکید من به قوای مسلح آن است که همانطور که از مقررات نظام  ،عدم دخهول
نظامی در احزاب و گروهها و جبههها است به آن عمل نمایند؛ و قوای مسلح مطلقاً ،چهه نظهامی و
انتظامی و پاسدار و بسیج و غیر اینها ،در هیچ حزب و گروهی وارد نشده و خود را از بازیههای
سیاسی دورنگه دارند».
امام خمینی

(

) همچنین میفرمایند  ":همه دنیا که دنبال این هستند که ارتششان از امور سیاسهی

کنار باشد  ،آنها یكچیزی میفهمند کهه مهیگوینهد ایهن را  (".امهام خمینهی :1313/3/13 ،ج،13
ص )11و همچنین میفرمایند" من عرض میکند به همه این قوا و به فرماندهان این قهوا کهه ایهن
افراد در هیچیك از احزاب سیاسی  ،و هیچیك از گروهها وارد نشوند  .اگر ارتش یا سپاه پاسداران
با سایر قوای مسلحِ در حزب وارد بشود  ،آن روز باید فاتحه آن ارتش را خواند ".و نیز در نظرات
امام چنین است  ":یا بروید حزب یا بیایید ارتش باشید ....در گروه که وارد هستید باید از آن گروه
جدا بشوید  ،ولو یك گروهی است که بسیار مردم خوبی هم هستند ولو یكحزبی است که بسهیار
حزب خوبی هست لکن اصل وارد شدن در حزب برای ارتش  ،برای سپاه پاسداران  ،بهرای قهوای
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نظامی و انتظامی وارد شهدنش جهایز نیسهت و بهه فسهاد مهیکشهد ایهنهها را  ( ".امهام خمینهی،
 : 1317/12/24ج ،11ص)117
در اندیشه و سیره امام خمینی ،بهعنوان رهبر انقالب اسالمی ،مشارکت مردمی بهعنوان یك مسهلله
اصلی ،اساسی و تعیینکننده در حوزه تعیین سرنوشت مشترک و عمومی موردتوجه و عنایت کامهل
قرارگرفته است .او با توجه به بنیانهای اسالمی ،نگرش سیاسی خود و به پیهروی از پیهامبر اسهالم
(صلیاهلل علیه و الهه) و پیشوایان راستین او که بیعت را راه ورود مردم به سیاسهت و مشهارکت در تعیهین
سرنوشت خود میدانستند بارها بر ضرورت ورود مهردم درصهحنه سیاسهت و تصهمیمگیهریههای
اساسی جامعه در قالب نهادهای حکومتی ترکید کهرده و آن را بههعنهوان بهزر تهرین عامهل بهات
حکومت و ضامن حوظ امنیت در جامعه معرفی نموده است .برای نمونه ایشان ترکیددارند« :آگاهی
مردم و مشارکت و نظارت و هم گامی آنها با حکومت منتخب خودشان ،خود بزر ترین ضمانت
حوظ امنیت در جامعه خواهد بود» (صحیوه امام :1303 ،ج  ،4ص )243
مشارکت مردمی راهی بهسوی فعال نمودن نیروی عظیم تودههای اسهت کهه در جریهان مشهارکت،
موجبات آگاهی مردم از مسائل اجتماعی ،اقتصادی و سیاسی فراهم میشود و مهیتوانهد موجبهات
تقویت توسعه همبستگی ملی را بهمثابه مهمترین پایه امنیت داخلی فراهم نماید .مشارکت موردنظر
امام

خمینی(

) ،مشارکتی همهجانبه و در تمام ابعاد و از سوی همه مردم جامعهه اسهت کهه او از

آن ،تحت عنوان مشارکت کامل همه مردم یاد میکند و اصالحات جامعه ،ترمین استقالل مملکت و
آزادی مردم را در سایه آن میداند« :اساس کار یك جمهوری اسالمی ،تهرمین اسهتقالل مملکهت و
آزادی ملت ما و ...اصالحات الزم ...این اصالحات با مشارکت کامل همه مردم خواهد بهود» (امهام
خمینی :1330/3/11 ،ج  ،3ص )133
بنابراین در نگاه او ،مشارکت سیاسی انحصار به گروه ،طبقه ،جناح یا صنف خاصی ندارد ،جنسیت
نمیشناسد و قومیت را موردتوجه قرار نمیدهد و به دین و نوع نگرش انسانها نیز کهاری نهدارد؛
بلکه ازنظر وی ،همه مردم جامعه حق مشارکت در همه امور سیاسی خویش را خواهنهد داشهت و
در برابر چنین حقی ،آنها مکلّف خواهند بود .او دربیانی دیگر ،از بهین سهه عامهل اساسهی کهه در
پیروزی انقالب و غلبه بر طاغوت نقش داشته است ،یکی را مشارکت همه مهردم مهیدانهد و آن را
در کنار ایمان و اعتقاد به خدا و وحدت کلمه قرار میدهد و بهوضوح مطرح میسازد« :شما مهردم
شریف ایران ...توانستید با اتکای به خدای متعهال و وحهدت کلمهه و مشهارکت همهه قشهرها ،بهر
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طاغوت زمان غلبه کنید و پشت ابرقدرتها را بلرزانید»(امام خمینی  :1333/1/21ج  ،1ص . )313
بهعالوه در برابر خطرات ناشی از عدم مشارکت سیاسی مردم ،مسلول بودن تمام جامعهه را مطهرح
میسازد( .صحیوه امام ج . )323 :13آنچه مسلم است مههمتهرین عامهل در توفیهق ههر دولهت ،در
فرآیند توسعه اقتصادی ،سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و نظامی به کارایی آن در جههت تحقهق منهافع
ملی بستگی دارد که این خود مستلزم پذیرش و مشروعیت دولت نزد مردم اسهت .دولهت در مقهام
تجلیگاه و مظهر اراده ملی ،باید کارایی خود را درزمینه ترمین نیازههای بنیهادین مصهرح در قهانون
اساسی نشان دهد .در غیر این صورت ،باید منتظر کاهش گرایش و اقبال مردم نسبت به دولت بود.
بهطورکلی ،مشارکت در نگاه امام

خمینی(

)  ،هم حق است و هم تکلیف و مسهلولیت؛ بنهابراین

چون حق مردم است ،مردم نسبت به تحقق آن مکلف هسهتند .چهون ههر حقهی منهو بهه تحقهق
تکلیوی است و هر تکلیوی منو به وجود حقی .حضرت امام

خمینی(

) همواره بر این اصل کهه

ملت بایستی از تمامی امور کشور ،ازجمله حوزههای سیاسی و اقتصادی و اجتماعی ،مطلع باشند و
در آن ها مشارکت کنند ،ترکید داشت( .مطالعه گروهی دوره هشتم مدیریت راهبردی نظامی:1333 ،
)123
اهمیت موضوع ورود نظامیان در عرصهه سیاسهت موردتوجهه امهام خامنههای عزیهز

(

)بهوده و

میفرمایند «موضع خود را شناختن و در آن قرار گرفتن ،هوشیاری سیاسی ،شهم سیاسهی و قهدرت
تحلیل سیاسی البته بهدوراز ورود در دستهبندیهای سیاسهی خهودش یکهی از آن خطهو ظریوهی
است که من در پیام هم به شما عرض کردم؛ امام هم که مکرر در مکرر فرموده بودند.البته یك عده
خوششان نمیآمد :نه ،چرا در کارهای سیاسی دخالت نکنند!؟ همان وقت من یادم هست که بعد از
گذشت چند ماه از فرمایش امام ،یك حاد هی انتخاباتی در پیش بود و زیهدی بهه یکهی از شههرها
رفته بود که نمیگویم کجا ،چون نمیخواهم نزدیك بشوم و سخنرانی کرده بود .آنوقتها نهوارش
را آوردند و من گوش کردم .او میگوت :نه آقا ،چرا میگویید سپاه در سیاست دخالت نکنهد؟ بایهد
بکند؛ از شماها چه کسی بهتر؟)!( ببینید ،اینها حرفهای خوشایند و دلنشینی است که ایهن جهوان
مبارزِ پُر از خون انقالبی ،به هیجان بیاید :بله ،چه کسی از ما بهتر؟ امام این موضوع را صریحاً گوته
بودند؛ اما اینها بین آگاهی سیاسی و حضور سیاسی درصحنهی انقالب که این خوب است و بهین
دخالت در معارضات سیاسی و جناحبندیهای سیاسی و به نوع یکی و به ضرر دیگری کهار کهردن
که این همان چیز بد و بسیار خطرناکی است که امام هیلتی را مرمور کردند و گوتند ببینید چه کسی
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اینطوری است ،از سپاه بیرونش کنیهد خلهط مهیکردنهد(.بیانهات در دیهدار جمعهی از فرمانهدهان
سپاه.)1307/71/20،
در جای دیگر امام خامنهای عزیز

(

) میفرمایند« یكبار دیگر ،نکتهای را که بارها از زبان امهام

بزرگوارمان صادرشده بود ،برای شما بازگو میکند و آن این اسهت کهه نیروههای مسهلح ،نبایهد در
دستهبندیهای سیاسی دخالت کنند .معنای این حرف ،آن نیست که سپاه پاسداران انقالب اسهالمی
سیاست نوهمد .نه ،سیاست بهوسیلهی همهی آحاد ملت حتّی نیروهای نظامی بایهد فهمیهده بشهود.
آنچه الزم است ،قدرت تحلیل سیاسی است .آنچه ممنوع است ،ورود در دستهبندیهها و کارههای
سیاسی است .اینها را از هم توکیك کنید.همهی شما ،بهه درک صهحیح نظهامی و سیاسهی و فههم
سیاستهای رایج دنیا احتیاج دارید .بدون آن ،انگیزهی دفاع در انسان سست خواهد شد .اما همهی
شما هم به پرهیز از دستهبندیها و فعالیتهها و دعواهها و جنجهالههای سیاسهی کهه تبهاهکننهدهی
نیروهای مسلح است و امام عزیزمان بارها آن را تکرار کردند احتیاج مبرم دارید(.بیانات در مراسهم
ششمین دورهی فرماندهی و ستاد دانشگاه امام حسین()1313/73/23 ، )
با تحلیل محتوای بیانات امام

خمینی(

) و امام

خامنهای(

) علهل ورود نظامیهان را در عرصهه

سیاست را جمعبندی نمودهاند که موارد زیر از تحلیل محتوای مذکور استخراج شده اسهت :یهاری
در جهت حل مشکالت حکومت و نظام سیاسی و نظارت بر حکومت و نهادهای آن و برخورد بها
خطاها و تخلوات بهمنظور حواظت و پاسداری از نظام سیاسی جامعه اسالمی و حکومهت اسهالمی
برای تحقق اهداف ،ارزشها و محتوای اساسی حکومت اسالمی و بههطهورکلی ،تحقهق اسهالم در
جامعه؛ تعالی بخشیدن به اسالم و تحقق مقاصد ایهن دیهن در جههان؛ مقابلهه و برخهورد بهانووذ و
تهاجم بیگانگان و وابستگان آنها؛ خدمت به همنوعان (سایر مردم)؛ یاری مستضهعوان در سرتاسهر
جهان بهویژه جوامع اسالمی(مطالعه گروهی دوره هشتم مدیریت راهبردی نظامی)133 :1333 ،
مفهوم شناسی

دفاع همهجانبه :در خصوص کسب آمادگی و ارتقاء توان رزم نیروهای مسلح در دفاع همهجانبه ،امیر
مؤمنان حضرت امام علی()در جمع مردم و مسلولین شههر کوفهه در فهرازی از خطبهه  21چنهین
میفرمایند «:فَخُذُوا لِلْحَرْبِ اُهْبَتَهَا وَ اَعِدُّوا لَهَا عُدَّتَهَا فَقَدْ شَبَّلَظَاهَا وَ عَالَ سَنَاهَا» ،بهرای جنهگ آمهاده
شههوید و سههازوبر

نبههرد مهیهها داریههد کههه آتههش کارزارافروختههه شههده و شههعله آن باالگرفتههه

است(».نهجالبالغه:خطبه :21فراز.)3
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فرماندهی معظم کل قوا حضرت امام

خامنهای(

) نیز در این خصوص مهیفرماینهد «مها عناصهر

قدرت فراوانی داریم .اینها را باید حوظ کنیم و روزبهروز افزایش دهیم .ما ضعیف نیستیم ،باید در
مقابل تهدید آمادگی داشته باشیم .اگر نداریم ،باید آمادگی ایجاد کنیم و اگر داریهم ،حوهظ کنهیم و
افزایش دهیم)1337/12/20( ».
آمادهسازی و بهکارگیری همه سرمایههای انسانی ،امکانات مادی ،و معنوی بههمنظهور پیشهگیری و
مقابله با هر نوع تهدید و تهاجم دشمنان خارجی و داخلی دفاع همهجانبه هسهت( .خهانی: 1301 :
 .(143یك نوع دفاع در حوزههای سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی فرهنگی و نظامی مبتنهی بهر تمهامی
امکانات مادی و معنوی کشور در برابر دشمن یا ههر عامهل تهدیهدزایی کهه حیهات سیاسهی را بها
مخاطره روبرو ساخته اطالق میشود(.مرادپیری .)1331:3:دفاع همهجانبه بنا بهه تعریهف ،کاربسهت
تمامی ظرفیتها و مقدورات موجود برای مواجهه با تهدیدهای فراروی نظام است که عرصههههای
اصلی سیاسی ،فرهنگی ،اقتصادی و نظامی را دربرمی گیرد و موضوع آن نهتنها تهدیهدهای کنهونی
است ،بلکه شامل تهدیدهای آینده نیز میشود(.آقایی و عسکری)211 : 1337:
طراحی و بهکارگیری مجموعه قابلیتها و توانمندیهای (امکانات بالقوه و بالوعل) کشهور در کلیهه
مؤلوههای قدرت ملی و عناصر تشکیلدهنده آنها بهمنظور دفاع و مقاومت ملی و مردمی در برابهر
هرگونه تهدید و هجوم دشمن( .معاونت طرح و برنامهوبودجه ستاد کل ن .م.)13 :1337 ،
روابط سیاسی جامعه و نیروهای مسلح :باید اذعهان کهرد کهه بیشهترین تحقیقهات و پهژوهش  ،در مهورد
سازمان های نظامی و نقش و اهمیت ورود نظامیان در امور سیاسی کشورهای درحالتوسعه متعلهق
به محققین و جامعه شناسان آمریکاست .این بررسیها عمدتاً ازلحاظ نظری بر قالب فکری تلهوری
نوسازی ،که بر مؤسسات علوم اجتماعی حاکمیت دارد اسهتوار اسهت در اینجها نظامیهان بههعنهوان
طرفدار و برگزیدگان نوسازی ارزیابی میشوند و ایدئولوژی آنها یعنی ناسیونالیسم نیهز بههعنهوان
ایدئولوژی دگرگهونی سیاسهی جامعهه برداشهت و تبلیهغ مهیشهود( .ازغنهدی.)01 :1304 ،جامعهه
عالقهمند به مشارکت در امور سیاسی است و بر این اساس نقش نیروهای نظامی و بسیج بر تولیهد
امنیت داخلی بسیار پررنگ است  ،احسان دوست در مطالعاتی که داشته «نقش مؤ ر بسیج بر امنیت
داخلی کشور در ابعاد نظامی ،فرهنگهی ،اجتمهاعی و تهر یر بهر مشهارکتجهویی سیاسهی مهردم در
عرصههای مشارکت سیاسی و نقش دفاع بسیج در عرصههای دفاعی امنیتهی و نظهامی چشهمگیر و
سرنوشتساز دانسته است » (احسان دوست.)334 :1303 ،
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«انگیزههای دینی و دفاع از اسالم مهمترین انگیهزهههای پیوسهتن بهه بسهیج هسهت .آنهها (مهردم)
مناسبترین مرموریت و وظیوه بسیج «همهجانبه و حضور در تمام میدانها» و مناسبترین شکل و
ساختار بسیج را «همهجانبه» اظهار کردهاند همه انواع بحرانهها بهرای کشهور تهدیهدآمیز دانسهته و
خواستار نقشآفرینی بسیج در مقابله با بحرانها بودهاند( .مصباح و همکاران.)40 : 1332،
دستهبندی روابط سیاسی جامعه و نیروهای مسلح با ترکید بر دفاع همهجانبه
بررسی های میدانی و مصاحبه عمیق با خبرگان تراز اول کشور ،اعم از افرادی که در محیط اجرایی
در سطح ملی مشغول به انجاموظیوه هستند گویای این واقعیت است کهه رابطهه سیاسهی جامعهه و
نیروهای مسلح بهعنوان یك عامل قوی ،میتواند کارایی و ا ربخشی نیروههای مسهلح را بهاالبرده و
در سایه این کارایی و ا ربخشی ،دفاع همهجانبه را محقق و متعاقب آن به اجرا و پیادهسازی راهبرد
دفاع همهجانبه کمك شایان توجهی نماید .مصاحبهشوندگان در پاسخ به این سؤال نشهان مهیدههد
که ترمین امنیت و آسایش مردم مهمترین مطالبه مردم از نیروههای مسهلح برشهمرده شهده اسهت و
عمدتاً برقراری این روابط را از یك کانهال رسهمی و سهازمانیافتهه مطلهوب مهیداننهد و بسهیج را
بهعنوان نهادی که هماکنون نیز ایهن وظیوهه را بهه عههده دارد بسهتری مناسهب بهرای ایهن روابهط
برشمردهاند .پژوهشگران این مطالعه ،در جمعبندی آیات و روایات و بیانهات امهام
امام خامنهای

(

خمینهی(

)و

)به الگهوی زیهر بهه عنهوان برونهداد رابطهه سیاسهی جامعهه و نیروههای مسهلح

دستیافت (مطالعه گروهی دوره هشتم مدیریت نظامی )223 :1333 ،
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اقتدار
برونداد روابط سیاسی

استقالل

جامعه و نیروهای مسلح

بصیرت

با تأکید بر دفاع
همهجانبه

مشارکت

شکل  :1برونداد روابط سیاسی جامعه و نیروهای مسلح با ترکید بر دفاع همهجانبه(مطالعهه گروههی دوره
هشتم مدیریت نظامی )223 :1333 ،
نظام الگوی سه شاخگی در جامعه :هر اقدام بهمنظور مدلسازی نیازمند تهیهه سهه عنصهر اساسهی نظهام
متغیرها ،روابط متغیرها و تعیین نسبت بین متغیرها مهیباشد(.حسهینی الهاشهمی )22 :1303 ،بهرای
مطالعه جامعه در ابعاد گوناگون آن ازجمله طراحی مدل روابط متقابل جامعه و نیروهای مسهلح بهه
متغیر سازی نیاز است .برای تعیین متغیرها به روشی علمی و نظاممند بایستی ابتدا زیرساخت نظهام
مؤلوهها و زیر مؤلوهها برای جامعه تعیین شود .الگوی ارائهشده زیرساخت نظهام مؤلوهههها و زیهر
مؤلوهها هست درواقع شاخص های منبع

از این نظام هستند.محققین از میان الگوهای سهشاخگی

متعددی که برای تبیین زیرساختهای جامعه شناخته شده بود از مدلی که توسط فرهنگستان علهوم
اسالمی قم و توسط حجتاالسالموالمسلمین حسینی الهاشمی معرفهی شهده اسهت .مبهانی الگهوی
سهشاخگی مذکور اسالمی و بومی بوده و برای اولین بار استواده شده است.
برای مؤلوه سازی واژگان کلیدی  ،ارتبا جامعه با نیروهای مسلح حوزهی سیاسی در سهه سهطح
(مبنا ،موضوع ،مقیاس) به شرح جدول ذیل در نظر گرفتهشده است:
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جدول :1الگوی سهشاخگی تحلیل جامعه (حسینی الهاشمی)1303 ،

واژگان کلیدی
مؤلفه

ابعاد

زير مؤلفه

مبنا

 .6دانش

همکاری

(تکامل وحدت)

 .2بینش

همفکری

 .9گرايش

همدلی

موضوع

 .6خرد

اعتماد

(تکامل هماهنگی)

 .2کالن

عدالت

 .9توسعه

صیانت

مقیاس
(تکامل کارآمدی)

 .6مقدورات اولیه (ملی)

ملی

 .2مقدورات شکلپذير (منطقهای)

منطقهای

 .9تکامل مقدورات شکلگرفته (جهانی)

جهانی

در این تحقیق ،روابهط سیاسهی جامعهه اسهالمی و نیروههای مسهلح بها کمهك گهرفتن از «الگهوی
سهشاخگی» طراحی گردیده است .این مدل مبتنی بر اوصاف فلسوی و موهاهیم روشهیِ تولیدشهده،
ارائه گردیده ،بهعبارتدیگر جامعه اسالمی بهعنوان یك مصداق عینی بررسیشده است .بهر اسهاس
اوصاف فلسوی و مواهیم روشی می توان مواهیم عینی را هرچند خیلی عام در مهورد یهك مصهداق
ازجمله موضوعی به نام «جامعه اسالمی» مطرح کرد.
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مدل مفهومی تحقیق

مدل موهومی تحقیق روابط سیاسی جامعهه اسهالمی و نیروههای مسهلح ج .ا .ا بها ترکیهد بهر دفهاع
همهجانبه بر اساس الگوی سهشاخگی نیز بر این اساس بهصورت شکل زیر نهایی گردید.

آیات و روایات و فرمایشات امام خمینی()و امام خامنهای(

همكاری  ،همفكری ،همدلی

)

تكامل وحدت
بینش ،دانش ،گرایش

جامعه و ن.م
(مبنا(

نیروهای مسلح ج.ا.ا

ملی  ،منطقهای  ،جهانی

اولیه ،شكلپذیر  ،شكلگرفته

جامعه و ن.م
(موضوع

تكامل کارآمدی
جامعه و ن.م
)مقیاس(

عوامل سهشاخگی تحلیل روابط سیاسی جامعه و نیروهای مسلح

مشارکت سیاسی – بصیرت و بینش سیاسی – استقالل سیاسی – اقتدار ملی

دفاع همهجانبه

شکل  :2الگوی موهومی تحقیق

جامعه اسالمی

صیانت  ،عدالت  ،اعتماد

خرد  ،کالن  ،توسعه

تكامل هماهنگی
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روششناسی تحقیق
روش پژوهش کمی و کیو ی با اسهتواده از شهیوه آمیختهه چنهد سهطحی اسهت.نتایج تحقیهق بهرای
اکتشاف ابعاد ،مؤلوهها وزیر مؤلوههای حوزهی سیاسی روابط جامعه اسالمی و نیروههای مسهلح بها
ترکید بر دفاع همهجانبه و بر اساس الگوی سههشهاخگی اسهت ،بنهابراین ایهن پهژوهش توسهعهای
کاربردی است.
جامعه آماری این پژوهش  07نور برآورد میشوند که ویژگی این افراد عبارت اسهت از :دارا بهودن
تخصص میانرشتهای بهخصوص در مؤلوههای قدرت ملی آشنایی با ارتباطات مردمی میباشند.
افراد منتخب ازجمله کسانی بودند که آشنا به مبانی و اصول اندیشههای امهام
خامنهای(

خمینهی(

) و امهام

) بوده ،تجربیات اجرایی ارزشمندی در اداره بخشههای مختلهف نیروههای مسهلح و

جامعه اسالمی دارند ،دارای مدرک کارشناسی ارشد به باال باشند.
بنابراین جامعه خبره در این پژوهش شامل :
 فرماندهان  ،معاونین،روسای ادارات و مدیران در ستاد کل نیروهای مسلح 17 ،نور


نیروهای چهارگانه آجا ،پنجگانه سهپاه پاسهداران و وزارت دفهاع و پشهتیبانی ن م) محهلههای
سازمانی رتبه  10در سطح ستاد نیرو به باال ( تشکیل میدهند 37 .نور

 اساتید دانشگاه عالی دفاع ملی و حوزه علمیه قم  13نور
 نخبگان و خبرگان علمی خصوصاً اعضاء هیلتعلمی دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی و علمهی در
داعا ،ارتش  ،سپاه پاسداران ،بسیج و وزارت دفاع 13 .نور
روش و ابزار گردآوری دادهها با استواده از کتابخانه تخصصی  ،منابع اینترنتی (علمی – دانشگاهی)
و آرشیو(اسناد و مدارک دستاول) ابزار تحقیق فیشبرداری بوده است و بهرای سهنجش دادههها و
تعیین نسبتها از روش میدانی و با استواده از تحلیل آمار توصیوی و استنباطی بها اسهتواده از ابهزار
پرسشنامه و نرمافزار  SPSSهست .جامعه نمونه منطبق بر جامعه آماری هست.
پرسشنامه دارای  4مؤلوه (اقتدار ملی ،استقالل سیاسهی  ،بیهنش و بصهیرت سیاسهی و مشهارکت
سیاسی) است و 19گویه برای آن طراحیشده است .در پژوهش حاضر پاسخهها روی مقیهاس 5
درجهای لیکرت مشخص میشوند) کامالً مخالوم = ، 1مخالوم= ، 2مطملن نیستم= ،3موافقم =4و
کامالً موافقم=  (5است .برای تجزیهوتحلیهل دادههها از نهرمافهزار  SPSSو بهرای بهرازش مهدل
معادالت ساختاری از نرمافزار لیزرل استوادهشده است.
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تجزیهوتحلیل دادهها و یافتههای تحقیق
در این تحقیق پرسشنامه به صورت محقق ساخته و سؤاالت آن با استواده از طیف لیکرت با مقیاس
نگرش سنج پنج گزینهای از خیلی زیاد تا خیلی کم تهیهشده است .پرسشنامه این تحقیق دارای دو
سطح است سطح اول پرسشنامهای است که پاسهخدهنهدگان آن خبرگهان جامعههشهناس اسهالمی
بودند که میبایستی به چگونگی الگوی سهشاخگی روابط سیاسی جامعه اسالمی و نیروهای مسلح
آگاهی الزم برخوردار بودند .
سطح دوم صاحبنظرانی هستند که به گویههای روابط متقابل جامعه اسالمی و نیروهای مسهلح بها
تمرکز بر دفاع همهجانبه از آگاهی الزم برخوردار بودند .بنابراین در این تحقیق دو نهوع پرسشهنامه
تهیه گردید .نوع اول شامل ابعاد ،مؤلوهها وزیر مؤلوههای روابط سیاسی جامعه اسالمی و نیروههای
مسلح بر اساس الگوی سهشاخگی بود که روایی و پایهایی آن جداگانهه تعیهین گردیهد؛ سهپس بهر
اساس زیر مؤلوههای بهدستآمده و برونداد روابط سیاسی جامعه و نیروهای مسلح (اشارهشهده در
شکل ،)1گویهههای تحقیهق در قالهب پرسشهنامه دوم تهیهه و نظهر خبرگهان در مهورد گویههههای
طراحیشده به دست آمد و روایی و پایایی آنها نیز جداگانه تعیین شد .
روایی و پایایی

برای سنجیدن روایی حوزه سیاسی روابط جامعهه اسهالمی و نیروههای مسهلح بهر اسهاس الگهوی
سهشاخگی و تمرکز بر دفاع همهجانبه ،پرسشنامهای بر اساس طیف لیکرت تهیهه و پهس از تائیهد
روایی صوری توسط چهار نور از اساتید هیلتعلمی دانشگاه داعها آنگهاه بهین  17نوهر از خبرگهان
تقسیم گردید و اختالف آن با طیف لیکرت (در این تحقیق عدد 3هست) از این طریهق روایهی آن
سنجیده شد که نتایج آن به شرح جدول زیر ارائه میگردد:
جدول :2آمار توصیوی نگرش خبرگان در زمینه حوزه سیاسی روابط متقابل جامعه و نیروهای مسلح

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

نیروهای مسلح ج .ا .ا

نه مخالفم

مخالفم

درصد

سیاسی 3

موافقم

مخالفم

%37

1

%17

7

7

7

7

7

7

میانگین

روابط سیاسی جامعه اسالمی و

کامالً موافقم

نه موافقم

کامالً

4/3

طراحی الگوی موهومی روابط سیاسی جامعه اسالمی و نیروهای مسلح جمهوری اسالمی

333

ایران با ترکید بر دفاع همهجانبه بر اساس الگوی سهشاخگی

در این تحقیق از نرمافزار  SPSS22و برای تریید پایایی از فرمول آلوای کرونبها اسهتواده گردیهده
است و مقدار پایایی برابر  7/303شده است.
آمار توصیوی
برای دستیابی به روابط متقابل جامعه و نیروهای مسلح بر اساس مبهانی جامعهه نیهاز بهه احصهاء
واژههای کلیدی تنظیم زیرساخت نظام مؤلوهها و زیر مؤلوهها بود .برای این منظور از منابع اسالمی
(آیات ،روایات ،بیانات) بهره برده سپس ابعاد ،مؤلوهها و زیر مؤلوههای بهدستآمده از ایهن طریهق
به مراکز پژوهشی قم ارسال و از طریق خبرگان حوزه دفاع همهجانبه نیز روایی آنهها مهورد تائیهد
قرار گرفت .در این مرحله جامعه آماری تحقیق بر اساس مؤلوه مرتبه علمی توصیف میگردند:
جدول :3آمار جمعیت شناختی تحقیق

فراوانی درصد

فراوانی نسبی

فراوانی

نوع خدمت
فرماندهی
مدیریتی
آموزشی
پژوهشی

فراوانی درصد

فراوانی نسبی

فراوانی

مدرک
دکترا
کارشناسی ارشد
کارشناس

فراوانی درصد

62

7/12

3

 07نور

30

7/30

47

13

23

7/23

27

10

فراوانی نسبی

24

7/24

10

1

7/71

1

فراوانی

47

7/4

23

41

7/4

23

جايگاه

24

7/24

10

33

7/33

41

14

7/14

17

13

جمع
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تجزیه و تحلیل دادهها و یافتههای تحقیق
تجزیهوتحلیل دادهها بر اساس ابعاد روابط متقابل جامعه اسالمی و نیروهای مسلح
جدول :4آمار توصیوی نگرش خبرگان در زمینه مؤلوههای روابط متقابل جامعه اسالمی و نیروهای مسلح
ابعاد روابط متقابل جامعه
اسالمی و نیروهای مسلح
میانگین

تکاماال وحاادت جامعااه

تکامل هماهنگی جامعاه

تکامل کارآمدی جامعاه

اسالمی و نیروهای مسلح

اسالمی و نیروهای مسلح

اسالمی و نیروهای مسلح

(مبنا)

(موضوع)

(مقیاس)

3/0

4/1

3/0

با توجه به میانگین محاسبهشده پاسخهای جامعه آماری میتوان نتیجه گرفت که مؤلوههای تکامهل
وحدت ،تکامل هماهنگی و تکامل کارآمدی جامعه اسالمی و نیروهای مسلح قابلقبول و از روایهی
الزم برخوردار هستند(در این تحقیق عدد 3هست) میتوان نتیجه گرفت که روابهط حهوزه سیاسهی
نیروهای مسلح ج.ا.ا و جامعه مورد تریید جامعهه خبهره بهوده و از روایهی قابهلقبهولی برخهوردار
هستند.
در این تحقیق بهمنظور بررسی آماری و تجزیهوتحلیل اطالعهات جمهعآوریشهده ،جههت آزمهون
سؤاالت از آمار توصیوی و استنباطی بهره بهرده و در خصهوص آمهار توصهیوی از جهداول توزیهع
فراوانی و جداول شاخصهای آماری استواده گردیده است .برای ایهن منظهور پرسشهنامهای در 27
سؤال تنظیم و به جامعه آماری این تحقیق ارسال گردید.
جدول  :3آمار توصیوی نگرش خبرگان در زمینه مؤلوههای مبنایی روابط سیاسی جامعه اسالمی و نیروهای مسلح
مؤلفه های مبناايی رواباط

ساامتوسااوی گاارايش

عمااب بیاانش سیاساای

سطح دانش سیاسی جامعه

متقابل جامعاه اساالمی و

سیاسی جامعه اساالمی و

جامعاااه اساااالمی و

اسالمی و ن.م(همفکری)

نیروهای مسلح

ن.م(همدلی)

ن.م(همکاری)

میانگین

4/1

4/2

4
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جدول :1آمار توصیوی نگرش خبرگان در زمینه مؤلوههای مقیاسی روابط متقابل جامعه اسالمی و نیروهای مسلح
مؤلفااههااای مقیاساای

میزان تکامل مقادورات

میاازان تکاماال مقاادورات

میاازان تکاماال مقاادورات

روابااط متقاباال جامعااه

اولیااه سیاساای جامعااه

شکل پذير سیاسی جامعاه

شکل گرفته سیاسای جامعاه

اساااالمی و نیروهاااای

اسالمی و ن.م (ملی)

اسالمی و ن.م (منطقهای)

اسالمی و ن.م (بینالمللی)

مسلح
میانگین

4/1

3/3

4/2

جدول :0مار توصیوی نگرش خبرگان درزمینه مؤلوههای موضوعی روابط متقابل جامعه اسالمی و نیروهای مسلح
مؤلفه های موضوعی روابط

میزان تکامل صایانت نااام

میاازان تکاماال عاادالت

میاازان تکاماال اعتماااد

متقابل جامعاه اساالمی و

سیاسی جامعاه اساالمی و

ناااام سیاساای جامعااه

ناااام سیاساای جامعااه

نیروهای مسلح

ن.م(توسعه)

اسالمی و ن.م (کالن)

اسالمی و ن.م (خرد)

میانگین

4

3/0

4/1

تحلیل معادالت ساختاری با کمک نرمافزار لیزرل:

در حوزههای متنوع ازجمله حوزهی منابع انسانی کاربرد دارد .البته مزیت اصلی آن در این است که
این نوع مدل یابی نسبت به لیزرل به تعداد کمتری از نمونه نیاز دارد .از طریق مهدل یهابی پهی .ال.
اس میتوان ضرایب رگرسیون استاندارد را برای مسیرها ،ضرایب تعیین را برای متغیرههای درونهی
و اندازهی شاخصها را برای مدل موهومی به دست آورد(ون.)133-134 :2717 ،1

wen

1
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برازش مدل اندازهگیری مؤلفهها و زیر مؤلفهها مقیاس روابط متقابل جامعه اسالمی و نیروهای مسلح
مدل اندازهگیری مرتبه اول (تخمین استاندارد)1

شکل باال مدل اندازهگیری مرتبه اول مؤلوهها و زیر مؤلوههای مقیاس روابط متقابل جامعه اسهالمی
و نیروهای مسلح را در حالت تخمین استاندارد نشان میدهد .نتایج تخمین که در قسهمت زیهرین
شکل نشان دادهشده است ،حاکی از مناسب بودن نسبی زیر مؤلوهها دارد .با توجه به خروجی لیزرل:
الف -مقدار χ 2محاسبهشده برابر با عدد  133/33است که نسبت به درجه آزادی  ،3کمتر از عدد  3هست.
ب -مقدار  ARMSEبرابر با  7/137و حداکثر حد مجاز  7/73 ، ARMSEهست.
ج -بارهای عاملی مدل در حالت تخمین استاندارد ،میزان تر یر هرکدام از مؤلوهها و زیر مؤلوهههها
در توضیح و تبیین واریانس نمرات مؤلوهها و زیر مؤلوهها تا را نشان میدهد .بههعبهارتدیگهر بهار
عاملی ،نشاندهنده میزان همبستگی متغیرها هست .با توجه به شکل باال میتهوان بارههای عهاملی
مؤلوهها و زیر مؤلوهها را مشاهده نمود.
د -برای مثال بار عاملی تکامل توسعه اجتماعی جامعه اسالمی و نیروهای مسلح در سهطح جههانی
 32درصد هست .این بدان معنی اسهت کهه روابهط متقابهل جامعهه اسهالمی و نیروههای مسهلح از
شاخص توسعه تکامل اجتماعی -فرهنگی 32 ،درصد تر یر میپذیرد .عدد  33درصد نیز مقدار خطا
(مقدار واریانسی که توسط تکامل اجتماعی فرهنگی قابل تبیین نیست) هست ،واضح است که ههر
چه مقدار خطا کمتر باشد ضرایب تعیین باالتر و همبستگی بیشتری بین متغیرها وجود دارد.
standard solution

1
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مدل اندازهگیری مرتبه روم در حالت معناداری ()T-Value

خروجی بعدی ،معناداری ضرایب و پارامترهای بهدستآمدهی مدل اندازهگیری مرتبه اول مؤلوههها
و زیر مؤلوههای مقیاس روابط متقابل جامعه اسالمی و نیروهای مسلح را نشان میدهد کهه تمهامی
ضرایب بهدستآمده معنادار شدهاند .زیرا مقدار آزمون معناداری بزر تر از  1931یا کوچهكتهر از
 -1931نشاندهنده معنادار بودن روابهط اسهت .در شهکل بهاال اعهداد مربهو بهه  T-Valueاگهر
کوچكتر از  1/31باشد به رنگ قرمز درخواهند آمد که نشان میدهد این رابطه قابلپذیرش نیست
و مردود محسوب میشود .این بدان معناست که این روابط معنادار نیسهت و اگرچهه تهر یر وجهود
دارد ولی این تر یر معنادار نیست .همانطور که در شکل مشاهده میگردد روابط موجود کلیه متغیرها معنادار
هستند .در شکل زیر تر یر و تر ر ابعاد ،مؤلوهها وزیر مؤلوههای روابط سیاسی جامعه اسالمی و نیروهای مسلح
ج .ا .ا در نرمافزار لیزرل در شکل زیر خالصه و نشان داده شده است.
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شکل :3اندازهگیری مرتبه اول ابعاد ،مؤلوهها وزیر مؤلوههای روابط سیاسی جامعه اسالمی و نیروههای مسهلح را در
حالت تخمین استاندارد در نرمافزار لیزرل
نتیجهگیری و پیشنهاد:
الف -نتیجهگیری

امام

خمینی(

) بهعنوان بنیانگذار جمهوری اسالمی ایران همیشه نگران تهر یر جریانهات سیاسهی

حزبی بر نیروهای مسلح و جدا شدن آنان از خط و جهت انقالب اسالمی بودنهد و بهه ایهن دلیهل
روشن ،اصلی کامالً عقلی را در کل نیروهای مسهلح پایهه گذاردنهد و آن ،جلهوگیری از حضهور و
دخالت نیروهای مسلح در دستهبندیهای سیاسی است؛ اما این بدان معنا نیست که نیروهای مسلح
باید از شعور و آگاهیهای سیاسی تهی گردند.حضهور بخهشههای سیاسهی و عقیهدتی در تمهامی
اجزای نیروهای مسلح که از زمان شکلگیری انقالب اسالمی و در دوران حیات امام

خمینهی(

)

که ایشان نیز خود عهدهدار مسلولیت فرماندهی کل قوا بودند آغاز شد که تاکنون نیز با قوت ادامهه
دارد و تمامی نیروهای مسهلح ،آمهوزشههای عقیهدتی و سیاسهی بهرای درک تحهوالت سیاسهی و
شناخت جریانات سیاسی همسو با آرمانها و ارزشههای انقهالب اسهالمی و سیاسهتههای کهالن
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جمهوری اسالمی و جریانات ناهم سو و معارض را فراگرفتهه و فهرا خواهنهد گرفهت و ایهن امهر،
همیشه ضامن عدم تر یرپذیری نیروهای نظامی از جریانات سیاسهی و ایجادکننهده درک و بصهیرت
سیاسی برای آنان است.
مقام معظم رهبری که پس از امهام

خمینهی(

) عههدهدار مسهلولیت رهبهری انقهالب شهکوهمند

اسالمی بوده و در رأس هرم تصمیمگیری و تنظیم سیاستهای کالن نظام اسالمی قهرار دارنهد نیهز
در حال حاضر مطابق با خط و جهت امام

خمینی(

) ،نیروهای مسلح را ضمن تشویق به تقویهت

بنیه فکری و آگاهیهای سیاسی و اعتقادی ،موظف به پرهیز از ورود بهه دسهتهبنهدیههای سیاسهی
کردهاند .ایشان با ارائه تصویری دقیق از موهوم کلمه سیاسهت و ارتبها آن بها بایهدها و نبایهدهای
نیروهای مسلح ،دریکی از سخنان خود روشن کردند که منظور از عدم دخالت نظامیان در سیاست،
به معنای عدم درک سیاسی و عدم آمادگی برای مقابله با تحرکهات سیاسهی دشهمن علیهه انقهالب
اسالمی نیست .ایشان در سخنانی ،به این نکته اشاره کردند که برای نمونه ،هنگام تعیین و تصهویب
اساسنامه کلی سپاه پاسداران انقالب اسالمی ،پیشنهادی از سوی فردی مبنی بر شکلگیری سهاختار
سپاه به شکل  37درصد سیاسی و  07درصد نظامی مطرح میشود که ایشان ،ضمن مخالوت بها آن،
فرمول  177درصد سیاسی و  177درصد نظامی را مطرح میکنند و در ادامه میفرماینهد کهه "ارتهش
هم همینطور".
بر این اساس ،این " 177درصد سیاسهی بهودن " بهه معنهای شهناخت فضها و عرصهه تحهوالت و
بازیگران صحنه سیاسی کشور و انجام تدابیر الزم برای حوظ و حراسهت از دسهتاوردهای انقهالب
اسالمی در همه عرصهها ازجمله عرصه سیاست است .امری که بهصراحت در شرح وظهایف سهپاه
پاسداران انقالب اسالمی در قانون اساسی نیز مندرج بوده و بهوضوح ،عدم محدودیت اساسی سپاه
پاسداران در توجه به موضوعات مخالف دستاوردهای انقالب اسالمی در حوزههای مختلف اعم از
اقتصادی ،علمی ،فرهنگی ،سیاسی ،امنیتهی ،انتظهامی و نظهامی را نشهان مهیدههد و بنها بهر تهدبیر
فرماندهی کل قوا ،این امر در خصوص تمامی نیروهای مسلح ،هرچند با تواوتههایی متناسهب بها
امکانات و شرایط و شکل مرموریتها ،صدق میکند.
نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران هر مقدار از گروه ،جناح و حزب بیشتر فاصله بگیرند ،بهتر
بر قلب مردم جا گرفته و اعتماد ملی بیشتر خواهد شد.
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از نتایج بیانات امام خامنهای

عزیز(

) نتیجه گرفته میشود که نیروهای مسلح جمهوری اسهالمی

ایران در سایه خودباوری و خوداتکایی و نوآوری ،بزر ترین و مقتدرترین نیروهای مسلح منطقهه
هستند ،درعینحال این قدرت بزر

نظامی ،تنهها بهه دنبهال صهلح و امنیهت و بهه دنبهال دفهاع از

مظلومین هست.
از خروجی نسبت بین متغیرهای روابط نیروهای مسلح و جامعهه و نهرمافهزار لیهزرل نتیجههگیهری
میشود که نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران همواره بها ملهت و دولهت بهه ترتیهب اولویهت
همدل ،هموکری و همزبانی باید داشته باشد و این همدل ،هموکری و همزبانی با ایجاد وحهدت و
انسجام و هماهنگی بیشتر بین جامعه و نیروهای مسلح تضمینکننده منهافع ملهی و تقویهتکننهده
دفاع همهجانبه هست.
درنتیجه ،در رابطه با الگوی روابط جامعه و نیروهای مسلح در جمهوری اسالمی ایران ،با توجه بهه
اسالمی بودن حکومت ج.ا.ا؛ و با عنایت به نامه  33نهجالبالغه که وظیوه و تکلیف نیروهای مسهلح
و الزم و ملزوم بودن روابط مستحکم مردم و نیروهای مسلح را تبیین مینماید و همچنین با توجهه
به نص صریح قانون اساسی در رابطه با وظیوهه و جایگهاه نیروههای مسهلح ج.ا.ا؛ و بها عنایهت بهه
سیاسی و اعتقادی بودن نیروهای مسلح و تبعیت کامل آنان از فرمایشات امام

خمینهی(

) و مقهام

معظم رهبری (مدظلهالعالی) ،میتوان گوت :روابط سیاسی جامعه و نیروههای مسهلح درجهایی کهه مهردم
نتوانند در حکومت و اداره امور نقش مؤ ری ایوها نماینهد ،نیروههای مسهلح در صهورت نیهاز و بها
پشتیبانی و حمایت کامل مردم مکلف به حضور حداکثری جهت سامان دادن بهه اوضهاع در قالهب
مشارکت میباشند و در صورت توانایی مردم در به دسهت گهرفتن اداره امهور و حکومهت ،مسهلماً
نقش و دخالت حداقلی نیروهای مسلح را در این موارد شاهد هستیم .لذا دخالت نیروههای مسهلح
ج.ا.ا .در ورود به موضوع درجاهایی که مردم نمیتوانند در صورت لهزوم و اقتضهای شهرایط وارد
شوند حداکثری بوده و در تعمیم موارد حداقلی هست .مانندید واحده در کنار جامعه عمل خواهند نمود.
تکامل کارآمدی (مقیاس) با  04درصد  ،تکامل وحدت (مبنا) بها  07درصهد و تکامهل همهاهنگی
(موضوع) با  13در صد به ترتیب مؤ رترین عوامل رابطه بین نیروهای مسلح و جامعه هستند .
بررسی نتایج نشان میدهد که در مقیاس جهانی با میهزان  32درصهد در جههت توسهعه جمههوری
اسالمی و در مبنای همکاری سیاسی نیروهای مسلح و جامعه مناسب نبوده و نیاز به افهزایش دارد.
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همچنین نتایج نشان میدهند که در مقیاس ملی با میهزان  31درصهد مشهارکت نیروههای مسهلح و
جامعه در جهت اعتماد و عدالت بهصورت همدلی موفقتر از بقیه متغیرها بوده است.
ب -پیشنهادها

با توجه به آنچه گوته شد در مدلهای غربی و جهان سوم حضور نظامیان در سیاست جهت توسعه
منافع گروهی و سازمانی بوده و در مدل حکومت اسالمی به دلیل آنکهه مصهالح اسهالم از مصهالح
فرد و گروه باالتر است در صورت نیاز و ضرورت نیروهای مسلح در امور سیاسی مشارکت نموده
و با حضور بیشتر خود در امر مشارکت ،موجبات افزایش اقتدار  ،استقالل سیاسی میشوند و تنهها
راه به انحطا نرفتن مشارکت  ،اتخاذ بینش و بصیرت سیاسی است.
اگر بخواهیم بهطور اجمالی عرصه مشارکت سیاسهی نیروههای مسهلح و جامعهه را پیشهنهاد دههیم
عبارتاند از:
 حضور در انتخابات و حواظت و پاسداری از نظام سیاسی جامعه و حکومت یاری در جهت حل مشکالت حکومت و نظام سیاسی نظارت بر حکومت و نهادهای آن و برخورد با خطاها و تخلوات تحقق اهداف ،ارزشها و محتوای اساسی حکومت اسالمی و بهطورکلی ،تحقق اسالم در جامعه تعالی بخشیدن به اسالم و تحقق مقاصد دین در جهان مقابله و برخورد بانووذ و تهاجم بیگانگان و وابستگان آنها خدمت به همنوعان (مردم) یاری مستضعوان در سرتاسر جهان ،بهویژه جوامع اسالمی پیشنهادها و انتقادهای سازنده از مسلوالن امور جامعه -مشارکتهای اقتصادی که موجب تقویت سیاست در جهت پیشبرد امور جامعه میشود.
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