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چکيده
استحكام ساخت دروني و امنیت سیاسي در زمره موضوواا

رابروردك وروورباك اني موي مح وو
اسو مي مور اسواا نروان ان

مي شود .محور اصلي مرروایت نظام سیاسي ايران در دوران معد از انيو

امنیت سیاسي شكل گرفته است .ساختار سیاسي ايران مر اساا جمهورك اسو مي يیونوديامنوده مرواروت
گروه باك اجتمااي مر اساا مفابیم و نران ان انديره ديني است .مر بمین مرنا سؤال اصلي اين مياله ايون
مي ماشد وه رامطه میزان مراروت سیاسي مردم در اسوتحكام سواخت درونوي تودر

ملوي .ا.ا ی وت

فرضیه مياله مر اين موضوع تأوید دارد وه« :امنیت سیاسي نهادمند منجر مه استحكام ساخت درونوي تودر
ملي ميشود».
مراك تحلیل المي نین مفابیم و متغیربايي سعي شده تا ضمن استفاده از روش توصیفي و تحلیلوي و
مهرهگیرك از تكنیک تحلیل محتوا ،مه نيد و يردازش ولیه دادهبا يرداختوه شوود .نتوايی ايون تحيیو نروان
ميدبد وه جهت م تحكم نمودن يايهباك دروني تدر
مناسب سیاسي ،انتخوا

ملي در حوزه امنیت سیاسي مردم ،توسعه فضواك

ووارگزاران شاي وته و حضوور اگابانوه ،ازادانوه و گ وترده و بموهجانروه موردم،

اثرمخشترين و نافذترين رويكرد در تحي استحكام ساخت دروني تدر

ملي .ا.ا است.

کليدواژهها :استحكام ،ساخت دروني تدر  ،امنیت سیاسي ،نهادمندك سیاسي

 .1دانرجوك دوترك امنیت ملوي ،دانرو اه و يهوبرو اه اوالي دفواع ملوي و تحيیيوا
salimi@sndu.ac.ir
 .2يهوبر ر و دانشاموخته الوم سیاسي گرايش جامعهشناسي سیاسي

رابروردك نوي ونده م و ول)
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 .1مقدمه
اس مي رنگ و مووك جديودك موه

در شرايطي وه رويارويي استكرار ما جرهه اني

خود گرفته است ،ميام معظم ربررك مدظلهالعوالي) توجه ويههاك موه اسوتفاده از اسوتعدادبا و
ظرفیتباك مومي دارند؛ ازاينرو در ايون شوراي و موهمنظوور متوتوف نرودن سورات
يیررفت ورور و بمچنین ارور موف از اين شراي ح اا ،تيويت اسوتحكام سواخت
دروني تدر

ورور مورد تأوید معظمله ميماشد.

دخالت در سرنوشت سیاسي جامعه و حضور مردم در اداره حكومت از ويهگويبواك
مارز نظامباك مردمساالر است .اين خصوصیت مه ويوهه درمواره نظوام جمهوورك اسو مي
ايران طي سه دبه گذشته بمواره الهام مخش و ال ويي مراك ملتباك م لمان موده است.
در نظام مردمساالرك ديني حاوم در ايران ،مهطور متوس  ،مردم ساالنه در يوک انتخاموا
مهم و سرنوشتساز شروت وردهاند و وارنامه نظام اس مي و مردم در ايون زمینوه م ویار
درخران است

مينا ، 1390،سايت دانر

اه امام صادق).

ما توجه مه اينكه مراروت سیاسي ازجمله م ائل م ویار مهوم و از ويهگويبواك يوک
جامعه توسعهيافته مه شمار مي رود ،مه گونهاك وه توجه بمه دولتبوا را موه خوود جلوب
نموده و بمه نظامباك سیاسي دنیا مراك مرروایت مخرویدن موه المكردشوان ،خوابوان
مراروت سیاسي شهروندان خود ،ه مهصور

اجرار و ه مه صور

اختیار ب تند .بور

دولتي وه متواند ،جلوهباك بمكوارك و بمودلي میروتر موردم را در زمینوهبواك سیاسوي،
اجتمااي  ،اتتصادك و فربن ي مه دست اورد ،مهتر ميتواند از اصول ،ارزش و منافع ملوي
دفاع وند؛ زيرا مراروت سیاسي مي تواند مهمثامه مؤثرترين و مناسب تورين يروتوانه موراك
حل وفصل مرك

 ،معض

و محران بواك سیاسوي ،اجتموااي ،فربن وي ،اتتصوادك و

امنیت در يک جامعه ماشد نروك.)1390 :1 ،
استحكام ساخت دروني تدر

در بر نظامي ،امروزه ازجمله مراحث مهموي اسوت ووه

ميماي ت م ولین نظام مه ان توجه ويههاك داشته ماشند؛ زيورا در امعواد مختلوف سیاسوي،
اجتمااي ،فربن ي ،اتتصادك امنیتي -نظامي و زي ت محیطي تأثیر خود را نمايان مويسوازد
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و در برودام از ارصهبا اگور يوک نظوام داراك ضوعف ماشود ،وام وته موه خوار شوده و
نميتواند مهصور

م تيل در رسیدن مه ابدافش موف شوود .اگور حكوموت و نظوامي از
مرخوردار شود ،ميتواند در ارصهبواك مختلوف در سوط محوی

استحكام دروني تدر

داخلي ،منطيهاك و فراملي اثرگذار شود و مااث موفيیت نظام در داخل و میرون مويگوردد.
در خصوص نظام .ا.ا ما توجه مه ابداف و رمانداز خود و سیاست حمايت از م لمانان
و مظلومان جهان و ادم وام ت ي مه تدر باك مزرگ ،توجه مه استحكام دروني تدر

در

بمه امعاد ضرورك و الزم است .امروزه ما توجه مه م ائل مهم منطيهاك و جهوان و نفوو و
تأثیرگذارك .ا.ا در محی امنیتي خود ،تدر باك مزرگ را مر ان داشته توا موا مهانوهبواك
مختلف مه ساخت دروني تدر

.ا.ا ضرمه وارد نمايند و نرانهگیرك خود را مراك از موین

مردن مرروایت نظام و تضعیف نهادباك مؤثر در امنیت ورور مه وار گیرند؛ مر اين اساا
.ا.ا ما ن اه مه امنیت ،مورد نظر اين مياله است .ما انايت موه اينكوه

ساخت دروني تدر

امنیت داراك امعاد مختلفي است؛ محي در اين مياله مه مُعد سیاسي وه امروزه میرتر موورد
طمع دشمنان است مييردازد؛ زيرا تمروز دشمن مر ناامن وردن ورور از طري تأثیرگذارك
مر مردم است وه نمونه ان را در فتنه  88و انتخاما

شابد موديم .از انجا وه مردم يكوي از

اصليترين اروان و وانون تيويت نظام و مه ارارتي تكیوهگواه نظوام مح وو
حمايت و طرفدارك مردم از م ولین و اصل نظام ،مااث استحكام تدر
ميشود .ازاينرو ضرور

دارد ما توجه مه تأویدا

اوامل مؤثر در استحكام ساخت دروني تدر

مويشووند و

نظوام در داخول

ميام معظم ربررك مدظلهالعالي) موه مررسوي

ملي .ا.ا يرداختوه شوود؛ لوذا يكوي از ايون

اوامل امنیت سیاسي است و ما توجه مه اينكه ورورمان در مربهاك مهم و اثرگذار از تاريخ
سیاسي خود ترار دارد وه مه تعریر ايران گذار از يیچ تاريخي ميماشد؛ لذا ايون تحيیو موه
دنرال تریین استحكام ساخت دروني تدر

در مُعد امنیت ما تأوید مر مؤلفه سیاسي ان است

و سؤال اين است وه امنیت سیاسي ه تأثیرك در اسوتحكام سواخت درونوي تودر

.ا.ا

دارد .فرضیه مياله مر اين موضوع تأوید دارد وه« :امنیت سیاسي نهادمند منجر موه اسوتحكام
ساخت دروني تدر

ملي ميشود».
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 .2نوع و روش تحقيق
اين تحيی از نوع وارمردك است و مه روش توصیفي  -تحلیلوي صوور

گرفتوه و از

طري تحلیل محتوا مه تجزيه وتحلیول دادهبوا يرداختوه شوده و موه سوؤال تحيیو ياسوخ
مي دبد؛ مهارار دي ر ،اين تحيی وضع موجود را مررسي مي وند و مه توصیف مونظم و
نظامدار وضعیت فعلي ان مييردازد و ويهگي با و صفا

ان را مطالعه و در صور

لزوم

ارتراط مین متغیربا را مررسي مينمايد .در اين تحيی موا موا اسوتفاده از منوامع اسونادك و
وتامخانه اك ضمن گرداورك اط اا

و داده باك مرتر ما موضوع ،سعي در تریین رامطوه

امنیت سیاسي مردم و نيش ان در اسوتحكا م سواخت درونوي تودر

ملوي .ا.ا .داريوم؛

منووامراين جامعووه امووارك ايوون تحيیوو را اسووناد و موودارا و فرمايرووا

ميووام معظووم

ربررك مدظلهالعالي) شكل ميدبد.
 .3مباني نظري تحقيق
 .3-1پیشینه
 .1مياله اك ما انوان «نيش اتحاد ملي در استحكام مخري تدر

دروني نظام موا تأویود

مر ديدگاه ميام معظم ربررك مدظلهالعالي)»
اين مياله ما طرح اين سؤال وه نيوش اتحواد ملوي در اسوتحكام تودر

درونوي نظوام

ی ت درصدد تریین نيش اتحاد ملي در مياوم سازك استحكام دروني نظوام مووده و موا
استفاده از روش تحيی وارمردك ،توصیفي و گرداورك اسناد ،از طريو تحلیول محتوواك
فرمايرا

ميام معظم ربررك مدظلهالعوالي) مه مررسي نيش اتحواد ملوي در اسوتحكام تودر

درون نظام مييردازد.
اتحاد ملي مه اح اا بمر ت ي ملي  ،ااتماد مردم مه حكومت ،افوزايش اطمینوان
مردم مه نظام و دست اه باك اجرايي  ،متكي است  .ما توجه مه وضعیت جامعوه و تنووع
گروه باك اجتماا ي و اتوام ،دستیامي مه وحد
فراگیر است .

نیازمند مرناموه اجتموااي و فربن وي
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 .2مياله اك ما انوان «استحكام ساخت دروني نظام جمهورك اس مي در تعامل مردم و
حكومت ما رويكرد فازك»
مياله حاضر ما بدف شناسايي و اولويت مندك اوامل مؤثر مر استحكام ساخت درونوي
نظام جمهورك اس مي از طري تعامل مردم و حكومت مه رشته تحريور دراموده اسوت و
ت ش ميوند اوامل مؤثر مر تحي امنیت مردميايه را از ديدگاه اموام الوي ع) شناسوايي و
اولويتمندك نمايد.
مر اساا يافته باك اين يهوبش مي توان میان نمود ،مراك اينكه نظام ميدا جمهوورك
اس مي ايران متواند ساخت دروني خود را از طري تعامول موردم و حكوموت اسوتحكام
مخرد مايد حكومت و مردم بمواره ما بمدي ر در تعامول و ارترواط دوطرفوه مورد -مورد
ماشند وه مر اساا يافته باك يهوبش از  35اامل اولويت مندكشده ،ينی اولويت نخ وت
ارار اند از :وفادارك مردم مه نظام؛ امل مه وتا

خودا و سویره رسوولاهلل ص)؛ اسو مي

مودن حكومت؛ حروت مر محور واليت و تأمین امنیت مراك مردم .مه منظور شناخت معنوا
و مفهوم امنیت سیاسي و نيش ان در استحكام ساخت دروني تدر  ،امتدا مرورك مجوزا
مر معاني لغوك و اصط حي مفابیم امنیت سیاسوي و اسوتحكام و تودر

ملوي داريوم و

سپس در اد امه ت ش خوابیم نمود تا ما رامطه معنايي اين دو را تریین نمايیم.
 .3-2مفهومشناسي
واژه استحكام اسم مصدر ارمي موده وه مه معن ي محكوم موودن ،محكموي ،اسوتوارك،
توام و ان جام مخریدن مه واربا ميماشد و در اصل از فعل حكم گرفته شده است
 .)130 :1382راغب در مفردا

انوورك،

مي گويد :حكم و حكمه) در اصل موه معنوم منوع اسوت و

دانش را از اين جهوت حكموت موي گوينود ووه ان وان را از مودك بوا موازممدارد

مكوارم

شیرازك.)505 :1375،
از نظر ميام معظم ربررك ،فل وفه وجوودك مفهووم اسوتحكام را مايود در دو واتعیوت
ج توجوورد :نخ ت ،داایه ملت ايران مرني مر مرارزه ما ظلم جهاني استكرار جهاني)،
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« الرته اين مراك خود ملت مروا

دارد .وتتيوه يک ملوت موياي وتد ،از شوركه يربیمنوه

يربیابوك دشمن وابمه نمي وند ،المش بم يیش ميرود ،اتتصادش بوم يویش مويرود،
م ائل اجتمااي اش بم يیش مي رود ،جوانش بم اگاه مي شود ،مر روك ملت بواك دي ور
بم اثر مي گذارد ،فكرش ،دينش ،شعارش ،دنیا را فرامي گیرد .شعاربايي وه موا يوک روز
مظلومانه در اينجا سر مي داديم ،ملت ايران تنها مود ،امروز شعارباك تيريراً بمهجوايي در
دنیاك اس م شده .يک ملت ميتواند اثرگذار ماشد و ميتواند خوودش را م وتحكم ونود.
اين استحكام ادامه يیدا خوابد ورد .ما ان شاءاهلل در الوم يیرورفت مويونویم ،در اتتصواد
يیررفت مي ونیم  ،در سازندگي يیررفت مي ونیم  .اين ملت ،اين جوانان ،اين بمتبا ،اين
استيامت با  ،ورور را مثل دسته گل خوابد ساخت و انشاءاهلل ال ويي خوابد شود موراك
دنیاك اس م»  .)1390/11/26دوم ،ميامله ما مطامع و ابوداف دشومن مرنوي مور خصووص
دائمي ما نظام اس مي است .مه میان معظمله« :ااملي وه ميتواند ورور شوما را در ميامول
بر افزونطلري ،بر انحصارطلري ،بر تجاوز ،بر ماجراجوك و بر محرانسازك حفظ وند،
استحكام ساخت داخلي نظام است» .)1382/02/22
«اگر ما در سند رمانداز ...مراك ورورمان رتره اول را در مخشبواك مهوم ،حیواتي و
اساسي يیش میني ورديم :مايد مه اين رتره مرسیم...اين رتره اول مودن بم في بوا نی ت
وه م ويیم اول مرويم ،نه .مه خاطر اين است وه سرنوشت ملت با امروز موه ايون وام وته
است .اگر يک ورورك نتواند از لحاظ اتتصادك ،از لحاظ المي ،از لحاظ زيرساخت باك
يیررفت ،خودش را تأمین وند و رشد يیدا وند ،مويرحمانوه موورد تطواول تورار خوابود
گرفت .ما نمي خوابیم مورد تطاول ترار م یريم...و مه بیچ تیمتي اجازه ندبیم ايونبوا در
اتتصاد ما ،در فربنگ ما ،در سیاست ما ،در سرنوشت و ميدرا

موا دخالوت وننود ،ايون

احتیا دارد مه اينكه استحكام دروني داخلي يیدا ونیم« .)1390/05/26 »...اسوتحكام يوک
وتت در میدان جنگ است ،يک جور مروز ميوند ،يک وتت در میودان گفوت وگووك موا
دشمن است ،يک جور مروز مي وند ،شما مرینید يیغمرر در جنگبواك خوود ،انجوايي ووه
الزم مود ما ط رف خود و دشمن خود حرف مزند ،هجورك حرف مي زنود .سور توا يواك
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نيره يیامرر استحكام است :استوار ،يک ره خلل نی ت .اگر جنگ است موا شود  ،اگور
گفت وگوك است ما شد  ،اگر تعامل است ما شد  ،ما استحكام .معنايش اين نی ت ووه
حتماً ماي تي دشمن را ارام مه ولي يامال و سروو
دارد ،يک وتت بم اتتضاك سوروو

وند :نه يک وتت اتتضواك سوروو

نودارد :اموا در بموه حوال مايود در ميامول دشومن

سرسخت مود»  .) 1391/09/25مفهوم مخالفت دوم ،اتكا مه تدر باك خارجي-و ن وخه
اتتصادك ان ،توسعه مرون زا -است« .معضي خیال مي ونند اگر ما مخوابیم مه امريكا نوه)
م ويیم ،مايد مه ارويا تكیه ونیم .م ر ما وتتي در دوره جنگ ،ما امريكا ميامول مووديم ،موه
شوروك وه ما امريكا دشمن و مخالف بم مود تكیه ورديم) ،دشمني شووروك سوام در
دوره جنگ ،ومتر از امريكا در صحنه امل نرود .اگور مون و شوما موه شوراي اسوتحكام
داخلي امل ونیم -ملت وه امل ميوند -دشمن نميتواند ضرمه مزند» .)1382/05/15
در يیررفت مه سمت بدف بوا ارموانم ،مايود سواخت درونوم تودر

را اسوتحكام

مخرید؛ اساا وار اين است .ما اگر ميخوابیم اين راه را اداموه دبویم و موه ايون سومت
حروت ونیم و اين بدف با را دنرال ونیم و رم مه اين ارمانبا مدوزيم و يیش مرويم و
در ميامل اين معارضه با اي تادگم ونیم و صرر و توول را مه ووار م یوريم ،مايود سواخت
ملم را در درون ورور تيويت ونیم و استحكام مرخریم

تدر

میانا

.)1394،

قدرت دروني
مجمواه تاملیت با و توانمندكبا ك يک ملوت ووه مرخواسوته از ماوربوا ،ااتيوادا

و

ارزشباك فربن ي ،سیاسي انان موده و موجب ميشود تا حداوثر حضور تو ش و صورر
ملي را در رسیدن مه ابداف حیاتي ملي در اختیار ورور ترار دبد شاهمحمدك.)12 ،1392 ،


امنيت سياسي

مه معناك وجود دست اه سیاسي است وه در ان مردم ازادانه و مدون ترا و وحرت
متوانند مواضع سیاسي و ماورباك خوود را بر نود مخوالف دولوت ماشود در وار و
توانین موجود میان ونند و و ي ح تعرض مه دي ران را مه دلیول اموراز ايیوده سیاسوي
نداشته ماشد اخوان واظمي.)28 :1386 ،
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صاحب نظران ديدگاه باك مختلفي در رامطه ما امنیت سیاسي ارائه نموده اند وه مه طوور
خ صه شامل موارد زير است:
الف .امنیت سیاسي از نظر تیندر  ،معني و مفهوم خود را از مرخورد دولت ما توکتوک
مردم مه دست مياورد

دفتر مطالعا

و تحيیيا

امنیت سیاسي از نظر ووبن ،ارار

سیاسي وزار

ورور ايران.)1379 ،

اسوت از :ازادك امول در انجوام انوواع واربواك

مختلفي وه مي داند خواست حكومت اتتضا ميوند وارل ووبن ،میتا.)184 :
امنیت سیاسي از نظر موزان ،ناظر مر ثرا

سازماني دولت با ،سی تم بواك حكوومتي و

ايدئولوژك بايي است وه مه انبا مرروایت ميمخرد مارك موزان.)34 :1378 ،
امنیت سیاسي ،ارار

است از :حدود ازادك فرد در صوحنه سیاسوت و فيودان فروار

سیاسي مهدك منتظرتائم.)100 :1389،
امنیت سیاسي مجمواه فضا و شرايطي است وه ابوالي وروور موراك اسوتفاده از حو
مراروت در حیا

سیاسي جامعه مدان نیاز دارند وه در تالب حيووق مودني حو ريك،
سیاسي) و حيوق سیاسي ازادك رتامت انديره با

ح داوطلري ،ح اضويت در احزا
و ازادك تریین زماندار) متجلي ميشود

باشمي،1374 ،

.)169 :1

جمع مندك :مر اساا تعاريف فوق تريب مه اتفاق نظريه يردازان ،حوزه امنیت سیاسوي
را در ازادك شهروندان ما حفظ حيوق فردك انان از سوك نظام سیاسي در راسوتاك ثروا
سیاسي نظام حاوم ميدانند.


قدرت

در اصط ح جامعه شناسي تدر

ارار

است از توانايي تأثیرگذارك در رفتار دي ران

و تاملیت نفو در رفتار دي ران ،مه منظور حصول نتايی دلخوواه نواك  .)38 :1387تودر
منظر فيه سیاسي شیعه ،ارار

است از« :ايجاد حروت و دگر گووني در اشوكال مختلوف

ان ،در جهت بدايت ان ان مهسوك سعاد
تدر

از

واتعي»

سرور اخ

تي  .)47 :1390ميتوان گفوت:

ملّي مه مجمواه توانمنودك و اتتودار يوک ملوت و يوک ملوت در امعواد مختلوف

فربن ي ،اتتصادك ،سیاسي ،دفااي و تضايي اط ق ميگردد.
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تدر

قدرت ملّي

ملي در سیاست مه مجمواه توانمندك باك ارگانیكي دولت اط ق ميشوود ووه

ناشي از اوامل اتتصادك ،سیا سي ،اجتمااي و فربن ي ماشد؛ مهارار دي ر ،تودر

ملوي

مجمواه توانمندك بايي است وه مراك حصول ابداف ملي مه وار مرده مي شود .در الووم
ملي در دو حوزه داخلي و خوارجي تعريوف مويشوود .در

سیاسي مه طور معمول ،تدر
حوزه داخلي ،از تدر

ملي مراك تانون گذارك ،اجراك اودالت اجتموااي ،تنظویم روامو

اجتمااي و تأ مین امنیت امومي از طريو سوازمان بوا و نهادبواك رسومي وروور؛ نظیور
نهادباك تانون گذارك ،تضايي و اجرايي ،امنیتي و اط عرساني استفاده ميشود .در حووزه
خارجي از تدر

ملي مراك حفاظت از منافع ملي ،تأمین نیازباك ملي ،تأمین امنیت ملوي

و رفع تهديدباك مرزك و تيويت ااترار و يرستیه ملي استفاده ميونند فراسو.)2 :1392،


تدر

نوعشناسي قدرت

داراك انواع مختلف است و از حیث اثرگذارك در يديده با و فرايندباك مورون

و درون ورورك ،مي توان انواع تدر

را مه شرح زير میان ورد:

اول -قدرت علمي و فرهنگي

الم مايه تدر
اتتدار ملم و ثرو

است و مرا يک ملت ،الم وسیلها است مرا رسیدن موه

و ثرو

ملم .از منظر ربرر معظوم انيو

 ،اتتودار فربن وم؛ يعنوم از لحواظ

فربن م ،فربنگِ ورور اثرگذار ماشد و اثريذير نراشد و تهاجم فربن م مه شكل صحیحم
دفع شود...اتتدار المم ،يک اتتدار درون زا است وه مه يک ملت اتتدار مي مخرد ،درواتع
الم ،بم ميتواند اتتدار اتتصاد و سیاسم ايجاد وند ،بم ميتواند امورو و وراموت ملوم
مرا يک ملت در رم جهانیان مه وجود میاورد .يک ملت االم ،دانا و تولیدوننده الوم،
در رم جامعه مینالمللم و ان انبا طرعاً ماورامت است
ربررك مورخ  80/2/28و میانا

از خطره نماز جمعه تهوران ميوام معظوم

 87/6/5و  92/5/1در ديدار ما نخر ان جوان واساتید دانر

اتتصاد دانشيايه ،مولد تدر

فربن ي است.

اهبا) در حيیيوت،
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دوم -قدرت اقتصادى

«يک رون اتتدار ملم ،تدر

اتتصاد است؛ يعنم وروور از لحواظ اتتصواد متوانود

يول ملم خودش را تيويت وند؛ در مازاربا اتتصاد دنیا حضور تأثیرگذار داشته ماشد؛
در مهرود وضع اتتصاد ورور از امكانا

خودش استفاده وند؛ فير را در ورور ريرهون

و يا حداتل وم وند و متواند مهانوان يک ورور ثروتمند و غنوم ،در ميامول روم دنیوا،
وارايم نظام خودش را نران دبد .اين مم شود اتتدار اتتصواد  ،ووه م و والن اتتصواد
ورور موظفند اين واربا را انجام دبند .اتتدار اتتصاد بمچنین مه معنا اين اسوت ووه
در ورور ،میكار وجود نداشوته ماشود؛ اشوتغال وجوود داشوته ماشود؛ تولیود صونعتم و
وراورز در حد مطلو

ماشد؛ از منامع و معادن ورور مه نحو مهینه استفاده شوود .ايون

بم اتتدار اتتصاد است وه مخشباك گوناگون ن رت مه ان م و ولیت دارنود»
خطرهبا

در

میانوا

نماز جمعه تهران .)1380/02/28

سوم -قدرت سیاسى

تدر

سیاسي در بر جامعه اك از جاي اه ويهه اك مرخوردار است .اين نوع تدر

بم

مه داخل يک واحد سیاسي و بم مه جامعه جهاني نظور دارد ،ووه موا بموین رويكورد در
جهت حفظ منافع و مصال ورور و دفع تهديد و تهاجم خوارجي موورد اسوتعمال تورار
مي گیرد« .تدر

سیاسي را مايد تدرتي دان ت وه در يک جامعه سیاسي و سازمان يافتوه،

مراك اداره امور مملكت از تریل تانون گذارك ،اجرا و تضمین انجام صحی تصومیما

در

داخل ورور اامال مي شود و نین تدرتي مراك حفظ منافع و مصال ورور در مراودا
مینالمللي و رفع تهديد و تهاجم خارجي ضرورك است» امید زنجاني.)56 :1367 ،
چهارم -قدرت قضايي

در بر نظامم ،در بر اجتماام ،توه تضائیه حل وفصلوننده اخت فوا

و حواوموننوده

ادل در ميامل ظلم و تجاوز و ف اد و اين باست .مرا اينكه توه تضوائیه در ايون بودف
واال موف مرود ،مه دو یز احتیا دارد :يكم تدر

و اتتدار  -ووه مايود توو ماشود -
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دوم ،ااتماد؛ يعنم مردم مايد مه او ااتماد داشته ماشند .توه تضوائیه ايون دو یوز را نیواز
دارد .اتتدار توه تضائیه را ميتوان ما بمین زيرساختباك ان انم و فنم ...تأمین وورد .از
ن اه ميام معظم ربررك« ،توه تضائیه موا اسوتحكام درونوم ،موا ترمیوت و موه ووار گورفتن
ان انبا شاي ته ،فاضل ،امین و درستكار ،تو
«معیار صحت و تو

و اتتودار يیودا مويونود»

میانوا

.)90/4/6،

در توه تضائیه ان است وه ح  ،احياق و ماطل امطال شود و مودين

ترتیب ادل و انصاف و راايت ح و ضوعفاء و مظلوومین و اسوتيرار امنیوت در وروور
ممكن و محي گردد» )1373/05/23؛ منامراين اجراك تاطعانه و بوشمندانه ادالت ،يكي از
منطييترين رابكارباك و ب اتتدار نظام مه شمار ميرود .ايون تحلیول در میانوا
معظم اني

ربرور

نیز م حظه ميشود وه فرمودند« :اگر اين تاطعیوت ،يی یورك ،بوشویارك و

مي م حظ ي در اجراك ح و ادالت وجوود داشوته ماشود ،ان وتوت اتتودار نظوام مثول
خورشید ميدرخرد»

میانا

ميام معظم ربررك در ديدار ما ااضاك شوراباك تأمین سراسر ورور.)1379 ،

پنجم -قدرت دفاعي

نیروبا م ل يكم از اجزاء م یار مهم تدر
ان وتتم اين اتتدار و اين مظهر تدر

ملم وروربا مه ح ا

ممايند؛ ولوم

ملم ابمیت و ارزش مضاافم يیدا مموند وه انچه

در او مُروز مموند ،تنها اتتدارِ مه مدد و ومک س ح نراشد .س ح مهم است و مرد م ل ،
توانا دفاع است؛ اما مهمتر از س ح ،نیرو معنو و تدر
اين ان یز است وه اتتدار ملم يک ورور را مه صور

روحمِ مورد م ول اسوت.

يک اتتدار معنو و حيیيوم و

غیر تامل زوال درمي اورد .يک ملت ما داشتن مردان و جوانان م ل و سرمازان شوجاع و
رشید وه دل باك ان با ما نور ايمان روشن است و ارادهبا انبا ما تودر

و صو مت

ايمان م تحكم است ،دارا اتتدار است ووه نظیور ان را در سراسور جهوان -ملكوه در
سراسر تاريخ -ومتر ممتوان يیدا ورد .اموروز شوما در نوین و ووتم تورار داريود ...در
جمهور اس مم ايران ،نیروبا م ل  ،اظمت و امهت خود را في موه تودر

سو ح

نرووان نموومدبنوود؛ ملكووه در ونووار ان ،اتتوودار معنووو ِ انبووا وام ووته مووه نیوورو ايمووانمِ
انباست

میانا

در دانركده اف ر

امام الم ع) .)1387 /07 /28
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 .3-3چارچوب نظري
الف .امنيت سياسي از دیدگاه امام و مقام معظم رهبري

ارار

(مدظله العالي)

است از حفظ ارزشبايي بمچون ازادك ،مراروت مردم در تعیین سرنوشوت

سیاسي ،مرگزارك انتخاما
از استي ل نظام سیاسي

ازاد ،تأسیس نظام سیاسي جمهورك اس مي ايوران و حمايوت
صحیفه امام،

.)117 :4
و معارف سیاسي در جامعه ،معارف واض

امنیت سیاسي معنايش اين است وه تفكرا

و دور از نفاق و دوگونهگويي و دوگونهانديري ماشد ،معنايش ايون اسوت ووه و واني ووه
متصدك میان م ائل سیاسي مراك مردم ب تند ،ن رت مه مردم امانت مه خر دبند .معنايش
اين است وه و اني وه متصدك نوشتن و يخش وردن و منترر وردن معارف فكرك ب تند،
دروغ ن ويند ،فريب ندبند ،تيلب نكنند و در طعامي وه اليالظابر شیرين بم ب ت زبور
مخلوط نكنند؛ اين امنیت سیاسي است فرماندبي معظم ول توا.)1383 ،
ب .قدرت ملي دردیدگاه مقام معظم رهبري

در انديره دفااي امام خامنه اك

(مدظله العالي)

مدظله العالي)

تدر

ملي ارار

تدر

معنوك ،ترویب و توازن امعاد تدر

تدر

در سوط ملوي تعريوف شوده اسوت.

است از اتتدار يک ملت در امعاد مادك و معنوك .ايروان موا تأویود مور
را اينگونه توصیف مينماينود« :روك تودر

معنوك و اراده ناشي از ايمان و ان انیت تكیه ونید و ان را مهم مدانیود
 ...نظام جمهورك اس مي مر اين يايه باك تدر

میانوا

)1376/06/15

منا شد .اين نظام ،متكي مه تدر

معنوك

و متكي مه ايمان و متكي مه يايهباك م تحكم ايیده است ...ايمان احاد مردم ،ار انبا
مه خدا ،مه اولیاك خدا ،مه يیامرر ،مه خاندان يیامرر ،اين مزرگترين سرمايه و موزرگتورين
امزار و مايه تدر

مراك اين ورور است»

میانا

.)1378/08/22 ،

ج .سازوکارهاي استحکام در نگرش امام خامنهاي

(مدظله العالي)

ميامله ما تهديدا  ،مخري از ضرور باك استحكام مخش ساخت دروني نظام سیاسي
مح و

مي شود .نین فرايندك نیازمنود اگوابي اجتموااي و درا نهادمنود ن ورت موه
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موضواا

سیاسي و رابر ردك خوابد موود .تفكور سیاسوي اموام خامنوه اك مور ضورور

مراروت بمكارك جويانه موراك تحيو اتحواد ملوي شوكل گرفتوه اسوت .وحود

ملوي

زيرساخت بواك بمر وت ي اجتموااي و اسوتحكام سواخت درونوي را فورابم مويسوازد.
درحالي وه نظام سلطه ت ش دارد تا زمینه باك الزم مراك مراروت معطووف موه گ

وت

ا جتمااي در نظام سیاسي ايران را مه وجود اورد.
 .1اتحاد مردم و جريانباك سیاسي :نظام سلطه بمواره سعي ورده ما ايجاد اخت ف و
تفرته در میان دسته با و اتوام مختلف و بمچنین تنش میان جريان باك سیاسي مختلف مه
يايه باك نظام اس مي ضرمه وارد وند .ميام معظم ربررك دراين مواره مويفرمايود «دشومن
بمواره ت ش دارد ما اسوتفاده از امزاربواك فربن وي و ارترواطي يیرورفته و موا شوايعه و
دروغيراون ي میان احاد مردم تفرته و نفاق ايجاد وند ...در تضیه معود از انتخاموا
ايجاد وردند  ...اما مه دلیل اتحاد و مصیر

ترديود

مردم مه نتیجه نرسیدند».

 .2امید مه اينده و ديدك خوش مینانه و بمراه ما ااتمادمهنفس مه دور از ناامیدك :ايران
در اين رامطه مهطور صري ميفرمايند « :ازيزان من شرط اصل فعالیوت درسوت شوما در
اين جرهه جنگ نرم ،يک ن واه خووش مینانوه و امیدوارانوه اسوت ،ن ابتوان خووشمینانوه
ماشد.»...
 .3راهاندازك ورسي باك ازادانديري و نظريهيردازك :ما توجه مه اينكه رسانهباك معاند
غرمي سعي در ناوارامد جلوه دادن نظام و وارگزاران .ا.ا و بمچنین ايجاد شک و شورهه
در مورد ارزش باك دينوي را دارنود ،ازايون رو وجوود تمهیوداتي موهمنظوور تروادل اراء و
انديرهبا مراك جريانباك سیاسي ورور امرك ضرورك مه نظر مي رسد .بمچنوین ايروان
در اين زمینه ميفرمايند :مهترين زمینوه موراك ايجواد فضواك اظهوار نظور ازاد ،ت وريع در
راهاندازك ورسي باك ازادانديري در دانر اه است.
 .4اي تادگي و ادم سازش در مرامر دشومنان انيو

و نظوام اسو مي :شوايد متووان

ص مت و اي تادگي م يام معظم ربررك و ملت ايران را مر سر ارزشبا ،در مرامر فتنوهبوا،
فزون خوابيبا ،فراربا و تهديدباك دشمنان ،رمز موفيیت نظام در مهار جنگ نرم دشمن
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دان ت .ربرر معظم اني
نظام سلطه و ت ل

در اين رامطه نیز ميفرمايند :مه صراحت اا م ميونم وه ما ما

ند ورور مر جه ان مخالفیم و نخوابیم گذاشت اين نود دولوت موا

سرنوست دنیا مازك ونند.
د .شاخصها و عناصر کليدي استحکام از دیدگاه رهبري

 .1علم؛ زيربناي اقتدار :در اس م مه موضوع تعلیم و تعلم توجه زيادك شوده اسوت؛
مه گونهاك وه در تران میش از  1500مرتره واژه باك مرتر ما ايل ،معرفوت و انديروه موه
وار رفته است جعفرك يناه و میراحمدك .)105 :1391 ،بمچنین در سپهر ديدگاه باك ميوام معظوم
ربررك درماره م ائل گوناگون ورور ،توجه مه الم و ضرور

يیرورفت و رشود الموي

ورور ،مه انوان نيطه وانوني ،مه نحو مارزك خودنمايي موي ونود .از ديودگاه ايروان ،الوم
اامل تدر

است؛ الم ،در ونار و بمراه ما ايمان ،دو مؤلفوه اصولي ايجواد تودر

مي ماشند .الم ولید اصلي تمودن سوازك و رسویدن موه نيطوه مطلوو

ملوي

و بمچنوین الزموه

يیررفت بمه جانره ورور است؛ مه طورك وه از ديدگاه ايران ،ايب ماندگي الموي ،ريروه
ايبماندگي در ساير زمینهبا مح و

ميشود.

 .2اقتصاد درون زا « :در اتتصاد مياومتي تكیه مر تولید داخلي است ،مر اسوتحكام منیوه
دروني اتتصاد است .رون اتتصادك بوم ايون اسوت؛ رونو اتتصوادك موا تولیود حاصول
مي شود ،ما فعال وردن ظرفیت باك دروني ورور حاصل مي شود ،نه ما یز دي ور»
ربررك در ديدار م

میانوا

والن نظام.)1393/04/16 ،

 .3عزم راسخ مسئوالن نظام (همکاري قواي سه گانه) :مديهي است وه تووه مجريوه
تادر نخوابد مود مه تنهايي اص حا
اتداما
يا اتداما

و مهرودبواك مطلوو

را فورابم اورد و در جريوان

خود نیازمند تمهیداتي ازجمله اص ح در توانین موجود ،تدوين توانین جديود و
مازدارنده اك است وه مايد در تعامل ما ساير توا مه ان دست يامد.

 .4عزم راسخ مردم (ايجاد اجماع و اراده عمومي) :امروز نیاز موه اجمواع جودك و
اتفاق نظر در میان م والن و مردم مراك حروت در اين م یر اجتنا نايذير است و مايد ما
تدوين نيره راه و روش رسیدن مه نيطه مطلو  ،تعامل و گفوت وگوو و محوث الموي و
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وارشناسي ديدگاه با را مه بم نزديک ورد .اگر اين اجماع وجود نداشته ماشود ،بر يودر
بم مرنامه ارائه دبیم يا موانع را مررسي ونیم ،ماز مه نيطه مطلو

نخوابیم رسید.

 .5داشتن تفکر بسیج و رفتار جهادي :امام راحل و ربررك ازيز يیرورفت وروور را
مربون تفكر م یجي مي دانند ،م یارك از يیرورفت بواك وروور مربوون و موديون تفكور
م یجي است و مدون تفكر م یجي ،يیررفت حاصل نمي شود .تفكر م یی؛ يعني استحكام
ساخت داخلي تدر

و بمه مؤلفه باك تدر

نظام ناشوي از بموین تفكور م ویی اسوت.

بمچنین ترویب تفكر م یی از ن اه ميام معظم ربررك ترویروي از ايموان امیو و تو ش
مخلصانه ،گذشت و ايثار ،اي تادگي و مياومت در مرامر دشمن است وه اين يک تعريوف
جامع از م یی است .مر اساا اين خصوصیا

اتي م یی ،امام خمیني ره) فرمودند« :مون

بمواره مه خلوص و صفاك دل م یجیان غرطوه موي خوورم و از خودا موي خووابم توا موا
م یجیان محرورم فرمايد؛ راوه در اين دنیا افتخارم اين است وه خود م یجيام»
خمیني،1370 ،

موسوك

.)53 :21

 .6برخورداري از تقوا و ايمان« :نظام اس مم و جامعه اس مم ما انس روزافوزون موا
تران ،استحكام درونم يیدا مي وند و استحكام درونم ان یوز اسوت ووه جواموع را در
راه با مطلو

خودشان و مهسو مطلو با خودشان تادر مي سازد و تدر

مرخوورد

ما الشبا را مه جوامع مي دبد .مايد در درون م تحكم موود؛ ايون اسوتحكام درونوم موه
مروت انس ما تران حاصل مي شود .انس ما تران ايمان را تيويت مي وند ،توول مه خودا را
زياد مي وند ،ااتماد مه واده الهم را زياد مي وند ،ترا و خوف از مرك

مواد را در

ان ان وم مي وند ،ان ان با را تيويت روحم مي وند ،ااتمادمه نفس مي دبد ،راه با تيور
مه خدا را مرا ان ان روشن مي وند .فوايد و منافع انس ما توران در ايون مخوش ،ايونبوا
است»

میانا

ربررك در محفل انس ما تران.)1393/04/08 ،

 .7تدوين برنامه بلندمدت و جامع در تمامي بخش ها :از واژه مرنامه ريزك مفوابیمي
مانند مُعد زماني و اينده ن رك استنراط مي گردد .از سوك دي ر از انجوا ووه حرووت بواك
فربن ي جزء حروت باك الا يرتي و وند مح و

مي شوند ،رسیدن مه يک بدف و ن
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فربن ي نیاز مه بمابن ي سیاست باك ند دوره دارد .لذا مايد مه استحكام ساخت دروني
مه انوان يک طرح ملي و درازمد

ن اه ورد.

 .8تقويت اعتمادبه نفس ملي :از

ملم در مديريت ورور مه اين معناست ووه يوک

دولت و يک نظام ،مه ملت و مردم خود متكم ماش د و در م یر يیررفت از تووان داخلوي
خود مهره گیرد .ازاين رو ربرر اني

ايجاد و تيويت ااتمادمه نفس ملي را از مرخصوا

اصر امام ره) مي دانند؛ راوه در دوران طاغو  ،روح غرور و افتخار ملي ايرانیان توسو
تدر باك خارجي میرانده شده مود و نین اليا مي شد وه اسو م تودر

اوز افرينوي

مراك ملت ايران نودارد و لوذا واره اك جوز تم وک موه ال ووك سورمايه دارك غرموي يوا
مارو ی م شرق نی وت؛ اموا انيو

ايوران موا ربرورك اموام ،روح میودارك و جوري

و

ااتمادمه نفس را در ملت ايران و ساير ملت باك حتي غیرم لمان زنده ورد.
ه .آگاهي سياسي از دیدگاه رهبري مرتبط با امنيت سياسي

 .1بصیرت :مصیر

و اگابم سیاسم مهمثامه رمم است وه اگر نداشته ماشیم ،ان

دو انصر دي ر در حروت مه ما ومک نخوابند ورد .مايد سه انصر اصلم تااده
را حفظ ورد

ميام معظم ربررك در ديدار ما ط

و اساتید حوزه المیه توم و روحوانیون می وت

ورور جهان .)1368/03/22
 .2اتکاء به آراء ،اراده و آگاهى مردم :نظامم وه ماطن تو و تامل اتكوايم دارد،
نظامم است وه مرنا حيیيم تدر

-يعنم اراء و اراده و حضور مردم -در ان

تأمین شده ماشد .اگر مه نظامبواك دنیوا ن واه ونیود ،خوابیود ديود ووه غیور از
جمهور اس مم ،بیچ ورور دي ر تا ايون انودازه موه اراء و اراده و حضوور
مردم متكم نی ت و اين وسیله استحكام نظام ماست .وظیفه يكايک م والن و
مردم اين است وه حضور تو و اراده م تحكم امومم را ما تمام وجود حفظ
ونند

ميام معظم ربررك در مراسم میعت گروه وثیر

از مازاريان واصناف.)1368/04/14 ،

 .3حضور در صحنه (مشارکت سیاسي) :انتخاما  ،في يک يديده سیاسم نی ت.
انتخاما  ،مظهر حضور مردم ،مظهر احياق ح و مظهر توانوايم و اتتودار ملوم
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مرا يک ورور است .امروز در دنیا ه در ورور ما و وه در برجوا دي ور
رو اين ح ا

ممشود وه ند درصد از و انم وه ممتوان تند ري مدبنود،

در يک انتخاما

شروت وردند و ري دادند .از نظر مردم دنیوا و تحلیل وران و

سیاستگذاران االم ،ان نظامم م تحكم است وه تعداد میرتر از موردمش در
بن ام انتخاما
نظام است

يا صندوقبا میايند و ري مدبند ،ايون نروانه اسوتحكام يوک

ميام معظم ربررك میانا

در ديدار وارگزاران حی.)1378/11/26 ،

 .4پیوند مردم و مسئوالن (مردمي بودن) :از ديدگاه ربرور حكویم انيو

 ،نظوام

سیاسم جمهور اس مم مر ايمان و ايیده و دين و اواطف استوار است .ايران
دراينماره ميفرمايند :اين رامطها وه امروز موین ايون خودمت زار شوما و شوما
جوانبا در اين منطيه و در دي رِ مناط ورور وجود دارد ،اين يیوند م تحكمم
وه مین م والن و مردم در سرتاسر ورور وجود دارد ،يک یز مديع و جديد و
ممساميه و ممنظیر است .بیچجوا ايونطوور نی وت .ايون يیونود ،يوک يیونود
تعارفامیز نی ت؛ يک يیوند دينم است؛ الت دشومنم امیو انبوا موا اصول
«واليت فيیه» بمین است .اصل «واليت فيیه» ،يعنم ايجاد میلیونبا رامطه دينم
میان دلبا مردم ما محور و مروز نظام

ميام معظم ربررك میانا

در ديدار گروه وثیر از

جوانان استان اردمیل)1379/05/05 ،

امام خامنهاك مدظلهالعالي) اتتدار سیاسي را يايها از اتتدار ملم دان ته و مويفرماينود :اتتودار
سیاسم اين است وه ورور و دولت متوانند در میدان سیاسوت در دنیوا حضوور فعوال داشوته
ماشند؛ مه انبا تحمیل سیاسم نرود؛ و م نتواند مه انبا زور م ويد؛ و م نتواند در اوضواع
سیاسم انبا دخالت وند؛ و م نتواند در اوضاع داخلم ورور انبا ان رت ايوذاء دراز ونود.
اتتدار سیاسم  -وه مخرم از اتتدار ملم است  -اين است وه گروهبا و مجمواهبا سیاسم
در داخل ورور -ه انبايي وه اسم حز

و گروه دارند ،ه انبايي وه اسم گروه و حز

ندارند؛ م یار از مجمواهبا دانرجويم و روحوانم و سواير مجمواوهبوا گونواگون در
ورور ما سیاسماند؛ گر ه حزمم بم ندارند  -متوانند اگابيبواك سیاسوم و تروخیصبواك
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درست سیاسم يیدا ونند تا در مواتع الزم تادر ماشند يرت سرِ دولت ماي تند .اتتدار سیاسوم
اين است وه ملت ،يرتیران دولت و تصمیما
سیاسم است

میانا

در خطرهبا

م والن ورور ماشد .اين گوشوها از اتتودار

نماز جمعهك تهران .)1380/02/28

و .امنيت سياسي در دین مبين اسالم

 . 1امنیت سیاسي در قرآن

«تران يهوبي» در حوزه امنیت يكم از موضوااتي است وه ماي تي موورد توجوه تورار
گیرد .از ديدگاه تراني ،حكومتي مي تواند مرروایت و ميرولیت داشته ماشد وه وارگزاران
ان داراك دو صفت ايمان و امل صال ماشند .ل ذا يكي از رمووز وجوود امنیوت سیاسوي،
فيدان سخت گیرك و خرونت ورزك حكومت ما مردم و اامال ت وابل و ت وام الزم موا
انان در م تر ادالت ورزك است و اين امر مايه جذ

تلو

نظام سیاسي گرته ،انس ،الفت ،اتحاد ،بمدلي ،ثرا

و امنیت سیاسي را مه ارمغان خوابد

اورد .جذ

تلو

مردم و بم رايوي ايروان موا

نتیجه امل صال  ،ادل و ادالتيیر ي وارگزاران سیاسي است.

 اصل توحید :اين اصل ما محوريت دادن مه نظوام ب وتي و ان وجاممخروي موه شوركه
ارتراطي يديدهباك مختلف ،ان وان را از «اشوفت ي» و «يريرواني» در سوط فوردك و
جمعي ربايي مخریده و زمینه نیل مه «ارامش» و «اطمینان» سیاسي را فرابم ميسوازد.
خداوند متعال در تران وريم مه و اني وه مه خداك ي انه ااتياد داشته و خدايرسوتي را
يیره خود وردهاند و در بمه مصائب و مرك
و تيويت توان در مرخورد ما مرك

مه او اتكا دارند ،واده ارامش خواطر

را داده و اين ااتيواد را زمینوهسواز اح واا و

ايجاد امنیت دان ته است« :ياداش و اني وه ايمان اورده و مر امل صال اند ،ان اسوت
وه خدايران ايران را از تورا ربوايي مخرویده و اح واا ايمنوي موه انبوا ارزانوي
ميدارد »...سوره نور ،ايه .)55
 اصل ايمان :در سوره انعام مي فرمايد « :و اني وه ايمان يیروه سواخته و ان را موه
بیچ ستمي نیالوده اند ،مراك نین و اني ايمني و ارامش خاطر ماشد و بم ايرانند
وه راه بدايت را دريافتهاند» سوره انعام ،ايه .)82
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 اصل واليت :واليت مه معناك خاص ان مه يذيرش اصل تصدك امور م ولمین از
ناحیه خداوند متعال داللوت دارد .نانچوه در توران ووريم تصوري شوده اسوت:
« حكمراني جز از ان خداك متعال ،مراك وس دي رك نی ت» سووره يوسوف ،ايوه .)67
اين تصدك اام است و حاومیت سیاسي را نیز شوامل مويشوود .ضورور

ايلوي

تأسیس حكومت مراك تدمیر امور جامعه اس مي ،موجوب شوده توا واليوت الهوي،
رسول خدا ص) و ائمه اطهار ع) را شامل شود « :اك و اني ووه ايموان اورده ايود ،از
خدا و رسولش و اولي االمر اطاات ونید»

سوره ن

اء ،ايه  . )59ما استناد موه ايون ايوه،

فيهاك م لمان از سه نوع «واليت» در يل واليت اوام الهوي در سوط سیاسوي-
اجتمااي سخن گفتهاند« :واليت رسالت»« ،واليت امامت» و «واليت زااموت» ووه
در مورد اخیر ،فيیه جامع الرراي ما انتخا

مردم مه نیامت از اموام اصور ،تصودك

امور حكومت را اهدهدار ميشود.
 اصل سعادت :ان ان در اس م از ان حیث و ه مورد ورامت الهوي واتوع شوده ،مور
ولیه موجودا

مرترك دارد و ون اين ورامت اام و مرمول نوع مرور مويشوود،

در تک تک ان ان با معنا يافته و موضوایت دارد .خداوند متعال مويفرمايود« :بور
اينه فرزندان ادم را گرامي داشتیم و در خركي و دريوا مرنروانديم و از یزبواك
يوواویزه روزي رووان داديووم و انووان را موور م وویارك از افريوودگان خووويش مرتوورك
مخریديم»

سوره اسراء ،ايه ،)70

غرياق زندك.)54 :1387 ،

 . 2معنا و مفهوم امنیت سیاسي از منظر پیامبر مکرم اسالم
محث «سیره» تجرمیا

يیامرر اس م ص) و حضر

(ص)

الم ع) از امور اسوت ووه جنروهبوا

نظر و املم در ان ما بم يیوند دارند و تحلیل اين دوران دارا ابمیت زياد است .محوث
و مررسم احاديث در اين خصوص تامل توجه است ،زيرا نران ممدبند وه يیوامرر ص) و ائموه
معصومین در حوادث و موتعیتبا مختلوف ،وه سوخنان و ربنمودبوايم ارائوه ووردهانود.
يیامرر ص) مردم را در امور سیاسم مراروت ممداد و از نظرا

و مرنامهبا انان مهخومي مهوره
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مممرد .اين مراروتبا میزان حمايت مردم از استراته اتخا شده را ماال مرده و انوان خوود را
در تمامم مراحل سهیم ممدان تند .يیامرر اورم محرانبا را نیز ما بمفكر اصوحا
ممرساندند ،از اصحا  ،نظر ممخواستند و از توصیهبا و نظرا
مرا نمونه مه ند مورد از نظرخوابمبا ان حضر
اول ،زمانم وه يیامرر و اصحا

از اصحا

موه انجوام

انان نیز اسوتفاده موموردنود.
خود اشاره ممونیم .موورد

ونار اهبا مدر از امدن لركر م ل توريش مطلوع شودند،

يیامرر در مورد ميامله يا ادم ميامله نظر انان را جويا ممشود و مهويهه نظر انصار وه موا ايروان
تنها يیمان دفاام م ته مودند را نیز جويا ممشوند ،ان اه وه نظر اوثريت را مر ميامله موا توريش
مميامند مه نررد تن ممدبند .مورد دي ر در جنگ احد موود ووه از اصوحا ن ورت موه محول
جنگ و ب نظر وردند ،بمهيرسم در مورد اينكه ايا در مدينه ممانند و جنگ ونند يا میرون از
مدينه مه نررد ما دشمن مپردازند .مورد سوم نیز نظرخوابم در مورد نحوه نررد در جنگ خندق
يا احزا

مود وه يس از مرور

ما اصحا  ،نظر سلمان مرنم مر حفر خندق امول مومشوود.

بمچنین يیامرر در مورد نحوه مرخورد ما يهود منمتريظوه يوس از جنوگ خنودق داور را موه
سعد من معا سپردند جعفر سرحانم.)154 :1389،
 . 3معنا و مفهوم امنیت سیاسي از منظر حضرت علي(ع)

امام الي ع)« :نعمتي گواراتر از امنیت نی ت».

1

ايران مي فرمايند« :يروردگارا تو مي داني وه انچه ما انجام داده ايم ،نه مراك ايون اسوت
وه حكومتي مه دست اوريم و نه مراك اين است ووه از متواع ي وت دنیوا یوزك فورابم
نمايیم .ملكه مه خاطر اين است وه نرانه باك از مین رفته دين تو را موازگردانیم و اصو ح
را در شهر باك تو اشكار نمايیم تا مندگان ستمديده تو در امنیت تورار م یرنود»2.مور ايون
اساا امام الي

ع)

فل فه حكومت خود را مرتورارك امنیوت ،دفواع و مياملوه موا دشومنان،

حمايت از حيوق مظلومان و تأمین رفاه و اسايش جامعه مرميشمارد بمان).

 .1نهیالر غه ،خطره .131
 .2نهی الر غه ،و م 131

ووووووووووووووووووو مياله يهوبري :استحكام ساخت دروني تدر نظام .ا.ا ما ن اه امنیتي ما تأوید مر امنیت سیاسي) 315 /

امیر

در انديره سیاسي حضر

ع)

نيش حكوموت و موردم در توأمین امنیوت سیاسوي

جامعه ابمیت مه سزايي دارد و اين نيش از طريو مرواروت و حضوور فعوال سیاسوي و
اجتمااي ترلور مي يامد .حضر

الي

ع)

در دوره حكومت خود نوهتنهوا ازادك را محودود

نكرد ،ملكه ما صراحت مر گ ترش ازادك باك مرروع تأوید ورزيد .منوامراين ،ازادك بواك
سیاسي و اجتمااي توده مردم و حتي مخالفان در دوران حكومت حضر ع) مه طور وامل
راايت ميشده است .ايران در مرخورد ما سه گروه تاسطین ،ناوثین و مارتین تا زماني وه
اتدام املي الیه حكومت نكرده و دست مه شمریر نرردند ،مه ميامله مرنخواسوت .جنوگ
حضر

ما انان درواتع نواي جنگ تدافعي مراك حفظ امنیت و ثرا

جامعه مود .ولي موا

وجود اين ازادك با ،خ ترمزك وجود داشت وه برگاه مخالفان از ايون خطووط تجواوز
مي وردند حضر

مه شد

ما انان مرخورد مي ورد .ايون خطووط امنیوت ،اصوول و مرواني

اس م و حدود الهي است .منامراين ،جمع معيوله ازادك باك مرروع و امنیوت سیاسوي موا
استناد مه متون ديني ما راايت مؤلفه بايي؛ مانند راايت وامل حيوق متيامل والي و موردم،
سیاسي ،ازادك میان و ايیوده توا حود زيوادك

مرور يذيرك ،شاي ته ساالرك ،نيد تدر

تامل تحي است و بر يک مي تواند مه تيويت دي ورك وموک نمايود و بویچ تعوارض و
تضادك ما بم ندارند .جامعه امن جامعه اك تانون گرا است وه در ان توانین راايت شده و
مه صور

اادالنه اجرا مي شود و بمه مردم در مرامر ان م اوك ب تند و ربروران جامعوه

تانون يذيرترين ان ان با ماشند؛ در اين صور

است وه حيوق امنیتوي و غیرامنیتوي بموه

افراد مورد توجه ترار مي گیرد و در نتیجه امنیت سیاسي فراگیر ميشوود
 . )88-86 :1392در فرمايرا

و تصومیما

نمونه باك فراواني از ابتمام ان حضر

حضور

الوي

ع)

ارودك و بمكواران،

در دوران ووتواه حكوومتش،

مر اجراك توانون موه دور از برگونوه م حظوا

سیاسي و اجتمااي و فردك وجود دارد ،ازجمله:
( )1برابري در مقابل قانون :نامه حضر

الي

ع)

مه سهل من حنیف انصارك فرماندار

مدينه ،در سال  37بجرك :ا ن اه وه گروبي از مدينه گريخته و مه معاويوه يیوسوتند) «وَ
اَلِمُوا يَنَّ اَلنَّااَ اِنْدَنَا فِي اَلْحَ ِّ يُسْوَةٌ فَهَرَمُوا إِلَم اَلْأَثَرَةِ فَرُعْداً لَهُمْ وَ سُحْيا؛ و دان وتند ووه
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بمه مردم در نزد ما ،در ح يك انند يس مه سوك انحصارطلري گريختنود ،دور ماشوند از
رحمت ح و لعنت مر انان ماد»

نهی الر

غه ،نامه .)70

( )2برابري حاکم و مردم در داشتن حق و تکلیف :در میان حيوق الهي ،مزرگترين
ح  ،ح ربرر مر مردم و ح مردم مر ربرر است؛ ح واجري وه خداك سرحان ،مور بور
دو گروه الزم شمرده و ان را اامل يايدارك يیوند ملت و ر برور و اوز

ديون تورار داده

است .يس رایت اص ح نمي شود جز انكه زمامداران اص ح شوند و زماموداران اصو ح
نمي شوند جز ما درستكارك و رایت

نهی الر

غه ،خطره.)216 ،

( )3اجراي قانون بدون تبعیض :يكي از امورك وه حضر

امام الي ع) مه ان ابتموام

مي ورزيدند ،اجراك تانون اله ي مه معناك واتعي مود و اگر و ي مرخ ف توانون مرتكوب
املي مي شد ،مدون در نظر گرفتن موتعیت و ميام وك ،حدود الهي را اجوراء مويوورد و
بیچ واسطه و يا شفاات شفااتونندهاك را نمي يذيرفت و بمواره مه وارگزاران حكومت
اس مي نیز تأوید مر اجراك مدون ترعیض تانون داشت .ازج مله اينكه در فرمان موه مالوک
اشتر مي فرمايد « :ح و تانون را درماره و ي وه الزم است اجرا ون ،مي توجه مه اينكه ان
شخص از نزديكان مه شمار ميايد».
( )4انتخاب کارگزاران بر اساس ضابطه :حضر

الي ع) در سوال  38بجورك طوي

نامه اك مه مالک اشتر وه معروف مه اهدنامه مالک اشتر است مي فرمايد« :مراك فرمانودبي
سپاه و ي را انتخا

ون وه خیرخوابي او مراك خدا و يیامرر

ص)

و امام تو میرتر ماشد و

دامن او ياا تر ،شكیرايي او مرتر ماشد ،از و اني وه دير مه خرم ايد و اذريذير ماشود و
مر ناتوان رحمت اورد و ما تدرتمندان ،ما تدر
نكراند و ناتواني او را از حروت ماز ندارد»...
( ) 5مجريان صالح :ما وجود توانین خو

مرخوورد ونود ،دوسوتي او را موه تجواوز
نهیالر

غه ،نامه .)53

اما مودون مجريوان صوال و توانمنود،

ابداف تانون را در جامعه نميتوان تحي مخرید تا مردم از نتايی ان مهره مند شوند و
مجريان تانون ا وه مر د اشتن مهار

و دانش مايد از ايمان ،ااتياد ،وراموت نفوس و

اخ ق ح نه مرخوردار ماشند و اح اا تعهد و م ولیت مااليي در احيواق حيووق
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مردم و خدمت زارك داشته ماشند و برگز در اجراك تانون مراو

صاحران تدر

يا

تهديدونندگان نرده و جز مه ح امل نكننود و خوود توانون گراتورين افو راد جامعوه
ماشند.
ازاين رو است وه حضر

الي ع) از مه وارگیر ك مجريان مد ساميه نهي ورده انجوا ووه

مي فرمايند« :ا نَّ شَرَّ وُزَرَائِکَ مَنْ وَانَ لِلْأَشْرَارِ تَرْلَکَ وَزِيراً وَ مَنْ شَرِوَهُمْ فِي الْآثَام؛ مدترين
وزرا و اني ب تند وه وزير زمامداران مد و اشورار يویش از توو مووده انود ،و وي ووه موا
گنابكاران در واربا شروت داشته است»

نهی الر

غه ،نام .)53

 . 4معنا و مفهوم امنیت سیاسي از منظر شهید مطهري

امنیت سیاسي در جامعه اس مي مايد داراك جا مه و دافعه ماشد ،زيرا اگر مخوابد تنها
امنیت را ما تكیه مر تدر

ميام دافعه) ايجاد وند؛ امنیت ايجادشده ظابرك و ووتاهمود

است و در درازمد  ،مديريت را ما شك ت مواجه خوابد وورد ،ولوي اگور موا تكیوه مور
تدر

و نفو شخصي و ما تأثیرگذارك مر رفتار دي ران جا مه)؛ مديريت و ربررك وند؛

امنیت ايجادشده ،يايدار و مادوام خوابد مود مطهرك.)21-28 :1364 ،
مدين ترتیب ،فيدان سخت گیرك و خرونت ورزك سیاسي حكومت ما موردم و ااموال
ت ابل و ت ام الزم ما انان وه در م تر ادالت سیاسي صور
تلو

موي يوذيرد ،مايوه جوذ

مردم و بم رايي ايران ما نظام سیاسي گرته و انس ،الفت ،اتحاد و بمدلي ،ثروا

و امنیت سیاسي را مه ارمغان خوابد اورد .جذ

تلوو  ،نتیجوه امول صوال و اودل و

ادالت ورزك وارگزاران سیاسي ن رت مه مردم است.
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جدول مؤلفههاي امنیتساز و امنیتسوز در گفتمان الهي
وضعيت امن
مؤلفه اول

وضعيت ناامن
توحيد

مؤلفه اول

يذيرش اس م مايه س مت و ايجاد ايمني است.

خرو از دين و يا تضعیف مراني ااتيادك ان موه موروز

مؤلفه دوم

ناامني مراك فرد و جامعه ومک مي وند.

ايمان مراك فرد ارامش ،مراك جامعه وفاق و مراك جهوان

مؤلفه دوم

اس م وحد

مياورد.

ايمان

مؤلفه سوم
انتخا

ضعف ايمان مه مروز مي ثراتي در درون فرد و در شوركه
روام م لمانان منجر ميشود.

ر برران صال و تنظیم رامطه ان بوا موا موردم موه

صیانت جامعه و تولید رضايت منجر ميشود.

ضعف در مديريت تدر
واليت

مؤلفه هارم

مؤلفه سوم
مه تضعیف تدر

امنیت ان اني از طري اولويوتمخرو ي ارزش ان وان مور

ميشود.

تدر  ،در مكتب اس م تأمین و تأيید ميشود.

مؤلفه هارم

سعادت

مؤلفه ينجم

تأمین امنیت مردم از طري بدايت ربرران م ولیتيذير
و دل وز

هدايت

و ادم جلب رضوايت موردم

و افزايش اسیبيذيرك جامعه منجور

ارجحیت مخریدن مه تدر  ،منجر مه حاومیت ن رش
امنیتي خوابد شد.

سلري در معادال
مؤلفه ينجم

مي م ولیتي در ميامل حيووق موردم توسو موديران و
ربرران خودوام.

اتتراا :غراياق زندك )86 :1392 ،و افتخارك)142 :1391 ،

ز .امنيت سياسي در غرب

تا اواس دبه  ، 1960امنیت سیاسي را اصوالً استمرار انواع خاصي از نظام سیاسوي يوا
تداوم انبا تعريف مي وردند .لیپ ت در وتا

«ان وان سیاسوي» نظوامبوايي را ووه داراك

حكومت دمووراتیک م تمر مودهاند يا در طول سالبواك معینوي از حكوموت توتوالیتر)
امنیت و يايدارك داشتهاند« ،ايمن و ماثرا » تلمداد ميوند و انبايي را ووه موین ايون دو
حالت در نوسان مودهاند« ،ناامن و ميثرا » معرفي ميوند
ما ظهور مطالعا

لی

پت.)64-74 :19 ،

نظرك درماره امنیوت ملوي در دبوه  ، 1960امكوان طورح امنیوت در

ار و باك انديره و تفكر حوزه امنیت سیاسي نیز فرابم شد .رخش بواك نظورك و
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المي در تلمرو نظريه باك سیاسي و الم سیاست در دبه  1960م .مازگروتي دومواره موه
دولت و مرجعیت ان را در توسعه جوامع در يي داشت ووه اثوار توألیفي زيوادك در ايون
زمینه يديدار شد .در مخري از الم سیاست ،يعنوي تلمورو امنیوت يهوبوي نیوز موا شوابد
يیدايش مطالعا

جديدك در ما

امنیت سیاسي ب تیم وه موراك نخ وتین موار مطالعوا

مرموط مه امنیت سیاسي را از دايره تنگ م ائل رابرردك نظامي خار ساخت و موامي در
امعاد نظرك و روشي امنیت يهوبي گرود .از اين رب ذر مود وه امنیت يهوبوي ن ورتي موا
انديره امنیت سیاسي مرترار ورد اردواني و شاورك . )69 :1388،در بمین دوران و اوائول دبوه
 1970نخ تین مار موزان در وتا

«مردم ،دولت با و براا» اصط ح يوا مفهووم «امنیوت

سیاسي» را مطرح و در ار و

منط جديد ،امنیت را در درجه اول در تلمورو دولوت

ترسیم مي نمايد  .اين ادااك وك در م یر ماز وردن و ترري امعاد و ات ام امنیت در طول
وتا

مهطور ضمني تأيید مي شود .از نظر وك امنیت جوامع مه ينی دسته تي یم مي شوود:

«امنیت سیاسي ناظر مر امنیت ،يايدارك و ثرا

سازماني دولت با ،سی تم باك حكوومتي و

ايدئولوژك بايي وه مه ان با مرروایت ميمخرند» موزان.)34 :1378 ،
بمچنین از نظر مارك موزان امنیت جوامع مررك مه ينی دسته امنیت نظوامي ،سیاسوي،
اتتصادك ،اجتمااي و زي ت محیطي تي یم مي گردد وه الرته سخت مه يكدي ر مرتر انود
بمان ) .ما توجه مه م له مزرگتر موزا ن در اين وتا  ،يعني مطالعه نظورك امنیوت ملوي،
وك مه درستي مر ابمیت و مرج ت ي امنیت سیاسي در محی امنیت ملوي ان روت نهواد؛
زيرا وك اداا ميوند وه دولت نيش مزرگي در جوامع جديد در بمه امعواد موهخصووص
مُعد امنیت سیاسي و ب ورده است افتخارك و نصرك.)105-107 :1383 ،
رابرت ماندل ،نیز در وتا

معروف « هره متغیر امنیوت ملوي» تي ویم منودك دي ورك

داشته و از اناصر امنیت ملي نام مرده است .مفروض ماندل س وت شودن ارووان اصولي
دولت مدرن و در اوض ،ظهور جهاني شدن و در رسیدن دوراني يیشمینينايذير است وه
در ان سهم مازي ران فراملي و فروملي افزايش يافته ،منط امل شركه اك شده و فنواورك
جنگ ،دگرگوني جدك يافته است ماندل )17 :1379 ،وه اين وضع ،نظريوهيوردازك جديود را
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ضرورك مي سازد .اناصر امنیت ملي ماندل شامل امنیت نظامي ،اتتصادك ،منامع ،محیطوي
 ،سیاسي و فربن ي ميشود بمان.)77 :
 .6امنیت سیاسي در ايران د ر سده معاصر و پس از پیروزي انقالب اسالمي

سپهر سیاست در ايران در سده معاصر مهشد

غرارالوده و يرامهام موده اسوت .موهويوهه از

نهضت ناتمام مرروطیت مه معود ،غلظوت غروار در جوو سیاسوي ايوران میروتر شود و امكوان
ترخیص و تمايز میان جريانباك سیاسي را دشوارتر ورد .جريوانبواك سیاسوي موا مضوامین
نوخوابي تجدد) ،مليگرايي ،جمهوركخوابي ،اودالتطلروي و موردمگرايوي يكوي يوس از
دي رك يواك موه میودان سیاسوت يورت طم ايوران مويگذاشوتند ،بیجوانبوا و موو بوايي را
مرميان یختند ،ن اهبايي را متوجه خويش ميساختند و از تعامل مجمواه انبوا موا حاومیوت
داخلي و تدر باك خارجي ،شكل و شمايل سیاست ايران يديد ميامد صفار برندك.)9 :1391 ،
گندم نمايي و جوفروشي در يک روند صدساله تروديل موه انراشوت تجوار

منفوي در

تاريخ معاصر ما شده است .مه اين معنا وه مه ويهه در میان ن ول جووان و ا توهمنود موه
سیاست ،معموالً يس از يک دوره سیاست زدگي مه سیاست گريزك و مي تفواوتي انجامیوده
است .اين سیكل معیو

سیاسي بمواره در سده اخیر تواريخ موا تكورار شوده و لطموا

مزرگي مه ورور زده است .در اين تجرمه تاريخي ،سیاست مه ديوارك ملنود فراتور از افو
ديد افكار امومي ترریه مي شود .غرارالودگي ،ملند وردن تاملوباك غل انداز و مور هوره
زدن صورتک با و نيا باك خ ف واتع و درنهايت ادم دتت در تي یم مندك تطببواك
سیاسي ،بمه ان یزك است وه معماگون ي و رازالودگي سیاست در تاريخ معاصر ايران
را يديد اورده است.
بمچنان ان تاملوباك گوناگون و خوش رنگ و نما در مازار سیاست ما غوغا ميوننود.
ونه مي توان از سیاست رازگرايي ورد و ان را از معماگون ي خار سواخت ن ورت
بر يک از جريان باك سیاسي ما دي ران در يس وش وتوا باك سطحي ودام است ان با
در سنت تاريخي يکصد ساله

ونه ما يكدي ر تعامل يا تيامل وورده و خوود دسوتخوش
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ودام تحول و تطور يا تناتض و مي ثراتي و التياط شده اند بر يک از اين جريانبا يودر
ملي گرايانه يا ضدملي ،نوخوابانه يا مرتجع و يیراسته يا التياطي سیر وردهاند
يس از اني

اس مي وه خود يک م ا و تراز مزرگ مراك مازشناسي و تي یم مندك

جريان باك سیاسي مود ،ابمیت شفافیت سیاسي دو ندان شد؛ اموا موعاألسوف در مرخوي
مياطع مه ويهه در دبه اخیر ،مرخي جريان با مویش از انكوه فضواك سیاسوي را موه سومت
شفافیت و صراحت سوق دبند ،میل مه امهوام و ايهوام وردنود و ره موه تنواتض سوپردند،
موضواي وه در وضعیت حاد خود مه نفاق مي انجامد .اونون يرسش اين است ووه ايوا از
يس مجادال

روحیه سووز و تي ویم منودك بواك ووممايوه جعلوي نظیور و  -راسوت،

اص ح طلب -محافظه ووار ،میوان رو -تنودرو ،دمووورا  -اتتودارگرا) موي تووان واتعیوت
جريان با و تطب مندك باك سیاسي را ديد ايا مي توان نيش افرينان دوره باك تیوره و توار
سیاست در ايران را نان شناخت وه دوران روشنايي را مدون رون موازار «نياموداران» و
«ومفروشان» ارمغان اورد بمان.)11 :
 .4تحليل یافتهها
تحلیل داده با مر اساا نتیجه گیرك حاصل از شناخت مؤلفوه بوا و نروانهبواك اصولي
تدر

سیاسي معنا يیدا ميوند.
مر اساا نتیجه گیر ك حاصله از روش تحلیل محتوا ،مراروت گ وترده و بموهجانروه

مراك اين يهوبش مه انوان محصول يردازش و تحلیل مه دست امود و در فراينود تحلیول
نرانه باك واروردك موضوااتي ،بمانند امنیوت ،مرواروت  ،تودر

و نهادمنودك سیاسوي

تریین گرديد وه بر يک از اين نرانه با مي تواند اثار تعیین وننده اك مر فراينودباك مرمووط
مه استحكام ساخت دروني تدر

مه جا گذارد.

يكي از مؤلفهبا و نرانهباك اصلي اتتودار موردم در جمهوورك اسو مي ايوران ،تودر
معنوك است وه نرأ گرفته از تران وريم و متون فيوه اسوت ووه در انديروه دفوااي ميوام
معظم ربررك مدظلهالعوالي) تجلي يیدا ورده و معظمله تدر

ملي و اتتدار يک ملت را در امعواد
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مادك و معنوك ما تأوید مر تدر

معنوك و متكي مه ايمان و يايهباك م تحكم ايیده ،ار

مردم مه خدا ،مه اولیاك خدا و مه يیامرر ميدانند و خاندان يیامرر ص) را موزرگتورين اموزار و
مايه تدر
تدر

مراك ورور ميدانند و در امعاد مختلف تدر ؛ يعني تدر

اتتصادك ،تدر

سیاسي ،تدر

تضايي و تدر

الموي و فربن وي،

دفااي ا وه مر جنرهباك مادك وه

اين امعاد بر ميدار در يک ورور داراك ريره و ام داخلي ماشند و متكي مه خوود ماشوند
تأثیرگذارك انبا مر امنیت ماالست ،از جنرهباك معنوك بم؛ يعني متكي مه ايموان موه خودا،
ااتماد مه نفس و يیروك از اولیواء خودا؛ يعنوي ولويفيیوه زموان و اسوتفاده از تاملیوتبوا و
ظرفیتباك مومي در استحكام تدر

دروني ورور و اتتودار و افوزايش امنیوت ملوي داراك

جاي ابي مهم است وه يكي از مؤلفهباك امنیت ملي ،امنیت سیاسي است.
امنیت سیاسي مردم داراك امعاد مختلفي ميماشد وه حفظ ارزشبايي بمچوون ازادك،
و گوروهبواك

شروت در انتخاما  ،رابپیماييبا ،نر ت باك سیاسي و شروت در احزا

سیاسي از نمونه اين فعالیتبا ميماشد  ،میزان امنیت سیاسي مردم بر ه گ تردهتر ماشود،
يايهباك تدر

ملي م تحكم تر مي شوود  .انيو

اسو مي ايوران مردمويتورين انيو

صور گرفته در دوران خود ميماشد  .مردم ايران از امتدا در شكلدبي اين اني

حضور

داشتند و معد از يیروزك نیز مدل حاومیتي مه رفراندوم گذاشته شد.
امنیووت سیاسووي مووردم از بمووان امتوودا موجووب شووكلگیورك احووزا

و نر ووتبووا و

فعالیتبا ك مختلف سیاسي گرديد و مردم مرخ ف نظام حكومتي ترل ،خود را در ارووان
حاومیت و انتخا

وارگزاران تأثیرگذار ديدند؛ ازايون رو ان یوزه و رغروت احواد جامعوه

ن رت مه فعالیت با و مراروت باك سیاسي افزايش يافت .بمانطور وه در ايون يوهوبش
انوان شد؛ امنیت سیاسي مردم در بر نظام سیاسي ،مهم تورين ارووان تودر

در ان نظوام

مي ماشد؛ راوه ب ر ه مردم خود را در فرايند سیاسي ورور سهیم مدانند ،در مواجهوه موا
مرك

و معض

و ن سیاسي ،اتتصادك و اجتمااي درا مهترك از م وائل يویشرو

خوابند داشت .اح اا م ولیت ن رت موه م وائل و اتفاتوا
شكیرايي مردم را افزايش خوابد داد.

جامعوه ،روحیوه صورر و
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تجرمه برت سال جنگ تحمیلي و مياومت مثال زدني مردم ايران ما وجود سختترين
و سن ینترين تحريمبا  ،حمايت و مياومت مردم در موه رسومیت شوناخته شودن انورژك
ب ته اك و ندين مورد دي ر ازجمله مصادي مارز تدر

ملي .ا.ا موي ماشود .دشومنان

جمهورك اس مي ايران در طول ندين سال ،بمواره مه طورق مختلوف سوعي در ايجواد
تزلزل در يايه باك نظام جمهورك اس مي ايران داشتند؛ ايجاد تفرته و دودست ي در میوان
اتوام و گروه باك مردم از طري رسانه باك جمعي و الياك اين تفكر ووه موردم در تعیوین
سیاستبا ك ولي نظام و انتخا

وارگزاران نيري ندارند.

تحلیل فرايندباك تدر ساز مر اساا امنیت سیاسي نیازمند ايجاد نهادباك ماثروا

و

ن رتاً يايدار است .ايجاد تركیک در ارووان و ابوداف اصولي نظوام .ا.ا ،نفوو در مدنوه
سیاسي نظام و ووارگزاران حكوومتي ،ايجواد موي ااتموادك و اليواك ناوارامودك نظوام ،از
مهم ترين رويكردباك نظام سلطه در جهت نفو و تزلزل يايهبواك نظوام .ا.ا موي ماشود.
رويكردباك جمهورك اس مي ايران در جهت مياملوه موا نفوو و تأثیرگوذارك دشومن در
میزان امنیت سیاسي مردم داراك جنرهباك مختلفي ميماشد.
اگاه ساز ك مردم ن رت مه ابمیت و نيش مراروت انان در فعالیتباك سیاسي مه ويهه
انتخاما

شورابا ،مجلس و رياست جمهورك - ،راوه اگابي باك امومي نيوش م ویار

مهمي در توسعه مراروت مردمي دارد -ايجاد حس ااتماد از طريو موديريت درسوت و
ياسخ ويي مه مردم ،سامان مخریدن مه م ائل اجتمااي ،اتتصاد ك و معیرت مردم جامعه،
توجه مه خواستهبا و نیازبا و سعي در حل معض

ورور موي توانود ان یوزه امنیوت در

م ائل سیاسي و حس م ولیت يذيرك را در افراد افزايش دبد و يیوند مردم و م و ولین
را م تحكم وند وه اين امر مر اح اا امنیت سیاسي ميافزايد.
ما توجه مه مدل مفهومي يل مي توان نيش امنیت سیاسي در استحكام ساخت تودر
ملي را مورد توجه ترار داد .در مدل مفهومي موي تووان نروان ان مرمووط موه ازادكبواك
سیاسي ،مراروت اامه مردم ،تأمین حيوق تانوني ،تضمین حيوق مدني و رضايتمنودك،
اگاه سازك ،نهادسازك و ونترل ادراا را مه انوان زيرمناك فرايندك دان ت وه زمینوه بواك
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الزم مراك اتتدار را مه وجود مي اورد .اتتدار مه مفهوم تدر

مرروع و ماثروا

مح وو

شده وه در فرايند امنیت سیاسي حاصل ميگردد.
تفکر م یجي و رفتار جهادك
مرخوردارك از تقوا و ايمان

استحكام ساخت قدرت دروني نظام
جمهوري اسالمي ايران
(از ديدگاه مقام معظم رهبري)

عناصر هميشگي

عناصر فصلي قدرت

سياسي

عزم راسخ مسئوالن نظام
عزم راسخ مردم

امنيت سياسي

اجتماعي

آزاديهاي سياسي

فرهنگي

مشارکت عامه مردم

اقتصادي

تأمين حقوق قانوني
تضمين حقوق مدني

دفاعي

تقويت

عنصر فصلي امنيت

...

اعتمادبه نفس ملي
مدل مفهومي پژوهش

برنامه بلندمدت و جامع
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 .5نتيجهگيري و پيشنهادات
الف) نتیجهگیري
ج تارك مر تاريخچه امنیت سیاسي در جوامع غرموي و اسو مي موا اطوف موه اينكوه
گذشته راغ راه اينده مح و

مي گردد  ،منجور موه ارتيواء افو میونش ،دانوش و مونش

تصمیمسازان و تصمیم گیرندگان حوزه امنیت سیاسي گرديده و انان را مراك مهره گیرك از
فرصتباك تجرمي گذشته اام از موفيیتبا و يا شك تبا مصممتر مينمايد.
ما اطف مه موارد ورشده مايد ا اان نمود وه داللت بوا سیاسوم مفهووم امنیوت در
تران ،ندان تفاوتي ما مفهوم اام ان ندارد  ،يعنم اينجا بم داللت مر ادم خوف و امنیت
در حوزه فعالیتباك سیاسي دارد؛ اما مفهوم ان ،صرغها خاص مم يامد راوه مرتنم مور
تحي ارامش طمأنینه) در بمه امور است وه ما امراز وجود سیاسم در جامعه اسو مي
مرتر است .اين ارامش و امنیت ما دو امر مهبميیوسته و يكپار ه تحي مميامد.
 ايجاد توازن میان و م وه تدر

مرروع را در دست دارد و میان و وي ووه موه

موجب اصل اط اات از حاوم در معروف مه تدر

او گوردن مومنهود .موه ايون

ترتیب  ،نظام سیاسم تنها مرا اامال حيوق حاومان نممووشد ،ملكوه در بموان
حال مه حيوق ملت نیز ملتزم و متعهد است.
 تضمین ارامش و امنیت و تدر

مور رويوارويم موا حووادث ناگهواني مترتروه و

غیرمترتره ،مم انكه اين امر موجب بیچ گونه ناارامم و اضطرامم در اوضاع حاوم
در جامعه سیاسم شود؛ يعنم تضمین امنیت و امادگم مرا اوضاع ناگهانم نرايد
منجر مه وابش دامنه امنیت و ارامش مردم شود .مه طورولي امنیت سیاسي زماني
مي تواند مرترار گردد وه ادالت در جامعه مرترار گردد .الرته ،ادالت ما ولیه امعاد
امنیت در تعامل است ولكن اجوراك اودالت توسو ووارگزاران سیاسوي مااوث
تعادل ثرا

استيامت و يايدارك و امنیت نظام سیاسي خوابد گرديد.

يیامرر مكرم اس م

ص)

تحي امنیت سیاسوي در جامعوه را حضوور گ وترده موردم در

مناسرت باك مختلف تلمداد نموده و از افكار و انديرهباك شهروندان مراك حل محرانبا
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و م ولیتيذير ك انان در ترال رويدادبا و روندباك سیاسي جامعه مهخومي استفاده ورده
و نتايی مثرتي را نیز از اينگونه رفتار سیاسي خود ميگرفتند.
منامراين ،يكي از مؤلفه باك ايجاد جامعه امن و ضامطه مند ،صویانت و اجوراك صوحی
توانین است ،ازاين رو توه مجريه در ساختار حكومت با ابمیتي ويهه دارد و دولت با مايد
توانین را مه صورتي دتی اجرا ونند و موراك منوافع شخصوي و جنواحي خوود ،توانون را
خدشه دار نكنند و ما حاومیت تانون و اجراك اادالنه ان ،جان و موال افوراد جامعوه را از
تجاوز متجاوزان صیانت ورده و اد الت اجتمااي را تحي مخرند.
مراد از امنیت سیاسي ،اطمینان شهروندان مه احياق حيوتران از سووك دولوت اسوت.
افراد جامعه بن امي وه از امنیت شخصي ،امومي و اجتمااي شان از جانب دولت اطمینان
حاصل ونند ،مه امنیت سیاسي دست يافته اند .امنیت سیاسي مه ثروا

سوازماني ورووربا،

نظام باك دولت و ايدئولوژك بايي وه مه دولت با و حكوموت بوا مروروایت موي مخرود،
مرمي گردد  .اين امر زماني تأمین مي شود وه افراد ،جودا از تفواو بواك زمواني ،فربن وي،
تومي ،مذبري و نهادك ،مه صور

مرامر در حمايوت توانون تورار گیرنود و در تضواو

و

اجراك تانون نیز اين مرامرك لحاظ شود.
ب) پیشنهاد
استحكام ساخت دروني تودر
ورورباك اني مي و م تيل مح و

و امنیوت سیاسوي در زموره موضووع بواك رابروردك
ميشود  .در شرايطي وه رويارويي استكرار موا نظوام

.ا.ا در امعاد مختلف سیاسي ،اجتمااي ،اتتصادك و فربن ي موهصوور
شده است و دشمن درصدد س ت وردن اراده مردم و ايجاد شكاف و گ
و م ولین و تضعیف رون اساسي تدر

جودك و النوي
ت مین موردم

در نظام .ا.ا؛ يعني مي تفاوتي مردم ن ورت موه

سرنوشت ورور و خود و از مین مردن اتتدار است ،استحكام دروني تدر

ما ن اه امنیت

سیاسي ضرور ك است ،لذا ما توجه مه يافتهباك تحيی  ،اوامل مؤ ثر در اسوتحكام درونوي
تدر

و امنیت سیاسي ،توجه اساسي و بمهجانره از سوك ولیه اترار جامعه موهخصووص
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م ولین ردهباك مختلف مديريتي مه شواخصبوا و اناصور ولیودك موورد نظور در محوث
استحكاممخري مه نظام ميدا جمهورك اس مي ايران ،ازجمله موضواا
وه موجرا

الوم و فنواورك

ايجاد اتتدار يايدار را در يوي دارد) ،اتتصواد درونزا ،توجوه موه داشوتن تفكور

م یجي و رفتار جهادك ،لزوم مرخوردارك از تيوا و ايمان ،ضرور

توجه مه ايجاد اجماع و

اراده امومي ،بمكارك تواك سه گانه و درنهايت تدوين مرنامه ملندمد
مخشبا ميتواند منجر مه ثمرمخري ووتاهمد
ورور مه سمت رابرردكسازك اتداما

و جامع در تموامي

و میانمد  ،در ولیه سوطوح و مخوشبواك

بدفمند در ملندمود

شوده و موه اسوتحكاممخروي

بر ه میرتر يايه باك م تحكم نظام ميدا جمهورك اسو مي ايوران تحوت زااموت ميوام
اظماك واليت منجر شود .مايد توجه داشت وه اتدام در راسوتاك تيويوت سواخت درونوي
ورور ماي تي ما در نظر گرفتن تمام جوانب م له ماشد و ووشش در اين راستا در صورتي
مه نتیجه خوابد رسید وه ما بمكارك و بمدلي بمه احاد ملت و م و والن صوور

يوذيرد

وه اين مهم مدون راايت حيوقباك مرروع فردك و گروبي موهخصووص در حووزهبواك
سیاسي و وجود امنیت در بمه حوزهبا مهخصوص امنیت سیاسوي افوراد و گروبوا ميودور
نخوابد مود م ر اين وه بم ي ما ازم جدك در اين وادك تودم مردارنود توا تأویودا
معظم ربررك مرني مر اينكه يیررفت مطلو

ميوام

ورور در شوراي ونووني ماي وتي موا در نظور

گرفتن معیارباك ويهه جمهورك اس مي و حرف نو اس م در زمینوهبواك اخو ق ،معرفوت
الهي ،امنیت و ...ماشد ،محي گردد .در اين راستا الزم است مووارد زيور در جامعوه توسو
م ولین مورد توجه و اتدام ترار گیرد:
 .1حفظ ارزشبايي بمچون ازادك ،مراروت موردم در تعیوین سرنوشوت ،مرگوزارك
انتخاما

ازاد ،خدمت مه مردم و مرادران ديني

 .2افزايش اگابي سیاسي و مصیر

مردم مراك حضور فعال در صحنهبا و مرواروت

سیاسي و دادن امید مه اينده
 .3تيويت روح ايمان و امل صال و واليتيذير ك وه اصل تصدك امور م ولمین از
طرف خداوند مه يیامرر و ائمه و درنهايت واليتفيیوه اسوت ووه ايون امور مااوث
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ارامش مخش مردم و تيويت وننده توان مرخوورد موا مروك

و اح واا امنیوت

ميشود.
 .4حفظ اتتدار توه تضائیه در حل وفصل اخت فا

و حاوم وننده ادل در ميامل ظلم،

تجاوز ،ف اد و اجراك تانون مدون ترعویض و مرامورك م و ولین و موردم در مرامور
تانون
.5

اي تادگي و ادم سازش در مرامر دشمنان اني
در ميامله ما دشمن و توجه مه تدر
وه مايه تدر

و ثرو

اس مي و ماال مردن از

موردم

در بمه امعاد وه منرأ بمه ان با الوم اسوت

ميشود و توجه جدك مه االم يرورك و انتخوا

مر اساا الم و تيوا و مر ضووام ووه مااوث افوزايش تودر

م و ولین

سیاسوي و جامعوه

سیاسي سازمان يافته ،مراك اداره امور مملكت از تریل تانون گذارك اجرا و نظوار
و ونترل ميشود و اين فرايند در استحكام دروني تدر

م یار مؤثر است.

 - .6تيويت روح و تفكر م یجي و رفتار جهادك و ااتمادمه نفوس ملوي در جامعوه از
طري امل اني مي م ولین
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