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Abstract 

Achieving security is the objective of intellectuals and is an individual and 
collective desire. The objective of this essay is "the idea of security in the statement 
of the second step of the revolution" and we have attempted to address the issue of 
how and in what dimensions the concept of security has been incorporated in the 
statement of the second step of the revolution. In the current research, text-based 
content analysis approach has been employed to gather and evaluate data. Findings 
demonstrate that the people's pessimism about the future of the system, the 
authorities' detachment from revolutionary asceticism and economic purity, etc. are 
among the security disadvantages of the holy system of the Islamic Republic of Iran. 
The topics that have been stressed as a security strategy are: the employment of 
popular institutions in soft warfare, resisting anti-spiritual measures, maintaining the 
legitimacy of the system, battling corruption, chastity of managers and sustaining 
revolutionary principles. The dominating discourse of the "positive" statement is 
software and with focus on controlling the will of the people, enhancing the capacity 
to react and soft management, but the use of "negative" language commensurate 
with the serious threats of the opponent is also on the agenda. 
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 زاده دکتر رشید خلف

 دکتر اصغر افتخاری
 01/12/0011تاریخ دریافت: 

 31/01/0011تاریخ پذیرش: 

 چکیده
 نوشیتار  ایین  هید   باشید   مورد نظر اندیشمندان و از نیازهای فردی و اجتماعی میی دستیابی به امنیت 

 که مفهوم امنیت است و سعی شده به این سؤال پاسخ داده شودبیانیه گام دوم انقالب  شناسی امنیت در مفهوم

و  گیردووری  پژوهش پیش رو بیرای  در بیانیه گام دوم انقالب چگونه و در چه ابعادی مطرح شده است؟ در
دهد، مأیوس  می نشان پژوهشهای  است  یافته شده استفاده محور متن محتوای تحلیل روش ازها  داده تحلیل

هیای امنیتیی نظیام     ده نظام، دوری مسئولین از زهد انقالبی، طهارت اقتصادی و    از وسیی  شدن مردم از وین
مقدس ج ا ا است  مواردی که به عنوان راهبرد امنیتی مورد تأکید قرار گرفته عبارتنید  اسیتفاده از نهادهیای    

ه بیا فسیاد، پاکدسیتی    مردمی در جنگ نرم، مقابله با اقدامات ضد معنویت، مراقبت از مشروعیت نظام، مبارز
افزاری، با تأکید بر میدیریت   های انقالبی است گفتمان غال  بیانیه ایجابی، از جنس نرم مدیران، حفظ ارزش

گیری از گفتمان سیلبی متناسی  بیا     خواسته مردم، باال بردن توان پاسخ گویی و مدیریت نرم بوده لیکن بهره
 تهدیدات سخت دشمن نیز در دستور کار است 

 

 انقالب اسالمی ایران، امنیت، بیانیه گام دومها:  دواژهکلی

  

 

  نویسنده مسئول( واحد علوم تحقیقات تهرانجغرافیای سیاسی ی ادکتر( 

   )استاد دانشگاه امام صادق)ع 



 0011بهار و تابستان ، 32هم، شمارة یازدسال ری فرهنگی انقالب اسالمی، پژوهشی پاسدا -دوفصلنامة علمی

031 

 مقدمه. 0
قیدر ناشیناخته   هیای   نعمیت  ءامنیت در کنار سالمتی و صیحت جیز   )ص(در کالم پیامبر اسالم

امنییت در شیرایک کنیونی بیه لحیاال تحیوالت       (  210 :0232 مکارم شییرازی، ) تلقی گردیده است 

اساسیی شیده اسیت  امنییت     هیای   ابعیاد جدیید و پیدییدگی   پیدایش ساز  علمی و تکنولوژیکی زمینه

فردی، امنیت اجتماعی، امنیت قضایی، امنیت شغلی، امنیت اخالقیی، امنییت سیاسیی و امنییت ملیی      

   اولین انتظیار میردم از حاکمییت تیأمین امنییت اسیت لیذا       دنرو می مختلف امنیت به شمارهای  گونه

 مقیام معظیم رهبیری    باشید   میی  ومیات امنییت پاییدار   تقویت گفتمان امنیت اسالمی در کشور از ملز

فرمایند شرط حرکت یک ملت رو به پیشرفت در درجه اول امنیت است و مسییر صیعود بیه قلیه      می

(  01/3/0215دییدار بیا سیفرا در خیارج از کشیور،      ) پیشرفت افتخارات کشور از پل امنییت اسیت   

 افراد جامعه است پس از ون است که نظامنخستین و مهم ترین هد  هر نظام سیاسی، تأمین امنیت 

تواند برای تأمین اهدا  دیگر قدم بردارد  بر همین اساس تحلیل امنیت در موضوعات و مسیالل   می

باشد بنیابراین هید  اصیلی     می داخلی و خارجی در دو حوزه گفتمان ایجابی و سلبی حالز اهمیت

انیه گام دوم انقالب بر اساس کدام گفتمیان  پژوهش بر این محور استوار است که مقوله امنیت در بی

ونده که اهمیت واکاوی مفهیوم امنییت در   امنیتی بوده و با چه ابعادی مورد تأکید قرار گرفته است  

کالبد شکافی مفهوم امنیت در به روزترین سند باالدستی کشور برای دهد،  می بیانه گام دوم را نشان

توانید   میی  تواند مفید باشد  توجه به مفهوم امنییت در بیانییه   می جامعه علمی و امنیتی کشور است که

امنیتیی بیرای تعییین راهبردهیای سیازمانی باشید  امیا ن یرداختن بیه ایین گونیه            هیای   راهنمای سیامانه 

گیردد  و   میی  باعث ایجاد ضعف در گفتمان امنیت اسالمی و ادبیات بومی مفهوم امنییت ها  پژوهش

نییه گیام دوم را از حالییت عملییاتی و کیاربردی بیه وضییعیت      عیدم ورود بیه حیوزه اییین پیژوهش بیا    

موضوع کیاربردی اسیت و    حیث ازتشریفاتی و غیرکاربردی تنزل خواهد داد  روش انجام پژوهش 

است  براسیاس   شده استفاده محور متن محتوای تحلیل روش از نیزها  داده و تحلیل گردووری برای

که مسئولین و مدیران کشور با تمسیک بیه   هایی  برنامهاقدامات و  بدست ومده از پژوهش،های  داده

ا ا را در حوزه داخلی و خارجی حفظ نمایند میوارد زییر بایید     توانند امنیت نظام مقدس ج ها می ون

قیدرت ایمیان    ،هنجارهای ملی، مذهبی، ضربت متقابل به تجاوز دشیمن  ها، باشند  پاسداشت ارزش

میردم، افیزایش معنوییت و اخیالق در جامعیه، تقوییت روحییه تسیلیم ناپیذیری، حماییت از محیور            
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داشتن اقتصاد قیوی و پوییا و    از میوارد مهیم در      ،مقاومت، پرورش نیروی انسانی متعهد و کارومد

پاسیخ   سیؤال  ایم به ایین  در این پژوهش بر ون شده حوزه ایجاد امنیت پایدار در نظام اسالمی است 

 و در چه ابعادی مطرح شده است؟داده شود که مفهوم امنیت در بیانیه گام دوم انقالب چگونه 

 

 . ادبیات تحقیق3
 . مبانی مفهومی و نظری امنیت3-0

 بیانیه گام دوم انقالب .3-0-0

از سوی مقام معظم رهبری اعالم شد برکیات   0213بهمن  33در بیانه گام دوم انقالب که در 

کند که در میان ونها اولین میورد پیرداختن    می ددی را در هفت محور ناشی انقالب اسالمی بیانمتع

 به امنیت است 

اواًل ثبات و امنیت کشور و تمامییت ارضیی و حفا یت از مرزهیا را کیه ومیاج تهدیید جیدی         

و ساله و شکست رژیم بعثی  8دشمنان قرار گرفته بود ضمانت کرد و معجزه ای پیروزی در جنگ 

(  اختصاص 0213سایت مقام معظم رهبری، ) پشتیبانان ومریکایی و اروپایی و شرقی را پدید وورد 

 اولین برکت انقالب به امنیت نشان دهنده اهمیت این مسئله از دید رهبر انقالب است 

 

 مفهوم امنیت 3-0-3

میومی در  ماهیت در حقیقت پارادوکسیکال امنیت مانع از اراله ییک تعرییف پذیرفتیه شیده ع    

معتقید اسیت کیه    « وزگیود »این زمینه گردیده است  اصوالً امنیت یک امر نسبی است  در این زمینه 

نسبی بودن مفهیوم امنییت   «  امنیت همانند خطر کیفیتی نامشخص است و امری نسبی است نه مطلق»

نید بیا   بخشی به دلیل انتزاعی بودن و نبود تعریف مشخصی از این مفهوم و بخشی دیگیر حاصیل پیو  

ای  ،اسیطوره «امنییت مطلیق  »   است   مفاهیم نسبی دیگری نظیر منافع ملی، قدرت ملی، اقتدار ملی و

طلی  امکیان محیک نیافتیه اسیت  در جهیان واقعیی         هیای مرکزییت    است که جز در بسیتر گفتمیان  

توانید از امنییت تیام برخیوردار باشید،       دستیابی به امنیت مطلق غیر ممکن است و هیچ کشوری نمیی 

زیرا امنیت مطلق برای یک کشور به معنی عدم امنییت مطلیق بیرای دیگیران اسیت  امنییت بییش از        

ونکه واقعیتی عینی و بیرونی باشد، ماهیتی ذهنی و گفتمانی دارد  مفهوم امنیت صرفاً در یک رابطیه  



 0011بهار و تابستان ، 32هم، شمارة یازدسال ری فرهنگی انقالب اسالمی، پژوهشی پاسدا -دوفصلنامة علمی

033 

    همبستگی و یا جانشینی با مفاهیم دیگری همدون قدرت، منیافع، اهیدا ، مصیالت، تهدییدات و    

 ( 32: 0238صالحی،) یابد  باشند مصداق می نیافته و سیال می که همگی مفاهیمی مبهم، توسعه

نظیران و متخصصیان    های متعددی مورد بررسی قرار گرفتیه اسیت و صیاح     امنیت از دیدگاه

گوییید:  انید  منتسیکیو، در زمینیه امنییت میی      هیای مختلفیی ارالیه داده    مختلیف در ایین زمینیه، نظرییه    

امور در حکومت، ایجاد امنیت است و مقصود از امنیت تنها حفیظ وزادی نیسیت، بلکیه    بزرگترین »

امنیت به مفهوم امروزی بیشتر به توسعه وابسته است  لیذا امیروزه، بایید مفهیوم     «  تأمین وزادی است

از تأکید انحصاری بر امنیت داخلی به تأکیید   -امنیت را در دو جهت اصلی تعبیر و تفسیر کرد: الف

 ( 035: 0215بوزان،) از امنیت نظامی به امنیت در ادامه توسعه انسانی  -تر بر امنیت مردم  ببیش

 

 . پیشینه پژوهش3-3

با بررسی منابع مرتبک در حوزه امنیت و بیانیه، در این خصوص چندین فعالیت پژوهشی انجام 

 شود  می شده است که به اختصار به ونها اشاره

 نتیجه نویسنده عنوان ردیف

0 
مقاله تحلیل امنیت 

 شناسی هستی

فتت اهلل رشیدزاده و 

( 0213) رضا کرمی،

 امنیتدر فصلنامه 

 پژوهی

که با رجوع به فرمایشات مقام معظم رهبیری از بیه   

اهمیییت امنیییت شناسییی پرداختییه انیید و براسییاس   

فرمایشات امامین انقالب بیان داشته اند امنیت نقش 

انقییالب کلیییدی در اثبییات توانمییدی مییدیریت    

 اسالمی برای دستیابی به پویایی جامعه است 

3 

 یحکمران یالگو مقاله

 گام هیانیخوب در ب

 یاسالم انقالب دوم

حدیث اقبال، حاجیه 

 رجبی فرجاد 

، 25(  شماره0211)

 33-1ص

های کارویی و اثربخشی ، در حوزهمقالهطبق نتایج 

اجتماعی، الگوی حکمرانیی   -اقتصادی و سیاسی 

هیای میدیریت   گام دوم مبتنی بیر مولفیه  خوب در 

های طبیعیی و انسیانی،   جهادی، استفاده از  رفیت

سیازی   مردم ساالری دینی، جامعیه سیازی، تمیدن   

نوین اسالمی، عیدالت و مبیارزه جیدی بیا مفاسید      

، مالزمت معنویت، ثبات و مردمیقتصادی، اقتصاد

 .باشد امنیت می
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 نتیجه نویسنده عنوان ردیف

2 

شناخت  مقاله

 یتیامن یها دواژهیکل

 قیتطب و دوم گام هیانیب

 معادل واژگان با آن

 یثیحد و یقرآن

عباس 

 یهان یمحمود

 یزعفران

ها و  دانش مجله،

قرآن و  یها آموزه

سال دوم  ثیحد

 ،8931زمستان 

 .7شماره 

 گییام دوم یکییی از محورهییای موجییود در بیانیییه  

دینیی، امنییت،   های  است  بر اساس وموزه« امنیت»

 موهبتی الهیی اسیت کیه کمتیر، ارزش ون دانسیته     

شود  به دلیل جامعیت دین و نبود نقص در ون،  می

اگر الگیوی امنییت بیر اسیاس معیارهیای اسیالمی       

تدوین گردد، بیشترین ورامش را بیرای جامعیه بیه    

دنبال دارد  نخستین گام برای ترسیم الگوی امنیت 

هیای   بر اساس معیارهای دینی، استخراج کلیدواژه

 مرتبک با ون از قرون و حدیث است 

0 

امتداد های  مقاله بایسته

نظری و عینی نظریه 

والیت وقفیه در فرایند 

تکاملی انقالب اسالمی 

با تأکید بر گام دوم 

 انقالب

 مجید تقی زاده،

(  فصلنامه 0213)

 پژوهش، فرهنگ

-001، 25شماره 

008  

بر اساس فقه سیاسیی  « نظام سازی» ازسال  01بیش 

چهیل سیال   گذرد  بازخوانی منصفانه این  شیعه می

گویای این است که این الگو اجماالً کارومد بوده 

امیا در وغیاز گیام دوم انقیالب، الزم اسیت       است،

امتداد این نظریه در اداره جامعه مورد بررسی قرار 

ضییمن پیییش فییرن گییرفتن  در اییین مقالییهگیییرد  

نظرییه   شناسی به وسی « والیت مطلقه فقیه»الگوی 

ب، با توجیه بیه   والیت فقیه در چهل سال اول انقال

مراحل پنجگانه تکامل انقالب و همدنیین مراحیل   

بیانییه  »سه گانه رسیدن به اهدا  نظام اسیالمی در  

های امتداد نظری و عینیی   ، بایسته«گام دوم انقالب

نظریه والیت فقیه را برای گیام دوم و ادامیه مسییر    

 .کند می تکاملی انقالب پیشنهاد

5 
مقاله مفهوم امنیت 

 قرون کریم ایمانی در

 داود غرایاق زندی

 امنیتفصلنامه )

 (،0281)  پژوهی

 را تی  امن یقرآن مفهموممقاله در صدد بوده  نیا

را  تی. و مفهوم امنکند مطرح یتیامن مطالعات در

ابع اد آن م ورد    یتمام در را میاز نگاه قرآن کر

 یاز کالم وح   یقرار دهد و مدل اسالم یواکاو

 را ارائه دهد.

http://ensani.ir/fa/article/author/109252
http://ensani.ir/fa/article/author/109252
http://ensani.ir/fa/article/author/206185
http://ensani.ir/fa/article/author/206185
http://ensani.ir/fa/article/author/206185
http://ensani.ir/fa/article/journal-number/48229/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%D9%88-%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D9%88%D9%85-%D8%B2%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-1398-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-7
http://ensani.ir/fa/article/journal-number/48229/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%D9%88-%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D9%88%D9%85-%D8%B2%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-1398-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-7
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تموان چهمار    یمم  انقالب دوم گام هیانیبراساس ب

انقممالب  یدر دوران پسمماچهل سممالگ یاسمتراتژ 

 انقالب «یشتازیپ».راهبرد 8کرد:  یطراح یاسالم

: یرونم یب یها و فرصت یداخل یها قو  بر ناظر

 یهما  قمو   بمر  ناظر انقالب «یانتیص».راهبرد 2

 «یرقمابت ».راهبمرد  9 یرونیب یدهایو تهد یداخل

 و یرونم یب یهما  فرصمت  بر ناظر یاسالم انقالب

 انقمالب  «یمقماومت ».راهبرد 4 یداخل یها ضعف

. یرونیب یدهایو تهد یداخل یها ضعف بر ناظر

و « هما  قمو  » اممر  در انقمالب  قا یتوف به نظر

 بما  سمه یرو در مقاشم یپ یحداکثر «یفرصت ها»

 حماکم  بر یحکمران امر در دها،یو تهدها  ضعف

 یها استیس یدرون گرا بجا یها استیس کردن

 یو افکار عمموم  یبرون گرا بر دستگاه حکمران

 یاسمالم  یزنمدگ  سمبک  کمردن  نهیجامعه با نهاد

 .دارد دیاکت
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نوووری است زیرا امنیت را در فرمایشات عیالی  منظر راهبردی دارای  پژوهش از ایننگارش 

 اصیلی  رکن عنوان امنیت به که چرا مهم است کند، از حیث موضوعی می ترین مقام کشور بررسی

دارای نیوووری   نییز  رویکیردی  حییث  سیاسی و مهمترین موضوع غرب وسیا است، از مطالعات در

 نییز  کیاربردی  نظیر  از  اسیت  پرداختیه  امنیت در به روزترین سیند بیاال دسیتی    تبیین به که است چرا

امنیتیی قابیل اسیتفاده    هیای   دارای ارزش عملیاتی است چرا که به عنوان منشور عملییاتی در سیازمان  

 هست 

 

 . ادبیات نظری3-2

 . انواع امنیت3-2-0

، برخی از محققان استدالل کردند که دنیا پا به عصیری  0111در وغاز دهه امنیت اقتصادی: 

ای بیر ابعیاد سینتی سیاسیی و نظیامی ون       در ون ابعاد اقتصادی امنیت بیه طیور فزاینیده   گذارد که  می

ای برای عوامل اقتصادی قالل شدند  باور به پیونید   شود  ونها در حوزه امنیت، اهمیت تازه حاکم می

ای نیست  افراد بیه دنبیال امنییت شیغلی و اقتصیادی هسیتند، بخیش اعظیم          اقتصاد و امنیت، چیز تازه

زننیید و جسیتجوی رفییاه ملیی همییراه بییا    ل سیاسییی هیر کشییور حیول رونییق اقتصییادی دور میی   مسیال 

های سنتی از امنیت، یکی از مسالل سیاست عالی در باالترین سطت ون است  رشد جمعیت  برداشت

تر به لزوم برقیراری امنییت اقتصیادی     و مشکالت دسترسی به منابع و بازار نیز منجر به توجه گسترده

سیاز در داخیل کشیورها نیسیتند، بلکیه       ده است  فقر و محرومیت نیه تنهیا منیابع بحیران    در جوامع ش

(  برخیورداری از  532 :0282بیلیس و اسیمیت، ) شوند موج  بروز تنش بین کشورهای مختلف می

ایین اسیت کیه    « امنییت اقتصیادی  »یک اقتصاد قوی به خودی خود ییک مسیئله امنیتیی اسیت  رمیز      

های اساسی اسیت کیه بایید تعقیی  و حماییت کیرد  امنییت         جزو ارزشامکانات اقتصادی یا مادی 

های اصلی بسییاری از کشیورهای در حیال توسیعه بیوده اسیت، زییرا ایین          اقتصادی یکی از دغدغه

اند  اکثر این کشورها به طور مصینوعی   بوده «سازی ملت»کشورها در پی دستیابی به وحدت ملی یا 

شان هیچ یا چندان ارتباطی  اند و مرزهای روپا به وجود ومدههای استعماری ا بر اساس تصمیم قدرت

 ( 382: 0282تریف و همکاران،) چند قومی ونها ندارند  های با جمعیت

دهیی زبیان، فرهنیگ،     ها را در شیکل  بحث امنیت اجتماعی توانایی سازمان امنیت اجتماعی:
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از وسودگی خاطری که هیر   گیرد  امنیت اجتماعی عبارت است مذه  و رفتارهای ملی در نظر می

جامعه مو ف اسیت بیرای اعضیای خیود ایجیاد نمایید  امنییت اجتمیاعی را غالبیًا بیه انیواع شیغلی،             

، امنیت اجتماعی را توانایی جامعه برای حفیظ  «ال ویور»اند  اقتصادی، سیاسی و قضایی تقسیم کرده

کنید  وییور،    ی تعریف میی اش تحت شرایک تغییر و تهدیدات واقعی و یا احتمال های اساسی ویژگی

هیای میذهبی و    معتقد است تئوری امنیت اجتماعی بر هویت جمعی در مقیاس بزرگ ماننید هوییت  

: 0285افتخیاری، ) های قومی متمرکز است که کیارویی و و یایفی مسیتقل از دولیت دارنید       هویت

22 ) 

اورهیا،  عبارت است از احساس ورامش، فقدان هر گونیه تهدیید نسیبت بیه ب     :یفرهنگ تیامن

اعتقادات، وداب، سنن، زبان و انجام وزادانه عبادات، میوازین میذهبی اشیخاص  بیه سیب  نقیش و       

جایگاهی که فرهنگ در هویت، موجودیت انسیان و پیشیرفت جوامیع بشیری دارد  بیه علیت نفیوذ        

هیا   ابعاد زندگی بشری و نیز تأثیری که مسالل فرهنگی بر سایر بخش گسترده، مؤثر فرهنگ بر همه

ای بیدون داشیتن امنییت     ارد  تأمین امنیت فرهنگی موقعیت و حساسیت بیشیتری دارد  هییچ جامعیه   د

رسد، زیرا رفتیار   فکری، فرهنگی یا ورامش ذهنی و روانی، به امنیت سیاسی و اجتماعی پایدار نمی

ت  های درونی اوسی  و حرکات فیزیکی انسان تا حدود زیادی برخاسته از باورها، اعتقادات و اندیشه

هیای ذهنیی اسیت کیه در      هیا و میوج   رفتار و اعمال انسان، در حقیقت نمود عینی و خارجی اندیشیه 

شود تا امنیت  شوند  بر این اساس، ارتقای فرهنگی، موج  می های مختلف  اهر می بیرون به شکل

اجتماعی افزایش پیدا کند و با افزایش امنییت اجتمیاعی، موجبیات امنییت اقتصیادی و سیاسیی نییز        

شود  هر جامعه و ملتی، برای ایجاد امنیت، حراست از مرزهیای فرهنگیی، ارزشیی خیود،      فراهم می

هیا بیار    کند، چون برخیی از روش  های متناس  با همان فرهنگ را توصیه و تعقی  می ها و روش راه

ن حقوقی دارد بعضی بار حیثیتی یا بار مالی، که متناس  با موضوع مورد نظر و اهمیتیی کیه بیرای و   

 ( 030: 0281غالمی،) کنند  گذاری می قالل هستند سرمایه

بحث ثبات سیاسی، کشورها، سیستم حکومتی و ون اییدلولوژی کیه بیه ونهیا      امنیت سیاسی:

گیرد سیاست به معنیانی گونیاگونی ومیده اسیت  از جملیه شیدت،        دهد را در نظر می مشروعیت می

حدت، قدرت و    ولی بهترین معنی سیاست که به بحث مورد نظر ما نزدیک بوده و با ون مطابقت 

رفتن ون در رهبری و هدایت امور است  به عبارت دیگیر میدیریت   کرده، عبارت است از به کار گ
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صحیت در امور کشورداری یا اجتماع است  امنیت سیاسی معنایش این است که تفکرات و معار  

سیاسی در جامعه، معار  واضیت، دور از نفیاق و دوگونیه اندیشیی باشید  معنیایش ایین اسیت کیه          

بیی  ) ردم هستند، نسبت به مردم امانت به خیرج دهنید   کسانی که متصدی بیان مسالل سیاسی برای م

  (82: 0283نام،

هیای اطالعیاتی از    یعنیی حفا یت از اطالعیات و سیسیتم     امنییت اطالعیات   :اطالعات تیامن

ای گاهی اوقات به اشتباه بیه جیای هیم بیه      های امنیت اطالعات و امنیت رایانه فعالیت غیرمجاز، واژه

موضیوعات بیه هیم میرتبک هسیتند و دارای هید  مشیتر  حفیظ         شود  اگیر چیه ایین     کاربرده می

های  ریفی  محرمانه اطالعات، یک پارچه بودن اطالعات و قابل دسترس بودن را دارند، اما تفاوت

هیای   ها در درجه اول در رویکرد به موضوع امنیت اطالعات، روش بین ونها وجود دارد  این تفاوت

انید، ارتبیاط دارد  یکیی از مهمتیرین      اتی که تمرکیز کیرده  استفاده شده برای حل مسأله، و موضوع

دهید و      جهت می مساللی که در دنیا وجود دارد و به بسیاری از مسالل نظامی، اقتصادی، سیاسی و

تیوان گفیت    گذارد، پدیده فناوری اطالعات و ارتباطات است  به عبارت دیگر، می بر ونها تأثیر می

الملیل و همدنیین سیاسیت     طالعیات و ارتباطیات را در اقتصیاد بیین    های ا توان نقش فناوری که نمی

شود  و تأثیرات  ها افزوده می الملل نادیده گرفت به طوری که روز به روز بر اهمیت این فناوری بین

باشد  فناوری اطالعات و ارتباطات از ونجا که موانیع   عمده ون نیز بر امنیت ملی کشورها مشهود می

ها بر اطالعات و کنتیرل اخبیار    انی را از میان برداشته و اقتدار انحصاری دولتفیزیکی، زمانی و مک

: 0282بیی نیام،  ) شود  کنند نوعی تهدید علیه امنیت ملی کشورها محسوب می را با چالش روبرو می

81 ) 

امنیت قضایی عبارت است از تیأمین حقیوق فیردی، اجتمیاعی، رسییدگی بیه        امنیت قضایی:

دالنیه در میورد تظلمات،احییای حقیوق عامیه، اقیدام مناسی ، بیه موقیع در          موقع و صدور حکیم عا 

تعقی ، کشف، مجازات، تعزیر مجرمین، اجرای حدود و مقررات جزایی  امنییت قضیایی، حقیوق    

های اخییر در بسییاری از قیوانین اساسیی کشیورها گنجانیده        اساسی هر کشوری است که طی دوره

مدرن و  ملت -ه معنای امروزی ون، بیشتر پس از تولد دولتشود  امنیت و مسأله امنیت قضایی ب می

تفسییر شیده اسیت  از ایین رو، امنییت قضیایی        های مدرن در برابر ملت های حقوقی دولت کارویژه

هیا و و یایف دولیت در برابیر ملیت اشیاره دارد کیه         ای دارد، از یک سو به کارویژه کاربرد دوگانه
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قضایی را به عنوان یکی از شیئونات کلیی امنییت در جامعیه      دستگاه حاکم باید شرایک ایجاد امنیت

فراهم سازد و شهروندان بتوانند از عدالت در قضاوت و رسیدگی قضایی برخوردار باشند از سیوی  

دیگر، شهروندان نسبت به اجرای اقدامات خارج از قانون امنییت داشیته باشیند از ایین رو، دسیتگاه      

وید  زییرا رسییدگی بیه     اساسی در امنیت قضایی به شمار می قضایی کشور، یکی از نهادهای مهم و

شود که شهروندان احسیاس ورامیش و امنییت داشیته      می دعاوی و اجرای عدالت در کشور موج 

 ( 32: 0212مرادی، جمشیدیان،) باشند

المللیی عمیدتاً در قالی      های اخییر امنییت بیین    از وغاز دوره وستفالیایی تا دهه امنیت نظامی:

شد  در حالی که امروزه محوریت امنییت نظیامی زییر سیؤال رفتیه اسیت و        نظامی تعریف میامنیت 

گردد  نگاه وستفالیای به     تعریف می المللی در ابعاد مختلف سیاسی، نظامی، اقتصادی و امنیت بین

رود   ها چنیدان فراتیر نمیی    باشد که از محدوده مرزهای دولت گرا می امنیت، نگاهی محدود و تقلیل

الملل را به صورت مفهومی منحصر به فیرد در نظیر بگیرنید،     گرایان بیشتر از این که امنیت بین تقلیل

کننید حاکمییت و اسیتقالل کشیورها را      هیا تعرییف میی    ملیت  -ون را با تمرکز بر امنیت ملی دولت

اصیلی  هیا بیازیگران    دانند  با ایین حیال از منظیر رلالیسیتی دولیت      الملل می مهمترین رکن امنیت بین

تیرین هید  ونهاسیت      الملل هستند و در رقابت ونها با همدیگر بقیای ونهیا، عیالی    عرصه روابک بین

الملیل ونارشییک    هاست  در نظام بین بنابراین حاکمیت و استقالل باالترین ارزش مورد توجه دولت

اید تمیام  ها را تضمین نماید و هر کشوری ب ملت –ای وجود ندارد که بقای دولت  هیچ قدرت فالقه

گیردد بیه کیار گییرد  در      تالش خود را در راستای حفظ استقالل خود که بقایش با ون تعریف میی 

هایی تهاجمی و دفاعی مسلحانه دولت و نییز برداشیت    مجموع امنیت نظامی به اثرات متقابل توانایی

 ( 30: 0215صادقی،) ونها از مقاصد یکدیگر مربوط است 

ت دارد کیه مجبیور نباشید منیافع خیویش را بیرای احتیراز از        وقتی کشوری امنیی  امنیت ملی:

جنگ قربانی نماید و در صورت لزوم قادر باشد این منافع را از طریق جنیگ حفیظ کنید  بنیابراین     

امنیت در بعد عینی فقدان تهدیدات نسبت به ارزشها، منافع، اهدا ، در بعد ذهنیی، فقیدان تیرس از    

فیزیکیی و غییر فیزیکیی( واقیع شیود، معنیا       ) میورد هجیوم   هدا (ارزشها و ا) های ملی این که بنیان

رود کیه بیر ایین اسیاس      ها به شمار می امنیت ملی یکی از ارزشمندترین و باالترین ثروت گردد  می

ملت از چندان قداست واالیی برخوردار اسیت کیه ضیروری اسیت      -مفهوم امنیت ملی برای دولت
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سیتیابی بیه ون بسییج کیرد  تاریخدیه پییدایش مفهیومی        های ملی را برای د تمامی اهدا  و سیاست

 -هیای جدیید مملکتیداری در قالی  دولیت      امنیت ملیی را تیا سیده هفیدهم مییالدی و وغیاز شییوه       

هیای پیس    توان در سال برند، ولی وغاز مطالعه علمی این مفهوم را می کشورهای مستقل به عق  می

 (  22: 0211هاشمیان فرد،) از جنگ جهانی اول و دوم جستجو کرد 

مفهوم جدید امنیت ملی تنها در قرن بیستم و بویژه بعد از جنگ جهیانی دوم متیداول شید  بیه     

های جنگ سرد به شیدت بیر محورهیای اصیلی ایین مفهیوم مسیلک         همین علت است که هنوز نشانه

باشد  اصوالً امنیت یک مفهوم چند وجهی است و به همین جهت درباره معنای ون اختال  نظر  می

کنید کیه امنییت ملیی از لحیاال مفهیومی        (  بوزان تشیریت میی  35: 0282عزتی،) زیادی وجود دارد 

ضعیف و از لحاال تعریف مبهم ولی از نظر سیاسی مفهومی قدرتمند است  چون مفهیوم نامشیخص   

هیای بسیک قیدرت توسیک نخبگیان سیاسیی و نظیامی بیاز          امنیت ملیی راه را بیرای طیرح اسیتراتژی    

(  امنیت ملی در عصر حاضر حداقل متأثر از سیه گونیه از   01: 0215بوزان و همکاران، ) گذارد  می

باشد: نخست، تحوالت جهانی که فضای حاکم بر حیات سیاسی انسان معاصر را تغیییر   تحوالت می

وفریند که کلیه معادالت امنیتی نیاگزیر بایید    داده و بدین ترتی  معنا و مفهومی تازه از امنیت را می

باشید کیه    درون ون طراحی و اجرا شوند  جهانی شدن مصداق بارز ایین دسیته از تحیوالت میی    در 

ای کیه نیا ر بیر تغیییر معیادالت و       موضوع مطالعات امنیتی فعلیی قیرار دارد  دوم، تحیوالت منطقیه    

مناسبات امنیتی در حوزه جغرافیایی بوده، از حیث تأثیرگذاری، سهم به سیزایی را در حیال حاضیر    

باشیند  سیوم، فروینیدهای داخلیی کیه       نماید  مناطق مختلف دارای مسایل امنیتی متفاوتی می ایفا می

شیود  در عیین حیال     تحوالت سیاسی در بیرون جوامع سیاسی و پیامدهای امنیتی ونهیا را شیامل میی   

شود  در دهه نخست پیس از   ای کامالً نو محسوب می طرح علمی و نظری این بحث در ایران پدیده

های کالن ملی ایران چندان مورد توجه قرار نگرفت  از  گذاری مقوله امنیت ملی در سیاستانقالب 

ها معمول گردیید و از ون زمیان بیه     گذاری کاربست این مفهوم در سطت سیاست 0231اواسک دهه 

ومد  در گذشته نوع نگیاه نسیبت بیه     گران سیاسی کشور در دغدغه ذهنی و علمی بسیاری از اندیشه 

گرفیت طیرح ابعیاد     گیران استراتژیسیت نظیامی قیرار میی      وم در چارچوب مالحظات اندیشهاین مفه

گوناگون این مفهوم و جایگزینی نگاهی چند سویه نسبت به ون تحول جدیدی است  والتر لیی من،  

نویسد: یک ملت وقتی امنییت   برای اولین بار اصطالح امنیت ملی را به روشنی تعریف کرد، وی می
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نباشد منافع مشروع خویش را برای احتراز از جنیگ، قربیانی نمایید، و در صیورت      دارد که مجبور

لزوم نیز قادر باشد که منافع مشروع خویش را از طریق جنگیدن حفظ کنید  اهیدافی کیه بیه عنیوان      

  3  تحقیق رفیاه میردم و ثبیات سیاسیی کشیور        0شوند عبارتنداز:  های امنیت ملی پیگیری می هد 

  فیراهم کیردن   0هیای ملیی و اعتقیادی        حفیظ و اشیاعه ارزش  2امییت ارضیی    حفظ استقالل و تم

 ( 33: 0210مرادیان،) امکانات فراغت خاطر نسبت به تهدیدهای احتمالی 

و اقدامات دشمنان بالفعیل و بیالقوه بیرای ممانعیت از دسیتیابی خیودی بیه         ها، تواناییتهدید: 

تهدییدات   -0حیوزه قابیل شناسیایی هسیتند     2رمقاصد امنیتی است  منابع تهدید بیرای هیر کشیور د   

تهدیدات فراملی، تهدید داخلی به امنیت داخلی و تهدید خارجی  2تهدیدات خارجی،  -3داخلی، 

به امنیت ملی مرتبک بوده و کشورها در تنظیم راهبرد امنیت و تعیین منیافع ملیی نیاگزیر از توجیه بیه       

گیرنید    میی  اد سیاسیی، اقتصیادی و    را در بیر   باشند  تهدییدات داخلیی اقیداماتی نظییر فسی      می ونها

تهدیدات خارجی نیز بر رفتار تجاوزکارانه دیگر کشورها متمرکزند سومین دسته تهدیدات فراملیی  

کشند تهدیدات فراملی هم از بازیگران بیین المللیی    می هستند که منافع حیاتی کشورها را به چالش

 ( 80: 0283عبداله خانی،) گیرند  می سرچشمه

مان را بیا  جانبه است که نقاط قیوت و نقیاط ضیعف سیاز     احد، همهو برنامهیک راهبرد  :راهبرد

است که با اجیراء صیحیت ون از    سازد و به نحوی طراحی شده فرصتها و تهدیدات محیک مربوط می

د  در جوامیع امیروز، راهبیرد دیگیر مفهیومی      گیرد  دست یابی به اهدا  سازمان اطمینان حاصل می

 مربوط به دوران جنگ، یعنی تنها نظامی نیست بلکه در همه حال عنصر ذاتیی هنیر حکومیت داری   

نهد و رابطیه خیود را بیا سیاسیت روشین       است به این ترتی  به وضوح از قلمرو نظامی پا را فراتر می

سازد از یک سو، سیاست باید راهبرد را به عنوان روشیی بیرای انتخیاب اهیدا  و نییل بیه ونهیا         می

ن کنید بیر ایی    هیا ناشیی از سیاسیت راهبیرد را هیدایت میی       استفاده کند و از سوی دیگر نتیجه گیری

اساس، در حقیقت، راهبرد به مفهوم سیاست در اجرا است زیرا نقش راهبرد جامع یا راهبیرد بیرین،   

هماهنگ ساختن و هدایت همه منابع ملت در راستایی تیل به اهدا  سیاسی جنیگ و دفیاع اسیت     

 ( 03: 0211)ازغندی، روشندل، 

  

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%E2%80%8C%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C_%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C
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 روش پژوهش .0
 روش از نیزها  داده و تحلیل گردووری حیث موضوع کاربردی است  برای از پژوهش حاضر

کیل میتن سیند بیانییه گیام دوم       شیامل  ومیاری  است  جامعیه  شده استفاده محور متن محتوای تحلیل

 انتخیاب  شمار تمام نیز نمونه جامعه استفاده گردیده و ون مشتقات امنیت و واژه که باشد می انقالب

امنیت ایجابی و امنیت سیلبی از منیابع مرجیع    های  در روش تحلیل متن محور بیانیه مؤلفه  است شده

واژه( در نهاییت   12) مرتبک از میتن بیانییه احصیاء شیده،    های  مؤلفه( براساس ونها واژه 2) استخراج

 ی قییرارمعنییای مییتن( میورد تحلیییل در جیدول   23) هسیتند  مشییخص هییا  در ونهیا   جمالتیی کییه واژه 

 گیرند  می

 

 های پژوهش . یافته1
 :امنیت سلبی و امنیت ایجابیهای  استخراج مولفه الف 

 قدرت، تهدید، منافع  :امنیت سلبی

 (003:0210،افتخاری) ضری  ایدلولوژیک  ها، داشته ها، خواسته :امنیت ایجابی

( کیه  0)امنیتی از متن بیانییه گیام دوم برابیر جیدول     های  مرتبک با مؤلفههای  استخراج واژه ب 

امنیت سلبی و امنیت ایجابی بوده و واژگیان میرتبک در   های  مؤلفه امنیتی در این جدول منظور مؤلفه

امنیتیی کیه در میتن بیانییه وجیود داشیته جمیالت ایین         های  مرتبک با مؤلفههای  متن بیانیه منظور واژه

 یتی بوده است دارای بار سیاسی و امنها  واژه

 
 امنیتی از متن بیانیههای  مرتبط با مؤلفههای  استخراج واژه .0جدول 

 واژگان مرتبط در متن بیانیه مولفه امنیتی ردیف

 قدرت 0
دفاع  ،اقتصاد قوی، ضربت متقابل به دشمن، تسلیم ناپذیر بودن در برابر دشمن، الگوی مقاومت

 همه جانبه 

 تهدید 3

لیبرالییزم(،  ) ، تهدید دوم(سوسیالیزم) جذاب دشمن، تهدید اولهای  وسوسهپیاده نظام دشمن، 

ایجاد شده های  انفعال در برابر دشمن، تهدید ناشناخته، تحریف حقیقت توسک دشمن، چالش

توسک مستکبران، التال  منطقه ای و بین المللی دشمن، تحلیل مغرضانه دشمن، وارونیه نشیان   

دشیمن، انکیار   هیای   امیید توسیک رسیانه   هیای   پنهان کردن جلوهتوسک دشمن، ها  دادن واقعیت
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 واژگان مرتبط در متن بیانیه مولفه امنیتی ردیف

دشیمن در داخیل کشیور،    هیای   محسنات و بزرگ کردن عیوب توسک عوامیل دشیمن، دنبالیه   

محاصره تبلیغاتی دشمن، نفوذ دشمن، تضعیف اقتصاد و سیاست کشور توسک دشمن، دشیمن  

ی پیشرفته دشمن، اشاعه فقر ضد اخالق و ضد معنویت، ابزارهای رسانه اهای  کینه توز، کانون

فریبنده دشمن های  تحریم( توسک دشمن، وسوه) در کشور توسک دشمن، ایجاد چالش بیرونی

 فکر و توطئه دشمن، تهدیدات پوچ دشمن، سبک زندگی غربی  های  برای جوانان، کانون

 منافع 2
مرزهیای رژییم   ارسال تجهیزات بیه نیروهیای مقاومیت، دفیاع از مظلومیان جهیان، حضیور در        

 صهیونیستی، حمایت از فلسطین و حزب اهلل 

 هاخواسته 0

اصول انقالب، احتضار مکت  لیبرالیسم، دفاع از نظریه نظام انقالبی، صیانت از انقالب، انقالب 

علمی، جهاد علمی، اصالح حکومت، شناخت درست گذشته، مبارزه با فساد، انسان جهیادگر  

عی به معنای واقعی اسالمی، موضیع انقالبیی در برابیر دشیمن،     در حوزه مدیران، وزادی اجتما

مرزبندی با دشمن، عزت ملت، استقالل کشور، عزت ملی، برچیدن بساط نامشروع ومریکیا از  

 منطقه، معنویت انقالبی، اخالق انقالبی 

 هاداشته 5

ن در برابیر  خطوط اصلی انقالب، بی رحم و خونریز بود ها، انگیزه ملت، تحجر در برابر پدیده

افراط و تفریک در مدیریت کشور، رکود در اقتصاد کشور، تضاد در نظیام سیاسیی و    ها، پدیده

جوانان از وینده کشور، منفعل شدن مسئولین در برابیر دشیمن،   سازی  اجتماعی کشور، مایوس

فرهنگی و اقتصادی کشور، تبعیض در توزیع منابع، غفلت از رسیدگی به نیازمندان، های  چالش

اقتصاد ضیعیف، صییانت از اصیالت شیعارهای انقیالب، انعطیا  پیذیری در برابیر حیواد  و          

های  گوناگون، نیروی انسانی کارومد، برخورد هوشمندانه با دشمن، استفاده از نهادهای  پدیده

غیرحکومتی در برابر تهاجم فرهنگی دشمن، داشتن برنامه بلند مدت و کوتیاه میدت در برابیر    

ستگاه کارومد و قوی، دستگای نظارتی پرتالش، مقابله با تحریم با تکیه بیر  اقدامات دشمن، د

 داخلی، و ایف حکومت در برابر مردم های  داشته

2 
 ضری 

 ایدلولوژیک

ایمان، رهبری وسمانی، معنویت جهت دهنده، اخیالق   ها، انقالب، ارزشهای  خیانت به ورمان

 انقالبی های  مشروعیت فراتر، طهارت اقتصادی، ارزش ها، انسان دهنده، زیربنای ایمانی جهت

 

مرتبک از میتن بیانییه اسیتخراج گردیید کیه      های  امنیتی واژههای  ( بر اساس مؤلفه0)در جدول 

احصاء شده استخراج گردید های  مرتبک با واژههای  واژه گردید، در ادامه جمالت و متن 83بالغ بر 

 متن گردید   23که شامل 

( مورد تحلیل و بررسی امنیتیی قیرار   3) متن( در جدول شماره 23) استخراج شدههای  ج  متن
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هیای   جمالتیی هسیتند کیه واژه   هیا   گردد، در ایین جیدول میتن    می امنیتی تبیینها  گرفته و کلید واژه

استخراج شده در ونها قرار داشته و از طرفی دارای بیار امنیتیی، سیاسیی، نظیامی و اجتمیاعی بیوده،       

باشیند منظیور از امنییت در واقیع      هیا میی   کلمات کلیدی و اصلی میورد تأکیید در میتن    ها، اژهکلید و

کلیدواژه در این حوزه است اصطالح استخراج شده بر اساس بار معنایی و امنیتی کلییدواژه امنییت   

 و ارجاع دهی منظور شده است بندی  بوده کد اصطالح از حرو  انگلیسی برای دسته

 
 ها و اصطالحها  و استخراج کلیدواژهها  عنایی واژهم لیتحل. 3جدول 

 کد اصطالح امنیت کلیدواژه متن ردیف

8 

انقممالب پشرشممکوه مل ممت   

.. تنها انقالبمی اسمت   .ایران

ی پشرافتخمار را   که یک چل ه

بدون خیانت به آرمانهایش 

پشت سر نهاده و در برابمر  

هایی که غیر  ی وسوسه همه

قابممل مقاومممت بممه نظممر   

میرسیدند، از کرامت خمود  

و اصمممالت شمممعارهایش  

 ...صیانت کرده و

 خیانت

هممای  خیانممت بممه آرمممان 

انقالب باعث سست شدن 

 گردد. می نظامهای  پایه

 A1 شناسی آسیب

 B1 امنیت ایجابی

 وسوسه

هممای  دشمممن از وسوسممه

جذاب بمرای رسمیدن بمه    

 اهممداخ خممود اسممتفاده  

 کند. می

 C1 شناسی تهدید

 صیانت

حفظ و صیانت از اصالت 

شعارهای انقالب یکی از 

حفممظ نظممام و  هممای  راه

 انقالب است.

 D1 ساز امنیت

 B2 امنیت ایجابی

2 

..یکمممی از آن دو .اکنمممون

دشمنی نابود شده و  کانون

دیگری بما مشمکالتی کمه    

خبممر از نادیکممی احتضممار 

و پنجه نرم   دهند، دست می

  کند! می

 نابود

 تهدیممممد اول انقممممالب 

سوسیالیام( نمابود شمده   )

 است.

 C2 شناسی تهدید

 مشکال 

 تهدیممممد دوم انقممممالب 

لیبرالیسم( در مشمکال   )

 متعددی غرق شده است

 C3 شناسی تهدید

 احتضار
آینده نگمری از وضمعیت   

 C28 تهدیدشناسی تهدید دوم 
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9 

انقممالب اسممالمی هم ممون 

ای زنمده و بما اراده،    پدیده
همممواره دارای انعطمماخ و 

ی تصمحی  خطاهمای    آماده

خویش است، امّما تجدیمد   
نظرپممذیر و اهممل انفعممال   
ای  نیست... امّا به هیچ بهانه

از ارزشهایش که بحممدا   
با ایمان دینی مردم آمیختمه  

 است...

 انعطاخ

پمممممذیری از  انعطممممماخ

انقمالب و از  همای   ویژگی
 اصول ماندگاری است

 D2 ساز امنیت

 B3 امنیت ایجابی

 انفعال
انفعال باعث سست شدن 

 گردد می انقالبهای  پایه
 C4 شناسی تهدید

 ارزش ها

ها  فاصله گرفتن از ارزش

باعث آسیب به انقالب و 
 نظام خواهد شد.

 D3 ساز امنیت

 B4 امنیت ایجابی

4 

انقممالب اسممالمی پممس از  
سممازی، بممه رکممود،   نظممام

 خموشممی دچممار نشممده و 

شممود میممان جوشممش  نمممی
سیاسممی،  انقالبممی، نظممم  

اجتمممممماعی تضممممماد و  

ناسازگاری نمیبیند، بلکه از 
ی نظام انقالبی تا ابد  نظریّه

 دفاع میکند.

رکود و 
 خموشی

رکود و خموشمی باعمث   
 گردد. می سستی نظام

 A2 شناسی آسیب

تضاد و 
 ناسازگاری

تضاد و ناسازگاری میمان  

نظمممام سیاسمممی و نظمممام 
توانمممد  ممممی اجتمممماعی

 ساز باشد. آسیب

 A3 شناسی آسیب

 B5 امنیت ایجابی

نظریه نظام 
 انقالبی

دفاع از نظریه نظام انقالبی 
از اصولی پایداری انقالب 

 است.
 D4 ساز امنیت

5 

جمهوری اسالمی، متحجّر 
هممما و  و در برابممر پدیممده  

موقعیّتهای نو به نمو، فاقمد   

احسمماس و ادران نیسممت، 
امّا به اصول خمود بشمدّ    

همای   پایبند و به مرزبنمدی 

خود با رقیبمان و دشممنان   
بشدّ  حسّاس اسمت. بما   
خطوط اصلی خود هرگما  

  کند. مباالتی نمی بی

 متحجر
تحجمر در مسمیر انقمالب    
میتواند از عوامل آسیب زا 

 باشد.
 A4 شناسی آسیب

اصول 
 انقالب

پایبندی به اصول انقمالب  
یکی از عواممل پایمداری   

 است.
 D5 ساز امنیت

 مرزبندی

بممه حساسممیت انقممالب  
مرزبنممدی مشممخ  بمما   
دشمن و رقیبان از عوامل 

 پایداری انقالب است.

 D6 ساز امنیت
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خطوط 

 اصلی

وفاداری به خطوط اصلی 

انقمممممالب از عواممممممل 

 ماندگاری انقالب است 

 D7 ساز امنیت

 B6 امنیت ایجابی

1 

انقمممالب اسمممالمی مل مممت 

هما و   ایران... مرتکب افراط

هایی که مایه ننگ  روی چپ

بسیاری از قیامها و جنبشها 

از  است، نشده اسمت...پس  

ی دشمممن از خممود  حملممه

دفاع کرده و البت مه ضمربت   

متقابممل را محکممم فممرود   

 آورده است.

 افراط

افممراط و تفممریع باعممث  

انقالب های  آسیب به پایه

 و نظام است

 A5 شناسی آسیب

ضربت 

 متقابل

ویژگی دفاعی انقالب در 

برابر تجاوز دشمن ضربت 

 متقابل است.

 D8 ساز امنیت

 E1 امنیت سلبی

7 

ایممن انقممالب از آغمماز تمما  

رحمممم و  امممروز نممه بممی   

ریا بوده و نه منفعل و  خون

ممممردّد. بممما صمممراحت و  

شمممممجاعت در برابمممممر  

زورگویممان و گردنکشممان  

ایسممتاده و از مظلومممان و  

مستضممعفان دفمماع کممرده   

 است.

بی رحم و 

 خون ریا

 بی رحممی و خمون ریما   

باعث سست شمدن   بودن

  انقمالب و نظمام  های  پایه

 گردد. می

 A6 شناسی آسیب

 E2 امنیت سلبی

منفعل و 

 مردد

باعث  منفعل و مردد بودن

هممای  سسممت شممدن پایممه

 گردد می انقالب و نظام

 A7 شناسی آسیب

 B7 امنیت ایجابی

دفاع از 

 مظلومان

انقالب با قدر  در برابر 

 زورگویممان ایسممتاده و از 

 نماید. می مظلومان دفاع

 D9 ساز امنیت

 E3 امنیت سلبی

 G1 راهبرد امنیتی

1 

... باید گذشمته را درسمت   

همما  شممناخت و از تجربممه 

درس گرفت؛ اگمر از ایمن   

راهبرد غفلت شود، دروغها 

به جای حقیقمت خواهنمد   

 راهبرد

یکی از راهبردهمای مهمم   

شناخت درست گذشته و 

پنمممد گمممرفتن از تجربمممه 

 هاست.

 G2 راهبرد امنیتی

 C5 شناسی تهدیددر صور  عدم شمناخت  تهدید 
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نشسممت و آینممده مممورد   

تهدیدهای ناشمناخته قمرار   

خواهممد گرفممت. دشمممنان  

ای قموی،   با انگیماه انقالب 

.. .پمردازی  تحریف و دروغ

حقیقمممت را از دشممممن و 

 نظامش نمیتوان شنید. پیاده

به ها  صحی  گذشته دروغ ناشناخته

جممای حقیقممت نشسممته و 

ناشممناخته شممکل   تهدیممد

 خواهد گرفت.

 E4 امنیت سلبی

 تحریف

تحریف و دروغ پمردازی  

یکمممممی از اقمممممداما   

امنیتمممی همممای  سمممرویس

 دشمن است.

 C6 شناسی تهدید

 E5 امنیت سلبی

 پیاده نظام

پیمماده نظممام نیمما هماننممد  

دشمن اقدام به تحریف و 

 نماید. می دروغ پردازی

 C7 شناسی تهدید

3 

اگر نبود قدر  عظیم ایمان 

ی ایممن مل ممت و   و انگیمماه

  رهبری آسمانی و تأییدشده

الش مأن مما، تماب     امام عظیم

هممممه  آوردن در برابمممر آن

خصمممومت و شمممقاو  و 

پذیر  توطئه و خباثت، امکان

 نمیشد.

 ایمان

قدر  عظیم ایمان یکمی  

از عواممممل پایمممداری و  

 ماندگاری انقالب است. 

 D10 ساز امنیت

 B8 امنیت ایجابی

 انگیاه ملت

انگیممماه ملمممت باعمممث  

استحکام نظمام و انقمالب   

در برابممر دشمممن شممده   

 است.

 D11 ساز امنیت

 B9 امنیت ایجابی

رهبری 

 آسمانی

 رهبری آسمانی امام راحل

ره( از اصممول ثابمممت و  )

مانممممدگار در پایممممداری 

 باشد  می انقالب

 D12 ساز امنیت

 B10 امنیت ایجابی

81 

انقممالب عیممار معنویّممت و  

اخالق را در فضای عمومی 

ای چشممگیر   جامعه بگونه

 افاایش داد.

 معنویت

انقممالب باعممث افمماایش  

معنویت در جامعمه شمده   

 است.

 D13 ساز امنیت

 B11 امنیت ایجابی

 اخالق

افاایش اخالق در جامعمه  

یکممی از برکمما  انقممالب 

 است.

 D14 ساز امنیت

 B12 ایجابیامنیت 
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88 

ناپذیری و صیانت و  تسلیم

پاسمممداری از انقمممالب و  

عظمت و هیبمت الهمی آن   

.. خصوصممممممممممممیّت .و

شمار  به  ایرانی  شده شناخته

 میرفته است. 

تسلیم 

 ناپذیری

تسلیم ناپذیری از عواممل  

سرافرازی ایمران اسمالمی   

 است

 D15 ساز امنیت

 G3 راهبرد امنیتی

صیانت از 

 انقالب

از انقالب یکی از  صیانت

عوامممممل مانممممدگاری و 

مقاومت در برابر استکبار 

 است

 D16 ساز امنیت

 G4 راهبرد امنیتی

82 

ایممران مقتممدر، امممروز هممم 

ماننممد آغمماز انقممالب بمما   

چالشممممهای مسممممتکبران  

رو است امّا با تفاوتی  روبه

دار... امممروز  کممامالم معنممی 

چالش بر سرِ حضور ایران 

رژیممم مقتممدر در مرزهممای 

صهیونیسمممتی و برچیمممدن 

بسممماط نفممموذ نامشمممروع 

ی غممرب  آمریکما از منطقمه  

آسیا و حمایت جمهموری  

اسممممالمی از مبممممارزا   

مجاهدان فلسطینی در قلب 

هممای اشمم الی و   سممرزمین

ی  دفاع از پرچم بر افراشته

 .. .ا  و حاب

 چالش
ایجمماد چممالش یکممی از   

 اقداما  استکبار است.

 C8 شناسی تهدید

 E6 سلبیامنیت 

رژیم 

 صهیونیستی

حضور در مرزهای رژیمم  

صهیونیسمممتی از عواممممل 

ساز انقالب و کشور  امنیت

 است.

 D17 ساز امنیت

 E7 امنیت سلبی

بساط 

نامشروع 

 آمریکا

برچیدن بسماط نامشمروع   

آمریکمما در منطقممه غممرب 

سماز   آسیا از عوامل امنیت

 انقالب و کشور است.

 D18 ساز امنیت

 E8 امنیت سلبی

حمایت از 

فلسطین و 

 حاب ا 

حمایمممت از فلسمممطین و 

حمممماب ا  از عوامممممل 

 .ساز است امنیت
 D19 ساز امنیت

89 

... اممممممروز مشمممممکل او 

جلمممموگیری از انتقمممممال  

ی ایرانی  سالحهای پیشرفته

بمممه نیروهمممای مقاوممممت 

 مقاومت

ارسمممال تجهیممماا  بمممه 

نیروهمممای مقاوممممت از  

قدر  و امنیت های  مؤلفه

 است.

 D20 ساز امنیت

 E9 امنیت سلبی
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است... امروز برای مقابلمه  

سیاسمممی و امنیّتمممی بممما   

جمهوری اسالمی، خود را 

محتمماب بممه یممک ا ممتالخ  

ها دولت معاند  بارگ از ده

 یا مرعوب میبیند. 

مقابله 

سیاسی و 

 امنیتی

دشمن برای مقابله سیاسی 

و امنیتی با ایران به دنبمال  

منطقمه ای و  همای   ا تالخ

 بین المللی است.

 C9 شناسی تهدید

 E10 امنیت سلبی

84 

ترین ظرفیّت امیدبخش  مهم

کشممور، نیممروی انسممانی   

مستعد و کارآمد با زیربنای 

عمیممق و اصممیل ایمممانی و 

 دینی است.

نیروی 

 انسانی

مهمترین نیروی انسانی از 

امیمد بخمش و   های  مؤلفه

 ساز کشور است. امنیت

 D21 ساز امنیت

 B13 امنیت ایجابی

زیربنای 

 ایمانی

زیر بنای ایمانی و عمیمق  

نیروی انسانی از مهمترین 

 ساز است. ابعاد امنیت

 D22 ساز امنیت

 B14 امنیت ایجابی

85 

در طول این چهل سمال و  

 -اکنمممون ماننمممد همیشمممه

ای  سیاست تبلی ی و رسانه

تمممرین  دشممممن و فعّمممال 

همممممممای آن،  برناممممممممه

سازی مردم و حت ی  مأیوس

مسممئوالن و مممدیران ممما از 

آینده است. خبرهای دروغ، 

همممای م رضمممانه،  تحلیمممل

نشان دادن واقعیّتها،   وارونه

هممای  پنهممان کممردن جلمموه 

امیممدبخش، بممارگ کممردن  

وب کوچمک و کوچمک   عی

نشمممان دادن یممما انکمممار   

ی   محسّنا  بارگ، برناممه 

ی  همیشگی هااران رسمانه 

مایوس 

 زیسا

مممأیوس نمممودن مممردم و 

های  مسئولین یکی از شیوه

 دشمن است.

 A8 شناسی آسیب

 B15 امنیت ایجابی

های  تحلیل

 م رضانه

دشمن از خبرهمای دروغ  

م رضممانه هممای  و تحلیممل

برای رسمیدن بمه اهمداخ    

 کند. می خود استفاده

 C10 شناسی تهدید

 E11 امنیت سلبی

وارونه نشان 

 دادن واقعیت

دشمن های  یکی از روش

برای رسیدن به اهمدافش  

وارونممممه نشممممان دادن   

 است.ها  واقعیت

 C11 شناسی تهدید

 E12 امنیت سلبی

پنهان کردن 

های  جلوه

 امید بخش

دشمممن از شممیوه پنهممان   

امیممد هممای  کممردن جلمموه

بخمش بممرای رسممیدن بممه  

 اهدافش در ایران اسمتفاده 

 نماید.  می

 E13 امنیت سلبی

 C12 شناسی تهدید
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صمممموتی و تصممممویری و 

اینترنتی دشمنان مل ت ایران 

های آنمان   است؛ البت ه دنباله

در داخل کشور نیما قابمل   

.. شمما جوانمان   .اند مشاهده

گمام در شکسمتن    باید پیش

تبلی مماتی   ایممن محاصممره 

 باشید.

انکار 

 محسنا 

و  بممارگ کممردن عیمموب 

انکممممار محسمممممنا  از  

امنیتمی دشممن   های  روش

برای رسمیدن بمه مقاصمد    

 سوء خود است.

 C13 شناسی تهدید

 ها دنباله

افمرادی کممه در کشممور از  

آزادی سوء استفاده نموده 

 و در مسیر دشمن حرکت

آنمان  های  کنند و دنباله می

 هستند.

 C14 شناسی تهدید

محاصره 

 تبلی اتی

دشمممن کشممور ممما را در 

محاصممره تبلی مماتی قممرار 

 داده است

 C15 شناسی تهدید

 E14 امنیت سلبی

81 

دنیای غرب به برکت دانش 

خود بود که توانست برای 

خممود ثممرو  و نفمموذ و   

ساله فراهم  قدر  دویست 

کند و با وجمود تهیدسمتی   

در بنیانهمممای اخالقمممی و  

تحمیمل سمبک   اعتقادی، با 

زندگی غربمی بمه جواممع    

مانده از کاروان علمم،   عقب

اختیار سیاسمت و اقتصماد   

 آنها را به دست گیرد.

 نفوذ

غممرب بمما قممدر  دانممش 

توانست قمدر  خمود را   

افاایش دهد و از آن برای 

 نفوذ استفاده کرد.

 C16 شناسی تهدید

 E15 امنیت سلبی

سیاست و 

 اقتصاد

دشمن با رشمد علممی و   

کنمد   می دانش خود تالش

کشورهای ضعیف در این 

حوزه را استعمار نموده و 

را ها  سیاست و اقتصاد آن

 در دست بگیرد.

 C17 شناسی تهدید

 E16 امنیت سلبی

87 

سمنگ بنمای یمک انقممالب    

علمممی در کشممور گذاشممته 

پاخیایمممد و  ..بمممه.شمممده و

توز را  دشمن بدخواه و کینه

انقالب 

 علمی

انقمالب ایممده آل انقممالب  

 علمی است.

 D23 ساز امنیت

 G5 راهبرد امنیتی

دشمن 

 بدخواه

دشمن این انقالب بدخواه 

 و کینه توز است.
 C18 تهدیدشناسی
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کممه از جهمماد علمممی شممما 

بیمنان است ناکمام  بشدّ  

 سازید.

 جهاد علمی

همای   جهاد علمی از مؤلفه

مقابلمممه بممما دشممممن و   

 ساز است. امنیت

 D24 ساز امنیت

 B16 امنیت ایجابی

81 

معنویّمممممت و اخمممممالق، 
  ی هممممه دهنمممده جهمممت

حرکتها، فعّالیّتهمای فمردی،   
اجتممماعی و نیمماز اصمملی   

 جامعه است...

 معنویت

معنوی همانند های  ارزش
.. از .ایثممار و اخممال  و 

ساز  موثر امنیتهای  مؤلفه
 است.

 D25 ساز امنیت

 B17 امنیت ایجابی

 اخالق

شجاعت،  ارزشهایی چون

.. اخالقی بوده و .تواضع و
از عوامممل ممموثر و مهممم  

سمماز در جامعممه   امنیممت

 هستند.

 D26 ساز امنیت

 B18 امنیت ایجابی

83 

... امّا اواّلم خود باید ممنش  
اخالقممی و معنمموی داشممته 

را بمرای    باشند، ثانیام زمینمه 
رواب آن در جامعه فمراهم  
کننمممد و بمممه نهادهمممای   

باره میدان  اجتماعی دراین 
دهند و کمک برسمانند؛ بما   
کانونهای ضمدّ معنویّمت و   

ی معقمول   اخالق، به شمیوه 

 ...بستیاند و

اصالح 
 حکومت

برای ایجماد و  ها  حکومت
ترویج اخالق و معنویمت  

بایممد ابتممدا خودشممان را  
اصالح نموده و سپس بمه  
سراغ جامعه بروند استفاده 

از قمدر  قماهره در ایممن   
 خصو  جوابگو نیست.

 D27 ساز منیتا

 B19 امنیت ایجابی

کانون ضد 
 معنویت

ضد اخمالق و  های  کانون

معنویت به ترویج بی بند 
بمماری بمموده و بممه دنبممال 
فریممب و جهنمممی کممردن 

 مردم هستند.

 C19 شناسی تهدید

 B20 امنیت ایجابی

21 

ای پیشرفته  اباارهای رسانه
اکنون تهاجم  و فراگیر... هم

روزافاون دشمنان به دلهای 
پممان جوانممان، نوجوانممان، 

گیری  حت ی نونهاالن با بهره

 اباار رسانه

ضد اخمالق و  های  کانون
با اباارهای رسانه  معنویت

ای پیشمرفته دلهممای پممان  
هدخ گرفته  جوانان ما را

 است.

 C20 شناسی تهدید

 B21 امنیت ایجابی
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از این اباارها را به چشمم  

همای   بینیم. دستگاه خود می
باره  مسئول حکومتی دراین

وظایفی سنگین بمر عهمده   

دارند که باید هوشمندانه و 
سممئوالنه صممور  کممامالم م
همممای  .. برناممممه.گیمممرد. و

مممدّ   ممدّ  و میمان   کوتماه 
 جامعی تنظیم و اجرا شود.

های  دل
 جوانان

جوانممان هممدخ  هممای  دل

اصمملی حملممه شممناختی   
 دشمن است.

 B22 امنیت ایجابی

 هوشمندانه

مسممئول بمما هممای  دسممتگاه

اقداما  دشمن از طریمق  
ضد اخمالق و  های  کانون

معنویمممممت بایسمممممتی  

هوشمممممندانه برخممممورد 
 نمایند.

 G6 راهبرد امنیتی

 B23 امنیت ایجابی

نهاد غیر 
 حکومتی

در برخممورد بمما اقممداما  

اخالقمممی دشممممن ضمممد 
بایسممتی نهادهممای غیممر   
دولتی نیا هوشمندانه وارد 

 کار شوند.

 G7 راهبرد امنیتی

 B24 امنیت ایجابی

برنامه بلند 
مد  و 
 کوتاه مد 

های  برای برخورد با کانون
ضمممد اخمممالق و ضمممد  

ها  معنویت بایستی دستگاه
بلنمد  همای   و نهادها برنامه

مممد  و کوتممماه ممممد   

 داشته باشند.

 G8 راهبرد امنیتی

28 

ی قموّ    اقتصاد قوی، نقطه
ناپذیری  و عامل مهمّ سلطه

و نفمموذ ناپممذیری کشممور  
اسممت و اقتصمماد ضممعیف، 

سماز    ی ضمعف زمینمه   نقطه

نفمموذ، سمملطه و دخالممت   
دشمنان است. فقر و غنا در 
مادّیّا  و معنویّما  بشمر،   

 گذارد. اثر می

 اقتصاد قوی
اقتصمماد قمموی بمما سمملطه  

نفوذ دشمن به ناپذیری و 

 کند. می کشور مقابله

 D28 ساز امنیت

 B25 امنیت ایجابی

اقتصاد 
 ضعیف

اقتصاد ضعیف باعث نفوذ 
 شود. می و سلطه دشمن

 C21 شناسی تهدید

 B26 امنیت ایجابی

 فقر و غنا

فقممر و غنممای جامعممه در  
مادیا  و معنویا  ملمت  

 اثرگذار است.

 C22 شناسی تهدید

 B27 امنیت ایجابی
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22 

چممالش بیرونممی تحممریم و 

ی دشمن اسمت   ها وسوسه

کممه در صممور  اصممالح   

اثمر و   مشمکل درونمی، کمم   

اثمر خواهمد شمد.     حت ی بی

چمالش درونمی عبمار  از    

عیممممموب سممممماختاری و 

 ضعفهای مدیریّتی است.

چالش 

 بیرونی

هممای  تحممریم و وسوسممه

دشمممن چممالش بیرونممی  

 است.

 C23 شناسی تهدید

 E17 سلبیامنیت 

چالش 

 درونی

اقتصممادی و هممای  ضممعف

عیمممموب سمممماختاری از 

 درونی است.های  چالش

 A9 شناسی آسیب

 B28 امنیت ایجابی

 تحریم

راه حل مشکال  کشمور  

بمممه ویمممژه مشمممکال    

اقتصمممادی و تحمممریم در 

 داخل کشور است.

 G9 راهبرد امنیتی

 B29 امنیت ایجابی

 وسوسه

 دشمن در هممه حمال بمه   

همای   دنبال ایجاد وسوسه

 رنگی و فریبنده است.

 C24 شناسی تهدید

29 

.. این تحلیل سراپا غلمع،  .

هرچند گاه از زبان و قلمم  

زدگان داخلی  برخی غفلت

صادر میشود، امّا منشأ آن، 

ی  کانونهای فکمر و توطئمه  

 ...خارجی است

غفلت 

 زدگان

کسانی که در داخل کشور 

 دشمن را تکرارهای  حرخ

 کنند غفلت زده هستند. می

 A10 شناسی آسیب

 کانون توطئه

فکمر و توطئمه   های  کانون

 ها، دشمن با قدر  رسانه

تسمملیم شممدن در برابممر   

دشمن و مذاکره با آمریکا 

نماینممد در  مممی را تبلیمم 

داخل کشور نیا برخی آن 

 کنند.  می را تکرار

 C25 شناسی تهدید

24 

ی ویرانگممممر و  ... زلالممممه

زننده بمه مشمروعیّت    ضربه

آنهمما اسممت؛ و ایممن بممرای 

نظممامی چممون جمهمموری  

مشروعیت 

 زدایی

فسمماد اقتصممادی،اخالقی  

وسیاسی باعث مشروعیت 

 شود. می زدایی از نظام

 A11 شناسی آسیب

 B30 امنیت ایجابی

 G10 راهبرد امنیتیانقالب کشور ما به جهت مشروعیت 
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اسمممالمی کمممه نیازمنمممد   

مشممممروعیّتی فراتممممر از   

مشمممروعیّتهای مرسممموم و 

تمممر از مقبولیّمممت  مبنممما ی

 اجتماعی است...

داشتن اید ولوژی دینی و  فراتر

مبنایی قوی و نظمام منمد   

به مشروعیت فراتر نسبت 

دیگمر نیماز   های  به دولت

 دارد.

 B31 امنیت ایجابی

 

پس خطر بشروز این تهدیمد  

در جمهوری اسمالمی همم   

کمممممه روزی ممممممدیران،  

ی زهمد   مسئوالنش مسابقه

زیسممتی  انقالبممی و سمماده 

میدادند، هرگا بعید نبوده و 

نیست؛ و ایجاب میکند که 

دستگاهی کارآمد با نگاهی 

تیابین و رفتاری قماطع در  

گانه حضور دا مم   قوای سه

 ...داشته باشد و

 زهد انقالبی

ممدیران و  همای   از ویژگی

مسئوالن نظام اسالمی باید 

هممد انقالبممی و سمماده    ز

زیستی باشد در غیر ایمن  

صممور  تهدیممد فسمماد   

اقتصمممادی، اخالقمممی و   

سیاسی در انتظمار کشمور   

 خواهد بود.

 A12 شناسی آسیب

 B32 امنیت ایجابی

دستگاه 

 کارآمد

دستگاهی که با تیابینی و 

قاطعیت بتواند در سه قوه 

حضور داشته باشمد و بما   

 فساد مبارزه نماید.

 G11 امنیتیراهبرد 

 B33 امنیت ایجابی

21 

امّا تبعیض در توزیع منابع 

.. هم نین غفلت .عمومی و

از قشممممرهای نیازمنمممممد  

رو ممورد   همیچ  حمایت، به 

 .قبول نیست

 تبعیض

تبعمیض در توزیمع منمابع    

کشور باعث دور گمرفتن  

سوء اسمتفاده کننمدگان و   

فریمممب کممماران و ویمممژه 

 گردد. می خواران

 A13 شناسی آسیب

 B34 امنیت ایجابی

 غفلت

غفلممت از مستضممعفین و  

نیازمنممممدان جامعممممه در 

حکوممت اسمالمی مممورد   

 قبول نیست.

 A14 شناسی آسیب

 B35 امنیت ایجابی

27 
همه باید بدانند که طهار  

اقتصادی شرط مشمروعیّت  
طهار  

 اقتصادی

مشمممروعیت حکوممممت  

اسممممالمی در طهممممار  
 G12 یتیراهبرد امن

 A15 شناسی آسیب
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مقاممما  حکومممت    همممه

جمهوری اسمالمی اسمت.   

همه باید از شیطانِ حر  

  و از لقمممهبرحممذر باشممند 

حرام بگریاند و از خداوند 

باره کمک بخواهند و  دراین

هممای نظممارتی و   دسممتگاه

دولتی بایمد بما قاطعیّمت و    

حسّاسمممیّت، از تشمممکیل  

ی فساد پیشگیری و با  نطفه

 .رشد آن مبارزه کنند

اقتصممممادی مممممدیران و  

 مسئولین آن است.
 B36 امنیت ایجابی

شیطان 

 حر 

یکی از مواردی که باعث 

 انحممممراخ در مممممدیران 

گمردد حمر  و ولمع     می

 است.

 A16 شناسی آسیب

 B37 امنیت ایجابی

 G13 راهبرد امنیتی

 لقمه حرام

 

یکی از مواردی که باعث 

ایجاد انحراخ در افمراد و  

لقممه حمرام    شود می نظام

 است.

 G14 راهبرد امنیتی

 A17 شناسی آسیب

 B38 امنیت ایجابی

دستگاه 

 نظارتی

مسمممئول همممای  دسمممتگاه

نظارتی بایستی با قاطعیت 

و حساسممیت بممر ایجمماد  

فساد پیشگیری نموده و با 

 رشد آن مبارزه نمایند.

 G15 راهبرد امنیتی

 B39 امنیت ایجابی

21 

نیازمنمممد  ایمممن مبمممارزه  

انسممممانهایی باایمممممان و  

الط بمع بما    جهمادگر، و منیمع  

دسممتانی پممان و دلهممایی   

نورانی است. ایمن مبمارزه   

بخش اثرگمذاری اسمت از   

ای که نظام  جانبه تالش همه

جمهوری اسالمی بایمد در  

راه استقرار عدالت به کمار  

 برد.

 مبارزه

مقابله با فساد بمه مبمارزه   

مهممم و اثممر بخممش بممرای 

تعبیمر شمده    ایجاد عدالت

 است.

 G16 راهبرد امنیتی

 B40 امنیت ایجابی

انسان 

 جهادگر

های  مبارزه با فساد، انسان

با ایمان و جهادگر، منیمع  

پمان  همای   الطبع، با دست

که دل نورانی داشته باشند 

 نیازمند است 

 G17 راهبرد امنیتی

 عدالت

عممممدالت از ملاوممممما  

حکومت و نظام اسمالمی  

طریق مبمارزه  است که از 

 گردد. می با فساد ایجاد

 B41 امنیت ایجابی
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23 

معنمای   آزادی اجتماعی بمه 

گیمری و عممل    حق  تصمیم

کممردن و اندیشممیدن بممرای 

ی افمممراد جامعمممه   هممممه

..حکومتهما موظ مف   .است؛

به تأمین این دو اند. منالت 

آزادی و استقالل را کسانی 

بیشتر میدانند کمه بمرای آن   

است که بدیهی . اند جنگیده

نبایمد بمه معنمی    « استقالل»

زنممدانی کممردن سیاسممت و 

اقتصمماد کشممور در میممان   

 مرزهای خود، و...

آزادی 

 اجتماعی

آزادی اجتماعی به معنای 

تصمیم گیری، عمل کردن 

و نیا اندیشیدن معنی شده 

درچمممارچوب ) اسمممت.

 قانون و ارزش( ،اخالق

 G18 راهبرد امنیتی

 B42 امنیت ایجابی

وظیفه 

 حکومت

تممامین آزادی اجتممماعی   

 وظیفه نظام است.
 G19 راهبرد امنیتی

 B43 امنیت ایجابی

 استقالل

استقالل به معنای زنمدانی  

کردن سیاسمت و اقتصماد   

کشور در میمان مرزهمای   

 خود نیست.
 G20 راهبرد امنیتی

91 

عا   مل ی، روابع خارجی، 

مرزبندی با دشمن: این سه 

عا  ، »هایی از اصلِ  شاخه

در « حکمممت، و مصمملحت

روابمممممممممممممممممممممع 

اند...تحر ن جدید  المللی بین

نهضت بیداری اسالمی بمر  

اساس الگوی مقاوممت در  

ی آمریکمما و  برابممر سمملطه 

صهیونیسممممم؛ شکسممممت 

هممای آمریکمما در  سیاسممت

ی غممرب آسممیا و   منطقممه

گیمر شمدن همکماران     زمین

 خا ن آنها در منطقه...

–عا  ملی 

روابع 

 –خارجی 

مرزبندی با 

 شمند

از اصمل  همایی   اینها شاخه

عممممما ، حکممممممت و 

مصلحت بوده و از اصول 

انقممالب در صممحنه بممین  

 الملل هستند.

 G21 راهبرد امنیتی

الگوی 

 مقاومت

ایمممممران و برخمممممی از  

کشمورهای منطقمه غممرب   

آسممیا بممر اسمماس طممرح   

الگمموی تهدیممد در برابممر  

استکبار ایسمتاده و پیمروز   

 شده اند.

 G22 راهبرد امنیتی

گیر  زمین

 شدن

همکمممماران منطقممممه ای 

آمریکمما در حممال حاضممر 

 زمین گیر شده اند. 
 C29 شناسی تهدید
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 کد اصطالح امنیت کلیدواژه متن ردیف

98 

دولت جمهموری اسمالمی   

باید مرزبنمدی خمود را بما    

آنها با دق ت حفظ کنمد؛ از  

ارزشمهای انقالبممی و مل ممی  

خمممود، یمممک گمممام همممم 

نشمممینی نکنمممد. از  عقمممب

تهدیمممدهای پمممو  آنمممان  

حممال،  نهراسممد؛ و در همممه

کشور و مل ت خمود   عا  

را در نظممر داشممته باشممد و 

جویانه  حکیمانه و مصلحت

و البت ه از موضمع انقالبمی،   

مشکال  قابل حل  خود را 

 با آنان حل کند.

 مرزبندی

نظممام اسممالمی مرزبنممدی 

مشممخ  و دقیقممی بمما    

 دشمن دارد.

 G23 راهبرد امنیتی

ارزشهای 

انقالبی و 

 ملی

انقالبی های  دفاع از ارزش

جاو اصول نظامی  و ملی

 اسالمی است

 G24 راهبرد امنیتی

 D39 ساز امنیت

 تهدید پو 

پمو   های  دشمن با تهدید

به دنبال ایجماد همراس و   

رسیدن بمه اهمداخ خمود    

 است.

 C26 شناسی تهدید

موضع 

 انقالبی

نظممام اسممالمی از عمما   

کشممور و ملممت خممود بمما 

موضع انقالبی دفاع نموده 

را و مشکال  قابمل حمل   

 نماید. می مرتفع

 G25 راهبرد امنیتی

 عا  ملت

حفظ عا  کشور و ملت 

از اصول نظام اسالمی در 

 روابع بین الملل است.

 G26 راهبرد امنیتی

92 

تممالش غممرب در تممرویج  

سممبک زنممدگی غربممی در  

جبممران  ایمران زیانهمای بمی   

اخالقی، اقتصادی و دینمی  

و سیاسی به کشور و مل ت 

بما آن   ما زده است؛ مقابلمه 

 جهمممادی و هوشممممندانه 

  طلبد... می

سبک 

زندگی 

 غربی

یکممی از اهممداخ دشمممن 

ترویج سبک زندگی غربی 

در ایمممران اسمممت کمممه   

زیمادی نیما بمه    های  زیان

 کشور و ملت زده است

 C27 شناسی تهدید

جهاد همه 

 جانبه

مقابلممه بمما تممرویج سممبک 

زندگی غربی با جهاد همه 

جانبممممه و هوشمممممندانه 

 است.امکانپذیر 

 G27 راهبرد امنیتی
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 ها تحلیل یافته و . تجزیه1
 و تحلییل بنیدی   ( در شیش موضیوع تیتیر   3)امنیتی بیانیه گام دوم به اسیتناد جیدول   های  داللت

 گردد: می

 

 شناسی امنیتی . آسیب0

 شناسیی  وسیی   ،برونداد از روزمرگی و به منظور پیشگیری و پیش بینی جامعهای  یکی از راه

فضای اطالعیاتی و امنیتیی بیه    های  امنیتی به جهت حساسیت شناسی باشد، وسی  می الزم و ضروری

توانید مفیید    می شناسی مرات  از اهمیت باالیی برخوردار است، هر گونه اصالح موفق بر پایه وسی 

و مطلوب واقع شود در غیر این صورت اصالحات نتیجه ای در بر نخواهد داشت  شناسیایی عییوب   

به نگاهی جامع، تیز بین، وگیاه  ها  باشد و کالبد شکافی ون می سخت و بعضاً پیدیدهو اشکاالت نیز 

باشید،   میی  مطرح شده در بیانیه مهم و قابل تأملهای  شناسی و بصیر نیاز دارد، در همین راستا وسی 

 وهیا   وسی  امنیتی از متن بیانیه تحصیل گردید که با توجیه بیه کلیید واژه    03برابر جدول شماره دو 

 گردد:  می و تحلیلبندی  اصطالحات مستخرجه در سه موضوع دسته

امنیتی در بیانییه گیام دوم مسیئولین کشیور     های  وماج وسی  :امنیتیهای  الف. آماج آسیب

 ونان مورد تاکید قرار گرفته اسیت مین جملیه نداشیتن زهید انقالبیی      های  هستند که برخی از وسی 

(A12و طهارت اقتصادی) (A15مدیران و )      مسئولین حکومت اسیالمی باعیث گیرایش و ولیودگی

( گردیده و نهایتاً مشروعیت نظیام را تحیت شیعاع    A17) ( و لقمه حرامA16) ونان به حرص و طمع

گردد  بر این اساس طمع  می ( از حاکمیت نظام اسالمیA11) قرار داده و منجر به مشروعیت زدایی

در مسئولین نظام باعیث ایجیاد وسیی  بیه     ها  این نشانه و لقمه حرام دارای بار ضد امنیتی بوده و بروز

 گردد  می حاکمیت

امنیتیی عمیدتاً در حیوزه میدیریتی     هیای   مصیادیق وسیی    :امنیتیی های  ب. مصادیق آسیب

کشور مورد اشاره و تاکید قرار گرفته و این نشان از ون دارد که در این مقطع زمامداران بیش از هر 

بی رحمی و خونریزی در برابیر   (A4) دارند، بر این اساس تحجر زمان دیگر مسئولیت حساس تری

میدیریت  هیای   گونیاگون کشیور از وسیی    های  ( در اداره بخشA5) افراط و تفریک (A6ها ) پدیده

 میردم و جوانیان از وینیده   سیازی   باشد بر همیین اسیاس میأیوس    می کشور است که دارای بار امنیتی
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(A8 انجام ،)باعث تضاد نظیام سیاسیی و اجتمیاعی کشیور گیردد      که ییرفتارها (A3   عیدم مقابلیه )

مدیریتی کشیور اسیت   های  نیز از وسی  (A9) اقتصادی و فرهنگیهای  ( چالشA2) جدی با رکود

باشد در همیین راسیتا تأکیید گردییده کیه میدیران و        می که در صورت عدم توجه دارای بار امنیتی

امنیتی عدالت را ترویج نموده و از تبعیض در توزیع منیابع و  های  مسئولین برای جلوگیری از وسی 

 (A14) ( کشو به ویژه رسیدگی به نیازمندان جامعه غفلت ننمایند A13) ثروت

امنیتی در صورت عیدم رسییدگی عاجیل باعیث     های  وسی  :امنیتیهای  ج. اهداف آسیب

امنیتیی کشیور پییاده    های  ی ایجاد زمینه بروز تهدیدات دشمن خواهد شد بر این اساس یکی از وس

موجیود در جامعیه   هیای   ( هستند که در داخیل کشیور بیا سیوء اسیتفاده از وزادی     A10) نظام دشمن

( و انفعیال در برابیر دشیمن مسیتکبر و     A1) اصیل نظام اسالمی خیانیت کیرده  های  اسالمی به ورمان

 ( A7) نمایند  می یاغی را تبلیغ و ترویج

امنیتیی   شناسیی  کید وسیی    03از  :شناسی امنیتی کدهای آسیبد. وجوه ایجابی و سلبی 

 باشد  می کد دارای وجه سلبی 0کد دارای وجه ایجابی و  02

 

 
 

 شناسی امنیتی مصادیق آسیب .0نمودار 

 

 . تهدیدشناسی امنیتی3

ارزییاب امنیتیی و   هیای   شناسایی و در  واقعی از تهدید یکی از مشکالت اساسی در سیامانه 

صحنه و محیک در ادامه مسیر و حییات  های  باشد، شناخت درست تهدید مبتنی بر واقعیت می نظامی
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انقالب ضروری است بر همین اساس در حوزه امنیتی بیشترین تأکیدات در بیانییه گیام دوم بیه ایین     

و اصطالحات احصیاء شیده   ها  کد بوده که بر اساس کلید واژه 38موضوع اختصاص یافته و دارای 

 :گردد می و تحلیلبندی  تقسیمدر سه دسته 

شییوه دشیمن در تهدیید نظیام اسیالمی       02در بیانیه گام دوم  :تهدید امنیتیهای  الف. شیوه

(، هماننید وام  c1) جذاب به مسئولین کشورهای  وسوسه مورد اشاره قرار گرفته است من جمله اراله

(، c20) از هزاران رسیانه پیشیرفته  گیری     و بهره بلوکه شده وهای  از بانک جهانی، وزاد کردن پول

هیای   (، ایجاد وسوسیه c27) (، ترویج زندگی به سبک غربیc19) ضد معنویت و اخالقهای  کانون

هیای   (، اراله تحلییل c6) و اراله اخبار کذبها  (، تحریف واقعیتc24) رنگی و فریبنده برای جوانان

(، c12) امیید بخیش  هیای   ن کیردن جلیوه  (، پنهیا c11هیا )  (، وارونه نشان دادن واقعیتc10) مغرضانه

( و c15) پیشیرفته های  (، محاصره تبلیغاتی با انواع رسانهc13) انکار محسنات و بزرگ کردن عیوب

انیدازی  (، راهc23) ( وc8) متعدد همانند تحریم کیه چیالش بیرونیی کشیور اسیت     های  ایجاد چالش

 منطقیه ای و بیین المللیی   هیای   کیل الیتال  (، تشی c14) ( وc7) ها یا پیاده نظام در داخل کشیور دنباله

(c9از شیوه ،)  مورد تأکید در تهدیدات دشمن است  های 

کد میورد اشیاره قیرار گرفتیه      2امنیتی با های  اهدا  تهدید :اهداف تهدیدهای امنیتی ب.

و اشکال گوناگون به دنبال ایین اسیت   ها  شیوه است من جمله این که دشمن با تهدیدهای متعدد در

 تهدییدات ناشیناخته اسیت    نظام اسالمی نتواند تهدیدات دشمن را بشناسد در واقع به دنبال ارالیه که 

(c5 تا بتواند زمینه نفوذ در کشیور را ،)   فیراهم نمیوده (c16     سیاسیت و اقتصیاد کشیور را تضیعیف ،)

شیور  فقر و غنای لیبرالیی را در ک  (، مانع اجرای عدالت در جامعه اسالمی شده،c21) ( وc17) کرده

 (،c4) (، مردم به خصوص مسئولین را در برابر دشمن به انفعال بکشاند c22) گسترش داده

وینیده   کید در بیانییه میورد تحلییل     2تهدیدات دشمنان نظام اسالمی نیز با  :ج. تحلیل تهدید

 نگری قرار گرفته است  بر این اساس تهدید اول حاکمیت اسالمی سوسیالیزم بیوده کیه نیابود شیده    

(c2،)  تهدید دوم لیبرالیسم است (c3 که در حال حاضر گرفتار مشکالت متعدد درونی گردیده و )

 ونان اسیت  های  توطئه و اتاق فکرهای  (، منشاء تهدیدات دشمن کانونc28) در حال احتضار است 

(c25که کینه توزانه به نظام اسالمی نگاه کرده و تصمیم ) گیرند  می (c18 لیکن تهدییدات ون ،)  هیا 

 (،c26) همگی پوچ و فاقد پشتوانه است 
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 کید  38امنیتیی دارای   شناسیی  تهدیید  :شناسیی  د. وجوه ایجابی و سلبی کیدهای تهدیید  

باشید  بیه عبیارت     میی  کد دارای وجه ایجابی 3کد دارای وجه سلبی و  32باشد که از این تعداد  می

ایین حیوزه توجیه جیدی     بایسیت در   میی  دیگر تهدیدات امنیتی اشاره شده از جنس سیلبی اسیت و  

 صورت پذیرد 
 

 
 

 تهدیدشناسی امنیتی. 3 نمودار

 

 ساز مصادیق امنیت .2

 باعث حفظ و ارتقای امنییت ملیی  ها  به مجموعه عواملی است که تأمین ونساز  مصادیق امنیت

سیاز   امنییت هیای   شود در واقع ملزومات ایجاد و حفظ امنیت پایدار در نظام اسالمی است، مؤلفه می

اصیول اعتقیادی و نظیام     هیا،  هر نظامی منطبق بر ایدلولوژی حاکم بوده و منشع  شده از ومیوزه در 

میورد تأکیید در بیانییه میورد بررسیی و      ساز  امنیتهای  باشد، بر همین اساس مؤلفه می سیاسی حاکم

و هیا   کد در این راستا تحصیل گردید که با توجه بیه کلیید واژه   38احصاء قرار گرفت که در نتیجه 

 گردد: می و تحلیلبندی  اصطالحات استخراج شده در دو موضوع دسته

ابتدا حفظ و صیانت از اصالت شعارهای انقیالب اسیت کیه     :ساز داخلی الف. عوامل امنیت

(، عدول و فاصله گرفتن از شعارهای D1) باشد می در نظام اسالمیساز  امنیتهای  از مهمترین مؤلفه

سیاز   (، سروغاز انحرا  از مسییر اصیلی و زمینیه   D14) ( وD13) انقالبیانقالب و معنویت و اخالق 

 دشیمنان هیای   باشد  تسلیم ناپیذیری در برابیر زورگیویی    می ناامنی و هرج و مرج در جامعه اسالمی

(D15که یکی از ویژگی )  ایرانیان با ایمان و با انگیزه بوده، پایبندی به اصول انقیالب در طیول   های
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 راستین انقالب و مراقبت از عدم انحیرا  ونهیا  های  (، صیانت از ورمانD5) البعمر چهل ساله انق

(D16وفاداری به خطوط اصلی انقالب در حر  و عمل ،) (D7    دفاع از اصیول و نظرییه انقالبیی ،)

( از عوامل امنیت پاییدار در نظیام   D4) فرهنگی، نظامی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسیهای  در حوزه

 و حیواد  هیا   انعطیا  نظیام حکیومتی در برابیر پدییده     ساز  امنیتهای  دیگر مؤلفهاسالمی است  از 

(D2  تصحیت خطاها و اشکاالت در جامعه است کیه کمیک )  کنید تیا سیاختار حکیومتی نظیام       میی

( خود را اصالح نموده و همدون یک پدیده زنده رشد و نمیو نمایید  قیدرت عظییم     D27) اسالمی

( بیا  D11) (، انگیزه ملیت فیداکار و همیشیه در صیحنه    D10) اسالمیایمان مردم فهیم و بصیر ایران 

داخلی کشور است در  مهم و موثر در ثبات و امنیتهای  (، از مؤلفهD12) ره() رهبری وسمانی امام

معنویت و اخالق جهت دهنده بسیار مهیم و اثرگیذار هسیتند چناندیه حاکمیان ایین دو        راستاهمین 

مؤلفه را با اقدامات اصالحی و فرهنگی در سطت جامعه اشاعه دهند امنییت اجتمیاعی ثبیات و قیوام     

(، نیروی انسانی با زییر  D26) و (D25) پیدا نموده و امنیت اقتدار خارجی را به ارمغان خواهد وورد 

 (، یکی از عوامل قدرت و امنیت نظام اسالمی اسیت کیه  D21,D22) ایمانی، عقیدتی و مکتبیبنای 

(، به قدرت و امنیت در شأن نظام اسالمی D23,D24) جهاد علمی و ایجاد انقالب علمی تواند با می

(، ضیعف اقتصیاد   D29و  D3) انقالبیی، ملیی  های  و ارزشها  دست یابد  بنابراین سست شدن ورمان

 ( D28  )سی  به ارکان نظام و افزایش ناامنی خواهد شدباعث و

( و ضربه محکیم  D6) مرزبندی دقیق با دشمن و رقیبان نظام :ساز خارجی عوامل امنیت ب.

( در برابر هر گونه تجاوز و دست درازی به منافع ج ا ا از عوامل موثر در امنییت نظیام   D8) و متقابل

( و D9) است  دفاع از مظلومیان در برابیر زورگوییان مسیتکبر    ج ا ا در سطت منطقه ای و بین المللی 

(، ورمان هایش و ارسال کمک مادی، معنیوی  D19) حمایت از جبهه مقاومت به خصوص فلسطین

از عوامل مؤثر در افزایش امنیت خیارجی ج ا ا  ها  و تجهیزاتی به رزمندگان مقاومت در سایر کشور

(، تییالش بیرای برچییدن بسییاط   D17) صهیونیسیتی  (، حضیور ج ا ا در مرزهییای رژییم  D20) اسیت  

 ( D18) نامشروع ومریکا از منطقه غرب وسیا باعث افزایش اقتدار و امنیت ج ا ا خواهد شد 

 کید دارای وجیه ایجیابی و     31سیاز   کید امنییت   38از  :ساز ج. وجوه ایجابی و سلبی امنیت

تاکیید در بیانییه از جینس ایجیابی و     مورد ساز  کد دارای وجه سلبی است به عبارتی عوامل امنیت 8

 ی است  افزار نرم
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 ساز عوامل امنیت .1 نمودار

 

 . راهبرد امنیتی0

راهبردهای امنیتی نظام ج ا ا مبتنی بیر اییدلولوژی مکتی      :الف. راهبردهای امنیتی داخلی

اسالم بوده و از عمق، دامنه دینی نشأت گرفتیه اسیت بیر همیین اسیاس شیناخت درسیت گذشیته و         

امنیتیی و میدیران حکیومتی    هیای   برای سیامانه ها  از تجربیات ون یکی از مهمترین توصیهگیری  بهره

( از G4) (، اصیول انقیالب  G24) انقالبیی هیای   (، تالش بیرای حفیظ و صییانت از ارزش   G2) است 

مبیارزه  بلند مدت، کوتاه مدت در های  راهبردهای اصلی و امنیتی نظام اسالمی بوده و بایستی برنامه

مسیئول بایسیتی اقیدامات دشیمن در     هیای   ( در این راستا دستگاهG8  )و مقابله با دشمن ترسیم نمود

(، در ایین  G6) حوزه ضد اخالق و ضد معنویت را هوشمندانه رصد کیرده و قیاطع برخیورد نماینید    

(، G7) مسیر استفاده از  رفیت نهادهای غیرحکومتی و خارج از ساختار دولتیی میؤثر و مفیید بیوده    

(، از G23) انقالبیی و ملیی دفیاع نمیوده    هیای   (، از ارزشG27) بایستی با قدرت و جهاد همه جانبیه 

 ( G25) موضع انقالبی خود تحت هیچ شرایطی کوتاه نیاید 

 برون رفیت از شیرایک سیخت تحیریم اسیت      های  اقتصاد مقاومتی و انقالب علمی یکی از راه

(G5یکی دیگر از راهبردها مبارزه با )  فساد به عنوان اصل اساسی و مهم نظام اسالمی بیوده (G16 ،)

(، دسیتگاه نظیارتی قیوی کیه     G11) (، دسیتگاه کارومید  G17) جهیادگر های  برای این منظور انسان

( از دیگر راهبردهای امنیتی وجیود طهیارت   G15) اشرافیت الزم بر سه قوا را داشته باشد نیاز است 

(، G14) (، تا بتواننید از لقمیه حیرام و شیبهه نیا      G12) ی استاقتصادی برای مدیران جامعه اسالم
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( از راهبردهیای  G13) شیطان حرص که سرمنشأ خیلی از خطاهیا و گناهیان اسیت محفیوال بماننید      

امنیتی دیگر مشروعیت نظام اسالمی است، حکومت ایران به جهت دینی بودن به مشیروعیتی فراتیر   

این به معنای واقعی کلمه بایستی در جامعه بیر عیدالت و وزادی   ( بنابرG10) نیاز داردها  از سایر نظام

 (G18) اجتماعی اصرار گردد 

از جبهه مقاومیت بیه عنیوان    گیری  دفاع از مظلومان با بهره :ب. راهبردهای امنیتی خارجی

(، G3) دشیمن هیای   (، تسلیم ناپذیری در برابر تهدیدات و رجزخیوانی G1) راهبرد اصلی نظام است

 انقالب از راهبردهای امنیتی ایران در برابر دشمنان است حفظ موضع 

(، عزت ملی، روابیک خیارجی، مرزبنیدی بیا     G9) راهبرد مقابله با تحریم در داخل کشور بوده

( نیا ر بیر سیه اصیل عیزت، حکمیت و مصیلحت بیوده و تیأمین کننیده عیزت،            G23,G21) دشمن

(، G19,G20) استقالل این کشور اسیت  (، بزرگ ایران تأمین کننده وزادی وG26) سرافرازی ملت

مقاومیت الگیو   هیای   بر همین اساس حکومت اسالمی ایران برای سایر دول مسلمان در دنیا و گیروه 

 ( G22) بوده

کید   2کید میرتبک بیا راهبیرد امنیتیی       33از  :ج. وجوه ایجابی و سلبی راهبردهای امنیتی

رتی راهبرد امنیتی ج ا ا در نگاه بیانیه دوم کد دارای وجه ایجابی است به عبا 30دارای وجه سلبی و 

 امنیت ایجابی شکل بگیرد  های  بایستی بر ستون مؤلفه

 

 
 

 ساز تیامن یراهبردها. 1 نمودار
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 گفتمان حاکم بر بیانیه .1

مؤلفه در میتن بیانییه    25مؤلفه و گفتمان سلبی با  53برابر نتایج تحصیل شده گفتمان ایجابی با 

ی و با تأکید بیر  افزار نرممورد تأکید قرار گرفته است بنابراین گفتمان غال  بیانیه ایجابی و از جنس 

  مییردم، بییاال بییردن تییوان پاسییخ گییویی، مییدیریت نییرم و فرهنگییی ضییری هییای  مییدیریت خواسییته

از گفتمان سیلبی متناسی  بیا تهدییدات سیخت دشیمن نییز در        گیری  ایدلولوژیک است لیکن بهره

 باشد  می دستور کار

 
 

 های بیانیه . گفتمان1نمودار 

 

 ها وضعیت فراوانی داده .1

بیه ترتیی  اولوییت    هیا   ( فراوانیی داده 3) بر اساس اصطالحات استخراج شده از جدول شماره

کیید، مصییادیق  25امنیییت سیلبی بییا  هییای  کیید، مولفیه  53امنییت ایجییابی بییا  هییای  مؤلفییه :عبارتنید از 

کید و مصیادیق    33کید، راهبردهیای امنیتیی     38بیا  ساز  کد، عوامل امنیت 38امنیتی با  شناسی تهدید

  کد 03امنیتی با  شناسی وسی 

 
 ها . فراوانی داده1نمودار 
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 گیری . نتیجه1

ایجابی امنییت در نظیام میدیریت     بعد بر داللت به دلیلکالبد شکافی امنیت در مقاطع مختلف 

سازد، از سیوی   می در این حوزه را ضروری شناسی برخوردار بوده و وسی  باالیی اهمیت کشور از

و چگونگی واکنش در برابر تهدیدات سخت در حوزه امنیت سیلبی بایید   گیری  دیگر برای تصمیم

 تهدیدات دشمن مورد شناسایی قرار گیرد 

امنیتیی میورد تأکیید عبارتنید از خیانیت بیه       هیای   سیاس پیژوهش صیورت گرفتیه، وسیی      بر ا

انقالب، تضاد و ناسیازگاری مییان نظیام سیاسیی و نظیام اجتمیاعی، افیراط و تفیریک در         های  ورمان

درونیی همدیون اقتصیاد ضیعیف و     هیای   مدیریت کشور، مایوس شدن مردم از وینده نظام، چیالش 

ض در توزیع منابع، غفلت از مستضعفین جامعه به عنوان حامیان نظام، عیوب ساختاری، افزایش تبعی

دوری مدیران، مسئولین از زهد انقالبی، سیاده زیسیتی، طهیارت اقتصیادی و گرفتیاری میدیران بیه        

 امنیتی نظام مقدس ج ا ا است های  شیطان حرص و لقمه حرام و    از وسی 

وارونه نشان دادن  ها، از تحریف و دروغ پردازی تهدیدات امنیتی مورد اشاره در بیانیه عبارتند

فعال کردن پیاده نظام در داخیل، تیالش بیرای بیه انفعیال کشییدن اییران اسیالمی، انکیار           ها، واقعیت

ضد معنویت های  دشمن، افزایش کانونهای  محسنات و بزرگ کردن عیوب کوچک توسک رسانه

تغیییر افکیار، در  جوانیان و مسیئولین،     پیشیرفته دشیمن بیرای    هیای   و ضد اخالق، افیزایش رسیانه  

گسترش موضوع مذاکره و تسلیم در فضای رسانه ای و فضیای مجیازی بیا رنیگ و لعیات خیاص،       

 و   از جمله تهدیدات مورد تأکید در بیانیه هستند ها  ترویج سبک زندگی غربی در رسانه

تواننید امنییت نظیام     میی ها  که مسئولین و مدیران کشور با تمسک به ونهایی  اقدامات و برنامه

پاسداشیت   :( عبارتند ازساز امنیتمصادیق ) ا ا را در حوزه داخلی و خارجی حفظ نمایند مقدس ج

هنجارهای ملی، مذهبی، ضربت متقابل به هیر گونیه تجیاوز دشیمن بیه منیافع ملیی نظیام،          ها، ارزش

ناپیذیری، حماییت از    قدرت ایمان مردم، افزایش معنویت و اخالق در جامعه، تقویت روحیه تسلیم

مقاومت، فلسطین و حزب اهلل، داشتن نییروی انسیانی متعهید و کارومید بیا زیربنیای ایمیانی، داشیتن         

 اقتصاد قوی و کار ومد و    از موارد مهم در حوزه ایجاد امنیت پایدار در نظام اسالمی است 

که به عنوان راهبردهای امنیتی مورد تأکید قرار گرفتیه عبارتنید از تسیلیم ناپیذیری     هایی  مؤلفه

در برابر دشمن، صیانت از انقالب، انقیالب علمیی جوانیان، اقیدام هوشیمندانه در برابیر جنیگ نیرم         
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دشمن، استفاده از نهادهای غیر حکومتی در مقابله با جنگ فرهنگی دشمن، مراقبیت از مشیروعیت   

جهادگر، وجود طهارت اقتصادی های  ه جدی با فساد با دستگاه نظارتی کارومد و انساننظام، مبارز

در مسئولین، دروی از لقمه حرام و شیطان حرص، حمایت از مقاومت، مرزبندی با دشیمن، داشیتن   

      موضع انقالبی در برابر دشمن و

گیویی    بیردن تیوان پاسیخ   ی، بیا تأکیید بیر بیاال    افزار نرمگفتمان غال  بیانیه ایجابی و از جنس 

دولت، مدیریت نرم و فرهنگی ضری  ایدلولوژیک بوده لیکن بهیره از گفتمیان سیلبی متناسی  بیا      

باشد و بیشترین فراوانی از جهت تکرار و تأکید نیز بر  می تهدیدات سخت دشمن نیز در دستور کار

مدیریت کشیور بایسیتی بیر    امنیت ایجابی است این به ون معنی است که در حوزه امنیتی های  مؤلفه

 امنیت ایجابی برنامه ریزی و اقدام نماید های  اساس مؤلفه
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