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 مقدمه مولف

سیاستگذاری، قدمتی به درازای تاریخ بشر دارد؛ اما سیاستگذاری به مثابه دانش، قریب به 

دانشگاهی که بیش از دو دهه  -گذرد. این رشته علمینیم قرن از عمر دانشگاهی آن در دنیا می

سیاست، های مختلفی همچون در ایران سابقه دارد، عمل دولت و مسائل عمومی مردم را در حوزه

دهد و وظیفه سامان دادن آن امور فرهنگ، اقتصاد، آموزش، رفاه، امنیت و ... مورد توجه قرار می

را بر عهده دارد. اگر نگوییم مهمترین و ابتدایی ترین امور مذکور، امنیت است؛ بی شک، امنیت 

ردگی، های سیاستگذاری است که عالوه بر شمول، گستترین و مهمترین حوزهیکی از اساسی

باشد. در تاثیر و اهمیت بسزای آن، بعنوان زیربنا و بستری برای سیاستگذاری در سایر امور می

این کتاب تالش شده است الگویی مناسب بمنظور سیاستگذاری در حوزه امنیت داخلی طراحی 

های دینی و تبیین گردد. با توجه به نقش اساسی و محوری مردم، هنجارهای اجتماعی و ارزش

اسالمی( و متناسب  -تامین امنیت جمهوری اسالمی ایران، الگوی مذکور، الگویی بومی )ایرانی  در

های بنیانگذار کبیر انقالب اسالمی و همچنین رهبر های دینی و اندیشهبا قوانین باالدستی، ارزش

 باشد.معظم انقالب می

شود. وست ارائه میکتاب حاضر با توجه به اهداف بیان شده در قالب هفت فصل و یک پی

گیرد و چیستی و چرایی سیاستگذاری و سیاستگذاری امنیتی مورد بررسی قرار میفصل اول در 

های ها، مراجع، بازیگران و کنشدر فصل دوم موضوعاتی همچون امنیت، رویکردها، رهیافت

ل سوم گیرد. پس از معرفی و شناخت سیاستگذاری امنیتی، در فصامنیتی مورد تحلیل قرار می

شود. به دستور کار و شناسایی مسائل امنیتی بعنوان گام اول سیاستگذاری امنیتی پرداخته می

ها و بندی مهمترین آسیبپیوست یک که در این راستا تهیه شده است به شناسایی و رتبه

پردازد. در فصل چهارم به طراحی مدل مطلوب تهدیدات امنیت داخلی جمهوری اسالمی ایران می

های امنیت داخلی جمهوری اسالمی ایران و در فصل پنجم، گام بعدی ای سیاستاجر

ها، مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است. فصل ششم به مدل سیاستگذاری یعنی ارزیابی سیاست

پردازد و در پایان پیشنهادات خاتمه سیاست بعنوان مرحله نهایی سیاستگذاری امنیت داخلی می

 ه استنتاجات نظری در قالب فصل هفتم ارائه شده است.و راهکارهایی بهمرا

ضمن شکرگزاری به درگاه احدیت برای توفیق انتشار این کتاب، و ادای ادب و احترام اینک 

مندان عرصه به همه تالشگران حوزه علم و دانش از نگار مکتب نرفته تاکنون و همچنین دغدغه

)ع( و الگوی شهامت و مردانگی حضرت امنیت که با تاسی از موالی متقیان حضرت علی 

دانم از همه عزیزانی خرند؛ ضروری میسیدالشهداء )ع( حفظ اسالم و تامین امنیت را با جان می
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که در مراحل مختلف تدوین، نگارش و چاپ کتاب نقشی داشتند صمیمانه تشکر و قدردانی نمایم. 

ذاری عمومی، باالخص استاد های تخصصی امنیت و سیاستگبجاست از اساتید ارجمند حوزه

باشد و در تدوین محمدی که از اندیشمندان بنام حوزه سیاستگذاری عمومی میحمیدرضا ملک

های ایشان بارها مستفیذ شدم و دکتر مجید وحید که از دیگر اساتید این کتاب از نظرات و هدایت

باشد و همچنین اساتید گرانقدر و صاحب علم در حوزه امنیت مبرز سیاستگذاری عمومی می

فاضلی و دکتر محمدرضا تاجیک سپاسگزاری نمایم. سپاس ویژه از  رهاطسید همچون دکتر 

ای و پایگاه استنادی علوم های دکتر محمدرضا صالحی معاون مرکز منطقهاقدامات و همراهی

همچنین از رئیس و معاون تشارات مرکز دارم. ( و سایر همکاران ایشان در انISCجهان اسالم )

 کنم.پژوهشی دانشگاه شیراز و سایر عزیزانی که در این دانشگاه متحمل زحمت شدند قدردانی می

ا تشویق و بام سرکار خانم دکتر بیژنی که در تمامی مراحل کار در پایان از همسر فرهیخته

 نمایم.تقویت انگیزه، کمک شایانی داشتند تشکر می

الزم به یادآوری است که نقایص احتمالی، ناشی از ضعف و بضاعت اندک مولف است لذا 

و اگر نقطه  1ضمن پوزش از خوانندگان ارجمند، راهنمایی ایشان را به دیده منت پذیرا خواهم بود

قوتی باشد، مدیون اظهارنظر و راهنمایی استادان و فرهیختگانی است که راجع به موضوع و 

محتوای کتاب با ایشان مشورت نموده و همچنین دانشجویانی که با طرح سواالت و ابهامات و 

 اند.، به غنای آن کمک نمودهاینجانب های درسبحث و نظر در کالس

 

 

 سید امین رضوی نژاد
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