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  چکیده
  

ا .اسـت گشتهایفادالملل بیني عرصهدر»کشورها-دولت«امنیتتأمینمنظوربهملیامنیتهاينظریه امـ
راهبـردي الگـوي قالـب دریـد باآنکـه اولاسـت؛ الزمضـروري امردودرآمدنشاناجرابهبرايشک بی

ت ي حـوزه قوانینشده،طراحیالگوهايبامتناسبآنکهدوموشودبندي طبقهخاصی تـأمین وملّـی امنیـ
ي توسـعه ي برنامـه قـوانین دررااخیـر ي مسـأله دوحقـوقی، رویکـردي بـا رو پیشي مقاله.یابدسامانآن

.کندمیدنبالایراناسالمیجمهوريفرهنگیوسیاسیاقتصادي،
قالـب درآنهـا بندي طبقهبهملّی،امنیتهاينظریهمهمترینبرشمردنبابرآنیمپژوهشایندرابتدادر

از.گـردد مشـخص هریـک حصـول نگیچگـو سـنجی  امکـان طریقاینازتابپردازیمراهبرديالگوهاي
راهبـردي الگوهـاي انـواع بیـان بـه آنازپـس اسـت، گردیدهمعرفیغربیامنیتمهمي نظریهپنجرواین

در.اسـت گرفتـه قـرار مطالعـه مـورد نظریههرراهبرديالگويها؛نظریهبرالگوهاتطبیقباوشدهپرداخته
وضـع قـوانین ازمهمـی مصـداق عنوانبهایران،اسالمیجمهوريي توسعهي برنامهقوانینبررسیباادامه
هايسالدر-ملّیامنیتتأمیندرایراناسالمیجمهوريراهبرديالگوهايملّی؛امنیتي حوزهدرشده

.اسـت شـده بررسـی هریـک هـاي  ویژگـی وکشفتوسعه،هايبرنامهراستاياز-انقالبازپسمختلف
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ازکـت حرونرمهاينظریهبهامنیتسختهاينظریهازایراناسالمیجمهوريحرکتاستمسلّمآنچه
ت کامـل تحقـق کهدهدمینشانحاضرپژوهش.استاسالمیگفتمانبه،منیتاتأمینغربیگفتمان امنیـ

ت تأمینجامعالگوياستقرار  گرودرایراناسالمیجمهوريملّی اسـالمی ي اندیشـه بـر مبتنـی ملّـی امنیـ
  .است

  
  توسعهي برنامهقوانینراهبردي،الگويملّی،امنیتامنیت،هاينظریه:کلیديواژگان

  
  مقدمه

ها در بستر اجتماعی و تـأثیر  فارغ از آنکه در این مقام به دنبال پاسخی فلسفی به نوع تعامل انسان
ها در طول تاریخ بشر شود که انساناحساس امنیت در این تعامل باشیم؛ تنها به این نکته اشاره می

حاصل آید با مفهـوم  اند و هرآنجا که ساختاري در کنار یکدیگر و در ساختاري اجتماعی زیسته
ي  برتري و اقتدار توأم خواهد شد؛ بر این پایه همیشه تحصیل امنیت در ساختار اجتماعی دغدغه

از نظرگـاه  . ت به نیاز اجتماعی انسان تبدیل شده اسـت ها بوده و به بیانی رساتر، داشتن امنیانسان
مورد تأکید قرار گرفته و  اسالم نیز در آیات متعددي ضرورت وجود امنیت در زندگی اجتماعی

مکـارم  (».ترین شرط یک زندگی سـالم و اجتمـاعی اسـت   ت، نخستین و مهمامنی«بر همین اساس 
ت بــه   . )539:، ص12ق، ج.ه1394شـیرازي،  ي  عنـوان عــاملی کـه وظیفــه    در روایـات اســالمی نیـز امنیـ

ي  فلسـفه )ع(ینامیرالمـومن ها تأمین حداکثري آن است مـورد اشـاره قـرار گرفتـه اسـت؛     حکومت
) ي نیروهاي مسلح وسیله به(داند که از هر طریقی وجودي حکومت را فراهم ساختن امنیت ملّی می

هـاي اسـالمی   براسـاس مجمـوع آمـوزه   .)53ي و نامه 40ي ، خطبه1382لرضی، شریف ا(باید تأمین شود
ا مـورد اسـتنتاج   ي اسالمی دو اصل کلّی ر توان در راستاي ضرورت وجود امنیت براي جامعهمی

لزوم شدت عمل در  -2ارزش امنیت و منزلت حافظان آن، -1«: دو اصلی که عبارتنداز. قرار داد
این دو اصل درکنـار یکـدیگر   .)838:،ص1379اسماعیلی،(» برابر آرامش ستیزي و برهم زدن امنیت

از . صیانت نمایندخواهند توانست جایگاه امنیت در زندگی اجتماعی را ایجاد کرده و از وجود آن 
ها براي حفظ نظم عمومی و آرامش اجتماعی ناچار به وضع قواعدي هستند حکومت«طرف دیگر 

اي تنظیم شود که هرکس بدون ایجاد تهدید، براي امتیاز گونه تا با رعایت آنها روابط شهروندان به
در .)838:ص،1379اسـماعیلی، (».هاي خویش بهـره گیـرد  هاي دیگران، از امتیازها و ارزشو ارزش

شود، راهبردهـایی کـه از یـک    راستاي تأمین امنیت ملّی، راهبردهاي گوناگونی به کارگرفته می
رو در این مقاله از همین. دهندالگوي خاص پیروي نموده و خود را در ساختار کشورها نشان می
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ي جمهوري اسالمی ایران  ي توسعه برآنیم تا الگوهاي راهبردي تأمین امنیت ملّی در قوانین برنامه
ها قرار گرفته است مورد مطالعه قرار داده و تحلیـل   هاي مختلف مبناي عمل دولت را که در سال

ت گیـري تـأمین    نماییم تا بتوان از این طریق جهت ملّـی جمهـوري اسـالمی ایـران و الگـوي       امنیـ
ت چنـین مطالعـاتی در   ضرور. ي توسعه براي آن را کشف نمود بکارگرفته شده در قوانین برنامه

هـاي بعـدي بـراي اتخـاذ تـدابیر       تواند مبنـاي تحلیـل  روست که می از آن امنیتي حقوق و  حوزه
. ی در آینده باشدامنیتمناسب 

اما پیش از این بررسی الزم است در محور اول ایـن پـژوهش بـه تعریـف مفهـوم امنیـت ملّـی و        
داخته شود تا از این رهگذر امکان بررسی قوانین الگوهاي راهبردي مهم در راستاي تأمین آن پر

  .ي توسعه در بخش پایانی فراهم آید برنامه
  
  تعریف مفاهیم) الف

امنیت و امنیت ملّی-1
، اطمینان )354:، ص1353معین، (هراسیبیمی، آسایش، بیبودن، بی امنیت در لغت به معناي در امان

نبود تهدید نظـامی بـراي ملـت و یـا     «ح؛ به معناي و در اصطال )21:ص. 1388راغب،(و سکون قلب
داري کشور از هجوم دشمنان و یا محافظت کشـور در دفـع تهدیـدهاي خـارجی علیـه      توان نگه

شک این حد از تعریـف  اما بی. )7:،ص1385شریعتمدار جزائري،(».حیات سیاسی و منافع ملّی است
بـیش از  . متناسـب، تالشـی در خـور داشـت    وافی به مقصود نبوده و باید براي رسیدن به تعریفی 

هاي امنیت را لحاظ نموده؛ از این آنکه به تعریف مفهوم امنیت ملّی پرداخته شود برآنیم تا مؤلفه
تـوان  در این راستا می. طریق بتوانیم در انتخاب تعریف مناسب دقت بیشتري را مدنظر قرار دهیم

ـ     کـه ارزش  شرایط امن آن است«نخست؛ : چنین اشاره کرد که ت هـاي حیـاتی بـراي مرجـع امنی
ي اسالمی وضـعیتی   از تهدید مصون باشد و دیگر اینکه؛ امنیت در اندیشه) فرد، جامعه و کشور(

و {ي عبادت خداوند متعال و در نتیجه قرب به باري تعالی فراهم شود است که در پرتو آن زمینه
، فرهنگی، ملّی و جهانی بـه تمـامی در   یت فردي، اجتماعی، سیاسی، اقتصاديامّن}برهمین اساس

آیـد کـه در تعریـف    چنین به نظـر مـی  . )10:، ص1385لک زایی،(» .گیري شوداین راستا باید جهت
فقـدان  «ي امنیت، عنایت به عامل عینی و ذهنی در خور توجه باشـد؛ بـر ایـن اسـاس ابتـدا       مقوله

ثانی بوجود آوردن احسـاس ظهـور ایـن    تهدید یا به حداقل رساندن آنها به مثابه عامل عینی و در
باید مورد توجه قرار گیرد، چرا که توهم و تصور } به عنوان عامل ذهنی{عامل عینی در جامعه 
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ترین شرایط را براي انسان در پی خواهد داشـت و بـدین ترتیـب حتـی در صـورت      ناامنی، ناامن
  .)836:ص ،1379اسماعیلی، (».نبود هر تهدیدي، امنیت محقق نخواهد شد

: توان از دو منظـر مـورد تعریـف قـرار داد    با عنایت به آنچه تاکنون بیان گردید، امنیت را می
آید، اکتفا نمود؛ که بـر  ابتدا آنکه به تعریفی ساده از امنیت، که از درون گفتمان سلبی بیرون می

ر بازیگران یا در وضعیتی که منافع حیاتی بازیگر از سوي دیگ«این اساس، امنیت عبارت است از 
معرض تهدید نباشد و یا در صورت وجود تهدید احتمالی، بازیگر تـوان دفـع و مـدیریت آن را    

باید به سراغ تعریـف   و یا می. )122:ص1389.آر ،دي.آر(».با هدف صیانت از منافع خود داشته باشد
ت را وضـعیتی  امنیـ «اي که از درون گفتمان ایجابی بیرون آمده است رفت؛ تعریفـی کـه   پیچیده

هـاي ایشـان   هـاي بـازیگران بـا داشـته    ي معقول و متناسب بین خواسته مبتنی بر وجود نوعی رابطه
ــی مــی    ــد سیاس ــک واح ــایت   درون ی ــد رض ــت تولی ــه در نهای ــد ک ــازیگران   دان ــزد ب ــدي ن من

با عنایت به آنکه در پژوهش حاضر محور اصـلی بحـث حـول    . )122:ص1389.آر ،دي.آر(».کندمی
شک تعریفی ساده از مفهوم امنیت نخواهد توانست زوایـاي مفهـوم غـامض    ی است؛ بیامنیت ملّ

رو نگارنده درصـدد اسـت بـا مبنـا قـراردادن تعریـف        امنیت ملّی را بر ما مکشوف کرده و از این
ت ملّی بپردازدایجابی ارائه شده از امنیت به بررسی مفهوم امنی.  

  
الگوي راهبردي-2

عریف الگوي راهبردي و اقسام آن، برآنیم به ضرورت وجود نگاه راهبردي در پیش از ورود به ت
طراحی الگوهاي منظّم براي تبیین و توضیح مسائل از یک سو «مدیریت کالن بپردازیم، چرا که 

ها سامان دهد و از سوي دیگر، مبنایی براي تنظـیم و همـاهنگی رفتارهـا    تواند به افکار و ایدهمی
دادن رفتارهـا بـر   پـردازي و شـکل  لـذا امـروزه نظریـه   . )13:،ص1387رش و استوکر، ما(» .خواهد بود

و مـدیریت کـالن واحـدهاي سیاسـی بـه شـمار        1اساس نظریات، از لوازم سیاستگذاري عمـومی 
ها و الگوهایی است کـه از طریـق آن،   منظور از استراتژي امنیت ملّی، سیاست«رو  از این. آیدمی

باتوجـه بـه   . باشـند وردن شرایط الزم براي تأمین امنیت ملّـی خـود مـی   کشورها درصدد فراهم آ
ولـی  (» .نماینـد ها متفاوت مـی چگونگی نگرش کشورها به موضوع امنیت ملّی، خود این سیاست

فـارغ از آنچـه بـه عنـوان راهبردهـاي مختلـف امنیـت ملّـی نامیـده          . )254:، ص1383.پور، سیدحسین
ي تعریفی از راهبرد هستیم تا بتوانیم در مباحث بعدي با  ه دنبال ارائهشود، در این مجال ابتدا بمی

                                                                                                                                                     
1. Public Policy
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ي  استناد به تعریف ارائه شده در مقام کشـف راهبردهـاي امنیـت ملّـی موجـود در قـوانین برنامـه       
بـر همـین   . توسعه، به تحلیلی درست از جایگاه امنیت ملّی و راهبردهـاي حصـول آن نائـل آیـیم    

هـاي  هـا، محـیط  عبارت اسـت از فرآینـدي کـه از طریـق آن؛ سـازمان     مدیریت راهبردي «اساس 
عـالوه بـر آن   . آیندداخلی و خارجی خود را شناسایی کرده و درصدد شناخت عمیق آنها بر می

یري گزنند تـا بـا بکـار   هایی میگذاري کرده، دست به خلق استراتژيمسیر راهبردي خود را پایه
براین اسـاس راهبـرد   . )45:، ص1383ملکی، زادهحبیب(».برسند1ي سازمان آنها به اهداف تعیین شده

ها و امکانات عالم واقع به ها که با توجه به محدودیتاي از انتخابمجموعه«:نیز عبارت است از 
 .)323:، ص1381علینقـی، (»شـوند قصد نائل شدن به اهداف ترسیم شده در سطح واحد تدارك مـی 

است که ) محیطی(عوامل درونی و بیرونی «راهبردي، توجه به  ي مدنظر در تحلیل ترین نکته مهم
شـود تـا تصـویري    در جریان تحلیل راهبردي سـعی مـی  . ي سازمان دارند اي در آیندهتأثیر عمده

توانند اثر داشته باشند شـکل داده  نما از عواملی که بر حال و آینده سازمان اثر دارند و یا می تمام
رو در  از این) http://fa.wikipedia.org/wiki/مدیریت راهبردي  31/4/1391:آخرین مشاهده(» .شود

بنـدي نمـود کـه    تـوان بـه چهـار دسـته تقسـیم     بندي کلّی، الگوهـاي راهبـردي را مـی   یک تقسیم
الگوهاي مبتنی «، » الگوهاي مبتنی برتحلیل درونی «الگوهاي مبتنی برتحلیل بیرونی، « : عبارتنداز

  . »الگوهاي جامع«و» شناختیجامعه -بر تحلیل ذهنی
  

  هاي آنشناسی امنیت ملّی و نظریههویت)ب
انـد  شناسی خود در عمل، به قواعد خاصی پایبنـد شـده   ها در بستر تاریخ مبتنی بر مبانی هستیحکومت

المللـی  گیـري روابـط و تعارضـات بـین    ساز شـکل ي ارتباط بین کشورها زمینه که این قواعد در حوزه
المللـی توجـه بـه    در تعـامالت بـین  » کشـورها  - دولت«کی از مهمترین موضوعات مدنظر ی. بوده است

- هـا و در دل گفتمـان  شناسی متفاوت، گفتمانرو مبتنی بر مبانی هستی از همین. تأمین امنیت ملّی است
ت ملّـی شـکل گرفتـه کـه هریـک بـه نـوعی در سـاخت عمـل سیاسـی            ها، نظریه هاي متفـاوت امنیـ - 

بنـدي کلـی و فـارغ از توجـه بـه      در یک تقسیم. دولت مربوط، مؤثر واقع گردیده است اجتماعی نهاد
الخصـوص از عصـر   هاي امنیت ملّی در بستر تاریخ را علـی این مجال، گفتمانهاي اسالمی دردیدگاه

در . بنـدي نمـود   تقسـیم » سنّتی، مدرن و پست مـدرن «توان به سه گفتمان اصلی روشنگري تاکنون، می
دولت، مقتدرترین و مشـهورترین معمـار سـاختار    «سنّتی، امنیت و متأثر از نوع ایدئولوژي آن،  گفتمان

                                                                                                                                                     
  .کشور است-ترین سازمان یک دولتترین و عالی از نظر نگارنده، دولت به مثابه بزرگ .1
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دولت ملی با رفتار عینـی و  . شوددر این گفتمان تهدید نظامی، جدي تلقی می. »اجتماعی جامعه است
 مشـی آشـکار و  دهد و بر اساس خـط سازان دیگر را تشکیل می گیري خود و تصمیمملموس؛ تصمیم

ت   . )78:، ص1378رنجبر، (»پردازدمعین به ستیزش صریح می در چنین گفتمانی تأکید بر وجه سـلبی امنیـ
ســاز، بلکــه دفــع فرآینــدهاي اســت و بــدین ترتیــب مقصــود اصــلی در رفتــار، نــه ایجــاد نهــاد امنیــت 

دیـدات اوالً  شود کـه ته امنیت ملّی همواره اذعان می«بالطبع در این گفتمان، در تعریف . تهدیدزاست
برخالف آنچـه در  . )78:، ص1378رنجبر، (»منشأ خارجی دارند و ثانیاً خصوصیت نظامی آن غالب است

هاي تهدیدزاست؛ در گفتمان مـدرن،  گفتمان سنتّی در نیل به تحصیل امنیت ملّی تأکید بر دفع فرآیند
؛ 1379افتخـاري، (»منـافع ملّـی  خاطر براي تحصیل و صـیانت   نیل به سطحی از اطمینان«امنیت تالش براي 

ي  هـاي حکومـت ملّـی اسـت و نکتـه     بر این اساس، امنیت ملّـی جـزء مسـئولیت   . مدنظر است .)53:ص
در ایـن گفتمـان   «. است )31:،ص1379افتخـاري، (»تعقیب روانی و مادي ایمنی«محوري این تعریف بیشتر 

اً دفـع تهدیـد بـا تعقیـب ایمنـی      دفع تهدیدات با تأسیس سازوکار و انجام مقدمات میسر است و اساسـ 
ت نیـز از مقولـه     گفتمان پست. )55:، ص1379افتخـاري،  (».شودممکن می ي دولـت بـه عنـوان     مـدرن امنیـ

هـا موضـوع   یگانه نهاد اجتماعی در نیل به سطحی از امنیت گذر کرده بـرآن اسـت کـه دیگـر دولـت     
یـک   تنی نیسـت، بلکـه دولـت، بـه مثابـه     هـا دسـتیاف  اصلی امنیت نیستند و امنیت صرفاً در درون دولت

ي تهدیـد   یابد، ولی درنهایت زایندهزایی تأسیس میساختار براي امنیتي بزرگ فراروایت و ابر نظریه
کوشـند بـه جـاي گفتمـان      ي امنیت ملّی مـی  ها در مطالعهمدرن پست. )120:، ص1377تاجیک،(».شودمی

روابط متقابل کشورها را جایگزین نماینـد و اسـاس    گرایی، گفتمان جدیدي مبتنی بر همکاري وواقع
مدرن در مطالعـات   مبتنی بر گفتمان پست. )41:، ص1385جالینوسی،(.این روابط مبتنی بر فهم متقابل باشد

ي افـزایش   هاي امنیت ملّی بر این فرض استوار است که امنیت یک ملّت در سـایه امنیت ملّی؛ سیاست
ت    . کندجوار افزایش پیدا میهاي همامنیت دیگر ملّت مطالعات راهبردي انجام شده در رابطـه بـا امنیـ

 )41:، ص1385جالینوسـی، (»اسـتراتژي مقابلـه  «تـوان تحـت دو عنـوان     ملّی مبتنی بـر ایـن گفتمـان را، مـی    
هـاي موجـود   تـرین نظریـه  اصـلی . بندي کـرد تقسیم )82:،ص1381لیگ و مورگان، (»استراتژي همکاري«و

ت منطقـه   ي مجموعـه  نظریـه «: هـاي یـاد شـده عبارتنـداز    نیت ملّی در گفتمـان ي ام درحوزه اي، ي امنیـ
ــه ــتراتژیک، ایــده        نظری ــاع، رهیافــت فرهنــگ اس ــاختن، نظریــه تهــاجم دف ـت  ي امنیتــی س ي امنیـ

الزم به ذکر است که پس از بیان این نظریات درصدد خواهیم بـود بـه   . )24:، ص1389خانی، (».مشترك
ي امنیت ملّی برسیم تا از این طریـق بتـوانیم الگـوي راهبـردي      انی اسالمی نسبت به مقولهنگرشی از مب

  .امنیت ملّی را در قوانین برنامه توسعه را تحلیل کنیم
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تـی  متأثر از مکتب کپنهاگ است و با محور قـرار دادن محـیط امنی   1ايي امنیت منطقه نظریه«
خـانی،  (» .ناسبی براي تحلیـل مسـائل امنیتـی ارائـه دهـد     اي تالش دارد تا دستگاه مدر سطح منطقه

کنند حـد  هایی که براي امنیت فیزیکی تهدید ایجاد میپدیده«براساس این نظریه؛ . )24:، ص1389
دهنـد،  اي را تشـکیل مـی  هـاي امنیتـی منطقـه   ي کشورهاي متعـاملی را، کـه نظـام    و مرز مجموعه

در کنـار ایـن نظریـه،    . )43:، ص1381لیـگ و مورگـان،  (» .دهنـد کنند و به هم پیوند مـی مشخص می
هـا را مـورد توجـه قـرار     فرآیند امنیتی و غیرامنیتی کردن مسائل و پدیـده «تی ساختن ي امنی نظریه

» .پـردازد در این فرآینـد مـی  } در تحصیل امنیت ملّی{هاها و شکستدهد و به تبیین موفقیتمی
.  اسـت 2»ذهنـی و خـود مصـداقی   موضوعی بین«در این نظریه مفهوم امنیت . )24:، ص1389خانی، (

تی جنگ است و تالش دارد تا قابلیت تبیین و ي امنی ترین پدیدهمهم«ي تهاجم دفاع نیز  در نظریه
در این نظریه، . )24:، ص1389خانی، (».افزایش دهد} در راستاي تأمین امنیت ملّی{بینی آن را پیش

ي تهاجم  کانون نظریه«اي که تکیه بر قدرت در دفع تهدیدات دارد؛ لذا با عنایت به جایگاه ویژه
هـاي نظـامی   تر، توانـایی انجـام مأموریـت   هاي نظامی یا به طور مشخصي توانمندي دفاع، بر پایه
.)(Glaser,1997,p:195»استوار است

فرهنـگ  «افـت  ي اول از معتقدان بـه ایـن رهی   در رهیافت فرهنگ استراتژیک و براساس نظر دسته
بـر  .(Colin, 1999, p: 50-1)».تر مسائل امنیت ملّی استتر و دقیقاستراتژیک، روشی براي شناختن عمیق

هـاي آن بـه   گیري رفتار و هم، یکی از مؤلفـه ي شکل این اساس فرهنگ استراتژیک را، هم باید زمینه
جوانـب زیـادي داشـته باشـد کـه       توانـد بر اساس این دیدگاه، استراتژي امنیت ملّی مـی . حساب آورد

امروزه فرهنگ اسـتراتژیک را  «عنوان آخرین دیدگاه این نظریه  به. ي فرهنگی است یکی از آنها جنبه
اي متمـایز از اعتقـادات ایسـتارها و کارکردهـا بـا توجـه بـه اسـتفاده از زور         عنوان مجموعـه  توان بهمی

یند تـاریخی  ی در طول زمان از طریق فرآر تدریججمعی حفظ شده و بطو دانست که به صورت دسته
  .(Longhust, 2000, P:200)».کندمداوم و  منحصر به فرد ظهور می

دارد ملّی چنین بیان مـی  امنیتهاي ي امنیت مشترك نیز به عنوان یکی از مهمترین نظریه ایده
کشـورهاي   ي تمرکز بنیانی و مرکزي حاکم بر الگوي امنیت مشارکتی این اسـت کـه همـه   «: که

هایی براي خـویش تـأمین   توانند امنیت نسبی را از طریق پذیرفتن یک سري محدودیتمنطقه می
هاي امنیتی نه از طریق سلطه، بلکه برعکس از راه غیرقابل قبول کردن در این ایده، تضمین. کنند

                                                                                                                                                     
1. Regional Security Complex Theory
2. Selfreferentia
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ازي، ابولحسـن شـیر  (»آیـد هایی که هدف آنها کسب سلطه بر رقیبان اسـت، بـه وجـود مـی    گزینش
شود ي ملک مشاع تعریف می به منزله«اي به صورت فزآینده امنیتدر این ایده، . )198:، ص1386

ایـن رویکـرد کشـورها را بـه     . )200:، ص1386ابوالحسـن شـیرازي،   (»که قابل تقسیم و تبـدیل نیسـت  
ي بـازیگران مسـاوي اسـت و     کند؛ اما تهدیدات علیـه همـه  دوست و متحد و دشمن تقسیم نمی«
ت متقابـل      بنـابراین همـه  . اندازدطور یکسان منافع جمعی را به خطر می هب ي شـرکا خواسـتار امنیـ

  ). 320:، ص1389خانی، :به نقل از (Michae,2004, PP:139-154»هستند
  

  انواع الگوهاي راهبردي)پ
ات ي عملیات جنگـی و یـا دانـش عملیـ     ي یونانی و به معناي فنِ اداره یک کلمه«1ي راهبرد واژه

یا طراحی نقشه براي جنگ یـا مقابلـه بـا    ) علم و فن(ي فنی استراتژي، تدبیر  ترجمه. نظامی است
و در آخرین تعریف؛ سازماندهی و . تهدید توأم با نیرنگ و خدعه و نقل و انتقاالت نظامی است

به کارگیري مؤثر منابع و امکانـات و تـوان دفـاعی در رسـیدن بـه اهـداف اسـتراتژیک و عمـده         
هـا، بـه عنـوان برتـرین سـازمان و      رو دولت از همین. )95: ص: 1372حیدرخانی، (» .رح شده استمط

ي ملّی، براي تأمین امنّیـت ملّـی خـود و شهروندانشـان برآننـد تـا از الگـوي         نهاد در هر مجموعه
روي هر دولـت،  هاي مختلف پیشها و چالشتوجه به فرصت. راهبردي مشخصی استفاده نمایند

رو، نگرشـی جـامع بـه     از ایـن . ي نوع استراتژي آن دولت در تأمین امنیت ملّـی اسـت   ندهبیان کن
ساز شناخت الگوي راهبردي تواند زمینههاي هر یک، میانواع الگوهاي راهبردي و فهم ویژگی

  .هاي مختلف آن را فراهم آوردمناسب در تأمین امنیت ملّی بر اساس نظریه
ها و نظرهاي متمایزي به استراتژي وجـود دارد و  هبردي، دیدگاهدر بررسی انواع الگوهاي را

تـرین ایـن   یکی از مهم. بندي شده استتوسط افراد مختلفی تحت عنوان مکاتب استراتژي دسته
بوده که عنوان هر یـک از آنهـا، بـر اسـاس صـفت      » مکاتب راهبردي مینتزبرگ«ها، بنديتقسیم

ینـد  آي فر بـراي اسـتنباط دیـدگاه هـر یـک دربـاره      منحصر به فردي کـه ظـاهراً بهتـرین وصـف     
ــدرخانی، (اســتراتژي اســت، انتخــاب شــده اســت  ــه  . )96: ص: 1372حی ــا عنایــت ب در ایــن مجــال ب

ارائه شده و مکاتب » الگوهاي راهبردي« ي کلی از هاي مشترك این مکاتب، چهار دستهویژگی
  : شودمی بنديتقسیم ي کلی ذیل این چهار دسته» مینتزبرگ«توصیف شده است از طرف 

  الگوهاي مبتنی بر تحلیل بیرونی-1
                                                                                                                                                     
1. Strategy
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  الگوهاي مبتنی بر تحلیل درونی-2
  شناختی الگوهاي ذهنی جامعه-3
  الگوهاي جامع-4

  :اکنون به بررسی هر یک از این الگوها می پردازیم
  الگوهاي مبتنی بر تحلیل بیرونی-1

أکیـد بـر عوامـل بیرونـی بـازیگر      الگوهاي مبتنی بر تحلیل بیرونی در فرآیند سـاخت راهبـرد بـا ت   
از . پردازندسیاسی و محور قرار دادن شرایط مؤثر بر بازیگر، به تحلیل راهبردها و الگوسازي می

عنـوان مکاتـب الگوهـاي مبتنـی بـر تحلیـل        را بـه » مکتب محیطی«و » مکتب قدرت«رو دو  همین
  :شودپرداخته میبیرونی قلمداد کرده و در این مجال به بررسی مبانی این دو مکتب 

  
  مکتب قدرت :اول

همچنین . دهندطبق مفروضات این مکتب، قدرت و سیاست، فراگرد تدوین استراتژي را شکل می
بینی نشده هستند و هایی که ممکن است ناشی از چنین فراگردي باشند، ناگهانی و پیشاستراتژي

در ایـن   .(Mintzberg, 2001:p301-6)انـداز گیرنـد تـا چشـم   بیشتر شکل موقعیت و ترفند به خود می
ي  زنی و گاهی اوقات مواجههسازي، حاصل تعامالتی از قبیل متقاعدسازي، چانهمکتب؛ استراتژي

هـاي متغیـر   هاي سیاسی در میان منافع محدود و همچنـین ائـتالف  مستقیم است که به شکل بازي
هادهـاي سیاسـی هـر سـازمان،     ن.(Pelling,2004 p:37)شـود طور مـوقتی نمـودار مـی    بدون تسلط، به

رو اگر دولت را برترین سازمان هر ساختار  آیند، از همینهاي سازمانی به شمار میترین پستمهم
ي آن در تصویر الگـوي راهبـردي تـأمین     ي نهادهاي تشکیل دهنده اجتماعی بدانیم نقش سازنده

  .بدیل خواهد شدامنیت ملّی آن بی
  

  مکتب محیطی :دوم
ي اول الگوهاي راهبردي در ساخت نظـام راهبـردي بـه عوامـل      ه اشاره گردید دستهطور ک همان

رو طرفداران مکتـب محیطـی برآننـد کـه محـیط یکـی از        بیرونی توجه بسیار داشته است، از این
ــم ــل عمــل          مه ــامالً منفع ــل آن ک ــازمان در مقاب ــت و س ــر ســازمان اس ــؤثر ب ــل م ــرین عوام ت

تواند از چهـار جنبـه بـر اسـتراتژي     محیط می» مینتزبرگ«از نظر(Haberburg, 2000, p:226).کندمی
در ایـن  (Mintzberg, 200:p301-61).»ثبـات، پیچیـدگی، تنـوع و خصـومت    «: سازمان تأثیر بگذارد
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نقشی بسـیار حسـاس   ) شوندکه به عنوان نهادهاي محیط تلقی می( مکتب نهادهاي بیرون سازمان
محیطـی را رصـد، کنتـرل و هـدایت      چنـین تغییـرات   هـایی کـه  کنند، ضمن اینکـه پسـت  ایفا می

ي  بر این اساس نهادهاي محیطی سازمان دولت، در عرصـه . سزایی دارند کنند نیز حساسیت بهمی
المللی بر اساس این مکتب نقش پررنگی در ترسیم الگوي راهبردي آن دولت در  اي و بینمنطقه
اي و ي منطقـه  هـا در عرصـه  اخـتالف دولـت  توجه به نقاط اشـتراك و  . ي دفاع ملّی دارند عرصه

ایـن مکتـب براسـاس    . المللی براي ترسـیم الگـوي راهبـردي در ایـن مکتـب ضـروري اسـت       بین
اي از نیروهـاي عمـومی، بـازیگر اصـلی در فرآینـد      مفروضات خود، محیط را به عنوان مجموعه

اینصـورت حـذف خواهـد     ایجاد استراتژي دانسته و سازمان باید به این نیروها پاسخ دهد؛ درغیر
ي محیط و اطمینان از سازگاري مناسب سازمان  رو رئیس دولت در رابطه با مطالعه از همین 1.شد

هایی با شرایط متفاوت، بر اساس این مکتب، در محیط. شودبا آن، یک عنصر منفعل شناخته می
ن روابط و زوال آنهـا  شدشدن با یکدیگر خاتمه داده و این روند تا خصمانهها به گروهیسازمان

  .کندامتداد پیدا می
  
  الگوهاي مبتنی بر تحلیل درونی-2

هاي بیرونی برخالف آنچه در الگوهاي مبتنی بر تحلیل بیرونی، تأکید الگوسازي بر تحلیل مؤلفه
برتـرین سـاخت   ي  است؛ در الگوهاي مبتنی بر تحلیل درونی، عناصر داخلـی دولـت، بـه واسـطه    

هـاي گـره   در مکاتب ایـن الگـو تأکیـد بـر مؤلفـه     . گیرند مورد توجه قرار می اجتماعی بودن آن،
خورده با هویت هر سازمان به عنوان محور ترسیم الگو مدنظر قرار گرفته و دو مکتب یـادگیري  

  :  گیردریزي در این مجال مورد بررسی قرار می و برنامه
  

مکتب یادگیري  :اول
طـور   هـایی کـه بـه   گویـد  سـازمان  مـی ) 1995(» فـورر «. مکتب یادگیري مکتبـی توصـیفی اسـت   

مستمردر حال یادگیري هستند، در یـک چرخـه، همـواره رو بـه بـاال در حـال حرکـت و تعـالی         
هـا وجـود   هـاي بـالقوه همـواره درون سـازمان    بر اساس مفروضات این مکتب، اسـتراتژي . هستند

کنند، بنـابراین رهبـر بایـد    اقدام می ها از طریق رفتاري که منطبق بر گذشته استدارند و سازمان
ترسیم الگـوي راهبـردي در   (Mintzberg, 2001:p301-6).فراگرد یادگیري استراتژیک را اداره کند

                                                                                                                                                     
1. Selected Out
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ي یادگیري بر محور آموزش استراتژیک بنا نهاده شده است و اگر هر  این مکتب بر اساس مؤلفه
ملّی، نهادهاي درونی  امنیتي  وزهالخصوص در حهاي مختلف خود، علیدولتی بتواند در حوزه

ي عمل و تأمین امنیت ملّی آنها خـود بهتـرین    دهی کند؛ در عرصهخود را آموزش دهد و جهت
شود تا نقش دولت چنین نگرشی به الگوي تأمین امنّیت، باعث می. راهبرد را اتخاذ خواهند کرد

گر اصلی یبان و حمایتی باشد و بازيبه عنوان برترین سازمان اجتماعی در تأمین امنیت؛ نقش پشت
نقـش  «رو در ایـن مکتـب    از همـین . ت، نهادهاي دولتـی مـرتبط بـا آن باشـند    ي تأمین امنی عرصه

استراتژیک نیست؛ بلکه مـدیریت فرآینـد   ي ریز برنامه يهايکردن استراتژاز پیش تعیین ي،رهبر
  .(Mintzberg, 2001:p301-6)».استراتژیک استي یادگیر

  
  ریزيمکتب برنامه:دوم

طور که در مکتب یادگیري اشاره شـد تأکیـد بـر محـور یـادگیري بـه دلیـل توانمندسـازي          همان
ریـزي،  در مکتـب برنامـه  . ریـزي اسـت  نهادهاي خُرد دولت در تأمین امنیت ملّی از طریـق برنامـه  
اي روشـن و مشـخص بیـان    گونـه  هـا بـه  استراتژي، حاصـل فراگـردي رسـمی اسـت و اسـتراتژي     

توانند در مراحل بعـدي  است که می ها در این مکتب تا حديبودن استراتژيشوند و مشخصیم
ها، از یـک  توان گفت که استراتژيلذا می. هاي عملیاتی تبدیل شوندها و طرحبه اهداف، برنامه

 هـا گیرند و مسؤلیت اجـراي برنامـه  ریزي رسمی نشأت میشده، آگاهانه و با برنامهفراگرد کنترل
در واقـع در ایـن مکتـب اصـل     (Mintzberg, 2001:p301-6).ریزي استي ستاد برنامه عمالً بر عهده

ي خُرده نهادهـاي دولـت    مسئولیت کل فرآیند با دولت و در عمل مسئولیت اجرایی آن بر عهده
. شودریزان ستادي است و از انجام این فرآیند است که استراتژي ظاهر شده و روشن میو برنامه

هـا و  هـا، برنامـه  هـا از طریـق توجـه بـه جزئیـات اهـداف، بودجـه       بر این اساس اجراي اسـتراتژي 
  .شودهاي عملیاتی در نهادهاي خُرد دولتی پیگیري میطرح

  
  الگوهاي ذهنی جامعه شناختی-3

برخالف آنچه در دو الگوي قبلی جایگاه عناصر بیرونی و درونی دولت، در تحلیـل الگوسـازي   
هاي موجد یک راهبرد در ث قرار گرفت؛ در الگوهاي ذهنی جامعه شناختی، انگیزهآن مورد بح

شـناختی و کـارآفرینی بـا نگـرش بـه       رو مکتـب  از همین. گیردفرد و اجتماع مورد تأکید قرار می
گیـري یـک   هاي فرهنگیِ شکلخواست رهبر یک مجموعه و مکتب فرهنگی با نگرش به زمینه

  :اندي این الگوها را شکل داده ین کنندهراهبرد، سه مکتب اصلی تبی
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  شناختی مکتب: اول
گیـري اسـتراتژي، فراگردهـاي ذهنـی      ي شـکل  مکتب شناختی بر آن است که براي درك نحوه

توضـیح آنکـه از نظـر ایـن مکتـب، تـدوین اسـتراتژي،        . استراتژیست را مورد بررسی قـرار دهـد  
دسـت آوردن درکـی    پس براي به. دهدفراگردي شناختی است که در ذهن استراتژیست رخ می

در مکتب شـناختی،  .شناسی شناختی بهره گرفتصحیح از فراگرد تدوین استراتژي باید از روان
شـود و تعیـین   ظـاهر مـی  ) هـا رچوبهـا و چـا  هـا، طـرح  مفاهیم، نقشه(استراتژي به شکل دورنما 

  . (Mintzberg,2001:p301-6)دکننکند که افراد چگونه از منابع ورودي محیط استفاده میمی
  

  کارآفرینی: دوم
تـدوین اسـتراتژي، ارتبـاطی مسـتقیم بـا نگـرش و       «در کنار مکتب شـناختی و در مکتـب کـارآفرینی    

نـه تنهـا فراگـرد تـدوین     «در ایـن مکتـب،   (Mintzberg, 2001:p301-6).».خواست رهبر هر سـازمان دارد 
تـرین حـاالت و فراگردهـاي ذهنـی و     که بـر ذاتـی  استراتژي به طور انحصاري بر رهبر تمرکز دارد، بل

 .(Pelling, 2004,p:38)».شـود تأکید می) هاي شخصی، تجربه و بینشهمچون شهود، قضاوت(روانی او 
مثابـه   کنـد بـه  دهنـده عمـل مـی   مشـی ان کـه چونـان خـط   در واقع در این مکتب؛ نظریات رهبـر سـازم  

انـداز بـراي   ماننـد یـک چشـم   هراتژي در ذهن او بـ شود و براین اساس، است ترین مورد تلقی می حساس
سـاختاریافته و بـر    مدت زمان طوالنی است و فرآیند تدوین استراتژي در ذهن مدیر و به صورت نیمـه 

  . گیرداساس تجربه و شهود شکل می
  

  مکتب فرهنگی :سوم
تژي دهـی بـه اسـترا   برخالف آنچه در مکتب کارآفرینی تأکید بر نگرش رئـیس حکومـت در شـکل   

ي فرهنـگ بـر حفـظ     طور عمده بـه تـأثیر پدیـده    حاکم بر سازمان دولت است؛ در مکتب فرهنگی  به
دهـی اسـتراتژي، یـک    در مکتـب فرهنگـی، شـکل   .  شـود ثبات استراتژیک در سـازمان پرداختـه مـی   

افـراد  . فراگرد تعامل اجتماعی است که مبتنی بر اعتقادات و ادراکات مشترك اعضاي سـازمان اسـت  
(Kogut, & Zander, 1996,p:13).آورنـد ریـق فراگـرد اجتمـاعی شـدن، اعتقـادات را بـه دسـت مـی        از ط

از . انداز بوده و امري جمعی اسـت و بـه کـل اعضـاي سـازمان وابسـته اسـت       استراتژي، به شکل چشم
ي تـداوم اسـتراتژي موجـود     ویژه ایدئولوژي، تغییـر اسـتراتژیک را بـه انـدازه     سوي دیگر فرهنگ و به

تـرین مؤلفـه اسـت و لـذا     در این مکتب، فرهنگ غالب مهم(Mintzberg, 2001:p301-6).کندویق نمیتش
دهنـد بسـیار مهـم    در این مکتب، نگرش به نهادهایی که  فرهنگ سازمانی مؤثرند و آن را شـکل مـی  

  . شود می
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  الگوهاي جامع -4
تحلیـل خـود بـراي سـاخت     اي از مکاتب وجود دارند کـه در  گفته؛ دسته درکنار الگوهاي پیش

مثابـه برتـرین سـازمان     الگوي راهبـردي متناسـب هـر سـازمان و در سـطح بحـث مـا، دولـت، بـه         
رو بـا عبـارت    از همـین . هاي اثرگذار بـر یـک بـازیگر را دارنـد    اجتماعی، سعی در تجمیع مؤلفه

:الگوهاي جامع به معرفی دو مکتب ترکیب و طراحی خواهیم پرداخت
  

  بنديمکتب ترکیب :اول
ترین مکاتب شـناخته شـده    بندي، از مهمدر میان مکاتب مختلف این الگوها؛ مکتب ترکیب یا ترکیب

تشریح وضعیت و حـاالت سـازمان   «ي آن،  ي مهم بوده که یک جنبه این مکتب داراي دو جنبه. است
دهـد  مـی ي دیگر، فراگرد تدوین استراتژي را شرح  جنبه. شودو محیط آن است که ترکیب نامیده می

هـاي تمـام   توانـد آمـوزه   بنـابراین، ایـن مکتـب مـی    . (Mintzberg,2001.p301-6)»نام دارد» دگردیسی«که 
طـور معمـول یـک سـازمان را      بر اساس مفروضات این مکتب بـه . مکاتب دیگر را در خود جمع کند

بایـد  بـر اسـاس ایـن مکتـب، در هـر زمـان       . هاي آن تشریح کـرد توان با ترکیب خاصی از ویژگیمی
براسـاس مبـانی نظـري ایـن     . (Mintzberg,2001.p301-6)استراتژي خاص متناسب با شـرایط اتخـاذ شـود   

هـاي آن  توان بصورت برخی انـواع ترکیـب بـا ثبـات ویژگـی     مکتب، بیشتر اوقات یک سازمان را می
ي زمانی مشخص، سازمان با شـکل خاصـی از سـاختار سـازگار اسـت       براي یک دوره. توصیف کرد

ي خاصـی از   شـود کـه مجموعـه   ا نوع خاصی از زمینه انطبـاق دارد و موجـب رفتـار خاصـی مـی     که ب
هـاي حاصـله بـه شـکل الگـو یـا برنامـه،        براساس ایـن مکتـب، اسـتراتژي   . کندها را دنبال میاستراتژي

انداز یا مانور است، اما دوبـاره هـر یـک بـراي زمـان خودشـان و منطبـق بـا وضـعیت          موقعیت یا چشم
اعتقاد این مکتـب بـر آن اسـت کـه کلیـد مـدیریت اسـتراتژیک        . شوندن ساخته و پرداخته میخودشا

اي عبارتست از ثبات پایدار یا حداقل تغییر استراتژیک قابل انطباق در بیشتر اوقات، اما بصـورت دوره 
آینـد  فر. باید نیاز تحول را شناخت و قادر بود فرآیند مخرّب را بدون تخریب سـازمان مـدیریت کـرد   

ریزي رسمی، تجزیـه و تحلیـل سیسـتماتیک     تواند بصورت طراحی مفاهیم یا برنامهایجاد استراتژي می
کـاري رقـابتی باشـد کـه روي شـناخت انفـرادي،        یا دوراندیشی رهبري، یادگیري، تعاونی یـا سیاسـی  

مـان  ولـی هریـک بایـد در ز   . گرایی جمعی یا پاسخ ساده بـه نیروهـاي محیطـی تمرکـز دارد    اجتماعی
گیـري اسـتراتژي، خـود    به عبارت دیگـر، مکاتـب فکـري شـکل    . خودش و در بستر خود یافت شود

  .هاي خاصی هستندي ترکیب بندي نماینده
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  مکتب طراحی: دوم
در فراگرد تدوین استراتژي در این مکتب نیز نه به جامعیت مکتب قبلی، اما در تحلیل الگوي راهبردي 

نقاط قوت و ضعف «گردد، در این مکتب ابتدا یرونی توجه توأمان میو ساخت آن به عوامل درونی و ب
مورد شناسایی قـرار  » عنوان عوامل محیطی ها بهتهدیدات و فرصت«و » سازمان به عنوان عوامل درونی

شوند تا در نهایـت اسـتراتژي مناسـب بـا شـرایط داخلـی و       یک پیگیري می به گیرند و مراحل یکمی
هـاي   اسـتفاده از نوشـته  بـا (E. Hoskisson, 1999, p:439).شود و به اجرا در بیاید خارجی سازمان انتخاب

تـوان گفـت کـه در ایـن مکتـب، تشـکیل اسـتراتژي، فرآینـدي سـنجیده،          مـی » اندروز و کریستنسـن «
ماننـد یـک    ي مدیریت سـازمان بـه   شده و تعمدي است و مسئولیت کنترل و نظارت، بر عهده اندیشیده

یعنی در این مکتب مدیر عامل یـا پسـت عـالی سـازمان بـه      (Mintzberg,200:p301-6).استراتژیست است
ها و مفروضات وي را در این جایگاه نیز توان ایدهشود که البته نمیترین عنصر تلقی میعنوان حساس

شـناختی نیـز    ي الگوهـاي ذهنـی جامعـه    رو این مکتب بـه نـوعی دربردارنـده    نادیده انگاشت؛ از همین
یند کنکاش تفکر آگاه باشد آدر نهایت بر اساس مبانی این مکتب، تدوین راهبرد باید یک فر. اشدبمی

  . و مسئولیت کنترل و آگاهی باید در اختیار مدیران اجرایی کل قرار گیرد
  

  ها بر الگوهاتطبیق نظریه) ت
مجـال بحثـی   پس از بیان آنچه راجع به نظریات امنیت ملّی و الگوهاي راهبردي گذشت، اینک 

خـوانی قالـب و محتـوا آمـاده     تطبیقی میان نظریات امنیت ملّی و الگوهاي راهبردي از حیث هـم 
هاي امنیت ملّی را در چارچوب الگوهاي راهبردي تحلیـل کنـیم و الگـوي    برآنیم تا نظریه. است

توصـیه  مناسب هر نظریه را براي تحقق آن با توجه به مختصات نظریات و الگوها در کنـار هـم،   
دهـیم و از منظـر الگوهـا بررسـی      رو مبناي  بحثمان را نظریات امنیت ملّی قـرار مـی   از این. نماییم

  .نماییممی
  

  ايالگوي راهبردي نظریه امنیت منطقه -اول 
ت ملّـی    گونه که در بررسی این نظریه گذشت، تأکید بر بازیگران منطقـه  همان اي در تـأمین امنیـ

در ایـن نظریـه تأکیـد بـر عامـل جغرافیـایی و تهدیـدات        . گیـرد قرار می بیش از پیش مورد توجه
رو توجه به عامل بیرونی در  ناز ای. کند بدیلی بازي می ي امنیتی نقش بی خارجی در تعیین منطقه

بـر  . اي محور مباحث این دیدگاه استي امنیت منطقه ي امنیت ملّی در نظریه دهی به نظریهشکل
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رسـد در انتخـاب الگـوي مناسـب بـراي تحقـق ایـن نظریـه نیـز توجـه بـه            می همین اساس به نظر
الگوهاي راهبردي مبتنی بر تحلیل بیرونی دور از انتظار نباشد؛ چراکـه نخسـت، براسـاس مکتـب     

زنــی و گــاهی اوقــات ســازي، حاصــل تعــامالتی از قبیــل متقاعدســازي، چانــهقــدرت اســتراتژي
شـود و از  هاي سیاسی میان بازیگران منطقه نمایـان مـی  ي مستقیم است که به شکل بازي مواجهه

ترین عوامل مـؤثر بـر سـازمان     اي یکی از مهمبراساس مکتب محیطی، محیط منطقه ،طرف دیگر
  .     کنددولت است و سازمان دولت در مقابل آن بیشتر متأثر عمل می

  
  ساختنتیي امنیالگوي راهبردي نظریه-دوم

ت در ایـن نظریـه           گونه کـه در تفسـیر   همان ت گذشـت، مفهـوم امنیـ ایـن نظریـه از موضـوع امنیـ
لذا آنچه در این میان نقش دارد؛ ذهـن، ادراك و  . است 1»خود مصداقی« ذهنی و موضوعی بین

ساختن، با روشی تفسیري در معناي مفهوم امنیـت  ي امنیتّی نظریه. نگرش بازیگر و مخاطب است
اعی برخالف مفاهیم در علوم طبیعی، خود بخشی از واقعیـت  مفاهیم علوم اجتم«معتقد است که 

معنی یک مفهوم اجتمـاعی از جملـه امنیـت    } رو از این{دهندهستند که صرفاً آنها را توضیح می
در کارکرد آن نهفته است و چیزي نیست که بتوان آن را به لحاظ تحلیلی یـا فلسـفی بـر اسـاس     

ها پس از طی سه مرحلـه  ساختن پدیدهتیاین نظریه، امنیدر .  آنچه باید بهترین باشد تعریف کرد
ي  براین اساس ابتـدا ترکیبـی از موقعیـت اجتمـاعی و اقـدام گفتـاري، پدیـده       . اتفاق خواهد افتاد

ي امنیتــی همچـون تهدیــد وجــودي   ي دوم پدیــده شناســد و در مرتبـه  امنیتـی را بــه رسـمیت مــی  
. رسـد ساختن به اتمام مـی پذیرش مخاطب، فرآیند امنیتّیبا  ي سوم، شود و در مرتبهشناسانده می

اي خارج کردن یک پدیده از حـوزه «ساختن در مکتب کپنهاگ به معناي رو معناي امنیتی از این
ساز در ایـن   مدل امنیت بر اساس اجزاي امنیت» .اي ویژه است عمومی و وارد کردن آن به حوزه

اسـت و در  » اجتمـاعی  -ايدسـتوري و زمینـه   -ي زبانی هدو قاعد«ي اول شامل  نظریه، در مرحله
رو پیداسـت کـه در    از همـین . نظـر دارد » ي وجودي به اصل پدیده همچون تهدید«ي دوم  مرحله
ترین اصل مقوم ایـن  مثابه محوري ساختن، توجه به تحلیل ذهنی از مفهوم امنیت بهي امنیتی نظریه

ن اصل مقوم در تطبیق الگوي راهبردي مناسـب آن، مـا را   نظریه مورد توجه قرار گرفته است، ای
سازد؛ چراکه از یـک طـرف   شناختی رهنمون میبه سمت الگوهاي مبتنی بر تحلیل ذهنی جامعه

بر اساس مکتب شناختی، تدوین استراتژي، فراگردي شناختی اسـت کـه در ذهـن استراتژیسـت     
                                                                                                                                                     
1. Selfreferentia
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گــرد تــدوین اســتراتژي بایــد از ادســت آوردن درکــی صــحیح از فر دهــد، لــذا بــراي بــهرخ مـی 
تدوین اسـتراتژي  «شناسی شناختی بهره گرفت و از طرف دیگر براساس مکتب کارآفرینی روان

و در ایـن  (در واقع رهبر هر سازمان » .ارتباطی مستقیم با نگرش و خواست رهبر هر سازمان دارد
کـردن   ي امنیتـی  در حـوزه  عنوان برترین سازمان اجتماعی با نوع گفتمانی که به) جا رئیس کشور

از دیگـر سـو،   . کنـد نماید، در تدوین استراتژي امنیت ملّی نقش مهمی ایفا مـی مسائل، حاکم می
ي مورد نظر مکتب فرهنگی است؛ چـرا کـه در    ساختن پدیدهتوجه به فرهنگ مخاطب در امنیتّی

نی بـر اعتقـادات   دهی استراتژي، یک فراگرد تعامل اجتماعی است که مبتمکتب فرهنگی، شکل
افراد از طریق فراگرد اجتماعی شدن اعتقـادات را بـه   . و ادراکات مشترك اعضاي سازمان است

. آورنددست می
  

  ي تهاجم دفاع الگوي راهبردي نظریه :سوم
اي کـه تکیـه بـر قـدرت در دفـع      پیشتر نیز بیان گردید که در این نظریه با عنایت به جایگاه ویـژه 

. هاي نظامی بصورت مشخص در تأمین امنیت ملّی مـورد تأکیـد اسـت    نمنديتهدیدات دارد؛ توا
تـر  طـور مشـخص  هـاي نظـامی یـا بـه    ي توانمنـدي  ي تهاجم دفاع بر پایه کانون نظریه«رو  از همین

گونـه کـه بیـان گردیـد مهمتـرین عنصـر        همـان » .هاي نظامی استوار استتوانایی انجام مأموریت
هاي نظامی در دفع تهدیدات است و بر همین اسـاس الگـوي ایـن    ديي این نظریه، توانمن سازنده

از آن . شـود  به عنـوان عامـل نخسـت شـناخته مـی     » تغییرات فناوري نظامی«نظریه نیز با عنایت به 
هـاي نظـامی اسـت از     ي تهاجم دفاع در تـأمین امنیـت ملّـی بـر توانمنـدي      جهت که تأکید نظریه

ردي متناسب با این نظریه، به الگوهاي مبتنی بر تحلیل درونی رو باید در تحلیل الگوي راهب همین
هـا، از یـک فراگـرد    تـوان گفـت کـه اسـتراتژي    ریزي میلذا براساس مکتب برنامه. توجه داشت

ریـزي دفـاعی بـراي     گیرند بنـابراین برنامـه  ریزي رسمی نشأت میکنترل شده، آگاهانه و با برنامه
ي تهـاجم دفـاع قـرار     سازي نظامی کشور در اولویـت نظریـه   ندتحصیل امنیت ملّی با تأکید توانم

  .  خواهد گرفت
  

  الگوي راهبردي رهیافت فرهنگ استراتژیک :چهارم
شود که گونه که در تحلیل رهیافت فرهنگ استراتژیک گذشت، در این رهیافت گفته می همان

هـایی ریشـه در   یـت هـاي اسـتراتژیک متفاوتنـد و چنـین اولو    هاي متفاوت داراي اولویتدولت«
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هـاي فلسـفی، سیاسـی، فرهنگـی و      گیـري تـاکنون دارد و از ویژگـی   تجارب آنها از زمان شـکل 
ي اول از معتقدان به این رهیافـت   براساس نظر دسته ».پذیردشناختی دولت و نخبگانش تأثیر می

ت ملّـی اسـت   تر و دقیقفرهنگ استراتژیک، روشی براي شناختن عمیق« بـر ایـن    ».تر مسائل امنیـ
هاي آن گیري رفتار وهمچنین یکی از مؤلفهي شکل اساس  فرهنگ استراتژیک را هم باید زمینه

تواند جوانب زیادي داشـته باشـد    بر اساس این دیدگاه، استراتژي امنیت ملّی می. به حساب آورد
سـتمر  ي م ي اندیشـه  هـا ایجـاد کننـده   فرهنگ یا فرهنـگ . ي فرهنگی است یکی از آنها جنبه«که 

هاي اقدامند که کـم و بـیش بـه    ها و عادات فکري و روشها، سنّتاجتماعی و نه ابدي، دیدگاه
در تحلیـل الگـوي   » .کنـد  اعطـا مـی   -ي تاریخی مخصوص به خـود  جامعه امنیتی خاص با پیشینه

راهبردي، تحقق این نظریه نیز با عنایت به جایگـاه فرهنـگ در توجـه و سـاخت امنیـت ملّـی در       
ها، حرکت به سمت استفاده از الگوهاي ذهنی جامعه شناختی با تأکید بر مکتب فرهنگی، کشور

در مکتب فرهنگی، فرهنگ غالب . ما را به سمت تحقق رهیافت فرهنگ استراتژیک خواهد برد
ترین مؤلفه براي ساخت استراتژي است، لـذا در ایـن مکتـب، نگـرش بـه نهادهـایی کـه  در        مهم

ي رو در عرصـه  از همـین . شـود دهند بسیار مهم میند و آن را شکل میگیري فرهنگ مؤثرشکل
المللی مؤثر بر هاي برتر اجتماعی است، توجه به نهادهاي بینالملل و جایی که تعامل سازمان بین

هـاي  در واقـع سـازمان  . ت برخوردار خواهد بـود اي در تحصیل امنیها از اهمیت ویژهاین سازمان
بال ایجاد رهیافت فرهنگی هستند تا از طریق آن بتوانند فرآینـد تعامـل اجتمـاعی    المللی، به دنبین

ي جهـانی بـه اشـتراك گذاشـته      هـایی را،کـه میـان اعضـاي جامعـه     مبتنی بر اعتقـادات و ادراك 
سـازي  سازي یـا فرهنگـی  تر کرده و از این طریق، با طی فرآیند اجتماعی شود،  به هم نزدیک می

  .المللی و به تبع آن ملّی، نائل آیندي بین یت، به تحصیل امنیت در عرصههاي تأمین امنمؤلفه
  

  ي امنیت مشتركالگوي راهبردي ایده :پنجم
تمرکـز بنیـانی و مرکـزي حـاکم بـر      «ي امنیت مشـترك بیـان گردیـد     طور که در باب ایده همان

امنیت نسبی را از طریـق   توانندي کشورهاي منطقه می ، این است که همه الگوي امنیت مشارکتی
هاي امنیتی، نـه  در این ایده، تضمین. هایی براي خویش تأمین کنندسري محدودیت پذیرفتن یک

هایی که هدف آنها کسب سلطه قبول کردن گزینش از طریق سلطه، بلکه برعکس از راه غیرقابل
ي ملـک   بـه منزلـه  «اي هدر این ایده، امینّت بـه صـورت فزآینـد   » .آیدبر رقیبان است به وجود می

دوسـت و  «ایـن رویکـرد کشـورها را بـه     » .شود که قابل تقسیم و تبـدیل نیسـت  مشاع تعریف می
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ي بازیگران مساوي است و به طور یکسان  کند؛ اما تهدیدات علیه همهمتحد و دشمن تقسیم نمی
از » .بـل هسـتند  ت متقایـ ي شـرکا خواسـتار امن   بنـابراین همـه  . انـدازد منافع جمعی را بـه خطـر مـی   

ـ       رو توجه کانونی ایده همین ت مشـترك بـه محـیط اشـتراکی امنی ت و نگـاه بـه تهدیـدات    ي امنیـ
اي علیه بازیگران یک منطقه، ما را به سمت انتخاب مکتـب محیطـی بـراي تحلیـل الگـوي      منطقه

 هـا  کند؛ چرا که در این مکتب، محـیط عامـل مـؤثر بـر دولـت     استراتژیک این نظریه رهنمون می
هاي مطلق خود در منطقه ها باید از خواستي امنیت مشترك، دولت بوده و براي رسیدن به ایده

  .براي تأمین امنیت مشترك درگذرند
  

  الگوي تأمین امنیت در اسالم :ششم
ي جمهـوري اسـالمی    ملی در غرب، با توجه به تکیه امنیتپس از بیان الگوهاي راهبردي تأمین 

در اسالم نیز مورد مطالعـه قـرار    امنیتمی، نیاز است تا الگوي راهبردي تأمین ایران بر مبانی اسال
هاي این الگو خواهد شد و پس از  ي مختصري به مؤلفه رو در مجال حاضر، اشاره از همین. گیرد

  .خواهیم شد امنیتآن وارد تحلیل قوانین برنامه توسعه در نسبت با الگوي راهبردي تأمین 
هاي امنیت ملّـی غربـی   تواند پیرو نظریههاي ذاتی آن نمیبا توجه به ویژگیي اسالمی  جامعه

رو تأکید از این. ي الحادي و طاغوت محور است گردد؛ چراکه ذات آن نظریات بریافته از اندیشه
ي اندیشه اسالمی  آنها بر بعد مادي بشر و عامل قدرت در تأمین امنیت، عواملی است که با جوهره

ي اسالمی را، ایمان  ي اسالمی محور تأمین امنیت براي جامعه قرار گرفته است، اندیشه در تعارض
ي  هـاي نظریـه  رو مؤلفـه  از همـین . داندبه توحید و پیاده کردن آن در افعال فردي و اجتماعی می

هدف غایی امنیت در اجتمـاع، آرامـش   «: ي اسالمی بدین شرح مدنظر است که امنیت در جامعه
سازي حرکت تکاملی براي انسان است، حصول این آرامش نیازمنـد اقـدام   سالمی و زمینهامت ا

سلبی و ایجابی مادي و معنوي همگام با هم است، روند سلبی در نفی معنوي طاغوت در اعتقادات 
هاست و روند ایجابی در پذیرش معنوي توحید  و باورها و نفی سلبی تبعات آن در افعال و پیروي

هاست، فطرت انسـانی نیـز توحیـد     دات و باورها، و پذیرش تبعات آن در افعال و پیرويدر اعتقا
چنـین  » .ها را متمایز گرداندتواند تمایالت فطري انسانمحور است از این رو مرز جغرافیایی نمی

تواند با الگوي استراتژیک بومی نگرش جامعی به ابعاد امنیت در جامعه و لزوم تأمین آن تنها می
اما شاید بتوان براي رسیدن به الگوي راهبردي بومی تـأمین امنیـت در   . اسخ یافته و محقق گرددپ

 ي رو توجه بـه همـه   از همین. ي اسالمی از مواد خام الگوهاي راهبردي غربی استفاده نمود جامعه
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ـ     ت الگوهاي ارائه شده و استفاده از ویژگی اصلی هر یک از آنها در مراحـل مختلـف تـأمین امنی
هاي لذا توجه به الگوهاي بیرونی و لزوم تقابل با اندیشه. تواند نقش ایفا نمایدي اسالمی می جامعه

ي اسـالمی بـا    هاي درونی جامعهضد اسالمی به عنوان عوامل تهدیدزاي بیرونی، توجه به ویژگی
جامعه به  شناختی در تربیت توحید محور جامعه و سپردن عنان حرکتتلفیق الگوهاي ذهنی جامعه

گفتـه را در خـود جـاي     هاي اصلی الگوهـاي راهبـردي پـیش   دست ولّی فقیه عادل هریک مؤلفه
ي اسـالمی   خواهد داد که در این مجال به دنبال ترسیم الگوي راهبردي تـأمین امنیـت در جامعـه   

  .نمایدنیستیم و صحبت از این موضوع خود مجالی مبسوط طلب می
  

  ي جمهوري اسالمی ایراني توسعههامنیت در قوانین برنام)ث
  1368مصوب  جمهوري اسالمی ایرانل توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگیقانون برنامه او:اول

هـاي ایـن قـانون مـورد     مشـی  هاي کلّی و خطموضوع امنیت ملّی و تأمین آن در دو بخش هدف
شور پس از جنـگ تحمیلـی   توجه به زمان تصویب این قانون و شرایط ک. توجه قرار گرفته است

در تحلیل نگرش مقنن به تأمین امنیت ملّـی بسـیار راهگشـا خواهـد بـود؛ چراکـه فـارغ شـدن از         
ناخواه مقنن را به سمت پذیرش مبانی  ي نظامی دیگر خواه جنگ تحمیلی و امکان بروز هر حمله

در بحـث  کلّـی  هاي رو در بخش هدف از این. هاي امنیت سخت در تقنین سوق داده است نظریه
دفاعی و تأمین نیازهاي ضروري آن بر مبنـاي اهـداف    ي بازسازي و تجهیز بنیه«تأمین امنیت ملّی 
هـاي ایـن قـانون در     مشـی گذار قرار گرفته و در بخش خطمورد توجه قانون» .دفاعی تعیین شده

، عی کشـور دفـا ) راهبردهـاي  (دفـاعی بـر مبنـاي اسـتراتژي      يبازسازي و تقویت بنیـه ذیل عنوان 
راهبردهایی به تصویب رسیده است که راستاي هدف کلی تعیین شده، رویکرد دفاعی در تأمین 

بر این اسـاس چهـار راهبـرد ذیـل     . نماید امنیت را با تأکید بر تجهیز و آموزش نظامی پیگیري می
  : ها مورد توجه مقنن بوده استمشیدر بخش خط

امکانـات اقتصـادي و صـنعتی     يید بر استفاده از کلیـه دفاع با تأک ي بازسازي و تقویت بنیه*
  عملکرد هاي موازي؛کاري و  کشور و جلوگیري از دوباره

دفـاعی   يترین شـبکه  هاي اجرایی طرح بسیج مستضعفین به عنوان وسیع کردن زمینهفراهم *
  ؛انقالب اسالمی

  ؛تأکید و تقویت آموزش آمادگی دفاعی در مدارس پسرانه و دخترانه*
  .دومنظوره کردن صنایع دفاعی کشور *
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  1373مصوب جمهوري اسالمی ایراندوم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی ۀقانون برنام:دوم
بینی گردیـده اسـت و    مواردي پیش 70ي  ي آن در تبصره ي واحده در این قانون نیز ابتدا در ماده

یت ملّی و تأمین آن بـه تقنـین   هاي اساسی، نگرش مقنن به موضوع امنمشی سپس در قسمت خط
ي دوم توسـعه مقـنن    دهد در قانون برنامههاي اساسی نشان میمشی بررسی این خط. رسیده است

رو  هاي امنیت سخت به سـمت نظریـات امنیـت نـرم را دارد، از ایـن     قصد حرکت از مبانی نظریه
و برقراري روابط حسنه  توجه به هویت انقالب اسالمی و لزوم داشتن استراتژي سیاست خارجی

ي دوم توسـعه در موضـوع    ي جمهوري اسـالمی ایـران را در شـروع برنامـه     هاي همسایهبا دولت
مـاده   70ي براسـاس تبصـره  . اي رهنمون گردانده استهاي امنیت منطقهامنیت ملّی به سمت ایده

کشــور، شناســایی و بــه منظــور بــاال بــردن تــوان امنیتــی  «ي دوم توســعه  ي قــانون برنامــه واحــده
جهـت انجـام    ساله دوم و  ي پنج داخلی و خارجی، صیانت از اجراي برنامهسازي تهدیدات خنثی

  :وزارت اطالعات موظف است) الف : محولههاي مأموریت
  ؛دتقویت نمایهاي پرسنلی و فنی را ایجاد و حراست*
کشـور اقـدامات خـود    هاي ییابی دشمنان به اسناد و مدارك و توانائ جلوگیري از دستجهت *

  را تشدید نماید؛
  خود را تقویت، سازماندهی یا گسترش دهد؛هاي محوله تشکیالت متناسب با ابعاد مأموریت*
سیاسـی جامعـه و پیشـگیري از وقـوع جـرائم امنیتـی را       سازي فضـاي  اقدامات الزم جهت سالم*

».انجام دهد
هاي اساسی در بند دوازدهـم   مشی مت خطدیگر در بخش دوم این قانون و در قس و از طرف

رعایت عـزّت، حکمـت و مصـلحت کشـور در سیاسـت خـارجی از طریـق؛        «: داردکه مقرر می
اي و  منطقههاي تقویت روابط حسنه با همسایگان، دور نمودن تشنج از مرزها، گسترش همکاري

تمامیت رزها و دفاع ازت ملی در برابر تهدیدات خارجی، حفظ و صیانت از ماي، تأمین امنی قاره
خـارجی بـر مبنـاي    ارضی و پاسداري از انقالب اسالمی، تـدوین اسـتراتژي درازمـدت سیاسـت    

  .ریزي شده است هاي مدرن امنیت طرححرکت به سمت گفتمان» .اصول قانون اساسی

  1379مصوب  م توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی ایرانسو هبرنامقانون:سوم
و سیاسـت   تـی امنی، امور دفاعی وسوم از این قانون بصورت مبسوط به  و بیست مودوفصل بیست

رو بـا انتخـاب قـوانین مـرتبط بـا موضـوع       از ایـن . خارجی جمهوري اسالمی ایران پرداخته است
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پـیش از آن  . امنیت ملّی به بررسی نگرش مقنن به این موضوع در ایـن قـانون خـواهیم پرداخـت    
دهد مقنن درصدد است ابتدا زمینـه تجهیـز   ذکر است بررسی کلی این دو فصل نشان می الزم به

ي عمرانـی   امکانات دفاعی کشور را ایجاد نموده و از طریق بکارگیري نیروهاي مسلّح در حـوزه 
ت از طـرف     از طرف دیگر تأکید بـر مقولـه  . اي را دامن بزندي منطقه کشور توسعه ي تـأمین امنیـ

هـاي جدیـد امنیـت اسـت،     هـاي نظریـه  جامعه،که به عنوان یکـی از مهمتـرین مؤلفـه   آحاد مردم 
. بخشی قانونی به آن بـرده اسـت   گذار را به سمت حمایت از بسیج بیست میلیونی و جایگاهقانون

جایگاه امنیت ملّی بـا تأکیـد بـر تجهیـز نظـامی نیروهـاي مسـلّح و         1رو در مواد این فصل از همین
ي اقشار جامعه به عنوان دو راهبرد کلی در ایـن فصـل مـدنظر     هاي بسیج در همهسازماندهی نیرو

ي دفاعی جمهوري اسالمی ایران از طریق نظامی و دفع تهدیـدات   قرار گرفته است؛ که هم جنبه
سخت مورد تقویت قرار گیرد و هم نیروهاي اجتماعی در حفظ و تأمین امنیت ملّی نقشـی فعـال   

  .پیدا نمایند
 خارجیم امور عمومی سیاست داخلی و روابطوسوفصل بیستي همین قانون و در  هدر ادام

هـاي خـارجی جمهـوري    ي فعالیت بر اساس این قانون تمرکز اداره. مورد توجه قرار گرفته است
اسالمی ایران به دست وزارت خارجه سپرده شده تا از این طریق سیاست واحـدي بـر ارتباطـات    

ریـزي بـراي تـأمین    می ایران اعمال گردد و از ایـن راسـتا امکـان برنامـه    المللی جمهوري اسالبین
این قـانون   183ي  در همین راستا ماده. ي امنیت ملّی جمهوري اسالمی ایران فراهم آید جانبه همه

جمهوري اسالمی ایران در روابط خارجی، ایجاد هاي نظامبه منظور اعمال سیاست«: داردمقرر می
ین زمینه، وزارت امور خارجه بر کلیۀ روابط خارجی نظارت خواهد داشـت و  وحدت رویه در ا

خارج از کشور فعالیت دارند و یا فعالیت و اقدامات ها و واحدهایی که به نحوي درسایر دستگاه
هاي ابالغـی توسـط وزارت امـور    است، ملزم به اجراي سیاستآنان در روابط خارجی اثرگذار

اي که به نامه هاي آنها در خارج از کشور موظفند براساس آیینایندگینمهمچنین. خارجه هستند
هـاي خـود بـا    رسـد، در انجـام فعالیـت   امور خارجه به تصویب هیأت وزیران میپیشنهاد وزارت

  .آورندسیاسی جمهوري اسالمی ایران در خارج از کشور هماهنگی الزم را به عملنمایندگی
تمرکـز در  هاي فرهنگی نظام جمهوري اسالمی ایران وستبه منظور اعمال سیا -1ي  تبصره

اهـداف اسـتفاده   هاي فرهنگی و تبلیغی خارج از کشور و باسیاستگذاري و هماهنگی در فعالیت
فرهنگی تبلیغـی و هنـري   هاي ي فعالیت بهینه از امکانات مادي و معنوي موجود، انجام امور کلیه
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سازمان فرهنگ و ارتباطات ي کشور براساس اساسنامه هاي دولتی و غیردولتی در خارج ازبخش
 -2ي  تبصـره  .مذکور خواهد بوداسالمی، که به تأیید مقام معظم رهبري رسیده است؛ با سازمان

مورد مؤسسات و نهادهایی که تحت نظر بینی شده در این ماده درهاي پیشي فعالیت انجام کلیه
».باشد له می معظمبه تأییدشوند، منوط مقام معظّم رهبري اداره می

ــاس   ــر اس ــادب ــتاي      186ي  هم ــت در راس ــف اس ــه موظ ــور خارج ــز وزارت ام ــانون نی ــن ق ای
هاي کلی تعیین شده این برنامه راهبردهاي ذیل را اتخـاذ نمایـد، راهبـردي کـه بررسـی      مشی خط

وابـط بـا   دهد نگرش مقنن در تأمین امنیت ملّی تأکید بر حفظ صلح و آرامش در رآنها نشان می
المللی خود را نیـز  کشورهاي منطقه و دوست است و از این طریق درصدد است توان ملّی و بین

الزم به ذکر است تأکید مقنن بر مقابله با کشـورهاي متخاصـم و بیگانـه و تـالش بـراي      . باال ببرد
ه ت امـت اسـالمی بـود   حمایت از کشورهاي اسالمی مظلوم، به نوعی حرکت به سمت ایده امنیـ 

اي که در آن دیگر تنها امنیت جمهوري اسالمی ایران شرط نیسـت بلکـه متناسـب بـا     ایده. است
  .ت امت اسالمی باید حاصل گرددبینی اسالمی امنیجهان

  
 اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی ایـران  يتوسعه ي چهارمقانون برنامه - چهارم

  1383مصوب 
ي ي سـوم توسـعه  قانون برنامـه «186الی  183و  181الی  175، 171مواداین قانون عالوه بر تنفیذ 

بـرد  خـود، بـراي پـیش    128ي در مـاده » اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسـالمی ایـران  اقتصادي،
هاي تأمین امنّیـت ملّـی جمهـوري اسـالمی ایـران مـواد دیگـري را در بخـش         هرچه بهتر سیاست

دهد عالوه بر استمرار راهبردهاي قانون مواد نشان می بررسی این. پنجم، فصل دهم آورده است
هـاي متناسـب، بـاالبردن    سازي عمومی از طریـق آمـوزش  ، توجه به فرهنگي سوم توسعه برنامه

ي امور کشور و توجه به روابط اجتماعی افراد جامعه بـراي تـأمین    سطح مشارکت مردم در اداره
تـوان در تحلیـل مبـانی نظـري ایـن      ر این اساس مـی ب. امنیت عمومی مورد توجه قرار گرفته است

هـاي بیرونـی  بـه    هاي تهدیدزاي درونی براي امنیت ملّـی را در کنـار مؤلفـه   قانون توجه به مؤلفه
در واقع در این قانون، مقـنن بـراي تـأمین امنیـت ملّـی عـالوه بـر توجـه بـه          . 1خوبی مشاهده کرد

هدیدزاي درونی نیز توجه کرده است و سعی بـر ایـن   هاي تهاي تهدیدزاي بیرونی به مؤلفهمؤلفه
هـاي تهدیـدزاي دورنـی و    ي راهبردي جـامع، مؤلفـه   دارد با مکلف کردن دولت در اتخاذ برنامه

                                                                                                                                                     
  این قانون 125و  121،123، 119رك به مواد   .1
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ــه  . اندیشــی نمایــد بیرونــی را شناســایی و بــراي حــل آنهــا چــاره  از طــرف دیگــر توجــه مقــنن ب
تا توان دفاعی خـود را متناسـب بـا     هاي صنایع نظامی دفاعی، دولت را برآن داشته استپیشرفت

هـاي ژئوپلوتیـک جمهـوري    سطح تهدیدات نظامی ارتقا بخشد و همچنین بـا توجـه بـه ویژگـی    
. مرزي با خلیج فارس و دریاي خزر توان دفاعی خود را متناسب سـازد  اسالمی ایران از جمله هم

ت ملّـی جمهـوري    به خوبی مشخص است راهبردهاي اتخاذ شده در این قانون بـراي تـأمین ام   نیـ
ی نسـبت بـه قــانون برنامـه          ي قبلـی رشــد   ي توسـعه  اسـالمی ایـران بـه لحـاظ ســطح کیفـی و کمـ

تواند داللتی بر باال رفتن سطح تهدیدات خارجی و داخلـی بـراي   گیري داشته است که می چشم
اي ، در راسـت ایـن بخـش   121ي  همچنین بر اساس ماده. امنیت ملّی جمهوري اسالمی ایران باشد

تأمین امنیت ملّی جمهوري اسالمی ایران، دولت موظف به تدوین طرح جامعی در این خصوص 
گذار به نظریات جدید توجه به نگاه جامع در راستاي تأمین امنیت ملّی از سوي قانون. شده است

رو حرکت به سـمت  از همین. و لزوم پیگیري الگوهاي راهبردي جامع در تأمین امنیت ملّی دارد
  .ي چهارم یافته استي خود را در قانون برنامهنظریات امنیت ملّی جدید ریشه

  
  1389مصوب  توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی ایرانقانون برنامه پنجم  :پنجم
ي پنجم جمهوري  ساله پنج تیدفاعی، سیاسی و امنی ي مقررات این قانون، مجموعه فصل هفتمدر 

مقـنن بـا جـدا سـازي امـور دفـاعی، سیاسـی و        . ن مورد توجه مقنن قرار گرفته اسـت اسالمی ایرا
امنیتی از یکدیگر بطور مبسوط به بیان راهبردهاي الزم براي تأمین امنیت ملّی در هریـک از ایـن   

هاي بارز این قانون در پرداخت به موضوع تـأمین امنیـت   از جمله ویژگی. ها پرداخته استحوزه
هاي سنتی و مدرن امنیـت ملّـی   به رویکردهاي ایجابی در تأمین امنیت بر اساس نظریهملّی توجه 

زیربناي امور دفاعی جمهوري اسالمی ایران در این قانون تأکید بر تأمین تجهیزات نظـامی  . است
ي هوانیروز است که نشـان   مدرن با تکیه بر دانش بومی و متناسب با ژئوپلوتیک منطقه در حوزه

از طـرف دیگـر تأکیـد    . د تهدیدات سخت و لزوم توازن توان دفـاعی در مقابـل آن دارد  از وجو
مقنن بر تقویت بسیج براي بکارگیري نیـروي مردمـی در راسـتاي دفـاع ملّـی در ایـن قـانون نیـز         

ي گذشته بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است و این نکتـه   هاي توسعههمچون قوانین برنامه
توجهی که گفتمـان  . گذار به نیروهاي مردمی درتأمین امنیت ملّی داردشتر قانوننشان از توجه بی

ت قـرار مـی     امنیت ملّی جمهوري اسالمی ایـران را در دورن گفتمـان   در 1.دهـد هـاي مـدرن امنیـ
                                                                                                                                                     

  202و  201، 198، 197، 196، 195رك به مواد  .1
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نیز تأکید مقنن بر، اتخاذ سیاست تعامل سازنده با کشـورهاي دوسـت و    سیاست خارجیي زمینه
بـه   210مـاده   تـا ح  رو بنـد ب از ایـن . در مقابـل کشـورهاي متجـاوز اسـت     همسایه و ایستادگی

 1.ي جمهوري اسـالمی ایـران در مناسـبات منطقـه تأکیـد دارد     صراحت بر حضور فعال و سازنده
هاي مسلمان گره خورده است و در این صورت باعـث  حضوري که توأم با پیگیري حقوق ملّت

ش اثرگـذاري در منطقـه و بـه تبـع آن بـاالرفتن تـوان       محوریت جمهوري اسالمی ایـران و افـزای  
     . دفاعی و امنیت ملّی آن خواهد شد

  
  ي جمهوري اسالمی ایراني توسعهتوصیف الگوي راهبردي قوانین برنامه)ج
، اجتماعی و فرهنگی جمهـوري  يتوسعه اقتصاد اوليبرنامه الگوي راهبردي قانون -اول 

  اسالمی ایران
هـاي کلّـی و   ان گردیـد موضـوع امنیـت ملّـی و تـأمین آن در دو بخـش هـدف       طور که بیـ  همان
توجه به زمان تصویب این قانون و شـرایط  . هاي این قانون مورد توجه قرار گرفته استمشی خط

                                                                                                                                                     
  :بند ب تا ح این ماده چنین بیان می دارد: 210ماده .1

  :المللی از طریق اي و بین هاي منطقهبخش در مناسبات دوجانبه و سازمان ور فعال، مؤثر و الهامتالش براي حض :)ب
المللی با دستور کار مشخص براي اقدام  اي و بین هاي منطقه ـ تدوین نظام جامع تقویت حضور ایران در سازمان1

  هدر مورد هریک از آنها حداکثر در سال اول پس از زمان اجرائی شدن برنام
کارگیري آنان با اولویت تخصص  ـ ارزیابی کارآمدي و اثربخشی مأموران شاغل در داخل و خارج از کشور و به2

  هاي داراي اهمیت راهبردي ها و سفارتخانهو کارآمدي در سازمان
می ی جمهوري اسالـ تدوین فرآیند پیشنهادي ایران براي اصالح ساختار سازمان ملل متحد در راستاي منافع مّل3

  ایران حداکثر در سال اول برنامه و تالش براي تحقق آن
  المللی اي و بین هاي منطقه ت مظلوم فلسطین در سازمانـ پیگیري حمایت از حقوق مسلمانان و مستضعفان جهان به ویژه مّل4
  هاي حقوق بشري علیه جمهوري اسالمی ایران ـ اتخاذ دیپلماسی فعال جهت توقف روند صدور قطعنامه 5
هاي اقتصادي، حقوقی، سیاسی، فرهنگی، همکاري با کشورهاي منطقه و اسالمی و نیز استفاده از سایر ظرفیت )ج

  المللی براي کاهش حضور نظامی بیگانگان در منطقه اي و بین رسانه
ژه گرایی با کشورهاي منطقه و اسالمی به ویزدایی و هم تقویت روابط حسنه با همسایگان، اعتمادسازي، تنش) د

  تمدن ایران اسالمیي  حوزه
هاي اقتصادي به ویژه بخش غیردولتی و ایجاد  ي از فعالیتتقویت دیپلماسی اقتصادي از طریق حمایت جد )ه

جنوب غربی آسیا به ویژه  يهاي الزم براي رابطه و حضور بخش مذکور در دیگر کشورها و منطقه زمینه
  کشورهاي همسایه و اسالمی

  خواهانه در جهان دیپلماسی عدالتتوسعه و تعمیق )و
انرژي و تالش ) ترانزیت(توزیع و عبور ي  اقتصادي در منطقه به ویژه در حوزه يارتقاء مدیریت ایران در حوزه)ز

  براي قرار گرفتن در مسیرهاي انتقال انرژي در منطقه
  یگذاري در جهت تأمین منافع مّل هاي ایرانیان مقیم خارج از کشور به ویژه در امر سرمایهاستفاده از ظرفیت) ح
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کشور پس از جنگ تحمیلی در تحلیل نگرش مقنن به تأمین امنیت ملّـی بسـیار راهگشـا خواهـد     
نـاخواه   ي نظـامی دیگـر خـواه    تحمیلی و امکان بروز هـر حملـه  بود؛ چرا که فارغ شدن از جنگ 

هاي امنّیت سخت و اتخاذ الگوي راهبردي مناسـب بـا آن؛   مقنن را به سمت پذیرش مبانی نظریه
رو در مواد مختلف این قانون شـاهدیم تکیـه    از این. ریزي برده استیعنی مکتب قدرت و برنامه

  .ر تأمین امنیت ملّی در اولویت قرار گرفته استي دفاعی کشور د بر تقویت هدفمند بنیه
  

، اجتماعی و فرهنگی جمهـوري   اقتصادی يدوم توسعه يبرنامه الگوي راهبردي قانون :دوم
  اسالمی ایران

هـاي زیربنـایی و غیرزیربنـایی بـا هـدف تکمیـل       گـذاري  رعایـت اولویـت در سـرمایه   «اشـاره بـه   
مـردم در   ي مشارکت عامه«و توجه به » هاي دفاعی کشورتمام و تأمین حداقل نیازنیمههايطرح

تقویـت  «و » هـاي اسـالمی   حفظ امنیت ملّی و ارزش«در بند هشتم با عنایت به » سازندگی کشور
در بنـد دهـم   » گـردد هایی که اعالم مـی ي سیاست  ي دفاعی کشور در حد نیاز و در محدوده  بنیه

ت و لـزوم حرکــت بـه ســمت     هنشـان از ضـرورت تکمیــل نگـرش سـنّتی بــه مقولـ      ي تــأمین امنیـ
هاي این قانون توجه به الگوي راهبردي قدرت و رو در سیاستاز این. هاي جدید را داردنگرش
ي دوم  ریزي براي تأمین امنیت سـخت جمهـوري اسـالمی، راهبـردي اسـت کـه در برنامـه       برنامه

در قـانون ایـن برنامـه    . ده اسـت ي نظامی پس از جنگ ضروري بو توسعه و در امتداد تقویت بنیه
دهد که مقنن قصد تکمیل امنیت سخت و حرکـت از  هاي اساسی نشان میمشی بررسی این خط

رو توجـه بـه هویـت     هاي امنیت سخت به سمت نظریات امنیـت نـرم را دارد، از ایـن   مبانی نظریه
هـاي  سنه بـا دولـت  انقالب اسالمی و لزوم داشتن استراتژي سیاست خارجی و برقراري روابط ح

ي دوم توسعه در موضوع امنیت ملّی، نظام را  همسایه، جمهوري اسالمی ایران را در شروع برنامه
الگوهاي راهبردي بکـار رفتـه در ایـن    . اي رهنمون گردانده استهاي امنیت منطقهبه سمت ایده

  .قانون عالوه بر مکتب قدرت، نگاه به الگوهاي ذهنی و جامعه شناختی است
  

اجتمـاعی و فرهنگـی جمهـوري    ،اقتصادي يم توسعهسويبرنامه الگوي راهبردي قانون - سوم
  اسالمی ایران

، موارد مختلفی مورد نظر قرار گرفته است کـه  تیامنیامور اجتماعی، سیاسی، دفاعی ودر بخش 
مبتنـی بـر    هاریزيآمایش سرزمین به عنوان چارچوب بلندمدت در برنامه«: از جمله آنها توجه به
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مالحظات امنیتـی و دفـاعی، وحـدت و یکپـارچگی سـرزمین، حفـظ       }مختلف از جمله{اصول 
ي دوم در تعـالی نگـاه از برنامـه   . اسـت » هویت اسـالمی، ایرانـی و حراسـت از میـراث فرهنگـی     

هاي فرهنگی و اجتماعی، راهبرد جمهوري اسالمی ایـران را  ي تأمین امنیت ملّی، در حوزهحوزه
در قـانون ایـن   . شـناختی سـوق داده اسـت   ي تاریخی به سمت الگوهاي ذهنی جامعهن برههدر ای

ي تجهیـز امکانـات دفـاعی کشـور را ایجـاد نمـوده و از        مقنن درصدد است ابتدا زمینـه  برنامه نیز
از . اي را دامـن بزنـد  ي منطقه ي عمرانی کشور، توسعه طریق بکارگیري نیروهاي مسلح در حوزه

ي تأمین امنیت از طرف آحـاد مـردم جامعـه، کـه بـه عنـوان یکـی از         تأکید بر مقولهطرف دیگر 
ت از بسیج بیست گذار را به سمت حمای هاي جدید امنیت است، قانونهاي نظریهترین مؤلفه مهم

ریـزي در ایـن   توجه به الگوي راهبـردي برنامـه  . بخشی قانونی به آن برده استمیلیونی و جایگاه
ي کمی دفاعی و زیرساختی فرهنگی کشور را براي تـأمین امنیـت    ي توسعه بی زمینهقانون به خو

  .ملّی فراهم نموده است
  

اجتمـاعی و فرهنگـی   اقتصـادي، ي چهارم توسـعه  يبرنامه الگوي راهبردي قانون :چهارم
  جمهوري اسالمی ایران

سـمت ابـر قـدرتی    هاي کلّی برنامه چهارم، تثبیت فضاي فرهنگی داخلـی و حرکـت بـه    سیاست
امور فرهنگی، علمی رو در بخش  از همین. ایران در منطقه را در دستور کار خود قرار داده است

ت ملی مبتنی بر اسالم و انقالب اسالمی تقویت وحدت و هوی«ها توجه به این سیاست و فناوري
نـر ایرانـی ـ    تاریخ ایران، فرهنـگ، تمـدن و ه   ي و نظام جمهوري اسالمی و آگاهی کافی درباره

شناسـی و شـناخت ترفنـدها و     دشـمن  ي تعمیـق روحیـه   ،ي به زبـان فارسـی  اسالمی و اهتمام جد
سـتیزي و مخالفـت بـا     ظلـم ي  ی، ترویج روحیههاي دشمنان علیه انقالب اسالمی و منافع ملّ توطئه
یتهـاي  سازماندهی و بسیج امکانـات و ظرف ، مقابله با تهاجم فرهنگی ،گیري استکبار جهانی سلطه

. مـورد توجـه قـرار گرفتـه اسـت     » کشور در جهت افزایش سهم کشور در تولیدات علمی جهان
ي فرهنـگ   ي ایـده  چنین نگرشی لزوم پایبندي به الگوهاي محیطـی و یـادگیري براسـاس نظریـه    

ي عالوه بـر اسـتمرار راهبردهـاي قـانون برنامـه     در قانون این برنامه . نمایداستراتژیک را طلب می
هـاي متناسـب، بـاالبردن سـطح     سـازي عمـومی از طریـق آمـوزش    ، توجه به فرهنگوسعهسوم ت

ي امور کشور و توجه به روابط اجتماعی افراد جامعه براي تأمین امنیـت   مشارکت مردم در اداره
توان در تحلیـل مبـانی نظـري ایـن قـانون،      بر این اساس می. عمومی مورد توجه قرار گرفته است
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هـاي بیرونـی، بـه خـوبی     ي تهدیدزاي درونی براي امنیت ملّی را در کنار مؤلفـه هاتوجه به مؤلفه
  .نمایدي حل آنها را فراهم می هایی که راهبردهاي محیطی و یادگیري زمینه مؤلفه. مشاهده کرد

  
اجتمـاعی و فرهنگـی   ،اقتصـادي  يپـنجم توسـعه   يبرنامـه  الگوي راهبردي قانون :پنجم

  جمهوري اسالمی ایران
دهـد براسـاس آن در ایـن برنامـه، بایـد بـه تثبیـت جایگـاه ابرقـدرتی          سی این قانون نشان مـی برر

رو الگوهـاي   جمهوري اسالمی ایـران در منطقـه و کشـورهاي اسـالمی تحقـق بخشـید؛ از همـین       
لـذا  . راهبردي محیطی قدرت، باید بتواند ایران را از نظر نظامی و فرهنگی در محوریت قرار دهد

هـاي  ي پنجم نیز توجه به رویکردهاي ایجـابی در تـأمین امنیـت بـر اسـاس نظریـه       امهدر قانون برن
زیربناي امور دفاعی جمهوري اسالمی ایران در این قانون تأکیـد  . سنتی و مدرن امنیت ملّی است

ي  بر تأمین تجهیزات نظامی مدرن با تکیه بر دانش بومی و متناسب با ژئوپلوتیک منطقه در حوزه
. ز است که نشان از وجود تهدیدات سخت و لزوم توازن توان دفاعی در مقابـل آن دارد هوانیرو

از طرف دیگر تأکید مقنن بر تقویت بسیج براي بکارگیري نیروي مردمی در راستاي دفـاع ملّـی   
ي گذشته بیش از پیش مورد توجه قرار گرفتـه   هاي توسعهدر این قانون نیز همچون قوانین برنامه

. گذار به نیروهـاي مردمـی درتـأمین امنیـت ملّـی دارد     نکته نشان از توجه بیشتر قانوناست و این 
جهت ایجاد فضـاي محیطـی مناسـب بـراي امنیـت ملّـی جمهـوري اسـالمی ایـران نیـز براسـاس            

گیـري از نظـرات کارشناسـان     وزارت امور خارجه موظـف اسـت بـا بهـره    این قانون،  210ي ماده
شأن، موقعیت، اقتـدار و نقـش جمهـوري     يل و به منظور اعتالئواي مسها و نهادهسازمان ي کلیه

الملـل و بسـط گفتمـان     هـاي اقتصـادي در منطقـه و نظـام بـین     اسالمی ایران و استفاده از فرصـت 
  .را اتخاذ نماید هاي مناسبالملل، سیاست خواهی در روابط بین عدالت

  
  گیرينتیجه

تواند بـدون توجـه بـه الگـوي راهبـردي      ها نمیف دولتتأمین امنیت ملّی به عنوان یکی از وظای
هاي خود، بـه انتخـاب   ها با توجه به ویژگیرو الزم است دولت از همین. تحقق آن، ایجاد گردد

چنـین ضـرورتی لـزوم مطالعـات     . الگوي راهبـردي مناسـب در تـأمین امنیـت ملّـی اقـدام نماینـد       
اضر پس از بررسی نظریات مهم امنیت ملّی و پژوهش ح. کشاندراهبردي امنیت ملّی را پیش می

هـاي  هـاي خـاص هـر یـک از نظریـه     اي تطبیقی با توجه به ویژگیالگوهاي راهبردي، در مطالعه
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هاي بیان شـده بـا   رسد نظریهنظر می امنیت، ابتدا به بیان الگوي راهبردي تأمین آن پرداخت که به
انـد در تطبیـق الگـوي    ي امنیـت ابتنـاء داشـته    لهتوجه به آنکه هر یک بر بعد خاصی از تأمین مقو

ت مبتنـی    رو نظریه از همین. ها توجه نمودراهبردي متناسب آن نیز باید به همان ویژگی هـاي امنیـ
بر تحلیل عناصر بیرونی در تأمین امنیت از طریق کاربست الگوهـاي راهبـردي مبتنـی بـر تحلیـل      

هاي امنیت مبتنی بر تحلیـل عناصـر درونـی در    نظریه ي عمل وارد خواهند شد؛ و بیرونی به حوزه
ي عمـل وارد   تأمین امنیت نیز از طریق کاربست الگوي راهبردي مبتنی بر تحلیل درونی به حوزه

شـناختی و جـامع    همین قاعده در رابطه با کاربست الگوهاي راهبردي ذهنی جامعـه . خواهند شد
توجه به ابعاد و بسط مفهوم امنیت در مبانی اسـالمی،   رسد که  باچنین به نظر می. نیز وجود دارد

رو  گیـرد، از همـین  هاي امنیت غربی قرار میي امنیت اسالمی در تفاوتی چشمگیر با نظریه نظریه
ـ  ت بر اساس نظریـه باید سعی داشت الگوي راهبردي مناسب براي تأمین امنیت اسـالمی را  ي امنی

هـاي  تـأمین امنیـت را در دو بعـد مـادي و معنـوي و در گونـه      الگویی کـه بتوانـد   . ریزي نمودپی
  . مختلف آن از جمله سیاسی، فرهنگی، اقتصادي و اجتماعی، فراهم آورد

دهد کـه بـه طـور    ي توسعه نشان می اما در محور محتوایی دوم این مقاله بررسی قوانین برنامه
تحمیلی را با توجه به نظریـات سـنتّی   توان شروع راهبرد تأمین امنیت ملّی پس از جنگ کلّی می

جانبه از مرزهاي کشور دانسـت کـه در    امنیت و به کارگیري راهبرد قدرت در راستاي دفاع همه
سـازي بـراي حرکـت بـه سـمت      امتداد آن با تکیه بر جایگاه مـؤثر مـردم در دفـاع ملّـی و زمینـه     

ادگیري، امنیت ملّـی کشـور متعـالی    ریزي و یهاي جدید امنیت، و تلفیق دو راهبرد برنامهگفتمان
هـاي نظـامی بـراي عمـوم مـردم،      توجه به بعـد دفـاعی تجهیـزات نظـامی و آمـوزش     . گشته است

در همـین دوره تاحـدودي   . باشدمصادیق انجام شده در راستاي دو راهبرد کلی بیان گردیده می
یـت و بسـط   هـاي جدیـد امن  هاي اقتصادي و فرهنگی براي حرکت به سـمت گفتمـان  زیرساخت

ي اقتصـادي، سیاسـی و فرهنگـی     ي سـوم توسـعه   گیرد، لذا در برنامهمعناي امنیت مدنظر قرار می
هاي فرهنگی و اجتمـاعی ضـروري انگاشـته    جمهوري اسالمی ایران لزوم تأمین امنیت در عرصه

ي هـا توجه به راهبردهاي فرهنگی و ذهنی جامعه شناختی براي باالبردن سـطح آگـاهی  . شودمی
بینـی شـده در قـوانین برنامـه      عمومی و مقابله با تهدیدات نرم دشمن مجموعـه راهبردهـاي پـیش   

در ادامه نیـز تـالش بـراي تعـالی وضـعیت      . ملّی در این دوره بوده است امنیتتوسعه براي تأمین 
ي نظامی با عنایت به مفهوم دفاع مؤثر، تأکید بر موقعیت ژئوپلوتیک ایـران در   موجود در عرصه

ریزي قدرت دفاعی؛ جمهوري اسالمی ایـران را  تناسب تجهیزات دفاعی با توجه به راهبرد برنامه
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هـاي جدیـد   از طـرف دیگـر حرکـت از گفتمـان    . در منطقه در جایگاهی متعالی قرار داده اسـت 
امنیت اسالمی در برنامه ي پنجم توسعه بـراي تعـالی جایگـاه جمهـوري     ت به سمت گفتمان امنی

هاي مسلمان منطقه و تأمین امنیـت  الملل اسالمی خود و لزوم توجه به ملتروابط بیناسالمی در 
هایی است که براي تعالی جایگاه جمهـوري اسـالمی در منطقـه متناسـب بـا مبـانی       آنها، سیاست

ي عمـل   ها را بـه عرصـه  تواند این سیاستراهبردهایی که می. نظري آن به کار گرفته شده است
سـاز کنـار   چراکـه تلفیـق عناصـر مختلـف امنیـت     . الگوي راهبردي جامع اسـت  برساند؛ توجه به

  .یکدیگر تنها در الگوهاي جامع قابلیت تحقق را پیدا خواهد کرد
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