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 چكيده 
در اين نوشتار نويسنده ضمن شناسايي گفتمان مدرن از امنيت، برآنست تا از طريق تحليل مباني و  

اي ويژه جمهوري  ديريت راهبردي كشور، به طرح تئوريگيري م هاي عمده دخيل در شكل مؤلفه
هاي ناامني اجتماعي همت گمارد. براي اين منظور ضمن تعريف  بيني حوزه اسالمي ايران براي پيش

سه مؤلفه منافع ملي، مصالح شرعي و عاليق شخصي، به صور تعامل آنها پرداخته و در نهايت 
ياسي مردم و نخبگان ايراني نشان داده است. تحليل مباني هريك از صور موردنظر را در فرهنگ س

جا رهنمون شده كه از وجود تضاد در بين عناصر اصلي مديريت راهبردي  نظري مؤلف او را به آن
و  -هاي فوق و تالش جهت تطبيق تحميلي اصول ديني بر واقعيات خارجي  كشور، واگرايي مؤلفه

 زا در ايران ياد كند. امنيهاي نا به منزله مهمترين شاخصه -يا بالعكس 

 
چيز و همه چيز با هم تفاوتي ندارند و يكي  هيچ" 

خواهد همه چيز  هستند و كسي كه هيچ چيز نمي
 )1( "خواهد مي

 مقدمه
 

گردد كه به رنج  زماني براي ما آشكار مي -اعم از مادي يا معنوي  -اهميت و ارزش هر كااليي 
م. بر اين اساس، شايد هيچ چيز به اندازه نبود امنيت براي افراد ناشي از نداشتن آن گرفتار آمده باشي



درخصوص اين كاالي مهم،  حال عدم شفافيت ديدگاه انسان و جوامع آزاردهنده نبوده است. با اين
اي جز عدم امنيت فزاينده نداشته باشد؛ به  منجر شده تا تالش براي تأمين امنيت بيشتر، نتيجه

امل به ناامني كشيده، كه گريبانگير انسان عصر حاضر است. اگر نگاهي عبارت ديگر طلب امنيت ك
شود كه از ميان چند تالش  به تاريخ سياسي انسان در بيست قرن گذشته بيفكنيم، مالحظه مي

معدود كه براي بناي كاخ علم سياست صورت پذيرفته، مقوله امنيت اولويت نخست را دارا 
به  2با اشاره به اين مهم، گذر از وضع طبيعي  1ر خود، لوياتان، باشد. توماس هابز در اثر مشهو مي

اي از حقوق  وتولد علم سياست به معناي متعارفش را داير مدار هزينه كردن پاره 3وضعيت مدني 
 )2(داند:  طبيعي انسان براي نيل به امنيت مي

از خودكامگي وي  ترتيب انسان پي برد كه بايد] برخي از حقوق طبيعي خود را (كه [و بدين"
گيرد) رها كند و به ديگري واگذارد تا در مقابل براي وي امنيت و صلح پيدا شود و در  نشأت مي

 )3(خواهد، انجام دهد.  سايه اين امنيت آن چه مي
پوشي از حق براي كسب امنيت،  اگرچه ديدگاه هابز مبني بر گرگ صفتي انسان و ضرورت چشم 

ا سير تحوالت جوامع بشري در طول تاريخ به ميزان زيادي مؤيد اين نمايد، ام قدري بدبينانه مي
(و به تعابير هابز همان صلح) كااليي بس شريف بوده كه  "امنيت"دهد كه  مدعاست و نشان مي

 .براي آن تالشها و جنگهاي متعددي صورت پذيرفته است

اي به  يدن هابيل سرآغاز غمنامهبار قابيل در به شهادت رسان مطابق بينش اسالمي نيز، رفتار خشونت 
اي  كه حكايت از تكوين عنصر ناامني در جوامع بشريو ايجاد آرمان تأسيس جامعه 1آيد  شمار مي

امن دارد. آرماني كه در روند كلي تاريخ لحاظ شده و ظهور حضرت مهدي(عج)، عامل موجد آن 
هاي تاريخي و عقيدتي ژرفي  هترتيب بحث ازامنيت داخلي داراي ريش بدين 2معرفي گرديده است. 

اي كه ناديده انگاشتن آن در اساس، ناممكن  باشد، به گونه بوده و با حيات روزانه آدمي آميخته مي
ايم كه صبغه راهبردي  باشد. به همين خاطر در نوشتار حاضر به بعدي از امنيت داخلي پرداخته مي

رهنگي رفتار مردم و نخبگان ما، مطرح داشته و مباحث كالن اين حوزه را با عنايت به مباني ف
سازد. بديهي است كه بكر بودن اين موضوع اگرچه مجال مناسب براي تأمل نظري و طراحي  مي

رو راقم اين سطور  افزايد. از اين گشايد، اما به همان نسبت بر ضريب خطا نيز مي راهبردي را مي
ه امنيت داخلي قرار گرفته، كاستيهاي آن اميد دارد كه اين وجيزه، مقبول نظر محققان تيزبين حوز

اي منسجم و بومي، ويژه ايران اسالمي  معلوم و در نهايت به همت جامعه علمي از درون آن تئوري
 استخراج گردد.

 
 فصل اول: گفتمان مدرن امنيت



 اي كه در حيات بشري دارد، متعاقب انقالب صنعتي در اروپا رغم پيشينه ديرينه بحث از امنيت علي 
انگيز جهان در قرن  ويژه در پي تحوالت سريع و شگفت و گسترش امواج آن به سراسر جهان و به

كردني نيست. بحث از  يابد كه با ادوار پيشين هرگز قياس اي مي بيستم، تعريف و ويژگيهاي تازه
طرح  مباني فرهنگي ناامني در جمهوري اسالمي ايران هنگامي كامل خواهد بود كه ا اين نقطه آغاز،

و بررسي شود؛ بدين روي در ادامه نگاهي خواهيم افكند به دو ويژگي بارز و مؤثر امنيت در قرن 
 بيستم:
 ناامني فزاينده -الف 

اگرچه تالشهاي سياسي، اجتماعي، فني، نظامي و اقتصادي بشر تاكنون معطوف به ايجاد وضعيتي  
اي از  هاي تازه گيري مؤلفه آمده شكل با ضريب امنيتي باال بوده است، اما آن چه در عمل حاصل

باشد كه افراد جامعه را دچار اضطرابهاي شديد روحي و رواني ساخته است. به همين  ناامني مي
ويژگي ممتاز عصر حاضر را نه پيشرفتهاي چشمگير، بلكه  "خشونت"در كتاب  "هانا آرنت"خاطر 

انسان بر روي كره خاكي  "اتحي"داند كه متوجه اصل  آن مي "احساس عدم امنيت گسترده"
اي از  بار، پرداختن به مطالعات بين رشته براي درك هرچه بهتر اين واقعيت تأسف )4(باشد.  مي

اند و  متوجه امنيت نيز ماهيتي پيچيده پيدا كرده )5(اهميت بسزايي برخوردار است چرا كه خطرات 
ور كلي نسل حاضر صرفا با خطرات به ط )6(اند.  اي شده مطابق نتيجه تحقيقات فيشر بين رشته

اي به خود  مستقيم و عريان در جامعه خود روياروي نيست، بلكه پديده ناامني شكل بسيار پيچيده
 گرفته كه مشتمل است بر:

 جنگهاي مدرن -1
باشد و از ديرباز با او بوده است؛ با اين حال  رسد كه جنگ همزاد انسان مي اين گونه به نظر مي 

اي كه با به  گونه كه امروزه جنگ ماهيتي چون سابق ندارد و تحولي بنيادين يافته به بايد پذيرفت
آوري مدرن، به تواني بسيار زياد دست يافته كه از شأن ابزاري آن فراتر رفته و  استخدام گرفتن فن

 )7(بدل به كابوسي وحشتناك شده است: 
توان تصور كرد هيچ  ده است كه نميپيشرفت فني در ساختن ادوات خشونت اكنون به جايي رسي -

هدف سياسي[اي] ارزش استفاده از قدرت تخريب اين ابزارها را داشته باشد و بتواند كاربرد آنها را 
 )8(در تعارض مسلحانه توجيه كند. 

به عبارت ديگر تقويت بنيان نظامي در جهان تضعيف امنيت شهروندي براي كليه انسانها را در پي  
ر كنار اين پديده اگرچه تالشهاي خوبي براي كاهش پيامدهاي منفي احتمالي شده آورده است و د

هاي فرهنگي،  هاي جنگ در حوزه از قبيل تأكيد بر سياست صلح فعال كه در پي خشكانيدن ريشه -
اما بايد پذيرفت كه تأثيرات عملي آنها بسيار اندك بوده و بعالوه  )9(باشد  سياسي و اقتصادي مي



اند. اين ابعاد كه كمتر به آنها توجه  ي از رشد ابعاد غيرنظامي ناامني نيز توفيق نداشتهدر جلوگير
گران را به خود معطوف ساخته و در  شده، در سطح جهاني از فرداي جنگ سرد اذهان انديشه

 )10(گيرد.  مجموع حجم قابل توجهي از آثار امنيتي منتشر شده را دربرمي
 واكنشهاي رواني -2
ا شاهد بزرگ شدن عقده حقارت انسان در برابر ماشين است. در حال حاضر شاهد جوانه عصر م" 

اي هستيم كه عبارتست از حواله دادن مسؤوليت كشتارهاي درحال تدارك  گرانه زدن استدالل توجيه
آيد؛ اراده آدمكشي انسان است كه  ها اما اسلحه خودبه خود به حركت درنمي كنوني به عهده ماشين

 )11( "آورد: به حركت درمي آن را
هاي رواني انسان معاصر اشاره دارد كه متوجه كاربرد  در عبارت فوق به انگيزه 1 "گاستون بوتول“

 كه ضرورت قبيل از –ابزارهاي نوين در بروز رفتارهاي خشن با تمسك به استداللهاي مختلف 
بينم  اي كه مي باشد؛ به گونه يم آنها توجيه و – است كرده اشاره آن به مشخص طور به آرنت هانا

گيرد تا تصوير زيبايي از خشونت نشان داده آن را مايه حيات  تمام استعداد خود را به كار مي
امروزي، در قياس با نسلهاي پيشين از  2خالصه آن كه انسان فرهيخته و شهرآيين  )12(معرفي كند. 

آميز خود را بپوشاند و يا  ارهاي خشونتنمايد كه ياد گرفته چگونه زشتي رفت اين حيث متفاوت مي
بار به مراتب استعداد و تمايل بيشتري  توجيه كند وگرنه از نظر گرايش به بروز واكنشهاي خشونت

 دارد.
 موانع زيستي -3
انسان جديد با ترك آغوش طبيعت و گرفتار آمدن در دام مصرف، عمال گام در طريقي نهاد كه  

گير انسان شد و سؤال  ت او نبود و بدين ترتيب ترس از آينده دامننتيجه آن جز نابودي مكان زيس
فرسا گشت. به  تبديل به پرسشي طاقت "تواند زندگي كند؟ فردا بر روي چه زميني مي"از اين كه 

گشت،  هاي روابط انسان كه به رابطه او با محيط برمي ترين حوزه عبارت ديگر از جمله خصوصي
 :نويسد جان استوارت ميل در همين خصوص مي و ناامن گرديده است. مخدوش

در دنيايي هم كه چيزي براي فعاليت خودبه خودي طبيعت باقي نمانده باشد، جاي رضايت " 
چنداني نيست چنان چه قرار باشد زمين قسمت عظيم لطافت خويش را از كف بدهد، صميمانه 

ون تن بدهند پيش از آن كه [انسانهاي موجود] به خاطر نسلهاي آتي به وضع سك آرزومندم كه
 )13(ضرورت اوضاع، ايشان را به سكون ناگزير سازد. 

اي  رسد كه مادر طبيعت به قاتل فرزند خود (انسان) تبديل شده و اين نوع تازه گونه به نظر مي اين 
در مطالعات پژوهشگران به طور  1970و اوايل دهه  1960باشد كه از اواخر دهه  از ناامني مي
از 1962 براي اولين بار در سال 1 "خاموش بهار"در  3كند. راشل گارسن دنمايي ميمشخص خو



بمب "در  2 "پائو ارليش"كشها و موادشيميايي سخن گفت و  خطرات ناشي از استفاده از آفت
ترتيب بنيان جنبشي در گروش به  از خطر ازدياد تعداد نفوس پرده برداشت و بدين 3 "جمعيت

باشد.  نامور مي "اجتماعي سبز -جنبش و افكار سياسي "شد كه امروزه به  گذارده 4محيط زيست 
هدف از اين تالشها رهايي انسان از سرمستي و نخوت توسعه كاذب و باور دوباره او به اين  )14(

و بايد بار ديگر متوجه طبيعت و حفظ آن شد تا راه بر  "كوچك زيباست"اصل مهم است كه 
 )15(بسته شود.  "پارگي اليه اوزون"يا "اي ده گلخانهپدي"اي چون  خطرات كشنده

 آوري فن -4
رفت  آوري كه براي تسهيل زندگي انسان به ياري ذهن آفريننده دانشمندان پديد آمد و گمان مي فن 

كه داروي دردهاي عصر حاضر باشد، به زودي تبديل به منبع خطرسازي شد كه تصوير نابودي 
انديش آدمي بسيار قوت يافته است. سلطه ماشين بر انسان  هن خيالنسل انساني به دست آن، در ذ

نمايد وليكن بيانگر واقعيتي است و آن هم اين  و تشكيل امپراتوري ربوتها اگرچه قدري بعيد مي
كه، انسان معاصر نسبت به اين دستاوردش احساس اطمينان الزم را ندارد و نوعي ناامني ديرينه در 

 )16(است؛  جان او ريشه دوانيده
توان به تحول تكنولوژي يك جهت نوين داد، جهتي كه تكنولوژي را به سوي  ترديد ندارم كه مي

نيازهاي حقيقي آدمي يعني به قدر واقعي انسان بازگرداند. انسان كوچك است و بنابراين، اين 
 )17(. كوچك زيباست. به دنبال غولگرايي رفتن چيزي جز هموار ساختن راه انهدام خويش نيست

تواند به يك منبع  اي همچون آب، غذا و كه هريك مي فهرست فوق با توجه به موارد ساده 
باشد كه عصر حاضر چنان است  و بيانگر اين مهم مي )18(شود  خطرساز تبديل گردند، تكميل مي

ت كه قابليت تبديل هر موضوع ساده و جزئي را به خطري هولناك براي امنيت انسان دارد؛ به عبار
اي كه تحديد آن به هيچ  تر، حوزه ناامني انسان امروزي، فزاينده و رو به گسترش است به گونه ساده

نتيجه آن كه، در تحليل مباني  )19(شود.  اي به آن افزوده مي وجه كامل نبوده و هر روز زواياي تازه
 رسد: ناامني توجه به دو اصل ذيل ضروري به نظر مي

باشد وليكن كافي  رد و بررسي ابعاد فزاينده ناامني اگرچه الزم مينخست: تحقيقات در سطح خُ
نيست، به اين معني كه درك مقوله ناامني محتاج تأمل در سطح كالن و تحليل خطوط كلي 

انتهاي بررسي ابعادي از ناامني  تر ما را در چرخه بي سياستگزاري است. پرداختن به سطوح پايين
رو  دارد. از اين آن متصور نيست و عمال از طراحي الگو و نظريه بازميسازد كه پاياني براي  وارد مي

ضروري است كه به وراي واقعيتهاي جزئي گام نهاده، سعي شود شكافهاي عمده موجد ناامني در 
باشند و كليه مصاديق  كشور شناسايي گردند؛ شكافهايي كه كانون توليد مصاديق مختلف ناامني مي

آنها هستند. براي اين منظور در نوشتار حاضر، ظرفيت و توانايي راهبردي موجود، در حقيقت زاده 



ايم. غرض از اين ظرفيت، توانايي  كشور را در حكم شاخص اصلي امنيت انتخاب و تحليل كرده
گيرندگان نظام سياسي كشور در ايجاد تلفيق مناسبي ميان منافع ملي، مصالح  متوليان و تصميم

اي كه با ايجاد همسويي موردنياز، شكافهاي موجود به  اشد به گونهب شرعي و عاليق شخصي مي
دار پيدا كند و شهروندان از تضارب كشنده ناشي از  حداقل ممكن رسيده، جامعه شكلي انسجام

اي با كمترين  وسيله كليه افراد حس نمايند كه در جامعه هاي فوق رهايي يابند و بدين برخورد مؤلفه
 كنند. شان زندگي مي اي فردي، منافع جمعي و اصول دينيحد از تنش بين خواسته

رو هم شناسايي و هم  دو ديگر: شكافهاي موجود ناامني ريشه در فرهنگ سياسي ما دارند، از اين 
راهكار مقابله با آنها صرفا در حوزه فرهنگ قابل تعريف است. بنابراين در مقاله حاضر ضمن قبول 

اجتماعي در ايجاد چنين شكافهايي، به خاطر اولويت و حساسيت اهميت ابعاد اقتصادي، سياسي و 
بعد فرهنگي، صرفا از اين نظرگاه به قضيه نگريسته شده است. بديهي است كه پردازش كامل نظريه 

 تري است كه در آينده عرضه خواهند شد. اقتصادي عميق -پيشنهادي در گرو تحقيقات سياسي 
 
 ابهام فراگير -ب  
شود كه مفهومي است بسيار متغير و  ه در خصوص مفهوم امنيت ملي معموال ذكر ميگونه ك همان 

شود كه  رو مشاهده مي باشد؛ از اين در حوزه امنيت داخلي نيز همين بحث مطرح مي )20(متحول 
گونه كه به بررسيتحوالت مفهومي امنيت ملي در فرداي جنگ  همان 1پژوهشگراني همچون اشپيگل 

اگرچه امنيت داخلي از جهات  )21(گويند.  از تحوالت امنيت داخلي نيز سخن مي پردازند، سرد مي
 شكل از خروج همچون، متعددي ويژگيهاي كه اي گونه به –نما يد  بسياري شبيه امنيت ملي مي

  يافتن و سنتي بعدي تك
عضا هاي مختلف و ب دارا بودن نوعي ابهام ذاتي كه امكان استفاده )22(ساختاري چندبعدي، 

نداشتن مرزهاي مشخص و قابل تحديد،  )23(سازد،  متعارضي را در ذيل عنوان امنيت فراهم مي
و نبود تأمل نظري كافي درباره  )25(لفظ و قابليت عرضه تعاريف متضاد از آن  1اجوف بودن  )24(

اما اين  - )26(شود  نيافته ياد مي مثابه مفهومي توسعه خورد؛ و در نتيجه از آن به چشم مي آن به
مطلب نبايد موجب انحراف اذهان از استقالل مفهوم امنيت داخلي بشود. حقيقت آن است كه 

رغم تعابير متفاوت از آن، داللت بر  رود كه علي شمار مي امنيت داخلي امروزه كااليي پرارزش به
در دو  وضعيتي مطلوب براي حيات شهروندان دارد. بديهي است كه به خاطر تفاوت نوع بازيگران

توان تعابير  يابد كه در مجموع مي عرصه داخلي و خارجي، مطلوبيت فوق نيز تفاسير مختلفي مي
 عرضه شده از امنيت داخلي را در قالب دو ديدگاه كالن ذيل خالصه ساخت:

 ديدگاه انفعالي -1



راساس شود. ب اي دارد و با نبود عامل ديگري تعريف مي امنيت داخلي در اين ديدگاه جنبه نفي 
و يارفع نيازمنديهاي  )29(نبود خطر خارجي،  )28(نبود اجبار،  )27(نبود ترس،  2مثال ولفرز 

اند.  و يا تركيبي از عوامل مذكور مهمترين عواملي هستند كه معموال مدنظر بوده )30(اجتماعي 
ه معموال دانند ك در مجموع اين گروه از تعاريف، امنيت داخلي را در نفي وجود تهديد مي )31(

رود. اين دسته از تعاريف به خاطر تكيه به جنبه سلبي  تحصيل آن رسالت دولت هم به شمار مي
ها و يا آثار رايج درباره امنيت  بيني بسيار مورد توجه بسيار بوده و معموال در دانشنامه قضيه و واقع

 )32(توان از آنها سراغ گرفت.  مي
 ديدگاه ايجابي -2
آل تحت  زا نبوده و بيشتر به وجود شرايط ايده ف، داير مدار نفي حاالت ناامنياين دسته از تعاري 

عنوان امنيت داخلي نظر دارند. اين طيف از نويسندگان با تكيه بر مفاهيم بنياديني همچون منفعت، 
مهمتر از همه  )33(بقا و يا حقوق فردي سعي در ترسيم سيمايي آرماني از امنيت در جامعه دارند. 

، "احساس رضايت و اطمينان خاطر"به ديدگاه رابرت ماندل اشاره كرد كه با پيشنهاد مفهوم  بايد
 )34(ترين تعريف ايجابي از امنيت داخلي را طرح كرده است.  اصلي

هاي مشابه  اي از ابهام قرار دارد و تمييز كامل آن از حوزه نتيجه آن كه، مفهوم امنيت داخلي در هاله 
 المللي اساسا ميسر نيست. يا مالحظات بين همچون امنيت ملي و

رو درك شرايط امنيتي هركشور به ميزان زيادي در گرو تعيين جايگاه و تبيين حدود موردنظر  از اين
باشد. بديهي است كه در صورت عرضه تعريفي متناسب با شرايط واقعي  در مقوله امنيت داخلي مي

واقعي خود را خواهند يافت و امكان ارزيابي  كشور، سياستهاي دولت و فعاليتهاي ملت معناي
ميزان همراهي و يا مخالفت آنها با مالحظات امنيت داخلي فراهم خواهد آمد. به همين خاطر در 
قسمت بعدي اين نوشتار الزم است ضمن بازنگري در مفهوم امنيت داخلي به طراحي راهبردي 

 مناسب براي جمهوري اسالمي ايران همت گماريم.
 
 دوم: راهبرد امنيتي ويژه جمهوري اسالمي ايران فصل 
شود كه در درون آن  اي مهم در مسائل امنيتي را شامل مي موضوع باز تعريف امنيت داخلي، مقوله 

دهند: رويكرد نخست با عطف توجه به مصاديق تجربي و  دو رويكرد عمده به حيات خود ادامه مي
را برشمرده و در نظر آورد. تأكيد بر چند بعدي بودن عيني امنيت، سعي دارد ابعاد مختلف امنيت 

از اين  )35(آيد.  امنيت و استنتاج ملزومات نظري آن، نقطه آغازين اين رويكرد به حساب مي
اي از  ديدگاه ابعاد سنتي امنيت داخلي همچون جايگاه دولت نيز، باز تفسير گرديده، صورت تازه

در مقابل  )36(برداشتهاي سنتي كامال متفاوت است. گردد كه با نقش و جايگاه دولت عرضه مي
و درك ماهيت امنيت داخلي  1رويكردي را داريم كه خواهان نفوذ به وراي مسايل سياسي روزمره 



برايند عيني اين رويكرد طراحي و پيشنهاد الگوهايي از تحصيل امنيت داخلي است  )37(باشد.  مي
عه باشد. بديهي است كه رويكرد دوم از قابليت تفسيري تواند مفسر مصاديق ناامني در جام كه مي

بيني تحوالت آتي  تواند در پيش خوبي برخوردار بوده و به خاطر داشتن نظريه و الگو، بهتر مي
بخش، چونان بستر  -جامعه عمل نمايد. در درون همين رويكرد است كه مفهوم امنيت اطمينان 

 گيرد. ه قرار مياصلي طراحي راهبرد امنيت داخلي مورد توج
 
 بخش: بستر مناسب براي طراحي راهبرد امنيت داخلي امنيت اطمينان -الف  
چه ميزان "به بيان رابرت ماندل در چهره متغير امنيت ملي، مسأله مهم امنيت داخلي اين است كه  

برد؟  تا بتوان گفت جامعه در وضعيت ايمني به سر مي "براي چه كسي"الزم است و  "از امنيت
)38( 

بخش  اين سؤال ساده منجر به تضعيف بنيان راهبردهاي سنتي شده و در نتيجه، مقوله امنيت اطمينان
رسد بستر خوبي براي طراحي راهبرد امنيتي چه در عرصه داخلي و  شود كه به نظر مي مطرح مي

 است كه، اصول كلي حاكم بر طبيعت كه منجر چه خارجي باشد. مفروض اوليه اين اصطالح آن
توان از  شوند قابليت انتقال به عرصه اجتماع را دارند و براين اساس مي به ايجاد امنيت طبيعي مي

و جوآن  1تركيب آنها با ويژگيهاي جوامع بشري به اصول بنيادين امنيت پي برد. مارك سومر 
 )39(دان ذكر كرده 3 "بخش اطمينان"گانه ذيل را در تبيين حدود امنيت  اصول پانزده 2گالتُنگ 

 4اصل اول: تكامل تدريجي 
مهمترين ويژگي يك راهبرد كارامد در عرصه امنيتي آن است كه با توجه به تجارب گذشته، نتايج 

حاصله و شرايط حاكم، بتواند به تكامل تدريجي خود همت گمارد. داشتن يك قالب متصلب سنتي 
 .شود منجر به فروپاشي آن مي سازد و بيروني، راهبرد را دچار بحران مي توجهي به محيط و بي

 
 5اصل دوم: تنوع  

گونه كه در طبيعت براي كليه مشكالت نسخه واحدي وجود ندارد، بلكه به اقتضاي مورد،  همان
پردازد، در حوزه  شود كه هريك به حل نوع خاصي از معضالت مي حلهاي متفاوتي طرح مي راه

 .اي انديشيده شده باشد اگانهحلهاي جد امنيتي نيز بايد براي مسايل مختلف راه
 
 6اصل سوم: فراواني و وفور  

شود  اين اصل را بايد مكمل اصل دوم دانست، بدين معني كه در مورد هر معضلي نيز مشاهده مي
رسد و در  حلها وجود دارند كه در صورت جواب ندادن هريك، نوبت به بعدي مي كه طيفي از راه

 رطرف و امنيت طبيعي حاكم گردد.شود به نحوي نقيصه ب نهايت سعي مي



 
 7جويي  اصل چهارم: اقتصاد و صرفه

القاعده  شوند، علي راهبردهايي كه بر اتالف منابع استوارند و با مصرف زياد به كمبود منابع منجر مي
 .گو باشند توانند در درازمدت پاسخ راهبردهاي امنيتي خوبي نيستند و نمي

 1ي) اصل پنجم: اشتراك مساعي (همزيست 
شود، بديهي است كه راهبردهاي موفق، آنهايي هستند  از آن جا كه جامعه، يك اندام زنده تلقي مي

كه در طراحي و اجراي آن كوشش همه اعضا به فراخور حال و توانشان در آن لحاظ شده باشد. 
مدت ممكن است جواب بدهند،ليكن باايجاد نارضايتي در  راهبردهاي موضعي اگرچه در كوتاه

 .آفرينند اند،در عمل ناامني مي يان جمعي كه از گردونه فعاليتها به كناري گذارده شدهم
 2اصل ششم: دفاع  

اگر تو به "جاي اين كه بگوييم:  دفاع را بايد همزيستي در شكل منفي آن دانست، بدين معني كه به
من نيز به تو  اگر تو به من صدمه بزني"گوييم:  مي "كنم من كمك كني من نيز به تو كمك مي

اين اصل در طبيعت كاربرد بسياري دارد و يك راهبرد امنيتي موفق آن است  "صدمه خواهم زد. 
 .كه به نحو احسن از توان بازدارندگي خود نيز بهره ببرد

 3ناپذيري  اصل هفتم: آسيب 
آن را از دهنده راهكاري باشد كه ضريب مقاومت جامعه را باال برده و  راهبرد امنيتي بايد نشان

شود  اي تلقي مي دسترس عناصر ايجادگر ناامني دور سازد. جامعه از اين نظرگاه چونان اندام زنده
زا دور نگاهش داشت و  توان از دسترس تعداد قابل توجهي از عوامل بيماري كه با تقويت آن، مي

 بدين وسيله در راه تحصيل ميزان بيشتري از سالمت گام برداشت.
 4ترميمي اصل هشتم: خود 

اي طراحي شده كه در صورت بروز  شود كه طبيعت به گونه با توجه به امنيت طبيعي مشاهده مي
زند. راهبردهاي امنيتي در جامعه نيز بايد  هرگونه نقصاني در آن، دست به ترميم و اصالح خود مي

ران آنها نيز قابليت آن را داشته باشند كه ضمن نشان دادن محل بروز نواقص احتمالي نسبت به جب
 بيني كرده باشند. راهكارهاي الزمه را پيش

 اصل نهم: آزادي 
راهبرد بايد در مقام تعيين خطوط كلي برآمده و سپس با ترسيم چارچوب كلي نظام امنيتي، آزادي  

الزم را به بازيگران بدهد كه در درون اين چارچوب فعاليت نمايند. وضع قانون براي هر مورد 
 .باشد اي نيست و اساسا در شأن راهبرد نيز نمي دهجزئي كار پسندي

 1اصل دهم: پيوستگي منافع 



در هر راهبردي اصل بايد بر همبستگي بازيگران بر حول منافع مشتركي باشد كه تحقق آنها براي 
شود كه همكاريها از سطح ظاهري فراتر رفته جنبه  به آن مي همگان حياتي است. اين امر منجر

 .حياتي بيابد
 

 اصل يازدهم: عدالت
رو ارايه تعريفي مناسب  كند، ازاين اصل عدالت نقش فعالي را در حيات اجتماعي انسانها بازي مي 

 باشد. يابي به يك جامعه خوب، بسيار مهم مي از آن و بناي راهبردي امنيتي بر روي آن، در دست
 اصل دوازدهم: مشاركت

توانند داشته باشند، عالوه  اي نمي ند كه عمر طوالنيا محور نشان داده راهبردهاي فردمحور و گروه 
روي  بر آن كه نتايج حاصله از اين نوع راهبردها براي كل جامعه معموال ناامني بوده است. بدين

راهبرد موفق و كارامد آن است كه در مقام وضع و اجرا حمايت و حضور مردمي را نيز با خود 
 داشته باشد.

 
 2 نگري اصل سيزدهم: آينده

اگرچه تجارب گذشته هميشه مهم هستند وليكن راهبرد موفق آن است كه بتواند اين تجارب را 
چراغ راه آينده سازد و در نتيجه با عنايت به تاريخي كه در پيش روي است، به طراحي و 

 .ماند ريزي بپردازد كه در غير اين صورت راهبرد، ناكام مي برنامه
 

 3اصل چهاردهم: تخيل 
اند و جامعه جهاني آبستن آنهاست، نيروي انديشه و  ادي از ناامني كه هنوز مطرح نشدهتصور ابع

تر شدن عمر  تواند به تقويت راهبرد و طوالني خواهد كه در صورت وجود، مي تخيلي قوي مي
 .آن منجر شود اجرايي

 
 4ريزي  اصل پانزدهم: برنامه

شدني باشند و صرف حضور ذهني  ي تعريفكليه مالحظات فوق بايد در قالب طرح و برنامه اجراي
ريزي قوي ركن ركين راهبردهاي موفق به حساب  كند، لذا بايد پذيرفت كه برنامه آنها، كفايت نمي

 آيد. مي
 راهبرد امنيتي و امنيت داخلي -ب 

توان ناظر بر وجود سه ظرفيت عمده دانست كه در نهايت  گانه فوق را مي مجموع مالحظات پانزده 
دهند. به عبارت ديگر امنيت داخلي در مقام تعريف چيزي بيش از  داخلي كشور را شكل ميامنيت 



باشد. اصولي كه ما از آنها در اين نوشتار در قالب سه  گفته نمي گانه پيش توجه به اصول پانزده
 كنيم. وري و راهبردي ياد مي ظرفيت طبيعي، بهره

 
 (Nc)  1ظرفيت طبيعي  -1

وري كشور از منابع طبيعي و كليه  ي نقشه جغرافياي سياسي جهان، بهرهموقعيت هركشور بر رو
آيند، در مجموع توانايي ثابت و ايستاي  هاي اوليه كشور به حساب مي عواملي كه جزء سرمايه

اي انگلستان در  توان به موقعيت جزيره باره مي دهند. در اين كشور را در نيل به امنيت شكل مي
شاره كرد كه منجر شد تا اين كشور كمترين آسيب ممكنه را ببيند يا جريان دو جنگ جهاني ا

توان از موقعيت حساس ايران در منطقه به واسطه همجواري با آبهاي آزاد نام برد كه  بالعكس مي
هميشه كشور ما را براي روسيه مهم جلوه داده است. در جريان جنگ جهاني دوم نيز به همين 

ايران نقض شد و كشور ما ناخواسته وارد جرگه متحدين گرديد. البته طرفي  خاطر و به اجبار، بي
بديهي است كه وصف ايستا با تسامح اطالق شده و با توجه به تاريخ سياسي كشورها، حتي 

جغرافيا و موقعيت كشورها در حال تحول بوده كه البته اين تحوالت در قياس با ديگر ظرفيتها 
توان به تفسير منتسكيو از نوع حكومتها با توجه به شرايط  ينه ميباشد. در همين زم بسيار كمتر مي

شان اشاره كرد كه براين اساس ديكتاتوري، دموكراسي و همه محصول شرايط طبيعي  اقليمي
 شود. هرجامعه قلمداد مي

 
 (Uc)  2وري  ظرفيت بهره -2

با توجه به شرايط و نحوه استفاده از ظرفيت طبيعي و رسانيدن ميزان انتفاع به حداكثر ممكن 
دهد. سياستهاي خرد و كالن دولت كه در حد  وري را تشكيل مي مقتضيات موجود، ظرفيت بهره

شوند،  مدت يكساله و يا بلندمدت چندساله تعريف و اجرا مي هاي كوتاه بخشهاي مختلف طي دوره
امعه در باشد. بديهي است كه تالش بخشهاي مختلف ج غالبا در جهت تقويت همين ظرفيت مي

تواند در تأمين رضايت عامه و استوار شدن بنيانهاي امنيت در  رفع هرچه بهتر نيازهاي افراد مي
 ساز باشد. جامعه، كمك

 (Sc)  1ظرفيت راهبردي  -3

دهد و مبين سياستهاي كالن و  مهمترين ظرفيت امنيتي يك كشور را ظرفيت راهبردي آن تشكيل مي
باشد. هرگونه  المللي مي اي و بين مختلف داخلي، منطقهخطوط اصلي حركت جامعه در سطوح 

هاي سياسي، اجتماعي، فرهنگي و  اي را بر برنامه اي در اين قسمت، آثار عمده تغيير و تحول جزئي
گذارد كه تأثيرات امنيتي آن انكارناشدني است. ظرفيت راهبردي هر كشور است  اقتصادي كشور مي



يا همگوني دروني، انزوا يا گسترش حضور خارجي و رهنمون  كه آن را به صلح و يا جنگ، تضاد
 :باشد شود. خالصه كالم آن كه، امنيت داخلي هر كشوري برايند سه ظرفيت عمده مي مي

 
IS= Nc+ Uc+ Sc 

گونه كه ذكرش رفت در اين معادله، ظرفيت راهبردي از اولويت و اهميت بيشتري برخوردار  همان
 .پردازيم مه به بررسي شكافهاي ناامني ناشي از اين ناحيه ميرو در ادا باشد، از اين مي
 ظرفيت راهبردي و شكافهاي ناامني -ج  
ريزي راهبردي براي هر كشوري، آن چه كه در اولويت اول قرار دارد، تعيين نسبت  در برنامه 

باشد. بدون حل اين معضل عمده، شايد گرفتن هيچ تصميم  هاي اصلي سياستگزاري مي مؤلفه
هاي خاص خود را دارند،  راهبردي ممكن و ميسر نباشد. از آن جا كه كشورهاي مختلف مؤلفه

 دهد. الگوي ما را در ادامه بحث، جمهوري اسالمي ايران شكل مي
 
 گانه راهبرد جمهوري اسالمي ايران هاي سه مؤلفه -1
باشد و با توجه  ن ميبا عنايت به فلسفه سياسي اسالم كه مبناي حكومت در جمهوري اسالمي ايرا 

توان سه مؤلفه اصلي ذيل را به منزله بسترهاي عمده  به اصول مندرج در قانون اساسي، مي
 :گيري راهبرد حكومتي شناسايي كرد شكل

 
 ( Ri)  2مؤلفه اول) مصالح ديني 

مصلحت چونان مفهومي بنيادين در انديشه سياسي اسالم از زواياي فلسفي، كالمي و سياسي 
به بررسي درآمده است كه تماما حكايت از ضرورت تأمل هرچه بيشتر در اين مقوله تاكنون 

توان سه رويكرد مختلف در اين حوزه را در بين علماي اسالمي از هم  حساس دارد. در مجموع مي
 تمييز داد:

 .مصلحت به مثابه ابزاري در جهت تحقق اهداف شرع مقدس -اول 
 .داف شرع مقدسمصلحت به مثابه يكي از اه -دوم  
 )40(مصلحت به مثابه علت وضع احكام شرع مقدس.  -سوم  
ادله متفاوتي كه براي هريك از رويكردهاي فوق بيان شده، در نهايت امر، محقق را به آن جا  

اي سكوالر داشته و  كه صبغه -شود كه بين مصلحت شرعي و مفهوم مصلحت عمومي  رهنمون مي
اي بداند كه شرع بيان  تفكيك قائل شده، آن را ناظر بر مصالح عالي -شود  در حوزه دولت معنا مي

كرده است. اين مصالح كه از سنخ تحصلي و متعارف در جوامع عصر حاضر (تحت عنوان مصالح 
 -اي براي فعاليتهاي سياسي و تحقيقي  ملي) نيستند، غالبا به شكل تأسيسي، يعني تعيين ضوابط كلي



خودنمايي  -ايجاد نظم ديني در جوامع متحول از طريق اجتهاد پويا گير براي  يعني تالش پي
به معناي آمده در اين نوشتار  -كنند. خالصه كالم آن كه جامعه ديني از دو سو با مصالح شرعي  مي
هاي كالن و ديگري حل و فصل مسائل جاري كه در  در ارتباط است: يكي تعيين خط و مشي -

تند. بدين ترتيب ناديده گرفتن اين مصالح و يا كم توجهي به آنها ابواب مختلف اجتهاد مطرح هس
 باشد. در حقيقت عين كنار گذاشتن دين و اصول ديني از جامعه مي

 
 ( Ni)  1مؤلفه دوم) منافع ملي 

ملت متعاقب قرارداد وستفالي  -اي است كه ريشه در پيدايش دولت  منافع ملي مفهوم مورد مناقشه
اي از منافع حياتي براي يك واحد سياسي تلقي  نافع ملي، مشتمل بر مجموعهدارد. به طور كلي م

باشد. با اين حال دامنه اختالف در ماهيت و مصاديق اين  شود كه خير آن متوجه كليت ملت مي مي
از آن به مفهومي متحول و داراي صور  2اي كه ديويد كلينتون  مفهوم بسيار زياد است به گونه

تابد. نداشتن يك معنا و مفهوم محصل،  كه گويي معانيمتعددي را برمي كند مختلف ياد مي
كاربردهاي مختلف و بعضا متضاد، ابهام در مصاديق و عدم تفكيك اين مفهوم از واژگان 

اش، مهمترين عللي هستند كه كلينتون در مقام تبيين نواقص نظري مفهوم فوق بيان داشته  خانواده هم
قدر شايع و گسترده است كه بتواند  رسد كه كاربرد عملي منافع ملي آن مياست. با اين حال به نظر 

شهروندان، حفظ  همچون:صيانت مشخصي فلسفي مطروحه فايق آيد و حداقل -بر ايرادات نظري 
المللي و را شامل بشود. به عبارت  تماميت ارضي، ارتقاي سطح اعتبار و توان كشور در جامعه بين

اي است كه  اي كه مستقل از افرادش معنا شود، نكته منافع براي هر جامعه ديگر، قبول حداقلي از
 توان در هر واحد سياسي به آن دست يافت. مي

آن كه  "غايي"اند و چه در شكل  طرح كرده 1گرايان  اش كه ذهني اين منافع چه در شكل ابزارگونه
ات، استقالل، رفاه اقتصادي، توانايي اند، دربرگيرنده مواردي چون صيانت ذ بيان داشته 2گرايان  عيني

شود كه ضمير آن متوجه كليت جامعه بوده و ضرورتا با  فني، تماميت ارضي، سالقي محيط و مي
 )41(منافع تك تك افراد جامعه هم همخواني ندارد. 

 ( Pi)  3مؤلفه سوم) عاليق جزئي  

اليتند و در مجموع به دنبال جامعه مركب از افرادي است كه درون ساختهاي مختلفي مشغول به فع
ها، انجمنها و احزاب  شود. حضور افراد در گروهها، دسته چيزي هستند كه به نفع آنها ارزيابي مي

حب شي "شود چرا كه به قول فالسفه  مختلف تا حدود زيادي با توجه به همين اصل معنا مي
پا در طرق مختلف  است و به خاطر فطري بودن حب ذات، افراد "مستلزم حب لوازم آن شي

طلبي از ادوار اوليه تاريخ بشر نمود داشته و اشكال  گذارند تا به نفع بيشتري دست يابند. اين نفع مي
آميز  مختلفي از نزاع آشكار و قهرآميز بر سر غذا، مسكن و با ديگران را گرفته تا روشهاي مسالمت



. خداوند متعال كه خالق انسان و گيرد امروزي از قبيل حضور در حزب، انتخابات و را در برمي
 فرمايد كه: موجد ويژگيهاي ذاتي اوست، در توصيف انسان چيست مي

 4باشد  همانا انسان موجودي ذاتا بسيار حريص مي" 
جويد چه بسا به ناداني با همان شوق و رغبت  انسان با شوق و رغبتي كه خير و منفعت خود را مي

 5صبر و عجول است  بسيار بي طلبد و انسان شر و زيان خود را مي
 6كند و هرگز خستگي و سيري ندارد  آدم حريص از خدا به دعا دايم تمناي خير مي

 :الذكر آن است كه گانه سابق هاي سه نكته مهم در خصوص مؤلفه

نخست بپذيريم كه هرسه مؤلفه به طور مستقل داراي وجود خارجي و تأييد عقلي و شرعي  
 وجود يكي كفايت از وجود دو مؤلفه ديگر بنمايد.هستند و چنان نيست كه 

تفريط و طرح تطبيق كامل يا افتراق تمام عيار اين سه پرهيز كرده و با توجه  دو ديگر، از افراط و 
 .به مقتضيات هر مؤلفه، در پي افزايش ميزان اشتراك آنها باشيم

 
 )1نمودار شماره (

 كشور گيري با امنيت گانه تصميم هاي سه نسبت مولفه
 

 
 
 هاي راهبردي صور تعامل مؤلفه -2
اگرچه بيان كليه صورتهاي احتمالي در اينجا نه ممكن و نه ضروري است، با اين حال ذكر  

 :تواند راهگشاي مالحظات امنيتي آينده باشد هاي مطلوب مي نمونه
 صورت اول: تطابق خطي 



اند  در اصول ارزشي حاكم ذوب شدهمفروض اصلي اين ديدگاه آن است كه افراد و گروهها چنان  
طلبي شخصي نامشروعي نداشته و خواست آنها كامال مطابق با شرع است. نتيجه  كه ديگر منفعت

آن كه با از ميان رفتن شكاف بين مصالح شرعي، منافع ملي و عاليق شخصي، اين سه درهم 
 ي كشور عبارت خواهد بوداند. بدين ترتيب امنيت داخل آميخته شده، وجود واحدي را پديد آورده

 
IS= Pi+Ri+Ni= 3Pi v 3Ri v 3Ni 

شود. با عنايت به سير  اي آرماني است كه از آن به مدينه فاضله تعبير مي اين حالت معرف جامعه
رسد كه  تاريخ بشري ميزان تحقق اين جامعه در عالم واقع مورد سؤال است و به نظر مي

 سازوارنباشد. خارج چندان با عالم راهبردهاي طراحي شده در قالب اين الگو
 صورت دوم: همسويي با تحرك مثبت 
غرض از همسويي الگويي است كه در آن ضمن قبول وجود شكافي بين سه مؤلفه فوق سعي  

يابي و گسترش شكاف جلوگيري به عمل  شود به نحوي بين آنها هماهنگي ايجاد شده و از عمق مي
 :نمايد يل در وضع راهبرد كشوري ضروري ميآيد. براي اين منظور تحقق شرايط ذ

معني  يك: ميزان واگرايي مصالح شرعي، منافع ملي و عاليق شخصي به حداقل ممكن برسد. بدين 
كه تا حد امكان اشتراكات آنها زياد شود و مطابق نمودار مربوطه، زاويه بين هريك از دو مؤلفه 

گانه، ما شاهد بروز تضاد  هاي سه راك مؤلفهدرجه نباشد. در صورت كم شدن ميزان اشت45 بيش از
اثر كردن فعاليتهاي امنيتي در كشور و  باشيم كه در عمل به معناي بي بين دو يا سه مؤلفه مي

 مراجعه نمائيد)A قسمت2 سرگرداني افراد، گروهها و دولت است.(به نمودار شماره
گيري قطبهاي انحصاري در راهبرد  اي كه از شكل دو: رعايت تناسب بين سه مؤلفه مذكور به گونه 

رغم  امنيتي كشور ممانعت به عمل آيد. الزم به ذكر است كه در اين موارد شاهد آن هستيم كه علي
حضور هر سه مؤلفه در امر سياستگزاري امنيتي فقط دو مؤلفه مثال قطب منافع ملي و منافع 

نمايند و همگرايي بيش از حد اين دو مؤلفه منجر به تقليل ميزان  شخصي خطوط اصلي را تعيين مي
 مراجعه نمائيد)Bقسمت 2شود.(به نمودار شماره  تأثير مصالح شرعي به حداقل ممكن مي

شعاع قرار دادن راهبرد امنيتي به وسيله  گونه يك يا دو مؤلفه و درنتيجه تحت سه: از رشد سرطان 
جلوگيري شود. براي مثال اگر ميزان تأكيد بر منافع شخصي بيش از دو مؤلفه ديگر باشد، در  آن

باشيم و اين كه راهبرد امنيتي به ميزان زيادي متأثر از  عمل ما شاهد كاهش تأثير دو مؤلفه ديگر مي
 C) قسمت2 اين مؤلفه خواهد بود.(نمودار شماره

همگرايي تالش الزم صورت بگيرد و با باز تفسير اصول چهار: در طي زمان نسبت به حفظ ميزان  
كلي امكان آن فراهم آيد كه در قالب شرايط موجود همگرايي حفظ شود. الزم به ذكر است كه 



شود تا در بلندمدت ميزان واگرايي به خاطر  طراحي اصولي ثابت و تغييرناپذير منجر به آن مي
د بر اصول واحد، خود موجد ناامني شود. (نمودار تحميل شرايط روز، افزايش يافته و صرف تأكي

 )3شماره 
اي باشد كه در چارچوب شرط اول يعني همگرايي  الزم به ذكر است كه اين اصالح بايد به گونه

اي  گونه صورت پذيرد وگرنه ما شاهد آن خواهيم بود كه فضاي ناامني به يكباره دچار رشد سرطان
شهاي بيشتر دولت و ملت براي نيل به امنيت، عمال ناامني شده و به طور غيرمترقبه در پي تال

كه مالحظه  اين وضعيت به وضوح ترسيم شده است.چنان 3يابد). در نمودار شماره  افزايش مي
آورد كه در گذر  اي ايستا را به ارمغان مي شود تأكيد بر اصول تغييرناپذير در نهايت، همسويي مي

ي ناامني است و اگر اين اصالح به شكل مثبتي صورت نگيرد زمان حداكثر نتيجه آن گسترش فضا
 اش رشد فزاينده فضاي ناامني است). اي خواهيم بود كه نتيجه ما شاهد تحرك منفي

تواند الگويي مناسب براي كشور ما به شمار رود كه  نتيجه آن كه مدل همسويي با تحرك مثبت مي 
حد خود رسيده و در نتيجه جامعه  ي به كمتريندر صورت رعايت شروط چهارگانه آن، فضاي ناامن

گيري صوري از  شود. البته در صورت فقدان هريك از شرايط مزبور، ما شكل دستخوش ناامني نمي
 )3شوند. (نمودار شماره  ناامني را شاهد خواهيم بود كه در ذيل مدل همسويي معنا مي

 



 
 
 



 
 
 

 صورت سوم: تضاد
هاي بالقوه جامعه و  گانه فوق از آنجا كه منجر به تحليل ظرفيت سههاي  بروز تضاد درميان مؤلفه 

شود اصوال مخرب و منشأ ناامني بسيار است. الزم به ذكر است  سرگرداني افراد و سياستگزاران مي
نمايد كه در  هاي ناامني مي كه بروز تضاد گسست متعارف در سطح استراتژيك را تبديل به حوزه

زايند و بايد آنها را موجد شورش و انقالب  باالتري از ناامني را ميها درجه  قياس با گسست
 گانه. دانست. در مجموع دوگونه تضاد قابل تصور است: تضاد دوگانه و سه

 تضاد دوگانه -1
گانه امنيت داخلي در  هاي سه غرض از تضاد دوگانه، وضعيتي است كه در آن دو مؤلفه از مؤلفه 

نمايند و كال مؤلفه سوم به ايفاي نقش در  گرفته هم را خنثي مي تقابل كامل با يكديگر قرار
 :پردازد. يعني سياستگزاري استراتژيك مي



 

 
 

 گانه تضاد سه -دوم 
اي كه شرط  باشد، به گونه گانه مي هاي سه گانه، واگرايي بيش از حد مؤلفه غرض از تضاد سه

باشيم كه  ي تقابلي نسبتا كامل ميگير همسويي را از دست بدهند. در اين صورت ما شاهد شكل
بيشترين استعداد براي ناامني را دارند؛ به عبارت ديگر در اين وضعيت، راهبرد امنيتي هيچ تأثيري 

ندارد و به علت وجود تضاد سياستهاي مختلفش همديگر را خنثي كرده، جامعه در عمل دستخوش 
 شود. نوعي هرج و مرج مي

 

 



 
شود، معموال تركيبي از الگوهاي فوق است  شد: آن چه در جهان واقع ميگونه كه قبال بيان  همان 

توان الگوهاي امنيتي  هاي مختلف با آن مواجه بوده است. امادر مجموع مي كه كشور ما در برهه
 )1براي كشورمان را به صورت ذيل فهرست كرد. (جدول شماره

 
 1جدول شماره 

 اصلي سياسگزاري هاي توصيف حاالت امنيتي با توجه به مؤلفه
 

 
 
 شناسي تاريخي امنيت در ايران فصل سوم: آسيب 
توان به  با عنايت به تأمالت نظري فصول قبل و تئوري طراحي شده ويژه جوامع ديني، حال مي 

بررسي تاريخ تحليلي ناامني در ايران از نظرگاه مديريت راهبردي پرداخت؛ الزم به ذكر است كه 
ماهيتي پيچيده دارند و  -جمله مصاديق ناامني مذكور در اين بخش  از -هاي اجتماعي  پديده

رو در اين قسمت ضمن اعتراف به سهم  باشد؛ از اين القاعده صحيح نمي تحليل تك عليتي آنها علي



مجال پرداختن به آنها نيست، صرفا به آن بعدي از  عوامل تأثيرگذار ديگري كه در اين نوشتار
قرار  -يعني مديريت راهبردي و فرهنگ سياسي ايراني -در حيطه بحث ما شود كه  ناامني توجه مي

رسد جامع  ايم كه به نظر مي گرايي ياد كرده گرايي با واقع دارد. ما از اين بعد به تعامل آرمان
 .مالحظات نظري قبلي و مبين واقعيات تاريخي ايران باشد

 
 راهبردهاي امنيتي در تاريخ ايران -الف  
اي در مقوله امنيت داخلي جوامع  نسبت آرمان و واقعيت را بايد منشاء موضوعات جديبحث از  

ديني به حساب آورد كه بالطبع در جامعه ما نيز آثار بسزايي را به دنبال داشته است. به يك معنا 
را تفسير عيني تئوري سابق در جامعه دانست. با عنايت به گستره تاريخي وسيع اين  شايد بتوان آن

حث، در ادامه به نقاط عطف اين موضوع در تاريخ ايران نگاهي خواهيم انداخت و از ذكر ب
 .پوشيم جزئيات بيشتر، چشم مي

 
 گرايي تقليل -اول  
فروكاستن شأن هريك از دو مؤلفه واقعيات و آرمانها به ديگري و نفي شكاف طبيعي موجود بين  

حيث فرهنگي، مردم، نخبگان و حاكمان در جامعه ايراني ايم. از  گرايي تعبير كرده اين دو را به تقليل
شود كه شرايط مطلوب امنيتي  اند و از اين روي مشاهده مي نسبت به اين مقوله مهم حساس نبوده

دانستند كه به هر نحو ممكن اين شكاف از بين رفته و واقعيات و آرمانها بر  در جامعه را موقعي مي
چه در صورت اصالت دادن به واقعيات و فروكاستن آرمانها و يا هم سازوار شوند. بديهي است كه 

شود كه با عنايت به گستره و وسعت اين  اجتماعي مي -بالعكس، جامعه دستخوش تنشهاي سياسي 
گيرد. بديهي است كه  انطباق تحميلي، اعتراضات از نارضايتي تا انقالب و شورش را دربرمي

گر وضعيت ايران را سردرگم كرده، از درك واقعيت آن  يلتوجهي به نسبت اين دو مؤلفه، تحل بي
چه براي ميشل فوكو در  سازد، يعني حالتي مانند آن چه در ايران رخ داده و جاري است، ناتوان مي

 )42(مواجه با مردم انقالبي ايران روي داد. 
ت با استفاده از هاي سلطن يعني در پي تثبيت پايه -براي مثال رضاشاه در دوره دوم از سلطنت خود 

هاي گوناگون سعي در نفي صورت ديني موجود در جامعه و  به شيوه -دين و تظاهر به دينداري 
نام سازمان پرورش  كند. براي اين منظور سازمان عريض و طويلي به عرضه شكلي تازه از آن مي

ده بود و با تعريف ش "هدايت افكار عمومي"نهد كه هدف اصلي آن تولي امر  افكار را بنيان مي
اين  )43(كرد.  استعانت از ابزارهايي همچون سخنراني، نمايش، مطبوعات و در كل ايران فعاليت مي

اي بود كه هدف از آن از اعتبار انداختن شريعت و انزواي دين  سياست گام نخست از اجراي برنامه
يجاد نارضايتيهايي اجتماعي بود. سياستهاي رضاشاه در مرحله نخست منجر به ا -در سطح سياسي 



ماند و در نهايت با به اوج  واسطه ديكتاتوري رضاخان خاموش و پنهان مي شود كه به در جامعه مي
كه در قالب برگزاري مجالس جشن و  -رسيدن تالشهاي پهلوي در پناه طرح شعار ترقي رضاشاه 

اص را به وجود سرور و ناديده انگاشتن احكام ديني و به اين بهانه كه عصر حاضر شرايطي خ
به  -آورده كه احكام ديني گذشته با آن مطابقت نداشته و بايد تعريفي ديگر از دينداري پيشه كرد 

آميز، درگيري مردم با دولت و ظاهر  صورت هرج و مرج اجتماعي، سخنراني و گردهمايي اعتراض
قم، مشهد و تبريز  قمري در شيراز، 1353توان به تحليل حوادث سال  شود. از همين نظرگاه مي مي

اصغرخان حكمت وزير معارف وقت در شيراز به اعتراض  پرداخت. مراسم جشن و سرور ميرزاعلي
شود كه متعاقبا مراجع عظام  الدين فالي بر منبر مسجد وكيل و بروز درگيريهايي منجر مي سيدحسام

واكنش واداشته و زد و اهللا آقاميرزا صادق آقا را به  اهللا سيدابوالحسن انگجي و آيت همچون آيت
علت اوليه بروز اين ناامنيها  )44(آيد.  مسجد گوهرشاد به وجود مي 1314تير ماه  20خورد جمعه 

هاي ديني و اعتبار آنها نزد ملت،  در نگرش رضاشاه در آن دوره قرار دارد كه با انكار استقالل آموزه
مقتضي وجود نوعي خاص از اسالم  سعي داشت به ايشان به بهانه اين كه ويژگي كشورهاي مترقي

اي از احكام را بايد كنار گذاشت، بقبوالند تا با حفظ عنوان مسلماني شكل  است كه در آن پاره
اي از اسالم را بيازمايند كه با آرمان اوليه سنخيتي نداشت. بر اين اساس مديريت راهبردي  تازه

كند و سياستهاي او به جاي  وز عمل ميدولت رضاشاه همچون كانون ايجاد ناامني در جامعه آن ر
سازد كه در پرتو استبداد او دولت قادر بر فايق  تأمين بيشتر، جامعه را دچار التهاب و آشوب مي
 گردد. مي -وگرچه براي يك دوره كوتاه  -آميز  آمدن بر قضيه و خاموش كردن حركت اعتراض

راي مقدماتي در جمع زنان و دختران در اين زمينه سخنراني رضاشاه در مراسم افتتاحيه دانشس
 كند: حجاب گوياي امر است، آن جا كه چنين استدالل مي بي
اند استعداد و لياقت  متأسفانه تا كنون زنانهاي اين كشور به واسطه خارج بودن از اجتماع نتوانسته" 

ميهن عزيز  توانستند حق خود را نسبت به كشور و ذاتي خود را بروز دهند، حتي بايد گفت كه نمي
 )45( "خود اداء نمايند و خدمات و فداكاري خود را آن طور كه شايسته است انجام دهند

شود كه مفاهيمي همچون منافع ملي و يا خير جامعه و به كار گرفته  بدين ترتيب مشاهده مي 
ست، شود تا از اين طريق جايگاه جريان مشابه يعني ارزشهاي ديني تضعيف شود. مطابق اين سيا مي

مانند وليكن دين از  باقي مي -در مقام اسم و رسم  -مردم اگرچه همچنان مسلمان و ديندار 
آيد كه درخور و اندازه جامعه موجود  محتواي واقعي خود خالي شده به شكل پوستيني درمي

 شود. باشد. ديني كه نه هادي جامعه بل پيرو آن تلقي مي مي
 
 واگرايي -دوم  



به چند صورت در درون يك واحد سياسي اسالمي قابل رؤيت است كه در  تالشهاي واگرايانه 
مجموع مبين اين واقعيت هستند كه منطق حاكم بر حوزه مسايل ارزشي با منطق حاكم بر مسايل 

باشيم  باشد. به عبارت ديگر ما شاهد تفكيك حوزه عملكرد اين دو حوزه مي مي عالم واقع متفاوت
 .آورد دي شدن ارزشهاي ديني را در پي ميكه عمال در اين جوامع، فر

زدايانه شده بود، با طرح شعار تمدن قرن بيستمي سعي  محمدرضا پهلوي كه فريفته سياستهاي دين 
هاي اين سياست  داشت به آنجا برسد كه مسلمانان نيز مجبور به جدايي اين دو حوزه شوند. ريشه

قليل دين به واقعيت، كوشيد با كنار زدن آن گردد كه پس از شكست جهت ت به دوران رضاشاه برمي
از عرصه اجتماعي، به نحوي راه را براي حاكميتي سكوالر باز كند، غافل از آن كه در يك جامعه 

آورد. اصوال در يك جامعه  گونه تالشها اساسا ثبات سياسي را بهم زده و ناامني پديد مي ديني اين
تالش براي  -يي كه مكتب تشيع از دين بيان كرده بود ها آن هم مطابق آموزه -با مباني اسالمي 

مثال اقتصاد،  -كنار زدن دين از عرصه اجتماع و يا استقالل بخشهاي مختلف حيات انسان از اسالم 
 شود. نتيجه مطلوبي به جا نگذارده، منجر به بروز تنش و ناامني مي -فرهنگ، سياست و 

ساز انقالب اسالمي را تأييد و ترويج سياستهاي  به همين خاطر است كه يكي از عوامل زمينه
سكوالريستي نظام پهلوي در سطح جامعه بايد قلمداد كرد. در همين باره تحليل روش مبارزه رهبر 

نمايد. امام خميني(ره) به خوبي توانستند با بهره بردن از شكاف موجود بين  انقالب قابل توجه مي
هاي پهلوي، مردم را بر ضد نظام حاكم به قيام  ستهاي حكومتي ناشي از سيا اسالم و عرصه

پس از پيروزي انقالب نيز شاهد آن هستيم كه حضرت امام(ره) بنيان جمهوري  )46(وادارند. 
روي با اعطاي حقوق هر  گذارند كه در كانون آن مباني اسالمي قرار دارد و از اين اي را مي اسالمي

اي  شان، ساختار تازه گ و نشاندن آنها در جايگاه واقعيهاي دين، سياست، اقتصاد و فرهن يك حوزه
هاي تازه در سطح  طرح شعارها و ايده )47(مند است.  نهند كه از نظم و ثبات الزم بهره را بنا مي

اي از شؤون اجتماعي هستند كه داراي سازوكار عمل خاص خود هستند  جامعه مبني بر اين كه پاره
تواند به گسترش شكاف بين كانون مركزي  رند، از آن حيث كه ميهاي ديني ندا و ربطي به آموزه

القاعده ناامني را در پي  (اسالم)و كانونهاي جانبي (سياست، اقتصاد، فرهنگ و)منجر شود، علي
لحاظ مورد تأييد نيستند. حكومت اسالمي بايد توانايي آن را داشته باشد كه با  خواهد داشت و بدين

 ي اسالم، دنيا و آخرت سعادتمندي را براي مردم بسازد.استمداد از تجربه حكومت
 
 تضاد عناصر فرهنگ سياسي در ايران -سوم  
از  -بخشهاي قبل به آن اشاره شد  هاي سازنده، فرهنگ سياسي در ايران كه در نظر به تنوع مؤلفه 

و انسجام  و عدم اهتمام براي ايجاد هماهنگي -گانه شخصي، ملي و مذهبي  قبيل وجود تعلقات سه
رسد كه توده مردم و نخبگان فكري و عملي ما به شدت  نظر مي الزم در بين آنها، اين چنين به



باشند. مديريت راهبردي كشور نيز از اين  هاي فوق مي تأثير آثار ناشي از بروز تضاد بين مؤلفه تحت
اش  اي به اجرا درآمدهشود كه غالبا در تضاد به سر برده و سياسته حكم مستثني نبوده و مشاهده مي

اند. در ادامه نگاهي خواهيم انداخت به مهمترين صور اين  مؤيد و يا موجد ناامني در كشور بوده
 .تضاد در تاريخ سياسي ايران

 تضاد فرد و جامعه -1
تا حدودي ريشه در همين تضاد دارد  1332تا  1320حوادث آشفته و متشنج كشور از شهريور 

طور كلي فرصت خوبي براي تقويت بنيانهاي  الح دموكراتيك اگرچه بهايجاد يك فضاي به اصط
آورد  را فراهم مي -به شكلي سالم  -ملي و همچنين نيل افراد و گروههاي مختلف به آرمانهايشان 

 وليكن در ايران وضعيت به گونه ديگري بوده است.
د را نشان داده است و آن در مجموع طي اين دوازده سال واقعيتي تلخ در سطح حكومتي ايران، خو

اين كه: مجلسيان و دولت متوجه ضرورت طراحي صورتي از همگرايي بين دو دسته از منافع 
 -شود كه شكاف بين اين دو مفهوم (منافع ملي  اند و لذا مشاهده مي مشروع ملي و حزبي نبوده

با فروغلتيدن در  منافع حزبي) تعميق شده و در نتيجه هفده كابينه دولتي در عرض دوازده سال
اند. بديهي است كه نتيجه اين بازي خطرناك و تحوالت سريع در  درون آن، از صحنه خارج شده

سطح حكومتي، چيزي جز آشفتگي امور مملكتي، سختي وضعيت زندگي ملت و افزايش 
جهت درك نقصان فرهنگ سياسي نخبگان كشور  )48(نارضايتيها و بروز درگيريهاي پراكنده نبود. 

) نگاهي بيفكنيم تا ببينيم چگونه 1323-1944/25-46افي است به مجادالت مجلس چهاردهم(ك
شوند منافع جامعه را فدا  شان حاضر مي نمايندگان اين ملت در طلب منافع خاص فردي و گروهي

از مدت اين دوره به واسطه 14 كرده و عمال به جو ناامني در كشور دامن بزنند. هدر رفتن حدود
وزير، نه هيأت دولت و صد و ده وزير تماما در همين  هاي متعدد، تغيير هفت نخست كارشكني

در سطح حكومتي  )49(دهد كه عمال نتيجه مثبتي را براي كشور به دنبال ندارد.  دوره كوتاه رخ مي
اند كه آرتور  بينيم حكام كشور آن چنان در طلب منافع شخصي نيز همين مسأله صادق است و مي

 گونه ارزيابي كند: دهد تا صراحتا سياستهاي رضاشاه را اين ه خود اجازه ميميلسپو ب
در مجموع رضاشاه كامال كشور را دوشيد و طبقات پايين را از پا درآورد. در حالي كه " 

 )50(. "داران  شد فعاليتهايش موجب ثروتمند شدن خودش و طبقه جديدي از سرمايه
توده نيز تجلي دارد، آن جا كه شهروندان منافع آني و  متأسفانه اين خصلت در فرهنگ سياسي 

هاي  دهند و از اين طريق حاضر به سست شدن پايه شخصي خود را بر مصالح ملي ترجيح مي
شوند. مصاديق بارزي از قبيل احتكار،  اقتصاد، استقالل، اعتبار، سالمت و توان باالي كشور مي

و صدور كاالهاي نامرغوب و تماما حكايت از رسوخ قاچاق، ترويج فساد در جامعه، توليد، عرضه 



اين روحيه ناسالم در قاعده هرم اجتماعي دارد. شايد بارزترين وجه اين تضاد در فرهنگ سياسي را 
بتوان در دوره قاجار مشاهده كرد؛ زماني كه بزرگترين قراردادهاي تجاري اين مملكت با وساطت 

هاي ملي از قبيل نفت و پول نقد مردم  ده و در نتيجه سرمايهدرباريان در قبال منافعي اندك منعقد ش
 )51(شده است.  فداي اميال شخصي يكي از درباريان و يا شاه مي

 تضاد دين و مليت -2
دنبال داشت. از اين جريان در  ناسيوناليسم چونان تيغ دودمي بود كه در جهان اسالم آثار زيادي به

ته كه به طرح تقابل يا همياري آن با دين منجر شده است. در بستر ديني تفاسير متنوعي صورت گرف
توان دو ديدگاه قائل به تضاد دين و مليت و همياري دين و مذهب را از  بندي كالن مي يك تقسيم

يكديگر تمييز داد. در اين ميان ديدگاه اول با توجه به تجربه ناموفق كشورهاي اسالمي در استفاده 
توانسته است با  )52(و تفرق ديدگاه مقابل در نحوه همياري دين و مليت از انديشه ناسيوناليسم 

هاي بارز تضاد برانگيز در درون فرهنگ سياسي ما رخ  حفظ سلطه خود، در حكم يكي از مشخصه
نمايد. ايجاد و بروز نارضايتي از بر هريك از دو جناح ناسيوناليست و مذهبي در تاريخ ايران نتيجه 

ي است كه متأسفانه تا به امروز آثار و عوارض آن باقي مانده است. براي مثال همين تعارض فرهنگ
بخشي از آشفتگيهاي جامعه در اوايل پيروزي انقالب معلول وجود همين تعارض در سطح 

به دنبال پيروزي انقالب اسالمي، حضرت امام(ره) از مرحوم  )53(باشد.  مديريت راهبردي ايران مي
وزيري اقدام به معرفي كابينه و تشكيل دولت كنند؛ اما در  ا در مقام نخستخواهند ت بازرگان مي

ما شاهد تقابل دو ديدگاه  )54(گيري جاسوسان امريكايي  جريان حوادث بعدي همچون گروگان
گرايي را نفي كرده  اي كه حضرت امام(ره) صراحتا ملي باشيم به گونه اسالم محور و مليت محور مي

و نيروي مقابل براساس مليت، راهبردي مخالف نظر امام  )55(كنند  معرفي ميآن را خالف اسالم 
دهد. البته تصميم قاطع حضرت امام(ره) و التزام مرحوم بازرگان به منافع ملي كشور  را پيشنهاد مي

منجر به حل تضاد فوق در اسرع وقت گرديد و از گسترش آن جلوگيري به عمل آمد. با اين حال 
باشد و توافق  پذيرفت كه سياست در ايران داراي دو مؤلفه اصلي اسالمي و ملي مي در مجموع بايد

طلبد بيش از  و تزاحم آنها، يكي از جنجال برانگيزترين موضوعات در عرصه سياسي است كه مي
 )56(حلي براي آن، دقت به عمل آيد.  پيش در فهم و طرح راه

 



 
 
 هوري اسالمي ايرانشناسي امنيت در جم گيري: آسيب نتيجه -ب  
باشد: سلطه و هيمنه  اي روبرو مي جمهوري اسالمي در عصري متولد شده كه با اقتضاءات ويژه 

روندهاي كالني چون دموكراسي، ليبراليسم، روند شتابان پيشرفتهاي فني و صنعتي، گسترش 
جهاني كه آوريهاي ارتباطاتي و كه در مجموع به انگاره دهكده جهاني منجر شده است. در  فن

رود، سخن از حكومت ديني گفتن  چنين شتابان به سوي عرفي شدن (سكوالريزاسيون) پيش مي
نمايد. با اين همه، جمهوري اسالمي ايران در پرتو عنايات الهي، رهبري دليرانه امام  بسيار دشوار مي

و در جغرافيا و خميني(ره) و مشاركت فعال كليه اقشار ملت، توانست خود را به جهانيان شناسانده 
اي از امنيت مواجه است كه  بينش سياسي روز جايگاهي بيابد. و اينك اين نظام نوپا با گفتمان تازه

بايد آن را درك و نسبت به آن واكنش نشان دهد. گفتمان مدرن امنيت در عصر حاضر، بيانگر اين 
هاي ناامني نيز  لفههاي گوناگون، مؤ باشد كه همگام با پيشرفت بشر در عرصه حقيقت تلخ مي



وسعت يافته و در نتيجه انسان معاصر با ناامني بيشتري روبرو است. اين وضعيت درخصوص ديگر 
 كند. المللي نيز صدق مي دولتها در عرصه بين

شود و هدف از آن  مديريت راهبردي، به معناي مديريتي كه در سطح كالن كشوري اعمال مي 
ياستگزاري در كشور است، رسالتي جز توجه به اين مسأله مهم هاي عمده س بخشي به مؤلفه انسجام

تواند به استوار شدن بنيانهاي  ندارد. از اين ديدگاه توانايي مديريتي يك كشور در اين سطح مي
اجتماعي در داخل و خارج كشور منجر شده و در نهايت فضاي امني را براي شهروندان حاصل 

منيتي كشور را دچار كاستي ساخته و اين امر بالتبع مجال آورد. هرگونه ضعف و سستي، ساختار ا
 گذارد. را براي حركتهاي ضدامنيتي داخلي و دخالتهاي خارجي بازمي

القاعده در سطح  باشد، علي جمهوري اسالمي ايران، از آن جا كه مدعي تأسيس حكومتي ديني مي 
لح شرعي و عاليق شخصي. نكته مديريت راهبردي با سه مؤلفه عمده مواجه است: منافع ملي، مصا

 توجهي به باشند و بي گيري در كشور ما مي مهم اين است كه هر سه مورد جزء ماهيت تصميم

تواند پس نارضايتي گروهي و در نتيجه بروز خشونت بينجامد. رسالت مديريت راهبردي  هريك مي
ه اصالت و اعتبار هر سه مؤلفه اي مناسب و كارامد از عوامل فوق با اتكاي ب در كشور ما ايجاد آميزه

گيري، ضمن رعايت اصول حاكم بر نظام ( كه  باشد. به عبارت ديگر گسترش حيطه سالم تصميم مي
عبارتند از توجه به منافع ملي، رعايت مصالح شرعي و حصول عاليق شخصي)، نتيجه بالواسطه 

 .اين مديريت است
هاي  با آن مواجه است تضييع قلمرو مؤلفه از اين نظرگاه مشكلي كه كشور ما از حيث امنيتي 

تواند از آنها  اي كه راه را بر روي راهبردهاي گوناگوني كه يك نظام مي گانه فوق است؛ به گونه سه
اي و كهنه را  )يك يا چند راهبرد كليشه1 گردد: بندد و در نتيجه نظام ناگزير مي مند شود، مي بهره

معروفيت و تكرار بيش از حد آنها، ديگر كارايي الزم را ندارند و هميشه به كار برد كه البته به علت 
)يا اين كه دست به انتخابهايي بزند كه ناگزير مورد اجماع نبوده و 2 از تأمين امنيت جامعه ناتوانند،

 پردازند. اي خودي به نقد و مخالفت جدي با آن مي در هر صورت عده
رو به كاهش گذاردن حوزه اجماع در داخل است و اين شناساند،  آن چه كه رويكرد فوق به ما مي 

شود چرا كه نسبت اين حوزه با ميزان درگيري و  وجه مثبت تلقي نمي امر از حيث امنيتي به هيچ
تعارض، غيرمستقيم است و به يك معنا كاهش آن افزايش برخورد در حوزه سياست، و افزايش آن، 

يند به طور مشخص در زمينه رقابتهاي سياسي در ايران كاهش برخوردها را به دنبال دارد. اين فرا
 طلبد. شود كه تفسير و توضيح آن مجال ديگري را مي مشاهده مي

 در گرو؛ -در حد نوشتار حاضر  -در مجموع تأمين امنيت داخلي  
 بازشناسي ديني، و دريافت مصالح شرع و التزام به آنها، -1



 دنبال كردن آنها، بازشناسي ملي، و دريافت منافع ملي و -2
به رسميت  بازشناسي سياسي در سطح فرد و گروه و دريافت مقتضيات انساني و در نتيجه -3

 شناختن و فراهم آوردن بستر مناسب براي تحقق آنها و باالخره،
بازشناسي مسؤوليتهاي سياسي دولت در دو سطح داخلي و خارجي و تبيين اصول آنها مطابق با  -4

اگر اين كار به نحو احسن صورت پذيرد ما شاهد گسترش ميزان  )57(است.  محورهاي نامبرده
اجماع عمومي، كاهش حوزه ناامني و در نهايت فراهم آمدن امنيت الزم براي شهروندان خواهيم 

 .بود
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مجموعه مقاالت ويژه دهه فجر انقالب اسالمي، (در اين مقاله ضمن ترسيم شمايي از ساختار 
 ).اند نهايت انقالب بررسي شده جوامع اسالمي، حاالت وقوع ناامني و در

 
،عبدالرضا هوشنگ مهدوي، 1320-1332 الدين، بحران دموكراسي در ايران ) نك: عظيمي، فرخ48(

 .9-50،مقدمه اثر)صص 74تهران، البرز، ( 
 
شناسي سياسي ايران، سهيال ترابي فارساني، تهران،  ) نك: آبراهاميان، يرواند، مقاالتي در جامعه49(

 .گرايي ويژه مقاله فرقه ،به76 شيرازه،
 
 .1370ها در ايران، عبدالرضا هوشنگ مهدوي، تهران، البرز،  ) ميلسپو، آرتور، آمريكايي50(
 



شناسي تاريخي ايران: نفت و توسعه  ) نك: كاتوزيان، محمدعلي همايون، نه مقاله در جامعه51(
 .4-56، صص 77اقتصادي، عليرضا طيب، تهران، مركز،

 :ه تقابل مليت و دين نك) در زمين52(
مقاالت)، معاونت امور اساتيد و دروس معارف  هاي انقالب اسالمي (مجموعه درآمدي بر ريشه - 

 .162تا 79 ،صص1376 اسالمي،
 :در زمينه همكاري آن دو و استخدام مذهب در خدمت ملت ر.ك 

 - Kishwar, Madhu, Religion at the Service of Nationalism, Delhi, 
Oarened University Press,1998. 

 
 :باره نك ) در اين53(

 .265-307،صص 74برزين سعيد، زندگينامه سياسي مهندس مهدي بازرگان، تهران، مركز،  - 
يوسفي اشكوري، حسن، در تكاپوي آزادي: سيري در زندگي، آثار و افكار مهندس مهدي  - 

 .76بازرگان، تهران، بنياد بازرگان، 
 
باره نگاه كنيد به تفسيري از عمادالدين باقي در كتاب ذيل كه به صورت مبسوط و  ) در اين54(

را مورد تحليل قرار داده و تزاحم دو 58 موردي مسأله اشغال سفارت امريكا در تهران در سال
 ديدگاه، ملي و مذهبي را در اين زمينه ترسيم كرده است:

 76، مؤسسه چاپ و نشر عروج، .باقي، عمادالدين، انقالب و تنازع بقا، تهران - 
 
)و حضرت 110 ،ص12 (صحيفه نور، ج "گرايي برخالف اسالم است ملي") حضرت امام(ره): 55(

 "اي است كه در آن حرفي نيست حب وطن، حب اهل وطن و حفظ حدود كشور مسأله"امام (ره): 
 :)همچنين نك81 )ص13 (صحيفه نور، ج

سياسي امام خميني(ره)، تهران، مركز تحقيقات استراتژيك  - هاي فقهي زاده، كاظم، انديشه قاضي - 
صص  -گرايي و صدور انقالب  گرايي، مكتب ويژه فصل دهم (ملي ،به1377 رياست جمهوري،

602- 553. 
 
 :طور مفصل طرح كرده است باره نگاه كنيد به اثر ذيل كه كليات مسأله را به ) در اين56(

و مصالح اسالمي: بررسي تطبيقي سياست خارجي دولتهاي ملي نخعي، هادي، تزاحم منافع ملي  - 
 .1376المللي،  و اسالمي، تهران، دفتر مطالعات سياسي و بين

 
 ) در اين خصوص نك:57(



حقيقت، سيدصادق، مسؤوليتهاي فراملي در سياست خارجي دولت اسالمي، تهران، مركز  - 
 .ل چهارم تا هشتمويژه فصو ،به1376 تحقيقات استراتژيك رياست جمهوري،


