
  

  

  

  تبیین تحوالت امنیتی جمهوري اسالمی ایران؛

  چوبی تحلیلیردر جستجوي چا
  

  رضا خلیلی

  

  چکیده

مطالعات امنیتی در ایران از پیشینه تاریخی چنـدانی برخـوردار نیـست و مطالعـۀ               

 از  ،تحوالت امنیتی جمهوري اسالمی که بخش کوچکی از این حوزة مطالعاتی اسـت            

 نگاهها و دیدگاههاي مختلفی دربارة امنیت ملی و ،ینبا وجود ا. آن هم جدیدتر است

جامعه امن در ادوار مختلف حیات جمهوري اسالمی وجود داشته اسـت کـه توسـط              

 شکلی منـسجم و تئوریـک       ،گران حوزة مطالعات امنیتی    برخی اندیشمندان و پژوهش   

یینی گفتمان توان در قالب چهار مدل تب ها را تا به امروز می      حاصل این تالش  . اند یافته

 نوین، الگوي تحدید، تثبیت و تکثر و دیدگاه -بسط، حفظ و رشدمحور، گفتمان سنتی 

 بخـشی از    ،قرارداد و بـه واسـطۀ هریـک از آنهـا          مورد بررسی    – طبقاتی   -ساختاري  

  . تحوالت امنیتی جمهوري اسالمی ایران را درك کرد

  

  . روش گفتمانی، تحوالت امنیتی امنیت، مطالعات امنیتی، جمهوري اسالمی،:ها کلیدواژه

                                                                                                                                  
شناسی  ، محقق گروه مطالعات پایه و روشدانشجوي دکتراي علوم سیاسی در دانشگاه جواهرلعل نهرو در هند  *

  وهشکده مطالعات راهبرديو عضو هیأت علمی پژ

  

  40 شماره مسلسل  1387 تابستان  شماره دوم زدهم  سال یافصلنامه مطالعات راهبردي 
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  مقدمه

هاي آغازین خـود اسـت و مطالعـات نظـري      هرچند مطالعات امنیتی در ایران هنوز در گام       

 که بر اساس آن بتوان به شناخت و ارزیـابی     جامع و قابل توجهی در این زمینه صورت نگرفته        

ز و نـشیب جمهـوري   ، اما گذشت حدود سه دهه از حیات پرفراتحوالت امنیتی ایران پرداخت  

نظـران و   ، زمینه توجه صاحب آن داخلی و خارجی امنیتی اسالمی و تغییرات گسترده در محیط     

کار آنان  گران بسیاري را فراهم کرده و تحلیل و تبیین مسائل امنیتی کشور را در دستور   پژوهش

 نیـز فـراهم    همین توجه ویژه، بستر نظري تحلیل تحوالت امنیتـی در ایـران را         .استقرار داده   

  .استکرده 

رد را مورد توجه قـرار داده و  ل امنیتی کشور، برخی سطح تحلیل خ  در تحلیل و تبیین مسائ    

انـد چیـستی یـا چگـونگی       تالش کرده ،)2(اي خاص    یا دوره  )1(با تمرکز بر محوري مشخص    

انـد فراتـر از چیـستی و     ة معـدودي نیـز کوشـیده   تحوالت امنیتی کشور را بررسی نمایند و عد     

چگونگی تحوالت امنیتی، به تبیین و چرایی این تحوالت پرداخته و با سطح تحلیل کـالن بـه                   

ن ایـ در  نظام جمهوري اسالمی      امنیتی هاي کلی   گیري  هاي تحول در جهت     بررسی علل و زمینه   

اي  ة اخیــر از تحــوالت امنیتــی در کــشور، ارزیــابی ارزیــابی عـد ،در واقــع. زنــدادرهــا بپ سـال 

صدد ارزیابی چرایـی    اي خاص، در    رکز بر موضوع یا دوره    جاي تم ه به   کت  شناختی اس   معرفت

در عـین   .هاي کالن امنیتی نظام جمهوري اسـالمی هـستند   گیري  تحول در جهت  ) و چگونگی (

شود بـا   یک از این سطوح تحلیل نیست، بلکه تالش می  هدف این مقاله، پرداختن به هیچ      حال،

 ،ده در زمینه تحوالت امنیتی ایـران ش هئهاي ارا رسی تبیینن دو سطح تحلیل و بر     از ای رفتن  فراتر

هـاي حیـات     که نه تنها سـال    پیشنهاد شود  براي بررسی تحوالت امنیتی کشور       چارچوبی بدیل 

ـ هاي قبـل از آن و ارا  ة تحوالت سالکنند جمهوري اسالمی را پوشش دهد، بلکه تبیین     دهنـدة   هئ

  .باشداندازهاي آتی نیز  چارچوبی براي تحلیل چشم

 کـه بـا بررسـی نقـاط قـوت و ضـعف       اسـت ایـن  أله اساسی پژوهش حاضر    مس ،در واقع 

 قابلیـت تبیـین     ازنوینی دست یابد که      یا ارزیابی    ختشنا  هاي موجود، به       یا ارزیابی  ها شناخت

أله ایـن مـس   براي بررسی ،در واقع. بیشتري براي بررسی تحوالت امنیتی کشور برخوردار باشد     

ة  موجـود دربـار   هـاي  تبیـین نقاط قوت و ضعف     « که   پاسخ داده شود   پرسش   اینبه  الزم است   
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 امنیتی جمهـوري اسـالمی ایـران چیـست و چـارچوب تحلیلـی بـدیل بایـد از چـه                 تحوالت

توجه به مقـوالتی    مذکور مستلزم  پاسخ به پرسش     ،بدین ترتیب  .»دار باشد؟ رهایی برخو   ویژگی

امنیتی جمهوري اسالمی ایران، نقد و بررسی   تحوالتة  هاي موجود دربار     شناخت دیدگاه  چون

که حداقل نقـاط    است  چارچوبی تحلیلی   ۀ  ئ ارا ،گاهها و در نهایت   یدنقاط قوت و ضعف این د     

  .هاي موجود را نداشته باشد ضعف دیدگاه

براي اینکه به شکلی منسجم و منطقی به پرسش مورد نظـر پاسـخ داده شـود، الزم اسـت                    

ي اسالمی فراتر برده و به کمک مقایسۀ آن با تحـوالت قبـل از           گسترة خود را از دورة جمهور     

 وقـوع   ،در ادبیات موجود مطالعـات امنیتـی در ایـران، اغلـب           . انقالب به این موضوع بپردازیم    

شود کـه    میلمداداي ق گیري نظام امنیتی ساز شکل انقالب اسالمی و فروپاشی نظام پهلوي زمینه   

رغم چنین تفـاوتی کـه حکایـت از     به . شین متفاوت استاز حیث نظري و محتوایی با نظام پی       

گسست معرفتی میان نظام امنیتی پیشین و نظام امنیتی جدید دارد، در طـول سـه دهـه حیـات                    

جمهوري اسالمی نیز رویکردهاي مختلفی نسبت به امنیـت ملـی وجـود داشـته اسـت کـه در            

ی در جمهوري اسـالمی ایـران یـاد    هاي امنیت مل  اغلب از آنها با عنوان گفتمان      ،ادبیات موجود 

 مواجه ،سو   از یک، نسبت به دوران پهلوي، در طول حیات جمهوري اسالمی،در واقع . شود  می

هـاي    تغییراتی در سیاسـت    ،ها  در همین سال   ، و از سوي دیگر    متفاوتی هستیم با گفتمان امنیتی    

بـه عبـارت   . دهـد  را نمـی ة گنجاندن تمام این دوران در گفتمان واحـد     امنیتی شاهدیم که اجاز   

 یکی از نقاط ضعف مطالعات امنیتی موجود این است که نتوانسته میـان تـداوم و تغییـر              ،دیگر

 در درك دقیق و صحیح تحوالت امنیتـی ایـن   ،مذکور تلفیق مناسبی ایجاد کند و به همین دلیل       

ش  فرضـیۀ مقالـه حاضـر در پاسـخ بـه پرسـ             ،با این اوصـاف   . ها دچار مشکل شده است     سال

 امنیتـی جمهـوري اسـالمی ایـران     تحـوالت هاي موجود دربارة  است که دیدگاهاین  شده   مطرح

سـو و تغییـرات قابـل      آن از یـک مبتنی بر نتوانسته است میان تداوم ایدة انقالب و نظام امنیتی   

 تلفیق مناسبی ایجاد کند و براي رفع این ،هاي امنیتی این دوران از سوي دیگر توجه در سیاست

اي ارائه شود که تداوم و تغییر را در کنـار یکـدیگر مـورد         الزم است چارچوب تحلیلی    ،هصنقی

  .توجه قرار دهد
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هاي موجود دربـارة نظـام امنیتـی       الزم است ابتدا دیدگاه    ،براي بررسی و آزمون این فرضیه     

 در به نقد این دیدگاهها پرداخته شود و سپس ،جمهوري اسالمی ایران مورد بررسی قرار گیرند  

هـاي موجـود، ارائـه و تبیـین      الگوي تحلیلی بدیل براساس نقاط قوت و ضعف دیدگاه    ،نهایت

گیـرد و شـامل    دربرمـی را   1384 در عین حال، این بررسی، به لحـاظ زمـانی، تـا سـال                .دگرد

  .شود هاي پس از آن نمی سال

  

  هاي موجود مطالعه نظام امنیتی جمهوري اسالمی ایران؛ بررسی دیدگاه. الف

هاي حدود سه دهه حیات جمهوري اسالمی ایران و رویارویی ایـن نظـام بـا        فراز و نشیب  

هاي امنیتـی متفـاوتی در طـول ایـن       مسائل و مشکالت امنیتی مختلف که باعث اتخاذ سیاست        

 .گران بسیاري را متوجه بررسی این تحوالت کرده اسـت         نظران و پژوهش   ها شده، صاحب   سال

هـاي مرزبنـدي و تعریـف مـشخص از       از دیگـران بـه دشـواري    هرچند خود این افـراد بـیش      

اند، اما براي تحلیل و تبیـین      هاي مختلف نسبت به امنیت ملی واقف بوده و هشدار داده            نگرش

 نـه  ، در این مقاله،البته. اند  هایی بوده   بندي  مسائل امنیتی و نیز تحوالت آنها، ناگزیر از ارائۀ طبقه         

 ،تحـوالت وجـود دارد  ایـن  هایی که دربـارة   المی، بلکه دیدگاهتحوالت امنیتی در جمهوري اس  

ها، چارچوبی تحلیلـی بـراي     با عنایت به ارزیابی این دیدگاه،گیرد و سپس    مورد توجه قرار می   

 نقطۀ آغاز ایـن نوشـتار بـراي    ،به عبارت دیگر. تبیین تحوالت امنیتی در ایران ارائه خواهد شد      

هاي موجود، این نیست که     مانند دیدگاه هحوالت امنیتی ایران،     تبیین ت  به منظور ارائۀ چارچوبی   

 بـا  ،شود در درجۀ اول براساس تحوالت امنیتی به ارائۀ چارچوبی دیگر بپردازد، بلکه تالش می      

 به چارچوب ، با عنایت به تحوالت امنیتی در کشور      ،هاي موجود و سپس    نقد و ارزیابی دیدگاه   

  .تحلیلی بدیل پرداخته شود

 مطـرح شـد و مـورد    1370 عمدتاً از دهۀ  ،هاي موجود دربارة تحوالت امنیتی ایران     دیدگاه

 کـاربرد » امنیـت ملـی   «اصـطالح   نیـز    1360هرچند در طول دهـه       ،در واقع . توجه قرار گرفت  

 کاربست این مفهـوم در  ،1370و فقط از اواسط دهۀ      شد   نمی گیري پیجدي  به طور اشت، اما   د

 و از همین زمان نیز به عنوان دغدغۀ ذهنی و علمی بسیاري  ها معمول شد    گذاري سطح سیاست 

 نگاه چندسـویه بـه امنیـت ملـی ایـران از همـان         ،البته. )3(گران سیاسی کشور درآمد     از اندیشه 
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گزاران سیاسـی کـشور وجـود       کـار و  نظـران     در فکر و عمل صاحب     ،هاي نخست انقالب   سال

ژوهش در حوزة مطالعـات راهبـردي در    مراکزي براي پ،1370 و هنگامی که از دهۀ       )4(داشت

پردازي دربـارة    نظریه ،ها تئوریزه گشت و بدین ترتیب      کشور تأسیس شد، به تدریج این دیدگاه      

  . امنیت ملی جمهوري اسالمی معنادار شدبه مختلف هاي نگاه

 مختلف دربـارة امنیـت ملـی    هاي گاهگونه که گفته شد، هدف نگارنده این نیست که ن   همان

 ار هـا  موجود دربارة ایـن نگـاه  هاي  پردازاي ، بلکه هدف این است که نظریه    معرفی کند  ایران را 

بندي و احصاء کرده و سـپس   ها را دسته پردازي  ابتدا این نظریه، بنابراین.دمورد بررسی قرار ده  

، انـد  ها بسیار مختصر مطرح شـده  دیدگاهاز این هرچند برخی . پردازیم  به نقد و بررسی آنها می     

هاي موجود دربـارة تحـول نظـام امنیتـی            فارغ از وزن و کمیت پردازش به موضوع، دیدگاه         اما

  :توان در چند عنوان کلی مورد بررسی قرار داد ایران را می

  

  گفتمان بسط، حفظ و رشدمحور. 1

بندي دربارة نظرات مختلف نسبت به امنیت ملی جمهوري اسالمی       اولین و مهمترین تقسیم   

مدخلی بـر  « و )5(»تحول مفهوم امنیت ملی در جمهوري اسالمی«ان در دو مقاله    تو  ایران را می  

هـاي مختلـف      بنـدي، نگـرش     براساس این تقسیم  . یافت) 6(»مفاهیم و رویکردهاي امنیت ملی    

و  2محـور   حفـظ 1،امحور نسبت به امنیت ملی جمهوري اسالمی ایران در قالب سه گفتمان بسط   

  .ه است مورد بررسی قرار گرفت3رشدمحور

 صــرفاً در ،»مـدخلی بــر مفـاهیم و رویکردهـاي امنیــت ملـی    «هرچنـد تاجیـک در مقالــه   

هـا   اي به این گفتمـان  پردازد و در متن مقاله اشاره گیري به بحث از سه گفتمان مذکور می         نتیجه

ندارد، اما در آثار بعدي خود این نوع نگرش را بسط داده و لوازم و نتـایج آنهـا را بـه تفـصیل              

 بـه  ،با وجود این، نگرش گفتمانی مورد نظر حجاریان و تاجیک       ). 7(دهد   بررسی قرار می   مورد

اي   آثار آنها محدود نشد و در ادبیـات مطالعـات امنیتـی در ایـران از اهمیـت و جایگـاه ویـژه                      

                                                                                                                                  

1. expansion – base 

2. maintenance – base 

3. growth – base 
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هاي مرتبط بـا امنیـت ملـی ایـران، از ایـن         اي که در اغلب آثار و نوشته        برخوردار شد، به گونه   

  .شود هاي پس از انقالب استفاده می دولتامنیتی یان تفاوت سیاست نگرش براي ب

هـاي    گفتمـان «ترین اثري که این دیدگاه را به تفصیل مورد بررسـی قـرار داده، کتـاب                 ممه

پور در این اثـر، مالحظـات امنیـت ملـی      ولی.  است)8(»امنیت ملی در جمهوري اسالمی ایران     

و رشدمحور را براساس اصـول  محور    حفظمحور،    هاي بسط   جمهوري اسالمی ایران در گفتمان    

هـاي   هـا و سیاسـت   پـذیري  و اهداف امنیت ملی، جایگاه قدرت ملی، سطح تهدیدها و آسـیب         

اي محققانه  ها را به شیوه    امنیت ملی به تفکیک مورد بررسی قرار داده و سیر تحول این گفتمان            

  .به تصویر کشیده است

ها نسبت بـه امنیـت    بندي به بررسی تحول دیدگاه  تقسیماز مجموع ادبیاتی که براساس این       

محور، مرزهاي ایدئولوژیک به   شود که در گفتمان بسط       چنین استنباط می   ،پردازند  ملی ایران می  

گیرند و دفاع از کیـان اسـالم و گـسترش و صـدور انقـالب            جاي مرزهاي جغرافیایی قرار می    

محـور کـه اولـین     گفتمان بـسط . گیرد ار میاسالمی در دستورکار مسئولین جمهوري اسالمی قر   

گرایانه دولـت     هاي ملی   شود، در نقطۀ مقابل نگرش       می لمدادگفتمان امنیتی جمهوري اسالمی ق    

هـاي امپریالیـستی و ضداسـتعماري،         گیرد و گرایش    موقت و مبتنی بر شرایط انقالبی شکل می       

سـاختن انقـالب    جهـانی بخش اسالمی و ملی، صـدور انقـالب و    هاي آزادي   حمایت از جنبش  

اسالمی، مبارزه با اسرائیل غاصب، ارتجاع عرب و نفوذ سیاسی غرب در کشورهاي اسالمی را              

هـا را در راسـتاي اهـداف و اسـتراتژي امنیـت ملـی           مورد توجه قرار داده و دفاع از این آرمان        

  .کرد جمهوري اسالمی ایران تعریف می

روها دارد که در نتیجۀ  نگرش انقالبیون بر میانهمحور حکایت از غلبه   گفتمان بسط ،در واقع 

 نتیجۀ تبعیت ).9(یابد  امنیت فراملی یا امنیت امت اسالمی بر امنیت ملی اولویت و تقدم می        ،آن

کـه اسـتقالل و خوداتکـایی اقتـصادي، قطـع           ه است   از این نگرش در سیاست داخلی این بود       

گذاري خارجی و توجه به اصل مـساوات     هاي ساختاري به خارج، مخالفت با سرمایه        وابستگی

و عدالت اجتماعی در دستور کار قرار گیرد و از آنجا که امنیت امت اسالمی در مرکز ثقل ایـن     

هـایی   دة چنـین مـسئولیت    ه، تالش براي ایجاد دولتی نیرومند و قوي که از ع          ردگفتمان قرار دا  

  .شود تبدیل می اساسی به دغدغه ،برآید
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 امروزه ،هاي اول انقالب گراي سال هاي امنیتی گفتمان ایدئولوژي نامهها و بر هرچند سیاست

هاي مردم دارد، اما با آغاز جنـگ عـراق    نیز حامیان و طرفداران خود را در میان نخبگان و توده 

محـور   محور جاي خود را به گفتمان دیگري موسوم به گفتمـان حفـظ    علیه ایران، گفتمان بسط   

 ،مهوري اسالمی به دلیل روبروشدن با تهدید کامالً عینی و فیزیکـی     از زمان آغاز جنگ، ج    . داد

هاي خود شد تا بتواند به دفاع از مرزهاي ملی در مقابـل         ها و برنامه   مجبور به تغییر در سیاست    

اهللا لبنان یا  هایی نظیر حمایت از حزب هرچند در این دوران نیز سیاست. دشمن خارجی بپردازد

 حکایت از تالش بـراي  ،ـ میهنی به جنگ عقیدتی ـ ایدئولوژیک  لیتالش براي تبدیل جنگ م

ها و اهداف فراملـی متعلـق بـه     محور و دفاع از مرزهاي ملی براساس آرمان تداوم گفتمان بسط  

 داشت، اما تداوم جنگ و تالش براي حفظ مرزهاي ملی و موجودیت فیزیکـی          مذکورگفتمان  

هـاي خـود     را در اولویت برنامه  »القري  حفظ ام «د که   اي رسان   کشور، مسئولین نظام را به مرحله     

 ، تـا حفـظ و بقـاي جمهـوري اسـالمی     )10(و آن را از اوجب واجبـات تلقـی کننـد    قرار داده   

محور، دولت به     در گفتمان حفظ   ،بدین ترتیب . دشو بسط و گسترش انقالب اسالمی       گزینجای

هـاي    محـور اساسـی سیاسـت   نوان به عها و حفظ آن از تجاوز خارجی      عنوان مرکز ثقل برنامه   

 نگرش امنیتی انقباضی و مبتنی بر تداوم نوعی ،جمهوري اسالمی قرار گرفت و بر همین اساس

 دسـتورکار مـسئولین     ،هاي مردم براي دفاع از انقالب و نظـام جمهـوري اسـالمی              حضور توده 

  .را مشخص کردکشور 

تـوان نقطـه پایـان      یـز نمـی   محـور ن   محور، براي گفتمان حفظ     هرچند همچون گفتمان بسط   

 به تدریج گفتمان جدیـدي را،  ،هاي بازسازي مشخصی تعیین کرد، اما پایان جنگ و آغاز برنامه  

هاي پیشین، رقم زد کـه از آن بـا عنـوان گفتمـان رشـد       هاي گفتمان  در عین حفظ برخی گزاره    

رت در ریاست ، بازنگري در قانون اساسی و تمرکز قد598پذیرش قطعنامه   . شود  محور یاد می  

جمهوري که مقارن با انتخاب آقاي هاشمی رفسنجانی به این مقام بـود، زمینـه را بـراي آغـاز                    

اسـاس ایـن نگـرش       بـر .  فراهم کـرد   ،نگرش جدیدي که مبتنی بر اولویت رشد اقتصادي بود        

هاي ناشی از جنگ که مستلزم افزایش توان اقتصادي و مالزم  جدید، بازسازي و ترمیم خسارت

 مورد عنایت قرار گرفت و بدین ،هاي دیپلماتیک بود  زدایی در خارج و گسترش فعالیت       شبا تن 

  . گفتمان مبتنی بر حفظ نظام به گفتمان مبتنی بر رشد اقتصادي تبدیل شد،ترتیب
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هاي بسط، حفظ و رشدمحور که بیانگر سه نگرش اساسی نـسبت بـه امنیـت ملـی           گفتمان

 یا )11(چون گفتمان انقالب، جنگ و سازندگییر دیگري جمهوري اسالمی هستند و گاه با تعاب

شـوند، بـسیاري از تحـوالت در      نیـز خوانـده مـی      )12(گرا  واقع/نگر  گرا و دورن    آرمان/گرن  برون

مالحظات امنیتی جمهوري اسالمی از ابتداي انقالب تا پایان دولت آقاي هاشمی رفسنجانی را              

 1376بندي شامل تحوالت پـس از سـال           این تقسیم که   کنند، اما همچنان    دربرگرفته و تبیین می   

 در کنار ایـن  رو، از این و ستها هم نی شود، بیانگر تمامی ابعاد تحوالت امنیتی در این سال          نمی

  .هاي دیگر نیز توجه شود بندي  الزم است به تقسیم،بندي تقسیم

  

  ویننگفتمان سنتی ـ . 2

ــ نـوین    اساس گفتمـان سـنتی     را بر  دیدگاهی که تحوالت امنیتی جمهوري اسالمی ایران      

 از جهاتی با دیدگاه مبتنـی بـر گفتمـان بـسط، حفـظ و رشـدمحور           ،دهد  مورد بررسی قرار می   

ایـن دیـدگاه کـه در دو    . انستهاي مذکور د کنندة گفتمان توان آن را تکمیل  متفاوت است و می   

دو » هـاي  ی ویژگـ بررسـی « و )13(»هاي امنیت ملی در جمهوري اسـالمی ایـران    گفتمان«مقاله  

 مورد توجه قرار گرفته است، هـر سـه گفتمـان بـسط، حفـظ و            )14(»رویکرد امنیتی در کشور   

هـایی    ویژگـی ،کند و براي گفتمان نوین امنیتـی     رشدمحور را در قالب گفتمان سنتی مطرح می       

  .گیرد گانه مذکور در نظر می هاي سه متفاوت از گفتمان

هـاي متمـادي پـس از پیـروزي انقـالب            ت که طی سـال     مقاله اول بر این باور اس      نگارنده

 نگرش کلی حـاکم  ،هاي بسط، حفظ و رشدمحور  گفتمان،مورد نظراسالمی و در هر سه دورة       

به . تغییر باقی مانده است    ی، بی اسرغم تحوالت مقطعی و غیراس       بههاي امنیتی ایران،     بر سیاست 

 قرار داد و بـدون توجـه   »گرایی ایدئولوژي«توان هر سه گفتمان فوق را در قالب   می ،اعتقاد وي 

ها را  این سالهاي امنیتی ایران در طول  توان تحوالت در سیاست  نمی،گرایی به متغیر ایدئولوژي

هـا نیـز     گرایـی ایـن سـال        نویسنده مقاله خود اذعان دارد که ایدئولوژي       ، البته .)15(دکربررسی  

ــال  ــرخالف س ــوده و ب ــسان نب ــالب و د  یک ــاي اول انق ــه  ه ــی ک ــگ تحمیل ــوعیوران جن  ن

هاي پس از جنـگ و در دوران سـازندگی نـوعی             گرایی افراطی حاکم بوده، در سال       ایدئولوژي

هاي ایـدئولوژیک، شـاهد    شدن سیاست رنگ شود و با کم   شده حاکم می   گرایی تعدیل   ایدئولوژي
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ه سه گفتمـان  بندي سراسر این دوران ب  ارزیابی وي از تقسیم .گرایی هستیم   شدن به عمل   نزدیک

  :محور نیز چنین استدبسط، حفظ و رش

 هرگـز بـا شـکاف گفتمـانی مواجـه       ،طی بیست سال اول انقالب اسالمی     «

محـور، حفـظ    هاي بسط بندي بر اساس گفتمان ایم و به همین دلیل، تقسیم       نبوده

هـاي امنیتـی ایـران را        تواند به خوبی تحوالت سیاست      محور و رشدمحور نمی   

شوند، بلکـه تحـوالت    ه آنها شکاف گفتمانی محسوب نمی   توضیح دهد؛ چرا ک   

هاي سیاسـی هـستند، در حـالی کـه شـکاف          مقطعی هستند که نتیجه ضرورت    

هـاي   گفتمانی شکافی است که موجب تحول در مبانی فکري و نظري سیاست          

محـور   محور، حفظ   بنابراین تحوالتی که بر مبناي سه دوره بسط       . شود  امنیتی می 

هـاي درون    هاي امنیتی کشور شاهد آن هستیم، شکاف       استو رشدمحور در سی   

محور این سـه دوره کـه همگـی در درون یـک گفتمـان قـرار                 . گفتمانی است 

  ).16(»گرایی است گیرند، ایدئولوژي می

هاي متفاوتی است که از  بندي به دو گفتمان سنتی و نوین در این مقاله، ویژگی مبناي تقسیم

 اسالمی در نتیجه انتخاب آقاي خاتمی به ریاسـت جمهـوري     درون گفتمان حاکم بر جمهوري    

هاي امنیتی  بندي گفتمان تقسیم«کند که  هرچند نویسنده مقاله بر این نکته تأکید می. کند بروز می 

جمهوري اسالمی ایران به دو گفتمان سنتی و نوین بدین معنا نیست که طرفداران هـر یـک از           

هاي طرفدار  هاي سیاسی، گروه بندي طیف مل بوده و در تقسیمنظر کا  ها داراي اتفاق این گفتمان

 طرفـداران  هـایی را بـراي   ویژگیاما  ،)17(»گیرند ها در طیف واحدي قرار می هریک از گفتمان  

سـازد و حـاکی از    شمرد که کامالً آنها را از یکـدیگر متمـایز مـی    ها برمی هریک از این گفتمان 

  .ست و نوین اگسستی رادیکال میان دو گفتمان سنتی

محور و ایدئولوژیک از امنیت  مدار، فراملی، دولت گفتمان سنتی امنیت تعریفی مطلق، ارزش

کنـد و براسـاس    گرایی تأکیـد مـی   محوري و دشمن دهد؛ در شناسایی تهدیدها بر برون  ارائه می 

افزارانـه و نظـامی، از تهدیـدهاي داخلـی نظیـر معـضالت اقتـصادي و بحـران                 نگرشی سخت 

گرا در  اي حمایت نماید و ضمن تأکید بر تداوم مشارکت توده         یت و کارآمدي غفلت می    مشروع

هاي خود  داخل، تضاد با غرب و تأکید بر اتحاد امت اسالمی در خارج را در دستورکار سیاست
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تفاوت این گفتمان با گفتمان نوین در این است که گفتمـان اخیـر کـه بـه زعـم                   . دهد  قرار می 

تـوان آن را گفتمـان    محور و نه رشدمحور است، بلکه می محور، نه بسط  حفظ هن«نویسنده مقاله   

بر ) با تفسیر جدید (گانه مذکور     هاي سه   هاي گفتمان   توسعه نامید که عالوه بر دارا بودن ویژگی       

سـونگر از امنیـت     این گفتمان تعریفی همـه ،)18(»کند  عناصر و متغیرهاي دیگري نیز تأکید می      

هاسـت؛ بـه عوامـل     ها و واقعیت   زدن بین آرمان    پل صددافزاري در   ویکردي نرم ارائه کرده و با ر    

کند و شکاف  دهد؛ امنیت را بر مبناي تکثر تعریف می  داخلی و عینی تهدید اهمیت بیشتري می      

بین اندیشه و عمل نخبگان، فقدان مشروعیت سیاسی، انسجام و یکپـارچگی و ظرفیـت پـایین     

دانـد و بـا تأکیـد بـر      هاي تهدید مـی   اقتصادي را مهمترین زمینه   سیاسی و ناتوانی و ناکارآمدي    

افزاري به امنیت ملی، تأکید بر ابعاد داخلی امنیـت، پیونـد       نگرش سخت نقد  گرایی دینی،     درون

گویی به مسائل   پاسخ درصدد ،گرایی در سیاست خارجی     امنیت حاکمیت و امنیت مردم و عمل      

  ).19(و مشکالت است

هاي مختلف دربـارة امنیـت ملـی در         م نیز با گرایشی مشابه، ابتدا رهیافت      نویسنده مقاله دو  

بنـدي   ون حاکمیـت تقـسیم  یـر جمهوري اسالمی ایران را براساس نظـرات درون حاکمیـت و ب    

طلـب و محققـان       در قالـب نظـرات اپوزیـسیون اصـالح         ،هاي بیرون حاکمیت   رهیافت. کند  می

این .  بررسی هستندل گفتمان سنتی و نوین قاب در قالب دو،دانشگاهی و نظرات درون حاکمیت

را نیـز مـورد   ) داخـل کـشور  (گیري نیروهاي خارج از حاکمیـت   بندي از آنجا که موضع   تقسیم

رغـم ایـن    بـه بندي مهمی در مطالعات امنیتی کشور است، اما     دهد، گویاي تقسیم    توجه قرار می  

ن دلیل که معتقد اسـت گفتمـان امنیتـی    بندي، وي نیز همانند نویسنده مقالۀ پیشین، به ای          تقسیم

هاي درون حاکمیت تـأثیر دارد و هنـوز تـأثیر     بیرون از حاکمیت به طور غیرمستقیم بر رهیافت      

بنـدي خـود را بـه     هـاي امنیتـی کـشور نـدارد، تقـسیم          اي بـر سیاسـت      مستقیم و قابل مالحظه   

فتمـان سـنتی و نـوین     در قالـب دو گ ،هاي امنیتی درون حاکمیت     بندي دوگانه از نگرش     تقسیم

  .دهد تقلیل می

 بـر تـداوم     ،به اعتقاد نویسندة این مقاله نیز گفتمان سنتی امنیت در جمهوري اسالمی ایران            

اصول و اهداف انقالبی و سنت ایدئولوژیک انقـالب، نگـرش فرهنگـی ـ ارزشـی بـه امنیـت،        

یت امنیت حکومت توجهی به عوامل داخلی و اقتصادي، اولو افزاري نظامی و کم رویکرد سخت
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کنـد،   أکید میگرایی اسالمی در سیاست خارجی ت    بر امنیت مردم و تفسیر فراملی مبتنی بر امت        

ۀ رسـد، در نقطـ    ظهور می  ۀصمن به   1376 حالی که گفتمان نوین که پس از انتخابات خرداد           در

هـاي   گیـري ارزش  هـاي دینـی بـر تبلیـغ و پـی      سازي ارزش  بر تقدم نهادینه ،مقابل این گفتمان  

سـازي، رد نگـرش    گرایـی و امـت   ولوژيسازي به جاي ایـدئ   گرایی و تمدن    ایدئولوژیک، درون 

افزارانه نظامی و توجه به ابعاد داخلی و اقتصادي امنیت، توجه به امنیـت مـردم در کنـار          سخت

أکیـد  گرایـی در سیاسـت خـارجی ت      دادن بـه منـافع ملـی و عمـل          امنیت حکومـت و اولویـت     

  ).20(نماید می

گانه بسط، حفظ و رشدمحور به گفتمـان سـنتی تعبیـر       هاي سه   بندي   این مقاله نیز تقسیم    در

هاي  هایی متفاوت از گفتمان  ویژگی،شوند و گفتمان نوین امنیت در جمهوري اسالمی ایران       می

 در ،هـا و منـافع ملـی    این انتقاد با عنایت به مقوالتی چون اهـداف، ارزش    . گانه مذکور دارد    سه

یابد؛   نمود بارزتري می   )21(»جایگاه امنیت در استراتژي ملی    «له این نویسنده با عنوان      دیگر مقا 

رسد   به این نتیجه می،چرا که وي با بررسی مفهومی استراتژي ملی و اهداف ملی در مقاله اخیر

هـاي   بندي تاجیک و حجاریان چندان شفاف نیست و آنچه آنها تحت عنوان گفتمـان         که تقسیم 

اند را صرفاً بیانگر انواع و تحول گفتمانی در اسـتراتژي ملـی    ر مورد توجه قرار دادهامنیتی کشو 

  ).22(داند پس از انقالب می) امنیت ملیو نه استراتژي (

بنـدي بـه گفتمـان     بندي به گفتمان سنتی ـ نوین با تقسیم  هایی که میان تقسیم رغم تفاوت به

توان به گفتمان سنتی تعبیر کـرد؛    را نمی یراخ سه گفتمان    ،بسط، حفظ و رشدمحور وجود دارد     

هاي گفتمان نوین نیز در گفتمان رشدمحور وجود دارند، اما به هر حـال                چرا که برخی ویژگی   

هـاي   بندي گانه دانست؛ به این شرط که به تقسیم هاي سه مانتتوان مکمل گف گفتمان نوین را می 

  .درونی این گفتمان نیز توجه شود

  

   تثبیت، تکثر الگوي تحدید،.3

ل بـه گسـستی معرفتـی میـان     یـ ۀ گفتمان سـنتی ـ نـوین کـه قا    بندي دوگان برخالف تقسیم

 و پـس از آن اسـت، الگـوي تحدیـد،        1376هاي امنیتی قبل از دوم خرداد        تحوالت و سیاست  

و (تثبیت و تکثر، سراسر حیات جمهوري اسالمی ایران از ابتدا تا پایان دولـت آقـاي خـاتمی               
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از الگـوي بعـدي بـه      داند و با طرح امکان بازگـشت          را در تداوم یکدیگر می    ) نحتی پس از آ   

پـذیري   کند کـه از انعطـاف   الگوي پیشین، مبنایی براي درك تحوالت امنیتی در ایران مطرح می 

  .تر در این زمینه برخوردار است بیشتر و قابلیت تبیین گسترده

بررسـی نـسبت امنیـت    : ر امنیت داخلـی چهره متغی« در مقاله ،الگوي تحدید، تثبیت و تکثر 

ارائه شده و مورد تبیین قـرار گرفتـه          )23(»داخلی با رقابت سیاسی در جمهوري اسالمی ایران       

 تاریخ انقالب اسالمی تا پس از به قدرت رسیدن آقاي خـاتمی را  ،افتخاري در این مقاله   . است

نقالب اسالمی تا پایان جنـگ     مرحله اول از پیروزي ا    : دهد  در سه مرحله مورد بررسی قرار می      

مرحلـه دوم  . بـرد   نام مـی »تحدید«تحمیلی یا دوران حیات امام است که از آن با عنوان الگوي      

 را »تثبیت«که به آن عنوان الگوي است شامل دوران ریاست جمهوري آقاي هاشمی رفسنجانی   

ن الگـوي   کـه عنـوا   اسـت    شامل دوران ریاست جمهوري آقاي خاتمی        ،دهد و مرحله سوم     می

 این است که وي الگـوي       ،بندي  نکته جالب توجه در این تقسیم     . گزیند   را براي آن برمی    »تکثر«

دانـد؛   محـور مقـارن مـی    محور و بسط محور، حفظ تحدید، تثبیت و تکثر را با سه گفتمان قبض       

پور که دوران اول انقالب را گفتمان بـسط         بندي حجاریان، تاجیک و ولی      یعنی برخالف تقسیم  

 و به جاي آن گفتمان دانستهخواندند، وي گفتمان حاکم بر این دوران را قبض محور        حور می م

 ).24(داند محور می حاکم بر دوران آقاي خاتمی را بسط

هاسـت،   اي که اقتضاي منطق حـاکم بـر کلیـه انقـالب              به دلیل شرایط ویژه    ،ۀ اول در مرحل 

م سیاسی و تثبیت مبـانی انقـالب در    اجسجهت نیل به ان   در  هاي سیاسی    انقباض عرصه فعالیت  

ۀ وقـوع   هاي ضـدامنیتی در نتیجـ        به دلیل افزایش کانون    ،در این دوران  . گیرد  دستورکار قرار می  

انقالب و جنگ تحمیلی، راهبرد امنیتی امام خمینی این است کـه الگـوي تحدیـد را بـه اجـرا              

 ،در ایـن راسـتا    . حدود نماید هاي سیاسی را م     گذاشته و براي پاسداري از امنیت جامعه، رقابت       

سیاسی را  مل  عأسیس شوراي انقالب، وحدت در      گذاري را از طریق ت     وي وحدت در سیاست   

أسیس حزب جمهوري اسالمی، وحدت رویه در نیروهاي نظامی را با تأسیس سـپاه             از طریق ت  

پاسداران و وحدت در مقام نهادسـازي را بـا تأسـیس حکومـت اسـالمی در دسـتورکار قـرار                 

 ).25(دهند که نتیجۀ آن عبور از مرحلۀ انقالبی و استقرار حکومت اسالمی در ایران بود می
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ۀ اجراي الگوي تحدید و با پایان جنگ تحمیلی، زمینه براي با استقرار نظام اسالمی در نتیج

 جدید آغاز شد که به دلیل قرارگرفتن آقاي هاشمی در مقام ریاست جمهـوري    یورود به دوران  

 »سازندگیدوران  «هاي توسعه اقتصادي و بازسازي خسارات ناشی از جنگ، به             مهو شروع برنا  

ه جـ  به دلیل اولویت مسائل اقتصادي براي جامعه و ضـرورت تو           ،در این دوران  . موسوم گشت 

 زو ا یـرد گله، تالش شد امنیت در چارچوبی اقتصادي مورد تعریف قـرار    مقوندولتمردان به ای 

 اقتصادي نیازمند تثبیت وضعیت کشور و تضمین امنیت جـانی           دشجا که بازسازي کشور و ر     نآ

ة سیاسـت، از طریـق      ها در حوز   بود، تثبیت میزان رقابت    نهیان در این زم   گکنند و مالی مشارکت  

کـردن هرچـه     هـا در کـشور و نزدیـک        ها و جناح    بندي  داشتن سطح گروه   تالش براي ثابت نگه   

تـوجهی   یات و جراید منتقد یا مخالف دولت و بی    بیشتر آنها به یکدیگر، محدودیت تعداد نشر      

 ، مورد توجه و تأکید قرار گرفت و بدین ترتیـب        ،طلب و نواندیش    هاي فکري اصالح   به جریان 

  ).26( با اجراي الگوي تثبیت تحقق یافتتقدم توسعه اقتصادي بر توسعه سیاسی

سـالمی و پایـان جنـگ    گونه که با استقرار نظـام جمهـوري ا     به اعتقاد نویسنده مقاله، همان    

 شرایط براي انتقال از الگوي تحدید به الگوي تثبیت فراهم شد، با بهبود نسبی شرایط       ،تحمیلی

محور آقاي  محور آقاي هاشمی به گفتمان بسط اقتصادي نیز بار دیگر شاهد تحول گفتمان حفظ     

می با الگوي هرچند وي بر این عقیده است که الگوي دولت آقاي خات ،در واقع. خاتمی هستیم

نیـز  دولت آقاي هاشمی پیوستگی داشته، اما شکاف بین توسعه اقتصادي و توسـعه سیاسـی را        

مقاومت در مقابل الگوي تکثرگراي آقـاي      گیري   سو و عامل شکل     تفاوت آنها از یک   ساز    زمینه

ـ ،داند و در عین حال   میاز سوي دیگر    خاتمی    ضـرورت چنـین تحـولی براسـاس مواضـع      ر ب

  ).27(کند أکید میهاي سیاسی ت ناحاشخاص و ج

هایی چـون بـازتعریف    ؤلفه بر اصول و م،الگوي تکثر که مختص دوران آقاي خاتمی است  

وحدت در پرتو تکثر سیاسی، حضور همگان در اداره جامعه به مثابـه حـق، تأکیـد بـر وجـود            

قیـب، افـزایش   هـاي ر  سالم، وجود تحمل به مثابه اصل اولیه توسعه، استقبال از دیـدگاه       رقابت  

نظارت مردمی بر جریان قدرت سیاسی و نقش حمایتی دولت از حقوق شهروندي استوار شده 

تـر بـه اجـرا و     هاي پیشین نظام در سـطح عـالی     و با ورود جامعۀ ایران به این مرحله، سیاست        

 ).28(شوند ذاشته میآزمون گ
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امعـه ایـران پـس از      براي بیان وضـعیت امنیتـی ج       ،هرچند الگوهاي تحدید، تثبیت و تکثر     

کننـدگی   رسد قابلیت تبیـین  انقالب براساس متغیر رقابت سیاسی ارائه شده است، اما به نظر می 

داشته باشد و حتی در صورت تمرکـز بـر چگـونگی           هاي پیشین    بندي نسبت به تقسیم  بیشتري  

 پس هاي امنیتی ة تبیین تحوالت سیاست ممکن است از عهد،تحول از یک الگو به الگوي دیگر  

  .از دوران آقاي خاتمی نیز برآید

  

  دیدگاه ساختاري ـ طبقاتی. 4

هاي مذکور که عمدتاً با رویکـردي تـاریخی بـه بررسـی سـیر تحـول                   بندي  در کنار تقسیم  

بنـدي    تقـسیم نـوعی  ،پردازنـد و در واقـع   ها نسبت به امنیت جمهوري اسالمی ایران می    نگرش

رویکردهـاي عمـده نـسبت بـه     « آقاي حاجیانی در کنند، نگرش طولی از این تحوالت ارائه می     

عالوه بـر ایـن نگـاه تـاریخی و طـولی، یـک نگـاه                 ،)29(» جمهوري اسالمی ایران   یامنیت مل 

 که در صدد تبیـین رویکردهـاي مختلـف نـسبت بـه      شود محسوب می ساختاري و عرضی نیز     

  .ران استبندي اجتماعی در ای هاي اجتماعی و نظام طبقه امنیت ملی براساس پایگاه

هایی، ابتدا ناکارآمدي  فرض کردن پیش  با مطرح،ة این رویکرد تاریخی ـ ساختاري دهند ارائه

هاي امنیتی ایران را  آلیستی براي تبیین تغییر در ماهیت گفتمان هاي سنتی رئالیستی و ایده     دیدگاه

 طبقاتی، اقشاري و و مبناییهایی که از خاستگاه  ها و برداشت مورد توجه قرار داده و بر دیدگاه      

وي با اشاره به این نکتـه  . کند أکید میگیرند، ت ساختاري براي تبیین رویکردهاي امنیتی بهره می   

به تفاوت رویکردها بر حسب شرایط شـغلی، اجتمـاعی و         باید  که در بررسی تهدیدات امنیتی      

 اسـالمی  موقعیت اقتصادي توجه داشت، از چهار رویکرد عمده نسبت به امنیت ملی جمهوري        

 از خاستگاه طبقاتی و پایگـاه اجتمـاعی خاصـی    آنها،آورد که هریک از  ایران سخن به میان می 

  .برخوردارند

رفـاه  « و   »توسـعه فرهنگـی   «،  »دیدگاه سنتی «،  »رشد اقتصادي « چهار رویکرد    ،به اعتقاد وي  

طبقـه   از حمایـت  ، نسبت به امنیت ملی در جامعه ایران وجـود دارد کـه بـه ترتیـب        »اجتماعی

  .متوسط شهري، روحانیت و بازار سنتی و نظامیان، روشنفکري و عامه مردم برخوردار هستند
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بر رشد اقتصادي، امنیت را در چارچوب نوسـازي اقتـصادي تحلیـل             مبتنی  رویکرد امنیتی   

ایـن رویکـرد کـه    . شود براساس این دیدگاه، امنیت فقط با توسعه اقتصادي حاصل می         . کند  می

جمهوري آقاي هاشـمی و      است، در دوره ریاست   ) 30( نامارایی از امنیت   شت مک مبتنی بر بردا  

بـه  هاي حامیان و طرفداران وي از جمله کارگزاران سازندگی نمود داشت و           در برنامه  ،به ویژه 

رغم اینکه در میان اقشار طبقه متوسط شهري از اقبال زیادي برخـوردار بـود، امـا از آنجـا کـه             

متی است، در میان دیگـر طبقـات اجتمـاعی از اقبـال عمـومی چنـدانی        عمدتاً رویکردي حکو  

أکید بر پرستیژ و منزلت مهمترین اصول و اهداف این دیدگاه عبارتند از ت. برخوردار نبوده است

. فزایش ظرفیت و توان نظامی کشورالمللی، تأکید بر زندگی و روحیات اقتصادي جامعه و ا        بین

زدایی  تالش براي تنشرو،  و از این تداوم توسعه اقتصادي است  اصل برثبات و،در این رویکرد

هاي مدنی، کاهش تضادهاي سـاختاري و مـشکالت           توجهی به آزادي    در محیط پیرامونی و کم    

  ).31(اي برخوردار است اجتماعی در میان حامیان آن از جایگاه ویژه

یش از هر چیـز دیگـر   أکید بر همبستگی و وحدت ملی ب      در دیدگاه مبتنی بر تفکر سنتی، ت      

کنـد و   اي یکدست و هماهنـگ جـستجو مـی         امنیت را در ایجاد جامعه     ،این دیدگاه . نمود دارد 

به تبع . نماید أمین امنیت را براساس همسانی و هژمونی ایدئولوژیک مطالبه میثبات سیاسی و ت   

  نگرش ایدئولوژیک و مبتنی بـر وحـدت و همـسانی، هرگونـه نگـرش مبتنـی بـر جامعـه          این

اسـاس   بـر هـا و احـزاب سیاسـی     روابط گروهچندصدایی و تکثرطلبی به حاشیه رانده شده و      

أکید بر بسیج ، ت)اقتدار دولتی(بر محوریت دولت أکید  ت. شود  ۀ خود و دیگري تعریف می     ضابط

صول و اهداف اساسی این دیدگاه و بخش اسالمی از ا  هاي آزادي اجتماعی و حمایت از نهضت

 آنز حامیـان اساسـی      ت و اقشار سنتی جامعـه، بازاریـان سـنتی و نظامیـان ا             بخشی از روحانی  

  ).32(هستند

در دیدگاه مبتنی بر توسـعه فرهنگـی، امنیـت در چـارچوب توسـعه سیاسـی، فرهنگـی و                   

هـاي   پـذیري   بر آسیب ، به جاي توجه به تهدیدهاي خارجی      ،بنابراین. شود  اجتماعی معنادار می  

طبقه متوسط جدید و جامعه روشنفکري که با نگرشـی علمـی،             .شود  أکید بیشتري می  داخلی ت 

أکید بـر اصـالح و   نگرند، با محور قراردادن فرهنگ و با ت له می اي به این مقو تخصصی و حرفه  

هاي قومی و مذهبی، رد الگوها و  مشکالت اقلیت به  جدي  رشد فرهنگ سیاسی، طرفدار توجه      
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سم فرهنگی و سیاسی، گسترش مشارکت، نواندیـشی   أکید بر پلورالی  گرا، ت   هاي مطلق   ایدئولوژي

 دینی و رشد نهادهاي مدنی و تأکید بر اصولی چون قانون، آزادي، امنیت، حقوق شـهروندي و         

یابی به اهداف مذکور را جز در پرتو نفی نگـرش         دست ،طرفداران این دیدگاه  .  هستند مانند آن 

تی را مورد نقد و حتی نفی قرار داده و بـا  الگوهاي رفتار سنرو،  و از ایندانند    سنتی ممکن نمی  

دادن به افکار عمومی، توجه جدي بـه   گیري از وسایل ارتباط جمعی و شکل أکید بر لزوم بهره   ت

  ).33(دهند قرار می نظر ها مد منافع ملی در داخل و خارج را بیش از دیگر گروه

ایـن  . نگـرد  جتمـاعی مـی  له رفاه و عـدالت ا     دیدگاه چهارم، امنیت را براساس توجه به مقو       

دیدگاه که مبتنی بر پایگاه اجتماعی مدنی است، با دیدگاه اول از جهت تقدم توسعه، با دیدگاه              

 بـر . هاي اساسـی دارد    تفاوت ،ها و با دیدگاه سوم به لحاظ تقدم آزادي         دوم از نظر تقدم ارزش    

اش   جتماعی شکننده او  اي است که ساختارهاي اقتصادي        اساس این دیدگاه، جامعه امن جامعه     

تعدیل شود، مردم از سطح باالیی از رفاه برخوردار شوند و در شرایط نـسبتاً مطلـوبی از نظـر                     

هـاي اجتمـاعی    این تلقی از امنیت، نگرشی مردمی است که ریشه در پایگاه. عدالت قرار گیرند  

به عبارت . ندک تلقی می) مردم(مدنی دارد و افزایش سطح زندگی اجتماعی را الزمه امنیت ملی 

و مبتنی بر خواسـت  ندارد دیدگاه مذکور نمایندگان حکومتی    دیدگاه قبلی،    برخالف سه    ،دیگر

أله، از  با توجه بـه ایـن مـس   ).34(ؤسسات غیردولتی استها و م  و اراده افکار عمومی و انجمن     

گانـه  بنـدي چهار  داراي نمایندگان حکومتی باشند یا نه، تقـسیم      مذکور   يها جهت اینکه دیدگاه  

هـا   هاي جناح قلیل داد و سه دیدگاه نخست را دیدگاه    بندي دوگانه ت    توان به تقسیم    مذکور را می  

هاي مردم و افکار عمومی جامعه       هاي سیاسی حکومتی و دیدگاه چهارم را دیدگاه توده         و گروه 

بندي گفتمان سنتی ـ نوین قرابت خاصـی    بندي با تقسیم  این تقسیم، که در این صورتانستد

ها الزم  براي بررسی بیشتر وجوه اشتراك و افتراق و نیز میزان تبیین کنندگی این نگرش. یابد می

  .است به نقد و بررسی آنها پرداخته شود و نقاط قوت و ضعف آنها مورد بررسی قرار گیرد

  

  هاي موجود نقد دیدگاه. ب

 به حـدي اسـت   ،مدهامنیت در جمهوري اسالمی ایران به رشته تحریر درآ        ة  آثاري که دربار  

 ،اوالً ،از سوي دیگر .ۀ آنها کاري دشوار و فراتر از ظرفیت یک مقاله استکه امکان بررسی هم
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پردازنـد و    به مطالعه سیر تحول نظام امنیتی کشور نمی      ،همۀ آثاري که در این زمینه وجود دارد       

ر بـه دلیـل ضـعف     اغلـب ایـن آثـا   ،ثانیاًاي خاص متمرکز هستند و  ر موضوع یا دوره معموالً ب 

هـاي   ۀ سیاسـت هاي تئوریک، عمالً مطالعه نظام امنیتی جمهوري اسالمی ایران را به مطالع        بنیان

هـاي   گذاري امنیتی یا حتی عملکرد برخی نهادهـا و سـازمان   هاي مؤثر بر سیاست  امنیتی، مؤلفه 

ري دشـوار و  هـاي موجـود امـ       دیـدگاه  يکه احـصا    همچنان ،بنابراین .)35(اند  امنیتی تقلیل داده  

 نیز امري خطیر و مستلزم شناخت نسبت به تحـوالت امنیتـی    آنهانیازمند دقت ویژه است، نقد      

اي کـه در   انداز بلندمدت آینده اسـت؛ نکتـه      هاي پیش از انقالب اسالمی تا چشم       کشور از سال  

  .توجهی قرار گرفته است هاي موجود اغلب مورد کم دیدگاه

انـد   أکید کردههاي موجود یا صرفاً بر تداوم بدون تغییر ت گاه دیدتوان گفت  می،در نگاه کلی 

توان براساس همـین    می،شدنبا گویی ارزیابی نوعی کلیبراي اینکه این . ر تغییر بدون تداوم  یا ب 

هـا صـرفاً     و به تفکیک نشان داد هریک از این دیدگاه  پرداختهاي موجود    نقد دیدگاه به  معیار  

ة خاص را به خـوبی  اند و هرچند آن دور      دوران خاصی مطرح شده   براي تبیین تحوالت امنیتی     

  .آیند برنمیهاي پیش و پس از آن  دورهاز عهدة تبیین کنند، اما  تبیین می

هـاي قبـل و      حکایت از گسستی معرفتی میان دوران      ،هاي بسط، حفظ و رشدمحور      گفتمان

از انقالب معنادار باشد، دیگر پس از انقالب دارند، اما اگر این گسست معرفتی میان قبل و پس 

بـه  . توان سخن از سه گفتمان متفاوت براي دو دهه تحوالت پس از انقالب بـه میـان آورد    نمی

سـو در تبیـین گسـست تحـوالت        از یـک ،هاي بسط، حفظ و رشدمحور  گفتمان،عبارت دیگر 

 اوالً ،وي دیگـر گویی بـاالیی برخوردارنـد، امـا از سـ     امنیتی قبل و پس از انقالب از توان پاسخ  

هاي متفاوت   میان این سه دیدگاه وجود ندارد که از آن با عنوان گفتمان شناختی  معرفتیگسست

هایی در قالب یک فراگفتمان هستند که با گفتمـان        یاد کنیم، بلکه این سه دیدگاه خرده گفتمان       

ثانیاً این سه  ؛)36(شناختی دارد ت پهلوي گسستی معرفتهاي پایانی حکوم امنیتی حاکم بر سال

 حداکثر تا پایـان دوران آقـاي   ،هایی که براي آنها برشمرده شده است   ؤلفهگفتمان با عناصر و م    

 ).37(شـوند    مـی   مشکل کنند و براي تبیین تحوالت امنیتی پس از آن دچار           هاشمی را تبیین می   

گـرفتن   رند، نادیدهگی ها براي رفع این ابهامات در پیش می        کنندگان این گفتمان   حلی که تبیین    راه

 خود دلیلی   ، که اگر این نکته را بپذیریم      )38(گفتن از ترکیب آنهاست    تمانی و سخن  خلوص گف 
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ـ    ؤبودن این تحوالت و زیر س      گفتمانی است بر خرده   راي تبیـین  ال رفتن کاربرد روش گفتمانی ب

ش بـودن صـحیح اسـت و هـم رو     که هم ترکیبیاست در حالی  این   )39(تحوالت امنیتی ایران  

گفتمانی از توانمندي بسیاري براي تبیین این تحوالت برخوردار است، اما به شرط اینکه بسط،           

هایی در قالب یک فراگفتمان که همان فراگفتمان انقالب اسالمی     حفظ و رشد را خرده گفتمان     

  .گیرد است در نظر بگیریم؛ یعنی همان روشی که دیدگاه گفتمانی سنتی ـ نوین در پیش می

گویی بیـشتري برخـوردار     سنتی ـ نوین براي تبیین این تداوم و تغییر از توان پاسخ گفتمان

 خود است و از تبیین چگونگی تحوالت امنیتی پـس        هبندي نیز فرزند زمان     است، اما این تقسیم   

بندي تحوالت امنیتی جمهوري اسالمی ایـران   در تقسیم. ماند  از پایان دوران آقاي خاتمی بازمی     

ان سـنتی یـا   ، از سه گفتمان بسط، حفظ و رشدمحور با عنوان گفتمنن سنتی ـ نوی به دو گفتما

 در قالـب  ،1376شود و تحوالت امنیتی پس از دوم خرداد            یاد می  )40(گرایی  دوران ایدئولوژي 

شــود و بــه زعــم تبیــین کننــدگان ایــن دیــدگاه، گســستی  گفتمــان امنیتــی نــوین مطــرح مــی

ی قبل و پس از این نقطه عطف تاریخی وجود دارد کـه بـه             شناختی میان تحوالت امنیت     معرفت

 )41(گـرا  گرایـی تـدریج   گرایی یا آرمان ل بر عم،گرا فعیدگرایی    گرایی یا آرمان    جاي ایدئولوژي 

  .کند أکید میت

هـاي پـیش از آن    هاي امنیتی دوران خاتمی نسبت به سـال     بودن سیاست  هرچند در متفاوت  

توان چون و چرا کرد و تبیین گفتمانی سنتی ـ نوین در حدي که به این تفاوت اشاره دارد،  نمی

صحیح است، اما واقعیت این است که دوران خاتمی نیز در تداوم گفتمـان انقـالب اسـالمی و      

مانده بـود،  ، اما بنا به دالیلی معطل هحتی براي اجراي اهدافی که در انقالب اسالمی مطرح بود         

هـاي پـیش از آن نیـز     هاي امنیتی خاتمی با دوره  تفاوت سیاست،به عبارت دیگر  . شکل گرفت 

گفتمانی است و خاتمی نیز با همان قانون اساسی و در چارچوب  گفتمانی یا خرده تفاوتی درون

  .ختپردا هاي امنیتی خود  نظام جمهوري اسالمی به اجراي سیاست

سـاز   هاي امنیتی خـاتمی زمینـه   ا از نظر دور داشت که اجراي سیاست نباید این نکته ر  ،البته

ۀ آغـاز  شناختی میان تحوالت امنیتی قبل و پس از وي شد، اما از آنجا که نقطـ         گسستی معرفت 

این تحوالت از درون گفتمان انقالب اسالمی شکل گرفته بود، تحول گفتمانی پس از وي نیـز              

 ،بـه عبـارت دیگـر   . در قالـب گفتمـانی دیگـر خواهـد بـود     ا ام ،دهندة راه انقالب اسالمی  ادامه
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 تغییـري   رو، از این هاي امنیتی دوران خاتمی مبتنی بر تداوم ایده انقالب اسالمی بود و              سیاست

 ،براي اینکه این نکته مهـم     . که پس از وي ایجاد شد، خارج از چارچوب این ایده نخواهد بود            

اري بـر ماهیـت ایـن    امل ساختار ـ کـارگزار در اثرگـذ   توان از تع  می،بیشتر و بهتر آشکار شود

جمهـوري رسـید، سـاختارهاي      هنگامی که خاتمی در ایران به ریاست       ).42(تحول بهره گرفت  

اجتماعی کشور امکان ورود هر شخص دیگري در آن برهه زمانی را فراهم کرده بـود و بـراي            

ر و کلیدي بـوده  ؤث تا چه حد ماینکه متوجه شویم نقش خاتمی به عنوان کارگزار این تحوالت        

رو و متعـادل بـود، اشخاصـی بـه         کافی است تصور کنیم به جاي وي که شخصی میانـه           ،است

در . قدرت برسند که در موافقت یا مخالفت با جمهوري اسالمی مشی رادیکال در پیش بگیرند        

 ، دیگـر بـه عبـارت  . خـورد  ۀ دیگري رقـم مـی   تحوالت امنیتی ایران مسلماً به گون،این صورت 

ة پذیرش هر نوع کارگزار بودند و نقش کارگزار که وارد این عرصـه      ساختارهاي اجتماعی آماد  

 در مورد دوران پیش  ،این وضعیت . کننده بود  دهی به تحوالت پس از آن تعیین        شد در جهت    می

اند کـه تحـوالت      برخی به این نتیجه رسیده     ،و پس از خاتمی نیز صادق است و به همین دلیل          

  ).43(توان تبیین کرد  کارگزار بهتر میتی ایران را براساس تعامل ساختار ـامنی

 سیاست امنیتی خاتمی با هدف تداوم گفتمان انقـالب اسـالمی طراحـی و بـه     ،در هر حال  

سـاز تغییـر از گفتمـان     که در صفحات بعد خواهیم گفـت، زمینـه    اجرا گذاشته شد، اما همچنان    

تداوم گفتمان انقالب اسـالمی  . ر جمهوري اسالمی ایران شد فراسنتی به گفتمان مدرن امنیت د     

 ،براساس ایـن دیـدگاه    . تري قرار گرفته است      دیدگاه سوم مورد توجه جدي     در ،توسط خاتمی 

بـا  جهت بهبـود وضـعیت امنیتـی کـشور و در پیوسـتگی              در   سومین گام    ،دوران آقاي خاتمی  

 در میان طرفـداران گفتمـان بـسط،          این پیوستگی حتی   ).44(آید  الگوهاي پیشین به حساب می    

 اما در ایـن الگـو از صـراحت بیـشتري     ،)45(ر نیز مورد اشاره قرار گرفته بود حفظ و رشدمحو  

کنندگی بیـشتري    الگوي تحدید، تثبیت و تکثر از قابلیت تبیین       ،رسد  به نظر می  . برخوردار است 

ن دلیل که برخالف الگوهـاي      به ای  ،براي بررسی تحوالت امنیتی ایران برخوردار باشد؛ به ویژه        

دیگر که نگرش خطی را در نظر داشتند و هر تحـول را در جهـت مثبـت و در سـیر تکـاملی                    

می الگوي مورد    در صورت ناکا   ،پنداشتند، در این دیدگاه امکان بازگشت به الگوهاي پیشین          می
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بر تداوم است و نیز أکید الگوي تحدید، تثبیت و تکثر        با وجود این، ت    ).46(نظر نیز وجود دارد   

  .دارد تغییر گفتمانی را از نظر دور می

دهـد و    هرچند این الگو امکان بازگشت به الگوهاي پیشین را مورد توجه قرار می         ،در واقع 

 يداند و حتی در صورت ناکامی الگـو   ساز بازگشت به الگوي قبلی می       ناکامی هر الگو را زمینه    

 اما اوالً انقالب نه صرفاً محصول ناکامی الگـوي  ،)47(آورد  سخن از انقالب به میان می    ،دتحدی

تداوم، با أکید بر  ت،تواند محصول ناکامی هریک از الگوهاي مذکور باشد و ثانیاً تحدید، بلکه می

از میان این سه الگو فقط الگوي تکثر است که ظرفیت بقا براي مدت زمـانی  «ذکر این نکته که  

 این الگـو بـه      نبر محدودبود  ،)48(»گوهایی موقتی هستند  طوالنی را دارد و دو الگوي دیگر، ال       

تکثر را نه به الگوي تثبیت، بلکـه بـه الگـویی       گرفتن تغییراتی که الگوي      ۀ آن و نادیده   زمان ارائ 

 این الگـو  ،به عبارت دیگر. گذارد سوق داد، صحه می) بیشتر نزدیک به الگوي تحدید   (متفاوت  

گویی بیشتري نسبت به دو  پایان دوران خاتمی از توان پاسخبراي تبیین تحوالت امنیتی ایران تا 

 در ،الگوي پیشین برخوردار است، اما تغییرات پس از دوران آقاي خاتمی نشان داد الگوي تکثر

  .انجامد  به الگوي تثبیت نمی،صورت ناکامی

سـت  هاي امنیتی ایـران را بـه سیا   گرایانه هستند و سیاست      هرچند تقلیل  ،سه دیدگاه مذکور  

هاي جامعه و جامعیت  دهند و از نظر تطبیق با واقعیت خارجی و یا به سیاست داخلی تقلیل می  

هاي خـود   ند، اما از آنجا که نقطه شروع تحلیلباش میهایی   داراي کاستی،بندي  و مانعیت تقسیم  

ت اقتصادي را تابع مالحظـا و  شرایط اجتماعی، سیاسی ،دانند و بر این اساس را امنیت ملی می  

هـاي مطالعـاتی      کنند، وابستگی مطالعات امنیتی در ایران به حـوزه           می لمدادو تحوالت امنیتی ق   

دیگر را در پی ندارند و از انسجام تئوریک نسبتاً مطلوبی برخوردارنـد، در حـالی کـه دیـدگاه                   

دهد و هم از انـسجام   شناسی قرار می  هم مطالعات امنیتی را در ذیل جامعه،ساختاري ـ طبقاتی 

با وجود این، دیدگاه مذکور نیز به نکات مهم و قابل تـوجهی    . تئوریک کمتري برخوردار است   

  .هاي پیشین مغفول مانده بود اشاره دارد که در دیدگاه

 از این مزیت برخـوردار      ،طبقاتی –تحلیل تحوالت امنیتی ایران بر مبناي دیدگاه ساختاري         

توان براساس آن مورد بررسی قرار داد،  نیز میاست که حتی تحوالت امنیتی پیش از انقالب را        

هاي پایانی حکومت پهلوي که   مشخص نیست که مثالً تحوالت امنیتی سال  ،اما در این صورت   
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.  چه تفاوتی با یکدیگر دارند،مبتنی بر رشد اقتصادي بود و تحوالت امنیتی دوران آقاي هاشمی

ن ایـن دو مقطـع تـاریخی و تحـوالت     شناختی میا هاي پیشین، گسستی معرفت   براساس دیدگاه 

امنیتی آنها وجود داشت، اما چنانچه دیدگاه ساختاري ـ طبقاتی را مالك بررسی تحوالت ایـن   

  . دیگر چنین گسستی معنادار نخواهد بود،دو مقطع قرار دهیم

ساختار اجتماعی، نقـش کـارگزاران   بر عمده أکید طبقاتی با ت  - دیدگاه ساختاري    ،همچنین

 تئوریـک  انـسجام دهد و از آنجا که از       توجهی قرار می     تحوالت امنیتی را مورد کم     حکومتی در 

دهد که ایـن مـسأله    ة تحوالت امنیتی را کاهش مینگري دربار  برخودار نیست، امکان آینده  الزم

 ،البته.  برخوردار نیست  زمگیران امنیتی کشور از مطلوبیت ال       براي مدیریت امنیت ملی و تصمیم     

 این دیدگاه بر نکات مهم و قابل تـوجهی کـه در چـارچوب تئوریـک           ،ه گفته شد  گونه ک   همان

أکیـد  گنجیـد، ت    هـا نمـی    هاي دیگر مورد غفلت واقع شده بود یا اساساً در آن چارچوب            دیدگاه

به  )49(یگرای  ساختار ـ کارگزار یا تکوین هایی چون تعامل کند، اما اگر این دیدگاه در قالب می

در جمهوري اسالمی ایران بپـردازد، از امکـان توفیـق بیـشتري برخـوردار      شناسی امنیت     جامعه

گویی به چگونگی تحوالت امنیتـی در ایـران، بـراي چرایـی آن نیـز          خواهد بود و ضمن پاسخ    

  .تري خواهد داشت ههاي قانع کنند پاسخ

 از چند ضعف روشـی و      ،ة تحوالت نظام امنیتی ایران    هاي موجود دربار    دیدگاه ،در مجموع 

 اوالً تلفیق مناسبی میان تداوم و تغییـر در تحـوالت امنیتـی    ،ها این دیدگاه . برند  عرفتی رنج می  م

توجهی به دیگري  گرفتن یا کم کنند و همواره بر یکی از این دو به بهاي نادیده     کشور ایجاد نمی  

هـا را بـه    به بخشی از واقعیتهاي موجود، اغلب توجه      کنند، ثانیاً در تطبیق با واقعیت       أکید می ت

. ة تبیین محدودي دارنـد دهند و دور  هاي دیگر مدنظر قرار می     گذاشتن بر واقعیت   بهاي سرپوش 

گرا هستند، یعنی تحوالت امنیتی را یا به تحوالت در سیاست خارجی، یا به تحوالت      ثالثاً تقلیل 

اشی دهند که این ضعف خود ن     هاي اقتصادي، فرهنگی و اجتماعی داخلی تقلیل می        در سیاست 

هاي علوم سیاسـی، علـوم       به حوزه در ایران    به نام وابستگی مطالعات امنیتی       مهمترياز ضعف   

بندي جامع و مانعی از تحوالت   تقسیم،رابعاً. شناسی است الملل یا جامعه استراتژیک، روابط بین

ه چـشم  ها ب بندي دهند و همواره مرزهاي کدر و یا سایه روشن میان این تقسیم      امنیتی ارائه نمی  

گیرد کـه   ها نگرشی خطی و تکاملی مورد توجه قرار می  در اغلب این دیدگاه  ، خامساً .خورد  می
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شـود را از   هاي درست در مواقعی که جهت مثبت و تکاملی با چالش مواجـه مـی    امکان تحلیل 

 از دقـت و شـفافیت الزم برخـوردار    ، در تمایز میان مفـاهیم ،کند و باالخره اینکه  آنها سلب می  

هاي موجود، تمایزهـاي مفهـومی    در این دیدگاهها و البته اغلب آثار و نوشته  براي مثال   . ستندنی

میان امنیت و امنیت ملی، مطالعات امنیتی و مطالعات امنیت ملی، استراتژي و اسـتراتژي ملـی،        

اه  هر دیـدگ ،بنابراین. شود نادیده گرفته می مانند آنها   استراتژي و امنیت، استراتژي و سیاست و      

ها برخوردار باشد، الزم     کنندگی بیشتري نسبت به این دیدگاه      کان تبیین متحلیلی که بخواهد از ا    

  .است به این نکات توجه نماید

  

   ایران چارچوبی تحلیلی براي تبیین تحوالت امنیتیدر جستجوي. ج

و موجـود  هـاي    امنیتی جمهوري اسالمی ایران با توجـه بـه تنـوع دیـدگاه        تحوالتمطالعه  

 دشوار و فراتر از ظرفیت این نوشتار کوتاه است   امري ،ناۀ ایر یچیدگی ساخت قدرت و جامع    پ

، اما از آنجا که بـا نقـد و     صورت مستقل و با تفصیل بیشتري مورد بررسی قرار گیرد         و باید به    

ـ      بررسی دیدگاه    ۀ چـارچوب تحلیلـی  هاي موجود در این خصوص، زمینه براي ارائه طـرح اولی

  .شود اصول کلی آن به اجمال مورد بررسی قرار گیرد ه است، تالش میمهیا شدبدیل 

هاي گفتمانی بسط، حفظ و رشدمحور و گفتمان سنتی ـ نوین   رغم نقدهایی که به دیدگاه به

شد، به اعتقاد نگارنده، کاربرد دقیق روش گفتمانی براي تبیین تحوالت امنیتی ایران از پتانـسیل   

 مبناي این چارچوب تحلیلی را بـر  بنابراین،. دیگر برخوردار استبیشتري نسبت به رهیافتهاي    

 )51(يمفهومی امنیت با سیاست و استراتژۀ  و رابط)50(حول تاریخی ـ گفتمانی مفهوم امنیت ت

هـاي فراسـنتی و    در گفتمـان را ة انقالب اسالمی  چگونگی تداوم اید،قرار داده و بر این اساس    

  .ها بررسی خواهیم کرد ویکردهاي امنیتی در این گفتمانمدرن امنیت، از طریق تغییر در ر

ۀ شـروع  اگر مفاهیم امنیت، سیاست و استراتژي را در معناي دقیق آن به کـار ببـریم، نقطـ                

 ،ن امنیتـی آن اسـت و بـه تبـع ایـن تحـول          دکتـری تحول در نظام امنیتی هر کشور، تحـول در          

. شـود  ایجاد مینیز  امنیتی هر کشور   هاي امنیتی و سپس در استراتژي    هاي    در سیاست  دگرگونی

بیش و پیش از هـر  نیز  امنیتی جمهوري اسالمی ایران   تحوالتۀ   براي بررسی و مطالع    ،بنابراین
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هاي سـنتی، فراسـنتی، مـدرن و فرامـدرن امنیـت        در گفتمان  و جایگاه آن را   چیز باید موقعیت    

  .مشخص کرد

ده و براي اینکـه  رران جمهوري اسالمی ببررسی خود را فراتر از دوطبعاً باید    ،بدین منظور 

 بـه تحـوالت پـیش از        ،هوري اسالمی را دریـابیم    مچگونگی تکوین گفتمان امنیتی حاکم بر ج      

 حتـی گذشـته   ، بـا ایـن روش    ،البته.  بیفکنیم انقالب و گفتمان امنیتی حاکم بر آن دوران نظري        

هـا و رویکردهـاي امنیتـی     توان در چارچوب گفتمان  تاریخی بسیار دور این سرزمین را هم می       

اي نیازمند بررسی دقیق و مـستند اسـت     چنین مطالعه  ،مورد مطالعه قرار داد، اما از آنجا که اوالً        

یابی به جایگاه یا کـد    دست، آنچه براي ما مهم است،که فراتر از ظرفیت این مقاله است و ثانیاً   

نیتی حکومت پهلـوي بـا دوران       امنیتی ایران است که بر اساس آن به بررسی تفاوت گفتمان ام           

جمهوري اسالمی براي شناخت بهتر گفتمان امنیتی دوران اخیر بپردازیم، بررسی خود را صرفاً         

 بـه تبیـین تحـوالت    ،محدود به چند دهه پیش از وقوع انقالب اسالمی کرده و بر ایـن اسـاس        

  .پردازیم امنیتی کشور می

ران پیش از انقالب قابل بازشناسی اسـت،  هایی که از حاکمیت پهلوي در ای     بر اساس مؤلفه  

توان منطبق بـا گفتمـان فراسـنتی     هاي پیش از انقالب را می      ایران طی دهه  جایگاه یا کد امنیتی     

 در بطن ،افزاري نظامی و غلبه رویکرد سخت» فقدان تهدید«امنیت یافت؛ زیرا تعریف امنیت به   

  :و متن حاکمیت این دوران نهفته بود

افـزاري   هاي سخت وللتار پهلویسم، امنیت ملی صرفاً به مد   گف در بستر تک  «

شد؛ حریم ملی  گري تعریف می کرد؛ امنیت و قدرت مترادف با نظامی داللت می

سایه سنگین خـود  » امنیت مطلق«أس هرم جامعه خالصه شده بود و توهم   به ر 

   ).52(»را بر سرتاسر این گفتمان افکنده بود

هاي گفتمان فراسنتی  لفهؤ با عناصر و م، حاکم بر دوران پهلوياین اوصاف از گفتمان امنیتی

 تعریفی از امنیت نهفته اسـت کـه   ، چرا که در بطن و متن این گفتمان؛)53( مطابقت دارد  امنیت

، حکومـت پهلـوي   1350 و 1340ۀ  در دهـ ،مبتنی بر فقدان تهدید نظامی بود و به همین دلیـل     

  :دانست ش قدرت نظامی میحتی افزایش قدرت خود را در گرو افزای
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ست هـزار بـه چهارصـد و ده هـزار     یة نظامیان از دو عد1355 تا 1342از  «

 میلیـون  68هـاي نظـامی از        ه، هزین 1349 تا   1332هاي   بین سال . افزایش یافت 

 و 1349بودجـه نظـامی بـین    . رسـید )  برابر12یعنی ( میلیون دالر  844دالر به   

 میلیـون دالر    400 میلیـارد و     9یافت و به     تقریباً با همین نسبت افزایش       1355

 درصدي نـسبت  141، یعنی سالی که بهاي نفت افزایشی        1353در سال   . رسید

شد   درصد از کل بودجه را شامل می      32هاي دفاعی     به سال قبلش یافت، هزینه    

 31ریـزي شـده، بـالغ بـر        هاي دفاعی برنامه    و در آستانه انقالب، کماکان هزینه     

 درصد تولیـد ناخـالص   9 بر ریزي شده یعنی افزون اي برنامهه درصد کل هزینه 

  )54(».ملی بود

اما در درون این گفتمان فراسنتی، رویکردهاي امنیتی مختلفی توسط دولتمردان پهلـوي بـه     

هـاي خـارجی بـر تخـت        که محمدرضا توانست با حمایت قـدرت       1320از سال   . اجرا درآمد 

ي نظامی توانست عنان قدرت را در کشور بـه دسـت    که با کودتا 1332سلطنت بنشیند تا سال     

 رویکـرد امنیتـی   بنابراین، . بیش و پیش از هر چیز براي آن اهمیت داشت     شبگیرد، بقاي رژیم  

 مورد توجه دولتمردان پهلوي قرار گرفت و مهمترین هدفی که در این مقطع بایـد           1محور هدف

، 1342 تـا  1332لی کـه از سـال    در حـا ).55(شد، حفظ بقا و موجودیت رژیـم بـود      أمین می ت

حکومت پهلوي که دیگر بقا و موجودیتش تضمین شده بـود، رویکـرد امنیتـی متفـاوتی را در            

  : نامید2توان آن را رویکرد تهدیدمحور پیش گرفت که مبتنی بر دفع تهدیدات بود و می

توان ایران را نه تنها دولت مشتري آمریکا، بلکه   می1342 تا 1332از سال   «

رژیـم، خواهـان حمایـت کامـل دیپلماتیـک و      . ت وابسته به آمریکا دانست  دول

امنیتی آمریکا در برابر دشمن متجاوز و خارجی و مخـالفین داخلـی و بقایـاي              

شـد، رژیـم بـه      اگر در این دوره حمایت آمریکا سلب می       . مخالفین داخلی بود  

  )56(».گرفت  زیاد در معرض سقوط قرار میاحتمال

                                                                                                                                  

1. Goal – base 

2. Threat – base 
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بعد، حکومت پهلوي به تدریج از رویکرد تهدیدمحور نیز فاصله گرفت و  به   1342از سال   

ۀ افزایش درآمـدهاي حاصـل از فـروش نفـت، رویکـرد           با افزایش توان مالی در نتیج      ،به ویژه 

امنیتی دیگري را به اجرا گذاشت که به دلیل اهمیت افزایش توان سیاسی، اقتـصادي و نظـامی               

 حکومـت   ،هـا  در طول این سـال    . نامیم   می 1محور د توان حکومت در این رویکرد، آن را رویکر      

ـ ،)57(وهاي مسلحپهلوي ضمن افزایش توان نظامی نیر    هـاي توسـعه    ا اجـراي برنامـه   کوشید ب

اي ایفاي نقش قدرت برتر      و گسترش روابط دیپلماتیک و متقاعدکردن آمریکا بر        )58(اقتصادي

  .ایش دهد توان اقتصادي و سیاسی خود را نیز افز،)59(اي منطقه

ها بر افزایش توان خـود، بـدون توجـه بـه وضـعیت و        مت پهلوي در این سال حکوتمرکز  

هـا   هاي خارجی که بر توسعه وابستگی در این سال خواست جامعه و در راستاي اهداف قدرت   

زد، گفتمان امنیتی حکومت پهلوي را از ادامه مسیر باز        افزود و به نارضایتی داخلی دامن می        می

افزایش توان .  به سرنگونی آن منتهی شد،هایی براي آن ایجاد کرد که در نهایت  چالشداشت و 

ساز گذر جامعه ایران از گفتمـان      توانست زمینه    می ،نظامی، اقتصادي و سیاسی حکومت پهلوي     

هـا   هایی هم بـراي چنـین تحـولی در ایـن سـال        فراسنتی امنیت به گفتمان مدرن شود و تالش       

ۀ این شرایط، حکومت پهلوي کوشید ترکیبی از سه رویکرد پیشین را،            در نتیج . صورت گرفت 

هاي خارجی و بدون توجه به خواست جامعه و با افزایش قدرت  اما با توجه به خواست قدرت

 با شکـست  2محور  یا نظام این رویکرد ترکیبی،سرکوب داخلی به اجرا بگذارد و به همین دلیل     

  .ا در پی آوردمواجه شد و سرنگونی حکومت پهلوي ر

مانـدن   ة عقـیم  توان علـت عمـد      ماهیت استبدادي و وابسته حکومت پهلوي را می        ،در واقع 

محـور از    تالش براي رویکردي ترکیبی و نظام.گفتمان امنیتی این رژیم و سرنگونی آن دانست       

 یلنویس ک  پیش،در این سال.  در دستور کار دولتمردان پهلوي قرار گرفت1350 از سال ،امنیت

از سه سال بعد  سند استراتژي ملی در شوراي هماهنگی پدافند ملی به تصویب رسید، اما کمتر     

نویس دوم استراتژي ملی کشور در همین شورا تـصویب    پیش ،1353 اسفند   24تاریخ  در  یعنی  

 از تلفیـق اهـداف، تهدیـدها و    ، و به همین دلیل)60(اي نظامی داشتند ه هر دو سند صبغه شد ک 

                                                                                                                                  

1. Capacity – Base 

2. Composition 
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ایـن  .  بازماندند،محور که مبتنی بر خواست جامعه باشد  رویکردي نظامهم و ارائ اي نظ ها  توانایی

ـ      أثر از ماهیـت اسـتبدادي و وابـسته رژیـم بـود، از      ناتوانی در ترکیب رویکردهاي پیشین که مت

توانست در برداشته باشد و به توقف جامعه  اي جز فروپاشی و انقالب نمی       منظري امنیتی نتیجه  

  .تمان فراسنتی امنیت منتهی شدایران در گف

با وقوع انقالب و به دلیل ماهیت اسالمی حکومت پس از انقالب، گفتمان فراسنتی امنیـت          

گرایانـه،   ایـدئولوژي اسـالم  بـا  گرایانـه و اسـالم سـتیز،     به جاي ایدئولوژي غربگرایانه، باسـتان    

  .ستیزانه، شروع به بازسازي خود کرد ستیزانه و باستان غرب

محور   به معناي بازگشت به رویکرد امنیتی هدف       ،بازسازي گفتمان فراسنتی امنیت    ،در واقع 

هـایی کـه حمایـت از     هـاي انقـالب اسـالمی بـود؛ آرمـان      در این گفتمان، اما براسـاس آرمـان   

ة اسالمی را در اولویت هاي آزادیبخش و مستضعفین جهان در راستاي تحقق امت واحد           جنبش

. قالب اسـالمی در سراسـر جهـان را در دسـتورکار خـود قـرار داد                قرار داده و بسط اندیشۀ ان     

 با وقوع انقالب اسالمی، گفتمان فراسنتی امنیت با ابتنا بر ایدئولوژي انقـالب اسـالمی    بنابراین،

بازسازي شد و گسست معرفتی موجود در این مقطع، گسستی میان ایـدئولوژي غربگرایانـه و                 

بـود کـه در نقـش    از سوي دیگر  ،یدئولوژي انقالب اسالمیو ا سو    از یک باستانگرایانه پهلوي   

  ).61( به بعد تکوین یافته بود1342داد  خر15 به ویژه از ،پادگفتمان حکومت پهلوي

 با وقوع انقالب اسالمی، گفتمان فراسنتی امنیت بازتولیدي دیگر براسـاس      ،به عبارت دیگر  

ا درهم آمیخت و مرزهاي ملی را براي تفسیر ایدئولوژیک از اسالم یافت که دیانت و سیاست ر

 در محور در این گفتمانِ  رویکرد امنیتی هدفرو، از این. گنجاندن این ایده در آن ناچیز پنداشت

حال بازسازي براسـاس تفـسیر ایـدئولوژیک از اسـالم، بقـاي ایـدئولوژي اسـالمی در مقابـل                

نیـز  داد و بقاي این ایـدئولوژي را   هاي لیبرالیستی و کمونیستی را در دستورکار قرار           ایدئولوژي

  :دانستدر گرو بسط آن 

محیط برآمده از انقـالب یـا از منظـر دیگـر، محیطـی کـه انقـالب در آن                 «

ایستارها و هنجارهـاي ارزشـی      . روییدن گرفت، محیطی کامالً ایدئولوژیک بود     

اجتمـاعی  ) فرماسـیون (بنـدي   شـکل . همه چیز را در خـود جـذب کـرده بـود        

هـاي    سـویه .  تعریفی بس متفاوت یافته بودنـد      »دگر« و   »خود«دگرگونی شد و    
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اهــدافی انقالبــی را نــشانه رفتــه، ) در عرصــه درون و بــرون(کـارکردي نظــام  

مرزهاي جغرافیایی جاي خود را به مرزهاي ایدئولوژیک داده، هویت اسـالمی            

هـا تکیـه     بر جایگاه و منزلـت دولـت       ها جایگزین هویت ملی شده بود و ملت      

اي منفی بین دو ابرقدرت مـسلط جهـانی           بزرگ انقالب، موازنه  » نه«. دندزده بو 

هاي دفاعی ـ امنیتـی گسـسته شـده بـود و امنیـت        ایجاد کرده و تمامی زنجیره

  )62(».م، امنیتی آرمانی تعریف شده بودنظا

این وضعیت دیري نپایید و با آغاز جنگی غافلگیرانه، بسط انقالب اسالمی در گـرو حفـظ         

ة انقالب اسـالمی   از گسترش اید، شد و با تغییر در رویکرد امنیتی جمهوري اسالمی  ادلمدآن ق 

محور به رویکـرد تهدیـدمحور       در جهان به حفظ نظام از تجاوز نظامی خارجی، رویکرد هدف          

می خـارجی بـر همـه چیـز اولویـت          القراي جهـان اسـالم از تهدیـد نظـا           مبدل شد و حفظ ام    

  ).63(یافت

هـاي   محور و فاصله سـال   را دوران غلبه رویکرد هدف  1359 تا   1357 هاي اگر فاصله سال  

، از پایـان جنـگ تـا پایـان دوران        بـدانیم ۀ رویکـرد تهدیـدمحور       را دوران غلب   1367 تا   1359

جمهوري آقاي هاشمی را به دلیل رویکرد امنیتی متفاوت آن که مبتنی بر افزایش تـوان                 ریاست

 در ایـن  .بـه حـساب آورد  محـور    باید رویکردي تواناقتصادي، نظامی و سیاسی حکومت بود،  

اساس  هاي جمهوري اسالمی با نگرشی عملگرایانه و بر       امنیت در گرو افزایش توانایی     ،ها سال

گرایـی   گـرفتن از ایـدئولوژي    مستلزم فاصـله  ،ماهیت این رویکرد  .  شد لمداداولویت اقتصادي ق  

 بازسازي خسارات ناشی از جنگ   به منظور  ،أکید بر افزایش ظرفیت اقتصادي کشور     انقالبی و ت  

هـاي دولـت وي بـه     هـا و برنامـه    اهداف، سیاستبنابراین، .و بهبود وضعیت معیشتی مردم بود  

  ).64(ي، ماهیتی اقتصادي یافتهاي اقتصاد پذیري تناسب تهدیدات و آسیب

فرهنگـی  توجهی به تقاضاهاي سیاسی و  هاي توسعه اقتصادي و به دلیل کم       با اجراي برنامه  

 رویکردي دیگر از درون همین گفتمان فراسنتی        ،1376در دوران آقاي هاشمی، در دوم خرداد        

 ).65(قـرار داد  هاي خـود      گرایی سیاسی و فرهنگی را در صدر برنامه         امنیت سربرآورد که عمل   

 آنهـا  ۀرویکرد امنیتی خاتمی به هیچ یک از رویکردهاي پیشین شبیه نبود، اما بر ترکیبی از همـ     

هاي انقالب اسالمی وجود داشت و بنا به دالیلی معطـل و   استوار شده بود و هر آنچه در آرمان  
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ـ             هـاي پـیش از     سـال ۀ  مغفول مانده بود را بر رویکردهاي امنیتی پیشین افزود تا برخالف تجرب

محور و ترکیبی، ماهیتی عمدتاً نظامی یافت و به پایان حکومت پهلوي          انقالب که رویکرد نظام   

هـاي نظـام و بـدون مـشی         مید، این بار به ترکیب مناسبی از اهداف، تهدیـدات و توانـایی            انجا

ایرانـی از گفتمـان    ۀ   زمینه گـذر جامعـ     ،استبدادي و وابسته به خارج دست یابد و بدین ترتیب         

  .فراسنتی امنیت به گفتمان مدرن را نوید دهد

ت به گفتمان مدرن، اما براساس  دوران گذار از گفتمان فراسنتی امنی، دوران خاتمی،در واقع

هاي مقاومت در مقابل آن از درون و بیرون حاکمیـت    حوزهرو، از این .ة انقالب اسالمی بود   اید

محور که ایـن بـار    گیري دولت نهم با رویکردي هدف    اي دست زده و شکل      به تکاپوي گسترده  

رن امنیـت کـه در بطـن و       مندانه و مبتنی بر گفتمان مد       به جاي گفتمان فراسنتی، ماهیتی قدرت     

 نشسته است، حاکی از موفقیت حـوزه مقاومـت     »دفع تهدید «به جاي   » قدرتافزایش  «متن آن   

  .درون حاکمیت براي تداوم ایدة انقالب اسالمی در گفتمان جدید دارد

بینی موفقیت یـا ناکـامی آن        بودن این گفتمان جدید، پیش     گیري   به دلیل در حال شکل     ،البته

محور دولت نهم به رویکردي تهدیدمحور سـوق   ست، اما در اینکه رویکرد هدف کاري دشوار ا  

هاي این رویکـرد بـه ویـژه در رویـارویی ایـران و غـرب در        در حال حاضر نیز زمینه (یابد    می

موفقیت یا ناکـامی  .  تردیدي نیست  ،)شود  اي ایران به وضوح مشاهده می       خصوص برنامه هسته  

 ۀ تهدید در این گفتمان دارد و گذر به چگونگی گذر از مرحل بستگی،گفتمان مدرن امنیت ملی   

ۀ ایـران را بـه گفتمـان     یا بار دیگر جامعبه عبارت دیگر، .کننده است ز این مرحله بسیار تعیین  ا

  .کند اي تبدیل می منزلت منطقهدهد، یا آن را به قدرتی با  فراسنتی سوق می

اي  مستلزم مطالعـه  ،هاي امنیتی در ایران    تمانفهاي رویکردها و گ     ؤلفه تبیین عناصر و م    ،البته

براي . ی این چارچوب تحلیلی ارائه شدلصرفاً خطوط ک ،عمیق و گسترده است و در این مقاله     

نیتی ایـران بـر اسـاس نمـودار     مارائه شود، تحلیل تحوالت ا   ت   این تحوال  زاینکه شمایی کلی ا   

  :تواند مورد توجه قرار گیرد  میصفحه بعد،
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گونه که در نمودار نشان داده شده است، در این الگوي تحلیلی، تحوالت امنیتی ایران           همان

مورد بررسی ) محور افقی(و تحول تاریخی ) محور عمودي(براساس دو محور تحول گفتمانی      

 فراسنتی، مدرن و فرامدرن امنیت و در هر  چهار گفتمان سنتی،،در محور عمودي. گیرد قرار می

 نقاط ،محور و در محور افقی محور و نظام محور، تهدیدمحور، توان گفتمان، چهار رویکرد هدف   

، رویکردي است که براساس اهداف و       محور رویکرد هدف . عطف تاریخی گنجانده شده است    

رویکـرد  . شـود   انی ترسیم می  جهو  اي    المللی، منطقه   بینملی،   نظام سیاسی در سطح      هاي آرمان

رویکـرد  . فراملی علیه نظـام سیاسـی اسـت   ملی و   ، پاسخی به تهدیدهاي فروملی    ،تهدیدمحور

مختلـف بـراي مقابلـه بـا        هاي   بیانگر اولویت افزایش توان و قدرت ملی در عرصه         ،محور توان

 

  محور

 تاریخی
1320 1332 1342 1357 1359 1367 1376 1384

 

محور گفتمانی
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 سیاسیام  هاي نظ   تواناییو   حاصل تجمیع اهداف، تهدیدات      ،محور تهدید است و رویکرد نظام    

  .ترکیب سه رویکرد پیشین استنتیجۀ  ،یا به عبارت دیگر

 تـداوم و تغییـر در تحـوالت امنیتـی ایـران در کنـار       ،اوالً ،تحلیلیاساس این چارچوب    بر

که تداوم گفتمانی حکایت از پیوستگی دارد، تغییر گفتمانی  یکدیگر لحاظ شده است و همچنان

شـوند و   هاي اجتماعی و تاریخی نادیده گرفته نمـی   اقعیت و ،ثانیاً. بیانگر گسستی معرفتی است   
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 .67-84، صص ، پیشینجامعه امن در گفتمان خاتمی: شود به

 . 83همان، ص  .62
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