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  مقدمه

ـ ا یاصلهدف  امنیتـی   دیـدگاه حکمرانـی راهبـردي و جایگـاه آن در    بررسـی   نوشـتار،  نی

المللی  تواند در سطح بین در واقع حمکرانی راهبردي در ایران می. است جمهوري اسالمی ایران

بـا توجـه بـه     ،پیوندي عرضه شود. بـه عبـارتی   پسااستعماري و در سطح داخلی به صورت هم

ایرنیان، عادت امنیتـی کشـور در دو    ادراك از تهدیدات جمهوري اسالمی ایران و فهم تاریخی

  محیط خارجی و داخلی از فهم رایج امنیت در مطالعات امنیتی مسلط غربی متفاوت است.

ـ  ژهیـ وه دوران پساجنگ سرد ب در ت،یامن مفهوم تحـت مقولـه احسـاس     ،سـپتامبر  ازدهمی

 یقدرت نظام رامونیعمدتاً پ تیمفهوم امن طرهی. در طول جنگ سرد، سشود یم فیمشترك تعر

آن  یتیگفتمان امن ،1980سال  انیو مصداق داشت. از پا یکشورها معن نیب کیو روابط استراتژ

ـ دتـا   بـود  1مونولـوگ نـوعی   ریـ درگ یردولتیو غ یسپهر دولت انیم ركروز تعامل مشت  2الوگی

Kenn, 2007: 96)ـ به ا یستیسپتامبر و حمالت ترور ازدهمیپس از  ي). در فردا متحـده   االتی

ـ یمطالعات امن یدو اردوگاه سنت انیم دیشد يزیو تما دیجد ینگاه کا،یآمر و  انـه یگرا واقـع  یت

  . رفتیصورت پذ ها يدانتقا

 ییبـودن بزنگاههـا   يبعد و تک 3یردولتیغ گران کنشبر انکار وجود مبتنی  انه،یگرا نگاه واقع

 راهه یبه ب شیخو یدولت میبا پارادا یتیامن -یدفاع يها ياستراتژ نینو در تدو يدهایتهد يبرا

تعامل  ینوع ،)اگمکتب کپنه ،يانتقاد ،يانگار (شامل سازه ها ياروگاه انتقاد در مقابل،رفت.  یم

را  انـه یگرا تعامـل  الوگیـ دو  یدفاع -یتیامن نینو يها در برابر چالش یو دولت یردولتیسپهر غ

 متحده ضد االتیا رانهیگ شیدستانه و پ شیحمالت پ رامونیپ ،يدهند. انتقادات جار یم شنهادیپ

 يانتقـاد  کـرد یبزنگاه، خـود باعـث رشـد رو    نیکامل در ا تیو عدم موفق یالملل نیب سمیترور

و  انـه یگرا تعامـل  میدر قالب پـارادا  یلیبد يکردهایو ارائه رو انهیگرا گفتمان واقع نینسبت به ا

 مجـدد در  يسـاز  مفهوم نیا .)Robin, 2004: 99( شد یردولتیو غ یسپهر دولت انهیجو يهمکار

 تیـ و امن یانسـان  تیـ که دو حـوزه امن  4یجهان یجامعه انسان ۀبا مجموع یدفاع -یتیحوزه امن

                                                                                                              
1. monologue 
2. Dialogue 
3. non-state actors 
4. The collective of global human security 
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ـ یدر مطالعـات امن  یقـ یعم یقرار داده است، ساختارشکن گذاران استیس يرو شیدولت را پ  یت

ـ ید ،یفرهنگـ  يها همانند حوزه یبعضاً در ابعاد حساس یساختارشکن نیکرده است. ا جادیا  ،ین

ـ نوظهور بـا پ  يدهایدارا و ندار، تهد نیب یدر حوزه زندگ نیرشد عالئق نو ،يباور ملت  شیدای

 ازمندین ن،یو د تیجنس ،مسأله فقر، طبقه ست،یز طیمح یآلودگ ت،یجمع شینو، افزا سمیترور

ـ یامن يهـا  ياسـتراتژ  نیدر چهارچوب تـدو  یو دولت یردولتیغ گران کنش انیم ایتعامل پو  -یت

ـ  ياستراتژ نی). اKenn, 2007: 1-2( مشترك شده است یدفاع  »يراهبـرد  رانـی  حکـم «نـام  ه ب

  . شود شناخته می

در  نینـو  يدهایبا توجه به تهد«که  شود یگونه مطرح م نیحاضر بدمقاله  هیفرض بنابراین،

ـ یامن –یدفـاع  يهـا  ياسـتراتژ  نی، تـدو post 9/11سپتامبر ازدهمیجهان پسا در چهـارچوب   یت

 گـر یدولـت د  ه،یفرضـ  نیـ درچـارچوب ا ». مورد توجه قرار گرفته است »يراهبرد رانی حکم«

 ياسـتراتژ  نیـ حضـور در ا  یمدع دیجد گران کنشو  ستیبه طور مطلق ن تیمرجع حوزه امن

 از یاسـ یدارد کـه بـه طـور ق    ینینـو  يدر ارائـه الگـو   یپـژوهش حاضـر سـع    نیهستند. بنابرا

ویژه در بعد ه این الگو ب. شود یمدون در کشور کانادا به صورت شاهد استفاده م يها ياستراتژ

بـودن   پیوندي محیطی در قاموس حمکرانی راهبردي در جمهوري اسالمی با توجه به هم زیست

  تواند مورد استفاده قرار گیرد. برداشت از امنیت در ایران می

نوشتار متضمن  نیا ،»یپژوه تیامن«در حوزه  یشناخت روشچارچوب و  يمتدولوژ به لحاظ

است.  یتی) در مطالعات امنيمکتب کپنهاك و انتقاد ،يانگار (سازه يانتقاد یشناس بر روش دیتأک

 نیا يها از اهم شاخص یتیامن -یدفاع ياستراتژ نیدر تدو انهیگرا واقع یتیامن هیرد نظر بنابراین،

 تیـ سـپتامبر، اهم  ازدهمیپس از  یتیامن ياست که فضا يادآوریپژوهش خواهد بود. در خور 

  را مورد کندوکاو قرار داده است.  یردولتیغ گران کنشو تعامل  »يراهبرد رانی حکم«

  

  یپژوه تیدر حوزه امن هیروش و نظر ،يمکتب انتقادالف. 

 ،يدر پرتـو ظهـور مکتـب انتقـاد     ،یملـ  تیگرفته در حوزه مطالعات امن تحوالت صورت با

که از رهگذر  يبوده است. نگرش انتقاد يریشاهد تحول چشمگ یتیمطالعات امن یعلم اتیح

مبنا معتقد است با نقد وضع موجـود بـه نفـع وضـع مطلـوب و       نینقد عقل حاصل آمده و برا
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منظـر،   نیـ جلب نمـود. از ا  توان یانسان مدرن را م تیوضع مطلوب، رضا دنیرس يتالش برا

  تام دارد.  یوستگیمدارانه پ انسان يها استیو با س ابدی یم »يانتقاد« يشأن و جوهر ت،یامن

در حال  وستهیاست که پ» متالطم يرود« ،شود ینگرش ارائه م نیکه از جهان در ا يریتصو

اسـت.  » نقـد « ،و آرامـش بخشـد   تیبه انسـان، رضـا   تواند یو آنچه م باشد یو تحول م رییتغ

و  »سـتا یا«را  تیمفهوم امن ،»مردم، دولت ها و هراس«بوزان در کتاب  يمانند بار ییگراها سنت

ناقـدان   -تیاسـم  ویو اسـت  »کیمنـد « يمعنا، از سـو  نی. اکنند یفرض م یدولتناظر به کنشگر 

دولت،  -ملت یو اجتماع یبر ابعاد فرهنگ دیشده و با تأک دهیبه چالش کش -کتاب بوزان يجد

بـا طـرح مفهـوم     يانـد. مکتـب انتقـاد    ان را به نقد گذاشـته بوز هیدولت در نظر دهیا  تیمحور

ـ بـه ا  و ارائه دهـد  دیعصر جد يبرا» فردمحور« تیموسع از امن يریتوانست تفس »تیرضا«  نی

فردمحورانه باال در  ری) خاتمه دهد. تفسي(تا حدود انیگرا را به نفع دولت يبحث جار ،بیترت

ـ بن«توجـه بـه مفهـوم     ،يبستر مکتب انتقـاد   دانـد  یمـ  يرا ضـرور  1»یسـاخت اجتمـاع   نیادی

  ).104-7: 1383،ي(افتخار

در آثـار   یـی گرا نسبت به مکتـب واقـع   يانتقاد يکردیراستا، مکتب کپنهاگ با رو نیهم در

محـور،   دولت تینظرات بوزان در خصوص امن لیو همکاران) با تعد لدیدو ور،یخود (و دیجد

 دیتأک یردولتیتعامل دولت و کنشگر غ و بر دانند یم یرا مشمول ساخت اجتماع تیموضوع امن

ـ امن تیـ در کنـار اهم  يمکتب انتقاد مکملمکتب،  نیدارند. ا ـ امن« دسـتور کـار   ،يفـرد  تی  تی

 »تیـ هو«مکتـب   نیـ در ا یدهنده بخـش اجتمـاع   سازمان مفهوم. دهد یم شنهادیرا پ »یاجتماع

ـ  یاحتمال اینوع، تحول  از هر ییها تیوجود دارد که هو یاجتماع یکه ناامن یاست. زمان ه را ب

ـ کننـد. امن  فیتعر تیوهعنوان ه خودشان ب يبقا يبرا ییدهایعنوان تهد همـان   یاجتمـاع  تی

ـ   براي مثـال، هاست.  تیها و هو ناظر بر جمعو است.  2»تیهو تیامن« و  يکـار  یمهـاجرت، ب

که بـا خطـر    یجامعه) و تنها در صورت يدهایافراد هستند (تهد يبرا يدیتهد رهیو غ يبزهکار

). 186-7: 1386 (بوزان، شوند یم لیتبد یاجتماع تیجامعه همراه باشند به مسائل امن یفروپاش

ـ ) بـه امن ي(مکتب انتقاد يفرد تیاز امن یما به نوع نجایدر ا مکتـب   -)تیـ (هو یاجتمـاع  تی

                                                                                                              
1. Social structure 
2. Identity Security 
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و رد تنهـا   یـی گرا واقـع  هیدر نظر تینقد امن منظر کلی همان یول ،میکن یم دایسوق پ -کپنهاگ

و کپنهـاگ بـرخالف    يانتقاد مکتباست.  یتیامن -یدفاع يها يدر استراتژ» دولت«یعنیمرجع 

اند  صرف فاصله گرفته سمیبودن و توجه به اصول پراگمات یاز انتزاع يادیتا حد ز يریمکتب تفس

ـ نظر نیرابطه مناسب ب يطرفدار برقرار یبه نوع ک،یو ضمن توجه به اصل هرمونت و عمـل   هی

 نیقبـال آن بـه تـدو    درو  یرا بررسـ  نینو يدهایتهد يادیتا حد ز توانند یم بنابراین،هستند، 

 يمکتب انتقاد يشنهادی). برنامه پKlima, 2000: 15( دست بزنند یتیو امن یدفاع يها ياستراتژ

  است:  نیادیبر سه اصل بن یمبتن یتیامن -یدفاع ياستراتژ یطراح يبرا

، گـران  کنشنزد  يمند تیرضا شیجامعه و افزا یتیامن بیارتقاء ضر يبرا :یآگاه .نخست

در خصوص شـناخت وضـع موجـود، اصـالح وضـع موجـود،        گران کنش یارتقاء سطح آگاه

  است. يوصول به وضع مطلوب ضرور يها و راه لیاص يها خواسته

ـ  نیاز مجموعـه قـوان   يمند با بهره توانند یم یعالمان علوم اجتماع: يابزارانگار .دوم  یعلّ

  . ندیبهره بجو گران کنش يمند تیرضا شیو افزا رییتغ يبرا

است،  یتخصص یتیاگرچه فعال ،جامعه رانی حکمو  يگذار استیامر س :يساالر مردم .سوم

را فراهم  یبروز ناآرام نهیو زم ردیپذ یورت نمص یبخش تیبدون حضور مردم، به صورت رضا

 شـود  یمـ  یلفـه مهـم و کارسـاز تلقـ    ؤکشـور کانـادا سـه عنصـر و م    در ایـن اصـول   . آورد یم

و فائق  تیامن يبرقرار يبرا يمکتب انتقاد يشنهادیپ ياتژاستر ،). در کل128: 1383،ي(افتخار

) و یـی گرا و آرمان ییگرا ی(ذهن يریاز مالحظات مکتب تفس يا زهیآم ن،ینو يدهایآمدن بر تهد

  دو قرار دارد.  نیا انهیدر م یلیتحل ثیمحض) بوده و از ح یگرائ (عمل یستیویتیمکتب پوز

  

   یدفاع -یتیامن دیسپتامبر، بزنگاه دستورکار جد ازدهمیب. 

 ،اسـت  یرنظـام یو غ ینظـام و تهدیـدهاي  از مسـائل   یامروزه شامل تعـداد معتنـابه   تیامن

ـ امن ،4یجهـان  شیگرما ،3یامور خصوص ،2حاتیگسترش تسل ،1افتهی همانند، جرائم سازمان  تی

                                                                                                              
1. Organized crime 
2. Weapons Proliferation 
3. Privacy 
4. Global Warming 
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 –یتیامن يها يگران استراتژ نیو تدو انگذار استیکه توجه س 2بریسا تیو امن سمیترور 1،يانرژ

ـ بزنگاه، تنهـا مرجـع امن   نیها در ا را جلب کرده است. دولت یدفاع  گـران  کـنش و  سـتند ین تی

ـ بـا امن  گـران  کـنش  گـر یو د 3یخصوص یتیامن يها همچون شرکت يگرید ـ  تی مـرتبط   تدول

را بـه خـود    یو دفـاع  یتـ یحـوزه امن  گـذاران  استیگران و س مسأله اذهان پژوهش نیاند. ا شده

  معطوف ساخته است. 

و  دهایـ در خصـوص شـبکه تهد   يپـرداز  فهـم و مفهـوم   يبـرا  نهیگز نیبهتر یراسته ب اما

ـ ا ست؟یچ ،که جهان امروز ما با آن مواجه است یتیامن يها چالش  ازدهمیـ مسـأله پـس از    نی

 Security Challenges( کند؟ یرا طلب م يشده و چه استراتژ ینیسپتامبر وارد چه گفتمان نو

For 21 Sentry http://www.diis. Dk/sw 77617 as. p9 .use(  

سـرلوحه   يدیـ دستور کـار جد  ،بعطبه  ،یالملل نیب تیمندرج در امن راتییتحوالت و تغ با

پس  يایگذار قرار گرفت. امروزه و در دنریبزرگ و تأث يکشورها یدفاع –یتیامن يها ياستراتژ

هستند  يمتناظر میمفاه گریکدیکنار  در یالملل نیو ب يا منطقه ،یداخل تیسپتامبر امن ازدهمیاز 

از  يمنجـر بـه شـمار    زیـ شدن ن یجهان بنابراین،آنها محال و مشکل است.  داگانهجبررسی که 

ـ یامن يهـا  است که دغدغه یموضوعات شیدایآنها پ نیشده که مهمتر ریچشمگ يها شرفتیپ  یت

  دولت، فرد و منطقه را دو چندان کرده است. 

ـ ا ،یکشتار جمع يها سالح سم،یموارد شامل ترور نیا )، قاچـاق مـواد   HIV روسیـ (و دزی

ـ   شیفقر و فساد و افزا ست،یز طیمح بیتخر اد،یمخدر و اعت افـراد وکـاال    يمـرز  نیقاچـاق ب

نظـام   يانتقـاد  تیـ جسـتار امن « نـوعی  يمعاصر به سـو  يایدن تیتحوالت، امن نیباشد. با ا یم

 يبـرا  یعامالن جهان ،یجهان یکه ظهور جامعه مدن ی. تحولاستدر حال رشد و نمو  »یجهان

دنبال داشـته  ه مشترك را ب يریپذ بیو آس یجهان یگوئ و پاسخ یانتخاب يها دهندگان حوزه يرأ

 يهـا  شـامل دولـت   یگسسـتگ  يروهـا یکـه ن  یدر حال ،سپتامبر ازدهمیاست. در جهان پس از 

 یتیهستند، کارگزاران امن یستیترور يها زمانمانند سا یردولتیغ ییادگرایگر و عوامل بن مداخله

  داشته باشند.  نظر ریرا ز نیاند تحوالت نو نموده یسع زین يگفتمان انتقاد

                                                                                                              
1. Energy Security 
2. Terrorism and Cyber Security 
3. Private Security Companies 
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، بـه  2001سـپتامبر   ازدهمیدوران پرتالطم پس از  ژهیوه جنگ سرد و ب انیپا تنام،یو جنگ

کمک کرد.  الملل نیو روابط ب تیدر امن يانتقاد يها هینظر يبرتر شیو افزا یگرائ واقع فیتضع

کـه اصـول    سـم یمدرن و پسـت  ییبا رشد مکاتب ساختارزدا نینو يها دهیا يراه برا ،پس از آن

ـ به مثابه ابزار سلطه دولـت را ز  یاسیس تیو امن یکیدئولوژیا  ،بـازکرد. البتـه   ،ال بردنـد ؤسـ  ری

را جهت مقابله  تیدر مقوله امن یردولتینهاد دولت با نهاد غ يو همکار انهیها راه حل م يانتقاد

  .)Mally, 2006: 11-13کنند ( یم شنهادیپ نینو يدهایبا تهد

نام ه نامتقارن ب یجهان دیسپتامبر، تهد ازدهمیپس از  نینو يدهایاز تهد یکی ن،یوجود ا با

القاعده از  وهینامتقارن به ش یجهان يدهایشده است که تهد رفتهیپذ یبود. به طور کل سمیترور

تـا منطقـه    یسومال ریفق يشود. از کشورها یم یناش يساز یتحت فشار جهان يها انسان انیطغ

که  رندیگ یصورت م يمراکز هیعل دهایتهد نیثروتمند وجود دارد. ا يدر کشورها که یمحروم

ـ انگ یرا برم دهایتهد نیا برال،ینئول شهیاز اند یناش يها ي. نابرابررانند یبر جهان فرمان م  و زدی

 نـد یجو یها در تمام کشورها سـود مـ   انیساختن طغ کیدر جهت نزد یارتباط نینو يآور از فن

)Horward, 2001: 101(.  

 انهیبا طرح مارشال و خاورم ،در افغانستان و عراق یتیامن انهیگرا برالیو ل انهیگرا واقع شهیاند

 »ینـ یچ چـارد یر«به گفتـه   انهیسپتامبر در خاورم ازدهمیپس از  نینو يدهایبزرگ، نه تنها تهد

ـ تفنگداران در یمخف سیسرو سیرا کاهش نداد، بلکه به نقل از رئ »مقاومت رو به زوال «  ییای

ـ ا ینظام يروهاین« ،در عراق یکائیآمر بهبـود   يبـرا  يمتحـده در عمـل نتوانسـتند کـار     االتی

بـه تعـداد دو    دنیچرا که تعداد تلفـات در حـال رسـ    ،انجام دهند یو اجتماع یاسیس تیوضع

   .)Whashangton post. 11 September, 2006( سپتامبر است ازدهمیحمالت  انیبرابر قربان

و  یکنـون  يهـا  يو اسـتراتژ  يگـذار  استینقد س يرفتن به سو ،امر به گفته کارشناسان نیا

و قواعـد   نیبه نقش فرهنگ، هنجار، د تی، اهم»گرا مقاومت يکشورها« یاهتمام به جامعه مدن

ـ یراهبـرد امن  نیدر ا یردولتیغ گران کنشخواستن از  ياری زیآن کشورها و ن کـرد   قیرا تشـو  یت

)Crisisgroup.org/hom/index. CFM, id: 4333(. نینـو  يدهایبه تهد يانتقاد تیامن کردیرو 

از تحـوالت سـامانه    ،یعمـوم  یذهنـ  يهـا  زمان حاضر و طبـق برداشـت   یتیامن يها و دغدغه
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 گیري ساختارهاي امنیتـی جدیـد،   شکل رایز ،شود یم فیاذهان تعر شیبر اساس آرا یالملل نیب

  است.  یذهن يساختارها قیعم یمستلزم دگرگون زیاز هر چ شیب

در  یتیامنمدیریت دهنده نگرش  لیعناصر تشک نیاز مهمتر یکیادراك،  تیریمد از این رو،

دولت و بخـش   انیم انهیجو تعامل یتیو نگرش امن یانقالب اطالعات ،یشناخت جامعه اطالعات

توجه به فضاي سایبر، مدیریت ادراکی،  ،بنابراین .)Koithara, 2000: 145-70( است یردولتیغ

یافته به مثابه تهدیدهاي  جرائم سازمان و بیماري ،هنجارها و فرهنگ جوامع، محیط زیست، فقر

  ویژه پس از یازدهم سپتامبر ضروري است. ه ب ،المللی نوین جامعه امنیتی بین

و  برالیسنت نئـول  و ناکامی 2001سپتامبر  ازدهمی یستیحوادث ترور در پی اق،یس نیا در

گشوده شد و توجه مشخص  یتیامن يگفتمان انتقاد یگرا در عراق و افغانستان، باب بررس واقع

ـ یغ گران کنشبه   يو راهنمـا  گـران  نیتـدو  سـرلوحه  ن،ینـو  يدهایـ در مبـارزه بـا تهد   یردولت

و  یاسیس ،یتیامن يها رانی حکم و یانسان تیامن يها میشد. پارادا یدفاع – یتیامن يها ياستراتژ

ـ امن يکه شـورا  یاست. زمان يمهم گفتمان انتقاد يایزوا گریاز د يراهبرد  12صـراحتاً در   تی

 دیرا تهد یاقدامات نیسپتامبر را محکوم کرد، چن یستیبه اتفاق آراء حمالت ترور 2001سپتامبر 

  برشمرد. الملل نیب تیصلح و امن هیعل

فصل هفتم منشور ملل متحد استفاده کـرد. شـورا از    39مفتوح ماده  ينولوژیاز ترم نیبنابرا

را دو چنـدان   یستیاز اقدامات ترور يریجلوگ يبرا شانیها خواست تالش» الملل نیجامعه ب«

 ،قطعنامه نیدر ا 1دهند. شیرا افزا یستیضد ترور يها ونیکنوانس يرا در اجرا يکنند و همکار

 رانی حکم يپرداز مفهوم يهستند که راه را برا يا عمده میاز مفاه »يو همکار الملل نیجامعه ب«

 سـم یبه اتفاق آرا در مقابـل ترور  يگریقطعنامه د 2001سپتامبر  28باز کرد.  یتیامن ای يراهبرد

» اقدامات طبـق فصـل هفـتم منشـور ملـل متحـد      «صادر شد که در آن عبارت خاص  الملل نیب

  2آن هستند. يقانوناً متعهد به اجرا» که کشورها«شد  انیصراحتاً ب

 سـم یکشـورها را در قبـال ترور   یو تمـام  یالملل نیعزم جامعه ب یبه طور واقع اتیادب نیا

در عـراق و افغانسـتان و عـدم     انهیگرا واقع یمتحده با نگرش االتیاقدامات ا یپرورش داد، ول

                                                                                                              
1. For more information see: on the energyette, start of the counter = Terrorism committee. 
Led by the Biritish permanent Represent ation. Un Doc 2001, 733/and WWW.un.org/ 
2. For more information see the report of the working Group in UN Doc. A/?/ 56L. 9.29. 
October. 2001 
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در برابر  يا دهیمحور، مشکالت عد فرهنگ تینو ام یانسان تیامن ،یجهان یتوجه به جامعه مدن

ـ یامن يکرد که راه حل آن در گفتمـان انتقـاد   جادیا یالملل نیب تیامن نینو يدهایتهد اسـت.   یت

ـ یامن نینو يدهایتهد ینوشتار، پس از بررس نیا ،نیبنابرا  يهـا  راه حـل  نیاز مهمتـر  یکـ ی ،یت

  .داند یم »يراهبرد رانی حکم«کردن  يو هنجار يساز را در قاعده دهایتهد نیمبارزه با ا

  

  يراهبرد رانی حکمو  رانی حکمج. 

توسـط   2003صـدام در مـارس    یحکومـت بعثـ   يطالبـان و نـابود   میشکست رژ رغمبه 

ـ متحده در زمان بوش پسر، شـبکه القاعـده همچنـان پا    االتیا يائتالف به رهبر يروهاین  داری

همچنـان در   1یـی گرا یکـائ یآمر و غرب است. ضد انهیشهروندان خاورم يبرا يدیمانده و تهد

همچنان پس  یستیحمالت ترور«که  سدینو یم 2،سسه چتم هاوسؤحال رشد است. گزارش م

و لنـدن ادامـه    دیتا قاهره و از آنها به مادر یسپتامبر مستمراً از بال ازدهمی اتیاز نه سال از عمل

  .)Shani, 2006: 2-3دارد ( دیتهد دنیبرچاستراتژي نشان از شکست  نهایدارد و ا

متحـده بـا نگـرش صـرف      االتیـ توسـط ا  سمیترور هیشکست گفتمان جنگ عل ،نیبنابرا

ـ یو عدم توجـه بـه مطالعـات امن    يانتقاد يها هیانگاشتن نظرنادیده و  ییگرا و واقع برالینئول  یت

نو شـده اسـت.    دیبه مثابه تهد یستیترور يها متکثر باعث گسترش نفوذ شبکه القاعده و گروه

 و افتـه ی جرائم سـازمان  دز،یفقر، ا ،یطیمح ستیز عیمانند فجا يگرید رشما یب يدهایتهد ،البته

  وجود دارند که به آن توجه خواهد شد.  يبریجرائم سا

که  يبه طور ،شد یدرك م یو نظام یاسیبا اصطالحات عمدتاً س تیجنگ سرد، امن انیپا تا

مرکز  رانی حکمو نه  یانسان تیصورت نه امن نیو کنترل مردم بود. در ا یاز قلمرو مل تیحما

بود که  یغرب يمتحده و اروپا االتیمتأثر از تجربه ا یمفهوم رانی حکمنبودند.  تیامن يها بحث

شدن  رنگ سخت دولت و کم يوجود آمد. با توجه به رقباه در آنجا ب تیامن يها هینظر نینخست

دولـت را بـه مبـارزه     ،یجامعـه مـدن   يها و گروه یتیچندمل يها گرا، شرکت واقع یتیامن هینظر

کنـار   در یانسـان  تیوجود آمده که در آن حکومت و امنه ب تیاز امن يدیطلبند. مفهوم جد یم

                                                                                                              
1. Anti Americanism 
2. Chatam House Report 
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و  ي، گسترش گفتمان حقـوق بشـر  . بنابراینهستند يدیکل میمفاه ،یدولت تیامن یمیمفهوم قد

تحت عنـوان   و معانی نوشده  رانی حکم يساز مفهوم يبرا يدیجد کردیقواعد بشردوستانه، رو

   .)Shani, 2006: 4کنند ( یظهور م رانی حکم يالگو

را  شیازهایمشکالتش را حل و ن یجمع است که جامعه به صورت دسته یروش ،رانی حکم

و  یدولـت، جامعـه مـدن    نیو شراکت ب یتمرکززدائ ،یمشارکت عموم ازمندین و کند یمرتفع م

ـ ر برنامـه  ،يریـ گ میتر به تصـم  کپارچهی کردیرو رانی حکم ،نیاست. بنابرا یبخش خصوص  يزی

 ت،یشـفاف  شیباعـث افـزا   رانی حکم .)Hodes, 1999: 635( ستا یاجتماع تیریتوسعه و مد

مفهوم  نیشود. ا یمنجر م یبه انسجام اجتماع ،نیاست. بنابرا یاجتماع يریو فراگ یگوئ پاسخ

 يمتأخر کردیبه رو یگرائ از واقع الملل نیب تیامن يها هیسپس با تحول نظر یاسیس -یاجتماع

  الملل شد.  نیو روابط ب یتیامن اتیادب وارد ،يانگار و سازه يهمچون مکتب کپنهاگ، انتقاد

 رانی حکم يالگو ،یشمال يکایو آمر کیدر حوزه آتالنت یتیامن يدر معمار رییبا تحول و تغ

تحول با پرداخت.  مینوشتار است که به آن خواه نیکشور کانادا مورد اهتمام ا يراهبرد  –یتیامن

 یبـه شـکل   یخصوص یتیامن يها شرکت ،یردولتیغ يها و رشد و نمو سازمان تیدر مفهوم امن

 نینو يدهایهمراه ساخت. تهد يا را با تحوالت گستره یتیو امن يمطالعات راهبرد هحوز ندهیفزا

  را هموار ساخت.  يراهبرد –یتیامن رانی حکمباب ورود گفتمان  ،يرمجازیو غ يمجاز

ـ  يا سامانه يبه بسترساز ،یغرب يتحوالت در کشور کانادا و اروپا نیا  رانـی  حکـم «نـام  ه ب

ـ تهد تیمـدیر در  يمحـور  منجر شد. کاهش گفتمان دولـت  »یتیامن بـازیگري  و  نینـو  يدهای

را  رانی حکمحکومت به  میاز پارادا رییتغ ،یردولتیغ گران کنشها و  از دولت دهیچیپ يها شبکه

ـ بـا ابطـال نظر   . بنـابراین، )Krahman, 2003: 5ساخته اسـت (  سریم  ،1موازنـه قـدرت   يهـا  هی

گرفتـه   ها به تحـوالت صـورت   هینظر نیا یگوئ و عدم پاسخ 3یتیو جوامع امن 2یتیامن يها میرژ

ـ یامن رانی حکمسامانه  ن،ینو يدهایسپتامبر با توجه به تهد ازدهمیپس از  مـورد   يبـرد راه –یت

مشترك فاقد  یتیامن میعنوان رژه ناتو ب، مثلبراي گرفت. قرار  تیگران حوزه امن توجه پژوهش

  است.  یانسان تیدر امن یکنون يدهایتهد ياز تسر يریو جلوگ يرگذاریتأث

                                                                                                              
1. Blance of Power 
2. Security Regime 
3. Security Communities 
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و  دیـ جد طیشـرا  خود را با ،یتیو امن ينتوانسته در حوزه راهبرد يادیسازمان تا حد ز نیا

فقدان  ،نیمنطبق کند. بنابرا یجرائم فرامل دیو تهد یخصوص یتیامن گران کنشمانند  ییها تیهو

ـ کانـادا و ا  یو پژوهش یها در مراکز علم سال يراهبرد –یتیامن رانی حکمسامانه  متحـده   االتی

  .)Branett, 1998: 29-32شد ( یتیامن یمیقد يها هیدر مقابل نظر سبمنا یلیبد

 سـامانه  گیـري  شـکل  ،ینظام ریبه غ ینظام داتیتحول از تهد یعنی ،»دیتهد«با تحول در مفهوم 

ـ امن ،یعبـارت  بهفت. یابه گسترش  رو يا هیرو یتیامن - يراهبرد رانی حکم مدیریتی از دولـت بـه    تی

 يهـا  هیـ سـاختار، منطبـق بـا نظر    نیـ موضع داد. ا رییتغ یرنظامیبه غ یجوامع و افراد و از امور نظام

کنند. حـوزه   یخالصه نم یگراها در امور نظام خالف واقع را بر داتیو کپنهاگ است که تهد يانتقاد

اکنون مواجه  ،یغرب يمتحده و کانادا) و اروپا االتی( ا یشمال يکایآمر يکشورها يو راهبرد تیامن

 و یطـ یمح سـت یمسـائل ز  سـم، یمهـاجرت، ترور  ،یحل منازعه، پناهندگ ،یجامعه مدن گران کنشبا 

   .)Litly, 2003: 29طلبد ( یمشخص را م ينوپا خود راهبرد داتیتهد نیاست. ا یتیهو داتیتهد

و شـناخت   یاز مشـکالت جهـان   یالملل بـر اسـاس رشـد آگـاه     نیدر جامعه ب رانی حکم

 مهاجرت و بـر  و یالملل نیب افتهی الملل، جرائم سازمان نیب سمیمانند ترور یتیامن نینو داتیتهد

 ت،یـ شـدن امن  یجهـان  ،ی). بـه عبـارت  Krahman, 2003: 11( اسـت  یالملل نیب يهمکاراساس 

اثـر   رو بر شیچرا که مشکالت پ ،طلبد یرا م شرفتهیپ جهانجهان سوم و  نیب یتعامالت جهان

  ها از جمله موارد ذیل هستند: برخی مؤلفه ازمندینو، ن داتیتهد

  کاربرد بهینه .1

  منافع و منابع عیتوز .2

  بر مبناي هنجارها يساز میتصم .3

  کاري تعامل و هم استیعمال سا .4

اشـاره دارد کـه در    ییندهایبه ساختار و فرآ یاز لحاظ مفهوم يراهبرد – یتیامن رانی حکم

 ياجـرا  نیهمچنـ  و یو همـاهنگ  يهمکار قیمنافع متقابل را از طر یو عموم یحوزه خصوص

  .)Krahman, 2003: 13کند. ( یم تأمین يمرکز تیآور در فقدان حاکم الزام يها استیس

همچـون   نینـو  دینوع تهد به دو چند مختصرهر یحیاست که اشاره تلو يادآوریخور  در

ـ یامن يمعمـار  ،»يبریسا« دیو تهد »یطیمح ستیز« داتیتهد ـ یامن رانـی  حکـم در سـامانه   یت  یت
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 رانـی  حکـم  يدر الگوهـا  دیـ دو نـوع تهد  نیـ دهـد. ا  یرا نشان مـ  دیتهد نیدر قبال ا يراهبرد

  مورد توجه است. بیشتر  یغرب يو اروپا اکاناد یتیامن –يراهبرد

  

  یطیمح ستیز دیتهد .1

مـدت و   کوتـاه  بیـ حفاظت از مردم در برابر تخر يتحت لوا 1یطیمح ستیز تیامن هدف

در  ياست. در کشورها ستیز طیساخته در قبال آن و زوال مح انسان داتیتهد عت،یبلندمدت طب

اسـت. در   یطـ یمح ستیز داتیتهد نیاز بزرگتر یکی زهیبه آب پاک یحال توسعه، نبود دسترس

 تیـ مسـائل امن  گـر یباشـد. از د  یعمده م داتیهوا از جمله تهد یآلودگ زین یصنعت يکشورها

  است.  يا گلخانه يگازها شیافزا لیازن به دل هیشدن ال شدن جهان و سوراخ گرم ،یطیمح ستیز

ـ یامن يهـا  گفتـه « تحت عنـوان  يا در مقاله مثال مک دونالد ،ارتباط نیهم در  راتییـ و تغ یت

 يدر بسـترها  رییهر تغ ياست و معنا 2یاجتماع يا برساخته تیمعتقد است امن »یطیمح ستیز

ـ بـراي  متفـاوت اسـت.    مختلف،  نامـروزه در گفتمـا   یبـه طـور واضـح    تیـ مفهـوم امن  ،لامث

 يبقـا  بـا  یطیمح ستیز یتیامن يها لیشود. تحل یم فیبستر خاص تعر لیبه دل یطیمح ستیز

براي دارد.  یپوشان ملت هم –و دولت  یارض تیمانند حفظ تمام یسنت داتیتهد یحت ایانسان 

ـ (کانـادا) و   یشـمال  يکایدر آمر نیزم شیگرما مثال،  ينـابود  ایـ  يناویاسـکاند  يکشـورها  ای

ـ از تهد تیآمازون به گفته پژوهشگران حوزه امن يها جنگل تـر   هـم خطرنـاك   ینیسـرزم  داتی

مکتـب   اتیباورانه به ادب تجربه اتیفراوان از ادب يا با فاصله یطیمح ستیگفتمان ز نیاند. ا شده

ـ ادب یو حتـ  يانگـار  کپنهاگ و سازه ـ   و سـاخته  یپسـاختارگرائ  اتی ـ تهد یشـدن ذهن در  دات،ی

  .),McDonald 6-5 :2013(است  کیموضوعات، نزد 3شدن یتیچهارچوب امن

کشـورها بـه سـمت     ن،ینو يوجود دیعنوان تهده شدن آن ب یتیو امن ریگفتمان فراگ نیبا ا

ـ یامن يبـا معمـار   ،یاند. به عبارت رفته یتیامن –يراهبرد رانی حکمسامانه  قیاز طر آنحل  در  یت

در خصــوص مقابلــه بــا فاجعــه  یجهــان یهنگــآ و هــم ياریــ هــم«در خصــوص  4وتویپســاک

                                                                                                              
1. Environmental Security 
2. Social construction 
3. Securitization 
4. Post Kyoto  



 99ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ...رانی راهبردي حکمتهدیدهاي نوین و گذار به 

بـا   اسـتمداران یو س یدولتـ ریغ يهـا  ها، سـازمان  دولت ،یجامعه مدن مشارکت ،»یطیمح ستیز

 رانـی  حکـم سـامانه   ازمندین انهیجو يهمکار استیس نیا کند. یم یالزامرا مبارزه  یقواعد اصول

   .)Koehene, 2007: 3است. ( یدولتریو غ یدولت گران کنش رندهیبرگاست که در يدیجد

سـامانه   یهمگـ  ،یو داخلـ  يا منطقه ،یالملل نیب يکار هم يها هیرو ،کنش و واکنش نیدر ا

  کنند.  یم لیرا تکم رانی حکم

  

  يبریسا دیتهد .2

از  یکـ ی يمعنـادار  وبـه طـور اخـص     نترنـت یر اعم و گسترش اطواطالعات به  يآور فن

بـر حـوزه    يا عمـده  ریثأتـ  يا نـده ید و به طـور فزا رون به شمار میشدن  یجهان جیرا يهایژگیو

 یرا بـه طـور اساسـ    ییهـا  و فرصت داتیتهد ،بزنگاه نیاند. ا جهان داشته يجوامع و کشورها

 يها و سازمان ها نقش شرکت ،يا ندهیانقالب اطالعات، به طور فزا ،. در مقابلکرده استخلق 

ـ افراد را گسترش داده و ا يا تجارت شبکه ،یاجتماع يها و جنبش یانتفاع ریغ  گـران  کـنش  نی

کـه  نیا يشوند. امروزه بـه جـا   یشناخته م یتیامننوین گران  هستند که بعنوان چالش یدولت ریغ

تواند به مثابه  یاطالعات م دیمطرح است و تهد یجامعه اطالعات تیمطرح باشد، امن یمل تیامن

  .)Rosena, 2002: 18شود ( یو در حال توسعه محسوب م شرفتهیجوامع پ دیتهد

کانـادا   کا،یمتحده در آمر االتیمانند ا ییکشورها ،تیتحوالت و تحول در مفهوم امن نیبا ا

هـا و   سـک یر نیتخمـ و  لیـ را در جهت کنتـرل، نظـارت و تحل   يافراد ن،یچ یو حت هیو روس

کشورها در مقابـل از دسـت    يبرا داتیتهد يکنند. فضا یاستخدام م يا جامعه شبکه داتیتهد

  مطرح شده است.  یالعاتدادن کنترل جامعه اط

 يمجـاز  يچرا که فضا آید، به شمار میجرائم  يفضا ،یستیترور يفضا در مقابل فضا نیا

ـ امن یآنهـا و حتـ   یمل تیامن هیعل دیتهد يها به فضا بدون کنترل دولت نترنتیا ـ  تی الملـل   نیب

ـ  نده،یآ سمیکانادا معتقد است ترور یمطالعات ملانجمن ارتباط،  نیشود. در هم یم لیتبد  شیپ

گفتمـان   يمتحده، ورا االتیدر ا یاست. حت بوردیبا ک دیتهد ،کننده باشددیاز آنکه با بمب تهد

 یسـت یخرابکاران ترو دیجد يویعنوان سناره ب  »کیپرل هاربر الکترون« از مفهوم دیتهد يفضا
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 یپـول فـراوان فـرد را خـال     يها حساب و آهن را متوقف خطوط راه هیتواند کل یکه م نترنتیا

و خطرات نوظهور در  دیتهد سم،یبه مثابه کنش ترور يحمالت مجاز نیکند. ا یکند، استفاده م

 شـود کـه   بنابراین، این سؤال مطرح می کشورها و جوامع شناخته شده است. يبرا تالیجیعصر د

ـ آ سـت؟ یچ گفتگـو  يمثل وبگاه و تاالرهـا  نینو نیآنال يها کشورها در قبال ظهور گروه استیس  ای

   د؟یوجود آه ب ینترنتیدهنده خدمات ا ارائه يها ها و شرکت دولت نیب یاجماع جهاننوعی  باید

 يجوزف نا د؟یوجود آه ب تالیجید رانی حکمتواند در چارچوب  یم یدفاع  –یتیراهبرد امن نیا

اطالعـات و مطالعـات    يآور در فـن  یو دولتـ  یدولتـ  ریغ گران کنشکثرت  ینوع ،برالیعنوان نوله ب

را شـناخت.   دیـ صـلح و تهد  يتـوان فضـا   یراهبرد مـ  نی. او معتقداست با اکند یرا مطرح م یتیامن

 یملـ  يو کشورها یجهان یالملل نیجامعه ب ،یدولت، جامعه مدن نیمتقابل ب یتیامن یوابستگ بنابراین،

 معتقدنـد  ياسـت. لرنـرو ولـر    يریـ گیقابـل پ  بریدر حوزه سا يراهبرد رانی حکمکنترل و  نهیدر زم

را  رانـی  حکـم کـرد و قاعـده    ياعتبار اطالعـات بسترسـاز   يرا برا یالملل نیب میرژ یتوان به نوع یم

ـ یاسـاس فهـم مشـترك،     بـر  یتیامن  –يراهبرد رانی حکم نیچن سیسأتساخت.  یعمل قواعـد   یعن

 Erikson andهـا باشـد (   تجـار و دولـت   يکـار  و هـم  یاساس کار جمعبر  دینجارها و اصول، باه

Giacomello, 2007: 13-17(. يمجـاز  يکه در فضـا  نینو داتیتهد بااز ابعاد مبارزه  یکی ،نیبنابرا 

در حـوزه   يراهبـرد  رانـی  حکـم ثر است، ؤم يراهبرد ازمندیشود و ن یم یواقع يساخته و وارد فضا

 میدر قبـال جـرا   یدولتریو غ یبخش دولت تعادل و مشارکت نهیخود زم رانی حکم نیا است. يبریسا

ـ یا افتهی سازمان ـ یامن يخرابکـار  ،ینترنت ـ اطالعـات و تهد  يفضـا  ر(هکرهـا) د  گرهـا  رخنـه  یت  داتی

  .)Erikson  and Giacomello, 2007: 137کند ( یم ایرا مه یستیترور

  

  راهبردي رانی حکمجمهوري اسالمی ایران و د. 

سـتی غربـی، معنـامحور    یامنیت در بافت اجتماعی ایرانیان بر خالف امنیت عینی و پوزیتیو

 انـد.  شده  یدهتهدیدات هویتی و فرهنگی در هم تناست. فهم تاریخی ایرانیان از امنیت اغلب با 

همگـی بـه نحـوي در     ،نگر مغوالن و تهدید هویتی عثمانیانراحمله اعراب به ایران، یورش وی

اجتماعی امنیـت  ثیر داشته است. ساخت أشدن چیستی امنیت و ناامنی در جامعه ایرانی ت ساخته

هـاي   هاي این سـرزمین از دیـن، فرهنـگ و ارزش    در ایران متناظر با برداشت مردم و حکومت
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رایج بوده و ادراك از تهدید ایرانیان که ترکیبی از عناصر سرزمینی و هویتی است، به ترتیب در 

ی و المللـ  سـازي امـور بـین    در سطح تصمیم شدن مفهوم امنیت نزد ما کمک کرده است. ساخته

و بر شده همچون ناتو رد  ،اي در دوره جمهوري اسالمی، ترتیبات عینی و غربی از امنیت منطقه

د. غالبا امنیـت در نـزد ایـران بـا     شو میکید أترتیبات شرقی از امنیت همچون پیمان شانگهاي ت

آسیایی از امنیت، ایـن   -شود. در نگاه شرقی سی شرقی تفسیر میوبرداشتی غیر غربی و در قام

حتـی   هـا و  غیر نظامی و با مسائلی همچـون دیـن، هنجـارو ارزش    برساخت اجتماعی، عمدتاً

گرایان غربـی همچـون پیتـر کاتزنشـتاین، ریچـارد       حتی غیرسنت ایدوئولوژي در ارتباط است.

احساسـی نادرسـت و غلـط از    «کننـد کـه ایـن موضـوع      اولمن و جان اریکسون، استدالل می

پوشی از تهدیدات غیرنظامی، ممکن است به همان انـدازه   با چشمکند که  ، را خلق می»واقعیت

هـاي مـادي بـه     آنهـا مقولـه امنیـت را از قابلیـت     ).Eriksson1, 2009: 29( تـر باشـد   خظرناك

  .هایی همچون فرهنگ و ایدوئولوژي گسترش دادند لفهؤم

- مرزهاي فرهنگیهاي سیاسی و سرحدات  اسالمی به پویش -ادارك از تهدید در نگاه ایرانی

تاریخی ایرانیان مرتبط شده است. این ادراکات اغلب به درك و معناي عینـی و ذهنـی امنیـت    

ولو اسـالم غیـر    ،اسالمی کمک کرده است. تهدیدات سرزمینی ایران از سوي دشمنان -ایرانی

  وده است.به تقویت ناامنی و امنیت نزد ایرنیان افز شیعی در قالب نمادها و تجاوزات مرزي غالباً

کند  استدالل می یملزجورج  .باشدنمادها  تأثیراتمشابه  تهدیدها نیز ممکن است تأثیرات 

ـ ا ریـ غ درکـه   گرد هم بیاورد مردمی را تواند منازعه میه وقوع ک  بـه ی ربطـ  چیهـ  صـورت  نی

ی خـارج  منازعـه  کـه  رسـد  یم جهینت نیا به گریدي ا مطالعه در کلوزر سیلوشتند. ندا گریکدی

که دخیل هستند: یکی این ریمتغ ر اینجا دود ه گفته وي،ب .شود ینم انسجامموجب افزایش  لزوماً

اي از همسانی و انسجام در گروه وجود داشـته باشـد و دیگـري     باید قبل از آغاز منازعه درجه

 اسـت  نیا این آثاری عموم هیفرضاز نظر کل گروه تهدید تلقی شود.  یخارج دیتهداینکه باید 

 سـکا یل رجوجـ شـود.   مـی  یداخلـ  اتحادو  انسجام موجب افزایش یخارج ات دیتهدوجود  که

بـراي اینکـه    اما، استي ضرور اتحادو  انسجامي برا یخارج دیتهد وجود کند که استدالل می

را مدیریت کند و همه اعضا در هـدایت آن   دیتهداین  باید اتحاد بتواند باشد درست این تلقی

  ).Stige, 2011: 17( نقش داشته باشند
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را ضـروري   و متناسبرانی متناظر حکم ،دینی خود -یت در قاموسی ایرانیاین تلقی از امن

نگاه  ،پسااستعماري است. به عبارتی ،دینی در قالب خارجی با این تفاسیر - سازد. امنیت ایرانی می

الملل از منظري پسااستعماري قابل بحث است. بحث  ایران به مقوله مطالعات امنیتی و روابط بین

نکه آنه  ،یابد هویت زیردست بدون مشکل قوام نمی اسپیواك در این مورد مورد تصدیق است که

 له این است کهأهاي سیاسی خود نیست، مس بخواهد بگوید سوژه زیردست قادر به بیان دغدغه

زیردستان مقوالت مفهومی را براي بیان خواست  جدا از گفتمان مسلطی که زبان و توان کامالً نمی

زیردسـت امکـان    سوژه زیردست اظهار نارضایتی یـا مقاومـت کـرد.   سازد، از طرف  فراهم می

نمونه آن هم خود گفتمان پسااستعمارگرایی  هاي بازنمایی مسلط را به خود دارد و تخصیص شیوه

  ).192 :1390، (مشیرزاده دهد ه زبان وشیوه مسلط را به خود تخصیص میاست ک

ایران خود را در قالب مفهوم فرودستان همچون فرهنگ هنـدي قـرار نـداده و نقـش      ،البته

اسـالمی   -ولی قرائت ایرانی ،گیرد اي فرض می تمدنی و فرهنگی خود را به مثابه قدرتی منطقه

نگـاه   گرایـی و اروپـاگرایی از امنیـت اسـت.     آمریکـایی خود متضمن نگاهی پسااستعماري بـه  

پسااستعماري از امنیت به نقـد اروپـامحوري پـس از جنـگ جهـانی دوم از مطالعـات امنیتـی        

هاي امنیت قدیم و مسائل امنیتـی جدیـد    امنیت امروزه متضمن تناقضات میان منطق پردازد. می

المللـی در   هاي بزرگ در سامانه بین درتمطالعات امنیتی با روابط میان  ق ،است. به طور سنتی

هـاي   کشـکمش الملل،  بـه طـور عمـده در قالـب      تاریخ روابط بین ،بنابراین ارتباط بوده است.

هاي قوي به روایت درآمـده اسـت.    هاي بزرگ و ظهور و افول دولت میان قدرت موفقیت آمیز

 پـردازد  الملـل مـی   روابـط بـین  این نگاه پسااستعماري از همین زاویه به نقد مطالعات امنیتـی و  

)Barkawi, 2006: 329.( 

ولی چون بـه   ،غربی استفاده کند راهبردي صرفاً رانی حکمتواند از  با این دیدگاه ایران نمی

تواند در کنار الگوي کانادایی از امنیت به  با اسالم معتقد است می تمدن جدیدپیوندي بودن  هم

دینی پـس از انقـالب    -امنیت مردمی ردي دست یابد.راهب رانی حکمهاي بومی خود از  روایت

تحت گفتمان انقالبی شکل گرفته است.  غالباً ،که متناظر با مقاومت هویتی و دینی ایرانیان بوده

که در قالب ایران پسا انقالبی در مقابل روایت دولتی  استامنیت مردمی روایتی دیگر از امنیت 

یرانیان به این ساخت از امنیت اجتماعی کمک کـرده  از امنیت عرضه شده است. فهم تاریخی ا
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روایتـی از امنیـت مردمـی     ،است. سامانه مقاومت  و نمادهاي دینی همچون عاشـورا و نـوروز  

را به هـم پیونـد زده و روایتـی دوگانـه از      سبک زندگی و امنیت اجتماعیبه نحوي که  ،است

پیوندي میان سیاست و مـردم در مقولـه امنیـت ارتبـاط      امنیت را به ارمغان آورده است. این هم

فهـم ایرانـی از    ،جامعه مدنی و امنیت در ایران پس از انقالب را تکوین کرده اسـت. همچنـین  

به طور فزاینـدهاي درك   ،نیته اسالمیپردازي از مدر شدن و مدرنیته و تالش براي مفهوم جهانی

گرفتن از الگوهاي بدیل امنیتی  بودن امنیت را تقویت کرده است. کمک پیوندي و برداشت از هم

از دیگر مسائل  ،هاي بومی از امنیت و ناامنی همچون الگوي حمکرانی راهبردي کانادا با روایت

ي فرهنگی ایرانیان و فهم تاریخی آنها ها عادت ،جدید مطالعات امنیتی در ایران است. در نتیجه

  راهبردي منجر شده است. رانی حکمکردن  به تعریف امنیت و ناامنی در جامعه ایران و پیاده

تواند در کنار الگوهاي کارآمد دیگر کشـورها، بـه تقویـت سـامانه      این الگوي راهبردي می

در  سبک زنـدگی امعه مدنی و محور نیست و ج دولت امنیت در ایران بینجامد. امنیتی که صرفاً

یا فرهنگ امنیت ملی ایران  فرهنگ امنیتی ،اند. البته ایران خود هم معرف و هم مقوم امنیت بوده

ایـن صـفات، مـدلوالت امنیتـی و      سـت و گرا مـدار و دیـن   محـور، هویـت   زیادي ارزش تا حد

  تواند نضج دهد. راهبردي کشور را می رانی حکم

  

 گیري نتیجه

ـ ا یاصل هدف امنیتـی   دیـدگاه حکمرانـی راهبـردي و جایگـاه آن در    بررسـی   نوشـتار،  نی

المللی  تواند در سطح بین حمکرانی راهبردي در ایران می ،در واقع. بود جمهوري اسالمی ایران

توجه به تحول در مفهوم  با پیوندي عرضه شود. پسااستعماري و در سطح داخلی به صورت هم

 ،یتیامن ییگرا همچون واقع ،محور دولت یسنت يها هینظر يمدناکارا و داتیتهد تیو ماه تیامن

 دوچنـدان شـده اسـت.    یتیخر امنأبه راهکارها و نظرات مت يو راهبرد دیجد يها پژوهش ازین

 یدر پ ،يانگار سازهو  يهمچون مکتب کپنهاگ، انتقاد يانتقاد يها هیبر نظر هینوشتار با تک نیا

ـ با دولت از  یتیامن يها شرکت انیتعامل م است. يراهبرد رانی حکم يارائه الگو طـرف و   کی

کشور  يطبق الگو نینو یتیسامانه امن نیمهم ا يایاز زوا ،گریاز طرف د یمشارکت جامعه مدن

و چـه در سـطح    یچـه در سـطح داخلـ    تیـ دولت تنها مرجع امن ،گرید یکاناداست. به عبارت
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 سـم، یترور لیقب سپتامبر از ازدهمیپس از  نینو داتیبا توجه به تهد بنابراین، .ستین یالملل نیب

ثر ؤفاقد راهکار مـ  یسنت يکردهایرو ره،یو غ یطیمح ستیز دیتهد ،يبریسا داتیگسترش تهد

 ينگـاه حـداکثر   با توجه به خصلت متکثر خود و يراهبرد رانی حکم مهار آن هستند. نهیدر زم

مدرن  داتیمبارزه با تهد يدورنما میمناسب جهت ترس يتواند الگو یم یبه اصالت چندنگرش

  مدرن باشد. و پست

فهم تاریخی ایرانیان به این ساخت از امنیت اجتماعی کمک کرده است. سـامانه مقاومـت   

سـبک  به نحوي کـه   ،روایتی از امنیت مردمی است ،و نمادهاي دینی همچون عاشورا و نوروز

سیاست را به هم پیوند زده و روایتی دوگانه از امنیت را به ارمغان آورده اسـت. ایـن    زندگی و

ارتباط جامعه مـدنی و امنیـت در ایـران پـس     یان سیاست و مردم در مقوله امنیت، پیوندي م هم

شدن و مدرنیته و تـالش بـراي    فهم ایرانی از جهانی ،از انقالب را تکوین کرده است. همچنین

بـودن امنیـت    پیونـدي  اي درك و برداشت از هم از مدرنیته اسالمی به طور فزاینده پردازي مفهوم

  را تقویت کرده است.

هـاي ایـن    ساخت اجتماعی امنیت در ایران متناظر با برداشت مردم و حکومـت  ،در نهایت

سرزمین از دین، فرهنگ و ارزشهاي رایج بوده و ادراك از تهدید ایرانیان که ترکیبی از عناصـر  

الگـوي   شدن مفهوم امنیت نزد ما انجامیده اسـت.  ساخته بهرزمینی و هویتی است، به ترتیب س

 ،پسااسـتعماري و در سـطح داخلـی    ،المللی کشور نیز از همین رویکرد در سطح بین رانی حکم

  پیوندي است. هم
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