الگوی مردمساالری دینی و امنیت ملی
تاریخ پذیرش4131/5/93 :

تاریخ دریافت4131/1/41 :

*1

علی کریمی مله

چکیده
امنتات م ا را سان ت ت تا

نوشته حاضر ،نسبت الگوی مردمساارری دینا

م کند .به فهم این نسبت از د زا یه ر یکردی عم کردی نگریسته شده اسات .باا
بهرهگتری از گزارههای نظریاههاای امنتات م ا گساترده چندبعادی کاه در ارای
امنتتپژ هان مکتب کپنهاگ تب ور یافته باا کاربسات ر ش ت تا م تاوای کت ا
ساند چشاماناداز جمهاوری اسایم  ،ر یکارد امنتات م ا الگاوی

قانون اساس
مردمسارری دین

اکا ی سازگاری ان با ر یکرد گسترده امنتت م

استنتاج شاد.

از زا یه عم کردی ،با است اده از ر ش ت ت ثانویه ،به رغام جاود نطااو قاو
شاخص هاای امنتات جامعاهای ،اجتمااع

در

انساان  ،باه گاواه دادههاای امااری،

کاست های م سوسا در ابعااد زیساتم تطا  ،اقتصاادی در زمتناه اساتبهاای
اجتماع مشاهده م شود که دارای پتامدهای سوء امنتت ارزیاب ما شاوند .نگاشاته
برای ترمتم کاست ها اجتناب از بر ز رخادادهای ضاد امنتتا باه م هاوم گساترده،
طراحا ستاسااتگااذاریهااا بااا پتوساات امنتاات م ا
امنتتسن

 ،جامعه م ورنمودن امنتت مراعاا

م تط رقابت

پراشوب منططهای جهان

پایت پژ هت امنتتسن

الزاماا

ردااد عم کردهااا از زا یااه
زیسات امان ایمان در

سران ام ،ر زامد کاراکردن نهادهاای

را نتت هگتری پتشنهاد نموده است.

کلیدواژهها :مردمسارری دین  ،دموکراس  ،جمهوری اسیم ایران ،امنتت م  ،امنتت چندبعدی
* دانشتار گر ه ع وم دانشگاه مازندران
فص نامه مطالعا
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مقدمه
الگوی حکومت مردمسارری دین  4به مثابه بادی

ناوین در سانخهاای حکوماتداری سانت

س طان در جهان اسیم لتبرال-سکورر در جهاان غارب ،در چناد دهاه اختار ارد قاامو
دانت ستاس شده مدعاهای برای برخورداری از قاب تت توانمندی در خصوص مادیریت
زیست عموم مردم عرضاه کارده اسات .ایان الگاوی حکوماتداری مبتنا بار گازارههاای
هست شناسانه ،معرفتشناسانه انسانشناساانه یاژه خاود ،هام از مؤل اههاای مادرن یعنا
استواری حکومت بر ارا افکار مردم در سطوح مخت ف تصمتمگتری بهاره ما بارد از ایان
زا یه با حکومتهای مردمسارر شباهت یافته از اشکال گوناگون حکومتهای سانت
مردمسارر مانند رژیمهای س طان مور ث  ،شخص

غتار

اقتدارگرا فاد ه م گترد هم باا عادم

ابتنای درف پایههای مشر عتت خود بر مطبولتت مردم ،ب کاه مطتدسااختن ان باه اماوزههاای
حتان

دین  ،مرز ممتزی با حکومتهای لتبرال -دموکراس معهود غربا ترساتم ما کناد.

نکته حائز توجه این است که چنتن مرزبندیای اجد ابعاد نظری انتزاع درف نتست ،ب که
در عم م تط امنتت

یژهای م افریند که بر کارکردهای بعدی نظام ستاس مبتن بار الگاوی

مردمسارری دین تأثتر زیادی م گذارد.
از سوی دیگر ،ساختیااب هار نظاام ستاسا

الگاوی حکاومت باا موضاوح حتاات

ا لویتدار امنتت امنتت م  9به مثابه م هوم چندبعدی ،دیرینه ،ساتال تغتترپاذیر نسابت
م یابد این موضوح را مست زم غور مطالعاه ما ساازد کاه ر یکارد امنتتا ان الگاو تااب
کدامیک از ر یکردهای م د د تکبعدی نظام م ور یا گسترده چندبعدی است از چاه
شتوههای برای تأمتن بنتادیترین دغدغه کار یژه نظام ستاس  ،یعنا امنتات م ا اسات اده
م کند .به عی ه ،گذشته از زا یه ر یکردی ،توجه به نتایج امنتت ستاستهاای نظاام ستاسا
منادی مردمسارری دین نتز برای سن ت متزان امنتتزای ان اهمتات فارا ان دارد بررسا
عم کاارد نظااام ستاس ا مبتن ا باار الگااوی مااردمسااارری دین ا
عم تات ساختن منویا

متاازان تااوانمناادی ان در

اموزههای ان الگو موضوعتت پتدا م کند .با توجه به این میحظا ،
1. theocratic democracy
2. national security
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پرست اد

نوشته حاضر این است که الگوی مردمسارری دین چه نسابت باا امنتات م ا

برقرار م کند کدام ر یکرد کیستک یا نرمافازاری در ان از برجساتگ بتشاتری برخاوردار
است؟ به عی ه ،ت ربه عم

ستاستگذارانه تنها منادی این الگوی حکومتداری در جهاان

یعن جمهوری اسیم ایران چه نتای

را نشان م دهد این نتایج چه الزاما

درلتهاای

ستاستگذارانهای پتشار ی ما م نهد؟ در پاسخ به پرستهاای نوشاته ،ایان گازاره باه منزلاه
فرضته قاب تطریر است که ر یکرد امنتت الگوی مردمساارری دینا باا برداشات گساترده یاا
چندبعدی سازگاری دارد از نظر عم کردی به رغم شاخصهای مثبت در برخ از زمتناههاا،
کاست های قاب میحظهای در برخ شاخصهای کاین حکامر ایا را نشاان ما دهاد کاه
استبهای جدی برای امنتت م

جمهوری اسیم ایران به دنبال دارد .برای بررس فرضته

گردا ری داده های رزم از ر یکرد تودت  -ت ت ا
اساس

ر ش ت تا م تاوای کت ا قاانون

سند چشمانداز  4141جمهوری اسیم ایران مد نظر قرار م گترد برای پاساخ باه

پرست د م ت طتق گردا ری دادههای رزم از مناب معتبار امااری داخ ا

باتنالم ا  ،از

ر ش ت ت ثانویه است اده م شود.

الف .ادبیات تحقیق
مر ر ادبتا

منتشره درباره الگوی مردمسارری دین

نوظهوربودن این م هوم در قامو

امنتات م ا نشاان ما دهاد باه دلتا

ستاستشناس  ،نسبتسن

در مظان توجه م ططتن قرار نگرفته ادبتا

بتن د متغتار یادشاده چنادان

ت طتق در این حوزه چندان پرشمار نتست .با این

حال ،چند دسته اثار حائز اهمتت به نظر م رساند .دساته نخسات از اثاار ،منااب عماوم در
خصوص امنتت م

است که در سرلوحه ان کتاب «مردم ،د لتها هارا » (باوزان)4131 ،

قرار دارد .بوزان در ر یکرد نوین خود بوزان ،سنتهای فکری سنت در باب امنتت را نطد از
طریق قائ شدن شأن امنتت برای موضوعا

فرهنگ  ،اجتماع  ،زیستم تط

مناب در کنار

عوام نظام بوزان ،توسعه م هوم امنتت را پایهریزی م کند .کتابهای «چارچوب تازه برای
ت ت امنتت» (بوزان ،یور
«امنتت م

ی د« ،)4136 ،مطالعا

امنتت نوین» (تریف دیگران،)4131 ،

در جهان سوم» (ازر مون« )4113 ،امنتت بتنالم » ( شاتهان ،)4133 ،همگا
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با نگاه مشابه ،به ت ت امنتت در ر یکرد مدرن پرداختهاند که الهامبخت چاارچوب نظاری
این نوشته اق شده است.
دسته دیگر از مناب به تبتتن مؤل ههای الگوی مردمسارری دین
الگوهای مردمسارر اختصاص دارد که مطاله «مردمسارری دین

جوه تمایز ان باا ساایر
نسبت ان با توساعه ستاسا

در جمهوری اسیم ایران» (داراب « ،)4134 ،نظریه انتطادی نو ،نظام دموکراتتاک مشاورت
الگوی مردمسارری دین » (متراحمدی« )4136 ،ماردمساارری دینا

مساه ه مشار عتت»

(حائری ،)4131 ،مهمترین مناب قاب ذکر در این زمتنه به شمار م ر ناد کاه هماانگوناه کاه
اقتضای عنا ین انها بوده ،بتشتر در ددد ایضاح م هوم مردمسارری دین
متغترهای مانند توسعه ستاس  ،دموکراس مشورت
این الگوی حکومت با امنتت م

نسبتسن

ان باا

مشر عتت ا لته یا ثانویاه باوده رابطاه

را در دستور بررس خود نداشتهاند.

دسته سوم از مناب که قرابت بتشتری با موضوح این نگاشته دارد ،کمشمارترین ادبتا

را به

خود اختصاص م دهد .در این متان ،مطاله «امنتت انسان در قانون اساس جمهاوری اسایم
ایران» ،از نزدیکترین مهمترین انها باه شامار ما ر د .نویسانده در ایان اثار باا اساتناد باه
متأخرترین ر یکرد به موضوح امنتت م

که همانا امنتت انسان است ،به بازکا ی این م هاوم

در قانون اساس جمهوری اسیم ایاران ما پاردازد مؤل اههاای ان را در اداول فصاول
مخت ف ان برم شمارد بدین نتت ه م رسد که به رغم نوبودگ م هوم امنتت انساان  ،ابعااد
گوناگون ان مورد توجه قانونگذار اساس جمهوری اسیم ایران قرار گرفته است (پورساعتد،
 .)4131مطاله دیگر« ،بازخوان الزاما

امنتت سند چشمانداز جمهوری اسایم ایاران در افاق

4141؛ ر یکردی چندجانبه» به ق م افتخاری همکاران است که در ان نه الگوی مردمسارری
دین  ،ب که خود سند از منظر ابعاد چندگانه امنتت م
همکاران .)4134 ،چنانکه از مر ر اجمال ادبتا
هم فطط از بعد ت ت

ت زیه ت ت شده است (افتخااری

پژ هت پتداست ،تعاداد انادک از منااب ان

به شناساای عنادار ابعااد امنتات م ا در متاون حطاوق

رسام

جمهوری اسیم ایران پرداختهاند نتایج ابعاد ستاستگذارانه ان را نکا یدهاند .بداعت این
نوشته در همتن نکته اختر ت تق ر یکرد عم کرد الگوی مردمسارری دین در قبال مطولاه
امنتت م

استخراج درلتهای ستاستگذارانه ایندهم ور ان نه ته است.
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ب .مفهومشناسی مردمساالری دینی
عبار

«مردمسارری دین » مرکب از د

اژه «مردمسارری» «دین » ،مبتن حاکمتات ماردم

نطت انان در ستاست جامعه اسات کاه قتاد دینا باه مشار عتت حکومات در چاارچوب
نظام اعتطادی اسیم اشعار دارد .الگوی حکومت «مردمساارری دینا » نظاام

با رهای دین

استوار بر د پایه اساس است :از سوی م توای ان منبعث از تعالتم دین
است از سوی دیگر ،عتنتتبخشتدن به اموزههای حتان در حتا

اموزههای حتان

ستاس  -اجتماع ماردم

را از رهگذر خواست اراده مردم دنبال م کند (داراب  .)14 :4134 ،به بتان دیگر ،مردمسارری
دین به عنوان فهم خاص از الگوی عام مردمسارری ،م صول تأمی
سنت فکری دین
ستاست عم

مواجهه هوشمندانه

اق بتنانه با اقتضائا

نظری دانت راناه در

عصر جدید است که با قواعاد

امتخته شده ،جامه نظام ستاس را بر تن کرده ماباهازای عتنا خاارج یافتاه

است .این الگوی حکومت بنمایه مردمسارری یا دموکراس که همانا ابتنای تصمتمگتریها بار
سرنوشت اراده مردم است را به رسامتت ما شناساد ،اماا ان را باه م وریات مرجعتات
اموزههای دین به عنوان منب اد

معرفتشناس مطتد م کند .پس ،مردمسارری دین هماناا

به رسمتت شناختهشدن مرجعتت دین در م هوم جوهری دموکراس است .این الگو با پاذیرش
اعتبار مرجعتت دین ،حکومت مردم به عنوان م هوم جوهری دموکراس را با مراجعه به دیان
اموزههای دین تبتتن توضتح م دهد (متراحمدی.)941-943 :4136 ،
الگوی ماردمساارری دینا ادا خاودگردان دموکراتتاک شاهر ندان را باه مثاباه حطاو
شهر ندی در حوزه عموم به رسمتت م شناسد .پس نوع حکومت متک بر خواسات ارای
مردم در چارچوب قوانتن مطررا

دین است که همزمان مستند به رکن الها

رکان انساان

است اجرا ت طق اموزههای اله را از م رای اراده مردم تعطتب م کند« .مردمسارری دینا »
از حتث نظری بر حق حاکمتت اله بنا شده نظام قانونگاذاری ان بار اساا

شاریعت دینا

استوار است از نظر عم  ،اعتبار حاکمتت مردم را در چارچوب قانون اله ما داناد .خیداه،
سامان نظری این الگو به دورت م هومپردازی شده که اراده ماردم در طاول اراده الها

ناه در

عرض ان قرار م گترد ،به گوناهای کاه در ایان ساامانه نظاری ،حاکمتات شاریعت اسامان باا
مشارکت نظار

فعال مردم نه از موض جانشتن  ،ب که از زا یه همنشتن قاب فهم م شود.
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ج .چارچوب نظری :امنیت ملی چندبعدی و گسترده
این ت طتق از ر یکرد امنتت م

مدرن گسترده ،م هام از اماوزههاای مکتاب کپنهااگ بهاره

م برد که معتطد است امنتت ابعاد چندگانه متعدد دارد فطط شام
م تط کنتگران خارج نتست ،ب که ابعاد داخ
فهم از امنتت م
نظری عم

بعاد نظاام براماده از

جامعهای را نتز در بر ما گتارد .چناتن
چناد دهاه اختار در سااحتهاای

قدمت زیادی ندارد متأثر از ت ور

مربوو به امنتت سر برا رده به تب خصتصاه زماانمنادی زمتناهپر ردگا

امنتت دگردیس م هوم در طول زمان ،از نظر افط
افط  ،برداشت امنتت غربم

ور1

4

عمودی 9توسعه یافته اسات .از نظار

در نتت ه ناتوان از کاربست در م تط امنتتا جهاان ساوم

مورد نطد قرار گرفت از نظر عمودی نتز عوام

مث ت ور

ساختاری جهان ،تکثتار تعاداد

کشورهای مستط جهان سوم ر بهر شدن انان با مشاکی

پتچتادگ هاای یاژه امنتتا ،

ابستگ متطاب فزاینده کشورها در نتت ه ،گسترش مسائ

جهان  ،باعث توسعه

م هوم امنتت متمایز از ر یکرد سنت تط ت

گرا1

مشکی

نظام م ورشد.

به عبارت  ،در ر یکردی تکام  ،فهم امنتت در گام نخسات بیفادا ه بعاد از جناا جهاان
د م بر برداشت کامیً سنت  ،اق گرایاناه د لاتم اور اساتوار باود ،اماا بعاد از چناد دهاه باا
نمایانشدن تدری

کاست های نظری عم

برداشت کیستک باا اغااز دهاه .4364م ،در کناار

بعد نظام  ،ابعاد اقتصادی کارامدی حکومت پدیدههای فساد ناکارامدی ستاسا
به عنوان موضوعات

اقتصاادی

اجد ابعااد امنتتا شاناخته شادند .از ایان مططا  ،موضاوح توساعه از چناان

برجستگ برخوردار شد که حت برخ مانند مک نامارا از ایده امنتت مترادف باا توساعه ساخن باه
متان ا ردند که به نوبه خاود بااب تاازهای در خصاوص مساائ امنتتا فارار ی امنتاتپژ هاان
ستاستگذاران امنتت گشود .از ان پس ،تهدیدهای امنتت فطط در تهدیدا نظام
خارج من صر نشد ،ب که در کنار ان ،تهدیدهای ستاس

ان هام از ناوح

اقتصادی که اغ اب از ساوی نتر هاای

1. horizontal
2. vertical
3. Copenhagen school
4. west-centered
5. reductionism
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داخ  ،مشر عتت کارامدی نظامها را نشانه م گرفتند اجد دبغه تهدیدزای ق ماداد شادند .باه
موازا گذشت زمان ،لز م بازاندیش در پارادایم سنت در مظان ت ت امنتتاندیشان قارار گرفات،
به گونهای که ماندل تغتترا عصر جدید را مهم ،اساسا

گساترده دانسات کاه ضار ر شادید

ارزیاب الگوهای در حال ظهور ارائه افکار جدید را گوشزد م کند ،چون به باا ر ی ،بساتاری از
مطالعا

نظریه پردازی های د ران جنا سرد اکنون ب معن  ،فاقد کارای  ،کوتهبتنانه ،عطبماناده

حت نامربوو به نظر م رسند (ماندل.)43-46 :4111 ،
بدین ترتتب ،در تادا م ر ناد تکاام

مطالعاا

امنتتا در دهاه .4334م ،ظهاور مکتاب

کپنهاگ 4به پتتگام بوزان همکارانت موجب گسترش بتشتر ابعاد امنتت گردیاد .شاارحان
این مکتب به دراحت بر این با ر بودناد کاه م هاوم امنتات نبایاد فطاط باه حاوزه مساائ
تهدیدهای نظام م د د شود ،ب که با برداشت عاامتار ،در حاوزههاای اقتصاادی ،اجتمااع ،
ستاس

زیستم تط نتاز قاب تات کااربرد دارد (شاتهان 61 :4133 ،هاور -444 :4131 ،

 .)441در همتن راستا ،بوزان امنتت اجتماعا
اقتصادی ،اجتماع
تمامتت ارض

انسان را در پنج بخت عمده نظاام  ،ستاسا ،

زیستم تط دستهبندی کرد (بوزان )11 :4113 ،در کنار ارزش ح ا
بطای نظام ستاس حاکم (بعد نظام ) ،ارزشهای دیگری نظتر ای ااد شارایط

رزم برای رفاه اقتصادی عدالت اجتماع (بعد اقتصادی) ،مردمسارری چارخت قادر
حطو
امنتت م

ازادی شهر ندان (بعد ستاس ) نتز در قالب ارزشهای م ا باه توساعه دامناه ابعااد
ان امتدند (در یش .)64 :4133 ،

متأخرترین مرح ه تکام مطالعا امنتت
«امنتت انسان » 9از ناحته سازمان م

مت د مت

ا ج تنوحبخش باه ابعااد امنتات باا ارائاه م هاوم
شاد .در ایان ساند ،امنتات انساان

تعریف م شود که در ان مردم از قتد بندها فشارهای ر ح
م شود ،ازاد رها شوند از تهدیدا
برهم خوردن ناگهان

ضاعتت

ر ان کاه ماان رشاد انساان

مزمن دیرپا چون گرسانگ  ،بتمااری سارکوب از

زیانا ر الگوهای ر زمره زندگ در امان باشند (شتهان914-9 :4133 ،

.)Bilgin, 2003: 204
1. Copenhagen school
2. human security
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در این برنامه ،با م وریت سه یژگ رهای از نتااز ،رهاای از تار

کرامات انساان ،

هدف امنتت انسان ح اظت از هسته حتات زندگ همه انسانها در برابار تهدیادا
حاد معرف م شود ،به گونهای که با رضایت کرامت ب ندمد
انسان از طریق شناسای تهدیدا
تخ تف تسکتن مخاطرا

شای

شاای

انسان ساازگار باشاد .امنتات

حاد ،پتتگتری از مخاطرات که هنوز رخ ندادهاند،

به قوح پتوسته همراه با دادما

م اد د

اکنشا باه منظاور

ح اظت از شأن کرامت انسان قربانتاان بازمانادگان از بییاا تاأمتن معااش انهاا تاأمتن
م شود (پورسعتد.)511 -513 :4131 ،
چنانکه از تعاریف امنتت انسان برم اید ،شارحان این نوح امنتت با فراتاررفتن از تعریاف
مضتق 4توسعهگرای اقتصادی ،در ددد برامدند شکوفای کام

همهجانبه انساان را ماد نظار

قرار دهند با م ور قراردادن نتازها ،ارز ها توانمندیهای انسان در فرایند توسعه ،ن
گونه تبعتض را مورد تأکتد قرار داده خطرا

هار

امنتت انسان را در سه دساته الاف -خطارا

معطوف به توسعهنتافتگ که موجب تشدید تهدید ع ته خوشبخت انسانهاا بهداشات افاراد
است رف انها به رهای انسانها از نتاز م ان امد ،ب -منازعا

نطاض حطاو انساان

درگتریها که باعث به خطر افتادن جان انسانها م شوند دفا انهاا باعاث رهاای از تار
بییای طبتع که به رهای انسان از تأثترا

م گردد ج -مخاطرا

مخاطرا

م ان اماد،

تطستمبندی کردند .بدیه است امنتت انسان هماراه تاأمتن نتازهاای ضار ری در پا تاأمتن
حطو بنتادین است که به مردم اجازه م دهد با ح

شأن کرامت انسان خود زندگ کنند

(یزدان فام.)63-66 :4134 ،
طبق تعاریف متأخر ،ابعاد ه تگانه امنتت انسان عبارتند از امنتت اقتصادی ،امنتت غذای ،
امنتت بهداشت سیمت ،امنتت زیست م تط  ،امنتات شخصا  ،امنتات اجتمااع

امنتات

ستاس  .امنتت انسان در م هوم رهای از نتاز ماهتت اقتصادی دارد فطر بتکااری در مرکاز
ان قرار م گترد .این معض  ،عمدتاً موجب تنتهای ستاس
م

خشاونتهاای قاوم در ابعااد

 ،م  ،منططهای حت جهان م شود .اغ ب سوء تغذیه نبود دسترس کاف باه دار ،

اب سالم دیگر م ز ما

مراقبتهای بهداشات  ،امنتات سایمت را تهدیاد ما کناد .امنتات
1. limited
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شخص شام ح اظت از مردم در برابر خشونتهای فتزیک (چه از سوی د لت حاکم چاه
از سوی کشورهای خارج ) ،افراد خشونتگرا عوام فر م  ،ت ا ز جنس یا سوء است اده
نتز ناظر بر ح اظت از مردم در برابر ر اباط

از سالمندان است .امنتت اجتماح یا جامعه م

ارزشهای سنت زیانا ر خشونتهای فرقهای قوم است (پورسعتد.)559 -554 :4131 ،
امنتت اجتماع  4در بازتوجه امنتتاندیشان به قاب تت ح
تکام الگوهای سنت زبان ،فرهنا ،مذهب هویت م
در مؤل ههای هویت خود احسا

شرایط قاب پذیرش داخ ا بارای
رسوم

ضعتت که جوام تهدیادی

کنند ،تعریف گردید (موتتمر .)133 :4134 ،باوزان

یاور باا

طرح امنتت اجتماع یا جامعهای ،موضوح ان را پاسداری از هویات دانساتهاناد (نویادنتا:4135 ،
 ،)64بدین توضتح که اگر نتر های اجتماع مانند گر ههاا ،طبطاا
هست خود را ح

اداناف بتوانناد هویات

کنند بد ن تعدی به ساایر هویاتهاا باه خاودابرازی بپردازناد ،اعتمااد

اطمتنان در نتت ه امنتت اجتماع حاد شده است (نصاری.)Roe, 2005: 3-4 141 :4131 ،
به گ ته بوزان ،مهمتر از تر های سنت  ،پتدایت ناامن نوین جامعاهای اسات ایان جامعاههاا
هستند که در معرض ع

عوام اد

اق شدهاند .از هماتن ر  ،موضاوح هویات باه

ناامن

مهمترین البته ،مناقشهبرانگتزترین عنادر مباحثا

معادر درباره ماهتت امنتت اینده مطالعا

امنتت تبدی شده است ( .)Williams, 1998: 204با عنایت به اهمتت ایان بعاد نوظهاور امنتات،
بوزان همکاران ،امنتت جامعهای را بدین شرح تعریف کردهاند« :م هوم سازمانبخات اجتمااع
هویت است ناامن جامعهای زمان

جود دارد که همبودهای از هر نوح ،ت ول احتماال را باه

عنوان تهدیدی برای بطای خود به عنوان همبود تعریف کنند ».طبق تعریف ،امنتت جامعهای نااظر
بر گر ههای هویت بزرگ است .این م هوم را م توان به منزله امنتت هویت 9هم گرفات .امنتات
جامعهای بر جم ها هویت انها اقداما
است (بوزان ،یور،

اتخاذشده برای دفاح از این گوناه هویات «ماا» نااظر

ی د.)431-431 :4136 ،

به عطتده بوزان ،امنتت ستاس باه ثباا

ساازمانهاا ،د لاتهاا ،نظاامهاای حکامرانا

ایدئولوژی های مشر عتتبخت ،بازم گردد تهدیدهای جودی ان بر حسب اد سازنده
1. societal security
2. identity security
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اساس این بخت ،یعن حاکمتت گاه نتز ایدئولوژی د لت تعریف م شاود .امنتات ستاسا
ناظر بر ثبا

سازمان نظمهای اجتماع است .گوهر بخت ستاس را تهدیدهای مطارح بارای

حاکمتت د لت تشکت م دهد .تهدیدهای ستاس ثبا

سازمان د لت را هدف م گترند .این

تهدیاادها گوناااگونانااد از ت اات فشااار گذاشااتن حکوماات تااا براناادازی ان ،داماانزدن بااه
جدای ط ب

از هم گستخته کردن کالبد ستاس د لت به قصد تضعتف ان را در بر م گتارد.

اماج معمول تهدیدهای ستاس اندیشه د لت ،به یژه هویت م
نهادهای ت

ایدئولوژی سازمانبخت

بخت ان م باشند نوعاً به اعطا یا دریغداشتن شناسای  ،پشتتبان یا مشر عتت

بازم گردند .این گونه تهدیدها ممکن است متوجه ساختار موجاود حکومات (باا زیار ساهوال
بردن ایدئولوژی مشر عتتبخت ان) ،یکپارچگ سرزمتن د لت (با تشویق جادای گزیادن از
هویت د لت ) یا موجودیت خود د لت (با تردیدکردن در حق د لت برای خودمختاری) باشاد
(بوزان ،یور

ای د.)993-945 :4136 ،

بنابراین ،چنانکه پتداست امنتت در معنای کنون خود از جامعتت گستردگ برخوردار
با امنتت پایدار مترادف شده که بر موضوعا
بالندهسازی ابراز هویت خود ،شتوه توزی ثر

امنتت اجتمااع  ،تاوانمنادی شاهر ندان بارای
قدر

به جاای تولتاد انباوه ان ح ا

حطو نس های ات که همه را م توان در ذی امنتت انسان خیده کرد ،تأکتد دارد (نصری،
 )143 :4131با توجه به چنتن درکا از امنتات م ا اسات کاه ازر ماون بار مؤل اههاای
مشر عتت ،یکپارچگ

توانای ستاستسازی ،به مثابه اجزای م تد تشاکت دهناده نارمافازار

مدیریت امنتت تأکتد کردند (ازر مون.)491-441 :4113 ،
جم بندی اینکه ،بر خیف ر یکرد کیستک ،در برداشت گساترده چندبعادی از امنتات
م  ،ضمن توجه به بعد نظام  ،بر نطت عوام داخ  ،شام عوام اقتصادی ،زیستم تطا ،
ع م دانای  ،کارامدی توان ستاستسازی ،ر ابط د لت م ت (مشر عتت ستاس ) ،تاوان
یکپارچه سازی (م تسازی) 4تأکتد م شود .در این ر یکرد ،خاستگاه تهدیادهای امنتات م ا
اغ ب داخ

است .گرچه در نزابودن تهدیدها هاتچگااه باه معنا نادیادهانگااری تهدیادا

1. nation building
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خارج نتست ،ب که بدین م هوم است که تهدیدها چندبعدی4هساتند .باه عای ه ،تهدیادهای
امنتت فطط با سختافزار نظام قاب دف نتست ،ب که به تناسب نوح ماهتت انهاا ،راهبردهاا،
ساز کارها ابزارهاای یاژهای ما ط باد (کریما م اه باباای  .)441-441 :4134 ،چناتن
برداشت سازگار با ایده امنتت نرم 9است که اختراً به قامو
امنتت نرم ناظر به شرایط است که از جواما
گونهای مییم (ارام) نام مو
مناب قدر

مطالعا

امنتت افز ده شده است.

د لاتهاا در برابار دادما

خطارا

باه

(بد ن ج ب توجه) حراست م کند .این امنتت که متکا بار

نرم ،یعنا فرهناا ارزشهاسات از شاتوههاای ناام مو  ،مساالمتامتاز

کیمم ور بهره م برد ،بر مکانتسم متطاعدکردن اساتوار اسات باه منزلاه رضاایت جامعاه
مشر عتت د لت بد ن کاربرد خشونت اجبار است (پورسعتد.)414 -413 :4133 ،

د .امنیت ملی در الگوی مردمساالری دینی
پتت از شناخت جایگاه امنتت م

در الگوی مردمسارری دین  ،عنایت به نکتهای درباره شتوه

ت زیه ت ت موضوح رزم به نظر م رسد ان اینکه ،به منظور فهام نسابت امنتات م ا
الگوی مردمسارری دین  ،د شتوه متصور است :در ر ش نخست ،ر یکرد 1امنتتا ایان الگاو
در گ تههای رهبران نخبگان نظام ستاس برامده از این الگوی حکومت جست و م شود .باه
عی ه ،ت ت م توای اسناد فرادست مانند سند چشماناداز یاا برناماههاای توساعه از هماه
مهمتر ،قانون اساس به عنوان جام ترین بنتادیترین متثا م

نتز م تواند ما را به فهم ایان

ر یکرد نائ گرداند .در این پژ هت ،ر یکرد امنتت قانون اساس جمهاوری اسایم ایاران
سند چشمانداز به اختصار مورد توجه قرار م گترد تا هم نگاه بنتاانگاذاران قاانون اساسا در
گذشته همافق حرکت نظام در اینده معتن شود .در ر ش د م ،درف نظر از نگاه ر یکردی،
از زا یه عم کردی 1به نتایج ستاستگذارانه برنامهها اقداما
ت طق شاخصهای امنتت گسترده نگریسته

نظام ماردمساارر دینا بارای

ضعتت امنتت نظام سن ت ت تا ما شاود.
1. multidimentional
2. soft security
3. attitudinal
4. performance
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در این ر ش ،با استناد به برخ شاخصهای کین عم کردی

ضعتت موجود مطایساه باا

پتانست ها قاب تتها ،توان امنتتسازی نظام ستاسا مبتنا بار الگاوی ماردمساارری دینا
تودتف م شود در نهایت ،با توجه به برخ کاست های احتمال که دارای پتامدهای امنتتا
برای حال اتته نظام متصور م شوند ،الزاما

ستاستگذارانه پتشنهاد م شود.

 .1الگوی مردمساالری دینی و امنیت ملی از منظر رویکردی
از منظر ر یکردی ،م توان با ت ت قانون اساس جمهوری اسیم ایران ساند چشاماناداز
بتستساله جمهوری اسیم ایران در افق  ،4141به تبتتن نسبت الگوی مردمساارری دینا
امنتت م

پرداخت.

 .1-1رویکرد امنیتی قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران
با عنایت به شتوه نخست م توان عنادر مؤل ههاای امنتات م ا در قاانون اساسا جمهاوری
اسیم ایران را احصا با توجه به ابعاد متعدد مندرج در ان ،امنتت انساان
گسترده امنتت م

ر یکارد مادرن

را از ان استخراج نمود .مر ر اجمال ادول فصول مخت ف این متثا م ا ،

گویای ان است که قانونگذار اساس جمهوری اسیم  ،انسان را به ما هو انساان ،دارف نظار از
شناسههای فردی ،ان من  ،جغرافتای  ،جنستت  ،نژادی طبطات به رسامتت ما شناساد

ی را

معتار شاهر ندی را مبناای

بر اسا

اموزههای دین دارای کرامت ذات م داند در م د ده م

حطو

تعهدا انسانها در نظر گرفته د لت را مسهول حمایت پشتتبان همهجانبه ماادی

معنوی از افراد برشمرده است (قانون اساس  :اد سوم) .اد سوم قاانون اساسا باه تنهاای از
جامعتت رزم در بتان جوه مخت ف امنتت برخوردار است ،به طوری کاه حتا اگار قاانونگاذار
اساس در دیگر ادول ابعاد امنتت م

گسترده را تشریح تصریح نم کرد ،م توانست مخاطب

را نسبت به دریافت ر یکرد چندبعدی گسترده امنتت قانونگذار ک ایت کند ،چه این ادا بار
مسهولتت د لت برای ت طق امنتت در ابعاد ستاس  ،اقتصادی ،فرهنگ
م گذارد .با این حال ،در ادول متعدد دیگر نتز تعهدا

اجتمااع تأکتاد فارا ان

حطوق را بارای د لات شاهر ندان
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برشمرده که ناظر به ابعاد چند جه امنتت به نظر م رسند .به عنوان مثاال ،در خصاوص امنتات
ستاس که مبنای مشر عتت رژیم ستاس در عمتقترین سطح ان است ،ادا  411بار ضار ر
اسیم بودن همه قوانتن ابتنای ک ته قوانتن مطررا
با اتکا به ارای عموم

نتز اداره امور کشاور

بر موازین اسیم

مذهب رسم تأکتد نموده در ادول گوناگون ،قتود ازادیها حطو

بشر را در سه یژگ بطای رژیم ستاس  ،تغتترناپذیری تمامتت ارض

ح

ارتطاای انسا ام

اجتماع معرف کرده است (ادول  .)96 ،91 ،93 ،91 ،94عی ه بار ان ،ادا  63کاه باه لاز م
برگاازاری انتخابااا

در زمااان جنااا اشااغال کشااور اشااعار دارد توقااف برگاازاری ان را بااا

م د دیتهای پتچتدهای پذیرفته است ،نشانگر مردمپایگ بعاد ستاسا امنتات م ا جمهاوری
اسیم ایران است (پورسعتد.)551 -553 :4131 ،
بعد اقتصادی امنتت م

در قانون اساس جمهوری اسیم ایران ناظر باه تاأمتن امکاناا

مسا ی برای همه افراد رف نتازهای ضر ری انها ،پ ریزی اقتصاد د تح عادرناه ،ای ااد
رفاه فطرزدای  ،رف م ر متت همهجانبه ،تأمتن امنتات غاذای

سایمت باه دفعاا

باه

بتانهای گوناگون تصریح شده است (ادول .)11 ،1 ،9از منظر قانونگذار اساس  ،هدف نهای
اقتصاد در نظام مردمسارر دین تأمتن نتازهای انسان
بتماری ،ب خانمان

رهای انها از عارضه گرسانگ  ،فطار،

ب سوادی است (پورسعتد .)564 :4131 ،در تدا م تکمتا ابعااد امنتات

م  ،قانون اساس به بعد امنتت شخصا نتاز پرداختاه در ذیا امنتات قضاای  ،مصاونتت
شخص شهر ندان در برابر تعرض دیگران (ادول  )95 ،91 ،99 ،1تاأمتن حمایات قضاای
(ادول )11 ،16 ،19 ،15 ،11را مورد تأکتاد قارار داده اسات (پورساعتد.)564 -561 :4131 ،
گذشته از ان ،قانون اساس با تصریح به لز م رفتار مبتن بر قسط عدل اسیم در نظام دین
با اق تتهای دین

مذهب (اد  )41ازادی اناان در ان اام مناساک ایاتنهاای دینا

مذهب  ،طبق تعالتم دین خود در احوال شخصته (ادول  ،)41 49اشکارا اهتمام خاود را باه
تأمتن امنتت جامعهای اعضای گر ههای متنوح فرهنگ نشان داده است.
این متثا م

برای پوشتدادن مردم برای بهرهمندی از مزایا مناف ستاستهای اجتمااع

گسترش شعاح دایره است طا شهر ندان از مناب

ارزشهای عموم  ،مؤل ههای تماایزبخت

ت کتککننده را انکار بر تکته بر عنصر فراگتر شهر ندی ادارار دارد در سااماندها باه
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گ تمان هویت خود در مطوله ستاستگذاریهای اجتمااع  ،جغرافتاای دربرگتاری خاود را باه
رای معتارهای م د د تمایزبخت قوم  ،زبان
متنوح فرهنگ را در پرتو اد مسا ا

ن

نژادی گساترانده هماه اعضاای جواما

تبعتض ،ت طق عدالت برابری ارتطای کت تات

زندگ همه ایرانتان ،در دایره «مابودگ » قرار م دهد (کریم

قاسم طوس .)16 :4131 ،

به عی ه ،قانون اساس در اد یکصد پن اه خود به امنتت زیستم تط نتاز پرداختاه
هر گونه فعالتتهاای اقتصاادی کاه

دتانت ح اظت از م تط زیست را ظت های همگان
موجب تخریب یا الودگ م تط زیست شود را من

اقدام در جهت تهدید نسا کناون

ات معرف کرده است .توجه به این بعد از امنتت م

نشان م دهد ر یکرد قاانون اساسا در

جهت تکمت ابعاد امنتت انسان بوده است (پورسعتد .)561 :4131 ،پرداختن باه ابعااد متعادد
امنتت در قانون اساس نشان م دهد قانونگذار اساس بر ر یکرد گسترده چندبعدی امنتات
د ه گذاشته نت به امنتت پایدار را مرهون ت طق همه اجزا عنادر ان م پندارد.

 .1-4رویکرد امنیتی سند چشمانداز جمهوری اسالمی ایران در افق 1444
در ر یکردی ایندهنگرانه که خود قدم تازه در برنامهنویس های توساعهم اور نظاام جمهاوری
اسیم به شمار م ر د ،نخبگان برنامهریزان برای جهاتدادن باه فعالتاتهاای خارد کاین
ستاستگذارانه اجرای

دستیافتن به جایگاه شایسته در م تط رقابت

مت اول منططاهای

جهان  ،به تد ین سند چشمانداز در افق  4141همت گماشاتند کاه دارای درلاتهاای امنتتا
اشکار است .اکا ی این سند نمایانگر ان اسات کاه ر یکارد ان باا امنتات گساترده انساان
سازگاری دارد .مطالعه سند نشان م دهد اژههای «امن»« ،امنتت اجتماع
غذای » به دراحت در ان به کار رفته است ،اما عبارا

قضاای »« ،امنتات

دیگری نتز باه درلات باه کاار رفتاه کاه

اجزای از امنتت گسترده به شمار م ر ند .تأم در عبارا

اژگان این سند اشتمال ان بر:

الف .ابعاد فرهنگی -هویتی امنیت ملـی (شاام اتکاا باه اداول اخیقا
اسیم  ،م
اسیم

ارزشهاای

انطیب  ،است کام خانواده ،افتخار باه ایرانا باودن ،سارمایه اجتمااع  ،هویات
انطیب

متعهد به انطیب نظام اسیم )،

ب .بعد سیاسی (مردمسارری دین  ،ازادیهای مشر ح ،پتوستگ مردم حکومت)،
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ج .بعد اقتصادی (رفاه تاأمتن اجتمااع  ،توزیا مناساب دراماد ،فطادان فطار ،فسااد
تبعتض ،رشد پرشتاب مستمر اقتصادی ،ارتطاء سطح درامد سرانه رستدن به اشتغال کام )،
د .بعد زیستمحیطی با عبار

مردم بهرهمند از م تط زیست مط وب،

ه .بعد اخالقی با اژههای فعال ،مسهولتتپذیر ،رضایتمند ،ایثارگر مؤمن ،انضباو،
و .بعد علمی با عبار

برخوردار از دانت پتشرفته ،توانا در تولتد ع م فنا ری،

ز .بعد نظامی با اژههای امن ،مستط

مطتدر باا ساازمان دفااع مبتنا بار بازدارنادگ

همهجانبه (افتخاری ،نادری متسم  )69 :4134 ،را نشان م دهد قرابت انطباا ر یکارد
امنتت خود را با برداشت مدرن ،گسترده چند جه از امنتت م

به نمایت م گذارد.

 .4الگوی مردمساالری دینی و امنیت ملی از منظر عملکردی
بررس عم کرد نظام ستاس مبتن بر الگوی مردمسارری دین بر این فرض استوار اسات کاه
درف برخورداری از ر یکرد جام

ر زامد نسبت به امنتات م ا بارای سان ت ضاعتت

امنتت جامعه توان ستاستسازی نظام ستاس ک ایت نم کند ،ب که عی ه بار ان رزم اسات
بر ندادها یا همان نمودهای اجرای

عم کردی که اثرا

ستاستهای برامده از ان ر یکردها

هستند نتز البته با هدف استبشناسانه مورد توجه قرار گترد ،زیرا منططاً ما تاوان بایاد متاان
تیشها یا انچه د لت ان ام م دهد نتایج عم

این تیشها تمایز قائ شد .ممکان اسات

حکومتها مبالغ یکسان را درف اموزش پار رش ،بهداشات یاا دفااح کنناد ،لا نتاایج
مت ا ت به دست ا رند این دقتطاً موضوع است که به موضوح کارای حکومت نااظر اسات
(الموند دیگران .)96-45 :4134 ،در این قسامت از نگاشاته باا اساتناد باه دادههاای م ا
بتنالم

به برخ از نتایج ستاستهای که بعد از انطیب اسیم اجرا شده از منظر امنتتا
است ،اشاره م شود.

دارای پتامدهای مثبت یا من

در خصوص امنتت جامعهای ،این نکته گ تن است که با توجه به برخ شاخصهاای کاین
عم کردی مانند فطدان منازعا
گر ههای متنوح فرهنگ

بتن قوم  ،نااستواریهای سازمانیافتاه ستاسا  -امنتتا در متاان

غتره م توان امنتت جامعهای نظام را نسبتاً مناساب ت طا کارد ایان
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موضوح دری ساختاری متعدد دارد ،چون زندگ دیرپاا مشاتر تماام ایرانتاان تادا م نهااد
ستاس د لت باعث شده انان در برابر ر یدادهای تاریخ از ت ربه مشتر برخوردار شاوند .ایان
ت ربه تاریخ مشتر موجب شده اقوام ایران باه یاژه در د ران ب ارانهاای ناشا از تهااجم
خارج  ،مداف مرزها تمامتت سرزمتن کشور باشند به رستاختز ستاسا ایاران بازساازی
تدا م ان کمک شایان کنند .ایستادگ ایرانتان عرب در برابر ه وم ارتت عرا  ،پایداری ایرانتاان
ب وچ در جریان جنا جهان ا ل در برابر ارتت انگ ستان سران ام ،مشاارکت هماه ایرانتاان در
دفاح از یکپارچگ سرزمتن ایران در جریان دفاح مطد  ،نمونه گویای از جود درجاه بااری از
امنتت جامعهای همبستگ اجتماع در بتن گر ههای متنوح فرهنگ
به بتان دیگر ،پدیده د لت الزاما

قوم

ایران است.

زیست مشتر چندهزارساله باه شاک گتاری متارا

فرهنگ مشتر در تاریخ کهن این سرزمتن به شک ایتنها ،سنتها اداب رسوم گونااگون
ان امتده که در کنار اموزههای مشو همزیست در دین اسیم که ت اا
زبان

هاای قاوم  ،ناژادی،

زیست را در مطایسه با دیحتتهای اعتطادی ،فکری رفتار دینم اور فاقاد اداالت

معرف م کند (قران کریم ،ح را  :ایه  ،)41موجب شاده ایرانتاان بارای داتانت از هویات
مشتر خود از منازعههای در ن

بتن گر ه پرهتز کنند.

در شرایط کنون نتز به رغام ت اور عمتاق سااختاری ستاسا داخ ا  ،منططاهای
بتنالم
م

 ،دادههای ثانویه فطدان سویههای ستتزهجویانه بتن قوم یا بتن هویت قوم

را تأیتد م کند .در این خصوص ،یافتههای ت طتطا
قوم  ،بر همنوای

هویت م

هویات

پتمایش مخت ف در مورد رابطه باتن

همزیست ستاس انها فطدان ت ا

معنادار بتن گر ههاای

متنوح فرهنگ درلت دارد .پاسخ که پاسخدهندگان گر ههای قوم مخت ف باه پرساتهاای
پتمایت م

دادهاند ،ادعای فو را تصدیق م کناد ( زار

فرهناا ارشااد اسایم :4134،

 .)913گذشته از ان ،ت طتطات که درباره نسبت بتن هویتهای قوم

هویت م

در سالهاای

اختر ان ام شده است نشان م دهند که این د هویت فاقاد ناهمساازی تعاارض باا یکادیگر
هستند که پژ هتهای رضای  ،ریاح
4131

مطد

سخا ت فر ،4136 ،ربان

دیگاران ،4133 ،اکاوان ،

جع ری ،شتخا ندی شریفپور 4131 ،مشابه انها از این دسات باه شامار

م ر ند .قو عنادر انس امبخت به حدی عمتق است که توانسته نطت عوام

انگتازههاای
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ستاس  -ابزاری داخ

یا خارج یا اقتضائا د ران گذار یا ضعف قدر ستاس را با اثار

ساخته همچنان مان ناهمسازی ستاسا
همزیست

کشامکتهاای باتن قاوم گشاته بار عکاس،

همسازی هویتهای متنوح را تدا م بخشد ،به گونهای که به رغام برخا ت اور

قوم در مطاطع از تاریخ ایران ،این رخدادها از سنخ ستتزه بتن قوم نبوده ،ب که کنتهای در
راستای بتگانهستتزی ،ح

سرزمتن ،مطاب ه با استبداد ب ک ایت طبطه حاکم بوده است حتا

تکوین بعض ت رکا اعتراض ع ته حکومتها در اد ار گوناگون تااریخ نتاز ناه باه خااطر
خصتصه قوم انها ،ب که بر ضد ستاستهای نادرست ،رفتار استبدادمآبانه خودکامگ انها یاا
ت ور
(کریم

ناش از د ران گذار ستاس مث سالهای اغازین انطیب اسیم دور

گرفته است

مؤذن.)13-11 :4134 ،

هرچند بنتادهای انس ام م

است کام ب مانند خویت را نشاان داده کاه ضامانت ماؤثری

برای ت طق پایداری امنتت جامعهای ایران اسات ،اماا از زا یاه دیگار ،اماار ارقاام برخا
شاخصهای ناهن اریها استبهای اجتمااع مثا طای  ،سارقت ،قاانونگریازی عادم
مراعا

تکالتف شهر ندی ،تکدیگری ،اعماال منااف ع ات ،قتا عماد ،ضارب جارح

خشونت اجتماع  ،ابتی به ایدز مسائ

مانند ان ،ناکارامدی اقداما

ستاستهاای متخاذه

در حوزه اجتماع را حکایت م کند حت در موضوح زیربنای سرمایه اجتماع

پتامدهای

گستردهای که در ابعاد گوناگون دارد نتز پژ هتهای متادان تطویات ان را ر ایات نما کناد.
برای مثال ،یافتههای یک پتمایت م ا در خصاوص متازان سارمایه اجتمااع جواناان نشاان
م دهد متزان ان در بعد ر ابط ان من پایتن است در این بعد ،کمترین سرمایه اجتماع باه
قبول مسهولتت اجرای در نهادهای مدن

پس از ان کمکهای فکری ماال برما گاردد

مؤل ه هن ارها اعتماد اجتماع نتز در حد کم ر به متوساط ارزیااب شاده کمتارین حاد
اعتماد هم متع ق به اعتماد به مسهورن است (شبان

همکااران 15-11 :4133 ،عبادال ه

موسوی .)946 :4133 ،در م موح ،نتایج مطالعا

ان امگرفته نشان م دهد در جامعاه امار ز،

متزان سرمایه اجتماع کاهت یافته این امار باه افازایت اساتبهاای اجتمااع در ساطوح
مخت ف خرد کین در ر ابط اجتماع افراد گر هها خردهنظامهای اجتماع من ر شده
است (باقری زنوز ع م .)416 :4133 ،
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در بعد ستاس نتز الگوی مردمسارری دین توانسته به رغم برخ تنگناهای ستاس
ت ور
خدما

ساختاری ،مطبولتت مردم خود را در حد قاب
بهب ود شرایط زندگ ر زمره مردم

قبول ح ا نما وده

باا ارائاه

التزام اکثریت مردم به اموزه هاای دینا

مذهب که ات اقاً بنتان مشر عتت ستاس نظام بر ان استوار شده اسات ،ت تاق متعاادل از
مشر عتت اله  -مردم به نمایت بگذارد در مواقع  ،مشر عتت ثانویه نتز کسب کناد.
مشارکت مردم در اد ار گوناگون انتخابا

م

تعریف م شود ،از بعد ستاس امنتت م

حکایت م کند .نرخ مشاارکت ماردم در اد ار

گوناگون انتخابا

م

که مؤید رقابت ستاس در ن نظام

ریاست جمهوری از د ر ا ل معادل  ، %61/1د م برابر با  ،%61/9ساوم

مسا ی با  ،%11/9چها رم برابر با  ، %51/1پن م معادل  ، %51/6ششم به متزان  ،%54/5ه تم
به اندازه  ، %13/3هشتم معادل  ، %66/6نهام برابار باا  ، %69/3تاا د ره دهام مساا ی %35
) ،(www.fararu.comمؤید د ت مدعای فو است .به عی ه ،توانای بساتج ستاسا از
طریق کاربست

عم تات کردن توانای نمادین نظام ستاس که در تنگناهای م

فشار های ارده بر ان را کاهت داده
منططه ای بتن الم

ا ن را در مواجهاه باا مساائ

مدد رساند ،از مط وب بودن این بعد از امنتت م

توانساته

ب اران هاای م ا ،
حکایت ما کناد.

ظرفتت بستج کنندگ نظام در برانگتختن پشتتبان مردم از برنامه هاای هساته ای خاود
ایستادگ در برابر ت ریم های اقتصادی تدا م حضور مردم در راه پتمای های حماایت
مطبولتت نمای نظام در ر زهای قد
برای اثبا

سالگشت پتر زی انطیب اسیم  ،شااهد گویاای

مدعای یادشده است.

عی ه بر بعد ستاس

جامعهای ،کارنامه نظام در زمتنه ارتطاء شاخصهای توساعه انساان

بهسازی جایگاه ایران در رتبهبندی جهان

رشد جهتگونه ظرفتات تولتاد ع ام ایاران باه

خصوص در ع وم راهبردی در سالهای بعد از انطیب اسیم  ،حکایت از بهبود شاخصهاای
امنتت در حوزههای سیمت ،اموزش ،ع م فنا ری برخورداری بهتر از شاخصهاای رفااه
عموم دارد .طبق برا رد سازمان م
 9441به شرح زیر است:

مت د ،شاخصهاای توساعه انساان ایاران از  4334تاا

الگوی مردمساالری دینی و امنیت ملی ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 46
جدول میزان شاخصهای توسعه انسانی از 4416-1934

منب :

سال 4334

./134

سال 4334

./559

سال 9444

./659

سال 9445

./634

سال 9443

./144

سال 9444

./195

سال 9444

./111

سال 9449

./113

سال 9441

./113

رتبه در 9449

11

رتبه توسعه انسان در 9441-9443

44

متانگتن رشد 4334-4334

4/43

متانگتن رشد 9444-4334

4/63

متانگتن رشد 9444-9444

4/41

)(WWW.HUMAN DEVELOPMENT INDICATORS INDEX 2014

همچنتن ،افزایت قاب توجه نرخ امتد به زندگ در ساالهاای بعاد از انطایب اسایم از
متانگتن  51/4سال در سال .4334م به  11سال در سال  ،9441حاک از اجرای ستاساتهاای
گسترده موفق بهداشت سیمت ،اموزش ترمتم شکافها نابرابریهای جنستت
ارتطای متزان رفاه عموم
سازمان م

رضایتمندی از زندگ

ماآرً

افزایت ضریب امنتت جامعه دارد .اماار

مت د رشد جایگاه ایران را از نظر شااخص توساعه انساان در ردهبنادی جهاان

حکایت م کند .طبق امار سازمان م  ،رتبه ایران در سال  4313از نظر توسعه انسان از متاان
 439کشور  464بود ،اما در سال  9444با  19پ ه دعود باه رتباه  33ارتطاا یافتاه اسات .طباق
دستهبندی این سازمان ،ایران در سال .4313م در طبطه کشورهای با توساعه انساان پاایتن جاا
داشت ،اما اینک جز کشورهای با توسعه انسان بار قرار گرفته

است.
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به رغم توفتق کارکردی در شاخص های فو  ،نگاه باه برخا شااخص هاای کاین
اجتماع  -اقتصاادی ،ناکارامادی

کاسات هاای مشاهودی را در عم کارد دساتگاه هاای

حکومت م نمایاند که هر یک به نوبه خود در گام نخست استب های جدی در دور
عدم مدیریت بهنگام

کارامد ،تهدیدهای اساس ر ا متوجه امنتت م ا کشاور ما کناد.

برای مثال ،با اینکه عوام زیست م تط همواره در همگرای م

امنتت پایدار تأثترگذار

زیست م تط انسان  ،امنتت م

را به چالت م کشد به

هستند تهدیدا

مخاطرا

اختیل در نظم عموم جامعه م ان اماد (جااجرم  ،پتشاگاه فارد مهکاوی :4139 ،
 ،)436اما در دهه های اختر پتوست زیست م تط برنامه های توسعه مغ ول اق شده ،باه
طوری که اینک چالت های اساس را فرار ی امنتت انسان ای اد کارده اسات کاه ب اران
کمتاب مناب زیس ت از قبت اب خا

از ان جم ه اند .اگرچاه ایان ب اران تهدیاد انا

م سوب نم شود ،اما فشارهای را پدید م ا رد که موجب تشدید احساسا
برخوردهای م

 ،قوم  ،قوح اشوب

برانگتختن

شورش م شود .شک گتری اعتراضهای م

بااه ب ااران خشااک شاادن دریاچااه ار متااه تاایش باارای بسااتج ستاس ا پترامااون ان
خشک شدگ پتت ر نده تارب های ز ریوار ،انزل  ،هامون پریشاان تعادادی دیگار ،از
نمونه های قاب ذکر به شمار م ر ند.
ایران به عنوان یک از کشورهای اق در منططه ن ت خا رمتاناه خ اتج فاار  ،باه دلتا
شرایط توپوگرافتک موقعتت جغرافتای خود ،بتت از دیگار کشاورها در معارض تهدیادا
زیستم تط قرار دارد در نتت ه نه تنها از پتامدهای سوء امنتتا

اجتمااع  -اقتصاادی ان

به د ر نمانده ،ب که به خاطر فطدان مدیریت راهبردی ،از جم ه کشورهای پتتگام در تخریاب
م تط زیست ظاهر شده است .برای مثال ،ایران جز  44کشور ا ل جهان در الودگ هواست
در مسائ

همچون فر نشست زمتن ،نابودی تاربها بتابانزای  ،غالباً در شمار  44کشور ا ل

دنتاست (کا یان راد.)15 :4133 ،
توجه به برخ امارهای زیست م تط  ،شد
را نمایان م سازد .اثاار مخارب امنتتا

تهدیدهای بال ع

بالطوه زیست م تطا

اریناده م تطا پساماندها ،چشام اناداز امنتات

الگوی مردمساالری دینی و امنیت ملی ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 44

زیستم تط ایران را موضوع حائز اهمتت نشان م دهد .برای مثاال ،در منااطق شاهری
کشور ،ر زانه  54هزار تُن زباله تولتد م شود که خود الودگ  64دردد مناب اب زیرزمتن
سط

کشور را در پ دارد .سارنه بتت از یک مت تارد ششصد مت تون متر مکعب پساب

کشا رزی ،د یست مت تون متر مکعب پساب دنعت

دد شصت مت تون متر مکعب پسااب

شهری هزاران متر مکعب پساب بتمارستان فطاط باه کاار ن ارد ما شاود کاه د رنماای
است اده از ان را تتره نشان م دهد .در بتشتر دشتهای ایران ،برداشت بتت از حاد م ااز از
مناب اب زیرزمتن  ،عام اد

ای اد فر نشست شده ،به طوری که  144دشت از  644دشت

کشور در معرض خطر افت شدید مناب اب فر نشست زمتن قارار دارناد .تغذیاه ابهاای
زیرزمتن  1/5متر مکعب است ،در دورت که برداشت از س رههاای زیرزمتنا باه  1/1متار
مکعب رستده است .الودگ هوای تهران در سال  13برابر اساتانداردهای جهاان

سارعت

رشد شتاب گسترش فرسایت خا در ایران  6برابر استانداردهای جهان است کاه ساارنه
معادل یک مت تون هکتار تخریب زمتنهای کشاا رزی اسات (کا یاان راد.)51-11 :4133 ،
این عوارض زیستم تط که در چند دهه اختر افزایت ب سابطهای یافته بتشاتر م صاول
برایند موقعتت جغرافتای
م تط در طراح

توپوگراف سرزمتن ایران ،کمتوجه به نطت جستارهای پایداری

اجرای سازهها فضاها ،نااگاه عموم

کمتوجه سازمانهای د لتا

فطدان ستاستگذاری راهبردی اس ت شرایط را رقم زده که به نظر م رسد تادا م ایان
ضعتت ، ،کشور را در اینده با چالتهای دیرپای امنتت م تطم اور ،پرهزیناه زماانبار،
ر یار خواهد کرد (کا یان راد.)11 :4133 ،
طبق دراحت اد پن اهم قانون اساس جمهاوری اسایم ایاران ،ح اظات از م اتط
زیست ظت های عموم است .به رغم این تصریح قانون  ،شد

مخاطرا

زیستم تط به

قدری نگرانکننده است که بنا بر گزارش شاخص عم کردی م تط زیسات در ساال ،9446
رتبه ایران از متان  411کشور جهان  51در د ره ارزیاب بعدی در سال  9443متیدی ،با 45
پ ه نز ل به  63در اخرین ردهبندی در سال  9444متیدی نتز با  44پ ه نز ل به جایگاه 13
تنزل یافته است .این امارها ضمن اینکه زیبنده نظام اسیم نتست ،این نکته را به ذهن متبادر
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م کند که ک ته کنتگران عرده م تط زیست ایران در رأ

همه د لت ،در زمتنه ح اظت

از م اتط زیسات ،عم کاردی موفاق دیادگاه ژرفنگار راهباردی از خاود باه جاای
نگذاردهاند (جاجرم .)944 :4139 ،
گذشته از تهدیدهای زیست م تط  ،شاید ادعای اینکه مهم تارین بعاد عم کاردی کاه
چالت های را متوجه امنتت ن ظام جمهوری اسایم ما کناد ،اقتصاادی اسات ،عااری از
اقعتت نباشد .بنابراین ،در این بخت برخ از مهم ترین شاخص ها که در افزایت توان م
مؤثر بوده در نهایت ،به طور مستطتم یا غتر مستطتم بر امنتت م
قرار م گترد .درامد م

مؤثر هستند ،مورد توجه

یک از شاخص های مؤثر برای انادازه گتاری فعالتات اقتصاادی

جامعه سن ت متزان برخورداری از رفاه اقتصادی است .افزایت دراماد م ا باه معنا
افزایت درامد سرانه کشور کاهت مشکی

معضی

اجتماع است که به مشر عتت

بتشتر د لت ای اد فضای امان ارام در جامعاه ماآرً بااررفتن ضاریب امنتات م ا
م ان امد .همچنتن ،افزایت درامد م
تأثترگذاری بر معادر

به معنا بهباود تاوان اقتصاادی افازایت تاوان

منططه ای جهان است که خود مطوم امنتت م

از طرف دیگر ،بهبود شاخص های درامدی کشور ،ارتطاء توانای
بتشتر ان در تدار

م سوب م شود.

امکاان سارمایه گاذاری

نتازمندی های نظام را موجب شده افزایت ظرفتت بازدارنادگ در

قبال رقبا متخادمان را به دنبال دارد .به گواه امار بانک جهان  ،درامد سرانه ایران در
سال . 4334م معادل  9944درر اعایم شاده ،اماا باه رغام درگتر شادن کشاور در جنگا
ناخواسته

ت مت

پرهزینه

مواجه شدن باا افات

ختزهاای شادید ،در ساال .9441م

درامد سرانه ایران باه رقام  5134رساتده (  )www.data.worldbank.org.2014ایان در
حال است که با عنایت به ظرفتت های مناب طبتع

انسان موجود نگاه مطایسه ای با

دیگر کشورهای منططه رقم مطبول به نظر نم رسد .به عی ه ،چنانکه جاد ل زیار نشاان
م دهد ،نرخ رشد اقتصادی نتز بعد از انطیب اسیم پرنوسان نشان داده که به طور قط
این متزان نرخ رشد تکافوی الزاما
جهان را نم نماید.

زیست مدرن ایران در فضاای پررقابات منططاه ای

الگوی مردمساالری دینی و امنیت ملی ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 43
جدول نرخ رشد اقتصادی پس از انقالب اسالمی 1694-1643

سال

نرخ رشد

4153

%-41/9

4114

4164

%-5/9

4119

%-4/6

4164

%/41

4111

%-./1

4135

4169

%49/6

4111

%9/1

4136

%1/3

4161

%-4/6

4115

%1/4

4131

%./6

4161

%9/4

4116

%1/1

4133

%1/3

4165

%-3/9

4111

%9/1

4133

%5/3

4166

%-4/1

4113

%4/3

4134

%./1

4161

%-6/1

4113

%5/4

4134

%./1

4163

%6/9

4134

%1/1

4139

%-5/3

منب :

سال

نرخ رشد

سال

نرخ رشد

4163

%41/1

4134

%1/5

4114

%49/6

4131

%1/4

%1/1

4131

%5/4

4131

%1/6
%5/3

)(World Bank Indictors 2014

شاخص بتکاری ،به یژه بتکاری جوانان با پتامدهای حاد امنتت نتز در ذی شاخصهای اقتصااد
کین قاب بررس است ،زیرا بتکاری به مثابه یکا از مشاکی عمتاق سااختاری اقتصااد ایاران،
عی ه بر اینکه قط درامد گر ه بتکاران را در پ دارد از نظر رفااه تنگناهاای حاادی را بار اناان
ت مت م کند ،تبعا اجتماع مهم نتز دارد م تواند عام تطویت یا منشأ استبهای اجتمااع
با پتامدهای ناگوار برای سیمت ر ان
امنتت م

سرزندگ اجتماع باشد این خود به طور غترمستطتم بار

کشور تأثترگذار است .در شرایط کنون با نرخ رشد بتکاری باه متازان  94تاا  91درداد

رقم بتکاران کشور بتن  9/1تا  1ن ر برا رد م شود که با احتساب بتکاران پنهان سارنه به ای ااد 154
هزار فردت شغ

جدید نتاز است که د لتها نشان دادند که از تدار این مطادار فردات شاغ
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بیتک ت

ناتوانند این امر م تواند به سرگردان

بخت عظتم از جمعتت فعال کشاور بتان اماد

که خود برای امنتت سیمت اجتماع استبزا چالتبرانگتز باشد .نارخ د رقما بتکااری ،باه
یژه بتکاری جوانان ت صت کرده ،ضامن اینکاه سازا ار نظاام ماردمساارر دینا اسات اگرچاه
تضتتطا ت مت

از سوی د لتهای متخادم در نوسان نرخ بتکاری اثرا انکارناپاذیری دارد ،اماا

نطت سوء مدیریت را نم توان در پتدایت استمرار نرخ ان نادیده انگاشات .در جاد ل زیار نارخ
بتکاری از اغاز دهه .4114ه.ش تا کنون امده است.
جدول نرخ بیکاری در سالهای 1694-1634

منب :

سال

نرخ بتکاری

سال

نرخ بتکاری

4114

44/4

4134

49/3

4114

49

4139

49/9

4119

44/6

4131

44/1

4111

44/1

4131

49/4

4111

44

4135

44/6

4115

44/3

4136

44/6

4116

44/9

4131

44/5

4111

44/9

4133

49

4113

44/9

4133

41/5

4113

41

4134

41/1

4134

49/9

4134

41/4

) (World Bank Indictors 2014

از دیگر شاخصهای اقتصاد کین که تبعا
اثرا

مهم بر توسعه ،تولتد ت ار

قدر رقابت تولتدا

م

امنتت با اسطه عمتاق دارد ،تاورم اسات کاه

داشته برای توسعه اقتصادی چالتبرانگتاز کاهناده

در بازارهای داخ

جهان

افزاینده کسری بتشتر موازنه ت ااری
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ارزیاب م شود .کاهت تورم نه تنها بر رشد تولتد تأثترگذار است ب که بر متازان رضاایتمندی
عموم هم اثر بستاری م گذارد .هر چه سطح قتمتها پایتنتر باشد ،قدر خرید جامعه بارتر
به عبارت دیگر متزان رفاه جامعه نتز بارتر خواهد بود که به تطویت بتشتر امنتات م ا کماک
م کند (نگتن تاج  .)433-433 :4134 ،جد ل زیر ر ند پایداری نارخ تاورم بعاد از انطایب
اسیم را نشان م دهد:

جدول نرخ تورم سالهای پس از انقالب به درصد

نرخ تورم

سال

نرخ تورم

سال

نرخ تورم

4151

44

4163

3

4134

4553

4153

4451

4114

9451

4139

4556

4153

9155

4114

9151

4131

4559

4164

9953

4119

9953

4131

4451

4164

4359

4111

1559

4135

4453

4169

4153

4111

1351

4136

4351

4161

4451

4115

9159

4131

9551

4161

653

4116

4151

4133

4453

4165

9151

4111

4354

4133

4951

4166

9151

4113

9454

4134

9455

4161

9353

4113

4956

4134

1455

4163

4151

4134

4451

4139

1151
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9551

(منب  :بانک مرکزی جمهوری اسیم ایران)
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عی ه بر اینها ابستگ زیاد اقتصاد م

به ن ت پتامدهای زیانباار اقتصاادی ،ستاسا

اجتماع ان ،شکاف فاد ه درامادی باتن ثر تمنادترین فطترتارین اقشاار جامعاه ،تعاداد
شهر ندان که زیر خط فطر زندگ م کنند ،فسااد اقتصاادی برخا اساتبهاای اجتمااع ،
همگ فاد ه عم کرد نظام ستاس از ارمانهاای معهاود برناماههاای ماد ن چشاماناداز
ترستمشده را نشان م دهد که بنا بر چارچوب نظری ت طتق م تواند بسترساز کااهت ضاریب
امنتت جامعه م سوب شود .هرچند نباید نادیده گرفت که به دلت ا لویاتداشاتن ارزشهاای
دین در مطایسه با ارزشهای ستاس یا رفاه برای شهر ندان متدین به منزله حمایت ذختره،4
هر گونه نطصان یا ناکارامدی کارکردی اجد تبعا

فوری امنتتا نما شاود ،اماا هزیناهکارد

نابهنگام پربسامد از این حمایت ذختره برای درازمد  ،فاقد منطق کارکردی به نظر م رسد.

نتیجهگیری
نسبتسن

بعد ر یکردی عم کردی الگوی مردمسارری دین

الگو بر امنتت چندبعدی توجه به همه ابعاد سنت

مدرن ،سختافزاری نارمافازاری ان را

م نمایاند ،اما در بعد عم کردی ،شاخصهای اقتصاادی ،اجتمااع
هشداردهندهای را مخابره م کنند .استبهای م مو

امنتت م ا  ،اشاتمال ایان
زیساتم تطا  ،عیئام

بعضاً فزاینده در حاوزههاای یادشاده،

فاد ه ستاستگذاریها الگوی مدیریت جامعه با استانداردهای رزم بارای توساعه اداول
حکمران خوب سازگاری ان با م اد اسناد راهبردی نظام را نشان م دهد .از این ر  ،به نظار
م رسد برای ترمتم نطاو ضعف ،تد ین پتوست امنتت راهبردی برای ک ته ستاستگذاریهاا
عم کردها ضر رت گریزناپذیر است.
شاید یک از دری مهم بر ز چالتها استبپذیریها در حوزههای مخت ف امنتت  ،عدم
اهتمام رزم به نگاه استراتژیک ایندهگارا در ستاساتگاذاریهاا اجارا باشاد .از ان اا کاه
بهرهمندی از ر یکرد استراتژیک از لوازم حکمران شایسته در عصر مدیریت دانتپایاه اسات،
عطیی است سند جام امنتت پایدار که اجاد هماه اضایح امنتات گساترده اسات ،باا نگااه
1. reserve support
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راهبردی اینادهگارا طراحا

باا نظاار

دقتاق عم تاات شاود .باه عای ه ،باا توجاه باه

جامعهم ورشدن امنتت از یک سو متزان قاب میحظه استبهای اجتمااع از ساوی دیگار،
زمتنهسازی برای افزایت نطتافرین نهادهای اجتماع در کاهت استبهای اجتماع
ضریب بعد اجتماع امنتت م

اجد کارکردهای مثبت ارزیاب م شود.

به عی ه ،در عصر درهم تنتدگ هاای حااد پتچتاده متطابا باتن جواما
تأثترپااذیری بسااتاری از شاااخصهااای کااین اقتصااادی -اجتماااع

د لاتهاا

فرهنگ ا از ر ناادها

برنامههای بر نستستم  ،زیست ستاس اجتماع در م اتط پراشاوب باه شاد
ب رانزای جهان

ارتطاء

رقاابت

منططهای ،مست زم تنظتم ر ابط قاعدهمند ،معطول ،من عتافزا هزینهزدا باا

م تط بتر ن است تا در پرتو تعام قاعدهمند ،حکتمانه ،عز مادار مصا تگارا ،از بار ز
رخدادهای کاهنده ضریب امنتت م

پرهتز شود تا نت به اهداف ترستمشده در افق متانماد

متسر گردد .از نظر مدیریت امنتت م  ،برای دستتاب به موارد اشارهشده ،ر زاماد کاراشادن
نهادهای امنتتسن

پایتکننده مستمر ر یکردها عم کردهای نهادها کارگزاران دختا

نتز سامانده  ،هماهنگ

تطستم کار بتن مراکز امنتتپژ ه

نهادهای نظم رف اختیف ،به گونهای که با ر یکرد امنتت م
رزم به نظر م رسد.

دستگاههای تطنتن اجارا
چندبعدی نظام سازگار باشد،
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