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Abstract  
The issue of the current study is to provide security, including in basic pattern documents to 
a detailed pattern at both state and national levels. The mean of the security of the country 
is the civil development of the Islamic Republic and its pattern in the field of security 
development is the model and subdivision of the civil development policy of the Islamic 
Republic of Iran and its pattern. National security must be considered as the equivalent of 
civil security in the social and political domains. Securing means civil progress. The 
security approach in this paper is equivalent to the process of national development and 
security of progress patterning, and the strategy of providing, explaining, drawing, 
promoting, and in particular achieving the progress pattern. The key question is what are 
the origin, position and role of national security in patterning progress and in the progress 
pattern? The hypothesis is that national security is provided by economic security, political 
security, and cultural-moral security. The methodology of this study is according to the 
analysis of the text and the desired content includes the progress basic pattern documents. 
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 چكيده
سوي الگوي تفصيلي در دو سطح كشوري و ملي است. مراد از   امنيت، از جمله در اسناد الگوي پايه به تأميني پژوهش حاضر،   مسأله

پيشرفت امنيتي الگو و زيربخش سياست پيشرفت مدني نظام امنيت كشور، پيشرفت مدني جمهوري اسالمي و الگوي آن در بخش 
اند.   هاي اجتماعي و سياسي مطرح  جمهوري اسالمي ايران و الگوي آن است. امنيت ملي را بايد معادل امنيت مدني دانست كه در حوزه

ملي و امنيت الگوسازي پيشرفت دانسته معناي پيشرفت مدني است. رهيافت امنيت در اين مقاله معادل فرايند پيشرفت   امنيت به تأمين
باشد. پرسش اصلي اين است كه خاستگاه، جايگاه و   ويژه تحقق الگوي پيشرفت مي  آن، تبيين، ترسيم، ترويج و به تأمينشده و راهبرد 

ز امنيت اقتصادي، آمده ا  ي آن است كه امنيت ملي، فراهم  نقش امنيت ملي در الگوسازي پيشرفت و در الگوي پيشرفت چيست؟ فرضيه
ي تحليل متن استوار بوده و محتواي مورد نظر،   شناسي اين تحقيق بر پايه  امنيت سياسي و امنيت فرهنگي؛ معنوي و اخالقي است. روش

 باشند.  اسناد الگوي پايه پيشرفت مي
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 لهبيان مسأ
امنيت ملي الگوي اسالمي ايراني پيشرفت مدني، مراد امنيت اقتصادي، سياسي و فرهنگي است. 

توسعه اقتصادي، توأمان با تحقق تعادل سياسي در جهت تضمين تعالي فرهنگي،  تأمينمنظور 
ي آغاز الگوسازي پيشرفت مدني نظام   معنوي و اخالقي است. امنيت ملي، هم مقدمه و نقطه

و محوريت عزيمت آن است. حتي  و سياسي جمهوري اسالمي ايران است؛ هم الزمهاجتماعي 
آيد. امنيت ملي در   شمار مي  اعتباري، امنيت برتر، غايت الگوسازي پيشرفت نيز بوده و به  به

ي پيشرفت، داراي مباني، آرمان، رسالت، افق و تدابير امنيتي ملي عام و خاص   الگوسازي پايه
. امنيت ملي الگوي پيشرفت، اول؛ ريشه در مباني عام الگوي پيشرفت دارد. دوم؛ باشد  خويش مي

هاي عام الگوي پيشرفت است. سوم؛ ارتقاي آن، رسالت عام الگوي پيشرفت   غايت آن در آرمان
امنيت ملي، در افق عام الگوي پيشرفت است. پنجم؛ سياست امنيتي ملي در  تأمينباشد. چهارم؛   مي

چنين   الگوي پيشرفت گنجانده شده است. امنيت ملي، الگوي امنيت ملي پيشرفت و همتدابير عام 
الگوي پيشرف امنيت ملي، وجه امنيتي و عنصر امنيت الگو و جزء اساسي و محوري الگوسازي 

طوري كه   باشد. همان  حال، زيربخش سياست الگوي پيشرفت نيز مي  پيشرفت است. درعين
  ويژه الگوي پيشرفت سياسي است.  ست پيشرفت و بهي الگوي سيا  زيرمجموعه

مراد از الگوي تفصيلي پيشرفت، تفصيل اجمال، اجزاي كل (حتي جزئيات كليات) و فروع 
ترتيب تفصيل   سبب و بدين  اصول الگوي پايه، اجمالي و كل (و كلي) و اصلي امنيت است. بدين

امنيت ملي به اجزا و فروع امنيت ملي  امنيت ملي در الگوي تفصيلي پيشرفت يا الگوي تفصيلي
 پردازد.  پيشرفت مدني و الگوي امنيت ملي در الگوي پيشرفت مدني مي

ي پيشرفت كشور به حيث تبيين و تفصيل وجه و زيربخش امنيتي   ارتباط مقاله با الگوي پايه
ويژه با رويكرد   منظور گذار به تقصيل الگوي پيشرفت و الگوي تفصيلي پيشرفت، به  الگوي پايه به

. رويكرد امنيتي و دفاعي 4گردد. اين مقاله به محور: الف. رويكردهاي الگوي پيشرفت؛   امنيتي برمي
دهد.   به الگوي پيشرفت كنفرانس مرتبط است و بخش امنيتي الگوي پايه را مورد بررسي قرار مي

شرفت مدني، اجتماعي و مراد وجه امنيتي الگوي پيشرفت، زيربخش امنيتي بخش سياسي الگوي پي
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تعبيرديگر، منظور امنيت و پيشرفت اقتصادي، سياسي و فرهنگي؛ معنوي و اخالقي   سياسي است. به
 مورد كاوش و گزارش است.

اين مقاله به سواالت اساسي در رابطه و نسبت امنيت يا وجه امنيتي با اسناد، يعني محورهاي 
. رويكرد 1دهد. محور سواالت شامل:   پرداخته و پاسخ ميي پيشرفت كشور،   ي الگوي پايه  گانه  پنج

. رويكرد امنيتي و دفاعي (سند و محور) 2امنيتي و دفاعي (سند و محور) مباني الگوي پيشرفت؛ 
. رويكرد امنيتي و دفاعي (سند و محور) رسالت 3ها و آرماني الگوي پيشرفت؛   آرمان و نظام آرمان
. رويكرد 5تي و دفاعي (سند و محور) افق الگوي پيشرفت و . رويكرد امني4الگوي پيشرفت؛ 

 باشند.  امنيتي و دفاعي (سند و محور) تدابير الگوي پيشرفت مي
امنيت ملي الگوي اسالمي ايراني پيشرفت مدني است.  مقاله رويكرد و موضوع اصلي بحث

ي   فق و تدابير عام و پايهكه از سويي امنيت كشوري و ملي در مباني، آرمان، رسالت، ا  سبب اين  به
ديگر خود نيز داراي مباني، آرمان، رسالت، افق و تدابير   الگوي پيشرفت مدني ريشه دارد؛ ازسوي

 اي بخشي سياسي و زيربخشي امنيتي است.   خاص و عرصه

 اول. مباني عام امنيتي ملي الگوي اسالمي ايراني پيشرفت مدني
 اسالمي ايراني پيشرفت مدني؛. امنيت ملي در مباني عام الگوي 1
 . مباني الگوي اسالمي ايراني امنيتي ملي پيشرفت مدني.2

 ي امنيت ملي الگوي اسالمي ايراني پيشرفت مدني  الف. مباني پايه
هاي علمي و   ي موضوع در داخل و خارج كشور (مرور فعاليت  مرور مباني نظري و پيشينه

كنون انجام گرفته است، با ذكر مرجع، رويكرد امنيتي (ملي ي موضوع مقاله تا  پژوهشي كه در زمينه
ي پيشرفت تاكنون توسط هيج مركز، مرجع و   ي الگوي پايه  گانه5و كشوري) اسناد محورهاي 

باشد.   منبعي صورت نپذيرفته و گزارشي در دسترس نيست. اين مقاله نخستين اثر از اين دست مي
جريان داشته و بايسته و شايسته است كه چنين باشد. بنابراين اما رويكرد امنيتي در اسناد مربوطه 

  شوند.  در اين مقاله، اين اسناد الگو با رويكرد امنيتي بازنگري مي
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ي پيشرفت مدني كه توسط مركز الگوي پيشرفت   نويس سند الگوي پايه  طبق آخرين پيش
 باشند:   يب ذيل ميترت  ي امنيتي الگوي پيشرفت به  فراهم شده، مباني عام و پايه

خدا، مبداء و غايت و اسماي حسنا و صفات كمال؛ جالل و جمال  . مباني خداشناسي:1
 ). 4-5: 1397خدايي: پيشرفت مدني و امنيت ملي آن است (سند الگوي اسالمي ايراني پيشرفت، 

سوب بوده و مح ي اصلي امنيت ملي  نظام احسن جهان، بستر و گستره شناسي:  . مباني جهان2
 گردد (همان).  مي

گذار و   حال امنيت  گرا و درعين  نگر و امنيت  انسان مدني؛ امنيت شناختي:  . مباني انسان3
 ).3پذير است (همان،   امنيت
حال سبب مادي آن است   عين  سبب فاعلي مياني امنيت ملي و در شناختي:  . مباني جامعه4

 (همان).
ترين و   آن، بنيادين تأمينامنيت ملي؛ ارزش بنيادين و غايي و  شناختي:  . مباني ارزش5
 ).4ترين ارزش بعد از توحيد است (همان،   غايي
مكتب ديني مدني توحيدي اسالم؛ راهبرد زيرساختي و  شناختي):  شناختي (اسالم  . مباني دين6

 زيرساخت راهبردي حدود مباني امنيت ملي در الگوي پيشرفت است (همان).
نيت ملي در الگوي پيشرفت مدني و نيز الگوسازي امنيت ملي پيشرفت مدني؛ با اهم مباني ام
ي فوق قابل تبيين علمي، ترسيم عملي، ترويج عمومي و تحقق عيني است. برعكس نيز،   گانه  شش

 امنيت با اين مباني قابل تبيين، ترسيم، ترويج تا تحقق تأمينالگوي پيشرفت و پيشرفت الگو نيز با 
كنيم. اما كليت مقالت به مورد دوم، يعني   همين اشارت اجمالي بسنده مي  است. در مورد نخست، به

پردازد.   ي پيشرفت در حد گنجايش ظرفيت اين مقاله مي  ي الگوي پايه  گانه  رويكرد امنيتي اسناد پنج
 تفصيل بيش از اين به مجال مستوفا و مقاالت مبسوطي نيازمند است.

 عملي يا اصول راهبردي امنيت ملي الگوي اسالمي ايراني پيشرفت مدنيب. مباني 
توانند مباني عملي يا   مباني عملي يا اصول راهبردي الگوي اسالمي ايراني پيشرفت مدني مي

اصول راهبردي امنيتي ملي الگوي پيشرفت مدني نيز بوده و در تبيين، ترسيم و ترويج تا تحقق 
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چنين در الگوسازي امنيت ملي پيشرفت مدني مبنا قرار گرفته و   هم امنيت ملي الگوي پيشرفت و
ها هم مبادي و هم مباني امنيتي نيز هستند. در   ). البته اين5-4كاربري راهبردي داشته باشند (همان، 

اند. در مواردي ديگر،   و (تا) غايي هاي بنيادين  مواردي، مبادي حقيقي يعني اسباب و علل و ارزش
شوند. از مبداء بعيد و حتي ابعد، تا مياني،   يني، يعني ماهيت و حدود بينشي، محسوب ميمباني يق

چنين از مبنا يا مباني اعم و حتي عام اعم تا عام، خاص و اخص و   قريب و اقرب تا مباشرند. هم
ي ها  گيرند. مبدا ابعد، خداست. مبدا بعيد، مدبران امور هستي و سنت  حتي خاص اخص را دربر مي

ي   اند. دولت يعني نيرو و نهاد هيئت حاكمه، از رهبري تا قواي سه گانه  اند. مردم، مبدا ميان  الهي
ي مجريه (رياست جمهوري و معاونين و   اند. قوه  تقنيني، اجرايي و قضايي، مبدا قريب امنيت

هاي سياسي و  باشد. وزارت  هاي مربوطه و هيئت وزيران)، مبدا اقرب مي  هاي سازمان  رياست
ويژه امنيتي و نيروها و نهادهاي امنيتي اطالعاتي، انتظامي اجتماعي و دفاعي نظامي، مبدا مباشر   به

اند. خدا، مبدا ابعد امنيت است؛ مبدا مبادي   و تضمين امنيت ملي تأميني   يعني مستقيم و بالواسطه
تر است.   ريني كه از هر قريبي نزديكباشد. مبدا امنيتي بعيد و ابعد يا دور و دورت  امنيت نيز مي

). خدا، روح و 16(ق، » اقرب اليه من حبل الوريد«تر است:   اصطالح از رگ گردن نزديك  به
). غيرخدا، هم تنگناست: 28(رعد، » اال بذكر اهللا تطمئن القلوب«حقيقت امنيت، ايمان تا امان است: 

(توبه، » و ظنوا ان ال ملجا من اهللا اال اليه ضاقت عليهم االرض بما رحبت و ضاقت عليهم انفسهم«
). تنگنا و تشتت 124(طه، » من اعرض عن ذكري فأن له معيشته ضنكا«هم تشتت است:  ) و25

 زداست. تهديد امنيت بوده و موجد ناامني است.   موجب تعارض و تنازع است. جدال خيز و امنيت
سباب نظام احسن جهان هستي و آفرينش مبادي بعيد، تكويني (غيب و ملكوت) هستند. مراد ا

شمول و جاويدان خدايي   ناپذير پايدار جهان  هاي تحول و تبديل  تعبيرديگر، يكي سنت  است. به
سان اصل   هاست. به  اند؛ جامعه و جهان اسالمي نيز مشمول آن  حاكم بر نظام هستي و آفرينش

ها كه   سان اين  و دولت و امانت؛ بهعليت، عدم تناقض و حسن امنيت و عدالت و نظم و نظام 
ها   ها ناامني است. اين  آورند؛ غير و ضد اين  ها امنيت  باشند. اين  ي زندگي مدني مي  بايسته و شايسته

معقوالت "ها همان   تعبيرديگر، اين  ها هستند؛ به  حال مورد درك عقلي و گرايش قلبي انسان  درعين
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» اند  ي مردم در آن مشترك  همه«باشند كه   ي عقلي مي  ني اصول اوليه) يع223، 1361(فارابي،  "اوليه
 ). 183، 1371(همو، » معقوالت اول و مراتب نخستين علوم و معارف هستند«(همان). 

باشد. مراد نگرش و گرايش امنيت يعني   ها، زيبايي و مطلوبيت امنيت مي  ي ضرورت  از جمله
اصطالح مبادي بعيد، مالئك يا فرشتگان و همان مدبران   ديگري بهگرايي است.   نگري و امنيت  امنت

ي وحي   خصوص همان سروش غيب و فرشته  است. به ويژه مدبر امر نوع انساني  باشند. به  امور مي
 ).182تعبير حكمي، عقل دهم يا عقل فعال است (همان،   يعني جبرئيل امين و به

 باشد. مبناي عام، امنيت مدني امتي  امنيت مدني بين مللي و جهاني مي مباني عام اعم امنيت:
باشد. مباني خاص امنيت: امنيت مدني   اي مي  اسالمي است. مباني مياني امنيت: امنيت مدني منطقه

ملي ايراني اسالمي است. مباني اخص امنيت: اطالعاتي، انتظامي اجتماعي و دفاعي نظامي 
ترتيب از   باشد. مباني خاص اخص امنيت: امنيت اطالعاتي است. بدين  ميجمهوري اسالمي ايران 

ها پيشرفت مدني و از جمله   ي آن  ترين دغدغه  ويژه ايراني اسالمي كه بيش  ي حكمي مدني به  ناحيه
گذار حكمت مدني   خصوص فارابي، بنيان  ي آغازين و محوريت عزيمت امنيتي بوده؛ به  با نقطه

) و نيز سياست 73(همان،  ي فاضله  هاي اهل مدينه  انديشهها در كتاب   ايراني از اين فاضلي اسالمي
نمايد. مبادي حكمي، فلسفي و علمي، همان محكمات   عنوان مبادي ياد مي  ) به133مدنيه (همان، 
  اند.  ديني و اسالمي

امل: توحيد، ترتيب ش  مباني نظام جمهوري اسالمي ايران، حسب اصل دوم قانون اساسي به
 ترتيب آمده است:  اند. در اصل دوم قانون اساسي بدين  نبوت، معاد، عدالت، امامت و كرامت

  ي ايمان به:  جمهور اسالمي، نظامي است برپايه«
 االاهللا) و اختصاص حاكميت و تشريع به او و لزوم تسليم در برابر امر او؛ .خداي يكتا (الاله1
 آن در بيان قوانين؛الهي و نقش بنيادي   . وحي2
 سوي خدا؛  ي آن در سير تكاملي انسان به  سازنده  . معاد و نقش3
 . عدل خدا در خلقت و تشريع؛4
 . امامت و رهبري مستمر و نقش اساسي آن در تداوم انقالب اسالم؛5
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 :  . كرامت و ارزش واالي انسان و آزادي توام با مسئوليت او در برابر خدا كه از راه6
 الشرايط بر اساس كتاب و سنت معصومين(ع)، اجتهاد مستمر فقهاي جامعالف. 

 ها،  ي بشري و تالش در پيشبرد آن  ب. استفاده از علوم و فنون و تجارب پيشرفته
 پذيري،  گري و سلطه كشي و سلطه ج. نفي هرگونه ستمگري و ستم

 تأمينتگي ملي را قسط و عدل و استقالل سياسي و اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي و همبس
 ).2(قانون اساسي ج.ا.ا.، اصل » كند  مي

باشد.   تنها در صورت بروز اين مباني در امنيت ملي الگوسازي امنيت پيشرفت، عملي مي
تعبيري، ابتناي امنيت ملي بر اين مباني، امنيت الگوي پيشرفت، الگوي امنيت پيشرفت و الگوي   به

صورت دچار امنيت ظني يا   باشد؛ در غيراين  ترويج و تحقق ميپيشرفت امنيت قابل تبيين، ترسيم، 
توهمي يعني ظن و توهم امنيت خواهيم گرديد. اين امنيت متداني در قياس با امنيت متعالي است 

 ).1393زايي،   و لك 1394(ر.ك. صدرا، 

 هاي الگوي اسالمي ايراني پيشرفت مدني  دوم. امنيت ملي در نظام آرمان

 هاي الگوي امنيتي ملي  نظام آرمان
نويس   هاي الگوي اسالمي ايراني پيشرفت، در دو مورد در پيش  امنيت ملي در نظام آرمان

 ي پيشرفت تصريح گرديده است. به ترتيب:   پيشنهادي سند الگوي پايه
يكي. برائت و ديگري مقاومت (در نسبت «، ب. »همزيستي (در نسبت با غيرمحارب)«. الف. 1

 ؛»با محارب)
 ها).  (سند آرمان» بسط؛ الف. امنيت، ب. اقتدار. «2

امنيت ملي از امنيت ظاهري آغاز شده تا ايمان يعني امنيت باطني پيش رفته و تا امان يعني 
رود. امنيت يعني صيانت، حفاظت و نگهباني در مقابل و مقابله با تهديد   امنيت متعالي فراز مي

ازدارندگي امنيتي بوده كه تهديد تحقق نيابد. درصورت است؛ دفع و رفع تهديد است. مراد، ب
كننده امنيت به رفع ناامني است. ايمان يعني توانمندسازي دروني در قبال و   وقوع، وادارندگي تعدي
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كني تهديد با ارتقاي عقالنيت و   در مقابل و حتي در مقابله با تهديد ناامني است. امان، يعني ريشه
عدالتي كه مبدا عملي   كني بي  ظري و عملي امنيت و دفع ناامني بوده و ريشهآگاهي طرفين كه منشا ن

و عيني امنيت و رفع ناامني است. مراد از اقتدار ملي، اعمال حاكميت (اراده) عمومي و قدرت 
 باشد.  امنيت ملي مي تأمينمدني در 

 سوم. امنيت ملي در رسالت الگوي اسالمي ايراني پيشرفت مدني

 ي امنيتي مليرسالت الگو

رسالت ملت و نظام جمهوري اسالمي ايران، حركت عقالني، مومنانه و متعهدانه در جهت «
با توجه بدين رسالت ». ها در زيست بوم ايران است  ايجاد تمدن نوين اسالمي متناسب با آرمان

در جهت امنيت حركت عقالني، مومنانه و متعهدانه  تأمين«خطير، رسالت امنيت ملي و الگوي آن: 
 (سند رسالت) خواهد بود.» ها در زيست بوم ايران  ايجاد تمدن نوين اسالمي متناسب با آرمان

سازي و الگوسازي امنيت حقيقي و يقيني واقعي است. در قبال و در   گفتمان رسالت اصلي:
ناپايدار ساحتي است كه امنيت ظني و پنداري و نارسا و   مقابلريال امنيت غيريقيني ظني ظاهري تك

باشد. در مقابله با امنيت ضديقيني توهمي تنازعي كاذب يعني دروغين است، كه توهم امنيت   مي
) در جامعه 1349تعبير مك آيور (  جويد. به  انگارد و مي  باشد. امنيت خود را در ناامني ديگران مي  مي

ايستي است؛ عين يا اين امنيت، امپري ».صلح(سازي) در داخل و جنگ در خارج است«و حكومت: 
 امني جهاني است.  برآمد آن نا

 چهارم. امنيت ملي در افق الگوي اسالمي ايراني پيشرفت مدني

 افق الگوي امنيتي ملي
نويش پيشنهادي سند افق الگوي پيشرفت مدني در سه موضع تصريح   امنيت ملي در پيش

البته فراگير امنيت كشوز نيز  چنين در دو موضع ديگر نيز بدان اشارت دارد.  گرديده است؛ هم
 ترتيب:  باشد. بدين  مي
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هجري شمسي مردم ايران... از احساس امنيت،... در سطح برتر  1444در سال « . الف)1*
 (سند افق).» جهاني برخوردارند

 فراي امنيت، احساس امنيت مهم است.
از عزت، حاكميت  هش)... قدرت كامل براي دفاع بازدارنده1444زمان (  ايران در آن« * ب)

 (همان).» جانبه و تماميت ارضي خويش را حفظ كرده  ملي و استقالل، امنيت همه
 توان امنيت جامع تلقي و تعبير نمود.  اين را مي

هش) عامل اصلي وحدت و اخوت اسالمي (كه مانع و 1444ايران در آن زمان (« ج) *
 (همان).» زدايي) و صلح جهاني است  نگاي و عدالت (ج  گيرانه نزاعات بوده)، ثبات منطقه پيش

 باشد.  اين برترين راهبرد بازدارندگي امنيتي مي
 . الف)2* 

زمان، سالمت محيط زيست، پايداري، منابع طبيعي و آب، انرژي و امنيت غذايي   ايران ... تا آن«
 (همان).» با حداقل نابرابري در كشور فراهم شده

عنوان   منابع راهبردي(استراتژيك) و نيز امنيت غذايي بهاين مبين امنيت زيست محيطي و 
باشد. تهديدات   گانه امنيت پيشرفت مدني مي  هاي سه  زيربخشي از امنيت بخش اقتصادي از بخش

ويژه با توجه به قدرت تخريبي كه بشر پيدا كرده و تهديداتي كه دشمنان   محيطي به  طبيعي و زيست
توانند داشته باشند، حائز كمال اهميت   ه و بهداشت عمومي ميدر امنيت غذايي و سالمت تغذي

 است.
 * ب)

 (همان).» شده است تأمينزمان، دسترسي آسان همگاني به نظام قضايي عادالنه   ايران ... تا آن«
 باشد.   اين متضمن امنيت قضايي مي

ماعي و امنيت دفاعي افق امنيت، از امنيت اطالعاتي آغاز شده، به امنيت اطالعات، انتظامي اجت
رود. مراد   رسد. در افق بعدي به امنيت ملي يعني امنيت مدني، اجتماعي و سياسي پيش مي  نظام مي

تعبيرديگر، امنيت   امنيت اقتصادي، امنيت سياسي و امنيت فرهنگي؛ معنوي و اخالقي است. به
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ياسي و تحقق تعادل ملي باشد. توامان با امنيت س  آسايش بدني مي تأميني اقتصادي و   توسعه
است. در جهت امنيت فرهنگي؛ معنوي و اخالقي و تضمين آرامش روحي و روحاني باطني مدني 

اي، جهان اسالم و بين مللي تا   باشد. از امنيت فروملي و ملي داخلي تا امنيت فراملي منطقه  مي
مي ايراني پيشرفت و در الگوي بندي امنيت ملي در الگوي اسال  گيرد. بنابراين افق  جهاني را فرا مي

امنيتي پيشرفت و الگوي پيشرفت امنيتي هم از حيث تعالي امنيتي است؛ هم از حيث زيربخشي، 
هاي فردي، جمعي (خانوادگي و   چنين از حيث گستره  باشد. هم  بخشي تا فرابخشي مي  بخشي، ميان

ها را فرا   يت و امنيت اين گسترهگروهي) و اجتماعي فروملي، ملي داخلي و خارجي تا فراملي امن
شود. تا امنيت   ابزاري را شامل مي  افزاري تا نرم  سخت  افزاري، نيمه  گيرد. از امنيت سخت  مي
36Fرود.  ابزاري يعني امنيت ماهوي و معنوي پيش مي  فرا

1 

 پنجم. امنيت ملي در تدابير الگوي اسالمي ايراني پيشرفت مدني

 تدابير الگوي امنيتي ملي
نويس پيشنهادي مركز الگوي   امنيت ملي در تدابير الگوي اسالمي ايراني پيشرفت در پيش

پيشرفت يا تدابير الگوي پيشرفت مدني با رويكرد امنيتي ملي در دو سطح مورد توجه قرار گرفته 
باشد. يكي، رويكرد امنيتي ملي اهم تدابير الگوي پيشرفت مدني؛ و ديگري، در   و قابل طرح مي

 است. عنوان زيربخش آن(ها)  بير سياست و حكومت و بهتدا
گيرد. در نگاه نوع   امنيت از امنيت نظام سياسي يا امنيت در نظام سياسي را دربر مي

تر استقالل خارجي از سلطه و   ويژه هرچه جديدتر و نوانديش  ورزان اسالمي ايراني به  انديشه
ماندگي مدني، بستر اصلي   ي مطلقه و عقب  سلطه وابستگي بيگانه و آزادي داخلي از استبداد و

كننده   ها موثر بوده و بلكه تعيين  گونه كه امنيت نيز متقابال در تداوم و تعالي آن  باشد. همان  امنيتي مي
بينيم. در نگاه به نظريه و نظام سياسي مشروطيت اسالمي   كه در گفتمان عالمه ناييني مي  است. چنان

                                                           
 فراابزاري است. (ره)امنيت امام خميني. امنيت متعالي و مكتب 1
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ي ناييني، دولت و سياست يعني تدابير سياسي و دولتي حائز كمال اهميت   مطروحه از ناحيه
توان   ي ضرورت دولت به چند نكته مي  باشند. در الگوي مشروطيت اسالمي ايشان، در زمينه مي

 توجه داشت: 
نمايد:   خصوص تصريح مي  داند و در اين  اوال، ضرورت دولت را عمومي، اسالمي و عقلي مي

اين معني نزد جميع امم مسلم و تمام عقالي عالم بر آن متفقند كه ... استقامت نظام عالم كه   بدان«
نظر از   ). صرف6، 1360(نائيني، » و تعيش (زندگاني) نوع بشر متوقف به سلطنت و سياستي است

همان) و فراي »(خواه قايم به شخص واحد باشد يا به هيئت جمعي«شكل آن فردي يا جمعي آن 
كه تصدي آن به حق باشد يا اغتصاب، به قهر باشد يا   چه آن«و عدم مشروعيت دولت  مشروعيت

 ». به وراثت يا با انتخاب
بالضروره معلوم است كه «نمايد:   مي كيدأتثانيا، بر خاستگاه مردمي و داخلي دولت و حاكميت 
باشد يا وطني كه راجع به امتيازات ديني   حفظ شرف و استقالل و قوميت هر قومي هم چه آن

ي سياسي وي   (همان). در غير اين صور در نظريه» شان است به نوع خودشان  منوط به قيام امارت
كلي   الف. جهات امتياز و ناموس اعظم دين و مذهب و ب. شرف و استقالل وطن و قوميتشان به«

مملكت نايل  نيست و نابود خواهد بود؛ هرچند به اعلي مدارج ثروت و مكنت و آباداني و ترقي
اسالم  در شريعت مطهر، (امنيت و ثبات) حفظ نظام و قلمرو«جهت است كه   (همان). از اين »شوند

وظايف و شئون «و حكومت اسالم را از  و برقراري حاكميت (همان) دانسته» را اهم جميع تكاليف
 (همان). » اند  امامت مقرر فرموده

مديريت امور داخلي كشور و دفاع در مقابل تهاجم و يا دهي و   در الگوي سياسي ايشان، سامان
واضح است كه «تعبير وي:   دهند. به  دخالت بيگانه، اركان و حدود حاكميت و دولت را تشكيل مي

تمام جهات راجع به:الف. توقف نظام عالم به اصل سلطنت و ب. توقف حفظ شرف و قوميت هر 
. حفظ نظامات داخلي 1«(همان). يعني: اول. » ل استقومي به امارت نوع خودشان منتهي به دو اص

. منع از تعدي و تطاول 4حقي به حق خود و   . رسانيدن هر ذي3. تربيت نوع اهالي و 2مملكت و 
ها، از وظايف نوعي راجع به مصالح داخلي مملكت و   آحاد ملت برخي بر برخي ديگر و مانند اين
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. تهيه 3. تحذر از حيل معمول در اين باب و 2جانب و . تحفظ از مداخله ا1«(همان). دوم.» ملت
اين معني در الف. زبان «تعبير وي:   (همان)، كه به» ها  ي دفاعي و استعدادات جنگي و غير اين  قوه

چنان كه   (همان). هم» ي اسالم و ب. ساير ملل، حفظ وطنش خوانند  متشرعين، حفظ بيضه
ي اين دو وظيفه مقرر است احكام سياسي و تمدني (بوده   احكامي كه در شريعت مطهر براي اقامه«

شدت اهتمام سالطين بزرگ «سبب   همين  (همان). به» ها را ) جزء دوم از حكمت عملي دانند  و آن
متقدم فارس و روم در انتخاب حكماي كامل در علم و عمل براي وزارت و تصدي و قبول آنان 

بر   ). يعني اقتدار سياسي مبتني8-7(همان، » جهت بوده  اينهم با كمال تورع از ترفع قاهرانه از 
حكمت سياسي و درعين پرهيز و بازدارندگي از خودكامگي و زورگويي سياسي منظور نظر بوده 

ابتداي جعل سلطنت و وضع خراج و ترتيب ساير قواي نوعي چه از انبيا(ع) بوده و يا «است. بلكه 
در «گونه كه   ). همان8(همان، » وظايف و تمشيت اين امور بودهي اين   از حكماء، همه براي اقامه

» اند  هم با تكميل نواقص و بيان شرايط و قيود آن بر همين وجه مقرر فرموده شريعت اسالم
  اند:  ي اسالمي ايراني پيشرفت اهم موارد ذيل مطرح  ترتيب در سند تدابير الگوي پايه  (همان). بدين

 لي اهم تدابير الگوي پيشرفت مدنييكي. رويكرد امنيتي م

ي تدابير الگوي پيشرفت   گانه  هاي هفت  ي تحقق تمامي اهم دسته  امنيت ملي از سويي الزمه
بخش امنيت ملي در سطح   ي خود تحقق اين تدابير پيشرفت، تحقق  نوبه  باشد؛ از سوي ديگر و به مي

 فراتر است. شامل:
 ): 1تدابير (سند » تدابير فرهنگ و معنويت. «1

 كه   اند. ضمن اين  ي امنيت ملي فرهنگي و معنوي پيشرفت  كننده  تأمينالف.      
 باشند.  ي فرهنگ و معنويت امنيت ملي مي  كننده  تأمينب.      

 (همان): »تدابير علم، نوآوري و فناوري. «2
 كه   اند. ضمن اين  ي امنيت ملي علم، نوآوري و فناوري پيشرفت  كننده  تأمينالف.      
 باشند.  ي علم، نوآوري و فناوري امنيت ملي مي  كننده  تأمينب.      

 ):1-2(همان، » تدابير اقتصاد و معيشت. «3
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 كه   اند. ضمن اين  ي امنيت ملي اقتصاد و معيشت پيشرفت  كننده  تأمينالف.      
 شند.با  ي اقتصاد و معيشت امنيت ملي مي  كننده  تأمينب.      

 ):2(همان، » تدابير آمايش و محيط زيست. «4
 كه   اند. ضمن اين  ي امنيت ملي آمايش و محيط زيست پيشرفت  كننده  تأمينالف.      
 باشند.  ي آمايش و محيط زيست امنيت ملي مي  كننده  تأمينب.      

 ):2-3(همان، » تدابير عدالت اجتماعي و قضايي. «5
 كه   اند. ضمن اين  ي امنيت ملي عدالت اجتماعي و قضايي پيشرفت  كننده  تأمينالف.      
 باشند.  ي عدالت اجتماعي و قضايي امنيت ملي مي  كننده  تأمينب.      

 (همان):» تدابير سالمت. «6
 كه   اند. ضمن اين  ي امنيت ملي سالمت پيشرفت  كننده  تأمينالف.      
 باشند.  ت امنيت ملي ميي سالم  كننده  تأمينب.      

 ):3-4(همان، » تدابير سياست و حكومت. «7
 كه   اند. ضمن اين  ي امنيت ملي سياست و حكومت پيشرفت  كننده  تأمينالف.      
 باشند.  ي سياست و حكومت امنيت ملي مي  كننده  تأمينب.      
بندي و   ملي پيشرفت مدني تقسيمگانه امنيت   هاي سه  توان اين تدابير را به تدابير بخش  مي

 بندي و تنظيم نمود. شامل:  بندي كرده و طبقه  دسته
 الف. تدابير امنيت اقتصادي ملي يا تدابير امنيت ملي توسعه اقتصادي پيشرفت مدني. توامان با

ب. تدابير امنيت سياسي ملي يا تدابير امنيت ملي توسعه (يا تعادل) سياسي پيشرفت مدني. در 
 جهت

ج. تدابير امنيت فرهنگي ملي يا تدابير امنيت ملي تعالي فرهنگي؛ معنوي و اخالقي پيشرفت 
 مدني.

ديگري امنيت ملي در تدابير سياست و حكومت الگوي اسالمي ايراني پيشرفت مدني است؛ در 
 ترتيب:  اند. به  ها مطرح شده  شرفت مدني و الگوهاي آند نيز تدابير هفتگانه امنيت ملي در پياين مور
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حفظ و «حفظ و تقويت و ثبات سياسي در تدبير  تدابير سياست و حكومت: 6) بند 1* 
 ).3(همان، » تقويت مردم ساالري ديني، مشاركت مردمي و ثبات سياسي

 زا و پايدار سياسي است.  سازي درون  مراد، تدبير امنيت
گسترش و تقويت «ر تدبير تقويت ساختار دروني نظام د تدابير سياست و حكومت: 7) بند 2* 
 (همان). » ي اجتماعي و تقويت ساختار دروني نظام  منظور افزايش سرمايه  هاي مردمي به  تشكل

 باشد.  امنيت نظام سياسي مي تأمينمنظور، تدبير 
گيري تهديد عليه جمهوري اسالمي   پيشگيري از شكل« تدابير سياست و حكومت: 8) بند 3* 

 (همان). » وذ سياسي امنيتي بيگانگانايران و مقابله با نف
 باشد.   زدايي است؛ ديگري، تدبير نفوذزدايي امنيتي ملي مي  اين، يكي تدبير ناامن

ي دفاعي   حفظ و گسترش بسيج مردمي و تقويت بنيه« تدابير سياست و حكومت: 9) بند 4* 
 (همان).  »هاي دفاعي پيشرفته و بومي  بازدارنده و كسب فناوري

 تدبير امنيت بسيجي مورد نظر است.) 5* 
گسترش ديپلماسي عمومي، تعامل سازنده با كشورها « تدابير سياست و حكومت: 12) بند 6* 

و تضمين امنيت بين مللي و  تأمينمنظور تدبير   (همان). به» و كمك به حكميت و صلح بين مللي
 باشد.  جهاني مي

ي جهادي در جهان اسالم و   قالنيت و روحيهترويج ع« تدابير سياست و حكومت: 13) بند 7* 
» بخش و استيفاي حقوق مردم فلسطين  هاي آزادي  هاي اسالمي و نهضت  حمايت از حركت

 (همان). 
 اي و اسالمي است.  و تضمين امنيت منطقه تأميندر جهت 

ن كه چنا  ي فرابخشي دارد، ولي در نهايت زيربخش سياست است؛ هم  كه جنبه  امنيت، ولو اين
(تعادل) است؛ هم از  بخشي  ي كالن بخشي (پلسي) دارد. هم داراي جنبه ميان  سياست هم جنبه

 "اخالق نيكوماخوسي") در كتاب 1363تعبير ارسطو (  ي فرابخشي برخوردار است. به  جنبه
علم چنين علمي،   تر است و اين  خير، غايت علمي است كه از ديگر علوم معتبرتر و افضل«آورد:   مي
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هايي براي يك ملت و تا   كند چه دانش  اين علم است كه معين مي«). زيرا 4( »باشد  سياست مي
اندازه ضروري هستند و بايد تعليم داده شوند و كدام طبقه از اهالي بايد آن را فراگيرند و تا چه   چه

دارند، مانند علم تدبير منزل، بينيم علومي كه مراتب بسيار عالي   حتي مي«كه   (همان). چنان» اندازه
سياست، علوم «(همان). چون » گيرند  عنوان علم سياست قرار مي  علم بيان و علم لشكركشي، تحت

كند كه چه اموري را بايد انجام دهيم و از چه اموري بايد   كشد و تجويز مي  ديگر را به خدمت مي
باشد؛ و بالنتيجه غرض علم سياست  هاي علوم ديگر  بپرهيزيم؛ غايت آن نيز بايد جامع غايت

 (همان).» باالترين خير براي بشر است
انداز كارامدي، كمال، سعادت، كرامت و بهزيستن مدني و خاستگاه، جايگاه و نقش   مراد چشم

 ) آمده است: 1367( مكالمات كنفوسيوسباشد. در   امنيت در آن مي
كدام است؟ استاد  در اداره حكومت "راه راست"تزدي گونگ پرسيد: آيا 

آوردن وسايل كافي براي خوراك و   (كنفوسيوس) در پاسخ گفت: نخست فراهم
ساختن وسايل امن و آسايش در كشور و دفاع آن در برابر   پوشاك ملت؛ دوم فراهم

هاي دشمنان خارجي؛ و سوم، كوشيدن براي جلب اطمينان مردم نسبت به   حمله
كه يكي از   ي ديگر نداشتف جز اين  چارهحكومت. تزي گونگ گفت: اگر حكومتي 

ها را بايستي برگزيند؟   اين سه وظيفه را از دست بدهد و فدا كند، كدام يكي از آن
 )138كنار بگذارد. (  ي لشكري را به  ي دوم يعني قوه  استاد گفت: بايستي وظيفه

 ن است بپايد. پايد؛ يا ممك  يعني حتي كشور بدون نيروي دفاعي درصورت استكام درون مي
ي ديگر را هم از   تزي گونگ گفت: اگر حكومت مجبور شود يكي از دو وظيفه

آوردن وسايل خوراك و   يك را بايد فدا كند؟ استاد گفت: فراهم  دست بدهد، كدام
پوشاك را بايد فدا كند؛ زيرا هر ملتي براي خوراك و پوشاك خود خواهد كوشيد 

 كس خواهد مرد. (همان) داند كه سرانجام هر  و هركسي مي
اگر «يعني يك كشور حتي با اقتصاد فلج، امكان پايداري و تجديد حيات و تجديد قوا دارد؛ اما 

تواند برقرار و   ملتي اطمينان و اعتماد خود را نسبت به حكومت خود كم كند، آن حكومت ديگر نمي
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لشكر جرار و اقتصاد قوي هم اگر  (همان). درواقع، اگر اعتماد سياسي از دست برود، »پايدار بماند
 سازد:  تر مطرح مي  داشته باشد، باز فروپاشيده و بلكه فروپاشيده است. كنفوسيوس در موضعي پيش

ها حكومت كند و نظم را در كشور   ي قوانين و مجازات  وسيله  اگر حكمراني فقط به
ازات وجوي راهي براي گريختن از قانون و مج  مستقر سازد، مردم در جست

ي   وسيله  برند. ليكن اگر حكمراني به  كار نمي  آيند و وجدان خود را در كارها به  برمي
ي فضايل اخالقي   وسيله  روايي كند و به  سرشت خود فرمان  قوت شخصيت نيك

شوند و راه راست را خود   كارهاي كشور را سامان بدهد، ملت داراي وجدان مي
 )128(همان،  پيمايند.  يابند و خود مي  مي

چه بايد كرد تا ملت سر اطاعت فرود آورد و سركشي را «چنين در پاسخ به اين پرسش كه   هم
شرست و پاك و متدين در   اگر مردان شريف و نيك«دهد:   (همان)، كنفسيوس جواب مي» ترك كند

ت هستند، رو و بدسرش  هايي كه كج  كند و آن  وقت ملت اطاعت مي  سر كارهاي دولت بگذاري، آن
(همان). چون اين امر سبب » گردند  شوند و مردم خشنود و مطيع مي  سرشت مي  رو و نيك  راست

اگر مردم بدفطرت و فرومايه را بر سر كارها بگذاري، «گردد؛ اما   امنيت و آرامش مدني و ملي مي
اين امر، سبب ). 129(همان، » شوند  كني؛ در نتيجه مردم ناراضي و سركش مي  ملت را آزرده مي

 امني است.   تنش و تشنج و در نتيجه، نا
 نمايد:  خويش تصرح مي اخالق ناصري) نيز در سياست مدن كتاب 1364خواجه نصيرالدين طوسي (

سياست ملك (و ملك) كه رياست رياسات باشد بر دو گونه بود و هر يكي را 
باشد كه آن را  "سياست فاضله"غرضي باشد و الزمي. اما اقسام سياست، يكي 

خوانند و غرض از آن، تكميل خلق بود و الزمش نيل سعادت؛ و دوم،  "امامت"
خوانند و غرض از آن، استعباد خلق بود و  "تغلب"بود كه آن را  "سياست ناقصه"

 )300( الزمش نيل شقاوت و مذمت.
 كند:  خواجه تصريح مي

ا دارد و مدينه را از جاي اصدق  سائس اول، تمسك به عدالت كند و رعيت را به



258   98 بهار، 24، شماره 7سياست متعاليه، سال 

خيرات (از حمله امنيت و ثبات) عامه مملو كند و خويشتن را مالك شهوت دارد... 
جاي خَول و عبيد دارد و مدينه   سايس دوم تمسك به جور كند و رعيت را به

ي شهوت دارد...   ثباتي) عام كند و خويشتن را بنده  پرشرور (از جمله ناامني و بي
ديگر و عدل و عفاف و لطف و وفا   بود و سكون و مودت با يكخيرات عامه: امن 

و امثال آن... شرور عامه: خوف بود و اضطراب و تنازع و جور و حرص و عنف و 
 )301(همان،  غدر و خيانت و مسخرگي و غيبت و مانند آن.

حت را ت "شرور عامه"هاي امنيت و پيشرفت مدني، و   توان ذيل شاخصه  را مي "خيرات عامه"
قوام بدن به «رفت مدني جاي داد. در گفتمان و الگوي مدني خواجه   هاي ناامني و پس  شاخصه

قوام مدن «)؛ با همين قياس 303(همان، » طبيعت بود و قوام طبيعت به نفس و قوام نفس به عقل
چون «صورت   (همان). در اين» به ملك بود و قوام ملك به سياست و قوام سياست به حكمت

» در مدينه متعارف باشد و ناموس حق مقتدا، نظام حاصل بود و توجه به كمال موجودحكمت 
اما اگر حكمت «امنيت و پيشرفت مدني است. برعكس نيز  تأمينمعنا و سبب   (همان). اين به

مفارقت كند، خذالن به ناموس راه يابد و چون خذالن به ناموس راه يابد، زينت ملك برود و فتنه 
(همان). از جمله، نعمت » رسوم مروت مندرس شود و نعمت به نقمت بدل گرددپديد آيد و 

رفت   ماندگي يا پس  شود. اين ترتيب، مسبب ناامني و از پيشرفت  امنيت به نقمت ناامني تبديل مي
 آيد.   شمار مي  بوده و به

). امنيت نرم، 1391توان الگوي امنيتي امام خميني نيز ناميد (خسروي،   ترتيب را مي  امنيت بدين
 ).1387برداري از چنين قدرت و امنيتي است (ناي،   ها گرته  قدرت نرم، جنگ نرم و همانند اين

 گيري  نتيجه
پژوهش نويسنده بود، عبارت است از امنيت ملي در الگوي  حاصل كه جديدي علمي هاي  يافته

ي پيشرفت   الگوي اسالمي ايراني پايه گانه پيشنهادي  اسالمي ايراني پيشرفت مدني. براساس اسناد پنج
سو با مباني عام، نظام   شده توسط مركز الگوي پيشرفت مدني، از يك طرف، در يك  مدني تهيه

ها و آرماني عام، رسالت عام، افق عام و تدابير عام الگوي پيشرفت مدني مرتبط بوده و متناسب  آرمان
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ي، رسالت، افق و تدابير امنيت ملي و الگوي آن قابل ديگر، مباني، نظام آرمان و آرمان  است؛ ازسوي
باشد. از طرف ديگر، در سويي با قدرت ملي و اقتدار   مي استنباط، استخراج و قابل تبيين و ترسيم

 پردازد.   وري و اثربخشي ملي مي  امنيت كارامدي، بهره تأمينديگر به   گردد؛ درسوي  مي تأمينملي 
نهايي، موارد زير  الگوي به دسترسي راستاي در سند تكميل اين تقا وار منظور اصالحي براي  به

 شوند:  پيشنهاد مي
ي پيشنهادي الگوي اسالمي پيشرفت   گانه  شود امنيت ملي در محورها و اسناد پنج  . پيشنهاد مي1

 تر گردد.   مدني برجسته
 تر مورد تبيين و ترسيم قرار گيرند:  تر و منظم  . اهم موارد بيش2
 اول. ساحات دوگانه امنيت؛  
 الف. امنيت مادي و      
 ب. امنيت معنوي ملي يا ساحات مادي و معنوي امنيت ملي.     
 ي امنيت؛   دوم. ابعاد دوگانه 
 الف. امنيت باطني (ايمان) ملي و      
 ي باطني و ظاهري امنيت ملي.  ب. امنيت ظاهري ملي و يا ابعاد دوگانه     
 ي امنيت:  گانه  هاي سه  سوم. بخش 
 الف. امنيت اقتصادي،      
 ب. امنيت سياسي و      
 ج. امنيت فرهنگي؛ معنوي و اخالقي      

ي اقتصادي، توامان با تعادل سياسي در جهت تعالي فرهنگي؛   ي توسعه  گانه  هاي سه  (يا بخش
 چنين   معنوي و اخالقي امنيت ملي و هم

 امنيت:هاي   چهارم. گستره 
 الف. امنيت فردي،      
 . امنيت گروهي مدني)، 2. امنيت خانوادگي و 1ب. امنيت جمعي (     
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 ج. امنيت اجتماعي؛      
 . امنيت فروملي، 1  
 امنيت ملي؛ .2  
 الف. امنيت داخلي و       
 ب. امنيت خارجي؛      
 . فراملي؛ 3  
 اي،  الف. امنيت منطقه      
 امنيت جهان اسالم،ب.       
 ج. امنيت بين مللي تا       
 د. امنيت جهاني       

اي،   هاي فردي، جمعي و اجتماعي فروملي، ملي داخلي و خارجي تا فراملي؛ منطقه  يا گستره
 مللي جهاني امنيت ملي  بين

 ي امنيت؛  گانه  هاي سه  زيربخش  .3
 الف. امنيت اطالعاتي،  
 ماعي و ب. امنيت انتظامي اجت 
 متر تبيين و ترسيم گردند.  تر و منسج  ج. امنيت دفاعي نظامي، روشن 
 اول، مباني،   .4
 ها و آرماني،   دوم. نظام آرمان 
 سوم. رسالت،  
  چهارم. افق، 
اي امنيت ملي الگوي پيشرفت مدني، با ارجاع و استناد به   پنجم، تدابير خاص و عرصه 

 تفصيل داده شوند.  متناسب با آن(ها)اسناد عام و پايه طرح شده و 
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