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چکيده
تحقق ارزش ها و الگوهای اسالمی در جامعه ،هدف اصلی و اساسی انقالب اسالمی میباشد .باا توجاه باه
اینکه مهمترین برنامههای کالن جمهوری اسالمی برای پیشرفت کشور برنامههای پان سااله توساعه اسات ،باه
همین منظور یکی از راه های قابل اطمینان برای پایش حرکت کلی نظام باه سامت اهاداف انقاالب اساالمی را
میتوان بررسی برنامههای پن ساله توسعه از نظر میزان تاثیرپذیری از شاخصهای فرهنگ اسالمی در تدوین آنها
دانست .پرسش این پژوهش عبارتاست از اینکه «آیا شاخصهای فرهنگ اسالمی بر تدوین بخشهای دفاعی و
امنیتی برنامههای پن ساله ششم توسعه موثر بودهاست؟» .نوع پژوهش کاربردی است و جهت تبیین شاخصهای
فرهنگ انقالب اسالمی از روش توصیفی محض و همچنین برای بررسی تاثیرگذاری این شاخصهاا در تادوین
برنامههای توسعه ،از روش توصیفی  -تحلیلی اساتفاده شاده ا سات .جامعاه آمااری ایان پاژوهش کاه از ناوع
سندپژوهی است ،شامل قرآن کریم ،کتب احادیث ائمه و بیانات امامین انقالب اسالمی بوده که در نمونه آمااری
به بخش هایی از آنها پرداخته شده است .بر اساس نتای بهدست آمده از این پژوهش ،برنامه بخشهای دفاعی و
امنیتی در برنامه ششم توسعه کشور متاثر از شاخصهای فرهنگ انقالب اسالمی بودهاند؛ بهطوری کاه مایتاوان
گفت که  %12از این برنامهها به صورت مستقیم تحت تاثیر فرهنگ انقالب اسالمی و به عبارتی نشأت گرفته از
این فرهنگ بوده است و  %88مغایرتی با فرهنگ انقالب اسالمی نداشته اند.
کليد واژهها :شاخص ،فرهنگ انقالب اسالمي ،دفاع ،امنيت ،برنامۀ ششم توسعه

 .1مدرس و پژوهشگر دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین(ع)rshahgholi@ihu.ac.ir .
 .2دانشیار دانشگاه جامع امام حسین(ع)

مقدمه
هر انقالبی در معرض آسیبها و انحرافاتی است که ممکن اسات در مسایر حرکات آن
خلل وارد کنند .از اینرو ،چالش و دغدغه اصلی همه تحوالت بزرگ اجتماعی و فرهنگای
(به ویژه انقالبها) ،صیانت از جهتگیریهاای اصالی آنهاسات .بارای ارزیاابی و تحلیال
استمرار حرکت انقالب اسالمی و جلوگیری از انحراف ،بهخصوص انحراف فرهنگی ،بایاد
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به شاخصهای فرهنگ توجه کرد و حرکت انقالب اسالمی در ابعاد مختلف ،آسیبشناسی
و کانونهای آسیب ،شناسایی و اصالح شوند .تعیین اهداف فرهنگی به عنوان اهداف اصلی
کشور و انقالب اسالمی ،مستلزم بهکاارگیری شااخصهاای مناساب اسات .بارای اهاداف
واسطهای ،به خصوص اهداف اقتصادی شاخصهای مناسب و دقیقی بکار گرفته میشاود و
برنامه های توسعه عمدتاً بر محور همین شاخصها ،تنظیم و تدوین و جهتدهی میگردند؛
ولی در مدیریت راهبردی فرهنگی کشور باید بر اهداف اصلی و شااخصهاای آنهاا تاکیاد
شود .مقام معظم رهبری میفرمایند« :آن چیزی که ما به آن نیازمندیم ،این اسات کاه نقشاه
پیشرفت کشورمان را بر اساس جهان بینی اسالم ،برای انسان (انسان در منطق اسالم) ،فراهم
و تهیه کنیم .معنویت پایه و تالش این پیشرفت خواهد بود ،پیشارفتی کاه محاورش انساان
است و انسانی که دارای بعد معنوی قوی است .انسانی که علم و دنیاا و ثاروت و فعالیات
زندگی را وسیلهای برای تعالی روحی و رفتن بهسوی خدای متعال قرار میدهد»

(مقاام معظام

رهبری .)1981/2/21 ،هدف فرهنگی رشد و تکامل انسان است .در این راساتا نکتاه مهمای کاه
باید بدان توجه کرد ،این است که سیستم دفاعی کشورها باه انحاای مختلاف تحات تااثیر
فرهنگ آن کشور قرار دارد؛ چرا که این فرهنگ ،با گذشت زمان و مواجهه باا تهدیادات و
چالشهای مختلف شکل گرفته و تغییر پذیرفته است و بههمیندلیل ،تعیین میکند که دفااع
ملی باید چه سبک و سیاقی داشته باشد .برایناساس ،برای کشور ایران نیز همزمان با تغییار
رویۀ غرب در مقابله با انقالب اسالمی ایران از جنگ سخت به جنگ نرم ،مبتنای بار القاای
تفکرات ضداسالمی در بین مردم ،انتخاب دفاعی مناساب و متناساب ضاروری ماینمایاد؛
دفاعی که با بهرهگیری از ظرفیتهای ملی ،تاکید بر تقویت ظرفیتهای فرهنگی و توجه باه
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نگاه ایجابی رهبر انقالب اسالمی ،حضرت آیتاهلل خامناهای(مدظلاهالعاالی) باه مقولاۀ فرهناگ

امکان پذیر خواهد بود .در جامعاۀ ایاران باا پیاروزی انقاالب شاکوهمند اساالمی و تغییار
شاخصهای بنیادین در عرصههای مختلف ،مؤلفههای فرهنگی همچون نفی ساازش ،دفااع
فرهنگ سیاسی ایران وجود داشته و رفتهرفته در فرهنگ دفاعی و امنیتی کشور نیاز نهادیناه
شده است .اهمیت شاخصهای فرهنگی به این موضوع برمیگردد که فرهنگ دفاعی جزئی
از فرهنگ ملی و عمومی محسوب میشوند و مفاهیمی همچاون دفااع و امنیات ،رقیاب و
متحد یا دشمن نیز در همین چارچوب معنا پیدا میکند .در این پژوهش سعی شده است تاا
به بررسی شاخصها و مولفههای فرهنگ انقالب اسالمی پرداخته و تاثیر این شاخصهاا را
در تدوین برنامه ششم توسعه بررسی نماییم.
اسالم ناب در واقع فرهنگ مرجع انقالب اسالمی است و برایناساس میتاوان فرهناگ
انقالب اسالمی را مترادف با فرهنگ اسالم ناب در نظر گرفات .از آنجاا کاه هار فرهنگای
مجموعهای از نظامات ،عناصر و مولفه هاا ،و نهادهاای فرهنگای اسات ،بناابراین ،فرهناگ
انقالب اسالمی و همچنین فرهنگ اسالم ناب نیز دارای این زیرساختها باوده و در نتیجاه
مولفههای فرهنگ انقالب اسالمی همسان با مولفههای فرهنگ اسالم ناب میباشد .براساس
آنچه بیان شد ،تحقق شاخصها و الگوهای اسالمی در جامعه ،هادف اصالی و اساسای در
انقالب اسالمی میباشد .اما تحقق این هدف مساتلزم آن اسات کاه نظاماات برناماهریازی،
تقنینی و اجرایی کشور در تدوین برنامهها و قوانین و اجرای آنها این هدف را مد نظر قارار

مقاله پژوهشی :بررسی تاثیر شاخصهای فرهنگ انقالب اسالمی در تدوین برنامههای دفاع و امنیت برنامۀ ششم توسعه

از مظلوم ،استکبارستیزی و مبارزه با دشمن ،جهاد و شهادت و  ...شکل گرفت کاه در بطان

دهند .بهعبارتدیگر از آنجا که انقالب اسالمی نظام اداری کشور را جهت تحقاق اهاداف
خود ایجاد کردهاست ،بنابراین ،دستیابی به این اهداف از طریق حاکم سااختن ارزش هاای
انقالب اسالمی در سیاستگذاری و برنامهریزی این نظام اداری امکانپذیر خواهاد باود .از
جملۀ مهمترین برنامههای کالن جمهوری اسالمی جهت پیشرفت کشور ،برناماههاای پان
ساله توسعه است .بنابراین تحقق اهداف انقالب اسالمی مستلزم آن است که این برناماههاا
مبتنی و منبعث از ارزش های انقالب اسالمی و در واقع اسالم نااب باشاد .نظار باه اینکاه
جمهوری اسالمی و بهعبارتدیگر انقالب اسالمی در معرض تهدیادات دشامن قارار دارد،
باید بخش دفاعی کشور به گونهای از قدرت و اقتدار برخوردار باشد ،که دشمنان حتی فکر
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حمله به کشور را از سرشان بیرون کنند .انقالبی مانادن و انقالبایگاری در ایان اسات کاه
مولفهها و شاخص های فرهناگ انقاالب اساالمی ماورد توجاه و تاکیاد مادیران کشاور و
برنامه ریزان قرار گیرد .مساله و مشکل و ضعفی که قابل توجه به نظر میرسد این است کاه
رویکرد غالب بر نظام برنامه ریزی کشور رویکرد اقتصادی است .بنابراین ،باید دقت کرد که
این رویکرد بر برنامههای بخش دفاع و امنیت حاکم نشود .به این منظور بایاد تاالش شاود
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که شاخصهای فرهنگ انقالب اسالمی در تدوین برنامه های بخاش دفااع و امنیات ماورد
تاکید قرار گیرد و اگر ضعف و کاستی وجود دارد ،نسبت به برطرف کردن آن اقادام شاود.
هدف از این پژوهش بررسی تاثیرگذاری شاخصهای فرهنگ انقاالب اساالمی در تادوین
برنامه های بخش دفاع و امنیت برنامۀ ششم توسعه است و پرساش ایان پاژوهش اینگوناه
مطرح می شود که« :آیا شاخصهای فرهنگ انقالب اسالمی بر تدوین بخشهای دفااعی و
امنیتی برنامههای پن ساله ششم توسعه موثر بودهاست؟».
مباني نظری و پيشينه شناسي تحقيق
 .5مفهوم شناسي
 .1-1فرهنگ

فرهنگ واژه ای فارسی و مرکب از دو جزء «فر» و «هنگ» است« :فر» پیشوند و به معنی
جلو ،باال ،بر و پیش آمده« ،هنگ» از ریشۀ اوستایی «تنگا» و به معنی کشایدن و سانگینی و
وزن می باشد .این واژه مرکب که از نظر لغوی باه معنای بااال کشایدن ،برکشایدن و بیارون
کشیدن است ،هیچگاه ،در ادبیات فارسی به مفهومیکه بر خاسته از ریشۀ کلمه باشد ،نیامده
است (روحاالمینی .)1 :1939 ،جامع ترین تعریفی که از فرهنگ به عمل آمده این است« :فرهناگ
عبارتاستاز کیفیت یا شیوهای بایسته و یا شایسته برای آن دساته از فعالیاتهاای حیاات
مادی و معنوی انسان ها که مستند به طرز تعقل سالیم و احساساات تصاعید شادا آناان در
حیات معقول تکاملی باشد» (جعفری.)21 :1939،
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«فرهنگ ،نمودی است از رفتارهای روزمرا گروهی از افراد بشر که از نسلهای قبل باه
ایشان به ارث رسیده است» (اسپالینگ .)9 :2119 ،1در این تعریاف ،هااری اساپلینگ فرهناگ را
تاریخی ندارند داخل مقولۀ فرهنگ نخواهند شد« .فرهنگ ،کارهای زیسته شدهای است کاه
مشخصااۀ جامعااه ،طبقااه یااا گااروه خاصاای در دورا خاااص تاااریخی ماایباشااد و شااامل
ایدئولوژیهای خاص عملی است که جامعه ،گروه یا طبقهای را قادر مایساازد تاا شارای
هستی خود را تجربه ،تعریف و تفسیر کند و معنای آن را درک نمایاد» (هاال« .)9 :2111 ،2در
این تعریف «استوارت هال» ،فرهنگ را پشاتوانۀ ارزشای و فکاری رفتارهاای افاراد جامعاه
میداند که از گذشتگان به ارث رسیده است.
 .2-1دفاع

دفاع ،نظام یا الگویی مرتب با ساخت و کارکرد روانی اسات کاه از طریاق آن ،فارد یاا
گروه واکنش الزم را برای مقاومت یا دفع خطر خیالی یا واقعای باهمنظاور حفات تعاادل و
تمامیت خود نشان میدهد (کوهپایی .)131 :1933 ،دفاع نوعی حق ذاتی ،مشروع و طبیعی است
که از جانب خداوند در موجودات به ودیعه قرار داده شده تاا بتوانناد در مقابال تجااوز از
خود محافظت کنند و به حیات خود ادامه دهند (بلباسی و همکاران .)213 :1911 ،در مباانی دینای
نیز دفاع به عنوان نیازی حیاتی تعریف شده اسات کاه سابب رشاد و بالنادگی و امنیات و
هدایت جامعه میشود (درویششانی.)111 :1919 ،
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شیوه و یا رفتاری می داند که از گذشتگان باقی مانده است .از این رو ،رفتارهایی که اساتناد

 .3-1امنيت

با توجه به واقعیتهای پس از دوران جنگ سرد و عدم شکلگیری نظم جایگزین نظام
دو قطبی در رواب بینالمللی ،ارائه تعریف دقیاق ،علمای و صاحی از امنیات ملای بسای
دشوارتر از گذشته است؛ زیرا مفهومسازی جدید و متناسب امنیت ملای ،مساتلزم گساترش
مفهومی آن بهمنظور در برگرفتن پدیدههای نوظهور امنیتی یا سطوح تحلیلی بیشاتر نیسات؛

1 . Spaling
2 . Hall
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بلکه بررسی دقیقتر عناصری را میطلبد که بهطور سانتی در ارزیاابی امنیات ملای مطارح
بودهاند .بهدلیل آنکه دیدگاههای محدودنگر که امنیت ملی را صرفاً در امور نظامی متمرکاز
میسازند ،جوابگوی پیچیدگی های حال معماای امنیات و دفااع در جهاان درهام تنیاده و
بههموابسته و متحول امروز نیست (احمدی.)23 :1981 ،
«ایان بالنی» :امنیت یعنی رهایی نسبی از جنگ ،همراه انتظار نسبتا زیاد این که نتیجه هر
فصلنامه علمی مطالعات مدیریت راهبردی دفاع ملی ،سال چهارم ،شماره  ،11پاییز 1911

جنگی که رخ بدهد ،شکست طرف مقابل است (احمدی.)23 :1981 ،
«والتر لیپمن» :هر ملتی تا جایی دارای امنیت است که در صورت عدم توسل باه جناگ،
مجبور به رها کردن ارزشهای محوری (اساسی) نباشد و چنانچه در معارض چاالش قارار
گیرد ،بتواند با پیروزی در جنگ ،آنها را حفت کند (نقل از مهدینسب.)22 :1912 ،
 .0عناصر و مؤلفههاي فرهنگ
فرهنگ دارای سازمانی نظامدار است (وایت .)1 :1931 ،مفهوم نظام ،وجاود اجازا و روابا
متقابل بین آنها یا ساختار و فرآیند را به ذهن متبادر میساازد .سااخت فرهنگای معماوال از
عنصر فرهنگی ،ترکیب فرهنگی و حوزا فرهنگی تشکیل میشاود .کاوچکترین موضاوع و
واحد قابل تعریف و تشخیص را «عنصر فرهنگای» و تناساب و همراهای آنهاا را «ترکیاب
فرهنگی» و مجموعۀ ترکیبهای فرهنگی  -در یک منطقه که دارای شکل و محدودا متمایز
است ،را حوزا فرهنگی مینامند (روحاالمینای .)21 :1933 ،عنصر فرهنگی ،کوچاکتارین واحاد
یک فرهنگ است .عنصر فرهنگی از یک جزء یا بخشی که به عناصار و بخاشهاای دیگار
تقسیمپذیر نیست ،تشکیل می شود .برخی عناصر فرهنگی ،مادی بوده و بایش از یاک شای
ساده نیست؛ مثل :انگشتر ،عصا ...و برخی دیگر مادی نبوده ،بلکاه الگاوی رفتااری اسات؛
مانند :دست دادن ،سالم کردن ،نمازگزاردن و ( ...کاوئن .)31 :1932 ،عنصر فرهنگی نزد همه به
یکسان تعریف نشده است؛ مثالً کروبر اعتقاد دارد که عنصر فرهنگی مهمترین و دقیقتارین
قسمت مطالعۀ فرهنگی است و تحقیق و پژوهش فرهنگی زمانی جامع خواهاد باود کاه در
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آن تمام عناصر مشخص و تعریف شوند.

عالمه محمد تقی جعفری فرهنگ را دارای دو عنصر ثابت و متغیر میداند .اصاول متغیار،
مستند به نیازهای متغیر بشری در بستر زمان میباشد که متناسب با شارای مختلاف متفااوت
گذشت زمان تأثیری در ماهیت آنها نمیگذارد .این عناصر و اصول عبارتند از:
 .1عنصر و اصل کمالجویی و اشتیاق به آن؛
 .2عنصر و اصل احترام؛ که در فرهنگ عام انسانی با عناوینی مانند :نوع دوستی ،عالقاه
به انسان و محبت از آنها یاد میشود؛
 .9عنصر و اصل اشتیاق شدید بشر به داشتن حیات شایسته؛
 .1تصحی و تنظیم ارتباط چهارگانهی:
الف) ارتباط انسان با خویشتن؛
ب) ارتباط انسان با خدا؛
ج) ارتباط انسان با جهان هستی؛
د) ارتباط انسان با همنوع خود (جعفری.)99 :1939 ،
 .9اهميت فرهنگ از منظر آيات و روايات
 .1کار فرهنگی بهترین کار است :خداوند میفرماید« :وَ مَنْ أَحْسَنُ قَوْالً مِمّنْ دَعا إِلَی اللّاهِ
وَ عَمِلَ صالِحًا وَ قالَ إِنّنی مِنَ الْمُسْلِمینَ ؛ چه کسی را نیکوتر از ساخن آنکاه باهساوی خادا
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است و عناصر ثابت فرهنگی ،آنهایی هستند که مستند به نیازهای فطری و ذاتی بشری باوده و

دعوت میکند و کارهای شایسته میکند و میگوید البته که من از مسلمانانم» (فصالت .)99 :شأن
نزول آیه در مورد پیامبر گرامی اسالم(صل اهلل علیه و آله) است؛ اما به ایشاان اختصااص نادارد و
شامل هر فردی می شود که مردم را به خدا و طاعت او دعاوت کناد .بناابراین ،دعاوت باه
خداوند یک کار فرهنگی است ،بهترین کار است؛ زیرا خداوند جامع تمام خوبیهاا و ضاد
همه بدیها و کژی هاست .در حدیثی پیامبر گرامی اسالم (صل اهلل علیه و آله) درباره ارزش کسای
که مردم را هدایت میکند و بهسوی خدا رهنمون میسازد ،میفرماید« :یاا عِلای الَن یَهادِیَ
اهللُ عَلی یَدَیْکَ رَجُالً خَیرٌ لَکَ مِمّا طَلَعَتْ عَلَیْه الشمْسُ؛ ای علی اگر خداوند باه دساتان تاو
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انسانی را هدایت کند ،از آنچه خورشید بر آن تابیده است برای تو بهتر است»

(میازان الحکماه،

ج.)22 :2
 . 2ارزش کار فرهنگی روی یک نفر (هدایت) برابار باا احیاای جامعاه اسات :خداوناد
میفرماید« :وَ مَنْ أَحْیاها فَکَأَنّما أَحْیَا النّاسَ جَمیعًا؛ هرکس ،کس دیگاری را حیاات بخشاد،
همچون کسی است که همه مردم را حیات بخشیده باشد» (مائاده .)92 :ماراد از احیاا و زناده
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کردن در آیه ،نجات انسان از مرگ نیست ،بلکه بنا بر تعبیراتی که در قرآن آماده اسات ،باه
هدایت بهسوی حق نیز ،احیا اطالق میشود .چنانکه در آیه «أَوَ مَنْ کانَ مَیْتًا فَأَحْیَیْنااهُ...؛ آیاا
کسی که مرده بود و ما زندهاش کردیم( »...انعاام)122 :؛ کسی که فرد گمراهی را بهسوی ایمان
راهنمایی کند ،او را زنده کرده است (ترجمه المیزان ،ج.)111 :1
 .9ایجاد انحراف در مسائل فرهنگی ،باالترین ظلم هاست :خداوناد مایفرمایاد« :وَ مَانْ
أَظْلَمُ مِمّانِ افْتَاری عَلَای اللّاهِ کَا ِذبًا؛ چاه کسای اسات ساتمکارتر از آنکاه باه خادا درو
میبندد»(انعام .)21 :عبارت باال که بیش از  11بار در قرآن کریم تکرار شده و نشاان از تأکیاد
است ،درو بستن به خداوند را «بزرگترین ظلم» شمرده است .مفسران با توجاه باه آنکاه
قرآن شرک را «ظلم بزرگ» معرفی نموده 1و نیز با توجه به قرائن دیگر ،مصداق درو بستن
به خداوند را «قرار دادن شریک برای وی» ،تلقی کردهاند (تفسیر نمونه ،ج  )181 :1و از آیه مورد
بحث چنان فهمیدهاند که باالترین ظلم آن است که کسای مشارک شاده و اصال توحیاد را
انکار کند .برایناساس ،روشن است که ایجاد هرگونه انحراف فرهنگی که موجب گساترش
شرک و دوری از اصل توحید و یگانه پرستی شود ،افتراء و درو بر خادا و ظلمای بازرگ
خواهد بود .نتیجه کار فرهنگی باید به یکتاپرستی و توحید بینجامد و انساان را باه فاالح و
رسااتگاری رهنمااون سااازد .بنااابراین ،کااار فرهنگاای اهمیاات فااراوان دارد و انحااراف و
سهلانگاری در آن میتواند به بزرگترین ظلمها منجر شود.
 .1انجام فعالیتهای فرهنگای پیاامبر (صال اهلل علیاه و آلاه) منّات الهای بار مؤمناان :خداوناد
میفرماید« :لَقَدْ مَن اللهُ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ إِذْ بَعَثَ فِیهِمْ رَسُولًا مِانْ أَنْفُسِاهِمْ یَتْلُاوا عَلَایْهِمْ آیَاتِاهِ
وَیُزَکِّیهِمْ وَیُعَلِّمُهُمْ الْکِتَابَ وَالْحِکْمَهَ ...؛ به یقین ،خدا بر مؤمنان منّت نهااد ککاهپ پیاامبری از
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 .1لقمان در شمار اندرزهای خود به فرزند میفرماید« :یا بُنَیّ ال تُشْرِکْ بِاللّهِ إِنّ الشِّرْکَ لَظُلْمٌ عَظیمٌ»(لقمان)19 :

خودشان در میان آنان برانگیخت ،تا آیات خود را بار ایشاان بخواناد و پاکشاان گرداناد و
کتاب و حکمت به آنان بیاموزد( »...آل عماران .)111 :خداوناد در ایان آیاه باه مؤمناان منّات
کتاب را به آنها بیاموزد .منت یعنی اعطای هر نعمات سانگین و گرانبهاسات و ایان منّات،
کاری پسندیده و زیبنده است اما آن منّتی که ناپسند و زشت اسات ،عباارتاساتاز اینکاه
کسی کار کوچک خود را با سخن ،بزرگ کند و به رُخ افراد بکشد (تفسیر نور ،ج.)111 :2
(مدظلهالعالي)

 .4جايگاه و مؤلفههاي فرهنگ در نگاه امام خميني(ره) و مقام معظم رهبري

اهمیت فرهنگ را از جنبههای مختلف میتوان طارح کارد کاه در ایان میاان دو جنباه
برجستگی بیشتری دارد :یکی ،جایگاهی که فرهنگ در هویت و موجودیت یک جامعه دارد
و دیگری نقشی که فرهنگ میتواند در پیشرفت و تعالی جوامع ایفاا کناد .جنباه نخسات،
اهمیت و جایگاه فرهنگ را در موجودیت جامعه نماایش مایدهاد و جنباه دوم اهمیات و
نقش فرهنگ صحی در حرکت به سمت اعتال یا انحطاط جوامع را ترسیم میکناد .در بعاد
نخست ،حوزه نفوذ فرهنگ به همه ابعاد زندگی بشر کشیده میشاود و هماه ویژگایهاای
متمایزکننده انسان ها از یکدیگر و نیز همه ویژگیهای متفرقه جوامع در فرهنگ آنهاا نهفتاه
است .حضرت امام خمینی(ره) این مفهوم را با تصری بیشتر چنین بیان میفرمایند« :بیشاک
باالترین و واالترین عنصری که در موجودیت هر جامعه دخالات اساسای دارد ،فرهناگ آن

مقاله پژوهشی :بررسی تاثیر شاخصهای فرهنگ انقالب اسالمی در تدوین برنامههای دفاع و امنیت برنامۀ ششم توسعه

میگذارد و پیامبری از جنس خودشان برایشان مبعوث کرد تا آنها را پاک سازد و حکمت و

جامعااه اساات .اساس ااً فرهنااگ هاار جامعااه هویاات و موجودیاات آن جامعااه را تشااکیل
میدهد»(صحیفه ناور ،ج  .)111 :11اساساً فرهنگ است که ویژگیهای مشترک پدیده آورنده یک
ملت را تشکیل می دهد و بدون وجود فرهنگ واحد ،افراد تبعاه یاک کشاور را نبایاد یاک
ملت نامید .بنابراین ،میتوان گفت اساس ملیت یک ملت فرهنگ است (صحیفه نور ،ج .)11 :1
رهبر معظم انقالب اسالمی نیز با تأکیاد بار اهمیات و جایگااه فرهناگ ،قاانونگرایای،
خودباوری ملی ،وجدان کاری ،انضباط اجتماعی ،دینبااوری ،رعایات ارزشهاای الهای و
دیانت ،اصالح الگوی مصرف و تروی سبک زندگی ایرانای و اساالمی ،تعااون اجتمااعی،
تشکیل خانواده و ازدواج را نمونههایی از شاخصها و جهتگیریهای فرهنگی کشور ذکر
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کرده و استقالل کشور ،ضرورت های دینی و اخالقی جامعه ،خلقیات ایرانی و زبان فارسای
و خودباوری ملی را بخشی از خ قرمزهای فرهنگی کشور ذکر نمودهاند .ایشان فرهنگ را
مثل هوایی میدانند که انسان وقتی آن را استنشاق کرد ،میتواند قدم باردارد و رو باه جلاو
حرکت کند .از نظر رهبر انقالب فرهنگ زیربناست و بقیه کارها هماه برخاساته از فرهناگ
است .اگر چنانچه در جایی ،هوای مسمومی تزریق شاود ،نتیجاهای کاه در انادامهاا دیاده
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خواهد شد تابع آن مسمومیتی است که در این هواسات .اگار فضاا را باا دود یاا مخادری
تخدیر کنند ،وقتی انسان آن را استنشاق کرد ،رفتارش متناسب با آن چیزی خواهد شاد کاه
استنشاق کرده است

(برگرفته از :بیانات رهبر انقالب در دیدار رئیس جمهور و اعضای هیئت دولت باه مناسابت

هفته دولت با ایشان .)1981/11/11 :ایشان در جایی دیگر میفرمایند« :باید در جهتی حرکات کنایم
که مردم ،متدین بار بیایند ،متدین عمل بکنند ،به مبانی دینی معتقد بشاوند ،عماالً پاای بناد
بشوند؛ جهتگیری ما در همه زمینهها باید این باشد»

(بیانات معظم له در دیدار اعضای هیئات دولات،

.)1988/11/11
 .1رابطه فرهنگ ملي و امنيت ملي
رواب بین کنش گرانی چون دولت و محی آنها ،یعنی محی فرهنگی ،از نوع دو ساویه
است .این دو هم شامل تاثیر محی فرهنگی در شکل و ناوع سیاساتهاای امنیتای دولات
می شود و هم تاثیر دولت بر بازتولید و بازسازی فرهنگ جاری و حتی شکلدهی به عناصر
فرهنگی جدید را در برمیگیرد (جوکار و دیگران.)131 :1981 ،
 .1-5فرهنگ ملي

در یک تعریف عام ،فرهنگ ملی ،فرهنگ عامه و عمومی نیسات .فرهناگ ملای را یاک
کنشگر خاص در یک دوره نمیسازد؛ بلکه این فرهنگ ،حاصل کنشهایی است کاه کام و
بیش به گذشته زندگی مردم پیوند خورده است .فرهناگ ملای را مایتاوان مجموعاه کلای
تالشهای فکری مردم بهمنظور توصیف ،توجیه و ستایش اقداماتی دانست کاه خودشاان را
11

بر اساس آن میسازند و وجودشان را حفت میکنند .رونالد جفرسون بر آن است که محای

فرهنگی نه تنها در شکل و انواع مختلف رفتار دولت تاثیرگاذار اسات ،بلکاه تعیاینکنناده
ویژگی اصلی دولتها یعنی هویت آنها نیز میباشاد (جفرساون و دیگاران .)11 :1111 ،1از ساوی
ساختار» می کوشد ساختارهای فرهنگی را حفت کناد ،تغییار دهاد و یاا باازتعریف نمایاد؛
بنابراین در این تعامل ،امنیت ملی دولت متاثر از امنیت جامعه و فرهنگ ملای نیاز متااثر از
اقدامات بازسازمانبخش دولت میباشد .تاثیرهای محی فرهنگی بار مقولاه امنیات ملای را
میتوان با استفاده از شکل زیر نشان داد (مهدینسب:)93 :1912 ،

شکل( :)5تاثيرهاي محيط فرهنگي بر مقوله امنيت ملي
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دیگر در یک محی تعاملی ،دولت نیز به عنوان یاک کنشاگر در روناد تعااملی «کاارگزار-

 .2-5تاثير فرهنگ ملي بر امنيت ملي

اقسام تاثیر فرهنگ ملی بر امنیت ملی به شرح ذیل است:
 .1هنجارها ،انتظارات جمعی درباره رفتار مناسب بارای یاک هویات مشاخصاناد .در
برخی موارد مانند احکام تعریف کننده و قوامبخش رفتار ،عمل میکنند و رفتارهاای ماورد
اعتنای درون یک دولت در برابر دیگر دولتها را مجاز و یا غیرمجااز تعریاف ماینمایناد.
بهطورکلی فرهنگ ،هم به مجموعهای از مالکهای ارزیابی سیاساتهاای امنیتای ،همچاون
هنجارها و ارزشها شکل میدهد و هم به مالکهای شناختی ،همچون احکامیکه پدیدههاا
13
1 . Jepperson and Others,

و بازیگران موجود در نظام و چگونگی رفتار و تعامل با آنها را تعریف مایکنناد

(جفرساون و

دیگران.)11 :1111 ،
 .2عناصر فرهنگی و یا نهادی محی دولت ،از جمله هنجارها ،هویات دولات را شاکل
می دهند .ساختارهای نهادی و فرهنگی ممکن است هویتهای پایهای و ملای دولاتهاا را
شکل و قوام بخشد .این امر خود بر تعریف امنیت ملی اثر میگذارد .باورها کم و بایش باا
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گسترش هویتها بر دولت در سط جامعۀ جهانی موثر واقع میگردند و از اینرو در موج
سوم مردمساالری جهانی ،حتی حکومتهای اقتدارگرا نیز به طاور لفظای از ماردمسااالری
حمایت می کنند .هنجار برابری نژادی ،برآمده از مناظرههای مردمساالرانه ،هرگونه سیاسات
تبعیضآمیز و نژادگرایانه دولتها را به مقوله تهدید امنیت ملی تبدیل میکند.
 .9هر گونه تغییر در محی فرهنگی ،تهدیدات امنیت ملی را دگرگاون مایکناد .محای
فرهنگی به دلیل تعریفی که از «ما»ی جمعی باه دسات مایدهاد «دیگاریِ» معاارض و یاا
دوست را تعریف میکند و بسیاری از سیاستهای مشروع یا نامشروع بازتعریف مایشاود؛
مثال بر اساس هویت جمعی ضدنژاد پرستی محی فرهنگی ایاران ،سیاساتهاای حکومات
پهلوی با اسرائیل ،همیشه تحت تاثیر قرار میگرفت و باه دلیال ایان تااثیرهاا ایان روابا ،
ماهیتی پنهانی داشت.
 .1شکل بندی هویت دولت ناشی از محی فرهنگی بوده و سااختارهای هنجااری و یاا
جامعه امنیتی را تحت تاثیر قرار میدهد.
 .1سیاستهای دولت می تواند ساختار فرهنگی و نهادی جامعه را تولید و یاا بازساازی
نماید .ساختارهای نهادی و فرهنگی بیرون از اقدامات قابل شناخت جاری دولتهاا وجاود
ندارند (گیدنز . )181 :1181 ،1البته این بادان معناا نیسات کاه سااختارهای فرهنگای باه چناین
اقداماتی کاهشپذیر هستند؛ بلکه مقصاود آن اسات کاه سااختارهای نهاادی و فرهنگای را
نمی توان از نظر تحلیلی از فرآیندهایی که باه وسایله آن باهطاور ماداوم تولیاد و بازتولیاد
میشوند و یا تغییر میکنند ،جداگانه فرض کارد؛ از ایانرو ایان تااثیر ،بارعکسِ اثارهاای
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چهارگانۀ پیشین است که بر پایه آنها اتخاذ سازوکارهای خاصی از سوی دولت میتوانسات
ساختار نظام فرهنگی جامعهای را که به آن تعلق دارد ،متاثر سازد (مهدینسب.)98 :1912 ،

مبانی در سیاست دفاعی از سه رکن مهم نشأت گرفتاه اسات کاه عبارتناد از :اصاول و
معیارهای دینی؛ قانون اساسی و اندیشه امامین انقالب اسالمی.
الف) اصول و معیارهاای دینای .اصاوال در حکومات دینای ،رهباران بایاد بار اسااس
معیارهای دینی جامعه را اداره کنند و تمام تصمیمگیریها را با معیارهای دینی انجام دهند.
ب) قانون اساسی .دومین مبنا برای تبیین سیاست دفاعی ،قانون اساسی است کاه نقاش
رهبری را در ساختار دفاعی کشور بر اساس اصاول  111و  119و  131ماورد توجاه قارار
داده است .در اصل  111میتوان مواردی را باه عناوان مبناای قاانونی جایگااه رهباری در
سیاست دفاعی جمهوری اسالمی ایران مورد تأکید قرار داد.
ج) امام خمینی(ره) در جریان انقالب اسالمی و به ویژه در دوران جنگ تحمیلای عاراق
علیه ایران ،دکترین دفاعی جدیدی را بنا نهادند .سیاست این دکترین که در قالب دیپلماسای
جهاد ،فرهنگ شهادت طلبی و استراتژی بازدارندگی مردمی طراحی شد ،برخالف الگوهاای
رای در بررسی میزان و مالک قادرت یاک کشاور ،عناصار غیرماادی و هنجااری را وارد
ادبیات رواب بینالملل کرد (دهشیری.)119-111 :1931 ،
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 .3مباني انديشه و سياستهاي دفاعي انقالب اسالمي

مباني سياست دفاعي در انديشۀ اماام خامناهاي(مدظلاهالعاالي) .باه طاور کلای ،سایمای
اندیشهها و سیاستهای دفاعی امام خامنهای(مدظلهالعالی) را میتوان در قرآن کریم ،احادیاث و
فرهنگ دینی؛ سیرا رسولاهلل(ص) و اهل بیت(ع) جستجو کرد و انطبااق آن را باا آماوزههاای
امام خمینی(ره) ،به ویژه در توسعه دفاع مردمی و ارتش بیست میلیونی و نهایتاً در مدل زیار
ترسیم نمود:
 .7برنامه هاي بخش دفاع و امنيت
ماده  -111در راستای اجرای مفاد مصرح در قانون اساسی و افزایش قدرت مقاومات و
کاهش آسیبپذیری اقتصاد کشور و به منظور مادیریت منساجم ،هماهناگ و ماؤثر روابا
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خارجی جمهوری اسالمی ایران بر مبنای اصل عزت ،حکمات و مصالحت و بارای تحقاق
اهداف این قانون ،دستگاههای اجرائی بهجز نیروهای مسل  ،مکلفند تماامی اقادامات خاود
در زمینه رواب خارجی را با هماهنگی وزارت امورخارجه انجام دهند .وزارت امورخارجاه
موظف است در چهارچوب قوانین ،نسبت به اجرای موارد زیر اقدام کند:
الف .طراحی و اجرای اقدامات دیپلماتیک در سیاست خارجی درجهات تحقاق اصاول
فصلنامه علمی مطالعات مدیریت راهبردی دفاع ملی ،سال چهارم ،شماره  ،11پاییز 1911

مربوط قانون اساسی ،مخصوصاً در بعد مبارزه با استکبار و رژیم صهیونیستی و حمایات از
جریان مقاومت و مستضعفین؛

ب .ایجاد بسترها و شرای سیاسی الزم برای تنوعبخشی و تقویت پیوندهای همهجانباه
با کشورهای هدف در جهان به ویژه کشورهای منطقه ،همسایگان و قدرتهای نوظهاور در
چهارچوب سیاستهای کلی نظام؛
پ .تقویت دیپلماسی اقتصادی با تمرکز بر ورود به بازارهای جهانی برای صادرات کاال
و خدمات فنی و مهندسی ،تأمین ماالی و جاذب سارمایه گاذاری خاارجی و دساتیابی باه
فناوریهای نوین و ایجاد زمینه های الزم برای حضور بخش غیردولتی در دیگر کشاورهای
منطقه و کشورهای جنوب غربی آسیا به ویژه کشورهای همسایه و اساالمی در چهاارچوب
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سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی؛

ت .وزارت صنعت ،معدن و تجارت باا همکااری وزارت اماور خارجاه مکلاف اسات
ظاارف ماادت یااکسااال از زمااان الزماالجااراء شاادن ایاان قااانون ،رایزنااان بازرگااانی در
را دارند ،بهگونهای تعیین کند که کلیه ایان افاراد دارای تحصایالت مارتب باا حاوزههاای
اقتصادی بوده و به زبان انگلیسی یا زبان کشور هادف ،تسال کامال داشاته باشاند .مادت
خدمت این افراد دو سال است .وزارت امور خارجه با همکاری وزارت صانعت ،معادن و
تجارت گزارش ساالنه اجرای این حکم را باه مجلاس شاورای اساالمی ارائاه کناد .اتااق
بازرگانی ،صنایع و معادن و کشاورزی ،میتواند پیشانهادهای خاود را باه وزارت صانعت،
معدن و تجارت ارائه نماید؛
ث .حمایت همه جانبه از حقوق ایرانیاان خاارج از کشاور و جلاب مشاارکت آنهاا در
توسعه و پیشرفت کشور؛
ج .بهکارگیری ظرفیت های دیپلماسی رسامی در ساطوح دو و چندجانباه بارای ایجااد
محی سیاسی و امنیتی با ثبات و پایدار در منطقه؛
چ .بهره برداری از دیپلماسی عمومی و روشها و ابزارهای نوین و کارآمد اطالعرساانی
در گستره فرامرزی برای تبیین دیدگاههاای جمهاوری اساالمی ایاران در ابعااد گفتماانی و
معنایی و ارتقای جایگاه ایران در افکار عمومی جهان؛
ح .به کارگیری همه امکانات جمهوری اسالمی ایران بارای مقابلاه باا خشاونتگرایای،
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سفارتخانههای ایران در کشورهایی که بر اساس آمار گمرک بیشترین رابطه تجاری با ایاران

تروریسم و افراطگرایی؛
خ .صیانت از وجهه بینالمللی جمهوری اسالمی ایران در رابطه باا موضاوعات حقاوق
بشری از طریق رصد و پایش وضعیت حقوق بشر در عرصه بینالمللی ،پاسا متناساب باه
ادعاهای بیپایه آنان و گسترش حقوق بشر اسالمی با همکاری دستگاههای ذیرب ؛
د .اعطای کمکهای توسعهای به کشورهای هدف در چهارچوب قوانین بودجاه سااالنه
در راستای سیاستهای کلی نظام؛
ذ .برنامه ریزی و اقدام مؤثر در راستای تحقق اهداف اصول قانون اساسی در بعد مباارزه
با نظام سلطه و صهیونیزم و حمایت از جریان مقاومت ،فلسطین و مستضعفین؛
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ر .حمایت از جریانهای تقریبی و وحدتآفرین در جهان اسالم ،بهویاژه فعالیاتهاای
مجمع جهانی تقریب مذاهب اسالمی و مقابله با توطئه دشامنان در ایجااد تفرقاه در جهاان
اسالم؛
ز .دولت موظف است برنامهریزیهای الزم جهت توسعه سیاسی را بهگوناهای طراحای
کند که تا پایان اجرای قانون برنامه ششم ،احزاب و تشکلهای سیاسی مطابق ضواب قاانونی
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مصوب مجلس شورای اسالمی ،مورد حمایت قرار گیرند.
ماده -111
الف .دولت مکلف است در اجرای بند ( )12سیاستهای کلی برنامه ششم و باهمنظاور
افزایش توان دفاعی کشور در تراز قدرت منطقهای و تاأمین مناافع و امنیات ملای ،حاداقل
پن درصد ( )%1از منابع بودجه عمومی و درآمدهای اختصاصی را بهعنوان سهم تقویت بنیه
دفاعی در ردیفهای تقویت بنیه دفاعی در بودجه ساالنه کشور اختصاص دهد؛
ب .دولت موظف است پشتیبانیهای الزم را بهمنظور افزایش توان دفاعی کشور در تراز
قدرت منطقهای و تأمین منافع و امنیت ملی ،با انجام اقدامات اساسی زیر بهعمل آورد:
 .1تحکیم و تقویت بنیه دفاعی کشور با پشتیبانی از:
 -1-1توسعه و افزایش توان تولیدی موشکی؛
 .2-1توسعه و تقویت توان پدافند هوایی در سطوح مختلف برد کوتاه ،متوس و بلند؛
 .9-1توسعه و بهروزرسانی شبکههای ارتباطی امن و پایدار و تعاملپذیر و برخوردار از
فناوریهای مناسب با هدف استقرار کامل سامانه فرماندهی و کنترل؛
 .1-1هوشمند و متحرکسازی برخی سامانههای تسلیحاتی متناسب با تهدیدات؛
 .1-1توسعه و تقویت امکانات جنگ الکترونیک و دفاع رایانیکی (سایبری)؛
 .1-1تحقیق ،طراحی و تولید اقالم مورد نیاز برای مواجهه و تقابل با گروههاای مسال
تروریستی؛
 .3-1توسعه و تقویت توان ناوگان هوایی در حاوزههاای مختلاف آفنادی ،پدافنادی و
پشتیبانی رزمی با اتکا به سامانههای پیشرفته هواپیمایی ،بالگردی و پهپادی؛
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 .8-1توسعه و بازسازی صنایع هوایی دفاعی برای پشتیبانی از ناوگان هاوایی نیروهاای
مسل (اعم از هواپیما ،بالگرد و تسلی آنها)؛
 .11-1نوسازی سامانه های ناوبری و کمک ناوبری و نظارتی ویاژه نظاامی هواپیماهاای
نیروهای مسل ؛
 .11-1توسعه ناوگان نیروی دریایی با تجهیز به شناورهای سطحی ،زیرسطحی سانگین،
یگان های پروازی دریاپایه و تسلی آنها به سامانه های کشف ،شناسایی و ردگیری و کنتارل
آتش و سالحهای پیشرفته و بهروز و کارآمد؛
 .12-1توسعه و تقویت یگانهای رزمی و تیپهای واکنش سریع نیروهای مسل ؛
 .19-1رعایت فاصله سط حقاوقی و دساتمزد کارکناان نیروهاای مسال باا کارکناان
کشوری بر اساس تبصره ( )9ماده ( )113قانون مدیریت خدمات کشوری؛
 .2تقویت کمی و کیفی بسی مستضعفان و حضور بیشتر نیروهای مردمی درصحنههاای
امنیت و دفاع از کشور ،دفاع از آرمآنها و مبانی اندیشه انقاالب اساالمی و توساعه فرهناگ
امربهمعروف و نهیازمنکر از طریق:
 .1-2حمایت از زیرساخت هاا بارای توساعه ناواحی شهرساتانی و ردههاای مقاومات
متناسب با توسعه و تغییرات تقسیمات کشوری؛
 .2-2تعمیق ارزشهای انقالب اسالمی و توسعه فرهنگ و تفکار بسایجی باا اساتفاده از
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 .1-1توسعه و بهروزرسانی توانمندی تولید پهپادها و تسلی آنها؛

هستههای تربیتی ،غنیسازی اوقات فراغات ،توساعه فرهناگ ارزش و اساتفاده از نخبگاان
بسیجی؛
 .9-2مقابله با جنگ نرم در حوزه های مختلف باا اولویات حضاور فزایناده در فضاای
مجازی و رایانهای با رویکرد بومی؛
 .1-2جذب و بهکارگیری بسی دهها میلیونی باا رویکارد فرهنگای اجتمااعی و علمای
اقتصادی؛
 .1-2توسعه و مشارکت بسی سازندگی در کمک به دولت در امر محرومیاتزدایای و
سازندگی کشور؛
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 .1-2تأمین پوشش بیمهای و جبران خساارتهاای ناشای از باهکاارگیری بسایجیان در
مأموریتهای محوله؛
 .3-2بهمنظور کمک به پیشرفت عمران و آبادانی روستاهای کشور دستگاههاای اجرائای
میتوانند حداقل دهدرصد( )%11از اعتبارات اختصاصیافته خود را با اساتفاده از ظرفیات و
توانمندی بسی سازندگی هزینه کنند.
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پ .بهمنظور کاهش آسیبپذیری زیرساختها و ارتقای پایداری ملی ،کلیه دستگاههاای
اجرائی ملزم به رعایت سیاستهای پدافند غیرعامل و انجام اقدامات زیر میباشند:
 .1اجرای کامل پدافند غیرعامل برای کلیه مراکز حیاتی و حساس کشور بر اساس طارح
مصوب کمیته دائمی پدافند غیرعامل مبتنی بار گساترش هوشامندانه و مصاونساازی آن و
تصویب در مراجع قانونی آن؛
 .2تهیه و تدوین طرحهای ایمان ساازی و حفاظات از مراکاز مهام کشاور و باه اجارا
درآوردن آنها پس از تصویب کمیتاه دائمای پدافناد غیرعامال از مناابع دساتگاه مربوطاه و
تصویب در مراجع قانونی آن؛
 .9تهیه پیوست پدافند غیرعامل برای طرحهای حساس جدید کشور و الزام باه رعایات
و اجرای آنها پس از تصویب کمیته دائمی پدافند غیرعامل از منابع دستگاه مربوطه آن.
ت .به منظور تأمین امنیت پایدار مناطق مرزی ،کاهش جرم و جنایت ،مبارزه همهجانبه با
مواد مخدر و روانگردانها ،پیشگیری و مقابلاه باا قاچااق کااال و ارز از طریاق پایشبینای
اعتبارات مورد نیاز در بودجه ساالنه دستگاههای مربوطه اقدامات زیر به عمل آید:
 .1انسداد الکتریکی ،الکترونیکی ،ناوری(اپتیکی) و فیزیکای مرزهاا باا اولویات منااطق
مرزی مستعد ناامنی ،بهره گیری از توان اطالعاتی وزارت اطالعات جمهوری اسالمی ایاران
و حمایت سپاه پاسداران انقالب اساالمی ایاران ،تقویات و توساعه زیرسااختهاا و تاوان
عملیاتی مرزبانی نیروی انتظاامی جمهاوری اساالمی ایاران ،مشاارکتدهای مرزنشاینان در
طرحهای امنیتی ،توسعه فعالیتهای اطالعاتی و تقویات دیپلماسای مارزی براسااس طارح
(ارتقای امنیت و کنترل مؤثر مرزها) که توس وزارت کشور با همکاری ساازمان و نیاروی
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انتظامی جمهوری اسالمی ایران و سپاه پاسداران انقالب اسالمی ظرف مدت ششمااه پاس

از الزم االجراء شدن این قانون ،تهیه میشود و پس از تأیید ساتاد کال نیروهاای مسال باه
تصویب شورای عالی امنیت ملی میرسد؛
( )%11ساالنه در مصادیق مهم آن توس دستگاههای ذیرب ؛
 .9برنامهریزی برای مبارزه همه جانبه با مواد مخدر و روانگردانها و مادیریت مصارف
آنها با هدف کاهش بیستوپن درصدی ( )%21اعتیاد توس دساتگاههاای مربوطاه درطاول
اجرای قانون برنامه؛
 .1برنامه ریزی برای پیشگیری و مقابله با قاچاق کااال و ارز از مباادی ورودی تاا محال
عرضه آن در بازار بهنحوی که ساالنه حداقل دهدرصد( )%11ورود قاچاق کاهش یابد.
ماده  -113بهمنظور افزایش ظرفیت های قدرت نرم و دفاع رایانیکی(ساایبری) و تاأمین
پدافند و امنیت رایانیکی برای زیرساخت های کشور ،طرح جامع دربرگیرنده توسعه قادرت
نرم دفاعی و رایانیکی و مقابله با جنگ نرم با مشارکت ستاد کل نیروهاای مسال و وزارت
اطالعات جمهوری اسالمی ایران در سال اول اجرای قانون برنامه تهیاه مایشاود و پاس از
تصویب شورای عالی فضای مجازی از سال دوم اجرای این قانون به اجراء در میآید.
ماده  -118به منظور ارتقای نظم و امنیت و توسعه پیشگیری و مقابله باا جارائم ،کنتارل
مؤثر مرزها و همچنین کاهش تخلفات و حوادث رانندگی اقادامات زیار در طاول اجارای
قانون برنامه اجراء میشود:
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 .2برنامهریزی و زمینهسازی برای کاهش جرم و جنایات باا هادف کااهش دهدرصادی

الف .ارتقای نظم و ایمنی حمل و نقل و عبور و مرور؛
 .1دولت مکلف است اقدامات و سازوکار الزم برای کاهش تلفات حوادث راننادگی باا
تأکید بر تجهیز و تقویت پلیس راهنمایی و رانندگی ،ارتقای کیفیات ایمنای وساای نقلیاه،
تقویت و تکمیل شبکههای امداد رسانی و فوریتهای پزشاکی ،اصاالح نقااط حادثاهخیاز
جادهای و توسعه فرهنگ صحی ترافیکی را فاراهم نمایاد باهنحاوی کاه تلفاات حاوادث
رانندگی نسبت به تعداد ده هزار دستگاه خودرو تا پایان اجارای قاانون برناماه سای و یاک
درصد ( )%91کاهش یابد.
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 .2کلیه معابر اصلی ،میادین و بزرگراهها در مراکز استانهاا و کاالنشاهرها و همچناین
جادههای اصلی و آزادراهها با نصب ،نگهداری و بهروزرسانی سامانههای کنترلی و مراقبتای
هوشمند توس شهرداری ها و وزارت راه و شهرسازی تحات پوشاش قارار گرفتاه و ایان
سامانهها و دسترسی الزم آن در اختیار نیروی انتظامی قرار گیرد.
 .9مفاد قانون الحاق سه تبصره به بند( )12ماده( )1قانون تشکیل نیروی انتظامی مصوب
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 1931/2/18به شهرهای باالی یک میلیون نفر تسری مییابد.
ب .بهمنظور کنترل و مبارزه مؤثر با قاچاق کاال به نیروی انتظاامی و گمارک اجاازه داده
میشود نسبت به نصب ،راهاندازی و به روزرسانی سامانههای کنتارل خاودرویی باارگنجی
(کانتینری)(ایکس ری) در مبادی گمرکی ،ورودی و خروجی مرزها و ایستگاههای بازرسای
و کنترلی ناجا از طریق اشخاص و مؤسساات حقاوقی غیردولتای اقادام کنناد .مادیریت و
بهرهبرداری از این سامانهها حسب مورد در اختیار نیروی انتظامی و گمرک میباشد.
بهمنظور تأمین هزینههای مربوط به راهانادازی ،نگهاداری و باهروزرساانی ساامانههاای
کنترلی خودرویی بارگنجی (کانتینری)(ایکس ری) و تجهیزات مربوط به آن صاحبان بار یاا
خودرو مکلفند به هنگام کنترل و صرفاً در مبادی ورودی و خروجای نسابت باه پرداخات
تعرفه مربوط اقدام کنند .میزان این تعرفه در بودجه سنواتی تعیین میشود.
پ .کلیه شهرکها و مجتمع های اداری ،تجاری ،مسکونی و صانعتی و همچناین مراکاز
عمومی مکلفند پیوستهای حفاظتی -انتظامی الزم برای ارتقاء امنیت و ایمنی این امااکن و
پیشگیری از سرقت را برابر استانداردهای اعالمی نیروی انتظامی رعایت کنند.
تبصره .آیین نامه نحوه اجرای این بند و اساتانداردهای اعالمای توسا وزارتخاناههاای
کشور و راه و شهرسازی با همکاری نیروی انتظامی و شاورای عاالی اساتانهاا تهیاه و باه
تصویب هیأت وزیران میرسد.
ت .به نیروی انتظامی اجازه داده میشود با تأیید ساتاد کال نیروهاای مسال باهمنظاور
متناسب سازی استعداد نیروی انتظامی با نیازهای امنیتی -انتظامی کشور و کاهش فاصله این
استعداد با شاخص پن نفر نیرو به ازای هر هزار نفر جمعیت ،در طول اجرای برنامه ساالنه،
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پایور مورد نیاز و متناسب با بودجه سنواتی استخدام و به موجودی خود اضافه نماید.

ماده  .111دولت مکلف است مطابق مصوبات شورای عالی فضای مجازی و همااهنگی
سازمان پدافند غیرعامل اقدامات ذیل را به عمل آورد:
تشخیص و هشداردهی ،مصونسازی و افزایش تاوان مقابلاه باا پیامادهای ناشای از وقاوع
احتمالی تهدید با بهرهگیری از ظرفیت دساتگاههاای اساتانی و نیروهاای مسال باا هادف
مصونسازی و یا بیاثرسازی اینگونه تهدیدات بر سرمایههای ملی؛
ب .افزایش سط آموزش رایانیکی(سایبری) مادیران و کارکناان دساتگاههاای اجرائای
بهمنظور جلوگیری از نفوذ و مختل نمودن سامانه(سیستم)های نرمافازاری دساتگاه ذیربا
و توسعه آمادگیها؛
ماده  .111دولت مکلف است هرسال در بودجه سنواتی ،کماکهزیناه مساکن کارکناان
نیروهای مسل (نظامی و انتظامی) ساکن در خانههای سازمانی را پاس از کسار از دریاافتی
آنان به حساب مخصوصی نزد خزانه داری کل کشور واریز کند و معادل وجوه واریاز شاده
به حساب ردیفهای بودجهای نیروهای مسل را برای تأمین هزینههای تعمیر و نگهاداری
خانههای سازمانی در طول اجرای این قانون پیشبینی و واریز کند.
ماده  .111دولت مکلف است اقدامات زیر را انجام دهد:
الف .استقرار و احداث زیرساخت های نظامی ،فرهنگی ،رفااهی نیاروی دریاایی ارتاش
جمهوری اسالمی ایران در سواحل مکران؛
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الف .ایجاد سامانه پدافند رایانیکی(سایبری) در سط ملی و ارتقای قدرت رصد ،پایش،

ب .فراهم نمودن اعتبارات الزم جهت پرداخت مطالباات حاق اشاعه خلباناان و دیگار
کارکنان اداری ذینفع در طول اجرای این قانون؛
پ .ارتقای کیفیت مراکز آموزشی و فرهنگای نیروهاای مسال بارای تربیات نیروهاای
کارآمد.
ماده  .112بهمنظور جبران عقبماندگیهای استانهای مناطق عملیاتی دفاع مقدس:
الف .ستادکل نیروهای مسل موظف است محدوده مناطق عملیاتی دفااع مقادس را تاا
پایان سال اول اجرای قانون برنامه به سازمان اعالم کند.
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ب .سازمان موظف است ارزیابی جامعی از وضعیت توسعهیافتگی زیرساختهاای ایان
مناطق را تا سط شهرستان تهیه کند.
پ .دولاات موظااف اساات ردیااف متمرکاازی را در قااوانین بودجااه ساانواتی بااهجبااران
عقبماندگیها و ارتقای شاخصهای برخورداری مناطق موضوع این ماده اختصااص دهاد
بهگونهای که این شاخصهاا سااالنه ده درصاد( )%11افازایش یافتاه و باه ساط متوسا
فصلنامه علمی مطالعات مدیریت راهبردی دفاع ملی ،سال چهارم ،شماره  ،11پاییز 1911

شهرستانهای برخوردار کشور برسد.
ت .دولت موظف است از سال اول اجرای این قانون ،در قالاب قارارداد  1131مایالدی
(موضوع قانون عهدنامه مربوط به مرز دولتی و حسن همجواری بین ایران و عراق مصاوب
 )1911/2/21و قوانین مربوطه و در قالب بودجاه سانواتی ،حاداقل سااالنه بیسات و پان
درصد( )% 21نسبت به الیروبی اروندرود و توسعه سواحل آن اقدام نماید باهطاوریکاه در
پایان چهارسال به اتمام برسد.
ث  .سازمان و سازمان اداری و استخدامی کشور موظفند اعتبار الزم را برای اعمال
سقف فوق العاده پیش بینی شده در بند( ) 1ماده( ) 18قانون مدیریت خدمات کشاوری
برای کارکنان شاغل در این مناطق از سال اول اجرای قاانون برناماه تاأمین و اعماال
کنند.
ج .سازمان و سازمان اداری و استخدامی کشور مکلفناد نسابت باه صادور احکاام
پرداخت مزایای شاغالن مناطق عملیاتی دفاع مقدس برابر جد اول و ضواب ابالغی سال
 1931سازمان امور اداری و استخدامی کشور از سال دوم اجارای قاانون برناماه اقادام
کنند.
تبصره .دستگاه هایی که مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری نیساتند مکلفناد از
محل منابع مربوطه موارد موضوع بندهای (ث) و (ج) ایان مااده را باه صاورت مشاابه
تأمین کنند.
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مدل مفهومي تحقيق
شرح زیر میباشد:
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بر اساس آنچه بیان شد ،مدل مفهومی تحقیق بر اساس شاخصهاای تادوین شاده باه

جدول ( :)5مدل مفهومي پژوهش

روششناسي تحقيق
نوع پژوهش کاربردی بوده و با توجه باه ماهیات موضاوع و در مسایر پاساخگویی باه
پرسش در این تحقیق از روش توصیفی -تحلیلی جهت بررسی موضوع استفاده شده است.
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ابزار گردآوری اطالعات و دادهها نیز به شیوه کتابخانهای – اسنادی بوده و تجزیه و تحلیال
داده ها نیز به صورت کیفی و در تجزیه و تحلیل به شکل تطبیقی می باشد به طوری که تک
تک گزاره های دفاعی و امنیتی برنامه های ششم توسعه با شااخص هاای فرهناگ انقاالب
اسالمی تطبیق و تاثیر آن مورد بررسی قرار گرفت.

در جدول زیر مواد برنامه های بخش دفاعی و امنیتی برناماه ششام توساعه را از منظار
تاثیرگذاری و رابطهای که فرهنگ انقالب اسالمی در آنها داشته است ،ماورد بررسای قارار
میگیرد :الزم به ذکر است که ماده  111در این بخش شامل مباحاث سیاسای باوده کاه باا
توجه به عدم ارتباط موضوع این پژوهش با این ماده به بررسی آن پرداخته نشده است.
ردیف

شده

مخالفت
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مواد برنامه

عدم
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الف .یافته های تحقیق

مخالفت

91

یافتهها و تجزیهوتحليل دادهها

مولفه فرهنگي متناظر

«ماده »523
5

الف -تقویت بنیه دفاعی

*

دفاع از منافع ملی

0

ب -پشتیبانی افزایش توان دفاعی

*

دفاع از منافع ملی

9

 -1تحکیم و تقویت بنیه دفاعی

*

دفاع از منافع ملی

4

 -1-1توسعه توان موشکی

*

دفاع از منافع ملی

1

 -2-1تقویت پدافند هوایی

*

دفاع از منافع ملی

3

 -9-1سامانه فرماندهی و کنترل

*

دفاع از منافع ملی

7

 -1-1متحرکسازی سامانه تسلیحاتی

*

دفاع از منافع ملی

1

 -1-1توسعه و تقویت سایبری

*

دفاع از منافع ملی

1

 -1-1تولید اقالم برای مقابله با تروریست

*

دفاع از منافع ملی

52

 -3-1تقویت توان ناوگان هوایی

*

55

 -8-1توسااعه و بازسااازی صاانایع هااوایی
دفاعی

*

دفاع از منافع ملی
حفاظت از تمامیت ارضی
دفاع از منافع ملی
حفاظت از تمامیت ارضی

ردیف

شده

مخالفت

50

 -1-1توسعه توانمندی تولید پهپادها

*

استفاده از فناوریهای نوین

59

 -11-1نوسازی سامانههای ناوبری

*

دفاع از منافع ملی

54

 -11-1توسعه ناوگان نیروی دریایی

*

دفاع از منافع ملی

51

 -12-1توسعه یگانهای رزمی واکنش سریع

*

دفاع از منافع ملی

53

 -19-1رعایت سط حقوقی کارکنان

*

توجه به رفاه عمومی

57

 -2تقویت کمی و کیفی بسی مستضعفان

*

51

 -1-2حمایت از زیرساختهای بسی

*

تقویت فرهنگ بسی

51

 -2-2توسعه فرهنگ و تفکر بسیجی

*

تقویت فرهنگ بسی

02

 -9-2مقابله با جنگ نرم

05

 -1-2جذب و بکارگیری بسی میلیونی

*

*

تقویت فرهنگ بسی
حفاظت از تمامیت ارضی

دفاع از منافع ملی

*

تقویت فرهنگ بسی

*

تقویت فرهنگ بسی

09

 -1-2حمایت بیمهای از بسیجیان

*

تقویت فرهنگ بسی

04

 -3-2حمایت دستگاه اجرایی از بسی

*

تقویت فرهنگ بسی

00

 - 1- 2توسااااعه و مشااااارکت بساااای
سازندگی

01

پ -رعایت سیاستهای پدافند غیرعامل

*

دفاع از منافع ملی

03

 -1اجرای کامل پدافند غیرعامل

*

دفاع از منافع ملی

07

 -2تدوین طرحهای ایمنسازی مراکز مهم

*

دفاع از منافع ملی

01

 -9تهیه پیوست پدافند غیرعامل

*

دفاع از منافع ملی

01

ت -تامین امنیت پایدار

*

کاهش آسیبهای اجتماعی

 -1انسداد الکتریکی ،الکترونیکی ،ناوری و
92

فیزیکی مرزها ،مشارکتدهی مرزنشینان در

حفاظت از تمامیت ارضی
*

طرحهای امنیتی

گسترش مشارکت مردمی
روحیه دفاع از میهن

95

 -2برنامهریزی برای کاهش جرم و جنایت

*

کاهش آسیبهای اجتماعی

90

 -9برنامهریزی برای مبارزه با مواد مخدر

*

کاهش آسیبهای اجتماعی

*

مبارزه با مفاسد اقتصادی

99

 -1برنامهریزی برای مبارزه باقاچاق کااالو
ارز
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نشأت گرفته

عدم

مخالفت

مواد برنامه
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عدم

مخالفت

مواد برنامه
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ماااده -113افاازایش قاادرت ناارم و دفاااع

*

سایبری

دفاع از منافع ملی
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مااده -118ارتقااء نظام و امنیات و مقابلاه

*

کاهش آسیبهای اجتماعی

93

الف -ارتقاء نظم و ایمنی عبور و مرور

*

ارتقاء امنیت اجتماعی

97

 -1کاهش تلفات حوادث رانندگی

*

91
91

باجرم

 -2نصااب و بااهروز رسااانی سااامانههااای

*

کنترلی
ب -مبااارزه بااا قاچاااق کاااال و راهاناادازی

*

سامانههای کنترلی

کاهش آسیبهای اجتماعی
ارتقاء امنیت اجتماعی
کاهش آسیبهای اجتماعی
کاهش آسیبهای اجتماعی
حرفه گرایی

42

پ -رعایت پیوستهای حفاظتی-انتظامی

*

ارتقاء امنیت اجتماعی

45

ت -افزایش نیروی انسانی (نیروانتظامی)

*

تربیت نیروی انسانی

«ماده »521
40

الف -ایجاد سامانه پدافند سایبری

*

استفاده از فناوریهای نوین

49

ب -افزایش سط آموزش سایبری

*

تربیت نیروی انسانی

44

ماده -111کمک هزینه مسکن کارکنان

«ماده »552
*

افزایش رفاه عمومی

«ماده »555
41

الف -استقرار زیرساخت در سواحل مکران

*

افزایش رفاه عمومی

43

ب -پرداخت حق اشعه خلبانان و کارکنان

*

افزایش رفاه عمومی

47

پ -ارتقاء کیفیت مراکز آموزشی

*

تربیت نیروی انسانی

"ماده "550
92

41

الااف -مشااخص شاادن محاادوده مناااطق
عملیاتی

*

حمایت از محرومین

ردیف

شده

مخالفت

41

ب -ارزیابی وضعیت توسعهیافتگی این مناطق

*

حمایت از محرومین

12

پ-ایجاد ردیف متمرکز بودجه برای این مناطق

*

حمایت از محرومین

15

ت -الیروبی اروندرود و توسعه سواحل آن

*

حفت منابع ملی

10

ث -افزایش اعتبار برای کارکنان این مناطق

*

افزایش رفاه عمومی

19

ج -صدور احکام پرداخت مزایای کارکنان

*

افزایش رفاه عمومی

نتيجهگيری
از  19گزاره برنامه ای که در برنامه ششم توسعه در بخش دفاعی و امنیتی وجود دارد1 ،
(شش) گزاره را میتوان «نشأت گرفته» از فرهنگ انقاالب اساالمی دانسات( 13 .چهال و
هفت) گزاره از این مجموع مخالفتی با فرهنگ انقاالب اساالمی نداشاتهاناد .بارایناسااس
حدود  %12درصد از گزارههای این بخش دارای رابطه «نشأت گرفتاه» از فرهناگ انقاالب
اسالمی و  %88درصد هم بدون مخالفت با مولفههای فرهنگ انقالب اسالمی هستند.

برنامه

برنامه ششم

کل

گزارههای نشأت

گزارههای بدون

گزارههای دارای

گزارههای

گرفته از مولفههای

مخالفت با مولفههای

مخالفت با مولفههای

بررسي

فرهنگ انقالب اسالمي

فرهنگ انقالب اسالمي

فرهنگ انقالب اسالمي

شده

عدد

درصد

عدد

درصد

عدد

درصد

19

3

%50

47

%11

٪2

٪2
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نشأت گرفته

عدم

مخالفت

مواد برنامه

مولفه فرهنگي متناظر
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فهرست منابع و مآخذ
الف .منابع فارسي


قرآن کریم.



حدیث والیت (نرمافزار-ویرایش دوم) ،مجموعه بيانات و پياامهاا و رهنمودهااي فرمانادهي
معظم کل قوا حضرت امامخامنهاي(مدظلله العالي) ،موسسه پژوهشی فرهنگی انقالب اسالمی ،حفت
و نشر آثار حضرت امامخامنهای(مدظلله العالی).

فصلنامه علمی مطالعات مدیریت راهبردی دفاع ملی ،سال چهارم ،شماره  ،11پاییز 1911



روحاالمینی ،محمود( ،)1933زمينه فرهنگ شناسي ،تهران :عطار.



جعفری ،محمدتقی( ،)1939فرهنگ پيرو ،فرهنگ پيشرو ،تهران :انتشارات علمی و فرهنگی.



آشوری داریوش( ،)1931تعريفها و مفهوم فرهنگ ،تهران :مرکز اسناد فرهنگی آسیا.



کوهپایی ،محمد( ،)1933امام خمینی و دفاع فرهنگی ،مجموعه مقاالت دومين همايش سيري در
انديشههاي دفاعي امام خميني  ،جلاد ساوم ،تهاران :ساازمان عقیادتی سیاسای وزارت دفااع و
پشتیبانی نیروهای مسل .



بلباسی ،میثم و همکاران( ،)1911بررسی مؤلفههای فرهنگ دفاعی در چارچوب فرهنگ راهبردی
جمهوری اسالمی ایران ،فصلنامه پژوهشهاي معاصر انقالب اساالمي ،دوره یاک ،شامارا دو،



.213-231
درویششانی ،حسن( ،)1919دفاع هوشامند و قادرت معناوی در اندیشاههاای اماام خامناهای،
مجموعه مقاالت دومين همايش تبيين انديشه هاي دفاعي اماام خامناه اي ،جلاد اول ،تهاران:
سازمان عقیدتی سیاسی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسل .



احمدی ،محمدرضا( ،)1981فرهنگ ،قدرت و امنیت ملی ،مربیان ،شماره .11



مهدینسب ،محسن( ،)1912بررسي تاثير مؤلفه هاي فرهنگ انقالب اسالمي در تدوين بخاش
دفاعي و امنيتي برنامه پنجساله چهارم و پنجم توسعه ،تهران :دانشگاه جامع امام حسین(ع).
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لسلی ا .وایت( ،)1931تکامل فرهنگ ،مترجم مجیدی ،تهران :ناشر دشتستان.



کوئن ،بروس( ،)1932درآمدي به جامعه شناسي ،مترجم محسن ثالثی ،تهران :انتشارات سمت.



امام خمینی(ره) ،صحيفهي نور ،مؤسسۀ تنظیم و نشر آثار امام ،جلد .11



ترابی( ،)1911مباني جامعه شناسي ،تهران :نشر اقبال.



سلیمی ،حسین( ،)1931فرهنگ گرايي ،تهران :وزارت امور خارجه.



بیلینگتون ،روزاموند(بیتا) ،فرهنگ و جامعه ،ترجمۀ فریبا عزبدفتری ،تهران :نشر قطره.



مالک بن نبی(بیتا) ،مشکل فرهنگ ،ترجمهی جواد صالحی ،تهران :نشر قلم.



محمدی ری شهری ،محمد( ،)1981ميزان الحکمه ،قم :دارالحدیث.



موسوی همدانی ،سیدمحمدباقر( ،)1931ترجمه تفسير الميزان ،قم :دفتر انتشارات اسالمی جامعه
مدرسین حوزه علمیه قم.



مکارم شیرازی ،ناصر( ،)1931تفسير نمونه ،دارالکتب االسالمیه ،تهران :چاپ اول.



قرائتی ،محسن( ،)1989تفسير نور ،تهران :مرکز فرهنگی درس هایی از قرآن ،چاپ یازدهم.



جوکار ،محمد صادق؛ براری ،اباذر؛ طوسی ،مهدی()1981؛ درآمدی بر چیستی رابطه فرهنگ ملی
و امنیت ملی در ایران ،تهران :فصلنامه مطالعات ملي ،شماره.1
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منصوری ،جواد( ،)1931فرهنگ استقالل ،چاپ سوم ،تهران :وزارت امور خارجه.
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