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 چکیده
استدالل است. » اقتدار ملی«و » اقناع عمومی«امنیت داخلی از منظر  ۀلئهدف اصلی این مقاله پرداختن به مس

و چرخش نخبگان  ییگو پاسخ ،يمدآکار هیجامعه در سا یاقناع عموم ،یداخل تیدر چارچوب امن شود یم
و انسجام نیروهاي حافظ  استقالل سیاسی، وحدت قواو اقتدار ملی حاکمیت از طریق حاصل خواهد شد 

تر، اقناع عمومی در شرایطی حاصل خواهد شد که حاکمیت به سه  محقق خواهد شد. به عبارت دقیق امنیت
گویی تمام مسئوالن و چرخش نخبگان  ، پاسخخودمطالبه اصلی جامعه یعنی کارآمد بودن ساختارهاي 

اي پایبند باشد. سؤال اصلی این است که امنیت داخلی جمهوري  تی به تناوب و به صورت دورهحکوم
امنیت باشد که؛ نتایج تحقیق بیانگر این موضوع میگردد؟  مین میایران چگونه و با چه سازوکاري تأ اسالمی

که توجه و  م سیاسیهر نظاکه امنیت حاصل نخواهد شد؛ چرا ۀپایدار داخلی جز با نگاه ایجابی به مقول
پاسخ  نتواندو  نداشتهفرهنگی جامعه  -ها و رویکردهاي سیاسی مردم و تفاوت دیدگاهصداي اعتنایی به 

 باشد،معتبري به مطالبات اجتماعی بدهد و از طرفی در درون خود حاکمیت نیز فاقد اتحاد و انسجام الزم 
لحاظ نوع  به تحقیقروش  دهد.ایی را در پایان ارائه میتواند داراي اقتدار باشد و در این راستا پیشنهادهنمی
 زیها ن داده يورآاست. روش گرد یفیک ، روشقیتحق یشناس روش لحاظ و به ینییتب - یفیتوص ق،یتحق

 باشد.می ی/مشاهدات تجربیدانیو مطالعات م ياسناد ،ینترنتیا ،يا کتابخانه
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 مقدمه
 ها بر خداست دست دستشانخطاست / که از  یبه دست کسان استیر

 1يخصم خون خود ي/ چو بد پرور يبد ندینب نکوکارپرور
  ۀشود. حفظ سرمای گفته می» اقتدار«به قدرت مشروع،  يو مطالعات راهبرد یاسیدر علوم س

اقنـاع  «دو بـال   عنـوان  بههاي حاکمیتی نیز  سازمانی در دستگاه  ۀاجتماعی در جامعه و سرمای
را ستون فقرات امنیـت ملـی   » اقتدار ملی«رسد اگر  به نظر می رو ازاینگردند.  تلقی می» ملی

له، ئمغـز اسـتخوان آن اسـت کـه غفلـت از ایـن دو مسـ       » اقنـاع ملـی  «بدانیم و بنامیم، طبعاً 
توانـد   لـذا هـیچ نظـام سیاسـی نمـی      ؛نماید ناپذیر می شکستگی یا پوکی استخوان را اجتناب
یـک    ۀاقتـدار، عمـود خیمـ    رو ازایـن تفاوت باشد؛  بینسبت به کسر اقتدار یا شکست اقتدار 

نظام سیاسی است که مشروعیت سیاسی و کارآمدي اقتصادي را در خـدمت بقـاي نظـام و    
نواختن سـورناي  امنیت و  ۀپوشیدن پوستین وارونا با الّ و ؛دهد بخشی خارجی قرار می عمق

هم باید درست رفـت و هـم    نخواهد برد؛ هم راه را جایی به راه !امنیت ملی از سر گشادش
قامت مدیران امنیتی است که ذهنی ایمن و عملکردي  ةرداي امنیت، زیبند درست راه رفت.

 امن دارند.
امنیت داخلی و خارجی  ةحوزهاي اقتدار در  رسد بر سر شاخص األسف، به نظر میمع
اجمـاع  دفـاعی، امنیتـی، سیاسـی، اقتصـادي، علمـی و فرهنگـی، فهـم مشـترك و         در ابعاد 

  سـالۀ  چهـل رغـم تجـارب ارزشـمند    هنـوز بـه   مثال عنوان به. استاالذهانی شکل نگرفته  بین
  ۀسـازي و نفوذناپـذیري کشـور در عرصـ     دفـاعی، مصـون    ۀانقالب، توان موشکی در عرصـ 

 ۀاقتصادي، مشارکت حـداکثري انتخابـات در عرصـ     ۀامنیتی، حفظ ارزش پول ملی در عرص
  ۀاجتمـاعی در عرصـ    ۀعلمی، حفـظ و تقویـت سـرمای     ۀدر عرصسیاسی، تولید دانش بومی 

 نهادینه نشده است. طور کاملبه مافرهنگی و اجتماعی 
اسـتحکام  «سیاسی و امنیت فرهنگی ما جز با پرواضح است که امنیت اقتصادي، امنیت 

به دست نخواهد آمد؛ تو گویی هیچ عقـل انـدك   » گرا زاي برون ساخت درونی قدرت درون

 .يو را ریباب اول در عدل و تدب -يبوستان سعد. 1
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تـوان از تـاریخ    و این کمترین درسی است کـه مـی   کند سپاري نمی را برون» امنیت«، سلیمی
هـا اسـت از مـرز     الملل آموخت. البته جمهـوري اسـالمی ایـران سـال     امنیت و سیاست بین

 لذا کشور در شرایط تهدید نظامی هم قرار ندارد. ؛بازدارندگی عبور کرده است

دار کشور مسائل اجتمـاعی و   ترین تهدید اولویت مرسد در شرایط کنونی مه به نظر می
آمدن تمایز، شـکاف   وجود بهخطر بزرگ پذیري منفی) است. در این زمینه  فرهنگی (جامعه

یا انقطاع گفتمانی، معرفتی و فرهنگی میان نسل سوم انقـالب (وارثـان جـوان انقـالب) بـا      
انقـالب) و نسـل دوم انقـالب    سـال   هاي نسل اول انقالب (صـاحبان کهـن   اهداف و آرمان

دار کشور مسائل اقتصادي (رکود  ترین تهدید فوریت و مهم سال انقالب) است (حافظان میان
تورمی و کاهش ارزش پول ملی) است. در این زمینه کاهش و بلکه سقوط ارزش پول ملـی  

علـق  شود جامعه از احساس ت پایین کشاندن پرچم اقتصادي کشور است که باعث می ۀمثاب به
 و افتخارآفرینی به هویت ایرانی خود تهی و خالی گردد.

تواند آثـار و   که یک سیاست خارجی فعال، تهاجمی و کارآمد می رغم این بنابراین علی
المللی کشـور بـه    دستاوردهاي بسیار خوبی براي حفظ پرستیژ، تقویت و ارتقاي جایگاه بین

امنیـت داخلـی کشـور جهـت تـأمین مطالبـات        معنا باشد که ازبار آورد، اما این نباید بدین
تـرین   قانونی و مشروع عموم جامعه و پیوستگی حکومت و مردم غافـل شـد. گـاه کوچـک    

ناپـذیري را   تواند صدمات و لطمات جبران توجهی به صداي مردم، می توجهی یا حتی کم بی
ن وضـعیت  اجتماعی و اعتبار نظام سیاسـی در افکـار عمـومی وارد آورد. بـدتری     ۀبه سرمای

زمانی است که مردم اعتماد خود به حاکمیت را از دست بدهند که در ایـن صـورت رفتـار    
القري دقیقاً با همین معنا و بـا همـین    لذا حفظ ام ؛متقابل این دو چون دو بیگانه خواهد شد

 در منطق حکمرانی است.» امنیت داخلی« ةروایت، بیانگر اهمیت جایگاه ویژ
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 نظري قیق و مبانیچارچوب مفهومی تح
 چارچوب مفهومی تحقیق

ترین مفاهیم مـرتبط بـا آن از جملـه     و برخی از مهم 1امنیت داخلی ةواژ در این بخش دانش
مـورد واکـاوي و    5و اقتدار ملـی  4بخشی داخلی ، عمق3پذیري سیاسی ، جامعه2اقناع عمومی

 گیرد. تبیین قرار می
 امنیت داخلی

ـ تعر یداخلـ  يریپـذ »بیآسـ «و  یرونیب »دیتهد«توازن در علوم راهبردي، امنیت حاصل   فی
و امنیــت  6(رفــاهی) داراي دو کــالن رونــد امنیــت مــاديهــم ه اســت. خــود امنیــت شــد

مطالعـات امنیتـی، بعـد داخلـی و      ۀاست. امروزه با توسع 7(معنایی و هویتی) شناختی هستی
شـود. بـاري    سلبی تحلیـل مـی  عد خارجی و عد تهدید در مقابل بترین ب عنوان مهمایجابی به

هـاي   خواهید ضریب امنیت یک کشور را بدانید باید بـه شـاخص   بوزان معتقد است اگر می
 .)1389 ،ي(افتخار دزیر توجه داشته باشی

 ؛انسجام اجتماعی در روابط مردم با مردم 
 ؛انسجام حکومتی در روابط نخبگان با نخبگان 
 .انسجام رفتاري در روابط جامعه و حکومت 

تر باشد ضریب امنیت در آن جامعـه بـاالتر خواهـد     بنابراین هرچه این هماهنگی بیش
مطالعـات و   ةتوان دو گفتمان سلبی و ایجـابی را در حـوز   بندي کالن می در یک تقسیم بود.

مطالعـات امنیتـی، بعـد     ۀاز یکدیگر تفکیک کرد که امـروزه بـا توسـع    ،معادالت امنیت ملی
 شود سلبی تحلیل می عد خارجی وعد تهدید در مقابل بترین ب مهم عنوانداخلی و ایجابی به

1 - internal security 
2-public persuation 
3-political socialization 
4-internal deepening 
5-national authority 
6- physical security 
7- ontological security 
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محسوب » تهدید«در این تلقی از امنیت، عامل اصلی و محوري  1گفتمان سلبی: -الف
تهدیـد از  «شـود کـه در آن    شود و وضعیت امن براي یک بازیگر، وضعیتی ارزیـابی مـی   می

تــوان دو الگــوي متفــاوت از  در درون گفتمــان ســلبی مـی ». بیـرون متوجــه بــازیگر نباشـد  
 را از یکدیگر متمایز کرد:» سازي امنیت«

راهکـار افـزایش ضـریب     ۀسنتی که در آن افزایش توان نظامی به مثابالگوي  )1-الف
تـرین   ایـن الگـو از حیـث تبارشناسـی تـاریخی، قـدیمی       ؛شود امنیتی بازیگران شناسانده می

بـا منطـق   رود کـه   شـمار مـی  الگوي قابل جستجو در تاریخ تحول سیاسی جوامع انسانی به
کـه   مبنـی بـر ایـن   » مائو تسه تونگ«فاف قابل شناسایی است. ادعاي صریح و ش گري امینظ
، در همین چارچوب قابل ارزیـابی و تحلیـل   »آید قدرت از درون لوله یک سالح بیرون می«

 است.
گرایان، پدیدار شد. بـدین صـورت    سنت نگاه) الگوي فراسنتی در مقام اصالح 2-الف

 ؛داند مطابق با واقع نمیرا  گرایان بر عامل نظامی را نقد نموده و آن سنت ۀسوی که تأکید یک
» عمل نظـامی «اما انحصار تهدید به  ؛شود به زعم ایشان اگرچه امنیت در نبود تهدید معنا می

ی هستیم کـه  یاهشاهد طیف متنوع و متعددي از تهدید ،مقام عمل مطابق با واقع نبوده و در
امنیـت   عدي بـودن ندباین رویکرد انتقادي، تأکید بر چ ۀضرورتاً و تماماً نظامی نیستند. نتیج

آورد. از این منظر مالحظات امنیتـی   ران امنیتی را پدید میشگاست که نسل جدیدي از پژوه
در ابعاد اقتصادي، فرهنگی، علمی، فناوري، زیست محیطی و نظایر آن قابل جستجو هستند 

ن زمان به عد نظامی شد. از ایها در مقام مقایسه با بتوان منکر اهمیت آن و به هیچ وجه نمی
به  -و محوریت عنصر تهدید -عدي بودن امنیتچندب بعد است که گفتمان سنتی با تأکید بر

 شود. رویکرد غالب در مطالعات و معادالت امنیتی تبدیل می
هـاي   عدي از امنیت بسـیاري از کاسـتی  اگرچه ظهور الگوي چندب 2گفتمان ایجابی: -2

گفتمان سلبی را تدارك داده و به تقویت آن منتهی شد، اما طرح رویکردهاي انتقـادي تـازه   

1-Negative Discource 
2-Positive Discource 
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طور مشخص رهایی امنیـت از  تر متوجه مبانی فلسفی امنیت بود و به بیش 20در اواخر قرن 
نظر داشته و مبادي گفتمـان سـلبی را متزلـزل    مفاهیمی چون صلح یا جنگ را مد ۀزیر سلط

پژوهـان را   ع تلقی ایجابی از امنیت را مطرح کرد و توجه بسیاري از امنیـت ساخته و یک نو
سازي است کـه بـه    این اقدام، پیدایش الگوي مدرن از امنیت ۀبه خود معطوف ساخت. نتیج

» بخـش  امنیـت اطمینـان  «همت متفکرانی همچون جان گالتونگ و مـارك سـومر بـا عنـوان     
کـه بـا شـاخص     ون معـادالت امنیتـی بـیش از آن   شود. در این تلقی تـازه، کـان   شناسانده می

» کارآمـدي دولـت  «و » هاي شهروندي خواسته«سنجیده شود، با میزان گسست بین » تهدید«
بـه عبـارت    ؛شـود  (مردم) ارزیابی و محاسـبه مـی   (حاکمیت) و تقاضا مبتنی بر منطق عرضه

ایجـاد تـوازن بـین    شود که در آن واحد سیاسی از رهگذر  دیگر، امنیت وضعیتی ارزیابی می
نیازهاي شهروندي و کارآمدي دولت، توانسته باشد به کسب رضایت عمومی در حمایت از 

آید، امنیت اگرچه  که از این تعریف بر می نظام سیاسی و صیانت از آن نایل آمده باشد. چنان
بـه  نظر دارد، اما منحصر به آن نبوده و تحصیل چنین وضـعیتی را بـا نگـاه    نفی تهدید را مد
 -کند. در یک نگاه ایجابی نقش و جایگاه مردم، محوري بوده و عامل اصلی  درون دنبال می

 آید. ها به شمار میخارجی و نحوه مقابله با آن ياهبروز تهدید -حتی در
امنیت مساوي است با نبود تهدیـد. بـراي همـین هـم بـه آن سـلبی        ،در گفتمان سلبی

کنـد. مثـل    چیزي دیگر تحت عنوان تهدید معنـی مـی  چون امنیت را به نبود یک  ؛گویند می
که شما  که شما پیش پزشک بروید و بپرسید سالمتی یعنی چه؟ بگوید سالمتی یعنی این این

(یـا مرضـی وجـود نداشـته باشـد)،       که کسی مرض نداشته باشد داراي مرض نباشید. همین
جـا   ، در ایـن »هاتعـرف االشـیاء باضـداد   «گوینـد   منطقیـون کـه مـی    ۀسالم است. ایـن جملـ  

به این ترتیب  .شوند ها با ضدشان شناسایی می پدیده که براساس آن، کند موضوعیت پیدا می
 ند از:ا عبارت سنتی ا از نگاه سلبیِهسه ویژگی مهم تهدید

 ؛گرا هستند ا عمدتاً برونهاوالً این تهدید •
 اند؛ و از جنس قدرت يافزار به شدت سخت اًیثان •
 است. یبر قدرت نظام یمبتن دها،یتهد نیپاسخ به ا ثالثاً •
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 ياهتهدیدشناسـی، پـل مهمـی اسـت کـه مـا را از تهدیـد        ةگفتمان ایجـابی در حـوز  
یعنی  ؛کند افزارانه که موضوع جوامع مدرن است رهنمون می نرم ياهافزارانه به تهدید سخت

توانید پیدا کنیـد. در قالـب گفتمـان     نرم را در رویکرد جدید می ياهجایگاه تئوریک تهدید
شود. امنیت عبارت است از وجود نسبت متعـادلی بـین    ایجابی، امنیت این چنین تعریف می

چـارچوب ضـریب    اي کـه در  ها از یک سو و کارآمـدي از سـوي دیگـر بـه گونـه      خواسته
 .)1389(افتخاري،  ایدئولوژیک آن واحد، تولید رضایت کند

که منافع حیاتی بـازیگر از   یست از وضعیتا امنیت عبارت ،بنابراین طبق گفتمان سلبی
سوي بازیگران دیگر در معرض تهدید نباشد یا در صورت تهدیـد احتمـالی، بـازیگر تـوان     

اسـاس گفتمـان    بـر امـا   ؛دفع و مدیریت آن را با هدف صیانت از منافع خـود داشـته باشـد   
هاي  معقول و متناسب بین خواسته ۀبر وجود نوعی رابط مبتنیت ایجابی، امنیت وضعیتی اس

مندي نـزد  هاي ایشان درون یک واحد سیاسی که در نهایت تولید رضایت بازیگران یا داشته
کـانون مرکـزي امنیـت سـلبی     طور خالصـه،  به .)23-42: 1380(افتخاري،  کند بازیگران می

 است. »رضایت«و کانون مرکزي امنیت ایجابی، » وحشت«
امنیت داخلی یکی از سطوح امنیت ملی است. در ایـن سـطح، هرگونـه    این اساس  بر

هـاي ملـی در کشـور     تی که با هدف سرنگونی، ضربه زدن و توقف تواناییاقدام، قصد و نی
هاي عدم وفـاداري در شـهروندان و تبـدیل آن بـه یـک       صورت گیرد یا موجب بروز زمینه

 نـژاد  شود (رضوي ن تهدید علیه امنیت داخلی اطالق میعنواحرکت جمعی مخالف شود، به
 سـازمان  شـود کـه در آن   امنیت داخلی بـه وضـعیتی گفتـه مـی    لذا  ؛)104: 1397و رزاقی، 

 خطرهـاي  و تهدیـد  از بقـا،  استمرار از اطمینان ضمن شا درونی مناسبات و حکومت (نظام)
نداشـته   خطـر  و نـاامنی  احسـاس  خـود  موجودیت به نسبت و مصون الوقوع قریب و بالفعل
 .)10: 1389و زمانی،  پیک (ره 1باشد

امنیت داخلی از حیث منبع، جهت و نوع تهدید بـه داخـل    ،نیا معتقد است دکتر حافظ
امنیت اجتماعی، آرامش، صمیمیت، وحدت و آشتی  شود و عمدتاً مرزهاي کشور مربوط می

 ساالر. مردم يها در نظام یمل تیارائه شده نه امن میرژ تیالبته درچارچوب امن فیتعر نیا - 1
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اجتماعی، بقـاي سیسـتم سیاسـی و    ملی، هماهنگی نیروهاي سیاسی، ثبات و قرار سیاسی و 
نیـا،   (حافظ گیرد ن را در بر میآحکومت و ملت و نظایر  ۀدار و حسنحکومت، مناسبات پای

در تعریفی دیگر دکتر ربیعی ضمن تفکیک امنیـت ملـی بـه دو سـطح امنیـت       .)329: 1384
امنیـت داخلـی را مربـوط بـه      جی و تمایز قائـل شـدن میـان ایـن دو،    داخلی و امنیت خار

(ربیعـی،   انـد  داند کـه اقتـدار دولـت را نپذیرفتـه     هایی می براندازي و چالش از جانب گروه
در مجموع این دیدگاه، تهدیدمحور است و امینت داخلی را نبود تهدیـدها در   .)112: 1383
 .)10: 1392زاده،  داند (زارع داخلی علیه امنیت ملی کشورها می ۀعرص

شـهروندان را محـور اصـلی امنیـت      اطمینان خاطردر واقع گفتمان ایجابی، رضایت و 
امنیـت در گفتمـان ایجـابی،    «توان گفت  و نفی تهدید؛ از این رو میداند، نه زور، قدرت  می

هـا در   ها و کـارویژه  تا هنگامی که خواسته ».ستا ها ها و کارویژه نسبتی متعادل میان خواسته
ایـن وضـعیت    ؛ها شکاف به وجود آیـد آناما اگر میان  ؛اند، امنیت برقرار است حالت تعادل

 یتـوان وضـعیت   این اساس در گفتمان ایجـابی، امنیـت داخلـی را مـی     بر ناامنی است. ۀنشان
گـویی بـه نیازهـاي     ترین ظرفیـت بـراي پاسـخ    دانست که در آن نظام سیاسی حاکم از بیش

وانـع ذهنـی   توانند بدون برخورد با م شهروندانش برخوردار است و شهروندان آن جامعه می
روندان و نظـام  همنـد شـوند. در ایـن وضـعیت، شـ      و عینی از تمام حقوق قانونی خود بهره

زاده،  مندي و اطمینان خاطر را از یکـدیگر خواهنـد داشـت (زارع   ترین رضایت سیاسی بیش
1392 :11(. 

تعامـل و همـاهنگی وجـود     ،به این ترتیب به میزانی که میان جامعـه و نظـام سیاسـی   
داشته باشد، امنیت داخلی نیز در آن کشور دوام و قوام خواهد یافت. بـدیهی اسـت وجـود    

باعث ضعف و فرسایش امنیـت داخلـی    ،ناقص میان این دو متغیر ۀیک طرفه یا رابط ۀرابط
یک کشور خواهد شد. براي مثال دولتی که صرفاً درصدد برداشت از جامعـه باشـد، بـدون    

که پرداختی به آن داشته باشد، نظمی سیاسی و ابزاري ایجاد خواهد کرد که امنیت ناشی  این
 .)248: 1383استوار نخواهد بود (افروغ،  ،از آن
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توسـط نهادهـاي    و اي اجتماعی است دید، امنیت داخلی تولید و فراورده ۀاز یک زاوی
هـاي حاضـر در حیـات     لفـه ؤبـر ایـن پایـه، هـر یـک از م      آید. وجود میاجتماعی جامعه به

عد اجتماعی و این دیدگاه از ب ؛تواند در تولید نقش داشته باشد صورت بالقوه میاجتماعی به
ـ    می شناسانه به امنیت داخلی جامعه مین و گسـترش امنیـت   أنگرد و معتقد است کـه بـراي ت

نظر قرار داد: داخلی باید موارد زیر را مد 
 ؛جامعه در تولید امنیت داخلی هاي اجتماعی گیري از ظرفیت بهره 
 ؛شود اصالح مناسبات اجتماعی که موجب ناامنی می 
  ـ اختیـارات و وظـایف نهادهـاي رسـمی تولیـد امنیـت (دولـت و         ۀکاستن از دامن

: 1391نهادهاي وابسته) و سپردن این وظایف به نهادهاي اجتمـاعی (میرسندسـی،   
41(. 

تعامل نظام سیاسـی و جامعـه    ةطه و نحواز این رو مفهوم کانونی در امنیت داخلی، راب
 ).107: 1393 زاده، رعا(ز (مردم) است

اسـت کـه فهـم آن بـدون درك شـرایط و       1ونـد  از منظري دیگر، امنیت مفهومی زمینه
شـدن   اجتمـاعی «مقتضیات زمانی و مکانی آن، اصوالً میسر نیست. در همین راستا از تعبیـر  

شناسی و امنیت قرار دارد (برزنـونی،   توان سخن گفت که در حوزة مسایل جامعه می» امنیت
جـاي رویکـرد    تـوان از امنیتـی دیگـر پـرده برداشـت کـه بـه        ). با این نگاه، مـی 60: 1398

پـایگی را فـراروي    محـوري و مـردم   محوري، بحث از جامعه تهدیدمحوري و با نگاه فرصت
حاکی از آن اسـت و پـیش   » محور امنیت جامعه«دهد که تعبیر ترکیبی  پژوهان قرار می امنیت

 ).1384هاي آن سخن به میان آمده است (برزنونی،  از این، از مؤلفه
و با تأکیـد بـر    عد ایجابی و اهمیت آنش گفتمان امنیت در ببا پذیر ،این مقالهدر نگاه 

 یاسـ یکه نظام س شود یم یتلق یتیوضع یداخل تی، امنپایگی در امنیت محوري و مردم جامعه
-است؛ چرا شیشهروندان خو یو اقناع عموم یاجتماع تیدرصدد به حداکثر رساندن رضا

امنیت داخلـی یعنـی امنیـت     داند. می که امنیت داخلی را محصول تعامل میان نظام و جامعه

1- contextual 
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سیاسی، امنیت فرهنگی، امنیت اخالقی، امنیت اجتماعی، امنیـت اقتصـادي و در یـک کـالم     
گـردد و   معرفـی مـی   1امنیت روانی و آرامش ذهنی جامعه. از این رو مـردم، مرجـع امنیـت   

مـبهم و   3یـت رژیـم  و امن 2الّا مرز میان امنیت ملـی  و ؛له، دادن آدرس غلط استئاز این مس
نامشخص خواهد بود. اساساً بدون حضور و مشارکت مردمـی نـه از مکتـب و نـه از نظـام      
منبعث از آن اثري نخواهد ماند، حتـی اگـر تمـام دنیـا حـامی و پشـتیبان آن رژیـم باشـند.         

حتی اگر تمام دنیا با آن مخـالف   ،برعکس اگر مردم حامی و پشتیان یک نظام سیاسی باشند
انقـالب مردمـی    ۀساالر که بـه واسـط   هاي مردم اه به جایی نخواهند برد. اصوالً نظامباشند، ر

کـه علـت    حیات نخواهند یافت؛ مگر نه این ۀاند، بدون حمایت مردم امکان ادام تشکیل یافته
بقیه آن نیز هست.موجده هر چیزي علت م 

 یاقناع عموم
کنترل یافتن بر افکار و رفتار دیگران، همـواره بـا نـوع     ۀکسب قدرت، یا همان دغدغ ةانگیز

ثیرگذاري بر رفتار أامروز، ت ةبشر همراه بوده است. با این حال، شاید در هیچ زمانی به انداز
اي از حیـات اجتمـاعی    ها، بدین پایه اهمیت و کاربرد نداشته است. اکنون کمتر حوزه انسان
کمتـر  نیز رت و تحمیل اراده سروکار نداشته باشد. توان سراغ گرفت که با موضوع قد را می
ـ توان مشاهده کرد که در آن، یـک طـرف بـه دن    اي از روابط اجتماعی را می نمونه ال تغییـر  ب

ت نهایی آن، اعـم از خیـر یـا    باشد. هدف تحمیل اراده (صرف نظر از نینرفتار طرف مقابل 
 گیري است: با سه روش قابل پی )، معموالًشرّ

  (هـا از انجـام   اجبار: واداشتن دیگران به انجام رفتار مطلوب ما یا بازداشتن آنالف
رفتار نامطلوب ما، با تهدید به مجازات (به بیان دیگر، تهدید بـه تحمیـل هزینـه و    

 ۀجامـ  ،خسارت در صورت عدم تبعیت از خواست ما)؛ گاه ممکـن اسـت تهدیـد   
ونت انجـام شـود. اعـالم    ل بـه خشـ  عمل به خود پوشیده و تغییـر رفتـار بـا توسـ    

هـاي الـف، یـا     االجل کشور الف به کشور ب براي گردن نهادن به خواسـته  ضرب

1- Referent object of security: security for what? / security for whome? 
2- national security 
3- regime security 
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شـمار  اجراي مانور نظامی با هدف مرعوب ساختن کشور حریف، از این جمله بـه 
 ید.آ می
 (معمـوالً    ةپاداش: تالش براي تغییر رفتار دیگران با وعد ب) پرداخت مـا بـه ازاي 

شود. گـاه نیـز    هدف، تغییر با توسل به پاداش خوانده می ةسوژ ر بهیمادي) این تغی
ممکن است تنها در صورت تحقق وعده و دریافـت واقعـی پـاداش، تغییـر رفتـار      

 صورت پذیرد.
 هـا را   درونـی آن  بـر بـاور  ییر رفتار دیگران با تأثیرگذاري ج) اقناع: تالش براي تغ

ـ   خـوانیم. بـرخالف دو    روش اقناعی تغییر رفتار مـی  تـر بـر    شیروش قبلـی کـه ب
هاي بیرونی متمرکز هستند (رهایی از مجازات و دستیابی بـه پـاداش) ایـن     محرك

شیوه بر محرك درونی (پذیرش قلبی) سوژه تمرکز دارد به جاي ترس از تنبیـه یـا   
) با اعتقاد یافتن به خوبی یا بدي و (نه منحصراً طمع دریافت جبرانی مادي، عمدتاً

اي بـین دو   رابطـه  1عبارتی ارتبـاط اقنـاعی  دهد. به وب را انجام میرفتار، اقدام مطل
طرف انسانی است که طی آن یک طرف (یا هر یـک از دو طـرف) سـعی دارد بـا     

ثیرگذاري بر افکار، عقایـد، هیجانـات و امیـال او،    أارسال پیام براي طرف دیگر و ت
 .)9-10: 1390بر رفتارش اثر بگذارد (حسینی، 

(شخصـیت و مـنش)،    2اعتبار یـا اتـوس   :شد االیام به سه دسته تقسیم میاقناع از قدیم
و (برانگیختن احساسات و عواطف)  4و هیجان یا پاتوس (براهین منطقی) 3منطق یا لوگوس

 7از اقناع (متقاعدسـازي)  6(زمان و مکان مناسب ارائه مطلب)5تر کایروس اي پایین در درجه

شـود (الیاسـی،    هاي قدرت نرم و نفوذ اجتماعی یـاد مـی   لفهؤترین م عنوان یکی از کلیديبه

1- persuasive communication 
2- ethos 

3- logos 
4- pathos 
5- kairos 
6. https://ohiostate.pressbooks.pub/engrtechcomm/chapter/what-is-rhetoric/ 
7- Persuasion 
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رابطـه بـین    ةتغییـر افکـار، اعتقـادات و ایسـتارها دربـار      ةسازي دربرگیرند اقناع .)1: 1388
سازي را کانون سیاست و هدف اصـلی   ها بدون اجبار ذهنی و مادي است. برخی اقناع پدیده

اقناع اسـت. سیاسـت واقعـی     ةها دربار سیاست ۀدانند. از نظر گیبسون، هم تعامل سیاسی می
ــد در ــدگاه اســت ( ةبرگیرن ــر دی از نظــر فینمــور و ). 18: 2001جانســون، اســتدالل و تغیی

ن و مبدعان هنجار از اعمر هنجار قرار دارد. مبلغ ۀاول چرخ ۀسازي در مرحل سیکنیک، اقناع
ا و هـ  یـد، اقـدام  کنند با ترغیب دیگران به پذیرش هنجارهاي جد سازي تالش می طریق اقناع

: 1998فیننمـور و سـیکنیک،   ( هاي خود را به ساختار اجتماعی و هنجاري تبدیل سازند ایده
سـازي   شود و در اثـر اقنـاع   سازي منجر به فهم مشترك و همانندسازي منافع می اقناع .)895
ثر بـر رفتـار و هویـت را    ؤتوان شکاف و اختالف بین بازیگران در مورد فهـم عوامـل مـ    می
 .)161: 1393زاده و پورآخوندي،  (چگنی طرف نمودبر

آمیز است که کنشگران درگیر وارد چارچوب کنشی  سازي هنگامی بسیار موفقیت اقناع
عنـوان  جهان زیست مشترك شوند که متشکل از نظام فهم مشترك و هنجارهایی است که به

شود. این فرایند منجر به تفسیرهاي جمعی مشترك از جهـان   هنجار و فهم مشروع تلقی می
گـردد. برمبنـاي نگـرش کـنش ارتبـاطی هابرمـاس، تعامـل         قواعد مشروع میو و هنجارها 

بلکـه کنشـگران بایـد از قبـل بـه فهـم مشـترکی         ؛زنی راهبردي نیست اجتماعی فرایند چانه
سـاختارهاي اصـلی تعامـل     ةاساسـی مشـترکی دربـار    ياهـ  مفروض یعنی ابتدا باید ؛ندسبر

 ).93: 2005، 1هچیــوهــاي مشــروع داشــته باشــند ( اجتمــاعی، بــازیگران مشــروع و ارزش
 ،اقدام خـود را برمبنـاي تعریـف مشـترك از شـرایط      ۀبرنام ،کنندگان در این فرایند مشارکت

رسیدن به اجماع عقلی است. کنشـگران در ایـن    ،کنند. هدف از این نوع تعامل هماهنگ می
یکـدیگر   ،ادعاهاي معتبر براي تغییر اعتقادات ةنوع کنش به منظور تحقق اجماع عقلی دربار

 يآمیز، استدالل برتـر اسـت و مسـائل مـاد     سازند. ابزار اصلی براي اقناع موفقیت را اقناع می
ثر واقـع  ؤاز نظر چکـل، مـ   دارند. دنیفرا نیدر ا يثرؤمبسیار نقش  یو رفاه مل شتیمثل مع

 مستلزم این اسـت کـه متقاعدشـونده داراي اعتقـاداتی تقریبـاً      ،استداللی ةشدن این نوع شیو

1. Gheciu 
 

                                                           



                                    107                                     1401زمستان ،4شمارة  م،شش سال ،شناسی راهبردي ج.ا.ایران محیطفصلنامۀ 

 

  

گروهی باشـد کـه    ۀعضو مشروع و برجست ،نزدیک به پیام متقاعدکننده باشد و متقاعدکننده
سـتدالل اسـتفاده   از منطق ا صرفاً ،متقاعدشونده خواهان عضویت در آن است و متقاعدکننده

دهد که دو طـرف بـه یکـدیگر اعتمـاد داشـته       سازي زمانی روي می کند. براین اساس، اقناع
طرف مقابل را بپذیرند. این شناسایی  ياه باشند و هر یک صحت شواهد، مفاهیم و استنباط

 هـا  منجر به پذیرش اسـتدالل  احتماالً ،مثبت ياهثیرأشود و این ت مثبت می ياهثیرأمنجر به ت
: 1393زاده و پورآخونـدي،   شود (چگنی هاي معتبر می عنوان استداللو تفسیرهاي دیگري به

162(. 
ست که ایجاد، تفسیر و اجراي هنجارها باید در ا بدین معنا 1اقناع یا یادگیري اجتماعی

ـ  .)116: 1393(مفیـدي احمـدي،   یک فرایند یادگیري اجتماعی یا اقناع اتفاق بیفتد  ۀدر نظری
باطی هابرماس، یک بازیگر شاید در مذاکرات با هدف تغییر افکار دیگـران درگیـر   کنش ارت

 که کلی در مورد این متواند مردم را براي بازتشخیص موقعیت خود و تصمی شود. گفتگو می
متقاعـد   ،نقشی را باید در زنـدگی اجتمـاعی ایفـا کننـد    کدام اهداف ارزشمند هستند و چه 

بنـابراین تمـام    ؛شـوند  ع همراه با مذاکره درگیر میسازد. در این چارچوب، بازیگران در اقنا
 ؛تر آمـادگی دارنـد   استدالل قوي ۀوسیلهکنندگان در یک گفتمان، براي اقناع شدن ب مشارکت

 ؛کنـد  کنندگان را به سمت رفتار شایسته تشـویق مـی   این گفتگو به صورت درونی، مشارکت
 ۀبـا توسـع   تشود که ممکن اس اي می زورگویانه این اقناع شامل مداخالت گفتمانی غیربنابر
 ).160-159: 2008الکوبی، ( هنجاري را فراهم آورد ياههاي مشترك، تغییر فهم

 و هـا  ایـده  افکار، تغییر شامل که داند می پذیري جامعه فرایند ریز یک را اقناع جانستون
 منجـر  عمـومی  دانـش  به تواند می که است غیرمادي و مادي زور فقدان شرایط در ها نگرش

 اجتمـاعی  روابـط  در عمومی ابزار یک اقناع. بینجامد منافع سازي یکسان به تواند می یا شود

 و نفـوذ  راهبردهـاي  از مجموعـه  یک در دیگران افکار تغییر به زیادي تمایل ها انسان. است
: 2001(جانسـون،   کننـد  تصـور  دشمن یا دوسترا  دیگري که آن از جدا؛ دارند تأثیرگذاري

115-116.( 

1- Social Learning 
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 ت.اس اقناع براي الگویی ۀارائ براي تالش در 1»استداللی اقناع«مفهوم  ۀارائ با نیز چکل

 شـرایط  هـا در  دیـدگاه  تغییـر  بر که تعامل اجتماعی فرایند بر استداللی اقناع چکل، اعتقاد به

 تغییر است ممکن است که سازوکاري همان این و است مبتنی دارد، تأکید آشکار زور فقدان

 متقاعدسازي فرایند یک بلکه ؛نیست فریبی عوام، اقناع اینجا در .بیافتد اتفاق آن در اه ترجیح

از ). 804: 2005(چکل،  گیرد صورت می 2منضبط مباحثات و استدالل طریق از که است فرد
پنج شرط الزم براي موفقیت اقناع  )2003(چکل، ژوفیل و کاپوراسو،  نظر چکل و همکاران
 :استداللی وجود دارد

شـونده در یـک محـیط بـدیع و      عی در شرایطی مؤثر است کـه یـک اقنـا   اقناع استدالل •
اي  گیرد و بـه گونـه   غیرمشخص همراه با مسایل جدید، یک بحران یا یک ناکامی قرار

 ؛تحلیل شرایط جدید ایجاد شود ةشناختی، انگیز
 که داشته باشد دار ریشه باور تعدادي پذیر اقناع که بود خواهد مؤثر وقتی استداللی اقناع •

 پیشینی تعدادي شناخت که کارگزارانی که معنا این به .باشد ناسازگار کننده اقناع پیام با

 ؛هستند تر منعطف اقناع مقابل در دارند
 اقتـدار در  واجـد  عضـو  یـک  کننـده  اقنـاع  که بود خواهد مؤثرتر زمانی استداللی اقناع •

 ؛است آن در عضویت براي تالش در یا است آن عضو پذیر اقناع که است گروهی
 ؛درخواست نکنـد  و ندهد درس کننده اقناع که بود خواهد مؤثرتر زمانی استداللی اقناع •

 ؛گیرد قرار جدي مشورتی مناظره یک بر عمل اصول بلکه
 محیطی پذیرکننده در اقناع -پذیر اقناع تعامل که بود خواهد مؤثرتر زمانی استداللی اقناع •

 پذیرد. صورت شده جدا و منفک تر بیش و شده  سیاسی کمتر
هـا و   گـروه  ۀهمـ  د. اصـوالً ریـ گ تر اپوزیسیون جامعه را در بر مـی  اقناع استداللی بیش

هـاي دیگـر را براسـاس     یعنی هرکدام گروه ؛هایی دارند بندي نیروهاي سیاسی جامعه، تقسیم
بیننـد و بـر همـین اسـاس برخـی را       شان به خود نزدیک یـا دور مـی    و مواضع مبانی فکري

1- Argumentative Persuasion 
2- Principled 
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شناسی سیاسـی، نیروهـاي سیاسـی جامعـه      در جامعه دانند، اما نوعاً خودي یا غیرخودي می
 ).84: 1378پناه،  (حق شوند بندي می هاي خاص علمی تقسیم براساس شاخص

 پذیري سیاسی جامعه
نسـبت بـه    1بنـدي  پـاي پـذیرد و   صـورت مـی  پـذیري   جامعه ینداعمومی اصوالً در فراقناع 
اقناع غیرممکن است، مگر با نفـاق  ها و هنجارهاي حاکم بر یک نظام سیاسی، منهاي  ارزش

پذیري و اقناع عمومی امنیتـی پایـدار و مسـتحکم     جامعه ۀلذا امنیت داخلی در سای ؛و فریب
امنیتـی ظـاهري،   پـذیري، شـاهد    والّـا در صـورت ناکـامی و شکسـت جامعـه      ،خواهد بـود 

 .بود یمدگذر خواهوغیرمردمی و ز
محققان علوم اجتماعی  پذیري یکی از مفاهیم اساسی در علوم اجتماعی است و جامعه

انـد   پذیري پرداخته شناسی اجتماعی و سیاسی به بررسی جامعه با استفاده از دو رویکرد روان
دهد و بـه   شناسی، فرد را مبناي بررسی خود قرار می رویکرد روان .)354: 1378 ،(چیلکوت

بررسی چرایی و چگونگی کسب باورهاي اجتماعی از سوي افراد و چگونگی انطباق افـراد  
پذیري را سـازوکار   این رویکرد جامعه ؛پردازد هاي زندگی اجتماعی می با هنجار و ضرورت
داند و مبتنی بـر ایـن فـرض     بر خصوصیات و رفتار افراد میثیرگذاري أاصلی جامعه براي ت

آمیز افراد را وادار به پیروي و هماهنگی با ضروریات جامعـه   طور موفقیتاست که جامعه به
شود که از طریق انتقال  نیروي مسلطی تلقی می ۀپذیري به مثاب این اساس جامعه سازد. بر می

النـگ و  ( شـود  دگرگونی رفتـار افـراد مـی    هاي فرهنگی و اجتماعی موجب تحول و ارزش
 ).39: 1985هاددن، 

ها، قواعـد و هنجارهـا در وجـود انسـان      رمها، نُ است که ارزش فراینديپذیري  جامعه
پـذیري وي بـه وقـوع     لذا اجتماعی شدن فرد طی فرایند جامعه ؛سازد می 3و نهادینه 2درونی

پـذیري در   نسبی است؛ یعنی فرایند جامعـه پذیري امري  که جامعه پیوندد. با عنایت به این می
پذیري عاملی براي انتقال فرهنگ یـک جامعـه    یک جامعه و فرهنگ خاص آن است، جامعه

1 Compliance 
2- internalized 

3- Institutionalized  
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از نسلی به نسل جدید است و همین حرکت به ثبات و دوام جوامع و نظـام حـاکم کمـک    
 ).22: 1374(کمالی،  کند می

-فرایندي است که افراد در رونـد آن، بـه  پذیري  شناسی اجتماعی، جامعه از منظر روان

کننـد، تطبیـق    اي که در آن زنـدگی مـی   طور آگاهانه یا ناآگاهانه خود را با هنجارهاي جامعه
پذیري تعامـل خـود را بـا سـاختار روابـط موجـود آن        دهند. افراد از طریق فرایند جامعه می

انطبـاق و پـذیرش الگوهـاي    تر باشد، میزان  دهند و هرچه این تعامل بیش جامعه افزایش می
پذیري، درونی شدن،  آغازین جامعه ۀیابد. از این منظر، نقط رفتاري آن جامعه نیز افزایش می

ایـن درك بـا    ؛واسطه یا تفسیر عینی از رویدادهاي داراي معناي ذهنـی اسـت   یعنی درك بی
: 1387وکمـان،  شود (برگر و ل برند، آغاز می ورود فرد به جهانی که دیگران در آن به سر می

گیـرد و درونـی شـدن را     سازي می پذیري را معادل درونی از این رو، پارسونز جامعه .)178
هـاي ارزشـی، هـم     گیـري  از نظر او درونی شدن جهـت  ؛داند پذیري می ویژگی اصلی جامعه

 ).208: 1955پارسون و بیلز، یند است (انتیجه این فر یند یادگیري و همامحصول فر
شناسـی، نظـام سیاسـی را مبنـاي تحلیـل قـرار        برخالف رویکرد روانرویکرد سیاسی 

پذیري بر کل نظام سیاسی نظر دارد و توجه خـود را   جامعه ياهثیرأدهد و بر پیامدها و ت می
دهنـد. از   سازد که الگوهاي اقتدار و مشروعیت را شـکل مـی   به سمت نهادهایی معطوف می

یند یادگیري سیاسی مستمر است که بـه موجـب   اپذیري سیاسی به معنی فر این منظر، جامعه
آن، افراد ضمن آشنایی با نظام سیاسی، از طریق کسب اطالعـات و تجربیـات بـه وظـایف،     

ها، ایسـتارها، نهادهـا    برند و از این طریق ارزش هاي خویش در جامعه پی می حقوق و نقش
پـذیري سیاسـی    جامعـه  .)76: 1374یابد (قوام،  و اعتقادات از نسلی به نسل دیگر انتقال می

شود و ضمن وابسته نمودن فرد به ساختار سیاسی نظـام   موجب مشارکت فرد در جامعه می
ــود ــئولیت   ؛موج ــذیرش مس ــراي پ ــارکت در     وي را ب ــاعی و مش ــاگون اجتم ــاي گون ه

 پـذیري، ایجـاد   سازد. ماحصل فراینـد جامعـه   هاي اجتماعی و سیاسی آماده می گیري تصمیم
زاده و  (چگنـی  پـذیر اسـت   بینـی  ا و رفتارهـاي مشـابه و پـیش   ه ترجیح اي همگون با جامعه

 .)137-138: 1393پورآخوندي، 
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ترین پیوندي است که میان نظـام اجتمـاعی و نظـام سیاسـی      پذیري سیاسی مهم جامعه
یند مستمر یادگیري است کـه  اپذیري سیاسی فر جامعه). 47: 1387(اکبري معلم،  وجود دارد

شدن با نظام سیاسی از طریق کسب اطالعات و تجربیات بـه   ضمن آشنابه موجب آن افراد 
برنـد. در   در جامعه پـی مـی   وظایف سیاسی هاي خویش خصوصاً وظایف و حقوق و نقش

ها و امتیازها، نهادها، اعتقادات و آداب و رسوم از جمله مسایل سیاسـی از   یند ارزشااین فر
ینـد  انگـرش سیاسـی از طریـق فر    ).74: 1373(قـوام،   یابـد  نسلی به نسل دیگر انتقـال مـی  

پـذیري سیاسـی راهـی اسـت کـه هـر        گیرد و جامعه در افراد شکل می پذیري سیاسی جامعه
 ).141: 1988روسجین، ( بخشد جامعه از طریق آن فرهنگ سیاسی خود را تداوم می

اجتماعی را که بیانگر میـزان اعتمـاد بـه     ۀفرهنگی منفی، سرمای -پذیري سیاسی جامعه
تـدریج از درون تهـی سـاخته و اعتمـاد سیاسـی و       بـه  ،ت حاکمه اسـت أنظام سیاسی و هی

هـاي   پـذیري دینـی در نظـام    جامعـه مقابل، فرهنگی جامعه را از نظام زایل خواهد نمود. در 
 -سیاسـی   اجتمـاعی و  -تمام ابعـاد حیـات فـردي    که چون  بسیار مهمی است ۀلئمس دینی

پـذیري دینـی، مشـارکت     لذا مبتنی بر تعهد و مسـئولیت  ؛داند اقتصادي را منبعث از دین می
 کند. پذیري مثبت را تسهیل می اجتماعی را معنا و مفهوم ارزشی بخشیده و روند جامعه

 بخشی داخلی عمق
بخشی خارجی را تالش و حرکت در جهت ترویج و تقویـت روحیـه و رویکـرد     اگر عمق

علیه سیستم و حاکم ظالم در راستاي تحقق عدالت جهانی بـدانیم و   ظلم و قیام مردمی ضد 
هاي حـاکم بـر یـک نظـام      پذیر شدن ارزش بخش داخلی درونی شدن و جامعه بنامیم، عمق

بخشـی داخلـی نـاظر بـر تحقـق       عمـق  مردم و نخبگان جامعـه اسـت.   ةسیاسی در میان تود
طلبانه انقالب در داخل و سـاختن شـهري بـر     ي عدالتها نه و آرماناخواه هاي آزادي ارزش

عبـارت دیگـر تـالش    بـه  ؛فشانی و عطرافشانی اسـت اها است که مدام در حال نور1فراز تپه
مثبـت   فرهنگـی -پـذیري سیاسـی   نمونه و الگـو در قالـب جامعـه    ۀجهت ساختن یک جامع

 هاي انسانی و اجتماعی توحیدي. ارزشمبتنی بر داخلی 

1. City on a Hill / A shining city upon a hill  
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بخشـی داخلـی آن اسـت. بـه      عمـق  ۀبخشی خارجی هر کشوري ادامـ  از این رو عمق
ست کـه امنیـت   ا انمع بخشی خارجی بی تنها عمق لی نهخبخشی دا تر بدون عمق عبارت دقیق
ها و  بخشی خارجی ارزش به عبارت دیگر عمق ؛تهی از مغز و محتوا خواهد بودداخلی هم 

بخشی در ابعاد مختلـف، خیلـی    الهامبخشی داخلی و  بدون عمق  ،هاي انقالب اسالمی آرمان
المثـل معـروف    ها مورد توجه و عنایت ویژه قرار گیرد. ضـرب  تواند از سوي سایر ملت نمی

کـه قـرآن    له است؛ کمـا ایـن  ئ، ناظر به همین مس»کَل اگر طبیب بودي سر خود دوا نمودي«
 1ارد.د ما را از گفتن چیزي که خود عامل بدان نیستیم، برحذر می ۀکریم نیز هم

اي  انبیاي الهـی قبـل از هـر امـر و نهـی      2احزاب ةسور 46و  45 ۀبراساس آیات شریف
انـد کـه بـه اذن خـدا چـون چراغـی روشـن،         عالی حیات انسانی بـوده  ۀخود شاهد و نمون

ـ      به ؛کنند نورافشانی می طلبـی و   تـام و تمـام اسـتقالل    ۀعبـارت دیگـر مـا تـا خودمـان نمون
ک نظام انقالبی براي سایر ملـل و مستضـعفان جهـان رنگـی     خواهی نباشیم، حناي ی عدالت

سـتیزي بـدون تشـکیل یـک حکومـت       لذا دعوت به استکبارستیزي و ظلـم  ؛نخواهد داشت
بـراي  » فقر و فسـاد و تبعـیض  «دور از هرگونه  هاي الهی و انسانی به عامل به ارزش  اسالمی

نقالب بارها فرمودند: پـس از  قابل پذیرش نیست. به همین دلیل رهبر معظم ا افکار عمومی 
متوقف شدیم تا بـه    گیري نظام اسالمی، ما در دولت اسالمی و شکل  تشکیل انقالب اسالمی

 ۀاز منظر ایشان بعد از این مرحله، مرحل 3گام برداریم.  و تمدن اسالمی  اسالمی ۀسوي جامع
گـر ایـن مرحلـه بـه     ایجاد کشور اسالمی. ا ۀاست؛ یعنی مرحل  تأللؤ و تشعشع نظام اسالمی

کنید، اما خودتان را  آیا مردم را به نیکی دعوت می...». أَتَأْمرُونَ النَّاس بِالْبِرِّ وتَنسونَ أَنفُسکُم «بقره:  ةسور 44 ۀ. آی1
اید،  اي کسانی که ایمان آورده». یا أَیها الَّذینَ آمنُوا لم تَقُولُونَ ما لـا تَفعلُونَ«صف:  ةسور 2 ۀنمایید. آی فراموش می
 دهید؟) کنید؟ (چرا وعده به قصد تخلّف می گویید که عمل نمی را می چرا چیزي

اى پیامبر، ما تو را فرستادیم تا بر رفتار » منیرًایا أَیها النَّبِی إِنَّا أَرسلْنَاك شَاهدا ومبشِّرًا ونَذیرًا وداعیا إِلَى اللَّه بِإِذْنه وسرَاجا . «2
هاى الهى مژده دهى و کافران و گنهکاران را از عذاب دوزخ  گواه باشى، و مؤمنان را به بهشت و پاداش و کردار امت

بترسانى. تو را فرستادیم تا مردم را به اذن خدا به سوى او فراخوانى و در راهنمایى آنان به سوى سعادت چراغى تابان 
 باشى.

 ر. ك:کنند.  اشاره می» هاي مدیریتی ضعف«و » عیوب ساختاري«مشکل . معظم له در بیانیه مهم گام دوم انقالبی به دو 3
http://farsi.khamenei.ir/message-content?id=41673 
 

                                                           



                                    113                                     1401زمستان ،4شمارة  م،شش سال ،شناسی راهبردي ج.ا.ایران محیطفصلنامۀ 

 

  

لتکونـوا شـهداء علـی    «شـویم:   هاي عالم، الگو و اسوه مـی  وقت براي مسلمان وجود آمد، آن
 1».النّاس

در سیاسـت خـارجی،     طلبـی انقـالب اسـالمی    به این ترتیب استکبارستیزي و استقالل
ــی آزادي   ــی یعن ــدون پاسداشــت دو شــعار اصــلی انقــالب در سیاســت داخل خــواهی و  ب

بخشـی طبیعـی    هاي جهـان نخواهـد شـد و بلکـه عمـق      بخش ملت هرگز الهامطلبی،  عدالت
القـراي  تـر ام  پذیر خواهد نمـود. بـه عبـارت دقیـق     انقالب را نیز در جهان شکننده و آسیب

خـواهی   خارجی و آزادي ۀخواهی در عرص مقاومت خود باید نمونه و الگوي موفق استقالل
باشـد (قـادري     بخـش عـدالت اسـالمی    تعـالیم متعـالی و روح   ۀداخلـی در سـای   ۀدر عرص

یک  ،لذا امروزه تقویت امتداد اجتماعی شعارهاي انقالبی در داخل ؛)260: 1398کنگاوري، 
و قطعی است. طبعاً اگر گفتمان مقاومت در داخل فاقد مشـروعیت ملـی و     ضرورت حتمی

خواهد شد؛ چرا که اقنـاع ملـی مغـز     برانگیز آفرین و چالش ، مشکلباشداقناع افکار عمومی 
 -دیـر یـا زود  -را پـوکی اسـتخوان    ،لهئتوجهی به ایـن مسـ   استخوان امنیت ملی است و بی

 نماید. ناپذیر می اجتناب
خواهیم دل خودمان را بـه ایـن    ما نمی«رهبر معظم انقالب در این خصوص فرمودند: 

سربلند و عزیـز    المللِ اسالمی ینالمللی یا در سطح ب خوش کنیم که ملت ایران در سطح بین
کنیم. ما باید ایـن توانـایی را از خودمـان     و آبرومند است؛ این هست؛ اما ما به این اکتفا نمی

اي بسازیم که مورد رضاي اسالم باشد. ایـن کـار را بایـد     نشان بدهیم که بتوانیم یک جامعه
عی باشـد. عـدالت بـه معنـاي     در آن جامعه باید عدالت اجتمـا  ...ما این است ۀبکنیم؛ وظیف

هـا اسـت؛ یکسـان     ها نیست؛ به معناي یکسان بـودن فرصـت  برخورداري ۀیکسان بودنِ هم
منـد شـوند. بایـد     هاي حرکت و پیشرفت بهره بودن حقوق است. همه باید بتوانند از فرصت

 گریبان ستمگران و متجاوزانِ از حدود را بگیرد و مـردم بـه ایـن، اطمینـان     ،سرپنجه عدالت

 . ر. ك:1380/09/21. بیانات در دیدار کارگزاران نظام. مورخ 1
http://farsi.khamenei.ir/newspart-index?tid=2634 
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خواهد؛ اما براي امنیت مردم، آسایش  تمدن و فکر اسالمی، پیشرفت مادي را می.. پیدا کنند.
 1».زیستی مهربانانه مردم با یکدیگر مردم، رفاه مردم و هم
اي دیگر که حـاکی از ضـرورت توجـه مضـاعف بـه وضـع داخلـی        این نکته به گونه

-جـالبی ایـن  (باب چهارم) شیراز، سعدي نازنین در حکایت  ۀمملکت است، از زبان خواج

 :2گونه بیان شده است
 !!ست؟یک تیکه ندانى که در سرا        ستیتو بر اوج فلک چه دانى چ             

 اقتدار ملی
آورد  را پدیـد مـی  » اقتدار ملی«جدیدي تحت عنوان  ، ترکیب مفهوم»ملی«با پسوند » اراقتد«

در دوران مدرن، نظر هر محقق و » مرجع اقتدار«عنوان به» دولت-ملت«که بر اساس مفاهیم 
مفهومی » اقتدار« ةصورت، واژ این کند. در غیر یید میأاندیشمندي را به خود جلب و آن را ت

شـویم   شناسانه مواجه می ین پرسش معرفتابتر و مبهم خواهد بود؛ زیرا در این صورت، با ا
 ؛نامنـد  اقتدار را قدرت بالفعل می) 153: 1389(خانی،  چه کسی؟ یا چه چیزي؟» اقتدار«که 

 کید بر حق است نه قدرت.أت ،پس در اقتدار
 ۀهر نظام سیاسی است. اندیشـ » پایداري«و » پدیداري«هاي  لفهؤترین م اقتدار از اساسی

بنابراین  ؛تواند به نظام سیاسی تبدیل گردد و نظام ضعیف نیز قابلیت دوام ندارد ضعیف نمی
زمـانی و   ةهـا دارد. گسـتر  آن» اقتدار«ها، بستگی به میزان  ها و بلکه تمدن تولد و تداوم نظام

 ةتر باشد، گسـتر  چه اقتدار بیشهر ؛ها نیز به همین عنصر بستگی دارد ها و تمدن زمینی نظام
 .)116-117: 1386(پسندیده،  تري خواهد داشت نفوذ جغرافیایی و تاریخی بیش

در نظـر گرفتـه    4»قـدرت «و  3»اقتـدار «در علم سیاست، تفـاوت مهمـی بـین    بنابراین 
شود. در حالی که قدرت، اشاره به توانایی براي رسیدن به غایات خـاص اسـت، اقتـدار     می

 . ر.ك:1385/08/20. بیانات در دیدار مردم شاهرود  1
http://farsi.khamenei.ir/newspart-index?tid=2634#60870 
2. https://ganjoor.net/saadi/golestan/gbab4/sh11/ 
3- authority 

4 - power 
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اقتدار، قدرت مشروع «توجیه و حق اعمال قدرت دارد. به بیان دیگر،  1،اشاره به مشروعیت
ثیرگذاشـتن اسـت. در ایـن    أثیرگذاشتن بر دیگران، اما اقتدار حـق ت أقدرت توانایی ت». است

 ).5: 2002هیوود، ( شده در مشروعیت یا حقانیت ست از قدرت پنهانا معنا، اقتدار عبارت
و   ه بیانگر نسبت منطقـی میـان اقنـاع عمـومی    در پایان این بخش مدل نظري تحقیق ک

گردد. این رابطه به تعبیر منطقیون نسبت عمـوم و   اقتدار ملی با امنیت داخلی است، ارائه می
را  یو اقتـدار ملـ   تیرا مغز استخوان امن یمقاله اقناع عموم نیکه اچرا خصوص مطلق دارد؛

 یداخلـ  تیو امن یاعم از اقناع عموم یاقتدار مل گریعبارت دبه ؛داند یم تیستون فقرات امن
 است. یو اقتدار مل یاعم از اقناع عموم

 مدل نظري تحقیق

 
هاي اقتدار ملـی،   اجتماعی، پایهبدون اقناع عمومی و رضایت  ؛براساس مدل ارائه شده

درونـی  اسـتحکام  از لـذا در چنـین شـرایطی امنیـت داخلـی       ؛خواهد بود و ناپایدار متزلزل
 باشد.برخوردار نمی

 روش پژوهش
 ، روشقیتحق یشناس روش لحاظ و به ینییتب - یفیتوص ق،یلحاظ نوع تحق به تحقیقروش 

ــیک ــردآور یف ــا ن داده ياســت. روش گ ــه ــه زی ــیا ،يا کتابخان ــات  ياســناد ،ینترنت و مطالع
 باشد.می ی/مشاهدات تجربیدانیم

1- legitimacy 

 داخلی امنیت

 اقتدار ملی

اقناع  
 عمومی
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 هاهاي تحقیق و تجزیه و تحلیل دادهیافته
 اقناع عمومینسبت امنیت داخلی و 

امنیت داخلی را با نگـاه  هاي ایجادکننده و مولّد  و مؤلفهعناصر در چارچوب امنیت داخلی، 
با توجـه  . مردبرش» و چرخش نخبگان ییگو پاسخ ،يکارآمد« توان اقناع عمومی می ۀلئبه مس
بایـد   ،دینـی  ۀدر یک جامعـ  ناس)ال( یعنی مردم ؛مرکزي امنیت داخلی کانونی و دالّ ۀبه نکت

 و کـه تمـام عـالم از او در امـن هسـتند     است موجودي  ،منؤبه این نکته توجه داشت که م
1اند. و دیگران از زبان و دست او، آسوده سلم کسی است که در برابر حقیقت تسلیم استم 

آن  فیـ مـردم و کـم و ک  » حق اعتراض« ،یو شناور انقالب اسالم یخال دالّ رسد یبه نظر م
 .مردان است دولت يها و اقدام اه استینسبت به س

توسـط   انبیـا ف ااسـت و تمـام اهـد   » ناسال«پرواضح است که مبناي حرکت تمام انبیا 
لَقَـد أَرسـلْنَا رسـلَنَا بِالْبیِّنَـات وأَنْزَلْنَـا معهـم الْکتَـاب        «نمایـد.   ن پیدا میتحقق و تعی» ناسال«

 النَّاس قُومییزَانَ لالْموطسمـا رسـوالن خـود را    کند که  این آیه تصریح می ؛)25(حدید،  »بِالْق
ها کتـاب (آسـمانی) و میـزان (شناسـایی حـقّ از باطـل و       با دالیل روشن فرستادیم و با آن

لـذا بـر طبـق     ؛(به دست خودشان) قیام به عدالت کننـد  مردمقوانین عادالنه) نازل کردیم تا 
 ت،یـ همه چیز به دست خودشان است. ثقل امن و اند کننده عملمردم فاعل و شریفه،  ۀاین آی

) نهفته اسـت و بـدون آن   یدر وجود عدالت (اجتماع تیرضا قتیکه حقچرا؛ عدالت است
 خواهد بود. ریاجتناب ناپذ یاعتراض عموم

 کارآمدي
 ؛مردم و پاسخ معتبر بـه مطالبـات نخبگـانی جامعـه     ةمین نیازهاي تودأتبه معناي  2کارآمدي

یا توان سیستم در تحقق کارکردهاي اساسـی یـک حکومـت اسـت؛ بـه      » تحقق عینی« یعنی
 .)10: 1374طور ملمـوس مشـاهده کننـد (لیپسـت،     اي که اکثریت مردم تحقق آن را به گونه

گـویی   مین نیازهاي عمومی و پاسخأبرخی نیز معتقدند کارآمدي به توانایی نظام سیاسی در ت

1-  ملن سم مسلال: قال رسولُ اللّه ِ صلى اهللا علیه و آله: المکنز العم) هدو ی هسانن لسلمونَ ممسلمان، 738الم (
 کسى است که مسلمانان از زبان و دست او آسوده باشند.

2- efficiency 
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هـاي   ه ماننـد بهداشـت، آمـوزش و پـرورش همگـانی، بیمـه      هاي اساسـی جامعـ   به دغدغه
تـوان گفـت حکومـت     شـود. مـی   اجتماعی، اشتغال، درآمد کافی و امنیت عمومی اطالق می

الزم  ،دارد که از نظر اجتمـاعی  بخشی به اهدافی معطوف می توجه خود را به عینیت ،کارآمد
یی آگـاه کـار   . نظام سیاسی آنکند که عمومی باشند و به منافعی خدمت می شوند شناخته می

زاده،  (زارع تر مـردم از آن متوقـع هسـتند، انجـام دهـد      هایی را که بیش دارد که بتواند وظیفه
1392 :28.( 

ـ اتر کار امروزه البته کارآمدي بیش مین معیشـت  أیی و توانمندي اقتصادي دولت براي ت
، ناچـار  اقتصـادي مین کاالي أجز تها به  اما دولت ؛کند مردم و ایجاد رفاه ملی ارتباط پیدا می

و » فسـاد «و » فقـر «گیر و عمـومی هسـتند.    همي سیاسی، فرهنگی و امنیتی ههامین کاالأاز ت
ناگفته نماند از آنجا که تمـامی مسـئوالن رده بـاالي     شوم ناکارآمدي است. ثمثل ،»تبعیض«

فیلتـر حاکمیـت    مستقیم و غیرمستقیم از ،مجریه ةخصوص قو گانه و به مملکتی در قواي سه
هـیچ تفـاوتی میـان دولـت و      عمالً در نزد افکار عمومی کنند، عبور میو نظارت استصوابی 

کارآمدي و ناکارآمدي نظام  ها به حساب اکارآمدي دولتنلذا کارآمدي و  ؛نظام وجود ندارد
 گذاشته خواهد شد.

 گویی پاسخ
 نظارت نهادهـاي تخصصـی و جامعـه از طریـق     ؛شفافیت و نظارتقبول یعنی  1گویی پاسخ

فضاي مجـازي بـه دلیـل    البته امروزه هاي جمعی.  مطبوعات و رسانه ربط و هاي ذي دستگاه
. مسئوالن را تحت تأثیر خود قـرار داده اسـت   گویی سرعت انتقال اطالعات در جامعه پاسخ

ردم و نخبگان ملت گویی مستقیم به م مصون و معاف از پاسخ ،هیچ مقام مسئولیالوصف مع
گـویی   الفراغـی بـراي نظـارت و پاسـخ     ۀو منطق خانه واقع هیچ تاریکدر ؛نیستدر مجلس 

تـوان در   ناگفته نماند از منظر اسالم و در منطق قرآن، تنها موجـودي کـه نمـی    وجود ندارد.
گـو   پاسخها نسبت به او و در محضر او  گویی به انسان قرار داد و بلکه تمام انسان مقام پاسخ

 ).23(انبیا، » لَا یسأَلُ عمّا یفْعلُ وهم یسأَلُونَ«هستند، ذات اقدس الهی است: 

1- accountability/ responsibility 
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 چرخش نخبگان
اعم از دولت امکان حضور در قدرت  ،ست که تمام شهروندانا چرخش نخبگان به این معنا

محصـور و محـدود بـه یـک      ،قانونی داشته باشـند و قـدرت   از طریق سازوکارو مجلس را 
هـاي سیاسـیِ قـانونی بـا      جریـان  ۀبلکه هم ؛جریان سیاسی خاص یا یک تفکر خاص نباشد

مختلف و متفاوت نسبت به سیاست داخلی و خارجی، خود را در مدیریتی عالیق و سالیق 
اتهـام   در این صورت نظام سیاسی هرگز در مظانّدهند.  معرض رأي و اعتماد مردم قرار می

چـون هـیچ جریـان سیاسـی      ؛رشی و در معرض براندازي داخلی قرار نخواهد گرفـت الیگا
قدرت اعم از قواي اجرایـی   ةساالر در حوز تواند با سازوکار مردم تواند ادعا کند که نمی نمی

 هاي سیاسی ریاستی و پارلمانی حضور داشته باشد. و تقنینی در نظام

 نسبت امنیت داخلی و اقتدار ملی
یک نظـام سیاسـی    یو مولّد اقتدار مل جادکنندهیا يها امنیت داخلی، عناصر و مؤلفهاز منظر 

بـر عملکـرد   فکیـک در عـین نظـارت و کنتـرل     ا (تاستقالل سیاسی، وحدت قو«توان  را می
شـود   که تـالش مـی   برشمرد »و انسجام نیروهاي حافظ امنیت) یکدیگر در چارچوب قانون

 ه این مهم اشاره گردد.ادامه بدر 
 استقالل سیاسی

ـ  استقالل سیاسی یعنی تصمیم دور از مداخلـه بیگانگـان و    ههاي ملی توسط خود آن کشور ب
عمال نفوذ سایر کشورها مبتنی بر منافع ملی اتخاذ و اعمال گـردد. اسـتقالل سیاسـی    بدون ا

طبعاً بدون استقالل سیاسـی و   گرایی و وابستگی متقابل اقتصادي ندارد. منافاتی با چندجانبه
عد داخلی نخواهد داشت و مردم بر اساس وابستگی حکومت به بیگانگان هیچ اقتداري در ب

 دانند. حق تعیین سرنوشت، چنین نظامی را فاقد حق اعمال قدرت می
 گانه وحدت قواي سه

تنهـا در حفـظ مبـانی و اصـول      نـه جا بـه معنـاي ایـن اسـت کـه سـران قـوا        نوحدت در ای
هاي علنی  گیري در موضعبلکه حتی  ؛نظر باشند نظام سیاسی با هم متحد و هم ةدهند تشکیل

سیاسی، امنیتی، اقتصادي و حتی فرهنگی نباید بـه   و خاص ویژه در مسایل حاد و عمومی به
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که مردم احساس کنند اساساً اتفاق نظري در خصوص مدیریت  اتخاذ موضع نماینداي  گونه
له البتـه بـا حفـظ تفکیـک قـوا هـیچ       ئنظام بر مملکت حاکم نیست. این مسـ جامعه و کالن 

بلکه منظور ایـن اسـت    ؛جانبه قوا ندارد مناسبات سه یندافرطبیعی در  ياه منافاتی با اختالف
یا الیحه از جانبه مجلـس تصـویب   از طرف دولت اگر قانون روشنی در قالب طرح مثالً که 

و  نمـوده تمکین خود در قبال قانون  ۀسایر قوا باید به وظیف ،ابالغ آنتأیید و پس از  ،گردید
برخورد شفاف، قاطع و بـدون تبعـیض بـا خاطیـان و ناقضـان      نسبت به  دستگاه قضایی نیز
 قانون اقدام نماید.

 تنیانسجام نیروهاي حافظ ام 
هـاي   ویژه در نظام و امنیتی است که بهانتظامی  ،نظامییروهاي حافظ امنیت شامل نیروهاي ن

نیـز  ها ساالر مدیریت شده و بر عملکرد آن مردم ساالر براساس اصل وحدت فرماندهیِ مردم
تـأمین   ۀهاي اطالعاتی کـه وظیفـ   در این خصوص عملکرد دستگاهشود.  نظارت و کنترل می

لذا هیچ دستگاه امنیتـی   ؛تر است عد پنهان دارند، از سایر نیروها خطیرتر و مهمامنیت را در ب
که در اینجا فساد مستقیماً امنیت داخلـی  گویی باشد؛ چرا تواند مصون از نظارت و پاسخ نمی

ي قرار خواهد داد.را مورد تهدید جد 
دانیم که اساساً دستگاه اطالعات در خدمت دستگاه سیاست بـراي تـأمین    از طرفی می

هـاي اطالعـاتی در چـارچوب نظـام      لیـل تح ئـۀ یت ملی اسـت و ایـن مهـم از طریـق ارا    امن
وصل امر سیاسـی و امـر اطالعـاتی، امـور      ۀپذیرد و از آنجا که حلق هشداردهی صورت می

ها را خواهـد   ها و سوءاستفاده بسیاري از انحراف يجلو 1گویی اطالعاتی امنیتی است، پاسخ
فیلسـوف  –گرفت؛ چراکه قدرت فی نفسه نیازمند کنترل و نظارت است. به تعبیر لرد آکتون 

آورد و قـدرت مطلـق، مطلقـاً     قـدرت فسـاد مـی   «اگـر   -میالدي 19 ةو مورخ انگلیسی سد
مطلـق، مطلقـاً فسـادزا     آور بـوده و قـدرت پنهـان    ، حتماً قدرت پنهان فساد2»فسادآور است

گـویی بیرونـی توسـط مراجـع      البته اگر تقوا و کنترل درونی و نظارت و پاسـخ  ؛خواهد بود
حاکمیـت و حکمرانـی همـواره دو چیـز اسـت:       ۀلئلـذا مسـ   ؛صالح وجود نداشته باشد ذي

1- Intelligence Accountability   
2 -Power corrupts and absolute power corrupts absolutely 
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مدیریت و نظارت؛ یعنی توان اجرایی و تخصص کافی جهت انجام مسئولیت از یک طـرف  
 بنـابراین  ؛مسئولیت محوله ۀگویی شفاف در حیط ملکرد مسئوالن جهت پاسخو نظارت بر ع

ـ  یحفظ انسجام و هماهنگ ـ یامن يهـا  دسـتگاه  نیب و خـود بـه خـود صـورت      نفسـه  یفـ  یت
مسـئول و   يدر برابـر نهادهـا   قیـ دق ییگـو و پاسـخ  یمگر با اعمال نظارت واقع رد،یپذ ینم

 .یمل تیدر چارچوب امن الرسا مردم
 شپژوهمدل مفهومی 

هـا و رویکردهـاي    هر نظام سیاسی که توجه و اعتنـایی بـه مـردم و تفـاوت دیـدگاه     مسلماً 
تواند پاسخ معتبري به مطالبـات اجتمـاعی بدهـد و از     فرهنگی جامعه ندارد و نمی-سیاسی 

اقنـاع  الزامـات  یعنی نـه   ؛طرفی در درون خود حاکمیت نیز فاقد اتحاد و انسجام الزم است
دهـد و نـه داراي    را مورد توجه قرار می )و چرخش نخبگان ییگو پاسخ ،يکارآمد( عمومی

اسـت،   )تیحافظ امن يروهایگانه و انسجام ن سه يوحدت قوا ،یاسیاستقالل س( اقتدار ملی
 خواهد شد. 1گر تدریج تبدیل به یک نظام خودنابودساز/خودویران به

ثقل امنیـت پایـدار دیـروز و     ۀ، امنیت ایجابی است و الغیر. نقطحقیقی بنابراین امنیت
(قدرت اقتصادي منهاي توان بازدارنـدگی خـارجی)   محور  عهعدي توسب تکامنیت نه  ،امروز

 بلکـه در توجـه همزمـان بـه تولیـد قـدرت       ؛یا بازدارندگی صرف منهاي پیشـرفت داخلـی  
 ؛از طرف دیگر اسـت و کارآمدي داخلی  و مشروعیت از یک طرف و تولید اعتبار بازدارنده

عنی همان چیزي که در این مقاله از آن به اقنـاع عمـومی و اقتـدار ملـی یـاد شـده اسـت؛        ی
تـأثیر بـه    ،لهئاین مستوجه به مان سازندگی در داخلی و بازدارندگی در خارج. زحرکت هم

امن، مسـتقل و   ۀجامع( 1404انداز بیست ساله در افق  تحقق حداکثري سند چشم در سزایی
جانبه و پیوستگی مردم و حکومت) و اولین  بتنی بر بازدارندگی همهمقتدر با سامان دفاعی م

 .داردگام دوم انقالب (براي دستیابی به تمدن نوین اسالمی)  ۀگام مهم بیانی
 

 

1- self-destructive regime 
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 یمدل مفهومی امنیت داخل .2شکل         
اصلی این مقاله، امنیت داخلی بـوده اسـت بـه سـایر      ۀلئذکر است که چون مس شایان

الملـل مثـل تـوان بازدارنـدگی      ت خـارجی و روابـط بـین   سـ عناصر اقتدار ملی معطوف سیا
و الّـا بـدون ایـن دو    اسـت  اي نپرداختـه   فرامنطقـه اي و  موشکی یا حضور پرافتخـار منطقـه  

کشور، تهدیدهاي خارجی ظرفیت به چالش کشیدن امنیت داخلـی   و راهبرديرویکرد مهم 
 کشور را پیدا خواهند کرد. 

 گیري نتیجه
کـه اصـالح   بیانگر این واقعیت است  ،حکمرانی جمهوري اسالمی ۀبیش از چهار دهه تجرب

نحوة توزیع قدرت سیاسی در کشور، منجـر بـه تقویـت عناصـر     ساختار مدیریت اجرایی و 
لذا پیشنهاد راهبردي  ؛هاي اقناع عمومی خواهد شد الزام داخلی اقتدار ملی و بالتبع کاربست

از معضالت مرتبط بـا عناصـر داخلـی اقتـدار ملـی و اقنـاع        يبسیارمدیریت و کنترل براي 

 حاکمیت

گانه/   استقالل سیاسی/وحدت قواي سه
 حافظ امینت نیروهاي انسجام

 جامعه

گویی/چرخش نخبگان کارآمدي/پاسخ  

ی
 مل

دار
اقت

 

ی
وم

عم
ع 

قنا
ا
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یعنی یک مجلـس نخبگـی و خبرگـی علیـا     ؛ 1دو پارلمانیتقنینی عمومی، تشکیل یک نظام 
پست نخست  ء(عوام)، از یک طرف و احیا (خواص) و یک مجلس شعبی و عمومی سفلی

 از طرف دیگر است.ي وزیري و حذف مقام ریاست جمهور
در چنین نظام اجرایی (نه نظام سیاسی) مجلس نمایندگان (عوام) متکفل امـر سیاسـت   

مجلس سنا (شیوخ) به مسائل سیاست خـارجی،   و خواهد شد 2داخلی، اقتصادي و فرهنگی
در صورت ایجاد مجالس محلی و استانی، نیازهـاي بـومی    پردازد. ضمناً می 3دفاعی و امنیتی

 تري به حل مشکالت ارائه خواهد شد. هاي معتبرتر و واقعی و پاسخ ءتر احصا بهتر و دقیق
در جهـت   خط هندسی نظام جمهـوري اسـالمی   اصالح و بازنگريپرواضح است که 

بنـابراین در کنـار    ؛است یک ضرورت راهبردي تقویت اقناع عمومی و کاربست اقتدار ملی،
المللـی، بایـد دو پایـۀ مهـم      بخشی خارجی و افزایش اقتـدار بـین   تالش براي پایداري عمق

 مومی و اقتدار ملی.امنیت داخلی را نیز پاس داشته و حق آن دو را نیز ادا نمود: اقناع ع
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1- bicameralism   
2- low politics 

3- high politics 
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 منابع
 الف) فارسی

 قرآن مجید •
 پـاییز  29 ش ،»ایـران  اسالمی جمهوري نظام در مديآکار« ،)1382بهرام ( کاظمی، اخوان •

 .راهبرد ۀفصلنام

 ۀ(مجموعـ  داخلـی  ةاصول و مبـانی تهدیدشناسـی در حـوز    ،)1389( افتخاري، اصغر •
 اعظـم ع)، دانشـکده و پژوهشـکده پیـامبر    ( حسـین سخنرانی). تهران: دانشگاه جامع امام 

 ص).(
در رابرت مک کین الي و ریچارد لیتـل  » فرهنگ امنیت جهانی« ،)1380( افتخاري، اصغر •

مطالعات  ةتهران: پژوهشکد ،اصغر افتخاري ۀترجم ،ها امنیت جهانی: رویکردها و نظریه
 راهبردي.

 26 ش ،»تـاریخی  هـاي   ریشـه  و هـا  مؤلفـه  امنیـت؛  شناسـی جامعه« ،)1383( عماد افروغ، •
 .راهبرد ۀفصلنام زمستان

قـم: دانشـگاه    ، چ دوم،علل و عوامل فروپاشی رژیم پهلوي ،)1387( اکبري معلم، علی •
 .باقرالعلوم

 ،دوازدهـم  س ،»سازيمبانی نظري و عملی اقناع و مجاب« ،)1388( الیاسی، محمدحسین •
 .مطالعات بسیج ۀفصلنام ،زمستان 45 ش

س  ،»بارهمحور با نگاهی به متون دینی در این امنیت جامعه« ،)1384برزنونی، محمدعلی ( •
 .وماهنامۀ توسعۀ انسانی پلیس، د5دوم، ش 

چ ، تجسس در امور امنیتی و اطالعاتی؛ رویکردي فقهـی  ،)1398برزنونی، محمدعلی ( •
  .چاپ و انتشارات دانشگاه جامع امام حسین علیه السالم ۀتهران: مؤسسماه، دي دوم

 ،فریبـرز مجیـدي   ۀترجمـ  ،ساخت اجتماعی واقعیت ،)1387توماس لوکمان ( ؛برگر، پتر •
 ارات علمی فرهنگی. ش ت ت ان رک تهران: ش

 ،44، ش »سیاسـی اسـالم   ۀاقتـدار در فلسـف   ۀاتحـاد و نظریـ  « ،)1386پسندیده، عبـاس (  •
 . حکومت اسالمی ۀفصلنام
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هـاي   پـذیري دولـت در نظریـه    جامعـه « ،)1393( ، نادرپورآخوندي ؛زاده، غالمعلی چگنی •
 .مطالعات راهبردي ۀفصلنام ،یزیسوم پا س هفدهم. ش ،»الملل روابط بین

علیرضـا   ؛وحیـد بزرگـی   ۀترجمـ  ،هاي سیاست تطبیقی نظریه ،)1378چیلکوت، رونالد ( •
 خدمات فرهنگی رسا. ۀسسؤتهران: م ،طیب

 مشهد: پاپلی. ،اصول و مفاهیم ژئوپلیتیک ،)1384( حافظ نیا، محمدرضا •

تهران:  ،هاي علمی هاي علمی تا یافته ارتباط اقناعی؛ از آموزه ،)1390( حسین ی،حسین •
 دانشگاه جامع امام حسین (ع).  

ش چهارم  ،»اپوزیسیون و امنیت داخلی جمهوري اسالمی ایران« ،)1378( حق پناه، جعفر •
 . مطالعات راهبردي ۀفصلنامتابستان، 

کیـد  أهاي نظري اقتدار ملی در سیاست خارجی اسالمی، با ت لفهؤم ،)1389خانی، حسین ( •
مطالعـات   ۀفصـلنام  پـاییز،  سـوم  ش ،س سـیزدهم  ،»(ره) هـاي امـام خمینـی    بر اندیشه

 . راهبردي

جهان  در ملی امنیت هاي نظریه بر اي مقدمه( ملی امنیت مطالعات ،)1383( علـی  ربیعی، •

 .انتشارات و چاپ مرکز خارجه، امور وزارت: تهران ،)سوم
گذاري  ارزیابی در سیاستمدل مطلوب اجرا و « ،)1397جواد ( ؛ رزاقی،نژاد، امین رضوي •

گـذاري   مشی خط ۀفصلنام بهـار،  29، س نهم، ش »امنیت داخلی جمهوري اسالمی ایران

 .  عمومی در مدیریت
امنیت داخلـی جمهـوري اسـالمی ایـران در     « ،)1389علی اکبر (زمانی،  ؛پیک، سیامک ره •

نظم و  ۀفصلنام ،سوم پاییز ش سوم، س ،»ها و راهکارها ابعاد، شاخص ،1404انداز  چشم

 .امنیت انتظامی
هاي اثرگذار بر امنیت  تبیین مؤلفه :الگوي تحلیل امنیت داخلی« ،)1392( زاده، رسول زارع •

 .آفاق امنیت ۀفصلنام ،تابستان 19 ش ،س پنجم ،»داخلی در سطح کالن
مکتــب امنیتــی جمهــوري اســالمی ایــران، امکــان یــا امتنــاع « ،)1393( زاده، رســول زارع •

 .آفاق امنیت ۀفصلنام ،بهار 22 ش ،س هفتم ،»مفهومی
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ها و  و دیپلماسی نهضتی؛ تحوالت، فرصت مقاومت ،)1398اهللا (قادري کنگاوري، روح •

 تهران: دانشگاه جامع امام حسین (ع). ،ها چالش

  .تهران: قومس ، چ دوم،سیاسی و تحول اداري ۀتوسع ،)1373( قوام، عبدالعلی •

تهران: دانشگاه شهید  ،سیاسی ۀهاي نوسازي و توسع نقد نظریه ،)1374( قوام، عبدالعلی •
 بهشتی.

: معاونـت  تهـران  ، چ اول،پذیري سیاسی بررسی مفهوم جامعه ،)1374( اکبرکمالی، علی •
 پرورشی سازمان تبلیغات اسالمی. 

 18، ش زبیـب  رضـا  ۀترجمـ  ،»کارآمـدي  و مشـروعیت « ،)1374( مارتین سیمور لیپست، •
 .توسعه فرهنگ و

ابزاري  ۀمحاسب الملل؛ روابط بین ۀپذیري در نظری جامعه« ،)1393( مفیدي احمدي، حسین •
هاي  رهیافت ۀفصلنام ،پاییز 39 س ششم، ش ،»عقالنی؛ بازي نقش عقالنی یا فراتر از آن

 .المللی سیاسی و بین

: تهـران ، ایـران  در امنیـت  تـاریخی  شناسـی  جامعـه  ،)1391( سـیدمحمد  میرسندسـی،  •
 .فرهنگی مطالعات و انسانی پژوهشگاه علوم
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