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چکیده
بهطور حتم ،دوران هشت ساله دفاع مقدس در حفظ و اعتالی نظام مقدس اسالمی و حراست از مرزهای عزت و شرف این
مرز و بوم ،بهمثابه یکی از حساسترین و بارزترین برهه های حیات راستین این ملت ،همچون نگینی تابناک ،تا همیشه
زمان ،بر تارک تاریخ حماسه و ایثار و پایداری آزادگان جهان خواهد درخشید .دفاع امت اسالمی ایران در برابر تااوز همه
جانبه دشمنان اسالم ،در تاریخ افتخار آفرینی مبارزات حق طلبانه ،یک ملت سترگ ،فروزان خواهد بود .پایداری ایران
(ره)

اسالمی که برخاسته از روح وحدت و ایمان بود ،در سایه هدایت های رهبر کبیر انقالب اسالمی ،حضرت امام خمینی

شکل گرفت و با عث احیای یک مکتب سازنده و نهضت بیداری اسالمی در جهان شد .با این حال ،سؤالی که در این مقاله
مطرح شد این بود که؛ ظرفیت دفاع مقدس در طراحی و تحقق الگوی اسالمی  -ایرانی پیشرفت و نقش امنیت در ارتقاء این
ظرفیت چگونه تبیین می گردد؟ و یا اینکه آیا امنیت ملی میتواند ،نقش و تأثیر بهسزایی را در پیشبرد اهداف الگوی
اسالمی ایرانی پیشرفت ،مدنظر مقام معظم رهبری(مدظلّهالعالی) ایفاء نماید؟ نتایج تحقیق نشان داد که بین امنیت ملی و
الگوی اسالمی  -ایرانی پیشرفت ،بهویژه در حوزه دفاع مقدس همبستگی معنیداری وجود داشته و به هر میزان امنیت ملی
به طور جدی مورد تهدید و خطر قرار گیرد ،به همان مقدار ،مشارکت سیاسی مردم در جامعه با توجه به مقدسات نظام
جمهوری اسالمی ایران ،افزایش می یابد .این مسأله پس از انقالب اسالمی با توجه بهحاکمیت مبانی دینی و هویتی بر
توسعه اقتصادی ،توسعه سیاسی و توسعه روابط خارجی ایران ،نمود عینی کاملی یافته است .بنابراین ،مقاله حاضر در
چارچوب نظریه امنیت ملی و هستیشناختی آن و ظرفیت دفاع مقدس در طراحی و تحقق الگوی اسالمی  -ایرانی پیشرفت
و نقش امنیت در ارتقاء این ظرفیت ،بهدلیل تأثیر عمیق امنیت ملی در ایااد الگوی اسالمی  -ایرانی پیشرفت ،الگویی که
همواره مدنظر مقام معظم رهبری و فرماندهی کل قوا حضرت امام خامنهای(مدظلّهالعالی) در راستای عزتمندی و سربلندی
طرحهای توسعهای کشور ،بوده است ،مطرح گردید.
واژگان كلیدی :دفاع مقدس ،پیشرفت ،الگو ،امنیت ،امنیت ملی ،توسعه و چالش
 .1مقدمه

هنگامیکه ملت انقالبی ایران به جرم هویت یابی و اسالم خواهی تأمین استقالل و امنیت و جلوگیری از چپاول
منافع ملی خود بپاخاست ،در مقابل آن تمام دنیای کفر و استکبار در دو اردوگاه شرق و غرب بههمراه مرتاعین
منطقه ،جنگی نابرابر را بر آن تحمیل کردند و اگرچه خواستند نام آن را جنگ شیعه و سنی لقب دهند ،اما امام
 - 1دکترای علوم سیاسی(گرایش اندیشههای سیاسی) دانشگاه آزاد اسالمی شهرضا ( 09102126179 -نویسنده) behzadmoradian12@yahoo.com

 - 2دکترای علوم سیاسی و هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی شهرضا و رئیس دانشگاه آزاد اسالمی واحد خمینی شهر 09134254727 -
 - 3کارشناسارشد مدیریت دفاعی ،رئیس دانشگاه علمی کاربردی شهید صیاد اصفهان 0938615408 -
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امت با بصیرتی عمیق و فهمی مشترک به خوبی دریافتند که این جنگ بین اسالم و کفر است و اگر انقالب
اسالمی در این جوالنگاه سرکوب شود ،تا هزاران سال دیگر اسالم از جای خود بلند نخواهد شد و از این جهت بود
که دفاع ملت ایران «دفاع مقدس» نام گرفت .لذا اگر دولتمردان یکی پس از دیگری کارنامه درخشان خود را ورق
میزنند ،زیبنده آن است که اشاراتی هر چند کوتاه برای نسل های آتی داشته باشند ،که تمام این فعالیتها به -
خودباوری در تفکر و ظرفیت دفاع مقدس برمیگردد.
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چنانچه بخواهیم نگاهی امنیتی و بین المللی نیز به این مقوله داشته باشیم ،بهتر است بگوییم که؛ پس از جنگ
جهانی دوم در سال 1945میالدی و کاهش نظامیگری و افزایش اهمیت امنیت ملی ،محققان مطالعات
استراتژیک و امنیت همواره کوشیدهاند با تعمیق امنیت ملی ،ابعاد جدیدی برای آن قائل شوند .از جمله ،در
پارادایمی که مکتب مطالعاتی کپنهاگ و بهویژه تئوریسین مشهور آن «باری بوزان» 2مطرح ساخت ،جایی هم
برای امنیت اجتماعی و امنیت زیست محیطی گشوده شد .در این میان ،توجه به امنیت زیست محیطی حائز
اهمیت بود .از سوی دیگر ،در همین سالها ،سؤاالت بنیادین مربوط به مطالعات امنیت ملی بار دیگر و این بار نه
از منظری دولت محور ،بلکه از چشم انداز افراد انسانی و اینکه اگر دولت برای حفظ شهروندان و رفاه و کرامت
آنان ایااد شده است ،آیا با تعریفی دولت محور از امنیت ملی لزوماً این اهداف تأمین میشود یا نخبگان و
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حاکمان با این تعاریف بهجای آنکه امنیت مردم را حفظ کنند ،اعمال و خط مشی های خویش را دنبال میکنند.
از طرفی دیگر ،احساس عقب ماندگی از مسيیر توسيعه ،در میيان گيروههيای قيومی– ميذهبی هير کشيوری ،بسيتر
مناسبی را برای ایااد و تقویت متغیرهای اثرگذار بير مؤلفيههيای امنیيت مليی و «چيالش»  5در آن کشيور فيراهم
مینماید و این یعنی تأثیر متقابل و یکجای نقاط قوت ،ضعف و همچنین فرصت و تهدید در محيیط مليی و بيین -
المللی ،که تحقق اهداف از پیش تعیین شده یک کشور را با مشکل روبرو میسازد 6.لذا عليیرغيم تأکیيد فيراوان بير
عدالت اجتماعی ،تعادل و توازن منطقهای و توسعه برابر در قيانون اساسيی و قيوانین توسيعه کشيور ،شياخ هيای
توسعه سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی ،نشان دهنده شکافهيای عمیيق بيین منياطق ميرزی یيا حاشيیه و
دیگر مناطق کشور یا بخش مرکزی میباشد .با توجه بهرهیافت فيوق اگير توسيعه را بيه توانيایی و تسيلط بشير بير
امکانات موجود برای زندگی بهتر و رفع حيوایج ميادی و معنيوی تعریيف کنيیم ،عيالوه بير رشيد اقتصيادی کيه بير
گسترش تواناییهای ابزاری تأکید دارد و مبتنی بر اقتصاد معیشتی و تولید و رفاه ميادی اسيت ،توانياییهيای زبيانی
را نیز مد نظر دارد و متضمن تغییرات اساسی در همه زمینههای اجتماعی ،سیاسی و فرهنگی اسيت .بيا ایين حيال،
یکی از نشانه های ایمان و نهادینه شدن فرهنگ دفاع مقدس کيه رهياورد آن ایثيار و شيهادت اسيت ،عيدم تيرس و
خوف از دشمن است .به تعبیر قرآن کریم « أَالَ إِنَّ أَوْلِیَاءَ اللَّهِ الَ خَوْفٌ عَلَیْهِمْ وَالَ هُمْ یَحْزَنُيونَ» (آگياه باشيید کيه بير
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دوستان خدا نه بیمی است و نه آنان اندوهگین میشوند).
در کشور جمهوری اسالمی ایران و در الگوی اسالمی  -ایرانی پیشرفت یکی از معیارهای اصیل در بینش اسالمی،
(مدظ لّه العالی)

انسان محوری است .در این راستا بهیکی از فرمایشات مقام معظم رهبری حضرت امام خامنهای

اشاره

 - 1جعفرینژاد ،مسعود و مرادیان ،بهزاد ،1396 ،نقش امنیت ملی جمهوری اسالمی ایران در الگوسازی اسالمی  -ایرانی پیشرفت  ،تهران ،همایش
هفتمین کنفرانس الگوی اسالمی ایران پیشرفت.
2. Barry Buzan

 - 3قاسمی ،محمدعلی ، 1387 ،نسبت امنیت انسانی و توسعه پایدار ،تهران ،فصلنامه مطالعات راهبردی ،شماره  ، 41ص .529- 528
5- Challenge

 - 6مبینی دهکردی ،علی ،1387 ،طراحی الگو و راهبرد مرز شکنی دانش ،تهران ،انتشارات دانشگاه عالی دفاع ملی ،ص.296
7
 -قرآن کریم ،سوریه یونس ،آیه .62
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میکنیم که معظم له در

اینباره میفرمایند؛«انسان محوری در بینش اسالمی بهطور کلی با اومانیسم اروپایی

قرن هاده و نوزده متفاوت است .آن یک چیز دیگر است و این یک چیز دیگر است .آن هم اسمش انسان محوری
است .اما این ها فقط در اسم شبیه به همدیگر هستند .انسان محوری انسان اساساً اومانیسم اروپایی نیست .کسی -
که قرآن و نهجالبالغه و آثار دینی مکتب اسالم را نگاه کند ،این تلقی را به خوبی پیدا میکند ،که از نظر اسالم
تمام این چرخ و فلک آفرینش ،بر محور وجود انسان میچرخد 1».کشور جمهوری اسالمی ایران در بحث الگوی
اسالمی -ایرانی و ظرفیت پیشرفت ،دارای توانمندی های فراوانی است .در اینجا نیز می توانیم به یکی دیگر از
بیانات و منویات مقام معظم رهبری اشاره نماییم .معظم له در دیدار با جمعی از کارآفرینان سراسر کشور در
خصوص مبحث ژرف و پرطمطراق پیشرفت میفرمایند؛«ما امروز کشوری را مشاهده میکنیم که بهشکل یک
کارگاه عظیم و وسیعی درآمده است .از همه طرف دارد کار می جوشد ،ابتکار بهوجود میآید ،نوآوری هست .تکیه
بر دانش و تاربه هست .لذا پیشرفت صرفاً در یک جهت محض نبایستی صورت پذیرد .مقصود از پیشرفت،
پیشرفت همه جانبه است .این ملت شایسته و سزاوار پیشرفت است .پیشرفت در دانش و فناوری ،پیشرفت در
اقتدار ملی و عزت بین المللی ،پیشرفت در اخالق و معنویت ،پیشرفت در امنیت کشور و پیشرفت در ارتقاء بهره -
وری ،که ما بتوانیم از آن چه که داریم بهترین استفاده را بکنیم 2».لذا جایگاه امنیت ملی جمهوری اسالمی ایران
در الگوی اسالمی  -ایرانی پیشرفت نیز یکی از مصادیق بارز در پیشرفت کشور جمهوری اسالمی ایران بهشمار می -
رود ،چراکه به هر میزان امنیت ملی بهطور جدی مورد تهدید و خطر قرار گیرد ،به همان مقدار ،مشارکت سیاسی
مردم در جامعه افزایش مییابد .برای اینکه امنیت بهنوعی هستی شناختی منازعات و مناقشات پایدار در روابط
بینالملل را تحلیل میکند .و ارتباط مستقیم و تنگاتنگ کارکردهای داخلی نظام با سیاست خارجی و تأثیر
مت قابل و تعامل آنها با یکدیگر ،پیوند و گسترش امنیت جمهوری اسالمی ایران به امنیت جهان اسالم و منطقه
غرب آسیا را رقم میزند .که در این راستا مشکالت جهان اسالم ،با توجه ویژه بهمؤلفههای پایدار ظرفیت دفاع
مقدس در طراحی و تحقق الگوی اسالمی  -ایرانی پیشرفت و نقش امنیت در ارتقاء این ظرفیت در الگوی اسالمی -
ایران پیشرفت و چگونگی پیاده سازی آن در سایه امنیت پایدار و با تکیه بر امت بزرگ اسالمی ،قابل حل است.
 .2تشریح تفکیک امنیت و الگوی اسالمی  -ایرانی پیشرفت
واژه «امنیّت» 3دارای دو معنای ایاابی و سلبی است ،که ایاابی یعنی؛ «وجود احسياس رضيایت و اطمینيان خياطر
نزد دولتمردان و شيهروندان» و سيلبی یعنيی؛ «نبيود تيرس ،اجبيار و تهدیيد» .بنيابراین امنیّيت عبيارت اسيت از؛
«رهایی از وحشت ،خيوف ،خطير و داشيتن آراميش و اطمینيان در حراسيت و صيیانت از ارزشهيا و منيافع حیياتی
کشور» 4.امروزه واقيعگرایيان «امنیّيتمليی» 5را هيممعنيای قيدرتنظيامی در نظير گرفتيهانيد .و اعتقياد دارنيد کيه
کشمکش بر سر قدرت ،هيدف دوليتميردان در بحيث امنیّيتمليی اسيت .بيا ایين وجيود ،بياریبيوزان اعتقياد دارد:
«امنیّتملی از نظر مفهومی ،ضعیف و از نظر تعریف ،مبهم و از نظير سیاسيی ،مفهيومی قدرتمنيد اسيت ».بنيابراین،
امنیّتملی عبارتستاز« :وضعیتی که در آن یک کشور نسبت بيهمنيافع و ارزشهيای حیياتی خيود ،تهدیيد جييدی
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 -حسینخانی ،نوراله ، 1392 ،مبانی نظری اندیشههای دفاعی امام خامنهای (مدظلّهالعالی)  ،تهران ،انتشارات دانشگاه صنعتی مالک اشتر ،ص.169
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 همان ،ص .172- 1713 - Security

 - 4جعفری ،سیداصغر ،1392 ،دیپلماسی دفاعی در اندیشههای امام خامنهای(مدظلله العالی) ،تهران ،انتشارات دانشگاه صنعتی مالک اشتر ،ص.172
5 - National Security

3

تح
هشتمین کنفرانسالگویاسالمیاریانی پیشرفت؛ الگوی پیشرفت؛ پیشراناه ،چالشاه و الزامات قق؛ بیست و دوم وبیست وسوم خردادماه 1398
احساس نکند 1».و یا تعریفی دیگر میگوید« :امنیّتملی عبارت است از؛ توانایی یييک کشيور در دفييع تهدیيدهای
خارجی ،علیه حیات سیاسی یا منافع ملی».

2

امروزه یکی از ویژگی های انقالب اسالمی ایران ،الگوسازی است« .الگو» 3هميان چیيزی اسيت کيه شيما ميیتوانیيد
بهوسیله آن ،اهداف عالیه جامعه اسالمی را دنبال کنید .و این الگو است که ميا را بيه حرکيت وا ميی دارد .البتيه ایين
الگو شدن دارای شرایطی است که حوزه و دانشگاه بایستی آن را تکمیل و بيهمعنيای کميال حقیقيی خيود نزدیيک
سازد 4 .اما الگوی اسالمی  -ایرانی پیشرفت دارای مقولهای جداگانه است .بيرای تبیيین ایين عبيارت بيهبیانيات مقيام
معظم رهبری حضرت امام خامنهای(مدظلّهالعيالی) اشاره خواهیم داشت .معظم له در اینبياره ميیفرماینيد؛«مليت ایيران
این استعداد را دارد که آنقدر پیشرفت کند ،که بتواند در جهات گونياگون بيهعنيوان یيک الگيوی اسيالمی  -ایرانيی،
خود را در دنیا نشان دهد .دشمن می خواهد این را بهما تلقین کند که عنصر غربی پیشيرو اسيت .اميا ایناانيب بيه -
صراحت میگویم که اینگونه نیست .ما در دنیا پیشرو بيودیم ،پیشيرو در تميدن سيازی ،پیشيرو در عليم و پیشيرو در
صنعت .همه جوانان ما بهویژه دانشاویان نگاهشان بهمقوله پیشرفت بایستی اینگونيه باشيد کيه ميا خيود ،در برابير
جهان غرب ،پیشرو هستیم.
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«توسعه» 6نیز یکی از صور خاص تغییر و دگرگونی اسيت .تغییيری مسيتمر ،درازميدت و هدفيدار بيرای حصيول بيه
هدفی خاص که در تمامی تاارب انسانی بهوقوع می پیوندد 7.در گذشته تنهيا رشيد اقتصيادی یيک جامعيه ميورد
توجه قرار میگرفت و منظور از آن افزایش تولید ناخال

ملی آن جامعيه بيود .اميا توسيعه مفهيومی فراتير از رشيد

اقتصادی دارد و بهبیان دیگر محیطی برای رشد و پویایی است .توسعه فرایندی است کيه در آن یکسيری تحيوالت
و تغییرات بنیادی در ساختارهای اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و سیاسی جامعه بهوقوع ميیپیونيدد .بيدین ترتیيب
میتوان انتظار داشت که همراه با توسعه بهطور حتم رشد اقتصادی حاصل شود ،اميا رشيد اقتصيادی ممکين اسيت
توسعه بهبار نیاورد.
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با این حال «دفاع مقدس»  9نیز یکی از مصادیق ارزش های اسالمی در مفهوم عيام و گسيترده بيوده و عبيارت اسيت
از آنچه از نظر دین مقدس اسالم مطلوب و سودمند است؛ و ایين عبيارت پرمحتيوا و ژرف پيس از حمليه غافلگیرانيه
رژیم بعثی عراق در زمان صدام حسین و با توجه بهدفياع هميه جانبيه ملیيت همیشيه در صيحنه کشيور جمهيوری
10
اسالمی ایران حادث گردید.
 .3نقش امنیت و مشاركت سیاسی مردم در الگوی اسالمی  -ایرانی پیشرفت
 - 1تقیپور ،سید محسن ،1387 ،مؤلفههای پایــدار فرهنگی در امن یّت ملی جمهوری اسالمی ایران ،فصلنييامه شماره  3مرکز پژوهش و
اسناد ریاست جمهوری ،ص.290
 - 2مرادیان ،محسن ،1389 ،مبانی نظری امن یّت ،تهران ،انتشارات دانشکده علوم و فنون فارابی ،ص.148

3 - M ethod

 - 4قربانی ،سعید ،1392 ،علم و فناوری دفاعی در اندیشه های امام خامنه ای(مدظلّه العالی)  ،تهران ،نشر دانشگاه صنعتی مالک اشتر،
ص  112و .113
 - 5سخنرانی مقام معظم رهبری امام خامنهای(مدظلّه العالی) ،به مناسبت روز وحدت حوزه و دانشگاه در جمع مراجع عظام ،اساتید دانشگاه و
دانشاویان منتخب در مورخه ()1372/07/24
6 - Development

 - 7قوام ،عبدالعلی ،1374 ،نقد نظریههای نوسازی و توسعه سیاسی ،تهران ،انتشارات دانشگاه شهید بهشتی ،ص.22
 - 8روزبهان ،محمود ، 1371 ،مبانی توسعه اقتصادی ،تهران ،انتشارات روزبهان ،ص.12
9 - Holy Defense

 - 10تحلیلی بر جنگ تحمیلی عراق علیه ایران ،1380 ،انتشارات وزارت امور خارجه جمهوری اسالمی ایران ،ص.12
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در کشور ایران ،به ویژه پيس از انقيالب اسيالمی ،مشيارکت سیاسيی از توجيه شيایانی برخيوردار گردیيد .شيعارهای
انقالبی و تأکید آنها بر ارزشها و آرمانها یی همچيون اسيتقالل ،آزادی ،برابيری و حيق تعیيین سرنوشيت توسيط
مردم ،همگی حکایت از دعوت مردم بهمشارکت سیاسيی بياال و مقبولیيت نظيام مقيدس جمهيوری اسيالمی ایيران
دارند .شعارهای انقالب که بر زبيان ميردم جياری و سياری بيوده نیيز نشيان از تأکیيد بير مشيارکت سیاسيی دارد و
همچنان مشياهده گردیيد کيه مقوليه هيایی تحيت عنيوان؛ امنیيت ،آزادی ،مشيارکت سیاسيی ،توسيعه و پیشيرفت،
مهم ترین محور شعارهای انتخاباتی در جامعه ما بوده است .بهدلیل آنکه میزان مشيارکت سیاسيی ميردم بيا میيزان
مشروعیت نظام های سیاسی ارتباطی تنگاتنگ دارد ،ليذا زميانی کيه دشيمنان خيارجی تيالش ميیکننيد از طریيق
ایااد بحران ،امنیت ملی جامعه و مشروعیت نظام سیاسی را بيه چيالش بکشيند ،مشيارکت سیاسيی بیشيتر خواهيد
شد .مشارکت سیاسی پدیدهای جهانی است ،نه به این معنا که همه افراد لزوماً بهفعالیت سیاسی ميیپردازنيد و نيه
اینکه از نظر شکل یا وسعت در همه جوامع به یک اندازه معمول است ،بلکيه بيه ایين معناسيت کيه در هميه جواميع
1
یافت میشود و شرایط پذیرش تغییرات را فراهم میسازد.
از طرف دیگر امنیت واژهای است که بهشدت از تعریف ميی گریيزد و حتيی عملیياتی کيردن آن نیيز دشيوار اسيت .و
بیشتر جامعه شناسان این مفهوم را بهطور کامل نادیيده ميیگیرنيد و بير واژگيانی همچيون «قيدرت ،اقتيدار ،نظيم و
کنتيرل» متمرکيز ميی شيوند .آنيان بير ميواردی ماننيد فراینيدهای انتخابياتی گيروههيای يینفيوي ،سيازماندهييی و
جامعهپذیری تأکید میکنند .از سوی دیگر ،اندیشمندان سیاسيی چنيین ميیپندارنيد کيه مفهيوم امنیيت ،بيهطيور
اساسی بهمعنای بقای دولت مل ی است و بدین سان ،خود را با تالش برای تعریيف تفصيیلی آن آزار نميیدهنيد .اميا
در مقابل به این مسئله اشاره دارند که؛ امنیت به حفيظ تمامیيت و حرميت دوليت و حراسيت از ارزشهيای مليی در
مقابل دشمنان خیالی یا واقعی مربوط می شيود .بنيابراین ،اميروزه بيهرغيم تيالش هيای فيراون بيرای ارائيه تعریفيی
مشخ از امنیت ملی ،اختالف نظر درباره آن و ابزار تأمین آن وجيود دارد؛ زیيرا امنیيت مليی یکيی از پیچیيده تيرین
بحثه ا در عرصه اجتماعی است ،تا جایی که عدهای آنرا امری يهنی برمی شمرند و يهنيی بيودن آن را نیيز ناشيی
از چهار مقوله يیل است:
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 میزان اعتباری که نخبگان یک کشور برای نیروهای تهدیدکننده قائل میشوند.
 میزان ارتباطی که آنان می توانند با عامل یا عوامل تهدید برقرار سازند.


توانایی (محدودیت و مقدورات) خودی در رویارویی با دیگری.

 میزان درجه ،اعتبار ،فوریت ،اولویت ،مرکزیت ارزش ها و منافع مورد تهدید.
با این وجود ،مشارکت سیاسی نوعی تظاهر علنی اراده مردم بيرای تعیيین سرنوشيت جمعيی خيود اسيت .فقيط از
طریق مشارکت است که قدرت سیاسی بهطریق مسالمتآمیز دست بهدست میگيردد و میيزان پیشيرفت و توسيعه
سیاسی یک کشور بستگی مستقیم به این مؤلفه دارد .مهمترین حُ سن مشيارکت سیاسيی تضيمین رشيد سیاسيی
مردم و جامعه در عین حفظ ثبات رژیم سیاسی است .در حقیقت ،مشارکت سیاسی مردم در تصيمیمگیيریهيا ،در
سطوح و نیز در عرصه های گوناگون ،به آن ها این آگياهی را خواهيد داد کيه از مقيدورات و توانيایی هایشيان اسيتفاده
بهینه کنند .امروزه مشارکت مردم در امور سیاسی ي اجتماعی و تأثیرگيذاری آنيان بير سیاسيت و حکوميت ،در پينج
حوزه می تواند در داخل کشور جمهوری اسالمی ایران عملی شود:
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 - 1پناهی ،محمدحسین ،1393 ،بررسى زمینه ها و اهداف انقالب اسالمى بر اساس شعارهاى انقالب ،تهران ،انتشارات سمت ،ص 63ي.84
 - 2رنابر ،مقصود ،1378 ،مالحظاتى امنیتى در سیاست خارجى جمهورى اسالمى ایران ،تهران ،انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی ،ص .23
 - 3کاظمی ،علىاصغر ،1382 ،بحران نوگرایى و فرهنگ سیاسى در ایران معاصر ،تهران ،چاپ دوم ،نشر قومس ،ص .101
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 .1تعیین رهبران و حاکمان
 .2نظارت
 .3نصیحت و بیان حقایق تلخ
 .4بازخواست و استیضاح
 .5مخالفت
البته دخالت مردم و یا دستکم درگیر شدن آن ها در توسعه سیاسی بيهصيورت آگاهانيه و یيا ناآگاهانيه و یيا حتيی
اختیاری و غیراختیاری ،نوعی مشارکت بهشمار میرود .و این مشارکت سیاسيی بيهمعنيای وجيود رقابيت و منازعيه
مسالمتآمیز بین بخش های گوناگون جامعه سیاسی برای بيهدسيت آوردن قيدرت و اراده جامعيه و تعریيف مصيال
عمومی است.
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اما چنان چه بخواهیم اشارهای بهمقوليه فرهنيگ توسيعه و الگيوی اسيالمی  -ایرانيی پیشيرفت داشيته باشيیم ،بيه -
طورحتم رویارویی ایران با مظاهر پیشرفت و توسعه مدرنیسم بيه دوران صيفویه برميی گيردد کيه در آن مقطيع ،ورود
فرستادگان فرانسوی بهدربار با نماد و ظواهر پیشرفت و توسعه دنیای غرب همراه بود ،اميا تاربيه جنيگهيای ایيران
و روسیه و شکست های ناشی از آن ،ضعف ،تزليزل و عقيبمانيدگی هيای ایيران ،شيرایط داخليی اسيفبيار ،وضيعیت
اجتماعی ایستا و رکود ،نظام سیاسيی ناکيارا و غیرمسيئول ،نظيام پدرسياالر ،وضيعیت نيابرابری اقتصيادی و در یيک
کالم ،سیر م عکوس ترقی بيا وجيود سيابقه تميدنی درخشيان و فرهنيگ غنيی ،از یيک طيرف و مشياهده توسيعه و
پیشرفت در دنیای غرب ،تفکر اصلی توسعه و پیشرفت و نوگرایی در ایيران ،بيا چيالش مواجيه گردیيد 2.البتيه تفکير
ترقی خواهی ،توسعه و نوگرایی در انقالب مشروطه ،با زمینه های اجتماعی و فکيری ایيران (سينت گرایيی) منطبيق و
سازگار نبود ،از این رو ،تحول عظیمی در شرایط سیاسی ،اقتصادی و فرهنگی ایران ایاياد نکيرد .تحيوالت داخليی و
خارجی بعد از کودتای سال 1299هي.ش تا استبداد رضاشاه ،جنيگ دوم جهيانی و اشيغال نظيامی ایيران و شيرایط
دهه 1320هي.ش ،کودتا علیه دکتر مصدق ،شرایط انقالبيی و متشينج دهيه  40و  50هميه و هميه ،مشيروطه را در
تحقق آمال خود ناکام گذاشت ،اما بههر حال در شکلگیری تفکری نوین در ایيران ميؤثر بيود .از ایين پيس ،هيویتی
دیگر بهماموعه هویت پیچیيده ایرانیيان اضيافه شيد 3.ليذا در دوره حیيات و ظهيور جمهيوری اسيالمی ایيران نیيز،
ترقی خواهی ،نوگرایی و توسعه با تأکید بر زمینه مند بودن ،توجه بهشرایط فرهنگی و مکتبی بيودن انقيالب ایيران بيا
عنوان اصطالحی تحت عنوان پیشرفت تيداوم یافيت .اگرچيه در دهيه اول انقيالب ،شيرایط خياص دفياع مقيدس و
مسأله بقای نظام ،این پیشرفت را بهحاشيیه رانيد ،اميا در شيرایط تثبیيت نظيام در دهيه 1370هيي.ش ،توجيه بيه -
4

پیشرفت و توسعه مورد تأکید نخبگان و تصمیمگیرندگان قرار گرفت.
لذا بهدنبال آن امروزه تأکید بر دستیابی بهفناوری های نوین و بومی ،فيت قليههيای افتخيار در زمینيههيای علميی و
صنعتی ،ترسیم چشم انداز بیست ساله با محوریت «الگوی اسالمی  -ایرانی پیشرفت» مد نظير و تأکیيد مقيام معظيم
رهبری(مدظلّهالعالی) ،بهمثابه مؤلفه هویت ساز تلقی ميی شيود .بيدون شيک پیگیيری فنياوری هيای پیشيرفته و بيومی از
جمله دانش هسته ای در مسیر سند چشمانداز  1404و رسیدن به آن ،اقيدامی غرورآمیيز تلقيی ميی شيود .او ایين
 - 1علیخانى ،علیاکبر ،1377 ،مشارکت سیاسى ،تهران ،انتشارات سفیر ،ص .61
 - 2زارع ،غفار ،1388 ،درآمدی بر نمادهای نوگرایی در ایران ،تهران ،ماهنامه اندیشه و تاریخ سیاسی ایران معاصر  ،ص .41- 40
 - 3بشیریه ،حسین ،1380،موانع توسعه سیاسی در ایران ،تهران ،انتشارات گام نو  ،ص .42- 39
 - 4خسروی ،علیرضا ،1391 ،مکتب امنیتی امام خمینی(ره)  -مبادی و مبانی فرانظری امنیت در گفتمان انقالب اسالمی ،تهران ،مؤسسه فرهنگی
مطالعات و تحقیقات بینالمللی ابرار معاصر ،انتشارات معاونت پژوهشی  ،ص.152
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غرور و اقدام افتخارآمیز در کنار کارشکنی های دشمنان نظام ،خيود را هير چيه بیشيتر نشيان ميیدهيد .و همچنيین
تأکید بر حق غنی سازی در خاک ایران در راستای بومی شدن پیشرفت ارزیابی میشود .با ایين حيال ،مسيألهای کيه
امروزه از سوی طرف غربی قابل فهم نیست ،این است که آنان به این موضوع ايعان میکننيد کيه فنياوری هسيتهای
جزء برنامه توسعهای یا پیشرفت جمهوری اسالمی محسوب نمی شود و مدام بر این موضيوع تأکیيد دارنيد کيه خيود
آن ها ابزار و وسایل توسعه ایران را در اختیارش قرار میدهند .با ایين حيال ،ایين موضيوع بيا نگياه امنیتيی و هيویتی
ایران بهچنین موضوعاتی ،که از زاویه استقاللطلبی و عدم وابستگی ایيران و ایرانيی دیيده ميی شيود ،فاصيله زیيادی
بهدنبال خواهد داشت .آنچه بهپیچیده تر شدن فهيم ایين موضيوع بيرای طيرفین غربيی یياری ميیرسياند ،فراینيد
امنیتی شدن برنامه هستهای ایران است که شکلگیری هر نوع نگاه توسيعهمدارانيه بيهموضيوع هسيتهای را کمرنيگ
می کند .البته جمهوری اسالمی ایران در راسيتای تحفيظ منيافع مليی و امنیيت مليی ،تيا بيه اميروز توانسيته اسيت،
مقتدرانه در عرصه بینالمللی ،درخششی مطلوب و متکی بير اندشيههيای دفياعی  -امنیتيی در داخيل نظيام داشيته
باشد .با ایين حيال فرهنيگ دفياع مقيدس کيه در تفکيرات دفياعی  -امنیتيی مسيئوالن و کيارگزاران نظيام مقيدس
جمهوری اسالمی ایران همچنان حاکم بوده ،یکی از دالیل اثبات این موضوع میباشد.
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 .4تاثیر سند چشم انداز  1404بر الگوی اسالمی  -ایرانی پیشرفت
بر این اساس ،نگاهی تاریخی بهروند توسعه اقتصادی و مدل های اقتصادی در ایران بهویژه قبل از انقالب اسالمی،
که با وابستگی و تضعیف و به حاشیه راندن مبانی هویتی و هنااری ،آمیخته بوده است ،از منظر امنیت وجودی،
ظاهراً قطع این روند در عصر جمهوری اسالمی و طراحی الگوهای بومی ،امری امنیت محورانه و تالشی برای فرار
از تشویش و اضطراب وجودی است .با این حال ،اولین مرحله در تحولگرایی مدل توسعهیافتگی ایران بعد از
انقالب با تدوین سند چشمانداز بیستساله در سال 1384هي.ش آغاز گردید .در مقدمه این سند بیان شده
است«:با اتکال بهقدرت الیزال الهی و در پرتو ایمان و عزم ملی و کوشش برنامهریزی شده و مدبرانه جمعی و در
مسیر تحقق آرمانها و اصول قانون اساسی در سند چشم انداز بیست ساله؛ ایران کشوری است توسعهیافته با
جایگاه ا ول اقتصادی ،علمی و فناوری در سط منطقه با هویت اسالمی و انقالبی ،الهام بخش در جهان اسالم و با
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تعامل سازنده و مؤثر در روابط بینالملل».
لذا الگوی جامعه اسالمی  -ایرانی پیشرفت در افق سند چشمانداز مورد بحث این ویژگیها را دارد:
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 - 1توسعه یافته ،متناسب با مقتضیات فرهنگی ،جغرافیایی و تاریخی خود ،متکی بر اصول اخالقی و ارزشهای
اسالمی ،ملی و انقالبی ،با تأکید بر مردمساالری دینی ،عدالت اجتماعی ،آزادی های مشروع ،حفظ کرامت و
حقوق انسان و بهرهمندی از امنیت اجتماعی و قضایی.
 - 2برخورداری از دانش پیشرفته ،توانایی در تولید علم و فناوری ،متکی بر سهم برتر منابع انسانی و سرمایه
اجتماعی در تولید ملی.
 - 3امنیت ،استقالل و اقتدار با سامان دفاعی مبتنی بر بازدارندگی همهجانبه و پیوستگی بهحکومت و مردم.

 - 1مرادیان ،بهزاد ، 1394 ،چالشهای دیپلماسی دفاعی  -امنیتی .ا.ا در برابر دیپلماسی اجبار ایاالت متحده آمریکا تهران ،نشر شهید صیاد
شیرازی ،ص.114
 - 2همان ،ص.47
 - 3اکرمینیا ،محمد  ،1392راهبرد سیاست خارجی ایران در افق چشم انداز  ،1404تهران ،انتشارات دانشگاه عالی دفاع ملی ،ص .61- 60
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تح
هشتمین کنفرانسالگویاسالمیاریانی پیشرفت؛ الگوی پیشرفت؛ پیشراناه ،چالشاه و الزامات قق؛ بیست و دوم وبیست وسوم خردادماه 1398
 - 4فعال ،مسئولیت پذیر ،ایثارگر ،مؤمن ،رضایتمند ،برخوردار از وجدان کاری ،انضباط ،روحیه تعاون و سازگاری
اجتماعی ،متعهد به نظام اسالمی و شکوفایی ایران و مفتخر به اسالمی  -ایرانی بودن.
 - 5با هدف دستیافتن به جایگاه اول اقتصادی ،علمی و فناوری در سط منطقهای آسیای غربی شامل (آسیای
میانه ،قفقاز ،خاورمیانه و کشورهای همسایه) با تأکید بر جنبش نرمافزاری تولید علم ،رشد پرشتاب و مستمر
اقتصادی.
 - 6برخوردار از سالمت ،رفاه ،امنیت قضایی ،تأمین اجتماعی ،فرصت های برابر ،توزی ع مناسب درآمد ،نهاد مستحکم
خانواده ،بهدور از فقر ،فساد ،تبعیض و بهرهمند از محیط زیست.
 - 7الهام بخش ،فعال و مؤثر در جهان اسالم با تکیه بر الگوی مردم ساالری دینی مدنظر مقام معظم رهبری(مدظلّه -
العالی) ،توسعه کارا ،جامعه اخالقی ،نواندیشی و پویایی فکری و اجتماعی و تأثیرگذار بر همگرایی اسالمی و
منطقهای بر اساس تعالیم اسالمی و اندیشههای ناب حضرت امام خمینی(ره).
 - 8دارای تعامل سازنده و مؤثر با جهان بر اساس اصول عزت ،حکمت و مصلحت اندیشی.
 - 9توانمندی در استفاده از ظرفیت های دفاع مقدس در طراحی و تحقق الگوی اسالمی  -ایرانی پیشرفت.
 - 10توجه بهنقش امنیت در ارتقاء الگوی اسالمی  -ایرانی پیشرفت.
با این وجود ،سند چشمانداز بیست ساله با تکیه بر آرمانها ،ارزشها ،توانمندی های داخلی و برمبنای درک
محیط پیرامون ایران تدوین شده است .دستیابی به اهداف ترسیم شده در افق  1404با وجود تحوالت داخلی
و منطقهای ،مناقشات و منازعات پایدار محیط منطقهای ایران ،سیاست های خصمانه غرب و بهویژه ایاالت
متحده آمریکا ،و توجه هر چه بیشتر بهظرفیت داخلی را ،در دستورکار قرار میدهد .ضمن اینکه پویایی در
مناسبات بینالمللی بایستی مورد توجه باشد .از این جهت ،رویکردی توسعهگرا بهدولت را مورد توجه قرار
میدهد (دولتی که با تأکید بر ماهیت انقالبی  -اسالمی در جمهوری اسالمی ،توانمندی های درونی و با رویکرد
دیپلماسی فعال ،ضمن کاهش تنشهای منطقهای و بینالمللی ،با اعتمادسازی بتواند منافع ملی را بهپیش
ببرد 1).با نگاهی بهخصلت های جامعه ایران در افق  1404و اهداف ترسیم شده در این سند ،می توان ادعا کرد
که سند یادشده بر مبنای مؤلفههای هویت ساز ایرانی  -اسالمی ،در چارچوب ژئوپلتیک ایران و فرهنگ
ترقی خواهی تدوین شده است .طراحی این سند ،به لحاظ نظریه امنیت هستی شناختی ،او امنیت وجودی را
نشان میدهد ،که این مهم ،تأثیر به سزایی در توسعه سیاسی در راستای ارتقاء امنیت ملی جمهوری اسالمی
ایران در پی دارد.
با اینحال ،پیروزی انقالب شکوهمند اسالمی ،الگوی ایرانی  -اسالمی پیشرفت بر مبنای بنیانهای هویتی
اسالمی ،بنا گردید .بهعبارت دیگر نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران ،از نظر مبانی هویتی ،تاریخی ،اسالمی
و ایرانی از یک زیربنای فرهنگی غنی برخوردا گردید .البته تحقق این مهم با چالشها و تحریمهای مستمر و
ناجوانمردانهای نیز همراه بوده است .بدون شک عدم قبول استراتژی غرب و بهویژه ایاالت متحده آمریکا در
عرصه های سیاست خارجی ،تقابل ایدئولوژیک و هویتی ،ضمن کسب غرور ملی برای جمهوری اسالمی ،از
منظر منطق رئالیستی هزینه  -فایده به شدت سرسامآور بوده است .بنابراین الگوی ایرانی  -اسالمی پیشرفت ،بر
پایه مؤلفههای هویتی مستحکمی طراحی شده است .لذا الگوی ایرانی  -ا سالمی پیشرفت ،نسخهای راهبردی

 - 1دهقانی فیروزآبادی ،سیدجالل ،1387،چارچوبی مفهومی برای ارزیابی سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران ،تهران انتشارات دانشگاه آزاد
اسالمی  ،ص

.137- 134
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هشتمین کنفرانسالگویاسالمیاریانی پیشرفت؛ الگوی پیشرفت؛ پیشراناه ،چالشاه و الزامات قق؛ بیست و دوم وبیست وسوم خردادماه 1398
است ،که مؤلفههای جهان بینی حاکم بر تمدن اسالمی  -ایرانی را با توجه بهنظرات داهیا نه مقام معظم رهبری
(مدظ لّه العالی)

حضرت امام خامنهای

را ارائه میدهد .این الگو ،مدلی از خِرَد و اندیشه ایرانی برای نیل به آرمانهای

اسالمی است .شاخ های این مدل عبارتنداز؛

2

 عدالت و معنویت بر آن حاکم است.


با مقتضیات بومی و خصوصیات جغرافیایی ،تاریخی و فرهنگی کشور منطبق است.

 متناسب با اقتصاد ،امنیت و فرهنگ جامعه است.
 محاسبه امکانات و توانایی در کشور در آن صورت پذیرفته است.
 تضمینکننده استقالل کشور است.
 .5نقش نظریههای امنیتی بر الگوی اسالمی  -ایرانی پیشرفت
در نظریه امنیت یکی از روش های مناسب در فهم ماهیت پدیدهها ،طبقهبندی آن ها بر اساس شاخ ها و
مؤلفه های متفاوت است .طبقه بندی تهدیدها ،ابعاد و زوایای تهدید را نمایان می سازد .تهدید و بهکارگیری آن
در حوزه دفاع و امنیّت ،تابع فرهنگ راهبردی و گفتمان های مختلف امنیّتملی است .لذا تهدید در مکاتب،
نظریهها و رهیافت های مختلف امنیّتی ،نقش و جایگاه متفاوتی دارد .بهطور مثال؛ تهدید در نظریه «واقع -
گرایی» بهخصوص «مکتبکپنهاگ» نقش محوری در امنیّتملی دارد ،اما تهدید در نظریه «سازهانگاری» در
حاشیه قرار گرفته است 1.گذری به تاریخ و جوامع زندگی انسانی ،نشان میدهد که امنیت ملی همیشه دارای
اهمیت ویژهای بوده است؛ اما در هر دورهای بر اساس شرایط ،حدود و ابزارهای حفظ امنیت ،اختالف برداشت،
وجود داشته است .امنیت امروزه در زندگی فردی و اجتماعی برای افراد و جامعه سیاسی از جمله مسائل
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حیاتی بهشمار میآید ،تا جایی که عدهای امنیت ملی را پیش شرط تأمین سایر اهداف ملی میدانند.
از سوی دیگر ،امنیت ملی حیاتی ترین اولویت ملت ها را تشکیل میدهد و در تعامل مستقیم با استراتژی ملی
است و باالترین سطوح عالیق امنیت ملی ،پایه های یک استراتژی سالم را تشکیل میدهند ،تا آن جا که مقوله
امنیت همواره از موضوعات مورد بحث اندیشمندان از آغاز دروه شکوفایی یونان باستان تا عصر حاضر بوده و
هر یک بهگونهای استقرار امنیت و تضمین آن از سوی حکومت ها را برای تحقق عدالت و اجرای قوانین
ضروری دانستهاند .این ضرورت به این دلیل بوده که همواره امنیت از دو سو با تهدید و خطر مواجه بوده
است؛ ( )1تهدید از درون ( )2تهدید از بیرون .بنابراین ،خطرهای بالقوه و همیشگی ،حکومتها و دولتها را
بر آن داشته است که برای استقرار نظم و ثبات ،بیش از هر چیز ،بهمسئله امنیت و راههای تحفظ آن در
جامعه بیندیشند .از سوی دیگر ،مشارکت افراد جامعه در مشروعیتبخشی حکومتها و کاهش یا افزایش
ضریب امنیت ملی مؤثر بوده و اعتماد مردم به حکومت موجب افزایش مشارکت و قوام حکومت و افزایش
ضریب امنیت ملی می شود .از دیدگاه اسالم ،مردم در عینیت بخشی و کارآمدی حکومت نقش اساسی دارند.
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 - 2سنچولی ،زینب ،1392 ،تبیین ماهیت الگوی ایرانی  -اسالمی پیشرفت ،فصلنامه الگوی پیشرفت اسالمی ایرانی ،سال  ، 2شماره  ،3ص .87- 81
 - 1نائینی ،علی محمد ، 1389 ،بررسی تطبیقی تهدیدهای سه گانه؛ سخت ،نیمه سخت و نرم ،تهران ،فصلنامه راهبرد دفاعی ،سال هشتم ،شماره
 ، 30ص .162- 161
 - 2جمشیدی ،محمدحسین ، 1394 ،امنیت ملّى در سیاست بینالملل معاصر ،فصلنامه بررسىهای نظامى ،شماره  ، 21ص .49
 - 3کالینز ،جان ،1388 ،استراتژى بزرگ (اصولورویهها) ،تهران ،ترجمه کوروش بایندر ،انتشارات وزارت امور خارجه .ا.ا ،ص .21
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هشتمین کنفرانسالگویاسالمیاریانی پیشرفت؛ الگوی پیشرفت؛ پیشراناه ،چالشاه و الزامات قق؛ بیست و دوم وبیست وسوم خردادماه 1398
با این حال ،امنیت ملی در جامعه اسالمی نیز بهنوع خود دارای اهدافی است که این اهداف می تواند در ارتقاء
توسعه و پیشرفت سیاسی ،مؤثر واقع گردند .برخی از این اهداف عبارتنداز:
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 حفظ استقالل و تمامیت ارضی
 تحقق رفاه مردم و ثبات کشور
 حفظ و اشاعه ارزشهای مل ی و اقتصادی
 فراهم کردن امکانات فراغت خاطر نسبت به تهدیدهای احتمالی
 .1- 5نقش امنیت در توسعه
دو مفهوم امنیت و توسعه ،از اوایل دهه 1990میالدی و پس از پایان جنگ سرد با توجه بهکاستیها و
چالشهای رویکرد دولتمحور امنیت و توسعه لاام گسیخته مطرح شدند .هر دو بهطور عمده بر رشد
هماهنگ و همگام سه ستون اجتماع ،اقتصاد و محیط زیست تأکید دارند و هر دو دارای نقاط اشتراک و
توصیههای مشابه هستند .از هر دو ایده بهدالیل گوناگون ،انتقاداتی بهعمل آمده است .محققان مطالعات
امنیتی و استراتژیک ،ایده امنیت انسانی را متفرق کننده بحث امنیت و فاقد استحکام میدانند و معتقدند
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برای سیاستگذاری و تعیین خط مشی ،کاربرد چندانی ندارد.
بهطور کلی امنیت نقش به سزایی در توسعه کشورها ایفا میکند ،چراکه در صورت عدم وجود امنیت و ساختارهای
مرتبط با آن بهطور عملی و بهطور تئوری توسعهای صورت نخواهد گرفت .امروزه در جهان اسالم بهویژه در کشور
جمهوری اسالمی ایران که ساختارها و گفتمان های اسالمی در آن حاکم و جاری است ،توسعه یکی از مصادیق بارز
پیشرفت بهشمار میرود.
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 .6حکمرانی خوب و تأثیر آن بر الگوی اسالمی  -ایرانی پیشرفت
مفهوم حکمرانی خوب در هزار سوم میالدی که با نظام نوین جهانی ،گذار از ساختار سلسله مراتبی و عمودی به -
نهادهای انعطافپذیر و افقی ،مو سوم دانایی ،پلورالیسم و تکثرگرایی و مسائلی نو مشخ

میشود ،نوید سرآغاز

فصلی نو را در حکمرانی میدهد که نه تنها دولت و تشکلهای غیردولتی را بهعنوان کارگزاران عرصه سیاسی
برمیگزیند ،بلکه جوامع مدنی ،بخشهای خصوصی ،رسانهها و گروهای يینفوي را بهحلقه کارگزاران عرصه
حکومتداری وارد میکند .بنابراین ،فهم و تبیین هر موضوع سیاسی در پرتو چارچوب نظری خاصی میسر میشود.
موضوع محوری حکمرانی خوب ،چگونگی دست یافتن بهحکومتی است که بتواند زمینهساز توسعهای مردمساالر
باشد .حکمرانی اشاره مستقیمی بهمکانیسمها ،فعالیتهای سازمان یافته و هماهنگ برای حل برخی مشکالت
خاص دارد .حکمرانی برخالف حکومت که بهسیاست اشاره دارد ،بهخط مشیها اشاره دارد؛ زیرا یک ساختار
تصمیمگیری الزامآور نیست و موضوع آن اغلب جمعیتی است که میتواند تحت تأثیر مسائل جهانی قرار گیرد .با
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این حال ،مشخصات حکمرانی خوب عبارت است از:
 .1حکمرانی خوب به این معنا است که حقوق بشر و آزادی اساسی در آن مورد احترام هستند.
 - 4روشندل ،جلیل ،1395 ،امنیت ملّى و نظام بین المللى ،تهران ،انتشارات سمت ،ص

13ي.14

 - 5قاسمی ،محمدعلی ، 1387 ،نسبت امنیت انسانی و توسعه پایدار ،فصلنامه مطالعات راهبردی ،سال یازدهم ،شماره سوم ،ص .543- 542
 - 1جعفرینژاد ،مسعود و مرادیان ،بهزاد ،1396 ،نقش امنیت ملی جمهوری اسالمی ایران در الگوسازی اسالمی  -ایرانی پیشرفت  ،تهران ،همایش
هفتمین کنفرانس الگوی اسالمی ایران پیشرفت ،ص .13
 - 2جعفری ،علیاکبری و دیگران ، 1393 ،امنیت ملی و توسعه پایدار  -پارادایم پساواشنگتنی و حکمرانی خوب ،تهران ،فصلنامه سیاست جهانی،
دوره سوم ،شمار ه  ، 1ص .71- 70
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 .2مردم میتوانند در تصمیماتی که بر زندگیشان اثر میگذارد ،دخیل باشند و آنها بایستی قدرت
پاسخگویی و نگه داشتن تصمیمگیران را داشته باشند.
 .3حکمرانی خوب بر قوانین منصفانه و فراگیر ،نهادها و فعالیتهای آنان ،تأکید میکند.
 .4زنان را نه بهعنوان جنس دوم و حاشیهای ،بلکه بهعنوان شهروندان دارای حقوق مدنی یکسان میانگارد.
 .5خواهان رهاندن مردم از تبعیضات نژادی ،قومی ،طبقاتی و جنسیتی میباشد.
 .6بر این باور است تا سیاستهای اقتصادی و اجتماعی ،بهمدعیات و مطالبات مردمی پاسخگو باشند.
بدین ترتیب ،با بیان اصول و وجوه اصلی امنیت ملی و تأمل در عناصر و شاخصههای حکمرانی خوب ،بهشناسایی
و ترسیم روابط بین امنیت ملی و حکمرانی خوب و تأثیر آن در الگوی اسالمی  -ایرانی پیشرفت میپردازیم.
بهلحاظ نظری میتوان میان امنیت ملی و حکمرانی خوب ،وجود چهار نوع ارتباط را فرض نمود؛

3

فرض نخست؛ ارتباط کارکردی امنیت و حکمرانی است؛ یعنی هر یک از این دو فرآیند به ایااد و حفظ
دیگری کمک میکند.
فرض دوم ،امنیت را پیش شرط حکمرانی میداند و بر این اساس ،حفظ و گسترش امنیت مقدم است که
منار به برآمدن حکمرانی خوب خواهد شد.
فرض سوم ،میتوان حکمرانی خوب را پیش شرط در نظر گرفت؛ یعنی ترتیبات سیاسی ظریفی که الزمه
جامعه امن است ،تنها پس از آغاز فرآیند حکمرانی خوب امکانپذیر خواهد شد.
فرض چهارم ،بهطور بدبینانه بر این پایه استوار است که هیچ ارتباط معناداری بین این دو فرآیند وجود
ندارد و همنشینی و همزمانی آنها تصادفی است.
از منظر دیگر ،تأثیر حکمرانی خوب بر امنیت ملی و توسعه و پیشرفت پایدار شامل محیط قانونی ،نهادی و
سیاسی یک کشور میباشد .بهعبارت دیگر این مسئله در برگیرنده موارد يیل است:

1

 سیستم قانونی مؤثر بیطرف و شفاف میباشد که از حقوق مالکیت مادی و معنوی حمایت میکند.
 نهادهای عمومی با ثبات ،معتبر و صادق
 سیاستهای دولتی آن موافق با بازار آزاد است
بنابراین در یک تحلیل نهایی ،شاخصههای حکمرانی خوب و تأثیر آن در الگوی اسالمی  -ایرانی پیشرفت ،در
نمودار زیر به خوبی مشاهد میشود:

2

مشاركت محوری
اجماع گرایی
حکومت قانون

 - 3ربیعی ،علی ،1387 ،مطالعات امنیت ملی ،تهران ،انتشارات دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی  ،ص.237
1 - Globerman, S and D. Shapiro, "Global Foreign Direct Investment Flows: The Role of Governance Infrastructure,
World Development", Vol. 30, No.11, PP. 1901, 2002.

 - 2ج عفری ،علیاکبری و دیگران ، 1393 ،امنیت ملی و توسعه پایدار  -پارادایم پساواشنگتنی و حکمرانی خوب ،تهران ،فصلنامه سیاست جهانی،
دوره سوم ،شمار ه  ،1ص.72
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شفافیت

حکمرانی
مساوات و

خوب

شمولیت

بازخواست پذیری
كارآمدی و
كارآیی

پاسخگویی

نمودار شماره  : 2- 2- 5شاخصههای اصلی حکمرانی خوب و تأثیر آن در الگوی اسالمی  -ایرانی پیشرفت(منبع؛ جعفرینژاد و مرادیان،
)17 : 1396

 .7اندیشههای مقام معظم رهبری درباره الگوی اسالمی  -ایرانی پیشرفت و نقش ظرفیت دفاع مقدس
در تحقق آن
هنگامیکه سخن از تبیین اندیشههای شخصیتهایی بهمیان میآید ،که دارای علو روح و عظمت فکر میباشند،
عنایت به جایگاه ویژه معرفت در تبیین زوایای مختلف فکری و روحی ایشان ،از اهمیت به سزایی برخوردار خواهد
بود .بههمین دلیل ،بهطور حتم ضرورت تبیین اندیشه های مقام معظم رهبری فرماندهی کل قوا حضرت امام
(مدظ لّه العالی)

خامنهای

و فلسفه وجودی چنین همایش عظیمی اینگونه در سط

وسیع تحت عنوان«هشتمین

همایش الگوی اسالمی  -ایرانی پیشرفت» ،نیز آشکارتر میگردد.
معظمله که خود یکی از رزمندگان جان برکف دوران دفاع مقدس بود و همواره حضور پرشور و پرصالبتی در
جبهه های حق علیه باطل داشت و از طرفی دانشگاه را نیز مهمترین زیرساخت پیشرفت و توسعه کشور در الگوی
اسالمی  -ایرانی پیشرفت میداند .چون دانشگاه نیروی انسانی مطلوب را تربیت میکند ،که مهترین سرمایه کشور
نیروی انسانی کارآمد است .ایشان دانشگاه را موتور پیشرفت کشور ،پایهای برای آینده کشور ،عامل کسب عزت
اقتصادی ،سیاسی و بینالمللی و همچنین عامل کسب استقالل ،اقتدار و ثروت میداند 1.لذا معظمله اشاره به این
نکته مهم دارند که؛« سرعت پیشرفت علمی و تولید علم در کشور جمهوری اسالمی ایران یازده برابر متوسط دنیا
است .لذا این پیشرفت بایستی با همین سرعت و شدت ادامه داشته باشد ،تا ما به تراز مورد نظر برسیم .و بایستی
در عرصه داخلی و عرصه پیچیده بینالمللی از تمام ظرفیتها برای دستیابی به پیشرفت های بزرگ استفاده کنیم.
و علمگرایی و علممحوری ،بایستی در همه بخش ها گفتمان مسلط جامعه بشود .ما در کشور برای رسیدن به

 - 1قربانی ،سعید ،1392 ،علم و فناوری دفاعی در اندیشههای امام خامنهای(مدظلّهالعالی) ،تهران ،نشر دانشگاه صنعتی مالک اشتر ،ص.170
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هدف چشم انداز  20ساله به یک نقشه جامع علمی ،نیاز داریم .و این کار با زبدگان ،نخبگان و صاحبان علم و
اندیشه ،عملی میشود 2».مقام معظم رهبری درباره مصداق بارز الگو شدن ایران اسالمی برای جوامع اسالمی
میفرمایند؛«یکی از خاصیت های بزرگ انقالب الگوسازی است .شما می توانید این هدف را دنبال کنید که بگویید
به این صورت میوشد حرکت کرد و اینجوری می شود به مقصد رسید .و این همان الگو است .ملت ایران این
استعداد را داردکه آن قدر پیشرفت کند که بتواند در جهات گوناگون به عنوان یک الگوی مطلوب در دنیا خود را
نشان دهد .همت جوانان ما و نگاه آن ها به مقوله پیشرفت بایستی آناور باشد که کا در آن آینده را در نظر
بگیریم 3».با این حال ،معظم له درباره چگونگی رسیدن به الگوی اسالمی  -ایران پیشرفت ،بهصراحت میفرمایند؛
«کشور ما بهدلیل وجود مایه های دینی و معنوی ،بی تردید الگو خواهد شد .چرا که کشور دارای منابع زیرزمینی،
زمینهای حاصل خیز ،قدرت مهار آبهای کشور  -که البته آب کشور کم است ،و از همه مهمتر کشورهای ما
دارای مایه های دینی و معنوی باالیی است ،چرا ایران اسالمی بهصورت یک نمونه و یک الگو برای کشورهای این
منطقه و مناطق دیگر درنیاید؟ لذا برای تحقق این مهم جای هیچ تردیدی نیست .و این را بدانید اولین کشوری
که پیشرفت مادی را در روشنی چراغ برافروخته فضیلت و معنویت بهدست خواهد آورد ،آن کشور ایران اسالمی
است .و برای دستیابی به این منظور مهم؛ بایستی در حرکت علمی خود از دنیا سبقت بگیریم .بایستی به جایی
برسیم که از دانش تولید ثروت کنیم .و آن روزی که م ا بتوانیم درآمد کشورمان را از راه دانشمان بهدست بیاوریم
و درب چاهای نفت را پلمپ کنیم ،آن روز برای ما روز خوبی است و آن همان الگویی است که با معیارهای
پیشرفت جهانی و مدنی و به تعبیری دقیق تر با الگوی اسالمی  -ایرانی پیشرفت ،همخوانی دارد 4».اگر صفحات
تاریخ را ورق بزنیم و مروری بر جنگ های تاریخ ایران داشته باشیم ،خواهیم دید که همواره در پی بروز هر
جنگی ،شاهد جدا شدن بخش هایی از خاک کشور بهدست بیگانگان بودهایم .بهگونهای که می توان گفت تنها در
دویست سال گذشته ،یعنی از زمان فتحعلی شاه قاجار بهبعد ،نزدیک به یک میلیون کیلومتر مربع از خاک ایران
جدا شده است .اما علیرغم پشتیبانی قدرت های بزرگ از عراق ،روند مذکور در جنگ ایران و عراق ادامه پیدا
نکرد و فصل جدیدی در تاریخ این مرز و بوم رقم خورد .در دفاع مقدس نه تنها یک وجب از خاک ایران در دست
نیروهای عراقی باقی نماند ،بلکه عراق بهعنوان کشور متااوز به نظام بین الملل معرفی شد .پس از شکلگیری
اتحاد و انساام در میان نیروهای انقالبی و طرد نیروهای وابسته ،حماسهای مقدس شکل گرفت که در تاریخ
ایران اسالمی بی سابقه بود .دفاع مقدس تنها محدود به خطوط مقدم جبههها نشد ،بلکه تمام سرزمین اسالمی ما
اعم از شهرها و روستاها را در برگرفت 1.بهطور کلی آنچه در دفاع و مقاومت همه جانبه نظام جمهوری اسالمی در
برابر ارتش بعث عراق و دولت های حامی آن ،بسیار مهم و تأثیرگذار بود ،رهبری معنوی امام خمینی(ره) و حضور
همیشگی مردم در صحنه و پیروی آنها از دستورات امام بود .این دو عامل در کنار هم سبب شد ما بتوانیم خاک
خود را از دشمن متااوز پس بگیریم و بهدنیا ثابت کنیم که در عین حال که قصد تااوز بههیچ کشوری را
نداریم ،و لی در صورتی که کوچکترین تعدی به خاک این سرزمی ن شود ،دست متااوز را کوتاه خواهیم کرد
 .حماسه دفاع مقدس برکات و دستاوردهای بی نهایتی را برای ملت ایران بهارمغان آورد .جهاد و شهادت مردمان با
 - 2سخنرانی مقام معظم رهبری امام خامنهای(مدظلّه العالی) ،در دیدار رؤسای دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور در مورخه ()1385/05/23
 - 3سخنرانی مقام معظم رهبری امام خامنهای(مدظلّه العالی) ،در دیدار نخبگان جوان و جمعی از دانشاویان در مور خه ()1390/05/19
 - 4قربانی ،سعید ،1392 ،علم و فناوری دفاعی در اندیشههای امام خامنهای(مدظلّه العالی) ،تهران ،نشر دانشگاه صنعتی مالک اشتر ،ص - 112
.116
 - 1رضاپور ،ابراهیم ،1394 ،چرا آغاز جنگ را هفته ی دفاع مقدس مینامیم  ،ص )www.rasekhoon.net (.13
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ایمان و مخل

این سرزمین ،ستون های نظام اسالمی را تا مدت ها مستحکم نمود .تاریخ ،از هشت سال دفاع

مقدس ،برای ایران ،شرف و آزادگی و مقاومت و ایمان به خدا را در صفحات خود ثبت کرد ،اما از تااوز عراق و
متحدانش جز بهزشتی یاد نخواهد کرد 2.لذا با گذشت  40سال از پیروزی انقالب اسالمی و گذر از دورههای
گوناگون؛ دفاع مقدس ،بازسازی ،تثبیت نظام ،تحوالت اقتصادی و مسائل مهم و کالن کشور همه آحاد ملت و
دستگاه های دولتی از تمامی ظرفیت ها به ویژه ظرفیت تفکر دفاع مقدس در جهت توامندی های ملی و توسعه و
پیشرفت کشور تالش های مثمرالثمری را به اناام رسانده بهطوری که کشور جمهوری اسالمی ایران در حال
حاضر در بین کشورهای خاورمیانه و جنوب غرب آسیا توانسته است پیشرفتی شتابان و چشمگیر را پشت سر
گذاشته و در بسیاری از حوزه ها از جمله حوزه های علمی ،اجتماعی ،سیاسی و تاحدودی زیرساختهای اقتصادی
پیشرفت مطلوبی را در عرصه های تاریخی و همچنین تحوالت منطقهای و فرامنطقهای به نمایش بگذارد 3.با این -
حال مؤلفهه ای مؤثر و تأثیرگذار نقش ظرفیت دفاع مقدس در تحقق الگوی اسالمی  -ایرانی پیشرفت بهتفکیک
4
به شرح يیل دستهبندی میگردند:
الف  -مؤلفههای تأثیرگذار ظرفیت دفاع مقدس:
 .1مقاومتهای مردم و رزمندگان داوطلب به همراه ایمان ،انگیزه و روحیه ایثارگری
 .2وجود اراده جنگیدن و تسلیم نشدن در مقابل دشمن و تصمیمگیریهای بهموقع
 .3مطالعه و بررسی بر روی استعداد ،آرایش و تاکتیک های دشمن و برنامهریزی جهت فائقآمدن بر
توانایی های خصم و ابتکار عمل در طرحریزیهای مانور
 .4ساختار و سازماندهی مناسب و انعطاف پذیر با توجه به برنامه هر عملیات و فرماندهی و هدایت درست
رزمندگان در حین اجرای هر عملیات
 .5به کارگیری درست و تأمین تاهیزات ،تسلیحات و مهمات مورد نیاز
ب  -مؤلفههای تأثیرگذار بر تدوین الگوی اسالمی  -ایرانی پیشرفت:
 .1فرهنگ درست
 .2مدیریت و نظام کشورداری مناسب
 .3نظام مناسب اقتصادی
 .4تحول در آموزشهای تخصصی و توسعه تربیت آحاد افراد جامعه
 .5انباشت سرمایه معنوی و فیزیکی
 .6حفظ ثبات کشور
 .8نتیجهگیری
با عنایت بهموضوع پژوهش پیشرو که عبارت بود از؛ ظرفیت دفاع مقدس در طراحی و تحقق الگوی اسالمی -
ایرانی پیشرفت و نقش امنیت در ارتقاء این ظرفیت ،هر چند که ما حصل جنگ تحمیلی یا بهعبارت بهتر دفاع
مقدس برابر با تخریب گسترده و نابودی يخایر و منابع ملی و تحلیل فزاینده نیروی انسانی بود اما نباید غافل بود
 - 2والیتی ،علی اکبر و همکاران ،1393 ،جنگ عراق با ایران در دانشنامه جهان اسالم ،تهران ،انتشارات بنیاد دایرهالمعارف اسالمی  ،ص .24
 - 3عالیی ،حسین ، 1390 ،مؤلفه های تأثیرگذار بر تدوین الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت با توجه به تاربیات دفاع مقدس ،تهران ،فصلنامه سیاست
دفاعی ،شماره  ، 74ص .2- 1
 – 4همان ،ص 17- 16
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که دفاع مقدس از سوی کشور جمهوری اسالمی ایران ،منتهی بهدستاوردهای بزرگی گردید که از جمله آنها
می توان به ارائه یک الگوی و ظرفیت برجسته و مطلوب مقاومت و اثبات توانایی های دفاعی اشاره کرد ،و دیگر
صدور انقالب بود ،که طنین حق طلبی آن در عین مظلومیت بهگوش جهانیان رسید و مورد تالیل آگاهان
جهانی واقع شد و باالخره خودباوری ،نصرت ،اناام تکلیف ،تحقق شعارهای انقالب و شکست ابهت شر ق و غرب و
موجب شناسایی دوست و دشمن شد .لذا در این راستا مسائل و موارد قابل تأملی نیز احصاء گردید .که در این -
باره با توجه شاخ

های الگوهای پیشرفت در جمهوری اسالمی ایران در چارچوب نظریه امنیت و رسیدن به

اهداف مهم و تبدیل شدن ایران اسالمی بهیک الگوی مورد قبول و نظر مقام معظم رهبری در این منطقه و دیگر
مناطق جهان ،این نتیاه حاصل گردید که؛ نظریه های غربی روابط بینالملل و از جمله نظریه های جریان اصلی
همچون رئالیسم ،نگاهی مادیگرایانه و مبتنی بر هزینه  -فایده و عینیتگرا بهمسائل و موضوعات امنیت ملی و
پیشرفت دارند ،اما نظریه امنیت هستیشناختی و برخواسته از مکتب اسالم از جمله نظریه هایی است که مبتنی
بر مبانی هویتی و معناگرایانه است و قابلیت انطباق بیشتری با مسائل و موضوعات بازیگرانی دارد ،که عمدتاً
سیاست داخلی و خارجی معنامحور و هویتمحورانه دارند .لذا پژوهشگران در مقاله حاضر ،ضمن تطبیق مبانی و
شاخ های الگوهای پیشرفت در جمهوری اسالمی با امنیت هستی شناختی به این نتیاه رسیدند که الگوهای
راهبردی اقتصادی در جمهوری اسالمی همچون سند چشمانداز  ،1404الگوی اسالمی  -ایرانی پیشرفت با توجه
به نظرات و منویات داهیانه مقام معظم رهبری حضرت امام خامنهای(مدظلّهالعالی) ،اقتصاد مقاومتی و فناوری بومی
هستهای و ...بهمثابه مؤلفههای هویتبخش و هویت ساز نظام مقدس جمهوری اسالمی در بحث الگو شدن ،تلقی
میشود و جهت گیری و آرمان اقتصادی بودن این الگوها در مرحله بعدی اهمیت قرار میگیرد .با این حال،
بیاعتمادی تاریخی در يهن ایرانیان نسبت به استعمارگران غربی ،با تکیه بر فرهنگ و تمدن باسابقه ایرانی و
جلوه های شکوه و افتخار آن ،اسالمگرایی و فرهنگ اسالمی و طرح مؤلفه های اساسی آن همچون عدالت ،احترام،
کرامت انسانی ،پیشرفت ،الگو و  ...از جمله شاخ هایی است که در راستای ارتقاء امنیت ملی ،قابل تأمل هستند.
عالوه بر آن راهبرد نظام جمهوری اسالمی ایران در طراحی الگوهای پیشرفت را مبتنی بر امنیت هویتی قلمداد
نمودیم  .بر این اساس در بررسی الگوهای پیشرفت در جمهوری اسالمی ایران ،تالش برای استقالل ملی،
خودکفا یی و قطع وابستگی به بیگانگان (غیرقابل اعتماد) بیشتر از نگاه اقتصادی صرف ،اولویت مییابد .لذا با
توجه به الگو شدن ایران اسالمی ،بهطور حتم کشور .ا.ا در جایگاه واالتری قرار میگیرد و این موضوعی است که
بر اساس رهنمودها و نظریان معظم له تحقق خواهد یافت .البته ناگفته نماید در این چارچوب ،جهان غرب اساساً
بیشتر از اینکه با ایران بهعنوان یک کنشگر در نظام بینالملل مشکل داشته باشد ،پذیرش هویت اسالمی و الگو
شدن ایران برایش غیر قابل پذیرش است .بر این اساس در چارچوب امنیت وجودی ،اهداف جمهوری اسالمی در
طرحهای بومی پی شرفت ،صرفاً توسعه و کسب دستاوردهای مادیگرایانه نیست ،بلکه در کنار آن تحفظ مبانی
هویتی ،هناارها و انگاره های اسالمی و تمدن ایرانی مورد توجه است .پرهیز از ناسازگاری هویت و کنشهای
اقتصادی (منظور الگوهای پیشرفت است) و نیز تالش برای کسب پرستیژ و شخصیت دنیای اسالم از طریق اثبات
کارآمدی یک الگوی دینی ،در مسیر اجرای یک الگوی اقتصادی موفق ،از اهمیت بسیاری برخوردار خواهد بود.

15

تح
هشتمین کنفرانسالگویاسالمیاریانی پیشرفت؛ الگوی پیشرفت؛ پیشراناه ،چالشاه و الزامات قق؛ بیست و دوم وبیست وسوم خردادماه 1398
 منابع فارسی .1قرآن كریم ،1383 ،ترجمه مرحوم الهی قمشهای ،قم ،انتشارات پیام مهدی(عج).
 .2سخنرانی مقام معظم رهبری امام خامنهای(مدظلّه العالی) ،بهمناسبت روز وحدت حوزه و دانشگاه در جمع مراجع عظام،
اساتید دانشگاه و دانشجویان منتخب كشور در مورخه () 1372/07/24
 .3سخنرانی مقام معظم رهبری امام خامنهای(مدظلّه العالی) ،در دیدار رؤسای دانشگاهها و مراكز آموزش عالی كشور در
مورخه ( ) 1385 /05 /23
 .4سخنرانی مقام معظم رهبری امام خامنهای

(مدظ لّه العالی)

 ،در دیدار نخبگان جوان و جمعی از دانشجویان كشور در

مورخه ( ) 1390 /05 /19
 .5اکرمی نیا ،محمد  ،1392راهبرد سیاست خارجی ایران در افق چشمانداز  ،1404تهران ،انتشارات دانشگاه عالی
دفاع ملی .ا.ا.
 .6اطاعت ،جواد و دیگران ،1390 ،رابطه متقابل امنیت ناحیهای و توسعه یافتگی فضاهای سیاسی با تأكید بر
سیستان و بلوچستان ،تهران ،فصلنامه ژئوپلیتیک سال هفتم ،شماره اول.
 .7بشیریه ،حسین ،1380 ،موانع توسعه سیاسی در ایران ،تهران ،انتشارات گام نو.
 .8پناهی ،محمدحسین ،1393 ،بررسى زمینه ها و اهداف انقالب اسالمى بر اساس شعارهاى انقالب ،تهران،
انتشارات سمت.
 .9تقیپور ،سید محسن ،1387 ،مؤلفههای پایــدار فرهنگی در امنیّت ملی جمهوری اسالمی ایران ،فصلنييامه
شماره  3مرکز پژوهش و اسناد ریاست جمهوری.
 . 11جعفری ،سیداصغر ،1392 ،دیپلماسی دفاعی در اندیشههای امام خامنهای(مدظللهالعالی) ،تهران ،انتشارات دانشگاه
صنعتی مالک اشتر.
 . 11جعفری ،علیاکبری و دیگران ،1393 ،امنیت ملی و توسعه پایدار  -پارادایم پساواشنگتنی و حکمرانی خوب،
تهران ،فصلنامه سیاست جهانی ،دوره سوم ،شماره .1
 . 12جمشیدی ،محمدحسین ،1394 ،امنیت ملّى در سیاست بینالملل معاصر ،فصلنامه بررسىهای نظامى ،شماره .21
 . 13جعفری نژاد ،مسعود و مرادیان ،بهزاد ،1396 ،نقش امنیت ملی جمهوری اسالمی ایران در الگوسازی اسالمی -
ایرانی پیشرفت ،تهران ،همایش هفتمین کنفرانس الگوی اسالمی ایران پیشرفت.
 . 14خسروی ،علیرضا ،1391 ،مکتب امنیتی امام خمینی(ره)  -مبادی و مبانی فرانظری امنیت در گفتمان انقالب
اسالمی ،تهران ،مؤسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بینالمللی ابرار معاصر ،انتشارات معاونت پژوهشی.
 . 15حسینخانی ،نوراله ،1392 ،مبانی نظری اندیشههای دفاعی امام خامنهای(مدظلّهالعالی) ،تهران ،انتشارات دانشگاه
صنعتی مالک اشتر.
 . 16دهقانی فیروزآبادی ،سیدجالل ،1387 ،چارچوبی مفهومی برای ارزیابی سیاست خارجی جمهوری اسالمی
ایران ،تهران انتشارات دانشگاه آزاد اسالمی.
 . 17روزبهان ،محمود ،1371 ،مبانی توسعه اقتصادی ،تهران ،انتشارات روزبهان.
 . 18رنابر ،مقصود ،1378 ،مالحظاتى امنیتى در سیاست خارجى جمهورى اسالمى ایران ،تهران ،انتشارات
پژوهشکده مطالعات راهبردی.
 . 19ربیعی ،علی ،1387 ،مطالعات امنیت ملی ،تهران ،انتشارات دفتر مطالعات سیاسی و بینالمللی.
 . 21روشندل ،جلیل ،1395 ،امنیت ملّى و نظام بینالمللى ،تهران ،انتشارات سمت.
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 . 21زارع ،غفار ،1388 ،درآمدی بر نمادهای نوگرایی در ایران ،تهران ،ماهنامه اندیشه و تاریخ سیاسی ایران معاصر.
 . 22سنچولی ،زینب ،1392 ،تبیین ماهیت الگوی ایرانی  -اسالمی پیشرفت ،فصلنامه الگوی پیشرفت اسالمی ایرانی،
سال  ،2شماره .3
 . 23علیخانى ،علیاکبر ،1377 ،مشاركت سیاسى ،تهران ،انتشارات سفیر.
 . 22عالیی ،حسین ،1390 ،مؤلفه های تأثیرگذار بر تدوین الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت با توجه به تجربیات
دفاع مقدس ،تهران ،فصلنامه سیاست دفاعی ،شماره .74
 . 25قاسمی ،محمدعلی ،1387 ،نسبت امنیت انسانی و توسعه پایدار ،تهران ،فص لنامه مطالعات راهبردی،

شماره

.41
 . 26قوام ،عبدالعلی ،1374 ،نقد نظریههای نوسازی و توسعه سیاسی ،تهران ،انتشارات دانشگاه شهیدبهشتی.
 . 27قربانی ،سعید ،1392 ،علم و فناوری دفاعی در اندیشههای امام خامنهای(مدظلّهالعالی) ،تهران ،نشر دانشگاه صنعتی
مالک اشتر.
 . 28کاظمی ،علىاصغر ،1382 ،بحران نوگرایى و فرهنگ سیاسى در ایران معاصر ،تهران ،چاپ دوم ،انتشارات قومس.
 . 29کالینز ،جان ،1388 ،استراتژى بزرگ (اصولورویهها) ،تهران ،ترجمه کوروش بایندر ،انتشارات وزارت امور خارجه
جمهوری اسالمی ایران.
 . 31مرادیان ،محسن ،1389 ،مبانی نظری امنیّت ،تهران ،انتشارات دانشکده علوم و فنون فارابی.
 . 31مرادیان ،بهزاد ،1394 ،چالشهای دیپلماسی دفاعی  -امنیّتی جمهوری اسالمی ایران در برابر دیپلماسی
اجبار ایاالت متحده آمریکا ،تهران ،انتشارات سپهبد شهید علی صیاد شیرازی.
 . 32مبینی دهکردی ،علی ،1387 ،طراحی الگو و راهبرد مرز شکنی دانش ،تهران ،انتشارات دانشگاه عالی دفاع ملی
.ا.ا.
 . 33تحلیلی بر جنگ تحمیلی عراق علیه ایران ،1380 ،انتشارات وزارت امور خارجه جمهوری اسالمی ایران.
 انگلیسی:33- Globerman, S and D. Shapiro, "Global Foreign Direct Investment Flows: The Role of
Governance Infrastructure, World Development",Vol. 30,No.11, 2002.
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