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 چکيده
این « یقیو تعم یا توسعه» اصلی مکتب کپنهاگ است که مکمل نگاه  منیتی کردن یکی از سه انگارهاغیر 

، به بررسی چگونگی ظهور، تکامل و «زبان»با تأکید بر نقش  یطورکل این انگاره به باشد. مکتب به امنیت می

  هیک نظر یهکا  آمکوزه  که با نزدیک  شکدن بکه    یا گونه ؛ بهپردازد یوفصل مسائل و موضوعات امنیتی م حل

کنش بیانی  .کند یمتکی بر ذهن افراد و فعالیت زبانی آنان، تلقی م یا دهیعنوان پد ، امنیت را بهیانگار سازه

بر امنیتی کردن یا غیرامنیتی کردن مطرح است. با مکرور ایکن دو مکتکب و     یا گونه در مکتب پاریس نیز به

مدل که  شود یمبه این پرسش پرداخته یتی کردن مسائل اجتماعی آن برای غیرامن پردازان هیآراء نظر نیتر مهم

شده  بر اساس نظریات مکتب کپنهکاگ و پکاریس در شکهر     فرآیند غیر امنیتی کردن مسائل اجتماعی امنیتی

های امنیتکی و   در همین راستا در این پژوهش ابتدا به بررسی مباحثی همچون امنیت، نظریه تهران چیست؟

)پدیکده  بکه رو     آفرین در امنیتی شکدن یک  موضکو    شده و سپس عوامل مؤثر و نقش  تهدید پرداخته

کیفی  لیوتحل هیتجز رو  همچنین و ایکتابخانه و اسنادی هایداده آوریجمع رو  با تحلیلی –توصیفی 

نیکز   جکه نتیبرای  گرفته است. ای با تعداد ده نفر از نخبگان اطالعاتی و امنیتی مورد واکاوی قرارو مباحثه

پیشنهاد  ،شده در مکتب کپنهاگ سازی تشریح جدولی بر اساس کنش بیان آستین و ترکیب آن با فرایند امنیتی
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 مقدمه

 ی وا هتوسکع »نهاگ است ککه مکمکل نگکاه    اصلی مکتب کپ  امنیتی کردن یکی از سه انگاره

، بکه  «زبکان »بکا تأکیکد بکر نقکش      یطکورکل  باشد. این انگاره به این مکتب به امنیت می« تعمیقی

؛ پککردازد یوفصکل مسکائل و موضکوعات امنیتکی مک      بررسکی چگکونگی ظهکور، تکامکل و حکل     

 یا دهیک عنکوان پد  ه، امنیکت را بک  یانگار سازه  هینظر یها که با نزدی  شدن به آموزه یا گونه به

. از ایکن حیکک ککه در مکتکب کپنهکاگ،      کند یمتکی بر ذهن افراد و فعالیت زبانی آنان، تلقی م

دارد، امنیتکی ککردن، معکادل و در تنکاظر بکا       یهمکان  نیک ا یا رابطکه « فقدان تهدیکد »با « امنیت»

م که خود، محصول درک بیناذهنی اعضکای جامعکه اعک    شود یتهدیدانگاری ی  پدیده واقع م

نشکان از آن دارد ککه تهدیکدها در بسکتر      سکو   یک  است. این مسک له از  یالملل نیاز داخلی و ب

و هویتی مستقل از جامعه ندارند و از سکوی دیگکر،    رندیگ یجامعه و با اتکا به اذهان شکل م

تهدیدها لزوماً ناظر به ی  خطر واقعی نیستند؛ بلکه ایجاد بکاور مشکترک و جمعکی مبنکی بکر      

 .کند یم ریپذ هیبودن پدیده، مقابله با آن و تأمین امنیت را توج تهدیدآمیز

چه موضوعاتی، تحت چه   چه کسی، درباره»پرسش اصلی در مطالعات امنیتی، آن است که: 

چه کسی »به عبارت دیگر: « ؟کند ی، اعمال یا اظهار امنیت میجیشرایطی و با چه تأثیرات و نتا

مستمس  بیان « »؟ردیپذ یتکا به چه تهدید، بیان امنیت صورت مبا ا« »؟پردازد یبه بیان امنیت م

تحت چه شرایطی امنیت اظهار « »؟شود یچرا امنیت اظهار م« »امنیت چیست یا چه کسی است؟

مطالعات امنیتی ککردن، بکا   « چه نتایجی بر اظهار امنیت مترتب است؟»و در نهایت، « ؟شود یم

. شود یمل و متغیرهای دخیل در امنیتی کردن، دنبال مبه درک و فهم جامع از عوا یابیهدف دست

زمینه: مکتب کپنهاگ: ریشه در تأمالت ال ویوور دارد، مکتب پاریس:  نیدو نظرگاه مطرح در ا

به دنبال نیل به بررسی فرآیند  ها دگاهیبر آراء تیری بالزاک متکی است. با مطالعه و بررسی این د

 شده در شهر تهران هستیم. منیتیا غیر امنیتی کردن مسائل اجتماعیِ

 سؤال پژوهش

غیر امنیتی کردن مسائل اجتماعی بر اساس نظریکات مکتکب کپنهکاگ و پکاریس در شکهر      

 ؟چگونه استتهران 
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 روش پژوهش

تحلیلی تدوین شده اسکت. ادبیکات پکژوهش    -این مقاله با رویکرد کیفی و رو  توصیفی

گکردآوری صکورت گرفتکه     یبکردار  شید بکه فک  و مسکتن  یا و مبانی نظری آن با ابزار کتابخانه

اسکتاد دانشکگاه بکا     چهکار روایکی بکه گکروه نخبگکان شکامل       دییک است. نتایج حاصل جهت تأ

مدیر با مس ولیت در حوزه امنیت اجتماعی و امنیت عمکومی در   چهارتخصص امنیت ملی و 

 شهر تهران عرضه و مورد قبول قرار گرفته است.

 

 تعاریف

بتکوان   دیهاست. شکا  ت اجتماعی یکی از عناصر اساسی حیات انسانامنی امنیت اجتماعي:

دولکت و وفکاا اجتمکاعی     سیها، تأسک  امنیت اجتماعی میان انسان نیگفت دو رکن اصلی تأم

بکا بسکیج منکابع، اطمینکان، آرامکش و امنیکت را میکان         تواند یاست. دولت کارآمد و توانمند م

ملکی   یهکا  حکومکت  یهکا  تیجتماعی جکزء مسک ول  ها برقرار کند. بر این اساس امنیت ا انسان

اسککت تککا از تهدیککدات نسککبت بککه شککیوه زنککدگی شککهروندان خککود ممانعککت بککه عمککل       

 . 49:1944)ماندل،دنآور

؛ یعنکی  گکردد  یبحثی قابل طرح است که به بعد داخلکی امنیکت برمک   « امنیت»درون مقوله 

و قضایی، افراد جامعکه   ، فرهنگی، حقوقییمتفاوت سیاسی، اقتصاد یها مسائلی که در حوزه

قابکل بررسکی هسکتند. گکاه     « امنیت اجتماعی»ها در چهارچوب بحک  با آن مواجه هستند. آن

« امنیت فردی»ممکن است جایگاه امنیت فردی در مقابل امنیت جامعه مورد سؤال قرار گیرد. 

راهم آرامش و آسایش است که فرد بدون در نظر گرفتن امکانات جامعه و دولت برای خود ف

آرامش و آسودگی خاطری ککه جامعکه و نظکا     »عبارت است از « امنیت اجتماعی»؛ اما کند یم

« امنیت اجتماعی» یطورکل . به 1931)رابینگتن و واینبرگ،  «دنکن یسیاسی برای اعضاء خود ایجاد م

 که به نحوی در ارتباط با دیگر افراد جامعکه  شود یبه قلمروهایی از حفظ حریم فرد مربوط م

، تیک زبان، نکژاد، قوم  توانند ی. این قلمروها مشود یهستند و به نظا  سیاسی و دولت مربوط م

 اعتبار، نقش اجتماعی، کار، درآمد، رفاه، مشارکت سیاسی، آزادی، اعتقاد و... باشند.
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حیکاتی   یهکا  حفکظ ارز   :همچنین در تعریف دیگکر امنیکت اجتمکاعی عبکارت اسکت از     

رفکاه و   نیملکی، تکأم   یهکا  از ارز  انتیق حیکات شکهروندان، صک   جامعه مانند پاسداری از ح

و مایحتکا    ازهکا یرضایت ساکنین ی  جامعه در خصکو  ن  نیمرد  و یا حداقل تأم شیآسا

 . Buzan, 1997: 14)اساسی 

 یهکا  ارز  بکه هویکت و   یاجتمکاع  دیک تهدتهدید اجتماعي در مقابل امنیت اجتمااعي:  

 ی  هویکت توسکه هویکت دیگکر مکورد حملکه قکرار        طی آن و شود یمورد احترا  مربوط م

بکا گسکتر     راًیک امکا اخ  ،افتکد  یدیدات در محدوده داخل کشور اتفاا مهقبیل ت نی. اردیگ یم

هکم یافتکه اسکت. مکو       تهدید اجتماعی معنای بین کشوری و فراملکی را  ،شدن یفرایند جهان

اجتمکاعی   دیک است. تهد شدن یفزاینده مهاجرت، مسافرت، تجارت و... نمونه این فرایند جهان

 سیاسی است.   تیکشورهای جهان سو  بیش از تهدیداست خارجی و امن

 

 ردن مبتني بر قرائت مکتب کپنهاگامنیتي ک ی هینظر

هکا بکه حکوزه امنیتکی      امنیتی ساختن به مفهو  خرو  مسائل از حکوزه سیاسکی و ورود آن  

معتقکد اسکت ککه امنیکت     ویوور  ور و بر اساس مفهو  اقدا  گفتاری شکل گرفته ووتوسه وی

امنیتکی   هیک آیکد. نظر  پس از اظهکار شکدن بکه وجکود مکی     تنها باشد و  مفهومی مبتنی بر زبان می

ساز، زمینه و مخاطب، مسائل مختلکف مکرتبه    ساختن با طرح مفاهیمی همچون بازیگر امنیتی

بکر پایکه    نظریکه بیشکتر   نیک دهکد. ا  با این نظریه را در این چهارچوب مورد بررسکی قکرار مکی   

رهیافکت   . 413:1934خکانی،  هلل)عبکدا  اسکت   انگکاری و رئالیسکتی قکرار گرفتکه     شناسی سکازه  معرفت

  وقکت   برای این تعریکف ککه چکه    1«عمل به گفتار»شناسی  مکتب کپنهاگ در استفاده از رو 

شود قدمی رو به جکلو بکرداشته است. در ایکن   می ی امنیتی ی  موضو  تبدیل به ی  مس له

، لیکن با توجه بکه میکزان تکوجهی    باشد  رنظامییتواند نظامی یکا غ فت، مس له امنیتی مکیرهیا

شکوند   در مسائل و مباحکک سیاسکی بکرای آن قائکل مکی       اولویتی که  و میزان  شود که به آن می

 . 211:1931)هاگ،قابل تشخیص و تفکی  هستند 

                                                                 
1. Speech Act 
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، بکا تکیکه بکر    شکود  یتعبیکر مک  مکتب کپنهاگ که از آن به رهیافت فلسفی در امنیتی کردن 

و مفکاهیم  « کنش گفتکاری «  هیو پساساختارگرایی تکوین یافته است. نظر یشناخت مباحک زبان

، زیربنکای امنیتکی ککردن    1. ویکوور رود ی، کانون توجه این مکتب به شمار مانهیپساساختارگرا

دا و ککارل  جکان ننگشکاو آسکتین،  اک دریک     یهکا  شکه یمبتنی بر قرائت مکتب کپنهاگ را، اند

. از آن حیک ککه مکتکب کپنهکاگ، امنیکت را در نبکود تهدیکد        waever, 2000) داند یاشمیت م

ککه   یا گونکه  ؛ بکه دینما ی، ویوور نیز امور امنیتی را در تناظر با تهدید ارزیابی مکند یتعریف م

« تهدیکد وجکودی  »صورت  که به ردیگ یامنیت قرار م  رهیدر دا یمعتقد است هر موضو ، زمان

در طیف مورد نظکر ویکوور، هرچکه از موضکوعات      رو نیازا  1931)بوزان و ویوور، گر شود  جلوه

، تهدیکد ایجادشکده و فوریکت    میکنک  یبه سمت موضوعات امنیتی بیشتر حرکت مک  یراساسیغ

ویکوور، بکا اسکتناد بکه تهدیکد وجکودی،         اقدا  برای دفع آن تهدید، بیشتر است. بنا بکه گفتکه  

. ایکن امکر،    939-931: 1931)عبکداهلل خکانی،   واعد عادی بازی سیاسی را بشکند کنشگر قادر است ق

العکاده و فراتکر از کارهکای     کارل اشمیت، مبنی بر انجا  اقدامات فکوا   انگاره  کننده یعیناً تداع

 روزمره و سیاست عادی توسه کنشگر است.

هکد؛ بنکابراین،   د پدیده امککنیتی خکود را از طریکق سیاسکت گفتکاری از امنیکت نشکان مکی        

رود.  امنیتی نیست؛ زیرا امنیکت عکاملی زبکانی بکه شکمار مککی        معضل  از اساس یا هیچ مس له

امنیت یا نکاامنی هر وضعیت عینی، یعنکی وضکعیتی ککه قبکل از گفتکار وجکود داشکته باشکد،         

  تکر اشکاره داشکته باشکد؛ بلککه بیکان       ککه بککه چیکزی واقعکی      ای نککیست  نیست. امنیت نشکانه 

تکوان تأکیکد ککرد ککه از دیککد       چهکارچوب، مکی    خکود اقکدا  و عمکل اسکت. در ایکن       امنیت

مککتب ککپنهاگ، ضکرورت زبکانی واقعکی، همیشکه برابکر بکا وجکود تهدیکد واقعکی نیسکت؛           

  زبکان   اسکت ککه    سکاز اسککت، همکان چککیزی     و سککرنوشت   مهکم   بنابراین آنچه بکرای امنیکت  

 . 431: 1934)عبداهلل خانی، سازد  می

                                                                 
یکوور دارد.  الکی ویکوور در حکال حاضکر      امنیتی کردن مبتنی بر قرائت مکتب کپنهاگ، ریشکه در آراء و نظکرات الکی و    . 1

استاد دانشکده علو  سیاسی دانشگاه کپنهاگ دانمارک است که بحک امنیتی کردن را بکرای اولکین بکار، در سکخنرانی خکود      

 مطرح کرد.   1131درسال 
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، امکا لزومکاً   شکود  یبه باور ویوور، هرچند در امور امنیتی، به تهدید وجودی اسکتناد مک  بنا 

. بکدین ترتیکب،   شکود  یم« گر جلوه»صورت تهدید  تهدیدی وجود ندارد، بلکه ی  موضو  به

صورت چنان تهدید وجکودی   شده است که در اذهان عمومی به ی  موضو ، آن هنگا  امنیتی

تجلکی   . Smith,1996: 15)اثرات اساسی سیاسی در پی داشکته باشکد   که « جلوه کند» یا برجسته

عینی تهدیدآمیز،   دهیتر از وجود پد تهدید در اذهان افراد جامعه، بسیار مهم  مثابه هر موضو  به

، دو رککن  «پکذیر  عمکومی  »و « تجلکی تهدیکد  »اما بدون تجلی اجتماعی آن است. اعتقاد به 

صورت مجزا،  از این دو به  ی چیکه ه یا گونه ؛ بهدهند یم امنیتی کردن را شکل« منطق»اصلی 

منظکور   . باید برای اقنکا  مخاطبکان بکه   سازند یتأثیرات مورد انتظار از امنیتی کردن را محقق نم

وجودی، استدنل ارائه شود. در حقیقت، قدرت استدنل،  یتهدید  مثابه پذیر  هر موضو  به

دن تهدیکد، پکذیر  مخاطبکان بکرای انجکا  اقکدامات       عالوه بر ایجاد قطعیت در وجودی بکو 

که لزومکاً   سازد ی. البته ویوور خاطرنشان مکند یالعاده جهت دفا  را، حتمی م و فوا یرعادیغ

نیست و هر پذیرشکی بکه    ییجو یاقدامات متمدنانه و عاری از برتر  جهیپذیر  مخاطب درنت

 ناچار بر اجبار و رضایت استوار است.

اسکت ککه یک      یا ندهیتولید هر کنش گفتاری نیازمند گو نش غیر بیاني:کنش بیاني و ک

. ککنش گفتکاری مکذکور    نامنکد  یمک « ککنش بیکانی  »ی تولید کند؛ این عمکل را  یانشا هگفتار پاره

تعبیکر ککرده اسکت.    « کنش غیر بیکانی »را به  ریکه آستین، این تأث گذارد یتأثیری بر مخاطب م

یکا ککنش ناشکی از سکخن اشکاره      « ککنش پکس بیکانی   »به  نیدوگونه کنش، آست ،عالوه بر این

واکنش مخاطب، نسبت به کنش غیر بیانی است؛ درکنش پکس بیکانی،     رندهیکه دربرگ کند یم

توجه عمده بر تأثیرات متعاقب یا نتکایجی اسکت ککه بکا بکرانگیختن احساسکات، اعتقکادات،        

بکه   تکوان  یاری آستین را مک کنش گفت  هیباشد. نظر تأمالت یا اقدامات مخاطب هدف همراه می

-2جمالت خبکری، گونکه اصکلی جمکالت زبکان هسکتند.        -1اصلی تقسیم کرد:  واکنشی سه

صککدا یککا کککذب معنککی   -9کککاربرد اصککلی زبککان، اطککال  دادن از طریککق جمککالت اسککت.   

حسکاب    ویکن بکه    ها. این سه اصل در زمان آستین، مبنای نگکر  فیلسکوفان حلقکه    هگفتار پاره

   . Austin, 1962: 94) شدند یگرا نامیده م قیون اثباتکه منط آمد یم
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 فرآیند امنیتي ساختن در مکتب کپنهاگ

. بکر ایکن   داند یمکتب کپنهاگ، امنیتی ساختن را فرآیندی تابع قواعد از پیش تعیین شده م

اساس مالک شایسکتگی هکر پدیکده جهکت امنیتکی شکدن، همسکان بکودن آن بکا یک  تهدیکد            

 یهکا  قواعکد و شکاخص   هکا  نیک فوریت سطح بکان اسکت. درواقکع ا    یعنی ،وجودی و اضطرار

 .  روند یضروری برای امنیتی ساختن هر پدیده به شمار م

 : Buzan et al. 1998: 29) کند یمکتب کپنهاگ امنیتی شدن موفق را در سه عامل خالصه م

 با تهدید وجودی ها دهیانطباا پد .1

دیکده و بکه معنکای دیگکر،     ضرورت اقدا  اضطراری در خصکو  برخکورد بکا آن پ    .2

 فوریت داشتن مواجهه با آن پدیده

 تأثیر بر روابه میان واحدها .9

از دید مکتب کپنهاگ ایکن فرآینکد و عکد  قطعیکت اسکت ککه فرآینکد امنیتکی سکاختن را          

قابلیت امنیتکی شکدن را دارد؛ بکه شکرطی ککه       یا . بر این اساس، هر نو  مس لهکند یتعریف م

 برساند که در نقش تهدید وجودی پذیرفته گردد. یا بتواند آن را به نقطه

. دهکد  یککنش گفتکاری آسکتین توضکیح مک       هیویوور فرآیند امنیتی کردن را در پرتوی نظر

هکا ککار    که کنش، خود، گفتار است؛ بدین معنا که با بر زبان رانکدن وا ه  دارد یویوور اذعان م

کننده و مخاطکب ککنش    ، بازیگر امنیتی. بر این اساس، کنشگر یا به تعبیر ویوورردیگ یانجا  م

گفتاری امنیتی، درگیر در فرآیند امنیتی شدن هستند، به نحوی که موفقیت یا شکسکت ککنش   

آسکتین  « شکرایه ککارایی  »و شرایه آن دو بستگی دارد. ویوور با الها  از  ها یژگیگفتاری به و

« بخکش  جهینت»گفتاری را که کنش  برد یهای گفتاری، از شرایطی نا  م کنش برای موفقیت در

که نکاظر بکه دو    نامد یم« کننده لیشرایه تسه»او این شرایه را، .  Waever, 1995: 67) سازد یم

زبکانی اسکت و شکرایه بیرونکی       بعد درونی و بیرونی هستند. شرایه درونی مربوط بکه جنبکه  

قالکب امنیتکی یکا    شرط درونی هر کنش گفتاری، پیروی  از  نیتر اجتماعی. مهم  متناظر با جنبه

باشد ککه   دستور زبان امنیت است. پیروی از دستور زبان امنیت، متضمن درانداختن طرحی می

 شد، است. و راه احتمالی برون بازگشت یب  عناصری چون تهدید وجودی، نقطه  دربردارنده
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  Taureck, 2006: 53-58) ساز از نظر ویوور بازیگر امنیتي یها يژگیو

؛ ویکوور  سکازد  ییا بازیگری است که موضو  را امنیتی مک  کننده انیاعی باول: سرمایه اجتم

آن، پکذیر     واسکطه  کننکده بایکد در موضکع اقتکدار باشکد تکا بکه        بر آن است که بازیگر امنیتی

ی یانشکا  یهکا  هگفتکار  مخاطب تسهیل گردد. اعتقاد به این امر نیز یادآور بجا یا نابجا بودن پاره

کننده در موضکع مناسکب بیکان نباشکد، سکخن او نابجکا        زیگر امنیتیآستین است، چراکه اگر با

 و در مخاطب، تأثیری نخواهد داشت. شود یتلقی م

، دهکد  یبیرونکی ککنش گفتکاری را شککل مک       دومین موضو  مورد نظر ویکوور ککه جنبکه   

مربوط به شرایطی است که به لحکا  پیشکینه بکا یک  تهدیکد همکراه هسکتند؛ بکر ایکن مبنکا،           

مکدعی وجکود تهدیکد امنیتکی باشکد ککه اشکیاء خاصکی          تواند یکننده هنگامی م یتیبازیگر امن

ها بتوان تهدید را مجسم سکاخت؛ ماننکد تانک ، احساسکات      وجود داشته باشند و از طریق آن

ککنش گفتکاری امنیکت، مکا را بکدین        کننکده  لیآلوده. بررسکی شکرایه تسکه    یها دشمنی یا آب

ه سکبب بکاور بکه حضکور تو مکان زبکان و جامعکه در        ککه ویکوور بک    کنکد  یارزیابی رهنمون م

موفقیت کنش رفتاری امنیتی، بکه آرا و نظکرات پکدران فککری مکتکب پکاریس، همچکون پیکر         

اشکتراک دو مکتکب پکاریس و      عنوان نقطه به توان یبوردیو نزدی  شده است. این مس له را م

 کپنهاگ در قبال امنیتی کردن، دانست.

 یفکرد  هکا از مرجکع امنیتکی منحصکربه     نیت، هر ی  از بخکش در نگاه بخشی ویوور به ام

برخوردار است. بکرای مثکال، در بخکش سیاسکی، حاکمیکت و در بخکش اجتمکاعی، هویکت،         

، عکد   یالمللک  نیبک   قوا، جامعکه   مرجع امنیت هستند. وی مفاهیم انتزاعی همچون اصل موازنه

عنوان مرجع امنیکت   ا نیز بهر الملل نیو میکروبی و حقوا ب یا هسته یافزارها گستر  جنگ

 .  رداشم یبرم

ککه اشکاره شکد، برگرفتکه از      اتکای ویوور بر مرجعیت حاکمیت در بخش سیاسکی، چنکان  

آراء اشمیت است؛ بر این اساس، کشورها با استناد به در معرض خطر بودن حاکمیکت خکود،   

 . 11: 1931)بوزان و دیگران،  زنند یبه اقدامات فوری و ضروری دست م
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 مل امنیتي دولتع

امنیت ملی در مکتب کپنهاگ به عمل امنیتی دولت )بر مبنکای نگکاه عملیکاتی بکه امنیکت       

  پاسک  و واککنش بکه مسک له     یریک گ . تشریح عمل امنیتی دولت بیکانگر جهکت  شود یاطالا م

 امنیتی است که دو ویژگی دارد:

عکرض  ناشی از تهدید وجودی است یعنکی تهدیکدی ککه موجودیکت و بقکا را در م      -1

 ملت است مانند: -یا تهدید اساسی ارکانی وجودی دولت دهد یخطر قرار م

 .کند یآنچه تمامیت سرزمینی را تهدید م -

 .کند یآنچه تمامیت استقالل را تهدید م -

دهنده ، مرد  و سپهر زیسکتی   سازمان  دهیآنچه حاکمیت، مشروعیت، هویت )ا -

 .کند یرا تهدید م

دولککت   اری داشککته باشکد و بککه ورود مقتدرانکه  نیکاز بککه تکدابیر و تمهیککدات اضکطر    -2

 زیر پا گذاشتن قواعد متعارفو بسیج منابع ، کاربرد زور بیانجامد، مانند:

نهکایی سیاسکی سکاختن اسکت. بکر ایکن اسکاس، هکر           از نظر بوزان، امنیتی ساختن نسکخه 

 تعریف شود: یا درجه بر روی طیفی سه تواند یموضو  م

هکا ککاری نکدارد و از هکیچ راه دیگکری       لکت بکه آن  اموری ککه دو : ياسیرسیامور غ -1

 .ردیگ یهمگانی قرار نم یریگ میموضو  بحک و تصم

همگانی اسکت و مسکتلز     یگذار استیاموری که معمونً بخشی از س امور سیاسي: -2

و تخصکیص منکابع از سکوی دولکت و یکا بکه شککلی نکادرتر نیازمنکد           یریگ میتصم

 است.دیگر از نظارت و تدبیر جمعی  یا گونه

مسائلی که با بقا و موجودیت ی  مجموعه مانند کشور سکروکار پیکدا    امور امنیتي: -9

. این قبیل موارد، مستلز  تمهیکدات اضکطراری   شود یجلوه داده م گونه نییا ا کند یم

 باشد.   متداول می یها هیو اتخاذ تدابیری ورای رو

لکت، او  حساسکیت   روی طیف زیر نشان داد: حساسیت دو توان یسه وضعیت فوا را م

دولت، ویژه، موردی، عکادی. دو مفهکو  امنیتکی دیکدن و امنیتکی ندیکدن، از مفکاهیم کلیکدی         
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نگاه امنیتکی    آنکه دامنه یجا بوزان در مباحک و مطالعات امنیتی هستند. این مفهو ، به  شهیاند

 چنکد نتیجکه از   تکوان  یرا محدود کند، سبب گستر  امنیتی دیدن شده است. در مجمکو  مک  

 بحک امنیتی ساختن گرفت:

 سیاسی است.  نهیامنیتی ساختن ی  گز -1

 .شود ی، بلکه ساخته مباشد یکشف نم  قابل -2

 دار حل مس له است. امنیتی ساختن حاکی از نوعی ضرورت یا انتخاب جهت -9

 امنیتی ساختن با مفهو  ایجابی متفاوت است. -4

 

 فرآیند امنیتي ساختن در مکتب پاریس

باشد و در مقایسه با مکتکب   مدرن می شناسانه و پست مباحک جامعهمکتب پاریس ملهم از 

، توجه بیشتر خکود را بکه وجکه پراکسیسکی     کند یکپنهاگ که بر وجه گفتمانی امنیت تمرکز م

دارد ککه   1این نظریه، ریشه در آراء تیری بالزاک  Waever, 2004: 13) دینما یامنیت، معطوف م

کنش عملی   مثابه ف مکتب کپنهاگ، به مفهو  امنیت بهبا برطرف کردن نقاط ضع کند یسعی م

)پراگماتی   دست یابد. بالزاک، نظریه امنیتی ککردن موجکود در مکتکب پکاریس را رهیافکت      

میشل فوکو و آراء پیر   شناسانه جامعه یها شهیکه به اند  Balzacq, 2011: 22) خواند یگرا م عمل

ه است. وی با استفاده از برخی عناصر موجکود  بوردیو در خصو  کاربرد نمادین زبان وابست

 ذیل را مطرح کرده است: یها میشل فوکو و پیر بوردیو، مفروضه یها شهیدر اند

گا  نخست در امنیتی شدن موضو ، حضکور مخاطکب اسکت ککه     محوری:  مخاطب -9

کننده، موافقت کند. اهمیت این امکر در   شده از سوی بازیگر امنیتی با ادعاهای مطرح

ککه:   نامکد  یمک « مخاطب توانمندکننکده »لزاک تا حدی است که وی مخاطب را نظر با

قکادر بکه    دو  اینککه عملی مستقیم با موضو  و مس له داشته باشد.   ، رابطهاینکه اول

منظور اتخاذ تدابیری در جهکت چیکره شکدن بکر      کننده به بازیگر امنیتی یتوانمندساز

 . Balzacq, 2011) تهدید باشد 

                                                                 
1.  Thierry Balzacq 
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بکالزاک معتقکد اسکت تأسکیس      .کارگزار بافت اسکت  1وابستگی متقابل امنیتي کردن: -4

بافکت اسکت؛   بکه  وابسته به کاربرد زبان و از سوی دیگکر مشکروط    سو  یامنیت از 

و شکرایه بافکت   « قاعده معنکایی »قرار گرفتن وجه انشایی امنیت مابین  صورت نیبد

 شکود  یمتکذکر مک   «جسکمانی »و « نهادی». او ضمن اشاره به دو تهدید ردیگ یشکل م

صکرف پیرامکون تهدیکد، لزومکاً جکوهر و ذات آن تهدیکد را تعیکین         نکه سخن گفت

به تهدید، نیازمند توجه به بعکد   یده منظور شکل موارد بهاز بلکه در برخی  ،کند ینم

 . Balzacq, 2009: 9-11)هستیم  دهایخارجی و جسمانی تهد

 یگکذار  اسکت یقکدرت و نهکاد س  را معکادل دسکتگاه    گریایی  واقعابتنای کردارها بر  -9

. در نگکاه بکالزاک، دسکتگاه قکدرت از طریکق      دهکد  یکه کردارهکا را نشکان مک    داند یم

 یهکا  در ظهکور و پیکدایش حکوزه    9هکا  واره کردارهکا و ایجکاد عکادت    2روزمره کردن

مبکین رفتارهکای    تکوان  ی. کردارهای امنیتی را مک کند یموضوعی مختلف، نقش ایفا م

کننده، بکدان متوسکل شکده     دستگاه قدرت یا بازیگران امنیتی دانست که یا شده عادی

تا پذیریش مخاطبان را موجکب شکود. بکالزاک معتقکد اسکت فرآینکد روزمکره ککردن         

4کردارهای امنیتی با اتکا بکه ابزارهکای دوگانکه بکا ابزارهکای تنظیمکی      
و ابزارهکای    

 . 23: 1911و قریشی،   )دهقانی فیروزآبادیاست  ریپذ امکان 4ظرفیتی

سازی، کردارهکا و رفتارهکایی    یرعادییا غ 1یساز یعاد  واسطه بهابیارهای تنظیمي:  -6

. گکذارد  یبر رفتار ککنش اجتمکاعی تکأثیر مک     و از این طریق، کند یرا تجویز یا منع م

  کشکورها را در زمکره   یگکذار  استیس  بالزاک قانون اساسی و قوانین مطرح در حوزه

 . 21: 1911و قریشی،   هقانی فیروزآبادی)د دهد یابزارهای تنظیمی قرار م

 

                                                                 
1.  Co Dependency 
2.  Routiniayion 
3.  Habitus  
4.  Regulatory 
5.  Capacity 
6.  Normalize 
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هکا را قکادر    هسکتند ککه اشکخا  و گکروه     ییهکا  در حکم مهارت ابیارهای ظرفیتي: -5

را در چهکارچوب مشخصکی انجکا      شانیها تیکنند و فعال یریگ میتا تصم سازند یم

 یابیاطالعات و سایر منابعی هستند ککه دسکت   یها دهند. ابزارهای ظرفیتی شامل داده

 .دنکن یرا میسر م یگذار استیهداف سبه ا

 

 غیر امنیتي یها دهیاز امنیتي شدن پد یریگ شیفرآیند پ

امنیتی ساختن، به معنای خرو  پدیده و یا موضکوعات از وضکعیت عکادی بکه وضکعیت      

  از حکوزه  هکا  دهیک باشد. به بیان دیگر، امنیتی ساختن، به معنکای خکار  ککردن پد    العاده می فوا

)عبکداهلل  باشکد  امنیتی مکی   ها به حوزه کردن آن عمومی و وارد یها استییا سعادی  یها استیس

بکرای   یا : امنیتی ساختن هر پدیده یکا موضکو  عکادی، شاخصکه    نکهی. نتیجه ا 934: 1931خانی، 

از حالکت امنیتکی درآوردن موضکوعات و     و باشکد  ارزیابی میکزان نکاامنی در هکر سیسکتم مکی     

 اشد.ساز ب امنیت تواند یم ها دهیپد

نقکش اساسکی و قکانونی     و هرچند دولت در تأمین امنیت اجتماعی در جامعه موظف بوده

دارد، اما به این نکته مهم باید توجه نمود که نقش مذکور را نبایکد یک  نقکش ککامالً مثبکت      

تکر   ارزیابی نمود، چراکه هر چقدر نقش دولت در تأمین امنیکت اجتمکاعی در جامعکه پررنکگ    

اصول مربکوط بکه امنیکت اجتمکاعی      ونددهندهیپ یها بودن شاخص تر نییادهنده پ شود، نشان

یکا   نکد ینما یها و هنجارهای درون جامعه کمتر به یکدیگر احساس تعلق مک  است، یعنی ارز 

تکا بکا    دیک نما یدر حقیقت عوامل متعددی این علقه را از بین برده است، پس دولکت سکعی مک   

و خک  ایجادشکده در ایکن زمینکه را پکر نمایکد،        ایفای نقش بیشتر در حفظ این توازن بکوشد

هکا و هنجارهکا باشکیم و     ، ارز هکا  انیک کننده ایکن بن  ما باید به دنبال عوامل تحکیم که یدرحال

ککاهش   هکا  وهینقش دولت در تأمین امنیت اجتماعی را تا حکد ممککن بکا اسکتفاده از ایکن شک      

 است. دهیم، چراکه نقش دولت در این میان ی  نقش خش  و شکننده

برای غیر امنیتی شدن نخست باید توجکه داشکت ککه مسک له امنیتکی چگونکه بکه وجکود         

عملککرد و ککردار    و شکود  یسکاخته مک   و امنیتکی وجکود نکدارد     ؟ ابتدا به ساکن، مس لهدیآ یم
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. مسائل امنیتی تحت تأثیر تفکر امنیتی و واککنش  کند یهاست که ی  مس له را امنیتی م دولت

 دهنکد  یتوضکیح مک   رنکدگان یگ میاسکت. بکه زبکان دیگکر تصکم      گکذاران  استیحاکم و س  تیه

سکازی مطکرح    ککه بحکک امنیتکی    نجاسکت یسری خیر. در ا سری مسائل امنیتی باشد و ی  ی 

امنیتی )یعنی فضا را امنیتکی ککردن      امنیت در طی ی  فرآیند تبدیل به مس له  . مس لهشود یم

ضو ، ی  مسک له را امنیتکی ککرد )ماننکد افکزایش      با بان بردن اهمیت مو توان ی. لذا مشود یم

در  یا و هسکته  یکروبک یوجکود مکواد شکیمیایی، م     گانه، بهانکه  جزایر سه  دفاعی، مس له  بودجه

و برجککا ،  یا عکراا، یکک  مسک له و مستمسکک  قکومی یککا مکذهبی، موضککو  انکر ی هسککته      

ر  در مقطکع زمکانی   اسیدپاشی، کشتن نویسندگان ناشناخته مانند پوینده، قتل فروهر و همس

مسائل را امنیتی کنکد. بایکد بتوانکد جکا بیانکدازد و       تواند یهر حکومت و بازیگری نم .خا  

سو کند. برای این ککار بکه اجکزاء امنیتکی ککردن نیکاز دارد ککه         افکار عمومی را با تبلیغات هم

 سازی است. امنیتی یها شامل عناصر اصلی، بازیگر و رو 

 اند از: عبارت سازی عناصر اصلی امنیتی

 قالب ذهنی )تفکر  -1

خود پدیده که باید دارای مشخصاتی باشد که تهدیکد وجکودی را برسکاند )قابلیکت      -2

 توضیح امنیتی را داشته باشد 

 و جا انداختن یعد متقاعدسازبُ -9

 ساز: بازیگر امنیتی

 دهکد  یسازی را سکامان مک   دولت و حاکمیت باشد )مرجعی که فرآیند امنیتی تواند یم -1

  .دهد یو پدیده را به سمت سبد امنیتی سوا م

میکرزای  اهلل  شخصیت )در جایگاه گکروه مرجکع  باشکد؛ ماننکد نقکش آیکت       تواند یم -2

نقکش مقکا     ایک عنوان نمایش قدرت مرجعیکت و   شیرازی در جریان تحریم تنباکو به

 در تهران. 1933و  1943 یها کردن فتنه یمعظم رهبری در خنث

 و در جایی مرد  باشد.   ها تیجتماعی، اقوا  و قوما یها گروه تواند یم -9
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 سازی غیر امنیتي یها روش

سکازی   یک  پدیکده را امنیتکی    یآسکان   مدل حقوقی: کسانی که حکق وتکو دارنکد، بکه     -1

اعال  نمایند فالن اقدا  ضد امنیت و حقوا بشر اسکت. شکورای    نکهی؛ مثل اکنند یم

ری هستند ککه بکرای ایکن مسک له     امنیت کشور و شورای عالی امنیت ملی دو ساختا

 یهکا  اند. از این ظرفیت بایستی استفاده نمود و با اعتماد به دسکتگاه  تدارک دیده شده

 اجرایی زیرمجموعه اقدامات دارای تبعات کمتر را غیر امنیتی معرفی نمود.  

را غیکر   یا مسک له بتوانکد   نککه یمرجعیت عملی داشکته باشکد بکرای ا   باید ی  دولت  -2

کند )بتواند متقاعد کنکد  و موقعیکت را عمکالً بکه دسکت آورده باشکد؛        سازی امنیتی

مانند اعتراضات کارگری و یا صنفی که از حالت امنیتی خکار  و بکه یک  موضکو      

 اجتماعی و غیر امنیتی تبدیل شد.

نماینکد، مثکل خکار  نمکودن      مکی ی  مس له را غیر امنیتی اعکال    نفعان یبرخی از ذ -9

که در تصرف نهادهای امنیتکی بکوده و    ییالک و یا بندرهااز اراضی و ام ییها بخش

. ندمکدنی واگکذار گردیکده و از شکرایه امنیتکی خکار  شکد        یهکا  به بخش جیتدر به

منطقکه اتوبکان شکهید     یهکا  صدور فرمان مقا  معظم رهبری در رفع تصکرف جنگکل  

 بابایی و تعلق یافتن آن به مرد  و شهرداری مثالی در این زمینه است.

انجکا  دهکد و بتوانکد     یراحتک  سازی را به و ، اگر کشوری بتواند عمل غیر امنیتیدر مجم

اجما  ترتیب دهد و تبعات منفی آن را نیز مدیریت و کنترل نمایکد، ظرفیکت سیاسکی بکانیی     

 نیز یکی از ارکان قدرت است. یساز تیدارد. ظرف

 

 فرایند غیرامنیتي سازی در شهر تهران

ککه وابسکتگی    دیک نما یاز آنجکایی مهکم مک   « امنیت شکهری »ضرورت پرداختن به موضو  

و بسکتر توسکعه اقتصکادی،     سکاز  نهیاست. امنیت زم ریناپذ متقابل میان امنیت و توسعه اجتناب

. رویکردهکای سکنتی در   ردیپکذ  یاست و هم از این عناصر تأثیر مک  یطیمح ستیاجتماعی و ز

شکهری و یکا    یهکا  یائم و بزهککار به جکر  یا هیسو  یطور  به هعمدطور  بهباب امنیت شهری 
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گونه که ذککر شکد    همان واست  یچندوجه یا امنیت مقوله که یها معطوف بوده؛ درحال معلول

. امکروزه  شکوند  یموضوعات امنیتی شده یا از امنیتی شکدن خکار  مک    ی،در ی  فرایند تدریج

 قطکب  نیتکر  جمعیکت شهرنشکین کشکور، مهکم     چهکار    یک شهر تهران بکا در برگکرفتن    کالن

اداری، مقکر کلیکه نهادهکای     -جمعیتی کشور است. تهران با توجه به نظکا  متمرککز سیاسکی    

بکوده و نقکش اصکلی را در مکدیریت اقتصکاد ملکی ایفکاء         رتبکه  یو مدیران عکال  رندهیگ میتصم

 یهکا  امنیکت ملکی را در عرصکه    توانکد  یامنیتکی در تهکران مک    یهکا  یداری. لذا بروز ناپاکند یم

 اندازد.  گوناگون به مخاطره 

 در را یکداری اناپ  یهکا  نکه یزم ککه  بکوده  یا گونه به اخیره ده چند در تهران تحونت روند

 ایکن  نیتکر  آورده اسکت. عمکده   فکراهم ی سیاسی اجتماعی و گاهی امنیتکی  ها حوزهبرخی از 

 تحکونت  کالبکدی،  فضکایی  گسکتر   جمعیکت،  افکزایش  گروه چهار در توان یم را تحونت

 جمعیت، یانبوه و تراکم به منجر تحونت این .نمود یبند طبقه، رکزتم افزایش ساختاری و

 منطقکه  در درآمد کم یها گروه غیررسمی اسکان نواحی پیرامون، و تهران به مهاجرت افزایش

 و شکهری  منظومکه  یریک گ شککل  ،اقمکاری  شکهرهای  به پیرامونی نانینش هیحاش تبدیل شهری،

 یشناسک  بیآسک  از منظکر  ککه  اسکت  شده  غنی و فقیر) و شکاف اقتصادی یبند قطب بانخره

 روابه به بخشیدن شدّت و بحران یها کانون گستر  و اجتماعی انحرافات ساز نهیزم امنیتی

 .باشد می ناپایداری در عناصر دخیل

سکاز    تهکران )بکازیگران امنیتکی    تیک در امن دخل یذی مس ول و ها مجموعهنقش  نجایدر ا

ی هکا  تیوضکع ی با تفکی  و تقسیم ککار مشکخص،   ستیبا یم است و کننده نییتعبسیار مهم و 

 متصور را از سطح انتظامی تا امنیتی هوشمندانه مدیریت نمایند.

برداشکت و   مسک له  صکورت  بکه برابر آنچه گفته شد برای واکنش امنیتی بایکد ابتکدا آن را   

 وانتک  یامنیتکی بکه دو عامکل اصکلی مک       مس لهدریافت نمود و درنهایت برای شناخت صحیح 

رخکدادها و تحکونتی ککه حاکمیکت یکا اسکتقالل یک     :رسید. مس له امنیتی عبارت اسکت از

و آن را از قابلیکت و   دهنکد  یی  مورد تهدید قرار مبنیادی و سرّ یا وهیکشور و دولت را به ش

. این مسک له نظکم سیاسکی   کنند یتوانایی نز  جهت اداره و مدیریت مستقل خویش محرو  م
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و با چنین تهدیدی باید با حداکثر تال   مقابله کرد. در نامیدن یک  رخکداد    زدیر یم را برهم

بکنککد؛ یعنکی در    یا ژهیک ادعای حکق و  تواند یدولت م ،عنوان مس له امنیتی یا تحول خا  به

عنکوان یکک  مسک له     وهله نهایی معمونً این دولت و نخبگانش هستند ککه موضکوعی را بکه   

تکی درواقکع همکان تهدیکدات عینکی      . مسک له امنی کننکد  ییا نمک  کنند یمامنیتی تعریف و اعال  

 . 12:1934پی ، )رهاست

ا تشخیص و اعال  از ناحیه مقا  معظکم رهبکری )اصکل    بادراک مس له امنیتی در کشور ما 

عککالی   یقکانون اساسکی توسکه ریاسککت  شکورا      141قانون اساسی ، یا بر اساس اصکل   113

. ردیک گ یعنکوان یک  پدیکده تهدیکدآمیز صکورت مک       عضو به یها امنیکت ملی یا دیگر دستگاه

 اند از: امنیتی شدن موضو  در  .ا.ایران از منظر قانون اساسی کشور عبارت
 : موضوعات قابل امنیتي شدن در قانون اساسي ج.ا.ا9جدول 

 امنيتي شدن موضوع در ج.ا.ایران از منظر قانون اساسي کشور

 ها حوزه
 اصل قانون

 اساسي
 رد قانوني مندرج در اصل مربوطهموا

یي
ضا

و ق
ي 

وق
حق

 

 نوزدهم
ککه باشکند از حقکوا مسکاوی برخوردارنکد و رنکگ و        یا لکه یمرد  ایران از هر قو  و قب

 نژاد و زبان سبب امتیاز نخواهد بود.

 حقوا زن و مرد برابر و مساوی است. بیستم

 ایجاد شود.برای حفظ کیان و بقای خانواده باید دادگاه  بیست و یکم

 مصون از تعرض باشد. دیبا یجان، مال، حقوا، حیثیت، مسکن و شغل اشخا  م بیست و دو 

 بیست و سو 
ای مکورد  صکرف داشکتن عقیکده     تکوان بکه  را نمی کس چیتفتیش عقاید ممنو  است و ه

  دیعقا یاخذه قرار داد )آزادؤتعرض م

 های صالح رجو  نماید.دادگاه منظور دادخواهی به تواند بههر کس می سی و سو 

 هفتم سی و
مگکر آنککه    شکود  یاصل بر برائت است و هیچ کسی از نظکر قکانون مجکر  شکناخته نمک     

 جر  او در دادگاه صالح ثابت گردد.

دی
صا

اقت
 

 سو 

بر طبق ضکوابه اسکالمی جهکت رفکاه، رفکع      را  یا دولت باید اقتصاد صحیح و عادننه

کککار و  ،مسککن  ،تغذیکه  یهککا نکه یومیکت در زم فقکر و برطکرف سکاختن هککر نکو  محر    

 کند. یزیر یبهداشت و تعمیم بیمه پ

 دولت باید تبعیضات ناروا را رفع کند و امکانات عادننه برای همه ایجاد نماید. سو 
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 امنيتي شدن موضوع در ج.ا.ایران از منظر قانون اساسي کشور

 ها حوزه
 اصل قانون

 اساسي
 رد قانوني مندرج در اصل مربوطهموا

 بیست و نهم

دولت موظف است از محکل درآمکدهای عمکومی و درآمکدهای حاصکل از مشکارکت       

و  یبازنشسکتگی، بیککاری، پیکری، ازکارافتکادگ     مرد ، خدمات تکأمین اجتمکاعی بکرای   

مانککدگی، حکواد  و سکوانح و خککدمات بهداشکتی و درمککانی و      راه ، دریسرپرسکت  یبک 

 تدارک ببیند.را صورت بیمه و غیره  پزشکی به یها مراقبت

 چهل و سو 

ساعات کار و محتوای آن بایکد طکوری باشکد ککه هکر فکرد عکالوه بکر تکال  شکغلی،           

فی برای خودسازی معنوی، سیاسکی و اجتمکاعی و شکرکت فعکال در     فرصت و توان کا

 افزایش مهارت و ابتکار داشته باشد.

 اقتصاد بیگانه بر اقتصاد کشور نباید سلطه داشته باشد. چهل و سو 

 کشور باید خودکفا باشد. چهل و سو 

 اموال شخصی مرد  محتر  است. چهل و هفتم

 چهل و ششم

هکا و   از منابع طبیعی و استفاده از درآمدهای ملکی در سکطح اسکتان    یربردا باید در بهره

ها و مناطق مختلف کشور تبعکی  صکورت    اقتصادی در میان استان یها تیتوزیع فعال

 نگیرد.

عی
ما
جت
و ا
ی 
نگ
ره
ف

 

 سو 
و  ابکرای رشکد فضکایل اخالقکی بکر اسکاس ایمکان، تقکو         ی رادولت باید محیه مساعد

 کند. د و تباهی ایجادمبارزه با کلیه مظاهر فسا

 سو 
هکا را بکا اسکتفاده صکحیح از     هکای عمکومی در همکه زمینکه    دولت بایکد سکطح آگکاهی   

 های گروهی و وسایل دیگر بان ببرد.مطبوعات و رسانه

 سو 
علمکی، فنکی،    یهکا  نکه یدولت باید به تقویت روح، بررسی و تتبع و ابتکار در تمکا  زم 

 مراکز تحقیق و تشویق محققان بپردازد.فرهنگی و اسالمی از طریق تأسیس 

 دهم

بایکد در جهکت آسکان ککردن تشککیل خکانواده،        ها یزیر همه قوانین و مقررات و برنامه

حقکوا و اخکالا اسکالمی     هیک پاسداری و قداست آن و استواری روابه خانوادگی بر پا

 باشد.

 مساعد برای رشد شخصیت زن ایجاد شود. یها نهیباید زم دهم

 تجسس ممنو  است. و پنجم بیست

ری
ادا

و 
ي 

اس
سی

 

 استعمار و نفوذ خارجی باید طرد شود. سو 

 هرگونه استبداد، خودکامگی و انحصارطلبی باید محو گردد. سو 

 سیاسی و اجتماعی باید تأمین شود. یها یآزاد - سو 

 عامه مرد  باید در تعیین سرنوشت سیاسی خویش مشارکت داشته باشند. سو 
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 امنيتي شدن موضوع در ج.ا.ایران از منظر قانون اساسي کشور

 ها حوزه
 اصل قانون

 اساسي
 رد قانوني مندرج در اصل مربوطهموا

 ششم
در نظا  جمهوری اسالمی امور کشور بایکد بکه اتککا آراء عمکومی اداره شکود و از راه      

 انتخابات کشور اداره شود.

 نهم
ارضکی بایکد حفکظ     تیک در نظا  جمهوری اسالمی آزادی، اسکتقالل و وحکدت  و تمام  

 شود.

 مراسمات دینی خود را انجا  دهند. توانند یدینی م یها تیاقل سیزدهم

 دولت باید نظا  اداری صحیح ایجاد کند. سو 

عي
دفا

 

 سو 
دولت باید بنیه دفا  ملی را از طریق آموز  نظکامی عمکومی بکرای حفکظ اسکتقالل و      

 تمامیت ارضی و نظا  اسالمی کشور تقویت کند.

 دولت باید خودکفایی را در امور نظامی تأمین کند. سو 

اجمکالی   یبنکد  می. تقسک ردیک گ یمک  صکورت  هکا  تیتشخیص امنیتی شدن متناسب با وضکع 

 امنیتی عبارت است از: یها تیوضع

 
 ی امنیتيها تیوضع: 9شکل  

بکه تثبیکت و پایکداری امنیکت      یگکذار  اسکت یدر حالت اول باید با مطالعات راهبردی و س

پرداخت، در حالت دو  باید واکنش متناسب را تشکخیص داد و در حالکت سکو  ککه مسک له      

عمومی به نادرسکتی امنیتکی    یها دهیش ویژه یا امنیتی نشان داد. اگر پدامنیتی است، باید واکن

شکده یعنکی اینککه بکه علکت ماهیکت پدیکده         شوند دارای تبعات خواهد بکود. مسک له امنیتکی   

اسکت و مکا سکازوکار     کن انیبرای مقابله با آن صورت پذیرد؛ زیرا بن یا ژهیتوجه و ستیبا یم

و این یعنی تخصیص سکاختار و بودجکه و قکوانین خکا       نداریمرا دفاعی برای مقابله با آن 

 و باید برای این مس له اختصا  یابد. شوند یکه از دیگر جاها بریده م
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 شکده  یاز ایمنی تما  به مس له امنیتی ی  فراینکد اسکت. مکدل بکوم     ها دهیشرایه تبدیل پد

غیکر امنیتکی    یهکا  دهیک باری بوزان و ویوور در مکتب کپنهاگ در مورد امنیتی شکدن غلکه پد  

 شرح داد: توان ی)فاقد پتانسیل و اهمیت و ضرورت  را در سه فاز م

 

 
 ی غیر امنیتي به امنیتيها دهیپد: فرایند تبدیل 4شکل 

 

که هکر سکه فکاز را طکی ککرده و بکه خروجکی یعنکی          شود یوقتی امنیتی م ،درواقع مس له

، درک امنیتکی  افتکد  یشکدن مک   پذیر  و واکنش جامعه هدف برسد. اولین اتفاقی که در امنیتی

 است؛ یعنی سنسورهای امنیتی حساس شود و ذهن معطوف به مس له امنیتی گردد.

انکد از:   یعنی عوامل مؤثر بر درک بکازیگران عبکارت   ،فاز اول یریگ عوامل مؤثر در شکل -

احتمال وقو  و فراوانکی، عمکق و برجسکتگی، فراوانکی خطکوط قرمکز ارزشکی، فقکدان         

آموزشکی و   یهکا  گیکران، نظکا    سکازان و تصکمیم   و تخصصی تصمیم شایستگی مدیریتی

 تربیتی بازیگران، پیچیدگی پدیده و تازگی پدیده

اند از: اهمیکت پیکا ،    یعنی اعال  به مخاطبین عبارت ؛مهم فاز دو  یها عوامل و شاخص -

ومر  در اعالنات و فقکدان سکناریو، فراخکوان عمکومی از      مقا  گوینده، آشفتگی و هر 

 مخاطبین، نو  رسانه یها یژگیرسمی یا فراگیر، و یها هرسان
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اند از:  یعنی عوامل مؤثر بر پذیر  مخاطبین عبارت ؛مهم فاز سو  یها عوامل و شاخص -

پنداری، بزرگنمایی آماری، همگن بودن جنس پیکا  بکا شکرایه     ذات عمومیت دادن و هم

از اصول  یریگ پیا  و بهره محیطی، اعتماد به شخصیت منبع و کاریزمای گوینده، هدفمندی

 عملیات روانی، عاطفی بودن متن پیا  و ساده و قابل فهم بودن پیا  برای آحاد اجتما .

صورت دائمکی امنیتکی نیسکت؛ یعنکی هکر       بایستی توجه داشت که امر امنیتی همواره و به

بکه   امنیتکی تبکدیل شکود. امکر امنیتکی حتمکاً       یا موضو  عادی ممکن است بالفاصله به مقوله

. سیاسکت امنیتکی سکاختن    شکود  یمصالح و امور همگانی مربوط است یا اینککه جلکوه داده مک   

هنگامی موفق است که بتواند تهدید علیه بقا یا موجودیت را به همگکان بباورانکد و هنگکامی    

 ناکا  است که حکومت نتواند جامعه را نسبت به وجود تهدید خطرناک قانع سازد.

)پیکا  ککارگزار   سازی هر موضو ، مستلز  ساختار سخنوارانه خا   امنیتی دیدن یا امنیتی

لزوماً بر خطکری واقعکی دنلکت کنکد،      یا نیز هست. در اینجا ضروری نیست هر وا هامنیت  

مح  اینکه تهدید وجودی معرفی یا تلقین شد و مخاطبان  عمل است. به نفسه یبلکه گفتار ف

 ، آنگاه سیاست امنیتی کردن موفق شده است.پرتعدادی این گزار  یا تلقین را پذیرفتند

سیاست امنیتی دیکدن لزومکاً اظهکاری و اعالنکی نیسکت. در بعضکی مواقکع ممککن اسکت          

کننکده )بکرای نیروهکای     تبلیغی در مورد فوریت و شدت ی  خطر سخنان بسکیج  یها دستگاه

 )علیه بازیگران خارجی  مواضعی اتخاذ کنند. زیانگ هوادار  و هراس

 

 ها دهیلوگیری از امنیتي ساختن پدمراحل ج

که مسکتلز  امنیتکی شکدن هسکتند و همچنکین       ییها دهیتشخیص دقیق و صحیح پد .1

 ها. امنیتی ساختن موفق آن

 جلوگیری از گستر  ناامنی و مدیریت آن. .2

، کنتکرل، تغییکر و   یسکاز  یتال  برای مدیریت آن تا رسیدن مطلوب )حکذف، خنثک   .9

 استحاله .

 ساز و درنتیجه افزایش ضریب امنیتی. ن پدیده ناامنیکرد اثر یتال  برای ب .4
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از  تواننکد  یمک  سکاز  ی امنیتکی هکا  بر اساس این مراحل و مبتنی بر کنش بیانی آستین دستگاه

موضکوعات  تکدریجی   جدول فرایند ذیل برای تمیز دادن مس له امنیتی از غیر امنیتی و تبدیل

 د:نامنیتی  به موضوعات غیر امنیتی استفاده نمای

 

 يمرحله اول: رصد یا دیدبان
 : مراحل ثبت کنش بیاني4جدول 

ده
وین
گ

 

ره
پا

 
ره
فتا
گ

 

در امنیت  هگفتار آیا پاره

اجتماعی تهران یا کشور 

 ؟تأثر دارد

ب مخاطب ها گفتاره پاره
زتا
با

 
شته
ردا
و ب
ها 

 ها 

 عمومی تخصصی کارکردی ییانشا خیر بله

  رخودیغی خودی نابجا بجا نابجا بجا  منفی مثبت

             

 

 یرگذاریمرحله دوم: مییان تأث
 : مراحل ثبت کنش امنیتي9جدول 

 یریپذ  یتحر نو  اقدامات متصور یرگذاریمیزان تأث

 تعامل تقابل خنثی منفی مثبت
 افکار عمومی نهادها ها رسانه

 طیف لیکرت طیف لیکرت طیف لیکرت

        

سکازی یک  مسک له     سازی یا غیر امنیتکی  گر کل فرایند امنیتیاجرای مرحله اول و دو  بیان

یک  بیمکاری     عنوان نمونه انتشار گزار  در ی  رسانه غیر رسمی مبنکی بکر شکیو    است. به

بحکران  » هگفتکار  . پکاره شکود  یعنکوان یک  مسک له رصکد مک      خطرناک و واگیردار در تهکران بکه  

 و منفی اسکت  ریاین تأث ،دارد ریتأث در امنیت اجتماعی تهران «و انتشار بیماری یطیمح ستیز

و  لیککوتحل هیککنیسککت. در ایککن مرحلککه مککورد تجز  ییکککارکردی اسککت و انشککا هگفتککار پککاره

یا تکذیب وزارت بهداشت، سکازمان امکداد و نجکات     دییگیری با دیگر قراین ازجمله تأ تقاطع

نابجاسکت،   هفتارگ . اگر تشخیص داده شد که این پارهردیگ یو یا دیگر نهادهای مربوط قرار م
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و برای آن مخاطبان بسکته اقنکاعی خاصکی تکدارک      شود یمخاطبان آن محدود در نظر گرفته م

و دیگکر اقکدامات   متقابکل و بکدون تشکدید حساسکیت      یرسکان  . ازجملکه اطکال   شود یدیده م

و از فرایند امنیتکی شکدن و بسکیج منکابع      شود ی. به این ترتیب این مس له غیرامنیتی ممتصور

 .گردد ین خار  مبرای آ

در  یگکذار  نمونه دیگر دریافت خبری مبنی بر تکال  یک  تکیم تروریسکتی بکرای بمکب      

 هگفتکار  . یک  پکاره  شکود  یمشکابه فراینکد بکان مکرور مک     و  تهران و در میان انبوه جمعیت است

ی یانشکا  هگفتکار  منفکی اسکت و پکاره    ریدارد. تأث ریبحران امنیتی که در امنیت عمومی تهران تأث

و  شکود  یجکا تلقکی مک    به هگفتار شدن خبر پاره دییزیرا به رویداد خاصی اشاره دارد. با تأ ،دارد

. در اینجککا فراینککد ردیک گ یمکک دسککتگاه امنیتکی قککرار  بکرای اقککدا  در اختیککار بخکش عملیککات   

وارد مرحلکه   ،و دسکتور اقکدا  قکرار گرفکت     دییک سازی طی شد. اگر مرحله اول مورد تأ امنیتی

عنکوان مثکال انجکا  یک       مثبت، منفکی یکا خنثکی اسکت. بکه      یرگذارین تأثکه ای میشو یدو  م

و یکا   شکود  یامنیتکی مک   یهکا  موجب وحشت سراسری و سلب اعتماد به دسکتگاه  یگذار بمب

 یهکا  گرا و افزایش حمایت و پشکتیبانی از توسکعه اقکدامات دسکتگاه     برعکس کارکرد انسجا 

تهیکه و   نهادهکای امنیتکی  حاضکر در   گکروه نخبگکان   امنیتی خواهد داشت. پاسک  بایسکتی در  

ایکن تهدیکد را    شکود  یشکود. آیکا بکا تقابکل مک     و اجکرا  اقدامات متصور طراحی  ،متناسب با آن

تقابکل و در مکورد    ،در مورد گروه تروریسکتی  مورد نیاز است؟ مرتفع نمود و یا نوعی تعامل

ایکت نیکز درصکد    عنکوان اقکدا  پیشکنهاد شکود. در نه     تعامکل بکه   تواند یی  بحران اجتماعی م

هکا،   رسکانه  ی مختلکف افککار عمکومی،   هکا  گکروه  مرجع ککه شکامل   یها گروه یریپذ  یتحر

 ،بایسکتی تخمکین زده شکود و متناسکب بکا هکر وضکعیت        شکود  یها و مرد  م نهادها و سازمان

 اقدا  شود. و ها طراحی آن یریپذ  یشدت تحر

اهش چشکمگیری یابکد   کک  مکدت  انیک مدت یا م طی فرایند کوتاه یریپذ  یاگر درصد تحر

مجدد وارد فرایند غیرامنیتی سازی شکود ککه کمککی بکه حفکظ منکابع و آزادسکازی         تواند یم

 درگیر خواهد بود. یها تیظرف
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 یريگ جهينت

شکود ککه   توان گفت که امنیتی ساختن بکه فرآینکدی اطکالا مکی    در ی  تعریف کلی می 

بنکدی کلکی   دد و در ی  دسکته قرار دادن برخی موضوعات در چهارچوب امنیت گر  منجر به

-2کککه دولککت بککا آن سککروکار نککدارد ،   یموضککوعات غیرسیاسککی )مسککائل -1مشککتمل بککر: 

 -9گکردد ؛  گیکری و تخصکیص منکابع توسکه دولکت      موضوعات سیاسی )منجر بکه تصکمیم  

سکاز   گفتمکان امنیتکی   اول اینککه موضوعات امنیتی است و شرط امنیتی شکدن یک  موضکو :    

موجکود   یهکا  هیشکستن قواعد و رو دو  اینکهساز و بازیگران کارآمد؛  یشامل بازیگران امنیت

. مکاتب امنیتکی کپنهکاگ و پکاریس توضکیحات مبسکوطی در مکورد امنیتکی شکدن و         باشد می

انکد.   سکازی پیشکنهاد نکداده    اما مدل و فرایند کاملی را برای غیرامنیتکی  ،اند شرایه آن ارائه داده

صکورت غلکه صکورت پکذیرد،      به یا امنیتی بودن مس لهاین در حالی است که اگر تشخیص 

گونکه در بخشکی جمکع و     صورت کاریککاتوری و تکور    توان ملی و مدیریتی و منابع مالی به

به دیگر اندا  جامعه مانند عمکران، معیشکت عمکومی، تحصکیالت، بهداشکت و...       یرسان خون

قبلکی   یهکا  تیبازگشت به وضع شده باید سعی در مبتنی بر مدل ارائه بنابراین؛ ابدی یکاهش م

بودجکه،   یهکا  و مهار موضو  نمود. مس له امنیتی برابر با رویکرد و اقدامات ویکژه در بخکش  

 .  شود یها م ساختار و قوانین است که منجر به پیامد در سایر بخش

 بایکد در دسکتور ککار   در بکدو امکر    هکا  دهیک برای غیر امنیتی سکاختن پد  شنهادشدهیفرایند پ

 و هکا  بیتکا آسک   گیکرد  قکرار  هسکتند  که مس ول تشخیص شرایه امنیتکی  تهکران   ییها دستگاه

سکاز و مسک ول    بکازیگر امنیتکی   کاهش یابکد. لکذا    ،هزینه، ساختار و قوانین مورد یاختصا  ب

مسائل غیر امنیتکی را در   ستیبا یپرداختن به مسائلی که واقعاً امنیتی هستند م باامنیت  نیتأم

آنچه طی مصاحبه با خبرگان مشخص شکد، تمکایز زیکادی در    دا نماید. بدو امر تمیز داده و ج

مرحله تشخیص میان مکدیران نهادهکای اجتمکاعی و نهادهکای امنیتکی در مرحلکه تشکخیص        

مس له وجود دارد که برای این منظور باید رویه مشخصی پیگیری شکود تکا خطکای ادراک و    

 وککز دولتکی، عوامکل اقتصکادی     وجکود نظکا  متمر  ی دو/چندگانه صورت نگیکرد.  ها تیریمد

باعکک  نیکز  و مدیران ارشکد در تهکران    رندهیگ میاستقرار تشکیالت و نهادهای تصم ،اجتماعی
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 یریپکذ  بیآسک  تمرککز،  از درجکه  ایکن  وجکود شده است.  ی برای این ابرشهرا ژهیو حساسیت

 فعلیکت  و بکه  بکروز  و هدیبخشک  شکدت  مختلکف  لیک بکه دن « شکده  امنیتی»در مسائل  را تهران

. لکذا نقکش مرجکع    بیانکدازد  مخکاطره  بکه  را ملکی  امنیکت  توانکد  یمک  تهدیکدات در آن  درآمدن

دارای  و غیرامنیتکی  یا دهیک سازی پد مهم است و خطا در امنیتی تهران بسیارامنیت  کننده نیتأم

است. برای این کار نیز جدولی بر اساس کنش بیان آستین و ترکیکب آن بکا    یا تبعات گسترده

 کارسکاز باشکد.   توانکد  یپیشنهاد گردید که م ،شده در مکتب کپنهاگ سازی تشریح فرایند امنیتی

ی هکا  ارز و  هکا  هگفتکار  پکاره طی این جدول رصد و دیدبانی مسائل با دقکت بایسکتی مطکابق    

ی رگکذار یتأثامنیتی صورت گیرد و در مرحله دو  نیز با طی مراحل ثبت کنش امنیتی، میکزان  

سکازی تعیکین    سازی و یا غیرامنیتکی  جه آن اقدامات برای امنیتیمشخص شود تا درنتی ها دهیپد

 گردد.
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