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  امنیت ملی از سیاسی تهدیدات 

  )ره(دیدگاه امام خمینی 
  

  18/4/1389: دییتأ خیتار             5/3/1389: افتیدر خیتار

  
  **کاوه امیرخانی/  *اکبر بابایی / مله علی کریمی

  چکیده
امنیـت ملـی از دیـدگاه امـام         سیاسـی   پـذیري     عوامل تهدیـد و آسـیب      ،این مقاله 

ی  سیاسـ هاي مختلف تهدیدات احصاي گونه. دهد قرار میرا مورد بررسی  ) ره(خمینی

دهـد   مـی  نـشان   ،متوجه امنیت ملی و مراجـع گونـاگون آن اسـت          ) ره(که از نظر امام   

افزاري   با رویکرد مدرن و نرم، فاصله بعید و بر عکس،برداشت ایشان با رویکرد سنتی

همیتـی بـیش از منـابع     براي منابع تهدیدات داخلی ا    ) ره( زیرا امام    ،قرابت زیادي دارد  

هاي تهدید را منحصر در تهـاجم نظـامی خـارجی     خارجی تهدید قائل هستند و گونه     

 بلکه با تکیه بر نقش دین و مردم در قوام یـا زوال امنیـت ملـی، تـشتت و                    ،دانند مین

گرایـی و    ناپـذیري مـردم، بیگانـه      گرفتن از اسـالم، مـشارکت      نااستواري داخلی، فاصله  

ترین عوامـل   از مهمرا کز تولید اندیشه و انشقاق گروههاي مرجع        وابستگی فکري مرا  

  . روند میامنیت ملی به شمار سیاسی تهدید 

  افزاري پذیري، رویکرد نرم ، تهدید، آسیب)ره( امنیت ملی، امام خمینی:ها لیدواژهک

                                                                                                                                  
 گروه علوم سیاسی دانشگاه مازندران دانشیار*

کارشناس ارشد و پژوهشگر مسائل سیاسی **

  دانشجوي دکتري مدیریت استراتژیک دانشگاه عالی دفاع ملی***
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  مقدمه

ع هاي ربع آخر قرن بیستم است که شعا یکی از اثرگذارترین شخصیت،)ره(امام خمینی

 بلکه گستره جهان اسالم و استضعاف ،اندیشه و کردارش نه فقط بر ایران و جغرافیاي تشیع

رغم گذشت حدود دو دهه از رحلت ایشان، هنوز در محافل فکري بحث در  بهتأثیر گذارده و 

  . موضوعی درخور توجه است،باره خاستگاه، مختصات و پیامدهاي آرا و رفتار وي

  مسأله،حائز اهمیت است) ره(بت آن با اندیشه امام خمینیاز جمله موضوعاتی که نس

 نسبت ،از قبیل اینکه .انگیزدهاي چندي را برمی خود پرسش،این موضوع. است» امنیت ملی«

شناختی، هاي اصولی، فقهی و کالمی وي چیست؟ بنیادهاي هستیآراي امنیتی امام با اندیشه

 چه عناصري هستند؟ ،)ره(نظومه آراي امنیتی امام دهنده مشناختی شکلشناختی و جامعهانسان

ها و بسترهاي سیاسی ـ اجتماعی تکوین آراي امنیتی ایشان کدامند؟ بارزترین ترین زمینهمهم

هاي مشابه که چیست؟ و بسیاري از پرسش) ره(هاي رفتار امنیتی امام خمینیوجوه و ویژگی

اصلی پاسخ دهد که  است بدین پرسشگوید بلکه در صدد  می بدانها پاسخ ن،این نوشته

کدامند؟ سؤاالت ) ره(هاي تهدید امنیت ملی در دیدگاه امام خمینیمهمترین عوامل و مؤلفه

 مثل اینکه مهمترین مختصات رویکردهاي سنتی و ،فرعی دیگري نیز مد نظر این مقاله است

   قرابت بیشتري دارد؟با کدامیک از این رویکردها) ره(مدرن امنیت ملی چیست؟ و دیدگاه امام

دهد رویکرد نشان می) ره(فرضیه پژوهش چنین است که منظومه آراي امنیتی امام خمینی

  .ایشان با رویکرد مدرن و نرم افزاري قرابت دارد

 روش تحقیق براي گردآوري دادهاي الزم به منظور آزمون فرضیه ،بنا به ماهیت موضوع

هاي تحقیق  یکی از فنون و روش،لیل محتوي زیرا تح،روش تحلیل محتوي انتخاب گردید

باردن، (رودکار میه ي آشکار ارتباطات بااست که براي توصیف عینی، منظم و کمی محتو

 محتواي ارتباطات ،آوري اطالعات که در آناي از جمعو یا عبارت است از مرحله) 35: 1373

توانند خالصه و با هم عاتی که میبندي به اطالکارگیري عینی و منتظم قواعد مقوله از طریق به

  .)13: 1373هولستی، (یابد تغییر شکل می،مقایسه شوند

 از بین متون عرفانی و فلسفی، اصولی و فقهی و متون سیاسی ـ اجتماعی، ،منظوربدین

االسرار، والیت فقیه یا حکومت اسالمی، شؤون و دسته اخیر که خود شامل کتب کشف
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 کتاب صحیفه نور به عنوان مرجع اصلی انتخاب ،شودفه نور میاختیارات ولی فقیه و صحی

هاي ها و سخنرانیها، مصاحبهها، فرمانها، پیام جلدي که مجموعه بیانیه22این کتاب . گردید

هاي ایشان  متضمن آرا و دیدگاه،شودرا شامل می) ره(سیاسی ـ اجتماعی و فرهنگی امام 

  . از جمله آرا و رویکرد امنیت ملی ایشان است،ی ایراندرباره مسایل انقالب و نظام اسالم

 واحد مناسب تحلیل که همان عبارات و ،هاپس از گزینش مرجع اصلی گردآوري داده

 با مطالعه کل متن به صورت ،سپس.  انتخاب شد،هاي مندرج در مرجع اصلی تحقیق بودگزاره

ند امنیت ملی و مراجع متعدد امنیت هایی مانهایی که متضمن کلیدواژهاستقراي کامل، گزاره

هاي متضمن عوامل تهدیدزا مثل  اند و گزاره، جامعه، فرد و جهان بودهمثل دولت، نظام سیاسی

 مانند آنها پذیري، فرسایش، زوال، هالکت وپذیري، ضعف، شکست، ضربهتهدید و آسیب

 قرار گرفته و به صورت  در متن مورد استناد، براي شاهد مثال،استخراج گردید و چند گزاره

  . کیفی مورد تحلیل واقع شده است

گویی به پرسش تحقیق، مقاله پس از مقدمه، به اجمال چارچوب مفهومی امنیت  براي پاسخ

 عوامل تهدید ،کند و ضمن مرور رویکردهاي امنیت ملی، سرانجام میملی و تهدید را بیان 

 .رسد میگیري به پایان  نماید و با نتیجه یم واکاوي ،)ره(امنیت ملی را از نگاه امامسیاسی 

  

   و تهدیدی مفهوم شناسی امنیت مل.الف

 همچنـان  ،الملـل اش در ادبیـات روابـط بـین   قدمت و کاربرد فزاینده ، به رغمامنیت ملی  مفهوم

به  ؛)37: 1381تاجیک، (برانگیز و متباین و متناقض است نیافته، مبهم، نارسا، ماهیتاً جدال    توسعه

 تالش براي تعریف عـام  ،ها دلیل ماهیت همین ویژگیه که برخی مانند شولتز معتقدند ب    طوري  

 2»نماد مبهم« با کاربرد صفت 1آرنولد ولفرز. رسدو جهان شمول این مفهوم به نتیجه دقیقی نمی

دیگـري آن را مفهـومی    گویـد و  مـی در باره آن، از فقدان هر گونه معناي دقیقـی از آن سـخن   

رغـم     بـه .)30-15: 1378(نیافته معرفی کرده اسـت     ري بوزان آن را مفهومی توسعه     و با  »نارسا«

ـ   ٣شناختی، تعریف عملیـاتی  درستی این اوصاف، به خاطر الزامات روش     ه  آن الزم اسـت کـه ب

                                                                                                                                  
1. Arnold Wolfers 
2.  Ambiguious Symbole 
3 . Operational definition 
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 فقط به بیان تعریف برگزیده این مفهوم که ملهم از ،دلیل وجود ادبیات غنی از تعاریف مفهومی

  :شود می بسنده ،ناگون استنظران گو تعاریف صاحب

امنیت ملی عبارت است از توانـایی جامعـه بـراي حفاظـت و صـیانت از               «

سرزمین و نظام   مردم،یموجودیت فیزیکی، زیستی و معیشتی، فرهنگی و ارزش

دستیابی به اهـداف و منـافع ملـی در دوران            سازي آن و  سیاسی و ارتقا و بهینه    

  .»و بالفعل داخلی و خارجی در قبال تهدیدات بالقوه ،صلح جنگ و

در . گانه سلبی و ایجابی است واجد ابعاد دو   ،آید که امنیت ملی    چنین برمی  ،از تعریف فوق  

 بـه ارتقـا و   ،ها و در بعـد ایجـابی   پذیري بعد سلبی به نفی، دفع، رفع و تقلیل تهدیدات وآسیب  

سیاسی و نظامی داللت سازي وضعیت زیست جوامع از نظر اقتصادي، فرهنگی، اجتماعی، بهینه

 ،افزاري و مدرن ـ که مـورد بحـث قـرار خواهـد گرفـت ـ         متأثر از رویکرد نرم،به عالوه. دارد

 بلکـه  ،تهدیدات صرفاً از ماهیت نظامی برخوردار نبـوده و منبعـث از محـیط خـارجی نیـستند       

گـاهی  گیرنـد و  خود مـی ه اشکال مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادي و نظامی نیز ب    

  .ریشه در محیط داخلی نیز دارند

ـ  ،پیش از تعریف تهدید    ـ  ه  باید گفت که ب هـم پیوسـتگی ذاتـی مفـاهیم امنیـت و      ه دلیـل ب

 بـه مفهـوم     ،نسبیت و سـیالیت مفهـوم امنیـت        ،يوند، زمینه 1پروردگیهاي ذهنیت شناسهتهدید،

 ،جش شـدت آن احـصاي مـصادیق و سـن      تعریف تهدیـد و    ،بنابراین. یابدتهدید نیز تسري می   

رغـم ایـن   بـه   . شـود  مـی پروردگی   محوري و ذهنیت   مشمول ناهمگونی، نسبیت، سیالیت، زمینه    

  . از تهدید ضروري استی مفهومی ارائه تعریف، براي ایضاح اذهان مخاطبان،اوصاف

تهدید نسبت به امنیت ملی عبارت از عمل یـا    «: نویسدریچارد اولمان در تعریف تهدید می     

 کیفیـت زنـدگی سـاکنان    ،وبـیش کوتـاه    از حوادث است که یا طی زمانی کم    پیامد یک سلسله  

هـا و دامنـه اختیـار فـراروي حکومـت، دولـت یـا        کشور را مورد چالش قرار دهد و یا گزینـه      

: 1381افتخاري، (»کرده و آنها را در تنگنا قرار دهد        گران غیرحکومتی را به شدت محدود      کنش

49(.  

                                                                                                                                  
1. Subjectivity 
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هـا، نیـات و    تهدید امنیـت ملـی عبـارت اسـت از توانـایی       در تعریفی دیگر آمده است که     

آمیـز  براي ممانعـت از دسـتیابی موفقیـت       ) داخلی و خارجی  (اقدامات دشمنان بالفعل و بالقوه      

 به نحوي که نیل به این عالیـق و مقاصـد بـه    ،خودي به عالیق و مقاصد امنیت ملی یا مداخله    

  .)52: 1381تاجیک، (خطر بیفتد

تهدید بـر ضـد امنیـت ملـی         « :ان تهدید امنیت ملی را چنین تعریف کرد       تو می ،در مجموع 

گـران داخلـی و    ها، مقاصد و مقدورات بالفعـل و بـالقوه کـنش    عبارت است از شرایط، فعالیت  

 موجب تحدید یا ناکامی در ،خارجی که با تضییق و تقلیل توانایی ابتکار عمل بازیگران خودي     

  .»شوند ملی آنان میدستیابی به اهداف، منافع و مقاصد

 امـري  ، رخداد یا نیت به عنوان تهدید بر ضـد امنیـت ملـی           هر برآورد   ،از نظر متدولوژیک  

 تعیین این ضوابط همانند تعریف امنیت و ،البته.  بلکه تابع ضابطه معینی است،دلبخواهی نیست

 به دیگر سـخن، ضـابطه احـصاي تهدیـدات         . نظران است   مشمول تفاوت آراي صاحب    ،تهدید

هاست و کمیت و پذیري ترجمان برداشت بازیگران سیاسی از ترکیب تهدیدات و آسیب،امنیتی

  .نمایاندهاست که متغیري را امنیتی، کمترامنیتی یا غیرامنیتی میپذیريکیفیت تهدیدات یا آسیب

 معتقـد  ،بودن تشخیص تهدیدات جدي از لحاظ امنیت ملـی    اذعان به مشکل   ا ب ،بازي بوزان 

اي که حاصل کارکردهاي عادي زندگی یدات امنیت ملی را باید از تهدیدهاي روزمره       است تهد 

هاي سیاسـی ـ اجتمـاعی در    المللی یا اختالفات و تعارضات عادي گروهآمیز بیندر جو رقابت

آمیـز  با توجه به ضرورت تعریـف امنیـت در محـیط رقابـت       .  تفکیک کرد  ،صحنه داخلی است  

تفـاوت بـین   .  مـسائل امنیـت ملـی هـستند    ، گفت همـه تهدیـدات     توان به راحتی نمی   ،موجود

هاي عادي و تهدیدات ملی باید از طیف گـسترده تهدیـدات کـه از مـوارد روزمـره تـا                     چالش

 اسـتخراج  ،شوندسابقه را شامل میتهدیدات جدي ولی عادي و باالخره، تهدیدات شدید و بی       

طیف را باید به عنوان آغاز مـسأله امنیـت ملـی      اینکه دقیقاً کدام نقطه این       ،به نظر بوزان  . گردد

ماهیـت سیاسـی ایـن    . شـود  بیشتر از حقیقت امر به حالت انتخاب سیاسی مربوط مـی  انست،د

  . بستگی دارد،هایی که دولت و جامعه با آن روبروستپذیريانتخاب به تهدیدات و آسیب

بندي آنهـا بـه   ها و تقسیم وي با برقراري رابطه بین میزان انسجام اجتماعی و سیاسی دولت       

هاي قـوي ـ برخـوردار از     هاي ضعیف ـ داراي انسجام سیاسی و اجتماعی کم ـ و دولت   دولت
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 معتقد است قراردادن شاخص امنیت ملی ،انسجام سیاسی و اجتماعی زیاد ـ و گستره تهدیدات

و اختالل جـدي  هاي تجاوزکارانه   باعث پریشانی، اتالف منابع، سیاست   ،در مقیاس بسیار پایین   

 ، قراردادن شاخص مزبور در نقطـه بـسیار بـاال    ،در عین حال  . شوددر حیات سیاسی داخلی می    

: 1378بوزان، (خطر عدم آمادگی براي مقابله با تهاجمات شدید و مهم را در پی خواهد داشت           

140 - 139(.  

 ،منیت ملیآزر و مون نیز ضمن تأکید بر ماهیت تهدیدات به عنوان ضابطه احصاي تهدید ا            

طور دقیق ابعاد چندگانه آن را مشخص سـازد، الزامـاً      ه  نحوي که ب  ه  معتقدند بسط ایده امنیت ب    

همانند ارزش، خود تهدیدات    . برگیرد بایستی ماهیت پیچیده تهدیدات مرتبط با این ابعاد را در         

 عمـدتاً  ،هدیـد منبع، نوع و سطح ت. باشند و به نحوه ادراك مرتبطند مینیز بسیار پیچیده و مبهم    

  .)371: 1379(کننده داوري ذهنی رهبري سیاسی است بستگی به موقعیت دارد و منعکس

 بر این باور است کـه بـه   ،ماندل با برقراري رابطه بین احساس امنیت و ماهیت و نوع تغییر 

ـ                ،طور کلی  طـور مـستقیم    ه   چنانچه تغییر تدریجی و تکاملی باشد و از داخل ناشـی شـود و ب

 مـوقعی  ،برعکس.  غیرتهدیدآمیز و مشروع است، یا راه و روش بنیادي زندگی نباشد   متوجه بقا 

طور مستقیم متوجـه بقـا و موجودیـت یـا     ه که تغییر گسترده، سریع و ناشی از خارج بوده یا ب     

  .)44-45: 1377(رسد تهدیدآمیز و نامشروع به نظر می،روش زندگی باشد به احتمال بیشتري

توان گفت اگر اوالً رخداد یا پیامـد آن متوجـه بقـا و             می 1یتریش فیشر با الهام از رویکرد د    

موجودیت ارگانیک، فرهنگی، اعتقادي و هویتی یا بقاي رژیم سیاسی ـ حکومت ـ و یا دولت    

باشد و از گستره و فراگیـري الزم و اعتبـار و اهمیـت مناسـب نـزد رهبـران سیاسـی و مـردم          

 بـه   .گیـرد ر دستور کار مدیریت امنیت ملی قرار مـی        برخوردار باشد، تهدید محسوب شده و د      

 کـه انـسجام اجتمـاعی را تهدیـد          2 رشد تمایالت واگرایانه نیروهاي گریز از مرکز       ،عنوان مثال 

دهـد و یـا تجـاوز      کند یا اقدام و مقاصد گروههاي برانداز که بقاي رژیم را هدف قرار مـی               می

 تهدیـد نـسبت بـه    ،رود را نشانه میخارجی که موجودیت دولت و وحدت و تمامیت سرزمین 

  .)131:1993(شودامنیت ملی قلمداد می

  :توان ضوابط یادشده را به شرح زیر نشان داد می ،به منظور تسهیل درك
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تهدیـد امنیـت   = گستره فراگیري تهدید × شدت و عمق    × ها  درجه اعتبار نزد الیت و توده     

  ملی

 سه شاخص را مورد توجـه  ،ات امنیت ملیبابرو و استیو چن نیز براي تشخیص موضوع بی

ـ  بروز آن و     »احتمال«ا  ی برخی اقدامات    »اهمیت«: اندقرار داده  قابلیـت  «وذ یـا   فـ قـدرت و ن   «ا  ی

 که مدیران بر کسانی دارند که قادرند عمل مربوطه را انجام دهند یا از انجـام آن امتنـاع          »کنترل

یابد که میزان اهمیت و احتمال ی شدت می زمان، ترس و تهدید امنیت ملی  ،از این منظر  . ورزند

 آرامـش در  ، انـدك باشـد و بـرعکس   ،آن زیاد و قدرت نفوذ و کنترل و کارگردانی آن رخـداد         

  .)72: 1379مون،  و آزر(شود که شرایط معکوس باشد هنگامی مستقر می،عرصه امنیت ملی

  

   رویکردهاي مختلف درباره امنیت ملی.ب

اي هـاي عمـده    دستخوش دگرگونی  ، در گذر زمان   ،زمانمندبودن به دلیل    ،مفهوم امنیت ملی  

 برداشتی از آن که فقط بـر مـسایل   ،از نظر افقی.  توسعه یافت  ،گردید و از نظر افقی و عمودي      

 مـورد انتقـاد   ،امنیتی غرب متمرکز و فاقد کاربرد در محیط امنیتی کشورهاي جهـان سـوم بـود      

 تحت تـأثیر تحـوالت سـاختاري جهـان،          ،مودي نیز از نظر ع  . پژوهان واقع گردید  جدي امنیت 

هـاي ویـژه   افزایش تعداد کشورهاي مستقل جهان سوم و مواجهه آنان با مشکالت و پیچیدگی          

 گسترش مسائل و مـشکالت جهـانی کـه          ،امنیتی، تشدید وابستگی متقابل کشورها و در نتیجه       

ر از امنیت سنتی و با رهایی از   کرد، توسعه مفهومی امنیت که فرات     امنیت کره زمین را تهدید می     

هی  دیدگاه، ضروري شد و بدین ترتیب،گرایانه، به ابعاد دیگر آن نیز بپردازد نظامی1گراییتقلیل

این قسمت از نوشتار به رویکردهاي عمـده امنیـت    .بسط یافت که متمایز از رویکرد سنتی بود 

  .هاي عمده هریک اشاره داردملی و مؤلفه
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  تی امنیت ملی رویکرد سن.1

 برخاسته از مکتـب     ،گویند میافزاري نیز    رویکرد سنتی یا کالسیک که بدان رویکرد سخت       

پندارد و از نظر تاریخی با الهام گرایی سیاسی است که سیاست را به مثابه جنگ قدرت می   واقع

نیـت   به نقش مسلط دولت ملی اعتقاد دارد و آن را عامل اصلی تـأمین ام ،از نظام دولت ـ ملت 

  :هاي این رویکرد به شرح زیر است شناسه،به طور اجمالی. شماردمی

 بـین کـشورها در      یهای  جنگ ، پس از جنگ دوم جهانی     ،رغم اینکه به  : 1محوري غرب .یک

پژوهان ماننـد والتـز، کـار،     درون یا بین کشورهاي جهان سوم رخ داد، اما تحلیل اکثریت امنیت    

ته و شرایط امنیتی کشورهاي غربی را مأخـذ تحلیـل خـود     غربی داش   خاستگاه ،2لوي گیلپین و 

کردند که اساساً با شرایط کشورهاي  راهبردهاي امنیتی را تجویز می،دادند و با این نگاهقرار می

 موجـب  ،اوالً: محوري مطالعات امنیتی با دو نارسایی مواجه بـود   غرب. جهان سوم نامنطبق بود   

قابلیت ، ط امنیتی جهان سوم به خطا و انحراف روند و ثانیاًپژوهان در تحلیل شرای  شد امنیت می

 از حیـث متـدولوژیک و       ، بـه مـسایل امنیتـی جهـان سـوم          ،محـور  تعمیم برداشت سنتی غرب   

  . در معرض تردید بود،محتوایی

در رویکـرد کالسـیک، تهدیـدات امنیـت ملـی      : پنداري خاستگاه تهدیدات امنیتی   برون .دو

 اسـتقالل و  ، و تهدیدات فقط از ناحیه کـشور یـا کـشورهاي دیگـر      مرزي داشته  خاستگاه برون 

  .دهدرا هدف قرار میما تمامیت ارضی کشور 

 :شودگرایی در دو بعد تأکید ویژه می        بر نظامی  ،افزاري در رویکرد سخت  : گرایی  نظامی .سه

یـه   تهدیدات خارجی چهره نظامی دارد و با تجاوز و حمله نظامی و فیزیکـی عل    ،نخست اینکه 

 راه مقابله نیز پاسخ نظامی و توسل بـه زور در اشـکال   ،گیرد و دوم اینکهکشور دیگر شکل می  

 . استمانند آنگرایی، توازن قوا و مختلف اتحادیه

ي جهـان سـوم   هـا   بر شرایط امنیتی کـشور ،هاي یادشدهیک از شناسه  هیچ،به اعتقاد ایوب 

دنبال شناسایی تهدیدات ه پژوهان غربی که بنیتگرایانه ام زیرا رویکرد برون،قابل تطبیق نیست  

                                                                                                                                  
1. west-centrism 
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 براي کشورهاي جهان سوم که بیشتر با مشکالت، تنگناهـا    ،بیرونی نسبت به امنیت ملی هستند     

 .)Ayoob,1995:6( روبرو هستند، نارسا و غیرقابل کاربرد استیو تهدیدات داخل

والت مختلـف در نظـام   با توجه به چنین انتقاداتی نسبت به رویکرد سنتی از یک سو و تح    

 که انحصار بازیگري دولت 2 و فراملی1الملل از سوي دیگر، از قبیل ظهور بازیگران فروملی   بین

جایی در عناصر قـدرت و اهمیـت یـابی نقـش           را به چالش طلبید، تحوالت تکنولوژیک، جابه      

رتباطات هاي قدرت ملی کشورها، وقوع انقالب اطالعات و اعوامل اقتصادي و علمی در مؤلفه   

شـدن بـسیاري از مـسائل امنیتـی گردیـد،       که باعث تشدید وابستگی متقابل کشورها و جهـانی     

اي کـه تعریـف امنیـت و     بـه گونـه  ،همگی در تغییر محیط امنیتی جهان تأثیر بسزایی گذاشـت  

 متحـول شـده و هریـک    ،زداییزایی و امنیت ها، سازوکارهاي امنیت  ناامنی، تهدیدات و فرصت   

 طیـف جدیـدي از تهدیـدات غیرنظـامی بـا      ،عـالوه بـر آن  . انداي یافته ادیق تازه تعریف و مص  

 فراتر از اراده و توان یک دولـت        ی تالش نیازمندگسترده جهانی پدید آمد که رفع برخی از آنها          

  . است

تغییـرات عـصر جدیـد، مهـم، اساسـی و آنقـدر       «: رابرت ماندل در این زمینه معتقد اسـت      

شدید ارزیابی الگوهاي در حال ظهور و ارائه افکار جدید را مطـرح  گسترده است که ضرورت  

معنی و فاقـد    اکنون بی  ،هاي دوران جنگ سرد   پردازي زیرا بسیاري از مطالعات و نظریه      ،ساخته

خاطر مـسائل   ه  دوران کنونی ب  . رسندمانده و حتی نامربوط به نظر می       بینانه، عقب کارآیی، کوتاه 

  :زیر با گذشته فرق دارد

  اهمیت زیاد بازیگران سیاسی فراملی فروملی -

گسترش شبکه پیچیده وابستگی متقابل اقتصادي، همراه با گونه اي ستایش جهانی نسبت  -

  داري و دموکراسیبه اصول سرمایه

  افزایش فشارها بر محیط طبیعی و منابع کشورهاي فقیر و غنی -

  انتشار تکنولوژي پیشرفته نظامی بین کشورها -

 زیرا تئوریهاي امنیتی موجود ،این ما به ساختن مفاهیم جدیدي از امنیت ملی نیازمندیم       بنابر

   .)16-18: 1377( »تبیین تحوالت آن برآیندد از عهدهنتواننمی

                                                                                                                                  
1.sub-national 
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  افزاري و نوین به امنیت ملی رویکرد نرم.2

 نظـامی آن  اًبرخالف رویکرد کالسیک که بر خاستگاه خارجی تهدیـدات و ماهیـت صـرف          

 ضمن توجه به بعد نظامی، بر نقش عوامل داخلی، شـامل       ،افزاري د داشت، در برداشت نرم    تأکی

سازي، روابط دولـت و      و توان سیاست   يمحیطی، علم ودانایی، کارآمد    عوامل اقتصادي، زیست  

  .شود تأکید می1)سازيملت(سازي ، توان یکپارچه)مشروعیت سیاسی(ملت 

پژوهانی است که بر ضرورت تفسیر گسترده امنیـت  تترین امنی  از جمله جدي   ،باري بوزان 

 موجب کنش و واکنش ،المللی افزایش شدت روابط در سیستم بین،به نظر وي. گذاردصحه می

ارتباط بین ساختارهاي  . شدیدي میان اعضاي آن و تشدید وابستگی متقابل بین آنان شده است           

هـاي مختلـف از طـرف       متقابل بخش هاي  طرف و موج فزاینده فعالیت     پراکنده سیاسی از یک   

هاي مشترکی ایجاد کرده و به وابستگی متقابـل امنیتـی در گـستره وسـیعی از              دیگر، سرنوشت 

 يهـا هاي محدود از امنیت ملی و استراتژي دیدگاه،در چنین شرایطی  . مسایل منتهی شده است   

ـ             . شـوند تدریج نـامطلوب مـی    ه  آن ب   دات وافـزایش شـدت روابـط باعـث تغییـر چهـره تهدی

  .کنندهایی شده است که مسأله امنیت را تعیین میپذیري آسیب

 با بیان اینکه هدف از مفهوم گسترده امنیت، کاهش گرایش نظـامی از طریـق تعمـیم            بوزان

هاست، با احصاي مصادیق تهدیدات نوین غیرنظامی مثل مسأله دستور کار امنیت به سایر بخش

هـاي تجـاري، ضـعف و ناکارآمـدي، باالآمـدن        کشمکش جهانی، تورم، کمبود سرمایه و بدهی

گیرد که دیدگاه گسترده امنیت بایـد حـاوي ابعـاد سیاسـی،      نتیجه می  ،سطح آب دریاها و غیره    

  .)404 - 407: 1381(اجتماعی، اقتصادي و نیز نظامی باشد

 مـصادیقی از تهدیـدات      ،رابرت ماندل نیز ضمن تصریح ضرورت گسترش مفهومی امنیت        

نت داخلی، تهدیدات فراملی و فروملی، شیوع بیماري ایدز، قاچاق مواد مخدر، بدهی مثل خشو

 رکود اقتصادي، انفجار شدید جمعیت، آلودگی محیط زیست و شـکاف روزافـزون              ،المللیبین

 مالحظات وي چهار بعد عمده امنیـت  ،بنابراین.  استبین فقیر و غنی و غیره را شمارش کرده     

 فرهنگی از یکدیگر بازشناسـی   - محیطی و سیاسی   -می، اقتصادي، منابع  را به صورت ابعاد نظا    

  .)80-83 :1377(نموده و روابط متقابل هریک از ابعاد را مورد توجه قرار داده است
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افزار، الزم است بـه    به جاي تأکید کورکورانه بر محیط امنیتی و سخت،به اعتقاد آزر و مون    

به . سازي نیز توجه شود    رچوب سیاست و توان سیاست    افزار مدیریت امنیتی شامل چا     وجه نرم 

افـزار   دهنده نـرم    اجزاي مفیدتر تشکیل   ،سازي  مشروعیت، یکپارچگی و توان سیاست     ،نظر آنان 

  .باشندمدیریت امنیتی می

مطابق نظر آنان، این متغیرها به طور خـاص، بـراي چـارچوب امنیـت ملـی جهـان سـوم،           

 چارچوب سیاست کالن سیـستم مـدیریت     ،مشروعیت. دباشنربطی می متغیرهاي مناسب و ذي   

از طـرف  . شـود افزار تلقی مـی  ناپذیر نرم بخش جداییرو،  و از این دهد  امنیتی ملی را شکل می    

 سیـستم مـدیریت امنیتـی را تـشکیل      هردیگر مسأله یکپارچگی، زیربناي اجتماعی و فرهنگی        

افزاري، با توجه به میزان یکپارچگی  هم صورتبندي عالیق ملی و هم مکانیسم کلی نرم. دهدمی

شـان بـه     ساختن گروههاي اجتمـاعی گونـاگون و تبـدیل         ناکامی در یکپارچه  . گرددمشروط می 

هاي کـالن را چنـد       نیروي سیاسی متحد، تهدیدات جدید امنیتی را به همراه داشته، زیرساخت          

یـر فـوق، توانـایی      عـالوه بـر دو متغ     . کنـد سـازي را تـضعیف مـی      ساخته و توان سیاست   پاره  

دهد و با تعیین ابعاد ها و محتویات عملیاتی آن را تشکیل می    سازي، هسته محرکه شیوه    سیاست

 - 116: 1379(کنـد  سیستم مدیریت امنیتـی را هـدایت مـی   ،و دامنه عملکرد داخلی و خارجی 

78(.  

شـود  باط مـی  چنین استن،افزارگرا پژوهان مدرن و نرم  ها و مطالعات امنیت   از مجموع دیدگاه  

  : از مختصات زیر برخوردار است،افزاري امنیت ملیکه رویکرد مدرن و نرم

 اغلب داخلی است که علـل متعـدد سیاسـی، اقتـصادي،      ،خاستگاه تهدیدات امنیت ملی   . 1

 هیچگـاه بـه     ،زوابـودن تهدیـدات     تأکید بر درون   ،البته.  و غیره دارد   یاجتماعی، فرهنگی، حقوق  

 بلکه بدین مفهوم است که تهدیدات فقـط واجـد      ،تهدیدات خارجی نیست  انگاري   منزله نادیده 

  .شوند تصور می1 چندبعدي، بلکه تهدیدات،ستیهاي خارجی نریشه

زدایـی را ناشـی از     سـازي و امینـت     ، امنیـت  2 مرکزي –افزاري با نفی دولت      رویکرد نرم  .2

  .داند میآفرینی بازیگران مختلف شامل بازیگران فرادولتی و فرودولتی نقش

                                                                                                                                  
1. multidimentional 
2. state-centrism 
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 بلکه بـه تناسـب   ،افزار نظامی قابل دفع نیست     فقط با سخت   ، تهدیدات چندبعدي امنیتی   .3

بـراي   .طلبـد  مـی اي را  نوع و ماهیت تهدیدات، راهبردها، سازوکارها و ابزارهاي خاص و ویژه     

 تهدید ناشی از بحران مشر وعیت سیاسی یا فقدان یکپـارچگی اجتمـاعی و نیـز تهدیـد                مثال،

 .افزاري نظـامی قابـل حـل نیـست         هاي سخت  گاه با روش    هیچ ،از تخریب محیط زیست   ناشی  

) ره(امنیت ملی را از دیدگاه امـام خمینـی  سیاسی  تهدیدات ،اینک پس از بیان مباحث مقدماتی  

  .نماییم میبررسی 

  

  امنیت ملیسیاسی  و تهدیدات )ره( امام خمینی.ج

زا و تهدیـدآفرین نـسبت بـه     ی عوامل آسـیب نوشتار بر شناسای این، طور که گفته شد همان

هـا و    آسـیب ،افـزاري  مطـابق رویکـرد نـرم    . کنـد  تمرکز می ) ره(امنیت ملی از نگاه امام خمینی     

نیـز بـدین موضـوع    ) ره( متنوع و چندوجهی است و امام ،تهدیدات امنیت ملی همانند خود آن     

   .توجه داشتند

بندي  یدات امنیت ملی را به شرح زیر تقسیم       ترین تهد  توان مهم  می ،هاي ایشان  با مرور گفته  

  .اجتماعی -و تهدیدات فرهنگی نظامی   تهدیدات، تهدیدات اقتصادي،تهدیدات سیاسی :نمود

 از زوایاي گوناگون قابـل      ،)ره(خمینیتهدیدات سیاسی امنیت ملی در بینش و نگرش امام          

زا و   را بـه داخلـی یـا درون   تـوان آنهـا   از زاویه خاستگاه و منشأ تکوین مـی    . بندي است  تقسیم

از زاویه دیگر، تهدیدات سیاسی یا منبعـث از بیـنش و نگـرش            . خارجی یا برونزا تقسیم نمود    

مسئولین و کارگزاران نظام سیاسی و یا مردم است و یا حاصل منش و رفتار آنـان کـه طبیعـی            

توان انکار نمود  نمی اگرچه ؛کند اي را طلب می است هریک از آنها تدابیر و سیاست امنیتی ویژه

اي  ها هستند و هر بینش بر منش و رفتار ویژه   ها، آفریننده رفتارها و جهت دهنده منش       که بینش 

بـه  ) ره(ملی از نگاه امام خمینی انواع تهدیدات سیاسی امنیت   ،با این توضیحات  . کند داللت می 

  : شود بندي می شرح زیر دسته
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  وابستگی کارگزاران به شرق و غرب. 1

 و حمایـت و تبلیـغ    هـا  التزام کارگزاران و دولتمردان به نظام سیاسی و وفاداري بـه آرمـان            

ي آن، شرط دولتمـردي متعهدانـه و از جملـه عوامـل پایـداري و       ها اعتقادي و آگاهانه سیاست   

هـاي ایـدئولوژیک و    تحقق این شـرط در نظـام   . باشد کننده امنیت آن می    استواري نظام و تأمین   

اعتنـایی بـه     کم انگاري،  هرگونه غفلت، سهل   ،ها در این نظام  . ورتی مضاعف است  گرا ضر  آرمان

هاي متخاصم از سـوي   هاي نظام ها و ارزش ورزي به دولت  عالقه ،اصول و مبانی نظام و متقابالً     

شود که مستلزم  هوشمندي   عاملی مؤثر براي رخنه در ارکان امنیت آن محسوب می     ،دولتمردان

ـ  1 فرایند استخدام و گزینش سیاسیو مداقه پیشینی در  2هـاي سیاسـی   کارگمـاري انـسان  ه و ب

مطلوب نظام سیاسی و مراقبت همیـشگی پـسینی بعـد از انتـصاب و اشـتغال بـه خـدمت در                    

 نهایـت دقـت   ،هایی در چنین نظام  . هاي رفتاري آنان است    حات سیاسی و سویه   یخصوص ترج 

گردد تا بـدون کمتـرین    مینظام سیاسی اعمال رتبه   ویژه مدیران عالی  ه   ب ،در گزینش کارگزاران  

ي ملتـزم بـه نظـام را بـه نمـایش      هـا   همواره چهـره انـسان  ،ي آنها انحراف از موازین و آرمان    

ي پیشینی تأمین امنیت ملی در      ها  از جمله راه   ،)ره(به همین دلیل است که امام خمینی       .بگذارند

ــصون  ــران را م ــی ای ــی نظــام انقالب ــی،  بخــشی آن  ســازي و ایمن ــصاحب مناصــب اجرای از ت

ي خـارجی یـا همـان    هـا  وسیله دلبـستگان و وابـستگان بـه دولـت     ه  گذاري و تقنینی ب    سیاست

ـ    ،دانستند که با ظاهري انقالبی و اسالمی       زاد می  بیگانگان بومی  طـور نیـابتی از طـرف       ه   ولـی ب

عهـد،  ایـشان بـا تأکیـد فـراوان بـه ویژگـی ت            . پردازنـد  ي متخاصم به ایفاي نقش مـی      ها قدرت

 ســعی در ،بــودن کـارگزاران، عـالوه بـر داشــتن تخـصص و کـاردانی      گرایـی و مکتبـی   آرمـان 

  :تهدیدزدایی پیشینی از امنیت ملی نظام انقالبی داشتند و در همین رابطه بیان داشتند

  .)51: 13صحیفه نور،ج (» نباشندها این اشخاص که انقالبی نیستند باید در رأس وزارتخانه«

 بایـد منتخبـین شـما       .خواهید اسالم را حفـظ کنیـد       بدهید به اینکه شما می    مردم را توجه    «

اشخاصی باشند که توجه به اسالم داشته باشند، متعهد به اسالم باشند، بازیگر نباشند، به شـرق       

  .)335: 18صحیفه نور، ج (»و غرب توجه نداشته باشند

                                                                                                                                  
1.  political recruitment  
2.  political man  
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ي خـودي منحـرف   هـا  زشدر دانشگاه نقشه آن است که جوانان را از فرهنگ و ادب و ار      «

کنند و به سوي شرق یا غرب بکشانند و دولتمردان را از بین اینـان انتخـاب و بـر سرنوشـت                   

  .)39 - 40: 1368وصیتنامه، (»کشور ما حکومت کنند

  

  ها ها نه قلب حکومت بر بدن. 2

 توانـایی تبـدیل روش حکمرانـی از     ،افـزاري  ي امنیـت نـرم    هـا   از جملـه شـاخص     ،امروزه

روش .  به اقتدار و افزایش ضریب مـشروعیت نظـام سیاسـی اسـت         ،و اجبارگري ورزي   قدرت

حکمرانی مبتنی بر اقتدار، پذیرش ارادي  نظام از سوي شهروندان و کسب مشروعیت توده اي         

 بـه مثابـه   ،شود که در مواقع بروز تهدیدات امنیتی میو جلب حمایت همیشگی آنان را موجب  

 ،رو از ایـن . کنـد  مـی فاي نقش ی با قابلیت بازدارندگی باالیی ا  ،پتانسیل دفاعی و قبل از بروز آن      

گراي رژیم پهلوي را با عمق وجـود لمـس کـرده     که تجربه حکمرانی جبارانه و بیگانه    ) ره(امام

 حکومت ،ورزي است را عامل ناامنی و تهدید و متقابالً  حکومت بر جسم که تجلی قدرت      ،بود

 عامـل امنیـت معرفـی    ، را که حاکی از اقتدار و مشروعیت رژیم و کارگزاران آن است           ها بر دل 

  : نموده و اظهار داشتند

 برخالف حکومت بر ابدان که قلوب با آنها ،حکومت بر قلوب یک حکومت شیرین است «

  .)179: 14صحیفه نور، ج (»نباشد

  

  زدگی مسئولین  نشینی و رفاه  کاخ.3

زدگی و  طح زندگی بین مسئولین نظام اسالمی و توده مردم، رفاه         شکاف طبقاتی و فاصله س    

 زیرا این شکاف بـه      ،امنیتی است   واجد کارکرد ضد   ،)ره(گرایی آنان از منظر امام خمینی      تجمل

اسـتفاده از قـدرت سیاسـی بـراي جلـب ثـروت مـادي،         خواري، سوء شائبه امتیازطلبی و رانت   

و تـشدید شـکاف بـین حاکمیـت و          ) ع(عـصومین   ماً   مخصوص ،گرفتن از سیره صالحان    فاصله

 دامن زده و باعث فرسـایش اعتمـاد عمـومی بـه مثابـه سـرمایه مهـم                   ، در ذهنیت مردم   ها توده

اشاعه این ذهنیت در جامعه در درازمدت، موجبات دلزدگی و انفعـال مـردم          . شود اجتماعی می 

وانه مردمی، امنیت آن را در سازي حاکمیت از پشت در قبال حاکمیت را فراهم نموده و با محروم    
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 با تأسـی از  ،)ره(به همین دلیل است که امام خمینی. کند پذیر می  آسیب،برابر هر گونه تهدیدي  

را بـه   ) 839: 1375مبـشري،   ( مسئولین نظام اسالمی   ،به والیان اسالمی  ) ع(توصیه امیرالمؤمنین   

  :عوت نمودند و گفتندنشینی د وار کوخ گریزي و تداوم زندگی توده زیستی، تجمل ساده

بودن  بترسید که اگر خداي نخواسته یک وقت این قضیه پیش آمد و شما از مردمی  «

وزیر،  بیرون رفتید و یک وضع دیگري پیدا کردید و خیال کردید حاالیی که من نخست

 بینیـد،  رئیس جمهور، وزیر کذا هستم باید چه وچه باشم، آن وقت بدانید که آسیب می        

  .)265: 16صحیفه نور، ج (»کنند به شما طمع می ها  خارجیآن وقت است که

 خداي نخواسته و از این خـوي  ،نشینی پیدا کنند آن روزي که مجلسیان خوي کاخ    «

نشینی بیرون برونـد آن روز اسـت کـه مـا بـراي ایـن کـشور بایـد فاتحـه             ارزنده کوخ 

  .)376: 17صحیفه نور، ج (»بخوانیم

  

  انتخاباتدر  کاهش حضور مردم تفاوتی سیاسی، انفعال و  بی.4

ایندهاي سیاسی، ضـامن امنیـت ملـی و         ري مردم در ف   ها مشارکت آگاهانه و همیشگی توده    

گذاري، سیاست و برنامه که منجر به انفعـال   ونه هدف گرود و هر   عامل پایداري آن به شمار می     

 پس از ،)ره( نظر امامبه. آید  اقدامی تهدیدزا به نظر می، شودها اعتمادي توده  سیاسی، یأس و بی   

آنـان از دو سـو بـا امنیـت ربـط        . نـد ا ترین رکن امنیت ملی مـردم      گرایی حکومت، اصلی   اسالم

 از یک سو، مرجع اصلی امنیت شناخته شده و هر سیاستی باید بر تأمین مـصلحت و                   .یابند می

روند و بدون رضایت آنان استوار گردد و از سوي دیگر، ابزار و عامل تأمین امنیت به شمار می 

اهمیت کـارکرد   .  از ایمنی پایدار برخوردار نیستند     ها  حتی قدرتمندترین حکومت   ،حضور مردم 

 مشارکت مردم ،)ره(شود که در تحلیل امام خمینی  زمانی آشکار می،سازي مشارکت مردم امنیت

 ،متقـابالً شـود و   نشانگاه مقبولیت نظام دینی و حمایت آنان از قرائت انقالبی اسالم ارزیابی می       

. عدم مشارکت سیاسی به معناي رویگردانی و نارضایتی از اسالم، انقالب و نظام خواهـد بـود                

  :ایشان در همین رابطه بیان داشتند
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 نرونـد کنـار،   .مردم هم خودشان مکلفند به اینکه هم شـرکت کننـد در انتخابـات           «

اسـالم  تکلیف است حفظ اسالم است رفتن کنار خالف تکلیف است، خالف مـصالح          

  .)286: 18صحیفه نور، ج (»است

ي تبلیغـاتی خـارج و      هـا   بـوق  ، کمتر بـشود    ...چنانچه سطح رأیتان از زمان سابق     «

ي فراري به خارج خواهند گفت که ایران از اسالم رو برگردانـده و از   ها خورده شکست

جمهوري اسالمی روبرگردانده است و این تبلیغ در همه جا خواهد شد و ایـن ممکـن     

  .)261: 15صحیفه نور، ج (»ي جمهوري را سست کندها  در دنیا پایهاست

ما اگر نظارت نکنیم؛ یعنی ملت اگر نظارت نکند در امور دولت و مجلس و همـه       «

چیز اگر کنار بروند، بسپارند دست اینها و بروند مـشغول کارهایـشان بـشوند، ممکـن                

  .)17: 15صحیفه نور، ج (»است یک وقت به تباهی بکشد

  

   دوگانگی گفتار و کردار مسئولین.5

انگاري حاکمیت با مردم و کـاهش     سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی منبعث از آن، یکسان        

ایـن  .  نقش بـسزایی در تحـصیل امنیـت ملـی دارد    ،فاصله اجتماعی و شکاف سیاسی بین آنان   

انطبـاق گفتـار و    باورمنـدي بـه   ، ریشه در عوامل متعدد دارد که از جمله مهمترین آنها        ،سرمایه

 تطابق قول و فعل نخبگان سیاسی و همنوایی و مـردم وارگـی        ها اگر توده . سترفتار حاکمان ا  

آنان را با عمق وجود خویش باور نمایند و نخبگـان را از خـود و در خـدمت منـافع خـویش                

اامنی، آورند که درخطیرترین شرایط ن     بپندارند، سرمایه تسخیرناپذیر امنیتی براي نظام فراهم می       

 ،پنداري گفتـار و کـردار مـسئولین نظـام      اما دوگانه،بیشترین ضریب امنیت را مهیا خواهد نمود   

از .  و سپر امنیتی نظام خواهـد شـد     ها ترشدن الیه  موجب ضعف و زوال اعتماد عمومی و رقیق       

 تناقض قول و فعل مسئولین نظام را مضر به حال کشور و عامل ناامنی ساخت            ) ره( امام ،رو این

  :قدرت قلمداد نموده و گفتند

 لکن وقتی ،ما هر چه فریاد بزنیم که ما اسالمی هستیم و جمهوري اسالمی هستیم         «

: 13صـحیفه نـور،ج  (»ببینید ما را که در عمل ـ غیر او هستیم از ما دیگر باور نمی کنند 

488(.  
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  ي دولتیها  و سازمانها  تضعیف ارگان.6

کند که امنیـت نظـام مرهـون کـارکرد       داللت می  ،ومتبه اجزاي حک  ) ره(نگاه ارگانیک امام  

هـاي مختلـف از یکـدیگر و     مناسب و بهنگام اجزاي آن از یک سـو و حمایـت کامـل بخـش       

کاري و عـدم اهتمـام بـه منطـق          ناکارآمدي، موازي ،  متقابالً. عیار مردم از آنهاست    پشتیبانی تمام 

شـده،   دسـتیابی بـه اهـداف تعیـین      تقسیم کار، موجب هرزرفتن انـرژي نظـام، بازمانـدن آن از             

 بارهـا مخـاطرات     ،)ره( امـام  ،رو از ایـن  . شـود  یابی آن می   امنیت ناکارآمدي و اختالل در فرایند    

  :یی را گوشزد نمودندها زداي چنین رفتارها و سیاست امنیت

 هـر  ،شما باید توجه داشته باشید که هـر قـشري از یـک کـشور تـضعیف بـشود                 «

 هر ارگـانی کـه در ایـن        ، تضعیف بشود  ، کاري است  شخصی که در یک کشور مسئول     

این تضعیف تضعیف همـه هـست و ایـن    . کشور مشغول خدمت هست تضعیف بشود    

  .)51: 14صحیفه نور، ج (»انتحار است

  

    اجتناب از انحصارگرایی صنفی در مسایل سیاسی.7

 عامـل  ،سـو  از یـک  . مردم از جایگاه ممتازي برخوردارنـد  ،)ره(در رویکرد امنیت ملی امام    

 مرجع امنیت ملی که باید هم نظام مـصروف    ،بنیادین تأمین امنیت ملی هستند و از سوي دیگر        

تحقق مطالبات، تـأمین رضـایتمندي و تمهیـد مـشارکت گـسترده آنـان در مـسایل سیاسـی و               

سـاختن   منـزوي و اش به حاشیه رانی مـردم    هرگونه سیاستی که نتیجه   ،بنابراین. اجتماعی بشود 

مبناي تمایزات سنی، صنفی، قومی، نـژادي، طبقـاتی، جنـسیتی و غیـره و یـا ناشـی از         آنان بر   

اعتقاد بـه عـدم اهلیـت آنـان بـراي        وها انگاري توده  ا عوام یستی  یرهیافتی اریستوکراتیک و الیت   

ورزي را حق انحصاري طیف خاصـی از      سیاستباشد و   مشارکت در امور سیاسی و اجتماعی       

صنف و قشر خاصی مثل روحانیت قلمداد نماید، اقدامی بر ضد امنیت  برگزیدگان و رهبران و     

با نفی انحـصارگرایی صـنفی در مـسایل سیاسـی کـه          ) ره( امام ،رو از این . شود ملی ارزیابی می  

  : فرمود،داند مشارکت در آن را حق ویژه و انحصاري روحانیت می

ضـرر بـه مـا    آن وقت شیطنت این بود که سیاست از مذهب خارج است و بسیار        «

. این مطلب شکست خـورده . زدند و ما بسیار ضرر خوردیم و آنها هم بسیار نفع بردند       
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 یعنی در امور سیاسی در ایـران پانـصد   ،گویند که سیاست حق مجتهدین است    حاال می 

یعنی مردم بروند سراغ کارشان هیچ کار . باقیشان بروند سراغ کارشان . نفر دخالت کنند  

این از آن . اشته باشند و چند نفر پیرمرد و مال بیایند دخالت بکنندبه مسائل اجتماعی ند

  .)368: 18صحیفه نور، ج (»توطئه سابق بدتر است براي ایران

  

   با رأي خواص و نخبگان ها تفاوت بین رأي توده. 8

 عامل مقوم امنیت ملی و ،پذیري پویا و بابصیرت مردم در امور سیاسی و اجتماعی مشارکت

 در  ،)ره( و امـام   اسـت  موجب تهدید امنیـت ملـی        ،پذیري، انفعال و انزواگزینی آنان    نا مشارکت

آمیـز   ي ناشی از یأس و انفعـال مـردم و اهـداف توطئـه      ها  بارها خسارت  ،سپهر اندیشه خویش  

از . کردن مردم را مورد توجه قرار دادنـد  شگردهاي بیگانگان و عوامل داخلی آنان براي مأیوس       

 بـا   هـا   تبلیغ ایده تبعـیض و نـابرابري آراي تـوده          ، به این هدف نامیمون    ي نیل ها جمله تاکتیک 

اي روزآمـد اسـت کـه در تـداوم توطئـه         توطئـه  ،)ره(نخبگان و خواص است که طبق نظر امام       

انحرافی گذشته مبنی بر ترغیب عدم مداخله روحانیون و نخبگان فکري و دینی در سیاست، در 

 و هـا  بندي شهروندان و تمایزبخـشی بـین آراي تـوده       جهصدد القاي انحراف جدید مبنی بر در      

 مـردم و انفعـال آنـان    ي دلسرد، نتیجه این انحراف،)ره(از دیدگاه امام  . خواص و نخبگان است   

  :ایشان در این خصوص بیان داشتند. است که همانا تهدید امنیت ملی است

ر هستند در  افراد ملت یک جو  همه،هیچ کس در انتخابات بر دیگري مقدم نیست      «

دهد با آن کسی کـه در رأس   یعنی همان آدمی که یک کار کوچکی انجام می       . انتخابات

 این یـک رأي دارد آن هـم   . در باب انتخابات هیچ با هم فرقی ندارند       ،همه امور هست  

  .)380: 18صحیفه نور، ج (»یک رأي دارد

 

   ثباتی سیاسی و اختالفات داخلی بی. 9

شدن ثبات و آرامش سیاسـی در    ثبیت نظام، همگی مرهون نهادینه    رمز تأمین امنیت ملی و ت     

آمیز بـین گروههـا و    داخل است تا نظام سیاسی بتواند در پرتو ثبات و زیست سیاسی مسالمت         

ي سیاسی متفاوت، اهدافش را تعقیب نموده و از اتالف بیهوده توان ملی اجتناب کند              ها نگرش
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اهـدافش را   گـرا،  وفـاق  ماعی و در محیطی ایمـن و و در پرتو وفاق و همزیستی سیاسی و اجت  

بهـره    نظام بی، رضایت شهروندان را تحصیل کند و برعکس،تعقیب و بسط داده و بدین وسیله     

گرایانه و مشحون از ناهمسازي و تفرقه داخلی، بستر مساعدي براي            مند و انسجام   از ثبات نظام  

  .آورد زدا فراهم می رویش و رشد عوامل امنیت

بایـد بـه سـوي    ) ره( بدین معنی نیست که نظام سیاسی موفق از منظر امـام  ، این گزاره  ،هالبت

ها و حذف هرگونه اختالف نظر حرکت نماید، بلکه بدین مفهوم است که            سازي دیدگاه  یکسان

ضمن پذیرش تفاوت آرا و اختالف دیدگاهها که امري طبیعی و حتی براي پویایی و شکوفایی   

ت، از تبدیل تفاوت به تعارض و اختالف سلیقه به تفاوت عقیـده کـه   نظام سیاسی ضروري اس 

ثباتی و اختالفـات داخلـی    نظر به تهدیدآفرینی بی   . مایه منازعه داخلی خواهد شد، پرهیز گردد      

  :بیان داشتند) ره(است که امام

افکنی   تفرقه... ي اسالمی مشغولها آمریکا و شوروي براي تضعیف اسالم و دولت «

خورده و برافروختن جنگ بین    شنجات داخلی به دست عمال مزدور یا فریب       و ایجاد ت  

  .)146: 18صحیفه نور، ج (»ي استعماري هستندها کشورها و دیگر شیوه

بـه  . ي متعدد با اینکه حسن نیـت دارنـد  ها مطمئن باشید که این اختالف بین گروه   «

رتاسـر کـشور   جایی می رسد که یک وقت خداي نخواسته بین دو گـروه متعهـد در س    

مخالفت بیفتد و یک وقت منتهی بشود بـه جنـگ مـسلحانه و دشـمنان شـما از خـدا                    

  .)368: 15صحیفه نور، ج (»خواهند که بین شما یک همچون چیزهایی واقع بشود می

ــر ســطحی  ــاي سیاســی در ه ــشقاق نیروه ــارکرد ضــدامنیتی دارد،مخاصــمه و ان ــا ، ک  ام

اري و مدیران ارشد و سـران نظـام از راه تـسري       ورزي و ناهمزیستی بین نخبگان ابز      خصومت

 آثـار سـلبی   ،بنـدي نیروهـاي سیاسـی     و صـف ها ي مردم و تشدید شکاف    ها اختالفات به توده  

) ره(رو امـام خمینـی   از ایـن  . گذارد مضاعفی برخالف مصالح و امنیت ملی از خود به جاي می          

  : گوشزد نموده و گفتندبارها پیامدهاي سوء امنیتی اختالف و شکاف بین سران نظام را

و اگـر  . کنم که اگر سران باهم خوب باشند این کشور صـدمه نمـی بینـد    من باز تأکید می   «

  .)38: 18صحیفه نور، ج (»اي این کشور ببیند از اختالف سران است صدمه
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این طور باشد که منعکس بشود ما یک ملتی هستیم که در عین حالی که مبتال بـه             «

ن به جان هم ریختیم و خودمان مشغولیم به اینکه با هم اختالف  خودما،دشمنان هستیم

خواهند در   این همان است که آنها از خدا می،داشته باشیم همه دامن بزنیم به اختالفات

توانند خودشـان را   خودشان نمی. دنیا منعکس بشود یک ملتی هستند که قیم الزم دارند   

این را مشروع کند در خارج و بعد بـه  . داره کندباید یک قیمی بیاید آنها را ا. اداره کنند 

گویند ما دیدیم که این مملکـت دارد از بـین          می  ...واسطه مشروعیت این، وارد بشوند    

دوســتی و بــراي خیرخــواهی آمــدیم اینجــا کــه اینهــا را اداره    بــراي انــسان،رود مــی

  .)175: 14صحیفه نور، ج (»بکنیم

 از بین هم بیرون برود این بـه او  ها ین دستآن روزي ما از بین خواهیم رفت که ا       «

صحیفه نـور، ج  (»بد بگوید او به او بد بگوید او اشکال به او کند، او اشکال به او بکند         

17 :382(.  

  

  گیري، ضعف و تضعیف روحانیت  کناره.10

 یک سو، تضعیف نهادهاي حکومتی واجـد پیامـدهاي ضـد         از،  )ره(اگر چه در اندیشه امام    

نیز جـایی نـدارد، امـا از    ) ره(گرایی در مدار باورهاي امام    از سوي دیگر، صنف    امنیتی است و  

نظر توجه راهبردي به گروههاي مرجع و نقش ممتاز آنها در راهبري  جامعه، نهاد روحانیت در  

ن  نهاد به عنوان مهمترین گروه مرجع کـه در         ی ا ،از نظر ایشان  . گیرد میمرکز توجه ایشان قرار     

 بایـد از گزنـد   ،بدیلی داشـته  سازماندهی و بسیج مردم و رهبري انقالب نقش بی بخشی،   آگاهی

 زیرا ضعف یا تضعیف نهاد روحانیت که عالوه بر نقش رهبري انقالب، ،تضعیف مصونیت یابد

 تهدیدات جدي را همزمان متوجه کیان نظام و   ،نمایندگی تبیین مسائل دینی را نیز برعهده دارد       

  . کند هستی دین می

 ناشـی   ،تداوم منزلت و اعتبار روحانیت    و  مبنی بر حفظ مرجعیت     ) ره( تذکر امام    ،تردید بی

 به منزله کانون رویش و ،دلیل جایگاه روحانیته   بلکه ب  ،از تعلق صنفی و وحدت شأنی نیست      

 ضمن اینکه نـسبت بـه       ،)ره(امام. ي نظام صادر شده است    ها خیزش انقالب و راهبري سیاست    

پـیش از هـر    دهد و بیش و می قدرت، کارآمدي و رکود روحانیت هشدار    مخاطرات دنیازدگی، 
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 و  هـا  خوانـد، امـا از توطئـه       می خود روحانیت را به پویایی فکري و سالمت اخالقی فرا          ،کسی

ي متخاصم و عناصر ضد انقالب براي حذف و تضعیف روحانیت نیز          ها ي دولت ها ریزي برنامه

  :غفلت ننموده و بیان داشتند

توانند اینها کارهایـشان   م تضعیف نشود، روحانیت تضعیف نشود، از بین نرود، نمی       تا اسال «

صحیفه نـور، ج  (»را بکنند و لهذا از اولی که رضاخان آمد به سرکار تا آخر در صدد این بودند                 

16 :122(.  

یی در کار اسـت کـه روحـانیین را در چـشم      ها تمام قشرهاي ملت توجه بکنند که جریان      «

دیگري جلوه بدهند و مردم را از روحانیت جدا کنند و دانشگاه را از روحانیون            مردم یک نحو    

  .)187: 14صحیفه نور، ج (»جدا کنند و مقاصد خودشان را انجام بدهند

روحانیت و خطبا در صـحنه نباشـیم و    چنانچه همه ما، همه شماها، همه ملت و خصوصاً«

د که با عدم حضور شما به سر انقـالب آن  گذرد مطمئن باشی  در قضایایی که می    ،حاضر نباشیم 

  .)329: 15صحیفه نور، ج (»خواهد آمد ولو حاال در درازمدت هم باشد که بر سر مشروطه آمد

  

  رساندن به انقالب با استفاده از نیروهاي داخلی  آسیب. 11

ت  همانطور که اولویت و اولیت نقش مردم در تأمین امنی       ،)ره(در اندیشه امنیتی امام خمینی    

ملی و مرجعیت آن انکارناپذیر بوده و آرامش و یکپارچگی سیاسی در کلیـه سـطوح، کـارکرد           

سازي دارد، اولویت این مرجع در تضعیف و شکنندگی بنیادهاي امنیـت ملـی نظـام نیـز            امنیت

تـرین تهدیـد امنیـت ملـی نظـام        تنها و جدي ،)ره(غیرقابل انکار است و اساساً از دیدگاه امام         

 فاقد خاستگاه صرفاٌ خارجی و ناشی از تهاجم و تجـاوز نظـامی یـا اعمـال      ،میجمهوري اسال 

   .فشارهاي دیپلماتیک و سیاسی یا تحریم، مجازات و ایجاد تنگناهاي  اقتصادي است

اندیشی، بدفهمی یـا    خاستگاه اصلی تهدیدات امنیت ملی داخلی بوده و از کج   از این منظر،  

بـه عبـارت   . گیـرد  ختالف و تفرقه بین آنها سرچـشمه مـی    کرداري مردم و نخبگان و ا      نادرست

ثبـاتی   دیگر، اگر تهدیدات خارجی بر بستر محیط مساعد داخلی استقرار نیابـد و از سـوي بـی     

سیاسی، ناکارآمدي دولتمردان و تشتت بین نیروهاي داخلی پشتیبانی نگردد، هیچگـاه توانـایی              

حیط داخلی برخوردار از وفاق عمومی، انسجام      م الًسازي جامعه را نخواهد داشت و متقاب       ناامن
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ترین تهدیدات  ملی و کارآمدي و مشروعیت، توانایی تهدیدزدایی از سپهر جامعه در برابر جدي

) ره( کـه امـام خمینـی     بنا به چنین اهمیتی است    . نسبت به منافع حیاتی کشور را خواهد داشت       

  :بیان کردند

توطئه آمریکا  .تواند بکند  و نه حصر اقتصادي می   کند در ایران   آمریکا نه دخالت نظامی می    «

. این است که در داخل خود کشور ما کاري بکند که ما نتوانیم این راهـی را کـه رفتـیم بـرویم       

ــا      ــان آنه ــستند و از کارکن ــشور ه ــل ک ــه در داخ ــی ک ــه دســت اشخاص ــی و ب ــه داخل توطئ

  .)75: 12صحیفه نور، ج (»هستند

از داخــل . بی نبینیــد ـ از خــارج نبایــد ترســید  از خــارج نترســید تــا داخــل یــک آســی«

  .)95: 12صحیفه نور، ج (»بترسید

  

  گریزي قانون. 12

امنیت ملی به عنوان متغیر تابع، محصول عوامل عدیده از جمله استحکام ساختار، عقالنیت      

 ،باشد و در این میـان  بینانه می ي امنیتی واقعها رفتار و روزآمدي و کارآمدي هنجارها و سیاست     

چون هنجارها با تعیین وظـایف،  . نقش هنجارها در تأمین امنیت ملی حائز اهمیت زیادي است     

 کـنش گـران سیاسـی ـ اجتمـاعی در آفـرینش       ،تنظیم روابط و ترسیم الگوهاي رفتاري بایسته

بـر  . کند  نقش به سزایی ایفا می   ،محیطی باثبات و منضبط نقش و تحصیل و تقویت امنیت ملی          

 نظـم و نـسق   یانـضباطی اجتمـاعی، از هـم گـسیختگ       ي به نابسامانی و بـی     گریز  قانون ،عکس

نظر به اهمیت هنجارمنـدي و   . انجامد می نااستواري داخلی    ،عمومی، بروز اختالف و در نهایت     

ستیزي در تهدید امنیت ملی اسـت کـه         گریزي و قانون    آثار مخرب قانون   ،گرایی و متقابالً   قانون

  :گفتند) ره(امام

اگر همه روي مرز قانون عمل بکنید اخـتالف دیگـر           . وي مرز قانون عمل بکنید    تان ر  همه«

  .)378: 14صحیفه نور، ج (»آید پیش نمی
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  ها بینی به ابرقدرت خوش. 13

ي بـارز آن اسـت، مـستلزم    ها از شناسه 1زیست موفق و عزتمند در جهانی که عدم اطمینان      

ـ           ي هـا  و اعمـال سیاسـت   دوین راهبردهـا فهم قواعد بازي حاکم بر روابط و سیاست جهانی، ت

چنـین  . عقالنی امنیت ملی و رفتار هوشمندانه امنیتی در فضاي نامطمئن و سیال جهـانی اسـت   

 ضامن تحقق امنیت ملی است و نافهمی یا ، در مقام مدیریت امنیت ملی کشور     ،درك و رفتاري  

 و مواضع ها  به سیاستبینی نسیت المللی یا خوش فهمی قواعد و منطق بازي در سیاست بین کج

خوردگی  ي اعمالی، خطر فریب   ها ز بین مواضع اعالمی و مقاصد و سیاست       یاعالمی و عدم تمی   

 جـدي متوجـه امنیـت ملـی       يهـا   خسارت ،در رفتارهاي امنیتی را در پی داشته و از این زاویه          

فتـاري  نگري و غفلت از فهـم پـارادایم فکـري و ر           دوري از واقع   ،رو از این . کشور خواهد شد  

بینی مفرط نسبت به مقاصد و مواضـع          اتکا و خوش   ،المللی، و بر عکس    حاکم بر مناسبات بین   

) ره(، به منزله یکی از تهدیدات سیاسی امنیت ملی مورد توجه حضرت امام ها اعالمی ابرقدرت

  :ن نکته بیان داشتندیایشان با اشاره بد. قرار گرفته است

 با خود بگذارند، مگر اینکـه     ها دشمن و فریب ابرقدرت   ي مسلمان باید اصل را بر       ها ملت«

  .)8: 21صحیفه نور، ج (»خالف عینی و عملی آن را مشاهده و لمس و باور نمایند

  

  دولت آمریکا. 14

طور توأمان در تقویت و تـضعیف امنیـت         ه   ب ،گران محیط داخلی و خارجی     عوامل و کنش  

مراتـب   تـر بـوده و در سلـسله       یگر وسـیع  ملی اثرگذارند و هرچه حوزه اطالق قدرت ملی بـاز         

ساختار قدرت جهانی از جایگاه هژمونیک و فرادستی برخوردار باشد، اثرات ایجـابی و سـلبی     

ایاالت متحده آمریکا در نـسبت بـا   . آن بر امنیت ملی سایر واحدهاي سیاسی بیشتر خواهد بود 

 این گزاره هیچگاه به معنـی     ،البته . در چند جهت از چنین نقشی برخوردار بوده و هست          ،ایران

طلبی جهانی این کشور نیست، بلکه اشـاره         گرایی، زورمداري و هیمنه    گذاشتن بر یکجانبه   صحه

تراشی در قبال ایران در پهنه جهـانی اسـت کـه بـه رویـارویی                 ي خصمانه و مانع   ها به سیاست 

  .  استانجامیده و منافع دو کشور پس از پیروزي انقالب اسالمی ها سیاست

                                                                                                                                  
1. uncertainty 
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 بـا بـر هـم زدن    ، از جهت استراتژیک و ژئوپولتیک   ،ایران از مقطع پیروزي انقالب اسالمی     

 منــافع آن را در معــرض مخــاطره قــرار داده و از جهــت ،مریکــاآاي  الگــوي مطلــوب منطقــه

ایدئولوژیک نیز در برابر حاکمیت بالمنازع ایدئولوژي لیبرالیسم سیاسی و کاپیتالیسم اقتـصادي،   

ي انقالبی به جهان اسـالم و  ها دئولوژي رقیب یعنی اسالم سیاسی و صدور آموزه    منادي ارائه ای  

ساله بر ایران،  بخشیدن به حضور و همینه چندین  استضعاف شده و از جهت سیاسی نیز با پایان        

بدیهی است با توجه بـه پیامـدهاي        . گرا شد  ساالر و دین   نویدبخش الگوي دولتی مستقل، مردم    

ي ایـدئولوژیک و الگوهـاي رفتـاري ایـران،     هـا  راتژیک و امنیتی و سویه   سیاسی، اقتصادي، است  

 و تـضعیف ایـران   یي خود و متحدینش براي ناکام ها ایاالت متحده تالش کرد از تمام ظرفیت      

ـ         فوري ترین، استفاده نموده و خصمانه     یترین و شدیدترین ضریب تهدید امنیتی از محیط بیرون

گران خارجی تهدیدزا براي امنیت ملی ایران   در میان کنش،لیلبه همین د. را متوجه ایران نماید  

ي هـا  نماید کـه بـا اتخـاذ روش    بدیل می مریکا طراز اول و بیآ نقش ،)ره(در اندیشه امنیتی امام  

افـزاري سیاسـی، اقتـصادي، نظـامی، فرهنگـی و اجتمـاعی و بـا               افزاري و نرم   گوناگون سخت 

خداد انقالب اسالمی و استقرار نظام جمهـوري اسـالمی          از بدو ر   ،ها گیري از تمام ظرفیت    بهره

بدیهی است که ایـن نقـش     . ي خود بوده است   ها ایران، در صدد تحقق منافع و تعقیب سیاست       

سـوز ایـن    را وادارد تا رفتارهاي امنیت) ره(جویانه دائمی از سوي ایاالت متحده، امام   خصومت

  :بیان داشتند) ره( امام ،ا اشاره به این واقعیتب. کشور را در متن اندیشه امنیتی خود قرار دهد

دولت آمریکا به عنوان قدرتمندترین کشورهاي جهان براي بیشتر بلعیـدن ذخـایر             «

 آمریکا دشـمن شـماره   .کند مادي کشورهاي تحت سلطه از هیچ کوششی فروگذار نمی  

  .)21: 13صحیفه نور، ج (»یک مردم محروم و مستضعف جهان است

کردند و اکنون کـه ملـت ایـن       نوان مأموران سفارت فعالیت می    جاسوسان تحت ع  «

  .)34: 12صحیفه نور،ج(»شناسد آمریکا را دشمن شماره یک خود می،حقیقت را دریافته
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  المللی  و مجامع بینها سازمان. 15

 از طریق یالملل  تأمین امنیت و صلح بین،المللی  و مجامع بینها فلسفه اصلی تشکیل سازمان

بوم بـشري، تحقـق منـافع مـشترك      ، مدیریت جمعی مشکالت زیستها سطح همکاري ارتقاي  

 هـا   اما چنانچه این سازمان،باشد ي مورد تجاوز میها اعضا و دفاع از حقوق شهروندان و دولت      

نفـوذ را پیـدا    ي ذيها  قدرت2 و جانبدارانه سیاسی، ویژگی ابزارشدگی 1با برخوردهاي گزینشی  

نیـز پـس از   ) ره(امـام خمینـی  . آنها مبدل خواهند شدهدید امنیت ملی  خود به سازوکار ت  ،کنند

 و تجربه حضوري رفتار ها ي اعالمی و اعمالی این سازمانها مطالعه تاریخ تصمیمات و سیاست

 بر خـصلت ابزارشـدگی و رفتـار گزینـشی آنـان صـحه              ،آنان در قبال جمهوري اسالمی ایران     

  :ت و امنیت جهانی گفتندگذاشته و ضمن نفی فایده آنها براي ثبا

ي بزرگ نه به خدمت مظلـومین و  ها المللی لفظی است در خدمت قدرت     اصالً مجامع بین  «

  .)48: 18صحیفه نور، ج (»محرومین

کـشند   دنیا امروز گرفتار جهانخواران و غارتگرانی است که کشورها را به آتش می        «

 و کشورهاي خـود     ها فع ملت کنند و نیز گرفتار وابستگان آنان است که منا         و غارت می  

نـشانده   ي دسـت  هـا   گرفتـار سـازمان    ،کننـد و همچنـین      مـی  ها را فداي منافع ابرقدرت   

محتـواي شـوراي امنیـت و عفـو       به ویژه آمریکاست که با اسـم بـی  ،ي بزرگ ها قدرت

ي بزرگ خدمت ها محتوا که به قدرت    المللی و حقوق بشر و از این قبیل مفاهیم بی          بین

نمودن مستضعفان و   حقیقت مجري احکام و مقاصد آنان و مأمور محکوم        کنند و در     می

  .)306: 17صحیفه نور، ج (»ي بزرگ جهانخوار هستندها مظلومان جهان به نفع قدرت
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  گیري نتیجه

دهد رویکرد ایشان در  مینشان ) ره(مداقه در عوامل تهدید امنیت ملی در آراي امام خمینی

 زیرا ،افزاري قرابت دارد یکرد کالسیک و سنتی بلکه با مدرن و نرممسأله امنیت ملی نه با رو

دار در محیط خارجی با وي تهدیدات را چندالیه و مرکب و از نظر خاستگاه نه فقط ریشه

  . کشد بلکه بیشتر نهفته در محیط داخلی به تصویر می،صبغه نظامی

ید امنیت ملی،آن هم از سنخ  نقش منابع داخلی تهد،)ره( در رویکرد امام،در همین راستا

 الً،گردد و متقاب می مقدم بر منابع و عوامل خارجی تهدیدات ارزیابی ،افزاري تهدیدات نرم

 آن را در برابر هرگونه صدمه و ،برخورداري نظام سیاسی از عوامل داخلی مقوم امنیت ملی

 و ها  وجود ریشه،بخشد و بر عکس میافزاري مصونیت  تهدید خارجی از جنس سخت

 از هر گونه تهدیدات خارجی براي امنیت ملی خسارتبارتر ،ي تهدیدات داخلیها زمینه

  .شود میمحسوب 

زا تلقی شده و هم  هم امنیت، و مردم  دو رکن دین،)ره(در رویکرد امنیت ملی امام خمینی

نده کن بخش یا تضعیف  نقش عوامل قوام،شوند و ضمن اینکهترین آماج تهدید ارزیابی میاصلی

گیرد، مردم از سهمی کلیدي امنیت ملی در نسبتشان با دین مورد سنجش و داوري قرار می

گرفتن نظام سیاسی، کارگزاران و مردم با اسالم و عدم حضور   زیرا هرگونه فاصله،برخوردارند

کردن آنان و تشتت و  نشین آگاهانه مردم در عرصه تعیین سرنوشت، یأس، انفعال و حاشیه

  .هستند مهمترین تهدید امنیت ملی ،ن آناناختالف بی
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