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چکیده

امنیت به معنای تأمین آرامش و طمأنینه لازم توسط حاکمیت یک کشور برای شهروندان قلمررو ورویش
میباشد که ابعاد مختلفی دارد .تهدید ،نتیجه نبود امنیت است و هر عاملی که بتواند باعث بروز حادثرهای
وطرناک شود ،تهدید امنیتی محسوب میشود .تهدیدهای امنیت ملی به تهدیدهای سخت ،نیمه سخت و
نرم تقسیمشده است .طبقهبندی تهدیدها ،بیشتر در تبیین راهبرد جنر

نررم بررب در مقابلره برا ن رام

جمهوری اسلامی بر اساس ضرورتهای کشور ساوتهشرده اسرت .بیشرتر کارشناسران ن رامی ،امنیتری و
فرهنگی دهه اول انقلاب اسلامی را دهه تهدیدهای امنیتی (نیمه سخت) و ن امی (سرخت) و آبراز دهره
سوم را همزمان با دهه شکلگیری تهدیدهای فرهنگی  -اجتماعی (تهدیدهای نرم) معرفی میکنند.
در چالشهای امنیتی – ن امی ،تهدیدهای امنیت ملی سخت به این معنا که بروورد فیزیکی از بیرون برا
ن ام سیاسی صورت گیرد کره با حمله ن امی ،بمبگذاری و گروگانگیری محقق میشود .دولت اسلامی
راهکاری که برای این نوع تهدید ارائه میدهد ،تشکیل همکاری پویا و پایدار بینالمللی در راستای مقابله
با تروریسم جهانی است .دومین چالش امنیتی ،ترهدید نرم است که با ایجاد تغییرات در ن ام ارزشهرای
اجتماعی ،روحیه ملی و حتی گاهی هویت ملی بهمن ور تغییر در ساوتار سیاسی صورت میگیررد .تهدیرد
نرم مستقیماً مرتوجه سراوتار سیاسی نیست ،ولی تغییراتی را در نر ام ارزشهای اجررتماعی و روحیره و
منش ملی ایجاد میکند .وظیفه دولت اسلامی برای مقابلرهی برا ایرن نروع چرالش ،راهکرار مقاومرت در
عرصههای ن امی ،اقتصادی ،اجتماعی -فرهنگی ،فناوری ،دیپلماسی و همچنین مقابلهبرهمثل و تشرکیل
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نهاد موازی برای جلوگیری از این نوع تهدید است .در اصل مقابلهبرهمثل در دولرت اسرلامی بایرد مروارد
مصلحت عمومی ،عزت ،استقلال دولت اسلامی و همچنین آمادگی و قدرت دفاعی را مدن ر قرار داد.
واژههای کلیدی :تهدیدات سخت ،تهدیدات نرم ،تروریسم ،مقاومت ،دولت اسلامی ،مقابلهبهمثل.
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مقدمه

در این نوشتار؛ تهدیدات به اعتبار روش و اعمال پیامد تهدیرد ،بررسری وواهرد شرد.
تهدیدات در دو نوع سخت و نرم ،تبیین شده است .نگارنرده تلراش نمروده ترا ویژگیهرا،
هدفها ،ابزار ،روش و پیامد این دو نوع تهدید و تهدیدهای سخت از قبیل حمله ن رامی،
بمبگذاری و گروگانگیری و در تهدیدات نرم به تصویب قطعنامه اشاره نماید.
مقام مع م رهبری درباره امنیت مردم در دولت اسلامی و نیاز اعمال قدرت از طررف
حکومت میفرمایند:
«امنیت موضوع مهمی است و نقش آن در زندگی اجتماعی ،نقش بسیار بالاایی
است .آحاد ملت برای اینکه بتوانند در محیط کسبوکار و فعالیت اجتمااعی و
زندگی خصوصی ،کار صحیح خود را انجام دهند و حتی به عبادت خادا بااد
آرام و خاطرجمع مشغو باشند ،محتاج امنیتاند .برای تأمین این نیاز عماومی،
لازم است که از طرف حاکمیت ،اعما قدرت شود .حکومت اسلامی که مظهار
قدرت الهی و قدرت مردم در جامعه است ،باید بااقتدار ،این خواساته عماومی
انسانها را تأمین کند .چون کسانی که امنیت مردم را مختا میکنناد آدمهاای
ضعیفی نیستند بلکه قدارهبندها ،اسلحهکشها و تروریستها هستند( ».پروینای،
 ،8811ج  ،6ص )168

 )1تهدیدات امنیتی سخت

تهدید سخت ،بروورد فیزیکی از بیرون با ن ام سیاسی اسرت کره بهصورت مستقیم
ساوتار سیاسی را هدف و تحتالشعاع قرار میدهد .تهدید سرخت ،سراوتار سیاسری را از
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بیرون تحتالشعاع قرار میدهد .تعبیر مقام مع م رهبری در مورد تهدیردات سرخت ایرن
است:
«در جنگ سخت ،جسمها به خاک و خون کشیده میشود ،ولی روحهاا پارواز
میکنند و میروند به بهشت؛ امّا در جنگ نرم ،اگار خاداینکرده دشامن للباه
بکند ،جسمها پروار میشوند و سالم میمانند ،ولی روحهاا مایروناد باه قعار
جهنم؛ فرقش این است؛ لذا این خیلی خطرناکتر است( ».بیاناات مقاام معظام
رهبری در دیدار با بسیجیان )19/1/8

به تهدیدات ناشی از به کار رفتن سلاح ،تهدیرد سرخت گفتره میشرود( .اسرکندری،
 ،8934ج  ،1ص  )3تهدیدات سخت بر دو نوع است:
 )8سلاحهای متعارف؛  )2سلاحهای بیرمتعارف
بهطورکلی هر سلاحی که دشمن قادر باشرد ،در جن هرای محردود از آن برهراحتی
بهرهبرداری کند ،سلاح متعارف و در بیر این صورت بیرمتعارف است( .اسکندری،8934 ،
ج  ،1ص )80
تهدیدات سخت در سلاحهای متعارف

حمله ن امی
طبیعت انسان ،صلح را بر جن

و وشونت ترجیح میدهرد ،آدمری جنر

نمیپسندد و صلح و همزیستی مسالمتآمیز با دیگران را بر جن

و نرزاع را

ترجیح میدهرد .آنچره

که بهعنوان یک تهدید واقعی و ملموس برای بقا ارزیابی میشود حمله فیزیکی یا ن امی
است .حمله ن امی این ویژگی را دارد که همه عناصر تشکیلدهنده کشور را مورد تهدیرد
قرار میدهد( .مرادیان ،8911 ،ص  )272یکی از تهدیردات علیره دولرت اسرلامی ،حملره
ن امی است .به واطر ستیز با مسلمانان و بیرون کردن آنها از شهر و دیارشان است کره
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کشورهایی علیه کشور دیگر اقدام به حمله ن امی میکنند و قبل از حمله ن امی سعی در
تضعیف آن دولت و حکومت را وواهند داشت؛ بنابراین با تحریمهای طولانی و سخت کره
گاهی به تصویب شورای امنیت میرسد ،تحتفشار قرار میدهد تا بتوانرد تروان و قردرت
سیاسی ،اقتصادی و ن امی را تضعیف کند و شرایط را برای یک حمله موفقیتآمیز فراهم
سازد .در زمان حاضر در صورت انجام چنین اقدامی نیاز به پشت سر گذاردن مواردی است
ازجمله:
تأییدیه و مجوز از شورای امنیت سازمان ملل متحد دارد.
علاوه بر محدودیتهای بینالمللی که پیش روی دیپلماسری کشرورهای مختلرف در
مقابل دولت اسلامی است .قطعاً بروی از کشورهای جهان نیز با آن مخالفت وواهند کررد.
(قاسمی ،پائیز و زمستان  ،11ش  ،80-89ص )814
حمله ن امی به دولت اسلامی با مشکلاتی روبهرو هست .ازجمله اینکه:
حمله ن امی به یک دولت بهوصوص دولت اسلامی ایرن معضرل را در پری وواهرد
داشت که آن دولت از تمام ظرفیتهای ن امی و بیرن رامی ورود بررای مقابلره اسرتفاده
وواهد کرد و در این جن

دولت کاملاً مجاز است که از تمام توانش برای حفظ استقلال و

تمامیت ارضی وود و حفظ جان و حیثیت شهروندان وود استفاده کند.
یکی دیگر از مشکلات حمله ن امی به دولت اسلامی ،افزایش حس انزجار کشورهای
منطقه و مسلمان جهان از بربیها است که بالطبع موجب مقصر دانستن برب و احسراس
همدردی با دولت اسلامی وواهد شد و درنتیجه تمام تبلیغات علیه آن دولت بیاثر وواهرد
شد .قبل از هر حملهای ،کشور متجاوز ،باید مطمئن شود که آ دولت برا کشرورهای عضرو
شورای امنیت متحد نمیشود .در بیر این صورت نتیجه تمرام تلاشهرای کشرور متجراوز
عاید این دو کشور وواهد شد و بهطور ناوواسته دولت موردتعدی را به یک کشور متحد با
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رقیبان و دشمنان آن دولت تبدیل کرده است( .قاسمی ،پائیز و زمسرتان  ،11ش ،80-89
ص )818
حمله ن امی به دولت اسلامی مانند ایران به یکی از دو روش زیر امکانپرذیر اسرت:
یک حالت آن این است که یک جنر

کوتاهمردت برا حملره هروایی بره مراکرز مهرم و

استراتژیک و تأسیسات اتمی داشته باشد که چنین نبرردی برا ایرن مشخصرات علراوه برر
مشکلات گفتهشده به دلیل ابعاد کم آن ،نتیجه موردن ر را نخواهد داشت و عوارض روانی
این حمله موجب سقوط و یا حتی تضعیف ن ام اسلامی هم نخواهد شد بلکه موجب اتحاد
و انسجام بیشتر مردم و اقتدار زیادتر ن ام اسلامی وواهد شرد .ایرران هرم ازلحراا تروان
ن امی و همتوان علمی ،فناوری و اقتصادی وود را بالا کشریده اسرت و قردرت مبرارزه و
مقابله با حمله ن امی را دارد .حالت دوم حمله ن امی برب به ایران شامل حمله هروایی و
زمینی و احتمالاً دریایی وواهد بود که ورود ایرن نروع حملره مشرکلات عدیردهای ماننرد
نامشخص بودن زمان اتمام جن  ،احتمال همراهی و همکاری شریعیان عرراب برا ایرران،
اتحاد استراتژیک و ن امی ایران با روسیه و چین ،تزلزل حجم بالرایی از اقتصراد جهرانی،
سقوط بازار بورس و سرمایه ،کاهش ارزش دلار ،اولال در جریان انرژی را به همراه وواهد
داشت .در صورت عدم دستیابی آمریکا به اهدافش در زمان معین و اطاله جنر

برولراف

منافع آمریکا و برب قطعاً مقام ابرقدرتی آمریکا در جهان تهدید وواهد شد( .قاسمی ،پائیز
و زمستان  ،11ش  ،80-89ص )812

بمبگذاری
گاهی تهدیدات سخت ،از طریق بمبگذاری صورت میگیرد ،به این صورت که فرد
تروریست بهقصد ایجاد ترس در مردم جامعه اسرلامی ،در منطقرهای وراص کره ازلحراا
جمعیت ،افراد زیادی در آن منطقه سکونت دارند ،در محل عبور افراد زیرادی از جامعرهای
که قصد تخریب روحی یا روانی داشته باشد ،اقدام به بمبگذاری میکند .این اقدام ممکن
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است بهقصد ایجاد ترس صورت بگیرد ولی عواقب دیگری را نیز ممکن است در پی داشته
باشد .بهطور مثال ترس ناشی از این اقدام ،باعث از بین رفتن حمایت افراد جامعه از دولت
حاکم بر منطقه شود یا باعث هرجومررج در جامعره میشرود .برر اسراس مراده  8مرتن 2
مرادهای که در اجلاس چررهارم (پراریس  94ر  27دسرامبر  )8398بره تصرویب رسرید،
تروریسم بهعنوان یک جرم بهشررط یرل تعریرف گردیرد« :هررکس بهقصرد ارعرراب و
هراساندن مردم از بمب ،مرین ،وسرایل آترشزا ،منفجرره ،سرلاح گررم یرا دیگرر وسرایل
تخریبکننده و مهلک ،عرلیه افرراد یا امروال استفاده کنرد  ...بررهعنوان مرررتکب جرررم
تروریسم شناوته میشود»( .زرافشان ،بهار و تابستان  ،8931ش  ،91ص )79

گروگانگیری
آزادی تن ازجملره حقروب اولیرۀ انسران اسرت کره در تمرامی ن امهرای حقروقی و
اندیشههای سیاسی موردپذیرش و احترام قرارگرفته و برررای نقر

آن ضرمانت اجرایری

کیفری شدید ،پیشبینیشده اسرت .ازجمله جرائمی که علاوه بر تعرض به آزادی جسمانی
اشخاص ،باعث صدمات شدید جسمی و روحی به آنان میشود ،گروگانگیری اسرت .این
جررم نهتنها از جنبه داولی ،بلکه از جنبۀ فراملی نیرز میتوانرد امررنیت کشرورها و حتری
جامعه جهانی را با مخاطرات جدی روبهرو سازد .گرچه از زمانهای بسیار دور ،توسرل بره
این اقدام برای دسرتیابی بره بروی اهداف نامشروع موردتوجه مرتکبران ایرن جررم قررار
داشته است ،لیکرن در عرصر حاضر با گسترش باندهای بینالمللری و تشرکیل گروههرای
تروریستی برای ارتکاب جرائم ،این اقدام بهعنوان وسیلهای مرؤثر و کارآمد در اوتیار ایرن
قبیل گروهها قرارگرفته است .گرروگانگریری مررمکن اسرت در دو سرطح ،انجرام شرود،
نخست در سرطح داورلی مانند به گروگان گرفتن افراد جهت اوا ی یا آدمربرایی پرس از
ارتکاب سرقت یا جرنایت عرلیه افراد که این اقدام ممکن است صرفاً به واطر اوذ ترأمین
از پلیس و گرریز از مهلکه باشد .دوم در سطح بینالمللی مرانند به گروگان گررفتن اتبراع
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کشورهای وارجی که معمول باانگیزه سیاسی یا برای تحتفشار گذاردن دولتها بهمن ور
آزاد سراوتن زنردانیان آنها انجام میشود .پرس گروگرانگیری اعرم از آدمربرایی اسرت.
(جعفری لنگرودی ،8971،ص )9479
 1ـ  )1راهکارهای دولت اسلامی برای مقابله با تهدیدات سخت

شورای امنیت کلیه اقدامات گروگانگیری را بهعنوان مصادیق تروریسرم بینالمللری
دانسته و آن را محکوم نموده است ،اما شررورای امررنیت بره مسرئله تروریسرم برهعنوان
تهدیدی علیه صلح و امنیت بینالمللی ،توجه جدی دارد .شورای امنیت با محور قرار دادن
مسئله تروریسم ،آن را بهعنوان «جدیترین تهدید برای صلح و امنیت بینالمللی» در قرن
بیست و یکم معرفی کرده است ،امری که تاکنون در رویه شرورای امنیرت در برورورد برا
سایر تهدیدات بیسابقه است .شورای امنیت سازمان ملل متحد در چارچوب اوتیراراتش و
بر اساس وظیفه حفظ صلح و امنیت بینالمللی ،بالباً بهصورت موردی و بعضراً بره شرکل
کلی و عام و در جایگاه قانونگذار برینالمللی به شناسایی موقعیتهای عینی تهدیدکننده
یا نق کننده صلح و امنیت بینالمللی پرداوته و ترتیباتی را برای مقابله با آن اتخا کرده
است( .زرافشان ،بهار و تابسرتان  ،8931ش  ،91صرص  )11-12اعمرال تررروریستی در
هرمه کشورها باید جرم شناوته شود .در ایرن راسرتا بایرد آیینهرای دادرسری کیفرری را
بازبینی و اصلاح کرد .باید صلاحیت سرزمینی دادگاهها حتی زمانی که حملات تروریستی به
دست بیر اتباع و وارج از موطن آنها انجامشده با سهولت بریشتری به رسرمیت شرناوته
شود .نهایتاً باید تروریستها بازداشت ،محاکمه و مجازات و در بیرر ایرن صرورت مسرترد
گردند .در تشریح تروریسم آمده است« :هرکس بهقصد ارعراب و هراساندن مردم از بمب،
مین ،وسایل آتشزا ،منفجره ،سلاح گرم یا دیگر وسایل تخریربکننرده و مهلرک ،عررلیه
افرراد یا امروال استفاده کند و یا به ایجاد یا شیوع بیماریهای مسری انسانی ،حیروانی یرا
دیگر امراض مبادرت نماید یا درصدد ایجراد و شیوع آن باشد و نیز مرتکب هرگونه تلاشی
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در جهت اولال در ودمات دولتی یا عامالمنفعه شود … برهعنوان مررتکب جررم تروریسم
شناوته میشود( ».زرافشان ،بهار و تابستان  ،8931ش  ،91ص )79-72
یکی از وظرایف نخبگران و فرهیختگران حرافظ اسرتقلال و آزادی و عرزت اسرلام و
مسلمانان ،مقابله با تروریسم است (واع ی ،تهرران ،8918 ،ص  )231در ایرن راسرتا سره
راهبرد اساسی وجود دارد که با توجه و عمل به آنها بتوانند با تروریسم مقابله کنند.
تلاش و همکاری بینالمللی و منطقهای در این راستا که گروههای ناراضی به سرمت
تروریسم حرکت نکنند .کشورهای اسلامی بهعنوان یک برازیگر مهرم در منطقره ،نیازمنرد
همکاری در ایجاد هنجارها ،حقوب بشر و ارتباطات اسرت .کشرورهای اسرلامی برا اعتقراد
بااینکه سازمان ملل متحد نقش کلیدی در قوانین ضد تروریستی دارد باید همکاری وود را
با ارائه طرح و ن ر با ایرن سرازمان گسرترش دهنرد و برا اسرتفاده ازن رر صراحبن ران،
حقوقدانان و دانشگاهیان نقش مهمی را در بررسی موقعیت فعلی قراردادهرای بینالمللری
داشته باشند( .عبدالله ،8910 ،ج  ،9ص )271
قطع رابطه با گروهها و اشخاصی که از تروریسم بهعنوان ابزاری برای نیل به اهداف
وود استفاده کنند .وزارت امور وارجه کشورهای اسلامی در اعلانات عمومی وود در سرطح
بینالمللی ،پیام روشن و اصولی کشورها را مبنی بر تقبیح و عدم پذیرش و مقبولیت اعمال
تروریستی را منعکس کند که این رسالت بزرگ برر عهرده وزیرران امرور وارجره برهویژه
سخنگوی آن است .تشکیل همکاری پویا و پایدار بینالمللی در راستای مقابله با تروریسم؛
باید کشورهای اسلامی بر نقش سازمان ملل متحد برهویژه کمیتره ضرد تروریسرتی آن از
طرف دولتهای اسلامی تأکید نمایند .این کمیته نقش اساسی و مهمی در تعیین معیارها و
ابزارهای مقابله با تروریسم را دارد .یکی از رسالتهای مهم آن ارائره قروانین الگرو بررای
کشورهای عضو برای مواجه با تروریسم است که دولت اسلامی هم میتواند در ارائره ایرن
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الگو بهوصوص در زمینه جلوگیری از گسترش سلاحهای کشتارجمعی نقش بسزایی داشته
باشد( .عبدالله ،8910 ،ج  ،9ص )273
 )2تهدیدات امنیتی نرم

ترهدید نرم ،ایجاد تغییرات در ن ام ارزشهای اجتماعی ،روحیه ملری و حتری گراهی
هویت ملی بهمن ور تغییر در ساوتار سیاسی است .تهدید نرم مسرتقیماً مررتوجه سرراوتار
سیاسی نیست ولی تغییراتی را در نر ام ارزشهای اجرتماعی و روحیه و منش ملّی ایجراد
میکند که آن تغییررات میتوانرد سررانجام بره تغییرر در سراوتار سیاسری منتهری شرود.
تعبیر مقام مع م رهبری در مورد تهدیدات نرم اینگونه است:
«ما دو نوع تخاصم در رویارویی با دشمنداریم که اگر این مخاصمه در قالاب
ابزارهای فیزیکی خشن صورت بگیرد ،میشود جنگ سخت؛ اما اگر با هر ابزار
دیگر صورت بگیرد آنجا میتوانیم جنگ نرم بنامیم .تهدید اقتصاادی ،تحاریم،
تهاااجم فرهنگاای ،تهاااجم دیکلماتی ا  ،تهاااجم سیاساای داخلاای و لیااره همااه
جلوههایی از جنگ نرم هستند .بهعنوانمثا جمهوری اسلامی سی ساا اسات
که با دشمن در حا جنگ و رویارویی میباشد .دشمنان از هار وسایلهای کاه
میتوانستند برای ضربه زدن استفاده کردند .از انواع کودتاهاای پاار  ،نقاا ،
نوژه تا اقدامات تجزیهطلبانه و جنگ تحمیلای هشتسااله ،تهااجم فرهنگای و
تحریم اقتصادی استفاده کردهاند .در این میان این تهاجم وقتای موفا میشاود
که شما مدافع نداشته باشید .اشکا این است که در این مدت ،ما مدافع جادی
و تعریفشدهای نداشتهایم و دشمن توانسته است در برخی ماوارد واردشاده و
بر پیکره انقلا

ضرباتی را وارد نماید و ما در عوض از دشمن گلایه کاردهایم.

در عرصه جنگ سخت هم همین است .تربیت ارتش و نیروهای مسلح باهدف
مقابله با تهاجم نظامی دشمن صورت میگیرد .اگر ملتای ارتاش نظاامی بارای
دفاع نداشته باشد آیا منطقی اسات کاه از تهااجم آن شاکایت کنادت خصالت
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دشمن تهاجم است و گله از او در منطا جناگ معناا نادارد .از ساویی ماا باا
دشمنانی مواجهیم که در دشمنی با ما تمامعیاار حاضرشادهاند و از تماام تاوان
برای نابودی و ضربه زدن به انقلا

اسلامی بهره میگیرند .باه هماین دلیا ماا

باید استراتژی دفاعی دقیقی طراحی کنیم تا بتواند بازدارندگی در مقاب تهااجم
و تهدید داشته باشد .بازدارندگی جنگ نرم و سخت نادارد .وقتای ماا بتاوانیم
رزمایش سیاسی ،فرهنگی ،اقتصادی برگزار نماییم« .ترهبون به عدو الله و عادو
کم» اتفاق میافتد .ولی برای این امر «وَ أَعِدُُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْْ ُُنََُّّ ٍ» را بایاد
داشته باشیم ،قوای اصلی درتهدیاد نارم قاوای سیاسای ،اقتصاادی و فرهنگای
است( ».بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با بسیجیان )19/8/6

تهدید نرم نوعی سلطه در ابعاد سهگانه حکومت ،اقتصاد و فرهن

است که از طریق

استحاله الگوهای رفتاری در این حوزههرا ایجادشرده و نمادهرا و الگوهرای ن رام سرلطه
جایگزین آنها میشود .با این نگرش ،تمامی تحولرات کره هردفهای آن و ارزشهرای
حیاتی یک ن ام سیاسی را به وطر میاندازد و باعث ایجاد تغییرر و دگرگرونی اساسری در
عوامل تعیینکننده هویت ملی و دینی یک کشور شود ،تهدید نررم اسرت .در ایرن تهدیرد
بدون منازعه و لشکرکشی فیزیکی کشور مهاجم ارده وود را بر یک ملت تحمیرل و آن را
در ابعاد گوناگون با روشهای نرمافزاری اجرا میکند .تغییرات حاصل از آن درونری ،آرام،
هنی و تدریجی است .این تهدید همراه با آرامرش و ورالی از روشهرای فیزیکری و برا
استفاده از ابزارهای تبلیغات رسانهها ،احزاب ،تشکلهای صنعتی و قشری و به شیوه القا و
ابناء انجام بپذیرد .عمدهترین هدف درتهدید نرم تأثیرگذاری بر انتخابات و کنترل فراینرد
تصمیمگیری و شیوه اطلاعرسانی و تغییر در ن رام ارزشهاسرت کره منجرر بره اسرتیلای
سیاسی ،فرهنگی ،اقتصادی آنها میشود .بدینصورت است که مهراجم فرهنگری سرعی
میکند با استفاده از برتری اقتصادی ،سیاسری ،ن رامی ،اجتمراعی و فرنآوری بره مبرانی
اندیشه و رفتار یک ملت هجوم آورد و با تغییر الگوهای رفتاری تعریف را تضعیف ،نفری و
طرد کند .عرصههای تهدید همان عرصه فرهنگی و سیاسی و اجتماعی است.
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تهدیدهای فرهنگی که بهعنوان تهاجم فرهنگی یاد میشود بره دنبرال ایجراد انرواع
بحرانهای سیاسی و فرهنگی در جامعه جهت دستیابی به اهداف و ابراض سیاسی است
و تلاش میشود ملتی که دارای آرمان است ،وود را به دست ورودش بری آرمران نمایرد.
امروزه تهدید نرم؛ مؤثرترین ،کارآمدترین و کمهزینهترین و درعینحرال وطرنراکترین و
پیچیدهترین نوع جن

علیه امنیت ملی کشور است .ابعاد ایرن تهدیرد ،بسریار گسرترده و

مخرب است و به روحیه ملتها ودشه وارد کرده و باعث فروپاشی ملرل میشرود .تهدیرد
نرم ،ماهیتی فرهنگی دارد و مهاجم با پیامهایی کره مریدهرد تلراش میکنرد ترا جامعره
موردن ر وود را در راستای اهدافش تغییر جهت دهد .دشمن بررای ایجراد تهدیرد نررم از
راهکارهای متفاوتی استفاده میکند .ازجمله:
جهالت نسبت به دین ،انقلاب ،هویت وودی ،به داشتهها و امکانات ،نبرود آگراهی و
حضور جهل ضربه زیادی به ما میزند.
حاکمیت حساس راهکار بعدی دشمن است .بروی رفتارها احساسی آنهم به معنرای
بیرعقلررانی اسررت .عرردم جرراری بررودن کامررل عقلانیررت در رفتارهررای اجتمرراعی و
تصمیمگیریهای مختلف در تمام سطوح موجب ضربه ووردن از دشمن میشود .حاکمیت
برایز مثل شهوت ،حرص ،حسد و رفاهطلبی ،ضرعف بنیره اقتصرادی ،علمری کره نروعی
وابستگی را به همراه میآورد .حال برای جلوگیری از موفقیت دشمن در ایرن جنر

بایرد

راههای رونه دشمن را پوشاند.
ما باید در قدم اول موتور محرک داشته تا بتوانیم مدافع ن ام باشیم .متأسفانه کسانی
هستند در کشور که جوانان ما را جدی نمیگیرند و موردتوجه قرار نمیدهند .ما باید فضرا
را برای فعالیت بازکنیم و با استقامت و رشادت در عرصه جن

نرم مقابله نمود( .سهشرنبه

 81بهمن  )https://www.tebyan.net 8937علت اصلی توجره امرام ومینری (ره) بره
آمریکا این بود که متوجه شده بودند که سیاست وارجی آمریکا بهطور روزافزون تهاجمیتر
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شده و بهجای منافع ،دنبال مطامع بیر مشروع ،حتی به قیمت جنر افروزی اسرت و اگرر
این معنا موردتوجه ملل مختلف قرار نگیرد ،آینده بشریت از ناحیه امریکرا آینرده تراریکی
وواهد بود .با پیروزی انقلاب نیز امریکا همواره درصدد براندازی ن ام نوپای اسلامی بود که
بخشهایی از اسناد آنها منتشرشده است .لرذا امرام قصرد داشرتند کره همرین سیاسرت
جهانووارگی امریکا را بشکنند و دست آن کشور را از ایران و تا حد مقدور از کشرورهای
اسلامی و جهان سوم کوتاه کنند .در این زمینه میتوان گفت حتی در وارج از مرزها توفیق
زیادی داشتند و بسیاری از ملل دنیا از آن بهرهمند شدند؛ اما در مرورد برقرراری رابطره برا
آمریکا فرمودند:
«با امریکا روابط ایجاد نخواهیم کرد ،مگار اینکاه آدم بشاود و از للام کاردن
دست بردارد و از آنطرف دنیاا نیایاد در لبناان و نخواهاد دساتش را باهطرف
خلیجفار

دراز کند .مادامیکه امریکا اینطور است و آفریقای جنوبی آنطاور

عم میکند و اسرائی هست ،ما با آنها نمیتوانیم زندگی بکنایم( »...موساوی
خمینی ،ج  ،81ص ).19

از این صحبت امام (ره) میتوان پری بره اهرداف طمرع کارانره آمریکرا بررد کره برا
روشهای مختلف ازجمله قطعنامههای مختلف درصدد تسلط بر ایرران اسرت .بره وراطر
ماهیت ضدآمریکایی انقلاب اسلامی ،کشورهای بربی بهوصوص آمریکرا در قالرب گرروه
 2+8با استفاده از نفو وود در شورای امنیت ،صدور قطعنامههای تحریمی و ضد ایرانی را
برای فشار بر ایران و محرومسازی کشور ایران از حقوب هستهای را در پیشگرفتهاند کره
موجب صدور چهار قطعنامه ضد ایرانی در شورای امنیت شده است .با اظهارن ر  81نهراد
جاسوسی و اطلاعاتی آمریکا که ا عان داشتهاند فعالیتهرای هسرتهای ایرران بیرن رامی
است اما باز آمریکا در تلاش است که مانع پیشررفت و برا اعمرال فشرار و تحرریم در پری
بازداشتن ایران از حق مسلم وود اسرت و برا سیاسری کرردن موضروع هسرتهای در پری
محرومسازی کشورمان از حقوب هستهای با استفاده از ابزارهرای متعرددی مثرل تحرریم،
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تهدید به حمله ن امی یا بیثباتسازی جمهوری اسلامی است تا از حق وود دست بکشد.
(قاسمی ،پائیز و زمستان  ،11ش  ،80-89ص )824
اهداف بربیها از صدور قطعنامههای ضد ایرانی در شرورای امنیرت سرازمان ملرل
متحد:
 )8کاهش توان اقتصادی ،سیاسی و ن امی ایران.
 )2تقویت موضع اپوزیسیون داولی و وارجی ایران.
 )9ایجاد جو تهدید و ارعاب در منطقه.
 )0تعلیق مناسربات و مبادلرات ایرران برا قردرتهای منطقره و احتمالراً کشرورهای
توسعهیافته.
 ) 2وادار کردن ایرران بره تسرلیم شردن در مقابرل ن رام سرلطه جهرانی و پرذیرش
صهیونیزم.
 )1کاهش سرعت رشد فناوری هستهای( .قاسمی ،پائیز و زمسرتان  ،11ش ،80-89
ص )23
 2ـ  )1راهکارهای دولت اسلامی برای مقابله با تهدیدات نرم

دولت اسلامی برای مقابله با تهدیدات نرمی که از جانب مخالفان ،بر جامعره تحمیرل
میشود .پنج راهکار ،در این زمینه تدبیر میکند .در ادامه سعی در تبیین این راهکارها شده
است.

 2ر  2ر  )8مقاومت در عرصه ن امی با انتخاب استراتژی بازدارندگی
دولت اسلامی باید بهصورت آشکار و صریح ازجمله از طریق برگرزاری رزمایشهرای
مختلف ،نشان دهد که دولت اسلامی ،آمادگی کامل دفاع از واک مریهن اسرلامی را دارد.
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مؤلفه ن امی بر حوزه نیروهای مسلح متمرکز است( .گرروه مطالعراتی امنیرت ،8917 ،ص
)232
مقام مع م رهبری در سخنرانی وود وطاب به رئیسجمهور وقرت دربراره افرزایش
اقتدار در باب مسائل امنیتی فرمودند« :افزایش اقتدار دفاعی و امنیتی و انت امی برهمن ور
بازدارندگی و پاسخگویی مؤثر به تهدیدها و تأمین منافع ملی و امنیت عمومی و پشتیبانی
از سیاست وارجی و گسترش صلح و ثبات و امنیت در منطقه با بهرهگیری از همه امکانات
را باید موردتوجه قرارداد( ».پروینی ،8911 ،ج  ،1ص )320

 2ر  2ر  )2مقاومت در عرصه اقتصادی
امنیت در عرصه اقتصادی باید تأمین شود که بتوان کار اقتصادی کررد و بره مرحلره
وودکفایی رسید .مقام مع م رهبری اشاره دارند که «امنیت اقتصادی باید طوری باشد که
کار اقتصادی ،حرکت اقتصادی ،تلاش اقتصادی ،رونرق اقتصرادی و سرازندگی اقتصرادی،
امکانپذیر باشد و کسانی که اراده این کار را دارند برا امنیرت بتواننرد ایرن کرار را انجرام
دهند( ».پروینی ،8911 ،ج  ،1ص  )304اگر امنیت اقتصادی در جامعه ،وجود نداشته باشد،
درنتیجه وودکفایی و عدمحمایت مردم و تورم باعث ایجاد عدم امنیرت در سرطح داولری
وواهد شد که این وود یک تهدید داولی از جنبه اقتصادی وواهد بود؛ بنابراین باید دولت
اسلامی تمام تلاش وود را برای رسیدن به توان اقتصادی بالا برا کمرک و حمایرت مرردم
جامعه را داشته باشد .آمادگی کلیه دستگاههای دولت اسلامی برای گذر از دوره تحریم باید
با برنامهریزی صورت گیرد و مردم به توان برنامهریزی دستگاههای اجرایی اطمینان یابند؛
و سطح درآمد ملی ،تولید کالا و ودمات و تأثیر در بازار را موردتوجره قررار دهنرد( .گرروه
مطالعاتی امنیت ،8917 ،ص )13
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 2ر  2ر  )9مقاومت در عرصه اجتماعی ر فرهنگی
توجیه کامل مردم و توجه دادن آنان به این بحث که اساس قطعنامه بررای تخریرب
روحیه و اعتماد ملی آنان است و قدرت فرهنگی را که توانایی یک ملت را برای توسرعه و
اشاعه ایده وود به سایر ملتها و همچنین بهمن ور رقابت ،برانگیختن تحسرین ملتهرا و
به کار گرفتن نمادهای فرهنگی وود بهویژه زبان را به نحو احسن اعلان دارند.

 2ر  2ر  )0مقاومت در عرصه فنآوری
نشان دادن ظرفیت علمی و فنی کشور علیربم آنکه اصلیترین هدف قطعنامه برر
این بخش متمرکز است .اقتصاد جهانی وابسرته بره عرصره فنراوری اطلاعرات اسرت کره
بخشهای ن امی و امنیتی از طریق این فناوری در ابرزار ،شریوهها و حتری اهرداف ورود
تحول ایجاد کردهاند و شاوصها و فضای فرهنگی و اجتماعی جهانی و ملری برا فضرای
فناوری اطلاعات و ارتباطات درهمتنیده شدهاند( .گروه مطالعاتی امنیرت ،8917 ،ص )214
مقام مع م رهبری درباره پیشرفت و کارایی آن در اسلام بیان میکنند« :جامعههایی که در
آن ،پیشرفت علمی و عملی ،پیشرفت فناوری و پیشرفت دنیایی مردم وجود داشرته باشرد؛
اسلام چنین جامعهای را میپسندد .تشویق اسلام به علم و عمل و تلاش و فعالیت ،از همین
جهت است( ».پروینی ،8911،ج  ،2ص )278

 2ر  2ر  )2مقاومت در عرصه دیپلماسی
جمهوری اسلامی ایران باید نشان دهد که توان و ظرفیرت حلوفصرل مناقشره را از
طریق دیپلماتیک دارد و این ظرفیت را دارد که علیربم فشارهای شورای امنیت بهعنوان
یک کشور عضو  NPTفعالیتهای قانونی وود را ادامه دهد( .قاسمی ،پائیز و زمستان ،11
ش  ،80-89ص  )813از طریق توافقات دوجانبه یا چندجانبه ،مذاکرات با سایر ملل ،ملل
متحد ،سازمانهای بینالمللی و بیردولتی تأثیرگذاری وود را بر موقعیت بینالمللی نشران
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دهد( .گروه مطالعاتی امنیت ،8917 ،ص  )13قطعنامه  8979مصوب  2448شورای امنیت،
قطعنامهای مهم در جهت اهداف ضد تروریستی محسوب میشود که بررای اجررا نیازمنرد
همکاری اعضای جامعه بینالمللی است که ایران هم با حفظ استقلال وود میتواند بهطور
مستقل با سازمان ملل همکاری کند و طرحها و ن رات مثبتی که ضرد تروریسرت و ضرد
امنیت ملی برای کشورهاست ،ارائه دهد( .عبدالله وانی  ،8910ج  ،9ص )219

 2ر  2ر  )1مقابلهبهمثل (تشکیل نهاد موازی)
دو قسم از اقسام جهاد ،جن

دفاعی و جن

قصاصی است .این دو قسم از جن ها

اوتصاص به گروه یا طایفه واصی ندارد ،مسلمان مکلف هستند با هر فرد یا گروهری کره
اندیشه هر نوع تجاوز دارد ،اعم از تعدی به مقدسات دینی ،عرض ،ناموس ،جان و مرال و
 ...بجنگد و او را از این کار بازدارد .این نوع به جهاد دفاعی یا دفاع معروف است و اگر فرد
یا گروهی تجاوز کرده ،جهاد مسلمانان نوعی «مقابلهبهمثل» و «قصاص» است( .مصرباح
یزدی ،8930 ،ص )892
مقابلهبهمثل از عوامل وروج دولت اسلامی از مقتضای صلح است« .پیمانشرکنی» و
«جن طلبی» است که اصل «صلح و همزیستی مسالمتآمیز» را نقر

میکنرد .دلیلری

ندارد دولت اسلامی به قراردادهای وود با این افراد پایبند بماند .نه عقرل چنرین اجرازهای
میدهد نه شرع؛ گرچه دولت اسلامی تا حد ممکن باید از جن

و درگیری وودداری نماید

اما در همز یستی در روابط ،باید این اصل دوجانبه رعایت شود .ایرن راهکرار در اسرلام برا
عنوان یک اصل فقهی موردبررسی قرارگرفته است .اقتضرای قاعردۀ «مقابلهبرهمثل» برر
مماثلت و همانندی در مقابله با متجاوز است؛ در این قاعده فقهی برای دولت اسلامی ایرن
وظیفه وجود دارد که به حداقلها اکتفا کند و در صورت لزوم بره دفراع از حقروب ورود و
شهروندان عمل کند .در مقام عمل در این اصل ،دولت اسلامی مجاز است اعمرالی انجرام
دهد؛ مانند قتل نفس محترمه در جن

در صورت ضرورت .البته اگر از راههای جرایگزین
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مانند حد ،تعزیر ،دیه و ارش نشود ،حدود و تعزیرات را اجرا کرد .این اصل ،درآیات قرآن و
روایات و عقل مورد تأیید قرارگرفته است.

 2ر  2ر  1ر  )8حدود و گستره مقابلهبهمثل در دولت اسلامی
حق دفاع در مقابل هرگونه ظلم و تجاوز ،امری است که در فطرت و سرشت انسانی
وجود دارد و عقل به آن حکم میکند و ضمیر انسان نسبت بره آن وشرنود اسرت و آن را
میپذیرد  .این گرایش هم در جنبه مثبت و هم در جنبره منفری آن در انسران برا عنراوین
انتقرامجویی و عردالتجویی توجیرره میشرود کره در هنگررام تجراوز برانگیختره میشررود،
نمونههای آن در جامعه بسیار است( .ورعی ،8934 ،ص  )887رفتار امام علی (ع) در جن
جمل که از آنها اسیر نگرفتند بر همین مطلب حکایت دارد( .حر عاملی 8080 ،ب ،ج ،82
ص  )71بسیاری از آیات قرآن هم هستند که بهطور صریح و تلویح دلالت دارند بر اینکره
ازن ر اسلام اصل مقابلهبهمثل و تلافی ،اصلی است مقرر و پذیرفتهشده و بر اساس همرین
اصل فرمانهایی صادر و احکامی وضع گردیده است.

 2ر  2ر  1ر  )2مقابلهبهمثل در اجرای قصاص
ازجمله آیاتی که بر مشروعیت اصل مقابلهبهمثل در اجرای قصاص در اسرلام دلالرت
دارد:
«الشََّهْرُ الْحَرَامُ بِالشََّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ فَمَنِ اعْتَدََ عَلَدکم ْ فَاعْتَدَُوا عَلَکد ِ

بِمِثْلِ مَا اعْتَََ عَلَکم ْ وَاتََّقُوا اللََّ َ وَاعْلَمُوا أَنََّ اللََّ َ مَعَ الْمُتََّقِکنَ» (سوره بقرره ( ،)2آیره )830
ماه حرام در مقابل ماه حرام است و همه حرمتها دارای قصاصاند .پس هر که برر شرما
تعدّی کرد ،شما هم بهمثل آن بر او تعدّی کنید و از ودا پروا نمایید و بدانید که ودا با پروا
پیشگان است .مفسران دلالت قطعی این آیه را بر مقابلهبهمثل پذیرفتهاند .علامه طباطبائی
در معنی این آیه میفرمایند« :سبب اینکه وداوند در ماه حرام قصاص قرار داده ،این است
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که اصول در حرمات قصاص را تشریع نموده است و ملاک قصاص در تمامی حرمات جواز
مقابلهبهمثل که وداوند سبحان آن را تشریع فرمروده اسرت»( .طباطبرایی ،ج  ،2ص )19
هرچند که آیه بهصورت مطلق آمده اما میتوان آن را به ایرن صرورت مقیرد کررد کره از
محرمات مطلق در شرع مقدس اسلام نباشرد .در چنرین مرواردی مطلرق حمرل برر مقیرد
میشود( .مرتضری عراملی  8043ب ،ص  )87دربراره اصرل مقابلهبرهمثل در ایرن آیره و
عمومیت حکم آن آمده است که )8 :اباحه جن

در ماههای حرام باکسی که حرمت آن را

رعایت نمیکند ،اعم از اینکه از کسانی باشد که برای آن حرمت قائل اسرت یرا نره؛ زیررا
هرگاه قتال باکسی که آن را حرام میداند ،جایز باشد ،قترال دیگرران برهطریقاولی جرایز
وواهد بود )2 .جواز مقابلهبرهمثل برا محرارب مبتردی زیررا وردا میفرمایرد« :الحرمرات
قصرراص( »...مقررداد سریوری  ،8910ج  ،8ص  )900واژه «اعترردا» اشرراره دارد بررر اصررل
مقابلهبهمثل در کاری که ابتدا کردن به آن شرعاً حرام است ،اما مقابلهبهمثل در همان کار
حرام و ارتکاب همان کار بهصورت عکسالعملی در مقابرل آنکرس کره تجراوز کررده و
مرتکب آن کارشده است جایز میشمارد( .سوره نحل ( ،)81آیه  821و )827

 2ر  2ر  1ر  )9مقابلهبهمثل در تجاوزها
بسیاری جواز مقابلهبهمثل در تجاوز را از همین آیه فهمیدهاند.
در سوره نحل آمده است که« :وَإِنْ عَاقَبْتُ ْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُ ْ بِ ِ وَلَئِنْ صَبَرْتُ ْ لَهُوَ

خَکرٌ لِلصََّابِرِینَد وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُک إِلََّا بِاللََّ ِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَکهِ ْ وَلَا تَک فِی ضَکقٍ مِمََّا یمْمرُونَ»
(سوره نحل ( ،)81آیه  821و  )827اگر عقوبت میکنید ،چنران عقوبرت کنیرد کره شرمارا
عقوبت کردهاند ...و بر ایشان محزون مباش و از مکرشان دلتنگی مکن.
فخر رازی دراینباره میگوید« :وداوند ،در این آیه امرر کررده اسرت کره مسرلمانان
آنگونه که مورد عقوبت قرارگرفتهاند ،عقوبت کنند و زیاده از آن کاری انجام ندهند .هرگاه
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وواستید قصاص کنید ،بهمثل و مانند اکتفا کنید و بر آن چیزی نیفزاییرد» (فخرر رازی ،ج
 ،24ص  808و  )802مرحوم علامه طباطبایی (ره) در مورد این آیه میگوینرد« :از سریاب
آیه برمیآید ،وطابش به مسلمین است و لازمهاش ایرن اسرت کره مرراد بره «مراقبرت»،
مجازات مشرکان و کافران باشد و مراد ازجمله «عقوبتم به» عقرابی باشرد کره کفرار بره
مسلمانان کردهاند که چرا به ودا ایمان آوردهاید؟ اگر وواستید کفار را به واطر اینکه شمارا
عقاب کردهاند ،عقاب کنید ،رعایت انصاف را بکنید و همانطور که آنها شما را به وراطر
ایمان و جهاد درراه ودا عذاب کردهاند ،عذابشان کنید نه بیشتر»( .طباطبرایی ،ج  ،82ص
 )970مقابلهبهمثل نوعی مجازات عادلانه ،منطقی و دفاع مشرروع محسروب میشرود کره
طبق آیات میتوان به اثبات آن اشاره کرد.

 2ر  2ر  1ر  )0مقابلهبهمثل در فقه و حقوب بینالملل اسلامی
در رابطه با دامنه فقهی و حقوقی اصل مقابلهبهمثل باید ا عان کرد که دامنه وسیعی
دارد که در فقه و حقوب بینالمللی (حقیقت ،بیترا ،ص  )24اسرلامی دارای اعتبرار اسرت.
عملیات تلافیجویانه یا مقابلهبهمثل در تن یم روابط میان دولت اسلامی با دولتهای دیگر
و بیان وطمشی حکومت اسلامی در سیاست وارجی نقش به سزایی دارد و یکی از قواعرد
عمده و رایج در حقوب بینالملل اسرلامی اسرت .مروارد عملیرات تلافیجویانره در حقروب
بینالملل اسلام ،سه بخرش عمرده دارد )8 :عملیرات تلافیجویانره در صرلح و جنر )2 .
عملیات تلافیجویانه در حد و حدود روابط با کفار در زمان صلح )9 .عملیرات تلافیجویانره
در تجاوزهای جنگی.
عملیات تلافیجویانه زمانی که حجیتش از کلمات فقها استنباط شود ،بره چنرد دلیرل
میتوان مقابلهبهمثل را به روابط بینالملل نیز سرایت داد .نخست این است که همرانطور
که مقابلهبرهمثل در تجاوزهرای فرردی و داولری معتبرر اسرت ،در تجاوزهرای ورارجی و
بینالمللی نیز معتبر وواهد بود .دوم :بنرا برر اولویرت اثبرات مقابلهبرهمثل در براب روابرط
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بینالملل نیز ثابت وواهد شد و جهت این اولویت اشتراط تکرافؤ اسرت کره فقهرا بره آن
اشارهکردهاند؛ و مورد اتفاب و اجماع فقها میباشد .چنانکه ابوالصلاح حلبری میگویرد« :و
المسلمون الاحرار تتمافأ دماؤه فی القتل و الجراح ولا یقتصَّ ...و لدا لدّمَّی مدن مسدل و

لالمبطل من محقَّ»( .حلبی 8049 ،ب ،ص )912
اگر قصاص مسلم در برابر مسلم جایز اسرت ،مری را در قبرال مسرلم برهطریقاولی
میتوان قصاص کرد و ایرن اولویرت را فقهرا تصرریح کردهانرد؛ بنرابراین اگرر قصراص و
مقابلهبهمثل در داول حکومت و بین مسلمانها جاری اسرت ،برهطریقاولی در ارتبراط برا
وارج از حکومت و دیگران که ازلحاا دین و آیین متفاوت هستند نیز صردب میکنرد .در
حقوب بینالملل گاهی دو ملت ،دو گروه ،دو ارترش ،دو دولرت ،در مقابرل یکردیگر قررار
میگیرند که در این صورت مقابلهبهمثل ،برد وسیعی وواهد داشت و وسارات مالی و جانی
را به افراد وارد میکند که اگر این افراد وود متجاوزان باشند ادله شرامل چنرین تجراوزی
میشود چراکه مقابلهبهمثل محقق شده است .اصولاً بیشرتر ادلره مقابلهبرهمثل بره مروارد
جمعی مربوط میشوند( .حسینی ،صص )892-894
و اصولاً دفاع مشروع که حقی شناوتهشده است ،وود بر مبنرای مقابلهبرهمثل اسرت.
ازاینرو سلب حق مقابلهبهمثل در بسیاری موارد به معنی نفری حرق دفراع مشرروع تلقری
وواهد شد( .حمزه پور ،8934 ،ص )811

 2ر  2ر  1ر  )2چرایی اجرای مقابلهبهمثل در اسلام
اصل و هدف مقابلهبهمثل در اسلام شامل اقدامات بازدارنده و حکیمانه است کره بره
هدف پیشگیری از تجاوز و کنترل انتقامجویی تجویز و تشرریع شرده اسرت .ازآنجاییکره
عملیات تلافیجویانه یا مقابلهبهمثل را میتوان منشأ حیات مادی و حیات معنروی افرراد و
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جوامع پنداشت ازجمله فلسفه و حکمت آن را میتوان نخست در پیشگیری از تجاوز و دوم
کنترل انتقامجویی دانست.
پیشگیری از تجاوز :این اصل با دادن حق تلافی و مقابلهبهمثل به متجاوز علیه ،رعب
و وحشتی در دل متجاوز ایجاد میکند که بهآسانی به تجاوز دست نزند ،چراکه اگر عمل او
در سطح داولی و بینالمللی محکوم است و بهطرف مورد تجاوز ،اجازه تلافی دادهشده و در
این صورت با یک بحران عمومی مواجه میشود .این اصل ،تررس از تلرافی را کره یرک
محرک است برای پیشگیری از هر نوع تجاوز و قصاصی را در پی وواهد داشت .آنچه که
موجب پیشگیری از تجاوز میشود ،تهدید به مقابلهبهمثل و تلافی است چراکه با تهدیرد از
وقوع تجاوز و جررم و برهتبع آن از اجررای عملیرات تلافیجویانره و تجراوز عکسالعملری
پیشگیری وواهد کرد .نقش تهدیدکنندگی تلافی و مقابلهبهمثل که جنبره پیشرگیری دارد
تأثیر بسزایی در امنیت و حیات مادی و معنوی دو طرف دارد چراکه تهدید و تررس یرک
عامل قوی در بین جوامع انسانی است که برای جلوگیری از جرم و جنایت نیازمند ترسری
که متناسب با آن باشد میتواند کارآمد و مفیرد واقرع شرود( .حسرینی ،8934 ،ص  847و
)841
کنترل انتقامجویی :در تمامی افراد و ملل ،روح انتقامجویی به دلیرل تجاوزهرایی کره
علیه آنها صورت گرفته وجود دارد حتی در افرادی که تمایلی به تجاوز ندارند وقتی مورد
تجاوز دیگران قرار میگیرند ،انگیزه انتقام و تجاوز و مقابلهبهمثل در آنها پدیدار میشود و
این تلافی را منافی با عدالت نمیدانند و روحیه عدالتوواهی هم قادر به بازداشتن آنها از
تجاوز نیست .این انتقامجویی تا جایی پیش میرود که بهصورت زنجیروار موجب نرابودی
دو طرف یا یکطرف و اسارت میشود؛ اما باقاعده مقابلهبهمثل ،تجاوزهرا در یرک نقطره
وتم میشوند .شارع با دادن اعتبار به این قاعده نمیوواهد روح انتقامگیری را تأییرد کنرد
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بلکه در پی این است که راهی را پیدا کند که از انتقام و تجاوزهای تسلسلی جلوگیری کند
و مانع از ایجاد افسد شود( .حسینی ،8934 ،ص  841و )843

ر  2ر  1ر  )1وظایف دولت اسلامی و اصل مقابلهبهمثل
با توجه به اینکه مقابلهبهمثل به تن یم روابط اجتمراعی و امنیرت شرهروندان یرا بره
تن یم روابط بینالملل و امنیت ملی مربوط میشود ،به ن ر میرسد که اجرای آن باید بره
دست حکومت و با ا ن امام باشد و افراد نباید وودسرانه بره اجررای آن بپردازنرد .اگرچره
بروی ا عان داشتهاند که قصاص و مقابلهبهمثل مانند حقوب دیگر از قبیل حق فسخ است
که استیفای آن نیازمند ا ن امام نیست .باید توجره داشرت کره عمرل وودسررانه در براب
مقابلهبهمثل بسیار حساس است و هرجومرجی که در جامعه به وجرود مریآورد ،بیشرتر از
منفعت آن است .اجرای قصاص نیاز به یک قدرت عام و مقبول اجتماعی دارد ،قدرتی که
این جریان را وتم کند و نه آنکه منشأ پیدایش عکسالعملهرای بعردی شرود و نیراز بره
قاضی و دادگستری و کارآگاه دارد تا برا دقرت بره نرزاع ،فیصرله و آرامرش را بره جامعره
بازگرداند( .حسینی ،8934 ،ص  820و )822
حضرت امام ومینی (ره) مقابلهبهمثل و ضربه متقابل را با تبیرین هجروم متقابرل در
مقابل تعدی کفار به مملکت اسلامی میفرمایند:
«قرآن شریف دستور داده است که اگر ی

طایفهای از مسلمین بر طایفه دیگار

بغی کردند و تعدی کردند ،بر همه مسلمین واجب اسات کاه بار ضاد او قیاام
کنند .فرضاً از اینکه لیرمسلم بغی کند بار مسالم ،اگار یا

طایفاهای از کفاار

هجوم بیاورند به مملکت اسلامی ،تکلیف همه مسلمین است کاه باه او هجاوم
بیاورند و او را از صفحه روزگاار ناابود کنناد»( .موساوی خمینای ،ج  ،88ص
)869
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مقام مع م رهبری نیز مقابلهبهمثل و ضربه متقابل را با اعلران دفراع همهجانبره در
مقابل اعلانجن

و نیز اقدام به دفاع و ضربه متقابل در مقابل اقردام بره جنر

را تأکیرد

فرمودهاند:
«ما عناصر قدرت فراوانی داریم .اینها را باید حفظ کنیم و روزباهروز افازایش
دهیم .ما ضعیف نیستیم ،باید در مقاب تهدید آمادگی داشته باشیم .اگر ناداریم،
باید آمادگی ایجاد کنیم و اگر داریام ،حفاظ کنایم و افازایش دهایم .در مقابا
اعلانجنگ دشمن ،دفاع همهجانبه اعلان میکنیم و در مقابا اقادام دشامن باه
جنگ ،به دفاع همهجانبه و ضربه متقاب اقدام خواهیم کرد( ».بیانات مقام معظم
رهبااری در دیاادار مسااوولان و کااارگزاران نظااام جمهااوری اساالامی در تاااریخ
)8811/87/72

بنابراین مانعی در سرکوبی دشمنان مشرک و نرابود کرردن آنران برا انرواع مختلرف
سلاحهای ویرانگر ،حتی ابزارهای کشتارجمعی وجود ندارد .همچنین مقابلهبهمثل با آنان در
جن

بلامانع است .جواز این عمل در اسلام دلالت دارد به اینکه یک حکم عقلی و فطرری

هست .اگر مشرکان ،اسیران مسلمان و بازرگانان را سپر وویش قرار دهنرد ،درصرورتیکه
ضرورت ایجاب کند یا چنانچه پیروزی متوقف بر آن باشد ،جایز است که مشرکان را مورد
هجوم حملات کوبنده وویش قرار دهیم ،هرچند به دیگران نیز آسریب وارد شرود .آلوسری
پیرامون کوبیدن مواضع دشمن با توپخانه و سایر ادوات جنگی میگوید:
«اگر با دشمنان مقابلهبهمث نشاود ،مرضای مهلا

و لیرقابا علااج ،فراگیار

خواهد شد و بلا و گرفتاری عمومیت خواهد یافت و همه زمین به دسات اها
کفر و ضلالت خواهد افتاد .پس آنچه به نظر میرسد والعلم عندالله ،اینکاه بار
رهبران مسلمین و حامیان دین اسلام لازم است که با آن مقابله کنند»( .مرتضای
عاملی 8011 ،ق ،ص )61
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رعایت مصلحت عمومی

مهمترین اصل در روابط بین کشرورها ،منرافع ملری کشرور اسرت کره سیاسرتها و
برنامههای وود را در تن یم روابط وارجی بر پایه اصل مصالح عمومی قرار میدهند .اگرر
منافع ملی و مصلحت عامه اقتضا کند به روابط وصمانه وود با دولتها پایان میدهنرد و
روابط صلحآمیز برقرار میکنند .بروی از فقها معتقدند که اصولاً بروی امور کره در شررایط
مختلف زمانی و مکانی دچار دگرگونی میشوند و اقتضائات واصی را میطلبند نمیتواننرد
از جانب قانونگذار حکرم ثابرت و انعطافناپرذیر داشرته باشرند .بایرد طبرق نیازسرنجی و
مصلحت که تشخیص و اجرای آن از وظایف دولت اسلامی و حاکم است ،صرورت گیررد.
(ورعی ،8934 ،صص )821-822
در بیانات امام ومینی (ره) نیز تأکید زیادی بر رعایت مصالح عمومی گردیده اسرت:
«کسی که بر مسلمین و جامعه بشری حکومت دارد همیشه باید جهات عمرومی و منرافع
عامه را در ن ر گیرد»( .موسوی ومینی ،ج  ،87ص « )841حکومتها باید بر طبق امیال
و بر طبق مصالح ملت عمل کنند» (موسوی ومینی ،ج  ،82ص )223
آیتالله مصباح یزدی نیز در توضیح این مطلب میگویند:
«ولیفقیه ازآنرو که به احکام اسلامی آگااهی کاما دارد و مصاالح جامعاه را
بهتر از دیگران میداند ،میتواند اجرای برخی از احکام را برای حفاظ مصاالح
مهمتر متوقف کند .در چناین ماواردی ،فقیاه ،حکام اسالامی دیگاری را اجارا
مینماید .در این صورت احکام اسلام عوض نشده است بلکه حکمی مهمتر بر
مهم پیشی گرفته و این خود از احکام قطعی اسلام است»( .نادری ،8821،صص
)881-812
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حفظ عزت و استقلال دولت اسلامی

عزت و کرامت و استقلال جامعه اسلامی ،اصلی تغییرناپذیر و ثابت اسرت .اگرر بنرای
روابط دولت اسلامی مصلحت است ،من ور مصلحتی است کره برا رعایرت و حفرظ عرزت
اسلامی است .دولت اسلامی مصلحتی را که مبتنی بر عدم حفرظ کرامرت و عرزت جامعره
اسلامی باشد را نمیپذیرد ،اگر مصلحت در جنر
مسلمانان دروطر باشد بهطور قطعی آن جن

یرا جهراد باشرد امرا عرزت و اسرتقلال
و جهراد منحرل وواهرد شرد .در فرهنر

اسلامی هیچ مسلمان ،بلکه هیچ انسانی اجازه ندارد در برابر دیگران وود را وروار و لیرل
کند یا تن به لت و بردگی بدهد .مصلحتی که مبنای تصمیمگیری دولت اسلامی در روابط
وارجی است ،ضوابطی دارد که یکی از آنها رعایت عزت و کرامت جامعه اسلامی اسرت.
دولت اسلامی نمیتواند به دلیل مصلحت ،تن به صلح یا جنگی بدهد که لرت و حقرارت
مردم ،دستاورد نتیجه آن باشد؛ بنابراین میتوان گفرت مبنرای روابرط دولرت اسرلامی برا
دولتهای دیگر ،رعایت مصلحت اسلام و امت اسلامی است ،اما حفظ عزت و کرامت مردم
در تصررمیمگیریها و جنر

و صررلح یررک اصررل تأثیرگررذار و مهررم اسررت کرره نبایررد در

نیازسنجیهای مصلحت آن را نادیده گرفت( .ورعی ،8934 ،صص ).828-807
آمادگی و قدرت دفاعی

آمادگی و قدرت دفاعی یکی از اصول لازم و ضروری است که در جامعه اسلامی باید
موردتوجه قرار بگیرد .جامعه اسلامی نباید جامعه ضعیف و ناتوان باشد و در برابرر دشرمن،
قدرت دفاع و مقاومت نداشته باشد و در برابر فشار و تهاجمهای مختلف سیاسی ،ن امی و
فرهنگی تسلیم شود .اسلام دین جهانی و همیشگی است و علاوه بر تن یم روابط فردی بر
روابط اجتماعی و سیاسی و تمام شئونات مردم دسرتورالعمل دارد ترا در پرترو آن سرعادت
اوروی انسان را تأمین کند پس پیروان وود را به کسب قدرت و ثروت میانگیزانرد .امرت
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اسلامی برای دستیابی به اهداف و آرمانها نیاز به تحصیل قدرت دارد که در صورت نیاز
و مصلحت و بنا بر قاعده مقابلهبهمثل اگر مورد هجوم و تجاوز قرار گرفت علاوه بر دفراع،
بتواند آنها را از دستدرازیهای نامشروع ،بازدارد .همه آیاتی (سوره انفرال ( ،)1آیره )18
که مسلمانان را به جهاد فراووانده و آن را یکی از تکالیف دینی میشمارند ،دلیلی بر لزوم
آمادگی و قدرتمندی دولت و جامعه اسلامی است .انجام تکالیف جهادر اعم از جهاد دفاعی
در برابر هجوم دشمن به جان ،مال ،سرزمین و دین مسلمانان یا جهاد ابتدایی برای نجات
م لومان و مستضعفان و رفع موانع دعوت به توحید و ارزشهای انسرانی و دینری بردون
بهرهمندی و بروورداری از مؤلفههای قدرت و اقتدار ،امکانپرذیر نیسرت .در مرواقعی کره
مصلحت اسلام و مسلمانان در جهاد با دشمنان است ،قاعدتاً باید توان و قردرت آن وجرود
داشته باشد و الا باید از دستیابی به این مصلحت صرفن ر کرد یا مفاسد جهاد نکردن را
تحمل نمود و از انجاموظیفه بازماند( .ورعی ،8934 ،صص )821-828
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نتیجهگیری

از جمله تهدیدهای امنیت ملی ،نخست تهدید سخت اسرت کره برورورد فیزیکری از
بیرون یک ن رام سیاسری اسررت کرره بهصرورت مسرتقیم سراوتار سیاسری را هردف و
تحتالشعاع قرار میدهد .تهدیدات سخت با حمله ن رامی ،بمبگرذاری و گروگرانگیری
محقق میشود که دولت اسلامی ،راهکار مقابله با این نوع تهدید را تشکیل همکاری پویا و
پایدار بینالمللی در راستای مقابله با تروریسم جهانی میداند .تهدید دیگرر ،تررهدید نررم
است که به دنبال ایجاد تغییرات در ن ام ارزشهای اجتماعی ،روحیه ملی و حتری گراهی
هویت ملی بهمن ور تغییر در ساوتار سیاسی است .تهدید نرم مسرتقیماً مررتوجه سرراوتار
سیاسی نیست ولی تغییراتی را در نر ام ارزشهای اجرتماعی و روحیه و منش ملی ایجراد
میکند که آن تغییرات سرانجام میتواند به تغییر در ساوتار سیاسی منتهی شود .این نروع
تهدید ،نوعی سلطه در ابعاد سهگانه حکومت ،اقتصاد و فرهن

اسرت کره راهکرار دولرت

اسلامی برای مقابله با این نوع چالش؛ مقاومت در عرصههای ن امی ،اقتصادی ،اجتماعی-
فرهنگی ،فناوری ،دیپلماسی و همچنین مقابلهبهمثل و تشکیل نهاد موازی برای جلوگیری
از این نوع تهدید میباشد .در اصل مقابلهبهمثل در دولت اسلامی باید به چند نکتره توجره
کرد که مصلحت عمومی ،عزت و استقلال دولرت اسرلامی و همچنرین آمرادگی و قردرت
دفاعی ،مدن ر قرار داد.

چالشهای امنیتی و نظامی در دولت اسلامی و راهکارهای برونرفت از آن 699
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