مرجع امنیت در مکتب امنیتی جمهوری اسالمی ایران
مرتضی نورمحمدی
تاریخ دریافت1394/12/10 :

چکیده

1

تاریخ پذیرش نهایی1394/2/27 :

فصلنامه آفاق امنیت /سال هشتم  /شماره بیست وششم-بهار1394

از مهمترین عناصر تحلیلی مفهوم امنیت در هر مکتب امنیتی ،مرجع امنیت است که در پاسخ به
است که در غیاب آن نه مسألههای امنیتی(تهدیدها) میتواند مطرح باشد و نه اهداف و غایات
امنیتی موضوعیت پیدا میکند .مرجع امنیت مانند مفهوم امنیت ،محل اختالف و مناقشه است
و امنیتپژوهان براساس فلسفة آگاهی ،بهویژه مسائل مرتبط با هستیشناسی و معرفتشناسی،
مرجع یا مراجع خاصی انتخاب کردهاند .بر همین اساس ،سؤال پژوهش حاضر این است که مرجع
یا مراجع امنیت در مکتب امنیتی جمهوری اسالمی ایران کدام اند و چه رابطهای میان این
مراجع وجود دارد .فرضیه پژوهش این است که مرجع امنیت در مکتب امنیتی جمهوری اسالمی
چندبعدی و ترکیبی است و مشتمل بر اولویتبندی نظام ،اسالم و جامعه است و در عین حال،
رابطهای تعاملی میان آنها وجود دارد .برای تبیین فرضیة پژوهش ،از اسناد باالدستی مانند :قانون
اساسی ،سند چشمانداز توسعه در افق  1404و بیانات حضرت امام خمینی(ره) و مقام معظم
رهبری بهره خواهیم جست .پژوهش حاضر از نوع تحقیقات بنیادی ـ کاربردی است و از روش
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سوال امنیت برای چه کسی یا برای چه چیزی شکل میگیرد .ضرورت مرجع امنیت از آن جهت

توصیفی ـ تحلیلی استفاده خواهد شد.

واژگان کلیدی
مرجع امنیت ،ایران ،قدرت ملی ،مکتب امنیتی ،اسالم

 .1دکتری روابط بینالملل ،استادیار دانشگاه عالمه طباطبائی(ره)
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مقدمه

امنیت اساسیترین نیاز جامعة انسانی و مهمترین کارویژه دولتها به شمار میآید و
یکی از ضرورتهایی بود که افراد انسانی را در قالب یک واحد سیاسی به نام دولت گرد
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هم آورد اما با تشکیل دولتهای ملی و تجمیع و متمرکز شدن قدرتهای پراکنده ،که
به بیان هابز برای خروج افراد از وضع طبیعی بود ،عمدة تالشها در جهت ایمنسازی
و مصونسازی دولتها سوق پیدا کرد .نظریهپردازیها تا دهة  1980نیز متمرکز بر
تأمین امنیت دولتها و رفع تهدیدهای متوجه آن بود .بهرغم محوریت امنیت در
کنشهای واحدهای سیاسی و نظام بینالملل ،اجماع نظری درباره مفهوم امنیت وجود
ندارد و شاید بتوان گفت یکی از چالشبرانگیزترین و مناقشهآمیزترین مفاهیمی است
که در روند تکاملی دانش روابط بینالملل و مطالعات امنیتی ،تعاریف و ابعاد نوینی از
آن برجسته شده است.
یکی از پرسشهای کلیدی در بررسی امنیت ،مرجع 1امنیت است که در پاسخ به
سؤال امنیت برای چه کسی یا برای چه چیزی شکل میگیرد .ضرورت طرح مرجع
امنیت برای آن است که در غیاب آن نه مسألههای امنیتی(تهدیدها) میتواند مطرح
باشد و نه اهداف و غایات امنیتی موضوعیت پیدا میکند .مرجع امنیت مانند مفهوم
امنیت ،محل اختالف و مناقشه است و امنیتپژوهان براساس فلسفة آگاهی ،بهویژه
مسائل مرتبط با هستیشناسی و معرفتشناسی ،مرجع یا مراجع خاصی را انتخاب
کردهاند .در نتیجه ،مرجع امنیت در مکاتب و رویکردهای نظری در حوزة مطالعات
امنیتی پیرامون مفاهیمی همچون فرد ،رژیم ،جامعه ،دولت و جامعة جهانی میچرخد.
عالوه بر این ،ساختار محیطی و بهویژه عناصر فرهنگی و نهادی در هر کشوری،
الزاماتی را برای مکتب امنیتی دارد و مکتب امنیتی در محیطهای متفاوت دولتها
معانی مختلفی پیدا میکند .جمهوری اسالمی ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست
و برخوردار از ساختار محیطی(بهویژه عناصر نهادی و فرهنگی) متمایزی با سایر
واحدهای عضو نظام بینالملل است .این تفاوت ایجاب میکند که جمهوری اسالمی
ایران مکتب امنیتی مبتنی بر اقتضائات و نظام ارزشی و هنجاری خود داشته باشد و
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چیستی امنیت ،مرجع امنیت ،مسألههای امنیتی و راهبردهای امنیتی
برمبنای آن،
ِ
معین شود .بر همین اساس ،سؤال پژوهش حاضر این است  :مرجع یا مراجع امنیت
1. Referent object

در مکتب امنیتی جمهوری اسالمی ایران کدامند و چه رابطهای میان این مراجع وجود
دارد؟ با توجه به اینکه یکی از مهمترین پرسشهای کلیدی در مطالعات امنیتی ،مرجع
امنیت است ،ادبیاتی بسیار غنی در حوزه نظریهپردازی وجود دارد؛ مانند« :دولتمحوری»
مرجع امنیت در رویکرد واقعگرایان( مورگنتا1384،؛ والتز« ،)1393 ،فرد» به عنوان
مرجع امنیت در لیبرالیسم ،تأکید نظریهپردازان انتقادی مانند کن بوث بر مفهوم رهایی

و قرار دادن «انسان» به عنوان مرجع امنیت) ،(Smith, 2006:44تأکید مکتب کپنهاگ
مطالعات امنیتی جهان سوم( آذر و این مون .)1383،در ادبیات فارسی ،آثاری نیز
وجود دارد که تالش کردهاند مرجع امنیت در جمهوری اسالمی ایران را از منظرهای
متفاوت بررسی کنند .پورسعید در مقالهای با نام «مرجع امنیت در کنش گفتاري امام
خمینی(ره)» با تمرکز بر چارچوب نظری بوزان ،معتقد است که در کنش گفتاری امام،
مرجع امنیت عبارت است« :دولت اسالمی» که از سه عنصر «اسالم مکتبی» به عنوان
ایده دولت اسالمی« ،والیت فقیه» به مثابه نمود نهادی دولت اسالمی و «مردم» به
مثابه پایگاه اجتماعی یا عینی دولت اسالمی تشکیل شده است و این سه در روابط
متقابل با یکدیگر قرار دارند (پورسعید « .)1389،شناسایی مرجع امنیت در رویکرد
امنیت ملی امام خمینی(ره)» ،عنوان پژوهش دیگری است که استدالل میکند در
رویکرد امنیت ملی امام خمینی(ره) ،مرجع امنیت ،جامعهمحور است؛ زیرا به نظر
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بر «دولت و جامعه» (بوزان ،ویور و دوویلد 68 : 1386 ،ـ  )54و «رژیم سیاسی» در

امام(ره) ،بدون رضایتمندي مردم و پشتیبانی آنان از حکومت و دولت ،ارکان امنیت
ملی ناپایدارند (کریمی مله .)1384 ،بهتاش در پایاننامه خود با نام «مرجع امنیت
در جمهوری اسالمی ایران براساس دیدگاه امام خمینی و مقام معظم رهبری» ،با
طرح این فرضیه که دين و ارزشهاي ديني ،نقش اساسي را در تعيين مرجع امنيت
در جمهوري اسالمي ايران ايفا ميكنند ،میگیرد که در ديدگاه امام خميني(ره) و
مقام معظم رهبري« ،اسالم» مرجع امنيت فرهنگي ،حكومت اسالمي و در مرتبهاي
باالتر «واليت فقيه» مرجع امنيت سياسي و «مردم» ،مرجع امنيت اجتماعي هستند
(بهتاش .)1389،فرضیه پژوهش این است که مرجع امنیت در مکتب امنیتی جمهوری
اسالمی چندبعدی و ترکیبی است و مشتمل بر اولویتبندی نظام ،اسالم و جامعه است
و در عین حال ،رابطهای تعاملی میان آنها وجود دارد .برای تبیین فرضیة پژوهش،
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از اسناد باالدستی مانند :قانون اساسی ،سند چشمانداز توسعه در افق 1404و بیانات
حضرت امام(ره) و مقام معظم رهبری بهره خواهیم جست.
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چارچوب نظری

ویژگی سهل و ممتنع بودن مفهوم امنیت ،موجب شده است تا محققان حوزة روابط
بینالملل و علوم سیاسی به فراخور مبانی فکری و نظری خود ،به يک بعد آن توجه ويژه

مبذول دارند و از ساير وجوه ،انواع و ابعاد امنيت غافل شوند) .)Wrong,1994: 202-204
اين گستردگي ،در سهگونه اصلي قابل شناسايي است :اول اينكه مفهوم امنيت از
انتقالي رو به پايين
امنيت دولتها به امنيت گروهها و افراد توسعه يافته است .اين روند
ِ

از دولتها به افراد است .دوم ،مفهوم امنيت از امنيت دولتها به امنيت نظام بينالملل
و يا محيط مادي مافوق ملتها تغيير کرده است .اين توسعهاي روبه باال از ملتها
به سمت زيست كره است .اين گستردگي در هر دو مورد ،متضمن توسعه انواعی از
نهادهاست كه تضمينكننده امنيت هستند .در مورد سوم ،مفهوم امنيت به شيوهاي
افقي و يا گونهاي از امنيت متنوع گسترش يافته است.
به دلیل فضای جنگ سرد و تسلط رویکرد واقعگرایی ،تحلیلهای امنیتی تا اواسط
دهة  ،1980عمدتاً بر دولتها و ماهیت نظامی و خارجی تهدیدها متمرکز بود و
تأثيرگذاري پويشهاي داخلي يك كشور بر تعريف مقولة امنيت کمتر مورد توجه
قرار میگرفت .هرچند پس از تالشهای ریچارد اولمان و بری بوزان امنیت از زندان
نظامیگری و دولتمحوری رها شد ،اما با تشدید روند جهانی شدن از دهه ،1990
پویشهای درونی امنیت ملی کشورها در عرصة نظري چندان جدی گرفته نشد .در
دوران اخير ،انديشمندان با توجه به ظهور تهديدهاي گوناگون و گسترش نگرش
جامعه بنيادمحور در تعريف امنيت و امنيت ملي ،به تمركز بر مطالعات امنيتي گرايش
دارند) .(Croft and Terrif, 2000با وجود اين ،هنوز در بررسي فرايند تاريخي تحول
تعريف امنيت ،بر نقش دولت بهعنوان كنشگر اصلي تحوالت ،چه به مثابة ابزار جامعه
و چه كنشگر مستقل از اجتماع ،تمرکز ميشود).(Mabee, 2002: 135
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در شرايط كنوني ،دولت كنشگري كام ً
ال مستقل و جدا از جامعه نيست كه بتواند
صرفاً بقاي خود را امنيت ملي جلوه دهد ،بلکه بايد به نظرهاي موجود در جامعه نيز

توجه کند؛ اما فرايند تاريخي اين تغيير نقش دولت ،و به دنبال آن تعريف امنيت
ملي همچنان مورد بيتوجهي قرار گرفته است) .(Bretherton,1996:139این امر
به گسترش شیوة تحلیلی جامعهشناسی تاریخی برای فهم این فرایند تغییر منجر
میشود .تعریف امنيت ملي مانند قبل در ساية تعارض داخل ـ خارج ،دیگر منطقي
نيست؛ بلكه اين دو به هم پيوستهاند.
مقولة امنيت ،متأثر از رابطهاي دوسويه و دوسطحي است :در يك سطح ،دولتها از
در سطحي ديگر ،خود دولتها محيط داخلي نظام بينالمللياند و در حالت تأثير و تأثر
با آن قرار دارند ) .(Deudney, 1995: 95نتيجة عملي اين نگرش ،آن است كه دولتها
بدون ارجاع به جامعههاي داخلي خود در عصر جهانيشدن و گسترش مردمساالري،
نميتوانند تعريف خودمحورانه و ثابتي از امنيت ملي داشته باشند .همچنین به دنبال
تغيير در ذهنيت و كنشهاي محيط داخلي ،تعريف امنيت ملي نيز دگرگون میشود.
روابط بین دولت و محیط آنها يعني محیط فرهنگی و نهادی ،از نوع دوسویه است.
این دو هم شامل تأثیر محیط فرهنگی در شکل و نوع سیاستهای امنیتی دولت است
و هم تأثیر دولت بر بازتولید ،بازسازی فرهنگی و حتی شکلدهی به عناصر فرهنگی
جدید را دربرميگيرد.
محیط فرهنگی و نهادی نه تنها در شکل انواع مختلف رفتار دولت تأثیرگذار است؛
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محيط داخلي در تعريف امنيت اثر ميپذيرند و در عين حال ،بر آن تأثير ميگذارند و

بلکه تعیینکنندة سرشت اصلی دولتها یعنی هویت آنها نيز هست (جپرسن ،ونت و
کتزنشتاین .)64 :1390 ،تأثیرهاي محیط فرهنگی بر مقولة امنیت ملی به شرح زیر است:
الف) -عناصر فرهنگی محیط دولتها ،به منافع امنیت ملی و سیاستهای امنیتی
دولتها شکل میدهند .هنجارها انتظارات جمعی از یک هویت برای انجام رفتار
مناسب هستند .در برخی موارد هنجارها ،تأثیرات قوامبخش دارند و یک هویت را
تعریف میکنند و در مواردی دیگر معیارهایی برای تنظیم رفتار هستند (جپرسن ،ونت
و کتزنشتاین88 :1390 ،ـ .)87
ب)ـ عناصر فرهنگی و یا نهادی محیط دولتها ،به هویت دولت شکل میدهند.
ساختارهای نهادی و فرهنگی میتوانند به هویتهای اساسی دولتها و یا امنیت ملی
قوام بخشند (جپرسن ،ونت و کتزنشتاین.)93 :1390 ،
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ج)ـ دگرگونی و تفاوت در هویت دولت بر منافع و سیاستهای امنیت ملی دولتها
تأثیر مینهد .هویتها هم منافع را ایجاد میکنند و هم به آنها شکل میدهند .برخی
منافع مانند بقا ،کم و بیش عاماند و خارج از هویتهای اجتماعی خاص وجود دارند.
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اما بسیاری از منافع امنیت ملی به یک برسازی خاص از هویت شخصی در ارتباط با
هویت تصورشده بستگی دارند (جپرسن ،ونت و کتزنشتاین96 :1390 ،ـ.)95
زمینة جمهوری اسالمی ایران

همانطور که گفته شد ،امنيت مقولهاي «زمينهوند» 1است ،يعني آرمانها ،ارزشها،
سنخيت و کم و کيف درون يک اجتماع بشري در شکلگيري و ويژگي مفهوم امنيت
تأثير بسزايي دارد .تعریف امنیت ،مرجع امنیتی ،مسألههای امنیتی و سياستگذاري
امنيتي عملي است که در محيط اجتماعي هر جامعه با هويت خاص انجام ميگيرد .از
این نظر ،توجه به شرايط و مقتضيات و بهويژه مباني اسالمي جمهوري اسالمي ايران
ضروری است.
انقالب اسالمي با تکيه بر ارزشها و اعتقادات اسالمي با هدف استقرار و سيطره
قوانين و موازين الهي در کليۀ شئونات حيات فردي و اجتماعي مردم ايران رخ داد.
پيروزي انقالب به رهبري امام خميني(ره) ،جوهر سياست و به شکل اولي منطق
امنيتي را تغيير داد .ايده جمهوري اسالمي به عنوان يک نظام همچون ساير نظامها
و البته با ويژگي خاص خود از جمله ابتنا بر مباني و منابع اسالمي و داراي آرمانها،
اهداف و ارزشهاي گوناگوني است که آن را با مسائل و موضوعات گوناگون مرتبط
ساخته است (دانشگاه عالي دفاع ملي .)8 :1387 ،بنابراين ،وقوع انقالب اسالمي منادي
گفتمان جديدي بود که بر گزارههاي متفاوتي مبتني بر پيوند جامعه و حکومت ،اسالم،
ايران ،دين و سياست تأکيد ميکرد (تاجيک .)67-86 :1379،در گفتمان جمهوري
اسالمي ايران اسالم دال برتر بهشمار میرود که با توجه به آن ،نظامي توحيدمحور
است که مرکز ثقل و پايه اصلي ارزشها و آرمانهاي اين نظام« ،اسالم» به معناي
مکتب است .مکتب در اين تلقي نوعي صورتبندي بينشي است که پشتوانه نظري
و ايدئولوژيک تأسيس حکومت و تأمين و شيوه توزيع قدرت ،ثروت و حيثيت را در
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جامعه تعيين ميکند .ستون و مبناي فهم رفتار سياسي و امنيتي در جو متافيزيکي
1.Contextual

اسالم قابل ترسيم است .اين نظام با همين اصول اسالمی  -توحيدي سعي در ارائه
سياست در راستاي آرمانها و ارزشها به صورت رسالتگرا و متعهدانه دارد (متقي
و پوستینچی .)120 :1390،از اين منظر ،اسالم به عنوان کانون محوري در ساختار
قدرت قرار دارد و جمهوری اسالمی ایران با معرفی الگوی حکومت دینی در جهان
اسالم ،ظرفیتهای باالی آن را در عرصة سیاست به نمایش گذاشته است .بنابراین،
میتوان مؤلفههای هویتبخش به جمهوری اسالمی ایران را در سه بخش مورد بررسی
اسالمی ـ انقالبی.
تمدن درخشان در عرصة تاریخ از
تاریخ باستانی :ایران با سابقه بیش از  3هزار سال
ِ
پشتوانة غنی فرهنگی و علمی برخوردار است (زرینکوب .)33 :1391 ،حکومتهای
متعددی در ایران سالها بر تمام جهان مسلط بودهاند .از اینرو در ناخودآگاه هر
ایرانی ،بازگشت به آن روزهای درخشان وجود دارد .بنابراین ،کشور ایران برخالف
اکثر کشورهای جهان سوم ،زاده نظام بینالملل نیست و از پشتوانة مستحکمی در این
زمینه برخوردار است.
فرهنگ ایرانی ـ اسالمی:

از مهمترین مؤلفههای شکلدهنده به سیاست و تاریخ

ایرانیان ،مؤلفة فرهنگ بوده است .این امر از آنجایی اهمیت دارد که مردم ایران در
طول سالها توانستهاند فرهنگ ایرانی  -اسالمی خود را در کنار یکدیگر حفظ کرده،
الگوی جدیدی بهوجود بیاورند .این در حالی است که در سایر کشورها معموالً غلبة
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قرار داد :تاریخ باستان ایران ،فرهنگ ایرانی ـ اسالمی و ارزشها و ایدئولوژیهای

یک دین یا یک فرهنگ به استحالة دیگری منجر میشود.
ارزشها و ایدئولوژی اسالمی -انقالبی :براساس اصل اول« ،حکومت ایران ،جمهوری
عدل قرآن ،در
اسالمی است .ملت ایران براساس اعتقاد دیرینهاش به حکومت حق و
ِ
پی انقالب پیروزمند خود( »...جهانگیر منصور .)25 :1386 ،اصل دوم نیز به نقش
وحی الهی ،عدل خداوند ،امامت و رهبری و باالخره نفی هرگونه ستمگری ،ستمکشی
و سلطهگری بهعنوان پایههای نظام اشاره کرده است (دهقانی« .)133 :1389 ،فرد
هالیدی» معتقد است انقالب اسالمی ایران نخستین انقالب در تاریخ جدید جهان است
که ایدئولوژی حاکم ،شکل سازمان ،اعضای رهبریکننده و هدفهای اعالمشده آن،
هم در ظاهر و هم در باطن ،مذهبی بوده است (متقی.)75 :1389 ،
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مرجع امنيت در مکتب امنیتی جمهورى اسالمى ايران

شناخت مرجع امنيت مستلزم توجه به نظام هنجاری و ارزشی است که نه تنها هویت
جمهوری اسالمی ایران را تعیین میکند ،بلکه به منافع ملی و سیاستگذاریهای
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امنیتی نیز شکل میدهد .قانون اساسی را میتوان تبلور هویت خاص و ایدئولوژی
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سیاسی دانست .با توجه به بافت و زمینه جمهوری اسالمی ایران که در قانون اساسی
و بیانات حضرت امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری تبلور یافته است ،سه کانون
محوری زیر را میتوان مرجع امنیت در مکتب امنیتی جمهوری اسالمی دانست.
 .1جامعه

حفظ و تداوم هویت اجتماعی و فرهنگی جامعه ،در شرایط متغیر و متحول اجتماعی،
پیششرط ضروری و خدشهناپذیر بقای نظام است .تحمل و مدارای اجتماعی ،انسجام
و وفاق اجتماعی و در نهایت ،نظم اجتماعی پویا در صورتی میسر است که روابطی گرم
و کارا در بین اعضای جامعه وجود داشته باشد .امنیت جامعه به معنای برقراری و حفظ
شرایطی است که در آن نیل به اهداف و مطلوبهای اجتماعی ،بدون هر نوع تهدید و
هراس باشد .دو جزء مهم امنیت« ،رهایی از خوف و ترس» است ،نکتهای که در آیه 4
سوره قریش بر آن تکیه شده است (امیری .)80 :1387،امنیت جامعه محصول تعامل
ساختارهای اجتماعی ،فرهنگی ،اقتصادی و طبیعی خواهد بود.
امنیت جامعه را در دو سطح خرد و کالن میتوان مطالعه کردکه سطح خرد آن
اشاره به امنیت فرد دارد .امنیت فردی از دو بستر درونی و بیرونی سرچشمه میگیرد.
بستر درونی امنیت معطوف به ایمان به خداوند و آگاهی از خویشتن است که از آن
با عنوان «امنیت هستیشناختی» نیز یاد شده است .بستر بیرونی ،معطوف به جهان
خارج و فضای اجتماعی و به تعبیری فرهنگ است که با تمرکز بر مجموعه هنجارها،
قوانین و درجه تعهد جمعی و فردی به اجرای آنها و نیز توان و امکانات سازمانهای
رسمی و غیررسمی متولی امنیت فراهم میشود ،تا جامعه قادر به نیل به اهداف و
کمال مطلوبهای اصلی خویش شود که در معنای عام خود ،از آن با عنوان «امنیت
عمومی» یاد میشود .امنيت اجتماعي كه در ذيل موضوع امنيت ملي قرار دارد و يكي
از مؤلفه هاي اصلي آن را تشكيل ميدهد ،بيانگر پيوند و ارتباط نزديك و تنگاتنگ
ميان امنيت دولت و جامعه است .در تحليل بعد اجتماعي امنيت ملي ،هدف حفظ

هستند و جمهوري اسالمی رهآورد آنان و با فداکاريهاي آنان تحقق پیدا کرد و بقای
آن نیز مرهون خدمات آنان است -فروگذار نکنید و خود را از مردم و مردم را از خود
بدانید»(صحیفه نور ،ج «.)412:21آنچه انقالب و ایران را حفظ کرده ،حضور مردم در
صحنه است .در تمام دنیا مردمی به خوبی مردم ایران پیدا نمیشود»(صحیفه نور،
ج «.)453 :17همه میدانید و باید بدانیم مادامی که ملت پشتیبان است ،هیچ قدرتی
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ارزشهاي ديرپاي اجتماعي است كه گروههاي مختلف در جامعه متولي آن هستند.
از دیدگاه حضرت امام خمینی(ره) تمامی آحاد جامعه از حقوق شهروندي و حق
تشکیل حکومت برخوردارند و کلیت جمهوري اسالمی و در حقیقت ،دولت اسالمی
میبایست تابع آرای ملت باشد:
«ما بناي این نداریم که یک تحمیلی به ملتمان بکنیم و اسالم به ما اجازه نداده
است که دیکتاتوري بکنیم .ما تابع آراي ملت هستیم .ملت ما هر طور رأي داد ،ما
هم از آن تبعیت میکنیم .ما حق نداریم ،خداي تبارك و تعالی به ما حق نداده
است ،پیغمبر اسالم به ما حق نداده است که ما به ملتمان یک چیزي را تحمیل
بکنیم»(صحیفه نور ،ج.)11:34در دیدگاه امام ،بقای نظام نیز منوط به حفظ و رعایت
حقوق مردم است و نظام بدون مردم نمیتواند حیات داشته باشد«:به مجلس ،دولت
و دستاندرکاران توصیه مینمایم که قدر این ملت را بدانید و در خدمتگذاري به
آنان خصوصاً مستضعفان ،محرومان و ستمدیدگانی  -که نورچشم ما و اولیاي نعم همه

توانایی آسیب زدن به این نظام مقدس را ندارد» (صحیفه نور ،ج« .)391 :17هم
تکلیف شرعیتان است ،هم حکم عقل است که ما باید حفظ کنیم مردم را ...ما وقتی
مردم را داریم اسالم داریم و رضای خدا را داریم همه چیز داریم»(صحیفه نور ،ج:17
.)253جمهوریت نظام و اداره امور کشور با اتکا به آرای عمومی در مقدمه قانون اساسی
و در اصول  100 ،177و  59،56،7،6مورد تاکید قرار گرفته است.
عالوه بر این ،امنيت جامعه اهميت كيفي نیز دارد .امنيت جامعه به تهديدهايي
ميپردازد كه حياتياند ،يعني اگر گروهي هويت خود را از دست دهد ،ديگر مايي در
ميان نيست كه به ترميم و ارتقاي آن اقدام شود .اين در حالي است كه ضعف اقتصادی،
عقبماندگي نظامي ،ناكارآمدي سياسي و فاجعه زيستمحيطي ،به نحوي قابل احيا
هستند.
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 .2نظام اسالمى

حفظ نظام اسالمي ،از اهم واجبات ديني ويکي از اساسيترين موضوعات فقه سياسي
است و اگر زماني به دلیل موضوعي ،ميان حفظ نظام اسالمي و حفظ برخي احکام
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اسالمي نيازمند انتخاب يکي باشيم،بهطور مسلم ،حفظ نظام اسالمي مقدم است.
در سخنان بنيانگذار جمهوري اسالمي ايران تعبيرات گوناگوني در اين باره آمده
است؛ يكي از واجبات مهم اسالم ،حفظ نظام جامعه ،زندگي و معيشت مردم است.
مقصود از حفظ نظام زندگي ،رعايت اموري است كه اخالل به آنها ،امنيت جامعه
يا زندگي مردم را دچار اخالل و مشكل ميكند و چون اسالم ميخواهد كه زندگي
اجتماعي مردم ،نظام و سامان داشته باشد آن افعال را بر مردم واجب كفايي كرده است
(مطهري:1381، .)12بر اين اساس ،آنچه سبب برهم ريختن نظام زندگي و معيشت
جامعه ميشود ،حرام و كارهايي كه براي حفظ نظام جامعه الزم است ،واجب ميباشد.
از ديدگاه حضرت امام (ره) حفظ نظام واجب و متوقف بر تشكيل حكومت است.
ايشان در كتاب واليت فقيه ميفرمايند « :بديهي است ضرورت اجراي احكام كه تشكيل
حكومت رسول اكرم(ص) را الزم آورده ،منحصر و محدود به زمان آن حضرت نيست و
پس از رحلت رسول اكرم(ص) نيز ادامه دارد  ...اين حرف كه قوانين اسالم تعطيلپذير
يا منحصر و محدود به زمان يا مكان است ،برخالف ضروريات اعتقادي اسالم است.
بنابراين ،چون اجراي احكام پس از رسول اكرم(ص) و تا ابد ضرورت دارد ،تشكيل
حكومت و برقراري دستگاه اجرا و اداره نیز ضرورت مييابد .بدون تشكيل حكومت
و بدون دستگاه اجرا و اداره كه همه جريانها و فعاليتهاي افراد را از طريق اجراي
احكام ،تحت نظام عادالنه درمیآورد ،هرج و مرج ایجاد میشود و فساد اجتماعي،
اعتقادي و اخالقي پديد ميآيد .پس براي اينكه هرج و مرج و عنانگسيختگي پيش
نيايد و جامعه دچار فساد نشود ،چارهاي نيست جز تشكيل حكومت و انتظام بخشيدن
به همه اموري كه در كشور جريان مييابد» (امام خميني:1357 ، 30ـ .)29
اثبات وجوب تشكيل حكومت اسالمي و حفظ آن از طريق وجوب حفظ نظام و
ُحرمت اخالل به آن ،اين نتيجه را در پي خواهد داشت كه وجوب تشكيل حكومت و
حفظ آن بر همه احكام شرعي مقدم و از اوجب واجبات است؛ زیرا حفظ نظام از اهم
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واجبات است و هيچ يك از احكام شرعي در مقام تزاحم ،ياراي رودررويي با آن را

ندارند .اگر بين حفظ نظام و ساير احكام شخصي يا اجتماعي تزاحم واقع شود ،حفظ
نظام مقدم بر آنهاست؛ زيرا حفظ نظام از واجباتي است كه شارع مقدس به هيچ وجه
راضي به ترك آن نيست .از اينرو ،حاكم جامعه اسالمي موظف است در مقام تزاحم
حفظ نظام معيشتي مردم با ساير احكام اسالمي ،حفظ نظام را مقدم بدارد.
محدوده اختيارات حکومتي فقيه در اداره جامعه اسالمي« ،مصلحت جامعه

اسالمي ،اجراي احکام اسالمي ،حفظ ثغور کشور اسالمي ،اجراي حدود اسالمي و
استقرار احکام خداوند و قسط و عدل اسالمي در جامعه است .کارکرد نظام براي حفظ
اسالم و اجراي احکام آن و مديريت جامعه در چارچوب موازين و مقررات اسالمي
است .بر اين اساس ،حفظ اصل اسالم از اهميت بسزایي برخوردار است و شايد دليل
اينكه امام خمینی (ره) حفظ حكومت را بر تمام واجبات شرعي مقدم ميدانند ،همين
نكته باشد .از دیدگاه ایشان « :مسأله حفظ نظام جمهوري اسالمي در اين عصر و با
وضعي كه در دنيا مشاهده ميشود و با اين نشانهگيريهايي كه از چپ و راست و دور
و نزديك نسبت به اين مولود شريف ميشود ،از اهم واجبات عقلي و شرعي است كه
هيچ چيز به آن مزاحمت نميكند و از اموري است كه احتمال خلل در آن عق ً
ال منجز
است»( صحيفه امام ،ج:19.)153
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اسالمي» است که در صورت تزاحم با احکام فرعي اسالم بر آنها مقدم ميشود .حفظ
اساس «اسالم» از حفظ نظام اسالمي باالتر است و اساساً هدف اصلي تشکيل نظام

امام خمینی(ره) حفظ ايران به عنوان امالقراي جهان اسالم را براي حفظ مكتب
اسالم ضروري ميدانستند .ایشان در اين باره فرمودند «:اگر اين جمهوري اسالمي از
بين برود ،اسالم آنچنان منزوي خواهد شد كه تا ابد ،مگر در زمان حضور حضرت،
نتواند سرش را بلند كند ».به همين دليل ،ايشان حفظ نظام را از اوجب واجبات
ميدانستند ،زیرا درصورت حفظ نظام فرصت الزم براي اداي واجبات و معرفي اسالم
ناب به جهان فراهم میشود ،اما درصورت فقدان نظام ،بهطور طبيعي زمينه نابودي
كامل يا استحاله قطعي مكتب اسالم ایجاد خواهد شد.
« اگر حفظ اسالم جزء فریضههای بزرگ است و بزرگترین فریضه است ،بر همه
ما و شما و همه ملت و همه روحانیون ،حفظ این جمهوری اسالمی از اعظم فرایض
است»(صحیفه امام ،ج .)329 :15در جایی دیگر میفرمایند :مسأله حفظ نظام جمهوری
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اسالمی در این عصر ...از اهم واجبات عقلی و شرعی است»(صحیفه نور ،ج.)106 :19
حکومت برای حفظ و بسط مکتب اسالم بنا نهاده شده است و هرگونه تزلزلی در
آن موجب ضربه به اسالم و مکتب میشود .باور امام(ره) به حفظ جمهوری اسالمی تا
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آنجاست که تصریح میکنند « :حفظ جمهوری اسالمی از حفظ یک نفر ولو امام عصر
باشد ،اهمیتش بیشتر است؛ برای اینکه امام عصر(عج) هم خودش را فدا میکند برای
اسالم(صحیفه نور ،ج.)365 :15
امام خمینی(ره) دفاع و حمایت از جمهوری اسالمی را واجب عینی برای تمامی
مسلمین برمی شمارد «:آحاد مردم یکییکی شان تکلیف دارند برای حفظ جمهوری
اسالمی؛ یک واجب عینی است .از نماز اهمیتش بیشتر است ،برای اینکه این حفظ
نظام اسالم است .نماز فرع اسالم است .این تکلیف برای همه است ....آن مسلمی که
در افریقاست ،حفظ جمهوری اسالمی برایش واجب است (صحیفه نور ،ج.)275 :19
 .3اسالم

ايده جمهوري اسالمي ایران ،يعني اسالم به مثابه مکتب ،تهديدهایی را متوجه این
نظام کرده است؛ زیرا اگر اين ويژگي از جمهوري اسالمي گرفته شود ،تفاوتي با سایر
نظامهاي سياسي دنيا نخواهد داشت .بنابراين ،مفهوم امنيت در جمهوري اسالمي
ويژگي عقيدتي دارد ،زيرا در پي استقرار و گسترش اسالم به مثابه مکتب است و
هرگونه مانع در برابر اين گسترش و تهديد استقرار آن ،معضلي امنيتي به شمار ميآيد.
بنابراين ،امنيت داراي ويژگي فرهنگي است ،به همین دليل ،سبک زندگي مذهبي در
جامعه ايراني ،جمهوري اسالمي را مستقر کرده است و بهطور مسلم ،تداوم امنيت و
گسترش آن در گرو همين ويژگي و حفظ فرهنگ عمومي است.
تلقي اسالم به مثابه مکتب ،سعادت انسان در کل جوامع بشري را مد نظر دارد
و آن را در گرو گسترش اسالم مکتبي در سراسر جهان ميداند .نتيجه اين روايت از
ايدئولوژي اسالمي ،ارائه الگوي نويني از امنيت بوده که سطح تحليل آن جهان است
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(پژوهشکده مطالعات راهبردي .)43 :1384،عالوه بر این ،از آنجایی که مرکز ثقل
امنيت در جمهوري اسالمي ايران« ،اسالم» به مثابه مکتبي است که فراگفتماني و
فرانهادي است و در همه عرصههاي زندگي انسان حضور دارد ،ميتوان گفت يکي از
ويژگيهاي اساسي مفهوم امنيت در اين فضا ،جامعاالبعاد بودن امینت است ،يعني
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تمام شئون مادي و معنوي انسان را دربر ميگيرد.
در اندیشه امام خمینی(ره) ،اسالم و ایمان موضوع امنیت قرار میگیرند و تمام
عناصر و اجزای تشکیلدهنده جامعه اسالمی باید در جهت تعمیق ،حفظ و حراست
از آن از هیچ کوششی فروگذار نکنند و همه انسانها باید فدای آن شوند (صحیفه
امام ،ج « .)315 :14ما مکلف هستیم که اسالم را حفظ کنیم .این تکلیف از واجبات
است .حتی از نماز و روزه واجبتر است .همین تکلیف است که ایجاب میکند خونها
در انجام آن ریخته شود (امام خمینی .)67 :1357 ،امام خمینی(ره) ،مکتب را عامل
قدرت مسلمین میداند و از همینرو ،با هرگونه سستی در موضوعات مرتبط با مکتب،
سرسختانه مخالفت میکند «:مکتب بزرگترین چیزی است که برای ما مطرح است،
نباید راجع به مکتب یک کلمهای کسی بگوید؛ اشتباه میکنند اگر میگویند مکتب
چطور ،تمام مقصد ما مکتب ماست  ...اگر مکتب اسالم را حفظ بکنند ،مطمئن باشند
که هیچ قدرتی به آنها آسیب نمیرساند» (صحیفه امام ،ج.)76 :13
امام(ره) همواره بر پیروی از اسالم در روش و حرکت در کلیت سیاست تاکید و بر
نفی جدایی دین از سیاست تصریح میکرد و دین اسالم را در همه شئون سیاست و
حکومت مبنا قرار میداد « :مسألهای که الزم دیدم تذکر دهم این است که قوام نظام
اسالمی ایران بر اتحاد در روش و حرکت در کلیت سیاست مورد قبول اسالم است
(صحیفه امام ،ج.)64 :21
در جای دیگر میفرمایند :االن جمهوری اسالمی ،یعنی اسالم(صحیفه نور ،ج:19
 .)112اسالم خود داراي سیستم و نظام خاص اجتماعی ،اقتصادي و فرهنگی است که
براي تمام ابعاد و شئون زندگی فردي و اجتماعی ،قوانین خاص دارد و جز آن را براي
سعادت جامعه نمیپذیرد (صحیفه نور ،ج .)197 :4
امام خمینی(ره) مصداق امنیت را در رویکرد نظری اسالم و در رویکرد اجرایی و
عملی جمهوری اسالمی میدانند و حفظ و مراقبت از آن را مترادف با اسالم معرفی
میکنند .عبارت « حفظ نظام از اوجب واجبات است» از اینجا معنا مییابد و حفظ
اسالم در جمهوری اسالمی ایران را از همه تکالیف باالتر میداند:
« اینکه فرمودهاند فقط حصون اسالمند ،یعنی مکلفاند اسالم را حفظ کنند و
زمینهای فراهم آورند که بتوانند حافظ اسالم باشند و این از اهم واجبات است و از
واجبات مطلق میباشد» (صحیفه نور ،ج.)67 :19
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اصل دوم :جمهوری اسالمی ،نظامی است بر پایه ایمان به خدای یکتا (الاله االاهلل)
و اختصاص حاکمیت و تشریع به او و لزوم تسلیم در برابر امر او؛ وحی الهی و نقش
بنیادی آن در بیان قوانین؛ معاد و نقش سازنده آن در سیر تکاملی انسان به سوی
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خدا؛ عدل خدا در خلقت و تشریع؛ امامت و رهبری مستمر و نقش اساسی آن در تداوم
انقالب اسالمی. ...
اصل چهارم :کلیه قوانین و مقررات مدنی ،جزائی ،مالی ،اقتصادی ،اداری ،فرهنگی،
نظامی ،سیاسی و غیر اینها باید براساس موازین اسالمی باشد. ...
فلسفه سياسي اسالم مبناي حکومت در جمهوري اسالمي ايران است و به عنوان
يک مکتب داراي مجموعهاي از گزارههاي اصلي و بنيادي ،به منزله چارچوبي بر روي
تمام نظريهها ،رفتارها و سياستهاي نظام حاکم است .مفهوم «ايمني» در مکتب
اسالم بهطور ويژه مورد توجه است؛ بهگونهاي که در اليهها و سطوح مختلف اعتقادي
و رفتاري از سوي شارع رسول خدا(ص) و ائمه معصومين بدان اشاره شده است.
جوهره اسالم بر «سالم» و «ايمني» قرار دارد ،چنانکه حضرت علي (ع) اسالم را مايه
«امان» دانسته که هر کس در آن درآويزد به آرامش و امنيت خواهد رسيد .از صفات
برجسته الهي «ايمنيبخشي» است .پارهاي از مفسران در مقام تفسير آيه  23سوره
مبارکه حشر آوردهاند :اينکه در قرآن کريم از نامهاي خداي متعال به سالم ياد شده،
داللت بر آن دارد که خداوند مايه سالمت و «بخشنده ايمني» است .ايمني ،شاخص
راستکرداري فرد مسلمان و ويژگي بارز سالمت شبکه ارتباطات در جامعه اسالمي
به شمار ميآيد .بهگونهاي که از قول معصوم ميخوانيم :همانا مسلمان کسي است که
ديگران از دست و زبان او در آرامش و ايمني باشند (افتخاري.)425 -452 :1383،
از آنجايي که اصل توحيد نوعي تمرکز براي کل هستي تعريف ميکند و نوعي
وحدت در وراي کليه تکثرها شناسايي ميکند که بر مديريت کالن هستي حاکم است،
اين امر موجد نوعي «آرامش» و «اطمينان» است که مطابق نظريات جديد و پيشرفته
امنيتي ،جوهره «امنيت واقعي» به شمار ميآيد .به همين دليل« ،ايمان» و «ايمني»
يمان َ ُه ْم ب ُِظلْ ٍم أُ ْولَئ َ
ِک ل َ ُه ْم الْ ْم ُن َو ُه ْم
در منطق الهي توأمانند« :الَّذ َ
ِين آ َم ُنوا َول َ ْم يلْب ُِسوا إ ِ َ
ون»« :کساني که ايمان آوردهاند و ايمان را به شرک نميآاليند ،ايمني از آن
ُم ْه َت ُد َ
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ايشان است و ايشان هدايتيافتگانند».

بنابراين ،دين اسالم پيششرط اساسي سالمت و امنيت اجتماع را اعتقاد به خدا
ميداند .به عبارت ديگر« ،امنيت» در بستر گفتمان اسالمي جايگاه و معنايي متفاوت از
جايگاه و معناي رايج آن در نظامهای سياسي موجود مييابد که گستره آن در گفتمان
اسالمي وسيعتر از نيازمنديهاي دنيوي است و تأمين نيازهاي معنوي و مادي افراد را
به صورت توأمان دربرميگيرد .کاربرد واژگاني چون «اطمينان» و «سکينه» ،در کنار
مفاهيم سختافزاري چون «عدم ترس» و «دفع خطر» داللت بر آن دارد که امنيت
يابد.
اسالم و حکومت اسالمی ،پدیدهاي الهی است که با به کار بستن آن سعادت
فرزندان خود را در دنیا و آخرت ،به باالترین وجه تأمین میکند و مکتبی است
که برخالف مکتبهاي غیرتوحیدي در تمام شئون فردي ،اجتماعی ،مادي ،معنوي،
فرهنگی ،سیاسی ،نظامی و اقتصادي دخالت و نظارت دارد و از هیچ نکته ولو بسیار
ناچیز که در تربیت انسان و جامعه و پیشرفت مادي و معنوي نقش دارد ،فروگذار
نکرده است(صحیفه امام ،ج.)402 :21
به نظر میرسد دو ارزش «اسالم شیعی» و «والیت فقیه» با یکدیگر تالزم دارند
و از کانونیترین ارزشهای بنیادین نظام به حساب میآیند .در ادبیات فقهی تأسیس
والیت فقیه منبعث از مبانی دینی(جوادی آملی )1378،و از طرف دیگر ،به تخصیص

مرجع امنیت در مکتب امنیتی جمهوری اسالمی ایران /مرتضی نورمحمدی

پايدار واقعي تنها در صورتي محقق ميشود که جسم و روح انسان به آرامش دست

مقدمه قانون اساسی ،والیت فقیه ضامن عدم انحراف سازمانهای مختلف از وظایف
اصیل اسالمیشان دانسته شده است (مقدمه قانون اساسی) .در عین حال ،والیت فقیه
به دلیل انتخاب از طریق خبرگان منتخب مردم(اصل  ،)107ضامن جمهوریت نظام
نیز هست .والیت فقیه در مقدمه قانون اساسی و در اصول ،109 ،110 ،130 ،177
 5 ،57 ،107و  2مورد تأکید قرار گرفته است.
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نتیجهگیری

مرجع امنیت در مکتب امنیتی جمهوري اسالمی ایران مبتنی بر سه کانون محوری است:
الف)جامعه :که پایگاه اجتماعی نظام اسالمی محسوب میشود .امنیت جامعه ناظر
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حفظ و تداوم هویت یک جامعه است .ويژگي مهم هويت در جمهوری اسالمی آن
است که اسالم در تمام شئون معرفتي و رفتاري آن نفوذ دارد و در مرکز هويت آن
قرار گرفته است .بدون شک ،جمهوري اسالمي ايران به عنوان حکومت دینی بيش از
ديگران به جنبههاي ارزشي هويتي خود توجه دارد .امام خمینی(ره) از منظر توحيدي
به تعريف و بازتعريف مفاهيم و الگوهاي روابط اجتماعي ،سياسي ،اقتصادي وانساني
پرداخته و معتقدند« :انقالب اسالمي برمبناي اصل توحيد استوار است که محتواي
اين اصل در هم ه شئون جامعه سايه ميافکند .در اسالم تنها معبود انسان و بلکه کل
جهان ،خداست که همه انسانها بايد براي او ،يعني براي رضاي او عمل کنند (صحيفه
امام ،ج .)378: 5
ب) اسالم :اسالم مبناي وجودي و ایده نظام اسالمی است .تلقي مکتب از اسالم
به عنوان مکتبي که انديشه جمهوري  -اسالمي ايران منشعب از آن است ،اسالمي
فراگفتماني و فرانهادي است ،مانند هوايي که جامعه در چارچوب آن نفس ميکشد.
به بيان ديگر ،در همه حوزهها و روابط اجتماعي  -عقيدتي حضور دارد و ديني
اجتماعي به شمار ميآيد .ولي در عين حال ،صرفاً چارچوبي براي اداره زندگي نيست،
بلکه برنامهاي هدفمند براي تحول و به حرکت درآوردن جامعه به سوي مقصد عالي
جهانشمول است و آنچه در آن اصالت دارد ،مرزهاي اعتقادي است ،نه جغرافيايي.
ج) نظام :حفظ نظام سیاسی برآمده از حکم و نظر شریعت اسالمی ،که ابزاری برای
اجرای عدالت و دیگر احکام شرعی است ،امری ضروری بهشمار میآید .اهمیت این
ضرورت تا آنجاست که در تزاحم با دیگر با مراجع امنیت اولویت با آن است؛ زیرا در
نبود یک نظام سیاسی برآمده از اسالم که در یک محدوده جغرافیایی نیز مستقر است،
حفظ اسالم و هویت اسالمی جامعه امکانپذیر نخواهد بود.
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 پورسعید ،فرزاد ( ،)1383برآیند مشروعیتيابی در نظام جمهوری اسالمی ،فصلنامهمطالعات راهبردی ،ش .26
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 جپرسن ،رونالرال ،ونت ،الکساندر ونت ،پیتر جی کتزنشتاین« ،)1390(،هنجارها،هویت و فرهنگ در امنیت ملی» ،فرهنگ امنیت ملی :هنجارها و هویت در سیاست
جهانی ،ترجمه محمدهادی سمتی ،جلد اول ،تهران :پژوهشکده مطالعات راهبردی.
 قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران( ،)1389تهران :نشر میزان. محبوبه بهتاش ،)1389(،مرجع امنيت جمهوري اسالمي ايران (براساس ديدگاه امامخميني و مقام معظم رهبري) ،پايان نامه جهت اخذ درجه كارشناسي ارشد دانشگاه باقر(ع)
العلوم.
 متقی ،ابراهیم ( « ،)1389رویکرد انتقادی نسبت به ایران ...سایر کشورهای جهان»،مهرنامه ،س  ،2ش .3
 مطهري،مرتضی( ،.)1370عدل الهی ،چاپ پنجم ،تهران :صدرا. مطهري ،مرتضي( ،)1381کلیات علوم اسالمي ،منطق ،فلسفه ،تهران :انتشارات صدرا. متقي ،ابراهيم و زهره ،پوستين چي ( ،)1390الگوها و روندها در سياست خارجيايران ،قم :دانشگاه مفيد.
 مورگنتا ،هانسجواکیم( ،)1384سیاست میان ملتها :تالش در راه قدرت و صلح،ترجمه حمیرا مشیرزاده ،تهران :انتشارات وزارت امور خارجه ،چاپ سوم.
والتز ،کنت ( ،)1393نظریه سیاست بینالملل ،ترجمه غالمعلی چگینزاده و داریوش
یوسفی ،تهران :انتشارات وزارت امور خارجه.
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