
 

 

 
 

 

 صهیونیستی رژیم امنیتی هایچالش بر ایران.ا.ج امنیتی مکتب سیاسی بعد تأثیر بررسی

 2، هادی فرهادی1محمد عباسی
 
 
 

 

 چکيده
 باا امنیتی مکتب بلوغ شاهد اکنون ایران، اسالمی انقالب پیروزی از دهه سه از بیش گذشت
شای می جهان و منطقه در اسالمی هایویژگی یا . با تاب ا تایما مک  ساایر باارویاروی در نی
جاای ایویژه امنیتی اثرات و گرفته قرار امنیتی مکاتب شاته بر سات گذا تاار کاهجائیتا. ا  رف
تاب با تقابل درنیز صهیونیستیرژی . است ساخته دگرگون حتی و تغییر را مکاتب برخی  مک
حات را ی ژر آنامنیتی هایچالش و نبوده مستثنی امر ای  از ایران، اسالمی.ج امنیتی  تاثثیر ت
تای مکتب بر منفی اثراتنیز رژی  ای  های واکنش که است طبیعی لذا. است گرفته قرار  امنی
کانش بررسی و مکاتب سایر در ایران.ا.ج امنیتی مکتب راتاث شناخت بنابرای . بگذارد ما  وا

ماالی های لاوگیری در احت حاوری و تاری ضاروری از غاافلگیری از ج حا  تاری م  در مبا
لات یک از دفاع و امنیت تثمی  تهدیدها، با مقابله موضوع شامار م یادمای ب یار. آ ناان ام  مؤم

ساال( )علیهعلی تاه عدوّه ع  نا( م : »فرمایندمی باره درای  ال یاد انبه سای. المکا بار در کاه ک  برا
ناه) هاایحیله  بماند غافل او از) رود خواب به دشمنش شام  غافلگیرا  خاواب از را او  د

 در ایران،.ا.ج امنیتی مکتب ابعاد بررسی ضم  پژوهش ای .  344:غررالحک .« )کندمی رادبی
یاران.ا.ج امنیتی بمکت سیاسی بعد چگونه که استپرسش ای  به پاسخ پی  هاایچالش بار ا
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  همقدم
 غافل نباید: »فرمایندمی  ره)خمینی اما( حضرت ایران اسالمی جمهوری بنیانگذار

 خنثی بشوند جمع ه  با اینکه از قبل را هاآن هایتوطئه و باشی  بیدار باید ما باشی ،

بار همچنی  « 48: 7نور،ج صحیفه.)کنی  ظا  ره قاالب مع نادمای ان ساان: »فرمای  باا ان

ظار زیر کند، تفرّس را دشم  هاىحرکت زیرکى، و رىهوشیا یارد ن  هاىهاد  و بگ

 یک در شخصى، ىمبارزه یک در شما اگر. است مه  خیلى ای  کند؛ کشف را دشم 

ناىپیش را او حرکت بتوانید گیرید،می قرار حریف یک مقابل در که شخصى دفاع  بی

 از را تمرکز شدید، غافل د،ش پرت حواستان اگر. خورد نخواهید اىضربه هیچ کنید،

 کاار چاه او کاه کنید بینىپیش نتوانستید شدید، سرگر( دیگرى چیز به دادید، دست

هاادمی نااد، خوا ماااً بک یاادمی ضااربه حت شاام . خور یااده، کااه د یاادار او نخواب  ب

کانش چگونگی و گیریتصمی  برای واقع در . 19/10/1391 سخنرانی...«)است  در وا

بااه در را او هاایروش و باارد پای اهدافش به ناخت،ش را او باید دشم  برابر  ضار

شام  شرایط و موقعیت باید که همچنان بازشناخت اهدافش به رسایادن و زدن  را د

 .داد قارار ماطاالعاه ماورد قاوت و ضاعاف نقاط حی  از

 هشد ابراز امنیتی هایحساسیت و صهیونیستی رژی  گذشته هایجنگ بر مروری

 موجب آنها از عبور که است متعددی امنیتی قرمز خطوط نشانگر ،رژی  ای  سوی از

 عناوی  تحت که شده اعال( آن به شدن نزدیک و جنگ خطر تشدید ،جدی برخورد

 :است شده بندیطبقه زیر

 الس در استقالل اصطالحبه جنگ مانند ها؛صهیونیست و کشور موجودیت تهدید

1948) . 

 به باید همیشه نظامی موازنه)اعراب نفع به منطقه در نظامی موازنه خوردن ه  به

یاد اثر در که (1956 گجن مانند ؛ باشد صهیونیستی رژی  نفع یازات خر یاد تجه  جد

 . آمد وجود به چکسلواکی از ناصر توسط نظامی
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صاادی شدید تهدید عاراب ساوی از اقت هاای باه کاه ا تای حااد تنگنا یا  امنی  رژ

ناد شاود؛ منجر صهیونیستی لای مان ناال کاردن م سات  و ساوئز کا گاه ب یاران تن  بار ت

ناگ باه کاه مصر توسط صهیونیستی رژی  نیبازرگا تجاری کشتیرانیروی  (1956 ج

یاک نظامی اقدا( مرحله به که عربی کشور چند نظامی ا سیاسی اتحاد و انجامید  نزد

 جدی تصمی  و ،اردن و سوریه مصر، اتحاد اثر در که (1967 جنگ مانند باشد؛ شده

 . آمد وجود به صهیونیستی رژی  با مقابله برای کشورها آن

ناگ باه کاه صهیونیستی رژی  و غرب علیه اعراب نفتی تحری  جار (1973 ج  من

 .شد

نادگی باه نسبت شدید امنیتی تهدید یا  شاهروندان عاادی ز ساتی رژ  و صهیونی

عاه؛ روند در اختالل ناد جام جاار مان باوس انف ساط سااحلی جااده در اتو  فادائیان تو

 .شد (1978 سال در لیطانی عملیات به منجر که فلسطینی

نای  کوهستان در سوریه 6اسا( هایموشک استقرار ناان ج جاب کاه لب قادا( مو  ا

 . شد (1981 سال در صهیونیستی رژی  هوایی بارانبم و نظامی

یا  حیاتی منافع و اهدا  به نسبت سیاسی شدید تهدید ساتی رژ ناد ؛صهیونی  مان

 درپی که لبنان برق هاینیروگاه علیه صهیونیستی رژی  (2000 فوریه 8 ییهوا حمله

 .افتاد اتفاق دلح آنتوان ارتش 2 شماره مرد ،هاش  عقل ترور

شاور یک ایجاد و اعالن ساتقل ک ساطینی م شای در چاه فل یا  سارزمی  از بخ  رژ

 .آن همسایگی در چه و صهیونیستی

عای کشتار و ایهسته هایسالح به عربی کشورهای بییادست امکان ناد ؛جم  مان

ساات (2007 السا در و (1981 سال در عراق اسیراک ایهسته نیروگاه بمباران  تثسی

 .سوریه دیرالزور اییهسته

ضاار، حااال در    هااا( حا حااو ت در اب قااه ت یاا  ای،منط سااتی رژ  بااا را صهیونی

بارو دجدی و متفاوت ایخاورمیانه سات کارده رو یا . ا ضاعیت، ا حایط و تای م  و امنی
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طااب  که کرده تحول دچار را صهیونیستی رژی  پیرامون ژئوپلیتیک تاری  م یات دک  امن

 . رودمی شماربه امنیتی چالش صهیونیستی، رژی ملی

 تحقیق ضرورت و اهمیت

لای، امنیتی محیط شناخت و دشم  شناخت اهمیت رغ  علی    قاه داخ  و ایمنط

شام  تری آشکار بخصوص بالفعل و بالقوه دشمنان و المللی  بی ظاا( د هاوری ن  جم

ساتی رژی  یعنی ایران اسالمی یا  در ناادری هاایپاژوهش صهیونی  ماورد در دوره ا

 و تری ضروری از شناسی دشم  حی  ای  از. است گرفته صورت صهیونیستیرژی 

لات یک از دفاع و امنیت تثمی  دها،دیته با مقابله موضوع در مباح  تری محوری  م

یات حضرت امت، اما(. آیدمی بشمار مای اهللآ ناه العظ یاز ایخام ناات در ن  دی 19 بیا

 دغدغه یعنی. شدند دشم  رفتار و هاحرکت گرفت  نظر زیر و رصد تارخواس ،1391

 .باشدمی دشم  رفتار مطالعه و شناخت ایشان

 تحقیق هدف

تای مکتب اثرات شناخت  قیتح ای  اصلی هد  یاران.ا.ج امنی  هاایچاالش بار ا

 .باشدمی صهیونیستی رژی  امنیتی

 تحقیق سوال

 صهیونیستیرژی  امنیتی هایچالش بر ایران.ا.ج امنیتی مکتب سیاسی بعد چگونه

  است؟ موثر

 تحقیق فرضیه

یاران.ا.ج مکتب سیاسی بعد فاه بار تاثثیر باا ا تاالیزور هاای مول صار کا  شاهنق عنا

ساتی رژی  امنیتی ملزومات و ساختاری یازان بار صهیونی تای هاایچالش م یا  امنی  رژ

 .است اثرگذار و افزوده صهیونیستی

 تحقیق روش

 آن درک برای حاصله نتایج از توانمی که ایاستفاده و تحقی  موضوع هب توجه با

 می تحلیلی -توصیفی ماهیتی نظر از تحقی  روش و کاربردی نوع از تحقی  ای  برد،
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ناه روش اطالعات گردآوری ابزار و روش. باشد سانادی - ایکتابخا تاب، شاامل  ا  ک

 .باشدمی اینترنتی یها سایت مقا ت، ها،نامه پایان نشریات،

 تحقیق نظری مبانی

یاا  در    بااانی بااه پااژوهش ا ظااری م یااان،واقع ن ساا ، گرا تااب لیبرالی هاااک، مک  کپن

ساتند امنیتی مطالعات در برجسته هاینظریه که انتقادی و انگاریسازه نای  و ه  همچ

 ،روایات و آیات و رهبری معظ  مقا( و ره خمینی اما( حضرت دیدگاه از امنیت ابعاد

 . گرددمی مختصری اشاره

 ( گرایانواقع) رئالیستی امنیتی مفروضات

فارو  پنج بر گرایانواقع امنیتی نگرش و تفکر   سای م یاه اسا  یادهگرد ریزیپا

فات ای  امنیتی رویکردهای پایه و مبنا واقع در مفروضات ای  و است  شاکل را رهیا

لای  را «المللبی  نظا( بودن گونه مرج و هرج»  امنیتی نگرش ای . دهدمی  فار  او

فارو  ای  از مراد و دانسته امنیت اساسی جاود را م مایبی و ظاا( در نظ لالبی  ن  الم

جااد منظور به برتری اقتدار گونههیچ که داندمی آن معنای به بلکه کند،نمی معرفی  ای

سات ذاتی حاکمیت و ندارد وجود قانونی هایرویه و قواعد مای . کشورها  فار  دو

فا  یا و کسب به کشورها گرایش» نگرش، ای  سیاسا نادی از حاداقلی ح  هایتوانم

کادیگر بارای باالقوه طورباه کشورها که نحوی به است «نظامی تهاجمی نا ی  اکخطر

 کشورها آن در که باشدمی «دیگران به اعتماد فقدان»  گرایش ای  سو( فر . داندمی

 پایدار هاانگیزه و مقاصد زیرا. وندش مطمئ  کشورها سایر مقاصد از توانندنمی هرگز

شاورها محرک موتور بقا. » باشندنمی هاار( فار  «ک یا  چ گارش ا سای و ن  تری اسا

 عقالنی و راهبردی منط  تفوق. » آورددرمی حرکت هب را هادولت که است ایانگیزه

گارش ای  فر  پنجمی  «هادولت رفتار و نگرش بر ناوان و باوده ن یادمی ع  کاه نما

 دیگر سوی از. کنندمی فکر راهبردی المللبی  نظا( در بقا چگونگی مورد در هادولت

 . یندنمامی عمل ناقص اطالعات دنیای در ولی هستند خردمند اساساً هادولت
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صالی و مسلط بازیگران هادولت که هستند معتقد گرایانواقع ظاا( ا لایبی  ن  المل

. شوند داده قرار امنیت مرجع باید هاتدول که گیرندمی نتیجه جا همی  از و باشندمی

   57: 1383 خانی،... عبدا)

 لیبرالیستی امنیتی مفروضات

شادمی عبور رمز امنیت که رئالیستی نظ  برخال  ظا  در با ساتی، ن  آزادی لیبرالی

سات عبور رمز مای  بار. ا سااس ه باانی ا عاات م تای مطال سات امنی  بارخال  هالیبرالی

 همواره جنگ در پیروزی. است متکی صلح بر باشد،می جنگ بر مبتنی که هارئالیست

 . «آتی ناامنی و تهدید» و «فعلی بیشتر ایمنی: »دارد معنا دو

صااوص در هااالیبرال سااائ خ تاای لم هااای دارای امنی فاای رویکرد سااتند مختل  بااه ه

صااوص در کااهطوری نااگ خ نااه باار ج ساا ، گزی نااه امپریالی  هااایرژی  و قااوا مواز

یات گزینه به سازیصلح خصوص در. ارندد تثکید غیردمکراتیک عای، امن باط جم  روا

یار و جهانی حکومت تجاری، یاد تغی قااد عقا ناد اعت صاوص در و دار مال خ یاان تعا  م

مال، گزینه به غیرلیبرال هایدولت با لیبرال هایدولت یار تح قااد سالطه یاا و تغی  اعت

  58: 1383 خانی،... عبدا. )دارند

  کپنهاک مکتب

یا  گاذارانپایه و مه  هایشخصیت از ت  دو  ویور لاُ و  بوزان باری تاب ا  مک

 پنچ بوزان. باشدمی ساختاری گرایواقع یک ویور و گراواقع نو یک بوزان. باشندمی

کانش قادرت، مفهو( در امنیت شدن حل موضوع، پیچیدگی) عامل یاه وا سا  عل  رئالی

ساتراتژیک مطالعات ماهیت افراطی، ساتفاده و ا بازاری ا لال را  یاتامن از ا ساعه ع  تو

ناوان امنیت مفهو( ماندگی عقب و نیافتگی ناد؛مای ع یات باوزان ک هاایی» را امن  از ر

یاد» ناا( باه دیگری مسئله نبود در تامنی است معتقد و نمایدمی معرفی «تهدید  «تهد

نای را امنیت موضوع یا امنیتی مسئله آغازی  نقطه وی. شودمی درک نای و ذه  بار مبت

 از گرفت نتیجه توانمی کپنهاک مکتب هایآموزه به توجه با. داندمی نبازیگرا تصمی 

 پنج در ار امنیت کپنهاک مکتب. است عینی و ذهنی توأمان مفهومی امنیت ایشان نظر



 47 / یونیستیصه ی رژ یتیامن یهابر چالش یرانج.ا.ا یتیمکتب امن یاسیبعد س یرتثث یبررس اااااااااااااااااااااااااااااااا 

 

هادمی قارار مطالعه مورد المللیبی  و ایمنطقه ملی، اجتماعی، فردی، شامل سطح . د

  63: 1383 خانی،... عبدا. )شماردمی مردود را فردی امنیت اما

 

 

  انگارانسازه در امنیتی مفروضات

ماده فار  دو بار انگارانساازه امنیتی مطالعات    ناا ع سات شاده ب کاه اول ا  آن

 و است اجتماعی ساختارهای پرداخته و ساخته المللبی  سیاست اساسی ساختارهای

یارت باه منجر تواندمی المللبی  روابط خصوص در تفکر تغییر آنکه دو( ضاعیت غی  و

چاه کاه است معنا آن به فر  ای . گردد آن بهبود و المللبی  امنیت کار چنان  ماا تف

 . کرد خواهد تغییر نیز امنیتی وضعیت کند، تغییر

عاااتطم تاای ال صاال حااد در انگارانسااازه امنی عااات فا تاای مطال یااان امنی  و خردگرا

کاد به را مجموعه دو ای  تا کوشدمی و دارد قرار گرایانواکنش صال یگری یاد مت . نما

 عقیده چهار در المللبی  روابط عرصه در که است ای  انگارانسازه اصلی مفروضات

کاه نخست. دارند نظر اشتراک بال صاورتبه ختارهااسا و باازیگران این  سااخته متقا

یای  را باازیگران رفتار ساختارها و دهندمی شکل را ساختارها بازیگران. شوندمی  تع

نای متغیرهای منافع، و هویت آنکه دو(. کنندمی ساتند درو  صاورت باه هااهویت. ه

سااتمر یاا  از م ماال طر نااافع و شااودمی ساااخته بااازیگران تعا  خاااص هااایهویت از م

یارمی سرچشمه مال در صارفاً را قادرت انگارانساازه ساو(،. دگ صاه ماادی عوا  خال

 انگارانسازه هآنک آخر در و دارند تثکید نیز هااندیشه و هاایده قدرت بر و نمایندنمی

شاته همت المللیبی  تغییرات تشریح برای خود به مختص چارچوب ارائه به . اندگما

   65: 1383 خانی،... عبدا)

 نیتما انتقادی مطالعات

 : آورد توانمی زیر شرح به را رهیافت ای  هایگزاره

  ؛ هستند ه  با مرتبط کل یک ذه  و عی ) است ذهنی مفهومی امنیت

  ؛ امنیت شناسیجامعه) است فه  و درک قابل جامعه بستر در امنیت
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  دارد؛ امنیت به رسیدن برای استراتژیک عمل تنظی  در هدایتی نقش نظریه

صالی هاد  جویانهسلطه گفتمان تغییر و تضعیف سات ا یا  از) ا قاد طر ئا ، ن  دا

  ؛ المللیبی  نوی  هنجارهای ارائه خواهانه،آزادی هایجنبش ترویج

شای بلکه ندارد، قرار نظا( و دولت تعامل حوزه در صرفاً امنیتی موضوعات  از نا

تای هایسازمان افراد، جامعه، دولت،) داخلی هایحوزه پیوند  هاایزهحو باا  غیردول

 سایر المللی،بی  هایسازمان الملل،بی  ساختارهای) جداگانه یا کل صورتبه خارجی

  باشد؛می  دیگر هایدولت و جوامع

  هد ؛ نه است وسیله و ابزار امنیت

  است؛ سیست  ثبات شرط انتظارات، امنیت

 لصا) دهدمی تشکیل را ناامنی فضای خواهی می آنچه و داری  آنچه میان شکا 

  ؛ رضایت بر مبتنی ثبات

 نظریه) دارد متفاوت امنیت هاینظریه به نیاز متفاوت هایمکان و هازمان شرایط،

سات کامالً وضعیتی امنیت. 10 ؛ وضعیت بر مبتنی امنیتی فا ) پویا ضاع ح جاود و  مو

تای عمل و نظریه میان پیوند. 11 ؛ است ضدامنیتی طاه)  امنی شاناس راب  . مارد( و کار

   70: 1383 نی،اخ... عبدا)

 سوم جهان در امنیتی مکتب

 «ایوب محمد» و«  توماس کارولی .»شد ظاهر سرد جنگ دوران در مکتب ای    

 . هستند مکتب ای  پردازاننظریه از ت  دو

هاان در امنیت با سو( جهان در امنیت مفهو( میان ظار از غارب ج شامندان ن  اندی

  .دارد وجود هاییتفاوت سو( جهان امنیتی

سات خاارجی بیشتر امنیت غرب جهان در هاان در کاهحالی در ا شاتر ساو( ج  بی

 . است داخلی ایمسئله
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 کهحالی در باشدمی المللبی  نظا( اب مثبت پیوستگی دارای امنیت غرب جهان در

 در المللبی  نظا( یعنی. دارد منفی رابطه بیشتر المللبی  نظا( با امنیت سو( جهان در

 . نمایدمی عمل سو( جهان در نیناام تشدید جهت

هاای طری  از عمدتاً امنیت غرب جهان در سات شاده تاثمی  ساازنده اتحاد  در ا

 . است نشده مهیا یطیشرا چنی  سو( جهان در کهحالی

ضاوعات بر مبتنی و محور دولت سو( جهان در امنیت ایده است معتقد ایوب  مو

سای حوزه فیلتر از باید هازهحو کلیه در امنیت موضوعات بنابرای . است سیاسی  سیا

   37: 1386 خانی،...عبدا.)بگذرد

 ایران.ا.ج امنیتی مکتب

تای مکتب از که هرچند ایران.ا.ج در امنیتی مکتب     هاان در امنی تاثثر ساو( ج  م

یاران در اسالمی انقالب پیروزی از دهه چهار گذشت با اما است، یااروی و ا یا  رو  ا

سایده خاود بلوغ به اکنون ،یتیامن های چالش انواع با انقالب بادیل و ر بای باه ت  مکت

 .است بررسی نیازمند آن ابعاد لذا. کشورهاست سایر در تسری قابل و بالنده

 امام اندیشه در امنیت دابعا( 1-7

عاه شناسی، انسان شناسی، هستی مبانی از آن ابعاد و امنیت به اما( دیدگاه     جام

 شارح باه را اما( اندیشه در امنیت ابعاد که شدابمی ایشان شناسی سیاست و شناختی

 .داد توضیح توان می ذیل

 امنیت اُخروی و معنوی بعد( 1-1-7

ساانی جوامع امور تدبیر و دارها متولیان ایشان دید از    کاه بارای ان یاره از این  دا

یا  پیدایش از و کنند پیدا گرایش مفاسد سمت به نباید نشوند خارج انسانی فطرت  ا

 دانسته آن اُخروی بعد را ها-انسان امنیت اصلی بعد اصو ً اما(. کنند یگیرجلو عمل

ماامی در جهانی ای  امنیت و عاادش ت ماه را، اب قا ت بارای ای مقد یات ح خاروی امن  اُ

 به امنیت مادی ابعاد مختلف ابعاد تحق  در اگر هادولت که است معتقد زیرا. داندمی

شاته خاود شهروندان معنوی بعد به توجهی اما یابند، دست کامل موفقیت شاند، ندا  با
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طارت خاال  ای  و نموده تثمی  را خود شهروندان حیوانی و مادی های نیاز صرفاً  ف

 .است بشری

 امنیت دنیوی و مادی بعد( 2-1-7

شاه در امنیت اُخروی بعد برتری و رجحان وجود با    ماا(، اندی یا  تاواننمی ا  ا

ساان که است پذیر امکان آنگاه امنیت، از بعد  ای تحق  که نمود کتمان را حقیقت  ان

 های جنبه در چه و اجتماعی و فردی سطح در چه خویش، مادی و دنیوی حیات در

گای، اقتصادی، سیاسی،) آن مختلف ظاامی، فرهن نای ن یات از...   و روا خاوردار امن  بر

 را گونیناگو وجوه و ها جنبه توانمی ، ره)خمینی اما( مختلف آثار در تثمل با. باشد

 . برشمرد هاست،آن تثمی  به مؤظف اسالمی دولت که امنیت مادی بعد برای

  سیاسی بعد( 3-1-7 

حال یا مغازه ای خانه به ندارد ح  کس هیچ    صای کاار م سای شخ  اذن بادون ک

یاب گناه ارتکاب یا جر( کشف نا( یا کند، جلب را کسی یا شود وارد آن صاحب  تعق

شاف یاا جار( کشف نا( به دیگری صوت ضبط نوار یا ف لت به یا... کند مراقبت و  ک

ناد جر( و گناه کشف برای یا و کند گوش گناه مرکز نااه هرچ شاد بازر  گ  شانود با

  14ص 17ج اما( صحیفه... )باشد مرد( اسرار دنبال یا و بگذارد

 مشاهده دنیا در که وضعى با و عصر ای  در اسالمى جمهورى نظا( حف  مسئله 

 ای  به نسبت نزدیک و دور و راست و چپ از که هایىگیری نشانه ای  با و شودمى

لاى واجبات اه ّ از شود،مى شریف مولود سات شارعى و عق یا هایچ کاه ا  آن باه زچ

 صحیفه.) است منجز عقلًا آن در خلل احتمال که است امورى از و کند؛نمى مزاحمت

باال باه را انوستهند و پاکستان بیدارى ما جنگ . ... 146  ،19ج  اما( شات دن ...«  دا

تاو در انقالبى اسال( روح استمرار مهمتر اینها همه از و . ... همان) ناگ پر قا  ج  تح

 باه عالقه. ماست ساله هشت جنگ از آفریقا خواهى اسال( ىصدا که حالى در. یافت

ناى آفریقا و آسیا و اروپا و آمریکا در مرد( شناسى اسال( هاان کال در یع ناگ از ج  ج

  همان...«) ماست لهسا هشت
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  اقتصادی بعد( 4-1-7

سایده نتیجه ای  به جنگ در ما...  » یاد کاه ای ر ماان پااى روى با ساتی  خود  بای

  همان...«)

 

 

 

  اجتماعی -فرهنگی بعد( 5-1-7

 خاود بای  در. بکند رشد نگذاشتند بردند، بی  از را ما انسانى نیروهاى هاای    

شاتند صاورتى یاک بردند، بی  از را ساننا محتواى که کردند جورى ما کشور  و گذا

کارى استقالل. شد تما( خودمان به ه  ما اعتماد که کردند طورى. گرفتند را محتوا  ف

ناى استقالل آن از بدتر ای . گرفتند ما دست از را، ما روحى استقالل را، ما  باود گرفت

ماا(، صاحیفه. )نداشت استقالل ما کشور که ماان ماا .:»...  23: ص ،8ج ا  در را انقالب

جااوزان سات  و خاویش مظلومیت ما. ای هنمود صادر جهان به جنگ ناگ در را مت  ج

یار هچهر از پرده جنگ در ما. ای نموده ثابت هاانخواران تزو ناار ج ماان،...«)زدی  ک  ه

نااگ در مااا . ... 284-283: 21ج شااه ج قااالب هاىری بااار ان سااالمى پر کاا  را مانا  مح

طا  و برادرى حس جنگ در ما...  »اجتماعی  همان...«)کردی  ساتى و هااد در را دو  ن

  همان...« )کردی  بارور مردمان یکایک

  نظامی بعد( 6-1-7 

ساال( از دفاع و خودمان کشور از دفاع مقابل در ای ایستاده ما و...     یاز ا  در عز

قاى کا ، قادرت خواهدمى باشد، ابرقدرت خواهدمى مهاج . مهاج  هر مقابل  در فر

ماان نوامیس و اسال( نوامیس از کنی  دفاع برایمان است واجب ما. نیست ما نظر  خود

 قدرتى هر با هستی ، دفاع حال در که مادامى و خودمان اسالمى کشور از کنی  دفاع و

 17ج اما( صحیفه.) نداری  هراس هیچ و کنی مى مقابله ما، بر بکند هجمه بخواهد که

سات؛ آن از باا تر اىفریضه هیچ که است فرایضى جزءِ اسال( ثغور حف  .  402:   نی
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ساال( حف  سات ا ماا( صاحیفه.. ) ا فا  . 465 16ج ا هاای ح شاور مرز ساالمی ک  و ا

   462، البیع کتاب. )است واجب شرعاً و عقالً آن بر تجاوزگران طتسل از جلوگیری

ساطی  فتح ما جنگ. داشت دنبال به را افغانستان فتح به کمک ما جنگ  باه را فل

 آن رشد از ما نظامى صنایع که بود جنگ در تنها . » ... همان...«)داشت خواهد بالند

 ...«شد برخوردار چنانى

 

 

  اعتقادی بعد( 7-1-7 

ساتند ایعقیده هرگونه آزادی دارای افراد همه اسالمی کومتح در  صاحیفه. )ه

  435ص – 4ج اما(،

. بود خواهد برخوردار دهعقی و بیان آزادی ح  از فردی هر اسالمی، جمهوری در

  139ص – 5ج اما( صحیفه)

 برای کنی  فدا باید را آرزوهایمان و آمال اسال(، برای کنی  فدا باید را خودمان ما

  307:ص ،1ج اما( صحیفه) اسال(

 اما( صحیفه. )را اسال( کنی  حف  و کنی  صیانت اسال( از که است ای  ما تکلیف

  251: ص ،13ج

ناد جهانخواران اگر که کن  می اعال( قاطعیت با دنیا تما( به م  باا در بخواه  مقا

: ،ص 20ج ما(،ا صحیفه. )ایستاد خواهی  آنان دنیای همه مقابل در ما بایستند، ما دی 

ضاه هیچ یعنی فرائض؛ تما( از با تر است، الهی فریضه یک اسال( حف   325  ایفری

ماا(، هیفصاح. )نیست اسال( خود حف  از با تر اسال( در ناگ 329:،ص 15ج ا  ماا ج

لات احساس اسال( مقابل در فاسد هاىنظا( سردمداران تمامى که شد موجب ناد ذ  کن

  همان...«)

  هویتی و شناختی هستی بعد( 8-1-7 
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 تاا شرق و غرب که بدانند باید ایران مرد( و نظا( مسئو ن همه گوی مى باز م 

شاان (خاا خیال به -تاناسالمى هویت از را شما یارون -خود ناد، ب ناد آرا( نبر  نخواه

   328: ص ،21ج اما(، صحیفه. )نشست

مات باا ایران اسالمی جمهوری که کن  می اعال( صراحت به م  جاود  ت  بارای و

 ها  دلیلی و کندمی گذاری سرمایه جهان سراسر در مسلمانان اسالمی هویت احیای

. نکند دعوت جهان در قدرت باحتص اصول از پیروی به را جهان مسلمانان که ندارد

  91 ص ،21 ج اما( صحیفه)

 

 

  محیطی زیست بعد( 9-1-7 

 .افاضاته دامت -قدیرى آقاى ا سال( حجت جناب

ناب جاواب، و ساؤال مورد دو به پرداخت  از قبل و سال( عر  از پس     اینجا

 ها  زروام....کن  تثسف اظهار الهى احکا( و اخبار از جنابعالى برداشت از است  ز(

ناد بای  از را هااجنگل کذایى هاىماشی  با مانعى هیچ بدون توانندمى شیعیان  و ببر

 هاا میلیون جان و کنند نابود را است یستز محیط سالمت و حف  باع  که را آنچه

شاد، آنها مانع باشد نداشته ح  ه  کس هیچ و بیندازند خطر به را انسان ناازل با  و م

فا  و ترافیک معضل حل براى هاکِشی نخیابا در که مساجدى فار هازاران جاان ح  ن

 از عاالىجناب که آنگونه بالجمله و. آن امثال و گردد تخریب نباید است، احتیاج مورد

یاد بکلى جدید تمدن دارید، برداشت روایات و اخبار  کاو  مارد( و بارود بای  از با

  149: 21ج  اما( صحیفه. ) نمایند زندگى صحراها در همیشه براى یا و بوده نشی 

 ایخامنه امام دیدگاه از امنیت ابعاد( 2-7

 از ملی ینتام ابعاد بررسی به بح  از قسمت ای  در تحقی ، موضوع به توجه با

 :پردازی می ایخامنه اما( منظر

 فردی امنیت( 1-2-7
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 سنف طمثنینه و اطمینان و روحی آرامش و واقعی ایمان در باید را فردی امنیت   

ِاذِکْرِ أَ  اللَّهِ بِذِکْرِ قُلُوبُهُ ْ تَطْمَئِ ُّ وَ آمَنُوا الَّذی َ: »کرد جستجو متعال خداوند یاد و  ب

ئِ اللَّهِ  اندآورده ایمان که کسانی همان یعنی  28 رعد. ص, قرآنمجید) «الْقُلُوبُ  ُّتَطْمَ

 .هاستدل بخش آرا( خدا یاد تنها که باشید آگاه گیرد،می آرا( خدا یاد با دلهایشان و

نادگى نااامنى در مرد( که دارند دوست مرد(، امنیتِ دشمنان» ناد، ز حات کن  نارا

یا  ما بشوند؛ عصبانى بشوند، کالفه بشوند،  مارد( خاواهی می ماا. خاواهی نمی را ا

شاجو باشد؛ آرامى زندگى شان،زندگى ناد دان ناد؛ درس بتوا باه بخوا ناد طل  درس بتوا

گاان، کشاورز، صنعتگر، بکند؛ را خودش تحقی  ندبتوا دانشمند بخواند؛ ناد بازر  بتوان

 روحانیون و طالب از جمعی با دیدار در, امامخامنهای) «بدهند انجا( را کارشان همه

 ,22/09/1388.  

سات را ملت دشمنان که است مسؤل هاىدستگاه ىوظیفه» ساند؛ در یاادى بشنا  ا

 دفاع ملت ح  از و بشناسند را منانشد هاىجهتگیرى بدانند؛ مرد( میان در را دشم 

 کنند؛ دفاع کشور در علمى پیشرفت و پژوهىدانش از کنند؛ دفاع ملت امنیت از کنند؛

  .14/03/1385, خامنهایاما() «است مسؤل هاىستگاهد ىوظیفه ای 

 اجتماعی امنیت( 2-2-7

یات و عادالت و تقوا سایه در باید را اجتماعی امنیت     مات رعا  وققاح و حر

 و بزهکاران و مجرمان و مفسدان با برخورد و محرومان و مظلومان از دفاع و هاانسان

 و عادل حاکمیت و مشروع هایادیآز حف  و مرد( معیشت تثمی  و رفاه و فقر رفع

 .کرد جستجو الهی و انسانی معیارهای و قانون و ح 

یاان ار بشر تاریخ آینده و اسالمی آلایده جامعه شرایط کری  قرآن ناد،می ب  بار ک

 حاال در و متعالی و پیشرفته جامعه هایشاخصه و هامؤلفه و نموده تثکید اصول ای 

 :دهدمی ارائه چنی  را سالمیا معنوی و مادی ارتقای و پویایی

ساى هاىجنبه مرد(، آحاد به امنیت احساس دادن و امنیت ایجاد کار در     و سیا

خاتال  و مذهب ال اخت و گوناگون هاىگرایش و جناحى یات ا هاا، و قوم  هایچ این
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سااس باید کسى تنها. است همه مال جامعه در امنیت. بگذارد نباید تثثیرى  نااامنى اح

ناد وارد آسیب آن بر و کند متزلزل را مرد( امنیت است صدد در که بکند قاط. ک  او ف

 هار باا ى،مذهب هر با ملت آحاد ىهمه والّا شما؛ ىناحیه از کند ناامنى احساس باید

ماه کند؛نمی فرق اىسلیقه هر با اى،سیاسى گرایش هر با دینى، ساانند ه بار در یک  برا

 در بیانات, امامخامنهای. )است امنیت دایجا که شماست، دوش بر که بزرگى ىوظیفه

  .16/08/1386, انتظامی علو( دانشگاه دانشجویان آموختگی دانش دورة هفدهمی 

 - اخالقی و روانی امنیت چه مدنی، و اجتماعی تنیام چه - کشور یک در امنیت

ئای بدتری . است کشور سربلندی و قوا( و پیشرفت اصلی ارکان و هاپایه از یکی  بال

شارفت و رشد به رو ملتِ یک سر بر توانمی که یات سالب آورد، وارد پی سات امن . ا

هاد وجود ه  منتظ  عمل آن، دنبال به و منتظ  فکر نداشت، وجود امنیت وقتی  نخوا

شاات شاارفت و دا ساار پی هااد می هااای) شااد نخوا شااگاه, امامخامن لااو( دان ظااامی ع , انت

29/06/1390.  

هاا، بار یعالوه. هددمی نشان را امنیت اهمیت اینها»...   هاه در این یاان یمواج  م

ساتقل هاایملت بارای بزرگی خطر امروز که - المللیبی  استکبار اهریمنیِ نیروی  م

سات؛ ناامنی ایجاد کنند،می دنبال دقی  طور به آنها که یکارهای از یکی - است  چاه ا

سات شاده ثابت. روحی و معنوی و اخالقی ناامنی چه اجتماعی، ناامنی  رویجتا کاه ا

 نسبت استکبار سیاستگذاران که است ایصحنه پشت هایطراحی دنبال به مخدر مواد

شااورهای بااه غااو ِ ک شااان مب جااا( خود ناادمی ان ناااً. ده ماای  عی ساائ ه  تاارویج در لهم

عاه یاک در اخالقی هایپایه کردن سست ها،ایمان کردن سست در بندوباری،بی  جام

یاتا از پاسداری اهمیت همه، اینها. دارد وجود شاتر را من نادمی بی هاای) «ک , امامخامن

  .29/06/1390, انتظامی علو( دانشگاه

 اقتصادی امنیت( 3-2-7

قاا هایسیاست هایمؤلفه از] نه  نکتة»    ساتیزی ،[یومتم سات؛ فساد گار ماا ا  ا

 اگر باشد؛ داشته امنیت اقتصادی صحنة باید باشند، اقتصاد صحنة در مرد( خواهی می
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سات بایستی ،خواهی می را امنیت ساد د ساتفاده و مف نادة و چیسوءا  و قاانون دورزن

 امروز بشود؛ گرفته جدی باید ای  است؛ ای  فساد با مبارزة بشود؛ بسته قانون شکنندة

سات کافی گفت  لک  گویند،می را ای  مسؤلی  خوشبختانه ماة. نی ساؤلی  ه  چاه - م

. مسؤلند جهت ای  در - مقننه قوة مسؤلی  چه و قضائی مسؤلی  چه اجرائی، مسؤلی 

 بود ایدروازه و دربی خانة یک مثل کشور اقتصادی وضع اجتماع، وضع چنانچه اگر

 خُب خورد، برد، خواست چه هر کرد، عمل خواست جور هر آمد، خواست هرکه که

عااً کند، ارتزاق حالل راه از خواهدمی که متینی شایستة نجیبِ انسان است، معلو(  طب

لااو یاادنمی ج هااای) «آ سااه در, امامخامن یاای  جل سااتهای تب صاااد سیا قاااومتی اقت , م

20/12/1392.  

شاام » ناادمی د جاااد و گذاریساارمایه شاارط کااه دا یاات ثااروت، ای ساات امن  و ا

یا  در ثاروت ایجاد و گذاریسرمایه اهندخونمی قاه ا جاا( منط یارد، ان  ساعی لاذا بگ

 ه  را ای  البته. بزنند ه  به را امنیت کنندمی سعی. کنند مقابله امنیت با کرد خواهند

 کمک به اسالمی جمهوری وفادار و مؤم  نیروهای که بگوی  شما به کامل اطمینان با

ناد برخورد بشدت ناامنی عوامل با جوانها همی  و مرد( همی  ناه و کارد خواه  هرگو

هاای) «گرفت خواهند آنها از الهی لطف به را ناامنی مجال یادار, امامخامن  مارد( باا د

  .26/02/1388, مریوان

 مه  - انتظامی نیروهای چه و ارتش چه و سپاه چه - مسلح نیروهای برای آنچه»

یات مدافعان آنها که است احساس ای  است، لای امن یا  م شاورند ا صاه در. ک  هایعر

. است شده تقسی  گوناگون هایسازمان میان مختلف، وظایف با امنیت ای  گوناگون،

شاور یک امنیت، بدون و است مهمی یمقوله بسیار امنیت، ماه در ک صاه یه  و هاعر

یاات هایصااحنه چااار تااالش، و فعال شااکل د ساات؛ م لااه در ا لاا ، یمقو لااه در ع  یمقو

 سازندگی یمقوله در شهروندی، و معیشتی مسائل یهولمق در اقتصادی، هایپیشرفت

شاور یاک بارای را ملی بزر  افتخارات تواندمی که مقو تی یهمه در کشور،  باه ک

 نیروهای را امنیت ای . امنیت از است عبارت اساسی و اصلی نیازپیش بیاورد، غانارم
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ظاامی انهایگی مشترک مراس  در بیانات, امامخامنهای) «کنندمی تثمی  مسلح ساتان ن  ا

  .15/02/1384, کرمان

 قضایی امنیت( 4-2-7

ضاا، دستگاه با مواجهه و مراجعه و برخورد در که ه  قضایى امنیت مسثله»      ق

سایار کنند، امنیت احساس مرد( ها ّ ب سات م یا . ا گااهِ ا سایار ن یا  ب ساّاس و دق  و ح

 ناورافک  با که دوربینى لمث دائ  باید...  طلبدمى قضاییّه قوّه درون در را جستجوگر

 در دائ  طوربه قوّه،عالى مسؤو ن جستجوگرِ هاىچش  کند،مى جستجو را اىمحوطه

ماه واقعى معناى به قضایى امنیت گاهآن کند؛ جوجست قضاییّه قوه داخل  وجودباه کل

 اقتصادى، امنیت اجتماعى، امنیت سیاسى، امنیت آمد، وجود به قضایى امنیت اگر. آید

ماد خواهد وجود به ه  فرهنگى امنیت و اخالقى امنیت شامنانى. ... آ سااس باا کهد  ا

ماال راه بهتری  امروز مخالفند، اسالمى جمهورى یا  در را خاود فاتمخال اِع یادا ا  پ

  .07/04/1382, ایامامخامنه.« )بیندازند خطر به را کشور امنیت که اندکرده

 دفاعی امنیت(5-2-7

ظاامى نیروهاى چه و ارتش چه و سپاه چه - مسلح هاىنیرو براى آنچه      - انت

 هاىعرصه در. کشورند ای  ملى امنیت مدافعان آنها که است احساس ای  است، مه 

سات شده تقسی  گوناگون سازمانهاى میان مختلف، وظایف با امنیت ای  گوناگون، . ا

عار  در ورىشک هر مرزهاى. مرزهاست امنیت به مربوط امنیت، ای  از بخشى...   م

یااد سااته و تهد ساایلهبه شاادن شک هاااى ىو جاااوز نیرو عاار  و مت یاااده و مت  و خواهز

یادا همیشه تاریخ طول در هایىانسان. دارد قرار گشاجهان هاىقدرت  کاه اندشاده پ

ماانِ در. ... انددانسته مالز( و همراه دیگر هاىملت فناى با را خودشان بقاى  خاود ز

ساا یااک مااا، جاااوز، ىایههم عاار ، مت یاااده مت چااارِ خواه،ز نااونِ د  و طلبىقاادرت ج

ناد مخالف اسال( با که هایىقدرت تشوی  با خواهى،قدرت صاد و بود  بار ىسالطه ق

عاد. کارد یىجانانه دفاع ملت ای  و کرد حمله ما کشور به داشتند، را عزیز ایران  از ب

 و فاتحانه بیگانه، تجاوزِ مقابل در توانست ما ملت که بود باراولی  متمادى، هاىسال
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شامنى چنی  بر ما مسلح نیروهاى و ما ملت. ... بشود خارج جنگ میدان از سربلند  د

ناد تالش کشیدند، زحمت تهالب شدند؛ پیروز هاای) «کرد ناات, امامخامن سا  در بیا  مرا

  .15/02/1384, کرمان استان نظامی یگانهای مشترک

 دارد وجود زمینه ای  در که عوارضى و قاچاق قبیل از مسائلى از غیر م  نظر به»

 آماج باید که چیزى آن عمده شود،مى دیده گوناگون جاهاى و مرزها از بعضى در و

یاو ایجاد برای. ... است براندازى مسثله گیرد، قرار شما عمل و فکر و ذه   پاول راد

صاادفاً را ای  - است اسالمى جمهورى نظا( با مقابله براى ای  گویندمى و دهندمى  ت

 آمریکا امنیتى هاىسرویس پول با دانیدمى که رادیوهایى همی  از یکى از خود( بنده

نادمى تصریح اما فهمند؛مى همه نکنند،  ه تصریح - شنید( آمد، وجود به  ماا کاه کن

 قانون باید که کنندمى تصریح کنی ؛ مقابله آن هاىاستوانه و نظا( اساس با خواهی مى

یارد؛ انجا( براندازى باید که کنندمى تصریح شود؛ عو  نظا( ىاساس هاا گ طاف منت  ل

 است هوشمندانه و بخردانه ای  آیا! گیرد انجا( باید آرا( براندازىِ گویندمى و کنندمى

 دارد؛ وجود واقعاً! ندارد؟ وجود چیزى چنی  نه، بگویی  و ببندی  را خود چش  ما که

شااانه یاااجحا و بینی مااى را هایشن بااال کااه نااداری  ت مااالى شااواهد دن گااردی  احت  «ب

  .25/11/1389, استانها تثمی  شوراى اعضاى دیدار در, امامخامنهای)

کاى امروز» تاى هااىکار از ی ساؤ ن امنی عاات م باارت اطّال سات ع ساایى از ا  شنا

 را اینها امثال و منفجره مواد و خمپاره و شوندمى کشور وارد خارج از که هایىنفوذی

  .25/11/1389 همان)«آورندمى خلاد به

 پارورش و انتظا( با و قدرتمند مسلحِ نیروهاى ملتى، هر میان و کشورى هر در»

 سازامنیت و سازمصونیت طرفى از و است، ملت آن خاطر امنیت ةمای طرفى از یافته،

 اندازىدست به ار هاآن ها،آن ىتجاوزکارانه هاىهوس که است بیگانگانى مقابل در

تاى. کندمی وادار سو آن و سو ای  به لات یاک وق جاه م هااى و فاو دی  هاىپن  بازو

بااس در را خود قدرتمند هااى ل سا نیرو گاران ر  باه لحم شاید، دی یاال و تاوهّ  ک  خ

شاور آن به نسبت اندازىدست ضاعیف ک شام  و شاودمی ت سااب د  را خاود کاار ح
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ناادمی هااای) «ک یاادار در, امامخامن هاااىین د ساالح رو سااتان م سااان ا , شاامالى خرا

21/07/1391.  

 ایران اسالمی جمهوری امنیتی مکتب سیاسی بعد های شاخص( 3-7

تای مکتب ابعاد از یک هر فوق مطالب به توجه با یاران.ا.ج امنی  شااخص دارای ا

 مای حاضر پژوهش نظر مورد که مکتب ای  سیاسی بعد های شاخص که است هایی

 : گردد می تشریح و ئهارا زیر شرح به باشد،

 

 

 : انقالب صدور یا توسعه  شاخص( 1-3-7

 کرات هب که هاییشاخص از یکی امنیت، سیاسی بُعد در  ره)خمینی اما( منظر از

یا . است انقالب صدور یا توسعه شاخص گرفته؛ قرار توجه مورد ساط شااخص ا  تو

 انقالب انداز شچ در راهبرد یک عنوان به حکومتی کارگزاران برای ره)اما( حضرت

حادود ما انقالب که بدانند باید ما مسئو ن: » ... است شده ترسی  چنی  یاران باه م  ا

ضارت داریپرچ  به جهانی انقالب وعشر نقطه ایران مرد( انقالب. نیست جات ح  ح

یا  دیگر جای در  108: 21 ج صحیفه،... « ) است ارواحنا نای  شااخص ا سای  چ  تر

ضات اسال( برای  دیکر نهضت ما:» ...  است شده هاوری، کاردی ، نه هاوری جم  جم

نادنمی و کشور یک در باشد محصور تواندنمی اسال( برای نهضت. است اسالمی  توا

ماان اسال( نهضت. اسالمی کشورهای در حتی باشد محصور لاه ه ضات دنبا یااء نه  انب

ماا( حضرت را فوق شاخص  115: 10ج صحیفه،...«) است سابتی در  ره)ا نای  منا  چ

قات و واقعیت ای  ما:» فرمایند می ابالغ سات در را حقی لای بای  و خاارجی سیا  المل

 کردن وک  جهان در (اسال نفوذ گسترش صدد در که ای کرده اعال( بارها ماناسالمی

هااان ساالطه شااگاهی...«)هستی  و بااوده خوارانج گاار جااای در  51: 1388 فرد،پی  دی

تاه قرار  ره)اما( حضرت تثکید مورد چنی  فوق شاخص سات گرف یا : »...  ا ناگ ا  ج

یا  نیست، مرز در محصور جنگ ای  شناسد، نمی سالح ناگ، ا ناه ج شاانه و خا  و کا

 جنگ است، اعتقاد جنگ جنگ، ای . داندنمی گرسنگی فقر و کمبود تلخی و شکست
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یاف دنیای علیه انقالبی–اعتقادی هایارزش شاگذرانی و پاول و زور کث سات خو ...« ا

  68: 21 جلد اما(، صحیفه)

 : مبارزه شاخص( 2-3-7

سات قادر که   ره)خمینی اما( منظر از امنیت سیاسی بُعد هایشاخص از ناه ا  زمی

حاور حاول مختلف، هایملیت و هاگروه تفاه  و تعامل ساال( م ناد؛ ساازیزمینه ا  ک

نای اما( را شاخص ای . است اهدا  تحق  تا مبارزه شیوه در رویه وحدت   ره)خمی

 هست مبارزه هست، کفر و شرک تا گوی می ما:» ... دهند می قرار خطاب مورد چنی 

 تصمی  ما. نداری  دعوا کسی با مملکت و شهر سر بر ما ماهستی ، هست، مبارزه تا و

تازاز باه بزرگواری و کرامت رفیع قلل بر را اهلل ا  اله   پرچ  داری  یا  در اه ...  آور

 ای  اندازچش  67 سال پایانی هایماه در به امت به اما( پیا( در  88: 21ج صحیفه،«)

ناگ: »... شده تبیی  چنی  اسال( جهان مبارزه معیار مهمتری  عنوان به شاخص  ماا ج

ناگ. بود غنا و فقر جنگ ما جنگ. نیست شدنى تما( و بود باطل و ح  جنگ  ماا ج

جاود زندگى خت  تا آد( از جنگ ای . بود رذالت و ایمان جنگ  صاحیفه،... «)دارد و

  286: 21ج

 : محوری تکلیف شاخص( 3-3-7

قا  باه قاادر کاه   ره)خمینی اما( منظر از امنیت سیاسی بُعد هایشاخص از  تح

 شاخص ای   ره)اما( حضرت. است محوری تکلیف باشدمی تهدیدات دفع و اهدا 

سات ما  با بکن ؛ مسامحه که نیست م  تکلیف: » ...اند نموده تبیی  چنی  را فوق  نی

یاف مطاب  و دار( الهی تکلیف یک برو(، راه آسان قدری یک که مال تکل . کن مای ع

بار(، پایش الهی؛ تکلیف به ا(کرده عمل شو( کشته مال ب یاف باه کارد( ع های تکل  ال

سات در شاخص ای  جایگاه دیگر جای در  190: 6ج اما(، صحیفه...«)  خاارجی سیا

شای عم  در که اسالمی نظا( ظاا( بخ ساالمی ن قاش ا سای ن یای  ی ناچ را دارد اسا  تب

نای ؛ مقابله ظل  با مکلفی  ما. کنی  عمل تکلیف به داری  بنا ما: » ... فرمایندمی  ماا ک

 با و هاآدمخواری ای  با کنی ، مقابله ظل  با که یتعال و تبارک خدای طر  از مکلفی 
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 شااخص ای  اما( حضرت  220:  6ج ، اما( صحیفه...« )کنی  مقابله خونخواریها ای 

شا  و شیوه عنوان به را ناداز چ قا  ا هادا  تح عاد ا سای ب یات، سیا نای  امن یای  چ  تب

یا ما برای تعالی و تبارک خدای که تکالیفی به اگر:» ... فرمایندمی سات کارده ی تع  ا

 چه غرب، از چه و شرق از چه بخوری ، شکست که نداری  ای  از باکی بکنی ، عمل

 هستی ، خورده شکست نکنی  عمل خودمان تکلیف به اگر و. خارج از چه و داخل از

یا داده شکست را خودمان ماا( صاحیفه...« )ا ماع در  78: 15،ج ا سائو ن ج ظاا( م  ن

هاایی: » ... استشده تبیی  چنی   ره)(اما حضرت توسط شاخص ای  اسالمی  کاه آن

کاه باه مکلفند ملت قشرهای سایر و است محول برآنها چیز همه ساال( این فا  را ا  ح

 کاه است تکلیفی تکلیف، ای  کنند؛ حف  را اسالمی جمهوری اینکه به مکلفند کنند،

   435: 17ج صحیفه...«) دارد اسال( که است تکالیفی بزرگتری  از

 : ستیزی ظلم خصشا( 4-3-7

هاان ساطح در عاا( صورت به که هاییشاخص از یکی صاورت و ج  در خااص ب

شاد، ارتقاء و توسعه را امنیت تواندمی داخل لا  شااخص بخ سات یزیسات ظ یا . ا  ا

ماان ماا: »... فرمایندمی ترسی  چنی  اما( حضرت را شاخص کاه بارای حجت گار این  ا

فاع بارای بشود، کشته ما از نفر هزار صد و بدهی  ادامه را مبارزه ای  چنانچه لا  د  ظ

هاا دست اینکه برای و اینها یا  از را آن کات ا ساالمی ممل تااه ا نای  کو  دارد، ارزش ک

ماااان ضااارت کاااار هااا  حجت ساااال(امی ح شاااهداء کاااار و علیهاهللر  اهلل ساااال( سیدال

گار جای در  324: 4ج اما(، صحیفه...«)علیهاست یا  دی قا  در کاه را شااخص ا  تح

نادمی قرار تثکید مورد چنی  را دارد حیاتی نقش اسالمی ظا(ن و مسلمی  امنیت : » ده

گار ناد،بر دار با ی را سرمان اگر سازند، جدا را استخوانهایمان بندبند اگر...  ناده ا  ز

گار بسوزانند، آتشمان هایشعله در زنده نادان و زن ا ساتی و فرز لاوی در را مانه  ج

...  کنی  نمی امضاء را شرک و کفر نامه امان هرگز برند غارت و اسارت به دیدگانمان

  98: 21ج اما(، صحیفه«)

 :داری مردم شاخص( 5-3-7
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باه همه امنیت تثمی  در که هایشاخص از یکی ظا جان سای ا(ن ساال( سیا قاش ا  ن

هادا  تحق  فرایند در نظا( از مرد( جانبه همه پشتیبانی کند می ایفا اساسی سات ا . ا

کاومتی یک وقتی:»  فرمایندمی ترسی  چنی  اما( حضرت را شاخص ای   طاورای  ح

لات است، ملت حاف  او که همانطور است، حافظش ملت است؛ دنبالش ملت شد،  م

 حااف  ملت که بشود پیدا چیزی همچو یک خواهی می ه  ما و هستند او حاف  ه 

یازی همچو یک اگر. باشد جهات همه به دولت کات یاک شاد، چ مای ممل یاد آرا  پد

 اینکه به نظر  352: 8ج صحیفه،...« )بکند تصر  آن در تواندنمی کس هیچ که آیدمی

قاش سازسرنوشت و حساس مقطع سه در ملت سای ن فاا را اسا ماود ای ساالت و ن  و ر

یا  -داد انجا( خوبی به را خود یفتکل ساال( باه را خاود د قاالب و ا ماود، ادا ان  و ن

هاوری گیری شکل مرحله در و رساند؛ پیروزی به را انقالب داد، ادامه را نهضت  جم

 بار عالوه و شد میدان وارد ظرفیت تما( با اسالمی انقالب صدور و تثبیت و اسالمی

 شان شیطانی اهدا  به دستیابی در را نهاآ هاینشانده دست و استکبار اهدا ، تحق 

نای  را ایران ملت  ره)اما( حضرت -گذاشت ناکا( فای چ نادمی معر  باه ما ...  »نمای

ضار عصر در آن میلیونی توده و ایران ملت که هست  مدعی جرأت تار حا لات از به  م

هاد در عاراق و کوفه و آله و علیه اهللصلی اهللرسول عهد در حجاز ماؤمنی  ع  و امرال

 اهللرسول عهد در که حجازی آن باشندمی علیهما سالمه و اهللصلوات علی اب  حسی 

 که. رفتندنمی جبهه به و کردندمین ایشان از اطاعت نیز مسلمانان آله و علیه اهللصلی

...  است داده عذاب وعده و فرمود توبیخ را آنها آیاتی با توبه سوره در تعالی خداوند

 تا بسیج و سپاه و انتظامی و نظامی مسلح قوای از ایران ملت که نی بی می امروز ما و

شا در مارد( و هاجبهه در قوای از و داوطلبان و عشایر از مردمی قوای هاه تپ  باا جب

نادمی هاحماسه چه و کنندمی هایفداکاری چه اشتیاق و شوق کمال ساال( و...آفرین  ا

ماود تربیت فرزندانی چنی  که کند افتخار باید خاری  ها  ماا و هن نای  در کاه مفت  چ

   23 -22: 1378 خمینی، اما(...« ) باشی می ملتی چنی  پیشگاه در و عصری

 : فساد دفع شاخص( 6-3-7
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هادا  هب نظر عاالی ا ظاا( مت ساالمی، ن شای و ا سااد کاه نق قاف در ف ماودن؛ متو  ن

نای  قارآن کاه کالنی راهبرد و دارد اسالمی نظا( شکست نهایت در و نشینیعقب  چ

لَوْ َ:» ... نموده ترسی  لَاکِ َّ األَرْ ُ لَّفَسَدَتِ بِبَعْضٍ بَعْضَهُ ْ النَّاسَ اللّهِ دَفْعُ وَ ّاهَ وَ  الل

 نکند دفع کامل مؤمنی  وسیله به را دشمنان شر خداوند اگر -الْعَالَمِی َ عَلَى فَضْلٍ ذُو

لای. گیردمی فرا فساد را زمی  ناد و سابت خداو هاالی باه ن هاان ا طاف ج ساان و ل  اح

ناوان باه را فاوق شااخص اما( حضرت  251: بقره سوره کری ،قرآن...«)دارد  یاک ع

شاکاندن صادد در ما:»...  اند فرموده ترسی  چنی  امنیت، سیاسی بُعد کالن راهبرد  خ

ماونیز( داری،سارمایه صهیونیس ، فساد هایریشه هاان در وک ساتی  ج صامی  ماا. ه  ت

یا  بار کاه را هااینظا( بازر  خداوند عنایت و لطف به ای گرفته سااس ا ساتوار ا  ا

   23: 20 جلد صحیفه... «) کنی  نابود اندگردیده

 : سبیل نفی شاخص( 7-3-7

ناد باه ایمان پایه بر که است نظامی اسالمی نظا( باارزه و خداو  گیریشاکل باا م

یا  که نقشی به نظر است؛گرفته شکل  مسلمانان بر ظال  هایحکومت  در شااخص ا

 به  ره)اما( حضرت توسط امنیت، سیاسی بعد شاخص ای  کند؛می ایفا دیداتته دفع

ساال( اند،کرده همطالع را قرآن مت  اینها:» ... شده ترسی  چنی  راهبرد یک عنوان  را ا

سات کتابی یک قرآن که اندفهمیده و اندکرده مطالعه ه  گار کاه ا سالمانها ا  آن باه م

ناد  خواهند می که اقوامی ای  هب زنند می تودهنی کنند، پیدا اتصال یادا  سالطه بیای  پ

 بر را مسل  غیر ایسلطه تعالی و تبارک خدای هرگز گوید می قرآن  مسلمی  بر کنند

شاود واقع چیزی همچو یک نباید هرگز. است نداده رارق مسل  سالطی، یاک ب  یاک ت

کاافِری َ َاللَهِ یَجَعلِ لَ : بکند پیدا نباید راه یک حتی راهی، ُایعَ ال ُاؤمِنیَ َ ل  ساَبیال اَلم

   138: 1387زائی، لک...«)

 صهیونیستی رژیم در امنیت مفهوم

 از) رژی  ای  خاص هایژگیوی به توجه با صهیونیستی رژی  در امنیت مفهو(   

هاو( با ه  و غرب جهان در امنیت مفهو( با ه   سازی ملت و سازی دولت حی   مف
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هاد اشاره آن نمونه چند به زیر در که است یتمایزات دارای سو( جهان در امنیت  خوا

 .شد

 در شاود؛ مای تعریف خارجی بازیگران و محیط با بیشتر امنیت مفهو( غرب در

 و محیط ه  و است داخلی محیط به مربوط ه ] غاصب[ اسرائیل در تامنی که حالی

یادات و عوامل خاطر به تنها نه] غاصب[اسرائیل یعنی خارجی؛ بازیگران ظاا تهد  مین

ناای یااد مااورد بیرو ساات تهد کااه. ا ظااا( باادلیل بل ماااعی ن قاااتی اجت ساات ،طب  و نژادپر

 .است تهاجمی رفتار کی مستعد ایجامعه چنی . است تهدید مورد نیز مهاجرنشی 

 با مثبت روابط و پیوستگی دارای غربی کشورهای همچون غاصب اسرائیل امنیت

لال-بای  امنیت ساختار و نظا( سات الم ماا. ا شاورهای بارعکسِ ا بای ک باط غر  و روا

ساتگی حاداقل یاا و ندارد  همسایگان حی  از) ایمنطقه نظ  با مثبت پیوستگی  پیو

یات کاه چرا. ندارد وجود دو ای  میان سازنده هاان در امن مادتا غارب ج یا  از ع  طر

هااای یااان سااازنده اتحاد شااورهای م لااف ک ساات شااده تااامی  مخت لاای ا  تاااکنون و

ساته] غاصب[اسرائیل سات نتوان یات ا ناد در را خاود امن یات باا پیو ساایگان امن  و هم

عادی تاک دیدگاه لذا. کند تعریف منطقه کشورهای ظاامی) ب حاور ن صاوص در  م  خ

 واقعیات از نادرستی تصور بلکه است دامنه ک  تنها نه] غاصب[رائیلاس امنیتی مسائل

  42 تا 41: 1388 افرای ،.) داد خواهد ارائه رژی  ای  امنیتی

 صهیونیستی رژیم در امنیت و نظم ساختاری نقشه عناصر

یاری به یا صهیونیستی رژی  در امنیت و نظ  ساختاری نقشه عناصر یاه تعب  هایپا

  سارزمی   ب   کیان) وجود  الف  است؛ استوار پایه سه بر رژی  ای  در امنیت کالن

 جمعیت( ج

جاود باه معطو  اندیشه  یاان و و کازی دال و سااخت ک سات مر  ایهسااخت. ا

سای سااخت/امنیت و دفاع ساخت) مرکزی ساخت پیرامون گای سااخت /سیا  و فرهن

یا  نماند ناگفته.  شوندمی ارزیابی و سنجش همواره  اقتصادی ساخت مار ا ساط ا  تو

یا  بار. یابدمی استمرار و تداو( آن تولید باز و ایدئولوژیک ضریب سااس ا عاه ا  جام
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ماان هژمونی و یمرکز دال اساس بر توانمی را صهیونیستی رژی  فااع گفت یات ا د  امن

  کرد؛ توصیف چنی 

عاه یاک مثابه به] غاصب[اسرائیل و جامعه کلیت  الف تای جام بال امنی یات قا  رو

 . است

. شاودمی ملی آن سطح و دهدمی سامان را امنیتی تحلیل یک ای،ساده یدتهد هر

   امنیت از کپنهاکی تلقی)

ناد یک اساس بر هک اسرائیل وجودی بندی شکل و ساختاری وضع عای، فرآی  طبی

تای جازء «ناامنی وجود» احساس است؛ نبوده اسرائیل جعلی دولت تثمی  و زایش  ذا

 . است ملی و شهروندی حیات

سابی برقراری برای را آن احساس و امنینا «دوز»صهیونیستی رژی   و ساکونت ن

نادیم مدیریت بخش، هویت «ضمیرناهشیار» در اشغالی های سرزمی  در مهاجرت . ک

 و است مضر ترکیبی جامعه اینکه تبلیغ جمله از دارد؛ توجه خور در آثاری اقدا( ای 

 . است برقرار صلح و جنگ فضای همواره

 . دارد قرار «سوزی امنیت» فضای در صهیونیستی رژی  ئوپلتیکیژ وضعیت

سارائیل جامعه بیرونی، تهدیدات از گذشته ناام  هویت عاار  باا درون از را ا  ت

مااعی شناسیروان لحاظ به. است ساخته اجهمو ناوز اجت صایت» ه سارائیلی «شخ  باا ا

سات تهنگرف خو ملی شهروند روح و گرا دولت تعیّی  و تشخّص نوی  موقعیت  در. ا

 .نیست و نبوده بخشمعنا و افتادهجا مفهومی صهیونیستی رژی  جامعه در ثبات نتیجه

 ناپایدار جامعه اسرائیل  ب 

ناع و مشکالت به مواجه سرگشته جامعه  2       جامعه اجرتیمه ماهیت  1   موا

 رفتاری فرهنگی، ساختاری، جدی

 ایژله ایجامعه  4 ساکنان اعیاجتم مختلف هایگونه بی  در تبعیض سیاست  3

  85: 1385 جنتی، . )شکننده)

 صهیونیستي رژیم امنیتي ملزومات
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فااوت هاای یه کشوری هر امنیتی محیط    لای، ساطح ساه در کاه دارد یمت  داخ

سات محیط ای  که است طبیعی. است درک قابل جهانی و ایمنطقه  مارور باه و پویا

 اساس بر کشورها نظامی دکتری  و ملی امنیت سیاست. شودمی دگرگونی دچار زمان

 هاایسیاست تحول به منجر آنها در تغییری هر و گیردمی شکل سطوح ای  وضعیت

صاب اسرائیل امنیتی هایاستراتژیست و سیاستگذاران. شد خواهد نظامی و یامنیت  غا

 .گذارندمی اجرا مورد به و تدوی  را امنیتی خاص ملزومات سطح هر برای

 :آن ملزومات و صهیونیستی رژیم المللیبین امنیتی محیط( الف

ساتی ی رژ ساب ، شوروی جماهیر اتحاد فروپاشی زمان تا عا( بطور     از صهیونی

یا  سا نه محکومیت. نبود برخوردار مناسب المللیبی  موفقیت یک ساتی رژ  صهیونی

خاراج یاا پاذیرش عاد( یات،امن شورای و ملل سازمان عمومی مجمع در خای از ا  بر

 باود آن هایویژگی از سیاسی محاصره و خارجی محدود روابط المللی،بی  نهادهای

 حیات ادامه صهیونیستی، رژی  نفع به امنیت شورای در آمریکا وتوی رای نبود اگر و

شای از پس اما. نبود ممک  رژی  ای  یا  صالح ماذاکرات شاروع و شاوروی فروپا  ا

لات نیز و شرقی اروپای در ساب  کمونیستی هایدولت و شده بهتر یتوضع  هاایدو

 از صهیونیستی رژی  و هآورد روی آویوتل با روابط برقراری به شوروی از شده جدا

باران برای تکنولوژی زمینه در خود امتیازات و برتری شاکالت ج شای  م ناه در پی  زمی

 شاوروی فروپاشی از بعد المللیبی  محیط مجموع در و است گرفته بهره المللیبی 

ماات واقع در و شد حاصل بهبود یااده الزا یات ساازی پ سارائیل بارای امن حایط در ا  م

لااباای  ناای یالمل سااعه باار مبت بااط، تو کاااری روا صااادی هااایهم لااوژیکی اقت ... و تکنو

  47 تا 45: 1386 کرمی،.)است

 :ایمنطقه یطمح در صهیونیستی رژیم امنیتی ملزومات( ب

 اساسی تحو ت دچار اخیر سال طی صهیونیستی رژی  ایمنطقه امنیتی محیط    

 و شاده تهدید عربی و همسایه کشورهای ناحیه از هامدت تا هااسرائیلی. است شده

یاز امنیت تامی  الزامات و کردندمی ترسی  خود پیرامون را خود نبرد جبهه  کااربرد ن
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 (1982 تاا (1948 ساال از غاصب اسرائیل راستا ای  در که بود نظامی هاج ت و زور

شاورهای باا ( 1982 و 1948،1967،1973) جنگ 4 وارد بای ک ماا. شاد عر  از پاس ا

سایا غرب ایمنطقه محیط  نفت جنگ) فارس خلیج اول جنگ و شوروی فروپاشی  آ

یاز را غاصب اسرائیل امنیتی الزامات نتیجه در و شد تحو ت برخی دچار گاون ن  دگر

ماپ قراردادهای به منجر که صلح روند مانند. نمود یاد ک سالو و دیو ناه و شاده ا  زمی

یا  و کرد فراه  ار غاصب اسرائیل ایمنطقه روابط بهبود حاول ا مادهایی ت  بارای پیا

شاور یاک به اردن اینکه جمله از. داشت دنبال به آن امنیت سات ک سات یاا دو  کا د

 باه نیز عرب کشورهای سایر. شد تبدیل است صلح در غاصب یلاسرائ با که کشوری

 .کردند اقدا( صهیونیستی رژی  با روابط برقراری به تدریج

گاونی و فاوق طشرای و روند به توجه با حایط در دگر تای م ماونی امنی یا  پیرا  رژ

شاورها ای  به نسبت خود نظامی الزامات رژی  ای  صهیونیستی،  از حادودی تاا را ک

ساتفاده با کندمی سعی و کرده جخار اولویت شاار از ا کاا ف یا  بار آمری شاورها ا  و ک

هاا نتیجه،بی صلح بازی یک به آنها ورود و فریب اصل از استفاده هاور را آن  خاود مق

  43 تا 42: 1386 کرمی،. )نماید تامی  را خود امنیت و کرده

 :صهیونیستی رژیم داخلی امنیتی ملزومات( ج

یاد ماورد چندان صهیونیستی رژی  داخلی امنیت محیط گذشته در     باود تهد . ن

 بودند هماهنگ صهیونیستی دولت های سیاست با کامالً اشغالی های سرزمی  ساکنی 

ناد تشکیل دولت آراء قاطع اکثریت با توانستند می تنهایی به احزاب در و  مارد(. ده

یاز سانگ هاای انتفاضه و نبوده برخوردار با یی تهدید توان از نیز فلسطی   باه راه ن

 باه متکی عمدتاً که تهدید سنتی مفهو(» نویسدمی  میلر که همانطور اما.  نبرد جایی

یارا است، شده روبرو شدیدی داتانتقا با بود آنها خارجی منشاء ماروز ز یادات ا  تهد

  45: 1386 کرمی،. )«گیرندمی سرچشمه داخلی عوامل از بسیاری

عاد های شاخص تثثیرات سایسی ب تاب ا تای مک یاران.ا.ج امنب صار بار ا شاه عنا  نق

 صهیونیستی رژی  در امنیت و نظ  ساختاری
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ظا  ریسااختا نقشه عناصر گردید، اشاره نیز تر پیش که همانطور یات و ن  در امن

یاه سه بر رژی  ای  در امنیت کالن هایپایه تعبیری به یا صهیونیستی رژی  جاود پا  و

عاد هاای شاخص از هریک اثر بررسی در. است استوار جمعیت و سرزمی  ، کیان)  ب

 .است شده حاصل زیر نتایج عناصر، ای  در ایران.ا.ج امنیتی مکتب سیاسی

 فرآیند یک اساس بر که صهیونیستی رژی  وجودی یبند شکل و ساختاری وضع

 جزء «ناامنی وجود» احساس است؛ نبوده اسرائیل جعلی دولت تثمی  و زایش طبیعی،

 یک رژی ، ای  در ایساده تهدید هر. شود می محسوب ملی و شهروندی حیات ذاتی

لای آن سطح و دهدمی سامان -امنیت از کپنهاکی تلقی اساس بر – را امنیتی تحلیل  م

باارزه، انقالب، صدور شاخص چهار. شودمی یاف م حاوری تکل فاع و م سااد د عاد ف  ب

 صهیونیست جامعه در را ناامنی احساس است توانسته ایران،.ا.ج امنیتی مکتب سیاسی

گار سوی از. نماید حرا( برآنها را خواب و نموده تشدید ها  مارد( هاای شااخص دی

 واقدامات ها واکنش رسیدن ثمر به از مانع ،ایران.ا.ج امنیتی مکتب سبیل نفی و داری

 .است شده اسالمی انقالب علیه رژی  ای  خصمانه

ضاای در صهیونیستی رژی  ژئوپلتیکی وضعیت یاتام» ف  از. دارد قارار «ساوزی ن

ناد شاده رانده بیرون نفر میلون 5 حداقل دارند، سکنی آن در یهودیان که سرزمینی . ا

 خود فرزندان نیز بسیاری والدی  و داده دست از را خود مادر و پدر بسیاری فرزندان

صار سارزمی ، ای  آزادی راه در مبارزه لذا. اند دیده خون در غرق را یاه و عن  دو( پا

قاالب، صادور شااخص چهار. نماید تهدیدمی را صهیونیستی رژی  یتیامن باارزه، ان  م

 مبارزان است تهتوانس ایران،.ا.ج امنیتی مکتب سیاسی بعد فساد دفع و محوری تکلیف

 باا و صهیونیستی رژی  علیه فلسطینی مبارز گروههای تا لبنان اهلل حرب از را بسیاری

 .نماید بسیج اشغالی های سرزمی  آزاسازی هد 

سات امنیتی جامعه یک مثابه به اسرائیل جامعه کلیت باات و ا عاه در ث یا  جام  رژ

هاومی صهیونیستی تاادهجا مف ناا و اف باوده بخشمع سات و ن یا  باا. نی جاود ا یا  و  رژ

 سکونت نسبی برقراری برای را آن احساس و امنینا «دوز» کند می سعی صهیونیستی
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عاه بیرونی تهدیدات اام. کند مدیریت اسرائیل در مهاجرت و لاه جام  شاکننده و ایژ

 فرهنگی، ساختاری، جدی موانع و مشکالت و تبعیض تعار ، با درون از را اسرائیل

سااد دفع و ستیزی ظل  مبارزه، های شاخص. است ساخته پایدارنا و مواجه رفتاری  ف

شاغالی های سرزمی  در مهاجری  جمعیت افزایش از ممانعت بر مستقی  اثر تا ا  ادارد

 .ای  بوده نیز معکوس مهاجرت شاهد حتی جاییکه

 امنیتی ملزومات بر ایران.ا.ج امنیتی مکتب سیاسی بعد های شاخص تأثیرات

 صهیونیستی رژیم

ساتگذاران گردید، اشاره نیز پیشتر که انطورهم سات و سیا تای هاایاستراتژی  امنی

قاه اخلی،د سطح سه در را جعلی رژی  ای  امنیتی ملزومات غاصب اسرائیل  و ایمنط

سای در که اند نموده تدوی  را امنیتی جهانی ثار برر یاک ا عاد هاای شااخص از هر  ب

 .است شده حاصل زیر نتایج ات،ملزوم ای  در ایران.ا.ج امنیتی مکتب سیاسی

 تار پایش که همانطور المللی، بی  سطح در را صهیونیستی رژی  امنیتی توفیقات

 سااب  شوروی جماهیر اتحاد فروپاشی از پیش مقطع ود به توانمی گردید، اشاره نیز

 در صهیونیستیرژی  سا نه محکومیت (،1991 سال از پیش. نمود تقسی  آن از پس و

 نهادهای برخی از اخراج یا پذیرش عد( امنیت، شورای و ملل سازمان یعموم مجمع

یاات ادامه سیاسی، محاصره و خارجی محدود روابط المللی،بی  یا  ح یا  ا  باا را رژ

یا  صالح ماذاکرات شاروع و (1991 سال از پس اما. بود ساخته روبرو خطرجدی  ا

لات نیز و شرقی یاروپا در ساب  کمونیستی هایدولت و شده بهتر وضعیت  هاایدو

قااراری بااه ساااب  شااوروی از شااده جاادا بااط بر یااوتاال بااا روا  و آورده روی آو

 مشکالت جبران برای تکنولوژی زمینه در دخو امتیازات و برتری از صهیونیستیرژی 

یات الزامات سازیپیاده در واقع در. گرفت بهره المللیبی  زمینه در پیشی   بارای امن

هاا تری عمده که المللی-بی  محیط در صبغا اسرائیل نای آن ساعه بار مبت باط، تو  روا

لاوژیکی هایهمکاری اقتصادی، هایهمکاری سات،... و تکنو ماو در ا باود ، عمج  به

یاز ایران.ا.ج امنیتی مکتب سیاسی بعد هایشاخص میان ای  در اما. شد حاصل  بای ن
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 نگاه اند؛توانسته فساد، دفع و یزیستظل  مبارزه، هایشاخص تداو(. است نبوده تثثیر

یار ساازش و صالح ماذاکرات روند به را المللیبی  جوامع  شااهد ساا نه و داده تغی

پاایی در جهان نقاط اقصی مرد( خودجوش حضور ظااهرات بر یاه ت سا  عل  و صهیونی

ساتی   کاوری راشل همچون) اشغالی هایسرزمی  در حضور حتی یا . ه  شااخص ا

سات حاامی هاایدولت برخی برای جدی هایچالش است توانسته بار در صهیونی  برا

گار ساوی از. نماید ایجاد نیز خود هایملت ساتیرژی  دی ساته صهیونی سات توان  باا ا

 جلب و جهان در فساد دفع همچون هاشاخص برخی دادن جلوه وارونه و بزرگنمایی

ثای را هاشاخص منفی اثرات مستکبر، هایدولت هایحمایت ضااً و خن بادیل بع  باه ت

شای که جهان و منطقه در غرب هراسیایران سیاست. نماید نیز فرصت غاات از نا  تبلی

 ای  بر گواه است، صهیونیستیرژی  نابودی برای ایران عز( بر مبنی صهیونیستیرژی 

سااد و شایطانی اهدا  به نسبت راستا، ای  در  ره)اما( حضرت. مدعاست یاز ف  برانگ

 بعد در اسالمی نظا( هایشاخص از یکی عنوان به ار راهبرد ای  قدس، اشغالگر رژی 

سااد ماده ای :» ... فرمایندمی ترسی  چنی  سیاسی سارائیل] ف لاب در کاه[ ا لاک ق  مما

ساتشده جاایگزی  بزر  دول پشتیبانی با اسالمی شاه و ا ساادش هایری  روز هار ف

ساالمی ممالک همت با باید کند می تهدید را اسالمی ممالک لال و ا ساال بازر  م  (ا

قاالب پیروزی ابتدا همان در  139: 2 جلد صحیفه... «) شود ک  ریشه ساالمی ان  در ا

ساالمی نظا( راهبرد اهدا  عنوان به را رژی  ای  نابودی 1358 سال نای  ا صایه چ  تو

کاا پایگاه همیشه فساد جرثومه ای  اسرائیل:» ... فرمایندمی سات باوده امری  در ما . ا

یازی  پا به همه باید. ا(نموده گوشزد را رائیلاس خطر سال بیست به نزدیک طول  و خ

 2ج صحیفه... «) گردانی  آن جایگزی  را فلسطی  قهرمان وملت کنی  نابود را اسرائیل

1 :148  

یاز تارپیش کاه همانطور ای،منطقه سطح در صهیونیستی رژی  امنیتی توفیقات   ن

 فروپاشی از پیش مقطع دو به دتوانمی و بوده المللیبی  محیط از متثثر گردید، اشاره

ماا. شاود تقسی  آن از پس و ساب  شوروی جماهیر اتحاد قاع ا حاو ت دروا یا  ت  رژ
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 سال از پیش. نمود تقسی  بایست می آن از بعد و 1982 سال از قبل به را صهیونیستی

بای و همسایه کشورهای ناحیه از هامدت تا هااسرائیلی (،1982 یاد عر هاه و تهد  جب

 زور کاربرد نیز آنها امنیت تامی  الزامات و کردندمی ترسی  خود پیرامون را خود نبرد

قاهمن محیط (،1982 سال از پس اما. بود نظامی تهاج  و یا  ایط ساتی رژ  باا صهیونی

ناد کاه هرچند. شد شگر  تحو ت دچار لبنان، در مقاومت جبهه تشکیل  صالح، رو

سارائیل ایمنطقه روابط بهبود زمینه و شده لواس و دیوید کمپ قراردادهای به منجر  ا

 با که کشوری ک دست یا دوست کشور یک به اردن کهجایی تا کرد فراه  را غاصب

 باه تادریج باه نیز عرب کشورهای سایر و شد تبدیل است صلح در غاصب یلاسرائ

 باا و ناچار به صهیونیستی رژی  اما کردند، اقدا( صهیونیستی رژی  با روابط برقراری

یاه را لبنان جنوب (2000 سال در شده مجبور سنگی  خسارات تحمل یاد تخل  از. نما

 در او اقدامات و یافت فزونی یصهیونیست رژی  های شکست روند بعد به تاریخ ای 

 راه غازه، دفاع بی مرد( با روزه 51 و روزه 8 روزه، 22 لبنان، با روزه 33 های جنگ

باارزه، هاای شااخص برابر در دنیا چهار( صطالحا به ارتش. نبرد جایی به یاف م  تکل

 در نتیجه در. درآمد زانو به ایران.ا.ج امنیتی مکتب سبیل نفی و ستیزی ظل  محوری،

حایط کاه افتاد اتفاق منطقه در دیگری تحول فوق، تحو ت نارک تای م قاه امنی  ایمنط

 ایران اسالمی انقالب سوی از تهدید احساس آن و نمود تر پیچیده را غاصب اسرائیل

یار زیادی حد تا را هاصهیونیست نگرش نوع جدید تهدید ای . است ظار از. داد تغی  ن

سای جمعی کشتار هایسالح به ،ایران کشور که آنجایی از هاآن  بارای یاا دارد دستر

یاروی بار ای  منطقه، در جنگ وقوع صورت در کند،می تالش آن به دستیابی ماه ن  ه

 داشته اظهار نیز هاصهیونیست از برخی. داد خواهد روی کننده تعیی  و فراگیر جانبه،

  (1995 سال) آمریکا در  ایپک کنفرانس در «دارد را اسرائیل نابودی قصد ایران: »اند

 و تثکید غاصب اسرائیل برای تهدید بزرگتری  عنوان به ایران اسالمی جمهوری بر نیز

ساالمی هاایگروه از حمایت و ایهسته هایسالح ستانهآ به ایران ورود  به نسبت  ا

 بسیاری رچهگ غاصب، اسرائیل ایمنطقه امنیتی محیط در نتیجه در. شد نگرانی اظهار
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 سوریه چون هایی-دولت اما شدند؛ خارج اسرائیل تهدید حوزه از عربی کشورهای از

یا  در که آنچه و کندمی دقلمدا خود نظامی هایطر  مهمتری  را ایران و بااط ا  ارت

یاد بادان خاود آینده جنگیدن برای غاصب اسرائیل یاادی ام شاتر دارد، ز مارو از بی  قل

ناوان باه تکنولوژی» عبارت با نویسندگان از برخی که خیزدبرمی نظامی تکنولوژی  ع

 .اند کرده یاد آن از «اسرائیل استراتژی داروی نوش

باوط عمدتاً داخلی، سطح در ونیستیصهی رژی  امنیتی توفیقات یات باه مر  و ظرف

مااس دولت و مبارز هایگروه و فلسطی  مرد( جانب از تهدید عمل سات ح تای. ا  ح

 مبارزه، هایشاخص. است شده ترسی  حلقه ای  درون در نیز لبنان... ا حزب اقدامات

 اساسی هایچالش دچار درون در را صهیونیستیرژی  امنیت فساد، دفع و ستیزی ظل 

یارون و غزه مقاو( مرد( تسلیح. است نموده نادن ب سات را  (2006 ساال در هاصهیونی

یادوارتر مبارزه به یزن اشغالی هایسرزمی  ساک  مرد( که شد خوبی نمونه  و شاده ام

. دهند شکل را  باختری کرانه در زیرگیری انتفاضه و چاقو انتفاضه) اخیر هایانتفاضه

شااء به متکی عمدتاً که تهدید سنتی مفهو(» نویسدمی  میلر که همانطور  خاارجی من

سات، شاده روبرو شدیدی انتقادات با بود هاآن یارا ا ماروز ز یادات ا سایاری تهد  از ب

یا  هاایاستراتژیست. «گیرندمی سرچشمه داخلی عوامل ساتی رژ یادات صهیونی  تهد

حایط از ناشی نوظهور تای م لای امنی یادات را داخ قاارن تهد یافت نامت نادکارده عر  و ا

عااتی کارآمدی ارتقای بر مبتنی را حوزه ای  در امنیتی ملزومات تای -اطال  بارای امنی

کاز به آن سریع انتقال و العاتاط بهینه تحلیل دقی ، اطالعات کسب نادهی مر  و فرما

ناابع انهدا( جهت کماندویی و موشکی  هوایی)نظامی قاطع اقدا( عال و باالقوه م  بالف

ناابع قطع. است ارننامتق تهدیدات ساایی ماالی، م طاوط شنا سای خ نای پایش و سیا  بی

کارد ای  وظایف از  موشکی -چریکی) نامتقارن حمالت تای روی ظاامی -امنی یا  ن  رژ

 و پیشدستانه حمالت. است آمریکایی زیربط هایدستگاه با همکاری در ونیستیصهی

مات هاایگاروه رهبران ترور و موشکی و هوایی پیشگیرانه ناه ناوارغزه، در مقاو  کرا

قادامات و موشکی قدرت و حماس بردن بی  از و اردن رود باختری کای ا  و آن چری
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 چاارچوب در آن، شاکل بادتری  رد غازه ناوار شادید تحری  و محاصره آن از قبل

لای امنیتی محیط از برخاسته تهدید با مقابله در صهیونیستی رژی  امنیتی الزامات  داخ

  45: 1386 کرمی،. )باشد می

  صهیونیستی رژیم امنیتی تهدیدهای و هاچالش

 صهیونیستی رژی  اجتماعی -سیاسی تهدیدهای و ها چالش: الف

 المللیبین هنجارهای و انیانس هایارزش با تعارض.1

هاای و هاارزش با رژی  یا کشور یک رفتار یا هارویه چنانچه    تاه هنجار  پذیرف

شاد داشته تعار   کیفی و کمی نظر از)المللیبی  شده باار با سای اعت شاور آن سیا  ک

یات دلیل به گرچه.گیردمی قرار چالش مورد  باویژه غارب چارای و چاون-بای حما

هاره شدن مخدوش از جلوگیری در غرب گروهی هایرسانه تالش و کاآمری یا  چ  ا

 کمی افزایش با اما گیرد،می صورت ایگسترده اقدامات جهان عمومی افکار در رژی 

ساطی  مرد( ح  در رژی  ای  بشری ضد اقدامات کیفی و یادایش و فل ساانه پ  هاایر

کااس و جهان جمعی یهارسانه عرصه در طر بی و مستقل باار انع شاات و اخ  گزار

 و هااارزش باا رژی  ای  اقدامات و هاسیاست تعار  عم  ک  ک  رژی  ای  فجایع

هاان مارد( برای بیشتر بشری و لمللیابی  هنجارهای یاان ج کاه شاودمای نما  بطوری

 شادید اکنشو و اعترا  موجب غزه دفاعبی مرد( علیه جنگ در رژی  ای  اقدامات

 هاایساازمان و نهاد 350 حداقل توسط رژی  ای  محکومیت و جهانی عمومی افکار

  1387 فلسطی ، تمطالعا مؤسسه.)است شده بشری حقوق المللیبی 

صاوص علی فلسطی  مرد( ایستادگی روحیه تقویت با و اخیر هایسال در     الخ

لا  شاخص محوری، تکلیف شاخص مبارزه، شاخص از ناشی که غزه بیدفاع مرد(  ظ

ماا( حضرت از مانده یادگار به امنیتی مکتب فساد دفع شاخص و ستیزی تاار ره، ا  رف

 هاای-ارزش پایش از بایش و شاده تارشکننده نجاره غزه مرد( با صهیونیستی رژی 

 22) سوز خانمان جنگ سه گذشته سال 6 در که بحوی است گذاشته پا زیر را انسانی

 .   است کرده تحمیل غزه مظلو( مرد( به  2014 روزه 51 و 2012 روزه 8 ،2009 روزه
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 :درونی انسجام کاهش و اجتماعی تجانس فقدان.2

 و کا  مذهبی و زبانی نژادی، قومی، هایشکا  قبیل از عیاجتما هایشکا    

نای ای  دارای جوامع. دارد وجود مختلف جوامع در بیش ماایز و هااشاکا  چ  اتت

 ایدسته. ندارند یکسانی وضع هاشکا  اینگونه از ناشی هایچالش نظر از اجتماعی

عای و تادریجی بطور خود طو نی تاریخ با کشورها و جوامع ای  از  هاایگاروه طبی

نادکرده همنشی  یکدیگر کنار در ملت یا جامعه یک عنوان تحت را مختلف ناد) ا  مان

حات را هاشکا  دولت -ملت ساخت با جدید دوران در دیگر دسته . ایران جامعه  ت

تارل نااد)انددرآورده کن لااب مان شاورهای اغ پااایی ک سااته . ارو یاارغ  ساو( د جااود عل  و

ساب ماوفقیتی ساازی ملت فرایند طی در اجتماعی های شکا کارده ک نادن ناد) ا  مان

  245: 1387پیک، ره  )آفریقایی کشورهای از بسیاری

خاراج و هااسرزمی  غصب و تجاوز با تنها نه هیونیستیص رژی     ساطینیان، ا  فل

لا ناژادی، فرهنگی، تمایزات با جهان سراسر از که یهود مردمان با بلکه  خاوی و  خ

 غاصب اسرائیل رو ای  از. گرفت شکل کردند مهاجرت سرزمی  ای  به متفاوت ملی

 به اگر حال. روبروست اجتماعی یهاشکا  حوزه در اساسی تهدیدات و هاچالش با

 را اشغالی هایسرزمی  در ساک  فلسطینی مسلمانان متعار  کامالً هویت مسئله ای 

یا  در غاصب اسرائیل امنیتی تهدیدات قطعاً کنی  اضافه آن به نیز ضااعف حاوزه ا  م

 «دولت» شونده تهدید مرجع سیاسی امنیت در اگر که داشت توجه باید و بود خواهد

یاد و شاودمی تهدید جامعه اجتماعی حوزه در ت؛اس مااعی؛ تهد یات» اجت لای هو  «م

 تهدید نوع ای  با ابلهمق راستای در غاصب اسرائیل البته. دهدمی قرار هد  را جامعه

 :کندمی استفاده زیر رویکرد از اجتماعی، امنیت تثمی  و

 :گراییاسطوره و گراییموعود.1-2

یا  تشکیل از قبل چه صهیونیست هایسی تئوری و رهبران    ساتی رژ  و صهیونی

یات یاک ایجاد برای آن از بعد چه شاترک هو لاوگیری و م سات از ج مااعی، گس  اجت

ساالت یک موعود سرزمی  در را جهان سراسر یهودیان کاناس استراتژی  و ماذهبی ر
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ما  یهود برای جهان کجای هیچ معتقدند و دانندمی تاریخی سات ا  در یاانیهود و نی

سائله حل و یهود قو( نجات راه تنها و دارند قرار اذیت و آزار تحت دنیا نقاط همه  م

ساطی  در اسرائیل دولت کیلتش ستیزی یهودی و آزاری یهودی یا  سمیتیس  آنتی  فل

 نویسنده یک توسط مطلب ای . است سرزمی  آن در یهودیان اسکان و  موعود ار )

سات توجیهات ":گویدمی او. شد بیان اینچنی   شاهاک اسرائیل بنا( صهیونیستی  سیا

یاک ماورد در یاا دهندمی ارجاع یهودی ایمان اصول به عموما را اسرائیل  باه هاا ی

غااز بارای ،1956 سال در است معتقد او ؛[ایاسطوره]تاریخی قوقح ناگ آ  ساوئز ج

 مذهب فرامی  به نسبت خویش تفاوتی بی از سربلند و خدا بی آد( ای  ، گورئونب 

 که کرد اعال([ اسرائیل پارلمان]  کنست برابر در  جنگ)کشمکش سو( روز در یهود،

یا  راستی  هد  و راستی  دلیل سات ا هاای در سالیمان و داوود سالطنت هکا ا  مرز

باا کنست اعضای سخنان ای  با. گردد مستقر نو از آن تورانی گای، تقری صاورت هم  ب

  24: 1383  پور، تقی.)"سردادند را اسرائیل ملی سرود و بپاخاستند خودجوش

لاک اسرائیل ":گویدمی اسرائیل ساب  رهبران از یکی  شارت موشه یا شاترک م  م

یاان سرزمی  یعنی است دیهو ملت همه ماه یهود سات جاای ه قاع در ".دنیا یا  وا  رژ

ساطوره و تورانی مفاهی  دادن قرار دستاویز با صهیونیستی غای  باا تااریخی هاایا  تل

 سااک  یهودیان میان در را خود ملی هویت و درونی انسجا( دارد سعی نژادی برتری

. کند جلوگیری درونی گسست از و بخشد تحکی  آن از خارج و اشغالی هایسرزمی 

  25: 1383  پور، تقی)

 و مبارزه شاخص از مقاومت محور تثثی با هاصهیونیست گرایی اسطوره تفکرات

یاری پس باز و شده کشیده چالش به ایران. ا.ج امنیتی مکتب یتیزیس ظل  شاخص  گ

 .است هشد گذشته تفکرات جایگزی  مکتب ای  مبارزات مدل با اشغالی هایسرزمی 

 :یهودیان غیر حذف استراتژی. 2-2

 تحق  و اجتماعی گسست از جلوگیری در صهیونیستی رژی  استراتژی دومی    

یاریشاکل بادو از رژی  ای  که است ای  مشترک هویت  تااکنون (1948 ساال در گ
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صایل سااکنی  باه نسبت نژادپرستانه ایده براساس یا  ا نای سارزمی  ا ساطینیان، یع  فل

ماود ساعی و است نموده پیگیری را ذ ح استراتژی عااب، باا ن یاد ار شاتار، و تهد  ک

 یک و نماید اشغالی هایسرزمی  از خروج و ترک به مجبور را فلسطینیان و مسلمانان

 و فلسطینیان ح  در رژی  ای  جنایت هزاران که دهد شکل را یهودی یکدست دولت

نای بااراک ایهود اخیر سخنان لات»گیری-شاکل بار مب هاود لصخاا دو یاد «ی یا  مو  ا

  25 همان،. )ادعاست

 :صهیونیستی رژیم امنیتی -نظامی تهدیدهای: ب

 :مصهیونیس رژیم رهبران دیدگاه از تهدید ماهیت   

 غاصب اسرائیل امنیت صهیونیستی، رژی  گیرندگان تصمی  و رهبران دیدگاه از   

 .است مواجه مهلک تهدید نوع دو با

 :سنتی تهدیدات.1

 و غاصب رژی  ای  تجاوزکارانه و طلبانه توسعه ماهیت شد، بیان که نطورهما   

تای محیط یک منطقه هایدولت و ملت توسط رژی  ای  شناخت  رسمیت به عد(  امنی

 برای نظامی تهدید رو ای  از. است گرفته شکل رژی  ای  برای نظامی تهدید بر مبتنی

ظاامی قادرت در اساسی تغییر گونه هر و شودمی تلقی دائمی تهدید یک رژی  ای   ن

 امنیتی وضع تغییر و قدرت تعادل خوردن به  منزله به را منطقه و همسایه کشورهای

باال را «نظامی مطل  برتری استراتژی» تعادل ای  حف  برای و کندمی تلقی منطقه  دن

مالعکس هوایی، برتری تقویت متضم  استراتژی ای . کندمی شاکی ساریع الع  و مو

ناابع انهدا( برای کماندویی واحدهای اعزا( عال و باالقوه م یادات بالف شاورهای تهد  ک

 آن در را تهدیدات رژی  ای  فر ،  ای در دیگر عبارت به. باشدمی منطقه و همسایه

مای توسعه با داندمی  ز( که کندمی جستجو مرزها سوی فای و ک یاروی شادید کی  ن

ساانی، یاار ان سااعه و تغی هااای سااازمان رد تو ساالح نیرو ساای و م  و آوری فاا  بااه دستر

  1389محمدی،. )کند حف  را خود برتری مدرن فوق و مدرن نظامی تجهیزات

 (:چریکی -موشکی) نامتقارن تهدیدات.2
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یار هاایطر  که شودمی گفته نبردهایی به اصطالح در نامتقارن جنگ     در درگ
 فرمول کالسیک هایجنگ خال  بر و نیستند برخوردار یکسانی نظامی توانایی از آن

نااگون، عملیات از بلکه ندارند نظامی خاص هایموقعیت برای مشخصی ماو ً گو  مع
 . شودمی استفاده دشم  به زدن ضربه برای لگیریغاف عامل از استفاده برای

کاز (2005 ژوئیه چهار( تاریخ در عاات مر ساتراتژیک مطال گای  ا  در ساادات - ب
تای هاایچاالش بررسی» پیرامون علمی سمینار یک اسرائیل سارائیل امنی حایط در ا  م
 ددیمتع پژوهشگران آن در که داد تشکیل «سپتامبر 11 از پس خاورمیانه امنیتی جدید

یاف ضارورت مقاله دهندگان ارائه اکثر. پرداختند مقاله ارائه به یاد تعر حایط از جد  م
 کتاب صاحب« اسپیر جاناتان» میان آن در و شدند خواستار را غاصب اسرائیل امنیتی

 و شاد اسرائیل ملی امنیت استراتژی در بازنگری خواستار ،"ترور های-شبکه درک "
قاارن تهدیدات سنتی، تهدیدات جمله از تهدید نوع سه خود مقاله در شاکی نامت  و مو

یا  ملی امنیت علیه مهلک تهدیدات را تروریستی تهدیدات یا  ا کاز. بارد ناا( رژِ  مر
شاار با نیز صهیونیستی رژی  تژیکاسترا مطالعات لاه انت جاه ایمقا ماات تو شاد مقا  ار
 جلب یکیچر تهدیدات جمله از نوظهور تهدیدات به را کشور آن نظامی و اطالعاتی

ئایس و هاوایی نیروی ساب  فرمانده«  هالوتز دان ژنرال» نهایت در و کندمی  ساتاد ر
تای رویکرد ارائه با نوظهور تهدیدات درک با اسرائیل ارتش مشترک ظاامی - امنی  در ن

شاکی و هاوایی پیشگیرانه و پیشدستانه حمالت چریکی، جنگهای خصوص یاه مو  عل
ناه و غزه نوار در ینیفلسط چریکی هایگروه رهبران هادا  اردن رود بااختری کرا  ا
 هاایطارح از اسرائیلی هایرسانه که کندمی تجویز را لبنان... ا حزب چریکی گروه

قاالب» عنوان به چریکی نامتقارن تهدیدات علیه هالوتز ژنرال ضربتی  ناا( «هاالوتز ان
 .برندمی

سایک نوع در چه تهدید صورت هر در قاارن ناوع در چاه و آن کال  یاک آن نامت
  1389محمدی،.) است صهیونیستی رژی  ملی امنیت استراتژی در مسل  فر 

 :صهیونیستی رژیم در تهدید مفهوم -

 «تهدید حلقه سه» بنا( مفهومی صهیونیستی رژی  ملی امنیت جدید ادبیات در    
نای»  و «بالفصل بیرونی» ،«درونی» های حلقه شامل که است مطرح سات بیرو  «دورد
 .شود می نامبرده
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 مبارز هایگروه و فلسطی  مرد( جانب از تهدید عمل و پتانسیل درونی حلقه در
ناوب در... ا حازب چریکی تعملیا حتی. است حماس دولت نیز و ناان ج یاز لب  در ن

 .است شده ترسی  حلقه ای  درون

ساطی  ملت با نظامی درگیری اسرائیل، نظامی ادبیات در هااد هاایگاروه و فل  ج
سات موسو( «باتاش» یا «جاری» امنیتی های-مثموریت به حماس و اسالمی  کرمی،.)ا
  42 تا 24: 1386

 :تهدید اول حلقه و فلسطینیان. 1

بااعش از "غاصب"اسرائیل کشور»معتقدند هااسرائیلی    شاکیل ات شاده ت کاه ن  بل
سات یهود مرد( مستقل دولت فای از «ا هاود مارد( طر قاط ی هاایی ف ساتندن آن  در کاه ی

یا  باا. هست نیز یهودیان سایر شامل بلکه دارند، اقامت "غاصب"اسرائیل ضایح ا  تو
  58:1369 چامسکی، ا(نو.)«نیست یهود مرد( جز چیزی "غاصب"اسرائیل ملت

جاه با یاان باه تو ناد فاوق ب تاه چ یار نک صاوص در ز هاو( خ یاد مف یا  در تهد  رژ
 :است استنتاج قابل اول حلقه در صهیونیستی

لات" بلکه نشده تشکیل اتباعش از "غاصب"اسرائیل کشور: وّلا نکته ساتقل دو  م
ساتانه توصیف ای  با. است"یهود مرد( ماه نژادپر هاا ه گار ماذاهب و نژاد عا  دی  از ا

سارائیل شهروندان جزو تنها نه.... و اعراب مسیحیان، مسلمانان، صاب" ا ماداد "غا  قل
 .بود خواهند دیهو ملت و دولت علیه همیشگی تهدید بلکه شوندنمی

ساته کشتارهای درباره دیگر جاهای و یوشع سفر در که روایتی به اشاره با آنها  د
شاته بااور بدان یوشع حضرت آنچه از باید که دهندمی توضیح است، آمده جمعی  دا
سارائیل کاه دهدمی فرمان تورات» گویندمی و کنی  پیروی هاای باا را ا قایقش مرز  د
یاان غیر) اجانب برای آن کردن رها... کنی  سکنا آن در و تصر  تسخیر، ناع  یهود  م

گار اقوا( با همراه اسرائیل مرد( تا نیست جایی سرزمی  ای  در... است شده  سارب دی
 در کاه است مردمی راندن بیرون مستلز( سرزمی ، تصر [ فرمان] عملی معنی برند،
یادن ساکنا از ماانع دارند سعی و کنندمی زندگی آنجا یاان گز هاان یهود جاا در ج  آن
قاط "غاصب"اسرائیل دولت آنها دیدگاه از... . شوند لاه یاک ف قا  از مرح  یاافت  تح

ساطی ،] فوق مناط  همه در گسترش ینهزم کردن آماده آن نقش و بوده صهیونیس   فل
 . بود خواهد....[ و مصر سوریه،
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سات یهود مرد( جز چیزی "غاصب"اسرائیل ملت: دو( نکته یا  باا. نی یافتع ا  ر
  اتباع جزء اینکه ولو یهود مرد( شامل "غاصب" اسرائیل دولت بر عالوه امنیت مرجع

سار در کاه یهود مرد( نیتام واقع در گرددمی شامل نباشد ه  "غاصب"اسرائیل  سرا
  209 - 200همان،.)شودمی شامل را دارند اقامت نیز جهان

ضاور فاوق مطالب به توجه با    ساطینیان ح عارا و فل حادوده در با  سارزمینی م
کاه داشت نخواهد پی در آنها برای را شهروندی ح  هیچ تنها نه "غاصب"اسرائیل  بل

ناده تهدید عوامل عنوان به یات کن لای امن سارائیل م صاب"ا عا ) "غا لات از ا  یاا و دو
لاه از ابزاری و وسیله هر با آنها بر تهاج  و شد خواهد تلقی  یهودی شهروندان  جم
 غزه از نشینی عقب از بعد "غاصب"اسرائیل چنانچه. بود خواهد جایز نظامی اقدامات

 از و نداد حماس به فرصتی هیچ فلسطی ، مرد( آزادانه انتخابات از بعد آن متعاقب و
 محاصره ای  به ه  اروپا و آمریکا و درآمد محاصره به غزه حماس، پیروزی اول روز

شاکیل وردما در تا ندادند را فرصت ای  حماس به حتی و پیوستند لات ت قاش و دو  ن
 .کند پیدا فرصتی رهبری

 (ایمنطقه تهدید)تهدید دوم حلقه.2

 هیچگاه تاکنون دایشپی بدو از اسرائیل غاصب رژی  مشروعیت و موجودیت     
سات نشده شناخته رسمیت به منطقه هایملت و دولت بوسیله فای از و ا یات طر  ماه
 مبتنی امنیتی محیط منطقه، کشورهای به نسبت رژی  ای  تجاوزکارانه و طلبانه توسعه

ناوان به و است گرفته شکل منطقه در رژی  ای  برای نظامی تهدید بر یاد یاک ع  تهد
 تعادل خوردن بره  به نسبت همواره اسرائیل لذا. شودمی تلقی ژی ر ای  برای دائمی
هادمای نشان واکنش و حساس منطقه کشورهای و همسایگان نظامی قدرت  هار و د
 وضع تغییر و تهدید منزله به را منطقه کشورهای نظامی قدرت در اساسی تغییر گونه
ظاامی  مطل برتری حف  برای و کندمی تلقی منطقه امنیتی  باا طار  یاک از خاود ن
فای از و پاردازدمای خود نظامی قدرت شدید کیفی و کمی توسعه جااوزات باا طر  ت
لاوگیری منطقه کشورهای نظامی برتری از سی،جاسو خرابکارانه اقدامات و نظامی  ج

 ک  جمعیت و اندک وسعت با رژی  ای  بطوریکه. کند حف  را خود برتری تا کندمی
  130: 1386حمدالفتاوی،.)داراست را دنیا ارتش پنجمی  امروز
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 در رشد و توسعه سمت به صهیونیست جنبش زمانیکه تا هاصهیونیست اعتقاد به
قا  برای نظامی دستگاه و بگیرد خود به تهاجمی ژست باید اگزیرن است، حرکت  تح

سات جنگ برای تجهیز و جنگیدن مشمول که خویش توجه منتهای بذل از مه  ای   ا
 کندمی تالش نظامی -دینی هایفرمان ترویج برای ایسابقهبی بطور و نورزیده دریغ

 هاد  باا صهیونیستی رژی  مورخان. کند لتبدی سربازان زندگی از جزئی به را آن تا
شات  برای را خود تالش حداکثر نظامی، اندیشه ساخت  دار ریشه هاود تااریخ نو  و ی
 عصر در غاصب اسرائیل دولت جنگهای با دور گذشته در رانیعب نبردهای دادن پیوند
تای جنگ و گذشته ادامه فعلی وضعیت کنند القا تا اندکرده نوی  یاز واقعی  پاذیرنا گر
 .است یهودی رسالت رساندن انجا( به برای

 (جهانی تهدید)تهدید سوم حلقه.3

هاود، المعار دایره» در «المُسیری عبدالوهاب»     یاان ی سا  و یهود  باا «صهیونی
 که کندمی تصریح صهیونیستی، رژی  گیریشکل وجودی فلسفه روی گذاردن انگشت

تاه شکل مشخصی طبیعی - ریخیتا فرآیند مقتضای بر اساسا سیاسی، واحد ای   نگرف
یاان برای ناامنی وجود بر عمده تثکید با و مصنوعی صورت به بلکه ساتره در یهود  گ

یایج منظور به ناامنی دتولی برای تالش حتی و جهانی شاان ته هات ای هااجرت ج  باه م
  1391متقی،.)است شده پدیدار - اشغالی سرزمی 

 گیرینتیجه

ظاا( از متاثر صهیونیستی رژی  سیاسی نظا(    سای ن لایس سیا سات انگ لای ا  از و
 است، برخوردار آن از انگلیس سیاسی نظا( که گونه آن استوار و دارریشه هایسنت
ظاا( مانند رژی  ای  سیاسی نظا( و نیست ندمبهره سای ن کاا سیا سات ها  آمری  کاه نی

 شاکل یونیستیصه رژی  در اساسی قانون تاکنون و باشد داشته اساسی قانون پشتوانه
سای قاانون جای به. ندارد خارجی وجود و است نگرفته عاه اسا  را قاوانینی از مجمو
لاف نهادهای وظایف که اندکرده تدوی  لات مخت هاای ساایر و دو سامی نهاد  را آن ر

صاویب باه را قاوانی  ای  تدریج به صهیونیستی رژی  پارلمان و سازد می مشخص  ت
 .دهدمی قانونی وجه آن به و رساندمی

 از نامتجانس منطقه یک در حضور و غاصبانه ماهیت با کنون تا صهیونیستی رژی 
لات طر  از تنها نه  ز( پذیرش تاکنون که هویتی لحاظ قاه هاایم کاه منط تای بل  ح
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کارد با است توانسته نپذیرفتند، آنرا ه  هادولت ظاامی روی تاه گارین یات باا الب  حما
 موجودیت و بقاء حف  توجیه با و دهد ادامه خود حیات به بغر جانبه همه و فراگیر
ناد توجیه را خود آمیز خشونت و طلبانه جنگ رفتارهای و اعمال تما( خود گار و ک  ا

تاه بی  از پیش هامدت رژی  ای  غاصبانه ماهیت به توجه با رویکردی چنی  ودنب  رف
ظاامی و رئالیس  رویکرد اتخاذ محصول تاکنون رژی  ای  بقاء و حف  واقع در. بود  ن
 .است بوده ساز ناام  و تهدیدآمیز های پدیده با برخورد در گری

هاان تحو ت و منطقه میاسال مقاومت فلسطی ؛ مسئله با مواجهه در رژی  ای   ج
 کاه است امنیتی فراوان معضالت و هاچالش دچار دنیا، عمومی افکار تهییج و اسال(
یا  واقع در. بکشاند نابودی و اضمحالل به را آن تواند می یا  ا یات رژ ناای را امن  ابت

 ای  زع  به) قاعده ای . داندمی  امنیتی سازی قاعده) قاعده و نظ  طری  از موقعیت
هاو( تواندمی عیار تما( و واقعی تحق  صورت در  رژی  یات مف  درک یاک باه را امن
 . سازد تبدیل بترقا و تهدید مورد ساحت بازیگران و هامخاطب برای ذهنیبینا

شاخص گردید، حاصل آمده عمل به های بررسی در که آنچه اساس بر یاد م  گرد
 ساختاری نقشه عناصر کاتالیزور هایمولفه بر تثثیر با ایران.ا.ج مکتب سیاسی بعد که
یازان بر صهیونیستی رژی  امنیتی ملزومات و تای هاایچالش م ساتیرژی  امنی  صهیونی

 .است گردیده اثبات پژوهش رضیهف و بوده اثرگذار و افزوده

چاالش ایران.ا.ج امنیتی مکتب سیاسی بعد شاخص اثر نتایج یادهای و هاا بر  تهد
 .گرددمی بیان ذیل شرح به صهیونیستی رژی  امنیتی

 جهان عمومی افکار در رژی  ای  سیاسی اعتبار و چهره شدن مخدوش

قادامات و هاسیاست تعار  شدن نمایان یا  آن ا هاای و اهاارزش باا رژ  هنجار
  جهان مرد( برای بشری و المللیبی 

قادامات افزایش به منجر صهیونیستی رژی  وجودی افزون روز تهدید عاار  ا  مت
 است شده المللی بی  هنجارهای و انسانی های شارز با رژی  ای 

جاودی افزون روز تهدید یا  و ساتی رژ جار صهیونی فازایش باه من  هاایشاکا  ا
 مهاجرت افزایش و صهیونیستی رژی  ایژله جامعه درونی (انسجا کاهش و اجتماعی
  است شده اشغالی هایسرزمی  در معکوس
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ساطوره هاایگرشن فلسطی ، آزادسازی و مبارزه نگرش تقویت ناه ا یا  گرایا  رژ
  است داده کاهش را رژی  ای  درونی انسجا( و کشیده چالش به را صهیونیستی

ناگ هارچ در صهیونیستی رژی  هیمنه شکست یار ج  تااکنون ( 2006 ساال از اخ
 .استداده افزایش تهدید دو( و اول حلقه در امنیتی نظامی تهدیدهای و هاچالش

باارزه در دشمنان برابر در اتحاد و خود به اتکاء کارآمدی اثبات نادی و م  باه پایب
 و مقاومت هایگروه برابر در رژی  ایمقابله توانمندی کاهش باع  سبیل نفی قاعده

 .است شده تهدید دو( و اول حلقه در امنیتی نظامی تهدیدهای و ها چالش افزایش
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 .48ص 7ج نور صحیفه ، ره)خمینی اما(
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