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  هاي دفاع ملي آميزترين روش معرفي صلح

  هنرستان كاردانش فارابي هنرآموز  - مهرانگيز عليزاده

  تبريز -آذربايجان شرقي 

  

  چكيده

انسان به طور طبيعي و فطري در برابر هر متجاوز واكنش . در انسان، واكنش دفاع استفطري  يكي از امور    

اين مقوله مطرح مي اما دامنه دفاع اختصاص به حوزه فردي ندارد و در حوزه عمل اجتماعي نيز . نشان مي دهد

  .شود

گوناگون از  هاجم هايايراني كشور در قبال انواع ت- در جهان امروز براي حفظ تماميت ارضي و هويت اسالمي

حال هر گاه سخن از دفاع . هستيم نيازمند روش هاي نوين براي پيشگيري و دفاع ... قبيل فرهنگي ، نظامي و 

به ميان مي آيد در وهله اول دفاع نظامي مد نظر قرار مي گيرد، در صورتي كه روش هاي صلح آميزي نيز براي 

  .  ع نظامي كارآمدتر مي باشنددفاع وجود دارد كه در بسياري مواقع از دفا

پس از معرفي واژه دفاع و پرداختن به فلسفه آن، ضرورت اين امر مهم  در اين نوشتار تالش بر آن است تا     

و با نگاهي به دفاع نظامي و همچنين دفاع فرهنگي كه نمايي از دفاع صلح آميز مي باشد ، اين امر  تبيين شود

جهان امروزي و مخصوصاً در سالهاي اخير تنها دفاع نظامي كارساز نمي باشد، بلكه مورد تاكيد قرار گيرد كه در 

بعد از پرداختن به   .دفاع فرهنگي نيز براي حفظ ارزشهاي يك ملت و تداوم آنها امري اجتناب ناپذير است 

مربوط به  ه مسائل ذكر شده نيز هفت راهكار صلح آميز دفاع معرفي شده كه يكي در مورد دفاع نظامي و بقي

  .دفاع فرهنگي مي باشد 
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  مقدمه

رود كه تاكنون در كشورمان  به شمار مي مهم و حساسييكي از موضوعات  و دفاع ملي بررسي ساختار امنيت     

به  بدون ترديد، ايران، پس از پيروزي انقالب اسالمي،. اي درباره آن صورت نگرفته است تحقيقات قابل توجه

دليل موقعيت حساس جغرافيايي و استراتژيكي، با خطرات جدي و تهاجمات نظامي و فرهنگي از سوي دولتهاي 

و تامين امنيت ملي، موضوعي حائز اهميت در نظر گرفته  دفاع مواجه بوده و از اين لحاظ، همواره استعمار گر 

نگي الزم و ملزوم يكديگرندتا نه تنها مرزهاي دفاع از يك سرزمين هم از بعد نظامي و هم از بعد فره .شده است

زيرا كه اين اتحاد و يكرنگي است كه . كشور از هم گسيخته نشوند بلكه اتحاد و همبستگي  ملت نيز پايدار ماند

  . نوع دفاع است مي گردد را فراهم مي آورد  زمينه ساز دفاع ملي كه واالترين

  

  معني واژه دفاع

 نيز دفاع در اصطالحات علمي١.دفع گرفته شده است به معناي دور نمودن چيزي است دفاع كه از واژه عربي    

در اصطالح فقهي، تكليف و حقوقي است كه از سوي خداوند به . در دو علم به معاني خاصي به كار رفته است

ب هايي شخص از اين حق برخوردار است كه براي پيش گيري از آسي. عنوان مالك و قانونگذار مطرح شده است

كه اعتقاد و مال و جان و آبروي وي را تهديد مي كند دفاع و حمايت كند و از يك نظر تكليفي است كه نمي 

به ميان مي آيد و به عنوان  ...ارض و بنابراين همواره سخن از حق دفاع از جان، مال و . تواند از آن عدول نمايد

ب در امان نگه دارد و محافظت نمايد و در برابر متجاوز تكليف از وي خواسته شده تا آن ها را از هرگونه آسي

منظور آن است كه  ،البته در علم حقوق هرگاه از دفاع سخن به ميان مي آيد٢. بايستد و از آن ها حمايت كند
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شخص در برابر اتهامات و ايراداتي كه از سوي اصحاب دعوا طرح مي شود از خود دفاع كند و اليحه دفاعي از 

  ٣. كند خود تهيه 

با توجه به تعاريف فوق مي توان به اين نقطه پي برد كه دفاع امري فطري است كه خواه نا خواه در ذات هر 

به اين معنا كه كاربردهاي واژه . بشر است موجودي نهفته است عالوه بر اين يك تكليف الهي و حق طبيعي هر 

ست ا ور حق طبيعي بشر كه حفظ جان و مال ابيان مي كند كه هدف از ايجاد چنين حقي چيزي جز محافظت ب

است و هتك آن همانند  محترمو از آن جايي كه آبرو و شخصيت افراد همانند جان آدمي عزيز و  نمي باشد

و در گام بعدي  ..جان و مال مطرح شده است ،ست كه در عرضانيستي و نابودي وي شمرده مي شود، از اين رو

تنها دفاع از خود فردي مطرح نيست بلكه دفاع از خود جمعي كه به رآن نيزدر ق. دفاع از اجتماع مطرح است

ه قرآن براي جامعه و فرد مي ارتباط تنگاتنگي ك .واجب است شكل ملت و جامعه مطرح مي شود نيز امري است 

و ارتقاء جامعه، محل رشد . اين مسئله را تأكيد مي كند كه دفاع از جامعه به معناي دفاع از خود مي باشد يابد

امنيت  نباشد نه جان آدمي در شخصيت بشر و شكل گيري هويت وي مي باشد كه تا در جامعه اي صلح برقرار

دفاع از اجتماع امري اجتناب ناپذير است كه برعهده همه ي افراد آن است نه يك شخص يا يك . است نه مال او

  .  گروه خاص

  

  دفاع فرهنگي يا نظامي

اين در . در چارچوب مالحظات نظامي و انتظامي مورد توجه بوده است اي پيش  بيشتردفاع در ساله مقوله    

توان تعريفهاي دقيقي با در نظر گرفتن ابعاد امنيت ملي از آن ارائه كرد به نحوي كه  حالي است كه مطمئناً مي

به عبارت ديگر، بايد . ردتمركز مسئوليت حراست از امنيت كشور، صرفاً بر روي نيروهاي نظامي و امنيتي قرار نگي

  . ملي ارائه كرد كه سهم انديشه و فرهنگ در آن به صورت دقيق مشخص شده باشد و دفاع تعريفي از امنيت
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امنيت ملي، حفاظت از شيوه پذيرفته شده زندگي مردم است كه با نيازها و آرمانهاي مشروع ديگران نيز  «

له نظامي يا فشار، آزادي از انهدام داخلي و رهايي از زوال بودن از حم امنيت، شامل فارغ. باشد سازگار مي

و اين امنيت تنها در سايه ي  ارزشهاي سياسي، اقتصادي و اجتماعي است كه براي نحوه زندگي، اساسي است

  ١».دفاع ملي حاصل مي شود

دفاع به تنهايي قادر  ولي در درازمدت، ،شود در موقعيت تهاجم فرهنگي، دفاع تنها گزينه براي مقابله قلمداد مي

نظر از اينكه انفعال نوعي قرارگرفتن در موضع ضعف  صرف. به مقابله مؤثر با گسترش عميق تهديدات نيست

لذا بهترين مواجهه با تهديدات فرهنگي، . باشد مدافعين را از جهت روحيه نيز تدريجاً دچار ضعف خواهد كرد مي

براي . بريم از آن به اقدامات بازدارنده با هدف ايجاد مصونيت نام ميدفاع در كنار اتخاذ موضعي فعال است كه ما 

زني درباره آينده  گيري سلسله اقدامات بازدارنده، تقويت ورودي و پردازش اطالعات با انگيزه گمانه طراحي و شكل

صصيِ مرتبط و زني درباره آينده يك پروژه پژوهشي است كه بايد در حوزه تخ گمانه اين  كه. كامالً ضروري است

  .از سوي متخصصان همان رشته صورت گيرد

  

  ارائه راهكارهاي پيشنهادي براي دفاع ملي

واقع شده  هاي مختلفتهديدتهاجمات و همواره مورد  ابتدااز كه يك انقالب فرهنگي است،  كهانقالب اسالمي    

همچنين شواهد . اي به خود گرفته است به ويژه پس از پايان جنگ تحميلي روند فزاينده هااين تهديد. است

  مهم   گوياي اين

   ميرعرب، مهرداد نيم نگاهي به مفهوم امنيت -1

هاي فكري ـ فرهنگي  است كه انقالب اسالمي در دهه آينده و به ويژه با ظهور نسلهاي جديد، با چالش

نظر از تأثير پروسه ارتباطات و اطالعات جهاني بر آن، عمدتاً  كه اين وضعيت صرف تري مواجه خواهد بود جـّدي

بنابراين بايد به . ريزي گرديده است هاي مخالف خارجي و داخلي طرح آميز، از سوي شبكه با مقاصد شيطنت

افع ملي، كه منابع و امكانات مادي و معنوي كشور را به منظور حفظ، حراست و ترويج من بود طرحيدنبال 
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، تا با استفاده از آن طرح از مملكت و كند ارزشهاي انقالب اسالمي و فرهنگ ملي و ديني، بسيج و سازماندهي مي

طبعاً اين طرح بايد مبتني بر اصولي روشن باشد تا بتواند . انقالبمان  كه با خون شهيدان به دست آمده دفاع كرد

هنگامي كه اين . سي، فرهنگي، اقتصادي و نظامي كشور، عمل كندكننده در بخشهاي سيا به مثابه نيرويي هدايت

كردن اولويتهاي منافع ملي، بلكه عالوه بر آن همچون  اصول شناخته شدند، بايد از آنها نه تنها در جهت مشخص

  .گيري درخصوص چگونگي حفاظت از اين منافع در برابر تهديدات معين نيز بهره جست اي جهت تصميم شيوه

  

  عنايت عميق و توجه همه جانبه به رهنمودهاى مقام معظم رهبرى )1

له  واقعيت اين است كه اقدامات، رهنمودها و تذكرات معظم. اين توصيه يك توصيه اخالقى و دينى نيست   

هاى ما را  ، بر تمامى دردها و معضالت برشمرده اشراف كامل دارند و بسيارى از ناشناختهايشاندهد كه  نشان مى

در زمانى كه همه نگران بحرانهاى اقتصادى بودند، ايشان از حضور تهاجم فرهنگى خبر : براى مثال. شناسند مى

كنند بسيارى از خواص مطلب را در نيافتند، از وجود شبيخون فرهنگى سخن  دهند و آنگاه كه احساس مى مى

عالوه بر ويژگي ذكر شده اين عنايت .كه اين نشان دهنده آگاهي كامل ايشان بر اوضاع مملكت مي باشدگويند مى

سبب همبستگي ملي و همسو كردن اهداف مي شود تا جامعه در يك جهت ، براي حفظ و احياي ارزشها و 

  .است گرفته شود نظامپاسداري از آنها گام بردارد و جلوي نفاق و پراكندگي، كه عامل اصلي فروپاشي يك 

  

  نظام دفاع از قانون اساسي، دفاع از تماميت) 2

قانون اساسي هر نظام ، خميرمايه بنيادي ترين عملكردها و بنيادي ترين سندي است كه محل اجماع شهروندان 

شايد مهم ترين نقشي كه اين سند در اين ميان ايفا مي كند معيار  .و منتخبين ايشان در راس هرم سياسي است

ندان در اختيار قرار مي دهد و معركه آرا و و مبنايي است كه براي كاهش منازعات ميان حكومتگران و شهرو

  1.انظار متنوع را در عرصه عمل به تصميمي مشخص و معين مي رساند
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يك وظيفه همگاني است، تا با دفاع  ،دفاع از قانون اساسي به مثابه ميثاق ملي و فصل الخطاب يك نظام سياسي

  .رده باشنداز قانون در واقع از نظام و در راس آن از مملكت خود دفاع ك

  

  توجه خاص به دفاع نظامي ) 3

ك كشور در درجه اول به معناي تامين شرايطي است كه كشور را از تعرض بيگانگان دور نگه ملي ي امنيت   

امري واجب و تكليفي عيني است كه  نظامي به عنوان تامين كننده امنيت و استقالل يك سرزمين دفاع .دارد

ارزش و اهميت  كندبيان مي  نظامي براي دفاع قرآن در حقيقت آثاري كه. مي بايست همگان بدان قيام كنند

دفاع و نيز چرايي و چگونگي دفاع را نيز بيان مي دارد و به عنوان اصل راهبردي مي تواند در برنامه ريزي مورد 

براي دفاع نظامي برشمرده شده است حفظ جامعه از  قرآن ه مهم ترين آثاري كهاز جمل .توجه خاص قرار گيرد

فساد و تباهي است؛ زيرا هر متجاوزي مي كوشد تا جان ديگري را بستاند و يا بر او حكومت كرده و چيره شود؛ 

قوق متجاوزان ح. در حالي كه از چنين حقي برخوردار نيست و شمشير و قدرت مجوزي بر واليت نمي باشد

طبيعي و قانوني را زير پا مي گذارند و عدالت را تباه مي سازند و نسل و حرث و كشت و زرع را به تباهي و 

آن است كه نمادهاي فرهنگي و علل و عوامل انسجام ملي هر  نظامياز ديگر آثار دفاع  2نابودي مي كشانند

تأمين  3 .نگي و آييني تباه نمي شودجامعه حفظ مي شود و مساجد و كليسا و كنيسه و ديگر نمادهاي فره

در برابر متجاوزان است، زيرا متجاوزان مي كوشند تا عقايد و  نظاميآزادي عقيده از ديگر دستاوردهاي دفاع 

فرهنگ هاي خويش را تحميل كنند و با دگرگوني فرهنگي گفتمان و فرهنگ خاص ديگري را بر جامعه به زور 

دفاع مشروع را عاملي مهم براي  40و  39ين گونه است كه قرآن در آيات ا. شمشير و سرنيزه تحميل نمايند

  .حفظ عقيده و تأمين آزادي هاي عقيدتي برمي شمارد

  

  

  1581اميرعباس ميرزاخاني ، روزنامه اعتماد شماره  -1
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 251بقره آيه  -2

  40حج آيه  -3

  

  تعادل هويت قومي و هويت ملي) 4

جود در ايجاد بحران و همچنين يافتن شيوه ها و بررسي عوامل مويكي از وظايف دولت شناسايي و تحليل    

نقش تعيين كننده در سرنوشت يك راههاي مناسب براي كنترل و مهار آنها مي باشد، از جمله بحران هايي كه 

قوم عبارت از مردمي است كه داراي وحدت زبان، كنش و . ، بروز حساسيت هاي قومي مي باشد كشور دارد

ع مشتركي باشد و قوميت يك احساس اجتماعي است كه از اشتراك وطن، زبان، و وحدت تاريخي و بينش و مناف

اصوالً كشورهايي كه از وسعت ارضي قابل توجهي برخوردارند و يا داراي تنوع قومي و . آرمان ها ناشي مي شود

در معرض تهديد جنبش  ،ودنژادي مي باشند خصوصاً اينكه اختالفات زباني، فرهنگي، مذهبي نيز بدان اضافه ش

  1.  كه باعث مختل شدن امر دفاع ملي مي گردد هاي خود مختار و تجزيه طلب مي باشند

حركت  قوميت ها در كشورهاي مختلف نشان مي دهد كه قوميت ها به سمت باز يافتن ريشه خود  بوده و براي 

بازسازي و احياي فرهنگ مجدد اصلي خود از هيج تالشي دريغ نمي كنند، لذا در اين سو نقش دولت بيش از 

 .    هر زمان ديگري روشنتر و مشخص تر مي شود 

نيازهاي فرهنگي و اقتصادي و حتي سياسي اقوام مجبور است راهكار و شيوه خاصي را دولت براي پاسخ دادن به 

دراين باره سه الگوي عمده ، ماهيت اساسي سياست قومي در جوامع چند قوميتي وجود دارد كه . انتخاب كند

  :مي شودانتخاب هر يك از اين الگوها براساس فرهنگ و تطور تاريخي و محدوده جغرافيايي هر كشور مشخص 

  همانندسازي يا يك شكلي فرهنگي: الگوي اول 

همانندسازي فرايند تقليل خط تمايزات قومي است و زماني رخ مي دهد كه اعضاي دو يا چند جامعه نژادي يا 

تركيب زيست : هدف سياست هاي همانندسازي عبارت است از. گروه اجتماعي كوچك با يكديگر همسان شوند

يك جامعه عاري از تفاوت هاي  شناختي، فرهنگي، اجتماعي و رواني گروه هاي متمايز و منفرد به منظور ايجاد
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هدف از سياست هاي همانندسازي كاهش اختالفات فرهنگي و ساختاري در ميان گروههاي مختلف است . قومي

در دو سطح فرهنگي و ساختاري انجام  روحاين . كه در آن صورت جامعه اي متجانس و همگن خواهيم داشت

  .مي گيرد

  

  

  131ص . ها و همگرايي  ابوطالبي ، علي ، حقوق قومي ، اقليت -1

  دفاع از منافع ملي در دنياي مجازي) 5

دهنده هوش  هاي جديد و نو براي دفاع از منافع ملي ايران در فضاي مجازي توسط ايرانيان نشان ابداع روش   

ها كامال  اين تحركات و جنبش. هاي جديد در فضاي سايبر است  ها و همگام شدن با فناوري سرشار آن

تواند باعث ايجاد وحدت ملي در   ها مي ها و استقبال وسيع از اين حركت  و عمومي شدن آن خودجوش است

ها بايد به درستي و با درك تمام جوانب و لوازم آن  اما نكته اينجاست كه استفاده از اين روش. ميان جوانان شود

ايي كه اخيراً شروع شده  مي از جنبش ه .زدگي يا ارائه اطالعات نادرست خودداري شود  صورت گيرد و از شتاب

از    فارس و حذف عبارت مجعول خليج عربي آوري امضا عليه گوگل براي اصالح نام خليج  ماجراي جمعتوان به 

اشاره كرد اين جريان به اين ترتيب  ،)Google Earth( افزار گوگل زمين   روي نقشه خليج فارس در نرم

در اطلس خود اقدام به ) National Geography (   ملي جغرافيا سال پيش موسسهچند دود است كه ح

خليج عربي به جاي خليج فارس كرد كه خشم ايرانيان بسياري را برانگيخت و اعتراضات جعلي درج عبارت 

گلف  به همين علت يك بمب گوگلي در اعتراض به اين عمل ساخته شد كه با عبارت. بسياري را به همراه داشت

بالگر ايراني واين اقدام به ابتكار يك . كرد  و با لينك به صفحه خاصي عمل مي ) Arabian Gulf  (عربي 

ترتيب وقتي كاربران اينترنت عبارت  بدين. نويس ايراني به آن صفحه لينك دادند  ها هزار وبالگ  انجام شد و ده

وارد اين صفحه  شوند و وقتي  كنند، در رتبه اول با اين صفحه مواجه مي  خليج عربي را در گوگل جست وجو مي

هيچ جايي به نام خليج «، »خليجي با اين نام در دنيا وجود ندارد«شوند كه  رو مي  شوند، با اين جمله روبه مي
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ماجراي بمب گوگلي خليج فارس .»عربي هرگز وجود نداشته است و نام صحيح آن خليج فارس بوده و هست

ملي خواستار تكرار آن در موضوعات مرتبط با منافع و باعث شد تا دكتر الريجاني دبير وقت شوراي عالي امنيت 

پس با توجه به  .افزاري نام برد  او از اين تجربه به عنوان يك نهضت نرم. امنيت ملي كشور از سوي ايرانيان شود

 اعتماد بنا گردد، در واقع ابزارها و اگر سياست فناوري اطالعات برپايه منابع انساني و زيرساخت قابلاين مطالب 

و از همه مهمتر زمينه  ريزي، مديريت تغييرات توسعه و دستيابي به رشد پايدار وسايل الزم براي ارزيابي، برنامه

  .دهد را نيز در اختيار قرار مي دفاع ملي

  

  

  

  و دفاع ملي  درسياست خارجي ژيكواهداف ايدئول) 6

آنچه كه . است» ديپلماسي«سي، اهداف نظران سيا يكي از مفاهيم مورد اجماع نظري نزد دانشمندان و صاحب   

ا ت ملي بو افزايش قدرمنافع ملي كند، تأمين  ها و سازوكارهاي ديپلماتيك آن را تعقيب مي مجموعه فعاليت

بحث هزينه و فايده نيز در اين ميان . هاي فرامرزي و از طريق فن و هنر ديپلماتيك است استفاده از پتانسيل

دوست، بر اساس قاعده  و وطن متخصص  هاي ماهر، سياستمداران و ديپلمات يعني. كننده است عنصر تعيين

كنند تا در زمان مشخص ديگري  با اهداف شخصي هزينه ميمنابع ملي در يك مقطع زماني از » هزينه و فايده«

تأمين كشورمان را منافع ملي هاي اوليه به سود و منعفت مشخص و معيني نيز دست يابند و  ضمن تأمين هزينه

  1 .كنند

  

  هاي اسالمي حفظ آرمان)7

ه و از توان نظامهاى اصالح شده بر اساس آرمانهاى اسالم را اجرا نمود وقتى مى است كه قدم مهم و نهايى اين    

در اين مرحله باز خود اسالم است . هاى وسيع مردمى آمادگى پذيرش آن را پيدا نمايند كه توده آن دفاع نمود
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خوشبختانه هم متون نظرى اسالم و هم تجربه عملى آن در صدر اسالم نشان داده است كه . دكه بايد يارى ده

و ائمه اطهار ) ص(به مفهوم عميق آن صورت پذيرد و مطابق تاكيدات خاص قرآن و پيامبر اكرم» اقامه نماز«اگر 

ى آن امر به معروف و نهى از منكر جايگاه واقعى خود را پيدا كند و متاثر از اقامه نماز، مساجد احياء شوند و در پ

در متن روابط اجتماعى باز گردد و از حوزه مسائل شرعى فردى به مسائل شرعى اجتماعى و حكومتى سرايت 

بديهى است كه . شود پيدا كند، جامعه بطور فزاينده براى پذيرش نظامهاى مبتنى بر آرمانهاى اسالمى آماده مى

سازمان يافته سالهاى اخير براى احياى نماز ارزشى بسيار فراتر از آنچه امروز  با اين نگرش قدر و منزلت اقدامات

گردد چگونه نماز داروى هر درد كهنه و عميق فردى و اجتماعى  چرا كه روشن مى .رسد خواهد داشت به نظر مى

نمازى كه نوعا بر پا  تر از به مراتب عميق  ستا يالبته الزم به توضيح نيست كه اقامه نماز موج آفرين، نماز. است

آفرين از همين مسيرى است كه آغاز شده و اميد است  شود، اما راه رسيدن به عمق نمازى كارساز و موج مى

  . تداوم يابد

  

  بازتاب  –مقاله منافه ملي و اهداف ايدئولژيك در سياست خارجي  –پارسا عمادالدين  -1

  

  

  نتيجه گيري 

كه همواره با بيداري به مقابله با روش ها و سازوكارهاي دشمنان پرداخت و از تهاجمات  الزم است در پايان

  ارضي و 

  . فرهنگي آنان كه به نمادهاي انسجام ملي صورت مي گيرد غافل نبود

جهان كنوني به جاي استفاده از شيوه هاي قديمي و سنتي دفاع، من جمله دفاع نظامي نيازمند شيوه هاي 

يعني ما مي توانيم با . است كه اين شيوه ها را مي توانيم در قالب دفاع صلح آميز مطرح كنيمجديد مديريتي 

پيش رو قرار دادن رهنمودهاي مقام معظم رهبري و حفظ آرمانهاي اسالمي و در زير سايه قانون اساسي به دفاع 
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از طريق و با اتحاد و يكرنگي  و همه جانبه از سرزمين و هويتمان پرداخته و با به كنار گذاشتن تعصب هاي قومي

  . كشورمان را حفظ كنيمفرهنگي ، جغرافيايي و سياسي ، مرزهاي و تكنولوژي هاي جديد فن و هنر ديپلماتيك
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