
 

 

 

 

 

 امنیتی از منظر فقه امامیه هیرانپژوهی اقدامات پیشگهویت

  یاخامنهکید بر دیدگاه امام أبا ت

 حسین کدیور

 حمید قنبری

 حسن تالشان

 علیمحمدمال امیر

 دهیچک

دشمنان، اسالم را خطری بزرگ برای تمدن غرب معرفی کرده و باور جهانیان را نسبت به اسالم به 

؛ نظر به دهیگرد؛ این توطئه سبب کاهش امنیت نظام اسالمی اندنموده مبدّلپدیدة اسالم هراسی 

 یهاراهکه  استاجتماعی نظام اسالمی، این سؤال مطرح  ـ یاسیساهمیت امنیت در بقای حیات 

بررسی مبانی فقهی و  هدفوهش ژاین پ ،در همین راستا دشمنان کدام است؟ ةپیشگیری از توطئ

دستیابی به  ؛ندشمنان جمهوری اسالمی ایرا ةدلة اقدامات پیشگیرانه علیه توطئاستخراج ا

روش  .کندمی را دنبال دشمنان توطئهکاهش آسیب  و راهکارهای فقهی جهت مدیریت تهدیدات

تحریم ون چ اقدامات پیشگیرانة متعارفو تحلیل  ءحصاانتیجة تحقیق  وتحلیلی  -تحقیق توصیفی

حقوقی، جاسوسی و نفوذ، اشراف بر اسناد اطالعات و تجهیزات، ایجاد رعب، اختالل در فناوری 

کشتار جمعی  یهاسالحکاربرد مانند  رمتعارفیغگیرانه اقدامات پیش ؛ ... و یافکناختالفاطالعات، 

 .دارد دنبالهب و فردی، خیانت، ظلم، ترویج فساد و فحشا در دشمن

                                                             
  مبانی حقوق مجتمع آموزش عالی شهید محالتیدانشجوی دکتری فقه و  
  فقه و مبانی حقوق مجتمع آموزش عالی شهید محالتیگروه استادیار 

  علوم سیاسی مجتمع آموزش عالی شهید محالتیگروه دانشیار 
  

 دیشنامة والیتان تخصصی -یعلم ةدوفصلنام
 1396ن پاییز و زمستا، 6 ة، شمارسومسال 

 41-65صفحات 
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 ، اقدامات پیشگیرانه، بازدارندگی، امنیت، تهدید.یپژوهتیهو: هادواژهیکل

 مقدمه

دین تا آنجا که ، است کردهن در اذهان جهانیان ارائه انانظام سلطه، تصویر هولناکی از اسالم و مسلم

به پدیدة  ،خطری بزرگ برای تمدن غرب معرفی و باور جهانیان را نسبت به اسالم عنوانبهاسالم را 

اجتماعی -است. نظر به اهمیت امنیت و نقش آن در بقای حیات سیاسی کرده مبدّلاسالم هراسی 

دشمنان  ةامات خصمانو اقد هاتوطئهکه آیا برای جلوگیری از  استنظام اسالمی، این سؤال مطرح 

 ،انجام داد؟ اگر پاسخ مثبت است ،که بعضاً حکم اولیة آن حرمت است یارانهیشگیپاقدامات  توانیم

مستنداتی برای جواز  توانیمادلة نقلی و عقلی  میانغور این اقدامات کدام است؟ آیا از حدود و ثُ

 هانیاکدام است؟  رمجازیغاقدامات پیشگیرانه جستجو کرد؟ اقسام اقدامات پیشگیرانة مجاز و 

 .کندمیاقدامات پیشگیرانه را تبیین  یپژوهتیهو ،هاآنمجموعه سؤاالتی است که پاسخ به 

 دستة کلی تقسیم نمود:  به دو توانیماقدامات پیشگیرانه را  دیدگاه،از یک  ،کلی طوربه

اقداماتی برای واکسینه نمودن جبهة خودی در برابر دشمن که نوعاً ایجابی است و در آن  -الف

مردم و  میاندر  ییگراهممانند اقداماتی برای وحدت و  ،ردیگینمهیچ اقدامی علیه دشمن صورت 

اعتقادی،  یهاهیپا، تعمیق معنویت و ییافزارتیبصیا حتی سایر کشورها، حفاظت از اسرار؛ 

را از مصادیق  هانیابا تسامح  توانیم اگرچه ؛... جهادی و و یگریانقالبروحیة  ، تقویتیمدارتیوال

 .میپردازینمبه آن  تحقیقاقدامات پیشگیرانه برشمرد؛ اما از محل بحث ما خارج است و در این 

خواه موجب ضرر رساندن به  ؛است که علیه دشمن است یارانهیشگیپدستة دوم اقدامات  -ب

شود. حکم اولیة این اقدامات بدون در نظر گرفتن عناوین  هاآندشمن شود یا فقط موجب ترس 

 اقتصادی -نوعاً حرمت است، مانند جاسوسی، عملیات ایذایی، عملیات روانی، تحریم سیاسی ،ثانویه

 آن است.       یپژوهتیهودر پی  پژوهشاست که این  یاهمسئل، این نوع اقدامات محل نزاع و ... و
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 شناسیمفهوم

 بررسی ماهیت و ابعاد چیستی، چرایی و چگونگی یک مسئله.  :یپژوهتیهو

 پیش؛ مجموعه اقداماتی که (933: 1ج ،1360)معین،  ، مانع شدنکردنجلوگیری  اقدامات پیشگیرانه:

یا  (19: 1390، اینیموحد) آن بارانیزاز وقوع بحران، با هدف جلوگیری از وقوع خطر یا کاهش آثار 

 .ردیگیمصورت  (942: 1371)مشیری،  اقدامات احتیاطی برای جلوگیری از اتفاقات بد و ناخواسته

 یامقوله؛ (233: 1، ج1355)عمید،  (، ایمنی74: تایب)ربانی،  منسوب به امن و در حالت امن بودن امنیتی:

؛ در (280: 1384)افتخاری،  کلی و عمومی است برای آرامش خاطر انسان، تا احساس تهدید نکند

؛ (17: 1378)کرمی،  سطح فردی و شخصی به معنای امن بودن و رها بودن از هراس، دلهره و ناامنی

خارجی علیه حیات  اتدیتهددر سطح کالن و فرهنگ سیاسی به معنای توانایی کشور در دفع 

 .(75: 1380 )صحفی، سیاسی یا منافع ملی خود

برقراری نوعی رابطة قدرت در جهت جلوگیری از رسیدن طرف مقابل به اهداف خود  بازدارندگی:

(؛ جلوگیری یا 177: 1380، زادهفیس) با نفوذ در رفتار و عملکرد وی از طریق قدرت سخت و نرم

شدن یا اقدام کردن با  کاربهدستترس؛ مهار یا ممانعت کردن از  «ایجاد»مهار کردن از طریق 

 .(53: 1386)الرنس فریدمن،  خطر یا رنج «ایجاد کنندة»هرگونه عاملِ  «استفاده از»

؛ در علوم (244: 1380)باهری،  ترساندن، بیم دادن و نوعی تحریک است با جنبة ارعاب کننده تهدید:

 )امنیت در واقع، نبودِ شوندیمیکدیگر تعریف  لةیوسبه، تهدید و امنیت المللنیبسیاسی و روابط 

 (. ابدییمتهدید است و با وجود تهدید، امنیت مخدوش و کاهش 

 خطر اندازد بههرگونه نیّت، قصد و اقدامی که ثبات سیاسی و امنیت ملی کشور را  در سطح ملی:

 .(45-46: 1376)تهامی، 
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 نه علیه دشمندلة اقدامات پیشگیراا

 دالیل نقلی (أ

 )ارهابی( با افزایش عِدّه و عُدّه: اقدامات ترساننده .1

ا یمه. (60 :انفال) 1«...وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ» .1. 1

مراد از  فرمودند: . رسول خدااسبان سواریو از نیرو از  دارید ییتوانا هرقدرفار، ک ید براینک

اسب را  کهنیار شده است به یتفس لیالخرباط افزون بر این، .یراندازیت یعنیاست،  یت، رمقوّ

تُرْهِبُونَ »اند و لفظ ردهکر آن را به مرابطه یتفس یبعضدفع دشمن.  ینند براکعلف بدهند و چاق 

د دشمن خدا یبترسان کهنیا ید براینکار را بکن یا یعنیعلت است،  ةمنزلبه« مْكعَدُوَّ اللّهِ وَ عَدُوَّبِهِ 

، 393: 1ج، 1413 ،یقم یرزایم) پس هر چه به آن ترساندن حاصل شود، خوب است ؛و دشمن خود را

 (.475سؤال 

 : ندیفرمایم ییعالمه طباطبا

 ات،زیاست و تظاهر به آن تجه یاتیو منافع ح یدفاع از حقوق مجتمع اسالم یقوا برا زیتجه

 .(154-151 :1374 ،ییطباطبا) کندیم شناکیدشمن را اند

. خداوند مؤمنان را به (71 :نساء) 2«عاًیآمَنُوا خُذُوا حِذرَکُم فَانفِرُوا ثُباٍت أَوِانفِرُوا جَمِ نَیالَّذِ هَایُّأَ  ایَ» .2. 1

خود را  ةیعنی اسلح« خُذ حِذرَک». کندیمجهاد با کفار و آماده شدن برای جنگ با ایشان امر 

آن خود را از  ةلیوسبهاست که انسان  یالهیوسزیرا اسلحه  ؛نامید «حذر»بنابراین اسلحه را  ،بردارید

 ةدر مواجه یامت اسالم یبرا یرزم یآمادگضرورت یه آ .(229: 1ج ،1351)طبرسی،  کندیمخطر حفظ 

 3.و این آمادگی موجب پیشگیری از توطئه و تهدید دشمن خواهد شد دیفرمایمبیان  رابا دشمنان 

                                                             
های ورزیده )برای اسب[، آماده سازید! و )همچنین( ها ]= دشمنانهر نیرویی در قدرت دارید، برای مقابله با آن. 1

 آن، دشمن خدا و دشمن خویش را بترسانید! ةمیدان نبرد(، تا به وسیل

صورت ههای متعدد، یا باید! آمادگی خود را )در برابر دشمن( حفظ کنید و در دستهای کسانی که ایمان آورده. 2

 واحد، )طبق شرایط هر زمان و هر مکان،( به سوی دشمن حرکت نمایید! ةدست

  عد از اقدامات پیشگیرانه است.نیز ناظر به این بُ  2؛ و حشر: 151: عمرانآل؛ 12آیات انفال:  .3
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عِنْدَ فَمَنْ أَخَذَ لَهَا أُهْبَتَهَا وَ اِسْتَعَدَّ لَهَا عُدَّتَهَا وَ لَمْ يَأْلَمْ كُلُومَهَا »: دیفرمایم علی امیرالمؤمنین .3. 1

آماده بودن برای ستیز با دشمنان موجب رعب و  (46 ، خطبةنهج البالغة) 1«حُلُولِهَا فَذَاکَ صَاحِبُهَا

 .شودیمقطع طمع دشمنان 

 : دیفرمایم همچنین آن حضرت

شمشیر  یهازخمنبرد با دشمن شود و ساز و برگ جنگی خود را آماده سازد و از  ةهر کس آماد

 .(384: 1ج ،الف 1428 ،محققان از یجمع) مرد میدان نبرد است ،ننالد

 و تضییقی رانهیگسختاقدامات  .2

 خصوص در جهاد استعمال از. (73 :توبه) 2«...عَلَيْهِمْ وَاغْلُظْ الْمُنافِقِينَ وَ الْكُفَّارَ  جاهِدِ النَّبِيُّ أَيُّهَا يا» .1. 2

 باشد؛ مصلحت یمقتضا مطابق که است یرفتار هر منظور که رسدیم ذهن به معنا نیا ،نیمنافق

 موعظه و حتینص داشت اقتضا اگر و شود ممنوع و میتحر معاشرتشان داشت اقتضا مصلحت اگر

 کشته شد دهیشن شانیا از یاردّه اگر ای و شوند دیتبع یگرید نیسرزم به داشت اقتضا اگر و شوند

 در «هِميعَلَ وَاغلُظ» جمله بساچه و.. . کنند عمل حقشان در داشت اقتضا یگرید طور اگر و گردند

 .(457 :9ج ،1374)طباطبایی،  است خشونت و غلظت ،جهاد از مقصود که باشد معنا نیا بر شاهد هیآ

ن یاست مؤمن درصدد هیآ؛ (29 :فتح) 3«مُحَمَدٌ رَسُولُ اهلل وَالَّذِينَ مَعَهُ أشِدّأ عَلَي الكُفّارِ رُحَماءُ بَينَهُم...». 2. 2

از صفات  ،ه دو صفت متضاد استک« رحمت» و« شدت» ند، وکف یرا توص به رسول خدا

فار، شدت و با کن با یمؤمن ةریه سک کندیمن دو جمله مجموعاً افاده یشان شمرده شده؛ ایا

 .(446 :18ج ،1374)طباطبایی،  ن رحمت استیمؤمن

. تنها شجاعت (123 :توبه) 4«ة...ِغلظَ كُميفِ جِدُوايَمِنَ اٌلكُفّار وَ ل لُونَكُميَ نَيأمَنوُا قاتِلوا الَّذ نَياٌلَّذ هَايأَ ايَ». 3. 2

بلکه  ؛و شهامت درونی و آمادگی روانی برای ایستادگی و مبارزة سرسختانه با دشمن کافی نیست

                                                             
ة پیکار باشد و ساز و برگ جنگی آماده سازد و قبل از نبرد، از زخم شمشیر رمان میدان نبرد کسی است که آماده. ق1

 نهراسد.

 سخت بگیر!ای پیامبر! با کافران و منافقان جهاد کن، و بر آنها . 2
 .نداخداست؛ و کسانی که با او هستند در برابر کفار سرسخت و شدید، و در میان خود مهربان ةفرستاد محمد. 3
اید! با کافرانی که به شما نزدیکترند، پیکار کنید! )و دشمن دورتر، شما را از دشمنان ای کسانی که ایمان آورده. 4

 .ت و خشونت )و قدرت( احساس کنندنزدیک غافل نکند!( آنها باید در شما شد
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  ینینشعقبهست و همان سبب  یاهیروحبدانند در شما چنین  هاآنباید 

 . (197 :17ج ،1375)مکارم شیرازی،  و شکست روحیة آنان گردد

 عباسابنببینند.  )دشمنان( در شما درشتی هاآنباید « وَليَجِدُوا فِيكُم غِلظَة» بر اساس فراز

 ت را که همانبه معنای شجاعت است. فلذا دشمنان باید خالف نرمش و رقّ« غلظت»گفته 

، 1351، سی)طبر گردد هاآناست از شما احساس کنند تا جلوگیری و مانع  یریگسختخشونت و 

 .(242 :11ج

، ةالبالغ نهج) 1«.... هَانٍيمِن إِدهَانٍ وَ لَاإِ ،يَّمِن قِتالِ مَن خَالَفَ الحَقَّ، وَ خَابَطَ الغَ  يَّمَا عَلَ یوَ لَعَمرِ». 4. 2

در . قاطعیت استنسبت به دشمنان  اسالم نیدصریح  موضع انگریب. لحن آیات (70 :24خ ،1386

 زیآمتوطئه یهاتیفعالتزلزل روحی و روانی آنان و موجب پیشگیری از انجام سبب ، برابر کفار

 علیه مسلمانان خواهد شد.

 (:مثلبه)مقابله  اقدامات پیشگیرانه تقابلی .3

 ،3مثلبه ةمقابل تیماه. (194: بقره) 2«... كُميعَلَ یاعتَد مَا بِمِثلِ هِيعَل فَاعتَدوا كُميعَلَ یاعتَدَ فَمَنِ ...». 1. 3

 یاستکبار یةروح و ظلم با مبارزه یبرا یاساس راه و یتعد و تجاوز برابر در بازدارنده عامل ینوع

 .(101 :4، ج1368 ،یزنجان دیعم) است

 یکشور هرگاه اندقائلدیگر  اتیآبرخی  از الهام نیز و ة مذکورآیبه  استناد هب عهیش یفقها

 سطح مانه در است مجاز ،نمود مشاهده را خود هیعل گانهیب ینظام اقدام بر دالّ یحتم عالئم

 .(40: 1374)جمراسی فراهانی،  دهد نشان واکنش خود زا کشور آن هیعل

                                                             
و  امدار لحظهکی، ورندغوطهو فساد  یبه جان خودم، در مبارزه با مخالفان حق، و آنان که در گمراه ندسوگ .1

شما  یکه برا یو از راه دیخدا فرار کن یسوبهو از خدا،  دیاز خدا بترس !بندگان خدا ی. پس اکنمینم یسست
 یروزیضامن پ یعل د،یباش نیاگر چن دیکرده به پا دار نییشما تع یکه برا یو مقررات فیو وظا دیگشوده برو
  .دیاوریبه دست ن اکنونهمگرچه  ،است ندهیشما در آ

 . ...و )به طور کلی( هر کس به شما تجاوز کرد، همانند آن بر او تعدی کنید! .2
 میحر به تجاوزات و میجرا یةکل در بازدارنده ییعقال و یعرف اصل کی از آمده بر توانیم را مثلبه مقابله ةقاعد .3

  . آورد شمار به یالمللنیب سطح در و یمل روابط در گرانید حقوق
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وَ إِمّا تَخافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ  * يَذَّكَّرُونَ فَإِمّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ ». 2. 3

ه نقض عهد کاست  یسانکبه  عائد« بهم» ةکلمدر « هم»ر ی. ضم(58و  57 :)انفال 1«عَلَى سَواءٍ...

مورد  راش یه هرگز قرکامبر عهد بسته بودند یه با پکبودند « ظهیقربنی ةفیطا»ردند و آنان ک

امبر یپ ینمودند. وقت کمکش ین قراکدر جنگ خندق، به مشر یقرار ندهند، ول یارینصرت و 

پس خداوند متعال، دستور  ،میم و خطا نمودیردکنقض عهد آنان را نشان داد، گفتند: ما فراموش 

 .(435: 1ج، تایب فاضل مقداد،) آنان را داد مثلبه ةافات و مقابلکم

افران نسبت کمجازات « عُوقِبْتُمْ بِهِ»ز ا( مراد 126 )نحل: «عاقَبْتُمْ فَعاقِبُوا بِمِثْلِ ما عُوقِبْتُمْ بِهِوَ إِنْ ». 3. 3

ن ی. در اهاستآنان یخدا کگانه و تری یمان آوردن به خدایا به خاطره آنان یبه مسلمانان و تنب

 گونهآنا د، آنان رینکافران را مجازات و عذاب کد یه اگر خواستکن است یعبارت ا یصورت معنا

 .(202: 2، جب 1428، جمعی از محققان) ردندکشما را مجازات  کهد ینکمجازات 

مراد  ،(60 )حج: «نْصُرَنَّهُ اللّهُ إِنَّ اللّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌبِمِثلِ مَا عُوقِبَ بِهِ ثُمَّ بُغِيَ عَلَيهِ لَيَذَلِكَ وَمَنْ عَاقَبَ  ». 4. 3

ان علت آن با یب یاست، معنا مثلبه ةاذن قتال و جواز مقابل« لَيَنْصُرَنَّهُ اللّهُ» در عبارت« نصر»از

[ در مثلبه ةال و مقابل]قت ردنکرا دادن اذن و مباح یشود؛ زیروشن م« إِنَّ اللّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ » ةجمل

ن ی. در اعفو و غفور بودن خداوند استات دو صفت یموارد اضطرار و حرج و مانند آن، از مقتض

ه کمانان داد را به مسل مثلبه ةرو اذن قتال و مقابلن است: خداوند از آنیه ایآ یصورت معنا

ا عقاب در نظام یبرد. گوین میرا از ب مثلبه ةن معاملینده و آمرزنده است و اثرات زشت ایبخشا

 .(224: 2)همان، ج مبغوض و ناپسند است یزندگ

از توطئه و تهدید  است و این اقدام مثلبه ةعد بازدارندگی مقابلآیات مذکور ناظر به بُ     

 .   آوردیمدشمنان پیشگیری به عمل 

                                                             
هایی که پشت سر آنها هستند، پراکنده چنان به آنها حمله کن که جمعیتاگر آنها را در )میدان( جنگ بیابی، آن .1

هایی،( از خیانت گروهی بیم داشته باشی و هرگاه )با ظهور نشانه * گیرند(!شوند؛ شاید متذکر گردند )و عبرت 

... عالم کن که پیمانشان لغو شده استطور عادالنه به آنها اهغافلگیرانه کنند(، ب ة)که عهد خود را شکسته، حمل

. 
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 دالیل عقلی( ب

 وجوب دفع ضرر محتمل. 1

 . طبق حکم عقل(324: 2، ج1422)نراقی، هی و واجب است یم عقل، بدکدفع ضرر مظنون به ح

 . (454: 1425)سبزواری،  واجب است)حجت باطنی( دفع ضرر 

 هاآنکه برخی از  اندشدهاست که مسلمانان در طول تاریخ متحمل  ییهاتوطئهمراد از ضرر، 

یهود در ورود  ة؛ توطئطالبیاباز: در تنگنا قرار دادن پیامبر و اصحاب ایشان در شعب  اندعبارت

و  الجندلدومة، حنین، طائف، تبوک، السالسلذات: احزاب، یهاجنگپیامبر به مدینه؛ تحمیل 

  ؛ توطئة ناکثین، قاسطین و مارقین در زمان امام علی(211 :1382 ،ینیحس) ... و المصطلقیبن

، یعیرف)ر.ک:  در مدینه توسط عمر سعد ترور امام حسین ة؛ توطئ(45-79: 1386ی، عیرف)ر.ک: 

خدشه وارد نمودن  منظوربه منصور خلیفة عباسی علیه امام جعفر صادق ة؛ توطئ(143: 1386

از مدینه به مرو و جلوگیری از  ؛ توطئة احضار امام رضا(161: 1386)رفیعی،  به شخصیت امام

آن حضرت، پخش شایعات علیه امام و جایگاه کردن  اعتباریبل امام در میان مردم و ئنشر فضا

 . (192-201: 1386)رفیعی،  ن امامنهایتاً به شهادت رساند

 اندکردهخود استفاده دشمنان از تمام توان نیز  تاکنون ی ایرانانقالب اسالمپیروزی از بدو 

 اندعبارت هاآنکه برخی از  اندنمودهمتعددی را علیه نظام اسالمی طراحی و اجرا  یهاتوطئهو 

 یهاآلدهیا و الگوها ارها،یمع رییتغبا هدف  یفرهنگ یهاتوطئهی؛ تیامن ستمیساز: اختالل در 

 انبحر یهاکانون جادیا ی؛مداخلة نظام ؛جنگ لیتحم ی؛اقتصاد میمحاصره و تحر ی؛و مل یاعتقاد

 ،یداخل یهایریدرگ جادیکشور، ا یدر نقاط مرز طلبانههیتجز یهاتوطئه؛ رانیا جوارهمدر مناطق 

 .است یموارد قطع یضرر، محتمل است بلکه در برخ تنهانه...؛ بنابراین  وگسترده  یترورها

 باب مقدمة واجبوجوب حفظ نظام اسالمی از . 2

 «ما يُتَوسّلُ بِها إلي شَيٍ آخَرَ عَلي وَجهٍ لوالها لَمَا أمكَنَ تَحصيلُهُ»در تعریف مقدمة واجب گفته شده: 

دستور بر انجام دادن امری صادر شود که اجرای آن دستور  هرگاه. به تعبیر دیگر (50:تایب)سبحانی، 

)والیی،  که تحصیل آن مقدمات واجب است کندیمطبعاً عقل حکم  ،متوقف بر امور مقدماتی باشد

1387 :316) . 
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از گزند کفار، از جمله مصالح مهم  - از باب مقدمة واجب -یو قلمرو کشور اسالم انیحفظ ک

علما و اندیشمندان اسالمی در راستای حفظ نظام اسالمی  .(194 :1387، یعتیشر) رودیم شماربه

 .گرددیماشاره  هاآنکه به برخی از  اندنمودهنظریات متعددی مطرح 

 : امام خمینی

 از اهمّ... شودیمحفظ نظام جمهوری اسالمی در این عصر و با وضعی که در دنیا مشاهده  ةمسئل

،  ،1385امام خمینی) کندینمبه آن مزاحمت  یزیچچیهکه  است یو شرع یواجبات عقل

 . (153: 19ج

 : یاخامنهامام 

به شکل خالص، به شکل  راسته،یبه شکل پ همآن د،ینظام را حفظ کن نیا دیامروز شما موظف

 داد لیتحو که بشود آن را به امام عصر یسالم، به همان شکل

(http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2651). 

 :مکارم اهللتیآ

  دهیکش را یاسالم ممالک بر الیاست ةنقش اجانب که باشند داشته میب نیا از مسلمانان هرگاه

 واجب نیمکلف ةهم بر کنند یعمل را آن خارج ای داخل از خود العمّ واسطةبه ای واسطه بدون و

 مکارم) کنند دفاع یاسالم ممالک از و ستندیبا آنان برابر در دارد امکان که یالهیوس هر به است

 (.471 :2412 ةلئمس ،1384 ی،رازیش

 جنّاتی:  اهللتیآ

داشته باشند، بر مسلمانان  هاآنتسلط بر  یبرا ییهانقشه یدر بالد اسالم یاستکبار یاگر کشورها

، 1306 ةمسئل :1382 ،یجنّات) کنند یریجلوگ هاآنشدن  ادهیاز پ یالزم است که از هر راه

399). 

  :نائینی اهللتیآ

 هیو استعدادات حرب هیدفاع ةقو ةیباب و ته نیمعموله در ا لیاجانب و تحذُّر از ح ةتحفُّظ از مداخل

ملل، حفظ وطنش  ریاسالم و سا ةضیحفظ ب نیمعنا را در لسان متشرع نی، و ا«ذلک ریو غ

 .(40: 1327 ،ینینائ) خوانند
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 : یحلب ابوالصالح

  کافران یبعض یةناح از اگر پس... است واجب فاسق طلبانجنگ و کافران با جهاد

 هامیاقل تمام یاهال بر ،شود داده یاسالم یهانیسرزم از یبعض به تجاوز خوف ،طلبانجنگ و

 .(47 :1386 ،یبرج) کنند نبرد متجاوز دشمنان با است الزم

 ی: الفرجان احمد عمر

 ولو ؛بدهد رخ یظلم هر جا است، نکرده نیمع مظلوم از دفاع یبرا را یخاص یمکان قلمرو ،اسالم

 مشروع نیرمسلمیغ ای نیمسلم از ظلم رفع یبرا جهاد ،یاسالم ریغ گرید یکشورها داخل در

 .(232 )همان: است

 :کلیه ریخ محمد
 نهیس به دست دیبا یاسالم حکومت که شود برداشت نیچننیا دینبا یتدافع جهاد یمعنا از

 کهیهنگام ،عکسبه بلکه ؛زدیبرخ دفاع به سپس برد، هجوم اشکاشانه و خانه به دشمن تا ندیبنش

 ابتکار دیبا است اسالم یروین به تهاجم قصدش و شودیم آماده کاریپ یبرا دشمن کرد احساس

 (.211 )همان: بشکند درهم را دشمن تهاجم قدرت و ردیگ دست به را عمل

است برای حفظ نظام اسالمی، انجام  یامقدمهاقدامات پیشگیرانه  کهنیابنابراین نظر به      

 این اقدامات از باب مقدمة واجب، واجب است.

 ات از طریق باز تولید اقتدار ملیمقابله با تهدید .3

که تهدیدات کاهش یابد. مقام معظم رهبری  شودیمکلی اقتدار در شرایطی حاصل  طوربه

 : ندیفرمایم

زبانمان، زبان عزت، اقتدار معنوی و اقتدار ملی  ،امروز در مقابله با استکبار در سیاست خارجی

 . (http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3661) است

 دیق اقدامات پیشگیرانه علیه دشمنمصا

 اقدامات پیشگیرانه متعارف )الف

 تحریم حقوقی. 1

خصمانة  یهااستیسو با توجه  یالمللنیبمفاد حقوقی اقدامات متقابل و سایر معاهدات  به استناد

محرومیت  حقوقی یهامیتحر، هاتوطئهبرای پیشگیری از  توانندیمدشمنان، کشورهای اسالمی 
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 )به تحت اشراف کشورهای اسالمی یهاآبراهدشمن از روابط دیپلماتیک، محرومیت استفاده از 

)ضیائی  ... عهدنامه حقوق دریاها مبنی بر امنیت کشتیرانی و تنظیم تردد دریایی و 42 ةاستناد ماد

 ، محرومیت از ذخایر ارضی، ممانعت از گردشگری (497: 1390بیگدلی، 

 یه آنان اعمال نمایند. ... را عل و توریسم و

های اسالمی حقوقی، این اقدامات با ائتالف کشور یهامیتحررغم پیچیدگی اِعمال برخی علی

ندگی کشورهای بوده و راهبرد مؤثری است برای بازدار ریپذامکانو فراهم آوردن سازوکار الزم 

 .علیه کشورهای اسالمی انهیجوسلطه یهااستیسمستکبر از اِعمال 

 جاسوسی و نفوذ. 2

إِنِّي لَكَ  وَ جَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَى قَالَ يَا مُوسَى إِنَّ الْمَلَأَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوکَ فَاخْرُجْ» .1. 2

  .دهدمیخبر  آیه از جاسوسی مؤمن آل فرعون به نفع موسی (20 :قصص) 1«مِنَ النَّاصِحِينَ

ذهَب بِكِتَابِي إ»؛ (22)نمل:  2«فَمَكَثَ غَيرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أحَطتُ بِمَا لَم تُحِط بِهِ وَ جِئتُكَ مِن سَبَإ بِنَبَإ يَقِينٍ». 2. 2

که هدهد از جانب بیانگر این است  هآی. (82: نمل) 3«عَنْهُم فَانظُر مَاذَا يَرجِعُونَ تَوَلَّ هذَا فَأَلقِه إِلَيهِم ثُمَّ

 یابد تا اطالعات دقیقی از مواضع سبأ مأموریت میة برای جاسوسی از ملک سلیمان

 .به دست آورده و به ایشان برساند سلیمان ةنامبه آنان نسبت  و واکنش

حضرت آن تا  کردندیماطراف  روانةمأموران را  وستهیپ ،بعد از استقرار در مدینه امبریپ. 3. 2 

دفع  یا براالزم راقدامات گزارش دریافت آگاه سازند و پس از  نهیو خارج مدداخل را از اوضاع 

آن  یاسیس رةیس نیترمهماز  یکیکسب اطالعات از دشمن ؛ ساختندیمحرکات دشمن فراهم 

 از: اندعبارت هاآناز  یکه برخ بودحضرت 

                                                             
ای موسی! این جمعیت » [ آمد و گفت:شهر ]= مرکز فرعونیان ةنقط)در این هنگام( مردی با سرعت از دورترین  .1

 «اند؛ فورا از شهر خارج شو، که من از خیرخواهان توام!برای کشتن تو به مشورت نشسته
من بر چیزی آگاهی یافتم که تو بر آن آگاهی نیافتی؛ من از سرزمین »چندان درنگ نکرد )که هدهد آمد و( گفت:  .2

 ام!یک خبر قطعی برای تو آورده« أسب»

العملی نشان چه عکس هاآنبین ب (ای توقف کنسپس برگرد )و در گوشه ؛فکنیب نمرا ببر و بر آنا ةاین نام. 3
 دهند. می
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زبیر عوام و سعد  هاآنپیامبر قبل از شروع جنگ بدر یک گروه گشتی را که در میان . 1. 3. 2

 هاآنفرستاد تا اطالعاتی از کاروان قریش به دست آورند.  وقاص بود، به فرماندهی علیابی

با دو غالم که متعلق به قریش بودند برخورد کردند، هر دو را  یکشآبدر اطراف آب، به شتر 

از وضعیت کفار قریش،  کرد هاغالمکه از  یسؤاالتدستگیر کرده به محضر پیامبر آوردند. پیامبر با 

 .(497، 1: ج1370)سبحانی،  اطالعاتی کسب نمود

جهت کسب  از اصحاب خود را( «الزغبایاببنیعد»و  «یجهنبنسبس») دو نفر امبریپ. 2. 3. 2

دست ه خبر را ب نیخود ا تیدر مأمور هاآن ،بدر کرد ةروان انیو ابوسف شیاطالعات از کاروان قر

خبر مهم را با سرعت به رسول خدا  نیو ا رسندیمبه بدر  شیکاروان قردو روز دیگر آوردند که 

 .اندندرس

بر  یرومندین ینظام ةیاتحاداطالع دادند که  امبریقبل از جنگ احزاب گزارشگران، به پ. 3. 3. 2

پرداخت، فوراً به مشورت  امبری. پندیرا محاصره نما نهیشده و قصد دارند مد لیاسالم تشک ضدّ

 سپس به مسلمانان دستور داد که اطراف شهر را خندق حفر کنند.

در جنگ خندق  شیقر انی، مهنگامشبرا مأمور ساخت که  مانیبنفةیحذآن حضرت . 4. 3. 2

  .سازد باخبررسول خدا را  ،هاآن میبرود و از وضع و تصم

حضرت  ییارانش از حضرت علراشد ناجی و بنتیخرّبعد از جنگ صفین و جدا شدن . 4. 2

به کارگزاران خود دستور داد که در هر ناحیه جاسوسانی بگمارند و اخبار ایشان را به حضرت 

سعد انصاری کارگزار بنسیق ةن و در عهدنامئیمان، حاکم مدابنفةیحذ ةدر عهدنام .گزارش دهند

 اشخاص مشکوک  بارةهمچنین در برخی موارد، حضرت شخصاً اطالعاتی در ؛مصر

 .(731-734، 2ج :1384، یشهریرمحمدی ) رساندندآوردند و به پیامبر میو منافق فراهم می

 ( در مدینهبرادر آن حضرت) در مورد ماندن محمد حنفیه در حدیث معروف امام حسین. 5. 2

کربال شد،  یسوبهحرکت از مدینه به مکه و از آنجا  ةحضرت آماد کهیهنگامچنین آمده است: 

 مَ قيِأن تُ يكَلَال، عَ فَ  ا أنتَأمَّ »فرمود:  برادرش محمد از آن حضرت خواست تا همراه وی باشد، امام

اما تو همراه من نیا، در مدینه بمان و چشم من  ؛مهِورِمُ أن مِ يئاًنّي شَف عَخَالتَ يناًي عَلِ ونَكُتَ دينه وَالمَبِ

 .(263، 2ج :1386قرشی، ) «بر من مخفی نماند در آنجا باش تا چیزی از اخبار دشمنان
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 هُ عَمَ ثَعَبَ راًأميِ همَاتَّفَ شاًيجَ ثَعَا بَذَإ ،اهلل ولُسُرَ انَكَ»آمده است:  در حدیثی از امام رضا. 6. 2

 گماشتمی هاآنفرستاد و امیری بر لشکری را می کهیهنگام؛ پیامبر «هرَبَخَ هُلَ سُسَّجَتَيَ مَن هِاتِقَن ثِمِ

 فرستاد می )که ممکن بود گاهی مورد اتهام واقع شود( همراه او یکی از افراد مورد اعتماد را

 .(60، 15، ج4: حدیث1403عاملی،  حرّ ) تا اخبار او را جستجو کرده و به پیامبر گزارش دهد

 یزیربرنامه یهاکانوندشمنان، ضروری است در  ةپیشگیری از تهدید و توطئ منظوربهبنابراین 

 یری نمود.ا رصد کرد و از آن پیشگاسالم رمصالح و امنیت  مخلّ  یهانقشهآنان نفوذ نمود و 

 شراف بر اسناد اطالعات و تجهیزاتا. 3

، افزارجنگ یهاسامانه)تبیین اهداف کلی، تعیین سازمان، انتخاب  تدوین سیاست دفاعی الزمة

(، داشتن شناخت نیروها، تعیین راهبردهای نظامی و عملیاتی یریکارگبهتعیین مأموریت و شیوة 

تحقق راهبردهای دفاعی  منظوربهبنابراین  .(166-171: 1387بخشی و دیگر، )علی کافی از دشمن است

امنیتی و  یهادستگاهگوناگون در  هایشیوهو پیشگیری از تهدیدات دشمن ضروری است به 

 اطالعاتی دشمن نفوذ نمود و اخبار الزم را از او کسب کرد.      

 ایجاد رعب و وحشت. 4

 یهایتوانمندایجاد رعب و وحشت یکی از ابزارهای عملیات روانی است که بیشتر با نمایش 

  از:  اندترعبا؛ برخی از ادلة نقلی مذکور (162: 1389)طائب،  نظامی یا اقتصادی همراه است

 1«...إذ يُوحِي رَبُّكَ إلَي الماَلئكَةِ أنّيِ مَعَكُم فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا سَألقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعبَ». 1. 4

بود که در دل  ی، ترس و وحشتجنگ بدر پروردگار بر مجاهدان یهااز نعمت. یکی (12 )انفال:

بود که ارتش  آورشگفت یراستبهامر، و این  را سخت متزلزل ساخت هاآن ةیروحدشمنان افکند و 

از درگیر گروهی ود را باخته بود که خ ةروحی چنان اسالم،نیرومند قریش در برابر سپاه کوچک 

 .(134 :2ج ،1386، )مکارم شیرازی وحشت داشتندسخت شدن با مسلمانان 

                                                             
اند، من با شما هستم؛ کسانی را که ایمان آورده»را که پروردگارت به فرشتگان وحی کرد:  هنگامیو )به یاد آر( . 1

 ... .افکنممی های کافران ترس و وحشتزودی در دلهقدم دارید! بثابت

http://wikifeqh.ir/%D8%AC%D9%86%DA%AF_%D8%A8%D8%AF%D8%B1
http://wikifeqh.ir/%D8%AC%D9%86%DA%AF_%D8%A8%D8%AF%D8%B1
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. آیه (151: عمرانآل) 1«...سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُواْ الرُّعْبَ بِمَا أَشْرَكُواْ بِاللّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا». 2. 4

 یهادلدر  یزودبه»: دیفرمایمو  کندیممسلمانان بعد از جنگ احد اشاره  یآسامعجزهنجات  به

به »: کندیمرا چنین بیان  هاآن یهادلعلت افکندن ترس در  قرآن«  ...میافکنیمکافران ترس 

 .(361، 1: ج1386)مکارم شیرازی،  «بدون دلیل چیزی را برای خدا همتا قرار دادند کهنیاخاطر 

ست، انموده  یترسو معرف یداشته و او را موجود انیب فیدشمن را ضع دیخداوند متعال ک

ث جسارت ترس باع نیا چراکهندارد که مسلمانان از آنان ترس در دل خود راه دهند،  یلیپس دل

 .گرددیم هاآن یو گستاخ

و به جنگ  قیراه کافران، مؤمنان را بر ضد آنان تشو یضعف و سست انیمتعال با ب خداوند. 3. 4

راه کافران  یضعف و سست نةیزمدر  قرآن .(421، 4ج :1374)طباطبایی،  کندیم عیبا آنان تشج

 طَانِ يالشَّ اءَيالطّاغُوتِ فَقَاتِلوُا أَولِ لِيسَبِ يفِ قَاتِلُونَيُ كَفَرُوا  نَياهللِ وَ الَّذِ لِيسَبِ يفِ قاتِلُونَيُءَامَنُوا  نَيأَلَّذِ»: دیفرمایم

 .(76 :نساء) 2«فاًيكَانَ ضَعِ طَانِيالشَّ دَيإِنَّ كَ

 درت ق ةشود دشمنان با هممنان یادآور میؤبه م (2: حشر) «...وَ قَذَف فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعبَ». 4. 4

 یسادگبهتوان کند، ناتوان هستند و میو توانی که دارند، در برابر تهدید الهی و ایجاد رعبی که می

 . درآورددشمنان را به زانو  نیتربزرگ

 اعالم کرد  یعموم جیبس ،شیقر ةفتح مکه و برانداختن حکومت ظالمان یبرا امبریپ. 5. 4

و  دندیمکه( رس یلومتری)چند ک «مرّالظهران» ةاسالم به منطق انیسپاهاز و همراه ده هزار نفر 

 برافروزندآتش اطراف مکه اسالم در  ربازانرعب و هراس در مردم مکه، دستور داد که س جادیا یبرا

متوجه شدند که در  بارهکیمردم مکه  ؛ردیفراگنقاط مرتفع را  یةآتش، کل یهاشعلهاز  یتا نوار

 شیقر رانلحظه س نیشهر مکه را احاطه نموده است. در ا ،و آتش اندگرفتهکامل قرار  ةمحاصر

و به جستجو پرداختند.  ندآمد رونیاز مکه ب قیتحق یحزام برابنمیحکحرب و بنانیابوسفمانند 

آتش مربوط به سربازان  نیرا مطلع ساخت که ا شیسران قر ،امبریپ یعباس عموهنگام ن ایدر 

                                                             
خدا همتا قرار دادند، رعب و ترس  یرا برا ییزهایل، چیبدون دل کهنیاخاطر کافران، به یهادر دل یزودبه. 1

   .گاه ستمکارانیاست جا یگاهی، آتش است؛ و چه بد جاهاآنگاه یم؛ و جایافکنیم
کافرند، در راه طاغوت ]= بت و افراد طغیانگر[. پس کنند؛ و آنها که کسانی که ایمان دارند، در راه خدا پیکار می .2

 شما با یاران شیطان، پیکار کنید! )و از آنها نهراسید!( زیرا که نقشة شیطان، )همانند قدرتش( ضعیف است.
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سخنان آن را ندارند. در برابر تاب مقاومت  شیکه قر بزرگ آمده یرتبا قدایشان محمد است و 

 امبریبه مالقات پ :عباس گفت ،کرد ییجوچارهدر این حال و افکند  انیابوسفعباس لرزه بر اندام 

و پس از  دیرس امبریخدمت پ انیدر خطر است. ابوسف شیوگرنه جان قر ؛ییتا از او پناه بجوبیا 

 انیابوسف یدستور آزاد امبریپبا این حال نمود.  امبریخداوند و رسالت پ یگانگیگفتگو اعتراف به 

 زاتیاسالم، با تجهلشکر نگاه دارد تا  یادره یبلکه به عباس دستور داد او را در تنگنا ؛را صادر نکرد

پس  تا گردداسالم آگاه  یو سازوبرگ خود در برابر او رژه روند و او در روز روشن از قدرت نظام

را از فکر مقاومت بازدارد. پس از مراسم  هاآنازگشت به مکه، مردم را از قدرت اسالم بترساند و از ب

مکه شد و به مردم خبر داد  ةروان سرعتبهاو  ؛آزاد شد به دستور رسول اکرم انیرژه، ابوسف

ترس و  نیو ا ستیمقاومت با آن ن یارایرا  کسچیهآمده که  ییرویمحمد است که با ن نیکه ا

 )سبحانی، دیو سربازان اسالم فتح گرد امبریدست په ب یزیوحشت سبب شد که مکه بدون خونر

 .(323-332 :2ج ،1370

 اختالل در فناوری اطالعات. 5

تا به  دهدیمقدرت الکترونیک این امکان را به یک کشور  ژهیوبهنوین  یهایفناوراشراف بر 

مجال اقدام  اطالعاتی، ارتباطاتی و راداری دشمن را مورد هجوم قرار دهد و یهارساختیزسهولت 

نقش مؤثری در عدم کارایی تهدیدات  ،ایجاد اختالل در این تجهیزاترا از او سلب نماید؛ بنابراین 

 رقیب دارد. یرنظامیغنظامی و 

 منظوربه...( و  محتمل و)وجوب دفع ضرر  ...( و ادلة عقلی انفال و 60ة)آی نقلی ادلة به استناد

دشمنان، ضروری است اقدامات مؤثر در جهت تقویت بنیة  ةپیشگیری از وقوع تهدید و توطئ

 نوین فناوری اطالعات و صنعت الکترونیک صورت گیرد.  یهاوهیش ژهیوبهدفاعی 

 یافکناختالف. 6

 یافکناختالفبین دشمن و سایر دول  توانیمدر صورت لزوم  سیره و سنت پیامبر به استناد

پیامبر  یهایافکناختالفو آنان را از ادامة تهدید و توطئه علیه مسلمانان بازداشت. برخی از  کرد

    از: اندعبارت
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آمد  امبریخدمت پ ،مسعودبنمینع یروززدن اتحاد یهود و مشرکان در جنگ احزاب:  به هم .1. 6

آن حضرت  ،اطاعت از دستور شما حاضرم یمن تازه مسلمان شدم و برا !اهللرسول ایو عرض کرد: 

رفت و گفت:  ظهیقریبنبه نزد  مینع ،ندازیباختالف  دشمن انیم ،یالهیوسبه یتوانیمفرمود: اگر 

مستقر  نجایا شهیشما است و هم نیسرزم نجایا ،ستندیو غطفان مانند شما ن شیکه قر دیبدان

اگر شکست و  روندیمو  آوردندیمدست ه ب یمتیغن ،شوند روزیپ نو غطفا شیقراگر اما  ؛دیهست

و توان مقاومت با محمد  دیدر مقابل محمد هست شهیو شما هم روندیم شانیبخورند به شهرها

و غطفان را  شیچند نفر از بزرگان قر نان،یاطم یبرا ،دییاحزاب بگو یرویلذا به ن د،یرا ندار

 نیز سخنان ظهیقریبن .دیا به جنگ با محمد اقدام نکنوالّ ؛دیگروگان نزد ما بگذار عنوانبه

گفت: من  هاآنسران  ریو سا انیبه ابوسف ،آمده شینزد قر ،سوآناز  .رفتندیمسعود را پذبنمینع

خود با محمد  مانیاز شکست پ انیهودی کهنیاشما را آگاه سازم و آن  دیکه با دمیشن یخبر

دارند چند نفر از بزرگان شما  میلذا تصم د،جبران کنن ینوعبهآن را  خواهندیمو  اندشده مانیپش

راه، صداقت خود را نشان دهند و محمد را از  نیدهند و از ا لیو به محمد تحو رندیرا گروگان بگ

لذا شما  ؛خواهند کرد یاریرا  ناناتا آخر جنگ، مسلم انددادهبه او قول  زیکنند و ن یخود راض

 غطفان رفت  لهی. سپس نزد قبدیریگروگان دادن بزرگان را بپذ دینبا

در  ،نگران ساخت شدتبهاحزاب را  یروهایمسعود نبنمینعرا تکرار کرد. خبر  هاحرفو همان 

مذاکره کنند و فردا حمله را  ظهیقریبنتا با  کردند نییتع هندیو غطفان نما شیسران قر جهینت

گذشته،  نیو از ا میزنینمدست  یکار چیگفتند: فردا ما به ه هاآندر جواب  ظهیقریبن آغاز کنند.

ممکن  رایز ؛میکنینمما اقدام به جنگ  ،دیگروگان به ما نده عنوانبهرا  بزرگانتانتا چند نفر از 

 د،یتنها بگذار حمدو ما را در مقابل م دیخود برگرد یکند و شما به شهرها دایاست جنگ ادامه پ

 به وجود هاآن انیدر م یبیعج یدلسرد ،سخن نی. از امیمقاومت با او را ندار یرویما ن وقتآن

  .شد هاآنمطلب موجب متفرق شدن  نیآمد و ا

قطع ارتباط یهود با غطفان در جنگ خیبر از جمله موارد دیگر در جریان غزوة خیبر بود . 2. 6

آنان را از کمک کردن  ،یهود بودند مانیپهمکه  غطفان ةجبهکه رسول خدا با ناامن کردن پشت 

 .بازداشتبه خیبریان 
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واحدی نبود. یهود از گسترش روزافزون  زةیانگ ،انگیزة سپاه عرب و یهود برای جنگ با اسالم

 آنان با اسالم  ةنیرید یهاعداوتحکومت جوان اسالم بیم داشت و محرک قریش، 

دیگر به طمع محصوالت خیبر که یهودیان  یهارهیتغطفان و فزاره و  یهالهیقبو مسلمانان بود. 

را مأمور  یئتیهدر این نبرد شرکت کرده بودند. بر همین اساس پیامبر  ،وعده داده بودند هاآنبه 

میوة مدینه را به آنان  سومکیبا سران قبائل پیمانی ببندند و بگویند مسلمانان حاضرند  تا کرد

 لهیوسنیبد. بازگردنداز صفوف احزاب جدا شوند و به مناطق خود  هاآن کهنیا بدهند، مشروط بر

در انتظار امضای قرارداد بودند،  روزروزبهدل شده و  قبایل مزبور از این طریق با متفقین خود دو

آنان به امید این قرارداد، به عذرهای خاصی تقاضا را رد  ،شدیمتقاضای حمله  هاآنو هر موقع از 

 .(139-144، 2، ج1370)سبحانی،  کردندیم

 در نظام سیاسی، حقوقی و اقتصادیاخالل . 7

)از بین رفتن نظام دوقطبی، کاهش  یالمللنیبنظم نوین جهانی در روابط  یریگشکلبا توجه به 

)عدم رضایت کشورهای  یامنطقهتحوالت  یریگشکل...( و  نسبی قدرت و نفوذ آمریکا در جهان و

 جویانة سردمداران حقوق بشر، آغاز بیداری اسالمی و...( سلطه یهااستیساسالمی از 

، عدم کفایت الزم مدعیان حقوق بشر در هاقدرتقدرت بین  موازنة)بر هم خوردن  یافرامنطقهو 

رابر آمریکا کشورهای قدرتمند در ب یریگموضع جرئت، هاملتجهت تأمین حقوقی داخلی و خارجی 

 آمده تا کشورهای اسالمی به دلیل امتیازات  به وجودفرصت مناسبی  ...(، و متحدانش و

...( اقدام به تغییر  )جمعیت، فرهنگ و تمدن غنی اسالمی و منابع طبیعی و ویژه یهاتیموقعو 

 نمایند. ینیآفرنقشقدرت نموده و در طراحی جدید نظم جهانی  هندسة

)قدرت سازمان کنفرانس اسالمی،  یالمللنیب یهاتیظرفبنابراین امت اسالمی با دارا بودن 

)اکو(، کشورهای عضو دی هشت، حضور فعال در  سازمان همکاری اسالمی، سازمان اقتصادی

مبنی بر تفکر مقابله با ظلم  هاملت)تحوالت گسترده در  یامنطقه یهاتیقابلمجامع جهانی، و 

 یهااستیس...( این امکان را دارد که با یکپارچگی و ائتالف علیه دشمنان، مانع تحقق  و نابرابری و

 آورند. به عملآنان شده و از تحقق تهدیدات پیشگیری  ظالمانه
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 توانندیم ،برخوردارند یاالعادهفوقبا توجه به اینکه کشورهای اسالمی از قدرت  بر این اساس،

مادی و معنوی از کشورهای  یهاتیحمااجرای سیاست اقتصاد مقاومتی، قطع ارتباط و  لةیوسبه 

... دشمنان را  و تجاری، قطع صادرات نفت و یرنظامیغمستبد؛ عدم انعقاد قراردادهای نظامی و 

اقتصاد  یهابرنامهاز قدرت آنان بکاهند. برخی از مصادیق  جیتدربهتحریم اقتصادی نمایند و 

 یکاهش مصرف کاالها -1از:  اندعبارت گرددیممقاومتی که منجر به تحریم اقتصادی دشمن 

 -4 ؛به نفت یمتکی اقتصاداصالح سیاست  -3 ؛قاچاق یممانعت از واردات کاالها -2 ؛یخارج

؛ یانضباط مالحرکت به سمت  -6 ؛یمل دیاز تول تیحما -5 ؛مرغوب و صادرات آن یکاالها دیتول

 یوربهره شیافزا -9 ؛یداخل داتیتول ةدر عرص ییخودکفا -8 ؛یبا فساد اقتصاد یجد ةمقابل -7

 .ی و..نوآور ةلوسی به

دفاعی است و کشوری که دارای  ةیبنتقویت و ارتقاء  مقدمة ،بدون تردید توانمندی اقتصادی

و از تهدیدات  کردهتهدید سهولت قادر خواهد بود دشمن را به اخالل به ،توان دفاعی باالتر باشد

 پیشگیری به عمل آورد.

 اتحاد با سایر دول علیه دشمن یهامانیپانعقاد . 8

  امنیتی معاهداتبرقراری دیپلماسی فعال و ؛ بنابراین است یت ملیامن ،هادولت دغدغةاز  یکی

 ای حل بحران امنیت است.ثر برؤمراهبردهای  نیترمهماز  میان کشورهااتحاد  یهامانیپو 

سزایی همودّت و دوستی بین دول اسالمی اهمیت ب مانیپاسالمی و انعقاد  یشورهاک اتحاد

از ائتالف دشمن علیه کشورهای  هامانیپدر افزایش امنیت و دفع تهدیدات خارجی دارد. این 

 .اهدکیمآورده و از تهدیدات آنان  به عملاسالمی جلوگیری 

 یپراکنعهیشاعملیات روانی و . 9

و پرهیز از دروغ است و باید آبروی نظام اسالمی  هاتیواقعبیان  ةیسادر اسالم، عملیات روانی در 

عملی الزم برخوردار باشد؛  پشتوانةباشد که از  یاگونهبهحفظ شود. در نگاه اسالم، تهدید باید 

قابلیت عملی شدن داشته  ،یعنی از دروغ معمول تهی باشد تا اگر با مقاومت طرف مقابل روبرو شد

 باشد؛ بنابراین دو اصل در تهدید مطرح است:

 ل: تهدید دشمن با دروغ همراه است، بنابراین پایداری مسلمانان، او را ناکام خواهد ساخت. اوّ
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 هایتوانمندو  هاتیظرفه دشمن به دلیل ضرورت واقعی بودن، باید در حد دوم: تهدید علی

 .(158، 1389)طائب، و قابل اجرا باشد 

 چهرةیب روحیه و یا ابزارها در عملیات روانی، شایعه است که عاملی اثرگذار در تخر نیترجیرااز 

اولی در  حکمبه یپراکنعهیشاو غیرواقعی است.  هیپایبافراد است. بنای شایعه بر پراکندن خبرهای 

که با  ابدییمت اما گاهی در میدان مبارزه، ضرور ؛از آن استفاده نمود توانینماسالم حرام است و 

 .(161)همان:  و در موارد خاص و با حکم ویژه اجرا شدنی است هاتیاولورعایت 

 اقدامات پیشگیرانة غیرمجاز (ب

 یهابمب ، سمی وکیولوژیب ،زاآتش یی،ایمیش ،یاهسته) یکشتارجمع یهاسالحکاربرد  .1

 ...(: و یاخوشه

 از منظر آیات و روایات: یکشتارجمع یهاسالححکم استفاده از . 1. 1

 ةاز واژ. (190 )بقره: 1«نَيِالمُعتَد حِبُّ يُاهللَ ال وا إنَّ تَعتَدُوَ ال قاتِلُونَكُميُ نَيِألَّذ اهللليِسَب يوَ قَاتِلوا فِ» .1. 1. 1

 است. ممنوعجنگ در  رحمانهیبهرگونه ابزار و روش  یریکارگبه که شودیمبرداشت  «وادُعتَالتَ»

 ست اواضح و روشن  یکشتارجمع یهاسالحاستفاده از  نةیزمشرع مقدس در اولیة حکم 

 وجود ندارد.  هاآناستفاده از  یبرا یو مجوز

 بلکه ؛گرفتهن به کارمرسوم در آن زمان را  یانسانریغ یهاروشاز  کیچیه پیامبر. 1. 1. 2

 رفتار کنند. چنانآنبا تو  یدار دوست که کن رفتار چنان مردم با داد فرمان

  ند:فرمود امام صادق     

سپس  ،فرمودیمر ام یاله یاو را ابتدا به تقوا ،دیگزیبرم هیرانجام سَ  یرا برا یهر وقت فرد امبریپ

 کشتزارها برآتش انداختن و دشمن بر آب بستن و هانخل( با دشمن، آتش زدن انتیدر)خاز غَ 

 ؛ (206: 1392 ،یجعفر) فرمودیم نهی

 : دآن حضرت فرمودن

                                                             
کنندگان را دوست جنگند، نبرد کنید! و از حد تجاوز نکنید که خدا تعدیو در راه خدا، با کسانی که با شما می .1

 دارد!نمی
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دَارالحَرب،  ي. وَ عَن قَتَلَ النساءِ وَ الوَلَدان فِ نَيِباِلدِ المُشرِك يالسَّمُ فِ  يلقَ يُأن  رَسُولُ اهلل ينَه

 . (265: 2، ج1214 ،یروحان) 1يالفان خُيوَ الش يوَ عَن االعم

 یکشتارجمع یهاسالحدر منع استفاده از  یصراحت یو اقوال فقه ییدر متون روا اگرچه

حرمت  توانیم ،آمده یفقه یهابحث یالالبهکه در  ییهااستدالل یاز برخ اما ؛شودینم دهید

   .(210 :1392 ،یجعفر) را به دست آورد یکشتارجمعو  کیاستراتژ یهاسالح یریکارگبه

 از منظر فقها یکشتارجمع یهاسالححکم استفاده از . 2. 1

 : یاخامنه اهللتیآحضرت 

و  ییایمیح شسال رینظ ،یکشتارجمع یهاسالحانواع  گرید ،یاهستهافزون بر سالح  ،به اعتقاد ما

 و حرام، را هاسالح نیما کاربرد ا ...شوندیم یتلق تیبشر هیعل یجد یدیتهد زین یکروبیسالح م

 میدانیمهمگان  فةیوظبزرگ را  یبال نیابناء بشر از ا دنیبخش تیمصون برای تالش

(http://farsi.khamenei.ir/message-content?id=9171). 

 یانثمحقق را حرام دانسته است.  زاآتش سالحاستفاده از هر نوع  یمحقق حل     

 یهاانسانو  توانایح ،کشاورزی محصوالت درختان، سوزاندن و زاآتش یهاسالحاستفاده از  زین

   .(66-12: 1374 ی،حل) جنگ حرام دانسته است ةرا در صحن گناهیب

 از منظر دکترین دفاعی ج.ا.ا: یکشتارجمع یهاسالححکم استفاده از . 3. 1

 هاسالحین استفاده از ا ،است هیحکم اولو  شرع مقدس اسالم دکترین دفاعی ج.ا.ا که مبتنی بر

 .  داندیم پرخطرو  پرضرررا گناهی بزرگ دانسته و نگهداری چنین سالحی را بیهوده، 

 هاسالح نیا استفاده ازدر تضاد آشکار با اهداف جهاد است و  یکشتارجمع یهاسالحکاربرد 

 یهاتیاولواز  یکی بر این اساس،؛ هستند یانسان شةیانداست که فاقد منطق و  کسانی مخصوص

 ةر عرصحضور و مشارکت فعال د ،یکشتارجمع یهاسالح ةدر حوز .ا.اج یدفاع یپلماسیمهم د

 .است هاآن امحای و هاسالح نیمقابله با ا یبرا یالمللنیب

 

                                                             
کرده از کشتن زنان  ینه نیو دشمنان، همچن نیمشرک یهانیسرزمسم در بالد و  ختنیاز ر مودهفر ینه امبریپ .1

بر  ختنیکرده از سم ر ینه طورنیهمو  استکه محل سکونت کفار  یدر مناطق نایو ناب ریو کودکان و اشخاص پ
 .دشمنان یرو
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 و ابزارهای کشتار فردی سالحکاربرد  .2

هلک، مواد مخدر م متعدد شکنجه، یابزارها ،یو انتحار یانفجار یهاقهیجل این ابزارها شامل انواع

ربرد این ... است؛ کا و ، حربة بیوتروریسممسموم و کشنده یهایافزودنآغشته به  ییمواد غذا

 .استنامشروع  حکم اولیة اسالم،از نظر ابزارها 

 خیانت و ظلم .3

وَ  نَيالمُشرِكِ اُقتُلُوا». (43: 1376)راوندی کاشانی،  1«مِثلَهُالتَخُن مَن خانَكَ فَتَكُونَ »: ندیفرمایم پیامبر

و ائمة  امبریپ رةی؛ شرع مقدس اسالم و س(142، 6: ج1365 ،ی)طوس 2«انَهُميَوَ صِب وخَهُميُشُ وايُاستَح

    .داندینم زیجنگ جا ریکفار را در جنگ و غ کودکانتعرض به زن و  نمعصومی

وم سخن امام این . مفه(585 :9ج ،1429)کلینی،  «اِنَّ المُؤمِنَ اليَخُونُ»: ندیفرمایم امام باقر

 .(179: 1384، اینیالهام) است که خیانت با ایمان سازگاری ندارد و خائن، با ایمان، بیگانه است

ای رسیدن دین اسالم مغایرت دارد و انسان مؤمن و مسلمان مجاز نیست بر شئونظلم نیز با 

ه کافر جایز بظلم حتی  بنابراینبه اهداف خود مرتکب اَعمال و رفتار مغایر با شرع و عقل گردد؛ 

 مبنای اقدام پیشگیرانه قرار گیرد. تواندینمنیست و 

طابق م انیرنظامیغایت حقوق مقام معظم رهبری در بحث رع ژهیوبهدیدگاه فقهای شیعه 

 صورتهبکه در مقررات اسالمی نیز  استقواعد و زیرساختارهای حقوق انسان دوستانه در جنگ 

 شفاف به این موارد اشاره شده است. 

 ن مردان و پیر زنای در جهاد با کافران، کشتن پیردفاعی مقام رهبر ةمطابق اندیش

 .(147: 1392)حسینخانی، و خردساالن و همة آنانی که از عرصة معرکه برکنار هستند، جایز نیست 

 

 

                                                             
  خیانت نکن که تو نیز چون او خواهی بود. ،به کسی که به تو خیانت کرده .1
 .دیکودکانشان را زنده نگهدار ومردها ریپ ؛ امادیشرکان را بکشم (هاجنگ)در  .2
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 ترویج فساد و فحشا در دشمن. 4

معمول دشمنان در زمینة جنگ روانی ترویج فساد و فحشا و انجام کارهای  یهاوهیشیکی از 

شگردها را قبول نداشته و حتی نسبت به دشمنان از اِعمال این  گونهنیاناهنجار است که اسالم 

 . (109: 1382، وفا) ورزدیمخودداری  هاوهیش

، رمجازیغ، و دستیابی به هدف از طریق امور کندینماز نظر اسالم، هدف وسیله را توجیه 

 مشروع نیست.

 یریگجهینت

 یگرتیهدابا  تواندیمکه امت اسالمی  گرددیمنقلی و عقلی این نتیجه حاصل  ةبا تدبر در ادل

  یجاسوس ،یحقوق میتحرموجود مانند:  یهایتوانمندو  هاتیقابلو  معصومین قرآن و ائمه

اطالعات،  یرعب، اختالل در فناور جادیا زات،یو نفوذ، اشراف بر اسناد اطالعات و تجه

  یحقوق ،یاسیکشورها، اخالل در نظام س ریدشمن با سا ینظام یهامانیپلغو  ،یافکناختالف

...  و یپراکنعهیشاو  یروان اتیدشمن، عمل هیدول عل ریاتحاد با سا یهامانیپانعقاد  ،یو اقتصاد

 دشمن پیشگیری به عمل آورد.  یهاتوطئهاز تهدیدات و 

نظر به عزم دشمنان مبنی بر براندازی نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران و اهمیت آمادگی 

 بیانات  گرددیمدفاعی و تأثیر آن در پیشگیری از توطئه و تهدید دشمنان، پیشنهاد  جانبههمه

مبنای عمل قرار گیرد و ضمن  لهمعظمو تدابیر مقام معظم رهبری و راهکارهای ارائه شده توسط 

اقدامات پیشگیرانه علیه جبهه دشمن نیز  ةدفاعی در جبهه خودی، در زمین یهایآمادگایجاد 

شاهد  ،دشمنان یهاتوطئهاز  یریشگیپ ةاهتمام الزم صورت پذیرد؛ امید است با جدیت در زمین

  توجهی در جهان اسالم باشیم. تحوالت قابل
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 ی.دولت تیریمرکز آموزش مد ،یمل تیامن ینظر میمفاه یبررس(، 1374) اصغریعلی، فراهان یجمراس -

زمزم : قم ،قرآن ةنیآ در جهاد(، الف 1428) یاسالم قاتیتحق پژوهشگاه محققان از یجمع -

 .1ت، جیهدا

، انتشارات زمزم یقات اسالمی، قم: پژوهشگاه تحقاتیروا ةنیجهاد در آ(، ب 1428) ــــــــــــــ -

 .2ج ت، یهدا

فرهنگی  ةس، قم: انتشارات انصاریان، مؤسّتوضیح المسائل ةرسال(، 1382) میمحمدابراهجنّاتی،  -

 .2جاجتهاد، 

 :تهران ،عةیالشرمسائل  لیتحص یال عةیالشوسائل  لیتفص(، ق1403) حسنحر عاملی، محمدبن -

 .15اسالمیه، ج

 . 1، تهران: یاران شاهد، جیاخامنهدفاعی امام  یهاشهیاندمبانی نظری (، 1392حسینخانی، نوراله ) -

در  یمقام معظم رهبر یندگی، نهاد نمازوربهاصل منع توسل  (،1382) میابراهی، نیحس -

 معارف. نشر ،هادانشگاه
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: بنیاد قم، محقق: احمد صادقی اردستانی، النوادر(، 1376علی )بناهللفضلراوندی کاشانی،  -

 فرهنگ اسالمی کوشانپور.

 انتشارات سعدی. :جایب، فرهنگ سعدی(، تایبربانی، حامد ) -

 ةتیکم تهران: ،نامتقارن نبرد در تیمعنو نقش ةکنگر مقاالت ةخالص (،1387) نیحس ،زادهرجب -

 .سپاه در هیفقیول یندگینما چاپ مرکز کنگره، یعلم

آموزش عقیدتی سیاسی  ةادار :تهران، تاریخ تحلیلی پیشوایان(، الف 1386رفیعی، علی ) -

 سوم.، چاپ در سپاه هیفقیولنمایندگی 

 ةادار تهران: ،و حضرت زهرا یاسالم در عصر امامت امام عل خیتار (،ب 1386)ــــــــــ  -

 سوم. ، چاپ در سپاه هیفقیول یندگینما یاسیس یدتیآموزش عق

 تهران: ،نیامام حسو  اسالم در عصر امامت امام حسن خیتار (،ج 1386)ــــــــــ  -

 .دوم، چاپ در سپاه هیفقیول یندگینما یاسیس یدتیآموزش عق ةادار

 .2ج ب،ادارالکت :قمجلدی( ،26 ،)الصادق فقه(، ق1412) صادق ی،روحان -

 .1، جدفتر تبلیغات اسالمی حوزة علمیة قم: قم، فروغ ابدیت(، 1370سبحانی، جعفر ) -

 ، تهران: انتشارات مطبوعات دینی.فی المفتتح و المختتم اسرار الحکم(، 1425سبزواری، مالهادی ) -

، تهران: فکری یهاقالب: مبانی و المللنیبدر روابط  یپردازهینظر(، 1380زاده، حسین )سیف -

 .ها )سمت(دانشگاه یکتب علوم انسان نیسازمان مطالعه و تدو

 نشر شمسا.تهران: ، امنیت ملی ةژئوپلتیک فرهنگی و مسئل(، 1380محمد )صحفی، سید -

 .38گنج دانش، چ ة، تهران: کتابخانعمومی المللنیبحقوق (، 1390ضیائی بیگدلی، محمدرضا ) -

 ، قم: زمزم هدایت.نگاهی به عملیات روانی در اسالم(، 1389طائب، مهدی ) -

موسوی  محمدباقرسید  ة، ترجمتفسیر المیزان ةترجم(، 1374محمدحسین )سیدطباطبایی،  -

 .18، ج5اپ ، دفتر انتشارات اسالمی، چة علمیة قممدرسین حوز ةلدی(، قم: جامعج20همدانی(، )

احمد بهشتی و هاشم رسولی  ة، ترجمانیالبمجمعتفسیر (، 1354) حسنبنفضلطبرسی،  -

 .17و ج 11ة انتشاراتی فراهانی، جسمؤسّ تهران: محالتی، 

، تحقیق حسن موسوی خراسانی، تهران: تهذیب االحکام(، 1365حسن )محمدبنطوسی،  -

 .6چهارم، ج، چاپ االسالمیةدارالکتب 

 : آجا.تهران، مبانی نظری منافع ملی(، 1387بخشی، ابراهیم و محمدحسن بیات )علی -

 ، تهران: امیرکبیر.الملل اسالمیفقه سیاسی حقوق بین(، 1368عمید زنجانی، عباسعلی ) -
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 .7و 1انتشارات امیرکبیر، جلد ةسان: مؤسّ، تهرفرهنگ عمید(، 1355عمید، حسن ) -

 یقیعق میالرحعبد ة، ترجمفقه القرآن ینز العرفان فک(، تایب) عبداهللبنفاضل مقداد، مقداد -

 .1ججلدی(، قم: قدس، 2، )یشیبخشا

 .2انصاریان، ج :قم، الحسین ةحیا(، 1386)قرشی، باقر شریف  -

درسی  یهاکتاب، مرکز تألیف جهان سوم امنیت ملی در کشورهای(،  1378کرمی، جهانگیر ) -

 معاونت تربیت و آموزش سپاه.

 .9: دارالحدیث، جقم ،الکافی(،  1429یعقوب )، محمدبنکلینی -

طالبی آرانی،  اهللروحپور بناب و ، مترجمان، عسگر قهرمانبازدارندگی(، 1386الرنس فریدمن ) -

 مطالعات راهبردی. ةتهران: انتشارات پژوهشکد

 دانشگاه چاپ و انتشارات ةسمؤسّتهران:  ،االسالم عیشرا(، 1374) حسنجعفربن ،یحلمحقق  -

 .1ج تهران،

 .2دارالحدیث، ج :حمیدرضا شیخی، قم: ، ترجمهةالحکم زانیم(، 1384)، محمد یشهریمحمدی ر -

 دوم. اپا، چ.ا.، تهران: انتشارات صدا و سیما جفرهنگ زبان فارسی (،1371مشیری، مهشید ) -

 .1، ج4اپ، تهران: مؤسسه انتشارات امیرکبیر، چفرهنگ معین(، 1360معین، محمد ) -

، میةسالکتب اال، تهران: دارالنمونهر یتفس(، 1371) سندگانینویرازی، ناصر و جمعی از ارم شکم -

 .7دهم، ج اپچ

 .5جلد دوم، اپ، چمیةسالاال: دارالکتب تهران، تفسیر نمونه ةبرگزید(، 1386)ــــــــــ  -

درسی، معاونت  یهاکتاب، مرکز تألیف رعاملیغاصول و مبانی دفاع (، 1390نیا، جعفر )موحدی -

 تربیت و آموزش و فرهنگ پاسداری.

رزا ی)للم السؤاالت أجوبة یالشتات ف جامع (،1413) محمدحسنبن، ابوالقاسمیقم یرزایم -

 .1جهان، کی ةسمؤسّ :تهران محقق و مصحح: مرتضی رضوی، ،(یالقم

 .2نراقیین مال مهدی و مال احمد، ج ةقم: کنگر، رسائل و مسائل(، ق1422) محمد، احمدبننراقی -

آموزش عقیدتی سیاسی نمایندگی  ة: ادارتهران، جهاد و دفاع در اسالم(، 1382) وفا، جعفر -

 سوم. اپدر سپاه، چ هیفقیول

 .6نی، ج، تهران: نشر فرهنگ تشریحی اصطالحات اصول(،  1387)والیی، عیسی  -

- http://farsi.khamenei.ir 


