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 چکیده 
 

ز نیازهای اصیل جامعه بشری و اولین دغدغه دولت ـ ملت               ها  امنیّـت یکـی 
ه عنوان یک            بـوده و دارای ابعـاد گسترده       ای است که پس از جنگ جهانی دوم 

تقسیمات ، عوامل و    . رشـته تخصّصـی مسـتقل مـورد توجـه قـرار گرفته است             
ا عدم امنیّت بسیار متفاوت و پیچیده                 رویکـردهای گونـاگون مؤثّـر بر امنیّت و 
ا رویکرد بسیج و فرهنگ بسیجی به آن                  اسـت که در این مقاله به طور اختصار 

 بـه عـنوان مؤثّرترین نهاد، برای تأمین امنیّت فراگیر،          بسـیج «پرداخـته و سـازمان      
  .معرفی شده است
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 .بسیج ،  امنیّت ملی، قدرت ملی، تهدید، ناامنی :ها هواژ لید
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 مقدمه 
 در امان   )132،ص  1368دهخدا،  (خوفی، امن    در لغت به معنای بی    ) security(امنیّت  

، اطمینان ، آرامش و اعتماد است و در اصطالح به           )20، ص 6،ج  1985طریحـی،   (بـودن   
 های حیاتی  اهداف، منافع و ارزش   شود که طی آن یک ملت قادر است          وضـعیتی گفته می   

در برابر تهدیدات   مورد نظر خود را در سطح ملی و فراملی گسترش دهد و یا حداقل               
 ).10ص،1379ذوالقدر،(بالقوه و بالفعل داخلی و خارجی از آنها حفاظت کند 

های دینی ، امنیّت به ویژه امنیّت فردی را که اساس آن ایمان قلبی و نیالودن                 آموزه
 .است مورد توجه قرار داده است) 82/انعام( ظلم و گناه آن به

 :فرماید ها می مقام معظم رهبری با اشاره به این آموزه

. امنیّـت نعمـت بزرگی است، در قرآن هم راجع به امن و امنیّت سخن رفته است                ”
شرط حرکت ... های مادی و معنوی امنیّت است یی، زمینه الزم برای پیشرفت     درهر جامعه 

). 115،ص  1380فر، شایان(“  اجتماعـی برای یک ملت در درجه اول امنیّت است          عظـیم 
شود و بدون    ها بدون زحمت و تالش حاصل نمی       نعمتایـن نعمـت همچـون دیگـر         

ای نیاز دارد که باید      زحمـت هـم حفظ نخواهد شد بلکه به مکانیزم خاص و گسترده            
 .رعایت شود

و اقسام آن   ) 71، ص 1379ماندل،(ت  ایـن مکانـیزم کـه شـامل عوامل مؤثّر بر امنیّ           
 باشد، تنها با مشارکت    با رویکردی همه جانبه می    )126، ص 1376درویشـی سـه تالنی،    (

. ها و لحاظ کردن عوامل درونی و برونی آن محقّق خواهد شد            عمـوم در تمامی بخش    
بسـیج نه به عنوان یک نیروی نظامی صرف، بلکه به عنوان متن ملت با ابعاد فرهنگی،                 

توانـد در تأمین امنیّت فراگیر و تحقّق این مکانیزم           ی، اقتصـادی، اجتماعـی مـی      سیاسـ 
 .گسترده نقش منحصر به فردی را ایفا نماید
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 و  شود  مـی  1قـدرت ملـی موجـود در بسـیج موجـب افـزایش قـدرت بازدارندگـی                
تر شدن حکومت توسط بسیج، به مدیریت افکار عمومی در کشور و در سطح               مردمـی 

 . امنیّت فراگیر کمک خواهد کردجهان در راستای

، ها و راهبردهای نوین و همه جانبه بازاندیشـی در مورد امنیّت ملی و کشف رهیافت        
این مقاله به مقوله امنیّت از زاویه بسیج با         . پذیرتر خواهد بود   بـا رویکـرد بسیج امکان     

فی رویکردی برخاسته ازمتون دینی پرداخته است و امید است که گامی در جهت معر             
 .این نهاد مردمی به شمار آید

 

 پیشینه 
هـای مـربوط بـه امنیّت ملی به عنوان یک رشته تخصّصی مستقل پس از                 پـژوهش 

ها و نهادهایی همچون شورای امنیّت از   جـنگ جهانـی دوم آغاز شد و توسعه سازمان         
 ).3، ص1376درویشی سه تالنی، (آن زمان مطرح گردید 

 کسب امنیّت بود و از جنگ و ستیز به ویژه جنگ            بشـر که از آغاز، همواره به فکر       
 جهانـی اول و دوم به شدت خسته شده بود ندای صلح جهانی و شعار آزادی و برابری                 

 و براساس   کرد وبـرادری و مکاتب پرزرق وبرق همچون لیبرالیسم را در اطراف خود حس            
 ترین  عنوان مهم  اش یعنی امنیّت را به      غریـزه حـبّ ذات و بـه خیال خود بزرگترین دغدغه           

اما نه تنها هیچ یک از این مکاتب و         . دانست نـیاز اصیل فطری، امری دست یافتنی می       
 که  ها و شعارها نتوانست امنیّت را ، حتی به طور نسبی برای او به ارمغان بیاورد                سازمان

پیچیده و   به شکل بسیار     کشی و بربریّت مدرن    روز بـه روز ناامنی، تهدید، ارعاب، آدم       
 .ای درجهان وجود دارد که از امنیّت برخوردار باشد قانونی فراگیرشد و امروزه کمتر نقطه

                                                 
1. Deterrence 
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ها و از    ترین نگرانی  مهمالملل و از     تریـن هـدف کشـورها در عرصه روابط بین          مهـم 
عمدتاً ). 24،ص1374 دل، روشن(های سیاست خارجی آنها، تأمین امنیّت ملی است،          پایـه 

 .دانند منیّت مطلق را امری محال شمرده و آن را نسبی میبه دست آوردن ا
نخسـتین مطالعـات مـربوط به امنیّت ملی سخت معطوف به مسایل نظامی بود؛ اما      

تدریـج رویکـردهای دیگـری افـزون بـر رویکرد نظامی همچون رویکرد اقتصادی،               بـه   
شود   میبینی پیش. و فرهنگـی نیز مطرح گردید و برتخصصی بودن مطلب افزود          سیاسـی 

ترین رویکرد به مقوله     ترین و اساسی   تحـوّالت جهانی، رویکرد فرهنگی مهم      در فرآیـند  
 .امنیّت باشد

 در ایـن میان بسیج باید بتواند برای کسب امنیّت فراگیر برای مظلومان و ستمدیدگان          
 های مختلف وارد شود و همچون      های مضاعف در صحنه    بـا ابزارهای پیشرفته و توانایی     

 .های مستکبر به شمارآید به عنوان یک کابوس و تهدید بزرگ برای قدرتگذشته 

 نقش بسیج در امنیّت ملی
 :فرماید مقام معظم رهبری در این زمینه می

توان  یکـی از مهمترین کارکردهای اساسی بسیج، ایجاد امنیّت فراگیر است که می            «
از عهده آن برآید    دهد و تاکنون توانسته است       گفـت فلسـفه وجودی آن را تشکیل می        

 .رود نقش خود را به خوبی ایفا نماید و در آینده نیز انتظار می
 ملی  تواند افتخارات بزرگ   در همه مقوالتی که می    ... امنیّـت مقوله بسیار مهمی است     

را بـرای یک کشور به ارمغان بیاورد، پیش نیاز اصلی و اساسی عبارت است از امنیّت                 
 ).15/2/1384 سخنرانی،)1384( ]مقام معظم رهبری[ای خامنه(

. بخش دیگر امنیّت شهروندی است... بخشی از این امنیّت مربوط به امنیّت مرزهاست       
 ملت احتیاج دارد در محیط زندگی خود از امنیّت شهروندی برخوردار باشد و متجاوزان،             

گران، آشوبگران، ستون پنجم نیروهای بیگانه و دشمن در درون کشور            سرکشـان، فتنه  
 .وانند مقاصد دشمنان را در این کشور به زیان این ملت برآورده کنندنت
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 یک بخش دیگر، امنیّت فرهنگی و امنیّت اخالقی است، مردم به جوانان و به فرزندان              
مندند و از این که آنها دچار اعتیاد بشوند، دچار فساد اخالق بشوند، دچار               خود عالقه 

این نگرانی  . درست زندگی دور بیندازد نگرانند    هایی بشوند که آنها را از مسیر         وسوسه
کند؟ امنیّت فرهنگی،    کند؟چه چیزی برطرف می    و دغدغـه را چـه کسـی برطـرف می          

امنیّـت فرهنگـی را هم در بخش عظیمی نیروهای بسیج، نیروهای مؤمن جان برکف،               
 )15/2/1384، سخنرانی،1384 ] مقام معظم رهبری[ای خامنه(» کنند تأمین می

 .توان در دو بخش خالصه نمود تیب نقش بسیج را در امنیّت ملی میبدین تر

 : نقش فیزیکی که عبارت است از :الف

 های نظامی رزم سپاه در زمان جنگ و پس از آن ـ حضور در یگان1

 )78 تیر 18نظیر کنترل بحران (ـ ایجاد امنیّت داخلی 2

 ـ مقابله با جرایم و مفاسد اجتماعی3

 آوری اطالعات معـ مشارکت در امر ج4

 )53 ـ54،ص 1375افشار،(ـ ایجاد جو ناامنی برای اشرار 5

 ـ برپایی مانورهای عظیم ملی در مواقع بحران 6

 )نظیر حادثه بم(ـ برقراری امنیّت پس از بروز حوادث غیر مترقّبه 7

 ـ ایجاد پوشش مناسب برای اقدامات امنیّتی در شرایط مختلف8

 :ست از  نقش محتوایی که عبارت ا:ب

 )Deterrence(ـ ایفای نقش بازدارندگی 1

 تر شدن حکومت ـ مردمی2

 ـ تداوم امنیّت پایدار3

 ـ تالش برای خودکفایی کشور به ویژه در صنایع دفاعی4
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 ∗)بسیج سازندگی( ـ تقویت بُعد اقتصادی امنیّت ملی 5
 اس تعالیم اسالمی، براس)21، ص1379ادوارد،( ـ تقویت بُعد ایدئولوژیکی و مکتبی امنیّت 6

 ـ تنظیم افکار عمومی در راستای امنیّت ملی7
بـرخالف گذشـته کـه پادشـاهان بـا اجبار، جنگی را شروع وبا سیاست سرکوب،                 

کـردند، امروزه نقش مردم و افکار عمومی در مقابله با تهدیدات و              امنیّـت ایجـاد مـی     
 ).20،ص 1374دل،  روشن(ایجاد امنیّت بسیار مهم است 

 :فرماید ظم رهبری درباره نقش بسیج در مسأله امنیّت میمقام مع
وجود نیروهایی که بتوانند برای این ملت و این کشور و برای هر فعالیت سازنده               «

و حیاتی در این مملکت امنیّت به وجود بیاورند، برای هر ملتی مثل هوا و آب ضروری                 
 عمومی  امی و انتظامی و بسیج    نیروهای نظ . خواهند اینها را انکار کنند     ای می  عده. اسـت 

ای در آن راه ندارد،    ای که هیچ خدشه    مردم ما، مؤمن و با اخالصند و به عنوان پشتوانه         
شوند، نیروهای نظامی با اخالص ما ـ سپاه و ارتش ـ الحمداهللا کم نیستند      محسـوب می  

 نیروهایی  های مبتنی بر ایمانند، در این بحثی نیست، اما فرق است بین آن             اینها سازمان 
 ی شوند، با نیروهایی که به دنبال وظیفه       ی سازمانی وارد میدان دفاع می      که به عنوان وظیفه   

 شود، ایمـان و عشق و به دنبال دستور قاطع عواطف برخاسته از اعماق جان وارد میدان می                
 :فرماید و در جای دیگر می) 63، ص1382 ]رهبر معظم[ای  خامنه. (این بسیج است

توانست امنیّت را به عنوان بزرگترین نعمت به این         ... جوانان این مملکت  همّت  ... 
 ی امنیّت کند، برای زن و مرد، برای کاسب،         اعاده... مملکت برگرداند، مرزها را آرام کند     

بـرای عـالم، برای دانشجو، برای کارگر، برای سیاستمدار، برای رییس، برای مرئوس،              
ز دارند، امنیّت ایجاد کند، حتی برای آنهایی که         بـرای همـه کسـانی کـه بـه امنیّـت نیا            

 ...کنند ناشکرانه این امنیّت را انکار می
                                                 

عد نظامی را گرفته و به تدریج به عنوان نقطه مرکزی از دیدگاه تحلیل گران راهبردی مطرح                 عد اقتصادی جای بُ   در حال حاضر بُ     ∗
 1379، ترجمه پژوهشکده مطالعات راهبردی ، چاپ دوم 74رابرت ماندل، چهره متغیر امنیّت ملی،ص. ستشده ا
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 است، برداشت   اگـر ما خیال کنیم که دوران ایجاد امنیّت نظامی و انتظامی تمام شده             
، 1382]رهبر معظم [ای خامنه(کند   درسـتی نیست، دشمن هرچه بتواند، ایجاد ناامنی می        

 ).67ص

تا وقتی که این    . احترامی به آن، یا نابخردانه است یا خائنانه است          بی انکـار بسیج و   
 کشور و این ملت به امنیّت احتیاج دارد ـ یعنی همیشه، احتیاج به امنیّت هست ـ به نیروی

 ی بسیجی به سازماندهی بسیجی و به عشق و ایمان بسیجی احتیاج هست             بسیج به انگیزه  
 ).69، ص 1382]رهبر معظم[ای  خامنه(

ترین فرائض ملت ایران است و       ترین و واجب   دفـاع از ایـن نظـام، اولین و مقدس         
 ).71،ص 1382]رهبر معظم[ای  خامنه...(کند می اش را سپر بسیجی کسی است که سینه

 عوامل ایجاد امنیّت در بسیج
 

 :شوند بخش به دو دسته مادی و معنوی تقسیم می عوامل امنیّت
 تکنولوژی، فناوری، ثروت، تجهیزات نظامی، جمعیت،        :اند از  عوامل مادی عبارت  

 روحیه، مکتب و ایدئولوژی،   : اند از  عوامل معنوی عبارت  .  اقتصاد پیشرفته و منابع گوناگون    
المللی، اطالعات و آگاهی، استعداد،       موقعیّت، رهبری جامع و ثبات سیاسی، احترام بین        

 صبر و پایداری، مدیریت، حفظ و        عزت و اقتدار، حکمت،  زهد، قناعت، توکل،       ظرفیت،
، 1376درویشی سه تالنی،  (های اخالقی    سالمت خانواده و در کوتاه سخن، حفظ کرامت       

 ).76ص
الزمه وصول به امنیّت حقیقی و برتر، فراهم نمودن کلیه عوامل فوق وعوامل دیگری               

همین  پذیر نخواهد بود به    ای به صورت طبیعی امکان     است که برای هیچ فرد یا جامعه       
 .اند سبب اغلب کارشناسان، امنیّت را امری نسبی و گاه ذهنی و دست نیافتنی دانسته

اما در تعالیم وحیانی و آسمانی، امنیّت واقعی اعم از ظاهری و یا باطنی امری دست                 
 .های مختلف به آن پرداخته شده است  است و به شکلیافتنی
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شهر امنیّت و   «بنا شد، با صفت     قرآن کریم کشور قوم یونس را که در سایه ایمان            
رسید معرفی نموده که در اثر کفران          که رزق فراوان از هر سو برایش می         » اطمینان
 ).113 و112/نحل(ها به شهر گرسنگان و وحشت زدگان تبدیل گشته است  نعمت

را به عنوان یکی از آرزوها و دعاهای حضرت ابراهیم آورده           » شهرامن«و درجای دیگر    
 ). 3/تین(الهی معرفی کرده است  و سرزمین وحی را سرزمین امن و حرم) 53/یمابراه(است 

 امـا امنیّت برتر و حقیقی که بسیج درپی آن است، امنیّتی است که فرشتگان از آسمان                 
 این امنیّت ویژه و متعالی همان چیزی است که در زبان          . اند بـرای مجاهدان به ارمغان آورده     

هُوالّذی اَنزَل السکینَه فی    «.تعبیر شده است  )  آرامش درونی  امنیّت و (» سکینه«وحی به   
قُلـوبِ المُؤمِنیـن لِـیَزدادُوا ایمانَـاً مَعَ ایمانِهِم وَ هللاِ جُنودُ السمواتِ وَ االَرض وکان اهللاُ                  

های مؤمنان نازل کرد تا    او کسـی اسـت کـه آرامش را به دل          ) 4/فـتح (»عَلـیماً حَکـیماً   
ها و زمین از آن خداست، و خداوند دانا          یفزایند، لشکریان آسمان  ایمانـی بر ایمانشان ب    

 :فرماید و حکیم است و باز در همان سوره می

کینَه عَلَـیهِم وَ اَثـابَهُم فَتحاً قَریباً وَ مَغانِمَ کَثیرَه                      « فَعَلِـمَ مـا فـی قُلوبِهِـم فَاَنـزَل السـ
 هایشان بود بازشناخت و بر      آنچه در دل   و). 18/فتح(یَأخُذونَهـا وَ کـانَ اهللا عَزیزاً حَکیماً         

 های فراوان غنیمت) نیز(آنـان آرامش فرو فرستاد و پیروزی نزدیکی به آنها پاداش داد و          
 .»خواهند گرفت و خدا همواره نیرومند سنجیده کار است

در این آیات همۀ عوامل مادی و معنوی امنیّت را از آن خدا دانسته که به شرط ایمان                  
توانند از خوف و حزن و انواع        سازد و تنها کسانی می     ان را بـدان مطمئن می     قلبـی، مؤمـن   

 حقیقی تهدیـدات داخلی و خارجی درونی و بیرونی هراسی به دل راه ندهند که از دوستان         
 )48/ و انعام62/یونس(» اَال اَن اولیاءَ اهللاَ الخَوفٌ عَلَیهِم وَ الهُم یَحزَنُون«. خدا باشند
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 ت معنویدعوت به امنیّ

امنیّـت ظاهری بدون امنیّت درونی، در واقع چیزی جز ناامنی و اضطراب نیست و               
 از سوی . شود ایـن امـری است که در کشورهای قدرتمند امروزی به وضوح مشاهده می             

پذیر است، بلکه چه     های ظاهری امکان   دیگر امنیّت درونی و معنوی نه تنها در اوج ناامنی         
 .گردد ت ایمان قلبی،خود، عاملی برای افزایش امنیّت درونی نیز میها درصور بسا این ناامنی

 

 باد آن دل که با درد تو خواهد مرهمی درطریق عشقبازی امن و آسایش بالست    ریش

 حافظ
 

وَ اهللا  «:فرماید برهمیـن اسـاس خداوند انسان را به امنیّت معنوی دعوت کرده و می             
خداوند به  ) 25/یونس(» ن یَشاء اِلی صِراط مُستَقیم    یَدعـوا اِلـی دارُالسـالمِ وَ یَهـدی مَ         

خواند و هرکه را بخواهد به سوی راه راست هدایت           سوی دار سالمت و امنیّت فرامی     
 اند، فـرماید و از آنجا که مجاهدان راه خدا و بسیجیان واقعی، والیت خدا را پذیرفته                مـی 

لَهُم دارُ «: فرماید آنجا که می. دسـرانجام بـه دارالسّالم امن و امان الهی وارد خواهند ش     
برای آنها نزد خدا دار     ) 127/انعام(» السـالمِ عِـندَ رَبهِـم وَ هُـوَ وَلیهُم بِما کانُوا یَعمَلون            

 و خانه آسایش است و خدا دوستدار آنهاست برای آنکه نیکوکار بودند           ) و امنیّت (سـالمت   
مورد کنند   را کسب می  » نفس مطمئنه  «ترین مدال  و آن دسـته از بسیجیان عاشقی که عالی        

یا ایتُها النَّفسُ المُطمَئنَّه اِرجِعی اِلی رَبک راضیه        «: گیرند که    خطـاب ویژه الهی قرار می     
ای نفس مطمئن باز آی به   ) 27ـ29/فجر(» مَرضـیه فَادخُلـی فی عِبادی وَ ادخُلی جَنَّتی        

در سلک بندگانم شنود است، سـوی خدایت که هم تو از او خشنودی و هم او از تو خ     
»  بِسَالمٍ امِنین  فَادخُلوها«شود   در آی و در بهشـتم وارد شـو، و در پایـان به آنها خطاب می                

بـا کمال ایمنی و احترام به بهشت ابد وارد شوید، و آنجاست که درجوار          ) 46/حجـر (
 .حضرت حق و در بهشت امن الهی، بار خواهند یافت
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 یجامنیّت اسالمی در فرهنگ بس
توان امنیّت را به دو نوع امنیّت در         های موجود نسبت به انسان می      براسـاس دیدگاه  

 .فرهنگ اسالم و امنیّت در فرهنگ غرب تقسیم کرد
فرهنگ . امنیّـت در فرهنگ غرب، براساس دیدگاهی است که نسبت به انسان دارد            

فطرت وح یا   داند و توجهی به ر     حـاکم برغرب انسان را صرفاً دارای زندگی مادی می         
به ویژه  های زیست شناختی     شود که ریشه   ایـن انسان با غرایزی برانگیخته می      . او نـدارد  

  تجربه(غریـزه جنسـی و پرخاشـگری دارد و بـاید تنها در جهت منافع خود حرکت کند       
تر است که از لذت      و انسانی موفّق  ) لیبرالیسم(و از آزادی مطلق برخوردار باشد       ) گرایان

و به تعبیر توماس هابز انسان دارای سرشتی        ) اپیکوریسم (مند باشد   بهره مـادی بیشتری  
 ).132، ص1381رجبی،(اهریمنی و ذاتاً شرور است 

براسـاس ایـن دیدگـاه، امنیّت الزاماً با ایجاد ناامنی برای محرومان و مستضعفان و                
آمریکا، گردد، براین اساس قانونی بودن بردگی سیاهان در   طلب تأمین می   مـبارزان حق  

طلبان به اسم مبارزه با تروریسم، بر هم ریختن امنیّت جهانی برای             مبارزه با تمامی حق   
حفـظ امنیّت صهیونیسم،  حفظ منافع آمریکا و اروپا در خلیج فارس و مناطق مختلف                

برای ایجاد امنیّت، تحت عنوان شورای امنیّت،       ... جهـان، حمله به عراق و افغانستان و       
 هم  وق بشـر، دمکراسـی و آزادی توجیه وگاه با تعابیر زیبای علمی            سـازمان ملـل، حقـ     

 :شود؛ به عنوان نمونه تعریف می
 ، امنیّت انسانی به عنوان دغدغه     1994در بـرنامه توسـعه انسانی سازمان ملل در سال           

جهان شمول، به هم وابسته،     : زندگـی تعبـیر و چهـار ویژگـی برای آن مطرح شده است             
 :تهدیدات امنیّت نیز در هفت دسته     . ازدارندگـی و انسـان محور     ازطـریق ب   فـراهم آمـده   

کینگ،  (اقتصـاد، غذا، بهداشت، محیط زیست، فرد، جامعه و سیاست بیان گردیده است              
 به بُعد مادی امنیّت     رسد اما تنها   ایـن تعـریف گـرچه جالب به نظر می         ). 32، ص 1383

 .توجه و از ابعاد اصلی، انسانی و معنوی غفلت شده است
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اما امنیّت اسالمی براساس دیدگاهی است که انسان را موجودی دو بُعدی مادی و              
 او را با کرامت،   . داند معنوی، دنیوی و اُخروی و دارای ابعاد مختلف جسمی و روحی می           

 .کند عزت، شرافت و به عنوان خلیفه اهللا بر روی زمین معرفی می

نیّت فراگیر در نظر گرفته شده      ای برای ام   در ایـن فرهـنگ، ساختار و گفتمان ویژه        
آید  های اخالقی که عامل زیربنای امنیّت همه جانبه به شمار می           است و تکمیل کرامت   

) 10/حجرات(اخوت و برادری    ) 52/مؤمنون(اصالت امت   . از اهداف این مکتب است    
از عناصر اصلی این    ) 109/بقره(عفو و گذشت    ) 13/حجرات(نفـی هـرگونه تبعـیض       

 .ستنوع امنیّت ا

لِیَقُومَ النّاس  ... اَوفُوا بالعُقُود (در ایـن فرهـنگ امنیّـت اقتصادی با تعابیری همچون            
امنیّت . مورد توجه قرار گرفته است    ...) کَـی الیَکُون دولَه بَینَ االَغنیاء مِنکُم      ... بِالقِسـطِ 

  قصد تجاوز ندارند ـ ،     سیاسـی با موضوعاتی مانند نیکی به همگان ـ حتی مخالفانی که           
ها و تشکیل حکومت دینی براساس قوانین الهی که شرط ضروری ایجاد             حفـظ پیمان  

 .های مختلف است مورد تأکید قرار گرفته است یک امنیّت هماهنگ در حوزه

امنیّـت اجتماعی با تأکید بر صلح و دوستی، اصالت خانواده و صله رحم، هجرت               
ت اسالمی در فرهنگ بسیج     بدیهی است امنیّ  . سازی محیط توصیه شده است     و یا سالم  

های  بـرخالف امنیّـت غربـی تـنها با برهم زدن امنیّت ستمگران و غارتگران و قدرت                
گر حاصل خواهد شد و جهاد و مبارزه در این راستا معنای حقیقی خود را پیدا                 سـلطه 

در این فرهنگ خداوند به عنوان بهترین حافظ و نگهبان در مقابل تهدیدها و              . کند مـی 
) 125/عمران آل( به عنوان نیروهای امدادی برای کمک به مؤمنان و مجاهدان            فرشتگان

 .و ایجاد امنیّت فردی و جمعی در زندگی مادی و معنوی معتقدان عینیّت دارند
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 بسیج فراتر از بمب اتم
یابد اصطالحاً به مرحله     در جهـان کنونـی وقتـی کشوری به سالح اتمی دست می            

توانند آن   های جهانی و استکباری نمی     عنـی دیگر قدرت   ی. بازدارندگـی رسـیده اسـت     
 .کشور را مورد تهدید عملی قرار دهند

 اید چرا تا به حال آمریکا با ایران مستقیماً وارد جنگ نشده است؟             آیا از خود پرسیده   
آیـا سـابقه دشمنی ایران با آمریکا بیشتر است یا عراق با آمریکا؟ آیا سابقه درگیری و                  

سرنگون تر است یا افغانستان با آمریکا؟ و مگر ایران با            ا آمریکا طوالنی  تضـاد ایـران ب    
 کردن رژیم شاه بزرگترین ضرر و شکست نظامی و اقتصادی را به آمریکا وارد نکرد؟ و               

 های های بعد از انقالب پایگاه اصلی مخالفت و برمال کردن سیاست           مگر ایران در طول سال    
 ه و نیست؟ظالمانه و استکباری آمریکا نبود

مگـر دولـتمردان آمـریکا در این مدت بارها و بارها آرزوی خشکاندن ریشه ملت                
کنند  پس چرا کار را یکسره نمی     ... اند؟ ایران یا تغییر و تعویض نظام اسالمی را نداشته        

 دارند؟ و ارتش مجهز و پیشرفته خود را به سوی ایران گسیل نمی
 های یک نوع سالح فوق اتمی با ویژگی      حقیقت این است که انقالب اسالمی دارای        

ها توان و عظمت آن      بسـیار جالـب و منحصر به فرد است که هرچند در داخل، خیلی             
این . ای دارد  انـد، ولـی در محاسـبات دشمنان ملت ایران جایگاه ویژه            را درک نکـرده   

 .سالح چیزی جز همان بسیج و بسیجی نیست
 و سرکوبی دشمنان خارجی است؛ ولی     سـالح اتمـی فقـط قابل استفاده برای مقابله           

بسـیج ایـن ویژگـی جالب و کارآمد را دارد که هم توجه دشمنان خارجی را به خود                   
 ترین تواند به عنوان قوی معطوف کرده است و هم در مقابله با دشمنان و اشرار داخلی می       

 به   عمل نمود و   1378همانطورکه در غائله تیرماه     . دفاعـی نظام اسالمی عمل کند     سـالح   
 ورود بـه صـحنه عمـل بـا اقـتدار تمـام وبدون شلیک حتی یک گلوله بساط                    محـض 

 .اغتشاش گران و فرصت طلبان را برچید
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 امـروز دشمن از بسیج به مراتب بیشتر از بمب اتم وحشت دارد زیرا بسیجی را کسی                
ترین   را ناقابل  های نظام اسالمی جان خود     داند که برای حفظ مرام و عقیده و ارزش         مـی 

 .داند هدیه می
 های پیشرفته به پیروزی ظاهری     دانند به فرض اینکه با سالح      دشمنان نظام اسالمی می   

 ایران  های ها و خیابان   دست یافتند، ولی نهایتاً وقتی خواستند نیروهای خود را در کوچه          
 مسـتقر کنـند، در هر محله و کوی و برزن با مقاومت قهرمانانه بسیجیان مواجه خواهند                

دانند که ایران، عراق و افغانستان نیست اگرچه در این دو کشور هم              ها خوب می  شـد، آن  
به حال به   این قدرت بازدارندگی بسیج و بسیجیان است که تا          . اند  بـاتالق فرو رفته    در

 که امام جهت نیست دشـمنان اسـالم جـرأت تجاوز و حمله مستقیم را نداده است و بی     
  خداست و اگر مسؤولین نظام از بسیج غافل شوند         بسیج لشکر مخلص  «: بـزرگوار فرمودند  

 .در آتش دوزخ الهی گرفتار خواهند شد

 های فرا روی امنیّت اسالمی چالش
عوامـل تهدیـدزا و موانـع فراروی امنیّت اسالمی به دلیل قلمرو گسترده آن بسیار                

 .توان به دو دسته فردی و اجتماعی تقسیم کرد این عوامل را می. زیاد است

  فردیعوامل
 :اند از برخی از این عوامل عبارت

 )313،ص2،ج1365کلینی،(ـ انانیّت و خودپرستی 1
 )26/فتح(ـ تعصّب جاهلی 2
 )403، ص75،ج 1404مجلسی ،(ـ تکاثُر 3
 )406،ص75،ج 1404مجلسی، (ـ تفاخُر 4
  ـ رفاه طلبی5
 در طلبـی و به طور کلی همه رذایل اخالقی و اعتقادی که  پرسـتی و جـاه    ـ مقـام    6

 ).31/حج(رأس همه آنها شرک و دوگانه پرستی است
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 عوامل اجتماعی
 )54،ص1،ج 1365کلینی، ) (تهدیدات سیاسی(ـ فتنه 1

 )391،ص 2همان منبع ،ج) (تهدیدات اعتقادی(ـ شبهه 2

 )372، ص11ق ،ج . ه1365طوسی،) (تهدیدات فرهنگی(ـ ریبه 3

 .کنیم نظر می که از آن صرفشدن بحث خواهد شد،  توضیح عوامل فوق موجب طوالنی

زا و مقابله با     بسـیج بـه عـنوان برترین راهبرد امنیّت فراگیر، تأکید بر عوامل امنیّت             
 عوامـل تهدیدزا را در سابقه درخشان خود ثبت کرده و در آینده نیز باید فراخور شرایط                

ان زمانـی و متناسـب بـا گستره عوامل تهدید این مأموریت کالن را دنبال کند و همگ                 
 .باید این نهاد مقدس را در راستای ایفای هرچه بهتر این نقش یاری رسانند

 نتیجه
بسـیج بـه دلـیل کارکـرد همـه جانبه و گستره وسیع خود به منظور تقویت عوامل                   

زا و مقابله با عوامل تهدید، برترین راهبرد وصول به باالترین حد امنیّت به شمار                امنیّـت 
 از  تر و ابعاد جدیدتری    نیّت  را که امروزه معنای گسترده      توانـد پدیـده ام     آیـد و مـی     مـی 

 .گذشته در زندگی بشر یافته است برای امت اسالمی به ارمغان بیاورد

های اعتقادی استوار است و    اسـاس امنیّـت بـر ایمـان فردی، باورهای قلبی و ارزش            
 .پذیر نیست انبدون آن امک... اقسام امنیّت اعم از فردی یا اجتماعی، ملی یا فراملی و

 گسـتردگی عوامـل مؤثّـر بر امنیّت اعم از داخلی یا خارجی با همه ابعادش، نیاز به یک                  
این سازمان براساس مطالب گفته شده در       . نماید سـازمان گسـترده و فراگـیر را قطعی می         

ها  تواند رهیافت  سازی سازمانی می   مقاله، مجموعه مردمی بسیج است که با ترویج آن و بهینه          
خالصه . کارهـای متنوعـی در راسـتای ایجاد امنیّت برتر، فراروی بشریّت قرار دهد              اهو ر 

های دینی در انحصار مؤمنین واقعی که ایمان         مطلب این که امنیّت حقیقی براساس آموزه      
 ).82/انعام(اند  بهره آالیند قرار داشته، دیگران از آن بی خود را به ظلم و گناه نمی
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  بسیج برترین راهبرد تأمین امنیت فراگیر 

 فهرست منابع
 السالم کریم و روایات معصومین علیهمـ قرآن 1

ترجمه و نشر   ، امنیّت ملی در جهان سوم    ،  )1379(سون .آذر و چونگ این   .ـ ادوارد ای  2
 .پژوهشکده مطالعات راهبردی چاپ اول

نقش بسیج در امنیّت ملی ـ نقش سپاه در دفاع و امنیّت ملی            ، )1375(ـ افشار علیرضا  3
 .چاپ وزارت ارشاد اسالمی، چاپ اول

 .ای رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیه اهللا العظمی سید علی خامنه ـ پایگاه اطالع4

 سیف  ترجمه معصومه ، سپتامبر11مفهوم امنیّت پس از حادثه    ، )1382(داوید  دومینگ، ـ5
 .ای، انتشارات وزارت امور خارجه، چاپ اول افجه 

  ،ها ت ملی  ـ تهدیدات و رهیافتنظری بر امنیّ تأمّلی  ، )1367(فرهاد، درویشی سه تالنی  ـ  6
 .چاپ اول، دانشکده فرماندهی و ستاد سپاه 

 .، دانشگاه تهران116شماره مسلسل ، نامه لغت، )1368(اکبر ـ دهخدا، علی7

 .، اداره فرهنگی ستاد مشترک سپاهاصالحات آمریکایی، )1379(ـ ذوالقدر، محمدباقر8

 ویرایش،  آموزشی و پژوهشی امام خمینی     ، مؤسّسه شناسی انسان، )1381(ـ رجبی، محمود  9
 .قم، سوم، چاپ ششم

 ، ترجمه پژوهشکده مطالعات راهبردی،    چهره متغیّر امنیّت ملی   ، )1379(ماندل، رابرت  ـ  10
 .چاپ دوم

 .، چاپ اولالمللی امنیّت ملی و نظام بین، )1374(دل، جلیل  ـ روشن11

قم، ، ازدیدگاه مقام معظم رهبری    وحدت و امنیّت ملی     ، )1380(فر، سلمان    ـ شایان 12
 .نشر نذیر

، جامعه مدرّسین حوزه      19،ج)عربی(تفسیر المیزان  ، )تا بی(ـ طباطبایی، محمدحسین   13
 .علمیه قم

 .، دارالمکتبه الهالل،  بیروت6، جالبحرین مجمع، )1985(ـ طریحی، فخرالدین 14
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کتب االسالمیه،  ، دارال التّهذیب،  )1365(، ابوجعفـر محمدبـن حسـن      ]شـیخ [طوسـی  ـ  15
 .تهران

 .، دارالکتب االسالمیه، تهراناصول کافی، )1365(ـ کلینی، محمدبن یعقوب 16

مرتضی ترجمه  ، “بازاندیشی در امنیّت انسانی   ”، )1383(موری، گری و کریستوفر  ، کینگ -17
 .755-799صص ،4شماره ، سال هفتم، فصلنامه مطالعات راهبردی، بحرانی

، ترجمه حمیدرضا شیخی، 13، جمیزان الحکمه، )1379(د شهری، محم ـ محمدی ری18
 .دارالحدیث،  قم، چاپ دوم

 .، مؤسسه الوفاء بیروت، لبنانبحاراالنوار، )ـ ق  ه 1404(ـ مجلسی، محمدباقر19

 .چاپ اول، ، نیروی مقاومت بسیجتفکر بسیجی، )1382(ـ مؤسّسه فرهنگی قدر والیت20

، نشرصبا، تهران،   اتژی امنیّت ملی ایاالت متحده    استر،  )1369 (]مترجم[.م، ـ جعفری 21
 .چاپ اول

 .، مؤسسه آل البیت، قممستدرک الوسایل، ) ه ـ ق1408(ـ نوری، حسین21
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