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   فر عادتاحترام س

  چکیده 

مفهوم  ،ابتدا در چیست؟ )ره(پرسش مقاله حاضر این است که مرجع امنیت از دیدگاه امام خمینی     

هایی در ضرورت امنیـت   اما گزاره ؛، امنیت تعریف نشده است)ره(آراي امام در .شود مطرح میامنیت 

مقابله با  براي ،و به تعبیر دیگر استنگر و عمیق  کالن نگاهی نگاه ایشان به مفهوم امنیت،. وجود دارد

، زا هـاي امنیـت   در ادامه، برخی از مؤلفـه  .دهد هرج و مرج و ناامنی، هر نظمی را مورد تأیید قرار نمی

را  )ره(هـاي امـام   دیـدگاه  ،در بحث امنیت سیاسـی . شود می بیان و غیره امنیت سیاسی، فرهنگی مانند

عـواملی   ،در زمینه سیاست داخلـی  .خلی و خارجی مورد توجه قرار دادتوان در دو بعد سیاست دا می

بـه عنـوان    و غیـره، جایگاه والیت فقیه و رهبري، صیانت از اسالمیت نظام، پایگاه مردمی نظـام  مانند 

وجود دارد، ه سیاست خارجی، عواملی عرصدر  .شود می مطرحترین عناصر در برقراري امنیت  اساسی

در بحـث امنیـت   . خیانت و اخـالل در امنیـت نظـام اسـت     ،از آن موارد برگشتن ،)ره(که از نظر امام

استقالل فکري و قطع وابستگی فرهنگی، عدم خودباختگی در مقابل فرهنگ غـرب   )ره(فرهنگی، امام

بـراي  ) ره(بـه نظـر امـام   . داند و فرهنگ و هویت اسالمی را از عوامل ایجاد امنیت فرهنگی جامعه می

و غیـره  شـغل   ،امنیت مسکن استقرار عدالت اجتماعی،مانند  ،عناصر و عواملی تماعی،ایجاد امنیت اج

ه تعـدیل حیـات اقتصـادي    دربـار  )ره(امامهاي روشن  به دیدگاهدر بحث امنیت اقتصادي،  .مؤثر است

شناسـی   گونـه و سپس  شود می بیان مختصرزدا به طور  برخی از عوامل امنیت ،ادامه در .شود میاشاره 

مرجع امنیت،  توان گفت که می ،در مجموع .شود میمطرح ) جامعهو  دولت، رژیم، فرد(امنیت مرجع 

                                                
  علیه السالم(دانشگاه باقرالعلوم  یکارشناسی ارشد علوم سیاسدانشجوي (  

  )ره(مرجع امنیت از دیدگاه امام خمینی
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. شـود  ی ترکیبی و چندگانه دارد و جامعه، رژیم و دولت را شامل مـی صورت ،)ره(در آرا و اندیشه امام

  .اي تعاملی و دیالکتیکی با یکدیگر دارند رابطه ،این مراجع

  

  .)ره(ع امنیت، امام خمینیامنیت، مرج: هاي کلیدي واژه
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  مقدمه

منـدي از   هـاي اجتمـاعی، نیازمنـد بهـره     همواره، توسعه و پیشرفت جامعه و برخورداري از فرصت  

یکی از عناصر اصلی پیشرفت و تأمین و تضمین آزادي در  ،امنیت ،از این رو. حداقلی از امنیت است

هاي دور تا امروزه بوده و  بشري از گذشته زندگیمهم و رایج بسیار  هاي هامنیت از مقول. جامعه است

عمده در گذر زمان، نه تنها اهمیت آن کاهش نیافته، بلکـه هـر    هاي ن تحولشتگذا پشت سربر  عالوه

یکی از دالیل آن، ایـن اسـت کـه انجـام     . تري یافته است ه و ابعاد وسیعدروز بر اهمیت آن افزوده ش

آزادي نیز دسـت   یت،امن نبوددر . ناممکن است ،امنیت نبوددي و جمعی در هاي فر بسیاري از فعالیت

ستیم که مرجـع امنیــت از دیـدگاه امـام     ال هؤبه این سبه دنبال پاسخ  ،پژوهشاین  در .نایافتنی است

و سـپس   )ره(دیـدگاه امـام   ابتدا مفهوم امنیـت از براي رسیدن به پاسخ،  ،چیست؟ بنابراین )ره(خمینی

بررسـی   )ره(مامـا  ادامه، مرجـع امنیـت از نظـر    شود و در منیت از دیدگاه ایشان مطرح میهاي ا مؤلفه

  .شود می

  

  )ره(مفهوم امنیت از دیدگاه امام خمینی

ضـرورت امنیـت    هـایی در اهمیـت و   اما گزاره ؛، امنیت تعریف نشده است)ره(در آراي امام خمینی  

هاي مختلفـی مـورد اشـاره قـرار گرفتـه       ، با واژه)ره(امنیت در مباحث امام خمینی مسئله. وجود دارد

نـام   غیـره تحمیل، زور و خشونت، رعب و ترس، حفظ جان و مال و  نبودتوان از  از جمله می ،است

  .واژه امنیت بود به دنبالصرفاً نباید  ،از این رو. برد

از جمله در یـک   ،ستاید می امنیت را یک نعمت تلقی کرده و در موارد متعددي آن را )ره(امام خمینی

امنیـت مـردم بـه     ،در نظام جمهـوري اسـالمی   که معتقد است ،مقایسه با نظام پهلويعالوه بر  ،مورد
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 پایـان خوبی تأمین شده و دوران ناامنی و هراس مردم و نخبگان از حکومت و نهادهاي منتسب به آن 

  :یافته است

یـک   ترس اینکـه حاال دیگر . آزاد شدند اینهایی که پنجاه و چند سال زیر شکنجه صبرکردند، حاال«   

یک نعمـت  . سرشان ندارند ياینکه یک نظامی بیاید بزند تو ترس. کسی بیاید بیخود بگیردشان ندارند

خوابید، ترس از سازمان  بزرگی که به شما خداوند تعالی عنایت فرموده است که در منزلتان راحت می

). 256، ص6ج ،1379 ،امـام خمینـی  ( »کومت نداریدامنیت ندارید، ترس از ارتش ندارید، ترس از ح

در موارد مشابه دیگري نیز این مقایسه را انجام داده و بر این نکته تأکیـد کـرده کـه دولـت در      ایشان

یـک   هراس و  تـرس عمـومی در   ،خدمت مردم است و از زورگویی و استبداد، که منشأ اصلی ناامنی

دیگر قضـیه سـازمان امنیـت در کـار نیسـت، زجرهـاي       « :رود، خبري نخواهد بود جامعه به شمار می

. ها به ما زور بگویند و به ملـت مـا زور بگوینـد    توانند پاسبان سازمان امنیت در کار نیست، دیگر نمی

تواند دولت به ملت زور بگوید، دولت در حکومت اسالمی در خـدمت ملـت اسـت، بایـد      دیگر نمی

  ).463همان، ص( »گزار ملت باشد خدمت

ابزارهـاي  کـه  در این دیدگاه، امنیت براي مردم و در خدمت مردم است و دولـت موظـف اسـت         

ذهنـی و   ،ت روانـی ناامنی و تهدید را از جامعه بزداید و در تأمین امنیت و تـأمین سـالمت و بهداشـ   

 حکومتاعتماد و اطمینان مردم به  سببتواند  این مسئله می. نماید زیادها تالش  گروه فیزیکی افراد و

بـه   .کنـد اثـر   داخلی و خارجی حکومت را بـی  هايرا افزایش دهد و تهدید و نیز مشروعیت آن شود

که نه تنها امنیت و آسایش نظام ظالمانه شاهنشاهی  شخصیتی بود )ره(توان گفت که امام می طور کلی،

شکسـت و   هـم  بلکه استکبار جهانی و استعمارگران شـرق و غـرب را در   ؛هم ریخت ایران در را در
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کشـیدگان را بـه    به ویژه مستضعفان و ستم ،مدعیان دروغین نظم نوین جهانی را رسوا کرد و جهانیان

  .دعوت نمود )ص(آرامش و امنیت در سایه عزت و اقتدار اسالم ناب محمدي

 توان چنین برداشت کرد که نگاه ایشان بـه مفهـوم   و کالم آن بزرگوار می )ره(با مراجعه به راه امام    

مقابله با هرج و مرج و ناامنی، هر نظمـی   براي ،و به تعبیر دیگر استنگر و عمیق  امنیت، نگاهی کالن

  .کند دهد و به شکل ظاهري بسنده نمی را مورد تأیید قرار نمی

 ماننـد  ،اي دارنـد  هاي امنیت که اهمیت ویژه ه به برخی از مؤلفهباردر ادامه، براي آگاهی بیشتر در این 

  .شود پرداخته می) ره(سی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادي در اندیشه و افکار امام خمینیامنیت سیا

  

  )ره(زا در اندیشه امام خمینی هاي امنیت مؤلفه

امنیـت سیاسـی، فرهنگـی،     مانند ،اي دارند هاي امنیت که اهمیت ویژه برخی از مؤلفه ،در این قسمت 

  .گیرد اقتصادي، مورد بررسی قرار می اجتماعی و

  امنیت سیاسی

توان در دو بعد سیاست داخلی و خارجی مـورد   را می) ره(هاي امام دیدگاه ،در بحث امنیت سیاسی   

  :توجه قرار داد

ترین عناصر در برقراري امنیت نظام جمهوري  عوامل زیر به عنوان اساسی ،در زمینه سیاست داخلی   

  :استاسالمی قابل بحث 

  ؛جایگاه والیت فقیه و رهبري -

  ؛صیانت از اسالمیت نظام -

  ؛پایگاه مردمی نظام -



  
  
  
  

۵ 
 

  ؛رعایت اصل استقالل -

  .)5 ، ص1385ساالر، ( )گرایی قانون( التزام به قانون -

، در مـورد  )ره(هاي امام خمینـی  محورها و شناخت دیدگاهاین هر یک از  مشروحپرداختن به بحث   

اي داشـته   اشاره مختصر،طور ه که ناچاریم ببل پذیر نیست؛ امکاندر این مجموعه  ،تک تک این موارد

  .باشیم

  ه و رهبريیت فقیگاه والیجا .1

هاي  ها و نوشته ها، سخنرانی درباره نقش و جایگاه والیت فقیه با توجه به پیام) ره(دیدگاه امام خمینی 

ـ  مـی درباره اهمیـت ایـن اصـل اساسـی      ،مونهبراي ن. کس پوشیده نیست  متعدد ایشان بر هیچ : دفرمای

، 6ج، 1379امـام خمینـی،   ( »بهترین اصل در اصول قـانون اساسـی، ایـن اصـل والیـت فقیـه اسـت       «

  .)465ص

اي است که خداي تبارك و تعالی داده  ن یک هدیهاناوالیت فقیه براي مسلم« :فرماید می همچنین   

  .)407، ص10، جهمان( »والیت فقیه براي شما یک هدیه الهی است... است

من بـه همـه ملـت، بـه همـه      « :فرماید منیتی این اصل مهم را مورد توجه قرار داده و میشأن ا ایشان  

امر دولت اسالمی با نظارت فقیه و والیت فقیه باشد، آسیبی بـر  اگر دهم که  قواي انتظامی اطمینان می

  .)119، ص1373 ،همو( »این مملکت وارد نخواهد شد

نگهدارنده نظم و  م و برپایعنی حاکمی که قی ،»ولی امر«وجود  ،امروز و همیشه« :فرماید می همچنین  

هـا و تعـدي بـه حقـوق      ستمگري ها،که مانع تجاوز وجود حاکمی. ضرورت دارد ،قانون اسالم باشد

احکـام و نظامـات    ،عقاید ،امانتدار و پاسدار خلق خدا باشد؛ هادي مردم به تعالیم ،دیگران باشد؛ امین
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گذارنـد   کـه دشـمنان و ملحـدان در دیـن و در قـوانین و نظامـات مـی       هـایی   اسالم باشد و از بدعت

  .)40ص ،1381 ،همو( »جلوگیري کند

  ت نظامیانت از اسالمیص .2

 ،شـود کـه در اندیشـه ایشـان     استفاده می) ره(با مطالعه در سیره عملی و نظري حضرت امام خمینی   

چه پـیش از برقـراري جمهـوري    این، بنابر ؛یکی از ارکان اساسی مشروعیت نظام، اسالمی بودن است

از  حفاظتموضوع امنیتی تلقی کرده و  منزلهرا به  همیشه اسالمی بودن نظام ،اسالمی و چه پس از آن

اینکه به توفیق و تأیید خداوند، جمهوري اسـالمی بـا   « :اند نظام را واجب و الزم دانسته بودن اسالمی

اسالم و احکام  ،در این حکومت اسالمی مطرح استریزي شده و آنچه  دست تواناي ملت متعهد پایه

ابعـاد و حفـظ و    همـۀ مترقی آن است، بر ملت عظیم الشأن ایران است که در تحقق محتـواي آن بـه   

  .)8ص ،1378، همو( »است ها حراست آن بکوشند که حفظ اسالم در رأس تمام واجب

 فظ مکتبی بودن و اسالمی بودن نظام، هرهاي امام بر ح بر اساس آن همه تأکید و توصیه ،از این رو    

گونه تالش و حرکتی براي طرح و حاکم ساختن الگوي غیر اسالمی، از آنجا که بـا جـوهره ارزشـی    

اصـل   بر اساسشود و  نظام جمهوري اسالمی تعارض دارد، به عنوان حرکت ضد امنیتی محسوب می

  .مقابله با آن ضروري استآید و  در حکم تهدید به حساب می ،اول و دوم قانون اساسی

  گاه مردمی نظامییپا .3

انـد   در مشروعیت حکومت، همواره به دو رکن اسالمیت و جمهوریت اشاره کرده) ره(حضرت امام  

حکومتی مشروعیت دارد که مبتنی بر  ایشان،از دیدگاه . دانند و تخلف از آن را به هیچ وجه جایز نمی

حکومـت  « :فرمایـد  ایشـان در ایـن بـاره مـی    . رأي مـردم باشـد   قوانین و احکام اسالم و نیز متکی به

 »ها و لکن قانونش قانون اسالم اسـت  مثل سایر جمهوري ،جمهوري اسالمی هم یک جمهوري است
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، اگر حکومت و حاکمـان، رضـایت و   )ره(از نظر حضرت امام بنابراین، ؛)347، ص5ج ،1379 ،همو(

ست کـه ایشـان   علت اهمین  به. شود از آنان راضی می پذیرش مردمی داشته باشند، خداوند متعال هم

  .)460ص ،4همان، ج( اند حکومت اسالمی را حکومتی موافق مردم و موافق حکم خدا معرفی کرده

داره امور ، اراده مردم در ا)ره(اسالم سیاسی مورد نظر امامنیز نص صریح قانون اساسی و  اساس بر   

ن تکیه حکومت بر اراده و رأي مردم، مشروعیت حکومت مورد دخالت داشته باشد و بدو جامعه باید

حق دانسـته و مسـئوالن را نسـبت بـه اداي      دارايهمواره مردم را ایشان  ،از این رو. تأمل خواهد بود

  .اند حقوق مردم سفارش نموده

  :شود به طور خالصه اشاره می زیربه موارد  بارهدر این ) ره(براي روشن شدن دیدگاه امام

   ن سرنوشتییمردم و حق تع .الف

از حقوق اولیه هر ملتی است که باید سرنوشت و تعیین شکل «: فرماید در این باره می) ره(امام خمینی

  .)503، ص3، جهمان( »و نوع حکومت خود را در دست داشته باشد

که اش این است  حق اولی ،کسی، هر جمعیتی، هر اجتماعی هر« :کنند که همچنین ایشان تأکید می 

، 4همان، ج( »مملکت خودش است هايکه راجع به مقدر یک چیزي را ،خودش انتخاب بکند

  .)492ص

  مردم و آزادي اراده و انتخاب  .ب

زیرا که  ؛دقیقاً حکومتی مطابق با این اصل عقلی و شرعی است حکومت اسالمی ،)ره(به اعتقاد امام   

رأي « و مبتنـی بـر  » بـراي مـردم  « ،»ردمتابع مـ «حکومتی است که  حکومت اسالمی و حکومت عدل،

  .)548، ص5همان، ج( است» مردم
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این انتخاب باید آزادانـه   معتقدند کهمتعددي دارند و  هاي در مورد انتخاب آزاد مردم نیز بیانایشان    

مردم در انتخابات آزادند و احتیاج به قیم ندارند و هـیچ فـرد و یـا     ،ام همان طور که بارها گفته« :باشد

جامعه اسالمی ایـران کـه بـا درایـت و     . حق تحمیل فرد یا افرادي را به مردم ندارند ،اي روه و دستهگ

اند و به  هاي واالي آن و حاکمیت قوانین خدا را پذیرفته رشد سیاسی خود، جمهوري اسالمی و ارزش

 »لح را دارنـد قدرت تشخیص و انتخاب کاندیداي اصـ  حتماًاند،  این بیعت و پیمان بزرگ وفادار مانده

  .)10، ص21همان، ج(

  اسی و اجتماعییمردم و لزوم مشارکت آنان در امور س .ج

، مردم به عنوان شریک بزرگ حکومت، نقش کلیدي و محوري در ارکان )ره(اندیشه سیاسی امام در  

چـی   هـر . نستیم کاري بکنـیم توا ما نمی ،بدون اینکه این ملت همراهی کند« :نظام و اداره کشور دارند

دولت عامل اینهاست، قوه قضائیه عامل اینهاست،  ؛اینهاست براي ،چی هست اینهاست و هر داریم از

  .)55، ص20همان، ج( »قوه اجراییه عامل اینهاست، قوه مقننه عامل اینهاست

کارگر و کارمند، همه و همه مسئول سرنوشت  ،کشاورز ،از مراجع و علماي بزرگ تا طبقه بازاري... «

بسا کـه در بعضـی مقـاطع    هاي آتیه و چه  چه در نسل حاضر و چه در نسل باشند، اسالم میکشور و 

  .)422ص ،21، جهمان( »گناهی باشد که در رأس گناهان کبیره است ،مسامحه عدم حضور و

شود  می تلقیعدم مشارکت در امور سیاسی جامعه، گاه از گناهان بزرگ نابخشودنی  ،ایشان گاهاز دید

سـلطه بیگانگـان را بـر    ایـن،   بـر عـالوه  . جهان آخرت خواهد بـود  ذه در این دنیا و درو باعث مؤاخ

  .)همان( خواهد داشت به دنبالفرهنگ کشور و جامعه  و ها، امکانات ثروت

  ت اصل استقاللیرعا .4
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 حفاظـت و پاسـداري از   .دارد سالمی و ملـی نظامی با هویت مستقل ا ،نظام جمهوري اسالمی ایران  

بـه عنـوان بخشـی از رسـالت      ،دست آمده استه و میثاق ملی که با پرداخت بهاي سنگین باستقالل 

در اصل نهم قـانون اساسـی، صـیانت از اسـتقالل و تمامیـت       ،بر این اساس. شود امنیتی محسوب می

گونه فعـالیتی کـه بـه نـوعی اسـتقالل و       وظیفه مهم و اصلی حکومت تلقی شده و هر منزلهارضی به 

امـام بزرگوارمـان   . ا تهدید نماید، غیر مشروع و اخالل به امنیت کشور خوانده شده استمیثاق ملی ر

 :فرماید همواره مردم را به پاسداري از این نعمت بزرگ توصیه نموده و در یکی از سخنان خویش می

مـردم بایـد    .کنم که به خدا متکی باشید و براي همیشه زیر بار شرق و غـرب نرویـد   باز سفارش می«

گرایی یا تحمل سختی و استقالل و این مسئله ممکـن اسـت    صمیم خود را بگیرند، یا رفاه و مصرفت

انتخـاب   کرامت اسـت،  شرافت و ؛ولی مردم یقیناً دومین راه را که استقالل ؛چند سالی طول بکشدکه 

   .)71همان، ص( »خواهند کرد

کنـد، کـار مقـداري مشـکل و سـخت       اگر کشوري بخواهد امنیت را توأم با استقالل کامل تـأمین «   

هاي مقدس بوده و مایل است هویت مسـتقل   ارزش ها و کشوري که داراي آرمان به ویژه. خواهد بود

 خواهد در بعـد سیاسـی داراي اسـتقالل کامـل     براي کشوري که می .اسالمی و ملی خود را حفظ کند

ن را بگیرد و در بخـش اقتصـادي   هاي نابجاي دیگرا جلوي دخالت گیرنده باشد و بوده و خود تصمیم

بـار  هـم  به جاي منافع مشترك به دنبال منافع خود باشد، تأمین امنیت دشوارتر خواهد بود و جامعـه  

داراي دشمنان فراوانی در سطح جهـان و منطقـه    چنین کشوري .تري را بر دوش خواهد کشید سنگین

  .)177، ص1376روحانی، ( »خواهد بود

اعم از وابستگی  ،ها گونه وابستگی و دخالت اجانب در مقدرات ملت هر) ره(اندیشه سیاسی امام در  

گرایی، خودباختگی و احسـاس حقـارت در    طلبی و مصرف سیاسی، فرهنگی، اقتصادي و نظامی، رفاه
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باشـد و از دیـدگاه    موانع استقالل و خودکفایی می به عنوان عوامل ناامنی و ،برابر فرهنگ بیگانه غربی

  .است کوممح )ره(امام

  التزام به قانون .5

اگـر  . گریزي اسـت  گرایی و پرهیز از قانون یکی دیگر از عوامل ایجاد نظم و امنیت در جامعه، قانون  

، )ره(امـام . آن صورت، هیچ موجودي امنیت ندارد در ؛شود مرج می جامعه دچار هرج و ،قانون نباشد

همـه در  «، الهی دانسته و به اعتقاد ایشـان  حکومت جمهوري اسالمی را حکومتی مبتنی بر قانون عدل

هیچ حاکمی حق ندارد بـرخالف مقـررات و قـانون شـرع      برند و سایه قانون با امنیت کامل به سر می

  .)62، ص1381 امام خمینی،( »مطهر قدمی بردارد

و همه مردم و مسئوالن را به رعایت قانون اساسی و ضوابط اسـالمی فراخوانـده   ) ره(همچنین امام   

همه باید مقید به این باشید که قـانون را بپذیریـد و لـو بـرخالف رأي شـما باشـد، بایـد        «: فرماید می

من هم ممکن است با بسیاري از چیزها، من که یک طلبـه   . ...بپذیرید براي اینکه میزان اکثریت است

  .)377ص، 14ج، 1379 ،همو( »ما هم می پذیریم...هستم، مخالف باشم، لکن وقتی قانون شد، 

تـوان بـه صـورت محورهـاي زیـر       را مـی ) ره(خمینـی هاي امام  دیدگاه ،در زمینه سیاست خارجی   

  :کرد بندي دسته

  ؛اصل احترام متقابل و عدم دخالت در امور داخلی یکدیگر. 1

  ؛آمیز مسالمت مدارا و پسندیده،روابط . 2

  ؛اصل آزادي، استقالل و منافع ملی. 3

  ؛يرپذی گري و سلطه نفی سلطه. 4

  ؛پذیري نفی ظلم و ظلم. 5
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  ؛نه غربی ،اصل نه شرقی. 6

  ؛دفاع از کیان اسالم و مسلمانان. 7

  .)1385ساالر، ( دفاع از مستضعفان و مظلومان. 8

المللی نیز بر نفی وابستگی سیاسـی و سیاسـت    در مورد سیاست خارجی و روابط بین) ره(امام راحل 

هـا و   سـخنرانی  ،هـا  و مسـلمانان تأکیـد دارنـد و در پیـام     نه شرقی، نه غربی و حفـظ مصـالح اسـالم   

از  برگشـت کردند و تخلف و  تکیه می ،گانه که یادآور شدیم روي محورهاي ده ،خویش هاي فرمایش

  .دانستند این سیاست را خیانت و اخالل در امنیت و استقالل نظام می

گونه ارسال نمودند، این  11/7/67گانه که در تاریخ  ایشان در پاسخ به نامه رؤساي قواي سه  

 ري اسالمی ایران برن پوشیده نیست که دوام و قوام جمهوبر هیچ یک از مردم و مسئوال«: رمودندف

 اننااز این سیاست، خیانت به اسالم و مسلم برگشتشرقی و نه غربی استوار است و  پایه سیاست نه

 ،خمینی امام( »قهرمان ایران خواهد بود اعتبار و استقالل کشور و ملت ،عزت رفتن از بینو باعث 

  .)155، ص21ج ،1379

  امنیت فرهنگی   

اي نقـش اساسـی و    جامعـه اینکه فرهنگ در موجودیـت و حیـات هـر     ، با تأکید بر)ره(امام خمینی  

آید، از جمله دستاوردهاي انقـالب   به شمار می ها اصالح فرهنگ در رأس همه اصالح و محوري دارد

  .دانستند راري فرهنگ استقاللی در جامعه توسط دانشگاه مستقل و حوزه میاسالمی را برق

قطع وابستگی فرهنگی و جایگزین کـردن   ،استقالل فکري اساسبرقراري نظم و امنیت فرهنگی بر    

  .از وظایف دولت اسالمی است ،ایرانی -فرهنگ مستقل اسالمی
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شد و تعالی فرهنگ جامعه فـراهم نمایـد و   و بسترهاي الزم را براي ر همقدمکه دولت موظف است   

ابزار و امکانات مورد نیاز مردم را از تحصیالت ابتدایی گرفته تا آموزش عالی  ،قانون اساسی اساسبر 

  .کند بر این مطلب تصریح مینیز  قانون اساسی،بند سوم از اصل سوم  .آماده کند

فرهنگی و عدم قبول وابستگی تأکید شده ، بر ضرورت استقالل فکري و )ره(در اندیشه سیاسی امام  

شک باالترین و واالترین عنصري که در موجودیت هر جامعه دخالت اساسی دارد، فرهنگ  بی«: است

دهد و با  هویت و موجودیت آن جامعه را  تشکیل می ،آن جامعه  است، اساساً فرهنگ هر جامعه

قدرتمند و قوي  ،، صنعتی و نظامیچند جامعه در بعدهاي اقتصادي، سیاسی انحراف فرهنگ، هر

    .)160، ص15، جهمان( »پوك و میان تهی است ،باشد، ولی پوچ

ناچـار  بـه  اي وابسته و مرتزق از فرهنگ مخالف باشد،  اگر فرهنگ جامعه« :فرماید میایشان  همچنین

د و شـو  کنـد و بـاالخره در آن مسـتهلک مـی     دیگر ابعاد آن جامعه به جانب مخالف گرایش پیـدا مـی  

اي از اسـتقالل   اسـتقالل و موجودیـت هـر جامعـه     .دهد موجودیت خود را در تمام ابعاد از دست می

ابعـاد   اندیشی است که گمان شود با وابستگی فرهنگـی، اسـتقالل در   ساده. گیرد فرهنگ آن نشأت می

        .)همان( »پذیر است دیگر یا یکی از آنها امکان

وان استفاده کـرد کـه راه   ت می ،در مقوله فرهنگ و امنیت )ره(هاي امام و پیام ها از مجموعه فرمایش    

پایان دادن به فرهنگ بیگانـه و بازگشـت بـه اصـالت خـویش و هویـت        ،استقالل فرهنگی رسیدن به

مقابل فرهنگ غرب و بیگانه شدن از خویش باعث تزلـزل فرهنگـی و    خودباختگی در. اسالمی است

  .ازددنا بات فرهنگی جامعه را به خطر میاخالقی خواهد شد و امنیت و ث

 ،دانش، بـر تربیـت   ، براي اصالح فرهنگ جامعه  و حفظ و حراست از حریم علم و)ره(حضرت امام

باید « :داند تزکیه و تهذیب نفس تأکید دارد و پیشرفت حقیقی را در سایه تخصص و تعهد اسالمی می
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 آنهایی کـه خودشـان وابسـته    ه این ملت عالقه دارند،آنهایی که ب آنهایی که به این کشور عالقه دارند،

ها نیستند، آنها همت کنند به اینکه دانشگاه را یک مرکزي درست کنند  گزار ابرقدرت نیستند و خدمت

نـه اینکـه متخصـص     ،ها در خدمت خود کشور باشـد  که مرکز علم و تهذیب باشد، که همه تخصص

بکشد، متخصص بشود و با آن تخصصش به کشـور مـا    ش ما را به دامن آمریکاصبشود و با آن تخص

  .)211-209، ص13همان، ج( »ضربه وارد کند

پرورش  هاي بی آموزش پرورش، ن بیاغالباً از این متفکر ،شود وارد می هایی که بر مملکت، صدمه«   

  .)184، صهمان( »ندارند يلکن تقو ،کنند شود، علم را تحصیل می واقع می

  امنیت اجتماعی   

که در اینجا به بررسی برخی الزم است عناصر و عوامل مختلفی  ،راي استقرار نظم و امنیت اجتماعیب

   .پردازیم می) ره(خمینیاز آنها در افکار و اندیشه امام 

  استقرار عدالت اجتماعی .1

یکی از اهداف مهم حکومت پیامبران الهی و امامان معصوم است و  ،برقرار کردن عدالت در جامعه

  .آید هاي اساسی امنیت به شمار می ی از پایهیک

دانند و  ها می را بهترین وسیله جلب اعتماد مردم و موفقیت دولتعدالت اجتماعی  )ره(امام خمینی

ها به طور کلی این است که مردمان بر اساس روابط اجتماعی عادالنه نظم و  هدف بعثت« :فرمایند می

پذیر است، خواه نبی موفق به تشکیل  ت و اجراي احکام امکانو این با تشکیل حکوم نندترتیب پیدا ک

و خواه پیروانش پس از وي توفیق تشکیل حکومت و برقراري ) ص(مانند رسول اکرم ،حکومت شود

حکومت اسالمی را  ،و در جاي دیگر )60-59، ص1381، همو( »نظام عادالنه اجتماعی را پیدا کنند

فکر رفاه  نرایدر جمهوري اسالمی براي فق... « :فرمایند می کنند و حکومت عدل و عدالت معرفی می
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 »افکند عدالت الهی بر تمام ملت سایه می... رسند خواهد شد؛ مستمندان به حقوق خودشان می

  .)همان(

ها را براي فرد عادل و براي جامعه  ا و خوبیهتمام خیر ،برقراري قسط و عدل) ره(امام خمینی نظراز 

: داشتافرادش طمأنینه و اطمینان خواهند  ،بنابراین دارد؛امنیت  ،اي چنین جامعه. ردآو عادل به بار می

شان را،  شود که اهل عرفان، عرفانشان را عرضه کنند، اهل فلسفه، فلسفه در یک محیط آشفته نمی ...«

یک حکومت عدل الهی شد و عدالت را جاري کرد و  ،لکن وقتی حکومت ؛شان را اهل فقه، فقه

در این محیط  .شود ها به مقاصد خودشان برسند، یک محیط آرام پیدا می طلب ت که فرصتنگذاش

  .)525، ص6ج، 1379، همو( »شود همه چیز پیدا می ،آرام

  شغل امنیت مسکن و .2

بلکـه   ؛شـود  مال و ناموس مردم خالصه نمـی  ،، امنیت تنها در مورد جان)ره(از دیدگاه اسالم و امام   

  .شود هاي اجتماعی نیز می مسکن و سایر امنیت ،شامل تأمین شغل

شـغل   و حیثیت، جان، مـال، حقـوق، مسـکن   « :در قانون اساسی جمهوري اسالمی تصریح شده است

  .)22قانون اساسی، اصل( »در مواردي که قانون تجویز کند از تعرض مصون است، مگر ،اشخاص

حتی نگاه کردن به  ،داند ممنوع نموده و تعرض می اسالم ورود بدون اجازه به مسکن دیگران را  

داند، تا آنجا که اگر شخص متعرض، به  ونت پوشیده شده مردم را جایز نمیداخل خانه و محل سک

  .)140، ص17ج، 1379، امام خمینی( .هنگام دفاع صاحب خانه به قتل برسد، خونش مهدور است

امنیـت شـغلی و عـدم    دربـارة  مسـئوالن نظـام   اي خطاب بـه   در فرمان هشت ماده) ره(حضرت امام  

یم کـه در داخـل   یعنی تفتـیش نمـای   ؛ما نباید ظلم کنیم« :فرماید دخالت در زندگی خصوصی افراد می

در حکومـت  . درسـت کنـد   گذرد، کسی هم حق ندارد عشرتکده و یا قمارخانه میهاي مردم چه  خانه
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یم احکام خدا جاري شود، آن طرفش هست، این خواه ما می. شود اسالمی با این گونه امور مبارزه می

آن طرف که نباید با مردم بدرفتاري کرد، نباید داخل منازل مردم ریخت، مردم باید . طرفش هم هست

دولت اسالمی . شان، کسب و تجارتشان اطمینان داشته باشند هایشان مطمئن باشند، در زندگی در خانه

دولـت حـق   . هایشان در کسب و کارشـان  در سرمایه ؛یدمطمئن نما موظف است مردم را در همه چیز

از آن طرف هم اگر کسـانی کـه   . تأدیب خواهد شد ،ندارد به آنها تعدي نماید و اگر کسی تعدي کرد

، 17، جهمـان ( »بخواهند تجاهر به فسق نمایند، آنها هـم تأدیـب خواهنـد شـد     ،مخالف اسالم هستند

  .)162-161ص

  اجتماعی هاي مبارزه با مفاسد و انحراف .3

جـدي بـا فسـاد و انـواع      مبـارزه و برخـورد   هاي تأمین نظـم و امنیـت اجتمـاعی،    یکی دیگر از راه  

آن دسته از افرادي که انحراف اخالقی دارند و جامعه ) ره(امام .اخالقی و اجتماعی است هاي انحراف

فاسـد  را که جامعـه   آن: دندبه عنوان غده سرطانی معرفی کرده و معتق ،کشانند را به فساد و تباهی می

، و دست از فسادش برنخواهد داشت، او را باید از جامعه جدا کرد؛ او یک غده سرطانی است کند می

  .)82، صامام خمینی( کند که جامعه را فاسد می

  امنیت اقتصادي  

ومی و درآمـدهاي عمـ   راهاز که امنیت و رفاه اجتماعی وظیفه دارد  ،دولت اسالمی براي استقرار ثبات

از کار افتاده و محرومان جامعه را تأمین نماید و  ،پرداخت حق بیمه بازنشستگی، زندگی افراد کهنسال

تعـدیل حیـات    دربـارة ) ره(امـام . برطـرف کنـد  هاي اشـتغال   ل بزرگ بیکاري را با اجراي طرحشکم

  :شود ها اشاره میرعایت اختصار به برخی از آن برايهاي سازنده و روشنی دارند که  اقتصادي، دیدگاه

  اسالم عامل تعدیل ثروت .1
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را چ ،آمده است گستر که اسالم براي برقراري حکومتی عدل کند تأکید میدر این باره ) ره(امام خمینی

آوري مالیات از همه  المال و شیوه جمع بیت ،مالیات ماننددر این آیین، قوانین مربوط به امور مالی،  که

  .)20، ص1374امام خمینی، ( اي تدوین و تنظیم شده است ه طرز عادالنهجامعه، ب هاي هاقشار و طبق

منـافع شخصـی را    ياسالم است که جلو« :فرماید ایشان با بیان اسالم به عنوان عامل تعدیل ثروت می

ور کـه  طـ ند، یک زندگی آن ها زندگی اشرافی بکن گذارد این گردن کلفت گیرد، اسالم است که نمی می

  .)470، ص8ج، 1379، همو(  »کند بکنند، اسالم تعدیل میخواهد  دلشان می

  خودکفایی در بخش کشاورزي .2

قطـع وابسـتگی سیاسـی     سبباساس استقالل است و  ،خودکفایی در کشاورزي) ره(بنا به اعتقاد امام

ترین خللی بـر ضـرورت رسـیدن بـه امـر       توجه به بازسازي مراکز صنعتی نباید کوچک« :خواهد شد

ن بیشـتر از  بلکه اولویت و تقدم این امر باید محفوظ بماند و مسئوال ؛اورزي وارد آوردخودکفایی کش

ایجاد سدها و تشـویق   ،ها مهار آب ،گذشته خود را مکلف به اجراي آن سازند و در امر احیاي اراضی

کـه   هاي بیکران الهی در طبیعت تـالش نماینـد   چه بیشتر از نعمت داران و استفاده هر کشاورزان و دام

همان، ( »است هاي دیگر اي براي استقالل و خودکفایی در زمینه کشاورزي مقدمه مطمئناً خودکفایی در

  .)158، ص21ج

  فقرزدایی .3

بوده و در ایـن  ) ره(زدایی براي تحقق عدالت اجتماعی همواره مورد تأکید امام راحل فقر و محرومیت

دستی  ن کشور ماست که روزي فقر و تهیمسئوالدولت و  ،ملتهمه آرمان و آرزوي «: فرماید باره می

صبور و غیرتمند کشور از رفـاه در زنـدگی مـادي و معنـوي      ،در جامعه ما رخت بربندد و مردم عزیز

پشت کردن بـه   ،ن کشور ماخدا نیاورد آن روزي را که سیاست ما و سیاست مسئوال. برخوردار باشند
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 توجهدارها گردد و اغنیا و ثروتمندان از اعتبار و  مایهآوردن به حمایت از سر ين و روادفاع از محروم

  .)341، ص20، جهمان( »بیشتري برخوردار بشوند

بار قشر عظیمی از مستضعفان جامعه براي سامان بخشیدن به وضـع   با اشاره به زندگی رقت) ره(امام  

یـد مسـکن داشـته    این از حداقل حقوق هر فرد است که با...« :فرماید مسکن و مشکل زمین چنین می

. مشکل زمین باید حل شود و همه بندگان محروم خدا باید از این موهبت الهـی اسـتفاده کننـد   . باشد

  .)519، ص6همان، ج( »...همه محرومان باید خانه داشته باشند

  :کند با مطالعه و بررسی اندیشه امام در بعد اقتصادي، دو نکته اساسی توجه ما را به خود جلب می  

  .شود ب شکوفایی مغزها میسبحاصره اقتصادي م .الف

  .کند ملت ایران عزت خود را با رفاه وابسته به اجانب عوض نمی .ب

وقتی که محاصره اقتصادي « :آوریم براي روشن شدن مطلب، عین سخنان آن حضرت را در اینجا می  

ن ما مشغول او متخصصکند که ما باید خودکفا باشیم  افکار همه مردم توجه به این پیدا می ،بشود

از اندازند و ایران را  اندازند و قدرت خودشان را به راه می شوند و افکار خودشان را به راه می می

یک مدتی ما در این فشارها باشیم، ایران  دهم که اگر تا من به شما اطمینان می. کنند می نیاز بی خارج

 »کند افتد و ایران را خودکفا می بیشتر به کار می کند و مغزهاي متفکر مکتبی ایران بیشتر ثبات پیدا می

  .)104، ص16همان، ج(

من « :فرماید داند و می ها می عزت و سعادت را در سایه ایستادگی و تحمل سختی) ره(همچنین امام   

 ،مطمئنم که ملت عزیز ایران یک لحظه استقالل و عزت خود را با هزار سال زندگی در نـاز و نعمـت  

  .)200، ص21همان، ج( »کند نمیبه اجانب و بیگانگان معاوضه سته ولی واب
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  )ره(زدا از دیدگاه امام خمینی هاي امنیت مؤلفه

زدا را  هـاي امنیـت   زا در گفتارها و مواضعشان، مؤلفه ، عالوه بر توجه به عوامل امنیت)ره(امام خمینی 

  .شود می بیانار و اند که برخی از آنها به طور فهرست نیز مورد اشاره قرار داده

  :ازاست  زدا در بعد امنیت سیاسی عبارت ها و عوامل امنیت مؤلفه

  وابستگی به بیگانگان؛ -

  محروم جامعه؛ هاي هگیري از طبق فاصله -

  هاي سیاسی؛ تفرقه و تعارض بین اقشار اجتماعی و گروه -

  ثباتی سیاسی؛ گریزي و بی قانون -

  ).1384کریمی مله، ( ها س از ابرقدرتتر -

  :از است اجتماعی عبارت - زدا در بعد امنیت فرهنگی ها و عوامل امنیت مؤلفه

  ضعف انسجام ملی؛  -

  ضعف هویت دینی و ملی؛ -

  فرهنگی نهادها؛ -وابستگی فکري -

  ضعف تبلیغاتی؛ -

 میدي مردم؛اااعتمادي و ن بی -

 .)همان( )ن و روشنفکراناروحانی( هاي مرجع ناکارآمدي و بدکاري گروه -

  :ازاست  عبارت) ره(نظر امام خمینی اززدا در بعد اقتصادي  ها و عوامل امنیت مؤلفه

  وابستگی اقتصادي؛ -

  کاري نیروهاي مولد؛ کاري و کم بی -
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  رویه کاالهاي خارجی؛ زدگی و واردات بی مصرف -

  تژیک کشور؛ااندازي بیگانگان بر ذخایر و منابع استر ورزي و دست طمع -

  ).همان( مردم زندگیاقتصاد و  توجهی به بی -

  

  مرجع امنیت

 هـاي  تـرین اهـداف اجتمـاع    ترین نیاز آدمـی و از حیـاتی   قدیمی ،جویانه نیاز به امنیت و رفتار امنیت  

ملت و نظام جهانی بوده است؛ امـا   -انسانی در اشکال مختلف خانوادگی، قبیلگی، امپراطوري، دولت

بـاز   .م1950نی ندارد و حداکثر به آغاز جنگ سرد در دهه قدمت چندا ،کاوش نظري ابعاد مختلف آن

  .گردد می

 هایی پرسش یکی از. ه استکردهاي بسیاري را به اذهان متبادر  پرسش ،هایش این مفهوم با پیچیدگی  

مفهـوم   شـود،  شـدن مطلـب مـی    روشـن زدایی و  ابهام باعثکه ذاتی مفهوم امنیت بوده و پاسخ به آن 

امنیـت چـه   «شـود،   یرا اولین سؤالی که به محض شنیدن واژه امنیت تصور میز ؛است» مرجع امنیت«

  .است» کسی؟ یا امنیت کدام واحد؟

در » مرجع امنیت«یابی براي این پرسش است که  این قسمت از پژوهش، نگارنده درصدد پاسخ در  

  چیست؟) ره(اندیشه امام خمینی

  

  شناسی مرجع امنیت گونه   

توان مراجع  زیر  مرجع امنیت، می دربارةپژوهان  اجماع و اتفاق نظر بین امنیت ودنباذعان به  با وجود 

  :را براي امنیت برشمرد
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امنیتـی را   هايتهدید سه دسته ازتأکید بر مرجعیت دولت در امنیت،  عالوه بر ،باري بوزان :دولت .1

یی کـه متوجـه وجـود    ؛ تهدیـدها اسـت ) ناسیونالیسـم ( تهدیدهایی که متوجه ایده دولت: شمارد برمی

را ) سیسـتم سیاسـی  (؛ تهدیدهایی که سـازمان دولـت   است) جمعیت و منابع(فیزیکی و مادي دولت 

  .)45، ص1381 افتخاري،(است دولت بودن محور  نشانگربندي باال  تقسیم. دهند هدف قرار می

از متفکران، رژیم  روهگدر ادبیات این  .داند میرژیم حاکم را به عنوان مرجع امنیت  ،نیکوبال: رژیم .2

صـیانت از  «و نـه  » صـیانت از حکومـت  « ،شود که هدف از آن اي تعریف و تحدید می امنیتی به گونه

  .)46همان، ص( است» شهروندان

. کننـد  را به عنوان مرجع امنیت معرفی مـی » فرد«شود که  میاندیشمندانی سومین گروه، شامل : فرد .3

کـن  . است» فرد« توان فهرست کرد که محور آنها را می هاتهدید این دیدگاه، طیف متنوعی از براساس

منظـور  (یعنـی آزاد گشـتن مـردم     ،اش رهایی از سلطه به معناي واقعی« :گوید می بارهدر همین  ،بوث

اي که ایشان را از انجام هر آنچه که مایل به اجـراي آن   از فشارهاي فیزیکی و انسانی) ها افراد و گروه

رهایی از سلطه و نه قدرت یا نظم اسـت کـه امنیـت را بـراي مـا بـه        ،در واقع. ... اردد هستند، باز می

  .)47همان، ص( »رهایی از سلطه از حیث نظري، همان امنیت است. آورد ارمغان می

که در تاریخ تحول امنیـت پژوهشـی، متـأخر بـه نظـر      -محور  جامعهاندیشمندان دیدگاه  از: جامعه .4

به جاي تکیه بـر   ،این دیدگاه. استبلکه جامعه  ،یت، نه فرد، دولت یا رژیممرجع اصلی امن -رسد می

 يامنیت را در گرو به دست آوردنو  اندد اقتدار یا قدرت، امنیت اجتماعی و هویت را جانشین آن می

بنـدي الگوهـاي سـنتی،     هاي اجتماعی و حفاظت از صورت تثبیت و تقویت عقاید، هنجارها و ارزش

  .)772، ص1384، کریمی مله( داند یره میزبان، گویش و غ
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بـه   دسـتیابی تأمین رضایت مردم، تحقق عدالت و برابري اجتماعی، شرط الزم  ،گرایان از نظر جامعه  

  .)همان( استثبات و امنیت پایدار تصور  ،صلح

  

  )ره(مرجع امنیت از دیدگاه امام خمینی

تـوان مرجـع    مـی  ،شدهبیان  قبل هاي هکه در صفح زدا، امنیت عواملزا و  هاي امنیت با توجه به مؤلفه  

شناسایی کرد و به این سؤال پاسخ داد کـه مرجـع امنیـت از نظـر      )ره(امنیت را در اندیشه امام خمینی

  کدام است؟) ره(امام

هـاي زیـر داللـت     گزاره ، بر)ره(عوامل مقوم امنیت و عناصر تهدیدزا نسبت به آن در آرا و گفتار امام

  :کند می

شود که مرجع امنیت  ین نکته رهنمون میه اب ،زدا امنیت وزا  هاي امنیت انگاري در مؤلفه فس کثرتن .1

امنیت متوجه موجودیت و بقـاي   هايزیرا بسیاري از تهدید ؛محور بیابد گرایانه و مردم اي جامعه سویه

مـاعی،  ، اسـتحکام و انسـجام اجت  ایـن  بـر  عـالوه . اسـت هـویتی آن  هـاي   ویژگـی جامعه یا ارزش و 

  .)همان( ی امنیت را به همراه داردیگرایی جامعه، قوام و پایا مداري و دین رضایتمندي مردم، ارزش

محـور نشـأت    گرایانـه دارد و صـرفاً از خاسـتگاه سیاسـی قـدرت      اي دین سویه ،شناسی امام امنیت .2

بـا   ،از یـک سـو  . یابـد  جهت با تعیین و شناسایی مرجع امنیـت پیونـد مـی    گرایی از دو دین. گیرد نمی

وسعت بخشیدن به جغرافیاي کارکردي دولت اسالمی، امنیت و ناامنی آن را با امنیت و نـاامنی امـت   

جامعه را به طور عـام،  که شود  می باعث ،زند و از سوي دیگر ن گره میااسالمی و حتی جهان محروم

ثقل مرجع شناسی امـام   هاي دینی را به طور اخص در مرکز امنیت فرهنگی را به طور خاص و ممیزه

امنیتی و عوامل مقوم امنیت در نسبتی که با دین و نقشی که در تقویـت   هايبنابراین، تهدید. قرار دهد
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کنـد، فهـم و    ن بازي میه آالتزامی ب -ف اعتقاديهاي دینی یا تضعی باوري و التزام جامعه به آموزه دین

محوري در مرجع امنیـت   نگري امنیت، جامعه باوري یا دینی صرف دین ،به بیان دیگر ؛شود سنجش می

  .)779همان، ص( دارد به دنبالرا 

اینک که به توفیق و تأیید خداونـد، جمهـوري اسـالمی بـا دسـت      « :فرماید می )ره(امام باره،در همین 

ریزي شده و آنچه در این حکومت اسالمی مطرح است و احکـام حقـوقی آن    تواناي ملت متعهد پایه

الشأن  ایران است که در تحقق محتواي آن به جمیع ابعاد و حفظ و حراسـت آن   ظیماست، بر ملت ع

  .)400، ص21ج، 1379امام خمینی، ( »است ها بکوشند که حفظ اسالم در رأس تمام واجب

نظام و دولت را  اي ترکیبی و چندگانه دارد و جامعه، وجهه ،)ره(مرجع امنیت، در آرا و اندیشه امام .3

  .اي تعاملی و دیالکتیکی با یکدیگر دارند رابطه ،این مراجع .شود شامل می

مرزداري در فقه اسالمی، اصـل   مانند هایی، ، موضوع)ره(شناسانه امام خمینی مبانی معرفت اساس بر   

ملـت،   -اسالم و بسیاري قواعد دیگر، بر پذیرش ایده دولت طلبی، پذیرش اصل دیپلماسی در استقالل

 ماننـد  ،داللت دارد که توجـه بـه مفـاهیمی   ) ره(کشور در منظومه فکري امام-وطن  و مفهوم سرزمین

  .نماید امنیت، منفعت و مصلحت ملی را در افکار ایشان معنادار می

نمایاند که تأمین امنیت دولت اسـالمی و پرهیـز از اخـتالل     قواعد و اصول چنین میاین هاي  داللت   

بـه عنـوان یکـی از مراجـع      ،)ره(را در اندیشه امنیتی امام متوجه آن، دولت هايدر ارکان آن و تهدید

  .)780ص، 1384، مله  کریمی( نماید امنیت معرفی می

 برتـري بر سایر مراجـع تقـدم و    ه،، جامعه است که از نظر رتب)ره(مرجع دیگر امنیت در آراي امام    

هاي هـویتی، ارزشـی و    اسهشن اجتماعی امنیت، نقش محوري به دین و -دارد و از میان ابعاد فرهنگی

افزا  گیرد و اساساً اسالم هم توان اعتقادي و میزان التزام عملی به هنجارهاي دینی تعلق می هاي ویژگی
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ساز تلقی شده و هم آماج اصلی و نخستین تهدیدکنندگان امنیت جامعـه بـه شـمار     امنیت ،و در نتیجه

ترین تهدید هویت جامعه اسالمی ارزیابی شده  جدي ،تضعیف و استحاله اسالماین،  برعالوه . رود می

هـا در   زدایی سایر مؤلفه سوزي و امنیت زایی و یا متقابالً فرصت آفرینی و امنیت سازي، قدرت و فرصت

سـازي   بخشـی و یکپارچـه   اسالم با انسـجام  ،مثال براي. گیرد نسبت آن با اسالم مورد سنجش قرار می

یج سیاسی شهروندان و ارتقاي روحیه ملی، سـهم بسـزایی در   نیروهاي اجتماعی و افزایش قابلیت بس

ترین  جدي باعثهاي اسالم  گزینی جامعه از ارزش کند و فاصله باال بردن ضریب امنیتی جامعه ایفا می

تکلیف مـا  « :اذعان داشتند )ره(امام خمینی ،در همین راستا .)همان( شود امنیت می هايآسیب و تهدید

 ؛)251ص ،13ج، 1379، خمینـی  امـام ( »حفـظ کنـیم   یانت کنیم و اسـالم را این است که از اسالم ص

متعهـد بـه   و پذیر نباشیم که متعهد به اسـالم   هاي بزرگ مقابله کنیم و آسیب توانیم با قدرت وقتی می«

من اطمینان دارم که تا این ملت توجه به خدا دارد، هیچ « ؛)326، ص19همان، ج( »احکام اسالم باشیم

  .)21، ص15همان، ج( »تواند به آن آسیب برساند قدرتی نمی

موقعیتی کلیدي دارند و ترکیب آن با » مردم«، )ره(محور امام در رویکرد امنیتی جامعه ،نای عالوه بر   

ترین  جديسبب ترین عامل امنیت و ناهمراهی آن با دیانت، دولت و حکومت،  قويباعث باوري،  دین

تـأمین   ،چنـد الیـه مـردم و در نهایـت     هـاي  هگـویی بـه مطالبـ    سـخ پا. شـود  آسیب و تهدید امنیتی می

با بصـیرت آنـان در امـور     همراههاي امنیتی و مشارکت  گذاري رضایتمندي آنان، هدف اصلی سیاست

اجتماع و سیاست، حمایت پیوسته از ارکان حکومت و دولـت و نظـارت مسـتمر آنـان بـر عملکـرد       

اي که بدون حمایـت و   آید؛ به گونه مین امنیت به حساب میترین راهکارهاي تأ کارگزاران، از اساسی

  .)781ص، 1384، کریمی مله( شود مینبانی ملت از حکومت و دولت، ارکان امنیت استوار یپشت
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هـاي   و در مناسـبت  چندین بـار  )ره(سازي است که امام کننده مردم در امنیت به نقش تعیینبا توجه   

بیند که ملـتش راجـع بـه     یک کشور آسیب میوقتی « :بیان داشتند ن توجه داده وه آرا ب ههم ،مختلف

خوف اینکـه   ،تا این مردم را دارید... « ؛)160، ص13ج، 1379، امام خمینی( »تفاوت باشد بی ها آسیب

 ،مردم نباید کنـار برونـد  « ؛)356، ص15همان، ج( »...هیچ نداشته باشید ،بتوانند به شما آسیب برسانند

رفتـاري   اگر با ملـت خـوش  « ؛)243، ص18همان، ج( »خوریم همه شکست می ،رونداگر مردم کنار ب

ناپـذیر   آن وقـت آسـیب  . هـا همـراه شـما هسـتند     کردید و جهات اسالمی را رعایت کردید، این ملت

باشـد،   که قابل کشف و فهم می )ره(یکی دیگر از مراجع امنیت در آراي امام .)59ص ،همان( »هستید

هـایی وجـود    بین آن دو تفـاوت  ،در قاموس علم سیاست ،چه از نظر مفهومی اگر. رژیم یا نظام است

 ،از ضرورت حفظ نظـام جمهـوري اسـالمی    )ره(امام منظورتوان گفت که  اما با اندکی تأمل می ؛دارد

بقا و دوام نظام جمهوري اسالمی از نظـر  . نه چیزي غیر از آن ،همان رژیم به معناي مصطلح آن است

احکـام اولیـه شـرعیه را نیـز      ،توان براي حفاظـت از آن  که می داردان اهمیت و مرکزیتی چن ،)ره(امام

بـه   )ره(ماست که دلیل انتخاب رژیم به عنوان مرجع امنیت از سوي امـا  البته قابل توجه. تعطیل نمود

ـ رژیم جمهوري اسالمی بـه م . کند خاطر نسبت ابزاري است که با اسالم برقرار می  ه اولـین تجربـه  نزل

هاي شریعت و دیانت بـه   استقرار نظام سیاسی دینی در عصر غیبت، ابزاري براي عملیاتی کردن آموزه

رود و تالش براي تأمین امنیت آن به منزله فعالیت براي تقویت بنیادهاي دین و متقابالً اقدام  شمار می

 .)782، ص1384 ،کریمی ملـه (است ن به عنوان تهدید ارکان شریعت براي تضعیف یا تهدید امنیت آ

چنان منزوي   اگر این جمهوري اسالمی از بین برود، اسالم آن« :ایشان با اشاره به این نکته بیان کردند

، 1379، خمینـی  امـام ( »خواهد شد که تا ابد، مگر در زمان حضور حضرت، نتواند سرش را بلند کنـد 

  .)95، ص13ج



  
  
  
  

٢۵ 
 

از . رونـد  داشته و مکمل هـم بـه شـمار مـی     یوشپ ، با یکدیگر هم)ره(سه مرجع امنیت در نظر امام .4

، تفکیـک بـین   داردمقبولیت وسیع مردمی و پایگاه گسترده اجتماعی  ،چون حکومت ،)ره(دیدگاه امام

شـود،   هاي غیر دموکراتیک بـه اذهـان متبـادر مـی     اي که در رژیم امنیت رژیم و امنیت جامعه به گونه

یا تضعیف پشتوانه  نبودکه  این معنه اب. زامی با یکدیگر دارنداي الت ست؛ بلکه آن دو رابطهنیپذیر  امکان

از سـوي  . به دنبـال دارد امنیت را  هايترین تهدید جدي ،مردمی حکومت و میزان مقبولیت مردمی آن

ـ   آن ایفا مـی  اهدافحکومت نقش ابزاري نسبت به جامعه، دیانت اسالم و تحقق  ،دیگر یـن  ه اکنـد؛ ب

تر به تعـالیم و احکـام آن،    تر حکومت به صفت دینی و التزام همه جانبهچه بیش مفهوم که اتصاف هر

بر این، عالوه . شود ترین تهدید امنیتی فرض می ضامن امنیت و عاري شدن آن از وصف دینی، اساسی

حفـظ امنیـت آن در مقابـل     بنابراین،گیرد؛  داراالسالم قرار می ردیفنیز با وصف اسالمی در » دولت«

پذیرش رابطه که عالوه بر توان گفت  می ،با این توضیح. شود ضروري و حتمی می اندشمن هايتهدید

یعنی جامعه، دولت و رژیم، مرجع جامعه بـا لحـاظ دو مؤلفـه     ،دیالکتیکی بین سه مرجع اصلی امنیت

یعنـی دولـت و رژیـم اولویـت و      ،از لحاظ رتبی بر دو مرجع دیگـر » دین و مردم«یعنی  ،برجسته آن

جامعـه قـوي، منسـجم،     ،ایـن منطـق   در. کنـد  آلی برقرار می -اي غایی رابطه ،دوو با آن  اصالت دارد

دار، رضایتمند و دین باور، ضـامن امنیـت خـود، دولـت و رژیـم شـناخته        جو، ناظر، هویت مشارکت

  .)783ص، 1384، کریمی مله( شود می

  

  گیري نتیجه

، امنیت تعریف نشده )ره(در آراي امام .بود) ره(یخمینمفهوم امنیت از دیدگاه امام  درباره مقالهاین    

و آثـار   هـا  با مراجعه بـه بیـان   ،در واقع. هایی در اهمیت و ضرورت امنیت وجود دارد اما گزاره ؛است
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به . استنگر و عمیق  توان چنین برداشت کرد که نگاه ایشان به مفهوم امنیت، نگاهی کالن می )ره(امام

در ادامـه، بـه   . دهـد  هرج و مرج و ناامنی، هر نظمی را مورد تأیید قرار نمی مقابله با براي ،تعبیر دیگر

اندیشـه   در غیـره  امنیت سیاسی، فرهنگی و مانند ،اي دارند هاي امنیت که اهمیت ویژه برخی از مؤلفه

تـوان در دو بعـد سیاسـت     را مـی  )ره(هاي امـام  دیدگاه ،در بحث امنیت سیاسی. پرداخته شد) ره(امام

جایگاه والیت فقیه و : مانندعواملی  ،در زمینه سیاست داخلی. خارجی مورد توجه قرار دارد داخلی و

به عنـوان   ،رهبري، صیانت از اسالمیت نظام، پایگاه مردمی نظام، رعایت اصل استقالل، التزام به قانون

املی کـه  در زمینه سیاست خارجی، عو. ترین عناصر در برقراري امنیت مورد بحث قرار گرفت اساسی

 برگشت )ره(شد که از نظر امام بیانوار  تواند در برقراري امنیت مؤثر باشد، فهرست می )ره(از نظر امام

در بحـث امنیـت فرهنگـی، حضـرت      .خیانت و اخالل در امنیت و استقالل نظـام اسـت   ،از آن موارد

نگ غرب و فرهنگ استقالل فکري و قطع وابستگی فرهنگی، عدم خودباختگی در مقابل فره )ره(امام

براي ایجاد امنیت اجتماعی، عناصر . داند و هویت اسالمی را از عوامل ایجاد امنیت فرهنگی جامعه می

 هـاي  استقرار عدالت اجتماعی، امنیت مسکن و شغل و مبـارزه بـا مفاسـد و انحـراف    : مانندو عواملی 

ر بحـث امنیـت اقتصـادي،    همچنـین د . به آنها پرداختـه شـد   مختصرکه به طور مؤثر است اجتماعی، 

هاي سازنده و روشنی دارند کـه بـه برخـی از     دیدگاه ،تعدیل حیات اقتصادي درباره )ره(حضرت امام

 همچنـین  .فقرزدایی اشاره شدو اسالم عامل تعدیل ثروت، خودکفایی در بخش کشاورزي  مانند ،آنها

دولـت،  (شناسـی مرجـع امنیـت     هگون سپس بیان گردیدوار  زدا به طور فهرست عوامل امنیت ،در ادامه

اي ترکیبـی و چندگانـه    وجهـه  )ره(مرجع امنیت، در آرا و اندیشه امام. مطرح شد) جامعه و رژیم، فرد

اي تعاملی و دیـالکتیکی بـا یکـدیگر     رابطه ،این مراجع. شود دارد و جامعه، رژیم و دولت را شامل می

  .دارند
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