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  نقش نهادها در تأمين و حفظ امنيت
  از ديدگاه امام خميني

 فر احترام سعادت  
  

  مقدمه
كننـد تـا از       مـي انـسانها همـواره تـالش       . امنيت يكي از نيازهاي اساسي و ضروري انسانهاست       

چرا كه در سايه آرامش و امنيـت        . راههاي مختلف، امنيت و آرامش را در اجتماع خود ايجاد كنند          
تواننـد از     شود و در يك جامعه امن است كه افراد جامعه مـي             است كه پيشرفت و توسعه حاصل مي      

به بيانات و آثار  نگارنده مدعي است كه با توجه       . هاي مشروع و قانوني خود برخوردار شوند        آزادي
در ايـن   . توانند نقـش مـؤثري داشـته باشـند          حضرت امام خميني، نهادها در ايجاد و حفظ امنيت مي         

  .گيرد پژوهش، برخي از نهادها مورد بررسي قرار مي
  

  ـ حكومت1
حاكميت مردم بر سرنوشت خويش در يك جامعه نيازمند يك سازمان اجرايي تحت عنـوان               

اي اسـت كـه تحقـق حاكميـت دولـت در يـك جامعـه توسـط آن                    حكومت وسيله . حكومت است 
امـام خمينـي نويـد      . شـود   پذيرد و اين امر موجب تـأمين امنيـت عمـومي در جامعـه مـي                 صورت مي 

  :دهند حكومت اسالمي را با برقراري امنيت عمومي مي
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اميد است در پرتو حكومت عدل و افراشته شدن پـرچم اسـالم، آزادي و امنيـت و اسـتقالل              «
  1 ».ب ملت محترم ايران شودنصي

امام بر لزوم تشكيل حكومت به منظـور حفـظ نظـام جامعـه و جلـوگيري از نـاامني و هـرج و                    
  :اي تأكيد دارد مرج، برقراري نظم و امنيت عمومي در هر جامعه

نظمـي و    با توجه به اينكه حفظ نظام جامعه از واجبات مورد تأكيد شرايع الهي اسـت و بـي                 
لمانان امري نكوهيده و ناپسند است و پرواضح اسـت كـه حفـظ نظـام و سـد                   پريشاني امور مس  

پذيرد، لذا هيچ ترديدي در  طريق اختالل، جز به استقرار حكومت و وجود حاكم در جامعه تحقق نمي
  2 .ماند لزوم اقامه حكومت باقي نمي

 از  ضرورت تشكيل حكومت اسالمي از ديدگاه امام خميني به شرح زير است كـه هـر كـدام                 
  :تواند به ايجاد امنيت در جامعه منجر شود محورهاي زير در صورت تحقق مي

  
  لزوم نجات مردم مظلوم و محروم) 1

دفاع از مظلومان و مستضعفان و تحقق عدل در جامعه تنها از طريق ايجاد دسـتگاه حكـومتي،                  
 جهـت رفـاه و   اگر نظامي نتواند محروميـت اقـشار محـروم جامعـه را رفـع نمايـد و در       . ممكن است 

مبـارزه بـا مظلوميـت    . هاي عـدم ثبـات جامعـه را فـراهم خواهـد كـرد        آسايش آنان اقدام كند زمينه    
  :فرمايد امام مي. مظلومان از وظايف اصلي پيامبران و مصلحان بشري است

   3»ما وظيفه داريم مردم مظلوم و محروم را نجات دهيم«
  :فرمايند و نيز مي
مسلمانان است كه به اين وضع ظالمانه خاتمه بدهند؛ و در اين            وظيفه علماي اسالم و همه      «

راه، كه راه سعادت صدها ميليون انسان است، حكومتهاي ظالم را سرنگون كنند و حكومت اسالمي               
  )38 واليت فقيه،(» .تشكيل دهند

  
  ماهيت و كيفيت قوانين اسالم) 2

 خـود عامـل ايجـاد يـك نظـام           اي اسـت كـه      در ديدگاه امام، كيفيت قوانين اسالمي به گونـه        
سياسي و ساختار حكومتي است و در پرتو اجراي درست قوانين است كه آرامش در جامعه برقـرار         
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  :گردد هاي مردم برطرف مي خواهد شد و نيازمندي
. اسـت ) احكـام شـرع  (دليل ديگر بر لزوم تشكيل حكومت، ماهيت و كيفيـت قـوانين اسـالم     «

ساند كه براي تكوين يك دولت و براي اداره سياسي و اقتصادي و ر ماهيت و كيفيت اين قوانين مي
فرهنگي جامعه تشريع گشته است؛ اوالً، احكام شرع حاوي قوانين و مقررات متنوعي است كه يـك                 

ثانيـاً  ... در اين نظام حقوقي هرچه بشر نياز دارد، فراهم آمده است          . سازد  نظام كلي اجتماعي را مي    
يابيم كه اجراي آنها و عمل بـه آنهـا مـستلزم تـشكيل                ت احكام شرع درمي   با دقت در ماهيت و كيفي     

توان به وظيفـه اجـراي     حكومت است و بدون تأسيس يك دستگاه عظيم و پهناور اجرا و اداره نمي             
  )30 ـ 29واليت فقيه، (» .احكام الهي عمل كرد

  
  احكام دفاع ملي) 3

لت دارد؛ و اجراي آن جـز از طريـق          از جمله احكام اسالمي كه بر لزوم تشكيل حكومت دال         
تقويـت بنيـه دفـاعي كـشور باعـث          . استقرار تشكيالتي اسالمي ميسر نيست، احكام دفاع ملي اسـت         

گر بيگانه را از تجاوز به كشور اسالمي بازدارد و به استقالل آن آسـيب         هاي سلطه   گردد كه نظام    مي
  :شود ملي جامعه مينرساند و اين امر موجبات تحكيم منافع، مصالح و امنيت 

از طرف ديگر، احكامي كه راجع به حفظ نظام اسالم و دفاع از تماميت ارضي و استقالل امت «
واعدوا لهم ما استطعتم من قـوه و        «: مثالً اين حكم  . اسالم است، بر لزوم تشكيل حكومت داللت دارد       

و مسلح و دفاعي به طور كلي  كه امر به تهيه و تدارك هرچه بيشتر نير    )60انفـال،   (. »من رباط الخيل  
هرگاه مسلمانان به اين حكم  .  صلح و آرامش    باش و مراقبت هميشگي در دوره       است؛ و امر به آماده    

عمل كرده و با تشكيل حكومت اسالمي به تداركات وسيع پرداخته، به حال آماده باش  كامل جنگي                  
ل كرده مسجد اقصاي ما را خـراب  كردند سرزمينهاي ما را اشغا   بودند، مشتي يهودي جرئت نمي      مي

» ...انـد   تشكيل حكــومت صـالح و اليـق نـداده         ... تمـام اينها نتيجه ايـن است كـه مسلمانان      ... كنند
  )34 ـ 33واليت فقيه، (
  

  نفي حكومت طاغوت) 4
گردد ايـن امـر موجـب نارضـايتي           برپايي حكومت طاغوت كه بر مبناي ظلم و ستم ايجاد مي          

بنـابراين،  . بـرد  هاي رشد و تربيت مطلوب مردم را از بين مي         شود و زمينه     مي قشرهاي مختلف جامعه  
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مهمترين رسالت پيامبران، فراهم كردن زمينه تعليم و تربيت افراد جامعه و رشـد اسـتعدادهاي آنـان                  
پذيرد مگر آنكه حاكميت طاغوت از ميان برداشـته شـود و بـه جـاي                  است و اين رسالت تحقق نمي     

  :ساني و نظام توحيدي برقرار گرددآن، مناسبات ان
كند كه نگذاريم وضـع حكومتهـا بـه همـين صـورت ضداسـالمي، يـا                   شرع و عقل حكم مي    «

چون برقراري نظام سياسي غيراسالمي بـه       : داليل اين كار واضح است    . غيراسالمي، ادامه پيدا كند   
 نظـام سياسـي   همچنـين بـه ايـن دليـل كـه هـر         . معناي بي اجرا ماندن نظام سياسي اسالم اسـت        

است؛ و ما مـوظفيم آثـار شـرك را از           » طاغوت«آميز است، چون حاكمش       غيراسالمي نظامي شرك  
و باز به اين دليل كه مـوظفيم شـرايط          . جامعه مسلمانان و از حيات آنان دور كنيم و از بين ببريم           

ت ضـد  اجتماعي مساعدي براي تربيت افراد مؤمن و با فضيلت فراهم سازيم و ايـن شـرايط درسـ                
  )35واليت فقيه، (. »و قدرتهاي ناروا است» طاغوت«شرايط حاكميت 

شـود؛   امام معتقد است كه اگر حكومت فاسد و ظالم را سرنگون نكنيم، جامعه دچار فساد مي   
  :در نتيجه

توانـد زنـدگي كنـد و         در اين شرايط اجتماعي و سياسي، انسان مؤمن و متقي و عادل نمي            «
  )همان(. »باقي بماندبرايمان و رفتار صالحش 

توان گفت كه امام معتقد است كـه اگـر حكومـت فاسـد و ظـالم باشـد در چنـين           در واقع مي  
  :بنابراين. برخوردار نخواهد بود... اي انسان از امنيت اجتماعي، فرهنگي و جامعه

  )نهما(. »...ما چاره نداريم جز اينكه دستگاههاي حكومتي فاسد و فاسدكننده را از بين ببريم«
  

  لزوم حفظ وحدت) 5
در انديشه امام، وحدت مـسلمانان از چنـان جايگـاهي برخـوردار اسـت كـه خـود از عوامـل                      
ضرورت تشكيل حكومت است و وحدت تمامي گروههاي مختلف جامعه به استمرار ثبات و نظـم                

  :گردد و امنيت در جامعه منجر مي
نكه وطن اسالم را از تصرف و نفوذ        ما براي اينكه وحدت امت اسالم را تأمين كنيم، براي اي          «

نشانده آنها خـارج و آزاد كنـيم، راهـي نـداريم جـز اينكـه تـشكيل                    استعمارگران و دولتهاي دست   
چون به منظور تحقق وحدت و آزادي ملتهاي مسلمان بايستي حكومتهـاي ظـالم و               . حكومت بدهيم 

را كه در خدمت مردم است به       نشانده را سرنگون كنيم؛ و پس از آن، حكومت عادالنه اسالمي              دست
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تشكيل حكومت براي حفظ نظام و وحـدت مـسلمين اسـت؛ چنانكـه حـضرت زهـرا،                  . وجود آوريم 
فرمايد كه امامت براي حفظ نظام و تبديل افتراق مسلمين به اتحاد  اهللا عليها، در خطبه خود مي      سالم
  )37 ـ 36، واليت فقيه(. »است

  
  ضرورت حكومت جهت اجراي قانون) 6

ود حكومت به منظور برپاداشتن قـوانين حـافظ حقـوق و حـدود مردمـان و تـأمين امنيـت                     وج
ترين امور انـساني      جانبه و عدالت اجتماعي و اقتصادي و فراهم نمودن رفاه همگاني از ضروري              همه
  :فرمايد به طوري كه امام در كتاب واليت فقيه خود چنين مي. است

براي اينكه قانون مايه اصـالح و سـعادت         .  نيست مجموعه قانون براي اصالح جامعه كافي     «
به همين جهت، خداوند متعال در كنار فرستادن يك . بشر شود، به قوه اجرائيه و مجري احتياج دارد

رسـول  . مجموعه قانون، يعني احكام شرع، يك حكومت و دستگاه اجرا و اداره مستقر كـرده اسـت                
  )25واليت فقيه، (. »ه مسلمانان قرار داشتدر رأس تشكيالت اجرايي و اداري جامع) ص(اكرم

پس براي اينكه جامعه اصالح بشود و امنيت و آرامش در جامعه برقرار شـود الزم اسـت كـه                    
  .حكومت تشكيل شود تا قوانين در جامعه اجرا شود

  
  اهداف حكومت

تحقق عدالت، امنيت، ديانـت، رفـاه و تربيـت،          : مهمترين اهداف حكومت اسالمي عبارتند از     
  :فرمايد باره چنين مي امام در اين

كنـد كـه      دار كار حكومت شده، تصريح مـي        حضرت درباره اينكه چرا حاكم و فرمانده عهده       «
براي اين بود كه اصـول  ... براي هدفهاي عالي؛ براي اينكه حق را برقرار كند و باطل را از ميان ببرد      

 در كشورت پديد آوريم؛ تا در نتيجه آن روشن دينت را بازگردانيم و به تحقق رسانيم، و اصالح را   
ات به اجرا درآيـد و برقـرار          اجرا مانده   ات ايمني يابند؛ و قوانين تعطيل شده و بي          بندگان ستمديده 

  )56 ـ 55واليت فقيه، (» .گردد
  :فرمايند و نيز ايشان مي

ظمـي و   ن  باتوجه به اينكه حفظ نظام جامعه از واجبات مورد تأكيد شرايع الهي است و بـي               «
  پريشاني امور مسلمانان نزد خدا و خلق امري نكوهيده و ناپسند است، و پرواضح است كه حفـظ                 
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        ورزد امـا تعيـين شـكل حكومـت را تـابع               امام بر محتواي حكومت اسالمي تأكيد مـي
داند كه بر اثر دگرگوني جوامع و پيشرفت تمدن قابـل تغييـر     مقتضيات زماني و مكاني مي    

   در آن نقش بسزايي دارنداست و مردم نيز
  
» ها االن در مسائل سياسي و اجتماعي حاضرند و خودشان را موظـف               تك خانواده   تك
طـور نيـست كـه        دانند كه اگر يك مطلبي واقع بشود كه برخالف مـوازين باشـد ايـن                مي
  »تفاوت باشند بي

  
  

ـ                پـذيرد، لـذا هـيج        ينظام و سد طريق اختالل، جز به استقرار حكومت اسالمي در جامعه تحقـق نم
چه گفتيم، حفظ مرزهاي كشور اسـالمي         عالوه بر آن  . ماند  ترديدي در لزوم اقامه حكومت باقي نمي      

تحقق اين امر   . از هجوم بيگانگان و جلوگيري از تسلط تجاوزگران بر آن، عقالً و شرعاً واجب است              
  4.»نيز جز به تشكيل حكومت اسالمي ميسر نيست

ز جمله اهداف اصلي اسـتقرار حكومـت اسـالمي را حفـظ نظـام جامعـه                 بنابراين امام خميني ا   
نظمي و هرج و مرج در ميان امت اسـالمي، حفـظ حـدود و ثغـور كـشور                     اسالمي، جلوگيري از بي   

  .داند اسالمي از هجوم بيگانگان و اجراي احكام الهي مي
 واحـد  تواند در مشاركت مـردم و همچنـين امنيـت و ثبـات يـك             نوع و محتواي حكومت مي    

ورزد اما تعيين شـكل حكومـت         امام بر محتواي حكومت اسالمي تأكيد مي      . سياسي مؤثر واقع شود   
داند كه دگرگوني جوامع بر حسب پيشرفت تمـدن قابـل تغييـر               را تابع مقتضيات زماني و مكاني مي      

ش و رفـاه و     تواند به تـأمين آرامـ        و اين امر مي    5.باشد و مردم نيز بر تعيين آن نقش بسزايي دارند           مي
  .امنيت در جامعه بينجامد

ما خواهان استقرار يك جمهوري اسالمي هستيم و آن حكومتي است متكي به آراي عمومي،               «
شكل نهايي حكومت با توجه به شرايط و مقتضيات كنوني جامعه ما، توسـط خـود مـردم تعيـين                    

  )248، ص 4صحيفه امام، ج (» .خواهد شد
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ومـت اسـالمي بـا هـيچ يـك از انـواع مختلـف پادشـاهي،         امام بـر ايـن اعتقـاد اسـت كـه حك      
  :فرمايد امپراطوري و استبدادي و مشروطه سنخيتي ندارد به طوري كه ايشان تصريح مي

مثالً استبدادي نيست، كـه     . حكومت اسالمي هيچيك از انواع طرز حكومتهاي موجود نيست        «
ي بگيرد و در آن به دلخواه دخل و   رئيس دولت، مستبد و خودرأي باشد؛ مال و جان مردم را به باز            

البتـه نـه   . اسـت » مـشروطه «حكومت اسالمي نه استبدادي است و نه مطلقه؛ بلكـه  ... تصرف كند؛  
. مشروطه به معناي متعارف فعلي آن كه تـصويب قـوانين تـابع آراء اشـخاص و اكثريـت باشـد                    

جموعه شرط هستند كـه در      كنندگان در اجرا و اداره مقيد به يك م          مشروطه از اين جهت كه حكومت     
  )43واليت فقيه، (. »...، معين گشته است)ص(قرآن كريم و سنت رسول اكرم

هايي كه قانون بـرايش مـشخص        همچنين در ساختار حكومت اسالمي، رهبري نظام با ويژگي        
رهبـري  . كرده و وظايفي كه براي او تعيين شده، در ايجاد و استمرار امنيـت، نقـش تأثيرگـذار دارد     

 با نقش نظارتي خود بر ارگانها و نهادها و نيز بر كارگزاران و عملكردهايشان، آنها را در انجام                   نظام
طريق، جامعه و نظـام       دارد و بدين    شان ملزم نموده و از انحرافات و خطاها برحذر مي           وظايف قانوني 

. آورد  رمغـان مـي   را از فروغلتيدن در ناامني بازداشته و ثبات و امنيت را براي حكومت و كشور بـه ا                 
انـد كـه در واقـع     حضرت امام خميني، در نظريه حكومتي خود، بحث واليت فقيـه را مطـرح كـرده    

كننده نوعي خاص از اداره جامعه است كه از طريق آن حاكميت در جامعه اسالمي تحقق پيـدا                    بيان
ليـل نـدارد، چنانكـه    داند كه نيازي به اقامـه برهـان و د    امام، واليت فقيه را يك امر بديهي مي     6.كند
  :فرمايند مي

شود، و چندان به برهـان     واليت فقيه از موضوعاتي است كه تصور آنها موجب تصديق مي          «
  )9، ص واليت فقيه(» .احتياج ندارد

قضيه واليت فقيه يك چيزي نيست كه مجلس خبرگان ايجاد كرده باشد، واليـت فقيـه يـك                  «
شـما از واليـت فقيـه نترسـيد، فقيـه          ...  اسـت  چيزي است كه خداي تبارك و تعـالي درسـت كـرده           

فقيه، واليت بر امور است كه نگذارد اين امور از مجـاري              واليت... خواهد به مردم زورگويي كند      نمي
  )308 ـ 311  ص،10صحيفه امام، ج  (».نظارت كند بر همه دستگاهها... خودش بيرون برود

 يكي از نهادهاي اساسـي جمهـوري        توان گفت كه بحث واليت فقيه به عنوان         در حقيقت مي  
تواند موجب رفاه و آسـايش و امنيـت افـراد             از جمله وظايف ولي فقيه كه مي      . اسالمي مطرح است  
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  :جامعه شود، عبارتند از
  :فرمايند ـ حفظ كيان اسالم و نظام سياسي اسالم؛ امام خميني در اين زمينه مي1

 او حفظ جمهوري اسالمي كه حفـظ      و. يك مطلوب در كار است و آن مطلوب همه شماهاست         «
  )141، ص 14صحيفه امام، ج (» ].است[اسالم است و حفظ كشور اسالمي 

ـ حفظ تماميت ارضي و استقالل و حيثيت جامعه اسالمي؛ يكي از بزرگترين اهداف تحقـق                2
انقالب اسالمي و نيز تشكيل حكومت در ديدگاه امـام، حفـظ تماميـت ارضـي، هويـت، اسـتقالل،                    

 حيثيت جامعه اسالمي و مسلمانان در برابر اجانب و بيگانگان و نفـي هرگونـه وابـستگي بـه                 امنيت و 
  )611هاي سياسي امام خميني،  انديشه(. باشد بيگانگان، پذيرش استعمار و نظاير آن مي

توان گفت يكي از داليل تشكيل حكومت    ـ تأمين امنيت عمومي و رفاه نسبي در جامعه؛ مي         3
باشد چه بدون  امنيت عمومي و رفاه نسبي اعضاي جامعه در تمام ابعاد زندگاني مي          در جامعه، تأمين    

توانند استعدادهاي خود را شكوفا ساخته در مـسير سـازندگي جامعـه          امنيت و رفاه، افراد جامعه نمي     
، هاي سياسي امام خميني     انديشه(. گردد  قرار گيرند و در اين صورت امكان رشد و توسعه از جامعه سلب مي             

615(  
  :دهد به همين دليل امام، نويد حكومت اسالمي را با امنيت عمومي مي

اميد است در پرتو حكومت عدل و افراشته شدن پـرچم اسـالم، آزادي و امنيـت و اسـتقالل              «
  )518، ص 5صحيفه امام، ج (» .نصيب ملت محترم ايران شود

  
  ـ خانواده2

ست كه شـالوده حيـات اجتمـاعي محـسوب          نهاد خانواده يكي از نهادهاي اجتماعي نخستين ا       
گردد به عنوان عامل واسطي است كه قبل از ارتباط مستقيم فرد با گروهها، سازمانها و مؤسسات            مي

  7.اجتماعي نقش مهمي در انتقال هنجارهاي اجتماعي و ميراثهاي فرهنگي به عهده دارد
  :فرمايند  ميداند و امام خميني، شروع تربيت فرزندان را از دامن مادران مي

. دهـد   هاي خوب را پرورش مي      دامن بانوان است كه بچه    . شود  پرورش از دامن شما شروع مي     «
توجه داشته باشـيد كـه      . اي كه شما خوب تربيت بكنيد، يك ملت را نجات بدهد            ممكن است كه يك بچه    

  )598ص ، 21صحيفه امام، ج (» .ان با پرورش باشدا خوب تحويل جامعه بدهيد و آموزشتها ر بچه
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مادران عزيـز بـراي اينكـه       . شوند  بنابراين از آنجايي كه كودكان در آغوش مادران تربيت مي         
كننـد، بتواننـد    هم فرزندانشان از امنيت برخوردار باشند و هم اينان كه در آينده مملكت را اداره مي        

بـه نفـس و مـستقل و    بايست كودكان و جوانان را با اعتماد          مي. امنيت كشور و جامعه را تأمين كنند      
چرا كه انسانهايي كه از اعتماد به نفس و شخصيت مـستقل برخوردارنـد،              . متكي به خود بار بياورند    

حفـظ كننـد   ... توانند استقالل مملكت خويش را نيز از نظر سياسي، اقتصادي، نظامي، فرهنگي و   مي
 كننـد و بـرعكس      و روحيه خودكفايي و خودگرداني و حفظ شرافت ملي را در ملت خود تقويـت              

قادر نخواهند بود وطن خويش را از       . انسانهايي كه اعتماد به نفس ندارند و وابسته به ديگران هستند          
توانند در ايجاد آن در كودكـان و    يكي ديگر از مسائلي كه مادران مي      . سلطه ديگران مصون بدارند   

. يربنـاي امنيـت اسـت   جوانان نقش داشته باشند، اتحاد و وحدت است چـرا كـه اتحـاد و وحـدت ز             
ها بياموزند كه بين اعـضاي        توانند مسئله وحدت را از داخل خانه شروع كنند و به بچه             ها مي   خانواده

تواننـد عمـالً      ها مي   اين را بچه  . خانواده بايد وحدت باشد تا خانواده از امنيت بهتري برخوردار باشد          
توانـد    زند كه اگر با هم متحد شوند، كسي نمي        ها در خانواده بيامو     مثالً بچه . در خانواده تمرين كنند   

حضرت امام خمينـي بارهـا در بيانـات خـود خطـاب بـه             . به آنان آسيبي برساند و آنان را اذيت كند        
  )263، ص 9صحيفه امام، ج (. فرمودند كه وحدت كلمه و اتحاد خود را حفظ كنيد جوانان مي

صـحيفه  (. تواند به آنها غلبـه كنـد        لتي نمي و معتقد بودند كه اگر همه با هم متحد بشوند هيچ دو           
  )384، ص 1امام، ج 

توانند از همـان      مثالً مي . توانند در تأمين امنيت عمومي نقش مؤثري داشته باشند          ها مي   خانواده
ها بياموزند كه آداب عمومي اجتماعي را رعايت كنند، مقررات اجتمـاعي را      دوران كودكي به بچه   

ها بايد نسبت به مسائل سياسي     و همچنين، خانواده  . ران احترام بگذارند  رعايت كنند و به حقوق ديگ     
تفاوت نباشند و نسبت به اين مـسائل توجـه داشـته باشـند و      و اجتماعي و نسبت به مسائل اسالمي بي   

فرزندان خود را نيز طوري پرورش دهند كه آنان نيز نسبت به اين مـسائل توجـه داشـته باشـند و در                     
چـرا كـه حـضور در جامعـه و مـشاركت در             . سياسي جامعه حـضور داشـته باشـند       مسائل اجتماعي،   

  :فرمايند امام مي. باشد زا مي مسائل اجتماعي و سياسي، خود از عوامل امنيت
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همة افراد ملت االن در مسائل سياسي و مسائل اجتماعي حاضـرند و خودشـان را موظـف                  «

» .تفاوت باشند   طور نيست كه بي     د كه برخالف موازين باشد اين     دانند اگر يك مطالبي واقع بشو       مي
  )26، ص 13صحيفه امام، ج (

ها را بـراي مملكـت از هـر لحـاظ      خواهيد بچه فرمايند كه اگر مي ها مي   امام خطاب به خانواده   
 چنـين   تـوان    و در واقع مـي     )19، ص   10صحيفه امام، ج    (. مفيد باشند، آنان را تربيت اسالمي و انساني كنيد        

و . شـود  ها به نوعي تـأمين مـي   ها، امنيت جامعه و خانواده    برداشت كه با تربيت اسالمي و انساني بچه       
  :فرمايند ها مي  همچنين امام خطاب به خانواده

شما هم خود حافظ بايد باشيد و هم نگهبان درست كنيد؛ نگهبان، اوالد شما هستند، آنهـا                 ... «
  )504، ص 7صحيفه امام، ج (» ...ايد خانه تربيت اوالد باشدهاي شما ب خانه. را تربيت كنيد

  
  ـ تعليم و تربيت3

بـراي اينكـه جامعـه      . از ديگر نهادهاي مورد تأكيد امام خميني، نهاد آموزش و پرورش است           
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از جمله اينكه جامعه از تعليم      . در  آرامش و امنيت باشد نياز است كه بسترهاي الزم آن فراهم شود             
كردنـد و     امام همواره بر امـر تعلـيم و تربيـت تأكيـد مـي             . ي و درستي برخوردار باشد    و تربيت اصول  

صـحيفه امـام،    (. دانستند  معتقد بودند كه تعليم در كنار تربيت بايستي باشد و تربيت را بر تعليم مقدم مي               

  :فرمودند  و مي)335، ص 9ج
ـ      هايي كه وارد مي  صدمه« پـرورش، آموزشـهاي    يشود بر مملكـت، غالبـاً از ايـن متفكـرين ب

  )597 ص ،21 ج همان،(. »كنند لكن تقوا ندارند شود؛ علم را تحصيل مي پرورش واقع مي بي

  :فرمودند و نيز مي
  )40، ص 14صحيفه امام، ج (» ...مهم تربيت است، علم تنها فايده ندارد، «

از . دتواند كليد سعادت يـك كـشور باشـ          توان گفت تعليم و تربيت درست و اصولي، مي          مي
تواند در امر تعليم و تربيت نقش مؤثري داشته باشد، نهاد آموزش و پـرورش            جمله نهادهايي كه مي   

ساز تباهي كـشور و    آموز، زمينه   است؛ زيرا بنا به نظر امام، تربيت فاسد و اخالق نادرست يك دانش            
براي داشتن يك كـشور   )33 ـ   34همان، (. هاي آن است و معلم نيز در اين امر شريك خواهد بود انسان

توانـد    و آموزش و پرورش مي    . سازي شود   آرام و باثبات و باامنيت، نياز است كه در كشور فرهنگ          
مــسئولين آمــوزش و پــرورش و معلمــين عزيــز، بايــد طــوري . ســازي كنــد در ايــن زمينــه فرهنــگ

ه آمـوزش و  هاي ساكن، راكد و كـالس مـدار بـ           هاي تربيتي بكنند كه به جاي يادگيري        ريزي  برنامه
گرايانه توجه شده و كودكان، بسياري از مسائل سياسي و اجتمـاعي              هاي متنوع، پويا و عمل      پرورش

و از جمله نكات مربوط به امنيت را حداقل يك بار در دوران تحصيل در جامعه با نظارت مربيان و                    
. ر اجـرا نماينـد    مثالً براي حفـظ امنيـت ملـي بـسيج شـوند و در كنـار هـم مـانو                   . ملعمان تجربه كنند  

آموزان بايد به كرات آموزش ببينند كه منافع عمومي و ملي و مصالح كلي جامعه را به بـازي                     دانش
. نگيرند و حاضر باشند براي حفظ حقوق ديگران و امنيت جامعه و كـشور از خودگذشـتگي كننـد                  

. فـع همگـان اسـت   هاي معنوي، بـه ن  ها جداي از پاداش گونه گذشت ها بايد توجيه شوند كه اين  بچه
هاي دقيق و مناسب در جامعـه البتـه بـا     ريزي بنابراين معلمان و دبيران بايستي تالش كنند كه با برنامه     

امام خطـاب بـه معلمـان       . سازي كنند   خواهي را فرهنگ    كمك و همكاري ساير نهادها، مسئله امنيت      
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  :فرمايند مي
جوانها را مستقيم بار بياوريد، آدم بار بياوريد، اگر عالقه داريد به اينكه كشور شـما، ديـن                  «

كليد سعادت و شقاوت يـك ملـت، دسـت          . اين محفوظيت كليدش دست شماست    . شما محفوظ بماند  
توانيد يك مملكتي را به پيش برانيد، هم معنوياتش را و هم مادياتش  شماييد كه مي... فرهنگي است

توانيد يك مملكتي را خداي نخواسته به عقـب برانيـد، هـم معنـويتش را و هـم          و شماييد كه مي    را
  )433، ص 7صحيفه امام، ج (» ...ماديتش را

  :فرمايند و نيز مي
فرهنگيها يك مسئله بسيار بزرگي در گردنشان هست و آن تربيت است، تربيت جوانهاست              «

هاي كوچكي كـه تحـت        قق درست پيدا بكند كه اين بچه      ها اگر تح    اين تربيت بچه  . هاست  تربيت بچه 
مـا بايـد كوشـش      ... كند  خوب تربيت بشوند، مملكت ما بعدها نجات پيدا مي        . تربيت معلمين هستند  

ها را از حاال سالم باربياوريم تا بتوانند اينها بعدها دفاع كنند              كنيم كه اين مغزهاي كوچولوي بچه     
  )401ص ، 11صحيفه امام، ج (» از كشورتان

توانـد جوانـان را شـجاع، مـستقل و امنيـت خـواه بـار                  يكي ديگر از نهادهاي آموزشي كه مي      
خواهد كه انسان متعهد و درست تربيت كنند تا كشور            امام از دانشگاهيان مي   . بياورد، دانشگاه است  

  :نجات پيدا كند و در امان باشد
ـ            « سان درسـت كرديـد، مملكـت       شما دانشگاهيها كوشش كنيد كه انسان درست كنيـد اگـر ان

اگر انسان متعهد درست كرديد، انسان امين، انسان معتقد بـه يـك عـالم               . دهيد  خودتان را نجات مي   
اگر اين انسان در دانشگاههاي شما و ما تربيت شد مملكتتان را نجـات         ...ديگر، انسان معتقد به خدا،      

  )67، ص 8صحيفه امام، ج (» .دهد مي
خواهد كه عالوه بر دانـش بـه جوانـان تهـذيب اخـالق هـم                  اهيان مي و همچنين امام از دانشگ    

  :اندازد بياموزند چرا كه دانش بدون تهذيب اخالق، امنيت جامعه را به خطر مي
آن كسي كه دانش دارد لكن دانشش توأم با يك تهذيب اخالق و يك تربيت روحـي نيـست،                   «

يـادتر باشـد از آنهـايي كـه دانـش           شود كه ضررش بر ملت و بر كشور ز          اين دانش موجب اين مي    
كند در دست خودش و با آن شمشير دانش ممكن است كـه               همين دانش را يك شمشيري مي     . ندارند

  )310همان، ص (» .ريشه يك كشور را از بين ببرد و قطع كند
  :فرمايند و نيز مي
ـ            . دانشگاهها را مركز تربيت قرار بدهيـد      ... « ر يـك   عـالوه بـر دانـش، تربيـت الزم اسـت، اگ
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كند و آن كسي كه با علـم خيانـت بكنـد، بـا                دانشمندي تربيت نداشته باشد مضر است، خيانت مي       
  )28، ص 12صحيفه امام، ج (» ...دانشمندي خيانت بكند خطرش بيشتر از ساير مردم هست

اگر بخواهيم امنيت كشور حفظ شود بايد نهادهاي آموزشي از جملـه دانـشگاهها، جوانـان را             
افرادي كـه بتواننـد در مقابـل غـرب قيـام كننـد و در       .  و مستقل و خودكفا بار بياورند      افرادي شجاع 

  :كنند امام خطاب به جوانان اينگونه وصيت مي. مقابل استعمار ايستادگي
وصيت اينجانب به جوانـان عزيـز دانشـسراها و دبيرسـتانها و دانـشگاهها آن اسـت كـه                 «

ماينـد تـا اسـتقالل و آزادي خـود و كـشور و ملـت                خودشان شجاعانه در مقابل انحرافـات قيـام ن        
  8.»خودشان مصون باشد

شوند بايد مـستقل در فكـر         التحصيل مي   امام معتقد بودند كه دانشجويان وقتي از دانشگاه فارغ        
  )341، ص 12صحيفه امام، ج (. باشند، مستقل در عمل باشند، تحت تأثير گرايشهاي غربي و شرقي نباشند

توان گفت كه اگر دانشگاهها و مدارس اسالمي باشـند             امام و آثار ايشان مي     با توجه به بيانات   
مانـد و     و جوانان را انساني تربيت كنند در اين صورت هم مملكت از تصرف بيگانگان مـصون مـي                 

هاي گروهي، از ديگـر نهادهـاي مـرتبط بـا تعلـيم و                رسانه. شود  هم براي كشور پيشرفت حاصل مي     
هايي كه داراي دامنه      گونه كه به نظر امام، چنين رسانه        گذارترين آنها باشد آن   تربيت و شايد از تأثير    

سواد آن  و برد وسيعي بوده و برخي همچون راديو و تلويزيون براي تمامي اقشار اعم از باسواد و بي            
هـاي    رسـانه . قابل استفاده است، جايگاهي همپايه مربي، معلم و دانشگاهها را به دست آورده اسـت              

هاي مردم يك جامعه را شـكل دهنـد و     ريزيهاي دقيق و كنترل شده، انديشه       ي قادرند با برنامه   گروه
از سوي ديگر، كاهش روابط رو در رو و چهـره           . ريزي نمايند   رفتار آنان را به صورت دلخواه قالب      

هـاي جمعـي را فـراهم آورده          به چهره در جهان معاصر، موجبات تأثيرپذيري شديد مردم از رسـانه           
ها و مطالب آموزنده و علمي، سطح افكار عمـومي            توانند با ارائه برنامه     هاي گروهي مي    رسانه. ستا

خـواهي در   را باال برده و مردم را به حقوق و وظايفشان آگاه كننـد و باعـث تقويـت روحيـه امنيـت                     
يت هاي گروهي به خصوص صدا و سيما از جمله نهادهاي بسيار حساس و پراهم               رسانه. مردم باشند 

كننده و ناسالم، مبدل بـه كـانون          است و اگر اصالح نشوند قدرت آن را دارند كه با محتواي گمراه            
  :فرمايند امام در اين زمينه مي. بندوباري و ناامني گردند انشتار فساد و بي
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»                   وصيت اينجانب به جوانان عزيز دانشـسراها و دبيرسـتانها و دانـشگاهها آن اسـت كـه
در مقابل انحرافات قيام نمايند تا استقالل و آزادي خود و كشور و ملت              خودشان شجاعانه   

  »خودشان مصون باشد
  
»                 امروز نقش راديو، تلويزيون از همه دستگاهها باالتر است؛ اگر اين اصالح بـشود يـك

تواند اصالح كند و اگر خداي نخواسته انحراف در اين باشد، يـك كـشور را                  كشور را مي  
  »كندتواند منحرف  مي

  
  
امروز نقش راديو، تلويزيون از همه دستگاهها باالتر است؛ اگر اين اصالح بشود، يك كشور «

توانـد منحـرف      تواند اصالح كند و اگر خداي نخواسته انحراف در اين باشد، يك كشور را مي                را مي 
  )118، ص 16صحيفه امام، ج (» .كند

اي اخالقـي، مـذهبي و همچنـين        هـ   توانـد از طريـق سـاخت و پخـش برنامـه             صدا و سـيما مـي     
رسـاني دقيـق و بـه         هاي حماسي و از طريق آگاه كردن مردم از جهان اطـراف خـود و اطـالع                  برنامه

توانـد   موقع، نقش بسيار مهمي در ايجاد روحيه امنيت خواهي مردم، داشته باشد و در اين زمينـه مـي         
  .سازي كند فرهنگ
  

  ـ دين4
جانبه انسان و تأمين رفاه       اي رشد، تربيت و سعادت همه     اسالم ديني است كه خداوند آن را بر       

و امنيت اقشار مختلف جامعه جهاني فرستاده است تا با پاسخگويي به همه نيازهاي بشري و اصـالح               
از منظر امام، اسالم دين جامعه و كاملي اسـت كـه            . زندگاني آنان، چگونه زيستن را به آنها بياموزد       

  :راحل زندگي مادي و معنوي انسان داراي برنامه استبراي تربيت و پيشرفت تمامي م
مكتبي است كه برخالف مكتبهاي غيرتوحيدي در تمام شئون فردي و اجتمـاعي و              ... اسالم  «

مادي و معنوي و فرهنگي و سياسي و نظامي و اقتصادي دخالت و نظارت دارد و از هيچ نكته ولو 
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فت مادي و معنوي نقش دارد، فروگذار ننمـوده         بسيار ناچيز كه در تربيت انسان و جامعه و پيشر         
است و موانع و مشكالت سر راه تكامل را در اجتماع و فرد گوشزد نموده و به رفع آنهـا كوشـيده                      

  )403 ـ 402، ص 21صحيفه امام، ج (» .است
در جاي ديگر امام ديدگاه خود را مبني بر اينكه اسالم، دين هـدايت مـردم جامعـه بـه سـوي                      

تواند در آرامش و ثبـات جامعـه بـسيار مـؤثر واقـع                يت دنيا و آخرت است و اين امر مي        رفاه و معنو  
  :دهند گردد چنين توضيح مي

هاي عالم تحفه آورده است، تحفه همگـاني و       اسالم براي شما و براي همه بشر و همه توده         «
كه هـم دنيـاي     هاي اسالمي هدايت است كه شما را هدايت كند به راهي              براي همه و در رأس برنامه     

  )65، ص 14صحيفه امام، ج (» شما تعمير بشود و معمور باشد و هم آخرت شما

  :خواهد با لحاظ كردن تمام ابعاد وجودي انسان، او را تربيت نمايد و اسالم مي
اسالم نه دعوتش بخصوص معنويات است و نه دعوتش به خصوص ماديات است، هر دو               «

مده است كه انسان را به همه ابعادي كه انـسان دارد بـسازند او               را دارد يعني اسالم و قرآن كريم آ       
  )184، ص 4صحيفه امام، ج (» .را، تربيت كنند

رغم اينكه اسالم همه تالش خود را در راستاي تربيت انـسانها              امام بر اين اعتقاد است كه علي      
كننـد و بـا    ني مـي شـك  برد اما زماني كـه بفهمـد قابـل تربيـت نيـستند و پيمـان       و ساختن وي بكار مي  

  :نمايد نمايند، اقدام به از بين بردن آنان مي دشمنان اسالم بر عليه مسلمانان همكاري و توطئه مي
اسالم در عين حالي كه تربيت است، يك مكتب تربيت است، لكن آن روزي كـه فهميـد قابـل                    «

كـشند،    اهللا مـي   جا، يهودي بني قريظه را در حضور رسـول          تربيت نيست، هفتصد نفرشان را در يك      
  )49، ص 13صحيفه امام، ج (» اهللا زنند به امر رسول گردن مي

تواند بـه تـشديد مـوارد غيرامنيتـي نظـام       از آنجايي كه وجود معضالت و مشكالت جامعه مي    
بيانجامد، امام حل مشكالت را از طريـق روي آوردن بـه اسـالم بـه منظـور هـدايت جامعـه توصـيه                        

  :نمايد مي
تواند جامعه را هدايت كند و پيش ببرد اسالم است و دنيا اگر               ا مكتبي كه مي   ما معتقديم تنه  «

بخواهد از زير بار هزاران مشكلي كه امروز با آن دست به گريبان است نجات پيدا كنـد و انـساني                     
  )437، ص 5صحيفه امام، ج (» .گونه بايد به اسالم روي بياورد زندگي كند و انسان

 مردم و جامعه نقش به سزايي قائـل اسـت و يكـي از عناصـر عـدم                   اسالم براي رفاه و آسايش    
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  :داند اعتنايي به رفاه جامعه مي امنيت و ثبات هر نظام سياسي را ناشي از بي
اسالمي كه تمام اقشار در آن به رفاه زندگي بكنند، اسالمي كه همه آزاد باشند، اسالمي كـه                  «

ضـعيف را برومنـد كنـد، اسـالمي كـه طرفـدار             استقالل را براي ما حفظ كند، اسالمي كـه طبقـات            
  )23، ص 7صحيفه امام، ج (» .گويم اين اسالم را مستضعفين هست من به شما تبريك مي

دانـد و در ايـن زمينـه          امام بستر اقتصاد اسالمي را در راستاي برآورد و تـأمين رفـاه مـردم مـي                
  :فرمايد مي

ي، به نفع همگان، در رفاه همه مردم، با         اقتصاد را به صورتي سالم و بدون وابستگ       ... اسالم«
و براي رشد بيشتر كشاورزي و صنعت و تجـارت          . كند  اهميت به مستمندان و ضعيفان، بارور مي      

نمايد و در بعد نظامي، به همه كساني كه صالحيت دفاع از كشور را دارند براي مواقـع                    كوشش مي 
كنـد و     ومي اختياري و احياناً اجباري مي     و در اين مواقع بسيج عم     . دهد  اضطراري تعليم نظامي مي   

ها و حفظ نظـم و انتظـام، نيـروي     در حال عادي براي دفاع از مرزها و تنظيم شهرها و ايمني جاده       
  )343، ص 19صحيفه امام، ج (» .كند مؤمن ورزيده تربيت مي

معـه  هاي اساسي حكومت اسالمي از ديدگاه امام، ايجاد رفاه اقـشار مختلـف جا       يكي از برنامه  
  :ها و بسترهاي مناسب رشد و تربيت و آسايش و ثبات جامعه فراهم گردد باشد تا زمينه مي

برنامه دولت اسالمي آن است كه همه بشر به سعادت برسـند و همـه در كنـار هـم بطـور                      «
  )72، ص 9صحيفه امام، ج (» .سالمت و رفاه زندگي كنند

پـذيري و كـسب عـزت     الي و نفـي سـتم     امام به زندگي بـه عنـوان مبـارزه در راه اهـداف متعـ              
بنابراين زندگي عرصه مبارزه در جهت كمال مطلق است كه بر دو پايـه هجـرت و جهـاد                   . نگرد  مي

جانبه و هميشگي  قرار دارد، هجرت در همه وجوهش در راه حق و به سوي كمال الهي و جهاد همه            
د كـه امنيـت و آرامـش را در        شـ   اين ويژگي اسالم باعث نهادينه شدن فرهنگي مـي        . در راه خداوند  

  :فرمايند كند بطوري كه مي جامعه تثيبت مي
 ـ مطلبي كـه از نظـر شـيوه     انَّ الحياةَ عقيدةُ و جهادزندگي يعني آرمان و مبارزه در راه آن ـ  

صـحيفه  (. تفكر اسالمي هيچ جاي ترديد در آن نيست، اين است كه مرگ از زندگي ذلت بار بهتر است                 
  )200، ص 2امام، ج 

امام همچنين بر اين مسئله تأكيد دارد كه اسالم ديني اسـت كـه از سـوي پيـامبر آورده شـده                      
است تا مستكبرين در روي زمين نباشد و نتواند كه مستضعفين را استعمار و استثمار نمايـد و امنيـت            
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  :و آرامش انسانها را به خطر افكند
اي همين معناست كه مستكبري در      اسالم براي همين مقصد آمده است و تعليمات اسالم بر         «

ما به تبع تعاليم عاليه     . زمين نباشد و نتوانند مستكبرين، مستضعفين را استعمار و استثمار كنند          
بدست آورديـم، آن اسـت كـه مستـضعفين بـا هـم              ... قرآن و آنچه از اسالم و سيره رسول اكرم و         

، ص 7صحيفه امام، ج (» .ا از بين ببرند   مجتمع شوند و بر مستكبرين ثوره كنند و نگذارند حقوق آنها ر           
117(  

اند كه اسالم دين طرفدار حق و عدالت و مبارزان ضداستعماري است و اين               امام بر اين عقيده   
گردد تا از نفوذ بيگانگان در مسائل داخلي كشور جلوگيري به عمل آورد و اسـتقالل                  امر باعث مي  

  :ه زندگي خود ادامه دهندو امنيت ملي كشور حفظ گردد و مردم در آرامش ب
اند، دين كساني است كـه آزادي و          اسالم، دين افراد مجاهدي است كه به دنبال حق و عدالت          «

  )10واليت فقيه، (» .مكتب مبارزان و مردم ضداستعمار است. خواهند استقالل مي
نبايـد شـما تحـت سـلطه غيـر          . منطق اسالم اين است كه سلطه نبايد از غير بر شما باشد           «

  )91، ص 4صحيفه امام، ج (» .رويدب
گـردد در جامعـه       ايستد و اين موضـوع باعـث مـي          اسالم در برابر زورگويان و ديكتاتوران مي      

  :مناسبات سالمي برقرار گردد و آرامش و ثبات در آن ايجاد گردد
گذارد اجانب بر مسلمين حكومت بكنند، اسالم است كـه جلـوي ظلـم را                 اسالم است كه نمي   «

  )547، ص 5صحيفه امام، ج (» ...گيرد  جلوي ديكتاتوري را ميگيرد، مي
  :داند دهنده مردم از اختناق مي همچنين در جايي ديگر اسالم را نجات

اسالم است كه استقالل شما    . دهد  ؛ از اختناق نجات مي    ...دهد  اسالم است كه شما را نجات مي      «
  )419، ص 7 صحيفه امام، ج(» .كند رو به اسالم بياوريد را بيمه مي

امام، معتقد است كه اسالم در جهت تحقق وحدت جوامع مختلف و اقشار گونـاگون جامعـه                 
  :خواند دارد و آنان را به رفع اختالفات خود فرامي گام برمي

ها و رفع اختالف بـين آنـان و هـدايت بـه           اسالم يك دين آسماني است كه براي ارشاد ملت        «
  )129، ص 9صحيفه امام، ج (» .ي آمده استكماالت انساني و رفع ظلم و بيدادگر

و در اين راستا، امام خميني معتقـد اسـت كـه اسـالم همـه را بـه وحـدت و يگـانگي دعـوت                          
هاي تفرقـه و پراكنـدگي را         هاي ثبات جامعه را تحكيم بخشد و پايه         تواند زمينه   اين امر مي  . نمايد  مي
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  :از بين ببرد
خواهيد كه كشور مال خودتان باشـد بياييـد            اگر مي  ...خواهيد  اگر قطع ايادي دشمنان را مي     «

امر خدا را اطاعت كنيد و از آنچه نهي         » واعتصموا بحبل اهللا جميعاً والتفرقوا    «همه زير پرچم اسالم     
  )167همان، ص  (».متفرق نشويد، گروه گروه نشويد...صراط مستقيم اسالم است، ... فرموده است

هـاي غيرمنطقـي    ناامني در يك جامعه امتيازات و تفاوتاز آنجايي كه يكي از عناصر تنش و   
امـام  . توانـد باشـد، اسـالم اينگونـه امتيـازات را از بـين بـرده اسـت            بين انسانها و اقـدام مختلـف مـي        

  :فرمايد باره مي دراين
در اسالم هيچ امتيازي بين اشخاص غني و اشخاص غيرغنـي و اشـخاص سـفيد و سـياه،                   

قـرآن  . عرب و عجم و ترك و غيرترك به هيچ وجه امتيـاز نـدارد             اشخاص مختلف، سني و شيعه،      
هـا    امتيازات به ماديات نيست، امتيازات به دارايي      . كريم امتياز را به عدالت و به تقوا دانسته است         

بايد اين امتيازات از بين برود و همه مردم مساوي هستند با هم و حقوق تمام اقشار به آنها . نيست
  )461، ص 6صحيفه امام، ج (... شود و داده شده مي

  :شود كه از مطالب فوق چنين برداشت مي
ـ از ديدگاه امام، وحدت و يكپارچگي اقـشار مختلـف، زمينـه ثبـات و امنيـت را در جامعـه                      1

  .كند كند و اسالم، امتياز و تبعيض بين اقشار مختلف را نفي مي فراهم مي
بـوده و در مقابـل زورگـويي و ديكتـاتوري           ـ اسالم با سلطه بيگانگان بر مـسلمانان مخـالف           2

  .سازد كند و مردم را از اختناق رها مي ايستد و با ظلم مقابله مي مي
هاي مناسب براي رشد و تربيت انسانها         هاي حكومت اسالمي، فراهم ساختن زمينه       ـ از برنامه  3

  .باشد و رساندن آنها به سعادت و مبارزه با فساد كه از علل ايجاد ناامني است، مي
ـ اسالم براي رفاه و آسايش مردم و جامعه، نقش بسزايي قائل بوده و آن را يكـي از عناصـر                     4

داند و اسالم در جنبه هدايت جامعه به سوي رفاه و معنويت در دنيا و آخـرت توجـه                     امنيت نظام مي  
  .كرده است
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  بندي جمع
.  بررسـي قـرار گرفـت      در اين پژوهش، نقش برخي از نهادها در تأمين و حفـظ امنيـت مـورد               

نهادي چون حكومت كه امام بر لزوم تشكيل حكومت به منظور حفظ نظام جامعـه و جلـوگيري از                   
  .اي تأكيد دارد ناامني و هرج و مرج، برقراري نظم و امنيت عمومي در هر جامعه

تواننـد نقـش    دومين نهادي كه مطرح شد، نهاد خانواده، والـدين، بخـصوص مـادران كـه مـي             
توانند اعتماد به نفـس، روحيـه خودكفـايي، وحـدت و متحـد بـودن و                   آنان مي . شته باشند مؤثري دا 

چرا كه جواني كه از اعتماد به نفـس         . ها ايجاد كنند    مستقل بودن را از همان دوران طفوليت در بچه        
برخوردار باشد و داراي روحيه خودكفايي باشد و بداند اتحاد يعني چه و چـه اثراتـي دارد، مـسلماً                    

هـا    خـانواده . تواند هم امنيت خود و هم امنيت جامعه را به نحو مطلـوبي تـأمين كنـد                  نين فردي مي  چ
ها را طوري تربيت كنند كه نسبت به مـسائل سياسـي و اجتمـاعي جامعـه خـود توجـه                   توانند بچه   مي

چرا كه مـشاركت افـراد   . داشته باشند و در مسائل مختلف اجتماعي و سياسي مشاركت داشته باشند      
  .باشد زا مي در جامعه، خود از عوامل امنيت

تواننـد در امـر       از جمه نهادهـايي كـه مـي       . در ادامه، تعليم و تربيت مورد بررسي قرار داده شد         
مسئولين آموزش و پـرورش     . تعليم و تربيت نقش مؤثري داشته باشد، نهاد آموزش و پرورش است           

هـاي سـاكن و راكـد بـه       كـه بـه جـاي يـادگيري    هاي تربيتي بكنند ريزي  ها بايد طوري برنامه     و معلم 
گرايانه توجه شده و كودكان، بسياري از مـسائل سياسـي             هاي متنوع، پويا و عمل      آموزش و پرورش  

و اجتماعي و از جمله، نكات مربوط به امنيت را حداقل يكبار در دوران تحصيل با نظـارت معلمـان         
بينند كه منـافع عمـومي و ملـي و مـصالح كلـي      آموزان بايد به كرات آموزش ب       و دانش . تجربه كنند 

جامعه را به بازي نگيرند و حاضر باشند براي حفظ حقوق ديگران و امنيت جامعه از خودگذشتگي                 
خـواه بـار      توانند جوانان را افرادي شـجاع، مـستقل، خودبـاور و امنيـت              ها مي   همچنين دانشگاه . كنند

خواهد كه سعي كنند جوانان را درست تربيت كننـد          امام در سخنان خود از دانشگاهيان مي      . بياورند
در ادامه بحث، نقش . تا كشور نجات پيدا كند و تا كشور از دست اجانب و بيگانگان محفوظ بماند  

هـاي گروهـي،      رسـانه . خواهي در افراد جامعه بررسي شد       هاي گروهي در ايجاد روحيه امنيت       رسانه
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هاي مردم يك جامعه را شـكل دهنـد و رفتـار              شده، انديشه هاي دقيق و كنترل       ريزي  قادرند با برنامه  
توانند  هاي گروهي مي توان گفت كه رسانه در واقع مي. ريزي نمايند آنان را به صورت دلخواه قالب

ها و مطالب آموزنده و علمي، سطح افكار عمومي را باال برده و مـردم را بـه حقـوق و                       با ارائه برنامه  
  .خواهي در مردم باشند ث تقويت روحيه امنيتوظايفشان آگاه كنند و باع

امام بـر ايـن بـاور اسـت كـه           . و چهارمين نهادي كه مورد بررسي قرار گرفت، نهاد دين است          
دين اسالم، ديني است كه براي تمام ابعاد زندگي انسان برنامه دارد و براي آرامش و ثبات و امنيت                   

سالم با سلطه بيگانگان بر مسلمانان مخالف بـوده و در           مثالً ا . انسانها راهكارهايي را ارائه كرده است     
كند و با فساد كـه از علـل ايجـاد نـاامني               ايستد و با ظلم مقابله مي       مقابل زورگويي و ديكتاتوري مي    

كنـد و بـر وحـدت و          اسالم، امتياز و تبعـيض بـين اقـشار مختلـف را نفـي مـي               . كند  است مبارزه مي  
دين اسالم براي نهادهايي چون خانواده، تعليم    . كند  تأكيد مي يكپارچگي كه زير مبناي امنيت است       

هـا و دسـتورات عمـل بـشود مطمئنـاً ايـن            و تربيت و حكومت دستوراتي دارد كه اگر به آن آمـوزه           
نهايتاً اينكه نهـاد ديـن در معنـاي گـسترده آن،            . توانند در ايجاد و حفظ امنيت مؤثر باشند         نهادها مي 

دار پاسخگويي به همه نيازهاي انـسان و          ك جامعه اسالمي است كه عهده     زيربناي تمامي نهادهاي ي   
  .جامعه است
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