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   تأمین امنیت هاي شیوه منابع و

  )ره(در اندیشه امام خمینی
  

  8/6/1389: دییتأ خیتار                29/6/1389: افتیدر خیتار

  
  پیک سیامک ره

  چکیده

منیت و تأمین گذاري در خصوص منبع و شیوه برقراري ا پردازي و سیاست ایده

ملی است و راهبرد امنیت ملی هر نظریه امنیتی و یا راهبرد امنیت آن، از جمله عناصر 

  .جمهوري اسالمی ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست

هاي تأمین امنیت در اندیشه  مقاله حاضر در این چارچوب، به درك منابع و شیوه

پردازد و سعی در  به عنوان رهبر انقالب و جمهوري اسالمی ایران می) ره(امام خمینی

بر این اساس، نویسنده معتقد است رویکرد .  داردتبیین رویکرد ایشان در این حوزه

، درونی و برخاسته از تأمالت )ره(بنیادین تأمین امنیت در سپهر اندیشه امام

شناسانه ایشان است و بر این اساس، الگوي تأمین امنیت در نظریه ایشان، از  انسان

ی آن را  مل–درون به بیرون و از پائین به باالست که ترجمان عینی و اجتماعی 

  .خالصه نمود» محور الگوي مردم«توان در عنوان  می

هاي تأمین امنیت، وحدت کلمه، ایمان،  ، منابع تأمین امنیت، شیوه)ره( امام خمینی:ها کلیدواژه

محوري مردم

                                                                                                              
 دانشیار دانشکدة علوم قضایی   
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  مقدمه 

مبانی اندیشه او  بود که ابعاد وجودي  و عمق تفکر و نظیر  شخصیتی کم،)ره(خمینیامام 

  . هنوز نیز تا حد زیادي ناشناخته مانده است،اجتماعی سایل انسانی وم در فهم هستی و

 ،نگري را عینیت بخشید هایی از این ژرف  بخش،جمهوري اسالمی ایران رهبري انقالب و

آنچه نیز در خارج تحقق پیدا  ظرفیت او نبود و  تمام ایده و،اما همۀ آنچه از ایشان ظهور کرد

عمل امام  اندیشه و . کامالً درك نشده است،ستگاه اندیشگی وي از نظر تحلیل مبانی و خا،کرد

بر آن باشد که نظریات و رویکردهاي   اگر بنا،البته .اینگونه استنیز خمینی در حوزه امنیت 

 م وکالعبارات مترادف آنها در  مستقیماً به دنبال واژگان و متعارف امنیتی را معیار قرار دهیم و

 مطالب قابل ،ممکن است به این نتیجه برسیم که ایشان در باب امنیت ،سیرة امام خمینی باشیم

گفتمان ایشان جستجو وکشف  چارچوب نظري و اما اگر امنیت را در مبانی و ،توجهی ندارند

مشخص  ،کنیم یا حداقل زبان گفتمانی امام را به زبان گفتمانی قابل فهم جاري ترجمه نماییم

   .اند عمل داشته میزانی فکر و  ویت تا چه حدکه ایشان در حوزة امنخواهد شد 

توان با توجه به مبانی تحلیلی حضرت امام  امنیت را میحوزه  مسایل گوناگون ،با این نگاه

  . نمود و دركبررسی

درك مفهوم امنیت، عالوه بر دو مقوله مرجع امنیت و تهدیدات امنیتی، شامل دو مقوله یا 

بیند؟ و براي تدارك  چه کسی امنیت را تدارك می:  ازشود که عبارتند  نیز میدیگرپرسش 

گویی به این دو پرسش،  توان یا باید بهره جست؟ نحوه پاسخ هایی می امنیت، از چه شیوه

تریف و دیگران، (بستگی مستقیم به این دارد که دو پرسش نخست را چگونه پاسخ داده باشیم

ظامی، مهمترین تهدید امنیتی به شمار براي مثال، در برخی نظریات که هجوم ن). 13: 1383

رود، دولت به طور عام و نیروهاي مسلح به شکل خاص، وظیفه تأمین امنیت را برعهده  می

کننده امنیت  همچنانکه، در سطح امنیت عمومی، معموالً از پلیس به عنوان مهمترین تأمین. دارند

ها در تأمین  ها و جمعیت ، سازمانتوان از نقش مردم، گروهها  می،در مقابل. شود نام برده می

به عبارت ). 86 – 87: 1385پیک،  ره(امنیت یا تأمین امنیت به صورت مشارکتی سخن گفت

. و یا با الگوي دیگري تأمین شود» پائین به باال«، »باال به پائین«دیگر، ممکن است امنیت از 

پرداز با توجه به  ح کرد که هر نظریهتوان این سئوال را مطر پردازي امنیتی، می بنابراین، در نظریه
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 113 ــــــــ ــــــــــــــــــــ)ره(هاي تأمین امنیت در اندیشه امام خمینی بع و شیوه منا

کننده یا  هاي مختلف نظریه خود، چه شخص یا نهادي را بهترین تأمین اجزا و بخش

ها  کنند؟ آیا شیوه ها و ابزاري امنیت را تأمین می داند؟ و آنها با چه شیوه کنندگان امنیت می تأمین

اي بین این دو وجود  ابطهها و ابزار نرم و چه ر و ابزار سخت اهمیت دارند یا شیوه

  ). 56: 1387پیک،  ره(دارد؟

  .پردازیم می) ره(ها در اندیشه امام خمینی  به تبیین پاسخ این پرسش،در این نوشتار

  

  رویکرد بنیادین در تأمین امنیت .الف

درون انسان را منشاء اصلی  شناسانه خود، نفس و امام خمینی بر اساس نگاه عمیق انسان

 .بیند میالگوي امنیت را از درون به بیرون  این نگاه، .داند میجامعۀ انسانی  ان وخیر و شرّ انس

 به طوري که با تحقق و ،نیز تأکید بر عوامل درونی استملّی   در سطح اجتماعی وبنابراین،

در  شوند و می لمدادقابل کنترل ق اثر و شرایط مطلوب درونی، تهدیدات بیرونی کم وجود

ال امنی است که تهدیدات خارجی را فع و عدم تعادل درونی، مهمترین عامل نامقابل، نابسامانی

هردو در بیرونی محیطی،   بدیهی است در غالب نظریات ، عوامل درونی و،البته .کند میمؤثر  و

العاده بر   تأکید فوق،ا ویژگی نظریۀ امام خمینی ام،اند ناامنی مؤثر تلقی شده ایجاد امنیت و

 زیادي آن  تا حد،شده اجتماعی است که با توجه به نوع عوامل معرفی سانی وعوامل درونی ان

دهنده  شکل جتماعی،ا  درونی انسانی وعامل ،این اساس بر .نماید میرا متمایز از سایر نظرات 

  .رود شمار میه  تأمین امنیت برویکرد بنیادین امام خمینی در

  ):ره(به بیان امام

»ت انسان پیدا  تمام جنگ. انسان استت همه گرفتاریها از انانیهاي عالم از این انانی

ها با هم جنگ ندارند؛ اگر جنگی باشد بین دو نفر، باید بدانند که مؤمن  مؤمن. شود می

اش به خودش  وقتی که ایمان نباشد و توجه همه. ها با هم جنگ ندارند مؤمن. نیستند

این جنگ همه ... شود جا به پا میباشد، هرچیز را براي خودش بخواهد، هیاهو از این

ت در او... تهاست بین انانیتفسیر سوره (»لیا نیست، جنگ هم در اولیا نیستاین انانی

  ).124: حمد
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  منابع تأمین امنیت .ب

توان منابع تأمین امنیت را در دو مورد  ، از منظر درونی، می)ره(در اندیشه امام خمینی

  . کردخالصه» ایمان و معنویت«و » وحدت«

  

  وحدت. 1

 نقشی کلیدي در الگوي مدیریت و رهبري امام ،مسؤوالن وحدت در بین اقشار مختلف و

 از نظر ایشان ،تفاهم اجتماعی و سیاسی کارکرد وحدت، اتحاد، انسجام و .کند خمینی ایفا می

 رمزي است که امام آن را گشود وخود نیز معتقد به ،وحدت .منحصر به فرد است نظیر و بی

 بقاي انقالب و وحدت در پیروزي انقالب نقش اساسی داشت و در .ن رمزگشایی بودای

 معناي این سخن آن است که امنیت جامعه و .کند میجمهوري اسالمی نیز همان نقش را بازي 

 امر سطحی و تشریفاتی ،بنابراین وحدت .دت بستگی داردحکشور به بود و نبود یا میزان و

تعابیر حضرت  .شود می لمدادذاتی در بقاي ملت و دولت ق و بلکه حقیقت جوهري ،نیست

  :شکار استآ امام در این خصوص کامالً روشن و

 هم حاال کرد، پیروز را ما اکبر اللَّه بود، اسالم به اتکاى و کلمه وحدت با مان پیروزي ما ...«

 وحدت همان ما سالح هم حاال. کرد پیروز را ما کلمه وحدت .است اکبر اللَّه همان ما سالح

  .)155: 13 ج امام، صحیفه(»است کلمه

 انقالب، همان علت محدثه آن است، یعنی مبقیهمعتقد بودند علت ) ره(به بیان بهتر، امام

تواند موجبات حفظ  اي که انقالب را به پیروزي رساند، همان است که می همان علت یا شیوه

   .و بقاي آن را نیز فراهم کند

  :نویسند  الهی خود در این خصوص می–ه سیاسی نام ایشان در وصیت

تردید رمز بقاء انقالب اسالمی همان رمز پیروزي است و رمز پیروزي را ملت  بی«

هاي آینده در تاریخ خواهند خواند که دو رکن اصلی آن، انگیزه الهی و  داند و نسل می

 براي مقصد عالی حکومت اسالمی و اجتماع ملت در سراسر کشور با وحدت کلمه
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 115 ــــــــ ــــــــــــــــــــ)ره(هاي تأمین امنیت در اندیشه امام خمینی بع و شیوه منا

و در مقابل این انگیزه که رمز پیروزي و بقاء آن است، ... همان انگیزه و مقصد

  .»فراموشی هدف و تفرقه و اختالف است

هاي تأمین وحدت در چارچوب اهداف انقالب و حفظ انقالب به تعبیر  یکی از شیوه

  : است» حفظ مصالح یکدیگر«، )ره(امام

 بیخ از را استعمار گندیده هاى ریشه که این آن و. داریم دیگرىی طوالن راه ما و...«

 اینکه مگر نیست میسر نیست، میسور این و درآوریم خدا خواست به انشاءاللَّه بن و

 حفظ را کلمه وحدت این کنید؛ حفظ است آمده اینجا تا که همینطور به را نهضت این

 همه هستیم، برادر همه ما. اختالف از کنیم احتراز بردارید؛ دست اختالفات از. کنید

 حفظ را برادر مصالح باید برادر هستند؛ برادر مؤمنین خدا گفته به. برادرند هم با ملت

  .)419 : 6 ج ،امام صحیفه(»...کند

 کلمه وحدت است رسیده آن به ملت که بزرگى پیروزى رمز که دانید مى همه...«

 و طاغوتى حکومت شدن برچیده آن هدفِ و کشور بالد اقصى تا مرکز از اقشار همه

 اکنون. بود اسالمى جمهورى برپاشدن و المللى بین استثمارگران و استعمار ایادى قطع

 :6 ج ،امام صحیفه(»....مقصد وحدت و کلمه وحدت این حفظ به داریم بیشتر احتیاج

262(.  

  

  معنویت ایمان و .2

معنویت  به ایمان وتوجه  . در مرکز اندیشۀ امام قرار دارد،معنویت اهمیت قدرت اسالم و

کشور با آن تضمین  بقاي ملت و کند که امنیت و میها تولید   منبع الیزالی از توانمندي،دینی

  :گردد می

 آن کشاندند، تباهى به را ما مملکت و کردند خیانت ما مملکت به که اینهایى...«

 را ینکارهاا یکنفر آن داشت، ایمان نفر یک آنها بین در اگر. نداشتند ایمان که بودند

 به که بودند آنهایى کشاندند، تباهى به را ما و بردند و خوردند که آنهایى. کرد نمى

 عقیده معنویات به نداشتند، اعتقاد طبیعت ماوراى به نداشتند؛ اعتقاد نداشتند، کار اسالم

 .)464 :7 ج امام، صحیفه(»...نداشتند

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


 49ــــــ فصلنامه مطالعات راهبردي شمارهــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ116

 در جبهۀ مقدم ،تمان دینی وحافظ آنروحانیت نیز به عنوان مرجع تولید گف از سوي دیگر،

  :استبه آن بسته بقاي جامعۀ اسالمی  دارد و حفظ و ایمان اسالمی قرار معنویت و

و خصوصاً روحانیت و خطبا در صحنه نباشیم و حاضر باشیم ... چنانچه همه ما «

گذرد، مطمئن باشید که با عدم حضور شما، به سر انقالب آن  در قضایایی که می

همه روحانیون حفظ این جمهوري ... بر همه ما و ... مد که بر سر مشروطه آمدخواهد آ

اگر بنا باشد که روحانیون کنار بروند و گاهی با یک . اسالمی از اعظم فرایض است

قلمی اشکاالت را بگویند و در رفع اشکاالت کوشش نکنند و خطبا در منابر خودشان، 

الب را فراموش کنند، این انقالب صدمه مسائل روز را فراموش کنند و مسائل انق

  ).329 :15ج، امام صحیفه(»خواهد دید

 و بودند مردم رأس در -متعهد معممین -معممین بالد، همه در که دیدیم همه ما ...«

 در من ........ کردند اطاعت هم مردم و کنند؛ نهضت اینکه به کردند وادار را مردم

 را سد این. است ملت خدمت در و الماس خدمت در روحانیت. هستم شما خدمت

   .) 86 : 7 ج  ، امام صحیفه(». ..بشود حفظ شما کشور تا کنید حفظ

  

  هاي تأمین امنیت شیوه .ج

ا در  ام،پذیر است هاي گوناگون امکان تأمین امنیت به شیوه اساس نظرات حضرت امام، بر

 امنیت درونی و ،اره قرار گرفتبر رویکرد کلی ایشان که در ابتدا نیز مورد اش  بنا،هر حال

 این منیت باید باامین هاي تأ  شیوهبر این اساس، .شود می بسیار مهم تلقی ،امنیت از پایین به باال

  : تناسب داشته باشدرویکرد

 خود خودشان، منتخب حکومت با آنها همگامى و نظارت و مشارکت و مردم آگاهى«

  .)248 :4 ج ،امام صحیفه(»بود خواهد درجامعه امنیت حفظ ضمانت بزرگترین

یابد که به اعتقاد  و اصالت میردر اندیشه امام، از آن » درونی«و » االببه پائین از «رویکرد 

  :تکوین یافت» حضور ملت«ایشان، انقالب اسالمی، انقالبی مردمی و اسالمی بود و با 
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 117 ــــــــ ــــــــــــــــــــ)ره(هاي تأمین امنیت در اندیشه امام خمینی بع و شیوه منا

 یک اینکه باب از انقالب این. دارد و داشت مثبت بسیار ویژگیهاى انقالب این«

 همه، یا اکثراً که] نبود [دیگرى هاى انقالب مثل و است بوده ملت خود از انقالبى

 است کرده انقالب و است بوده رأس در حزبى گاهى بلکه ،نبوده مستقیماً ملت انقالب

 را او و دیگر حکومت ضد بر است، کرده قیام دیگر حکومت بر حکومتى وگاهى

 دنیا، انقالبات مثل نه و دنیاست کودتاهاى مثل نه نایرا انقالب. است کرده سرنگون

 با و »اکبر اللَّه «فریاد با ملت خود از است انقالبى است؛ خودش خاص انقالب یک

 هست حاضر صحنه در ملت خود یکى که دوخصوصیت، این .اسالمى جمهورى فریاد

 ویژگى دو و خصوصیت دو این ،اسالمى راه یک بود، یک راهراه  اینکهیکی  و بود و

 و شد مى هدایت ایران در که شیطانى قدرتهاى این بر اینکه از بعد که شد آن اسباب

 کنار ملت که نبود طور  این رسیدند، شکست به بودند، آن دنبال در هم قدرتها همه

 صحنه در و بیایند خاصى اشخاص حاال و زدیم کنار را رژیمى ما که بگوید و برود

 تمام و بودند حاضر ارگانها همه در و جا همه در ملت خود. را کشور کنند اداره

 .)319 :14 ج ،امام صحیفه(»بود ملت متن از جوشیده انقالب جهات

توان آن را در   ملی این رویکرد است که می–شیوه تأمین امنیت، ترجمان عینی و اجتماعی 

رود و  رگرا به شمار میافزا متبلور دید که در این صورت، الگویی نرم» محور الگوي مردم«عنوان 

شاکله این الگو در نظریه حضرت امام با . شود افزارگرا متمایز می محور و سخت از الگوي دولت

پشتیبانی مردم از  «اجزاي آن عبارتند ازشود که  مشخص می» حضور مردم در صحنه«عنوان 

برخورداري  «و» تفاهم ملت و دولت«، »دخالت مستقیم مردم در امور سیاسی«، »نظام اسالمی

  .»نظام اسالمی از پایگاه مردمی

  

 نقش پشتیبانی مردم در تأمین امنیت .1

پشتیبانی مردم از نهادهاي رسمی تأمین  افزایش حمایت و ،امنیتهاي تأمین  یکی از شیوه

از این طریق، الگوي امنیت  از یک سو، .این شیوه، کارکردهاي گوناگونی دارد .امنیت است

 با تقویت همچنین، .یابد میتوان نهادهاي رسمی ارتقا  طرف دیگر، ازو  ودش میدرونی تقویت 

استفاده  .کنند میاعتماد، استحکام بیشتري پیدا  مانند مشروعیت وعناصري  ملت، رابطۀ دولت و
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مورد تأکید امام واقع شده و ایشان براي این منظور از اصطالح از این شیوه در موارد متعدد 

  :کردند استفاده می» هحضور مردم در صحن«

مردم را در صحنه حاضر نگه دارید که آنچه انقالب و ایران را حفظ کرده، حضور «

امروز . شود در تمام دنیا مردمی به خوبی مردم ایران پیدا نمی. مردم در صحنه است

پشتیبانی مردم از دولت به خاطر این . مردم پشتیبان انقالب اسالمی و دولت هستند

دانند که طرفداري از دولت، طرفداري از اسالم  دانند و می  را اسالمی میاست که دولت

کنند، این پشتیبانی را باید حفظ  است؛ تنها به این خاطر است که از دولت پشتیبانی می

 .)453 :17 ج، امام صحیفه(»بکنید

کنم به اینکه الحمداهللا در صحنه حاضرند و تا در صحنه  از ملت هم تشکر می«

 این کشور آسیب نخواهد دید ولو هرچه حاال فساد بکنند، هرچه کارهاي حاضرند،

 .)68 :16 ج، امام صحیفه(»تان را حفظ کند خداوند همه. خالف بکنند

طرفه میان ملت  ، پشتیبانی مردمی از نظام اسالمی منوط به نوعی رابطه دو)ره(در کالم امام

تبیین » پشتیبانی«و » خدمت«، »تفاهم «و دولت است و ایشان این رابطه را با سه کلیدواژه

  :به بیان ایشان. اند کرده

هایی که در خارج   همه دولت. دولتی که پشتیبان ندارد شکست خواهد خورد«

 – و مال خودمان هم دیدیم که رژیم سلطنت اصالً به هم خورد –خورند  شکست می

 روي همین زمینه پیش این مسائل... براي همین بود که تفاهم مابین ملت و رژیم نبود

گرفتند، ملت هم در مقابل دولت  ایستادند و جبهه می آمد که دولتها در مقابل ملت می

اما اگر ملت و دولت هر . تواند دوام داشته باشد طور شد، نمی طور بود، وقتی این همین

ا دو باهم باشند، دوست باشند، اینها خودشان را خدمتگزار آنها بدانند، آنها خودشان ر

پشتیبان اینها بدانند، هر دو به هم خدمت بخواهند بکنند، یک همچو ملت و دولتی 

بپرهیزید از اینکه از ملت جدا بشوید؛ شما را ... هیچ وقت شکست نخواهند خورد

 ،امام صحیفه(».ملت هم باید بپرهیزد از اینکه از شما جدا باشد. بخواهند جدا بکنند

  .)145 :9ج
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، کلید حفظ جمهوري اسالمی و حتی اسالم )ره(ابل، در نظر اماماین تفاهم و خدمت متق

  :رود در درازمدت است و ترك آن از بزرگترین گناهان کبیره به شمار می

دانید و باید بدانیم مادامی که ملت، پشتیبان مجلس و دولت و قواي مسلح   میهمه«

محروم هستند و دولت و مجلس و قواي مسلح در خدمت ملت به ویژه قشرهاي 

نمایند، هیچ قدرتی  باشند و جلب رضاي خداوند را در این خدمت متقابل می می

رساندن به این نظام مقدس را ندارد و اگر خداي نخواسته یکی از این دو  توانایی آسیب

یا هر دو از خدمت متقابل دست بردارند شکست جمهوري اسالمی و اسالم بزرگ، 

راین، ترك این خدمت متقابل که به شکست بناب. اگرچه در درازمدت، حتمی است

 از بزرگترین گناهان کبیره است که باید از آن ،شود اسالم و جمهوري اسالمی منتهی می

 »چنانچه این خدمت از واجبات بزرگ است که باید به آن قیام نمایند. اجتناب شود

  .)391 :17ج ،امام صحیفه(

هاي خود به مفهوم  رازي دیگر از اندیشهرا در ف» خدمت متقابل«، مفهوم )ره(حضرت امام

  :دانند کنند و آن را ضامن سالمتی نظام می تعبیر می» پایگاه مردمی نظام اسالمی«

اگر یک کشور بخواهد کشور سالمی باشد، باید بین دستگاه حاکمه با ملت تفاهم «

هاي شاهنشاهی و بخصوص در رژیم اخیر، آن معنا عکس  األسف در رژیم باشد و مع

اینها اسباب این شد که نتواند حکومت باقی بماند و با پایگاه نداشتن در پیش ...بود

در رژیم . ها این باید یک عبرتی باشد براي دولت. ملت ناچار باید کنار برود و رفت

یعنی نه دولت . اسالمی شاید در رأس برنامه، همین تفاهم مابین دولت و ملت باشد

د تحمیل بکند و مردم را تهدید بکند، ارعاب بکند، داند و بخواه خودش را جدا می

اذیت بکند و نه مردم درصدد این بودند که دولت را تضعیف بکنند یا فرار بکنند از 

  .)231 – 230: 8صحیفه امام، ج (»مقررات دولتی

 و برخورداري نظام اسالمی از پایگاه مردمی، مستلزم دخالت ملت در امور سیاسی است

  :شود موجب استقرار و استدامه حکومت با پشتیبانی ملت می) ره(ظر اماماین دخالت از ن

دخالت در امور سیاسی سالم و اجتماعی یک وظیفه است در این حکومت «

مردان وفادار به جمهوري اسالمی نیز یک  اسالمی و کمک به متصدیان امر و دولت
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دار از آن غفلت  ملی است که امیدوارم ملت شریف و بی– انسانی –وظیفه اسالمی 

کنون در صحنه حاضر بودند و هستند و با کمک آنان  گونه که تا نکنند و همان

توانست استقرار و استدامه پیدا کند، از این پس نسل  حکومت اسالمی و جمهوري می

هاي آینده با وفاداري بر آن و پشتیبانی از آن، هرچه بیشتر استقرار یابد و  حاضر و نسل

  .)224: 16صحیفه امام، ج (»دادامه داشته باش

، حتی اگر دشمن حمله کند و کشور را )ره(وجود پایگاه مردمی، به نظر امامدر صورت 

تواند دوام بیاورد و بار دیگر قدرت به مردم و نظام اسالمی بازخواهد  اشغال نماید، بازهم نمی

  :گشت

ي، بلکه با یک ا شود با یک دسته وقتی یک انقالبی از خود مردم شد، این را نمی«

 یک قدرت بزرگ مثل آمریکا – فرض کنید –شود که  می. لشکرهایی این را برهم زد

تواند این  تواند انقالب را به هم بزند، نمی حمله کند به ایران و ایران را بگیرد، لکن نمی

لکن وقتی ... قدرت به آن بزرگی شوروي به افغانستان حمله کرد ... . مردم را رام کند

رسد که پشیمانند،  شد قدرت و قواي او به افغانستان، فشل شد و االن به نظر میوارد 

اگر آمریکا فرض کنید بیاید ایران را بگیرد، ابتدا بتواند . آید بگویند لکن رویشان نمی

هایش را،  تواند که طیاره تواند در اینجا ادامه پیدا کند؛ می یک همچه کاري بکند، نمی

 د و شهرها را بمباران کنند و اینها ولی وقتی آمدند روي زمین،هایش را بفرست جنگنده

  .)11: 16صحیفه امام،ج (»برند مردم آنها را با چنگ و دندان از بین می

  

  دخالت مستقیم مردم در تأمین امنیت .2

بسیج عمومی که از سوي امام خمینی مطرح وحتی در قانون اساسی جمهوري  ایدة دفاع و

در  .دهد می مردم را به طور مستقیم در تأمین امنیت دخالت ،نعکس شداسالمی ایران نیز م

خاص در شرایط کامالً  .هاي بارزي از اجراي این ایده مالحظه شد  نمونه، دفاع مقدسهاي سال

 از منظر امام خمینی این ایده، چهرة ،که حفظ ارزش بقاي نظام در معرض تهدید استامنیتی 

 فواید فراوان ،عمل به آن از سوي مردم پذیرش این ایده و .کند میتکلیف شرعی نیز پیدا 

  .سیاسی و اجتماعی در بر دارد
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در جریان جنگ تحمیلی، حضرت امام تأکید داشتند که چون قواي مسلح مردمی بودند و 

  :توانستند از مردم بودند توانستند جنگ را به پیش ببرند و در غیر این صورت نمی

مردم اداره . توانستید این جنگ را اداره بکنید، این شک ندارد شما اگر مردم نبودند نمی«

صحیفه امام، (»ها مردمند؛ ارتش هم امروز مردم است کردند؛ یعنی این سپاه مردمند؛ این بسیجی

  ).79: 18ج 

 جنگ تحمیلی، مانندهاي حساس  این نحوه حضور مستقیم مردم در صحنه) ره(به نظر امام

  :تواند کشور را نجات دهد می

ها نجات دادید و این طبقه عزیز محروم  شما هستید که کشور را از دست ابرقدرت«

خواهد و ما همه رهین منت  که در ازاي خدمتش غیر از خدا از کس دیگري چیزي نمی

ها،  ها، در خیابان شما بودید که در میدان. شما هستیم و اگر الیق باشیم خدمتگزار شما

کرده در مقابل توپ و تانک و مسلسل و اینها ایستادید و  جتماع کردید و با مشت گرها

با ایستادگی و شجاعت زن و مرد شما، بزرگ و کوچک شما، فداکاري کرد و شهید داد 

ها جنگ است، باز این طبقه محرومند که مشغول  تا غلبه کرد و االن هم که در جبهه

هاي  خ هم نظیري برایش نتوانیم پیدا بکنیم که بچهشاید در طول تاری... خدمت هستند

هاي نیمسال و زنها، پیرزنها، نوعروسها، نودامادها، همه با هم در این  کوچک و جوان

 »اي است که ملت همه در آن حاضر هستند جبهه حاضرند و صحنه جنگ، صحنه

  ).264 – 262: 14صحیفه امام، ج (

حفظ تأکید بر ق به نقش مردم، ایشان ضمن در توجه عمیبر اساس رویکرد کلی امام 

  :دانند می مردم هر منطقه را در تأمین امنیت منطقۀ خود اولی ،یکپارچگی ملت در تأمین امنیت

 و خود مسلمان برادران سایر با برادرانه که خواهم مى کردستانى خواهران و برادران از من«

  .)221 :12 ج ،امام صحیفه(»کنید دفاع کشورخود از هم کنار در

به . این نقش مردمی در مناطق قومی کشور از اهمیت و ضرورت بیشتري برخوردار است

 ):ره(بیان امام

 که کنم مى تشکر گنبد، غیور اهالى و گنبد اهالى شما از و غیور ملت شما از من«

 و رسانم مى دولت سمع به من کردید ذکر که مسائلى. کردید پایدارى زحمات این در
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 کنید کمک باید هم شما لکن. برگردد آنجا به امنیت و بشود داده اثر ترتیب هک امیدوارم

 هم شما شد مستقر آنجا در انتظامى قواى اگر. انتظامى قواى از کنید پشتیبانى یعنى

 به کنند مى حمله که اشرار این. بزنید کنار را اشرار هم، کمکِ به و کنید پشتیبانى

 پایدارى کسى هر و. بشود منجر آنها قتل به ولو نندک دفع را آنها است واجب مسلمین،

 .)9 :7 ج ،امام صحیفه(»دارد شهید ثواب بشود کشته کس هر و دارد، ثواب کند

 اسالمى جمهورى طرفداران و مسلمان سلحشوران شما اسالمى عواطف از«

 امنیت و آزادى اسالم، پرچم شدن افراشته و عدل حکومت پرتو در است امید. متشکرم

 سایر و بویراحمد طوایف از جانب این. شود ایران محترم ملت نصیب استقالل و

 مراقبت کمال خودشان منطقه امنیت و نظم حفظ در که دارد تقاضا ایران شجاع طوایف

 ماجراجو اشخاص نگذارند گذرد مى ما وطن به که حساس موقع این در و بنمایند؛ را

 را مسلمین و اسالم عظمت تعالى خداوند از. دهند بهانه کشور و دین بدخواهان به

 .)519 :5 ج ،امام صحیفه(»خواهانم

اي، نباید موجب شود اقوام، ایالت،  در عین حال، تأمین امنیت به صورت محلی و منطقه

 :مناطق و طوایف، در مقابل هم بایستند و هر یک، امنیت خود را در گرو ناامنی دیگري بداند

 باید هم اآلن بودید، جنگجویى و دالورى به معروف اول از که ها، بختیارى شما«

 حرفهایى ایل جوانهاى بین و بیایند فاسدى عناصر یک آنجا نگذارید و کنید کوشش

 با را شما ایل الًمث یا شد، حاصل اختالف ایل خود در که بفهمید شما وقت یک بزنند،

 اآلن اینها. بدهند رقرا هم مقابل را شماها و بکنند، فتنه بینشان در دیگرى ایل یک

 یک بکند، پیدا استقرارى یک ایران نبادا که این خوف از که هستند جوهایى مفسده

 اختالفى ایجاد یک هستند هرجا که هستند درصدد. بکند پیدا اسالمى عدل حکومت

 در طور، یک به ایالت در طور، یک به دهات در طور، یک به شهرها در. بکنند

 مناطق بکنید حفظ خودتان. بکنید جلوگیرى باید را اینها. طور یک به ها کارخانه

 که حکومتى این و بشود، برقرار امنیتى یک تا کنید حفظ ها آشفتگی از و را خودتان

 .)163 :9 ج،امام صحیفه(»بشود مستقر بشود، مستقر بناست
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 123 ــــــــ ــــــــــــــــــــ)ره(هاي تأمین امنیت در اندیشه امام خمینی بع و شیوه منا

ین شیوه  عالوه بر آنکه بهتر،)ره(خمینیتأمین امنیت به شیوه مردمی، در رویکرد نظري امام 

پذیرترین آنها در چارچوب جمهوري اسالمی است، به لحاظ شرعی نیز نوعی تکلیف  و امکان

رود که بر عهده همه است و در این خصوص، هیچ تفاوتی میان فرد یا گروهی  به شمار می

  :نیست

 این ادامه براى ما. مان همه براى است بزرگ است، زیاد تکلیف صورت هر در«

 دارد، تکلیف جمهور رئیس دارد، تکلیف دولت داریم؛ زیاد کلیفت هست که انقالبى

 هر در کس هر دارد، تکلیف کارگر دارد؛ تکلیف کشاورز دارد، تکلیف مجلس رئیس

 نیست، نفر و فرد لیکن ما تکلیف. دارد تکلیف است شده واقع کشور این از اى گوشه

 عینى، واجب یک مى،اسال جمهورى حفظ براى دارند تکلیف یکیشان یکى مردم آحاد

 حفظ این اینکه براى است؛ بیشتر اهمیتش نماز از است، اهم دنیا، واجبات مسائل اهم

 ترك مابین فرقى هیچ است، همه براى تکلیف این. است اسالم فرع نماز است، اسالم

 همه براى تکلیف این و. اینها و بلوچستانى و سیستانى ندارد، کجایى و کجا و فارس و

 همه براى واجبات رأس در دنیا، همه براى است حکمى یک حق، ِدین فظح. دنیاست

 اسالم خوب، گویند مى ندارند اسالم به اعتقاد چون مسلمین غیر منتها شده، واقع دنیا

 حفظ فریقاست،آ در که مسلمى آن. دارند اعتقاد که مسلمین اما چه، ما به کرده، واجب

 .)487 :19 ج مام،ا صحیفه(»است واجب برایش اسالمى جمهورى

در این تکلیف شرعی، تفاوتی میان ابزارهاي نرم و سخت نیست و در حفظ امنیت و کیان 

 همه مکلفند با ابزارهاي متناسب ،مسلمین و تمامیت ارضی کشور و دفاع در برابر تعدي

  :مشارکت کنند

 دیدته مورد اسالم کشور وقتى. بکند را اینکار ارتش بگوییم بنشینیم توانیم نمى«

 ما تمام بر ما، همه بر مسلمین نوامیس و اسالم کشور از دفاع است، اسالم دشمنهاى

 هم شما و آمد پیش مطلبى همچو یک وقتى. است واجب کوشش همه با است؛ واجب

 که اینهایى .....هستند مسئله این براى آماده مردش و زن ههم ما، کشور همه بحمداللَّه،

 مسلمان که بکنید فرض ولو ما، به کنند مى حمله سرحدات به که اینهایى سرحدات، در

 واجب دفعشان تا هم آنها کشتن و است واجب دفاع کردند حمله چون لکن هستند،
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 همه خواهیم مى ما. باشد صلح در عالم خواهیم مى ما داریم، جنگ سر ما اینکه نه. است

 نیست این معنایش نلک باشند، صفا و صلح در همه مسلمین غیر و مسلمین همه مردم،

 سر که بگوییم ما کند، تعدى و کسى یک منزل در بریزد بخواهد کسى یک اگر که

 و انظالم است، حرام ظلم که همانطورى نه،! ظلم به بدهید تن و باشید داشته صلح

 مسلمین مال و مسلمین جان و مسلمین ناموس از دفاع. است حرام هم ظلم به دادن تن

 ما کشور .کنیم مى عمل واجب این به داریم ما. است واجبات زا یکى مسلمین کشور و

  .)118 :15 ج ،امام صحیفه(»کند مى عمل واجب این به دارد

 

   امنیتیانتظامی و ،نظامیتأمین امنیت از طریق نیروهاي  .3

 ی ضرورت،امنیتی قوي ، انتظامی و میدر نظریۀ حضرت امام، وجود نیروهاي نظا

حفاظت از  .هاي دینی نیز قرار گرفته است توجه آموزه مورد تأکید وناپذیر است که  اجتناب

هاي معارض مورد تهدید  هاي واالي دینی که از سوي قدرت به ویژه ارزش ،هاي کشور ارزش

 انتظامی و اعمال قدرت نظامی، هاي سخت و کارگیري شیوهه  نیازمند ب،تعرض قرار دارد و

  :امنیتی است

 اول که وقتى آن در که است قدردانى موجب یتهکم و برادران شما زحمات«

 هایى امنی بى و هایى شلوغی یک انقالب هر طبع و بود انقالب پیروزى و بود انقالب

 از شهرها بر کنید پیدا تسلط و کنید امن را شهرها توانستید بحمداللَّه شماها هست،

 همه خودتان، رتشىا خودتان، سپاهى برادران با هم کنون تا وقت آن از و امنیت؛ جهت

 خداى پیش که است امرى این و بودید عزیزخود کشور به و اسالم به خدمتگزار

 درگاه در و بکند پیدا امهاد امر این هم آخر تا که امیدوارم و است، ثبت تعالى و تبارك

 پیروزى براى اسالم صدر در که کسانى نام با بشود ثبت شما نام تعالى و تبارك خداى

 .)400 :17 ج ،امام صحیفه(»کردند خدمت اسالم

البته، در رویکرد ایشان، قواي نظامی، انتظامی و امنیتی و ضابطین مرتبط باید در خدمت و 

  :به بیان ایشان. مستبد دیکتاتورىحافظ استقالل و امنیت کشور باشند نه صرفاً رژیم سیاسی یا 
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 125 ــــــــ ــــــــــــــــــــ)ره(هاي تأمین امنیت در اندیشه امام خمینی بع و شیوه منا

 امنیت و استقالل پاسدار ایدب ارتش ولى نیست ارتش و نظامى نیروى از نیاز بى کشور هیچ«

 فرزندان عام قتل مأمور و ملت تمامى مطرود و مستبد، دیکتاتورى یک حافظ نه باشد کشور

 .)384 :5 ج ،امام صحیفه(»کشور

در این صورت است که فعالیت و تالش این قوا موجب برقراري آرامش و امنیت در میان 

  :شود مردم و حفظ امنیت داخلی و ملی می

 فعالیت و کردید پشتیبانى ملت این از شما که کنم تشکر شما از باید مروزا من و«

 امنیت نگهبان که کشور سرتاسر در جوانان شما از باید ملت. داد آرامش ملت به شما

 خداى و کند تشکر ها، جبهه در هستند کشور نگهبان که جوانان آن از و هستید داخلى

 .)76: 16 ج ،امام حیفهص(»کند مى تقدیر شما از تعالى و تبارك

، قواي نظامی و انتظامی و دیگري قواي مسلح، اساس و مبناي برقراري امنیت با این وصف

خیزند و در نتیجه، این قوا،  روند و نیروهاي آنها از میان خود مردم برمی در جامعه به شمار می

  :یابند اي مردمی می صبغه

 به اى عده یک پاسدار، نام به اى عده یک ودش مى انقالب اینکه مجرد به که است سابقه بی«

 »کنند جوشش مردم خود از مرزها و داخلى امنیت براى بسیج نام به اى عده یک کمیته، نام

 .)425: 17 ج ،امام صحیفه(

بودن این قوا اقتضاي آن را دارد که مورد توجه ویژه و خاص ملت قرار بگیرند و  مردمی

 :پشتیبانی الزم از آنها بشود

 ویژگى عشایر و بسیج و ها کمیته تا شهربانى و ژاندارمرى و سپاه و ارتش از مسلح، واىق«

 و سرحدات نگهبان و باشند مى اسالمى جمهورى قدرتمند و قوى بازوان که اینان. دارند خاص

 باشند، مى ملت به بخشان آرامش و امنیت نگهداران باالخره و روستاها و شهرها و راهها

 .)432 :21 ج،امام صحیفه(»باشند مجلس و دولت و ملت خاص توجه مورد بایست مى

توانند حافظ اسالم، نظام اسالمی و کشور باشند  از سوي دیگر، این نیروها در صورتی می

این اتحاد و انسجام، به ویژه میان . که همچون ید واحده عمل کنند و اختالفی میان آنها نباشد

اشتند با نیروهایی که برآمده از انقالب اسالمی هستند نیروهایی که پیش از انقالب وجود د

  :ن انقالب اسالمی، از ضروریات استمانند سپاه پاسدارا
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 از ارتش که داند مى اسالمى، کشور به دارد عالقه که آدمى است، مسلمان که آدمى«

 کند، مى حفظ سپاه که همینطورى کنند، مى حفظ را اسالم که هستند هایى ارگان

 و هستید، عظیم جمعیت یک شدید، باهم همه وقتى. کند مى حفظ بسیج که همینطورى

 دفع را، خودتان کشور کنید مى حفظ و کنید مى نمایى قدرت انشاءاللَّه اندیگر مقابل در

 .)461 :19 ج ،امام صحیفه(»را خودتان هاى دشمن کنید مى

 کشور هر ادىاقتص و اجتماعى و سیاسى هاى جنبه بقاى و امنیت و استقالل حفظ«

 و است آن شهربانى و ژاندارمرى ارتش، انتظامى قواى به وابسته غیرمستقیم یا مستقیم

 انقالب پاسداران ،انتظامى قواى کنار در ،برد مى سر به انقالب حال در که ما کشور در

 کوشش قوا تمام با محترم ملت باید و. دارند اشتغال انقالبى حفاظت به و موجود نیز

 قوا این که ننمایند؛ دریغ آنها پشتیبانى از و نمایند فعال و انتظامى قواى نای حفظ در

 حصونُ:فرموده آنها درباره امیرالمؤمنین موال که اسالمند؛ جنود از و اسالم خدمت در

 . الرَّعِیۀُالّابِهِم تَقُوم ولَیس األمنِ، ُوسبل وعِزُّالدینِ، الوالةِ، وزینُ الرَّعِیۀِ،

 قوى روحیه با باید -هستند خلق و خالق خدمت در که -انتظامیه قواى این چون و

 .)25: 9 ج ،امام صحیفه(»ببرند سر به امان و امن در و سربازى

ها و توجه  کاري ها و موازي یکی از لوازم اتحاد و انسجام میان این قوا، اجتناب از رقابت

در ) ره(همچنانکه امام. باشد اص خود میها و کارکردهاي خ هر نهاد و سازمان به کارویژه

  :اند خصوص باند منحرف مهدي هاشمی، چنین مرقوم فرموده

 به توجه با و است، شده  سوءظن مورد یا و کشف کنون تا که مسائلى به توجهبا «

 و منحرف و انقالب ضد افراد توسط مختلف اسامى با که هایى اطالعیه و جوسازى

 که کند مى بیشتر را ظن سوء تنها نه که است، گردیده شپخ هاشمى مهدى به وابسته

 به هستید موظف جنابعالى اسالم، و انقالب از انحراف خط بر است مستقلى دلیل خود

 را متهمى افراد تمام و نمایید؛ رسیدگى انصاف و دقت کمال با امر این جوانب جمیع

 مسائل انتشار در که را دیگرى افراد نیز و شوند مى محسوب گروه این سران از که

 چون امر این که است بدیهى. نمایید تعقیب ،اند داشته دست دیگر قضایاى و کذب
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 127 ــــــــ ــــــــــــــــــــ)ره(هاي تأمین امنیت در اندیشه امام خمینی بع و شیوه منا

 وزارت اختیار در منحصراً آن تحقیق است، کشور امنیت و انقالب و اسالم به مربوط

  ). 145: 20 ج ،امام صحیفه(»باشد مى کشور اطالعات

 

  کارکرد امنیتی نهادهاي رسمی غیرامنیتی. 4

مستقیم در تأمین  غیر همانگونه که مشارکت آحاد ملت را به طور مستقیم و،)ره(مام خمینیا

ا به ویژه در شرایط خاص، رامنیتی ی از کارکردهاي نهادهاي رسمی غیر یک،امنیت مطرح نمود

 با کلیت امنیت نیز ارتباط پیدا ، که با کلیت نظام ارتباط دارندینهادهای .داند میتأمین امنیت 

  .شدن آنها در مجموعۀ کلی نظام مؤثر است  مخدوشبنابراین، .کنند می

  :فرمایند ساز آن می ایشان در خصوص وظایف مجلس خبرگان رهبري و کارکرد امنیت

 مجلس این که بدانند ملت و شما باید که است مجلسى یک خبرگان مجلس«

 آزادى حفظ و کشور استقالل حفظ و کشور امنیت حفظ براى است کشور پشتوانه

 جبران است ممکن که است تقصیرى یک بشود، امر این در مسامحه اگر و کشور براى

 کنند مى اعالم که روزى آن و کنند مى اعالم که همانطورى باید. تقصیر این نشود بعدها

 هم کسانى و بدهند رأى آنها به بزرگان اند کرده تعیین که را افرادى و بروند آقایان که

  .)113 :17 ج،امام صحیفه(»بکنند شرکت و بروند بدهند، رأى که ارندد میل خودشان که

 وارد همه باید. نخورند را حرفها این گول. است رهبرى تقویت خبرگان مجلس«

 حفظ. ما همه براى است شرعى تکلیف یک اسالم حفظ. است تکلیف یک این. بشوند

 هم با همه هچنانچ و. ملت قشرهاى همه براى است تکلیفى یک توحیدى مملکت

 خبرگان مجلس به رأى و دهند نوکال به رأى و نباشند حاضر صحنه در و نباشند

 برخالف] ها[این بیاورند، کم رأى دارند کسرى و بشود تعیین باید که وکالیى و ندهند

 .)102 :17 ج، امام صحیفه(»ندا کرده عمل تکلیف

و غیرنظامی و همچنین نهادهاي عالوه بر این، همه قوا و نهادهاي حکومتی اعم از نظامی 

اي غیرمستقیم نیز در تأمین امنیت ملی و ارتقاء ضریب  ساز همچون نهاد انتخابات، به گونه نظام

ها و اهتمام به آن از سوي این نهادها  به بیان دیگر، انجام درست وظایف و نقش. آن نقش دارند
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 آنها 1ور فراهم کند و بدکارکرديتواند موجبات امنیت و آرامش را در کش و متولیان آنها می

  :پشتیبانی مردمی از نظام را زایل نماید

وقتی دولت خوب . اند وقتی شما خوب کار کنید براي ملت، آنها هم پشتیبان... «

مردم باید . کار کند براي ملت، وقتی مجلس خوب کار کند براي مردم، پشتیبان هستند

 پشتیبان قوه قضایی باشند و همه با هم پشتیبان دولت باشند، پشتیبان مجلس باشند،

 .)383 - 382: 17 ج امام، صحیفه(»...خدمت کنند

 یک اجرایى و ادارى مسائل ترین بزرگ فصل و حل اندرکاران دست که مجریه قوه«

 است نفر میلیون پنجاه از متجاوز جمعیتى با و محاصره و جنگ حال در و بزرگ کشور

 سنگین بار حقیقت در و الهى احکام و حدود راىاج مسئولیت که قضاییه قوه از و

 عهده به را انقالبى جامعه یک شخصیت و اموال و نوامیس و جان امنیت تأمین

 .)336 :20 ج ،امام صحیفه(»...دارد

 از اهمیت خاصی برخوردار است که نحوه برگزاري آن و ، در این چارچوب،نهاد انتخابات

هاي آینده کشور و امنیت آنها تأثیر   بر سرنوشت نسلتواند اهتمام ملت به شرکت در آن می

  :گذارد و حتی در حفظ اسالم مؤثر است

 بدانید کند، متحقق را دوم مجلس خواهد مى که انتخابات این که است این به اسالم حفظ«

 باالترین و دارد، مهم نقش ما سرنوشت در و شما سرنوشت در که است امورى از انتخابات که

 باید خارج در چه و داخل در چه را کشور امور همه که است انتخابات این و است، نقش

  .)403 :18 ج ،امام صحیفه(»بگذراند

 از –رود  دادن از تکالیف شرعی به شمار می یکی از دالیل آنکه شرکت در انتخابات و رأي

ب حفظ به بیان دیگر، شرکت در انتخابات موج. گردد  ، به همین مورد بازمی- )ره(نظر امام

  :شود نظام و بقاء اسالم می

 سرنوشت در دخالت عدم ناحیه از اسالمى، کشور یا اسالم بر نخواسته خداى اگر «

 توانا قهارِ خداى پیشگاه در ملت تمام یک یک شود، وارد اى صدمه و لطمه جامعه

 مورد کنونى هاى گیري کناره از است ممکن که آینده هاى نسل و بود خواهیم مسئول

                                                                                                              
1 . Disfunction 
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 129 ــــــــ ــــــــــــــــــــ)ره(هاي تأمین امنیت در اندیشه امام خمینی بع و شیوه منا

 ما عقلى و شرعى مهم وظایف از یکى پس،. نبخشند را ما شوند، واقع تجاوز رگونههزا

 به دادن رأى و انتخابیه هاى حوزه در حضور کشور، مصالح و اسالم حفظ براى

 به کشور که چیزهایى سایر و جهان سیاسى اوضاع بر مطلع و کاردان صالح نمایندگان

  .)336 :18 ج ،امام صحیفه(»نباشند چه باشند، روحانیون از چه باشد مى دارد احتیاج آنها

  

  گیري نتیجه

هاي گوناگون است و تحلیل امنیت در سطوح مختلف،   اگرچه امنیت داراي سطوح و الیه

هاي مشترکی را از  چارچوب توان اصول و میا  ام،دارد نسبت به یکدیگرهایی  تفاوت

نگاه ایشان به تأمین امنیت،  .باط کردمورد ارکان امنیت استن  در)ره(هاي امام خمینی اندیشه

، به شدت وابسته به منابع مهمی  تأمین امنیت،در اندیشۀ امام خمینی .هاي خاصی دارد ویژگی

هاي منابع تأمین امنیت،  چالش مشکالت و  ومعنویت است انسجام، ایمان و مانند وحدت،

 حرکت اصالحی از ،فکري خودامام براساس مبانی  .کنند میاجزاي آن را دچار مشکل  امنیت و

 در منابع امنیت و نیز بنابراین، .داند میدرون به بیرون را بهترین شیوة دسترسی به اهداف 

 در کنارایشان  ،به همین دلیل .ورزد می مؤکّداً بر عناصر درونی اصرار ،هاي تأمین آن روش

یرمستقیم مردم در امنیت به دخالت مستقیم وغ امنیتی، انتظامی و استفاده از نیروهاي نظامی،

از  ورود مردم در دفاع وجنگ و همچنین پشتیبانی مستمر از نیروهاي نظامی، .اعتقاد دارند

  .روند میشمار ه مصادیق دخالت مردم در تأمین امنیت ب

 در عین )ره( باید توجه داشت موضوع امنیت در نظریات امام خمینی،در هر حال

شود که درك آن نیازمند  میسجم معنا من مجموعۀ پیچیده ودر یک  برخورداري از اهمیت باال،

  .باشد میاساس این مبانی  تحلیل آراي وي بر آشنایی با مبانی اندیشۀ ایشان و
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  منابع

  

: رضا طیب و وحید بزرگی، تهران ، ترجمه علیمطالعات امنیتی نوین؛ )1383(تري و دیگران تریف، -

  پژوهشکده مطالعات راهبردي

  .سال اول، شماره یکفصلنامه امنیت عمومی، ، »درك امنیت عمومی«؛ )1385(سیامک، پیک  ره-

  .دانشگاه عالی دفاع ملی: تهراننظریه امنیت جمهوري اسالمی ایران، ، )به اهتمام()1387(سیامکپیک،  ره-

ثار امام مؤسسه تنظیم و نشر آ: تمام مجلدات، تهرانصحیفه امام، ؛ )1386(اهللا  موسوي خمینی، سید روح-

  .)ره(خمینی
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