
  
  
  

   تأمين امنيت هاي شيوه منابع و
  )ره(در انديشه امام خميني

  

  8/6/1389: دييتأ خيتار                29/6/1389: افتيدر خيتار

  
  ∗پيك سيامك ره

  چكيده
منيت و تأمين گذاري در خصوص منبع و شيوه برقراري ا پردازي و سياست ايده

ملي است و راهبرد امنيت ملي هر نظريه امنيتي و يا راهبرد امنيت آن، از جمله عناصر 
  .جمهوري اسالمي ايران نيز از اين قاعده مستثني نيست

هاي تأمين امنيت در انديشه  مقاله حاضر در اين چارچوب، به درك منابع و شيوه
پردازد و سعي در  به عنوان رهبر انقالب و جمهوري اسالمي ايران مي) ره(امام خميني

بر اين اساس، نويسنده معتقد است رويكرد .  داردتبيين رويكرد ايشان در اين حوزه
، دروني و برخاسته از تأمالت )ره(بنيادين تأمين امنيت در سپهر انديشه امام

شناسانه ايشان است و بر اين اساس، الگوي تأمين امنيت در نظريه ايشان، از  انسان
ي آن را  مل–درون به بيرون و از پائين به باالست كه ترجمان عيني و اجتماعي 

  .خالصه نمود» محور الگوي مردم«توان در عنوان  مي
هاي تأمين امنيت، وحدت كلمه، ايمان،  ، منابع تأمين امنيت، شيوه)ره( امام خميني:ها كليدواژه

محوري مردم
                                                                                                                 

   دانشيار دانشكدة علوم قضايي ∗
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  مقدمه 
مباني انديشه او  بود كه ابعاد وجودي  و عمق تفكر و نظير  شخصيتي كم،)ره(خمينيامام 

  . هنوز نيز تا حد زيادي ناشناخته مانده است،اجتماعي سايل انساني وم در فهم هستي و
 ،نگري را عينيت بخشيد هايي از اين ژرف  بخش،جمهوري اسالمي ايران رهبري انقالب و

آنچه نيز در خارج تحقق پيدا  ظرفيت او نبود و  تمام ايده و،اما همة آنچه از ايشان ظهور كرد
عمل امام  انديشه و . كامالً درك نشده است،ستگاه انديشگي وي از نظر تحليل مباني و خا،كرد

بر آن باشد كه نظريات و رويكردهاي   اگر بنا،البته .اينگونه استنيز خميني در حوزه امنيت 
 م وكالعبارات مترادف آنها در  مستقيماً به دنبال واژگان و متعارف امنيتي را معيار قرار دهيم و

 مطالب قابل ،ممكن است به اين نتيجه برسيم كه ايشان در باب امنيت ،سيرة امام خميني باشيم
گفتمان ايشان جستجو وكشف  چارچوب نظري و اما اگر امنيت را در مباني و ،توجهي ندارند

مشخص  ،كنيم يا حداقل زبان گفتماني امام را به زبان گفتماني قابل فهم جاري ترجمه نماييم
   .اند عمل داشته ميزاني فكر و  ويت تا چه حدكه ايشان در حوزة امنخواهد شد 

توان با توجه به مباني تحليلي حضرت امام  امنيت را ميحوزه  مسايل گوناگون ،با اين نگاه
  . نمود و دركبررسي

درك مفهوم امنيت، عالوه بر دو مقوله مرجع امنيت و تهديدات امنيتي، شامل دو مقوله يا 
بيند؟ و براي تدارك  چه كسي امنيت را تدارك مي:  ازشود كه عبارتند  نيز ميديگرپرسش 

گويي به اين دو پرسش،  توان يا بايد بهره جست؟ نحوه پاسخ هايي مي امنيت، از چه شيوه
تريف و ديگران، (بستگي مستقيم به اين دارد كه دو پرسش نخست را چگونه پاسخ داده باشيم

ظامي، مهمترين تهديد امنيتي به شمار براي مثال، در برخي نظريات كه هجوم ن). 13: 1383
رود، دولت به طور عام و نيروهاي مسلح به شكل خاص، وظيفه تأمين امنيت را برعهده  مي

كننده امنيت  همچنانكه، در سطح امنيت عمومي، معموالً از پليس به عنوان مهمترين تأمين. دارند
ها در تأمين  ها و جمعيت ، سازمانتوان از نقش مردم، گروهها  مي،در مقابل. شود نام برده مي

به عبارت ). 86 – 87: 1385پيك،  ره(امنيت يا تأمين امنيت به صورت مشاركتي سخن گفت
. و يا با الگوي ديگري تأمين شود» پائين به باال«، »باال به پائين«ديگر، ممكن است امنيت از 

پرداز با توجه به  ح كرد كه هر نظريهتوان اين سئوال را مطر پردازي امنيتي، مي بنابراين، در نظريه
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كننده يا  هاي مختلف نظريه خود، چه شخص يا نهادي را بهترين تأمين اجزا و بخش
ها  كنند؟ آيا شيوه ها و ابزاري امنيت را تأمين مي داند؟ و آنها با چه شيوه كنندگان امنيت مي تأمين

اي بين اين دو وجود  ابطهها و ابزار نرم و چه ر و ابزار سخت اهميت دارند يا شيوه
  ). 56: 1387پيك،  ره(دارد؟

  .پردازيم مي) ره(ها در انديشه امام خميني  به تبيين پاسخ اين پرسش،در اين نوشتار
  
  رويكرد بنيادين در تأمين امنيت .الف

درون انسان را منشاء اصلي  شناسانه خود، نفس و امام خميني بر اساس نگاه عميق انسان
 .بيند ميالگوي امنيت را از درون به بيرون  اين نگاه، .داند ميجامعة انساني  ان وخير و شرّ انس

 به طوري كه با تحقق و ،نيز تأكيد بر عوامل دروني استملّي   در سطح اجتماعي وبنابراين،
در  شوند و مي لمدادقابل كنترل ق اثر و شرايط مطلوب دروني، تهديدات بيروني كم وجود

ال امني است كه تهديدات خارجي را فع و عدم تعادل دروني، مهمترين عامل نامقابل، نابساماني
هردو در بيروني محيطي،   بديهي است در غالب نظريات ، عوامل دروني و،البته .كند ميمؤثر  و

العاده بر   تأكيد فوق،ا ويژگي نظرية امام خميني ام،اند ناامني مؤثر تلقي شده ايجاد امنيت و
 زيادي آن  تا حد،شده اجتماعي است كه با توجه به نوع عوامل معرفي ساني وعوامل دروني ان

دهنده  شكل جتماعي،ا  دروني انساني وعامل ،اين اساس بر .نمايد ميرا متمايز از ساير نظرات 
  .رود شمار ميه  تأمين امنيت برويكرد بنيادين امام خميني در

  ):ره(به بيان امام
»ت انسان پيدا  تمام جنگ. انسان استت همه گرفتاريها از انانيهاي عالم از اين اناني
ها با هم جنگ ندارند؛ اگر جنگي باشد بين دو نفر، بايد بدانند كه مؤمن  مؤمن. شود مي

اش به خودش  وقتي كه ايمان نباشد و توجه همه. ها با هم جنگ ندارند مؤمن. نيستند
اين جنگ همه ... شود جا به پا ميباشد، هرچيز را براي خودش بخواهد، هياهو از اين

ت در او... تهاست بين انانيتفسير سوره (»ليا نيست، جنگ هم در اوليا نيستاين اناني
  ).124: حمد
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  منابع تأمين امنيت .ب
توان منابع تأمين امنيت را در دو مورد  ، از منظر دروني، مي)ره(در انديشه امام خميني

  . كردخالصه» ايمان و معنويت«و » وحدت«
  

  وحدت. 1
 نقشي كليدي در الگوي مديريت و رهبري امام ،مسؤوالن وحدت در بين اقشار مختلف و

 از نظر ايشان ،تفاهم اجتماعي و سياسي كاركرد وحدت، اتحاد، انسجام و .كند خميني ايفا مي
 رمزي است كه امام آن را گشود وخود نيز معتقد به ،وحدت .منحصر به فرد است نظير و بي
 بقاي انقالب و وحدت در پيروزي انقالب نقش اساسي داشت و در .ن رمزگشايي بوداي

 معناي اين سخن آن است كه امنيت جامعه و .كند ميجمهوري اسالمي نيز همان نقش را بازي 
 امر سطحي و تشريفاتي ،بنابراين وحدت .دت بستگي داردحكشور به بود و نبود يا ميزان و

تعابير حضرت  .شود مي لمدادذاتي در بقاي ملت و دولت ق و بلكه حقيقت جوهري ،نيست
  :شكار استآ امام در اين خصوص كامالً روشن و

 هم حاال كرد، پيروز را ما اكبر اللَّه بود، اسالم به اتكاى و كلمه وحدت با مان پيروزي ما ...«
 وحدت همان ما سالح هم حاال. كرد پيروز را ما كلمه وحدت .است اكبر اللَّه همان ما سالح
  .)155: 13 ج امام، صحيفه(»است كلمه

 انقالب، همان علت محدثه آن است، يعني مبقيهمعتقد بودند علت ) ره(به بيان بهتر، امام
تواند موجبات حفظ  اي كه انقالب را به پيروزي رساند، همان است كه مي همان علت يا شيوه

   .و بقاي آن را نيز فراهم كند
  :نويسند  الهي خود در اين خصوص مي–ه سياسي نام ايشان در وصيت

ترديد رمز بقاء انقالب اسالمي همان رمز پيروزي است و رمز پيروزي را ملت  بي«
هاي آينده در تاريخ خواهند خواند كه دو ركن اصلي آن، انگيزه الهي و  داند و نسل مي

 براي مقصد عالي حكومت اسالمي و اجتماع ملت در سراسر كشور با وحدت كلمه
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و در مقابل اين انگيزه كه رمز پيروزي و بقاء آن است، ... همان انگيزه و مقصد
  .»فراموشي هدف و تفرقه و اختالف است

هاي تأمين وحدت در چارچوب اهداف انقالب و حفظ انقالب به تعبير  يكي از شيوه
  : است» حفظ مصالح يكديگر«، )ره(امام

 بيخ از را استعمار گنديده هاى ريشه كه اين آن و. داريم ديگرىي طوالن راه ما و...«
 اينكه مگر نيست ميسر نيست، ميسور اين و درآوريم خدا خواست به انشاءاللَّه بن و

 حفظ را كلمه وحدت اين كنيد؛ حفظ است آمده اينجا تا كه همينطور به را نهضت اين
 همه هستيم، برادر همه ما. اختالف از كنيم احتراز برداريد؛ دست اختالفات از. كنيد
 حفظ را برادر مصالح بايد برادر هستند؛ برادر مؤمنين خدا گفته به. برادرند هم با ملت
  .)419 : 6 ج ،امام صحيفه(»...كند

 كلمه وحدت است رسيده آن به ملت كه بزرگى پيروزى رمز كه دانيد مى همه...«
 و طاغوتى حكومت شدن برچيده آن هدف و كشور بالد اقصى تا مركز از اقشار همه
 اكنون. بود اسالمى جمهورى برپاشدن و المللى بين استثمارگران و استعمار ايادى قطع

 :6 ج ،امام صحيفه(»....مقصد وحدت و كلمه وحدت اين حفظ به داريم بيشتر احتياج
262(.  

  
  معنويت ايمان و .2

معنويت  به ايمان وتوجه  . در مركز انديشة امام قرار دارد،معنويت اهميت قدرت اسالم و
كشور با آن تضمين  بقاي ملت و كند كه امنيت و ميها توليد   منبع اليزالي از توانمندي،ديني
  :گردد مي

 آن كشاندند، تباهى به را ما مملكت و كردند خيانت ما مملكت به كه اينهايى...«
 را ينكارهاا يكنفر آن داشت، ايمان نفر يك آنها بين در اگر. نداشتند ايمان كه بودند
 به كه بودند آنهايى كشاندند، تباهى به را ما و بردند و خوردند كه آنهايى. كرد نمى
 عقيده معنويات به نداشتند، اعتقاد طبيعت ماوراى به نداشتند؛ اعتقاد نداشتند، كار اسالم

 .)464 :7 ج امام، صحيفه(»...نداشتند
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 در جبهة مقدم ،تمان ديني وحافظ آنروحانيت نيز به عنوان مرجع توليد گف از سوي ديگر،
  :استبه آن بسته بقاي جامعة اسالمي  دارد و حفظ و ايمان اسالمي قرار معنويت و

و خصوصاً روحانيت و خطبا در صحنه نباشيم و حاضر باشيم ... چنانچه همه ما «
گذرد، مطمئن باشيد كه با عدم حضور شما، به سر انقالب آن  در قضايايي كه مي

همه روحانيون حفظ اين جمهوري ... بر همه ما و ... مد كه بر سر مشروطه آمدخواهد آ
اگر بنا باشد كه روحانيون كنار بروند و گاهي با يك . اسالمي از اعظم فرايض است

قلمي اشكاالت را بگويند و در رفع اشكاالت كوشش نكنند و خطبا در منابر خودشان، 
الب را فراموش كنند، اين انقالب صدمه مسائل روز را فراموش كنند و مسائل انق

  ).329 :15ج، امام صحيفه(»خواهد ديد
 و بودند مردم رأس در - متعهد معممين - معممين بالد، همه در كه ديديم همه ما ...«

 در من ........ كردند اطاعت هم مردم و كنند؛ نهضت اينكه به كردند وادار را مردم
 را سد اين. است ملت خدمت در و الماس خدمت در روحانيت. هستم شما خدمت
   .) 86 : 7 ج  ، امام صحيفه(». ..بشود حفظ شما كشور تا كنيد حفظ

  
  هاي تأمين امنيت شيوه .ج

ا در  ام،پذير است هاي گوناگون امكان تأمين امنيت به شيوه اساس نظرات حضرت امام، بر
 امنيت دروني و ،اره قرار گرفتبر رويكرد كلي ايشان كه در ابتدا نيز مورد اش  بنا،هر حال

 اين منيت بايد باامين هاي تأ  شيوهبر اين اساس، .شود مي بسيار مهم تلقي ،امنيت از پايين به باال
  : تناسب داشته باشدرويكرد

 خود خودشان، منتخب حكومت با آنها همگامى و نظارت و مشاركت و مردم آگاهى«
  .)248 :4 ج ،امام صحيفه(»بود خواهد درجامعه امنيت حفظ ضمانت بزرگترين

يابد كه به اعتقاد  و اصالت ميردر انديشه امام، از آن » دروني«و » االببه پائين از «رويكرد 
  :تكوين يافت» حضور ملت«ايشان، انقالب اسالمي، انقالبي مردمي و اسالمي بود و با 
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 يك اينكه باب از انقالب اين. دارد و داشت مثبت بسيار ويژگيهاى انقالب اين«
 همه، يا اكثراً كه] نبود [ديگرى هاى انقالب مثل و است بوده ملت خود از انقالبى
 است كرده انقالب و است بوده رأس در حزبى گاهى بلكه ،نبوده مستقيماً ملت انقالب
 را او و ديگر حكومت ضد بر است، كرده قيام ديگر حكومت بر حكومتى وگاهى

 دنيا، انقالبات مثل نه و دنياست كودتاهاى مثل نه نايرا انقالب. است كرده سرنگون
 با و »اكبر اللَّه «فرياد با ملت خود از است انقالبى است؛ خودش خاص انقالب يك
 هست حاضر صحنه در ملت خود يكى كه دوخصوصيت، اين .اسالمى جمهورى فرياد

 ويژگى دو و خصوصيت دو اين ،اسالمى راه يك بود، يك راهراه  اينكهيكي  و بود و
 و شد مى هدايت ايران در كه شيطانى قدرتهاى اين بر اينكه از بعد كه شد آن اسباب
 كنار ملت كه نبود طور  اين رسيدند، شكست به بودند، آن دنبال در هم قدرتها همه
 صحنه در و بيايند خاصى اشخاص حاال و زديم كنار را رژيمى ما كه بگويد و برود
 تمام و بودند حاضر ارگانها همه در و جا همه در ملت خود. را كشور كنند اداره

 .)319 :14 ج ،امام صحيفه(»بود ملت متن از جوشيده انقالب جهات
توان آن را در   ملي اين رويكرد است كه مي–شيوه تأمين امنيت، ترجمان عيني و اجتماعي 

رود و  رگرا به شمار ميافزا متبلور ديد كه در اين صورت، الگويي نرم» محور الگوي مردم«عنوان 
شاكله اين الگو در نظريه حضرت امام با . شود افزارگرا متمايز مي محور و سخت از الگوي دولت

پشتيباني مردم از  «اجزاي آن عبارتند ازشود كه  مشخص مي» حضور مردم در صحنه«عنوان 
برخورداري  «و» تفاهم ملت و دولت«، »دخالت مستقيم مردم در امور سياسي«، »نظام اسالمي

  .»نظام اسالمي از پايگاه مردمي
  

 نقش پشتيباني مردم در تأمين امنيت .1
پشتيباني مردم از نهادهاي رسمي تأمين  افزايش حمايت و ،امنيتهاي تأمين  يكي از شيوه

از اين طريق، الگوي امنيت  از يك سو، .اين شيوه، كاركردهاي گوناگوني دارد .امنيت است
 با تقويت همچنين، .يابد ميتوان نهادهاي رسمي ارتقا  طرف ديگر، ازو  ودش ميدروني تقويت 
استفاده  .كنند مياعتماد، استحكام بيشتري پيدا  مانند مشروعيت وعناصري  ملت، رابطة دولت و
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مورد تأكيد امام واقع شده و ايشان براي اين منظور از اصطالح از اين شيوه در موارد متعدد 
  :كردند استفاده مي» هحضور مردم در صحن«

مردم را در صحنه حاضر نگه داريد كه آنچه انقالب و ايران را حفظ كرده، حضور «
امروز . شود در تمام دنيا مردمي به خوبي مردم ايران پيدا نمي. مردم در صحنه است

پشتيباني مردم از دولت به خاطر اين . مردم پشتيبان انقالب اسالمي و دولت هستند
دانند كه طرفداري از دولت، طرفداري از اسالم  دانند و مي  را اسالمي مياست كه دولت

كنند، اين پشتيباني را بايد حفظ  است؛ تنها به اين خاطر است كه از دولت پشتيباني مي
 .)453 :17 ج، امام صحيفه(»بكنيد
كنم به اينكه الحمداهللا در صحنه حاضرند و تا در صحنه  از ملت هم تشكر مي«

 اين كشور آسيب نخواهد ديد ولو هرچه حاال فساد بكنند، هرچه كارهاي حاضرند،
 .)68 :16 ج، امام صحيفه(»تان را حفظ كند خداوند همه. خالف بكنند

طرفه ميان ملت  ، پشتيباني مردمي از نظام اسالمي منوط به نوعي رابطه دو)ره(در كالم امام
تبيين » پشتيباني«و » خدمت«، »تفاهم «و دولت است و ايشان اين رابطه را با سه كليدواژه

  :به بيان ايشان. اند كرده
هايي كه در خارج   همه دولت. دولتي كه پشتيبان ندارد شكست خواهد خورد«

 – و مال خودمان هم ديديم كه رژيم سلطنت اصالً به هم خورد –خورند  شكست مي
 روي همين زمينه پيش اين مسائل... براي همين بود كه تفاهم مابين ملت و رژيم نبود

گرفتند، ملت هم در مقابل دولت  ايستادند و جبهه مي آمد كه دولتها در مقابل ملت مي
اما اگر ملت و دولت هر . تواند دوام داشته باشد طور شد، نمي طور بود، وقتي اين همين

ا دو باهم باشند، دوست باشند، اينها خودشان را خدمتگزار آنها بدانند، آنها خودشان ر
پشتيبان اينها بدانند، هر دو به هم خدمت بخواهند بكنند، يك همچو ملت و دولتي 

بپرهيزيد از اينكه از ملت جدا بشويد؛ شما را ... هيچ وقت شكست نخواهند خورد
 ،امام صحيفه(».ملت هم بايد بپرهيزد از اينكه از شما جدا باشد. بخواهند جدا بكنند

  .)145 :9ج
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، كليد حفظ جمهوري اسالمي و حتي اسالم )ره(ابل، در نظر اماماين تفاهم و خدمت متق
  :رود در درازمدت است و ترك آن از بزرگترين گناهان كبيره به شمار مي

دانيد و بايد بدانيم مادامي كه ملت، پشتيبان مجلس و دولت و قواي مسلح   ميهمه«
محروم هستند و دولت و مجلس و قواي مسلح در خدمت ملت به ويژه قشرهاي 

نمايند، هيچ قدرتي  باشند و جلب رضاي خداوند را در اين خدمت متقابل مي مي
رساندن به اين نظام مقدس را ندارد و اگر خداي نخواسته يكي از اين دو  توانايي آسيب

يا هر دو از خدمت متقابل دست بردارند شكست جمهوري اسالمي و اسالم بزرگ، 
راين، ترك اين خدمت متقابل كه به شكست بناب. اگرچه در درازمدت، حتمي است

 از بزرگترين گناهان كبيره است كه بايد از آن ،شود اسالم و جمهوري اسالمي منتهي مي
 »چنانچه اين خدمت از واجبات بزرگ است كه بايد به آن قيام نمايند. اجتناب شود

  .)391 :17ج ،امام صحيفه(
هاي خود به مفهوم  رازي ديگر از انديشهرا در ف» خدمت متقابل«، مفهوم )ره(حضرت امام

  :دانند كنند و آن را ضامن سالمتي نظام مي تعبير مي» پايگاه مردمي نظام اسالمي«
اگر يك كشور بخواهد كشور سالمي باشد، بايد بين دستگاه حاكمه با ملت تفاهم «

هاي شاهنشاهي و بخصوص در رژيم اخير، آن معنا عكس  األسف در رژيم باشد و مع
اينها اسباب اين شد كه نتواند حكومت باقي بماند و با پايگاه نداشتن در پيش ...بود

در رژيم . ها اين بايد يك عبرتي باشد براي دولت. ملت ناچار بايد كنار برود و رفت
يعني نه دولت . اسالمي شايد در رأس برنامه، همين تفاهم مابين دولت و ملت باشد

د تحميل بكند و مردم را تهديد بكند، ارعاب بكند، داند و بخواه خودش را جدا مي
اذيت بكند و نه مردم درصدد اين بودند كه دولت را تضعيف بكنند يا فرار بكنند از 

  .)231 – 230: 8صحيفه امام، ج (»مقررات دولتي
 و برخورداري نظام اسالمي از پايگاه مردمي، مستلزم دخالت ملت در امور سياسي است

  :شود موجب استقرار و استدامه حكومت با پشتيباني ملت مي) ره(ظر اماماين دخالت از ن
دخالت در امور سياسي سالم و اجتماعي يك وظيفه است در اين حكومت «

مردان وفادار به جمهوري اسالمي نيز يك  اسالمي و كمك به متصديان امر و دولت
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دار از آن غفلت  ملي است كه اميدوارم ملت شريف و بي– انساني –وظيفه اسالمي 
كنون در صحنه حاضر بودند و هستند و با كمك آنان  گونه كه تا نكنند و همان

توانست استقرار و استدامه پيدا كند، از اين پس نسل  حكومت اسالمي و جمهوري مي
هاي آينده با وفاداري بر آن و پشتيباني از آن، هرچه بيشتر استقرار يابد و  حاضر و نسل
  .)224: 16صحيفه امام، ج (»دادامه داشته باش

، حتي اگر دشمن حمله كند و كشور را )ره(وجود پايگاه مردمي، به نظر امامدر صورت 
تواند دوام بياورد و بار ديگر قدرت به مردم و نظام اسالمي بازخواهد  اشغال نمايد، بازهم نمي

  :گشت
ي، بلكه با يك ا شود با يك دسته وقتي يك انقالبي از خود مردم شد، اين را نمي«

 يك قدرت بزرگ مثل آمريكا – فرض كنيد –شود كه  مي. لشكرهايي اين را برهم زد
تواند اين  تواند انقالب را به هم بزند، نمي حمله كند به ايران و ايران را بگيرد، لكن نمي

لكن وقتي ... قدرت به آن بزرگي شوروي به افغانستان حمله كرد ... . مردم را رام كند
رسد كه پشيمانند،  شد قدرت و قواي او به افغانستان، فشل شد و االن به نظر ميوارد 

اگر آمريكا فرض كنيد بيايد ايران را بگيرد، ابتدا بتواند . آيد بگويند لكن رويشان نمي
هايش را،  تواند كه طياره تواند در اينجا ادامه پيدا كند؛ مي يك همچه كاري بكند، نمي

 د و شهرها را بمباران كنند و اينها ولي وقتي آمدند روي زمين،هايش را بفرست جنگنده
  .)11: 16صحيفه امام،ج (»برند مردم آنها را با چنگ و دندان از بين مي

  
  دخالت مستقيم مردم در تأمين امنيت .2

بسيج عمومي كه از سوي امام خميني مطرح وحتي در قانون اساسي جمهوري  ايدة دفاع و
در  .دهد مي مردم را به طور مستقيم در تأمين امنيت دخالت ،نعكس شداسالمي ايران نيز م

خاص در شرايط كامالً  .هاي بارزي از اجراي اين ايده مالحظه شد  نمونه، دفاع مقدسهاي سال
 از منظر امام خميني اين ايده، چهرة ،كه حفظ ارزش بقاي نظام در معرض تهديد استامنيتي 

 فوايد فراوان ،عمل به آن از سوي مردم پذيرش اين ايده و .كند ميتكليف شرعي نيز پيدا 
  .سياسي و اجتماعي در بر دارد
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در جريان جنگ تحميلي، حضرت امام تأكيد داشتند كه چون قواي مسلح مردمي بودند و 
  :توانستند از مردم بودند توانستند جنگ را به پيش ببرند و در غير اين صورت نمي

مردم اداره . توانستيد اين جنگ را اداره بكنيد، اين شك ندارد شما اگر مردم نبودند نمي«
صحيفه امام، (»ها مردمند؛ ارتش هم امروز مردم است كردند؛ يعني اين سپاه مردمند؛ اين بسيجي

  ).79: 18ج 
 جنگ تحميلي، مانندهاي حساس  اين نحوه حضور مستقيم مردم در صحنه) ره(به نظر امام

  :تواند كشور را نجات دهد مي
ها نجات داديد و اين طبقه عزيز محروم  شما هستيد كه كشور را از دست ابرقدرت«

خواهد و ما همه رهين منت  كه در ازاي خدمتش غير از خدا از كس ديگري چيزي نمي
ها،  ها، در خيابان شما بوديد كه در ميدان. شما هستيم و اگر اليق باشيم خدمتگزار شما

كرده در مقابل توپ و تانك و مسلسل و اينها ايستاديد و  جتماع كرديد و با مشت گرها
با ايستادگي و شجاعت زن و مرد شما، بزرگ و كوچك شما، فداكاري كرد و شهيد داد 

ها جنگ است، باز اين طبقه محرومند كه مشغول  تا غلبه كرد و االن هم كه در جبهه
هاي  خ هم نظيري برايش نتوانيم پيدا بكنيم كه بچهشايد در طول تاري... خدمت هستند

هاي نيمسال و زنها، پيرزنها، نوعروسها، نودامادها، همه با هم در اين  كوچك و جوان
 »اي است كه ملت همه در آن حاضر هستند جبهه حاضرند و صحنه جنگ، صحنه

  ).264 – 262: 14صحيفه امام، ج (
حفظ تأكيد بر ق به نقش مردم، ايشان ضمن در توجه عميبر اساس رويكرد كلي امام 
  :دانند مي مردم هر منطقه را در تأمين امنيت منطقة خود اولي ،يكپارچگي ملت در تأمين امنيت

 و خود مسلمان برادران ساير با برادرانه كه خواهم مى كردستانى خواهران و برادران از من«
  .)221 :12 ج ،امام صحيفه(»كنيد دفاع كشورخود از هم كنار در

به . اين نقش مردمي در مناطق قومي كشور از اهميت و ضرورت بيشتري برخوردار است
 ):ره(بيان امام

 كه كنم مى تشكر گنبد، غيور اهالى و گنبد اهالى شما از و غيور ملت شما از من«
 و رسانم مى دولت سمع به من كرديد ذكر كه مسائلى. كرديد پايدارى زحمات اين در
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 كنيد كمك بايد هم شما لكن. برگردد آنجا به امنيت و بشود داده اثر ترتيب هك اميدوارم
 هم شما شد مستقر آنجا در انتظامى قواى اگر. انتظامى قواى از كنيد پشتيبانى يعنى

 به كنند مى حمله كه اشرار اين. بزنيد كنار را اشرار هم، كمك به و كنيد پشتيبانى
 پايدارى كسى هر و. بشود منجر آنها قتل به ولو نندك دفع را آنها است واجب مسلمين،

 .)9 :7 ج ،امام صحيفه(»دارد شهيد ثواب بشود كشته كس هر و دارد، ثواب كند
 اسالمى جمهورى طرفداران و مسلمان سلحشوران شما اسالمى عواطف از«

 امنيت و آزادى اسالم، پرچم شدن افراشته و عدل حكومت پرتو در است اميد. متشكرم
 ساير و بويراحمد طوايف از جانب اين. شود ايران محترم ملت نصيب استقالل و

 مراقبت كمال خودشان منطقه امنيت و نظم حفظ در كه دارد تقاضا ايران شجاع طوايف
 ماجراجو اشخاص نگذارند گذرد مى ما وطن به كه حساس موقع اين در و بنمايند؛ را
 را مسلمين و اسالم عظمت تعالى خداوند از. دهند بهانه كشور و دين بدخواهان به

 .)519 :5 ج ،امام صحيفه(»خواهانم
اي، نبايد موجب شود اقوام، ايالت،  در عين حال، تأمين امنيت به صورت محلي و منطقه

 :مناطق و طوايف، در مقابل هم بايستند و هر يك، امنيت خود را در گرو ناامني ديگري بداند
 بايد هم اآلن بوديد، جنگجويى و دالورى به معروف اول از كه ها، بختيارى شما«

 حرفهايى ايل جوانهاى بين و بيايند فاسدى عناصر يك آنجا نگذاريد و كنيد كوشش
 با را شما ايل الًمث يا شد، حاصل اختالف ايل خود در كه بفهميد شما وقت يك بزنند،
 اآلن اينها. بدهند رقرا هم مقابل را شماها و بكنند، فتنه بينشان در ديگرى ايل يك

 يك بكند، پيدا استقرارى يك ايران نبادا كه اين خوف از كه هستند جوهايى مفسده
 اختالفى ايجاد يك هستند هرجا كه هستند درصدد. بكند پيدا اسالمى عدل حكومت

 در طور، يك به ايالت در طور، يك به دهات در طور، يك به شهرها در. بكنند
 مناطق بكنيد حفظ خودتان. بكنيد جلوگيرى بايد را اينها. طور يك به ها كارخانه
 كه حكومتى اين و بشود، برقرار امنيتى يك تا كنيد حفظ ها آشفتگي از و را خودتان
 .)163 :9 ج،امام صحيفه(»بشود مستقر بشود، مستقر بناست
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ين شيوه  عالوه بر آنكه بهتر،)ره(خمينيتأمين امنيت به شيوه مردمي، در رويكرد نظري امام 
پذيرترين آنها در چارچوب جمهوري اسالمي است، به لحاظ شرعي نيز نوعي تكليف  و امكان

رود كه بر عهده همه است و در اين خصوص، هيچ تفاوتي ميان فرد يا گروهي  به شمار مي
  :نيست

 اين ادامه براى ما. مان همه براى است بزرگ است، زياد تكليف صورت هر در«
 دارد، تكليف جمهور رئيس دارد، تكليف دولت داريم؛ زياد كليفت هست كه انقالبى
 هر در كس هر دارد، تكليف كارگر دارد؛ تكليف كشاورز دارد، تكليف مجلس رئيس
 نيست، نفر و فرد ليكن ما تكليف. دارد تكليف است شده واقع كشور اين از اى گوشه
 عينى، واجب يك مى،اسال جمهورى حفظ براى دارند تكليف يكيشان يكى مردم آحاد
 حفظ اين اينكه براى است؛ بيشتر اهميتش نماز از است، اهم دنيا، واجبات مسائل اهم

 ترك مابين فرقى هيچ است، همه براى تكليف اين. است اسالم فرع نماز است، اسالم
 همه براى تكليف اين و. اينها و بلوچستانى و سيستانى ندارد، كجايى و كجا و فارس و

 همه براى واجبات رأس در دنيا، همه براى است حكمى يك حق، ِدين فظح. دنياست
 اسالم خوب، گويند مى ندارند اسالم به اعتقاد چون مسلمين غير منتها شده، واقع دنيا

 حفظ فريقاست،آ در كه مسلمى آن. دارند اعتقاد كه مسلمين اما چه، ما به كرده، واجب
 .)487 :19 ج مام،ا صحيفه(»است واجب برايش اسالمى جمهورى

در اين تكليف شرعي، تفاوتي ميان ابزارهاي نرم و سخت نيست و در حفظ امنيت و كيان 
 همه مكلفند با ابزارهاي متناسب ،مسلمين و تماميت ارضي كشور و دفاع در برابر تعدي

  :مشاركت كنند
 ديدته مورد اسالم كشور وقتى. بكند را اينكار ارتش بگوييم بنشينيم توانيم نمى«

 ما تمام بر ما، همه بر مسلمين نواميس و اسالم كشور از دفاع است، اسالم دشمنهاى
 هم شما و آمد پيش مطلبى همچو يك وقتى. است واجب كوشش همه با است؛ واجب

 كه اينهايى .....هستند مسئله اين براى آماده مردش و زن ههم ما، كشور همه بحمداللَّه،
 مسلمان كه بكنيد فرض ولو ما، به كنند مى حمله سرحدات به كه اينهايى سرحدات، در

 واجب دفعشان تا هم آنها كشتن و است واجب دفاع كردند حمله چون لكن هستند،
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 همه خواهيم مى ما. باشد صلح در عالم خواهيم مى ما داريم، جنگ سر ما اينكه نه. است
 نيست اين معنايش نلك باشند، صفا و صلح در همه مسلمين غير و مسلمين همه مردم،

 سر كه بگوييم ما كند، تعدى و كسى يك منزل در بريزد بخواهد كسى يك اگر كه
 و انظالم است، حرام ظلم كه همانطورى نه،! ظلم به بدهيد تن و باشيد داشته صلح
 مسلمين مال و مسلمين جان و مسلمين ناموس از دفاع. است حرام هم ظلم به دادن تن
 ما كشور .كنيم مى عمل واجب اين به داريم ما. است واجبات زا يكى مسلمين كشور و

  .)118 :15 ج ،امام صحيفه(»كند مى عمل واجب اين به دارد
 

   امنيتيانتظامي و ،نظاميتأمين امنيت از طريق نيروهاي  .3
 ي ضرورت،امنيتي قوي ، انتظامي و ميدر نظرية حضرت امام، وجود نيروهاي نظا

حفاظت از  .هاي ديني نيز قرار گرفته است توجه آموزه مورد تأكيد وناپذير است كه  اجتناب
هاي معارض مورد تهديد  هاي واالي ديني كه از سوي قدرت به ويژه ارزش ،هاي كشور ارزش

 انتظامي و اعمال قدرت نظامي، هاي سخت و كارگيري شيوهه  نيازمند ب،تعرض قرار دارد و
  :امنيتي است

 اول كه وقتى آن در كه است قدردانى موجب يتهكم و برادران شما زحمات«
 هايى امني بى و هايى شلوغي يك انقالب هر طبع و بود انقالب پيروزى و بود انقالب
 از شهرها بر كنيد پيدا تسلط و كنيد امن را شهرها توانستيد بحمداللَّه شماها هست،
 همه خودتان، رتشىا خودتان، سپاهى برادران با هم كنون تا وقت آن از و امنيت؛ جهت

 خداى پيش كه است امرى اين و بوديد عزيزخود كشور به و اسالم به خدمتگزار
 درگاه در و بكند پيدا امهاد امر اين هم آخر تا كه اميدوارم و است، ثبت تعالى و تبارك
 پيروزى براى اسالم صدر در كه كسانى نام با بشود ثبت شما نام تعالى و تبارك خداى
 .)400 :17 ج ،امام صحيفه(»كردند خدمت اسالم

البته، در رويكرد ايشان، قواي نظامي، انتظامي و امنيتي و ضابطين مرتبط بايد در خدمت و 
  :به بيان ايشان. مستبد ديكتاتورىحافظ استقالل و امنيت كشور باشند نه صرفاً رژيم سياسي يا 
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 امنيت و استقالل پاسدار ايدب ارتش ولى نيست ارتش و نظامى نيروى از نياز بى كشور هيچ«
 فرزندان عام قتل مأمور و ملت تمامى مطرود و مستبد، ديكتاتورى يك حافظ نه باشد كشور
 .)384 :5 ج ،امام صحيفه(»كشور

در اين صورت است كه فعاليت و تالش اين قوا موجب برقراري آرامش و امنيت در ميان 
  :شود مردم و حفظ امنيت داخلي و ملي مي

 فعاليت و كرديد پشتيبانى ملت اين از شما كه كنم تشكر شما از بايد مروزا من و«
 امنيت نگهبان كه كشور سرتاسر در جوانان شما از بايد ملت. داد آرامش ملت به شما

 خداى و كند تشكر ها، جبهه در هستند كشور نگهبان كه جوانان آن از و هستيد داخلى
 .)76: 16 ج ،امام حيفهص(»كند مى تقدير شما از تعالى و تبارك

، قواي نظامي و انتظامي و ديگري قواي مسلح، اساس و مبناي برقراري امنيت با اين وصف
خيزند و در نتيجه، اين قوا،  روند و نيروهاي آنها از ميان خود مردم برمي در جامعه به شمار مي

  :يابند اي مردمي مي صبغه
 به اى عده يك پاسدار، نام به اى عده يك ودش مى انقالب اينكه مجرد به كه است سابقه بي«
 »كنند جوشش مردم خود از مرزها و داخلى امنيت براى بسيج نام به اى عده يك كميته، نام
 .)425: 17 ج ،امام صحيفه(

بودن اين قوا اقتضاي آن را دارد كه مورد توجه ويژه و خاص ملت قرار بگيرند و  مردمي
 :پشتيباني الزم از آنها بشود

 ويژگى عشاير و بسيج و ها كميته تا شهربانى و ژاندارمرى و سپاه و ارتش از مسلح، واىق«
 و سرحدات نگهبان و باشند مى اسالمى جمهورى قدرتمند و قوى بازوان كه اينان. دارند خاص
 باشند، مى ملت به بخشان آرامش و امنيت نگهداران باالخره و روستاها و شهرها و راهها
 .)432 :21 ج،امام صحيفه(»باشند مجلس و دولت و ملت خاص توجه مورد بايست مى

توانند حافظ اسالم، نظام اسالمي و كشور باشند  از سوي ديگر، اين نيروها در صورتي مي
اين اتحاد و انسجام، به ويژه ميان . كه همچون يد واحده عمل كنند و اختالفي ميان آنها نباشد

اشتند با نيروهايي كه برآمده از انقالب اسالمي هستند نيروهايي كه پيش از انقالب وجود د
  :ن انقالب اسالمي، از ضروريات استمانند سپاه پاسدارا
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 از ارتش كه داند مى اسالمى، كشور به دارد عالقه كه آدمى است، مسلمان كه آدمى«
 كند، مى حفظ سپاه كه همينطورى كنند، مى حفظ را اسالم كه هستند هايى ارگان

 و هستيد، عظيم جمعيت يك شديد، باهم همه وقتى. كند مى حفظ بسيج كه همينطورى
 دفع را، خودتان كشور كنيد مى حفظ و كنيد مى نمايى قدرت انشاءاللَّه انديگر مقابل در
 .)461 :19 ج ،امام صحيفه(»را خودتان هاى دشمن كنيد مى

 كشور هر ادىاقتص و اجتماعى و سياسى هاى جنبه بقاى و امنيت و استقالل حفظ«
 و است آن شهربانى و ژاندارمرى ارتش، انتظامى قواى به وابسته غيرمستقيم يا مستقيم

 انقالب پاسداران ،انتظامى قواى كنار در ،برد مى سر به انقالب حال در كه ما كشور در
 كوشش قوا تمام با محترم ملت بايد و. دارند اشتغال انقالبى حفاظت به و موجود نيز
 قوا اين كه ننمايند؛ دريغ آنها پشتيبانى از و نمايند فعال و انتظامى قواى ناي حفظ در
 حصونُ:فرموده آنها درباره اميرالمؤمنين موال كه اسالمند؛ جنود از و اسالم خدمت در

 . الرَّعيةُالّابِهِم تَقُوم ولَيس األمنِ، ُوسبل وعزُّالدينِ، الوالِة، وزينُ الرَّعيةِ،
 قوى روحيه با بايد -هستند خلق و خالق خدمت در كه -انتظاميه قواى اين چون و

 .)25: 9 ج ،امام صحيفه(»ببرند سر به امان و امن در و سربازى
ها و توجه  كاري ها و موازي يكي از لوازم اتحاد و انسجام ميان اين قوا، اجتناب از رقابت

در ) ره(همچنانكه امام. باشد اص خود ميها و كاركردهاي خ هر نهاد و سازمان به كارويژه
  :اند خصوص باند منحرف مهدي هاشمي، چنين مرقوم فرموده

 به توجه با و است، شده  سوءظن مورد يا و كشف كنون تا كه مسائلى به توجهبا «
 و منحرف و انقالب ضد افراد توسط مختلف اسامى با كه هايى اطالعيه و جوسازى
 كه كند مى بيشتر را ظن سوء تنها نه كه است، گرديده شپخ هاشمى مهدى به وابسته
 به هستيد موظف جنابعالى اسالم، و انقالب از انحراف خط بر است مستقلى دليل خود
 را متهمى افراد تمام و نماييد؛ رسيدگى انصاف و دقت كمال با امر اين جوانب جميع

 مسائل انتشار در كه را ديگرى افراد نيز و شوند مى محسوب گروه اين سران از كه
 چون امر اين كه است بديهى. نماييد تعقيب ،اند داشته دست ديگر قضاياى و كذب
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 وزارت اختيار در منحصراً آن تحقيق است، كشور امنيت و انقالب و اسالم به مربوط
  ). 145: 20 ج ،امام صحيفه(»باشد مى كشور اطالعات

 
  كاركرد امنيتي نهادهاي رسمي غيرامنيتي. 4

مستقيم در تأمين  غير همانگونه كه مشاركت آحاد ملت را به طور مستقيم و،)ره(مام خمينيا
ا به ويژه در شرايط خاص، رامنيتي ي از كاركردهاي نهادهاي رسمي غير يك،امنيت مطرح نمود

 با كليت امنيت نيز ارتباط پيدا ، كه با كليت نظام ارتباط دارندينهادهاي .داند ميتأمين امنيت 
  .شدن آنها در مجموعة كلي نظام مؤثر است  مخدوشبنابراين، .كنند مي

  :فرمايند ساز آن مي ايشان در خصوص وظايف مجلس خبرگان رهبري و كاركرد امنيت
 مجلس اين كه بدانند ملت و شما بايد كه است مجلسى يك خبرگان مجلس«

 آزادى حفظ و كشور استقالل حفظ و كشور امنيت حفظ براى است كشور پشتوانه
 جبران است ممكن كه است تقصيرى يك بشود، امر اين در مسامحه اگر و كشور براى
 كنند مى اعالم كه روزى آن و كنند مى اعالم كه همانطورى بايد. تقصير اين نشود بعدها

 هم كسانى و بدهند رأى آنها به بزرگان اند كرده تعيين كه را افرادى و بروند آقايان كه
  .)113 :17 ج،امام صحيفه(»بكنند شركت و بروند بدهند، رأى كه ارندد ميل خودشان كه

 وارد همه بايد. نخورند را حرفها اين گول. است رهبرى تقويت خبرگان مجلس«
 حفظ. ما همه براى است شرعى تكليف يك اسالم حفظ. است تكليف يك اين. بشوند

 هم با همه هچنانچ و. ملت قشرهاى همه براى است تكليفى يك توحيدى مملكت
 خبرگان مجلس به رأى و دهند نوكال به رأى و نباشند حاضر صحنه در و نباشند
 برخالف] ها[اين بياورند، كم رأى دارند كسرى و بشود تعيين بايد كه وكاليى و ندهند
 .)102 :17 ج، امام صحيفه(»ندا كرده عمل تكليف

و غيرنظامي و همچنين نهادهاي عالوه بر اين، همه قوا و نهادهاي حكومتي اعم از نظامي 
اي غيرمستقيم نيز در تأمين امنيت ملي و ارتقاء ضريب  ساز همچون نهاد انتخابات، به گونه نظام

ها و اهتمام به آن از سوي اين نهادها  به بيان ديگر، انجام درست وظايف و نقش. آن نقش دارند
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 آنها 1ور فراهم كند و بدكاركرديتواند موجبات امنيت و آرامش را در كش و متوليان آنها مي
  :پشتيباني مردمي از نظام را زايل نمايد

وقتي دولت خوب . اند وقتي شما خوب كار كنيد براي ملت، آنها هم پشتيبان... «
مردم بايد . كار كند براي ملت، وقتي مجلس خوب كار كند براي مردم، پشتيبان هستند

 پشتيبان قوه قضايي باشند و همه با هم پشتيبان دولت باشند، پشتيبان مجلس باشند،
 .)383 - 382: 17 ج امام، صحيفه(»...خدمت كنند

 يك اجرايى و ادارى مسائل ترين بزرگ فصل و حل اندركاران دست كه مجريه قوه«
 است نفر ميليون پنجاه از متجاوز جمعيتى با و محاصره و جنگ حال در و بزرگ كشور

 سنگين بار حقيقت در و الهى احكام و حدود راىاج مسئوليت كه قضاييه قوه از و
 عهده به را انقالبى جامعه يك شخصيت و اموال و نواميس و جان امنيت تأمين
 .)336 :20 ج ،امام صحيفه(»...دارد

 از اهميت خاصي برخوردار است كه نحوه برگزاري آن و ، در اين چارچوب،نهاد انتخابات
هاي آينده كشور و امنيت آنها تأثير   بر سرنوشت نسلتواند اهتمام ملت به شركت در آن مي

  :گذارد و حتي در حفظ اسالم مؤثر است
 بدانيد كند، متحقق را دوم مجلس خواهد مى كه انتخابات اين كه است اين به اسالم حفظ«
 باالترين و دارد، مهم نقش ما سرنوشت در و شما سرنوشت در كه است امورى از انتخابات كه

 بايد خارج در چه و داخل در چه را كشور امور همه كه است انتخابات اين و است، نقش
  .)403 :18 ج ،امام صحيفه(»بگذراند

 از –رود  دادن از تكاليف شرعي به شمار مي يكي از داليل آنكه شركت در انتخابات و رأي
ب حفظ به بيان ديگر، شركت در انتخابات موج. گردد  ، به همين مورد بازمي- )ره(نظر امام

  :شود نظام و بقاء اسالم مي
 سرنوشت در دخالت عدم ناحيه از اسالمى، كشور يا اسالم بر نخواسته خداى اگر «
 توانا قهارِ خداى پيشگاه در ملت تمام يك يك شود، وارد اى صدمه و لطمه جامعه
 مورد كنونى هاى گيري كناره از است ممكن كه آينده هاى نسل و بود خواهيم مسئول

                                                                                                                 
1 . Disfunction 
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 ما عقلى و شرعى مهم وظايف از يكى پس،. نبخشند را ما شوند، واقع تجاوز رگونههزا
 به دادن رأى و انتخابيه هاى حوزه در حضور كشور، مصالح و اسالم حفظ براى

 به كشور كه چيزهايى ساير و جهان سياسى اوضاع بر مطلع و كاردان صالح نمايندگان
  .)336 :18 ج ،امام صحيفه(»نباشند چه باشند، روحانيون از چه باشد مى دارد احتياج آنها

  
  گيري نتيجه

هاي گوناگون است و تحليل امنيت در سطوح مختلف،   اگرچه امنيت داراي سطوح و اليه
هاي مشتركي را از  چارچوب توان اصول و ميا  ام،دارد نسبت به يكديگرهايي  تفاوت
نگاه ايشان به تأمين امنيت،  .باط كردمورد اركان امنيت استن  در)ره(هاي امام خميني انديشه
، به شدت وابسته به منابع مهمي  تأمين امنيت،در انديشة امام خميني .هاي خاصي دارد ويژگي

هاي منابع تأمين امنيت،  چالش مشكالت و  ومعنويت است انسجام، ايمان و مانند وحدت،
 حركت اصالحي از ،فكري خودامام براساس مباني  .كنند مياجزاي آن را دچار مشكل  امنيت و

 در منابع امنيت و نيز بنابراين، .داند ميدرون به بيرون را بهترين شيوة دسترسي به اهداف 
 در كنارايشان  ،به همين دليل .ورزد مي مؤكّداً بر عناصر دروني اصرار ،هاي تأمين آن روش

يرمستقيم مردم در امنيت به دخالت مستقيم وغ امنيتي، انتظامي و استفاده از نيروهاي نظامي،
از  ورود مردم در دفاع وجنگ و همچنين پشتيباني مستمر از نيروهاي نظامي، .اعتقاد دارند

  .روند ميشمار ه مصاديق دخالت مردم در تأمين امنيت ب
 در عين )ره( بايد توجه داشت موضوع امنيت در نظريات امام خميني،در هر حال

شود كه درك آن نيازمند  ميسجم معنا من مجموعة پيچيده ودر يك  برخورداري از اهميت باال،
  .باشد مياساس اين مباني  تحليل آراي وي بر آشنايي با مباني انديشة ايشان و



  
  
  

  منابع
  

رضا طيب و وحيد  ، ترجمه عليمطالعات امنيتي نوين؛ )1383(تري و ديگران تريف، -
  پژوهشكده مطالعات راهبردي: بزرگي، تهران

سال اول، فصلنامه امنيت عمومي، ، »درك امنيت عمومي«؛ )1385(سيامك، پيك  ره-
  .شماره يك

دانشگاه : تهراننظريه امنيت جمهوري اسالمي ايران، ، )به اهتمام()1387(سيامكپيك،  ره-
  .عالي دفاع ملي

مؤسسه تنظيم : تمام مجلدات، تهرانصحيفه امام، ؛ )1386(اهللا  موسوي خميني، سيد روح-
  .)ره(ثار امام خمينيو نشر آ

  
  


