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  كاوه اميرخاني

 چكيده

خودنمـايي   اين حوزهاي ديرينه دارد و مكاتب گوناگوني در  مطالعات امنيتي پيشينه    
وجود مباني و بسترهاي ناب در متون اسالمي و با گذشـت قريـب    به رغماما  ،دنكن مي

هـاي   كنـون اقـدامات و تـالش    به سه دهه از انقالب شكوهمند اسالمي مردم ايران، تا
هـاي   پـردازي امنيتـي بـا ابتنـاي بـر انديشـه       متمركز و هدفمند اندكي در جهت نظريـه 

  ورت گرفته است.  گذار نظام جمهوري اسالمي ايران ص بنيان
شناسـي امنيـت در اسـالم، بـه      در اين مقاله سعي داريم با ارائه تعـاريف و مفهـوم  

خالف  بر ،(ره) بپردازيم. نظريه امام در امنيت هاي ژرف امام خميني واكاوي در انديشه
اي اسـت بـه هـم پيوسـته كـه از       ساير نظريات و مكاتب امنيتي، به صـورت مجموعـه  

به امنيت پرهيز دارد. در اين نظريه، امنيـت بـه صـورت    ويستي زيتيوو پرويكرد خطي 
هـا در   شود. اين تفـاوت  بسيار سخت و مقاوم مطرح مي يبسته سيال و منعطف و گاه

  گيرد. سنجي موضوعات با كانون و مرجع امنيتي شكل مي نسبت
  

  هاي امنيتي سياستامنيت، امام خميني، موضوع امنيت، مرجع امنيت، اهداف و ها:  كليدواژه
                                                                                                                                        

 دانشجوي دكتري مديريت استراتژيك دانشگاه عالي دفاع ملي  
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  مقدمه
اعم از ليبرال و رئال و نيـز مكاتـب بـه اصـطالح      ،مطالعات امنيتي درناكارآمدي مكاتب سنتي 

 بر كسي پوشـيده نيسـت؛   ،نظير نوليبراليسم و نئورئاليسم ،ي پوزيتيوستيسشنا مدرن مبتني بر معرفت
از آشفتگي و سـرگرداني   ،الملل امنيت بينالملل و  روابط بين  ، الملل رشته سياست بين ،چه اگر اين نبود

امنيت، بـا اشـاره بـه    به در رنج نبود. رويكردهاي سنتي و مدرن ، گير آن است عميقي كه امروز  گريبان
نيـروي     ، )1383(عسگرخاني، ها ترين و مهمترين هدف دولت  دولت به عنوان اصلي يمسأله كانوني بقا

كنترل و بقاي دولت و نيز محـور تهديـدات و     ، ن عامل در حفظثرتريؤنظامي را به عنوان مهمترين و م
نقـش نيـروي نظـامي و      ، محـور  بيش از هر چيز بر تحليل دولت ،رو  اين زمسائل امنيتي برشمردند و ا

  به عنوان تهديدات استراتژيك  تمركز نمودند. ،اهميت تهديدات نظامي
اي جز توجه بيشتر به  كه چاره چرا مشخص است، ها تكليف دولت ،در چنين رويكردهايي

)، حداكثرسازي Waltz, 1979كاهش تهديدات ( افزايش قدرت نظامي در جهت ايجاد موازنه و
اگرچه ايـن رويكردهـا    گسترش سرزميني ندارند. ) و ياMearsheimer, 2001قدرت تهاجمي (

ـ  د، اما نشو غالبد در مطالعات نظري و امنيتي دنبراي چند دهه توانسته بو ه تهديدات جديـد ب
  گويي به نيازهاي امنيتي جوامع آشكار نمود.  وضوح ناكارآمدي آنها را در پاسخ

مصـالح و منـافع ذاتـي    مرتبط با ماهيت،  فقدان مكتب امنيتي سازگار و ،له اين پژوهشأمس
 شناسـي و  شناسـي، معرفـت   هسـتي  و چـالش نوع بشر (فردي و اجتماعي) است كه به دغدغـه  

جوامـع  در  تگـزاران عرصـه امنيـ    سياست سازان و گران، تصميم فراروي پژوهش شناسي روش
گـاهي  ن ،رويكرد پوزيتيويستي به واسطهاز يك سو،  ،مكاتب موجود .تبديل شده است اسالمي

از سـوي   تعـارض دارد و  او و هويت ذاتي اصالت اد كه بنساحتي به انسان دار بعدي و تك تك
ـ مكتبي مدون و مبتني بر  ،ديگر بخـش و   تكامـل   ، مين امنيـت پايـدار  أواقعيت انساني با هدف ت
ارايه   ، ي (عبدي اطعني حتي اجعلك مثلي)هدستيابي انسان به مراتب ربوبي و خليفه الساز  زمينه

با اسـتناد بـه    اين مكتب امنيتي را ،سعي دارد به عنوان مبحث آغازين  ،نشده است. اين پژوهش
تا با نقـد و اصـالح آن از    ارايه نمايد (ره) ي متعالي امام خمينيها انديشه روايي و  ، مباني قرآني

در  تـا موضـوع را فـراهم سـازد    ي علمـي و پژوهشـي   ها سوي انديشمندان بتواند بستر و زمينه
  به مكتب جامع امنيتي اسالم تبديل شود. ،نهايت
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ـترده   ،ويژهه و ب ها مقاله اين است كه در مواجهه با ناامني ال اصليؤس ،بنابراين اي  احساس نـاامني گس
باشـد و   هـا  و نگراني ها اين دغدغه تواند رافع  ميبه امنيت چه رويكردي   ، كه بشر امروز با آن روبروست
ديگري وجـود دارد   رويكرد يا مكتب  ، گفتمانيا ، آيي امنيتها تئوريبست  به عبارت ديگر، در پاسخ به بن
  الت بنيادين آن، چارچوبي جديد براي امنيت ارائه نمود؟كه بتوان با اتكا به مفاهيم و مقو

در شـكل مكتـب     ، بـه انسـان   روش و رويكرد امام خميني  ، مبانيفرضيه مقاله اين است كه 
  را دارد. ها شكالت امنيتي جوامع و انسانگويي به م الزم براي پاسخ ظرفيت و قابليت  ،امنيتي

تمركز اين مقاله بر مرور نگرش امام به مقوله امنيت است، سعي شده است با استفاده  چون
پيونـد   ي امام نسبت به امنيت و مفاهيم همها بازخواني ديدگاه ،ويژهه از روش تحليل محتوا و ب

 ،تواند برهـاني، عرفـاني و قرآنـي باشـد)     ميو توجه به  روش تحقيقي حضرت امام  (كه  با آن
همـراه بـا ذكـر     قوالت و محورهاي مهم مـورد توجـه پيرامـون امنيـت شناسـايي و     برخي از م

  مورد تحليل قرار گيرد.   ، ي امامها و اطالعيه ها ، نامهها مستندات موجود از بيانات، سخنراني
  

  چارچوب نظري تحقيق الف. 
هاي ذهني يـا ذهنـي ـ عينـي، معنـا       از زاويه و نظام معنايي خاص خود به پديده هر مكتبي

هاي مختلـف سـروكار    بخشد. از همين روست كه ما با اديان، مذاهب، مكاتب و ايدئولوژي مي
  برآيند فهم آنها از عناصر زير است: پرداز يا مكتبي، نظريهداريم. مفهوم امنيت نزد هر 

  هاي حياتي و فلسفه آفرينش؛ ارزش .1
  ها؛ ها و محروميت آگاهي از داشته .2
  آگاهي از تهديدات و نقاط ضعف؛ .3
  .)1385زايي،  ها و نقاط قوت (لك آگاهي از فرصت .4

هـاي   يكي از معيارهاي اساسي، حفظ و ايمني ارزش ،شود در تعاريفي كه از امنيت ارائه مي
هـاي   ه است. يعني در هـر نگرشـي بـه امنيـت، مسـأله ارزش     اساسي و حياتي مورد قبول جامع

هاي موجود در زندگي خود و امكـان تهديـد يـا     انسان با توجه به ارزش .شود حياتي مطرح مي
كند. امنيـت در معنـاي عينـي، فقـدان      ها مشخص مي نسبت به پديدهموضع خود را تأمين آنها، 

در معناي ذهني، فقدان ترس و وحشـت از جملـه عليـه     وشده  هاي كسب ارزش عليه هاتهديد
  .)Wolfers, 1962: 150( سازد ها را معين مي ارزش
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متغير يـا عنصـر    چند ود نكن ميخود را معرفي  عريفي از امنيت و ناامني،با ارائه ت ،تب امنيتيامك
ـ  زيادكم و  كهوجود دارد  هازي و پيراموني در آنمرك  مكاتـب  درجـايي ايـن عناصـر     هشدن يـا جاب

ي، ختشـنا  بـا تكيـه  بـر مبـاني معرفـت      ،از يك سو امنيتي سعي دارد مكتب. متفاوت است مختلف،
براي چه كسي يا چه  چرايي و چيستي، خاص خود، يختشنا ي و روشختشنا ي، انسانختشنا هستي

هـاي   چـالش  هـا و  آسيب  ، هاتهديد  ، عوامل مخل ،و از سوي ديگرامنيت را تبيين نمايد بودن چيزي 
مواضع و ديـدگاه خـود در   بايست  مي يمكتبهر  ،گويي به نكات مزبور در پاسخ .كند را معرفي يامنيت

اهـداف    ، يسطح تحليل امنيتـ  موضوع امنيت،  ، مورد برخي مقوالت كليدي امنيت همانند مرجع امنيت
 را تبيين نمايـد.  يي امنيتها وآسيبتهديدها  ،يمزاياي امنيت  ، يرزهاي امنيتم  ، يي امنيتها مسئوليت  ، يامنيت

آزادي   ، مكتـب ليبراليسـم   در ناپذير بـوده و  كامنيت اصل ثابت و تشكي ،در مكتب رئاليسمبراي مثال، 
ـ از بستر صـلح   ،امنيت در مكتب رئاليسم از مسير جنگ و در مكتب ليبراليسم نقش بنيادي دارد. مين أت

   .يابد مي در مكتب كپنهاكجايگاه موسعي  ،رئاليسممكتب ايده مضيق امنيتي در  گردد. مي
و نظرات حضرت امام پيرامـون   ها اين مقاله بر آن است تا ديدگاه ،با عنايت به موارد مزبور

و در ارئـه چـارچوب نظـري نيـز      مقوالت مزبور را در قالب مكتب فكري مشخص ارائه نمايد
ـ دا مـي روايي و فرمايشات امـام    ، يخود را مقيد به استخراج نظريه از متون قرآن از  ،بنـابراين  د.ن

  د. كن ميپرهيز وغربي  مادي آن به مكاتب و علمي  نظري ارجاع
اسـت كـه از آن جملـه    آمـده  معاني متعددي در قـرآن   »امن«براي مفهوم  ،در اين مكتب امنيتي

مفهوم عام امنيت در وجوه  دادن نام برد. توان از عدم خوف، تصديق، طمأنينه، عدم خيانت و پناه مي
  قرآن عبارتند از:

  شوند. امنيت گوياي سنتي الهي و نعمتي است كه مردم بدان آزموده مي .الف
  در آن نهفته است. ،امنيت حالتي آگاهانه دارد و اطمينان و عدم توقع ناگواري در آينده .ب
يرانسـان ـ   طبيعت امنيت به عنوان احساس يا درك، مستلزم موجود زنده ـ انسـان يـا غ    .ج

اسالم تأكيد دارد بر اينكه زندگي انسـان و موجـودات زنـده ديگـر كـه بـه        ،رو  است و از اين
  در پوشش امنيت قرار گيرد. ،اند تسخير خدمت و منفعت انسان درآمده

گـردد   شود، از مكان نيز جدا نمي گاه از زمان ـ حال و آينده ـ جدا نمي   گونه كه امنيت هيچ همان .د
به عنوان عاملي اساسي در امنيت، بايد به تفسير علت اعطاي صـفت   ،اهميت اعتبار مكان و براي درك

  به برخي اماكن مقدس كه خدا آن را حرم امن يا سرزمين امن نام نهاده است، توجه كنيم. »امن«
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خداوند در سوره نساء در ايـن  ت. اس »امن«ترين معاني واژه  عدم خيانت: يكي از صريح .ه
  )؛58(نسا:  » 1إنَّ اهللاَ يأمرُكُم أنْ تُؤَدو الْأمانات إلي أهلها«فرمايد:  ميخصوص 

و إنْ أحد منَ الْمشْركينَ اسـتَجارك فـأجِرْه حتّـي    «كه در قرآن آمده است: چنان .دادن پناه و.
نَهأمم هعلأب اهللا ثم كَالم عمس1385زايي،  (لك »2ي(.  

 يـات آبرگرفتـه از   ،گفتمان امنيتي امام ي درختشنا انسان و يختشنا هستي، يختشنا تمعرفمباني 
موضوع به صورت توامـان تبيـين    ،بنابراين .استمعصومين عليهم السالم ت منقول از او رواي قرآني
  داشته باشيم. يدريافت مناسب ،ي امامها ثر بر انديشهؤمباني متافيزيك ماز تا گردد  مي

(ص)، تمام تالش و  ن مبني بر اسوه و الگوبودن پيامبر اسالمآيات الهي قرآبر  بنا ،امام خميني
كنـد و در نقـد و رد    مـي اهللا عليـه و آلـه مبـذول     همت خود را در پيروي از سيره رسول اهللا صلي

ي بسياري از افراد و حتي روحانيون متحجر، بيش از همه به سيره عملي پيامبر اسـالم و  ها ديدگاه
تهديـد  منشأ اصـلي   ،اهللا عليه و آله . در سيره امنيتي پيامبر اعظم صليدهد ميائمه اطهار(ع) ارجاع 

موانـع درونـي   « ،در بحـث امنيـت فـردي    ،رو  دروني است. از ايـن  ،امنيت انسان و جامعه انساني
 ،آيـد و در حـوزه جهـاني    بـه حسـاب مـي    هاجزء تهديـد  ،»ظلم به خود«و به تعبير ديگر  »الكم

باشـد. فرمـايش پيـامبر مكـرم اسـالم       تهديد مي »ظلم به ديگران« ،استبداد، استكبار و در يك كالم
درخصوص جهاد اكبر و اصغر نيز اشاره به چنين مضموني است. اهم اصـولي   ،اهللا عليه و آله صلي

طلبـي   عبارتند از صـلح  ،تأمين امنيت مورد توجه پيامبر اعظم صلي اهللا عليه و آله بوده استكه در 
انگيزان، پرهيـز از اسـتبداد و    افروزان و فتنه و پرهيز از تعصب در برخورد با مخالفان، مبارزه جنگ

الهـي،  بنـدي بـه قـوانين     شـكنان، پـاي   بندي به پيمان و برخـورد بـا پيمـان    ستيزي، پاي اجبار، ظلم
  درآميختن نرمش و قاطعيت، برقراري عدل و قسط و انفاق و رسيدگي به فقرا و محرومان.

عرصه نبرد عدل و حق با  .از ديدگاه اسالم، جهان عرصه نبرد واليت الهي با واليت طاغوت است
امنيت مطمع نظر اسالم در پرتو گستره نور امنيت اسالم و تعديل و حذف  ،بنابراين .ظلم و باطل است

ـ  فرمايد: قرآن كريم در ترسيم اين دو جريان، مي واليت طاغوت از جامعه انساني است. ين ذاهللا ولي ال
آمنوا يخرجهم من الظلمات الي النور و الـذين كفـروا اوليـائهم الطـاغوت يخرجـونهم مـن النـور الـي         
                                                                                                                                        

“ خيانـت ”و “ امـن ”امانت خيانت نكنيد و در سنت شريف  خدا به شما دستور داده است امانت را به اهلش بازگردانيد و در. 1
 دو طرف نقيض هستند.

  دادن به كار رفته است.  پناه“ اجاره”يعني مفهوم “ امن”كلمه  ،در اين آيه .2
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انـد و ايشـان را از    خداوند، سرپرست و صـاحب اختيـار كسـاني اسـت كـه ايمـان آورده       الظلمات ...
كند و در مقابل، كساني كه كافر شـدند، افـراد سـركش،     ها بيرون برده، به سوي نور هدايت مي تاريكي

  ».كشانند... گيرند، آنها را از نور به سوي تاريكي مي سرپرستي و اختيار آنان را به دست مي
هاي مختلف با هم درگير و در حال نزاع خواهند  دو نظام به طور مستمر در حوزه ،اساسبر اين 

تا بانـگ ال الـه اال اهللا و   «فرمايند:  مي(ره) با اتكا و تمسك به چنين آياتي است كه  بود. امام خميني
ليـه  اهللا بر تمام جهان طنين نيفكند، مبارزه هست و تا مبارزه در هـر كجـاي جهـان ع    محمد رسو ل

و از همين روست كه با هشدار هميشگي  )148 : 12 ج ،صحيفه امام» ( مستكبرين هست، ما هستيم
به ملت ايران و مسلمانان و مستضعفين جهان بر  پافشاري جبهه مقابل به مبارزه تـا بـه زيركشـيدن    

كه همه بايـد   نكتة مهمي« كردند: ميتأكيد   ، تمامي شئون هويتي كه در پيوند مستقيم با امنيت هستند
به آن توجه كنيم و آن را اصل و اساس سياست خود با بيگانگان قرار دهيم اين است كه دشمنان ما 

كنند و تا چه مـرزي اسـتقالل و آزادي مـا را قبـول      خواران تا كي و تا كجا ما را تحمل مي و جهان
شناسـند. بـه    ان نميمهيهاي معنوي ال ها و ارزش به يقين آنان مرزي جز عدول از همة هويت دارند.

دارنـد، مگـر اينكـه شـما را از دينتـان       گفتة قرآن كريم هرگز دست از مقابله و ستيز با شـما برنمـي  
ها و آمريكا و شوروي در تعقيبمـان خواهنـد    ما چه بخواهيم و چه نخواهيم، صهيونيست .برگردانند

  .)90 :21 ج   ، امامصحيفه ( »دار نمايند مان را لكهيبود تا هويت ديني و شرافت مكتب
مبارزه و تنازع از طرف دو نظام كفر و ايمان تا مرز حذف و نـابودي طـرف مقابـل و     ،بنابراين

با » ...الدين هللا؛  و قاتلوهم حتي ال تكون فتنه و يكون« فرمايد: مي امل او ادامه دارد. قرآن كريمانقياد ك
از همـين   .)193: بقره( بشريت تنها از خدا باشدكافران نبرد كنيد تا ديگر در زمين فتنه نشود و دين 

ترين مرحله نهـي   روست كه امام خميني، اعالن انزجار صرف و نظري از مستكبرين و ظالم را نازل
  نمايد: ميشمرد و بر مبارزه عملي با تأسي از اسالم و تبعيت از دستورات اسالم تأكيد  مياز منكر بر

ترين مرتبه نهى از منكر است، شروع شده، تـا   پايين مبارزه، از ابراز تنفر از ظلم كه«
قتال و جنگ با دشمن ادامه دارد، تا ظلم و ظالم از بين برود و حكومت عدل اسـالمى  

كند، باز هم از اسالم دستور  مستقر گردد و اگر ملت ايران عليه تسلط اجانب مبارزه مى
در امورخود دخالت بدهنـد،   گيرد، زيرا مردم مسلمان حق ندارند كه غير مسلمين را مى

كه مسلط بر سرنوشت آنان شوند و واجب است كه با اين مسلط مبارزه اسـالمى كننـد   
  .)235 :5 ج   ، (صحيفه امام» دست بياوردتا استقالل جامعه خود را به 
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در اسالم و قرآن بر رابطه مستقيم و مستحكم ايمان و امنيـت تأكيـد و تصـريح شـده و تحقـق      
دانـد.   ذهني را تنها در پرتو ايمان الهي و پيروي از امامت صـالحان و معصـومين مـي    امنيت عيني و
هاست. امنيت در تمام ابعاد، مبتنـي بـر تحصـيل ايمـان بـه       ها و امنيت منبع تمام آرامش ،امنيت الهي

رود. هر نفس متحير و  خداست و اين امنيت موجب سعادت و ايمني انسان از شقاوت به شمار مي
آنچه از ظاهر  .)28 :(رعد» ال بذكرا... تطمئن القلوب«ِ :يابد با ياد خدا اطمينان و تسكين ميمضطربي 

شود، چون متعلق فعل يعني بذكرا... مقدم بر خود فعل تطمئن آمـده، در نتيجـه    الفاظ آيه فهميده مي
كه همـان نفـوس و   هاي آدميان  يابد. دل ها جز به ياد خدا به چيز ديگري اطمينان نمي فهماند كه دل مي

هيچ هدفي جز رسيدن به سعادت و امنيت از شقاوت ندارد. به همين جهـت اسـت كـه     ،مدركه باشد
زند و چون هيچ سببي از اسباب نيست مگر آنكه از جهتي غالب و از جهتـي   دست به دامن اسباب مي

س تنهـا بـه   پ ،مغلوب است و تنها غالب و غيرمغلوب، خداي سبحان و خداي غني و ذوالرحمه است
دلي است كه از حقيقـت حـال خـود     ،يابد و اگر دلي به ياد غير او آرامش يابد ها آرامش مي ياد او دل

  گردد. غافل است و اگر متوجه وضع خود شود، بدون درنگ دچار اضطراب (ناامني) مي
يـزال  بارها بر اهميت ايمان به خدا و قـدرت ال   ، يافته چنين مكتبي است امام خميني كه پرورش

  : دانستند ميبه خدا  ايمانرا  آرامشفرمودند و منبع و سرچمشه   ميالهي تصريح و تأكيد 
اى كـه بـه خيـال خودشـان در آن باالهـا       آرامشى كه اين طبقه محروم دارند آن طبقـه «

بينيد كه آن قدر اضـطرابى   هستند، ندارند. شما اگر توجه كنيد، قدرتهاى بزرگ را ببينيد، مى
كنيـد و از   هاى بزرگ هست، در شما اشخاصى كه براى خدا عمـل مـى   قدرت كه در سران

. اين يك نعمتى است كه خـدا بـه شـما داده و    خواهيد اجر را، اين اضطراب نيست خدا مى
هاى خفى الهى را؛ نعمت طمأنينه، نعمت آرامـش،   شايد ماها هم نتوانيم درست بفهميم نعمت

شما گروهها و در گروههاى بـه نظـر آنهـا مستضـعف،     نعمت سكينه قلب. اطمينان قلب، در 
  .)264: 14 ج ،(صحيفه امام »هست و در آن باالها نيست، آن باالها، همه اضطراب است

از همين روست كه امام راحل، دنيـاخواهي را عامـل نـاامني و وارسـتگي از دنيـا را عامـل       
   دانند: ميآرامش و طمأنينه قلبي 

و گسسـتگى از دنيـا و     و آرامش قلوب است وارسـتگى ها  آنچه مايه نجات انسان«
تعلقات آن است كه با ذكر و ياد دائمى خداى تعالى حاصـل شـود. آنـان كـه درصـدد      

يا در قدرت و شـهرت   -حتى الهى آن -ها به هر نحو هستند چه برترى در علوم برترى
  )511: 18 ج ،(صحيفه امام» كنند. و ثروت، كوشش در افزايش رنج خود مى
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هـا را   ريشه تمام ناامني  ، تر، مبتني بر آيات و روايات معصومين مام خميني در سطحي كالنا
عينيـت و تحقـق    ،هـاي درونـي و بيرونـي    ناشي از واليت طاغوت دانسته كه با وسوسه شيطان

السـالم تبيـين     مهيابد  و تحقق امنيت را در پرتـو واليـت نـوراني الهـي و معصـومين علـي       مي
وسـيع، متـوازن و داري عمـق اسـت و      يدر فرهنگ قرآني و اسالمي، امنيت مفهومفرمايند.  مي

هاي سياسي، اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي، داخلـي و خـارجي    شامل تمام ابعاد زندگي و حوزه
امنيت برآيند عوامل گوناگوني است كه هدف آن ايجاد زمينه براي قرب الهي  ،شود. بنابراين مي

  .)214: 1381ري، و بندگي حضرت حق است (د
اي است كـه از فـرد    مشمول گستره ،(ره) امنيت از ديدگاه امام خميني ،شد هبر آنچه گفت بنا

يابد و نـاامني نيـز در فراينـدي     كل جهان تسري مي ،آغاز و به اجتماع و كشور و امت و سپس
نبـع و  گيرد. از همين روسـت كـه م   هاي شيطاني آغاز و سايرين را هدف مي مشابه و با وسوسه

شود و حتي فراتر از جامعـه اسـالمي، مظلومـان و     ميشمول  منشاء امنيت در ديدگاه امام، جهان
دهد و خود را مسئول دفاع  مستضعفان جهان از هر دين و ملت و نژاد را تحت پوشش قرار مي

  داند. آفريني دشمنان و مستكبران و ظالمان مي از آنان در برابر تهاجم و ناامني
كـالن مطـرح    اي بعـدي نـدارد، بلكـه  در مجموعـه     گيري خطي و تـك  ، جهتنظرات امام

نمايـد. تـدافع و تهـاجم،     زمان بسيار سخت و غيرمنعطف يا سيال و منعطف مي گردد كه هم مي
به صورت توأمـان   ،حفظ و بسط، ايجاب و سلب، مسلمان و غيرمسلمان، اسالم و ايران و غيره

گـردد.   سويه و محدود مخاطـب مـي   هاي يك ع از برداشتشود و مان در بيانات ايشان مطرح مي
گـذارد كـه بـا     خاص بـه نمـايش مـي    يرويكرد امنيتي امام را به صورت مكتب ،ها همين ويژگي

امـام   هاي خاصي را نيـز بـه همـراه دارد.    دارابودن تمام نقاط قوت ساير مكاتب امنيتي، ويژگي
  را كاهش دهد:  سلطه و نفوذ ظالمان را گسترش داده و نفوذ اسالم در جهان تالش دارد  
 بارهـا  مان اسالمى الملل بين و خارجى سياست در را حقيقت و واقعيت اين ما البته«
 جهانخواران سلطه كردن كم و جهان در اسالم نفوذ گسترش درصدد كه ايم نموده اعالم
 تشـكيل  تفكـر  و طلبى توسعه را سياست اين نام مريكاآ نوكران اگر حال . هستيم و بوده

 درصـدد  مـا . كنـيم  مـى  اسـتقبال  و نـداريم  بـاكى  آن از گذارنـد،  مـى  بـزرگ  امپراتورى
 ولـى . هسـتيم  جهـان  در كمونيزم و دارى سرمايه صهيونيزم، فاسد هاى ريشه خشكانيدن

  ).)(ره (ر.ك. صحيفه امام» كنند خيانت خود ملت به اسالم خادمان كه هيهات
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را  عقالنيـت ابـزاري  اصـالت    ،خواست خدا و اداي تكليفدر برابر بودن  تسليموي ضمن 
اداي تكليف محـور اسـت و البتـه     ،. به عبارتي ديگرپذيرد ميرا به عنوان ضرورت آن  نفي  و 

دامنه اهداف ما را قدرت و توانايي تعيين « :تكليف استنوعي  درايت و تدبير در كار نيز خود 
 بـاالترى  و بلنـدتر  اهـداف  به جنگ در داشتيم اختيار در را اسباب و علل همه اگر كند، البته مي
  .)273 : 21 ج ،امام (صحيفه  »رسيديم مى و نگريستيم مى

را در پرهيـز از وابسـتگي بـه     طلبي و عدم سازش با ظـالم  مبارزه الزمه حفظ روحيهايشان 
وابسـتگي سياسـي و امنيتـي را بـه دنبـال       ،چرا كـه وابسـتگي اقتصـادي    ،دانند ميشرق وغرب 

  شايان ذكر است كه اين اصل  از لوازم و نيز نتيجه اصل نه شرقي نه غربي است. .آورد مي
كه  چرا  ؛اي دارند كيد ويژهأت حفظ حافظه تاريخي و قيام و جلوگيري از تحريف آنامام بر 

حكوكت   ، حذف و تحريف آنايم و  ما بخشي از هويت خود را در تاريخ قيام خود كسب كرده
مرجع  شناسايي امام در مكتب امنيتياز اين مقاله  به دريافت ،در ادامه .سازد ميرا بدون پشتوانه 

و مزايـاي امنيتـي، مرزهـاي امنيتـي       اهداف امنيـت،   ، امنيتسطح تحليل امنيت، موضوع امنيت، 
  د.شو آشكارگردد تا مختصات آن بيشتر  ها و تهديدهاي امنيتي اشاره مي آسيب
  

  مرجع امنيت. 1
ي نظري مختلف است ها مرجع امنيت از جمله اركان تحليلي مفهوم امنيت در مكاتب و رهيافت

نقطـه عزيمـت    گيـرد و  مـي يا امنيت براي چه چيزي شـكل   كه در پاسخ به امنيت براي چه كسي؟
كننـده آن را بـه    مرجع امنيت آن چيزي است كه كنشـگران امنيتـي   مطالعات امنيتي است.بسياري از 

براي آن بايد به تمهيدات اضطراري متوسـل   مثابه مرجعي كه در معرض تهديدات وجودي است و
ي مزبـور قلـب هـر نظريـه     ها پاسخ به پرسش ،بنابراين .)30: 1389 (پورسعيد، كنند ميمعرفي  ،شد

 .)50: 1387پيـك،  (ره كننـد  مـي مسايل به نوعي با آن ارتباط پيدا  اير موضوعات وس امنيتي است و
دعـواي   ،از اين رو شود كه در معرض تهديدات وجودي هستند و ميال مزبور شامل چيزهايي ئوس

آنها موضوع يا هـدف ارجـاع    ،به بيان ديگر .)67 :1386  ، مشروعي براي بقا دارند (بوزان وهمكاران
 هـا بـراي حفـظ آن   شـوند و  مـي مرجع امنيت ناميـده   ،بنابراين .اصل بقا هستند دي وتهديدات وجو

بـديهي اسـت تمهيـدات و تـدابير     . )32 :1389 توان به تدابير اضطراري متوسل شد (پورسـعيد،  مي
فصل مسايل قـرار   عادي سياسي براي حل و ي معمول وها اضطراري اقداماتي است كه وراي رويه

  .)49: 1386  ، همكاران همراه است (بوزان و ها محدوديت و ها با ممنوعيت عمدتاً دارد و
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كه در تعامـل بـا    طوريه مرجع امنيت از منظر حضرت امام داراي سه كانون اصلي است، ب
، هـا  هر يك از كـانون  ،دهد و در شرايط زماني و مكاني مختلف همديگر يك كل را تشكيل مي

ـ «يعني  ،سه سئوال اساسيدهنده به  خود را به عنوان پاسخ مين شـود، امنيـت   أامنيت چه كسي ت
  كند. معرفي مي ،»كند توسط چه كسي توليد شود و چه كسي امنيت را تعريف مي

دانند كه عينيت آن در  امام ذات اقدس الهي را مرجع اصلي و ذاتي در تعريف و تبيين امنيت مي
وضع و شرح امنيت و هم از جهت حفـظ  يابد كه هم از جهت  اسالم و جمهوري اسالمي تبلور مي

گرچه مرجع اصلي امنيـت   ،بنابراين بايد در كانون توجهات قرار داشته باشد و از آن حفاظت گردد.
السـالم   عليهم، ائمه اطهار و )ص( در حكومتي كه مبتني بر دين است، كالم خدا و روايات وارده پيامبر

 نهادهـا  (جمهـوري اسـالمي)،   را در ايـده حكومـت  توان مرجع امنيت  مياست، ليكن به معناي عيني 
 جريانـات،  گروههـا،  (مـردم، اجتماعي  پايگاه و ساير...) روحانيت و  ، گانه سه قواي مطلقه فقيه، (واليت

 .محوريت اسالم ناب تعريف نمود با خارجي) پابرهنگان داخلي و مستضعفان و

 .)106: 19ج امام،صحيفه (» شرعي است له حفظ جمهوري اسالمي ...از اهم واجبات عقلي وأمس«
 ،فقها حصون اسالمند اند كه فرمودهاين«. )112: 19 ج امام،صحيفه االن جمهوري اسالمي يعني اسالم (

اين از  اي را فراهم آورند كه بتوانند حافظ اسالم باشند و زمينه اند اسالم را حفظ كنند و يعني مكلف
مـا مكلـف هسـتيم كـه     « .)67: 19ج امام،صحيفه ( »باشد مياز واجبات مطلق  اهم واجبات است و
همـين   .تـر اسـت   روزه واجـب  حتـي از نمـاز و   .اين تكليف از واجبات است اسالم را حفظ كنيم.

   .)67: 1381 ، (واليت فقيه »ها در انجام آن ريخته شود كند خون ميف است كه ايجاب يتكل
زيرا تنها نظـامي   ،دانند ميست كه حفظ جمهوري اسالمي را از اوجب واجبات رواز همين 

   د:نفرماي مي تحقق احكام اسالم ناب است و است كه به دنبال اجرا و
مگر در  چنان منزوي خواهد شد كه تا ابد، اگر اين جمهوري اسالمي از بين برود اسالم آن«

  .)95: 13ج  ، اماميفه صح( »نتواند سرش را بلند كند زمان حضور حضرت،
در تمام دنيا مردمي به خوبي  .حضور مردم در صحنه است  ، آنچه انقالب و ايران را حفظ كرده«

بايد بدانيم مـادامي كـه ملـت     دانيد و همه مي« .)453: 17ج امام،صحيفه ( »شود ميمردم ايران پيدا ن
 :17ج امـام، صحيفه (» هيچ قدرتي توانايي آسيب رساندن به اين نظام مقدس را ندارد ،است پشتيبان

هم حكم عقل است كه ما بايد حفظ كنـيم مـردم را ...مـا وقتـي      ،هم تكليف شرعيتان است« .)391
  . )253: 17ج امام،صحيفه ( »رضاي خدا را داريم همه چيز داريم مردم را داريم اسالم داريم و
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 خـارجي تعريـف و   أمنشـ  رويكرد سنتي امنيت كه تهديدات را با ماهيت نظامي وبرخالف 
تبيـين   لفـه نظـامي و  ؤكيد بر مأدانست، حضرت امام ضمن توجه و ت ميمرجع امنيت را دولت 

دريافـت   نگـري و  امـام بـا ژرف   .دهـ د مـي عوامل داخلـي   هاصلي را ب نقش ، تهديدات خارجي
 ، ناپايـدار آينـده   بيني شرايط متحـول كنـوني و   پيش امنيتي وهوشمندانه از ساختارهاي موجود 

 اگرچـه مرجعيـت ايـن مكتـب اسـالم نـاب و       .سازد مينهادينه  مكتب امنيتي خاصي را ارايه و 
 ي مختلـف داخلـي،  هـا  سـويه  امـا داراي ابعـاد و   ،يافته در نظام جمهوري اسـالمي اسـت  تبلور
زمـان از   هـم  استكبار مورد تهديـد واقـع شـده و    باشد كه از سوي ميالمللي نيز  بين و اي منطقه

   رد.دادفاع قرار  مورد حمايت و ،مذهب نژاد و  ، هر قوم از ،سوي مستضعفان و پابرهنگان جهان
  

  موضوع امنيت. 2
  سه رويكرد به موضوع امنيت پرداخت كه عبارتند از:منظر توان از   ميدر مجموع 

شامل شـناخت موضـوع امنيـت در ابعـاد اقتصـادي، اجتمـاعي، فرهنگـي،         ،بعدمحور .الف
  محيطي، اخالقي (دين)، امور قضايي و ... سياسي، زيست

ي اجتمـاعي،  هاشـامل فضـا   ،فضامحور يا شناخت موضوع امنيت در هر يك از فضاها .ب
 نظامي. و سياسي، امنيتي

  .)7: 1389ايجابي و سلبي (بهنام،  رويكردمحور يا نحوه شناخت موضوع امنيت از منظر .ج
ي حضرت امام به آن خواهيم پرداخت، بررسـي  ها آنچه با استناد به برخي بيانات و ديدگاه

  توان براي امنيت قائل شد. ميابعاد و سطوح مختلفي است كه 
  

  امنيت فردي. 1-2
تـرس و  عبارت است از حالتي كـه فـرد ـ جسـماً و روحـاً ـ در آن فـارغ از          ، امنيت فردي

حفـظ   ،مال و يا آبروي خود يا از دست دادن آنها زندگي كنـد. بنـابراين   ،رسيدن به جان آسيب
امنيت در حوزه خصوصـي در حيطـه ايـن     ،آبرو و حيثيت افراد و سالمت جسم آنان و در كل

توان با رويكرد فلسفي به موضوع امنيت فـردي انسـان    مي ،گيرد. همچنين ميبعد از امنيت قرار 
ت و به لحاظ مفهومي و نه مصداقي، انسان و جايگاه وي را در نظام هستي مورد بررسي نگريس

داشتن انسان به معنـاي ثبـات هويـت شخصـي او، نسـبت بـه        امنيت ،قرار داد. در اين رويكرد
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بـه   ،امنيتـي انسـان   باشد و بـي  خودش، خدا و جهان با توجه به پويايي اصيل انديشه انساني مي
صيت و جايگاه و هويت انسـان نسـبت بـه خـدا، خـودش و جهـان و در       معناي فروپاشي شخ

  .)1385زايي،  بحران هويت او در نظام هستي است (لك ،نتيجه
 ،يابد و اگرچه جمع و امنيت جمعـي  ميدر نگاه امام، امنيت پيش از همه در بعد فردي معنا 

چـون هويـت   اما امنيت جمعـي هم  ،همچون هويت جمعي بر فرد و امنيت شخصي مقدم است
). امـام  73: 1379(فـوزي،   تك افـراد اسـت   متضمن امنيت فردي و ضامن سعادت تك ،جمعي

طلـب و   انسان را موجودي كمـال   ، شناسي ديني شناسي توحيدي و انسان خميني مبتني بر هستي
ـ ها و استعداد ها داند كه درون آن زمينه ميداراي فطرتي  صـورت بـالقوه از   ه ي الهي و شيطاني ب

و اختالف و تمـايزي   ها تفاوتي ميان انسان ،صورت ذاتيه ب. خداوند قرار داده شده استطرف 
به اما بر اين باور است كه عوامل مختلف در طول زندگي انسان موجبات  ،ميان آنها قائل نيست

دو نـوع هويـت الهـي و شـيطاني       ،شود و در نتيجه ميمتضاد  هايفعليت در آمدن اين استعداد
   از همين روست كه امام بر اين باور است كه: ).140-150: 1384(فوزي،  كند ميبروز 

شود. اگـر يـك مملكتـى روى     انسان اگر درست شد، آرامش در يك مملكتى پيدا مى«
اسالمى افرادش بار آمدند، اينها بـه تعبيـر قـرآن     - تعليمات توحيدى، روى تعليمات انسانى

رحيمند، دوستند؛ بين خودشان اين طور هستند؛  آيند كه بين خودشان با هم اين طور بار مى
» اشـداء «اما اگر كسى بنا شد به آنها تعدى بكند بخواهد حمله كند به آنها، نسـبت بـه آنهـا    

  .)96:  8 ج ،(صحيفه امام» است، سخت است
بـر   ،با چنين نگاهي است كه امام براي ايجاد و تحقق امنيت فردي و سپس امنيـت جامعـه  

بـر اولويـت    ،تهذيب نفس و تربيت تأكيـد خـاص و حتـي در انتخـاب ميـان علـم و تهـذيب       
   نمايد: ميشناختي تهذيب تصريح  هستي

كرديم كه بشر مهذب بود و عالم نبود، دنيا با آرامش، بـا آرامـش خـاطر     اگر ما فرض مى«
فـس بـود، البتـه    كرديم كه علم توى كار نبود، فقط تهـذيب ن  كرد. اگر ما فرض مى زندگى مى

اش  خيلى عقب بود بشر از اينكه علم ندارد، خيلى نقيصه بزرگ داشت، لكـن روى هـم رفتـه   
براى بشر، صالح اين است كه آموزش داشته باشد. اگر امر داير شد بين اين دو تا، صالح بشر 
اين است كه علم تحصيل بكند، يا صالح بشر اين است كه تربيت معنـوى داشـته باشـد؟ مـا     

اگـر يكـى آمـد      نداريم در اينكه اگر امر بين اين دو تا باشد، داير بين ايـن دو تـا، يعنـى   شك 
ديگرى نباشد، اگر علم آمد تهذيب نباشد، اگر تهذيب هم آمد علم نباشد، اگر اين بشر مهذب 



 91 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (ره) مكتب امنيتي امام خميني

  

باشد، آزار به كسى نرساند، مردم را رنج ندهد، با مردم رئوف باشد، مردم را برادر خود بدانـد،  
را برادر و همتاى خود بداند، اگر يك همچو معنايى با همـه شـئونى كـه تهـذيب نفـس       بشر

  .)499 :16  ج ،(صحيفه امام »داشت بود، علم هم هيچ نبود، مردم در آسايش بودند
  

  امنيت اجتماعي. 2-2
امنيت اجتماعي به معناي وجود شرايط اجتماعي براي رشـد اسـتعدادهاي انسـان در ابعـاد     

يت افراد جامعه از تهديد مأموران دولتي و قضـايي از شـروط و   نومص ،بنابراين. ستاجتماعي ا
 1361آذر  24در فرمـاني كـه در    ،(ره) ود. امام خمينـي ر مي به شمارمصاديق بارز چنين امنيتي 

شـدن قـوانين و عملكردهـا     هاي اجرايي در مـورد اسـالمي   خطاب به قوه قضائيه و ديگر ارگان
هاي شخصـي   ندان و آزاديدم دخالت در حوزه خصوصي و امنيت شهروصادر نمود، درباره ع

كند كه گويـاي ديـدگاه و انديشـه     به مواردي تصريح مي ،امنيت قضايي ،ها و به ويژهو فردي آن
  ).139: 17 ج ،(صحيفه امام ايشان در مناسبات امنيت و آزادي است

هـا و دفـاع از    و حقـوق انسـان  امنيت اجتماعي را بايد در سايه تقوا، عدالت و رعايت حرمـت  
محرومان و مظلومان و برخورد با مجرمان و بزهكاران و رفع فقر و تأمين رفاه و معيشـت مـردم و   

هاي مشروع و گسترش حاكميت عدل و قانون با معيارهاي الهي جسـتجو كـرد (دري،    حفظ آزادي
يه آسايش فكر و امنيت جان خالقيت و شكوفايي استعدادهاي افراد تنها در سا ،). ابتكار214: 1381

(ره)  پذير است. از اين رو، امام خميني و مال و ناموس و ايجاد فرصتي امن و برابر براي همگان امكان
از شوراي عالي « هايي براي مراعات امنيت مردم دارد: توصيه ،امنيتي و حكومتي ،هاي قضايي به دستگاه
بـا   ،انگيـزي درآمـده بـود    به وضع اسـفناك و غـم  خواهم امر قضاوت را كه در رژيم سابق  قضايي مي

كنند و آنچه نزد آنان مطـرح   جديت سر و سامان دهند و دست كساني كه با جان و مال مردم بازي مي
  .)424 :21 (صحيفه امام، ج» نيست، عدالت اسالمي است، از اين كرسي پراهميت كوتاه كنند

  

  امنيت سياسي - 2- 3
سياسي است كه در آن مردم آزادانه و بدون تـرس و وحشـت    اييفضامنيت سياسي به معناي وجود 

در چارچوب قوانين موجـود بيـان    ،بتوانند مواضع سياسي و باورهاي خود را هرچند مخالف دولت باشد
اي معكـوس وجـود    رابطـه  ،هاي سياسي بودن رژيم كنند. در حقيقت بين امنيت سياسي و ميزان استبدادي

امـام خمينـي    ).1385زايي،  دارد. نحوه توزيع قدرت و شكل رژيم سياسي در اين مورد اهميت دارد (لك
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محتـواي سياسـي و اجتمـاعي رژيـم شـما      « ال خبرنگار خبرگزاري رويترز مبني بر اينكهئودر پاسخ به س
  د:نفرماي ميمذكور در رد ادعاي   ، »كار است گويند اسالم محافظه ميچيست؟ بعضي 

 كـار بـوديم نبايـد خواهـان     ها را در ايران از ميان برده است. اگر ما محافظـه  رژيم شاه همه آزادي«
امـام خمينـي    ).159 : 4 (صـحيفه امـام، ج   »شديم آزادى رأى و برابرى امكانات اقتصادى و سياسى مى

ترين حقوق بشـر   را از ابتدايي د و آنزادي بيان تصريح و تأكيد داشتنآهمواره بر آزادي سياسي افراد و 
زادي و آبـر   ،امام با تصريح و استناد به آيات الهي و روايت ائمـه اطهـار   كردند. ميدر نظر اسالم تبيين 

محدوده آزادي و موارد ممنوعه آن را نيز  از اين رو، در نظر ايشان، .نمايند ميشئون مختلف آن تصريح 
اين نكته از اهميت كليدي برخوردار است و مبنايي بـراي تشـخيص   درك و فهم  كند. مياسالم تعيين 
  كند.  ميحكم صادر   ، است كه مبتني بر قانون اسالم  مينظام و حاك زديكتاتوري ا

  

  امنيت فرهنگي. 4-2
توانند به عنوان عامل مشترك  هايي كه مي ارزش و ملت هرفرهنگ عبارت است از شيوه زندگي 

  دهندة از عوامل تشكيل ياي پيدا كنند. در جامعه ديني، دين فقط يك اه ويژهدر ميان مردم كشور جايگ
دهد. مقابله با تهاجم فرهنگـي در   داري، كل فرهنگ را تشكيل مي بلكه واقعيت دين ،فرهنگ نيست

خريـب  ت«، »تحميـل فرهنگـي  «تضمين امنيت فرهنگي بسيار مهم است. اين تهاجم در سه صـورت  
در گفتمان امام خميني، فرهنگ  ).1385زايي،  (لك يابد امكان بروز مي »فرهنگيتهديد «و  »فرهنگي

از مصاديق بارز ناامني  ،ديني رواج فرهنگ غربي و ضد از اين رو،و  استهر جامعه ركن ركين آن 
تـوان گفـت ام    آنچـه مـى  « تواند تمامي مرزهاي هويتي جامعه و فرد را از ميان بـردارد.  مياست كه 

  ).346: 2 ج  ، صحيفه امام( » ت، رواج روزافزون فرهنگ اجنبى استعمارى استاالمراض اس
  

  امنيت ملي. 2- 5
هاي حياتي است. به عبارت ديگر، توانايي كشور در جهت  ملت براي حفاظت از ارزش هرتوانايي 

تأمين و صيانت از موجوديت فيزيكي، زيستي و معيشتي، فرهنگي و ارزشي مردم، سرزمين و نظام 
سازي آن و تعقيب و نيل به اهداف و منافع ملي در دوران جنگ و صلح در قبال  سياسي و ارتقا و بهينه

  ). 1385زايي،  آيند (لك ميحساب ه كننده امنيت ملي ب عناصر تعييناز  ،ت داخلي و خارجيتهديدا
هدف اسالم تربيت انسان كامل است و كمال انسان منوط به مبارزه با موانع كمال است. 
موانع كمال يا دروني است يا بيروني. رذايل اخالقي جزء موانع دروني و استبداد و استكبار از 
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 ،تهديدات اصلي امنيت انسان و جامعه انساني ،آيند. بنابراين وني به حساب ميموانع بير
در  .مقدمه مبارزه با تهديدات بيروني است ،تهديدات دروني است. مبارزه با تهديدات دروني

موانع دروني كمال جزء تهديدات به حساب آيد و  ،ضرورت دارد در بحث امنيت فردي ،نتيجه
هاني بايد استبداد و استكبار را تهديد دانست و روشن است كه با در حوزه امنيت ملي و ج

  .)1385زايي،  تهديد هم بايد مبارزه كرد (لك
گيرد و تمام عناصر و اجزاي  (ره)، اسالم و ايمان موضوع امنيت قرار مي در انديشه امام

كوششي دهنده جامعه اسالمي بايد در جهت تعميق، حفظ و حراست از آن از هيچ  تشكيل
امام خميني، . )315: 14ج   ، امامصحيفه ها بايد فداي آن شوند ( فروگذار ننمايند و همه انسان

اج در جبا هرگونه سستي و اعو ،داند و از همين رو ميمكتب را عامل قدرت مسلمين 
اي  نبايد راجع به مكتب يك كلمه« كند: مي خالفتسرسختانه م ،موضوعات مرتبط با مكتب

گويند مكتب چطور، تمام مقصد ما مكتب ماست و  كنند اگر مي اشتباه مي كسي بگويد،
  .)76: 13ج   ، امامصحيفه » (هاي ما براي مكتب ماست كه اين طور قدرت دارند مسلمان

 بودن، در انجام اسالم ديني اجتماعي و سياسي است و مسلمان  ، معرفت امامدر بنابراين، 
 ،ها با خود ضرورت  ، اين نگاه معرفتي امام به اسالم ود.ش ميعبادات و فرايض فردي خالصه ن

آورد كه با نگرش بسياري از علما و  ميپيامدها و نتايج عملي متعدد و گريزناپذيري را به دنبال 
  كند. ميي  اساسي پيدا ها عصر ايشان و علماي دوران گذشته تفاوت مراجع هم

 ،يد آزادي استؤمحور و م ت، عدالتنيسدر نگاه امام خميني، اسالم در مقابل ظلم ساكت 
امام دين را داراي  چونو كليه شئون فردي و اجتماعي انسان را در بردارد.  داراي حكومت بوده

همواره بر  پيروي از اسالم در روش و حركت در كليت سياست تأكيد و  ،دانست ميابعاد مختلفي 
م را در همه شئون سياست و حكومت نمود و دين اسال مينفي جدايي دين از سياست تصريح بر 

اى را كه الزم ديدم تذكر دهم اين است كه قوام نظام اسالمى ايران بر اتحاد  مسئله« داد: ميمبنا قرار 
  ).64 :21 (صحيفه امام، ج»  اسالم استدر روش و حركت در كُليت سياست مورد قبولِ 

م و در رويكـرد اجرايـي و عملـي    بنابراين امام،  مصداق امنيت را در رويكرد نظـري اسـال  
از  كننـد.  دانند و حفظ و مراقبت از آن را متـرادف بـا اسـالم معرفـي مـي      جمهوري اسالمي مي
يابد و حفظ اسالم در ايران و  ميمعنا » اوجب واجبات است نظام ازحفظ «اينجاست كه عبارت 

  داند: ميرا از همه تكاليف باالتر  مهوري اسالميج
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هاي بزرگ است و بزرگترين فريضه است بر همه ما و شما و  ء فريضهاگر حفظ اسالم جز«
  ، (صحيفه امـام » حفظ اين جمهوري اسالمي از اعظم فرايض است ،همه ملت و همه روحانيون

مسأله حفظ نظام جمهوري اسالمي در اين عصـر  « فرمايند: مي) و يا در جايي ديگر 329: 15ج 
  .)106: 19ج   ، (صحيفه امام »... از اهم واجبات عقلي و شرعي است

حكومت، براي حفظ  و بسط مكتب اسالم بنا نهاده شده و هرگونه تزلزلي در آن موجبـات  
ناپـذير و   تزلزل اي گونهه بجمهوري اسالمي باور امام به حفظ  شود. ميضربه به اسالم و مكتب 

حفـظ  « ح نمايـد: تصـري   ، دهـد در راسـتاي تبيـين اهميـت آن     مييقيني است كه به خود اجازه 
اهميتش بيشتر است بـراي اينكـه امـام     ،جمهوري اسالمي از حفظ يك نفر ولو امام عصر باشد

  .)365: 15ج   ، (صحيفه امام» كند براي اسالم عصر هم خودش را فدا مي
دانـد و   ميجالب اينكه امام حفظ و حراست از جمهوري اسالمي را صرفاً تكليف ايرانيان ن

جمهـوري  ت آن نسبت به حتي فرايضي نظير نماز و حج، دفاع و حمايت از با تصريح بر اولوي
شـان تكليـف دارنـد     آحاد مردم يكي يكـي « شمرد: ميرا واجب عيني تمامي مسلمين بر اسالمي

از نماز اهميتش بيشتر است بـراي اينكـه    .براي حفظ جمهوري اسالمي، يك واجب عيني است
ت. اين تكليف براي همه است ... آن مسـلمي كـه در   اين حفظ اسالم است. نماز فرع اسالم اس

  .)275: 19ج   ، (صحيفه امام» آفريقاست، حفظ جمهوري اسالمي برايش واجب است
  

  سطح تحليل امنيت. 3
كنـد، چنـدوجهي    مـي كه امام از محل آن به قضايا و مسائل نگاه  اي سطح تحليل امنيت يا زاويه

ي ايشان است. ختشنا اين موضوع متأثر از مباني معرفتاست و متوقف در يك سطح تحليل نيست. 
از فرد گرفته تا جامعه و دولت و منطقه و  ،تمامي سطوح تحليل  ، ي ايشانها در بيانات امام و انديشه

همه اينها در طول هم بوده و افتراقي بين آنها نيسـت. دليـل    در عين حال، .لحاظ شده است ،جهان
تـوان   مـي امام است. اصوالً جنس آن با ساير مكاتب متفاوت است و اصلي آن نقطه تمركز معرفتي 

تـوان در هـر    مـي شده اصالتي در نگرش امـام ندارنـد. تنهـا     كدام از سطوح تحليل اشاره گفت هيچ
موضوع خاص صرفاً تطبيق يا تناظري ميان سطوح تحليل مكاتب فعلي با سطح تحليل امام برقـرار  

ملـت را نفـي    ،كند و در عين حال ميبيشتر بر امت تأكيد  ،يسه با ملتامام در مقا ،نمود. براي نمونه
  :عقيده است ،  توان گفت كه سطح تحليل اصلي امام ميي امام ها كند. از تدبر در انديشه مين
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 و عربسـتان  بـا  جنـگ  مـا،  جنگ نيست؛ اسرائيل و عراق با جنگ ما، امروز جنگ«
 مـا،  جنگ نيست؛ مراكش و اردن و مصر با جنگ ما، جنگ نيست؛ فارس خليج شيوخ
 تمـامى  عليه ماست مكتب جنگ ما، جنگ نيست؛ غرب و شرق هاى ابرقدرت با جنگ
 و دارى سـرمايه  دنياى هاى نابرابري تمامى عليه است اسالم جنگ ما جنگ جور؛ و ظلم

 درد بـى  حاكمـان  و مـرفهين  هـاى  خوشگذراني عليه پابرهنگى جنگ ما جنگ كمونيزم؛
  .)68:  21ج ،امام (صحيفه» است اسالمى كشورهاى

 تلخـى  و شكسـت  و كاشانه و خانه جنگ، اين نيست، بوم و مرز در محصور جنگ اين«
 - اعتقـادى  هاى ارزش جنگ است، اعتقاد جنگ جنگ، اين. داند نمى گرسنگى و فقر و كمبود
 و عـزت  قداست، جنگ ما، جنگ. است گذرانى وخوش پول و زور كثيف دنياى عليه انقالبى
 باطـل  و حق جنگ ما جنگ« .)69 :21 ج امام (صحيفه »ستها نامردمي عليه استقامت و شرف
 و بـود  رذالـت  و ايمان جنگ ما جنگ بود، غنا و فقر جنگ ما جنگ نيست، شدنى تمام و بود
  .)273: 21 ج ،امام (صحيفه »دارد وجود زندگى ختم تا آدم از جنگ اين

  
  هداف امنيتي ا. 4

ـ  ،و مكاتـب امنيتـي   هـا  از تئوريدر بسياري  ـ  ،ي مـدرن هـا  ويـژه تئـوري  ه ب دليـل نگـاه   ه ب
شـود نيـز متـأثر از     مـي يي كـه بـراي اهـداف برشـمرده     ها گرايانه، ويژگي شناختي اثبات معرفت

  گرايي بوده و عموماً داراي مختصات ذيل هستند: ماده
  باشد.مشخص باشند، يعني گزاره بايد كامالً براي مخاطب شفاف و مشخص . 1
 گيري آن بتوان ارائه كرد. گيري باشند، يعني معياري براي اندازه قابل اندازه. 2

 پذير باشند. گرا و حساب يافتني، قابل پذيرش، عمل دست. 3

 كننده باشند. حقيقي، منطبق بر واقعيات موجود، مرتبط با اسناد باالدستي و تحريض. 4

 افزايش تالش گروهي و مانند آن باشند. بندي، داراي پيوستگي همراه با قابل زمان. 5

 قابل توسعه و تعميم باشد.. 6

 را از محيط درك نمايد. منعطف بوده و پويايي را در محيط وارد نمايد و آن. 7

 يبه انواعي نظيـر تـاكتيكي و اسـتراتژيك    ا اتكا به چنين مختصاتي، اهدافدر اين مكاتب، ب
 .)1373 (هولستي، شوند ميبندي  تقسيم
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شوند و در  ميگرچه نفي ن ،ي مورد اشارهها درحالي است كه در نگاه معرفتي امام، شاخص اين
از همـين   رونـد.  مـي شـمار ن ه اما به هيچ وجه مختصات كامل و جامعي ب ،جاي خود حائز اهميتند

  توان براي تحقق آن زمان مشخصي را تعيين نمود. ميروست كه اهداف بسياري وجود دارند كه ن
نه شرقي و نـه غربـي مـا، شـعار اصـولي انقـالب اسـالمي در جهـان          آري، شعار«

كننده سياست واقعي عدم تعهد كشورهاي اسالمي  گرسنگان و مستضعفان بوده و ترسيم
و كشورهايي است كه در آينده نزديك و به ياري خدا اسـالم را بـه عنـوان تنهـا منبـع      

... كسي دول نخواهد شد اي هم از اين سياست ع پذيرند و ذره بخش بشريت مي نجات
و  گمان نكند اين شعار، شعار مقطعي است كه اين سياست، مالك عمل ابدي مردم مـا 

  .)14: 1366(صحيفه امام، » جمهوري اسالمي ما و همه مسلمانان سرتاسر عالم است
گيري امـت واحـده اسـالمي و تشـكيل حكومـت جهـاني        يكپارچگي جهان اسالم و شكل

ي مبتني بر عدالت و دين نبوي، حمايت مجدانه از مستضعفان و مظلومـان  ا اسالم، ايجاد جامعه
سـازي و تمهيـد    جهان و گسترش اسالم نبوي و تشيع علوي در سراسر گيتي در راستاي زمينـه 

يابي كامـل هـدايت الهـي در     سازي براي جريان فدا) و زمينه مقدمات ظهور امام عصر (ارواحنا
  امنيتي امام نام برد. توان از اهداف جامعه بشري را مي

شود كه از مرحله نظـر وارد   ميزماني مشخص  ،قراردادن اين اهداف در ذيل اهداف امنيتي
امام خميني در راسـتاي بسـط و تـرويج     ،براي نمونه .شويمبراي تحقق آن  ا و عملمرحله اجر

   دارند: مياسالم و حمايت از مستضعفين جهان اظهار 
كه جمهوري اسالمي بـا تمـام وجـود بـراي احيـاي هويـت       كنم  من به صراحت اعالم مي«

كند و دليلي هم ندارد كه مسلمانان جهـان   گذاري مي اسالمي مسلمانان در سراسر جهان سرمايه
طلبـي   طلبـي و فـزون   را به پيروي از اصول تصاحب قدرت در جهان دعوت نكند و جلوي جاه

   .)238: 20ج   ، صحيفه امام( »صاحبان قدرت و پول و فريب را نگيرد
كنيم كه جمهوري اسالمي ايران براي هميشه حامي و پناهگـاه مسـلمانان     ما اعالم مي«

ناپذير، نياز سربازان اسـالم را   آزاده جهان است و كشور ايران به عنوان دژ نظامي و آسيب
هاي مبـارزه   چنين به اصول و روش تأمين و آنان را به مباني عقيدتي و تربيتي اسالم و هم

  .)238: 20ج  ، امامصحيفه » (سازد هاي كفر و شرك آشنا مي عليه نظام
اكتفـا   ،يات و روايات استآبه عبارت ديگر، امام تنها در مرحله نظر به اهداف بلندي كه منبعث از 

   نمايند: ميكيد أاهداف و تالش در جهت تحقق آنها تشدن اين  كند و در هر فرصتي بر عملي مين
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ـالم از      مقصود اين است « ـام اسـالم، بـراي دفـع ظ كه براي مظلومان، براي مستمندان، براي پيشرفت احك
  .)130: 19ج  امام،» (كنيم مظلومان، براي قطع يد ستمگران، همه اينها براي خدا، خدا فرموده است ما عمل مي

ميان اهداف امنيتـي   از اين رو،است و  آنيي همسو با ها تحقق هدف نيازمند اتخاذ سياست
پيوند برقـرار   ،ي امنيتي كه مربوط به مرحله اجراستها نظري دارند با سياست اي غالباً جنبه كه
شود كـه داراي ابعـاد تهـاجمي،     هاي امنيتي امام بسيار صريح و روشن بيان مي شود. سياست مي

تدافعي، ايجابي و سلبي است. از يك سو با اقتدار از كيان اسالم و تشيع دفاع كرده و از سـوي  
استكبار به عنوان نماد واليت طاغوت و حاكميت شـيطان   هت مكرر و ويرانگري بالمح ،ديگر

نمايد و عظمـت و   دارد. هيبت و هيمنه واليت طاغوت را به انحاء مختلف تخريب و تحقير مي
اقتدار و نور امنيت واليت نبوي را به عنوان تنها گزينه مطلـوب بشـريت بـه جهانيـان معرفـي      

امام در خصوص صدور انقالب كه يكـي از اهـداف اسـتراتژيك و مهـم      ،ي نمونهبرا نمايد. مي
   نمايند: ميي ذيل تصريح ها بر سياست ،ي ايشان استها انديشه

خواهيم انقالبمان را صـادر كنـيم. صـدور انقـالب بـه لشكركشـي        ما از اول گفتيم كه مي«
و يـا در جـايي    )242: 19ج   ، ماماصحيفه » (خواهيم حرفمان را به دنيا برسانيم بلكه مي ،نيست

بخش در سراسر جهان كه در راه  هاي آزادي ما از تمام نهضت« فرمايند: ميديگر در همين راستا 
. )138: 12ج  امـام،  صـحيفه ( »كنيم پشتيباني مي ،كنند خدا و حق و حقيقت و آزادي مبارزه مي

جهـان در صـدد    لماسي حاكم برفارغ از ديپ شرق متجاوز و گر و بدون توجه به غرب حيله ما«
  .)100: 21ج امام، صحيفه( »تحقق فقه عملي اسالم هستيم

 

  هاي امنيتي  مسئوليت .5
هاي امنيتي خويش را در ظرفيت جامعه جهاني مسلمانان و  امام تحقق اهداف و اجراي سياست

اين انرژي خفته را بيدار آفريني و اعتمادبخشي به آنان،  ارد با عزتدكند و سعي  مظلومان تعريف مي
   :ستيز و غلبه بر واليت شيطان سازد هو به سمت واليت علوي هدايت نمايد و آنان را ترغيب ب

و شما اي مستضعفان جهان و اي كشورهاي اسالمي و مسلمانان جهان، بپاخيزيد و حق را با چنـگ  «
  .)(ره)رك. صحيفه امام( »آنان نترسيدها و عمال سرسپرده  و دندان بگيريد و از هياهوي تبليغات ابرقدرت

  د:نفرماي ميو در جايي ديگر به همين مضمون 
ن اي مسلمانان جهان و مستضعفان گيتي بپاخيزيد و مقدرات خود را به دست گيريد تا ها «

  ).59: 15ج  (صحيفه امام،» ايد كه مقدرات شما را واشنگتن يا مسكو تعيين كند كي نشسته
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همه را به اندازه جايگاه و نقشي كـه بـر    ،ي ديگرها مچون همه عرصهاز سوي ديگر، امام ه
  آورد. ميشمار ه مسئول ب ،عهده دارند

  
  هاي امنيتي مرز .6

هاي صريح امام، نامحدود بودن مرزهاي امنيتي است. ايشان امنيـت را بـراي    از ديدگاهيكي 
كنند و خـود   نژادي تعريف ميايران، جهان اسالم و جهان مستضعفان و مظلومان از هر ملت و 

داند. مرزهاي امنيتي از نظر امام معطوف به جامعـه   را موظف به تحقق امنيت در اين گستره مي
ها مشخص  امام با دقت و ظرافت تمام، مرزبندي خود را با دولت ،بشري است. در اين رويكرد

  پردازد. و به حمايت از مردمان آن كشورها مي
كنـد و خطـوط اوليـه     شده تعريف مي غيرمتمركز، نامتقارن و پخش امام امنيت را به صورت

يكـي از وجـوه    ،به اين ترتيب كند. نبرد را در درون كشورهاي استكباري و شيطاني تعريف مي
اگرچه مرز  ،در نگاه امام نوع تعريف مرز است.  ، ساير مكاتب امنيتي ازمميزه مكتب امنيتي امام 

  يده است.اما اصالت با عق ،داردضرورت 
ي اجرايي امنيت قابل استنتاج ها از مجموع آنچه در اظهارات امام بزرگوار در خصوص مرز

توان مرز را به عنوان معيار و مالكي تعريف نمود كه محـدوده عمـل را تعيـين و بـه      مي ،است
يكي از مفـاهيمي كـه    كند. ميخطوط قرمز هر اقدام و تصميم امنيتي را مشخص  ،عبارت ديگر

  .مفهوم مرز است ،مكتب امام در تعارض محض با ساير مكاتب امنيتي موجود استدر 
 مرز جغرافيايي ضروري ،بنابراين در مكتب امام. عقيدتي و هويتي است  ، جنس مرز در مكتب امام

يد اهميت يا كم اهميت بودن يكي در برابـر ديگـري   ؤمرز هويتي اصالت دارد. اين تفكيك م اما ،است
را تفكيك ناميد. مهم آن است كه مرز جغرافيايي (محدوده ايران فعلي) در  شود آن مي ننيست و اصوالً

بلكه از آن رو كه در طـول مـرز    ،ارزشي ندارد به ذاتمرز جغرافيايي  ،بنابراين. طول مرز هويتي است
دفـاع از آن   ،هاعتباراً مورد پذيرش است و البتـ بنابراين،  يابد. ميارزش  ،هويتي و عقيدتي استقرار يافته

 ،كه حفظ آن از اوجب واجبات اسـت  نظام اسالمي راشدن آن اصل  چراكه مخدوش ،بسيار مهم است
دفـاع از مـرز واجـب     بنابراين،اندازد. لفظ وجوب شرعي نيز خود از جنس عقيده است و  ميبه خطر 

ماهيـت   از آن رو واجب شـرعي اسـت كـه خـود     ،شرعي است نه صرفاً وظيفه ملي. به عبارت ديگر
  كه همان اسالم است.است يعني در طول مرز عقيدتي  ،عقيدتي دارد
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انجام تكليـف شـرعي   . است اسالمى و مصلحت نظام عدالت  ، مرز كننده مهمترين معيارهاي تعيين
محدوده تكليف در رسيدن به اهداف بلند را ميزان توانايي و قدرت تعيين  اما  ، جزء اصول اليتغير است

 تـا ظلـم هسـت، مبـارزه هسـت.      ،به عبارت ديگـر  .مبارزه با ظلم و ظالم مرز ندارد ،از طرفي .كند مي
 رسـيد،  مـى  دسـتمان  اگـر  ما« .كند ميمالك و معيار توقف مبارزه را وجود يا عدم ظالم تعيين  ،بنابراين
 مـا  منتهـا  ماسـت،  شـرعى  تكليـف . بـرداريم  عالم از را جورها و ظلم تمام برويم بايد داشتيم، قدرت
] پـر [ تـوانيم  نمـى  ما را آن عدالت، از را دنيا پركردن آن البته بله،« )13:  21 ج ،امام (صحيفه »توانيم نمى
  .)15: 21 ج ،امام (صحيفه» بيايند بايد ايشان بكنيم توانيم نمى چون اما كرديم، مى توانستيم، مى اگر. بكنيم

 جنـگ  در بايـد  مـا  و. شناسـد  نمـى  مـرز  و جغرافيا و است، عقيده جنگ ما جنگ«
: 21 ج امـام  (صحيفه »اندازيم راه به جهان در را اسالم سربازان بزرگ بسيج مان اعتقادى

 ما. هستيم ما هست، مبارزه تا و هست مبارزه هست، كفر و شرك تا گوييم مى ما« .)74
 بـر  را »اللَّه الّا اله ال« پرچم داريم تصميم ما. نداريم دعوا كسى با مملكت و شهر سر بر

  .)74: 21 ج ،امام (صحيفه »درآوريم اهتزاز به بزرگوارى و كرامت رفيع قلل
نمودنـد   ميامام حتي در خصوص جنگ تحميلي ميان ايران و عراق بارها تصريح  ،از همين رو

هاي شرق و غرب نيست. جنـگ مـا    جنگ ما جنگ با ابرقدرت« كه جنگ ما جنگ با عراق نيست:
هـاي   عليه تمامي ظلم و جور، جنگ ما جنگ اسالم است عليه تمامي نـابرابري جنگ مكتب ماست 

شناسد. اين جنگ محصور در مـرز و بـوم    داري و كمونيسم و... اين جنگ سالح نمي دنياي سرمايه
  . )222: 20(صحيفه امام، ج» نيست

   فرمايند: مي در جايي ديگر در خصوص ضرورت دفاع از مستضعفين و محرومين جهان با نگاهي فراملي
دانـيم ...   دانيم ما همه ممالك اسالمي را از خودمان مي ما كشور را كشور ايران نمي«

دانيم. ما اگر چنانچه دستمان برسد با همه جبارهـاي   ما دفاع از همه مسلمين را الزم مي
كنيم. ما مابين آن مسلمي كه در حبشه است با آن مسـلمي كـه در ايـن     دنيا معارضه مي

بگذاريم. اسالم نگذاشته اينها را فرق بگـذاريم. همـه مثـل هـم     توانيم فرق  جاست نمي
  .)247: 19(صحيفه امام،ج » هستند. تفاوت در تقوا است

نمايد كه وصيت ايشان اختصاص به ملت ايران ندارد  مينامه خود نيز تصريح  امام حتي در وصيت
تعريفـي از مـرز اگرچـه    چنـين   ،البتـه . و خطاب آن به تمام ملل اسالمي و مظلومان جهان است است

شود، امـا در   ميبينانه بوده و موجبات فشارهاي امنيتي و نظامي عليه كشور و ملت ايران  غيرواقع ظاهراً
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   آيد: ميشمار ه داراي كاركردي دوسويه است كه خود از مزاياي امنيتي اين مكتب ب  ، نگاه عميق امام
كارتر بايد بداند كه حمله به ايران، حمله به تمام بالد مسلمين است و مسلمانان جهـان در  «

  .)254: 12(صحيفه امام، ج » تفاوت نيستند اين امر بي
  

  مزاياي امنيتي .7
پـردازد. اسـتقرار عـدالت،     سازي مخاطبان مي امام در هر فرصتي به بيان مزاياي امنيتي اسالم و آگاه

و در  ها، رفع موانع مادي و غيرمادي فراروي مسير تكـاملي بشـريت   براي شكوفايي انسانسازي  زمينه
  دهد. ها و استعدادهاي الهي در ذات انسان را مطمع نظر قرار مي مندي شكوفاسازي تمامي توان ،نهايت

متعهـد بـه    توان به وجود روحانيت مبـارز و  ميمكتب اين از جمله مهمترين مزاياي امنيتي 
، طلبي روحيه شهادت باور به عنايات حق و ياري خدا،محوري،  اخالق  ، نهادهاي انقالبي  ، اسالم

هاى انقالبى، روحيه  ، ايمان، اعتقاد و انگيزه الهي و ارزشها اعتقادات مذهبي و توسالت و  دعا
وجوب احكامي نظير امر به معروف، نهى از منكـر، بـاور و اعتقـاد     ستيزي، طلبي و ظلم استقالل

بيـدارى و   به صـبر و شـكيبايى انقالبـى و قـدرت و اسـتقامت در ايسـتادگي مقابـل اسـتكبار،        
 هـا، بسـيج و   هوشياري ملت و آگاهي و شعور سياسي مردم (بصيرت)، حضور مردم در صحنه

ن جان بركـف و حمايـت رو بـه افـزايش از     حاميا پابرهنگان، دهي جهان مستضعفان و سازمان
بـراى  جنـگ، جهـاد و مقابلـه بـا دشـمنان و        ، آمادگى و حضـور مـردم    مياصول انقالب اسال

ميليـوني و اصـلِ دفـاع     20پشتيباني و دفاع از اسالم، قـران و انقـالب، نقـش بسـيج و ارتـش      
ي ايـران و  هاي مـاد  اييرخورد با مسائل، توانجانبه، تكليف الهي و رضايت حق تعالي در ب همه

 .كردالگوي مقبول و فطري براي جامعه جهاني اشاره  دارابودن ايده و

گاه ما تويى و ما تنهاى تنهاييم و غير  خداوندا، در جهان ظلم و ستم و بيداد، همه تكيه«
ايم كه كسى را بشناسيم. ما را يارى كن كـه   شناسيم و غير از تو نخواسته از تو كسى را نمى

ه  بهترين يارىتو   - كنندگانى. خداوندا، تلخى اين روزها را به شيرينى فرج حضرت بقية اللـَّ
 )74:  ج ،صحيفه امام( »و رسيدن به خودت جبران فرما - ارواحنا لتراب مقدمه الفداء

راستى مذهبى كه ايران را در مقابل ابرقدرتها چون كوه استوار كرده است مخدر جامعه است؟ «
الب اجراى عدالت در جهان و خواهان آزادى انسان از قيود مادى و معنـوى اسـت   آيا مذهبى كه ط

داننـد كـه تنهـا     امروز غرب و شرق به خوبى مـى  )325:  21 ج ،صحيفه امام(» مخدر جامعه است؟
  .)355: 21 ج ،صحيفه امام(» تواند آنان را از صحنه خارج كند، اسالم است نيرويى كه مى
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ـ  حضرت امام افزايش  ويـژه ملـت   ه معتقدين به اصول انقالب اسالمي در سراسر جهـان، ب
پردازنـد را   مسلمان فلسطين و آناني كه با خون خـويش بـه حمايـت از انقـالب اسـالمي مـي      

دانند. آناني كه با سر و جان دعوت انقالب را لبيك گفته و به ياري خدا  هاي انقالب مي سرمايه
در جنگ حق و باطل و استضعاف و استكبار شركت  كنترل جهان را به دست خواهند گرفت و

هـاي مـورد اشـاره     دارند. چنانچه اين جنگ را جزء حوزه مباحث امنيتي بـدانيم، ايـن سـرمايه   
  :ندهستها فاقد آن  گردند كه ديگر نظام مزيت امنيتي جمهوري اسالمي تلقي مي ،حضرت امام

به فزونى نهاده است و ما اينها را  معتقدين به اصول انقالب اسالمى ما در سراسر جهان رو«
كنيم و هم آنهايى كه با مركّب خون طومار حمايـت از   هاى بالقوه انقالب خود تلقى مى سرمايه

گويند و به يارى خداونـد كنتـرل    كنند و با سر و جان دعوت انقالب را لبيك مى ما را امضا مى
 .)74: 21 ج ،صحيفه امام( »همه جهان را به دست خواهند گرفت

  

  هاي امنيتي ها، تهديدها و چالش آسيب. 8
از « :فرماينـد  مـي  و نـد دان زا (فردي و اجتماعي) مـي  ها را درون امام، منشاء اصلي تهديدها و آسيب

 )95: 12(صحيفه امـام، ج  » خارج نترسيد، تا داخل آسيبي نبيند، از خارج نبايد ترسيد، از داخل بترسيد
داند كه توسط عوامل و مـزدوران داخلـي    ميثر ؤخطر دشمن خارجي را نيز زماني م  ، و در جايي ديگر

تواند بكند. توطئه آمريكا  كند در ايران و نه حصر اقتصادي مي آمريكا نه دخالت نظامي مي« انجام شود:
اخلي اين است كه در داخل خود كشور ما كار بكند كه ما نتوانيم اين راهي را كه رفتيم برويم. توطئه د

  .)75: 12(صحيفه امام، ج  »و به دست اشخاصي كه در داخل كشور هستند و از كاركنان آنها هستند
گرفتن مسئوالن و مردم از اسالم و  راني، فاصله اختالفات، دنياطلبي مسئوالن و مردم، هوس

 ،كنند كه در غير اين صـورت  جدايي ملت از دولت را آسيب و تهديد اصلي بيان مي ،در نهايت
دنياطلبي و ايشان  دانند. پيروزي بر طاغوت و استكبار را به اتكال الهي، امري قطعي و عملي مي

سرچشـمه همـه   « .داننـد  مـي هـا   را سـرآغاز تهديـدات و آسـيب    زدگي مسـئوالن و مـردم   رفاه
اين است كه متصديان امورشان از قشر مرفـه و از اشـراف و    ،كشند ها مي هايي كه ملت تمصيب

آن روزي كه دولت ما توجه به كاخ پيدا كرد «. )263: 16ج  (صحيفه امام، »اعيان و از آنها باشد
  .)376: 17ج  (صحيفه امام،» آن روز است كه بايد فاتحه دولت و ملت را بخوانيم

بينـد   مـي  يك كشور وقتي آسيب«. دي استآسيب ج، تفاوتي مردم نسبت به امور حكومت بي«
و تفرقه ميان  تعميق شكاف« .)160: 13(صحيفه امام،ج » ها تفاوت باشد راجع به آسيب كه ملتش بي
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 و تداخلـي اسـ   و هاي تحميلي دشمنان خارجي از آسيب ي مذهبيها مردم و مسئولين و نيز تفرقه
ها و  افكني مشغول فعاليت از قبيل تفرقههاي اسالمي  آمريكا و شوروي براي تضعيف اسالم و دولت

 .)146: 18(صحيفه امام، ج  »خورده ... هستند ايجاد تشنجات داخلي به دست عمال مزدور يا فريب

نماهــا و  روحــاني ،مــداري مــردم غفلــت از حضــور و اراده مــردم در طــول زمــان و ارزش
زدگـي،   غـرب  ،شناسـي  غفلت از دشمن و دشمن ،متحجرين (عالمان متهتك، جاهالن متنسك)

بـودن اسـالم در مـديريت     گرايي و پيروي كوركورانه از نظرات دشـمنان و تـرويج ناكـافي    ملي
  آيند: به حساب ميهاي امنيتي  از ديگرآسيب، جامعه

اي را  اي (قومي) و منطقـه  هان اي مسلمانان قدرتمند، به خود آييد و... اختالفات فرقه«
عمال فاسد آنها بـراي غـارت شـما و پايمـال كـردن      خوار و  هاي جهان كه به دست قدرت

شرف انساني و اسالمي شما بار آمده، به حكم خداي تعالي و قرآن مجيد به دور افكنيـد و  
خبر از اسالم و مصالح مسـلمين   گرايان بي خوار و ملي افكنان از قبيل آخوندهاي جيره تفرقه

خواران كمتر نيست. اينـان اسـالم را    نرا از خود برانيد كه ضرر اينان بر اسالم از ضرر جها
 .)199: 19ج  (صحيفه امام،» كنند دهند و راه را براي غارتگران باز مي وارونه نشان مي

 تنگناهـا  و ها سختي و مشكالت در راحتى به بودند، اگر گراها ملي گويم مى صراحت به من
 اكثـر « .)98 :21 ج ،امـام  صـحيفه ( »كردنـد  مـى  دراز دشـمنان  طـرف  بـه  سـازش  و ذلت دست

 و دانـم  مـى  آنان زهد و عملى ارزش در اسالمى جوامع در را آنان نفوذ و روحانيت موفقيتهاى
 آن بـه  گذشـته  از بيشـتر  بايـد  كـه  شـود،  سپرده فراموشى به نبايد تنها نه ارزش اين هم امروز

  .)100 :21 ج ،امام صحيفه(» نيست روحانيت دنياگرايى زشتى به چيزى هيچ. پرداخت
 در طـوالنى  راه محمدى ناب اسالم به رسيدن و استثمار و استعمار سدهاى شكستن براى«
 خاصـى  پيچيدگى از مريكايىآ اسالم با مبارزه راه ولى« .)119 :21 ج ،امام صحيفه( »دارند پيش

 متأسـفانه  كـه  گـردد؛  روشـن  پابرهنـه  مسلمانان براى بايد آن زواياى تمامى كه است برخوردار
 و »محمـدى  نـاب  اسـالم « و »امريكـايى  اسـالم « بين مرز اسالمى ملتهاى از بسيارى براى هنوز
 و خدانشـناس  داران سـرمايه  و متحجـر  نماهـاى  مقـدس  اسالم و محرومان، و پابرهنگان اسالم

 بر نظامى توانستيم اگر ما« .)21:121 ج ،امام صحيفه(» است نشده مشخص كاملًا درد، بى مرفهين
 نمـاييم،  معرفـى  را فريب و خدعه و ريا از منزه پاك اسالم و واقعى غربى نه شرقى نه هاى پايه

   .)143 :21 ج ،امام صحيفه( » است شده پيروز انقالب
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  گيري نتيجه
كه حذف هر يك  اي گونهه ب ،به هم پيوسته است يك كل ،اصول و مباني مكتب امنيتي امام

برخي اصول هميشگي   ، به هم پيوسته ين كلدر درون اكند.  مياز آنها مسير حركت را منحرف 
نسـبت   مزبوراصول  ،بنابراين شود از آن عدول كرد. ميبه اين معنا كه در هيچ شرايطي ن ،است

اهميـت برخوردارنـد. ايـن اسـتدالل بـه هـيچ وجـه بـه معنـاي           واصـول از اولويـت   ديگر به 
 ،نددارنيست و آنها نيز در مكتب امام اصالت اصول ديگر  نداد گرفتن يا كم اهميت جلوه ناديده

  .شود در شرايطي آنها را به تأخير انداخت مي اما
در قالب مجموعه و  كل (بسـته)  كـه ابعـاد مختلـف       ، همانگونه كه مفهوم امنيت در اسالم
 تعريف شده، گيرد ميرا در بر مانند آنهاقضائي، انساني و   ، سياسي، اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي

موسـع و   مبتني بر مباني دينـي و الهـي اسـت،    نيز چوننگاه امام خميني به مفهوم امنيت   ، است
امام امنيت را دالـي پرمايـه     ، مكاتب  امنيتيديگر خالف بسياري از بر ،چندبعدي است. بنابراين

پندارد كه دامنه موضوعيت آن از نفس انسان و تضـاد جنـود شـيطاني بـا رحمـاني آغـاز و        مي
الملل بسط پيـدا   روابط ميان بازيگران نظام بين ،ويژهه ديق ديگر آن تا عينيات اجتماعي و بمصا
گيـرد و   ميي مادي و معنوي را در برها اين گستردگي موضوعيت است كه تمامي جنبه كند. مي

رسد و مغلوب  ميآن به آرامش حقيقي كند كه پيروز  ميوقفه را ترسيم  جانبه و بي همه اي مبارزه
  همواره در ناامني است. بنابراين، امنيت در گفتمان امام خميني مترادف با آرامش است. آن

، امام خميني در مقام رهبر و حاكم اسالمي،  امنيت را در اي شناسانه با چنين نظام معرفت
المللي (مظلومان و مستضعفان جهان از هر دين  اي (جهان اسالم) و بين سه سطح داخلي، منطقه

سازد تا قدرت تدافعي آن را در مرحله اول و قدرت تهاجمي آن  توزيع و پراكنده مي ،و ملت)
سعي  ،سازي اسالم ناب و تشيع علوي را در مرحله دوم فراهم سازد. امام در رويكرد جهاني

دارد با توزيع قدرت و امنيت، استكبار و ايادي شيطان را محدود و اقدام آنان را در هر سطح 
كند كه  ميعقيدتي و مهمتر از آن هويتي پيدا  اي جنبه ،امنيت در نگاه امام  ، براينمهار سازد. بنا

 ، طاغوتي الهي ومباني آن برگرفته از اسالم است و طرفين درگير در تمام سطوح، دو دسته 
نام ايران آغاز ه باشند و اين مرز از داخل مرزهاي جغرافيايي واحدي ب ميمستضعف و مستكبر  

  شود. ميكشانده  ،كه چنين دوگانگي وجود داشته باشد نقاط اين عالم و هرجا و تا تمامي
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