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 :چکیده

در همه ابعاد آن است.  تیامن تأمیناز  ريناگز تیو حاكم افتهي یابعاد مختلف تیامن یامروز دهیچیدر جوامع پ

 لیا اسات و تاالش دارد باا تحل    العاالی(  ای )مدظله امام خامنهاز منظر  تیهدفش احصاء ابعاد امن قیتحق نيا

را  تیا نماوده و ابعااد امن   یرا بررسا  لاه  معظمٌ اناتیمام شمار، بو به صورت ت یاستنباط كرديگفتمان و با رو

صارفاً از   تاوان  ینما  جانباه  هماه و  داريا پا تیا امن جااد ياسات كاه در ا   نيا ا قیتحق نيا مسئله. دياحصاء نما

و ارتقااء   جاديدر ا یحكومت یها را مطالبه نمود بلكه تمام دستگاه تیامن یتیو امن یانتظام ،ینظام یها دستگاه

 نشده است. تفهم گريد یها در دستگاه یكارگزاران حكومت یچندان برا امر نيهستند، اما ا لیدخ تیامن

 تیكه ابعاد امن شود یگرفته م جهینت نیچن العالی( ای )مدظله امام خامنه شاتيفرما لیو تحل یواكاو ،یاز بررس

 دهای  ساازمان  توان یم یطیمح تسيزو  یتیامن -یدفاع ،یاجتماع ،یاسیس ،یاقتصاد ،یرا در شش بُعد فرهنگ

خواهاد   متاأرر ابعااد را   ري، ساا هاا  آناز  کيدر هر  بیوجود آس اي ديابعاد به هم مرتبط بوده و تهد نيكرد. ا

 یاز جنس حوزه كار یبا اقدامات ديهاست كه با آن دستگاه انیعمدتاً بر عهده متول تینمود. ابعاد مطروحه امن

 .نديانم تأمینآن حوزه را  تیامن ش،يخو
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 :مقدمه

شاود و كفاران    شاناخته نمای   هاا  آناناد كاه قادر     دو نعمتی فرمودند: روايتدر ( ص) اسالم پیامبر

عافیت آمده كاه   تراز همدر اين روايت امنیت  .(379: 13بحاراالنوار، ج) 3گردند: امنیت و عافیت می

ايجاد  ها آنشود كه نقصانی در  آشكار می ها آنهاست و هنگامی اهمیت  ته كمتر مورد توجه انسانالب

كسای كاه    ...» دايفرممی( )ععلی  امام است. شده تأكیدبر نعمت امنیت نیز در فرهنگ علوی شود. 

 خود را در پناه خداوند قرار دهد، در امنیت و آرامش خواهد بود و هار كاس دشامن خادا باشاد،     

 .(347خطبه  ،البالغه نهج)« 3است ترسان

مستقلی تحت عناوان امنیات تادوين نشاده، اماا باه صاورت         مبحثاسالمی  ی وفقه در كتب

جهاد، امار باه معاروف و نهای از منكار،       ؛ مانندگوناگون مباحث مربوط به امنیت مطرح شده است

ه، اجارای حادود الهای،    دفاع، دفاع فردی و ملی و عمومی، برقراری قسط و عدل، قضاوت عادالنا 

اغیان و مفسدان و برخورد با عناصر شرور و اسالحه باه دسات كاه     يبرخورد با اشرار و محاربان و 

گران، برخورد با جاسوسان، عدم اجازه نفاوذ دشامنان،    ترسانند، برخورد با دزدان و فتنه مردم را می

المللی، عادم   ی روابط عادالنه بین، رفع فقر و محرومیت، برقرارپرستان گانهیبعدم سلطه بیگانگان و 

گیاری از   بناابراين باا بهاره   ؛ موضوعاتی از اين قبیلاستفاده از زور در روابط دوجانبه و چندجانبه و 

توان ابعاد مختلف امنیت را از ديد روايات و احاديث مورد بررسی  منابع پراكنده فقهی و اسالمی می

 ینا يآفر نقاش آن مساتلزم   تاأمین اد مختلفای يافتاه و   قرار داد. در جوامع امروزی امنیت صور و ابع

باا   فقیاه  ولای فرمانده كال قاوا و    عنوان به العالی( ای )مدظله امام خامنه. استهای گوناگونی  دستگاه

اداره كالن جامعه، امنیت و ابعاد آن را در جامعاه پیچیاده كناونی     مسئولیتاشراف بر منابع فقهی و 

اند كه باياد باا احصااء و     مردم و كارگزاران حكومتی ترسیم نموده در بیانات مختلف و در ديدار با

 ابعاد امنیت را تبیین نمود. ها آنبندی  دسته

يابند، از ابعاد مختلاف   ای می جوامع امروزی به میزانی كه گسترش يافته و ابعاد متنوع و پیچیده

نده است و متولی هر بخشی های اجتماعی پراك امروزه در حوزه« امنیت»گردند.  امنیت برخوردار می

اين مقاله اين است كاه بخشای   در مورد نظر  مسئلهاز جامعه در ارتقاء يا كاهش امنیت سهیم است. 

 محیطی زيستهای فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی،  از متولیان و كارگزاران حكومتی در حوزه

های  در بخشی از بدنه دستگاهامنیت ندارند. حتی  تأمیندرک درستی از حوزه مأموريتی خويش در 
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امنیات صارفاً باا     تاأمین انتظامی، نظامی و امنیتی ممكن است اين تصاور وجاود داشاته باشاد كاه      

 ای شاود و ايان در حاالی اسات كاه نگااه اماام خامناه         سازوكارهای انتظامی يا امنیتی حاصال مای  

های ايشاان   اين است و ديدگاهفرمانده كل قوا و رهبر جامعه اسالمی غیر از  عنوان بهالعالی(  )مدظله

 در حوزه امنیت برای كارگزاران حكومتی به درستی تبیین نگرديده است.

 اين تحقیق به داليل زير دارای اهمیت است: :اهمیت و ضرورت  

العااالی(،  )مدظلااه ای توانااد باا تبیااین ابعااد امنیاات از منظار امااام خامناه     اول( ايان تحقیااق مای  

 تسهیل نمايد. گذاری در اين خصوص را سیاست

تواند باعث كمک به ارتقاء دانش كارگزاران نظام نسبت باه امنیات    دوم( انجام اين پژوهش می 

 گرديده و در صورت عملی شدن پیشنهادات، شاهد ارتقاء امنیت در ابعاد مختلف آن باشیم. 

، رافاع بخشای   الی(الع ای )مدظله امام خامنهآرار و نتايج ناشی از تبیین ابعاد امنیت از منظر  سوم( 

 امنیت پايدار خواهد بود. ساز نهیزماز تهديدات امنیت ملی و مانع غافلگیری راهبردی خواهد شد و 

های امنیت سازی در جامعه خواهاد   چهارم( كاربست ابعاد تبیین شده امنیت باعث كاهش هزينه

 شد.

 توان برشمرد:در باب ضرورت نیز داليل زير را می

العاالی( وجاود    )مدظلاه  ای و درستی از ابعاد امنیت از منظر اماام خامناه  اول( اگر درک صحیح 

نداشته باشد، پیگیری منويات ايشان در اداره جامعه از سوی كاارگزاران امنیتای باه درساتی انجاام      

 نخواهد شد.

سعادت دنیوی و كمال اخاروی افاراد جامعاه،     تأمیندوم( با توجه به اهداف حكومت دينی در 

 تاأمین باودن   یبعاد  تاک یح از ابعاد امنیت ضروری است، زيرا تصور غلاط در  وجود شناخت صح

 اهداف فوق باشند. كننده نیتأمتواند  امنیت، نمی

سوم( فقدان شناخت ابعاد امنیت در میان كارگزاران باعث غاافلگیری حكومات در مواجهاه باا     

 گردد. تهديدات دشمن در ابعاد مختلف اجتماعی می

تواند راهنمای كارگزاران نظام در حوزه امنیتی باشد و دانش جديادی   می از آنجا كه اين تحقیق

باه   نیاز  تحقیق روشو  شود ای محسوب می از نوع كاربردی و توسعه در حوزه امنیت تولید نمايد،

 استفاده شده است.و از تكنیک تحلیل گفتمان با رويكرد استنباطی  بوده صورت كیفی

العاالی( اسات و ساثال     )مدظلاه  ای امنیت در منظر امام خامنههدف تحقیق احصاء و تبیین ابعاد 

 كدامند؟ العالی( ای )مدظله امام خامنهتحقیق اين است كه ابعاد امنیت در منظر 
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 :پیشینه تحقیق

هاای علمای    فعالیات  العاالی(  ای )مدظلاه  امام خامنههای  در مراكز مختلف تحقیقاتی راجع به ديدگاه

 باشند: زير می زيادی صورت گرفته كه به شرح

 ملای  مطالعاات امنیات   دانشاجويان  گروهای  مطالعاه  ؛نظريه امنیت در جمهوری اسالمی اياران 

جمهاوری اساالمی   اين پژوهش در تبیین چارچوب نظريه امنیت . ملی دفاع عالی دانشگاه (،3117)

ر را ماورد بحاث قارار داده و د    شاناختی  روشو اصاول   شناختی معرفتشناسی،  ، مبانی هستیايران

پرداختاه اسات. مرجاع امنیات،      جمهوری اسالمی ايرانهای امنیتی حاكم بر  ادامه به تحلیل گفتمان

امنیتی از جمله موضاوعات ديگاری اسات     یگذار استیستهديدات امنیتی، هدف و غايت امنیتی و 

 اند. اين تحقیق نتیجه گرفته كاه باه دلیال ويژگای     را بررسی نموده ها آنكه پژوهشگران اين تحقیق 

، تهديادات فرهنگای و سیاسای از اهمیات     جمهوری اسالمی ايرانخاص مفهوم و مرجع امنیت در 

شاوند؛ مانناد غفلات     های مهم، تهديدات مهم و امنیتای تلقای مای    و آسیب استباالتری برخوردار 

ای و تفسایری،   آنان. مدل نهايی نظريه امنیتی اين تحقیق شامل مبانی انديشاه  یاپرستیدنو  مسئوالن

 .ستها آنگذاری همراه با اجزای  ان تحلیلی امنیت و اصول سیاستارك

( و ارائاه  العاالی  مدظلاه ) ای های امنیت اقتصادی از ديادگاه اماام خامناه    مقاله مفاهیم و شاخص

دانشاگاه اماام   ، محمدحسین دهقانی به اساتاد راهنماايی هاادی جمشایديان    به قلم  راهكار مناسب

صاورت گرفتاه در خصاوص ابعااد      یبناد  تياولو دهد،شان می(. نتايج تحقیق ن3133)( عحسین )

هاای   اول و شااخص  اولويتهای امنیت غذايی در  دهنده آن است كه شاخص امنیت اقتصادی نشان

بعدی قارار   یها تياولودرآمد و كالن اقتصادی به ترتیب در  و  گذاری، امنیت اشتغال امنیت سرمايه

 اجرايی ارائه شده است. كار راه 47اد ها، تعد برشماری شاخص و ضمناند  گرفته

ه یمرضا  به قلام  العالی( ای )مدظله امام خامنه و (ره) ینیخم امام دگاهيد از تیامن و فرهنگ مقاله

 در گريكاد ي باا  تیامن و فرهنگ دهد،(. نتايج تحقیق نشان می3117)، (ع) باقرالعلوم دانشگاه ،یكاف

 انحطااط  و شارفت یپ و یساز تيهو در فرهنگ نقش. درنيپذ تأریر یگريد از هركدام و بوده تعامل

 بررسای  (ره) ینیخم امام یمعرفت یمبان ،فرهنگ یساز تيهو حیتوض یبرا. گردد می یبررس جوامع

 پرداختاه و  فرهناگ  ماورد  در العاالی(  ای )مدظله امام خامنه شهياند یبررس به آن از پس و گردد یم

مورد تأكید قرار گرفته  ايشان یسو از یفرهنگ تهاجم با مقابله و یزیاستكبارست فرهنگ هينظر طرح

 دو نيا دگاهيد از یجمع یها رسانه و تیخانواده، دانشگاه، روحان جمله از يینهادها و مراكز. است

 یمتعاال  فرهناگ  وجود با نيبنابرا؛ باشند داشته فرهنگ یو ترق شبردیپ در یسهم ،توانند می بزرگوار
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 ناوع  نيا ا كاه  دآي یم وجود به جامعه در یظاهر تیامن یاجتماع و یفرد یها تیفعال در یاسالم و

 جااد يا و افاراد  در آن رخنه و نيد حفظ همان كه یارزش تیامن جاديا جهت در است یابزار تیامن

 .سازد می فراهمرا  ستهيشا یفرهنگ

 هجاوم  عدم و تر  فقدان آرامش، آزادی، معنی به فارسی فرهنگ در امنیت: تعریف امنیت

 و نبودن بیمناک يافتن، آرامش های واژه باشد و می امن كلمه امنیت، لغوی ريشه .است آمده انديگر

 آراماش  و اطمیناان  باه  دستیابی عنوان به «االمن» از مصدری مفهوم در و سازد می متبلور را نترسیدن

 اماان  در» شادن،  ايمان  معناای  باه  امنیت معین، فرهنگ در .شود می برده نام تر  از رهايی از پس

آيد كه فهم آن بدون  به شمار می «وند زمینه»مفهومی « امنیت» .است شده تعريف «بیمی بی» و «بودن

درک شرايط و مقتضیات زمانی و مكانی آن اصوالً میسّر نیست. به هماین خااطر اسات كاه شااهد      

 .(34-33: 3119 ،باشایم )افتخااری   شده از آن در حاوزه تخصصای مای    ارائهتعدد و تنوع تعاريف 

برخی امنیت را در نبود تهديد تعريف نموده و در توصایف آن توانمنادی ايجااد شارايط عااری از      

. اين تعريف از امنیت مبتنی بر نگرش عینی و رئالیساتی از  اند نموده خاطرنشانخطر و مشكالت را 

، خطرات فیزيكی، ملمو  و مادی خارجی است. در مقابل نگاه تهديد محور به امنیت در فراز فوق

هاا و   گیاری بهیناه از فرصات    توانمنادی بهاره   تعريف ديگری نیز وجود دارد كه امنیت را به معنای

ايان تعرياف بار نگرشای ذهنای و تفسایر        نمايد. در واقع مبناای  ها تلقی می تضمین منافع و ارزش

 .(37 - 31: 3111 ،نويدنیا) مبتنی است یرمادیغگرايانه از خطرات 

های مختلف جامعه پیگیاری نماود، باه عباارت ديگار       بايد در حوزه امنیت را می: ابعاد امنیت

در مجماوع، امنیات    هاا  آنكه وضعیت امنیات در   استهايی  ها و بخش منظور از ابعاد امنیت، حوزه

ياا  ياباد و   دهند. متناسب با مباحث نوين اجتماعی امنیت نیز ابعااد بیشاتری مای    جامعه را شكل می

 ها آنايجاد شده است كه تبیین و تحلیل  ها آنمباحث جديدی در ، ابعادی كه در گذشته مطرح بوده

 .استاين تحقیق  مدنظر العالی( ای )مدظله امام خامنهدر چارچوب نظريات 

عالی   با بررسی و واكاوی و تحلیل فرمايشات ايشان و نتايج مستخرج از تحقیقی كه در دانشگاه

وی راهبردی امنیت ملی با رويكرد اساالمی و باا   الگ»دفاع ملی در قالب رساله دكتری تحت عنوان 

ای  امام خامناه های  توان در ديدگاه صورت گرفته، شش بُعد از امنیت را می« بر گفتمان واليت تأكید

 پردازيم. می ها آناحصاء نمود كه در ذيل به توضیح و بررسی  العالی( )مدظله
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عقیده حق باا خاود فرهناگ خودبااوری، خوداتكاايی و رويكارد باه فضاايل انساانی، كرامات و           

، وابساتگی،  یخودبااختگ در مقابل، باورهاای باطال نیاز فرهناگ      .آورد یمرا به همراه  یمنش بزرگ

اصلی دين، استقرار  شود. از اين رو تالش فرومايگی و ابتذال و افسردگی و خمودگی را موجب می

-پديده حق و فرهنگ بالنده است. گرچه در يک جامعه دينی، دين فقط يک عامل از عوامل تشكیل

دهد و تغییارات فرهنگای و    ، كل فرهنگ را تشكیل مییدار نيدبلكه واقعیت  ستیندهنده فرهنگ 

تغییارات   تاأریر  گاذارد هرچناد كاه    مستقیمی بر امنیت آن جامعه می تأریرای  نوع فرهنگ هر جامعه

پاس از گذشات    كنیولا  سات ینمحسو   مدت كوتاهفرهنگ بر امنیت همانند ساير ابعاد امنیت در 

 (333، 3139)هاشمیان فرد،« يابد. نسلی آرار فرهنگ بر امنیت، بروز و ظهور می

 «امنیات فرهنگای  »كه ناظر باه   العالی( ای )مدظله امام خامنهدر جدول ذيل بخشی از فرمايشات 

 شد، آمده است:با می

 عد امنیتیب اتمستند

 فرهنگی (3171/ 90/ 39) ... فكرى و عقیدتى }است{  امنیت ها آنهم انواعى دارد؛ يكى از   امنیت

 فرهنگی (93/33/3179لنگد. ) شدت مى هم به  دارى و پايبندى به اصول نباشد، پاى امنیت اگر دين

آن وقت ملت ايران در اوج عزت است؛  د،تمدن نوين اسالمى ... اگر آن تمدن به وجود آم

 (3133/ 31/97). هم دنبالش هست  رروت هم دنبالش هست، رفاه هم دنبالش هست، امنیت
 فرهنگی

 عزت تأمین[ یبه معنااسالمی است، ] یها ارزش  برقراری منظومه یبه معنادين خدا  تیحاكم

 (34/1/3131) .المللی است اقتدار بین تأمینملّی ايرانی و  تيهوملّی و 
 فرهنگی

از طرف  شدت بهدر اين كشور  فرهنگی عام قتليا  فرهنگی شبیخون يا فرهنگی تهاجم مسئله

 (31/39/3171). شود می  دشمن دنبال
 فرهنگی

 فرهنگی (3133/ 31/33). اخالقى برقرار باشد  در كشور امنیت

فرهنگى،   امنیتاقتصادى،   نیتاماجتماعى،   امنیتباشد؛  توجهجانبه مورد  همه  بايد امنیتِ

 (31/93/3119آبرويى. )  امنیت
 فرهنگی

... قوه قضائیه در  طور است حیثیتى هم همین  فرهنگى و امنیت  اخالقى در جامعه، امنیت  امنیت

 (97/94/3110اين زمینه و در استقرار اين امنیت نقش دارد. )
 فرهنگی

اين  ...يعنی واقعاً آخر ندارد؛  یرقابل توقّف است،واقعاً يک دنیای رو به رشدِ غ مجازی فضای

گذارد، تهديدهايی هم در كنارش دارد؛ ما  های بزرگی در اختیار هر كشوری می يک فرصت

استفاده را بكنیم، از اين تهديدها تا آنجايی كه  حداكثرها  بايستی كاری كنیم كه از آن فرصت

 فرهنگی
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 عد امنیتیب اتمستند

 (1/0/3131) .ممكن است خودمان را بركنار نگه بداريم

 فرهنگی (33/90/3110).  يک ملت است  علم، عامل عزت و قدرت و امنیت

 در خصوص امنیت فرهنگی العالی( ای )مدظله امام خامنهفرمایشات  (:8)جدول شماره 

 

های متعددی ذيل آن بیان شاده   بر امنیت فرهنگی آشكار است و مثلفه تأكیددر فرمايشات فوق 

اساالمی، حاكمیات ديان خادا، امنیات       نيناو امنیت فكری و عقیدتی، تمادن   است كه عبارتند از:

فرهنگی دشامن، فضاای مجاازی،     عام قتلو  خونیشباخالقی و آبرويی و حیثیتی، توجه به تهاجم، 

های فاوق هماه در    بر مثلفه العالی( ای )مدظله امام خامنه تأكیدقوه قضائیه و رشد علم.  ینيآفر نقش

 فرهنگی در جامعه است.امنیت  تأمینراستای 

كه فرد چیز قابل اتكايی را  یا گونه به ،ناامنی فرهنگی اضطراب دائمی را به همراه خواهد داشت

گردد و اين حالت  اهمیت می برای فرد بی زیچ همهكند، در چنین حالتی  در درون خود احسا  نمی

به لحاا  هاويتی و وجاودی     بايست در واقع كشورها میتبعات خطرناكی برای فرد به همراه دارد. 

، همانند امنیات فیزيكای، ياک محارک و     فرهنگیاحسا  امنیت كنند. اين بدان معناست كه امنیت 

اماام   ها در عرصاه اقادام و كانش سیاسای اسات.      انگیزه رفتاری اولیه و مهم كشورها و ساير گروه

یشارفت حقیقای انجاام بگیارد،     اگر بخواهیم اين پ» اند: در اين زمینه فرموده العالی( ای )مدظله خامنه

مان  ملّی تيهوو  عزتمان را حفظ كنیم،  مان را حفظ كنیم، حركت جهادی بايد خصوصیّات انقالبی

اماام  ) «و در هاضمه خطرناک فرهنگی و اقتصادی جهانی هضم نشاويم  را حفظ كنیم، هضم نشويم

 .(3/33/3134العالی(:  ای )مدظله خامنه

رود.  بلكه بر اسا  تئوری سودانگاری پایش مای   ،ی دينی ندارددر جامعه غرب نظم حاكم مبنا

 اتيا مادداری كاه دعاوا بار سار پاول و       های سرمايه در نظام: »العالی( ای )مدظله امام خامنهبه تعبیر 

اما در جامعه انسانی، فضیلت و شرف و آبرو و كرامت انسانی  -چون معنويتی وجود ندارد -است، 

لاذا جامعاه    .(39/3/3113العاالی(:  ای )مدظلاه  اماام خامناه  « )زناد  می و ارزش معنوی حرف اوّل را

توجاه   تواند به مبانی دينای خاود بای    نمی ،های اخالقی و تربیتی است اسالمی كه مشحون از آموزه

اينكاه   امنیت فرهنگای بكوشاد.   تأمینشناسی مبانی خويش در جهت  از اين رو بايد با آسیب .باشد

از همین باب است؛ از  ،زنند امنیت فرهنگی را به امنیت اخالقی گره می الی(الع ای )مدظله امام خامنه

احتماال   در خصاوص ای  امنیت اخالقی در جامعه به معنای آن است كه ماردم دغدغاه  » يشانانظر 
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( و 4/3/3139العالی(:  ای )مدظله امام خامنه« )انحراف اخالقی فرزندان خود در جامعه نداشته باشند

از حقوق اساسی مهم مردم اين است كه در آرامش روانی و در امنیت روانی زندگی يكی »معتقدند 

 تأكیاد و  (31/33/3133العاالی(:   ای )مدظلاه  امام خامنه« )كنند؛ در كشور امنیت اخالقی برقرار باشد

 ووجادانى   امنیت واخالقى  امنیتروحى،  امنیتى اول الزم است،  آنچه براى بشر در درجهدارند 

 العاالی(  ای )مدظلاه  اماام خامناه   .(37/33/3131العالی(:  ای )مدظله امام خامنه) جدان استرضايت و

ای  اماام خامنااه ) دانناد  حكومات ماای وظاايف   ءجاازرا  امنیات اجتمااعی   و امنیات اخالقاای  تاأمین 

 تاأمین شاد، عادالت اجتمااعى     تأمیناگر اخالق در جامعه »( و معتقدند: 0/3/3134العالی(:  )مدظله

اماام  ) «كنناد؛ و لاو در هماین دنیاا     ها در بهشات زنادگى ماى    شود و انسان امعه آباد مىشود؛ ج مى

 .(31/4/3173العالی(:  ای )مدظله خامنه

ياک بخاش ديگار، امنیات فرهنگای و      »فرمايند:  در ارتباط امنیت اخالقی با امنیت فرهنگی می 

دچاار اعتیااد    هاا  آنو از اينكاه  مندند  امنیت اخالقی است. مردم به جوانان و به فرزندان خود عالقه

را از مسیر درست زندگی دور  ها آنهايی بشوند كه  بشوند، دچار فساد اخالق بشوند، دچار وسوسه

كناد؟   كند؟ چه چیازی برطارف مای    بیندازد، نگرانند؛ اين نگرانی و دغدغه را چه كسی برطرف می

یج، نیروهای ماثمن، جاان بار    امنیت فرهنگی. امنیت فرهنگی را هم در بخش عظیمی، نیروهای بس

 .(31/3/3114العالی(:  ای )مدظله امام خامنه« )كنند می تأمینكف، 

 نيتار  دهیا چیپ و نيتار  ساخت  اقتصاادی،  تهدياد  شاک  یبا ر حال حاضر : داقتصادی امنیت -3

جلاوگیری از بحاران اقتصاادی و    » نظاران  صااحب بعضی  .است ملی امنیت چارچوب در تهديدات

را باه عناوان   « حقاوق اقتصاادی افاراد    تاأمین تصادی به يک گروه يا ملات و  جلوگیری از ضربه اق

عباارت از وجاود مساتمر شارايط     « امنیت اقتصادی». در واقع اند نمودهتعريف امنیت اقتصادی ذكر 

الزم برای ايجاد بهبودی مداوم در شرايط كار و تولید، وجاود اساتانداردهای بااالی زنادگی بارای      

گذاری داخلی و خارجی و رشد اقتصادی  شغلی پويا و خالق، سرمايه یها فرصتشهروندان شامل 

 (.33: 3111، )جهان بزرگی استپايدار يا منافع ملی اقتصادی 

، منافع اقتصادی و قدرت ملی كشور دو فاكتور ديآ یبرمكه از تعريف امنیت اقتصادی  طور همان

 هاای  سیاسات اهاداف   كنناده  تعیاین دی در پیشبرد امنیت اقتصادی هستند. منافع اقتصاا  كننده تعیین

دهد كه تاوان   امنیتی اقتصادی( است و میزان قدرت ملی نیز نشان می های سیاست)اعم از  اقتصادی

تاوان   به چه میزان است. بدين ترتیب مای  اش یملكشور برای حفظ امنیت اقتصادی و پیشبرد منافع 

ركز بر ابعاد نظاامی نیازمناد توجاه باه     كه حفظ و پیشبرد كامل امنیت عالوه بر تم طور همانگفت، 
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ابعاد اقتصادی است، حفظ و پیشبرد امنیت اقتصادی نیز وابسته به قدرت ملی در ابعااد مختلاف آن   

 توانمندی اقتصادی و نظامی( است. اعم از)

« امنیات اقتصاادی  »كه ناظر به  العالی( ای )مدظله امام خامنهدر جدول ذيل بخشی از فرمايشات 

 است:، آمده است

 بُعد امنیتی اتمستند

تواند به زندگى  المللى نمى هاى بین كدام از اين تكانه باشد، هیچ  اگر در كشور اقتصاد مقاومتى

 (33/33/3131)  مردم آسیب وارد كند.
 اقتصادی

 اقتصادی (3110/ 94/ 97) .اقتصادى است براى غیرمفسد  برخورد با مفسد اقتصادى موجب امنیت

سرمايه را هم خدا از ما   و شغلى كارگر را خدا از ما خواسته است، امنیت زندگى  امنیت

 (97/93/3133)  .خواسته است
 اقتصادی

ها و آحاد مردم اين كشور، از هر قشرى، بخواهند كار  اقتصادى يعنى اينكه انسان  امنیت

 (39/90/3171). نخواهد شد ها آناقتصادى بكنند ... بدانند كه كسى مزاحم 
 صادیاقت

 اقتصادی (34/39/3113نمايند. )  مردم احسا  راحتى كنند و از لحا  غذا، احسا  امنیت

وسیله افزايش تولید داخلى  غذايى و خودكفايى در كاالهاى اساسى، به  فراهم ساختن امنیت

 (19/93/3171) . ويژه در زمینه كشاورزى به
 اقتصادی

گذارى و  و قیمت  نظام توزيع یساز روانفاف و ش ؛«اقتصاد مقاومتى» هاى كلى ابالغ سیاست

 (19/33/3133هاى نظارت بر بازار. ) روزآمدسازى شیوه
 اقتصادی

پیشگیرى و مقابله با قاچاق كاال و ارز از مبادى  ؛هاى كلى برنامه ششم توسعه ابالغ سیاست

 (93/94/3134ى آن در بازار. ) ورودى تا محل عرضه
 اقتصادی

 در خصوص امنیت اقتصادی العالی( ای )مدظله امام خامنهرمایشات ف (۹)جدول شماره 

 

هاای متعاددی ذيال امنیات      اسات و مثلفاه   تأكیاد در جدول فوق جنبه اقتصادی امنیت ماورد  

اقتصادی بیان شده است كه عبارتند از: اقتصاد مقاومتی، مبارزه با مفاساد اقتصاادی، امنیات شاغلی     

 و مقابله با قاچاق. یگذار متیقی، نظام توزيع و امنیت غذاي كارگران، امنیت سرمايه،

دانناد و معتقدناد ده    مای « جهااد »حل مشكالت عرصه اقتصادی را  العالی( ای )مدظله امام خامنه

 اقدام اساسی كه برای نجات اقتصاد كشور بايد انجام شود عبارتند از:

؛ داخلای  تولیاد  كاردن  ندهز -3؛ كشور دار مزيت اقتصادی های زنجیره و ها فعالیت بر تمركز -3

 از پاس  كاه  ای ماالی  مناابع  هدر دادن از پرهیز -4؛ داخلی تولید  كننده فیتضع واردات از پرهیز -1
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 احیاای  -0؛ اقتصاادی  حساا   و مهام  های بخش شدن بنیان دانش -1؛ شود كشور وارد بايد برجام

 معاامالت  در فنااوری  لانتقاا  شارط  -7؛ شاده  گاذاری  سرمايه ها آن در قبالً كه اقتصادی های بخش

؛ انارژی  وری بهاره  ارتقاای  -3؛ كشاور  در قاچاق و خواری ويژه فساد، با جدی  مبارزه -1؛ خارجی

امنیات   تاأمین موارد فوق همه در راستای . (3/3/3131) كوچک و متوسط صنايع به ويژه نگاه -39

 .استاقتصادی در جامعه 

ايی ياک جامعاه بارای حفاظ خصوصایات      امنیت اجتماعی به معنای توانا : امنیت اجتماعی -1

اخص امنیت اجتمااعی باه    طور بهاساسی خود در برابر تحوالت و تهديدات بالقوه يا بالفعل است. 

معنای دوام الگوهاای سانتی زباان، فرهناگ، كاار جمعای و هويات و عاادات ماذهبی و ملای در           

ر امنیات اجتمااعی   ركان محاوری د  « هويت»چارچوبی مقبول برای رشد و تكامل است. از اين رو 

ای عبارت است از اطمیناان خااطر    امنیت جامعه»دارد. دكتر افتخاری در تعريفی ديگر آورده است: 

های مختلف اجتماعی نسبت به حفظ موجوديات و هويات خاود در برابار تحاوالت       افراد و گروه

فرمايند:  میرهبر معظم انقالب اسالمی در اين باب  .(4 :3133)افتخاری، « عادی و تحركات عمدی

معنای امنیت اجتماعی اين است كه مردم در محیط كار و زندگی خود، احسا  خوف و تهدياد و  »

: ديا فرما یمله، خیلی مهم است. خداوند متعال در مقام منت گذاردن بر قريش ئناامنی نكنند. اين مس

. يعنی امنیات دادن را باه عناوان    وفٍن خَم مِهُنَآمَ وَ وعٍن جُمِ مهُمَطعَی اَذِیت. الَّا البَذَهَ بَّوا رَدُعبُلیَفَ

 .(33/4/3171العالی(:  ای )مدظله امام خامنه) «دهد قرار می تأكیديكی از دو نعمت، مورد 

كاه نااظر باه امنیات اجتمااعی       العالی( ای )مدظله امام خامنهدر جدول ذيل بخش از فرمايشات 

 باشد، آمده است. می

 بُعد امنیتی مستندات

در همه   فردى، امنیت  اجتماعى، امنیت  اساسى است. امنیت  مقوله ، يک امنیت

انتظارات مردم  ءها جز فكرى و معنوى و روانى، همه اين  هاى زندگى، امنیت محیط

 (3173/ 97/ 31است. )

 اجتماعی

اخالقى است،   روحى است، امنیت  آنچه براى بشر در درجه اول الزم است، امنیت

 (37/93/3131). رضايت وجدان استوجدانى است،   امنیت
 اجتماعی

براى مردم باشد.   قضائیه، احسا  آرامش و امنیت  قوه  بايد خروجى و نتیجه

(97/94/3114) 
 اجتماعی

 اجتماعیهاى ضعیف در هر سطحى و  هدف اين است كه مردمان مستضعف جامعه و انسان
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 در خصوص امنیت اجتماعی العالی( ای )مدظله امام خامنهفرمایشات  (9)جدول شماره  

 

های متعاددی ذيال آن بیاان شاده      است و مثلفه تأكیددر فرمايشات فوق امنیت اجتماعی مورد 

روحای، معناوی و وجادانی، امنیات قضاايی،       است كه عبارتند از: امنیت فردی و اجتماعی، امنیت

 های مختلف عمومی و احسا  امنیت در جامعه. امنیت مدنی، امنیت خانواده، امنیت در محیط

. ىيقضا  تمالى، امنی  ی، امنیتتیثیح  پیدا كنند: امنیت  در هرجايى امنیت

(31/93/3171) 

سوار  -مست غرور رروت -هايى كه مست رروتند ها اين جوان در بعضى از خیابان

وآمد  كنند به جَوَالن دادن و رفت شوند و در خیابان بنا می چنانى می ی آنها نیماش

 (90/93/3134هم ناامنى است. ) ها اين[؛  كردن و محیط خیابان را ناامن ]كردن

 اعیاجتم

اخالقى   اند؛ ... عالوه بر امنیت اجتماعى و مدنى ما را هدف قرار داده  دشمنان، امنیت

كند... امروز درصدد  و فرهنگى كه چند سال است دشمن روى آن با شدّت كار مى

 (97/94/3113اجتماعى و مدنى مردم را از بین ببرد. )  است امنیت

 اجتماعی

  هاى موهوم، توسعه سازى بايد منتقل شود، نفى دشمن يی كه حتماًها امیپيكى ديگر از 

 (31/33/3113روانى در جامعه است. )  تفاهم اجتماعى و ايجاد امنیت
 اجتماعی

اى و او را  ها ... بكشانند به يک محفل شبانه جوان ما ايمن نباشد كه او را با وسوسه

چیزها بكنند تجاوزهاى  آشنا كنند يا غرق در اين ها اينو منكرات و مانند  ءبا فحشا

 (90/93/3134است. )  امنیت مهممسائل  ءچیزهايى است كه جز ها اينناموسى؛ 

 اجتماعی

بشود؛ يعنى بگیر و ببند و بزن و بكوبى وجود نداشته   خواهیم احسا  امنیت ما می

 (34/93/3134) . داريم بكنند؛ ما اين را دوست می  باشد؛ همه احسا  امنیت
 اجتماعی

داشته باشد؛... كوچه و خیابان بايد از لحا    شگاه بايد براى فرزندان مردم امنیتدان

داشته باشد؛ چه براى دختران و چه براى پسران؛ فرق   ناموسى و اخالقى امنیت

 (39/33/3171كند. ) نمى

 اجتماعی

 .حمايت و حراست از بقای خانواده و حراست از خانواده، كار بسیار مهمی است

(39/3/3131) 
 اجتماعی

در   خواهند؛ آن هم در همان پهنه گسترده؛ يعنى امنیت را مى  مردم واقعیت امنیت

هايشان در میدان فوتبال،  هايشان در مدرسه، براى بچه محیط كار، در خانه، براى بچه

سنگین و  كامالً، بارى  ها. تأمین امنیت ها، روستاها، شهرها و خیابان براى جاده  امنیت

 (31/33/3173) .شماست توجهی است و اين بار مجدبسیار 

 اجتماعی
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اهام اهاداف    تاوان  یما همچنین از قانون اساسی و قوانین باالدساتی نظاام جمهاوری اساالمی     

 ر برشمرد:اجتماعی جمهوری اسالمی ايران را در حوزه امنیت اجتماعی به شرح زي

 گسترش قسط و عدل اسالمی

 اجرای احكام و موازين اسالمی در جامعه

 مبارزه با فساد اخالقی و منكرات عمومی

 گسترش تعاون اسالمی

 .اسات برقراری قسط و عدل  ،عامل ايجاد و ارتقاء امنیت اجتماعی ترين مهم: اول( قسط و عدل

ما در حوزه امنیت اجتماعی نمود بیشاتری دارد.  ، ااستهرچند اين مثلفه در ساير ابعاد امنیت مثرر 

ياک شااخص ديگار    »فرمايند:  عدالت را شاخص پیشرفت دانسته و می العالی( ای )مدظله امام خامنه

هاای گونااگون تمادن ماادی      برای پیشرفت، عدالت است. اگر كشوری در علم و فنااوری و جلاوه  

« نظر ما و با منطاق اساالم پیشارفت نیسات     پیشرفت كند، اما عدالت اجتماعی در آن نباشد، اين به

 .(33/7/3133: العالی( ای )مدظله امام خامنه)

اديان الهی »معتقدند:  العالی( ای )مدظله امام خامنه: دوم( اجرای موازين اسالمی و مبارزه با فساد

يان ابازار و   زندگی تحقّق پیدا كنند. خب، ا تیواقعاند كه فقط در اذهان باقی بمانند؛ بايد در نیامده

 تیا حاكم كناد  یموسايلی الزم دارد؛ اينجا اين ابزار، مجلس خبرگان است كه از اين طريق تضمین 

اماام  ) «اساالم را  تیا حاكمديان خادا را و    تیا حاكمالهی را و  احكام اجرای الهی را و یها ارزش

 .(33/0/3134: العالی( ای )مدظله خامنه

به راستی كه با )امر به معروف و نهی »( فرمود: عباقر )امام : سوم( امر به معروف و نهی از منكر

و  شوند یمشوند، حقوق غصب شده بازگردانده  ها حالل می يابند، كسب امنیت می ها راهاز منكر(... 

 :3133)جاوادی آملای،   « ابناد ي یمو امور سامان  شود یمو از دشمنان دادخواهی  گردد یمزمین آباد 

در مورد »فرمايند:  بر ضرورت مبارزه با فساد می تأكیدنیز ضمن  العالی( ای )مدظله امام خامنه .(193

مساائل مرباوط باه عادالت       با فساد مالی، موضع نظام يک موضع روشانی اسات. در زمیناه     مبارزه

ای كه هست، مبارزه كارد.   اجتماعی، موضع نظام يک موضع روشنی است. با فساد بايد در هر نقطه

  مباارزه كارد؛ هام در قاوه     مسائل مهم در نظام اسالمی است و بايد با او جداًفساد مالی يكی از  ...

اماام  ) «باا ايان مسائله مباارزه كنناد      اناد  مثظاف مقننه. همه   قضائیه، هم در قوه  مجريه، هم در قوه

 .(33/1/3111العالی(:  ای )مدظله خامنه
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ای  اماام خامناه  ناات  وحادت و بارادری در مناابع دينای و بیا    : چهارم( گسترش تعاون اسالمی

قرار گرفته است كه ناشای از اهمیات ايان موضاوع در پیشابرد       تأكیدمورد  كرات به العالی( )مدظله

پرهیز از تفرقه، فتناه و فسااد اجتمااعی از    »اهداف جامعه دينی و امنیت و آرامش خاطر مردم دارد. 

قاق آن آراار مثبتای چاون     و تح ديا آ یما بسیار مهم اسالم در بُعد اخالق اجتماعی به شامار   مسائل

، از همین رو همواره برداردآرامش، وحدت، محبت و پیشرفت مادی و معنوی برای افراد جامعه در 

( باوده اسات و آن بزرگاواران    الساالم  همیعلا ( و ائمه اطهاار ) صمورد توجه و اهتمام رسول خدا )

 .(413 :3133)جوادی آملی، « اند كردهپیوسته مردم را به اين امر مهم تشويق 

بايد در ابعاد داخلی، خارجی  يكی از اركان امنیت، امنیت سیاسی است كه می: سیاسی امنیت -4

امنیت سیاسی باه معناای وجاود دساتگاه سیاسای      »و ايده و شاكله حكومت مورد توجه قرار گیرد. 

 –است كه در آن مردم آزادانه و بدون تر  و وحشت بتوانند مواضع سیاسی و باورهاای خاود را   

در چارچوب قوانین موجاود بیاان كنناد. در حقیقات باین امنیات و        –هرچند مخالف دولت باشد 

معكو  وجود دارد. نحوه توزيع قادرت   یا رابطهسیاسی  یها ميرژسیاسی و میزان استبدادی بودن 

 .(333 :3139)هاشمیان فرد،« و شكل رژيم سیاسی در اين مورد اهمیت دارد

كاه نااظر باه امنیات سیاسای       العاالی(  ای )مدظله امام خامنهات در جدول ذيل بخشی از فرمايش

 ، آمده است.است

 بعد امنیتی اتمستند 

 سیاسی (31/33/3173، اتّحاد مردم است. ) يكى از عوامل ايجاد امنیت

قدر راه  ها روى اعصاب مردم اين عضى... بهاى سیاسى و مطبوعاتى سفارش به جريان

براى مردم مهم است؛ فضاى دعوا و فضاى اختالف را  فكرى و ذهنى  امنیت ...نروند

 (30/94/3131). دشمنان را هم مرتّب تكرار نكنند یها حرف ...افزايش ندهند

 سیاسی

و معارف سیاسى در جامعه، معارف  تفكراتسیاسى معنايش اين است كه   امنیت

 (39/90/3171). انديشى باشد گويى و دوگونه واضح و دور از نفاق و دوگونه
 سیاسی

داشت، اين آن چیزی است كه ضامن بقای اين كشور  را بايد نگه }اربعین{اهپیمايی ر

 (30/1/3131) .است
 سیاسی

. اطاعت نكردن از كفّار همان چیزی است كه خدای متعال به ..ايستادگی و مقاومت و

 (1/1/3131)آن گفته جهاد كبیر. 
 سیاسی

 سیاسی  ا باشد. نبايد اجازه داد كه اين چیزى كه ذخیرهم  امنیت  انتخابات ... بايد پشتوانه
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 بعد امنیتی اتمستند 

 (93/90/3139) .ما صدمه وارد كند  است، به امنیت  است، پشتوانه امنیت  امنیت

شود كه كشور، هم مصونیت پیدا كند، هم اقتدار پیدا  انتخابات پرشور ... موجب مى

 (91/91/3133پیدا كند. )  كند، هم امنیت
 سیاسی

 سیاسی (93/90/3139)  .كشور ما هم هست  امنیت  توانهروز قد  پش

سیاسى   قهیباسلخواهد خیانت كند، ...اما  خواهد براندازى كند، نمى كسى است كه نمى

 (34/91/3139)  .را از او دريغ بداريم  توانیم امنیت ما، ... مخالف است، ما نمى
 سیاسی

هاى ويرانگر، كار آنان  و دخالت انگیزى هاى استكبارى در فتنه غفلت از نقش قدرت

ها به عقب خواهد افكند  و رفاه را سال  و امنیت عزترا دشوار خواهد كرد و دوران 

(33/97/3133) 

 سیاسی

كشور است و بايد  امنیتيكی از عناصر اصلی حفظ  انقالبی و دينی مردم  هیروح

 (1/0/3131). حفظ بشود
 سیاسی

 العالی( در خصوص امنیت سیاسی ای )مدظله امنهفرمایشات امام خ (۸)جدول شماره 
 

های متعددی ذيل آن بیان شده كه  قرار گرفته و مثلفه تأكیددر بیانات فوق امنیت سیاسی مورد 

عبارتند از: اتحاد و انسجام ملی، دوری از نفاق، جهاد كبیر، انتخابات، غفلت نكردن از دشمن، روز 

 قد  و داشتن روحیه انقالبی.

امنیات  »فرمايند:  زنند و می امنیت سیاسی را با امنیت فكری گره می العالی( ای )مدظله نهامام خام

سیاسی معنايش اين است كه تفكرات و معارف سیاسی در جامعه، معارف واضح و دور از نفااق و  

دوگونه گويی و دوگونه انديشی باشد، معنايش اين است كه كسانی كه متصدی بیان مسائل سیاسی 

بدهند، معنايش اين است كه كسانی كاه متصادی    به خرجدم هستند، نسبت به مردم امانت برای مر

نوشتن و پخش كردن و منتشر كردن معارف فكری جامعاه هساتند، دروغ نگويناد، فرياب ندهناد،      

ای  اماام خامناه  ) «ر شیرين هم هسات، زهار مخلاوط نكنناد    الظاه تقلب نكنند و در طعامی كه علی

 .(39/0/71العالی(:  )مدظله

البتاه   ،برشامرد آن  تارين  مهام  تاوان  یما را « وحادت »امنیت سیاسی يک سری الزامات دارد كه 

( فرمود: وحدت سیاسی بار محاور   ع) یرامحضرت »بر محوريت امام مشروع باشد.  بايد میوحدت 

بناابراين   (333خطباه   ،البالغاه  نهاج ، )داند ینمارزش آن را  كس چیهپیشوای عادل نعمتی است كه 



  (یالعال )مدظله یا از منظر امام خامنه تیابعاد امن    33 

« بلكه عامال گرفتااری باه دسات شایطان اسات       ،عامل تقرب نیست تنها نهيی از گروه مثمنان جدا

 .(413 :3133)جوادی آملی، 

يكای ديگار از الزاماات     ديا ترد یبهمچنین اقتدار ملی در داخل و در سیاست خارجی اسالمی، 

، «یزیسات  ظلم»، «نفی سبیل»های نظری آن به ترتیب عبارتند از:  كه مثلفه استتحقق امنیت سیاسی 

 .(331: 3139)خانی، مجموعه مقاالت،  «وحدت اسالمی»و « عزت اسالمی»

افزاری،  غلبه رويكرد نرم ژهيو بهاهمیت يافتن ديگر ابعاد امنیت،  رغم بهمروزه : ادفاعی امنیت -1

 الملال هناوز   نقش مثلفه نظامی امنیت همچنان اهمیت بسزايی دارد؛ زيرا منطق حاكم بر روابط باین 

كناد كاه زورماداری و     گرايی و منفعت محوری را روايات مای   سیطره اشكال مختلف گفتمان واقع

رود؛ بنابراين كمتر سیاساتمدار، انديشامند سیاسای و تحلیلگار      میلیتاريسم نماد بارز آن به شمار می

 نتاأمی گرا باشاد، اهمیات قادرت نظاامی را در      توان يافت كه هرچند آرمان المللی را می مسائل بین

تارين و   بُعاد نظاامی امنیات، قاديمی     .(317 :3133اباايی، مله و بار ناديده انگارد )كريمیامنیت پايد

 شاود  میبه ذهن متبادر  تر عيسرو  تر کينزدآيد و از هر مثلفه ديگری  بارزترين بُعد آن به شمار می

 .(17همان، )

، استناظر به امنیت دفاعی  كه العالی( ای )مدظله امام خامنهدر جدول ذيل بخشی از فرمايشات 

 آمده است.

 امنیتی عدب  اتمستند

ملى است. اين دژ، اگر قدرتمندانه چه از لحا  تجهیزات و چه از   نیروى مسلح، دژ امنیت

و آرامش خواهد كرد.   لحا  روحیه، خود را سربلند و استوار بدارد، ملت احسا  امنیت

(33/93/3117) 

 دفاعی امنیتی

براى منطقه است. يعنى   براى خودمان، قهراً امنیت  را حفظ كرديم. امنیت  تما همیشه امنی

. ناپذير است منطقه را؛ چون تفكیک  خودمان را خواستیم، هم امنیت  هم امنیت

(34/93/3171) 

 دفاعی امنیتی

افغانستان، با ربات   (/ وضعیت و ربات و امنیت31/91/3114) ماست؛  عراق، امنیت  امنیت

 (30/93/3119) .كشور ما ارتباط نزديک دارد  تو امنی
 دفاعی امنیتی

. كشور است  استقالل و امنیت  اى يک ملت و يک كشور پشتوانه نفوذ و اقتدار منطقه

(93/93/3133) 
 دفاعی امنیتی

 دفاعی امنیتیاز ديگران و استقالل و رجوع به خود  ءبايد احسا  استغنا ...هوايى   امنیتحفظ  ...براى 
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 امنیتی عدب  اتمستند

 (33/33/3133). خود داشته باشید یها تیفظربر   و تكیه

ملى خود جستجو   گاه مطمئنى براى امنیت ما نه فقط تكیه ،تنبیه متجاوز  مسئلهبا طرح 

 (13/90/3100). و ربات بود و هست  منطقه متضمن امنیت  كرديم، بلكه اين براى همه مى
 دفاعی امنیتی

ملى با   منافع و امنیت تأمیناى در جهت  منطقهافزايش توان دفاعى در تراز قدرت 

 (93/94/3134دفاعى. )  عمومى كشور براى بنیه  تخصیص حداقل پنج درصد بودجه
 دفاعی امنیتی

افزارهاى پیشرفته دفاعى و نوسازى و بازسازى صنايع  هاى نو و نرم كسب دانش و فناورى

هاى  مندى از همه ظرفیت بهره ملى با توسعه تحقیقات و  دفاعى، افزايش تحكیم امنیت

 (33/39/3117) صنعتى كشور

 دفاعی امنیتی

اگر  آمد داخل كشور... اين دشمن می }مدافعان حرم{كردند، مبارزه نمی ها ايناگر 

 ها اينبا  ها استانشد، ما بايد اينجا در كرمانشاه و همدان و بقیه  جلويش گرفته نمی

 (1/33/3134) .جنگیديم می

 یدفاعی امنیت

و دفاع از كشور و انقالب   توجه ويژه به حضور و سهم نیروهاى مردمى در استقرار امنیت

 (19/93/3171با تقويت كمى و كیفى بسیج مستضعفین. )
 دفاعی امنیتی

سازى و آشوب، ساكت  دشمنان بدانند كه اين ملت و مسئوالن كشور در مقابل بحران

اين جوانان، با قدرت   مردم و امنیت  ز امنیتنشینند. نظام اسالمى براى پاسدارى ا نمى

 (33/33/3171عمل خواهد كرد. )

 دفاعی امنیتی

براى  ها آنى و هماهنگى بین يهاى اطالعاتى، انتظامى و قضا تقويت و تعامل مثرر دستگاه

اشراف اطالعاتى و مقابله با هر نوع اخالل در امنیت عمومى، اقتصادى و اجتماعى  تأمین

 (33/39/3117) .ا تهديدهاى نرمو مقابله ب

 دفاعی امنیتی

شده است كه با درايت  تأكیدعمومى   خصوص مسئوالن امنیتهبه مسئوالن در دولت و ب

 (33/94/3171). و قدرت، عناصر مفسد و محارب را بر جاى خود بنشانند
 دفاعی امنیتی

شده است، برداشت نظامى و انتظامى تمام   اگر ما خیال كنیم كه دوران ايجاد امنیت

كند. هر وقت دشمن بتواند، ناامنى  درستى نیست. دشمن هرجا بتواند، ايجاد ناامنى مى

 .(39/90/3171) كند نظامى و انتظامى را بر اين ملت تحمیل مى

 دفاعی امنیتی

مردم در سرتاسر كشور است و اقوام مختلف،   ، حقّ عمومى و متعلّق به همه امنیت

برند؛ چه برسد به ساليق  ادات مختلف و اديان مختلف از آن بهره مىهاى مختلف، ع زبان

مختلف سیاسى. حتّى كسى كه با يک نهاد مهم و با اسا  نظام مخالف است، شما بايد 

 (3173/ 33/ 31). كنید تأمیناش را  محیط زندگى  امنیت

 دفاعی امنیتی
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 امنیتی عدب  اتمستند

اى كه  دارد. فرض كنید ناامنى تر وجود مراتب خطرناک تر... امّا گاهى به رقیق یها تیامن

 (90/93/3134). مخدّر موادناشى است از ترويج 
 دفاعی امنیتی

اى،  افزارى اطالعاتى، ارتقاء سطح حفاظت از اطالعات رايانه ايجاد سامانه يكپارچه نرم

هاى اطالعاتى و ارتباطى به منظور  هاى مرتبط با حفظ امنیت سامانه توسعه علوم و فناورى

 (3117/ 39/ 33نت از حريم فردى و عمومى. )... صیا

 دفاعی امنیتی

 تأمینهاى سانتريفیوژ ما توانستند  دستگاه  عناصر داخلى ما آن را براى امنیت ...فردو را 

 (33/33/3131). بكنند
 دفاعی امنیتی

 العالی( در خصوص امنیت دفاعی ای )مدظله فرمایشات امام خامنه (۶)جدول شماره 
 

های متعددی ذيل آن بیاان   است و مثلفه تأكیدات فوق مباحث امنیتی و دفاعی مورد در فرمايش

ای و امنیات عاراق و افغانساتان،     شده است كه عبارتند از: تقويت نیروهاای مسالح، امنیات منطقاه    

باه تكنولاوژی برتار، بسایج، امنیات ساايبری و        دستیابیمتجاوز،  هیتنبافزايش نفوذ و اقتدار ايران، 

 .رعاملیغپدافند 

سوره مباركه انفال  09نموده است و در آيه  تأكیدهای نظامی و دفاعی  خداوند بر كسب آمادگی

هااى ورزياده    ]= دشمنان[، هر چه در توان داريد از نیرو و از اساب  ها آنبراى مقابله با : )فرمايد می

ید! و دشامنان  تا به وسیله آن، دشمن خدا و دشمن )شناخته شاده( خاويش را بترساان    آماده سازيد

 (3شناساد  ماى  را هاا  آن خدا و شناسیدرا )به علت نفاقشان( نمى ها آنكه شما  ها اينديگرى غیر از 

و چاارچوب كلای    لزوم تواناايی رزمای مسالمانان اسات      ين آيه يكی از آيات كلیدی قرآن دربارها

مطارح  « ارنادگی بازد»نمايد. راهبردی كه امروزه تحت عناوان  رويكرد امنیت نظامی را مشخص می

 3دهد.آيه فرمان آن را به مسلمانان می در اينباشد، خداوند به روشنی می

آمادگی نیروهای مسلح برای حكومت اسالمی يک ضرورت اسات. آماادگی همیشاگی، باعاث     

 فاوق   ها به حكم آيه شود دشمن از فكر حمله به حكومت اسالمی تر  داشته باشد. اين آمادگی می

 :العاالی(  ای )مدظلاه  امام خامنهبه فرموده  .كشور و بر همه آحاد جامعه الزم استبر نیروهای مسلح 

ای هم شالیک بكنناد،    وجود نیروهای مسلح مستقل، آگاه، مبتكر، شجاع، فداكار، بدون اينكه گلوله»

 .(31/0/3133العالی(:  ای )مدظله امام خامنه« )آور است برای يک كشور امنیت

                                                      
 عْلَمُهُمْ  َمِن رِّبَاطِ الْخَیْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّااسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ و -3

 33، سوره نساء/33، سوره فتح/11، سوره احزاب/71، سوره فرقان/34اين خصوص: سوره رعد/یشتر در آيات ب -3
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خصوصیتی[ كاه باياد   »]ان و كاركنان ارتش جمهوری اسالمی فرمودند: در ديدار فرماندهايشان 

اند و اين كامالً آشكار است،  نیروهای مسلح ما به آن توجه داشته باشند، خوشبختانه توجه هم كرده

است. معنای اين آيه اين اسات كاه غاافلگیر     ...« وَ اَعِدّوا لَهُم مَا استَطَعتُم»  شريفه  عمل به آيه  مسئله

ويد؛ معنايش اين است كه اگر چنانچه دشمنی به شما حمله كرد، شما بار ارار كمباود امكاناات،     نش

كمبود سالح و مهمات، كمبود آمادگی، خسارت تحمل نكنیاد كاه خساارت شاما خساارت ملات       

 (.19/3/3134العالی(: ای )مدظله امام خامنه) «است، خسارت شما خسارت اسالم است

كارديم، ايان    كردناد باياد ماا ايان مراقبات را مای       گر تهديد هم نمیحتی ا» دارند: تأكیدايشان 

ای  اماام خامناه  ) «كنناد  داديام؛ حااال كاه صاريحًا هام دارناد تهدياد مای         ها را افزايش مای  آمادگی

 هایچ لزوم اقتدار نیروهای مسلح نظاام اساالمی در   به اعتقاد ايشان   .(39/3134/ 19العالی(:  )مدظله

نظام اسالمی كاه  » ، از اين رو فرمودند:ون منطبق بر دستور قرآنی استقابل خدشه نیست، چ نیزما

هاا و   هاا و تعادی   هاا و ضاربه   است، همیشه منتظار توطئاه   درافكندهبا استكبار و ظلم جهانی پنجه 

العااالی(:  ای )مدظلااه امااام خامنااه« )تجاوزهااای دشاامنان بايااد باشااد؛ خااود را آماااده نگااه دارد  

تار از   در اقتدار نیروهای مسلح نبايد به هیچ حدی اكتفاا شاود؛ هار روز باياد آمااده      .(31/3/3111 

ای  اماام خامناه  ، هماوردی با دشمنان، تواناايی ايجااد هارا  داشاته باشاند       ديروز بود تا در عرصه

های متمادی هم مورد  ممكن است ملت ايران و كشور عزيز ما تا سال» ند:هشدار داد العالی( )مدظله

 «ها شود؛ همیشه بايد آماده باود  تهاجم هیچ دشمنی قرار نگیرد...اما اين نبايد موجب كاهش آمادگی

 .(33/33/3111العالی(:  ای )مدظله امام خامنه)

هساتند؛ ولای   ن اسالم و كشور به دفاع از كیا مثظفنیروهای مسلح دارند: هرچند  تأكید ايشان

مسلمانان اين مهام    افراد جامعه نیست. خداوند خطاب به همه  اين به معنای سلب مسئولیت از بقیه

را به معنای دقیق كلمه بفهمیم و عمال كنایم. از لحاا      «اعدّوا»بايد اين حكم »دهد كه  را تذكر می

د آمادگی داشته باشند... دفاع و پشاتیبانی  نظامی، در درجه اول، ارتش و سپاه و سپس آحاد مردم باي

توانناد   كه مای  يیها آنهمه است. بسیج، يعنی مجموعه آحاد ملت؛   و كمک به ارتش و سپاه، وظیفه

عزت كشاور و نظاام     بسیج مايه»از اين رو  .(34/3/3103العالی(:  ای )مدظله امام خامنه) «دفاع كنند

هاای اساسای بارای ملات و      های فعالیت م در عرصهاست. چرا؟ چون معنای بسیج حضور متن مرد

كشور است. هر دولتی و هر كشوری وقتی مردم را داشته باشد، هر جايی كه متن مردم حضور پیدا 

العاالی(:   ای )مدظلاه  اماام خامناه  )« كنند و مردم حركت بكنند به يک سمتی، پیروزی قطعای اسات  

3/1/3133). 

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=29538#_edn11
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=29538#_edn11
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اماا   ،های امنیتی ندارد سابقه طوالنی در بررسی طیمحی زيستمباحث : محیطی زيستامنیت  -0

ای  امام خامنهامروزه توجهات زيادی را به خود جلب نموده است. جدول ذيل بخشی از فرمايشات 

 .است محیطی زيستامنیت  خصوصدر  العالی( )مدظله

 
 بُعد امنیتی اتمستند

. و روحى غذا، محیط و بهداشت جسمى  هاى سالمت هوا، امنیت ارتقاء شاخص

 (33/39/3117) 
 محیطی زيست

غبار، نگاه به مسئله دود، نگاه به مسئله هواى سالم،   وهوا، نگاه به مسئله آب  نگاه به مسئله

هاى  ها، نگاه سالم، نگاه به مسئله جنگل زيست محیطآب سالم، نگاه به   نگاه به مسئله

هاى زندگى بگنجانند.  برنامه  ها، در مجارى همه را در متن برنامه ها نيااصلى است؛ 

(37/33/3113) 

 محیطی زيست

 محیطی زيست (37/33/3131) بايد جزئى از فرهنگ عمومى بشود  زيست محیطحفظ حريم 

  زيست محیطحفظ  تیاهمسازى است؛ ...؛ مردم بدانند كه  ، فرهنگتر مهماز جهتى از همه 

 (37/33/3131) . چقدر است
 محیطی زيست

 جرم محسوب بشود؛  زيست محیط... بايستى تخريب  زيست محیطريب انگارى تخ جرم

(37/33/3131) 
 محیطی زيست

كنم... مسئله منابع طبیعى بسیار مهم  تكیه مى... زيست محیطبنابراين من بر روى مسئله 

 (37/33/3113). اند ملى یها رروتاست. منابع طبیعى 
 محیطی زيست

انگیزى يافته است.  طبیعى، اوج تازه و مخاطرهانسانى و منافع   زيست محیطتخريب 

(34/90/3101) 
 محیطی زيست

 محیطی زیستدر خصوص امنیت  العالی( ای )مدظله امام خامنهفرمایشات  (:۵)جدول شماره 
 

  كناد كاه هماه    ايجااب مای   زيسات  محایط   ت مسائله میاه: »العالی( ای )مدظله امام خامنهاز نگاه 

صاورت   یِ انسان در كشور مرتبطناد، باا يكاديگر باه    زيست محیط مسئله با یبه نحوهايی كه  دستگاه

 .(37/33/3131: العالی( ای )مدظله امام خامنه) «صمیمانه همكاری كنند

اساالم نسابت باه زماین و     »فرمايند:  می زيست محیطايشان در تشريح ديدگاه اسالمی نسبت به 

يعنای ايان    -( زمین را 39رحمن: العَها لِالَنام؛ )فرمايد: وَ االَرضَ وَضَ يک جا قرآن می ...خاكی   كره

امروز متعلّق به شما است؛ فردا متعلّاق   ...ما آفريديم؛ مال همه است.  ها انسانبرای  -ارضی را   كره
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خَلَقَ لَكُام   :فرمايد ديگر می  در يک آيه ...های شما و به دودمان شما تا آخر؛  به فرزندان شما، به نوه

آنچه در زمین اسات و متعلّاق باه زماین اسات، بارای شاما          ( همه33 بقره:؛ )ما فِی االَرضِ جَمیعًا

آفريده شده؛ بنابراين چون مال خودتان است، به نفع شما است، متعلّق به شما اسات، باياد    ها انسان

( خداوند متعال كه خالق اين 03 هود:؛ )وَ استَعمَرَكُم فیها :فرمايد ديگر می  در آيه ...نكنید.  تخريبش

ديگار    ياه ياک آ  ...كرده است كه اين زمین را آبااد كنیاد؛    مثظفزمین و خالق شما است، شما را 

تارين دشامنان كاه خصوصایّاتی      ترين، سرسخت ترين، خبیث است؛ يعنی لجوج «الدّالخصام»درباره 

فسِدَ فیهاا وَ يُهلِاکَ   فِی االَرضِ لِیُ  سَعی  اِذا تَوَلّی: شود؛ يكی از خصوصیّات اين است برايش ذكر می

كند؛ يعنی تولیاد گیااهی را و    برد، فاسد می ( حرث و نسل را از بین می391 بقره:؛ )الحَرثَ و النَّسل

فرماياد: وَ اهللُ ال   داند، بعاد هام مای    اين را خدای متعال فساد می ... .كند نابود می -تولید انسانی را 

زماین،    وايت با مضامین عالی در اسالم، در متون دينی ما دربارهها ر ده... ( 391بقره: يُحِبُّ الفَساد. )

ای  اماام خامناه  ..« )اسات.  یمهما   خیلای قضایّه   زيست محیط  قضیّه... ما هست؛ زيست محیط  درباره

 .(37/33/3131: العالی( )مدظله

سال  در  ايران زيست محیطهمايش حقوق همچنین در پیامی كه به  العالی( ای )مدظله امام خامنه

اجتمااعی و اساتفاده غلاط از     یهاا  یناابرابر معلول  زيست محیطتخريب »فرمايند:  دادند، می 3113

در تعامال   رعادالناه یغهای ناصحیح و  شیوه.. است. ها انسانطبیعت و يكی از عوامل تضییع حقوق 

و  یمحیطا  زيستهای  دهنده فقدان آگاهی در كشورمان نشان زيست محیطبا طبیعت و آلوده ساختن 

. بارای  آن استو جلوگیری از آلوده ساختن  زيست محیطسازوكارهای قانونی در صیانت از   ضعف

افازايش   محیطای  زيسات بزرگ و اساسی بايد آگاهی افراد نسبت به مساائل    از بین بردن اين نقیصه

 های كالن در ايجاد ساختار مناسب همراه با الزاماات قاانونی بارای رعايات حقاوق      يابد و مديريت

 «.ها باال ببرند ها را برای مقابله با آالينده ها و حساسیت عمومی تالش كنند و انگیزه

 :تجزیه و تحلیل

زيرا بقااء   ،امنیت مردم جامعه خويش بكوشد تأمینبايد در  هر حكومتی فارغ از ايدئولوژی خود می

اساالمی عاالوه بار     ها در شرايط ناامنی همواره با تهديد روبرو خواهند باود. نظاام   و دوام حكومت

حقوق مردم دانساته و امنیات را    تأمینبه  مثظفهای اسالمی، خود را  قاعده فوق و مبتنی بر آموزه

ای  امام خامناه داند، از اين رو و با توجه به پیچیدگی جوامع امروزی،  يكی از حقوق اصلی مردم می

از روناد اماور كشاور بار اساا        اداره كالن جامعه كه بايد مسئولبه عنوان رهبر و  العالی( )مدظله

امنیات آناان،    تاأمین های اسالمی مراقبت نمايد، همواره مراقب احقاق حقوق مردم از جملاه   آموزه
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امنیت در  تأمینبر  میرمستقیغهای مختلف، مستقیم و يا  دستگاه مسئوالناند. ايشان در ديدار با  بوده

 اند. كرده تأكیدآنان  مسئولیتیحوزه 

اناد و   حسا  باوده  ها آنز ابعاد جامعه را از نظر دور نداشته و نسبت به امنیت ا کي چیهايشان 

ها  های مختلف جامعه، ضمن رصد تحوالت حوزه مربوطه، آسیب حوزه مسئوالندر تعامل دائمی با 

اند. ايشان به جِد معتقدناد   و تهديدات موجود را در نظر داشته و رهنمودهای مورد نیاز را ارائه داده

ها و ابعاد ديگر جامعه تساری يافتاه و    ی در هر يک از ابعاد گفته شده به سرعت به ساير حوزهناامن

نگری تمام، امنیت را در همه ابعااد   كارآمدی نظام را زير سثال خواهد برد، از اين رو ايشان با ژرف

 دارند. مدنظراجتماعی  شئونو 

تحقیقی كه در دانشاگاه عاالی دفااع    واكاوی و تحلیل بیانات ايشان و همچنین مستخرج از كار 

توان هشدارها و تذكرات ايشان را  ملی در قالب رساله دكتری صورت گرفته، بیانگر آن است كه می

امنیتای و   -و آحاد جامعه، در شش بُعد فرهنگی، اقتصادی، سیاسای، اجتمااعی، دفااعی    مسئوالنبه 

نماود. فراوانای و    تفهام منیت آن ابعاد ا تأمینكرد و دغدغه ايشان را در  دهی سازمان محیطی زيست

ناظر به شارايط عماومی كشاور، جامعاه و      تاكنونتمركز ايشان بر هر يک از ابعاد مطروحه امنیت، 

باه عباارت ديگار ايشاان از ورای     ؛ تهديدات نظام سلطه علیه جمهوری اسالمی اياران باوده اسات   

كلای كشاور را رصاد كارده و     های مختلف جامعاه وجاود دارد، شارايط     هايی كه در بخش ديدگاه

هشدارهای امنیتی خاويش    های مختلف وجود دارد هايی كه در بخش متناسب با تهديدات يا آسیب

 باشد. ، منتها اين هشدارها متناسب و از جنس كاری حوزه يا بُعد مورد نظر می دهند را می

اماام  رمايشاات  نكته ديگر ارتباطی است كه اين ابعاد باا يكاديگر دارناد، بار اساا  تحلیال ف      

تاوان باین    نگرش ايشان به مسائل جامعه به صورت يک منظومه است و می العالی( ای )مدظله خامنه

تذكرات و هشدارهای ايشان در ابعاد مختلف جامعه نوعی ارتباط نظامناد را درک نماود. از طرفای    

به ياک بُعاد از امنیات    توجهی  های خود بر يكديگر ارر دارند، لذا بی ابعاد گفته شده به همراه مثلفه

نماوده   متاأرر جامعه و يا آسیب ديدن و مورد تهديد واقع شدن هر يک از ابعاد امنیت، ساير ابعاد را 

 دهد. تری تنزل می و امنیت را در گستره وسیع

 است.  در ذيل مدل ابعاد امنیت و ارتباطی كه با هم دارند، آمده
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 :گیری نتیجه

نشاان دهناده جامعیات و اشاراف      العاالی(  ای )مدظلاه  امام خامنه بررسی و واكاوی و تحلیل بیانات

را در های مختلف اجتماعی است. متناسب با موضوع اين پژوهش كاه ابعااد امنیات     ايشان بر حوزه

 ، نتايج ذيل حاصل شده است.گفتمان ايشان واكاوی نموده

 العالی( ای )مدظله امنهامام خاول( بر اسا  واكاوی و تحلیل صورت گرفته ابعاد امنیت در منظر 

در شش بُعد امنیت فرهنگی، امنیت اقتصادی، امنیات سیاسای، امنیات اجتمااعی، امنیات دفااعی و       

طراحی الگوی راهبردی امنیت ملای  ». بر اسا  نتايج مستخرج از رساله است محیطی زيستامنیت 

ای  اماام خامناه  باات  ، مبتنای بار بیاناات و مكتو   «بار گفتماان واليات    تأكیاد با رويكرد اسالمی و با 

 و نظرگیری از جامعه خبرگی، در رتبه اهمیت اين ابعاد بايد گفت: العالی( )مدظله

امنیت فرهنگی چارچوب نگرشی و ايدئولوژی حااكم بار مناسابات سیاسای را رقام زده و       -3

 محیطای  زيستدهد. همچنین بر ابعاد اقتصادی، اجتماعی و دفاعی و  مناسبات اجتماعی را شكل می

گذارد. اهمیت ديگر امنیت فرهنگی در آن است كه در مرحله پیدايش، اساتقرار   می تأریرنیت ملی ام

هاای آن   ها و شاخص تواند در صورت غفلت، مثلفه و استمرار نظام اسالمی حائز اهمیت بوده و می

 در جامعه علیه نظام اسالمی دچار تغییر و تحول گشته و در نهايت امنیات ملای را دچاار مخااطره    

 نمايند.

شاود، جلاوه    دفاعی، اين بُعد هرگاه كه تهديد نظاامی علیاه كشاور بیشاتر مای      -بُعد امنیتی -3

بازدارندگی امری است كه به صورت دائمی مورد توجه بوده و هشدارهای  هرچنديابد،  بیشتری می

های پاس از پیاروزی    در اين خصوص مربوط به يک دوره مشخص نیست و در طول سال فقیه ولی

 بر تقويت بنیه دفاعی كشور همواره ادامه داشته است. تأكیدقالب اسالمی ان
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امنیت سیاسی در جامعه است. در اين بُعاد توجاه باه     تأمین درصددامنیت سیاسی؛ اين بُعد  -1

، تاالزم ديان و سیاسات، جهااد كبیار و پرهیاز از       یزیاستكبارسات بصیرت، روحیه و تفكر انقالبی، 

اقتادار ملای، اولويات مناافع ملای، رعايات عازت،         تأمیند. همچنین با ای وجود دار جنجال رسانه

نیز مشاركت ماردم در انتخاباات و تضامین مشااركت ماردم در       یساالر مردمحكمت و مصلحت، 

 شود.  تأمینسیاسی جامعه  آرامش شود یمهای مختلف، باعث  صحنه

پاذيرد. حاوزه    مای  تأریر ها آنز بوده و همچنین ا تأریرگذاربُعد امنیت اقتصادی بر ساير ابعاد  -4

 كنناده  نییتعتوان گفت  اقتصادی از چنان جايگاهی برخوردار است كه در عصر حاضر به جرأت می

هاای خاود در    . هر حكومتی برای تقويات و ارتقااء توانمنادی   استقدرت حاكمیت در ابعاد ديگر 

ه و قدرت اقتصادی است. و غیره نیازمند سرماي محیطی زيستهای فرهنگی، دفاعی، سیاسی،  عرصه

مراودات ساير كشاورها باا او    كننده تعییناين بُعد از قدرت برای هر كشوری چنان اهمیتی دارد كه 

 خواهد بود.

 تارين  مهام از طرفی پس از بُعد امنیت فرهنگی، به تجربه رابت شاده اقتصااد و معیشات ماردم     

نماياد. ايان بعُاد چناان      مواجاه مای  عاملی است كه جوامع مختلف را با تغییر و تحاوالت بنیاادين   

 عناوان  بهاست كه در دوره فشار اقتصادی به مردم، فرهنگ و مباحث آن به حاشیه رفته و  تأریرگذار

گیارد. در جاوامعی مانناد اياران كاه از گذشاته از        عامل اصالی در مباحاث اداره جامعاه قارار مای     

هاای مضااعف بارای سااماندهی      برده است، تالش های متعددی در حوزه اقتصادی رنج می بیماری

اقتصادی ضروری است. نظار باه مادعیات نظاام اساالمی در حاوزه اساتقالل عمال و مباارزه باا           

باياد   ای كه در بُعد امنیت اقتصاادی مای   ای، اولین مثلفه های فرامنطقه طلبانه قدرت راهبردهای سلطه

تارين ساالحی كاه دشامنان نظاام       زيرا بُرنده ؛باشد خوداتكايی در اقتصاد می ،مورد توجه قرار گیرد

هاای   اند، تحاريم  اسالمی در عصر مبادالت اقتصادی برای ضربه زدن به نظام اسالمی طراحی نموده

عامل كاهش ارار ساالح تحاريم اقتصاادی علیاه كشاور و امنیات آن،         ترين مهماقتصادی است. لذا 

 های اصلی و زيربنايی اقتصادی است. خوداتكايی در بخش

 تاأریر  هاا  آنبار سااير ابعااد از     تأریرگاذاری های مذكور ضمن  اجتماعی با مثلفه بُعد امنیت -1

جامعاه،   رضاايتمندی های مثلفه سرمايه اجتماعی به ترتیاب اولويات عبارتناد از     گیرد. شاخص می

و رعايات حقاوق شاهروندی. مثلفاه      يای گرا قانونعدالت و اقتدار قضايی، امنیت روحی و روانی، 

ل انقالبی، نرخ طالق و نرخ ازدواج را داراست. اعتماد ملی ساومین مثلفاه   های نس خانواده شاخص

وفاق اجتماعی، كاهش مشكالت اجتمااعی و اعتمااد باه     در بُعد امنیت اجتماعی سه شاخص دارد،



19  3131 ، بهارسی و يكم فصلنامه امنیت ملی، سال نهم، شماره                                                        

هاای   های مثلفه نشاط و امید باه ترتیاب عبارتناد از اساتقامت ماردم، ناوآوری       يكديگر و شاخص

 جامعه. مند و كاهش افسردگی در نظام

شود كاه در امنیات اجتمااعی و     در اين بُعد سرمايه اجتماعی، مقبولیت حاكمیت را موجب می 

سیاسی از اهمیت فراوانی برخوردار است. هر حكومتی نیازمند سرمايه اجتماعی است. اين سارمايه  

آيد.  به دست می ها آنآحاد جامعه با خدمتگزاری به  رضايتمندیحقوق شهروندی و كسب  تأمینبا 

هاای مختلاف و اساتمرار خاود را مساتظهر باه        حكومتی كه بقاء خود را با حضور مردم در صحنه

ای  ای جز ايجاد و ارتقاء سرمايه اجتماعی ندارد. ايجااد چناین سارمايه    داند، چاره پشتیبانی مردم می

ای در  لفاه يابد. چناین مث  پايه است اهمیت مضاعفی می برای حكومتی كه به دنبال ايجاد امنیت مردم

آفرينای ماردم    ای برای ارتقاء و تعمیاق امنیات اجتمااعی و حضاور و نقاش      صورت تحقق، سرمايه

 دهد. ای كاهش می قابل مالحظه طور بهامنیت را  تأمینكه هزينه  یا گونه به ،خواهد بود

شاده   اين بُعد در امنیت ملی كمتر توجه می تأریردر گذشته به  هرچند؛ محیطی زيستامنیت  -0

های اخیر تمام خبرگان عرصه امنیات را مجااب نماوده     پیش آمده در سال محیطی زيستما مسائل ا

ها قبل  و تأریرات آن در امنیت ملی اختصاص دهند. انسان زيست محیطاست كه فصل مستقلی را به 

های فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و حتی نظامی نیازمند تنفس در هوای سالم  از هر فعالیتی در عرصه

بايد جستجو شود و اگر  زيست محیطدر  ها اينگیری از منابع سالم آب و غذا هستند كه همه  بهره و

ساير ابعاد باا   تأریرهای بشری بالموضوع خواهند شد.  همه فعالیت ،قابل زيستن نباشد زيست محیط

بُعادی اسات كاه بار امنیات       تارين  مهمروشن است. بُعد اقتصادی  یتا حدودامنیت زيست محیط 

از طبیعات   یراصاول یغگیری بیش از حد و  مخرب يا مثبت خواهد داشت. بهره تأریر محیطی يستز

تااكنون باوده اسات. بُعاد دفااعی و       زيست محیطتهديد علیه  نيتر بزرگبرای حداكثر سازی سود، 

را  محیطای  زيستزای  های ربات زمینه اجرای طرح ؛نمايد امنیتی با شرايط و بستر امنی كه فراهم می

مانند بحران ريزگردها كه به خااطر مساائل نااامنی در كشاورهای همساايه امكاان       ؛ نمايد اهم میفر

، بر حفاظ  میرمستقیغاز بین رفته است. ساير ابعاد نیز هرچند  محیطی زيستهای  اجرای برخی طرح

 باشند. می تأریرگذار يا تخريب آن زيست محیطسالمت 

قوای مسلح ياا امنیتای و    مسئولیتیه صرفاً در حیطه ای نیست ك دوم( از ديد ايشان امنیت مقوله

و ارتقاء امنیات   تأمینها و كارگزاران حكومتی و حتی آحاد مردم در  ، بلكه همه دستگاهباشد میانتظا

 دارای نقش هستند.
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سوم( امنیت پايدار حاصل نخواهد شد مگر آنكه هار دساتگاهی باه وظیفاه ذاتای خاويش در       

 وزه كاری خويش در جامعه اهتمام ورزد.خدمت به مردم و حل مسائل ح

امنیات در ابعااد فرهنگای، اقتصاادی، سیاسای، اجتمااعی و        تاأمین چهارم( حاكمیات باياد در   

چراكه  ،دهد می ءبه همان میزان اهمیت دهد كه به امنیت نظامی، انتظامی و امنیتی بها محیطی زيست

گذارد و اين قاعده برای هار ياک از    می یرتأرامنیتی  -تهديد هر يک از ابعاد مطروحه بر بُعد نظامی

، شاده اسات  ابعاد نسبت به ساير ابعاد امنیت صادق است. چنانچه در مدل طراحی شده نشاان داده  

و مستقیمی وجود دارد و امنیت هر يک از ابعاد امنیت كه مورد  معناداربین ابعاد امنیت ارتباط كامالً 

 د نشان خواهد داد.خدشه قرار گیرد، ارر خود را بر ساير ابعا

امنیت از جمله حقوق ماردم اسات كاه در هماه      العالی( ای )مدظله امام خامنهپنجم( در ديدگاه 

 گردد. تأمینابعاد بايد 

 ششم( كارگزاران حكومتی در مواجهه با عوامل ناامنی در كشور بايد با قاطعیت برخورد نمايند.

از ايان رو   ،های او غفلات نماود   شمن و طرحامنیت در ابعاد مختلف نبايد از د تأمینهفتم( در 

 هشیاری در برابر دشمن اصلی اساسی است.

 پیشنهادات

 ،نمايناد  فعالیت می یتیرامنیغو  یرنظامیغهای  و كارگزاران حكومتی كه در بخش مسئوالنبرخی از 

ا و ارتقاء امنیت در جامعاه ندارناد، لاذ    تأمینخود در  مسئولیتدرک درستی از نقش دستگاه تحت 

امنیت در ابعااد مختلاف    تأمینهای ايشان در  و ديدگاه العالی( ای )مدظله امام خامنهتبیین فرمايشات 

انكار است. اين امار باياد توساط كارشناساان      رقابلیغهای مختلف ضرورتی  دستگاه مسئوالنبرای 

د و های مربوطه و باه صاورت مساتقل بارای هار دساتگاه تبیاین گارد         امنیتی و كارشناسان دستگاه

ای  اماام خامناه  هاا و فارامین    ها برای عمال باه توصایه    سازوكاری برای ملتزم كردن مديران دستگاه

 مشخص شود. العالی( )مدظله
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 :منابع

 مكارم شیرازی( اهلل تيآ)ترجمه  كریم قرآن. 

 ترجمه دشتی البمغه نهج. 

 قابل دسترسی در:  العالی( )مدظله ای امام خامنه سايتhttp://farsi.khamenei.ir 

 ،پژوهشكده مطالعات راهبردی :، تهرانفرهن  امنیت جهانی ،(3119) افتخاری، اصغر. 

 و مکتب امنیتی نظام جمهوری اسممی ایران مبتنی بر اندیشه  ،(3134)، جمشیديان، هادی

 .دانشگاه عالی دفاع ملی :ران، رساله دكتری، ته(العالی مدظله) ای خامنهامام  یآرا

 تأكیدطراحی الگوی راهبردی امنیت ملی با رویکرد اسممی و با  ،(3130)، زاده، قاسمحبیب 

 .دانشگاه عالی دفاع ملی :تهران ،، رساله دكتریبر گفتمان والیت

 ،نشر اسراء :، چاپ چهل و هشتم قممفاتیح الحیات ،(3133) ،عبداهلل جوادی آملی. 

 چاپ دوم، ها( اصول و مؤلفهاسمم )امنیت در نظام سیاسی (، 3131احمد، )  بزرگی،جهان ،

 .پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسالمی :تهران

 ،نظریه امنیت در جمهوری اسممی  ،(3117) دانشگاه عالی دفاع ملی، گروه مطالعاتی امنیت

 .دانشگاه عالی دفاع ملی :، تهرانایران

 ای  های امنیت اقتصادی از دیدگاه امام خامنه هیم و شاخصمفا(، 3133)، دهقانی، محمدحسین

 .(ع)دانشگاه امام حسین  :، تهران( و ارائه راهکار مناسبالعالی مدظله)

 ابرار معاصر :، جلد اول، تهرانهای امنیت نظریه ،(3111) خانی، علی،عبداهلل. 

 (ره) ینیخمدگاه امام تهدیدات سیاسی امنیت ملی از دی ،(3113) مله، علی و همكاران،كريمی ،
 .43فصلنامه مطالعات راهبردی، شماره مسلسل : تهران

  ،دار الكتب االسالمیه: جلدی، قم 339، بحاراالنوار، ا(ت یب) ،محمدباقرمجلسی. 

 ،راهبردی مطالعات پژوهشكده انتشارات :تهران ،اجتماعی امنیت ،(3111) منیژه، نويدنیا. 

 ،دانشگاه عالی دفاع ملی :، تهرانت در اسممامنی ،(3139) هاشمیان فرد، زاهد. 
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