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چكيده
امنيت پايدار در فرهنگها و كشورهاي گوناگون تعاريفي متفاوت دارد و برداشتهايي
ت ملي و امنيت
مختلف از آن شده است .برخي امنيت پايدار را تركيبياز وجود امني 
انساني دانستهاند؛ برخي توسعه اقتصادي جهان را امنيت پايدار تلقي ميكنند و
عدهاي نيز رفاه بيشتر ،حفاظت از غيرنظاميان و توسعه در سطح بينالملل را امنيت
پايدار ميدانند .در ايران هم برخي امنيت پايدار را در مقابل امنيت شكننده قرار
ميدهند و معتقدند امنيتي پايدار است كه از سوي نهادهاي اجتماعي و سياسي
توليد شود و نيروي انتظامي فقط حافظ آن باشد و برخي امنيت پايدار را امنيت
عمومي دانستهاند.
هدف مقاله بررسي نظريات مقام معظم رهبري درباره امنيت پايدار است .با
بهرهگيري از روش تحليل محتواي آشكار تمام سخنان ،بيانيهها و پيامهاي مقام
معظم رهبري از سال  1368تا  1390بررسي شد .از ديد ايشان ،امنيت پايدار
همهجانبه است ،متوليان آن عالوهبر سازمانهاي نظامي و قضايي ،ساير سازمانها
و حتي مردم هستند و تمام آحاد جامعه را دربرميگيرد.
واژگان كليدي
ت پايدار ،متوليان امنيت پايدار ،مشمولين امنيت
مقام معظم رهبري ،امنيت ،امني 
پايدار

 .1عضو هيأت علمي دانشگاه علوم انتظامي
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طرح مسئله
امنيت از نيازهاي اساسي بشر است كه بدون آن امكان برآورده شدن ساير نيازها
نيست .خداوند امنيت را نعمتي الهي ميداند و بر انسان منت ميگذارد كه به او امنيت
داده است .خداوند متعال در قرآن ميفرمايد« :خدا به كساني از شما كه ايمان آورده
و كارهاي شايسته كردهاند وعده داده است كه حتماً آنان را در اين سرزمين جانشين
[خود] قرار دهد؛ همانگونه كه كساني را كه پيش از آنان بودند جانشين [خود] قرار
داد و آن ديني را كه برايشان پسنديده است به سودشان مستقر كند و بيمشان را به
ايمني مبدل گرداند [تا] مرا عبادت كنند و چيزي را با من شريك نگردانند و هر كس
پس از آن به كفر گرايد آنانند كه نافرمانند» (نور .)55 /در آيهاي ديگر ميفرمايد« :و
خدا شهري را مثل زده است كه امن و امان بود [و] روزيش از هر سو فراوان ميرسيد،
پس [ساكنانش] نعمتهاي خدا را ناسپاسي كردند و خدا هم به سزاي آنچه انجام
ميدادند طعم گرسنگي و هراس را به [مردم] آن چشانيد» (نحل .)112 /همچنين در
آيه  ۸سوره مباركه تكاثر فرموده است كه «پس در روز قيامت از نعمتها از شما
سؤال خواهد شد» .حضرت امام صادق(ع) درباره اين آيه فرمود« :مقصود از نعمتها
كه در قيامت از انسان درباره آنها سؤال ميشود امنيت و سالمتي و واليت حضرت
علي(ع) است» (مجلسي ،ج  ،35ص .)426
پيامبر اعظم(ص) در مورد امنيت ميفرمايند« :وطني كه امنيت و شادي در آن
نيست خيري در آن نيست ».اميرالمؤمنين علي(ع) نيز در همين ارتباط فرمودهاند:
«الخير في الوطن اال مع األمن و المسره» (خورتابي .)1 :1388 ،از مفاد اين دو حديث
برميآيد كه سرور و مسرت فرع بر امنيت بوده و شادي بدون امنيت بيمعني است.
عالوه بر اين ،از ديدگاه معصومين ،وطني داراي ارزش و خير است كه داراي امنيت
باشد و اصوالً كشور ناامن مورد توجه هيچكس قرار نميگيرد و رو به نابودي است.
در روايات ديگر منسوب به پيامبر اعظم(ص) آمده است« :نعمتان مكفورتان:
األمن و العافيه» (مجلسي ،ج  ،81ص ( )170سپاس دو نعمت به جا آورده نشده است و
مورد ناسپاسي و ناشكري واقع شدهاند :امنيت و عافيت).
همچنين حضرت علي(ع) ميفرمايند« :نعمت در دنيا امنيت و سالمتي جسم
است و تمام نعمت در دنيا و آخرت وارد شدن به بهشت است ».اين سخن اهميت
امنيت را بيان ميكند .اينكه در روايات معصومين(ع) امنيت در كنار سالمتي بيان
شده است ،از اهميت و ضرورت وجود و تأمين و تأثير امنيت در ساير شؤون زندگي
بشر حكايت دارد.
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با وجود اهميت زياد امنيت ،آن را امري نسبي ،ذهني و برساخته اجتماعي
دانستهاند .امنيت ملي را شرايط و فضايي تعريف ميكنند كه طي آن هر ملت قادر
است از اهداف و ارزشهاي حياتي مد نظر خود در سطح ملي و فراملي محافظت
كند يا آنها را گسترش دهد (درويشي.)11 :1376 ،
براساس اين تعريف ،شرايط و فضاي امن براي نظامهاي سياسي و جوامع
مختلف متفاوت است ،زيرا ترجيحات ارزشي آنها يكسان نيست ،حتي اگر برخي از
اين ترجيحات ،نظير بقاي فيزيكي يا رفاه و آباداني ،فصل مشترك همه آنها باشد.
پذيرش اين تعريف از امنيت ،خواهناخواه الزاماتي به دنبال دارد كه يادآوري آنها
خالي از ايده نيست :اول ،امنيت امري نسبي است؛ به هيچ زمان و مكاني نميتوان
اشاره كرد كه در آن امنيت به طور مطلق تحقق پيدا كرده يا پيدا كند .دوم ،امنيت
امري ذهني است ،چون بسياري از ترجيحات ارزشي انسانها فاقد مابهازاي عيني
و مشخصي هستند .سوم ،امنيت امري برساخته اجتماعي و به شدت زمانمند و
مكانمند (زمان پرورده و زمينه پرورده) است .به عبارت ديگر ،نه تنها نميتوان از
ترجيحات ثابت و مشترك جوامع مختلف (به دليل تاريخ و فرهنگمتفاوت) سخن
گفت ،بلكه و حتي مهمتر از آن ،در هر جامعه مشخص نميتوان بر ترجيحات
ثابت و مشترك نسلهاي مختلف آن (به دليل تأثيرپذيري اذهان عمومي از عوامل
مختلف) تأكيد كرد (درويشي.)58 :1389 ،
ويژگي نسبي بودن نشان ميدهد كه امنيت امري هميشگي و پايدار نيست
و انسانها بايد دائماً مراقب باشند كه امنيت آنها از بين نرود .عدم اطمينان از
وجود امنيت دائم و پايدار موجب ميشود كه افراد رفتاري محتاطانه داشته باشند،
سرمايهگذاري نكنند ،اميد به آينده آنها ضعيف شود و بيشتر به فكر اقدامات تدافعي
باشند تا پيشرونده و تهاجمي .در جامعهاي كه اين جو حاكم باشد ،بخش زيادي
از هزينههاي اجتماعي بايد صرف تأمين امنيت ،تهيه تداركات و ابزار و ادوات ايجاد
امنيت شود .در كل اميد رشد و توسعه و پيشرفت اقتصادي ،اجتماعي ،فرهنگي
و سياسي بسيار كم ميشود ،در حالي كه وجود امنيتي پايدار و باثبات در جامعه
انگيزه كار و تالش و سرمايهگذاري را در جامعه افزايش ميدهد و هزينهها هم در
اين راستا انجام ميگيرد .البته تعاريفي مختلف از امنيت پايدار شده و ديدگاههايي
متفاوت در اين زمينه وجود دارد و با توجه به ويژگيهاي امنيت از جمله ذهني و
ادراكي بودن ،توليد اجتماعي بودن ،سرايتكنندگي احساس امنيت و نسبي بودن
آن (سعيدي1390:93 ،ـ  )91نميتوان به خوبي از امنيت پايدار دفاع كرد ،ولي ميتوان به
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شناخت عوامل تأثيرگذار بر امنيت پايدار و ويژگيهاي آن پرداخت .برخي امنيت پايدار
را امنيت اقتصادي ،اجتماعي و نظامي در سراسر جهان در نظر گرفتهاند و معتقدند
وقتي امنيت پايدار ميشود كه توسعه جهاني صورت گيرد ()Abbott & Marsden:2008:156
و برخي امنيت پايدار در يك منطقه را مد نظر داشته و همگرايي ،همكاري،
گفتمان همهجانبهگرايي و حل منازعات مرزي در يك منطقه امنيت را پايدار
دانستهاند (قاسمي .)95 :1381 ،گروهي نيز به امنيت پايدار در يك كشور توجه دارند
و آن را شامل امنيت ملي و امنيت انساني ميدانند.
به هر حال ،وجود امنيتي كه در سطح نسبتاً بااليي پايدار باشد چه در جهان،
چه منطقه چه كشور نيازي ضروري و تالش در جهت ايجاد آن ،هدف اقدامات
مسئوالن در اين راستاست؛ لذا براي ايجاد و حفظ امنيت پايدار بايد ابتدا به شناخت
آن و راههاي دستيابي به آن پرداخت .يكياز راههايي كه ميتوان به اين شناخت
رسيد ،بهرهگيري از رهنمودها و نظريات مقام معظم رهبري ب ه عنوان سكاندار نظام
جمهوري اسالمي و جلودار حركت جامعه به سمت امنيت و آسايش است .شناخت
ديدگاههاي ايشان براي برنامهريزي حركت در اين مسير و تعيين وظايف هريك
از نهادهاي مسئول بسيار كارامد و مفيد خواهد بود .مقاله حاضر با هدف شناخت
نظريات مقام معظم رهبري در خصوص امنيت پايدار به دنبال پاسخگويي به اين
سؤال است كه «نظر مقام معظم رهبري در خصوص امنيت پايدار چيست؟»
تحقيقات پيشين
در بررسيهاي انجامشده ،تحقيقي در خصوص امنيت پايدار به دست نيامد ،اما به چند
تحقيق مرتبط با موضوع اشاره ميشود:
پژوهش نخست با عنوان «شناسايي مرجع امنيت در رويكرد امنيت ملي امام
خميني (ره)» به اين نتيجه ميرسد كه در رويكرد امنيت ملي امام خميني (ره)،
مرجع جامعه با لحاظ دو مؤلفه برجسته آن يعني اسالم و مردم ،بر مراجع ديگر،
اولويت و اصالت مييابد .به بيان ديگر ،مرجع امنيت در رويكرد امام خميني
جامعهمحور است .به نظر امام (ره) ،بدون رضايتمندي مردم و پشتيباني آنان از
حكومت و دولت ،اركان امنيت ملي نااستوار باقي ميمانند (كريمي مله.)765 :1384 ،
عنوان پژوهش دوم نيز «نظريه امنيت جمهوري اسالمي ايران» است كه به
همت دكتر سيامك رهپيك و با همكاري جمعي از محققين به نگارش درآمده است.
بخشي از اين پژوهش به مرجع امنيت در جمهوري اسالمي ايران اختصاص دارد

مباني نظري
قدمت انديشه درباره امنيت به آغاز حيات بشري و زيست اجتماعي او باز ميگردد.
در عين حال ،مجادالت درباره امنيت از پايان جنگ جهاني دوم به بعد به مجامع
آكادميك راه پيدا كرد .با گذشت بيش از شش دهه از مناظرات در باب اين مفهوم،
همچنان عدم اتفاق نظر بين محققان در چيستي آن ،نظر مشترك اين تالشهاي
فكري است .تريف 1و همكارانش معتقدند فقدان تعريف واحد و پذيرفتهشده براي
امنيت و وجود رويكردهاي نظري گوناگون براي بررسي آن ،اين پرسش را مطرح
ميسازد كه هركس چگونه امنيت را تعريف ميكند .به زعم مورگنتا ،اين پرسش پاسخ
آساني ندارد .هنگام ارائه تعريف ،برخي چيزها را در دل تعريف ميگنجانيم و چيزهاي
ديگر را كنار ميگذاريم ( ،1383ص.)11
مطالعات محققان اخير بر اين نكته اساسي تأكيد دارد كه مفهوم امنيت نبايد
صرفاً به حوزه مسائل و تهديدهاي نظامي محدود شود .امنيت معناي عامتري است
كه نه فقط ميتوان آن را در عرصه نظامي به كار بست ،بلكه در حوزههاي اقتصادي،
اجتماعي ،سياسي و زيستمحيطي نيز قابليت كاربرد دارد (شيهان.)64 :1388 ،
بوزان در كتاب مردم ،دولتها و هراس ،كه هماكنون مرجع كالسيك در مجامع
آكادميك به شمار ميآيد ،امنيت اجتماعات انساني را تحت تأثير عواملي در پنج
بخش عمده قرار ميدهد كه عبارتاند از :نظامي ،سياسي ،اقتصادي ،اجتماعي و
زيستمحيطي (بوزان.)34 :1378 ،
1. Terry Terriff
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كه در عمل تفاوتي با مرجع امنيت در كنش گفتاري امام خميني (ره) نميكند.
مطابق فرضيه اين پژوهش ،مرجع امنيت در جمهوري اسالمي ايران مذهبمحور
يا در واقع ،اسالممحور است و اصل اسالم مركزيت اين مرجع را تشكيل ميدهد
و نظام اسالمي و جامعه اسالمي به تبع آن اهميت و اصالت مييابند (رهپيك.)1378 ،
امنيت اخالقي از ديدگاه رهبري كتابي است كه جاويدي گردآوري و تنظيم
كرده و در سال  1389انتشار يافته است .محقق در ابتدا بيان كرده است كه مبارزه
با ناامني و ايجاد امنيت در جامعه ،بخشي از اصل سوم قانوناساسي است كه دولت
را به ايجاد محيط مساعد براي رشد فضايل اخالقي براساس ايمان و تقوا و مبارزه
با تمام مظاهر فساد و تباهي ملزم ميكند .بنابراين ،سخنان مقام معظم رهبري در
اين حوزه هم از جهت واليت ايشان و هم به لحاظ سياستگذاريهاي كالن ايشان
در حوزه امنيتاخالقي ،مورد اهميت و توجه است (جاويدي.)1389 ،
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نكته قابل توجه در ديدگاه بوزان اين است كه اين پنج بخش جدا از يكديگر
عمل نميكنند ،به طور اجتنابناپذيري به هم وابستهاند و به صورتهاي مختلف با
هم تداخل دارند (شيهان.)68 :1388 ،
اوج اين رويكرد و تنوعبخشي به ابعاد امنيت را ميتوان در بيانيهها و قطعنامههاي
صادره از سوي سازمان ملل و گزارش برنامه عمران ملل متحد در دهه  1990مشاهده
كرد كه در آنها مفهوم وسيع و گسترده امنيت انساني مورد توجه قرار گرفت .در
سند  1994برنامه توسعه ملل متحد ،امنيت انساني وضعيتي تعريف ميشود كه در
آن مردم از قيد وبندها و فشارهاي روحي و رواني كه مانع رشد انسان ميشود ،آزاد
و رها ميگردند .امنيت انساني عبارت است از :ايمني از تهديدهاي مزمن و ديرپا
چون گرسنگي ،بيماري و سركوب و در امان بودن از برهمخوردن ناگهاني و زيانآور
الگوهاي روزمره زندگي .در اين برنامه ،تأمين امنيت انساني مستلزم رويكردي هفت
بعدي است كه در آن ابعاد اقتصادي ،غذايي ،بهداشتي ،زيستمحيطي ،شخصي،
اجتماعي و سياسي امنيت مورد توجه قرار ميگيرد (همان ،صص 142ـ .)141
ويژگيهاي امنيت
مهمترين ويژگيهاي امنيت عبارت است از:
 .1ذهني و ادراكي بودن؛
 .2امنيت توليد اجتماعي است .به رغم اينكه ادراك ذهني امنيت نقش اصلي
دارد ،اما احساس امنيت در تعامالت يا روابط اجتماعي ديگر شكل ميگيرد .به اين
ترتيب ،مردم امنيت يا عدمامنيت را به يكديگر القا ميكنند.
 .3امنيت نيازي بنيادين است تا جايي كه ارضاي نيازهاي ديگر به تأمين و
ارضاي اين نياز بستگي دارد .همچنين اين نياز پايدار است و هيچگاه تمام نميشود
و همواره اهميت آن افزايش مييابد.
 .4امنيت عنصري هژمونيك است و تمام عرصههاي زندگي متأثر از متغير امنيت
است .هيچ پديدهاي در زندگي اجتماعي وجود ندارد كه امنيت در شكلگيري يا
نوسان آن بيتأثير باشد .امنيت عنصري نافذ است كه تمام سلولهاي اجتماعي را
ارتزاق و حيات آنها را تأمين ميكند.
 .5احساس امنيت عنصري سرايتكننده است .احساس امنيت يا عدمامنيت در
بخشي از زندگي ميتواند ساير حوزههاي زندگي را در جهت مثبت يا منفي مقيد
و مشروط كند .همچنين احساس امنيت در يك قشر يا بخشي تأثيرگذار و مرجع
ميتواند به ساير قشرهاي اجتماعي تسري و تعميم يابد.

 .6امنيت يك پيوستار است .هميشه افرادي هستند كه امنيت ديگران را به
خطر بيندازند .بنابراين ،امنيت مطلق ممكن نيست .امنيت آگاهي جمعي است كه
بهطور مداوم توليد ميشود و انتشار مييابد و عدمامنيت از همين منطق پيروي
ميكند.
 .7امنيت عنصري تعاليبخش است .با افزايش امنيت ،كمال و استعالي بشر ممكن
ميشود و با كاهش آن آرمانهاي انسان تخفيف مييابد ،زيرا تعالي جامعه ،رشد فكر
و انديشه ،ارائه افكار نوين و نظريههاي علمي ،توسعه و رشد استعدادها ،همگي ريشه
در عنصر امنيت دارد .امنيت آيينه هستيشناختي يك جامعه است (عسگري.)1381 ،
امنيت پايدار از ديدگاه مقام معظم رهبري  /دكتر فريبا شايگان

تعريف امنيت پايدار
اگرچه تعريفي واحد و مشخص از اين مفهوم ارائه نشده است ،ميتوان متناسب با
ديدگاههاي مختلف ،تعاريفي متفاوت براي امنيت پايدار يافت .برخي امنيت پايدار را
تركيب امنيت ملي و امنيت انساني ( )Smith, 2008: 5و برخي آن را توسعه اقتصادي
جهان دانستهاند و عدهاي نيز امنيت پايدار را توجه به توسعه بينالمللي ،رفاه بيشتر و
حفاظت از غيرنظاميان فرض كردهاند (.)Abbott & Marsden, 2008:167
جرج كنان امنيت پايدار را امنيت ملي بهعالوه امنيت انساني ميداند و معتقد
است كه براي استقرار امنيت پايدار نه تنها بايد به امنيت دولتهاي ملي تمركز
كرد و حفظ تماميت ارضي ،استقالل و امنيت داخل آن را مد نظر قرار داد ،بلكه
بايد به امنيت انساني هم توجه كرد كه امنيت افراد و اعضاي جامعه است .در اين
ديدگاه گرچه امنيت ملي و امنيت انساني با هم سازگارند ،در عين حال از يكديگر
متمايزند .از جمله اين تمايزات عبارت است از:
 .1امنيت ملي بر امنيت دولتها تمركز دارد و مشتري آن دولت است ،ولي
امنيت انساني متمركز بر افراد است.
 .2امنيت ملي بر توانايي حفظ امنيت شهروندان از تهديدهاي خارجي تأكيد
دارد ،در حالي كه در امنيت انساني بر مديريت تهديدها و چالشهايي كه ممكن
است از خارج يا داخل كشور براي مردم به وجود آيد ،تمركز ميشود.
 .3راهبرد امنيت ملي متمركز بر تهديدهاي ملموس ،پيوسته و مربوط به
زمان مشخص است ،در حالي كه راهبرد امنيت انساني بهبود وضعيت بشر در افق
درازمدت است (.)Smith, 2008: 5
بر اين اساس امنيت پايدار بايد تركيبي از اين دو باشد تا ضمن حفظ امنيت
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دولتها ،امنيت افراد جامعه هم تأمين شود .در اين ديدگاه عالوهبر حفظ شهروندان
از تهديدهاي خارجي ،امنيت و آزادي شهروندان درون جامعه هم مد نظر است تا
گروهها و افراد مخل امنيت آن را تهديد نكنند و افراد اجازة فعاليتهاي سياسي،
اجتماعي ،اقتصادي و فرهنگي مورد عالقه خود را داشته باشند .برخي كشورها
ممكن است تهديد خارجي نداشته باشند ،ولي از سوي حاكميت يا گروههاي
خاصي دائماً مورد تهديد قرار گيرند و احساس ناامني كنند .در نهايت ،راهبرد
امنيت پايدار تمركز بر تهديدهاي ملموس و مشخص و نيز بهبود وضعيت امنيت
اعضاي جامعه در افق درازمدت است .در صورتي كه وضعيت امنيت در جامعهاي
بر هر دو بخش امنيت داخلي و خارجي و تأمين امنيت شهروندان متمركز باشد،
امنيت پايدار خواهد بود.
ميتوان گفت در كنار ارزش حفظ تماميت ارضي و بقاي نظام سياسي حاكم
(بعد نظامي) ،ارزشهاي ديگري نظير ايجاد شرايط الزم براي رفاه اقتصادي و
عدالت اجتماعي (بعد اقتصادي) ،مردمساالري و چرخش قدرت و حقوق و آزادي
شهروندان (بعد سياسي) در قالب ارزشهاي ملي ،به توسعه دامنه ابعاد امنيت ملي
ميانجامد (.)Almashat, 1985
در برخي نظريات مربوط به امنيت پايدار ،ايجاد و استقرار امنيت پايدار در عمل
مستلزم سه گام است:
 .1اولويتبندي ،يكپارچهسازي و هماهنگ كردن سياستهاي توسعه جهاني؛
 .2استفاده از سيستم كمكهاي خارجي براي سرمايهگذاريهاي راهبردي در
توسعه اقتصاد جهاني و جوامع باز؛
 .3ورود به عرصه بينالمللي براي رهبري اصالحات در نهادهاي بينالمللي
كه مانع استقرار امنيت در جوامع ميشود يا ايجاد نهادهاي جديد كه مورد نياز
مديريت امنيت جمعي است (.)Smith, 2008: 5
در اين ديدگاه امنيت پايدار به امنيت در سطح جهاني تعبير شده و فرض بر
اين است كه امنيت در شرايطي پايدار خواهد بود كه توسعه جهاني صورت گيرد و
كمكهاي خارجي در جهت توسعه اقتصادي جهاني و جامعهمدني حركت كنند و
در صورت نياز اصالحاتي در سياستهاي نهادهاي بينالمللي براي توسعه اقتصاد
جهاني انجام گيرد يا نهادهاي جديد در اين زمينه به وجود آيند.
در نقد اين ديدگاه ميتوان گفت كه امنيت پايدار فقط وابسته به بهبود وضعيت
اقتصاد جهاني نيست و نبايد امنيت پايدار را با امنيت اقتصادي يكي دانست.

1. Marginalization
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توسعه اقتصادي جهان تضميني براي امنيت جاني ،مالي ،سياسي و حتي فرهنگي
كشورهاي جهان نيست .در حال حاضر برخي كشورها از نظر اقتصادي پيشرفت
كردهاند ،ولي مردمان آنها آزادي و امنيت اجتماعي ندارند .لذا مسائل را تكبعدي
ديدن و عامل ايجادكننده امنيت را فقط اقتصادي دانستن مطابق واقع نيست.
گروه پژوهشي آكسفورد ( )ORGهم در برنامههاي امنيتي پايدار به امنيت
جهاني توجه دارد .اين گروه معتقد است كه امنيت پايدار به معني توجه به امنيتي
فراتر از امنيت ملي است .به جاي تمركز صرف بر امنيت سنتي ،بايد به رفاه
بيشتر مردم ،تشويق توسعه بينالمللي و اقداماتي در خصوص حفاظت بيشتر از
امنيت بلندمدتِ
ِ
آن
غيرنظاميان بيگناه فكر كنيم .امنيتي پايدار است كه تفكر ْ
جهاني باشد (.)Abbott & Marsden, 2008:167
براساس اين ديدگاه ،كشورها در سيستمي جهاني قرار دارند و از يكديگر
تأثيرپذيرند و لذا ايجاد ناامني در يك كشور به كشورهاي ديگر هم سرايت ميكند.
بنابراين بايد از امنيتي سخن گفت كه براي كل كشورها و مردم جهان باشد تا
پايدار بماند .در اين ديدگاه هم به امنيت از بعد اقتصادي و رفاهي اشاره شده ،با
اين حال ،به امنيت جاني به ويژه درباره غيرنظاميان توجه شده كه از مسائل اصلي
جهان امروز است .در اقصي نقاط جهان مردم بيدفاع و غيرنظامي توسط حاكمان
يا دشمنان خارجي مورد حمله قرار ميگيرند و با شيوههاي مختلف از جمله
بمبگذاريها و درگيريهاي خياباني جان خود را از دست ميدهند.
كريس ابوت معتقد است در امنيت پايدار نبايد فقط به كنترل پيامدهاي ناامني
پرداخت ،بلكه بايد به حل و فصل و رفع علل ناامني هم توجه كرد و علل را از بين
برد تا امنيت پايدار برقرار شود .در اين نظر عدالت جهاني و عدل و انصاف نيازهاي
كليدي استقرار امنيت پايدارند (.)Ibid, P. 178
ابوت بزرگترين تهديدهاي امنيت جهاني در درازمدت را چهار مورد ميداند:
 .1تغيير آب و هوا :تغييرات شديد زيستمحيطي و در نتيجه از دست رفتن
زيرساختها ،كمبود منابع و جابهجايي توده مردم موجب ناآراميهاي مدني،
خشونت و بيثباتي بينالمللي ميشود.
 .2رقابت بر سر منابع كمياب بهطور فزاينده به ويژه مواد غذايي ،آب و انرژي؛
 .3به حاشيه رانده 1شدن اكثريت جهان :افزايش بخشهاي اجتماعي ،اقتصادي
و سياسي (هم درون و هم بيرون كشورها) باعث به حاشيه رانده شدن اكثريت
قريب به اتفاق جمعيت جهان ميشود.
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 .4نظاميكردن جهاني :افزايش استفادهاز نيروينظامي و گسترشاستفادهاز
فناوريهاي نظامياز جمله سالحهاي كشتارجمعي (.)Abbott & Marsden, 2008:16
اين عوامل به احتمال زياد موجب بيثباتي قابل توجه جهاني و منطقهاي و در
نتيجه از دست رفتن زندگي عده كثيري ميشوند.
بنابر ديدگاه ايكبالور رهمن 1،امنيت يك ملت دربرگيرندة وحدت سرزمين،
ثبات رژيم ،درك و شناخت ساير منافع ملي و بينالمللي و تأمين و تحفظ حيات
ساكنان در برابر تهديد ،عمل يا موقعيتي است كه به هر شيوهاي به مسير زندگي
آنان لطمه وارد ميكند .به بيان ديگر ،امنيت ممكن است به توانايي يك ملت در
نگهداري و حفظ نظم قانوني و تأكيد بر هويت اصيل خود در زمان و مكان اطالق
شود (عزيزخاني.)1385 ،
در ايران هم مفهوم امنيت پايدار با تعاريف و برداشتهايي متفاوت به كار
ميرود .دكتر ذوالقدر امنيت پايدار را امنيتي ميداند كه بر پايه مقبوليت عمومي
استوار باشد (روزنامه ايران.)2 :1384 ،
كلهر توليد امنيت انتظامي در دو محور امنيت انتظامي محيطي و امنيت انتظامي
اجتماعي را ايجادكننده امنيتي پايدار ميداند كه در آن تهديدهاي انتظامي متوجه
حياتيترين منافع انسانها و آحاد اجتماع از يك سو و جامعه از سوي ديگر نميتواند
بروز و ظهور يابد و رشد كند (كلهر194 :1388 ،ـ .)193
نويدنيا تحقق امنيت را مستلزم توجه به هر دو بعد امنيتي سلبي و ايجابي
ميداند و تأكيد بر يكي و غفلت از ديگري را موجب تزلزل در پايداري و قوام
امنيتبخشي ميداند .او معتقد است استمرار امنيت در بستري پايدار و مداوم
نيازمند توجه همهجانبه به خطرهاي زندگي است كه با جمع زدن بين گفتمانهاي
سلبي و ايجابي امنيت ،تا حدودي ممكن خواهد بود (نويدنيا.)30 :1388 ،
در گفتمان سلبي ،امنيت نيازمند قدرت و توان مقابله است؛ به عبارتي ،امنيت
در گرو توانمندي است و توان مقابله به موازات نوع خطرها تعيين ميشود .در
امنيت نيازمند تواناييهاي نرمافزاري است ،يعني استفاده از ابزارهاي
وجه ايجابي،
ْ
معرفتي و اطالعاتي كه در جامعه مدرن نهادهاي آموزشي و ارتباطات جمعي متولي
آن هستند .در حقيقت ،سازوكارهاي دروني كردن و اجتماعي شدن ،مكانيسمهاي
اصلي تحقق امنيت در بعد ايجابي را رقم ميزنند.
بنابراين براي دستيابي به امنيتي پايدار بايد هم به وجه سختافزاري و هم
نرمافزاري امنيت توجه شود.
1. Lqbalur Rehman
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دكتر حسيني امنيت پايدار را در مقابل امنيت شكننده ميبيند و معتقد است
امنيتي پايدار است كه نهادهاي اجتماعي و سياسي در توليد آن كوشش كنند و
نيروي انتظامي آن را حفظ كند ،ولي اگر قرار باشد امنيت را نيروهاي نظامي و
قضايي ايجاد و آن را حفظ كنند ،امنيت شكننده خواهد بود و پشتوانه مردمي و
اجتماعي نخواهد داشت (حسيني.)1390 ،
از منظر امام خميني (ره) ،منابع تأمين امنيت داخلي وحدت و ايمان و معنويتاند.
در انديشه امام خميني وحدت نقش كليدي دارد و كاركرد آن اتحاد ،انسجام و
تفاهم اجتماعي و سياسي است .از نظر ايشان ،امنيت جامعه و كشور به بود و نبود
يا ميزان وحدت بستگي دارد .از طرفي ،توجه به ايمان و معنويت ديني منبع اليزالي
از توانمنديها توليد ميكند كه امنيت و بقاي ملت و كشور با آن تضمين ميشود.
شيوههاي تأمين امنيت از ديدگاه امام عبارتاند از:
 .1پشتيباني مردم در تأمين امنيت (حمايت مردم از نهادهاي رسمي موجب
تأمين امنيت ميشود).
 .2دخالت مستقيم مردم در تأمين امنيت؛ بسيج عمومي از ديدگاه امام ميتواند
تضمينكنندة امنيت باشد.
 .3تأمين امنيت از طريق نيروهاي نظامي ،انتظامي و امنيتي؛
 .4تأمين امنيت از طريق نهادهاي رسمي غيرامنيتي (مانند مجلس شوراي
اسالمي ،مجلس خبرگان و.)...
دكتر صفوي يكي از بهترين روشها براي تأمين امنيت پايدار را مردمي كردن
امنيت ميداند و معتقد است كه امنيت پايدار فقط به حضور نيروهاي نظامي و
انتظامي در يك منطقه برنميگردد ،بلكه بايد به توسعه و ايجاد اشتغال و پيشرفت
و آباداني هم توجه كرد ،زيرا امنيت جدا از پيشرفت و توسعه امكانپذير نيست .در
كنار توسعه و پيشرفت ،بايد از نيروهاي بومي و بسيجي براي ايجاد و حفظ امنيت
بهره گرفت (سايت فارس.)1388 ،
قاسمي الزمه شكلگيري امنيت پايدار در خاورميانه را وجود مؤلفههايي چون اراده
براي همگرايي ،همكاري اقتصادي ،مشروعيت و مقبوليت سياسي به جاي استيالي
نظامي ،نفي يكجانبهگرايي و تقويت گفتمان چندجانبهگرايي ،گفتوگو ،مفاهمه در
حل منازعات مرزي و سوءتفاهمات موجود در منطقه ميداند (قاسمي.)96 :1381 ،
در جمعبندي كلي ميتوان گفت برخي وجود امنيت قومي ،مذهبي ،فرهنگي،
اطالعاتي و زيستمحيطي را امنيت پايدار دانستهاند.
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براساس آنچه بيان شد ،نظريات متفاوتي در خصوص امنيت پايدار وجود دارد،
اما بحث اين مقاله بررسي نظريات مقام معظم رهبري جمهوري اسالمي ايران در
زمينه امنيت پايدار و پاسخگويي به اين سؤالهاست:
 .1امنيت پايدار از ديدگاه مقام معظم رهبري چه ويژگيهايي دارد؟
 .2مشمولين امنيت پايدار از نظر مقام معظم رهبري چه گروهها يا قشرهايي
هستند؟
 .3متوليان ايجاد و حفظ امنيت پايدار از نظر ايشان چه كساني هستند؟
 .4از نظر ايشان ،چگونه ميتوان امنيت پايدار را ايجاد و حفظ كرد؟
تعريف مفاهيم
براساس مباني نظري اين تحقيق ،بيانات مقام معظم رهبري كه به بحث امنيت در
تمام جوانب و نيز انواع امنيت مرتبط است ،ب ه عنوان امنيت پايدار شناخته ميشود.
همچنين در مواردي كه مشمولين امنيت را كل افراد جامعه و قشرهاي مختلف آن
دانستهاند بهعنوان امنيت پايدار در نظر گرفته ميشود .براساس ويژگي امنيت پايدار
كه در مباحث نظري آورده شد ،بيانات رهبري درباره متوليان متعدد در برقراري
امنيت ،مد نظر است .روشهاي حفظ امنيت پايدار هم براساس نظريات ايشان در
خصوص همكاري همهجانبه براي حفظ امنيت است.
روش تحقيق
در اين تحقيق مراجعه به نظريات مكتوب مقام معظم رهبري مد نظر است ،لذا از روش
تحليل محتوا بهره گرفته شده است .به دليل نقش متن صحبتها ،تحليل محتواي
كيفي مد نظر است .واحد تحليل در اين پژوهش جمله است و جامعه آماري تمام
سخنان مقام معظم رهبري از سال ( 1368آغاز واليت ايشان) تا شهريور  1390است
كه در سايت رهبري موجود است.
در بحث روايي و پايايي روش تحقيق ،هر محقق ديگري ميتواند به سايت
رهبري با ذكر تاريخ سخنراني كه در متن آمده ،مراجعه و نظريات را تأييد كند.
نتايج تحقيق
پس از مطالعه ديدگاههاي مقام معظم رهبري درباره ويژگيهاي امنيت پايدار (اعم
از امنيت همهجانبه ،پايدار ،دائمي ،گسترده و )...در جدول زير جمالت مرتبط آورده

شد .شايان ذكر است براي كوتاه كردن جمالت بخشهاي مرتبط با موضوع نقل و
بخشهاي حذفي با نقطهچين مشخص ميشود.
پيش از پرداختن به بحث امنيت پايدار الزم است ابتدا اهميت و ضرورت امنيت
از ديدگاه مقام معظم رهبري بيان شود تا تأكيدي باشد بر اهميت اين تحقيق.
معظم له در بيانات زيادي با استفاده از آيات و روايات به اهميت و ضرورت وجود
امنيت در جامعه پرداخته كه بخشي از آنها در جدول زير آورده شده است.
رديف
2
3
4
5

بيانات

امنيت يكي از اساسيترين و اصليترين نيازهاي يك ملت و يك كشور است.

مقولة امنيت در درجة اول حقوق مردم است.
ت مقولهاي است كه هم كاملاً واقعي و ملموس و هم بسيار گسترده است.
امني 
امنيت ،كام ً
ال عيني و واقعي است و با ذهنيات نميتوان آن را تأمين كرد.

آحاد ملت براي اينكه بتوانند در محيط كسب و كار ،فعاليت اجتماعي و زندگي

1379/7/18

1379/11/25
1379/11/25
1379/11/25

خصوصي ،كار صحيح خود را انجام دهند و حتي به عبادت خدا با دل آرام و خاطر 1373/4/29
جمع مشغول باشند ،محتاج امنيتاند.

6
7
8
9
10

در دوران عبادت ،در دوران سازندگي ،در دوران تجارت و در هر فعاليتي كه انسان
بخواهد بكند ،محتاج امنيت است.

اگر امنيت نباشد ،همه رشتههاي يك مملكت به تدريج از هم گسسته خواهد شد.

شرط حركت عظيم اجتماعي براي يك ملت در درجة اول «امنيت» است.
بدون امنيت ،نه خوراك لذتي ميبخشد ،نه خانواده اُنسي ايجاد ميكند و نه شغل و
درآمد فايدهاي ميدهد .امنيت كه نباشد ،هيچ چيز نيست.

اگر امنيت نباشد ،فعاليت اقتصادي ...عدالت اجتماعي ...دانش و پيشرفت علمي هم
نخواهد بود.

1376/4/25
1379/1/16
1378/6/10

امنيت پايدار از ديدگاه مقام معظم رهبري  /دكتر فريبا شايگان

1

جدول  :1اهميت و ضرورت امنيت از ديدگاه مقام معظم رهبري

تاريخ

1376/4/25
1379/1/16

چنان كه گزيدة بيانات مقام معظم رهبري نشان ميدهد ،از ديدگاه ايشان،
ق مسلم آنان است كه كام ً
ال عيني،
امنيت از اساسيترين نيازهاي مردم و جزء حقو 
واقعي و ملموس است و اگر وجود نداشته باشد ،هيچ كاري حتي عبادت خداوند
هم براي مردم امكانپذير نيست .بنابراين ،ضرورت وجود امنيت براي تداوم حيات
جامعه و انجام فعاليتهاي اقتصادي ،علمي و اجتماعي مورد تأكيد ايشان است و
در كل ايشان شرط حركت اجتماعي جامعه و كشور را وجود امنيت ميدانند .بدون
امنيت هيچ اقدامي ممكن نيست و رشتههاي يك مملكت ازهمگسسته خواهد شد.
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ل زير در پاسخبه سؤال اول تحقيق است كه «امنيتپايدار از ديدگاه مقام
جدو 
م رهبري چه ويژگيهايي دارد؟»
معظ 
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رديف
1
2

بيانات

بايد امنيت همهجانبه مورد توجه باشد؛ امنيت اجتماعي ،امنيت اقتصادي ،امنيت
فرهنگي ،امنيت آبرويي.
امنيت اجتماعي ،امنيت فردي ،امنيت در همه محيطهاي زندگي ،امنيت فكري و
معنوي و رواني ،همة اينها جزو انتظارات مردم است.

3

امنيت هم انواعي دارد ...امنيت نظامي و انتظامي ...امنيت سياسي ،اقتصادي ،فكري
و عقيدتي هم داريم .همه اينها مقوالت بسيار با اهميتي است.

5

ايجاد امنيت مدني و قضايي هم بسيار مهم است.

4

ما به مسئله امنيت سرمايهگذاري هم احتياج داريم.

6

ت داخلي و امنيت خارجي است.
ت ملي بسيار مهم است[ ...كه] امني 
امني 

تاريخ

1380/2/28
1379/7/18
1378/6/10
1385/3/29
1382/5/15
1379/1/16

7

ملت احتياج دارد در محيط زندگي خود از امنيت شهروندي برخوردار باشد.

1384/2/15

9

ت حيثيتي هم مهم است.
ت فرهنگي و امني 
ت اخالقي در جامعه ،امني 
امني 

1386/4/7

8
10
11

بايد امنيت سرمايهگذاري به طور كامل تأمين شود.

ت حيثيتي در جامعة اسالمي ،امنيت آبرويي ،مسئلهاي مهم است.
امني 

1385/3/29
1386/4/7

مردم واقعيت امنيت را ميخواهند؛ آن هم در همان پهنة گسترده؛ يعني امنيت
در محيط كار ،در خانه ،براي بچههايشان در مـدرسه ،براي بچههايشان در ميدان 1379/11/25
فوتبال ،امنيت براي جادهها ،روستاها ،شهرها و خيابانها.

12

يك خواستة مهم بزرگ اساسي ديگر بشر صلح و امنيت و آرامش است .انسانها براي
زندگي ،براي پرورش فكر ،براي پيشرفتعمل ،براي آسايشروان ،احتياج دارند به
آرامش ،به محيط و فضايامن و آرام؛ چه درون خودشان ،چه محيط خانواده ،چه 1389/9/19
ت و سالمت و صلح يكي از
در محيط جامعه ،چه در محيط بينالملل .آرامش و امني 
خواستههاي اساسي بشر است .اسالم پيامآور امنيت و صلح و سالمت است.

13

1380/2/28

14
15
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جدول  :2امنيت پايدار و ابعاد آن از ديدگاه مقام معظم رهبري

بهداشت مردم ،عزت و هويت ملي مردم ،ارتقاي علمي كشور ،كارامدي دستگاه
اداري و فسادزدايي از آن ...وظايف مهمي است كه بايد وجهة همت قرار گيرد.

امنيت هم شعبي دارد؛ امنيت در محل كسب ،امنيت در محيط زندگي و خانواده،
امنيت اخالقي ،امنيت اقتصادي.
يك جوان يا حتي ميانسال آرزويش اين است كه در محيط امني زندگي كند؛
چنان كه جانش بايد امنيت داشته باشد ،مالش ...محيط كسبش ...عفتش و اخالق
و فرهنگش هم بايد امنيت داشته باشد.

1387/2/1
1386/2/2

رديف
16
17

بيانات

امنيت مردم (امنيت رواني ،امنيت جسماني ،امنيت رفت و آمد ،امنيت ارتباطات)
برعهدة نيروي انتظامي است و اينها مسائل مردم مهم است.
مردم ...بايد احساس كنند كه جان و مال و فرزندان و ناموس و فكر و عقيده و
سرمايهگذاري و فعاليت اقتصاديشان برخوردار از امنيت است.

تاريخ
1388/1/29
1380/2/28

رديف

جدول  :3مشمولين امنيت پايدار از ديدگاه مقام معظم رهبري
بيانات

تاريخ

1

در نظام اسالمي ...امنيت ،امنيت عموم مردم است.

2

ق عمومي است ،مال همه است ،همه مردم در داخل كشور ،در
امنيت هم ح 
سرتاسركشور ،اقوام مختلف ،زبانهاي مختلف ،عادات مختلف ،اديان مختلف ،چه 1379/11/25
برسد به ساليقمختلف سياسي.

1376/4/25

3

همة آحاد ملت با هر مذهبي ،با هر ديني ،با هر گرايش سياسي ،با هر سليقهاي
فرق نميكند؛ همه يكساناند در برابر وظيفة بزرگي كه بر دوش شماست كه ايجاد 1368/8/16
امنيت است.

4

1376/6/2

5
6

دولت براي گروه يا دون گروهي فكر نميكند .امنيت براي همه است .فرقي هم
نميكند كه آن همهاي كه ما ميگوييم ،جزو مخلصاندولت باشند يا نباشند.

امنيت پايدار از ديدگاه مقام معظم رهبري  /دكتر فريبا شايگان

از ديدگاه مقام معظم رهبري ،امنيت بايد همهجانبه باشد و تمام ابعاد امنيت
ملي ،اجتماعي ،اقتصادي و سرمايهگذاري ،نظامي و انتظامي ،فرهنگي ،فكري و
عقيدتي ،امنيت مدني و شهروندي ،قضايي ،امنيت اخالقي ،حيثيتي و آبرويي را
شامل شود و هيچكدام از حيطههاي زندگي بشر نبايد دچار ناامني باشد .بنابراين،
ايشان تأكيد مضاعفي بر محيطهاي مختلف اجتماعي و فردي و حفظ امنيت آنها
دارد و در بيانات متعدد به امنيت محيطكار ،خانه ،مدرسه ،دانشگاه ،شهر ،روستا،
خيابان و جاده و ...اشاره ميكنند .قطعاً اگر تمام اين حيطهها امنيت داشته باشند
و مردم احساس آرامش و سالمت و صلح كنند ،ميتوان ادعا كرد كه امنيت پايدار
برقرار شده است كه از نظر مقام معظم رهبري ،اسالم پيامآور چنين امنيتي است.
«مشمولين امنيت پايدار از ديدگاه مقام معظم رهبري چه گروهها و قشرهاي
هستند؟» سؤال ديگر تحقيق بود كه جواب آن در جدول زير آورده شده است:

حكومت نسبت به همة آحاد مردم وظيفهاي دارد (حفظ امنيت)؛ مسلمان باشند،
غيرمسلمان باشند؛ موافق نظام باشند ،مخالف نظام باشند؛ تا وقتي به معارض و 1379/2/23
توطئهكننده و برخوردكننده و عامل دشمن تبديل نشدهاند.

امنيت هم متعلق به همه است.

1376/4/25
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از بيانات فوق پيداست امنيتي از ديدگاه مقام معظم رهبري پايدار و ماندني
است كه همه آحاد مردم را دربرگيرد و همه افراد اعم از هر گروه ،نژاد ،سليقه،
قوم ،زبان و اديان مختلف برخوردار از امنيت شوند .از نظر ايشان حتي افراد مخالف
نظام تا زماني كه به عامل دشمن تبديل نشدهاند ،بايد از امنيت در زندگي برخوردار
باشند.
با اين ديدگاه زماني امنيت پايدار است كه تمام اعضاي جامعه جز معاندين نظام
از امنيت برخوردار باشند.
سؤال سوم تحقيق عبارت است از اينكه «متوليان ايجاد و حفظ امنيت پايدار چه
كساني هستند؟» كه در جدول زير به اين موضوع پرداخته شده است.

متوليان

جدول  :4متوليان امنيت پايدار از ديدگاه مقام معظم رهبري
بيانات

شر و فسادي كه به وسيله شيطانها در ...جامعه انجام ميگيرد ...بايستي به
وسيله قدرت نيروي انتظامي از محيط زندگي پاك و پاكسازي شود.

چه بسيجيان ...چه نيروهايارتش ،چه نيروهاي سپاه ،چه نيروي انتظامي...
نظام اسالمي نيروي مسلح را در خدمت امنيت مردم ميخواهد.

مسئول ايجاد امنيت ،پساز هوشياري آحاد مردم ،دستگاههاي ذيربطاند:
وزارت اطالعات ،وزارت كشور ،نيروي انتظامي ،دستگاه قضايي.

نيروي
انتظامي

در امنيت اجتماعي ،دستگاههاي انتظامي با قوة قضاييه شريكاند و بايد
استقرار امنيت كنند.
امنيترا در بخش عظيمي از زندگي و حيات اجتماعي و فردي مردم ،نيروي
انتظامي تأمين ميكند.
شما (ناجا) و وزارت اطالعات با همديگر بايد همراهي كنيد.

امنيت با اين عظمت و با اين اهميت يك پايه عمدهاش بر دوش نيروي
انتظامي است .امنيت هم صرفاً امنيت تنها و جسمها نيست ،امنيت جانها
هم هست.

حفظ امنيت اسالمي در محيط جامعه اساسيترين كار نيروي انتظامي است؛
كار بسيار بزرگي هم هست.

تاريخ
1387/2/1

1388/2/23
1379/1/16
1386/4/7
1378/7/17
1384/12/15
1390/2/4
1370/11/2

اين چند عنصر تشكيلدهنده و به وجودآورنده امنيت (نيروي
انتظامي ،سپاه 1379/11/25
پاسداران ،قوة قضاييه و وزارت كشور) بايد با هم خوب كار كنند.
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متوليان

بيانات

براي تأمين اين نياز عمومي (امنيت) الزم است كه از طرف حاكميت اعمال
قدرت شود.

حكومت اسالمي ...بايد با اقتدار ،اين خواستة عمومي انسانها (امنيت) را
تأمين كند.
همه مسئولاند از من روحاني تا فالن نخبه سياسي ،تا فالن مسئول دولتي،
تا فالن روزنامهنگار ،تا فالن فعال سياسي و امثال اينها ...اين هم جزو همان
امنيت است.
اين كار (ايجاد امنيت) به عهدة همة مسئوالن نظام است.

ساير
مسئوالن

قوة قضاييه ...وزارت ارشاد ...صدا و سيما ...دستگاههاي گوناگون دولتي و
غيردولتي (در برقراري امنيت) شريكاند و بايد به وظايفشان عمل كنند.

بايد خروجي و نتيجة قوة قضاييه احساس آرامش و امنيت براي مردم باشد.

مسئلة عدالت ،مسئلة احقاق حق ،مسئلة قانونگرايي ،ايستادگي در مقابل
ت و آرامش و طمأنينه به
زورگو ،متجاوز ،سوءاستفادهچي ،دادن احساس امني 
مردم در زندگي ...اين وظايفي است كه متوجه قوة قضاييه است.
ت به مردم يك پاية مهمش روي دوش قوة قضاييه است .چه
دادن امني 
امنيت اجتماعي ،چه امنيت اقتصادي ،چه امنيت اخالقي ،چه امنيت
حيثيتي .درست است كه دستگاههاي گوناگون اجرايي هركدام به نحوي در
اين كارها با قوة قضاييه شريكاند.

1373/4/29
1373/4/29
1390/2/4
1386/2/2
1386/2/2
1378/5/23
1384/4/7
1386/4/7
1386/4/7

آنچه از بيانات مقام معظم رهبري برميآيد ،متولي اصلي امنيت پايدار در بعد
اجتماعي و عمومي ،نيروي انتظامي است كه بايد با همكاري ساير دستگاهها به ويژه
اطالعات امنيت را در جامعه برقرار كند .اما بايد توجه كرد كه
قوة قضاييه و وزارت
ْ
ناجا مسئول حفظ و گسترش امنيت است و ساير دستگاهها با اقدامات خود بايد
امنيت اجتماعي توليد كنند .از جمله اين دستگاهها حاكميت با اعمال اقتدار ،وزارت
ارشاد ،صدا و سيما ،قوة قضاييه ،وزارت اطالعات ،وزارت كشور و ساير دستگاههاي
دولتي و غيردولتي و حتي تمام آحاد مردم با حفظ هوشياري و ائمه جماعات،
روزنامهنگاران و نخبگان سياسي هم بايد در توليد و حفظ امنيت كمك كنند .بر
اين اساس در صورتي كه همه احساس مسئوليت كنند و هر فرد ،گروه ،سازمان و
دستگاهي وظيفه خود را در زمينه ايجاد ،حفظ و گسترش امنيت بشناسد و به آن
عمل كند ،ميتوان انتظار امنيتي پايدار در جامعه داشت.
سؤال آخر تحقيق در خصوص چگونگي ايجاد و حفظ امنيت پايدار از ديدگاه
مقام معظم رهبري بود كه در جدول زير به آن پرداخته ميشود:
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قوة قضاييه ...موظف است عدل و انصاف را گسترش دهد ،از حقوق آحاد
ملت بدون هيچ تمايزي دفاع كند ،متجاوزان به حقوق مردم را بيهيچ تفاوت
و بدون اغماض و مسامحه به مجازات برساند ،و دعاوي و اختالفات را حل
ت و طمأنينه و
و فصل نمايد .تحقق اين مأموريت بزرگ ماية استقرار امني 
آرامش واقعي و پايدار براي مردم است.

تاريخ
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2
3

4
5
6

براي مقابله با ناامني بايد هوشياري و قاطعيت و سرعت اقدام و پيگيري
خستگيناپذير و نگاه يكسان به همةعوامل ناامني داشت.
مسئول امنيت اگر دچار تزلزل شود ،بزرگترين مشوق براي به وجودآورندگان
ناامني است.
كسي كه موجد ناامني است ،هركه ميخواهد باشد ،چه در كسوت يك آشوبگر
حرفهاي،اوباش و الواط و امثال اينها ،چه در كسوت يكعنصر اتوكشيدة سياسي،
چه در كسوت يكفرد حزباللهي، چه در كسوت يكعضو عاليرتبه وابسته به
فالن سازمان ،دستگاه مربوطبايد كار او را تا آخر پيگيري كند.

مقابلة جدي با ناامنكنندگان شهر و روستا و آلودهسازان معابر شهري و بياباني،
به خصوص در نقاط مجاور مرز ،برخورد قاطع با عامالن سرقت و ناامني اجتماعي
و شيوع مواد مخدر
اگر نيروهاي مسلح از فرماني هم اطاعت ميكنند ،با الهام از دستور دين و ايمان
ت مستقر واقعي برخوردار ميكند.
قلبي آنهاست ...اين ،يك كشور را از يك امني 

نيروهاي انتظامي ...ميتوانند هم مظهر عطوفت و محبت نظام شوند و هم مظهر
تدبير و مديريت آن .اين دو عامل را در كنار هم رعايت كنيد.

7

نيروي انتظامي بايد نظم و امنيت را طبق شرح وظايفي كه قانون براي آن معين
كرده ،در سرتاسر كشور [برقرار كند].

9

خصوصيت سوم [نيروي انتظامي] رحمت و مهرباني است .بايد نسبت به مردمي
كه ميخواهيد از خانه ،جاده ،امنيت ،مرز و كسب و كار آنها محافظتكنيد،
احساسرأفت و رحمت داشته باشيد.

8

10
11
12
13

14
15
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كاري كنيد كه نيروي انتظامي مفاسد و ناامني را در كشور ريشهكن كند.

اين اقتدار [نيروي انتظامي] با ادب ،با مهرباني ،با تدين ،مظاهر ديانت در اظهارات،
در رفتار ،در منش نشان داده شود .اين تأثير ميگذارد روي مردم.

هيچگاه نبايستي در نيروي انتظامي احساس ضعف بشود از طرف متخلف ،و مجرم
يا مردم نبايد احساس ضعف كنند .بايد احساس كنند نيروي انتظامي مثل يك
موجود شجاع ،قوي ،مقتدر ،با انصاف ،با چشمهاي بصير و بينا ،جامعه را زير نظر
ميگيرد و وظايف خودش را انجام ميدهد.
نفس حضور شما در شهرها و خيابانها و جادهها و همان جاهاييكه بودهايد و
منعكس هم شده ...اين خيلي با ارزش بود.

با متخلف برخوردكنيد ،برخورد قاطع ،البته برخورد قاطع با متخلف خيلي مرز
باريك و حساسي است ،الزم است وقت خرج داده شود ...از افراط و تفريط مطلقاً
بايد جلوگيري كرد.

همت كنيد ،اراده كنيد ،سعي كنيد ،خود را آماده كنيد تا بتوانيد آنچه را كه اين
ملت بزرگ و شجاع از شما انتظار دارد يعني استقرار امنيت كامل به او هديه
كنيد .اين يك وظيفة بزرگ است و بازوان توانايي كه اين كار را متعهد است،
نيروي انتظامي است.
امنيت با اين عظمت و با اين اهميت يك پايه عمدهاش بر دوش نيروي انتظامي
است .امنيت هم صرفاً امنيت تنها و جسمها نيست ،امنيت جانها هم هست.

تاريخ

1379/11/25
1379/11/25
1379/11/25

1379/4/7
1385/8/20
1368/6/28
1370/1/20
1375/5/2
1374/4/21
1384/12/15
1388/1/29
1387/2/1
1388/1/29

1379/7/18
1390/2/4

نتيجهگيري
در اين مقاله براي بررسي ديدگاه مقام معظم رهبري درباره امنيت پايدار ،ابتدا اين
اصطالح از ديدگاههاي مختلف تعريف و مطرح شد كه امنيت پايدار در برخي ديدگاهها
به توسعه اقتصادي جهان و رفاه مردم و حفاظت از غيرنظاميان برميگردد.
گروهي ديگر امنيت پايدار را به امنيت در سطح جهاني تعبير كرده و توسعه
جهاني ،كمكهاي خارجي براي توسعه جامعه مدني در كشورها و ايجاد نهادهاي
جهاني جديد يا استفاده از نهادهاي بينالمللي را براي ايجاد امنيت پايدار ضروري
دانستهاند.
برخی دیگر الزمه امنيت پايدار را عالوهبر كنترل پيامدهاي ناامني ،حل و فصل
و رفع علل ناامني ،توجه به عدالت جهاني ،و عدل و انصاف ميداند .در این دیدگاه،
تهديدهاي امنـيت پايدار در درازمدت تغييرات آب و هوا و تغييرات زيستمحيطي،
رقابت بر سر منابع كمياب ،به حاشيه رانده شدن اكثريت مردم و نيز نظامي كردن
جهان است.
از ديدگاه امام خميني (ره) ،امنيتي پايدار است كه ضمن تأمين امنيت از طرف
نيروهاي نظامي امنيتي ،مردم هم دخالت مستقيم در تأمين آن داشته باشند (از
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اگرچه طبق جدول پيشين ،عالوهبر نيروي انتظامي ساير دستگاهها هم وظايف
و مسئوليتهايي در توليد ،حفظ و گسترش امنيت دارند ،به دليل اهميت نيروي
انتظامي بهعنوان متولي اصلي امنيت پايدار در داخل كشور ،وظايف آن از ديدگاه
مقام معظم رهبري برشمرده شد .نيروي انتظامي بايد در درجه اول هوشياري و
دقت الزم را در شناسايي عوامل ناامني داشته باشد و با همت و ارادة قوي فرد
را آماده استقرار امنيت كامل در جامعه كند .براي اين كار نيروي انتظامي بايد با
قاطعيت و سرعت عمل خستگيناپذير در شناسايي عوامل ناامنكننده و مقابله
جدي با آنان در هر جا و مكاني و در هر كسوت و لباسي اقدام كند و در اين كار
دچار تزلزل نشود كه همين تزلزل ممكن است بزرگترين مشوق براي ناامنكننده
جامعه باشد .مقام معظم رهبري به نيروي انتظامي توصيه ميكنند كه ضمن دقت
الزم در برخورد قاطع با متخلفين و مجرمين از افراط و تفريط بپرهيزند و طبق
شرح وظايف قانوني خود به نحوي عمل كنند كه مفاسد و ناامني در كشور ريشهكن
شود .همچنين توصيه ميكنند كه ضمن حفظ اقتدار بايد باادب ،مهربان ،با تدين و
رحمت و رأفت باشند و هيچگاه احساس ضعف نكنند و با اقتدار ،انصاف و چشمهاي
بصير و بينا جامعه را زير نظر بگيرند و وظايفشان را به خوبي انجام دهند.
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طريق بسيج) و از پشتيباني مردم و ساير نهادهاي رسمي غيرامنيتي مثل مجلس
و غيره هم برخوردار باشد.
براي دستيابي به نظريات مقام معظم رهبري در خصوص امنيت پايدار چهار
سؤال ويژگي امنيت پايدار ،مشمولين آن ،متوليان آن و نيز شيوههاي ايجاد و
حفظ آن مطرح شد كه براي پاسخ به آنها به تحليل محتواي كيفي بيانات مقام
معظم رهبري از آغاز واليت ( )1368تاكنون پرداخته و ضمن نشان دادن اهميت
و ضرورت امنيت از ديدگاه معظم له مشخص شد كه از نظر ايشان ،امنيتي پايدار
است كه همهجانبه باشد و تمام ابعاد اجتماعي ،سياسي ،قضايي ،نظامي و انتظامي،
اخالقي ،اقتصادي و فرهنگي امنيت در جامعه تأمين شود و يكي فداي ديگري
نشود .ديگر اينكه تمام حيطههاي زندگي مردم جامعه اعم از محيط كار و خانه و
دانشگاه و مدرسه و شهر و روستا و خيابان و جاده و . ...امنيت داشته باشند.
مقام معظم رهبري مشمولين امنيت پايدار را همه آحاد مردم اعم از هر نژاد،
گروه ،مذهب ،سليقه و حتي مخالفان نظام تا زماني كه به عامل دشمن تبديل
نشدهاند ميدانند .متوليان امنيت پايدار عالوه بر نيروي انتظامي ،ساير نهادهاي
رسمي و غيررسمي اعم از قو ه قضاييه ،نيروهاي مسلح ،وزارت اطالعات ،وزارت
ارشاد ،صدا و سيما ،وزارت كشور ،روحانيون ،روزنامهنگاران ،نخبگان سياسي و در
كل آحاد مردم هستند.
در نهايت از جمله شيوههاي حفظ و گسترش امنيت پايدار را هوشياري نيروهاي
مسلح به ويژه ناجا و قاطعيت در سرعت عمل در برخورد با ناامنسازان در هر مكان
و در هر كسوت و لباسي و در عين حال ،رأفت و رحمت نسبت به مردم ميدانند.
پيشنهادها
براساس نظريات مقام معظم رهبري براي ايجاد و حفظ امنيت پايدار در كشور
پيشنهادهاي زير ارائه ميشود:
ـ توجه جدي مسئوالن و متوليان امنيت به ايجاد و توسعه تمام انواع امنيت
در كشور (اعم از امنيت سياسي ،اجتماعي ،اقتصادي ،انتظامي ،اخالقي ،فرهنگي،
مدني و شهروندي)؛
ـ تالش براي ايجاد امنيت در تمام فضاهاي زندگي مردم جامعه (اعم از محيط
كار ،منزل ،مدرسه ،دانشگاه ،شهر ،روستا ،جاده ،خيابان و)...؛
ـ توجه تمام نهادها و دستگاههاي رسمي و غيررسمي در عمل صحيح به وظايف

82

امنيت پايدار از ديدگاه مقام معظم رهبري  /دكتر فريبا شايگان

خود كه نتيجه آن ايجاد امنيت ميشود و توجه و اهتمام جدي نيروي انتظامي در
حفظ و گسترش امنيت كه محصول زحمات ساير نهادهاست.
ـ همكاري خوب دستگاههاي حافظ امنيت از جمله سپاه ،بسيج ،نيروي انتظامي،
قوه قضاييه و وزارت اطالعات؛
ـ دخالت مردم در ايجاد و حفظ امنيت از طريق نيروهاي بسيج و اتحاد و
همبستگي مردم؛
ـ يادآوري مسئوليت گروههاي مختلف در ايجاد امنيت از جمله نخبگان سياسي،
روحانيون و روزنامهنگاران؛
ـ اطاعت كامل نيروهاي مسلح از فرامين صادره.
وظايف نيروي انتظامي در اين زمينه:
ـ هوشياري نيروي انتظامي در شناسايي عوامل ناامني و برخورد قاطع و مقابله
جدي با ناامنسازان جامعه؛
ـ تقويت همت ،اراده و آمادگي ناجا در استقرار امنيت كامل براي مردم؛
ـ انجام وظايف قانوني ناجا و دوري از افراط و تفريطها؛
ـ برخورد قاطع و بدون مسامحه ناجا با آشوبگران حرفهاي در هر كسوت و
لباسي و مربوط به هر دستگاهي؛
ـ نگاه يكسان و بدون تبعيض نيروي انتظامي به همه عوامل ناامني؛
ـ اقتدار همراه با ادب و رحمت و رأفت نسبتبه مردم؛
ـ عدم احساس ضعف يا تزلزل در ناجا در انجام مأموريت.
منابع فارسي
ـ ايران (« ،)1384مراسم معارفه قائم مقام وزارت كشور»http://www. Iran- :
newspaper. com/1384/840910
ـ بوزان ،باري ( ،)1378مردم ،دولتها و هراس ،تهران :پژوهشكده مطالعات راهبردي.
ـ تريف ،تري و ديگران ( ،)1383مطالعات امنيت نوين ،ترجمه عليرضا طيب و وحيد
بزرگي ،تهران :پژوهشكده مطالعات راهبردي.
ـ جاويدي ،مجتبي ( ،)1389امنيتاخالقي از ديدگاه رهبري ،تهران :مركز پژوهشهاي
مجلس شوراي اسالمي.
ـ حسيني ،احمد ( ،)1390مصاحبه تلفني با ايشان در زمينه مفهوم امنيت پايدار.
ـ خورتابي ،عليرضا (« ،)1388اهميت امنيت اجتماعي از ديدگاه اسالم» ،روزنامه حمايت،
 12آبان.
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ـ درويشي ،فرهاد ( ،)1376تأملي نظري بر امنيت ملي :تمهيدات و رهيافتها ،تهران:
دانشكده فرماندهي و ستاد سپاه.
ـ درويشي ،فرهاد (« ،)1389ابعاد امنيت در انديشه و آراي امام خميني (ره)» ،تهران:
فصلنامه مطالعات راهبردي ،س  ،13ش .3
ـ رهپيك ،سيامك ( ،)1387نظريه امنيت جمهوري اسالمي ايران .تهران :دانشگاه عالي
دفاع ملي.
ـ سايت فارس (« ،)1388مصاحبه با سردار صفوي» 28 ،ارديبهشتhttp://www. :
farsnews. com/newstext. php
ـ شيهان ،مايكل ( ،)1388امنيت بينالملل ،ترجمه جالل دهقاني ،تهران :پژوهشكده
مطالعات راهبردي.
ـ عزيزخاني ،فاطمه (« ،)1385اهم الزامات اجراي سياستهاي ابالغي اصل  44قانون
اساسي» ،دفتر پژوهشهاي مجلس شوراي اسالمي.
ـ عسگري ،محمود (« ،)1381مقدمهاي بر جامعهشناسي امنيت» ،فصلنامه راهبرد ،ش
.24
ـ قاسمي ،علي ( ،)1381ماهنامه گزيده تحوالت جهان ،مؤسسه فرهنگي مطالعات و
تحقيقات بينالمللي ابرار معاصر تهران.
ـ قرآن كريم
ـ كريمي مله ،علي (« ،)1384شناسايي مرجع امنيت در رويكرد امنيت ملي امام خميني
(ره)» فصلنامه مطالعات راهبردي ،ش  ،8ش .30
ـ كلهر ،رضا ( ،)1388درآمدي بر امنيت انتظامي ،تهران :سازمان تحقيقات و مطالعات
ناجا.
ـ مجلسي ،محمد باقر بن محمد تقي (1111ق) ،بحاراالنوار الجامعه لدرر اخبار االئمه
االطهار ،بيروت :مؤسسه الوفاء.
ـ نويدنيا ،منيژه ( ،)1388امنيت اجتماعي ،تهران :مطالعات راهبردي.
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