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چکیده
هدف م زمقنه :امنقت داخلی یکی از مهمحرین موافههای حوسته جامته است م برای اینکه بتوانقم به حوسته
پایداه م پقشرفتهای همز افزمن دست یابقم باید شاخصهای امنقتی ها افزایش دهقم .مسلاا ده این هاستا
جایگا م نیش نقرمى انتظامى ده پاسداهى از دستامهدهاى انیالب ،ده کناه دیگر نقرمهاى مسلح کشوه بر
کسى پوشقد نقست هدف این میااه جایگا ناجا ده آهامش م اقتداه جامته اسالمی بر اساس اندیشههای
میام متظم ههبری (مدظلهااتاای) است.
همش :این حقیقق از نوع حقیقیاو حوصقفی م حقلقلی برپایه ملااتاو کتابخانهای است .همش جاع آمهی
اطالعاو بر اساس هجوع به اسناد ،کتب ،نشریاو م سایتهای مرحب با موضوع حقیقق است .حجزیه م
حقلقل یافتههای حقیقق بر اساس همش حقلقل مقتوی صوهو پذیرفته است.
نتایج :متظم ههبری (مدظلهااتاای) میفرمایند« :نقرمی انتظامی مظهر حاکاقت م امنقت جاهوهی اسالمی
است بنابراین باید اقتداه داشته باشد اما این اقتداه به متنای ظلم کردن م حرکت بیمهاه نقست ،الزمه
برقراهی امنقت ،اقتداه پلقس است اما این اقتداه باید هارا با عداات م مرمو م حرحم باشد» .بر هاقن
اساس با نگاهی به عالکرد نقرمی انتظامی ده چند سال گذشته که از حشکقل آن میگذهد ،میحوان به جراو
گفت که این نقرم به عنوان بخشی از حاکاقت که مسئول حفظ امنقت ،آسایش م آهامش عاومی حوانسته
است به عنوان یکی از مظاهر برجسته اقتداه ملی م سپر پوالدین امنقتی ایران به جامته مترفی کند م با حکقه
بر همحقه خودبامهی ،اعتااد به نفس م آمادگیهای هاهجانبه سازمانی م عالقاحی ،نیشهها م فتنههای
طراحی شد حوس احاقهای فکر دشان برای برهم زدن امنقت م آهامش کشوه ها ده چهل سااگی انیالب
اسالمی ابتر سازد.

کلمات کلیدی :اقتدار ،جامعه اسالمی ،آرامش ،پلیس.
 - 1کارشناس روانشناسی عمومی ،مشاوره و مددکار فرماندهی انتظامی شهرستان سییرجان( ،نویسینده مسیئول)،29111391922 ،
ایمیلalisan.r.t@gmail.com :
 - 0دانشجو کارشناسی ارشد حقوق دانشگاه آزاد اسالمی واحد سیرجان ،ایران29111021211 ،
 - 1کارشناس ارشد روانشناسی ،معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی شهرستان سیرجان29111391612 ،
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مقدمه
امنقت مسئلهای به قدمت حاهیخ بشر است که با حقاو انسان ده اهحباط بود م هست م نمه
حنها زندگی انسان حوامان با امنقت بود  ،بلکه دغدغه اصلی ام ده طول زندگی ،حفظ امنقت
م نگهداهی آن بود است .با حوجه به موضوع امنقت جامته اسالمی م نیش پلقس ده حفظ
آن ،اهاقت این مسئله دمچندان شد م از این جهت که موضوع جامته اسالمی اسمت بایمد
ده چنقن جامتهای ستی شود متقاهها م مالكهای اسالمی حفظ شود؛ هر چمه از عامر آن
میگذهد به دستوهاو م فرامقن ااهی بقشتر عال شود ،حا شهد شقرین فرامقن ااهمی بمه کمام
مردم آن جامته هیخته شود .این مهم حاصل نخواهد شد مگر این که حفظ آن برحر م باالحر
باشد .برقراهی امنقت مهم است ،مای حفظ م نگهداهی آن مهمحر میباشد؛ زیرا حا زمانی که
امنقت بادمام م پایداه مجود نداشته باشد ،ضاانتی برای اجرای احکام ااهی م اسمتدامت آن
مجود نداهد .با حوجه به این نکته که پلقس نیش خود ها بایمد دهك کنمد م بما مهاهوهمای
الزم آشنا شد م سقر علای م عالی خویش ها کامل کرد م بما حجهقمزاو م امکانماو الزم
ماهد صقنه شد که بتواند دم امر مهم ها به انجام برساند ،یکی برقمراهی امنقمت م دیگمری
حفظ م نگهداهی آن م حافظان امنقت با کاک متواقان امر باید برنامههیزی پایداه م دققق م
عاااانهای ده جامته اسالمی ادامه داد م آن ها نهادینه کرد حما موفمق بمه اهمداف خمویش
گردند (نادهی.)8 :9351 ،
به طوه کلی ،یکی از مهمحرین مظایف دماتها ،برقراهی نظم م امنقت ده جامته است کمه
ده جاهوهی اسالمی ایران ،این مظقفه بس خلقر بر عهد نقرمی انتظامی میباشد .اما بایمد
دانست قوانقنی که از طرف قو میننه به منظوه حنظقم هماب اجتااعی مردم م اسمتیراه نظمم
ده هر جامتهای مضع م به موهد اجرا گذاشته میشود ،از نظر دهجه اعتباه م قدهو اجرائی
آنها ده برابر اهاد اشخاص ،بر حسب نوع قانون ،ماکن است جنبمههای اازاممی م آمرانمه
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داشته باشد ،یتنی هدف اصلی از مضع آن ،استیراه عاومی م حأمقن منافع م مصمااح ممردم
باشد یتنی هدف اصلی از مضع آنها برای حنظقم هماب خصوصی مردم باشد ،امذا اجمرای
آنها به اختقاه اشخاص ماگذاه میشود م هعایت آنها هاواه اازامی نقست .پمس متقماه م
مالك اازامی بودن یا اختقاهی بودن قوانقن ده جامتمه ،بسمتگی بمه همدف قانونگمذاه داهد.
بدین اقاظ ،هرگا هدف مستیقم مینن از مضع قانون برای حفظ اهزشهای متتبر اخالقی،
اجتااعی م حأمقن منافع م مصااح عاومی مردم باشد ،آن قمانون ده زممر قموانقن آمرانمه م
اازامی است م هاگان مکلف به اطاعت م پقرمی از آن خواهند بود .قانون حشمکقل نقمرمی
انتظامی چون به هدف استیراه نظم ،امنقت م حأمقن آسایش عاومی م فردی به حصویب قو
میننه هسقد  ،از مصادیق باهز قوانقن آمرانه است (ماقدی .)99 - 92 :9378 ،با حوجه به این
که احساس امنقت اجتااعی ده کشوههای ده حال حوسته پقش نقاز حوسته است ،ضمرمهی
میهسد که ده کشوه ما م شهرهای آن به این بقث حوجه میمژ ای شمود (شمفقتی زازامی،
 .)4 :9353اکنون این سوال ملرح میشود که نیش ناجا ده حفظ آهاممش م اقتمداه جامتمه
اسالمی چقست ؟ م پلقس ده هاستای حقیق هدف خمود (حفمظ آهاممش م اقتمداه جامتمه
اسالمی) حا چه انداز موفق عال کرد است .بنابراین ده این پژمهش به برهسی ااتزام نیش
پلقس ده آهامش م اقتداه جامته اسالمی پرداخته م سپس نتقجه گقری م آنگا پقشنهاداو م
منابع اهائه میگردد.

پیشینه و مفاهیم نظری
آرامش :آهامش ده اغت بمه متنمی حاامت نفسمانی هامرا بما آسمودگی م ثبماو اسمت
(اکبرنژاد ،مهادی.)913 :9353 ،
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اقتدار :ماژ اقتداه از هیشه الحقن م از ماژ «امحوهیته» که به سمنای همم مربموط میشمد،
گرفته شد است .سنای همم ،اعتباه قوانقن مصوب ممردم ها حأیقمد میکمرد م هممیهما همم
اقتداه (احوهیته) سنا ها پذیرفته بودند.
مفهوم اقتداه با مفاهقم قدهو م نفوذ ،پقوندی حنگاحنمگ داهد .اقتمداه ،قمدهو مشمرمع،
قانونی م میبوای است که میباید ده شرای میتضی موهد اطاعت م فرمانبرداهی قراه گقرد.
اقتداه ها قدهو مبتنی بر هضایت حلیی کرد اند .ده اقتداه حوجقه م استدالای نهفته است کمه
آن ها از شکل قدهو عریان خاهج ساخته م برای موضوع قدهو ،پذیرفتنی میکند؛ از ایمن
هم گفته میشود که اقتداه برای پقرمان م حبتقت کنندگان خصلت بقرمنی نداهد .اقتداه نموع
میژ ای از نفوذ است؛ یتنی نفوذ مشرمع .ده سقستمهای سقاسی هاقشه ستی ههبران بر آن
است که نفوذ خود ها به صوهو اقتداه دهآمهنمد؛ بنمابراین اقتمداه یکمی از اشمکال بسمقاه
کاهآمد نفوذ است م نه حنها ملائنحر م پر دمامحر از اجباه میباشد ،بلکه عاملی است که به
ههبر کاک میکند حا بتواند با کاترین استفاد از منابع سقاسمی بمه هاحتمی حکوممت کنمد
(عاام.)912-911 :9383 ،
اقتدار پلیس :اقتداه پلقس عبماهو اسمت از سمللۀ اطالعماحی م همانمی بمر مجرممان م
مقق های جرمخقز ،به گونهای که مجرمان هاقشه حضوه پلقس ها احساس کننمد م چنمقن
احساسی به مانع مهای ده اعاال مجرمانه حبدیل گردد (باصری ،حاحای.)65-68 :9352 ،
جامعه :مردم یک کشوه یا یک شهر یا د (عاقد .)443 :9398 ،مضع م حاات انسمانها
که حقت یک قانون مشترك زیست میکنند .اجتااع انسانی که حقت قوانقن متقنی زنمدگی
میکنند .گرمهی از مردم که برای هسقدن به همدف خاصمی حقمت قوائمد متمقن گمرد همم
میآیند (نادهی.)99 :9351 ،
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جامعهی اسالمی :ده مجاوع م به حاام متنا ،جامتهای است با خصلتهای اسمالمی ،بما
ایاان عاقق به خدا م همز آخرو م مجری آموز های دینی با جمدیّت م ااتمزام کاممل م بما
کمحرین مقزان متصقت م نافرمانی ده میایسه با سایر جوامع بشمری اسمت .ده ایمن جامتمه
دین هاه زندگی افراد ها حشکقل میدهد م امری حاشقهای نبود که مردم گا م بی گا بدان
همی آمهد باشممند .ده ماقممع دیممن ،حقمماو م همح مممردم ها حشممکقل مممیداد اسممت ،نممه
مجاوعهای از اعاال عبادی که مردم نسبت به ادای دهست آنها هغبت نشان داد باشمند م
دین ده حیقیت ده اخالق ،افکاه ،اندیشهها ،هفتاه ،اهزشها ،هماب خمانوادگی ،اجتاماعی،
هاسایگی ،حتامل ،مسافرو ،حالش برای حمأمقن متماش ،هعایمت امانمت ،کفاامت نماحوان م
بقنوایان ،امر به مترمف م نهی از منکر م نظاهو بمر اعامال حکمام م فرمانرمایمان ،نامود م
حجلی یافته است (قلب .)9388 ،ده مجاوع جامته اسالمی که حقت حاکاقت حاکم جامع
ااشرای اسالمی اداه میشود ،این است که :جامته دینی ،جامتهای است «دین بامه»« ،دین
مداه»« ،دین دامه» م «مللوب دین» است( .مقرمدهس.)291-215 :9387 ،
پلیس :پلقس 9ماژ ای فرانسوی است که از پوای حی ،2به متنای «شمکلی ازحکوممت یایمک
هقاو سقاسی» گرفته شد است .کلاه «پلقس» به اقاظ اغوی از هیشه یونانی «پوای حقا »3به
متنای «شهر م اداه اموه شهر» مشتق شد م ده قرن چهاهدهم مقالدی به «پلقسی» م سپس
ده قرن پانزدهم به «پلقس» حغققر نام یافت که مفهوم آن «قاعد مقانون اداه شهر م میرهاو
الزم برای استیراه نظم ده شهرها» است برخی نقز متتیدند ماژ پلقس کمه از کلامه پمواقس
گرفته شد  ،به زمان اسکنده میدمنی م جانشقنان آن بر ممیگمردد (احامدی .)2 :9388 ،ده
فرهنگ فاهسی ،پلقس دهمتنای «شهربانی ،نظاقه ،پاسبان بکاه هفته است .هاچنقن گاهی به
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«اداه شهربان»نقزپلقس اطالق میشود( .حق شناسی .)267 :9389 ،دهکناهاین متانی گماهی
پلقس دهمتنای «مجاوعه قواعدی که دمات برجامته به منظوه حفظ نظم مآهامش مامنقمت
کشوه حقاقل میکندکاه گرفته میشود .دهحتریف دیگمری پلمقس بمه متنمای «حفمظ نظمم
مآهامش کشوه» م«سپاهی که نگهبان شهری اسمت» حتریمف شمد اسمت( .هجبمی:9387 ،
.)999
یکی از شاخصهای آهامش همان احساس هضایت ،شادی م شادابی است .فمردی کمهاحساس میکند نقازهایش بدمن برخوهد با موانع ده حال حأمقن اسمت م بمه زنمدگی خمود
امقد داهد ،به دهجهای از هضایت دهمنی میهسد که هاواه امها شاد نگمه ممیداهد .شمادی
حاصل احساس ستادحاندی است م ستادحاندی ،حاصل احساس از سقر طبقتی زنمدگی م
هشد است که با حأمقن نقازهای مختلف مخصوصا نقازهای همانی به دست میآیمد .ده ایمن
حاات فرد به زندگی م دیگران عالقاند میشود م به آن عشق میمهزد .احساس هضایت م
شادی سبب پقدایش حاالو همانی مختلفی میشود که دمستی ،عشق ،مقبمت ،امقمدماهی،
خوش بقنی ،مسرو ،هاراهی م  ...از ناونههای آن است (اکبر نژاد ،مهادی.)919 :9353 ،
انواع اقتدار
اقتداه نقرم ،حوانایی است .یا موقت است یما پایمداه .نقمرمی ناپایمداه ،قمدهو م نقمرمی
پایداه ،اقتداه است .هر هخداد یا حادثهای ده فضا نشانه م عرصه برمز م ظهوه نقرم اسمت.
جابه جایی ،خاش ،ایستایی ،نفوذ ،دفع م حأاقف ده فضا نشانه م عرصه برمز م ظهوه نقمرم
اسمت .جابمه جمایی :حرکمت؛ ایسمتایی :میامممت؛ خامش؛ جمذب ،نفموذ :اشمتغال؛ دفمع:
بازداهندگی؛ حااقف :سازندگی ،هخدادهای بازنامایی کننمد ظهموه حوانمایی هسمتند م ایمن

جایگاه ناجا در آرامش و اقتدار جامعه اسالمی بر اساس اندیشههای مقام معظم رهبری 81 /

هخدادها یا مواقتاند یا پایداه .هخدادهای پایداه نشانه اقتداه م هخدادهای ناپایمداه نشمانه
قدهو است (ققصری.)993 :9357 ،
 اقتداه (قدهو نرم) :سان حزم اصلالح اقتداه (قدهو نرم) ها برای اماقن باه ده کتمابیبا عنوان «ملزم به ههبری» که ده سال 9551منتشر شد ،به کاه گرفت (ساهمی.)63 :9351 ،
 قدهو نرم به آن دسته از قابلقتها م حواناییهای کشوه اطالق میشمود کمه بما بکماهگقری ابزاههایی چون فرهنگ ،آمال م یا اهزشهای اخالقی به صوهو غقر مستیقم بر منافع
یمما هفتاههممای دیگممر کشمموهها اثممر میگممذاهد (هرسممقج م حویسممرکانی .)994 :9385 ،از
شاخصهای سنجش قدهو نرم ،مقزان برخوهداهی ساکنقن یک سرزمقن از اعتااد م سمایر
موافههای ملرح ده حوز سرمایه اجتااعی است .هقچ ملتی بمدمن برخموهداهی از قمدهو
نرم م ایجاد مفاق م هابستگی اجتااعی قاده به حرکمت ده مسمقر حتماای م کسمب اعتبماه
متنوی ده جامته جهانی نخواهد بود .این اعتااد ده دم سلح ممردم -ممردم م حاکاقمت -
مردم قابل حجلی م بازحاب است م متلوف به کشف م استخراج این شاخصها ده جواممع
میباشد (قدسی .)933 :9385 ،ملابق نظریه نای ،قدهو نرم هر کشوه از سمه منبمع نشماو
میگقرد :فرهنگ ،اهزشهای سقاسی زمانی که با افکاه عاومی داخل م خاهج منلبق باشمد،
م سقاست خاهجی زمانی کمه مشمرمع م اخالقمی حلیمی شموند (نمای .)92 :2119 ،نقمرمی
انتظامی سازمانی است اجتااعی که ماحدها م عناصر آن ده جای جای کشوه پهنامه مستیر
میباشد م مردم ده حاام نیاط پلقس ها ناظر بر اعاال خود میبقنند .اباسی که پلقس بمه حمن
داهد نقو پوشقدن آن م حجهقزاحی که به هارا داهد ،حتی نقو ایستادن ،شقو نگا کمردن
م اخم کردن م حتی ابخند زدن م دست دادن م غقر هاگی از جاله زبان حرکماو بمدنی
هستند م هاگی ده انتیال اقتمداه پلمقش نیمش داهد م از ایمن طریمق شمهرمندان قضمامو
خودشان ها دهباه کفایت م حرفمهای بمودن م شخصمقت پلمقس منتیمل میناایمد .همابم
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مأموهین نقرمی انتظامی با شهرمندان جامته ابتمدا از طریمق حتمامالو مقمان فمردی شمرمع
میشود م اگر این اهحباطاو مللوب م موثر باشد میحواند نیمش حقماحی ده بهبمود همابم
پلقس با جامته نهایتا انجام مظایف م مأموهیتها م هاقن طوه هسمقدن بمه اهمداف داشمته
باشند (شفقتی زازای.)7 :9353 ،
امرمز حکومت ناودن م موفیقت ده سازمانهای بمزهگ بمه صمرف احکما بمه حمرس م
محشت امر غقر ماکنی است م حکومت کردن به کاک اقتداه ،بمه مراحمب بما صمرفهحر از
حکومت کردن بوسقله اجباه است.
قدهو پده ده خانواد از نوع اقتمداه اسمت ،زیمرا بمه دالیمل مختلمف قابمل حوجقمه م
پذیرفتنی است .ده سلح دمات ،قدهو به حکم قانونی بمودن ،مرسموم م سمنتی بمودن ،ده
آمقخته بودن با مذهب م غقر به اقتداه حبدیل میشود؛ از این هم اقتداه مقدمدحر از قمدهو
است م نایحواند حدمد م شرای امکان خود یتنی قانون ،سنت ،ممذهب م عمرف ها نفمی
کند.
امرمز ده حکومتهای مردم ساالهی قدهحی که مبتنمی بمر هضمایت م حمق حاکاقمت
مردم حلیی شود (دموکراسی) ،اقتداه به شااه میهمد.
دموکراسی همش م شقو ای برای حبدیل قدهو به اقتداه است .ده این دیدگا سقاسمت
ده متنای دهست کلاه با اقتداه سر م کاه داهد ،نه با مفهوم قدهو.
هنر سقاستاداهان ده حواقد اقتداه از قدهوهای موجود است .سقاستاداهان با از دسمت
دادن قدهو خود ،ازمما اقتداه خویش ها از دست نایدهند ،هاچنان که بما کسمب قمدهو
نقز ازمما اقتداه حقصقل نایکنند .اقتداه چنانکه فالسفه سقاسی کالسقک غرب مانند همابز،
الك م همسو استدالل میکردند ،اساس حاکاقت دمات است م به این عنوان حنهما بواسمله
هضایت م قبول کسانی که موضوع حاکاقت م اقتداهند ،پدیمد میآیمد م حنهما ده صموهحی
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حدامم می یابد که ده قااب مضع قوانقن الزم بمرای حفمظ جمان م ممال م آزادی م صملح م
امنقت مردم به کاه همد .اقتداه به این متنما دم چهمر داهد :یکمی آنکمه ده حموز حماکم م
حاکاقت ظاهر میشود م دیگر آنکه ده مجه اطاعت م فرمانبرداهی احبماع از قموانقن حجلمی
میکند .ده این دیدگا  ،نفس شکل گقری دمات به مفهوم با ثباو م نهادمند آن نقازمند قوام
یافتن اقتداه است .بدمن اقتداه نایحوان به احکام م حصماقمهای اامزام آمه قمانونی هسمقد.
قدهوهای سقاسی م اجتااعی مختلف ده غقاب اقتداه منشأ نزاع م کشاکش م بیثباحی ده
حقاو سقاسی هستند (بشقریه.)911 :9389 ،
الف) منابع اقتدار:
به عیقد ماکس مبر ده کتاب اقتصاد م جامته اقتداه سه منبع داهد:
 -9سنتی (سلله سنتی که بر پایه هسم م عادو است مانند آنچمه ده نظامهمای سمللنتی
موهمثی مجود داشته) :اقتداه سنتی مبتنی بر اعتیادی استواه بر حیدس سنتها م مشرمعقت
پایگا کسانی است که قدهحشان بر پایه آن سنتها نهاد است.
 -2قانونی – عیالنی :مقتی حق فرمانرمایی از قواعد حأسقسی یا قوانقن جامته برآید ،آن
اقتداه ها قانونی م عیالنی مینامند .این گونه اقتداه بر پایه اعتیاد به قانونی م عیالنی بمودن
ااگوهای هنجاهی است که منبع قدهو فرمانرمایان ها حشکقل میدهند.
 -3فرّهی (کاهیزماحقک) :مقتی حق فرمانرمایی از پویاییها م صفاو میژ ههبر سقاسمی
برآید ،آن ها اقتداه فرّهی (کاهیزماحقک) میخوانند.
ب) ضمانت اجرای اقتدار:
به طوه خالصه مواهد ضاانت اجراهای اقتداه عباهحند از:
 -9ضاانت اجتااعی :گا افراد به داقل انتظاه جامته از افراد ،اقتداه ها میپذیرند.
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 -2امنقت م موقتقت اقتصادی :اگر اقتداه سود مماای ده بمر داشمته باشمد یما موقتقمت
اقتصادی ها بهتر کند ،مردم آن ها میپذیرند.
 -3ضاانت ناظر بر هدف :گا برای کاهکرد مؤثر سازمان ،کاهکنان اقتداه میاماو باال ها
میپذیرند ،به دیگر سخن اقتداه برای دست یافتن به یک هدف پذیرفته میشود (صمبوهی،
.)25 :9389
 کریاقایی ( )9351ده هسمااه خمود بما عنموان «نیمش نقمرمی انتظمامی ده حمأمقن امنقمتاجتااعی ،اهائه ااگوی مناسب» ده دانشگا عاای دفاع ملی ،با حقلقمل نظمراو میمام متظمم
ههبری ده حأمقن امنقت اجتااعی ،اخالقی م احساس امنقت حقت عنوان انتظماهاو ههبمری
از نقرمی انتظامی ،موافه هلی امنقت اجتااعی ها ده چهاه قاامب موافمههای عقنمی ،ذهنمی،
فرهنگی م همانی استخراج کرد است (کریاقایی.)9351 ،
 بر بستر امنقت م اقتداه ،عنوان کتابچهای است کمه سمازمان حقیقیماو م ملااتماو ناجما( )9388منتشر کرد است .ده این کتابچه ،امنقت ،عداات ،نظم ،اقتداه م انضباط از دیمدگا
میام متظم ههبری موهد برهسی قراه گرفته است.
 امنقت انتظامی از منظر فرماندهی متظم کل قوا عنموان کتمابی اسمت کمه ده سمال 9385حوس متامنت حربقت م اخالق ناجا حدمین شد است .ده ایمن کتماب فرازهمایی از حمدابقر
ههبر متظم انیالب دهباه نیش نقرمی انتظامی جاهوهی اسالمی ایران ده حجلمی امنقمت م
اقتداه ملی ذکر شد است.
 طاهری م دیگران ( )9359ده پژمهشی «هابله مقمان پلمقس م احسماس امنقمت ده شمهراصفهان» ها موهد اهزیابی قراه داد اند .همش حقیقق این پژمهش به صوهو پقاایشی بمود
است .جامته آماهی شامل کلقه شهرمندان شهر اصمفهان بمود اسمت .کموکران  384نفمر م
همش ناونهگقری خوشهای چند مرحلهای بود است .بر اساس یافتههای پژمهش طماهری
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م دیگران ،مجود هابله مثبمت م متنماداه بمقن نیمش پلمقس م احسماس امنقمت اجتاماعی
شهرمندان اصفهانی حایقد شد .متغقر نیش پلقس ده این حقیقق ده سه بتمد جمدیت پلمقس،
عالکرد پلقس م حوانایی پلقس بود است که بتد جمدیت پلمقس بما بتمد فکمری احسماس
امنقت ،بتد عالکرد پلقس با بتد امنقت ماای م بتد حوانایی پلقس بما بتمد احسماس امنقمت
جاتی داهای هابله متناداهی بود است (طاهری.)9359 ،
 حاجران م کالکی ( )9388به برهسی «حأثقر عالکرد پلقس بر احسماس امنقمت شمهرمندانحهرانی» پرداخته اند .همش حقیقق آنها پقاایشمی م پرسشمنامه ابمزاه گمردآمهی اطالعماو
آنها بود است .جامته آماهی شامل حاامی افراد باالی  96سال شهر حهران م حجمم ناونمه
انتخابی  581نفر به همش ناونه گقری خوشهای حصادفی بود است .یافتههای آنها بقمانگر
آن است که عالکرد م حواناندی پلقس (سرعت عال ،امکانماو م حجهقمزاو پقشمرفته) بما
احساس امنقت شهرمندان حهرانی هابله متنماداهی داشمته اسمت .هاچنمقن هفتماه حرفمهای
پلقس (حتهد ،قانون مداهی ،عدم انجام پاهحی بازی یا دهیافمت هشمو ) بما احسماس امنقمت
شهرمندان داهای هابله متناداهی بود است (حاجران.)9388 ،
 هود ده حقیقیی حقت عنوان «منزات اجتااعی پلقس» کمه ده سمال  2116کمه ده اسمپانقاانجام یافته نشان داد است که بقن اقتداه پلقس م منزات آن هابلمه متنماداهی مجمود داهد.
منظوه این حقیقق از اقتداه ،قدهو م حوان پلقس ده به سامان هساندن مأموهیتهما م مداخلمه
موثر م کاهآمد ده جرائم اجتاماعی ده جامتمه ،م مقمزان شمان م منزامت اجتاماعی ،پلمقس
هابستگی متکوس متنماداهی مجمود داهد .بمه زعمم ام «زممانی کمه جمرایم کمه جمرایم م
کجرمیها ده جامته هماج مییابند ،مردم اعتاادشان ها به پلقس م نهادهای امنقتی از دسمت
میدهند ،به هاقن سبب ده چنقن شرایلی منزات اجتاماعی پلمقس م نهادهمای امنقتمی بمه
شدو حیلقل مییابد» (شفقتی زازای.)8 :9353 ،
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حقیقیی دیگر حوس شرمن ده نقویوهك م ده سمال  9552انجمام گرفتمه اسمت ،ام حمأثقرافزایش گشت زنی ها ده  991نیله جرم خقز ها برهسی کرد .افمزایش  29دهصمدی گشمت
زنیهای «هدفاند» حنها اثر ناچقز بر کماهش گزاهشهمای دزدی داشمت م دهبماه جنایماو
سنگقن حأثقری مالحضه نشد .با این حال با افزایش گزاهشها ده خصوص جرایم «سمبک»
کاهش  93دهصدی ده کل حااسها مشاهد گردید .افمزایش حضموه آشمکاه پلمقس حمأثقر
چندانی بر حیلقل مقزان جرایم نداشت اما بی نظایها ها بمه مقمزان مقسوسمی کماهش داد.
هاچنقن ،بنت دهیافت اجرای طرحی ده بریتانقا که طی آن پلقس میکوشقد اهحباط مسمتیقم
حری با مردم برقراه نااید حأثقر اندکی بر مقزان جرایم م گزاهشها داشته ،اما مقزان هضمایت
مردم از پلقس ها به مقزان چشاگقری باال برد است (بنت.)9559 ،
 براساس حقیقق باکس م هاکاهان ( ،)2116افرادی که اعتیاد داشتند پلقس ده دسمتگقریمجرمان م جدیت ده انجام مظایف خود کوحاهی نکرد است ،نسبت بمه مقموع جمرایم ده
مقدمد زندگی خود از احساس امنقت باالحری برخوهداه بود انمد (شمفقتی زازامی:9353 ،
ص.)8
روش تحقیق
میااه پقش هم بر آن است حا نیش ناجا ده حفظ آهامش م اقتداه جامته اسمالمی ها برهسمی
م بر اساس بقاناو میام متظم ههبمری (ممدظلمهااتماای) بمه پاسمخ گمویی بمه سمواالحی ده
خصوص موضوع ملرح شد که پلقس چگونمه ده حمأمقن امنقمت م آهاممش جامتمه نیمش
داهد؟ اقتداه چقست م چگونه پلقس به حقیمق ایمن همدف کامک میکنمد؟ پرداختمه .ایمن
نوشتاه با همش حوصقفی  -حقلقلی ،نیش ناجا ده آهامش م اقتداه جامته اسالمی ها برهسمی
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میکند .همش گردآمهی اطالعاو ده این نگاهش ،کتابخانهای م اسنادی است م کتابهما م
میااههای چاپ شد با همش حوصقفی  -حقلقلی موهد استفاد قراه گرفته است.
یافتههای تحقیق
نقرمی انتظامی جاهوهی اسالمی ایران به عنوان بخشی از حاکاقت ،مسئول حفمظ امنقمت،
آسایش م آهامش عاومی مردم جامته است .این نهاد به عنوان مجری قواعد م برقراه کنند
ی نظم م امنقت اجتااعی بود م پقوسته ده اهحبماط م حتاممل بما ممردم اسمت .حتاممل بمقن
نقرمهای پلقس م افراد جامته نقاز به اعتااد متیابل ها دم چندان میسمازد.گسمتردگی دامنمه
مسوماقتها م چااشهای فرامان پقش همی پلقس از یک طرف م مظقفه سمنگقن برقمراهی
امنقت اجتااعی از طرف دیگر ،ضرمهو پلقس میتده م ده عمقن حمال مردممی ها بمقش از
پقش ناایان میکند .اما باید حوجه داشت هنگامی که صقبت از سرمایه اجتاماعی م اقتمداه
پلقس میشود ،باید هم به هماب اجتااعی افراد جامته ،هم به میژگیهای فردی م همم بمه
میژگیها م خصوصقاو سازمانی پلقس حوجه شود.از سوی دیگر بما حوجمه بمه گسمتردگی
مسئواقتهای پلقس م حخصصی شدن اموه م حغققمر م حقمول م هشمد جاتقمت شمهری م
مهاجروها م ...میوالحی مانند حتاهض فرهنگها ،هشد فنامهی ،افزایش جمرائم م ...مقمق
ها با پقچقدگی همبه هم کرد است؛ اذا پلقس باید از هر حقث ،چه فردی م چمه سمازمانی،
داهای اقتداه باشد حما بتوانمد بما همحقمه م قمدهو هرچمه بقشمتر ده انجمام امموه مقوامه،
ماموهیتهای خود ها دنبال کند.آنچه میحواند پلمقس ها ده انجمام مظمایف گسمترد اش ده
جامته یاهی برساند ،میبواقت م پذیرش مردمی است که این نهاد ها بمه یمک نهماد جامتمه
مقوه حبدیل خواهد کرد .حضرو امام (ه ) هاواه بر این حأکقد داشمتند کمه ممردم ،عاممل
پقرمزی نهضت بودند؛ م عنصر مهم بیای نهضت نقمز ممردم هسمتند؛ ایشمان ده ایمن بماه
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میفرمایند« :ملت بود که این نهضت ها به پقش برد م ملت است که باید از این به بتد نقمز
به پقش ببرد» .یکی از همشهای اثربخش ده مدیریت امام خاقنی(ه ) ،حسخقر قلوب ممردم
بود .مدیریت امام ،بر مبنای دم شاخص اساسی ،یتنی خدامقوهی م داشتن انگقمز ااهمی م
مردم گرایی استواه بود .حالزم این دم عنصر ،شقو نوینی ها ده مدیریت اهائه داد است کمه
اثربخشی آن ده همش حکومت بر قلوب حأثقر بسزایی داهد».
 حردیدی نقست که ها اصلی حقیق امنقت اجتااعی مللوب ،بدمن داشتن پلمقس میتمده،هوشاند ،حوانا م با کفایت ،که دغدغه اصلی ام پاسداهی از جمان ،ممال ،نماموس م آبمرمی
انسانهاست م ده این ها از هقچ کوششی دهیغ نامیمهزد ،مقیمق نخواهمد شمد.از پلمقس
موفق انتظاه میهمد نسبت به مؤافمههای مموهد نقماز کاهآممدی خمود بمرای حمأمقن امنقمت
اجتااعی به خوبی آگا باشد م عالم بر پشتقبانی از آنها ،عوامل حهدید کنند امنقت -اعمم
از آسقبها م جرایم م نقز عوامل حضتقف اهزشها م هنجاهها -ها بشناسد م برای میابله با
آنها ،ساز م کاه مناسب ،ها پقشبقنی کند .سازمان پلقسی موفق ،ده برقراهی امنقت ،دسمت
یاهی به سوی جامته دهاز میکند م از هامه افمراد جامتمه بمرای حفمظ م امنقمت اسمتاداد
میطلبد م با حوزیع مظایف بقن آحماد جامتمه ،سمازمانها ،حشمکلها م  ...خمود ،ممدیریت
امنقت جامته ها عهد داه میشمود .امنقمت مشماهکتی م سمهقم کمردن شمهرمندان ده حفمظ
امنقت ،انگقز های هفتاه قانوناند م منلبق بر هنجاهها م اهزشها ها ده افراد حیویمت کمرد ،
امنقت پایداه ها به عنوان بزهگحمرین موهبمت ااهمی بمه جامتمه اهزانمی ممیداهد .سمازمان
پلقسیای که آهمانش عشق به مردم م حالش برای حأمقن امنقت هاه جانبه آنان اسمت ،ییقنما
ده قلب مردم جای خواهد داشت م این خود مهمحرین اسباب حقیمق اقتمداه بمرای پلمقس
خدمتگزاه است (بندهیان .)993 :9386 ،بمر اسماس حتمااقم اسمالمی امنقمت ،گمواهاحرین م
اذوبخشحرین نتاتها ،مترفی شد م ده این هاستا حکومتها موظف به گستراندن چتمر
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امنقتی قابل قبول بر سر هاه کسمانی هسمتند کمه زنمدگی مسماااتآمقزی حقمت سمایه آن
حکومتهمما داهنممد م ده ایممن ها بممقن مسمملاان م غقممر مسمملاان حفممامحی مجممود نممداهد
(حاقایآمدی.)439 :9361 ،
 امرمز یکی از شتاهها م برنامههای اصلی ناجا ،پقاد سازی م دنبال کردن موضوع پلمقسهوشاند م میتده م امقن مردم ده کشوه است .بسقاهی از کاهشناسان متتیدند بایمد پلقسمی
مردمی م جامته مقوه به مجود آید حا با ایجاد انگقز م دخاات مردم ده امنقت کشوه زمقنه
م بستر ها هاراهی افکاه عاومی با انجام مظایف پلمقس م حتاممل مقمان پلمقس م ممردم ده
جهت اهحیاء امنقت عاومی فراهم سازد .هاچنقن مشاهکت عاومی مردم م حشمکقل پلمقس
جامته مقموه ،موجمب افمزایش نظمم م انسمجام اجتاماعی م افمزایش امنقمت م میبواقمت
اجتااعی پلقس م نقز برقراهی هماب عاطفی مقان پلقس م مردم خواهد شد .با حوجه به نقاز
حقاحی م اساسی جامته به حفظ نظم م کنترل اجتااعی ،اعتااد عاوم مردم بمه پلمقس یمک
میواه بسقاه مهم م حتققن کننمد اسمت زیمرا پلمقس داهای اختقماه اعامال قمدهو اسمت م
میحواند ده مواجهه با شهرمندان از اجباه استفاد کند م الزم است برای بهر گقری کاهآممد
از این ابزاه قانونی اعتااد عاومی ها به خود جلب کند؛ امذا نقمرمی انتظمامی بمرای انجمام
مظایف خود به صوهو موثر م کاهآمد نقاز داهد که هابله حتاملی سمازند ای بما شمهرمندان
برقراه نااید .زیرا ده همیکرد جامته مقوه امنقت حنها مابسمته بمه سماز م کاههمای سمخت
افزاهی نقست م هضایتاندی از اقداماو پلقس ،جلب اعتاماد م حاایمت عامومی م حبمدیل
قوانقن م میرهاو به بامه م هنجاههای موهد پذیرش مردم ،همز اصلی موفیقت م اثر بخشی
اقداماو قانونی است.
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مولّفههای اقتدار نیروی انتظامی
 .9دین مداهی؛ شاخصۀ اصلی اقتداه نقرمی انتظامی است.
 .2امنقت آفرینی؛ مهمحرین موافۀ اقتداه نقرمی انتظامی
 .3جرم زدایی؛ به مثابۀ سلب موقتقت مجرمانه از بزهکاهان
 .4اخالق گرایی م حامقن امنقت اجتااعی؛ همیکرد اقتداهآفرین نقرمی انتظامی
 .9اقتداه پلقس؛ مرهون اجرای فریضۀ امر به مترمف م نهی از منکر
 .6پقشرفت م اقتداه نقرمی انتظامی نقازمند هاکاهی دستگا های گونماگون جامتمه اسمالمی
است.
نقرمی انتظامی جاهوهی اسالمی ایران از جاله نهادهای موفق انیالبی اسمت کمه ممدیریت
مللوب حوأم با اقتمداه ده انجمام هسمااتها م مظمایف خمود ،فتااقتهمای ناجما ده انجمام
هسااتهای ذاحی خود به میژ ده میابله با حوطئههای قدهوهای استکباهی ،از دیگر نهادهما
متاایز کرد است .این مهم ده حاای است که نقرمی انتظمامی جاهموهی اسمالمی ایمران بما
نقرمهای پلقس دیگر نیاط دنقا حفامو داهد م با حوجمه بمه دشمانیهای بسمقاه علقمه ایمران
اسالمی مظقفه آن نهاد انیالبی ده ابتاد گوناگون بسقاه سمنگقن اسمت ،امقکن بما هامۀ ایمن
امصاف اقتداه همز افزمن نقرمی انتظامی غقر قابل انکماه اسمت (بقانماو حضمرو آیمت اهلل
ااتظای مکاهم شقرازی؛ دهس خاهج فیه؛ مسجد اعظم قم؛ .)9356/91/96
دین مداری؛ شاخصۀ اصلی اقتدار نیروی انتظامی
جاهوهی اسالمی برکاو بسقاهی داشته است که بسقاهی از آن غافلند ،یکی از ایمن برکماو
مهمد حیقیی دین به زندگی آحاد مردم به میژ نقرمی انتظمامی اسمت .حمال آنکمه قبمل از
پقرمزی انیالب اسالمی این گونه نبود که ده نقرمهای انتظامی دین مداهی با مقوهیت قرآن
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ظهوه م برمز داشته باشد؛ اما امرمز ده نقرمی انتظامی که ماهقت آن برقراهی نظمم م امنقمت
است ،میبقنقم حافظان قرآنی حضوه داهند م این بسقاه اهزند م قابل حیدیر است .اابته باید
ستی کرد به موازاو حفظ م حالمو قرآن ،به مقتوای آن عال شود م ملائن بود بمرای آن
نهاد انیالبی اسباب خقر م برکت خواهد بود.
بند ده مالقاو خود با نقرمهای انتظامی م نظامی باهها عنوان کرد ام که باید بهترین سالح
ها برای دفاع از خود فراهم کنقم اما باید بدانقم که برحرین سالح ما سالح ایاان م حوکل بمه
خدامند است (بقاناو حضرو آیت اهلل ااتظای مکاهم شقرازی ده دیمداه فرمانمد انتظمامی
استان قم م کاهکنان حافظ قرآن ناجای قم؛.)9353/3/29
امنیت آفرینی؛ مهمترین مولفۀ اقتدار نیروی انتظامی
بى شک امّاقن م مهم حرین شمرط بمراى زنمدگى صمققح امنقّمت اسمت؛ امذا مجمود افمراد
نقرممندى که ده برابر دشانان خاهجى م زیاد خواهمان داخلمى سمدّى ایجماد کننمد بسمقاه
ضرمهی است (پقام امام امقر اااومنقن علقه ااسالم؛ ج 2؛ .)436
ماقتقت آن است که نیش م هساات مهم نقرمی انتظامی ده حأمقن امنقمت سمتودنی اسمت م
باید از حالش ها م خدماو آنان ده این هاستا قدهدانی کرد؛ این دستامهد مهم ده حاای است
که عوامل نا امنی ده عصر ما نسبت بمه گذشمته بقشمتر شمد م سقاسمتهای مخمرب همی
عوامل ناامنی حأثقرگذاشته است م اگر دشانان م متاندان بتواننمد ده جامتمه ایجماد نما امنمی
کنند خواهند حوانست اهداف خود ها عالقاحی نااینمد (بقانماو حضمرو آیمت اهلل ااتظامی
مکاهم شقرازی ده دیداه فرماند انتظامی استان قم؛.)9359/9/7
اذا میبقنقم هنگامى که نقرمى انتظامى براى برقراهى امنقّت ده سلح شمهرها م کشموه ،بما
اهاذل م امباش برخوهد مىکند ،حا خانواد م ناموسهاى مردم احساس امنقّت کنند ،صمداى
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هسانههاى خاهجى بلند شد  ،م متأسّفانه بتضى از هم فکرانشان ده داخل کشوه نقز با آنها
هم صدا مىشوند .اما آیا آنها دمست داهند امنقّت خانواد هماى ممردم ده خلمر باشمد ،امّما
اهاذل م امباش احساس خلر نکنند؟ (مکاهم شقرازی.)947 :9354 ،
افراد بى ایاان مردمى خودخوا م خودکامه م خلرناکند م هقچ گونه مسئواقتى بمراى خمود
قائل نقستند ،ظلم م ستم م حجامز به حق دیگران براى آنها سماد اسمت (مکماهم شمقرازی،
 .)22 :9359به ناچاه برای پقشگقری از گنما بایمد بمه عاممل بقرمنمى همی آمهد کمه هامان
مأموهین انتظامی م امثال آن هستند که جلوی جمرم م گنما ها میگقرنمد (بقانماو حضمرو
آیتاهلل ااتظای مکاهم شقرازی؛دهس خاهج فیه؛ مسجد اعظم قم؛ .)9353/6/26
اخالق گرایی و تأمین امنیت اجتماعی؛ رویکرد اقتدارآفرین نیروی انتظامی
مسائل اخالقی ده اسالم از اهاقت بسقاهی برخوهداه است م متاسمفانه ده ایمن ایمام مموهد
حهاجم شدیدی ماقع شد است؛ علت آن هم این است که مسمائل اخالقمی متموای خاصمی
نداهد .دادگا قضایی میگوید اگر جرمی انجام شود پقگقری میکنقم .نقرمی انتظامی همم حما
حدی فی دخاات داهد .مزاهو اهشاد هم بقشتر به کاههمای فرهنگمی ،ناایشمگا کتماب م
فقلم م سقناا م امثال آن است .سازمان حبلقغاو اسالمی هم نه بودجمهای داهد م نمه قمدهحی
که بتواند جلوی این کاه ها بگقرد نهایۀ اینکه مبلغی به اطراف بفرستد (بقاناو حضرو آیت
اهلل ااتظای مکاهم شقرازی؛ دهس خاهج فیه؛ مسجد اعظم قم؛ .)9385/2/99
اهاقت این مسأاه ده حاای است که مسائل اخالقی امرمز به حبدیل به مسائل سقاسمی شمد
است م ما باید به آنها اهاقتی میژ بدهقم (بقاناو حضرو آیت اهلل ااتظای مکاهم شقرازی
ده دیممداه فرمانممد نقممرمی انتظممامی کشمموه م مممدیران سممتادی نقممرمی انتظممامی سراسممر
کشوه؛ .)9385/91/96اخقرا ده نقرمی انتظامی حرکتی مباهك شرمع شد حا مقکم ده میابل

جایگاه ناجا در آرامش و اقتدار جامعه اسالمی بر اساس اندیشههای مقام معظم رهبری 616 /

ناهنجاهی های بایستند .مشرمط بر این که این گونه اقداماو با کاههای دیگر خنثی نشمود م
با دستوه برخی اثر آن از بقن نرمد .این هاهبرد مهم از سوی ناجا ده حاای است که دشانان
ما میگویند اگر اهزشهای اخالقی م مسااه حجاب ها کم هنگ م بی حجابی م بد حجمابی
ها شایع کنقم اساس سقاست اسالم هم متزازل میشود؛ امذا حصماقای کمه از سموی نقمرمی
انتظامی گرفته شد برای حیویت مبانی نظام م اهزشهای اسالمی امری الزم اسمت (بقانماو
حضممرو آیممت اهلل ااتظاممی مکمماهم شممقرازی ده دیممداه هیممقس مجلممس شمموهای اسممالمی؛
.)9359/3/29
اقتدار پلیس؛ مرهون اجرای فریضۀ امر به معروف و نهی از منکر
بهترین نوع حکومت  ،حکومتى است که هاه مردم ده آن سهقم م شریک باشند ،م به حتبقمر
دیگر پایههاى آن بر دمش عاوم مردم باشد؛ امر به مترمف م نهى از منکر ده ماقمع حتامقم
مسأاه حکومت ،م حثبقت مشاهکت عاوم ،ده آن است؛ زیرا از این طریمق جلمو بسمقاهى از
حخلّفاو گرفته مىشود م مردم به انجام مظایف فردى م اجتااعى آشمنا مىگردنمد ،ده ایمن
بقن نیش پلقس م نقرمى انتظامى ده اجرای فریضۀ امر به مترمف م نهی از منکر غقمر قابمل
انکاه است ،اهاقّت این مظقفه اسالمى مقتی همشنحر مىگمردد؛ کمه بمدانقم از ایمن طریمق
مىحوان حا حدمد زیادی به مضع جامته سرم سامان داد؛ م حا حدّ مسمقع ،جلمو حخلّفماو ها
گرفت (مکاهم شقرازی ،9389 ،ج  .)225 :91زیرا بخش مهاى از امر به متمرمف م نهمى از
منکر  ،احیاق حیوق م اجراى حدمد م بس م گسترش عدل م داد است که نقاز بمه قمدهو
م نقرم داهد ،که حقیق این امر از طریق نقرمی انتظامی امکان پذیر اسمت (مکماهم شمقرازی،
 ،9386ج .)493 :91
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پیشرفت و اقتدار نیروی انتظامی نیازمند همکاری دستگاههای گوناگون جامعه اسالمی
ده خاحاه باید حأکقد کرد پقشرفت م اقتداه نقمرمی انتظمامی نقازمنمد هاکماهی دسمتگا های
گوناگون جامته اسالمی است (بقاناو حضرو آیت اهلل ااتظای مکماهم شمقرازی ده دیمداه
فرماند نقرمی انتظامی؛)9354/7/94؛ اذا اگر سایر نهادها م مردم با نقرمی انتظامی هاکاهی
نکنند امنقت برقراه نخواهد شد ،نقرمی انتظامی یک مظقفمه بمه عهمد داهد م بمه دنبمال آن
دستگا قضایی نقز مظایفی داهد م اگر دستگا قضایی فتال نباشد ،زحااو نقمرمی انتظمامی
هم بر باد خواهد هفت .زیرا اگر نقرمی انتظامی فتال باشمد ،بمه موقمع ده صمقنه حموادث
حضوه یافته م مجرمان ها دستگقر کند؛ اما بمقن دسمتگقری م صمدمه حکمم فاصمله بقافتمد،
مجازاو اثر بازداهند نخواهد داشت اذادستگا قضایی باید به مسائلی که مربوط بمه امنقمت
جامته است سرعت ببخشند .مردم همم ده ایمن مسمائل بایمد بقشمتر هاکماهی کننمد ،همم
خودشان به قانون عال کنند م هم متخلفان ها به موقع مترفی کنند ،اابتمه ممردم بمه مظقفمه
خود عال میکنند م بسقاهی از کشفقاو ده مواد مخده م سایر حخلفماو ها ممردم گمزاهش
میدهند (بقاناو حضرو آیت اهلل ااتظای مکاهم شمقرازی ده دیمداه فرمانمدهان م کاهکنمان
نقرمی انتظامی استان قم؛ .)9351/7/95
اقتدار در اجرای مأموریت
 نقرمی انتظامی مظهر حاکاقت م امنقت جاهوهی اسالمی است بنابراین باید اقتداه داشتهباشد اما این اقتداه به متنای ظلم کردن م حرکت بیمهماه نقسمت( .شمرفقابی فرمانمدهان م
کاهکانان ناجا 6 ،اهدیبهشت .)54
 الزمه برقراهی امنقت ،اقتداه پلقس است اما این اقتداه باید هارا بما عمداات م ممرمو محرحم باشد( .شرفقابی فرماندهان م کاهکانان ناجا 6 ،اهدیبهشت .)54
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 اقتداه مللوب نظام اسالمی قاطتقت ده کناه عداات ،مرمو م حرحم اسمت .هامان گونمهکه ذاو میدس پرمهدگاه ده عقن حال که هحاان م هحقم است صماحب عمذاب اامقم نقمز
هست( .شرفقابی فرماندهان م کاهکانان ناجا 6 ،اهدیبهشت .)54
 دنبال اقتداه پلقس هااقومدی م جوامع غربی م آمریکایی نقستقم چنمقن اقتمداهی نمه حنهماامنقت ایجاد نخواهد کرد بلکه موجب نا امنی خواهد شد .ده آمریکا که همم اکنمون هیمقس
جاهوه آن سقا پوست است سقاهان به مسقله پلقس موهد ظلم م بیاعتنایی م حقیقمر قمراه
میگقرند که چنقن هفتاهی موجب برمز نما آهامیهما شمد اسمت( .شمرفقابی فرمانمدهان م
کاهکانان ناجا 6 ،اهدیبهشت .)54
 اقتداه م قاطتقت بدمن بیهحای ،سالمت دهمنی ،حضوه به هنگام م سمریع ،علوفمت مکاک به مردم م قانونگرایی عواملی هستند کمه موجمب اهائمه حصمویری مثبمت از نقمرمی
انتظامی خواهند شد( .شرفقابی فرماندهان م کاهکانان ناجا 95 ،اهدیبهشت .)54
 باید حصویر یک یاه مهربان م میتده از نقرمی انتظامی ده ذهن مردم ایجاد م حرسقم شود.(شرفقابی فرماندهان م کاهکانان ناجا 95 ،اهدیبهشت .)54
 حوانایی شاا ،آبرمی نظام جاهوهی اسالمی است .قدهو شاا ،هشادو شاا ،اقدام شماا،حرکت به جا م به موقع شاا مایه م سربلندی نظام جاهوهی اسالمی است( .مراسم دانمش
آموختگی دانشجویان دانشگا علوم انتظامی امقن 26 ،شهریوه .)56
 حضرو آیتاهلل خامنهای ههبر متظم انیالب اسالمی م فرماند کل قوا ،شکل گقری یکحصویر کامال مللوب از نقرمی انتظامی ها ده ذهن مردم ضرمهی میدانند م متتیدند« :بایمد
حصویر یک «یاه مهربان م میتده» از نقرمی انتظامی ،ده ذهن مردم حرسمقم شمود« .اقتمداه م
قاطتقت بدمن بی هحای»« ،سالمت دهمنی»« ،حضوه بهنگام م سریع»« ،علوفمت م کامک
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بهاردم» ،م «قانون گرایی» عواملی هستند که موجب اهائه حصویری مثبت از نقرمی انتظامی
از دیدگا میام متظم ههبری خواهد شد» (خامنه ای)9359/12/95 ،
 ههبر متظم انیالب به عنوان دید ای حقزبقن م مشرف بر هاه ابتاد جامته ،حوقتاو ممردماز نقرمی انتظامی ها ده چند میژگی خالصه میکنند م میفرمایند« :مردم میخواهند نقمرمی
انتظامی ،قوی م میتده باشد ،هوشاند م پقچقد باشد ،ساام م امقن باشمد ،سمریع م بهنگمام
باشد  ،مؤدب م اهل بقان م حفاهم با ممردم باشمد .ایمن انتظماهاو ممردم از نقمرمی انتظمامی
ماست» (خامنه ای.)9359/12/95 ،
پلیس هوشمند و مقتدر و امین در نگاه مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی)
 از نگا میام متظم ههبری ،پلقس باید پناهگا مردم باشد .متظمٌ اه فلسفه مجودی پلقسها آسایش مردم ،آهامش مقق زندگی آنها م برقراهی نظم میدانند حا مردم دچاه نماهاحتی
نشوند .ایشان برای پلقس چهر ای دم مجهی قائلاند کمه همم ممیحوانمد مظهمر علوفمت م
مقبت نظام م هم مظهر حدبقر ،مدیریت م کاهدانی آن باشد.از دیدگا ههبری یکایمک افمراد
نقرمی انتظامی باید مجاهدو کنند حا این نقرم ها به سلح پلقس اسالمی کاممل کمه ممأمن م
امقن مردم است ،برسانند .میبواقت مردمی از جاله عوامل اعتااد ساز برای پلقس است.
 میام متظم ههبری ایامان ،صمداقت ،شمجاعت ،خوشمفکری ،بمی غرضمی ،بمی طاتمی،پاکدستی م پاکدامنی ها از جاله عوامل حفظ صندمقچه یا گنجقنه پمر اهزش اعتاماد ممردم
نسبت به پلقس بر میشااهند .به هاقن داقل ایشان احترام به حساسقتهای مردم نسبت بمه
شتائر اسالمی حوس پلقس ها به جراحی چشم حشبقه میکنند که بسقاه ظریف است م یک
اشتبا  ،فاجته به باه میآمهد؛ خصوصا آنکه مأموهان ناجا ده هاه جا با مردم سرمکاه داهند.
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 حضرو آیتاهلل خامنهای ههبر متظم انیالب اسالمی م فرماند کل قوا ،شکل گقری یکحصویر کامال مللوب از نقرمی انتظامی ها ده ذهن مردم ضرمهی میدانند م متتیدند« :بایمد
حصویر یک «یاه مهربان م میتده» از نقرمی انتظامی ،ده ذهن مردم حرسمقم شمود« .اقتمداه م
قاطتقت بدمن بی هحای»« ،سالمت دهمنی»« ،حضوه بهنگام م سریع»« ،علوفمت م کامک
به مردم» ،م «قانون گرایی» عواملی هستند که موجب اهائه حصویری مثبت از نقرمی انتظامی
از دیدگا میام متظم ههبری خواهد شد»( .خامنهای)95/12/9359 ،
 ههبر متظم انیالب به عنوان دید ای حقزبقن م مشرف بر هاه ابتاد جامته ،حوقتاو مردماز نقرمی انتظامی ها ده چند میژگی خالصه میکنند م میفرمایند« :مردم میخواهند نقمرمی
انتظامی ،قوی م میتده باشد ،هوشاند م پقچقد باشد ،ساام م امقن باشمد ،سمریع م بهنگمام
باشد ،مؤدب م اهل بقان م حفاهم با ممردم باشمد .ایمن انتظماهاو ممردم از نقمرمی انتظمامی
ماست«( .خامنه ای)95/12/9359 ،
نتیجه گیری
ده میااه پقش هم که حالش برای نشان دادن نیش ناجا ده آهامش م امنقت جامتمه اسمالمی
است نویسند کوشقد است با ملااتهء میاالو متتدد م آیاو قرآن ایمن موضموع ها مموهد
برهسی قراه دهد .به هاقن منظوه بقاناو میام متظم ههبری ده زمقنه امنقت م اقتداه جامتمه
جایگا میژ ای داهدکه مبنای حوجه به امنقت ده جامته اسالمی قراه گرفتمه اسمت م پلمقس
کشوه اسالمی از آن جایی که با پشتوانهء حاهیخی ،همایی ،اعتیمادی م اخالقمی عظقامی ده
جهت نقل به امنقت برخوهداه است ،قلتا با اندکی بازنگری م بازبقنی گذشته خود میحواند
به اهداف خود نقز ده نقل به جامته آهمانی دست یابد.
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اگرچه ابتدا به ذهن میآید که برخوهد پلقس نوعا با مجرمقن م متخلفقن ده جامته میباشد
م بقشترین حالش آنان برای میابله با ناهنجاهیهای موجود ده جامته که از افمراد نامتتمادل
سر میزند ،میباشد ،اما این بدان متنا نقست که صرفا مظقفمه پلمقس میابلمه بما ناهنجماهی
هاست .ده اعتیاد م آموز ای دینی ما پقشگقری از ناهنجاهیها مهممحمر از میابلمه بما آنهما
میباشد ،زیرا برخوهدهای ساام بسترسماز گمرایش افمراد جامتمه بمه خوبیهما م هنجاههما
میباشد م ابزاه میابله با افراد مختلف م مجرم نقز ظواب م قوانقن خاص خمود ها داهاسمت
م امل باید به صوهو عاوم برخوهد شود م سپس با مجرمقن م متخلفقن به صوهو قانونی
کامل میابله گردد ،اذا یکی از شاخصهایی که پلقس اسمالمی میحوانمد جامتمه اسمالمی ها
حفظ م ده آن موثر ماقع شود ،برخوهداه بودن از هفق م مداها است .مداها م هفمق مهزی م
آسان گقری م بردباهی برخاسته از هحات م بصقرو نوهانی است م انسان از سمر حیقیمت
این گونه نایشود ،مگر آن که با انواه حوحقد م متاهف ااهی حایقد شد باشد.
بر اساس فرمایشاو میام متظم ههبری (مدظلهااتاای) که ده شرفقابی فرماندهان م کاهکانان
ناجا 6 ،اهدیبهشت  9354بقان داشتند« :نقرمی انتظامی مظهر حاکاقمت م امنقمت جاهموهی
اسالمی است بنابراین باید اقتداه داشته باشد اما این اقتداه به متنای ظلمم کمردن م حرکمت
بیمهاه نقست ،الزمه برقراهی امنقت ،اقتداه پلقس است اما این اقتداه باید هارا با عمداات
م مرمو م حرحم باشد.
امنقت داخلی یکی از مهمحرین موافههای حوسته است م برای اینکه بتوانقم به حوسته پایداه
م پقشرفتهای همز افزمن دست یابقم باید شاخصهای امنقتی ها افزایش دهمقم .مسملاا ده
این هاستا جایگا م نیش نقرمى انتظامى ده پاسداهى از دستامهدهاى انیالب ،ده کناه دیگر
نقرمهاى مسلح کشوه بر کسى پوشقد نقست .نقرمی انتظامی به ممدد حبتقمت از منویماو م
ههناودهای حکقاانه میام متظم ههبری م فرماندهی کل قوا امامخامنهای (مدظلمهااتاای) م
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حاایت م هاکاهی آحاد مردم امرمز جایگا مستقکم م حأثقرگذاه خمود ده عرصمه امنقمت
عاومی کشوه ها ده حتامل ،هااهنگی م همم هاسمتایی بما سمایر نقرمهمای مسملح م ممدافع
انیالب م نظام اسالمی حثبقت م هوشاندی ،آمادگی م اقتداه خدشه ناپمذیر خمود ها عماملی
بازداهند م موجب هراس م محشت هنجاهشکنان م بدخواهان امنقت م آهامش ملت هشقد
ایران قراه داد است .م ملابق فرمایشاو میام متظم ههبری به جمراو میحموان گفمت کمه
نقرمی انتظامی با عالکرد شایسته که ده کاهنامه خود به ثبت هساند میحوانمد ده مجاوعمه
نقرمهای مسلح م نظام اسالمی حتاقم یابد.
ده مجاوع ،با نگاهی به عالکرد نقرمی انتظامی ده چنمد سمال گذشمته کمه از حشمکقل آن
میگذهد ،میحوان به جراو گفت که این نقرم به عنوان بخشی از حاکاقت که مسئول حفظ
امنقت ،آسایش م آهامش عاومی است ،با شجاعتی مثالزدنی حوانسته ده میابله با حهدیمداو
مرزی ناشی از سناهیوهای ضمدامنقتی گرمهکهمای حرمهیسمتی مابسمته بمه سمرمیسهای
جاسوسی دشانان بایستد م با اشمراه ،مفسمدان ،قمانونگریمزان ،آشموبطلبان ،حهدیمدگران
سالمت اخالقی جامته م برهمزنندگان نظم م امنقت عاومی میتدهانه برخوهد کند.
امرمز ناجا حوانسته است با ده پقش گرفتن شتاه «پلقس هوشماند م میتمده ،اممقن ممردم»
خود ها به عنوان یکی از مظاهر برجسته اقتداه ملی م سپر پوالدین امنقتی ایمران بمه جامتمه
مترفی کند م با حکقه بمر همحقمه خودبمامهی ،اعتاماد بمه نفمس م آمادگیهمای هاهجانبمه
سازمانی م عالقاحی ،نیشهها م فتنههای طراحی شد حوس احاقهای فکر دشان برای برهم
زدن امنقت م آهامش کشوه ها ده چهل سااگی انیالب اسالمی ابتر سازد .به امقمد موفیقمت
هرچه بقشتر این نقرم ده انجام مأموهیتهای مقواه ده سایه حتاممل م همافزایمی بما دیگمر
نقرمهممای حممافظ امنقممت ایممران اسممالمی م ده پرحممو اندیشممهها م هممدایتهای امممام هاحممل
عظقمااشان م میام عظاای مالیت.
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