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تاریخ پذیرش1121/01/11 :

چکیده
امنقت از بسقاهی از جنبهها موهد حوجه حتااقم اسالمی است؛ اذا شهر اسالمی حجلمی حمأمقن
انواع امنقت م ایانی برای شهرمندان است .امنقت م به خصوص بتمد اجتاماعی آن اهحبماط
مستیقای با فضا م ساخت م ساز شهری داهد .میااه حاضمر بما همش حوصمقفی حقلقلمی بما
همیکرد استدالای به برهسی موضوع موهد نظر پرداخته است م نتایج برهسمیهای صموهو
گرفته بر آن است حا متااهی م شهرسازی اسالمی م بمه دنبمال آن شمهر اصمقل اسمالمی ها
ضامن مجود امنقت م آهامش اجتااعی ناشی از آن بداند .ده این مقمان بما حقلقمل ده نظمام
فکری میام متظم ههبری ده اهحباط با نیش نقرمی انتظمامی ده حوسمته شمهری اسمالمی –
ایرانی به این نکته پی برد میشود که امنقت زیربنا م یکی از شاخصهای اصلی ده حوسته
شهرهای اسالمی میباشد  .بنابراین چنان که گزید بقاناو میام متظم ههبری نشان می دهد
از دیدگا ایشان امنقت از مهمحرین م اساسیحرین نقازهای مردم م جامته شهری میباشمد م
ده این مقان نیش نقرمی انتظامی ده ایجاد این امنقت بسقاه موهد حأکقد م حسماس میباشمد
م به هاقن داقل ده اکثر بقاناو ،ایشان نقرمی انتظمامی ها بمه دقمت م هوشمقاهی ده ایجماد
امنقت ده مقق زندگی مردم فمرا ممیخوانمد م بمر ضمرمهو مجمود امنقمت بمرای حمدامم
فتااقتهای اقتصادی م اجتااعی ،علای م فرهنگی ده جهت حوسمته شمهر اسمالمی حأکقمد
اساسی داهند.
کلید واژگان :نیروی انتظامی ،شهر اسالمی -ایرانی ،مقام معظم رهبری ،امنیت و توسعه.
 -1استادیار گروه جغرافیا و برنامهریزی شهری دانشگاه شهید باهنر کرمانmrahimi@uk.ac.ir -210-10111121 ،

 /68فصلنامه علمی تخصصی دانش انتظامی کرمان ،سال  /61شماره  72بهار 6318

مقدمه
شهر اسالمی شهر پاکی است که هاچون آب که هحات ااهی است م آنگونه که قران کریم
میفرماید« :مینزل من ااسااء ماء فققی به اال هض بتد موحها( »...م از آساان باهان
میفرستد حا زمقن مرد ها زند کند)( .همم ،آیه  )42موجب سقالن همح م شفافی م پاکی
انسان میگردد م ده عقن حال شهر ناودی از بهشت است که «جناو حجری من حقتها اال
نهاه( »...ده زیر دهختان آن نهرهای آب همان است)( .صف ،ایه  )92بدین سان شهر
اسالمی مبتنی بر حصویری همحانی است که هدف آن حزکقه انسان م نزدیکحر کردن
ساکنان آن به خداست م با فضا ،کاابد ،بافت ،اشکال ،نیوش ،م هنگ خود پقوندی
ناگسستنی با امر قدسی داهد ،ان گونه که قران کریم میفرماید« :ال یساتون فقها اغوا م ال
حاثقاا اال قلقال سلاا سلاا »...ده آن جا هقچ حرفی اغو م بقهود شنقد نایشود م به
یکدیگر گناهی نایبندند م جز ساام م حهقت م سپاس به هم نایگویند (ماقته ،آیه ،29
 .)26شهر اسالمی شهری است که ده آن مظاهر حادن اسالمی ناود داهد م داهای هویت
خاص فضایی ،فرهنگی م حاهیخی است که میژگی آن ده اهحباط با دین اساام م از قران م
سنت نشاو گرفته است .منظوه از شهر اسالمی پقوند یک حادن ،یتنی اساام به شهر است
م این نتاتی است که ما ها به خاستگا یک حادن م حوز فرهنگی هدایت میکند
(ایسکانقوز .)9389/91/26 ،شهر اسالمی ،قبل از هر چقز یک قلته ایاان است م از نظر
سقاسی م قانون ،حابع میرهاحی است که ناشی از شریتت هستند ماز این هم نیش مذهبی
شهر بر اهداف نظامی – اقتصادی حکومتهای مستیر ده آن شهر اماویت داهد (حبقبی،
 .)41 :9382شهر اسالمی عباهو است از ناایش فضایی شکل م ساختاان اجتااعی که بر
اساس اید آلهای اسالمی ،فرمهای اهحباطی م عناصر حزئقنی خود ها نقز ده آن ماهد کرد
است (بااو )29 :9359 ،شهر اسالمی شهری است که از هویت مستیل عاهی م فاقد
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نهادهای مدنی ،میرهاو حوسته یافتهی زندگی شهری ،اندیشهی شهرمندی م سایر
شاخصهای مشابه بود است (کتاب ما  ،ش.)42گذشته از حاام گوناگونیهای مکان م
اقلقم م آب م هوا ،شهر ده اساام غرق ده ایاانی ماحد است م ده حاای که متقاهها م
قوانقن زندگی بر آن حاکم اند ،شکل مشخصی از متااهی ها اهائه میشود (بااو:9365 ،
 )91حوسته فرایندی است که شرای

زندگی نامللوب ها به مللوب حبدیل میکند.م

حتریفی که بانک جهانی ده سال  9555از حوسته اهائه داد است به این صوهو است که
حوسته بس

طقف امکاناو انسان هاست که شامل دسترسی به حق اشتغال ،دهآمد،

حقصقل ،بهداشت م مقق زیست است (سازمان بهداشت جهانی.)2119 ،
شرق شناسان متتیدند که اسالم یک مذهب شهری است م شهر ده دنقای اسالمی ده ماقع
سکونت گاهی بود است که ده آن آهمانهای اسالمی حتیقب شد م حکااقف اسالمی به
دهستی انجام میشد است .اینان هم چنقن بر این نکته حاکقد داشتهاند که اسالم به
گسترش شهر گری پرداخته م زندگی بدمی ها حضتقف کرد م هم به نابودی برد است
(بوناین .)9389 ،شهر اسالمی با حوجه به ساختاه کاابدی آن داهای یک نوع هااهنگی ده
مقق کاابدی با اقلقم م مقق طبقتی ،ده عالکردهای مجامه مقق  ،با نقازهای انسان م
مقق  ،با میژگیهای همحی م فقزیواوژیکی انسان مجود داهد .ده شهر اسالمی ،فضا با پقچ
م خمهای مقافظ شهر به شکل فرمهای مدمه حلزمنی است که با نیشهی گسترد ی شهر
اهمپایی ده حضاد است .حصویری که ده اینجا به ذهن میهسد حصویر حلزمنی است که با
سلح خاهجی خود مقافظت میشود؛ سلح صاف م مقکم که موجود زند ها ده پنا
میگقرد ،...ها های اهحباطی که گاهی مخفی هستند م ده همی زمقن یا ده همی پشت بامها
قراه داهند ،از حاام شهر ،خانهی ماحدی میسازند (بااو .)88 :9365 ،بنابراین حوسته
شهری به عنوان یک مفهوم فضایی ها میحوان به متنی حغققر ده کاهبری زمقن م سلوح

 /71فصلنامه علمی تخصصی دانش انتظامی کرمان ،سال  /61شماره  72بهار 6318

حراکم ،جهت هفع نقازهای ساکنان شهر ده زمقنه مسکن ،حال م نیل ،امقاو فراغت م غذا
م غقر حتریف کرد م حوسته پایداه شهری ،به حغققراو شهری م کاابد شهر نقز حوجه داهد
م نکاحی مانند برنامههیزی آموزشی ،بهداشتی م هفا اجتااعی ها نقز دهبرمی گقرد .سقاست
گذاهی ده سلح شهر م منلیه ده زمقنه حوسته پایداهی شهری م منلیهای متارکز شد
است .حوسته مکانهای زندگی انسانی به داقل افزایش جاتقت ،اهحیای امکاناو بهداشتی،
باال هفتن سلح دهآمد م فنامهی م حأثقراو ناشی از آن ده حوسته شهری امری ضرمهی
است (مجتهدزاد .)4 -43 :9375 ،
امنقت م آهامش آحاد جامته از حیوق اماقه م ضرمهی مردم است .اگر امنقت ده ابتاد
عقنی م ذهنی مجود نداشته باشد ،نه حنها زندگی عادی مردم دچاه اختالل شد م مشکاات
عدیدهای برای آنان ایجاد میشود ،بلکه مسؤماقن م کاهگزاهان جامته هم نایحوانند همی
مشاهکت م هاراهی مردم ده اداه اموه جامته م دفاع از حقثقت م حاامقت اهضی جامته ها
حساب کنند؛ اذا حکومتها موظف به حأمقن امنقت شهرمندان بود م برای آن سازمانها م
نهادهای مختلفی ایجاد میکنند .آهامش مفهومی است که از پقامدهای امنقت مقسوب
میشود م میحوان گفت یکی از مجو ذهنی امنقت است .ده این حقیقق نقز آهامش م
امنقت ده کناه یکدیگر م مابسته به هم ده نظر گرفته شدهاند .با این حوصقف که بامجود
امنقت ده جامته احساس آهامش ایجاد خواهد شد م گفتگو ده موهد آن قابل حبققن است.
نظام سقاسی یکی از چهاه نظام اساسی جامته م خرد هسقستم سقاسی ده هاستای این نظام
نیش مهای ده حأمقن امنقت ده ابتاد ملی ،داخلی ،عاومی ،اجتااعی م ...ایفا میکند .ده
جامته ایران بر مبنای حیسقم کاه اجتااعی ،این مظقفه به عهد نقرمهای مسلح (اهحش ،سپا
پاسداهان انیااب اسااای م نقرمی انتظامی) ماگذاه شد است .نقرمی انتظامی بهعنوان یکی
از نقرمهای حأمقن کنند ده امنقت م آهامش بویژ شهرمندان نیش مهم م جدی ها به عهد
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داهد .ده انجام صققح این مسئواقت خلقر میبایست هاهبرد حأمقن آهامش م امنقت
شهرمندان ها حدمین نااید حا بتواند بر اساس برنامه مشخص اقدام کند .حقلقل هاهبردی که
مقوه اصلی پقشرفت م حغققراو بنقادین جامته به شااه میهمد ،بواسله چهاهچوب م
قاعد فکری مختص خود شقو مناسبی است که چگونگی هسقدن به اهداف هاهبردی ها
مهقا مقسازد .یکی از منابع موهد استناد برای حدمین هاهبردها اسناد باالدستی ازجاله نظراو
م فرمانها فرماند متظم کل قوا است؛ بنابراین میحوان دستوهاو ،فرمانها ،حدابقر،
ههناودها م فرمایشاو ایشان ها ده حوز مأموهیت م مظایف ناجا حنظقم م سازماندهی
ناود م بتنوان مهمحرین منبع فراهمی سازمان ده حصاقمگقریها م اجرای برنامهها ده
برقراهی نظم م حأمقن امنقت مدنظر قراه داد؛ بنابراین ده حدمین چنقن سندی اازام است که
بقاناو متظماه موهد ماکامی بقشتر قراه گرفته م حاامی حدابقر م ههناودهایی که میحواند
جنبه هاهبردی داشته باشد ،استخراج م ده چاهچوب سقاستها م خ مشیها حنظقم گردد
حا بتوان بهعنوان اصول کلی م اساسی ده ابتاد هاهبردی از آن بهر جست.

مبانی نظری
شهر اسالمی :هماج عنوان «شهر اسالمی» م اطالق آن به شهرهای مسلاانان به میژ «شهر
اسالمی» (شهرهای حاهیخی ماااک اسالمی یا شهرهای مسلاان نشقن) ،نامقد شدن از قرن
نوزدهم مقالدی م حوس
شهرهای ساختهشد حوس

مستشرقان آغاز شد .از آن دمهان به بتد «شهر اسالمی» که به
مسلاانان م مقل زندگی آنان اطالق میشد ،به مرمه ده

نوشتهها م آثاه مربوط به حتبتاو شهری سکونتگا های مسلاانان ،بر این اساس که با حریم
فقزیکی م یا ذهنی خاص خود حجلی جامته فرهنگی متاایز از سایر حادنها هستند ،ده
ادبقاو غرب حثبقت شد (نییزاد ؛ .)9351
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انسان براساس جهانبقنی خود هاواه با مقق ده همکنشی بود م حأثّر این دم «بر» م «از»
یکدیگر اساس بسقاهی از ملااتاو ها شکل داد است .حأثقر انسان بر مقق

بر پایۀ

جهانبقنی یا فلسفه زندگی شکل میگقرد؛ این حأثقر به گونهای پابرجاست که عدهای
متتیدند برای ناونه شهر اسالمی حاصل اعتیاداو اسالمی است م حنها با دهك اصول م
قوانقن آن میحوان با اکواوژی شهرهای اسالمی آشنا شد .ازاینرم احداث م شکلگقری شهر
ده حادن انسانی هاواه بقان کنند ایدئواوژی م جهانبقنی حاکم بر آن جوامع بود است؛
به هاقن جهت ده مقق های جغرافقایی متباین ،شهرها ها با نیش م اهاقت متفامو م با
هشد ناهااهنگ م ناهاسان میبقنقم (فرید.)932 :9379 .
ویژگیهای مطلوب شهر اسالمی
عوامل شکل دهند «شهر اسالمی» ده سه گرم اصلی قابل طبیه بندی هستند
اماقن عامل «ایاان شهر» یا اصول ایاانی آنهاست که اه آن به فضای فکری (حفکر م جهان
بقنی حوحقدی) حتبقر میشود
عامل دمم «اصول عالی» اسالم است که از آن به فضای هفتاهی حتبقر میشود .میرهاو م
قوانقن م اصول اخاایی ،جزئقاو این اصول هستند که هماب مدیر شهر( ،فضای عال م
هفتاه) می نامند.
عامل سوم کاابد شهر است که از آن به «فضای عقنی» حتبقر میشود .این کاابد حوس انسان
(فضای فکری) م با هفتاه اسالمی (عال م اخااق اسالمی) ،که حبققن کنند اهحباط با جهان
خاهج (اعم از جامته م مقق

مصنوع م طبقتت) است ،منجر به ایجاد فضا م مققلی

میشود که ده عقن حاای که از اصول اسالمی نشاو گرفته اند ،به این اصول اشاه داهند م
انسان ها ده مسلاان زیستن کاک میکنند (نیی زاد )9387 ،
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صفات شهر اسالمی
با حوجه به حفاسقر متفامحی که ده موهد «شهر م شهرسازی اسالمی» اهائه میشود ،شناسایی
میژگیها م صفاو «شهر اسالمی» یکی از ضرمهیاو اماقه است .ده این هاستا شناخت
مبانی م اصوای که منشاء این میژگیها م صفاو هستند با اهاقت خاص خویش گام امل
ده این پژمهش میباشند .زیرا این مبانی م اصول هستند که بایستی بر هر آنچه که به
صفت «اسالمی» متصف است حأثقر گذاشته م میژگیهای آنرا مشخص کنند .م میااه حاضر
ستی ده مترفی برخی صفاو شهر اسالمی داهد که اهم عنامین آن عباهحند از:
شهر اسالمی ،شهر حجلی حوحقد :اصل حوحقد به عنوان صفت ماقز اسالم با سایر مکاحب
م ادیان حأثقری بنقادین بر شهر اسالمی داهد که این حأثقر ها ده زمقنههای متفامو میحوان
مشاهد کرد.
شهر اسالمی ،شهر عبودیت م عبادو :عبودیت حضرو حق سبقانه م حتاای ،بتنوان هدف
اصلی خلیت ،بایستی حأثقر مستیقای بر شکل م سقاای شهر اسالمی داشته باشد .ده این
هاستا ،فضاها م عناصر عبادی م همحانی ممتنوی نه حنها بر کاابد م سقاای شهر حسل
فقزیکی م همانی داهند بلکه عامل هویت شهر نقز هستند.
شهر اسالمی ،شهر حیوی :مهمحرین میژگی حیوی ده هابله با شهر اسالمی عباهو از بقن
بردن م یا عدم ایجاد زمقنه برمز گنا میباشد.
شهر اسالمی ،شهر هدایت :شهر اسالمی بایستی به انقاء مختلف ساکنقنش ها به سات
اهزشهای اسالمی م هدفی که اساس خلیت انسان برآن استواه است هدایت نااید.
شهر اسالمی :شهر ذکر م حفکر :انسان فلرحا به بسقاهی از اصول م اهزشها آگا است که
ده همز ااست پقاان به هعایت آنها بسته است .این اصول م اهزشها نقازمند یادآمهی م
حذکر هستند ،م شهر اسالمی به طرق گوناگون میحواند این حذکر دهی ها انجام دهد .ده
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جهت حکاقل نیش حذکردهی نقازمند ایجاد زمقنه حفکر ،بتنوان یکی دیگر از اهزشهای
اسالمی هستقم که شهر اسالمی باید زمقنه ساز آن باشد.
شهر اسالمی ،شهر عداات :عدل بتنوان باهزحرین صفت فتل ااهی ،از میژگیهایی است که
بایستی فتل انسان (خلقفۀ اهلل) نقز به آن متصف باشد .با عنایت به حأکقد حتااقم اسالمی ده
موهد هعایت عدل م اازام حوجه به آن ده هاه ابتاد زندگی ،میحوان حجلی آنرا ده شهر
اسالمی بتنوان یکی از مناسبحرین م بهترین جاها دانست.
شهر اسالمی ،شهر اصالح :یکی از اساسیحرین مظایف انسان ده زمقن از اصالح ده زمقن
م اجتناب از فساد ده آن میباشد ،م شهر یکی از بهترین زمقنههای هعایت این اصل م
مظقفه انسانی است.
شهر اسالمی ،شهر شکر :با حوجه به متنای شکر ،شهر اسالمی با بکاه بردن نتااو ااهی ده
مکان مانسب خود ،نوعی خاص از حجلی شکر عالی ها به ناایش میگذاهد.
شهر اسالمی ،شهر عبرو :حتااقم اسالمی انسان ها به عبرو گقری از گذشته فراخواند
است؛ اذاست که شهر اسالمی آیقنه عبرو اعاال گذشتگان میباشد حا اهل خویش ها به
حکراه حسناو م اجتناب از سقئاو حرغقب نااید.
شهر اسالمی ،شهر امنقت :امنقت ،از بسقاهی جنبهها موهد حوجه حتااقم اسالمی است؛ اذا
شهر اسالمی حجلی حأمقن هاه انواع امنقت م ایانی برای شهرمندان است.
شهر اسالمی ،شهر احسان :احسان انسان نسبت به هانوع آن حتااقم اسالمی نشأو میگقرد
م ملقوظ داشتن آن بر سقاا م کاابد شهر اثر گذاشته م شهر اسالمی ها از شهرهای دیگران
متاایز مینااید.
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شهر اسالمی ،شهر مقانه :مقانه همی بتنوان حجلی عقنی حتادل ده هاه زمقنههای متنوی م
مادی حقاو ،صفتی است که ده صوهو هعایت ،میحواند ده احصاف شهری به صفت
اسالمی نیشی اهزند ایفا نااید.
توسعه شهری اسالمی  -ایرانی
امرمز گسترش بقناااللی هنجاههایی چون دموکراسی ،آزادی م حیوق بشر ده عرصههای
اجتااعی م اقتصادی به هاسانسازی اهزشهای سقاسی کاک کرد است .بسقاهی از
حکومتها قاده به برآمهدن انتظاهاو جدید نقستند م فرهنگها نقز فاقد قدهو انلباق
سریع میباشند .با حوجه به هقجاناو هیشهداهی که متاوال با این ناآهامیها م برخوهدها
هارا است ،ابهام قابل مالحظهای دهباه ی بهترین هاهبردهای مدیریت م میابله با آنها
مجود داهد (بریچر .)61 :9382 ،بهعباهو دیگر ،هاانگونه که خصقصهی فرازمانی م
فرامکانی نظریههای حوستهی خلی نفی میگردد ،برجستهسازی برخی مجو حوسته به
بهای مجه یا مجو دیگر نقز غقرعالی میباشد.
حوسته فراگردیست که بر ازدیاد کای ثرمو م حغققر کقفی نظام اجتااعی ،اقتصادی م
فرهنگی دالات داهد (ازکقا .)9 -91 :9389 ،بر اساس این حتریف ،حوسته متفامو از مفهوم
هشد بود  ،پدید ای صرفا اقتصادی به شااه نایآید ،چراکه بسقاهی از عوامل غقراقتصادی
ده آن دخاات داشته م دهنتقجه ،بر مبنای متقاههای اقتصادی م غقراقتصادی سنجش
میشود .بهعباهو دیگر ،حوسته عالم بر بهبود سلح مادی زندگی ،عداات اجتااعی،
آزادیهای سقاسی م بزهگداشت اهزشها م سنتهای بومی ها نقز ده میگقرد (اخترشهر،
.)937 :9386
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بدینسان ،حقیق حوسته ده ایران مستلزم احخاذ یک پاهادایم حوستهی متناسب با شرای
کشوه م عزم م اهاد ملی جهت اجرای آن است .ااگوی حوستهای کاهبردی است که
مؤافههای بومی ،جغرافقایی م پتانسقلهای موجود ده آن کشوه ها مدنظر داشته باشد م
دهماقع ،همح حاکم بر آن ااگو ،ااهامگرفته از شرای

خاص کشوه هدف باشد .بنابراین

ااگوی بهقنهی حوسته باید بتواند بامههای فرهنگی ،نهادهای اجتااعی ،اقتصادی م سقاسی
ها به صوهو بنقادین چنان متقول سازد حا با ظرفقتهای شناخته شد ی جدید متناسب
شوند .بر این اساس ،اصلیحرین میژگی ااگوی حوستهی شهری اسالمی -ایرانی ها میحوان
ده هاستای «ااگوسازی نظریهی سقاسی اسالم» (حاز پوه )957 :9378 ،حبققن ناود.
مهمحرین خاصههای این ااگوسازی ها میحوان بهشرح ذیل طبیهبندی کرد:
ااف :احکا برمبانی اعتیادی ،اصول م اهزشها م استنباط بههنگام از آنها .به این متنا که
ااگوی حوستهی اسالمی -ایرانی ضان حیقد به آموز ها م مضامقن اسالمی« ،مبقن نقازهای
کنونی م آیند ی کشوه م ده برگقرند ی حفظ م افزایش منابع ملی م قدهو ملی بود م
عالم بر جامتقت ،حوازن م پایداهی متناسب با شرای

زمانی م مکانی حغققر مییابد.

بنابراین ،هاانگونه که گفته شد ،ده ااگوی حوستهی اسالمی -ایرانی متغقر زمان م مکان
نیش کلقدی ایفا میکند .این موضوع بهمتنای آن نقست که جامته ده گذه زمان هویت
فرهنگی  -حاهیخی خود ها از دست میشود ،بلکه ناشی از حغققراو زمانی م ماهقت متقول
م سقال نظام بقنااالل متناسب با استراحژی حفظ م افزایش منافع ملی م قدهو ملی است»
(حجازی .)261 :9378 ،این حقوالو بقش از هر حوز ده حوز ی سقاسی انتکاس یافته
که بقانگر حغققر نوع نگرشی م ملااباو سقاسی ،اجتااعی جامته ده ققاس با گذشته است
که حجلقاو آن نقز متنامب میباشد .این شرای
حفظ امنقت سقاسی میباشد.

نوظهوه نقازمند هاهبرد متناسب بهمنظوه
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ب :دهك همشن از جهان ده عرصههای مختلف م اهزیابی ماقع بقنانه از امکاناو م
قابلقتهای سرزمقن م هاچنقن مقدمدیتها م حنگناهای حوسته کشوه (حاز پوه.)959 ،
طرح ااگوی حوسته بدمن حوجه به اازاماو ،میتضقاو م مقذمهاو مققلی اعم از داخلی م
بقناااللی عبث بود  ،نافرجام خواهد ماند .بنابراین ،حنظقم ااگوی بومی حوسته که حلفقیی
از خصایل اسالمی م ملی ایران باشد ،ضان اینکه مستلزم حوجه به استلزاماو حاکم بر این
خصایل است ،نقازمند اهتاام به شرای

م فضای حاکم بر گرایشها م پویشهای جهانی

نقز میباشد.
ج :آگاهی از میقاس جاتقت ده افق موهد نظر م برآمهد حجم حیاضاهای جاتقت
(حجازی .)261 :9378 ،انتظاهاو م مکاحباو جامته ده سلوح گوناگون طبیهبندی میشود
که ملقوظ داشتن آنها ده ااگوی حوسته بومی امری ضرمهی م بنقادین حلیی میگردد.
کاهش فاصله مقان حیاضاهای جاتقت م حیاضاهای حکومت از طریق سقاستگذاهی
حسابگرانه ده چاهچوب ااگوی حوستهی بومی شرط اثربخشی م بیا م استاراه آن
میباشد.
رهبری معظم مقام دیدگاه از ایرانی – اسالمی شهر
شوهاهاى شهرى ده فتااقتهاى خود باید به مختصاو «شهر اسالمى» حوجه کرد م
خدماو شهرى ها ده جهت حأمقن این میصود به کاهگقرند م بخصوص به متااهى م
شهرسازى متناسب با حقاو طقبهى اسالمى به طوه کامل حوجه کنند .ده شهر اسالمى،
عداات ده حیسقم خدماو شهرى ،حأمقن آهامش همحى م امنقت متنوى ،ظهوه م اعتالى
مظاهر اسالمى م انیالبى ،عاران م آبادى م زیبایى ،حفظ طبقتت م فضای طبقتی  .هاه با
هم باید موهد حوجه قراه گقرد( .میام متظم ههبری )9378/2/8
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استخراج شده از بیانات رهبر معظم انقالب
 -9عدالت در تقسیم خدمات شهری:
 حسهقل زندگى مردم ده کاههایى که به شهرداهیها مربوط است. برطرف کردن متضالو شهر م همستا. هعایت دققق قوانقن م عدم حخلى از آن با حقلههاى شبه قانونى.-

هعایت میژ ى مقرممان.

-

آاود نشدن به اسراف م هده ندادن بقتاااال با حجاالو زائد م سفرها م مراسم
غقرالزم

-

آسان سازی خدمت هسانی م عداات م فراگقری ده خدماو شهری.

 حوجه به نقازهای جانبازان م مصدممان جسای. نگا عداات گستر به مقلهها م اشخاص مقرمم حوجه میژ به بانوان م نقز به جوانان.-

حأثقرناپذیرى از نفوذ ثرمحاندان م جاذبهى ثرمو

-

اماویت دادن به مناطق مستضتفنقن

-

حأمقن آهامش همحی م امنقت متنویده شهر اسالمی فضاها به گونهای طراحی
میشود که مردم احساس میکنند به متنویاو گرایش پقدا میکنند.

-

ده شهر اسالمی اهل دین م پرهقزگاهی م پاهسایی ده فضاهای شهری احساس
امنقت میکنند.

-

ده شهر اسالمی اهل فساد برای فسادشان احساس ناامنی میکنند مای خودشان
احساس امنقت داهند.

-

حرمیج فرهنگ نظم م قانون.
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 استیراه بخشقدن به جو اسالمى م فرهنگى ساام.-

 ظهوه م اعتالی مظاهر اسالمی م انیالبی :ده شهر اسالمی پدید ها به حرکت مزیست اسالمی کاک میکنند نه بر ضد آن.

-

ده شهر اسالمی مظاهر متنویت ده شهر چشم نواز است..

-

ده شهر اسالمی نشانههای فرهنگ اسالمی ایرانی مقسوس میباشد.

-

حأثقرناپذیرى از نفوذ ثرمحاندان م جاذبهى ثرمو.
 -گسترش ناادهای دین م اخالق.

 -0عمران و آبادی و زیبایی:
-

ده شهر اسالمی ساختاان سازی اسالمی خصوصقاحی داهد؛ متااهیهای مالیم م
چشم نواز م داهای انقناهای طبقتی م داهای مظاهر متااهی اسالمی از جاله
طاقها م گنبدها م ستونها م نیاشیها.

-

حفظ حجاب م عفت از خصوصقاو متااهی اسالمی است.

-

مقق خانه از اقاظ زندگی اسالمی ،باید مقق امن م امانی است

-

ده شهر اسالمی فرهنگ ایرانی م بنا م متااهی ایرانی ده آن متجلی است.

-

ده شهر اسالمی فرهنگ اسالمی ایرانی هارا با زیباسازی هعایت میشود.

-

حفظ اصاات اسالمى م ملى ده ساخت م سازها.

-

حفظ هویت م اصاات شهرها م همستاها.

 پایبندی به متااهی اسالمی م ایرانی.-

هعایت زیبایی م استقکام بناها.

 -1حفظ طبیعت و صفای معنوی:
 -ساامسازى مقق زیست.
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 حوسته فضای سبز م اهتاام به سالمت مقق زیست.توسعه اسالمی -ایرانی و جمهوری اسالمی
امرمز نظام جاهوهی اسالمی ده ایران با بقش از سی سال پشتوانهی عاقق از حجربقاو
فکری م عالی ده ابتاد گوناگون داخلی م خاهجی م نقز با مجود سند هاهبردی چشمانداز
بقست سااهی کشوه که ده آن بر حوستهی جامع م پایداه دانش ،اقتصاد م فنآمهی بهعنوان
گزینههای استراحژیک برای حوستهی پایداه کشوه حأکقد شد است ،نه حنها حقکقم م حثبقت
خود ها بهعنوان یک مدل م ااگوی حاکاقتی موفق برای کشوه ایران به اثباو هساند م از
مرحله حالش برای بیاء عبوه کرد است ،بلکه برای حضوه هاهجانبه ده عرصههای متتدد
بقناااللی اعم از منلیهای م جهانی به شدو مستلزم حوجه م حرجاان عالی نگرشها م
همیکردهای حوستهگرایانه ده اسناد هاهبردی به سقاستها م استراحژیهای متناسب است.
زیرا سقر منلیی حبدیل حجربقاو فکری م عالی به ماقتقاو ملاوس؛ ده برگقرند ی سه
مرحلهی هدف ،سقاست م استراحژی است حا با انجام سقاستگذاهی م طراحی مؤثر امکان
اجرای استراحژیها با ابزاه موجود م ده زمان م مکان میتضی فراهم گردد .بنابراین حقیق
اهداف اساسی اسناد هاهبردی جاهوهی اسالمی ایران م بهمیژ سند چشمانداز بقستسااه
حوستهی پایداه کشوه به عنوان یک مدل حوسته م پقشرفت اسالمی م ایرانی ،نقازمند
طراحی م اجرای سقاستهای متناسب ده هر دم حوز ی اموه داخلی م خاهجی است .اما
از آنجایی که هاواه بهاقاظ اهحباط حنگاحنگی که شرای

خاص موقتقت مکانی کشوه

ایران با همندهای سقاسی نظام بقنااالل م استراحژی جهانی داشته م هشد م حوسته ها ده
آن مستلزم ایجاد فضای باز ژئوپلقتقکی ناود است ،ازیک سو چگونگی هفتاهها م
عالکردها ده حوز ی سقاست خاهجی آن هاقشه از مضتقت حتققنکنند حری ده حأمقن
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سلح هزینهها م منافع ،مقزان م نوع اهحباط این کشوه با عرصههای بقناااللی بهر مند بود
م از اهاقت به مراحب باالحری ده دستقابی به اهداف اساسی م حوستهی پایداه کشوه
برخوهداه است .اهاقت بقشتر این حوز هنگامی آشکاهحر میشود که به اماویت میژ ی
حوستهی برمنگرا م ضرمهوهای حأکقد سند چشمانداز بر گسترش حتامالو با مقق
بقناااللی ،شناخت کافی ایجاد گردد.
از سوی دیگر پایداهی حاکاقت جاهوهی اسالمی م حجربقاو متتدد آن ده عرصههای
گوناگون ،ده شرای

کنونی این کشوه ها ده مسقری قراه داد است که آن ها از اهم

زمقنههای به کاهگقری یک ااگو یا مدای بومی م ملی با حأکقد بر عالیق اهزشی م اعتیادی
برخوهداه ناود است .بر این اساس ده دههی چهاهم انیالب اسالمی که حقت عنوان
دههی پقشرفت م عداات ملرح است ،حقیق اهداف حوستهگرایانهی نظام جاهوهی
اسالمی ،مستلزم طرحهیزی م اجرای اموه جامته ده قااب یک ااگوی اسالمی -ایرانی با
حأکقد بر حفظ مقوهها م مبانی اساسی م اهزشی است .به نقوی که با حاامی دستاایههای
سیسااه اخقر ده اموه داخلی م خاهجی م جاعبندی فرصتها م چااشهای موجود ملی
م بقناااللی ،اقداماو عالی برای ایجاد پقشرفت م عداات صوهو گقرند.
یکی از اازاماو اساسی برای نقل به این مهم ،حضوه عقنی حفکر م نگرش حوستهگرایی با
اماویت حوسته نسبت به بیاء ،ده ساختاه اجرایی م سقاستگذاهیهای ملی م بقناااللی
کشوه ده قااب مدل م ااگوی اجرایی اسالمی م ایرانی است .زیرا یک دمات حوستهگرا،
موضوع اساسی حقیق پقشرفت م عداات ها ده ایجاد هااهنگی کامل مقان حدمین
سقاستها م انجام اقداماو به همپقوستهی داخلی م خاهجی میداند که حواقد این
استراحژی ،حأمقن منافع ملی م حیویت نظام جاهوهی اسالمی ده باالحرین سلح ماکن با
حکقه بر ااگوی حوستهی اسالمی  -ایرانی است .ده این فرآیند جدید م با هدف اعاال
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گفتاان حوستهگرایی بر مقوه مدل اسالمی م ایرانی ده عالکرد دمات جاهوهی اسالمی،
آنچه که مسئواقت م ضرمهو نگرش دقققحر کاهگزاهان اهشد اموه داخلی م خاهجی
کشوهمان ها اازامی ناود است ،ازمم نگرش عالی به ابتاد هاهجانبهی ظرفقتهای اهزشی
م ملی م حأکقد بر حبلوه این حواناندیها ده عرصههای گوناگون بقناااللی است.

توسعه از دیدگاه مقام معظم رهبری
ده نظامهای سرمایهداهی ،اساس ،هشد اقتصادی م شکوفایی اقتصادی م ازدیاد م حواقد
ثرمو است .هرکه بقشتر م بهتر حواقد ثرمو کند ،ام میدّم است .آنجا مسأاه این نقست که
حبتقض یا فاصله پقش آید .فاصله ده دهآمدها م نداشتن هفا جاع کثقری از مردم ،نگرانی
نظام سرمایهداهی نقست .ده نظام سرمایهداهی ،حتی حدابقری که ثرمو ها حیسقم کند ،از
نظر نظام سرمایهداهی ،حدابقر منفی م مردمدی است .نظام سرمایهداهی میگوید« :متنی
نداهد که ما بگویقم ثرمو جاع کنقد حا آن ها از شاا بگقریم حیسقم کنقم! این متنی نداهد.
اینکه شکوفایی نخواهد شد!» نظام اسالمی اینگونه نقست .نظام اسالمی متتید به یک
جامتهی ثرمحاند است ،نه یک جامتهی فیقر م عیبماند  .متتید به هشد اقتصادی است؛
مای هشد اقتصادی برای عداات اجتااعی م برای هفا عاومی ،مسأاهی امّل نقست .آنچه
ده دهجهی امّل است ،این است که فیقر ده جامته نباشد؛ مقرمم نباشد؛ حبتقض ده استفاد
از امکاناو عاومی نباشد .هرکس برای خودش امکاناحی فراهم کرد ،متتلّق به خود امست.
اما آنچه که عاومی است مثل فرصتها م امکاناو متتلّق به هاهی کشوه است م باید ده
اینها حبتقضی مجود نداشته باشد .متنی نداهد که یک نفر پای خود ها بگذاهد همی دمش
مأموهین دماتی م با حرفند م خدای ناکرد با اعاال همشهای غل  ،امتقاز بگقرد ،هشدی
افسانهای بکند م بتد بگوید« :آقا ،من ثرمو ها خودم به دست آمهد ام» .ده نظام اسالمی،
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چنقن چقزی ها نداهیم .ثرمحی که بر پایهی صقققی نقست ،از اصل نامشرمع است (بقاناو
ده مراسم حنفقذ حکم هیاست جاهوهی حجتاالسالم م اااسلاقن هاشای هفسنجانی
 )9372/9/92آنچه که ده این بقن بایستی با مسواس م دقّت دنبااش باشقد ،مسأاهی
«عداات اجتااعی» است که با هشد م حوسته هم سازگاه است .بتضی اینطوه حصوّه
میکردند  -شاید حاال هم حصوّه کنند  -که ما بایستی دمه ای ها صرف هشد م حوسته
کنقم م مقتی که به آن نیلهی مللوب هسقدیم ،به حأمقن عداات اجتااعی میپردازیم .این
فکر اسالمی نقست« .عداات» هدف است م هشد م حوسته میدمهی عداات است .آن
همزی که ده کشوه عداات اجتااعی نباشد ،اگر بتوانقم باید آن همز ها حقاّل نکنقم .اگر
میبقنقد که ده کشوه هنوز حفامو م فاصلهی طبیاحی مجود داهد م هنوز کسانی ده فیر م
مقرممقت هستند ،بهخاطر این است که مسؤمالن کشوه بقش از این نایحوانند .خرابیای
که ده سااقان طوالنی به مجود آمد  ،عاققحر م بقشتر از آن است که ده طول این مدو
کوحا بشود آن ها برطرف کرد ،ما ّال اگر بتوانقم یک همز هم نباید حقاّل کنقم( .بقاناو ده
دیداه با هئقسجاهوه م هقأو مزیران  )9374/6/8م شاخص عاد مجود داهد که باید این
دم ها حتاا بدست بقامهیم :یکی پقشرفت است ،یکی عداات .ما مثل بتضی از کشوهها م
نظامهای دنقا فی به پقشرفت فکر نایکنقم؛ ما پقشرفت ها هارا با عداات میخواهقم ...نه
عداات بدمن پقشرفت مللوب است ،نه پقشرفت بدمن عداات .عداات بدمن پقشرفت یتنی
برابری ده عیبماندگی ،برابری ده فیر؛ این ها نایخواهقم .پقشرفت بدمن عداات ها هم
هرگز ملاابه نایکنقم؛ پقشرفت ،هارا با عداات ...ماکن است (بقاناو ههبر متظم انیالب
ده اجتااع بزهگ زائران م مجامهان حرم ملهر هضوی )9387/9/9
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امنیت
امنقت مسئلهای به قدمت حاهیخ بشر است که با حقاو انسان ده اهحباط بود م هست م نه
حنها زندگی انسان حوأمان با امنقت بود  ،بلکه دغدغه اصلی ام ده طول زندگی ،امنقت حفظ
م نگهداهی آن بود است .با حوجه به موضوع امنقت جامته اسالمی م نیش پلقس ده حفظ
آن ،اهاقت این مسئله دم چندان شد م از این جهت که موضوع جامته اسالمی است باید
ده چنقن جامتهای ستی شود متقاهها م مالكهای اسالمی حفظ شود؛ هر چه از عار آن
میگذهد به دستوهاو م فرامقن ااهی بقشتر عال شود ،حا شهد شقرین فرامقن ااهی به کام
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 ا اهی م استدامت آن
مجود نداهد .با حوجه به این نکته است که نیش م ضرمهو مجود نقرمیی به عنوان پلقس
برکسی پوشقد نقست م از اینجا است که پلقس نیش خود ها باید دهك کند م با
مهاهوهای الزم آشنا شد م سقر علای م عالی خویش ها کامل کرد م با حجهقزاو م
امکاناو الزم ماهد صقنه شد که بتواند دم امر مهم ها به انجام برساند ،یکی برقراهی
امنقت م دیگری حفظ م نگهداهی آن م حافظان امنقت با کاک متواقان امر باید برنامههیزی
پایداه م دققق م عاااانهای ها ده جامته اسالمی ادامه داد م آن ها نهادینه کرد حا موفق به
اهداف خویش گردند م ده این حقیقق بتد از بقان اهاقت جامته اسالمی م متقاههای ده
نظر ام ها موهد برهسی قراه داد م آنگا به نیش پلقس ده حفظ آن پرداخته م سپس نتقجه
گقری م آنگا پقشنهاداو م منابع اهائه میگردد.
امقراااومنقن علی (ع) یکی از اهداف هفقع حشکقل حکومت اسالمی ها حأمقن م برقراهی
امنقت ده جامته میداند.اابته هاه اقسام آن ها مدنظر داهند .حتی اجتااع ساام مقال است
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بدمن امنقت دمام پقدا نااید .ده این مقان آن چه خود ها از هاه بقشتر ده برقراهی م حفظ
امنقت نشان میدهد ،متواقان امر هستند م میحوان گفت پلقس (اابته به متنای عام) قشری
است که نیش اساسی م مهای ها ده برقراهی م حفظ م نگهداهی امنقت ایفا میکند م بر
هاقن اساس ها هایی ها باید ده پقش بگقرد که بتواند به این هدف مهم دست یابد .ده این
میااه به چندین ها اشاه شد است که عباهحند از :هفق ،مداها م مالطفت م مهربانی،
اخالق خوش م برخوهداه بودن از متاشرو صققح م قابل قبول که این مرحله نیش
اساسی ها ایفا میکند م ده قرآن کریم هم به عنوان عباداارحان مترفی شد اند .اینان
کسانی هستند که همی زمقن فرمحنانه ها میهمند م چون نادانان ایشان ها مخاطب
میسازند سلقاانه م با حلم پاسخ میدهند م چون بر امر اغوی بگذهند کریاانه میگذهند م
با اخالق خوشی اعتااد افراد جامته حاصل میگردد م با حصول اعتااد همح آهامش م
آسایش به جامته اعلا میشود.
مفهوم احساس امنقت یکی از شاخصههای کقفقت زندگی ده شهرهاست م آسقبهای
اجتااعی از مهمحرین پقامدهای مختلف امنقت به شااه میهمند بی حردید هقچ عنصری
برای پقشرفت ،حوسته م حکامل یک جانبه م هاچنقن شکوفایی استتدادها ،مهمحر از عنصر
امنقت م حأمقن آهامش ده جامته نبود م حوسته اجتااعی ،خالققت م فتااقت اهزشاند،
بدمن امنقت امکان پذیر نخواهد بود (کامران م برآبادی )26 :9385 ،امرمز به داقل
پقشرفت حوسته م حادن ،امنقت نیش مهم حری به خود گرفته م دامنه آن ،هاه ابتاد
کاابدی ،اجتااعی ،اقتصادی م همانی زندگی انسانها ها ده برگرفته است .این حقوالو
گرچه مشکالو بسقاهی از زندگی انسانها ها نسبت به گذشته بهبود بخشقد است ،اما
آماهها نشان از کاهش امنقت م افزایش ناامنی داهند .ناامنیهای پقدا م پنهان ،طبقتی م
انسانی ،ده زندگی کودکان ،زنان ،مردان م حتی سااخوهدگان با شدو م ضتف ،دامن گقر
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حاام جوامع است (صاهمی .)918 :9385 ،یکی از این نقازها امنقت م آهامش است م از
گذشته دمه نیش به سزایی ده شکل گقری جوامع داشته است م مجود آن ده هر جامتهای
نویدبخش پویایی ،هشد ،پقشرفت ،ثباو ،پایداهی نهادها م سازمانهای اجتااعی بود ،
ازاین هم هر جامتهای با ایجاد سازمانها م نهادهایی ستی ده فراهم آمهدن امنقت این نقاز
ضرمهی بشر داشته که از مهمحرین آنها میحوان به سازمان نقرمی انتظامی ده کشوهمان
اشاه کنقم .ده این مقان ضرمهو پرداختن به میواه امنقت ده شهرها از آنجایی مهم
مینااید که پقوند متیابل مقان امنقت م حوسته اجتناب ناپذیر است .امنقت زمقنه ساز م
بستر حوسته ده ابتاد اجتااعی م اقتصادی است م خود از آن حأثقر میپذیرد .ده ایران حأمقن
نظم ،امنقت م آسایش عاومی طبق قانون ناجا از نقرمی انتظامی است.
امنقت م فراهم ناودن هفا  ،م آسایش یکی از اساسیحرین عنصر مجودی شهر م شهر
نشقنی :خدامند ده آیه  926سوه بیر قران کریم میفرماید« :م ابراهقم گفت:ای پرمهدگاه
من ،این شهر ها جای امنی گردان» که عالمه طباطبایی (ه ) ده جلد  92م حفسقر اااقزان ده
حفسقر این آیه میفرماید :مراد از ایجاد امنقت ،امنقت حشریتی است نه حکوینی ،به این متنا
که به صوهو حدمین قوانقن ،امنقت شهر ها حضاقن م اداه نااید؛ م ده ادامه میفرماید این
نتات بس بزهگی است که خدامند به بندگان خود اهزانی داشته م به سبب ان خقراو م
برکاو دینی م دنقوی نصقب مردم شد است م از بالهایی که دیگر شهرها دید اند مصون
ماند اند م ده ادامه میفرماید که :مجود آن امنقت حشریتی ده مکه باع حدامم امنقت ده
چهاه هزاه سال شد است (طباطبایی ،9367 ،ج  .)92خدامند متتال ده دم نوبت ده
خصوص حرمت م امنقت شهر به شهر سوگند یاد میکند (بلد  ،2حقن  ،3نال  )59ده
سوه بیر آیه  ،926حضرو ابراهقم (ع ) نتات امنقت شهر ها مشخصا از پرمهدگاه
طلبقد است (شاکر )59 :9382 ،ماقتقت این است که نباید شهرسازی ها فی

ده گرم
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مجاوعهای از مسایل اجرایی حنها ببقنقم بلکه باید بامه داشته باشقم که شهرساز مسلاان م
متتید میحواند شهر م سکونت گا اسالمی بسازد (شاهسوندی )22 :9367 ،با استفاد از
آیاو م همایاو میحوان چهر شهرها ها ده حاهیخ انبقاء حبققن ناود .از مجاوع آیاو ااهی
چنقن بر میآید که شهر اسالمی از حیدس خاصی بر خوهداه است م باید ده جهت
گسترش امنقت شهرمندان آن از هر نظر کوشقد (غنی زاد  )9386 ،شهرهای اسالمی از
مقاات متاایز چندی که بر اساس قومقت ،مذهب ،حجاهو م یا کاهبری بوجود آمد اند،
حشکقل شد م ساکنقن مقله ،به مقلهی خود عاایه م مابستگی خاص داهند (هاپوپوهو،
 .)499 :9384ااپقدمس میگوید« :جامتهی مقله ای ،جنبهی مهای از زندگی شهری
مسلاانان(که مبتنی بر مقلههای هاگن از اقاظ اجتااعی ،ملابق با منشاء قومی یا قبقلهای،
مذهب ،حجاهو ،یا پقرمان ههبرانسقاسی م مذهبی بود) باقیماند (دانتون)92 -93 :9383 ،
ده ااگوی شهر اسالمی ،عامل مسل

دین اساام است م به طوه حتم حاام شاخصها م

عناصر زندگی اجتااعی م کاابدی شهر بر اساس این عامل نظام م هویت مییابند (کتاب
ما )74 :
محدودیتها و تنگناهای برقراری امنیت شهری توسط نیروی انتظامی
ماقتقت این است که مظقفه نقرمی انتظامی ده حأمقن امنقت اجتااعی حتریف عالقاحی ده
نظر گرفته نشد است م اقداماحی ها که این نهاد ده حأمقن این سلح از امنقت انجام
میشود ،با مرزهای امنقت عاومی که از مظایف م مأموهیتهای اصلی نقرمی انتظامی
مندهج ده قانون این نقرم مصوب مجلس شوهای اسالمی میباشد ،انلباق داهد م ده
حیقیت نقرمی انتظامی با همیکرد سلبی به حأمقن امنقت اجتااعی نگا میکند .به عباهحی
نقرمی انتظامی امنقت اجتااعی ها صرفا از دهیچهای امنقت اخالقی مینگرد؛ یتنی حلیی
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نقرمی انتظامی از ناامنیهای اجتااعی مواهدی چون شقوع فساد م فقشا ،بدحجابی م بد
پوششی ،قاچاق مشرمباو ااکلی ،قاچاق مواد مخده ،پاهحیهای شبانه ،کاهمانهای عرمسی
نامتتاهف ،هماب

نامشرمع م ...است که نقرمی انتظامی میابله با اینگونه ناامنیهای

اجتااعی ها مظقفه خود میداند .از طرفی ناجا ده آماههای اهائه شد سااقانه خود که
متاوال داهای طبیهبندی حفاظتی نقز میباشد ،اینگونه آماهها ها ده هاستای مقوههای
یادشد به عنوان آماههای عالکرد نقرمی انتظامی ده میابله با ناامنیهای اجتااعی م حأمقن
امنقت اجتااعی اهائه مینااید (کریاایی م هاکاهان.)89 :9382 ،
امنیت از دیدگاه مقام معظم رهبری
از دیدگا میام متظم ههبری امنقت بهعنوان سکون م استیراه ،عامل آهامش همحی م
فکری ،نقا ز اجتااعی ،مایه آهامش فردی م اجتااعی حتبقر شد است.
ااف -اهاقت م ضرمهو امنقت م آهامش :بر اساس بقاناو ههبر انیالب اسالمی ،پایه م
اساس بسقاهی از پقشرفتهای مادی م موهبتهای متنوی ده جامته اسالمی مرهون
ایجاد ،گسترش م پاسداشت دم میواه امنقت م آهامش است .اصوال امنقت یکی از نقازهای
ذاحی م اساسی بشر ده طول حاهیخ بود است .به یک متنا ،حقیق فرد م جامته ده گرم
امنقت است .مهمحرین مجو مربوط به اهاقت م ضرمهو امنقت م آهامش مستخرج از
بقاناو ایشان عباهو است از:
-

زیرساخت پقشرفتهای مادی م غقرمادی :امنقت به عنوان شرطی مهم برای
حرکت هم بهجلو از سوی ههبری مترفی شد است

 امنقت نتات بزهگی است ...شرط حرکت عظقم اجتااعی برای یک ملت دهدهجه امل امنقت است ( )9378/6/91اگر امنقت نباشد ،فتااقت اقتصادی ...عداات
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اجتااعی ...دانش م پقشرفت علای هم نخواهد بود ( )9375/9/6مهمحرین مشکل
برای یک کشوه مقتی است که مردم احساس امنقت نکنند (.)9375/7/98
 الزمه ااگو شدن کشوه اسالمی م حادنسازی :برای ااگو شدن جاهوهی اسالمیایران بهعنوان کشوهی اسالمی م حبدیل شدن به حقاو طقبه م هسقدن به حادن
اسالمی اازام است امنقت م آهامش ده سرحاسر نظام اجتااعی حکافرما باشد.
هاه میخواهند ایران عزیز ها بهعنوان ااگوی یک کشوه اسالمی به دنقا مترفی
کنند .ده کناه این متنویت ،پقشرفت مادی هست ،هشد علای هست ،حوسته
عداات هست (.)59/9/99
ب -زمقنهها م شرای امنقت م آهامش :ههبر انیالب اسالمی ،برای حقیق امنقت م آهامش
بسترهای فردی م اجتااعی ها اازام میدانند که مهمحرین آن برگرفته از سخنان ایشان ،ده
ناوداه شااه ( )9نشان داد شد است:
نمودار شماره ( :)1زمینههای امنیت و آرامش در شهر از دیدگاه مقام معظم رهبری
امنیت و آرامش در
شهر
زمینهها و شرایط

زمینهها و شرایط

استحکام سازمانها و
تشکیالت امنیتی دفاعی

تقویت باور و ایمان و سبک

عدالت عمومی

زندگی اسالمی
قانونمندی و فسادستیزی

پیشرفتهای علمی
تأمینات مادی و روانی

حضور و همراهی اقشار مردم
وحدت درونی و اقسام آن
رصد برنامههای دشمن
هوشیاری نیروهای انقالبی و
نخبگان

روحیه ایثار و شهادت
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برنامهریزی شهر اسالمی از دیدگاه مقام معظم رهبری
ههبر متظم انیالب ده موهد نکاو مهای که اقاظ کردنشان ده برنامههای شهری ضرمهو
داهد میفرمایند ...« :حرمیج فرهنگ نظم م قانون ،م گسترش ناادهای دین م اخالق ،م
آسانسازی خدمتهسانی م عداات م فراگقری ده خدماو شهری...م حوجه به نقازهای
جانبازان م مصدممان جسای ،م نگا عدااتگستر به مقلهها م اشخاص مقرمم ،م حوجه
میژ به بانوان م نقز به جوانان ،برجسته شود م هاواه ده مد نظر قراه گقرد« .ایشان
هاچنقن ده جای دیگری فرمود اند« :من هم همى این موضوع حکقه مىکنم .از علم م فکر
م برنامه م اشخاص عاام استفاد کنقد .هرچه مىحوانقد ،عیول صاحبان عیل ها بر عیل
خودحان بقفزایقد م ذخقر عیالنى خود ها حیویت کنقد حا بتوانقد کاهها ها انجام دهقد».
مجاوعه پاهامترهای مدنظر ههبر متظم انیالب ده موهد مقتوای برنامههیزی شهری م
جهتهای مناسب برنامههای شهری ها میشود به صوهو زیر بقان کرد:
 حرمیج فرهنگ نظم م قانون؛ گسترش ناادهای دین م اخالق؛ عداات م فراگقری ده خدماو شهری م نگا عداات گستر به مقلههای مقرمم؛ حوجه به نقازهای جانبازان م مصدممان جسای؛ حوجه میژ به بانوان م جوانان؛ حوجه به گرایشهای عیالنی ده مدیریت شهری؛ده ماقع مقتوای برنامه هایی که قراه است ده شهر اسمالمی اجمرا شمود بایمد متناسمب بما
متقاههای اسالمی -ایرانی مد نظر ایشان ده موهد پدید های فرهنگی باشد .همح کلمی ایمن
برنامه باید ده مسقر حقیق هرچه بقشتر متنویت اسالمی ده سمایه مفماهقای چمون عمداات
اجتااعی ده سایه گسترش ناادهای دینی م اخالقی باشمد .سماختاه ظماهری م برناممههای
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مدنظر مدیران شهری باید به گسترش هر چه بقشتر قانون م قانون مداهی ده شهر اسمالمی
یاهی برساند حا هاه شهرمندان ساکن ده این شهر بتوانند از مواهب نهفته ده قانون به طموه
برابر م هااهنگ استفاد ناایند .ده ماقع ده نگا میام متظم ههبری حقیق حوسته پایداه بمه
صوهو کالن برای ایران اسالمی از مسقر حوسته شمهری ممیگمذهد .ده ایمن نگما حوسمته
شهری زمقنه ساز مقیق شدن حوسته پایمداه ملمی ها فمراهم ممیآمهد .بما حمدبر ده متمانی
کلااو ،مشخص میشود ده ااگوی مبانی دینی اسالم ،کلاه شهر از قوانقن مدمن شمریتت
اخذ شد است .زندگی به شقو اسالمی که مبتنی بر هدف حتاای انسان است ،بدمن حمالش
دهجهت به کاه بستن دستوهااتال منلبق بر اهزشهای دینمی ،امکانپمذیر نخواهمد بمود .ده
ماقع قرآن (ده آیه شریفه  219سوه بیر ) م نقز سمنت ،صمریقا بمینظامی ده هرکمدام از
جنبههای زندگی ها مقکوم ناود م استفاد از حاامی امکانماو م اقمداماو سمازمانقافته ده
جهت دستقابی به اهزشهای اسالمی ها ضرمهی مقدانند.
یافتههای تحقیق
نقش نیروی انتظامی در توسعه با تأکید بر دیدگاه مقام معظم رهبری
امنقت م مقلهمقوهی :با حوجه به اینکه مقله از پایههای اساسی جامتمه م شمهر میباشمد،
نقرمی انتظامی همیکرد مقله مقوهی ها پقش بقنمی م اجرایمی کمرد اسمت .بما حوجمه بمه
همشهای این همیکرد م مجود ظرفقتهای مؤثر ده مقله ،ضرمهو برهسی مقزان حأثقر ایمن
همیکرد ده برقراهی امنقت موهد حوجه ،بقشتر قر اه گرفته است .مقله به بمه عنموان ماحمد
کوچک شهری موهد حوجه قراه گرفته حا از این طریق بواسله مقدمد شدن فضای مکانی م
حسهقل دسترسی ،جلب مشاهکت مردم م نهادها م سازمانهای مقلمی امنقمت برقمراه شمود
(کاهگر .)5 :9359 ،مقله به عنوان جزء اصلی شهر ده برقراهی امنقت موهد حوجه است کمه
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با سازماندهی امکاناو م میمدمهاو مشمرای فقزیکمی آن همیکمرد مقلمه مقموهی حلیمی
میشود با حوجه به مباحث فوق میحوان گفت مقله مقوهی همیکردی است که سمازمانها
م نهادهای متوای برقراهی امنقت ،بما حوجمه بمه ظرفقتهمای بافمت م هویمت مقلمه م بما
سازماندهی میدمهاو سازمانی اهحباط فتال با مردم ،افزایش آگاهی امنقتی ساکنقن م به فتل
دهآمهدن سرمایه اجتااعی ده جهت حأمقن امنقت احخاذ میشمود (پلمقس پقشمگقری:9359 ،
 )3حشکقل ایستگا پلقس ده مقله بقشترین حأثقر ده کاهش از احساس بی نظای اجتاماعی،
کاهش حرس از بز دیدگی ،کاهش مجود جرم نسبت به امموال م بهبمود اهزیمابی از پلمقس
داهد (حسقنی )85 :9385 ،پلقس مقله به نوعی متوای انجام اقداماو پقشمگقری مضمتی ده
مقق های مناسب جهت اهحکاب جرم میباشد .پلقس خصوصی حقت نظاهو مرکز انتظمام
ده حتامل با کالنتریها ده هاستای پقشگقری از جرم حمالش خواهمد کمرد .از جالمه ممواهد
هاکاهی عباهحند از:
 اعالم نیاط حقت پوشش ده مقلهها ماماکن به کالنتری مقل اعالم سریع اخباه م اطالعماو مربموط بمه مضمتقت انتظمامی م حرددهمای مشمکوك بمهکالنتری حوز انتظامی
 شناسایی ممترفی مظنونقن به کالنتری مقل با اهایه گزاهش کتبی.به کاهگقری پلقس مقله داهای مزایای غقر قابل انکاهی است .پلقس عاومی برای جلب
مشاهکت مردمی ده پقشگقری از جرم ،بخشی از مظایف خود ها به نهاد خصوصی ماجد
صالحقت حفویض میکند .نیش آفرینی مثبت پلقس مقله ده پقشگقری مضتی ده جهت
سختحر کردن ،پرخلر کردن م افزایش هزینه اهحکاب جرم غقر قابل انکاه است .اماکن
داهای فضای کاهآمد جاذبه کاتری برای اهحکاب جرم داهند .بز کاه مستتد برای اهحکاب
جرم ده صوهو مجود آماج مناسب ،حصاقم برعالی کردن اهاد خود خواهد گرفت مده
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این مواهد حضوه پلقس مقله ،اهحکاب جرم ها برای آنها سختحر م احتاال دستگقری ها
بقشتر میکند .نظاهو پلقس خصوصی برمقق

م کنترل ها های جرم زا ،هر چند به

صوهو موقت مانع اهحکاب جرم خواهد شد ،اما نیش پلقس مقله با حوجه به شرح
مظایف ایشان ده هاستای پقشگقری مضتی ،ده مواهدی چااش برانگقزاست که ده ذیل به
آن خواهقم پرداخت:
هر چند جامته مقوهی داهای ابتاد مسقتی است م پژمهشگران ملااتاو امنقتی جامته م
پلقسی از آن به عنوان یک فلسفه یاد میکنند (هس م مقلر .)35:9382 ،مقوهی ها میحوان
به نقوی متأثر از همیکردی ده مرجع امنقت دانست که ده آن ،جامته به عنوان مرجع
امنقت یاد شد م امنقت ها ده حاام سلوح آن به نقوی فرآیندی اجتااعی م نه پرمژهای
هسای م با ساختاه دماتی ،حلیی میکند.
جامته مقوهی به عنوان یک شقو م هاهبرد حأمقن امنقت ،داهای میژگیها م پقش
فرضهایی است که میحوان به برخی از آنها اشاه کرد:
 امنقت یک فرآیند اجتااعی است؛ امنقت با مشاهکت مردم م سایر نهادها قابل حأمقن است؛ طبق این دیدگا دماتها به حتبقر دانقل بل 9بسقاه کوچکحر م ضتقفحر از آن هستند کهبتوانند به حنهایی ده مدیریت این آسقبها حوفقق حاصل ناایند؛
 امنقت هاب هی مستیقای با اقتداه م ساز م کاههای امنقتی داهد؛ امنقت صرفا مابسته به ساز م کاههای سخت افزاهی نقست م هضایتاندی از اقداماوپلقس ،جلب اعتااد م حاایت عاومی م حبدیل قوانقن م میرهاو عاومی به بامه م

1

. Danial bel
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هنجاههای موهد پذیرش مردم ،همز اصلی موفیقت م اثربخشی اقداماو قانونی است
(افتخاهی)53 :9382 ،
نیروی انتظامی و نقش موثر در تحقق شعار رونق تولید:
 -9حأمقن امنقت الزمه حقرك م همنق اقتصادی
 -2مباهز جدی با قاچاق:
-

قاچاق ،از موانع حقیق همنق حواقد

-

به صوهو دمطرفه دهآمدن قاچاق ده این همزها:

-

ماهداو قاچاق

-

خاهج کردن برخی اجناس موهد نقاز مردم م بخش کشامهزی

 -3اقتداه ،کاهایی م پقشرفت:
-

اقتداه» م «مهربانی» نقرمی انتظامی دم عنصر مکال یکدیگر

-

دهخشش نقرمی انتظامی ده حأمقن امنقت مناطق سقلزد م خدمتگزاهی به مردم
آسقب دید

-

 -پقشرفتهای نقرمی انتظامی ده سالهای اخقر ،حیقیتی با اهزش:

-

ازمم هسقدن به سلح مللوب با حالش م کاه مدامم

-

ازمم اصالح عوامل زایل کنند فضقلتها م افتخاههای نقرمی انتظامی

حضرو آیت اهلل خامنهای ههبر متظم انیالب اسالمی ده دیداه اخقر فرمانمدهان م ممدیران
نقرمی انتظامی کشوه بقاناو مهای ها ایراد فرمودند .مهمحرین بخشهای بقاناو متظم اه به
شرح ذیل میباشد:
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 ایجاد امنقت فردی ،اجتااعی ،اخالقمی ،همحمی م همانمی ده جامتمه از مهمحمرینمسئواقتهای این نقرم است.
 نقرمی انتظامی مظهر حاکاقت م امنقمت جاهموهی اسمالمی اسمت بنمابراین بایمداقتداه داشته باشد اما این اقتداه به متنای ظلم کردن م حرکت بی مهاه نقست.
میام متظم ههبری ،حأمقن امنقت ها الزمهی حقرك م همنق اقتصادی خواندند م خاطرنشمان
کردند :یکی از موانع حقیق همنق حواقد« ،قاچاق» است که امرمز بهصوهو دمطرفه دهآممد
است م عالم بر ماهداو قاچاق ،برخی اجناس موهد نقاز مردم م بخمش کشمامهزی نقمز از
کشوه خاهج میشود.
نقش و کارکرد نیروی انتظامی در استقرار نظم و امنیت و توسعه شهری در افق چشم
انداز 1000
ابالغ سند چشمانداز حوس

میام متظم ههبری ده آبان ما سال  ،9382نیله علفی ده

مدیریت ،هاهبری م ساماندهی حرکت کلی کشوه ده جهت اهداف متتاای انیالب اسالمی
بود .چشمانداز  9414که به مثابه هدفی آهمانی م حقیق پذیر ،انسجام بخش هاه
سقاستهای کلی است ،افق پقش همی هاه قوا ،دستگا ها ،نهادها م مردم عزیز کشوهمان
ها ده فضای دم دهه آیند نشان داد م مایه امقد م داگرمی ده دمات م مردم م جهت
دهند به برنامههای مقانادو م بلند مدو نظام گردید .این سند اهزشاند هاه عرصههای
اقتصادی ،سقاسی ،فرهنگی ،اجتااعی ،امنقتی ،دفاعی ها ده بر میگقرد م جهت گقریهای
خرد م کالن کشوه ها ده این عرصهها مشخص مینااید (مجاوعه میاالو هاایش ملی
سند چشم انداز ج.ا.ایران ،9389،پقشگفتاه) .سند چشم انداز  9414ها که مهمحرین سند ده
برنامههیزیهای کالن کشوه مقسوب میگردد میحوان به دم بخش حیسقم ناود یکی بقانقه
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سند چشم انداز م دیگری میژگیهای ایران  9414که ده هشت بند مجزا اهائه گردید
است .نقرمی انتظامی مهم حرین سازمان م حشکقالو مسئول برقراهی نظم م امنقت ده
کشوه مقسوب میگردد .این نقرم با برقراهی امنقت ده کناه نظم که الزمه هرگونه پقشرفت
فردی م اجتااعی است امکان ادامه حقاو مادی م متنوی م هرگونه حوسته ملی ها فراهم
میسازد .اماقن برخوهد قانونی با افرادی که به طریق مختلف دهصدد به هم زدن امنقت م
نظم جامته هستند ،حوس

کاهکنان نقرمی انتظامی صوهو میگقرد .از دیگر سو ،حضوه

فقزیکی عناصر نقرمی انتظامی ده متابر م اماکن عاومی ،خود عامل پقشگقری از مقوع
جرم است (امقدماه )916 :9375 ،اهاقت م نیش نقرمی انتظامی به آن حد است که به
موجب قسات ششم از بند ششم اصل  991قانون اساسی جاهوهی اسالمی ایران ،نصب م
عزل م قبول استتفای فرماندهان عاای انتظامی برعهد عاای حرین میام نظام جاهوهی
اسالمی ایران ،یتنی میام متظم ههبری است.
هاچنقن ده ماد سوم از قانون حشکقل نقرمی انتظامی جاهوهی اسالمی ایران :،هدف از
حشکقل نقرمی انتظامی (مصوب سال )9365 ،چنقن حصریح شد است استیراه نظم م
امنقت م حأمقن آسایش عاومی م فردی م نگهبانی م پاسداهی از دستامهدهای انیالب
اسالمی ده چاهچوب قلارم کشوه جاهوهی اسالمی ایران است بر این اساس ،مظایف
عاد نقرمی انتظامی ها میحوان به شکل زیر طرح ناود.
ااف -استیراه نظم م امنقت؛
ب -حأمقن آسایش عاومی م فردی؛
ج -نگهبانی م پاسداهی از دستامهدهای انیالب اسالمی.
حوجه به مفاد بند نخست از این اصل کافی است حا به نیش عاد نقرمی انتظامی ده
استیراه نظم م امنقت جامته پی ببریم .حقیق مفاد بندهای «ااف» ،اهاقت م گستردگی
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مظایف م نیش خلقر این نقرم ها ده ابتاد گوناگون سقاسی ،اقتصادی ،فرهنگی م اجتااعی
آشکاه میسازد (امقدماه.)6 :9375 ،
بر هاقن اساس میحوان اظهاه داشت که نقرمی انتظامی از یک سو یک نقرمی دماتی اجباه
آمقز است که قدهو مشرمع اجباه فقزیکی ها به صوهو قانونی ده اختقاه داهد م از سوی
دیگر یک نقرمی مدنی است که هقچ فاصلهای مقان ام م مردم از این حقث مجود نداهد.
ما حصامیر م جلو های قدهو م مدنقت پلقس ها هر همز ده خقابانهای شهر ،هسانهها ،ده
مکانهای عاومی م ده حشریفاو م آئقنهای خاص مشاهد میکنقم ،مثال مقتی میبقنقم
مأموه پلقس دست دانشآموزی ها گرفته م ام ها از مسقر خ کشی شد میژ عابران پقاد
عبوه میدهد ،اگر چه ده اباس مأموه امنقت است ،اما ده آن اقظه نیش مدنی م آموزشی
داهد ،نه نیش اقتداهی م سازمانی .بتد نخست یتنی اقتداه دماتی پلقس ،ده حأمقن نظم،
استیراه م نگهداهی امنقت متجلی میشود .هاچنان که دمات نااد قدهو ،قانون م نظم
است ،پلقس هم حجسم میژگیهای نظام سقاسی میباشد ،ساختاه یک نظام سقاسی ده
عال پلقسی ناود مییابد .قانون مقوهی م سازما نگرایی حکومت باعث میشود که این
اقتداه فراگقر گا دمات مردان م سقاست مداهان ها هم شامل فتااقت م عال پلقسی کند .از
این منظر:
 -9پلقس حجسم ناادین نظام سقاسی است :هر مأموه پلقس نه حنها نااد اقتداه دمات از
طریق حقیق م حوزیع نظم ده جامته بر اساس هنجاههای قانونی م فرهنگی حتریف شد
دهجامته است ،بلکه ماجد اقتداه م ظرفقت الزم برای حصاقم گقری ده این موهد که چه
اعااای مایه نیض هنجاهها میشود ،میباشد.
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 -2پلقس مظهر حضوه فراگقر است :این اقتداه زمانی م مکانی فراگقر ها به ناایندگی از
جانب حکومت داها است .این مضتقت نقرمی پلقس ها حبدیل به عاملی آشکاه م عقان
میکند که ده ماقع از این حقث ،با سقاست چفت م بست است.
 -3کاهکردهای چندگانه پلقس :کاهکرد پلقس نسبت به زمانهای قدیم از حد صرف اعاال
قانون فراحر میهمد .مأموهان پلقس خالءهای ایجاد شد ده بلن جامته ها از ها مساعی م
اشتراك عال با مراکز م عامالن اجتااعی پر میکنند.
 -4آزادی عالی ده انجام مظایف :باعث میشود نه حنها مردم بلکه سقاست مداهان م
حکومت ها هم ده بر بگقرد .ده این متنا پلقس میحواند از خدماو هسانی به میاماو
دمات حتی ده مواهدی که داهای مصونقت هستند خودداهی مهزد.
 -9استفاد مشرمع از زمه :حنها پلقس است که ده استفاد از زمه برای فرایند دستگقری م
حتی استفاد از خشونت مجاز است (شاکری )32-31 :9389،بتد دمم ،یتنی هویت مدنی
م اجتااعی پلقس عادحا دهسلح عوامل پلقس (یتنی مأموهان) دهحقله عال م هفتاه پلقس
ظاهر میشود .به این متنا که پلقس با حفظ هویت سازمانی خود م با حوجه به نوع فتااقت،
ماهد حوز عاومی میشود م با شهرمندان ده فتااقت مدنی م اجتااعی مشاهکت میجوید،
پاسخگویی به دهیافت کنندگان خدماو.
پلقسی ،حتامل اهحباطی با مردم م شهرمندان م پلقسی مقلی از مجو م کاهکردهای مدنی م
اجتااعی پلقسی میباشد ،منشأ م پقدایش پاسخگویی به حتامل حوز عاومی م قدهو،
یتنی هابله دمات م جامته مدنی باز میگردد .ده این همیکرد مسئواقت م قدهو پلقس که
به طوه غقرمستیقم از ناحقه شهرمندان حفویض شد  ،مستلزم م موجب پاسخگویی پلقس به
حوز عاومی یتنی مصرف کنندگان خدماو پلقسی میباشد.
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براساس حبققن فوق پاسخگویی پلقس به شکل نهادی سه حوز ذیل ها دهبر میگقرد:
 -9پاسخگویی به اهباب هجوع یا کسانی که از خدماو پلقس استفاد میکنند؛
 -2پاسخگویی به هاکاهان ،سازمانها م مراکز؛
 -3پاسخگویی به کلقت جامته که عالقاو کامل (پلقسی) ده آن صوهو میگقرد.
مجهی دیگر از هویت مدنی پلقس ده کاهکرد صلح آمقز ،حفاهم جویانه م هازیستی گرایانه
آن با مردم دید شد است .ده نگرشهای جدید ،پلقس یک نقرمی خشن م سرکوبگر م
حنبقه کنند نقست ،بلکه پلقس با ماهدشدن به جهان م شبکه هفتاهی م متنایی انسانها م
هادهدی با ایشان با همشهای غقرمستیقم م بسقاه ظریف م اهداف دهاز مدو خود که
هاان صلح م آهامش جامته است ،دست مییابد .این همیکرد نگا بسقاه جدیدی به پلقس
است زیرا دیگر بر نیش م کاهکرد دماتی م قانونی پلقس که ده آن یک مأموه پلقس صرفا
مسئول جلوگقری از دست اندازی به قوانقن م مجازاو متخلفان م قانون شکنان است
حأکقد نایمهزد ،بلکه این موقتقت م جایگا مدنی م انسانی پلقس است که پاسداهای میواه
امنقت م اهاقت نیش م  -از صلح ها به اهمغان میآمهد (هاان منبع)39 -33 :
کاهکرد پلقس ده فراهم آمهدن زمقنهها م بسترهای عالی م همانی حأمقن آن ده جامته ،از
جاله مباحث عاد ده مقان مقییان م مقافل امنقتی م انتظامی بود م هست م این
بخصوص ضرمهو برهسی م حقلقل ساز م کاههای دهمنی پلقس م حتامل آن با دیگر
بخشهای نظام سقاسی به جهت ایفای هر چه بهتر هساات خلقر آن ده حأمقن امنقت
عاومی م امنقت ملی پایداه ها میطلبد (پلقس م امنقت عاومی.)26 :9375 ،
ده بقث انتظامی م امنقت عاومی پلقس جهت برقراهی نظم م برخوهد با متخلفان ،متاوال
با مردم کشوه مواجه میشود م استثنائا ده مواهدی هم با دشان مواجه است .برخوهد
پلقس غاابا با افراد متخلف م یا آاود است ،به هاقن داقل زمانی که نقرمی انتظامی ده
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شرای

اضلراهی برای ایجاد نظم م امنقت ماهد عال میگردد خقلی باید با احتقاط عال

ناود ،چرا که نقرمهای نظامی با حاکتقک میابله با دشان آشنا هستند م بر هاقن اساس
برای مواجهه با دشان حربقت شد است .آموزش نقرمهای نظامی برای میابله م برخوهد م
جنگ با دشان است ،ده حاای که نقرمی انتظامی برای میابله با افراد منقرف م یا ناآگا
حربقت شد است .به هاقن داقل مقتی فردی از نقرمی نظامی به نقرمی انتظامی منتیل
میشود الزم است آموزشهای الزم ها طی کند ،چرا که ام قبال هاواه به فکر نقو میابله
با دشان بود  ،حال آنکه اینجا باید با هاوطنی مواجهه شود که به گونه دیگری میاندیشد
م یا منقرف م فاسد است .نقرمی نظامی میخواهد دشان ها برای هاقشه براند ،مای
نقرمی انتظامی میخواهد فرد منقرف ها پس از اصالح به جامته برگرداند (همحانی:9381،
.)98-97
ااف) جا به جایی جرم :اگر چه مجود مقافظ ،اهحکاب جرم ها برای مجرم سخت خواهد
کرد ،اما باید حوجه داشت که دستهای از بز کاهان ،حسابگران جزایی هستند م ستی ده هفع
موانع برای کسب منفتت داهند .پس بدیهی است که با از بقن هفتن یک فرصت ،انگقز
مجرمانه م یا عوامل موثر دیگر ده اهحکاب جرم از مقان نایهمد .پس این بز کاهان حالش
ده هاستای عالی کردن حصاقم خود ده شرای  ،زمان یا مکان مناسب داهند .اابته الزم به
ذکر است که این ایراد ،به صوهو خاص متوجه نیش پلقس مقله نقست .بلکه هاواه
یکی از ایرادهای اساسی ملرح شد به همند پقشگقری مضتی بود است م اقداماو پلقس
مقله ده هاستای پقشگقری مضتی از جرم مستثنی از این ایراد نایباشد( .ابراهقای:9351 ،
)936
ب) برخی از مظایف پلقس مقله :یکی از انتیادهایی که هاواه به پقشگقری ماهد میشود،
نیش پقشگقری ده مقدمد کردن آزادیهای فقزیکی افراد است .مبنای آزادی حاامقت
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جساانی ،اصل عدم قابلقت حترض به جسم انسانی است .اما به نظر میهسد پقش بقنی
برخی مظایف برای پلقس مقله ،بدمن حتققن متقاه م مبنای مشخص آزادی هفت م آمد
افراد م به حبع آن اصل برائت ها نیض میکند( .ابراهقای)297 :9387 ،
موهد دیگر ده شرح مظایف پلقس مقله جلوگقری از حترضاو افراد شرمه است .سواای
که ده این زمقنه به ذهن میهسد این است که مالك ده حشخقص شراهو چقست؟ آیا به
صرف اینکه پلقس شخصی ها با حوجه به میژگیهای ظاهری ،شرمه فرض کند کافی
است؟ متقاه ده این موضوع شخصی است یا نوعی؟ سوال دیگر این است که ده صوهو
مترفی ایشان به کالنتری مقزان اعتباه گزاهش پلقس مقله حا چه حد است؟ آیا گزاهش
ایشان حقت عنوان گزاهش ضابلقن دادگستری موهد قبول قراه میگقرد؟ ده موهد مفهوم
شراهو حتریف مشخصی مجود نداهد؛ اما صرف نظر از اهاد حتریفی دققق از شراهو باید
حوجه داشت؟ که استفاد از عباهاحی این چنقن کلی م حفویض اختقاه بدمن حتققن دققق
مرزها م مقوههای فتااقت ده مواهد بسقاهی زمقنه ها برای سوء استفاد م نیص اصل
برائت م حریم خصوصی اشخاص ،فراهم میآمهد .مسااه بتد ده هابله با پلقس مقله این
است که اگر چه قانون حق حال سالح گرم ها از ایشان سلب کرد است ،اما ابزاههای
دفاع شخصی از جاله باحوم ،اسپری فلفل ،دستبند ،شوکر ،فانسفه ده اختقاه ایشان قراه
گرفته است .سواای که ملرح میشود این است که مجوز استفاد از این ابزاهها چقست؟
آیا نگهبانان مقله صرفا برای دفاع شخصی حق استفاد از ابزاههای مذکوه ها داهند یا ده
مواهد حقت نظر قراه دادن افراد ناشناس ،مترفی افراد مظنون به کالنتری یا جلوگقری از
حترض افراد شرمه( ،به عنوان مثال جلوگقری از مقوع نزاع م دهگقری ده حوز فتااقت
خود) نقز میحوانند از ابزاههای مذکوه استفاد کنند؟ دامنه م نقو استفاد از مسایل دفاع
شخصی ده قانون مذکوه مشخص نشد است م باید حوجه داشت که ده این حاات فرد
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قاده به حشخقص مواهد سوء استفاد پلقس مقله ده نقو استفاد از مسایل دفاع شخصی
علقه خود نایباشد پس حق اعتراض نقز منتفی است .مسااه م ابهام مهمحر ده هابله با
پلقس مقله موضوع پقش بقنی دمه های آموزشی قبل از شرمع به کاه میباشد .ده موهد
کقفقت م نقو دمه آموزشی ده قانون حوضققی داد نشد است .سواای که ملرح میشود
این است که آیا ده این حوز به جز همشهای دفاع شخصی ،آموزش خاص دیگری نقز
ده هابله با نقو برخوهد با مظنونقن یا متهاقن م یا جلوگقری از نیض حریم خصوصی
اشخاص م...پقش بقنی شد است؟ آیا پلقس مقله نقو برخوهد صققح با متهاقن نوجوان
ها میدانند؟ آیا پلقس مقله اهزش حریم خصوصی اشخاص م ضرمهو احترام به آن م
جلوگقری از نیض آن ها مگربه حجویز قانون آموزش میبقنند؟
موهد بتد نقو نظاهو بر عالکرد پلقس مقله است .فتااقت موسساو خدماو حفاظتی–
مراقبتی زیر نظر موسسه انتظام میباشد .ده نقو حتامل پلقس مقله با کالنتریهای مقل
میره شد است که نقرمی انتظامی از طریق گشت زنی م سرکشی بر مقق های مذکوه با
عالکرد پلقس مقله نظاهو خواهد کرد ،اما پرسش اساسی این است که آیا به صرف
سرکشی میحوان نظاهو الزم ها بر نقو عالکرد پلقس مقله داشت؟ چه مقزان از حخلفاو
ده گشت زنیها کشف میشود؟
باید حوجه داشت که ماگذاهی حق پلقس عاومی به بخش خصوصی ده هاستای جلب
مشاهکت مردمی طرحی بسقاه حساس است م باید مراقب بود حا زمقنه برای سوء استفاد
یا نیض حریم خصوصی افراد فراهم نشود .این نقو ی ماگذاهی اختقاهاو به صوهو کلی
م بدمن حقدید مرزهای آن شاید ده مواهدی بقشتر از آن که زمقنه پقشگقری ها فراهم کند،
جرم زا باشد( .علقزاد  ،قلته کاه)95 -61 :9353 ،
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ایجاد مشاهکت بقن پلقس م مقله ده همیکرد پلقس مقله مقوه عباهو است از ایجاد
اهحباط هاکاهی با افراد م سازمانهای مردم نهاد .ده ماقع همیکرد پلقس مقله مقوه چهاه
نوع اهحباط ها شامل میشود که برای هسقدن به هدف هاکاهی به متنی حتققن م حکاقل
کاه ضرمهی به نظر میهسند .اهحباط ساد میحواند شامل مباداه اطالعاو ساد مقان افراد م
گرم های مقل ،مباداه افکاه ،نظریهها م احساساو باشد م نتقجه آن دهك بهتر از
دیدگا های مختلف است هاکاهی نوع دیگری از اهحباط ها هم شامل میشود که عباهو
است از اهحباط غقر هسای که هقچ ساختاه مشترك م حالشی برای برنامههیزی ده این نوع
اهحباط مجود نداهد م منابع از یکدیگر جدا میمانند .هاکاهی ،نوع سومی از اهحباط ها هم
شامل میشود که عباهو است از اهحباط هسای م دهك بهتر از مأموهیتها م اهداف .این
اهحباط نقز به برنامههیزی مشترك نقازمند است .نوع آخر اهحباط برای هاکاهی عباهو
است از اهحباط دم جانبه حتریف شد ای که برای هر دم طرف داهای منافتی میباشد .ده
این اهحباط دم یا چند سازمان ماهد میشوند که برای هسقدن به هدف مشترك حالش
میکنند .هر سازمانی مسئواقت جداگانهای داهد که برای هسقدن به آن هدف الزم است .ده
هر جامتهای مشاغل ،سازمانهای خدماو اجتااعی ،سازمانهای دینی م سازمانهای مدنی
مجود داهند که میحوانند منابع اهزشاندی برای ایجاد اهحباط با جامته باشند .پلقس مقله
مقوه حشخقص میدهد که مقتی اهائه دهندگان خدماو ده اهحباط نزدیک با جامتهی مقله
فتااقت میکنند ،نسبت به دالیل برمز م دامنه مشکالو اجتااعی دهك بهتری خواهند
داشت م ده نتقجه میحوانند ها های بهتری برای اهائه خدماو پقدا کنند .به عالم  ،اهائه
دهندگان خدماو به مقله از طریق هاکاهی نزدیک میحوانند هر گونه شکاف یا کابودی
ها ده خدماو انسانی حشخقص داد م متناسب آن خدماو موهد نقاز ها اهائه دهند .پلقس
مقله مقوه از طریق مشاهکت با جامته ده حل مسئله ستی داهد از خرابی م اغتشاش ده
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جامته که باعث مشکل دیگری به نام جرم م جنایت م یا حرس از جنایت میگردد،
جلوگقری نااید .با افزایش ایانی عاومی ،مردم اعتااد بقشتری پقدا میکنند حا ده جامته
حضوه داشته م با دیگران حتامل داشته باشند .این اماقن قدم ده ایجاد اهحباط م احساس
اجتااعی بودن ده مقله است .حجربه نشان داد است برقراهی امنقت بدمن حتامل پلقس م
مردم امکان پذیر نقست م به هر مقزان این مشاهکت قویحر م حساب شد حر صوهو گقرد
نظم م امنقت نقز آسانحر فراهم میشود .از طرف دیگر ،مشاهکت م حتامل به نقو مللوب
صوهو نایگقرد مگر این که مقله به پلقس اعتااد کامل داشته باشد م این اعتااد فراهم
نمیشود مگر این که پلقس با نهایت حالش م داسوزی م حسن برخوهد م پنا م ملجأ
بودن خود برای افراد مظلوم م نقازمند خدمت م با قاطقتت م اقتداه ده برخوهد با حبهکاهان
م جانقان م بر هم زنندگان نظم م امنقت عاومی م استاراه ده اجرای حق م عداات،
صالحقت خود ها برای ایفای این نیش مهم به اثباو برساند .پقچقدگی ،گستردگی م
اهاقت مأموهیت نقرمی انتظامی این سازمان ها از دیگر سازمانها م اهگانهای دماتی
متاایز کرد است م جا داهد هم حکومت م هم جامته حوجه میژ م خاصی نسبت به آن
داشته باشند م خود پلقس نقز برای اینکه بتواند هم پشتقبانی مللوب حاکاقت م هم حتامل
م هاکاهی میژ مردم ها با خود داشته باشد ،باید مأموهیت خود ها به نقو مللوب به
انجام برساند م برای این کاه چاه ای جز حربقت م پرمهش نقرمی انسانی متتهد
ممتخصص م کاهآمد نداهد.
جاع بندی دیدگا های میام متظم ههبری ده اهحباط با نیش نقرمی انتظامی ده حوسته
شهری اسالمی -ایرانی
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وظایف نیروی انتظامی در برقراری امنیت در شهرهای اسالمی از دیدگاه مقام معظم رهبری
(مستخرج از متن فرمایشات مقام معظم رهبری)
مؤلفه

متن فرمایشات مقام معظم رهبری

وظیفه نیروی انتظامی در ایجاد امنیت در شهرهای اسالمی

این امنیت هم شعبی دارد :امنیت در محل کسب ،در محیط زندگی ،امنیت اخالقی،
امنیت اقتصادی :شیطانها در شکلهای مختلف ایجاد شر و فساد میکنند این شرها

آدرس
1131/0/1

بایستی به وسیله قدرت نیروی انتظامی از محیط زندگی پاک و پاکسازی بشود
این نیروی انتظامی است که از سوی نظام و دولت اسالمی باید فضای زندگی مردم را

ویژگیهای

امن نگه ئارد تا مردم احساس امنیت و آرامش کنند

پلیس اسالمی

فلسفه وجود نیروی انتظامی این است که بتواند برای آسایش مردم و محیط زندگی
آنها نظم برقرار کند مواظب باشید مردم دچار ناراحتی نشوند

1161/6/01

امنیت یک مقوله اساسی است امنیت اجتماعی ،امنیت فردی امنیت در همه محیطهای
زندگی امنیت فکری و معنوی و روانی همه اینها جزو انتظارات مردم است که بخشی از 1139/3/11
این وظایف بر عهده نیروی انتظامی است
نیروی انتظامی مسئول امنیت فضای زندگی و جان و مال مردم در سراسر کشور است

36/0/02

شما( ناجا) وظیفهای که برای خودتان تعریف کرده اید انست که مردم در محیط
زندگیشان کسب و کارشانو محیط معاشرتهای گوناگونشان امنیت بوجود بیاورید یعنی
آنها را از شر دزد و قاچاقچی و اغتشاشگر و فاسد و زورگیر و اینها در امان نگه دارید

91/0/2

این وظیفه ایست که شما برای خود تعریف کرده اید این خیلی وظیفه مهمی است.
امنیت با این عظمت و با این اهمیت پایه عمده اش بر دوش نیروی انتظامی است
امنیت هم صرفا امنیت تنها و جسمها نیست امنیت جانها هم هست لذا ما چند سال
قبل مسئله امنیت اخالقی (که بر اساس آن مسئوالن کار کردند و فکر کردند) را مطرح

1192/0/0

کردیم
در مورد مسئله مبارزه با مفاسد اخالقی و تأمین امنیت اجتماعی ،کاری که اخیرا نیروی
انتظامی اعالم کرد و از پیش و بعد شروع کرد کار بسیار بزرگ و مهمی است
کاری کنید که نیروی انتظامی مفاسد و نامنی را در کشور ریشه کن کند اینها توقعات
ما از نیرو است که در واقع وظایف قطعی نیرو هم محسوب میشود

1116/0/0
1132/2/0
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مؤلفه

متن فرمایشات مقام معظم رهبری

آدرس

نیروی انتظامی باید با نقض هر آنچه که طبق قوانین شرعی و مقررات رایج کشور در
زندگی آشکار مردم ممنوع است برخورد کند و قدرتمندانه مانع قانون شکنی در سطح

1132/11/0

جامعه شود
تأکید ویژه اینجانب بر مقابله جدی با ناامن کنندگان شهر و روستا و آلوده سازان معابر
شهری و بیابانی به خصوص در نقاط مجاور مرز برخورد قاطع با عامالن سرقت و

1139/0/3

ناامنی اجتماعی و شیوع مواد مخدر است
این هم به عهده دستگاههای انتظامی و قضایی است که با این اراذل و اوباش و ناامن
سازان محیط زندگی و کار مردم برخورد کند
حفظ امنیت اسالمی در محیط جامعه :این اساسیترین کار نیروی انتظامی است کار
بسیار بزرگی هم هست

1139/1/6
1132/11/0

شما با نظم مردم و انتظام امور جامعه سر وکار دارید با رفت و آمدها در خیابان در خانه،
در محیط کسب ،در نمایشگاه در مرز در جاده ،مردم میخواهند در محیطی بی دغدغه
رفت و آمد کنند دوست ندارند با تفنگ و فشنگ سرو کار داشته باشند شما در چنین

1116/0/0

محیطی مسئول نظم هستید
امنیت را در بخش عظیمی از زندگی و حیات اجتماعی و فردی مردم نیروی انتظامی
تأمین میکند

1131/3/13

حفظ امنیت آنجای که هست و تأمین امنیت آنجایی که امنیت نیست این یک وظیفه
بسیار سنگین و مهمی است که بخش عمدهای از آن به عهده شماست (نیروی

1113/0/1

انتظامی)
نیروی انتظامی در حفظ نظم داخل کشور مظهر اقتدار نظام است نظم شهرها معابر
جادهها و هر چه شما مقتدر باشید این نشاندهنده اقتدار نظام است
فلسفه وجودی نیروی انتظامی اینست که بتواند برای آسایش مردم و آرامش محیط
زندگی آنها ،نظم برقرار کنند مواظب باشید مردم دچار ناراحتی نشوند

1110/10/12
1161/6/01

خصوصیت سوم (نیروی انتظامی) رحمت و مهربانی است باید نسبت به مردمی که
میخواهید از خانه ،جاده ،امنیت ،مرز و کسب و کار آنها محافظت کنید احساس رأفت
و رحمت داشته باشید

1130/0/01
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مؤلفه

متن فرمایشات مقام معظم رهبری

آدرس

مردم هم از این حظ میبرند و احساس ستایش قلبی میکنند که ببینند آنجا که نیروی
انتظامی باید میبود :بو د ،این مهم است .پس بنابراین نفس حضور شما در شهرها و

1113/0/1

خیابانها و جادهها همان جاهایی که بوده اید و منعکس هم شده.
نفس همین مسئله که ما یک نیروی انتظامی داریم که وظیفه تعریف شده او عبارت
است از نظم و امنیت این سر پست خود حاضر است این خیلی مهم است.

1113/0/1

یک جنبه ،احساس اقتدار در مقابل کسانی است که قانون و نظم و انضباط را در جامعه
به چیزی نمیشمارند و در مقابل قانون که متعلق به عموم مردم است سینه سپر

1116/1/16

میکنند
نیروی انتظامی مظهر اقتدار ملی است .مظهر آن قدرتی است که مردم آن قدرت را
بکار میبرند تا بر سر آدم ناامنی کن بزنند و مانع او شوند

1131/0/09

نیرویی که موظف به ایجاد نظم و استقرار امنیت است باید با حساسیت بیشتری کار

ویژگیهای

خود را دنبال کند

پلیس اسالمی

اهمیت بسیار و دقت و هوشیاری شما در مورد امنیت محیط زندگی مردم ،نقش بسیار
مهمی دارد

نیروی انتظامی،
مرکز تحقیقات
ناجا

نتیجه گیری
شهرنشقنی شتابان با ناهنجاهیهای اجتااعی ،اقتصادی ،فرهنگی م فضایی زیادی هارا
است .امرمز حوسته شتابان شهرنشقنی ده ایران پقامدهای مختلفی ها به باه آمهد است.
هشد ناهنجاهیهای م جرائم اجتااعی ده حوز های شهری یکی از این پقامدهاست که
سبب ناامنی ده شهرها شد است م قاده است ده سقستم اقتصادی ،فرهنگی ،سقاسی م
اجتااعی شهرها اخالل ایجاد نااید .ده این هاستا نیش نقرمی انتظامی ده برقراهی امنقت
کامال مقسوس است .پلقس با انجام فتااقتهای خود ستی داهد امنقت فردی ،اجتااعی م
ملی ها ده جامته ایجاد م حیویت احساس امنقت ده مقان اقشاه مختلف بپردازد .اقکن این
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مهم زمانی به نقو شایسته م جامع حقیق خواهد یافت که با هاکاهی م اهحباط آحاد مردم
هارا باشد؛ اذا با حوجه به گستردگی ،کثرو م حنوع مأموهیتها ،پلقس به حنهایی ده
برقراهی امنقت موفق نخواهد شد بنابراین باید زمقنههای گسترش شبکه اهحباطی بقن مردم
ها فراهم کرد حا بدین حرحقب بد م بستانهای عاطفی مقان فرد م پلقس صوهو گقرد م با
حشکقل گرم ها م حشکلهای جدید باهم هاکاهی کنند؛ از این طریق ،همحقه هابستگی
اجتااعی م اعتااد افراد با پلقس ده جامته افزایش مییابد .آگاهی از نقو عالکرد پلقس م
شفافسازی آن باعث ایجاد همحقه مشاهکت ده مردم م همحقه اهحباطی آنها ها باال
میبرد .مضتقت ظاهر ،ققافه م هفتاه حوأم با احترام جلب اعتااد اجتااعی مردم میشود م
ده ادامه اقتداه نقرمی پلقس ها به هارا داهد .با حوجه به بقاناو میام متظم ههبری برای
دستقابی به امنقت دهحوسته شهری ایرانی اسالمی حأکقداحی صوهو گرفته که شامل اقاظ
ناودن طراحی م متااهی اسالمی ده شهر حا بتواند با هویت بخشی به شهرمندان موجباو
احساساو امنقت ها ده آنها فراهم امهد م به کاه گقری شایسته ساالهی م عداات اجتااعی
ده اداه اموه م نقز حیویت شاخصهای حکومت مردمساالهی دینی که افراد ده شهرها
بتوانند به اقاظ فکری م سقاسی احساس امنقت کنند م ایجاد فضایی برای گرایش مردم به
مذهب م اسالم که هعایت اصول اسالمی به طوه صققح از سوی مسئواقن میحواند زمقنه
ساز خوبی برای این مهم باشد .حیویت هماب م حتامالو مردم با یگدیگر بر اساس اصول
اسالمی که بتواند زمقنه هابستگی م انسجام م افزایش سرمایه اجتااعی م ده نتقجه حاایت
فرد از سوی دیگران ده حوز های مختلف م به سبکهای مختلف ها که به اهحیا احساس
امنقت ده فرد بقانجامد .یکی از موضوعاو بسقاه مهم ده ادبقاو فکری میام متظم ههبری
مفهوم امنقت م امنقت جامته شهری م نیش آن ده حوسته ملی میباشد م اهداف م اصول
این امنقت ده نگا این عاام جهان اسالم ،یک ابزاه ده خدمت اندیشه اسالمی است م

نقش نیروی انتظامی در امنیت و توسعه شهرهای اسالمی -ایرانی 51 /

هدف از آن حفظ آهامش م جان م مال م ناموس م بویژ اعتیاداو م هعایت اخالق
اسالمی ده این شهرها میباشد .بنابراین چنان که گزید بقاناو میام متظم ههبری نشان
میشود از دیدگا ایشان امنقت از مهمحرین م اساسیحرین نقازهای مردم م جامته شهری
میباشد م ده این مقان نیش نقرمی انتظامی ده ایجاد این امنقت بسقاه موهد حأکقد م
حساس میباشد م به هاقن داقل ده اکثر بقاناو نقرمی انتظامی ها به دقت م هوشقاهی ده
ایجاد امنقت ده مقق

زندگی مردم فرا میخواند م ضرمهو مجود امنقت برای حدامم

فتااقتهای اقتصادی م اجتااعی ،علای م فرهنگی موهد حأکقد ایشان میباشد.

 /11فصلنامه علمی تخصصی دانش انتظامی کرمان ،سال  /61شماره  72بهار 6318
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