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چکیده:
زمینه و هدف :امنقت ده امان بودن یا ده امان حمس کمردن خمود از صمدمه یما خلمر-
متاوال از شرایلی است که بسقاه اهج گذاشته میشود .ده آیقن اسالم نقز امنقت بمه عنموان
یکی از اصول زندگی م عنصر ضرمهی ده بهر مهی از مزایا م مواهب حقاو م نقمز زمقنمه
ساز حکامل م اهحیا بشر حلیی کرد م آن ها به عنوان یکی از میدسحرین آهمانهای بشری م
ااهی یاد شد است حا آنجایی که با برهسی آیاو قمرآن کمریم پقراممون امنقمت میحموان بمه
جایگا ماالی امنقت از دیدگا اسالم پی برد بنابراین ده ایران نقمز بنما بمه ماهقمت اسمالمی
جامته ،میواه امنقت اهاقت بسقاهی پقدا میکند.
روش :این پژمهش با همشی حوصقفی -حقلقلی نخست امنقت م انواع آن ها ده منظومه
فکری میام متظم ههبری برهسی کرد م سپس نیمش نقمرمی انتظمامی جاهموهی اسمالمی
ایران ها ده حقیق آنها ماکامی نااید.
نتایج :امنقت ده هر جامتهای ،مهمحرین زمقنه الزم برای پقشرفتهای مادی م متنموی م
شرط حرکت عظقم اجتااعی برای یک ملت ده دهجه امل قراه داهد .انواع امنقمت ده کنماه
یکدیگر ابتاد حساس حقاو آدمی ها حشکقل میدهند .بمدمن امنقمت یمک کشموه ده هامه
عرصهها م صقنههای فتااقت م حالش دچاه مشکل است.
واژههای کلیدی :نظم ،امنیت ،منظومه فکری ،جامعه
 - 1کارشناس ارشد ،مطالعات خانواده( ،نویسنده مسئول)،23110311611 .
 -0کارشناس پژوهشگگری علگوا اجتمگاعی ،عضگو پژوهشگگران دفتگر تحقیقگات کگاربردی فرمانگدهی انتظگامی اسگتان کرمگان.
23111012688
at.parnak93@gmail.com
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مقدمه
امنقت نقاز اماقهی آدمی اسمت که ده زیسمت جاتی انسمانها مضتقت م حساسمقت
خاصی پقدا میکند .انسمانها میکوشمند به هر طرییی امنقت خود ها حأمقن کنند .آنمان ده
صقنمهی زندگمی جاتمی م بمرای ههایمی از حهدیدهما به ناچاه دهگقمر نزاع م کشماکش
با یکدیگر میشموند .از این نیلهی عزیات اسمت که نقاز به مجود یک دامه م مرجمع
مشمترك م میتمده به مجود میآید حا با پذیمرش ام از جانب طرفقن ،از برمز ناامنمی بقشتر
ماانتت شمود .ایمن نقازها م این شمرای  ،اگر چه ده سملح کالن به حکویمن دمامت
میانجامد ،اما ده سملح خرد به مجود سمازمان انتظامی جوامع؛ یتنی پلقس متلوف است.
ده کشوه ما ،مظقفهی اصلی حأمقن نظم م امنقت جامته به عهد ی نقرمی انتظامی میباشد؛
بنابراین برهسی مفهوم امنقت م دیدگا فرماندهی کل قوا ده این خصوص م هاچنقن نیش
نقرمی انتظامی ده حأمقن امنقت جامتهی اسالمی م هاچنقن میژگیهای پلقس شایستهی
اسالمی از دیدگا باالحرین میام نظام جاهوهی اسمالمی ایمران که فرماندهمی متظم کل قوا
نقز میباشمد ،از اهاقت بسمقاه باالیی برخوهداه اسمت .ده این پژمهش حالش میشود به
دم سمؤال پاسخ داد شود:
 -9ده نمگا میمام متظمم ههبری ،امنقت چگونه اسمت؟
 -2ده دیدگا میمام متظم ههبری پلقس م نقرمی انتظامی ده حأمقن امنقت جامتهی اسالمی
چه نیش م جایگاهی داشته م میژگیهای پلقس شایستهی اسالمی م مللوب چقست؟ ده
این خصوص ،ابتدا به حبققن مفهومی امنقت پرداخته میشود ،سپس امنقت ده مکتب اسمالم
موهد برهسمی قراه میگقرد م پس از آن به برهسی دیدگا فرماندهی متظم کل قوا ده
خصوص امنقت م پلقس اسالمی پرداخته میشود که امقد است ده جامتهی علای م پلقسی
کشوه مفقد ماقع گردد.
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پیشینه و مفاهیم پژوهش
امنیت :امنقت از اقاظ اغوی مأخوذ از هیشمة «أمن» به زبان عربی اسمت .امنقت از
اقاظ اغموی مصمده جتلی میباشمد م به متنمای بیبقای ،ایانمی ،ده امان بمودن م ایان
شدن است .امنقت دادن به متنای هاحت م آسود م بیبقم گردانقدن است (دهخدا:9372 ،
 .)2854هاچنقن امنقت ده اغت به متنای ایان شمدن ،ده امان بودن ،بیبقامی (متقمن:
 )394م ایانی ،آهامش م آسمودگی (عاقد )996 :9362 ،آمد است .مفهوم امنقت،
مصونقت از حترض م حصرف اجباهی بدمن هضایت میباشد م ده موهد افراد به متنی آن
اسمت که هراس م بقای نسمبت به حیوق م آزادیهای مشرمع خود نداشته باشند م به
هقچ مجه حیوق آنان به مخاطر نقفتد م هقچ عاملی حیموق مشمرمع آنان ها حهدیمد
ننااید .ازمم م ضرمهو امنقمت ده جامته از طبقتت حیوق بشمری ناشمی میگردد م
الزمهی حیوق م آزادیهای مشمرمع ،مصونقت آنان از حتمرض م دمه مانمدن از مخاطراو
م حتدیاو اسمت .فرهنگ اغاو انگلقسی آکسفوهد از دم منظر به اهائهی حتاهیفی دهباه ی
امنقت میپردازد:
 -9از منظر شرای حأمقن م حقفظ امنقت ،چهاه حتریف زیر به دست میآید:
ااف) شرای مقفوظ بودن از خلر م یا ده مترض خلر قراه نگرفتن؛
ب) آزادی از حردید ،اطاقنان م ده اعتااد بودن؛
ج) آزادی از بقم ،اضلراب یا حراست از آیند ؛
د) کقفقت حأمقن استقکام ،پقوستگی م ثباو.
 -2به اعتباه ابزاه ،امنقت شش حتریف پقشنهادی داهد:
اامف) چقمزی کمه حأمقن م حقفمظ ایجاد میکند کمه حاایت م مقافظت ها شمامل
میشود؛
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ب) ابزاه حأمقن م ثباو ده مواضع خود؛
ج) بستری برای حأمقن بهگونهای که امنقت ده آن ضاانت شود؛
د) داهایی متراکم شد م یا سرهیز شد ؛
) کسی که خود ها برای دیگری گرم میگذاهد ،به مثابه یک ضاانت؛
م) مدهکمی به مسمقلهی یمک حضاقنکنند به مثابه حضاقن بمرای حق پرداخت خود نگه
داشته شود.
ده خصموص حتریمف امنقمت ملمی دشمواهیهای زیمادی مجمود داهد؛ چمرا کمه
اندیشاندان به دالیل متتدد از جاله ذهنی م نسبی بودن مفهوم امنقت نتوانستهاند به
حتریف جامع م ماحدی دست یابند؛ ناگزیر به برخی از حتاهیف متتبر از این مفهوم اشاه
میشود :از نظر هابرو مندل ،امنقت شمامل حتیقب همانی م مادی ایانی اسمت م اصوال
جزء مسئواقتهای حکومتهای ملی است حا از حهدیدهای مستیقم ناشی از خاهج نسبت
بمه بیای هژیمها ،نظام شمهرمندی م شمقو ی زندگی شمهرمندان خمود ماانتت به عال
آمهند( .مندل)95 :9375 ،
هیچماهد کوپمر امنقمت ملی ها حوان یمک جامته ده حفظ م بهر گقمری از فرهنگ م
اهزشهایش میداند.
بمه گفتمهی مافمرز ،امنقمت ده بُتد عقنی ،نبود حهدید نسمبت به اهزشها م ده جهت
ذهنمی فیمدان حمرس ها از این کمه چنقمن اهزشهایی موهد هجموم ماقع بشموند ،موهد
سنجش قراه میدهد.
پنمه اوپمه هاهحلنمد -حانبرگ متتید اسمت امنقمت ملی حوانایی یک ملمت ده دنبال کردن
موفیقتآمقز منافع ملیاش میباشد؛ آن گونه که آنان ها میبقند م ده هر جای جهان است.
(آقایی)998 :9375 ،
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به طوه کلی ،امنقت ده بُتد متنی ،فیدان حهدید نسمبت به اهزشها ،منافع ،اهداف ده
جهمت ذهنمی ،فیدان حرس ها از این جهت که بنقانهای ملی ،اهزشها ،منافع م اهداف
موهد هجوم ماقع شوند ،موهد سنجش قراه میدهد( .حاجقک)46 -47 :9389 ،
امنقت اجتااعاو بشری ده یک حیسمقمبندی کلی به پنج میواه حیسقم میشود :نظامی،
سقاسی ،اقتصادی ،زیستمققلی م اجتااعی .ده موهد امنقت باید دم میواه ها شناخت:
هدف از امنقت چقست؟ شرای الزم برای امنقت کدام است؟ جسمت م جو برای یافتن
هدف امنقت هاواه با بقث دهباه ی شمرای الزم آن پقمش میآید .امنقت اهداف باایو ی
زیمادی داهد .این اهداف نه حنها با افزایش حتداد اعضای جامته م دماتها بقشحر میشوند،
بلکه از سلح دماتها به سملح افراد پایقن میآیند م نقز حا سملح بقنااالل باال میهمند.
چون امنقت هر یک از سملوح مزبوه بدمن حوجه به دیگران قابل حصول نقسمت ،امنقت
هر کدام به منزاهی پقششمرطی برای امنقت هاه دهمیآید .امنقت ده سمه سملح فردی،
دمات م منلیمه م بقناااللی به هم مربوط اسمت م دمات منشمأ اصلمی حهدید م نقز امنقت
افراد است.
اقسام امنیت
امنقمت ده علموم اجتااعی امرمز اقسمام مختلفی داهد م ده متنمای خاص خود به کاه
میهمد:
ااف) امنقت شمخصی م فردی؛ به متنای امنقت فرد ده زندگی خود م سمالمت جسم م
صقت فرد م شهرحش ده حدمدی که قانون میره داشته است ،میباشد .امنقت فردی،
عنصری است از عناصر آزادی افراد به این که آنان از حبس ،بازداشت م کقفرهای
استبدادی ده امان باشند.
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ب) امنقت عاومی؛ فتااقت حکومتی است که هدفش استیراه امنقت ده کشوهها میباشد م
این فتااقت ها متضان کاهها م اعاال دفاع اجتااعی م مدنی ،حنظقم عبوه م مرمه ،هعایت
آداب عاومی م اطفای حریقها میباشمد .اسمتیراه امنقت صفتی الزم برای حواقد م آسایش
هاگانی است.
ج) امنقت اجتااعی یا حأمقن اجتااعی؛ به دم متنی بهکاه برد میشود :امل ،مصون بمودن م
حاامت فراغمت عاوم افراد جامتمه از حهدیدها یما اقدامهای خمالف قانون م شخص،
گرم م یا دمات؛ دمم ،پقشبقنی م حداهك کاک دمات برای حأمقن نقازهای مردم ده
نتقجهی بقااهی ،بقکاهی م ساااندی( .علیآقابخشی)395 :9374 ،
د) امنقمت ملمی؛ منظوه از آن حوانایی یک ملت بمرای حفاظت از اهزشهای داخلی ده
میابل حهدیدهای خاهجی اسمت؛ بنابراین این ملااته حاام اقداماو انجام شمد حوس
ملتها بمرای طراحی ،حصاقمگقری م اهزیابی حصاقمها م سقاسمتهای احخاذ شمد برای
افزایش این حوانایی ها دهبر میگقرد .مفهوم امنقت ملی عباهو اسمت از این که کشوهها
چگونه سقاستها م حصاقمهای الزم ها برای حاایت از اهزشهای داخلی ده برابر
حهدیدهای خاهجی احخاذ میکنند .مفهومی که به نظر میهسد امرمز بقشحر ده کشوه ما از
امنقت ملی به ذهن متباده یا استتاال میشود عباهو است از :فتااقتها م حاهقدهایی که از
سوی حکومت به منظوه استیراه امنقت ده ابتاد مختلف صوهو میگقمرد .بایسمتی به ایمن
حتریف فتااقتهما م حاهقدهایی ها که ملت م نظمام ها برای حفاظمت از اهزشهای
داخلمی ده میابمل حهدیدهمای باافتل م باایمو ی خاهجی حوانا میسمازد م مصونقت
میبخشمد ،اضافه ناود .حقیق امنقت ملی بدمن پشتقبانی م حاایمت ملمت م نهادهای
جامتمهی مدنی غقرماکن خواهد بود .الزمهی حقیق امنقت ملی ،حقیق م استواهی امنقت
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داخلی م عاومی است م این دم اهحباط بسقاه نزدیکی با هم داهند .برای حقیق امنقت
مجود شرای زیر الزم م ضرمهی است:
 -9اجرا م حتاقم عداات م قانون به طوه یکسان م نفی هر گونه حبتقض ده جامته؛
 -2مبماهز ی دائمم با عوامل حجامزگمر م زمقنههای حترض احتااای م نقرمهای فشماه م
محشمت م مهاه کردن عواملی که زمقنهی حترض داهند م پقشمگقریهای الزم برای
خشکانقدن هیشههای حتدی م حترض؛
 -3مجمود نهادهمای قموی برای مباهز بما اخالاگران ده امنقت(فمردی ،عاومی م ملی)؛
 -4آشنایی عامهی مردم با حیوق افراد م آگاهی الزم جهت احترام حیوق دیگران؛
 -9ضاانت اجرای نقرممند متنوی (ایاان م اخالص)؛
 -6ضاانت اجرای قانون برای کقفر دادن متجامزان به حیوق مردم (عاقد زنجانی:9373 ،
.)979-971
هاقن انداز که دل ،ذهن م بامه انسان نسبت به فیدان حهدید م حترض علقه خود
اطاقنمان حاصمل کنمد از امنقت برخوهداه اسمت ،اعم از این کمه ده ماقع م نفساالمر،
عامل حهدیدکنند ی باایو یا باافتلی باشد یا نباشد( .قاسم ماثیی.)23 :9381 ،
انواع امنیت
میمام متظمم ههبمری(مدظلهااتاای) ده یکی از سمخنرانیهای خمود امنقت ها به
چهماه نموع (نظامی م انتظامی ،اقتصادی ،سقاسمی م فکری م عیقدحی) حیسمقمبندی
ناود اند« :امنقت هم انواعی داهد؛ یکی از آنها امنقت نظامی م انتظامی است که شاا
مالحظه میکنقد ده بتضی از مناطق عاام ،از اقاظ نظامی م انتظامی ناامنی هست؛ این،
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بخشی از میواه امنقت است .امنقت اقتصادی ،سقاسی ،فکری م عیقدحی هم داهیم؛ هاهی
اینها میوالو بسقاه بااهاقتی است».
فرمانمد ی متظمم کل قموا ده نگاهمی دیگر امنقمت ها به امنقت اجتااعمی ،فرهنگی م
اخالقمی ،امنقمت مرزهما م امنقت شمهرمندی حیسمقم میناایند .متظمم اه امنقت اجتااعمی
ها بمه مت نای عدم احسماس خوف م حهدیمد م ناامنی مردم ده مقق کاه م زندگی حتریف
میکنند« :متنای امنقت اجتااعی این اسمت که مردم ده مقق کاه م زندگی خود احسماس
خوف م حهدید م ناامنی نکنند؛ این مسمأاه خقلی مهم است»( .دیداه با کاهکنان م
فرماندهان ناجا.)9374/4/2 ،
ایشمان ده بماب امنقمت اجتااعی م اخالقی میفرماینمد« :امنقت م نظم اجتااعی صرفا
به این نقسمت که کسمی کقف کسمی ها ندزدد یا مغاز ها نزند یا خانهی کسمی ها خاای
نکند .عالم بر اینها امنقت اخالقی یکی از مهمحرین میوالحی است که مردم به آن احتقاج
داهند .ناامنی اخالقی این اسمت که مردم ده مقق جامته م ده کوچه م خقابان نتوانند طبق
اعتیاداو م دین م ایاان خود آسمود م بیدغدغه حرکت کنند م با مقق اجتااعی مواجه
شوند»( .دیداه با جاتی از مسئوالن م فرماندهان ناجا)9389/7/9 ،
«یمک بخمش دیگمر امنقت فرهنگمی م امنقت اخالقی اسمت .مردم بمه جوانان م به
فرزندان خود عالقهمندند م از این که آنها دچاه اعتقاد شوند دچاه مسوسههایی بشوند که
آنها ها از مسمقر دهسمت زندگی دمه بقندازد ،نگرانند .این نگرانی م دغدغه ها چه کسی
برطرف میکند؟ چه چقزی برطرف میکند؟ امنقت فرهنگی .امنقت فرهنگی ها همم ده
بخمش عظقامی ،نقرمهمای بسمقج ،نقرمهای مؤممن م جان بر کمف حأمقن میکنند».
(صبقگا مشترك نقرمهای نظامی م انتظامی استان کرمان)9384/2/99 ،
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ایشمان ده خصموص امنقمت مرزها به عنموان یکی از بخشهای مهمم امنقت ملی
میفرماینمد« :امرمز هم علیهغم گند گوییهای سمران اسمتکباه ،هاهشمان ده برابر عزم
پوالدین ملت ایران م نقرمهای مسلح ایران دچاه حزازاند ،هاهشان میدانند که حهاجم
نظامی به این کشموه برایشمان بسقاه گران حاام خواهد شد ،آهزمهایشان ها به گوه خواهند
برد؛ بنابراین امنقت مرزها ،یک بخش مهم از امنقت ملی است».
متظم اه امنقت شمهرمندی ها نقز یکی از بخشهای مهم امنقت میدانند« :بخش دیگر،
امنقت شمهرمندی اسمت .ملمت احتقاج داهد ده مقق زندگمی خود از امنقت شمهرمندی
برخوهداه باشد م متجامزان ،سرکشان ،فتنهگران م آشوبگران ،ستونهای پنجمم م نقرمهمای
بقگانه م دشمان دهمن کشموه ،نتوانند میاصد دشمانان ها ده این کشوه م به زیان این ملت
برآمهد کنند .امنقت داخل کشوه حائز اهاقت بسقاه است .بخشمی از حالش نقرمهای
مسملح عزیز ما مصرمف حفظ امنقت شمهرمندی میشود .خانههای مردم ،مقق زندگی،
مقق

کسب م کاه مردم ،مقق

حقصقل مردم ،باید امن باشمد .مردم باید خاطر جاع

باشمند که نقرمهای مسلح ما ده مقق

شهرمندی خودشمان ،بتوانند ده میابل دشمانان

فتنهگر ،دشمانان آشموبگر ،اغتشاشآفرینان ،کسمانی کمه از آب گلآامود میخواهنمد ماهی
بگقرند ،کسمانی که بیای خمود ها ده برهم زدن فضای امن م آهام کشوه میدانند،
ایستادگی کنند .این امنقت ها نقرمهای مسلح به بهترین مجه حأمقن میکنند»( .صبقگا
مشترك نقرمهای نظامی م انتظامی استان کرمان.)9384/2/9 ،
نگاهی به اصل امنیت در مکتب اسالم و قانون اساسی
امنقتی ها که اسمالم به آن بها داد  ،امنقت هاهجانبه اسمت .اسمالم هر نوع ایجاد
ناامنی ها ناهما میداند م هر نوع ایجاد هعب م محشمت ها ده دلهای مسملاانانی که
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خالفی مرحکب نشمد اند ،هما نایداند .قرآن کریم امنقت ها یکی از اهداف اسمتیراه
حاکاقت اهلل م استخالف صااقان م طرح امامت میشااهد .هاچنقن قرآن احساس امنقمت
ها از خصائقص مؤممن مترفمی میکند م مداهنه با دشمان م همح سمازش ها منافی با
امنقت میداند م حأمقن امنقت ها از اهداف جهاد میشااهد .حضرو علی(ع) حأمقن امنقت ها
ده جامته از انگقز های ققام صااقان م اهداف عااقهی امامت میدانند .امنقت ده حیوق
اسمالمی حنها ده موهد جان ،مال ،عال ،حیوق م آزادیهای مربوط به این مواهد صادق
نقست ،بلکه شامل شخصقت م شرف م حقثقت افراد نقز میشود .امنقت ده اسمالم به
صااقان ،افرادی که مرحکب خالفی نشمد اند م آنان که ده مسقر انجمام مظقفهانمد م بمه
قانون احترام می گذاهند ،اختصاص داهد اما آنان که ده مسمقر خالف هسمتند م یا مرحکب
بز م جرم شمد اند ،به داقل ماهقت عالکردشمان از حق امنقت مقرمم میباشمند .قانون
اساسمی جاهوهی اسالمی ایران ده اصل  22حصریح مینااید :حقثقت ،جان ،مال ،حیوق،
مسکن م شغل اشخاص از حترض مصون است مگمر ده ممواهدی کمه قانون حجویز
میکنمد .حقیق اصول م بندهای زیمادی از قانون اساسمی بمدمن امنقمت به هقچ مجه
اممکان نداهد .عمالم بر این ،اصوال بدمن مجود امنقت ،امکان حدامم حکومت م اجرای این
قانون اساسی مترقی ،به هقچ مجه مجود نداهد م قوای سمهگانه م نهادهای حکومتی حنها
ده صوهو مجود امنقت میحوانند به مظایف قانونی خود بپردازند م حیوق ملت ها ادا
ناایند .حضرو علی(ع) میفرمایند« :امما سمپاهقان م نقرمهای مسملح با اذن پمرمهدگاه
حافظان م پناهمگا هعقت ،زینت زمامداهان ،عزو م شوکت دین م ها های امنقت
میباشند .قوام هعقت جز حوس
نامهی .)93

این گرم ماکن نقست» (نهج اابالغه ،صبقی صااح،
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امنیت در دیدگاه مقام معظم رهبری(مدظلهالعالی)
میام متظم ههبری (مدظلهااتاای) باهها ده فرمایشهای خود ده دیداههای متتددی که
ده مراسمم م مناسمباو مختلف داشتها ند ،بقث م موضوع امنقت ها به عنوان یکی از
نقازهای بسمقاه حقاحی م اساسمی جامتهی انسمانی م جامتهی اسالمی موهد حأکقد قراه
داد اند که حالش میشود ده ذیل به صوهو فهرستماه م به صوهو موضوعی حقلقل م
برهسی گردند.
اهمیت امنیت و نیاز به امنیت
حضرو امام خامنهای (مدظلهااتاای) هاواه حالش داشتهاند با حوجه به آیاو قرآن
کریم م همایاو م مستنداو عیلی نقاز به امنقت م اهاقت آن ها بقان ناایند« .امنقت،
مسمأاهی اساسمی م مهای اسمت .نظم اجتااعی ،یک مسأاهی دهجه امل است .کاهایی
مللموب همر جامته ده حد نظم م مللوب آن جامته اسمت .اگر نظم نبود یا کم بود ،از
کاهاییها کاسمته خواهد شمد»( .دیداه با فرماندهان نقرمی انتظامی سراسر کشوه ،عقد
ستقد فلر)9371/19/27 ،
اهاقت برقراهی امنقت ده دیدگا ایشان به حدی است که ایشان آن ها از اماقهحرین
نقازهای زندگی مهمحر برمی شااهند م برآمهد شدن مللوب سایر نقازها ها منوط به مجود
م حضوه امنقت م احساس آن از سوی انسان میدانند:
« اگر ما بخواهقم ضرمهیاو زندگی بشر ها ده فصول عاد خالصه کنقم م مثال به دم فصل
م حداکثر به چهاه فصل برسد ،یک فصل از این چند فصل ،فصل امنقت است .بدمن
امنقت ،نه خوهاك اذحی میبخشمد ،نه خانواد انسمی ایجاد میکند م نه شمغل م دهآممد
فایمد ای میدهد .امنقت که نبود ،هقچ چقز نقسمت .امنقت ،مثل هوا برای انسان ،به طوه
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مستار الزم است .اگر جامته امنقت نداشته باشد حاات اختناق پقدا میکند؛ مثل
مجاوعهای که هوا ده اختقاه نداشته باشد .این ،اهاقت امنقت است .خدامند حبماهك م
حتاای برای خانهی خویش این دم عنصر ههایی از گرسنگی م امنقت ها قراه داد .آقایان
اهل قلم م فضال اگمر ده خصموص امنقت به قرآن مراجته فرماینمد ،خواهند دید که ده
آیاو کالم اهلل ،مسمأاهی امنقت حکراه م حأکقد شمد م به ایاان هب

پقدا کرد اسمت.

«کسمانی که به خدا اعتیماد داهند م ده ها ام هسمتند ،میحوانند برای خودشمان امنقمت به
مجمود آمهند»( .دیداه با جاتی از کاهکنان ناجا ،سمازمان حأمقن اجتااعی ،بهزیستی،
استادان م دانشجویان دانشگا ها)9373/4/25 ،
میمام متظمم ههبمری (مدظلهااتاای) هاچنقن امنقت ها شمرط دهجمهی امل حرکت
عظقم اجتااعی ملت به سوی حوسته م کاال میدانند« :امنقت نتات بزهگی است .ده
قمرآن همم هاجع به امن م امنقت سمخن هفته اسمت .ده همر جامتهای زمقنة الزم برای
پقشرفتهای مادی م متنوی امنقت است .اابته بله؛ افراد جامته ،زمقنهی الزم برای
پقشمرفتهای مادی م متنوی ،امنقت اسمت .اابته افراد برجسمتهای هستند که ده فضاهای
ناامن هم کاههای بزهگی انجام میدهند؛ ده زیر فشاه اختناق هژیمهای ظاام م ستاگر
کسانی بودند که ده هاان ناامنی هم کاههای بزهگی میکردند ،اقکن شرط حرکت عظقم
اجتااعی برای یک ملت ده دهجهی امل امنقت است».
ایشمان هاچنقمن یکمی از ها های پی بردن به اهاقت امنقت برای حوسمتهی کشموه ها
اقدامهای دشمانان برای ایجاد ناامنی ده کشموه میدانند« :اگر بخواهقم دهسمت حشخقص
بدهقم که برای پقشرفت یک کشوه ،امنقت چیده اهاقت داهد ،از برخوهد دشمان با
میواهی امنقت میشود این ها فهاقد .مقتی انیالب پقرمز شمد ده ماقع یک مانع بزهگ از
میابل ملت ایران برداشمته شمد که بتواند ده مقدانهایی که ده طول  911سال991 ،سال

بررسی ابعاد امنیت در جامعه مبتنی بر اساس منظومه فکری مقام معظم رهبری 55 /

عیب ماند بود ،جبران عیبماندگیهای گذشته ها بکند ...بتد از پقرمزی انیالب دشمانان
سمتی کردند از حربهی ناامنی علقه این ملت م این انیالب استفاد کنند.
ایشمان هاچنقمن امنقمت ها از بزهگحریمن خصوصقاو م نقازهمای جامته میدانند کمه ده
صوهو فیمدان آن ،خقرها م خوبیها از جامته هخت برمیبندد« :بزهگحرین خصوصقت
اجتااعی م نقاز یک جامته ،چند خصوصقت است؛ یکی از چند خصوصقت« ،امنقمت»
اسمت .اگر امنقت نباشمد ،بسمقاهی از خقراو جامتمه ،از آن جامته هخت خواهمد بسمت».
ده نهایمت میام متظم ههبری امنقت ها «بمرای هر ملتی مثل هوا م آب» ضرمهی میدانند.
(دیداه با پاسداهان م بسقجقان مشهد)9378/6/91 ،
اهاقمت امنقمت ده جامتمه ده دیدگا میام متظم ههبمری (مدظلهااتاای) به حدی است
که ایشان عدم احساس آن ها مهمحرین مشکل یک کشوه میدانند« :مهمحرین مشمکل بمرای
یمک کشموه آن مقتی به مجمود میآید کمه ده مققم کاه ،ده مقق زندگمی ،ده مققم
حقصقل ،ده فضای عاومی جامته ،مردم احسماس امنقت نکنند این جاسمت که مغزهای
فتال ،دسمتهای حوانا ،سرانگشمتان ماهمر ،هقچ یک نخواهد حوانست مسئواقت مهای ها
که هر کدام بر دمش داهند ،به انجام برسانند ،ده فضای امنقت است که هم حالش علای،
هم حالش اقتصادی ،هم همحقه م نشاط م هم هاهی فتااقتهای یک کشموه میحواند به
دهسمتی برنامههیزی بشود م با دقت دنبال شود م به نتایج خود برسد .امنقت یک میواهی
اساسی است .امنقت اجتااعی ،امنقت فردی ،امنقمت ده هامهی مقق های زندگی ،امنقت
فکمری م متنوی م همانی ،هاهی اینها جزء انتظاهاو مردم اسمت( .مراسمم
دانشآموختگان دانشمجویان دانشمگا علوم انتظامی.)9375/17/98 ،
هاچنقمن ایشمان امنقمت ها برخمالف برخمی اندیشماندان کمه آن ها ذهنی فرض
میکننمد ،آن ها ماقتمی م ملاموس میداننمد« :امنقت یک میواهای اسمت هم کامال ماقتی
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م ملاوس ،هم بسمقاه گسمترد  .ماقتی است؛ یتنی مقتی امنقت هست ،ماکن اسمت
کسمی آن ها احسماس نکند ،مثل سالمتی ،مقتی هست انسمان آن ها احساس نایکنمد؛ امما
به مجرد این که خدای نکرد سمرحان دهد گرفت آن مقت میفهاقد که سالمتی یتنی چه.
امنقت نقز چنقن چقزی است .فرمود« :نتاتان مجهواتان ااصقه م األمان» به مجرد این که
گوشمهای از امنقت مخدمش بشمود ،اثر ام ده زندگی مردم منتکمس میشود؛ امنقمت امری
کامال عقنی م ماقتی اسمت؛ امنقمت ها با ذهنقاو نمیشود دهسمت کرد .این
فلسمفهبافیهای ذهنی که گاهی مشماهد میشود ،باب مقفل همشمنفکری اسمت که
بنشمقنند هاجع به ابتاد ذهنی یک مسمأاه بقث کنند یا باب حداکثر جلسماو کاهشناسی
اسمت .مردم ،خود امنقت ها میخواهند ،ماقتقت امنقت ها میخواهند ،آن هم ده هاان
پهنهی گسمترد  .یتنی چه؟ یتنی مردم امنقت ده مققم

کاه ،امنقمت ده خانمه ،امنقمت

برای بچههایشمان ده مدهسه امنقت برای بچههایشمان ده مقمدان فوحبال ،امنقت بمرای
جاد ها ،امنقت برای همسمتاها ،امنقت برای شهرها ،امنقت برای خقابانها ها میخواهند.
«میواهی امنقت میواهی بسمقاه مهای اسمت .اگر هاهی مسمایل زندگی برای مردم یک
شهر ،استان م کشوه فراهم باشد؛ اما امنقت نباشد ده ماقع هقچ چقز برای آنها فراهم
نقست .از ابتدای انیالب ،دشانان استیراه نظام اسالمی یکی از چقزهایی ها که آماج
حاالو خود قراه داد اند ،امنقت این مردم م کشموه اسمت؛ چون میدانند که ناامنی م
اغتشماش میحوانمد آثماه هامهی خدماحی ها که دماتممردان خدمم برای ممردم انجام
میدهند ،زایل کند»( .دیداه با جاتی از مسئوالن م فرماندهان ناجا)9389/7/94 ،
فرماند ی کل قوا هاچنقن امنقت ها نقاز اساسمی برای علم ،پقشمرفتهای اقتصادی،
سمازندگی کشموه م افتخماهاو بزهگ ملمی میداننمد« :ده عرصههمای گوناگون ،این
امنقت با مظایف مختلف مقان سازمانهای گوناگون حیسقم شد است .امنقت بسقاه میواهی
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مهای است م بدمن امنقت یک کشوه ده هاهی عرصهها م صقنههای فتااقت م حالش
دچاه مشمکل اسمت؛ ده میواهی علم ،ده میواهی پقشرفتهای اقتصادی ده میواهی
متقشمتی م شمهرمندی ،ده میواهی سمازندگی کشموه م ده هاهی میوالحی که میحواند
افتخاهاو بزهگ ملی ها برای یک کشموه به اهمغان بقامهد ،پقشنقاز اصلی م اساسمی
عباهو است از امنقت .این امنقت ها نقرمهای مسلح حأمقن میکنند».
ایشان ده نهایت امنقت ها برحرین حیوق انسانها میدانند« :امنقت برحرین حیوق
انسمانها ،امنقت یک زمقنه برای هاهی موفیقتها م پقشرفتهاسمت .عالم بر این که
اگمر امنقمت ده جامتمه نباشمد م آحاد مردم دغدغهی ناامنی ها داشمته باشمند ،یکی از
برحرین حیوق انسمانها پایاال شمد اسمت .شاا این ها بر دمش گرفتقد م این مظقفه ها
متتهد شد اید.
عدالت در امنیت
حضمرو اممام خامنهای (مدظلهااتاای) به عداامت ده حأمقن امنقت جامته متتیدند م
آن ها متتلق به هاهی افراد جامته م بدمن حوجه به حفاموهای نژادی ،دینی ،زبانی،
قومقتی میدانند« :امنقت هم متتلق به هاه است .امنقت حهران ،ماجبحر از امنقت مردم
مرزنشقن جنوب م شرق م غرب کشوه نقست .امنقت افراد مرفه که از سرمایه م امکاناحمی
برخوهداهنمد ،ماجب حمر از امنقت آن کاهگری که چشماش بمه مزد همزانه است ،نقست؛
اذا امنقت ،متتلق به هاه است ،ده نظام اسالمی قضقه این طوه نقست .امنقمت ،امنقت
عاوم مردم اسمت ده هاهی شمئون زندگی ،امنقمت یک ضرمهو برای انسمان اسمت ده
دمهان عبادو ،ده دمهان سمازندگی ،ده دمهان حجاهو ،هر فتااقتی که انسمان بخواهد
بکند ،مقتاج امنقت اسمت .این جاسمت که اهاقت نقرمی انتظامی متلوم میشود» .ایشمان
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هاچنقن گسمترانقدن چتر امنقت بر سمر حاام ملت ها حق عاومی ملت بقان میداهند م
فی

مجرمان ها مسمتثنی میدانند« :یک بخش خاص موهد حوجه نقست .امنقت هم حق

عاومی است ،مال هاه است ،هاهی مردم ده داخل کشموه ،ده سرحاسمر کشموه ،اقوام
مختلمف ،زبانهای مختلف ،عماداو مختلف ،ادیان مختلف ،چه برسمد به سمالیق مختلف
سقاسمی ،فرق نایکند .حتی آن کسمی که با یک نهاد مهای ،با اساس نظام مخااف است،
شاا ده مقق زندگیاش باید امنقتش ها حأمقن کنقمد .حنها عنصری که از این چتر عاومی
خاهج اسمت ،خود مجرم اسمت؛ ده حمال اهحمکاب جرم یا ده جهت اهحکاب جرم.
ماعدای ام هاه کسمانی که هسمتند مشماول این چتر عاومیاند م شماا بایسمتی این چتر
ها بلند کنقد بر سمر حاام این ملت بگسترانقد؛ این خقلی چقز اساسی م مهای است».
«نکتمهی دیگمر این اسمت کمه ده کاه ایجاد امنقت م دادن احسماس امنقمت به آحاد
مردم ،جنبههای سقاسی م جناحی م گرایشهای گوناگون م اختالف مذهبی م اختالف
قومقت نباید هقچ حأثقری بگذاهد .امنقت ده جامته مال هاه اسمت .حنها کسمی باید
احسماس ناامنی بکند که دهصدد اسمت امنقت مردم ها متزازل کند م به آن آسمقب ماهد
کند .فی

ام باید از ناحقهی شماا احسماس ناامنی کند م اال هاهی آحاد ملت با هر

مذهبمی ،بما همر دینی ،با هر گرایش سقاسمی ،با هر سملقیهای ،فمرق نایکند ،هاه ده
برابر مظقفهی بزهگ ایجاد امنقت که بر دمش شااسمت ،یکسمانند»( .مراسمم دانش
آموختگان دانشجویان دانشگا علوم انتظامی)9386/8/96 ،
عوامل ایجاد احساس ناامنی
 -کاهش بامه عاومی نسبت به مجریان برقراهی نظم امنقت؛
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 کاهمش بمامه عاوممی با ایجاد حصویر ذهنی منفی ده افمراد جامته به عنوان عاملاحسماس ناامنمی ملمرح میگمردد به گونهای که ممردم اقدامهای مثبمت ده جهت برقراهی
م حفظ نظم ها بامه نایکنند م این خود زمقنهساز برمز یک بقااهی فرهنگی ده جامته
میشود؛
 مجود فرهنگ شفاهی با کاهکرد قومی ایجاد شایته ده مقان مردم که با حوجه به برخیمیژگی های منفی همانی ،از جاله زمدبامهی ،برخوهدهای احساسمی م عاطفی ،پرگویی،
اغراق م غقبت ،سبب حواقد م برمز مجاوعه هفتاههایی میگردد که احساس ناامنی ها به
دنبال داهد؛
 فیدان نظام آموزشی م اطالعهسانی فتال به منظوه اهحیای دانش م بقنش امنقتی جامته،بی اطالعی ،ناآگاهی م یا ده اختقاه داشمتن اطالعاو ناکافی م یا ناصققح که بر اثر شایته م
یا برخی میژگیهای منفی همانی ایجاد میشوند ،عوامل مهم احساس ناامنی هسمتند .هاان
گونه که مسمت چرچان ده کتاب «نبرد با استیالل» میگوید ،مقتمی میحوانقم ده یک
جامته از مجود احسماس امنقمت ،اطاقنان حاصل کنقم که مردم آن جامته آگا باشند.
نقش نیروی انتظامی در تأمین امنیت جامعهی اسرالمی و ویژگیهای پلیس شایستهی
اسالمی از نگاه مقام معظم رهبری(مدظلهالعالی)
میمام متظمم ههبمری پلقس ها پناهمگا م هارا ممردم میدانند م فلسمفهی مجودی
نقرمی انتظامی ها آسایش مردم م آهامش مقق

زندگی آنان بقان میداهند« :پلقس باید

پناهگا مردم باشد .مقتی مردم پلقس ها میبقنند باید احساس مقبت م آهامش کنند .امرمز
نقرمی انتظامی با مردم م ده کناه مردم م پشت سر آنها هستند ...فلسفهی مجمودی
نقمر می انتظامی این اسمت که بتواند برای آسمایش ممردم م آهامش مقق

زندگی آنها
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نظم برقراه کنند» (مراسم بقتت فرماندهان م مسئوالن عیقدحی سقاسی ژانداهمری م
...« .)9368/3/28پلقس کسمی اسمت که مردم ده حوایج م حوادث همزمر شمان به ام
پناهند میشموند م از ام کاک میخواهند( ». ...دیداه مسمئوالن م مردم استان ارستان م
شهرهای آبادان ،الهقجان م شوشتر)9365/7/4 ،
فرماند متظم کل قوا ده بقاناحشمان هاواه از مفهوم امنقت اسمالمی نام میبرند م حأکقد
داهند که بخشهای مختلف نقرمی انتظامی مأموهیت اساسمی حفظ امنقت ده جامتهی
اسالمی ها بر عهد داهند:
«مأموه یتی مجود داهد که فراحر از حفکقک مسئواقتها م مأموهیتها م جدایی بقن
بخشهای مختلف اسمت؛ آن مأموهیت نقمرمی انتظامی م همحانقان مقترمی است که ده
این نقرم مشغول انجام خدمتند .هاه باید مجتاتا م مشترکا کاه کنند .آن مأموهیت عباهو
اسمت از :حفظ امنقت اسمالمی ده مقق

جامته؛ این اساسمیحرین کاه نقرمی انتظاممی

اسمت که کاه بسمقاه بزهگی هم هسمت»( .دیمداه با فرماندهان م مسمئوالن ساعس ناجا،
)9371/99/2
میام متظم ههبری هاچنقن ده سالهای ابتدایی ههبری خود خواهان شکلگقری پلقمس
اسمالمی با هاکاهی عیقدحی -سقاسمی بودند م یکمی از میژگیهای این پلقس ها مأمن
مردم بودن میدانند« :یکایک افسمران م دهجهداهان م پاسمبانها م عناصر پلقمس از بماال حا
پایقن باید به کامک آقایان مقترم عیقدحی -سقاسمی این مجاهدو ها داشمته باشند که
پلقس ها به سملح پلقس اسالمی کامل برسانند؛ یتنی هاان مأمن مردم حا اگر کسی به کسی
دستدهازی کرد م بدزبانی باز کرد م ...بگوید میهمم به پلقس میگویم؛ یتنی مردم
احسماس کنند مرکزی که پلقس ده آن جا نشسمته مأمن آنهاست .مقتمی همم که به آن
جما هفتند ،آسمود خاطر برگردند م احسماس کنند که کاهشان ها افتاد است .این متنای
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پلقس است»( .ده جاع مسئوالن م مردم استان ارستان م شهرهای آبادان ،الهقجان م
شوشتر)9365/7/4 ،
ده مجاموع میمام متظم ههبری ده سمخنان خمود ده طول حاهیمخ ههبری پربرکت
خویمش ده نظام جاهوهی اسمالمی ایمران ،میژگیهای زیمر ها مهمحرین میژگیهای پلقس
شایستهی اسالمی م نقرمی انتظامی مللوب میدانند م ملرح میکنند م از ناجا میخواهند
که ده این سات م سو حرکت ناایند:
تأمین نظم و امنیت اسالمی جامعه برابر قانون و قانونمندی پلیس
ایشان اماقن مظقفهی نقرمی انتظامی ها حأمقن نظم م امنقت جامته ملابق آنچه که قانون
مشخص کرد است بقان میداهند م ده ماقع قانوناندی ها یکی از میژگیهای پلقس
اسالمی برمیشااهند« :نقرمی انتظامی باید نظم م امنقت ها طبق شرح مظایف کمه قانمون
برای آن متقن کرد  ،ده سرحاسمر کشموه به خصموص ده مناطق مرزی م باألخص ده
برخی از مناطق که گاهی اشراهی ده آن جا نظم م امنقت ها موهد اختالل قمراه میدهنمد،
به اثباو برسماند؛ این آن نکتهی اصلی م امای اسمت .بایمد ثابت کنقد کمه نقرمی انتظامی
جاهوهی اسمالمی ایران ،این کفایمت م کاهایی ها برای حال باه امانتی که بر عهد ی
امسمت داهد( ».دیداه با فرماندهان نقرمی انتظامی سراسمر کشوه ،عقد ستقد فلر،
)9371/9/2
می هاچنقمن حأمقن امنقمت اسمالمی ها از انتظاههای جامته از نقمرمی انتظامی
میداننمد « :ممن باید عرض کنم که انتظاه امنقت اسمالمی ،انتظاه زیادی از این نقرم نقسمت.
ما مضتی ها ده نقرمی انتظامی کشموه داهیم که از امل حاهیخ نقرمی انتظامی حا امرمز،
بیسابیه است .از امای که ده این کشوه ژانداهمری م شهربانی به مجود آمد حما اممرمز که
ما بقاداهلل نقرمی انتظامی یکپاهچه م فراگقر داهیم ،مضتقتی که امرمز نقمرمی انتظاممی مما
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از اقاظ خوب بودن م مثبت بودن داهد ،ده هقچ زمانی نداشمته اسمت .هقچ مقت نقرم
فرماندهانی به این خوبی م فرماندهی ده این حد نداشمته است .هقچ مقمت نقمرمی
انتظاممی ،جاتقتمی به کم م کقمف جاتقت فتلی نداشمتند .هقچ مقمت نقمرمی انتظاممی
میبواقتی به قده امرمز ده مقان مردم نداشمتند .ده دمه های گذشته ،نقرمی انتظامی؛ یتنی
ژانداهمری م شهربانی از سالهای طوالنی سابیه داهند ،میدانند که من چه عرض میکنم م
نظر مردم نسبت به نقرمی انتظامی چگونه بود .اممرمز نقمرمی انتظامی از میبواقت بقن
مردم برخوهداه اسمت .مردم این اباس شماا ها دمسمت میداهند م به آن احترام میکنند.
هاهی اینها نتم ااهی اسمت؛ اما اگر شماا کاه ها هها کنقد م آن مظایف ها با استقکام
الزم انجام ندهقد ،این گونه نایماند ».ایشان هاچنقن حأمقن امنقت اجتااعی ها مظقفهی
نقرمی انتظامی میدانند« :مللب دیگری که مایلم قدهی دهباه ی آن صقبت کنم ،مسأاهی
امنقت اجتااعی است که به نقرمی انتظامی مربوط میشود .مظقفهی نقرمی انتظامی ،حأمقن
امنقت اجتااعی است .متنمای امنقمت اجتااعی این اسمت که مردم ده مقق کاه م زندگی
خود احسماس خموف م حهدید م ناامنی نکنند .این مسمأاه خقلی مهم اسمت»( .دیمداه با
کاهکنان م فرماندهان ناجا.)9374 ،
روش شناسی
این حقیقق از نوع حقیقیاو اسنادی بر پایه حوصقفی م حقلقلی است .ده این حقیقق با
استفاد از همش کقفی بر اساس حقلقل مقتوای اسناد م کتب مرحب با برهسی ابتاد امنقت
ده جامته مبتنی بر منظومه فکری میام متظم ههبری (مدظله ااتاای) استفاد گردید است.
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یافتههای تحقیق
با حوجه به موضوع م برهسی اسنادی ده این زمقنه نتایج حاکی از آن است که از
ابتدای زندگی بشر حاکنون امنقت هاواه یکی از دغدغههای اصلی انسان بود م به هاقن
منوال ایجاد امنقت کاه میژ نخست دماتها از گذشته حا به امرمز بود است .جاهوهی
اسالمی ایران ن قز از ابتدای شکل گقری حا به امرمز هاواه با حهدیداو داخلی م خاهجی
بسقاهی همبرم بود است .به هاقن اساس میام متظم ههبری به عنوان مقوه محدو
جامته م حکومت ده بقاناو خود هاواه بر امنقت حاکقد بسقاهی داشته م آن ها الزمه م
شرط حرکت هم به جلوی کشوه دانستهاند امنقت به حاامی آحاد ملت حتلق داهد م به انواع
مختلفی از جاله امنقت سقاسی ،امنقت نظامی م انتظامی ،فکری م عیقدحی حیسقم میشود.
بر این اساس مظقفه حأمقن امنقت داخلی ده مرحله نخست به عهد نقرمی انتظامی گذاشته
شد است م این نقرم با ایجاد امنقت میابله با آسقبهای اجتااعی اقتداه م قانون گرایی م
برقراهی محدو م میابله با حفرقه افکنی م جریان گرایی م حتامل م اهحباط با مردم حالش
میکند حا نظم م امنقت ها ده جامته حکافرما ناود م بسترهای حفظ م حدامم این جامته
ها به سوی کاال فراهم نااید .این سخن ههبری ها میحوان دکتری دفاع نظامی ایران نامقد:
« دفاع جزئی از هویت یک ملت زند است هر ملتی که نتواند از خود دفاع بکند زند
نقست .هر ملتی هم که به فکر دفاع از خود نباشد م خود ها آماد نکند ده ماقع زند
نقست .هر ملتی هم که اهاقت دفاع ها دهك نکند ده ماقع زند نقست .هر ملتی هم که
اهاقت دفاع ها دهك نکند به یک متنا زند نقست .ما نمیحوانقم چشم م قدهو حقلقل
داشته باشقم حوطئه عاقق عناد آمقز استکباه علقه اسالم ،انیالب م نظام اسالمی ها ببقنقم ده
عقن حال به فکر دفاع نباشقم» (بقاناو ده مراسم ششاقن دمه فرماندهی م ستاد دانشگا
امام حسقن(ع) .)9356/8/25 ،بنابراین آمادگی نقرمهای نظامی م انتظامی م دفاع از سرزمقن
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م موجودیت جاهوهی اسالمی م حأمقن امنقت آن اماویت نخست نقرمهای نظامی م
انتظامی است م نقاز به امنقت م اهاقت آن بسقاه موهد حاکقد میام متظم ههبری است.
هاچنقن میام متظم ههبری هاواه ده بقاناو خود م براساس مستنداو عیلی م نیلی
گوناگون م ده مناسبتهای مختلف نقاز به امنقت م اهاقت آن ها حشریح ناود اند« .امنقت
مسئله اساسی م مهای است نظم اجتااعی ،یک مسئله ئرجا امل است کاهآیی مللوب هر
جامته ده حد نظم مللوب آن جامته است».
اگر نظم نبود یا کم بود از کاهآییها کاسته شد (بقاناو ده دیداه با فرماندهان نقرمی
انتظامی سراسر کشوه ،عقد ستقد فلر  .)9371/9/27امنقت نتات بزهگی است ده هر
جامتهای زمقنه الزم برای پقشرفتهای مادی م متنوی امنقت است شرط حرکت عظقم
اجتااعی برای یک ملت دهدهجه امل امنقت است (بقاناو ده دیداه با جاع کثقری از
پاسداهان م بسقجقان مشهد .)9378/6/91
بر این اساس میام متظم ههبری نقز به عنوان ههبر جامته به عداات ده حأمقن امنقت حوجه
میژ ای داهند .ده ماقع ده حأمقن امنقت موافه «عداات» باید ده هاس کاه باشد چرا که
هاگی آحاد جامته حق داشتن امنقت ها به طوه مسامی داهند« :امقن حق عاومی است مال
هاه است ،هاه مردم ده داخل کشوه ،ده سرحاسر کشوه ،اقوام مختلف ،زبانهای مختلف،
عداو مختلف ،ادیان مختلف ،چه برسد به سالیق مختلف سقاسی ،فرق نمیکند .حتی آن
کسی که با یک نهاد مهای ،از این نظام مخااف است شاا ده مقق

زندگی اش باید

امنقتش ها حأمقن کنقد محدو عاومی از عوامل ایجاد امنقت ملی است» (بقاناو ده دیداه با
اعضای شوهای حأمقن سراسر کشوه .)9375/99/29
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ایمان ،اقتدار و هوشیاری
هاچنقمن ایشمان سمه میژگی ایامان ،اقتداه م هوشمقاهی ها از میژگیهای اساسمی
نقمرمی انتظاممی برمیشمااهند« :نقمرمی انتظامی باید این سمه خصوصقت ایاان م اقتمداه
م هوشمقاهی ها بمه طوه همزافمزمن ده خود به مجود بقامهند م هرچه هسمت ،بقشحر
کنند؛ مردم هم باید به چشم برادهان حافظ نظم م امنقت به آنها نگا کنند»( .دیداه با
فرماندهان ناجا م قشرهای مختلف مردم)9357/5/93 ،
حضمرو اممام خامنهای (مدظلهااتاای) هاچنقن حأمقن اقتمداه قانونی ناجا ها عامل
احسماس امنقت آحاد ملت میدانند« :آنچه نقرمی انتظامی جاهوهی اسمالمی باید بمه
طموه کامل آن ها هعایت کند ،چند چقز اسمت :امل کسمب یک اقتمداه قانونی ،به طوه
کامل .از اقتداه شاا ،دمستان خوشقال خواهند شد .آحاد ملت احساس امنقت خواهند کرد
م دشان م ضد امنقت م آهامش زندگی مردم ،خواهند حرسقد .باید این اقتمداه قانونمی ها
ده حمد کامل م اعال برای خودحان حأمقن کنقمد .چه از ها آموزش ،چمه از ها جلمب
آنچمه که از اقاظ قانونی موجب اقتداه شااسمت م چمه از اقاظ با قدهو به کاه بردن
آن( .مراسمم دانشآموختگی دانشمجویان دانشمگا علوم انتظامی)9372/14/12 ،
اعتماد و اطمینان مردم
ایشمان هاچنقمن اعتاماد م اطاقنمان ممردم ها یکی دیگمر از میژگیهای نقرمی
انتظامی مللوب م پلقس شایسته اسالمی عنوان میناایند« :یکایک شهرمندان باید از حه دل
به نقرمی انتظامی اعتااد م اطاقنان داشمته باشمند ...مردم باید به نقرمی انتظامی مثل یک
صاحب امنقت م مداه امنقت نگا کنند؛ شماا باید این ها به مجود بقامهید.
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پایبندی به اصول انقالب و دینداری
از جاله مسمائل موهد حأکقد ایشمان این اسمت که برقراهی امنقت م فتااقت ده این
حوز مستلزم پایبندی به اصول م دینداهی میباشد؛ بنابراین از اصلیحرین میژگیهای
نقرمهای خدمم ناجا میبایسمت حتهد م پایبندی به اصول انیالب م دینداهی باشمد م
بمدمن مجمود این میژگی ،احسماس خسمتگی بر مجریان غلبه خواهد ناود« :شماا ببقنقمد
ده هر کشموه چیده از قوا م حقرکاو م حالشهما م نقرمهای باطنی یک نظام دماتی
صرف میشود ،برای این که این ملت از گرسمنگی نجاو پقدا کند یا چیده از حالشها
بسقج میشود ،برای آن که این ملت از بقااهی م بالهای جساانی نجاو پقدا کند .عدل
آنها باید برای نجاو از ناامنی صرف شمود؛ اابته ناامنی ،شمیوق گوناگون م عواممل
مختلفمی داهد؛ یکمی از اهم آنها ،هاقمن ناامنی ده خقابانهما م کوچهها م شمهرها م
همسمتاها م جاد ها م بقابانها م سرحاسر کشموه است که باید با این مباهز کرد.
جلوگیری و مقابله با قانونشکنی در جامعه
«ده جامتهی اسالمی اجاز داد نمیشود م نباید داد شود که ده مأل عام ،کسانی به
حقثقتهای دینی مردم اهانت کنند م آن ها هتک ناایند .چه مرکزی باید جلوی اینها ها
بگقرد؟ نقرمی انتظامی .ده جامتهی اسمالمی اجاز داد نمیشود م نباید داد بشود که از
میرهاو زیستی م شهری م همستایی م صقرایی جاهوهی اسالمی حخلف انجام بگقرد؛
کسانی فضا ها مخدمش کنند م سالمت فضا ها از بقن ببرند .چه مرکزی بایمد جلموی
اینها ها بگقرد؟ نقرمی انتظامی .ده جامتهی اسمالمی م نظام اسمالمی ،هر آنچه که طبق
قوانقن شمرعی م قوانقن مجلس شموهای اسالمی م میرهاو هایج کشوه ده بخش آشمکاه
زندگی مردم خفا ،کاه دیگران اسمت ،مانوع است م مجاز نقست که حقیمق پقدا کند ،اگر
دید شمد ،دسمت قوی م قدهحاندی بایمد بقاید م جلوی قانونشکنی ها بگقرد .آن
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چقست؟ دست نقرممند نقرمی انتظامی» (دیداه با فرماندهان م مسئوالن عیقدحی -سقاسی
نقرمی انتظامی)9371/99/12 ،
اخالقمداری ،شرافت ،نجابت ،امانت ،پاکدامنی و پناه دلهای خائف
میام متظم ههبری(مدظلهااتاای) عالم بر میژگیهایی که بقان شد ،اخالقمداهی،
شمرافت ،نجابمت ،امانت ،پاکدامنی م پنما دلهای خائف بودن ها نقز از میژگیهای پلقمس
اسمالمی میداننمد« :شماا برادهان نقمرمی انتظاممی هرچه از اقماظ اقتداه م سمرپنجهی
قدهحاندی که بتوانقد عناصر مخل امنقت ها ده کشموه حتیقب بکند م نقز از اقاظ اخالق م
شرافت م نجابت م امانت م پاکدامنی ،بر کقفقت خودحان بقفزایقد ،زیادی نشمد اسمت.
نقرمی انتظامی نظام اسالمی ...باید پنا دلهای خائف م حرسان م جانهایی که احسماس
میکنند از سموی یک انسمان یا جاع م مجاوعهای حهدید میشموند ،باشمد .مجمود نقرمی
انتظامی باید احسماس امنقمت ها ده بقنند به مجود بقامهد؛ این شمأن نقرمی انتظامی ده
نظام جاهوهی اسمالمی است» (دیداه با جاتی از فرماندهان م کاهکنان ناجا)9376/4/12 ،
بحث و نتیجهگیری
امنقت ده زمر ی نقازهای اماقه م اساسمی جوامع انسمانی بود اسمت .به طوه کلی
از امنقمت ،به فیدان حهدید نسمبت بمه اهزشها ،اهداف م منافع حتریف شمد م امنقتی ها
کمه اسمالم به آن بهما داد  ،امنقت هاهجانبه اسمت .ده نگا میمام متظم ههبری
(مدظلهااتاای) ،امنقت نقاز اساسمی جامته میباشمد م کشوه برای هسقدن به حوسته م
پقشمرفت م موفیقمت ده عرصههای علای م دانشمگاهی م هسمقدن بمه افتخاههای بزهگ
نقازمند امنقت اسمت .ایشان هاچنقن به عداات ده زمقنهی امنقت اعتیاد داهند م امنقت ها
متتلق به هاهی آحاد جامته م بدمن حوجه به سمالیق سقاسمی ،حفاموهای دینی ،زبانی،
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نژادی م قومقتی می دانند م متتیدند که باید چتر امنقت بر سر حاامی ملمت گسمترانقد
شمود م فیم مجرممان ده حال اهحمکاب جرم یا ده جهمت اهحکاب جرم ها از این قاعد
مسمتثنی میدانند .ده نگا متظم اه ،امنقت به اقسمام مختلفی نظقر نظامی م انتظامی،
اقتصادی ،سقاسمی ،فکری م عیقدحی ،اجتااعی ،فرهنگی م اخالقی ،امنقت مرزها م
شهرمندی حیسقم میشود .ایشان بقکاهی ،اعتقاد م هماج مواد مخده ،سقاستهای جا طلبانه
م غقرمسئوالنه ،دخاات دشان خاهجی م حقریکهای خاهجمی م حزامزل م عدم قاطتقت
دسمتگا امنقت ها از مهمحریمن عوامل ایجادکنند ی ناامنی ده جامته برمیشااهند .از
دیدگا فرماندهی متظم کل قوا ،میژگیهای پلقس شایسمتهی اسمالمی م نقرمی انتظامی
اسمالمی مللوب عباهو هستند از :حأمقن نظم م امنقمت اسمالمی جامته برابر قانمون م
قانوناندی پلقمس ،ایاان ،اقتداه ،هوشمقاهی ،اعتاماد م اطاقنمان مردم ،پایبندی به اصول
انیمالب م دینداهی ،جلوگقری م میابله با قانونشمکنی ده جامتمه ،میابله با ناامنی
اخالقی ،اخالقمداهی ،شمرافت ،نجابت ،امانت ،پاکدامنی م پنا دلهای خائف بودن.
میمام متظم ههبمری (مدظلهااتاای) نیلهی مللوب نقمرمی انتظامی ها که مایهی
هستگاهی میشود ،دم موهد میدانند :امل ،زمانی که نام نقرمی انتظامی برای مردم آمهد
شمود ،از اقاظ همحی احسماس امنقت م آهامش کنند؛ دمم ،نقرمی انتظامی ده نگا مردم
مظهر مظقفهشناسمی هارا با عزو م سمربلندی باشمد .ده دیدگا ایشان ،نقرمی انتظامی
ده هسقدن به نیلهی مللوب قدمهای بلندی ها برداشته است م ایشان هاواه ده بقاناو
خود از عالکرد پلقس م نقرمی انتظامی کشوه اعالم هضایت ناود م از حتابقر بلندی نظقر
سازمان هشقد ،بازمان حوانا م شانههای پرحقال ،چشم بقنا م بصقر م دست قدهحاند ،نتات
خدا م برکت ااهی م مجاهدان فی سبقل اهلل یاد ناود انمد که نشماندهند ی جایگا هفقع
نقرمی انتظامی م اهاقمت مظایف آن ده نگا میام متظم ههبری است .م این نکته ده
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بقاناو میام متظم ههبری ده خصوص اینکه کاهکنان نقرمی انتظامی ها مجاهدان فی سبقل
اهلل حوصقف کرد بودند ،مشخص است.به طوه کلی مبقث امنقت ها میام متظم ههبری به
بهترین مجه ده جاع دانشجویان دانشگا نقرمی انتظامی امقن بقان ناود اند که میفرمایند:
عزیزان من! آنچه مهم است ،حوجّه به اهاّقّت مسئواقّتی است که شاا ده مجرای آن
مسئواقّت قراه گرفتهاید؛ مسئواقّت حفظ امنقّت م نظم ده کشوه .امنقّت ،ده شااه
نتاتهای دهجهی امّل پرمهدگاه است .اگر امنقّت ده کشوهی مجود داشت ،امکان
پق شرفت علای ،پقشرفت عالی ،پقشرفت اخالقی م پقشرفت انسانی ده آن کشوه مجود
خواهد داشت؛ [امّا] اگر امنقّت نبود ،هقچکدام از اینها امکانپذیر نقست یا بسقاه دشواه
است.
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