فصلنامه علمی تخصصی دانش انتظامی کرمان ،سال  /01شماره  78تابستان 090 / 0318

امنیت عمومی و چگونگی مقابله حداکثری با سرقت در منظومه فکری
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حاهیخ پذیرش9358/16/29 :

چکیده
زمینه و هدف :این ملااته حالش ناود حا خ مشهای حرسقای ههبری برای مسمئواقن
حوز امنقت م اازاماو م بایستهها ،مفهوم م مصداقهای که ده اندیشه م بقاناو میام متظم
ههبری ده باب میابله حداکثری با مسئله نامن کنند سرقت پمس از دسمته بنمدی ده قاامب
جهتگقریهای کلی م شاخصها موهد حاکقد ایشان حقلقل نااید.
روش :همش پژمهش ،حوصقفی حقلقلی بر پایه همش کقفی اسمت .همش بکماه هفتمه از نموع
حقلقل مقتوای متون ،اسناد ،کتابها م سایتهای مرحب با عنوان میااه میباشد.

نتایج :بر این اساس آهاء م نظراو ایشمان ده مفهموم مربموط بمه امنقمت فمردی ،امنقمت
عاومی م شاخصها م مرزهای آن حتریف م مترفی گردید ده گام بتد بایستههای اخالقی
هفتاهی کاهگزاهان انتظامی م خئ مشیهای حرسقای ههبمری م ده نهایمت بمه شمقو هایپقشگقری م میابله حداکثری پرداخته شد است.
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مقدمه
سرقت 9از با سابیهحرین جرائم بشری است که ده جامتههای مختلف به علمل گونماگون
مجود داشته م داهد .این پدید دهطول زمان دستخوش دگرگونیها م حغققراو زیادی شمد
اما حنها چقزی که از ابتدای پقدایش آن حاکنون ثابت ماند زشتی م مذموم بمودن ماهقمت آن
است .با گذشت زمان شقو ها م همشهای سرقت ،نوع اموال م اشقاء مسرمقه 2م مسمایل م
ابزاه موهد استفاد برای اهحکاب سرقت حغققر یافته ،به طوهی که اممرمز برخمی از سماهقان
ازآخرین حکنقکها م حکنواوژیها برای پقشبرد کاه خود استفاد میکننمد بمه هامقن اقماظ
شقو میابله م همشهای برخوهد با آنها متناسب با دگرگمونیهمای سمرقت متقمول شمد
است به حتبقر دیگر چون دهعصر ما مواهد م مسایل گوناگون سرقت م گرایش به آن حغققمر
یافته ،میابله با آن نقز دشواهحر شد است .به عباهحیجرم سرقت میحواند به حبمع دگرگمونی
اشکال جامته متقول شود؛ اذا برنامههیزی حول آن مستلزم نگا جدیدی است کمه بما ایمن
دگردیسی 3هارا باشد(.کاظای)326 :9388 ،
از سوی دیگر مقوع جرم میحواند پقاممدهای ناخوشمایندی بمرای افمراد داشمته باشمد م
احساس بی اعتاادی ،عدم امنقت 4م آسقبپذیری ها ده افراد ایجاد ناایمد .اابتمه پقاممدهای
جرم حنها به سلح فردی مقدمد نشد م ده سلح اجتااعی نقز پقامدهای منفی ها به هامرا
داهد .مقوع جرم میحواند اجتااعاو ها حجزیه کند م حوان میابلمه اثمر بخمش بما فتااقتهمای
مجرمانه ها کاهش دهد .اشاعه حرس از جرم منجر به هفتاههایی میشود که برهم زنند کمل
اجتااع است (هال )41،9556 :جرم سرقت پدیدهای است که هازمان بر هم زننمد امنقمت
ماای م جانی دیگری مقباشد؛ به عبماهو دیگمر سماهق بما اهحکماب سمرقت سمتی میکنمد
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- robbery
- Stolen objects
3
- metamorphosis
4
- unsafety
2

امنیت عمومی و چگونگی مقابله حداکثری با سرقت در منظومه فکری مقام معظم رهبری093 /

مضتقت خود ها با حجامز به مال دیگری بهبود ببخشد .ایجاد حس حهدید ماای م جمانی ده
افراد جامته ضان آنکه حا حد زیادی انگقز آنان ها برای حالش م کسمب داهایمی م ثمرمو
مشرمع حضتقف میکند ،موجب افزایش هرج م مرج ده مناسباو م هماب اجتاماعی م بمه
دنبال آن حزازل ده بنقانهای نظم عاومی م حیویت بیسازمانی اجتاماعی نقمز هسمت .هفمع
نقازهای فردی م جاتی به هر شقو ماکن است از طریق حجامز به اموال غقمر م هاچنمقن
به عنوان شقو ای برای حیویت خرد فرهنگهای بزهکماهی ،ظهموه م شمقوع سمایر جمرائم
اجتااعی ها ده پی داهد (هوشاند م کو شکاف .)67 :9389 ،ده ملااته حاضر سمتی شمد
با حوجه جنبههای مختلف م خ مشیهای حرسمقم شمد حوسم ههبمری هاچنمقن حموز
نظریهپردازی م حواقد ادبقاو بومی ،خاهج شدن از سقلر ادبقاو غربی با دیدگا ههبری بمه
عنوان مالك منلبق با شرای م میژگیهای جاهوهی اسالمی م اهزشهای اسالمی حاکم بر
نظام سقاسی م فرهنگ عاومی ها هاواه سازد.
بیان مسئله
سرقت یکی از جرائم مهم م پرحتدد اکثر جوامع است م عالی است که حیریبما ده کلقمه
جوامع دید میشود این جرم ده گذشتههای دمه نقز مجمود داشمته م بما اشمکال مختلمف
انجام شد است م بتد از قتل ،از جاله با سابیهحرین جرائای است که دستخوش حقموالو
م حغققراو زیادی بود است م شکل انجام آن ده زمانهای متفمامو م ده جواممع مختلمف
حغققر ناود مای چقزی که از بدم پقدایش حاکنون ثابت بود  ،زشتی م مذموم بمودن ماهقمت
آن است که هاواه مجود داشته م با مرحکب آن میابله م برخوهد گردیمد اسمت .گذشمت
زمان بر این پدید نظقر حاام اموه اثر گذاشته م حقوالحی ده آن به مجود آمهد است .شکل
انجام ،شقو ها ،مسایل م ابزاههای موهد استفاد  ،نوع ممال مسمرمقه م مضمتقت سماهققن از
جهاو گوناگون حغققر ناود است .امرمز اغلب سرقتها برنامههیزی دققق م بهر منمدی از
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امکاناو فنی پقشرفته انجام میشود م ساهققن از آخرین حکنواوژی موجمود ده جهمت کماه
خود سود می برند .به هاقن علت میابله م برخوهد بما سمرقت م سماهققن نقمز متناسمب بما
اقداماو ساهققن متقول گردید م به صوهحی علای م حساب شد دهآمد است یمادآمهی
میشود مواهد م مسائل مختلفی که موجب گرایش به سمرقت ممیگمردد ده عصمر کنمونی
بسقاه پچقد حر از گذشته است به هاقن علت میابله با آن دشواهحر از قبل ممیناایانمد م ده
این ها مشکالو فرامانی مجود داهد .با این مصف ،بمرای پقشمگقری از مقموع سممرقت م
میابلمه بما سماهقان بایمد هاگمام بما پقشرفت م حغققر همشهای اهحکماب جمرم م سمرقت،
هاهکاههای پقشگقرانه نقز به همز شد م نه حنها با پقشرفت جرایم هاگام شمود بلکمه از آن
فراحر هفته حما بمه هاحتمی بتوانمد بمر حاامی ابتاد آن احاطه م حسل یابد (علقان.)31:9359،
برای شناخت دیدگا میام متظم ههبری ده خصموص میابلمه حمداکثری بما مقموع سمرقت
برمبنای حفظ م صقانت از سرمایه انسانیهای نخست باید آهاء م نظمراو ایشمان ده مفهموم
مربوط به امنقت فردی ،امنقت عاومی م شاخصها م مرزهای آن شناسایی م مترفی گمردد
ده گام بتد بایستههای اخالقی  -هفتاهی کماهگزاهان انتظمامی م خمئ مشمیهای حرسمقای
ههبری م ده نهایت به نهادهای که ده امر پقشگقری 9م میابلمه حمداکثری موثرنمد پرداختمه
شد است.
مفاهیم و چارچوب نظری
سرقت :سرقت ماژ ای عربی ازماد «سرق »از مصده ثالثمی مجمرد(سمرقه) بمه متنمی
برداشتن چقزی از کسی باحقله م فریب یا از خفا م پنهانی یما برداشمتن مخفقانمه چقمزی م
بدمن حق برداشت آن است .هاچنقن «ساهق به کسی گفته میشودکه به طوه پنهمانی ماهد

- prevention
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حرز شود م چقزی که از آن ام نقست برداهد» ده فرهنگ فاهسی نقز ماژ سرقت به متنمای
دزدیدن م دزدی کردن یا بردن مال دیگری آماد است .دهقانون مجازاو اسمالمی مصموب
 9371/91/99ده ماد  957ده حتریف سرقت آمد است که «سرقت عباهو است از هبودن
مال دیگری بهلوه پنهانی» (علاشنه م امقری.)916 :9385 ،
امنیت :1امنقت ده اغمت بمه متنمای ده اممان بمودن ،بمی بقامی ،آسمایش ،بمی هراسمی
(متقن )394،9379:اطاقنان م سکون قلب (هاغب اصفهانی )29 :9379 ،است .مفهوم امنقت
از آغازِ آفرینش موهد حوجه بشر بود است؛ زیرا آسمایش ،بمی هراسمی م اطاقنمان قلبمی از
نقازهای اصلی انسان بود است .امنقت ده سقر مجود علای خود دچاه دگرگونی م حقمول
شد م از مفهومی به مفهوم دیگر حغققر یافته است ،بنابراین مناسبحمرین مفهموم م حتریمف
برای امنقت ده حاام دانشها ،گرایش ها م ابتاد گوناگون ،هاان متنایی اسمت کمه ده اغمت
آمد است.
امنیت فردی :0مرجمع امنقمت ده امنقمت فمردی حمق حقماو ،آزادی (مقمل زنمدگی،
اعتیاداو ،شغل) ،حق حأمقن نقازهای ضرمهی ،حق مااکقت م حفظ کرامت انسانی 3اسمت.
امنقت فردی بسقاه به امنقت عاومی نزدیک است .حاایز امنقت فردی م عاومی ها میحموان
ده عامل حهدید آن ها دهیافت .امنقت فردی اغلب از طریق دماتها نیض میشود ده حاای
که امنقت عاومی بقشتر از جانب سایر شهرمندان آسقب میبقند( .علقزاد .)298 :9385 ،
امنیت عمومی :0امنقت عاومی مضتقتی اسمت کمه ده آن مناسمباو اجتاماعی افمراد،
نهادهای مدنی م بوهمکراسی دماتی از ظهوه ،حوسته م نهادینمه شمدن فسمادهای مختلمف،
صقانت میشود م ده نتقجه ضریب ناامنی افراد از ناحقه عالکرد سمایر بمازیگران اجتاماعی
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- security
-Personal security
3
- Human dignity
4
- Public Security
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کاهش مییابد .امنقت عاومی ناظر بر امنقت شهرمندان ده شمبکه حتمامالو فمرد ،دمامت م
جامته م با مأموهیتهای سازمان پلمقس ده اهحبماط مسمتیقم اسمت(.افتخاهی.)29 :9389 ،
بنابراین مرجع امنقت عاومی ،جان ،ممال ،آبمرم م نماموس شمهرمندان بمه اعتبماه شمهرمند
بودنشان است .هر گا جرم یا جنایتی علقه هریک از این اهزشهای شهرمندان احفاق بقافتد
امنقت عاومی آسقب دید است .خوا این جرم از سوی سایر شهرمندان باشد یما از سموی
دمات احفاق افتاد باشد.
چارچوب نظری:
با حوجه به مبقث امنقت م ناامنی ،آنچه که میحواند ده قاامب چماهچوب نظمری ده ایمن
ملااته مدنظر قراه میگقرد ،همیکرد نظری امنقت ده دم شکل امنقت فردی م عاومی بمویژ
مبقث مبتنی بر زمقنه بودن فرایندهای امنقت م ناامنی خواهد بود علقهمذا همیکمرد نظمری
ساختاهگرایانه ذیل مجو امنقت ها مشخص میسازد.
الف) جهت دهی مناسبات ملت  -دولت
جامته شناسان متتیدند که دمات ها نقازمند نظاهو م کنترل به نفمع شمهرمندان هسمتند.
(مقگدال .)99 :9588 ،مهاه قدهو م نظاهو میحواند بمه اهحیمای جایگما ممردم م افمزایش
سلح هضایتاندی آنها م ده نهایت حیویت احساس امنقت نزد عاوم جامته منجر شود؛ امذا
به این منظوه ،مجاوعهای از نهادها م موسساو مدنی از قبقل احزاب ،انجانهما ،هسمانهها،
اصناف م ...شکل گرفته حا هساات آگاهی بخشی ،سامان دهی م ده نهایت حیویمت جایگما
ماقتی مردم ده امر اعاال قدهو ها به عهد گقرند( .امانز.)61-94 :9381 ،
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ب) جهت دهی مناسبات روابط انسانی

1

عنصر جامته بدمن ساماندهی هماب انسانی فاقمد متنما م مفهموم جامتمه خواهمد بمود.
(مینسنت .)32 :9579 ،بنابراین منظر مناسباو اجتااعی اکثر هنجاهها م فتااقت شمهرمندان
ها ده بر میگقرد .این ملااته بر پایه منویاو میام متظم ههبری (مدظلمهااتاای) م حاکقمد بمر
همیکرد سه مجهی امنقت بر پایه مفرمضاو نظریه امنقتی اسالم استواه بمود م مفرمضماو
آن ده گذاه های زیر خالصه شد است.
گزاره اول :همیکرد اقداه هارا با هافت
گزاره دوم :همیکرد ایجابی م سلبی
گزاره سوم :همیکرد کرامت انسانی
روش تحقیق
مرجع اصلی برای ملااته حاضر ماکامی م حقلقل منظومه فکری میمام متظمم ههبمری
(مدظله ااتاای) ده خصوص امنقمت عامومی م چگمونگی حمداکثری میابلمه حمداکثری بما
سرقت است .داد های این پژمهش به همش حقلقل مقتوای کقفی جاعآمهی شمد اسمت.
«همیکرد پژمهش» دیدگا ها ،بامهها م گفتههای میام متظم ههبری میباشمد کمه بمه منزامه
گزاه های اهحباطی که قاده است نویسمند ها ده پاسمخ بمه پرسمشهای پمژمهش ههنامون
سازد .همش حقلقل مقتوا ده پژمهش ،از فنون م همشهایی است که برای حوصمقف عقنمی
م کقفی منظم مقتوای آشکاه به کاه ممیهمد( .بماهدن )39 :9379 ،ده ایمن همش مقتموای
اطالعاو از طریق به کاهگقری عقنی م منتظم قواعمد علامی ،بمه اطالعماحی کمه ممیحواننمد

- Human relationships
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خالصه ،میواهبندی م با هم میایسه شوند حغققر شکل مییابد (جتفری هرندی م هاکاهان،
.)41 :9387
یافتههای تحقیق
الزمه مهمد به حقلقل م مقتوی متن ده ایمن پمژمهش بدسمت آمهدن مقوههمای مهمم،
جهتگقری م شاخصهای موهد حاکقد است زیرا از این طریمق برداشمتهای شخصمی بمه
حداقل خواهد هسقد .بدین منظوه جهت گقمری کلمی م شماخصهای مموهد حاکقمد متمون
برهسی م نتایج احصاء شد.
جدول شماره  :1شاخص های مورد تاکید
ردیف

جهتگیریها

شاخصهای مورد تاکید

1

بعد مادی و معنوی
امنیت و مقابله
حداکثری با سرقت

 -1اقتدار در اجرای مأموریت

 -0مقابله با سرقت

 -1عدالت و مروت و ترحم

 -0حرکت به جا و به موقع

0

بعد ذهنی امنیت و
مقابله حداکثری با
سرقت

1

بعد نهادی امنیت و
مقابله حداکثری با
سرقت

 -8امنیت محیط زیست مردا
 -1ایمان به خدا

 -0اعتماد عمومی

 -1احساس امنیت

 -0ارزشهای اخالقی

 -8قانونگرایی

 -1رشادت و انگیزه باال

 -1وزارت کشور

 -0نیروی انتظامی

 -1بسیج
 -8سازمان تأمین اجتماعی و
سازمان بهزیستی
 -6نهادهای فرهنگی (آموزش و
پرورش ،صدا و سیما ،ارشاد
اسالمی ،دانشگاه .حوزه و)...

 -0دستگاه قضایی
 -1احاد مردا
 -1کمیته امداد اماا خمینی(ره)

امنیت عمومی و چگونگی مقابله حداکثری با سرقت در منظومه فکری مقام معظم رهبری091 /

تحلیل نتایج تحقیق:
مفهوم م مصداقهای که ده اندیشه م بقاناو میام متظم ههبری ده باب میابله حمداکثری
با مسئله نامن کنند سرقت پس از دسته بندی ده قااب جهتگقریهای کلمی م شماخصها
موهد حاکقد ایشان حقلقل م نتایج بدست آمد ده حلبقق با چاه چوب نظری پژمهش انجمام
گرفت.
حقلقل سخنان ههبری ده عرصة امنقمت عامومی بما نگماهی بمه جهمت گقریهمای کلمی م
شاخصها موهد حأکقد
جدول شماره  :0بعد مادی  -معنوی مقابله حداکثری با سرقت
ردیف

شاخص

1

اقدار در
اجرای
مأموریت

فرمایشات مقاا معظم رهبری (بعد ذهنی)
نیروی انتظامی مظهر حاکمیت و امنیت جمهوری اسالمی است بنابراین باید اقتگدار
داشته باشد اما این اقتدار به معنای ظلم کردن و حرکت بیمهار نیست)30 /0 /1 (.
الزمه برقراری امنیت ،اقتدار پلیس است اما این اقتدار باید همراه با عدالت و مروت
و ترحم باشد)30 /0 /1( .
اقتدار مطلوب نظاا اسالمی قاطعیت در کنار عدالت ،مروت و تگرحم اسگت .همگان
گونه که ذات مقدس پروردگار در عین حال که رحمان و رحیم است صاحب عگذاب
الیم نیز هست)30 /0 /1( .
دنبال اقتدار پلیس هالیوودی و جوامع غربی و آمریکایی نیستیم چنین اقتگداری نگه
تنها امنیت ایجاد نخواهد کرد بلکه موجب نا امنی خواهد شد)30 /0 /1( .
اقتدار و قاطعیت بدون بیرحمی ،سالمت درونی ،حضور به هنگاا و سریع ،عطوفت
و کمک به مردا و قانونگرایی عواملی هستند که موجب اراهگه تصگویری مثبگت از
نیروی انتظامی خواهند شد)30 /0 /13( .
باید تصویر یک یار مهربان و مقتدر از نیروی انتظامی در ذهن مردا ایجاد و ترسیم
شود)30 /0 /13( .
توانایی شما ،آبروی نظاا جمهوری اسالمی است .قدرت شما ،رشادت شگما ،اقگداا
شما ،حرکت به جا و به موقع شما مایه و سربلندی نظاا جمهوری اسگالمی اسگت.
()31 /1 /01
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ردیف

شاخص

0

امنیت
عمومی

فرمایشات مقاا معظم رهبری (بعد ذهنی)
مثال ناامنیی که همه آحاد مردا ممکن است در زندگی روزمره خودشان ،یگا بگا آن
برخورد کرده باشند ،یا از دیگران شنیده باشگند ،چیزهگایی اسگت کگه اگرچگه حگاهز
اهمیت است ،امگا آن چنگان تهدیگد کننگده نیسگت  -مثگل سگرقتها  -کگه البتگه
دستگاهها باید جلوِ اینها را هم بگیرند .سگرقت ،مقولگهای اسگت کگه دسگتگاههای
انتظامی باید با جدیت مقابل آن بایستند)63/21/1(.
از جمله موارد ناامنی ،ایجاد ناامنی از طریق سرقتها و یا افراد الابالی و شرور است
که در این موارد باید دستگاههای انتظامی و قضایی با شدت برخورد کننگد و بگدون
در نظر گرفتن جوسازیهای تبلیغاتی ،حد الهی را درباره سارقان و افراد شرور جگاری
سازند)63/21/21(.
اسالا برای کسانی که محیط زندگی را ناامن میکنند و مردا را میترسانند و اخافگه
میکنند ،مجازاتهای سنگینتری گذاشته است .اگر ،هم در مورد اینهگا ،و هگم در
مورد سارقان ،حکم الهی جاری شود  -بخصوص کسانی که حرفهشان را این قگرار
دادهاند  -مطمئناً به میزان زیادی تأثیر خواهد گذاشت)63/21/21(.
تأکید ویژهی اینجانب بر مقابله جدی با ناامن کنندگان شهر و روستا و آلودهسگازان
معابر شهری و بیابانی ،بخصوص در نقاط مجاور مگرز ،برخگورد قگاطع بگا عگامالن
سرقت و ناامنی اجتماعی و شیوع مواد مخدر است)63/20/26(.
وظیفه اصلی نیروی انتظامی مقابله با فسگاد اعگم از بگی نظمگی ،اغتشگاش گگری،
قاچاق ،دزدی ،ناامنی و مواد مخدر است)13/20/8(.
مردا باید به نیروی انتظامی ،مثل یک صاحب امنیت و مدار امنیت نگاه کنند؛ شگما
باید این را به وجود بیاورید)62/11/20(.
ایجاد امنیت مقولهای تبلیغاتی لسان نیست بلکه وجود امنیت را باید مردا احسگاس
کنند)30/20/1( .
جوالن دادن برخی جوانهای سرمست غرور ثروت بگا خودروهگای گرانقیمگت در
خیابانها یکی از مظاهر ایجاد نا امنی هم خواهد شد)30/20/1( .
نیروی انتظامی در ابعاد مختلف امنیت ،اعم از امنیت در رفت و آمد جادهای ،امنیگت
شهرها و مرزها و مراکز مختلف نباید به هیچ حدی قانع باشد تأمین امنیگت روانگی
جامعه یکی از موارد مهم است)30/20/1( .
ایجاد امنیت فردی و اجتمگاعی ،اخالقگی ،روحگی و روانگی در جامعگه از مهمتگرین
مسئولیتهای این نیرو است)30/20/1( .

امنیت عمومی و چگونگی مقابله حداکثری با سرقت در منظومه فکری مقام معظم رهبری050 /

ردیف

شاخص

فرمایشات مقاا معظم رهبری (بعد ذهنی)
گسترش دایره حضور نیروی انتظامی در سراسر کشور و برقگراری امنیگت در همگه
مناطق سکونتی و محیطهای زیستی مردا اعم از مناطق حاشیهای شهرها ،مناطق
دوردست و شهرهای کوچک)30/20/1( .
خداوند متعال در قرآن در سوره فتح آیه  0میفرماید «هو الذی انزل السگکینه فگی
القلوب المومنین لیزدادو ایمانا مع ایمنهم» این سکینه و آرامشی که بگر اثگر فتحگی
که در سوره فتح از آن یاد شده است محل اختالف است که این چه فتحی اسگت
باالخره یک فتح بزرگی است و خداوند متعال آن را به مومنین حاکم شد نتیجهاش
چیست نتیجه این آرامش این است که ایمان آنها افزایش پیدا میکند .یعنگی تگا
این حد امنیت مهم است)38/26/11( .
نیروی انتظامی یکی از ارکان مهم امنیت کشور است و امنیت کشگور هگم یکگی از
ارکان مهم برپایی کشور است و هر آن چه انسان در باب امنیت بگویید کگم گفتگه
است امنیت موجب میشود که در سطح وسیع جامعه هر نیرویی که توانایی کگاری
را دارد اگر عزا کار را داشته باشد بتواند آن را انجاا دهد)38/26/11( .
شما تنها سازمانی هستید که در سرتاسر کشور در مقابل چشم مردا حضگور داریگد،
خدمت شما را ،تالش شما را مردا میبینند ،در شهرها ،در روستاها ،در جادههگا ،در
مرزها ،در پایانههای مسافری ،در کوهها و دشتها ،در مناطق خطرناک ،در همه جا،
در همه جا ،در همه فصول سال ،نیروی انتظامی جلو چشم مگردا اسگت .مگا هگیچ
سازمانی نداریم که این طورکه در یک پهنه با وسعت ،همیشه در مقابل چشم مردا
باشد)30/20/21( .

1

سرقت

گسترش دایره حضور نیروی انتظامی در سراسر کشور و برقگراری امنیگت در همگه
مناطق سکونتی و محیط زیستی مردا اعگم از منگاطق حاشگیهای شگهرها ،منگاطق
دوردست و شهرهای کوچک)38/20/13( .
سگگرقت ،مقولگگهای اسگگت کگگه دسگگتگاههای انتظگگامی بایگگد بگگا جگگدیت مقابگگل آن
بایستند)63/21/21(.
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ردیف

0

شاخص

فرمایشات مقاا معظم رهبری (بعد ذهنی)

شما آمار کاهش چند درصگدی ( )%1- %8سگرقت را دادهایگد سگخنگوی شگما در
تلویزیون اعالا کاهش آمار (سرقت) میکند .کسانی که با هگر نگوعی بگا مو گوع
سرقت و کالنتری سر وکار دارند این آمار را باور نمیکنند .چون خودشان با قضگیه
مواجه هستند .گاهی اوقات جواب میشنوند که ما نمیتوانیم سگارق را پیگدا کنگیم.
گاهی هم چیزهایی کشف میشود که جزء اجناس بدون صاحب اسگت کگه آن جگا
گذاشته میشود یا بط و نگهداری میشود .باید کاری کرد که مگردا واقعگاً حگس
کنند که سرقت کم شده است .یعنی مردا این را احساس کنند .بگه نظگر مگن روی
مسئله سرقت هم باید خیلی تکیه کرد .دفعه قبل هم به شما گفتم نیروی انتظامی
از روی سرقتی که انجاا شده میتواند حدس بزند که چه کسی است .چون سارقان
و باندها و آداهایشان را غالباً در نیروی انتظامی میشناسند اینها را (اموال کشگف
شده) را باید جوری برنامهریزی کرد که صاحبانش برسد)30/10/ 3( .
توکگگگگل و عمده همین انگیزه است اعتقاد دارا خدواند متعال کمک میکند کمگک خگدا ایگن
انگیگگگگگزه جور نیست که هرکس سهمی داشته باشد نه ،آن کسی که تگالش میکنگد و کگار
میکند خدا کمکش میکند .در قرآن میفرماید حتی کسانی که تنبلی نمیکننگد و
خدمتی
برای این دنیا کار میکنند آنها را هم کمک میکنند( .کال نمد هوالء و هوالء من
عطاء ربک) تالش هم جوشش درونی میخواهد وآن انگیگزه اسگت وقتگی انگیگزه
دارید نیروهایتان را به کار میاندازید .شما الحمداهلل جوان هسگتید و نیگرو و نشگاط
جسمانی و هم نیروی ذهنی و فکری در جوانی زیاد است خداونگد متعگال بگه شگما
فرصت داد که چند سال برای کشور و مردا خدمت کنید)30 /28/ 11( .

ب -بعد ذهنی امنیت و مقابله حداکثری با سرقت
احساس امنقت میواهای است ده اهحبماط بما اعتیماداو م بامههمای ممذهبی ،اخالقمی م
فرهنگی مردم م ههبران بود (عامری .)975 :9371 ،قام بر ایمن اسماس متظمم ههبمری بمر
دفاع نظام اسالمی از جان ،مال ،عرض ،نماموس م حقثقمت هامه آحماد جامتمه م از جالمه
مخاافقن نظامکه دست به حوطئه م متاهضه نزد باشند حأکقد داشته م عنوان میناایند «نظمام
اسالمی یک دزد ها بدمن حوجه به این که خانه مخااف یاموافق نظام ها سرقت کمرد اسمت
مجازاو میکنمد م یمک قاحمل نقمز بمدمن حوجمه بمه ایمن کمه چمه کسمی ها کشمته اسمت

امنیت عمومی و چگونگی مقابله حداکثری با سرقت در منظومه فکری مقام معظم رهبری053 /

مجازاومیشود .هاچنقن نظام اسالمی امنقت مردم ها ده حاامی نیماط کشموه ،صمرفنظر از
مقزان اعتیاد آنها به نظام حفظ م حراستمیکند ،بنا بر این حکومت نسبت به هامه آحماد
ملت چه مسلاان باشند م چه غقر مسلاان ،یک مظقفه مشخص داهد ممادامی که یمک فمرد
به متاهض ،حوطئهگر ،برخوهدکنند م عامل دشان حبدیل نشد است ،هفتاه حکومت بما ام
هقچ حفامحی باسایر مردم نخواهد داشت» ()75/12/23
از جاله شاخصهای ایشان که میحواند ده اهحباط با بتد ذهنی این عنوان ملمرح اسمت
عباهحند از« :ایاان به خدا»«،اعتااد عاومی»« ،نظم اجتااعی»« ،محمدو کلامه م مقبمت بمه
یکدیگر»« ،اهزشهای اخالقی» م «هشادو م انگقز باال» است.
جدول شماره  :1جهت گیری و بعد ذهنی امنیت و مقابله حداکثری با سرقت
ردیف

1

0

1

شاخص گهه گای مگگورد فرمایشات مقاا معظم رهبری (ب جهت گیری و بعد ذهنی امنیت و مقابله
حداکثری با سرقت)
تاکید
آیات کالا اهلل ،مسئله امنیت ،تکرار و تأکید شده و به ایمان ربط پیدا کرده
است .کسانى که به خدا اعتقاد دارند ،مى توانند براى خودشان امنیگت بگه
ایمان به خدا
وجگود آورنگد لگذا ایشگان امنیگت را در کنگار امنیگت اجتمگاعی ،فگردی
میداند)63/26/11(.
اخالق را الزمه امنیت دانسته و شرارت و الابالی ،سرقت را مگوارد نگاامنی
میداننگگد( ) 63/21/1دنبگگال اقتگگدار پلگگیس هگگالیوودی و جوامگگع غربگگی و
آمریکایی نیستیم چنین اقتداری نه تنها امنیت ایجگاد نخواهگد کگرد بلکگه
موجب نا امنی خواهد شد( )30/0/1عطوفت ،مهربانی ،قانونگرای و سالمت
ارزشهای اخالقی
درونگگگی را اراهگگگه دهنگگگده تصگگگویر مثبگگگت پلگگگیس و موجگگگب امنیگگگت
میدانگد( )30/20/13الزا اسگگت مگگا نیگگروی انتظگگامی در طگگراز جمهگگوری
اسالمی ،در طراز دولت اسالمی ،در طگراز یگک جامعگه قرآنگی و اسگالمی
داشته باشیم()31/1/01
قانونگرایی را الزمه انجاا کارها دانسته بیان داشته وظیفهای را که قگانون
بر عهده شما گذاشته است .باید انجاا بدهید .از قانون تخطی نباید کرد ،در
قانونگرایی
اجرای قانون هم هرگز تأمل و تردید نباید ورزید)31/0/01(.
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ردیف

0

8
1

شاخص گهه گای مگگورد فرمایشات مقاا معظم رهبری (ب جهت گیری و بعد ذهنی امنیت و مقابله
حداکثری با سرقت)
تاکید
از احاد مردا درخواست اکند به نیروی انتظامی اعتماد و اطمینان داشگته و
میخواهد به نیگروی انتظگامی بگه عنگوان صگاحب امنیگت و مگدار امنیگت
اعتماد عمومی
بنگرند()62/11/0
مفهوا شهادت ،مفهوا مجاهد فیسگبیل اهلل ،مفهگوا صگبر ،بگرای اینهگا
مفاهیم عظیمی است ،اینها در زندگی روزمگره جامعگه اسگالمی اثگر دارد،
رشادت و انگیزه باال
برادر ،خواهر ،اینها انقالب را حفظ کردهانگد ( )31/21/02روحیگه نیگروی
تحت امرتان را هم هرچه میتوانید باال نگه دارید()31/1/02
باید کاری کرد که مردا واقعاً حس کنند که سرقت کم شده ()30/10/3
احساس امنیت

ج) بعد نهادی امنیت و مقابله حداکثری با سرقت
ایجماد امنقممت ده گممرم مناسممباو اجتامماعی ،نهادهمای مممدنی م همابم انسممانی اسممت
(افتخاهی )29،9389 :م چنانچمه اشماه شمد مفهموم امنقمت عامومی ده عمداات ،سمرمابه
اجتااعی ،احساس امنقت م مشاهکت عاومی نهفتمه اسمت م نگما میمام متظمم ههبمری از
امنقت م میابله حداکثری با سرقت منلبق بر نظریه امنقتی اسمالم بمود م ده ابتماد مختلمف
امنقت فردی م عاومی جای گرفته ( )71/99/2بنابراین ایجاد امنقت م مواجهه م میابلمه بمه
عهد یک نهاد نبود م نهادهای امنقت ساز دیگر سهم داهند)57/17/98( .
با حوصقفاو ذکر شد  ،سهم م نیش نهادهادی دهگقر امنقت ساز برای میابله ده ادامه مموهد
حوجه قراه گرفته است.
جدول شماره  :0جهت گیری و بعد نهادی امنیت و مقابله حداکثری با سرقت
ردیف

شاخصهای مورد
تاکید

1

وزارت کشور

فرمایشات مقاا معظم رهبری (ج جهت گیری و بعد نهادی امنیت و مقابله
حداکثری با سرقت)
مسئول ایجاد امنیت و آسایش عمومیرا وزارت کشور میدانند)60/11/11( ،
در این زمینه نقش شگورای تگأمین اسگتانها را یگاد آور شگده ()63/0/11از
گگروریات نتیجگگه بخگگش امنیگگت ،همگگاهنگی بگگا وزارت کشگگور دانسگگته
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ردیف

شاخصهای مورد
تاکید

0

نیروی انتظامی

1

دستگاه قضاهی

0

نهادهای فرهنگی

8

بسیج

1

سازمان تأمین
اجتماعی و سازمان
بهزیستی

6

کمیته امداد اماا
خمینی(ره)

فرمایشات مقاا معظم رهبری (ج جهت گیری و بعد نهادی امنیت و مقابله
حداکثری با سرقت)
()13/20/8سهم تأمین امنیت ()31/21/01
وظیفگگه نیگگروی انتظگگامی حفگگظ امنیگگت در جامعگگه ( )62/11/0تثبیگگت
نظگگم()62/1/06تگگأمین امنیگگت جگگانی و مگگالی و آسگگایش مگگردا(،)63/6/0
(( )10/26/10(،)61/20/08ایجاد احساس امنیت()61/20/08تگأمین امنیگت
محیط زندگی ( )63/20/11برخورد بگا عناصگر مخگل امنیگت (،)61/20/08
پیشگگگگیری از وقگگگوع جگگگرا ( ،)11/26/18همگگگاهنگی بگگگا دسگگگتگاههای
مسئول( )13/20/28الزمهی رسیدن نیروی انتظامی به جایگگاهی در طگراز
انقالب و نظاا اسالمی «پیشرفت بگدون توقگف» ( )36/12/0سگهم بنگدی
دستگاهها ()31/21/01
ایجاد عدل وظیفگه دسگتگاه قضگایی ( )11/0/6اسگتقرار عگدالت ()16/0/1
تأمین کننگده امنیگت ( )63/21/1( ،)11/21/02آمگوزش عگدالت خگواهی و
عدالت پذیری به مردا ( )11/21/02سهم تأمین امنیت ()31/21/01
وظیف دستگاههای فرهنگگی ارتقگا ء امنیگت ( )11/21/11ارتقگاء فرهنگگ
عمومی ( )60/20/13ایشگاا مگیفرماینگد از آسگیبهای اجتمگاعی و علگل
فرهنگی آن است؛ که من اشاره کردا به مسئلهی طگالق ،مسگئلهی مگواد
مخدر ،فسادهای مالی ،مسئلهی جنایت .خب یکی از همین تأثیرات تهگاجم
فرهنگی دشمنان ،افزایش سرقت مسلحانه از بانکهااست؛ این را اول مگا در
فیلمها دیدیم  -که حمله میکنند؛ حاال عین همان قضایا ،اینجا دارد اتفگاق
میافتد؛ خب یاد میگیرند)30/23/13 ( .
همکاری و هم فکری و همدلیتان را با مجموعه بسیجی هرچه بیشتر کنید
و از بسیج هم استفاده کنید .این یک نکته اساسی است()31/21/01
از روریات نظم اجتماعی پشگیری از آسیبهای اجتماعی و آن را وظیفگه
سازمان تأمین اجتمگاعی و سگازمان بهزیسگتی دانسگته ( )61/20/03انجگاا
تکلیف برای نظم بخشی اجتماعی کشور()61/20/03
جبران فقر مالی افراد ( ،)61/10/11میفرماینگد فقگر بگالی عظگیم امنیگت
جامعه است« .از بین بردن شکاف طبقاتی و تأمین رفاه عمگومی از وظگایف
مهم نظاا است ،اما به موازات تالش بی وقفه برای تحقق این هدف عالی،
باید مجموعهای وجود داشته باشد که به نیازهای فوری و روزمره محرومان
رسیدگی کند ()10/10/10
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ردیف

شاخصهای مورد
تاکید

1

آحاد مردا

فرمایشات مقاا معظم رهبری (ج جهت گیری و بعد نهادی امنیت و مقابله
حداکثری با سرقت)
مسئله کمک مردا است ،آحاد مردا میتوانند مثل پشتیبان قابگل اعتمگادی
به نیروی انتظامی کمک کنند .این نیرو فرزندان شما هستند مگردا ایگن را
باید توجه کنند که (این) نیرو ،فرزندان آنها هستند .که مسئولیت مهمی را
بر عهده گرفتهاند به خاطر حفظ امنیت آنها .مردا هرچه میتواننگد کمگک
کنند ،انواع کمکهای مردمی به نیروی انتظامی متصگور اسگت .... .حضگور
مردا تأثیر دارد و کمک آنها گره گشا است)38/20/13( .

بحث و نتیجه گیری
ملااته م برهسی مجاوعه بقاناو میام متظم ههبری (جهمت گقمریهما م شماخصهای
موهد حاکقد ایشان) نشان دهند نگا ایشمان بمه امنقمت م میابلمه بما سمرقت هامه جانبمه م
حداکثری بود م آن ها مظقفه حکحک آحاد جامته م به عهمد سمازمان م نهادهمای دهگقمر
امنقت میداند م نشاند اهاقت موضوع است .
خ مشی حرسقای ایشان برای مسئواقن این حوز عباهو اسمت از :حفمظ امنقمت ،حمأمقن
امنقت اجتااعی ،حأمقن امنقت جانی ،مماای ،همحمی م آسمایش ممردم ،پاسمداهی از امنقمت
عاومی م دفاع از جان ،مال ممردم م سماام سمازی مقمق اجتاماعی ،ایجماد فضمای حیموا،
پرهقزگاهی م دمهی از هر گونه کج همی م انقراف ،ایجاد امنقت فضمای زنمدگی ،جمان م
مال مردم ده سراسر کشوه  ،حثبقت نظم اجتااعی ،افمزایش کقفقمت اقتمداه نقمرمی انتظمامی
است هاچنقن ایشان خواستاه حوجه به برخوهد مقترمانه م مقبت آمقز ،اقتداه حوام با هافت
م هحات از نقرمی انتظامی شد است.
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