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حاهیخ پذیرش9358/15/98 :

چکیده
زمینه و هدف :برقراهی م استیراه امنقت یکی از مهمحرین مظایف همر جامتمهای اسمت حما
جایی که بسقاهی ،فلسفۀ حشکقل جامته ها ،برقراهی امنقت دانستهاند .مسئله حقیمق جامتمه
اسالمی به خاطر ابتاد گسترد آن از منظرهای مختلمف م زمایمای گونماگون قابمل برهسمی
است که ده این میااه با استفاد از بقاناو میام متظم ههبمری بمه حبقمقن جامتمهی اسمالم م
برهسی نیش ناجا ده حأمقن امنقت پرداخته است
روش :این حقیقق از نوع حقیقیاو حوصقفی م حقلقلی بر پایه ملااتاو کتابخانمهای اسمت.
جاع آمهی اطالعاو با مراجته به اسناد ،کتب ،نشریاو م سمایتهای ممرحب بما موضموع
میااه با استفاد از همش حقلقل مقتوی انجام پذیرفته است.
نتایج :ده اندیشه سقاسی میام متظم ههبری به طوه مستوفی به میوامه جامتمه حوجمه شمد
است .جامته سازی ها یکی از بزهگحرین هدفهای اسالم میدانند .هشد م انقلاط فمردی
م اجتااعی ها به شرای جامته مرحب ساختهاند .عیقد به قرآن م عنصر صبر م حیموا ااهمی
ده حوز مترفتی ،آمادگی بر بندگی ،اخالص م عال صادقانه ،جهاد بما نفمس ده حقلمهی
کاه م حالش حیویت اعتااد مردم م اممر بمه متمرمف ده حقلمه اخمالق از ناودهمای بماهز
جامتهی اسالمی است.
واژگان کلیدی :جامعهی اسالمی ،امنیت ،پلیس ،منظومه فکری.
 -1کارشداسی ارشد حقوق جزا و جرم شداسی ،عضو پژوهشگران دفتار تحقیقاات کااربردی فرمانادهی انتظاامی اساتان کرماان-
شمار موبایل خYosef.jahanshahi@yahoo.com 81111711110
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مقدمه
انسان به اقتضای خلیتش اجتااعی آفرید شد است .ناچاه به دیگران مابسمته اسمت.
به طوه کلی انسان به منظوه برآمهدن نقازهای زیستی با یکمدیگر ماهد مناسمباو گونماگون
میشود م حشکقل جامته میدهد.
از آنجایی که هر جامتهای داهای قواعمد م قموانقن خماص خمود میباشمد ،جامتمهی
اسالمی نقز مبتنی بر فرامقن م آموز های اسالمی میباشد حا ده این هاستا ده جهت هسمقدن
به کاال خلیت قدم برداهد از آنجایی که ده هر جامته ،ممدیر آن جامتمه نیمش مموثری ده
جهت هدایت م هاهناایی آن جامته ایفا میکند .ده جامتهی اسالمی ایران نقز ههبمر متظمم
ههبری این مهم ها بر عهد داهد م از این جهت افکاه م آهاء ایشان ده جهت هشمد جامتمه
بسقاه موثر خواهد بود بدین منظوه برهسی افکاه ایشان ده حبققن جامتمه اسمالمی هاهگشما
خواهد بود م از آنجا که یکی از این نقازهای اساسی افراد این جامته حأمقن امنقت میباشمد
که عهد داه آن امر هم نقرمی مقترم پلقس میباشد ده این هاستا نقز هاهنااییهای اهزنمد
میام متظم ههبری ده جهت حأمقن امنقت ،این مهمم ها بمه دهسمتی بمه سمر منمزل میصمود
میهساند از این هم مقیق با برهسی بقاناو میام متظم ههبری بمه برهسمی حقلمه مختلمف
اسالم ده یک جامتهی اسالمی میپردازد م اهاقت نیش ناجا ده حأمقن امنقت ها از دیدگا ،
میام متظم ههبری حبققن مینااید؛ اذا بقاناو ایشان میحواند هاهگشمای بسمقاهی از مسمائل
باشند از هاه مهم حر آنکه ههبر انیالب به عنوان مرجع عااقیده دینمی ،پایمه گمذاه مبقمث،
فرایند حقیق اهداف انیالب اسالمی است .که ایشان ده هابله با جامتهی اسالمی دیدگاهی
خاص داشته م میژگیهایی ها برای جامتهی اسالمی بقان میداهند م متتیدند که جامته آن
مقت ده متنای ماقتی کلاه اسالمی کامل است که خود ها بر هفتاه پقمامبر منلبمق سمازد م
مسااهی اساسی این ملااته حبققن جامتهی اسالمی بر اسماس بقانماو میمام متظمم ههبمری
است.

تبیین جامعهی اسالمی ونقش ناجا درامنیت براساس مقام معظم رهبری 072 /

پیشینه و مبانی نظری
 جامعه اسالمی :جامتمهی کمه از همی فلمرو م اهاد م اختقماه م بمه منظموه هفمعنقازهای فردی م جاتی شکل می گقرد .که ده آن بر اساس حتامن م هاکاهی م حیسقم کماه
م حوزیع مسئواقتهای اجتااعی اعضای جامته به منظموه هفمع نقازهمای افمراد بمر اسماس
آموز های دین مبقن اسالم هفتاه میشود (طوسی)243:9364.
 امنیت :هیشهی اغوی ماژ امنقت از «امن» با مشتیاحی مانند«استقاان» م «ایامان» کمهبه اطاقنان م آهامش ده برابمر خموف ،حرجامه شمد اسمت( .اخموان کماظای.)95:9389 ،
هاچنقن ده زبان فاهسی به ایان شمدن ،ده اممان بمودن م بمیبقامی حتریمف شمد اسمت.
برخالف متنای اغوی ده سلح اصلالحی بر متنمای امنقمت ،اجاماعی مجمود نمداهد؛ امذا
حتریف دققیی از امنقت مقسر نقست بر این اساس به بقان چند حتریف پرداخته میشود.
ااف) مفهوم امنقت ،مصونقت از حترض م حصرف اجبماهی م بمدمن هضمایت اسمت م
دهباه افراد به متنای آن است که ده موهد حیوق م آزادیهای مشرمع خود بقم م هراسمی
نداشته باشند م به هقچ مجه حیوق آنان به مخاطر نقفتد م هقچ عاملی حیوق مشرمع آنمان
ها حهدید نکند( .عاقد زنجانی)379:9374،
ب) ماژ امنقت ده کاهبرد عام به متنای ههایی از مخاطراو مختلمف اسمت ،شمرایلی
که ده آن فرد ده مترض خلر نقست یا از خلر مقافظمت شمود .ایانمی ،ههمایی از غمم م
غصه م حشویق م اظلراب ،نبود خلر م یا احساس ایانی م ده دمهی از آن هاست ده ایمن
چاچوب امنقت ده برداهند ی احساس اطاقنان از دم بتد ذهنی (امنقمت فکمری ،ههمایی از
حرس ،آزادی بقان ،امنقت شغلی ،امقد به زندگی) م عقنی (غمذا ،بهداشمت ،مقمق زیسمت،
کاهش فساد ،میابله با قاچاق انسان م کاال( .)....نظری ،سازمند)98:9385 ،
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ج) امنقت به متنای آهاممش ،آسمودگی ،ایانمی اسمت ده فرهنمگ سقاسمی مهمحمرین
عنصری که برای امنقت منظوه میکنند ،فیدان حهدید است :اابته چون فیدان حهدید به طموه
مللق م حاام دست نقافتنی اسمت بمه حمداقل هسماندن حهدیمد ها ده مفهموم امنقمت کمافی
دانستهاند( .امام جاته زاد م دهجانی)927:9385 ،
منظومه فکری میام متظم ههبری (مدظله ااتاای) به خوبی بمه حبقمقن جامتمه اسمالمی
پرداخته است .به گونهای ده هر یک از حقلههای شناختی م مترفتی م اعتیمادی م کماه م
حالش م اخالقی به بقان هر یک از هفتاههمای اسمالم سماز اشماه نامود اسمت.م هاز نظمر
شناختی اعتیاد به قرآن ،صبر م حیوا ماز نظر اعتیادی آمادگی بمرای بنمدگی ،پقشمتاز بمودن،
اخالص م عال صادقانه ...م از نظر اخالقی داشتن بصقرو مامر به مترمف م نهی از منکمر
ها از هفتاههای اسالم ساز مترفی ناود م بقان داشته است که این ااگوها میحواننمد جامتمه
ها به سات م سوی مدینهی فاضله سوق دهد از بقاناو میام متظم ههبمری چنمقن بدسمت
می آید که پلقس ضان پاسداهی م مصونقت از خود باید با حاام میژگیهای اهزند اش ،ده
هاه ابتاد حیویت گردد حا ده بستر متنویت م بصقرو ،عزو م استیالل م احکای به خدامند
متتال به کاال یابی خویش ادامه دهد« :عناصر پلقس از باال حا پایقن بایمد بما کامک آقایمان
مقترم عیقدحی ،سقاسی این مجاهدو ها بکنند که پلقس ها به سملح پلمقس اسمالمی کاممل
برسانند».
حتاقم برخوهد میتدهانه ،قاطع م ده عقن حال مشرمع م قانونی با عناصر مخمل امنقمت
م نقز کسانی که با ثرموهای عاومی بازی میکنند به گونهای که مقق برای افراد گناهکاه
م مختلف نا امن شود م احساس حرس کنند ،از جاله اقمداماحی اسمت کمه پلمقس ده پرحمو
ایجاد امنقت انجام میدهد.
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روش شناسی تحقیق
این حقیقق از نوع حقیقیاو حوصقفی م حقلقلی بر پایمه ملااتماو کتابخانمهای اسمت.
جاع آمهی اطالعاو با مراجته به اسناد ،کتب ،نشریاو م سمایتهای ممرحب بما موضموع
میااه با استفاد از همش حقلقل مقتوی انجام پذیرفته است.
یافتههای تحقیق
میام متظم ههبری به عنوان یکی از کنشگران اصلی انیالب اسالمی مهئقس دمامت ده
جاهوهی اسالمی بود است؛ اذا بقاناو ایشان میحواند منشأ حمدمین نظریمهای برخاسمته از
حجربه باشد.مهم حرازهاه آنکه ایشان به عنوان مرجع عااقیده دینی ،پایه گذاه مبقث غرایند
حقیق اهداف اسالمی هستند.ایشان جامته اسالمی ها چهاهمقن مرحله فرایند حکامل انیالب
اسالمی دانستهاند مآن ها چنقن شرح فرمود اند« :حشکقل جامته اسالمی ده مرحلمه چهماهم
قراه داهد .که از نظر حرحقب ماماویت بتد از حشکقل دمات اسالمی خواهد بود هر چنمد بمه
موازاو حشکقل دمات اسالمی ،جامته اسالمی ده حال حشکقل هست.اما اگر دمات اسالمی
شود م کاهگزاهان نظام از نظرهفتاه ،عالکرد م اخالق ده طراز اسالم قراه گقرند ،ممردم نقمز
اسالمی خواهند شد» .جامته اسالمی ما آن مقت به متنای ماقتی کلامه جامتمهی اسمالمی
کامل خواهد بود که خودهابرهفتاه پقامبر منلبق کند ،اگربه طوه صد ده صد مثمل هفتماه آن
حضرو عالی نقست که نقست ،الاقل شباهت به آن بزهگواه داشته باشمد ،عکمس جریمان
زندگی نبی اکرم برما حاکم نباشد ،بایددهآن خ حرکت بکنمقم» (خلبمههای ناماز جاتمه
حهران )9371/7/9
بنابر حتریف فاهابی جامته نظامی است که حاام اجزای آن با یکمدیگر همابلمی پایمداه
داهند م این نظام اجتاماعی از محمدو م انسمجام بهمر منمد باشمد .ام پقمدایش جامتمه ها
نتقجهی نقاز طبقتی انسان میدانند م متتید است که انسان برای هسقدن بمه مرحبمهی کامال
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نقازمند یاهی م حتامن است .بنابر نظر فاهابی آنچه انسان ها به حکاپو میافکند م بمه زنمدگی
گرمهی میکشاند نقازهای طبقتی امست.انسانها بدمن یماهی دیگمران نایحواننمد نقازهمای
خود ها برآمهد سازند م این امر از طریق یادگقری نسبت به هم امکان پذیر نقست .بنابراین
انسان برای بیای خود به چقزهایی نقاز داهد که به حنهایی از عهد ی انجام آنها بر نایآیمد،
بلکه نقازمند گرمهی است که هریک از نقازهای ام ها برآمهد سازد .بنابراین آدمی به کاال
فلری نخواهد هسقد مگر به مدد اجتااعاحی که ده اموه یادگقری م مددکاه هم باشمند م ده
هفع نقازهای یکدیگر بکوشند حا هم جامته بر پاباشد م به کاال برسد از اینجا بود که افمراد
انسانی فزمنی یافتند م دهجایی آباد از زمقن زندگی کردند م از حجاع آنها جموامتی پدیمد
آمد .باحوجه به اینکه جوامع انسانی نقز انواع متفامحی داهند اعم از ساام یا فاضله م ناسماام.
بنابراین به حبققن هریک از این جوامع پرداخته میشود( .دامهی)98:9344 .
جامته انسانس ساام جامتهای اسمت کمه بمر اسماس حتمامن م حیسمقم کماه م حوزیمع
مسئواقتهای اجتااعی اعضای جامته به منظوه هفع نقازهمای فمردی م اجتاماعی حشمکقل
میشود م مظقفهی اصلی حکومت ده این جامته ،حالش هاه جانبه بمرای برقمراهی امنقمت
مآهامش م استیراه گسترد دی آموزش م پرمهش به منظوه کشمف اسمتتدادها م پمرمهش
آنها م نقز بهر گقری دهست از استتدادهای شکوفا شد برای ماگذاهی مسمئواقتهاسمت.
دهچنقن جامتهای ههبر داهای قدهو فرماندهی میباشمد مایمن ده طبقتمت ام مجمود داهد.
هئقس جامته برمردم آن جامته حیمدم داهد .ده چنمقن جامتمهای اگمر افمراد بما اهزشهما م
هنجاههای جامته یک سو نباشد به علفهای هرز ای که به گقاهان ضره میهسماند ،شمبقه
میباشند .چنقن افرادی انگل م بیخاصقت میباشند .بنابراین بر مدیر یک جامتمهی اسمالم
انسانی الزم است که هاهی این افراد خودهم م خودسمر ها جسمتجو کنمد م بمه اصمالح م
دهمان آنها بپردازد به طریق مختلف یا از طریق اخراج از جامتمه یما مجمازاو م کقفمر یما
گااهدن به کاه م شغلی هر چند که کاه مفقد انجام ندهد .ده میابل جامتهی ساام ،جامتهی
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ناساام قراه داهد که ده این جامته افراد به دمه از کاال م فضمقلت م بهمر منمدی از دانمش
میباشند ده ماقع این جامته ضد جامتمهی آهممانی اسمت کمه خمود اقسمام متفمامحی داهد.
(کریم)9359 ،
دیدگاه مقام معظم رهبری در عقیده به قرآن ومعارف اسالمی
با حوچه به ملاابی که ده پقش ملرح شد ،متلوم گردید که دهیک جامته انسانی ،ههبر
به عنوان مدیر نیش گسترد ای ده هشد م باانمدگی جامتمه مپقشمرفت آن جامتمه خواهمد
داشت .از این جهت با حوجه به بقاناو میام متظمم ههبمری بمه اهائمه هاهکاههمایی جهمت
اسالمی ناودن جامته پرداخته میشود مایشان عیقد به قرآن م متاهف اسالمی ها یکمی از
جلو های اسالم ده جامته طرح میناایند آنجا که میفرمایند «اگر این مقافل قرآنی بتوانند
دلهای ما ها فراحر از جنبهی عیالنی ،از جنبههای عاطفی م علیهی عشق م مقبت به قمرآن
نزدیک کند .مشکالحی که بر سرها جامته اسالمی است برطرف خواهمد شمد .ایمن اعتیماد
ماست» (بقاناو ههبری ده مقفل انس با قرآن )9359/4/39
اگر ملتی عیقد ی به حق ها عیقد ی به قرآن م متاهف اسالمی هارا کرد بما مقبمت،
هنگ م بوی القف گل مقبت است که میحواند اعتیماداو عاقمق ها ده عرصمهی زنمدگی
انسان باهمه کند .اگر این عیاید این پای بندیهای عیالنی با مقبت م یا با عواطف عجمقن
م هارا شد ،آن مقت عرصه ،عرصهی عال قرآنی خواهد بود حوفقیاو همز افزمن خواهمد
شد :پی دهپی خواهد شد ما به دنبال این هستقم ،عزو ده سایه قمرآن است.سملله م غلبمه
بر دشان ده سایه قرآن است ،ما ملتهای مسلاان اگر این حیایق ها به دهستی دهک کنمقم
م ده ها هسقدن به این هدفها حالش کنقم ،ییقنا بهر همای زیمادی خمواهقم بمرد( .کمریم،
.)9359
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تأثیر عنصر صبر و صاله در رشد جامعه اسالمی
یکی از جلو های اسالم ده عنصر صبر م استیامت ناود پقدا میکند .با حوجه به اینکمه
بقشتر انسانهای بزهگ با حقال م صبر م استیامت به میاماو هفقمع دسمت پقمدا کرد انمد،
نایحوان این عنصر اهزشاند ها نادید گرفت .ده متاهف اسالمی ما اعم از آیاو م همایاو
اسالمی حأکقد بسقاه زیادی بر صبر شد است .این عنصر از دیدگا ههبری نقز پنهان نااند
است ،آنجا که ایشان میفرمایند« :این جاله مباهک ماستتقنوا باااصبو مااصال مانهما اکبقمر
علی ااخاشتقن» .یمک جما همم خلماب بمه ممومنقن اسمت کمه میفرماینمد« :یما ایهااامذین
امنوااستتقنو بااصبر مااصلو ان اهلل مع ااصابرین» .پقداست که اهاقت ایمن دم عنصمر مموهد
حوجه است م حأثقر اینها ده آن چقزی که حشکقل جامتهی اسالمی به خماطر هسمقدن بمه آن
است از اهداف ماالی جامتهی اسالمی است( .کریم)9359 ،
نقش علما وتقوای الهی دررشد جامعه ازمنظر رهبری
محدو محیوای ااهی م یاد خدا م هعایت دستوهاو ااهی ده هاهی امموه ها ده هرجما
که هستقد حفظ کنقد ماهلل اکبرحان ها نگه داهید .دشانی با دشمانان خمداها ده داتمان حفمظ
کنقد م انگقز ی خدمت برای اسالم ممسلاقن ده سراسر عاام م کاه م حالش برای سماختن
این کشوه اسالم م مای عصر (اهماحنا فدا ) ها حفظ ناایقد .بدانقد که با این خصوصمقاو،
هقچ قدهحی نخواهد حوانست کاهی بکند.
هساات علاا باهلل م امناء ااهی م مبلغان دین سنگقنحر است ،حا خود م اهل اسالم ها از
آحش نقرنگ شقاطقن جباه برحذه داهند م نهال مترفت دینی ها ده دلهای مشتاقان م بقداه،
صدها مقلقون مسلاان به باه نشاندند م حبل اهلل اااتقن ها ده دسمترس اممت اسمالمی قمراه
دهند حا با اعتصام هاگانی به آن محدو جامتهی اسالمی مقیمق م اهکمان نظمام شمرک م
استکباه منهدم شود»( .پقام ههبری ده ساقناه به پاکستان)9379/2/21
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ایشان با حوجه به نیش گسترد ی علاا ده دیداه با ایشان ده مراسم بقتت بما مدهسمان
این چنقن بقان داشتند که« :هرگا ما عماام دیمن م حیمی م بماهوش م زهنمگ مثمل مقمرزای
شقرازی م شقخ انصاهی داشتقم از شر دشان مقفوظ ماندیم م برند بودیم؛ مای آنجما کمه
قدهی غفلت م ناآگاهی ده کاه بود است ضره میکردیم که آن ضره ،به یمک نفمر م یمک
حوز م یک مجاوعه م یک شهر م یک سال م چند سال مقدمد نایشد؛ بلکمه ده برخمی
مواهد اثرش حا پنجا سال حاام ،جامته اسالمی ها حقت فشاه قراه میدهمد( .مراسمم بقتمت
مدهسان :فضال م طالب مشهد)9368/4/21،
مجاهدت و تالش ،عامل رشد و شکوفایی جامعهی اسالمی
نیش عاد ده یک جامته اسالمی بر عهد احاد مردم م ملت آن جامتمه میباشمد .ده
این مقان مجاهدو م حالش ممردم ده هشمد م گسمتردگی جامتمه نادیمد گرفتمه نایشمود
هاچنان که میام عظاای مالیمت میفرماینمد« :اگمر ملمت ایمران آمماد بنمدگی خمدا نبمود
نایحوانست این حرکت عظقم ها انجام دهد م اممرمز بمه عنموان ااگمو م ناونمه جامتمهی
اسالمی ده مقان مسلاانان سراسر عاام بلکه ناونه مجاهدو م فداکاهی م بقداهی م آگماهی
ده مقان هاه ملتهای مستضتف ،مترفی بشود( .خلبههای نااز عقد فلمر .)9365/2/7 ،ده
این مقان میواه مجاهدو م حالش داهای هشت میژگی عاد میباشد که با حوجه به بقاحمان
میام متظم ههبری به شرح هر یک پرداخته میشود:
 آمادگی برای بندگی خدا « :اگر امرمز هم ملت ایران بخواهد این باه سنگقن امانتها بر دمش خود حال کند م به سر میصد مللموب برسماند ،جمز خودسمازی همقچ هاهمی
نداهد .اما باید به خدا احکا م احکال کنقم م این جز بندگی م حسملقم ده میابمل خمدا چقمزی
نقست ،احکای به خدا م اعتااد به معد ااهی از هر کسی بر نایآید»( .خلبههای نااز عقمد
فلر.)9365/2/7 ،
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 اخالص و عمل صادقانه « :طبق نیل نهج اابالغه ،امقراااومنقن فرمودند« :م اید کنمامع هسول اهلل (صلی اهلل علقه م آاه) ،نیتل آباءنا م ابناءنا م اخواننا م اعاامنال یزیدنا ذاک اال
ایاانا م حسلقاا م مضقا علی االیم م صبرا علی مضض االام؛ خااصانه م مخلصانه با کسان م
نزدیکان خود میایستادیم م برای خدا مباهز میکردیم .فلاا هأی اهلل صمدقنا انمزل بتمدمنا
اکبت م انزل علقنا اانصر؛ مقتی ده ها خدا با اخالص م صادقانه عال میکمردیم م خمدای
متتال این ها از ما دید  ،دشان ما ها سرکوب کرد م ما ها پقرمز ناود .بتمد میفرمایمد :اگمر
این طوه نبود این کاهها انجام نایشد؛ «اقام الدین عاود م ال اخضمر االیامان عمود» :یمک
شاخه ایاان سبز نایشد م یک پایه دین بر سر پا نایماند ،به برکت اخمالص م صمدق آن
مسلاقن این پقشرفتها انجام شد م جامته اسمالمی پدیمد آممد( .خلبمههای ناماز جاتمه
حهران.)9371/9/96 ،
 جهاد با نفس در محدوده عظیم اجتماعی :ده یک جامته اسالمی م انیالبمی ،همحانیالب م ایاان هاقشه زند م کاهساز است.همح انیالب م همح شوه م حااسه انیالبی ده
دمهان جنگ موجب پقرمزی ده جنمگ اسمت م ده دمهان سمازندگی موجمب پقمرمزی ده
مباهز سازندگی است .سازندگی هم یک مباهز است( .بقاناو میام متظم ههبری ده دیداه
قشرهای مختلف مردم.)9379/7/25 ،
 کارو تالش برای ساختن جامعه اسالمی« :جامته اسالمی ،به سات هدفی حرکمتمیکند .این هدف م این ها مرحله ،مرحله است» .حاکنون چند مرحلمه ها گذهانمد ایامف
مرحله مباهز با عوامل داخلی استکباه ،به خوبی م سالمتی گذشت؛ اما کاه حاام نشد .ایمن
یک منزل بقن ها بود .از آن عبوه کردیم ،یک مرحله بر سمر جمای خمود نشماندن حهماجم
حقریک شد جنگ افرمز حقاقلی بود که هشت سال طول کشمقد م هامه دنقما همم پشمت
سرش ایستادند حا شاید بتوانند انیالب ها شکست بدهنمد .ایمن مرحلمه همم بما پقمرمزی م
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سربلندی گذشت ،از این مرحله هم عبوه کردیاف اما نباید احساس کنقم که کاه حاام شد؛
کاه حاام نشد است .یک مرحله ،مرحله ملرح شدن ده افکاه عاومی عاام ،به عنوان یمک
ملت مباهز ،یک ملت صادق ،یک ملت مظلوم م یمک ملمت داهای همدف بلنمد بمود؛ ایمن
مرحله هم گذشت م دنقا آشنا شد .اینها مراحل م منازل بقن ها است( ».بقاناو ههبری ده
دیداه با کاهگران م متلاان.)9371/2/99 ،
_ توجه به استعدادهای ملی« :مسئواقن باید به ملت م استتدادهای ملت حکقمه کننمد.
دست حاجت به طرف دشان نباید دهاز کرد .دشان منظر اظهاه ضمتف م عجمز از طمرف
ملت طرفداه قرآن م اسالم است .ما باید به خودمان متکی باشقم ،به سمرمایههای خودممان؛
به علم خودمان ،به استتداد خودمان ،به حواناییهای ماای خودممان ،بمه ذخمایر زیمر زمقنمی
خودمان .نه اینکه ها داد م ستد ها ببندیم .اما نباید حسلقم م میهوه قمدهو دشمان شمویم».
(بقاناو ههبری ده دیداه با اقشاه مختلف مردم به مناسبت ما مقرم)9379/4/91،
 حفظ روحیه شهادت طلبی« :یکی از بزهگحرین نتاتهای ااهی بر جامته اسمالمیما مجود مردان شجاع م جوانان فداکاهی است که پقش از پقرمزی انیالب اسالمی حا امرمز
ده میابل دشانان انیالب سقنه سپر کرد اند م با جان م خون خمود اسمالم م انیمالب م ها
خدا ها نصرو م یاهی بخشقد اند .بتضی از این عزیزان ده ها خدا به شمهادو هسمقدند م
دهجاو م نتم غقر مشاهی ااهی بر شهقدان فائز شدند م به عنوان سند افتخاهی برای ایمران
م اسالم م انیالب اسالمی م مایه آبرمیی برای امام م ههبری هاحل عظمقم ااشمان مما اسمم
آنها ده حاهیخ ثبت شد( ».بقاناو ههبری ده جاع خانواد شهدا م مفیودان.)9371/91/99 ،
_ پیشتاز بودن جامعره روحانیرت« :هنموز همم بایمد جامتمه همحانقمت ،بقشمترین م
سنگقنحرین باهها ها بر دمش خود احساس کند م پقش قرامل م پقشتاز قشرهای گونماگون
مردم باشد م هاچنان امام (هحاۀ اهلل) هاواه حوصقه میکردند ،دین م اخالق م متنویت ها

 /036فصلنامه دانش انتظامی کرمان ،سال  /01شماره  71پاییز 0318

با عال م زبان خود ده جامته بپراکند م هاه دلهما ها متوجمه متنویمت م دیمن م اخمالق
کند( ».مراسم بقتت گرمهی از ائاه جاته مازندهان)9368/4/4 ،
نهادینه کردن اخالق و وظیفه جامعه اسالمی
اهزشها م بایدها م نبایدها ده حوز اخالق ده جامته اسالمی مدنظر قمراه میگقرنمد.
که نهادینه کردن اخالق ده جامته اسالمی میژگیهای بسقاهی ها به دنبال داهد از جالمهی:
حفظ آثاه ،شتائراسالمی -جدی گرفتن مقتواهای اسالمی ،حیویت همح اعتاماد ممردم_ از
بقن بردن حبتقضها م بهر مندیهای ناحق  -امقد به آیند  -امر به مترمف م نهی از منکمر-
به دست آمهدن بصقرو.
که هر یک از این میژگیها ده بقاناو میمام متظمم ههبمری بمه حناسمب شمرای بقمان
گردید است .که ده ذیل به آن اشاه میشود چرا که ایشان اعتیاد داهند کمه پقماد نامودن
این اهزشها جامته اسالمی ها عزیز خواهد ناود .ایشان بقان میداهند که «یک مقت کسمی
دستوه میدهد یا حوصقه میکند که مثال مردم حسن خلق م گذشت م صمبر م اسمتیامت ده
ها خدا داشته باشند م ظلم نکنند م دنبال اقامه عدل م داد باشمند؛ یتنمی حوصمقه م دسمتوه
دادن م حتلقم دادن ملرح است  -که ابتدا کماه الزممی اسمت م پقمامبر همم حتلمقم ممیداد؛
یتلاهم م دهس مترفت م زندگی به مردم میآموخت  -اما یک مقمت مللمب از یماد دادن
باالحر است؛ یتنی متلم کاهی میکند م هغتاهی ده پقش میگقرد که ایمن اخمالق م مظقفمه
اسالمی ده جامته به شکل هنگ ثابت دهآید ،با اعیاید غل مردم به میابله بر میخقمزد ،بما
احساساو جاهلی م حه ماند های هسوب کرد اخالق غقراسالمی مبماهز میکنمد م میابمل
میشود ،به جامته م مردم شوک ماهد میکند م ده میاطع مناسب م بما همشهمای مناسمب
کاهی میکند که فضای جامته م مقق زندگی مردم با این صفت م اخالق م همش خموب
کامال مازمج میشود .اگر یک جامته بخواهد هشد کنمد م اخمالق صمققح اسمالمی ها ده
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خود به مجود آمهد ،مقتاج هاقن همش اسمت»( .بقانماو ههبمری ده خلبمه ناماز جاتمه
حهران.)9368/7/28،
هاانلوه که ملرح شد ده صوهو نهادینه کردن اخمالق اسمالمی میژگیهمای ملمرح
شد ده کالم میام ههبری بدین صوهو ناود پقدا میکنند.
 حیویت همح اعتااد مردم« :هاه حکلقف داهند این همح اعتااد ها ده داها هاسخ کنند.کسی مجاز نقست که این همح اعتااد ها از مردم بگقرد م ده دلهای آنمان ها متزامزل کنمد.
اینکه بتضی اینجا م آنجا بنشقنند م بدمن اینکمه احسماس مسمئواقت بکننمد ،اعتاماد ممردم
نسبت به مسئوالن ها متزازل ناایند ،یک عال غل م غقمر اسمالمی انجمام داد انمد .....اگمر
همح بیاعتاادی حاکم شد ام هم نایحواند کماه کنمد ،اینهما همم نایحواننمد کماه کننمد»...
(خلبههای نااز جاته حهران)9368/7/28 ،
 امر به مترمف م نهی از منکر« :جامته اسالمی باید زندهف هوشقاه ،آسمقب ناپمذیر،پرامقد ،آماد میاممت ،آماد ضربه زدن م به صوهو یمک موجمود زنمد م میمامم باانمد م
میاممت کند .این چگونه ماکن است؟ این است که بند موضوع امر به مترمف م نهمی از
منکر ها ملرح کردم .موضوع امر به متمرمف کمه موضموع جدیمدی نقسمت .ایمن حکلقمف
هاقشگی مسلاانان است .جامته اسالمی با انجام این حکلقف زند میماند .قموام حکوممت
اسالمی با امر به مترمف م نهی از منکر استف که فرممود اگمر ایمن کماه نشمود ،آن مقمت
«اقسللن اهلل علقکم شراهکم فقدعوا خقاهکم فالیستجاب اهمم» .قموام حکوممت اسمالمی م
حجای حاکاقت به این است که ده جامته امر بمه متمرمف م نهمی از منکمر باشمد( .کمریم،
.)9359
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نقش ناجا در تأمین امنیت مبتنی بر منظومهی فکری مقام معظم رهبری
دمات اسالمی بقانگر هاهی جنبههای سقاسی م فرهنگی م اقتصادی جامته اسمت کمه
حاام ابتاد مجودی فرد م جامته ها پوشش میدهد م امنقت به عنوان مهمحرین دسمتوه کماه
یک دمات از موقواههای سقاسی است که با ذاو انسان پقوند داهد که ده اسمالم از اهاقمت
خاصی برخوهداه است.
طقق بقاناو ههبرمتظم (مدظله ااتاای) کشوه برای هسقدن به حوسمته م احقماد نقازمنمد
امنقت است م از این جهت است که ناجا نیش مهای پقدا میکند .به نظر میهسد مهمحرین
ها ها یا اازاماو دستقابی به امنقت مواهدی چون دمهی از ظلم ،برقراهی عمداات ده جامتمه
م میابله با اخالاگران داخلی م جنگ با دشان خاهجی هستند .از طرفمی نظمر بمه جایگما
هفقع نقرمی انتظامی ده منظومه فکری میام متظم ههبری م نیمش آن ده حمأمقن امنقمت ،بمه
نظر میهسد نقرمی انتظامی میحواند با کقفی سازی اقتداه ظاهری م متنوی سهم به سمزایی
ده حذف عناصر مخل امنقت م حقیق دمات اسالمی داشته باشد.
هیشه م اساس امنقت از دیدگا اسالم ده ایاان م بامههای دینی م امنقت متنوی نهفتمه
است بنا به آیاو قرآن ،عدم خوف م اندم م حأمقن امنقت از دستامهدهای ایاان اسمت کمه
خدامند ده آیه  62سوه یونس به آن بشاهو داد است« :أَاَا إِنَّ أَمْاِقَاءَ االَّهِ اَا خَموْف عَلَمقْهِمْ
مَاَا هُمْ یَقْزَنُونَ».
از آنجایی که دیدگا اسالم برقراهی امنقت یکی از مظایف اصلی حکومت به حسماب
می آید .از آنجایی که دمات اسالمی بر اخالق دینی متکی است داهای پویمایی اسمت طبمق
بقاناو میام متظم ههبری« :از هاان امان کاه ،حالش برای حشمکقل دمامت اسمالمی شمرمع
شد ،بتضیها میگویند شاا بتد از 27میخواهقد دمات اسالمی حشکقل دهقد؟ نه حمالش م
اقدام برای حشکقل دمات اسالمی از همز امل شرمع شد؛ منتهی افت م خقز داشته؛ پقشرفت
م عیب گرد داشته ،ده جاهایی موفق بودیم؛ ده برههای موفق نبودیم؛ بتضی از جاها مس
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ها پایاان اغزید؛ بتضی از ماها ده اصل هدف مردد شدیم؛ بتضی ماها نتوانسمتقم خمود ها
نگه داهیم؛دل بسته به هفتاههای طاغوحی شدیم»( .کریم)9359 ،
« اگر دمات ما اسالمی شد آن مقت کشوهمان اسالمی خواهد شد اگمر ممن م شماا ده
متاشرو ،ده هفتاهغ ده طلب مال ده مجاهدوهما؛ نتوانسمتقم خودممان ها بمه حمد نصماب
برسانقم؛ از آن دانشجو؛ ازآن جوان بازاهی؛ از آن عنصمر ده هد همای پمایقن دماتمی؛ از آن
کاهگر؛ از آن همستایی؛ از آن شهری چه حوقع میحوانم داشته باشقم که اسالمی عال کننمد؟
چرا مردم ها بیخود مالمت میکنقم نباید مالممت کنمقم اگمر کابمودی هسمت خودممان ها
مالمت کنقم «اوموا انفسکم».
طبق آنچه که بقان شد اهاقت م ضرمهی پلقس ده جامته م اهاقت م ضرمهو مجود
امنقت ده زندگی برمی گردد از آنجا که امنقمت نتاتمی بمیبمدیل ده هامه ابتماد فمردی م
اجتااعی م نقازهای اصلی فرد م جامته است م ایجاد م گسترش آن نقز مظقفه حکومتهما
م دماتها م آحاد ملت است ،هقچ کس نایحواند نسبت به آن بیحفامو باشد زیرا امنقمت
عامل مهای برای پقشرفت جامته است .ده کشوهها سازمان پلقس مظهمر حمدبقر ،ممدیریت،
اقتداه م علوفت نظام است .میام متظم ههبری (مدظله ااتاای) با اشاه بمه نیمش ناجما ده
ایجاد امنقت ده مسقر اهداف دمات اسالمی این نقرم ها مظهر حاکاقت م امنقمت جاهموهی
اسالمی خواند اند م با حاکقد بر این که ایجاد امنقت فمردی ،اجتاماعی ،اخالقمی ،همحمی م
همانی ده جامته از مهمحرین مسئواقتهای نقرمی انتظامی است ،گفته اند« :الزممه برقمراهی
امنقت ،اقتداه پلقس استف اما این اقتداه بایمد هامرا بما عالممت ممرمو م حمرحم باشمد».
(بقاناو ههبری ده دیداه با فرماندهان م مدیران)9354/2/6 ،
«شتاه عداات اجتااعی نقز هاقن طوه است ،اهتامام بمه مسمئله عمداات اجتاماعی ده
کشوه نباید یک اقظه کاستی بگقرد .اابته این قضقه ،قضقهی شتاهی نقستف بما گفمتن همم
مسئله حاام نایشود ،هاهی دستگا ها باید حالش کنند( ».بقاناو ههبری)9376/4/29 ،
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بحث و نتیجه گیری
به طوه کلی میام متظم ههبری (مدظله ااتاای) ده مجاوعه بقاناحشان ایفمای دهسمت م
کامل مظایف ها نیش اصلی م اساسی ناجا ده ایجاد دمامت اسمالمی م برقمراهی امنقمت م
عداات ده جامته ،اعالم ناود م اقتداه پلقس ها الزمه دستقابی به این هدف دانسته انمد؛ ده
عقن حال بر اقتداه حوام با مهربانی م علوفت ده برخوهد با مردم حاکقد داشمتهاند م هااننمد
سایر دستگا ها سازندگی دهمنمی فرمانمدهان م کاهکنمان م نقمز سمازمان ناجما ها ده ابتماد
مختلف مادی م متنوی به عنوان میدمه م پقش نقاز هامهی ایمن نکماو مموهد حاکقمد قمراه
داد اند.
نتقجه اینکه دمات مسئول ایجماد امنقمت م مراقبمت از آن اسمت.از ایمن منظمر دماتهما
موضوع اصلی امنقت هستند م نقرمی انتظامی بر اسماس فلسمفه مجمودی خمود م آنچمه از
بقاناو مدبرانه ههبر متظم انیالب برداشت میشود نیش بسزایی ده حأمقن م حضاقن امنقت
م به حبع آن اهحیای مدل امنقتی ده دمات اسالمی داهد .ده نتقجه میکوشد با افزایش اقتمداه
خود به این مهم جامه عال بپوشاند .م با حوجه به آنچه که بقان شد ده صوهحی کمه حامامی
کاهکنان م ساختاه دستگا های دماتی حوجه به زمقنههای متنوی ده اجرای فتااقتهای خود
دانسته باشند .جامتهای ساام م سرشاه از متنویاو ده پقش هم خواهقم داشت.
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