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مقدمه
امرمز فتااقت خصاانه مستکبرین دهکناه ما بقش از هر زمانی است م حهماجم فرهنگمی م
حقریمهای اقتصادی دشانان نقز همز به همز افزایش مییابد م نکته قابل حوجه اینجا اسمت
که ههبر متظمم انیمالب اسمالمی بمرای مضمتقت کنمونی ده کنماه هشمداههایی کمه بقمان
میفرمایند ،ها حل نقز میدهند.
ده چنقن نیلهی علفی ،ههبر حکقم انیالب اسالمی با صدمه «بقانقهی گام دمم انیمالب» م
برای ادامهی این ها همشن ،به حبققن دستامهدهای شگرف چهاه دههی گذشمته پرداختمه م
حوصقههایی اساسمی بمهمنظوه «جهماد بمزه

بمرای سماختن ایمران اسمالمی بمزه » اهائمه

فرمود اند.
بقانقهی «گام دمم انیالب» حجدید مللتی است خلاب به ملت ایران م بمهمیژ جوانمان کمه
بهمثابه منشوهی برای «دممقن مرحلهی خودسازی ،جامتمهپردازی م حادنسمازی» خواهمد
بود م «فصل جدید زندگی جاهوهی اسالمی» ها هقم خواهمد زد م انیمالب ها «بمه آهممان
بزهگش که ایجاد حادن نموین اسمالمی م آممادگی بمرای طلموع خوهشمقد مالیمت عظامی
(اهماحنا فدا ) هست» نزدیک خواهد کرد (ههبری.)9357 ،
ده بقانقه گام دمم دم بقث موهد حوجه قراه گرفته است؛ بقث امل جاع بندی افتخاه آمقمز
گذشته است .ههبری ده این بخش با حوجه به دشانیهایی که صوهو ممیگقمرد م برخمی
جریانها حالش میکنند ،عالکرد نظام ها ده چهل سال گذشته سقا م غقر دهخشمان جلمو
دهند ،به بقان دستامهدها ده کناه اشاه به ضتفها پرداختهاند م نشان داد اند حرکت نظام،
حرکت موفیی بود است .ده بخش دمم بقانقه ،ههبری نگا به آیند داهنمد م بما برشماردن
ظرفقتهای نظام م کشوه سخن از امقد داهند م بقان میکنند که ایمن امقمدماهی مبتنمی بمر
حوهم م از همی ندیدن ماقتقتها نقست ،بلکه حتی با دیدن ضمتفها ،حوانانمدیهمای بمه
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قدهی برجسته است که باید به گام دمم انیالب امقدماه بود .ههبری ده میابمل جریانهمای
مختلفی که حالش میکنند چهل سال گذشته ها سقا م پر از ضتف نشان دهنمد حما بتواننمد
مردم نسبت به آیند نظام ناامقد کنند؛ نگا ماقع بقنانهای اهائه میکننمد حما ممانع ایجماد ایمن
یاس ده جامته شوند .به عنوان مثال ههبمری از حشمدید متنویمت م اخمال ده ایمن بقانقمه
صقبت میکنند؛ این ده حاای است که برخیها جریانها به طوه مرحب خالف این مسمئله
ها به جامته پاپاژ میکنند.
هدف این میااه ،ضان اشاه به اهکان برنامه آحی بقانقه گام دمم به برهسی م حبقمقن نیمش م
جایگا نقرمی انتظامی جاهوهی اسالمی ایران ده حقیق بقانقه گام دمم انیالب که بر اساس
فرمایشاو میام متظم ههبری حضرو امام خامنهای ( مد ظله ااتاای) است میپردازد.
این حقیقق از نوع مفهومی م مرمهی بود م به همش حقلقل مقتوا م با بهر گقری از منمابع
کتابخانهای م فضای مجازی (اینترنت) انجام شد است.
پیشینه و مبانی نظری
بیانیه گام دوم انقالب :انیالب پُرشکو ملّت ایران که بزه حرین م مردمیحرین انیمالب
عصر جدید است ،حنها انیالبی است که یک چلّهی پُرافتخاه ها بدمن خقانت به آهمانهایش
پشت سر نهاد م ده برابر هاهی مسوسههایی که غقر قابل میاممت به نظمر میهسمقدند ،از
کرامت خود م اصاات شتاههایش صقانت کرد م اینک ماهد دمّمقن مرحلهی خودسمازی م
جامتهپردازی م حادّنسازی شد است .ده این مقان ههبر متظم انیالب با بقان اینکه دشان
به دنبال پنهان سازی جلو های امقدبخش ،بزه
دادن یا انکاه مقسناو بزه

کمردن عقموب کوچمک م کوچمک نشمان

انیالب است؛ نگا خوشبقنانه م امقدبخش بمه آینمد ها کلقمد

اساسی هاه مشکالو دانست که بدمن آن هقچ گمامی نایحموان برداشمت .ده پایمان ههبمر
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متظم انیالب اسالمی حوصقهها م هاهکاههایی ها برای آحاد مردم بقان ناودند کمه بمه بقمان
این حوصقهها میپردازیم.
 .1علم و پژوهش
دانش ،آشکاهحرین مسقلهی عزّو م قدهو یک کشوه اسمت .همی دیگمر دانمایی ،حوانمایی
است .دنقای غرب به برکت دانش خود بود که حوانست برای خود ثرمو م نفوذ م قمدهو
دمیستسااه فراهم کند م با مجود حهقدستی ده بنقانهای اخالقمی م اعتیمادی ،بما حقاقمل
سبک زندگی غربی به جوامع عیبماند از کاهمان علم ،اختقاه سقاست م اقتصماد آنهما ها
به دست گقرد .ما به سوءاستفاد از دانش مانند آنچه غرب کرد ،حوصقه نایکنقم ،امّا مؤکّمدا
به نقاز کشوه به جوشاندن چشاهی دانش ده مقان خود اصراه میمهزیم .بقاداهلل اسمتتداد
علم م حقیقق ده ملّت ما از متوسّ جهان باالحر است .اکنون نزدیک به دم دهمه اسمت کمه
هستاخقز علای ده کشوه آغاز شد م با سرعتی که برای ناظران جهانی غافلگقرکنند بود -
یتنی یازد برابر شتاب هشد متوسّ علم ده جهان به پقش هفته است .دسمتامهدهای دانمش
م فنّامهی ما ده این مدّو که ما ها به هحبهی شانزدهم ده مقان بقش از دمیست کشوه جهان
حسماس م نوپدیمد بمه
هسانقد م مایهی شگفتی ناظران جهانی شد م ده برخی از هشتههای ّ
هحبههای نخستقن اهحیاء داد ،هاهمهاه ده حاای احّفا افتاد که کشوه دچاه حقریم مماای م
حقریم علای بود است .ما با مجود شنا ده جهت مخااف جریان دشانساز ،به هکوهدهای
بزه

دست یافتهایم م این نتات بزهگی است کمه بمهخاطر آن بایمد همز م شمب خمدا ها

سپاس گفت.
امّا آنچه من میخواهم بگویم این است که این ها طیشد  ،با هاهی اهاّقّمتش فیم یمک
آغاز بود است م نه بقشتر .ما هنوز از قلّههای دانش جهمان بسمقاه عیبمقم؛ بایمد بمه قلّمهها
دست یابقم .باید از مرزهای کنونی دانش ده مهمحرین هشتهها عبوه کنقم .ما از ایمن مرحلمه
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هنوز بسقاه عیبمقم؛ مما از صمفر شمرمع کمرد ایم .عیبمانمدگی شمرمآمه علامی ده دمهان
پهلویها م قاجاهها ده هنگامی که مسابیهی علای دنقما حماز شمرمع شمد بمود ،ضمربهی
سختی بر ما ماهد کرد م ما ها از این کاهمان شتابان ،فرسنگها عیب نگمه داشمته بمود .مما
اکنون حرکت ها آغاز کرد م با شتاب پقش میهمیم مای این شتاب باید سالها بما شمدّو
باال ادامه یابد حا آن عیبافتادگی جبران شود .اینجانب هاواه به دانشمگا ها م دانشمگاهقان
م مراکز پژمهش م پژمهندگان ،گرم م قاطع م جدّی دهاینباه حذکّر م هشمداه م فراخموان
داد ام ،مای اینک ملاابهی عاومی من از شاا جوانان آن است کمه ایمن ها ها بما احسماس
مسئواقّت بقشتر م هاچون یک جهاد ده پقش گقرید .سمنگ بنمای یمک انیمالب علامی ده
کشوه گذاشته شد م ایمن انیمالب ،شمهقدانی از قبقمل شمهدای هسمتهای نقمز داد اسمت.
بهپاخقزید م دشان بدخوا م کقنهحوز ها که از جهاد علای شاا بشدّو بقاناک است ناکمام
سازید (میام متظم ههبری.)9357 ،
 .1معنویّت و اخالق
متنویت به متنی برجسته کردن اهزشهای متنوی از قبقل :اخالص ،ایثاه ،حوکّمل ،ایامان
ده خود م ده جامته است ،م اخال بمه متنمی هعایمت فضمقلتهایی چمون خقرخمواهی،
گذشت ،کاک به نقازمند ،هاستگویی ،شجاعت ،حواضع ،اعتاادبهنفس م دیگر خلیقّاو نقکو
است .متنویّت م اخال  ،جهتدهند ی هاهی حرکتها م فتّااقّتهای فمردی م اجتاماعی م
نقاز اصلی جامته است؛ بودن آنها ،مقمق زنمدگی ها حتّمی بما کابودهمای ممادّی ،بهشمت
مقسازد م نبودن آن حتّی با برخوهداهی مادّی ،جهنّم میآفریند.
شتوه متنوی م مجدان اخالقی ده جامته هرچه بقشتر هشد کنمد برکماو بقشمتری بمه بماه
میآمهد؛ این ،بیگاان مقتاج جهاد م حالش است م این حمالش م جهماد ،بمدمن هاراهمی
حکومتها حوفقق چندانی نخواهد یافت .اخال م متنویّمت ،اابتّمه بما دسمتوه م فرممان بمه
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دست نایآید ،پس حکومتها نایحوانند آن ها با قدهو قاهر ایجاد کننمد ،امّما امّال خمود
باید منش م هفتاه اخالقی م متنوی داشته باشند ،م ثانقا زمقنه ها بمرای هماج آن ده جامتمه
فراهم کنند م به نهادهای اجتااعی دهاینباه مقدان دهند م کامک برسمانند؛ بما کانونهمای
ضدّ متنویّت م اخال  ،به شقو ی متیول بستقزند م خالصه اجماز ندهنمد کمه جهنّامیهما
مردم ها با زمه م فریب ،جهنّای کنند.
ابزاههای هسانهای پقشرفته م فراگقر ،امکمان بسمقاه خلرنماکی ده اختقماه کانونهمای ضمدّ
متنویّت م ضدّ اخال نهاد است م هماکنون حهاجم همزافزمن دشمانان بمه دلهمای پماک
جوانان م نوجوانان م حتّی نونهاالن با بهر گقری از این ابزاهها ها به چشم خمود ممیبقنمقم.
دستگا های مسئول حکومتی دهاینباه مظایفی سنگقن بر عهد داهند که باید هوشاندانه م
کامال مسئوالنه صوهو گقرد م این اابتّه به متنمی هفمع مسمئواقّت از اشمخاص م نهادهمای
غقرحکومتی نقست .ده دمه ی پقشهم باید دهاینباه ها برنامههای کوحا مدّو م مقانممدّو
جامتی حنظقم م اجرا شود؛ انشاءاهلل (میام متظم ههبری.)9357 ،
 .0ایتصاد
اقتصاد یک نیلهی کلقدیِ حتققنکنند است .اقتصاد قوی ،نیلمهی قموّو م عاممل مهممّ
سللهناپذیری م نفوذناپذیری کشوه است م اقتصاد ضتقف ،نیلهی ضتف م زمقنهساز نفوذ
م سلله م دخاات دشانان است .فیر م غنما ده مادّیّماو م متنویّماو بشمر ،اثمر میگمذاهد.
اقتصاد اابتّه هدف جامتهی اسالمی نقست ،امّا مسقلهای اسمت کمه بمدمن آن نایحموان بمه
هدفها هسقد .حأکقد بر حیویت اقتصاد مستیلّ کشوه که مبتنی بر حواقد انبمو م باکقفقّمت ،م
حوزیع عدااتمقوه ،م مصرف بهانداز م بیاسراف ،م مناسباو مدیریّتی خردمندانه است م
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ده سالهای اخقر از سوی اینجانب باهها حکراه م بر آن حأکقد شمد  ،بمهخاطر هامقن حمأثقر
شگرفی است که اقتصاد میحواند بر زندگی امرمز م فردای جامته بگذاهد.
انیالب اسالمی ها نجاو از اقتصاد ضتقف م مابسته م فاسد دمهان طاغوو ها به ما نشان
داد ،مای عالکردهای ضتقف ،اقتصاد کشوه ها از بقرمن م دهمن دچاه چااش ساخته است.
چااش بقرمنی حقریم م مسوسههای دشان است که ده صموهو اصمالح مشمکل دهمنمی،
کماثر م حتّی بیاثر خواهد شد .چااش دهمنی عبماهو از عقموب سماختاهی م ضمتفهای
مدیریّتی است.
مهمحرین عقوب ،مابستگی اقتصاد به نفت ،دماتی بودن بخشهایی از اقتصاد که ده حقلهی
مظایف دمات نقست ،نگا به خاهج م نه به حموان م ظرفقّمت داخلمی ،اسمتفاد ی انمدک از
ظرفقّت نقرمی انسمانی کشموه ،بودجهبنمدی متقموب م نمامتوازن ،م سمرانجام عمدم ثبماو
سقاستهای اجرائی اقتصاد م عدم هعایت اماویّمتهما م مجمود هزینمههای زائمد م حتّمی
مسرفانه ده بخشهایی از دستگا های حکومتی است .نتقجهی اینها مشکالو زندگی ممردم
از قبقل بقکاهی جوانها ،فیر دهآمدی ده طبیهی ضتقف م امثال آن است.
ها حلّ این مشکالو ،سقاستهای اقتصاد میاممتی است که باید برناممههای اجرائمی بمرای
هاهی بخشهای آن حهقّه م با قدهو م نشماط کماهی م احسماس مسمئواقّت ،ده دماتهما
پقگقری م اقدام شود .دهمنزایی اقتصاد کشوه ،مواّد شدن م دانشبنقمان شمدن آن ،مردممی
کردن اقتصاد م حصدّیگری نکردن دمات ،برمنگرایی با استفاد از ظرفقّتهایی که قمبال بمه
آن اشاه شد ،بخشهای مهمّ این ها حلها است .بیگاان یک مجاوعمهی جموان م دانما م
مؤمن م مسلّ بر دانستههای اقتصادی ده دهمن دمات خواهنمد حوانسمت بمه ایمن میاصمد
برسند .دمهان پقشِهم باید مقدان فتّااقّت چنقن مجاوعهای باشد.
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جوانان عزیز ده سراسر کشوه بدانند که هاهی ها حلها ده داخل کشوه است .اینکه کسی
گاان کند که «مشکالو اقتصادی صرفا ناشی از حقریم است م علّت حقریم همم میامممت
ضدّ استکباهی م حسلقم نشدن ده برابر دشان است؛ پس ها حل ،زانو زدن ده برابر دشمان
م بوسه زدن بر پنجهی گر

است» خلایی نابخشمودنی اسمت .ایمن حقلقمل سمراپا غلم ،

هرچند گا از زبان م قلم برخی غفلتزدگان داخلی صاده میشود ،امّا منشأ آن ،کانونهمای
فکر م حوطئهی خاهجی است که با صمد زبمان بمه حصاقمسمازان م حصماقمگقران م افکماه
عاومی داخلی اایاء میشود (میام متظم ههبری.)9357 ،
 .0عدالت و مبارزه با فساد
این دم الزم م ملزمم یکدیگرند .فساد اقتصادی م اخالقی م سقاسمی ،حمود ی چمرکقن
کشوهها م نظامها م اگر ده بدنهی حکومتها عاهض شود ،زازاهی میرانگمر م ضمربهزنند
به مشرمعقّت آنها است؛ م این برای نظامی چون جاهوهی اسالمی که نقازمند مشمرمعقّتی
فراحر از مشرمعقّتهای مرسوم م مبنائیحر از میبواقّت اجتاماعی اسمت ،بسمقاه جمدّیحمر م
بنقانیحر از دیگر نظامها اسمت .مسوسمهی ممال م میمام م هیاسمت ،حتّمی ده عَلَمویحمرین
ااسمالم) کسمانی ها اغزانمد،
حکومت حاهیخ یتنی حکومت خود حضرو امقراااؤمنقن (علقه ّ
پس خلر بُرمز ایمن حهدیمد ده جاهموهی اسمالمی همم کمه همزی ممدیران م مسمئوالنش
مسابیهی زهد انیالبی م ساد زیستی میدادند ،هرگز بتقد نبمود م نقسمت؛ م ایمن ایجماب
میکند که دستگاهی کاهآمد با نگاهی حقزبقن م هفتاهی قاطع ده قوای سهگانه حضموه دائمم
داشته باشد م بهمتنای ماقتی با فساد مباهز کند ،بویژ ده دهمن دستگا های حکومتی.
اابتّه نسبت فساد ده مقان کاهگزاهان حکومت جاهوهی اسمالمی ده میایسمه بما بسمقاهی از
کشوههای دیگر م بخصوص با هژیم طاغوو که سرحاپا فساد م فسادپرمه بود ،بسمی کاتمر
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است م بقاداهلل مأموهان این نظام غاابا سالمت خود ها نگما داشمتهاند ،مامی حتّمی آنچمه
هست غقر قابل قبول است .هاه باید بدانند که طهاهو اقتصادی شرط مشمرمعقّت هامهی
میاماو حکومت جاهوهی اسالمی است .هاه باید از شمقلانِ حمرص برحمذه باشمند م از
ایاهی حرام بگریزند م از خدامند دهاینباه کاک بخواهند م دستگا های نظاهحی م دماتی
باید با قاطتقّت م حسّاسقّت ،از حشکقل نلفهی فساد پقشگقری م با هشمد آن مبماهز کننمد.
این مباهز نقازمند انسانهایی باایاان م جهادگر ،م منقعاالّبمع بما دسمتانی پماک م دلهمایی
نوهانی است .این مباهز بخش اثرگذاهی است از حالش هاهجانبمهای کمه نظمام جاهموهی
اسالمی باید ده ها استیراه عداات به کاه برد.
عداات ده صده هدفهای امّاقّهی هاهی بتثتهای ااهی است م ده جاهوهی اسالمی نقمز
داهای هاان شأن م جایگا است؛ این ،کلاهای میدّس ده هاهی زمانها م سرزمقنها است
م بهصوهو کامل ،جز ده حکومت حضرو مایّعصر (اهماحنافدا ) مقسّر نخواهد شد مامی
بهصوهو نسبی ،هاه جا م هاه مقت ماکن م فریضهای بر عهد ی هاه بمویژ حاکامان م
قدهحاندان است .جاهوهی اسالمی ایران ده این ها گامهای بلندی برداشته است کمه قمبال
بدان اشاه ای کوحا هفت؛ م اابتّه ده حوضقح م حشریح آن بایمد کاههمای بقشمتری صموهو
گقرد م حوطئهی ماژگونهناایی م الاقل سمکوو م پنهانسمازی کمه اکنمون برناممهی جمدّی
دشانان انیالب است ،خنثی گردد.
با این هاه ،اینجانب به جوانان عزیزی که آیند ی کشوه ،چشمانتظاه آنهما اسمت صمریقا
میگویم آنچه حاکنون شد با آنچه باید میشمد م بشمود ،داهای فاصملهای ژهف اسمت .ده
جاهوهی اسالمی ،دلهای مسئوالن بهطوه دائم بایمد بمرای هفمع مقرممقّمتهما بتپمد م از
شکافهای عاقق طبیاحی بشدّو بقاناک باشد .ده جاهوهی اسالمی کسمب ثمرمو نمهحنها
جرم نقست که موهد حشویق نقز هست ،امّا حبتقض ده حوزیع منابع عاومی م مقدان دادن بمه
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میژ خواهی م مداها با فریبگران اقتصادی که هاه به بیعدااتی میانجاممد ،بشمدّو مانموع
است؛ هاچنقن غفلت از قشرهای نقازمند حاایت ،بههقچهم موهد قبول نقست .این سمخنان
ده قااب سقاستها م قوانقن ،باهها حکراه شد است مای برای اجرای شایستهی آن ،چشمم
امقد به شاا جوانها است؛ م اگر زمام اداه ی بخشهای گوناگون کشوه به جوانان مؤمن م
انیالبی م دانا م کاهدان  -که بقاداهلل کم نقستند -سپرد شود ،ایمن امقمد بمرآمهد خواهمد
شد؛ انشاءاهلل (میام متظم ههبری.)9357 ،
 .7استقالل و آزادی
استیالل ملّی به متنی آزادی ملّت م حکومت از حقاقل م زمهگمویی قمدهوهای سمللهگر
جهان است م آزادی اجتااعی بهمتنای حقّ حصاقمگقری م عال کمردن م اندیشمقدن بمرای
هاهی افراد جامته است؛ م این هر دم از جالمهی اهزشهمای اسمالمیانمد م ایمن همر دم
علقّهی ااهی به انسانهایند م هقچ کدام حفضّل حکومتهما بمه ممردم نقسمتند .حکومتهما
موظّف به حأمقن این دماند .منزات آزادی م استیالل ها کسانی بقشتر میداننمد کمه بمرای آن
جنگقد اند .ملّت ایران با جهاد چهلسااهی خود از جالهی آنهما اسمت .اسمتیالل م آزادی
کنونی ایران اسالمی ،دستامهد ،بلکه خونآمهدِ صدها همزاه انسمان ماال م شمجاع م فمداکاه
است؛ غاابا جوان ،مای هاه ده هحبههای هفقع انسانقّت .این ثار شجر ی طقّبهی انیمالب ها
با حأمیل م حوجقههای ساد اوحانه م بتضا مغرضمانه ،نایحموان ده خلمر قمراه داد .هامه -
مخصوصا دمات جاهوهی اسالمی -موظّف به حراست از آن با هامهی مجودنمد .بمدیهی
است که «استیالل» نباید به متنی زندانی کردن سقاست م اقتصاد کشموه ده مقمان مرزهمای
خود ،م «آزادی» نباید ده حیابل با اخمال م قمانون م اهزشهمای ااهمی م حیمو عامومی
حتریف شود (میام متظم ههبری.)9357 ،
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 .1عزت ملی ،روابط خارجی ،مرزبندی با دشمن
این هر سه ،شاخههایی از اصلِ «عزّو ،حکات ،م مصملقت» ده همابم بقناااللیانمد.
صقنهی جهانی ،امرمز شاهد پدید هایی است کمه حقیّمق یافتمه یما ده آسمتانهی ظهوهنمد:
حقرّک جدید نهضت بقداهی اسالمی بر اساس ااگوی میاممت ده برابر سمللهی آمریکما م
صهقونقسم؛ شکست سقاستهای آمریکا ده منلیهی غرب آسقا م زمقنگقر شدن هاکماهان
خائن آنها ده منلیه؛ گسترش حضوه قدهحاندانهی سقاسی جاهموهی اسمالمی ده غمرب
آسقا م بازحاب مسقع آن ده سراسر جهان سلله.
اینها بخشی از مظاهر عزّو جاهوهی اسالمی است که جز با شجاعت م حکامت ممدیران
جهادی به دست نایآمد .سردمداهان نظام سلله نگرانند؛ پقشنهادهای آنهما عاومما شمامل
فریب م خدعه م دهمغ است .امرمز ملّت ایران عالم بر آمریکمای جنایتکماه ،حتمدادی از
دماتهای اهمپایی ها نقز خدعهگر م غقر قابل اعتااد میداند .دمات جاهوهی اسالمی باید
مرزبندی خود ها با آنها با دقّت حفظ کند؛ از اهزشهای انیالبی م ملّی خود ،یک گام همم
عیبنشقنی نکند؛ از حهدیدهای پوچ آنان نهراسد؛ م ده هاهحال ،عزّو کشوه م ملّت خمود
ها ده نظر داشته باشد م حکقاانه م مصلقتجویانه م اابتّمه از موضمع انیالبمی ،مشمکالو
قابل حلّ خود ها با آنان حل کند .ده مموهد آمریکما حملّ همقچ مشمکلی متصموّه نقسمت م
مذاکر با آن جز زیان ممادّی م متنموی مقصموای نخواهمد داشمت (میمام متظمم ههبمری،
.)9357
 .5سب

زندگی

سخن الزم دهاینباه بسقاه است .آن ها به فرصتی دیگر مامیگذاهم م بمه هامقن جالمه
اکتفا میکنم که حالش غرب ده حرمیج سبک زندگی غربمی ده ایمران ،زیانهمای بیجبمران
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اخالقی م اقتصادی م دینی م سقاسی به کشوه م ملّت ما زد است؛ میابلمه بما آن ،جهمادی
هاهجانبه م هوشاندانه میطلبد که باز چشم امقد ده آن به شاا جوانها است (میام متظمم
ههبری.)9357 ،
روش شناسی
این حقیقق از نوع حقیقیاو حوصقفی م حقلقلی است .همش به کاه هفته ده ایمن حقیقمق
از نوع کتابخانهای بود م با مراجته به اسناد ،کتب ،نشریاو م برهسی چند مموهد برگزیمد
از پایگا های اینترنتی به خصوص سایت میام متظم ههبمری م ناجما فمقش بمرداهی انجمام
پذیرفته م ده پایان با استفاد از همش حقلقل مقتوی به حجزیمه م حقلقمل یافتمهها پرداختمه
شد است.
یافتههای تحقیق
نقش ناجا در تحقق بیانات مقام معظم رهبری :ده جامته اسالمی اممرمز مما نقماز بمه
امنقت بقشتر از گذشته مجود داهد م نه حنها ده یک زمقنه ،بلکمه ده حامام زمقنمهها نقماز بمه
امنقت اعم از فردی ،اجتااعی ،اقتصادی ،سقاسی ،فرهنگی ،متنوی م ...ضرمهی است .حتی
ده مباحث اعتیادی نقز اگر امنقت مجود نداشته باشد ،افرادنامی حواننمد بما فکمر م اندیشمه
صققح به اعتیاد دهستی ها پقدا ناایند .چنان که ده قرآن م همایاو این امنقت هاقشمگی م
الزم شارد شد است م پقامبران پقشقن برای هسقدن جامته به آن از خدامنمد دهخواسمت
جانشقنان صااح ها داشتند ،حا حالش آنان ده برقراهی امنقت بی نتقجمه ناانمد .امقرااامومنقن
علی (ع) یکی از اهداف هفقع حشمکقل حکوممت اسمالمی ها حمأمقن م برقمراهی امنقمت ده
جامته میداند .اابته هاه اقسام آن ها مدنظر داهند .حتی اجتااع سماام مقمال اسمت بمدمن
امنقت دمام پقدا نااید .ده این مقان آن چه خود هااز هاه بقشتر ده برقراهی م حفظ امنقمت
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نشان میدهد ،متواقان امر هستند م میحوان گفت پلقس (اابته به متنای عمام) قشمری اسمت
که نیش اساسی م مهای ها ده برقراهی م حفظ م نگهداهی امنقت ایفا میکند م بمر هامقن
اساس ها هایی ها باید دهپقش بگقرد که بتواند بمه ایمن همدف مهمم دسمت یابمد (نمادهی،
.)9351
پلقس هاانلوه که ذکر شد نظاهو کنند م کنترل کنند جامته است م ایمن کماهکرد سمنتی
پلقس ده جوامع به شااه میهمد ،اما نکت ظریفی که ده این مقان نباید از نظمر دمه داشمت،
این است که پلقس ده جهان امرمز قدهحی یافته است که هقچ یک از نهادها م سمازمانهای
دیگر اجتااع ده این پایه به آن نرسقد اند .امتقاز بزه

پلقس آن است که عالم بر این کمه

مظهر حاکاقت (قوۀ قهریه) است ،از نقرمی دیگر هم بهر میبرد م آن حبدیل پلقس به یک
نقرمی عرفی است .به این متنا که امرمز پلقس از شمکل یمک سمازمان صمرفا برمکراحقمک،
مبتنی بر نصوص قانونی ده اجتااع؛ به عنوان مقق برای انجام مظایف ذاحی خمود پذیرفتمه
شد اسمت .ده جواممع اممرمز م ده فضمای ذهنمی ممردم نیمش آفرینمی امنقتمی پلمقس ده
حوز های متنوع امنقت مانند امنقت عاومی ،اجتااعی ،اخالقی م ...ده بمامه ملتهما جمای
گرفته است .بنا به مواهد فو نقرمی انتظامی جاهوهی اسالمی به عنوان یک سمازمان مهمم
م کلقدی که نیش زیادی ده حقیمق جامتمه سماام م اسمالمی داهد میحوانمد بما اسمتفاد از
هاهکاههای ذیل ده پقشبرد اهداف گام دمم انیالب موثر ماقع شود.
 .1نقش نیروی انتظامی در ایجاد فضای امید و نشاط در جامعه
مهمحرین هاهبرد ده گام دمم انیالب ،امقد م نگا خوشبقنانه به آیند اسمت .امقمد بمه
آیند میواهای است که با احساس امنقت گر خوهد چرا کمه اگمر ده جامتمهای احسماس
امنقت مجود نداشته باشد طبقتتا مردم آن جامته نقز نایحوانند امقدی به آیند داشته باشمند
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بنابر این یکی از مظایف نقرمی انتظامی برای حقیق این هاهبرد باید حالش جهادگونه بمرای
حیویت حس امنقت ده بقن مردم است.
نقرمی انتظامی با استیراه نظم م انضباط ده جامته م میابله جدی با هنجاهشمکنان م بمرهم
زنندگان امنقت مردم میحواند زمقنهای ها فراهم کند حا مردم ده یمک فضمای پمر امقمد م بما
نشاط از آزادیهای مشرمع خود استفاد کرد م به حفریح م سرگرمی م گشمت م گمذاه ده
حفرجگا ها ،مراکز حفریقی م اماکن گردشگری بپردازند (متصوم بقگی.)9357 ،
 .1استفاده از جوانان در تأمین امنیت
مقوه اصلی بقانقه گام دمم انیالب حکقه م اعتااد به جوانان ممؤمن م انیالبمی اسمت .ده
این زمقنه ناجا میحواند با بهر گقری از اسمتتدادهای دهخشمان م حکقمه بمر حموان نقرمهمای
جوانان داخل امنقت پایداه م با ثباو ها ده جای جای کشوه بزه

ایمران اسمالمی مسمتیر

کند .استفاد از جوانان برای حأمقن امنقت کشوه هاقشه موهد حوجه ناجا بود که ده هامقن
هاستا میحوان به طرحهایی هاچون هاقاهان ،پلقس یاهان جوان م پلقس افتخاهی اشاه کرد
(متصوم بقگی.)9357 ،
 .0استفاده از تحقیق و پژوهش برای تأمین امنیت
با حوجه به پقشرفت همزافزمن علم م فنامهی نقرمی انتظامی نقز باید به فکر اهحیا سملح
دانش م فنامی خود باشد .با حوجه به اینکه اساس کاه پلقس حقیقق م پژمهش است بلموه
قلع برهمز بودن پلقس به دانش م فنامهیهای همز دنقا بسقاه امر مهم م حقاحی است.
نقرمی انتظامی با حوجه به گستردگی م حنوع خدماو ده حوز عالقاحی ،خمدمت هسمانی م
اداهی برای اینکه حرفهای م به همز باشد باید براصل دانش بنقان م نقز علامی بمودن خمود
حأکقد کند حا بتواند بقش از گذشته م بهتر ایفای نیش کند .متأسفانه پایانه ناممهها ،حقیقیماو
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م پژمهشها ده کشوه جنبه میترینی داهد امذا بایمد حواقمداو علامی مما جنبمه عالقماحی م
کاهبردی پقدا کنند حا پقشرفتهای علای ده ناجا ملاموسحر شمود .یکمی از اشمکاالحی کمه
دهناجا م کشوه مجود داهد این است که متأسفانه کاقت جزماو ،نشریاو م کتب آموزشی
افزایش پقدا کرد م متضلی ده این امر نداهیم اما از اقاظ کقفی با مشکالحی مواجه هستقم.
سرداه اشتری با اشاه به حوان م ظرفقت خوب دانشمگا علموم انتظمامی اممقن ،بمر شمتاب
طرحهای حقیقیاحی م پژمهشی حأکقد کرد م گفت :باید متایب م خالءهای قانونی که ممانع
این شتاب میشود احصاء م به سرعت هفع شود .می خواستاه حیویت م همزآمدی ده اممر
پژمهش شد م گفت :برای داشتن پلقس همزآمد م ده صقنه باید پژمهش م حوان علای بمه
متنای ماقتی ده دانشگا علوم انتظامی امقن م نقز مجاوعه نقمرمی انتظمامی حیویمت کنمقم
(نقکنام..)9357 ،
ناجا با استفاد از نخبگان جوان ایرانی م بهر گقری از حقیقیاو م پژمهشهای دانشمگاهی
میحواند ده هاستای بهبود عالکرد م کقفقت بخشقدن به مأموهیتهای خود گام برداشمته م
با اهائه هاهکاههای علای برای کماهش حموادث ،جمرایم م آسمقبهای اجتاماعی نمه حنهما
میحواند به امنقت م شکوفایی بقشتر جامته کاک کند بلکه با ساخت حجهقزاو مموهد نقماز
خود از خرمج سرمایههای کشوه جلوگقری کند .هاانظوه که گفته شد مظقفه اصلی پلمقس
حفظ نظم ،امنقت م آهامش جامته است که برای هسقدن بمه ایمن همدف بایمد بمدانقم چمه
عواملی موجب بی نظای م خدشه داه شدن امنقت کشموه میشمود امذا بمرای برخموهد بما
جرایم باید بتوانقم با اشراف اطالعاحی م افزایش قدهو پمقش بقنمی از مقموع آن پقشمگقری
کنقم؛ اابته ده امر پقشگقری از جرایم حواناندی علای بسقاه مهم است.
پلقس حرفهای باید براساس مبانی دینی م اخالقی ،به شاخصههایی کمه بمرای آن مشمخص
شد  ،برسد اابته برای هسقدن به این امر باید حقیقیاو م پژمهشهای الزم صموهو گقمرد.
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هدف پلقس حرفهای برخوهد سریع با جرایم م داشتن قدهو پقش بقنی م پقشگقری اسمت؛
اذا دانشگا علوم انتظامی باید ما ها با حوان علای خود ده این مسقر کاک کرد حا به نیلمه
مللوب برسقم .دانشگا علوم انتظامی امقن باید پشتوانهای برای کشوه ،اجمرای اهزشهما م
آهمانهای حضرو امام (ه ) ،میام متظم ههبری م نقرمی انتظامی باشد.
حوجه بر علم م پژمهش یکی از مقوههای بقاناو میام متظم ههبری ده ایمن بقانقمه اسمت،
متتیدیم هرچند مبانی علای م پژمهشی طی سالهای اخقر ده نقرمی انتظامی حیویت شمد
اما هاچنان هاه اقداماو ده نقرمی انتظامی باید مبنای پژمهشی م حقیقیی داشته باشد.
 .0تربیت نیروهای پلی

با تکیه بر دین و اخالق

متنویت م اخال نقز که نکاو موهد اشاه میام متظم ههبری ده بقانقه گام دمم انیمالب
است نقز ده نقرمهای مسلح م به میژ ناجا باید موهد حوجه قراه گقرد ،نهادینه کردن حمس
مسئواقت پذیری ،مصرف صققح م بهقنمه بقتااامال ،افمزایش بهمر مهی ،حکمریم اهبماب
هجوع ،حساسقت نسبت به برخوهد با مفاسد ،امر به مترمف م نهی از منکر دهمن م بمرمن
سازمانی م ...جز با حارکز بر اخال اسالمی م اهحیای متنویت مقیق نخواهد شد.
حوجه بر متنویت م اخال نقز از دیگر مواهد اشاه شد ده بقانقه گام دمم انیمالب اسمت،
خوشبختانه مجه حاایز پلقس جاهوهی اسالمی ایران بما پلمقس سمایر کشموهها حوجمه بمر
متنویاو م اخالققاو است ،اما باید آحاد فرماندهان م کاهکنان برای حیویت این مهم حالش
مضاعف کنند .هفتاه اسالمی م ااگوبرداهی از آموز های دینی بهترین مسمقر بمرای هشمد م
حتاای پلقس م میاممت ده برابر مسوسههای شقلانی است (متصوم بقگی.)9357 ،
باید هاواه با حاسی از آموز های دینی م ااگوبرداهی از سقر نبوی از مابستگی افراطمی م
دابستگی به مادیاو دنقوی خود ها هها ساخته م ده مسقر حتاای متنوی گام بمرداهیم ،چمرا
که ده دین مبقن اسالم م ده حوصقههای متصومقن(ع) دابستگی افراطمی بمه دنقما نکموهش
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شد م با سفاهش به یاد خدا ،یاد مر  ،حالمو قرآن م دهمد م صلواو فرستادن بمر پقمامبر
اسالم(ص) ها م همش حتدیل مابستگی به دنقا نشان داد شد است.
 .7مبارزه با مفسدان ایتصادی
اقتصاد ،عداات م مباهز بافساد از دیگر نکاو بسقاه مهم بقاینه گام دمم انیالب به شااه
میآید .ده این خصوص باید گفت پلقس به عنوان نقرمی میتمده نظمام میحوانمد از طریمق
مباهز گسترد با قاچا کماال م اهز کمه عاممل اصملی حتلقلمی بسمقاهی از کاهخانجماو م
ماحدهای صنتتی شد اند نیش خود ها ده این حقیق این مواهد به خوبی ایفا کند.
حضرو آقا ده این بقانقه فرمودند« :ایجاب میکند که دستگاهی کاهآمد با نگاهی حقمزبقن م
هفتاهی قاطع ده قوای سه گانه حضوه دائم داشته باشد م به متنای ماقتی بما فسماد مبماهز
کند ،بویژ ده دهمن دستگا های حکومتی » .هاچنمقن میفرماینمد« :هامه بایمد بداننمد کمه
طهاهو اقتصادی شرط مشرمعقّت هاهی میاماو حکومت جاهوهی اسالمی اسمت .هامه
باید از شقلان حرص بر حذه باشند م از ایاهی حمرام بگریزنمد م از خدامنمد ده اینبماه
کاک بخواهند م دستگا های نظاهحی م دماتی بایمد بما قاطتقّمت م حساسمقّت ،از حشمکقل
نلفهی فساد پقشگقری م با هشد آن مباهز کنند».
بی شک برخوهد جدی با عامالن ناامنی ده حوز اقتصادی موجب بازگشمت همی خموش
آهامش به بازاهها شد که خود گام نخست ده بهبود امضاع اقتصادی به حسماب میآیمد م
دیگر دستگا ها ها ده هسقدن به مضتقت مناسب اقتصادی ،حقیق عداات اجتااعی م هیشمه
کنی مفسدان اقتصادی که ازخواستههای ههبر متظم انیالب ده بقانقه گام دمم اسمت ،یماهی
میکند.
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نقرمی انتظامی جاهوهی اسالمی با حتیقب خاطقان ،مجرمان م هنجاهشکنان میحواند امنقت
م آهامش بقشتر ها فراهم میکند حا مردم بتوانند ده سایه این امنقت به فتااقتهای همز ممر
خود بپردازند م کشوه ها ده مسقر پقشرفت یاهی دهند ،پقشرفتی که عزو ملی م سمربلندی
ده دنقا یکی از دستامهدهای آن خواهد بود.
پلقس باید ده حوز اقتصادی با مباهز بیامان با هرگونه قاچا برای حاایمت از اقتصماد م
حواقد ملی کاک کند؛ چرا که حأمقن امنقت اقتصمادی یکمی از هاهبردهمای اساسمی نقمرمی
انتظامی است .ده حوز اقتصادی مأموهیت اصلی پلقس ایجاد امنقت اقتصادی است امنقمت
کسب م کاه م افرادی که ده عرصههای اقتصادی فتااقت میکننمد؛ ده دسمتوه کماه پلمقس
است.
قاچا کاال م اهز ،جرایم پموای م بمانکی ،جمرایم حموز بموهس ،جمرایم مااقماحی ،جمرایم
پواشویی ،حسهقالو غقرمجاز بانکی ،زمقن خواهی م ...ده اماویت هسقدگی این پلقس قمراه
داهد .پلقس امنقت اقتصادی حوانسته است با حتامل م هاکاهی مراجع قضمایی ،سمازمانهای
اطالعاحی ،امنقتی ،دستگا ها م مزاهحخانههای دماتمی نیمش قابمل حموجهی ده پقشمگقری م
میابله با مفاسد م جرایم اقتصادی داشته باشد.
از دیگر اقداماو پلقس امنقت اقتصادی ،جلوگقری از فراه مااقاحی با شناسایی متخلفان کالن
مااقاحی (بقش از  3هزاه مقلقاهد حومان) م برخوهد با زمقن خمواهی بمود کمه بمقش از 411
هکتاه از اهاضی دماتی م منابع ملی هفمع حصمرف شمد م بمه بقمت ااامال بازگشمته اسمت
(نوهیان .)9358 ،کاک به بانک مرکزی ده کنتمرل بمازاه اهز بمه صموهو هدفانمد یما کماه
اطالعاحی ده خصوص برخوهد با افرادی کمه ده خریمد م فمرمش غقرقمانونی اهز فتااقمت
داشتند ،از کاههای موثر پلقس امقنت اقتصادی اسمت هاچنمقن بمرای میابلمه بما پواشمویی،
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سایتهای قااه م شرط بندی ده فضای مجازی کمه باعمث اخمالل ده بمازاه اهز ،خمودهم،
سکه ،طال م ...میشود ،با هاکاهی پلقس فتا هم کاههای قابل حوجهی شد است.
پلقس امنقت اقتصادی به دنبال این است که بما سقاسمتهای جدیمد ،طمرح م برناممههیزی،
بقشتر به اموه پقش بقنی ،کنتمرل ،پقشمگقری ،شناسمایی ،میابلمه ،کشمف فتااقمت م جمرایم
اقتصادی بپردازد .هاچنقن این پلقس حخصصی ده سلح منلیمهای ،ملمی ،فراملمی ،فضمای
مجازی م ...نظاهو میکند .پلقس باید حالس کند بما انجمام اقمداماو عالقماحی م مناسمب،
فضایی به مجود آمهد که بتوانقم سقاستها م طرحهای الزم ها ابالغ م ده جهت جلوگقری
م کشف جرایم م مفاسد اقتصادی م ده نهایت دستگقری مجرمان اقدام کنمقم؛ اابتمه پلمقس
امنقت اقتصادی به حاامی دستوهااتالها کمه بما موضموعاو اقتصمادی ده اهحبماط هسمتند،
نظاهو م کنترل داشته م با سازمانهایی که دهگقر موضموعاو اقتصمادی هسمتند ،از جالمه
گارکاو ،مبادی مرزی م ...بقشتر ده اهحباط است .پلقس امنقت اقتصادی بمه دنبمال حوسمته
هماب بقنااالل ،حبادل اطالعاو م بهر برداهی از ظرفقتهای بقناااللی است .بایمد سمتی
ما بر این باشد الاهای بر امنقت اقتصادی ماهد نشود ،همنق اقتصادی به دنبال اقتصاد سماام
به مجود میآید بنابراین با نظاهو م کنترل باید به دنبال ایجاد کسب م کماه حمالل باشمقم.
سقاستها م اماویتهای ما با اقتباس از فرمایشاو میمام متظمم ههبمری ،هئمقس جاهموه،
هقئت دمات م به میژ مزیر اقتصاد است.
 .1عدالت
حضرو امام خامنهای به عداات ده حأمقن امنقت جامته متتیدند م آن ها متتلق بمه هام
افراد جامته م بدمن حوجه به حفامحهای نژادی ،دینی ،زبانی ،قومقتی میداننمد هاانگونمه کمه
میفرمایند« :امنقت هم متتلق به هاه است .امنقت حهران ،ماجبتر از امنقمت ممردم مرزنشمقن
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جنوب م شر م غرب کشموه نقسمت .امنقمت افمراد مرفمه کمه از سمرمایه م امکانماو-ی
برخوهداهند ،ماجبتر از امنقت آن کاهگری که چشاش بمه ممزد همزانمه سمت ،نقسمت؛ امذا
امنقت ،متتلق به هاه است ،ده نظام اسااای قضقه این طوه نقسمت .امنقمت ،امنقمت عاموم
مردم است ده ها شئون زندگی ،امنقت یک ضرمهو برای انسان است ده دمهان عبمادو،
ده دمهان سازندگی ،ده دمهان حجاهو ،هر فتااقتی که انسان بخواهد بکنمد ،مقتماج امنقمت
است .اینجاست که اهاقت نقرمی انتظامی متلوم میشود» .ایشان هاچنمقن گمس-حرانقمدن
چتر امنقت بر سر حاام ملت ها حق عاومی ملت بقان میداهند م فیم مجرممان ها مسمتثنی
میدانند" :یک بخش خاص موهد حوجه نقست .امنقت هم حمق عامومی اسمت ،ممال هامه
است ،ها مردم ده داخل کشموه ،ده سرحاسمر کشموه ،اقموام مختلمف ،زبانهمای مختلمف،
عاداو مختلف ،ادیان مختلف ،چه برسد به سالیق مختلف سقاسی ،فر نایکند .حتمی آن
کسی که با یک نهاد مهای ،با اساس نظام مخااف اسمت ،شماا ده مقمق زنمدگقاش بایمد
امنقتش ها حأمقن کنقد .حنها عنصری که از این چتر عاومی خاهج است ،خمود مجمرم اسمت
ده حال اهحکاب جرم یا ده جهت اهحکاب جرم .ماعدای ام هاه کسانی که هستند مشماول
این چتر عاومقاند م شاا بایستی این چتر ها بلند کنقد بر سر حاام این ملت بگسترانقد؛ این
خقلی چقز اساسی م مهای است( .نادهی)9351 ،
نکته دیگر این است که ده کاه ایجاد امنقت م دادن احساس امنقت به آحاد مردم ،جنبههای
سقاسی م جناحی م گرایشاو گوناگون م اختااف ممذهبی م اختمااف قومقمت نبایمد همقچ
حأثقری بگذاهد .امنقت ده جامته مال هاه است .حنها کسی باید احساس ناامنی بکند کمه ده
صدد است امنقت مردم ها متزازل کند م به آن آسقب ماهد کند .فی ام بایمد از ناحقمه شماا
احساس ناامنی کند ماّل ها آحاد ملت با هر مذهبی ،با هر دینی ،با هر گرایش سقاسی ،بما
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هر سقیهای ،فر نایکند ،هاه ده برابر مظقف بزه

ایجاد امنقمت کمه بمر دمش شماسمت

یکسانند».
عامل دیگری که حأثقر به سزایی ده حفظ جامتمه اسمالمی داهد ،برخموهد عادالنمه پلمقس م
داهابودن عداات میباشد .زیرا مسئوالن نظم م انتظام حاکاانی هستند کمه حافظمان ملمت م
جان م مال م اعتیاداو آنان میباشند برای عداات اجتااعی آثماه م نتمایج شمگفت فمردی،
اجتااعی م حکوینی است که هقچ امری چون آن از چنقن پقامدهایی برخموهداه نقسمت .بما
عداات است که هحاتهای ااهی سرزمقنها ها به مفوه ده برمیگقرد ،چنان که امقر مومنان
علی (ع) میفرماید« :هر که ده شهرها عداات ها اجرا کند ،خدامند هحات خویش ها بر ام
بگسترد» .ده ماقع عال نقرمهای مسلح م پلقس به فرمانهای صادهشمد م اجمرای آنهما م
ایجاد بستر برای گسترش عدل ،میحواند نیش م حأثقر مهای ها بر جامتمه ده جهمت حفمظ
متقاههای اسالمی ده آن ایجاد نااید .ده آموز همای دینمی چمون بمه عمداات عامل شمود،
هحات ااهی ده اباس هیزش نتات ،جهش برکت ،گسترش امنقت م زایش هفاهمت جلمو
مییابد م زندگی مردمان به سامان دهست میهسد م هامه چقمز ده مجمرای خمودش قمراه
میگقرد (شایگان.)9359 ،
امام صاد (ع) فرمود« :ده مالیت ماای عادل م کاهگزاهانش هر حق م عدای زند میشمود
م هر ستم م جوه م فسادی کشته میشمود م بمه هامقن جهمت همر کمس کمه ده حیویمت
حکومت ام بکوشمد م ده اداه امموه بمه ام ممدد هسماند ،کوشمندۀ ده ها طاعمت خمدا م
نقرمبخش دین امست» ده حدیث شریف حصریح داهد که مدد دین خدا به اجمرای عمداات
است م نقرمهای انتظمامی م پلمقس نقمز نیمش حتقمقن کننمدهای ایفما میکننمد م بمه انجمام
میهسانند ،زیرا فرمان بردن از دین خدا م مدد هساندن به آن ده گرم اجرای عمداات اسمت
م این گونه است که مردم به صالح م سامان میآیند م محدو م یکپاهچگی حقیق مییابد.
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حضرو زهرا (س) میفرماید« :از ستم م بقداد بپرهقزید کمه بقگامان سمتم (مردممان ها بمه
شوهش کشد م) شاشقر ها ده مقان آهد م بقداد مردمان ها به فراه م آماهگمی ماداهد م کقفمر
م انتیال (ااهی) ها شتاب بخشد».
حق این است که گفته شود حکومتی که بر پا داهند ،قس نقست ،حکومت دینی نقسمت م
زمامداهی که ستاگری پقشه کند ،از دین م دینداهی هقچ بهر ای نداهد .امام حسقن (ع) ده
پاسخ نامه بزهگان کوفه نوشت« :به جانم که حاکم نقست ،مگر کسی که کتاب خدا ها عال
کند م ققام به برقراهی قس م عدل کند م دینداه دین خدا کسی است که بر نفس خمودش
حاکم باشد م ام ها حبس کرد باشد برای خدا» .حسل بر نفس افمراد ها بمه هعایمت عمدل
ملزم کرد م پقشه زندگی خویش ها ده اجرای عداات قراه میدهد.
 .5جدا کردن خط فتنه دشمنان انقالب از مردم
نقرمی انتظامی جاهوهی اسالمی ایران به عنوان سازمانی ملقع فرماند کل قموا هامواه
مرزبندی خود با دشان ها حفظ کرد است م حاام حالش خمود ها بمه کماه بسمته حما اسمقر
فریبها م اغواهای هسانهای دشانان نشود .یکی از افتخاهاو نقرمی انتظامی نقز این اسمت
که ده هقچ کدام از جریانهای فتنه سال  ،88احفاقاو دی مما سمال  56م ممرداد مما سمال
جاهی حتی یک نفر از مأموهان پلقس حردیدی به خود ها نداد م دچماه انقمراف م اغمزش
نشدند که ایمن موضموع ها بایمد نشمانه بصمقرو بماالی آنمان م پایبندیشمان بمه انیمالب م
آهمانهای شهدا دانست.
موضوع دیگری که باید به آن اشاه کرد جدا کمردن خم فتنمه دشمانان انیمالب از ممردم
حوس نقرمهای انتظامی است .مأموهان پلقس با هوشاندی باال م حدبقر باالی خود سقاسمت
مداها با متترضان م برخوهد قاطع م میتدهانه با مقرکان م آشوبگران اصلی ها به کاه برد م
حوانستهاند با این حدبقر حوطئه میابل هم قراه دادن پلقس م مردم ده حجاتاو ها خنثی کننمد
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که این همند با آموزشهای میژ به کاهکنان هاچنان ادامه خواهد داشت .بقث فتنه م نفوذ
دشانان م منافیقن داخلی ده صفوف مردم م مسئوالن ها باید جمدی گرفمت چمون فضمای
جامته ده زمان فتنه غباهآاود م بسقاه سخت است (متصوم بقگی.)9357 ،
ناایند مای فیقه ده استان کردستان با اشاه به اینکه دشان به صموهو مسمتیقم م عواممل
دشان نقز ده داخل به طوه غقر مستیقم مشغول ضربه زدن به جامته هسمتند ،اظهماه کمرد:
بقث فتنه م نفوذ دشانان م منافیقن داخلمی ده صمفوف ممردم م مسمئوالن ها بایمد جمدی
گرفت چون فضای جامته ده زمان فتنه غباهآاود م بسقاه سخت اسمت م دشمانان دهصمدد
بهر برداهی از فضای فتنه هستند .می با اشاه به نیمش مهمم ایمران ده خامهمقانمه ،گفمت:
کانون هاه حرکتهای ضد استتااهی ایران اسمت م هرجما کمه آمریکما خواسمته حقرکمی
داشته باشد نتوانسته موفق شود چون ایران حاام قد ده میابل آن ایستاد است .ام هاچنمقن
فضای مجازی ها یک فتنه نامگذاهی کرد م گفت :فضای مجازی خلراو فکری ،امنقتمی ،م
اقتصادی داهد م یک فتنه بزه

است که سالمت اخالقی جامته ها موهد هدف قمراه داد م

زیرساختهای فکری جامته ها بسقاه نامقسوس حغقمر داد م بامههما م فرهنمگ غربمی ها
جایگزین فرهنگ بومی ما میکند.
ناایند مردم کردستان ده مجلس خبرگان ههبری با اشاه به بدعهدیهای آمریکا م غمرب،
حصریح کرد:دشانان ما پایبندی به حتهد ها متوجه نقستند م بمرای پقشمرفت م حوسمته هامه
جانبه کشوه باید بر قدهو داخلی متارکز شویم م اگر دشانان ما حاضر به مذاکر با ایمران
شدند به پشتوانه قدهو نقرمهای مسلح م حرس از آنها بود .بما حوجمه بمه اینکمه موضموع
حفظ استیالل م عزو ملی نقز از حأکقداو میام متظم ههبری (مدظله ااتاای) ده این بقانقمه
بود است ،باید حالش کنقم به عنوان سربازان سبزپوش فرمانمدهی متظمم کمل قموا ده همر
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شرایلی حافظ استیالل ملی باشقم ،از طرفی هاه ما باید بمدانقم عالکمرد پلمقس ده اهحیماء
اقتداه کشوه م عزو ملی بسقاه موثر است.
موضوع مرزبندی با دشان نقز ده بقانقه گام دمم انیالب مموهد اشماه میمام متظمم ههبمری
(مدظله ااتاای) است ،باید حوجه کنقم که ده گفتاه ،هفتاه م عال مان مرزبندی ما با دشمان
مشخص باشد ،هر شخص م گرمهی که ده حیابل با نظام م انیالب است ،دشمان م خمائن
به کشوه م مردم به حساب میآید.
 .1تأثیر عملکرد پلی

بر سب

زندگی مردم

نقرمهای مسلح به خصوص نقرمی انتظامی به عنوان نقرمیی که ده بلن اجتااع اسمت م
بقشترین اهحباط با بدنه مردم ها داهد به عنوان ااگموی عالمی م هفتماهی ممردم قمراه داهد م
قلتا سبک زندگی ،منش اخالقی م نقو هفتاهی م گفتماهی کاهکنمان نقمرمی انتظمامی بمر
سبک زندگی مردم نقز حأثقر داهد .از هاقن هم نقمرمی انتظمامی بایسمتی بمه سمبک زنمدگی
کاهکنان کاده م مظقفه خود به عنموان یکمی از اماویتهمای خمود اهاقمت دهمد ممواهدی
هاچون ساد زیستی ،صداقت ده گفتاه م هفتاه ،حسن متاشرو با مردم ،امانمت داهی م...
از اصول حربقتی به شااه میآید که نقرمی انتظامی هاواه بر آن حاکقد داهد.
از طرفی دیگر نظاهو پلقس بر ماحدهای فمرمش پوشماک م برخموهد بما فمرمش اجنماس
انقرافی م غرب مابانه ،میابله جدی با مرمجان بدپوششی ،بیبنمدمباهی ،جلموگقری از دمه
دمه کردن خودهمهای اوکس م گران ققامت م فخمر فرمشمی بمه اصملالح افمراد مرفمه م
مواهدی از این دست میحواند ده حغققر سبک زندگی مردم حأثقر بگذاهد کمه حما کنمون ایمن
گونه اقداماو از سوی ناجا ده حال انجام است م باید هاچنان با قوو م اقتداه بقشتری ده
هاستای حقیق بقانقه گام دمم انیالب ادامه یابد که اابته حاایت م پشتقبانی دیگر دسمتگا هما
ها هم میطلبد .سرداه اشتری خاطرنشان کرد :حوجه بر سبک زندگی اسالمی نقمز ده بقانقمه
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گام دمم انیالب ههبری اشاه شد است ،به عنوان پاسداهان اهزشهای انیمالب م حافظمان
نظم م انضباط ده جامته باید ده حقیق سبک زندگی اسالمی – ایرانمی پقشمگام م پقشمیدم
باشقم (متصوم بقگی.)9357 ،
نتیجه گیری
هاانلوه که اشاه شد ،نقرمی انتظمامی ده حقیمق اهمداف بقانقمه گمام دمم نیمش جمدی م
بسزایی داهد م از هاقن هم خود ها ملزم م مکلف میداند حا نسبت به اجرای اصول ممدنظر
حضرو آیت اهلل ااتظای امام خامنمهای (مدظلمه ااتماای) بمرای گمام دمم انیمالب م اداممه
پقشرفت ایران اسالمی با عزم جهادی م همحقه بسقجی حالش کند.
بی حردید «گام دمم انیالب» بقانقهای است که اداه انیالب ها از نسل گذشته به نسل جدید
م جوان کشوه ماگذاه میکند .پس باید با هاه دستگا ها حالش خود ها انجام دهقم که ایمن
انتیال به خوبی صوهو گقرد م ان شاء اهلل جوانان نسل برممند ایمران اسمالمی پمرچم ایمن
انیالبی که ثار خون هزاهان شهقد ،جانبماز م آزاد سمرافراز م مجاهمدو علاما م مراجمع
عظام ده طول حاهیخ اسالم است ها به صوهو ساام م بدمن هقچگونه عقمب م ایمرادی بمه
صاحب اصلی آن یتنی حضرو ماقتصر (عج) حقویل دهند.
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