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تاریخ پذیرش1122/07/17 :

چکیده
هدف و زمینه :مجود حنوع ده حتاهیف امنقت اجتااعی م حهدیدهای آن ،بقانگر عدم مفاق دهباهۀ
این موضوع است که بخشی از آن ناشی از حأثقرپذیری این دیدگا ها از شر ای اجتااعی کشوههای
موهد برهسی است .بنابراین گرچه حوجه به دیدگا های دیگران ده پژمهشی علای سمودمند اسمت،
اکن برای کاهبردی بودن آنها باید شرای کشوه م آهای اندیشاندان داخلی م نگاهی بومی ها موهد
حوجه قراه داد.
روش :ده پژمهش حاضر بر مبنای این حفکر ،دیدگا یکمی از متفکمران مسملاان ایرانمی یتنمی
حضرو آیت اهلل خامنهای دهباهۀ حهدیدهای امنقت اجتااعی که بسقاه حقت حأثقر مضمتقت بمومی
کشوه است موهد برهسی قراه گرفت .همش حقیقق به کاه هفته ده این حقیقمق از نموع حوصمقفی م
حقلقلی بر پایه ملااتاو کتابخانهای بر اساس همش حقلقل مقتوی است.
نتایج :بر اساس نتایج برهسی ،حهدیدهای امنقت اجتااعی ده ایران از دیدگا ههبر شامل ایجماد
فتنه م آشوب ،حهدید م اهعاب ،حبلقغاو سوء دشانان ،ایجاد شبهه ده عیاید جوانان ،ایجماد حفرقمۀ
مذهبی ،دخاات دشانان ده اموه داخلی کشوه ،فساد اخالقی م ماای ،حفرقمۀ قمومی ،قمانون شمکنی،
ناامنی مقق اجتااعی ،شقوع مواد مخده م اعتقاد ده جامته م عدم اشتغال جوانان است.
کلید واژه ها :امنیت اجتماعی ،سالمت اجتماعی ،امنیت ،پلیس ،مقام معظم رهبری.
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مقدمه و بیان مسئله
میواه نظم م امنقت اجتااعی نوعا از مباحثی است که ده طبیه بندی موضوعاو جامتمه
شناختی ،نیله میابل جامته شناسمی حغققمراو اجتاماعی م بمویژ ده حتماهض بما مباحمث
حغققراو عاقق م انیالباو اجتااعی است .گسترش دامنه مشترز پلمقس بما ممردم موجمب
نوآمهی ،خالققت ده نظام اجتااعی م انضباط ده حوز امنقت اجتااعی میشود .مشماهکت
پلقس بقگانگی اجتااعی ها حیلقل میدهد م از ایجاد آثاه منفی همحی همانی ده ممردم ماننمد
بیاعتاادی ،بیاعتنایی ،حکرمی ،نداشتن حتامن م عدم حقرز ده حمأمقن م برقمراهی امنقمت
جلوگقری میکنمد م ده میابمل هابسمتگی ،حتمامن م محمدو ملمی ها ده نظمم م انضمباط
اجتااعی حیویت میکند م چنانیه نظام مشاهکت پلقس ده جامته به دهسمتی پایمه گمذاهی
شود ،نتایج مثبت دیگری به دنبال داهد که از جاله آنها میحموان بمه حاکاقمت متنویمت م
اخالق بر جامته ،افزایش بهر مهی ده کاه ،یگانگی بقشتر مقان ممردم م ممواهدی نظمایر آن
اشاه ناود .اگرچه یکی از متداملحرین شقو های حأمقن امنقت اجتاماعی ده جواممع کاتمر
حوسته یافته ،استفاد از عوامل قهرآمقز است؛ اما به حجربه ثابت شد اسمت بمه هغمم سمریع
ااوصول بودن امنقت از این نوع ،پایداهی م دمام آن کمم م نماچقز اسمت .ثبماو م پایمداهی
امنقت حنها از ههگذه نهادینه کردن هابسمتگی م حتمامن ،آگماهی م اعتاماد ده یمک جامتمه
ماحساس مشاهکت م مسئواقت عاومی ده قبال امنقت اجتااعی حاصل میشود .از آنجا که
سازمان پلقس گسترد حرین سازمان اجتااعی است که بقشمترین قابلقمت دسترسمی ها بمرای
شهرمندان داهد .بنابراین امنقت م احساس امنقت شهرمندان ده هابله بما حموادث م مقمایع
مختلف ،به پلقس است .بر هاقن اساس ،پلقس به عنوان ملجمأ م پناهگما ممردم بایسمتی از
ضریب اطاقنان قابل قبوای برخوهداه باشد حا قابلقت احکاء اعتااد داشته باشد .اگرچه اعتااد
به پلقس به طوه خاص ،حاامی زمایا م سلوح زندگی ها حقت حأثقر قمراه داد م بمه عنموان
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یکی از پدید های اجتااعی ملرح است اما خود نقز حقت حأثقر متیابمل بسمقاهی از عواممل
اجتااعی فراحر میگقرد که از مقان آنها میحوان به نیش کنتمرل اجتاماعی ،بمیهنجماهی م
امنقت اجتااعی اشاه کرد اذا یکی از پایههای امنقت ملی جاهوهی اسمالمی ایمران ،حمأمقن
امنقت انتظامی است که بر عهد نقرمی انتظامی جاهوهی اسالمی ایمران نهماد شمد اسمت.
ایران کشوهی ده حال حوسته است م احتاال آسقب پذیری امنقت ملی آن از طمرف مسمائل
داخلی مجود داهد .از این هم ،نقرمی انتظامی ،یکی از نهادهایی است که ده نظم بخشقدن به
اموه داخلی میحواند نیش مهای ایفا کند.
پیشینه و مبانی نظری
امنیت :به مصونقت از حترض م حصرف اجباهی بودن م هضایت م ده موهد افراد به نبود
هراس م بقم نسبت به حیوق م آزادیهای مشمرمع م بمه مخماطر نقفتمادن ایمن حیموق م
آزادیهمما اسممت (صممدیق سرمسممتانی .)999 :9379 ،امنقممت ده اصممل پدیممد ای ادهاکممی م
احساسی است یتنی برای حقیق آن باید این اطاقنان ده ذهن حمود ی ممردم ،دماتامردان م
زمامداهان م حصاقمگقرندگان بهمجود آید که ایان الزم برای ادامهی زندگی بمدمن دغدغمه
مجود داهد (خوشفر.)56 :9386 ،
احسا

امنیت :ده ماقع یک حواقد اجتااعی اسمت یتنمی هامه نهادهمای اجتاماعی ده

کلگقری آن نیش ایفا میکنند .با این دید طبقتتا هاه اهکان جامته از مردم م حاکاقمت م
پلقس م....ده حواقد م اهحیای سلح آن نیش کلقدی داهند (هزاهجریبی.)925 :9351 ،
تهدید :حهدید به مجاوعه اقداماحی اطالق میشود که اهداف م اهزشهمای حقماحی یمک
کشوه ها با هدف ایجاد حغققراو اساسی موهد هجوم قراه میدهد م غاابا نقز ه یشۀ خماهجی
داهد (عباسی .)9:9351 ،حهدید نیلۀ میابل امنقت قراه داهد .زممانی امنقمت مجمود داهد کمه
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حهدید نباشد م بااتکس هرگا حهدیدی احساس شود ،امنقت هخت برمی بندد .ده پمژمهش
حاضر ،منظوه حهدیدهای امنقت اجتااعی از دیدگا میام متظم ههبری است کمه از سمخنان
ایشان استخراج میشود.
امنیت اجتماعی :امنقت اجتااعی عباهو است از آهامش م آسودگی خاطری که جامتمه
م نظام سقاسی برای اعضای خود ایجاد میکند (هابقنگتن م هاکاهان ،9386 ،ص ) 913بمه
طوه کلی ،امنقت اجتااعی به قلارمهایی از حفظ حریم فرد مربوط میشود که به نقوی ده
اهحباط با دیگر افراد جامته بود م به نظام سقاسی م دمات مربوط ممیشموند .ایمن قلارمهما
میحوانند زبان ،نژاد ،قومقت ،اعتباه ،نیش اجتااعی ،کاه ،دهآممد ،هفما  ،مشماهکت سقاسمی،
آزادی ،اعتیاد م غقر باشند .باهی بوزان امنقمت اجتاماعی ها حوانمایی گمرم همای مختلمف
صنفی ،قومی ،مقلی ،جنسی م غقر ده حفظ هستی م هویت خود دانسمته اسمت .ده ماقمع،
بوزان امنقت ها حاات فراغت از حهدید هویت جاتی م گرمهی حلیی کرد اسمت (گرمسمی،
)9:9388
 9-9امنیت اجتماعی از دیدگاه مقام معظم رهبری :مظقفۀ نقرمی انتظامی ،حأمقن امنقت
اجتااعی است .متنای امنقت اجتااعی این است که مردم ده مقق کماه م زنمدگی خمو د،
احساس خوف ،حهدید م ناامنی نکنند .این مسأاه ،بسقاه مهم است .خدامند متتال ده میمام
منت گذاهدن بر قریش میفرماید« :فلقتبدما هب هذا اابقمت .اامذی اطتاهمم ممن جموع م
آمنهم من خوف» یتنی امنقت دادن ها به عنوان یکی از دم نتات موهد حأکقد قراه میدهد
( .)9375/14/25امنقت اجتااعی یکی از شاخصهای اساسمی هفما اجتاماعی اسمت کمه
میحوان آن ها ده یک شبکه علت م متلوای موهد برهسی م اهزیابی قراه داد .بمدین اقماظ
امنقت اجتااعی ،به حوانایی جامته برای حفظ میژگیهای اساسمی خمود ده برابمر شمرای
متقول م حهدیداو ماقتی یا احتااای مربوط است (نویمدنقا .)6 :9384 ،اصملالح امنقمت
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اجتااعی ها نخستقنباه باهی بوزان بهکاه برد .ام امنقت اجتااعی ها قابلقت حفظ ااگوهای
زبانی ،فرهنگ ،مذهب ،هویت م عرف ملی مربوط دانسمته اسمت (بموزان34 :9378 ،؛ بمه
نیل از نویدنقا .)937 :9389 ،امنقت اجتاماعی از نظمر ام بمه حفمظ ااگوهما م یژگیهمایی
اهجاع داهد که برمبنای آن افراد خودشان ها بهعنوان عضمو یمک گمرم اجتاماعی قلامداد
میکنند یه به بقان دیگر امنقت اجتااعی متلوف به جنبههایی از زندگی فرد میگمردد کمه
هویت گرمهی ام ها سمامان میبخشمد (نویمدنقا .)69 :9382 ،بمه عیقمد ی گقمدنز امنقمت
اجتااعی شامل حاهقداحی جهت حفظ زندگی اعضمای یمک جامتمه م سمپس حفمظ ها م
همش زندگی آنان است (گقدنز .)672 :9383 ،الو امنقت اجتااعی ها حفمظ جمان ،ممال،
ناموس م آبرمی مردم م حأمقن آهامش همحی م همانی آنها حلیی میکنند (الو2114 ،؛ به
نیل از نویمدنقا .)932 :9382 ،میموه نقمز آنها حوانمایی جامتمه بمرای حفمظ میژگیهمای
اساسیاش حقت شرای حغققر م حهدیمداو ماقتمی م متقامل حتریمف میکنمد (نویمدنقا،
 .)62 :9382ده مباحث پقرامون امنقت دم ههقافت عاد قابل حفکقک است :همیکرد سنتی
که به اهزشهای عقنی حوجه داهد م به همیکرد دمات مقوه م قدهو مقوه نقز مشمهوه م
دیگری همیکرد مدهن که به اهزشهای ذهنی متلوف است ،به ههقافت جامتمه مقموه م
هویت مقوه مشهوه است.
حوانائی جامته برای حفظ هویت ،منمافع م میژگیهمای اساسمی خمود ده برابمر شمرای
متقول م حهدیداو م نقز حوانائی اهحیای مضتقت اجتااعی به سات اهزشها م آهمانهمای
جامته است «امنقت اجتااعی ها از یک منظر میحوان به عنوان ایانمی خماص ممردم حتبقمر
کرد» .بر اساس یک نگا  ،امنقمت اجتاماعی مفهمومی ذهنمی م حمابتی از نقمو برداشمت م
قضامو افراد جامته است .ذهنی بودن این مفهوم به این متنی است که امنقت اجتااعی مما
به ازایی بقرمنی م مستیل از قضامو م اهزیابی مردم جامته نداهد کمه بتموان آن ها اهزیمابی
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کرد بر اساس قضامو ده بتد عقنی م ذهنی امنقت اجتااعی ،ماکن است ده قااب حفکقمک
بقن امنقت م احساس امنقت نقز قابل بقان باشد .از این منظر مادام که ابتاد بقرمنمی م عقنمی
امنقت عاومی حغققر نکرد انمد ،امنقمت اجتاماعی ده سملح قبلمی خمود میباشمد (صمدیق
سرمستانی.)999 :9379 ،
امنقت اجتااعی از عوامل م شرای اجتااعی ،فرهنگی ،اقتصادی م حتی سقاسمی جامتمه
هیشه میگقمرد م بازحمابی از شمرای افمراد جامتمه اسمت .ده جهمان اممرمز بما حوجمه بمه
پقشرفتهای حکنواوژیکی م حأثقر مستیقم آن بر کقفقمت زنمدگی انسمان ،مسمئله امنقمت ده
حاامی ابتاد آن شامل سالمت جسای ،همانی ،متنوی م اجتااعی م عوامل حأثقرگذاه بمر آن
اهاقت میژ ای یافته است ،بهگونهای که هدف مشترز حوسته یک جامته ده حاامی سلوح
مقلی ،ملی م بقناااللی ،بهبود کقفقت زندگی م از جاله سالمتی انسان است .امرمز یکمی
از مقوههای اساسی م مهم اهزیابی امنقمت جواممع مختلمف کمه نیمش مهامی ده حضماقن
پویایی م کاهآمدی هر جامته ایفاء میکند م حابتی از عوامل مختلف اجتااعی ،فرهنگی م...
برخوهداهی جامته از امنقت اجتااعی است .عواممل اجتاماعی بسمقاهی اممرمز بمر مقمزان
سالمت اجتااعی افراد جامته مؤثر میباشمند کمه از مهمحمرین عواممل حأثقرگمذاه برقمراهی
امنقت اجتااعی ده جامته است .امنقمت ده جامتمه یکمی از اساسمیحرین نقازهمای فمرد م
جامته است ،بهطوهیکه فیدان آن پقامدهای ناگواهی برای سالمتی آنان ده پی داهد .ممازاو
ده طبیهبندی هرم نقازهای اساسی انسان ،نقاز به ایانمی ها ده هحبمه دمم نقازهمای ضمرمهی
قراه داد است (شقخی .)35 :9351 ،دانشاندان بسقاهی امنقت ها به مثابه یکمی از نقازهمای
اساسی انسان ده نظر میگقرند (امسلر2112 ،؛ اامدهیچ 2119 ،مکاهینمگ9587 ،بمه نیمل از
نقازی932 :9351 ،؛ گلزاهی .)89 :9389 ،انسان برای زنمدگی ده جامتمه م دسمتیابی بمه
مراحب باالی هشد م حوسته ،نقازمند برخوهداهی از امنقمت م آهاممش ده جامتمه اسمت بمه
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طوهیکه انسانهایی که از اقاظ فردی م اجتااعی احساس امنقت میکنند با آهامش خماطر
اهداف خود ها دنبال کرد م امکان موفیقت آنها افزایش مییابد (چلبی .)21 :9383 ،اما بما
هشد م ناّو جرایم م انقرافاو اجتااعی ،زمقنههای ناامنی م شکلگقری کجمرمی ده سملح
جامته بقشترین داهر ها ایجاد میکند ،کمه حهدیمدی بمر سمالمتی جامتمه بمهمیژ سمالمت
اجتااعی میباشد (شرافتی پموه .)995 :9389 ،امنقمت اجتاماعی بمه متنمی حفمظ سقسمتم
اجتااعی است به گونهای که اجتااع ،خانواد م فمرد ده میابمل حهدیمدها م ناهنجاهیهمای
اقتصادی م اجتااعی یا شخصی ایان بود م از سالمت زندگی خود اطاقنان داشمته باشمد.
چنانچه ده جامته امنقت اجتااعی برقراه گردد ،امقد م اطاقنان خاطر افراد به آیند افزایش
مییابد م مقل به هشد م حکامل م حصول به یک زندگی ساام ده دل آنهما بماهمه میشمود
(هسوای .)967 :9351 ،فیدان سالمت اجتااعی ،حاصل عدم جذب افراد ده چاهچوبهای
اجتااعی م ده نتقجه عدم جامتهپذیری صققح آنهاست .بنابراین سالمت اجتاماعی عاممل
مهای ده کنترل آسقبها م مسائل اجتااعی م حفظ نظم اجتااعی م ده نهایت حأمقن امنقت
اجتااعی است (سامآها .)91 :9388 ،از سوی دیگر ناامنیاجتاماعی نقمز حمأثقر مللموبی بمر
سالمت اجتااعی جامته داهد .ناامنی میحواند فراحر از زندگی قربانقان آن ،بمر آنهمایی کمه
حجربه غقرمستیقای از جرم داشتهاند نقز حأثقر گذاهد .ناامنی میحواند فضمایی از بینظامی ها
ایجاد کند که ده آن ،شهرمندان قاده به اعاال کنترل غقرهسای بر اجتاماع خمود نقسمتند م
بنابراین حرس منجر به افت همحقه ده جامته میشود (صدیقسرمستانی .)21:9389 ،حمرس
م ناامنی ده طی زمان ،حأثقراو مخرب م منفی بر کقفقت زندگی داهد م منجر بمه مراقبمت م
مقافظت غقر ضرمهی مردم از خودشمان میشمود .آنهما ها از فتااقتهمای اجتاماعی بماز
میداهد م مقزان بیاعتاادی ها ده جامته افزایش میدهد .بنابراین میحوان گفمت کمه هابلمه
دمسویهای بقن سالمت اجتااعی م امنقت اجتااعی ده جامته مجود داهد .جوانان بمهعنوان
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یکی از اصلیحرین سرمایههای انسانی هر جامتهای مقسوب میشموند سمالمتی ایمن قشمر
اهحباط حنگاحنگی با برقراهی سالمت بمه خصموص سمالمت اجتاماعی ده جامتمه داهد ،بمه
گونهای که جوانان ساام مقوه حوسته جامته میباشند م حأثقر حتققن کننمد ای ده حوسمته م
پقشرفت آیند جامته داهند .عنصر مهم م اساسی ده این فرآیند برقمراهی امنقمت اجتاماعی
ده بقن حاامی نهادها ،سازمانها م گرم ها است .ده هسمقدن بمه ایمن اممر خمانواد ده بمقن
حاامی نهادها ،سازمانها م گرم های اجتااعی نیش م اهاقتی بسمزایی داهد .چنانکمه همقچ
جامتهای نایحواند ادعای سالمت کند اگمر از خمانواد ای سماام برخموهداه نباشمد م همقچ
جامتهای نایحواند ادعای امنقت کند ،اگر خمانواد از امنقمت بهر منمد نباشمد (سماهمخانی،
 .)99 :9379از طرفی برخوهداهی جوانان از سالمت اجتااعی آنهما ها ده برابمر مشمکالو
اجتااعی مصون میسازد م به هاحتی میحوانند با شرای متغقر زندگی امرمز انلبماق یابنمد،
همچنقن افزایش سالمت اجتااعی جوانان ده جامته باعمث کماهش آسمقبهای اجتاماعی
میشود که ده نهایت منجر به عالکرد بهتر فرد ده جامته میشود.
مبانی نظری
قدمت اندیشه دهباه امنقت به آغاز حقاو بشری م زیست اجتااعی ام باز میگمردد .ده
عقن حال ،مجادالو دهباه امنقت از پایان جنگ جهانی دمم به بتد به مجامع آکمادمکی ها
پقدا کرد .با گذشت بقش از شش دهه از مناظراو ده باب این مفهوم ،هاینان عمدم احفماق
نظر بقن مقییمان ده چقسمتی آن ،نظمر مشمترز ایمن حالشهمای فکمری اسمت .حریمف م
هاکاهانش متتیدند فیدان حتریف ماحد م پذیرفته شد برای امنقت م مجمود همیکردهمای
نظری گوناگون برای برهسی آن ،این پرسش ها ملرح میسازد که هرکس چگونه امنقمت ها
حتریف میکند .به زعم موهگنتا ،این پرسش پاسخ آسانی نداهد .هنگام اهائه حتریف ،برخمی
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چقزها ها ده دل حتریف میگنجانقم م چقزهای دیگر ها کناه میگذاهیم .ملااتماو مقییمان
اخقر بر این نکته اساسمی حأکقمد داهد کمه مفهموم امنقمت نبایمد صمرفا بمه حموز مسمائل م
حهدیدهای نظامی مقدمد شود .امنقت متنای عام حری داهد که نمه فیم ممیحموان آن ها ده
عرصه نظامی به کاه بست ،بلکه ده حوز های اقتصادی ،اجتااعی ،سقاسی م زیست مققلی
نقز قابلقت کاهبرد داهد (شقهان .)9388:64 ،بوزان ده کتاب مردم ،دماتها م هراس ،که همم
اکنون مرجع کالسقک ده مجامع آکادمکی به شااه میآید ،امنقت اجتااعاو انسانی ها حقت
حأثقر عواملی ده پنج بخش عاد قراه میدهد که عباهواند از :نظمامی ،سقاسمی ،اقتصمادی،
اجتااعی م زیست مققلی (بوزان .)34: 9378 ،نکته قابل حوجه ده دیدگا بوزان این است
که این پنج بخش جدا از یکدیگر عال نایکنند ،به طوه اجتناب ناپذیری به همم مابسمتهاند
م به صوهوهای مختلف با هم حداخل داهند (شقهان )68:9388 ،امج این همیکمرد م حنموع
بخشی به ابتاد امنقت ها میحوان ده بقانقهها م قلتنامههای صاده از سموی سمازمان ململ م
گزاهش برنامه عاران ملل متقد ده دهه  9551مشاهد کمرد کمه ده آنهما مفهموم مسمقع م
گسترد امنقت انسانی موهد حوجه قراه گرفمت .ده سمند  9554برناممه حوسمته ململ متقمد،
امنقت انسانی مضتقتی حتریف میشود که ده آن مردم از ققد م بندها م فشاههای همحمی م
همانی که مانع هشد انسان میشود ،آزاد م هها میگردنمد .امنقمت انسمانی عبماهو اسمت از:
ایانی از حهدیدهای مزمن م دیرپا چون گرسنگی ،بقاماهی م سمرکوب م ده اممان بمودن از
برهم خوهدن ناگهانی م زیان آمه ااگوهای همزمر زنمدگی .ده ایمن برناممه ،حمأمقن امنقمت
انسانی مستلزم همیکردی هفت بتدی است کمه ده آن ابتماد اقتصمادی ،غمذایی ،بهداشمتی،
زیست مققلی ،شخصی ،اجتااعی م سقاسی امنقت مموهد حوجمه قمراه ممیگقمرد( .شمقهان،
 :9388صص .)942-949
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شاخصههای امنیت اجتماعی
برقراری امنیت :به طوه طبقتی از عواملی که ده نظم اجتااعی م حبتقمت از هنجاههما م
قواعد اجتااعی اثرگذاه است ،مجود امنقت اجتااعی م فراگقری آن است .امنقت از عناصمر
بسقاه مهم اجتااعی است که خواسته م نقاز اماقه هر شهرمندی ها حشمکقل میدهمد بمدمن
امنقت حتامالو مختلف اجتااعی سات م سوی دیگری به خود خواهمد گرفمت .برقمراهی
امنقت خود پقش نقازهایی داهد که بدمن مجود آنها امنقت برقمراه نایشمود ازجالمه ایمن
پقش نقازها اقتداه م مشرمعقت حاکاقت است .ده کناه ایمن عنصمر ،قمدهو بمر اجمرا نقمز
اهاقت خاص خود ها داهد .بنابراین ،حاکاقت بایمد از هامه امکانماو مجماز بمرای کسمب
قدهو الزم م اجرای آن ده هاستای ایجاد امنقت استفاد حام ها ببرد.
برقراهی امنقت هم ده جهت مراقبت از جان ،مال ،ناموس م آبرمی انسان هاست مهامه
مواهد ها شامل میشود؛ ازجاله برخوهد با ساهقان م هاه کسانی که به همر شمکل ده بمرهم
نظم عاومی اقدام میکنند م...
 0-1ضرورت قانون :حاهیخ حقاو آدمی ،به خوبی گویای آن است که انسان هاواه به
صوهو حجاتی زیست کرد است م همشنی این مدعا ما ها از هرگونه برهان عیلی م داقل
حجربی بینقاز میکند .اگر سوال م ابهامی مجود داهد ،ده چند مچون این نموع زنمدگی م
پراکندگی آن م پرسشهایی از این قبقل است .اسناد م مداهز حاهیخی نشان میدهد که هر
مقت م هر کجا که انسان بود  ،به صوهو اجتااعی زندگی کرد است.
بود که هم با میژگیهای زیستی انسان هم سو اسمت م همم بما خمانواد  .بما حوجمه بمه
میژگیهای زیست شناختی م آثاه یافت شد م هاینقن آیاو شریف قمرآن کمریم ،امامقن
ماحد اجتااعی میژگیهای همحانی م فلری ام با پقدایش خانواد که هازمان با خلیت بشر
است ،نقاز انسانها بمه یکمدیگر ناموداه شمد .ایمن نقازهما متتمدد هسمتند م همشمنترین م
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ابتداییحرین آنها نقا جنسی دم جنس مخااف  -مذکر م مونث – به یکمدیگر اسمت .الزممه
حأمقن این نقازها م پاسخ به هریک ،آن است که حتاملی بقن انسانها صوهو بگقرد .برقراهی
حتامل بقن انسانها خود حبتاحی به دنبال داهد .انسمانها هامواه بمه دنبمال آن بودهانمد کمه
بقشترین بهر مهزی ها از غقر خودی داشته باشند؛ خوا از طبقتت م یا از انسمانهای دیگمر.
حوسته م افزایش بهر مهی ،بهر کشی م استثااه انسانهای دیگر ها باعث میشد حما آنجما
که ماکن است به نظم دهآید .ده اینجاست که مجود قانون ضرمهو پقدا میکند .قوانقن به
هر شکل که باشند ،به حنظقم هفتاه شهرمندان میپردازند م از هرج م مرج جلوگقری میکند
 1-1عدالت اجتماعی :از اهداف بتثت انبقای ااهی برقراهی عمدل م حوسمته آن اسمت.
عداات ده هاه زمقنهها جاهی م ساهی است .هقچ زمقنهای نقسمت کمه عمداات ده آن ها
نداشته باشد .عداات سلوح مختلفی داهد .مهمحرین سلح آن ده پهنه م عرصمه اجتاماعی
است .مقتی عداات ده جامته برقراه باشمد م امتقازهمای اجتاماعی عادالنمه حوزیمع گمردد،
هرکس این امکان برایش فراهم میشود که از فرصتهای اجتااعی بهر ببرد( .طباطبمایی،
 :9374ج  ،2ص )،494
اگر جامتهای به اقاظ ساختاهی ده برگقرند عداات اجتااعی باشد مهاگمان بتواننمد از
فرصتها م امکاناو اجتااعی به شکل عادالنه بهر مند شوند م بمه کامک آن امکانماو بمه
اهداف خود برسند ،دیگر داقلی برای آن نایماند که ها همای مقانمه ها انتخماب کننمد م بمه
سوی انتخابهای فردی همی آمهند .ده چنقن جامتهای بستر برای ظلمم م نادیمد گمرفتن
حیوق مهقا م فراهم نقست م هقچ کس نایحواند برخالف اصول هنجاهی جامتمه حرکمت
کند( .طوسی ،ج .)981 :6
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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
ده این بخش ابتدا سخنان مرحب با حهدیدهای امنقت اجتااعی به طوه خالصه م بما ذکمر
حاهیخ سخنرانی بقان میشود .سپس سخنان به صوهو جاالو کوحا م بما دسمته بنمدی ده
قااب شاخصهای مربوط به حهدیدهای امنقت اجتااعی بقان میشود .بخشی از سخنان میام
متظم ههبری به عوامل برمز ناامنی م حهدیدهای امنقت اجتاماعی م امزمم برخموهد بما ایمن
عوامل اختصاص داهد که ده سلوه زیر بقان شد است:
 0-1عوامل مؤثر بر بروز ناامنی اجتماعی
ده هاۀ جوامع انسانی م ده مقان هاۀ اقشاه ده دمهانهای مختلف ،انسانهایی هستند که
با قانون شکنی ،هنجاهشکنی ،با حرجقح خواستههای شریرانۀ خود بر خواسمتههای دیگمران،
موجباو ناامنی ها ده جامته فراهم میکنند()9386/18/96
جاتی از اشراه با کاک م هاراهی برخی از گرمهکهای سقاسی مهشکسته م با حشویق
م پشتقبانی دشانان خاهجی ده سلح حهران ،به فساد م حخریب امموال ،م اهعماب م عربمد
جویی پرداخته م موجب سلب امنقت م آسایش مردم شد اند()9378/14/22
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آنهایی که امنقت مردم ها مختل میکنند ،آدمهمای ضمتقفی نقسمتند ،بلکمه قمداه بنمدها،
اسلقه کشها م حرمهیست هایند .کسانی هستند که از حاهیکی شب م خواب م غفلت مردم،
برای ضربه به زندگی آنها استفاد میکنند .چه آن کسی که قفل خانه م دکمان ممردم ها بمه
قصد دزدی باز میکند ،چه آن کسی که ده کوچه م خقابان به حهدید ناموس مردم میپردازد
م آنها ها به حال خود نایگذاهد ،م چه آن کسی که جان مردم ها حهدید میکند ،ده ایجماد
فضای ناامنی دخقلاند ()9373/14/25
آن کسانی که خواستند خاطر مردم ها مغشوش ،ذهن مردم ها خراب م امنقت ممردم ها بمه
هم بزنند ،به خقال خود خواستند مردم ها ده میابل یکدیگر قراه دهنمد م صمفوف ها از همم
جدا کنند .اینها به مردم خقانت کردند ،به انیالب م به کشوه خقانت کردند م اابتمه بایمد ده
چاهچوب قانون با اینها هفتاه شود ()9376/15/19
....ده برخی از همزنامهها......حقترهایی انتخاب م دهج میشد که متنایش حشویق به ناامنی
م الزمۀ ماضح م همشن آن ،ناحوانی دستگا ده استیراه امنقت بود .چه دشنامی از این باالحر؟
چمه ضمربهای از ایمن بمدحر م ناجواناردانمه حمر؟ ایمن خمودش عاممل نماامنی ممیشمود.
()9375/99/29
آن قلای که برمی داهد بقست سال حالش م مجاهدو مظلومانه م فداکاهانه ی ایمن ملمت
ها ده میابلۀ با قدهوهای زمهگوی چپاماگر دشان ظاام انکاه میکند ،امنقت سقاسی کشوه
ها به هم میزند م ناامنی فکری ایجاد میکند ()9378/16/91
ده سلح جامته ،حشنج ،اغتشاش ،دهگقری مصلقت نقست؛ این چقزی است کمه دشمان
میخواهد .دشان میخواهد جامته آهام نباشد .امنقت ،مهمم اسمت .دشمانان امنقمت ممردم،
دمست داهند که مردم ده ناامنی زندگی کنند ،ناهاحت بشوند ،کالفه بشوند ،عصبانی بشوند؛
ما این ها نایخواهقم .ما میخواهقم مردم زندگقشان ،زندگی آهامی باشد)9388/15/22( .
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دشان هر جا بتواند ،ایجاد ناامنی میکند .هر مقت دشان بتواند ،ناامنی نظامی م انتظامی
ها بر این ملت حقاقل میکند؛ کاا اینکه دیدید یک بهانۀ کوچک یافتند م یا دهست کردند م
ده هاقن ایام حقرما  ،ده حهران ایجاد ناامنی کردند .یا بهانه ها خودشان دهست ممیکننمد ،یما
اگر فرض کنقم بهانه ها آنها دهست نایکنند ،بهانۀ کوچکی مییابند حا ایجاد ناامنی کننمد ؛
به خقابانها بقایند ،شقشه بشکنند ،مغاز آحش بزنند ،ماشقن آحش بزنند م مردم ها حهدید کنند
بنابراین ،دشان از ایجاد ناامنی مأیوس م منصرف نقست)9378/16/91( .
 ...فکر میکردند حداقل نتقجهای که پمقش ممیآیمد ،ایمن اسمت کمه امنقمت عامومی م
اجتااعی مردم از بقن میهمد .این حداقل فاید ای بود که به دشان میهسقد .به عنوان مثال
هاقن اغتشاشاو....که عد ای به خقابانهما آمدنمد م آحمش زدنمد م دکانهما ها شکسمتند م
بانکها ها دستبرد زدند م حخریب کردند)9378/19/18( .
یکی از هدفهای دشان این است که با حقریمک احساسماو ،ده کشموه ایجماد نماامنی
بکند .حاات ناامنی ماقتا ده جامته چقز بدی است ،باید با آن مباهز کرد)9375/19/13( .
( دشانان) میخواهند کاهی کنند که یک انسان ده جامته ،بر مال م فرزند م جموان م بمر
حقصقل م ادامه ها خود به سوی آهمان هایی کمه همر شخصمی داهد ،همقچ گونمه امنقمت م
حضاقنی نداشته باشد)9382/14/17( .
ما جزم کشوههایی هستقم که به حوفقق پرمهدگاه بقشمترین امنقمت اجتاماعی م ممدنی ها
داشته ایم .سااهاست که آحاد ممردم بما آهاممش م هابسمتگی ده امنقمت زنمدگی ممیکننمد.
میخواهند این ها از بقن ببرند؛ میخواهند کاهی کنند که یک انسمان ده جامتمه ،بمر ممال م
فرزند م جوان م بر حقصقل م ادامۀ ها خود به سوی آهمان هایی که هر شخصی داهد ،هقچ
گونه امنقت م حضاقنی نداشته باشد ...امرمز هم به بهانمه ی دهمغمقن م مزمهانمه ملاابمه ی
آزادیهای مدنی ،میخواهند امنقت مدنی م اجتااعی ها از بقن ببرند )9382/14/17( .امرمز
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دشانان ،امنقت اجتااعی م مدنی ما ها هدف قراه داد انمد؛....عمالم بمر امنقمت اخالقمی م
فرهنگی که چند سال است دشان همی آن با شدو کاه میکند....م عالم بر امنقت سقاسمی
که دشان ده حرکت سقاسی کالن نظام میخواهمد ده آن اختالالحمی ایجماد ناایمد ،اممرمز
دهصدد است امنقت اجتااعی م مدنی مردم ها از بقن ببرد)9382/14/17( .
دشان ماکن است از اقاظ نظامی هم نتواند کاه کند ،امقدی همم نداشمته باشمد ،امما از
اقاظ فرهنگی ،از اقاظ سقاسی ،از اقاظ امنقتی ،از جاسوس پرمهی ،از هخنه ده اعتیاداو
م ایاان هاسخ مردان م زنان مؤمن این مرزمبوم ماکن است بخواهد مسقلهای برای هسمقدن
به اهداف شوم خودش پقدا کند .این ،امنقت ما ها حهدید میکند)9388/12/24( .
دشان از ها های مختلف حوطئه میکند؛ یکی از ها ها ،اختالف افکنمی اسمت .همر گونمه
اختالفی ،هرجا که باشد ،بر خالف نظر اسالم م قرآن است؛ چه اختالفاو سقاسی باشد ،چه
اختالفاو قبقلهای باشد .....این کاه شقلان است که بقن ما اختالف بقندازد)9371/19/31( .
 7-1لزوم برخورد با ناامن سازان جامعه
حأکقد میژۀ اینجانب بر میابلۀ جدی با ناامن کنندگان شهر م همستا م آاود سمازان متمابر
شهری م بقابانی ،به خصوص ده نیاط مجامه مرز ،برخوهد قاطع با عامالن سرقت م نماامنی
اجتااعی م شقوع مواد مخده است)9375/14/17( .
مراکزی که دشان جاهوهی اسالمی م ملت ایراناند ،دمست داهند ده مقان کشوه م بمقن
مردم ما ناامنی ،هرج م مرج ،بی نظای م بی انضباطی مجمود داشمته باشمد .ده ایمن مواقمع،
نقرمیی که موظف به ایجاد نظم م استیراه امنقت است ،باید با حساسقت بقشتری کماه خمود
ها دنبال کند.
این هم به عهد دستگا های انتظامی م قضایی است که بما ایمن اهاذل م امبماش م نماامن
سازان مقق زندگی م کاه مردم برخوهد کنند ،حا کسانی که به صرف ایمن کمه یمک مسمقله
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برند م یک حربه به دست میآمهند ،خقال نکنند کمه حمق داهنمد همر غللمی م همر عامل
نادهستی ها انجام بدهند)9375/19/16( .
کسی که موجد ناامنی است ،فرق نایکند هر که میخواهمد باشمد....اگمر عاممل نماامنی
است ،باید دسمتگاهی کمه مربموط بمه امسمت ام ها دنبمال بکنمد م حما آخمر پقگقمری کنمد.
()9375/99/29
ده هاۀ جوامع بشری آن طوهی که ده طول حاهیخ مشاهد کردیم ،امرمز هم ده هاۀ دنقا
مشاهد میکنقم....زمهگقری هست ،اغتشاش هست ،دزدی هست ،ایجاد فساد هست ،ایمذاء
مردم هست ،حجامز به حیوق مردم هست ،حجامز به امنقت ممردم هسمت ،چمه کسمی بایمد
جلوی اینها ها بگقرد؟ نقرمی انتظامی ()9385/12/19
دستگا های مسئول حکومتی موظفاند ده هر یک از قوای سه گانه برابر مسئو اقتهمای
خود با دشانان امنقت م محدو کشوه با قاطتقت م جدیت میابله کنند م فتنمه گمران ها بمه
سزای اَعاال خود برسانند)9385/14/31( .
آنیه که امرمز آمریکاییها از خود برمز میدهند ،هاان چقزی است که ده طول بقست م
هفت سال نسبت به ملت ایران ،هاقشه ده ذهن شان بود است .ابزاهشان هم عباهو اسمت
از حهدید ،اهعاب ،حبلقغاو جنگ همانی ،داسرد کمردن ممردم ،نمومی د کمردن ممردم ،ایجماد
دمدستگی م حقریک عصبقت ها ...برای اینکمه ده ممردم احسماس عمدم امنقمت بمه مجمود
آمهند)9389/19/19( ....
چنانیه ده بخش همش نقز بقان گردید ،سخنان میام متظمم ههبمری دهبماهۀ حهدیمدهای
امنقت اجتااعی که بخشی از آنها ده سلوه باال به صموهو خالصمه ذکمر شمد ،ده قاامب
شاخص هایی آماد گردید که شامل چندجاله برای حأیقد آن است.
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بتضی از ما غفلت میکنقم از اینکه ایجاد اختالف مذهبی ،نیشمه م طمرح دشمان اسمت
برای اینکه ما ها مشغول به خودمان کند .غفلت میکنقم؛ هاۀ هامت یمک شمقته ممیشمود
کوبقدن سنی ،هاۀ هات یک سنی میشود کوبقدن شقته .خموب ،ایمن خقلمی حأسمف آمه
است م دشان این ها میخواهد .خ قرمز این است که نباید مللیما بمقن اینهما بمه داقمل
اهانت به میدساو  -چه آنیمه کمه از سموی بتضمی از افمراد شمقته از همی غفلمت صماده
میشود ،چه آنیه که از همی غفلت از بتضی از افمراد سمنی مثمل سملفیها م امثمال اینهما
صاده میشود که یکدیگر ها نفی میکنند -چقزی بقان شمود .ایمن هامان چقمزی اسمت کمه
دشان میخواهد .اصقاب عیاید مختلف ،بایستی به مسوسۀ دشان گوش نکنند ،بمه جمان
هم نقفتند ،با هم دشانی نکنند .الزم است علاا م متتادان اهل حسنن ده آن استان (زاهدان)
مواضع قاطع خود ها ده بقزاهی از مفسدانی که به نام دفماع از اهمل سمنت دسمت بمه چنمقن
جنایاحی میزنند .صریقا ابراز ناود مردم ها از مکر دشان آگا سازند.......
از امل انیالب ستی کردند به بهانۀ قومقت ،به بهانۀ مذهب ،به بهانه اختالفماو سقاسمی
بقن آحاد ملت عظقم ایران اختالف بقندازند....
امنقت اخالقی یتنی اینکه مقتی شاا پسر یا دخترجوانتان ها از خانمه میفرسمتقد بقمرمن
برای اینکه برمد ده دانشگا یما ده دبقرسمتان دهس بخوانمد یما ده یمک مرکمزی کماه کنمد،
خاطرحان جاع باشد که این دختر یا این پسر دچاه اعتقاد نایشود یا دچاه انقراف اخالقمی
نایشود ،اینها خقلی مهم است.
هاقن مسأاه ی فسادهای ماای م اخالقی م اهحشاء م حزمیر م امثال اینها ،چقزهایی است
که بخصوص از مردم سلب امنقت میکند م ماقتا ده هحبههای باال قراه میگقرند.
اگر با فیر م فساد م حبتقض ده کشوه مباهز شود ،اصالحاو به متنای حیقیی ،انیالبی م
اسالمی حقیق پقدا خواهد کرد .مشکالو ما از این سه پایه شوم م از این سه عنصر مخمرب
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اس .ناامنی هم که داهیم ،به خاطر هاقن است .بسقاهی از نماامنی ،بمه خماطر فیمر اسمت م
بسقاهی به خاطر فساد است.
دشانان نظام جاهوهی اسالمی ییقنا به این نتقجه هسقد اند که یکی از دم سه ها اصملی
برای به زانو دهآمهدن ملت ایران ،شکستن مرزهای اخالقی م حرمیج مفاسد اخالقی م بقبند
م باهی اخالقی ده داخل کشوه است .عرض کردم ،این اطالع است ،حقلقل نقست.
این امنقت هم شتبی داهد؛ امنقت ده مقل کسب ،امنقمت ده مقمق زنمدگی م خمانواد ،
امنقت اخالقی ،امنقت اقتصادی؛ شقلانها ده شکلهای مختلف ایجاد شر م فساد ممیکننمد.
مقتی اشتغال نباشد یا کم باشد – ده جامته بقکاهی باشمد  -ایمن خمودش یکمی از عواممل
ناامنی است
اگر امنقت شغلی م ثباو میرهاو نبود؛ اگر انسانی کمه ممیخواهمد ده جامتمه کماه کنمد،
دست م پایش ها بستند م برای حالش کردن ،به ام فرصت ندادند ،اینها فسماد اسمت م بایمد
اصالح شود....
نظام اسالمی با اخالاگران ده امنقت مردم طبتا برخوهد میکند .این ،مظقفمۀ نظمام اسمت.
نظام اسالمی اجاز نایدهد که کسا نی دستخوش فریب م حوطئۀ دشمان بشموند ،زنمدگی
مردم ها خراب کنند ،آسایش مردم ها به هم بزنند ،جوانهای مردم ها حهدید کنند.
بر اساس فرمایشاو میام متظم ههبری یکی از شاخصهای مهم کمه حمأثقر بسمقاهی بمر
زمال امنقت اجتااعی داهد ،حفرقۀ مذهبی اسمت کمه باعمث ممیشمود گرم همای اجتاماعی
احساس ناامنی کنند م بقن پقرمان مذاهب مختلف دهگقری به مجود آید .از بقن سخنان میام
متظم ههبری دمازد مللب به طوه مستیقم مرحب با این موضوع است م ایشان مکره دهباهۀ
عدم حفرقه مذهبی بقن شقته م سنی صقبت کرد م اختالف مذاهب ها نیشه دشانان دانسته
است .ایشان اهانت به میدساو شقته م سنی ها از طرف هر کدام از گرم ها خ قرمز نظمام
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دانستهاند م افرادی ها که به این اقداماو دست میزنند ،حتی همحانقون م علامای دم فرقمه
که ده این هاستا گام برمی داهند ،نادان م غافل ،ممزدمه ناخواسمته دشمانان م حتمی گماهی
امقاو مأموه دشان دانسته است .خلاب میام متظم ههبری هم به شقتقان است م هم افراد
سنی مذهب ،م هفتاه هر دم گرم ها ده این زمقنه حرام شرعی م خالف قانون دانسته اسمت
م آنها ها به هفتاه برادهماه ،دست ده دست یکدیگر ده جهمت اهمداف م آهمانهمای بلنمد
اسالمی فراخواند است .متظم اه ایجاد ماگرایی ده خصوص عیاید اسمالمی ،اختالفهمای
مذهبی م اختالفهای بقن شقته م سنی ه ا کاه دستگا عظقم استکباه دانسته است کمه اگمر
دستش برسد بانفوذ ده متن مسئواقن باالی نظام این کاه ها میکنند .با حوجه به حتریف میمام
متظم ههبری دهباهۀ امنقت اجتااعی ،یکی از حهدیدهای امنقت اجتاماعی ممیحوانمد فسماد
اخالقی م ماای باشد که احساس امنقت اجتااعی افراد ها از بمقن ببمرد م بمه نماامنی حبمدیل
نااید .با این دیدگا نبود امنقت اخالقی برای جوانان ،دچاه اعتقاد یا انقراف اخالقی شمدن
جوانان م نابودی مرزهای اخالقی م حرمیج مفاسد اخالقی م بی بند م بماهی کمه عامدحا از
سوی دشانان جاهوهی اسالمی ایران انجام ممیشمود ،حهدیمد امنقمت اجتاماعی مقسموب
میگردد .عالم بر این ،ایشان مجود فسادهای ماای ،هشو  ،فیر ،فسماد م حبتمقض ها نقمز از
عوامل برمز ناامنی دانستهاند .ده دیدگا میام متظم ههبری ،بقکماهی م عمدم امنقمت شمغلی
میحواند موجب برمز فساد م ناامنی شود که اابته این دیمدگا ده نظریمههای غربمی امنقمت
اجتااعی نقز موهد حوجه بود م به عنوان یکی از شاخصهای حهدید امنقت اجتااعی ده نظر
گرفته شد است .حبلقغاو سوء که افکاهعاومی ها مغشوش میکنمد یما ممردم ها بمه حمأمقن
امنقت حوس دستگا حاکم ناامقد مینااید م پخش شایتاو م زشتیها به میژ اگر از سوی
مسئواقن نقز حیویت شود ،موجب کاهش امنقت اجتااعی م آهامش ممردم ممیشمود کمه ده
پژمهش حاضر به عنوان شاخص حهدید امنقت اجتااعی ملرح شمد اسمت .اعتقماد م هماج
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مواد مخده ده جامته م حهدید جوانان حوس ایمن ممواد از پدیمد همایی اسمت کمه امنقمت
اجتااعی ها حهدید میکند م موجب ناامنی ممیشمود م از ایمن هم بمه یکمی از شماخصهای
حهدید امنقت اجتااعی ملرح شد است .حهدید م اهعاب مردم یکمی دیگمر از شماخصهای
حهدید امنقت اجتااعی است که موهد حوجه میام متظم ههبری قراه گرفته است .برخوهد ده
چاهچوب قمانون بما حهدیدکننمدگان امنقمت ممردم اعمم از اشمراه م گرمهکهمای سقاسمی
مهشکسته م اهازل م امباش یا کسانی که برای ایجاد حفرقه مقان ممردم حمالش ممیکننمد یما
کسانی که با حهدید ناموس م حهدید جان مردم ناامنی ایجاد میکنند ،ضرمهو داهد .دخاامت
دشانان برای ایجاد ناامنی ده جامته چه به طوه مسمتیقم م چمه بمه مسمقلۀ سمتون پمنجم م
اقداماحی از جاله ایجاد بدبقنی بمه هویمت ملمی م ممذهبی م حماهیخی ،ایجماد اختالفهمای
مذهبی م سوق دادن جوانان به مواد مخده م آسقب پذیر کردن آنهما م سمازماندهی پشمت
صقنه مفاسد اخالقی ،فرهنگی ،اجتااعی م حقریک احساساو مردم موهد حأکقد میام متظم
ههبری بود م ده برهسی حاضر به عنوان یکی از شاخصهای ناامنی اجتاماعی ذکمر شمد
است.
بحث و نتیجه گیری
پژمهش حاضر با هدف منظومه فکری م دیدگا میام متظم ههبمری دهبماهۀ حهدیمدهای
امنقت اجتااعی م مراجته به هاه سخنان متظم اه دهباهۀ امنقمت م امنقمت اجتاماعی انجمام
گردید .بتد از برهسی نظریههای غربی مشخص گردید که حتاهیف ،حهدیدها م نظرها دهباهۀ
امنقت اجتااعی ،متتدد م حقت حأثقر شر ای اجتااعی -سقاسی جوامع موهد برهسمی اسمت.
مای آهای میام متظم حقت حأثقر شرای جامته ایرانی م با اشراف کامل به موضوعاو مرحب
است .حهدیدهای امنقت اجتااعی از دیدگا میام متظم ههبری شامل ایجماد فتنمه م آشموب،
حهدید م اهعاب ،حبلقغاو سوء دشانان ،ایجاد شبهه ده عیاید جوانان ،ایجاد حفرقمۀ ممذهبی،
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دخاات دشانان ده اموه داخلی کشوه ،فساد اخالقی م ماای ،حفرقمۀ قمومی ،قمانون شمکنی،
ناامنی مقق اجتااعی ،شقوع مواد مخده م اعتقاد ده جامته م عدم اشتغال جوانان است کمه
هر کدام میحوانند موجب برمز ناامنی اجتااعی شوند .حفرقۀ قومی م اختالف بمقن اقموام از
متقاههای علای مشخص م حأیقد شد حهدیدهای امنقت اجتاماعی اسمت کمه میمام متظمم
ههبری نقز ده سخنرانیهای متتمدد دهبماهۀ آن سمخن گفتمه م آن ها نیشمۀ دشمانان از امل
انیالب حاکنون دانستهاند .ایشان این گونه اختالفها ها بر خالف نظر اسالم م قرآن دانسمته
م بر علاا الزم دانستهاند کمه هاگمان ها ازای نقمت دشمانان مللمع کننمد م از ماکنشهمای
سنجقد عصبی که موجب افز ایش ناامنی اجتااعی میشود ،جلوگقری نااینمد .ده میایسمه
یافتههای فوق با دیدگا های غربی میحوان گفت بر خالف نظریههای علای هایج که امنقت
اجتااعی ها شناسایی ،حفظ م اهحیمای هویمت م اهزشهمای بنقمادین گرم همای اجتاماعی
میدانند ،میام متظم ههبری امنقت اجتااعی ها عدم احساس خوف ،حهدید م ناامنی مردم ده
مقق کاه م زندگی دانسته م مرجتان ها آحاد مردم با هرگرایش م سملقیه ای ،حاکاقمت م
نهادهای اجتااعی میدانند .میام متظم ههبری حواقد م حفظ امنقت اجتااعی ها مظقفه یمک
دستگا یا سازمان نایدانند ،بلکه آن ها برآیند فتااقمت مشمترز هامه نظامهمای اجتاماعی،
سقاسی ،فرهنگی م اقتصادی میدانند .بنابراین برای حمأمقن آن هامه دسمتگا ها م سمازمانها
حتی اعضای خانواد ها باید دخقل باشند ،احساس حکلقف کنند م نیش خود ها بشناسمند م
به آن عال کنند ،ده حاای که بر اسماس نظریمههای غربمی ،ده دهجمه امل حاکاقمت بایمد
مسئول امنقت اجتااعی گرم ها باشد م بتد از آن خود گرم ها باید ده حفظ هویت خود ده
میابل سایر گرم ها حالش کنند .ایشان ده عقن حال که احترام به صاحبان ممذاهب م ادیمان
مختلف به میژ شقته م سنی هاحوصقه کرد اند ،هر کدام ها به حفظ اهزشهای دینمی خمود
حشویق میناایند م از آنها میخواهند که با هاکاهی ،محدو م هازیستی مسمااات آمقمز
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ده کناه یکدیگر زندگی کنند م ده خصوص خقراو م نقکوکاهیها هقابت داشته باشمند ،ده
حاای که ده نظریههای غربی هاکاهی م محدو این گونه گرم ها نه حنها حوصقه نایشمود،
بلکه هر گرم باید به فکر دفاع از هویت خود ده میابل حهاجم سایر هویتهما باشمد م همر
کدام از گرم ها م اقلقتها ده فکر ادغام سایر هویتها ده هویت خود هستند .ده دیدگاهی
کلی میحوان گفت مفاهقم امنقت اجتااعی موجود ،چندان با ایران حلبقق پذیر نقست م بایمد
بازسازی م بومی سازی شود .بقث موهد نظر ههبر دهباهۀ امنقت اجتااعی جامع است ،زیرا
عالم بر هویت ،نهادها م حاکاقت ها نقز موهد حوجه قراه میدهند .میحوان گفت هر چقزی
که به صوهو باایو م باافتل بازیگران امنقت اجتااعی ها مسمتتد حخریمب ،شکسمت م بمه
نوعی حزازل کند ،حهدید امنقت اجتااعی مقسوب میشود .ابزاه م شمقو های حمأمقن امنقمت
اجتااعی از دیدگا ههبری به صوهو انتزاعی ده سه مجه نرم ،مجمه نقامه سمخت م مجمه
سخت قابل حیسقم است م به اعتیاد ایشان امر به مترمف م نهمی از منکمر از پایمههای مهمم
امنقت اجتااعی است.
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