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بررسی نقش فا.ا.البرز در ارتقای امنیت بر اساس بیانیه گام دوم انقالب و مکتب
شهید سلیمانی

زهره کرمی * 1و علی براتی

2

از صفحه  121تا 131
دريافت1399/50/12 :
پذيرش1399/50/10 :

چکیده
محور اصلی بیانیه گام دوم انقالب تکیه و اعتماد به جوانان مؤمن و انقالبی استت در انتن
زمینه ناجا میتواند با بهرهگیری از استعدادهای درخشان و تکیه بر توان نیروی جوان امنیتت
پاندار و با ثبات را در جایجای کشور بزرگ انران اسالمی مستقر کند .بدون تردنتد گتام دوم
انقالب بیانیه ای است که اداره انقالب را از نسل گذشته به نسل جدند و جتوان کشتور واگتذار
میکند .پس فا.ا.البرز نیز باند با همه دستگاهها تالش خود را انجام دهد که انن انتقال بهخوبی
صورت گیرد .نیروی انتظامی در تحقق اهداف بیانیه گام دوم نقش جدی و بتهستزانی دارد و از
همین رو خود را ملزم و مکلف میداند تا نسبت به اجرای اصول مدنظر مقام معظم رهبری امتام
خامنهای عزنز (مد ظله العالی) برای گام دوم انقالب و ادامه پیشرفت انتران استالمی بتا عتزم
جهادی و با تأسی از روحیه جهادی شهید قاسم سلیمانی آماده نگهدارد .برای پیمودن گام دوم
انقالب به اسطورههانی چون شهید قاسم سلیمانی نیتاز دارنتم .حتوزه دانشتگاه ختانواده و
آموزش و پرورش باند همت کنند مدل شخصیتی حاج قاسم را تحلیل کنند و نقاط افتترا آن
را با مدل شخصیتی دنگران برجسته کنند و برای گام دوم چنین انسانهانی تربیت کنند .اگر
در هر کدام از عرصه های اقتصاد و فرهنگ و سیاست و … تعداد محدودی حاج قاسم داشتته
باشیم قطعاً گام دوم را با صالبت و استوار برمیدارنم؛ هر چند از دنگران فراوان در انن کشور
باشند باند به فرزندانمان بیاموزنم از زاونه دند او به دنیا بنگرند .مقاله حاضر نک مقاله علمی
– پژوهشی بوده که روش تحقیق و گردآوری مطالتب آن استنادی و کتابخانتهای متیباشتد و
اطالعات مورد نیاز پس از استخراج از منابع موجود بهشیوه تحلیلی و استنتاجی مورد بررستی
قرار گرفته است .جامعه آماری انن تحقیق احادنث کتتب مقتا ت و فصتلنامههتا مجموعته
بیانات سخنرانیها احکام پیامها خطبهها و  ...مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) و بیانتات
شهید قاسم سلیمانی بوده است.
واژههای کلیدی :نظم امنیت شهید قاسم سلیمانی بیانیه گام دوم انقالب اسالمی.
 .1کارشناسارشد حقوق خصوصی (نويسنده مسئول).
 .2کارشناسارشد حقوق جزا و جرمشناسی.
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مقدمه:
هر جامعه دارای اجزا و عناصر متعاملی است و از مهمترين عناصرر تثییرگرذار در جامعره اسر می
نیروهای مسلح هستند که وظیفه برقراری امنیت در جامعه و دفاع در مقابل هرگونه تهديرد را برعهرده
دارند و برای انجام آن نیاز به ارتباط ،تعامل و حمايت مردم دارند .نیروهرای مسرلح مریبايسرت نقرش
برجستهای در جهت ايجاد و استقرار امنیت ايفا نمايند؛ زيرا که مهمتررين اصرل در سیاسرت داخلری و
خارجی هرکشور ،حفظ امنیت است .حفظ امنیت در جامعه مستلزم برقراری حداقلی از تعامل و تروازن
میان منافع گروههای اجتماعی و سیاسی گوناگون در داخل جامعه است که خرود زمینرهسراز امنیرت
خارجی کشور است.
بیان موضوع:
برای يک ملت ،وجود امنیت از همه چیز واجبتر است .اکنون رسانههای دشمن جنجال راه
انداختهاند که فضای ناامن درست کنند .مقام معظم رهبری نیز بر اين مسئله بسیار تثکید دارند و
همیشه به مردم متذکر هستند که هوشیاری خود را بیشتر کنید ،دشمن امنیت ملی مرا را هرد
گرفته است .امنیت ملی برای هر ملت از همه چیز واجبتر است ،اگر امنیرت ملری نباشرد ،هری
دولتی نمیتواند کار کند .برای سازندگی هی سنگی روی سنگ گذاشته نخواهد شد ،نره اقتصراد
مردم ،نه فرهنگ مردم ،نه مسائل اجتماعی مردم ،نه مسائل سیاسی مردم وقتی امنیت نبود ،همه
اينها از بین خواهد رفت .دشمن اين را هد قرار گرفته است .اين را ملت ايرران در همره جرای
کشور بايد بفهمدکه البتره مریفهمنرد (سرخنرانی مقرام معظرم رهبرری در ديردار برا جمعری از
دانشجويان؛ .)1310
اهداف تحقیق:
 -1بررسی نظم و امنیت استان البرز با توجه بره ديردگاه مقرام معظرم رهبرری (مرد ظلره
العالی).
-2تبیین وظايف پلیس استان البرز در ايجاد امنیت بر اساس ديدگاه مقرام معظرم رهبرری و
مکتب شهید سلیمانی.

بررسی نقش فا.ا.البرز در ارتقای امنیت  ...ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 121

سوا ت:
 -1عوامل ايجاد امنیت در استان البرز چیست؟
 -2نقش پلیس استان البرز در امنیت چطور بوده است؟
 -3نقش پلیس استان البرز در برآوردن اهدا بیانیه گرام دوم انقر

اسر می چگونره بروده

است؟
نافتههای نظری:
بخش اول – تحلیل و بررسی نظم و امنیت
تعرنف نظم :نظم 1معنای روشنی دارد و در مقابل هرج و مرج قرار مریگیررد و در لغرت بره
معنای گردآوردن ،پیوست نمودن و مقارنت دادن بین اشیای گوناگون است (الزبیدی).
بر اساس فرمايش امام علی (ع) که فرمودند "اوصیکم بتقوی اهلل و نظم امرکم" ،نظرم مقابرل
آشفتگی و نابسامانی است .نظم ،اسراس ببیعرت و سرنت الهری و ضرامن تعرادل هرر سیسرتمی
محسو میشود.
آيتاهلل سبحانی در تعريف نظم آورده است :نظم عبارت است از نوعی پیوند و همکراری برین
اجزای يک مجموعه در راستای تحقق هدفی معین که هر جزئی از اجزاء مکمرل ديگرری بروده و
فقدان هر جزء موجب میشود که مجموعه ایر مطلو و هد مورد نظر را فاقد باشد (سبحانی).
امنیت ملی :امنیت ملی 2به حفظ یبات و تعالی کشور در برابر تهديدات ،حفرظ و گسرترش
منافع و ارزشهای ملی ،حفظ بقای کارکردها و ساختارهای مربوط به تحقق اهردا ملری ابر ق
میشود.
امنیت ملی به الزاماتی اشاره میکند که بقرای دولرت ملری را از بريرق برهکرارگیری قردرت
اقتصادی ،نیروهای مسلح و توان سیاسی و استفاده از ابزار ديپلماسی حفظ کند (نويدنیا؛ .)1311
امنیت داخلی :3بین امنیت عمومی (حفظ و برقراری تعادلها در جامعره بررای ادامره رونرد
عادی زندگی مردم) و امنیت ملری (حفرظ و توسرعه منرافع در برابرر رقبرا و دشرمنان خرارجی و
مصونیت در برابر تهديدات) مسئول حفظ امنیت عمومی ،پلریس اسرت و امنیرت داخلری توسر
1.

disciplin
National security
3.
Internal security
2.
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شورای امنیت کشور و شورای تثمین استان و شهرستان (مجموعه دستگاههای امنیتی و انتظامی)
تثمین میشود همچنین امنیت ملی توس شورای عالی امنیت ملی تثمین میشود.
امنیت داخلی در مقابل امنیرت خرارجی برر شرده اسرت و شراخک تفکیرک آنهرا مررز
جغرافیايی است (بورزان؛ .)1331
امنیت از نظرگاه استراتژيستها ،به معنی وجود شرايطی اسرت مبتنری برر حفرظ و برقرراری
اقداماتی که کشور را از اعمال نفوذ دشمن ،مصون نگه دارد (برژينسکی؛ .)1309
تعرنف لغوی امنیت :در فرهنگهای لغرت عبرارت از در امران برودن ،آرامرش و آسرودگی،
محافظت در مقابل خطر ،احسراس آزادی و ايمنری و رهرايی از تهديرد اسرت .ريشره تترین واژه
امنیت ،سکیوريتی است که در لغت به معنای نداشتن دلهره و دغدغه است (گروسی؛ .)1310
باری بوزان 1ستاد مطالعات امنیتی و روابر برینالملرل دانشرگاه ال اس ای 2لنردن ،امنیرت
اجتماعی را به حفظ مجموعه ويژگیهايی مرتب میداند که بر مبنای آن افراد ،خود را عضو يرک
گروه خاص اجتماعی تلقی نمودهاند؛ بهعبارت ديگر امنیت اجتمراعی معطرو بره جنبرههرايی از
زندگی شخک است که هويت او را تضمین میکند.
در تعريفی جامع بايد گفت امنیت بهبور کلی به معنی تداوم اموری ماننرد سر مت جسرم و
فکر و رو  ،همبستگی خانواده ،جريان سرمايهگذاری فیزيکی و انسانی و جريان مصرر معقرول،
همچنین انتظارات افراد جامعه از تداوم آتی اين امور به سمت بهتر شردن اسرت ،برهگونرهای کره
موقعیت موجود و بهبود اين امور ،از تعرض و گزند عوامل مخر مختلف در امان باشرند (متقری؛
.)1333
به تعبیر آبراهام مازلو 3روانشرناس انسرانگررای آمريکرايی ،امنیرت جرزو نیازهرای بنیرادين
محسو میشود ،تا جايی که ارضای نیازهای ديگر بره ترثمین و ارضرای ايرن نیراز بسرتگی دارد،
ضمن اينکه اين نیاز پايدار است و هی گاه تمام نمیشود و همیشه بر اهمیت آن افزوده میشود.

1.

Bari bozan
L.S.E
3.
Abraham maslow
2.
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اهمیت و جانگاه نظم و امنیت در جامعه
امنیت نخستین شرط زندگی بشر و مهمترين عامرل آبرادی و پیشررفت و توسرعه اقتصرادی،
سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی جوامع میباشد که بدون آن انسان نمیتوانرد بره سرعادت و تکامرل
خويش دست يابد .اولین درخواست حضرت ابراهیم از خداوند ،نعمت امنیت بود که نشان میدهد
امنیت ،نخستین سنگ زيرين زندگی بشر و سکونت در يک منطقه و برای هرگونه عمران و آبادی
و پیشرفت و ترقی است (نوری؛ .)1393
خداوند در قرآن میفرمايد "و ضَرَ َ اهلل مَث ً قريۀ آمنۀ مطمئنۀ يَاتیهَا رزقهَرا رَغَردا مرن کرل
مَکان فَکَفَرَت باَنعم اهلل فَذَاقَهَا لباسَ الجوع وَ الخو بمَرا کَرانوا يَصرنَعون" (نحرل؛  .)112خداونرد
مثلی زده است به منطقه آبادی که امن و مطمئن بود و همواره روزیاش از هرجا مریرسرید ،امرا
به نعمتهای الهی ناسپاسی کرد و خداوند بهخابر اعمالیکه انجام مریدادنرد لبراس گرسرنگی و
ترس بر اندامشان پوشانید.
در روايات اس می نیز ارزش فراوانی برای امنیرت برشرمرده شرده اسرت .پیرامبر اکررم (ص)
میفرمايد "نعمتان مکفورتان اتمن والعافیه" (بحار اتنوار ج31ص .)135دو نعمت پوشیده اسرت
و کسی قدر آنها را نمیداند؛ يکی امنیت و ديگری س متی .امرام علری (ع) مریفرمايرد بردترين
شهرها شهری است که در آن امنیت نباشد (آمدی).
رهبر انق

در سخنان خود در با مقوله امنیت بارها تثکید کردهاند که امنیت از مهمتررين

و مؤیرترين عوامل مورد نیاز يک جامعه است .اگر امنیت در جامعه نباشد در آن هی کار درسرت
و مثبتی انجام نمیشود ،اگر امنیت در جامعه نبود و کشور مورد تهديد دشمنان بود نه کار علمی
و تحقیقی ،نه فعالیت اقتصادی ،نه کار فکرری و فرهنگری مریشرود انجرام داد .در محری نراامن
هرکسی به فکر جان خود است ،بزرگترين لطمهای که دشمنان میتوانند به يک کشور بزنند ايرن
است که امنیت را از آن سلب نمايند .کاری که امروز برخری کشرورهای منطقره شرروع کردنرد و
امنیت را از مردم میگیرند و توصیه ايشان به مسئولین ،ع ج ناامنی است (مقرام معظرم رهبرری
در مراسم دانشآموختگی دانشجويان دانشگاه افسری دانشگاه خاتم اتنبیاء؛ .)1391
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عناصر سازنده نظم و امنیت اجتماعی
نظم و امنیت دارای  4شرط اصلی است که در صورت نبود هرکردام از آنهرا ،نظرم و امنیرت
پیشرفت نخواهد کرد:
الف -حفظ و استحکام تشکی ت حافظ نظم و امنیت؛
 روحیه مردم؛ج -ابزار و وسايل تثمین نظم و امنیت؛
د -اقتدار.
لذا در برنامهريزیهای حوزه نظم و امنیت ضرورتث بايد برای تک ترک ايرن اجرزا برر ريرزی
انجام گیرد.
عوامل متعددی امنیت اجتماعی را میسازند از جمله:
 .1اعتماد اجتماعی ،خوشبینی و غلبه بر بدبینی ،اعتماد خراصگرايانره ،تخريرب
کننده و کم ارزش است درحالیکه اعتمراد تعمریم يافتره نقرش بنیرادينی در احسراس
امنیت دارد.
 .2پاسخگو بودن نهادهای رسمی در مقابل جامعه و افکار عمومی.
 .3قانونمحوری ،قانونگرايی ،اجرای دقیق قانون و برهويرژه پرایبنردی نهادهرای
رسمی به قواعد و مقررات اجتماعی (نوری؛ .)1393
 .4داشتن مديران و افراد خالصی چون سردار قاسم سلیمانی که شهید راه امنیرت
شدند .بیجهت نیست وقتی رهبر انق

نشان ذوالفقار را به سردار سلیمانی عطا کردند

فرمودند :مجاهدتهای در راه خدا با اين چیزها قابل مقابله و قابل جبران نیسرت؛ آنچره
در برابر مجاهدت در راه خدا وجود دارد و خدای متعال در مقابرل تقرديم کرردن و روی
دست گرفتن جان و مال در راه خدا قرار داده ،بهشت است ،رضرای خردا اسرت .ايشران
مدل شخصیتی حاج قاسم را میشناسد و بايد گفت قدر زر ،زرگر شناسد.
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جامعهشناسی امنیت:
جامعهای که در آن افراد احساس امنیت و آرامش نداشته باشند و ضريب امنیت عمرومی آن
از يک سو بهخابر رشد جرايم مانند سرقت ،قتل ،تبهکاری ،مواد مخردر و  ،...از سروی ديگرر بره
سبب آسیبهای اجتماعی چون اعتیاد ،خودکشی ،بینظمی ،قانونگريزی و ...کاهش يابد ،فضرای
عمومی افراد دچار آشفتگی و پريشانی خواهد شرد و دلمشرغولی اصرلی آنهرا مصرون مانردن از
چنین خطراتی است؛ زيرا افزايش جرايم اجتماعی ،زندگی را برای آحاد جامعه غیرقابرل پرذيرش
میکند.
بنابراين میتوان گفت رابطه بین امنیت اجتماعی و امنیرت عمرومی از نروع رابطره تعراملی و
همافزايی است؛ اما نبايد اين دو مفهوم را علیرغم همپوشرانی ،يکسران تلقری نمرود .عمردهتررين
موارد افتراق امنیت اجتماعی و امنیت عمومی عبارتند از:
 در امنیت عمومی واحد تحلیل ،فرد است درحالیکه در امنیت اجتماعی واحرد
تحلیل ،گروه است.
 موضوع در امنیت عمومی حفظ نظم و جلوگیری از آسیبها و جرايم است؛ اما
در امنیت اجتماعی حفظ هويت در سطح ملی ،قومی و مذهبی است.
 متولی امنیت عمومی قدرت دولتی (نیروی انتظامی) است ،حال آنکره مترولی
امنیت اجتماعی جامعه ،گروههای اجتماعی است (چلبی؛ .)1330
سازمانهای تأثیرگذار بر امنیت
نهادها
کارکرد اصلی نهادها اين است که از بريق ايجاد يک ساختار با یبات ،عدم ابمینان حاکم بر
مبادتت بشری را کاهش میدهد .برهبرور مثرال اگرر درخصروص تحقرق و اجررای قراردادهرا و
توافقهای بهعمل آمده ،ابمینان وجود نداشته باشد ،هزينههای معام ت افزايش يافته و معاملره
بهسختی صورت میگیرد؛ اما در صورت وجود نهادهای قانونی قوی و همراه با ضرمانت اجرايری،
هزينه معام ت ،بهشدت کاهش يافته و در نهايت بر قدرت رقابتی و قیمت تمام شرده محصرول
تثییر میگذارد .بهعبارت ديگر ،نهادهای کارآمد مانند سوپاپ ابمینان عمل کرده و ضمن افزايش
امنیت و اعتماد در جامعه ،هزينههای زندگی افراد را هم کاهش میدهد.
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بهبور کلی نهادهای مرتب با مقوله امنیت اقتصادی را میتوان به چهار گروه تقسیم کرد:
الف -نهادهای مالی :بانکها و مؤسسات مالی ،بازار سرمايه ،صرنعت بیمره و نهادهرای
ناظر مالی.
 نهادهای قضايی :دادگستری و نیروی انتظامی.ج -نهادهای اداری :وزارتخانهها ،سازمانها و ادارات دولتی.
د  -نهادهای اجتماعی :مجالس قانونگذاری ،اتحاديهها و اصنا  ،اتاقهرای بازرگرانی و
احزا .
در جمهوری اس می ،نیروی انتظامی مظهر امنیت است ،از آنجا که امنیت زمینه پیشررفت
و توسعه هر کشوری است؛ لذا پلیس بايد در مبارزه برا سروداگران جررم ،اقردامات پیشرگیرانه و
عملیاتی مطلوبی انجام دهد و از بريق ايجاد امنیت بسریاری از کارهرای فرهنگری ،اقتصرادی و
سیاسی انجام میپذيرد و از آنجايی که سه نوع امنیت وجود داشته و بهنوعی پلیس در ايجاد آن
نقش دارد عبارتند از :امنیت فردی ،امنیت خانوادگی و امنیت اجتماعی .با توجه به اينکه حضرت
علی (ع) میفرمايند وبنی که درآن زندگرری میکنید خیر نیست در آن مگر اينکره دو چیرز در
آن وجود داشته باشد يکی امنیت و ديگری شادی؛ زيرا در سايه امنیت است که خیلی از خدمات
اجتماعی وکارهای مهم انجام میشود.
بخش دوم – تحلیل نظم و امنیت در بیانیه گام دوم انقالب
بیانیه گام دوم انقالب:
حضرت آيتاهلل امام خامنهای (مدظله العالی) در چهل سالگی انق

 ،بیانیه گام دوم انقر

را خطا به آحاد مختلف مردم و مسئوتن بهخصوص جوانان مؤمن و انق بی صادر کردند که اين
بیانیه مهم میتواند يکی از اسناد فقه سیاسی در آينده به شمار رود و در سه بعرد تراري شناسری،
جريانشناسی و آيندهنگری ارتباط و پیوستگی ايجاد نمايد.
رهبر معظم انق

اس می با بر شمردن تحوتت و پیشرفتهای بزرگ ايران اسر می در 45

سال اخیر و مقايسه وضعیت کنونی کشورمان با دوران باغوت ،اهدا و قلههايی را نیز بررای 45
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سال دوم انق

اس می تبیین کردند که ت ش برای رسریدن بره ايرن قلرههرای عظریم بايرد از

اولويتها و بايدهای نخستین قشرهای مختلف مردم ،مسئوتن ،سازمانها و نهادهای کشور باشد.
در اين میان نیروی انتظامی جمهوری اس می ايران که بر اساس قانون اساسی حفرظ نظرم و
امنیت مردم در تمرام ابعراد آن را برعهرده دارد ،در کنرار سراير نیروهرای مسرلح و دسرتگاههرای
امنیتساز میتواند با انجام دقیق وظايف خود ،موجب تحقق اصول  3گانه مورد اشاره مقام معظم
رهبری در بیانیه گام دوم انق
انق

شود .آنچه مسلم است ايرن اسرت کره تحقرق بیانیره گرام دوم

در حوزه امنیت در نیروی انتظامی در گرو برخورداری از مديرانی است که از ويژگیهرای

جهادی مانند اخ ص ،ايثار ،توکل ،خستگیناپذيری ،دلبسته نبودن به دنیا و سادهزيستی ،وحدت
در گفتار و رفتار ،مردمی بودن و ايجاد اعتماد متقابل در کلیه سطو سازمانی و ايجاد صمیمیت،
همدلی و همکاری در بین کارکنان باشد (مقاله کارآگاه؛ .)1391
مبانی نظری بیانیه گام دوم انقالب
بیانیه گام دوم انق

اس می که بعد از  22بهمن سال  1393و از سوی رهبر معظم انق

منتشر شد ،سرآغار فصل جديدی در حیات پر برکت جمهوری اس می است .فصرلی کره از ايرن
پس بايد با امید و تکیه به جوانان بر مشک ت گذشرته و ناکرامیهرا غلبره کررد و انقر

را ترا

دستیابی به همه اهدا و شعارها پیش برد .معظم له در اين بیانیه ضمن مرور تجربره  45سراله
انق

فرمودهاند :انق

وارد دومین مرحله خودسازی ،جامعهپردازی و تمدنسازی شده اسرت.

گام دومی که بايد در چارچو نظريه نظام انق بی و با ت ش و مجاهدت جوانان ايرران اسر می
بهسوی تحقق آرمان ايجاد تمدن نوين اس می و آمادگی برای بلروع خورشرید وتيرت عظمری
برداشته شود .ع وه بر عنوان بیانیه که خود ،تازگی دارد و بیانگر اهمیت ،جامعیرت و فشرردگی
اين متن است نکات بديع و مهمی را میتوان در آن يافت که در حوزه اقتصاد بیان داشتند ،اينکه
کسی گمان کند مشک ت اقتصادی صرفاً ناشی از تحريم است و علت تحريم هرم مقاومرت ضرد
استکباری و تسلیم نشدن در برابر دشمن است پس راه حل ،زانو زدن در برابرر دشرمن و بوسره
زدن بر پنجه گرگ است ،خطايی نابخشودنی است؛ لذا از بیانات معظم له چنرین برمریآيرد کره
مشکل اصلی را میتوان در داخل جستجو و اقدام به رفع آن نمود تا از مشک ت جامعه و اقتصاد
کاسته شود (مقاله کارآگاه؛ .)1391
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از آن جهت که اهدا و جهتگیریهای ترسیمشده توس مقرام معظرم رهبرری (مرد ظلره
العالی) در مورد امنیت بسیار مورد تثکیرد قررار گرفتره و برقرراری آن همرواره برهعنروان يکری از
راهبردهای ذاتی و اساسی ناجا و در نتیجه ايجاد و حفظ امنیت پايدار از عوامل اصرلی تثییرگرذار
در حیات اجتماعی انسانها است .پلریس يکری از سرازمانهرای رسرمی کنتررل اجتمراعی نهراد
حکومت است که در راستای پاس به يک نیاز اساسی ،يعنی حفظ امنیت اجتمراعی ايجراد شرده
است .اين سازمان نوعی نماد اقتدار و منزلت نظام سیاسی در افکار عمومی است ،نقشی مضراعف
در دولت مدرن بهعهده دارد؛ چرا که از يک سو تنها نیروی مشروع اجبارکننرده اسرت و از سروی
ديگر ،خود از جمله سازمانهای مدنی واس محسو میشرود کره در حرد فاصرل تعرادل میران
تثمین مقتدرانه نظم ،امنیت اجتماعی و مشارکت مدنی است .بهبوریکه نگرش صحیح به مقولره
نظم و امنیت به همراه برنامهريزی علمی ،مديريت قوی و کار بیوقفه ،نتراي درخشران بیشرتری
برای نیروی انتظامی و ملت ايران خواهد داشت (بیانات رهبری).
از مهمترين اهدا سیاست امنیت عمومی در نظام مقدس جمهوری اس می ايران که میتوان بره
آن اشاره کرد ،برقراری نظم و امنیت ،اقتدار و تربیت اجتمراعی ،تحکریم فضرائل اخ قری و ارزشهرای
واتی انسانی ،دفاع از حقوق افراد جامعه و در نهايت خشرنودی آحراد مرردم در مقولره نظرم و امنیرت
اجتماعی است .در نهايت امنیت برآيند مجموعهای از تعاملها ،تعاون و سازگاری بین اجرزای گونراگون
نظام اجتماعی بهشمار میرود و بسترساز تحقق و توسعه جامعه میگردد.
برای برداشتن گامهای استوار در آينده ،بايد گذشته را درست شرناخت و از تجربرههرا درس
گرفت؛ اگر از اين راهبررد غفلرت شرود ،درو برهجرای حقیقرت خواهرد نشسرت و آينرده مرورد
تهديدهای ناشناخته قرار خواهد گرفت .دشمنان انق

با انگیزهای قوی ،تحريرف و درو پرردازی

دربارهی گذشته و حتی زمان حال را دنبال میکننرد و از پرول و همرهی ابزارهرا بررای آن بهرره
میگیرند .رهزنان فکر و عقیده و آگاهی بسیارند؛ حقیقت را از دشمن و پیاده نظرامش نمریتروان
شنید (بیانات رهبری).
جهت ارتقای احساس امنیت در افراد جامعه میتوان به بررسری الگوهرای مرديريتی در گذشرته و
حال پرداخت از جمله الگوهای بسیار مناسرب ،الگروی مرديريت حضررت رسرول اکررم (ص) در شرهر
مدينه منوره میباشد .از ساختارهای قومی ،قبیلرهای و مرذهبی مختلفری تشرکیل شرده برود و دارای
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مسائل و مشک ت خاص و پیچیدهای در تمامی سطو برود .الگروی مرديريتی حضررت رسرول اکررم
(ص) در شهر مدينه میتوان بهشکل زير بیان کرد.
تشکیل شوراهای خاص محلهای و قبیلهای ،خلق الگوی مسرجد برهعنروان نهراد وحردت آفررين،
بستن پیمان اخوت بین اقشار مختلف ،توجه و نگرش ويژه به اقشار محروم ،استفاده و نگهرداری بهینره
از محی زيست ،سازماندهی مناسب مهاجران بیخانمان ،توجه به اقتصاد محلهای و ....
توجه به موارد فوق میتواند الگويی برای پلیس جامعرهمحرور کشرورمان باشرد؛ همچنرین جهرت
ارتقای احساس امنیت در جامعه ،پلیس میتوانرد برا اهمیرت دادن بره نقرش همیراری شرهروندان در
پیشگیری و کاهش جرم موفقتر عمل کند و برنامههای پیشگیرانه در سه سطح فردی ،جمعری و ملری
بايد انجام پذيرد تا شاهد ارتقای احساس امنیت در جامعه باشیم (ستاری؛ .)1313
درحقیقت ،شاخک معماری ناجای آينده بر مبنای بیانیه گام دوم انق

 ،به اين سازمان کمرک

میکند تا منطبق با نیازها و الزامات تمدن نوين اس می در جغرافیرای کشرورهای اسر می ،ناجرا را
معماری کند و فرآيند قانونگذاری و تبیین وظايف نیروی انتظامی را بر اين مبنا بازنگری کنند؛ چره
آنکه ،نیروی انتظامی میبايست در ساختار نظام انق بی ايران ،الزامات سراختار خرود را برر مبنرای
هد گذاری تعیین شده بهمنظور ساخت تمدن اس می بازسازی کند؛ بر اين اساس ،معماری ناجا با
چشمانداز تعیین شده از سوی فرمانده معظم کل قوا ،يک ضرورت اجتنا ناپذير است( .محمدولی و
صفرآهنگ؛ .)1391
در منظومه فکری مقام معظم رهبری نیروهای مسلح ،جايگاه ويژهای دارند .معظرم لره بررای
نیروهای مسلح وکسانی که در اين کسوت انجام وظیفه میکنند و بره کشرور خرود و ملرت خرود
خدمت میکنند ،اهمیت خاصی قائلند و مجموعهی نیروهرای مسرلح را برتررين عامرل در حفرظ
امنیت کشور میدانند (نوری؛ .)1393
نیروهای مسلح در قانون اساسی:
ازجمله ويژگیهای نیروهای مسلح در قانون اساسی ،اس می بودن و مردمی برودن آن اسرت.
وظیفه نیروهای مسلح آموزش به مرردم و آمراده کرردن بررای دفراع از کشرور و نظرام جمهروری
اس می ،تثمین نظم و امنیت و ارائه خدمات به مرردم توسر نیرروی انتظرامی ،اجررای قروانین و
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مقررات مربوط به گذرنامه و مقررات راهنمايی و رانندگی ،وظیفه عمرومی و نظرارت برر امراکن و
انجام امور امدادی و مردم ياری در مواقع ضروری است.
از ديدگاه مقام معظم رهبری امنیت ،عزت و پیشرفت حاصل ارتباط جامعه و نیروهای مسرلح
است که در استقرار امنیت و دفاع از کشور و انق

 ،مردمی کردن امنیرت و اتحراد و يکپرارچگی

در دفاع ،مقابل دشمنان مردم و نظام اس می و از بین برردن عوامرل جردايی نیروهرای مسرلح از
مردم موجبات ارتقای قابلیتها و توانايیهرای نیروهرای مسرلح ،را فرراهم خواهرد کررد( .نروری؛
.)1393
نیروی انتظامی از دندگاه مقام معظم رهبری (مد ظله العالی)
رهبر معظم انق

درباره نیروی انتظامی میفرمايد نیروی انتظامی ،يکی از مصراديق نصررت

اس م و نصرت دين است .کارکنان نیروی انتظامی به لباسی که میپوشند و در سرنگری کره جرز
خدمت به مردم نیست ،افتخار میکنند که اين توفیقی الهی است.
توصیههای مقام معظم رهبری به مسئولین و مردم
 .1قوی شدن در حوزههای اقتصاد علم فناوری و نظامی
مردم و مسئولین سعی کنند قوی بشوند؛ به قول شاعر خراسانی ما" :برو قوی شرو اگرر
راحت جهان بلبی" .بايد قوی بشويد؛ هم در اقتصاد قوی بشويد ،هم در علرم قروی بشرويد،
هم در فناوری بايد قوی بشويد ،هم در دفاع نظامی بايد قوی بشرويد؛ بايرد قروی بشرويد .ترا
قوی نشويد ،دشمنها به شما بمع خواهند کرد ،به شما تعرّض خواهند کرد ،تجاوز خواهنرد
کرد.
 .2عدم اعتماد به دشمن
یانی ًا به دشمن اعتماد نکنید؛ برای مسریر رفرع مشرک ت مرردم ،بررای درسرت شردن
آيندهی کشور به وعدهی اين و آن اعتماد نکنید؛ اين توصیه به مسئولین است .اين وعردههرا
وعدهی خوبان نیست؛ وعدهی بَدان و اشرار است؛ اما آن هم از هر صد تايش يکی وفرا نکنرد
دشمنیها را از ياد نبريد .دشمنی کردند .ديديد که آمريکای ترامپ و آمريکای اوباما برا شرما
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چه کرد .البته اين فق مال ترامپ نیست که حات مث ً فرض کنید چون ترامپ رفت ،بگويند
تمام شد؛ نه ،آمريکای اوباما هم با شما بدی کرد ،با ملّت ايران بدی کرد و سه کشور اروپرايی
هم همین جور .اين سه کشور اروپايی نهايت بدعملی را انجام دادند و لئامرت را و دورويری و
نفاق را در مقابل ملت ايران نشان دادند .اين هم توصیهی دوم.
 .3حفظ اتحاد ملی
توصیهی سوم :اتحاد ملی را حفظ کنید .کشور ما احتیراج بره اتحراد دارد؛ اتحراد ملرت
ايران .ملت ايران در خیلی از امور صدايشان صدای واحد اسرت ،خواستشران خواسرت واحرد
است؛ اما مسئوتن میتوانند اين را از بین ببرند .هنر مسئوتن ما اين است که اين اتحراد را،
اين همصدايی را تکهتکه کنند ،ملت را تکهتکه کنند ،اينها را از بین ببرند مسئولین کشرور
مراقب باشند که اين اتحاد را زياد کنند .سه قوه با همرديگر کرار کننرد و هرمافزايری کننرد؛
مخصوصاً رؤسای سه قوه .اگر چنانچه اين همافزايی ،اين اتحاد ،اين همکاری انجرام بگیررد،
مطمئناً اين اتحاد ملی روزبهروز قوی تر خواهد شد .خب ،مذاکره .اخت فراتی وجرود دارد ،يرا
ممکن است وجود داشته باشد؛ با مذاکره اين اخت فات را حل کنید .مگر شما نمیگويیرد برا
دنیا مذاکره کنیم؛ خیلی خب ،چطور با دنیا میشود مذاکره کرد ،با عنصر داخلری نمریشرود
مذاکره کرد؟ خب برويد مذاکره کنید ،حل کنید .بعضی از حرر هرايی کره آدم ايرن روزهرا
میشنود ،حر های اخت

افکنی است ،حر های وحدتآفرين نیست.

 .4خنثی کردن تحرنم
مطلب چهارم و آخر؛ من قب ً هم گفتهام ،حات هم تکرار میکرنم :رفرع تحرريم ،دسرت
دشمن است و خنثی کردن تحريم دست ما اسرت؛ غیرر از ايرن اسرت؟ مرا کره نمریتروانیم
خودمان رفع تحريم کنیم ،دشمن بايد رفع تحريم کند اما خودمران مریتروانیم ايرن تحرريم
دشمن را خنثی کنیم .پس اين مقدم است ،اين درست است؛ بیشتر دنبال اين باشریم .البتره
نمیگويم دنبال رفع تحريم نباشیم؛ چرا ،واقعاً اگر بتوانیم تحريم را رفع کنریم ،يرک سراعت
هم نبايد تثخیر کنیم .البته چهار سال است تثخیر شده ،يعنی از سرال  90بنرا بروده همرهی
تحريمها يکباره برداشته بشود اما تا اتن نه فق برداشته نشده ،زياد هم شرده .ترثخیر شرده
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اما اگر بت وانیم با روش درست ،عاق نه ،با روش اس می و ايرانی ،با روش عزتمندانره تحرريم
را بربر کنیم ،بايد بربر کنیم .اما بره ايرن نینديشرید؛ عمرده بره خنثریکرردن تحرريم
بینديشید که دست شما است و شما میتوانید اين کار را بکنید و دنبرال کنیرد ،برا همرديگر
کار کنید ،ت ش کنید؛ اين توصیهی من است .من از مسئولین کشور حمايرت مریکرنم امرا
شربش اين است که به اهدا ملت پايبند باشند (بیانات مقام معظم رهبری؛ .)1399
بخش سوم – بررسی نظم و امنیت از دندگاه شهید سلیمانی
اين لطف خداوند است که شهادت مجاهدان راه خدا در مقطعی روی میدهد کره ایرگرذاری
جاودانهای دارند و ما بايد از اين شراي بر اساس رهنمودهای مقام معظم رهبری (مدظله العرالی)
راه خودمان را ادامه دهیم تا انشاءاهلل بهس مت ،به سرمنزل مقصرود برسریم و ايرن راه ،نزديرک
است.
شهید سلیمانی قهرمانِ شکست استکبار
قهرمان امت اس می است؛ چرا؟ چون شهید سلیمانی با حرکات خود و باتخره برا شرهادت خرود؛
شهادتش هم مکمل اين معنا بود .اسم رمز برانگیختگی و بسی مقاومت در دنیای اسر م شرد .اتن در
دنیای اس م هر جايی که بنای مقاومت در مقابل زورگويی استکبار را داشته باشند ،مظهرشران و اسرم
رمزشان شهید سلیمانی است .شهید سلیمانی ،هم در زمان زنده بودنش استکبار را شکست داد ،هم برا
شهادتش شکست داد؛ اينها ادعا نیست ،اينها چیزهايی است کره ایبراتشرده اسرت .در زمران زنرده
بودنش استکبار را شکست داد ،دلیلش اينکه رئیسجمهور آمريکا آمرد گفرت :مرا هفرت تريلیرون دتر
خرج کرديم در عراق و هی چیز گیرمان نیامد؛ حتی مجبور شد شب تاريک بیايد يرک وقتری در يرک
پايگاه آمريکايی در عراق بنشیند و برود .اين را همهی دنیا قبول کردند کره آمريکرا در عرراق و سروريه
بهخصوص در عراق به مقاصد خودش نرسیده؛ چرا؟ چه کسی در اين قضیه فعال بود؟ قهرمان اين کرار
سلیمانی بود .بنابراين در زمان حیات خودش اينها را شکست داد.
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نیروی انتظامی از دندگاه سردار قاسم سلیمانی
در ديدگاه سردار سلیمانی نیروی انتظامی دارای جايگاه جهرادی اسرت ،سره مؤلفره انقر
اس می و نظام يعنی؛ اقتدار ،امنیت و آرامش به عملکرد اين نیروی عظیم بستگی دارد .ايرن سره
مؤلفه ،مؤلفههای کوچکی نیستند و نیروی انتظامی مدافع اين سه مؤلفه و عامل تحقق آن اسرت.
گرچه برادران ناجا بعضث از نظر اسمی و شکلی به القا و صفات خو بسریاری مشرهور هسرتند؛
اما حقیقتث سربازان گمنام میباشند ،صفت سررباز گمنرام؛ صرفت مهمری اسرت؛ چررا کره عمرل
خالصانه برای خدا و رضايت او انجام میشود .نیروی انتظامی حافظ و پاسردار ارزشهرای نظرام و
اس می است و صیانت از امنیت کشور بسیار اهمیت دارد ،دشمنان درصددند برا دو اهررم

انق

فشار و تحريم اقتصادی و بر هم زدن امنیت کشور به ما ضربه و لطمره بزننرد و در ايرن راسرتا از
همه ظرفیتهايشان بهره میگیرند .دشمن امروز به میزان تهديدی که میکند بر هزينههايش نیز
افزايش میيابد (سردار سلیمانی در نشست مسئولین و کارکنان ناجا).
نیروی انتظامی در همه میدانها و صحنههای جهادی ،نقش ارزنرده ،مخلصرانه و عاشرقانهای
دارد ،عاشقانه را از اين با که در میدانهای جهادی حضور داوبلبانه و بیچشمداشرت دارد .بره
عنوان يک شهروند بايد بگويم امنیت و احسراس امنیرت را مرديون بریخروابیهرای شربانهروزی
نیروهای پلیس هستیم.
هی کدام از ارگانهای نظامی از ایرگذاری ناجا در جامعه برخوردار نیستند ،فراگیری گسترده
و ارتباط مردمی ،مسئولیت سنگینی است و ناجا بايد قدردان اين مسئولیت باشرد .امرروز در ايرن
مسئولیت خطیر هستید ،توفیق بزرگی است .ناجا مسئولیت جهادی دارد و میتواند جامعه امرروز
ما را با انتقال فرهنگ اس می و ارزشی ارتقا دهد (سخنرانی سردار سرلیمانی در دومرین نشسرت
فصلی).
جمع بندی:
عصری که در آن بهسر میبريم عصر فروپاشی مرزهرا و آشرو زدگری ذهرنهاسرت .انقر
فناوری اب عات و ارتبابات هر اتفاقی را به محض وقوع ،یبت و همزمران بره چهارگوشره جهران
مخابره میکند .تحلیلگران عقايد و ديدگاههای ذهنری خرود را بره همرراه اخبرار و اب عرات بره
مخابب القا میکنند ،اگر غافل باشیم و بدون تفکر کاری انجام دهیم بايد منتظر پیامدهای ناگوار
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آن نیز باشیم ،گذر از وضع موجود آسان نیست؛ اما میشود با رويکرد دانش محور و تفکرر خر ق
صاحبان خرد از ت بم موجود بهس مت به سرمنزل مقصود رسید.
امروزه بهدلیل شراي حساس جهانی ،تهديدات خارجی و نظاير آن نقش اين نهراد از جايگراه
ممتازی برخوردار است .در جامعه اس می ما بهواسطه مراعات موازين دينی و اخ قی ،رفتارهرای
ناهنجار بهشدت تقبیح میشوند؛ ولی علیرغم اين فرهنگ در موارد متعرددی برا ناهنجراریهرا و
ضد ارزشهای فراوانی مواجه هستیم کره همرین مسرئله احساسری از نراامنی در همگران فرراهم
خواهد کرد.
بیشتر خانوادهها پلیس را نگهبان جان و مال خود مریداننرد و بره آنران اعتمراد دارنرد ،ايرن
اعتماد نشان از نقش مثبت پلیس در جامعه است .مردم بايد از جرمهای اجتمراعی آگراه شروند و
پلیس را در قالب نهادی که آمده تا حراست کند ،قبول نمايند و از بر ديگرر پلریس نبايرد بره
صورت ضربتی در میان مردم حاضر شود و فق به مقوله بازداشت ،بگیر و ببند و گريز و جريمه و
تنبیه اکتفا کند.
بنابراين همه فعالیتهای بشر در صورتی بهیمر مینشریند کره امنیرت برقررار باشرد .تولیرد،
سرمايهگذاری و توسعه در فضای امنیت میسر میشود .علرم و دانرش و تکنولروژی نیرز در سرايه
امنیت رشد میکند.
پلیس يکی از سازمانهای رسمی کنترل اجتماعی نهاد حکومت است که در راستای پاس به
يک نیاز اساسی ،يعنی حفظ امنیت اجتماعی ايجاد شده است .اين سرازمان نروعی نمراد اقتردار و
منزلت نظام سیاسی در افکار عمومی است و نقشی مضاعف در دولت مدرن بهعهده دارد؛ چرا کره
از يک سو تنها نیروی مشروع اجبارکننده است و از سوی ديگر خود از جمله سازمانهرای مردنی
واس محسو میشود که در حد فاصل تعادل میان ترثمین مقتدرانره نظرم ،امنیرت اجتمراعی و
مشارکت مدنی است.
پیشنهادها:
در جهت تحقق امنیت در استان البرز با توجه به نقش مديريتی پلیس پیشنهاد میشود:
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 جامعررهپررذيرکردن کودکرران ،نوجوانرران و جوانرران و درونرری کررردن ارزشهررا و
هنجارهای جامعه با همکاری نهادها صورت پذيرد.
 بیانیه گام دوم و مکتب شرهید سرلیمانی در دانشرگاههرای نظرامی و انتظرامی
استان بهعنوان منبع تدريس و مورد بررسی و تجزيه و تحلیل قرار بگیرد.
 بهداشت روان افراد جامعه مورد توجه جدی واقع شود.
 امنیت شغلی افراد جامعه مورد توجه قرار گیرد.
 با همکاری نهادهای اجتماعی مانند آمروزش و پررورش ،صردا و سریما ،مراکرز
علمی و دانشگاهی سطح استان البرز در زمینه نهادينه کرردن امنیرت درونری در بسرتر
مناسب مديريت و برنامهريزی صورت گیرد.
 سازماندهی و استاندارد سازی پلیس استان در زمینه جذ و انعطا پذيری در
عملکردها خصوصث در برخورد با مردم.
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 گروسی ،سعیده  .1310بررسی رابطه اعتماد اجتماعی و احساس امنیت ،دانشگاه آزاد جیرفت. مقاله کارآگاه سال  ،12پايیز  ،91شماره .41 محمدولی ،مجید و صفرآهنگ ،رسول  .1391بازسازی معماری سازمان ناجا بر اساس بیانیه گام دوم انقاس می ،فصلنامه مطالعات راهبردی ناجا ،سال چهارم ،شماره .14
 مجموعه مقاتت همايش امنیت اجتماعی ،ج  ،3ص .205 متقی ،ج ل  .1333امنیت و اقتصاد ،نشريه امنیت ،سال دوم ،شماره چهارم ،ناشر وزارت کشور. نوری ،اکبر  .1393فصلنامه مطالعات دفاعی استراتژيک سال  ،10شماره .33 نويدنیا ،منیژه  .1312در آمدی بر امنیت اجتماعی ،فصلنامه مطالعات راهبردی شماره .19 -نرم افزار حديث وتيت  .1395مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اس می.

