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چکیــــده

امنيت نياز اولية آدمي میباشد و از آن تعاريف متفاوتي ارائه شده است و مكتبهاي فكري
گوناگـون از نگاه خود ،سـعي در تبيين و تحليل آن داشـتهاند .بهطـور كلي ،امنيت در بُعد
معني به فقدان تهديد نسبت به ارزشها ،اهداف و منافع تعريف شده و امنيتي كه اسالم به
آن به بها داده ،امنيت همه جانبه است .در نگاه مقام معظم رهبري (مدظلهالعالی) ،امنيت
مسئلة اساسي و مهمي است و آن را حتي از اوليهترين نيازهاي آدمي مهمتر ميدانند و در
نگاه ايشـان كشـور براي رسيدن به توسـعه و افتخار ،نيازمند امنيت است .همچنين ايشان
بـه عدالـت در امنيت معتقدند و امنيت را متعلق به همه ميدانند .در اين پژوهش ،ابتدا به
تبيين مفهومي امنيت پرداخته شـده و در ادامه به امنيت در مكتب اسلام و قانون اساسي
نگاهي كوتاه شده است .سپس اهميت امنيت ،اقسام امنيت و عوامل ايجادكنندة ناامني در
جامعه در نگاه مقام معظم رهبري تبيين شـده اسـت .در ادامة پژوهش ،ويژگيهاي پليس
شايسـتة اسلامي و نيـروي انتظامـي در تأمين امنيت اسلامي در جامعـه و نقطة مطلوب
نيروي انتظامي در ديدگاه فرماندهي معظم كل قوا تحليل و بررسـي شـده است و سرانجام
به تعابيري كه مقام معظم رهبري در خصوص نيروي انتظامي داشـتهاند ،اشـاره شـده كه
اميد است در جامعة علمي و پليسي كشور موثر واقع شود.
واژگان کلیدی:

امنيت ،پليس اسالمي ،اسالم ،نيروي انتظامي ،جامعة اسالمي ،مقام معظم رهبري

 .1كارشناس ارشد روابط بينالملل از دانشگاه شهيد بهشتي تهرانali.khosro@yahoo.com .

 .2كارشناس ارشد علوم سياسي از دانشگاه تربيت مدرس تهران.
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مقدمه
امنيت نياز اولية آدمي اسـت كه در زيسـت جمعي انسـانها وضعيت و حساسـيت
خاصي پيدا ميكند .انسـانها ميكوشـند به هر طريقي امنيت خود را تأمين كنند؛
آنـان در صحنـة زندگـي جمعـي و بـراي رهايـي از تهديدهـا بهناچار درگيـر نزاع و
كشـمكش با يكديگر ميشـوند .از اين نقطة عزيمت اسـت كه نياز به وجود يك داور
و مرجـع مشـترك و مقتـدر بهوجود ميآيد تا با پذيـرش او از جانب طرفين ،از بروز
ناامنـي بيشـتر ممانعت شـود .ايـن نيازها و اين شـرايط ،اگر چه در سـطح كالن به
تكويـن دولـت ميانجامد اما در سـطح خرد به وجود سـازمان انتظامي جوامع يعني
پليس معطوف است .در كشور ما ،وظيفة اصلي تأمين نظم و امنيت جامعه به عهده
نيروي انتظامي میباشد .بنابراين ،بررسي مفهوم امنيت و ديدگاه فرماندهي كل قوا
در اين خصوص و همچنين نقش نيروي انتظامي در تأمين امنيت جامعه اسالمي و
همچنين ويژگيهاي پليس شايستة اسالمي از ديدگاه باالترين مقام نظام جمهوري
اسلامي ايـران كه فرماندهـي معظم كل قوا نيز ميباشـند ،از اهميت بسـيار بااليي
برخوردار اسـت .در اين پژوهش تالش ميشـود به دو سـؤال پاسخ داده شود -1 :در
نـگاه مقـام معظـم رهبري ،امنيت چگونه اسـت؟  -2در ديدگاه مقـام معظم رهبري
پليس و نيروي انتظامي در تأمين امنيت جامعه اسالمي چه نقش و جايگاهي داشته
و ويژگيهاي پليس شايسته اسالمي و مطلوب چيست؟
در اين خصوص ،ابتدا به تبيين مفهومي امنيت پرداخته میشود ،سپس امنيت در
مكتب اسلام مورد بررسـي قرار میگیرد و از آن به بررسي ديدگاه فرماندهي معظم
كل قوا در خصوص امنيت و پليس اسالمي پرداخته ميشود كه اميد است در جامعه
علمي و پليسي كشور مفيد واقع گردد.
تبيين مفهومي امنيت
امنيت از لحاظ لغوي مأخوذ از ريشـة «أمن» به زبان عربي اسـت .امنيت از لحاظ
لغـوي مصـدر جعلي میباشـد و به معنـاي بيبيمي ،ايمنـي ،در امان بـودن و ايمن
شدن است .امنيت دادن به معناي راحت و آسوده و بيبيم گردانيدن است (دهخدا،
 ،1372ص  ،)2894همچنین امنيت در لغت به معناي ايمن شـدن ،در امان بودن،
10
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بيبيمـي (معيـن ،ص  )354و ايمني ،آرامش و آسـودگي (عميد ،1362 ،ص )156
آمده است .مفهوم امنيت ،مصونيت از تعرض و تصرف اجباري بدون رضايت میباشد
و در مورد افراد به معني آن اسـت كه هراس و بيمي نسـبت به حقوق و آزاديهاي
مشروع خود نداشته باشند و به هيچ وجه حقوق آنان به مخاطره نيفتد و هيچ عاملي
حقـوق مشـروع آنان را تهديـد ننمايد .لزوم و ضرورت امنيـت در جامعه از طبيعت
حقوق بشـري ناشـي ميگردد و الزمة حقوق و آزاديهاي مشـروع ،مصونيت آنان از
تعـرض و دور مانـدن از مخاطرات و تعديات اسـت .اگر توجـه کنیم ،در مییابیم که
به مخاطره انداختن و تهديد با مفهوم وسـيعي كه دارد ،شـامل رفع هر نوع زمينه و
عوامل احتمالي اسـت كه احياناً به نقض و تعرض بالفعل حقوق مشـروع افراد منجر
ميشـود .پس ناگزير بايد امنيت را اعم از جلوگيري از نقض و تعرض بالفعل بدانيم
و در تأمين امنيت ،ايجاد شرايط الزم براي صيانت حقوق و برطرف نمودن زمينهها
و عوامل تعرض احتمالي را نيز الزم و ضروري بشماريم.
فرهنگ لغات انگليسي آكسفورد از دو منظر به ارائة تعاريفي دربارة امنيت ميپردازد:
1ـ از منظر شرايط تأمين و تحفظ امنيت ،چهار تعريف زير به دست ميآيد:
الف) شرايط محفوظ بودن از خطر و يا در معرض خطر قرار نگرفتن؛
ب) آزادي از ترديد ،اطمينان و در اعتماد بودن؛
ج) آزادي از بيم ،اضطراب يا حراست از آينده؛
د) كيفيت تأمين استحكام ،پيوستگي و ثبات.
2ـ .به اعتبار ابزار ،امنيت شش تعريف پيشنهادي دارد:
الـف) چيـزي كـه تأمين و تحفـظ ايجاد ميكند كـه حمايت و محافظت را شـامل
ميشود.
ب) ابزار تأمين و ثبات در مواضع خود؛
ج) بستري براي تأمين بهگونهاي كه امنيت در آن ضمانت شود.
د) دارايي متراكم شده و يا سرريز شده؛
ه) كسي كه خود را براي ديگري گرو ميگذارد ،به مثابة يك ضمانت؛
و) مدركـي بهوسـيلة يـك تضمينكننده به مثابة تضمين بـراي حق پرداخت خود
نگه داشته شود.
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در خصـوص تعريـف امنيـت ملـي دشـواريهاي زيـادي وجـود دارد چـرا كـه
انديشمندان به داليل متعدد از جمله ذهني و نسبي بودن مفهوم امنيت نتوانستهاند
به تعريف جامع و واحدي دست يابند؛ ناگزير به برخي از تعاريف معتبر از اين مفهوم
اشاره ميشود:
از نظر رابرت مندل ،امنيت شـامل تعقيب رواني و مادي ايمني اسـت و اصوالً جزء
مسئوليتهاي حكومتهاي ملي است تا از تهديدهای مستقيم ناشي از خارج نسبت
بـه بقاي رژيمها ،نظام شـهروندي و شـيوة زندگي شـهروندان خـود ممانعت بهعمل
آورند (مندل ،1379،ص .)59
ريچـارد كوپـر امنيـت ملي را توان يـك جامعه در حفظ و بهرهگيـري از فرهنگ و
ارزشهايش ميداند.
بـه گفتـة ولفـرز ،امنيـت در بُعد عيني ،نبود تهديد نسـبت به ارزشهـا و در جهت
ذهنـي فقـدان تـرس از اينكـه چنيـن ارزشهايي مورد هجـوم واقع بشـوند را مورد
سنجش قرار ميدهد.
پنـه لوپـه هارتلنـد ـ تانبرگ معتقد اسـت امنيـت ملي توانايي يك ملـت در دنبال
كردن موفقيتآميز منافع ملياش ميباشد ،آنگونه كه آنان را ميبيند و در هر جاي
جهان است (آقايي.)1379 ،
به طور كلي ،امنيت در بُعد معني ،فقدان تهديد نسـبت به ارزشها ،منافع ،اهداف
در جهـت ذهنـي ،فقدان ترس از اينكه بنيانهاي ملي ارزشها ،منافع و اهداف مورد
هجوم واقع شوند را مورد سنجش قرار ميدهد (تاجيك،1381،ص 47ـ .)46
گاه امنيـت بـه مفهوم حالتي كه افراد در شـرايط خاص نسـبت بـه حفظ و صيانت
حقـوق مشـروع خـود احسـاس ميكنند نيـز اطالق ميشـود كه متلازم و مترادف
بـا حالـت آرامـش و اطمينـان در برابر اضطراب دروني اسـت .معني مقابل احسـاس
وحشـت ،خوف و خطر میباشـد .بديهي اسـت امنيت به مفهوم عام شامل اين معني
رواني نيز خواهد بود.
در بحـث امنيـت بحـث كلي دربارة پيگيري رهايي از تهديد اسـت .در جسـتجوي
امنيت ،دولت و جامعه و به تبع نيروهاي برقرار كنندة امنيت گاهي با هم هماهنگ
و گاهـي در برخـي جوامـع در مقابل هم قرار دارند .به طوركلي امنيت به سرنوشـت
12
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گروههای بشـري مربوط اسـت و فقط در حالت ثانوي و فرعي امنيت شـخصي افراد
بشـر را شـامل ميشـود .امنيت اجتماعات بشري در يك تقسـيم بندي كلي به پنج
مقوله تقسيم ميشود :نظامي ،سياسي ،اقتصادي ،زيستمحيطي و اجتماعي.
در مورد امنيت بايد دو مقوله را شناخت :هدف از امنيت چيست؟ شرايط الزم براي
امنيت كدام هسـتند؟ جسـت و جو براي يافتن هدف امنيت همواره با بحث دربارة
شـرايط قابـل الزم آن پيـش ميآيد .امنيت اهداف بالقوه زيـادي دارد .اين اهداف نه
تنها با افزايش تعداد اعضاي جامعه و دولتها بيشتر ميشوند ،بلكه از سطح دولتها
به سـطح افراد پايين ميآيند و نيز تا سـطح بينالملل باال ميروند .چون امنيت هر
يك از سـطوح مزبور بدون توجه به ديگران قابل حصول نيسـت  .امنيت هركدام به
منزلة پيششـرطي براي امنيت همه در ميآيد ،امنيت در سـه سـطح فردي ،دولت
و منطقـه و بينالمللي به هم مربوط اسـت و دولت منشـأ اصلـي تهديد و نيز امنيت
افراد است.
اقسام امنيت:
امنيـت در علـوم اجتماعي امروزه اقسـام مختلفي دارد و در معنـاي خاص خود به
كار ميرود.
الف) امنيت شـخصي و فردي؛ به معناي امنيت فرد در زندگي خود و سلامت
جسم و صحت فرد و شهرتش در حدود قانون حدودي كه قانون مقرر داشته است،
ميباشد .امنيت فردي ،عنصري است از عناصر آزادي افراد به اينكه آنان را از حبس،
بازداشت و كيفرهاي استبدادي در امان باشند.
ب) امنيت عمومي؛ فعاليت حكومتي است كه هدفش استقرار امنيت در كشورها
ميباشد و اين فعاليتها متضمن كارها و اعمال دفاع اجتماعي و مدني ،تنظيم عبور
و مرور ،رعايت آداب عمومي و اطفای حريقها ميباشـد .اسـتقرار امنيت صفتي الزم
براي توليد و آسايش همگاني است.
ج) امنيت اجتماعي يا تأمين اجتماعي؛ به دو معني بهكار برده ميشود :اول ،مصون
بـودن و حالـت فراغـت عموم افراد جامعـه از تهديدها يـا اقدامهای خلاف قانون و
شخص ،گروه و يا دولت؛ دوم ،پيشبيني و تدارك كمك دولت براي تأمين نيازهاي
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مردم در نتيجة بيماري ،بيكاري و سالمندي (عليآقا بخشي ،1374،ص.)319
د) امنيـت ملـي؛ منظور از آن توانايي يك ملت بـراي حفاظت از ارزشهاي داخلي
در مقابل تهديدهای خارجي اسـت ،لذا اين مطالعه تمام اقدامات انجام شـده توسط
ملتهـا بـراي طراحي ،تصميمگيري و ارزيابي تصميمها و سياسـتهاي اتخاذ شـده
براي افزايش اين توانايي را در بر ميگيرد .مفهوم امنيت ملي عبارت اسـت از اينكه
كشورها چگونه سياستها و تصميمهای الزم را براي حمايت از ارزشهاي داخلي در
برابر تهديدهای خارجي اتخاذ ميكنند .مفهومي كه به نظر ميرسد امروزه بيشتر در
كشور ما ازامنيت ملي به ذهن متبادر يا استعمال ميشود ،عبارت است از فعاليتها
و تمهيدهایی كه از سوي حكومت به منظور استقرار امنيت در ابعاد مختلف صورت
ميگيـرد .بايسـتي به ايـن تعريف فعاليتهـا و تمهيدهایی كه ملت و نظـام را براي
حفاظـت از ارزشهـاي داخلـي در مقابـل تهديدهـای بالفعل و بالقـوة خارجي توانا
ميسـازد و مصونيت ميبخشـد را نيز اضافه نمود .تحقق امنيت ملي بدون پشتيباني
و حمايـت ملـت و نهادهاي جامعـة مدني غيرممكن خواهد بود .الزمة تحقق امنيت
ملي ،تحقق و استواري امنيت داخلي و عمومي است و اين دو ارتباط بسيار نزديكي
با هم دارند.
براي تحقق امنيت وجود شرايط زير الزم و ضروري است:
1ـ اجرا و تعميم عدالت و قانون به طور يكسان و نفي هر گونه تبعيض در جامعه؛
2ـ مبـارزة دائـم با عوامل تجاوزگـر و زمينههاي تعرض احتمالي و نيروهاي فشـار
و وحشـت و مهار كردن عواملي كه زمينه تعرض دارند و پيشـگيريهاي الزم براي
خشكانيدن ريشههاي تعدي و تعرض؛
3ـ وجـود نهادهـاي قـوي براي مبارزه بـا اخاللگران در امنيت (فـردي ،عمومي و
ملي)؛
4ـ آشنايي عامة مردم با حقوق افراد و آگاهي الزم جهت احترام حقوق ديگران؛
5ـ ضمانت اجراي نيرومند معنوي (ايمان و اخالص)؛
6ـ ضمانت اجراي قانون براي كيفر دادن متجاوزان به حقوق مردم (عميد زنجاني،
 ،1373ص .)570-571
همين اندازه كه دل ،ذهن و باور انسان نسبت به فقدان تهديد و تعرض عليه خود
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سال هشتم/شماره /2پیاپی /25تابستان 1394

جايگاه امنيت و نقش پليس در تأمين امنيت جامع ــه اسالمی با تأ کید بر دیدگاه مقام معظم رهبری (مد ظله العالی)

اطمينـان حاصـل كنـد از امنيت برخوردار اسـت ،اعم از اينكـه در واقع و نفساالمر،
عامل تهديدكنندة بالقوه يا بالفعلي باشد يا نباشد (قاسم واثقي.)1380 ،
عوامل ايجاد احساس ناامني
كاهش باور عمومي نسبت به مجريان برقراري نظم امنيت؛كاهـش بـاور عمومـي با ايجاد تصوير ذهني منفي در افـراد جامعه به عنوان عاملاحسـاس ناامنـي مطـرح ميگـردد به گونـهاي كه مـردم اقدامهای مثبـت در جهت
برقراري و حفظ نظم را باور نميكنند و اين خود زمينهساز بروز يك بيماري فرهنگي
در جامعه ميشود.
 وجود فرهنگ شفاهي با كاركرد قومي ايجاد شايعه در ميان مردم كه با توجه بهبرخي ويژگيهاي منفي رواني ،از جمله زودباوري ،برخوردهاي احساسـي و عاطفي،
پرگويي ،اغراق و غيبت ،سبب توليد و بروز مجموعه رفتارهايي ميگردد كه احساس
ناامني را به دنبال دارد.
 فقدان نظام آموزشي و اطالعرساني فعال بهمنظور ارتقای دانش و بينش امنيتيجامعه ،بياطالعي ،ناآگاهي و يا در اختيار داشـتن اطالعات ناكافي و يا ناصحيح كه
بر اثر شايعه و يا برخي ويژگيهاي منفي رواني ايجاد ميشوند ،عوامل مهم احساس
ناامني هسـتند .همانگونه كه وسـت چرچمن در كتاب «نبرد با استقالل» ميگويد،
وقتـي ميتوانيم در يك جامعه از وجود احسـاس امنيـت ،اطمينان حاصل كنيم كه
مردم آن جامعه آگاه باشند.
پيامدها و تبعات وجود يا گسترش احساس ناامني در جامعه عبارت هستند از:
1ـ ايجاد حالت انفعال در مردم؛
2ـ از ميان رفتن خالقيتها؛
3ـ بروز بيتفاوتي؛
4ـ خدشهدار شدن امنيت اجتماعي؛
5ـ بروز رفتارهاي فردي و جمعي مبتني بر طرفداري از شدت عمل دولت و نظام
توسط دستگاه عدالت كيفري؛
6ـ عدم سرمايهگذاري در مناطق مختلف و ايجاد مانع در فرايند توسعه اقتصادي؛
7ـ از دست رفتن تصميمگيري عقالني از سوي مسئوالن.
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نگاهي به اصل امنيت در مكتب اسالم و قانون اساسي
امنيتي را كه اسلام به آن بها داده  ،امنيت همه جانبه اسـت .اسلام هر نوع ايجاد
ناامني را ناروا ميداند و هر نوع ايجاد رعب و وحشـت را در دلهاي مسـلماناني كه
خالفي مرتكب نشـدهاند ،روا نميداند .قرآن كريم امنيت را يكي از اهداف اسـتقرار
حاكميت اهلل و استخالف صالحان و طرح امامت ميشمارد .همچنين قرآن احساس
امنيـت را از خصائـص مؤمـن معرفـي ميكند و مداهنه با دشـمن و روح سـازش را
منافي با امنيت ميداند و تأمين امنيت را از اهداف جهاد ميشمارد .حضرت علي(ع)
تأمين امنيت را در جامعه از انگيزههاي قيام صالحان و اهداف عاليه امامت ميدانند.
امنيت در حقوق اسلامي تنها در مورد جان ،مال ،عمل ،حقوق و آزاديهاي مربوط
به اين موارد صادق نيست ،بلكه شامل شخصيت و شرف و حيثيت افراد نيز ميشود.
امنيت در اسلام به صالحان ،افرادي كه مرتكب خالفي نشـدهاند و آنان كه در مسير
انجـام وظيفهانـد و بـه قانون احترام ميگذارند ،اختصاص دارد اما آنان كه در مسـير
خالف هسـتند و يا مرتكب بزه و جرم شـدهاند ،به دليل ماهيت عملكردشـان از حق
امنيت محروم میباشـند .قانون اساسـي جمهوري اسالمي ايران در اصل  22تصريح
مینماید :حيثيت ،جان ،مال ،حقوق ،مسكن و شغل اشخاص از تعرض مصون است
مگـر در مـواردي كـه قانون تجويز ميكنـد .تحقق اصول و بندهاي زيـادي از قانون
اساسـي بـدون امنيـت به هيچ وجه امـكان ندارد .علاوه بر اين ،اصـوالً بدون وجود
امنيت ،امكان تداوم حكومت و اجراي اين قانون اساسـي مترقي ،به هيچ وجه وجود
ندارد و قواي سـهگانه و نهادهاي حكومتي تنها در صورت وجود امنيت ميتوانند به
وظايف قانوني خود بپردازند و حقوق ملت را ادا نمايند .حضرت علي(ع) میفرمایند:
«امـا سـپاهيان و نيروهاي مسـلح با اذن پـروردگار حافظان و پناهـگاه رعيت ،زينت
زمامداران ،عزت و شوكت دين و راههاي امنيت ميباشند .قوام رعيت جز توسط اين
گروه ممكن نيست» (نهجالبالغه،صبحيصالح،نامة .)53
امنيت در ديدگاه مقام معظم رهبري (مدظلهالعالی)
مقام معظم رهبري (مدظلهالعالي) بارها در فرمايشهای خود در ديدارهاي متعددي
كه در مراسـم و مناسـبات مختلف داشتهاند ،بحث و موضوع امنيت را به عنوان يكي
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از نیازهای بسـیار حياتي و اساسـي جامعة انسـاني و جامعة اسالمي مورد تأكيد قرار
دادهاند كه تالش ميشود در ذيل به صورت فهرست وار و به صورت موضوعي تحليل
و بررسي گردند.
اهميت امنيت و نياز به امنيت
حضرت امام خامنهای (مدظلهالعالي) همواره تالش داشتهاند با توجه به آيات قرآن
كريم و روايات و مستندات عقلي نياز به امنيت و اهميت آن را بيان نمايند« .امنيت
 ،مسـئله اساسـي و مهمي اسـت .نظم اجتماعي ،يك مسئله درجه اول است .كارايي
مطلـوب هـر جامعه در حد نظم و مطلوب آن جامعه اسـت .اگر نظم نبود يا كم بود،
از كاراييها كاسـته خواهد شـد» (ديدار با فرماندهان نيروي انتظامي سراسر كشور،
عيد سعيد فطر.)1370/01/27 ،
األمان» .اين كالم ،چـه كلماً حكماً
الصحـ ُة و
ِعمتـان َمجهولتان
ُ
َّ
«شـنيدهايد كـه «ن َ
باشد ،چه كالم اوليا باشد ،امنيت را عِدل سالمتي و صحت قرار داده است؛ اين خيلي
مهم اسـت .در قرآن از اين باالترش هسـت؛ آنجايي كه در سـورة قريش ميفرمايد:
ـدوا َر َّب َ
هـذا ال ْ َب ْي ِ
ت» ،بعـد ميفرمايد« :اَلَّذي أَ ْط َع َم ُع ْم م ِْن ُجـو ٍع َو آ َم َن ُه ْم م ِْن
« َفلْ َي ْع ُب ُ
َخ ْوفٍ »؛ يعني نجات از گرسنگي را با نجات از ناامني در كنار هم قرار داده است».
اهميت برقراري امنيت در ديدگاه ايشان به حدي است كه ايشان آن را از اوليهترين
نيازهاي زندگي مهمتر بر میشمارند و برآورده شدن مطلوب ساير نيازها را منوط به
وجود و حضور امنيت و احساس آن از سوي انسان ميدانند:
«اگر ما بخواهيم ضروريات زندگي بشر را در فصول عمده خالصه كنيم و مث ً
ال به دو
فصل و حداكثر به چهار فصل برسد ،يك فصل از اين چند فصل ،فصل امنيت است.
بدون امنيت،نه خوراك لذتي ميبخشـد ،نه خانواده انسـي ايجاد ميكند و نه شـغل
و درآمـد فايـدهاي ميدهد .امنيت كه نبود ،هيچ چيز نيسـت .امنيت ،مثل هوا براي
انسان ،به طور مستمر الزم است .اگر جامعه امنيت نداشته باشد حالت اختناق پيدا
ميكند،مثل مجموعهاي كه هوا در اختيار نداشته باشد .اين ،اهميت امنيت است».
«امنيت يك چيزي اسـت كه خداوند با اعطاي آن بر نوع بشـر منت گذاشـته است
ـم م ِْن َخوفٍ » .خداوند تبـارك و تعالي براي خانة
ـم م ْ
ِـن ُجو ٍع َو آ َم َن ُه ْ
«الّـذي أَ ْط َع َم ُه ْ
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خويش اين دو عنصر رهايي از گرسنگي و امنيت را قرار داد .آقايان اهل قلم و فضال
اگـر در خصـوص امنيت به قرآن مراجعه فرماينـد خواهند ديد كه در آيات كالماهلل،
ين
مسـئلة امنيت تكرار و تأكيد شـده و به ايمان ربط پيدا كرده اسـتَ « .ف َأ ُّي ال ْ َفري َق ِ
أَ َحـقُّ ب ِاألَ ْمـن» .كسـاني كه به خدا اعتقـاد دارند و در راه او هسـتند،ميتوانند براي
خودشـان امنيـت به وجـود آورند» (ديدار با جمعي از كاركنان ناجا ،سـازمان تأمين
اجتماعي ،بهزيستي ،استادان و دانشجويان دانشگاهها.)1373/4/29 ،
مقـام معظـم رهبـري (مدظلهالعالی) همچنين امنيت را شـرط درجـة اول حركت
عظيم اجتماعي ملت به سوي توسعه و كمال ميدانند« :امنيت نعمت بزرگي است.
در قـرآن هـم راجع به امن و امنيت سـخن رفته اسـت .در هـر جامعهاي زمينة الزم
براي پيشرفتهاي مادي و معنوي امنيت است .البته بله؛ افراد جامعهاي ،زمينه الزم
براي پيشـرفتهاي مادي و معنوي ،امنيت اسـت .البته افراد برجسـتهاي هستند كه
در فضاهاي ناامن هم كارهاي بزرگي انجام ميدهند؛ در زير فشار اختناق رژيمهاي
ظالم و ستمگر كساني بودند كه در همان ناامني هم كارهاي بزرگي ميكردند ،ليكن
شرط حركت عظيم اجتماعي براي يك ملت در درجة اول امنيت است».
ايشـان همچنيـن يكـي از راههـاي پي بردن به اهميت امنيت براي توسـعة كشـور
را اقدامهای دشـمنان براي ايجاد ناامني در كشـور ميدانند« :اگر بخواهيم درسـت
تشخيص بدهيم كه براي پيشرفت يك كشور ،امنيت چقدر اهميت دارد ،از برخورد
دشـمن با مقوله امنيت ميشـود اين را فهميد .وقتي انقالب پيروز شـد در واقع يك
مانع بزرگ از مقابل ملت ايران برداشـته شـد كه بتواند در ميدانهايي كه در طول
 100سال 150 ،سال عقب مانده بود ،جبران عقبماندگيهاي گذشته را بكند ...بعد
از پيروزي انقالب دشـمنان سـعي كردند از حربة ناامني عليه اين ملت و اين انقالب
استفاده ميكردند.»...
ايشـان همچنيـن امنیـت را از بزرگتريـن خصوصيات و نيازهـاي جامعه ميدانند
كـه در صورت فقـدان آن ،خيرها و خوبيها از جامعه رخت بر ميبندد« :بزرگترين
خصوصيت اجتماعي و نياز يك جامعه،چند خصوصيت است؛ يكي از چند خصوصيت،
«امنيـت» اسـت .اگر امنيت نباشـد ،بسـياري از خيرات جامعـه،از آن جامعه رخت
خواهـد بسـت» .در نهايـت مقام معظم رهبري امنيت را «بـراي هر ملتي مثل هوا و
18
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آب» ضروري ميدانند (ديدار با پاسداران و بسيجيان مشهد.)1378/6/10 ،
اهميـت امنيـت در جامعـه در ديدگاه مقام معظم رهبـري (مدظلهالعالی) به حدي
است كه ايشان عدم احساس آن را مهمترين مشكل يك كشور ميدانند« :مهمترين
مشـكل بـراي يـك كشـور آن وقتي به وجـود ميآيد كـه در محيـط كار ،در محيط
زندگـي،در محيـط تحصيل ،در فضاي عمومي جامعه ،مردم احسـاس امنيت نكنند
اينجاسـت كه مغزهاي فعال ،دسـتهاي توانا ،سرانگشـتان ماهـر ،هيچ يك نخواهد
توانست مسئوليت مهمي را كه هر كدام بر دوش دارند ،به انجام برسانند ،در فضاي
امنيت است كه هم تالش علمي ،هم تالش اقتصادي ،هم روحيه و نشاط و هم همة
فعاليتهاي يك كشـور ميتواند به درسـتي برنامهريزي بشود و با دقت دنبال شود و
به نتايج خود برسد .امنيت يك مقولة اساسي است .امنيت اجتماعي ،امنيت فردي،
امنيـت در همـة محيطهاي زندگي ،امنيت فكـري و معنوي و وراني ،همة اينها جزء
انتظارات مردم اسـت (مراسـم دانشآموختگان دانشـجويان دانشـگاه علوم انتظامي،
.)1379/7/18
همچنيـن ايشـان امنيـت را برخلاف برخـي انديشـمندان كـه آن را ذهني فرض
ميكننـد ،آن را واقعـي و ملمـوس ميداننـد« :امنيت يك مقولهاي اسـت هم كام ً
ال
واقعي و ملموس ،هم بسـيار گسـترده ،واقعي است يعني وقتي امنيت هست ،ممكن
اسـت كسـي آن را احسـاس نكند ،مثل سالمتي ،وقتي هست انسـان آن را احساس
نميكنـدامـا به مجرد اينكه خداي نكرده سـرتان درد گرفت آن وقت ميفهميد كه
الصحه
سالمتي يعني چه .امنيت نيز چنين چيزي است .فرمود« :نعمتان مجهولتان
ّ
و األمان» به مجرد اينكه گوشـهاي از امنيت مخدوش بشـود اثر او در زندگي مردم
منعكـس ميشـود؛ امنيـت امري كاملا ً عيني و واقعي اسـت؛ امنيـت را با ذهنيات
نميشـود درسـت كرد .اين فلسـفهبافيهاي ذهني كه گاهي مشـاهده ميشود ،باب
محفل روشـنفكري اسـت كه بنشـينند راجع به ابعاد ذهني يك مسـئله بحث كنند
يا باب حداكثر جلسـات كارشناسي اسـت .مردم ،خو ِد امنيت را ميخواهند ،واقعيت
امنيت را ميخواهند ،آن هم در همان پهنة گسـترده .يعني چه؟ يعني مردم امنيت
در محيـط كار ،امنيـت در خانـه،امنيـت براي بچههايشـان در مدرسـه امنيت براي
بچههايشـان در ميـدان فوتبال،امنيت بـراي جادهها ،امنيت براي روسـتاها ،امنيت
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براي شهرها ،امنيت براي خيابانها را ميخواهند».
«مقولة امنيت مقوله بسـيار مهمي اسـت .اگر همة وسـايل زندگي براي مردم يك
شهر ،استان و كشور فراهم باشد؛ اما امنيت نباشد در واقع هيچ چيز براي آنها فراهم
نيست .از ابتداي انقالب ،دشمنان استقرار نظام اسالمي يكي از چيزهايي را كه آماج
حمالت خود قرار دادهاند امنيت اين مردم و كشـور اسـت؛ چون ميدانند كه ناامني
و اغتشـاش ميتوانـد آثـار همـة خدماتي را كه دولتمـردان خدوم براي مـردم انجام
ميدهند ،زايل كند» (ديدار با جمعي از مسئوالن و فرماندهان ناجا.)1381/7/14 ،
فرماندة کل قوا همچنين امنيت را نياز اساسـي براي علم ،پيشـرفتهاي اقتصادي،
سـازندگي كشـور و افتخـارات بزرگ ملـي ميداننـد« :در عرصههـاي گوناگون ،اين
امنيت با وظايف مختلف ميان سازمانهاي گوناگون تقسيم شده است .امنيت بسيار
مقولة مهمي است و بدون امنيت يك كشور در همة عرصهها و صحنههاي فعاليت و
تالش دچار مشـكل اسـت؛ در مقولة علم ،در مقولة پيشرفتهاي اقتصادي در مقولة
معيشـتي و شـهروندي ،در مقولة سـازندگي كشـور و در همة مقوالتي كه ميتواند
افتخارات بزرگ ملي را براي يك كشـور به ارمغان بياورد ،پيشنياز اصلي و اساسـي
عبارت است از امنيت .اين امنيت را نيروهاي مسلح تأمين ميكنند».
ايشان در نهايت امنيت را برترين حقوق انسان ها ميدانند« :امنيت برترين حقوق
انسـانها ،امنيت يك زمينه براي همة موفقيتها و پيشرفتهاسـت .عالوه بر اينكه
اگـر امنيـت در جامعـه نباشـد و آحاد مردم دغدغة ناامني را داشـته باشـند ،يكي از
برترين حقوق انسـانها پايمال شـده اسـت .شما اين را بردوش گرفتيد و اين وظيفه
را متعهد شده ايد».
عدالت در امنيت
حضـرت امـام خامنهای (مدظلهالعالی) به عدالـت در تأمين امنيت جامعه معتقدند
و آن را متعلق به همة افراد جامعه و بدون توجه به تفاوتهاي نژادي ،ديني ،زباني،
قوميتي ميدانند« :امنيت هم متعلق به همه است .امنيت تهران ،واجبتر از امنيت
مردم مرزنشين جنوب و شرق و غرب كشور نيست .امنيت افراد مرفه كه از سرمايه
و امكاناتـي برخوردارنـد ،واجبتـر از امنيت آن كارگري كه چشـمش بـه مزد روزانه
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است ،نيست .لذا امنيت ،متعلق به همه است ،در نظام اسالمي قضيه اين طور نيست.
امنيـت ،امنيت عموم مردم اسـت در همة شـئون زندگي ،امنيـت يك ضرورت براي
انسـان اسـت در دوران عبادت ،در دوران سـازندگي ،در دوران تجارت،هر فعاليتي
كه انسـان بخواهد بكند ،محتاج امنيت اسـت .اينجاسـت كه اهميت نيروي انتظامي
معلوم ميشـود» .ايشـان همچنين گسـترانيدن چتر امنيت بر سـر تمام ملت را حق
عمومي ملت بیان میدارند و فقط مجرمان را مسـتثني ميدانند« :يك بخش خاص
مورد توجه نيست .امنيت هم حق عمومي است ،مال همه است ،همة مردم در داخل
كشـور ،در سرتاسـر كشـور ،اقوام مختلـف ،زبانهاي مختلف ،عـادات مختلف ،اديان
مختلف ،چه برسـد به سلايق مختلف سياسـي ،فرق نميكند .حتي آن كسـي كه با
يك نهاد مهمي،با اساس نظام مخالف است ،شما در محيط زندگياش بايد امنيتش
را تأميـن كنيـد .تنها عنصري كه از اين چتر عمومي خارج اسـت ،خود مجرم اسـت
در حـال ارتـكاب جرم يا در جهت ارتكاب جرم .ماعداي او همه كسـاني كه هسـتند
مشـمول اين چتر عمومياند و شـما بايسـتي اين چتر را بلند كنيد بر سـر تمام اين
ملت بگسترانيد؛ اين خيلي چيز اساسي و مهمي است».
«نكتـه ديگـر اين اسـت كـه در كار ايجاد امنيت و دادن احسـاس امنيـت به آحاد
مردم ،جنبههاي سياسي و جناحي و گرايشات گوناگون و اختالف مذهبي و اختالف
قوميت نبايد هيچ تأثيري بگذارد .امنيت در جامعه مال همه اسـت .تنها كسـي بايد
احسـاس ناامني بكند كه در صدد اسـت امنيت مردم را متزلزل كند و به آن آسـيب
وارد كند .فقط او بايد از ناحيه شـما احسـاس ناامني كند ّ
وال همة آحاد ملت با هر
مذهبـي ،بـا هـر ديني ،با هر گرايش سياسـي ،با هر سـليقهاي ،فـرقنميكند ،همه
در برابر وظيفة بزرگ ايجاد امنيت كه بر دوش شماسـت يكسـانند» (مراسـم دانش
آموختگان دانشجويان دانشگاه علوم انتظامي.)1386/8/16 ،
انواع امنيت
مقـام معظـم رهبـري (مدظلهالعالی) در يكي از سـخنرانيهاي خـود امنيت را به
چهـار نـوع (نظامي و انتظامي ،اقتصادي ،سياسـي و فكري و عقيدتي) تقسـيمبندي
نمودهاند« :امنيت هم انواعي دارد؛ يكي از آنها امنيت نظامي و انتظامي است كه شما
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مالحظه ميكنيد در بعضي از مناطق عالم ،از لحاظ نظامي و انتظامي ناامني هست؛
اين ،بخشي از مقوله امنيت است؛ امنيت اقتصادي و سياسي و فكري و عقيدتي هم
داريم؛ همة اينها مقوالت بسيار با اهميتي است».
فرمانـدة معظـم کل قـوا در نگاهـي ديگر امنيـت را به امنيت اجتماعـي ،فرهنگي
و اخالقـي ،امنيـت مرزهـا و امنيت شـهروندي تقسـيم مينمایند .معظـم له امنيت
اجتماعـي را بـه معناي عدم احسـاس خوف و تهديـد و ناامني مردم در محيط كار و
زندگي تعريف ميكنند« :معناي امنيت اجتماعي اين اسـت كه مردم در محيط كار
و زندگي خود احسـاس خوف و تهديد و ناامني نكنند ،اين مسـئله خيلي مهم است.
خداوند متعال در مقام منت گذاردن بر قريش ميفرمايد« :اَلَّذي أَ ْط َع َم ُع ْم م ِْن ُجو ٍع َو
آ َم َن ُه ْم م ِْن َخ ْوفٍ » يعني امنيت دادن را به عنوان يكي از دو نعمت مورد تأكيد قرار
ميدهد» (ديدار با كاركنان و فرماندهان ناجا.)1374/4/21 ،
ايشـان در بـاب امنيـت اجتماعي و اخالقي ميفرماينـد « :امنيت و نظم اجتماعي
صرفاً به اين نيسـت كه كسـي كيف كسـي را ندزدد يا مغازه را نزند يا خانة كسـي را
خالي نكند .عالوه بر اينها امنيت اخالقي يكي از مهمترين مقوالتي است كه مردم به
آن احتياج دارند .ناامني اخالقي اين اسـت كه مردم در محيط جامعه و در كوچه و
خيابان نتوانند طبق اعتقادات و دين و ايمان خود آسـوده و بيدغدغه حركت كنند
با محيط اجتماعي مواجه ميشوند .تأثير ناخواسته و تأثير اخالقي بد روي ذهن آنها
گذاشته نشود (ديدار با جمعي از مسئوالن و فرماندهان ناجا.)1381/7/14 ،
«يـك بخـش ديگـر امنيت فرهنگـي و امنيت اخالقي اسـت .مردم بـه جوانان و به
فرزندان خود عالقهمندند و از اينكه آنها دچار اعتياد شوند دچار وسوسههايي بشوند
كه آنها را از مسـير درسـت زندگي دور بيندازد نگرانند .اين نگراني و دغدغه را چه
كسي برطرف ميكند؟ چه چيزي برطرف ميكند؟ امنيت فرهنگي .امنيت فرهنگي
را هـم در بخـش عظيمـي،نيروهـاي بسـيج ،نيروهاي مؤمـن و جان بر كـف تأمين
ميكنند» (صبحگاه مشترك نيروهاي نظامي و انتظامي استان كرمان.)1384/2/15 ،
ايشـان در خصـوص امنيـت مرزها به عنـوان يكي از بخشهاي مهـم امنيت ملي
ميفرماينـد« :امروز هم عليرغم گندهگوييهاي سـران اسـتكبار ،همةشـان در برابر
عزم پوالدين ملت ايران و نيروهاي مسلح ايران دچار تزلزلند ،همةشان ميدانند كه
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تهاجم نظامي به اين كشـور برايشـان بسيار گران تمام خواهد شد؛ آرزوهايشان را به
گور خواهند برد .بنابراين امنيت مرزها ،يك بخش مهم از امنيت ملي است».
معظم له امنيت شـهروندي را نيز يكي از بخش هاي مهم امنيت ميدانند« :بخش
ديگر ،امنيت شـهروندي اسـت .ملـت احتياج دارد در محيط زندگـي خود از امنيت
شـهروندي برخوردار باشد و متجاوزان ،سركشان ،فتنهگران و آشوبگران ،ستونهاي
پنجـم و نيروهـاي بيگانه و دشـمن درون كشـور،نتوانند مقاصد دشـمنان را در اين
كشور و به زيان اين ملت برآورده كنند .امنيت داخل كشور حائز اهميت بسيار است.
بخشـي از تالش نيروهاي مسـلح عزيز ما مصروف حفظ امنيت شـهروندي ميشـود.
خانههای مردم ،محيط زندگي ،محيط كسب و كار مردم ،محيط تحصيل مردم ،بايد
امن باشـد .مردم بايد خاطر جمع باشـند كه نيروهاي مسلح ما در محيط شهروندي
خودشـان ،بتوانند در مقابل دشـمنان فتنهگر ،دشـمنان آشـوبگر ،اغتشاشآفرينان،
كسـاني كـه از آب گلآلـود ميخواهنـد ماهي بگيرند ،كسـاني كه بقاي خـود را در
برهم زدن فضاي امن و آرام كشور ميدانند ،ايستادگي كنند .اين امنيت را نيروهاي
مسلح به بهترين وجه تأمين ميكنند» (صبحگاه مشترك نيروهاي نظامي و انتظامي
استان كرمان.)1384/2/15 ،
عوامل ايجادكنندة ناامني
مقام معظم رهبري (مدظلهالعالی) پنج مورد بيكاري ،اعتياد و رواج مواد مخدر،
سياسـتبازيهاي جاهطلبانه و غير مسئوالنه ،دخالت دشمن خارجي و تحريكهای
خارجي و عدم هوشياري و غفلت ،تزلزل و عدم قاطعيت دستگاه امنيت را از عوامل
نامني ميدانند« :اشتغال وقتي نباشد يا كم باشد يعني وقتي بيكاري در جامعه باشد
از عوامل ناامني اسـت .اعتياد وقتي باشـد از عوامل ناامني است؛ رواج مواد مخدر كه
باشـد از عوامل ناامني اسـت ،سياسـتبازيهاي جاهطلبانه و غيرمسـئوالنه كسـاني
باشـد ،از عوامل ناامني اسـت؛ دخالت دشـمن خارجي و تحريكات خارجي باشـد از
عوامل ناامني است» .ایشان همچنین میفرماند« :يك نكته اين است كه براي مقابله
با ناامني بايد هوشـياري و قاطعيت و سـرعت اقدام و پيگيري خسـتگيناپذير و نگاه
يكسـان به همة عوامل ناامني داشـت .اگر هوشـياري نباشـد ،دچار غفلت ميشويد؛
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ناامني وارد خانة شما ميشود و شما وجود آن را حساس نميكنيد ناهوشياري اولين
مصيبت است .اگر قاطعيت نداشته باشيد دچار ترديد و تزلزل در اقدام بشويد ،خود
شما عامل ناامني ميشويد،دستگاهي كه مسئول امنيت است اگر دچار تزلزل شد،
بزرگترين مش ّو ِق به وجود آورندگان ناامني ميشود .پس قاطعيت هم يك امر الزم
است .و پيگيري اين آن باليي است كه من در خيلي جاها ميبينم ،شروع ميكنند
اما تا چند قدم،بعد ناگهان ميبينيد كه قدمها سست شد ،بعد هم توقف ،گاهي هم
برگشت! اينها عيب است .اين جوري نميشود ناامني را برطرف كرد .آن اهميتي كه
ناامني دارد و آن نياز مبرمي كه به امنيت در جامعه هسـت ،با چنين روشـي سازگار
نيست .بايستي پيگيري كرد و نگاه يكسان داشت؛ آن كسي كه موجد ناامني است،
فرق نميكند هر كه ميخواهد باشد ،چه در كسوت يك آشوبگر حرفهاي باشد ،چه
در كسـوت يك عنصر اتوكشـيده سياسي ،چه در كسوت حزباللهي ،چه در كسوت
يك عضو عالي رتبة وابسـته به فالن دسـتگاه ،اگر عامل ناامني اسـت بايد دستگاهي
كـه مربـوط بـه اوسـت او را دنبال بكنـد و تا آخر پيگيـري كند .اگر ايـن قاطعيت و
پيگيـري و هوشـياري و بيمالحظگـي در اجـراي حق و عدالت وجود داشـته باشـد
آن وقت اقتدار نظام مثل يك خورشـيدي ميدرخشـد؛ چون مجروح كردن امنيت،
مجـروح كـردن اقتدار نظام اسـت» (ديـدار با جمعي از مسـئوالن و فرماندهان ناجا،
.)1381/7/14
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نقش نيروي انتظامي در تأمين امنيت جامعة اسلامي و ويژگيهاي پليس
شايستة اسالمي از نگاه مقام معظم رهبري (مدظلهالعالی)
مقـام معظـم رهبـري پليس را پناهـگاه و همراه مـردم ميدانند و فلسـفة وجودي
نيروي انتظامي را آسايش مردم و آرامش محيط زندگي آنان بیان میدارند« :پليس
بايد پناهگاه مردم باشد .وقتي مردم پليس را ميبينند بايد احساس محبت و آرامش
كنند .امروز نيروي انتظامي با مردم و در كنار مردم و پشت سر آنها هستند ... .فلسفة
وجـودي نيـروي انتظامي اين اسـت كه بتواند براي آسـايش مـردم و آرامش محيط
زندگي آنها نظم برقرار كنند» (مراسم بيعت فرماندهان و مسئوالن عقيدتي سياسي
ژاندارمري و ...« .)1368/3/28 ،...پليس كسـي اسـت كه مردم در حوايج و حوادث
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روزمرةشـان به او پناهنده ميشـوند و از او كمك ميخواهند ( »...دیدار مسـئوالن و
مردم استان لرستان و شهرهاي آبادان ،الهيجان و شوشتر.)1369/7/4 ،
فرماندة معظم كل قوا در بياناتشـان همواره از مفهوم امنيت اسلامي نام ميبرند و
تأكيد دارند كه بخشهاي مختلف نيرويانتظامي مأموريت اساسـي حفظ امنيت در
جامعه اسالمي را بر عهده دارند:
«مأموريتي وجود دارد كه فراتر از تفكيك مسئوليتها و مأموريتها و جدايي بين
بخشهـاي مختلف اسـت؛ آن مأموريت نيـروي انتظامي و روحانيون محترمي كه در
اين نيرو مشغول انجام خدمتند ،همه بايد مجتمعاً و مشتركاً كار كنند .آن مأموريت
عبارت اسـت از حفظ امنيت اسلامي در محيط جامعه؛ اين اساسـيترين كار نيروي
انتظامـي اسـت كه كار بسـيار بزرگي هم هسـت» (ديـدار با فرماندهان و مسـئوالن
ساعس ناجا.)1370/11/2 ،
مقام معظم رهبري همچنين در سالهاي ابتدايي رهبري خود خواهان شكلگيري
پليـس اسلامي با همكاري عقيدتي سياسـي بودند و يكـي از ويژگيهاي اين پليس
را مأمن مردم بودن ميدانند« :يكايك افسـران و درجه داران و پاسـبانها و عناصر
پليـس از بـاال تا پايين بايد به كمـك آقايان محترم عقيدتي سياسـي اين مجاهدت
را داشـته باشند كه پليس به سـطح پليس اسالمي كامل برسانند يعني همان مأمن
مردم تا اگر كسي به كسي دستدرازي كرد و بدزباني باز كرد و  ...بگويد ميروم به
پليس ميگويم يعني مردم احسـاس كنند مركزي كه پليس در آنجا نشسـته مأمن
آنهاسـت .وقتـي هـم كه به آنجـا رفتند ،آسـوده خاطر برگردند و احسـاس كنند كه
كارشان راه افتاده است .اين معناي پليس است» (در جمع مسئوالن و مردم استان
لرستان و شهرهاي آبادان ،الهيجان و شوشتر.)1369/7/4 ،
در مجمـوع مقـام معظم رهبري در سـخنان خـود در طول تاريـخ رهبري پربرکت
خویـش در نظام جمهوري اسلامي ايـران ،ويژگيهاي زيـر را مهمترين ويژگيهاي
پليس شايستة اسالمي و نيروي انتظامي مطلوب ميدانند و مطرح ميكنند و از ناجا
ميخواهند كه در اين سمت و سو حركت نمايند:
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تأمين نظم و امنيت اسالمي جامعه برابر قانون و قانونمندي پليس
ايشان اولين وظيفة نيروي انتظامي را تأمين نظم و امنيت جامعه مطابق آنچه كه
قانون مشخص كرده است بیان میدارند و در واقع قانونمندي را يكي از ويژگيهاي
پليس اسالمي بر میشمارند« :نيروي انتظامي بايد نظم امنيت را طبق شرح وظايف
كـه قانـون براي آن معين كرده ،در سرتاسـر كشـور به خصـوص در مناطق مرزي و
باالخص در برخي از مناطق كه گاهي اشراري در آنجا نظم و امنيت را مورد اختالل
قـرار ميدهنـد ،به اثبات برسـاند؛ اين آن نكتة اصلي و اولي اسـت .بايـد ثابت كنيد
كـه نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران ،اين كفايـت و كارايي را براي حمل بار
امانتي كه بر عهدة اوسـت دارد» (ديدار با فرماندهان نيروي انتظامي سراسـر كشور،
عيد سعيد فطر.)1370/01/27 ،
وي همچنيـن تأميـن امنيـت اسلامي را از انتظارهای جامعه از نيـروي انتظامي
ميداننـد« :مـن بايد عرض كنم كه انتظار امنيت اسلامي ،انتظار زيادي از اين نيرو
نيسـت .ما وضعي را در نيروي انتظامي كشـور داريم كه از اول تاريخ نيروي انتظامي
تا امروز ،بيسابقه است .از اولي كه در اين كشور ژاندارمري و شهرباني به وجود آمد
تـا امـروز كه ما بحمداهلل نيروي انتظامي يكپارچه و فراگير داريم ،وضعيتي كه امروز
نيـروي انتظامـي مـا از لحاظ خوب بودن و مثبت بودن دارد ،در هيچ زماني نداشـته
حد نداشـته است.
اسـت .هيچ وقت نيرو فرماندهاي به اين خوبي و فرماندهي در اين ّ
كم و كيـف جمعيت فعلي نداشـتند .هيچ
هيچوقـت نيـروي انتظامـي ،جمعيتـي به ّ
وقـت نيـروي انتظامـي مقبوليتي به قدر امروز در ميان مردم نداشـتند .در دورههاي
گذشته ،نيروي انتظامي يعني ژاندارمري و شهرباني از سالهاي طوالني سابقه دارند،
ميدانند كه من چه عرض ميكنم و نظر مردم نسبت به نيروي انتظامي چگونه بود.
امـروز نيـروي انتظامي از مقبوليت بين مردم برخوردار اسـت .مردم اين لباس شـما
را دوسـت ميدارند و به آن احترام ميكنند .همةاينها نعم الهي اسـت؛ اما اگر شـما
كار را رها كنيد و آن وظايف را با استحكام الزم انجام ندهيد ،اين گونه نميماند».
ايشان همچنين تأمين امنيت اجتماعي را وظيفة نيروي انتظامي ميدانند« :مطلب
ديگري كه مايلم قدري دربارة آن صحبت كنم ،مسئلة امنيت اجتماعي است كه به
نيروي انتظامي مربوط ميشود .وظيفة نيروي انتظامي ،تأمين امنيت اجتماعي است.
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معنـاي امنيـت اجتماعي اين اسـت كه مردم در محيط كار و زندگي خود احسـاس
خـوف و تهديد و ناامني نكنند ،اين مسـئله خيلي مهم اسـت» (ديـدار با كاركنان و
فرماندهان ناجا .)1374/4/21
نتيجه اينكه ،فرماندهي معظم كل قوا امنيت را شعار و وظيفة اصلي ناجا ميدانند:
«امنيت شـعار و وظيفة اصلي و اساسـي شماست و براي زندگي مردم و يك جامعه،
گاهي از نان شب واجبتر و مهمتر است .خداوند متعال در قرآن كريم در مقام ذكر
ِـن ُجو ٍع َو آ َم َن ُه ْم م ِْن
نعمتهـاي بـزرگ خود به جامعه ميفرمايد« :اَلَّذي أًط َع َم ُه ْم م ْ
َخ ْوفٍ » يعني گرسـنگي و ناامني در مقابل امنيت و راحتي و رفاه قرار دارد؛ اينها دو
عنصر مقابل و مهماند» (مراسـم دانشآموختگي و تحليف دانشـجويان دانشگاه علوم
انتظامي.)1383/07/15 ،
ايمان ،اقتدار و هوشياري
همچنيـن ايشـان سـه ويژگي ايمـان ،اقتدار و هوشـياري را از ویژگيهاي اساسـي
نيـروي انتظامـي بر میشـمارند« :نيـروي انتظامي بايد اين سـه خصوصيت ايمان و
اقتـدار و هوشـياري را بـه طور روز افـزون در خود به وجود بياورند و هرچه هسـت،
بيشتر كنند؛ مردم هم بايد به چشم برادران حافظ نظم و امنيت به آنها نگاه كنند»
(ديدار با فرماندهان ناجا و قشرهای مختلف مردم.)13970/09/13 ،
حضـرت امـام خامنهای (مدظلهالعالی) همچنين تأمين اقتـدار قانوني ناجا را عامل
احسـاس امنيت آحاد ملت ميدانند« :آنچه نيروي انتظامي جمهوري اسلامي بايد
بـه طـور كامل آن را رعايت كند،چند چيز اسـت :اول كسـب يك اقتـدار قانوني ،به
طور كامل .از اقتدار شما ،دوستان خوشحال خواهند شد .آحاد ملت احساس امنيت
خواهند كرد و دشمن و ضد امنيت و آرامش زندگي مردم،خواهند ترسيد .بايد اين
اقتـدار قانونـي را در حـد كامل و اعال براي خودتان تأمين كنيـد .چه از راه آموزش،
چـه از راه جلـب آنچـه كه از لحاظ قانوني موجب اقتدار شماسـت و چـه از لحاظ با
قدرت به كار بردن آن (مراسـم دانشآموختگي دانشـجويان دانشـگاه علوم انتظامي،
.)1372/4/26

سال هشتم/شماره /2پیاپی /25تابستان 1394

27

اعتماد و اطمينان مردم
ايشـان همچنيـن اعتمـاد و اطمينـان مـردم را يكي ديگـر از ويژگيهاي نيروي
انتظامي مطلوب و پليس شايسته اسالمي عنوان مينمایند« :يكايك شهروندان بايد
از ته دل به نيروي انتظامي اعتماد و اطمينان داشـته باشـند ...مردم بايد به نيروي
انتظامي مثل يك صاحب امنيت و مدار امنيت نگاه كنند؛ شـما بايد اين را به وجود
بياوريد».
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پايبندي به اصول انقالب و دينداري
از جمله مسـائل مورد تأكيد ايشـان اين اسـت كه برقراري امنيت و فعاليت در اين
حوزه مستلزم پايبندي به اصول و دينداري ميباشد بنابراين از اصليترين ويژگيهاي
نيروهاي خدوم ناجا ميبايسـت تعهد و پايبندي به اصول انقالب و دينداري باشـد
و بـدون وجـود اين ويژگي ،احسـاس خسـتگي بر مجريان غلبه خواهد نمود« :شـما
ببينيـد در هر كشـور چقدر از قوا و تحركات و تالشهـا و نيروهاي باطني يك نظام
دولتي صرف ميشـود ،براي اينكه اين ملت از گرسـنگي نجات پيدا كند ،يا چقدر از
تالشها بسيج ميشود ،براي آنكه اين ملت از بيماري و بالهاي جسماني نجات پيدا
كند؛ عِدل آنها بايد براي نجات از ناامني صرف شـود .البته ناامني ،شـقوق گوناگون
و عوامـل مختلفـي دارد؛ يكـي از اهم آنها ،هميـن ناامني در خيابانهـا و كوچهها و
شـهرها و روسـتاها و جادهها و بيابانها و سرتاسر كشـور است كه بايد با اين مبارزه
كرد .چه موقع ميشـود درسـت مبارزه كرد؟ آن وقتي كه ديندار و پايبند به اصول
بـود .اگـر ديـنداري و پايبندي به اصول نباشـد ،پاي امنيت هم به شـدت ميلنگد.
حتـي پليسهايـي كـه در دنيا بـه انضباط معروفنـد ،اگر قيد آن معنـوي ،آن حاكم
دروني ،آن احساسـي كه بر همة وسوسـهها غلبه دارد در آنها نباشد ،كارايي نخواهد
داشـت .آن احساس چيست؟ بعضيها از ميهن دوستي ،از احساسات ناسيوناليستي،
يا احساسات تشكيالتي و سازماني استفاده ميكنند؛ ليكن واضح شده است كه همة
اينهـا در جاهايـي لنـگ ميمانند .آن احساسـي كـه همه جا بُرايي خـودش را دارد،
احسـاس ديني و احسـاس حضور در مقابل پرودگار عالم است .هرجا هستيم؛ چه در
مركز اين تشـكيالت در تهران و در فالن اتاق باشـيم ،چه در فالن پاسـگاه دورافتادة
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گوشـة كشـور در معرض تهاجم باشيم ،اين احساس حضور الهي الزم است تا انسان
كارايي و احساس قدرت پيدا كند و احساس خستگي نكند».
جلوگيري و مقابله با قانونشكني در جامعه
«در جامعة اسالمي اجازه داده نميشود و نبايد داده شود كه در مأل عام ،كساني
به حيثيتهاي ديني مردم اهانت كنند و آن را هتك نمايند .چه مركزي بايد جلوي
اينها را بگيرد؟ نيروي انتظامي .در جامعة اسلامي اجازه داده نميشـود و نبايد داده
بشود كه از مقررات زيستي و شهري و روستايي و صحرايي جمهوري اسالمي تخلف
انجام بگيرد؛ كساني فضا را مخدوش كنند و سالمت فضا را از بين ببرند .چه مركزي
بايـد جلـوي اينها را بگيرد؟ نيروي انتظامي .در جامعه اسلامي و نظام اسلامي ،هر
آنچه كه طبق قوانين شـرعي و قوانين مجلس شـوراي اسالمي و مقررات رايج كشور
در بخش آشـكار زندگي مردم خفا ،كار ديگران اسـت ممنوع است و مجاز نيست كه
تحقـق پيدا كند ،اگر ديده شـد ،دسـت قوي و قدرتمندي بايـد بيايد و جلوي قانون
شكني را بگيرد .آن چيست؟ دست نيرومند نيروي انتظامي» (ديدار با فرماندهان و
مسئوالن عقيدتي سياسي نيروي انتظامي.)1370/11/02 ،
مقابله با ناامني اخالقي در جامعه
فرمانـدة کل قـوا مقابلـه بـا ناامني اخالقـي را در دو مرحلـه ميدانند كه مرحلة
اول ،مرحلـة مخفـي اسـت و در آن ريشـهيابي ملاك اسـت و ايشـان آن را وظيفـة
دسـتگاههاي فرهنگي و اجرايي كشـور ميدانند .ولي مرحلة دوم كه مرحلة آشـكار
است و در آن مقابله با ناامني اخالقي كه بهصورت آشكار در جامعه شكل ميگيرد و
در رويت عموم مردم اسـت را وظيفة نيروي انتظامي بر میشـمارند« :ناامني فقط به
اين نيسـت كه دزد به خانهها يا مغازهها يا بازار يا خيابان بيايد اين يك طور ناامني
اسـت؛ ناامنـي مالي اسـت .مـا ناامني عرضي و ناموسـي هم داريم ،جلـوي آن را هم
شما بايد بگيريد .ناامني اخالقي هم داريم؛ در آنجا هم شما بايد وارد ميدان بشويد.
البتـه ناامنـي اخالقي ،يـك مرحلة كار مخفي دارد ،يك مرحلة ريشـهيابي دارد؛ آنها
كار دستگاههاي ديگر است؛ اما آنجايي كه جلوي چشم قرار ميگيرد و موجب عدم
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امنيت اخالقي جامعه ميشود ،آن كه بايد وارد ميدان بشود ،نيروي انتظامي است»
(ديدار با فرماندهان و مسئوالن عقيدتي سياسي نيروي انتظامي.)1370/11/02 ،
اخالقمداري ،شرافت ،نجابت ،امانت ،پاكدامني و پناه دلهاي خائف
مقام معظم رهبري (مدظلهالعالی) ،عالوه بر ويژگيهايي كه بیان شد ،اخالقمداري،
شـرافت ،نجابـت ،امانت ،پاكدامني و پنـاه دلهاي خائف بودن را نيز از ويژگيهاي
پليـس اسلامي ميداننـد« :شـما برادران نيـروي انتظامـي هرچه از لحـاظ اقتدار و
ْ
مخل امنيت را در كشـور تعقيب بكند و نيز
سـرپنجة قدرتمندي كه بتوانيد عناصر
از لحاظ اخالق و شرافت و نجابت و امانت و پاكدامني،بر كيفيت خودتان بيفزاييد
زيادي نشـده اسـت .نيروي انتظامي نظام اسالمي  ...بايد پناهدلهاي خائف و ترسان
و جانهايي كه احسـاس ميكنند از سـوي يك انسـان يا جمع و مجموعهاي تهديد
ميشـوند ،باشـد .وجـود نيروي انتظامي بايد احسـاس امنيـت را در بيننده به وجود
بياورد؛ اين شـأن نيروي انتظامي در نظام جمهوري اسلامي است» (ديدار با جمعي
از فرماندهان و كاركنان ناجا.)1376/04/25 ،
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نقطة مطلوب نيروي انتظامي از ديدگاه مقام معظم رهبري
مقـام معظـم رهبـري نقطة مطلـوب نيروي انتظامـي را كه ماية فالح و رسـتگاري
ميشـود را دو مـورد ميداننـد؛ اول ،زماني كه نام نيروي انتظامـي براي مردم آورده
شـود ،از لحاظ روحي احسـاس امنيت و آرامش كنند .دوم ،نيروي انتظامي در نگاه
مردم مظهر وظيفهشناسي همراه با عزت و سربلندي باشد« :در مجموعة خدمتگزاران
كشور ،شما يك عضو فعال هستيد و جا دارد كه هر چه ميتوانيد ،روش كار و رفتار و
كيفيت عمل را به سمت نقطة مطلوب نزديك كنيد .كاري بكنيد كه وقتي نام نيروي
انتظامي آورده ميشود ،مردم از لحاظ روحي ،هم احساس امنيت و آمش كنند ،هم
مظهري از وظيفهشناسـي همراه با عزت و سـربلندي را در مقابل خودشان مشخص
كنند؛ اين آن نقطهاي اسـت كه براي نيروي انتظامي حقيقتاً ماية فالح و رسـتگاري
است (ديدار با فرماندهان و كاركنان نيروي انتظامي.)1378/07/17 ،
در ديدگاه فرماندهي معظم كل قوا ،نيروي انتظامي قدمهاي بلندي را در رسـيدن
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به نقطة مطلوب برداشـته اسـت« :من از همة آقايان و زحماتي كه متحمل شـدهاند
تشكر ميكنم ،احساس ميكنم ناجا نسبت به گذشته به سمت يك نيروي انتظامي
مطلوب قدمهاي بلندي برداشته و گامهاي بيشتري را بايستي بردارد ،زيرا با داشتن
چنين فرماندهاني بايستي پيشرفت كند و وجود آقايان هم ـ خطاب به روحانيون ـ
موجب برداشتن قدمهاي بيشتري است».
تعابير مقام معظم رهبري از نيروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران
از مهمترين نشـانههاي رضايت مقام معظم رهبري كه بر اسـاس قانون اساسـي
باالترين مقام جمهوري اسالمي ايران هستند ،از دستگاهها و نهادهاي كشوي ،رجوع
به تعابير و فرمايشهای ايشـان اسـت .در قسمت قبل به ويژگيهاي پليس شايستة
اسلامي و نيـروي انتظامـي مطلـوب از ديـدگاه ايشـان پرداختيم ،در ايـن بخش به
توصيفها و تعابير ايشـان كه در خصوص نيروي انتظامي ارائه نمودهاند ،ميپردازيم
كه دليل بر رضايت ايشان از اين نهاد گسترده است:
سازمان رشيد ،بازوان توانا و شانههاي پرتحمل
«نيروي انتظامي ،آن سـازمان رشـيد ،آن بازوان توانا ،آن شـانههاي پرتحملي است
كـه ميتوانـد و ميخواهـد اين بار سـنگين را بر دوش بگيرد و ايـن خدمت بزرگ را
براي مردم انجام دهد .جوانان عزيز! كساني كه خود را براي خدمات بزرگ در نيروي
انتظامي آماده ميكنيد ،با اين نگاه و با اين روحيه در اين ميدان قدم بگذاريد .همت
كنيـد ،اراده كنيـد ،سـعي كنيد ،خود را آمـاده كنيد براي اينكـه بتوانيد آنچه را كه
اين ملت بزرگ و شـجاع از شـما انتظار دارد يعني اسـتقرار امنيت كامل ،به او هديه
كنيد اين يك وظيفة بزرگ است و بازوان توانايي كه اين كار را متعهد است نيروي
انتظامـي اسـت .بخش مهمي اسـت از ايـن وظيفه (تأمين امنيت) بـر دوش نيروي
انتظامـي اسـت .جوانان با اسـتعداد ،جوانهـاي مؤمن بحمداهلل در ايـن نيرو خود را
آماده ميكنند كه به اين وظايف بزرگ برسند» (مراسم دانشآموختگان دانشجويان
دانشگاه علوم انتظامي.)1379/07/18 ،
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چشم بينا و بصير و دست قدرتمند
« ...مـردم بايـد احسـاس كنند كه چشـم بينـا و بصير و دسـت قدرتمندي مراقب
آنهاسـت چه در مسـئلة رفت و آمدهاي شهري ،چه در حفظ حريمهاي خانوادگي،
چـه در حفـظ حريمهاي كسـبي ،چـه در بقيـة چيزهايي كه اليههـای پنهانتر اين
مسـئله اسـت .انجام مفاسـد گوناگون اقتصادي ،اجتماعي ،سياسـي و مراكز فساد و
غيره .حضور نيروي انتظامي بايد اين فايده را براي مردم داشته باشد كه آنها احساس
امنيت كنند؛ اين هم با گفتن حاصل نميشود با عمل شما حاصل ميشود .ما موارد
متعـددي هـم ديدهايم كه عملكرد نيـرو ماية اطمينان و اميد مـردم به اينكه حامي
دارند شـده اسـت؛ اين خوب اسـت .بهجاي زبان ،بايد عمل شـما با مردم حرف بزند.
تعليـم مـا بايد با عمل باشـد؛ همانطور كه حضرت علـي (ع) فرمود :اگر ميخواهيد
ديگـران را تأديب كنيد و به راه درسـت وابداريد ،بـا عمل خودتان اين كار را بكنيد؛
بيـش از آنچـه بـا زبان خود اين كار را انجام دهيد مردم خوشـبختانه هم ميبينند و
ميفهمند و هم قدر شناسند» (ديدار فرماندهان نيروي انتظامي .)1383/12/16
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نعمت خدا و بركت الهي
مقـام معظـم رهبري وظيفة ناجا در تأميـن امنيت جامعه را نعمت خدا و بركت
الهـي مـي داننـد« :امنيت را در بخش عظيمي از زندگـي و حيات اجتماعي و فردي
مـردم،نيـروي انتظامي تأمين ميكند؛ اين را بايـد نعمت خدا متوجه به خود بدانيد
هر كسـي كه در اين نيرو و در اين لباس خدمت ميكند ،بايد احسـاس كند كه اين
خدمت ،يك نعمت و يك بركت الهي است؛ آن را قدر بداند .قدر دانستن هم به اين
است كه براي آن ،حقيقتاً از وجود خود مايه بگذارد( ».ديدار با فرماندهان و كاركنان
نيروي انتظامي )1378/7/17
مجاهدان في سبيل اهلل
مقام معظم رهبري (مدظلهالعالی) در تعبيري بينظير از نيروي انتظامي ،از آن با نام
مجاهدان في سبيل اهلل ياد ميکنند« :امروز آن كساني كه كه در قالب نيروي انتظامي
سـعي ميكنند آرامش را ،امنيت را ،آسـايش خيال را براي آحاد شـهروندان كشـورمان
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فراهـم كننـد ،در حقيقـت بـه معناي واقعـي كلمه ،مجاهدان في سـبيل اهلل هسـتند»
(مراسم دانشآموختگان دانشجويان دانشگاه علوم انتظامي ،هفتة ناجا سال .)1391
معظم له در نهايت با ابراز رضايت از سازمان متدين نيروي انتظامي و پليس اسالمي
كشـور كه ضامن امنيت جامعه اسلامي هستند ،عمل انكار كنندگان آن را نابخردانه
و خائنانه ميدانند« :اينكه عدهاي لزوم وجود و اهميت عناصر و عوامل مؤمني را كه
ضامن امنيتند و از اول انقالب تا امروز هم نشان دادهاند كه امنيت را براي اين ملت
بـه وجـود ميآورند انكار كنند ،اين نابخردانه و يا خائنانه اسـت؛ از اين دو حال خارج
نيسـت .وجـود نيروهايـي كـه بتوانند براي اين ملت و اين كشـور و بـراي هر فعاليت
سازنده و حياتي در اين مملكت امنيت به وجود بياورند براي هر ملتي مثل هوا و آب
ضـروري اسـت؛ عدهاي ميخواهنـد اينها را انكار كنند .نيروهـاي نظامي و انتظامي و
بسيج عمومي مردم ما ،مؤمن و با اخالصند و به عنوان پشتوانهاي كه هيچ خدشهاي
در آن راه نـدارد ،محسـوب ميشـوند .نيـروي نظامي با اخالص ما كم نيسـتند .اينها
سازمانهاي مبتني بر ايمانانند؛ در اين بحثي نيست اما فرقي است بين آن نيروهايي
كه به عنوان وظيفة سازماني وارد ميدان دفاع ميشوند با نيروهايي كه به دنبال انجام
وظيفة ايمان و عشـق و به دنبال دسـتور قاطع عواطف برخاسـته از اعماق جان وارد
ميدان ميشود» (ديدار با پاسداران و بسيجيان مشهد.)1378/6/10 ،
نتيجهگيري
امنيت در زمرة نيازهاي اوليه و اساسـي جوامع انسـاني بوده اسـت .بهطور كلي از
امنيـت ،به فقدان تهديد نسـبت بـه ارزشها ،اهداف و منافع تعريف شـده و امنيتي
را كـه اسلام به آن بهـا داده ،امنيت همه جانبه اسـت .در نگاه مقـام معظم رهبري
(مدظلهالعالی) ،امنيت نياز اساسـي جامعه میباشـد و كشور براي رسيدن به توسعه
و پيشـرفت و موفقيـت در عرصههاي علمي و دانشـگاهي و رسـيدن بـه افتخارهای
بزرگ نيازمند امنيت اسـت .ايشان همچنين به عدالت در زمينة امنيت اعتقاد دارند
و امنيت را متعلق به همة آحاد جامعه و بدون توجه به سلايق سياسـي ،تفاوتهاي
ديني ،زباني ،نژادي و قوميتي ميدانند و معتقدند كه بايد چتر امنيت بر سر تمامي
ملـت گسـترانيده شـود و فقـط مجرمـان در حال ارتـكاب جرم يا در جهـت ارتكاب
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جرم را از اين قاعده مسـتثني ميدانند .در نگاه معظم له ،امنيت به اقسـام مختلفي
نظير نظامي و انتظامي ،اقتصادي ،سياسـي ،فكري و عقيدتي ،اجتماعي ،فرهنگي و
اخالقي ،امنيت مرزها و شهروندي تقسيم ميشود .ايشان بيكاري ،اعتياد و رواج مواد
مخدر ،سياستهاي جاهطلبانه و غيرمسئوالنه ،دخالت دشمن خارجي و تحريكهای
خارجـي و تزلـزل و عدم قاطعيت دسـتگاه امنيت را از مهمتريـن عوامل ايجادكنندة
ناامني در جامعه بر میشمارند .از ديدگاه فرماندهي معظم كل قوا ،ويژگيهاي پليس
شايسـتة اسلامي و نيروي انتظامي اسلامي مطلوب عبارت هستند از :تأمين نظم و
امنيـت اسلامي جامعه برابر قانـون و قانونمندي پليـس ،ايمان ،اقتدار ،هوشـياري،
اعتمـاد و اطمينـان مردم ،پايبندي به اصول انقلاب و دينداري ،جلوگيري و مقابله
با قانون شـكني در جامعـه ،مقابله با ناامني اخالقي ،اخالقمداري ،شـرافت ،نجابت،
امانت ،پاكدامني و پناه دلهاي خائف بودن.
مقـام معظم رهبـري (مدظلهالعالی) نقطة مطلوب نيـروي انتظامي كه ماية فالح و
رستگاري ميشود را دو مورد ميدانند :اول ،زماني كه نام نيروي انتظامي براي مردم
آورده شـود ،از لحاظ روحي احسـاس امنيت و آرامش كنند .دوم ،نيروي انتظامي در
نگاه مردم مظهر وظيفهشناسـي همراه با عزت و سـربلندي باشـد .در ديدگاه ايشان،
نيروي انتظامي در رسيدن به نقطة مطلوب قدمهاي بلندي را برداشته است و ايشان
همواره در بيانات خود از عملكرد پليس و نيروي انتظامي كشور اعالم رضايت نموده
و از تعابير بلندي نظير سازمان رشيد ،بازوان توانا و شانههاي پرتحمل ،چشم بينا و
بصير و دست قدرتمند ،نعمت خدا و بركت الهي و مجاهدان في سبيل اهلل ياد نموده
نـد كه نشـاندهندة جايگاه رفيع نيروي انتظامي و اهميـت وظايف آن در نگاه مقام
معظم رهبري است.
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