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تاریخ دریافت1901/90/11 :
تاریخ پذیرش1901/12/91 :

چكیده
امنیت از مهمترین ،حیاتیترین و شایعترین موضوعاتی است كه از حساسیت و پیچیدگی خاصی
برخوردار بوده و مقام معظم رهبری به امنیت ،نگاهی كالننگر و عمیق دارد و آن را در ابعاد مختلف
سیاسی ،فرهنگی ،اخالقی و اقتصادی ...بیان نموده است .رهبری ،امنیت اجتماعی را یك نعمت بزرگ و
یك نیاز اجتماعی میداند كه مردم در سایه آن به آرامش و آسودگی خاطر به كسب كار و فعالیتهای
اجتماعی و انجام امور خصوصی خویش اهتمام میورزند .مقام معظم رهبری رواج موادمخدر ،اعتیاد،
بیكاری ،عدم اشتغال و همچنین سیاستبازیهای جاه طلبانه و غیرمسئوالنه را از عوامل ناامنی میدانند.
مقابله با ناامنی وحفظ امنیت اجتماعی ،حفظ حرمت جان و مال مردم ،جزء جدیترین مسایل هر
جامعه است .مهمترین شاخصهای برقرای امنیت اجتماعی ,استقرار عدالت اجتماعی ،امنیت شغلی،
نظارت عمومی ،مبارزه با مفاسد اجتماعی می باشد .در این مقاله دیدگاه مقام رهبری در خصوص الگوی
عملیاتی نظام خدماتی پلیس را كه غالبا برقراری امنیت اجتماعی است ,ارائه شده است.
کلید واژهها
الگوی عملیاتی ،نظام خدمتی پلیس ،مشاركت مردمی ،امنیت اجتماعی.

 -1رئیس و عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور دماوند ،نویسنده مسئول
 -2دانشجوی دكتری جامعه شناسی اقتصاد و توسعه دانشگاه آزاد اسالمی واحد رودهن
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مقدمه
امنیت از مهمترین ،حیاتیترین و شایعترین موضوعاتی است كه از حساسیت و
پیچیدگی خاصی برخوردار بوده و توجه ،وقت و هزینه زیادی را از سیاستمداران،
اندیشمندان ،تصمیم سازان ،نظامیان و دیگر صاحبنظران به خود اختصاص میدهد.
رهبر معظم انقالب اسالمی با اشاره به اهمیت نعمت امنیت برای یك جامعه می
فرمایند ":امنیت ,در شمار نعمت های درجه اول پروردگار است .اگر امنیت در كشوری
وجود داشته باشد ,امكان پیشرفت علمی ,عملی ,اخالقی و انسانی در آن كشور وجود
خواهد داشت؛ اما اگر امنیت نباشد ,هیچ كدام از این ها امكان پذیر نیست و یا بسیار
دشوار است .مسئولیت نظام خدماتی پلیس این است كه این عامل اساسی سعادت كشور
و ملت را تامین كند.
به اعتقاد جامعه شناسان ،روانشناسان و دانشمندان علوم اجتماعی نیاز به امنیت با
توجه به تمامی ابعاد ذهنی ،عینی ،فردی و اجتماعی آن پس از نیازهای فیزیولوژیكی
رتبه نخست از اهمیت را به خود اختصاص داده است تا جایی كه گفتهاند« :چه بسا
سرهایی كه شب ،گرسنه بر بالین خواب رفته است اما هیچ سری ،بدون امنیت به خواب
نمیرود»(نك :فالح بابلی ،مقدمه)1931 ،
در اسالم مقوله «نظم و امنیت» یكی از مهمترین اصول حیات و اساسیترین شاخصه
و شاكله حكومت و نظام سیاسی است .یكی از وظایف دولت اسالمی ،تأمین امنیت و
برقراری نظم و آرامش در مسیر رشد و توسعه جامعه میباشد كه با بهكارگیری و
استخدام ابزار و امكانات متنوع باید به این امر مهم همت گمارد و همچنین ،جامعه
اسالمی نیز وظیفه دارد والیت ایمان را به ثبوت رسانیده و به منظور پرهیز از بینظمی و
هرج و مرج ،فریضه حیات بخش امر به معروف و نهی از منكر را اجرا نماید.
برای آشنایی هر چه بیشتر با دیدگاههای مقام معظم رهبری ابتدا ویژگی های
برشمرده شده ایشان در خصوص نظام خدماتی پلیس را بیان می كنیم و سپس به
تبیین مفهوم امنیت می پردازیم و جایگاه امنیت را در اسالم و قانون اساسی كه برگرفته
از تعالیم روح بخش اسالم میباشد بهطور مختصر مورد بحث و بررسی قرار می دهیم.
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همچنین انتظارات و نقش پلیس از دیدگاه مقام معظم رهبری در تامین امنیت اجتماعی
برشمرده ایم .در پایان یك سری پیشنهادات و نتیجه گیری ارائه شده است.
ویژگی های اصلی نظام خدماتی پلیس از دیدگاه مقام معظم رهبری
 -اقتدار

یكی از ویژگی های مهمی كه فرماندهی معظم كل قوا برای نیروی پلیس بیان
فرموده اند" اقتدار" است .ایشان در این زمینه می فرمایند :نیروی پلیس باید دارای
اقتدار باشد .اقتدار یك امرمعنوی است و با صدای كلفت و اسلحه تیز و مشت محكم
تفاوت دارد .اقتدارهای ظاهری در حقیقت اقتدار نیستند باید وضعیتی به وجود آید كه
هم نیروی پلیس در خود احساس قدرت كند ,هم آحاد ملت دریابند كه پاسدار و حافظ
امنیت فردی و اجتماعی آن ها ,یك مجموعه مقتدر است و می تواند از مردم دفاع كند,
و هم دشمن مخل امنیت بفهمد كه نیروی پلیس مقتدر و تواناست.
 -عزت

عزت دومین ویژگی تبین شده از سوی مقام معظم رهبری برای نیروی پلیس
مطلوب است ,یعنی اینكه نیروی پلیس با پاكدامنی ,پرهیزكاری و آلوده نشدن به جرایم
گوناگون و مادیات ,در چشم مردم عزیز باشد.این عزت ,از رفتار نیروی پلیس و چگونگی
انجام وظیفه او ناشی می شود .عزت نیروی پلیس به این است كه عزت و پاكدامنی در
تمام اركان آن مشاهده شود و همه احساس كنند كه این نیرو ,پاكدامن است و خدا را
آلوده نمی كند و برای عوضهای قلیل و حقیر مادی و پست ,ارزشی قائل نیست .این كه
امر روحی و معنوی است كه برای نیروی پلیس عزت خواهد آورد.
 -احساس مهربانی و خدمت به مردم

رافت و رحمت ,از صفاتی است كه باید در نیروی پلیس نمود عینی بیاید .از این رو,
نیروی پلیس باید در كنار این كه ماموریت های خود را با اقتدار انجام می دهد ,باید با
مردم با مهربانی رفتار كند .فرماندهی معظم كل قوا در همین راستا می فرمایند ":از در
برابر مردمی كه می خواهید از خانه ,جاده ,امنیت مرز و كسب و كار آن ها محافظت
كنید ,احساس رافت و رحمت داشته باشید .مردم باید این معنا را لمس كنند كه همان
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نیروی مقتدر و با صالبتی كه در مقابل مخل امنیت ,با كمال قدرت و صالبت می ایستد,
وقتی با مردم و افراد مظلوم مواجه می شود ,با رحمت و رفت برخورد می كند.
 -دقت و مراقبت در انجام وظیفه قانونی

یكی از وظایف بسیار مهم پلیس ,برقراری نظم ,اجرای قوانین و برخورد با قانون شكن
است .از این رو كسی كه می خواهد با قانون شكن برخورد كند ,خود باید وظیفه قانونی
اش را به خوبی انجام دهد .رهبر معظم انقالب اسالمی در خصوص این ویژگی می
فرمایند ":این دقت و مراقبت ,از یك سو موجب می شود هیچ یك از وظایف قانونی شما
لوث نشود.....و از سوی دیگر ,موجب می شود هیچ گونه تخلف و تخطی ای انجام نگیرد.
 -درستكاری و امانتداری

با توجه به اهمیت برقراری نظم و امنیت داخلی و نقش نیروی پلیس در این
خصوص ,الزم است همه ایرانیان به این نهاد ,اعتماد و اطمینان خاطر داشته باشند.
چنین امری ,رفتار درست ,منحرف نشدن در انجام وظیفه و امانتداری نیروی پلیس را
می طلبد .در سایه وجود چنین صفاتی در كاركنان آن ,اعتماد عمومی و همكاری مردم
با این نیرو گسترش خواهد یافت .فرماندهی معظم كل قوا در مورد این ویژگی می
فرمایند ":امروز ,مردم شما را امین می شمارند .در دوران انقالب ,نیروهای پلیس امین
مردمند .باید به وظیفه این امانت به طور كامل عمل كنند .آن كسانی كه خدای ناكرده
در این كسوت مقدس ,برخالف مقتضای امانت عمل می كنند ,باید وجدانشان به شدت
سر افكنده باشد.
 -دفاع از ارزشهای اسالمی

یكی از واالترین وظایف و ویژگی های نیروی پلیس ,پاسداری از ارزشهای اسالمی
است .نیروی پلیس باید با كسانی كه ارزش های اسالمی و دستاوردهای انقالب را خدشه
دار می سازد ,برخورد و مقابله كند .مقام معظم رهبری در مورد این وظیفه مهم می
فرمایند ":بزرگترین وظیفه نیروی پلیس ,حفظ ارزش هاست .هرگاه مردم یك نفر از
شما را چه در پاسگاه های دور افتاده و در خیابان های مركز كشور و چه در شهرها و
روستا و جاده مشاهده كنند ,باید مظهری از تقوا و پرهیزكاری و معنویت و دوری از
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فساد و دشمنی با هر گونه كجروی را در وجود شما ببینند .آن كسی كه كه اهل فساو و
بی تقوایی و رشوه دادن و رشوه گرفتن است ,باید از شما بترسد و آن كسی كه متقی
است ,باید با دیدن شما شاد و دلگرم و امیدوار بشود و احساس كند محیط جامعه,
محیط خوبی است و میشود در آن تنفس و زندگی كرد .ایشان همچنین در جایی دیگر
می فرمایند ":اگر مجموعه هایی با قدرت و عزت در میان مردم ظاهر شد ,همه باید
بدانند كه این مجموعه ,بنا دارد از ارزش های اسالمی دفاع كند .در درون نیروی پلیس
باید ارزش های اسالمی ,معیار و میزان باشد.
تبیین و ایضاح مفهوم امنیت
هرچند كه دستیابی به یك تعریف جامع و مانع از مفهوم امنیت ،علیرغم تالشها و
مجاهدتهای علمی فراوان صورت گرفته ،دشوار است و این مفهوم دارای خصایص و
صفاتی است كه محققان را برای دستیابی به یك تعریف مشترک با دشواریهای جدی
مواجه میسازد .بهطوری كه رابرت ماندل بر این اعتقاد است كه امنیت به لحاظ مفهومی
چهرههای متغیر دارد؛ از همینروست كه تعریفی كامل از امنیت مستلزم بررسی و
تحقیق در خصوص مفاهیم كلیدی چون قدرت ،تهدید و اتحادها ست.
كلمه امنیت ریشه در واژه «امن» از زبان عربی دارد و به معنی در امان و آسایش
بودن ،مصونیت از خطر و ترس و آرامش خاطر میباشد .فرهنگ معین امنیت را اینگونه
تعریف نموده است :ایمن شدن ،در امان بودن ،بیبیمی( .معین)1931 :911 ،
چلبی در خصوص امنیت میگوید :امنیت از عوامل نظم بخشی در جامعه است.
ناامنی ،حاالت یا موقعیتیهایی هستند كه نظم و انسجام و آرامش جامعه را بر هم
میزنند( .چلبی.)39 :1931 ،
از دیدگاه استراتژیستها امنیت عبارتست از :وجود شرایط مبتنی بر حفظ و برقراری
اقداماتی كه كشور را از اعمال نفوذ دشمن ،مصون نگه دارد(زبیگنیو)12 :1910 ،
عباسعلی عمید زنجانی امنیت را اینگونه تعریف نموده است:
«امنیت در یك تعریف كلی ،عبارت ازآرامشی است كه فرد و جامعه با احراز آن،
ارزشها و حقوق خویش را از هرگونه تعرض مصون مییابد؛ براین اساس ،امنیت در
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شرایط وجود حق ،تحقق مییابد و افراد و ملتهایی از آن بهرهمند میگردند كه بهگونهای
صاحب حق باشند و حق فرد ،جامعه و ملتها در یك نظام عادالنه مشخص میگردد؛ از
اینرو ،امنیت در سایه عدالت قابل تبیین میباشد( .عمید زنجانی)1 :1931 ،
با همه تنوعی كه در تعبیر و تعریف اهل نظر وجود دارد ،نقاط مشتركی وجود دارد كه
عبارت زیر قابل جمع است« :امنیت ،حالت فراغت از ترس ،تهدید و اضطراب و وضعیتی
كه درآن ارزشهای حیاتی مصون از هرگونه تعرض میباشد .به هر حال تا امروز مفهوم
امنیت دچار تحوالت مختلفی شده است كه طرح آن در این مقاله نمیگنجد.
امنیت در اسالم
برخورداری از امنیت در زندگی اجتماعی ,از آرمان های دیرین بشری است .كابوس
وحشتناک ترس ناشی از تجاوز ,ظلم وتهدید ,همواره عامل تلخ كامی ,ركود ,ناتوانی و
نومیدی انسان در زندگی جمعی بوده است .رهایی از این كابوس و احساس مصونیت در
برابر عواملی كه آرامش زندگی و حقوق خود و جامعه را به مخاطره می افكنده و زندگی,
آزادی و مزایای مشروع زندگی انسان را تهدید می كرده ,بیش از خود زندگی ,محبوبیت
داشته و برای بشر لذت بخش بوده است .بر این اساس دین اسالم امنیت را یكی از
اصول زندگی و حالتی پرهیزناپذیر در زندگی جمعی و عنصری ضروری در بهره وری از
مزایا و مواهب حیات و نیز زمینه ساز تكامل و ارتقای بشر پنداشته و از آن به عنوان
یكی از مقدس ترین آرمان های بشری و الهی یاد كرده است و در این میان ,نیروی
پلیس ,در ایجاد امنیت در كشور اسالمی ایران سهم بسزایی بر عهده دارد.
امنیت در قرآن
امنیت ,از بزرگترین نعمت هایی است كه بخش عمده ای از آن به دست نیروی پلیس
تامین می شود .ایمان به معنای باور همراه با عمل ,برای انسان امنیت به ارمغان می
آورد؛ به طوری كه در قرآن كریم ,به مقدس ترین سرمایه انسانی اطالق شده است؛
موهبتی كه نجات و سرافرازی انسان به آن بستگی دارد و تمامی وعده های الهی ,به
وجود آن موكول گشته است.این مساله ,نشان دهنده ارزش واالی امنیت و قداست آن
در آموزه های وحیانی است .ارزش ایمان با تمام اصالت و سترگی آن ,به دلیل آن است
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كه راه و وسیله ای برای رسیدن به آن ارزش ,یعنی امنیت است .در قرآن كریم از
واالترین انسان ها به " الذین آمنوا" تعبیر شده است كه آن را به دو معنا تفسیر كرده
اند :نخست به معنای كسانی كه خود را به مقام امن رسانده اند؛ و دوم ,افرادی كه دارای
امنیت و برخوردار از آن شده اند.
مفهوم امنیت اجتماعی از منظر قانون اساسی
تأمین امنیت اجتماعی از وظایف مهم نظام سیاسی و دولت به حساب میآید .حوزه و
گستره امنیت اجتماعی بستگی به تصویری كه نظام سیاسی از دولت و ساختار و هدف
خود میدهد ,دارد .از آنجا كه محور اصلی در این بحث قانون اساسی جمهوری اسالمی
است و در این زمینه به بررسی جایگاه امنیت اجتماعی در قانون اساسی پرداخته شده
است .با توجه به اندیشه سیاسی اسالم و لزوم هدایت و به سعادت رساندن مردم انقالب
و ایدئولوژی انقالب اسالمی حوزههای امنیت اجتماعی در ابعاد قضایی اقتصادی سیاسی
فرهنگی اجتماعی و انتظامی قابل ترسیم است كه بیانگر جامعیت نظری گستردگی و
حداكثری دولت در نظام اسالمی است.
تحقق بسیاری از اصول قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران مستلزم وجود امنیت
اجتماعی است در قانون اساسی ج .ا .ا اصول زیادی و جود دارد كه مستقیما ناظر به
موضوع امنیت اجتماعی است كه به اختصار به ذكر چند مورد اكتفا میشود.
 -1اصل بیست و دوم قانون اساسی؛ "حیثیت ،جان ،حقوق ،مسكن و شغل اشخاص
از تعرض مصون است مگر در مواردی كه قانون تجویزكند" .
 -2اصل بیست و سوم؛ "تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ كس را نمیتوان به
صرف داشتن عقیده ای مورد تعرض و موأخذه قرارداد".
 -9اصل بیست و پنجم" :بازرسی و نرساندن نامه ها ،ضبط و فاش كردن مكالمات
تلفنی ،افشای مخابرات تلگرافی و تلكس ،سانسور ،عدم مخابره و نرساندن آنها،
استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حكم قانون".
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 -1اصل بیست و نهم؛ "برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی ،بیكاری،
پیری ،از كار افتادگی ،بیسرپرستی ،در راه ماندگی ،حواث و سوانح و نیاز به
خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبتهای پزشكی به صورت بیمه و غیره حقی
است همگانی" ...
 -1اصل سی و دوم" :هیچ كس را نمیتوان دستگیر كرد مگر به حكم و ترتیبی كه
قانون معین میكند"...
 -1اصل سی و نهم" :هتك حرمت و حیثیت كسی كه به حكم قانون دستگیر و
بازداشت ،زندان یا تبعید شده به هر صورت كه باشد ممنوع و موجب مجازات است".
مفهوم امنیت اجتماعی از دیدگاه رهبری
اكنون كه جایگاه نظم و امنیت از منظر قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران بطور مختصر
توضیح داده شد ،جا دارد براساس مطالب فوق ،با استناد به فرمایشات و مجموعه آثار رهبری
مواضع و دیدگاههای ایشان را در این خصوص تبیین نماییم.
در تعریف امنیت اجتماعی آمده است :حالت فراغت همگان از تهدیدی كه كردار
غیرقانونی دولت یا دستگاهی فردی یا گروهی درهمه یا بخشی از جامعه پدید آورد،
نظام حقوقی جدید مدعی است كه قانون یا تعریف و حدگذاری آزادیها و حقوق فرد و
كیفر دادن آنان كه از حدود پا فراترنهند ،امنیت فرد و اجتماع را پاسداری میكند،
پلیس و دادگستری مأمور اجرای آن هستند( .آشوری)1939 :90 ،و در اندیشه اسالمی،
امنیت اجتماعی را باید در سایه تقوا ،عدالت ،حرمت ،حقوق انسانها ،برخورد با مفسدان
و مجرومان ،رفع فقر ،تأمین رفاه ،معیشت مردم و حفظ آزادیهای مشروع جستجوكرد.
بر این اساس امنیت اجتماعی ،آرامش و آسودگی خاطری است كه هر جامعه موظف
است برای اعضای خود ایجاد و مردم در محیط كار و زندگی احساس امنیت نمایند
بهطوری كه رهبری در تعریف امنیت به خوبی بدان اشاره نموده است:
«مردم در محیط كار و زندگی احساس خوف ،تهدید ،و ناامنی نكنند» و مقابله با
ناامنی و حفظ امنیت اجتماعی از جدیترین مسایل هر جامعه و دولت میدانند كه
معظم له« :مقابله با ناامنی و حفظ امنیت اجتماعی ،حفظ حرمت جان و مال مردم،
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اینها جزء جدیترین مسایل هر جامعه است(».دیدار با فرماندهان نیروی
انتظامی)1932/3/12
و غالبا امنیت اجتماعی شامل -1امنیت اقتصادی -2سیاسی -9شغلی -1قضایی میباشد.
تاریخچه پلیس ایران ,کشوری باستانی
این كشور در بیش از دو هزار سال قبل و در دوران سلسله هخامنشیان اولین بنیانگذار
سیستم حكومتی گسترده امپراطوری می باشد .از آن جا كه هر حكومتی نیازمند به نظم
و امنیت می باشد در نتیجه كشور ما انواع سیستم های ایجاد نظم و امنیت را در طی
تاریخ مورد آزمایش قرار داده است .اما سیستم نوین ایجاد نظم و امنیت داخلی یعنی
سازمان پلیس در ایران به حدود یكصد سال پیش مربوط می باشد .شاه قاجار ناصر
الدین شاه در سفرهای سه گانه خود به اروپا و مشاهده پلیس نوین در آن كشورها و با
استخدام یك مستار بلژیكی به نام كنت دوبینو اولین سیستم پلیسی جدید را در ایران
پایه گذاری نمود .این پلیس در طی یكصد سال گذشته و تا پیروزی انقالب اسالمی در
بهمن سال  1913از فراز و نشیب های متفاوت برخوردار بوده است .در این دوران پلیس
عمدتا از الگوی اقتدارگرایی جهت سركوب و حفظ امنیت استفاده می نمود ,در این
دوران نوعی اقتدارگرایی همراه با نوعی حرفه گرایی در عملكرد پلیس وجود داشت و
امنیت برآمده از صرف اقتدار و حاكمیت پلیسی بود و تعامل نظام بندی میان پلیس و
افراد جامعه وجود نداشت ؛ افزون بر این در نیروی پلیس صرفه نظر از اقدامات پراكنده
و موقتی رویكرد منسجمی در خصوص پیشگیری از جرم شكل نگرفت.
پلیس ایران برای مدت های طوالنی از دو قسمت مهم پلیس شهری و ژاندارمری(
مرزی و روستایی) تشكیل شده بود .كمیته انقالب اسالمی نیز به عنوان یكی از اركان
مهم حفظ نظم و امنیت داخلی و دفاع از ارزش های انقالب در داخل كشور بعد از
پیروزی انقالب اسالمی به این مجموعه افزوده شد .كثرت نیروی های پلیس در بعد از
انقالب و ضرورت های ادغام این نیروها باعث شد تا در سال  1939با تصمیم مجلس
شورای اسالمی ,این سه نیرو در یكدیگر ادغام و سیستم پلیس واحد به وجود آید.
براساس قانون جدید ,پلیس ایران جزیی از ستاد نیروهای مسلح و وابسته به وزارت
كشور و در تبعیت از رهبری معظم انقالب قرار دارد .پلیس جدید ایران در سه بخش
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تقریبا مستقل فرماندهی ,حفاظت و اطالعات و سازمان عقیدتی سیاسی تشكیل شده
است .حوزه فرماندهی و حفاظت و اطالعات تقریبا در ساختار سیستم پلیس كلیه
كشورهای جهان مشترک می باشد .اما وجود سازمان عقیدتی سیاسی از ویژگی های
سیستم پلیس ایران محسوب می گردد .این سازمان موظف است كه در بعد اعتقادی,
سیاسی نسبت به حفظ دستاوردهای ارزش های انقالب و ایجاد روحیه دینداری و اخالق
متناسب با تعلیم دین اسالم كه حفظ حرمت های انسان ها كه از جمله اصول اساسی
است اقدام نماید.
پلیس در مقاطع مختلف
دوره آریایی ها:شهریار ریش سفید و پیران ؛ دوره مادها :واسطه؛ دوره هخامنشیان:
خشتر پاون ,شهربان ,نگهبان ,كاراون ,ارک پارت ,اركبند ,بازرسان شاهی ,استخبارات؛
دوره سلوكی ها :به سبك دوره هخامنشیان؛ دوره اشكانیان :سازمان پلیس؛ دوره
ساسانیان :شهریك ,دیهیك ,كوئپان ,دیوان حراس ,نیزه داران؛ دوره اسالم :محتسب,
شرطه ,شحنه ,معاون ,متوالیالشرطه ,صاحب الجسر ,امرالجسر(امرالجسرین) ,درابون,
عامله الشرطه ,والی الحرب ,عسس ,عسش باشی ,حاكم ,حافظ ,صاحب المدینه ,صاحل
اللیل ,طواف اللیل ,احداث؛ دوره افشاریه :داروغه ,كدخدا ,سرهنگ ,خلیفه,نواب ,پاسبان؛
دوره زندیه :داروغه ,كالنتر ,محتسب,نقیب,میرشب,گزمه؛ دوره صفوی :دیوان بیگی
داروغه ,میرشب گزمه ,شبگرد ,پاكار ,كشیكچیان دربندها,محتسب الممالك,كالنتر ,اداره
احداث؛ دوره قاجاریه :نسقچی ,فراشباشی ,ده باشی ,پنجاه باشی ,یوزباشی,
میرغضب(مامور اعدام) ,گزمه ,میرشب شبگرد ,داروغه ,كالنتر
نقش ناجا در تأمین امنیت اجتماعی از دیدگاه مقام معظم رهبری
بدون تردیدنیروهای مسلح هر جامعه ،بازوان اجرایی حكومت و قضاء درتأمین امنیت
هستند و سالمت ،به وظیفه عمل كردن ،فارغ از تحزبگرایی و گروهگرایی و ...از جمله
عواملی میباشد كه نیروهای مسلح را میتوانند در جهت كاركرد صحیح ،یاری دهد.
مقام معظم رهبری در مورد نیروهای مسلح ،چنین میفرماید:
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«نیروی انتظامی باید ضمن رفتار كامال محترمانه و مهربانانه با آحاد مردم با عامالن
و مروجان هر گونه ناامنی اجتماعی و اخالقی قاطعانه برخورد كند ...مردم انتظار دارند
در اجتماع و در كوچه و خیابان بدون هیچ دغدغهای بر اساس اعتقادات دینی خود عمل
كنند و شاهد هیچ منظرهای كه وجدان دینی آنها را آزرده میكند نباشند لذا نیروی
انتظامی باید با همه مسایلی كه از نظر اخالقی ممنوع است مقابله كند .مردم انتظار
دارند وضع جامعه بهگونهای باشد كه جوانانشان در بیرون از خانه تحت هجوم مسایل
غیر اخالقی قرار نگیرند بنابرین نیروی انتظامی باید با كسانی كه با اشاعه فساد در
جامعه امنیت اخالقی مردم را تهدیدمی كنند مقابله نماید .امنیت و نظام اجتماعی برای
مردم گاه از مسایل معیشتی مهمتر است لذا با كسانی كه با رفتار یا گفتار خود متعرض
آسایش و امنیت و آرامش دیگران میشوند باید بدون اغماض برخورد كنید .ضمن آنكه
حریم شخصی افراد تا جائیكه با رفتار خود به دیگران تعرض نمیكنند كامال محترم
است(».چشمه همیشه جاری شماره)1931 :11 ،
در جای دیگر ،مقام معظم رهبری ،فلسفه وجودی نیروی انتظامی را در راستای
ایجاد امنیت چنین بر میشمردهاند:
«فلسفه وجودی نیروی انتظامی این است كه بتوانند برای آسایش مردم و آرامش
محیط زندگی آنها نظم برقرار كنند .مواظب باشید مردم دچار ناراحتی نشوند.»...
در بیان دیگر مقام معظم رهبری ،نیروی انتظامی را به عنوان مظهر محبت و
مدیریت نظام ،بدین نحو معرفی مینماید:
«نیروی انتظامی كه داریم با مردم سروكار دارد .میتوانند هم مظهر عطوفت و
محبت نظام باشند و هم مظهر تدبیر و مدیریت آن .این دو عامل را كنار هم رعایت
كنید .حركات و تصرفات شما هم باید نشان دهنده عقل و تدبیر مدیریت نظام باشد ،در
اسرع وقت مجرم دستگیر شود و هم باید مظهر عطوفت و ترحم و محبت و داد معلوم
باشد مامور دولتی با كسی نظر شخصی و عناد ندارد»( .لرنی)133 :
واضح است كه امنیت در نبود قانون ،به خطر خواهد افتاد و یك نظام سیاسی كه به
صورت منظم ،تدابیری برای امور محوله ی خود نداشته باشد به روزمرگی و بیبرنامگی
كشیده خواهد شد و در نتیجه ،در تأمین حقوق جامعه نیز به توفیقی دست نخواهد
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یافت .از آن سو ،وجود قوانین مدون و تعهد به آن ،برای اجرای منظم و دور اندیشانه ای
برنامه ها ،از عوامل زمین ساز امنیت است.
مقام معظم رهبری در ذیل اعالمیه ای از امام (ره) كه امنیت عمومی ،توجه دارد،
چنین میفرمایند:
«اولین مطلبی كه در بیانیه امام (ره) به وضوح دیده میشود ،اصرار و تاكید بر
آرامش عموممی جامعه است»...
مقام معظم رهبری در جایی دیگر و در همین باب میفرمایند:
«نیروی انتظامی باید نظم و امنیت راطبق شرح وظایفی كه قانون برایش معین
كرده ،در سرتا سر كشور ،بخصوص در مناطق مرزی ،و بالاخص در برخی از مناطق كه
گاهی اشراری در انجا نظم و امنیت را مورد اختالل قرار میدهند ،به اثبات برسد .این،
آن نكته ی اصلی و اولی است .باید ثابت كنید كه نیروی انتظامی جمهوری اسالمی
ایران ،این كفایت و كارایی را برای حمل بار امانتی كه برعهد اوست ،داراست »( .لرنی:
109و)102
مقام معظم رهبری در راستای همین اعتقاد به نظم و قانون ،میفرمایند:
«تنها رعایتی كه نیروی انتتظامی باید بكند ،عبارت است از رعایت نظم و قانون و
رعایت اخالق در اجرای قانون»
بهطور كلی مقام معظم رهبری به مقوله امنیت و حفظ و پاسداری از آن توسط
نیروی انتظامی ،اهمیت زیادی قایلند و آن را مهم و حساس میشمارند .لذا میفرمایند:
«مسئلهی نیروی انتظامی ،البته یك مسئله اساسی و مهم است .اگر ما بخواهیم
ضروریات زندگی بشر را در فصول عمده خالصه كنیم و مثال به دو فصل ،سه فصل و
حداكثر به چهار فصل تقسم نماییم؛ یك فصل از این چند فصل امنیت است ،بدون
امنیت ،نه خوراک لذتی میبخشد ،نه خانواده انسی ایجاد میكند و نه شغل و در آمد،
فایده یی میدهد .امنیت كه نبود ،هیچ چیزی نیست .امنیت مثل هوا برای انسان ،بطور
مستمر الزم است .اگر جامعه امنیت نداشته باشد حالت اختناق پیدا میكند؛ مثل
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مجموعه ای كه هوا در اختیار نداشته باشد .این اهمیت امنیت است .امنیت هم متعلق
به همه است ...نیروی انتظامی هم متعلق به همه است»(لرنی101 :و)101
و پلیس را مظهر ایجاد عدالت در جامعه میداند«توجه داشته ،دارید كه هیچ
جامعهای از نفوذ عناصر فساد مصون نیست ...مفاسد اقتصادی ،مفاسد اخالقی ،مفاسد
سیاسی ،تعدی به حقوق دیگران و زورگویی به دیگران در بین مردم ایجاب میكند.
پلیس مظهر عدالت در این موارد است» (بیانات در دیدار فرماندهان نیروی
انتظامی)1939/12/11
انتظارات مقام معظم رهبری از نیروی انتظامی در جهت تأمین نظم و امنیت اجتماعی

 -1تأمین و حفظ امنیت اسالمی و شهروندی مردم؛
 -2خدمت گذاری به مردم و ارائه خدمات امنیتی ،انتظامی و رفاهی به صورت
صادقانه ،دلسوزانه و مخلصانه به مردم؛
 -9پلیس به عنوان مامن ،ملجا و پناهگاه و امنیت مردم در تأمین امنیت؛
 -1قانونمندی و رعایت حقوق مردم در تأمین امنیت؛
 -1كالننگری در امنیت و تأمین امنیت همه مردم كشور؛
 -1جلب رضایتمندی مردم با ارائه خدمات مطلوب و تأمین امنیت؛
 -3دفاع از امنیت اخالقی ،معنوی و فرهنگی مردم؛
 -3هوشیاری ،دقت قاطعیت ،سربعت عمل ،پیگیری در انجام مأموریت؛
 -0دینداری و پایبندی به اصول و گسترش روح ایمان و تقوا در كلیه ردههای پلیس؛
 -19ارتقاء كارآمدی ،قابلیت و توانمندی در تأمین امنیت مردم؛
 -11هدف گذاری و شاخص بندی و رصد كردن آن در تأمین امنیت جامعه؛
 -12سالمسازی محیط اجتماعی مردم و حفظ آبرو ،عرض و حیثیت مردم در انجام
مأموریتها( .كریمائی ،همان)199-00 :
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ضرورت تشكیل پلیس 66۱
هدف از تشكیل واحدهای پلیس به خصوص پلیس  119به دلیل نیاز جامعه فرمانی در
توسعه نظم و امنیت و انضباط اجتماعی و رفاه و آسایش عمومی شهروندان است .در
همه جوامع انسانی و در میان همه قشرها در دوران های مختلف انسان هایی هستند كه
با قانون شكنی ،هنجار شكنی ،با ترجیح خواسته های شریرانه خود بر خواسته های
دیگران ،موجبات ناامنی را در جامعه فراهم می كنند .چه كسی باید با آن مقابله
كند؟ فرماندهان نیروی انتظامی با تشكیل پلیس یگان امداد درصدد هستند با توان،
قدرت و اقتدار تمام در مقابل آن كسانی كه قانون و نظم و انضباط را در جامعه به
چیزی نمی شمارند و در مقابل قانون كه متعلق به عموم مردم است سینه سپر می كنند
بایستند و با آنان به مقابله بپردازد تا مردم احساس امنیت بیشتری كنند .پلیس  119و
پشتیبانی و حمایت كننده ی واحدهای عملیاتی می باشد و در صورت احساس نیاز
واحدها در تمام مأموریت های خود می توانند از این پلیس استفاده نمایند تا فرصت را
از قانون شكنان و مهاجمان در تعرض به جان و مال و ناموس مردم گرفته و به آنان
اجازه طمع نمودن و در غیبت كردن برای انجام رفتارهای مجرمانه را ندهد.
انتظارات مردم از پلیس 66۱
با توجه به وجود سلیقه ها در بین افراد یك جامعه هر كسی به نوعی انتظاراتی از پلیس
دارند و این گونه نیست كه دوست و دشمن ،جاعل و عالم ،قانون مدار و قانون شكن
همگی نگاه ثابتی به یك سازمان آن هم با حساسیت ها و مسئولیت های انتظامی داشته
باشد .مردم دوست دارند در رفاه و آسایش باشند و در واقع امنیت داشته باشند براین
اساس با توجه به وظیفه ای كه بر دوش مأموران ناجا می باشد از آنان انتظار دارند در
تأمین امنیت و رفاه و آسایش عمومی شهروندان تالش كند .همچنین تكریم با ارباب
رجوع و برخورد مناسب پلیس در معابر شهری از دیگر انتظارات مردم و شهروندان است
وقتی كه اتفاقی برای شخصی به وجود می آید و نیاز است كه پلیس در محل باشد در
این هنگام حضور بهموقع پلیس در محل و ارشاد و راهنمایی فرد مذكور وقتی برخورد
شایسته وی با فرد می تواند احساس آرامش و آسایش برای شهروند را به وجود آورد.
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خوشبختانه امروزه پلیس با سامانه  119به صورت فردی در خدمت شهروندان است و با
تماس افراد با شماره تلفن  119در موقع ضروری پلیس می تواند در سریع ترین زمان
ممكن در محل حاضر شود و انتظارات قانونی مردم را برآورده سازد .با توجه به اینكه جامعه
ما جامعه ای جوان است یك برخورد زیبا همراه با عطوفت و همدردی پلیس با یك نوجوان
و جوان می تواند اثری دیرپاتر و موثرتر از ده ها گفتار و سخنرانی و تبلیغات داشته باشد
پلیس نماد حكومت و قانون گرایی است ،لذا نقش او در اعتمادسازی بین مردم و گرایش
درونی جامعه به قانون گرایی ،اقتدار و احساس امنیت نقش منحصر به فرد است .امید است
این فضای اعتماد روز به روز بین مردم و نیروی انتظامی عمیق تر و جلوه های زیبای آن
همانا تولید امنیت و احساس امنیت می باشد متنوع تر گردد.
تعامل پلیس با مردم
همانگونه كه می دانید پلس همواره با عموم مردم و ملت یك كشور سروكار دارد و تالش
می كند تا تك تك شهروندان در آرامش و امنیت و رفاه و آسایش زندگی كنند و در واقع
یكی از نیازهای با ارزش جامعه و مردم را به ارمغان می آورد .در این راستا مسئولین ناجا
همواره برای ایجاد ارتباط و تعامل بین مردم و پلیس در تالش و كوشش هستند كه از جمله
آن می توان به برگزاری جلسات پرسش و پاسخ مردم و مسئولین ناجا در مساجد و حسینه
ها پذیرش مردم برای دیدار و مالقات درجهت بیان دیدگاهها و مشكالت و نیز رسانه ها هم
در ایجاد تعامل بین مردم و پلیس نقش به سزایی دارند و تردیدی نیست كه تعامل و
همكاری هدفمند و گسترده ای كه در طول سالهای گذشته بین نیروی انتظامی و رسانه ها
ی جمعی بوده است نتایج و فرآیندهایی را به دنبال داشته و آن را توسعه نظم و امنیت
اجتماعی به عنوان یك خواست و حق عمومی در جامعه است.
همچنین برای نخستیم بار در تاریخ كشور با شعار «و حاال شما پلیس ما باشید» مردم،
مسئوالن نیروی انتظامی مسئوالن نیروی انتظامی از طریق خط تلفم  103تحت نظارت
همگانی و آنان قرار می گیرند و شكایات و انتقادات و پیشنهادات مردمی به بازرسی كل ناجا
منعكس می گردد .سامانه  119به عنوان سامانه فوریت های پلیسی ،روزانه در سراسر كشور
هزاران بار پذیرایی تلفن های گوناگون شهروندان ایرانی است تا هر ساعت از شبانه روز كه
به حضور پلیس نیازمندند حافظان امنیت را بر بالین خویش حاضر ببینند.
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سازمان چطور به نیروی انتظامی خود بها می دهد.
با خاموش شدن آتش جنگ تحمیلی و به سامان آمدن تدریجی امر برنامه ریزی در
كشور ،نیروی انتظامی نیز كم كم مورد توجه قرار گرفت و در برنامه سوم توسعه كشور
این نیرو با اهتمام ویژه مسئوالن وقت از سال  30جایگاه خویش را در متن برنامه
بازیافت .افزایش نیروی كادر و جایگزین ساختن و آنان با آموزش الزم و كافی به جای
نیروهای وظیفه و احداث پاسگاههای جدید و افزایش تجهیزات ارتباطی ،حمل و نقل و
مخابراتی و نیز توسعه امكانات رفاهی و خدماتی كاركنان ،امكانات درمانی ،مهمانسراها،
قرض الحسنه و سایر اماكن تفریحی استراحتی و رفاهی كاركنان از دستاوردهای توجه
خاص برنامه ریزی سوم به ناجا بوده كه سازمان در اختیار نیروی انسانی خود قرار داده و
این امر باعث شده مردم شاهد ارتقاء سطح كیفی خویش در حوزه تأمین امنیت ،خدمات
سریع عملی شدن اقدامات و جلب مشاركتهای مردمی و بخش خصوصی بوده اند .در
سال های اخیر نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران تالشهای زیادی را در جلب ارتقاء
تحصیلی كاركنان خود انجام داده است كه از جمله آن می توان به اعطاء بورسیه
تحصیلی ،وام تحصیلی و عدم جابجایی كاركنانی كه مشغول تحصیل هستند و نیز ادامه
درس به كسانی فاقد مدرک دیپلم بوده و اعطای دیپلم نظامی به این افراد اشاره نمود.
نیروی انسانی چقدر به سازمان خود بها می دهند.
هدف سازمان برقراری نظم و امنیت و رضایت مندی مردم از سازمان می باشد و برای
دست یافتن به این امر مهم نیروی انسانی باید تالش و كوشش خود كارش به طوری و
خدمات رسانی به مردم سازمان را یاری نماید .خدمت شبانه روزی پلیس در گرما ،سرما
و مناطق مختلف جغرافیایی فقط یك هدف می تواند داشته باشد و آن رفاه ،آسایش و
تامین امنیت آحاد مردم یك جامعه است كه سازمان به دنبال آن است بنابراین تك تك
كاركنان ناجا این امر را وظیفه خود می دانند و برای پیشرفت سازمان خود از جان و
مال خود می گذرند و در این راه فدا می شوند به طوری كه ساالنه تعدادی از كاركنان
ناجا در راه دفاع از امنیت جامعه شهید می شوند و این نشان می دهد كه كاركنان ناجا
جامعه خود را دوست دارند به سازمان خود اهمیت می دهند و برای پیشرفت سازمان
هر كاری كه بتواند انجام می دهند.
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پیشنهادات
اهمیت امنیت روانی و احساسات امنیت برای مردن در حال حاضر برای جامعه كنونی ،چنان
مهم است كه به یكی از مأموریت های مهم نیروی انتظامی تبدیل شده است .در نیروی
انتظامی امنیت در حال حاضر با یك نگاه «جامعه محور» نه آنكه «تهدید محور» مطرح می
باشد .امروزه هدف پلیس تأمین نظم و امنیت جامعه است برای دست یافتن به این امر مهم
همه ی نهادها ،ارگان ها و موسسات دولتی می بایست دست در دست هم داد .و در این راه
تالش و كوشش روز افزون نمایند خصوصا نهادهای تربیتی مثل آموزش و پرورش .در نیروی
انتظامی سه عملیات در برابر همه حوادث انجام گیرد :
 ) 1عملیات اطالعاتی  ) 2روانی  ) 9انتظامی
باید توجه داشت كه در بعضی مواقع عملیات روانی اول و عملیات انتظامی آخرین كاری
است كه باید به آن پرداخته شود .در بعضی موضوعات عملیات اطالعاتی اول و عملیات روانی
دوم است  .عموما نقش عملیات روانی مهم و اساسی است .پس این موضوع را همیشه باید
درنظر داشت كه احساس امنیت را به اشكال فوق در بین مردن ایجاد نمائیم و نیز ضرورت
آموزش و پژوهش در نیروی انتظامی بسیار مهم می باشد .آموزش علمی برای نیروی انتظامی
می تواند دستاوردهای زیر را به ارمغان آورد تا امنیت و احساس آن را همیشه در بین مردم
جاری سازد.
 ) 1افزایش قدرت پیش بینی تحوالت اجتماعی و مهیا شدن ذهنی و عملی برای رویارویی با آنها؛
 ) 2سهولت و سرعت در انجام بهینه مأموریت ها ؛
 ) 9شناخت تخصصی جرایم و قوانین مرتبط با آنها.
پلیس می تواند با آموزش نوجوانان و جوانان با استفاده از روشهای متناوب از قبیل رسانه
ها ،سخنرانی ،تبلیغات و حتی برخورد زیبا و با عطوفت پلیس با مردم و ایجاد ارتباط نزدیك با
نسل جوان ،ایجاد اعتماد سازی بین مردن و برخورد مقتدرانه با مخالن نظم و امنیت جامعه به
هدف خود كه تولید احساس امنیت در بین مردم و تأمین سالمت جامعه و ایجاد نظم و امنیت
و انضباط اجتماعی است برسد.
نتیجه گیری
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با مراجعه به كالم رهبری میتوان استنباط كرد كه نگاه ایشان به مفهوم امنیت ،نگاهی
كالننگر و عمیق میباشد و امنیت در ابعاد مختلف بیان نموده است .مقام معظم رهبری
امنیت رایك نعمت بزرگ و یك نیاز اجتماعی میداند كه مردم در سایه آن به آرامش و
آسودگی خاطر به كسب كار و فعالیتهای اجتماعی و انجام امور خصوصی خویش
اهتمام میورزند و امنیت را متعلق به همه میداند ،امنیت را یكی از اساسیترین و
اصلیترین نیازهای ملت ،و كشور میدانند و معتقدند مهمترین مشكل یك كشور زمانی
به وجود میآید كه در محیط كار ،در محیط زندگی ،در محیط تحصیل در فضای
عمومی جامعه مردم احساس امنیت نكنند و در فضایی امنیت است كه همه تالشهای
علمی ،اقتصادی و هم روحیه نشاط و هم فعالیتهای یك كشور شكل میگیرد .مقام
معظم رهبری امنیت را از نان شب واجبتر میداند و الزمه پیشرفت در زمینه مادی و
معنوی را درامنیت میداند .ایشان رواج موادمخدر ،اعتیاد ،بیكاری ،عدم اشتغال و
همچنین سیاست بازیهای جاطلبانه و غیر مسئوالنه ار عوامل ناامنی میداند و در كنار
این عوامل دخالتهای دشمنان خارجی و تحركات خارجی و عدم برخورد قاطع كه
موجب تردید و تزلزل میشود را از عوامل ناامنی دانستند .و وظیفه همه دستگاهها را
مبارزه با ناامنی به ویژه نیروی انتظامی میباشد .و معتقد هستند كه نیروی انتظامی باید
با همه ابعاد ناامنی مبارزه نماید كه برای ایجاد امنیت با یك هدفگذاری و التزام به قانون
و هوشیاری و قاطعیت سرعت اقدام و پیگیری خستگی ناپذیر و نگاه یكسان به جامعه
الزمه مبارزه جدی با ناامنی میباشد .بنابرین از دیدگاه رهبری امنیت پایه و اساس است
و معتقدند اگر امنیت نباشد ،فعالیت اقتصادى هم دیگر نخواهد بود .اگر امنیت نباشد،
عدالت اجتماعى هم نخواهد بود .اگر امنیت نباشد ،دانش و پیشرفت علمى هم نخواهد
بود .اگر امنیت نباشد ،همهى رشتههاى یك مملكت بتدریج از هم گسسته خواهد
شداگر امنیت اجتماعی نباشد امنیت سیاسی به وجود نخواهد آمد كه مردم بتوانند
افكاروعقاید خود را در چارچوب قانون بیان نمایند .لذا امنیت ،پایه و اساس است.
رهبری مهمترین شاخصهای ایجاد امنیت اجتماعی را در برقراری عدالت اجتماعی،
مبارزه با مفاسد اجتماعی و اقتصادی ،نظارت عمومی میدانند.
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پزوهشكده مطالعات راهبردی ،تهران.
 خمینی ،روح اهلل ،) 1933( ،كلمات قصار پندها و حكمتها ،ناشر ،موسسه تنظیم و نشر آثار امام
خمینی(ره).
 چلبی ،مسعود( ،)1931شهروند و دولت .تهران :انتشارات دانشگاه تهران.
 عمید رنجانی ،عباسعلی(« )1931جزوه درسی فلسفه امنیت در اسالم »تهران :دانشگاه عالی دفاع
ملی.
 زیبلگنیو ،برژنسكی ،)1910( ،در جستجوی امنیت ترجمه ابراهیم خلیلی تهران نشر سفیر.
 نظر پور ،مهدی ،) 1933( ،آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران ،نهاد نمایندگی مقام
معظم رهبری در دانشگاهها معاونت پژوهشی دانشگاه معارف.
 - لرنی ،منوچهر ،)1939( ،امنیت ملی و دفاع از ارزشها ،چاپ اول ،ناشر ،معاونت روابط عمومی و
تبلیغات ساعس ناجا ،مركز چاپ.
 سید نژاد ،صادق ،) 1901( ،تولید ،كار و سرمایه از منظر آموزهای دینی ناشر مركز پژوهشهای
اسالمی صدا و سیما.
 جاویدی ،مجتبی ، 1901 ،نیروی انتظامی ،مظهر اقتدار ملی ،ناشر معاونت سیاسی سازمان عقیدتی
سیاسی نیروی انتظامی جمهوری اسالمی.
 قربانی گلشن آباد ،محمد ،)1909( ،فرهنگ و تهاجم فرهنگی ،سازمان عقیدتی سیاسی ناجا –
معاونت سیاسی ،مركز چاپ ساعس ناجا (چاپ ایمان).
 فالح بابلی حسن «مجموعه مقاالت همایش امنیت اجتماعی و راهكارهای توسعه»مقدمه؛ دانشگاه
آزاد و همكاران ،بابل.1931 ،
 جعفر هزار جریبی ،رضا صفری شالی «بررسی تعامل دو مفهوم شهروندی و امنیت اجتماعی،
فصلنامه علمی پژوهشی نظم و امنیت انتظامی ،سازمان تحقیقات و مطالعات ناجا ناجا سال سوم
شماره  ،9پاییز.1930
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 كریمائی ،علی اعظم ،رویكردی ایجابی به امنیت اجتماعی و نقش ناجا در تامین آن ،فصلنامه علمی
پژوهشی نظم و امنیت انتظامی ،سازمان تحقیقات ناجا سال سوم شماره ،9پاییز ،1930مطالعات و
تحقیقات ناجا.
 شادمان فخر آبادی ،اعظم ،) 1931( ،روابط عمومی و توسعه امنیت ،پژوهش و اندیشه شماره 9و،1
محل انتشار ،دفتر مطالعات و تحقیقات سازمان عقیدتی سیاسی نیروی انتظامی.
 رحمانی ،اصغر) 1931( ،مبارزه با فقر در آینه سخنان رهبری ،انتشارات قم ،ماهنامه طوبی(اخالق و
تربیت) ،شماره ،29آبان.
 صفری رضا ،رضایی رضا) 1901( ،مفهوم شناسی امنیت وصنعت ،نشر اندیشه وزین ،دفتر تحقیقات
كاربردی نیروی انتظامی استان قزوین.
 چشمه همیشه جاری شماره11تحلیلی بر بیانات مقام معظم رهبری 1931؛ معاونت سیاسی ساعس
ناجا.
 آشوری داریوش ،)1931( ،دانشنامه سیاسی (فرهنگ اصطالحات سیاسی) ،انشارات مروار

