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 تمدنی -ایران و نقش فضای مجازی برای شکل دهی به جامعه اسالمی
 1زهرا شیرودی

  (91 – 99 ) 

 چکیده

فضای مجازی،همه حیات انسانی را درنوردیده و نیز، بر جامعه اسالمی ایران سایه انداخته است از این 
مقام معظم رهبری، جامعه اسالمی به مثابه یکی از چند مرحله تحقق تمدن رو، و بر پایه رهنمودهای 

نوین اسالمی، برخی از آسیب  های فضای مجازی است اما نقش فضای مجازی برای شکل دهی به 
جامعه اسالمی متمدن در ایران مبهم باقی مانده است! بنابراین،با این پرسش مواجه ایم که: نقش فضای 

رسد مؤسسات و تمدنی در ایران چیست؟ به نظرمی-هی به جامعه اسالمیمجازی برای شکل د
)اجتماعی،اقتصادی،اخالقی(،آسایش و سعادت عمومی  نهادهای دولتی ایران می توانند با تأمین امنیت

در شکل گیری و نگه داری جامعه مملو از توسعه مادی و پیشرفت معنوی به ایفای نقش مؤثر بپردازند. 
ان دادن توان بالفعل و بالقوه این مؤسسات و نهادها در استقرار بخشی به اجتماعی از غرض مقاله نش

دین داران است که بستر الزم را برای زایش تمدن نوین اسالمی را فراهم می آورد.در این مقاله،تحقق 
ی چنین هدفی به شیوه توصیف و تحلیل گزاره ها و آموزه های ارائه شده مقام معظم رهبری صورت م

کید بر ناجا  ای به مثابه یک بازیگر فعال، با درک دیگری)فضگیرد. مؤسسات و نهادهای دولتی ایران با تأ
مجازی( در چارچوب هنجارهای انقالبی،انتظار مقام معظم رهبری را در نقش و جایگاهی که به او 

                                                                                              سپرده شده به دست می آورد.
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 مقدمه

مقام معظم رهبری سال ها است که دغدغه فرهنگی و غفلت از آسیب های فضای مجازی را گوشزد 
خواب به چشمم نمی آید. بلند می شوم و نگران کرده اند:" من به خاطر نگرانی های فرهنگی، شب ها 

( یا گفته اند:" اگر من امروز رهبر انقالب نبودم حتمًا رئیس 1831آبان  11رهبری،  نیهستم." ) سخنرا
این دو گفته، اهمیت فضای مجازی  (8938مهر  22)سخنرانی رهبری فضای مجازی کشور می شدم." 

د. در نگاه معظم له، بستر فضای مجازی به اندازه اهمیت را از نگاه مقام معظم رهبری نشان می ده
انقالب اسالمی و به مثابه یک رودخانه پرجوش و خروش است که اگر در آن، تدبیر و برنامه ریزی وجود 
داشته باشد به یک فرصت طالیی و در غیر این صورت به یک تهدید تبدیل می شود.به عالوه، بیانات 

فضای مجازی پس از تشکیل شورای عالی فضای مجازی حاکی از اهمیت مقام معظم رهبری در مورد 
ویژه به مدیریت فضای مجازی است. از مجموع سخنان مقام معظم رهبری در خصوص فضای مجازی، 

پیشرفت  -2 اهمیت فضای مجازی به اندازه انقالب اسالمی است؛ -1چند نکته حائز اهمیت است:
تدبیر، برنامه، زهکشی و هدایت این فضا منتج به فرصت -8ت؛ بدون تکنولوژی های نوین، میسر نیس

بر این اساس، عدم توجه به اهمیت موضوع می تواند  .است در غیر این صورت تبدیل به تهدید می شود
عامل پیش برندگی دشمن در عرصه های مختلف اجتماعی شود و منجر به تسخیر قلب ها و افکار 

کننده اذهان جامعه را در پی داشته باشد و در نهایت تصمیم  جامعه بخصوص جوانان شده و تخدیر
امروزه  درواقع، .گیری ها و سیاست گذاری ها سطحی و به دور از نگرش عمیق فرماندهی کل قوا شود

با افزایش ارتباطات از راه دور، افکارعمومی از سطح ملل، پا را فراتر گذاشته است؛ لذا فضای مجازی 
ان ها سر و کار دارد و به خاطر ویژگی خاص آن، جزء مسائل اساسی جامعه درآمده با جمع کثیری از انس

است. اهمیت این موضوع نه فقط از آن جهت است که یک عامل پیش برنده است؛ بلکه در شرایط 
فعلی، عامل بازدارنده تهاجم مهاجمان نیز است از این رو، در بسیاری از کشورهای جهان، نقش 

 4ی از جرم بر عهده  پلـیس اسـت. در جمهوری اسالمی ایران نیز طبق بند ه ماده پیشگیري و پی جوی
مجلـس شـوراي اسالمي، این وظایف به نیروی انتظامی  1831قانون تشکیل نیروی انتظامی، مصـوب 

 واگذار گردیده است. با توجه به پیشرفت های فزاینده و سریع فضای مجازی در دنیا و به تبع آن در ایران،
در برخي از حوزه ها، احتیاج به اقدامات پلیسی افزایش یافته است و لذا این نیرو، بایستی با رعایت 
جوانب الزم و با احتیاط به این امر خطیر بپردازد. مقاله حاضـر سـعي دارد نقش ناجا در عرصه فضای 
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رهبری را بررسی  چارچوب منظومه فکری مقام معظم مجازی برای تولید و تدوام جامعه اسالمی در 
 نماید.

 مفهومی. بررسی های 9

فضای مجازی اتفاق افتاده با اینکه عمر خیلی زیادی ندارند اما توانسته نسل جدید روابطی که در جامعه 
اند به سرعت در زندگی آدم ها حضور یابند و آن ها را در سن های مختلف و از گروه ها و طبقات 

از مسافت های دور و نزدیک، بین آن ها ارتباط برقرار نماید.در  اجتماعی متفاوت دور هم جمع کند و
این فضا،  ابزارهایی چون پست الکترونیک، گروه های مجازی، پیام های کوتاه، وب سایت ها، چت 
روم ها و ... به روش های جاافتاده ایی برای گسترش و حفظ روابط فردی و اجتماعی تبدیل شده 

در سراسر دنیا از اینترنت استفاده می کنند و به این طریق، با هم ارتباط برقرار اند.امروزه میلیون ها نفر 
 می کنند.

نویسنده داستان علمي  1تعریف فضای مجازی: واژه فضاي سایبر را نخستین بار ویلیام گیبسون -الف
 بسط داد.آن را در علم ارتباطات   8به کاربرد نوربرت وینر 1134در سال  2نورومنسر تخیلي در کتاب 

به معنای سکاندار  4وینر بنیانگذار علم سایبرنتیك اظهار مي دارد که این واژه را از واژة یوناني کوبرنتس
اهي فرد )پیشگدیدگاه های مختلفی وجود دارد اقتباس کرده است. دربار ة معنا و مفهوِم واژة سایبرنتیك 

فضاي سایبر در معنا به مجموعه هایی از ارتباطات دروني انسان ها از طریق ( 91:8913و دیگران، 
(کیزا  15:  1833رایانه و مسائل مخابراتي بدون در نظر گرفتن جغرافیاي فیزیکي گفته مي شود )هاتف،

فضاي سایبرنتیك را محیطي برساخته از اطالعات نامرئي تعریف مي کند، اطالعاتي که مي تواند  1
اما فضاي مجازی مفهومي وسیع از تعریف کیزا (kizza, 1998:131) تفاوت به خود بگیرد.اشکالي م

دیجیتال و  ارتباطات  را دربر دارد به گونه ای که عالوه بر دامنه هاي متداخل و در عین حال منفك 
یرد گتکنولوژي هاي اطالعات ـ اینترنت و پست الکترونیك، تمام زیر مجموعه های آن را نیز، دربرمی 

از این رو، ماحصل تمام تعاریفی  که از فضای مجازی ارائه شده آن آست که آن را یک محیط الکترونیکی 

                                                                 
3. William Gibson 
4.Neuromancer 
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یا کامپیوتری دانسته اند که با کاربست جلوه ها و شیوه های سمعی و بصری، می کوشد تا مشابه واقعیت 
آن دارای خصیصه بی مکانی و های جهان را عرضه کند اما خود فاقد واقعیت مادی است از این رو باید 

( فضـاي مجـازي قابلیـت پـذیرش و انجـام اکثریت نیازها، 281:  1831بی زمانی است.)منتظرقائم،
 فعالیت ها را در زندگي بشـر و اجتماعـات انسـاني دارد. 

تعریف جامعه اسالمی در نگاه رهبری: در دیدگاه مقام معّظم رهبری، انقالب اسالمی یک ضرورت  -ب
طبیعی بر اساس سّنت های الهی است. ایشان مراحل پنجگانه تحقق اهداف انقالب اسالمی و نسبت 

ی است و گیری انقالب اسالماول در این فرآیند، شکل آن با الگوی پیشرفت را تبیین و گفته اند: "مرحله
کیل رار داریم، تشپس از آن باید بالفاصله نظام اسالمی تشکیل شود ،مرحله سوم را که اکنون در آن ق

دولت اسالمی یعنی تشکیل دولتی بر اساس الگوها و معیارهای کاماًل اسالمی است، بعد از آن، نوبت 
رسد.گام نهایی در مراحل پنجگانه اهداف انقالب اسالمی، تحقق تمدن به تشکیل جامعه اسالمی می

وزه های اسالمی حاکم بر در جامعه اسالمی، آم (1811شهریور  3اسالمی است.")سخنرانی رهبری، 
هر دو عنصر آحاد انسان ها و روابط مقابل میان آنها  است. همسو کردن خود و جامعه با دین، تنها به 
امور فردی و عبادیات و اخالق فردی محدود نمی شود بلکه در تمام امور و روابط اجتماعی، باید تعالیم 

ای تمامی شبکه روابط اجتماعی، نافذ باشد. اسالم حاکم باشد و داوری دین در همه خطوط و زوای
جامعه اسالمی، نگاه هستی شناختی خاصی به انسان دارد چرا که انسان ترکیبی از روح و بدن بوده و 
انواع گرایش های خوب و بد در او وجود دارد که می تواند در پرتو عمل اختیاری خود، جهات نیک 

اسالمی به خدا محوری عقیده دارد نه انسان محوری و از سرشتی خود را بارور کند و بالعکس. جامعه 
طرفی فردگرایی را نفی می کند و با سکوالریسم نیز مخالف است. جان کالم این است که  "جامعه 
اسالمی، جامعه ای است که اسالم و آموزه های آن بر تمام افراد و گروه ها و روابط میان آنها حاکم است 

 (8911آبان  22سخنرانی رهبری،  و حرف اول را می زند." )

 فضای مجازی و سعادت اجتماعی در دیدگاه رهبری -2 

کید بر ناجا در تأمین سعادت اجتماعی   در این بخش پس از تعریف از سعادت اجتماعی،نقش دولت با تأ
 مورد بررسی قرار می گیرد:
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خود  و ذوق  خاص  ل انسانی، سعادت را به شک  فرقه تعریف سعادت اجتماعی: هر گروه و -الف
و تشریح نموده اند و فهم خویش را از آن ارائه می کنند.کلمه سعادت یا خوشبختی در لغت،  تعریف 

مورد ترجمه و تفسیر قرار گرفته است.همچنین برخی   به معنای سعادت و خوش طالعی علماء   توسط
دادها قادر باشد با استفاده از استعدر تعریف سعادت گفته اند: سعادت، کمال یا کماالتی است که انسان 

و شایستگی های خود، بدان دست یابد. به دیگر بیان، سعادت به معنای استفاده درست و مشروع از 
امکانات مادی و معنوی خدادادی برای دسترسی به کمال انسانی.چنین برداشتی از سعادت از آیه" َوَنْفٍس 

اَها ، َفَأْلَهَمَها ُفُجوَرَه  اَها "َوَما َسوَّ اَها ، َوَقْد َخاَب َمْن َدسَّ به صراحت به دست  ا َوَتْقَواَها ، َقْد َأْفَلَح َمْن َزکَّ
می آید. در حقیقت، قرآن بر این نکته تاکید می ورزد که رستگاری با تزکیه نفس حاصل می شود و این 

مال می گردد. رستگاری، مترادف با فالح است به این دلیل که موجب رهایی انسان از موانع ک
ی مختلف  راه ها و وسایل  به سعادت برای خود  شکی نیست که انسان ها برای رسیدن( 1-15شمس: )

می نمایند. برخی از انسان ها رسیدن به سعادت و خوشبختی متصور خویش   را پیش بینی
سعادت   را مایه  لذت های باطنی   از انسان ها  و برخی دیگر  رســـیـــدن بـــه  لذت  ظاهری در   را

می دارند. ابن سینا ، سعادت را به فعلیت رسیدن استعدادهای انسان به طور   معرفی  وخوشبختی
 (1833:11 ت.)رسائی ،اسشود، معنا کرده یکنواخت و هماهنگ که موجب کمال انسان می

زوکار محدوده سعادت اجتماعی: در اغلب کشورهای دنیا ، نیروی پلیس به عنـوان یکـ سـا -ب
اجتماعي و یك مجموعه  خدماتي دیده می شود که مهم ترین وظیفه آن ایجاد بستر تحقق سعادت 
اجتماعی و ایجاد احساس امنیت در جامعـه است،لذا پلیس و مردم به صورت مداوم، یک ارتباط دوطرفه 

مردم آن جامعه  و مورد اعتماد برقرار می کنند که از آن می توان به عامل اصلی موفقیت و جلب رضایت
نام برد و عدم وجود آن، خسارات جبران ناپذیری را به پیکره جامعه وارد می کند.)مجیدي و انصاري 

( شناخت دالیل درست و زنجیروار  وقوع جرم ، تصمیم گیري ، تعیین اقدامات 35: 1833رناني، 
وقوع آن ها  مي تواند در صیانتی و انتخاب راه حل مناسب و متناسب با آن جرم  در جهت پیشگیری از 

سالمت  جامعه و سعادت اجتماعی آن  نقش مهمی را ایفا کند.با توجه به رویکرد جدید جامعه در 
کشیدن این گونه جرائم به فضای مجازی باید با تمام توان در این حوزه نیز اقدام عاجل صورت پذیرد . 

ین موضوع مستثنی نیست بلکه به لحاظ نیروی انتظامی بر اساس شرح  وظایف خود نیز نه تنها از ا
ماهیت و نوع مأموریت هایش از سازمان های موثر است که مقام معظم رهبری نیز به منظور هشدار و 



 
 

01  
 

 

 یتمدن -یبه جامعه اسالم یشکل ده یبرا یمجاز یو نقش فضا یرانا

گاه سازي این نیرو مورد دقت قرار داده اند . به هر حال، فضای مجازی، عامدا یا  ناخواسته افکار  آ
و البته احتمال سرایت آن به بخش های دیگر جامعه نیز عمومی جامعه  را تحت تاثیر خود قرار می دهد 

متصور است، لذا مأموریت های نیروی انتظامی با توجه به اهمیت و گستردگی آن در این حوزه روز به 
روز با رشد فزاینده و پیچیده همراه است.پلیس باید برای برقراری نظم و امنیت و برخورد با چالش های 

ز گذشته نقش آفرین باشد و به صورت علمی تر و البته با همکاری با سایر موجود در این فضا بیش ا
شاید اغراق آمیز نباشد که انتظار داشته باشیم،  .کشورهای دنیا در این فضا حضور مستمر داشته باشد

 فضای مجازی که با حجم و وسعت امروزی به تنهایی یک نیروی انتظامی برای خود طلب می کند.

مجازی در سعادت اجتماعی: رهبر انقالب با اشاره به برخی مطالب که وظیفه  رهبری و نقش -ج
حکومت اسالمی برای رساندن مردم به بهشت را زیر سؤال می برند، اشاره دارد که وظیفه مهم پیشوا در 

سعادت واقعی است که البته با تحمیل و زور میسر نیست بلکه راه   یک جامعه اسالمی رساندن مردم به
ن با توجه به تمایل فطرت انسان ها به سعادت، با راهنمایی و کمک از طریق روحانیت، دانشگاهیان حل آ

اگر یک جامعه اسالمی از لحاظ اقتصادی ،صنعتی ،علمی .و نیروهای مسلحی چون ناجا فراهم می شود
ن جامعه ،عزت و شرف ملی و ... پیشرفت های فراوانی داشته ،اما دچار بیچارگی مردم خود باشد، آ

یکی از راه های رسیدن مردم به سعادت واقعی تالش و کوشش  .اسالمی به سعادت واقعی نرسیده است
به جهت بهبود ریشه کن کردن فقر، بیکاری، وضعیت معیشت مردم، فاصله طبقاتی است که مسئولین 

عی ن در فضای واقو مدیران کشور از جمله ناجا باید به صورت جدی و تالش شبانه روزی به دنبال رفع آ
و مجازی باشند.در این راه باید از فکرهای سالم و خالق و دلسوزانه ایی که در بخش های مختلف نظام 
 از جمله ناجا وجود دارد، کمک گرفت و با منسجم کردن آن، راه درست را تشخیص داد،زیرا: گفتمان

ها، گره ها، گشودنکارها و روش الحنظام، اص اسالمی از نگاه مقام معظم رهبری تقویت جامعه اصلی
ردم م و ایمان و انگیزه ابتکار، حرکت عظیم از نیروی آحاد مردم، استفاده ها برایها و هدفآرمان تبیین

 نظام می باشد که رعایت آنها جامعه را به عالی هایآرمان سمت به و نیروهای مسلح چون ناجا، راه
باید از فضای مجازی به منظور  (. 1818اردیبهشت  28) سخنرانی رهبری،  خواهد رساند. سعادت

بازخورد عملکرد پلیس در فضای مجازی  .توسعه امنیت و ارتقای احساس امنیت در جامعه استفاده کرد
می تواند آن دو )توسعه امنیت و ارتقای احساس امنیت( را در جامعه ایجاد و ارتباط مجازی مردم با 

امی را تقویت کند. به موازات پیشرفت فضای مجازی، ناجا باید پلیس فتا را تقویت کند و فتا نیروی انتظ
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به عنوان نماینده مجازی ناجا، با اعمال برنامه های وصول به سعادت در فضای مجازی،تأمین امنیت 
داده ها در این فضا،ایجاد آسایش خاطر در استفاده از فضای مجازی و ...  به مواجهه 

گذاری، مدیریت به سیاست مقتدرانه با تحوالت این عرصه و و ندانههوشم
روزآمد  و رصد کارآمد و نظارت ، هنگامبه و های الزمگیریوتصمیم ریزی،برنامه کالن

مجازی بر اساس وظایف محوله از مراکز باالدستی چون شورای عالی مجازی بپردازد. ناجا با  فضای در
د بتواند دسترسی مردم به خوشبختی،کمال،فالح و رستگاری را فراهم کند استفاده از فضای مجازی بای

و راه های به فعلیت رساندن استعدادهای انسانی را تسهیل نماید. چنین تالشی راه پیشرفت از طریق 
ریشه کنی فقر،اصالح امور و تبیین آرمان های مورد نظر رهبری می گشاید. از بیانات رهبر معظم انقالب 

می شود که نیروی انتظامی باید به خدمتگزاري به مردم و ارائه خدمات امنیتي، انتظامي و رفاهي  استفاده
به صورت صادقانه، دلسوزانه و مخلصانه بپردازد، از وقوع جرم با حضور مقتدرانه جلوگیری کند، به سالم 

کتورهایی که سازي محیط اجتماعي کمک نماید و به جلب اعتماد و مشارکت مردم همت بگمارد، فا
 سعادت اجتماعی را رقم می زند.

 فضای مجازی و امنیت اجتماعی در دیدگاه رهبری -3

داند که مردم در سایه آن به آرامش مقام معظم رهبری امنیت را یك نعمت بزرگ و یك نیاز اجتماعی می
ورزند. میهای اجتماعی و انجام امور خصوصی خویش اهتمام و آسودگی خاطر به کسب کار و فعالیت

ترین نیازهای ملت، و کشور دانسته و معتقد ترین و اصلیاو امنیت را متعلق به همه و نیز، یکی از اساسی
آید که در محیط کار، در محیط زندگی، در محیط ترین مشکل یك کشور زمانی به وجود میاست: مهم

 تحصیل در فضای عمومی،جامعه مردم احساس امنیت نکنند.

 امنیت، در زندگی و اجتماعات بشری، عنصری کلیدی محسوب میمنیت اجتماعی: تعریف ا -الف
شود. امنیت ، مهمترین دغدغه بشر در طول تاریخ بوده است. مهم ترین انگیزه تشکیل قبیله، حکومت، 
دولت و نوشتن قانون که شکل گیری سازمان های متعددی را در سطح ملی، منطقه ای و بین المللی به 

از مردم در یك مکان   1ته، می توان در راستای امنیت دانست.منظور از امنیت، گروه متحدیدنبال داش
خاص و در یک سیر خاص در امتداد زماني که داراي احساس جمعي بسط یافته و نهادینه شده از آداب 

                                                                 
1 .Integrated 
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 یمه ميني بو رسوم فراگیر، قدرتمند و به اندازه کافي قابل اطمینان که  حیات اجتماعي را در زماني طوال
کند و تغییرات آرام توأم با انتظارات قابل پیش بیني را در میان مردم تجربه مي کند. )صالحي امیري و 

امنیت اجتماعي از مهم ترین خواسته های هر فرد، گروه و جامعه مي  ) 18: 1815افشاري نادري، 
به طور کلي تأمین امنیت  باشـد و ادامه حیات و بقاي جوامع بدون آن مشکل و غیرممکن خواهد بود

اجتماعي در جامعه، موجب تقویـت امنیـت ملـي مـي گـردد. زیـرا مشـارکت مـردم بـا رضـایتمنـدي 
و تکـریم آنـان توسـط نیـروي انتظام بخش جامعه، بسترهاي الزم توسـعه و رفـاه در جامعـه را فـراهم 

 بـراي جامعـه مـردم سـاالر است.  مجموعه این مالحظات نشانگر اهمیت موضـوع .مي نمایـد

محدوده امنیت اجتماعی: در این زمینه، باید به رعایت موارد کوچک و جزئی ایمنی که کاربران باید -ب
های اجتماعی رعایت کنند، بپردازیم. نکاتی که در ظاهر کوچک بوده اما در برداری از شبکهدر بهره

ایجاد امنیت اجتماعی و کاستن خطرات .امنیت خواهند بودترین راهکارهای افزایش واقعیت یکی از مهم
در جهت انجام تالش همه جانبه جامعه اطالعاتی، پاسداری از هویت و قداست ملی و دینی، مراقبت 
از فضای مجازی به منظور ممانعت از بدل شدن آن به زمینه ایی جهت هماهنگی و اجرای عملیات های 

ه ارزش های اجتماعی از ماموریت ها و وظایف و اهداف پلیس به غیرقانونی و جلوگیری از تجاوز ب
لوحه کاری نیروی انتظامی بوده و ناجا می کوشد با رصد، رود. رسیدن به این هدف همواره سرشمار می

 کنترل و پایش فضای مجازی، شاهد امنیت باالیی در فضای مجازی باشیم.

نیت اجتماعی و محافظت از حریم خصوصی در فضای ساختاری برای برقراری ام لزوم ایجاد و توسعه
های فناوری اطالعات و ارتباطات مجازی تولید و تبادل اطالعات کشور با توسعه روزافزون زیرساخت

ای است که هر روز اهمیت بیشتری می  کنندگان از اینترنت، مسالهدر ایران و افزایش کاربران و استفاده
ای مانند ای در فضای مجازی ابعاد بسیار گستردهرایم رایانهدر طول سالیان گذشته، ج .یابد

ها، ای و اینترنتی، جعل اطالعات و دادههای رایانههای اینترنتی، هک و نفوذ به سامانهکالهبرداری
تعرض به حریم های خصوصی، جرائم سازمان یافته اخالقی و ...یافته و این موضوع تاسیس یک پلیس 

 .به مقابله با آن برخیزد را بیش از پیش برجسته ساخته است تخصصی که قادر باشد

رهبری و نقش مجازی در امنیت اجتماعی: بر اساس آنچه رهبری انقالب بیان کرده اند در می یابیم  -ج
ترین مسایل ها جزء جدیمقابله با ناامنی و حفظ امنیت اجتماعی، حفظ حرمت جان و مال مردم، این
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نتظامی باید ضمن رفتار کاماًل محترمانه و مهربانانه با آحاد مردم با عامالن و هر جامعه است.نیروی ا
مروجان هر گونه ناامنی اجتماعی و اخالقی قاطعانه برخورد کند مردم انتظار دارند در اجتماع و در کوچه 

وجدان ای که ای بر اساس اعتقادات دینی خود عمل کنند و شاهد هیچ منظرهو خیابان بدون هیچ دغدغه
کند، نباشند، لذا نیروی انتظامی باید با همه مسایلی که در فضای واقعی  مجازی دینی آنها را آزرده می

ای باشد که جوانانشان در بیرون از گونهغیراخالقی اند، مقابله کند. مردم انتظار دارند وضع جامعه به
شاعه نتظامی باید باید با کسانی که با اخانه تحت هجوم مسایل غیر اخالقی قرار نگیرند بنابرین نیروی ا

فساد در جامعه امنیت اخالقی مردم را تهدیدمی کنند مبارزه نماید. امنیت و نظام اجتماعی برای مردم 
تر است لذا با کسانی که با رفتار یا گفتار خود متعرض آسایش و امنیت و گاه از مسایل معیشتی مهم

اض برخورد کنید. ضمن آنکه حریم شخصی افراد تا جائیکه با شوند باید بدون اغمآرامش دیگران می
 (8918:86ای،)خامنه. اًل محترم استکنند کامرفتار خود به دیگران تعرض نمی

در حال حاضر با چهره دیگری از تهدیدات روبرو شده ایم  که با عناوینی مانند توسعه فناوری رخ می 
آنها را می بینیم که اگر دقت نداشته  و تهدیدات این فناوری ها نمایند و درظاهر یک قالب بسیار زیبا از 

را از فرصت ها جدا نکنیم با مشکالت بسیاری در کنار تهدیدات درفضای سایبری مواجه می شویم و 
سردار جاللی رئیس سازمان پدافند غیر عامل کشور .اجازه اشغال بیگانگان را در این فضا فراهم کرده ایم

ن سازمان اعالم نمود :"موضوعات نظام سایبری موضوعات بسیارمهمی است که نیز در همایش آ
براساس فناوری اطالعات و سایبری با سرعت زیادی درحال توسعه است به شکلی که سرعت پیشرفت 
فناوری ها از سرعت دستگاه های اجرایی و ساختارهای دولتی بسیار بیشتر است تا جایی که فاصله ای 

سان و پیشرفت فناوری ها به وجود آورده است که در کشورهای پیشرفته این فاصله کم میان مقررات نوی
( در 1813دی  15." ) جاللی،  و در کشورهای کمتر توسعه یافته این فاصله بیشتر به چشم می خورد

جامعه نباید همه چیز را در ظرف توسعه و فناوری دیده  و اجازه اشغال آن به دشمنان بدهیم که همان 
هدف آمریکاست. باید در فضای سایبری از استقالل کشور دفاع کنیم، این استقالل شامل استقالل 

اگر می خواهیم از فضای سایبری استفاده کنیم  .سیاسی، اقتصادی، دفاعی، نظامی و در تمام ابعاد است
اعی صرفا در سازی را در زیرساخت ها در دستور کار قرار دهیم؛ امروز امنیت اجتمباید رویکرد ملی

 .حوزه فیزیک نیست اما یکی از شروط دفاع سایبری ملی سازی زیرساخت های سایبری کشور است
 دفاع سایبری می تواند تضمین کننده استقالل در تمام مولفه های امنیت کشور باشد.
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 فضای مجازی و آسایش عمومی در دیدگاه رهبری -4

های حیاتی و حساس کشور است که رسالتش  رگاننیروی انتظامی به نمایندگی از دولت یکی از ا
های انقالب اسالمی، برقراری نظم و امنیت جامعه و تأمین آسایش فردی  نگهبانی و پاسداری از ارزش

و عمومی است. با توجه به افزایش جمعیت، رشد فناوری و پیچیدگی جرائم و تخلفات، برای داشتن 
ایف و مأموریت های خود را به خارج از سازمان منتقل پلیس کارا باید نیروی انتظامی بخشی از وظ

نماید تا زمان و نیروی انسانی خود را با تمرکز و قدرت بیشتر مشغول وظایف و مأموریت های راهبردی 
 خویش چون تأمین آرامش عمومی نماید.

نان را نیازارد زمانی افراد آسوده اند که سر و صدا و یا عوامل دیگر، روان آتعریف آسایش عمومی:  -الف
از این رو، افراد در زندگی اجتماعی به دنبال کاستن از نامالیمت ها در برخورد با دیگر اعضای جامعه 
اند زیرا :در چنین فضایی می توان اندیشه ها و حوادث روزمره را نظم و ترتیب بخشید و ارتقا داد. آرامش 

کمی و کیفی زندگی ضروری است به همین  دارای دو جنبه جسمی و روحی است که هر دو برای ارتقای
( بسیاری از 154: 1811جاللی، (دلیل، آسایش عمومی در زمرة ارکان حداقلی نظم عمومی قرار دارد. 

مسائلی که مصادیق آسایش عمومی را تشکیل می دهد؛ مربوط به مزاحمت های همسایگی است. 
2009:241)،(delblond  می توان درصورتی که موجب آزار لذا فعالیت شبانه یک نانوایی را

همسایگان شود، ممنوع کرد، حتی فعالیت دستفروش ها و دوره گردها با موضوع آسایش عمومی، گره 
  ،(1992:31 می خورد و نیز، مبارزه با آلودگی های صوتی، جزئی از آسایش عمومی به شمار می رود.

(loin وامع مختلف، متفاوت است اما پلیس با این وصف،آسایش عمومی،مفهومی نسبی است که در ج
با بعد مادی یا بیرونی آسایش عمومی سروکار دارد که بخشی از آن با توجه گسترش فضای مجازی به 
آن مربوط می شود.نباید فراموش کنیم که اهمیت آسایش عمومی به عنوان یک حق بشری باید ما را 

و یا  به گونه ای که یک هک اینترنتی اتفاق نیفتد وادارد قواعد خاصی برای استفاده از این فضا وضع کنیم
 یک سرقت اینترنتی روی ندهد تا آرامش عمومی به هم نریزد.

محدوده و آسایش عمومی: بدو تردید یکی از هدف های اصلی تشکیل نیروی انتظامی، تأمین  -ب
الی فردی اشخاص آسایش عمومی در چارچوب قانون است از آن رو که امروزه، تنظیم روابط، رشد و تع

بوده و تأمین آسایش از جمله آسایش  hiliو پیشرفت اجتماعی، در گرو وجود استقرار نظم و  و توسعه
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است. این موضوع، بر ضرورت بررسی و کارکرد جدید  فردی و عمومی، مالزم با استقرار نظم و امنیت
و فردی و مستقر شدن  نظم و  افزاید. تأمین آسایش عمومیمفهوم آسایش عمومی در سازمان پلیس می

امنیت از مصادیق بارز قوانین آمرانه است. فراهم شدن شرایط محیطی که مردم در آن، ترس و واهمه ای 
از پیگیری حق و آزادی های مشروع خود نداشته و با کمال آرامش به  ایجاد زمینه مساعد برای انجام 

سایش، بینی شده است . تأمین آیروی انتظامی، پیشهرگونه فعالیت های خود بپردازند، در گرو تشکیل ن
مأموران نیروی انتظامی در انجام وظایف محوله قانونی  در معنای واقعی آن، عالوه بر فعالیت هایی که

خود انجام می دهند از وظایف این نیرو برای تأمین آسایش عمومی است. مردم مایل به رفاه و آسایش  
براین اساس، با توجه به وظیفه ای که بر دوش مأموران ناجا است از آنان  و در واقع، امنیت هستند و 

انتظار دارند در تأمین امنیت و رفاه و آسایش عمومی شهروندان تالش کنند از این رو، پلس تالش می 
گاه سازی  کند با افزایش نیروی کادر و آموزش آنان و با ایجاد سایت ها و کانال های مختلف جهت آ

ارائه نرم افزارهای مرتبط با آموزش والدین در فضای مجازی و شیوه ها و روش های دیگر به  ،تولید و
وظایف خود در این بخش عمل نماید این امر باعث می شود مردم شاهد ارتقاء سطح کمی و کیفی 
زندگی خویش در حوزه  امنیت فضای مجازی باشند.خدمت شبانه روزی پلیس در سراسر فضای 

رفاه، آسایش و تامین امنیت آحاد مردم یک جامعه است بنابراین، تک تک کارکنان ناجا مجازی باعث 
این امر را وظیفه خود می دانند و برای پیشرفت سازمان خود از جان و مال خود می گذرند و این نشان 

رفت می دهد که کارکنان ناجا جامعه خود را دوست دارند، به سازمان خود اهمیت می دهند و برای پیش
 سازمان در عرصه مجازی، به هر اقدام مشروعی چنگ می زنند.

رهبری و نقش مجازی در آسایش عمومی: امنیت روانی و آسایش روحی برای مردم چنان مهم است  -ج
در نیروی انتظامی، آسایش عمومی با  که به یکی از مأموریت های مهم نیروی انتظامی تبدیل شده لذا

هدید محور مطرح است از این رو، هدف پلیس، تأمین نظم و امنیت و آسایش یک نگاه جامعه محور نه ت
عمومی جامعه است. برای دست یافتن به این امر مهم،  باید همه نهادها، ارگان ها و موسسات دولتی  
دست در دست هم داده و در این راه، تالش و کوشش نمایند. بدون شک همواره گام های فراوانی برای 

جامعه اسالمی همواره یک ایده بسیار محکم و پایدار در  .جامعه مطلوب اسالمی وجود دارد دستیابی به
ایجاد جامعه اسالمی مقدمه برای تحقق تمدن نوین  .مقابل ایده های جهان و تمدن غرب سر و کار دارد

هد ااسالمی است. تحقق جامعه اسالمی بدون شک مسیر دستیابی به تمدن نوین اسالمی را همواره خو
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جامعه اسالمی ،جامعه ای است که زندگی مردم را مرفه و آرام اداره کند. رهبر معظم انقالب اسالمی .کرد
جهت تحقق آسایش و آرامش، سفارش ها و رهنمودهای زیادی را به مدیران و مسئوالن نظام در قوای 

بی برای رفاه حال آنان به ویژه سه گانه ارائه کرده اند و بارها از آنان خواسته اند اقدامات عاجل و انقال
مستضعفان، صورت دهند و از نکته سنجی های غیرضرور که مانع تحقق رفاه عمومی است، بپرهیزند. 
معظم له بارها به وزارت خانه ها تذکر داده اند تا از کاغذبازی های زمان طاغوت، خودداری کنند و در 

های جامعه اسالمی در اندیشه بنابراین از شاخصهجهت تأمین رفاه عموی به طور ضربتی، عمل نمایند. 
مقام معظم رهبری، ایجاد رفاه و آسایش عمومی برای مسلمانان به نحوی عادالنه است. بدون شک رفاه 

ها است لذا در اندیشه معظم له سیاست کلی در آن است های شکل گیری تمدنعمومی از لوازم و زمینه
ش عمومی در بین تک تک افراد جامعه در اولویت باشد. مجموعه ناجا  که باید ایجاد رفاه عمومی و آسای

خیال را برای تمامی مردم کشور فراهم نماید.تأمین  آسایش باید تالش و کوشش کند آرامش ، امنیت و
آسایش عمومی که بسیار باارزش است، مستلزم این است که ناجا با تمام توان خود، از آسیب هائی که 

می نیروی انتظا و بر آن وارد شود، دور باشد. به باور رهبری انقالب، پافشاری همیشه ممکن است در آن
 مهر  86 و آرامش فکری مردم تالش کند. ) سخنرانی رهبری، آسایش این بوده که برای پشتیبانی از

(. با توسعه بی نظیر فضاهای مجازی کار را برای تأمین آسایش عمومی دشوار و در عین حال 1815
رین تر کرده است.دشمن با تسلطی که بر بخش های نرم افزاری و سخت افزاری فضاهای مجازی شی

دارد می کوشد آرامش روانی مردم را به هم بریزد تا به هدف خود که براندازی نظام است، نزدیک تر 
شود.این همان نقطه ای است ناجا را با فضای مجازی در تأمین آسایش عمومی گره می زند.آسایش 

 عمومی بدون ناجا و با حذف آسیب های مجازی از طریق ناجا میسر نیست.

 فضای مجازی و امنیت اقتصادی در دیدگاه رهبری -5

در نظام سیاسی کشورهای مختلف، جایگاه ویژه ای پیدا نمود و  از این  8312امنیت اقتصادی از سال 
ندان خویش انجام می دهند. این نگاه رو، همه کشورها تالش خود را برای تأمین امنیت اقتصادی شهرو

از امنیت، پس از جنگ سرد اهمیت زیادی پیدا کرد و صاحبنظران این عرصه  ،ضمن تأیید ارتباط امنیت 
اقتصادی با ایمنی جامعه، به دنبال مسیرهای جدیدی جهت وارد نمودن موضوعات اقتصادی، در 

کشورها علی الخصوص  جهان سوم از شعار امنیت اند. کماکان تعداد زیادی از  راهبردهای دفاعی بوده
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گیرند. از طرف دیگر در نظام بین الملل اقتصادی برای اصالح موقعیت وضعیت نابسامان خود بهره می
، بهره بردن از امکانات اقتصادی به عنوان یک اهرم خوب، هم باعث ایجاد آسیب پذیری بیشتر دولت 

شده است،چنین امنیتی)امنیت اقتصادی( هم اکنون با دو عنصر ها و هم رشد فزاینده اهمیت موضوع آن 
 فضای مجازی و پلیس گره خورده است.

حائز اهمیت است تعریف امنیت اقتصادی: در جهان معاصر و در حوزه امنیت آن امنیت از این رو -الف
 خش از امنیتکه در همه سطوح جامعه توجه نظریه پردازان اقتصادی را به خود متوجه کرده است. این ب

همیشه در تاریخ زندگي اقتصادي بشر به شکلی وجود داشته، اما در عرصه جهاني شدن دارای  ابعاد و 
امنیت اقتصادی عبارت  1از دیدگاه رابرت ماندلویژگي هاي تازه ای بوده که اهمیت آن را ارتقا داده است. 

ریق تأمین کاالها و خدمات، و هم از میزان حفظ و ارتقای شیوه زندگی مردم یک جامعه از ط» است از:
امنیت اقتصادی را  در سه  2باری بوزان   «المللیمجرای عملکرد داخلی و هم حضور در بازارهای بین

سطح فردی، گروه ها و طبقات بررسی می کند. در سطح فردی، امنیت اقتصادی به میزان دسترسی انسان 
مربوط است. در سطح های باالتر، امنیت اقتصادی به ضروریات زیستی)غذا، آب، سرپناه و آموزش( 

ماندل،  ) های بسیار سیاسی درباره اشتغال، توزیع درآمد و رفاه مرتبط است.با گستردگی بیشتری از بحث
ن شود بلکه تأمین ایامنیت اقتصادی در نگاه بوزان، تنها به شرایط زیستی محدود نمی ( 125:1831

امنیت به معنی حفظ سطح مشخصی از استاندارد زندگی است .یکی از مصادیق این موضوع ؛ اشتغال 
  (21:8932یا حق حداقل دستمزد است. ) بوزان ،

اقدام عملي با امنیت اجتماعي ارتباط  محدوده و امنیت اقتصادی: امنیت اقتصادي در مرحله -ب
را شکل مي دهند.  اقتصادي -جدانشدني برقرار می کند و در کنار هم، مفهوم مشترك امنیت اجتماعی

اقتصادي را مي توان به عنوان اقدامات نهادي که موجب ارتقاي قابلیت هاي اجتماعي،  -امنیت اجتماعی
آسیب پذیر براي زنده ماندن خواهد شد، تعریف کرد. تضمین امنیت اقتصادي و قادر ساختن بخشهاي 

این نوع امنیت از طریق پخش مسئولیت میان دولت، بنگاه ها، خانواده، جامعه، پلیس و... ایجاد خواهد 
در مواد مختلفي از قانون اساسي جمهوري اسالمی شاخص هاي متنوعي از امنیت اقتصادي مورد  .شد

ز ظرفیت بسیار باالی این قانون در تأمین امنیت اقتصادي است. با این اشاره قرار گرفته است که حاکي ا

                                                                 
1. Robert Mundell 
2. buzan 
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حال، هنوز برخي از این موارد فرصت پیاده سازي نشده و الزم است با توجه به تحوالت پیش رو براي 
قاچاق با مقیاس وسیع قادر است رشد اقتصادی را کند  .پیاده سازي آنها برنامه ریزي الزم انجام گیرد

ساس عدم امنیت اقتصادی را به وجودآورد، هزینه های پنهان را افزایش دهد، گردش پول و کاال سازد، اح
را آشفته سازد و عوارض زیانباری بر نظام اقتصادی تحمیل کند. مسأله قاچاق به عنوان یک مثال، 

لت، وصدمات گوناگونی بر امنیت اقتصادی از جمله رکود صنایع و تولیدات داخلی، کاهش درآمدهای د
تضعیف امنیت سرمایه گذاری، کاهش اشتغال و اخالل در سیاست های بازرگانی فراهم می آورد البته 
نگاه انتزاعی و پلیسی برای درمان ریشه ای این بیماري به تنهایی کافی نیست اما پلیس بر مبارزه با قاچاق 

 ق استفاده از امکانات مجازیبه عنوان یک آسیب در امنیت اقتصادی نقش دارد. بخشی از قاچاق از طری
صورت می گیرد یا زمینه های آن ساخته می شود. پول شویی مثال دیگری در این زمینه است یا می توان 
سوء استفادهای مالی از طریق دسترسی غیرمجاز به حساب های بانکی افراد را به مثال های قبلی 

 نده از رشد بیشتری برخوردار خواهد بود.افزود.فضای کسب و کار در اینترنت افزایش یافته و در آی

رهبری و نقش مجازی در امنیت اقتصادی: هرچند برقراري امنیت اقتصادي یک وظیفۀ فرا بخشی و  -ج
مرتبط با وظایف نهادها و سازمان هاي بسیار زیادي می باشد، اما در حوزه نیروي انتظامی، نظارت بر 

امنیت در اقتصادی خرد کشور بوده و به دلیل شرح وظایف اماکن عمومی یکی از ارکان برقراري نظم و 
و نوع مأموریتی که به استناد قانون، ملزم به اجراي آن است، یگانی از نیروي انتظامی به طور تخصصی 
با صنوف به عنوان یکی از محورهاي اقتصاد خرد جامعه، در ارتباط مستقیم بوده و با انجام وظایف، بر 

فتتاح، حین کار و مادامی که به فعالیت مشغول می باشند، نظارت داشته و ضمن تمامی صنوف قبل از ا
پیشگیري از وقوع تخلفات، در پی افزایش احساس امنیت و رضایت مردم است و به دنبال آن بستر رشد 

 (32: 1815اقتصاد کشور را فراهم می آورد.)موسوي خلخالی، 

امنّیت مهم اقتصادی به مثابه یکی از مسائل اساسی کشور در این راستا، مقام معظم رهبری با اشاره بر 
معتقدند که :" اقتصاد هم نیازمند امنّیت است؛ بنای اقتصادی کشور هم بایستی بر یک بنیاد امنی نهاده 

ما از دوران های طاغوتی، وابستگی اقتصاد ما به  شود. مشکل ما، مشکل تاریخی ما، مشکل بازمانده
دوران ها،  ی امنّیت را در همهده است که ما در زمینه مسائل اقتصادی، دغدغهنفت است؛ این موجب ش

 وآمد نفت مشکل شد،زیاد داشته باشیم؛ قیمت نفت کم شد، زیاد شد، فروش نفت ممنوع شد، رفت
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چیز بر محور نفت در اقتصاد می چرخد، اقتصاد ناامن فالن مشتری نفت پول ما را نداد. وقتی همه 
ط خاطر اینکه ولو محیط نظامی، محید هم بایستی امن بشود. این جمله را در اینجا گفتم بهاست؛ اقتصا

بخش ها معلوم بشود؛ حّتی برای مسئله اقتصاد که  اقتصادی نیست، اّما اهّمّیت امنّیت برای همه
حنه در صالّظاهر به کسوت سربازی و لباس ارتشی و سپاهی ارتباطی ندارد، ما اگر میخواهیم مردم علی

 (1813اردیبهشت  11") سخنرانی رهبری ، .اقتصادی امنیت داشته باشد اقتصاد باشند، باید صحنه

بی شک طرح سخنان فوق در یک جمع نظامی، پیام های زیادی به همراه دارد از جمله: الاقل بخشی از 
اد د با ورود به مقوله اقتصامنیت اقتصادی با امنیت نظامی گره   می خورد و نیز، نظامیان چون ناجا قادرن

امنیت سرمایه گذاری، امنیت سرمایه و امنیت سرمایه گذار را در دو فضای واقعی و مجازی تأمین کند. 
اهمیت اقتصادی در فضای مجازی به دلیل گره بیشتری که به بخش اقتصاد خرد پیدا می کند ورود ناجا 

ه دارد، تسهیل می کند. ناجا برای ادای وظایف به فضای مجازی را به دلیل مأموریتی که در این زمین
نظارتی خود بر پایه اوامر رهبری و قوانین موضوعه چاره ای به حضور فعال برای تأمین اقتصادی در عرصه 
مجازی ندارد.جلوگیری از ویروس های مخرب و جلوگیری از تهاجم هکرها تنها بخشی از وظایف به 

در فضای مجازی دارد از آن رو که امنیت و اقتصاد الزم و ملزوم هم ظاهر ساده اما عمیق و پیچیده ناجا 
 اند.

 فضای مجازی و امنیت اخالقی در دیدگاه رهبری -6

با توجه به اینکه که فضای مجازی و گسترش آن، تغییرات زیادی در جنبه های مختلف وسیع و شگرفی 
در این حوزه ایجاد شده تا حدی که را پدید آورده است، مشکالت اخالقی جدید و منحصـر بـه فردي 

فناوري اطالعات نه تنها در چگونگی افعال و اقدامات روزمره تاثیر گـذارده؛ بلکه تلقی ما را از آنها نیز، 
نظام فرهنگی و اخالقی که هم اکنون بر فضاي مجازي حکم فرماست چیزي جز همان  .تغییر داده است

ات ویژه تاریخی جامعه غربی بعد از رنسانس نیست. اخـالق جامعـه مدرن غربی با همان خصوصی
نظام هنجاري و فرهنگی کـه بـر دو خصـلت  مـادي گرایی و رفاه طلبی وسیع و عمیق و  مخالفت با 

نیروی انتظامی بخش اعظمی از ماموریت .گذشته و هرگونه مبانی سنتی و مذهبی  خود را نشان داده است
 ه امنیت اخالقی اختصاص داده است .های خود را در حوزه فضای مجازی ب
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امنیت به عنوان یک واژه عام در برابر تهدید مفهوم پیدا  می کند و بر موضوع تعریف امنیت اخالقی: -الف
مخاطـب خود حمل می گردد. عقیده عمومی بر این است کـه ارزش انسـان هـا بـه رفتـار آنهـا مربوط 

موجود زنده مـی باشـد. بـه اعتبـاري دیگر، اخالق به عنوان است. رفتار نمود خارجی فعالیت هاي هر 
مجموعه ملکات نفسانی ناشی از رفتار انسان ها اسـت، منتهـا رفتـاري ارزشی.آیت الله شهید مطهري 
در کتاب فلسفه اخالق می گویـد: "هرکـاري در وجود انسان شروع و پایانی دارد، یعنی در انسان یک 

ست که تحریک کننده وی به یک کار بوده و در صورت عدم آن، انجام کار غیر احساس، میل، عاطفـه ه
ممکن خواهد بـود. انسان برای هر کاری، هدفی داشته که مـی خواهـد بـه آن منظور یا هدف به 
رسد.کاری که از آغاز با میل انسان شروع شده و هدف آن خیر برای دیگران می باشد، کار اخالقی 

از نظر میل از دایره خـود خارج است، یعنی آن میل اساسًا مربوط به خود نیست، است.کار اخالقی، 
مربوط به غیراسـت وهـم از نظر هدف از دایره خود خارج شدن است. چون هـدف، رسـاندن خیـر 
اسـت نـه بـه خود، بلکه به غیر خود. پس انسان اخالقی، انسانی است که از دایره خـود پـا بیـرون 

 (83- 81: 1813به غیر خود رسیده است." )مطهري، گذاشته و 

امنیت اخالقی، مصون ماندن کارهاي ارزشی یا خیر در جامعه از تهدیدات یا آسیب پذیري هایی است 
که متوجه آن است که به تبع آن مخاطبین و مـردم از تهدیـدات و آسیب پذیري هاي احتمـالی متصـور 

ـی مبتنـی بـر محرك و میل و احساس است. این میل و محرك چگونه در امـان خواهنـد بـود. کـار اخالق
ایجاد می شود و به وجـود می آید. استاد مطهري می گوید:"اصل مطلب این است که، چه منطقی براي 
اخالق به دست بیاوریم. آیا از غیر راه خداشناسی و معرفه االله بـراي اخـالق می توانیم منطـق مستدل 

زیستی، عفت، تقوا، معنویت،  . اعتبار همه مفاهیم مثل حـق، عـدالت، صـلح، هـمپیدا کنیم؟ خیر
راسـتی، درسـتی و االله، خداشناسـی اسـت. اگـرایمـان نباشد، اخالق مثل اسکناسی است که پشتوانه 

 ) 233: 1813ندارد." )مطهری،

. ر خـالق هستی جسـتجو کـردمحدوده و امنیت اخالقی: پیشینۀ امنیت اخالقی را می توان در تدابی -ب
کشته شدن  .آن جـا که حضرت آدم ابولبشـر )ع( و همسـرش را از خـوردن میـوه ممنـوع منـع مـی کنـد

قابیل به دست هابیل نشانه افول این امنیت باشد. در طول تاریخ آنچه کـه به عنوان یک عبرت تاریخی 
فاده از ابزارهاي ضد اخالقـی )نوشـیدن مشـروبات که می تواند مـورد توجـه قـرار داشـته باشـد اسـت
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الکلـی و سـکس و غیـره( در فروپاشـی حکومت بزرگ و پیشرفته اسالمی اندلس است، که با تدابیر 
ضد اسالمی قوم جهود و تحریک مسیحیان تندرو برعلیه مسلمانان و مخصوصا جوانان جامعه اسالمی، 

ته و در عصر حاضر هم از همـین ابـزار به اضافه مواد مخدر مقدمات ضعف و فروپاشی آن را فراهم ساخ
براي از سر راه برداشتن مقاومت هـا در جهـان اسـالم کـه حـاکم بر منابع مهم و استراتژیک انرژي می 

 .باشند، سوءاستفاده می کنند

رند ن احتیاج داامنیت اخالقی، یکی از مهم ترین مقوالتی کـه مردم به آ»مقام معظم رهبري می فرمایند: 
و نا امنی اخالقی این است که مردم در محیط جامعـه و در کوچه و خیابان نتوانند طبـق اعتقـادات و 
دیـن و ایمـان خـود آسـوده و بـی دغدغـه حرکت کنند و با منظري مواجه شوند که وجدان دینی آنها را 

اخالقی... جزو وظایف ما  ند :"امنیت( در جای دیگری ایشان می فرمای1: 1815)یـاوري،« آرزده کند.
و عامل  امنیت است؛ جزو وظایف جمهوری اسالمی است؛ نمی توانیم اینها را رها کنیم. مظهر این

عبارت است از نیروی انتظامی؛ بنابراین بایستی اقتدار داشته باشید؛ باید بتوانید  امنیت وسِط میداِن این
د قاطعّیت عمل کنید. منتها نکته کار این است که اقتدار را با ظلم نبایمقتدرانه عمل کنید؛ باید بتوانید با 

مهار حرکت کردن نباید اشتباه کرد.") سخنرانی رهبری، اشتباه کرد؛ اقتدار را با حد و مرز نشناختن و بی
 (1814اردیبهشت  3

حس کننـد  رهبری و نقش مجازی در امنیت اخالقی:مردم در منظرعمومی و در سطح جامعه، باید -ج
پلـیس نـاظم جامعه، با شعور و درك باال و نیت خیر در حمایت از منـافع اجتمـاعی، در همـه جـا 
حضور دارد و در صورت بروز ناهنجاري ها و بـی اخالقـی هـا برخـورد خواهـد کرد و رعایت 

ر د سهم بیشتري را دهنجارهاي اجتماعی را توصیه می نماید امـا بعـد نـرم افـزاري اقـدامات پلیس بای
مدیریت انتظـامی امنیـت اخالقـی بـه خـود اختصـاص بدهد کما این که حریف هم در تغییر ارزش 

 هاي جامعه ما به صورت نرم عمل مـی کند.

حفظ و تقویت انگیزه در تداوم رفتار اخالقی نقش کلیدی دارد .دین و گزاره هاي دینی فرد دین در جهت 
انگیـزه رفتـار اخالقـی کمک می نماید.دیـن هم معیارهاي ثابت براي توجیـه  حفظ، تقویت و استمرار

اخـالق فـراهم مـی کند و از رهگذر آن  ثبـات و انگیزه ها و جاودانگی می یابد و هم معتقدات دینی از 
م اجمله اعتقاد به روز قیامـت و اعتقـاد بـه پـاداش عذاب اخروی انگیزه بیشتري براي پیـروي از احک
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آورد، باورهاي دینی هم در ایجاد انگیز اخالقی موثر و هم در بقا و استمرار آن . اخالقی فـراهم مـی
است. در مسائل مرتبط به امنیت اخالقی، پس از برنامه ریزی محکم، سنجیده و کارشناسانه، نباید به 

ر معظم خدا پیش رفت.رهب مخالفت و فضاسازی عده ای، کار را کند یا متوقف کرد بلکه باید با توکل به
انقالب  شکل گیری یک تصویر کاماًل مطلوب از نیروی انتظامی را در ذهن مردم ضروری می دانند 
.ایشان در جمع فرماندهان نیروی انتظامی تأکید داشتند :" موضوع امنیت اخالقی و دغدغه های مردم 

ی انتظامی قرار گیرد. اعتیاد، شرارتها، از موضوعات مهمی است که باید مورد توجه نیرو  در این زمینه،
و هنجارشکنی ها، موجب تهدید امنیت جسمی، جانی و اخالقی جامعه می شوند، بنابراین باید با 

خصوص در درون نیروی انتظامی، استفاده از دیدگاههای کارشناسانه انسانهای متفکر و صاحب نظر به
 (1811اردیبهشت  11") سخنرانی رهبری، .ردبرای مقابله با این مسائل، برنامه ریزی دقیق ک

 

 نتیجه گیری؛ پلیس،فضای مجازی و جامعه اسالمی 

حفظ امنیت در فضای کسب و کار)تولید(،تأمین امنیت مبادله داده ها و اطالعات، پاسداری از ارزش 
لی های ملی،دینی و انسانی، حفاظت از آزادی های مشروع و حریم های خصوصی، مراقبت از منافع م

و مصالح دینی، ارتقای قدرت و اقتدار ملی، حفظ زیرساخت های حیاتی ملی در برابر حمالت دشمن، 
ارتقای اعتماد و آسایش عمومی،صیانت از حاکمیت ملی و نظایر آن، از اهداف تشکیل پلیس است اما 

م ه امروز، جبهه دیگري پیش روي پلیس است و آن عرصه فضاي مجازي است، این فضا براي پلیس
فرصت است و هم تهدید اما پلیس باید بتواند از فرصت ها حداکثر استفاده را به عمل آورد. فضاي 

 با استفاده از مجازي به نوعي فرهنگ، اعتقادات و ... جامعه اسالمی  را نشانه گرفته است، از سویي
ط جهان به اقصي نقابستر فضاي مجازي مي توانیم تفکرات اسالم ، شیعیان و پیام مقاومت اسالمي را 

ارسال کنیم. امروز وظیفه ما جهاد در عرصه فضاي مجازي است، باید تهدیدات این فضا را کاهش 
دهیم، فرهنگ سازي کنیم و از این فضا، استفاده بهینه را ببریم. تالش در راستاي کاهش آسیب هاي 

هش آسیب هاي این حوزه مجازي صرفا وظیفه یک وزارتخانه یا دولت نیست، عرصه فرهنگ سازي و کا
نیازمند عزم همگاني و مشارکت ملي است، چرا که امروز گستردگي فضاي مجازي به اندازه فضاي 

 حقیقي مطرح است.
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به بیاند دیگر، دولت ها به منظور برخورد با دو تهدید، احتیاج به دو ارگان انتظامی و نظامی دارند که یکی 
برای ایجاد نظم داخلی، تشکیل می شوند البته گاه به ضرورت، برای برخورد با تهدید خارجي و دیگری 

دولت ها از این نیروها به جای هم استفاده می کنند و گاه از نیروی ثالثی برای تقویت یا ایجاد کارآیی 
یکی از آن دو، بهره می گیرند اما وظیفه ذاتی تأمین همه جانبه امنیت و نظم داخلی کشورها، با نیروهای 

است ولی مواجهه نیروهای انتظامی با محیط سیال داخل و جهان، نظر و عمل پلیس را به چالش انتظامی 
کشیده است و تالش آن را در تأمین همه جانبه امنیت، با دشواری روبرو کرده است در حالی که نیاز به 

می اذهان عمو امنیت در دنیای پرخطر امروزی، همچنان رو به افزایش است البته تغییر مفهوم امنیت در 
نیز، کار تأمین امنیت را برای پلیس پیچیده تر ساخته است، همچنین،ابزارها،هدف ها، شیوه های تهدید 
علیه امنیت ملی کشورها تغییر کرده و این امر، ضرورت بازنگری در راه های تأمین امنیت را گوشزد می 

ن نیروهای به شدت تهدیدکننده، تالش کند. عدم توجه به این تغییرات رو به رشد و عدم انطباق با ای
در واقع، پلیس در دنیای دیروز، ماهیتی داخلی داشت  پلیس را در انجام وظایف ذاتی، خنثی می سازد.

و مؤلفه های تأمین امنیت از ابعاد درون مرزی برخوردار بودند اما در دنیای امروز، پلیس به حوزه های 
ورده است لذا بدون توجه به ضرورت توجه به محیط بیرون خارجی در ایفای نقش داخلی خود پیوند خ

 Philip cerny) ،(2000:111 قادر به انجام وظایف داخلی خود نیست.

گاهی کامل آن از فضای جدیدی است که  موفقیت ناجا در نیل به هدف ها و ماموریت هایش، محتاج آ
ن فضا، به راحتی نمی تواند مسائل مرزهای دقیقی با فضا و محیط بین المللی و جهانی ندارد. در ای

داخلی را از خارجی تفکیک کند و قادر نیست رهبران و کارگردانان آن را تشخیص دهد. قاعده بازی 
 Stephen)  ،(1997:444 محیط پیرامونی تغییر کرده و نقش بازیگران غیردولتی، افزایش یافته است.

cope همکاری پلیس با دولت ها و گروه هایی رودر رو   بنابراین، نصرت و توفیق در این راه، نیازمند
است در حالی همه آن ها از هم سویی با پلیس در اهداف و ماموریت ها برخوردار نیستند و حتی حاضر 
به همکاری در موضوعاتی چون مبارزه با مصرف،توزیع و فروش مواد  مخدر نخواهند بود و همه این 

ی از مواد مخدر،جرم و جنایت با چالش روبرو می کند لذا ها، نقش پلیس را در ساختن جامعه عار
پلیس باید همواره و همراه با تحوالت پیرامونی، باید ساختارها، رویکردها و  راهبردهای مناسب برگزیند 

  Elke)،(2005:11تا از عهـده دفع چـالش هـاي تازه  برآید و به مقابله مؤثر و مفید با آنها برخیزد. 
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ف پلیس در ایران چون بقیه کشورها، برقراری نظم و امنیت در همه ابعاد اجتماعی است اساسی ترین هد
لذا همزمان با تغییر در عوامل برهم زننده نظم و امنیت و همزمان با تغییر شیوه ها و ابزارهای عامالن 

الب اسالمی انقضد نظم و امنیت باید دگرگونی های الزم را بپذیرد تا بتواند جامعه تمدن ساز متناسب با 
را تدارک کند لذا به منظور اخذ تصمیات صحیح و دستابی به ادهاف و ماموریت هایی چون جامعه 
مطلوب، برخورداری از داده های کافی و درست و  بهره مندی از سرعت عمل در ساختارها و ابزارها 

مان تأمین نظم و ضروری است. با توجه به تحول در محیط امنیتی، نیروي انتظامي مهم ترین ساز
امنیت،در ابعاد مختلفی در معرض خطرات ناشی از تحوالت متاثر از جهاني سازی و نتایج آن است. 

ها رهبر معظم انقالب در دیدار اعضای شورای عالی فضای مجازی فرمودند :"باید با استفاده از توانایی
ده و هماهنگ و بدون از دست و استعدادهای جوان کشور و با سیاست گذاری صحیح و اقدامات سنجی

ی فضای مجازی، و حضور فعال و تأثیرگذار و دادن زمان به سمت خروج از حالت انفعال در عرصه
حضور فعال و تأثیرگذار در فضای مجازی،  تولید محتوای اسالمی متقن و جذاب حرکت کنیم.....الزمه

ها و پرهیز از هماهنگی میان دستگاه»، گیری، جدیت در اجرا بدون از دست دادن زمانتمرکز در تصمیم
 (1814شهریور  13") سخنرانی رهبری، .کاری و تعارض استموازی

 های بسیاری پیدا کرده که مثالمأموریت های ناجا به صورت تصاعدی در حال افزایش است و پیچیدگی
ه نهادها و هم.آن فضای مجازی است که با وسعت امروزی به تنهایی یک نیروی انتظامی می طلبد

سازمان های مختلف می بایست ضمن اینکه به نیروی انتظامی یاری می رسانند دست کم در حوزه خود 
نیز، تأمین امنیت شان را با هدایت نیروی انتظامی بر عهده بگیرند و از این طریق، هم به تحقق امنیت 

که نیروی  .ه خود بپردازنددر کل کشور کمک کنند و هم به عنوان مقدمه، به برقراری امنیت در حوز
انتظامی جمهوری اسالمی ایران با تشکیل پلیس فتا، توانسته است مثل همیشه خود را با اقتضائات روز 

ها است؛ عمل کند جامعه هماهنگ نماید و به وظیفه ذاتی خود که حفظ امنیت عمومی در تمام زمینه
از پلیس، یعنی پلیس فتا به دنبال رفع ولی باید با رصد مستمر فضای مجازی و عملکرد این شاخه 

ها نقاط ضعف باشد تا نظم و امنیت هر چه بیشتر در عرصه مجازی حاکم شود و بستر مناسب نقص
 برای  تحقق بخشی به جامعه اسالمی فراهم آید.
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 کتابنامه

 قرآن کریم
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 ها و هراس، تهران، مترجم و ناشر پژوهشکده مطالعات راهبردی.مـردم، دولت (.8932بوزان ،باری)

منطقه – شدن )تئوري نظامهاي فضا(. نگرشي ژئوپلیتیکي بر پدید ة جهاني 1831پیشگاهي فرد، زهرا)
 ای(،تهران، انتشارات دوره عالي جنگ.

 (. جزوة مقدمه حقوق اداری ایران، تهران،دانشکدة حقوق دانشگاه شهید بهشتی.1811جاللی ،محمد)

 دی. 15(. پنجمین همایش ملی پدافند سایبری،1813جاللی، غالمرضا )

 ، ، تهران، معاونت سیاسی ساعس ناجا.13شماره(. چشمه همیشه جاری، 1831خامنه ای،سیدعلی )

 ،قم،بوستان کتاب.سیمای خوشبختی  (. رساله1833رسائی،حمید)

( . "مباني نظري و راهبردي مدیریت ارتقاي امنیت 1815صالحي امیري، سید رضا و افشاري نادري، افسر)
 .13-41ص  ، 11اجتماعي و فرهنگي در تهران،" فصلنامه راهبرد، سال بیستم، شماره 

 ( .چهره متغیر امنیت ملي، تهران،مترجم و ناشر پژوهشکده مطالعات راهبردي.1831ماندل، رابرت )

( ." ابعاد و شاخص هـاي کیفیـت خـدمات انتظامي کالنتري 1833مجیدي، عبداله و انصاري رناني، قاسم )
 .11ها از دیدگاه مردم، فصلنامه انتظام اجتماعي، سال اول، شماره اول،ص 

 (. فلسفه اخالق، تهران، انتشارات صدرا. 1813مطهري، مرتضی )

(."دموکراسـي دیجیتـالي و حکومـت الکترونیکـي: سیاسـت و حکومـت در عصـر 1831منتظرقائم، مهدي)
 .221،ص 11تکنولوژي هاي اطالعاتي و ارتباطي،" نامه علوم اجتماعي،شماره 

(. آیا دوران طالیی روابط ایران ومصردرراه است؟، بیست و پنجم اردیبهشت،قابل 1815موسوی خلخالی، علی)
  irtt.irدسترسی در: 
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