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چکیده
فضای مجازی،همه حیات انسانی را درنوردیده و نیز ،بر جامعه اسالمی ایران سایه انداخته
است از این رو ،و بر پایه رهنمودهای مقام معظم رهبری ،جامعه اسالمی به مثابه یکی
از چند مرحله تحقق تمدن 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 مجازی برای شکل دهی به جامعه
اسالمی-تمدنی در ایران چیست؟به نظر میرسد مؤسسات و نهادهای دولتی ایران میتوانند
با تأمین امنیت(اجتماعی،اقتصادی،اخالقی)،آسایش و سعادت عمومی در شکل گیری و
نگه داری جامعه مملو از توسعه مادی و پیشرفت معنوی به ایفای نقش مؤثر بپردازند .غرض
مقاله نشان دادن توان بالفعل و بالقوه این مؤسسات و نهادها در استقرار بخشی به اجتماعی
از دین داران است که بستر الزم را برای زایش تمدن نوین اسالمی را فراهم میآورد.در این
مقاله،تحقق چنین هدفی به شیوه توصیف و تحلیل گزاره ها و آموزه های ارائه شده مقام
معظم رهبری صورت میگیرد .مؤسسات و نهادهای دولتی ایران با تأکید بر ناجا به مثابه یک
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بازیگر فعال ،با درک دیگری(فضای مجازی) در چارچوب هنجارهای انقالبی،انتظار مقام
معظم رهبری را در نقش و جایگاهی که به او سپرده شده به دست میآورد.
واژگان کلیدی :مقام معظم رهبری،منظومه فکری،فضای مجازی،جامعه اسالمی و دولت
مقدمه

مقام معظم رهبری سال ها است که دغدغه فرهنگی و غفلت از آسیب های فضای مجازی را گوشزد
کرده اند ":من به خاطر نگرانی های فرهنگی ،شب ها خواب به چشمم نمی آید .بلند میشوم و نگران
ً
هستم( ".سخنرانی رهبری 17 ،آبان  )1385یا گفته اند ":اگر من امروز رهبر انقالب نبودم حتما رئیس فضای
مجازی کشور میشدم( ".سخنرانی رهبری  20مهر  )1391این دو گفته ،اهمیت فضای مجازی را از نگاه
مقام معظم رهبری نشان میدهد .در نگاه معظم له ،بستر فضای مجازی به اندازه اهمیت 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 میشود.به عالوه ،بیانات مقام
معظم رهبری در مورد فضای مجازی پس از تشکیل شورای عالی فضای مجازی حاکی از اهمیت
ویژه به مدیریت فضای مجازی است .از مجموع سخنان مقام معظم رهبری در خصوص فضای
مجازی ،چند نکته حائز اهمیت است -1:اهمیت فضای مجازی به اندازه انقالب اسالمی است؛
 -2پیشرفت بدون تکنولوژی های نوین ،میسر نیست؛ -3تدبیر ،برنامه ،زهکشی و هدایت این فضا
منتج به فرصت است در غیر این صورت تبدیل به تهدید میشود .بر این اساس ،عدم توجه به اهمیت
موضوع میتواند عامل پیش برندگی دشمن در عرصه های مختلف اجتماعی شود و منجر به تسخیر
قلب ها و افکار جامعه بخصوص جوانان شده و تخدیر کننده اذهان جامعه را در پی داشته باشد و در
نهایت تصمیم گیری ها و سیاست گذاری ها سطحی و به دور از نگرش عمیق فرماندهی کل قوا شود.
درواقع ،امروزه با افزایش ارتباطات از راه دور ،افکارعمومی از سطح ملل ،پا را فراتر گذاشته
است؛ لذا فضای مجازی با جمع کثیری از انسان ها سر و کار دارد و به خاطر ویژگی خاص آن ،جزء
مسائل اساسی جامعه درآمده 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
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کشورهای جهان ،نقش پیشگیری و پی جویی از جرم بر عهده پلـیس اسـت .در جمهوری اسالمی
ایران نیز طبق بند ه ماده  4قانون تشكیل نیروی انتظامی ،مصـوب  1369مجلـس شـورای اسالمی،
این وظایف به نیروی انتظامی واگذار گردیده است .با توجه به پیشرفت های فزاینده و سریع فضای
مجازی در دنیا و به تبع آن در ایران ،در برخی 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
سـعی دارد نقش ناجا در عرصه فضای مجازی برای تولید و تدوام جامعه اسالمی در چارچوب
منظومه فکری مقام معظم رهبری را بررسی نماید.
 .1بررسی های مفهومی

نسل جدید روابطی که در جامعه فضای مجازی اتفاق افتاده با اینکه عمر خیلی زیادی ندارند اما
توانسته اند به سرعت در زندگی آدم ها حضور یابند و آن ها را در سن های مختلف و از گروه ها و
طبقات اجتماعی متفاوت دور هم جمع کند و از مسافت های دور و نزدیک ،بین آن ها ارتباط برقرار
نماید.در 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 اند.امروزه میلیون ها نفر در سراسر دنیا از اینترنت استفاده میکنند و به این طریق ،با هم ارتباط
برقرار میکنند.
الف -تعریف فضای مجازی :واژه فضای سایبر را نخستین بار ویلیام گیبسون 1نویسنده داستان
علمی تخیلی در كتاب نورومنسر 2در سال  1984به كاربرد نوربرت وینر 3آن را در علم ارتباطات
بسط داد .وینر بنیانگذار علم سایبرنتیك اظهار میدارد كه این واژه را از واژۀ یونانی كوبرنتس 4به
مفهوم واژۀ سایبرنتیك دیدگاه های مختلفی وجود
معنای سكاندار اقتباس كرده است .دربارۀ معنا و
ِ
1. William Gibson
2. Neuromancer
3. norbert winer
4. Neuromancer
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دارد (پیشگاهی فرد و دیگران )78:1389 ،فضای سایبر در معنا به مجموعه هایی از ارتباطات درونی انسان
ها از طریق رایانه و مسائل مخابراتی بدون در نظر گرفتن جغرافیای فیزیكی گفته میشود (هاتف1386،

 )50:كیزا  1فضای سایبرنتیك را محیطی برساخته از اطالعات نامرئی تعریف میكند ،اطالعاتی كه
میتواند اشكالی متفاوت به خود بگیرد )kizza, 1998:131( .اما فضای مجازی مفهومی وسیع از تعریف
كیزا را دربر دارد به گونه ای که عالوه بر دامنه های متداخل و در عین حال منفك ارتباطات دیجیتال
و تكنولوژی های اطالعات ـ اینترنت و پست الكترونیك ،تمام زیر مجموعه های آن را نیز ،دربرمی
گیرد از این رو ،ماحصل تمام تعاریفی که از فضای مجازی ارائه شده آن آست که آن را یک محیط
الکترونیکی یا کامپیوتری دانسته اند که با کاربست جلوه ها و شیوه های سمعی و بصری ،میکوشد
تا مشابه واقعیت های جهان را عرضه کند اما خود فاقد واقعیت مادی است از این رو باید آن دارای
خصیصه بی مکانی و بی زمانی است(.منتظرقائم )231 : 1381،فضـای مجـازی قابلیت پـذیرش و انجـام
اكثریت نیازها ،فعالیت ها را در زندگی بشـر و اجتماعـات انسـانی دارد.
ّ
ب -تعریف جامعه اسالمی در نگاه رهبری :در دیدگاه مقام معظم رهبری ،انقالب اسالمی یک
ضرورت طبیعی بر اساس ّ
سنت های الهی است .ایشان مراحل پنجگانه تحقق اهداف انقالب
اسالمی و نسبت آن با الگوی پیشرفت را تبیین و گفته اند" :مرحله اول در این فرآیند ،شکلگیری
انقالب اسالمی است و پس از آن باید بالفاصله نظام اسالمی تشکیل شود،مرحله سوم را که اکنون در
ً
آن قرار داریم ،تشکیل دولت اسالمی یعنی تشکیل دولتی بر اساس الگوها و معیارهای کامال اسالمی
است ،بعد از آن ،نوبت به تشکیل جامعه اسالمی میرسد.گام نهایی در مراحل پنجگانه اهداف
انقالب اسالمی ،تحقق تمدن اسالمی است(".سخنرانی رهبری 6 ،شهریور  )1395در جامعه اسالمی ،آموزه
های اسالمی حاکم بر 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 اسالم حاکم باشد و داوری دین در همه خطوط و زوایای تمامی شبکه
روابط اجتماعی ،نافذ باشد .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 میتواند در پرتو عمل
1. kubernetes
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اختیاری خود ،جهات نیک سرشتی خود را بارور کند و بالعکس .جامعه اسالمی به خدا محوری
عقیده دارد نه انسان محوری و از طرفی فردگرایی را نفی میکند 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 و حرف اول را میزند( ".سخنرانی رهبری 25 ،آبان )1384

 -2فضای مجازی و سعادت اجتماعی در دیدگاه رهبری

در این بخش پس از تعریف از سعادت اجتماعی،نقش دولت با تأکید بر ناجا در تأمین سعادت
اجتماعی مورد بررسی قرار میگیرد:
الف-تعریف سعادت اجتماعی :هر گروه و فرقه انسانی ،سعادت را به شکل خاص و ذوق خود
تعریف و تشریح نموده اند و فهم خویش را از آن ارائه میکنند.کلمه سعادت یا خوشبختى در لغت،
توسط علماء به معناى سعادت و خوش طالعى  مورد ترجمه و تفسیر قرار گرفته است .همچنین
برخی در تعریف سعادت گفته اند :سعادت ،کمال یا کماالتی است که انسان قادر باشد با استفاده از
استعدادها 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
ْ

ََْ

ُ

ْ

َ ََْ

َّ

َ

ور َها َو َتق َو َاها ،ق ْد أفل َح َم ْن َزك َاهاَ ،وق ْد َخ َ
از آیه" َو َنفس َو َما َس َّو َاها ،فأل َه َم َها ف ُج َ
اب َم ْن َد َّس َاها" به صراحت
ٍ

به دست میآید .در حقیقت ،قرآن بر این نکته تاکید میورزد که رستگاری با تزکیه نفس حاصل
میشود و این رستگاری ،مترادف با فالح است به این دلیل که موجب رهایی انسان از موانع کمال
میگردد( .شمس )7-10:شکی نیست که انسان ها برای رسیدن به سعادت برای خود راه ها و وسایل
مختلفی را پیش بینی مینمایند .برخی از انسان ها رسیدن به سعادت و خوشبختی متصور خویش را
در رســـیـــدن بـــه لذت ظاهری و برخی دیگر از انسان ها لذت های باطنی را مایه سعادت
وخوشبختی معرفی میدارند .ابن سینا ،سعادت را به فعلیت رسیدن استعدادهای انسان به طور
یکنواخت و هماهنگ که موجب کمال انسان میشود ،معنا کردهاست(.رسائی)۱۷ :1388،

ب -محدوده سعادت اجتماعی :در اغلب کشورهای دنیا ،نیروی پلیس به عنـوان یكـ سـازوكار
اجتماعی و یك مجموعه خدماتی دیده میشود كه مهم ترین وظیفه آن ایجاد بستر تحقق سعادت
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اجتماعی و ایجاد احساس امنیت در جامعـه است ،لذا پلیس و مردم به صورت مداوم ،یک ارتباط
دوطرفه و مورد اعتماد برقرار میکنند که از آن میتوان به عامل اصلی موفقیت و جلب رضایت مردم
آن جامعه نام برد و عدم وجود آن ،خسارات جبران ناپذیری را به پیکره جامعه وارد میکند(.مجیدی و
انصاری رنانی )60: 1388 ،شناخت دالیل درست و زنجیروار وقوع جرم ،تصمیم گیری ،تعیین اقدامات
صیانتی و انتخاب راه حل مناسب و متناسب با آن جرم در جهت پیشگیری از وقوع آن ها میتواند
در سالمت جامعه و سعادت اجتماعی آن نقش مهمی را ایفا كند.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  .نیروی انتظامی بر اساس شرح وظایف خود نیز نه تنها از این موضوع مستثنی نیست بلکه به
لحاظ ماهیت و نوع مأموریت هایش از سازمان های موثر است که مقام معظم رهبری نیز به منظور
هشدار و آگاه سازی این نیرو مورد دقت قرار داده اند  .به هر حال ،فضای مجازی ،عامدا یا ناخواسته
افکار عمومی جامعه را تحت تاثیر خود قرار میدهد و البته احتمال سرایت آن به بخش های دیگر
جامعه نیز 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 موجود در این فضا بیش از گذشته نقش آفرین باشد و به صورت علمی تر و البته با
همکاری با سایر کشورهای دنیا در این فضا حضور مستمر داشته باشد .شاید اغراق آمیز نباشد که
انتظار داشته باشیم ،فضای مجازی که با حجم و وسعت امروزی به تنهایی یک نیروی انتظامی برای
خود طلب میکند.
ج -رهبری و نقش مجازی در سعادت اجتماعی :رهبر انقالب با اشاره به برخی مطالب که
وظیفه حکومت اسالمی برای رساندن مردم به بهشت را زیر سؤال میبرند ،اشاره دارد که وظیفه مهم
پیشوا در یک جامعه اسالمی رساندن مردم به سعادت واقعی است که البته با تحمیل و زور میسر
نیست بلکه راه حل آن با توجه به تمایل فطرت انسان ها به سعادت ،با راهنمایی و کمک از طریق
روحانیت ،دانشگاهیان و نیروهای مسلحی چون ناجا فراهم میشود.اگر یک جامعه اسالمی از لحاظ
اقتصادی،صنعتی،علمی،عزت و شرف ملی و  ...پیشرفت های فراوانی داشته،اما دچار بیچارگی مردم
خود باشد ،آن جامعه اسالمی به سعادت واقعی نرسیده است .یکی از راه های رسیدن مردم به سعادت
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واقعی تالش و کوشش به جهت بهبود ریشه کن کردن فقر ،بیکاری ،وضعیت معیشت مردم ،فاصله
طبقاتی است که مسئولین و مدیران کشور از جمله ناجا باید به صورت جدی و تالش شبانه روزی به
دنبال رفع آن در فضای واقعی 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
ت نظام،
درست را تشخیص داد،زیرا :گفتمان اصلی جامعه اسالمی از نگاه مقام معظم رهبری تقوی 
ح کارها و روشها ،گشودن گرهها ،تبیین آرمانها و هدفها برای آحاد مردم ،استفاده از نیروی
اصال 
عظیم ابتکار ،حرکت و انگیزه و ایمان مردم و نیروهای مسلح چون ناجا ،راه به سمت آرمانهای عالی
نظام میباشد که رعایت آنها جامعه را به سعادت خواهد رساند( .سخنرانی رهبری 23 ،اردیبهشت )1393

باید از فضای مجازی به منظور توسعه امنیت و ارتقای احساس امنیت در جامعه استفاده کرد.
بازخورد عملکرد پلیس در فضای مجازی میتواند آن دو (توسعه امنیت و ارتقای احساس امنیت)
را در جامعه ایجاد و ارتباط مجازی مردم با نیروی انتظامی را تقویت کند .به موازات پیشرفت فضای
مجازی ،ناجا باید پلیس فتا را تقویت کند و فتا 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 هوشمندانه و مقتدرانه با تحوالت این عرصه و به سیاستگذاری،
مدیریت کالن  ،برنامهریزی و تصمیمگیریهای الزم و بههنگام ،نظارت و رصد کارآمد و روزآمد
در فضای مجازی بر اساس وظایف محوله از مراکز باالدستی چون شورای عالی مجازی بپردازد.
ناجا با استفاده از فضای مجازی باید بتواند دسترسی مردم به خوشبختی ،کمال ،فالح و رستگاری را
فراهم کند و راههای 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 میگشاید.
از بیانات رهبر معظم انقالب استفاده میشود که نیروی انتظامی باید به خدمتگزاری به مردم و
ارائه خدمات امنیتی ،انتظامی و رفاهی به صورت صادقانه ،دلسوزانه و مخلصانه بپردازد ،از وقوع جرم
با حضور مقتدرانه جلوگیری کند ،به سالم سازی محیط اجتماعی کمک نماید و به جلب اعتماد و
مشاركت مردم همت بگمارد ،فاکتورهایی که سعادت اجتماعی را رقم میزند.
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 -3فضای مجازی و امنیت اجتماعی در دیدگاه رهبری

مقام معظم رهبری امنیت 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 .او امنیت را متعلق به همه و نیز ،یكی از اساسیترین و اصلیترین نیازهای ملت ،و كشور
دانسته و معتقد است :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.
الف -تعریف امنیت اجتماعی :امنیت ،در زندگی و اجتماعات بشری ،عنصری کلیدی محسوب
میشود .امنیت ،مهمترین دغدغه بشر در طول تاریخ بوده است .مهمترین انگیزه تشکیل قبیله،
حکومت ،دولت و نوشتن قانون که شکل گیری سازمان های متعددی را در سطح ملی ،منطقه ای
و بینالمللی به دنبال داشته ،میتوان در راستای امنیت دانست.منظور از امنیت ،گروه متحدی 1از
مردم در یك مکان خاص و در یک سیر خاص در امتداد زمانی كه دارای احساس جمعی بسط یافته
و نهادینه شده از آداب و رسوم فراگیر ،قدرتمند و به اندازه كافی قابل اطمینان که حیات اجتماعی را
در زمانی طوالنی بیمه میكند و تغییرات آرام توأم با انتظارات قابل پیش بینی را در میان مردم تجربه
میكند( .صالحی امیری و افشاری نادری )53 :1390 ،امنیت اجتماعی از مهم ترین خواسته های هر فرد،
گروه و جامعه میباشد و ادامه حیات و بقای جوامع بدون آن مشكل و غیرممكن خواهد بود به طور
كلی تأمین امنیت اجتماعی در جامعه ،موجب تقویت امنیت ملـی میگـردد .زیرا مشـاركت مـردم
بـا رضـایتمنـدی و تكـریم آنـان توسـط نیروی انتظام بخش جامعه ،بسترهای الزم توسـعه و رفـاه
در جامعـه را فـراهم مینماید .مجموعه این مالحظات نشانگر اهمیت موضـوع بـرای جامعـه مـردم
سـاالر است.
ب-محدوده امنیت اجتماعی :در این زمینه ،باید به رعایت موارد کوچک و جزئی ایمنی که کاربران
باید در بهرهبرداری از شبکههای اجتماعی رعایت کنند ،بپردازیم .نکاتی که در ظاهر کوچک بوده اما
در واقعیت یکی از مهمترین راهکارهای افزایش امنیت خواهند بود.ایجاد امنیت اجتماعی و کاستن
1 .Integrated
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خطرات 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 غیرقانونی و جلوگیری از تجاوز به ارزش های اجتماعی از ماموریت ها و وظایف و
اهداف پلیس به شمار میرود .رسیدن به این هدف همواره سرلوحه کاری نیروی انتظامی بوده و ناجا
میکوشد با رصد ،کنترل و پایش فضای مجازی ،شاهد امنیت باالیی در فضای مجازی باشیم.
لزوم ایجاد و توسعه ساختاری برای برقراری امنیت اجتماعی و محافظت از حریم خصوصی در
فضای مجازی تولید و تبادل اطالعات کشور با توسعه روزافزون زیرساختهای فناوری اطالعات و
ارتباطات در ایران و افزایش کاربران و استفادهکنندگان از اینترنت ،مساله ای است که هر روز اهمیت
بیشتری مییابد .در طول سالیان گذشته ،جرایم رایانهای در فضای مجازی ابعاد بسیار گستردهای
مانند کالهبرداریهای اینترنتی ،هک و نفوذ به سامانههای رایانهای و اینترنتی ،جعل اطالعات و
دادهها ،تعرض به حریم های خصوصی ،جرائم سازمان یافته اخالقی و ...یافته و این موضوع تاسیس
یک پلیس تخصصی که قادر باشد به مقابله با آن برخیزد را بیش از پیش برجسته ساخته است.
ج -رهبری و نقش مجازی در امنیت اجتماعی :بر اساس آنچه رهبری انقالب بیان کرده اند
در مییابیم مقابله با ناامنی و حفظ امنیت اجتماعی ،حفظ حرمت جان و مال مردم ،اینها جزء
ً
جدیترین مسایل هر جامعه است.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
در فضای واقعی مجازی غیراخالقیاند ،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
باید با كسانی كه با اشاعه فساد در جامعه امنیت اخالقی مردم را تهدیدمی كنند مبارزه 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(.خامنهای)16 :1381،
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در حال حاضر با چهره دیگری از تهدیدات روبرو شده ایم که با عناوینی مانند توسعه فناوری رخ
مینمایند و درظاهر یک قالب بسیار زیبا از آنها را میبینیم که اگر دقت نداشته و تهدیدات این فناوری
ها را از فرصت ها جدا نکنیم با مشکالت بسیاری در کنار تهدیدات درفضای سایبری مواجه میشویم
و اجازه اشغال بیگانگان را در این فضا فراهم کرده ایم.سردار جاللی رئیس سازمان پدافند غیر عامل
کشور نیز در همایش آن سازمان اعالم نمود ":موضوعات نظام سایبری موضوعات بسیارمهمی است
که 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 میان مقررات نویسان و پیشرفت فناوری ها به وجود آورده است که در کشورهای پیشرفته
این فاصله کم و در کشورهای کمتر توسعه یافته این فاصله بیشتر به چشم میخورد ( ".جاللی10 ،
دی  )1396در 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 سیاسی ،اقتصادی ،دفاعی ،نظامی و در تمام ابعاد است .اگر میخواهیم از فضای
سایبری استفاده کنیم باید رویکرد ملیسازی را در زیرساخت ها در دستور کار قرار دهیم؛ امروز
امنیت اجتماعی صرفا در حوزه فیزیک نیست اما یکی از شروط دفاع سایبری ملی سازی زیرساخت
های سایبری کشور است .دفاع سایبری میتواند تضمین کننده استقالل در تمام مولفه های امنیت
کشور باشد.
 -4فضای مجازی و آسایش عمومی در دیدگاه رهبری

نیروی انتظامی به نمایندگی از دولت یکی از ارگان های حیاتی و حساس کشور است که رسالتش
نگهبانی و پاسداری از ارزش های انقالب اسالمی ،برقراری نظم و امنیت جامعه و تأمین آسایش
فردی و عمومی است .با توجه به افزایش جمعیت ،رشد فناوری و پیچیدگی جرائم و تخلفات ،برای
داشتن پلیس کارا باید نیروی انتظامی بخشی از وظایف و مأموریت های خود را به خارج از سازمان
منتقل 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.
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الف -تعریف آسایش عمومی :زمانی افراد آسوده اند که سر و صدا و یا عوامل دیگر ،روان آنان را
نیازارد از این رو ،افراد در زندگی اجتماعی به دنبال کاستن از نامالیمت ها در برخورد با دیگر اعضای
جامعه اند زیرا :در چنین فضایی میتوان اندیشه ها و حوادث روزمره را نظم و ترتیب بخشید و ارتقا
داد .آرامش دارای دو جنبه جسمی و روحی است که هر دو برای ارتقای کمی و کیفی زندگی ضروری
است به همین دلیل ،آسایش عمومی در زمرة ارکان حداقلی نظم عمومی قرار دارد.

(جاللی1395 ،

 )104:بسیاری از مسائلی که مصادیق آسایش عمومی را تشکیل میدهد؛ مربوط به مزاحمت های
همسایگی است )delblond،2009:241( .لذا فعالیت شبانه یک نانوایی را میتوان درصورتی که موجب
آزار همسایگان شود ،ممنوع کرد ،حتی فعالیت دستفروش ها و دوره گردها با موضوع آسایش عمومی،
گره میخورد و نیز ،مبارزه با آلودگی های صوتی ،جزئی از آسایش عمومی به شمار میرود،1992:31( .

 )loinبا این وصف،آسایش عمومی،مفهومی نسبی است که در جوامع مختلف ،متفاوت است اما
پلیس با بعد مادی یا بیرونی آسایش عمومی سروکار دارد که بخشی از آن با توجه گسترش فضای
مجازی به آن مربوط میشود.نباید فراموش کنیم که اهمیت آسایش عمومی به عنوان یک حق بشری
باید ما را وادارد قواعد خاصی برای استفاده از این فضا وضع کنیم به گونه ای که یک هک اینترنتی
اتفاق نیفتد و یا یک سرقت اینترنتی روی ندهد تا آرامش عمومی به هم نریزد.
ب -محدوده و آسایش عمومی :بدو تردید یکی از هدف های اصلی تشکیل نیروی انتظامی،
تأمین آسایش عمومی در چارچوب قانون است از آن رو که امروزه ،تنظیم روابط ،رشد و تعالی فردی
اشخاص و توسعه و پیشرفت اجتماعی ،در گرو وجود استقرار نظم و  hiliبوده و تأمین آسایش از
جمله آسایش فردی و عمومی ،مالزم با استقرار نظم و امنیت است .این موضوع ،بر ضرورت بررسی
و کارکرد جدید مفهوم آسایش عمومی در سازمان پلیس میافزاید .تأمین آسایش عمومی و فردی
و مستقر شدن نظم و 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 هرگونه فعالیت های خود بپردازند ،در گرو تشکیل نیروی انتظامی،
پیشبینی شده است  .تأمین آسایش ،در معنای واقعی آن ،عالوه بر فعالیت هایی که مأموران نیروی
انتظامی در انجام وظایف محوله قانونی خود انجام میدهند از وظایف این نیرو برای تأمین آسایش

84

تمدن اسالمی و دین پژوهی /سال اول  /شمارۀ سوم  /تابستان 1398

عمومی است .مردم مایل به رفاه و آسایش و در واقع ،امنیت هستند و براین اساس ،با توجه به
وظیفه ای که بر دوش مأموران ناجا است از آنان انتظار دارند در تأمین امنیت و رفاه و آسایش عمومی
شهروندان تالش کنند از این رو ،پلس تالش میکند با افزایش نیروی کادر و آموزش آنان و با ایجاد
سایت ها و کانال های مختلف جهت آگاه سازی،تولید و ارائه نرم افزارهای مرتبط با آموزش والدین
در فضای مجازی و شیوه ها و روش های دیگر به وظایف خود در این بخش عمل نماید این امر
باعث میشود مردم شاهد ارتقاء سطح کمی و کیفی زندگی خویش در حوزه امنیت فضای مجازی
باشند.خدمت شبانه روزی پلیس در سراسر فضای مجازی باعث رفاه ،آسایش و تامین امنیت آحاد
مردم یک جامعه است بنابراین ،تک تک کارکنان ناجا این امر را وظیفه خود میدانند و برای پیشرفت
سازمان خود از جان و مال خود میگذرند و این نشان میدهد که کارکنان ناجا جامعه خود را دوست
دارند ،به سازمان خود اهمیت میدهند و برای پیشرفت سازمان در عرصه مجازی ،به هر اقدام
مشروعی چنگ میزنند.
ج -رهبری و نقش مجازی در آسایش عمومی :امنیت روانی و آسایش روحی برای مردم
چنان مهم است که به یکی از مأموریت های مهم نیروی انتظامی تبدیل شده لذا در نیروی
انتظامی ،آسایش عمومی با یک نگاه جامعه محور نه تهدید محور مطرح است از این رو ،هدف
پلیس ،تأمین نظم و امنیت و آسایش 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 دستیابی به جامعه مطلوب اسالمی وجود دارد.
جامعه اسالمی همواره یک ایده بسیار محکم و پایدار در مقابل ایده های جهان و تمدن غرب سر و
کار دارد .ایجاد جامعه اسالمی مقدمه برای تحقق تمدن نوین اسالمی است .تحقق جامعه اسالمی
بدون شک مسیر دستیابی به تمدن نوین اسالمی را همواره خواهد کرد.جامعه اسالمی،جامعه ای
است که زندگی مردم را مرفه و آرام اداره کند .رهبر معظم انقالب اسالمی جهت تحقق آسایش و
آرامش ،سفارش ها و رهنمودهای زیادی را به مدیران و مسئوالن نظام در قوای سه گانه ارائه کرده اند
و بارها از آنان خواسته اند اقدامات عاجل و انقالبی برای رفاه حال آنان به ویژه مستضعفان ،صورت
دهند و از نکته سنجی های غیرضرور که مانع تحقق رفاه عمومی است ،بپرهیزند .معظم له بارها به
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وزارت خانه ها تذکر داده اند تا از کاغذبازی های زمان طاغوت ،خودداری کنند و در جهت تأمین
رفاه عموی به طور ضربتی ،عمل نمایند .بنابراین از شاخصههای جامعه اسالمی در اندیشه مقام
معظم رهبری ،ایجاد رفاه و آسایش عمومی برای مسلمانان به نحوی عادالنه است .بدون شک رفاه
عمومی از لوازم و زمینههای شکل گیری تمدنها است لذا در اندیشه معظم له سیاست کلی در آن
است که باید ایجاد رفاه عمومی و آسایش عمومی در بین تک تک افراد جامعه در اولویت باشد.
مجموعه ناجا باید تالش و کوشش کند آرامش ،امنیت و آسایش خیال را برای تمامی مردم کشور
فراهم نماید.تأمین آسایش عمومی که بسیار باارزش است ،مستلزم این است که ناجا با تمام توان
خود ،از آسیب هائی که ممکن است در آن و بر آن وارد شود ،دور باشد .به باور رهبری انقالب،
پافشاری همیشه نیروی انتظامی این بوده که برای پشتیبانی از آسایش و آرامش فکری مردم تالش کند.
(سخنرانی رهبری 16 ،مهر )1390

با توسعه بی نظیر فضاهای مجازی کار را برای تأمین آسایش عمومی دشوار و در عین حال شیرین
تر کرده است.دشمن با تسلطی که بر بخش های نرم افزاری و سخت افزاری فضاهای مجازی دارد
میکوشد 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 میزند.آسایش عمومی
بدون ناجا و با حذف آسیب های مجازی از طریق ناجا میسر نیست.
 -5فضای مجازی و امنیت اقتصادی در دیدگاه رهبری

امنیت اقتصادی از سال  1945در نظام سیاسی کشورهای مختلف ،جایگاه ویژه ای پیدا نمود و از
این رو ،همه کشورها تالش خود را برای تأمین امنیت اقتصادی شهروندان خویش انجام میدهند .این
نگاه 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 راهبردهای دفاعی بودهاند .کماکان تعداد زیادی از کشورها علی الخصوص جهان سوم از شعار
امنیت اقتصادی برای اصالح موقعیت وضعیت نابسامان خود بهره میگیرند .از طرف دیگر در نظام
بینالملل ،بهره بردن از امکانات اقتصادی به عنوان یک اهرم خوب ،هم باعث ایجاد آسیب پذیری
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بیشتر دولت ها و هم رشد فزاینده اهمیت موضوع آن شده است،چنین امنیتی(امنیت اقتصادی) هم
اکنون با دو عنصر فضای مجازی و پلیس گره خورده است.
الف-تعریف امنیت اقتصادی :در جهان معاصر و در حوزه امنیت آن امنیت از این رو حائز اهمیت
است كه در همه سطوح جامعه توجه نظریه پردازان اقتصادی را به خود متوجه کرده است .این بخش
از امنیت همیشه در تاریخ زندگی اقتصادی بشر به شکلی وجود داشته ،اما در عرصه جهانی شدن
دارای ابعاد و ویژگی های تازه ای بوده كه اهمیت آن را ارتقا داده است .از دیدگاه رابرت ماندل 1امنیت
اقتصادی عبارت است از«:میزان حفظ و ارتقای شیوه زندگی مردم یک جامعه از طریق تأمین کاالها
و خدمات ،و هم از مجرای عملکرد داخلی و هم حضور در بازارهای بینالمللی» باری بوزان 2امنیت
اقتصادی را در سه سطح فردی ،گروه ها و طبقات بررسی میکند .در سطح فردی ،امنیت اقتصادی به
میزان دسترسی انسان به ضروریات زیستی(غذا ،آب ،سرپناه و آموزش) مربوط است .در سطح های
باالتر ،امنیت اقتصادی با گستردگی بیشتری از بحثهای بسیار سیاسی درباره اشتغال ،توزیع درآمد
و رفاه مرتبط است( .ماندل )120:1387 ،امنیت اقتصادی در نگاه بوزان ،تنها به شرایط زیستی محدود
نمیشود بلکه تأمین این امنیت به معنی حفظ سطح مشخصی از استاندارد زندگی است .یکی از
مصادیق این موضوع؛ اشتغال یا حق حداقل دستمزد است( .بوزان)58:1390،

ب -محدوده و امنیت اقتصادی :امنیت اقتصادی در مرحله اقدام عملی با امنیت اجتماعی
ارتباط جدانشدنی برقرار میکند و در كنار هم ،مفهوم مشترك امنیت اجتماعی -اقتصادی را شكل
میدهند .امنیت اجتماعی -اقتصادی را میتوان به عنوان اقدامات نهادی كه موجب ارتقای قابلیت
های اجتماعی ،تضمین امنیت اقتصادی و قادر ساختن بخشهای آسیب پذیر برای زنده ماندن خواهد
شد ،تعریف كرد .این نوع امنیت از طریق پخش مسئولیت میان دولت ،بنگاه ها ،خانواده ،جامعه،
پلیس و ...ایجاد خواهد شد .در مواد مختلفی از قانون اساسی جمهوری اسالمی شاخص های
متنوعی از امنیت اقتصادی مورد اشاره قرار گرفته است كه حاكی از ظرفیت بسیار باالی این قانون در
تأمین امنیت اقتصادی است .با این حال ،هنوز برخی از این موارد فرصت پیاده سازی نشده و الزم
1. Robert Mundell
2. buzan
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است با توجه به تحوالت پیش رو برای پیاده سازی آنها برنامه ریزی الزم انجام گیرد .قاچاق با مقیاس
وسیع قادر است رشد اقتصادی را کند سازد ،احساس عدم امنیت اقتصادی را به وجودآورد ،هزینه
های پنهان را افزایش دهد ،گردش پول و کاال را آشفته سازد و عوارض زیانباری بر نظام اقتصادی
تحمیل کند .مسأله قاچاق به عنوان یک مثال ،صدمات گوناگونی بر امنیت اقتصادی از جمله رکود
صنایع و تولیدات داخلی ،کاهش درآمدهای دولت ،تضعیف امنیت سرمایه گذاری ،کاهش اشتغال
و اخالل در سیاست های بازرگانی فراهم میآورد البته نگاه انتزاعی و پلیسی برای درمان ریشه ای این
بیماری به تنهایی کافی نیست اما پلیس بر مبارزه با قاچاق به عنوان یک آسیب در امنیت اقتصادی
نقش دارد .بخشی از قاچاق از طریق استفاده از امکانات مجازی صورت میگیرد یا زمینه های آن
ساخته میشود .پول شویی مثال دیگری در این زمینه است یا میتوان سوء استفادهای مالی از طریق
دسترسی غیرمجاز به حساب های بانکی افراد را به مثال های قبلی افزود.فضای کسب و کار در
اینترنت افزایش یافته و در آینده از رشد بیشتری برخوردار خواهد بود.
ج -رهبری و نقش مجازی در امنیت اقتصادی :هرچند برقراری امنیت اقتصادی یک وظیفۀ فرا
بخشی و مرتبط با وظایف نهادها و سازمان های بسیار زیادی میباشد ،اما در حوزه نیروی انتظامی،
نظارت بر اماکن عمومی یکی از ارکان برقراری نظم و امنیت در اقتصادی خرد کشور بوده و به دلیل
شرح وظایف و نوع مأموریتی که به استناد قانون ،ملزم به اجرای آن است ،یگانی از نیروی انتظامی
به طور تخصصی با صنوف به عنوان یکی از محورهای اقتصاد خرد جامعه ،در ارتباط مستقیم بوده و
با انجام وظایف ،بر تمامی صنوف قبل از افتتاح ،حین کار و مادامی که به فعالیت مشغول میباشند،
نظارت داشته و ضمن پیشگیری از وقوع تخلفات ،در پی افزایش احساس امنیت و رضایت مردم است
و به دنبال آن بستر رشد اقتصاد کشور را فراهم میآورد(.موسوی خلخالی)82: 1390 ،

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

امنی نهاده شود .مشکل ما ،مشکل تاریخی ما ،مشکل بازماند ه ما از دوران های طاغوتی ،وابستگی
اقتصاد ما به نفت است؛ این موجب شده است که ما در زمینه مسائل اقتصادی ،دغدغهی ّ
امنیت را
در همه دوران ها ،زیاد داشته باشیم؛ قیمت نفت کم شد ،زیاد شد ،فروش نفت ممنوع شد ،رفتوآمد
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نفت مشکل شد ،فالن مشتری نفت پول ما را نداد .وقتی همهچیز بر محور نفت در اقتصاد میچرخد،
اقتصاد ناامن است؛ اقتصاد هم بایستی امن بشود .این جمله را در اینجا گفتم بهخاطر اینکه ولو محیط
امنیت برای همه بخش ها معلوم بشود؛ ّ
اهم ّیت ّ
نظامی ،محیط اقتصادی نیستّ ،اما ّ
حتی برای مسئله
ّ
اقتصاد که علیالظاهر به کسوت سربازی و لباس ارتشی و سپاهی ارتباطی ندارد ،ما اگر میخواهیم
مردم در صحنه اقتصاد باشند ،باید صحنه اقتصادی امنیت داشته باشد(".سخنرانی رهبری 17 ،اردیبهشت
)1396

بی شک طرح سخنان فوق در یک جمع نظامی ،پیام های زیادی به همراه دارد از جمله :الاقل
بخشی از امنیت اقتصادی با امنیت نظامی گره میخورد و نیز ،نظامیان چون ناجا قادرند با ورود به
مقوله اقتصاد 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 میکند ورود ناجا به فضای مجازی را به دلیل مأموریتی که در این زمینه دارد ،تسهیل میکند.
ناجا برای ادای وظایف 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 ظاهر ساده اما عمیق و پیچیده ناجا در فضای مجازی دارد از آن رو
که امنیت و اقتصاد الزم و ملزوم هم اند.
 -6فضای مجازی و امنیت اخالقی در دیدگاه رهبری

با توجه به اینکه که فضای مجازی و گسترش آن ،تغییرات زیادی در جنبه های مختلف وسیع و
شگرفی را پدید آورده است ،مشکالت اخالقی جدید و منحصـر بـه فردی در این حوزه ایجاد شده تا
حدی که فناوری اطالعات نه تنها در چگونگی افعال و اقدامات روزمره تاثیر گـذارده؛ بلکه تلقی ما
را از آنها نیز ،تغییر داده است .نظام فرهنگی و اخالقی که هم اکنون بر فضای مجازی حکم فرماست
چیزی جز همان اخـالق جامعـه مدرن غربی با همان خصوصیات ویژه تاریخی جامعه غربی بعد
از رنسانس نیست .نظام هنجاری و فرهنگی کـه بـر دو خصـلت مـادی گرایی و رفاه طلبی وسیع و
عمیق و مخالفت با گذشته و هرگونه مبانی سنتی و مذهبی خود را نشان داده است.نیروی انتظامی
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بخش اعظمی از ماموریت های خود را در حوزه فضای مجازی به امنیت اخالقی اختصاص داده
است .
الف-تعریف امنیت اخالقی :امنیت به عنوان یک واژه عام در برابر تهدید مفهوم پیدا میکند و بر
موضوع مخاطـب خود حمل میگردد .عقیده عمومی بر این است کـه ارزش انسـان هـا بـه رفتـار
آنهـا مربوط است .رفتار نمود خارجی فعالیت های هر موجود زنده میباشد .بـه اعتبـاری دیگر،
اخالق به عنوان مجموعه ملکات نفسانی ناشی از رفتار انسان ها اسـت ،منتهـا رفتـاری ارزشی.
آیت الله شهید مطهری در کتاب فلسفه اخالق میگویـد" :هرکـاری در وجود انسان شروع و پایانی
دارد ،یعنی در انسان یک احساس ،میل ،عاطفـه هست که تحریک کننده وی به یک کار بوده و در
صورت عدم آن ،انجام کار غیر ممکن خواهد بـود .انسان برای هر کاری ،هدفی داشته که میخواهـد
بـه آن منظور یا هدف به رسد.کاری که از آغاز با میل انسان شروع شده و هدف آن خیر برای دیگران
ً
میباشد ،کار اخالقی است.کار اخالقی ،از نظر میل از دایره خـود خارج است ،یعنی آن میل اساسا
مربوط به خود نیست ،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 گذاشته و به غیر خود رسیده است( ".مطهری)38- 39: 1378 ،

امنیت اخالقی ،مصون ماندن کارهای ارزشی یا خیر در جامعه از تهدیدات یا آسیب پذیری
هایی است که متوجه آن است که به تبع آن مخاطبین و مـردم از تهدیـدات و آسیب پذیری های
احتمـالی متصـور در امـان خواهنـد بـود .کـار اخالقـی مبتنـی بـر محرك و میل و احساس است.
این میل و محرك چگونه ایجاد میشود و به وجـود میآید .استاد مطهری میگوید":اصل مطلب
این است که ،چه منطقی برای اخالق به دست بیاوریم .آیا از غیر راه خداشناسی و معرفه االله بـرای
اخـالق میتوانیم منطـق مستدل پیدا کنیم؟ خیر .اعتبار همه مفاهیم مثل حـق ،عـدالت ،صـلح،
هـم زیستی ،عفت ،تقوا ،معنویت ،راسـتی ،درسـتی و االله ،خداشناسـی اسـت .اگـرایمـان نباشد،
اخالق مثل اسکناسی است که پشتوانه ندارد( ".مطهری)286 :1378،
ب -محدوده و امنیت اخالقی :پیشینۀ امنیت اخالقی را میتوان در تدابیر خـالق هستی جسـتجو
کـرد .آن جـا که حضرت آدم ابولبشـر و همسـرش را از خـوردن میـوه ممنـوع منـع میکنـد .کشته
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شدن قابیل به دست هابیل نشانه افول این امنیت باشد .در طول تاریخ آنچه کـه به عنوان یک عبرت
تاریخی که میتواند مـورد توجـه قـرار داشـته باشـد اسـتفاده از ابزارهای ضد اخالقـی (نوشـیدن
مشـروبات 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 ،مقدمات ضعف و فروپاشی آن را فراهم ساخته و در عصر حاضر هم از همـین ابـزار
به اضافه مواد مخدر برای از سر راه برداشتن مقاومت هـا در جهـان اسـالم کـه حـاکم بر منابع مهم
و استراتژیک انرژی میباشند ،سوءاستفاده میکنند.
مقام معظم رهبری میفرمایند« :امنیت اخالقی ،یکی از مهم ترین مقوالتی کـه مردم به آن احتیاج
دارند 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 منظری مواجه شوند که
وجدان دینی آنها را آرزده کند( ».یـاوری )5 :1390،در جای دیگری ایشان میفرمایند ":امنیت اخالقی...
جزو وظایف ما است؛ جزو وظایف جمهوری اسالمی است؛ نمی توانیم اینها را رها کنیم .مظهر
میدان این امنیت عبارت است از نیروی انتظامی؛ بنابراین بایستی اقتدار
وسط
این امنیت و عامل ِ
ِ
ّ
قاطعیت عمل کنید .منتها نکته کار این
داشته باشید؛ باید بتوانید مقتدرانه عمل کنید؛ باید بتوانید با
است که اقتدار را با ظلم نباید اشتباه کرد؛ اقتدار را با حد و مرز نشناختن و بیمهار حرکت کردن نباید
اشتباه کرد(".سخنرانی رهبری 6 ،اردیبهشت )1394

ج -رهبری و نقش مجازی در امنیت اخالقی :مردم در منظرعمومی و در سطح جامعه ،باید حس
کننـد 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 ناهنجاری ها و بـی اخالقـی هـا برخـورد خواهـد کرد و رعایت
هنجارهای اجتماعی را توصیه مینماید امـا بعـد نـرم افـزاری اقـدامات پلیس باید سهم بیشتری را در
مدیریت انتظـامی امنیـت اخالقـی بـه خـود اختصـاص بدهد کما این که حریف هم در تغییر ارزش
های جامعه ما به صورت نرم عمل میکند.
حفظ و تقویت انگیزه در تداوم رفتار اخالقی نقش کلیدی دارد .دین و گزاره های دینی فرد دین
در جهت حفظ ،تقویت و استمرار انگیـزه رفتـار اخالقـی کمک مینماید.دیـن هم معیارهای ثابت
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برای توجیـه اخـالق فـراهم میکند و از رهگذر آن ثبـات و انگیزه ها و جاودانگی مییابد و هم
معتقدات دینی از جمله اعتقاد به روز قیامـت و اعتقـاد بـه پـاداش عذاب اخروی انگیزه بیشتری
برای پیـروی از احکام اخالقی فـراهم می.آورد ،باورهای دینی هم در ایجاد انگیز اخالقی موثر
و هم در بقا و استمرار آن است .در مسائل مرتبط به امنیت اخالقی ،پس از برنامه ریزی محکم،
سنجیده و کارشناسانه ،نباید به مخالفت و فضاسازی عده ای ،کار را کند یا متوقف کرد بلکه باید
ً
با توکل به خدا پیش رفت.رهبر معظم انقالب شکل گیری یک تصویر کامال مطلوب از نیروی
انتظامی را در ذهن مردم ضروری میدانند .ایشان در جمع فرماندهان نیروی انتظامی تأکید داشتند
 ":موضوع امنیت اخالقی و دغدغه های مردم در این زمینه ،از موضوعات مهمی است که باید مورد
توجه نیروی انتظامی قرار گیرد .اعتیاد ،شرارتها ،و هنجارشکنی ها ،موجب تهدید امنیت جسمی،
جانی و اخالقی جامعه میشوند ،بنابراین باید با استفاده از دیدگاههای کارشناسانه انسانهای متفکر
و صاحب نظر بهخصوص در درون نیروی انتظامی ،برای مقابله با این مسائل ،برنامه ریزی دقیق
کرد(".سخنرانی رهبری 19 ،اردیبهشت )1395
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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
های ملی،دینی و انسانی ،حفاظت از آزادی های مشروع و حریم های خصوصی ،مراقبت از منافع
ملی 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 امروز ،جبهه دیگری پیش روی پلیس است و آن عرصه فضای مجازی است ،این فضا
برای پلیس هم فرصت است و هم تهدید اما پلیس باید بتواند از فرصت ها حداکثر استفاده را به عمل
آورد .فضای مجازی به نوعی فرهنگ ،اعتقادات و  ...جامعه اسالمی را نشانه گرفته است ،از سویی با
استفاده از بستر فضای مجازی میتوانیم تفکرات اسالم ،شیعیان و پیام مقاومت اسالمی را به اقصی
نقاط جهان ارسال کنیم .امروز وظیفه ما جهاد در عرصه فضای مجازی است ،باید تهدیدات این فضا
را کاهش دهیم ،فرهنگ سازی کنیم و از این فضا ،استفاده بهینه را ببریم .تالش در راستای کاهش
آسیب های مجازی صرفا وظیفه یک وزارتخانه یا دولت نیست ،عرصه فرهنگ سازی و کاهش آسیب
های این حوزه نیازمند عزم همگانی و مشارکت ملی است ،چرا که امروز گستردگی فضای مجازی به
اندازه فضای حقیقی مطرح است.
به بیاند دیگر ،دولت ها به منظور برخورد با دو تهدید ،احتیاج به دو ارگان انتظامی و نظامی دارند
كه یکی برای برخورد با تهدید خارجی و دیگری برای ایجاد نظم داخلی ،تشکیل میشوند البته گاه به
ضرورت ،دولت ها از این نیروها به جای هم استفاده میکنند و گاه از نیروی ثالثی برای تقویت یا ایجاد
کارآیی یکی از آن دو ،بهره میگیرند اما وظیفه ذاتی تأمین همه جانبه امنیت و نظم داخلی کشورها ،با
نیروهای انتظامی است ولی مواجهه نیروهای انتظامی با محیط سیال داخل و جهان ،نظر و عمل پلیس
را به چالش کشیده است و تالش آن را در تأمین همه جانبه امنیت ،با دشواری روبرو کرده است در
حالی که نیاز به امنیت در دنیای پرخطر امروزی ،همچنان رو به افزایش است البته تغییر مفهوم امنیت
در اذهان عمومی 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
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امنیت را گوشزد میکند .عدم توجه به این تغییرات رو به رشد و عدم انطباق با این نیروهای به شدت
تهدیدکننده ،تالش پلیس را در انجام وظایف ذاتی ،خنثی میسازد .در واقع ،پلیس در دنیای دیروز،
ماهیتی داخلی داشت و مؤلفه های تأمین امنیت از ابعاد درون مرزی برخوردار بودند اما در دنیای
امروز ،پلیس به حوزه های خارجی در ایفای نقش داخلی خود پیوند خورده است لذا بدون توجه به
ضرورت توجه به محیط بیرون قادر به انجام وظایف داخلی خود نیست)Philip cerny ،2000:111( .

موفقیت ناجا در نیل به هدف ها و ماموریت هایش ،محتاج آگاهی کامل آن از فضای جدیدی است
که مرزهای دقیقی با فضا و محیط بینالمللی و جهانی ندارد .در این فضا ،به راحتی نمی تواند مسائل
داخلی را از خارجی تفکیک کند و قادر نیست رهبران و کارگردانان آن را تشخیص دهد .قاعده بازی
محیط پیرامونی تغییر کرده و نقش بازیگران غیردولتی ،افزایش یافته است)Stephen cope ،1997:444( .

بنابراین ،نصرت و توفیق در این راه ،نیازمند همکاری پلیس با دولت ها و گروه هایی رودر رو 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 ها،
نقش پلیس را در ساختن جامعه عاری از مواد مخدر،جرم و جنایت با چالش روبرو میکند لذا پلیس
باید همواره و همراه با تحوالت پیرامونی ،باید ساختارها ،رویكردها و راهبردهای مناسب برگزیند تا
از عهـده دفع چـالش هـای تازه

برآید و به مقابله مؤثر و مفید با آنها برخیزد)Elke krahman،2005:11( .

اساسی ترین هدف پلیس در ایران چون بقیه کشورها ،برقراری نظم و امنیت در همه ابعاد اجتماعی
است لذا همزمان با تغییر در عوامل برهم زننده نظم و امنیت و همزمان با تغییر شیوه ها و ابزارهای
عامالن ضد نظم و امنیت باید دگرگونی های الزم را بپذیرد تا بتواند جامعه تمدن ساز متناسب با
انقالب اسالمی 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 ضروری است.
با توجه به تحول در محیط امنیتی ،نیروی انتظامی مهم ترین سازمان تأمین نظم و امنیت،در
ابعاد مختلفی در معرض خطرات ناشی از تحوالت متاثر از جهانی سازی و نتایج آن است .رهبر

94

تمدن اسالمی و دین پژوهی /سال اول  /شمارۀ سوم  /تابستان 1398

معظم انقالب در دیدار اعضای شورای عالی فضای مجازی فرمودند ":باید با استفاده از تواناییها
و استعدادهای جوان کشور و با سیاست گذاری صحیح و اقدامات سنجیده و هماهنگ و بدون از
دست دادن زمان به سمت خروج از حالت انفعال در عرصهی فضای مجازی ،و حضور فعال و
تأثیرگذار و تولید محتوای اسالمی متقن و جذاب حرکت کنیم.....الزم ه حضور فعال و تأثیرگذار در
فضای مجازی ،تمرکز در تصمیمگیری ،جدیت در اجرا بدون از دست دادن زمان« ،هماهنگی میان
دستگاهها و پرهیز از موازیکاری و تعارض است(".سخنرانی رهبری 16 ،شهریور )1394

مأموریت های ناجا به صورت تصاعدی در حال افزایش است و پیچیدگیهای بسیاری پیدا کرده
که مثال آن فضای مجازی است که با وسعت امروزی به تنهایی یک نیروی انتظامی میطلبد.همه
نهادها و سازمان های مختلف میبایست ضمن اینکه به نیروی انتظامی یاری میرسانند 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 در کل کشور کمک کنند و هم به عنوان مقدمه ،به برقراری امنیت در حوزه خود بپردازند.
که نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران با تشکیل پلیس فتا ،توانسته است مثل همیشه خود را با
اقتضائات روز جامعه هماهنگ نماید و به وظیفه ذاتی خود که حفظ امنیت عمومی در تمام زمینهها
است؛ عمل کند ولی باید با رصد مستمر فضای مجازی و عملکرد این شاخه از پلیس ،یعنی پلیس
فتا به دنبال رفع نقصها نقاط ضعف باشد تا نظم و امنیت هر چه بیشتر در عرصه مجازی حاکم شود
و بستر مناسب برای تحقق بخشی به جامعه اسالمی فراهم آید.
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