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 رانیا یملّ تیّن امنمتضمّ جیبس

 رانیا یخواهد بود. انقالب اسالم زیآن ن یعامل استمرار و تعال ،یبه وجود آورنده انقالب و نظام اسالم عامل

شاهد آن بوده و حضور قاطبه مردم در  الملل نیاست که تاکنون عرصه ب ییها انقالب نیانقالب در ب نیتر یمردم

 است.آن  یبرندگ شیتداوم و پکننده  نیمختلف، تضم یها صحنه

آن بوده  تیکننده امن نیمختلف، تضم یها ها و عرصه در حوزه رانیملت ا افتهیبه عنوان بخش سازمان  جیبس

 .بخشد یم ءداده و آن را ارتقا لیکشور را تشک یمل تیآنها، امن تیکه امن ییاست، عرصه ها

  یدفاع تیّو امن جیبس  (1

چون  ینیننگ یگاه قراردادها چیداشتند، ه اریرا در اخت یمردم جیبس یروین نیشیاست که اگر حاکمان پ واضح

ارمنستان، گرجستان  جان،یآذربا یها نیشد و در دوران قاجار سرزم ینم لیتحم رانیبر ا یگلستان و ترکمنچا

ودند به فکر ب یحاکمان به فکر هرچ نیا هافسوس ک یشدند، ول یجدا نم رانیاز ا نیبحر یو... و در دوران پهلو

نبود  دینبود، بع جیاگر بس زین  یاسالم یهم فراهم نبود. در جمهور یمردم جیبس جادیا نهیمردم نبودند و طبعاً زم

خوزستان  یشوم خود در جداساز الیخ یفراوان غرب و شرق به ارتجاع عرب یها یبانیرد با پشتخِ یکه صدام ب

 کشور شد. یارض تیافظ تمامبود که ح یمردم جیبس نیا اکرد، ام یم یرا عمل

 جیبه خاطر حضور بس رانیتمام ترسش از تعرض به ا کایآمر ینظام سلطه به رهبر مییاگر بگو ستیاغراق ن اکنون

خود به ثبت رسانده و  یدر دفاع مقدس را در کارنامه تجرب یاست که عملکرد پر افتخار یدفاع یدر عرصه ها

 است. یدفاع یدر عرصه ها جیبس وثرمرهون حضور فعال و م دیترد یب ران،یملت ا یامروز قدرت بازدارندگ

 یاقتصاد تیّو امن جیبس (2

اقتصاد دچار  یکه در هر سه مولفه اصل میابی یدر م م،یو مصرف خالصه کن عیتوز د،یاگر اقتصاد را در تول 

جامعه و آحاد  ،یمونرایو پ یمتعدد داخل یها تیوجود منابع و ظرف رغمیو عل میو فراوان هست یمشکالت اساس

 موجود در رنج هستند. یها یمردم از نابسامان

 یها نهیاست و اگر زم یخورده جوامع بشر تجربه شکست یو حکومت یکه اقتصاد دولت میدان یم یطرف از

اقتصاد کشور را به سامان  یدولت رانیتوان انتظار داشت صرفا مد یدر اقتصاد فراهم نشود، نم یمشارکت مردم

 .شود یم فیدولت تعر فیوظا حوزهقطعاً در  یاقتصاد ییشکوفا یبرا یساز نهیالبته حوزه نظارت و زم برساند،

 یباز یتواند نقش فعال یو مصرف م عیتوز دیدر هر سه مولفه تول یو فرهنگ ساز تیدر امر نظارت، هدا جیبس 

با کمک به  جی. هرچند بسندیراهم نمارا ف جیمشارکت بس نهیبخواهند و زم یدولت انیکه متول یکند، البته به شرط
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در حوزه مصرف، و  یفرهنگ ساز و عیزودبازده و کوچک و مشارکت در نظارت بر توز یشغل ها جادیا

مومنانه و ...، در کاهش  یها کمک ،یجهاد یها محرومان، اعزام گروه یبرا یخانه ساز لیاز قب یاقدامات

وجود  ینینقش آفر یبرا زین یشتریب یها نهیشته و البته زمبردا یموثر یگام ها یشتیو مع یمشکالت اقتصاد

 دارد.

  یفرهنگ تیّو امن جیبس  (3

آن است، اگر هوا آلوده شود تنفس را سخت  ازمندین یهر کار یکه انسان برا ماند یبه مثابه هوا م فرهنگ

 شد .کُ یو اگر مسموم شود افراد را م کند یم

 یها جامعه را در حوزه یریگ است که جهت و... یو اجتماع یعموم، فرهنگ یاسیفرهنگ س ،یاقتصاد فرهنگ

مردم  یآحاد جامعه به فرهنگ اقتصاد یاز سو یخارج ای یداخل یکاال دی. خرکند یم نییمورد نظر تع

 دیو تبعات خر یداخل یاالک دیخر یامدهایمردم از پ یکه البته آن هم برگرفته از شناخت و آگاه گردد یبرم

 باشد. یم یخارج یکاال

بر  یوزارتخانه دولت ایسازمان  ایجامعه از کدام نهاد  یاسالم یمل تیاز هو انتیو ص یاصالح فرهنگ عموم حال

باالتر از آن  ای یفرهنگ خونیباشد؟  شب یکه با آحاد جامعه مرتبط است و برآمده از جامعه م جیجز بس دیآ یم

مقابله با آن را دارد  تیکدام نهاد امکانات و ظرف رد،یگ یم بدخواهان ملت صورت یکه از سو یقتل عام فرهنگ

  ج؟یجز بس

مقابله  یبرا یراه چیه ج،یبس یمردم زالیال یرویاز ن یرید که جز با بهره گنمهم را درک کن نیا دیبا دولتمردان

نخبگان  به جوانان و یوجود ندارد مگر با نقش ده رانیو ملت ا یانقالب اسالم هیعل یبا تهاجم گسترده فرهنگ

 .از آنها یبانیو پشت یجیبس

فاخر  داتیتول ،یو مذهب یمل یمناسبت ها داشتیگرام شهدا، ادوارهی لیاز قب یمتنوع یبا برنامه ها جیبس امروزه

 فایحوزه ا نیرا در ا یو ...، نقش موثر و پررنگ یاسالم یرانیا تیاز هو انتیو ص یدر مقابله با تهاجم فرهنگ

 حوزه وجود دارد. نیدر ا شتریموثر و ب یکارها نهیان زمکرده است، الکن همچن

  یاسیس تیّو امن جی( بس4

بر منافع  یمنافع مل حیمشارکت مردم در انتخابات تا ترج زانیاز م رد،یگ یرا در بر م یشقوق مختلف یاسیس تیامن

 شود . یرا شامل م هیفق تیاز وال تیو تبع ییگرا و تا قانون یو جناح یحزب

دهند هرگاه احتمال برنده  یم حیترج یخود را بر منافع مل یکه منافع حزب یاسیس یجناح ها و گروه ها یبرخ

در برابر قانون  نیحاضر به تمک یاسیس یو در دعواها کوبند یدهند، بر طبل عدم مشارکت م یشدن خود را نم
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 اناتیاز مسئوالن و جر یطالبه گرم ت،و رفع شبها یطلبد تا با روشنگر یم یاز جنس مردم یا مواجهه ستند،ین

از چالش  زیجامعه، همگان را به پره یو روان یاسیضمن حفظ آرامش س ه،یفق یول نیاز فرام تیو تبع یاسیس

است که  افتهیمجموعه سازمان  کی ازمندیامر ن نیدعوت کنند. ا یرهبر رامونیپ یوحدت مل جادیو ا ینیآفر

را در جامعه فراهم  شانیها و دستورات ا هیتوص یاجرا نهیرده و زمک کتحر یرهبر نیفرام یدر راستا قایدق

 .باشدیکه برآمده از بطن مردم است، م جیکه تاکنون سرلوحه کار بس یامر د،ینما

 یاجتماع تیّو امن جیبس  (5

نرخ طالق و کاهش سن  شیسن ازدواج تا افزا شیشود، از افزا یرا شامل م یموارد متعدد یحوزه اجتماع

 قرار داد. یمورد بحث و بررس یاجتماع تیامن لیذ دیو تا ...، را با یبزهکار

 تیبه رعا المیکه استمرار نظام اس یعامل نیمربوط به عدالت است، مهمتر یاجتماع تیبحث امن نیتر اما مهم 

 به  عدالت و عدالت و عدالت است. یاسالم یجمهور یآن است و فلسفه وجود

کرده و مسوالن  یرا پرچمدار یعدالتخواه ییدانشجو جیهمچون بس یارتاکنون اقش ج،یدر مجموعه بس 

که  یدر دوره کنون رسد یدادند، اما به نظر م یحوزه مورد بازخواست قرار م نیمختلف را در ا یها دستگاه

 ده،ید بیآس نیشیادوار پ رمبنا و عدم صداقت مسئوالن د یب یها افراد جامعه به خاطر وعده یاعتماد عموم

در  "داغ یصندل" ییعرصه شوند و با برپا نیخود وارد ا یها تیاز ظرف یریگ با بهره دیبا یم زین جیبس یگاههایپا

 انیب یبرا بونیتر جادیاحترام و شأن آنها ضمن ا تیرا دعوت نموده و با رعا یمساجد مسئوالن مختلف دولت

. قطعاً ندیفراهم نما زیها را ن مردم از آن ینه طرح سواالت و درخواست هایخدمات مسئوالن و مشکالت آنها، زم

متعدد رخ  یحل مشکالت راه حل ها یشده و برا میاست که ارتباط مردم و مسئوالن ترم یصورت نیدر چن

ملت و دولت در حل مشکالت جامعه فراهم  یو به تبع آن همکار یاعتماد عموم یارتقا نهیو زم ندینما یم

 .ودش یم

 یبریسا تیّو امن جیبس (6

 یشبکه مل یانداز راه لیاز قب یآن موارد یعد حکومتدارد. بُ یو مردم یعد حکومتدو بُ یمجاز یفضا تیامن 

 یو به دست گرفتن فضا یآن به اثرگذار یمردمعد بُو  شود یدست را شامل م نیاز ا یاطالعات و موارد

بر آن غلبه  مینتوانست ستهیو با ستهیکنون به طور شاکه تا یا شود، حوزه یمربوط م یاجتماع یشبکه ها یعموم

 .میکن دایپ

 رانیخصوص کردند، اما دشمنان و بدخواهان ملت ا نیدر ا یتوجه انیشا یتالش ها جیبس یبریسا یگردان ها 

 کنند. یرا دنبال م رانیو ملت ا یانقالب اسالم هیخود عل ثیگسترده تر و هنرمندانه تر اهداف خب اریبس



4 
 

با  توانند یم یجیبس یروهایتواند موثر باشد، اما بدون آن هم ن یم یحکومت یها یانبیهر چند پشتعد بُ نیدر ا 

را  رانیدشمنان ملت ا یها یاز طراح یاریمستمر و هدفمند و البته هوشمندانه و هنرمندانه بس تیحضور و فعال

رسانه نظام  یاطورامپر یغاتیاز محاصره تبل رانیبر خارج کردن ملت ا یمبن ینقش بر آب کنند و فرمان رهبر

 .ندیسلطه را اجرا  نما

  یطیمح ستیز تیّو امن جیبس (7

سوء عملکرد  جهینت یو برخ یعیاز آنها طب یاست که برخ یشامل موضوعات مختلف یطیمح ستیز تیامن عرصه

 .است یعوامل انسان

است( و مقابله با خسارات  تیری) که البته تبعات آنها از قبل قابل مد لیمانند زلزله و س یموضوع اول حوادث در

 یروین نیمخلص آن است. ا یروهایو ن جیملت به آن است، بس دیکه چشم ام یینهادها نیاز مهمتر یکیآنها، 

است که صحنه را ترک  ییروین نیو آخر شود یحاضر م ازیمورد ن یقبل از همه سازمانها در صحنه ها یمردم

 شود. یم دهید جیبس یدر کارنامه عمل دهید ارتمناطق خس یتا بازساز هیو از امداد اول کند،یم

 یقائل نشدند آلودگ جیبس یبرا یشود، نقش چندان یمربوط م یدر بخش دوم که به عملکرد عوامل انسان اما

است که  یو ...، از جمله مسائل یرسطحیز یاز آبها رمجازیغ یها برداشت ،یطیمح ستیز یها یهوا، آلودگ

و مقابله با آنها  ریناتوان از تدب زین یلتدو یها را ندارند و دستگاه جیبس یرویزم از نال یریمسئوالن مربوطه بهره گ

 هستند.


