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 و استت  اجتماعی زندگی در بنیادین و اساسی هایپدیده از یکی مثابه به امنیت،: چکیده

 جانبته همته  درتوستهه  امنیتت  امتروزه . رودمی شمار به اجتماعی و فردی نیازهای ازجمله

 ارزشتمند  هتای فهالیتت  شتکوفایی  و رشتد  امنیتت  احساس و داشته سزایی به نقش کشور

 هتا مناستبت  و رسوم و آداب قوانین، انتقال، و گذر دوره در. داشت خواهد پی در را جامهه

. کنتد متی  تغییر نیز مردم انتظارات سطح آن تبع به گردد،می تحوالتی و تغییر دستخوش

 بتا  متناست   بایستت متی  نیتز  اجتمتاعی  روابت   و ارتبتا   و برقراری نحوه خاطر همین به

 توانتد متی  مردم با پلیس برخورد نحوه آیا که است این ما اصلی سوال یابد، تحول تغییرات

 شهرستتان  خیتر   یتا  باشد داشته نقش جرائم کاهش و امنیت برقراری و آنان مشارکت در

 و مستتقیم  مشتاهده  روش از و باشتد متی  پتووهش  ایتن  آمتاری  جامهته  عنوان به گرمسار

 و فیلمبترداری  دوربتین  پرسشتنامه  اطالعتات  آوریجمتع  ابتزار  و شتده  استتااده  مصاحبه

 مطالهته  نتتای  . انتد شتده  انتختاب  ستاده  تصادفی گیرینمونه روش به که باشدمی عکاسی

 در مردم مشارکت سطح ارتقاء و جرائم درکاهش پلیس موفقیت رمز که است آن از حاکی

 رفتتار  بتا  و بانزاکتت  و صحیح نظم با تواندمی پلیس. باشدمی شهروندان با مناس  برخورد

 بته  باشتد  داشتته  نقتش  مردم کنترلی اگر و خودکنترلی فرهنگ تقویت در اشخردمندانه

 .نمایند عمل قوانین و هنجارها ها،ارزش طبق پلیس نبود در شهروندان که ایگونه

 .داری خویشتن بینی، جهان شناسی، جمهیت جامهه، پلیس، امنیت، کلمات کلیدی:

 

 . مقدمه1

 که هاییپیشرفت علیرغم و بوده انسان همزاد نیازها از برخی که است آن از حاکی تاکنون دور هایگذشته از جوامع بررسی

 بته  نقتش  دور گذشتته  از و استت  آرامتش  و امنیت نیازها این از یکی نشده، کاسته هاآن اهمیت از گرفته صورت تاریخ طول در

 و نهادهتا  پایداری ثبات، پیشرفت، رشد، پویایی، نویدبخش ایجامهه هر در آن وجود و است داشته جوامع گیریشکل در سزایی

 عمومی امنیت و اجتماعی نظم لیکن بوده جوامع سطح در امروزه زندگی ضروریات جمله از امنیت لذا بوده اجتماعی سازمانهای

 جمهیت، ازدیاد. است گردیده مواجه نوینی تهدیدات با گرفته صورت که وتحوالتی تغییر و پیشرفتها به توجه با فهلی شرای  در

 بته  و هتا مهتاجرت  جواع، کثرت و تنوع مواصالتی، هایراه افزایش صنهتی، هایشهرک افزایش و پیدایش شهرها، کالن پیدایش

 انداختته  مختاطره  بته  و روبرو پیچیدگی با را امنیتی محی ... و هافرهنگ ضد ها،فرهنگخرده جمله از مقوالتی پیدایش آن تبع
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 از کته  داشتته  بشتر  ضتروری  نیتاز  ایتن  امنیتت  آوردن فتراهم  در سهی نهادهایی و هاسازمان ایجاد با ایجامهه هر اینرو از. است

 و استت  مهترو   پلیس سازمان به دیگر جوامع در که کنیم اشاره درکشورمان انتظامی نیروی سازمان به توانمی هاآن ترینمهم

 وجته  هتا، تاتاوت  علیرغم لیکن. باشدمی خاصی عملکرد و فهالیت دارای جامهه آن در حاکم فرهنگ به توجه با ای جامهه هر در

 کشتورها  درتمتامی  پلتیس  سازمان ذاتی وظایف جمله از آسایش و امنیت حاظ و نظم برقراری که شودمی دیده درآنها اشتراکی

   .باشدمی

 
  بدنه اصلی مقاالتمتن یا . 2

 طرح مسئله

تهدید و تهرض به حقوق و  برقراری امنیت است و امنیت عبارت است از فراغت از هرگونه عنوان یک نهاد،ه وظیاه پلیس ب

 سایش عمومی برای آحاد جامهه و دارای سه الیه امنیتآ عبارتی فراهم آوردنه های مشروع و قا نونی شهروندان و یا بآزادی

 باشد که امنیت فردی با افزایش امنیت اجتماعی افزایش یافته و امنیت ملی نیز نقشملی می فردی، امنیت اجتماعی و امنیت

مقوله امنیت تاریخی به بلندای حیات اجتماعی بشر داشته و از روزگاری که  ای در امنیت فردی و اجتماعی دارد.کنندهتهیین

اند تشکیل داده گاهها و اجتماعات اولیه بشری راسکونت طبیهت یکجانشین شدند و زه غلبه برانسانی به انگی هایافراد و گروه

ای را های انسانی تحمیل نموده است و تاریخ جامههعنوان یک ضرورت حیاتی خود را برگروهه مین امنیت جمهی بأمسئله ت

شناختی بر فرهنگ رفتار پلیس با مردم، پووهشی مردم الت امنیتی گذریضمه ها وسراغ ندارد که مدتی طوالنی فارغ از دغدغه

 برای تحقق جامهه انسانی و توان گات از همان زمان بود که پلیس اساساَروزگار سپری کرده باشد. می در شهرستان گرمسار

 آمده است. روجود آمده البته با اسامی و اشکال مختلف و پس از سیر مراحل گوناگون به شکل امروزی ده برقراری امنیت ب

میان  تقویت احساس امنیت در جامهه ایجاد و اجتماعی و ملی را در های خود سهی دارد امنیت فردی،پلیس با انجام فهالیت

تحقق خواهد یافت که با مشارکت آحاد مردم همراه باشد  اقشار مختلف بپردازد. لیکن این مهم زمانی به نحو شایسته و جامع

با توجه به  های مختلف صورت گرفته وهایی که در زمینهامنیتی به خاطر پیشرفت اشاره شد محی همانطور که در مقدمه 

است . لذا با  هایی روبرو گردیده، وظیاه پلیس را صد چندان نمودهحاصله در دوره گذر و انتقال با پیچیدگی تغییر و تحوالت

ها تنها زمانی موفق نخواهد شد موفقیت در برقراری امنیت ها، پلیس به تنهاییموریتأتوجه به گستردگی، کثرت و تنوع م

 راه حل تالش نماید. حاصل خواهد شد که پلیس و مردم در کنار هم برای یافتن

تنگاتنگی وجود دارد پلیس  پلیس نماد اقتدار نظام سیاسی هر کشوری است و بین اقتدار سیاسی و امنیت اجتماعی رابطه

ای که بدان محول شده یهنی بزرگترین وظیاه شهروندان، و ها، نهادهات اقتدار با کمک سازمانبایست با ایجاد صامقتدر می

که بدان اشاره شد محقق نخواهد شد مگر با  این امنیت پایدار همانطوری و نماید حاظ امنیت را به شایستگی حکمارما

نماید. می ب پلیس با مردم نقش اساسی را ایااخو دراین همکاری نحوه برقراری ارتبا ، برخورد مناس  و همکاری مردم و

پلیس با مردم نقش حیاتی را در بهبود  کند ارتبا  مناس ها را در کنار یکدیگر حاظ میای است که انسانرواب  انسانی رشته

برخورد پلیس با این پووهش در پی مطلع شدن از نحوه  خواهد داشت. برقراری و حاظ امنیت ودر آخر کاهش جرایم را رواب  و

است که آیا نحوه برخورد پلیس با مردم در مشارکت آنان در برقراری امنیت وکاهش  باشد و سئوال اصلی اینشهروندان می

راهکاری مناس   و های موجود دراین زمینه را شناختتوان کاستیخواهد داشت، با عنایت به پاسخ شهروندان می جرائم نقش

 برای رفع آن ارائه نمود.

 



211-281، ص   4931،  مرداد 4، جلد 41علوم انسانی اسالمی، شماره   

ISSN: 9174-8792       
http://www.joih.ir  

 

788 

 پرده نخست  ●

موریت سخت برود. أآن روز از صبح حال خوبی نداشت به محض اینکه به محل کارش هم رسید متوجه شد که باید به یک م

گشت در انتظار تشویق رئیس بود تا کمی خستگی از کارشان تا غروب طول کشید و وقتی با موفقیت به سمت کالنتری بر می

 روبرو شد که از دفتر رئیس به دستش رسید.  تنش به در شود اما با نامه توبیخی

 او به خاطر رفتار نامناسبش با یک شهروند در جریان انجام طرح توبیخ شده بود. 

 پرده دوم ●

موتور سوار وقتی از بانک خارج شد زده بودند. سراسیمه به کالنتری مراجهه کرد و داد زد پولهایم را بردند  7هایش را تمام پول

نگران نباش، مشخصات دقیقشان را بگو تمام »یکی از افسرها به سراغش رفت. مالباخته وقتی از افسر شنید  در همین لحظه

 اطمینان پیدا کرد کسانی هستند که به فریادش برسند و ناس راحتی کشید. « کنیم تا دستگیرشان کنیممان را میسهی

 پرده سوم ●

مورهای أزدند که... وقتی مهایی میخندیدند و حر ن بودند با صدای بلند میهایی که نزدیکشابدون توجه به اطرا  و خانواده

مورها ایستادند اما زمانی که أپلیس را در مقابل خودشان دیدند تازه یادشان افتاد که کجا هستند و در انتظار برخورد تند م

کمی بیشتر به  تیاج به آرامش دارند و...ها گات اینجا پارک است مردم احموری را شنیدند که به آنأهای پدرانه مصحبت

 های نیروی انتظامی است و براین نوع رفتار قسمتی از برنامه زدند، فکر کردند.ها میهایی که جلوی خانوادهکارهایشان و حر 

استانداردسازی رفتار اینکه  اساس آن تمامی نیروهای پلیس باید بنا بر یک استاندارد رفتاری و به طور همسان رفتار کنند.

پلیس از چه اهمیتی برخوردار است چه اقداماتی در این باره برای همسان کردن رفتار نیروهای در حال خدمت صورت گرفته و 

گیرد از هایی همچون خیرخواهی، صبوری و پاکدامنی در گزینش پرسنل جدید مورد توجه قرار میتا چه حد شاخصه

به طوری که فرمانده نیروی انتظامی در این خصوص گاته است پلیس باید سنگ صبور مردم  موضوعات مهم و قابل بحث است.

 باشد و به جای پرخاش، درست و صمیمانه صحبت کند. 

سردار احمدی مقدم مهتقد است پلیس پشتیبان مردم است نه رو در روی آنها. به گاته وی نیروی انتظامی همواره در ویترین 

ه پلیس با تمام شئونات زندگی مردم درگیر است، اقتدار برای پلیس خوب است اما باید منجر به رحمت قضاوت قرار داد چرا ک

 فت برای مردم شود. أو ر

گوید نیروی انتظامی در ارتبا  و تهامل همیشگی با جامهه بوده و از این سردار عصار مهاون آموزش ناجا، نیز در این رابطه می

ه الگویی مشخص برای ئهای رفتار اجتماعی، نیازمند آموزش در خصوص چگونگی رفتار، اراهارترو توجه به اهمیت تسل  بر م

کند این ارایه کردن الگو همان استانداردسازی رفتار پلیس است و سهی بر آن شده که رفتار پلیس رفتار است. وی اضافه می

 ایران الگوی رفتار کشورهای منطقه قرار گیرد.

افزاید: ارشاد متخلاان مستلزم رفتار مناس  پرسنل های تخصصی کشور میاشاره به جلسات متهدد پلیس مهاون آموزش ناجا با

های آموزشی فراوانی برای نیروهای کالنتری، تواند روحیه قانونگریزی را تقویت کند. به گاته وی کالساست و رفتار بد می

نسبت به مدت مشابه سال  8۸مندی مردم از پلیس در سال رضایت مأموران راهنمایی و رانندگی برگزار شده است به طوری که

های دار ناجا آموزشتن از پرسنل درجه ۰۳۳افزاید بیش از یک هزار و سردار عصار می درصد افزایش داشته است. 8۸قبل 

دعی هستیم که رفتار پلیس اند و ما مها تزریق شدهاستانداردسازی رفتار پلیس را دیده و جهت آموزش سایر نیروها به کالنتری

 تر شده است. در تهامل با مردم مناس 
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های آموزشی، رفتار پلیس با دقت فراوان بررسی و نحوه برخورد با افراد جوان، میانسال مهاون آموزش ناجا با بیان اینکه در دوره

بینی استانداردسازی ای قابل پیشبه گونهها نگاه پلیس نوع برخورد، تن صدا و... گوید در این آموزشو... تشریح شده است می

گوید فرماندهان و شده است. در این میان سردار رفیع رفیهی نیا فرمانده دانشگاه علوم انتظامی در این زمینه به خبرنگار ما می

ید در رابطه با مظرو  هستند و برای یکسان و استانداردسازی رفتار دانشجو ابتدا با دانشجویان نیروی انتظامی همچون ظر  و 

شود چرا که دانشجو از فرمانده خود رفتار فرماندهان اقدام کرد به این ترتی  با ایجاد تغییر در ظر  در مظرو  ایجاد تغییر می

های آموزشی که شود و با دورهرفتاری میکند. وی مهتقد است تقویت باورهای دینی خود به خود موج  خوشالگوبرداری می

 شود.شود اخال ق اسالمی به آنها گوشزد میاده میبه فرماندهان د

فرمانده دانشگاه علوم پزشکی انتظامی به طرح نظام جامع تربیتی برای فرماندهان و دانشجویان در موضوع انضبا  خواهی اشاره 

ها و تربیت موزشسازی آگوید در حال حاضر با تغییر در ساختار دانشگاه و ایجاد یک فرماندهی کل در جهت یکسانکرد و می

های آموزشی افرادی که در ارتبا  با مردم هستند نیز برگزار قدم برداشته شده است ضمن اینکه هر از چند گاهی، کارگاه

 شود. می

های مختلف تحصیلی در دانشگاه علوم انتظامی در ها و مقطعسردار رفیهی نیا به گنجانده شدن واحدهایی به فراخور رشته

ها و طبقات مختلف گوید: این موضوع برای ما مهم است تا نوع رفتار افراد با قومیتدانشجویان اشاره کرد و میواحدهای درسی 

تواند اجتماعی، یکسان، منطقی و انسانی باشد. در این میان دکتر همافر، جامهه شناس مهتقد است که نوع رفتار پلیس می

گوید به عنوان مثال برخورد ارشاد گونه با جوانی که سر کوچه ی میحتی در کاهش یا افزایش تخلف یا جرم موثر باشد و

ایستاده به طور قطع تاثیر بیشتری در تغییر رفتار او خواهد داشت و نوع رفتار پلیس در این موارد نباید به شکلی باشد که دو 

ها و افراد مختلف در نوع مکان ها، موقهیتگروه از مردم یک کشور را در مقابل هم قرار دهد. این استاد دانشگاه با بیان اینکه 

طلبد این ها و شرای  مختلف و افراد مختلف رفتارهای متااوتی را میکند موقهیتافراد پلیس باید تاثیرگذار باشد، اظهار می

د فرار دارد و موضوع باید در نیروهای انتظامی نهادینه شود که میان اراذل و اوباش و مزاحمان خیابانی یا میان متهمی که قص

ضمن اینکه متهمان دستگیر شده نیز دارای حقوقی هستند. وی اضافه  شود تااوت وجود دارد.متهمی که خودش تسلیم می

کند متغیرهای زیادی بر جرم خیزی و احتمال بروز رفتارهای مجرمانه نقش دارد و شاید بتوان یکی از این متغیرها را رفتار می

ند با رفتار مناس  ارشادی با افراد متخلف که هنوز مرتک  جرمی نشده جلوی وقوع جرم را بگیرد. به تواپلیس نامید. پلیس می

ها در آن حضور دارند های عمومی و اماکنی که خانوادهها باید شرای  مختلف را در محی گاته دکتر همافر همانگونه که جوان

تواند در ایجاد ناامنی موضوع داشته باشند که حتی نوع رفتار آنها میدرک کنند مأموران انتظامی پلیس نیز باید توجه به این 

 در این فضا موثر باشد.

ها نباید به راحتی با برخورد تند برخی کنند که این تالشکند مأموران پلیس در شرای  سخت کارهای بزرگی میوی اضافه می

روهای پلیس باید آموزش ببینند که در بدترین شرای  نیز به مأموران که به طور قطع ناشی از خستگی آنهاست به هدر رود. نی

خود مسل  باشند و رفتار مناسبی از خود نشان دهند این جامهه شناس در این حال مهتقد است که نیروهای پلیس را باید 

خته ای که برای اعالم کند مالباابتدا تامین و سپس توجیه کرده و در نهایت از آنها انتظار داشت. دکتر همافر خاطر نشان می

 کند تنها مامن و امیدش پلیس است. شکایت که به یک کالنتری یا مامور پلیس مراجهه می

 تواند پناه ببرد اگر احساس کند به کارش رسیدگی نمی شود یا برخورد خوبی با او نشود دیگر به کجا و چه کسی می
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 مروری بر وظایف نیروی انتظامی در برخورد با جرائم

زم دیدم مطالبی را جهت تنویر افکار قانون تجارت ال 7۳به نقل از ماده  مروری بر وظایف نیروی انتظامی در برخورد با جرائم

واوباش عمومی و فرمانده محترم نیروی انتظامی استان تهران و مردم شریف و عزیز ارائه کنم تا اگر قرار است برخوردی با اراذل

  قانون حرکتی را که مخل امنیت انون پیش رفته و به بهانه ادامه طرح امنیت اجتماعی بر خالصورت گیرد در مسیر صحیح ق

 زم است در مورد مطل  منتشره موارد ذیل ماروض گردد:روانی و اجتماعی شهروندان است شکل ندهیم. ال

 دای قانونی نپوشیده است.نه تنها در قانون تجارت، بلکه در هیچ یک از قوانین مدون، ر <شرکت خصوصی>( عنوان ۱

ت بین ( قانون تجارت یکی از منابع حقوق تجارت است که توام با سایر منابع قانونی و عرفی صرفاً بر رواب  تجاری و مهامال7

 ها و موسسات( باشد حاکم است.تجار اعم از اینکه شخص حقیقی )بازرگان یا تاجر( و یا شخص حقوقی )شرکت

آن به سهامی خاص و  ۴ی مختلف تهریف شده که یکی از آنها شرکت سهامی است که بر اساس ماده هادر قانون تجارت شرکت

 سهامی عام تقسیم شده است.

الاارق بوده و مع -نمایندصول استناد به قانون تجارت و قیاس آن با طرح امنیت اجتماعی که ایشان بدان اشاره میاال( علی۰

 ندارد. چنین قانونی بر طرح مزبور حاکمیت

که در این خصوص با  <شرکت خصوصی>است نه  <حریم خصوصی>رسد آنچه که مدنظر سردار رادان بوده ( به نظر می۴

زم است به دقت به آنها توجه شود. اینجان  اگرچه در زمان رو هستیم که الاصول قانون اساسی و مواد قانونی متااوتی روبه

کنم مطال  حقوقی در دسترس ندارم، مههذا مواردی را به صورت اجمالی مطرح می نگارش، مجموعه قوانین را جهت ذکر دقیق

زم ششان در راستای امنیت و آسایش آحاد جامهه است بدان مداقه الکه امید است پرسنل نیروی انتظامی که قطهاً تمامی تال

ر حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق همه افراد ملت اعم از زن و مرد، یکسان د>قانون اساسی:  7۳داشته باشند: اصل 

نکاتی که در این اصل مشهود بوده، حمایت  <م برخوردارندانسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی با رعایت موازین اسال

حقوق،  حیثیت، جان،>قانون اساسی:  77قانون از آحاد ملت و برخورداری ایشان از تمامی حقوق انسانی و اجتماعی است. اصل 

قانون اساسی: هیچکس را  ۰7اصل  <مسکن و شغل اشخاص از تهرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند

 کند...توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون مهین مینمی

أموران نیروی انتظامی با بیان اصول اساسی و مهم فوق بسیار واضح است که هرگونه برخورد و اقدامی توس  حکومتیان یا م

پذیرد و بدون ایجاد عنصر قانونی، تهرض به حقوق افراد و هتک حیثیت، مسکن و شغل افراد لزوماً بر اساس قانون صورت می

م که اساسا پرهیزکاری، عمل و اعتقاد به فروع و ارکان دین مستوج  مجازات و پیگرد قانونی است آن هم با رعایت موازین اسال

م بیانگر می هستند. به عبارتی طرز تاکر نظری و عملی دینی، یکی از موازین اسالم برخی از موازین تهریف شده اسالمبین اسال

قانون اساسی بخواهیم تهریضی بیندازیم نباید مورد را مشمول صر   77مندرج در اصل  <مسکن>این است. حال اگر به قید 

شود لذا مسکن را باید به عنوان مامن و ملجایی قلمداد کرد که ت تهریف میمحل سکونت نمود چراکه قانون اساسی به ناع مل

و اما در  افراد با حضور در آن از هرگونه تهرضی در امان هستند فلذا محل اشتغال را نیز باید داخل در موضوع تلقی کرد.

شود که حضور عموم ق میکنی اطالخصوص اماکن عمومی اگرچه تهریف مدون قانونی نداریم اما از باب تهریف عرفی به اما

توانند در آن مکان حضور یابند مانند پارک، سینما و... ولی در افراد در آن مکان نیازمند اذن یا اجازه نبوده و تمامی ملت می

شود که مختص افراد خاصی بوده و حضور هر شخصی ق میمورد اماکن خصوصی قضیه متااوت است و آن به اماکنی اطال

د اذن مالک آن بوده و بدون اذن مالک نوعی تهرض به حریم خصوصی بوده و مورد حمایت قانون فلذا مأموران قانون نیز نیازمن

شده حق ورود به چنین اماکنی را ندارند مگر آنکه جرائم خاصی در آن اماکن واقع بدون موج  قانونی و رعایت اصول تهریف
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گردد حال با چنین تهریای اساسا باید ایگزین اذن مالک اماکن خصوصی میگردد که در این حالت تجویز مقامات قضایی ج

همان قانون تشریح شده برشماریم. به موج  ماده فوق، استقرار نظم و امنیت  ۰هد  از تشکیل نیروی انتظامی را که در ماده 

چارچوب این قانون از اهدا   می درو تامین آسایش عمومی و فردی و نگهبانی و پاسداری از دستاوردهای جمهوری اسال

الذکر نیروی انتظامی یک سری وظایف ذاتی داشته و یکسری وظایف به تشکیل نیروی انتظامی است. به موج  قانون فوق

 عنوان ضاب  دادگستری به عهده دارد.

وظایف ذاتی نیروی  قانون نیروی انتظامی، استقرار نظم و امنیت و تامین آسایش عمومی و فردی از ۴ماده  ۱به موج  بند 

( و دستگیری ۱۴انتظامی بوده و نظارت بر اماکن عمومی و انجام سایر امور مربو  به اماکن مذکور برابر مقررات مصوب )بند 

متهمان و مجرمان و جلوگیری از فرار و اختاای آنان ) بند ح( از جمله وظایای است که به عنوان ضاب  دادگستری به عهده 

 اساس دستور مقام قضایی و برابر با مقررات قانونی شکل و ظاهر گردد. داشته که باید بر

می ایران مواجه با قانون برنامه چهارم توسهه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسال <حریم خصوصی>و اما در مورد 

گذاشته  <ریم خصوصی افرادحاظ و صیانت از ح>به شرح:  ۱۳۳ماده  <و>هستیم که وظایای را به عهده دولت مستند به بند 

یحه حاظ و ارتقای حقوق شهروندی و حمایت تنظیم ال>قانون به شرح  ۱۰۳و وظایای را به عهده قوه قضاییه به موج  ماده 

زم است نیروی انتظامی در برابر آنچه که زیر مجموعه گذاشته که ال <قانون اساسی 7۳از حریم خصوصی افراد در راستای اصل 

کند تحت دستور و در برابر آنچه که تحت عنوان ضاب  دادگستری فهالیت می ۱۳۳ماده  <و>بوده مطابق بند وزارت کشور 

گاته انجام وظیاه کند. النهایه اماکن خصوصی افراد چه تحت عنوان شرکت یا موسسه، تحت مقام قضایی و برابر قوانین پیش

اند در در آن واقع نگردیده و مقامات قضایی مجوز ورود به آن را نداده هر قال  و محتوایی و برابر قانون تجارت، مادام که جرم

اند قرار نگرفته و به عنوان حریم خصوصی تحت حمایت شدید طرح امنیت اجتماعی به آن شکل که سردار رادان فرموده

چوب قوانین مدون امنیت و گیرد. علیهذا بایسته است نیروهای خدوم و شریف نیروی انتظامی نیز در چارقانونگذار قرار می

ترین سطح ممکن ارتقا دهند که قطها انجام امور غیرواقع و غیرقانونی باعث تزلزل آسایش عمومی افراد در جامهه را به باال

 امنیت روانی جامهه است.

 رفتار استاندارد

های علمی بهره مندی از توانمندیهای مردم از پلیس مربو  به سوء رفتار کارکنان است، با درصد شکایت 2۳از آنجا که 

 روانشناسان و روحانیون، استانداردسازی رفتار پلیس آغاز شده است.

هنوز استانداردسازی رفتار پلیس به نقطه مطلوب نرسیده است و مهم ترین نقطه آسی  پذیر در نیروی انتظامی نیز سوءرفتار 

یاه نکردن از عواملی است که دلگیر شدن مردم از پلیس را به کارکنان با مردم بوده است، به طوری که سردی و احساس وظ

درصد از شکایات مردمی به سوءرفتار کارکنان نیروی انتظامی برمی گردد و گاهی نیز  2۳همراه دارد.وی اظهار کرد: نزدیک به 

رعایت حقوق . شودم میفشار و استرس کاری در بین کارکنان نیروی انتظامی باعث بروز پرخاشگری هایی در برخورد با مرد

شهروندی از مهم ترین وظایف نیروی انتظامی است و هیچ گونه حقی نباید از مردم ضایع شود. به همین خاطر در صورت بروز 

مردمی که به واحدهای  مواردی که به تضییع حقوق شهروندی منجر شود، به طور قطع با متخلاان برخورد جدی خواهد شد.

 گرفتار هستند و انتظار دارند مأموران با گرمی با آنان برخورد و مشکالت شان را حل کنند.کنند، پلیس مراجهه می

کم   شود تا از چگونگی رفتار پلیس مطلع شویم.ها پیگیری میدو درصد از تماس ۱۱۳های مردم با پلیس ،از کل تماس 

نت جزو مواردی است که از طریق مردم اعالم توجهی، پائین بودن وجدان کاری، برخورد غیرمحترمانه و ضرب و شتم و اها

 شود.به شکایت و نظرسنجی از مردم درباره چگونگی رفتار پلیس پرداخته می ۱22و  ۱۱۳های شود.وی افزود: از طریق تلانمی
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ظور توجه به سرمایه انسانی را یکی از محورهای اساسی در نیروی انتظامی عنوان کرد و ارتقاء سطح آموزش تخصصی به من 

های این های جرم و رسیدگی به مسائل مهیشتی کارکنان این پلیس را از مهمترین برنامهحضور پلیس حرفه ای در صحنه

های استانداردسازی رفتار کارکنان پلیس در راستای افزایش رضایتمندی شهروندان، تکریم ارباب برگزاری دوره پلیس برشمرد.

همه سطوح یکی از تدابیر خوب فرمانده نیروی انتظامی در سالهای اخیر به شمار  رجوع و نیز توجه به حقوق شهروندان در

های استانداردسازی و تهالی رفتار برای کارکنان پلیس پیشگیری به صورت منطقه ای و استانی طبق برگزاری دوره  آید.می

تمرکز برگزار شده و تاکنون درصد قابل ها به صورت منطقه ای و غیرمهای صورت گرفته، امسال نیز این دورهبرنامه ریزی

های مذکور، شکایت شهروندان از پلیس کاهش با برگزاری دوره  های مزبور را سپری کردند.توجهی از کارکنان این پلیس، دوره

 یافته و نسبت به گذشته میزان رضایتمندی آنها از نحوه رفتار کارکنان پلیس بیشتر شده است.

باشد که در دستور کار قرار دارد، گات: نص  دوربین در ز اقدامات پلیس پیشگیری در کالنشهرها میها یکی اتجهیز کالنتری

همچنین از طریق   ها اعم از افسر نگهبانی، محل ارباب رجوع و غیره به صورت پایلوت به اجرا در آمده است.برخی از کالنتری

برگزاری  باشد.ها تحت کنترل مینیز نظارت بر تحت نظرگاه سیستم مرکزی، نحوه رفتار مأموران پلیس با ارباب رجوع و

ها برای مأموران جزء های امنیت اخالقی، گات: برگزاری این کالسهای استانداردسازی رفتار برای مأموران گشتدوره

ه همواره برای در سنوات گذشت های جاری است و در استانداردسازی و اصالح رفتار همواره پلیس پیشگام بوده است.برنامه

های مهمی برداشته شده است، گات: در بهسازی نیروی انسانی و کیایت رفتاری و همچنین کیایت چهره پلیس در جامهه گام

ایم برای موضوعاتی که در حوزه عاا  و حجاب های خاصی اعمال شده است و سهی کردهحوزه امنیت اخالقی نیز آموزش

اجتماعی و تربیتی استااده کنیم که در توسهه این روند، اقدامات جدیدی صورت علوماست، از زنان تحصیل کرده در حوزه 

فرسا و سخت مأموران فهالیت طاقت سازی رفتار مأموران را به عینه مشاهده کنند.گرفته و امیدواریم در آینده مردم کیای

منیت اخالقی را سربازان گمنام درعرصه های امنیت اخالقی در اقصی نقا  کشور، گات: شاید بتوان مأموران گشت اگشت

ای در پلیس برای زاهدیان در مورد وضهیت جرایم اخالقی در کشور، گات: با توجه به اینکه یک رویکرد حرفه فرهنگ نامید.

 ایم.برخورد با این جرایم اتخاذ شده است، شاهد کاهش وقوع این گونه جرایم در کشور بوده

یافته زیرزمینی که در راستای تخری  چهره جامهه و ساختار بنیان خانواده و اجتماع ای سازمانهنوع و سطح برخورد با جریان

های پلیس امنیت اخالقی در اقصی نقا  کشور با این موضوعات یک ای و تخصصی است و نیروفهالیت دارند، یک رویکرد حرفه

ای که در مأموران ا، گات: امیدواریم با تههد و ارادههکاهش جرایم در بسیاری از شاخص برخورد مناس  طراحی شده دارند.

کنیم، شاهد آن باشیم که یک مورد از این جرایم در کشور ما رخ ندهد و بستر مناسبی برای پلیس امنیت اخالقی مشاهده می

 . ولویت پلیس راهنمایی مردم باشد  زندگی آحاد جامهه ایجاد کند.

ضرورت آموزش بیشتر نیروهای پلیس راهنمایی و رانندگی در برخورد با مردم، گات:  عضو کمیسیون عمران مجلس با تأکید بر

لزوم برخورد صحیح نیروی انتظامی و  در برخوردهای انتظامی با مردم باید راهنمایی بر برخورد قهری اولویت داشته باشد.

با مردم به نحوی عمل کند که بیشترین تأثیرگذاری راهنمایی و رانندگی با مردم، افزود: نیروهای انتظامی باید در نحوه برخورد 

در برخوردهای انتظامی باید راهنمایی بر برخوردهای قهری از سوی پلیس اولویت داشته باشد،  را بر مخاطبان خود داشته باشد.

که با مسئوالن با صحبت هایی  اگر چنین مسئله ای تحقق یابد زمینه برای ارشاد متخلاان و کاهش تخلاات فراهم خواهد شد.

انتظامی انجام پذیرفت، قرار بر این شد که موارد احتمالی برخورد ناپخته و تند نیروهای انتظامی بررسی و در صورت صحت این 

 موارد، اقدامات مقتضی انجام شود.
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اما این مسئله نباید البته در برخی موارد پلیس چاره ای جز برخورد شدید ندارد و در بهضی موارد باید حق را به مأموران داد 

 تبدیل به یک عادت در برخوردهای پلیس راهنمایی و رانندگی و انتظامی با افراد شود.

ضرورت آموزش بیشتر نیروهای پلیس در برخوردهای روزانه با مردم، گات: پلیس باید الگویی برای رفتار حسنه در میان مردم 

های آموزشی به نیروهای تحت امر خود تالش و اهتمام ویوه ای داشته هباشد و مسئوالن انتظامی باید در مورد برگزاری دور

ها از برخورد مأموران راهنمایی و رانندگی در هنگام ثبت تخلاات این حوزه، گات: در همه جای دنیا عر  بر برخی انتقاد باشند.

رود اما در کشور ما ننده متخلف میگیرد پلیس از خودروی خود پیاده شده و به سمت رااین است که وقتی تخلای صورت می

نشیند و فرد متخلف باید به برخی مواقع شاهد هستیم که پلیس به ویوه در شرای  نامطلوب آب و هوایی در خودروی خود می

انتقاد از پنهان شدن پلیس راهنمایی و رانندگی در برخی  سمت پلیس حرکت کند که این در شأن شهروندان کشور نیست.

 دهد.شهری، گات: پلیس باید در مهرض دید افراد باشد و پنهان شدن پلیس و استتار آن ابهت پلیس را کاهش میمهابر بین 

عضو هیات رئیسه کمیسیون اجتماعی مجلس، با یادآوری فرمایشی از امام راحل که مردم را صاحبان  ضهف آموزش و نظارت

توجهی به ابهاد نظارتی روی رفتار پلیس، سب  شده تا در کنار کمهای آموزشی در دانستند، گات: کمبود دورهاصلی نظام می

 های سطحی مأموران با مردم باشیم.برخی مواقع شاهد برخورد

مان بهترین نیروی انتظامی در نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران باید الگویی برای جهانیان باشد، افزود: ما مهتقدیم که نظام

ت و در این میان نیروهای انتظامی که مجریان قانون چنین نظامی هستند باید در رفتار با مردم داری در جهان اسنظام حکومت

برخی برخوردهای ناپخته و تند پرسنل نیروی انتظامی و مأموران راهنمایی ورانندگی با شهروندان،  الگوی سایر کشورها باشند.

نظارتی روی رفتار پلیس سب  شده تا در برخی مواقع شاهد توجهی به ابهاد های آموزشی و کمتصریح کرد: کم بودن دوره

بخشی از  برخوردهای سطحی برخی مأموران با شهروندان باشیم که جا دارد با اهتمام ویوه مسئوالن این نقیصه برطر  شود.

بکار گرفته  های مختلفای است که در بخشبرخوردهای ناپخته مأموران راهنمایی ورانندگی متوجه نیروهای سرباز وظیاه

صورت یافته رفتار پلیس بهدر جوامع توسهه شوند، در این زمینه ضرورت دارد به بحث آموزش این نیروها توجه اساسی شود.می

ای را در خدمت به نیروهای گیرد و افراد یاد شده نقش مشاورهمتناوب مورد بررسی روانشناسان و کارشناسان اجتماعی قرار می

د که در کشور ما نیز جا دارد این مسئله مورد توجه مسئوالن نیروی انتظامی و راهنمایی ورانندگی قرار انتظامی دارا هستن

دهند، در ترین رکن آن را تشکیل مینظام جمهوری اسالمی، نظام مبتنی بر مردم ساالری دینی است که مردم مهم گیرد.

ی برخورد ناصحیح و ناپخته با مردم که بنا به فرمایش امام های انتظامچنین نظامی نباید حتی در موارد اندک هم در بخش

 . راحل صاحبان اصلی این نظام هستند، صورت گیرد

 برخورد مأموران متناسب شأن مردم باشد

مجتبی رحماندوست ، درباره نحوه  شود.برخورد ناپخته یا تند مأموران راهنمایی و رانندگی با شهروندان تخلف محسوب می

های پلیس با شهروندان، افزود: درانتخاب نام برای پلیس راهنمایی و رانندگی قانونگذار از لاظ راهنمایی مقدم بر برخورد نیرو

ای خال  مسمای رانندگی استااده کرده است، به همین دلیل اگر برخورد مأموران با مردم تند یا ناپخته باشد چنین مسئله

ویوه پلیس راهنمای و لاات مأموران راهنمایی ورانندگی، افزود: نیروی انتظامی بهانتقاد از برخی تخ راهنمایی و رانندگی است.

رانندگی در مواقع خاص وبحرانی حق دارد بنا به ضرورت مأموریتی که برعهده دارد، از مهابر و مسیرهای شهری که عبور از 

قانونی و تخلف ی نباید مستمسکی برای بیاشود عبور کنند، اما چنین مسئلهها برای خودروهای شخصی تخلف محسوب میآن

نیروهای راهنمایی ورانندگی نباید جز در مواقع اضطرار خود زمینه ساز بروز تخلااتی نظیر پارک دوبل، نگه  خود پلیس باشد.

 رفتار پلیس راهنمایی و رانندگی نباید داشتن خودرو در مناطق توقف ممنوع یا عبور از خطو  ویوه و نظایر آن شوند.
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دستخوش تصمیمات شخصی افراد در مواجه با قانون باشد و نحوه رفتار پلیس باید به عنوان موثرترین نماد برای تربیت 

این نماینده مردم در مجلس نهم، یادآور شد: پلیس نباید اختیارات ویوه خود را به عنوان توقف در هر  اجتماعی تلقی شود.

ه عق  گرفتن برای رسیدن به دور برگردان استااده کند چرا که اگر این اقدامات محل، از هر جا رد شدن و وس  بزرگراه دند

 شود.تری محسوب میبرای دیگران خال  باشد، برای پلیس به عنوان مجری به جز هنگام انجام مأموریت واضطرار تخلف بزرگ

راهنمایی و رانندگی که وظیاه دارند انضبا  را ضمن تأکید بر نقش آموزشی پلیس راهنمایی و رانندگی، گات: نیروهای پلیس 

 کنند.در تردد خودروهای شخصی ایجاد کند، باید نخستین افرادی باشند که قانون را رعایت می

 استانداردسازی رفتار پلیس از حرف تا عمل

است و باید بر اساس  پلیس است و قاطهییتش، پلیس است و وقارش، اما باید پلیس باشد پلیسی با حسن اخالق. او پلیس   

قوانین اعمال قانون داشته باشد. اما پلیس نیست که زور بگوید و خود خال  قانون عمل کند و رفتار نامناسبی از خود نشان 

 دهد تا به ما بگوید من پلیس هستم.

 ۱۰روز یکشنبه  تصادفی آیا پلیس شده ایم  که سب  وحشت و نگرانی شویم یا پلیس هستیم برای آرامش و ایجاد اعتماد.

مرداد در خیابان الدن واقع در شهرک آبیاری رخ داده است. پلیس پیشگیری نیروی انتظامی وارد صحنه شده است. به صاحبان 

کند مسیر صحنه تصاد  را ترک کنند. در گوشه ای دیگر از این خیابان خودروهایی که در این مسیر قرار گرفته اند اعالم می

گوید به چه دلیل جریمه کنم. کند این ماشین را جریمه کنید. سرباز می. به سرباز همراه خود اعالم میماشینی پارک شده بود

گات اصال تابلوی مطلقا پارک او گات بنویس به علت پارک در محل پارک مطلقا ممنوع.  جال  است که صاح  این خودرو می

 لیس گات ماشین را ببرید پارکینگ و مدارکش را تحویل بگیرید!ممنوع وجود نداشت. و وقتی به او اعتراض کردم به سرباز پ

گوید در محل کار زند و میبهد از این ماجرا و به دلیل زورگویی این پلیس پیشگیری، صاح  خوردو به رئیس کالنتری زنگ می

شود چه توجه میخواهم پیش شما بیایم. وقتی پلیس پیشگیری مگوید که میشود به او میهستید  و وقتی مطمئن می

 دهد.!اشتباهی کرده است به سرعت مدارک ماشین را از طریق سرباز به او می

خواهد به آن عمل کند  آیا پلیسی که از او انتظار آیا این است رفتار یک پلیس. آیا قاطهیت پلیس اینگونه است که هر آنچه می

 ود الگوی درستکاری است باید برای اجرای قانون متوسل به دروغ ش

تازه به گرگان آمده بوده ام.  به همراه اعضای شورای شهر نشستی با آقای کریمی فرمانده وقت  82آورم در سال به یاد می

نیروی انتظامی استان گلستان برگزار شد. از من هم خواسته شد که در این دیدار شرکت کنم. آن روز همه از مسائل مختلف با 

عضو شورای شهرگرگان در پایان از من پرسید شما سوال یا موضوعی ندارید که مطرح کنید  یکدیگرسخن گاتند. آقای کالتی 

گاتم چرا مسئله ای است که به نظرم باید آن را با فرمانده نیروی انتظامی در میان بگذارم. این فرمانده محترم خواست که 

کنم در رفتارشان ایجاد ر بار که آنها را مشاهده میبینم اما هگاتم نیروی پلیس را در شهر زیاد می موضوع را عنوان کنم.

خواهم از افراد مطمئنی چون پلیس استااده کنم اما آید میوحشت و اضطراب نمایان است. وقتی برایم مشکلی پیش می

با ترسم. رفتارشان خیلی خشن است و با صدایی همراه ها میهمواره به جای احساس آرامش، بیشتر از نزدیک شدن با آن

آید به آنها که باید سب  آرامش و توانم وقتی مشکلی برایم پیش میگویند. آخر چگونه میوحشت و ترس با مردم سخن می

 اعتمادم باشند، مراجهه کنم.

پاسخ این فرمانده نیروی انتظامی خیلی جال  است. او گات: افراد خال  کار و مجرم چنین احساسی از پلیس دارند. اگر کسی 

 رده باشد نباید از پلیس بترسد.!خال  نک
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لبخندی زدم و گاتم من هیچوقت در زندگی ام خال  انجام نداده ام که به خاطر آن خال  حتی احساس ترس داشته باشم. به 

های اخمو و گرفته و  صدای بلند و فریادگونه نمی توان اعتمادی در میان او توضیح دادم که با رفتارهای همراه با چهره

توان با مشاهده چنین افرادی به هنگام  وقوع مشکلی به نزدشان رفت و از آنها درخواست ن ایجاد کرد. حال چگونه میشهروندا

خیلی برایم جال  بود زیرا شش ماه بهد از  های خال  کار باید از پلیس بترسند.اما او مصر بود و تاکید کرد که آدم کمک کرد.

این خبر را منتشر کرد: آموزش استانداردسازی رفتار پلیس به » گلشن مهر«ن گلستاناین نشست تیتر یک نشریه هاتگی  استا

 ۱شود.!اجرا گذاشته می

ها را نمی پذیریم. چرا به جای آنکه منکر رفتارهای نامناس  افراد تحت فهالیت خود باشیم با آنها به دلیل چرا واقهیت 

اینگونه است که بهد از چهارسال دوباره شاهد رفتارهای  طهانه نداریم.رفتارهای دور از شان یک پلیس وظیاه مند، برخورد قا

اعتقاد دارم حتی یک مورد چنین اتااق تلخی نباید تکرار شود زیرا سل  اعتماد از پلیس  نامناس  توس  مجری قانون باشیم.

 سرمایه ای است که جایگزینی ندارد.

 پلیس و امنیت روانی مردم

های گذشته خبرهائی در خصوص کشته شدن تهدادی از شهروندان در جریان تهقی  و در ماهپلیس و امنیت روانی مردم

دلیل های اخیر، قتلی عجی  و تأثرانگیز در متروی کرج اتااق افتاد که بهگریزهای پلیسی منتشر شده است. قبل از حوادث ماه

 های بهدی دارد. ای با قتلته قتل متروی کرج تااوت عمدهآورد. البای را به درد میوضهیت خانواده مقتول، دل هر انسان آزاده

مأموریت او اتااق نیاتاد. اما در آن حادثه به فرض قبول  زیرا عامل آن حادثه، در حال مأموریت نبود و قتل نیز در حوزه

و تناس  نداشت و از این ادعاهای قاتل آنچه بر سر مقتول آمد به هیچ وجه با مجازات مربو  به رفتار و اتهامات منتس  به ا

پس از حادثه کرج، صاحه حوادث روزنامه شاهد انتشار اخباری در  جهت، آن حادثه با بهضی حوادث بهدی شباهت فراوان دارد.

 دلیل برخوردهای صورت گرفته با آنها توس  ضابطان قضائی بود.خصوص مرگ برخی متهمان به

قه پس از بازجوئی فوت کرد. البته مأمور مربوطه مدعی بود که تنها دو سیلی به در یکی از این موارد، متهم به خرید مال مسرو

متهم زده و سپس از او جدا شده و پس از ساعاتی خبر فوت او را شنیده است. در این مورد اعالم شد که مقتول سابقه بیماری 

است، افرادی که حداکثر اتهام آن سرقت و حتی های اخیر اتااق افتاده تناسی نیز داشته است. در موارد دیگر نیز که در ماه

آخرین نمونه مربو  به دو هاته پیش  تر بوده است در هنگام تهقی  پلیسی هد  گلوله قرار گرفته و کشته شدند.جرائم سبک

ا ، از آنها مدارک اتومبیل درخواست گردید که آنه7۳۲است که پس از مشکوک شدن مأموران انتظامی به سرنشینان پووهی 

مدارک جهلی به مأموران ارائه کردند. بر همین اساس مأموران، مترصد دستگیری سرنشینان پوو بودند که طبق اعالم مأموران، 

صورت پیاده شده که آنها اقدام به به فرار نمودند. نهایت تهقی  و گریز نیز به پیاده شدن یکی از دو سرنشین خودرو و فرار او به

روز بستری در بیمارستان جان سپرد. بررسی همه موارد نشان  7ری تیراندازی کردند و او پس از مأموران به طر  فرد فرا

بوده است. “ ظن مأموران به ارتکاب سرقت توس  فرد مورد تهقی ”دهد که اکثر موارد، باالترین اتهام فرد فراری، سرقت با می

 اعالم شد.“ خواریروزه” البته تأثرانگیزترین مورد نیز مربو  به فردی بود که جرم او

توان گات که حتی به فرض تسلیم متهمان به محاکم به هر حال نکته مشابه در تمام این موارد آن بود که با اطمینان می

های نسبتاً ها، تهیین مجازاتوجه در حد مرگ نبود. شباهت دیگر در این پروژههیچقضائی و اثبات اتهامات، مجازات متهمان به

 اند. مأمورانی است که به بهانه اجراء قانون، مرتک  قتل شده سبک برای

                                                           
  فصلنامه علمی کاربردی معاونت اجتماعی ناجا، پاییز ۲۸ ؛1
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البته متأساانه تیراندازی منجر به مرگ، تنها گریبان متهمان را نگرفته و حداقل در یک مورد، تیراندازی مأموران به کشته شدن 

ات مأمورمان مخابره نگردیده است. گناهی منجر شد که در صف نانوائی ایستاده بود و در آن مورد نیز خبری از مجازکودک بی

اند. صورت ناخواسته مرتک  قتل شدهاکنون این نگرانی وجود ندارد که با تداوم روش سابق در برخورد با مأمورانی که ظاهراً به

 این موضوع به یک مسئله عادی تبدیل و به این طریق امنیت شهروندان به خطر بیاتد.

رسد که مبادرت به سرقت و یا ه اخباری در خصوص مأموران قالبی به اطالع مردم میشود کاین نگرانی آنگاه مضاعف می

که مردم در برخی نقا  نه چندان پر تردد با افرادی مواجه شوند کنند. در این شرای  در صورتیاقدامات غیرقانونی دیگری می

خص نیست، زیرا اگر با تصور قالبی بودن مأموران، به که ظواهر آنها شبیه به مأموران است، نحوه برخورد با آنها برای مردم مش

اگر این ”دستور ایست آنها توجه نکنند و بخواهند امنیت مالی و ناموسی خود را حاظ کنند با این تردید مواجه خواهند شد که 

ردم بسیار سخت خواهد گیری برای مو لذا تصمیم“ افراد از مأموران واقهی باشند و مبادرت به تیراندازی کنند چه خواهد شد 

کش نیروی انتظامی خواهد انداخت و نهایتاً بود. همین تلقی مردم، عده بیشتری را به فکر سوءاستااده از جایگاه مأموران زحمت

 از توسهه سوءاستااده و افزایش نگرانی مردم مواجه خواهیم بود.“ دور خطرناک”با یک 

دلیل بازرسی اولیه که مأموران به 7۳۲ندان خطرناک ت مانند سرنشینان پووی مسامحه با مأمورانی که در تهقی  متهمان نه چ

شوند در خواری بوده است ت مرتک  قتل میاند و یا کسی که تنها جرم او روزهاز خودرو، به عدم مسلح بودن آنها اعتماد داشته

البته ممکن است کسانی بگویند مجموع  ت.کارگیری سالح منصر  خواهد ساخنهایت برخی از آنها را از افزایش دقت در به

باشد. اما اوالً براساس دیدگاه اسالمی حتی قتل یک حوادث مشابه، نسبت به تلاات سایر حوادث منجر به مرگ قابل ذکر نمی

هاست. ثانیاً این وضهیت از آن جهت که موج  ایجاد نگرانی دائمی در ذهن بسیاری از گناه مانند کشتن همه انسانبی

 زند و بسیاری از مردم را با یک دغدغه ذهنی دائمی مواجه خواهد ساخت.باشد، آسایش روانی آنها را بر هم میروندان میشه

های مؤثری برای تقویت پیوند خود با مردم برداشته است، اگر با تدبیر نیروی انتظامی و های اخیر گامنیروی انتظامی در سال

تک  قتل، این دغدغه مردم هم برطر  شود، باعث تقویت عملی جایگاه نیروی انتظامی و نیز قاطهیت قوه قضائیه با مأموران مر

  گسترش احساس امنیت در جامهه خواهد بود.

 پلیس بودن خوب است

های نوک هرکول پوآروو در حافظه اکثر ما نقش بسته است؛ با آن قامت قناص، سبیل عجی  و کاش. پلیس بودن خوب است

خواست دستیار پوآروو آورش. خانم مارپل و شرلوک هولمز را هم یادمان است. بچه که بودم دلم میساید و موسیقی دلهره

ها ما ا چنین حسی را داشتیم و در طی این سالخواست مثل او از پس همه چیز بربیایم. شاید خیلی از مدلم می شوم!

ها مرت  به ایم و به دالیلی از هر پن  کانال تلویزیون اینگونه سریالهای پلیسی، جنایی محروم نماندهوقت از دیدن سریالهیچ

 شود. مان پرتاب میسمت

آوریم. شاید پلیسی کم نمی -های جنایییالهای رمانتیک خالی هستیم، در عوضش از سرها و فیلمما هر چقدر از دیدن سریال

های ایرانی هم بودند بازی. سریالباشد با آن همه حرکات مهی  و آکروبات ۱۱های این دوران همان کبری ترین سریالمحبوب

ن ایستاد، بهد یک نمای کلوزآپ از جناب سرهنگ روی صاحه تلویزیوداد: ایست. قل  همه میوقتی جناب سرهنگ دستور می

گرفت بگوید ایست: و صدای شلیک پیاپی و همیشه هم آدم بست و در یک لحظه تردید باالخره او بود که تصمیم مینقش می

 شد.نقش زمین میبد 
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ها نقطه آید ! خیلی از فیلمآورد، اعتماد به ناس و جسارت و چه کسی از قدرت بدش میپلیس بودن با خودش قدرت می

های آنچنانی ها و اسلحههای هر چه بیشتر گلولهاش را در شلیکاست. کارگردان موفقیت فیلمشان در شلیک گلوله عطف

 7دهد.داند و در خیلی از موارد هم جواب میمی

خواستیم مان که هیچ ربطی هم به هم نداشتند؛ خلبانی، پزشکی و مهلمی، میهای محبوبخیلی از ما در بچگی غیر از شغل

های وسترن هم زیاد دیده بودیم؛ ذهن ما پلیس بودن بیشتر به گانگستربودن نزدیک بود. آخر ما فیلمپلیس شویم البته در 

خواست که مثل آنها به تاخت خدا چند تا اسلحه همراه داشتند. ما هم دلمان میمردهای کاله به سر، سوار بر اس  که همیشه

خصوص در این روزها. وقتی پلیس بودن خوب است به «.شانسلوک خوش»رفتیم مثل های ناکجا آباد میبه سرزمین

کشد یا مشتی ات را میکنی وطن، سرای من است. موتوری از بغل کیفروی و فکر میخیال در خیابان راه میطور بیهمین

یش شبیه هاافتی. اینجا خیلی از خیابانوقت به یاد تگزاس و غرب وحشی میکند به همراه یک مشت الااظ بد، آننثارت می

آید، توانی بدون ترس از صدای موتوری که از پشت سر میها را نمیخیلی از خیابان های دیوید فینچر است.های فیلمصحنه

ات طی کنی. اینجا و این روزها پلیس بودن هم خوب است و هم خیلی آید سمتهای مشکوک و دستی که یکهو میصدای گام

روز درگیر کارشان هستند. نه! اینجا به ها باید از جانشان بگذرند یا شبانهگاتند پلیسما میهای رای  که به سخت. از آن سختی

اینجا در حالی  های رای ، باید واکسن ضدافسردگی حاد را هم از آغاز کارشان بزنند.ها به غیر از توانایی و تخصصنظرم پلیس

شان اضافه کنند و ها هم باید روز به روز به فهالیتکند، پلیسمیها افزایش پیدا ها و سرقتها، جنایتکه روز به روز جرم

های مردم و روسایشان هم باشد. جنگ هایشان بگردند و تازه پاسخگوی اعتراضروز دنبال اموال مردم، ماشین آنها و جنازهشبانه

های کودکانه ما در سختی و وسهت رویا هاست. اینجا پلیس بودن هم سخت است هم خوب.روزی میان خالفکارها و پلیسشبانه

ها و جدیدترهایش را در خانه ببینیم و لذت ببریم و در خانه توانیم همچنان پوآروو، مادام مارپلگنجد. ما میها نمیکار پلیس

ن هایمان پنبه بگذاریم تا حتی از شنیدمان با یک لیوان شربت سکنجبین بنشینیم و در گوشدر کنار کولر گازی تضمین شده

خبرهای بد ناراحت هم نشویم. البته این روزها تضادها باال گرفته و انگار هرطوری زندگی کنیم یک طرفش با مشکل برخورد 

این «. آرام بخوابید، ما بیداریم»زدند: ها در کوچه داد میها ش کند. آن جمله مهرو  را همگی به یاد داریم که داروغهمی

شود به آن اعتماد کرد یا حتی آویزانش شد. اتااقا این روزها باید زند و نه دیگر میمیروزها نه کسی این جمله را داد 

 مان نکند و...چهارچشمی حواسمان به دور و برمان باشد که چیزی از ما کش نروند، کسی زیر لگد له

ا هیچ وقت به مجرمان هها کشف نشود و دست پلیسدانیم که از چندین سرقت، جنایت و خال  دیگر ممکن است خیلیمی

شانس هم چرخد. خیلی از مجرمان خوشها میگوید همه چیز در دایره شانس آدمکه می« Mach point»نرسد. مثل فیلم 

آفرینند و افتند. به هر حال اینها خاصیت زندگی پیچیده امروزی است. با این حال هر کسی را بهر کاری میوقت گیر نمیهیچ

گوید، از گیر انداختن مجرمان و ما خوشحالیم که ها میها در عملیاتدثه است که از کشته شدن پلیسکرور کرور خبرهای حا

 ایمآنها هستند و ما هم به نوعی آسوده خوابیده

 ها در ارتقاء تعامل پلیس و مردمتحلیل و بررسی نقش رسانه

ا همنوعان خود دارد. امروزه در جوامع مختلف اعم از انسان موجودی اجتماعی است و برای زندگی در جامهه، نیاز به ارتبا  ب

توسهه یافته یا در حال توسهه، شاهد گسترش و بروز انواع ارتباطات هستیم و با توجه به فاصله زمانی و مکانی، توسهه ی 

بل را به اشکال و طرق های مختلف، امکان برقراری رواب  متقاها و سازمانارتباطات این فواصل را کوتاه کرده و به افراد، گروه

طلبد، امروزه برای مختلف داده است. از سویی این واقهیت را باید پذیرفت که جامهه جدید الزامات و شرای  جدیدی را هم می
                                                           
  پلیس آینده، مترجم غالم رضا زندی، 1۷۳۱ ؛۸
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های دیگری است که یکی از مهم شکل دادن رواب  با توجه به گستردگی و فراوانی دامنه فهالیت ها، نیاز به شرای  و ویوگی

احساس امنیت فردی و “ها برای ایجاد این رواب  داشتن امنیت جانی و روانی و یا به عبارت دیگر برخورداری از ترین ویوگی

ها امروزه عالوه بر مسؤولیت ارتقای آگاهی و دانش عمومی، خبررسانی واقهی به شهروندان، نقش حساس رسانه است.” اجتماعی

یاه نمایی و یا هرگونه دخل  و تصر  در واقهیت را با نوع نگارش در اخبار و تشریح وضهیت واقهی، امنیت بدون بزرگنمایی یا س

 ارائه  رخدادهای جامهه به شهروندان را بر عهده دارند.

های موثر و به طور مثال اگر در جامهه ای پلیس با تمام امکانات و توانمندی خود در راستای برقراری نظم و امنیت عمومی گام

قطع زمانی موقت به دالیل خاص و تخصصی، موفق به دستیابی به بخشی از اهدا  خود نباشد؛ در این ماید بردارد و در م

های جمهی، بدون در نظر گرفتن حق انصا ، فق  آن بخش از عدم موفقیت پلیس را مهم و حساس جلوه اوضاع برخی از رسانه

 برند.های مأموران اجرائی قانون را زیر سؤال میجموعه تالشدهند و با نگاه غیر منطقی و غیر واقهی و یا با هد  تخریبی، ممی

های جمهی است در واقع آنچه از منظر عمومی بیشتر اثر گذار و قابل قبول است نوشته ها، تصاویر و مطال  ارائه شده در رسانه

قبل از تحقیق و پی بردن به  های خبری برای عام و تاثیرپذیر بودن افکار عمومیچرا که سهل الوصول بودن روزنامه و سایت

موضوعی  ها است.ها عاملی موثر در تاثیرپذیر بودن احساس امنیت از عملکرد رسانهاصل خبر، آن هم به واسطه اعتماد به رسانه

ها با است و اینکه رسانه” ها در ارتقای تهامل پلیس با مردمجایگاه و نقش رسانه“شود که در این مقوله به آن پرداخته می

توانند به عنوان بازوی کمکی پلیس در ترغی  پرداختن به چه موضوعاتی و از چه منظری به مقوله امنیت و احساس امنیت می

ها توس  مردم به اخبار و حوادث توجه و مطالهه رسانه عام برای مشارکت حداکثری در برقراری  نظم و حاکمیت قانون باشند.

اد حس همکاری و احساس مسئولیت در قبال امنیت شهر، محله، محل سکونت، کار و مرتب  با پلیس، توانسته پتانسیل ایج

 تردد در شهروندان را ترغی  نماید و موج  انتقال و انهکاس اخبار و اطالعات به پلیس شود.

سازد. یپیوسته را ضروری م” نظم“و ” کنترل“، ”مراقبت“یکی از مهم ترین نقش حکومت ها، تأمین امنیت در جامهه است که 

کند، رسانه یک پل با توجه به اینکه نیروی انتظامی به عنوان عنصر اصلی برقراری نظم و امنیت در جامهه ایاای نقش می

تواند گره ها زبان گویای مردم هستند و انتقادات سازنده اصحاب رسانه میدر حقیقت رسانه ارتباطی بین جامهه و پلیس است.

ها اطالع رسانی از وقایع است که در یکی از کارکردهای اساسی رسانه ها در جامهه باشد.نابسامانیگشای بسیاری از مشکالت و 

شود؛ پیشرفت بهت برانگیز وسایل ارتبا  جمهی درقرن حاضر، جهان را به دهکده کوچکی تبدیل محی  اجتماعی واقع می

در عصر ارتباطات هیچ  ان را به طور سریع و جامع دارند.ها امکان اطالع یابی از همه وقایع و حوادث جهکرده است که انسان

حادثه ای هر چند در دورترین مناطق جهانی باشد، منحصر به یک منطقه جغرافیایی نیست و از این رو سه ویوگی فرا زمانی، 

 های وسایل ارتبا  جمهی است.فرا مکانی و سرعت فوق الهاده از خصیصه

ها تا بزرگترین ها رسوخ کرده و از خصوصی ترین رفتار انسانها در رسانهو اجتماعی انسانامروزه تمامی ابهاد زندگی فردی 

های جمهی اعم از روزنامه ها، رسانه شود.ها ارائه میتغییرات نهادهای اجتماعی و ساختارهای فرهنگی و سیاسی از طریق رسانه

اوز، خشونت، قتل و غیره پرده برمی دارند و زوایای پنهان مجالت، رادیو و تلویزیون، گاه از انحرافات اجتماعی نظیر تج

سازند، انوع دام هایی را که بر سر راه جوانان قرار دارد به آنان های عشقی و جنایی را برای مخاطبان خود آشکار میداستان

موقع و مناس  برای اعضای کنند و با اطالع رسانی به های لغزش دیگران را برای مخاطبان ترسیم مینمایند، راهگوشزد می

کنند و هم با انهکاس نکات هشداری کارشناسان انتظامی در جامهه، هم در پیشگیری از انحرافات اجتماعی نقش مؤثری ایاا می

های پنهانی در علل وقوع جرائم ها و تجارب زندگی دیگران، برخی از علل و نکتهاخبار و جرائد، به عنوان محل تحصیل آموخته

سازی اتااق و یا دهند و بهضاً خواننده حادثه با همسانهای اجتماعی را به عنوان نکات هشداری به مخاط  انتقال میو آسی 
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های شخص اول حادثه، سهی در ها و لغزشموضوع مورد مطالهه، به تحلیل ذهنی واقهه مورد مطالهه پرداخته و از کوتاهی

نماید؛ این خود به مثابه نوعی های مختلف تربیتی، رفتاری و تصمیم گیری میهای خود در عرصهاصالح و تغییر برخی رفتار

های کس  شده با ارایه هشدارهای پلیسی و  نکات پیشگیرانه سازی توس  رسانه  و ایجاد حس اعتماد به پلیس در موفقیتآگاه

 بسیار مؤثر است.

 رابطه رسانه و افکار عمومی

کردن دهی و هدایت جوامع و مردمان آن نقش داشته و در برآوردهصر و زمانی در شکلجمهی همواره و در هر عهای رسانه

 اند.دهی افکار عمومی بسیار مؤثر بودهنیازهای گوناگون آنها، همچون نیازهای اطالعاتی، آموزشی، تربیتی، سرگرمی و جهت

های اجتماعی دارد از آسی  جه به شناختی که رسانهگیری افکار عمومی دارد و با تورسانه در هر جامهه تأثیر مستقیم در شکل

های یاری رسانی مردم با پلیس در تواند هم در موضوع پیشگیری از جرائم و ناهنجاری در جامهه  و ایجاد و تقویت انگیزهمی

 های اجرائی خود موثر باشد.پیشبرد برنامه

و همچنین بستر بسیار مناسبی برای کاهش جرائم در جامهه  ابزار بسیار موثری در موضوع آموزش و هوشیاری جامهه رسانه

گیری فرآیند ارتبا ، رسان پلیس برای ایجاد فضایی توأم با مهربانی و ناوذ اجتماعی، شکلتواند یاریاست که در این راستا می

دهنده افکار ان بخشی از سامانها به عنورسانه های  اصلی پلیس جامهه محور باشد.اعتماد و مشارکت همگانی به عنوان سرمایه

گر در نزد جامهه دهنده سطح منزلت اجتماعی و ایجاد رفتاری درمانهای همگانی و ارتقاءعمومی و ابزاری در جذب مشارکت

های زیباشناسی، فرم و ارکان مستتر در نسبت به پلیس و پلیس نسبت به مردم هستند که باید با در نظر گرفتن تکنیک

کننده افکار عمومی را نسبت به تنوع و تهدد مخاط  بیان کنند؛ که اگر این نشود، کارکرد ضدتبلیغ و مشوشمحتوای پیام 

برابر و  جهات و از برخی روندبه شمار می افکار عمومی واقهی ها رکنروزنامه سان بدین اش شود.ها بیش از سازندگیرسانه

ها را زبان گویای مردم بداند و مهتقد باشد که انتقاد رسانه در راستای اگر پلیس رسانه هستند و های مادیباالتر از قدرت حتی

 های جامهه بود.گشای بسیاری از مشکالت و نابسامانیتوان شاهد گرهپیشبرد اهدا  و اصالح امور کار ساز خواهد بود، می

 رسانه و تعامل با پلیس

تسهیل ارتباطات میان دو نهاد دولت و مردم را برعهده دارند، بدین مهنا که با بهره ها در بستر جامهه نقش برقراری و رسانه

شده را شکل داده و رواب  های جدید و امکانات موجود، روش برقراری و محتوای ارتباطات بین نهادهای یادگیری از فناوری

دهای دوگانه فوق بر یکدیگر در بستر جامهه و از طریق به عبارت دیگر تأثیرگذاری نها نمایند.ها را هدایت و کنترل میمیان آن

ها بازگوکننده نیازها، نظرات و انتظارات مردم هستند، بر عملکرد دولت و طور مثال رسانهه پذیرد. بای صورت میمجاری رسانه

به جامهه اعالم کرده و  های شهروندان راکند و همچنین افکار و دیدگاهکارگزاران دولتی از جمله نیروی انتظامی نظارت می

ها در چهار قال  نوشتاری، دیداری، شنیداری رسانه باشند.های غیر دولتی در اداره امور جامهه میمحملی برای مشارکت تشکل

 کنند.و دیجیتالی به عنوان یک ابزار کارآمد، نقش مهمی در الگوسازی و تغییر فرهنگ کاربران خود ایاا می

کردن دهی و هدایت جوامع و مردمان آن نقش داشته و در برآوردهه و در هر عصر و زمانی در شکلجمهی هموارهای رسانه

 اند.دهی افکار عمومی بسیار مؤثر بودهنیازهای گوناگون آنها، همچون نیازهای اطالعاتی، آموزشی، تربیتی، سرگرمی و جهت

 

 و پیشنهاد گیری. نتیجه3

در حال حاضر برای جامهه کنونی، چنان مهم است که به یکی از  مامنیت برای مرداهمیت امنیت روانی و احساسات 

 های مهم نیروی انتظامی تبدیل شده است. مأموریت



211-281، ص   4931،  مرداد 4، جلد 41علوم انسانی اسالمی، شماره   

ISSN: 9174-8792       
http://www.joih.ir  

 

۰۳۳ 

باشد. امروزه هد  پلیس مطرح می« تهدیدمحور»نه آنکه « محورجامهه»در نیروی انتظامی امنیت در حال حاضر با یک نگاه 

بایست دست سسات دولتی میؤها و می نهادها، ارگانرای دست یافتن به این امر مهم همهتأمین نظم و امنیت جامهه است ب

 در دست هم داد و در این راه تالش و کوشش روزافزون نمایند خصوصاً نهادهای تربیتی مثل آموزش و پرورش.

 در نیروی انتظامی سه عملیات در برابر همه حوادث انجام گیرد: 

 ( انتظامی۰( روانی 7 ی( عملیات اطالعات۱

باید توجه داشت که در بهضی مواقع عملیات روانی اول و عملیات انتظامی آخرین کاری است که باید به آن پرداخته شود. در 

 بهضی موضوعات عملیات اطالعاتی اول و عملیات روانی دوم است اما عموماً نقش عملیات روانی مهم و اساسی است.

ایجاد نمائیم و نیز ضرورت  ماید درنظر داشت که احساس امنیت را به اشکال فوق در بین مردپس این موضوع را همیشه ب

 باشد. آموزش و پووهش در نیروی انتظامی بسیار مهم می

تواند دستاوردهای زیر را به ارمغان آورد تا امنیت و احساس آن را همیشه در بین مردم آموزش علمی برای نیروی انتظامی می

 . جاری سازد

 ها؛ بینی تحوالت اجتماعی و مهیا شدن ذهنی و عملی برای رویارویی با آن( افزایش قدرت پیش۱

 ها؛( سهولت و سرعت در انجام بهینه مأموریت7

 ها. ( شناخت تخصصی جرایم و قوانین مرتب  با آن۰

ها، سخنرانی، تبلیغات و حتی برخورد ل رسانههای متناوب از قبیتواند با آموزش نوجوانان و جوانان با استااده از روشپلیس می

و برخورد مقتدرانه با مخالن  مزیبا و با عطوفت پلیس با مردم و ایجاد ارتبا  نزدیک با نسل جوان، ایجاد اعتمادسازی بین مرد

نیت و انضبا  نظم و امنیت جامهه به هد  خود که تولید احساس امنیت در بین مردم و تأمین سالمت جامهه و ایجاد نظم و ام

 اجتماعی است برسد.
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