نقش ناجا در استحکام ساخت درونی قدرت نظام
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تاريخ پذيرش1317/21/17:

چكیده:
بر اسا

قانون ،موضوع مهم انتظام جامعه بر عهده ناجاست .ناجا در سیر تحولی خود به دلیل تأریرگاذاری

نخبگان ،شرايط كشور و تحوالت محیطی از رويكردهايی چون اقتدارگرايی ،مسئلهمحوری و جامعهمحوری
در كاركردها و مأموريتهای خويش بهره برده و با بهرهمندی از اين رويكردها در مقاطع مختلاف تااريخی
در استحكام درونی حاكمیت از حیث امنیتی -انتظامی دارای نقش بوده است؛ اماا ايان نقاش باا توجاه باه
هركدام از اين رويكردها در استحكام ساخت درونی قدرت به عوامل متعدد و گونااگونی بساتگی دارد كاه
اين تحقیق به دنبال پاسخ به آن هست؟
اين تحقیق از نظر نوع كاربردی و از نظر روش توصیفی -پیمايشی هست .برای احصاء مثلفههای استحكام
قدرت و رويكردهای پلیس از منابع اسنادی و برای استخراج عوامل مثرر بر رضايتمندی مردم از پیماايش
استفاده شده است .دانشجويان مقاطع دكتری و ارشد دانشكده فرماندهی و ستاد ناجا ،جامعه آماری تحقیاق
حاضر محسوب میشوند كه بهصورت تمام شمار انتخااب و باهوسایله پرسشانامه محقاق سااخته دادههاا
گردآوری گرديد .روايی آن توسط اساتید و صاحبنظران حوزه امنیت و پايايی آن بهوسیله ضاريب آلفاای
كرونباخ ( )2/82تأمین شد.
يافتهها حاكی از آن است كه رويكردهای انبساطی و فراگیر و دروازهبانی تقاضا با  12درصد در اولويت اول
و مديريت نرم اجتماعی و پاسخگو ،انسجام و همبستگی اجتمااعی و اساتمرار اقتادار در تاأمین امنیات در
رتبههای بعدی قرار دارند و رويكردهای انقباضی و بسته از پايینترين سطح رضايت برخوردار بودهاند.
ويژگیهايی چون تولید اقتدار ،ربات و انساجام داخلای و خاارجی ،اقتادار نظاام سیاسای ،نیاروی انساانی
متخصص و نهادمندی در قدرت اجتماعی مهمترين ويژگیها در توسعه انتظام ملی میباشند.
کلیدواژهها :استحكام درونی( ،ناجا) نیروی انتظامی ،رويكرد ،انبساطی ،انقباضی

 -1دانش آموخته دوره دكتری امنیت ملی دانشگاه عالی دفاع ملی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم انتظامی امین
(نويسنده مسئول) – Arezazadeh@gmail.com

 -2استاديار و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم انتظامی امین
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مقدمه:

نگاه غرب به مفهوم امنیت در تمام سطوح با نگاه جمهوری اسالمی ايران ،يكسان نیست .در حاوزه
داخلی ما پنج مفهوم مخالف ،معاند ،ياغی ،مفسد و مجرم را داريام كاه ماتهم باه ايجااد نااامنی در
كشور هستند؛ اما در ادبیات غرب اقدام علیه امنیت داخلی بهعنوان يكی از سطوح امنیت ملی شامل
هرگونه اقدام ،قصد و نیتی كه با هدف سرنگونی ،ضربه زدن و توقف توانايیهاای ملای در كشاور
صورت گیرد و يا موجب بروز زمینههای عدم وفاداری در شهروندان و تبديل آن باه ياک حركات
جمعی علیه امنیت ملی آن كشور گردد ،اطالق میشود .اساساً مفهوم امنیات داخلای در نظاامهاای
غربی از مجموعهای از شناسهها برخوردار است كه مهمترين آنها عبارتند از:
ا -ايجاد احسا

ربات سیاسی در رهبران،

 -2مشخصسازی دامنه و مطالبه اقتدار سیاسی در رهبران،
 -3نظمپذيری مسئوالنه و همهجانبه در قدرت،
 -1قانونمندی و تبعیت از مقررات اساسی.
بر همین مبنا مدلهای امنیت داخلی از پنج محور ذيل تأریر میپذيرند:
 -1ربات سیاسی بر اسا

دولت قوی و متمركز،

 -2اقتدار سیاسی بر اسا

انضبا و نظم آهنین،

 -3الگوی مديريت انتظام ملی بر اسا

كاركردهای پلیسی -امنیتی،

 -1مشاركت و انضبا اجتماعی با دولت حداقلی همراه با مسئولیت شهروندی كه مورد تأكیاد
سازهانگاران میباشد،
 -1توسعه سطح مشروعیت دولت و كاركردهای رفاه جمعی با اتكاء بر قابلیت تغییر هنجااری،
نگاهی كه نئولیبرالها بر آن اتكاء دارند (عصارياننژاد.)31 :1311،
اين پنج محور در صورت اقدام مناسب از سوی نخبگان نظام سیاسی و تأریرگذاری بار امنیات
داخلی آن نظام ،منجر به ايجاد يک مدل انتظامپايه میگردد كه محصول طبیعی آن ،نبود بینظمی در
داخل اجتماع ،تأمین رضايت افراد در جامعه به همراه نقاش مسائوالنه آناان در معادلاه قادرت بار
اسا

تأمین ،تحرک و نشا حوزه قدرت و اقتدار جامعه و افزايش سطح حمايت و مشاركت ملی

كه باعث بروز رضايت ،اعتماد و مشروع قلمداد شدن نظام سیاسی خواهد گرديد ،میباشد.
پلیس كشور از ابتدای تأسیس همواره تأمین نظم و امنیت جامعه را در سرلوحه مأمورياتهاای
خود قرار داده و مسیر نیل به اين هدف را از طريق موازين قانونی طی نموده است .ضامن ايانكاه
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قوانین و مقررات كشور عمدتاً كاركرد تأمین امنیت جامعه را بیش از سااير ابعااد ،از پلایس انتظاار
داشته است.
اين مأموريت اساسی و خطیر همواره متأرر از شارايط كشاور ،تحاوالت محیطای و عمادتاً بار
اسا

تصمیمات حاكمیت صورت گرفته و در سیر تحاولی پلایس رويكردهاای گونااگونی چاون

اقتدارگرايی ،مسئلهمحوری و جامعهمحوری بر اين سازمان عظیم انتظامی كشور حاكم باوده اسات.
استحكام ساخت درونی قدرت به عوامل و متغیرهای گوناگونی بستگی دارد و باهطاور طبیعای در
حوزهها و بخشهای مختلف اقتصاادی ،سیاسای ،فرهنگای و اجتمااعی باه متولیاان اصالی آنهاا
بازمیگردد ،لیكن در حوزه امنیتی -انتظامی اين امر با مأموريتهاا و كاركردهاای نیاروی انتظاامی
ارتبا تنگاتنگ دارد ،در اينكه كداميک از ايان رويكردهاای پلایس در اساتحكام سااخت درونای
قدرت نقش اساسی داشته ،به نگاه حاكمیت ،تحوالت محیطی و تعامل پلیس و شاهروندان بساتگی
دارد و بالطبع اقتضائات اعتقادی ،سیاسی ،فرهنگی و اجتماعی باهعناوان متغیرهاای مداخلاهگار از
عوامل تعیینكننده میباشند .لذا اين تحقیق به دنبال پاسخ به اين سثال اساسی است كه نقاش ناجاا
در استحكام ساخت درونی قدرت نظام چیست؟ ناجا برای نیل به ايان منظاور كادام رويكردهاا را
بايد دنبال نمايد و باالخره اينكه مثلفههای تأریرگذار در استحكام سااخت درونای قادرت نظاام در
حوزه انتظامی كدامها میباشند؟
انجام اين تحقیق میتواند به فرماندهان و مسئولین نیروی انتظامی بینش و نگاهی راهباردی در
خصوص جايگاه و نقش نیروی انتظامی در ساخت درونی قدرت بدهد تا آناان بتوانناد باا آگااهی
بیشتری به طراحی و اداره مأموريتهای خود در راساتای تاأمین امنیات افاراد ،گاروههاا و نهادهاا
بپردازند و مهمتر اينكه نقش خود را در راستای دفاع از انقالب و ارزشهای انقالبی در جامعه بهتر
ايفاء نمايند .عدم انجام تحقیق نیز باعث ابهام در نوع نگاه راهباردی فرمانادهان و ماديران نیاروی
انتظامی خواهد شد؛ زيرا عدم شناخت نقاش ناجاا در اساتحكام درونای قادرت و همچناین عادم
شناخت مثلفههای تأریرگذار در تأمین ساخت مستحكم قدرت ،باعث سردرگمی و انجاام اقادامات
جزيرهای و پراكنده خواهد شد كه نظام را به هدف اصلی كه همانا استحكام ساخت درونی قادرت
میباشد ،نخواهد رساند.
هدف اصلي :شناخت میزان تأریر نقش ناجا در استحكام ساخت درونی قدرت نظام
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اهداف فرعي -1 :شناخت میزان تأریر نقش انبسااطی و فراگیار در سااخت اساتحكام درونای
قدرت نظام -2 .شناخت میزان تأریر نقش تولید امنیت در ساخت استحكام درونی قدرت نظاام-3 .
شناخت میزان تأریر نقش انقباضی و محدود در ساخت استحكام درونی قدرت نظاام -1 .شاناخت
میزان تأریر نقش انسجام و همبستگی در ساخت استحكام درونی قدرت نظاام -1 .شاناخت میازان
تأریر نقش دروازهبانی تقاضاها در ساخت استحكام درونی قادرت نظاام -0 .شاناخت میازان تاأریر
نقش اخالقی در ساخت استحكام درونی قدرت نظام -7 .شناخت میزان تأریر نقاش ماديريت نارم
اجتماعی و پاسخگو در ساخت استحكام درونی قدرت نظام
سؤال اصلي :نقش ناجا به چه میزان در استحكام ساخت درونی قدرت نظام تأریر دارد؟
سثاالت فرعی:
نقش انبساطی و فراگیر به چه میزان در ساخت استحكام درونی قدرت نظام تأریر دارد؟
نقش تولید امنیت به چه میزان در ساخت استحكام درونی قدرت نظام تأریر دارد؟
نقش انقباضی و محدود به چه میزان در ساخت استحكام درونی قدرت نظام تأریر دارد؟
نقش انسجام و همبستگی به چه میزان در ساخت استحكام درونی قدرت نظام تأریر دارد؟
نقش دروازهبانی تقاضاها به چه میزان در ساخت استحكام درونی قدرت نظام تأریر دارد؟
نقش اخالقی به چه میزان در ساخت استحكام درونی قدرت نظام تأریر دارد؟
نقش مديريت نرم اجتماعی و پاسخگو به چه میزان در ساخت استحكام درونای قادرت نظاام
تأریر دارد؟
مبانی نظری:

رویكردهای ناجا در تأمین امنیت جامعه :نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ايران در تأمین نظام و
امنیت كشور در مقاطع مختلف تاريخی و بنا به شرايط جامعه از رويكردهاای مختلفای بهاره بارده
است .در اينكه كداميک از اين رويكردها تناسب بیشتر و بهتاری باا مأمورياتهاای تاأمین نظام و
امنیت عمومی داشته ،نظرات متفاوتی وجود دارد .برخی بر اين باورند رويكرد اقتاداری باه پلایس
كمک بیشتری در نیل به اهداف مأموريتی خود میكند .برخی ديگر اعتقاد دارند با توجاه باه رشاد
فناوری و افزايش آگاهیهای مردم و اينكه پلیس بهتنهايی قادر به تأمین امر مهم امنیت مردم نیسات،
پلیس میبايست از رويكرد جامعهمحوری و تكیه بر ظرفیتهاای مردمای ،بیشاترين بهارهمنادی را
داشته باشد.
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تعدادی از رويكردهای عمده و اساسی پلیس را در سیر تحول و تطور پلیس مرور میكنیم:
رویكرد سنتي یا اقتدارگرا :در سالهای پایش از انقاالب اساالمی ،اقتادارگرايی باا ناوعی از
الگوی حرفهای بر رفتار پلیس حاكم بود و تعامل ضعیفی بین ايان نهااد و ماردم وجاود داشات و
امنیت موجود در جامعه صرفاً برآمده از اقتدار و حاكمیت پلیسای در جامعاه باوده اسات .در ايان
رويكرد از يک طرف حاكمیت و نهادهای نظاامی و انتظاامی كمتارين توجاه را باه جلاب اعتمااد
عمومی و مشاركت اجتماعی مردم معطوف داشتهاند و از طرفی مردم هم كمترين مشاركت انتظامی
را در عرصه زندگی اجتماعی از خود بروز دادهاند .بهطور سنتی ،حاكمیت و نهادهاای برقراركنناده
نظم و امنیت در كشور در راستای برقراری نظم عمومی و امنیت اجتماعی بیشاتر بار محاور اقتادار
حركت نمودهاند تا محور جامعه .اين امر باه روحیاه اساتبدادی ايان حاكمیاتهاا و نباود روحیاه
مردمساالری و دموكراسی در آنها بازمیگشت .در نتیجه شااهد آن هساتیم كاه هماواره مشااركت
مردم در امور انتظامی با نیروهای برقرار كننده نظم در سطوح بسیار پايینی بوده است .چراكه ماردم
به نیروهای برقرار كننده نظم و امنیت بهعنوان نیروهايی در خدمت حاكمیت نگريستهاند نه نهاادی
برخاسته از مردم و برای مردم .در واقع مردم جامعه همواره نیروهای انتظامی و پلایس را در مقابال
خود ديدهاند ،نه در كنار خود .ضمناً در كشور يک روحیه پلیسستیزی را از لحاظ تاريخی شاهديم
كه اين روحیه خود منبعث از روحیه قانونگريزی مردم نیاز باوده اسات .چراكاه ماردم باه قاوانین
بهعنوان ابزاری برای حفظ منافع حاكمیت نگريسته و طبیعی اسات كاه در نگااه آنهاا پلایس نیاز
بهعنوان ابزار حفظ منافع حاكمیت بوده است (وروايی.)11-10 :1381 ،
امروزه تأكید صرف بر همان كاركردهای سنتی ،كارايی ،نفوذ و اقتدار پلیس را كاهش میدهاد
و مانع از تعامل پلیس با مشكالت واقعی جامعه میگردد .ناكارايی قاوانین ،سلسالهمراتاب خشاک
بیش از حد ،خالقیت پلیس را دچار افول میسازد (همان.)18 :
رویكرد مسئلهمحوری :تحوالت نشان میدهد كه پلیس از ساازمانهاا و نهادهاايی اسات كاه
بهراستی تأریرات شگرفی در زندگی جمعی و فردی افراد جامعه دارد .امروزه پژوهشگران با كاستن
از جلوه خشن سازمان پلیس و تأكید بر ابعاد انسانی ،مدنی و نهادی آن ،پرسشهای اساسی در اين
باره مطرح كردهاند .اين پرسشها گويای آن است كه پلیس نیز در پرتو تحوالت اساسای اجتمااعی
از يک سو كاركردهای خشن و سركوبگرانه خود را از دست داده و از سوی ديگر قابلیتهای مفید
و كاراتری پیدا كرده است .در اين باره سئواالتی چون:
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 .1آيا اقتدار پلیس بايد از دولتمردان ناشی شود يا قانون يا نفس حرفه پلیسی و يا جامعه؟
 .2آيا كاركرد پلیس محدود به مهار جنايات اسات ،ياا خادمات اجتمااعی گساتردهتاری را در
برمیگیرد؟
 .3آيا پلیس از حیث سازمانی بايد متمركز ،پراكنده و يا در قالاب ياک گاروه ضاربت فراگیار،
باشد؟
 .1آيا رابطه پلیس با محیط آن بايد تلويحی و ضمنی باشد ،يا از قبال تعیاین و مشاخص شاده
باشد؟
 .1آيا تقاضا برای كسب و استفاده از خدمات پلیس بايد متمركز ،باز يا سیّال باشد؟
 .0آيا شیوهها و مهارتهای پلیسی بايد در راستای دخالت ،مهار و واكنشهای سريع و آشاكار
باشد يا در جهت و معطوف به حل مشكل؟
 .7آيا نتیجه كار پلیس بايد گويای مهار جنايت ،شدت عمل و ابزار رضايت سیاسی شاهروندی
باشد يا توسعه كیفیت زندگی و خرسندی جامعه؟
مطرح گرديده است .پرسشهای مذكور بسیار اساسی است و در واقع كاركردهای سنتی پلیس
را به چالش میكشد .نفس طرح اين پرسشها نشان میدهد كه چگونه پلایس باا تحاوالت مواجاه
شده و بايد دولتها و حكومتها رويكردها و نگرشهای جديدی به آنها داشاته باشاند .پرساش
اول ناظر بر اين است كه ديگر مرجعیت دولتها محادود شاده و بسایاری از عرصاههاای حیاات
اجتماعی انسانها میتواند توسط خود ايشان اداره و تمشیت داده شود .بدين ترتیب اقتدار پلیس از
جانب افراد حاكم به سمت قانون و نهادهای مدنی جامعه تمايل پیدا میكند و نفاس فعالیاتهاای
پلیسی معیار واقع میشود .در واقع بهجای رويكرد سازمانی و قدرتگرا ،نوعی نگارش فرهنگای و
انسانی رايج میگردد.
در اين رويكرد شناسايی مسائل و تصمیمگیری در مورد آنها بهترين شیوه رويارويی میباشاد.
يكی از شاخصهای اساسی اين نوع از پلیس ،بازدارندگی بهجای واكنشی عمل كردن است (كاارن
ام هس ،لیندا ا

میلر .)112 :1382،بسیاری از متصديان ،اداره امور پلیسی جامعهگرا و حل مسائله

را يكی میدانند .مدل گلدشتاين برای اداره امور پلیسی از راهحل مسائله ،ياک جازء اساسای اداره
امور پلیسی جامعهمحور است ،در اين مدل اداره امور پلیسی جامعاهگارا ،رويكارد مبتنای بار حال
مسئله را با همكاری پلیس و جامعه در كنار هم به كار میگیرد (همان.)112 :
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رویكرد جامعهمحوری :با پیروزی انقالب اسالمی همگام با تحاول ساطح مشااركت ماردم در
عرصههای مختلف سیاسی ،اجتماعی و اقتصاادی ،شااهد تحاول قابال تاوجهی در امار مشااركت
انتظامی مردم و از سويی ديگر توجه به رويكرد جامعهمحوری از ساوی نهادهاای انتظاامی باوديم.
معالوصف نیروی انتظامی بهطور كامل نتوانسته از تمام ظرفیتهای بالقوه اجتماعی خاود در بهباود
وضعیت نظم و امنیت كشور استفاده نمايد .اين در حالی است كه بر اسا

تعالیم عالیه اسالم مردم

نقش و جايگاه ويژهای در عرصههای مختلف زندگی اجتماعی ،خصوصاً حوزه نظم و امنیت دارند.
بر همین اسا

است كه در سیره عملی پیامبر اكرم (ص) و امام علی (ع) به لزوم مشااركت تاوده-

های مختلف مردم در عرصه نظم و امنیت اجتماعی تأكیاد گردياده اسات .حضارت علای (ع) در
فرمان خود به مالک اشتر بهخوبی به نقش توده مردم در حوزه امنیت اشااره نماوده و مایفرمايناد:
«خواص همواره سنگینی [بار] را بر حكومت تحمیل میكنند ،زيرا در روزگاار ساختی يااریشاان
كمتر و در اجرای عدالت از همه ناراضیتر و در خواستههايشان پافشاارتر و در عطااء و بخشاش،
كمسپا تر و به هنگام منع [از] خواستهها دير عذرپذيرتر و در برابر مشكالت كم استقامتتر مای-
باشند .در صورتی كه ستونهای استوار دين و اجتماعات پرشور مسلمانان و نیروهای ذخیره دفاعی
عموم مردم میباشند ،پس به آنها گرايش داشته و اشتیاق تو با آنان باشد» (دشتی.)110 :1371 ،
بنیانگذار جمهوری اسالمی ايران نیز مردم را باه مشااركت گساترده در مقولاه نظام و امنیات
اجتماعی تشويق نموده و میفرمايند «من از شما خواستارم كه به دولت كمک كنیاد باه ژانادارمری
كمک كنید .فقط اين نباشد كه منتظر باشید دولت همه كارها را بكند ،دولت نمیتواند همه كارها را
انجام دهد .شماها بايد پشتیبانی كنید ،هم از ارتش ،هم از قوای انتظامی و كالنتریها و همه با هام
جلوی مفسدهجويان را بگیريد» (صحیفه نور ،ج .)1امام راحل در فرمايشاتی كه در ديدار با كاركنان
نیروهای سابق انتظامی در مقاطع مختلف زمانی داشاتند ،باه برخاورداری و بهارهمنادی از اخاالق
اسالمی در انجام مأموريتها ،پاسداری از اسالم و تثبیت ارزشهاای اساالمی در جامعاه ،تقويات
روح ايمان و اسالمیت در كاركنان و خودكنترلی در مقابل هواهای نفسانی تأكیاد فراوانای داشاتند.
ايشان در يكی از ديدارها میفرمايند« :در جامعه اسالمی و دينمادار ،باياد رفتارهاا و برخوردهاای
نیروهای انتظامی بر اسا

مبانی و اصول اسالمی و اخالقی و مبتنی بر محور واليات باشاد» (اماام

خمینی (ره) :1318 ،ج .)7از اين رو معتقد بودند ،نباياد ناوع برخوردهاا و رفتارهاا غیرمتعاارف و
غیرمتعادل باشد و مأموران ناجا بهعنوان چشم نظام جمهوری اسالمی باياد مازين باه فضاايل الزم
باشند ،ايشان همچنین میفرمودند« :شما آقايان كه اآلن پاسدار انقالب هستید ،هماانطاوری كاه از
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انقالب پاسداری میكنید ،تكلیف باالتر اين است كه از اسالم پاسداری بكنید؛ و آن به اين است كه
از خودتان پاسداری كنید ،از هواهای نفسانی خودتان ،از شهوات خودتاان ...،از ايانهاا پاساداری
بكنید ،بهطوری كه وقتیكه شما پاسدارها را مردم میبینند و يا آن چشمهايی كه مایخواهناد ياک
اشكالی بكنند ،ببینند كه شما مردمی هستید كه سالمت هستید» (امام خمینی (ره) :1318 ،ج.)8
همچنین ،حضرت امام (ره) در خصوص كاركردها ،وظايف و مأموريتهای نیروهاای انتظاامی
همراه با رعايت موازين قانونی تأكید فراوانی داشته و درباره نظم و سلسلهمراتب به ايان امار قائال
بودند كه اطاعت از باالدستها يک امر شرعی هست و تأكید بر ايان امار مهام ،تاأمین آساايش و
آرامش مردم ،رعايت موازين قانونی و حفظ عزتنفس كاركنان ،باا دوری از هرگوناه لغازشهاای
نفسانی از ضرورتهای كار نیروهای انتظامی میباشد .ايشان در زمینه انضابا اخالقای ،متعاالی و
متناسب با فرهنگ عبوديت معتقد بودند« :امروز اطاعت از باالدستها يک امر شرعی است .اماروز
كسی كه باالی سر همه است ،خدای تبارک و تعالی است كه همه چیز را در ظاهر و باطن میبیند»
(امام خمینی (ره).)201 :1311 ،
با وجود اين ،حضرت امام در مواجهه با منحرفان و تبهكارانی كه قصد اختالل در امنیت و نظم
اجتماعی و فرهنگی جامعه را داشتند ،برخوردی اصولی و قاطعانه دارد ،به گونهای كه در اين زمینه
نیز میفرمايند« :بايد ملت از اين پس كه در حال اساتقرار و ساازندگی اسات ،احساا

آراماش و

امنیت نمايند و آسودهخاطر و مطمئن از همه جهات ،به كارهای خويش ادامه دهند و اسالم بازرد
و دولت اسالمی را پشتیبان خود بدانند و قوۀ قضائیه را و ...در خدمت خود ببینند و قوای نظامی و
انتظامی و سپاه پاسداران و كمیتهها را موجب آسايش و امنیت خاود و كشاور خاود بدانناد» (اماام
خمینی (ره).)112 :1378 ،
مقام معظم رهبری نیز بهخوبی به رويكرد جامعهمحوری پلیس توجه داشته و خطاب به نیاروی
انتظامی میفرمايند« :شما احتیاج به همكاری مردم داريد ،اين همكاری را از طريق اعتمااد و اعتقااد
مردم جلب كنید .اعتقاد مردم را میتوانید ،با عملكرد و تبلیغات جلب كنید .با هر چاه كاه در ايان
اعتماد رخنه وارد میكند ،مقابله كنید» (حديث واليت .)1381 ،از آن جايیكه برخورد نیكو و رفتار
خوب داشتن با مردم از ضرورتها میباشد ،ايشان درباره دارا بودن احساا

رأفات و مهرباانی و

رحمت نسبت به مردم توسط كاركنان نیروی انتظامی میفرمايند ...« :بايد نسبت به مردمی كه مای-
خواهید از خانه ،جاده ،امنیت ،مرز و كسب و كار آنها محافظت كنید ،احساا

رأفات و رحمات

داشته باشید .مردم بايد اين معنا را لمس كنند كه همان نیروی مقتدر و با صالبتی كه در مقابل مخل
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امنیت ،با كمال قدرت و صالبت میايستد ،وقتی با مردم و افراد مظلوم مواجه میشود ،با رحمت و
رأفت برخورد میكند( »...بوستان واليت.)01 :1381 ،2
انجام مقتدرانه مأموريتها و برخورد مهربانانه با مردم از ضرورتهاای كاار پلیسای هسات ،از
اين حیث هست كه رهبر معظم انقالب میفرمايند ...« :مهمترين وظیفه نیروی انتظامی جماعكاردن
بین ايستادگی بر قانون و اجرای بدون تبعیض آن و برخورد مهربانانه با مردم و انعطااف در ماوارد
الزم است» (بوستان واليت .)173 :1381 ،2در فرمايش ديگری بیان میكنند« :اعتماد مردم ،مهربانی
با مردم ،جانب مردم را داشتن ،در كنار ابهت و چهره مصمم و قاطع و قدرتمند از نیروی انتظاامی،
اين دو بايد پهلوی هم باشند» (نیروی انتظامی مظهر اقتدار ملی.)287 :1381 ،
در همین رابطه نظريهپرداز امور پلیسی ،الری كامپس ،مینويسد« :خوشرفتاری جزء اصلی يک
اداره پلیس كارآمد و مدرن است كه میبايد افسران در تمام روابط روزانه خود با شهروندان از خود
نشان دهند ».وی در خصوص پیامدهای مثرر خوشرفتاری میگويد« :خوشرفتاری ،محیطی ايجاد
میكند كه ما را به حل مشكالت رهنمون میساازد؛ و فضاای مناسابی بارای تشاريک مسااعی باا
شهروندان ايجاد میكند؛ و برای رويارويیهای آتی ما ،بنیاد اعتماد را پايهريازی مایكناد» (عبادی،
.)12 :1381
مأموران پلیس برای اين منظور بايد در گام نخست رفتار خود با مردم و جامعه را اصالح كنناد.
تا زمینه پذيرش دستورها از طرف مردم به وجود آيد .اگر مردم قوانین وضع شده را نپذيرند ،پلیس
هرگز نخواهد توانست گامی به جلو بردارد .پذيرش اين قوانین ،تنها در سايه رفتار ماأموران پلایس
با مردم بر مبنای اخالق اسالمی ،اصالح رفتاری مأموران و قارار گارفتن آن در چاارچوب اخاالق
اسالمی است .وقتی سخن از اخالق و اهمیت آن در تعامل با مردم به میان مایآياد ،منظاور نحاوه
برخورد با مردم ،شیوه اعمال مقررات و قوانین و تعامل با جامعه است .اگر اخالق ماالک عمال در
برخوردها قرار گیرد ،حتی لجوجترين و با عنادترين افراد در مقابل قانون سر تعظیم فرود آورده ،باا
احترام ،قانون را اجراء میكنند (فیض.)71 :1380 ،
«شما برادران نیروی انتظامی ،هرچه از لحاظ اقتدار و سرپنجه قدرتمندی كه بتواند عناصر مخل
امنیت را در كشور تعقیب بكند ،از لحاظ اخالق و شرافت و نجابت و امانت و پاكدامنی ،بر كیفیت
خودتان بیفزايید ،زيادی نشده است» (بوستان واليت.)78 :1381 ،
«نیروی انتظامی ،هم بايد با عزت ،هم با امانت ،هم با كاارايی خاود ،در محایط زنادگی ماردم
بدرخشد .آن ملتی كه نیروی انتظامی خود را عزيز میداند ،او را با خود يگاناه مایشامارد و باه او
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اعتماد میكند ،ملت خوشبختی است» (همان .)120 :به جهت ويژگیهای يک پلیس انقالبی ،ايشان
انتظاراتی دارند كه حتی مقابله با مخالن امنیت و كیفای شادن كاركناان نیارو از حیاث اخالقای و
رفتاری را برخوردار از ظرفیتهای باالتری از وضع موجود میدانناد و در ايان بااره مایفرمايناد:
وظیفه پلیس خدمت به مردم و دفاع از جان و مال و نامو

آحااد جامعاه در مقابال متجاساران و

مجرمان است .پلیس بايد در حین ادب و نزاكت و اخالق ،با اقتدار تمام در مقابل قانونشاكنان قاد
برافرازد و از نظم و اجتماع و حقوق مردم دفاع كند .محور كار پلیسی ،اقتدار قانونی و نماد عدالت
بودن است .مقام معظم رهبری بارها رهنمود دادهاند كه پلیس بايد مأمن دلهای خائف و ترساان و
ستمديده باشد و موجب رعب و وحشت مجرمان ،اقتدار واقعای و قاانونی پلایس در هماین نكتاه
نهفته است (عبدی.)12 :1381،
حضرت آيتاهلل خامنهای در بیانات متعددی ،برخورداری از دانش تخصصی ،سريع و بههنگاام
بودن ،برخورداری از اقتدار و قدرت ،هوشمندی و پیچیده بودن ،قاانونگرايای و  ...كاه مادلل بار
كارآمدی پلیس در انجام مأموريتها میباشد را مورد تأكیاد قارار داده و انتظاار دارناد ساازمان و
كاركنان پلیس همواره مجهز به اين ويژگی ها باشند .ايشان مایفرمايناد« :بدانیاد كاه آماادگیهاای
خودتان را بايد روز به روز افزايش بدهید .شما بايد خودتان را آماده كنید .با آمادگی علمی ،آمادگی
عملی ،آمادگی تجربی ،رزمايشهای گوناگون ،حفظ نظم و انضبا  ،آمادگی از لحاظ تجهیزات و»...
(بوستان واليت« .)181-2 :1381 ،2نكته ديگر ،مسئله توسعه آموزش است؛ هم نظری و هم عملی.
آموزش در همه بخشهای شما ،نقش اساسی دارد» (نیروی انتظامی مظهر اقتدار ملی.)287 :1381،
برخورداری از دانش تخصصی و حرفهای شدن ،ضرورتی اولیه و ابتدايی برای نیروی انتظاامی
محسوب میشود .بر اين اسا  ،برای امور مختلف بهخصوص در زمینههای اجتمااعی ،تخصاص-
های جديدی مورد نیاز است تا بتوان از آن طريق ،توقع جامعاه را از ياک پلایس فعاال و كارآماد
برآورده ساخت .به اين جهت ،حرفه پلیس نیازمند به حضور افرادی در سازمان پلیس است كه پس
از آموزش و كسب تجربه و مهارت ،بتوانند بازدهی مناسب را در طول خدمت خويش ارائاه كنناد.
وسعت بخشیدن به ابعاد كارآمدی در اين نیروی خدوم اجتماعی ،الزمهاش حضاور در میادانهاای
مهمی همچون تبحر يافتن در علوم و فنون روز – میدان دفاع از دساتاوردهای انقاالب اساالمی –
باال بردن روحیه و عِرق ملی ،نسبت به آرمانهای انقالب اسالمی و  ...است (پازوكیان-11 :1381 ،
.)17
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با توجه به آنچه گذشت ،برای استفاده از مشاركت حداكثری مردم در برقراری نظم عماومی و
امنیت اجتماعی ،بايد راهكارهای نهادينه كردن و رويكرد جامعهمحوری پلیس شناسايی و در قالاب
يک استراتژی و برنامه مدون ،اين تدابیر و راهكارها به مرحله اجراء گذاشته شوند (وروايی:1381 ،
 .)11-10هرچند جامعهمحوری دارای ابعاد وسیعی است و پژوهشگران مطالعات امنیتای و پلیسای
از آن بهعنوان يک فلسفه ياد میكنناد (هاس و میلار )31 :1382 ،و باه محورهاای ذيال باهعناوان
اساسیترين موضوع در اين رويكرد تأكید دارند:
بهینهسازی ساختار و سازمان ،برای چابک سازی و ايجاد تعادل بین صف و ستاد.
توسعه سرمايههای انسانی ،بهعنوان اصلیترين و كلیدیترين سرمايه سازمانی و توسعه آن.
توسعه سرمايههای مادی و بهرهگیری از فناوریهای نوين.
پیشگیری اجتماعی با تقويت سرمايههای اجتماعی سازمان و حفظ و توسعه آن.
توسعه نظام مديريتی بر مبنای شايستگیها.
ابتناء به دانش و پژوهش و بهرهگیری از ظرفیتهای علمی درون و برون سازمان.
توسعه اقتدار عملیاتی و اشراف اطالعاتی.
در اين رويكرد تقدم پیشگیری بر اقدامات واكنشی ،بهعنوان يک اصل مطرح است.
عالوه بر موارد مذكور ،صااحبنظاران و انديشامندان بارای رويكارد جامعاهمحاوری پلایس،
كارويژهها و اصول اساسی را قائل هستند ،فريدمن يكی از اين نظرياهپاردازان در ايان بااره معتقاد
است كه در صورت مشاركت كلیه كاركنان ،همكاری شهروندان داوطلب ،ايجاد ارتبا جدياد باین
شهروندان و پلیس ،تالشهای پیشگیرانه پلیس و تمركززدايی در سازمان پلیس ،میتوان نسابت باه
اجرای استراتژی رويكرد جامعه محوری پلیس ،اقدام نمود (وروايی .)11-11 :1381،البته باا توجاه
به رشد سريع فناوری و لزوم توجه بايسته به اين امر در رويكرد پلیس جامعهمحور ،ضمن پاذيرش
لزوم استفاده عقاليی از فناوری روز در انجام امور انتظامی ،بر اين امر نیز تأكید میشود كه اساتفاده
از فناوری به معنای بیتوجهی به عامل انسانی نیست.
الگوی تلفیقي :آنچه تاكنون از سوی سازمان پلیس ،در انجام مأموريتها در طول تأسیس خود
ديده شده ،برخورداری از الگوهای حرفاهای و ياا مشااركتی در ادوار مختلاف تااريخی باوده كاه
الگوهای كامالً موفقی نبودهاند و در كنار موفقیتهای مقطعی ،اغلب فاقاد راهبارد مشاخص بارای
استمرار موفقیتآمیز مأموريت اساسی تأمین نظم و امنیت بودهاناد ،لایكن الگاوی تلفیقای ايان دو
رويكرد ،شاهد موفقیتهای بیشتری بوده است (عبدی وجزينی.)11-11 :1382،
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الگوی تلفیقی صرفاً يک تاكتیک عملیاتی و كاربردی نیست ،بلكه راهباردی اساسای و مهام در
فرايند اصالح امنیت كشور است .اين الگو با شااخص پلایس  112در واقاع پاساخ باه نیااز كاامالً
احسا

شده از ناحیه تمام افسران مثمن و مديران عالی پلیس و كشور است كه خواساتار تادوين

سیاست مشخصی در جهت افزايش توان تخصصی پلیس و مشاركت هرچه بیشتر ماردم در امنیات
عمومی هستند .اين مركز با عنوان «فوريتهای پلیس و پاساخ باه شارايط اضاطراری جامعاه» راه-
اندازی شد .توجه به مشكالت جامعه ،حمايت از زندگی و ربات و آرامش مردم ،از وظائف پلایس
پاسخگوست كه در موقعیتهای اضطراری و مواقع پیشگیری ،آزادانهتر از ساير مواقع عمل میكناد
و میتواند قبل از ارتكاب عمل ،مجرمان را دستگیر نمايد.
هرچند اين رويكرد با عنوان فوريتهای پلیسی و پاسخ به شارايط اضاطراری راهانادازی شاده
است؛ ولی در واقع اين يک رويكرد راهبردی -اصالحی است كاه اهاداف وسایع و گساتردهای را
دنبال میكند و پارادايم خاصی بر آن حاكم است كه میتوان آن را ،تركیب مدل پلیس حرفاهای باا
رويكرد مشاركت مردمی نام نهاد .شايد بتوان گفت كه با ايان طارح ،پلایس وارد دوره جديادی از
فرايند اصالحات شده است كه پشتوانه نظری مناسابی دارد .ارزياابی باه عمال آماده در ايان بااره
حكايت از آرار مثبت آن برای جامعه و سازمان است .جلوگیری از سرگردانی مردم در مراجعه آنان
به پلیس ،ارتقای باور و اعتقاد عمومی به پلیس و تأریر آن بر افزايش امنیت و احسا

آن در ساطح

جامعه ،ارتقای منزلت و جايگاه مردم در به كارگیری پلایس ،بهارهگیاری از تاوان باالقوه و جلاب
مشاركت مردمی در امور مختلف بهويژه اطالعاتی و ساير ابعاد تأمین نظم و امنیت جامعه از جملاه
تأریرات مثبت اجتماعی اين الگو بوده است .در سطح سازمانی نیز ايجاد تحول اساسای و زيربناايی
در فرآيند مأموريتهای سازمانی ،فاراهم شادن امكاان كنتارل ماأموران و واحادهای ماأموريتی و
هدفمند شدن عملیات اجرايی ،بهكارگیری امكانات و توانايیهاای پلایس و ساوق دادن باه سامت
نیازهااای امنیت ای مااردم و ...از جملااه آرااار مثباات درون سااازمانی اي ان الگااو عنااوان شااده اساات
(وروايی.)113 :1381،
ارتقاااء ارربخشاای و بهبااود و اصااالح كاركردهااای درون و باارون سااازمان بااا دو رويكاارد
انسانمحوری (در درون سازمان) و جامعهمحوری (در برون سازمان) از مهمترين اهاداف ناجاا در
سیر تحولی خود بوده است .نیروی انتظامی با درک صحیح و باهموقاع از دگرگاونیهاا ،تحاوالت
سريع و شتابان محیط ،شناخت روندها و جهتهای اين دگرگونی هاا و پاايش ماداوم تحاوالت و
آيندهپژوهی در كنار عبرتگیری از گذشته ،توجه به اقتضاائات حاال و آيناده و ارزياابی و كنتارل
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مستمر اقدامات و بهروزرسانی آنها به دست آورده و نتايج ارزشمندی نائل گرديده است كه برخی
از آنها در ذيل آمده است:
ارتقاء تعامل با مراكز و نخبگان علمی و تحقیقاتی كشور و ايجاد شوراهای راهبردی و تحاولی
و اتاق فكر با تركیبی از صاحبنظران و انديشمندان درون و برون سازمان.
تقويت بعد اجتمااعی ،نهاديناهساازی مشاكالت عماومی ،تعمیاق اعتمااد و رضاايت ماردم و
اقناعسازی افكار عمومی.
بهرهمندی از تجهیزات پیشرفته و فناوری هاای ناوين در جهات افازايش اشارافیت اطالعااتی،
توسعه امنیت نرمافزاری و كاهش تزاحم مردم و پلیس و صیانت از كاركنان با كاهش سطح تماا
مردم با پلیس.
تالش برای توانمندسازی كاركنان در زمینه حرفهگرايی و دانش حرفهای و افزايش مهارتهاای
رفتاری و اجتماعی.
توسعه بصیرت دينی و تالش برای ايجاد سازمان متدين ،ارزشی و واليتمدار.
ايجاد تحول ساختاری و بهینهسازی سازمان برای تقويت سرانگشتان ،كوچکساازی ساتادها و
ايجاد تناسب و تعادل بین ساختار با شاخصهايی چون جرم ،جمعیت و جغرافیا.
تقويت اقتدار عملیاتی ،تمركز بر پیشگیری و مقابله با جرائم خشن و بانادهای فسااد و اراذل و
اوباش ،پاکسازی چهره عمومی شهرها از عناصر بیبندوبار ،معتادين ولگارد ،خاردهفروشاان ماواد
مخدر ،گردنكشان و اراذل و اوباش.
توسعه اشراف اطالعاتی.
توجه به مرز و تقويت مرزبانی.
توقف رشد جرائم و كاهش جرم.
فراگیاار سااازی ،عمااقبخش ای و توسااعه خاادمات بااه كاركنااان در جهاات افاازايش منزلاات و
توانمندسازی اقتصادی آنان.
اقدامات صیانتی برای مقابله با فساد و سالمسازی محیط خدمتی.
شناخت و تحلیل دقیق نیازمندیهای امنیتی -انتظامی و نقا بحران نارضاايتی ماردم و تمركاز
توان عملیاتی برای پاسخ به اين نیازها.
آمادگی عملیاتی و پیشبینی قرائن وقوع يک فتنه بزرد و اشراف اطالعاتی بر كانونهای فتنه و
ايفای نقش مثرر در مهار اين توطئه عظیم.
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پارادايم تهديدات امنیتی -انتظامی در حال تغییر بوده و تحولی سريع در فضای تهديدات آينده
در حال شكلگیری است .حركت به سمت نرمافزاری شادن و بارونزا باودن تهديادات از جملاه
ويژگیهای تحول مذكور است .فتنه  88نشان داد كاه بساترهای مناسابی در حاوزههاای فرهنگای،
سیاسی ،اقتصادی و اجتمااعی بارای توساعه نارضاايتی وجاود داشاته و اساتكبار جهاانی از هماه
ظرفیتهای درونی و بیرونی برای دامن زدن به نابسامانی و ناكارآمد نشان دادن نظام بهره میبرد.
با تغییر پارادايم تهديدات ،پارادايم ناجا نیز میبايست تغییر يافته و به سرعت با تغییر در ابزارها
و شیوه ها ،آمادگی الزم را برای پاسخی مقتدرانه و منطقی به تهديدات آيناده كساب كناد .لاذا بار
اسا

رويكردهای احصاء شده در باال ،ناجا دارای نقشهای تأریرگاذار زيار در راساتای اساتحكام

ساخت درونی قدرت نظام است كه در ادامه مورد بررسی قرار میگیرد:
نقشهای تأریرگذار در استحكام ساخت درونی قدرت نظام:
 -1انسجام اجتماعي :يكی از مهمترين مثلفههای تأریرگذار در هار جامعاهای ،مقولاه انساجام
اجتماعی است .بديهی است فضای مبتنی بر انسجام اجتماعی از لحاظ روانی ا فكری بساتر
الزم برای پیشرفتهای سیاسی ،اقتصادی را فراهم میآورد .جوامع انساانی در گاذر زماان،
شرايط و تحوالت اقتصادی ،سیاسی و فرهنگی معدودی مانناد كشاف فنااوریهاای تاازه،
شكلگیری ساختارها و روابط سیاسی ،اجتماعی تازه و ...را میآزمايند كاه همگای اقتضاای
نفی انسجام گذشته و طراحی سطح تازهای از انسجام را در بردارند.
در واكنش به اين وضعیت ،اتخاذ دو رويكرد متصور اسات :حفاظ انساجام اجتمااعی ساابق و
مقابله با تحوالت تازه (انسجام اجتماعی ايستا) و يا خروج از انساجام ساابق و تاالش بارای بناای
انسجامی ديگر (انسجام پويا) .طرح الگوی انسجام اجتماعی پويا با نگاه به درون ،مایتواناد ضامن
تأمین انسجام الزم ،شرايط و مقتضیات زمانی و مكانی را نیز لحااظ كناد .بادين صاورت جامعاه،
همسو و همگام با جهان متحول ،از پوسته پیشین خود به آرامی درمیآيد و نهادهای تاازهای را كاه
پاسخگوی نیازهای تازه جوامع هستند ،تأسیس میكند و همواره میتوان شاهد نوع تكامليافتهتری
از انسجام اجتماعی بود كه در حال اصالح و پیشرفت است (علینقی.)11 :1378،
موريس دوورژه گسترش انسجام اجتماعی را از سه طريق ،ممكن میداند :با كاهش تنشهاايی
كه از كمبود ناشی میشود؛ فراهم كردن اين امكاان بارای كلیاه افاراد كاه درک بهتاری از افاراد و
جامعهای كه در آن زندگی میكنند ،داشته باشند و همبستگی میان اعضای جامعه را گسترش دهند.
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(دوورژه .)211 :1378،با اين فر ،،انسجام اجتماعی بهعنوان ظرفیت طبیعی و حاد تعاادل امنیات
مردم و حكومت ،نقشآفرين و كارآمد خواهد بود.
 -2مدیریت نرم اجتماعي و پاسخگو :نظام سیاسی پويا و كارآمد كه بتواند كارويژههاای خاود
را بهخوبی انجام دهد و در مقابل چالشهای فزاينده داخلی ،منطقهای و بینالمللای واكانش
مناسب نشان دهد و به سطحی مطلوب از امنیت داخلی دست يابد ،نظامی است كه فرآيناد
پاسخگويی مناسبی طراحی و اجراء نمايد .اهمیت پاسخگويی در نظام سیاسی باه انادازهای
مهم است كه موجوديت نظام به آن بستگی دارد ،زيارا ماانع فسااد درونای و پوسایدگی و
ناكارآمدی حكومت میشود.
 -3استمرار اقتدار در تأمین امنیت پایدار :اقتدار ،حق مشروع نظام سیاسی برای اعمال قدرت،
نفوذگذاری و يا هدايت رفتار ديگران اسات .پاياه اقتادار ،زور ياا مجاازات نیسات ،بلكاه
حقانیت ،مشروعیت و قانونیت است (عالم .)10 :1377 ،با اين توصیف اقتدار پويا ،به میزان
دوام و استمرار حقانیت و مشروعیت آن وابسته است ،وصف مشروعیت اقتادار نیاز زماانی
جنبه عینی و عملی میيابد كه يک ملت خواهان و پذيرای آن باشد؛ بناابراين ،رضاايتمندی،
احسا

امنیت و پذيرش عمومی ،از ويژگیهای جداناشدنی اقتدار پويا به شمار میروند و

بر اين اسا

اقتادار پوياا ،اساتمرار خاود را ماديون اعتمااد و رضاايت ملای ،اصاالت بار

ارزشهای مشروعیت ،تضمین امنیت انسانی و ارزشهای ملی و نهايتاً اطاعتپذيری ملی و
وفاداری میداند (همان.)18 :
اعتماد و رضايت ملی زمانی به اقتدار پويا و امنیت پايدار عمومی منتهی میشود كه امنیت مردم
مبنای اصلی امنیت حكومت قرار میگیرد و بادون امنیات ماردم امنیات نظاام سیاسای و بقاای آن
غیرممكن میشود؛ بنابراين ،امنیت مردم و امنیت حكومت دو روی يک سكه هستند و امنیات ملای
با غفلت از جزء آن ناقص خواهد بود .جامعهای كه نهادهای اجتمااعی ،سیاسای و امنیتای انتظاامی
ضعیفی داشته باشد ،توانايی كنترل و اداره خواستهها ،تقاضاها و آرزوهاای افاراد جامعاه را نادارد.
بیترديد در چنین جامعهای سیاست رايج ،قلمرو رقابت فاروكشناپاذير میاان افاراد و گاروههاای
اجتماعی خواهد شد .رقابتی كه سازمانهای حكومتی فراگیر در آن نقش هدايتگر و میانجی را ايفاء
نمیكنند ،نظم ،انسجام اجتماعی و تأمین امنیت ماردم و حكومات باه درجاات بااالتری از اعتمااد
عمومی نیاز دارند .اعتماد نیز مستلزم پیشبینیپذيری رفتار ديگاران اسات و پایشبینایپاذيری باه
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الگوهای رفتاری تنظیم شده و نهادمند نیاز دارد (همان .)12 :بدون نهادهای سیاسی ،اجتماعی و ياا
نهادمندی قدرت اجتمااعی و انتظاامی -امنیتای سااير ابازار تشاخیص مصاالح همگاانی ناكارآماد
میشوند.
 -1دروازهباني تقاضاها :نظامهای سیاسی همواره برای حفظ و بقاء خاود نیازمناد ساه مثلفاه
اقتدار ،ربات و انتظام هستند .اقتدار ،قدرت مشروع و به معنای نفاوذ بار رفتاار و اعتقاادات
ديگران و مستلزم برخورداری از حق فرمان دادن است .نظامها از طريق تعريف و عملیااتی
نمودن مثلفههای قدرت ،مشروعیت ،هويت ،مشاركت ،نفوذ ،توزيع و اقتدار خود را تحكیم
میبخشند.
مثلفه ربات ،ناظر بر وضاعیت تعاادلی اسات كاه نظاام سیاسای میاان وضاعیت موجاود خاود
(داشتهها) و نیازها (منافع) ايجاد میكند .اين وضعیت مستلزم شناخت اليههای اجتمااعی و توزياع
دو سويه قدرت از باال به پايین و از پايین باه بااال و نیاز دروازهباانی تقاضااها و مطالباات افاراد و
گروههای جامعه است .نتیجه اين وضعیت در حوزههای سیاسی ،فرهنگی ،اقتصادی و نظامی ،تولید
حمايت و مشاركت مثبت افراد جامعه و نهايتاً ربات نظام سیاسی خواهد بود .وقتی نظامها نخواهناد
و يا نتوانند به مطالبات و تقاضاها پاسخ دهند ،چرخه ربات آنها مختل میشاود .مثلفاه انتظاام نیاز
معطوف به نظم و سلسله مراتبی است كه نظام برای پاسخگويی و كنتارل نیازهاا ،درخواساتهاا و
مطالبات مردم ايجاد میكند (عصاريان نژاد.)1311،
 -1رویكردهای انبساطي و فراگیر :برخی از نظامهای سیاسی با نگاه به درون ،مناابع اقتادار را
در مشروعیت و حمايت مردم خويش و شايستگیها و توانمنادیهاا و نیاز نیازهاای آناان
جستجو میكنند .سیاست اين نظامها بر اين اسا

اسات تاا امنیتای را كاه ماردم الياق آن

هستند و به آن نیاز دارند با رويكرد نمايندگی و نه صاحب مردم بودن تأمین كنناد .در ايان
رويكرد ،كاركردهای داخلی با كاركردهای خارجی هماهنگترند و تضمین رعايات حقاوق
مدنی و حقوق افراد تضمین میگردد .از تصدیگری تام دولت در همه حاوزههاای قادرت
پرهیز میشود و نظام سیاسی ،نیازها و مطالبات بهحق مردم را برمیتابد .هرچند ديويد اپتار
اقتدار واقعی را به معنای قدرت متمركز دولت میداند و معتقد است كه تنهاا نظاام سیاسای
قدرتمند میتواند كشمكشهای اجتماعی را محدود كند و با گسترش مناابع جهات اجارای
تصمیمات دولتی ،تأریرات ناشی از تغییرات اجتماعی را كنترل كند (ديويد و چاالرز.)1382،
اما تأكید دارد كه نظام سیاسی بدون جريان آزاد اطالعات از ماردم و گاروههاای اجتمااعی،
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پاسخگوی اولويت های سیاسی شهروندان نخواهد باود و ايان فقادان مسائولیتپاذيری از
اعمال رويههای دموكراتیک جلوگیری میكند.
 -0رویكردهای انقباضي و محدود :برخی نظامهای سیاسی ،منبع تولید اقتدار ،رباات و انتظاام
را در خارج از مرزهای ملی خويش جستجو میكنند و تأمین امنیت داخل مرزهاا را مناو
به دشمن واقعی يا فرضی خارجی میكنند و بر اين اعتقادند كه مردم ،مادامیكه در فكر رفع
تهديد در بیرون باشند در تزاحم با نظام سیاسی قرار نخواهند گرفت (نگاه رئالیستی) .آنچاه
ناكارآمدی و تزلزل مشروعیت نظام سیاسی را تقويت میكند ،گارايش قادرت سیاسای باه
رويكرد محدود و انقباضی در مقابل رويكرد فراگیار و انبسااطی امنیات داخلای اسات .در
رويكرد انقباضی ،ديگرانی كه خارج از مدار قدرت سیاسی هستند ،فاقد توانايی فكری برای
تعريف و تعیین مصاديق امنیات تلقای مایشاوند .گساترش شاكاف میاان «خاودیهاا» و
«غیرخودیها» و قرار دادن حجم عظیمی از مردم در آنسوی ديوار ،باه خاودی خاود ياک
تهديد تلقی میشود .در حالی كه رويكارد انبسااطی و فراگیار امنیات داخلای ،سیاسات را
فرآيندی میداند كه در آن ،تمام كسانی كه زير چتر يک حكومات زنادگی مایكنناد ،حاق
مداخله و مشاركت در قدرت سیاسی را دارند .اين رويكرد ،حق تعار ،منافع را باهعناوان
يک واقعیت میپذيرد و آن را لزوماً ضد امنیتی تلقی نمیكند .در يک ارزيابی كلی ،رويكارد
انبساطی و فراگیر امنیت داخلی ،چه از حیث نظری و چه از حیث منافع و سیاسات عملای،
يک ضرورت امنیت و به نفع مصالح و امنیت ملی است (كريمی مله.)112 :1382،
 -7توجه به اصول اخمقي :در چارچوب نرمسازی امنیتی ،رسانههاا باياد اطالعاات و اخباار
كامل و دقیقی را در دستر

همگان قرار دهند ،چنانچه ايان امار باهعناوان ابازار سیاسات

نرمسازی امنیت در جهت ارزشهای ملی مردم و رعايات اصاول اخالقای عماومی ،عمال
نمايند و در انعكا
مردم احسا

اخبار واقعیتها را به نحو معقاول نشاان دهناد ،خواهناد توانسات در

امنیت ايجاد كنند ،در غیر ايان صاورت ،بایم باروز واكانشهاای غريازی و

احساسی افراد به وجود خواهد آمد و افكار عمومی بهگونهای شكل خواهد گرفت كه بارای
امنیت جامعه مخاطرهآمیز باشد (محمودی جانكی.)312 :1370 ،

  18فصلنامه امنیت ملی ،سال هشتم ،شماره سیام ،زمستان 1317
-

انسجام اجتماعی

-

مديريت نرم اجتماعی و پاسخگو

-

استقرار در تأمین امنیت پايدار

-

دروازهبانی تقاضاها

-

رويكرد های انبساطی و فراگیر

-

رويكردهای انقباضی و محدود

-

توجه به اصول اخالقی



استحكام
ساخت دروني
قدرت

شكل شماره ( )7مؤلفههای مؤثر در ساخت دروني قدرت (عصاریاننژاد)7937،

روش تحقیق:

اين تحقیق از نظر نوع كاربردی و از نظر روش توصیفی و از نظر تكنیک اجاراء پیمايشای اسات،
برای احصاء مثلفه های استحكام قدرت و رويكردهای پلیس از منابع اسنادی و كتابخانهای اساتفاده
شد كه ابزار آن فیشبرداری اعم از فایشبارداری دساتی و الكترونیكای باوده اسات .ساپس بارای
استخراج عوامل مثرر بر رضايتمندی مردم كه باهناوعی اعتبارسانجی دادههاای حاصال از بخاش
اسنادی تحقیق بود ،از پیمايش استفاده گرديد .جامعه آمااری تحقیاق دانشاجويان مقطاع دكتاری و
ارشد دانشكده فرماندهی و ستاد ناجا به تعداد  122نفر بودند كاه باه دلیال محادود باودن جامعاه
آماری تحقیق نیازی به نمونهگیری نبود و بهصورت تمام شمار انتخاب شدند و بهوسیله پرسشانامه
محققساخته دادهها گردآوری گرديد .روايی پرسشنامه بهوسیله مشاوره با اسااتید و صااحبنظاران
حوزه امنیت حاصل و برای تأمین پايايی پرسشنامه از آزمون ضريب آلفای كرونباخ استفاده شد كاه
میزان ضريب آلفای محاسبه شده ( )./82به دست آمد.
تجزیه و تحلیل دادههای تحقیق:

برای تجزيه و تحلیل دادههای تحقیق كار در دو بخش بهصورت زير انجام شده است:
الف -بررسی وضعیت رويكردهای تأریرگذار پلیس بر استحكام ساخت درونی قدرت پلیس كه
برای بررسی اين رويكردها از آزمون آماری رتبهبندی فريدمن استفاده شده است كاه نتاايج آن باه
شرح زير میباشد:
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رديف

رويكرد

میانگین رتبهای

اولويت رويكرد

1

رويكردهای انبساطی و فراگیر

31/81

1

2

دروازهبانی تقاضاها

38/73

2

3

مديريت نرم اجتماعی و پاسخگو

38/12

3

1

انسجام و همبستگی اجتماعی

37/22

1

1

استمرار اقتدار در تأمین امنیت

30/88

1

0

توجه به اصول اخالقی

31/21

0

7

رويكردهای انقباضی و محدود

12/10

7

جدول ( )7آزمون رتبهای فریدمن برای رویكردها

بر اسا

نتايج به دست آمده از تحقیق حاضر رويكردهای انبساطی و فراگیر با میانگین رتبهای

 31/81در اولويت نخست ،دروازهبانی تقاضاها با میانگین  38/73در اولويات دوم و در رتباههاای
بعدی به ترتیب مديريت نرم اجتماعی و پاسخگو با میانگین  ،38/12انسجام و همبستگی اجتمااعی
با میانگین  ،37/22استمرار اقتدار در تأمین امنیت با میانگین  ،30/88توجاه باه اصاول اخالقای باا
میانگین  31/21و رويكرد انقباضی و محدود با میانگین  12/10در رتبه آخر قرار گرفته است.
ب– بررسی رابطه بین مثلفههای تأریرگذار بر استحكام سااخت درونای قادرت كاه باهوسایله
آزمون رگرسیون انجام شده است.
برای بررسی ارتبا و تبیین و پیشبینی روابط بین متغیرها از آزمون آمااری تحلیال رگرسایون
استفاده گرديد كه نتايج حاصل از آن در جدول زير درج گرديده است.
گزينه

ضريب همبستگی

ضريب تعیین

R

R square

B

Beta

t

Sig

استحكام ساخت درونی قدرت

2/188

-

1/237

2/222

رويكردهای انبساطی و فراگیر

2/211

2/217

8/112

2/222

استقرار در تأمین امنیت پايدار

2/118

2/211

0/831

2/222

2/177

2/233

7/307

2/222

2/211

2/211

7/138

2/222

دروازهبانی تقاضاها

2/231

./270

7/811

2/222

توجه به اصول اخالقی

2/118

./238

7/111

./221

مديريت نرم اجتماعی و پاسخگو

2/232

./201

7/018

./222

رويكردهای انقباضی و محدود
انسجام و همبستگی اجتماعی

2/828

2/710

جدول ( )۹نتایج آزمون آماری تحلیل واریانس
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همانگونه كه در جدول فوق مشاهده میشود ،ضريب همبساتگی باین متغیار وابساته باا كلیاه
متغیرهای مستقل مورد مطالعه  R = 2/828محاسبه شده كه حاكی از همبساتگی بسایار بااالی باین
متغیرها میباشد و نشان میدهد كه متغیرهای مستقل (رويكردهای انبسااطی و فراگیار ،اساتقرار در
تأمین امنیت پايدار ،رويكردهای انقباضی و محادود ،انساجام و همبساتگی اجتمااعی ،دروازهباانی
تقاضاها ،توجه به اصول اخالقی و مديريت نرم اجتماعی و پاسخگو) با يكديگر و همچنین با متغیر
وابسته (استحكام ساخت درونی قدرت) همبستگی بسایار باااليی دارناد .همچناین میازان ضاريب
تعیین  R2 = 2/710محاسبه شده كه نشان میدهد متغیرهاای مساتقل ماورد مطالعاه بایش از %71
درصد بر متغیر وابسته تحقیق يعنی استحكام ساخت درونی قدرت تأریر داشته است يا باه عباارت
ديگر بیش از  %71تغییرات متغیر وابسته را پوشش میدهناد و كمتار از  %21تغییارات بااقی ماناده
مربو به ديگر متغیرها و عوامل مختلف تأریرگذار بر استحكام ساخت درونی قدرت نظام میباشاد
كه در اين تحقیق مورد مطالعه قرار نگرفته است.
نتايج حاصل از ضريب بتای به دست آمده بارای مثلفاههاای تأریرگاذار بار اساتحكام سااحت
درونی قدرت نشان میدهد كه رويكردهای انبساطی و فراگیر با ضريب  2/217در اولويت نخست،
دروازهبانی تقاضاها با ضريب  2/270در اولويت دوم و در رتبههای بعدی به ترتیب ماديريت نارم
اجتماعی و پاسخگو با ضريب  ،2/201انسجام و همبستگی اجتمااعی باا ضاريب  ،2/211اساتمرار
اقتدار در تأمین امنیت با ضريب  ،2/211توجاه باه اصاول اخالقای باا ضاريب  2/238و رويكارد
انقباضی و محدود با ضريب  2/233قرار دارند.
نتیجهگیری:

با عنايت به نتايج حاصله میتوان گفت سطوح مختلاف امنیات باهوياژه تاأمین امنیات عماومی و
بسترسازی الزم برای ارتقای امنیت داخلی را بايد از مهمترين كارويژههاای حكومات كاه باهطاور
معمول از طريق دستگاههای انتظامی و امنیتی كشور تأمین میگردد ،دانست .اين امر با فراهم آوردن
بستر مناسب برای نخبگان و شهروندان ،امكان رشد و ترقی مادی و معنوی را به آنها مایدهاد .از
اين منظر «انتظام و امنیت جامعه» اصلی ضروری به شمار میآيد كه پلیس و شهروندان ،مكلّاف باه
ايجاد و صیانت از آن هستند؛ در غیر اين صورت ،جامعه دستخوش ناامنی شده و بدينوسیله منافع
ملی و فردی ا هر دو ا تهديد میگردد.
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در رويكردهای سنتی پلیس به اين دلیل كه حاكمیت و نهادهای نظامی و انتظامی كمترين توجه
را به جلب اعتماد عمومی و مشاركت اجتماعی مردم معطوف داشتهاند؛ همواره مشااركت ماردم در
امور انتظامی با نیروهای برقراركننده نظم در سطوح بسیار پايینی بوده است؛ زيرا مردم به نیروهاای
برقراركننده نظم و امنیت بهعنوان نیروهايی در خدمت حاكمیت نگريستهاند نه نهاادی برخاساته از
مردم و برای مردم؛ اما در رويكرد جامعهمحوری پلیس به جهت تأكید فراوان به جنبههای اخالقای،
رفتاری و اجتماعی پلیس در مقابل شهروندان و افزايش جلاب اعتمااد و مشااركتهاای مردمای و
اينكه امر مهم امنیت در جامعه نهادينه نمیگردد جز اينكاه پلایسِ پاساخگو و جامعاهای مسائول و
سهیم در تأمین امنیت داشته باشیم؛ از اقبال و گرايش بیشتری در نزد مردم برخاوردار باوده اسات.
ضمن اينكه مسئلهمحوری پلیس نیز جزئی از فرآيند جامعهمحاوری پلایس مایباشاد .البتاه امنیات
مقولهای كامالً آمیخته و الزم و ملزوم با انتظام ملی میباشد و عوامل متعددی در آن دخیل هساتند.
تأكید بر رعايت خط قرمزهای نظام از سوی پلیس و ناديده گرفتن برخی از خطاو قرماز نظاام از
سوی برخی از معاندين و مخالفان نظام شرايطی را به وجود میاورد تا پلیس در تأمین اساسیتارين
كاركرد خودش يعنی نظم و امنیت اجتماعی از الگاوی تلفیقای بهارهمناد گاردد .الگاويی كاه هام
جنبههای انبساطی و هم جنبههای انقباضای را در برخوردهاای رفتااری باا آحااد افاراد جامعاه در
برمیگیرد .بر اسا

يافتههای اين تحقیق پلیس با استفاده از الگاوی تلفیقای و تحقاق كاركردهاای

ذيل میتواند در حوزههای امنیتی و انتظامی موجب استحكام ساخت درونی قدرت نظام گردد:
 1ا توجه به توسعه نقش انبساطی و فراگیار ياا باه عباارت ديگار فاراهم نماودن جرياان آزاد
اطالعات و مشاركت دادن بیشتر مردم و گروههاای اجتمااعی در راساتای تاأمین امنیات پايادار و
فراگیر مردممحور در جامعه و بسط دادن فرهنگ مسئولیتپذيری در جامعه برای رسیدن به جامعاه
دموكراتیک بر مبنای مردمساالری دينی.
 -2گسترش دروازهبانی تقاضاها يا به عبارت ديگر شناخت اليههای اجتماعی و توزيع دوسويه
قدرت از باال به پايین و از پايین به باال كه نتیجه ايان وضاعیت در حاوزههاای سیاسای ،فرهنگای،
اقتصادی و نظامی ،تولید حمايت و مشاركت مثبت افراد جامعه و نهايتاً ربات نظام سیاسای خواهاد
بود.
 -3پیشنهاد میگردد كه نظام سیاسی و پلیس برای رسیدن به اساتحكام سااخت قادرت درون،
فرآيند پاسخگويی مناسبی طراحی و اجرا نمايد تا بتوانناد در مقابال چاالشهاای فزايناده داخلای،
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منطقهای و بینالمللی واكنش مناسب نشان دهند و به سطحی مطلوب از امنیت داخلی دست يابناد،
چراكه پاسخگويی در نظام سیاسی مانع از فساد درونی و پوسیدگی و ناكارآمدی حكومت میشود.
 -1توجه بیشتر و ويژه به انسجام اجتماعی زيرا فضای مبتنای بار انساجام اجتمااعی از لحااظ
روانی ا فكری بستر الزم برای پیشرفتهای سیاسی ،اقتصاادی را فاراهم مایآورد و طارح الگاوی
انسجام اجتماعی پويا با نگاه به درون ،میتواند ضمن تأمین انسجام الزم ،شرايط و مقتضیات زمانی
و مكانی را نیز لحاظ كند .بدينصورت جامعه ،همسو و همگام با جهان متحاول ،از پوساته پیشاین
خود به آرامی در میآيد و نهادهای تازهای را كه پاسخگوی نیازهای تازه جواماع هساتند ،تأسایس
میكند و همواره میتوان شاهد نوع تكامليافتهتری از انسجام اجتماعی بود كاه درحاال اصاالح و
پیشرفت است.
1ا توجه به استمرار اقتدار در تولید امنیت با عنايت به اينكه حق مشاروع نظاام سیاسای بارای
اعمال قدرت ،نفوذگذاری و يا هدايت رفتار ديگران اسات و اينكاه پاياه اقتادار ،زور ياا مجاازات
نیست ،بلكه حقانیت ،مشروعیت و مقبولیت است .چراكه اعتماد و رضايت ملای زماانی باه اقتادار
پويا و امنیت پايدار عمومی منتهی میشود كه امنیت مردم مبنای اصلی امنیت حكومت قرار گیارد و
بدون امنیت مردم امنیت نظام سیاسی و بقای آن غیرممكن میشود؛ بنابراين ،امنیت ماردم و امنیات
حكومت دو روی يک سكه هستند و امنیت ملی با غفلت از جزء آن ناقص خواهد بود.
 -0پیشنهاد میگردد كه پلیس برای رسیدن به هدف اصلی خاود كاه هماان اساتحكام سااخت
درونی قدرت نظام میباشد ،خود را به اصول اخالقی و حرفهای پلیس بیشتر مجهز نمايد؛ زيرا اگر
پلیس بتواند در انعكا
احسا

اخبار ،واقعیتها را به نحو معقول نشان دهد ،خواهناد توانسات در ماردم

امنیت ايجاد كنند ،در غیر اين صورت ،بیم بروز واكنشهای غريزی و احساسای افاراد باه

وجود خواهد آمد و افكار عمومی بهگونهای شكل خواهد گرفت كه برای امنیت جامعه مخاطرهآمیز
باشد.
 -7پیشنهاد میگردد كه از ايجاد رويكرد محدود و انقباضی جلاوگیری شاود زيارا در رويكارد
انقباضی ،ديگرانی كه خارج از مدار قدرت سیاسی هساتند ،فاقاد تواناايی فكاری بارای تعرياف و
تعیین مصاديق امنیت تلقی میشوند .گسترش شكاف میان «خودیها» و «غیرخودیها» و قرار دادن
حجم عظیمی از مردم در آنسوی ديوار ،به خودی خود يک تهديد تلقای مایشاود .در حاالی كاه
رويكرد انبساطی و فراگیر امنیت داخلی ،سیاست را فرآيندی میداند كه در آن ،تمام كسانی كه زير
چتر يک حكومت زندگی میكنند ،حق مداخله و مشاركت در قدرت سیاسی را دارند.

 نقش ناجا در استحكام ساخت درونی قدرت نظام ی03 
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