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 انسانی ت وظایف و اختیارت ناجا در پرتو دکترین امنی

محمد بارانی ، یحسین شریفی طرازکوه، امین محمدی جوبنی
 

 چکیده 

شود. در ها محافظت می حیاتی زندگی انسان  تۀ انسانی به معنای شرایطی است که تحت آن هس  امنیت 
در   این  مهمی  نقش  دولت  اگرچه  باید    تأمین   دیدگاه،  اما  دارد،  برای   عنوان به امنیت  آن   تأمین   ابزاری 

و »رهایی   ترین مفهوم به معنی »رهایی از نیاز« باشد، نه موضوع و مرجع امنیت. این دکترین، در وسیع 
آن وجود ندارد، به   ۀ ای دربار شده که تعریف پذیرفته آنجا    از ترس« و زندگی همراه با منزلت است و از 

قابل مکتب حداقل  با پیش   ۀ تقسیم است. مقال گرا و حداکثرگرا  ناجا  به بررسی وظایف و اختیارت   رو 
امنی بر حداقل   تأکید  ثبات  انسانی می ت  گرایی   شود؛ مگرپایدار حاصل نمی پردازد که معتقد است، 
شان، حمایت شوند. این بار، نسبت به حقوق، امنیت یا زندگی مردم در برابر تهدیدات خشونت آنکه  

امنیت شخصی، سیاسی و اجتماعی،   فرایند تأمین که »پلیس در    سؤال پژوهش، در پی پاسخ به این  
استفاد  با  و  تحلیلی  توصیفی  رویکرد  با  دارد؟«  برعهده  وظایفی  کتابخانه چه  روش  از  رشت ه  به   ۀای 

 قانون، استقرار نظم و امنیت و  بر اساس های پژوهش، از آنجاکه  تحریر درآمده است. بر اساس یافته 
از عمدۀ    تأمین  ناجاست؛  یت مأمور آسایش عمومی و فردی؛  تهدیدات مطرح در رو این از های  ، رفع 

گیرد. لیکن مستقیم در ذیل وظایف او قرار می های امنیتی مبتنی بر رهایی از ترس، مستقیم و غیر لفه ؤ م 
این حوزه  تحقق  در جهت  پلیس  فلس باید عملکرد  بر  منطبق  امنیتی،  اهداف فۀ  های  و  ناجا  وجودی 

آن   امنیت  کرامت  و  افراد  امنیت  همانا حفظ  برانسانی که  یابد.  بهبود  در   هاست،  تحول  اساس،  این 
نوآوری   و  دستاورد  که  ناجا  اختیارات  و  ب وظایف  نیز  حاضر  می ه تحقیق  و شمار  اختیار  یک  نه  رود، 
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حقوق شهروندی،   ی آثار آن، تضمین و ارتقا  ترین مهم ناپذیر است که  انتخاب؛ بلکه ضرورتی اجتناب 
پلیس، برقراری بیشتر نظم و امنیت، افزایش   محوریافزایش اعتمادسازی مردم به پلیس، تشدید جامعه 

.مشروعیت و مقبولیت نظام و...خواهد شد 
 انسانی، رهایی از ترست پلیس، وظایف و اختیارات، دکترین امنی: واژگان کلیدی

 مقدمه
عمران سازمان ملل متحد به سال    ۀمبسوط توسط برنامصورت  به  های مهم کهیکی از دکترین

ش  1994 پرداخته  آن  انسان به  و  جوامع  تمامی  برای  آن  به  نیاز  و  میده  احساس  امنیتها،    گردد، 
نگرش    ۀشود، نتیجکه از آن به »رهایی از ترس« و »رهایی از نیاز« یاد می  انسانی است. این امنیت

افراد   از  حفاظت  بر  که  است  امنیت  به  فکری  مکتب  امنیت  عنوانبهدو  کید  مرجع  دارند.   تأ
امنیت  اندارطرف  مضیق،  تهدید    مکتب  و  خشونت  از  ناشی  تهدیدهای  از  حفاظت  را،  انسانی 

بازیگر سازمان دانند و در مقابل، مدعیان سیاسی دیگر میۀ  یافتسیاسی مردم از سوی دولت یا هر 
امنی موسع،  بت  مفهوم  خطر  از  حفاظت  را،  بیماریانسانی  گرسنگی،  منازعات  یاریک ،  جنایت،   ،

س سی اجتماعی،  و  زیستاسی  خطرات  و  مییمحرکوب  کلسری، عسکری )  دانندطی  : 1396  زاده 
رود نظامی بود، فراتر می  ۀ ، منحصر به حوزترپیشاین مفهوم، قلمرو امنیت که  چهارچوب    در  .(39

م تهدیدات  با  مبارزه  هفتلفهؤو  زیستهای  اقتصادی،  امنیت  غذایی،  گانۀ  بهداشتی،  محیطی، 
درب  را  اجتماعی  و  سیاسی  می شخصی،  از ر  »رهایی  مفهوم  بر  ابتنای  با  پژوهش  این  لیکن  گیرد. 

از ترس در این نوشتار مورد   آنچه  شود.ترس« نگارش شده که عمدتًا با سه مورد اخیر مشخص می 
مکانیسمی برای    عنوانبهخاص معطوف سیاست مدرن،  طور  بهنظر است، ترس سیاسی است که  

آزادی و  حقوق  نقض  و  بتهدید  بنیادین  میههای  ترس کارگیری  به  و  جامعه،  گردد  از  که  هایی 
در سطح اجتماع  ها  آن  تبعات و نتایجآنکه    شوند یاکلی محیط بیرون ناشی میطور  بهحکومت و  

اساسی این رویکرد، متضمن    ۀلفؤم  عنوانبهاین اساس، امنیت شخصی،    برشود.  است، اطالق می
از آسیب  در فرد  زاده عسکری )  های شخصی است یم و خشونتها، جرا امان بودن جسم و حیات 

انگاری حقوق دفاعی متهم،  ( و مواردی چون: نقض حریم خصوصی، نادیده42:  1396  کلسری، 
رود. امنیت سیاسی، به معنای امنیت در برابر  می  شماره.. از تهدیدات این حوزه ب.هتک حیثیت و 
( و آزادی در مشارکت و فعالیت سیاسی، به این مسئله  38  :1393  فن تیگرشتروم، )  سرکوب دولت

جنبهمی  به  آیا  که  میپردازد  گذاشته  احترام  جامعه  یک  در  بشر  حقوق  اساسی  خیر.  های  یا  شود 
د  امنیت مردم  از  حمایت  بر  ناظر  نیز،  ارزشاجتماعی  و  روابط  زیانر  سنتی  نیز  های  و  آور 

 .(38 :1393 فن تیگرشتروم، ) ای و قومی استهای فرقهخشونت
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نظر می دیوانبه  در  افراط  پیامد  رهیافت جدید،  این  دورنمای وجود رسد که  که  باشد  ساالری 
زمین در  است  ۀدستاوردها  داده  از دست  را  بشر  اسا  بر  .(150:  1391  تاموشات، )  حقوق  س،  این 

دسته  امنیت اول  نسل  بشر  حقوق  ذیل  مضیق،  مفهوم  مبنای  بر  این انسانی  با  شد،  خواهد  بندی 
زم در  سیاسی  امنیت  ادعا،  حق  جزء  شخصی  امنیت  که،  امنی  رۀتوضیح  و  آزادی/امتیاز  ت  حق 

 گیرد.  اجتماعی نیز ذیل حق مصونیت قرار می 
آنجا اساسکه    از  اس  بر  الف(  ناجا:  تشکیل  از  هدف  ب(قانون،  امنیت؛  و  نظم   تأمین  تقرار 

آسایش عمومی و فردی؛ ج( نگهبانی و پاسداری از دستاوردهای انقالب اسالمی در قلمرو کشور  
ایران اسالمی  مرواینازاست؛    جمهوری  در  مطرح  تهدیدات  انسانی،  ت  امنی  ۀگانهای هفتلفهؤ، 

بر   غیرمستقیم  یا  اثریتمأمورمستقیم  متقاباًل  و  اثرگذار  او  بر های  است.  اگرچه    پذیر  مبنا،  این 
شدهلفهؤم تقسیم  مجزا  بخش  دو  به  متها  تأثر  و  تأثیر  و  عناصر  این  وابستگی  نباید  لیکن    قابل اند؛ 

از نظر دور بماند. با این توصیف، پرسش مطرح در این نوشتار    های ناجا یتمأمورهم و بر    برها  آن 
امنیت شخصی، سیاسی و اجتماعی،    فرایند تأمیندر    جمهوری اسالمی ایرانآن است که »پلیس  

چ این  در  مطرح  فرضیه  دارد؟«.  وظایفی  پلیس هچه  اختیارات  و  وظایف  که  است  آن  ارچوب، 
شته و تحول در وظایف پلیس، امری ضروری است. با  انسانی را ندا ت  های امنیلفهؤظرفیت تبیین م
انسانی؛ هنوز وظایف و اختیارات ناجا در   دکترین امنیت  ۀ های صورت گرفته در حوزوجود پژوهش

واقع، نوآوری پژوهش    ها، به خوبی ادراک نشده و موضوع مطالعه قرار نگرفته است و دراین حوزه 
تبیین   هم،  و  سؤالحاضر  اشاره  ناجاست.  تأکید  مورد  اختیارات  و  وظایف  در  تحول  ضرورت    بر 

های ناجا در تحقق امنیت شخصی، سیاسی  یتمأمورشود، واکاوی  در این پژوهش دنبال می   آنچه
سازی نقاط قوت و ضعف  انسانی است تا ضمن برجسته  های امنیتلفهؤو اجتماعی در انطباق با م

ها را در پرتو دکترین مزبور،  ن حقوق و آزادیآن بتوان، راهبردهای مناسب اتخاذ و موجبات تحقق ای
به   مقاله،  اول  در بخش  و  ادامه  در  منظور،  این  برای  آورد.  امنیتچهارچوب  فراهم  انسانی    نظری 

می ترس  از  رهایی  بر  امنیت مبتنی  تحقق  در  پلیس  اختیارات  و  وظایف  دوم؛  بخش  در  و  پردازیم 
کنیم و در بخش سوم؛ ها را بررسی می حوزه شخصی، سیاسی و اجتماعی و تهدیدات مطرح در این  

 نماییم.  گیری میهای ناجا با گفتمان رهایی از ترس پرداخته و نتیجهیتمأموربه ارتباط 

 نظری چهارچوب  .1
اساسانسانی،    امنیت   ۀ نظری و   بر  سرد  جنگ  پایان  از  پس  امنیتی  مطالعات  از  نوگرا  برداشتی 

 ۀها موضوع نهایی امنیت بوده و حفظ آنان باید سرلوح که انسان   مبنا، این    و بر   تحوالت نظام جهانی 
گرفت شکل  گیرد،  قرار  مبّلغ   .( Mitchel, 2014: 5)   مسائل  که  امنیت  سنتی  رویکرد  ترتیب،  بدین 
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امنیت واقع  از جنس  را  امنیت  و  بود  می   گرایی  دولتی، فرض  امنیت  تعبیری  به  و   ,Hama)  کرد ملی 

برابر  .( 1-19 :2017 امنیت   در  افراد    برداشت  امنیت  دکترین،  این  مطابق  گرفت.  قرار  طور به انسانی 
 شود امنیت دولت نادیده گرفته نمی   دلیل به شود و  در یک جامعه تضمین می ها  آن   مستقیم با عضویت 

 (Yaniv, 2014: 99-100 ) .   حیاتی زندگی   ۀ انسانی، به معنای شرایطی است که تحت آن هست ت  امنی
 W Neil)   ها استحقاق آزادی و ظرفیت زندگی با کرامت را دارند شود و انسان ت می ها محافظ انسان 

Adger (UK), Juan M. Pulhin, 2014: 759 ) .   ۀکنند ت یو تقو   ی ت مل ی « مکمل امن ی ت انسان ی »امن 
 ثبات دنبال آن ( و به114:  1395  لو، طرازکوهی و مصطفی  شریفی )  است  ی انسان   ۀ حقوق بشر و توسع 

 تاموشات، )   باشد داشته را  شدن  اجرایی توانایی بشر خودش حقوق  بدهد اجازه  که است شرایطی و
نگری، ه جانب همه محوری،  این رویکرد، مستلزم رعایت پنج اصل اساسی است: مردم   . (150:  1391

در  مردم  توانمندسازی  و  پیشگیری  استراتژی  جامعه،  تاریخی  و  اجتماعی  متن  و  بستر  به  توجه 
عقید  با.  (Human Security.United Nations, 2016)   دیدات ته قابل م  به  وجود،  برخی،   ۀ این 

 imawan bayu)   ای مورد مناقشه است طور گسترده یک مفهوم نوین، به   عنوان به انسانی    تعریف امنیت 

patriadi , Mohd. Zaini Abu bakar, Zahri Hamat, 2015: 100.)   
ع منیدر  نظر  به  تقسیحال،  بک  یترجامع  یبندمیرسد  بتواند  انضمامی شتریه  و  ابعاد    ن یترین 

تعرها  آن  از  دهد،  پوشش  برنامیرا  متحد   ۀف  ملل  که  قابل  1994در سال    1عمران  است  استخراج 
این    الحق بـود. برمرحوم پروفسور محبوب   یهاشهی بر اند  یو مبتن  یانسان  ۀمشتمل بر گزارش توسع

،  ی طیمحستی ، بهداشت و سالمت، زیی، غذایت اقتصادیشامل هفت بعد امن  یت انسانیمبنا، امن
ویشخص اجتماعی   ,United Nations Development Programme)  شودیم   یاسیس  ، 

Human Development Report, 1994: 5 ).    های  لفهؤمدرخصوص    ی که نظر اختالفبا توجه به
گرفت  امنیت شکل  مختلفی  مکاتب  دارد،  وجود  حداقلهانسانی  مکاتب  به  که  حداکثرگرا  اند  و  گرا 

 های امنیتلفهؤحاضر، بر عناصر و م  ۀمبنای نظری مقال  عنوانبهگرا  اند. مکتب حداقلشهرت یافته
کید  انسانی که مبتنی بر رهایی از ترس است،  آزادی از   عنوانبهانسانی را    دارد. این دیدگاه، امنیت  تأ

کید  یافته، خشونت سیاسی سازمان  ویژهبهناشی از خشونت،  کند و بر تهدیدهای  ترس تعریف می  تأ
بر بازیگر سازمان  دارد.  هر  یا  دولت  از سوی  مردم  تهدید سیاسی  اساس،  دیگر،   ۀیافتاین  سیاسی 

امنیت مفهوم  برای  مناسبی  امنی   کانون  معنا،  این  در  است.  از  ت  انسانی  است  عبارت  انسانی 
دی و  جنگ  از  اجتماعات  و  افراد  امنیتحفاظت  موسع  تعریف  از  بنابراین  خشونت؛  اشکال   گر 

 
1. UNDP's 1994  
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را    گرا محور مکتب حداقل   .(61:  1395  عبدالهی، )  انسانی به معنای آزادی از احتیاج متمایز است
لوید  توسط  عمدتًا  نیز  آن  اصلی  آرای  و  عقاید  و  آورده  پدید  کانادا  مکتب  نام  به  کانادا  دولت 

کسورتی وزیر خارجه کانادا مطرح شده و همراه با عقاید نروژی های متوسط  ها در کنفرانس قدرت آ
یش از انسانی، ب  به تصویب رسیده است. این مکتب، معتقد است، مفهوم حداکثرگرایانه از امنیت

و   است  مبهم  و  گسترده  توسعه  قدر آنحد  از  ناشی  تهدیدات  عدم  می   تأکید  نیافتگیبر  از  که  کند 
تر کند، بنابراین مشکلبار که هنوز هم وجود دارند، غفلت میامنیت ناشی از مخاصمات خشونت
 باشد.  پذیرش نمیقابلگذاری، مورد استفاده قرار داد و از آن است که بتوان آن را در سیاست

 وظایف ناجا و ابعاد رهایی از ترس. 2
اعمال    ۀواسطترس مزبور، معمواًل بهاینکه    با عطف توجه به تعریف ارائه شده از ترس سیاسی و 

آمیز مبتنی بر  های خشونتگیرد و منشأ ایجاد و تقویت آن رویههای حکومتی شکل میو سیاست
ادامه   در  است،  شهروندان  به  نسبت  حکومت  در  تبعیض  ناجا  وظایف  تأمینبه  های  لفهؤم  فرایند 

 پردازیم: سیاسی و اجتماعی( می  امنیت شخصی، ) گرا مبتنی بر مکتب حداقلرهایی از ترس 
 وظایف ناجا در امنیت شخصی. 2-1

که   از حقی است  توانایی  موجببهآزادی، عبارت  و  استعدادها  بتوانند  افراد  و  آن،  های طبیعی 
کار  به  را  خویش  بر  خدادادی  مشروط  نسازندآنکه    اندازند،  وارد  دیگران  به  زیانی  یا  و    آسیب 

که  188:  1392  هاشمی، ) است  خاطری  اطمینان  از،  عبارت  امنیت،  و  اساس (  در    بر  افراد  آن، 
میجامعه زندگی  که  و ای  بیم  خود،  معنوی  و  مادی  حقوق  و  حیثیت  جان،  حفظ  به  نسبت  کنند، 

اساسی،  این حق  باشند.  نداشته  م1مستلزم:    هراسی  در  افراد  امنیت  توقیف، ل  قاب( تضمین  هرنوع 
( تضمین امنیت افراد از  2شدن، مجازات و دیگر تعرضات خودکامانه و غیرقانونی حکومتی؛ زندانی

حفظ حقوق و    منظوربههای اعمال شده توسط جامعه برای هریک از اعضای خود  طریق حمایت
آزادی از  برخورداری  و  استتعلقات  انسانی  امنیت   .(324:  1392  هاشمی، )   های  و  آزادی  حق 

از مباحث بسیار مهم حوز  ۀشخصی، در زمر تلقی می  ۀ حقوق طبیعی و  این  عدالت کیفری  شود. 
از حق آزادیحق،  دیگر  به  نیل  برای  زیربنایی  و شروط  اولیه  ازهای  و  ای  که »مالزمهآنجا    هاست 

گردد، زیرا محتوای حق،  محتوم با تکلیف داشتن دیگری یا دیگران دارد، یک حق ادعا محسوب می 
جدایی  صورتی  است«به  مرتبط  تکلیف  محتوای  با  ممنوعیت    .(33:  1392  جونز، )  ناپذیر  حق 

منع خودسرانه،  آزادبازداشت  حریمی  شکنجه،  حفظ128:  1384  رحمدل، )  خصوصیتردد،   ،)  
عناصر این   ترینمهم( از  173:  1393،  منشزیازی و ابراهیمیصادقی)  و اعتباریت  جان، مال، حیث

که مطابق گزارش سازمان  جا  آن  روند و ازشمار میامنیت در ارتباط با وظایف و اختیارات پلیس به
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خودسرانه، شکنجه و بدرفتاری    الملل، هنوز هم در بسیاری از کشورهای جهان، بازداشتعفو بین
 پردازیم: میها آن ( به بررسیUNDP, 1994: 22) شودعمال می.. ا .و

 حریم خصوصی .2-1-1
اگرچه در نظام حقوقی ایران، تعریفی از »منزل« یا »حق خلوت« به عمل نیامده است، اما این 

قلمرو  دارندهی»حریم،  اجازه اش نمیی است که  بدون  با    اشخواهد، دیگران  یا  یابند  آگاهی  آن  از 
کنند«بهره  اقدامی  آگاهی،  آن  از  قاسمی)رئیس  برداری  و  از    .(125:  1398  لیاسی، زادهدزکی  یکی 

تواند در مواردی ض حریم خصوصی، ورود پلیس به این حریم است که میقترین مصادیق نشایع
آورد  فراهم  را  پلیس  موجبات مسئولیت کیفری  و  بوده  قانون  و سارخانلو،آق )  مغایر  :  1394  اخانی 

( در لزوم رعایت حریم خصوصی جسمانی 1392)  اساس، در قانون مجازات اسالمی  این  ( بر89
هایی از قبیل حبس و انفصال، برای برخی مصادیق نقض حریم خصوصی جسمانی  افراد، مجازات

دادگستری نقش   ضابط  عنوانبهبینی شده است. پلیس  نظیر: حبس یا بازداشت غیرقانونی افراد پیش
مدافعان    ۀدغدغ  ۀ مهمی در رعایت و حفاظت از حریم خصوصی افراد دارد. در واقع قسمت عمد

( قانون 580)  ۀکند. برابر مادضابط قضایی بروز می  عنوانبهحریم خصوصی، در ایفای نقش پلیس  
ی به او  ان قضایی یا غیرقضایی یا کسی که خدمت دولتمأمورهر یک از مستخدمان و  اخیرالذکر »

داخل  منزل  صاحب  رضای  و  اجازه  بدون  و  منزل کسی  به  قانونی  ترتیب  بدون  باشد،  ارجاع شده 
این مگر  شد؛  خواهد  محکوم  سال  یک  تا  ماه  یک  از  حبس  به  از  شود،  یکی  امر  به  کند  ثابت  که 

ن  اقدام کرده است که در ای  روسای خود که صالحیت حکم را داشته، مکره به اطاعت امر او بوده و
صورت مجازات مزبور در حق آمر اجرا خواهد شد و اگر مرتکب یا مسبب وقوع جرم دیگری نیز 

و   دید  خواهد  نیز  را  آن  مجازات  به    چنانچهباشد،  آمر  یا  مرتکب  شود،  واقع  شب  در  عمل  این 
ورود به    ( قانون اخیرالذکر،137)  ۀ«. عالوه بر این، مادحداکثر مجازات مقرر محکوم خواهد شد

صرف منزل   را  آن  از  بازرسی  مجاز    اً و  جرم  آالت  یا  متهم  بر کشف  مبنی  قوی  وجود ظن  زمان  در 
،  قانون مجازات اسالمی(  582)  ۀحق حریم خصوصی ارتباطاتی نیز مادخصوص    در  دانسته است.

هراجرا ضمانت برای  را  مناسبی  کیفری  و    ی  مستخدمین  از  یا  مأموریک  مراسالت  که  دولتی  ین 
قانونی حسب مورد مفتوح یا توقیف یا معدوم   ۀ مخابرات یا مکالمات تلفنی اشخاص را بدون اجاز

(  150)  ۀ(. در همین رابطه، ماد83:  1391  زاده، موالی )  بینی نموده است... نمایند، پیش.یا بازرسی
آیین دادرسی کیفری  را محدودترقانون  افراد  تلفن  کرده و صرفًا در مواردی که کنترل    ، جواز کنترل 

تلفن مرتبط با امنیت ملی یا مرتبط با جرایم مجازات سلب حیات، حبس ابد، قطع عضو و جنایات  
بیشتر   یا  دیه  دانسته وعمدی مستلزم یک سوم  بازرسی 152)  ۀماد  باشد، مجاز  قانون هم،  ( همان 
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توسط قاضی و تفتیش در حضور متهم   این موارد را مشروط به احراز ظن قوی به کشف جرم، آن هم
تعریفی از حریم    ۀ( در دو بند، ضمن ارائ13)  ۀدانسته است. عالوه بر آن، سند امنیت قضایی در ماد

خصوصی و مصادیق آن، هرگونه بازرسی اماکن، اشخاص، اشیاء و ورود به منازل را تنها با حکم  
 قانون و با دستور مقام قضایی ممکن دانسته است.  

 بازداشت خودسرانه .2-1-2
که نخستین  فردی  امنیت  اعالمیه  اصل  متن مدون  در  ب   1789بار  برده شده، همان ه صراحتًا  کار 

 های خودسرانه، غیرقانونی و نامحدود است. به همین منظور، اصلحمایت از فرد در قبال بازداشت 
توان دستگیر کرد؛ مگر به حکم و ترتیبی را نمی   کسهیچ ( قانون اساسی، مقرر داشته است که »32) 

« بنابراین، در حقوق اساسی ایران، اصل؛ »ممنوعیت بازداشت« بوده؛ مگر با .. .کند که قانون معین می 
مجوز مقامات صالح قضایی. بدین ترتیب، حق آزادی شخصی بدین معنی نیست که آزادی شخصی 

 خودسرانه و غیرقانونی آن مردود است.تحت هیچ شرایطی نباید سلب گردد، بلکه سلب  
ماد چون:  متعددی  اسناد  در  تا  گردیده  موجب  شخصی،  امنیت  از  حوزه  این  ( 3)  ۀاهمیت 

بند   بشر،  حقوق  جهانی  بند  9)  ۀماد  1اعالمیه  سیاسی،  و  مدنی  حقوق  میثاق  (  5)  ۀماد  1( 
( منشور  6)  ۀبشر و مادیی حقوق  آمریکا( کنوانسیون  7)  ۀماد  1کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، بند  

اساسی   قانون  مردم،  و  بشر  حقوق  قوانین 39و    38،  36،  34،  33،  32اصول  )آفریقایی  و   )
آیین دادرسی  1بند    :های مشروع و حفظ حقوق شهروندیقانون احترام به آزادی)  موضوعه ، قانون 

ماد .و   46،  44مواد  :  کیفری  و  ابالغی24)  ۀ..(  سند  بدان    ئیهقضاقوه    رئیسمهرماه(    16)  (  هم 
می که  شود  فرافکنیپرداخته  و  سیاسی  فشارهای  بر  ناظر  در تواند  بشری  حقوق  ناظران  های 

 ان اجرای قانون کشور باشد. مأمورانگاری آن از سوی ضابطین و نادیده
  بر  ناظر  های مشروع و حفظ حقوق شهروندی، در توجه به حقوقآزادی  به  احترام   قانون  1بند  

مراحل تعقیب و نیز    ۀبودن همقانونی  بر  الزام   همچنینبودن مرجع تعقیب و  لزوم قانونی  متهم،   آزادی
 ۀ اف بودن دستور قضایی را بیان داشته است. مندرجات این بند در واقع در برگیرندفمشخص و ش

  1جهانی حقوق بشر، بند    ۀاعالمی  9  ۀماد  موضوع منع تعقیب و توقیف خودسرانه است و این بند با
 .( قانون اساسی هماهنگی دارد 23) و نیز با اصلالمللی مدنی و سیاسی ( میثاق بین9) ۀماد

این،   بر  اساس عالوه  کیفری 44)   ۀماد   بر  دادرسی  آیین  قانون  محض »   (  به  دادگستری  ضابطان 
به  اخذ دستورهای الزم  و  تکلیف  برای کسب  را  مراتب  غیرمشهود،  در جرایم  وقوع جرم،  از  اطالع 

کنند و دادستان نیز پس از بررسی الزم، دستور ادامه تحقیقات را صادر و یا تصمیم دادستان اعالم می 
 منظوربه مشهود، تمام اقدامات الزم را  کند. ضابطان دادگستری درباره جرایم  قضایی مناسب اتخاذ می 



 1۴۰۰ زمستان  / یکصد و شانزدهممارۀ / ش هشتاد و پنجم دورۀ /                  

 

316 

حفظ آالت، ادوات، آثار، عالئم و ادله وقوع جرم و جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم و یا تبانی، 
دست آمده را به اطالع دهند و بالفاصله نتایج و مدارک به آورند، تحقیقات الزم را انجام می به عمل می 
ه شاهد یا مطلعی در صحنه وقوع جرم حضور داشته باشد؛ اسم، چنانچ  همچنین رسانند.  دادستان می 

کنند. ضابطان دادگستری در نشانی، شماره تلفن و سایر مشخصات ایشان را أخذ و در پرونده درج می 
ماده  ماده و ذیل  این  قانون، فقط در صورتی می 46)   اجرای  این  نمایند که (  بازداشت  را  توانند متهم 

 «. ارتکاب جرم مشهود توسط وی وجود داشته باشد  قرائن و امارات قوی بر

 شکنجه. 2-1-3

( قانون اساسی، حیثیت، جان، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض  22)  مستنبط از اصل
می  تجویز  قانون  که  مواردی  در  مگر  است،  مادمصون  از  مستخرج  و  اساس  همین  بر  (  4)  ۀکند. 

وظایف پلیس، حفاظت از حق حیات و اموال شهروندان است. در    ترینمهمقانون تشکیل ناجا، از  
پلیس   ی  عنوانبه واقع  از نظام سیاسی  امنیت را برعهده   تأمین  خطیر  ۀکشور، وظیف  کبخش مهمی 

نیرو،   این  خدمتارگان   ازجملهدارد.  برایهای  آحاد جامعه  به  می   تأمین  رسانی  تلقی   گرددامنیت 
نقش ذاتی و اصلی پلیس، برقراری نظم عمومی در پرتو حفاظت    بنابراین،   .(200:  1384  نصیب، )

کشف درخصوص    از حق حیات و اموال شهروندان است و سایر وظایف پلیس، نظیر وظایفی که
می انجام  مهم  میجرایم  محول  پلیس  به  که  قضایی  اقدامات  برخی  و  وظایف دهد  واقع  در  شود، 

 ثانوی پلیس هستند. 
نقض کرامت از مصادیق  بی  شکنجه  است.  در انسانی  اطالعات کسب شده  و  اقاریر  اعتباری 

شکنجه، تضمینی است برای حقوق شهروندی و امنیت قضایی و دلیلی است بر ممنوعیت   ۀنتیج
  ممنوع   اطالع  اقرار و یا کسب  گرفتن  برای  شکنجه  هرگونهنیز »  قانون اساسی(  38)  آن. طبق اصل

اجبار شخصاست اقرا شهادت  به  .  یا سوگند، مجاز نیست،  اقرار و سوگندی  شهادت  و چنین  ر    و 
ارزش  است  فاقد  اعتبار  متخلفو  این   .  چنانچه  شودمی  مجازات  قانون  طبق  اصل  از  بنابراین،   .»

و   گیرد  صورت  خاص  شکل  به  عملی  که  باشد  کرده  مقرر  را  اجرا ضمانتقانون  آن  از  تخلف  ی 
معنایش   باشد،  کرده  اعالم  بیبطالن  بگیرد،  صورت  قانون  برخالف  عمل  آن  اگر  که  است  اثر آن 

های مشروع و حفظ قانون احترام به آزادی  9، بند  همچنین  .(81:  1398  زاهدی و سرگزی، )  است
اخذ اقرار و یا اجبار او به    منظوربههرگونه شکنجه متهم  حقوق شهروندی تصریح نموده است که »

«.  خذ شده بدین وسیله، حجیت شرعی و قانونی نخواهد داشتامور دیگر ممنوع بوده و اقرارهای ا
مواد در  غیرانسانی  رفتارهای  منع  ق578)  اهمیت  اسالمی(  مجازات  آیین   4مادۀ    ، انون  قانون 

های مشروع و حفظ حقوق شهروندی و  قانون احترام به آزادی  9و    7،6و بندهای    دادرسی کیفری 
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این مبنا، »ضابطان   قرار گرفته است. بر تأکید ، مورد قضائیهقوه  رئیس( سند امنیت قضایی 20) ۀماد
کیفری، عالوه بر رعایت موارد اخیرالذکر، ملزم به رعایت    فراینددادگستری در انجام بازجویی در  

 (و69-71: 1389 الدینی، سیدتاج)  باشند«موازین قانونی و شرعی می
 هتک حرمت متهم  .2-1-۴

های ناشی  ها و ممنوعیتکند که متهم و حتی مجرم جز محدودیتکرامت انسانی ایجاب می
هیچ مورد  قوانین،  اجرای  بیاز  و  توهین  افرادگونه  حیثیت  و  حرمت  هتک  نگیرند.  قرار    ،احترامی 

گیر شاکی و متهم  های کیفری ممکن است دامنبیشترین موردی است که در روند و جریان پرونده
.. انتظار  . نظر از متهم و شاکی، هنگام حضور در مراجع دادگستری یا کالنتری وفراد صرف شود. ا

رفتار و برخورد محترمانه و درخور شأن یک شهروند را دارند. بنابراین، زمانی که حرمت افراد زیرپا  
  خانلو،آقاخانی و سار)  توانند با مراجعه به مراجع صالح، قضیه را پیگیری نمایندگذاشته شود، می

داشته و از   یتوأم با رأفت اسالم ی س با شهروندان برخورد ین پلمأموری بایست ( لذا می143: 1394
در سند   قضائیهقوه    رئیسهمین اساس،    ند. برینما  یز خوددارین نیبا متهم  ی، حتیرانسانیبرخورد غ

وجه نباید در یچهمظنونان، متهمان، شهود و مطلعان بهتحول امنیت قضایی مقرر داشته است که: »
بگیرند قرار  تحقیرآمیز  یا  غیرانسانی  رفتارهای  آبروی  .معرض  و  حیثیت  هتک  یا  جنسی  آزار   ..

و   نوع  هر  از  مذکور  یا    همچنیناشخاص  فرد  خود  بر  محدودیت  و  فشار  اعمال  تهدید،  هرگونه 
استناد  قابلخانواده و نزدیکان اشخاص فوق، در هر شرایطی مطلقاً ممنوع و نتایج حاصل از آن نیز  

اشخاص،    یت بدنی س از این رفتار و آزار و اذیعدول پل  اجرایضمانت«.  در مراجع قضایی نیست
 باشد. می  انون مجازات اسالمی( ق578) ۀماد

 حقوق دفاعی متهم .2-1-۵ 
دادگاه  تنها نهدر حال حاضر،   در  متهمین  ارائرعایت حقوق  بلکه  به    ۀها  قضایی الزم  امکانات 

گناهی خود، مد نظر  اثبات بی  منظوربهنزد پلیس یا ضابطین دادگستری    ویژه بهآنان در دادسراها و  
مین قانونی و قضایی است که در سطح  است و بدین ترتیب حق دفاع متهم عبارت از: مجموع تضا

منطقه بینملی،  و  می ای  قرار  بزه  ارتکاب  مظان  در  که  افرادی  برای  یک  المللی  سراسر  در  گیرند، 
  هدف اتخاذ تصمیمی عادالنه به دور از اشتباهات قضایی منظور گردیده است.  رسیدگی کیفری و با

تواند در  متهم می» انون آیین دادرسی کیفری ق( 190) ۀ( وفق ماد243: 1395 ناری و مرادفر، دانش )
مرحله تحقیقات مقدماتی، یک نفر وکیل دادگستری همراه خود داشته باشد. این حق باید پیش از 

تفهیم شود.   ابالغ و  به متهم  بازپرس  این حق در    چنانچهشروع تحقیق توسط  متهم احضار شود، 
از اتهام و دالیل آن،  م میشود. وکیل متهبرگه احضاریه قید و به او ابالغ می تواند با کسب اطالع 
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مطالبی را که برای کشف حقیقت و دفاع از متهم یا اجرای قانون الزم بداند، اظهار کند. اظهارات  
این ماده سلب حق همراه   ۀتبصر  موجببه  همچنین«.  شودمجلس نوشته می وکیل در صورت  ذیل 

شود. در همین رابطه،  اعتباری تحقیقات میداشتن وکیل یا عدم تفهیم این حق به متهم، موجب بی
( حاوی نکات ارزشمندی در لزوم رعایت حقوق دفاعی  26و  25، 24) سند امنیت قضایی در مواد

 باشد. متهم می
 ایست و بازرسی  .2-1-6 

به   ی باشد و بازرس می   ی مفهوم نگاهداشتن فرد جهت پرسش از و  ست به ی ، ای در اصطالح حقوق 
م ی مستق   ۀ ن معنا، مداخلی بد  ی ل فرد است. بازرس ی ا اتومب ی اء ی ا اش ی ت  ی ا هو یوجو در البسه  جست   ی معنا

دال  لذا  دارد.  افراد  خلوت  حق  برا ک  ی ل یدر  بازرس ی ا  ی ه  و  ب   ی ست  می ی افراد  با ان  حقوق ی شود،  با  د 
آزاد  یم ک مستح حق  نما رفت   ی چون  مقابله  افراد  حق خلوت  و  بدنی درخصوص    د. ی وآمد  بازرسی 

روی در  نه  و  موضوعه  قوانین  در  نه  موضوع   ۀ اشخاص،  و  نشده  یافت  خاصی  حکم  ایران،  قضایی 
به تفتیش   صراحت به ( قانون هواپیمایی کشوری  32)   ۀ مسکوت مانده است. تنها در یک مورد در ماد 

شده   پرداخته  سارخانلو، )   است اشخاص  و  بر 109-110:  1394  آقاخانی  دربار   (  اساس،   ۀ همین 
قوه   ی حقوق   ۀ ندارند. ادار   نظر اتفاق ان  دانحقوق ها در داخل و خارج از شهر،  اتومبیل   ی ست و بازرس ی ا 

نظر ی قضائ  در  »   79/ 09/ 17مورخ    7/ 7747  مشورتی   ۀ ی ه  است:  نموده  ا اعالم  به  توجه  اش کن ی با  اء ی ه 
ن ی جمع شیء است و ش  اتومب ی ء  غ ی ز شامل  بازرس ی ل و  ها و خودروها در معابر، گلوگاه   ی رآن است، 

 یی اج به اجازه مخصوص هر خودرو توسط مقام قضای ، احت ییو قضا  ی انتظام یرو ی داخل شهر توسط ن 
 ۀ شمار موجب رأی  به عمومی دیوان عدالت اداری نیز،    هیئت   . ( 48  : 1381  معاونت پژوهش، )   « دارد 
ین نظامی و انتظامی را که مأمور ، اقدام برخی  80/ 05/ 28مورخ    408/ 79  ۀ کالس   ۀ موضوع پروند  77

ای از ناجا در بازرسی از خودروها را که با طرح شکایت یکی از قضات در دیوان  با استناد به بخشنامه 
در  است.  نموده  ابطال  بود،  شده  مطرح  اداری  نظی  عدالت  عظام،  مراجع  برخی  رابطه،  ر: این 

و نوری زنجانی، مکارم شبیری  دانسته و شیرازی  را حریم خصوصی  نیز فضای داخل خودرو  همدانی 
 .( 168-180: 1395  قالتی، ساریخانی و محترم )  اند تعرض بدان را مجاز ندانسته 

 و  بسته و  تعطیل اماکن  منازل،  به  ، ورود آیین دادرسی کیفری ( قانون  55)   ۀ در همین زمینه، ماد
قضایی،  مقام  موردیۀ اجاز  با غیرمشهود را  جرایم در اشیاء و اشخاص بازرسی همچنین ها، تفتیش آن 

ماد  است.  دانسته  بر طبق مجوز صادره عمل 56)   ۀ مجاز  تا  را مکلف نموده  قانون، ضابطان  ( همان 
غیر رواین از نمایند.   در  خودرو،  هر  مخصوص  قضایی  دستور  بدون  خودروها،  بازرسی  و  تفتیش   ،

ماد از  تخلف  بارز  مصداق  مشهود،  جرایم  ماد  55  ۀ موارد  مجازات  مشمول  و  قا 570)   ۀ بوده  نون ( 
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( سند امنیت قضایی، قضات را موظف 24)   ۀ خواهد بود. در اهمیت موضوع، ماد   مجازات اسالمی 
در   را  مواردی  تا  غیراین   ند فرای نموده  در  نمایند؛  رعایت  بازداشت دادرسی  مصادیق  از  صورت، 

این موارد، بند چ همان ماده است که بازرسی بدنی بدون   ۀ غیرقانونی یا خودسرانه خواهد بود. ازجمل 
آن  قطعی،  ضرورت  صورت  در  مگر  دانسته،  ممنوع  را  شرعی.   لباس  موازین  دقیق  رعایت  با  هم 

در ایست و بازرسی، اقدامی در جهت پیشگیری از جرم قلمداد نماییم،   بنابراین، »اگر اقدام پلیس را 
های داخلی ناجا، حدود وظایف، ها و بخشنامه نامه آیین باید اذعان داشت که در قوانین مدون و حتی  

و   عملکرد  نحوه  یا  و  است«مأمور اختیارات  نشده  مشخص  پیشگیری،  برای  پلیس   مقیمی، )   یت 
مط  با   .( 84:  1395 به  پیش توجه  می الب  مهم  آنچه  طبق گفته،  بر  ناجا  بدانیم،  که  است  این  نماید 

بر است.  مجری  یک  صرفًا  الزم   قانون،  مبنا،  اهداف یت مأمور انطباق    ۀ این  با  ضابطین  و  ناجا  های 
انسانی، بازبینی و اصالح برخی قوانین و مقررات مرتبط با حریم خصوصی شهروندان است.   امنیت 

 های صورت گرفته نیز بود.توان منکر برخی افراط و تفریط ی البته در این میان، نم 
 سیاسی  وظایف ناجا در امنیت. 2-2
(، 149:  1390  عباسی، )   (، آزادی بیان و مطبوعات660:  1382  قاضی، )   آزادی اندیشه و عقیده   

ادار در  مشارکت  عمومی  کشور   ۀ حق  اجتماعات 28:  1393  سعیدی، )  امور  و  احزاب  آزادی  و   ) 
م 88:  1391  آریامنش، )  از  امنیت لفه ؤ (  مهم  می   های  آزادی سیاسی محسوب  از  دسته  این  ها، شود. 

توان ادعا و روند که برخالف حق ادعا نمی حق آزادی/امتیاز به شمار می   ۀهوفلد از زمر   ۀ برطبق نظری 
غیرمستقیم تکلیف متالزم را برای دو طرف متفاوت تعیین کرد. البته ممکن است چنین چیزی از نتایج 

آن  مستقیم  مدلول  نه  باشد،  حق  نوع  آزادی 149:  1397  راسخ، )   این  حق  دیگر،  عبارت  به  با (  ها، 
نیستند  بیان بعضی   . ( 37:  1392  جونز، )   تکلیف همراه  برای  تا  دارد  را  این حق  چراکه »هر شخص 

دیدگاه  و  نظر نظرات  هم  او  با  که  افرادی  با  مشخص  زمانی  در  و  معین  مکان  در  خود  عقیده   های  و 
ها ها، جلسات و کنفرانس تواند با برگزاری سخنرانی هستند، اقدام به برپایی تجمع کند. این تجمع می 

مناظره  یا  بیانیه و  صدور  به  و  باشد  همراه  مختلف  توصیه های  و  مقررات  شامل  که  عمومی ها  های 
یران، وظایف و اختیارات این وجود، در ا  با  .( 1390:213 پروین و اصالنی، )   باشد، منتهی گردد«. می 

امنیت برگزاری تجمعات سیاسی متمرکز شده است.   تأمین   سیاسی، عمدتًا بر   پلیس در تحقق امنیت 
حفاظت و   تأمین   های قانونی، امنیت اجتماعات و راهپیمایی   تأمین   چگونگی   ۀ نام آیین (  8)   ۀمطابق ماد 

ناجا بوده و در این   ۀ عهد به قانون ناجا و سایر قوانین(    4  ۀ ماد   3بند  )   مراسم برابر قانون   گونه این امنیت  
بود.    گوپاسخ زمینه   ماد خواهد  اساس  برای   ۀ نام آیین (  9)   ۀبر  مسلح  نیروهای  سایر  حضور   مذکور، 
رأسًا یا بنا به   تأمین   آنکه ریاست شورای   امنیت و انتظامات مراسم در محل ممنوع است، مگر   تأمین 
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باشد که در هر حال این حضور نقش مشخصی در این زمینه در نظر گرفته  درخواست فرمانده ناجا  
 باید با هماهنگی و تحت کنترل عملیاتی ناجا انجام پذیرد.

حفاظت و امنیت مراسم، از    تأمین  ناجا موظف است جهت ،  نامه آیین( همان  18)  ۀ مادمطابق  
آموزش این  مجرب    ۀدیدکارکنان  نماید.  امنیت    تأمین   متولیان  عنوانبه ان،  مأموراستفاده  و  حفاظت 

ها نبوده و فرماندهان مربوط نسبت به توجیه آنان در این  گروه  مراسم مجاز به فعالیت بر له یا علیه
حفاظت و امنیت مراسم قانونی شامل مسیرهای وصولی به محل   تأمین  زمینه اقدام خواهند نمود.

تامراسم و خروجی آن  م  های  مزبور،    نامهآیین(  21)  ۀبر اساس مادگردد.  ی پراکنده شدن جمعیت 
اجتماعات را برعهده دارند و ادارات اطالعات با هدف شناسایی   ناجا، مسئولیت حفاظت و امنیت

زنندگان   برهم  و  متخلفان  با  قانونی  برخورد  به تصمیم شورایو  بنا  مراسم  یا    تأمین  احتمالی  محل 
فیلم مهم،  و  از مراسم حساس  بابرداری می عکس  برداری وتشخیص خود،  توصیف،   نمایند.  این 

ها و اجتماعات، دو فرض متصور است: اجتماعات دارای مجوز و اجتماعات بدون  برای راهپیمایی
به پیشاینکه    مجوز. نظر  از فروض  اقتضاهر یک  را  پلیس  از  به  می  گفته، رفتار خاصی  لذا  نماید، 

 .شودمیپرداخته ها آن تشریح هر یک از
 برقراری امنیت برای تجمعات دارای مجوز . 2-2-1

دموکراتیک،    ۀاز مصادیق عمد قوانین کشورهای  که  تظاهرات خیابانی است  موقتی،  تجمعات 
که   آنجا    چنین، ازاند. اما مسّلم است که اجتماعاتی اینتظاهرات را آزاد اعالم کرده  گونهایناساسًا  

اسی و اجتماعی است، همواره احتمال لطمه به نظم عمومی یا عبور معمواًل متأثر از مسائل حاد سی
در مردم  آزاد  مرور  همینها  آن   و  از  دارد،  مقامات وجود  سوی  از  مجوز  درخواست  لزوم  رو، 

احتیاطصالحذی گام  نخستین  از  ،  پیشگیری  برای  ناگوار   گونه اینآمیز  احیانًا  و  غیرمترقبه  حوادث 
و پس    .(660:  1382  قاضی، )  است بوده  موقتی  اجتماع  اجتماع عمومی، یک  توجه کرد که  باید 

می  منعقد  بر  وقتی  مبتنی  و هدفی  داده شود  بانیان  از طرف  ترتیباتی  قباًل  آن،  تشکیل  برای  شود که 
باشد حاکم  آن  بر  عمومی  موتمنی،)  منافع  آزادی    . (59:  1388  طباطبایی  شناسایی  به  توجه  با 

تشک انجمن مفهوم  دو  در  صنفی  قبول های  با  اجتماعات  تشکیل  آزادی  و  فعالیت  و  اینکه    یل 
شوند و یکی از ابزارهای دفاع،  ای تشکیل میهای مذکور، برای دفاع از منافع شغلی و حرفهانجمن

و  142) است و مواد گذارتأیید قانون  رسد که این حق تلویحًا مورد اعتصاب است؛ چنین به نظر می
با    .(487:  1384  هاشمی، )  بدون تصریح، اعتصاب را پذیرفته است( قانون کار نیز تلویحًا و  143

اول،    ۀان پلیس در مرحلمأموراین توصیف، اصل کلی در مورد آزادی اجتماع عمومی، آن است که  
تشکیل اجتماع و یا انحالل آن    ۀ کوشش نمایند که اجتماع عمومی آزادانه تشکیل شود. ندادن اجاز
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دیگری، نظم    ۀگون به در صورت تشکیل و متفرق کردن جمعیت، وقتی مجاز است که پلیس نتواند  
صورت تشکیل    ان اجرای قانون، درمأموراین اساس، الزم است تا ناجا و    عمومی را حفظ کند. بر

تجمع امنیت  قانونی،  امنیتاجتماعات  اهداف  با  منطبق  را  ناجا،    کنندگان  تشکیل  قانون  و  انسانی 
معترضین متعهد به رفتار مسئوالنه در طول برپایی تجمعات هستند،    که  چنانمفراهم آورند. زیرا ه

 باشند.  نظم و امنیت آن نیز از سوی پلیس می  تأمین محق به
 برقراری امنیت برای تجمعات بدون مجوز  .2-2-2

فرض،   این  سال هب   ۀ اجاز  گذارقانوندر  اعادکارگیری  برای  راهپیمایی  ۀح  کنترل  و  های  نظم 
که تشکیل   انون اساسی( ق27)  ان پلیس داده است. چراکه با اصلمأمورغیرقانونی غیرمسلحانه را به 

مبانی   به  اخالل  و عدم  بدون حمل سالح  تابع شرایطی چون  اخذ مجوز و  به  منوط  را  اجتماعات 
بر است.  تعارض  در  دانسته،  ماد  اسالم  اساس،  ب4)  ۀهمین  قانون  مصوب  ه(  سالح  کارگیری 

های غیرقانونی،  ین انتظامی برای اعاده نظم و کنترل راهپیماییمأموردارد: »مقرر می  18/10/1373
ناآرامی  و  بلوا  و  بفرونشاندن شورش  بدون  مهارههایی که  نباشد،  امکانها  آن  کارگیری سالح،  پذیر 

قبالً    -سالح را به دستور فرمانده عملیات، در صورت تحقق شرایط زیر دارند: الف  کارگیریهحق ب
ب   -از وسایل دیگری مطابق مقررات استفاده و مؤثر واقع نشده باشد. ب  از  با  هقبل  کارگیری سالح 

های  گران و شورشیان نسبت به بکارگیری سالح، اتمام حجت شده باشد. تشخیص ناآرامیاخالل
استان و شهرستان و در غیاب هر یک،    تأمین  اده، حسب مورد برعهده رئیس شورایموضوع این م

برعهده معاون آنان خواهد بود و در صورتی که فرماندار، معاون سیاسی نداشته باشد، این مسئولیت  
شورای اعضای  از  یکی  به  امنیت   تأمین  را  و  نظم  اعاده  برای  که  مواردی  در  نمود.  خواهد  محول 

ما این  قانونی  موضوع  مقررات  طبق  ناجا  بکارگیری  مأمورده،  مقررات  لحاظ  از  نمایند،  پیدا  یت 
 «. باشندسالح مشمول این ماده می

ها باید بدون استفاده از سالح و یا حمل آن باشد و قباًل یادآوری شد که اجتماعات و راهپیمایی 
مادچنانچه باشد،  سالح  با  همراه  اعتراضات  و  اجتماعات  ب 5)   ۀ ،  قانون  اجاز ه (  سالح،   ۀ کارگیری 

های غیرقانونی مسلحانه، مجاز دانسته است: کارگیری سالح را برای اعاده نظم و کنترل راهپیمایی ه ب 
ها های غیرقانونی مسلحانه و ناآرامی ین نظامی و انتظامی برای اعاده نظم و امنیت در راهپیمایی مأمور » 

ین مذکور موظفند به دستور فرمانده مأمور یند.  های مسلحانه، مجازند از سالح استفاده نما و شورش 
آوری مهمات و دستگیری عملیات و بدون تعلل نسبت به برقراری نظم و امنیت، خلع سالح و جمع 

نمایند  اقدام  قضایی  مراجع  به  آنان  معرفی  و  ماد افراد  با  ماده  این  تفاوت  در 4)   ۀ«.  اخیرالذکر،  این   ( 
مسلحانه،   غیرقانونی  اعتراضات  و  اجتماعات  کنترل  و  مهار  در  که  از مأمور است  استفاده  بدون  ین، 
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توانند از سالح استفاده نمایند؛ چراکه اگر، معترضین قصد اعتراض وسایل دیگر و ابتدا به ساکن، می 
می مسالمت  دنبال  را  قانونی  و  شرعی  مقاصد  و  داشته  هیچ آمیز  به  دستکردند،  اسلحه   وجه  به 

جلوگیری از تبعات و خطرات احتمالی، چنین  منظور به  گذار قانون بردند و به همین علت است که  نمی 
این معنا، رفتار شهروندی و اقدام پلیس مبتنی بر پذیرش مسئولیت و  ای را صادر نموده است. در اجازه 

مت  عمل  قا   قابل انجام  تکالیف  به  حقوق، عمل  از  برخورداری  شرط  و  با بوده  است.  وجود   نونی  این 
انسانی دانست که مقرر داشته است: ت  با اهداف امنی سو  هم   توان ( این قانون را می 3)   ۀ ماد   3  ۀتبصر 

ین مسلح در کلیه موارد مندرج در این قانون، در صورتی مجازند از سالح استفاده نمایند که مأمور » 
ثانیاً:اوالً: چاره  تیر هوایی،   -در صورت امکان، مراتب: الف  ای جز بکارگیری سالح نداشته باشند؛ 

  «. تیراندازی کمر به باال را رعایت کنند   -تیراندازی کمر به پایین و ج  -ب 
ها،  متوقف ساختن آن  منظوربهوسایل نقلیه    سویبه( قانون مذکور، تیراندازی  6)ۀ  بر اساس ماد

 ین موضوع این قانون در موارد زیر مجاز است:مأمورتوسط 
ورتی که وسیله نقلیه بنا به قرائن و دالیل معتبر و یا اطالعات موثق، مسروقه یا حامل  درص (الف

یا   و  مواد مخدر  یا  قاچاق  یا کاالی  اموال مسروقه  یا  متواری  و  طور  بهافراد  غیرمجاز حامل سالح 
 مهمات باشد. 

ین و یا مردم استفاده شده باشد.  مأموردرصورتی که از وسیله نقلیه برای تهاجم عمدی به    (ب
ایستگاهمأمور در  که  موظفند  مذکور  الزم ین  اندازه  به  هشداردهنده  وسایل  بازرسی  و  ایست    های 

 اعم از موانع، تابلو، چراغ گردان( تعبیه نمایند. )
به وسایل نقلیه تیراندازی نمایند که عالوه بر    توانندین مذکور درصورتی می مأمور(:  2)  ۀتبصر

تبصر امور  رانند1)  ۀانجام  به  بلند  و  رسا  صدای  با  اخطار   ۀ(،  به  راننده  و  داده  ایست  نقلیه،  وسیله 
چنین، انسانی در مواردی این  اساس و در راستای تحقق امنیت  این   ایست، توجهی ننموده باشد. بر

توقف وسیل تیۀ  به محض  باید  آن، مسئولیت عوامل نقلیه،  رعایت  راندازی هم متوقف شود و عدم 
ماد استناد  به  بنابراین،  باشد.  داشته  دنبال  به  را  نمی6)  ۀتیراندازی  پلیس  متوقف    منظوربه تواند  (، 

وسیل رانند  ۀساختن  ابعاد   ۀنقلیه،  در  موضوع  صورت،  غیراین  در  دهد،  قرار  مورد هدف  را  خودرو 
 قابلیت بررسی خواهد داشت. گوناگون قتل یا ضرب و جرح، 

»آزادهای منفی« یا »آزادی از«، موانع و قیودی که   ۀها، هم از زمر این دسته از آزادی اینکه    نظر به
های مثبت« یا »آزادی در« انجام عملی سر راه انجام اختیاری عمل و هم »آزادی   عمد و ناموجه بر به 

می  قرار  معین  هدفی  حصول  در  موفقیت  و  باید   ، ( 272-273:  1397  اسخ، ر )   گیرند خاص  لذا 
حوزه، متضمن اقدامات سلبی و ایجابی باشد تا متضمن رهایی از ترس باشد. اقدامات پلیس در این 
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نماید، این است که پلیس باید حافظ نظم و امنیت باشد؛ نه در این زمینه درخور توجه می  آنچه لیکن، 
های حاکمیتی و دولت عملکرد صحیح دستگاه   ۀیج این مبنا، نظم و امنیت، در نت   آن. بر   ۀ ایجاد کنند
نارسایی در نقش   ترینمهم حال،  ای گردد، نه صرفًا با اقدامات کنشی/ واکنشی پلیس. علی مستقر می 

قانون   تر پیش پلیس در این زمینه نیز چالش و ابهامات قانونی در مواجهه با اعتراضات خیابانی است.  
شورا  مجلس  در  بحران  ساختارها   ی مدیریت  وظایف  که  شده  تصویب  و   یاسالمی  مرتبط 

طبیعی مانند سیل و زلزله مشخص کرده است،   ی ها حقوقی را در شرایط وقوع بحران   ی ها ارچوب ه چ 
برا  مدونی  قانون  هنوز  وظایف ساختارهانظام   ی ولی  حدود  در شرایط   یا   انتظامی   یمندکردن  نظامی 

امنیتی و    ی ها ان وقوع بحر اعتراض   تبع به اجتماعی و  ازدحامات  اغتشاشات و  آمیز مشخص نشده آن 
دستورالعمل   چهارگانه   ی هااست. اگرچه، با مشخص کردن وضعیت نظم و امنیت در قالب وضعیت 

امنیت کشور، سعی در رفع این مشکل شده است؛ وفق این دستورالعمل، در   ی صادره از طرف شورا 
امنیت است؛ ولی در وضعیت چهارم که وضعیت قرمز و بحرانی   ۀ ناجا، برقرار کنند سه وضعیت اول، 

ترین محل عالی   عنوان به با ریاست استاندار، فرماندار و بخشدار،    ی تأمین شود، شوراهامحسوب می 
باشند و ناجا نیز موظف است می   ی پیرامون مسائل امنیتی هر منطقه از تقسیمات کشور   ی گیر تصمیم 

( قانون 39)   ۀ این امر در مادتأیید    ات آنان را اجرا کرده و مراتب را به موقع منعکس کند. در تا مصوب
نیروها  »  یجرایم  که:  است  که مسلح گفته شده  انتظامی  یا  نظامی  مسؤالن  و  فرماندهان  از  هر یک 

شورا  مصوبات  مورد،  شورا ی حسب  ملی،  امنیت  شوراها   ی عالی  و  کشور  تأمین امنیت  یا   ی  استان 
موارد شهر  در  را  اجرا   ی ستان  به  موظف  قانون  طبق  می   ی که  نکنند،  آن  اجرا  مشمول   چنانچه باشند، 

نگردند، به حبس از   ی سایر قوانین مستوجب مجازات شدیدتر  موجب به مجازات محارب نباشند یا  
می  محکوم  سال  دو  تا  ماه  لذا  شوند شش  ناجا   ترینمهم «.  آیا  که  است  این  قانونی  منظر  از  چالش 

طور به آمیز، که  های مدیریتی در کنترل اغتشاشات و ازدحامات اعتراض واند در انتخاب تاکتیک ت می 
ی تصمیمات شورا   ی گیر باشد یا موظف به اجرا معمول از مصادیق وضعیت بحرانی هستند، تصمیم 

تاکتیک   تأمین  انتخاب  در  حتی  پلیس  اگر  که  دارد  اهمیت  منظر  این  از  مورد  این  موظف است.  ها 
شود. در این حالت فاقد اختیار تبدیل می   مأمور یت از تصمیمات شورا باشد، عماًل پلیس به یک  بع ت به 

فقدان اختیار   دلیل به انسانی،    و اقدام مبتنی بر رویکرد دکترین امنیت   ی مدار مباحث مربوط به اخالق 
 رو خواهد شد. روبه   یدر انتخاب، با ابهامات جد 

 اجتماعی در امنیت وظایف ناجا .2-3
 تأکید ها در درون یک جامعه یا ملت و ها و گروه اجتماعی، بیشتر روابط اقلیت  های امنیت دغدغه 

های یافته، اشاره به امنیت گروه یک مفهوم بسط   عنوان به اجتماعی  هاست. امنیت بر روابط بین این گروه 
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و   دارد  دولتی  نهادهای  یا  و  دیگر جوامع  با  ارتباط  در  مورد جمعی  را  تهدیداتی که هویت جامعه  به 
های ملی .. گروه .و   علیه فرهنگ، زبان و مذهب   هایی که بر کند. تبعیض دهد، توجه می تعرض قرار می 

اقلیت  می و  اعمال  امنیت ها،  تهدیدات  می شوند،  شکل  را   کلسری، زاده عسکری )  دهند اجتماعی 
تنش UNDP)  1994گزارش    . (42:  1396 مدرنیزاسیون،  نژادی (  با )   های  سوءرفتار  و  قومی( 

را  جمعیت  تهدیدکنند   عنوان به های بومی  می   امنیت   ۀ عوامل  نام  کند »افراد برد و مطرح می اجتماعی 
گروه  در  عضویت  طریق  از  می اغلب  دست  امنیت  به  گروه ها  اما  می یابند،  نیز  اعمال ها  با  توانند 

ناامنی  شیوه  سرکوبگرانه،  کنند« های  ارائه   . ( UNDP, HDR, 1994: 31&32)  ایجاد  تعریف  بنابر 
پلیس ایجاد نظم   ۀ ترین وظیف گردد که اصلی ( قانون تشکیل ناجا، مالحظه می 3)   ۀ شده و با لحاظ ماد

از   ایران   مردم   ( قانون اساسی 19)   که بر طبق اصل  آنجا    و امنیت و آسایش عمومی و فردی است و از 
امتیاز   سبب ها  این   و مانند   ، نژاد، زبان برخوردارند و رنگ   مساوی   باشند از حقوق   که   و قبیله   هر قوم 

ناامنی  از  بخشی  بنابراین  بود،  م نخواهد  این  در  مطرح  توسط  ؤ های  ناجا،  ذاتی  وظایف  ذیل  در  لفه، 
شود؛ ولی بسیاری از تهدیدات دیگر، های انتظامی، اطالعات و امنیت و پلیس فتا تمشیت می بخش 

مفهوم   در )   خارج از وظایف اصلی پلیس بوده و نیازمند پیشگیری اجتماعی و وضعی از سوی دولت 
در جهت تهدیدات   ربطذی تسامحی از سوی مبادی    چنانچهعام( هستند. لیکن باید توجه داشت،  

تبعیض  نظیر  امنیت،  از  قسم  و مذهب گروه این  زبان  فرهنگ،  علیه  ناروا  اقلیت های  و  ملی  ها، های 
شود؛ چراکه از منظر قانون های مختلف ناجا می توجهی، متوجه بخش رت پذیرد، تبعات این بی صو 

توجه به   با   نظمی محصول کوتاهی سایرین باشد. او مجری برقراری نظم و امنیت است، اگرچه این بی 
حوز ن ای  می   امنیت  ۀ که،  قرار  مصونیت  حق  ذیل  ازاجتماعی،  سلب ن  ای   گیرد،  به  نسبت  رو »محق« 
اولیه ق ح  م های  در  است گذار قانون   ویژه )به   منصبان صاحب   ۀ هم  قابل اش  دارای مصونیت   راسخ، )   ( 

بنابراین، اقدامات پلیس در این حوزه، شامل اقدامات سلبی و ایجابی خواهد بود. نظر   . (151  : 1397
جامعه  ایران،  کشور  اینکه،  اغلب به  که  متکثر  است  به صورت  به   ای  و  مرزی  نقاط  در  طور منسجم 

می  اقتضا  لذا  دارند،  سکونت  کشور،  جای  جای  در  برنامه پراکنده  در  که  و ریزی نماید  ها 
وضعیت مطلوب   امنیتی، بیش از پیش توجه شود تا وضعیت موجود با  ۀ ها، به این حوزگذاری سیاست 

 رو باید:ن  ای   نظام نباشد. از  گیری از انسانی منطبق گردد و مستمسکی برای معاندان در خرده   امنیت 
پیشگیری از بروز آسیب به اقوام و    منظوربهمراقبت و کنترل از مرزهای جمهوری اسالمی ایران،   •

رواناقلیت و  مخدر  مواد  ورود  چون:  مواردی  در  مرزنشین،  کاالی  های  الکلی،  مواد  گردان، 
 دوچندان گردد.  ...قاچاق و

خدمات  ۀارائ • و  اجتماعی  اقلیترسانی  خدمات  و  اقوام  شدهبه  سازماندهی  و  مشارکتی  تر ها، 
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 گردد. 

گذاریریزیبرنامه • سیاست  و  وضعی،  ها  و  اجتماعی  پیشگیری  بر  ابتنای  با  حوزه  این  های 
 مجدانه در دستور کار قرار گیرد. 

گروگان  پیشگیری  • بااز  شرورانه،  اقدامات  و  گروه  تأکید  گیری  و  افراد  از  محافظت  های  بر 
 تر گردد. نظیر زنان و کودکان، با افزایش پلیس زن و ایجاد پلیس اطفال، عینیپذیر، آسیب

ها، با هدف افزایش  های اقوام و اقلیتگری در اختالفات و ناآرامی ایجاد صلح و عمل میانجی  •
 همبستگی اجتماعی و امنیت ملی، دنبال گردد. 

 در پرتو رویکرد رهایی از ترس های ناجایتمأمور ضرورت تحول در  .3 
امنیت جدید  مفهوم  افراد،  به  دولت  از  آن  مرجع  و  موضوع  کردن  تغییر  و  امنیت  مفهوم   تحول 

دولت و افراد اثرگذار است. موضوع   همچنینها و  انسانی را به وجود آورد که در روابط بین دولت 
  آنجا   یازها و مطالبات او اشاره دارد. ازدهد و به بشر و نجدید، بالقوه انسان را در مرکز خود قرار می

که امنیت انسان در جامعه، نخست، با حفظ امنیت شهروندان در برابر تجاوزات دیگر شهروندان؛ 
دوم،  می  تأمین  و  تضمین  دولتی،  کارکنان  و  حکومت  خودسری  برابر  در  آنان  شود،  امنیت 
وتدوین واقعیت  این  درک  با  نیز  بشر  حقوق  میثاقین  برای   کنندگان  الزم  امنیت   تأمین  بسترسازی 

ها ابالغ  حکومت و شهروندان، مقرراتی را ترسیم و به دولت  ۀشهروندان در برابر تجاوزات خودسران
فرد انسان، موجب شناسایی حقوقی شده که دولتاند. بنابراین، ارزشکرده ها با اجرای  گذاری بر 

در محدود را  انسان  امنیت  آن،  منع شکنجه می   تأمین  سرزمینی خود،   ۀمفاد  راستا،  این  »در    کنند. 
بازداشت7  ۀماد) منع  و  شخصی  امنیت  و  آزادی  حق  علت  (،  از  اطالع  لزوم  و  افراد  خودسرانه 

(، لزوم  9ۀ ماد) اندخودسرانه بازداشت شدهصورت به دستگیری و لزوم جبران خسارت از افرادی که
(، لزوم تساوی افراد در برابر  10  ۀماد)  کیتفکیصورت  ها بهآن  داری حفظ کرامت محکومان و نگه

ضرورت و  برائت  فرض  متهم   تأمین  قانون،  دفاعی  زندگی 14  ۀماد)  حقوق  در  مداخله  منع   ،)
اقلیت17  ۀماد)  خصوصی مردم  رعایت حقوق  لزوم  و مذهب ( و  از حیث زبان، فرهنگ    ۀماد)  ها 

است«27 شده  شناخته  رسمیت  به  غنی، )  (،  و  مجموعه   بر  .(16:  1394  مقدسی  اساس،  همین 
به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسید.    1979ان اجرای قانون در سال  مأمورقواعد رفتاری  
قطعنامه،   که  مأموراین  کرده  بیان  و  دانسته  پلیس  از  اعم  را  قانون  اجرای  کلیمأموران  شامل   ۀ ان، 

پلیس  مأمور اختیارات  قانون که  دارند، می  ویژهبهان اجرای  را  ازاختیار دستگیری  اعم  اینکه    باشد. 
کلی انسانی  حیثیت  رعایت  ضرورت  بر  سند،  این  مختلف  مواد  در  باشند.  منتخب  یا   ۀمنصوب 

شده است. در این    تأکید  (، 5  ۀماد)  ( و منع شکنجه3  ۀماد)  (، منع توسل به زور2  ۀماد)  اشخاص
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گرفته و ملزم به رعایت موازین حقوق بشری ان پلیس با صراحت بیشتری مخاطب قرار  مأمورسند،  
 . (Crawshaw , R, & Holmstron,L., 2001: 235) اندگردیده
پلیس، نگاه به امنیت عمدتًا سلبی است و به سه بخش اصلی خدمات اجتماعی،   سنتی   شکل   در 

تقسیم می  کنترل جرایم  و  نظم  ( Law Enforcement in the United States, 2009)   شود. ایجاد 
ب یسنت   ی الگو  پ ی ،  در  بعد خدمات یتقو   ی شتر  پل   ی کل   یرسان ت  منابع  و  ابزارها  بر  و  صحه ی است  س 

و   ییوروا )  توجه دارد   یو ناامن  ینظم ی از وقوع جرم، ب   پیشگیری   س در ی پل   ی کارآمد  گذارد و کمتر به ی م 
ا   .( 113  : 1388  بهربر،  دستگ ی در  الگو،  به مظنونان  ی ر ی ن  صرف  اتکای  با  مجرمان،  و  متهمان   ،
از جرم و کاهش وقوع آن   پیشگیری در    س ی پل   اقدام   ترین اصلی   گر، گرایی و ابزارهای سرکوب ای حرفه 
افراس   ینوروز )   است حالی 11:  1389،  یاب ی و  در  م (،  این  تضمین  و  »حمایت  از لفه ؤ که،  تنها  ها، 

مبارزه و حتی   ( در 50:  1393،  بارانی)   گردد«. نه( میسر نمی گرا سرکوب )  واکنشی   پیشگیری رهگذر 
خود را   توجه   س ی ، پل ینظم ی هایش در کاهش جرم، ترس و بفعالیت   ی توجه به اثربخش   جای به واقع  

زبرد و یو )  شود س می ی پل   ی ات ی عمل  یمعطوف کرده است که منجر به توانمند   یی اجرا   ی شتر به ابزارهای ب 
بد 128:  1388  ک، ی ا  رو نظریه سان،  ن ی (  و  اند. کرده   انتقاد   س ی پل   ی سنت   ۀو ی از ش   ی متنوع   ی کردهایها 

ژه در مناطق محروم، ی وعوامل ارتکاب جرم به  ترینمهم از    ی ک یان چپ معتقدند  یگرا مثال واقع   عنوانبه 
متعدد در   ی ست و بازرس یهای ا و برنامه   ای هجوم غرقه همچون  هایی  س است. شیوه ی برخورد پل   ۀ و ی ش 

 .( 326:  1390  نز، ی و ه   ت ی وا )  ز دارد ی آم ار فاجعه یبس   ی ها، نقش ن سطح خیابا 
گرایی« یا در استراتژی جدید، جامعه، خواهان بازدارنده بودن پلیس است. این دوره که به »جامعه 

شود، به دنبال برقراری محوری« پلیس با رویکرد »گفتمان شهروندی مسئوالنه« از آن یاد می »جامعه 
رابط  تجارب   ۀ یک  به  توجه  با  حاکمیت،  اعمال  یا  نظم  اعمال  »چگونگی  و  است  جامعه  با  نزدیک 

پرشتاب جهانی  و موازین و معیارهایی صورت می بشری و روند  ارتباطات  و عصر  گیرد که در شدن 
به  صرفًا  آن  نمی   آنچه   پرتو  بسنده  شده،  ازانجام  هوشیارانه  بلکه  می   آنچه  شود؛  نشده، باید  و  شده 

می  جامعه   . (191:  1392  طرازکوهی، شریفی )   شود« پرسش  پلیس  تقویت چراکه  درصدد  محور 
 .( 94:  1392  ویلیامسون، )   ظرفیت جامعه برای مبارزه با جرایم و پیشگیری از وقوع آن است 

های آن،  تغییر نگاه سنتی امنیت به نگاه جدید در کنار ظهور مفاهیمی نظیر حقوق بشر و نسل
جهانی در این مقوله به سمت   ۀخوش تغییر کرده است و جامعرا دست  هادولت  خصوص بهجهان و  

 ۀ های سیاسی و مدنی، بر دامنآزادی  تأمین  رود که به ازای کاهش مداخالت دولت درو سویی می 
های غیردولتی  ها و سازمانها، شهرداریها افزوده شود. در سطح جهانی، دولتاین حقوق و آزادی

متعدد ابتکارات  به  زده هریک  زمینه دست  این  در  نمونهی  می اند.  را  این مشارکت  از  در  هایی  توان 
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ژاپن و انگلستان، اوگاندا، و ..، سراغ گرفت. این موضع بیانگر  . کشورهای: بلژیک، هلند، کلمبیا، 
در عرص  نیز  پلیس  امنیت    ۀ آن است که  است که  پذیرفته  درون شهری،    خصوص بهجهانی  امنیت 

فرهنگی است و اگرچه امنیت کامل وجود ندارد؛    –سیاسی باشد؛ اجتماعی  ای  مقولهآنکه    بیش از
جامعه هر  میلیکن  تالش  امنای  وضعیت  مناسب،  سازوکارهای  ایجاد  طریق  از  تا  تری  کند 

نه   تنهایی،  به  پلیس  که،  است  این  پلیس،  با  مردم  مشارکت  برای  منطقی  استدالل  یک  بیافریند. 
جامعه می  و سالمتواند  مطمئن  می   ای  آن  از  حفاظت  به  قادر  تنهایی  به  نه  و  نماید  از  ایجاد  باشد. 

مشکلی که باید    عنوانبه واکنش به جرایم و حوادث واقعه، جرم را    جایبهطرف دیگر، پلیس نوین،  
 صرفًا با آن برخورد قانونی کرده باشد.اینکه   نگرد، نه به آن پرداخت، می

جهانی، با ابتنای بر حق و    ۀهمگام با تحوالت صورت پذیرفته در عرص   لذا اقتضا دارد تا ناجا
در   موفق  کشورهای  از  مسئوالنه،  شهروندی  و  تأمینتکلیف  و    فرایند  سیاسی  شخصی،  امنیت 

بازداشت خودسرانه، نقض حقوق   تهدیداتی چون: نقض حریم خصوصی،  با  اجتماعی در مقابله 
های پلیسی را تبیین و اجرا نماید که این تحول تحقیقًا به  مشی ..، الگوبرداری و خط.دفاعی متهم و 

 ها رهنمون خواهد شد. کاهش مداخالت پلیس در این عرصه

 ه نتیج
می  ترس،  از  رهایی  ابعاد  در  مطرح  تهدیدات  بررسی  هم از  اگرچه  که  نمود  بیان  این   ۀ توان 

های ند؛ ولی تحقیقًا ناامنی تهدیدات، ظرفیت جانمایی و انطباق با وظایف اصلی و تبعی ناجا را ندار 
ها یکسان نبوده و لفه ؤ م   ۀ ها، بر وظایف و کارکرد پلیس تأثیرگذار است که این اثرگذاری هم، در هم آن 

فرود است.   فراز و  به    رو این از دارای  پاسخ  تأمین پژوهش حاضر که »پلیس در    سؤال در مقام   فرایند 
برعهده  وظایفی  چه  اجتماعی،  و  سیاسی  و   امنیت شخصی،  اهداف  که  نیرویی  باید گفت؛  دارد؟« 

دنبال می  را  و فوری حوز وظایف خود  تأثیرگذار اصلی، مستقیم  به فضا و شرایط  باید  فعالیت   ۀ کند، 
های تحقیق نشان داد خود، توجهی خاص داشته و برای تحقق آن، به عوامل دخیل اهتمام ورزد. یافته 

مد  حقوق  از  که  سیاسی،  و  شخصی  امنیت  ابعاد  زمر که  از  و  سیاسی  و  آزادی   ۀ نی  و  های، حقوق 
ناجا محسوب ادعا محسوب می قابل  ذاتی  ت امنی   ۀ لیکن حوز  شود، می   شوند، جزء وظایف اصلی و 

که   می   ازجمله اجتماعی  تلقی  مصونیت،  دارای  ناجا طور  به شود،  حقوق  فعلی  وظایف  با  ملموسی 
امر، نافی وظایف کلی پلیس در مرتبط نبوده  برقراری نظم و امنیت کل جامعه که شامل   اند، اما این 

باشد. نتایج این نوشتار، ناظر بر آن است که ابهام و یا گردد، نمی های قومی و مذهبی هم می اقلیت 
الیح خل  تکلیف  تعیین  عدم  مقنن،  سوی  از  نظم  تعریف  عدم  در  قانونی  خصوصی،   ۀ های  حریم 

نحو  بازرسی،  و  ایست  پل   ۀ تورهای  فقدان  بدنی،  مطبوعات، بازرسی  قوانین  در  ابهام  اطفال،  یس 
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پلیس را در مقام مجری قانون  ..، . کارگیری سالح وه احزاب، آمران به معروف و ناهیان از منکر، قانون ب 
 ای مواجه نموده است.در برقراری نظم و امنیت، با مشکالت عدیده 

آسایش عمومی   تأمین  امنیت؛قانون، هدف از تشکیل ناجا: استقرار نظم و    موجببهکه  آنجا    از
بر  است؛  کشور  قلمرو  در  اسالمی  انقالب  دستاوردهای  از  پاسداری  و  نگهبانی  و  فردی  این    و 

ابزاری  سان به این معنا، امنیت محصول نظم بوده و قانون نیز نیاز امنیت، نظم است. دراساس، پیش
نظم متأثر    ۀپای  مامی جهات، باید بر برای برقراری نظم خواهد بود. از این منظر، برقراری امنیت در ت

نظمی به دست آمده، نوعی  با بیجهت آنکه  بهآن باشد، امنیت حاصله    از قانون بنا شود و اگر غیر از
فلسف ناقض  که  است  ناجاست  ۀناامنی  مواد  )  وجودی  از  انضباطی    ۀنامآیین   9و    8  ، 6مستفاد 

این    چنانچه  .(یروهای مسلحن در  از  یت مأمورپلیس بخواهد  باید  باشد، الجرم  ها، موفقیت داشته 
های درونی و بیرونی ناجا، به  جانبه به محیطبا نگرشی نو و همه های سنتی خود خارج شده و قالب

های خود، باور داشته و در محاسبات و  یتمأمورشدن  قدرت، جایگاه و نقش مردم هم در عملیاتی
جامع ریزیبرنامه و  مردم  همواره  برآوردها،  و  مها  جزء  را  دهد.  لفهؤه  قرار  نظر  مطمح  مهم،  های 

مسئولیت روایناز شفافیت،  مشارکت،  باید  را  گوپاسخپذیری،  ،  قانون  حاکمیت  و  اثربخشی  یی، 
  شالوده وظایف و اختیارات خود نماید.

این  با عطف توجه به این مهم که جنس خدمات پلیسی، از جنس نتیجه است، نه اقدام صرف؛ بر 
خادمی  می مبنا،  محقق  وقتی  پلیس،  و  دولت  پرتو ت  در  شهروندان  اعتماد  خلق  متضمن  که  شود 
ی در جهت نحو به خدمتی که    این رهگذر، هر  یی در قبال مطالبات آنان باشد. ازگو پاسخ مسئولیت و  

مسئولیت گو پاسخ  شود،  ارائه  عمومی  مصلحت  و  عامه  منفعت  به  می   پذیری یی  ادعای تلقی  شود. 
نمی  اجازه  ملت،  سازمان خادمیت  که  ارائه دهد  متولی  عمومی،    ۀ کنندهای  پلیس،   ازجمله خدمات 

از منابع موجود در جهت بهبود جامعه استفاده   باید تماشاگری منفعل در جامعه باشند؛ بلکه    عنوان به 
اجتماعی باال برده و در واقع با سازی عملی توقعات و انتظارات  کرده و ظرفیت خود را جهت برآورده 

یی که گو پاسخ پذیری خود بپردازند و از طریق  اثربخشی و بازدهی اقدامات، به ایفای نقش مسئولیت 
های ایجاد اعتماد عمومی است، انسجام اجتماعی را افزایش دهند. شرط الزم برای رسیدن یکی از راه 

 یابد. برارتباطی نزدیک با مردم معنی و مفهوم می   ۀ به چنین پلیسی، اقتدار و انضباط است که در سای 
باشد، نتایج اقدامات خود  گو پاسخ ها، این اساس، پلیس، باید مطالبات مردم را ارزیابی و نسبت به آن 

بر  نماید.  اصالح  جامعه  نیازهای  با  مطابق  و  ارزیابی  دستگیری،   را  و  کشف  میزان  صرف  مبنا،  این 
نمی  واقع  ارزیابی  بی گردد؛  مالک  و  فقدان جرم، جنایت  ناجا بلکه  معیار تشخیص عملکرد  نظمی، 

به نظم و   دستیابی گیرد که اساسًا هدف از تشکیل آن نیز همین بوده است. لذا این نیرو، برای  قرار می 
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و  امنیت   تأمین   امنیت  دکترین  بر  مبتنی  فردی  و  چاره   آسایش عمومی  الگوی انسانی،  اجرای  جز  ای 
ان  یا  مشارکتی  جامعه امنیت  همان  یا  مشارکتی  لیکن تظام  ندارد.  می   آنچه   محوری  نماید، مهم 

برایفراهم  الزم  تمهیدات  از   تأمین   آوری  است.  مشارکتی  ساختار   امنیت  تا  است  رهگذر، الزم  این 
سای  در  جامعه  به  آن  انتقال  و  پلیس  از  امنیت  تمرکززدایی  بر  ابتنای  با  پلیس  اجرایی  و   ۀ عملکردی 

های ها، خاصه در حوزه یت مأمور سپاری برخی از هادهای مدنی با این نیرو و برون همکاری و تعامل ن 
در  شهروندان  توانمندسازی  جهت  در  اجتماعی،  و  مشارکتی،    تأمین   امنیت شخصی   عنوان به امنیت 

این مبنا، تغییر سازمانی و طراحی مجدد وظیفه در قالب   تحولی روبه رشد با جدیت دنبال شود. بر
اهداف امنیت   ۀ هایی که دربردارندریزی شده و تالشی آگاهانه در جهت تقویت روش امه ی برنفرایند

کنند ها تغییر می این معنا، سازمان  تحولی مثبت و سازنده، موردانتظار است. در  عنوان به انسانی باشد، 
مایند و تا ضمن استقرار بقای خود، مشکلی را برطرف ساخته و با کیفیتی بهتر اهداف خود را دنبال ن 

گردد، لذا حرکت از وضعیت موجود به سمت قانون، ناجا یک مجری تلقی می   موجب به که    از آنجا 
تحول  و  با مطلوب  می   آفرینی،  ممکن  دولت  کالن  سطح  در  تغییراتی  فعالیت انجام  امروزه  گردد. 

ی جوامع را های امنیتی و انتظام های غیردولتی در سطح محلی و ملی، بخشی از توفیق برنامه سازمان 
توان، موضوعات و مسائل این مبنا، با اقتباس از عملکرد مثبت آنان، می   به خود وابسته کرده است. بر 

نزاع  دزدی،  کالهبرداری،  دارایی،  خسارات  قراردادها،  بدهی،  مانند:  مدنی،  قانون  به  های مربوط 
نهاد محول نمود های مردم های محلی و قومی و نظایر آن را به این سازمان بار، احیای هویت خشونت 

های قانونی، اگر هدف توقیف و دستگیری باشد، پلیس تا ضمن گزارش موارد مذکور به پلیس و دادگاه 
این رهگذر، چند مهم   انجمن یا سازمان. از  رئیس قربانی نشود؛ مگر با موافقت    ۀوارد محله یا خان 

می  ت ممکن  از  آنکه،  اول  می   قابل گردد:  جلوگیری  مردم  با  اجتماعی پلیس  همبستگی  دوم؛  شود؛ 
گردد؛ تری می مفهوم عام( کاهش یافته و صرف امور مهم   در)   های دولت یابد؛ سوم؛ هزینه افزایش می 

به جرایم مهم چهارم؛ جرایم کاهش یافته و دادگاه  برای رسیدگی  تر خواهند داشت؛ ها وقت بیشتری 
به اولویت ناجا و ضابطین پدید می سازی جدیدی برای  پنجم؛ ظرفیت  تا  بپردازند؛ های مهم آید  تری 

های خودسرانه، نقض حریم ششم؛ حیثیت و کرامت انسانی افراد بیشتر محافظت شده و از بازداشت 
که؛ نظم و امنیت مورد نظر گردد و باالخره این .. تا حدود زیادی پیشگیری می . خصوصی شهروندان و

ا  اهداف  و  در حوز پلیس، جامعه  انسانی  می   ۀ منیت  پیش محقق  از  بیش  ترس  از  بدین رهایی  گردد. 
ناپذیر بلکه ضرورتی اجتناب   ، یک انتخاب نیست  تنها نه ترتیب، تحول در وظایف و اختیارات پلیس  

 شرح ذیل است: ه خواهد بود که مستلزم اقتضائاتی ب 
( قانون اساسی، مشخص شوند،  156)  از جرم در اصل  پیشگیری نهادهای اجرایی مسئول در   •
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های  محول شده؛ درحالی که، سیاست  قضائیهاز جرم به قوه    پیشگیری طبق این اصل،    زیرا، بر
 پذیرد.پیشگیرانه در معنای خاص، ناظر بر اقداماتی است که قبل از وقوع جرم صورت می

  مرکز و تجمیع گرددمت  پراکندگی و تکثر قوانین و مقررات مربوط به وظایف و اختیارات ناجا؛ •
 . مانند قانون جامع ایثارگران()

رو، مورد بازبینی و انسانی و تهدیدات پیش   قانون تشکیل ناجا با هدف انطباق با اهداف امنیت •
 اصالح اساسی قرار گیرد. 

جامعهپیاده  • پلیس  الگوی  کامل  ازسازی  نحو  محور  و  موجبات  و  دنبال  ناجا  مشارکت   ۀطرف 
 ، فراهم گردد. گذارقانونسوی  دان در استقرار نظم و امنیت، ازنهادهای مدنی و شهرون

بر • مبتنی  وظیفه  مجدد  طراحی  و  ساختار  از   بازبینی  پیشگیری،  اولویت  با  و  مشارکتی  امنیت 
 سوی پلیس مورد اهتمام قرار گیرد. 

اختیارات،  برون • و  برخی وظایف  تأمیندر    ویژه بهسپاری  با    فرایند  اجتماعی  و  امنیت شخصی 
 هدف تحقق انتظام مشارکتی، مورد توجه ناجا قرار گیرد. 

ان اجرای قانون در اولویت قرار گرفته و مأمورآموزش مفاهیم حقوق شهروندی به افراد پلیس و   •
 اثربخشی آن ارزیابی گردد.

گر  • جدی معمول  اهتمام  زن،  پلیس  نیروهای  افزایش  و  اطفال  پلیس  تشکیل  به  زیرا  نسبت  دد؛ 
 دادهای مطلوبی برجای نگذاشته است. دادها و بروندرون

گفتمان شهروندمحوری، از طریق ترویج منش مشارکت و آگاهی از الزم و ملزوم بودن   ۀتوسع •
 های شهروندی، توسط ناجا در دستور کار قرار گیرد.  اعمال حقوق شهروندی با مسئولیت

ب • ایجهبا  و  الکترونیکی  تجهیزات  سامانکارگیری  و    ۀاد  جعل  امکان  ناجا،  در  اطالعاتی  جامع 
 فساد و فرار مجرمان محدود گردد.  ۀاسناد کاغذی و زمین یامحا

مکشوفه کاستی • اموال  وضعیت  بودن  نامعلوم  نظیر  قوانین،  برخی  در  موجود  ابهامات  و  ها 
 بالصاحب در خودروهای عمومی و امثالهم، از سوی مقنن مرتفع گردد.

و    احصا های ناجا و ضابطین،  یتمأمورتسهیل    منظوربهحم قوانین و مقررات،  تعارض و یا تزا  •
 مرتفع گردد. 

و    • قضایی  فناوریتجهیزات  مقام  به  ضابطین  دسترسی  سهولت  برای  الزم  اخذ   منظوربههای 
اختیار   مجوز در مواقع مواجهه با جرایم غیرمشهود و مشکوک در نقاط کور بیرون از شهر، در

  های موجود نباشد. مفری برای گریز مجرمین از خلقرار گیرد تا 
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