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زمینه و هدف :این مقاله با هدف بررسی ظرفیتهای موجود در حوزه قوانین و اسناد
باالدستی بهمنظور برقراری تعامل ناجا با قوای سهگانه نگاشته شده است .چارچوب نظری این
پژوهش بر مبنای رویکرد ارتباطات سازمانی طراحیشده که این ارتباطات بهعنوان مبنایی برای
تعامل سازمانی است.
روش تحقیق :روش تحقیق مورداستفاده ،مطالعه اسنادی همراه با تحلیل محتوای کیفی است.
یافتهها :جامعه آماری این پژوهش قانون نیروی انتظامی ،سند چشمانداز  1404و مجموعه
بیانات مقام معظم رهبری در خصوص مسئله امنیت و تعامل سازمانی است.
نتیجهگیری :نتایج این پژوهش نشان میدهد که شیوه نیل به نه مأموریت نیروی انتظامی ،به روش
همکاری بین بخشی و تعامل سازمانی میسر است و این نشاندهنده تأکید قانون بر تعامل است.
همچنین در سند چشمانداز  1404مقوله تعامل سازمانی و ارتباطات نیروی انتظامی مورد تأکید
واقعشده و تحلیل بیانات مقام معظم رهبری نیز نشان داد که در صورت مقولهبندی این بیانات،
وزن مقوله تعامل سازمانی قابلتوجه و پراهمیت است.
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امنیت اجتماعی.
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مقدمه
نیروی انتظامی ازجمله سازمانهای گسترده کشور است که در تمام قلمرو جغرافیایی این سرزمین
پهناور حضور دارد .این نیرو ازجمله مهمترین سازمانهای مأمور در برقراری و تأمین نظم و امنیت
عمومی در داخل کشور و مرزهای پیرامون آن است .به همین منظور و برای شفاف شدن وظایف
این سازمان ،مأموریت آن در قانونی به نام قانون نیروی انتظامی توسط مجلس شورای اسالمی
وقت تصویب و پس از بررسی و تصویب نهایی ،ابالغشده است (فرجی  .)147 :1389مطابق ماده
یک قانون پیشگیری از جرم ،پیشگیری از وقوع جرم عبارت است از تدابیر و اقدامهای نیروی
انتظامی و سایر دستگاههایی که بهحکم قانون در این زمینه موظف هستند با هدف حمایت از
شهروندان آسیبپذیر در برابر خطر وقوع جرم ،افزایش آگاهیهای عمومی ،ارائه خدمات مشاوره-
ای پیشگیرانه ،نظارت بر اماکن عمومی و مناطق جرمزا و افزایش هزینههای جرم ،اقدامات الزم را
انجام دهند .در این قانون بهطور دقیق مشخصشده که در کنار نیروی انتظامی 22 ،سازمان و نهاد
نیز در امر پیشگیری از جرم مسئول هستند و این مادهقانونی بهخوبی اهمیت تعامل بین این
سازمانها را برای پیشگیری از جرم نشان میدهد (ماده دو قانون پیشگیری از جرم  .)1394از
تعریف فوق مشخص میشود که کار پیشگیری انتظامی از جرم صرفاً مختص به نیروی انتظامی
نبوده و ارگانهای دیگر نیز در این زمینه نقش دارند و مدیریت و هماهنگی بر پیشگیری از جرم را
میبایستی نیروی انتظامی و سایر نهادها انجام دهند تا تأمین امنیت اجتماعی در جامعه با چالش
مواجه نشود (حسینی مقدم و جربانی .)101 :1388
قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران ،سند چشمانداز جمهوری اسالمی ایران در افق  ،1404برنامه
پنج ساله توسعه کشور ،سیاستهای کلی اصل  44قانون اساسی ،سیاستهای ابالغی مقام معظم
رهبری ،قانون بودجه ساالنه کشور از مهمترین استاد باالدستی مشترک در همه حوزهها به شمار
میرود که کاربست صحیح آنها از سوی هر یک از دستگاهها ،میتواند دستیابی به اهداف هر
حوزه را سهلالوصول نماید و جامعه را در مسیر رشد و پیشرفت قرار دهد.
نیروی انتظامی نیز بهعنوان سازمانی که در زمینه امنیت بهعنوان کاالیی عمومی فعالیت دارد بایستی
بتواند خود را در محیط متغیر و پرتالطم دنیای امروز (مقدم  )3 :1392که بستر بروز جرایم متعدد
و جدیدی شده است ،همپای تغییرات جامعه پیش ببرد .درواقع توانایی سازمانها در واکنش به

تغییرات سریع محیط و پاسخگویی به خواستههای مشتریان در شرایط رقابتی امروز ،از مهمترین
امتیازات به شمار میرود .این در حالی است که عوامل بسیاری امکان تطبیق سازمانها با تغییرات
محیط را محدود و فرصتهای فراهم آمده برای سازمان را به تهدید تبدیل نموده است و ادامه
رقابت را مشکل و پرهزینه ساخته است (سلیمی و همکاران  .)116 :1392ازاینرو در دنیای
حاضر ،سازمانها بایستی در چارچوب قوانین و اسناد باالدستی موجود از طریق تعامل و ارتباطات
سازنده با محیط بیرون ،از ظرفیتهای موجود به بهترین نحو بهرهبرداری نمایند (ساکو و بومه
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 )56 :2009و از این طریق خدمات خود را به بهترین شکل ممکن به جامعه هدف خود ارائه
دهند .درواقع این قوانین و اسناد ،یکی از مهمترین پیشنیازهای ارتباطات سازمانی است که حدود
این ارتباطات را مشخص میکند و هر سازمانی موظف است در چارچوب این قوانین و اسناد به
فعالیت خود ادامه دهد .بااینوجود ،ارتباطات سازمانی باید اثربخش باشد تا در مجموعه سازمان و
مدیریت آن بتواند مؤثر واقع شود و نقش کلیدی خود را ایفا کند .درواقع ارتباط مؤثر هر سازمان
با محیط خود و تعامل صحیح با این محیط میتواند بهعنوان بنیاد سازمانهای مدرن در نظر گرفته
شود (کروگ2و همکاران  )2002و میزان موفقیت یک سازمان ،انطباق ساختار آن با وظایفی است
که در قوانین و مقررات جاری جامعه برای آن سازمان تعیینشده است (فرجی .)141 :1389
در کنار قوانین و اسناد باالدستی ،بیانات و فرمایشات مقام معظم رهبری نیز در حکم چراغ راهی
برای سازمانها و دستگاههای متعدد جامعه است که کاربست این بیانات میتواند هر سازمان و
ازجمله نیروی انتظامی را به اهداف موردنظر خود برساند و رضایت جامعه را از آن افزایش دهد.
مقام معظم رهبری در بیانات خود تأکید زیادی بر مسئله امنیت دارند و این نشان میدهد که نیروی
انتظامی برای ایشان از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است و الزم است که توجه ویژهای به این
بیانات شود« .نظم»« ،آسایش»« ،امنیت» و مفاهیمی نظیر آن را باید ارزشهای مقدسی دانست که در
پرتو دین مبین اسالم و حاکمیت جمهوری اسالمی ایران تجلییافته و در مأموریتهای نیروی
انتظامی تجلی یافته است و از سوی رهبر معظم انقالب اسالمی نیز موردتوجه است .با توجه به
مباحثی که طرح شد ،این مقاله در نظر دارد به سؤاالت زیر پاسخ دهد:
 قانون نیروی انتظامی تا چه اندازه به موضوع تعامل ناجا با قوای سهگانه تأکید کرده است؟
Saekow & Boonmee
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 بیانات مقام معظم رهبری تا چه اندازه الگوی مفهومی مبتنی بر امنیت و تعامل را برای
ناجا ترسیم میکند؟
 سند چشمانداز تا چه اندازه میتواند بهعنوان الگویی برای تعامل ناجا در نظر گرفته شود؟
چارچوب نظری پژوهش
در این تحقیق ،از رویکردهای ارتباطات سازمانی بهمنظور تبیین موضوع تحقیق استفادهشده استت.
منظور از ارتباطات بین ستازمانی(1کته گتاه بتا مفتاهیم دیگتری ماننتد «همکتاری بتین ستازمانی»،
«هماهنگی بین سازمانی»« ،روابط بین سازمانی« ،»2تعامل بین سازمانی» و «مشارکت بتین ستازمانی»
یکی انگاشته میشود (آقاجانی  ،)1388ارتباطاتی است که معطوف بته امتور عملیتاتی و وظتایف
بهاصطالح «صفی» نیروی انتظامی است .ارتباطات بین ستازمانی بته ایتن امتر توجته دارد کته چته
سازمانی با سازمان دیگر ارتباط دارد ،در چه مورد ارتباط دارد (محتوای پیام) ،از چه طریق (از چته
کانال یا مجرایی) ،به چه میزان و در چه سطحی (فرد ،دو نفر ،گروه ،ستازمان) بتا یکتدیگر ارتبتاط
دارند (دعایی 1372؛ لیتلجان 692 – 687 :1384؛ مککوایل .)27- 26 :1388
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یکی از دستهبندیهای مهم و پذیرفتهشده ارتباطات بین سازمانی ،تقسیم آن به دو گونه رسمی
و غیررسمی است .درحالیکه ارتباط غیررسمی ،نانوشته است و در تمام سطوح سازمان وجود
دارد؛ ارتباطات بین سازمانی رسمی در چارچوب اختیارات ،تکالیف ،سلسلهمراتب سازماندهی و
ساختار اداری بوده ،مبتنی بر اساسنامه ،آئیننامهها و قوانین و مقررات سازمانهاست (یوسفی
 .)64 :1376یکی از شیوههای برقراری ارتباطات رسمی ،بهطور سنتی مکاتبات و نامههای اداری و
بهطور مدرن و مجازی ،از کانالهایی مانند نمابر ،ایمیل ،اینترنت یا اینترانت و غیره است .ارتباطات

غیررسمی یا بین شخصی اساساً مبتنی بر گفتوگوی متقابل ،تعامالت چند سویه ،تشکیل جلسات
و محافل دوستانه و از این قبیل است.
بهطورکلی ارتباطات بین سازمانی با تأکید مسئله تحقیق حاضر ،فرآیندی (عمودی ،افقی،
مورب ،باال و پائین ،رسمی یا غیررسمی) است که طی آن ،سازمانی برای اخذ اطالعات
(شریفزاده و سهیلیراد  ،)1382انتقال پیام به دیگر سازمانها و نیز هماهنگی و یکپارچهسازی و
ایجاد زمینه مشترک برای فعالیت و در نهایت افزایش بهرهوری به کار گرفته میشود (رابینز .)1387
«جرالد ام .گولدهابر» ارتباطات بین سازمانی را فرآیند ایجاد و مبادله پیامها درونشبکهای از روابط
بههمپیوسته 1برای مقابله با ناامنی محیطی 2تعریف کرده است (ویندال و اولسون و سیگنایتزر
.)148 :1387
ارتباطات بین سازمانی (در معنای عملیاتی آن) عبارت است از :مجموعهای از ارتباطات
(بهصورت کتبی و شفاهی -سنتی و مدرن) و اتصاالت رسمی و غیررسمی میان سازمانهای دخیل
و غیر دخیل در امنیت که هر یک از سازمانها با به عهدهگیری نقش یا نقشهایی؛ توانایی
سازمانها را (با تأکید بر نوع ارتباط  -1ارتباطات دستوری -2 ،ارتباطات گزارشدهی و -3
ارتباطات همکاری) در حل یک مشکل تسهیل میکنند.
پیتر دراکر بیان میدارد «بزرگترین تغییر درروش کسبوکار ،افتزایش رشتد ارتباطتات بتر استا
شراکت است ،نه بر اسا

مالکیت» .امروزه همکاریهای بین سازمانی بهصورت یکی از مهمتترین

ابزار مدیریت کسبوکار برای بهبود رقابتپذیری سازمانها بهویژه در محیطهای پیچیتده و آشتفته
درآمده است و توانائی در مدیریت موثر آن یک مزیت رقتابتی محستوب متیشتود .مشتارکتهتا،
شکاف بین منابع موجود شرکت و الزامات موردنیاز آینده را پر میکنند و با ارائه دسترسی سازمان-
ها به منابع بیرونی و نیز با ایجاد همافزایی ،ترویج یادگیری و تغییر سریع ،رقابتجویی سازمانها را
افزایش میدهند .مشارکتها از مهمترین ابتزار متدیریت کستبوکتار بترای بهبتود رقابتتپتذیری
سازمانها بهویژه در محیطهای پیچیده و آشفته و همچنین بهصورت یکی از مهتمتترین مانورهتای
استراتژیک هستند (هافمن.)357 :20013
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تعداد همکاریهای بین سازمانی همچون مشارکتهای استراتژیک در چند سال اخیتر بستیار زیتاد
شده است 500 .کسبوکار رده اول جهانی ،بیش از  60درصد مشارکتهای استتراتژیک را دارنتد.
امروزه توانائی در مدیریت مؤثر مشارکتها ،یک مزیت رقابتی محسوب میشود .دانش متا دربتاره
مدیریت مؤثر مشارکت ،باعث کاهش خطاهای مشارکت از طریق بهبود رویههای مدیریت میشتود
(ایرلند1و هیت .)2002
مشارکت یکی از قدرتمندترین عوامل ایجاد ارزش در محیط جدید و قدیم است .لذا مدیران ارشد
به دلیل پتانسیل ایجاد ارزشی که در مشارکتهتای استتراتژیک نهفتته استت ،بایستتی آن را جتزو
بخشهای کلیدی استراتژیهای سازمان بدانند.
مشارکتها راهکارهایی سریع و منعطف برای دستیابی به منابع و مهارتهای مکمل است .همچنین
باعث تسهیم هزینهها و مخاطرات ،دسترسی به بازارهای جدید ،صرفهجویی اقتصادی ،جلوگیری از
ورود رقبا و کسب دانش و مهارت برای سازمانها میشود.
در ادبیتتات مربتتوط بتته همکتتاری و مشتتارکت ،اصتتطالحاتی همچتتون  Collaborationو
 Partnershipو  Alliancesو  Cooperationبه چشم میخورد که به ایتن صتورت تعریتف
میشوند :همکاری و مشارکت بین سازمانی که برای به دست آوردن برخی اهتداف استتراتژیک بتا
هم کار میکنند (مولر.)49 :20002
روششناسی تحقیق
روش این مقاله از نوع مطالعه اسنادی و کتابخانهای است که با استفاده از تکنیک تحلیل محتوا
انجامشده است .تحلیل محتوای کیفی را میتوان روش تحقیقی برای تفسیر ذهنی محتوایی
دادههای متنی از طریق فرایندهای طبقهبندی نظاممند ،کدبندی و تمسازی یا طراحی الگوهای
شناختهشده دانست (هیو و سارا  .)15 :2006همچنین یکی از ویژگیهای بنیادین پژوهشهای
کیفی نظریهپردازی بهجای آزمون نظریه است (ایمان  .)172 :1390با تحلیل کیفی میتوان یک
رویکرد تجربی ،روششناسانه و کنترلشدة مرحلهبهمرحله را با رعایت عناصر موردمطالعه در نظر
گرفت (مایرینگ .)5 :2010
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جامعه آماری این تحقیق نیز قانون نیروی انتظامی ،سند چشمانداز جمهوری اسالمی ایران در افق
 1404و مجموعه بیانات مقام معظم رهبری است که از طریق سایت دفتر تنظیم و نشر آثار معظم
له منتشرشده است.
یافتههای تحقیق
یافتههای تحقیق در قالب پاسخ به سؤاالت تحقیق مطرح میشود و سپس این یافتهها موردبحث
واقع خواهد شد.
 سؤال اول :قانون نیروی انتظامی تا چه اندازه به موضوع تعامل ناجا با قوای سهگانه
تأکید کرده است؟
بهمنظور ورود به این مبحث ،الزم است نگاهی به فرایند تشکیل نیروی انتظامی و ضرورت توجته
به مأموریتهای گوناگون آن داشته باشتیم تتا ابعتاد ایتن قضتیه بهتتر نمایتان شتود .زمتان ادغتام
مجموعههای انتظامی سابق (پلیس و ژاندارمری) و مجموعه انتظامی جدید (کمیته انقالب اسالمی)
در قالب «نیروی انتظامی» در سال  1370محقق شد .ایتن ستال یعنتی  13ستال از ظهتور انقتالب
اسالمی میگذرد و در این سالها ،عناصر و نیروهای قدیمی مربوط به عصر پهلوی دوم تقریبتاً از
عرصه سازمانهای پلیس و ژاندارمری خارجشده بودند و نیروهای جدید محصتول و مربتوط بته
انقالب ،امکان نشو و نما یافتند .درواقع ،تعالیم ،آموزهها و ارزشهای اسالمی و تعمیق یافتته بتود.
ارتباط نزدیک و مستمر و صمیمی با مردم و طی آموزشهتای عقیتدتی ،ایتدئولوژیک و استالمی،
فضای انقالبی ،اسالمی و اخالقی را نشان میداد .در این سالها« ،مجموعههای عقیدتی -سیاستی»
که مستقیماً به فرماندهی کل قوا مرتبط میشدند و در کنار فرماندهی ،مأموریتهای اخالقی کتردن
و متعهد نمودن بهنظام سیاسی را تعقیتب متی نمودنتد ،دلیتل بتارز شتکلگیتری صتبغه و فضتای
مورداشاره بودند .در این شرایط ،موضوعات مورداشاره مخالفین ادغام کمیتته انقتالب استالمی بتا
شهربانی و ژاندارمری جمهوری اسالمی مبنی بر «فقتدان خصوصتیت انقالبتی»« ،عقتب مانتدن از
ارزشها و شعایر اسالمی و انقالبی»« ،ضعف اخالق اسالمی» و «عدم ارتباط نزدیک و صمیمی بتا
مردم» در مجموعههای اخیر تا حد زیادی رنگ باخت .در مقابل ،دیدگاه متوافقین کته بته کتاهش
هزینههای موازی در سازمان ،بودجه ،نیروی انسانی و  ...داللت داشت ،محمل مناسبی پیدا کرد.

در اواخر دهه  1360با پایان جنگ تحمیلی و دفاع همهجانبه مردم ایران در مقابل حمله رژیم عراق
به کشور و ورود به عرصههای سازندگی ویرانهها و تبعات منفی اقتصادی و صنعتی ،شرایط
جدیدی نمودار شد .فعالیتهای ضدانقالبی گروهها و سازمانهای ستیزهجو به حداقل ممکن
رسیده و کشور در وضعیت ثبات ،نظم و امنیت نسبی قرارگرفته بود .این شرایط ،نگاه مجدد و
واقعگرایانه به تلفیق و ادغام ساختارهای موازی را پیش آورد و دولت با صالحدید و تأیید
عالیترین مقام سیاسی -مذهبی کشور ،نقش و کارکرد سازمانهای انتظامی را در وضعیت جدید
یعنی بازتعریف مأموریتهای این سازمانها ،جستجو میکرد.
بههرحال ،با ذکر دالیل مختلف که در زیر اشارهشده ،عمالً مرحله ادغام پیش آمد و کمیته انقالب
اسالمی همراه با شهربانی و ژاندارمری جمهوری اسالمی ایران« ،نیروی انتظامی جمهوری اسالمی
ایران» را بنا نمودند (هاشمی و رنجبر .)189-90 :1389
بدینسان طبق مصوبه هیئتوزیران (« )68/7/17الیحه ادغام ژاندارمری ،کمیته و شهربانی و تشکیل
نیروی انتظامی واحد» به مجلس فرستاده شد .در این الیحه هدف از تشکیل نیروی انتظامی
جمهوری اسالمی ایران« ،استقرار نظم و امنیت و تأمین آسایش عمومی ،فردی و نگهبانی و
پاسداری از انقالب اسالمی و دستاوردهای آن در قلمرو کشور جمهوری اسالمی ایران است»،
دانسته شد (ماده  3الیحه).
طبق مصوبه مجلس و تنفیذ مقام معظم فرماندهی کل قوا ،نیروی انتظامی بتا  26مأموریت نوین به
عرصه اجتماعی وارد شد .با بررسی مختصر مأموریتهای  26گانه ،واقعیتهای مهمی هویدا
میشود .جدول «مأموریتهای نیروی انتظامی» با دو بعد («نظم» و «امنیت») و چهار ستون (مستقیم
نظم ،غیرمستقیم نظم ،مستقیم امنیت و غیرمستقیم امنیت) مفهومی آورده و سپس با توضیحاتی
مختصر ،بسترهای اصلی سازه مفهومی نظم جدید پیریزی خواهد شد (البته مستقیم و غیرمستقیم
را در قالب شیوههای نیل آوردهایم .در این جدول مأموریتهایی که انجام آنها از طریق تعامل با
سایر دستگاهها و سازمانها میسر است ،پررنگتر نشان دادهشده است تا خواننده متوجه اهمیت
این مسئله شود).
جدول ( :)1مأموریتهای نیروی انتظامی
مأموریتهای نیروی انتظامی

شیوههای نیل

ابعاد

مأموریتی

 .1استقرار نظم و امنیت و تأمین آسایش عمومی و فردی

مستقیم غیرمستقیم

نظم





 .2مقابله و مبارزه قاطع و مستمر با هرگونه خرابکتاری تروریستم،



شورش و( ...با همکاری وزارت اطالعات).

امنیت



 .3تأمین امنیت برای برگزاری اجتماعات ،تشکلها ،راهپیماییها و
فعالیت های قتانونی و مجتاز و ممانعتت و جلتوگیری از هرگونته
تشتتکل و راهپیمتتایی و اجتمتتاع غیرمجتتاز و مقابلتته بتتا اغتشتتاش،





بینظمی و فعالیتهای غیرمجاز.
 .4اقدام الزم در زمینه کسب اخبار و اطالعات در محدوده وظایف







محوله و همکاری با سایر سازمانها و یگانهای اطالعاتی.
 .5حراست از اماکن ،تأسیسات ،تجهیزات و تسهیالت طبقتهبنتدی
شده غیرنظامی و حفظ حتریم آنهتا بتهاستتثنا متوارد حستا

و

حیاتی به تشخیص شورای عالی امنیتت ملتی کته بته عهتده ستپاه





پاسداران انقالب اسالمی خواهد بود.
 .6حفاظت از مستئولین و شخصتیت هتای داخلتی و ختارجی در
سراسر کشور بهاستثنای داخل پادگانها و تأسیسات نظامی مگر در
مواردی که بنا به تشخیص شورای عالی امنیت ملی ،اصل انقتالب





یا دستاوردهای آن درخطر  ...به عهده سپاه خواهد بود.
 .7جمعآوری ستالح و مهمتات و تجهیتزات غیرمجتاز و صتدور
پروانه نگهداری و حمل سالح شخصی و نظارت بتر نگهتداری و





مصرف مجاز مواد آتشزا (بتا همتاهنگی وزارت اطالعتات) برابتر
طرحهای مصوب شورای امنیت ملی
 .8انجام وظایفی که بر طبق قانون بهعنوان ضابط قتوه قضتاییه بته
عهده نیروی انتظامی محول است .از قبیل مبارزه بتا متواد مختدر،







مبارزه با قاچاق ،مبارزه بتا منکترات و فستاد ،پیشتگیری از وقتوع
جرایم ،کشف جرایم ،بازرسی و تحقیق ،حفظ آثار و دالیتل جترم،
دستگیری متهمین و مجرمین ،ابالغ حکم قضایی
 . 9مراقبتت و کنتترل مرزهتای جمهتوری استالمی ایتران ،اجترای
معاهدات و پروتکل های مصوبه مرزی و استیفای حقوق دولتت و
اتبتتاع مرزنشتتین جمهتتوری استتالمی ایتتران در مرزهتتا و محتتدوده







انحصاری اقتصادی دریاها.
 .10انجام امور مربوط به تشخیص هویت و کشف علمی جرایم.





 .11همکاری با وزارتخانهها ،سازمانها ،مؤسسات و شترکتهتای


دولتی و وابسته به دولت ،بانکها و شهرداریها در حدود قتوانین



و مقررات مربوط.
 .12اجرای قوانین و مقررات مربوط به گذرنامه (بتهجتز گذرنامته
سیاسی و خدمت) و ورود و اقامت اتبتاع ختارجی (بتا همتاهنگی
وزارت امتتور خارجتته در متتورد اتبتتاع ختتارجی تحتتت پوشتتش





دیپلماتیک) با هماهنگی وزارت اطالعات (در مورد ورود و خروج
و اقامت اتباع خارجی و صدور گذرنامه)
 .13اجرای قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی و امور توزین و
حفظ حریم راههای کشور
 .14اجرای قوانین و مقررات وظیفه عمومی
 .15نظارت بر اماکن عمومی و انجام سایر امور مربتوط بته امتاکن
مذکور برابر مقررات








 .16همکاری با سایر نیروهای مسلح جمهتوری استالمی ایتران در
مواقع لزوم و بنا به دستور
 .17همکاری با دبیرخانه پلیس بینالملل (انترپول)
 .18انجام امور امدادی و متردم یتاری در مواقتع ضتروری ضتمن























هماهنگی با مراجع ذیربط
 .19همکاری با سازمانهتای ذیربتط در جهتت ایجتاد و توستعه


زمینههای فرهنگی الزم بهمنظور کاهش جرایم و تخلفات و تسهیل



وظایف محوله
 .20سازمان دهی ،تجهیز ،آموزش یگان های انتظامی و آماده کتردن
آنها جهت اجرای مأموریتهای محوله
 .21تأمین و حفاظت تأسیسات ،سربازخانهها و قرارگاههای مربوط
 .22تتتأمین نیازهتتای پزشتتکی پرستتنل و اداره بیمارستتتانهتتا و
درمانگاههای مربوط
 .23تأمین دفاع هوایی تأسیسات و نقاط حسا















مربتوط ،در حتد


برد سالح ضد هتوایی ستازمانی بتا همتاهنگی و کنتترل عملیتاتی



نیروی هوایی جمهوری اسالمی ایران
 .24تالش مداوم و مستمر در جهت حفظ و صتیانت ستازمانی در
زمینههای امنیتی
 .25تالش مداوم و مستتمر در جهتت حاکمیتت کامتل فرهنتگ و
ضوابط اسالمی در نیروی انتظامی









 .26تهیه طرح نیازمندیهای لجستیکی و اقتدام در جهتت تهیته و
خرید اقالم و خدماتی که از سوی فرماندهی کل نیروهای مسلح به







عهده نیروی انتظامی واگذار میگردد...

دین اسالم دین زندگی است و به تلفیق نیازهای مادی و غیرمادی انسانها ،اهمیت زیادی میدهد و
حتی در حدیثی واردشده که سالمتی و امنیت ،دو نعمت بزرگ هستند .این دو واژه به دو بعد حیات
انسانی یعنی ،سالمتی به بُعد «فردی» و امنیت و آسایش به «بُعد اجتماعی» اشاره دارند .نیروهای
انتظامی ضمن اینکه بهعنوان جزئی از ساختار عمومی جامعه و حاکمیت اسالمی ،در استمرار و
گسترش ارزشهای اسالمی و مردمی مشارکت خواهند داشت ،در بعد اجتماعی زندگی انسانها،

یعنی امنیت نیز منشأ خدمات فراوان هستند« .نظم»« ،آسایش»« ،امنیت» و مفاهیمی نظیر آن را باید
ارزشهای مقدسی دانست که در پرتو دین مبین اسالم و حاکمیت جمهوری اسالمی ایران تجلییافته
و مأموریتهای نیروی انتظامی در راستای تحقق این ارزشها ،تدوین و تصویب شده است .درواقع،
با تحقق اجزا مختلف مأموریتها در ناجا ،میتوان به ایجاد یک جامعه آرام و با ثبات کمک کرد که
این امر ،زمینه تکامل و توسعه اقتصادی ،نظامی ،انتظامی ،سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی را فراهم
میآورد.
با بررسی مأموریتهای ناجا ،آن را در دو مؤلفه «مأموریتهای اساسی» و شیوههای نیل به تحقق
مأموریتهای نظم و امنیت ،موردتوجه قرار میدهیم .مأموریتهای اساسی ناجا در دو محور کالن
نظم و امنیت گردهم میآیند و شیوههای نیل به تحقق مأموریتهای نظم و امنیت را باید به دو
صورت مستقیم و غیرمستقیم در نظر گرفت:
 .1آن دسته از مأموریتها را که عمدتاً برای «انتظام بخشیدن» به برخی کارها و امور مردم ایجادشده
است ،با نام «مأموریت نظم» معرفی کردیم.
 .2آن دسته از مأموریتها که عمدتاً برای «صیانت جامعه» از تهدیدات جدی علیه نظام جامعه،
ایجادشده ،با نام «مأموریت امنیت» معرفی نمودیم.
 .3مأموریت مستقیم ،مأموریتی است که نیروهای انتظامی مستقالً انجام میدهند.
 .4مأموریت غیرانتظامی ،مأموریتی است که نیروهای انتظامی با همکاری سایر وزارتخانهها یا
سازمانها انجام میدهند.
فراوانی مأموریتها
در یک تقسیمبندی ،مأموریتهای نیروی انتظامی به سه مورد تفکیک میشود:
الف) صبغه اجتماعی (برونسازمانی)؛
ب) درونسازمانی؛
ج) جهتگیری برونمرزی.
مأموریتهای توزیعشده در سه مورد فوق با توجه به «محتوای مأموریتها» و «نوع کارکردها»
صورت گرفته است .به عبارت بهتر ،استنتاج غالب مأموریتی ،آنها را به سمت سه مورد طبقهبندی
مأموریتی فوق سوق داده است .ازاینرو ،احتمال همپوشانی میان آنها وجود دارد که چندان به فضای

استداللی بحث لطمه وارد نمیکند .همانگونه مالحظه میشود بیشترین تعداد مأموریتها ( 10مورد)
مربوط به «صبغه اجتماعی» است که آمیزهای از ابعاد «نظم» و «امنیت» است .بعدازآن به ترتیب موارد
درونسازمانی ( 5مورد) و جهتگیری مکمل برونمرزی ( 3مورد) قرار میگیرند:

نمودار شماره ( :)1تقسیمبندی سهگانه مأموریتهای نیروی انتظامی

دقت نظر در قانون نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران و مأموریتهای ناجا ،نشان میدهتد کته
قانونگذار ،تأکید خاصی بر واژه همکاری و تعامل داشته و در مواد مختلف ایتن قتانون ،ایتن واژه
تکرار شده که نشاندهنده اهمیت این پدیده در تأمین نظم و امنیت است .شیوه نیل به نه مأموریتت
نیروی انتظامی ،به روش غیرمستقیم یا همان همکاری بین بخشی و تعامل سازمانی است که نشتان
میدهد تأمین نظم و امنیت ،مسئلهای فراتر از یکنهاد و سازمان است و تأمین آن نیازمند برقتراری
ارتباط همهجانبه با سازمانها و نهادهای مختلف است .به همین دلیل متیتتوان قتانون فتوق را در
حکم مشوقی برای تعامل و همکاری بین بخشی قلمداد کرد .بااینحال و علتیرغتم وجتود قتانون
فوق ،صاحبنظران عدم هماهنگی بین بخشی و نبود دستورالعملهای الزم بهمنظور برقراری تعامل
سازنده را ازجمله نقاط ضعف ناجا قلمداد کردهاند که وجود دستتورالعملهتای شتفاف و روشتن،
خواهد توانست به تعامالت بیشتر ناجا کمک کند.

 سؤال دوم :بیانات مقام معظم رهبری تا چه اندازه الگوی مفهومی مبتنی بر امنیت و
تعامل را برای ناجا ترسیم میکند؟
عالوه بر قوانین و مقررات الزم ،تدابیر و رهنمودهای مقام معظم رهبری بهعنوان منشوری عملی و
در دستر

مسئوالن مملکتی و نیروی انتظامی است تا در شرایط گوناگون و بدون وقفه

مورداستفاده قرار گیرد و از اقدامات سلیقهای و نادرست جلوگیری شود .این نیاز با اقدامی علمی
در راستای جمعآوری ،تدوین و سپس تحلیل بیانات و رهنمودهای ایشان امکانپذیر است تا از این
طریق عالوه بر استفاده مسئوالن نیروی انتظامی برای انجام برنامهریزی و اقدامات الزم برای حفظ
و گسترش امنیت اجتماعی مطابق نظرات فرمانده معظم کل قوا ،بهعنوان منبعی برای آموزش و
پژوهش کارکنان و دانشجویان نیروی انتظامی مورداستفاده قرار گیرد .از طرفی با توجه به وظیفه
نیروی انتظامی در برقراری امنیت اجتماعی ،شناسایی نظرات و بیانات مقام معظم رهبری بهعنوان
فرمانده کل قوا در این زمینه ضروری است و ناجا میتواند از این نظرات بهعنوان نقشه راه خود در
تأمین امنیت استفاده کند .به همین دلیل در ادامه ،مهمترین محورهای سخنرانیهای مقام معظم
رهبری در طول سالهای مختلف (بعد از سال  )1368متناسب با ارتباط موضوعی با بحث حاضر
استخراج و در جدول زیر گزارششده است:
جدول ( :)2محورهای مهم سخنرانیهای مقام معظم رهبری پیرامون وظایف و مأموریتهای ناجا
مفهوم

متن سخنرانی

تاریخ

محوری
این امنیت هم شعبی دارد ،امنیت در محل کسب ،امنیت در محیط زنتدگی و
خانواده ،امنیت اخالقی ،امنیت اقتصادی؛ ایتن شتر و فستادی کته بتهوستیله
ایجاد
فضای امن
اجتماعی

شیطانها در شکلهای مختلف در جامعه انجام میگیترد ،ایتنهتا چیزهتایی

1387/2/1

است که بخش مهمی از آنها باید بهوسیله قدرت نیروی انتظتامی از محتیط
زندگی ،پاک و پاکسازی شود.
فلسفه وجود نیروی انتظامی این است که بتواند برای آسایش مردم و آرامش
محیط زندگی آنها ،نظم برقرار کند .مواظتب باشتید متردم دچتار نتاراحتی 1368/6/28
نشوند.

امنیت یک مقوله اساسی است .امنیت اجتماعی ،امنیت فردی ،امنیت در همته
محیط های زندگی ،امنیتت فکتری و معنتوی و روانتی؛ همته ایتنهتا جتزو
انتظارات مردم است .بخش مهمی از این وظیفته بتر دوش نیتروی انتظتامی

1379/7/18

است.
نیروی انتظامی ،مسئول امنیت فضای زندگی و جان و مال متردم در سراستر
کشور است.

1376/4/25

شما وظیفهای که برای خودتان تعریف کردید ،این است کته بترای متردم در
محیط زندگیشان ،محیط کسبوکارشان و محیط معاشترتهتای گونتاگون،
امنیت به وجود بیاورید؛ یعنی آنها را از شر دزد و قاچاقچی و اغتشاشگر و 1389/2/25
فاسد و مفسد و زورگیر و اینها در امان نگهدارید .این وظیفتهای استت کته
شما برای خودتان معین کردید .این وظیفه خیلی مهمی است.
شما برادران نیروی انتظامی ،هر چه ازلحاظ اقتدار و سرپنجه قدرتمندی کته
بتواند عناصر مخل امنیت را در کشور تعقیب کنتد و نیتز ازلحتاظ اختالق و
شرافت و نجابت و امانت و پاکدامنی ،بر کیفیت خودتتان بیفزاییتد ،زیتادی
نشده است .نیروی انتظتامی نظتام استالمی ،همتانطتور کته ایتن آقایتان در
سرودشان میخواندند که «ما پناه دلهای شکستهایم» ،باید حقیقتتاً ایتنطتور 1376/4/25
باشد .نیروی انتظامی باید پنتاه دلهتای ختائف و ترستان و جتانهتایی کته
احسا

می کنند از سوی یک انسان یا جمع و مجموعهای تهدید میشتوند،

باشد .وجود نیروی انتظامی ،باید احسا

امنیت را در مردم به وجتود آوررد.

این ،شأن نیروی انتظامی در نظام جمهوری اسالمی است.
امنیت ،بسیار مقولته مهمت استت و بتدون امنیتت ،یتک کشتور در همتهى
عرصهها و صحنههای فعالیت و تالش ،دچار مشتکل استت؛ ایتن امنیتت را 1384/2/15
نیروهاى مسلح تأمین م کنند.
ایجاد

امنیت با این عظیمت و با این اهمیت ،یکپایته عمتدهاش بتر دوش نیتروی
انتظامی است .امنیت هم صرفاً امنیت تنها و جسمها نیست .امنیت جتانهتا

1390/2/24

امنیت

هم هست .لذا ما چند سال قبتل مستئله امنیتت اخالقتی (کته بتر استا

اخالقی

مسئوالن کارکردند و فکر کردند) را مطرح کردیم.

آن

امنیت اخالقی در جامعه به معنای آن است که مردم دغدغهای در خصتوص
احتمال انحراف اخالقی فرزندان خود در جامعه نداشته باشند.
از چیزهایی که براى کشور ما حقیقتاً مهم است این است که متردم احستا
امنیت سیاس و روان بکنند؛ فضاى روان جامعه دچار التهاب نباشد.

1390/2/4

1387/6/30

در مورد مسئله مبارزه با مفاسد اخالقی و تأمین امنیت اجتمتاعی ،کتاری کته
اخیراً نیروی انتظامی اعالم کرد و از پیش و بعد شروع کرد ،کار بسیار مهم و

1386/2/2

بزرگی است.
یکی از ضروریات برقراری امنیتت اخالقتی در جامعته ایجتاد مصتونیت در
درون نیروی انتظامی است و این مصتونیت درونتی جتز بتا چنتگ زدن بته

1390/2/4

ریسمان توفیق و فضل الهی به دست نمیآید.
دادن امنیت به مردم یکپایه مهمش روی دوش قوه قضائیه است .چه امنیتت
اجتماعی ،چه امنیت اقتصادی ،چه امنیت اخالقی ،چه امنیت حیثیتی .درست
است که دستگاههای گوناگون اجرائی هرکدام به نحوی در این کارها با قتوه
قضائیه شریکاند ،مثالً در امنیت اجتماعی ،دستگاههای انتظامی با قوه قضائیه
تعامل
دستگاههای
حوزه
امنیت

شریکاند و باید استتقرار امنیتت کننتد ،امتا نقتش قتوهی قضتائیه در اینجتا
چیست؟ این است که آنکسی که متجاوز است ،از سوی قوه قضائیه آنچنان
با او برخورد شود که مایه عبرت شود .یا درست است که مسئوالن استتقرار
امنیت اقتصادی غالباً در دستگاههای اجرائیاند -وزارتخانههتای اقتصتادی و
دستگاههای پولی و بانکی -و اینها مسئولاند؛ اما نقش قوه قضائیه این است
که اگر در مجموعه این عملکردها و تعامل این دستگاههتا بتا متردم ،مفستد
اقتصادی به وجود آمد ،قوه قضائیه آنچنان با او برخورد کند که برختوردش
موجب عبرت برای کسانی باشد که دستگاه اقتصادی را به فساد میکشتانند.
این ،خود یک عامل مهم در ایجاد امنیت اقتصادی است.

1386/4/7

آنچه برای نیروهای مسلح -چه سپاه و چه ارتش و چه نیروهتای انتظتامی-
مهم است ،این احسا

است که آنها مدافعان امنیت ملی ایتن کشتورند .در

عرصه های گوناگون ،ایتن امنیتت بتا وظتایف مختلتف ،میتان ستازمانهتای

1384/2/15

گوناگون تقسیمشده است.
یکی از وظایف اصلی شما حفظ همدیگر است .دستگاهها بایتد همتدیگر را
حفظ کنند .نگذارید دستگاهها یکدیگر را تضعیف کننتد؛ همچنتین نگذاریتد
دیگران از بیرون ،دستگاهها را تضعیف کنند .شما ببینید اگر نیروی انتظامی و
سپاه پاسداران خوب کار کنند ،اما مثالً قوّه قضاییه نتواند خوب کار کند ،کار
به پایان نمیرسد .اگر قوّه قضاییه خوب کار کند ،وزارت کشور ختوب کتار
کند ،سپاه پاسداران خوب کار کند ،اما نیروی انتظامی نتواند خوب کار کنتد،

1379/11/25

بازهم کار به سامان نمیرسد؛ بنابراین ،این چند عنصتر تشتکیلدهنتده و بته
وجود آورنده امنیت ،باید با هم خوب کار کنند .ختوب کتار کتردن ایتنهتا
مستلزم این است که تضعیف نشوند .دستتگاههتا بایتد همتدیگر را حفتظ و
تقویت کنند و با عوامل تضعیفکننده مقابله و برخورد نمایند.
البته آنچه من درباره حفظ شأن قوا توصیه میکنم و آن را وظیفه خود و همه
می دانم ،با اعتراض و اشکالی که ممکن است بر بعضی از عملکردهتای ایتن
قوا وارد باشد ،منافاتی ندارد .بله؛ بنده بازهم با صدای بلند اعالم میکنم کته
مسئوالن کشور -چه در قوّه مجریه ،چه در قوّه قضاییه و چه در قوّه مقننته1379/10/7 -
باید با فقر و فساد و تبعیض در این مملکت مبارزه کنند .اگر بخواهند وضتع
امنیت کشور را ،وضع معیشت مردم را ،وضع عزت بینالمللتی متا را تتأمین
کنند ،راهش مبارزه با همینهاست.
یکی از عوامل ایجاد امنیت ،اتّحاد مردم است .در این خصوص ،همه عناصتر
مسئول وظیفهدارند -عناصر تبلیغاتی وظیفهدارند ،ائمّه جمعته وظیفتهدارنتد،
صداوسیما وظیفه دارد -منتها در این زمینه ،میدان عمل در بخش عمدهای در
دست شماست .در این مورد تالش کنید.

1379/11/25

مسؤولیت ایجاد امنیت ،پس از هوشیاری آحاد مردم ،دستگاههای ذیربطاند؛
وزارت اطالعتتات ،وزارت کشتتور ،نیتتروی انتظتتامی ،دستتتگاه قضتتایی و ...
مهمترین مطالبه مردم از دستگاه حکومت این است و این مهتمتترین مطالبته
بنده از دستگاههای ذی ربط است .همه باید توجّه کنند و مراقب باشند .همته

1379/1/6

باید با قضایا هوشیارانه برخورد کنند .ما که نبایتد اجتازه دهتیم دشتمن هتر
کاری که میخواهد ،انجام دهد.
ما جزو کشورهایی هستیم که به توفیق پروردگار بیشترین امنیت اجتمتاعی و
مدنی را داشتهایم .سالهاست که آحاد مردم با آرامش و همبستگی در امنیت
زندگی میکنند .میخواهند این را از بین ببرند؛ میخواهند کتاری کننتد کته
یک انسان در جامعه ،بر مال و فرزند و جوان و بر تحصیل و ادامه راه ختود
بهسوی آرمانهایی که هر شخصی دارد ،هیچگونه امنیت و تضتمینی نداشتته
باشد؛ این عیناً همان نقشهای است که اوّل انقالب طرّاحی کردند تا امنیتت
را از بین ببرند .دستگاهی که در این قضایا میتواند نقش ایفا کنتد ،ازجملته،

1382/4/7

دستگاه قضایی است .البته دستگاههای اجرایی و سیاسی کشور هم نقشهای
مهم و فعّال دارند و بحمداللَّه امروز همه متوجّه مسئولیتهای ختود در ایتن
زمینه ها هستند .دستگاه قضایی هم نقش بسیار مهمی دارد و این انشا اللَّه با
توجه به امنیت قضایی مردم و با رعایت آداب قضا در اسالم و حفظ حقتوق
مردم در همه مراحل قضا ،تأمین خواهد شد.
به نظر من مقوله امنیت ،در درجه اوّل حقوق مردم است .احسا

خود مردم

نیز همین است .اگر محیط ناامن باشد ،هیچ خواسته و خوشیای برای متردم
باقی نمیماند .مردم واقعیتت امنیتت را متیخواهنتد؛ آنهتم در همتان پهنته
گسترده؛ یعنی امنیت در محیط کار ،در خانه ،برای بچتههایشتان در مدرسته1379/11/25 ،
برای بچههایشان در میدان فوتبال ،امنیت برای جادههتا ،روستتاها ،شتهرها و
خیابانها .تأمین امنیت ،باری کامالً سنگین و بسیار جتدی استت و ایتن بتار
متوجّه شماست .البته عوامل ناامنی به ایتن چنتد دستتگاهی کته ذکتر شتد،

برنمی گردد .بعضی از عوامل ناامنی اصالً مربوط به دستگاههای دیگر استت؛
اما شما مجبورید جمعش کنید .وقتی اشتغال نباشد یا کم باشتد -در جامعته
بیکاری باشد -این خودش یکی از عوامل ناامنی است .وقتی اعتیتاد و متواد
مخدّر رواج داشته باشد ،از عوامل نتاامنی استت .وقتتی سیاستتبتازیهتای
جاهطلبانه و غیرمسئوالنه کسانی جریان داشته باشد ،از عوامل نتاامنی استت.
وقتی دخالت و تحریکات دشمن خارجی وجود داشته باشد ،از عوامل ناامنی
است .هیچکدام از اینها به شما ربطی ندارد؛ اما آنکس که باید شانه استتوار
و مستحکم خودش را زیر این بار دهد ،شمایید .باید به میدان بیایید و با همه
ابعاد ناامنی مبارزه کنید؛ بخش خاصی موردتوجه نیست.
آنچه نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران باید بهطور کامل رعایتت کنتد،
چند نکته است :اول ،کسب یک اقتدار قانونی ،بهطور کامل .باید ایتن اقتتدار 1372/4/26
کسب

قانونی را در حد کامل و اعلی ،برای خودتان تأمین کنید.

اقتدار

موضوع اقتدار و رأفت ،باید در آموزشها و دورههتای مختلتف موردتوجته

قانونی

جدی قرار گیرد و به یک فرهنگسازمانی قطعی در نیتروی انتظتامی تبتدیل
شود .دستیابی به عرصههای جدید ،فقط با دانتش ،تجربته ،تحقیتق ،تأمتل و

1390/6/29

بکار گرفتن همه استعدادها امکانپذیر است.
مبارزه با

کاری کنید که نیروی انتظامی ،مفاسد و ناامنی را در کشتور ریشتهکتن کنتد.

فساد و

اینها توقعات ما از نیرو است که درواقع ،وظایف قطعی نیرو هم محستوب

ناامنی

میشود.

1375/5/2

نیروی انتظامی باید با نقض هر آنچه طبق قتوانین شترعی و مقتررات رایتج
مبارزه با
متخلف و
مجرم

کشور در زندگی آشکار مردم ممنوع است ،برخورد کند و قدرتمندانته متانع 1370/11/2
قانونشکنی در سطح جامعه شود.
تأکید ویژه اینجانب بر مقابلته جتدی بتا نتاامن کننتدگان شتهر و روستتا و
آلودهسازان معابر شهری و بیابانی ،بهخصوص در نقاط مجاور مرز ،برختورد
قاطع با عامالن سرقت و ناامنی اجتماعی و شیوع مواد مخدر است.

1379/4/7

این هم به عهده دستگاههای انتظامی و قضایی است که با این اراذلواوبتاش
و ناامنسازان محیط زندگی و کار مردم برخورد کنند.

1379/1/6

باید در همه بخشها ،در همه بخشهای مقابله با جرم ،جرم خیتزی ،اعمتال
مجرمانه و بقیه کارهایی که در اختیار شما است (نیروی انتظامی) ان شتا اهلل 1388/1/29
بایستی به بهترین وجهی ،آن اقتدار و عزت نظام را نشان بدهید.
در این برنامههاى امنیت روان و اخالق و اجتماع که در این مدت نیروى
انتظام در مواجهه با اشرار و بقیه اخاللگران در امنیت روانت و اجتمتاع
جامعه اقدام کرد ،مردم هر جا موفقیت از شتما (نیتروی انتظتامی) ستر زد و
دیدند ،احسا

موفقیت براى خودشان کردند؛ احسا

1386/8/16

افتخار کردند.

حفظ امنیت اسالمی در محیط جامعه ،این اساسیترین کتار نیتروی انتظتامی
است ،کار بسیار بزرگی هم هست.

1370/11/2

شما با نظم مردم و انتظام امور جامعه ستروکار داریتد ،بتا رفتتوآمتدها در
خیابان ،در خانه ،در محیط کستب ،در نمایشتگاه ،در مترز ،در جتاده .متردم
میخواهند در محیطی بی دغدغه رفتوآمد کنند ،دوست ندارند بتا تفنتگ و

1386/2/2

فشنگ سروکار داشته باشند ،شما در چنین محیطی مسئول نظم هستید.
ایجاد و
حفظ نظم
و امنیت

در کار ایجاد امنیت و دادن احسا

امنیت به آحاد مردم ،جنبههاى سیاس و

جناح و گرایشهتاى گونتاگون و اختتالف متذهب و اختتالف قومیتت و
اینها ،هیچ تأثیرى نباید بگذارد .امنیت در جامعه مال همه است .تنها کست
باید احسا

ناامن بکند که درصدد است امنیت مردم را متزلزل کند و بر آن

آسیب وارد کند .فقط او باید احسا

ناامن کند از ناحیهى شتما؛ والّتا همته

1386/8/16

آحاد ملت با هر مذهب  ،با هر دین  ،با هر گرایش سیاس اى ،با هر سلیقهاى
فرق نمیکند؛ همه یکساناند در برابر وظیفهى بزرگ که بر دوش شماستت
که ایجاد امنیت است.
آنچه این ملت بزرگ و شجاع از شما انتظار دارد ،یعنی استقرار امنیت کامتل
به او هدیه کنید .اینیک وظیفه بزرگ است و بازوان توانای نیتروی انتظتامی

1379/7/18

این را به ارمغان میآورد.
امنیت را در بخش عظیمی از زندگی و حیات اجتماعی و فردی مردم ،نیروی
انتظامی تأمین میکند.

1378/7/17

حفظ امنیت ،آنجایی که هست و تأمین امنیت آنجایی کته نیستت ،ایتنیتک
وظیفه بسیار سنگین و مهمی است که بخش عمتدهای از آن بته عهتده شتما

1387/2/1

نیروی انتظامی است.
نیروی انتظامی در حفظ نظم داخل کشتور ،مظهتر اقتتدار نظتام استت .نظتم
شهرها ،معابر ،جادهها؛ هر چه شما مقتدر باشید ،این نشاندهنده اقتدار نظتام 1384/12/15
است.
نیروی انتظامی باید نظم و امنیت را طبق شرح وظایفی که قانون برایش معین
کرده ،در سرتاسر کشور ،بخصوص در مناطق مرزی و باألخص در برختی از
مناطق که گاهی اشراری در آنجا نظم و امنیت را مورد اختالل قرار میدهند1370/1/27 ،
به اثبات برساند باید ثابت کنید که نیروی انتظامی جمهوری استالمی ایتران،
این کفایت و کارایی را برای حمل بار امانتی که بر عهدهی اوست ،داراست.
فلسفه وجودی نیروی انتظامی این است کته بتوانتد بترای آستایش متردم و
آرامش محیط زندگی آنها ،نظم برقترار کننتد .مواظتب باشتید متردم دچتار 1368/6/28
ناراحتی نشوند.
آن مجموعه و سازمانی که ایتن بتار (مبتارزه بتا قتانونشتکنان) را بتر دوش
میگیرد (نیروی انتظامی) ،دو جنبه مهم را از جنبههای انسانی واال به نمایش
مهربانی با
مردم

میگذارد .یک جنبه دلسوزی نسبت به آحاد مردمی است؛ آن جنبه اول ،جنبه

1386/8/16

عطوفت و رأفت به انسانها است.
نیروى انتظام باید همواره در نظر مردم بهعنوان نیرویت قتوى و مقتتدر و
حام مردم جلوه نماید .مناعت طبع یک از نکات است که میتواند موجب 1383/7/15
ارتقا بیشازپیش منزلت نیروى انتظام شود.

حضور در مردم هم از این حظ می برند و احسا

ستتایش قلبتی متیکننتد کته ببیننتد

1387/2/1

آنجایی که نیروی انتظامی باید می بود ،بود .این مهم است .پس بنابراین نفس

جامعه

حضور شما در شهرها و خیابانها و جادهها و همانجاهایی کته بتودهایتد و
منعکس هم شده.
نفس همین مسئله که ما یک نیروی انتظامی داریم که وظیفه تعریتفشتده او
عبارت است از نظم و امنیت و این سر پست خود حاضر است؛ ایتن خیلتی

1387/2/1

مهم است.
من همیشه گفتهام ،شما نیروی انتظامی ،تظاهر به قدرت و به اقتتدار نکنیتد،
قدرتنمایی نکنید ،اما حقیقتاً اقتدار داشته باشید.
نیروی انتظامی مظهر اقتدار ملی است .مظهتر آنقتدرتی استت کته متردم آن
قدرت را به کار میبرند تا بر سر آدم ناامنی ایجاد کن ،بزنند و مانع او شوند.

1387/2/1

1373/4/29

نیروی انتظامی با متخلف باید برخورد کند ،برخورد قاطع ،البته برخورد قاطع
با متخلف خیلی مرز باریک و حساسی است ،الزم است دقت به خترج داده 1388/1/29
حساسیت
و دقت در
کار

شود.
در جامعهای که معیار و مالک آن اسالم است ،نیروی انتظامی باید متناسب با
آن به حفظ و حراست از حساسیتهتای جامعته بپتردازد کته تتأمین امنیتت
اخالقی جامعه نیز از آن جمله است .حفظ و حراست و عمل بتر طبتق ایتن 1370/11/2
حساسیتها ،بدون هیچ مالحظهاى ،بته شتما کته نیتروى انتظتام هستتید،
برم گردد .این کار سخت و سنگین است ،اما کار بسیار مؤثرى است.

جدول فوق از چند حیث حایز اهمیت است:
 بیانات مندرج شده در جدول فوق در حکم رهنمودهایی برای مسئوالن و کارکنان
ناجا است که الزم است بهعنوان چراغ راه از آن استفاده کنند.
 مقام معظم رهبری در زمینه تأمین امنیت و مراقبت از آن ،در کنار نیروی انتظامی
دستگاههای متعددی را دخیل دانستهاند که تأمین امنیت مردم منوط به همکاری و
هماهنگی بین این دستگاهها دانسته شده است .ایشان در بخشی از سخنان خود،

مسئوالن کشور در قوّه مجریه ،قوّه قضاییه و قوّه مقننه را مسئول مبارزه با عوامل
ایجادکننده ناامنی برشمردهاند و اعتقاددارند که این مبارزه بایستی با هماهنگی و
همکاری بین قوا همراه باشد .ایشان ضمن تأکید بر این مسئله که نیروی انتظامی در
زمینه تأمین امنیت نقش محوری دارد و میدان عمل تا حد زیادی در دست نیروی
انتظامی است ،اما بر نقش و اهمیت سایر عناصر همچون صداوسیما ،دستگاههای
تبلیغاتی ،ائمه جمعه و  ...نیز تأکیددارند و آنها را نیز در این زمینه مسئول
برشمردهاند.
 از دیدگاه مقام معظم رهبری ،یکی از وظایف دستگاههای مسئول امنیت در جامعه،
حفظ همدیگر است .دستگاهها باید همدیگر را حفظ کنند و در راستای تقویت
یکدیگر گام بردارند .ایشان هماهنگی و تعادل کارکردی دستگاههای تأمین امنیت را
بسیار مهم قلمداد کردهاند و تالش نمودهاند تا با گوشزد کردن اهمیت این همکاری،
زمینه افزایش امنیت را فراهم نمایند.
 از نگاه مقام معظم رهبری با توجه به اینکه بخشی از ناامنیهای به وجود آمده در
جامعه ناشی از ضعف کارکردی در سایر بخشهای جامعه است ،ولی نیروی انتظامی
در این زمینه مسئولیت سنگینی دارد و الزم است که اوضاع بهطور مرتب از سوی این
ارگان رصد شود و با عوامل به وجود آورنده ناامنی مبارزه شود .این شرایط انتظار از
نیروی انتظامی را بهشدت باال میبرد و به همین دلیل است که ایشان میفرمایند :شما
برادران نیروی انتظامی ،هر چه ازلحاظ اقتدار و سرپنجه قدرتمندی که بتواند عناصر
مخل امنیت را در کشور تعقیب کند و نیز ازلحاظ اخالق و شرافت و نجابت و امانت
و پاکدامنی ،بر کیفیت خودتان بیفزایید ،زیادی نشده است.
غیر از قانون نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران و فرمایشات مقام معظم رهبری ،سند چشمانداز
 1404نیز بهعنوان یک سند باالدستی ،زمینه مشارکت و همکتاری را فتراهم کترده استت .در ادامته
بخشهایی از سند چشمانداز  1404که موضوع مشارکت و تعامل را بهطور خاص مورد تأکید قرار
داده است ،ذکرشده است .ازآنجاییکه بر استا

نظتر صتاحبنظتران ،بکتار گترفتن فرمانتدهان و

مدیرانی باروحیه تعامل باال ،میتواند نتایج مثبت و ارزشمندی برای ناجا داشته باشد ،بخشی از سند
چشمانداز که مرتبط با این موضوع است نیز ذکرشده است:
 سؤال سوم :سند چشمانداز تا چه اندازه میتواند بهعنوان الگویی برای تعامل ناجا در
نظر گرفته شود؟
در سند چشمانداز  1404نیز موضوع همکاری و مشارکت دستگاههای متولی امنیت و نظم مورد
تأکید قرارگرفته است و از سوی دیگر شایستهساالری در بهکارگیری مدیران بهعنوان امری الزم و
ضروری تلقی شده است .در ادامه برخی از بندهای سند چشمانداز  1404بهاختصار بیان میشود:
 اصالح نظام اداری و قضایی در جهت :افزایش تحرک و کارایی ،بهبود خدمترسانی به
مردم ،تأمین کرامت و معیشت کارکنان ،بهکارگیری مدیران و قضاوت الیق و امین و تأمین
شغلی آنان ،حذف یا ادغام مدیریتهای موازی ،تأکید بر تمرکززدایی در حوزههای اداری
و اجرایی.
 گسترش و عمق بخشیدن به روحیه تعاون و مشارکت عمومی و بهرهمند ساختن دولت از
همدلی و توانایی عظیم مردم.
 تقویت امنیت و اقتدار ملی با تأکید بر رشد علمی و فنآوری؛ مشارکت و ثبات سیاسی،
ایجاد تعادل میان مناطق مختلف کشور ،وحدت و هویت ملی ،قدرت اقتصادی و دفاعی و
ارتقای جایگاه جهانی ایران.
 توسعه نظم و امنیت عمومی و پیشگیری و مقابله مؤثر با جرایم و مفاسد اجتماعی و امنیتی
را از طریق تقویت و هماهنگی دستگاههای قضایی ،امنیتی و نظامی و توجه جدی در
تخصیص منابع به وظایف مربوط به اعمال حاکمیت دولت.
 توجه ویژه به حضور و سهم نیروهای مردمی در استقرار امنیت و دفاع از کشور و انقالب
با تقویت کمی و کیفی بسیج مستضعفین.
سند چشمانداز  1404جمهوری اسالمی ایران نگاه ویژهای به مقوله نظم و امنیت داشته است و
تأمین آن را از طریق تقویت هماهنگی و همکاری دستگاههای قضایی و امنیتی و نظامی
خواستار شده است .از سوی دیگر ،نگاه به مشارکت مردمی بهعنوان ظرفیت قابل بهرهبرداری
از سوی نیروی انتظامی ،بخشی از تأکیدات سند چشمانداز  1404است که اهمیت مقوله تعامل

و همکاری بین سازمانی و همکاری ناجا و مردم را نشان میدهد .مطالعه بندهای مختلف سند
چشمانداز و قانون نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران نشان میدهد که به لحاظ چارچوب
کلی تعامل و همکاری بین بخشی ،کمبود خاصی احسا

نمیشود و قانونگذار زمینه و بستر

الزم برای برقراری تعامل در راستای تأمین نظم و امنیت را تدارک دیده است .بااینحال
چگونگی برقراری این تعامل و روشهای بهتر عمل کردن در این حوزه نیازمند دستورالعمل-
های خاص و مشخص است و نیاز است که ناجا در این زمینه نقش فعالتری ایفا نماید.
نتیجهگیری
این مقاله به بررسی ظرفیتهای قانونی موجود در زمینه تعامل ناجا با قوای سهگانه پرداختت و بته
این منظور قانون نیروی انتظامی ،سند چشمانداز  1404و همچنین بیانات مقام معظم رهبری را کته
همچون چراغ راهی برای رسیدن به اهداف است ،موردبررسی قرارداد .دقت نظر در قتانون نیتروی
انتظامی جمهوری اسالمی ایران و مأموریتهای ناجا ،نشان میدهد که قانونگذار ،تأکید خاصی بتر
واژه همکاری و تعامل داشته است و در مواد مختلف این قانون ،ایتن واژه تکترار شتده استت کته
نشاندهنده اهمیت این پدیده در تأمین نظم و امنیت است .شیوه نیل به نه مأموریت نیروی انتظامی،
به روش غیرمستقیم یا همان همکاری بین بخشی و تعامل سازمانی است که نشان متیدهتد تتأمین
نظم و امنیت ،مسئلهای فراتر از یتکنهتاد و ستازمان استت و تتأمین آن نیازمنتد برقتراری ارتبتاط
همهجانبه با سازمانها و نهادهای مختلف است .به همین دلیل متیتتوان قتانون فتوق را در حکتم
مشوقی برای تعامل و همکاری بین بخشی قلمداد کرد.
مقام معظم رهبری نیز در زمینه تأمین امنیت و مراقبت از آن ،در کنار نیروی انتظتامی دستتگاههتای
متعددی را دخیل دانستهاند که تأمین امنیت مردم منوط به همکاری و هماهنگی بین این دستگاههتا
دانسته شده است .از دیدگاه ایشان ،یکی از وظایف دستگاههای مستئول امنیتت در جامعته ،حفتظ
همدیگر است .دستگاهها باید همدیگر را حفظ کنند و در راستای تقویت یکدیگر گام بردارند .ایتن
نوع نگاه ،نگاهی تعاملی به مسئله تأمین امنیت است که از سوی فرماندهان و متدیران ارشتد ناجتا
بایستی مهم و جدی گرفته شود و در این راستا گام برداشته شود.

سند چشمانداز نیز توسعه نظم و امنیت عمومی و پیشگیری و مقابله مؤثر با جرایم و مفاسد
اجتماعی و امنیتی را منوط به تقویت و هماهنگی دستگاههای قضایی ،امنیتی و نظامی ،دانسته است
و این نگاه برنامه ریزان حاکی از اهمیت مسئله تعامل و مشارکت سازمانی است.
بنابراین گام اول برای برقراری تعاملی صحیح و سازنده با قوای سهگانه ،رجوع به منابع قانونی و
بیانات مقام معظم رهبری است تا کمترین انحراف در این زمینه به وجود نیاید و از سوی دیگر،
دیدگاههای سازمانها در زمینه فعالیتهای جاری با اشتراکات بیشتری همراه شود.

منابع
 ایمان ،محمدتقی ( ،)1390مبانی پارادایمی روشهتای تحقیتق کمتی و کیفتی در علتوم انستانی،تهران ،انتشارات پژوهشکده حوزه و دانشگاه.
 حسینی مقدم ،سید علی و جربانی ،حمید ( ،)1388بررستی محتدودیتهتای اجرایتی پلتیس درپیشگیری انتظامی از جرم ،فصلنامه علمی پژوهشتی انتظتام اجتمتاعی ،ستال اول ،شتماره چهتارم،
زمستان.
 رابینز ،استیفن ( ،)1387رفتار سازمانی ،ترجمه علی پارساییان و سیدمحمد اعرابتی ،تهتران ،دفتترپژوهشهای فرهنگی.
 سلیمی ،مائده؛ زارعی متین ،حسین؛ وزین ،محمد و جنتدقی ،غالمرضتا ( ،)92بررستی وضتعیتعوامل مؤثر بر چابکی در سازمان صداوسیما ،فصلنامه علمی–پژوهشی مدیریت فرهنتگستازمانی،
دوره یازدهم ،شماره دوم ،تابستان
 سند چشمانداز  1404جمهوری اسالمی ایران شریفزاده ،فتاح و سهیلیراد ،غالمرضا ( ،)1382بررسی تأثیر ارتباطتات ستازمانی در اثربخشتینظام تصمیمگیری در شرکت برق منطقهای فار

و شرکتهای وابسته ،فصلنامه مدیریت و توسعه.

شماره .19
 عزیزی ،محمدمهدی؛ ابویی اردکان ،محمد و نوری ،نسرین ( ،)1390نقش قوانین و مقتررات درتحقق مدیریت یکپارچه در مجموعه شهری تهران ،فصلنامه آرمانشهر ،شماره  ،6بهار و تابستان
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