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 استاديار و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم انتظامی امین -2

 قدرت نظام یش ناجا در استحکام ساخت دروننق

 17/21/1317:رشيپذ خيتار                                                         22/23/1317:افتيدرتاريخ 

 چكیده:

 تأریرگاذاری  دلیلخود به  یتحول ریدر سناجا  .مهم انتظام جامعه بر عهده ناجاست ، موضوعاسا  قانون بر

 یمحور جامعهو  یمحورمسئله ،يیچون اقتدارگرا يیكردهاياز رو یطیكشور و تحوالت مح طينخبگان، شرا

 یخيدر مقاطع مختلاف تاار   كردهايرو نياز ا یمند بهرهبهره برده و با  شيخو یها تيمأمورو  در كاركردها

توجاه باه    باا  نقاش  ايان  ؛ اماا نقش بوده است یدارا یانتظام -یتیامن ثیاز ح تیحاكم یدر استحكام درون

دارد كاه   یبساتگ  یگونااگون  متعدد وقدرت به عوامل  یساخت درون استحكام در كردهايرو نياز ا هركدام

 ؟هستبه دنبال پاسخ به آن  قیقتح نيا

استحكام  یها مثلفهاحصاء  یبرا .هست یشيمایپ -یفیو از نظر روش توص یاز نظر نوع كاربرد قیتحق نيا

 شيماا یمردم از پ یمند تيرضابر  مثرر استخراج عوامل یو برا یاز منابع اسناد سیپل یكردهايقدرت و رو

تحقیاق   یجامعه آمار ،و ستاد ناجا یفرمانده دهرشد دانشكو ا یطع دكترامق انيدانشجو ه است.استفاده شد

 هاا  دادهپرسشانامه محقاق سااخته     لهیوسا  باه  و شمار انتخااب تمام  صورت بهكه شوند حاضر محسوب می

 یآلفاا  بيضار  لهیوس بهآن  يیايو پا تیحوزه امن نظران صاحبو  دیآن توسط اسات يیروا .ديگرد یگردآور

 شد. تأمین( 82/2كرونباخ )

اول  تيدرصد در اولو 12تقاضا با  بانیو دروازه ریو فراگ یانبساط یكردهاياز آن است كه رو یحاك ها افتهي

در  تیا امن تاأمین و اساتمرار اقتادار در    یاجتمااع  یو پاسخگو، انسجام و همبستگ ینرم اجتماع تيريو مد

 .اند بودهبرخوردار  تيطح رضاس نيتر نيیپاو بسته از  یانقباض یكردهايرو و قرار دارند یبعد یها رتبه

 یانساان  یرویا ن ،یاسا یاقتادار نظاام س   ،یو خاارج  یاقتدار، ربات و انساجام داخلا   دیچون تول يیها یژگيو

 .باشند یمی انتظام مل در توسعه ها یژگيو نيتر مهم یدر قدرت اجتماع یمتخصص و نهادمند



12   1317ام، زمستان ، شماره سیهشتمفصلنامه امنیت ملی، سال                                                        

 مقدمه:
. در حاوزه  ستین كساني ران،يدر تمام سطوح با نگاه جمهوری اسالمی ا تیمفهوم امن نگاه غرب به

در  ینااامن  جااد يكاه ماتهم باه ا    ميا مفسد و مجرم را دار ،یاغيما پنج مفهوم مخالف، معاند،  یداخل

شامل  یمل تیاز سطوح امن یكي عنوان هب یداخل تیامن هیغرب اقدام عل اتیاما در ادب ؛كشور هستند

در كشاور   یملا  یهاا  يیضربه زدن و توقف توانا ،یكه با هدف سرنگون یتیاقدام، قصد و ن هرگونه

حركات   کيا آن باه   ليدر شهروندان و تبد یعدم وفادار یها نهیموجب بروز زم ايو  ردیصورت گ

 یاها  در نظاام  یداخلا  تیا فهوم امن. اساساً مشود یاطالق م ،آن كشور گردد یمل تیامن هیعل یجمع

 از: ها عبارتند آن نيتر است كه مهم ها برخوردار از شناسه یا از مجموعه یغرب

 در رهبران، یاسیاحسا  ربات س جاديا -ا 

 در رهبران، یاسیدامنه و مطالبه اقتدار س سازی مشخص -2

 ،قدرتدر  جانبه همهمسئوالنه و  پذيری نظم -3

 .یاز مقررات اساس تیو تبع یمند قانون -1

 :رنديپذ می تأریر لياز پنج محور ذ یداخل تیامن یها مبنا مدل نیبر هم

 ،و متمركز یبر اسا  دولت قو یاسیربات س -1

 ،نیانضبا  و نظم آهن اسا  بر یاسیاقتدار س -2

 ،یتیامن -یسیپل یبر اسا  كاركردها یانتظام مل تيريمد یالگو -3

 تأكیاد كه مورد  یشهروند تیهمراه با مسئول یبا دولت حداقل یمشاركت و انضبا  اجتماع -1

 ،باشد یانگاران م سازه

 ،یهنجاار  رییتغ تیبر قابل ءبا اتكا یرفاه جمع یدولت و كاركردها تیتوسعه سطح مشروع -1

 (.31: 1311نژاد،انيعصار) دارند ءبر آن اتكا ها برالیكه نئول ینگاه

 تیا بار امن  تأریرگذاریو  یاسینخبگان نظام س یز سوپنج محور در صورت اقدام مناسب ا نيا

در  ینظم یآن، نبود ب یعیكه محصول طب گردد یم هيپامدل انتظام کي جاديآن نظام، منجر به ا یداخل

افراد در جامعه به همراه نقاش مسائوالنه آناان در معادلاه قادرت بار        تيرضا تأمینداخل اجتماع، 

 یو مشاركت مل تيسطح حما شيو اقتدار جامعه و افزاتحرک و نشا  حوزه قدرت  ،تأمیناسا  

 .باشد می د،يخواهد گرد یاسیاعتماد و مشروع قلمداد شدن نظام س ت،يكه باعث بروز رضا

 هاای  مأموريات جامعه را در سرلوحه  تینظم و امن تأمینهمواره  تأسیس یكشور از ابتدا سیپل

 كاه  ايان ضامن   .نموده است یط یقانون نيوازم قيطر از راهدف  نيبه ا لین ریخود قرار داده و مس
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 ارانتظا  سیاز پلا  ابعااد،  رياز ساا  شیجامعه را ب تیامن تأمینكاركرد  عمدتاً و مقررات كشور نیقوان

 داشته است.

و عمادتاً بار    یطا یكشاور، تحاوالت مح   طياز شارا  متأررهمواره  ریو خط یاساس مأموريت نيا

چاون   یگونااگون  یكردهاا يرو سیپلا  یتحاول  ریصورت گرفته و در س تیحاكم ماتیاسا  تصم

 .كشور حاكم باوده اسات   یانتظام میسازمان عظ نيبر ا محوری جامعهو  یمحورمسئله ،يیاقتدارگرا

در  یعا یطب طاور  باه دارد و  یبستگ یگوناگون متغیرهایقدرت به عوامل و  یاستحكام ساخت درون

 هاا  آن یاصال  انیا باه متول  یاعو اجتما  یفرهنگا  ،یاسا یس ،یمختلف اقتصااد  های بخشو  ها حوزه

 یانتظاام  یرویا ن یو كاركردهاا  هاا  مأموريتامر با  نيا یانتظام -یتیدر حوزه امن كنی، لگردد میازب

 یدر اساتحكام سااخت درونا    سیپلا  یكردهاا يرو نيا از ا يک كدام نكهيارتبا  تنگاتنگ دارد، در ا

 یبساتگ  و شاهروندان  سیپلو تعامل  یطیتحوالت مح ت،یداشته، به نگاه حاكم یقدرت نقش اساس

از  گار  مداخلاه  متغیرهاای  عناوان  باه  یو اجتماع یفرهنگ ،یاسیس ،یدارد و بالطبع اقتضائات اعتقاد

كه نقاش ناجاا    است یاساس سثال نيبه دنبال پاسخ به ا قیتحق اين لذا. باشند می كننده تعیینعوامل 

را  كردهاا يمنظاور كادام رو   نيا به ا لین یناجا برا ست؟یقدرت نظام چ یدر استحكام ساخت درون

قادرت نظاام در    یدر استحكام سااخت درونا   تأریرگذار های مثلفه نكهيو باالخره ا ديدنبال نما ديبا

 ؟باشند میها كدام یحوزه انتظام

در  یراهبارد  یو نگاه نشیب یانتظام یروین نیبه فرماندهان و مسئول تواند می قیتحق نيا انجام

 یتا آناان بتوانناد باا آگااه     بدهدقدرت  یدر ساخت درون یتظامان یرویو نقش ن گاهيخصوص جا

و نهادهاا   هاا  گاروه افاراد،   تیا امن تاأمین  یخود در راساتا  های مأموريتو اداره  یبه طراح یشتریب

در جامعه بهتر  یانقالب های ارزشدفاع از انقالب و  ینقش خود را در راستا نكهيا تر مهمو  پردازندب

 یرویا ن رانيفرمانادهان و ماد   یباعث ابهام در نوع نگاه راهبارد  نیز قیم تحقانجا عدم. ندينما فاءيا

عادم   نیقادرت و همچنا   یعدم شناخت نقاش ناجاا در اساتحكام درونا    زيرا ؛ خواهد شد یانتظام

و انجاام اقادامات    سردرگمیباعث  ،ساخت مستحكم قدرت تأمیندر  تأریرگذار های مثلفهشناخت 

قادرت   یكه همانا استحكام ساخت درون یرا به هدف اصل نظامه ك شدخواهد  اكندهو پر ای جزيره

 نخواهد رساند. ،باشد می

 قدرت نظام ینقش ناجا در استحكام ساخت درون تأریر زانیم شناخت :ياصل هدف
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 یدر سااخت اساتحكام درونا    ریا و فراگ ینقش انبسااط  تأریر زانیم شناخت -1 :يفرع اهداف

-3. قدرت نظاام  یدر ساخت استحكام درون تیامن دیقش تولن تأریر زانیم شناخت -2 قدرت نظام.

 شاناخت  -1. قدرت نظاام  یو محدود در ساخت استحكام درون ینقش انقباض تأریر زانیم شناخت

 زانیا م شاناخت  -1. قدرت نظاام  یدر ساخت استحكام درون ینقش انسجام و همبستگ تأریر زانیم

 تاأریر  زانیا م شاناخت  -0. قادرت نظاام   یدرون تقاضاها در ساخت استحكام یبان نقش دروازه تأریر

نارم   تيرينقاش ماد   تأریر زانیم شناخت -7. قدرت نظام یدر ساخت استحكام درون ینقش اخالق

 قدرت نظام یو پاسخگو در ساخت استحكام درون یاجتماع

 دارد؟ تأریرقدرت نظام  یدر استحكام ساخت درون زانیناجا به چه م نقش :ياصل سؤال

 :یفرع سثاالت

 دارد؟ تأریرقدرت نظام  یدر ساخت استحكام درون زانیبه چه م ریو فراگ یانبساط نقش

 دارد؟ تأریرقدرت نظام  یدر ساخت استحكام درون زانیبه چه م تیامن دیتول نقش

 دارد؟ تأریرقدرت نظام  یدر ساخت استحكام درون زانیو محدود به چه م یانقباض نقش

 دارد؟ تأریرقدرت نظام  یدر ساخت استحكام درون انزیبه چه م یانسجام و همبستگ نقش

 دارد؟ تأریرقدرت نظام  یدر ساخت استحكام درون زانیتقاضاها به چه م یبان دروازه نقش

 دارد؟ تأریرقدرت نظام  یدر ساخت استحكام درون زانیبه چه م یاخالق نقش

قادرت نظاام    یونا در ساخت استحكام در زانیو پاسخگو به چه م ینرم اجتماع تيريمد نقش

 دارد؟ تأریر

 :مبانی نظری

در تأمین نظام و   رانيا یاسالم یجمهور یانتظام یروین جامعه: تیناجا در تأمین امن یكردهایرو

 بهاره بارده   یمختلفا  یكردهاا يجامعه از رو طيو بنا به شرا یخيكشور در مقاطع مختلف تار تیامن

تاأمین نظام و    هاای  يات مأمورباا   یو بهتار  رشتیتناسب ب كردهايرو نياز ا يک كدام نكهيدر ا است.

 سیباه پلا   یاقتادار  كرديباورند رو نيبر ا یبرخ .وجود دارد ینظرات متفاوت ،داشته یعموم تیامن

اعتقاد دارند با توجاه باه رشاد     گريد یبرخ .كند یمخود  يتیمأموربه اهداف  لیدر ن یشتریكمک ب

، سات یمردم ن تیقادر به تأمین امر مهم امن يیتنها به سیپل نكهيمردم و ا های یآگاه شيو افزا فناوری

را  یمناد  بهاره  نيشاتر یب ،یمردما  هاای  یتظرفبر  هیو تك یمحور جامعه كردياز رو بايست یم سیپل

 .داشته باشد
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 :كنیم یممرور  سیتحول و تطور پل ریرا در س سیپل یعمده و اساس یكردهاياز رو یتعداد

از  یباا ناوع   يیاقتادارگرا  ،یاز انقاالب اساالم   شیپا  یهاسال در :اقتدارگرا ای يسنت كردیرو

نهااد و ماردم وجاود داشات و      نيا ا نیب یفیحاكم بود و تعامل ضع سیبر رفتار پل یا حرفه یالگو

در ايان   جامعاه باوده اسات.    در یسا یپل تیبرآمده از اقتدار و حاكم صرفاًموجود در جامعه  تیامن

توجاه را باه جلاب اعتمااد      نيكمتار  یانتظاام  و ینظاام  یو نهادها تیطرف حاكم کي ازرويكرد 

 یمشاركت انتظام نيكمتر هم مردم طرفی از و اندمردم معطوف داشته یو مشاركت اجتماع یعموم

 ركنناده برقرا یو نهادهاا  تی، حاكمیسنت طور به .اندبروز دادهاز خود  یاجتماع یرا در عرصه زندگ

بار محاور اقتادار     شاتر یب یاجتماع تیو امن یومنظم عم یبرقرار یدر كشور در راستا تینظم و امن

 هیا و نباود روح  هاا تیا حاكم نيا ا یاساتبداد  هیا امر باه روح  ناي .جامعه محور تا اندحركت نموده

 اركتكاه هماواره مشا    میشااهد آن هسات   جهیگشت. در نتیمباز ها آندر  یو دموكراس یساالر مردم

ماردم   چراكهبوده است.  ینيیپا اریدر سطوح بسبرقرار كننده نظم  یروهاین با یمردم در امور انتظام

 ینه نهااد  اندستهينگر تیدر خدمت حاكم يیروهاین عنوان به تیبرقرار كننده نظم و امن یروهایبه ن

مقابال   را در سیو پلا  یمانتظا یروهایمردم. در واقع مردم جامعه همواره ن یبرخاسته از مردم و برا

 ميشاهد یخيرا از لحاظ تار یزیستسیپل هیروح کيدر كشور  ضمناًنه در كنار خود.  اند،دهيخود د

 نیباوده اسات. چراكاه ماردم باه قاوان      نیاز  مردم  یزگريقانون هیخود منبعث از روح هیروح نيكه ا

 زیا ن سیپلا  هاا  آن هاسات كاه در نگاا    یعیو طب ستهينگر تیحفظ منافع حاكم یبرا یابزار عنوان به

 .(11-10: 1381 ،وروايیوده است )ب تیابزار حفظ منافع حاكم عنوان به

 دهاد یرا كاهش م سینفوذ و اقتدار پل ،كارايی ،یسنت یصرف بر همان كاركردها تأكیدامروزه  

خشاک   مراتاب  سلساله  ن،یقاوان  كارايیناگردد. یجامعه م یبا مشكالت واقع سیو مانع از تعامل پل

 .(18 :همان) سازدیرا دچار افول م سیپل تیخالق د،از ح شیب

اسات كاه    يیو نهادهاا  هاا  ساازمان از  سیكه پل دهدینشان م تحوالت :یمحورمسئله كردیرو

افراد جامعه دارد. امروزه پژوهشگران با كاستن  یو فرد یجمع یدر زندگ یشگرف تأریرات یراست به

 نيدر ا یاساس هایآن، پرسش یو نهاد یمدن ،یبر ابعاد انسان تأكیدو  سیاز جلوه خشن سازمان پل

 یاجتمااع  یدر پرتو تحوالت اساسا  زین سیآن است كه پل یاگوي هاپرسش ناي. اندمطرح كردهره با

 دیمف هایتیقابل گريد یو از سو خشن و سركوبگرانه خود را از دست داده یسو كاركردها کياز 

 چون: یاالتئوباره س نيكرده است. در ا دایپ یكاراترو 
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 جامعه؟ ايو  یسینفس حرفه پل ايقانون  ايشود  ناشی نمردااز دولت ديبا سیاقتدار پل ياآ .1

را در  تاری گساترده  یخادمات اجتمااع   ايا اسات،   تيا محدود به مهار جنا سیكاركرد پل ياآ .2

 ؟گیرد یبرم

 ر،یا گاروه ضاربت فراگ   کيا در قالاب   ايمتمركز، پراكنده و  ديبا یسازمان ثیاز ح سیپل ياآ .3

 باشد؟

و مشاخص شاده    نیای از قبال تع  ايباشد،  یو ضمن یحيتلو ديباآن  طیبا مح سیرابطه پل ياآ .1

 باشد؟

 باشد؟ الیّس ايمتمركز، باز  ديبا سیكسب و استفاده از خدمات پل یتقاضا برا ياآ .1

و آشاكار   عيسر هایدخالت، مهار و واكنش یدر راستا ديبا یسیپل هایو مهارت هاوهیش ياآ .0

 در جهت و معطوف به حل مشكل؟ ايباشد 

 یشاهروند  یاسیس تيشدت عمل و ابزار رضا ت،يمهار جنا یايگو ديبا سیكار پل جهینت اي. آ7

 جامعه؟ یو خرسند یزندگ تیفیتوسعه ك ايباشد 

 سیپل یسنت یاست و در واقع كاركردها یاساس اریمذكور بس هایاست. پرسش دهيمطرح گرد 

باا تحاوالت مواجاه     سیچگونه پلا  كه دهدمی نشان هاپرسش ني. نفس طرح اكشدیرا به چالش م

داشاته باشاند. پرساش     ها آنبه  یديجد هایو نگرش كردهاروي هاحكومت و هادولت ديو با شده

 اتیا ح هاای از عرصاه  یاربسای  و شاده  محادود  هادولت تیمرجع گريكه د است نيااول ناظر بر 

از  سیاقتدار پل بیترت نيداده شود. بد تیاداره و تمش شانيتوسط خود ا تواندمی هاانسان یاجتماع

 هاای  یات فعالو نفاس   كندیم دایپ ليجامعه تما یمدن یجانب افراد حاكم به سمت قانون و نهادها

و  ینگارش فرهنگا   نوعی گرا،و قدرت یسازمان كرديرو یجا به. در واقع شودیواقع م اریمع یسیپل

 .گردد یم جيرا یانسان

باشاد.   می يیارويرو وهیش نيبهتر ها آندر مورد  یرگیمیمسائل و تصم يیاين رويكرد شناسا در

كاارن  است )عمل كردن  یواكنش یجا به یبازدارندگ س،ینوع از پل نيا یاساس هایاز شاخص یكي

مسائله   لح و گراجامعه یسی، اداره امور پليانمتصداز  یاری(. بس112: 1382لر،یا  م ندایام هس، ل

اداره  یجازء اساسا   کيا مسائله،   حل راهاز  یسیره امور پلادا یبرا ني. مدل گلدشتادانندیم یكيرا 

بار حال    یمبتنا  كارد روي گارا، جامعاه  یسیمدل اداره امور پل نياست، در ا محور جامعه یسیامور پل

 (.112 :همان) یردگیو جامعه در كنار هم به كار م سیپل یمسئله را با همكار
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با تحاول ساطح مشااركت ماردم در     همگام  یانقالب اسالم یروزیپ با :یمحور جامعه كردیرو

در امار مشااركت    یشااهد تحاول قابال تاوجه     ،یو اقتصااد  یاجتماع ،یاسیمختلف س هایعرصه

. ميباود  یانتظاام  ینهادهاا  یاز ساو  یمحور جامعه كرديتوجه به رو گريد يیمردم و از سو یانتظام

خاود در بهباود    یاجتماع بالقوه یهاتیاز تمام ظرف توانستهكامل ن طور به یانتظام یروین الوصف مع

اسالم مردم  هیعال میتعال بر اسا است كه  یدر حال ني. اديكشور استفاده نما تینظم و امن تیوضع

دارند.  تیخصوصاً حوزه نظم و امن ،یاجتماع یمختلف زندگ هایدر عرصه ایژهيو گاهينقش و جا

-به لزوم مشااركت تاوده   )ع( یاكرم )ص( و امام عل امبریپ یملع رهیاسا  است كه در س ینبر هم

ع( در ) یعلا اسات. حضارت    دهيا گرد تأكیاد  یاجتماع تیمختلف مردم در عرصه نظم و امن های

: ناد فرمايیو ما  اشااره نماوده   تیبه نقش توده مردم در حوزه امن یخوب بهفرمان خود به مالک اشتر 

 شاان  يااری  یساخت  در روزگاار  رايز كنند،یم لیتحم بر حكومت]بار[ را  ینیخواص همواره سنگ»

و بخشاش،   ءپافشاارتر و در عطاا   شانهايو در خواسته تریعدالت از همه ناراض یكمتر و در اجرا

-مای  ترو در برابر مشكالت كم استقامت رتريعذرپذ ردي هاخواسته[ از] منع هنگام به و ترسپا كم

 یدفاع رهیذخ یروهاین ن و اجتماعات پرشور مسلمانان وياستوار د هایكه ستون ی. در صورتباشند

 (.110: 1371 ،ی)دشت «تو با آنان باشد اقیداشته و اشت شيگرا ها آنپس به  باشند،یعموم مردم م

 تیا مردم را باه مشااركت گساترده در مقولاه نظام و امن      زین رانيا یاسالم یجمهور یانگذاربن 

 یباه ژانادارمر   دیا مک كنمن از شما خواستارم كه به دولت ك» ندفرمايینموده و م قيتشو یاجتماع

همه كارها را  تواندیدولت همه كارها را بكند، دولت نم دینباشد كه منتظر باش ني. فقط ادیكمک كن

و همه با هام   هایو كالنتر یانتظام یهم از ارتش، هم از قوا د،یكن یبانیپشت ديانجام دهد. شماها با

با كاركنان  داريكه در د یشاتياحل در فرمار امام (.1نور، ج فهی)صح «ديریرا بگ انيجومفسده یجلو

از اخاالق   منادی و بهاره  یداشاتند، باه برخاوردار    یدر مقاطع مختلف زمان یسابق انتظام یروهاین

 تيا در جامعاه، تقو  یاساالم  هاای ارزش تیاز اسالم و تثب یپاسدار ها،در انجام مأموريت یاسالم

داشاتند.   یفراوانا  تأكیاد  ینفسان یقابل هواهادر م یو خودكنترل اركناندر ك تیو اسالم مانيروح ا

 یرفتارهاا و برخوردهاا   ديا ، بامادار  يندو  یدر جامعه اسالم: »ندفرمايیم دارهاياز د یكيدر  شانيا

 )اماام « باشاد  تيا بر محور وال یو مبتن یو اخالق یو اصول اسالم یبر اسا  مبان یانتظام یروهاین

و  رمتعاارف یناوع برخوردهاا و رفتارهاا غ    ديا بودند، نبا رو معتقد نيا از (.7: ج1318، خمینی )ره(

 الزم ليباه فضاا   نيماز  ديا با یاسالم یچشم نظام جمهور عنوان بهو مأموران ناجا  باشد رمتعادلیغ

كاه از   یطاور  هماان  د،یپاسدار انقالب هست اآلنكه  انيشما آقا: »دودنفرمیم ايشان همچنینباشند، 



18   1317ام، زمستان ، شماره سیهشتمفصلنامه امنیت ملی، سال                                                        

است كه  نيآن به ا ؛ ودیبكن یاست كه از اسالم پاسدار نيالتر ابا فیتكل د،كنییم یانقالب پاسدار

 یپاسادار  هاا  يان اخودتان، از شهوات خودتاان،... از   ینفسان یاز هواها د،یكن یاز خودتان پاسدار

 کيا  خواهناد یكه ما  هايیآن چشم ايو  نندبییشما پاسدارها را مردم م كه یوقتكه  یطور به د،یبكن

 (.8: ج1318خمینی )ره(، )امام  «دیكه سالمت هست دیهست یكه شما مردم نندیبب بكنند، یاشكال

 یانتظاام  یروهاا ین های يتمأمورو  فيحضرت امام )ره( در خصوص كاركردها، وظا ن،یهمچن

امار قائال    نيا ا هب مراتب سلسلهداشته و درباره نظم و  یفراوان تأكید یقانون نيمواز تيهمراه با رعا

 و شيامار مهام، تاأمین آساا     نيا بر ا تأكیدو  هست یامر شرع کي هاستكه اطاعت از باالد بودند

 هاای لغازش  هرگوناه از  یكاركنان، باا دور  نفس عزتو حفظ  یقانون نيمواز تيآرامش مردم، رعا

در زمینه انضابا  اخالقای، متعاالی و     شانيا .دباشیم یانتظام یروهایكار ن هایاز ضرورت ینفسان

 وزها يک امر شرعی است. امار  امروز اطاعت از باالدست» قد بودند:متناسب با فرهنگ عبوديت معت

 «بیند كسی كه باالی سر همه است، خدای تبارک و تعالی است كه همه چیز را در ظاهر و باطن می

 (.  201: 1311 خمینی )ره(،امام )

و نظم با وجود اين، حضرت امام در مواجهه با منحرفان و تبهكارانی كه قصد اختالل در امنیت 

ای كه در اين زمینه  دارد، به گونه عانهاجتماعی و فرهنگی جامعه را داشتند، برخوردی اصولی و قاط

كه در حال اساتقرار و ساازندگی اسات، احساا  آراماش و       پسبايد ملت از اين »فرمايند:  نیز می

سالم بازرد  و ا و مطمئن از همه جهات، به كارهای خويش ادامه دهند خاطر آسودهو  امنیت نمايند

و قوای نظامی و  ... در خدمت خود ببینندرا و ئیهقضا ۀو قو و دولت اسالمی را پشتیبان خود بدانند

اماام  « )ها را موجب آسايش و امنیت خاود و كشاور خاود بدانناد     انتظامی و سپاه پاسداران و كمیته

 (.112: 1378 خمینی )ره(،

 یرویا و خطاب به ن توجه داشته سیپل یحورم جامعه كرديبه رو یخوب به زین یمعظم رهبر مقام

اعتمااد و اعتقااد    قيرا از طر یهمكار ينا ،ديمردم دار یبه همكار اجیشما احت» :نديفرمایم یانتظام

 نيا . با هر چاه كاه در ا  دیجلب كن غاتیبا عملكرد و تبل د،توانیی. اعتقاد مردم را مدیمردم جلب كن

و رفتار  كویكه برخورد نيی(. از آن جا1381 ت،يوال ثي)حد «دیمقابله كن كند،یاعتماد رخنه وارد م

و  یدارا بودن احساا  رأفات و مهرباان    درباره شانيباشد، ا می ها ضرورتخوب داشتن با مردم از 

-یكه ما  ینسبت به مردم دي... با» :ندفرمايیم یانتظام یرویرحمت نسبت به مردم توسط كاركنان ن

رأفات و رحمات    احساا   د،یمحافظت كن ها آنمرز و كسب و كار  ت،یاز خانه، جاده، امن دخواهی

كه در مقابل مخل  یمقتدر و با صالبت یرویكه همان ن معنا را لمس كنند نيا دي. مردم بادیداشته باش
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با رحمت و  شود،یم اجهبا مردم و افراد مظلوم مو یوقت ستد،ايیبا كمال قدرت و صالبت م ت،یامن

 (. 01: 1381، 2تي)بوستان وال «...كندیرأفت برخورد م

، از هسات  یسا یكاار پل  یهاا  ضرورت از و برخورد مهربانانه با مردم ها يتمأمورانجام مقتدرانه 

 كاردن  جماع  یانتظام یروین فهیوظ نتري... مهم» :فرمايند یمهست كه رهبر معظم انقالب  ثیح نيا

و انعطااف در ماوارد    بانانه با مردمو برخورد مهر آن ضیبدون تبع یبر قانون و اجرا یستادگيا نیب

 یاعتماد مردم، مهربان» :كنند یم انیب یگريد شي(. در فرما173: 1381 ،2يتوال)بوستان  «الزم است

 ،یانتظاام  یرویابهت و چهره مصمم و قاطع و قدرتمند از ن كناربا مردم، جانب مردم را داشتن، در 

 (.  287: 1381 ،یظهر اقتدار ملم یانتظام یروی)ن «هم باشند یپهلو ديدو با نيا

 کي یجزء اصل یرفتارخوش: »سدنويیكامپس، م یالر ،یسیامور پل پردازهيرابطه نظر نیدر هم

در تمام روابط روزانه خود با شهروندان از خود  سراناف دبايیم كه كارآمد و مدرن است سیاداره پل

 جاديا یطیمح ،رفتاریخوش: »دويگیم رفتاریمثرر خوش یامدهایدر خصوص پ یو« .نشان دهند

باا   یمسااع  کيتشار  یبارا  یمناساب  یفضاا  ؛ وساازد یكه ما را به حل مشكالت رهنمون م كندیم

 ،ی)عباد  «كناد یما  یزريا هياعتماد را پا ادیما، بن یآت هایيیارويرو یبرا ؛ وكندیم جاديشهروندان ا

1381 :12.) 

رفتار خود با مردم و جامعه را اصالح كنناد.   گام نخست در ديمنظور با نيا یبرا سیپل مأموران

 سیپل رند،يوضع شده را نپذ نی. اگر مردم قوانديدستورها از طرف مردم به وجود آ رشيپذ نهیتا زم

 سیپلا  رانرفتار ماأمو  هيتنها در سا ن،یقوان نيا رشيبه جلو بردارد. پذ یهرگز نخواهد توانست گام

مأموران و قارار گارفتن آن در چاارچوب اخاالق      یرفتار اصالح ،یاخالق اسالم یبا مردم بر مبنا

منظاور نحاوه    د،آيا یما  انیآن در تعامل با مردم به م تیسخن از اخالق و اهم یاست. وقت یاسالم

عمال در   کو تعامل با جامعه است. اگر اخالق ماال  نیاعمال مقررات و قوان وهیبرخورد با مردم، ش

فرود آورده، باا   میافراد در مقابل قانون سر تعظ نيبا عنادترو  نتريلجوج یحت ،یردقرار گبرخوردها 

 (.71: 1380 ض،یفكنند )یم ءاحترام، قانون را اجرا

كه بتواند عناصر مخل  یاز لحاظ اقتدار و سرپنجه قدرتمند هرچه ،یانتظام یرویشما برادران ن»

 یفیتبر ك ،یت و پاكدامنبكند، از لحاظ اخالق و شرافت و نجابت و امان بیرا در كشور تعق تیامن

 (.78: 1381 ت،يبوستان وال) «نشده است یاديز د،يیفزایخودتان ب

ماردم   یزنادگ  طیخاود، در محا   كاارايی با عزت، هم با امانت، هم با  ديهم با ،یانتظام یروین»

و باه او   شامارد  یما  گاناه ياو را با خود  داند،یم زيخود را عز یانتظام یرویكه ن یبدرخشد. آن ملت
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 شانيا ،یانقالب سیپل کي های يژگیو(. به جهت 120 :)همان «است یملت خوشبخت كند،یتماد ماع

و  یاخالقا  ثیا از ح رویا شادن كاركناان ن   یفا یو ك تیمقابله با مخالن امن یدارند كه حت یانتظارات

: فرمايناد  یما بااره   در ايان و  دانناد  یماز وضع موجود  یباالتر های یتظرفرا برخوردار از  یرفتار

مقابال متجاساران و    در و دفاع از جان و مال و نامو  آحااد جامعاه   خدمت به مردم سیپل فهیوظ

قاد   شاكنان  قانونادب و نزاكت و اخالق، با اقتدار تمام در مقابل  نیدر ح ديبا سیمجرمان است. پل

د عدالت و نما یقانون اقتدار ،یسیو از نظم و اجتماع و حقوق مردم دفاع كند. محور كار پل برافرازد

و خائف و ترساان   یها دلمأمن  ديبا سپلی كه اندبارها رهنمود داده یبودن است. مقام معظم رهبر

نكتاه   نیدر هما  سیپلا  یو قاانون  یو موجب رعب و وحشت مجرمان، اقتدار واقعا  باشد دهيدستم

 (.12: 1381،یعبداست )نهفته 

هنگاام  و به عيسر ،یدانش تخصص از یبرخوردار ،یمتعدد اناتیدر ب یا خامنه اهلل يتآ حضرت

و ... كاه مادلل بار     گرايای بودن، قاانون  دهیچیو پ یاز اقتدار و قدرت، هوشمند یبودن، برخوردار

و  نقارار داده و انتظاار دارناد ساازما     تأكیاد را مورد  باشد یم هادر انجام مأموريت سیپل یكارآمد

 هاای یكاه آماادگ   دیا بدان» :ناد فرمايیما  نشايباشند. ا ها يژگیو نيهمواره مجهز به ا سیكاركنان پل

 یآمادگ ،یعلم ی. با آمادگدیخودتان را آماده كن دي. شما بادیبده شيروز به روز افزا ديخودتان را با

« و... زاتیتجه اظاز لح یگوناگون، حفظ نظم و انضبا ، آمادگ هایشيرزما ،یتجرب یآمادگ ،یعمل

. یو هم عمل یمسئله توسعه آموزش است؛ هم نظر ر،گينكته د»(. 181-2: 1381، 2تي)بوستان وال

 (.287: 1381،یمظهر اقتدار مل یانتظام یروی)ن «دارد یشما، نقش اساس هایآموزش در همه بخش

 یانتظاام  یروین یبرا يیو ابتدا هیاول یشدن، ضرورت ایو حرفه یاز دانش تخصص یبرخوردار

-تخصاص  ،یاجتمااع  های ینهزمخصوص در امور مختلف به یاسا ، برا ني. بر اشودیمحسوب م

فعاال و كارآماد    سیپلا  کيا توقع جامعاه را از   ق،ياست تا بتوان از آن طر ازیمورد ن یديجد های

پس  كه است سیدر سازمان پل یبه حضور افراد ازمندین سیجهت، حرفه پل نيبرآورده ساخت. به ا

ارائاه كنناد.    شير طول خدمت خومناسب را د یاز آموزش و كسب تجربه و مهارت، بتوانند بازده

 هاای دانمیا  در حضاور  اشالزمه ،یخدوم اجتماع یروین نيدر ا یبه ابعاد كارآمد دنیوسعت بخش

 – یانقاالب اساالم   یدفاع از دساتاوردها  دانمی –در علوم و فنون روز  افتني تبحرهمچون  یمهم

-11: 1381 ان،یپازوكاست ) ... و یانقالب اسالم هاینسبت به آرمان ،یو عِرق مل هیباال بردن روح

17.) 
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و  ینظم عماوم  یبرقرار در مردم یاستفاده از مشاركت حداكثر یبا توجه به آنچه گذشت، برا 

و در قالاب   يیشناسا سیپل یمحور جامعه كرديكردن و رو نهينهاد یراهكارها ديبا ،یاجتماع تیامن

: 1381 ،وروايیشوند )گذاشته  ءرحله اجراو راهكارها به م ریتداب نيو برنامه مدون، ا یاستراتژ کي

و پژوهشگران مطالعات امنیتای و پلیسای    دارای ابعاد وسیعی است محوری جامعه(. هرچند 10-11

 عناوان  باه  ليا ذ یباه محورهاا   و (31: 1382هاس و میلار،   كنناد ) يک فلسفه ياد می عنوان بهاز آن 

 دارند: تأكید كرديرو نيموضوع در ا ترين یاساس

 ساختار و سازمان، برای چابک سازی و ايجاد تعادل بین صف و ستاد. ازیس ینهبه

 ترين سرمايه سازمانی و توسعه آن. ترين و كلیدی اصلی عنوان به های انسانی، سرمايه توسعه

 های نوين. وریاگیری از فن و بهره های مادی  سرمايه توسعه

 حفظ و توسعه آن. و های اجتماعی سازمان اجتماعی با تقويت سرمايه پیشگیری

 ها. نظام مديريتی بر مبنای شايستگی توسعه

 های علمی درون و برون سازمان. گیری از ظرفیت و بهره به دانش و پژوهش ابتناء

 و اشراف اطالعاتی. اقتدار عملیاتی توسعه

 اصل مطرح است. کي عنوان بهتقدم پیشگیری بر اقدامات واكنشی،  كرديرو نيدر ا 

، سیپلا  یمحاور  جامعاه  كارد يرو یبارا  شامندان يو اند نظاران  صااحب مذكور،  بر موارد عالوه

بااره معتقاد    نيا در ا پاردازان  ياه نظر نياز ا یكي دمنيرا قائل هستند، فر یها و اصول اساسژهيكارو

 نیبا  ديا ارتبا  جد جاديشهروندان داوطلب، ا یكاركنان، همكار هیاست كه در صورت مشاركت كل

نسابت باه    توان یم س،یدر سازمان پل يیو تمركززدا سیپل رانهیشگیپ یاه تالش س،یشهروندان و پل

(. البته باا توجاه   11-11: 1381،يیوروانمود ) اقدام ،سیپل یمحور جامعه كرديرو یاستراتژ یاجرا

 رشي، ضمن پاذ محور جامعه سیپل كرديرو امر در نيبه ا ستهيو لزوم توجه با فناوری عيبه رشد سر

كه اساتفاده   شودیم تأكید زیامر ن ني، بر ایروز در انجام امور انتظام یاز فناور يیعقال استفادهلزوم 

 .ستین یبه عامل انسان توجهی یب یبه معنا یاز فناور

در طول تأسیس خود  ها يتمأمور، در انجام سیسازمان پل یتاكنون از سو آنچه :يقیتلف یالگو

 كاه  باوده  یخيدر ادوار مختلاف تاار   یكتمشاار  ايا و  ایحرفاه  یاز الگوها یشده، برخوردار دهيد

 یراهبارد مشاخص بارا    دفاقا  اغلب ،یمقطع هایتموفقی كنار در و اندنبوده یكامالً موفق یالگوها

دو  نيا ا یقا یتلف یالگاو  كنلای  اناد، بوده تیتأمین نظم و امن یمأموريت اساس زآمیتیاستمرار موفق

 (.11-11: 1382،ینيوجز یعبداست )بوده  یشتریب یهاتیموفق شاهد كرد،يرو
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و مهام در   یاساسا  یبلكه راهبارد  ست،ین یو كاربرد یاتیعمل کیتاكت کيصرفاً  یقیتلف یالگو

كاامالً   ازیا در واقاع پاساخ باه ن    112 سیالگو با شااخص پلا   ينا .استكشور  تیاصالح امن نديفرا

 نيار تادو خواسات  كه و كشور است سیپل یعال رانيتمام افسران مثمن و مد هیاحسا  شده از ناح

 تیا ماردم در امن  شتریو مشاركت هرچه ب سیپل یتوان تخصص شيدر جهت افزا یمشخص استیس

-راه« جامعاه  یاضاطرار  طيو پاساخ باه شارا    سیپل هایتيفور»عنوان مركز با  ينا هستند. یعموم

 سیو ربات و آرامش مردم، از وظائف پلا  یاز زندگ تيشد. توجه به مشكالت جامعه، حما اندازی

 كناد میمواقع عمل  رساي از ترآزادانه ،یریشگیو مواقع پ یاضطرار هایتیدر موقع كه ستپاسخگو

 .دينما ریتواند قبل از ارتكاب عمل، مجرمان را دستگمی و

شاده   انادازی راه یاضاطرار  طيو پاسخ به شارا  یسیپل هایتيبا عنوان فور كرديرو نيچند اهر

را  ایو گساترده  عیاهاداف وسا   كاه  است یاصالح -یراهبرد كرديرو کي نيدر واقع ا یول ؛است

باا   ایحرفاه  سیمدل پل بیآن را، ترك توانیم كه بر آن حاكم است یخاص ميپارادا و كندیدنبال م

از  یديا وارد دوره جد سیطارح، پلا   نيا بتوان گفت كه با ا يدشا .نام نهاد یمشاركت مردم كرديرو

بااره   نيا باه عمال آماده در ا    ياابی ارز دارد. یمناساب  یپشتوانه نظر كه اصالحات شده است نديفرا

مردم در مراجعه آنان  یاز سرگردان یریجامعه و سازمان است. جلوگ یاز آرار مثبت آن برا تيحكا

و احسا  آن در ساطح   تیامن شيآن بر افزا تأریرو  سیبه پل یباور و اعتقاد عموم یارتقا س،یپل هب

از تاوان باالقوه و جلاب     یرگیا بهاره  س،یپلا  یریكارگمردم در به  گاهيمنزلت و جا یجامعه، ارتقا

جملاه   از جامعه تیابعاد تأمین نظم و امن ريو سا یاطالعات يژهو بهدر امور مختلف  یمشاركت مردم

 يیبناا ريو ز یتحول اساسا  جاديا زین یدر سطح سازمان است. الگو بوده نيا یمثبت اجتماع تأریرات

و  یتيماأمور  یم شادن امكاان كنتارل ماأموران و واحادها     فاراه  ،یسازمان هایمأموريت نديدر فرآ

 تو ساوق دادن باه سام    سیپلا  هاای يیامكانات و توانا یریكارگبه ،يیاجرا اتیهدفمند شدن عمل

اساات الگااو عنااوان شااده  نيااا یمااردم و ...از جملااه آرااار مثباات درون سااازمان یتاایامن یازهاااین

 (.113: 1381،يیوروا)

رويكاارد  ح كاركردهااای درون و باارون سااازمان بااا دو  ارربخشاای و بهبااود و اصااال  ارتقاااء

اهاداف ناجاا در    ترين مهم)در برون سازمان( از  محوری جامعه)در درون سازمان( و  یمحور انسان

هاا، تحاوالت    از دگرگاونی  موقاع  باه خود بوده است. نیروی انتظامی با درک صحیح و  یتحول ریس

هاا و پاايش ماداوم تحاوالت و      اين دگرگونیهای  شناخت روندها و جهت ط،سريع و شتابان محی

 و كنتارل گیری از گذشته، توجه به اقتضاائات حاال و آيناده و ارزياابی     در كنار عبرت پژوهی يندهآ
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است كه برخی  دهينائل گرد یارزشمند جيو نتا آوردهبه دست  ها آن یروزرسان بهمستمر اقدامات و 

 آمده است: ليدر ذ ها آناز 

اكز و نخبگان علمی و تحقیقاتی كشور و ايجاد شوراهای راهبردی و تحاولی  تعامل با مر ارتقاء

 و انديشمندان درون و برون سازمان. نظران صاحبفكر با تركیبی از  اتاقو 

مشاكالت عماومی، تعمیاق اعتمااد و رضاايت ماردم و        ساازی  يناه نهاد، یبعد اجتمااع  تقويت

 افكار عمومی. یساز اقناع

هاای ناوين در جهات افازايش اشارافیت اطالعااتی،        رفته و فناوریاز تجهیزات پیش مندی بهره

و كاهش تزاحم مردم و پلیس و صیانت از كاركنان با كاهش سطح تماا    یافزار نرمتوسعه امنیت 

 مردم با پلیس.

 هاای  افزايش مهارت و  ای دانش حرفه و  گرايی در زمینه حرفه كاركنان یتوانمندسازبرای  تالش

 .رفتاری و اجتماعی 

 مدار.بصیرت دينی و تالش برای ايجاد سازمان متدين، ارزشی و واليت توسعه

ساتادها و   یسااز  كوچکسازمان برای تقويت سرانگشتان،  سازی ینهبهتحول ساختاری و  ايجاد

 هايی چون جرم، جمعیت و جغرافیا. ايجاد تناسب و تعادل بین ساختار با شاخص

یری و مقابله با جرائم خشن و بانادهای فسااد و اراذل و   اقتدار عملیاتی، تمركز بر پیشگ تقويت

ماواد   فروشاان  خارده بندوبار، معتادين ولگارد،   بی از عناصرچهره عمومی شهرها  یساز پاکاوباش، 

 مخدر، گردنكشان و اراذل و اوباش.

 اشراف اطالعاتی. توسعه

 به مرز و تقويت مرزبانی. توجه

 رشد جرائم و كاهش جرم. توقف

و توسااعه خاادمات بااه كاركنااان در جهاات افاازايش منزلاات و   یبخشاا عمااقزی، سااا فراگیاار

 توانمندسازی اقتصادی آنان.

 محیط خدمتی. یساز سالمصیانتی برای مقابله با فساد و  اقدامات

انتظامی و نقا  بحران نارضاايتی ماردم و تمركاز     -امنیتی های یازمندینو تحلیل دقیق  شناخت

 ن نیازها.توان عملیاتی برای پاسخ به اي

های فتنه و  بینی قرائن وقوع يک فتنه بزرد و اشراف اطالعاتی بر كانون عملیاتی و پیش آمادگی

 ايفای نقش مثرر در مهار اين توطئه عظیم.
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انتظامی در حال تغییر بوده و تحولی سريع در فضای تهديدات آينده  -تهديدات امنیتی پارادايم

باودن تهديادات از جملاه     زا بارون شادن و   یافزار رمنحركت به سمت  .استگیری  در حال شكل

هاای فرهنگای،    نشان داد كاه بساترهای مناسابی در حاوزه     88فتنه  .های تحول مذكور است ويژگی

و اجتمااعی بارای توساعه نارضاايتی وجاود داشاته و اساتكبار جهاانی از هماه           اقتصادیسیاسی، 

 برد. می  و ناكارآمد نشان دادن نظام بهره های درونی و بیرونی برای دامن زدن به نابسامانی ظرفیت

بايست تغییر يافته و به سرعت با تغییر در ابزارها  تغییر پارادايم تهديدات، پارادايم ناجا نیز می با

ها، آمادگی الزم را برای پاسخی مقتدرانه و منطقی به تهديدات آيناده كساب كناد. لاذا بار       و شیوه

اساتحكام   یراساتا در  ريا تأریرگاذار ز  یها نقش ی، ناجا دارااحصاء شده در باال يكردهایرواسا  

 :گیرد یمقرار  یكه در ادامه مورد بررس استقدرت نظام  یساخت درون

 قدرت نظام: یاستحكام ساخت درون تأریرگذار در یها نقش

، مقولاه انساجام   یا هار جامعاه  در  یرگذارتأرهای  مثلفه ترين مهماز  یكي: يانسجام اجتماع -1

بساتر   یا فكر  یاز لحاظ روان یاجتماع بر انسجام یمبتن یاست فضا يهیبد ست.ا یاجتماع

گاذر زماان،    در ی. جوامع انساان آورد یمرا فراهم  یاقتصاد ،یاسیس های یشرفتپ یبرا الزم

تاازه،   هاای  یفنااور مانناد كشاف    یمعدود یو فرهنگ یاسی، سیو تحوالت اقتصاد طيشرا

 یاقتضاا  یهمگا  كاه  آزمايند یمو... را  تازه یجتماع، ایاسیساختارها و روابط س یریگ شكل

 از انسجام را در بردارند. یا تازهسطح  یانسجام گذشته و طراح ینف

ساابق و   یمتصور اسات: حفاظ انساجام اجتمااع     كردي، اتخاذ دو روتیوضع نيواكنش به ا در

 یبناا  یتاالش بارا  خروج از انساجام ساابق و    اي( و ستايا یتازه )انسجام اجتماع با تحوالتمقابله 

ضامن   تواناد  مای با نگاه به درون،  ايپو یانسجام اجتماع یالگو طرح (.اي)انسجام پو گريد یانسجام

صاورت جامعاه،    ينباد  لحااظ كناد.   زیرا ن یو مكان یزمان اتیو مقتض طيتأمین انسجام الزم، شرا

را كاه   یا تاازه  یدهاو نها آيد یدرم یخود به آرام نیشیهمسو و همگام با جهان متحول، از پوسته پ

 تری يافته تكاملشاهد نوع  توان یمو همواره  كند یمتأسیس  ،تازه جوامع هستند یازهاین یپاسخگو

 .(11: 1378،ینقیعل) است شرفتیاصالح و پ در حالبود كه  یاز انسجام اجتماع

 یيهاا  تنش: با كاهش داند یم، ممكن قيرا از سه طر یدوورژه گسترش انسجام اجتماع سيمور

از افاراد و   یافاراد كاه درک بهتار    هیا كل یامكاان بارا   ني؛ فراهم كردن اشود یم یكه از كمبود ناش

 جامعه را گسترش دهند. یاعضا انیم یداشته باشند و همبستگ ،كنند یم یآن زندگ ركه د یا جامعه
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 تیا نو حاد تعاادل ام   یعیطب تیظرف عنوان به یفر،، انسجام اجتماع نيبا ا .(211: 1378دوورژه،)

 و كارآمد خواهد بود. ينآفر نقشمردم و حكومت، 

خاود   هاای  يژهكاروو كارآمد كه بتواند  ايپو یاسیس نظام پاسخگو: و ينرم اجتماع تیریمد -2

واكانش   المللای  ینبو  یا منطقه، یداخل ندهيفزا یها چالشانجام دهد و در مقابل  یخوب بهرا 

 يناد فرآاست كه  ینظام ابد،يدست  یداخل تیمطلوب از امن یمناسب نشان دهد و به سطح

 یا انادازه باه   یاسیدر نظام س يیپاسخگو یتاهم .دينما ءو اجرا یطراح یمناسب يیپاسخگو

و  یدگیو پوسا  یماانع فسااد درونا    رايا دارد، ز ینظام به آن بستگ تيمهم است كه موجود

 .شود یمحكومت  یناكارآمد

اعمال قدرت،  یبرا یاسیحق مشروع نظام س، اقتدار :داریپا تیاستمرار اقتدار در تأمین امن -3

، بلكاه  سات یمجاازات ن  ايا اقتادار، زور   ياه پا اسات.  گرانيرفتار د يتهدا ياو  ینفوذگذار

 زانی، به ماياقتدار پو فیتوص نيبا ا .(10: 1377 عالم،) است تیو قانون تی، مشروعتیحقان

 یزماان  زیا اقتادار ن  تیمشروع فآن وابسته است، وص تیو مشروع تیحقان و استمراردوام 

، یتمندي، رضاا نيبناابرا ؛ آن باشد یرايملت خواهان و پذ کيكه  يابد یم یو عمل ینیجنبه ع

و  روند یمبه شمار  اياقتدار پو یجداناشدن های يژگیو، از یعموم رشيو پذ تیاحسا  امن

، اصاالت بار   یملا  تياعتمااد و رضاا   ونياساتمرار خاود را ماد    ا،يا اسا  اقتادار پو  ينبر ا

و  یمل يریپذ اطاعت يتاًنهاو  یمل یها و ارزش یانسان تیامن نی، تضمتیمشروع یها شارز

 .(18)همان:  داند یم یوفادار

مردم  تیكه امنشود  یم یمنته یعموم داريپا تیو امن ايبه اقتدار پو یزمان یمل تيو رضا اعتماد

آن  یو بقاا  یاسا یم سنظاا  تیا ماردم امن  تیا امن و بادون  گیرد یمحكومت قرار  تیامن یاصل یمبنا

 یملا  تیا سكه هستند و امن کي یحكومت دو رو تیمردم و امن تی، امننيبنابرا؛ شود یم رممكنیغ

 یانتظاام  یتا یامن و یاسا ی، سیاجتمااع  یكه نهادها یا جامعهاز جزء آن ناقص خواهد بود.  لتبا غف

 افاراد جامعاه را نادارد.    ی، تقاضاها و آرزوهاا ها خواستهكنترل و اداره  يیداشته باشد، توانا یفیضع

 یهاا  گاروه افاراد و   انیا م ريناپاذ ، قلمرو رقابت فاروكش جيرا استیس یا جامعه نیدر چن ترديد یب

 ءفايرا ا یانجیو م تگريدر آن نقش هدا ریفراگ یحكومت یها سازمانكه  یخواهد شد. رقابت یاجتماع

از اعتمااد   یدرجاات بااالتر  ماردم و حكومات باه     تیو تأمین امن ی، نظم، انسجام اجتماعكنند ینم

باه   یريذپا بینای  یشپا اسات و   گاران يرفتار د یريپذبینی یشپمستلزم  زین اعتماد دارند. ازین یعموم
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 ايا و  ی، اجتماعیاسیس یبدون نهادها .(12همان: دارد ) ازیشده و نهادمند ن میتنظ یرفتار یالگوها

ناكارآماد   یمصاالح همگاان   صیابازار تشاخ   ريساا  یتا یامن -یانتظاام  و یقدرت اجتمااع  ینهادمند

 .شوند یم

ساه مثلفاه    ازمناد یحفظ و بقاء خاود ن  یهمواره برا یاسیس یها نظام تقاضاها: يبان دروازه -1

و اعتقاادات   بار رفتاار  نفاوذ   ی، قدرت مشروع و به معنااقتدار اقتدار، ربات و انتظام هستند.

 یاتیا و عمل فيتعر قيطر از ها نظام از حق فرمان دادن است. یو مستلزم برخوردار گرانيد

 میو اقتدار خود را تحك عي، مشاركت، نفوذ، توزتيو، هتیهای قدرت، مشروع نمودن مثلفه

 .بخشند یم

موجاود خاود    تیوضاع  انیا م یاسا یاسات كاه نظاام س    یتعاادل  تیربات، ناظر بر وضاع  مثلفه

 عيا و توز یاجتمااع  های يهالمستلزم شناخت  تیوضع ني. اكند یم جاديا ()منافع ازهای( و نها داشته)

تقاضااها و مطالباات افاراد و     یباان  دروازه زیا باه بااال و ن   نيیپا و از نيیقدرت از باال به پا هيدو سو

 دی، تولیو نظام ی، اقتصادی، فرهنگیاسیس یها حوزهدر  تیوضع نيا یجهنت جامعه است. یها گروه

نخواهناد   ها نظام یاهد بود. وقتخو یاسیربات نظام س يتاًنهاو مشاركت مثبت افراد جامعه و  تيحما

 زیا ن انتظاام  مثلفاه  .شاود  یممختل  ها آننتوانند به مطالبات و تقاضاها پاسخ دهند، چرخه ربات  ايو 

و  هاا  درخواسات  ازهاا، یو كنتارل ن  پاسخگويی یاست كه نظام برا یمعطوف به نظم و سلسله مراتب

 .(1311نژاد، اني)عصار كند یم جاديمطالبات مردم ا

با نگاه به درون، مناابع اقتادار را    یاسیس یها نظاماز  یبرخ :ریو فراگ يانبساط یدهاكریرو -1

آناان   یازهاا ین زیا و ن هاا  یتوانمناد و  ها يستگیشاو  شيمردم خو تيو حما تیدر مشروع

آن  قيا را كاه ماردم ال   یتا یاسا  اسات تاا امن   نيبر ا ها نظام نيا یاستس .كنند یمجستجو 

 يان ا در .صاحب مردم بودن تأمین كنناد  هو ن یندگينما كرديبا رو دارند ازیهستند و به آن ن

حقاوق   تيا رعا نیو تضم ترند هماهنگ یخارج یبا كاركردها یداخل یكاركردها كرد،يرو

قادرت   یهاا  حاوزه  در همهتام دولت  گری یتصد. از گردد یم نیو حقوق افراد تضم یمدن

 اپتار  ديويد هرچند .تابد یبرممردم را  قح بهو مطالبات  ازهای، نیاسیس و نظام شود یم زیپره

 یاسا یاست كه تنهاا نظاام س   و معتقد داند یمقدرت متمركز دولت  یرا به معنا یاقتدار واقع

 یمناابع جهات اجارا    با گسترشرا محدود كند و  یاجتماع یها كشمكش تواند میقدرتمند 

 .(1382و چاالرز،  ديويد) را كنترل كند یاجتماع راتییاز تغ یناش تأریرات، یدولت ماتیتصم

، یاجتمااع  یهاا  گاروه آزاد اطالعات از ماردم و   انيبدون جر یاسیدارد كه نظام س تأكیداما 
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از  پاذيری  یتمسائول فقادان   نيا شهروندان نخواهد باود و ا  یاسیس های يتاولو یپاسخگو

 .كند یم یریجلوگ کیدموكرات های يهرواعمال 

اقتدار، رباات و انتظاام    دی، منبع تولیاسیس یها نظام یبرخ و محدود: يانقباض یكردهایرو -0

داخل مرزهاا را مناو     تیامن ینو تأم كنند میجستجو  شيخو یمل یرا در خارج از مرزها

در فكر رفع  كه یماداماعتقادند كه مردم،  ينبر او  كنند می یخارج یفرض اي یبه دشمن واقع

. آنچاه  (یستیند گرفت )نگاه رئالقرار نخواه یاسیباشند در تزاحم با نظام س رونیدر ب ديتهد

باه   یاسا یقادرت س  شي، گارا كند یم تيرا تقو یاسینظام س تیو تزلزل مشروع یناكارآمد

 در اسات.  یداخلا  تیا امن یو انبسااط  ریا فراگ كرديدر مقابل رو یمحدود و انقباض كرديرو

 یبرا یفكر يیفاقد توانا ،هستند یاسیكه خارج از مدار قدرت س یگراني، دیانقباض كرديرو

و « هاا  یخاود » انیا . گساترش شاكاف م  شاوند  یما  یتلقا  تیا امن قيمصاد نییو تع فيتعر

 کيا خاود   یباه خاود   وار،يد یسو آناز مردم در  یمیحجم عظ قرار دادنو « ها یرخودیغ»

را  اسات ی، سیداخلا  تیا امن ریا و فراگ یانبسااط  كارد يكه رو ی. در حالشود یم یتلق ديتهد

، حاق  كنناد  مای  یحكومات زنادگ   کيچتر  ريكه ز یكسان، تمام در آنكه  داند یم ینديفرآ

 عناوان  باه ، حق تعار، منافع را كرديرو ينا را دارند. یاسیمداخله و مشاركت در قدرت س

 كارد ي، رویكل یابيارز کي در .كند ینم یتلق یتیضد امن لزوماً آن راو  پذيرد یم تیواقع کي

، یعملا  اسات یمنافع و س ثیاز ح و چه ینظر ثی، چه از حیداخل تیامن ریو فراگ یانبساط

 .(112: 1382مله، یميكر) است یمل تیو به نفع مصالح و امن تیضرورت امن کي

اطالعاات و اخباار    ديا با هاا  رسانه ،یتیامن یساز نرمچارچوب  در :يتوجه به اصول اخمق -7

 اسات یابازار س  عناوان  باه امار   نيا را در دستر  همگان قرار دهند، چنانچه ا یقیكامل و دق

عمال   ،یعماوم  یاصاول اخالقا   تيا مردم و رعا یمل یها ارزشدر جهت  تیامن یساز نرم

را به نحو معقاول نشاان دهناد، خواهناد توانسات در       ها یتواقعو در انعكا  اخبار  ندينما

و  یزيا غر یهاا  واكانش باروز   میصاورت، با   نيا ا ریكنند، در غ جاديا تیمردم احسا  امن

 یشكل خواهد گرفت كه بارا  یا گونه به یار عمومخواهد آمد و افك به وجودافراد  یاحساس

 (.312: 1370 ،یجانك یمحمود) باشد یزآم مخاطرهجامعه  تیامن
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 (7937ژاد،نانیعصارقدرت ) يدر ساخت درون مؤثر های مؤلفه( 7شكل شماره )                    

 :تحقیق  روش

، اسات پیمايشای   ءی و از نظر تكنیک اجارا اين تحقیق از نظر نوع كاربردی و از نظر روش توصیف 

اساتفاده   یا كتابخانههای استحكام قدرت و رويكردهای پلیس از منابع اسنادی و  برای احصاء مثلفه

 دساتی و الكترونیكای باوده اسات. ساپس بارای       بارداری  یشفا اعم از  برداری یشفشد كه ابزار آن 

حاصال از بخاش    یهاا  دادهعتبارسانجی  ا یناوع  باه مردم كه  مندی يترضامثرر بر  استخراج عوامل

جامعه آمااری تحقیاق دانشاجويان مقطاع دكتاری و       .اسنادی تحقیق بود، از پیمايش استفاده گرديد

نفر بودند كاه باه دلیال محادود باودن جامعاه        122ارشد دانشكده فرماندهی و ستاد ناجا به تعداد 

پرسشانامه   یلهوس بهشدند و  انتخاب شمارتمام  صورت بهنبود و  یریگ نمونهآماری تحقیق نیازی به 

 نظاران  صااحب مشاوره با اسااتید و   یلهوس به روايی پرسشنامه .گرديد یگردآور ها دادهساخته محقق

حوزه امنیت حاصل و برای تأمین پايايی پرسشنامه از آزمون ضريب آلفای كرونباخ استفاده شد كاه  

 آمد. به دست/.( 82شده ) محاسبهمیزان ضريب آلفای 

 :تحقیقی ها دادهجزیه و تحلیل ت

 زير انجام شده است: صورت بهتحقیق كار در دو بخش  یها دادهتجزيه و تحلیل  برای

بررسی وضعیت رويكردهای تأریرگذار پلیس بر استحكام ساخت درونی قدرت پلیس كه  -الف

باه  نتاايج آن   فريدمن استفاده شده است كاه  یبند رتبهبرای بررسی اين رويكردها از آزمون آماری 

 باشد: زير می شرح

 

 

 انسجام اجتماعی  -

 سخگومديريت نرم اجتماعی و پا -

 مین امنیت پايدارأاستقرار در ت -

 بانی تقاضاها دروازه -

 رويكرد های انبساطی و فراگیر -

 رويكردهای انقباضی و محدود -

 توجه به اصول اخالقی  -

استحكام 

ساخت دروني 

 قدرت
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 اولويت رويكرد یا رتبهمیانگین  رويكرد رديف

 1 81/31 رويكردهای انبساطی و فراگیر 1

 2 73/38 تقاضاها یبان دروازه 2

 3 12/38 مديريت نرم اجتماعی و پاسخگو 3

 1 22/37 انسجام و همبستگی اجتماعی 1

 1 88/30 استمرار اقتدار در تأمین امنیت 1

 0 21/31 توجه به اصول اخالقی 0

 7 10/12 رويكردهای انقباضی و محدود 7

 كردهایرو یبرا دمنیفر یا رتبه( آزمون 7جدول )                               

 ای رتبه نیانگیبا م ریو فراگ یانبساط یكردهايحاضر رو قیبه دست آمده از تحق جينتا بر اسا 

 هاای  رتباه دوم و در  تيا در اولو 73/38 نیانگیتقاضاها با م بانی روازهدنخست،  تيدر اولو 81/31

 یاجتمااع  یو همبستگ انسجام ،12/38 نیانگیم پاسخگو باو  ینرم اجتماع تيريمد بیبه ترت یبعد

باا   ی، توجاه باه اصاول اخالقا    88/30 نیانگیبا م تیاقتدار در تأمین امن استمرار ،22/37 نیانگیبا م

 در رتبه آخر قرار گرفته است. 10/12 نیانگیو محدود با م یانقباض كرديو رو 21/31 نیانگیم

 یلهوسا  باه قادرت كاه    یهای تأریرگذار بر استحكام سااخت درونا   مثلفه نیرابطه ب یبررس –ب

 انجام شده است. ونیآزمون رگرس

 روابط بین متغیرها از آزمون آمااری تحلیال رگرسایون    بینی یشپبررسی ارتبا  و تبیین و  برای

 استفاده گرديد كه نتايج حاصل از آن در جدول زير درج گرديده است.

 گزينه
 ضريب همبستگی

R 

 ضريب تعیین

R square 
B Beta t Sig 

 استحكام ساخت درونی قدرت

828/2 710/2 

188/2 - 237/1 222/2 

 222/2 112/8 217/2 211/2 رويكردهای انبساطی و فراگیر

 222/2 831/0 211/2 118/2 اراستقرار در تأمین امنیت پايد

 222/2 307/7 233/2 177/2 انقباضی و محدود يكردهایرو

 222/2 138/7 211/2 211/2 انسجام و همبستگی اجتماعی

 222/2 811/7 /.270 231/2 تقاضاها بانی دروازه

 /.221 111/7 /.238 118/2 توجه به اصول اخالقی

 /.222 018/7 /.201 232/2 مديريت نرم اجتماعی و پاسخگو

 ( نتایج آزمون آماری تحلیل واریانس۹جدول )                              
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، ضريب همبساتگی باین متغیار وابساته باا كلیاه       شود یمكه در جدول فوق مشاهده  گونه همان

باین  همبساتگی بسایار بااالی     محاسبه شده كه حاكی از R = 828/2 متغیرهای مستقل مورد مطالعه

انبسااطی و فراگیار، اساتقرار در     رويكردهای)مستقل  كه متغیرهای دهد یمباشد و نشان  متغیرها می

 باانی  دروازهتأمین امنیت پايدار، رويكردهای انقباضی و محادود، انساجام و همبساتگی اجتمااعی،     

با متغیر تقاضاها، توجه به اصول اخالقی و مديريت نرم اجتماعی و پاسخگو( با يكديگر و همچنین 

استحكام ساخت درونی قدرت( همبستگی بسایار باااليی دارناد. همچناین میازان ضاريب       وابسته )

 %71مساتقل ماورد مطالعاه بایش از      یرهاای متغ دهد مینشان كه محاسبه شده  R2=  710/2تعیین 

داشته است يا باه عباارت    تأریرتحقیق يعنی استحكام ساخت درونی قدرت  وابسته یرمتغدرصد بر 

تغییارات بااقی ماناده    % 21و كمتار از   دهناد  یم% تغییرات متغیر وابسته را پوشش 71ر بیش از ديگ

باشاد   بر استحكام ساخت درونی قدرت نظام می یرگذارتأرمتغیرها و عوامل مختلف  مربو  به ديگر

 .استكه در اين تحقیق مورد مطالعه قرار نگرفته 

هاای تأریرگاذار بار اساتحكام سااحت       مثلفاه آمده بارای   به دست ینتايج حاصل از ضريب بتا

در اولويت نخست،  217/2كه رويكردهای انبساطی و فراگیر با ضريب  دهد یمدرونی قدرت نشان 

بعدی به ترتیب ماديريت نارم    های رتبهدر اولويت دوم و در  270/2تقاضاها با ضريب  بانی دروازه

 اساتمرار  ،211/2جتمااعی باا ضاريب    و همبستگی ا انسجام ،201/2ضريب  پاسخگو بااجتماعی و 

و رويكارد   238/2، توجاه باه اصاول اخالقای باا ضاريب       211/2اقتدار در تأمین امنیت با ضريب 

 قرار دارند. 233/2 يببا ضرانقباضی و محدود 

 :گیری یجهنت

تاأمین امنیات عماومی و     ياژه و باه گفت سطوح مختلاف امنیات    توان یم هبا عنايت به نتايج حاصل 

 طاور  باه هاای حكومات كاه    كارويژه ترين مهمامنیت داخلی را بايد از  زم برای ارتقایال یبسترساز

اين امر با فراهم آوردن  .، دانستگردد یمانتظامی و امنیتی كشور تأمین  یها دستگاهمعمول از طريق 

 از .دهاد  یما  ها آنامكان رشد و ترقی مادی و معنوی را به  ،بستر مناسب برای نخبگان و شهروندان

كه پلیس و شهروندان، مكلّاف باه    آيد یماصلی ضروری به شمار  «و امنیت جامعه انتظام»اين منظر 

منافع  وسیله ينبدايجاد و صیانت از آن هستند؛ در غیر اين صورت، جامعه دستخوش ناامنی شده و 

 .گردد یمملی و فردی ا هر دو ا تهديد 
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نهادهای نظامی و انتظامی كمترين توجه  كه حاكمیت و اين دلیلرويكردهای سنتی پلیس به در 

همواره مشااركت ماردم در    اند؛را به جلب اعتماد عمومی و مشاركت اجتماعی مردم معطوف داشته

مردم به نیروهاای   زيرا؛ نیروهای برقراركننده نظم در سطوح بسیار پايینی بوده است امور انتظامی با

اند نه نهاادی برخاساته از   ر خدمت حاكمیت نگريستهنیروهايی د عنوان بهبرقراركننده نظم و امنیت 

اخالقای،   یها جنبهفراوان به  تأكیدپلیس به جهت  یمحور جامعه يكردرو اما در؛ مردم و برای مردم

مردمای و   یهاا  مشااركت رفتاری و اجتماعی پلیس در مقابل شهروندان و افزايش جلاب اعتمااد و   

مسائول و   یا جامعاه پاساخگو و   جز اينكاه پلایسِ   گردد ینماينكه امر مهم امنیت در جامعه نهادينه 

 اسات.  برخاوردار باوده   در نزد مردم از اقبال و گرايش بیشتری ؛سهیم در تأمین امنیت داشته باشیم

باشاد. البتاه امنیات     پلایس مای   یمحاور  جامعهمحوری پلیس نیز جزئی از فرآيند ضمن اينكه مسئله

 .باشد و عوامل متعددی در آن دخیل هساتند  با انتظام ملی می آمیخته و الزم و ملزوم كامالً یا مقوله

نظام از سوی پلیس و ناديده گرفتن برخی از خطاو  قرماز نظاام از     یقرمزهابر رعايت خط  تأكید

 تارين  یاساسمیاورد تا پلیس در تأمین  به وجودسوی برخی از معاندين و مخالفان نظام شرايطی را 

الگاويی كاه هام     .گاردد  مناد  بهاره اجتماعی از الگاوی تلفیقای    كاركرد خودش يعنی نظم و امنیت

 رفتااری باا آحااد افاراد جامعاه در      یبرخوردهاا انقباضای را در   یها جنبهانبساطی و هم  یها جنبه

اين تحقیق پلیس با استفاده از الگاوی تلفیقای و تحقاق كاركردهاای      های يافته. بر اسا  گیرد یمبر

 :استحكام ساخت درونی قدرت نظام گردد ی و انتظامی موجبامنیت یها حوزهدر  تواند میذيل 

ا توجه به توسعه نقش انبساطی و فراگیار ياا باه عباارت ديگار فاراهم نماودن جرياان آزاد         1 

اجتمااعی در راساتای تاأمین امنیات پايادار و       یهاا  گروهاطالعات و مشاركت دادن بیشتر مردم و 

رسیدن به جامعاه   برایدر جامعه  پذيری یتمسئول محور در جامعه و بسط دادن فرهنگفراگیر مردم

 دينی. یساالر مردمكراتیک بر مبنای ودم

 يهدوسواجتماعی و توزيع  های يهاليا به عبارت ديگر شناخت  تقاضاها بانی دروازهگسترش  -2

سیاسای، فرهنگای،    یهاا  حاوزه پايین به باال كه نتیجه ايان وضاعیت در    و ازقدرت از باال به پايین 

ربات نظام سیاسای خواهاد    يتاًنهاادی و نظامی، تولید حمايت و مشاركت مثبت افراد جامعه و اقتص

 بود.

رسیدن به اساتحكام سااخت قادرت درون،     برایكه نظام سیاسی و پلیس  گردد یمپیشنهاد  -3

فزايناده داخلای،    یهاا  چاالش تا بتوانناد در مقابال    مناسبی طراحی و اجرا نمايد پاسخگويی يندفرآ
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واكنش مناسب نشان دهند و به سطحی مطلوب از امنیت داخلی دست يابناد،   المللی ینبو  یا همنطق

 .شود یممانع از فساد درونی و پوسیدگی و ناكارآمدی حكومت  در نظام سیاسی پاسخگويی چراكه

اجتمااعی از لحااظ    بار انساجام  توجه بیشتر و ويژه به انسجام اجتماعی زيرا فضای مبتنای   -1

و طارح الگاوی    آورد یما سیاسی، اقتصاادی را فاراهم    های یشرفتپبرای  بستر الزمكری روانی ا ف 

ضمن تأمین انسجام الزم، شرايط و مقتضیات زمانی  تواند میانسجام اجتماعی پويا با نگاه به درون، 

جامعه، همسو و همگام با جهان متحاول، از پوساته پیشاین     صورت ينبدو مكانی را نیز لحاظ كند. 

تأسایس   ،را كه پاسخگوی نیازهای تازه جواماع هساتند   یا تازهو نهادهای  آيد یمآرامی در  خود به

از انسجام اجتماعی بود كاه درحاال اصاالح و     تری يافته تكاملشاهد نوع  توان یمو همواره  كند یم

 پیشرفت است.

اسای بارای   ا توجه به استمرار اقتدار در تولید امنیت با عنايت به اينكه حق مشاروع نظاام سی  1

اعمال قدرت، نفوذگذاری و يا هدايت رفتار ديگران اسات و اينكاه پاياه اقتادار، زور ياا مجاازات       

اعتماد و رضايت ملای زماانی باه اقتادار      چراكهنیست، بلكه حقانیت، مشروعیت و مقبولیت است. 

و ر گیارد  كه امنیت مردم مبنای اصلی امنیت حكومت قراشود  یمپويا و امنیت پايدار عمومی منتهی 

بنابراين، امنیت ماردم و امنیات   ؛ شود یمامنیت مردم امنیت نظام سیاسی و بقای آن غیرممكن  بدون

 حكومت دو روی يک سكه هستند و امنیت ملی با غفلت از جزء آن ناقص خواهد بود.

رسیدن به هدف اصلی خاود كاه هماان اساتحكام سااخت       برایكه پلیس  گردد یمپیشنهاد  -0

زيرا اگر ؛ پلیس بیشتر مجهز نمايد یا حرفهخود را به اصول اخالقی و  ،باشد ظام میدرونی قدرت ن

را به نحو معقول نشان دهد، خواهناد توانسات در ماردم     ها یتواقع ،پلیس بتواند در انعكا  اخبار

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

 یزآم مخاطرهشكل خواهد گرفت كه برای امنیت جامعه  یا گونه بههد آمد و افكار عمومی خوا وجود

 باشد.

كه از ايجاد رويكرد محدود و انقباضی جلاوگیری شاود زيارا در رويكارد      گردد یم یشنهادپ -7

انقباضی، ديگرانی كه خارج از مدار قدرت سیاسی هساتند، فاقاد تواناايی فكاری بارای تعرياف و       

 قرار دادنو « ها یرخودیغ»و « ها یخود». گسترش شكاف میان شوند یماديق امنیت تلقی تعیین مص

. در حاالی كاه   شاود  یما ديوار، به خودی خود يک تهديد تلقای   یسو آنحجم عظیمی از مردم در 

، تمام كسانی كه زير در آنكه  داند یمرويكرد انبساطی و فراگیر امنیت داخلی، سیاست را فرآيندی 

 ، حق مداخله و مشاركت در قدرت سیاسی را دارند.كنند میكومت زندگی چتر يک ح
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 :منابع

 ترجمه محمد دشتی، تهران: نشر جمال. (،1371) ،البمغه هجن 

  صحیفه نور افزار نرم، ره() ینیخمحضرت امام. 

  حدیث والیت افزار نرم(، یالعال مدظله) یا خامنه اهلل تيآحضرت. 

 ،ترجمه محمدرضا ، اعتراض سیاسي و تفسیر اجتماعي(، 1382)، اندی، چالرز و ديويد اپتر

 .پژوهشكده مطالعات راهبردی :، تهرانیدآبادیسع

 انتشارات ايمانسازمان عقیدتی سیاسی ناجا،  :(، تهران1381) ،۹-بوستان والیت. 

  ،تهران، پلیس اسممي از دیدگاه فرماندهي معظم کل قوا یها يژگیو(، 1381) ،اسدالهپازوكیان: 

 معاونت سیاسی.سازمان عقیدتی سیاسی ناجا، 

 نشر دادگستر. :ابوالفضل قاضی، تهران ترجمه، اصول علم سیاست(، 1370، )دوورژه، موريس 

  ،نشرنی :تهران، بنیادهای معلم سیاست(، 1377)عالم، عبدالرحمن. 

 ،گاه عاالی  ، دانشا تقریرات درسي )درس دکترین انتظام امنیت ملاي( ، (1311) عصاريان نژاد، حسین

 .دفاع ملی

 3مارهمطالعات راهبردی ش فصلنامه تهران:، فرهنگ و انسجام اجتماعي ،علی نقی، امیرحسین. 

 پژوهشكده مطالعات راهبردی :تهران ،امنیتي ایران مسائلنگاهي به  (،1382، )كريمی مله، علی. 

 معاونت آموزش ناجاکارکنان راهور یا حرفهاخمق (، 1380) ،فیض، سید محمد ،. 

 ،دانش  فصلنامه، و مردمي یا حرفهتحلیلي بر پلیس (، 1382) عبدی، توحید و جزينی، علیرضا

 طراحان صبا سپهر. :تهران، 1شماره انتظامی، سال سوم، 

 3و2اره دانش انتظامی، سال چهارم، شم فصلنامه ،میزگرد پلیس مطلوب(، 1381) ،عبدی، توحید، 

 سالمی.فرهنگ و ارشاد ا وزارتانتشارات  :تهران

 یكم پلیس در اجتماع، راهبردهایي برای قرن بیست و(، 1382) ،لریملیندا ا ،  كارن ام. هس و ،

 .كلهر، انتشارات سروش محمدرضاترجمه 

 ،یها دگاهيد فصلنامه ،امنیت و ناامني از دیدگاه سیاست جنایي (،1370) ،روزیف محمودی جانكی 

 .حقوق، سال چهارم، شماره هشتم

 انتشارات سازمان عقیدتی سیاسی ناجا :تهران ،(1381) ،مظهر اقتدار ملي نیروی انتظامي. 

 ، ناجا سیاس  عقیدت  انتشارات سازمان :تهران ،رمحو جامعه پلیس ،(1381) ،اكبر ورواي. 
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