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Abstracts 
The purpose of this paper is to suggest a new policing strategy that improves the 

police-citizen relationship, is compatible with democracy and has the capacity to 

promote human rights, and is applicable to any democratic environment regardless 

of the specific legal system. The methodology of this research is descriptive-

analytical in that the elements of good governance (participation, consensus, anti-

corruption, transparency, rule of law, equity, accountability, efficiency and 

effectiveness) are briefly defined, while each element is evaluated as an independent 

variable in relation to policing strategy as a dependent variable. Moreover the 

indicators of each element are found and their feasibility is studied. The result of this 

study shows that good governance elements can be applied as policing strategy and 

are compatible with new approaches to policing, such as community-based policing, 

preventive policing and problem-based policing. If these elements are applied at the 

same time, without undue preference or delay, democracy and civil rights will 

improve. The relevant laws and regulations show that the Iran’s police force is 

result-oriented; applying process-oriented elements of good governance, which  

optimize police-community relations, guarantees public acceptance of police actions 

and decisions, and ultimately enhances its efficiency. 
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 پژوهشی( _)نوع مقاله: علمی 

 
 *فریرحمتسمانه 

 چکیده
هبدردی هده   به موازات و برای توسعۀ حقوق شهروندی، پلیس نیازمند راهبردی جدیدد اسد ر را  

با شهروندان را بهینه سازد، با دموهراسی سازگار باشد و ظرفی  ارتقای حقوق بشدر را   اشرابطه
نظر از اوصاف یک نظام حقدویی ادا ، در هدر ف دای دمدوهراتیای، یابد        و صرف باشدداشته 

ی حامراندی  هامؤلفهتحلیلی اس ، به این ترتیب هه -اعمال باشد. روش پژوهش حاضر توصیفی
یدی، مبدارزب بدا ف،داد، شدفافی ، حاهمید  یدانون، ان داف،         گراوفداق ی، ریپد  مشداره  ) اوب

و بدا رویادردی تطبیقدی هریدک از      شوندیماجمال تعریف پاسخگویی، هارامدی و اثربخشی( به
ی و سنجاماانعنوان متغیر واب،ته، م،تق ، در جایگاب راهبرد پلیس، به ریمتغ عنوانبه، هامؤلفه
عندوان  اصول حامرانی اوب یابلی  اعمال به دهدیم. نتیجۀ پژوهش نشان شودیمی ابیشااص

 رنددب یگشیپ، پلیس محوراجتماعراهبرد پلیس را دارد و با رویاردهای نوین پلیس، مانند پلیس 
، هماهنگ اس ر ولی تنها در صورتی دموهراسی و حقوق شدهروندی را، بده  محورم،ئلهو پلیس 

هه اصدول نن، همممدان و بددون تقددم و      هندیملیس، تأمین و ت مین عنوان فل،فۀ حاهم بر پ
رویادرد فعلدی پلدیس ایدران،      دهدد یمتأار ارزشی اعمال شوند. مطالعۀ یوانین و مقررات نشان 

ی رابطدۀ پلدیس و   سازنهیبهی فرایندمحور حامرانی اوب، ضمن هامؤلفهر اعمال گراس جهینت
نن و در نهاید    ترنهیهمهمامات و ت میمات و اجرای جامعه، ت مینی برای پ یرش عمومی اید

 افمایش بازدهی پلیس اس .
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 مقدمه

رابطدۀ عادس   ایتدار پلیس، با تأیید و احترام عمومی رابطۀ م،تقیم و با میدمان اسدتفادب از زور،   
دارد. پلیس از یک طرف ضامن اصلی حقوق شهروندی اس  و از طدرف دیگدر، ابمارهدای عیندی     

ی نمدا تمدام نقض حقوق شهروندان را در ااتیار دارد و در نتیجه منمل  اجتمداعی پلدیس نیندۀ    
. به این ترتیب هه سوءاسدتفادب از یددرت توسد     شودیممشروعی  دموهراتیک دول  مح،وب 

ی المللد نیببه سطح  تواندیمر این بحران هندیمداالی بحران مشروعی  ایجاد  پلیس در سطح
 ,Bayley)با دولد  نامشدروع را بده شدالش باشدد       هنندبمراودبت،ری یابد و مشروعی  دول  

ی انجدام دهدد هده اصدول دموهراتیدک      اگونده بهرا  اشفهیوظ تواندیمپلیس شگونه . (17 :2006
 طور مشخص مفاد ف   سوم یانون اساسی( رعای  شود؟روندان )بهحاهم بر جامعه و حقوق شه

ی بریراری نظم در مناسدبات ان،دانی نداگمیر از پویدایی و     هاوبیشبه موازات تحوالت جوامع، 
ی ناظر بر شگونگی بریدراری نظدم   هاارزشتغییر اس ر تغییراتی در سه بعد فل،فی )اعتقادات و 

( پوشداند یمهیم هاربردی هه به فل،فۀ سازمان جامۀ عم  در جامعه(، راهبردیواستراتژیک )مفا
پلدیس ب،دته بده ندوع نظدام       .(Jones, 2009: 343)ی )راب  تبدی  راهبرد به تاهتیک( ابرنامهو 

ی دموهراتیدک )هده   هاحاوم حقوق اساسی، فل،فه و در نتیجه راهبرد متفاوتی دارد. در انواع 
. شودیمی برای پلیس مح،وب نلدبیاراسی فل،فۀ جمهوری اسالمی نیم یای از ننهاس (، دموه

عنوان ارزش حاهم بر پلیس هم،وس  و زمینۀ عملیاتی شددن نن  شه راهبردی با دموهراسی به
 ؟دهدیمو به این ترتیب مشروعی  پلیس و تبعاً دول  را ارتقا  هندیمرا فراهم 

س اس ر اهداف فرعی عنوان راهبرد پلیی حامرانی اوب بهسنجاماانهدف اصلی پژوهش، 
 هدا مؤلفده ی هریدک از  هدا شدااص ی ننر یدافتن  هامؤلفهاند از توصیف حامرانی اوب و عبارت

متناسب با ماهید  و مأمورید  پلدیسر بررسدی وضدعی  حقدوق شدهروندی در فدر  اعمدال          
حامرانی اوب در نیروی پلیس. پرسش اصلی پژوهش حاضر این اس  هه نیا حامراندی ادوب   

اندد از ایناده هریدک از    ی فرعدی عبدارت  هاپرسشعنوان راهبرد پلیس را دارد؟ هیابلی  اعمال ب
در سازمان پلیس اعمال هرد؟ در فر   توانیمیی هاشااصی حامرانی اوب را با شه هامؤلفه

؟ فرضدیۀ  ابدد ییمد عنوان راهبرد پلیس، حقوق شهروندی شه وضدعیتی  اعمال حامرانی اوب به
اسی، هه ت مین حقوق شهروندان یای از اصدول نن اسد ، بده   پژوهش این اس  هه اگر دموهر

ایدن   تواندد یمد عندوان راهبدرد   مثابۀ فل،فه یا ارزش حاهم بر پلیس باشد، حامراندی ادوب، بده   
ی اوب، استانداردهای هنجداری بدرای   حامرانی هامؤلفهعبارت دیگر را محقق هندر به هاارزش

و میدان   دهندد یمد  دسد  بده هراتیدک را  شگونگی بریراری نظدم توسد  پلدیس در ف دایی دمو    
 .هنندیمدموهراسی و حقوق شهروندی از یک طرف و نظم از طرف دیگر را جمع 
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 پژوهش اتیادب
شدن جنبش حقدوق بشدری، دموهراسدی بده حاومد  اهثرید         ریگهمهدموهراسی: تا پیش از 

ف نن به حاوم  ، تعریهادول ، ولی پس از اولوی  یافتن حقوق بشر در مناسبات شدیمتعریف 
 (.646-648: 1383اهثری  با رعای  حقوق ایلی  تغییر هرد )یاضی، 

ی، فراینددی  حامراند اسد .   افتده ی: این اصطالح از اواار سدۀ بی،تم رواج دوبدارب ی حامران
در سطح فراملی، ملی، فروملدی( ادارب   اس  هه از طریق نن یک نهاد )اعم از عمومی و ا وصی،

ن،بتاً م،تق  مبتندی   نفعانیذی اشباه. فرایندی هه بر همااری (Jones, 2009: 343) شودیم
  .(Clark, 2005: 642) شودیماس  و در یالب نن، ت میماتی برای انجام امور، گرفته 

ی ارتباط میان حاوم ، بخش ا وصی و سازنهیبهمنظور ی اوب: الگویی اصالحی بهحامران
ی متشدا  از  اب،تهی اوب حامرانوان نمایندۀ شهروندان(. عنویژب نهادهای مدنی بهشهروندان )به

یدی، مبدارزب بدا ف،داد، شدفافی ، حاهمید  یدانون، ان داف،         گراوفداق ی، ریپد  مشاره ی هامؤلفه
عبارتی از طریق اعمال به ر(See: Desai & Goel, 2018: 52)پاسخگویی، هارامدی و اثربخشی اس  

ی حامران. شایان ذهر اس  هه در الگوی شودیمنتایج بهینه ی، حامرانتوس  بازیگران  هامؤلفهاین 
مثابدۀ دسدتوری از   ی بده رید گمیت دم ی، تفاوت وجود داردر سازمیت می و ریگمیت ماوب میان 

یذی، فراینددی بدا ح دور    سازمیت مهه ، درحالیشودیم المامباالس  هه با سطحی از یوۀ یهریه 
 (. 279-281: 1396، فریرحمت)ر.ک:  شودیمرعای   ناعایجای المام، از روی اس  و به نفعان
 

 یریپذمشارکت
 نن بدا  و ع و بدودن  گروهی در یا بردن سود نن از و یافتن یمیش در سهمی یمعنا به مشاره 
یدی و  افماهدم  بده ی دد   جمعی ح،اسی  برانگیختن ،ترگ،تردب یمعنا در اس . هردن یهماار

(. جلدب  143: 1394)سدهرابی و هماداران،    هاسد  مده برنا شدبرد یپ تشویق ابتاارات بده هددف  
بده دادن حدق ر ی در اتخداذ     تدوان یمد ی مختلفی دارد هده از جملده   هاروشمشاره  معنادار، 

بددون داشدتن حدق ر ی و     نفعدان یذی هدا دگابیدی با شنیدن ریگمیت م، نفعانیذت میم به 
 ر مرحلۀ نهایی اشارب هرد.، بدون ح ور فیمیای نن دنفعانیذی با شنیدن نظر ریگمیت م

ی مختلددف نیددروی پلددیس در هدا ردبی پلددیس دو جلدوۀ مهددم دارد: مشدداره   ریپدد مشداره  
ی سداز میت ماارج از مجموعۀ پلیس در  نفعانیذی درونی( و مشاره  ریپ مشاره ت میمات )

 ی پلدیس ندوع اول  مراتبد سل،دله دلید  سدااتار   ی بیروندی(. بده  ریپ مشاره و اجرای ت میمات )
ی ت دمیمات در هدر سدطح برح،دب     بندردبح  این موضوع، ر رابرسدیمنظر مشاره  ناممان به

 ی مشاره  ب،ته به میمان ح،اسی  موضوع اس .هاروشهارگیری یای از ح،اسی  و به
 اساسدی  نقش ،هشور انتظامی یهابرنامه اجرای و بع اً سیاستگ اری در شهروندانمشاره  
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هده   هندد یمپلیس هنگامی از یدرت فیمیای استفادب  .(162: 1396دی، نظم دارد )مرا جادیا در
. پلدیس  (Wankhade & Weir, 2015: 20) باشدد مشاره  عمومی در بریراری نظم ناهام مانددب  

ر البتده ایدن م،دتلمم،    ردید گاز مشاره  عمومی بهرب  تواندیمبرای هم حفظ و هم احیای نظم، 
بدازنگری در مفهدوم نظدم، اجدرای عددال  و در نهاید        تغییر نگرش دول  به مقولۀ مشاره  و 

. همااری پلیس و شهروندان بدرای حد    (Chalom et al., 2002: 17)اصالح راهبرد پلیس اس  
مشاالت و بازگرداندن نظم، یک راهبرد انتظامی اس ر با اعمال ایدن راهبدرد، ماهید  پلدیس از     

. نی  به دو راهبرد (UN, 2005: 37) هندیمتغییر  ادم )هه مت من یهر و غلبه اس ( به  نیرو
( از 118-121: 1388ی، )وروایدی و بهربدر،   محدور م،دئله ی و محدور جامعده نوین پلیس، یعنی 

 .شودیممشاره  شهروندان نغاز 
ی به جامعۀ دیگدر  اجامعهیای از ادمات پلیس، رفع نثار و تبعات جرم اس . تبعات جرم از 

. از ننجدا هده زندان و    طلبدیمو مشاره  افراد محلی را  هاح براتفاوت داردر در نتیجه رفع نن، 
ویژب در یالدب نهادهدای   ، ح ور ننان، بهنندیبیمی نظمیب، بیشترین نسیب را از جرم و ها یایل

 مدنی و در هنار دیگر افراد محلی، اهمی  ویژب در مشارهتی شدن راهبرد پلیس دارد. 
 جمهدوری  انتظدامی  نیدروی  یدانون اسدتخدام   23ۀ مداد  3ی، تب رۀ ریپ مشاره در ا و  

 یهدا مشداره   از گیریبهرب منظوربه انتظامی نیروی: »داردیم، مقرر 1382ایران، م وب  اسالمی
 از افتخداری  پلدیس  عندوان به را ایعدب تواندمی اجتماعی امنی  و نظم توسعۀ و تحایم در مردمی
 شدون  عنداوینی  بدا  الزم، سازماندهی و نموزش از پس و انتخاب صالحی ، واجد داوطلب افراد بین

از « .بدود هده ..   اواهدد  اینامهنیین موجب به تب رب این اجرای هار گیرد. شگونگیبه محلی پلیس
 .  شودینمۀ م هور به ت ویب نرسیدب اس ، این تب رب عمالً اجرا نامنیینننجا هه 

ر صورتی معنادار اس  هه به ح دور  ناتۀ مهم این اس  هه مشاره  شهروندان و جامعۀ مدنی د
تدا حددای  در سدطح     (UN, 2015: para. 13)ی در انواع م،ائ ، منجر شدود  سازمیت مدر  نفعانیذ

وگرنده صدرف    ،(Chalom et al., 2002: 17)شدهروندان محلدی ایجداد شدوند      بدا و  برایمحلی، یواعد 
و نظدایر نن در   زنگشد  عنوان مخبر، هی مردمی یا استفادب از افراد بهاگمارشدریاف  و رسیدگی به 

ی اوب، ان داف  حامرانبهترین حال  از جنس همااری اس ، نه مشاره  و هم،و با دو مؤلفۀ دیگر 
ی جلدب مشداره  معندادار    هاراب. از انجامدینمی حامرانو شفافی ، نی، ر در نتیجه، به بهتر شدن 

 افراد محلی و فرماندهان پلیس، اشارب هرد.   ی مشورتی، متشا  ازهاگروببه تشای   توانیمعمومی، 
 

 ییگراوفاق
ی این اس  هه ت میمات سازمان، حدد وسد  مندافع بع داً     محوراجماعیی یا گراوفاقمنظور از 

ایدن معیدار را    تواندد یمد . پلیس شگونه (Desai & Goel, 2018: 52)باشد  نفعانیذمت اد همۀ 
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و افرادی عملادرد پلدیس را    هاگروبوجود دارد هه شناسایی هند؟ همچنین همیشه این احتمال 
عبدارت دیگدر،   ی، مانع از انجام درس  وظایف شوند. بده اندازسنگمخالف منافع اود بیابند و با 

. راهاار رفع این شالش، دینمایمحدی اس  هه توافق بر حد وس  دشوار گاهی تعار  منافع به
 ی اس .طرفیبو تقوی  اح،اس همب،تگی اجتماعی و  وگوگف 

ی مخدالف را شناسدایی  و بدا    هدا گدروب پلیس از طریق شناسایی و تقوی  نهادهای محلی، افراد و 
. الزمۀ بریراری شنین ارتباطی هندیم متقاعد، ننها را به پ یرش حد وس  (UN, 2005: 21) وگوگف 

عندوان یدک   ه  بده ی ننان و پایبندی به مشدار هادغدغهداشتن زبان مشترک با مخاطبان و نگاهی از 
یمد اص  راهبردی اس . به این ترتیب تبعاً انتظارات عمومی از پلیس معقول و متناسب با ااتیاراتش 

. مقامات اندازدیم. عدم هنترل انتظارات، از جمله عواملی اس  هه مشروعی  پلیس را به مخاطرب شود
 را بر عهدب دارند.  عاننفیذبا  وگوگف ارشد وظیفۀ مدیری  و هنترل انتظارات، از طریق 

ۀ وفاق، تقوی  اح،داس همب،دتگی اجتمداعی از طریدق افدراد بدا نفدوذ        هنند یت،هاز دیگر عوام  
. (Chalom et al., 2002: 17)و دیگدر نهادهدای محلدی اسد       نهداد مدردم ی هدا سدازمان محلی، اصناف، 

یمد اود وفداق  جه اودبهو در نتی شودیمو همااری منجر  مینمم،الم همب،تگی به ایجاد هممی،تی 
. ایدن اطدر وجدود    بدرد یمو حتی زمینۀ برهم اوردن نظم را از بین  هندیم، مشاره  را ت،هی  ندینفر

ی هدا  یح،اسد ر راب جلدوگیری، رعاید    ردید بگدارد هه همب،تگی میان شهروندان و علیه پلیس شا  
ایگاب اجتماعی زندان، توجده بده    محلی، از حیث زبانی، تاریخی، سیاسی، جغرافیایی، م هبی، ایت ادی، ج

. ایدن موضدوع   (Caparini & Livingstone, 2014: 16)ی محلی رفع نماع و ... توس  پلیس اس  هاروش
ی، در یالدب اددم  نظدام وظیفدۀ عمدومی، بدا پلدیس        ربومیغویژب در هشوری مانند ایران، هه جوانان به

 .  طلبدیمن را ، اهمی  زیادی دارد و نموزش هافی به نناهنندیمهمااری 
ی در انجام وظایف اس ر به این معنا هه نیروی پلدیس  طرفیبیای از اصول حاهم بر پلیس، 

نظر از اوصافی مانند رنگ، نژاد، یومی ، جنس، زبان، م هب، عقیدب، هوی  و گدرایش  باید صرف
اینددب و  ی م،تلمم این اس  هه نیروهای پلیس، نمطرفیبجن،ی و ... ادمات اود را ارائه دهد. 

ویدژب  ، بده هدا گدروب و از همدۀ   (UN, 2018, a: para. 18)ی متاثر جامعه باشدند  هاگروبنمایانگر 
. در ایران بده  شودیم، افرادی به ع وی  پلیس درنیندر در این صورت راب وفاق هموارتر ها یایل

یدران،  ا اسدالمی  جمهدوری  انتظامی نیروی استخدامی مقررات یانون 17مادۀ « الف»موجب بند 
 ، شرط استخدام در پلیس م،لمانی اس . 1374م وب 

تعریدف هدرد: پلدیس بدا      تدوان یمد یی را در شارشوب پلیس شنین گراوفاقبا این توضیحات 
 شیپد ی و به تعبیری با نداشتن ارزش طرفیبو تقوی  اح،اس همب،تگی اجتماعی و  وگوگف 

یدی بده نفدع    گراوفداق جاز بده عددول از   . پلیس تنها مهندیمرا رعای   نفعانیذاود، حال همۀ 
 حقوق بشر و حقوق شهروندی اس .
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 مبارزه با فساد
ی نن نیدم  هامؤلفهی اوب، روشی برای مبارزب با ف،اد اس . با این حال مبارزب با ف،اد یای از حامران

. منظور از ف،اد، سوءاستفادب از یدرت عمومی برای ه،دب منفعد  شخ دی اسد ر     شودیممح،وب 
 از غیرمجداز  عمدومی، اسدتفادۀ   یهاییدارا و اموال  ادیق متنوعی دارد، مانند ااتالس، ت ییعف،اد م
 جدرم،  از حاصد   عوایدد  تطهیر و ااتفدای  عمومی، اعمال نفوذ در معامالت، دارا شدن ناعادالنه، اموال

 .  (UN, 2004)پولشویی  ممانع  از اجرای عدال  و محرمانه، اطالعات از شخ ی استفادۀ
اب پلیس در مبارزب با ف،اد دووجهدی اسد : اواًل تمدام اندواع ف،داد درون نهداد پلدیس        جایگ

عندوان بدازوی   م داق دارد پس ف،ادگریمی جمئی از راهبرد اصالحی پلیس اس ر ثانیاً پلیس به
یمد نقش را در شناسایی ف،اد در نهادهای عمومی و ا وصی بدازی   نیترمهماجرایی ی اوت، 

 ای از وظایف مهمش اس . ، پس ف،ادستیمی یهند
عندوان یادی از   ضمان  اجراهای عام یانونی و ی ایی برای ح ف ف،اد در نیروی پلدیس بده  

بدر نن،  عدالوب  (Kies, 2011: 302)نهادهدای اجدرای یدانون و ضداب  دادگ،دتری هدافی نی،د         
بده  . منظدور از درسدتااری تماید  هنجداری     طلبدد یم، 1درستااری ترجیراپاهدستی یا به تعبیر 

 .,Hickman et al)مقاوم  در برابر وسوسۀ سوءاستفادب از امتیازات و حقوق ناشی از شغ  اس  

ی از ضدمان   املغمده . ناتۀ شایان توجه ایناه درستااری و تبعاً مبدارزب بدا ف،داد،    (248 :2016
عبارت دیگر، نظام حقویی، بیداری وجددان ااالیدی را ت دمین    اجرای یانونی و ااالیی اس . به

 :UN, 2016)ی درستااری، منع سوءاستفادب و استثمار جن،ی اس  هاشااص. یای از هندیم

para. 8)  از اصول رفتاری پلیس، عدم ارتباط با هارگران جن،ی، رعای  یوانین ازدواج، نداشدتن .
« ب». بندد  (UN, 2018, a: para. 19)ارتباط ا وصی با زنان یربدانی و مدتهم، اسد      گونهچیه

 اددم   یانون مجازات جرائم نیروهای م،لح، در مورد نظامیانی اس  هه در رابطده بدا   33مادۀ 
 تجداوز  یدا  تعدی عمومی اموال یا مردم ناموس یا مال یا جان به سالح با و جمعیدسته صورتبه
عندوان شددیدترین   صورت حدایلی انشا شدب و مح اً تجاوز گروهدی را بده  . این مقررب بههنندیم

ر اگرشه مقدررات عدام یدانون مجدازات اسدالمی در      اس ی هردب انگارجرمجن،ی ی هشبهربنوع 
حماید  از   توانینما و  رواب  جن،ی به یوت اود بایی اس ، از مجموع یوانین و مقررات 

 زنان در برابر انواع سوءاستفادۀ جن،ی را استنباط هرد.
هندد، داشدتن منفعد  در     راب ورود ف،اد به مجموعۀ پلیس را بداز  تواندیمعام  دیگری هه 

 نیدروی  اسدتخدامی  مقدررات  یدانون  17مدادۀ  « د»رو بندد  تغییر و تحوالت سیاسی اس . ازایدن 
 اسدالمی  جمهدوری  انتظدامی  یدانون نیدروی   7مدادۀ  « ب»ایران، بند  اسالمی جمهوری انتظامی

 یباطان د  ۀنامد نیدی ن 14مدادۀ  « و»م،دلح و بندد    نیروهای جرائم یانون مجازات 40ایران، مادۀ 
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، هرگونه فعالی  و واب،تگی حمبی برای اع ای پلدیس را  رانیا یاسالم یجمهور م،لح یروهاین
مشاره  سیاسی پلیس به ر ی دادن االصه  رسدیمنظر . از مجموع این مواد بهاندهردبممنوع 

 جمهور، رئیسیانون اساسی، رهبر را، در هنار رئیس 113. اگرشه با توجه به ایناه اص  شودیم
 بده  یعملد  التدمام و  14در مادۀ  هیفق  یوال از اطاع ، عباراتی نظیر اس یوۀ مجریه تلقی هردب 

ی، ندوع ارتبداط میدان پلدیس و رهبدر را مدبهم و ظداهراً        ان باط ۀنامنیین 6در مادۀ  هیفق  یوال
 .هندیمعنوان یک وظیفۀ انتظامی متفاوت با پیروی از دستور مافوق به

 بر حاهمی  یانون، با شفافی  و پاسخگویی رابطۀ م،تقیم دارد.وبمبارزب با ف،اد، عال

 

 شفافیت
دلی  جنبۀ امنیتی ایدامات و ت میمات پلیس، اص  شفافی  به نن نظر برسد بهشاید در ابتدا به

و در نتیجده پلدیس موظدف اسد       سدازد یمراب ندارد، ولی شفافی ، زمینۀ پاسخگویی را فراهم 
را به اشتراک بگ ارد تا جایی هه از منظدر ملد  متحدد، شدفافی  اصد       اطالعات مربوط به اود 

 .(UN, 2016: para. 9) ردیگیممرهمی اس  و سایر اصول راهبردی پلیس بر مبنای نن شا  
در  اطالعدات  باشدد و  ،شدباعالنمقررات از پیش  و یواعد تابع اجرا، و ت میم یعنی شفافی 

 میدمان  بده  اطالعدات  همچندین  گیردر یرار نفعانیذس دستر در م،تقیم و ا و  ننها نزادانه
 ,Desai & Goel)شود. عرضه درک یاب  شا  به همگانی یهارسانه طریق از و ارائه تولید، هافی

یاب  تأم  اس ر پلیس، نیروی انتظامی اسد  هده بدر مبندای      میمان هافیعبارت به  (52 :2018
ن معنا نی،  هه بتواند بیش از ضروریات بریراری ولی این به ن ،هندیمی اطالعاتی ایدام هادادب

ویدژب حدق حدریم    ی هندد و حقدوق ننهدا، بده    بندد طبقهی و نورجمعنظم، اطالعات شهروندان را 
 ا وصی را به مخاطرب بیندازد.

 اند از:ابعاد شفافی  پلیس عبارت نیترمهم 
به نحدوۀ   توانیمی متنوعی دارد هه از نن جمله هاجنبهشفافی  اداری: شفافی  اداری  -

ج ب و ارتقا و رسیدگی به تخلفات نیروی ان،انی، تشایالت و سااتار سازمانی دستگاب 
ویژب نهادهدا و مقامدات سیاسدی و شگدونگی و     و ارتباطات ارگانیک نن با دیگر نهادها، به

حدود تفویض ااتیار اشارب هرد. مورد اایر در ا دو  پلدیس اهمید  م داعف دارد.     
یمد هاد مناسبی برای جریان بهتر امور و افمایش هارامددی اسد ، ولدی    تفویض ااتیار ن

بینجامدد. بندابراین در تفدویض ااتیدار       یم،دئول به گم شدن ا  پاسدخگویی و   تواند
میان مافوق و مادون، مهم اس    یم،ئولشفافی  در وظایف انتقالی و شگونگی تق،یم 

(UN, 2018, a: para. 20). 
از  شیهدا نهیهمو بخش اصلی  هندیماتیک برای جامعه هار شفافی  مالی: پلیس دموهر -
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. شدفافی  بودجده و شگدونگی    شدود یمد ویژب مالیات، تأمین مح  درنمدهای عمومی، به
 ,UN) هندد یمد از منابع مالی نسودب اداطر   مناسبنن، جامعه را از استفادۀ  هردنهیهم

2018, a: para. 20)  شودیم تراثربخشو به این ترتیب اعمال پلیس. 
، نمدایی از  هدا  یوضدع شفافی  رفتاری: رفتار پلیس با شهروندان و شگونگی مواجهه بدا   -

. سدازد یمد ت ویر یک مل  در عرصدۀ جهدانی را    ترهالنرفتار حاوم  اس  و در سطح 
. سدطح علندی، مانندد    ردید گیمد پلیس علنی و غیرعلنی در مواجهه بدا شدهروندان یدرار    

مومی، به اعتبار ماهی  اود و تح  تدأثیر ابمارهدای   شگونگی بریراری نظم یک تجمع ع
، ولدی مدثالً رفتدار    هندد یمد ارتباطی فراگیر، نگرانی همتری از حیث عدم شفافی  ایجاد 

ی در مدورد نن ضدرورت   سداز شدفاف شدگان ماهیتاً غیرعلندی اسد  و   پلیس با بازداش 
ان دسترسدی  م اعف دارد. ضب  صوتی و ت ویری تمام رفتارها و امداهن پلدیس و اماد   
و  نفعدان یذمقامات مافوق و ناظر در اود پلیس، مقامات نظارتی دیگر ارهان حاوم  و 

( به ایدن م،دتندات، شدفافی  را از ایدن     هاسمننمایندگان بالف   شهروندان )از جمله 
حدی اهمید  دارد هده   . ضب  رفتار پلیس به(Kies, 2011: 302) هندیمحیث ت مین 

دادرسدی من دفانه افدمودب     حقین عدال  هیفری و م ادیق به فهرس  مواز 1حق ضب 
یمخف. تالش برای (Kies, 2011: 303) شودیماس  و از ادلۀ اثبات دعوا مح،وب  شدب
یمد ی و نقض شفافی  رفتاری، پلیس را در مظان اتهام نقض حقوق شهروندان یرار هار
 .اردگ یمو بار اثبات دلی  عدم نقض حق را بر عهدۀ اود پلیس  دهد

ی شفافی  پلیس، شفافی  یوانین بده معندای عدام    هاشااصشفافی  هنجاری: یای از  -
)هم م وبات پارلمان و دیگر یوانین باالدستی و هم م وبات اود پلیس( اس ر در غیدر  

یمو حقوق شهروندان در معر  ت ییع یرار  شودیماین صورت حدود ااتیارات مبهم 
(. بنابراین شفافی ، از یک طرف الزمۀ 186: 1395، زمردیصوف و دهایانی یداود) ردیگ

 پاسخگویی و از طرف دیگر م،تلمم حاهمی  یانون اس . 
شفافی  برای پلیس دو استثنا دارد: اطالعات ح،اس و اطالعات مربوط به حریم ا وصدی  

 . (UN, 2016: para. 9)افراد 

 

 حاکمیت قانون
. منظدور  شدود یمد بر رواب  تعریف  شدبنوشتهشیپز سادب، حاهمی  یانون، به غلبۀ ضواب  ا طوربه

بر صورت نظام حقویی، سااتار دولد  و ماهید  یواعدد را    اوب از حاهمی  یانون عالوبی حامران
. از این منظر، تمام شهروندان، نهادها و مؤس،ات از عمومی و ا وصدی و حتدی   ردیگیبرمهم در 
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و وفدق نظدام    شدوند یمد رابرانه اجرا و م،تقالً ی اوت اود دول ، در برابر یوانینی هه علناً منتشر، ب
ه،تند، پاسخگو ه،تند. حاهمی  یانون همچنین مت من برتری یدانون بدر    المل نیبحقوق بشر 

دیگر هنجارها، برابری در مقاب  یانون، پاسخگویی در برابر یانون، عدال  در اجرای یدانون، تفایدک   
ی اس  اهیروی، پرهیم از اودسری، شفافی  حقویی و ی، امنی  حقویسازمیت میوا، مشاره  در 

(UN Secretary-General, 2004: para. 6) ی حاهمید  یدانون، پاسدخگویی    هاشااص. بنابراین از
دموهراسدی م،دتلمم   در تددوین یدانون اسد .     نفعدان یذهمگانی، رعای  حقوق بشدر و مشداره    

 هه با اصول حقوق بشر ناسازگار نباشد.  حاوم  یانون و نه دول ، بر پلیس اس ر منتها یانونی 
 11مدادۀ  « پ»، در ر س همۀ مجلس، اس . بند صالحیذمنظور از یانون م وبات نهادهای 

 معظدم  مقدام  هدای فرمان شرع، م،لم ی نیروهای م،لح، یانون را به دستورهایان باطۀ نامنیین
 مقدررات  و یدوانین  جملده  زا ایدران  اسالمی جمهوری یوانین و نظام حاهمی  یوا، ه  فرماندهی

. ضمن ایناه اوالً منظور از حاهمی  نظام در این مقررب مشخص نی،د   اس نظامی تعبیر هردب 
، ت،ری مفهوم یانون بده  اس هنجارها م وبات رسمی را در ذی  نشاندب  مراتبسل،لهو ثانیاً در 

همی  یانون بده دستورهای شرعی و لموم رعای  نن توس  پلیس از دو حیث منطبق با اص  حا
راول ایناه مرجع تشخیص شرعی یا غیرشرعی بودن یک مقررۀ شدورای نگهبدان و   رسدینمنظر 

دیوان عدال  اداری اس ر در فر  تأیید یا ساوت این دو مرجع، فر  بدر شدرعی بدودن تمدام     
یمد حقویی به همگان اس ر دوم ایناده نظدام حقدویی      یم،ئولیوانین و مقررات و عدم توجه 

هده  ی هندد، درحدالی  ریگمیت می نقض یانون، از جمله تنبیهات انتظامی، ازامابهدر مورد  تواند
ی نقض دستورهای شرعی یا به تعبیر دینی ارتااب گناب، در فر  غیریدانونی نبدودن نن،   ازامابه

 امری غیرحقویی اس  و ضمان  اجراهای درون دینی اود را دارد. 
 ی پلیس دو سطح دارد:نیرو عملارداعمال حاهمی  یانون در 

سطح درونی: نیروی پلیس باید بر مبنای یوانین ایدام هندر یدوانین ادود بایدد منطبدق بدا       -
 ، اصول عدال  هیفری، حقوق بشدر و حقدوق بشردوسدتانه باشدند     المل نیبیواعد حقوق 

(UN, 2018, b: para. 11) ی درونی، شگونگی و موارد استفادب مداریانون. از موضوعات مهم
. م،ئولی  نقض یانون توس  پلیس، بر عهدۀ صادرهنندۀ (See: UN, 1990)ز سالح اس  ا

 هدا برنامهدستور اس ر در نتیجه مافوق باید یانون را بشناسد و در صدور دستورها و اجرای 
ی نیروهدای م،دلح، از ایدن یاعددب     ان دباط ۀ نامنیین 11مادۀ « پ»به نن استناد هند. بند 
م،ئولی  نقض یانون از مادون به مافوق را منوط بده مااتبدۀ هتبدی،    عدول هردب و انتقال 

ر ایدن مقدررب بدا ایت دائات روابد       اسد  مانند ننچه در مناسبات اداری جاری اس ، هدردب  
 .رسدینمنظر نیروهای م،لح و فوری  حاهم بر عملیات پلی،ی، هماهنگ به

، در هنار دستگاب م،دتق   و درستاار طرفیبسطح بیرونی: یانون در جامعه جم با پلیس  -
ی در جامعه را بر عهددب دارد، پدس   یانونیب. پلیس، وظیفۀ مقابله با شودینمی ایی، اجرا 
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و  الملد  نیبویژب یواعد نظام حقوق بشر باید از نگاهی عمومی ن،ب  به یواعد حقویی، به
جدرای  تا به این ترتیب زمینۀ ااالیی ا (UN, 2005: 37)حقوق شهروندی، مطمئن باشد 

، فراهم شود. همچنین شدهروندان بتوانندد از   نی،   یم،ئولجه  به یانون رافع یاعدۀ 
از سدمینار،   تواندد یمد طریق پلیس حقویشان را محقق هنند. پلیس برای تدرویج یدانون   

 (UN, 2005: 37)ی تبلیغداتی  هاینگهی عمومی و هاجل،هی رادیویی، هابرنامهمیمگرد، 
 ی بهرب ببرد.  سازمیمت و مشاره  شهروندان در 

نحوی اعمدال  ی اوب، راهبردی برای دموهراسی اس ، حاهمی  یانون نباید بهحامراناز ننجا هه 
عنوان الگوی بریراری نظم، باشدد،  شود هه با نقض اص  ان اف و حقوق بشر، معطوف به بروهراسی، به

 :Clark, 2005) شدود یمدنبال بهترین روش برای اجرای یانون شراهه در الگوی بروهراتیک، پلیس به

 .هندیمی استثنایی اجرا ها یوضعو نن را ظاهراً بدون تبعیض ولی در وایع بدون رعای   (643,644
 

 انصاف  
ویدژب  منظور از ان اف، دیدن جمییات مربوط هر مورد در اجرای یانون اسد  تدا همدۀ افدراد، بده     

در امور عمومی سهم دارند. این فهم از حاهمی  یانون هه پلیس باید بدا   ، اح،اس هنندها یایل
و پیامدهای مربوط به هر مورد، یانون را اجدرا هندد،    هانهیزمششم ب،ته و بدون در نظر گرفتن 

 .شودیمجای برابری به تشدید نابرابری، نقض حقوق بشر و ه،ری دموهراسی منجر به
ی از یواعدد هنجداری، از جملده اصد      امجموعده ماعی هه در ر س پلیس یانون را نه در ف ایی انت

. هندد یمد ی اجتماعی اجرا ها یوایعو در ب،تر ان مامی  (Prinsloo & Kingshott, 2004: 68)ان اف 
ی اودروهای فرسودب در بازۀ زمانی مشدخص ت دویب شددب    نورجمعبرای مثال یانونی در مورد لموم 

ا برای ه،انی هده منبدع درنمدشدان ادودرویی فرسدودب اسد  یدا        . اگر پلیس بدون لحاظ استثناس 
و در وایدع ابدمار تدأمین     هدردب توانایی ارید اودرویی نو ندارند، یانون را اجرا هند، بروهراتیدک عمد    

اس ر ولی اگر با رعای  ان اف، وضعی  افراد ادا  را هنگدام اجدرا لحداظ      شدبمنافع مافیای اودرو 
 .(Clark, 2005: 643,644)اس  هردبن یک ارزش، رعای  عنواهند، دموهراسی را، به
. هندد یمد لموم من فانه شدن رویۀ پلدیس را ثابد     1ی نفی مداراهااس یسشا،  اوردن 

مانندد   ااصدی  یهاگروب یبمهاار ی یاگریتادمانند  ارد جرائم ی ازپوشششمنفی مدارا یعنی 
نن  با باید بنابراین رسازدیم فراهم نیندب در مهم جرائم ویوع یبرا را زمینه نوجوانان، و مهاجران

از  تدر مهمیاطعانه براورد هرد. این رویارد زیر سؤال اس ، شون جرائم ارد را هم،طح و حتی 
: 1395، زمدرد یصدوف  و دهایدانی  یداود) دهدد یمد جرائم هالن مانند ااتالس و پولشویی جلوب 

 .هندیم( و توان پلیس را معطوف به مبارزب با نن 172

                                                           
1. Zero Tolerance 
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 تنهدا نهی اوب ان اف و حاهمی  یانون مام  یادیگرند و در نتیجه پلیس حامراناز منظر 
عبدارت  در برابر اجرای یانون هه در برابر رعای  ان اف در اجرای یانون هم باید پاسخگو باشدر به

یانون، اجرای من فانه نن اس . بندد نخ،د  منشدور ااالیدی هارنگاهدان       درس دیگر، اجرای 
نن را  تدوان یمد عنوان یک ارزش رفتاری پلیس اشارب دارد هه ی بهریپ انعطافاهی، به پلیس نگ

مثابدۀ یاعددۀ ندرم    ی اسد ، بده  نورالدمام ی تعبیر هردر اگرشه منشور ااالیی، فاید مداران افبه 
ی ان باطۀ نامنیین 331اصول حاهم بر اجرای یواعد سخ  را تعیین هند. مواد  تواندیمحقویی 
و ااتیدارات را بده    هدا  یم،دئول وظدایف و دسدتورها در حددود     ابتاداری م،لح، انجام  نیروهای

 اجرای من فانه یوانین و دستورها باشد. تواندیمر از جمله ابتاارات اس رسمی  شنااته 

 

 پاسخگویی  
ی گروب هدف اس . پلدیس از یدک طدرف    هااواستهپاسخگویی به معنای واهنش به مشاالت و 

  و از طرف دیگر فل،فۀ ایجادش ادم  به شهروندان اسد ، پدس بایدد بده     جمئی از دول  اس
دول  و شهروندان پاسخگو باشد. به این ترتیب حاهمی  یدانون و ان داف از یدولی توادالی بده      

. پاسخگویی سازوهارهای نظدارت بدر عملادرد پلدیس     شودیمی اوب تبدی  حامرانعن ر مهم 
سدتی انجدام وظدایف و در صدورت لدموم اصدالح       )شام  ت دمیمات و ایددامات(، ی داوت بدر در    

مثابۀ یک عادت رفتاری، م،تلمم و به (Bayley, 2006: 20)گیرد ت میمات و ایدامات را در برمی
و نیدم در نبدود شدفافی      (UN, 2015: para. 10)ی اس  و به صرف دسدتور از بداال   سازفرهنگ
ر این رابطه به یدک یاعددب   سازدیم، شراهه شفافی  زمینۀ ااالیی پاسخگویی را شودینممحقق 

ر به ایدن ترتیدب هده هرشده مخاطدب یدک دسدتور درجدۀ         اس در نیروهای م،لح تبدی  شدب 
ۀ نامد نیدی ن 28باشدد )مدادۀ    تدر شفافوترمشروحباشد، دستور اطاب به او باید  داشتهی ترنییپا

 ان باطی نیروهای م،لح( تا اماان ح،ابرسی ثانوی فراهم شود.
 اند از:یی، مانند شفافی ، عبارتابعاد پاسخگو

پاسخگویی اداری: در برابر رفتارهای شغلی یا نهادی، شام  یبول م،دئولی  در مدورد شگدونگی     -
  ر(UN, 2016: para. 10)ااتیارات و رعای  یواعد و مقررات سازمان  مویعبهانجام وظایف، انتقال 

 ر(UN, 2005: 28) افتهیصیتخ  پاسخگویی مالی: در برابر شگونگی استفادب از منابع مالی -
پاسخگویی فردی: در برابر نن دسته از سوءرفتارهای فردی هه به وجهدۀ پلدیس نسدیب     -

 ر (UN, 2016: para. 10) اندازدیمو اعتماد افراد به حاهمی  یانون را به اطر  زندیم
  ر(UN, 2005: 28) یو نهاد یفرد ماتیرفتارها و ت م در یمداریانون برابر: در یهنجار ییپاسخگو -
و ابهامددات عمددومی، بددا واسددطۀ نهادهددای سیاسددی و  هددااواسددتهسیاسدی: واهددنش بدده   -

 .(UN, 2005: 37)دموهراتیک دول  و نیم از طریق نهادهای مدنی 
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 کارامدی و اثربخشی
هارامدی ناظر بر معیارهای درونی ارزیابی موفقی  یک سازمان و اثربخشی معیارهای بیرونی نن 

. اگرشه ترسیم مرز دییق بین این دو دشوار و غیرضروری اسد ، بده  (Jones, 2009: 346)اس  
ی از سداالر ،دته یشامراتب، سرع ، اسدتفادب از داندش روز و   گف  رعای  سل،له توانیماجمال 
اداری، تعام  با جامعدۀ مددنی، رعاید     -ی هارامدی و هماهنگی با نظام سیاسیهاشااصجمله 

ی ادوب، از  حامراند ی هدا مؤلفده ربخشی اس . البته رعاید  سدایر   ی اثهاشااصحقوق بشر، از 
 گد ارد یمد ی، پاسخگویی و حاهمید  یدانون بدر اثربخشدی تدأثیر م،دتقیم       ریپ مشاره جمله 

 (.138: 1394)سهرابی و همااران، 
تفاوت اصلی میان پلیس سنتی و نوین در نگاب به اثربخشدی اسد ر پلدیس سدنتی یدانون را      

هده مأمورید    ر درحدالی ابدد ییمد تقلید    1تا جایی هه به عام  اجرای یدانون  رهندیمدییقاً اجرا 
(. سدنجۀ نهدایی   114: 1388محوری پلیس نوین پیشگیری از ویوع جرم اس  )وروایی و بهربر، 

ی، جدرم و نقدض   یدانون یبد موفقی  پلیس، نه صرف براورد با مرتابان، بلاه امحدای اشدون ،   
 . (Wankhade & Weir, 2015: 20)حقوق شهروندان از صحنۀ جامعه اس  

مددعی شدد    تدوان یمتا جایی هه  گ اشته اس این رویارد بر ابمار و تجهیمات پلیس نیم تأثیر 
جدایگمین   2ۀنزاردهندد و مخدرب و حتدی    زننددب بینسی هشندب، هاروشمنع استفادب از وسای  و 

اسد . یدانون    شددب محدودی  نن، در شارشوب یاعدۀ هلدی لدموم رعاید  تناسدب در اعمدال زور      
، به ایدن م،دئله   1373ضروری، م وب  موارد در م،لح نیروهای مأموران توس  سالح هارگیریبه

به سارق  3مادۀ  4توان نقد وارد هردر نخ،  ایناه بند اس . به این یانون از دو حیث می پردااته
ی سدالح متناسدب بدا    هارگیرهه با توجه به گ،ترۀ جرم سری  در یوانین مجازات، به هندیماشارب 

هارگیری سالح علیه سارق م،دلح را  و بهتر بود هه یانون منح راً جواز به رسدینمنظر همۀ ننها به
یمد نظدر  ی م،دلحانه، بده  هاییمایراهپیانون، در ا و   5صادر هندر دوم ایناه با توجه به مادۀ 

. از ننجدا هده   دهدد یمد را  مید نمم،الم ی سالح در تجمعات ریهارگبهبه پلیس اجازۀ  4مادۀ  رسد
سدالح نزاد اسد ، ایدن مدادۀ     بددون حمد     ،هاییمایپراب واجتماعات   یتشا یانون 27طبق اص  
از حیث نقض یاعدۀ باالدستی و در نتیجه نقض اص  حاهمی  یانون بررسی هدرد   توانیمیانون را 

 ینجامد.به هاهش اثربخشی ایداماتش ب تواندیمو به هر حال اعمال نن توس  پلیس 
از جمله لوازم اثربخشی، هماهنگی درونی اجمای گوناگون یک نظام اس . پلیس بدا ت،دهی    

. شگدونگی تعامد    سدازد یماز زنجیرۀ نظام امنی  و عدال  هیفری را  حلقهحاهمی  یانون، یک 

                                                           
1. Law Enforcement Agency  

. توجه به این ناته ضروری اس  هه حق منع شانجه تنها در ه،ب اطالع از فرد بازداشتی م داق ندارد، رفتار 2
 پلیس با شهروندان هنگام انجام وظیفه و بریراری نظم هم نباید م داق شانجه باشد.
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پلیس با ارتش و حاوم  اهمی  زیادی داردر از یک طرف هماهنگی پلدیس و ارتدش تدأمین را    
ند و از طرف دیگر، ایتدار ااالیدی پلدیس و جلدب اعتمداد عمدومی، در گدرو حفدظ        هامنی  می

. اسدتقالل پلدیس از حاومد     (UN, 2018, b: para. 14)استقالل و ماهی  غیرنظامی نن اس  
یمیک اص  اس ، ولی هماهنگی ن،بی این دو، نفوذ و یدرت درونی و بیرونی پلیس را افمایش 

 .  انجامدیمدیگر نهادهای مجری یانون  یی پلیس وافماتوانو به  دهد
ی پلیس بدا اثربخشدی رابطدۀ م،دتقیم دارد.     ها یمأمورجایگاب حقوق شهروندان در رفتار و 

: انطباق رفتدارش بدا مدوازین    هندیمپلیس از شند جنبه در ت مین حقوق شهروندی مشاره  
ع صدالح، نمدادگی   بده مراجد   هاگمارشحقوق بشری، ثب  فوری گمارش نقض حقوق بشر، ارجاع 

دائم برای مداالۀ فوری برای تویف نقض حقوق شهروندان، تددوین دسدتورالعم  شدفاف بدرای     
ی ناشدی از نقدض   هدا  یم،دئول شگونگی مقابله با نقض حقوق بشر و تعیین و تق،یم وظدایف و  

بر این پلیس در تحقق و ت دمین بع دی م دادیق    . عالوب(UN, 2018, b: para. 11)حقوق بشر 
و منع بازداش  اودسرانه، هده از   هاانجمنبشر، از جمله نزادی بیان، نزادی اجتماعات و حقوق 

مقامدات ارشدد وظیفدۀ     .(Bayley, 2006: 19)، نقش اصلی دارد اندمهمحیث تحایم دموهراسی 
ی در ترویج و رعای  حقوق بشر بر عهدب دارند، شراهه باید از رعاید  حقدوق بشدر در    ترنیسنگ

 د نیم اطمینان داشته باشد. زیرمجموعۀ او
مراتبدی و  مراتب، مشخ ۀ سااتاری نیروهای م،دلح اسد . هارامددی نظدام سل،دله     سل،له

اجرای دستورهای مافوق، تابعی از شگونگی بریراری ارتباط و م اهرب با نیروهدای مدادون اسد .    
ب از هریدک از  های مافوق باید توانایی رهبری، صدور دستور و مدیری  و توانمنددی اسدتفاد  مقام

. همچندین سدرع  در   (UN, 2018, a: para. 12)باشدند   داشدته در زمدان مناسدب را    هامهارت
وظدایف، همدۀ نیروهدای     درسد  داردر برای انجدام سدریع و    هنندبنییتعهارامدی پلیس نقشی 

ویژب فرمانددهان، بایدد شدناا  هدافی از یواعدد حقدوق بشدری و یدوانین، مقدررات و          پلیس، به
ت میم را بگیرند و اجرا  نیتردرس تا در همترین زمان،  باشندی ی ایی داالی داشته فرایندها
 .(UN, 2018, a: para. 15)هنند 
ی الگدوی ادارۀ نظدام سیاسدی دموهراتیدک اسد  و اعمدال معیارهدای نن در        سداالر ،تهیشا

(. 90: 1396 و هماداران،  ندژاد یفرهداد ) دید افمایماستخدام و ارتقای نیروها، بر هارامدی پلیس 
نموزش بدو ادم ، پیش از تغییر سم  یدا محد  مأمورید  و نمدوزش ضدمن اددم  نقشدی        

تبع هارامدی پلیس دارد. موضوع ف   سدوم یدانون   ی و بهساالر،تهیشادر ارتقای  هنندبنییتع
، اندواع نمدوزش، اعدم از بددو و     1382استخدام نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران، م دوب  

و  اسد  ی نموزشی انجام گرفته هادوربی متعددی در مورد تأثیر هاپژوهشاس . ضمن ادم ، 
(، ولدی نظدر   11: 1398تقریباً همگی از رضای  اود پلیس حاای  دارد )پارسامعین و یمداندی،  

اسد .   ماندبو بهبود رفتار پلیس مغفول  هادوربشهروندان در سنجش میمان اثربخشی احتمالی 
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، توجده بده   ادوب  یحامراند اعم از نظری و عملی، در راستای تحقق  یای از محورهای نموزش،
 رعای  حقوق شهروندان در فرایند احیای نظم و اولوی  دادن نن به نتیجۀ عملیات پلیس اس .

ی مادان ویدوع   نیبشیپی نماری و اطالعاتی برای هادادبی نورجمعاستفادب از دانش روز برای 
ابان و یربانیان احتمالی به هدف پیشگیری از ویوع جدرم، بده   ی مجرمانه و شناسایی مرتها یفعال

ی حاص  از نفرت نژادی و م هبی(، پلدیس را  هادادب. دادۀ نادرس  )برای مثال انجامدیمهارامدی 
ی اطالعداتی هارامدد،   هدا گداب یپار راب تشای  (Richardson et al., 2019: 198) هشاندیمبه بیراهه 

بر شفافی  و رعای  ان اف و حقوق بشر اس ، در غیر این صدورت   شدبینورجمعابتنای اطالعات 
یدانون نیدروی    4مدادۀ   4از مقدمات فاسد نتایج درس  انتظدار داشد . بده موجدب بندد       توانینم

 اطالعدات  و اابدار  ، یای از وظایف این نهاد، ه،ب1369انتظامی جمهوری اسالمی ایران، م وب 
اسد . بدرای    هشدور  اطالعداتی  یهاگانی وها سازمان سایر اب همااری و محوله وظایف محدودۀ در

انجام این وظیفه یک رستۀ تخ  ی در نیروی انتظامی با عنوان پلیس اطالعات و امنی  عمدومی  
و تنهدا بدر    هندد ینمی اطالعات نورجمعی به اصول حاهم بر ااشارباس . یانون  شدب)پاوا( تشای  

 .  ورزدیمویژب وزارت اطالعات، تأهید مرتب ، بهلموم همااری پلیس با دیگر نهادهای 

 

 یریگجهینت

ترتیب زیر یاب  اعمدال بده  ی اوب بهحامرانی هامؤلفهدر پاسخ به پرسش فرعی اول، هریک از 
 عنوان راهبرد پلیس اس :

ی مختلف پلیس و افدراد جامعده، بده   هاردبی اع ای هادگابیدی: شنیدن ریپ مشاره  -
 ی در پلیسرسازمیت معنوان بخشی از فرایند ، بهها یایلویژب زنان و 

عنوان نقطۀ تعادل نظم در جامعده  ، بهنفعانیذیی: شناسایی و اعمال حد وس  منافع گراوفاق -
 یرسازماندرونی هایریگمیت مو  هایاستگ اریسو اعمال برایند منافع افراد پلیس در 

 الزم ف،ادستیمی و ف،ادگریمیرعنوان شرط مبارزب با ف،اد: رعای  درستااری به -
شفافی : تولید و ارائۀ اطالعات هافی در ا و  امور اداری، مالی، رفتداری و هنجداری    -

 به درون و بیرون سازمان پلیسر
ویژب نظام حقدوق  ی، بهالمللنیبحاهمی  یانون: پایبندی پلیس به نظام حقویی داالی و  -

 رالمل نیببشر 
تبعیض از طریق دیدن جمییات مربوط به هدر مدورد در    ان اف: رعای  معنادار اص  عدم -

 اجرای یانون و عدول از پایبندی سرسختانه و غیرمنعطف به یوانینر
ی شهروندان و حاوم  در مورد شگدونگی انجدام وظدایف و    هااواستهپاسخگویی: واهنش به  -

ر ارزیدابی  جای افراد نن و تمرهم بد اعمال یدرت توس  پلیس. نی  به موضوعی  نهاد پلیس به
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 ی سازمانراألهاجای محاهمۀ افراد، با هدف رفع زمینۀ ایرادات و مشاالت سازمانی، به
ی، ماننددد سددازمانبددرونی و سددازماندرونهارامدددی و اثربخشددی: ارتقددای معیارهددای ارزیددابی 

 مراتب، نموزش، رعای  حقوق بشر و استفادب از دانش روز.ی، رعای  سل،لهساالر،تهیشا
ی اوب در صورتی تحقق حقوق شدهروندان را  حامرانفرعی دوم این اس  هه پاسخ پرسش 

پیوسدته، بدا اولوید  یا،دان     هدم ی بهاربیزنجی هاحلقهی نن مانند هامؤلفههه  هندیمت،هی  
ی( اعمدال  ریپ مشاره ی اوب )مثالً حاهمی  یانون و حامراناعمال شوندر اگر بع ی از اصول 

ی اوب به ضد اود تبددی  مدی  حامرانپاسخگویی( تعطی  شوند،  و بع ی دیگر )مثالً ان اف و
 .  انجامدیمهه به نقض حقوق بشر  هندینمتنها رابطۀ پلیس و شهروندان را بهتر شود و نه

ی ادوب، ممادن اسد  و بده ایدن ترتیدب زمینده        حامراند تطبیق راهبرد پلیس بدا اصدول   
عبدارتی  ، بده شدود یمد بر پلیس فدراهم   عنوان فل،فۀ حاهمی برای تحقق دموهراسی بهمیربرنامه

و در ادامه پلیس دموهراتیک دموهراسدی را در جامعده    هندیمپلیس به پلیس دموهراتیک گ ار 
 ی اس .مهردنیتجوعنوان راهبرد پلیس شدنی و ی اوب بهحامران. در مجموع دهدیمترویج 

یدانونی اسد ر بدا     و معطوف بده انجدام وظدایف    گراجهینتدر حال حاضر رویارد پلیس ایران 
ی سداز نده یبهی ادوب، ضدمن   حامراند ی فرایندمحور هامؤلفهی پلیس با هاهیروانطباق یواعد و 
تبع حاوم  با شهروندان، وظایف پلیس با همینۀ مادی و معندوی همتدر انجدام    رابطۀ پلیس و به

 .ابدییمی ناظر بر نتایج ارتقا هاشااصاود و اودبه ردیگیم
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