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Abstracts
The purpose of this paper is to suggest a new strategy for police, 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 descriptiveanalytical in that the elements of good governance (participation, consensus, anticorruption, transparency, rule of law, equity, accountability, efficiency and
effectiveness) are briefly defined meanwhile with a comparative approach, each
element is evaluated as an independent variable in the position of police strategy as a
dependent variable, moreover the indicators of elements are find and their feasibility
is studied. The result of this study shows that good governance elements can be
applied as police 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 precedence or delay, democracy
and citizenship will improve. Studying the related laws and regulations shows that
the police force of Iran is result-oriented; applying process-oriented elements of
good governance, which is optimizing the police-community relationship,
guarantees public acceptance of police actions and decisions, and ultimately
enhances its efficiency.
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چکیده
به موازات و برای توسعۀ حقوق شهروندی ،پلیس نیازمند راهبردی جدیدد اسد ر راهبدردی کده
رابطهاش با شهروندان را بهینه سازد ،با دموکراسی سازگار باشد و ظرفی ارتقای حقوق بشدر را
داشته باشد و صرفنظر از اوصاف یک نظام حقدویی ادا  ،در هدر ف دای دمدوکراتیای ،یابد
اعمال باشد .روش پژوهش حاضر توصیفی-تحلیلی اس  ،به این ترتیب که مؤلفههای حامراندی
اددو (مشددارک پذیری ،وفدداقگرایی ،مبددارزب بددا ف دداد ،شددفافی  ،حاکمی د یددانون ،انصدداف،
پاسخگویی ،کارامدی و اثربخشی) بهاجمال تعریف میشوند و بدا رویادردی تطبیقدی هریدک از
مؤلفهها ،بهعنوان متغیر م تق  ،در جایگاب راهبرد پلیس ،بهعنوان متغیر واب ته ،اماانسنجی و
شااصیابی میشود .نتیجۀ پژوهش نشان میدهد اصول حامرانی او یابلی اعمال بدهعنوان
راهبرد پلیس را دارد و با رویاردهای نوین پلیس ،مانند پلیس اجتماعمحور ،پلیس پیشگیرنددب
و پلیس م ئلهمحور ،هماهنگ اس ر ولی تنهدا در صدورتی دموکراسدی و حقدوق شدهروندی را،
بهعنوان فل فۀ حاکم بر پلیس ،تأمین و ت مین میکند که اصول آن ،همزمان و بددون تقددم و
تأار ارزشی اعمال شوند .مطالعۀ یوانین و مقررات نشان میدهدد رویادرد فعلدی پلدیس ایدران،
نتیجهگراس ر اعمال مؤلفههای فرایندمحور حامرانی او  ،ضمن بهینهسازی رابطدۀ پلدیس و
جامعه ،ت مینی برای پذیرش عمومی ایدامات و تصمیمات و اجرای کمهزینهتر آن و در نهاید
افزایش بازدهی پلیس اس .
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مقدمه
ایتدار پلیس ،با تأیید و احترام عمومی رابطۀ م تقیم و با میدزان اسدتفادب از زور ،رابطدۀ عادس
دارد .پلیس از یک طرف ضامن اصلی حقوق شهروندی اس و از طدرف دیگدر ،ابزارهدای عیندی
نقض حقوق شهروندان را در ااتیار دارد و در نتیجه منزلد اجتمداعی پلدیس آیندۀ تمامنمدای
مشروعی دموکراتیک دول مح و میشود .به این ترتیب که سوءاسدتفادب از یددرت توسد
پلیس در سطح داالی بحران مشروعی ایجاد میکندر این بحران میتواند به سطح بینالمللدی
ت ری یابد و مشروعی دول مراودبکنندب بدا دولد نامشدروع را بده دالش باشدد (Bayley,
) .2006: 17پلیس گونه میتواند وظیفهاش را بهگوندهای انجدام دهدد کده اصدول دموکراتیدک
حاکم بر جامعه و حقوق شهروندان (بهطور مشخص مفاد فص سوم یانون اساسی) رعای شود؟
به موازات تحوالت جوامع ،شیوبهای بریراری نظم در مناسدبات ان دانی نداگزیر از پویدایی و
تغییر اس ر تغییراتی در سه بعد فل فی (اعتقادات و ارزشهای ناظر بر گونگی بریدراری نظدم
در جامعه) ،راهبردیواستراتژیک (مفاهیم کاربردی که به فل فۀ سازمان جامۀ عم میپوشداند)
و برنامهای (راب تبدی راهبرد به تاکتیدک) ) .(Jones, 2009: 343پلدیس ب دته بده ندوع نظدام
حقوق اساسی ،فل فه و در نتیجه راهبرد متفاوتی دارد .در انواع حاوم های دموکراتیدک (کده
جمهوری اسالمی نیز یای از آنهاس ) ،دموکراسی فل فۀ ایدبآلی برای پلیس مح و میشود.
ه راهبردی با دموکراسی بهعنوان ارزش حاکم بر پلیس هم وس و زمینۀ عملیاتی شددن آن
را فراهم میکند و به این ترتیب مشروعی پلیس و تبعاً دول را ارتقا میدهد؟
هدف اصلی پژوهش ،اماانسنجی حامرانی او بهعنوان راهبرد پلیس اس ر اهداف فرعی
عبارتاند از توصیف حامرانی ادو و مؤلفدههای آنر یدافتن شدااصهای هریدک از مؤلفدهها
متناسب با ماهید و مأمورید پلدیسر بررسدی وضدعی حقدوق شدهروندی در فدر اعمدال
حامرانی او در نیروی پلیس .پرسش اصلی پژوهش حاضر این اس که آیا حامراندی ادو
یابلی اعمال بهعنوان راهبرد پلیس را دارد؟ پرسدشهای فرعدی عبارتاندد از ایناده هریدک از
مؤلفههای حامرانی او را با ه شااصهایی میتوان در سازمان پلیس اعمال کرد؟ در فر
اعمال حامرانی او بهعنوان راهبرد پلیس ،حقوق شهروندی ده وضدعیتی مییابدد؟ فرضدیۀ
پژوهش این اس که اگر دموکراسی ،که ت دمین حقدوق شدهروندان یادی از اصدول آن اسد ،
بهمثابۀ فل فه یا ارزش حاکم بر پلیس باشد ،حامراندی ادو  ،بدهعنوان راهبدرد میتواندد ایدن
ارزشها را محقق کندر بهعبارت دیگر مؤلفههای حامرانی او  ،استانداردهای هنجداری بدرای
گددونگی بریددراری نظددم توسد پلددیس در ف ددایی دموکراتیددک را بهدسد میدهنددد و میددان
دموکراسی و حقوق شهروندی از یک طرف و نظم از طرف دیگر را جمع میکنند.
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ادبیات پژوهش
دموکراسی :تا پیش از همهگیر شدن جنبش حقدوق بشدری ،دموکراسدی بده حاومد اکثرید
تعریف میشد ،ولی پس از اولوی یافتن حقوق بشر در مناسبات دول ها ،تعریف آن به حاوم
اکثری با رعای حقوق ایلی تغییر کرد (یاضی.)646-648 :1383 ،
حامرانی :این اصطالح از اواار سدۀ بی تم رواج دوبدارب یافتده اسد  .حامراندی ،فراینددی
اس که از طریق آن یک نهاد (اعم از عمومی و اصوصی ،در سطح فراملی ،ملی ،فروملدی) ادارب
میشود ) .(Jones, 2009: 343فرایندی که بر همااری شباهای ذینفعان ن بتاً م تق مبتندی
اس و در یالب آن ،تصمیماتی برای انجام امور ،گرفته میشود ).(Clark, 2005: 642
حامرانی او  :الگویی اصالحی بهمنظور بهینهسازی ارتباط میان حاوم  ،بخش اصوصی و
شهروندان (بهویژب نهادهای مدنی بهعنوان نمایندۀ شهروندان) .حامرانی او ب تهای متشدا از
مؤلفددههای مشددارک پذیری ،وفدداقگرایی ،مبددارزب بددا ف دداد ،شددفافی  ،حاکمید یددانون ،انصدداف،
پاسخگویی ،کارامدی و اثربخشی اس )(See: Desai & Goel, 2018: 52ر بهعبارتی از طریق اعمال
این مؤلفهها توس بازیگران حامرانی ،نتایج بهینه میشود .شایان ذکر اس که در الگوی حامرانی
او میان تصمیمگیری و تصمیمسازی ،تفداوت وجدود داردر تصدمیمگیری بهمثابدۀ دسدتوری از
باالس که با سطحی از یوۀ یهریه الدزام میشدود ،درحالیکده تصمیمسدازی ،فراینددی بدا ح دور
ذینفعان اس و بهجای الزام ،از روی ایناع رعای میشود (ر.ک :رحمتیفر.)279-281 :1396 ،

مشارکتپذیری
مشارک به معنای سهمی در یزی یافتن و از آن سود بردن یا در گروهی ع و بدودن و بدا آن
همااری کردن اس  .در معنای گ تردبتر ،برانگیختن ح اسی جمعدی بده یصدد همافزایدی و
تشویق ابتادارات بده هددف پیشدبرد برنامههاسد (سدهرابی و هماداران .)143 :1394 ،جلدب
مشارک معنادار ،روشهای مختلفدی دارد کده از جملده میتدوان بده دادن حدق ر ی در اتخداذ
تصمیم به ذینفعان ،تصمیمگیری با شنیدن دیددگابهای ذینفعدان بددون داشدتن حدق ر ی و
تصمیمگیری با شنیدن نظر ذینفعان ،بدون ح ور فیزیای آن در مرحلۀ نهایی اشارب کرد.
مشددارک پذیری پلددیس دو جلددوۀ مهددم دارد :مشددارک ردبهددای مختلددف نیددروی پلددیس در
تصمیمات (مشارک پذیری درونی) و مشارک ذینفعان اارج از مجموعۀ پلیس در تصمیمسدازی
و اجرای تصدمیمات (مشدارک پذیری بیروندی) .بدهدلی سدااتار سل دلهمراتبی پلدیس ندوع اول
مشارک ناممان بهنظر میرسدر رابح این موضوع ،ردببندی تصدمیمات در هدر سدطح برح دب
ح اسی و بهکارگیری یای از روشهای مشارک ب ته به میزان ح اسی موضوع اس .
مشارک شهروندان در سیاستگذاری و بع اً اجرای برنامههای انتظامی کشور ،نقش اساسدی
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در ایجاد نظم دارد (مرادی .)162 :1396 ،پلیس هنگامی از یدرت فیزیای استفادب میکندد کده
مشارک عمومی در بریراری نظم ناکام مانددب باشدد ) .(Wankhade & Weir, 2015: 20پلدیس
برای هم حفظ و هم احیای نظم ،میتواند از مشارک عمومی بهرب گیدردر البتده ایدن م دتلزم،
تغییر نگرش دول به مقولۀ مشارک و بدازنگری در مفهدوم نظدم ،اجدرای عددال و در نهاید
اصالح راهبرد پلیس اس ) .(Chalom et al., 2002: 17همااری پلیس و شهروندان بدرای حد
مشاالت و بازگرداندن نظم ،یک راهبرد انتظامی اس ر با اعمال ایدن راهبدرد ،ماهید پلدیس از
نیرو (که مت من یهر و غلبه اس ) به ادم تغییر میکند ) .(UN, 2005: 37نی به دو راهبرد
نوین پلدیس ،یعندی جامعدهمحوری و م دئلهمحوری( ،وروایدی و بهربدر )118-121 :1388 ،از
مشارک شهروندان آغاز میشود.
یای از ادمات پلیس ،رفع آثار و تبعات جرم اس  .تبعات جرم از جامعهای به جامعۀ دیگدر
تفاوت داردر در نتیجه رفع آن ،رابح ها و مشارک افراد محلی را میطلبد .از آنجدا کده زندان و
ایلی ها ،بیشترین آسیب را از جرم و بینظمی میبینند ،ح ور آنان ،بهویژب در یالدب نهادهدای
مدنی و در کنار دیگر افراد محلی ،اهمی ویژب در مشارکتی شدن راهبرد پلیس دارد.
در اصو مشارک پذیری ،تبصرۀ  3مدادۀ  23یدانون اسدتخدام نیدروی انتظدامی جمهدوری
اسالمی ایران ،مصو  ،1382مقرر میدارد« :نیروی انتظامی بهمنظور بهربگیدری از مشدارک های
مردمی در تحایم و توسعۀ نظم و امنی اجتماعی میتواند عدبای را بدهعنوان پلدیس افتخداری از
بین افراد داوطلب واجد صالحی  ،انتخا و پس از آموزش و سازماندهی الزم ،بدا عنداوینی دون
پلیس محلی بهکار گیرد .گونگی اجرای این تبصرب به موجب آییننامهای اواهدد بدود کده  »...از
آنجا که آییننامۀ مذکور به تصویب نرسیدب اس  ،این تبصرب عمالً اجرا نمیشود.
ناتۀ مهم این اس که مشارک شهروندان و جامعۀ مدنی در صورتی معنادار اس که به ح دور
ذینفعان در تصمیمسازی در انواع م ائ  ،منجر شدود ) (UN, 2015: para. 13تدا حددای در سدطح
محلی ،یواعد برای و بدا شدهروندان محلدی ایجداد شدوند ) ،(Chalom et al., 2002: 17وگرنده صدرف
دریاف و رسیدگی به گزارشهای مردمی یا استفادب از افراد بهعنوان مخبر ،گشد زن و نظدایر آن در
بهترین حال از جنس همااری اس  ،نه مشارک و هم و با دو مؤلفۀ دیگر حامرانی او  ،انصداف
و شفافی  ،نی ر در نتیجه ،به بهتر شدن حامرانی نمیانجامد .از رابهای جلدب مشدارک معندادار
عمومی ،میتوان به تشای گروبهای مشورتی ،متشا از افراد محلی و فرماندهان پلیس ،اشارب کرد.

وفاقگرایی
منظور از وفاقگرایی یا اجماعمحوری این اس که تصمیمات سازمان ،حدد وسد مندافع بع داً
مت اد همۀ ذینفعان باشد ) .(Desai & Goel, 2018: 52پلیس گونده میتواندد ایدن معیدار را
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شناسایی کند؟ همچنین همیشه این احتمال وجود دارد که گروبها و افرادی عملادرد پلدیس را
مخالف منافع اود بیابند و با سنگاندازی ،مانع از انجام درس وظایف شدوند .بدهعبارت دیگدر،
گاهی تعار منافع بهحدی اس که توافق بر حد وس دشوار مینماید .راهاار رفع این الش،
گف وگو و تقوی اح اس همب تگی اجتماعی و بیطرفی اس .
پلیس از طریق شناسایی و تقوی نهادهای محلی ،افدراد و گروبهدای مخدالف را شناسدایی و بدا
گف وگو ) ،(UN, 2005: 21آنها را به پذیرش حد وس متقاعد میکند .الزمۀ بریراری نین ارتباطی
داشتن زبان مشترک با مخاطبان و آگاهی از دغدغههای آنان و پایبندی بده مشدارک بدهعنوان یدک
اص راهبردی اس  .به این ترتیب تبعاً انتظارات عمومی از پلیس معقدول و متناسدب بدا ااتیداراتش
میشود .عدم کنترل انتظارات ،از جمله عواملی اس که مشروعی پلدیس را بده مخداطرب میانددازد.
مقامات ارشد وظیفۀ مدیری و کنترل انتظارات ،از طریق گف وگو با ذینفعان را بر عهدب دارند.
از دیگر عوام ت هی کنندۀ وفاق ،تقوی اح داس همب دتگی اجتمداعی از طریدق افدراد بدا نفدوذ
محلدی ،اصدناف ،سدازمانهای مردمنهداد و دیگدر نهادهدای محلدی اسد ).(Chalom et al., 2002: 17
همب تگی به ایجاد همزی تی م الم آمیز و هماداری منجدر میشدود و در نتیجده اودبدهاود وفداق
میآفریند ،مشارک را ت هی میکند و حتی زمینۀ برهم ادوردن نظدم را از بدین میبدرد .ایدن اطدر
وجددود دارد کدده همب ددتگی میددان شددهروندان و علیدده پلددیس شددا بگی دردر راب جلددوگیری ،رعای د
ح اسی های محلی ،از حیث زبانی ،تاریخی ،سیاسی ،جغرافیایی ،مذهبی ،ایتصدادی ،جایگداب اجتمداعی
زنان ،توجه به روشهای محلی رفع ندزاع و  ...توسد پلدیس اسد (Caparini & Livingstone, 2014:
) .16این موضوع بهویژب در کشوری مانند ایران ،کده جواندان غیربدومی ،در یالدب اددم نظدام وظیفدۀ
عمومی ،با پلیس همااری میکنند ،اهمی زیادی دارد و آموزش کافی به آنان را میطلبد.
یای از اصول حاکم بر پلیس ،بیطرفی در انجام وظایف اس ر به این معنا که نیروی پلدیس
باید صرفنظر از اوصافی مانند رنگ ،نژاد ،یومی  ،جنس ،زبان ،مذهب ،عقیدب ،هوی و گدرایش
جن ی و  ...ادمات اود را ارائه دهد .بیطرفی م تلزم این اس که نیروهای پلیس ،نماینددب و
نمایانگر گروبهای متاثدر جامعده باشدند ) (UN, 2018, a: para. 18و از همدۀ گروبهدا ،بدهویژب
ایلی ها  ،افرادی به ع وی پلیس درآیندر در این صورت راب وفاق هموارتر میشود .در ایران بده
موجب بند «الف» مادۀ  17یانون مقررات استخدامی نیروی انتظامی جمهدوری اسدالمی ایدران،
مصو  ،1374شرط استخدام در پلیس م لمانی اس .
با این توضیحات وفاقگرایی را در ار و پلیس ندین میتدوان تعریدف کدرد :پلدیس بدا
گف وگو و تقوی اح اس همب تگی اجتماعی و بیطرفی و به تعبیری با نداشتن ارزش پدیش
اود ،حال همۀ ذینفعان را رعای میکند .پلیس تنها مجداز بده عددول از وفداقگرایی بده نفدع
حقوق بشر و حقوق شهروندی اس .
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مبارزه با فساد
حامرانی او  ،روشی برای مبارزب با ف اد اس  .با این حال مبارزب با ف اد یای از مؤلفههای آن نیدز
مح و میشود .منظور از ف اد ،سوءاستفادب از یدرت عمومی برای ک دب منفعد شخصدی اسد ر
ف اد مصادیق متنوعی دارد ،مانند ااتالس ،ت ییع اموال و داراییهای عمدومی ،اسدتفادۀ غیرمجداز از
اموال عمومی ،اعمال نفوذ در معامالت ،دارا شدن ناعادالنه ،تطهیر و ااتفدای عوایدد حاصد از جدرم،
استفادۀ شخصی از اطالعات محرمانه ،ممانع از اجرای عدال و پولشویی ).(UN, 2004
جایگاب پلیس در مبارزب با ف اد دووجهدی اسد  :اوالً تمدام اندواع ف داد درون نهداد پلدیس
مصداق دارد پس ف ادگریزی جزئی از راهبرد اصالحی پلیس اس ر ثانیاً پلیس بدهعنوان بدازوی
اجرایی ی اوت ،مهمترین نقش را در شناسدایی ف داد در نهادهدای عمدومی و اصوصدی بدازی
میکند ،پس ف ادستیزی یای از وظایف مهمش اس .
ضمان اجراهای عام یانونی و ی ایی برای حذف ف اد در نیدروی پلدیس بدهعنوان یادی از
نهادهدای اجدرای یددانون و ضداب دادگ ددتری کدافی نی د ) (Kies, 2011: 302عالوببددر آن،
پاکدستی یا به تعبیر رایجتر درسدتااری 1،میطلبدد .منظدور از درسدتااری تماید هنجداری بده
مقاوم در برابر وسوسۀ سوءاستفادب از امتیازات و حقوق ناشی از شغ اس (Hickman et al,.
) .2016: 248ناتۀ شایان توجه ایناه درستااری و تبعاً مبدارزب بدا ف داد ،ملغمدهای از ضدمان
اجرای یانونی و ااالیی اس  .بهعبارت دیگر ،نظام حقویی ،بیداری وجددان ااالیدی را ت دمین
(UN, 2016:
میکند .یای از شااصهای درستااری ،منع سوءاستفادب و استثمار جن ی اس
) .para. 8از اصول رفتاری پلیس ،عدم ارتباط با کارگران جن ی ،رعای یوانین ازدواج ،نداشدتن
هیچگونه ارتباط اصوصی با زنان یربدانی و مدتهم ،اسد ) .(UN, 2018, a: para. 19بندد « »
مادۀ  33یانون مجازات جرائم نیروهای م لح ،در مورد نظامیانی اس که در رابطده بدا اددم
بهصورت دستهجمعی و با سالح به جان یا مال یا ناموس مردم یا اموال عمومی تعدی یدا تجداوز
میکنند .این مقررب بهصورت حدایلی انشا شدب و مح اً تجداوز گروهدی را بدهعنوان شددیدترین
نوع بهربکشی جن ی جرمانگاری کردب اس ر اگر ه مقدررات عدام یدانون مجدازات اسدالمی در
اصو رواب جن ی به یوت اود بایی اس  ،از مجموع یوانین و مقررات نمیتوان حماید از
زنان در برابر انواع سوءاستفادۀ جن ی را استنباط کرد.
عام دیگری که میتواند راب ورود ف اد به مجموعۀ پلیس را بداز کندد ،داشدتن منفعد در
تغییر و تحوالت سیاسی اس  .ازایدنرو بندد «د» مدادۀ  17یدانون مقدررات اسدتخدامی نیدروی
انتظامی جمهوری اسالمی ایران ،بند « » مدادۀ  7یدانون نیدروی انتظدامی جمهدوری اسدالمی
ایران ،مادۀ  40یانون مجازات جرائم نیروهدای م دلح و بندد «و» مدادۀ  14آییننامدۀ ان دباطی
1. Integrity
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نیروهای م لح جمهوری اسالمی ایران ،هرگونه فعالی و واب تگی حزبی برای اع ای پلدیس را
ممنوع کردباند .از مجموع این مواد بهنظر میرسد مشارک سیاسی پلیس به ر ی دادن االصه
میشود .اگر ه با توجه به ایناه اص  113یانون اساسی ،رهبر را ،در کنار رئیسجمهور ،رئیس
یوۀ مجریه تلقی کردب اس  ،عباراتی نظیر اطاع از والی فقیه در مادۀ  14و التدزام عملدی بده
والی فقیه در مادۀ  6آییننامۀ ان باطی ،ندوع ارتبداط میدان پلدیس و رهبدر را مدبهم و ظداهراً
متفاوت با پیروی از دستور مافوق بهعنوان یک وظیفۀ انتظامی میکند.
مبارزب با ف اد ،عالوببر حاکمی یانون ،با شفافی و پاسخگویی رابطۀ م تقیم دارد.

شفافیت
شاید در ابتدا بهنظر برسد بهدلی جنبۀ امنیتی ایدامات و تصمیمات پلیس ،اص شفافی به آن
راب ندارد ،ولی شفافی  ،زمینۀ پاسخگویی را فراهم میسدازد و در نتیجده پلدیس موظدف اسد
اطالعات مربوط به اود را به اشتراک بگذارد تا جایی که از منظدر ملد متحدد ،شدفافی اصد
مرکزی اس و سایر اصول راهبردی پلیس بر مبنای آن شا میگیرد ).(UN, 2016: para. 9
شفافی یعنی تصمیم و اجرا ،تابع یواعد و مقررات از پیش اعالنشدب ،باشدد و اطالعدات در
اصو آنها آزادانه و م تقیم در دسترس ذینفعان یرار گیردر همچندین اطالعدات بده میدزان
کافی تولید ،ارائه و از طریق رسانههای همگانی به شا یاب درک عرضه شود(Desai & Goel, .
) 2018: 52عبارت به میزان کافی یاب تأم اس ر پلیس ،نیروی انتظامی اسد کده بدر مبندای
که بتواند بیش از ضروریات بریراری
دادبهای اطالعاتی ایدام میکند ،ولی این به آن معنا نی
نظم ،اطالعات شهروندان را جمدعآوری و طبقهبنددی کندد و حقدوق آنهدا ،بدهویژب حدق حدریم
اصوصی را به مخاطرب بیندازد.
مهمترین ابعاد شفافی پلیس عبارتاند از:
 شفافی اداری :شفافی اداری جنبههای متنوعی دارد که از آن جمله میتوان به نحدوۀجذ و ارتقا و رسیدگی به تخلفات نیروی ان انی ،تشایالت و سااتار سازمانی دستگاب
و ارتباطات ارگانیک آن با دیگر نهادها ،بهویژب نهادهدا و مقامدات سیاسدی و گدونگی و
حدود تفویض ااتیار اشارب کرد .مورد اایر در اصدو پلدیس اهمید م داعف دارد.
تفویض ااتیار نهاد مناسبی بدرای جریدان بهتدر امدور و افدزایش کارامددی اسد  ،ولدی
میتواند به گم شدن ا پاسخگویی و م ئولی بینجامد .بندابراین در تفدویض ااتیدار
شفافی در وظایف انتقالی و گونگی تق یم م ئولی میان مافوق و مادون ،مهم اس
).(UN, 2018, a: para. 20
 -شفافی مالی :پلیس دموکراتیک برای جامعه کار میکند و بخش اصلی هزیندههایش از
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مح درآمدهای عمومی ،بهویژب مالیات ،تدأمین میشدود .شدفافی بودجده و گدونگی
هزینهکرد آن ،جامعه را از استفادۀ مناسب از منابع مالی آسدودب اداطر میکندد (UN,
) 2018, a: para. 20و به این ترتیب اعمال پلیس اثربخشتر میشود.
 شفافی رفتاری :رفتار پلیس با شهروندان و گونگی مواجهده بدا وضدعی ها ،نمدایی ازرفتار حاوم اس و در سطح کالنتر تصویر یک ملد در عرصدۀ جهدانی را میسدازد.
پلیس علنی و غیرعلنی در مواجهده بدا شدهروندان یدرار میگیدرد .سدطح علندی ،مانندد
گونگی بریراری نظم یک تجمع عمومی ،به اعتبار ماهی اود و تح تدأثیر ابزارهدای
ارتباطی فراگیر ،نگرانی کمتری از حیث عدم شفافی ایجداد میکندد ،ولدی مدثالً رفتدار
پلیس با بازداش شدگان ماهیتداً غیرعلندی اسد و شفافسدازی در مدورد آن ضدرورت
م اعف دارد .ضب صوتی و تصویری تمام رفتارها و امداکن پلدیس و امادان دسترسدی
مقامات مافوق و ناظر در اود پلیس ،مقامات نظارتی دیگر ارکان حاوم و ذینفعدان و
نمایندگان بالفص شهروندان (از جمله سمنها) به ایدن م دتندات ،شدفافی را از ایدن
حیث ت مین میکند ) .(Kies, 2011: 302ضب رفتار پلیس بهحدی اهمید دارد کده
حق ضب 1به فهرس موازین عدال کیفری و مصادیق حدق دادرسدی منصدفانه افدزودب
شدب اس و از ادلدۀ اثبدات دعدوا مح دو میشدود ) .(Kies, 2011: 303تدالش بدرای
مخفیکاری و نقض شفافی رفتاری ،پلیس را در مظان اتهدام نقدض حقدوق شدهروندان
یرار میدهد و بار اثبات دلی عدم نقض حق را بر عهدۀ اود پلیس میگذارد.
 شفافی هنجاری :یای از شااصهای شفافی پلیس ،شفافی یوانین بده معندای عدام(هم مصوبات پارلمان و دیگر یوانین باالدستی و هم مصوبات اود پلیس) اس ر در غیدر
این صورت حدود ااتیارات مبهم میشود و حقوق شدهروندان در معدر ت دییع یدرار
میگیرد (داودی دهایانی و صوفیزمرد .)186 :1395 ،بنابراین شدفافی  ،از یدک طدرف
الزمۀ پاسخگویی و از طرف دیگر م تلزم حاکمی یانون اس .
شفافی برای پلیس دو استثنا دارد :اطالعات ح اس و اطالعات مربوط به حریم اصوصدی
افراد ).(UN, 2016: para. 9

حاکمیت قانون
بهطور سادب ،حاکمی یانون ،به غلبۀ ضواب از پیشنوشتهشدب بر رواب تعریدف میشدود .منظدور
حامرانی او از حاکمی یانون عالوببر صورت نظام حقویی ،سااتار دولد و ماهید یواعدد را
هم در برمیگیرد .از این منظر ،تمام شهروندان ،نهادها و مؤس ات از عمومی و اصوصدی و حتدی
1. Right to Record
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اود دول  ،در برابر یوانینی که علناً منتشر ،برابرانه اجرا و م تقالً ی داوت میشدوند و وفدق نظدام
حقوق بشر بینالمل ه تند ،پاسخگو ه تند .حاکمی یانون همچنین مت من برتری یدانون بدر
دیگر هنجارها ،برابری در مقاب یانون ،پاسخگویی در برابر یانون ،عدال در اجرای یدانون ،تفایدک
یوا ،مشارک در تصمیمسازی ،امنی حقویی ،پرهیز از اودسری ،شفافی حقویی و رویهای اس
) .(UN Secretary-General, 2004: para. 6بنابراین از شااصهای حاکمید یدانون ،پاسدخگویی
همگانی ،رعای حقوق بشدر و مشدارک ذینفعدان در تددوین یدانون اسد  .دموکراسدی م دتلزم
حاوم یانون و نه دول  ،بر پلیس اس ر منتها یانونی که با اصول حقوق بشر ناسازگار نباشد.
منظور از یانون مصوبات نهادهای ذیصالح ،در ر س همۀ مجلس ،اس  .بند «پ» مدادۀ 11
آییننامۀ ان باطی نیروهای م لح ،یانون را به دستورهای م لم شرع ،فرمانهدای مقدام معظدم
فرماندهی ک یوا ،حاکمی نظام و یوانین جمهوری اسالمی ایدران از جملده یدوانین و مقدررات
نظامی تعبیر کردب اس  .ضمن ایناه اوالً منظور از حاکمی نظام در این مقررب مشخص نی د
و ثانیاً در سل لهمراتب هنجارها مصوبات رسمی را در ذی نشاندب اس  ،ت ری مفهوم یانون بده
دستورهای شرعی و لزوم رعای آن توس پلیس از دو حیث منطبق بدا اصد حاکمید یدانون
بهنظر نمیرسد راول ایناه مرجع تشخیص شرعی یا غیرشرعی بودن یک مقررۀ شورای نگهبان و
دیوان عدال اداری اس ر در فر تأیید یا ساوت این دو مرجع ،فر بدر شدرعی بدودن تمدام
یوانین و مقررات و عدم توجه م ئولی حقدویی بده همگدان اسد ر دوم ایناده نظدام حقدویی
میتواند در مورد مابهازای نقض یانون ،از جمله تنبیهات انتظامی ،تصمیمگیری کند ،درحالیکه
مابهازا ی نقض دستورهای شرعی یا به تعبیر دینی ارتاا گناب ،در فر غیریدانونی نبدودن آن،
امری غیرحقویی اس و ضمان اجراهای درون دینی اود را دارد.
اعمال حاکمی یانون در عملارد نیروی پلیس دو سطح دارد:
 سطح درونی :نیروی پلیس باید بر مبنای یوانین ایدام کندر یدوانین ادود بایدد منطبدق بدایواعد حقوق بینالمل  ،اصول عدال کیفری ،حقوق بشدر و حقدوق بشردوسدتانه باشدند
) .(UN, 2018, b: para. 11از موضوعات مهم یانونمداری درونی ،گونگی و موارد استفادب
از سالح اس ) .(See: UN, 1990م ئولی نقض یانون توس پلیس ،بر عهدۀ صادرکنندۀ
دستور اس ر در نتیجه مافوق باید یانون را بشناسد و در صدور دستورها و اجرای برنامدهها
به آن استناد کند .بند «پ» مادۀ  11آییننامۀ ان دباطی نیروهدای م دلح ،از ایدن یاعددب
عدول کردب و انتقال م ئولی نقض یانون از مادون به مافوق را منوط بده مااتبدۀ کتبدی،
مانند آنچه در مناسبات اداری جاری اس  ،کدردب اسد ر ایدن مقدررب بدا ایت دائات روابد
نیروهای م لح و فوری حاکم بر عملیات پلی ی ،هماهنگ بهنظر نمیرسد.
 سطح بیرونی :یانون در جامعه جز با پلیس بیطرف و درستاار ،در کنار دستگاب م دتقی ایی ،اجرا نمیشود .پلیس ،وظیفۀ مقابله با بییانونی در جامعه را بر عهددب دارد ،پدس
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باید از آگاهی عمومی ن ب به یواعد حقویی ،بهویژب یواعد نظام حقوق بشر بینالملد و
حقوق شهروندی ،مطمئن باشد ) (UN, 2005: 37تا به این ترتیب زمینۀ ااالیی اجدرای
یاعدۀ جه به یانون رافع م ئولی نی  ،فراهم شود .همچنین شدهروندان بتوانندد از
طریق پلیس حقویشان را محقق کنند .پلیس بدرای تدرویج یدانون میتواندد از سدمینار،
میزگرد ،برنامههای رادیویی ،جل ههای عمومی و آگهیهای تبلیغداتی )(UN, 2005: 37
و مشارک شهروندان در تصمیمسازی بهرب ببرد.
از آنجا که حامرانی او  ،راهبردی برای دموکراسی اس  ،حاکمی یانون نباید بهنحوی اعمدال
شود که با نقض اص انصاف و حقوق بشر ،معطوف به بروکراسی ،بهعنوان الگوی بریراری نظم ،باشدد،
راکه در الگوی بروکراتیک ،پلیس بهدنبال بهترین روش برای اجرای یانون میشدود (Clark, 2005:
) 643,644و آن را ظاهراً بدون تبعیض ولی در وایع بدون رعای وضعی های استثنایی اجرا میکند.

انصاف
منظور از انصاف ،دیدن جزییات مربوط هر مورد در اجرای یدانون اسد تدا همدۀ افدراد ،بدهویژب
ایلی ها ،اح اس کنند در امور عمومی سهم دارند .این فهم از حاکمی یانون که پلیس باید بدا
شم ب ته و بدون در نظر گرفتن زمینهها و پیامدهای مربوط به هر مورد ،یانون را اجدرا کندد،
به جای برابری به تشدید نابرابری ،نقض حقوق بشر و ک ری دموکراسی منجر میشود.
پلیس یانون را نه در ف ایی انتزاعی که در ر س مجموعدهای از یواعدد هنجداری ،از جملده اصد
انصاف ) (Prinsloo & Kingshott, 2004: 68و در ب تر ان مامی وایعی های اجتماعی اجدرا میکندد.
برای مثال یانونی در مورد لزوم جمعآوری اودروهای فرسودب در بازۀ زمانی مشدخص تصدویب شددب
اس  .اگر پلیس بدون لحاظ استثنا برای ک انی کده منبدع درآمدشدان ادودرویی فرسدودب اسد یدا
توانایی ارید اودرویی نو ندارند ،یانون را اجرا کند ،بروکراتیدک عمد کدردب و در وایدع ابدزار تدأمین
منافع مافیای اودرو شدب اس ر ولی اگر با رعای انصاف ،وضعی افراد ادا را هنگدام اجدرا لحداظ
کند ،دموکراسی را ،بهعنوان یک ارزش ،رعای کردب اس ).(Clark, 2005: 643,644
اوردن سیاس های نفی مدارا1لزوم منصفانه شددن رویدۀ پلدیس را ثابد میکندد.
شا
نفی مدارا یعنی شمپوشی از جرائم ارد مانند تادیگری یا بزهااری گروبهای ااصدی مانندد
مهاجران و نوجوانان ،زمینه را برای ویوع جرائم مهم در آیندب فراهم میسازدر بنابراین باید با آن
یاطعانه براورد کرد .این رویارد زیر سؤال اس  ،ون جرائم ارد را هم طح و حتی مهمتدر از
جرائم کالن مانند ااتالس و پولشدویی جلدوب میدهدد (داودی دهایدانی و صدوفیزمرد:1395 ،
 )172و توان پلیس را معطوف به مبارزب با آن میکند.
1. Zero Tolerance
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از منظر حامرانی او انصاف و حاکمی یانون مام یادیگرند و در نتیجه پلیس ندهتنها
در برابر اجرای یانون که در برابر رعای انصاف در اجرای یانون هم باید پاسخگو باشدر بدهعبارت
دیگر ،اجرای درس یانون ،اجرای منصفانه آن اس  .بندد نخ د منشدور ااالیدی کارآگاهدان
پلیس آگاهی ،به انعطافپذیری بهعنوان یک ارزش رفتاری پلیس اشارب دارد کده میتدوان آن را
به انصافمداری تعبیر کردر اگر ه منشور ااالیی ،فایدد الدزامآوری اسد  ،بهمثابدۀ یاعددۀ ندرم
حقویی میتواند اصول حاکم بر اجرای یواعد سخ را تعیین کند .مواد  331آییننامۀ ان باطی
نیروهای م لح ،انجدام ابتاداری وظدایف و دسدتورها در حددود م دئولی ها و ااتیدارات را بده
رسمی شنااته اس ر از جمله ابتاارات میتواند اجرای منصفانه یوانین و دستورها باشد.

پاسخگویی
پاسخگویی به معنای واکنش به مشاالت و اواستههای گروب هدف اس  .پلدیس از یدک طدرف
جزئی از دول اس و از طرف دیگر فل فۀ ایجادش ادم به شهروندان اسد  ،پدس بایدد بده
دول و شهروندان پاسخگو باشد .به این ترتیب حاکمی یدانون و انصداف از یدولی توادالی بده
عنصر مهم حامرانی او تبدی میشود .پاسخگویی سازوکارهای نظدارت بدر عملادرد پلدیس
(شام تصدمیمات و ایددامات) ،ی داوت بدر درسدتی انجدام وظدایف و در صدورت لدزوم اصدالح
تصمیمات و ایدامات را در برمیگیرد ) (Bayley, 2006: 20و بهمثابۀ یک عادت رفتاری ،م تلزم
فرهنگسازی اس و به صرف دسدتور از بداال ) (UN, 2015: para. 10و نیدز در نبدود شدفافی
محقق نمیشود ،راکه شفافی زمینۀ ااالیی پاسخگویی را میسازدر این رابطه به یدک یاعددب
در نیروهای م لح تبدی شدب اس ر به ایدن ترتیدب کده هر ده مخاطدب یدک دسدتور درجدۀ
پایینتری داشته باشد ،دستور اطا به او بایدد مشروحتروشدفافتر باشدد (مدادۀ  28آییننامدۀ
ان باطی نیروهای م لح) تا اماان ح ابرسی ثانوی فراهم شود.
ابعاد پاسخگویی ،مانند شفافی  ،عبارتاند از:
 پاسخگویی اداری :در برابر رفتارهای شغلی یا نهادی ،شام یبول م دئولی در مدورد گدونگیانجام وظایف ،انتقال بهمویع ااتیارات و رعای یواعد و مقررات سازمان )(UN, 2016: para. 10ر
 پاسخگویی مالی :در برابر گونگی استفادب از منابع مالی تخصیصیافته )(UN, 2005: 28ر پاسخگویی فردی :در برابر آن دسته از سوءرفتارهای فردی که به وجهدۀ پلدیس آسدیبمیزند و اعتماد افراد به حاکمی یانون را به اطر میاندازد )(UN, 2016: para. 10ر
 پاسخگویی هنجاری :در برابر یانونمداری در رفتارها و تصمیمات فردی و نهادی )(UN, 2005: 28ر سیاسددی :واکددنش بدده اواسددتهها و ابهامددات عمددومی ،بددا واسددطۀ نهادهددای سیاسددی ودموکراتیک دول و نیز از طریق نهادهای مدنی ).(UN, 2005: 37
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کارامدی و اثربخشی
کارامدی ناظر بر معیارهای درونی ارزیابی موفقی یک سازمان و اثربخشی معیارهای بیرونی آن
اس ) .(Jones, 2009: 346اگر ه ترسیم مرز دییق بدین ایدن دو دشدوار و غیرضدروری اسد ،
بهاجمال میتوان گف رعای سل لهمراتب ،سرع  ،استفادب از داندش روز و شای تهسداالری از
جمله شااصهای کارامدی و هماهنگی با نظام سیاسی-اداری ،تعام با جامعدۀ مددنی ،رعاید
حقوق بشر ،از شااصهای اثربخشی اس  .البتده رعاید سدایر مؤلفدههای حامراندی ادو  ،از
جمله مشارک پذیری ،پاسدخگویی و حاکمید یدانون بدر اثربخشدی تدأثیر م دتقیم میگدذارد
(سهرابی و همااران.)138 :1394 ،
تفاوت اصلی میان پلیس سنتی و نوین در نگاب به اثربخشدی اسد ر پلدیس سدنتی یدانون را
دییقاً اجرا میکندر تا جایی که بده عامد اجدرای یدانون1تقلید مییابددر درحالیکده مأمورید
محوری پلیس نوین پیشگیری از ویوع جرم اس (وروایی و بهربر .)114 :1388 ،سدنجۀ نهدایی
موفقی پلیس ،نه صرف براورد با مرتابان ،بلاده امحدای اشدون  ،بییدانونی ،جدرم و نقدض
حقوق شهروندان از صحنۀ جامعه اس ).(Wankhade & Weir, 2015: 20
این رویارد بر ابزار و تجهیزات پلیس نیز تأثیر گذاشته اس تا جایی که میتدوان مددعی شدد
منع استفادب از وسای و روشهای کشدندب ،آسدیبزنندب و مخدر و حتدی آزاردهنددۀ2جدایگزین
محدودی آن ،در ار و یاعدۀ کلدی لدزوم رعاید تناسدب در اعمدال زور شددب اسد  .یدانون
بهکارگیری سالح توس مأموران نیروهای م لح در موارد ضروری ،مصو  ،1373به ایدن م دئله
ایناه بند  4مادۀ  3به سارق
پردااته اس  .به این یانون از دو حیث میتوان نقد وارد کردر نخ
اشارب میکند که با توجه به گ ترۀ جرم سری در یوانین مجازات ،بهکارگیری سدالح متناسدب بدا
همۀ آنها بهنظر نمیرسد و بهتر بود که یانون منحصراً جواز بهکارگیری سالح علیه سارق م دلح را
صادر کندر دوم ایناه با توجده بده مدادۀ  5یدانون ،در اصدو راهپیماییهدای م دلحانه ،بدهنظر
میرسد مادۀ  4به پلیس اجازۀ بهکارگیری سالح در تجمعات م الم آمیز را میدهد .از آنجدا کده
طبق اص  27یانون تشای اجتماعات و رابپیماییها ،بددون حمد سدالح آزاد اسد  ،ایدن مدادۀ
یانون را میتوان از حیث نقض یاعدۀ باالدستی و در نتیجه نقض اص حاکمی یانون بررسی کدرد
و به هر حال اعمال آن توس پلیس میتواند به کاهش اثربخشی ایداماتش بینجامد.
از جمله لوازم اثربخشی ،هماهنگی درونی اجزای گوناگون یک نظام اس  .پلیس بدا ت دهی
حاکمی یانون ،یک حلقه از زنجیرۀ نظام امنی و عدال کیفری را میسدازد .گدونگی تعامد
1. Law Enforcement Agency

 . 2توجه به این ناته ضروری اس که حق منع شانجه تنها در ک ب اطالع از فرد بازداشتی مصداق ندارد ،رفتار
پلیس با شهروندان هنگام انجام وظیفه و بریراری نظم هم نباید مصداق شانجه باشد.
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پلیس با ارتش و حاوم اهمی زیادی داردر از یک طرف هماهنگی پلدیس و ارتدش تدأمین را
امنی میکند و از طرف دیگر ،ایتدار ااالیدی پلدیس و جلدب اعتمداد عمدومی ،در گدرو حفدظ
استقالل و ماهی غیرنظامی آن اسد ) .(UN, 2018, b: para. 14اسدتقالل پلدیس از حاومد
یک اص اس  ،ولی هماهنگی ن بی این دو ،نفوذ و یدرت دروندی و بیروندی پلدیس را افدزایش
میدهد و به توانافزایی پلیس و دیگر نهادهای مجری یانون میانجامد.
جایگاب حقوق شهروندان در رفتار و مأموری های پلیس بدا اثربخشدی رابطدۀ م دتقیم دارد.
پلیس از ند جنبه در ت مین حقوق شهروندی مشارک میکند :انطباق رفتدارش بدا مدوازین
حقوق بشری ،ثب فوری گزارش نقض حقوق بشر ،ارجاع گزارشها بده مراجدع صدالح ،آمدادگی
دائم برای مداالۀ فوری برای تویف نقض حقوق شهروندان ،تددوین دسدتورالعم شدفاف بدرای
گونگی مقابله با نقض حقوق بشر و تعیین و تق دیم وظدایف و م دئولی های ناشدی از نقدض
حقوق بشر ) .(UN, 2018, b: para. 11عالوببر این پلیس در تحقق و ت دمین بع دی مصدادیق
حقوق بشر ،از جمله آزادی بیان ،آزادی اجتماعات و انجمنها و منع بازداش اودسرانه ،کده از
حیث تحایم دموکراسی مهماند ،نقش اصلی دارد ) .(Bayley, 2006: 19مقامدات ارشدد وظیفدۀ
سنگینتر ی در ترویج و رعای حقوق بشر بر عهدب دارند ،راکه باید از رعاید حقدوق بشدر در
زیرمجموعۀ اود نیز اطمینان داشته باشد.
سل لهمراتب ،مشخصۀ سااتاری نیروهدای م دلح اسد  .کارامددی نظدام سل دلهمراتبی و
اجرای دستورهای مافوق ،تابعی از گونگی بریراری ارتباط و مذاکرب با نیروهدای مدادون اسد .
مقامهای مافوق باید توانایی رهبری ،صدور دستور و مدیری و توانمنددی اسدتفادب از هریدک از
مهارتها در زمدان مناسدب را داشدته باشدند ) .(UN, 2018, a: para. 12همچندین سدرع در
کارامدی پلیس نقشی تعیینکنندب داردر برای انجدام سدریع و درسد وظدایف ،همدۀ نیروهدای
پلیس ،بهویژب فرمانددهان ،بایدد شدناا کدافی از یواعدد حقدوق بشدری و یدوانین ،مقدررات و
فرایندهای ی ایی داالی داشته باشند تا در کمترین زمان ،درس ترین تصمیم را بگیرند و اجرا
کنند ).(UN, 2018, a: para. 15
شای تهسداالری الگدوی ادارۀ نظدام سیاسدی دموکراتیدک اسد و اعمدال معیارهددای آن در
استخدام و ارتقای نیروها ،بر کارامدی پلدیس میافزایدد (فرهدادینژاد و هماداران.)90 :1396 ،
آموزش بدو ادم  ،پیش از تغییر سم یدا محد مأمورید و آمدوزش ضدمن اددم نقشدی
تعیینکنندب در ارتقای شای تهساالری و بهتبع کارامدی پلیس دارد .موضوع فص سدوم یدانون
استخدام نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران ،مصدو  ،1382اندواع آمدوزش ،اعدم از بددو و
ضمن ادم  ،اس  .پژوهشهای متعددی در مورد تأثیر دوربهای آموزشی انجام گرفته اسد و
تقریباً همگی از رضای اود پلیس حاای دارد (پارسامعین و یزداندی ،)11 :1398 ،ولدی نظدر
شهروندان در سنجش میزان اثربخشی احتمالی دوربها و بهبود رفتار پلیس مغفول ماندب اسد .
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یای از محورهای آموزش ،اعم از نظری و عملی ،در راستای تحقق حامراندی ادو  ،توجده بده
رعای حقوق شهروندان در فرایند احیای نظم و اولوی دادن آن به نتیجۀ عملیات پلیس اس .
استفادب از دانش روز برای جمعآوری دادبهای آماری و اطالعاتی برای پیشبینی مادان ویدوع
فعالی های مجرمانه و شناسایی مرتابان و یربانیان احتمالی به هدف پیشگیری از ویوع جدرم ،بده
کارامدی میانجامد .دادۀ نادرس (برای مثال دادبهای حاص از نفرت نژادی و مذهبی) ،پلدیس را
به بیراهه میکشاند )(Richardson et al., 2019: 198ر راب تشدای پایگابهدای اطالعداتی کارامدد،
ابتنای اطالعات جمعآوریشدب بر شفافی و رعای انصاف و حقوق بشر اس  ،در غیر این صدورت
نمیتوان از مقدمات فاسد نتایج درس انتظدار داشد  .بده موجدب بندد  4مدادۀ  4یدانون نیدروی
انتظامی جمهوری اسالمی ایران ،مصو  ،1369یای از وظایف این نهاد ،ک ب اابدار و اطالعدات
در محدودۀ وظایف محوله و همااری با سایر سازمانها و یگانهای اطالعداتی کشدور اسد  .بدرای
انجام این وظیفه یک رستۀ تخصصی در نیروی انتظامی با عنوان پلیس اطالعات و امنی عمدومی
(پاوا) تشای شدب اس  .یانون اشاربای به اصول حاکم بر جمعآوری اطالعات نمیکندد و تنهدا بدر
لزوم همااری پلیس با دیگر نهادهای مرتب  ،بهویژب وزارت اطالعات ،تأکید میورزد.

نتیجهگیری
در پاسخ به پرسش فرعی اول ،هریک از مؤلفههای حامرانی ادو بدهترتیب زیدر یابد اعمدال
بهعنوان راهبرد پلیس اس :
 مشارک پذیری :شنیدن دیدگابهای اع دای ردبهدای مختلدف پلدیس و افدراد جامعده،بهویژب زنان و ایلی ها ،بهعنوان بخشی از فرایند تصمیمسازی در پلیسر
 وفاقگرایی :شناسایی و اعمال حد وس منافع ذینفعان ،بهعنوان نقطۀ تعادل نظم در جامعدهو اعمال برایند منافع افراد پلیس در سیاستگذاریها و تصمیمگیریهای درونسازمانیر
 مبارزب با ف اد :رعای درستااری بهعنوان شرط الزم ف ادستیزی و ف ادگریزیر شفافی  :تولید و ارائۀ اطالعات کافی در اصو امور اداری ،مالی ،رفتداری و هنجداریبه درون و بیرون سازمان پلیسر
 حاکمی یانون :پایبندی پلیس به نظام حقویی داالی و بینالمللی ،بهویژب نظام حقدوقبشر بینالمل ر
 انصاف :رعای معنادار اص عدم تبعیض از طریق دیدن جزییات مربوط به هدر مدورد دراجرای یانون و عدول از پایبندی سرسختانه و غیرمنعطف به یوانینر
 پاسخگویی :واکنش به اواستههای شهروندان و حاوم در مورد گدونگی انجدام وظدایف واعمال یدرت توس پلیس .نی به موضوعی نهاد پلیس بهجای افراد آن و تمرکز بدر ارزیدابی
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مشاالت سازمانی ،بهجای محاکمۀ افراد ،با هدف رفع زمینۀ ایرادات و األهای سازمانر
کارامدددی و اثربخشددی :ارتقددای معیارهددای ارزیددابی درونسددازمانی و برونسددازمانی ،ماننددد
شای تهساالری ،رعای سل لهمراتب ،آموزش ،رعای حقوق بشر و استفادب از دانش روز.
پاسخ پرسش فرعی دوم این اس که حامرانی او در صورتی تحقق حقوق شدهروندان را
ت هی میکند که مؤلفههای آن مانند حلقههای زنجیدربای بههمپیوسدته ،بدا اولوید یا دان
اعمال شوندر اگر بع ی از اصول حامرانی او (مثالً حاکمی یانون و مشارک پذیری) اعمدال
و بع ی دیگر (مثالً انصاف و پاسخگویی) تعطی شوند ،حامراندی ادو بده ضدد ادود تبددی
میشود و نهتنها رابطۀ پلیس و شهروندان را بهتر نمیکند که به نقض حقوق بشر میانجامد.
تطبیق راهبرد پلیس بدا اصدول حامراندی ادو  ،ممادن اسد و بده ایدن ترتیدب زمینده
برنامهریزی برای تحقق دموکراسی بهعنوان فل فۀ حاکم بدر پلدیس فدراهم میشدود ،بدهعبارتی
پلیس به پلیس دموکراتیک گذار میکند و در ادامه پلیس دموکراتیک دموکراسدی را در جامعده
ترویج میدهد .در مجموع حامرانی او بهعنوان راهبرد پلیس شدنی و تجویزکردنی اس .
در حال حاضر رویارد پلیس ایران نتیجهگرا و معطوف بده انجدام وظدایف یدانونی اسد ر بدا
انطباق یواعد و رویههای پلیس با مؤلفههای فراینددمحور حامراندی ادو  ،ضدمن بهینهسدازی
رابطۀ پلیس و بهتبع حاوم با شهروندان ،وظایف پلیس با هزینۀ مادی و معندوی کمتدر انجدام
میگیرد و اودبهاود شااصهای ناظر بر نتایج ارتقا مییابد.
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