
  
  
  

  پليس و جامعة متنوع
  

  15/5/1388:       تاريخ تأئيد          4/3/1388: تاريخ دريافت
  محمدعلي قاسمي

  چكيده
يكي از ويژگيهاي دنياي مدرن، وجود تنوعات فراوان در آن و به رسميت شناختنِ 

هاي گسترده و دايمي و ارتباطاتِ وسيع و  به دليل مهاجرت. تنوعات مذكور است
هاي اقتصادي، كمابيش اغلب نقاط جهان، به صورت  شدن فعاليت جهانيالمللي و  بين

از سوي ديگر، اگر وظيفه و هدفِ . اند جوامعي داراي تنوع فرهنگي و قومي درآمده
پليس را، تأمين نظم و امنيت جامعه بدانيم، طبعاً نهاد پليس بايد بتواند با جامعه جديد 

ي مختلف و حتي در شهرهايي كه حالت بدين منظور، در كشورها. انطباق پيدا كند
تر و  نقص  بي،هايي براي فعاليت بهتر اند، منشورها و دستورالعمل وطني يافته جهان

مؤثرتر پليس طراحي شده كه در آنها بر لزوم آموزش و تربيت نيروهاي پليس به 
هاي مختلف، قبول اعضاي جامعه متنوع در  منظور انطباق با افراد متعلق به فرهنگ

ها در جامعه پليس، آموزش  ها و نقصان ها و كليشه ليس، تالش براي رفع تبعيضپ
 لزوم و شكل برخورد صحيح با شهروندان منسوب به گروههاي متنوع قومي، ،تنوعات

 پس از بحث از تنوع و معناي آن، ،در نوشتار حاضر. مذهبي و نژادي تأكيد شده است
ها، نكات محوري و مشترك در خصوص  لبر مبناي تعدادي از منشورها و دستورالعم

  .شيوه و روش عمل پليس در جوامع متنوع بيان شده است
  شدن  پليس، تنوع فرهنگي، ترتيبات حقوقي، جهاني:ها كليدواژه
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  مقدمه
توانيم  اگر پليس را مجري قوانين و برقراركنندة نظم در جوامع تعريف كنيم، به تبع آن مي

 بر حسب شرايط و ،هاي پليس ها، معضالت و ضرورت ينتيجه بگيريم كه وظايف، ويژگ
 بنا به خصوصيات و ،يا  در هر جامعه،بنابراين .ي متفاوت خواهد بودا اوضاع هر جامعه

 متفاوت از جوامع ديگر  باشد، تواند مي ،دينيمختصات آن ، كه بالقوه و به لحاظ فرهنگي و 
 جداي از در عين حال، .ي داشته باشدت و شرايط متفاوتئابايد اقتضا ايفاي وظيفه پليسي،

تفاوت و تنوعي كه در مقايسة جوامع گوناگون شاهديم، در درون جوامع نيز تنوعات قابل 
هر نوع اختالف و تفاوت در ظواهر جسماني و كُدهاي  منظور از تنوع، .شود توجهي ديده مي

بنگريم و به ويژه از اگر از منظري فلسفي به موضوع تنوع  .فرهنگي و فكري بين انسانهاست
توان يافت و اصوالً پنجره  توان مدعي شد هيچ دو انسان مشابهي نمي  مي،مدرن ديدگاهي پست

 هيچ دو انساني با يكديگر ،ها بر ما ناشناخته است و به عبارت ديگر باطن و دنياي دروني انسان
انتقال دهيم، بارزتر اين تفاوت را اگر از سطح فردي به سطح جمعي و كالن .قابل قياس نيستند

ها با وجود تربيت تقريباً مشابه و حتّي  توان استدالل كرد انسان  مي،در واقع .شود تر مي و عميق
حال آيا دو انسان . بسيار با يكديگر تفاوت دارند،)مانند برادران در يك خانواده(قرابت ژنتيكي 

توان  ا نقاط اشتراكي بين آنها مياند؟ و آي با يكديگر قابل قياس، از دو گروه نژادي و فرهنگي
  يافت؟

جداي از اين بحث فلسفي ،ضرورت زندگي جمعي باعث تأكيد بر نقاط اشتراك و كم 
بودن منبع تنوعات كه در  به داليل اليزال با اين حال، تفاوت و تنوع، .شود كردن نقاط افتراق مي

به هر  .اند و خواهند بود  بودهنشدني جوامع بشري ناپذير و رفع درون انسانهاست، ويژگي تقليل
  :توان از يك ديدگاه به دو دسته تقسيم كرد  اين تنوعات را مي،حال

يعني تفاوتهايي كه انسانها به صورت ارثي يا مادرزادي دارند و خود در : 1تنوعات انتسابي .1
ايجاد آن نقشي ندارند؛ مانند تنوعات قومي، نژادي و مذهبي وتفاوتهاي جنسيتي و مذكر 

  .بودن نثؤ ميا

                                                                                                                                  
1 . Ascriptive 
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ها و جانبداري  هايي كه به علت تفاوت در نظرگاهها و ايدئولوژي  تفاوت:تنوعات اكتسابي .2
آيد و طبعاً  وجود ميه هاي سياسي، اجتماعي و اقتصادي ب گيري از افكار و مكاتب و جهت

مانند تعلقات حزبي و جناحي يا ايدئولوژيك و حتي . تواند به مرور زمان تغيير كند مي
 .هاي طبقاتي گيري جهت

ي، بايد آمادگي مواجهه با تنوعات مذكور را داشته باشند ا پليس و قواي انتظامي هر جامعه
هاي متنوع و گوناگون،  ها و روش مشي ها، خط حل  هاي متنوع و گوناگون، راه و براي موقعيت

ها و  راتژيها، است از سياست ،1امروزه در ادبيات مطالعات پليسي. ايجاد كرده و بسط دهند
هايي كه پليس براي مديريت بهتر اجراي قانون و برقراري نظم و تأمين حقوق  مشي خط

 پس از بحثي كوتاه از ،در نوشتار حاضر. آيد  بحث به ميان مي،شهروندان بدان نيازمند است
تنوع در جوامع مدرن و امروزي، از ترتيبات پيشنهادي و اجرايي موجود در زمينة شيوة عمل 

ها و راهكارهاي پيشنهادي   در جوامع متنوع، بحث به ميان خواهد آمد و در ادامه، توصيهپليس
  .قرار خواهد گرفتنقص پليس در جوامع پرتنوع، مورد بررسي  براي عملكرد صحيح و كم

  
  تنوع ويژگي مشترك جوامع معاصر. الف

 و ظهور توان مهاجرت در مقياس محلي و جهاني همانطور كه اشاره شد، امروزه مي
 در جوامع اروپايي .نستها و طرز تفكرات گوناگون را منبع بروز تنوع در جوامع دا ايدئولوژي

 ديني ناشي از مهاجرت جهاني مورد توجه قرار گرفته است، زيرا –و غربي، عنصر تنوع قومي 
. ودنزديك، اغلب اين جوامع، برخوردار از تنوعات مختلف خواهند بي ا  آينده شود در تصور مي
، در دو شهر بزرگ 2017در سال ها،  ها و تخمين  در خصوص كانادا، مطابق بررسي،براي مثال

 مساوي اهالي اصلي اين شهرها خواهد شد و ،، جمعيت مهاجران)ونكوور و تورنتو(اين كشور 
هاي رسمي انگليس و فرانسه، متكلمين قريب به دويست زبان در اين   زبان متكلميندر كنار

اكنون شهرهاي چندمليتي و متنوعي چون  در اروپا نيز هم) 1.(ر خواهند داشتكشور حضو
 ،2050 جمعيت مسلمان اروپا در سال ،المثل  في،رود اند و انتظار مي لندن و برلين به وجود آمده

 جمعيت ،در شهرهايي چون روتردام در هلند) 2.(رسدبپنجم كل جمعيت اين قاره  به يك
                                                                                                                                  
1. Police Studies 
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درصد است و مطابق گزارش 25قريب به رسيده و جمعيت مسلمانان غيربومي به پنجاه درصد 
چنين ) 3.( در اقليت خواهند بود،ها در شهر روتردام  هلندي،2012يك نشريه هلندي در سال 

به اين . مطرح ساختتوان   ميهاي اروپايي نيز  ديگر متروپلخصوصهايي را در  بيني پيش
 موجب ظهور غيره، تحصيلي، سياسي و هاي مختلف، به داليل شغلي،  مهاجرت،ترتيب

 اين نكته در ،البته.  شده است1 شهرهاي جهاني،تر وطن يا شايد صحيح شهرهاي بزرگ جهان
اند يا از تركيب چندين گروه قومي  هاي قومي خصوص كشورهاي ديگري كه داراي اقليت

ي اغلب كشورهاي ها  پايتخت،براي مثال. كند مي مصداق پيدا  ديگريشكلاند، به  بوجود آمده
 هم 2جهان سوم، حالت چندقومي دارند كه در برخي موارد، اين وضع به صورت جدايي مكاني

نشين آن به صورت كامالً  كند؛ نظير وضعي كه براي بيروت پيش آمده و مناطق شيعه بروز مي
در خصوص استانبول نيز تخمين . اند نشين جدا شده نشين و مسيحي مشخص از دو ناحيه سني

امري كه استانبول را به ) 4.(شود حدود سه ميليون كرد در آن شهر ساكن شده باشند ده ميز
 چون تهران و برخي شهرهاي بزرگيدربارة شهر . كند بزرگترين شهر كردنشين جهان تبديل مي

  .هاي مشابهي را بيان داشت توان تخمين بزرگ مهاجرپذير ايران نيز مي
  :اند ققان در دو مقولة جداگانه قرار دادهاشكال تنوع قومي و فرهنگي را مح

اند   كه در آنها اقوام مختلف طي صدها يا هزاران سال زندگي كرده3جوامع داراي تنوع قومي .1
  .اند هاي متمايز خويش را حفظ كرده و هويت

مدت، افراد  رود در طوالني  كه از مهاجران تشكيل شده و انتظار مي4جوامع چندفرهنگي .2
 چنين جوامعي ،اصلي يا جامة ميزبان، حل و جذب شوند و در واقع در جامعة ،جديد

 )5.(حالتي موقت دارند

 همواره تركيبي از دو حالت فوق قابل تصور است و در جوامع در حال ، در عمل،البته
  . قابل مشاهده است،توسعه و غربي و به هر دو شكل

   

                                                                                                                                  
1 . Cosmopolis 
2 . Segregation 
3 . Multiethnic 
4 . Multicultural 
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  اهميت تنوع و پيامدهاي آن. ب
هاي بزرگ تشويق   اقتصادي و شركتها و مؤسسات لب شركتتحقيقات درباره تنوع را اغ

اند؛ زيرا بازار بزرگ جهاني و استخدام افراد گوناگون از نقاط مختلف جهان در شركتي  كرده
 به معناي ضرورت ،شدن جهان يا تبديل آن به دهكده جهاني  كوچك.تي داردئااقتضا واحد،

 و كشورها، از ها  شركت، غير اين صورتشده است، زيرا در تعامل با جهان متنوع و كوچك
شناخت  ، براي فروش محصوالت و توليدات،الً مث،بنابراين .گردونه رقابت خارج خواهند شد

ضرورت  )زبان، احتياجات، آداب و رسوم(ي فرهنگي و كدهاي هر جامعه ها ذائقه و ارزش
براي مثال در (السيك ي فراواني از اشتباهات كها  نمونهها، در تاريخ فعاليت شركت .دارد

 Chevy Nova شركت شورولت هيچگاه نتوانست محصول :شود ميذكر ) نامگذاري محصوالت
يا مثالً . است»رود مين« در اين زبان به معني Nova   زبان بفروشد، زيرايرا در ممالك اسپانيول

رده بود انتخاب ك »گرداند پپسي شما را به زندگي برمي« شكل شركت پپسي در چين شعاري به
 .بود »گرداند را از قبر برميپپسي اجدادتان « به معني يچينزبان اللفظي آن در  كه ترجمه تحت
 اند، اگرچه از حوزه اقتصاديها،  اين نمونه )6(.تبليغات با خسران همراه بوداين طبيعي است كه 

ناشي ز عدم درك تنوعات فرهنگي  ا هايي هستند كه دهنده سوءتفاهم ما به خوبي نشانا
  .شود مي

ر ساحت سياسي اغلب كشورهاي مهاجرپذير، تغيير تركيب جمعيتي و تعميق تنوع، د
يري احزاب دست راستي گ كند و قدرت مي را تشديد 1ستيزي هاي شوونيستي و خارجي گرايش

توان بازتابي از اين گرايش  مي ،2009در اروپا را از جمله در انتخابات پارلمان اروپا در سال 
رسند كه گريزي از تنوع  و گروههاي سياسي به اين نتيجه مي احزاب ،از سوي ديگر .دانست

شان برگرداند  توان به موطن اجدادي ا افراد داراي تبار مهاجر را نميموجود نيست و مهاجران ي
 در پي جلب رأي و ،بنابراين .و جمعيت رو به پيري اروپا به نيروي جوان هم احتياج دارد

 حزبي خويش را با »هايويترين«آيند و  ميي متنوع جوامع خويش برها  بخشحمايت گروهها و
 مستلزم شناخت  نيزجلب رأي .آرايند فرهنگي مي - ن گروهها و جوامع قومينمايندگان اي

ها  ازين رو، هم در رسانه. تنوعات استدادن به نيازها و مطالبات و كدهاي فرهنگي و رسميت
                                                                                                                                  
1 . Xenophobia 
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 مواجهه با تنوعات فرهنگي و ةرسي براي شناخت تنوع و طريق مواد د،و هم در مدارس و كالج
 و ها  تنوع به معني تماس مداوم افراد با ارزشنيزدر ساحت اجتماعي  .شود ميقومي گنجانده 

 نسبت دولآ  منفي و تعصبهاي رواج كليشهامري كه اغلب منجر به  .خصوصيات متفاوت است
آميز و  هاي توهين  لقبمانند(  اجتماعيفاوت از جامعهفرهنگي مت - هاي قوميبه گروه

كه ممكن است واقعي يا صرفاً احساس گروه اقليت (، تبعيض و رفتار نابرابر )هاي قومي جوك
زند و  هاي اجتماعي دامن مي ها و نفرت  چنين اموري به كينه.شود بور ميي مزها با گروه) باشد

و يا ضعف فرهنگ  )يا آشوبي اقتصادي شديدي ها مثالً بحران(ي بحران ها در وضعيت
 ضرورت آگاهي از تنوعات و آموزش ،از اينها .تواند به منازعات بين قومي بيانجامد مي ،تساهل

شود و  ميتساهل و طريقه رفتار صحيح با افراد منسوب به گروههاي قومي و فرهنگي متفاوت 
  .آيد ميوزش و پرورش و آموزش عالي پيش  ضرورت ايجاد تغييراتي در آمدر نتيجه،

 ،ي منفي در آثار هنري ها تعصبات و كليشه در ساحت فرهنگي ،همانند ساحت اجتماعي،
ي متفاوت، امري است كه در اغلب نقاط ها و گروه »مهاجران«سينمايي و ادبي و نسبت به 

   تصويرسازي،براي مثال .جهان وجود دارد و مورد نقد و تحليل محققان هم قرار گرفته است
از جمله مسايلي   غيرسفيدپوستان،،پوستان و مهاجران و به طور كلي وود از سياهسينماي هالي

كه  (»دگرسازي« و ها ضرورت دورشدن از كليشه .است كه بسيار محل انتقاد قرار گرفته است
دادن همه عيوب و  فرهنگي خويش و نسبت - عبارت باشد از تبرئه خود و گروه قومي

معاصر درآمده   و جهان مدرن  هاي صورت يكي از ضرورت  به ،)معضالت به گروههاي ديگر
  .است

  :كنند ميمهم ترين انواع در جهان معاصر را محققان به قرار زير معرفي 
   قوميت-
  )بعد تفاوت جسماني( نژاد-
   جنسيت-
   توانايي يا ناتواني جسمي-
   سن و سالخوردگي-

  

   زبان-
   تحصيالت-
   شغل و بيكاري-
  فيايي محل سكونت جغرا-
   سطح درآمد-
   وضعيت تأهل-



  113ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ پليس و جامعة متنوع 

 

ثيرات و تبعات تنوعات مذكور كنار أ از تتواند نمي، هم به عنوان جزئي از هر جامعهپليس
بماند و خود را با آنها انطباق ندهد و يا خود را آمادة مقابله با مشكالت ناشي از محيط متنوع 

  .مذكور نكند
  
  هاي پليس در جوامع متنوع ضرورت. ج

هاي فراواني در   پيشنهاد و گزارش، و پليس1اضر، محققان مباحث اجراي قوانيندر حال ح
حتي ادارات پليس . اند هاي ايفاي وظايف پليس در جامعه متنوع، ارائه كرده خصوص بايسته

 به صورتي ،)اند  نژادي و فرهنگي–ويژه اياالتي كه داراي تنوع قومي ه ب(اياالت هم 
نقص و كارآمد پليس با معضالت    خود را در جهت مواجهة بيها و اهداف تر، برنامه مشخص

  ) 7.(اند جامعة متنوع، طراحي كرده
 امكان مطالعة همة آنها و طرح جزئياتشان وجود ندارد و شايد ضرورتي هم ،در اين نوشتار

 موارد ،براي اين كار وجود نداشته باشد، زيرا جداي از موارد خاص و منحصر به فرد، اغلب
در اينجا با تمركز بر سه مورد منشور . خورد  و تشابه فراواني ميان آنها به چشم مياشتراك
و گزارش تقويت تنوع و جلوگيري از تبعيض در ) 9)(پليس بريتانيا(كتابچة تنوع ) 8(روتردام،

و ) 10)(ي تحت حمايت و با كمك اتحاديه اروپا در سه كشور اروپاييا پروژه(پليس نيروهاي 
ريزي پليس  گيري و برنامه  جهتيشود خطوط كل  از برخي متون ديگر، تالش ميگيري با بهره

  .در جوامع متنوع مورد بحث قرار گيرد
  

  پليس آيينة جامعه. 1
براي آنكه در نظر رو،  از اين .پليس موظف به اجراي قانون و برقرار نظم در جامعه است

ي از جامعه و تنوع موجود در آن مردم نيرويي مشروع و قانوني به حساب آيد، بايد انعكاس
شود اوالً مردم و اعضاي جامعه پليس  انعكاس تنوع و جامعه در نيروي پليس، باعث مي. باشد

 از ،را جزيي از خود بدانند و با آن احساس بيگانگي نكنند و ثانياً پليس براي شناخت مجرمين

                                                                                                                                  
1 . Law Enforcement Studies 
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 در ها نظير كولي(اي قومي  اعضاي برخي گروهه،براي مثال. امكانات بيشتري برخوردار باشد
 طبعاً آشنايي با زبان و فرهنگ اين .در جرايم خاصي، تبحر و دخالت بيشتري دارند) اروپا

. تواند داشته باشد گروهها در كشف جرايم و جلوگيري از اقدامات مجرمانه، نقش مهمي مي
ضاي شود اع انعكاس تنوع جامعه در پليس باعث ميشد،  همانطور كه اشاره ،همچنين

دهد، به  قرار ميدليل آنها را هدف   پليس را نيرويي بيگانه، كه بي،فرهنگي/ گروههاي قومي 
  .حساب نياورند

 حضور اعضاي گروههاي ديگر در داخل پليس و استخدام افرادي از اين ،از بعدي ديگر
فرهنگي را تضعيف خواهد /  احساس تبعيض و محروميت در بين گروههاي قومي ،گروهها

 زيرا چنين گروههايي، افرادي از خود را داخل نيروي پليس مشاهده خواهند كرد و حوزه كرد،
كيد بر جذب و أ ت،البته. خاص يك يا چند گروه محسوب نخواهند كردرا، نيروهاي پليس 

 ايفاي صحيح برايبه معناي نفي استانداردهاي الزم نبايد استخدام اعضاي گروههاي متنوع، 
 جذب و استخدام ،بنابراين. ل خواهد دادنزنين كاري، كيفيت كار پليس را ت زيرا چ،وظيفه باشد

  .صورت گيرد) آموزشي، رواني و جسمي(مذكور بايد با سنجش شرايط الزم 
رسد از حيث جذب نيروي پليس از اقشار و گروههاي  به نظر ميدر مورد خاص ايران، 

 ،غلب نيروهاي پليس در محل خدمتمتنوع اجتماعي و فرهنگي، نقطة ابهامي وجود ندارد و ا
 شهر بزرگي چون تهران، انعكاس خود را در نيروهاي ،باشند و البته از نيروهاي همان محل مي

  . اطالعات مفصل وجود ندارد،پليس يافته است، اگرچه در اين خصوص
  

  آموزش نيروهاي پليس. 2
و هر نهاد اجتماعي  يكي از شروط كارآمدي و حسن ايفاي وظيفة ،آموزش و تعليم مداوم

هاي متحول و نوظهور مجرمين سروكار دارد،  سياسي است و نيروي پليس نيز كه با روش
مسأله آموزش پليس، بسيار مورد توجه . تواند از آموزش مداوم و بازآموزي بركنار باشد نمي

يس محققان و اهل فن بوده و در سراسر دنيا، دانشگاههاي متعددي به كار تعليم و تربيت پل
هاي  هاي كامل و جامع تا آموزش هاي متعددي دارد و از آموزش  هم مدل،آموزش. اند مشغول
آنچه در اينجا مد نظر است، آموزشهايي است كه با امر . مدت و مقطعي متفاوت است كوتاه
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ترين وسيله  ترين ابزارها يا شايد مهم  از مهم،آموزش) 11.(اند تنوع و كثرت در جامعه مرتبط
آموزش، البته به خودي خود هدف . مهيد ايفاي وظيفه پليس در جامعه متنوع استبراي ت

 مديريت پليس بايد اولين ،بنابراين. تر ايفاي وظيفه پليس، كمك كند نيست و بايد به هدف مهم
  .ترين وظيفة خويش را ايجاد شرايط مناسب براي تسهيل در ايجاد تغييرات الزم بداند و مهم

دانشجويان بايد مطالبي كه به ايفاي وظيفه مذكور / كارآموزان پليسدر مطالب آموزشي 
  .توان تلخيص كرد ترين اين مطالب را به شرح زير مي مهم. كنند، گنجانده شود ميكمك 
  

  اي متنوع اطالع از وظيفه پليس در جهت خدمت به جامعه. 2-1
ايد ايدئولوژي يا طرز فكر كارآموزان پليس، نب/  دانشجويان يهاي درس  برنامه،به بيان ديگر

منحرف از را خاصي را به عنوان تنها تفكر و انديشة صحيح تلقين كنند و صاحبان افكار ديگر 
  .معيارها محسوب بدارند

. كند تري جلوه مي اين نكته در خصوص تنوعات مذهبي، قومي و نژادي به صورت روشن
دافع حقوق و آزاديهاي قانوني همة  نيروهاي پليس بايد بياموزند كه آنان م،به عبارت ديگر

شك نبايد در كتب يا  باشند و بي  ميمانند آناعضاي جامعه، فارغ از عقيده، نژاد، مذهب و 
ها و تصويرهاي منفي نسبت به افراد متفاوت از اكثريت  مطالب آموزشي، سخني از كليشه

از وظايف  1ها و تعصبات جامعه گنجانده شود و بلكه بالعكس، بايد مبارزه با اين قبيل كليشه
 براي .گردد هايي به رفتارهاي عملي منجر مي  زماني كه چنين كليشه،ويژهه  ب؛پليس به شمار آيد

 وجود دارد، كليشة كولي دزد و 2 در اغلب كشورهاي اروپاي شرقي كه اقليت كولي،مثال
ربا، باعث شده است اين گروهها از شهرها و مناطق مسكوني رانده شوند و در گتوها و  كودك

شان به  افتادگي آنها و بدبيني  موجب تعميق جدايتوضعهمين . مناطق مجزايي ساكن شوند
كه البته موردشان (وظيفة نهاد آموزشي پليس در اين قبيل جوامع . جامعه اكثريت شده است

 حقوق شهروندي و تساوي است و خدمت مساوي پليس به ،بري ، آموزش برا) استدحا
  .همگان

                                                                                                                                  
1 . Prejudices 
2 . Romani 
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  آموزش تفاوتهاي فرهنگي. 2-2
نه فقط براي (فرهنگي در كتب درسي / گنجاندن مطالب مربوط به گروههاي قومي 

هاي ديرين اغلب گروههاي طرفدار تنوع فرهنگي و پلوراليسم   از خواسته،)نيروهاي پليس
الل اين است كه آشنايي با نگرش و ديدگاههاي گوناگون و استد. فرهنگي بوده است

شود، زيرا هر  روي انسانها مي  هاي متنوع، اوالً باعث گشودن افقهاي جديد در پيش فرهنگ
 راه تفاهم و درك ، جزيي از تجربة بشري را در خود حفظ كرده است و ثانياً،نگرش و فرهنگي

 انسانهايي كه از سنين اندك نسبت به تنوعات به عبارت ديگر،. سازد متقابل را هموار مي
 اما ،دهند قومي آگاهي دارند، نسبت به آنها تساهل و احترام بيشتري از خود نشان مي/ فرهنگي 

فرهنگي، شايد به مراتب بيش از افراد عادي باشد، زيرا / اهميت اطالع پليس از تنوعات قومي 
روزمره و صورت ه  ب،هاي مختلف اجتماع اليهفرادي از اقشار و  مواجهه و تعامل پليس با ا

  .ناپذير است اجتناب
 تفاوتهاي فرهنگي، غلبه بر موانع تفاهم و درك متقابل است و شيكي از اهداف مهم آموز

 به . هم در داخل تشكيالت سازماني پليس و هم در رابطة پليس با جامعه اهميت دارد،اين امر
معه از نيروهاي متنوع تشكيل شده باشد، اطالع از تفاوتها  اگر پليس خود همانند جا،بياني ديگر

كند و هم به  به ايجاد هماهنگي بين اعضاي پليس كمك ميهم  ،قومي/ و تنوعات فرهنگي 
/  اگر پليس به تفاوتهاي فرهنگي ،براي مثال. انجامد ي صحيح با جامعه ميا برقراري رابطه

  . هاي خطرناكي را موجب خواهد شد برداشت وءها و س تفاهم عقيدتي توجه نداشته باشد، سوء
ضمن رعايت عقايد و تفاوتهاي  ،)شدگان مثالً بازداشت(در خصوص نوع رفتار با افراد 

پليس بريتانيا،  در كتابچة تنوع ،براي مثال. ارائه شودنيز به ايشان  بايد آموزش الزم ،مذهبي آنها
مسلمانان، (هاي مهم ديني بريتانيا  تبه صورت تفصيلي دربارة عقايد و اعمال ديني اقلي

در . و ارتباط آن با رفتار مناسب پليس بحث شده است) ها، هندوها و بهاييان يهوديان، سيك
سازي  داري، تهيه غذاي حالل وفراهم  از نمازخواندن مسلمانان و شرايط آن، روزه،اين كتابچه

 ديگر به شيوة آموزش نكتة) 12.(امكانات آنها توسط پليس سخن به ميان آمده است
ت در آموزش، شركت ق محققان را اعتقاد بر اين است كه براي ثمربخشي و د.گردد برمي
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فرهنگي در جريان آموزش مفيد /  و اعضا يا مطلعين گروههاي قومي 1سازمانهاي غيرحكومتي
تفاوتهايي با است دهند، ممكن  هايي كه مدرسين ارائه مي  زيرا در آموزش،خواهد بود

  .گاههاي واقعي اعضاي گروههاي مزبور وجود داشته باشدديد
نيروهاي پليس با .  توجه به آموزش مجدد است،يكي ديگر از نكات مهم در امر آموزش

 طرز ،خواسته يا ناخواستهبنابراين، . هاي نامطلوب سروكار دارند ي معدود و در وضعيتا عده
كنند   تصور مي،به بياني ديگر. كنند  ميفكري منفي يا نامتوازن نسبت به گروههاي خاصي پيدا

چنين تصوري باشند، حال آنكه  همه يا اغلب اعضاي متعلق به يك گروه قومي، اهل تخلف مي
 ضرورت ،هايي در چنين وضعيت. ناشي از تماس مداوم با خالفكاران گروه مزبور است

پليس در . شود شكار ميبينانه از گروههاي متنوع جامعه آ آموزش و ارائه تصويري مثبت و واقع
ها،  ترشدن است، بايد مهارت ي كه دايماً در حال متنوعا هر حال، براي مواجهه و تعامل با جامعه

  .شناخت و توانايي خود را مداوماً ارتقا دهد

  
  اجراي صحيح قوانين درست موجود. 3

ان سوم، ويژه در كشورهاي جهه  كامل و جامع، ب،رغم وجود قوانين درست بهاين نكته كه 
هايي از جامعه، بخصوص گروههاي كوچك و اقليت تضييع  همچنان حقوق اقشار و اليه

 صرف تصويب قوانين ،ها و نابرابريها در جامعة متنوع دهد براي رفع تبعيض شود، نشان مي مي
 شكاف بين قانون و عمل در عموم كشورها وجود دارد، اما مسأله ميزان ،البته. كند كفايت نمي
الزم براي غلبه بر و  شرط ضروري ، جديت در اجراي قانون،بنابراين. زبور استشكاف م

نابرابريهاي اجتماعي و عامل مهمي در ارتقاي اعتبار پليس و ميزان اعتماد به آن محسوب 
 نقش مهمي در رواج فرهنگ صحيح در سازمان ، افسران ارشد، باالخص،در اين زمينه. شود مي

  .بررسي كنندآميز را بايد به سرعت شناسايي و  رابر و تبعيضدارند و موارد رفتار ناب
مخصوصاً در كشورهاي (هاي نژادي دارند  در كشورهايي كه سابقه و معضل درگيري

بايد به صورت مشخصي به اين موارد پرداخته شود و موارد حمالت و اقدامات ) مهاجرپذير
حتي پيشنهاد شده . آموزش مجدد ببينندا ه نژادپرستانه بايد بررسي شده و افسران در اين زمينه

                                                                                                                                  
1 . NGOs 
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 1يابي شدن و تخصص يا البته حرفه. ي تربيت شوندا است كه براي چنين مواردي، افسران حرفه
رسد چنين   اما به نظر مي،هاي پليس در جامعه پرتنوع و متحول امروزي است از ضرورت
اند  اي نژادپرست افراطيهاي مهاجر و گروهه داراي اقليتكه  براي كشورهايي ،پيشنهادهايي

 مفيد و ضروري باشد و در ديگر كشورها، آموزش صحيح ،)نظير آلمان و اياالت متحده(
 پليس به عنوان نهاد، خود بايد موضوع ارزيابي قرار گيرد، تا در عين حال،. افسران كافي باشد

مستقل  سازمانهاي غيرحكومتي و نهادهاي ،رو از اين. نقاط قوت و ضعف آن آشكار شود
جامعة مدني بايد امكان آن را داشته باشند كه موارد رفتار ناصحيح و تضييع حقوق را بررسي و 

موارد برخورد نژادپرستانه كه پليس در آنها مداخله نكرده است، موارد برخورد (گزارش كنند 
راهي توانند نقشة  مي چنين گزارشهايي .)مانند آننژادپرستانه برخي مأموران پليس، شكنجه و 

  .شوند هاي آموزشي بعدي باشند و اصالح و رفع مداوم نواقص را موجب  براي فعاليت
، نهادي  براي تأمين هدف فوق، غير از نهادهاي جامعه مدني،در برخي كشورهاي اروپايي

 وجود دارد كه شكايات از نهادهاي دولتي در زمينه عدم رعايت 2زماندولتي به نام امبود نيمه
و از ( در كشورهاي اسكانديناوي ،براي مثال) 13.(كند ع حقوق را بررسي ميقانون يا تضيي
هاي نقض برابري زنان و   رسيدگي به گزارش،يكي از وظايف نهاد امبودزمان) جمله سوئد

مردان در داخل ادارات دولتي يا در رفتار نهادهاي دولتي با مردم است، يعني به هرگونه تبعيض 
  .ر رفتار پليس با مردم حساس استجنسيتي در داخل پليس و د

الزم است پليس و شود  آميز گزارش نمي نقض حقوق يا رفتار تبعيض در همة موارد، ،البته
نشدن  ت موارد وقوع نكند و در پي مطالعه علل گزارشلموارد اندك گزارش را حمل بر ق

ومتي كمك زيادي  مقامات محلي و سازمانهاي غيرحك،در اين راه. آميز برآيد رفتارهاي تبعيض
  .توانند به نيروي پليس ارائه دهند مي
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  آميز در داخل نيروي پليس مبارزه با موارد رفتار نابرابر و تبعيض. 4
شود افرادي از گروههاي   چنين وضعي باعث مي.اشاره شد كه پليس بايد آيينة جامعه باشد

به صورت . رار بگيرندمذهبي مختلف در يك سازمان در كنار يكديگر ق/ فرهنگي / قومي 
به داخل ) آميز ها، رفتار نابرابر و تبعيض كليشه(طبيعي، در چنين حالتي، وضع موجود در جامعه 

 افراد متعلق به گروههاي اقليت وضع نامساعدي پيدا ،شود و احتماالً سازمان پليس كشيده مي
وستان است كه مطابق ها در هند  افراد متعلق به كاست،مورد بارز و آشكار آن) 14.(كنند مي

شان بايد فاصلة خاصي را رعايت كنند و با ديگران معاشرت  هاي مذهبي و اجتماعي سنت
قبل از هاي الزم در دورة  توان با آموزش  بخش مهمي از اين دشواري را مي.نداشته باشند

دهي و بررسي  شك براي رفع كامل آن، گزارش جذب و استخدام حل و فصل كرد، اما بي
ه  ب،نكته فوق. الزم است) زمان يا به صورت امبود( تبعيض و نابرابري در داخل پليس موارد

ويژه در خصوص روابط نيروهاي پليس با زنان در جامعه و همكاران در داخل سازمان حائز 
آميز نسبت  ها و تصورات منفي و غلط و حتي توهين  كليشه،در اغلب جوامع) 15.(اهميت است

آميز و نابرابر در تعامل پليس و مردم  امكان وقوع رفتار تبعيضرو،  و از اينبه زنان وجود دارد 
ها و  شده از دستورالعمل در اغلب موارد بررسي بنابراين،. و يا افراد پليس با يكديگر زياد است

كيد قرار گرفته و حتي أ بويژه مورد ت1هاي راهنماي پليس، مسأله برابري جنسيتي كتابچه
  .ي هم براي مقابله با تبعيض جنسيتي تهيه شده استا جداگانههاي  دستورالعمل

  
  گيري نتيجه

 زيرا ،ي واحد تجويز كردا براي كشورهاي مختلف، نسخهتوان  همانطور كه اشاره شد، نمي
 چون اما ،هر كشوري متفاوت است) فرهنگي/ مذهبي / نژادي / قومي (تركيب جمعيتي 

توان از  مي) اجراي قانون و برقراري نظم(ود ش اهداف مشابهي در كار پليس دنبال مي
 اين راهكارها، لزوم  جملهاز. راهكارهاي مشترك براي اغلب كشورها سخن به ميان آورد

 ،به عبارت ديگر. از لحاظ تركيب تنوع آن است) االمكان حتي(انطباق نيروي پليس با جامعه 
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اهد در آن نظم برقرار كند و قانون را خو ي باشد كه ميا ي از جامعها پليس بايد انعكاس و آيينه
شود و هم   هم باعث احساس نزديكي بين جامعه و پليس مي،چنين وضعي. اجرا نمايد

نكتة اساسي و محوري براي ايفاي صحيح . دهد شناخت و اطالع پليس از جامعه را افزايش مي
عه و در جاموظايف پليس در جامعه متنوع، آموزش است؛ هم آموزش تنوعات موجود 

. ت برخورد با آنها و هم آموزش شيوه برقراري ارتباط با اقشار و گروههاي متنوع جامعهئااقتضا
آميز موجود در جامعه و احتماالً بين  هاي منفي و تبعيض گذشته از آنها، آموزش به رفع كليشه

  زيرا، آموزش بايد به صورت مداوم و ادواري باشد،همچنين. كند اعضاي پليس هم كمك مي
هاي منفي از آن گروهها  گيري كليشه تواند باعث شكل مورين به مرور زمان ميأاوالً معلومات م

در ذهن مأمورين شود و ثالثاً پيشرفت شتابان تكنولوژي و تغيير مداوم در جامعه و حتي 
  .آورد جهت ايفاي صحيح وظايف پليس پيش ميدر  ضرورت آموزش مجدد را ،تركيب جوامع

 نكته اول به سازمان يا .رسد ويژه حائز اهميت به نظر ميه  ب، دو نكته،وقجداي از نكات ف
اغلب كشورهاي اتحاديه اروپا، تأسيس شده و هدف آن كه در شود  نهاد امبودزمان مربوط مي

آميز و نابرابر در دستگاههاي دولتي و از جمله  رسيدگي به شكايات مربوط به رفتار تبعيض
» تنس«ويژه براي كشورهايي كه ه چنين نهادي، ب. استپليس و حتي در بخش خصوصي 

آميز را كاهش  تبعيضتواند مفيد باشد و موارد نقض قانون و رفتار  قانون گريزي دارند، مي
نكتة دوم به همكاري پليس و نهادهاي جامعة مدني و سازمانهاي غيرحكومتي  مربوط . دهد
ترسي بيشتري به موارد نقض حقوق شهروندي  امكان دس،شان اين نهادها، بنا به طبيعت. شود مي

.  پليس را از مشكالت موجود آگاه سازند،توانند با گزارش آنها آميز دارند و مي و رفتار تبعيض
 دخيل ، در تربيت نيروي پليس و تنظيم محتواي مطالب آموزشيتوانند  مي اين نهادها،همچنين

 از نيز اين نهادها . ت به مردم است زيرا در تحليل نهايي، هدف پليس خدم،ثر باشند مؤو
ترين كانالهاي دسترسي پليس به آرا و  اند و يكي از مهم اجتماع داوطلبانه مردم تشكيل شده

شك   بي،البته.  نواقص كار پليس را به صورتي بهتر بيان كنندتوانند  مي وهستندانتقادات مردم 
  . معلوم گرددها بايد بررسي شوند و درجه صحت و سقم آنها همه گزارش

 بايد گفت كه در جذب و استخدام افراد از ،در خصوص پليس در جامعه متنوع ايراني
فرهنگي ايران، اشكالي مشهود نيست و البته اطالعات رسمي / اعضاي گروههاي متنوع قومي 
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 دو عنصر بايد در ،رسد در خصوص آموزش  اما به نظر مي،هم در اين خصوص وجود ندارد
با اعضاي متنوع جامعة ت گنجانده شود؛ يكي مواد و مطالبي براي آشنايي دروس و تعليما

و هاي فرهنگي، قومي و مذهبي نواحي و اقوام مختلف ايران  ويژه حساسيته ايراني و ب
/ ي و قومي ا هاي منطقه ها و حساسيت آميز و صحيح با ارزش  شيوة برخورد احترام،ديگري

شايد حتي تدوين نوعي مجموعة قواعد . انگيز و اختالفهاي منفي  فرهنگي و پرهيز از كليشه
ويژه براي كساني كه در خارج از منطقة بومي خويش ه ب( براي نيروهاي پليس 1عملكرد

  . مفيد و ثمربخش باشد،)كنند خدمت مي
 ارتباط مستمر و سازندة پليس با اعضا و گروههاي جامعة مدني و ،از سوي ديگر

هاي فعاليت مشترك و  هاي فوق و عرصه  در درك حساسيتاندتو ،ميسازمانهاي غيرحكومتي
شايد تأسيس سازماني مشابه اومبودزمان اروپايي براي جامعة . همكاري متقابل آنها مفيد باشد

اگرچه سازمانها و . ها به حساب آيد گريزي مزمن وجود دارد، از ضرورت ايران كه در آن قانون
شي از وظايف سازمان امبودزمان را بر عهده دارند، اما نهادهايي در ايران وجود دارند كه بخ

تواند  كه مي(طرف و مركب از كارشناسان خبره و با شيوة عملكرد شفاف  وجود سازماني بي
 هم ،)عمومي به گزارش باشدشامل نشر اطالعات حاصل از تحقيقات سازمان و دسترسي 

گريزي ممانعت  كند و هم از قانون اطمينان و اعتماد به دولت و پليس را تقويت و تحكيم مي
هاي  زمان براي اجراي قواعدي چون حقوق شهروندي و تضمين آزاديدامبو. آورد به عمل مي

  .رسد  از بهترين راهكارها به نظر مي،فردي و جمعي
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