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  رهاي توريستيبررسي ضرورت  ايجاد پليس گردشگر ي درشه
  كشور يمرز يبر شهرها يدبا تاك

  

  3يمي، دانا رح 2زاده يزهرا تق ، 1نژاد يحاج علي

  وبلوچستان يستان،دانشگاه س يادانشكده جغراف ياردانش -1
  وبلوچستان يستاندانشگاه س-يسمتور يزيارشد برنامه ر يكارشناس يدانشجو -2

  وبلوچستان يستانانشگاه سد-يسمتور يزيارشد برنامه ر يكارشناس يدانشجو -3
Ztaghizade95@yahoo.com 

  

   چكيده
. يكي از مباحث بسيار حساس و قابل توجه در صنعت توريسم، مقوله امنيت و حفظ جان و مال توريست در  كشورميزبان است

به طوركلي امنيـت  چنانچه يك كشور از ضريب امنيت باالتري برخوردار باشد تمايل بيشتري براي سفربه آن كشور وجود دارد ،
گردشگران هنگام انتخاب مقصد، امنيـت مسـير،   . يكي از مهمترين عوامل در انتخاب مقصد براي گردشگران محسوب مي شود
مي گيرنـد حفاظـت از   مي گنجد در نظر » امنيت«امنيت اجتماعي ،ميزان ايمني پرواز و امنيت اقتصادي و آنچه را كه در واژه 

ازجملـه   بـا توجـه بـه اينكـه ايـران      .هاي اصلي كشورهاي موفق در امـر گردشـگري اسـت    لويت جان و مال گردشگران جزء او
كشورهاي مي باشد كه داراي جاذبه هاي گردشگري بي شماري مي باشدو برخي از اين جاذبه ها در شهرهاي مرزي كشور قرار 

نابراين در اين پژوهش با توجه بـه اهميـت   دارند لزوم ايجاد يك پليس ويژه براي گردشگران خارجي در كشور  ضروري است، ب
تحليلـي  -روش تحقيق در اين پـژوهش توصـيفي   .گردشگري دركشور پرداخته ايم موضوع به بررسي ضرورتهاي تشكيل پليس 

يافته ها بيانگر آن اسـت كـه اصـوالً بـا توجـه بـه ابعـاد        . بوده كه با استفاده از مطالعات كتابخانه اي و اسنادي انجام شده است
توان با تشـكيل   صورت حمايتي وضع كرد، اما مي اي به توان براي گردشگران خارجي قوانين جداگانه منيتي و ايمني كشور نميا

پليس گردشگري از حقوق گردشگران و سياحان حفاظت كردكه با اجرايي شدن ايـن طـرح شـهرهاي مـرزي از انـزوا خـارج و       
تواند  هاي كشور نيز مي ق سفر نمايد، همچنين ايجادپليس گردشگري دراستانگردشگران با امنيت بيشترمي توانند به اين مناط

  .ضريب امنيت جهانگردان را افزايش داده كه منافع  سياسي، اجتماعي ، فرهنگي و اقتصادي زيادي را براي كشور در پي دارد
  

  گردشگري ،امنيت ،شهرهاي مرزي،پليس گردشگري   :يديكل واژگان
  
  

  :مقدمه
 بوده تاريخ درطول بشري وجوامع ها انسان براي بزرگ چالشي ناامني .است زندگي در ها انسان نياز ترين سياسا امنيت،
 رويدادهاو بروز ايام، گذشت با كه هستند اجتماعي و پيچده سيال، مفاهيمي امنيت و قدرت).124،1388:يزدان فام (.است
 به همچنين، .كنند مي متفاوتي پيدا مصدايق و يابند مي جديدي ابعاد و شوند مي متحول ها برداشت و ها نگرش تحول
 2001(شوند مي متحول نيز آنها تأمين و كارگيري به فهم، نحوه و رگزاران كا آنها، مصدايق و مفاهيم اين در تحول همراه

George:(به اين رو، از و باشد دستيابي مي و تحقق براي جمعي اهتمام نيازمند ديگر عمومي كاالي هر مانند نيز امنيت 
 سامانه اما پذيرد، مي تفاوت فردي اقدامات و ها باقابليت امنيت وكيف كم . يابد نمي استقرار و گيرد نمي سامان فرد اتكاي
 از جامعه، در بخشي امنيت متوليان از يكي عنوان به پليس رو، اين از .گردد فراهم مي جمعي هاي تالش سايه در امنيت
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 مي آينده تحقق جامعه در امنيت به چگونه پليس اينكه حال، عين در . است برخوردار آينده انداز درچشم اي ويژه جايگاه
 آمادگي بايد اي، جامعه هر انتظامي قواي و پليس)35،1388:نويد نيا (.گردد مي ناشي امنيت به نگرش از طبيعتاً بخشد،
 متنوع شهاي رو و ها مشي خط ها، حل راه گوناگون، و عمتنو هاي موقعيت براي باشندو داشته را تنوعات جامعه  با مواجهه

 كه هايي مشي وخط ها استراتژي ها، سياست از پليسي، مطالعات ادبيات در امروزه .دهند بسط و كرده گوناگون،ايجاد و
 مي ميان به بحث است، نيازمند بدان حقوق شهروندان تأمين و نظم برقراري و قانون اجراي بهتر مديريت براي پليس

 .مشخصي دارد رفتاري قواعد و وظايف ، ديگري سازمان هر هم چون نيز انتظامي ساختار و پليس) 109:1388قاسمي ،(.آيد
 گذر حسب به . است گرفته سازماني شكل هاي ارزش تحقق جهت در و شده تعريف سازماني اهداف اساس بر كه وظايفي

 و تر مناسب كيفيت سوي به آن سامانه و شده ودگرگوني تغيير شدستخو نيز پليس ساختار آينده، به گذشته از ، زمان
يكي از مباحث بسيار حساس و قابل توجه در صنعت توريسم، مقوله )30،1388:نويد نيا (دارد  گيري جهت بيشتر كارآيي

برخوردار هر چه جهانگردان در يك كشور از ضريب امنيتي باالتري . امنيت و حفظ جان و مال توريست در هر كشور است
 و فناوري؛ و مديريت از سرمايه، عبارتند گردشگري اصلي بعد به عبارتي سه. باشند بيشتر تمايل به سفر به آن كشور رادارند

 ابنيه دارابودن لحاظ از ايران) 64،1386:پاپلي يزدي ،سقايي ( است فرهنگي ميراث مجموعه و طبيعي عوامل فرعي، ركن دو
( دارد قرار جهان برتر كشور 10 ميان در اكوتوريستي هاي جاذبه لحاظ از و دنيا نخست كشور 9 جزء تاريخي اثار و

 و ببرد بهره توريسم دالري ميليارد 400 درآمد از ها قابليت اين با متناسب بايد كه است حالي در اين .)236:1386ارمغان،
 بسيار ايران ساالنه درآمد بلكه نيست، ميزان اين تنها نه ايران درآمد اما .باشد درآمد ميزان اين درصد5  حداقل آن سهم
 در ضعف اگرچه) 1388،4 :محسني (دارد قرار 92 رتبه در دنيا، در و است توزيع درصد سهم صدم 5 از كمتر و تر پايين

 قوانين اي، جاده بين و اقامتي ،مراكز بهداشتي خدمات ها، جاده استانداردي و وسعت اقامتي، و رفاهي امكانات نظير عواملي
 اهم از ديگر دهها مورد و شايسته فرهنگي برخوردهاي مناسب، تبليغات خارجي، گردشگران خروج و ورود براي مناسب
 را مخاطرات امنيتي اما .است ايران در ديگر  كشورهاي اتباع گردشگري ويژه به گردشگري وضعيت نبودن مطلوب داليل
نمره امنيت  2008در گزارش شاخص كيفيت  در سال .دانست ايران در خارجي گردشگري فراروي هاي چالش صدر در بايد

گزارش شده است اين درحالي است كه كشورهاي سومالي ، يمن ، الجزاير و اتيوپي از سطح امنيتي  100از  20در ايران 
  . كردو بايد باال بردن اين سطح امنيت برنامه ريزي ) 1388،184باباخاني ،(باالتري از ايران برخوردارند 

گردشگران هنگام انتخاب . به طوركلي امنيت يكي از مهمترين عوامل در انتخاب مقصد براي گردشگران محسوب مي شود
مي گنجد در نظر » امنيت«مقصد، امنيت مسير، امنيت اجتماعي ،ميزان ايمني پرواز و امنيت اقتصادي و آنچه را كه در واژه 

هاي اصلي هر كشور است، لزوم ايجاد يك  ال جهانگردان و گردشگران جزو اولويتمي گيرند، از آنجا كه حفاظت از جان و م
توان با تشكيل پليس گردشگري از حقوق گردشگران و  پليس ويژه براي گردشگران خارجي در ايران ضروري است كه مي

  . سياحان حفاظت كرد
  

   :مباني نظري 
گردشگر وگردشگري، امنيت ، امنيت در گردشگري ، پليس در اين پژوهش براي درك بهتر موضوع به  تعريف مفاهيم 

  گردشگري ، و مفهوم مناطق مرزي خواهيم پرداخت
  :1گردشگر وگردشگري 

گردشگر شخصي است كه از محل اقامت خود به مكان ديگري سفر كند به شرطي كه حداقل يك شب و حداكثر يك سال در 
وگردشگري منشور كثيرالوجهي است ). WTO:2000(يل اهداف تجاري باشدآن مكان باقي بماند، اين سفر نبايد صرفاً به دل

                                            
1 TOURIST&TOURISM 
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رسد، از اين رو الزم است هايي از فعاليت و نياز انسان داللت دارد به همين دليل پيچيده به نظر ميكه هر وجه آن به جنبه
توان به ايه روشن شدن آنهاست كه ميهاي اين فعاليت و اشكال آنرا به درستي شناخت؛ زيرا تنها در سمعاني اين واژه، انگيزه

گردشگري عبارت است از گذارن اختياري مدتي از اوقات فراغت ). 11: 1384ابراهيم زاده،(اهميت و كاركردهاي آن پي برد 
به عبارتي گردشگري شامل همه ). 1390،43:ميري(خويش در مكاني غير از محل سكونت دائمي به قصد التذاذهاي گردشگري

اش در جايي دور از مكاني كه محل است كه به وسيله يك گردشگر در طول مدتي كه او به داليل شخصي يا حرفه فعاليت هاي
  ) Smid S and. Zwart.P, 2002: 23(زندگي او باشد انجام مي دهد

  : 1امنيت
اطمينان خاطر  و يا احساس آرامش و) 114، 1381:نصري( معناي لغوي امنيت رهايي از تشويش ، استرس ، اظطراب و ترس

امنيت مفهومي كلي است كه شامل وضعيت سالمت و آرامش و رفاه فرد است و ثبات جامعه  مي شود و در حقيقت .است 
در مجموع امنيت اجتماعي فضايي است كه شامل دوبعد عيني و ذهني است در .محفوظ ماندن از آسيب، توسط ديگران است 

يط و موقعيت ايمن و حفظ و گسترش آن براي افراد جامعه در مقابل عوامل بيروني بعد عيني ، امنيت اجتماعي به معناي شرا
از ديدگاه روانشناختي ) 1389،128:هزار جريبي .(است و بعد ذهني امنيت اجتماعي به معناي احساس امنيت و آرامش است

رتباط با شرايط اجتماعي و افراد ،احساس امنيت پيكره اي چند بعدي را مي سازد و از عوامل متعددي ناشي مي شودو در ا
كه در اين پژوهش بعد ذهني امنيت براي ). 1389،49: اسدي وهمكاران(مختلف به گونه اي متفاوت ظهور يافته است

  گردشگران خارجي مطرح مي باشد وبايد اعتقاد داشت كه مالك امنيت در گردشگري، احساس امنيت توسط گردشگران است
  : 2امنيت در گردشگري

طور كه يكي از عوامل مهم  در واقع همان .يت و گردشگري، پارامترهاي يك معادله هستند كه نسبتي مستقيم با هم دارندامن
توسعه گردشگري وجود امنيت است، رونق گردشگري در يك منطقه و تردد گردشگران در يك مقصد، موجب به وجود آمدن 

هميشه هم صادق نيست، چرا كه در برخي مواقع، وجود پديده  البته نبايد فراموش كرد كه اين قضيه. شود امنيت مي
با اين وجود، صنعت گردشگري و مقوله امنيت ارتباط تنگاتنگي با . گردشگري و رفت و آمد گردشگران باعث نا امني شده است

   .گردشگران است هم دارند، در اين مورد هم بايد دانست و اعتقاد داشت كه مالك امنيت در گردشگري، احساس امنيت توسط
نقش و تأثير صنعت گردشگري در ترسيم امنيت ملي يك كشور چنان است كه اكثر كشورهاي توسعه يافته، با وجود دارا بودن 
منابع كالن اقتصادي و درآمدي، ترجيح مي دهند روي صنعت گردشگري متمركز شوند و حضور مستقيم گردشگران در يك 

بادالت فرهنگي، آن كشور را به عنوان يك مكان امن گردشگري تبديل مي نمايد و در واقع كشور عالوه بر توسعه اقتصادي و ت
   )Israeli,2003:80(گردشگري سريع ترين و كم هزينه ترين را ه رسيدن به توسعه امنيت پايدار مي باشد

  :اركان  اصلي گردشگري   
تباط مستقيم و تحت تاثير همديگر قرار دارند  به طوري براساس نمودار زير اركان اصلي گردشگري تعريف شده است كه در ار

كه وجود جاذبه هاي گردشگري به تنهايي نمي تواند باعث توسعه گردشگري در يك منطقه شود به عبارتي اين دو الزم و ملزم 
ل دست به همديگر مي باشند و در كنار اين عومل، عوامل ديگري چون زير ساختهاي گردشگري مطرح مي باشد كه اين عوم

  دست هم داده و باغث توسعه گردشگري  مي شود

                                            
1 Security 
2 Security in tourism 
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  اركان اصلي گردشگري: 1نمودار 

  :مناطق مرزي 
مناطق مرزي بخشي از عرصه سرزمين ملي محسوب مي شوند كه به دليل موقعيت جغرافيايي خود و دوري از مركز اصلي 

پايدار سيستمي ، مي بايد تكميل كننده نارسايي  سرزمين، شرايط ممتازي را دارا هستند اين مناطق هرچند در يك نگرش
هاي درون سيستمي ، و مكمل فعاليتهاي موجود در آن باشد ، ليكن به دليل تعارضات ايجاد شده و گسستگي نظام هاي 

ن يك عملكردي ، متقابل در يك فعاليت غير برنامه اي ، نه تنها در جهت ارتقاء منافع ملي حركت نمي كنند بلكه گاه به عنوا
لذا نكته مهم در ادبيات مربوط به مرز و مناطق . تهديد فزاينده عليه امنيت و يكپارچگي سرزمين مادر نيز مطرح مي شوند 

كه به نوعي .مرزي ارتقاء وجوه فرصتي در اين مناطق و كاهش وجوه تهديدي در آنها، در چارچوب نظام برنامه ريزي ملي است 
توسعه و امنيت در مناطق مرزي ) 1390،56:ايلكا و دين پناه (ي و منطقه مادر داللت داردبر مفهوم كنش متقابل مناطق مرز

تاثيرات متقابلي برهم دارند و به گونه اي كه هر اقدامي در فرايند تحقق توسعه، تاثيرهاي مستقيمي برفرايند تحقق امنيت مي 
عه اي در مناطق مرزي مستلزم تامين زيرساختهاي الزم بنابراين برنامه ريزي توس)174، 1386: زرقاني (گذارد و بالعكس  

،ايجاد امنيت، توجه به جنبه هاي مختلف توسعه اين مناطق همچون ايجاد بازارچه هاي مرزي و گسترش گردشگري در اين 
  .و در كنار اين صنعت بايد به امنيت گردشگران توجه شود .مناطق با توجه به نوع جاذبه هاي موجود مي باشد

  :كردهاي پليسكار 
  بخش قابل تحليل است  4كاركرد هاي پليس در 

 كاركردهاي سنتي پليس •
 كاركردهاي جديد پليس •
 كاركردهاي اجتماعي پليس  •
 )Roxana:1997 (كاركردهاي امنيتي پليس •

موضوع پليس گردشگري در اين پژوهش در زمينه كاركردهاي جديد پليس مي باشد كه ساير كاركردهاي مانند كاركرد 
تماعي ،كاركردامنيتي و كاركردهاي اجتماعي را نيزتحت پوشش قرار مي دهد ولي حيطه اصلي آن در زمينه كاركردهاي اج

  .جديد پليس ميباشد كه هدف آن ابتداپيشگيري از جرم و ايجاد فضاو جو آرامش در جامعه است
  :عملكردهاي  پليس گردشگري  ‐
  گرانگشت روزانه درون مناطق گردشگري  به همراه گردش •
  ايجاد مراكز پليس گردشگري در فرودگاهها ومناطق حساس گردشگري براي ايجاد امنيت  گردشگران •
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 عمل سريع و تحقيقات سريع در زمينه شكايت گردشگران •
 ارائه اطاالعات در زمينه سفر و امنيت سفر و توجيه مسافران و گردشگران  •
 مسلط نمودن پليس گردشگري به زبان خارجي  •
 به مشكالت يا شكايات گردشگران ارائه پاسخ  •
 تماس مستقيم با بازديد كنندگان خارجي  •
 ارائه خدمات و تسهيالت الزم به گردشگران   •
 ايجاد محيط زيست ايمن عمدتا در مناطق گردشگري  •
 كنترل فعاليتهاي غير مجاز توريستي   •

  ايمني اقتصادي گردشگران در هنگام خريدو بازديد از بازار
 www.gujaratindustry.gov 

  :پيشينه پژوهش 
گرچه پژوهش هاي انجام شده در اين زمينه از عمر چندان زيادي برخوردار نيست و معموال قدمت آن در چارچوب يك حوزه 
علمي ، حداكثربه سالهاي پس از پايان جنگ جهاني دوم بر مي گردد، اما مسئله امنيت همواره يكي از مشغله ها و دغدغه هاي 

ابتدا به عنوان  TPDپليس گردشگري ) Gary&Murry:2001,30(شري و نظامهاي سياسي بوه است اصلي جوامع ب
و اما .جزء صالحيت دادگاه هابراي قضاوت در اين زمينه شد1976پشتيباني براي امنيت گردشگري تاسيس شد و در سال 

. است كه كمك زيادي به توسعه كشور نمود مطرح شده 1991مسئله پليس بين المللي گردشگري براي اولين بار درتانزانيا در 
با افزايش سريع گردشگري و ايجاد كسب و كارهاي جديد درشهرهاي توريستي ماموريت پليس گردشگري گسترش پيدا كردو 

براي گردشگران سلطنتي و در نقش پليس سلطنتي 1998در سال .تبديل شده است 1982به ستاد پليس گردشگري در سال
مسئوليتي براي دريافت شكايت از گردشگران وحفظ امنيت براي گردشگران در  TSSHC،2005 قرار گرفت در سال

و پژوهشهاي پيرامون اين موضوع توسعه پيدا كرد وكشورهاي توريستي براي .مكانهاي گردشگري در شهر بانكوك قرار داد
اشاره نموده كه براي پيشرفت  prnpetchart:2001ايجاد امنيت گردشگران خود دست به ايجاد پليس گردشگري زدند 

براي كسب ارائه خدمات به meemark: 2002. پليس گردشگري بايد پليس هاي گردشگربه زبانهاي خارجي مسلط باشند
گردشگران در زمينه يادگيري زبان انگليسي و مسلط شدن پليس گردشگر به زبان انگليسي مطالعاتي انجام داده 

ررسي عوامل موثردر گردشگري پرداخته است كه يكي از عوامل موثر در توسعه به ب Nielsen&spenceley:2010.است
اما با وجود باال بودن توانايي .گردشگري را ايجاد پليس گردشگري در مناطق توريستي و ايجاد امنيت در گردشگري مي داند

امنيت گردشگران و جلوگيري از  هاي گردشگري در كشور ما و باال بودن عيار هاي گردشگري در تمام نقاط كشور براي حفظ
بزه ديدگي گردشگران خارجي اقداماتي صورت نگرفته است مطالعاتمنسجمي  در زمينه پليس گردشگري در كشور ما صورت 

و در سالهاي اخير در در شهرهاي توريستي كشور همچون اصفهان و شيراز ايستگاههاي خاص جهت راهنمايي .نگرفته است
  . شده است كه اميد است با مطالعات اساسي و راهبردي در اين زمينه بتوان گام اساسي را برداشت گردشگران خارجي مستقر 

  :روش تحقيق 
كه از منابع اسنادي و كتابخانه اي . تحليلي است و از مطالعات كاربردي مي باشد –روش تحقيق در اين پژوهش توصيفي 

ژوهش سعي در نشان دادن نقش پليس گردشگري در ايجاد جهت دست يابي به اهداف پژوهش استفاده شده است اين پ
امنيت براي گردشگران با توجه به مباحث نظري امنيت و ضرورتهاي هاي ايجاد پليس گردشگري در كشور و در مناطق مهم 
 گردشگري را دارد بخصوص مناطق مرزي كه داراي پتانسيلهاي گردشگري هستند و از امنيت نسبي كمتري برخوردار هستند
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و هدف اصلي اين پژوهش اين است كه به شناخت نظري اهميت پليس و پليس گردشگري در جامعه و ضرورت هاي ايجاد اين 
  .نوع از پليس در جامعه بپردازد 

  :سوال پژوهش  
  در ارتباط با موضوع پژوهش سوال زير مطرح مي شود

 .ر كشور امكان پذير است آيا امكان ايجاد قوانين جداگانه  براي امنيت  گردشگران خارجي  د )1

  :يافته هاي پژوهش 
در اين پژوهش براي درك بهتر مفهوم گردشگري وپليس گردشگري ابتدا به بررسي كاركردهاي پليس و وظايفي كه پليس 
گردشگري  دارد و در كشور ما مي تواند داشته باشد مي پردازيم  و سپس به بررسي ضرورتهاي اجاد پليس گردشگري در 

  .پردازيم كشور مي 
  
  بررسي وضعيت قوانين گردشگري  ايران ‐

با توجه به اينكه سازمان جهانگردي و ميراث فرهنگي متولي امر جهانگردي است، بايد براساس نيازها و براي تسهيل امر 
ايراني جهانگردي لوايح قانوني را  پيشنهاد كند تا در مجلس مطرح شود در قانون مجازات اسالمي استثنائي براي خارجي و 

شود، به موجب قوانين حاكم در كشور ما مورد  وجود ندارد و هر كس در قلمرو جمهوري اسالمي ايران مرتكب جرمي مي
براساس قوانين ايران تعقيب و . گيرد و در قانون براي جهانگردان تدابير ديگري اتخاذ نشده است محاكمه و تعقيب قرار مي

شوند، در صورت مشهود بودن جرم به عهده نيروي انتظامي و قوه قضائيه است ودر  رسيدگي جرائمي كه جهانگردان مرتكب مي
كه جرمي نسبت به جهانگردان واقع شود هيچ تفاوتي با شهروندان كشور نداشته و مانند يك شهروند ايراني با او برخورد  صورتي

برخوردار شده و نسبت به حفظ امنيت جاني و  شود، حق دارد از امنيت الزم اجتماعي هر توريستي كه وارد كشور مي. شود مي
در اين ميان نقش وزارت امور خارجه از زمان صدور رواديد و ورود توريست به كشور، همچنين . اش اطمينان حاصل كند مالي

همچنين راهنمائي صحيح توريست در مورد . ايجاد تسهيالت و امكانات حمايتي مانند راهنمائي توريست بسيار مؤثر است
رساني در مورد مناطق گردشگري و  توانند به آنها مراجعه كنند و اطالع راجعي كه در هنگام مواجهه با مسائل امنيتي ميم

هاي نيروي انتظامي بايد از طريق آموزش  در اين مقوله آگاهي. مناطق خطر خيز كه نبايد به آنجا سفر كنند، ضروري است
بنابراين با توجه به پتانسيلهاي گردشگري در كشور ..نگردان در جامعه افزايش يابدافزايش پيدا كند تا به واسطه آن حضور جها

و وجود نقاط حساس گردشگري در كشور همچون مرزهاي بي شمار كشور با كشورهاي همسايه و وجود جاذبه هاي متعدد 
  )  1:جدول .(ساسي صورت پذيرد مرزي براي برنامه ريزي و توسعه امنيت در  اين مرزها و شهرهاي توريستي   بايد تالش ا

  
  )1390:ايلكا ،دين پناه:منبع(تعداد بخشهاي مرزي كشور به تفكيك استانها:1جدول 

  تعداد بخش   استان  تعداد بخش  استان  تعداد بخش  استان
  آذربايجان شرقي

  ايالم
  كردستان
  كرمانشاه
  ارديبل

3  
5  
9  
9  
11  

  خراسان شمالي
  خراسان جنوبي

  گلستان
  ستانسيستان و بلوچ
  خوزستان

5  
4  
4  
14  
7  

  خراسان رضوي
  آذزبايجان غربي

  گيالن

12  
16  
1  
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  :ساختار نيروي انتظامي جمهموري اسالمي ايران ‐
هاي نيروي  بيشتر بخش. ناجا داراي سه بخش كلي است، فرماندهي، حفاظت و اطالعات و بخش عقيدتي سياسي

ها نيز بيشتر جنبه خدمات  روهاي مسلح هستند اما برخي بخشانتظامي وظيفه امنيتي و نظامي دارند و داراي ني
  ...اجتماعي و دولتي دارد مانند صدور گذرنامه و

 كه وظيفه آن حفظ امنيت در سطوح مختلف جامعه مي باشد: پليس امنيت  •
كه وظيفه آن مبارزه با مواد مخدر در كشور و خريد و فروش آن و كشف : پليس مبارزه با مواد مخدر  •

 .هاي بزرگ تا خرده فروشان مواد مخدر استباند
  صدور گذرنامه •
  كه وظيفه آن حفظ امنيت جاده ها و بزرگراهها جهت جلوگيري از قانون شكني مي باشد : پليس بزرگراه ها •
  پليس آگاهي •
  ها پليس حفاظت از شخصيت •
  اينتر پل •
  يگان حفاظت براي حفاظت از اماكن مثل بانكها و موسسات آثار تاريخي •
  يگان ويژه حفاظت از منابع طبيعي ايران •
  هنگ مرزي •
  پليس ساحلي •
  يگان ضربت •
  يگان امداد •
  يگان ويژه •
  نوپو •
  عقيدتي سياسي •
  ) http://www.police.ir (پليس ديپلماتيك •

يم بندي  مشخص شده است به طور مستقل پليس گردشگري تعريف نشده است و همانطور كه در اين تقس
 .بايدجايگاه اين نوع از پليس به طور مستقل در كشور مشخص شود

  
  :ضرورت ايجاد پليس گردشگري در ايران ‐

چيدگي  هاي تحوالت اجتماعي باعث شده نظريه هاي مختلف امنيتي ، براي حفاظت مناسب از جامعه، با توجه به شرايط و پي
يكي از مباحث بسيار حساس و قابل توجه در صنعت توريسم، مقوله امنيت و حفظ ) ،1387:غراياق زندي (جديد، تحول  يابند 

هر چه جهانگردان در يك كشور از ضريب امنيتي باالتري برخوردار باشند بيشتر تمايل . جان و مال توريست در هر كشور است
دليل عدم  تعرض به گردشگران اقدامي عليه امنيت ملي است و وقوع اتفاقي براي جهانگردان به به سفر به آن كشور را دارند
وظيفه حفظ امنيت توريست بر عهده دولت هاست، حفظ امنيت در مرحله . كند المللي ايجاد مي تأمين امنيت، مسئوليت بين

هاي آن يعني نيروي  ارجه، وزارت كشور، وزير مجموعههائي مانند وزارت امور خ اول به كل حكومت و در مراحل بعدي به ارگان
در مواردي نيز وزارت اطالعات با نظارت پليس و ساختار انتظامي نيز هم چون هر سازمان ديگري، . شود مربوط مي... انتظامي و
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ش هاي وظايف و قواعد رفتاري مشخصي دارد وظايفي كه براساس اهداف سازماني تعريف شده است و در جهت تحقق ارز
برحسب گذر زمان، از گذشته به آينده ، ساختار پليس نيز دستخوش تغيير و دگرگوني شده و .سازماني  شكل گرفته است 

در تغييرات و تحوالت پليس عوامل گوناگوني دخيل . سامانه آن به سوي كيفيت مناسب تر و كارايي بيشتر جهت گيري دارد
تواند در اين زمينه با ساير  ط اجتماعي جوامع در حال گذار است كه خود ميهستند كه يكي از اين عوامل تغييرات شراي

ها همكاري كندكم و كيف امنيت با قابليتها و اقدامات فردي تفاوت مي پذيرد، اما سامانه امنيت در سايه تالش هاي  ارگان
ه ، از جايگاه ويژه اي در در چشم انداز جمعي فراهم مي گردد از اين رو پليس به عنوان يكي از متوليان امنيت بخشي در جامع

آينده برخوردار است در عين حال ، پليس چگونه به امنيت در جامعه آينده تحقق مي بخشد طبعتا از نگرش به امنيت ناشي 
  ) 1388،35:نويد نيا (مي گردد

مد بااليي از اين صنعت دارند  در حال حاضر درآ هاي ايران، هاي توريستي و گردشگري يك سوم جاذبه اغلب كشورها با جاذبه
كننده و نبود قوانين حمايتي از  شايد بتوان يكي از داليل رشد نكردن صنعت توريسم در ايران را وجود قوانين محدود

المللي آمده است  شود كه در سند معتبر بين مربوط مي  قوانين حمايتي از جهانگردي به اخالق جهانگردي. جهانگردان دانست
معيارهاي اخالقي و اصول رفتاري در گردشگري   به مواردي نظير تنظيم روابط متقابل گردشگران با كشور ميزبان،اين منشور 

اما قوانين مربوط به حوزه گردشگري نياز  در ايران تشكيل شده است،» كميته ملي كد اخالقي جهانگردي«با اينكه . پردازد مي
دانيم كه  شود فرض را بر اين مي صورت قانوني وارد كشور مي دشگري  بهكه گر هنگامي .به تدوين يا بازنگري جدي دارد

ها مسئول حفظ جان و مال اين فرد است  حكومت در جريان ورود اين افراد است و سازمان جهانگردي نيز در كنار ساير ارگان
اين قوانين با   .لي استروشن شدن وضعيت حقوقي جهانگردان خارجي و داخ يكي از ضرورت هاي  تدوين قوانين حمايتي،

ايجاد احساس امنيت خاطر از حضور در يك مكان جديد رابطه نزديكي دارد از اين رو نبايد از نقش آنها در جذب توريست و 
مشكلي كه در حال حاضر با آن مواجه هستيم عدم قانونگذاري نيست؛ قانونگذاري براي . گسترش صنعت گردشگري غافل بود

واقعيت اين است كه در حال حاضر . دنبال داشته باشد تواند رشد صنعت جهانگردي و گردشگري را به حمايت از توريسم نمي
كه قانون مشخصي درباره   براي اعطاي مزيت يا ايجاد محدوديت براي جهانگردان هيچ قانون مكتوبي وجود ندارد و تا زماني

از سوي ديگر بوروكراسي دست و پاگير حاكم . رود يحجم زيادي گردشگر از دست م  وضعيت جهانگردان به تصويب نرسد،
  .كند كه اين موضوع نيز نياز به بازنگري جدي دارد را تشديد مي  دركشور عدم تمايل جهانگردان براي حضور در ايران،

نگي مثبت اجتماعي و فره  تبيين آثار سياسي،   دنبال دارد بايد با فرهنگ سازي، با توجه به نفعي كه توريسم براي كشور به
هر چه . آيد حفظ جان و مال توريست در هر كشور جز الينفك يك سفر به حساب مي   امنيت و. افزايش داد امنيت جهانگرد را

عنوان امنيت  جهانگردان در يك محل از ضريب امنيتي باالتري برخوردار باشند تمايل بيشتري به سفر دارند ايجاد تشكيالتي به
تواند ضريب امنيت  و شهرهاي توريستي و مناطق مرزي داراي جاذبه  گردشگري نيز ميهاي كشور توريست در استان

در ايران، جهانگردان از ضريب امنيتي باالئي برخوردارنداما بايد اين ضريب امنيت را باال تر بردو از . جهانگردان را افزايش دهد
لزوم ايجاد يك پليس ويژه براي   ي اصلي هر كشور است،ها آنجا كه حفاظت از جان و مال جهانگردان و گردشگران جزو اولويت

  .است و ايجاد پليس گردشگري و تدوين كاركردهاي پليسي در اين زمينه مي تواند مفيد باشدگردشگران در ايران ضروري 
 و صورت حمايتي  اي به توان براي گردشگران خارجي قوانين جداگانه اصوالً با توجه به ابعاد امنيتي و ايمني نمي

توان  اما مي. شود با اعمال تبعيض وضع كرد؛ زيرا جداسازي و تفكيك خارجيان از افراد كشور نوعي اعمال تبعيض محسوب مي 
توان  با تشكيل پليس گردشگري از حقوق گردشگران و سياحان حفاظت كرد بنابراين با توجه به اوضاع و قوانين كشور مي

اط حساس و خطر خيز از لحاظ گردشگري  هستند پليس ويژه گردشگري ايجاد نمود و ابتدا در شهرها و مناطقي  كه داراي نق
ضريب امنيت گردشگران داخلي و خارجي را باال برد و سپس با ايجاد قوانين حمايتي براي گردشگران خارجي ضريب امنيت را 

ابعاد امنيتي و  اشاره نمود كه با توجه بهدرمناطق گردشگري باال برد با توجه به اين موارد در ارتباط با سوال پژوهش بايد 
توان با تشكيل پليس  صورت حمايتي وضع كرد، اما مي اي به توان براي گردشگران خارجي قوانين جداگانه ايمني كشور نمي
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گردشگري از حقوق گردشگران و سياحان حفاظت كردكه با اجرايي شدن اين طرح شهرهاي مرزي از انزوا خارج و گردشگران 
  .امنيت بيشترمي توانند به اين مناطق سفر نمايدبا 

  :نتيجه گيري 
انتخاب مقصد، امنيت  گردشگران هنگام. منيت يكي از مهم ترين عوامل در انتخاب مقصد براي گردشگران محسوب مي شودا

به همين دليل است  .مي گنجد در نظر مي گيرند» امنيت«مسير، ميزان ايمني پرواز و امنيت اقتصادي و آنچه را كه در واژه 
هستند، با آن كه حدود يك دهه از بحث راه اندازي اين » پليس گردشگري«كه بسياري از كشورهاي گردشگر پذير داراي 

اين امر حاكي از آن است كه هنوز در كشورمان    بخش در ايران مي گذرد، اما تاكنون اقدام جدي در اين زمينه انجام نشده
اين در . ي پذيرفته نشده است و همه مسووليت ها را تنها به سازمان متولي آن نسبت مي دهندفرابخشي بودن صنعت گردشگر

حالي است كه اگر همه ارگان ها و نهادهاي ذي ربط به اين باور برسند كه بخشي از توسعه گردشگري بر عهده آنان است به 
ساله در اين  20به اهداف ترسيم شده در چشم انداز به عبارتي دستيابي .توسعه و امنيت در گردشگري دست پيدا خواهيم كرد

  .بخش محقق نمي شود مگر آن كه فرابخشي بودن اين صنعت پذيرفته شود
به عبارتي هر چه جهانگردان در يك محل از ضريب امنيتي باالتري برخوردار باشند تمايل بيشتري به سفر دارند ونبايد اين  

شوند  سفيران و مبلغاني براي كشور ما محسوب مي  گردند، به كشورشان باز مي نكته را فراموش كرد كه جهانگرداني كه
اجتماعي و فرهنگي   تبيين آثار سياسي،   دنبال دارد بايد با فرهنگسازي، بنابراين با توجه به نفعي كه گردشگري براي كشور به

ه طورجداگانه قوانين براي گردشگران ايجاد نمود با توجه به شرايط جامعه نمي توان ب. افزايش داد مثبت امنيت گردشگران  را
عنوان پليس گردشگري  اما همچون ديگر انواع پليس در كشور كه باعث ايجاد امنيت شهروندان مي شود با ايجاد تشكيالتي به

  .تواند ضريب امنيت جهانگردان را افزايش داد هاي كشور ، مناطق حساس توريستي و شهرهاي مرزي مي در استان
  :نهاداتپيش
 ...بهره گيري از تجربيات كشورهاي موفق در زمينه ايجاد پليس گردشگري مانند تركيه و  
 ايجاد مراكز پليس گردشگري در شهرها و مناطق گردشگري جهت ايجاد امنيت در مناطق حساس  
 انجام مطالعات راهبردي در زمينه ايجاد امنيت گردشگران 
 تم هاي نوين امنيتيمجهز كردن مناطق گردشگري حساس به سيس 
 برون گرا بجاي درون گرا، گروه گرا بجاي فرد گرا استقرار سيستم مديريتي نظامند باز بجاي بسته ، فراملي بجاي ملي ،  
 مقررات زدائي و جايگزيني ضوابط مترقي و تغيير بنيادين بروكراسي اداري در زمينه گردشگري 
قابت هاي جهاني با حفظ منافع ملي و برنامه ريزي هاي دقيق به صورت پذيرفتن تغيير و تحول در عرصه بين المللي و ر 

 كوتاه مدت ، ميان مدت و دراز مدت بجاي روزمره گي
 هدايت نظام مديريتي از روش سنتي به روش علمي ، كارآمد ، اثربخش و غير سليقه اي 
الجرا ، آگاه سازي و مشاركت دادن تقويت كادر قوي با تحصيالت مرتب با گردشگري ، تدوين قوانين شفاف و الزم ا 

 جوامع محلي در برنامه ريزي ها ، وحفظ و احياي ارزش ها 
 رعايت حقوق و برقراري امنيت جاني و مالي گردشگران خارجي به وسيله پليس گردشگري 
 و راههاي ارتباطي و مواصالتي ,ايجاد امنيت  در سيستم حمل و نقل هوايي ، ريلي،  
 كنان واحدهاي خدمت رساني به گردشگران در كليه امور مربوط به سطح كشورارتقاي سطح دانش كار 
 افزايش امنيت مرزي  در نقاط مرزي داراي جاذبه هاي گردشگري  
 برنامه ريزي براي جلوگيري از وقوع حوادث و رخدادهاي داخلي بر عليه گردشگران بين المللي 
 المللي تربيت نيروي انساني كارآمد و آشنا به زبانهاي بين 
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