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ساختار نیروهای انتظامی از ناجا به فراجا تغییر کرد
تولد یک سازمان اطالعاتی دیگر

فراجا یا  فرماندهی انتظامی جمهوری اسالمی ایران
روز گذشــته سخنگوی انتظامی کل کشــور از جایگزین شدن کلمه 
«فراجا» به جای کلمه «ناجا» خبر داد. سردار مهدی حاجیان همچنین 
از تغییر ساختار پلیس کشــور در جریان این تغییرات خبر داد و گفت: 
«با توجه به تغییر ســاختار پلیس و اضافه شدن سازمان ها و تغییرات 
در برخی معاونت ها، الزم بود کلمه ناجا هم تغییر یابد. ســال گذشته 
ســردار ایوب ســلیمانی، معاون طــرح و برنامه و بودجه ســتاد کل 
نیرو های مســلحـ  کــه از طراحان اصلی این طرح بوده اســتـ  از ۱۶ 

تغییر اساســی خبر داده بود». «ناجا» یعنی نیروی انتظامی جمهوری 
اســالمی ایران؛ بنابراین، با توجه به اینکه پلیــس از نیرو بودن، تبدیل 
به فرماندهی کل شده است، کلمه «فراجا» یعنی فرماندهی انتظامی 
جمهوری اســالمی ایران، جایگزین کلمه «ناجا» شــده است. مهدی 
حاجیــان در این خصوص می گوید: «این ارتقا در پلیس های تخصصی 
هــم اتفاق افتاده و ســازمان اطالعات فرماندهی انتظامی کل کشــور 
تشــکیل شــد که وظیفه امنیت داخلــی را بر عهــده دارد؛ همچنین 
تغییراتی در معاونت اجتماعی ایجاد و به معاونت فرهنگی-اجتماعی 

ضرورت بازنگری در قانون کاالهای ته لنجی

ســامان موحدی راد: ناجا به فراجا تغییر نام داد؛ این خبری است که روز گذشته تعداد زیادی از خبرگزاری ها 
منتشــر کردند و بسیاری آن را یک «تغییر» نام نامیدند. اما آیا این تنها تغییر در چند حرف از یک عنوان سازمانی 
اســت؟ آنچه مرور اخبار و بررسی اظهارنظر فرماندهان نیروی انتظامی نشــان می دهد، تصویری فراتر از یک 
تغییر عنوان را به ما نشان می دهد. از مدت ها پیش خبرهایی درخصوص تغییر ساختار نیروی انتظامی جمهوری 
اســالمی ایران یا همان ناجا مطرح بود. از خالل گفت وگوها و اظهار نظرهای فرماندهان انتظامی کشور می شد 
فهمید که این تغییر ســاختار قرار است این نیرو را مانند ارتش و ســپاه به جایگاه فرماندهی کل برساند. میانه 
آذرماه ســال گذشــته بود که برخی خبرگزاری ها خبر دادنــد فرمانده کل قوا با کلیات طرح تغییر ســاختار که 
پیگیری های اولیه آن را ســتاد کل نیروهای مســلح انجام داده موافقت کرده و تقریبا شش ماه پس از آن، روز 

گذشته به صورت رسمی اعالم شد که نیروی ناجا به فراجا ارتقا پیدا کرده است.

سخنگوی فرماندهی انتظامی کشور از کشف بیش از ۹ هزار میلیارد ریال انواع 
کاالی اساســی احتکارشــده و قاچاق از ابتدای امســال تاکنون در کشور خبر داد. 
ســردار مهدی حاجیان در نشست خبری صبح دیروز خود به طرح دولت در مورد 
اصالح یارانه ها اشــاره کرد و گفت: دولت با شجاعت این طرح را اجرا کرد و همه 
باید کمک و حمایت کنند. این طرح به نفع مردم است و می تواند امنیت اقتصادی 
را برقرار کند. حاجیان به تشریح اقدامات پلیس در تأمین امنیت اقتصادی پرداخت 
و گفت: از ابتدای امســال قرارگاه عملیاتی اقتصادی بــا موضوع مبارزه با قاچاق 
کاال و جرائم اقتصادی با دســتور فرمانده انتظامی کل کشــور برقرار شد که بیش 
از ۱۰ هــزار و ۸۰۰ تیم عملیاتی در آن فعال هســتند. وی ادامــه داد: در نتیجه این 
اقدامات از ابتدای امســال تا به امروز ســه میلیون و ۳۰۰ هزار لیتر روغن خوراکی 
قاچاق یا احتکارشــده از ســوی مأموران کشف شده است. سخنگوی پلیس کشور 
با بیان اینکه در همین مدت پنج هزار و۳۰۰ تن گندم و آرد کشــف شده است، اظهار 
کرد: دو هزار و ۷۰۰ تن نهاده دامی و ســه هزارو ۳۰۰ تن برنج نیز در این مدت کشف 

شــده اســت. به گفته حاجیان، در این مدت هزارو ۲۸۴ متهم مرتبط با این جرائم 
نیز از سوی مأموران مورد شناسایی قرار گرفته و دستگیر شده اند. سخنگوی پلیس 
کشور ارزش ریالی کاالهای کشف شده از ابتدای سال جاری تاکنون را بالغ بر ۹ هزار 
میلیارد ریال اعالم کرد. حاجیان به کشــفیات حوزه احتکار و قاچاق در ۲۴ ساعت 
گذشته نیز اشاره کرد و گفت: در این مدت ۱۷۷ ُتن برنج احتکاری و قاچاق در کشور 
کشــف شــد و همچنین ۱۸۶ تن گندم و آرد، ۴۳۰ تن روغن و ۱۷۶ تن نهاده دامی 
نیز کشــف و ضبط شد که ارزش این اقالم در مجموع هزارو ۵۰۰ میلیارد ریال بود. 
سخنگوی فراجا با بیان اینکه حمایت از این طرح اقتصادی بزرگ که به نفع مردم 
اســت باید انجام شود، تصریح کرد:  خوشــبختانه رئیس جمهور نیز ابعاد مختلف 
این طرح را تشریح کرده و توضیح دادند که منافع این طرح به اقشار پایین جامعه 
بازمی گردد و پلیس نیز تمام تــالش خود را به کار می بندد تا از این طرح حمایت 
الزم را انجام دهد. حاجیان با تأکید بر اینکه قاچاق کاال یک جرم مشــهود اســت، 
گفت: طبیعی اســت که پلیس به عنوان ضابط قضائی با جرائم مشــهود برخورد 

می کند. پلیس با کســانی که بخواهند با معیشــت مردم بازی کرده و با اخالل در 
بــازار و چرخه تولید، آن را به خطر بیندازند، برخورد جدی خواهد کرد. حاجیان با 
تأکید بر اینکه در این زمینــه نیازمند بازنگری در قانون کاالهای ملوانی و ته لنجی 
هم هستیم، گفت:  امروز خودروهای شوتی که کاالهای قاچاق را جابه جا می کنند 
به یک معضل برای ما تبدیل شده اند و باید برخورد شدیدتری با آنها صورت بگیرد. 
متأســفانه این خودروهای شــوتی اقدام به جابه جایی کاالهای ملوانی و ته لنجی 
کرده و آن را به مرکز کشــور انتقال می دهند. در همین ســال گذشته این خودروها 
منجر به تصادفات قابل توجهی شــدند که در جریان ۱۷۸ فقره خودروی شــوتی، 
۳۱۸ نفر جان خود را از دســت داده و ۵۴۹ نفر مجروح شــدند. وی ادامه داد:  بنا 
بود که در سال ۹۹ در زمینه کاالهای ملوانی و ته لنجی بازنگری صورت بگیرد که 
متأســفانه این اتفاق رخ نداد و آیین نامه اجرائی آن نهایی نشده و همین موضوع 
سبب شــد که ما امروز با خودروهای شوتی مواجه شویم. در همین روزهای اخیر 
یکی از همکاران ما در امیدیه اهواز در مبارزه با خودروهای شــوتی شهید شد. وی 

با بیان اینکه هدف از کاالهای ته لنجی کمک به معیشت مرزنشینان بود، گفت: اما 
متأســفانه این موضوع مورد سوءاستفاده واقع شده است. سخنگوی فراجا با بیان 
اینکه فرایند مبارزه با قاچاق کاال باید مورد اصالح و بازنگری قرار بگیرد، گفت: هم 
در زمینه شــیوه نامه ها، هم در زمینه زیرساخت ها و هم در مورد دسترسی ها باید 
اختیارات قانونی ما افزایش پیدا کند. پلیس گمرک ما نیز حدود دو ســال است که 
ایجاد شــده و در این زمینه فعال اســت اما همان طور که گفتم ما نیازمند افزایش 
اختیارات، بازنگری در مقررات و شــیوه نامه ها هســتیم. وی ادامه داد: الزم است 
امــکان تحلیــل ورودی و خروجی انبارها برای پلیس فراهم شــود. ببینید که اگر 
انبــارداری به وظایف خود عمل نکــرد یا از ترخیص کاالیی در شــرایط مورد نیاز 
خودداری کرد نســبت به احضار آن اقدام شود. وی تأکید کرد: ما الزم داریم که با 
علل مقابله کنیم نه با معلول ها و باید بگویم که بدون دسترسی به داده ها مبارزه 
ما هوشــمند و هدفمند نخواهد بود. این داده ها به ما کمک خواهد کرد که ما به 

وظیفه نظارتی مان عمل کنیم.
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تغییر پیدا کرد. برخــی از پلیس های تخصصی نیز ارتقای جایگاه پیدا 
کرده و در برخی از اســتان ها نیز ارتقای جایگاه پیدا کرده اند و آثار این 
تغییرات را در خدماتی که به مردم ارائه می شــود خواهیم دید». یکی 
از مهم ترین دستاوردهای این تغییر ساختار برای پلیس ایران این است 
که آنها را هم رده دو نیروی نظامی مهم کشور تعریف می کند. تا پیش 
از این تغییرات، به  دلیل آنکه ناجــا به  عنوان یک نیروی انتظام بخش 
تعریف می شــد، جایگاه ســازمانی پایین تری نســبت به ارتش و سپاه 
داشت؛ اما اکنون با تبدیل شــدنش به فرماندهی کل در جایی هم رده 
ارتش و سپاه پاسداران قرار خواهد گرفت. به این ترتیب فرمانده نیروی 
انتظامی هم رده فرماندهان ارتش و ســپاه خواهــد بود. همچنین در 
مقایسه با مناصب کشــوری فرماندهان نیروی انتظامی تا پیش از این 
هم رده وزرای کابینه ها بودند اما حاال و با این ارتقا آنها هم رده معاون 

اول رئیس جمهور خواهند بود.
آن چنان که تاکنون معلوم شــده، بر اثر این تغییر ســاختار بسیاری 
از معاونت ها به ســازمان تبدیل می شــوند. یکــی از مهم ترین هایش 
«معاونت اطالعات ناجا» اســت که قرار اســت به سازمان اطالعاتی 
ناجا تبدیل شــود. به ایــن ترتیب در کنــار وزارت اطالعات و اطالعات 
ســپاه یک سازمان اطالعاتی دیگر در کشور متولد می شود. این احتماال 
بحث برانگیزترین بخش طرح تحول ساختار ناجا است؛ چراکه تا پیش 
از این وجود دو ســازمان وزارت اطالعات و اطالعات ســپاه در برخی 
موارد موجب موازی  کاری هایی شــده بود، تا جایی که محمود علوی، 
وزیر پیشــین اطالعات، در یک برنامه تلویزیونی گفته بود حاضر است 
اختیــارات وزارت اطالعات را به اطالعات ســپاه واگذار کند. همچنین 
علی مطهری، نماینده ســابق مجلس هم در ســال ۱۳۹۶ و در جریان 
رأی اعتماد به محمود علوی، وزیر اطالعات دولت دوم حسن روحانی، 
تلویحــا به موازی کاری میان وزارت اطالعات و نهاد دیگر اشــاره کرده 
بود و از او خواســته بود با «صراحت و صالبت» از اختیارات و حقوق 
این وزارتخانه دفاع کند. به هر روی به نظر می رسد ظهور یک سازمان 
ســوم اطالعاتی در کشور همان مســیری را که دو سازمان قبلی برای 
رســیدن به نقطه نظر مشــترک طی کردند، در پیــش دارد و احتماال 
شــاهد اختالف نظرها و موازی کاری هایی در این مســیر خواهیم بود. 
اکنــون و در تغییر ســاختار جدید پلیس اطالعــات و امنیت عمومی 
نیروی انتظامی به دو مجموعه «ســازمان اطالعات» و «پلیس امنیت 
عمومی» تبدیل شده و دانشگاه علوم انتظامی امیـــن به دو دانشگاه 
جــــامع تحصیالت تکمیلی و دانشگاه تربیت افسری و تربیت پلیس 
و همچنین معاونت علوم، تحقیقات و فنــاوری و دفتر همکاری های 
مردمی و پلیس افتخاری ایجاد می شود. همچنین در این طرح تبدیل 
معاونت اجتماعی نیــروی انتظامی به معاونت فرهنگی -اجتماعی و 
ارتقای محل سازمانی فرماندهی انتظامی استان البرز و غرب تهران و 
ارتقای سازمانی برخی رده های دیگر دیده شده است. کلمه «نیرو» هم 
برداشته شــده و این نیرو به عنوان «فرماندهی کل انتظامی جمهوری 
اســالمی ایران» شناخته خواهد شد. در واقع پیش از این فرمانده ناجا 
که به عنوان «فرمانده نیروی انتظامی» معرفی می شــد، از این به بعد 
«فرمانده کل انتظامی جمهوری اســالمی ایران» خواهد بود. پیش از 

این سردار حاجیان در توضیح تغییرات در ساختار ناجا از ایجاد سازمان 
اطالعات و دانشــگاه جامع خبر داده و تأکید کرده بود: ایجاد دانشگاه 
جامع با هدف توســعه دانشی و حرفه گرایی در پلیس صورت گرفت. 
سخنگوی انتظامی کل کشــور، با اشاره به ارتقای پلیس بین الملل در 
طرح تغییر ساختار ناجا گفت: به دلیل بحث توسعه دیپلماسی پلیسی، 
جایگاه ســازمانی اینترپل ارتقا یافته است. وی در ادامه تغییر معاونت 
اجتماعی به معاونت فرهنگی- اجتماعی را در راســتای نگاه فرهنگی 

پلیس دانست.
سازمان فرماندهی انتظامی جمهوری اسالمی ایران

آذرماه سال گذشته سرلشکر محمد باقری در مراسم رونمایی طرح 
جامع ســاختار و سازمان فرماندهی انتظامی جمهوری اسالمی ایران، 
این طرح را مبدأ تحول و نقطه عطفی برای امنیت بیشتر و خدمت به 
مردم دانست و اظهار کرد: طرح جامع ساختار فرماندهی کل انتظامی 
جمهوری اسالمی ایران در ســالیان طوالنی توسط ستاد کل نیروهای 
مســلح و ســتاد انتظامی و درباره دســتاوردها و مؤلفه های تحولی، 
پیامدهــا و بازخوردهای آن ارزیابی دقیق شــد که در نهایت این طرح 
جامــع تدوین و تقدیم فرماندهی معظم کل قــوا (مدظله العالی) به 
منظــور تصویب قرار گرفت که معظم له با طرح تحولی و ارتقای ناجا 
موافقت کردند. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح با بیان اینکه مأموریت 
انتظامی کشــور متنوع، ســنگین و چندجانبه اســت، خاطرنشان کرد: 
انتظارات از انتظامی کل کشــور فوق العاده باال و انتظامی کل کشور در 
مقایسه با سایر نیروهای مسلح دارای گستردگی مفهومی، موضوعی، 
مصداقی و جغرافیایی اســت و در تمام شــئون زندگی مردم نقش و 
حضور دارد و این نقش، حضور و مسئولیت ملموس است. وی با تأکید 
بر حمایت های همه جانبه از انتظامی کل کشــور متذکر شد: حمایت و 
پشــتیبانی از انتظامی، وظیفه همه ما در ستاد کل و سایر سازمان های 
نیروهای مســلح اســت تا درخت تنومند انتظامی را که یک بار دیگر 
به روز شده، در مسیر رشد و تعالی روزافزون قرار دهیم و از میوه و ثمرات 
ارزشــمند آن به نفع کشــور بهره ببریم. باقری عنوان کرد: مردم عزیز 
ما مســتحق بهترین امنیت، آرامش، نظم و انضباط و دریافت خدمات 
انتظامی ســریع برای زندگی بهتر در سراسر کشور هستند و ان شاء اهللا 
با تالش انتظامی در این مســیر، رشــد و پیشرفت چشمگیری خواهیم 
داشت. سردار حسین اشتری، فرمانده کل انتظامی کشور نیز در این آیین 
رونمایی با بیان اینکه تصویب طرح جامع ساختار و سازمان فرماندهی 
انتظامی جمهوری اســالمی ایران، یک رخداد مهم در تاریخ انتظامی 
کشور است، خاطرنشان کرد: طرح جامع ساختار و سازمان فرماندهی 
انتظامی جمهوری اســالمی ایران، نقطه عطفی برای انتظامی کشور 
و بیانگر توســعه امنیــت و خدمات دهی به مردم اســت. فرمانده کل 
انتظامی کشور یادآور شــد: به برکت تصویب این طرح توسط فرمانده 
معظم کل قوا (مدظله العالی) و ابالغ ستاد کل نیروهای مسلح، مسیر 
رشد و حرکت انتظامی را شتابان خواهیم کرد و قطعا شاهد تحول در 
امنیت و خدمات رســانی به مردم خواهیم بــود. وی افزود: این رویداد 
تحولی و ارتقای ساختاری گامی به سوی حرفه ای ترشدن، هوشمندی، 
چابک ســازی پلیس، تربیت افســران حرفه ای و دانش پایه و توسعه 

دیپلماســی پلیســی به منظور تقویت بیش از پیش نظم و امنیت در 
جامعه و توسعه خدمت به مردم است.

و  تقویت  ســمت  بــه  گام  یک  کل  فرماندهــی  بــه  تبدیل شــدن 
ارتقایافتن است

مرتضی طالیی که از ســال ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۵ فرمانده انتظامی تهران 
بزرگ بوده است، با اشاره به تغییر ساختار ناجا به فرماندهی کل نیروی 
انتظامی گفت: این اقدامات را باید به فال نیک گرفت. بســیار به موقع 
بوده اســت و از نظر من این اقدام در جهت تقویت ســاختار ناجاست.  
این اقدام پیامدهای مثبتی در کارکرد ســازمان دارد و تبدیل شــدن به 
فرماندهی کل یک گام به ســمت تقویت و ارتقا برداشتن است. وقتی 
شما از نظر رده ای پایین باشید باید از دستورات کارشناس ارشد تبعیت 
کنید اما اگر به شما جایگاه کارشناس ارشدی را بدهند به طور طبیعی 
کارکرد شــما هم باالتر می رود؛ این اتفاق زمانی رخ می دهد که شــما 
به یک بلوغ و رشــد رسیده باشید. در واقع مجموعه ناجا به آن رشد و 

بلوغ رسیده است که االن بخواهد به یک فرماندهی کل تبدیل شود.
رئیس پلیس اســبق تهران بزرگ گفت: البته زودتر از این تاریخ هم 
این اتفاق می توانســت برای ناجا رقم بخورد؛ چراکه ناجا سال هاست 
به این بلوغ و شایســتگی رســیده و همچنین به سطحی از توانمندی 
دســت پیدا کرده است که امروز می تواند وظایفی را که بر عهده دارد، 
به ســرانجام برساند. وی گفت: تنوع مأموریت های ناجا به نوعی تمام 
نیروهای مسلح را دربرمی گیرد. ناجا درون خود نیروی دریایی، زمینی، 
هوایــی، مرزبانی و تمام نیروهای تخصصی ســایر نیروهای مســلح 
را با کارکرد امنیت داخلی کشــور دارد. طالیی بیــان کرد: تنوع و تکثر 
مأموریت های نیروی انتظامی به حدی گسترده و متنوع و فراگیر است 
که باید تمام مرزهای جغرافیایی زمینی، هوایی و دریایی کشور را تحت 
نظارت قرار دهد و فرق ناجا با نیروهای مســلح هم در این اســت که 
نیــروی انتظامی آنالیــن و لحظه ای در حال عملیات اســت. فرمانده 
انتظامی اســبق تهران بزرگ اظهار کرد: ناجــا در مرزهای داخلی باید 
لحظه ای و آنالین در میدان باشد، چون ما در داخل کشور حریف داریم 
و حریف هم متهمان، مجرمان و تبهکاران هستند. این ارتقای جایگاه از 
درون افزایش روحیه نیروها و از بیرون هم ناجا را در تراز سایر نیروهای 
مسلح قرار می دهد. طالیی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا با تغییر 
ســاختار در نیروی انتظامی این فرماندهی از نظارت وزیر کشور خارج 
می شــود، گفت: تراز وزارت کشور در حد سایر وزارتخانه ها نیست و به 
همین دلیل پس از تغییر ساختار در ناجا مشکلی از لحاظ نظارت وزیر 
کشور که از طرف مقام معظم رهبری به آن تفویض اختیار شده است، 
پیش نمی آید. به گفته طالیی بخشی از مأموریت های نیروی انتظامی 
در واقع صفر تا صد آن در تعامل با دولت اســت و تغییر در ســاختار 
نیــروی انتظامی را می توان بــه نحوی کمک به دولــت در اهدافش 
دانست. وی در پایان با اشــاره به اینکه تغییرات در ناجا داخلی است 
و قرار نیســت از بیرون تغییر خاصی در مأموریت های نیروی انتظامی 
ایجاد شود، گفت: به نظر بنده مردم در فرماندهی های استانی تغییری 
را مشــاهده نمی کنند. در واقع هر اتفاقی رخ دهد درون ناجاســت و 

نمود بیرونی ندارد.


