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سخن نویسنده

امروزه  نقش انتظامات و حراس��ت نس��بت به  گذشته در ابعاد وس��یعی تری  توسعه یافته است. 
در گذش��ته، نقش انتظامات بیش��تر در حوزه های فیزیکی و حفاظت  و نگهبانی از تاسیسات و منابع  
انس��انی بوده است، اما  با گذش��ت زمان، وظایف حراست، و سازمان های تابعه گسترش یافته  است 
بطوری که  در چهار حوزه )فیزیکی، اس��ناد و مدارک، فناوری اطالعات، پرس��نل( به  آنها-وظایف 
گس��ترده ای محول شده اس��ت. لذا برای باال بردن  ضریب امنیت در هر چهار حوزه، نقش حراست 
پررنگ  می شود. این به  صورت یک امر اجتناب ناپذیر اجتماعی درآمده  و در دستور کار متصدیان 
قرار گرفته است به  نحوی که  به مرور زمان سیستم های پیشرفته ای در حفاظت و کنترل اماکن-

اس��ناد، مدارک و اطالعات به کار گرفته  می ش��ود. مدیریت حراس��ت می بایست به طور یکسان هر 
چهار حوزه وظیفه ای را مدیریت  کند، تا بتواند به  نحو احس��ن یک مجموعه، یک س��ازمان را  از  
حوادث و خرابکاری ها و نفوذها، .... در امان قرار دهد. در این نوش��تار س��عی برآن ش��ده است که  با 
اس��تفاده از منابع در دست پژوهشی)مقاالت( و نظری)کتاب( ، چهار وظیفه مذکورِ  حراست را تبیین 

داده و آن را به شرکت های صنعتی و نفتی تعمیم داده  است.

تابستان 1400
من اهلل التوفیق
صادق جریره )کارمند حراست پتروشیمی مرجان(
 با همکاری محمد جریره
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فصل اول : 

مبانی حراست  و تاریخچه  آن

مقدمه

ُموِرِهْم َحْدَوٌة لَُهْم َعلَی  رِّ ِلُ ْدِق َو الَْوَفاِء َعلَْیِهْم َفإِنَّ تََعاُهَدَک ِفی السِّ »َو ابَْعِث الُْعُیوَن ِمْن أَْهِل الصِّ
ْعَواِن َفإِْن أََحٌد ِمْنُهْم بََس��طَ َیَدُه إِلَی ِخَیانٍَة اْجَتَمَعْت  ْظ ِمَن اْلَ ِعیَِّة َو تََحفَّ ْفِق بِالرَّ َمانَِة َو الرِّ اْس��تِْعَماِل اْلَ
بَِها َعلَْیِه ِعْنَدَک أَْخَباُر ُعُیونَِک اْکَتَفْیَت بَِذلَِک َشاِهداً َفَبَسْطَت َعلَْیِه الُْعُقوبََة ِفی بََدنِِه َو أََخْذتَُه بَِما أََصاَب 
َتُه بِالِْخَیانَِة َو َقلَّْدتَُه َعاَر التَُّهَمة”؛1»دیده بانهایی از اش��خاص  ِمْن َعَملِِه ُثمَّ نََصْبَتُه بَِمَقاِم الَْمَذلَِّة َو َوَس��مْ
راس��ت گو و با وفا بر آنها بگمار که مراقب آنها باش��ند؛ زیرا بازرسی سری از کارهای آنان وادارشان 
می کند که امانت دار باشند و با رعایا خوش رفتاری کنند. تحت تأثیر کارگزاران خود مباش اگر یکی 
از آنان دست به خیانت گشود و دیده بانان خیانت او را گزارش دادند گواهی آنها تو را بس است، او را 
با شالق کیفر کن و هر چه دزدیده از او دریافت کن و او را به مقام ربوبی وادار و خیانت او را اعالم 

کن و او را با ننگ تهمت نشانه گذار که در جامعه رسوا گردد و باعث عبرت و پند دیگران باشد.«

مفهوم حراست 

حراس��ت در لغت به معنای پاس��داری و مراقبت کردن اس��ت. از جنبه اداری حراست به واحدی 
اطالق می گردد که وظیفه حس��اس و خطیر مراقبت از س��المت اجزای ریز و درش��ت سازمان را در 
مقاب��ل انواع انحراف های احتمالی و موجود بر عهده دارد.  صیانت از نظر لغوی  یعنی نگه داش��تن، 

1. نهج  البالغه، نامه 53، ص 436



15  :  وا  ص  مآا ه خررست    تاارح ی  بم

نگهبانی، نگهداری ، خویش��تن داری )دهخدا، (و در اصطالح به مفهوم  تداوم  بقا و اصالت موضوع 
با ایجاد شرایط و توانایی های الزم درون  آن است. در لغت نامه های عمید و دهخدا، حراست معانی 
چون نگهبانی کردن، حفظ کردن، محافظت، نگهبانی و پاس��بانی؛ و در فرهنگ نامه فارسی هوشیار 
معانی چون رقابت و مراقبت را  دارد. در اصطالح  به عمل حفاظت و حراس��ت از دارایی ها یا افراد 

که به وسیله گماشتن فردی ویژه برای این امر صورت بگیرد نَِگهبانی یا ِحراَست گفته می شود.

تاریخچه حراست

نگهبانی از زمان های گذش��ته معمول بوده و حتی قبای��ل ابتدایی که در داخل غارها و جنگل ها 
زندگی می کردند برای ایجاد امنیت خود با گماردن عناصر تأمین، قبیله خود را از خطر حیوانات و سایر 
انسان ها محفوظ می داشته اند. در ایران کهن نیز پیش از شکل گیری َعَسس و گزمه مردم خصوصًا 
افراد ثروتمند برای حفاظت از اموال ودارایی های افرادی را به خدمت می گرفتند که شبگردان، ناطور 

شب و… از این دسته افراد بوده اند. 

1-حراست  قبل از انقالب اسالمی

در ایران نیز قبل از شکل گیری پیروزی انقالب شکوهمند اسالمی نگهبانی از شهرها و محالت 
توس��ط افرادی تحت عنوان ش��بگرد، س��رایدار و تحت نظارت کالنتری ها صورت می پذیرفت و در 
روس��تاها افرادی تحت عنوان دش��تبان این وظیفه را به عهده داشتند. با پیروزی انقالب اسالمی و 
تش��کیل کمیته های انقالب اس��المی و به تدریج بسیج )نیروهای مردمی( نقش این افراد کمرنگ و 
وظایف آنها عمدتًا توس��ط نیروهای مردمی محالت صورت گرفته است. پس از آغاز جنگ تحمیلی 
و به تدریج نگهبانی از محالت در قالب ساختار منسجم از بین رفت و امور آن در مناطقی همچون 
مجتمع مس��کونی، مراکز تجاری و … که مورد نیاز بود به افرادی تحت عنوان س��رایدار و نگهبان 
س��پرده شد که متأس��فانه اکثر آنها از افاغنه و افراد غیر واجد شرایط و بعضًا دارای شرایط مشکالت 
عدیده از جمله اعتیاد � داش��تن س��وابق س��رقت و .. بودند که این افراد عالوه بر امورات فوق سایر 
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امور خدماتی آن محله ها را نیز انجام می دادند و عملکرد آنان به این س��بب نه تنها ضریب امنیت را 
افزایش نمی داد بلکه خود منش��اء جرم و جنایت )س��رقت، قتل، تبانی، با افراد مختلف و…( می شد 
و هی��چ ارتباطی با مراکز انتظامی نداش��ته و در واقع موجب نابس��امانی و به��م ریختگی در جامعه 
می گردید. با توجه به مس��ائل و مش��کالت مورد اشاره و توسعه شهرنش��ینی، حاشیه نشینی، ایجاد 
مراک��ز تجاری متعدد، معظالت )فقر، بیکاری، اعتیاد و …( و افزایش جرائم مانند جیب بری � کیف 
قاپی، مزاحمت اراذل و اوباش، انواع س��رقت )خودرو و لوازم داخل آن، مغازه و منزل ...( تحقق بند 
و در راستای تأمین امنیت عمومی و ارتقاء سطح احساس امنیت عمومی در جامعه و در )19 راهکار 
اجرایی قانون بخش��ی حفظ نظم و امنیت در برنامه س��وم اقتصادی، اجتماعی جمهوری اس��المی 
ایران( مبنی بر واگذاری بخش��ی از خدمات حفاظتی به ش��رکت های تحت پوشش با حفظ کنترل و 
نظارت دقیق اقدام گردد که در همین راستا و در چارچوب جلب مشارکت بیشتر مردم در سال 1380 
مرکزی تحت عنوان مرکز خدمات حفاظتی و مراقبتی )مرکز انتظام( وابسته به پلیس پیشگیری ناجا 
ایجاد تا با ساماندهی و قانومند ساختن امور نگهبانی و خدماتی انتظامی و پیشگیری از وقوع جرم و 
هرگونه تعرض به اماکن و اموال مردم، افزایش ضریب امنیتی با بکارگیری نیروهای آموزش دیده و 
تعیین صالحیت شده با جلب مشارکت مردمی و نظارت ناجا در قالب شرکت های خدمات حفاظتی و 
مراقبتی برابر قوانین تجارت و کار و تأمین اجتماعی و ضوابط آئین نامه های ا جرایی ناجا اقدام نمایند.

2-تاریخچه  حراست در شرکت های نفت و پتروشیمی ها قبل از انقالب اسالمی

در قب��ل از پیروزی انقالب اس��المی، پنج گروه  مختلف، حراس��ت مناط��ق نقت خیر را برعهده 
داشتند:

1-گارد صنعت نفت: افرادی مسلح که عالوه بر انجام خدمت سربازی، آموزش دوره های رزمی 

را در آموزشگاه گارد نفت در اهواز )کوت عبداله( به مدت 9 ماه فرا می گرفتند. اینها به استخدام نفت 
درآمده و بین مناطق نفت خیز، ش��رکت گاز، پتروش��یمی و پاالیشگاه ها تقسیم می شدند. آموزشگاه 
گارد نف��ت در ه��ر دوره 150 نفر فارغ التحصیل داش��ت. رئیس نظامی حراس��ت نفت مناطق نفت 
خیز، س��رتیپی بازنشس��ته و برای هر منطقه سرهنگی بازنشسته، سرپرس��تی گارد مسلح را برعهده 
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داش��تند ولی ش��رایط استخدامی پرسنل گارد، به موجب قانون کار و بیمه های اجتماعی بود و از نظر 
اس��تخدامی، کارگر رسمی نفت محس��وب می ش��دند. در حالی که از نظر عملیاتی، نظامی به شمار 

می رفتند و تحت نظر سرهنگان انجام وظیفه می کردند.

2-اداره حراست عملیات صنعتی مناطق نفت خیز: مسئولیت آنها انجام خدمات پشتیبانی گارد 

نف��ت، نظارت بر حراس��ت از لوله ه��ای نفت و گاز و محل چاه های نفت پراکن��ده در حوزه عملیاتی 
کنسرس��یوم بود که از سوی پیمانکاران بومی انجام می شد، همچنین به کارگرفتن و نظارت افرادی 

برای حراست از مکان هایی که در آنها گارد مسلح حضور نداشت.

3-حراس�ت عملیات غیرصنعتی )ش�رکت ملی نفت(: حوزه عملیات این س��ازمان حراس��ت از 

منازل س��ازمانی، اماکن غیرصنعتی، ادارات شرکت ملی نفت و... بود. انجام کار از سوی پیمانکارانی 
صورت می گرفت که برَحَس��ِب حوزه استحفاظی و تعداد نفرات مورد نیاز، قرارداد منعقد کرده و پول 
می گرفتند. در مواردی مشاهده می شد که مثال با قراردادی 150 نفره، فقط 50 کارگر مشغول بودند! 
و بدیهی است این موضوع جنبه کلی نداشت؛ ولی گاهی پس از بازرسی، سر و صدایی در این زمینه 

شنیده می شد.

4-گروه ژاندارم مامور خدمت در نفت: به تقاضای کنسرس��یوم، حدود 50 درجه دار و ژاندارم، 

ب��ه منظ��ور همراهی و تامین امنیت گروه های اکتش��افی و لرزه نگاری، به اقصا نقاط کش��ور اعزام 
می ش��دند. این گروه ها مقدار قابل توجهی وجه نقد، مواد منفجره و لوازم باارزش به همراه داش��تند 
و معموال در نقاط دورافتاده و خالی از س��کنه، باید با احداث کمپ و انجام عملیات اکتش��افی انجام 
وظیفه می کردند. از این رو هر گروه را دو ژاندارم مسلح همراهی می کردند. عالوه بر اینها، حراست 
از صندوق های حقوق و دس��تمزد نیز به عهده آنها بود. این صندوق ها حاوی مقدار زیادی پول نقد 
بودند که هر دو هفته یکبار به کارگاه ها و ادارات ارس��ال می ش��د. یک نفر ژاندارم مسلح، صندوق ها 
را همراهی می کرد. همچنین دو ژاندارم از منزل سازمانی مدیرعامل شرکت اکتشاف و تولید )اسکو( 

که در بیرون از منطقه مسکونی اهواز بود، حفاظت می کردند.



مآا ه   رصول خررست :  رژه کااکنام پتر شیمه   پاالرشگاه ها 18

5-گردان ارتشی مامور خدمت در مناطق آغاجاری و گچساران: این گردان، اعزامی از پادگان 

ارتشی چهل دختر سمنان بود و ماموریت حراست از لوله های جریانی نفت و گاز پراکنده در کوه ها و 
دره هاي خوزستان، کهگیلویه و بویراحمد را به عهده داشت. حضور این گردان از سوي کنسرسیوم 
نفت درخواست شده و مقر آن ستادي در آغاجاری امیدیه بود. سرپرستی آن را نیز یک سرگرد ارتشی 
به عهده داش��ت و در هر منطقه، یک س��توان یا سروان، دسته های س��رباز و درجه دار را سرپرستی 
می کرد. تامین محل اقامت، غذا، ایاب و ذهاب و سایر نیازهای آنان نیز با کنسرسیوم بود و نیروهاي 
آنها هر س��ه ماه یک بار تعویض می شدند. علت اصلي درخواس��ت شرکت نفت برای این ماموریت 
ارتش��ی، جلوگیری از س��رقت لوله های نفت و گاز پراکنده در حوزه وسیعی از دو استان خوزستان و 
کهگیلویه و بویراحمد بود که هر از گاهی بخشی از لوله های خالی ازسوی باندی مجهز، قطع می شد 
و به س��رقت می رفت. ش��یوه کار س��ارقان نیز چنان بود که شب ها، با شناس��ایی لوله های خالی، با 
کش��یدن برزنت به دور محل قطع لوله ها، به وس��یله بِرنِر1، آنها را به قطعات کوچک تقسیم کرده و 
به س��رقت می بردند. این باندها به ندرت شناسایی یا دستگیر می شدند. به نظر می رسید که هدف از 
سرقت، فروش لوله هایی با قطر زیاد بود که در احداث ساختمان یا کارهای عمرانی به کار می رفت. 
با وجود حضور این واحدهای پنجگانه، گاهی س��رقت و خرابکاری نیز اتفاق می افتاد. از سوی دیگر، 
گرفتن پیمانکاران نیروی انسانی بومی نیز می توانست مخاطرات و مفاسدي را به همراه داشته باشد. 
گاه اتفاق می افتاد که با اعالم فهرس��تي صوری، عمال عده کمتری به کار گرفته می ش��دند و وجوه 
مازاد بین کارگزاران مربوطه تقس��یم می شد. مس��ئوالن نیز هر چند از موضوع فساد اطالع داشتند، 

ولی این کار باجی بود براي این که از خرابکاری افراد با نفوذ محلی جلوگیری شود.

3-شکل گیری نهاد حراست در جمهوری اسالمی ایران 

پ��س از انقالب اس��المی، برای انجام فعالیت حراس��ت، مش��کالتی وجود داش��ت یکی از این 
مش��کالت، وجود س��ابقه ی ذهنی نامناسب و برداش��تی شخص نس��بت به موضوعات حراستی در 
میان مردم به ویژه کارکنان ش��اغل در وزارتخانه ها، س��ازمانها و شرکت های دولتی قبل از انقالب 

1. Burner
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از حفاظت ها و دفاتر وابس��ته به س��ازمان اطالعات و امنیت کشور معروف به ساواک داشتند. آسیب 
پذیری ها و تهدیدات امنیتی در باب اس��ناد و اماکن س��ازمانهای دولتی قبل از انقالب سبب شد که 
سازمان اطالعات و امنیت کشور مبدع و طراح و مقرررات و تشکیالت نوین حفاظتی در وزارتخانه ها 
و سازمانهای دولتی شود. به گفته حسین فردوست که از بنیانگذاران سازمان می باشد و منابع و ماخذ  
مقررات و تش��کیالت حفاظتی تلفیقی بود از قوانین س��ازمان سیا و اف بی آی که توسط مستشاران 

آمریکائی ایجاد گردید.

س��وابق موجود حاکی از آن اس��ت که تا قبل از س��ال 1335 قوانین، مقررات و ش��رح و وظایف 
مدونی در رابطه با امور حفاظت و واحد ها یا واحد هائی با عنوان حفاظت و حراست در دستگاه های 
اداری کشور وجود نداشت. توسعه فعالیت های اداری و گسترش روابط بین المللی و دخالت کشورها 
در امور یکدیگر و نیز افزایش رقابت کش��ورهای اس��تعمار گر در کش��ور های جهان سوم و باالخره 
گسترش بورو کراسی موجب شد که دولتها من جمله ایران به منظور تامین امنیت بیشتر و پیشگیری 
از آسیب ها های حفاظتی، با وضع مقررات حفاظتی، از اسناد، اطالعات، اماکن و پرسنل دستگاههای 
اداری خود حفاظت کنند در س��ال 1335 به دستور محمد رضا پلوی کمسیونی بنام کمسیون دائمی 
حفاظت مس��وول تدوین مقرراتی در این رابطه ش��د.در آبان ماه همان سال اولین مجموعه مقررات 
به کلیه وزارتخانه ها، س��ازمانها و موسس��ات عمومی ابالغ ش��د. از س��ال 1335 تا 1357 عالوه بر 
تصویب آیین نامه ی مقررات حفاظت توس��ط هیئت دولت و کمس��یون دائم��ی حفاظت، مقررات و 
قوانین دیگری از جمله قانون  مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی، قانون مجازات 
اخالل گران در صنایع نفت ایران ، قانون تشکیل گارد صنعت نفت و... توسط مجلس شورای ملی و 
کمسیون های آن به تصویب رسیده و وظایفی به عهده ی وزارتخانه ها، سازمانها و موسسات دولتی 
و... گذاشته شده است.  دستگاهها نیز در ساماندهی خود، این گونه وظایف را تعریف نموده و آن را 

بر عهده ی حفاظت ها گذاشته اند.

در س��ال 1337 پس از تشکیالت س��ازمان اطالعات و امنیت کشور)س��اواک( اداره کل چهارم 
آن س��ازمان، مسئول امور حفاظت وزارخانه ها و سازمانهای دولتی شد. و با انتصاب فردی به عنوان 
رئیس حفاظت هر وزارتخانه یا س��ازمان، صالحیت کلیه افرادی که قصد داشتند به استخدام درآیند 
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را به تائید می رس��اندند. و در خالل دوران خدمت نیز هر زمان که مقرر می گردید افراد مورد نظر به 
س��مت باالتری منصوب ش��وند. و یا در پست های مدیریتی تصدی پیدا نمایند. تائید نماینده ساواک 
به عنوان رئیس حفاظت س��ازمان الزامی بود. برنامه ریزی آموزش، س��امان دهی و توس��عه ی امور 
حفاظتی اعم از حفاظت س��ازمان الزامی بود. برنامه ریزی آموزش، س��امان دهی و توس��عه ی امور 
حفاظتی اعم از حفاظت پرسنل، اماکن و اسناد به وسیله اداره کل آموزش ساواک انجام می پذیرفت. 
در رژیم طاغوت، نظارت س��اواک بر س��ازمان های دولتی از طریق واحدهای حفاظت مستقر در آن 
سازمان ها انجام می شد. حراست بعد از پیروزی انقالب اسالمی بنا به اهمیت و ضرورت آن، در دفتر 
امور انقالب در س��ال 1357 آغاز به کار نمود و پس از چند ماه س��ازمان حراس��ت در سال 1358 در 
دفتر اطالعات و تحقیقات نخس��ت وزیری تشکیل شد. مدتی بعد از تاسیس» دفتر سازمان مرکزی 
حراس��ت« نخست وزیر وقت آقای حجازی را که رئیس شهربانی کل کشور آنه زمان بود، به عنوان 
رئیس سازمان حراست منصوب نمودند. در واقع حراست کل به طور مستقیم زیر نظر نخست وزیری 
فعالیت می نمود. این ترتیب تا یک سال ونیم پس از آن ادامه یافت، تا این که مصوبه قانون سازمان 
حفاظت کش��ور در جلس��ه 1359/03/29 به تصویب ش��ورای انقالب جمهوری اسالمی ایران رسید 
و در تاریخ 1359/04/02 به کلیه دس��تگاهها ابالغ گردید. بر اس��اس مصوبه فوق وظایف اداره کل 
حراست عبارت بود از حفاظت فیزیکی، حفاظت اسناد طبقه بندی شده، حفاظت پرسنلی، و حفاظت 
ش��خصیت ها،این ادره کل مدیریت واحد های حراس��ت در کش��ور را انجام می داد. در ادامه به دلیل 
وضعیت خاص و ش��رایط کش��ور و اقدامات دش��منان زخم خورده و انقالب و عوامل داخلی آنان در 
قال��ب گروهک ه��ای معاند بر علیه انقالب و کش��ور که منجر به انجام خراب��کاری، بمب گذاری و 
ترور های عناصر ارزش��مندی از انقالب و تهدیداتی که متوجه مس��وولین کشور شد، وظیفه حفاظت 
ش��خصیت ها به س��پاه پاسداران انقالب اسالمی واگذار گردید.  با تش��دید فعالیت دشمنان داخلی و 
خارج��ی علیه نظام اس��المی و انجام اقدامات تروریس��تی از جمله؛ خراب��کاری، بمب گذاری و ترور 
ش��خصیت ها در س��ال 1359 و 1360و اعالم مبارزه مسلحانه توسط گروهک تروریستی منافقین و 
انجام ترور های وسیع در کشور که طی آن تعداد زیادی از یاران انقالب و اسالم به شهادت رسیدند. 
از جمله ترور محمد علی رجائی رئیس جمهور، محمد جواد با هنر نخست وزیر، بمب گذاری در دفتر 
حزب جمهوری اسالمی ؛ تقویت واحد های حراست در دستور کار قرار گرفت، لذا به منظور مقابله با 


