
 تاریخچه نیروی انتظامی 

از ادغام سه نیروی ژاندارمری، شهربانی و کمیته های انقالب  1370نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران در سال 
 اسالمی تشکیل شده است.

قبل از انقالب اسالمی شهربانی به عنوان پلیس شهری وظیفه تامین امنیت داخل شهر و ژاندارمری وظیفه تامین 
 مناطق مرزی را به عهده داشت روستاها و

بعد از انقالب کمیته انقالب اسالمی تشکیل و در ماموریت های شهری و امنیتی به کمک دو سازمان قبلی آمد که 
 با ادغام این سه سازمان، نیروی انتظامی تشکیل گردید. 1370بعدها در سال 

بیش از هشت هزار شهید، سیزده هزار سازمان های ژاندارمری، کمیته و شهربانی در هشت سال دفاع مقدس 
 جانباز و هزار و هشتصد نفر آزاده تقدیم میهن اسالمی نمود.

همچنین این سازمان پس از دفاع مقدس در قالب سازمان نیروی انتظامی در جهت حفظ امنیت کشور تا کنون 
 هن اسالمی کرده است.بیش از پنچ هزار شهید، پانزده هزار جانباز، و دویست و چهار آزاده را تقدیم می

 اهم وظایف ناجا

تامین امنیت، مراقبت از مرزها، مبارزه با قاچاق موادمخدر، اجرا و ابالغ احکام قضایی، اجرای مقررات راهنمایی 
و رانندگی ،  اجرای مقررات وظیفه عمومی، حفاظت از شخصیت ها ، صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی، 

 از جرم و دستگیری مجرم، همکاری با اینترپل، مبارزه با قاچاق امور گذرنامه، پیشگیری

 نیروی انتظامی در کالم رهبری

مردم میخواهند نیروی انتظامی قوی و مقتدر باشد؛ هوشمند و پیچیده باشد؛ سالم و امین باشد؛ سریع و بهنگام 
شما در بخشهای  .ی انتظامی ماستباشد؛ مؤدب و اهل بیان و تفاهم با مردم باشد؛ این انتظارات مردم از نیرو

 .ایدقابل توجهی این لیاقت و آمادگی را از خودتان نشان داده

 15/07/1383 در دانشگاه علوم انتظامی رهبری بیانات

 

 نیروی انتظامی در کالم امام خمینی ره

سابق عمل نشود؛ شما پلیسها اآلن پلیس امام زمان هستید و باید به وظایف اسالمی عمل بکنید. با مردم مثل 
اآلن مثل سابق نیست. اآلن کشور، کشوِر اسالمی است و عادات و رسوم، عادات و رسومی اسالمی باید باشد. 
 .کشوری است که باید حکومت در خدمت مردم باشد؛ پلیس در خدمت مردم باشد؛ تحمیل بر مردم نباشد

 1358فروردین  09امام خمینی )ره(؛ 
 
 

 



 شهید حاج قاسم سلیمانی نیروی انتظامی در کالم

سه مولفه انقالب اسالمی و نظام یعنی ؛ اقتدار، امنیت و آرامش به  .نیروی انتظامی دارای جایگاه جهادی است
های کوچکی نیستند و نیروی انتظامی مدافع این سه عملکرد این نیروی عظیم بستگی دارد. این سه مولفه مولفه

 .مولفه و عامل تحقق آن است

 در دومين روز از همايش فرماندهان ، روسا و مديران ناجامانی شهید سلی
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 :آرم بازو

 پلیس آگاهی -

 پلس اطالعات و امنیت عمومی -

 پلیس امنیت ملی-

 پلیس پیشگیری-

 پلیس خدمات قضایی -

 پلیس دریابانی -

 پلیس راه آهن -

 پلیس راهنمایی و رانندگی -

 پلیس فتا-

 پلیس فرودگاه -

 پلیس مبارزه با موادمخدر-

 پلیس مرزبانی-

 دانشگاه علوم انتظامی امین-

 دژبان-

 سازمان وظیفه عمومی-

 ستاد و پشتیبانی-

 فرماندهی و ستاد-

 سیعقیدتی و سیا -

 قرارگاه عملیات رزمی-

 مراکز اموزش -

 یگان ویژه -

 پلیس راه -

 پلیس امنیت اقتصادی -

 


