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  ∗پور حسن عالي
  چكيده

تنها يـك ويژگـي برجـسته دارد و آن      يافته  هاي سازمان بزه  حقوق كيفري  در نگاه 
ها ه از بزهدهد اين دست اين نكته نشان مي   .  است ،شيوه انجام به طور برنامه ريزي شده      

- هر بزه عمـدي را مـي  ين نيستند و بر وارونه آناي نودستهها در سنجش با ديگر بزه   

يافتـه  هاي سازمانبزهشناسي،  در بزه در عين حال،   .انجام داد يافته  توان به طور سازمان   
جدا از شيوه ارتكاب كه چهره راستين آن است، دو ويژگي ديگر را نيز دارا است كـه         

سه ويژگي بـاال هنگـامي كـه بـا          .ي بودن و ديگر در فراملي بودنش است       يكي در مال  
نقش امنيت به عنـوان موضـوع       شود؛  يافته پيوند داده مي   مان بزه ساز  )فاعالن(كنشگران

 بر وارونه تروريسم كه بيشتر بر ضد شهروندان         ،با اين حال  . شود ها آشكار مي   اين بزه 
بر ضـد امنيـت اقتـصادي و امنيـت     رفتارهايي   يافته هاي سازمان  دهد، بزه  بيگناه رخ مي  

هـاي خيابـاني و      پـذير بـا بـزه      پيگرد آنها از سوي پليس به هيچ روي سنجش        . اند ملي
يافته بـا قـدرت و نيـز بـه جهـت        به دليل پيوند بزهكاران سازمان.آميز نيست خشونت
ت و  از سوي آنان، پليس در شـناخ       هاهنجارداشتن   پاسداشتن ظاهري قانون و      گرامي

  . است پيروزي چشمگير نداشته، دسته از بزهكارانپيگرد اين
  ته، امنيت، پليس، پيگرد، پيشگيرييافهاي سازمانبزه :ها كليدواژه
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  مقدمه
مند گرديد و در زيرِ سايه حقوق از زمان پيدايش قانون، كيفر بزهكاران توسط دولتها ضابطه

مگر در زماني كه مرتكب بزهـي شـوند، از   رود، همه   كيفري كه قانون، چارچوبش به شمار مي      
راستي كه پيدايش حقوق كيفري در معناي امروزي، روزنه اميدي بـود  ه ب. گزند كيفر دور بودند 
داشتند كه حقـوق كيفـري در   هاي فردي و از همين زمان، همگان اميد ميبراي حقوق و آزادي   

شد و حقوق كيفري، چه در زمينه بـزه  البته چنين هم . هاي نوي بردارد ها، گام پاسباني از آزادي  
بيني نهادهـاي مناسـب بـه حـال     زدايي و نيز كاهش سنگيني كيفرها و چه در زمينه پيش و كيفر 

متهم در آيين دادرسي كيفري، پيشرفت كرد تا جايي كه پس از نيمه دوم سـده بيـستم، حقـوق      
 درماني يا پرورشي به خود كيفري از درِ آشتي با متهمان و بزهكاران درآمد و نام حقوق كيفري  

ميني و تربيتي، تعليق پيگرد، تعليق مراقبتي، آزادي مـشروط و    أنهادهايي چون اقدمات ت   . گرفت
 ولـي ناآگـاه از اينكـه    ،جايي كيفر همه براي اين بود تا راه بزهكار از راه جامعه زده نشود              هجاب

-انـدازي  و زمينه را براي دست  كوشيدحقوق كيفري با مهرباني و اميد بيجا در ناتواني خود مي          

ساخت؛ زيرا شيوه درمان و پرورش حقوق كيفري نسبت به دو دسته از ها فراهم مي  هاي دولت 
اي بود براي  اين خود بهانه.تر ساختتر و نيرومندبزهكاران كارگر نيفتاد و حتي آنان را گستاخ      

تكـرار  (ه به بازبـارگي بـزه   يكي بزهكاراني ك: هاي دولتكردن حقوق كيفري با سياست     آميخته
  . يافته، خو گرفته بودند و ديگري بزهكاران سازمان)بزه

بزهكاران دسته يكم، با تكرار هر بزهي، شخصيت ضد اجتماعي خود را بيش از پيش بروز     
اينان بزه را همچـون ميـانبر راهِ زنـدگي و       . پذيري بزه دور شدند   كم از جنبه سرزنش   داده و كم  

شـدند، در  دانستند و اگر پس از انجام بزه، دوباره به دام قانون گرفتار مي           ني مي افزارِ خوشگذرا 
آسودند و بدون اينكه براي زندگي در جامعـه آمـاده گردنـد،             بستر زندان يا جاهاي همسان مي     

در نتيجـه، حقـوق كيفـري از فراگيـري       . ساختند بزهكارانه نوي را در ذهن خود مي       هايآهنگ
سازي وسط اين دسته نااميد شده و راه درست را همان سختگيري، ناتوان      هنجارهاي اجتماعي ت  

هاي سـه   رويكرد سختگيرانه به چنين بزهكاراني با قانون  . و دوركردن محكوم از جامعه دانست     
  .ضربه اياالت متحده آغاز و به برخي كشورهاي ديگر نيز رخنه كرده است
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يافته، كساني بودند كـه  زهكاران سازمانولي دسته دوم كه روي سخن ما با آنهاست؛ يعني ب      
شدند و در صورت پيگرد و محكوميت، كيفر      كيفري گرفتار مي  ) عدالت( كمتر در دام دادگري     

اند و يافته و سالم ثيري در پرورش آنها نداشت، چه اين دسته از بزهكاران، خود پرورش           أهيچ ت 
: انـد اين دسته خـود دو گونـه  . ي استمعنبراي آنها بي) تساهل(راهكارهاي درماني يا رواداري   

روند كه اينـان  شويي و قاچاق مي  مانند پول و اقتصاديهاي كالن مالي  گروهي كه به سمت بزه    
و هواخواهان خود، به عنوان بازيگران جنايي، از مرزهاي كشورها ) اعضا(ها با سازماندهي اندام

المللـي   به راسـتي بـازيگران بـزرگ بـين    اينان. اندگذشته و جنبه فراملي به رفتارهاي خود داده    
-دستگاهي كه بزهكاران سـازمان . اندها به همگان شناساندهاند كه خود را در عرضِ دولت      شده

المللـي غيرقـانوني و     هاي داخلي كشورها و سندهاي بين     اند، هرچند از ديد قانون    يافته درچيده 
ان است و سرسـختانه آنهـا را دنبـال    هايش نگر ولي برنامه و نيرو دارد و براي هدف      ،نارواست

.  قانوني است كه رفتار دولتها     اندازه يافته از ديدِ خود، همان    رفتارهاي بزهكاران سازمان  . كندمي
در ايـن  . براي پيروان خود همان اندازه سودمند هستند كه دولتها براي شهروندانـشان          ،همچنين

كنند و باوري به بزه نامند، زندگي مي  بزه مي هاي جنايي با چيزي كه دولتها آن را         بستر، سازمان 
شخـصيت حقـوقي   "ها كـه  حقوق كيفري كشورها در برابر اين سازمان     . بودن رفتارشان ندارند  

  .اند، همان اندازه چالش دارد كه روزگاري براي كيفر اشخاص حقوقي داشت يافته"بزهكارانه
هـا و  گيرند كه  هـدف اراني جا مياينان در باالي هِرم بزهك    . ها هستند دسته دوم تروريست  

ها نه تنها رفتار خويش را كه از ديد     تروريست. اندهاي حقوق كيفري را به سخره گرفته      رسالت
در . دهنـد دانند و در راه آن جان مـي دانند كه آن را ارزش مي   قانون، كيفر شدني است، بزه نمي     

كيفـري بتوانـد آن را بـشناسد و    گردد تـا حقـوق   شناسيِ فردي مطرح مي تروريسم، كمتر روان  
روانشناسي گروه، سازمان   « ،  در تروريسم . بيني كند اش كيفر پيش  هماهنگ با رفتار و شخصيت    

ترين قدرت تحليلـي را در درك ايـن پديـده پيچيـده        باشد و بزرگ  و اجتماع است كه مهم مي     
معي از دسـت  ثير هويت جأها شخصيت و هويت خود را تحت ت لذا تروريست . آوردفراهم مي 

ها، قانون افزارِ دسـت  در ديد تروريست )1(».پذيرنددهند و به جاي آن هويت جمعي را مي    مي
هاي ها مانند گروهنشاندن مردم است و در اين ميان، حقوقِ برخي گروه  قدرتمندان براي برجاي  

به اجـرا در   به ويژه زماني كه ،هاي كيفريمذهبي، زباني، نژادي و قومي از رهگذر همين قانون       
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هاي تروريستي، پاسخِ باورگونه اما خـشني اسـت بـه            بزه ،رو از اين . شودآيند، سر بريده مي   مي
انـد، تروريـسم چهـره نـويني از جنـگ اسـت كـه        دولت و در واقع چنانكه بر زبانهـا انداختـه        

  . ايستندهواخواهان آن رو در روي دولت مي
ون بديافته مالي و تروريسم هست،    سازمان هايهكه ميان بز   به دليل پيوند تنگاتنگي      ،امروزه

هـاي   هـا، شـيوه  تروريـست  .توان به درستي آن ديگـري را شـناخت  بررسي هريك از آنها، نمي  
هـاي   آموزند و با رفتارهايشان بستر بـزه      يافته مي  خشونت آميز انجام بزه را به بزهكاران سازمان       

هـايي ماننـد   يافتـه بـا كـنش    بزهكـاران سـازمان  از اين سـو نيـز    . كنند يافته را فراهم مي    سازمان
- سـازمان ،در رويكرد اين نوشـتار  . كنند ها را پشتيباني مي    تروريست ،شويي، از جهت مالي    پول

هـاي  ها به نـام بـزه      از بزه   نوين ايآنهاست نه اينكه به راستي دسته      شيوه انجام     ويژگيِ ،يافتگي
هـاي   مگـر بـزه  ( هـر رفتـار بزهكارانـه ديگـري      تروريسم يـا ،رو از اين. يافته نيز هست  سازمان

يافتـه بيـشتر بـر رفتارهـاي        هاي سـازمان  ولي اكنون بزه   ،يافته باشد تواند سازمان  مي )غيرعمدي
 در پـي سـود   ،شـود كـه در انـدازه كـالن    شويي و فساد گفته مي د قاچاق، پولاي مانن  بزهكارانه

هـا و راهكارهـاي مـالي    ريسم با هدفاهي به جهت پيوند ترو     گ ،از اين دريچه  . نامشروع است 
ر اين  د.يافته به شمار آمده است    هاي سازمان در زمره بزه  اين پديده   مين مالي تروريسم،    أمانند ت 
 بر هاتهديد اين دسته از بزهيافته، كوشش خواهد شد   هاي سازمان  افزون بر شناخت بزه    ،نوشتار

  .  در رويارويي با آنها بررسي گرددهاي پليسهاي پليسي و تالشانديشه و سپس ضد امنيت
  
  يافته  سازمانهاي بزه تبارِ.الف

 روشـن و    ديرينـه تـوان   نمـي  .شـوند  شـناخته مـي    ،ته بر پايه شيوه انجام    يافهاي سازمان بزه
 ،يافته سازمانهايبزه. شود ه ميآشكاري براي آن ديد و نشان پاي آنها در هر برهه از تاريخ ديد  

امنيـت  نخست آنكه پيوند استواري با اندازه و چگونگي :  برجسته داشتند  دو ويژگي  ،در گذشته 
كنترل از سوي قدرت مركزي افـزايش و بـا   در پرتو ناامني و نبودِ ها  يافتگي بزه سازمان. داشتند

شـهرها و روسـتاها   بيشتر در بيـرون از   ،دوم آنكه. يافت فرمانروايان كاهش مياستواري نيروي   
هـا دسـت    بودند كـه بـه كـاروان   هاييگروههاي دزدان يا دسته ،برجسته آن نمونه  . دادندرخ مي 

ركـزي،   م هرچنـد در هنگـام سـستي فرمـانروايي        . دنـد برخته و دارايي آنها را به غارت مي       اندا
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بـدين حـال، پيـشينه      . هاي بزهكاران در امان نبودند    يورش دسته روستاها و شهرها نيز از گزند       
انگشت گذاشتن بـه داسـتان      « با  برخي   پررنگ بوده است، چندانكه      يافته بسيار هاي سازمان بزه

عباسـي  رانـي  يافته و فساد را در زنجيره فرمانهاي سازمان جاي پاي بزه»علي بابا و چهل دزد    «
 را كه در سده سيزدهم بر باندهاي بزهكار  » تاگ «نيز واژه   و برخي ديگر    ) 2(».اندجستجو كرده 

، در ايـن هنگـام  . داننـد يافته مـي هاي سازمانهاي بزه ريشه نخستين شد، از  در هندوستان بار مي   
  )3.(پرداختندند و به چپاول و گردنكشي ميزدندهاي بزهكار شهر به شهر پرسه ميباها يا تاگ

اي است كـه ميـان بزهكـاران مـالي و     يافته ، پيوندي و آشتي   نكته كليديِ بزهكاري سازمان   
« جـدا از اينكـه   . ند نباشد، هر دو دسته توان زيـستن ندارنـد     ها هست و اگر اين پيو     تروريست

 در ايـن دادوسـتد،   ،)4(».شـويي هـستند    براي پـول 1ايهاي پايههاي تروريستي از جمله بزه     بزه
كننـد و در برابـر،    يافته مالي را فراهم مـي     هاي سازمان ها در پيكار با دولتها، بستر بزه      تروريست

 بدون ،رو از اين. كنندها را پشتيباني مالي ميشوها، تروريست ه پولبزهكاران دسته روبرو به ويژ
توان فهميد حقوق كيفري پرورشي چگونه به حقوق كيفـري امنيتـي            توجه به هر دو دسته نمي     

زبـانزد   2»گانه نامقـدس  سه«يافته و قاچاق كه به      هاي سازمان هاي تروريستي، بزه  بزه. تبديل شد 
كننـد و از همـين دريچـه        اند كه همديگر را پشتيباني مي     ديد آورده چرخه بزرگي پ  ) 5(اند،شده

هـاي  پيـدايش گـروه  «  را به اين باور رسانده كـه  برخياست كه نگراني دولتها افزايش يافته و       
-هاي جنايي فراملي را تولد نامشروع يك نظام جديد در عرض دولت مي     تروريستي و سازمان  

داننـد كـه بـراي      المللـي مـي   هـاي بـين    ض دولت يا سازمان    را نوعي بازيگر در عر     آنها دانند و 
  )6(».حاكميت داراي خطر امنيتي است

گاه با چهـره    المللي بود كه گاه   هاي جنايي بين  دوران جنگ سرد، زمان سر برآوردن سازمان      
هـا  قـانوني شـركت   رفتارهاي غيـر ،در اين زمان. گذاشتندهاي چندمليتي پا به هستي مي   شركت

هاي كشورها، بزه بود ولـي در بـاطن،   ق و فساد مالي، هر چند در ظاهر بر پايه قانون مانند قاچا 
سبب پيوند اقتصادي و تجاري پنهان ميان اياالت متحده و جمـاهير متحـده شـده بودنـد و راه          

هـاي  سـاختند و اگـر بـزه   جلوگيري از برخورد نظامي ميان دو ابرقدرت جهـان را فـراهم مـي            

                                                                                                              
1. Predicate Offences 
2. Unholy Trinity 
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) هـا و تهديـدهاي دو ابرقـدرت قـرار داشـتند      كه به ظاهر در سايه رقابت     (يافته فراملي   سازمان
نبودند، روشن نبود چه دسـتاويزي بـراي آغازنـشدن جنـگ ميـان شـوروي و آمريكـا وجـود                

يافتـه فراملـي كـه بيـشتر از سـوي       هـاي سـازمان   در اين دوران، بزه   ، به سخن ديگر   )7(.داشت
هـاي عـادي   ها باشد، پديده ه چالشِ امنيتي دولت   داد؛ پيش از آنك   هاي چندمليتي رخ مي   شركت

حتـي  . گرفتنـد هاي پيش آمده، گاه گاه چهره منفعت ملي به خود مي    بودند كه بسته به وضعيت    
آمدند تا در همĤوردي ميان آنها از هاي تروريستي نيز در اين زمان به خدمت دولتها در مي       گروه

  .ندآميز به كار گرفته شوهاي خشونترهگذر اقدام
 هـا،   بـين ابرقـدرت  جنگنامند كه با  امنيت در دوران جنگ سرد را امنيت سخت مي        برخي
شد و درمان آن نيز ترازمندي نيروي ابرقدرتها بود و امنيت دوران پس از جنگ سـرد   تهديد مي 

ي از اين شود و درمان آن نيز پيشگير  يافته تهديد مي   هاي سازمان  دانند كه با بزه    را امنيت نرم مي   
   )8(.چنين رفتارهايي است

يافتن دوران  پس از پايان  . المللي به خود گرفت    اما كمي ديرتر جنبه بين     ،هاي تروريستي بزه
هاي جهان، اياالت متحـده شـد و        تازِ سياست جنگ سرد و درهم شكستن ابرقدرت شرق، يكه       

-ميان برساخت و هم تروريسم از ميدهي اين كشور، هم تروريسم مي     و جهت  1نقش پيشوايي 

 ولـي  ،هاي آمريكا بيرون آمـده   توان ادعا كرد پيدايش تروريسم كنوني، از دست       نمي )9(.داشت
يكـي  : اين كشور به دو دليل سبب دگرگوني و گسترش تروريسم از حيث معنا و محدوده شد                

جو در زمان جنگ سرد ماننـد هـواداري از طالبـان در    هاي تروريستي و پيكاردر پشتيباني گروه 
. ها با اين كشور گرديدانستان و ديگري در رهبري جهان كه اين خود سبب پيدايش دشمني         افغ

پس از جنگ جهاني دوم، كشورها ناوابستگي سياسي يافتند و چون پس از سپري شدن جنـگ    
هـاي  رنـگ گرديـد؛ از يـك سـو گـروه          سرد، احتمال درگرفتن جنگ بزرگ ميان كشورها كـم        

زدن به نظم جهانيِ كنوني دست بـه كـار شـدند و از سـوي             تروريستي و پيكارجو براي آسيب    
هـاي تروريـستي و بـزه       شدن تهديدهاي بيروني براي بيشتر كـشورها، بـزه         رنگديگر نيز با كم   

ترين چالش امنيتي كشورها به شمار رفت و اين خود زمينه دخالت دولتها      يافته، برجسته سازمان

                                                                                                              
1. Hegemony 
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هـاي امنيتـي خـويش را در     سـاخت تـا سياسـت    گذاري و قضايي را فـراهم      در نهادهاي قانون  
  .هاي قضايي و كيفري وارد سازندسياست

ها در نيمه دوم سده بيستم، امنيت ملي را پيش از بيش برجسته كرده و جداسري همه دولت
پـس از   .هاي امنيت نيز را به طرز چشمگيري افزايش يافـت      با پايان يافتن جنگ سرد، مصداق     

   :سه گام دگرگوني داشته استجنگ سرد، امنيت ملي در 
هايي چـون ظهـور   مرحله نخست كاهش حاكميت ملي است كه با ويژگي «

اتكايي كمتـر  ها، خودبازيگران غيردولتي، نفوذپذيري مرزهاي ملي، تجزيه ملت  
مرحله دوم . در سطح ملي، گسترش تكنولوژي و پخش قدرت نمود يافته است    

تـوان در  ي آن را مـي هـا  است كـه نمونـه  باال رفتن وابستگي متقابل بين المللي      
گرايي، يكسان شدن حركت از نظام دو قطبي به چند قطبي، افزايش موج منطقه      

ي تسليحاتي، افزايش مهاجرت و     ها آوري، استاندارد شدن سيستم   ها و فن  سليقه
هـاي  مرحلـه سـوم افـزايش كـشمكش    . داري ديدگسترش دمكراسي و سرمايه   
هـاي  هاي آن، وقوع كمتر جنـگ    ه از جمله ويژگي   پراكنده و بدون نظم است ك     

يافتـه در سـطح كـالن، كـاهش برخوردهـاي ايـدئولوژيكي و ارضـي،                سازمان
سـنتيِ  هاي غيـر شكست بازدارندگي، افزايش منازعات قومي، افزايش كشمكش 

  )10(».ملي و فراملي استهاي مشهود فروكم شدت و افزايش تنش
 در ،رو انـد و از ايـن  ها برخاسـته  از درون همين دگرگوني  يافته و تروريستي  هاي سازمان بزه

-اند كه اين خود نشان از پيـشرفت روز هاي جهان جا گرفته   هاي امنيتيِ بيشتر دولت   زيرِ چالش 

  . ي حقوق كيفري استها به ويژه حوزهافزون امنيت ملي به ديگر حوزه
در ديد آنها خشونت يا تهديد . تدهند، بزه نيسها نيز رفتاري كه انجام مي   از ديد تروريست  

هاي به حقشان است و اين طرز انديشه كه در راه به دست          اي پيكار در راه خواسته    به آن، گونه  
دهد، به ها را داراي آرمان جلوه ميتروريست« ها بايد با دولت يا دولتها جنگيد؛  آوردن خواسته 

المللـي قـرار   شده بـين  وله رفتار پذيرفتهبخشد و اعمال آنها را در همان مقآنان نوعي منزلت مي  
-هاي تروريستي حساب خود را از بزهكـاران سـازمان  رو بسياري از گروه    از اين  )11(».دهدمي

هـاي مـادي و   به دليل از دست نـدادن پـشتيباني  « كنند و  المللي جدا مي  يافته يا قاچاقچيان بين   
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يافتـه   اد مخـدر بـا بزهكـاران سـازمان        المللـي مـو   كنند در تجارت بين   معنوي دولتها، تالش مي   
  )12(».همكاري نكنند

الي آنهـا  المللي بيشتر براي پيكار با بزه تروريستي است وگرنه از البه        رويكرد سندهاي بين  
راستي آن است كه بزه تروريـستي بـر دو      . توان چيستي و مفهوم اين بزه را روشن ساخت        نمي

-ها مانند سـازمان   ديگر ويژگي . ار و دوم نتيجه آن    يكي انگيزه و آهنگِ رفت    : ستون استوار است  

 ،رو از اين. يافتگي يا چندتايي مرتكب يا خشونت نسبت به جان و مال، تنها چهره غلبگي دارند
برجستگي تروريسم به آن جهت است كه مرتكبِ آن، آهنگ پيكار با قدرت را دارد و در ايـن              

مردان اسـت، دسـت   راسِ همگاني يا هراس دولتاش كه همانا هخواهد به برآيندِ انگيزهراه مي 
 بزه تروريستي با يك نفر نيز انجام شدني است و نيازي به بنياد نهادن گروه و  ،با اين حال  . يابد

ديده نيز نقش برجسته ندارد؛ چه رخدادهاي ديگر، بسيار بيـشتر          يافتگي آن نيست و بزه     سازمان
«  بـا آنكـه   ،بنـابراين . زنـد ودها را به خود مينگاه ولي بسيار كمتر     ،ستاننداز تروريسم جان مي   

ي رخداد تروريستي يـازدهم   كشته3000 برابر بيشتر از    100كِشي در هر سال     هاي سيگار كشته
سپتامبر است، ولي اين رخداد تروريستي، بارها بيشتر از سيگاركِشي، نگراني دولت و مـردم را           

روريستي به دليل آنكه آگاهانـه و از روي عمـد،            هرچند بايد گفت اقدام ت     )13(».انگيخته است 
ناپذير است، ولي كشي سنجشسازد، با پيامدهاي سيگارشدن شهروندان را فراهم مي زمينه كشته

بايد گفت نگراني دولت و مردم از بابت سه هزار شهروند كشته شـده نيـست، بلكـه بـه دليـل            
-ها مـي است، همان چيزي كه تروريست  هاي آينده آنان    هراس از خطرناكيِ تروريسم و برنامه     

-ها هراسباري چون آهنگ بنيادين تروريست. دهدخواهند و ستون بزه تروريستي را شكل مي

  .ورزي يا تهديد نه خشونت)14(».ايجاد وحشت، ماهيت تروريسم است« افكني است، بنابراين 
ـ ، همـساني آن جدا از چالش مفهـومي و مـصداقي تروريـسم، مـشكل ديگـر             ا ديگـر  اش ب

هاي خشن مانند قتل عمد، ضـرب  اقدام تروريستي تنها با ركن رواني مرتكب از بزه      . ستها بزه
 گرايش بر اين است تا تروريسم همچون يـك    ،همچنين. شودگيري جدا مي  و جرح و گروگان   

 )15(»ناقض قواعد حافظ صلح و حقوق بشر و در نتيجه به عنوان جنايت بـين المللـي          « رفتار  
اي ويـژه از تروريـسم كـه همـان تروريـسم            ود، ولي اين گرايش تنها نسبت به گونـه        دانسته ش 

 بزه ، وگرنه.نمايد و آن هم نسبت به شديدترين رفتارهاي تروريستي المللي است، راست مي بين
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-افكندن در ميان مردم يا دولـت      المللي، رفتاري بر ضد دولت و هدف آن هراس        تروريستي بين 

المللـي  توان اقدامي ناقض صلح بين     هاي خاص است واين را نمي      هدف مردان براي رسيدن به   
هاي چهارگانه اساسـنامه  هاي بزه ويژگي،ها و رفتارها در همه گونه  ، همچنين ،تروريسم. دانست

المللـي نيـست مگـر دربـاره     المللي را ندارد؛ چه اين پديده يك بزه ذاتـاً بـين  ديوان كيفري بين  
  . پوشاني خواهد داشتزدايي و جنايت بر ضد بشريت همتروريسم دولتي كه با نسل

هـاي  ، بيشترين نزديكي را با فساد و بزه  )الملليبه ويژه در سطح بين    (هاي تروريستي    اقدام
-ها و همچون كمكسازِ پاگرفتنِ تروريست، زمينه)شويي به ويژه پول  (فساد  . يافته دارند  سازمان

-ريـزي و آينـده  يافتگي، نظم، برنامهيافته، سازمان سازمانهايبزه. هاي پشتِ جايگاه نبرد است 

يافتـه، از بـه كـارگيري    هاي جنايي سـازمان آن سو نيز گروه. آموزدها مي نگري را به تروريست   
يافتـه،  هـاي جنـايي سـازمان    برخـي گـروه   ،براي نمونه . كنندها دوري نمي  هاي تروريست شيوه

اگر فالني سـر بـه   «  و اين جمله كه )16(پسندندوپارا ميها را بيشتر از ل كاالشينكفِ تروريست 
 شده هنگام خـوردنِ شـام در رسـتوران         سخن شناخته  )17(».رسدنيست شود، دنيا به آخر نمي     

ريـزي شـده و   هاي مجرمانه ، معموالً به صورت برنامهها مانند اعضاي سازمان  تروريست. است
هاي تروريستي، كسانِ بيگناه آماج حمالت شتر اقدام با وجود اينكه در بي    . كنندهدفمند اقدام مي  

هاست تا به هدف و خواسته خود     هاي مزبور، از آن رو درخواستِ تروريست      ولي اقدام . هستند
   .در برابر حكومت يا اشخاصِ ديگر برسند

-هاي جنـايي سـازمان    يافته، پيوند گروه  هاي تروريستي با جرايم سازمان    هاي بزه جدا از همساني  

يافتـه بخـش   بزهكـاران سـازمان  . هاي تروريستي است تر از گروه   بسيار نزديك  ،فته با قربانيان خود   يا
آنها با شناسايي قربانيـان  . دهندعمده رفتارهاي خود را از رهگذر بزهديدگان و كسان ناآگاه انجام مي    

ايي مورد نظـر خـود      و برقراري پيوند با آنها، در به دست آوردنِ اعتمادشان براي انجام رفتارهاي جن             
هاي تروريستي نه تنها از قربانيان خود براي ارتكـاب بـزه تروريـستي               گروه ،كوشند ولي در برابر   مي

ها پـيش از ارتكـاب   برند، كه در بيشتر جاها، قربانيان تروريسم كساني هستند كه تروريست     بهره نمي 
  .شناسندآنها را نمي
 ولـي   ،دهنـد سي، رفتارهاي بزهكارانه خود را انجام مي      هاي تروريستي معموالً با انگيزه سيا     گروه

 اقـدامات تروريـستي هـر چنـد بـه      ،رو از اين. ارندهاي مالي د انگيزه،يافتههاي جنايي سازمان  گروه
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؛ زيـرا   گيرنـد  قـرار نمـي    يافته سازمان هايبزه زير جنگ  در   ،يافته ارتكاب يابند    صورت سازمان 
يابند و حال آنكه     هاي مالي ارتكاب مي      با انگيزه  ، فراملي در سطح ويژه      به ،يافته   سازمان هاي بزه
هـا در جريـان     طور تروريـست  همين. دنشو انجام مي  هاي سياسي    تروريستي با انگيزه   هايقداما« 

 البتـه  )18(».داننـد  ولي رفتار موضوع اتهام را بزه نمي،پذيرندرسيدگي كيفري بيشتر اتهام وارده را مي      
 همـواره راسـت نيـست؛ چـه         ،يافتـه هـاي سـازمان   زي ميان اقدام تروريستي و بزه     اين سنجه جداسا  

  قاچاق مواد مخدر را« يافته است،  هاي جنايي سازمان  ترين گروه سردمداران مافيا كه در زمره برجسته     
 هـاي دولتـي  ثيرگذاشتن يا نظـارت بـر اداره  أنه تنها با انگيزه مالي كه با انگيزه سياسي به ويژه براي ت           

  )19(».دادند انجام مي
رود،  مـي يافته همچون يك ستون به شمار  هاي سازمان شناسايي درست بزه در   آنچه   ،در هر حال  

ونگـذار بخواهـد آهنـگ      قانرفتار بزهكار است و چنانچـه        ويژگي ،يافتگي سازمان. شيوه انجام است  
بپندارد نه  كننده كيفر    كيفيت تشديد  گي را يافت سازمانه را داشته باشد، بايد      يافت سازمانهاي  پيكار با بزه  

 كنوانـسيون  به الحاق قانون  5ماده كاري كه   . هاي ديگر بداند  اينكه آن را بزه جداگانه در عرض بزه       
 3/9/1370 مـصوب    روانگردان داروهاي و مخدر مواد قاچاق با مبارزه براي متحد ملل سازمان

 صالحه مراجع ساير و دادگاهها نمود خواهند مراقبت »اعضا« بر پايه اين ماده،   . انجام داده است  
 قـرار  ملحـوظ   را مـاده  ايـن  1 بند موضوع جرايم ارتكاب در مشدده واقعي كيفيات بتوانند آنها

  :قبيل از كيفياتي دهند،
  .دارد وابستگي گروه آن به مجرم كه جرم در بزهكاره يافت سازمان گروه دخالت) الف (
  ».المللي بينه يافت سازمان مجرمانه يفعاليتها ساير در مجرم دخالت) ب(
ها افتاده و بسيار پركاربرد  بر زبان»هيافت سازمانجرايم «هاي كنوني كه واژه  در سال ،در برابر  

 قانون مبارزه 2 مادههاست؛ چندانكه  بزهگذار پنداشته كه آن يك دسته نوين از  شده است، قانون 
 »انـسان  قاچـاق   « حكـم  در زير اعمال « :كنديمبيني  پيش 28/4/1383با قاچاق انسان مصوب     

 مجـاز  انتقال يا حمل ،)ترانزيت يا و واردساختن يا خارج   (عبوردادن -ب... :شود  مي محسوب
) 1 (مـاده  موضـوع  مقاصـد  سـاير  يـا  فحـشا  بـراي ه  يافت سازمان طور به افراد يا فرد غيرمجاز  يا

  ».باشد آنان رضايت با هرچند قانون اين
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  يافته بر ضد امنيتسازمانهاي   بزه.ب
يافته وابسته به ايـن  هاي سازمانبزههاي پليس در برابر  انديشي اندازه چارهدانستن جايگاه و    

سـخ بـه ايـن    پا. يابند ميها بر ضد چه چيزي و در چه سطحي ارتكاب      است كه بدانيم اين بزه    
افزارهـاي بايـسته را    پرسش نشان خواهد داد پليس به چه اندازه بايد خـود را بـسيج نمايـد و          

   .فراهم بيند
يافته از جهت موضوع وابسته به بزه اصلي هستند؛ يعني بايد ديـد كـه بـزه                هاي سازمان بزه

گي يـافت  سـازمان گي بر ضد چه چيزي است تـا بتـوان در حالـت      يافت سازماناصلي در حالت نا   
هبـرداري، مـال و در    در كـشتن انـسان، جـان و در كال   ، براي نمونـه   .درباره آن نيز داوري كرد    

ل اگر اين سه بـزه   حا.روند ميهاي بزه به شمار   موضوع،شده اختالس، دارايي عمومي و سپرده    
موضوع بـزه همـان   صورت گيرد، سرزميني و خواه فراملي،   خواه درون،يافتهبه صورت سازمان 

چهـره  گي، يـافت  سـازمان چـون   ولـي در اينجـا     ؛شده است  جان، مال و دارايي عمومي و سپرده      
هاي آن نيز در سـطح جامعـه بيـشتر نمايـان        نتيجهها و    گسترده و كالن به بزه داده است، نشانه       

آفرينـد بـه نـام امنيـت         ميديده نويني    ها، بزه گي بزه يافت سازمان بايد گفت    ،رو گردد و از اين    مي
  .اجتماعي

 تهديـدي   حالت فراغـت همگـاني از      « ، در معناي گسترده   )20()باهمادي(اجتماعي  امنيت  
است كه كردار غير قانوني دولت يا دستگاهي يا فردي يا گروهي در تمامي يا بخشي از جامعه         

هايي كه بر ضد امنيت اجتمـاعي وجـود دارد، وابـسته بـه           ولي ارزيابي تهديد   )21(».پديد آورد 
 از ايباهماد در برابر فرد است و هم بر گـروه يـا دسـته   . است) اجتماع( دانستن معناي باهماد   

دست است در جستارهاي فلسفه سياسي، معناي باهماد گشاده. شود و هم  بر ملتكسان بار مي
ها  و داراي حقوق و آزاديها همچون فردها و دستهولي از ديد جستارهاي حقوق بشري، گروه

ايـن  . هـاي كوچـك اسـت    تري از گروه و دسته    پس اجتماع، دربردارنده معناي گسترده    . ندهست
يابد و از ديد شود و به ملت پايان مي   ها آغاز مي  از گروه ) ايمجموعه(كم از جنگي    ست د ،واژه

-گرايي، نظريه سياسي ضـد آزادي  اجتماع« تر و بهتر است؛ چه      شده گرايي، ملت شناخته  باهماد
خواهي است كه هواداران آن خواهان بنيادنهادن سياست دمكراتيـك بـر پايـه خيـر عمـومي و          
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خواهانه رايجي هستند كه مبتني بر  كردن يا حتي از ميدان به در كردن سياست آزادي بنابراين رام
  )22(».حقوق فردي است

هـا و  نسبت بـه گـروه    . ها بر ضد امنيت اجتماعي بيشتر وابسته به سطح باهماد است          تهديد
فـراد   ولي نسبت به ملت يا بخـشي از آن، ايـن ا   ،آوردها، دولت بيشترين تهديد را پديد مي      قوم

هديـدي بـر ضـد آن    توانـد ت اند؛ زيرا دولت برآمده از ملت است و نمـي هستند كه تهديد كننده 
  .  توانند به ملت آسيب برسانندهاي خودكامه، ولي افراد مي مگر در نظام،باشد

 به جهت كاهش ارزش دولـت و فـرد در پايـان سـده       ،برجستگي و شكوه امنيت اجتماعي    
رخ نموده كه به دنبـال    ) اجتماع( وني، در كنار فرد و دولت، باهماد      هاي كن در سال . بيستم است 

هاي امنيتي اروپا، نـه از    در نزد انديشمندان مكتب كپنهاگ، آينده دغدغه      . كاميابي همگاني است  
امنيـت اجتمـاعي، توانـايي    « .  بلكه از سنخِ امنيـت اجتمـاعي خواهـد بـود     ،رسته امنيت نظامي  

ي احتمالي يـا واقعـي   ها ي اصلي خود در شرايط متغير و تهديد    هااجتماعي را در حفظ ويژگي    
تر، به حفظ الگوهاي سنتي هماننـد زبـان، فرهنـگ،           به طور مشخص  . دهندمورد توجه قرار مي   

روابط اجتماعي، هويت ديني و ملي و در عين حال تكامل تدريجي آنها با شرايط قابل پذيرش   
 توضيح عينـي و روشـني دربـاره زمـان وقـوع             مشكل اين تعريف در اين است كه      . توجه دارد 

هـايي اسـت كـه جامعـه     امنيت اجتماعي درباره موقعيـت . دهدتهديد عليه امنيت اجتماعي نمي 
 يكي از نماينـدگان ايـن   1اين است كه ويور)23(».كندتهديدي را عليه هويت خود احساس مي   

جدا كرد؛ ) امنيت دولت( سياسي بر اين باور است كه امنيت اجتماعي را بايد از امنيت،انديشگاه
هـايي كـه بـه      هاي آنان و نيز ايدئولوژي    امنيت سياسي به ثبات سازماني دولتها و سيستم       « زيرا  

 مرزهـاي دولـت و    ،در جهـان امـروز    . بخشد، پيونـد دارد   ها مشروعيت مي  دولتها و فرمانروايي  
هـا و   جامعه در برگيرنده آرمان كليد،بنابراين. گردندقرينه ميهم تنيده و همجامعه به سختي در   

در برابر،  جامعه از جهـت       . شناسانندكردارهايي است كه افراد را به عنوان اندامي از جامعه مي          
 كه خود را به عنوان اندامي از يك جامعه معين  است از باهمادها و كسان2ايشناسه، خودپنداره

  )24(».شناسانندمي

                                                                                                              
1. Ole Waever 
2. Self- Conception 



  44ـــــــــ فصلنامه مطالعات راهبردي شمارهـــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ85

يت است كه در نظام قانونگذاري ايـران پيـشينه داشـته و    اي از امنامنيت اجتماعي تنها گونه 
-1345(  هاي قانوني دولـت دوم محمـد مـصدق   شناخته شده و نخستين بار در يكي از اليحه     

ايـن اليحـه قـانوني    .  به كار برده شـد »اليحه قانوني حفظ امنيت اجتماعي «با عنوان   )  خ 1261
) شوراي ملي و سـنا (ط قانون دو مجلس  هاي قانوني مصدق، توس   هرچند به همراه ديگر اليحه    

 پابرجـا  1335مايه آن در قانون حفظ امنيت اجتماعي مـصوب اسـفند            ملغي گرديد، ولي درون   
   : اين قانون1طبق ماده . ماند

 كميـسيوني بـه   ،براي حفظ نظم و امنيت اجتماعي در هر حوزه فرمانداري «
ادگـاه شهرسـتان و در   نام كميسيون امنيت اجتماعي مركب از فرماندار، رئيس د   

صورت نبودن رئيس دادگاه شهرستان رئـيس دادگـاه بخـش، دادسـتان، رئـيس        
وزيـري بـه رياسـت فرمانـدار      شهرباني و رئيس ژاندارمري و نماينـده نخـست      

  :ز وظايف كميسيون مزبور عبارت است ا2بر اساس ماده  .شودتشكيل مي
هات مردم را  رسيدگي به عمل شخص يا اشخاصي كه در شهرها و د    -الف

به ضديت با يكديگر تحريك نمايند به نحوي كه موجبـات سـلب آسـايش و                
  .اخالل در نظم و آرامش را عمالً فراهم سازند

 رسيدگي به عمل شخص يا اشخاصي كـه كـشاورزان را بـه امتنـاع از         -ب
عمل كشت يا جلوگيري از ورود مالك به ملك خود يا ممانعت از مداخالت و   

ك مطابق حق مالكيت يا به قسمي كه مـانع از انجـام وظيفـه               عمليات او در مل   
مورين دولت باشد وادار نمايند و همچنين رسيدگي به عمل كـساني كـه بـه                أم

نحوي از انحا در امر واردكردن و خريد و فروش مواد مخدر دخالت نموده يـا           
  ».در پيشرفت مقاصد خالف قانون اشخاص مذكور كمك نمايند

ي خشن و آشـكار  روند، بيشتر در زمره تهديدها    ميت باهمادي را نشانه     هايي كه امني  تهديد
يافتـه بـه جهـت    هـاي سـازمان  اند، در حالي كه بزه هاي تروريستي و محاربه  مانند آشوب، اقدام  

در پيكـره  آينـد و چـون   كمتر بر چرخ خـشونت بـه جنـبش در مـي         داشتن چهره سودانگارانه    
ـ  سازمانرفتارهاي بزهكارانه   . گردند، اندك آشكار مي   پذيرند ميانجام  دورانديشي و برنامه     ه يافت

غزهاي پنهـان راهنمـايي   شوند و از سوي مانديشيده ميها در پس ميزها و در اندرون ساختمان      
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پيش از آنكـه امنيـت اجتمـاعي را    اگر رنگ فراملي نيز به خود بگيرند،  ، در اين ميان  .گردندمي
  :انداين است كه گفته. خواهد بود) ملي( سرزمينيرنگ سازند، تهديدي بر ضد امنيت كم

انگيـزد تـا   هاي اجتماعي را بـر مـي  دولت و همه نظام  ،يافتهجرايم سازمان «
هـاي  به ويژه اتخاذ تدابير همكـاري  براي مبارزه با آنها به وضع قوانين جديد و     

. كنـد  كه كيفر دوباره مشروعيت پيـدا مـي      اينجاست. بين المللي مبادرت ورزند   
تفكيك سنتي ميان پليس متمركـز و      . ها وجود دارد  اين روند در تمام دمكراسي    

هاي خود را از تواناييشود كه رفته رفته مستعد آن مي ،پليس اشتراكي و مردمي 
  )25(».دست بدهد
 بـه عنـوان چـالش امنيتـي     يافتـه هاي جنايي سازمان گردد سازمان  مينكته ديگري كه سبب     
اين همĤوردي به ويژه در دوران جنگ سرد برجسته . دولتهاستنها با خوانده شوند، همĤوردي آ

بـه عنـوان چـالش    كمتر به چشم آمـده و  شوروي همĤوردي اياالت متحده و دليل  ولي به   ،شد
ير قـانوني  غهمچون يك دولت كوزا نوسترا  «،ن دوران ا وگرنه در هم   ؛شدندامنيتي برجسته نمي  

. دانـست  مـي  پـايتختش را پـالرمو  كـرد،  مـي پـشتيباني     بـر سيـسيل     نامشروع خود  فرمانرانياز  
 هـايي  و هـر اسـتاني را بـه بخـش     اش را به چنـد اسـتان بخـشيده        راني هاي زير فرمان   سرزمين

بود كه بر پايه امنيت و رازداري جا       ) مراتب سلسله(اي   بندي  و داراي پايگان   نامگذاري كرده بود  
يافتـه افـزايش    هاي سازمان ولتها در برابر بزه    نگراني د  ، ولي پس از جنگ سرد     ،)26(»گرفته بود 

هـاي جنـايي   هاي تروريـستي و سـازمان  پيدايش گروه« را به اين باور رسانده كه برخييافته و   
 را نـوعي بـازيگر در   آنهـا  دانند وفراملي را تولد نامشروع يك نظام جديد در عرض دولت مي        

اي حاكميـت داراي خطـر امنيتـي     داننـد كـه بـر     المللـي مـي   هـاي بـين    عرض دولت يا سازمان   
   )27(».است

 قـانون دولـت را   هـا  گروهي از بزهكـاران كـه همچـون تروريـست       حال بايد ديد در برابر      
تابند و براي خويش هنجار و قانون جدايي دارند، پليس چه واكنشي  ميپذيرند يا آن را بر ن مين

يافته به ويـژه    هاي سازمان  بزهبرابر  در  پليس  آيا   ؟هايي بايد به كار گيرد     انديشي دارد و چه چاره   
هـاي    شايستگي پيگرد و پيشگيري را دارد يا اينكه كنش سازمان،اگر چهره فراملي داشته باشند    

تهديد امنيت ملي دانست كـه در حالـت عـادي بـا رويكـرد سياسـي و        جنايي را بايد همچون     
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كـردن و   ايد از طريق امنيتـي  المللي بايد با آن برخورد كرد و در حال تغير عادي ب            همكاري بين 
   ؟هاي جنايي تاخت گيري از نيروهاي مسلح به سازمان بهره

  
  هيافت سازمانهاي  پليس بر ضد بزه .ج

لش برجسته   با دو چا   ،ه و پيگيري بزهكاران آن    يافت سازمانهاي   پليس در راستاي پيشگيري از بزه     
هـا   ه آيا در رسته ديگر بزه  يافت ازمانسهاي   نخست از جهت چيستي بزه، بدين معنا كه بزه        . روبروست
ايـن  هاي عادي خود بتواند در رويارويي با آنها پيروز گردد يا اينكـه   پليس از رهگذر برنامه  هستند تا   

 اقدامي بر ضد امنيت اقتصادي و ملي است و بايد با نيروي افزوده و برنامـه نـوين بـه             ها دسته از بزه  
، بـه راحتـي پنهـان    نيافته بزهكارن سازمان. ر ويژگي بزهكار است د ،پيكار با آنها بپردازد؟ چالش دوم     

ي هـا   و راههـا  كاسـتي  ،آورنـد  مـي روي گردند و در حالي كه به قانون به طور فريبكارانه         ميوآشكار  
 كـساني  « ،بزهـا  اينان بـه گـواهي  . كنند مي در نهاد پليس رخنه ،دانند و از همه فراتر    ميگريز از آن را     

كنند، به تقبـيح اعمـال مراجـع اقتـدار مبـادرت       ميل و درايت دروغين خود مباهات  كه به عق  هستند
برنـد تـا قـوانين را بـا گفتارهـاي عمـومي خـود در ايـن           مـي نمايند و اقتدار ايشان را زير سوال         مي

هـاي ايـشان   هـا و توطئـه  بر حسب طرح  مگر آنكه    ،خصوص متزلزل كنند كه هيچ چيز جرم نيست       
و فريـب  بـازي   چـون حقـه    در موضـع ارتكـاب جرائمـي         ، همچنين ، كساني چنين. جرم تلقي شود  

هاي پيچيـده و ظريفـشان را كـسي در         و توطئه  ها كنند نقشه  ميگمان  گيرند؛ زيرا   قرار مي همسايگان  
  )28(».يابد مين

آورد و بيـشتر بـه تهديـدهاي بيرونـي روي مـي     برآوردن امنيـت،  اش در  وظيفهبر حسب    ،پليس
جويد، ولـي   ميهاي زميني، دريايي و هوايي يافته را در پيرامون مرزها يا در فراز راه    بزهكاران سازمان 

هـاي جنـايي    بـازوان سـازمان  ،شـود آنها درگير ميبيند يا با  ميآنچه پليس بيشتر آنها را بايد انديشيد  
   :انداين است كه گفته.  نه مغز آنها،ستا

قوق شهروندي بهـره بـرده   ز ح ا» خويشدولت«  در هاي جنايي فراملي  سازمان«
رفتارهـاي   » ميزبـان  دولت «در. برندي خود را راه مي    ها ها و برنامه  و از آنجا خواسته   

دولـت واسـطه    «در  . فروشـند هاي خود را مي   دهند و فرآورده  رانه را انجام مي   بزهكا
هـا بـه دولـت ميزبـان از سـر راه بـر       ي فرستادن كاالهـا و فـرآورده    ها دهبازدارن »گر
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بر رازداري پافشاري كرده و      آن    بانكي يها  كه قانون  »دولت خدمات «ارند و در    د مي
هـاي مجرمانـه در امنيـت باشـند،         دهـد آورده   دارد و اجازه مي    ميشويي را باز ن    پول

   )29(».كنند ميگذاري  سرمايه
هـا   به شناسـايي مغـز آن  ،اي جناييهسازمانبيشتر رويه بر اين است كه پليس با شناسايي بازوان        

رسد و اگر پليس بتواند بخشي از راه شناسايي ها به فرجام نمي   ردازد كه اين شيوه در بيشتر مورد      پمي
بـا  يابند  اين ميان مغزها فرصت گريز را ميي جنايي بپيمايد، يا درها ور سازمان كسان راهبر و انديشه  

 ،بـا ايـن حـال    . كننـد اكام مـي   از رسيدن به فرجام كار ن      هاي قدرت، پليس را   برقراري پيوند با كانون   
 از آن رو كـه  ،نـرم  . نرم و پنهـان دسـت زنـد   يافته، بايد به تدبيرهايهكاران سازمانپليس در برابر بز   

. انـد  هـاي برافراشـته شـهري     در اندرون ساختمان  هاي جنايي در پس ميزها و       سازمانهسته نخستين   
بـا   بلكه بايـد  ،دن نيروها نيست كربسيج و افزارازي به برنامه عملياتي رزمي، جنگ   نيبراي اين كسان    

اش نهـاد و در  در برابر رفتار غيـر قـانوني  را  آنها  ناباورانه  به طور  ، دليل و سند   خبرگيري و گردآوري  
كـه   رو  و پنهان از آن    .اش بهره بگيرد  گريز آنكه بتواند از هوشياري و رخنه      برابر دادگاه نشاند؛ پيش ا    

هاي جنايي توسط كساني زبده به طور پنهـاني در    ي رهبران سازمان  ها رنامهادها و ب  رفتارها، قرارد بايد  
   .ي گريز آنها نيز بسته گرددها راههمه ديد قرار بگيرد و 

هـاي   بـستر انجـام برخـي بـزه    ،اشجغرافياييهاي قوانين كيفري و جايگاه  كاستي دليل به   ،ايران
تـرين   فـساد اداري برجـسته  شـويي و    پـول قاچاق مواد مخدر، قاچـاق انـسان،   يافته است كه    سازمان
ي كنوني و نيز اندازه اختيارهاي پليس در ايـران       ها  با توجه به قانون    ، در اين ميان   .هاي آن است   نمونه
ـ  سـازمان تواند به مقابله با بزهكـاران     ميپيشگيرانه و پيگيرانه    توان گفت پليس با دو رويكرد        مي ه يافت

  . برخيزد
      

  انهرويكرد پيشگير. 1
تـرين چـالش    برجـسته . پيش از انجام بزه اسـت و چهـره پيـشيني دارد          رويكرد پيشگيرانه براي    

ـ  سـازمان ي هـا   بـزه ي تروريـستي و هـم در برابـر   هـا   هم نـسبت بـه اقـدام    ،رويكرد پيشگيرانه  ه، يافت
هـاي   بـزه   مفهـوم  برخـي  ، به همين دليل   .ي فردي وحقوق شهروندان است    ها آزادي اش با  رويارويي

 و به كارگيري تعبيرهـايي همچـون   اند نمادين دانسته را پوشيده و پيكار با آن را يك پيام      يافتهنسازما
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هـاي  هـاي رويـارويي بـا بـزه       بـراي برنامـه    »الحات دستگاه عدالت  گشاي حقوق كيفري و اص     قفل«
ن شناسـا  برخـي از بـزه     )30(».انـد  يافته را بهانه براي افزايش نيـروي پلـيس ارزيـابي كـرده            سازمان

 نظارت و كنترل را بيشتر با چهره سركوبگرانه كه به حقوق كيفري نزديـك اسـت     فرانسوي نيز 
   : ديد ايناناز .كنندشناسانند و آن از پيشگيري جدا ميمي

اقدامات پليس قـضايي، قطعـاً از نـوع سـزادهي و سـركوبي اسـت و نـه                  «
جتمـاعي   زماني كه واحدهاي پليس نسبت به پيـشگيري ا      ،از طرفي . گيري  پيش

هـا   كنند، ترديـدي نيـست كـه اقـدام آن      اقدام و در اين نوع برنامه مشاركت مي       
اما وضعيت در مواردي كه موضوع حضور پليس يعني استقرار . پيشگيرانه است 

هـاي پلـيس، مطـرح     واحدهاي پليس در يك فضاي جغرافيايي معين و گـشت      
اعتباري كه به حضور پليس در سطح جامعه، اهميت و      . باشد  است، متفاوت مي  

شود و بعضاً حمل اسلحه از طرف آنـان، جنبـه           لباس متحدالشكل آنان داده مي    
مدار يا از سـركوب پيـشگيرانه    توان از پيشگيري سركوب     لذا مي . بازدارنده دارد 
  )31(».صحبت كرد

بار  هاي آن كه از جمله آنها انجام رفتارهاي خشونت        با توجه به چيستي تروريسم و ويژگي      
ها كننده آزاديهاي پيشگيرانه محدودبر ضد شهروندان بيگناه و ناشناس است، شايد بتوان تدبير 

هاي پيشگيرانه و فرايند رسـيدگي      ميان تدبير  نسبت به تروريسم بايد   . اي پيش كشيد  تا اندازه را  
نها بـر   ت،گيري برخاسته از آنتدبيرهاي پيشگيرانه يا نظارت و كنترل و سخت     . جدايي انداخت 

اي هراس از تروريسم بهانه. شوندگردد و همه آنها همچون مظنون پنداشته ميشهروندان بار مي
اي كه برخي  به گونه، با يك چوب زده شوند،شده تا همه شهروندان يا دست كم بخشي از آنها

 بايد  هاي تروريستي، مردم آمريكا   با افزايش يورش  « : گويندحقوقدانان آمريكايي به روشني مي    
ــد   ــن دو راه را بگزينن ــي از اي ــا آزادي: يك ــه   ي ــشترشدن مداخل ــا بي ــردي، ي ــاي ف ــاي ه ه

كـردن در همـين گـام         نسبت به شهروندان، مفهـوم امنيتـي       ،به سخن ديگر   )32(»كننده پشتيباني
گيري نسبت به كساني است كه يا متهم به بزه  است وگرنه در فرايند رسيدگي، سختپيشگيري

  . اند انجام اين بزه محكوم شدهدليل به اتروريستي هستند ي
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كيفـري،  آيـين دادرسـي   ها بيشتر چهـره شـكلي دارد؛ زيـرا          سختگيري نسبت به تروريست   
هاي رسيدگي با توجه بـه      گاه شيوه  استواري حقوق كيفري ماهوي و يكساني آن را ندارد و گاه          

نديـشد كـه بـر پايـه آن،     ادر يك حال به بزهكار مي . شوندمرتكب يا چيستي بزه، دگرگون مي     
شـود و بـراي   گيـري و مهربـاني وارد مـي     پذيرند، از درِ آسان   سال چون آسيب  مبراي متهمان ك  

برخي جاها نيز به گونه و     . كنداند، چهره خشني رو مي    نظاميان كه پاسبانان كشور و امنيت ملي      
عيين دادگاه شايسته بهره هاي نوين براي پيگيري يا ت  پردازد، كه در اينجا از شيوه      ميچيستي بزه   

 هـم بـه   ،هاي سايبري و در حالتي نيـز       مانند به كارگيري مقررات شكلي ويژه براي بزه        ،بردمي
دانـد تـا   اش توجـه دارد كـه اينجـا نيـز شايـسته آن مـي      شخصيت بزهكار و هم به چيستي بزه 

يافته در اينجـا    انهاي سازم هاي تروريستي و بزه   بزه. اي را بيازمايد  هاي رسيدگي جداگانه   روش
هـاي  هـا و گـزاره    هاي باال، قانونگذار از همه يـا برخـي اصـل          در همه رسيدگي  . گيرندقرار مي 
-پيشنهاد مي) افتراقي(شود و آيين دادرسي كيفريِ جداگانه رسيدگي كيفري دور ميدهش  شناخته

 بـه تروريـسم،   هاي آيين دادرسي كيفري افتراقي در رسـيدگي   يكي از ويژگي   ؛با اين حال  . كند
  .گراييِ مقررات استامنيت

ـ  سازماني ها بزه درباره  در عين حال،   اي را گزيـد كـه بـراي     تـوان همـان شـيوه    مـي ه، نيافت
 از ،ه با وجود پيوند تنگاتنگ بـا تروريـسم   يافت سازماني  ها بزهي تروريستي هست؛ زيرا     ها كنش

بـار دارنـد و ايـن بهانـه       ونت كمتر چهره خـش    ،نخست آنكه . با اين پديده فرق دارند    دو جهت   
دارد و  يان بر مي  هاي غافلگيرانه را از م     پليس در راستاي پيشگيري از يورش      كردن توسط  امنيتي
ي پر رفت و علني و در جاها ،يافته بر وارونه تروريسم    بستر انجام رفتارهاي سازمان    ،ينكهدوم ا 

 بيـشتر در مرزهـا يـا راههـا          ،نهـا ها و بازوان آ   هاي جنايي در ساختمان   مغز سازمان . آمد نيست 
تـوان در شـهرها يـا    مييافته نكار با بزهكاران سازمانپي باز هم به بهانه ،رو از اين. حضور دارند 

فزايش اختيارهاي پلـيس   ا،رو از اين. ها را محدود ساختوستاها طرح امنيتي ريخت يا آزادي   ر
  .جنبه عمومي و همگانيشت نه  چهره موردي و ويژه خواهد دا،هاي پيشگيرانهبراي اقدام

ـ .  يكي نيست،سرزميني و فراملي رونديافته هاي سازمانبه بزه رويكرد پيشگيرانه    سبت بـه  ن
هايي كه بخشي از رفتار شويي يا بزه ند فساد اداري يا پولسرزميني مان ه درونيافت سازمانهاي بزه

 پلـيس همـه آنچـه      ،)33(ق انسان شروع به قاچا   مانند   ؛دهدآنها در درون سرزمين ايران رخ مي      
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نيـروي انتظـامي جمهـوري     قـانون  4 مـاده    8  بر پايه بنـد    .قانون در اختيارش نهاده را داراست     
 انجام وظايفي كه بر طبق قانون به عنوان ضابط قـوه قـضائيه بـه          ،1369 مصوب   ،اسالمي ايران 

 ،ب ـ مبارزه با قاچاق   والف ـ مبارزه با مواد مخدر  : از قبيل،عهده نيروي انتظامي محول است
بايـد   ،بـه ديـد نخـست   . ه اسـت يافت سازماني ها بزهقانونگذار به رويكرد پيشگيرانه  دهنده   نشان

 از در برجـسته كـردن و   ،گفت قانونگذار به دو بزه قاچاق مواد مخدر و قاچاق بـه طـور كلـي         
 كـه بـه كـشف    »ه« و نيز بنـد   پيشگيري از وقوع جرم   كه به  »د«بند   وگرنه   ،هشداردادن برآمده   

 وظيفه پيشگيرانه و پيگيرانه نيروي انتظامي نسبت به همه ،آميزاي اطالق جرايم پرداخته، به گونه
 هاي و بند»الف« كه در بند »مبارزه«واژه  ،بدين حال. ها از جمله قاچاق را يادآور شده است  زهب
ست، بلكه نشانگر اين است     اه  پيشگيرانه و پيگيران  دربردارنده رويكرد    نه تنها    ، به كار رفته   »ب«

  .ايد اقدام نمريزي سراسري  بايد با گستردگي و برنامه بزهنسبت به اين دوكه نيروي انتظامي 
 بسته به رسـته و چگـونگي بـزه نيـز     ،يافته داخليهاي سازمانبزهنسبت  رويكرد پيشگيرانه   

 بايـد  ،چـاق مـواد مخـدر    و نيـز قا  به ويژه كودكان و زنان  ،نسبت به قاچاق انسان   . كندفرق مي 
 تدبيرهاي وضعي پليس به جهت ها، برخي از بزهنسبت به. به طور پيوسته بازرسي شوندمرزها  

كننـده  كنتـرل هـاي هـشداردهنده و      ضـابطه پلـيس بايـد      ،در اينجـا   .تر است رنگنوع رفتار كم  
پلـيس   زيرا فضاي كار جدا از حريم خصوصي افراد است و بـا آنكـه          ه كار گيرد؛  نامحسوس ب 

هـر  د  ولي نـسبت بـه عملكـر   ،نداردرا اندازي به رفتار، گفتار و پندار شخصي كسي       حق دست 
هـا و  شويي بايـد بـا بانـك     پول برابر    پليس در  ، به هر حال   .كس در محيط كار حق كنترل دارد      

 هـاي گـذاري  جايي يا سپرده   هنزديك داشته باشد تا در كمترين زمان از جاب        پيوند  نهادهاي مالي   
بـه كـارگيري نيروهـاي    پليس افزون بر ،  ادارينسبت به فساد ،طور همين. آگاهي يابدآور  گمان

ي ها اقدام و ها از تصميمسالي چند بار  ، بايدآگاه به قانون و امور مالي و اداري، با مجوز قضايي
) ها مجموعه( يها جنگ  از دتوان در اين زمينه مي    ،پليس. مديران و كارمندان دولتي، آگاهي يابد     

  .بهره گيرددهنده و مانند آن در محيط كار كارمندان  دهنده، آگاهي آموزشي، هشدار
يـا   مگـر بـا همكـاري دوجانبـه          ،ه فراملـي  يافت سازماني  ها پيشگيرانه نسبت به بزه   رويكرد  
 پليس پيرو سياست بيروني دولـت و شـيوه   ، در اين بستر  .آيدالمللي به دست نمي    همكاري بين 

ـ  سـازمان ي هـا   با افزايش بزه،ي كنونيها  در سال،به همين دليل. دولتهاستپيوند با ديگر      ،هيافت
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قانون موافقتنامـه   1ماده  ،براي نمونه .ده استدولت آهنگ همكاري دوجانبه يا چندجانبه را كر   
 بين دولت جمهوري اسالمي ايـران  ،يافته و تروريسم همكاري در زمينه مبارزه با جرايم سازمان   

طرفهـاي متعاهـد اطالعـات    : كند مي بيني پيش 2/5/1386 مصوب  ،ري قزاقستان و دولت جمهو  
يافته و تروريسم را در راستاي مقابله و پيـشگيري   راجع به مقابله و پيشگيري از جرايم سازمان       

  :گونه جرايم مبادله نموده و درزمينه موضوعات زير همكاري خواهند نمود از اين
اسايي و رسيدگي به جرايم درجهت مبـارزه بـا جـرايم            انجام اقدامات پيشگيري، شن    -الف
  .يافته و تروريسم سازمان
 مبارزه با مجرمين و جاعلين اسناد، پول، اوراق بهادار و فروش غيرقانوني آنها، جـرايم     -ب

  .اقتصادي و تطهير پول
  . مبارزه با قاچاق اسلحه، مهمات و مواد منفجره-پ 
  .رهنگي مبارزه با قاچاق كاال و اشياء ف–ت 

قانون موافقتنامه همكاريهاي امنيتـي ميـان جمهـوري اسـالمي ايـران و              2ماده   ،همين طور 
طرفهـاي متعاهـد در راسـتاي    : دارد مـي مقرر  ،17/4/1380 مصوب   ،پادشاهي عربستان سعودي  

سازي فعاليتهاي خود درزمينه مقابله با  يافته و تروريسم و بهينه پيشگيري از وقوع جرائم سازمان   
  : زير را به عمل خواهند آورد هاي همكاري، و ساير جرائم يادشدهآنها

 جرائم سـازمان    ي مربوط به  ها  همكاري در زمينه مبادله اطالعات در مورد افراد و گروه          -1
  .يافته و تروريسم

يافتـه و    تبادل تجربيات در مورد زمان ، مكان ، موقعيت ، نوع و روش جـرائم سـازمان            -2
  .نوني الزم جهت پيشگيري از آنهاقاسم و اقدامات يترور
 تبادل كارشناس و متخصص جهـت توسـعه همكاريهـاي دوجانبـه مـشترك در زمينـه                -3

  .شناسي وكشف جرائم ي در رشته جرمي علمها پژوهش
  .  پليسي با توافق طرفهاي متعاهدي آموزشي مشتركها  برگزاري دوره-4
 در رشـته   ي علمـي  هـا  پـژوهش  تشكيل و مبادله گروههـاي مـشترك كـاري در زمينـه              -5
  .شناسي وكشف جرائم جرم
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مين امنيـت و  أ و ابزارهاي پيشگيري از جرائم، ت   ها  همكاري در جهت ارتقاء كيفي شيوه      -6
  .برقراري نظم عمومي

ه، تدبيري شـكننده بـوده و پيـرو        يافت سازماني  ها پيشگيري از بزه  ي دوجانبه در    ها همكاري
ي هـا  ز بـزه اقدام پليس ايـران در پيـشگيري ا      ،رو ز اين ا. خواست و برداشت طرف مقابل است     

 بـراي   .ثيرگذار است كه طرف مقابل گرايش به همكاري داشته باشد         أ تا هنگامي ت   ،هيافت سازمان
قانون موافقتنامه همكاريهاي امنيتي ميـان جمهـوري اسـالمي ايـران و پادشـاهي           6ماده   ،نمونه

  از ديد يكي از طرفهاي متعاهد، انجـام هرگاه« :گويد مي 17/4/1380 مصوب  ،عربستان سعودي 
درخواست طرف ديگر در زمينه همكاري و يـا تبـادل اطالعـات بـه يكـي از موردهـاي زيـر                      

  :ز انجام درخواست خودداري نمايدبيانجامد، طرف مورد درخواست حق خواهد داشت ا
  . به امنيت ومنافع ملي طرف مورد درخواست آسيب رساند-1
ن تعـارض  آاست را نقض كند يا بـا مقـررات داخلـي     وف مورد درخ   حاكميت ملي طر   -2

  ».داشته باشد
  

  رويكرد پيگيرانه. 2
بـر  . ه استيافت سازماني ها بزهدادن  ي پس از رخ ها انديشي به چاره ، مربوط   انهرويكرد پيگير  

 حفظ آثـار و داليـل   و بازرسي و تحقيق، كشف جرايم قانون نيروي انتظامي،   4 ماده   8پايه بند   
نيـروي انتظـامي ضـابط    از نگـاه قـانون آيـين دادرسـي كيفـري،           . اين نيروسـت   بر عهده    جرم

ي هـا  دربـاره بـزه  . ها، سه وظيفـه جداگانـه دارد   از بزهسه رستهدادگستري محسوب و در برابر      
 موضـوع   ، بازداشت متهم براي تكميل تحقيقات ضروري باشـد        ،جرائم اين   چنانچه در مشهود،  

توانند   ساعت مي24 به متهم ابالغ شود و حداكثر تا مدت    داليل بالفاصله كتباً  اتهام بايد با ذكر     
متهم را تحت نظر نگهداري نموده و در اولين فرصـت بايـد مراتـب را جهـت اتخـاذ تـصميم            

ـ  مقام قضايي در خصوص ادامه بازداشت    .قانوني به اطالع مقام قضايي برسانند      ا آزادي مـتهم  ي
ي عمومي و انقـالب در امـور كيفـري         ها  قانون آيين دادرسي دادگاه    24ماده  . (نمايد تكليف مي 

مراتب را جهت كسب تكليف و اخذ دستور الزم بـه           ،درباره جرايم غيرمشهود  ) 1378مصوب  
 تمـامي اقـدامات الزم را بـه    ،كنند و در خصوص جرائم مشهود    مقام ذيصالح قضايي اعالم مي    
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داليل جرم و جلوگيري از فرار مـتهم يـا تبـاني،         منظور حفظ آالت و ادوات و آثار و عالئم و           
 18مـاده   ( .رسـانند  معمول و تحقيقات مقدماتي را انجام و بالفاصله به اطالع مقام قضايي مـي             

 امارات وقوع جرم مشكوك بوده يا هرگاه عالئم و ،ي مشكوكها و درباره بزه) قانون پيش گفته
قبل از اطالع به مقامات قـضايي، تحقيقـات     ،اطالعات ضابطين دادگستري از منابع موثق نباشد      

 به عمل آورده و نتيجه ،الزم را بدون اينكه حق دستگيري يا ورود به منزل كسي را داشته باشند  
  )گفته  قانون پيش22ماده ( .دهند را به مقامات يادشده اطالع مي

پيگيـري  در  ي مـشهود و نامـشهود، بايـد پـذيرفت           هـا  با توجه به رويكرد قانونگذار به بزه      
امي كم است؛ چه بزهكـاران      سرزميني، اختيارهاي قانوني نيروي انتظ     يافته درون هاي سازمان  بزه

بـا توجـه بـه    دهند و فتار غيرقانوني خود را انجام مي     ريزي و هوشياري، ر    ه با برنامه  يافت سازمان
 در هنگـام    احتمال كه پليس بتوانـد    اين   ، و نهادهاست  ها مكان بزه كه بيشتر در درون ساختمان      

د مجوز قـضايي همـراه       پليس در بيشتر جاها باي     ،رو از اين .  كم است  ،حاضر گردد دادن بزه    رخ
  .داشته باشد

ه فراملي، همچون حالت پيشگيري از بزه، تنها راهي كه پليس  يافت سازمانهاي  نسبت به بزه   
جانبـه   هـاي دو اري بزهكاران دسـت يابـد، همكـ   ايران بتواند بزه را به طور بايسته بشناسد و به    

 دولت ايران پيش از هر      ،رو از اين . استرداد بزهكاران ميان ايران و ديگر كشورهاست       حقوقي و 
جانبـه را بيانديـشد تـا راه       جانبه يا چنـد   هاي دو نامه كشورهاي همسايه اين موافقت    چيز بايد با  

ان بايـد بـا دولتهـايي    در گام پسين، دولت اير. گريز دريايي و زميني براي بزهكاران بسته گردد    
ـ  سـازمان نظام قانوني يا قضايي اين كشورها در پيكار با بزهكـاران          رايزني كند كه     ه نـاتوان  يافت

ي كه دغدغه يافته امنيت بيشتري دارند تا كشورهاي    بزهكاران سازمان  ،ه در اين كشورها   است؛ چ 
  .ه دارنديافت سازماني ها پيكار با بزه
در  را هيافت سازمانهاي بزه گاه تالش نكرده  با آنكه هيچ، كنوني هايگذار ايران در سال    قانون

هاي  ولي در موافقتنامه   ،اش را بازگويد  دهنده ي تشكيل تعريف كند و عنصرها   هاي ماهوي   قانون
 با برخي از كشورها،     ،رو از اين . ه فراملي را دريابد   يافت سازماني  ها  كوشيده تهديد بزه   الملليبين

 قـانون  6 مـاده  طبـق . يافته امـضا كـرده اسـت   هاي سازماندر راستاي پيگرد بزه هايي  موافقتنامه
 مـصوب   ،ايتاليا جمهوري دولت و ايران اسالمي  جمهوري دولت بين امنيتي همكاري موافقتنامه
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 تقويـت  زيـر  طـرق  بـه  را كشور دو اينترپل مركزي دفاتر بين همكاري ،طرفين   ،23/10/1382
  :داد خواهند توسعه و نموده
 اداره را   آن كه اي  جنايتكارانه تشكيالت مورد در و انسان قاچاق مورد در اطالعات مبادله -
  .كنند مي

 دستگير اتباع تخلف سوابق و انگشت اثر عكس، همراه به اطالعات  سريعتر هرچه ارسال -
  .مقابل طرف كشور در اينترپل مركزي دفتر به ديگر كشور خاك در شده

 در كه اتباعي  تخلف سوابق و انگشت اثر عكس، همراه به اطالعات سريعتر هرچه ارسال -
 مركزي دفتر به اند داشته دخالت مقابل كشور قلمرو در تروريسم يا يافته سازمان جرائم فعاليتهاي
  .مقابل طرف كشور در اينترپل

 كاريهم ،بر پايه اين ماده.  پرداخته شده استكارآگاهي هاي فعاليت اين قانون به 7 مادهدر  
 ارتكاب به مظنون فراري  افراد جستجوي و تروريسم و يافته سازمان جرائم عليه مبارزه زمينه در

 هريك .گرفت خواهد صورت  كشور دو اينترپل دفاتر طريق از ،تروريستي يا تبهكارانه اقدامات
 بـه  دسـت  خـود   قلمـرو  در مقابـل،  طـرف  درخواسـت  يا خود عمل ابتكار براساس ،طرفين از

 اين نتايج از بخش آن.زد خواهد مقصر و مظنون افراد جستجوي جمله از كارآگاهانه، هايفعاليت
 صـاحبان  بـه  مربـوط  اطالعـات   جملـه  از شـود،  مربـوط  مقابل طرف به كه كارآگاهانه عمليات
 قلمـرو  در بيشتر تحقيقات براي شده،  مصادره يا توقيف اموال يا همراه يا ثابت تلفن هاي  شماره
  .شود مي واقع طرفين مبادله ردمو ديگر، كشور

يافتـه و تروريـسم بـين         قانون موافقتنامه همكاري در زمينه مبارزه با جرايم سـازمان          3ماده  
ترين  به برجسته ،2/5/1386 مصوب ،دولت جمهوري اسالمي ايران و دولت جمهوري قزاقستان

 تبادل ، طبق اين ماده. پرداخته است اطالعات ي جنايي يعني داد و ستد     ها پيگرد سازمان راهكار  
يافتـه و تروريـسم و         در پرتو همكاري براي اقداماتي كه بايد درمورد جرايم سـازمان           اطالعات

عمـل آيـد، تحقـق خواهـد       گونه جرايم و سازمانهاي آنها، به   ول اين ئاشخاص يا گروههاي مس   
  :پذيرفت و طرفهاي متعاهد درموارد زير همكاري خواهند نمود

  .يافته و تروريسم فراد و گروههاي مربوط به جرايم سازمانكردن ا  مشخص–الف 
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 تبادل اطالعات و تجربيات درمورد زمـان، مكـان، موقعيـت، نـوع و روش جـرايم و           -ب  
  .تروريسم و نيز اقدامات قانوني الزم جهت پيشگيري از آنها

تبادل كارشناس و متخصص جهت توسعه همكاريهـاي دوجانبـه بـراي پيـشگيري از                -پ
  .يافته و تروريسم  سازمانجرايم
تشكيل و مبادله گروههاي مشترك كاري در زمينه كشف جرايم و پژوهـشهاي علمـي       -ت

  .شناسي در رشته جرم
قانون موافقتنامه امنيتي ، انتظامي و مبارزه بامواد مخدر بين دولت           10بند ت ماده     ،همچنين

اتخـاذ تمهيـدات   بـه   ،27/2/1379 ، مـصوب جمهوري اسالمي ايران و دولت جمهوري يونـان      
 بـر  همچنـين،  . پرداختـه اسـت    يافتـه  هماهنگ در خصوص مبارزه با كليه اقسام جرايم سازمان        

 اسـالمي  جمهوري دولت بين همكاري و دوستانه مناسبات اصول معاهده قانون 11 مادهاساس  
 ينهزم در فعال طوره ب متعاهد طرفهاي ،31/1/1384 مصوب ،آذربايجان جمهوري دولت و ايران
 هواپيمايي عليه عمليات تروريسم، مخدر، مواد قاچاق المللي، بين وه يافت سازمان جرايم با مبارزه

 و خاويار قاچاق و خاوياري ماهيان قانوني غير صيد فرهنگي، اموال قانوني غير خروج كشوري،
 عالقـه  دمـور  هـاي   زمينـه  ديگر يا ها  زمينه اين در متعاهد طرفهاي. نمود خواهند همكاري ،كاال

  )34(.نمود خواهند منعقد را اي جداگانه قراردادهاي متقابل،
 بهـاي  بـه خبرگيـري   پليس بايـد  ه،يافت سازمانهاي هاي گوناگون پيگيري بزه   در كنار روش  

ي خيابـاني  هـا   سرقت و بزه، همچون قتل ،هيافت سازماني ها دهد بزه مياين نشان . بيشتري دهد 
 . باشـد و هـم بـه راحتـي بتـوان آنهـا را پيگيـري كـرد                  ن باال هم ميزان مشهودبودنشا  نيست تا   
ي دشـمن هـستند كـه    هـا  ي برانداز يا دولـت ها  همچون گروه ،ي جنايي و تروريستي   ها سازمان

اينجاست كه پلـيس  . يابد ميپيش از هر اقدامي ضرورت در خصوص آنها، گردآوري اطالعات  
  .يشگي باشدبايد با نهادهايي مانند وزارت اطالعات در پيوند هم

روش . گيـري از فنـاوري اطالعـات اسـت     بهـره  ،هاي نوين بـراي خبرگيـري     يكي از شيوه  
 هم تالش در نگهداري اطالعات مرتبط با امنيت ملي دارد و هـم  ، در محيط رايانه   1نگاري پنهان
نگـاري يـا رمـز نگـاري، روشِ      پنهـان . هـا را بـه دسـت آورد        تواند اطالعاتي از تروريـست     مي

                                                                                                              
 1. Cryptography 
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نيافتن به آنهـا     هاي بايسته براي دست   اطالعات در حين انتقال آنهاست تا دورانديشي      كدگذاريِ  
 اين شيوه توسط آژانس امنيت ملي آمريكـا بـراي پاسـداري از اطالعـات       ،در آغاز . فراهم شود 

گيري در مورد امنيت ملـي        بر پايه دستورالعمل تصميم    ، ولي در دنباله   ،امنيت ملي فراهم گرديد   
 ،هـاي حـساس  با نام امنيت ملي يا نگهـداري از داده   « ،آژانس   1 145اس دي دي    مشهور به ان    

هـاي  بنـديِ روشـني از داده     هاي كسان نمود بدون آنكه دسـته      مبادرت به كنترل رمزنگاري داده    
 بـراي  2در انگلـستان نيـز نهـادي بـه نـام نظـارت خبرگيرانـه           )35(».مورد كنترل پيشنهاد دهـد    

بنياد گرفته كه به عنوان مـدل سياسـتگذاري   ها ه ويژه تروريست   ب ،جاسوسي از كسان خطرناك   
 با توجه به مدل خبرگيري ملـي  ،2000بار در سال    در زمينه اطالعات شناسانده شده و نخستين      

اي براي بررسي اطالعات در مرحله فرايندي سه «،در اين مدل.  و در زير آن پديد آمد3انگلستان
گـام نخـست   : بيني شده است و پيكار با باندهاي جنايي پيشهاراستاي پيشگيري يا كاهش بزه    

-كنكاش و بررسي محيط جنايي از سوي مديريت عالي خبرگيري، گام دوم شناساندن آگـاهي          
گيـري از   بهـره ،گيـر و گـام سـوم     هاي جنايي به نهادهاي تصميم    هاي به دست آمده از سازمان     

همانند نهاد باال در ساير كشورها      .  بزه گفته جهت پيشگيري يا كاهش    هاي نهادهاي پيش  تصميم
  )36(».مانند اياالت متحده، استراليا و كانادا نيز بنياد گرفت

 پيگـرد  تـرين راهكارهـاي    يكي از برجـسته ،گيري از افزارهاي نوين و علمي   بهره ،همچنين
اهان، ي نوين پيگيري از سوي كارآگها بيني شيوه به راستي كه پيش. ه است يافت سازمانبزهكاران  

انديشند چنـدين گـام از راهكارهـاي پليـسي          ميپيروزي بر فريب بزهكاراني است كه همواره        
 اسـالمي  جمهـوري  دولت بين امنيتي همكاري موافقتنامه قانون 5 ماده اين نكته در . پيش هستند 

 ،وناين قان طبق ،طرفين بر پايه اين ماده،. بيني شده است   نيز پيشايتاليا جمهوري دولت و ايران
 و ها شيوه ارتقاء عمومي، امنيت و نظم به مربوط فني اطالعات مبادله و علمي تحقيقات زمينه در

 در پلـيس،  اختيـار  در آالت   و ابزار هاي  نمونه تبادل و جرايم   با مقابله و پيشگيري آالت و ابزار
  .كرد  خواهند همكاري يكديگر با طرفين، از يكي تقاضاي صورت

                                                                                                              
1.NSDD 145 ( National security decision directive) 
2. Intelligence led policing  
3. National Intelligence Model 
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ـ  سازماني ها پليس در پيكار با بزه    پيشرفت   ،نكته پاياني اينكه    وابـسته بـه همكـاري ديگـر     ،هيافت
ـ  سـازمان هاي با اختيارهاي روشن در پيگيري بزه    بيني نهاد ويژه     نهادها و نيز پيش     چـون . ه اسـت يافت

ي جنايي دور نيست، نهاد دادسرا بايد به طور پيوسته بـر   ها گري سازمان  گزند رخنه از  خود پليس نيز    
حتـي بـا الگـوگيري از    . يافته نظارت داشته باشدي سازمانها ه پليس در پيگيري بزه     نهاد ويژ  عملكرد

بيني كرد كـه پلـيس   ه پيشيافت سازمانهاي   سركوب بزه اي براي  توان نهاد ناوابسته   مي ،برخي كشورها 
 مـصوب  ،ه شـديد و پلـيس  يافت سازمانهاي بزهدر انگلستان به موجب قانون . بازوي آن به شمار رود 

پلـيس از رهگـذر   « ه شديد بنيـاد گذاشـته شـد كـه         يافت سازماني  ها  ، نهادي به نام آژانس بزه      2005
  همچنـين از ،ايـن قـانون  ) 37(».كند مي با اين نهاد همكاري    ،يافته شديد هاي سازمان خبرگيري از بزه  

ـ  سـازمان ي هـا  هاي پليس براي پيگرد بزهمردم چشم دارد كه در برابر پرسش    پاسـخگو  ،شـديد ه يافت
  .باشند
  

  انداز نمود سند چشم بستري براي ،هيافت سازماني ها گيري از بزهپيش: مؤخره
 :كنـد  ميبيني   كه پيش هجري شمسي  1404انداز جمهوري اسالمي ايران در افق         چشمسند  

 با هويـت   يافته با جايگاه اول اقتصادي، علمي و فنĤوري در سطح منطقه          ايران كشوري است توسعه   «
 بـر  ،».الملـل  ثر در روابـط بـين  ؤو م و با تعامل سازنده ، الهام بخش در جهان اسالم  المي و انقالبي  اس

امن، مستقل و مقتدر بـا سـامان    كشور  « در همين سند  . پايه امنيت اقتصادي و امنيت ملي قرار دارد       
بـه عنـوان يكـي از       ،  »جانبـه و پيوسـتگي مـردم و حكومـت           دفاعي مبتني بر بازدارندگي همـه     

   . بايد به آن دست يابد1404يي ديده شده كه ايران در سال ها رمانآ
 سامان دفـاعي بـر بازدارنـدگي همـه          ،نبايد پنداشت در سده بيست ويكم، همچون گذشته       

بـر ضـد    امروزه تهديد كشورها    ،بر عكس . جانبه نسبت به تهديد نظامي كشورهاي ديگر است       
هـاي جنـايي    و گـروه هـا  ابـر تهديـد سـازمان     در بر تـر از گذشـته شـده و          رنگ ايران بسيار كم  

ـ  سـازمان بزهكـاران   . افكني است  روز در حال گسترش و سايه       روزبه ،هيافت سازمان ه قـدرت   يافت
پيونـد بـسياري بـا     ، همچنـين ،اينان. ريزي اقتصاد بارور و سودرسان دارند   چشمگيري در طرح  

 بتوانند عصاي دست ها تي يا بحراني امنيها چه بسا در برخي تهديدكنند و  ميدولتمردان برقرار 
 ،كننـد  مـي ي هواداران خود را بـرآورده       ها  گاه بهتر از دولت، خواسته     ،اينان. اشندناتوان ب دولت  
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ه يا قـانون را    يافت سازمانبزهكاران  . سنجه بزهكاربودن آنهاست، قانون است    ولي آنچه در اينجا     
 پيـرو قـانون نيـستند و از ايـن     ، هر حـال  ولي در،گيرند ميي آن بهره ها شكنند يا از كاستي    مي

  .كنند ميدريچه است كه خطرناك جلوه 
ي كلي نظـام در سـپهر اقتـصادي، سياسـت بيرونـي و امنيـت              ها انداز و سياست   سند چشم 

ه را  يافت سازمانگيري بزهكاران جنايي     بهرهاي بر قانون استوار گردد كه راه          بايد به گونه   ،داخلي
ي جنايي اقدام كنـد،  ها از آنكه پليس در زمينه پيشگيري و پيگيري سازمان    پيش   ،بنابراين. ببندد

ي قـانون آگـاهي دارنـد و هـم در     هـا   هم از كاسـتي ،هيافت سازمانبزهكاران جنايي  بايد دانست   
ي برابـر و    هـا   قـانون  بينـي  پـيش  پـيش از هـر اقـدامي، بايـد بـا             ،بنابراين. كنند ميقدرت نفوذ   
گـري گروهـي و     راه رخنـه  ،ي مالي ها قانونديگر  ي بودجه گرفته تا     ها شده، از قانون   كارشناسي

با تدبيرهاي كيفـري، مـدني، اجرايـي و     بايد اندازه فساد اداري ،فردي بسته گردد و در گام بعد   
ي هـا  سازمانگري    بستر رخنه  ،اين دو اقدام  . در نهادهاي دولتي و حاكميتي كاهش يابد      اخالقي  

در اينجـا نيـز   . ا به نزديكي مرزهاي سرزميني سوق خواهـد داد جنايي را خواهد بست و آنها ر     
ه در همسايگي يافت سازماني ها تر از حالتي است كه بزه عملكرد پليس بسيار راحت تر و روشن 

  .دهد مي رخ ها دولت و در درون ساختمان
ي تروريـستي، پيـشگيري بـردار    هـا  يافته، همچون اقـدام  هاي سازمان بزه ،سخن پاياني آنكه  

. داشتوان دلخوش بود كه پليس در پيشگيري و پيگيري آنها به طور كامل پيروز ب               مييست و ن  ن
 اگر بايد به انديشه و خواسته آنها آگاهي يافت، درباره بزهكاران جنايي نيز    ،ها درباره تررويست 

سـازي بـستر اداري، تجـاري و     ي پنهـان آنهـا در قـدرت از يـك سـو و سـالم       ها بايد به دست  
 به ويژه اگر چهره فراملي ،هيافت سازماني ها  بزه،رو از اين.  از سوي ديگر توجه داشت    ،اقتصادي

را بـر دوش ضـابط دادگـستري    روند و چـالش امنيتـي     ميداشته باشند، چالش امنيتي به شمار       
سـويه بـا    با پيكار همه ،حالعين در  . گذاشتن به معناي خواست بيش از توان از اين نهاد است          

 و نيـز بـا   1387 مـصوب  ، دقيق قانون الحاق ايران به كنوانسيون مبارزه با فـساد      فساد و اجراي  
ـ  سازماني ها پيوست به كنوانسيون مبارزه با بزه    ي هـا  بـا برداشـتن بـزه   تـوان   مـي  ،ه فراملـي يافت

ي كلـي امنيـت   ها  به سياست،انداز ي اصلي سند چشم  ها ه به عنوان يكي از بازدارنده     يافت سازمان
  : به دست آيدها  اين آرمان، بود تا از رهگذر آناقتصادي دلخوش
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هـاي قـانوني و       گـذاري و كـارآفريني از راه         حمايت از ايجاد ارزش افـزوده و سـرمايه         -1
  . مشروع

سازي بـراي   گذاري، ايجاد رفاه عمومي و رونق اقتصادي و زمينه    هدف از امنيت سرمايه    -2
وضع قوانين و مقررات مربوط به ماليات و . عدالت اقتصادي و از بين بردن فقر در كشور است        

  . كند، وظيفه الزامي دولت و مجلس است ديگر اموري كه به آن هدف كمك مي
هاي اجرائي و مقررات بايـد داراي سـازگاري و ثبـات و شـفافيت و                قوانين و سياست   -3
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هـاي دولتـي، تعـاوني و      بـراي بخـش   ،)هاي اقتصادي و برخورداري از امتيازات قانوني        فعاليت
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