رویکرد بازدارنده سیاست جنایی تقنینی ایران در جرایم علیه امنیت
رضا مشکاتی ،1قباد کاظمی ،2محمدجواد جعفری

تاریخ دریافت1396/10/24:

1

3

تاریخ پذیرش1396/12/18:

چکیده
یکی از مهمترین اهداف سیاست جنایی برقراری نظم امنیمت ر جام م یم مین
آسایش عمومی ر نهایت شکوفایی هر چ بهتر ارزشهای انسانی ر جام میباشمد
نبو یک سیاست جنایی منسج هدف ار ر کنترل بزهکاری باعث کماهش عملکمر
ستگاه عدالت کیفری میشو ک ر نهایت باعث افزایش میزان جمرای ر جام م از
بین رفتن شکوفایی است دا انسانی ر جام میگر سیاست جنایی عال ه بر ابمزار
کیفر ب مقول پیشگیری از طریم اقمداماغ ریرکیفمری جهمت کنتمرل بزهکماری یوجم
مینماید جرای علیم امنیمت بما یوجم بم اینکم همدف الملی آن آسمیه بم امنیمت
حکومتها میباشد ،قانونگذاران یمامیکشورها ،ر یکر های متفا یی اعم از کیفمری
ریرکیفری برای مقابل با این جرای ر نظمر گرفتم انمد همدف از پمه هش ایمن مقالم ،
بررسی ر یکر باز ارندگی ن ر یکر کیفری ،یوسط مقنن ایرانی ر حوزه جرای علیم
امنیت میپر ازی ر ش این یحقی  ،ر ش یحلیلی – یولیفی ابزار گر آ ری مطاله
از نوع کتابخان ای میباشد
اژگان کلیدی :سیاست جنایی ،امنیت ،باز ارندگی ،عدالت کیفری

 .1این مقاله مستخرج از رساله دکتری تخصصی در دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرمانشاه میباشد.
* انشجوی ره کتری گر ه حقوق کیفری جرمشناسی ،احد کرمانشاه ،انشگاه آزا اسالمی ،کرمانشاه ،ایران
انشجوی ره کتری گر ه حقوق کیفری جرمشناسی ،احد علوم یحقیقاغ کرمانشاه ،انشگاه آزا اسالمی،کرمانشاه،
ایران
** عضو هی غ علمی گر ه حقوق ،احد کرمانشاه ،انشگاه آزا اسالمی ،کرمانشاه ،ایران نویسنده مسئول
*** عضو هی غ علمی گر ه حقوق ،احد کرمانشاه ،انشگاه آزا اسالمی ،کرمانشاه ،ایران
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مقدمه
سیاست جنایی 1با قدمتی نز یک ب یک قرن ر یکر کالن ب پدیده مجرمان
زیربنای پاسخهای گوناگون ر قاله قوانین ی امل میان شاخ های حقوقی جام
مدنی ر برابر جرم است قانونگذار ر سیاست جنایی برای کنترل جرم عال ه بر
پاسخهای کیفری از مشارکت نها های اجتماعی نیز بهرهمند میشو حقوق کیفری
یکی از ارکان سیاست جنایی است ظیف ی اساسی سیاست جنایی ر یک کشور
کنترل بزهکاری است سیاست جنایی هدف ار جهت ستیابی ب اهداف خو ب ابزار
کارآمدی احتیاج ار ک با یوج ب ابزار مور استفا ه سیاست جنایی مییوان آن را ب
سیاست جنایی یقنینی ،سیاست جنایی قضایی سیاست جنایی مشارکتی یقسی نمو
سیاست جنایی یقنینی مجموع ای از یدابیر مبارزه با بزهکاری را ر بر میگیر ک ر
قانون متجلی شده است ضمانت اجرایی قانونی ار این نوع از سیاست جنایی
ضمن آنک لالحیت قانونی ار م یار مبانی انواع یگر آن بو ه بیانگر الول کلی
حاک بر نظام کیفری یک جام میباشد ب عبارغ یگر ،سیاست جنایی یقنینی جزء
ا لین الی از سیاست جنایی حتی مبنای عملکر قضاغ ر اجرای این سیاست از
اهمیت بسزایی برخور ار است ک ابستگی ب نظام سیاسی هر کشور از یهگی مه
سیاست جنایی یفنینی ر کشور میباشد ،کریستین الزرژ سیاست جنایی یقنینی را چنین
ی ریف نمو ه است «سیاست جنایی یقنینی را سلیق ی قانونگذاران مختلف
مجازاغ ها ب طور کلی نحوه مقابل با پدیده
انتخابهای آنان ر انواع جرای
ا رسی جرای می اند ک یبلور آن ر قوانین مختلف هر جام از جمل
مجرمان
قوانین کیفری شکلی ماهوی من کس میشو (الزرژ )17 :1381،ب عبارغ یگر
سیاست جنایی ،جهت مبارزه موثر با جرای از ر یکر یب یت مینماید ر یکر ا ل،
مبارزه با جرای از طری جرمانگاری ی یین کیفر میباشد ر یکر م ،مبارزه با
جرای از طری ریر کیفر پیشگیریهای اجتماعی ض ی میباشد

1. Criminal policy
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مبحث نخست :پیشگیری اجتماعی
یکی از مهمترین ر یکر های باز ارندگی سیاست جنایی ،پیشگیری از بزهکاری ر کنار
برخور قهرآمیز (کیفری) میباشد پیشگیری از بزهکاری از طری اقداماغ ریر قهرآمیز
ریر کیفری از طری بین بر ن عوامل محیطی ،فر ی حتی ض ی ک باعث ایجا
گرایش ب بزهکاری میگر براین اساس پیشگیری از جرم ر سطح قوانین مقرراغ
ب رسمیت شناخت شده است باعث رشت ای ب نام «حقوق پیشگیری از جرم» گر یده
است حقوق پیشگیری از جرم ،یک شاخ هنجارمند است شامل مجموع قوانین
مقرراغ ناظر ب یدابیر پیشگیران  ،ساختار یشکیالغ متولی پیشگیری از جرم
چگونگی اعمال اقدامهای پیشگیران میشو ی نی آن ست از قوانین مقرراغ ک ب
ماهیت یدابیر پیشگیران  ،شکل نها های مدیریتی اجراکننده آنها یوج ارند
نوع «حقوق ماهوی
(نیازپور )91 :1393،حقوق پیشگیری از جرم را مییوان ب
پیشگیری از جرم» «حقوق شکلی پیشگیری از جرم» ست بندی کر ر حقوق
ماهوی پیشگیری از جرم ،قوانین مربوط ب ماهیت اقدامهای پیشگیران مانند مقرراغ
ناظر بر آموزش پر رش (محیط یحصیلی) ،خانوا هها ،فقرز ایی ،اشتغال زایی یا ب
عبارغ یگر  ،مجموع قواعد مقرراغ ب محتوای یدابیر پیشگیران مثل اقدامهای
خانوا همدار یا مدرس مدار بررسی میشوند ،ر حالیک ر حقوق شکلی پیشگیری از
جرم  ،مجموع قوانین مقرراغ ناظر بر ساختار یشکیالغ چگونگی اجرای یدابیر
پیشگیری از جرم ،اع از نها های مدیریت پیشگیری از جرم یشریفاغ اجرای یدابیر،
برنام ها سیاستهای پیشگیران مور مطال قرار میگیرند (نیازپور)93،1393 ،
جرمشناسان ست بندی مت د ی از پیشگیری جرم ارائ ا هاند رایجترین یقسی بندی،
یقسی پیشگیری ب پیشگیری اجتماعی ض ی میباشد پیشگیری اجتماعی س ی ار
ک علل عوامل اجتماعی خطرزای بزهکاری بزه یدگی را مور هدفگیری قرار
هند این قس از پیشگیری یالش ار ک از یولید بزهکاری یا بزه یدگی جلوگیری
کند پیشگیری اجتماعی ر اقع اقداماغ مداخل ای ر محیط عمومی ،شخصی،
اجتماعی ،اقتصا ی فرهنگی را شامل میشو (نجفی ابرند آبا ی )750 :1392،جرای
علی امنیت همچنانک ر مباحث قبلی گفت شد ،شامل طیف گستر های از رفتارهای
ریرقانونی علی امنیت کشور ( ر م نای سیع) میباشد ک ر حالت کلی مصا ی آن
با یوج ب نوع نظام سیاسی کشور ثباغ پایداری این نظام متفا غ میباشد گرچ
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اقداماغ یر ریستی (جرای علی امنیت) همواره یهدیدی جدی علی لتها محسوب
میشو  ،با این حال نوع یدگاه یفکر سیاسی شکل هنده ب لت حاک  ،احتماال ر
کیفیت کمیت اقداماغ یر ریستی یاثیرگذار است بست ب اینک لت حاک ر چ
ساختار سیاسی براساس چ ر یکر ی نسیت ب حاکمیت ،نظامبندی شده است
چگون قدرغ را کسه یوزیع کند ،اقداماغ خشونت بار یر ریستی علی آن از گستره
کمی کیفی متفا یی برخور ار خواهد بو شیوههای متفا غ ساختاربندی نظامهای
سیاسی ،انواع متفا یی از لتها را پدید میآ ر ک هر یک یهگیها خصایص
منحصر ب فر خو را ارند بر این اساس هر یک ظرفیت متفا یی برای یحمل
مخالفت های مدنی شهر ندان پتانسیل متفا یی برای یوسل ب اقداماغ خشونت بار
علی شهر ندان ا اشت شهر ندان ب یوسل ب خشونت علی لت را ارند براساس
یک فرض کلی ،لتهای استبدا ی ک هیچگون مخالفتی را یحمل نمیکنند یغییری
را نیز ر اجزای متشکل قدرغ موجو نمیپذیرند ،قابلیت بیشتری برای ار شدن ر
گفتگوی خشونت بار خواهند اشت از این ر بیشتر ر م رض اقداماغ یر ریستی
قرار خواهند گرفت ر مقابل آنها لتهای موکراییک ک قدرغ ر آنها ب نحو
عا الن یری یوزیع شده است ،قابلیت یغییرپذیری بیشتری اشت کمتر هدف اقداماغ
لتهای موکراییک
یر ریستی اقع میشوند گرچ همواره اینگون نمیباشد ک
مور حمالغ یر ریستی قرار نمیگیرند ممکن است این اقداماغ از طری احزاب
مخالف لورغ گیر (کارگری)188،1392 ،
ایجا نظام اق ی مر م ساالر یوزیع برابر یکسان قدرغ ثر غ ر
همچنین الالح قوانین ر پیشگیری از جرای علی امنیت موثر میباشد گرچ
حاضر هزین های پیشگیری ر این حوزه ب لورغ هدفمند ر پیشگیری ض
ر ا ام ب موار ی ک باعث پیشگیری اجتماعی از جرای علی
میگر
ر یکر یقنینی میشو میپر ازی

جام
ر حال
ی اعمال
امنیت با

گفتار نخست :آموزش و ارتقاء سطح آگاهی عمومی
یکی از اقداماغ راهکارهای پیشگیری اجتماعی اریقاء سطح آگاهی عموم آحا
پیامدهای جرای ب یهه جرای علی امنیت میباشد ر اقع از سطح آگاهی
جام
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مر م ر خصوص جرای علی امنیت ارای اثر مه میباشد ،اثر ا ل اینک مر م
مریکه چنین جرایمی نمیگر ند (بر فرض اینک آگاهی یاثیرگذار باشد) اثر م باعث
گزارش مقابل با اینگون جرای ر لورغ مشاهده اطالع میشو یکلیف اریقاء
سطح اگاهی عموم مر م ر قوانین مختلف یوسط لت پیشبینی شده است
بند م از الل سوم قانون اساسی ر این خصوص چنین بیان اشت « لت جمهوری
اسالمی ایران موظف است برای نیل ب اهداف مذکور ر الل م (پای های نظام)
هم امکاناغ خو را برای امور زیر ب کار بر »
 1باال بر ن سطح آگاهیهای عمومی ر هم زمین ها با استفا ه لحیح از مطبوعاغ
رسان های گر هی سایل یگر
همچنین این یکلیف ر سایر بندهای الل سوم از جمل بند ( 4یقویت ر ح بررسی
یتبع) بند ( 7یامین آزا یهای سیاسی اجتماعی) بند ( 8مشارکت عام مر م ر ی یین
سرنوشت) قابل بر اشت میباشد ،زیرا مبنا نتیج این بندها افزایش آگاهی عموم مر م
از آزا یهای سیاسی ،اجتماعی ،ر ی یین سرنوشت جام میباشد
ر قانون برنام چهارم یوس اقتصا ی ،اجتماعی فرهنگی مصوب  1383ما ه لدم
ر ما ه یکصد نوز ه ب
ب آموزش عمومی یر یج فرهنگ قانونمداری پر اخت
امنیت
یهی ساز کارهای الزم جهت یوس مشارکت مر می برای یامین نظ
عمومی پر اخت است ر قانون برنام پنج یوس مصوب  1389ما ه یست
یاز ه  ،قوه قضائی را مکلف نمو ه ب منظور پیشگیری از جرم از آموزش همگانی طب
برنام مصوب قوه قضائی از طری لدا سیما بهره ببر ر قانون برنام شش اریقاء
سطح اگاهی عمومی مر م ب لورغ سیع ر چندین بخش از جمل  ،بخش ( 6نظام
ا اری ،شفافیت مبارزه با فسا ) بخش ( 12آموزش عمومی ،آموزش عالی عل
فنا ری) بخش( 13اریباطاغ فنا ری اطالعاغ) بخش (15بیم اجتماعی ،امور
حمایتی آسیههای اجتماعی) بخش ( 17فرهنگ ،هنر رزش) بخش ( 18سیاسی،
فاعی امنیتی) بخش ( 19حقوقی قضایی) قابل بررسی میباشد چنانک مالحض
میشو ر لورغ اجرای قوانین مولوف جهت اریقاء سطح آگاهی عمومی یر یج
فرهنگ قانون مداری ر کاهش قوع جرای ب لورغ کلی جرای علی امنیت ب
لورغ خاص موثر میباشد
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گفتار دوم :مشارکت جامعه مدنی
لت کمک شو کارآمدیر عمل کند
هدف از اعمال این راهکار  ،آن است ک ب
جام بتواند ر محیطی ک ر آن رشد عا الن پایدار با ارئ خدماغ لتی مقر ن ب
جو ار  ،مشارکت کامل جو اشت باشد قا ر ساختن جام مدنی ر
لرف
ساماندهی ،فاع ،یاثیر یغییر ر کلی جنب های حکومت ،برای پیشرفت آن ضر ری
است الوال ر مقابل با پدیدههای جنایی ،ر کنار ه قرار ا ن پاسخ های لتی
پاسخهای جام مدنی امری بدیع الزم است ک ر حوزه «سیاست جنایی مشارکتی»
مور ارزیابی قرار میگیر امری ک ب نحو شایست زمین اریقاء مشارکت جام ر
لتها ب یوفی ر زافز نی ر
باعث میشو
مقابل با جرای را فراه میآ ر
برخور با جرای ست یابند کمک ب ر ند آموزش عمومی ،برقراری فرهنگ
قانونمداری پرهیز از اریکاب جرای علی امنیت کمک ب ساز کار گزارش هی،
په هش ر خصوص این جرای بیان یدگاههای الالحی از جمل ف الیتهای است
ک نها های مدنی مییوانند برای مبارزه با جرای مذکور سال سازی نظام اقتصا ی
(محیط عمومی) انجام هند (یوسلی زا ه )137 ،1392 ،
شرکت نها های مر می مدنی ر ف الیتهای لتی باعث از بین رفتن شکاف میان
حاکمیت جام شده این شرکت مر می باعث پیشگیری از اریکاب جرای علی
امنیت ک نشان از ابستگی مر م ب حکومت میگر فلذا پیشگیری از اموری میباشد
ک ب کل افرا جام مربوط میشو ر قانون اساسی سایر قوانین ب مشارکت
جام مدنی ر اموراغ مختلف ب شرح ذیل پر اخت است
ر بند هشت از الل سوم قانون اساسی ر این خصوص چنین بیان اشت « لت
موظف است هم امکاناغ خو را جهت فراه آ ر ن مشارکت عام مر م ر ی یین
سرنوشت سیاسی ،اقتصا ی ،اجتماعی فرهنگی خویش فراه آ ر »
ر قانون برنام چهارم یوس اقتصا ی ،اجتماعی فرهنگی مصوب  1383ما ه نو
هشت بیان اشت  ،لت مکلف است ب منظور حفظ اریقاء سرمای اجتماعی ،اریقای
رضایتمندی عمومی گسترش نها های مدنی ،اقدامایی را لورغ هد ک مهمترین
آن ،ید ین طرح جامع مشارکت نظارغ مر م ،سازمانها ،نها های ریر لتی
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شوراهای اسالمی ،ر یوس پایدار کشور فراه کر ن امکان گسترش کمی
نها های مدنی با اعمال سیاستهای یشویقی است

کیفی

همچنین ر بند ج ما ه یکصدم هدایت ف الیتهای سیاسی ،اجتماعی ،ب سمت
فرآیندهای قانونی حمایت یضمین ف الیتها اجتماعاغ قانونی میباشد ما ه
یکصد چهل این قانون (یوس بخش خصولی جله مشارکت یشکلهای ریر
لتی سایر بخشهای جام مدنی ر ا اره کشور) ب مشارکت جام مدنی پر اخت
است
ر قانون برنام پنج سال شش یوس مصوب  1395ما ه ( 92بخش فرهنگ ،هنر
رزش) ر خصوص مشارکت جام مدنی چنین بیان اشت «ب منظور اریقاء ،ی الی،
اثربخش مت الی نها ها یشکلهای
مقا مسازی فرهنگی ،بستر سازی فرهنگی
مر می ر چندین بند لت مکلف شده است اقدامایی را ر این رابط انجام هد
همچنین ر بند  2ما ه  106این قانون ب یوس امر ب م ر ف نهی از منکر پر اخت
ر موضوعاغ مختلف از جمل
ک این امر ب منزل مشارکت ف االن افرا جام
پیشگیری از جرم میباشد امر ب م ر ف نهی از منکر از چنان اهمیتی برخور ار
می باشد ک یک الل از قانون اساسی ب آن اختصاص یافت است ب موجه الل هشت
قانون اساسی « ر جمهوری اسالمی ایران عوغ ب خیر امر ب م ر ف نهی از منکر
ظیف ای است همگانی متقابل بر عهده مر م نسبت ب یکدیگر ،لت نسبت ب مر م
مر م نسبت ب لت
گفتار سوم :تدوین کدهای رفتاری
از جمل یدابیر ارزنده پیشگیری از جرای علی امنیت (یوسط کارمندان) ید ین مجموع
مقرراغ رفتاری یقویت موانع ر نی اریکاب جرای (اخالق حرف ای) میباشد
مجموع مقرراغ رفتاری یول یف موازین رفتار مطلوب است ک گاهگاهی ر اریباط با
گر ههایی از افرا  ،سازمانها نها های حرف ای مقرر میشو محتوای این مجموع
مقرراغ بست ب کار اهداف این گر هها ،نها ها سازمانها متفا غ است گرچ
مجموع مقرراغ رفتاری ر کل بیشتر جنب ریر رسمی ارند برخی از آنها شکل
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قانونی ارند ا ز این ر از نیر ی اجرایی قوانین ،از جمل اعمال مجازاغهای مدنی
کیفری برخور ارند ر یدارک ید ین کدهای رفتاری اخالق حرف ای جایگاه یههای
ار قواعد رفتاری ،لرفا مبتنی بر اخالقگرایی نیست ،از این ر اخالق حرف ای نیز
لز ما ر م نای یدارک گزارههای اخالقی نیست ،زیرا اکثر قواعد رفتاری برای حراست
از منافع شرکت یا حرف مور نظر ید ین میگر بدیهی است ک خو کنترلی یاثیرش
بیشتر از کنترل خارجی است ،اما ب این منظور (یاثیر خو کنترلی) باز ارندههایی ر
قاله ی قیه ضمانت اجراها میبایست آن را پشتیبانی کند (یوسلی زا ه )147، 1392،
رعایت اخالق حرف ی یوسط مامورین لتی ک ب اسنا اطالعاغ محرمان سترسی
ارند بسیار حائز اهمیت بو ه گرچ رعایت اخالق حرف ای (راز اری ،امانت ) ب
این اشخاص آموزش ا ه می شو جهت پشتیبانی از آن حسه مور ارای ضمانت
اجرای کیفری (یخلی اطالعایی) یا انضباطی (افشای اسنا ارای طبق بندی محرمان )
ی یین شده است این امر مه ر آییننام طرز نگهداری اسنا سری محرمان لتی
مدارک طبق بندی شده
مصوب  1354هیاغ زیران آییننام حفاظت اسنا
نیر های مسلح مصوب  1375فرماندهی کل قوا مور اشاره قرار گرفت است ب عنوان
مثال:
مکلف نمو ن مسؤلین ،جهت رعایت مقرراغ یامینی حفاظت از اسنا یوجی کنترل
پرسنل یحت امر ر این زمین عال ه بر مسؤلین ،فر فر پرسنل ،موظف ب رعایت
کلی مقرراغ یامینی حفاظت اسنا مدارک میباشند از جمل این مقرراغ :رعایت
حفاظت گفتار ،کنترل اجرای مقرراغ یامینی ،شرکت اجرای برنام های یوجیهی،
انجام بازرسیهای ریر مترقب  ،ممنوعیت خر ج اسنا مه ب خارج از ا اره ،ممنوعیت
مطال اسنا مه ر م ابر اماکن عمومی
گفتار چهارم :تجهیز رسانهای
نقش رسان ها ر اقداماغ الزم برای پیشگیری مقابل با جرای امنیتی حیایی است
رسان ها مییوانند ب طور کارآمد ب عنوان ریافتکنندگان اطالعاغ راجع ب این جرای
عمل کر ه ،این اطالعاغ را ب شکل مستقل ارزیابی کنند آنها را ب طور م نا اری
برای اریباط بیشتر قرار هند برای عموم مر م منتشر نمایند
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این رسان ها هستند ک مییوانند با ان کاس اخبار یحلیلهای لحیح رباره برنام های
مقابل با امنیت ،ب عنوان پل اریباطی قوی میان مر م نها های یخصصی ضد جرای
علی امنیت (مانند زارغ اطالعاغ) ب ایفای نقش بپر ازند الجرم موجباغ پیشرفت
این برنام ها را فراه آ رند ر راستای یوانمند سازی رسان ها کمک ب موفقیت
برنام های مقابل با فسا  ،ساز کار «یجهیز گسترش رسان ای» پیشنها میشو
ر اعمال این راهکار پیشگیران از جرای مور بحث ،ر نظام حقوقی اخلی الولی از
قانون اساسی نیز مقررایی یگر ب شرح آیی قابل بررسی میباشند
براساس الل سوم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران ،لت باید برای نیل ب
اهداف مذکور ر الل م ،هم امکاناغ خو را ب کار ببند ر بند م از این الل،
لت موظف شده است ر راستای باال بر ن سطح آگاهیهای عمومی ر هم زمین ها
سایل یگر یالش نماید با
با استفا ه لحیح از مطبوعاغ رسان های گر هی
ر
عنایت ب اینک موثریرین مهمترین سیل آگاهی بخشیدن ب مر م رسان ها
ر راستای یجهیز هر
لدر آنها مطبوعاغ هستند  ،قانون اساسی ر الل بیست خو
چ بهتر موثریر مطبوعاغ جهت بیان اق یاغ حقای  ،الل آزا ی بیان را ب
رسمیت شناخت  ،این الل مقرر می ار «نشریاغ مطبوعاغ ر بیان مطاله آزا ند
مگر آنک مخل ب مبانی اسالم یا حقوق عمومی باشد» همچنین ر الل یکصد هفتا
پنج مقرر اشت « ر لدا سیمای جمهوری اسالمی ایران ،آزا ی بیان نشر افکار
با رعایت موازین اسالمی مصالح کشور باید یامین گر »
ر قانون مطبوعاغ مطاب ما ه سوم «مطبوعاغ ح ارند نظراغ ،انتقا اغ سازنده،
پیشنها ها ،یوضیحاغ مر م مسولین را با رعایت موازین اسالمی مصالح جام
رج ب اطالع عمومی برسانند» همچنین مطاب ما ه پنج «کسه انتشار اخبار
اخلی خارجی ک ب منظور افزایش آگاهی عمومی حفظ مصالح جام باشد با
رعایت این قانون ح قانونی مطبوعاغ است»
همچنانک مالحض گر ید ،استثنایی ک مقنن برای انتشار بیان مطاله یوسط رسان ها
قائل شده رعایت موازین اسالم امنیت عمومی جام میباشد ب عبارغ یگر
رسان ها ر انجام ظایف ذایی خو مییوانند نقش متضا اشت باشند؛ ر نقش
مثبت همچنانک این گفتار ب آن اختصاص ار ر جهت پیشگیری از جرای علی
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امنیت از طری افزایش آگاهی مییوانند نقش ایفاء نمایند اما ر نقش منفی از طری
انتشار بیان مطالبی ک ضد امنیت اجتماعی ملی کشور بو ه؛ ک این خو باعث
قوع جرم افزایش یحریک احساساغ اینگون جرای میشو
مبحث دوم :پیشگیری وضعی
پیشگیری ض ی با یوج ب شرایط بزهکار نوع جرم ،اهداف موضوعاغ جرم
خصولیاغ بزه یده ،اقدامایی را ب اجرا گذار ک فرآیند آنها از بین رفتن یا
یض یف موق یتها فرلتهای اریکاب جرم خواهد شد کاهش فرلتها
موق یتهای اریکاب جرم با یوس امنیت فیزیکی یا طراحی ساختمانها محل ها ک
ر نهایت موجه خطرناک پرهزین یر شدن اعمال مجرمان میشو همراه است ر
این ر ش کنترل ابتکار برای پیشگیری ،جانشین برخور کیفری مجازاغ یا
از پیشرفت مراحل
انف ال میشو ر اقع هدف جرم مور حمایت قرار گرفت
اریکاب جرم جلوگیری میشو (نجفی یوانا )1389،55،نقش کاربر این نوع
پیشگیری ر حوزه جرای علی امنیت بسیار مه میباشد بسیاری از لتها با لرف
هزین های گزاف س ی ر یجهیز خو از انواع سایل امکاناغ گوناگون جهت کشف
ب ثمر نرسیدن اینگون جرای میکنند از طرفی اجرای یدابیر پیشگیری ض ی ر
حوزه جرای علی امنیت ر کشورهای ریر موکراییک یا قانون گریز ،فی نفس قابل
فاع نیست  ،زیرا خواه ناخواه منجر ب یحدید یا سرکوب آزا یها ر فضای اق ی
سایبر خواهد شد باعث از بین رفتن بخشی از آزا ی میشو (نجفی ابرند
آبا ی )2076، 1392،گرچ ب نظر می رسد ر حوزه جرای علی امنیت استفا ه از یدابیر
پیشگیری ض ی ضر ری میباشد حتیاالمکان س ی گر از رهگذر استفا ه از این
یدابیر کمترین خدش ب سایر حقوق اشخاص ار گر
ر یک فرآیند کلی مییوان گفت پیشگیری های اجتماعی فرهنگی مربوط ب قبل از
ض ی ر حین قوع جرم
قوع جرم پیشگیریهای امنیتی انتظامی
پیشگیرهای کیفری پس از قوع جرم میباشد یدابیری ک چنین اقدامایی را الزم
ضر ری می اند ب شرح ذیل میباشد
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گفتار نخست :گزارش دهی
پیشبینی امکان گزارش جرای از سوی مطل ین مخبرین (حتی مسولین) ب مقاماغ
قانونی  ،ب نوب خو باعث احساس خطر اریکاب کشف جرم از سوی مریکبین بالقوه
یا بالف ل افزایش هزین اریکاب آن گشت مییواند ب عنوان عاملی باز ارنده یلقی
گر (یوسلی زا ه )167،1392،جهت حمایت از این اشخاص یا خانوا ه آنان ر مقابل
خطراغ ما ه  214قانون آیین ا رسی کیفری  1392همچنین آییننام اجرایی آن ر
سال  1394یصویه گر ید موار ی مانند عدم افشای اطالعاغ ،عدم مواجه
حضوری ،استماع اظهاراغ شاهد مطلع با سایل اریباط از راه ر ،استقرار
از جمل این حمایتها میباشد
گشتهای پلیس
یکلیف قانونی گزارش قوع جرای علی امنیت یوسط کارمندان (اع از کشوری
لشکری) متاسفان مور یوج مقنن نبو ه علی رر اهمیت این جرای اینک بسیاری از
جرای علی ام نیت یوسط کارمندان لورغ گرفت یا اینک کارمندان از قوع چنین
جرمی ر حوزه کاری خو مطلع شده یکلیف حمایتی (اع از کیفری یا انضباطی) از
جام یوسط مقنن لورغ نگرفت است برخالف جرای اقتصا ی ک مقنن کارکنان
ستگاهها را مکلف نمو ه این جرای را گزارش نمایند (ب عنوان نمون قانون اریقای
سالمت ا اری مقابل با فسا – قانون مبارزه با پولشویی – قانون ی زیراغ –
آییننام پیشگیری مبارزه با رشوه ر ستگاههای اجرایی )
با این جو این یکلیف ر ما ه  78قانون مجازاغ جرای نیر های مسلح
مبارزه با یامین مالی یر ریس مور جرمانگاری قرار گرفت است

1

1

قانون

 .هر نظامی به مناسبت انجام وظیفه عمداً گزارش بر خالف واقع به فرماندهان یا دیگر مقامات مسئول تقدیم

نماید و یا حقایق را کتمان کند و یا با سوء نیت گزارشی با تغییر ماهیت یا به طور ناقص ارائه دهد و یا عمداً جرایم
ارتکابی کارکنان تحت امر خود را به مقامات ذیصالح گزارش ندهد و یا از گزارش آن جلوگیری نماید و یا
گزارشها و جرایم را به موقع اعالم نکند به ترتیب زیر محکوم میشود.
الف) چنانچه اعمال فوق موجب شکست جبهه اسالم یا تلفات جانی گردد به مجازات محارب
ب) در صورتی که موضوع به امور جنگی با مسائل امنیت داخلی یا خارجی مرتبط باشد به حبس از دو تا پنج سال
ج) در سایر موارد به استثناء مواردی که صرفاً تخلف انظباطی محسوب میشود از سه ماه تا یکسال
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مقنن با ضع این ما ه ک بسیار الزم ضر ری میباشد با هدف جلوگیری از ایجا
خسارغ بیشتر ب امنیت کشور اقدام ب جرمانگاری عدم گزارش جرای یا کتمان حقای
برای مسئولین فرماندهان نمو ه است حتی مقنن این یکلیف را اگر چ براساس
سهلانگاری باشد جرمانگاری نمو ه ک با یوج ب آثار زیانبار آن قابل یوجی میباشد
ر قانون مجازاغ اسالمی سال  1392قانون ی زیراغ مصوب  1375چنین یکلیفی از
ناحی مسولین ک ظیف نظارغ بر مجموع یحت مسولیت خو ارند پیشبینی نشده
است فقط ر حوزه جرای اختالس ،اریشاء ،کالهبر اری یصرف ریرقانونی مقنن با
ضع ما ی  606قانون ی زیراغ اقدام ب جرمانگاری عدم گزارش این جرای یوسط
مسئولین نمو ه است ر حالی ک جرای علی امنیت الوالً مهمتر از سایر جرای
میباشند از طرفی ما ه  606یکلیف ب گزا رش ب ضی از جرای مالی یوسط مسئولین را
نمو ه ن هم آنها فلذا ضع ما های شبی ب ما ه  78قانون مجازاغ جرای نیر های
مسلح ر قانون مجازاغ اسالمی بسیار الزم میباشد
برای پیکار با بزه های یر ریستی ب یهه ب منظور جلوگیری از کمک مالی ب
یر ریستها نظارغ هم سوی ب یراکنشهای پولی بانکی پیشگیری از
پولشویی ک برجست یرین منبع ی مین مالی یر ریستیها ب شمار میر قانونگذار ن
ینها راز اری بانکی را ر ا ندانست ک بانکها را مکلف ب شناسایی مشتریان خو
آگاهی ا ن جابجاییهای پول گمانآ ر کر ه است البت افشای اطالعاغ محد ب
اطالعاغ مالی بانکی نیست ب هرگون اطالعاغ مریبط با اقداماغ یر ریستی
یسری ا ر ما ه  3قانون مبارزه با یامین مالی یر ریس هم اشخاص را (اع از
کارمند ریر کارمند) یکلیف نمو ه ک جرای علی امنیت را گزارش نمایند ب موجه
این ما ه « کلی اشخاص مطلع از جرای موضوع این قانون موظفند مرایه را ر اسرع

تبصره  : 1چنانچه اعمال مذکور موجب خسارت مالی گردد مرتکب عالوه بر مجازات فوق به جبران خسارت وارده
نیز محکوم خواهد شد.
تبصره  :2هر گاه اعمال مورد اشاره در بندهای ب وج این ماده در اثر بی مباالتی و سهلانگاری باشد در صورتی که
موجب جنایت بر نفس یا اعضاء شده باشد مرتکب به نصف حداقل تا نصف حداکثر مجازاتهای مزبور محکوم
خواهد شد و در غیر این صورت طبق آییننامه انضباطی عمل می شود پرداخت دیه طبق مقررات قانون دیات
میباشد.
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قت ب مقاماغ ا اری ،انتظامی ،امنتیی یا قضایی ذیصالح اعالم کنند ر ریر این
لورغ ب مجازاغ ی زیری رج هفت محکوم میشوند»
گفتار دوم :نظارت و کنترل
سایل الزم
نظارغ کنترل ه مییواند جنب فنی اشت باشد از طری اشیا
لورغ بگیر ه مییواند چهره انسانی اشت باشد نظارغ کنترل ،یرسناکیرین،
عینییرین یاثیرگذاریرین شیوه پیشگیری از جرای (ب خصوص جرای علی امنیت)
است (یوسلی زا ه )1392،177،نظارغ کنترل یدبیرهایی است برای پیشگیری از رخ
ر
ا ن جرای (جرای علی امنیت) ،این چنین اقدامهایی پیش از انجامیدن رفتار
راستای بر ه ز ن پیش زمین های اریکاب رفتار خشونتآمیز از رهگذر چاره
اندیشی های بایست است برجستگی نظارغ کنترل ب این لیل است ک بیشترین
ینگناها سختگیریها نسبت ب اقداماغ یر ریستی ر مرحل پیش از انجام آن است
چون هنوز رفتار مجرمان اریکاب نیافت یا مته ب اقداماغ یر یستی پیگر شو
(اسماعیلی )54 ،1395 ،برجست یرین راهکارهای نظاریی کنترل عباریند از:
بند نخست :گردآوری اطالعات
گر آ ری اطالعاغ یا همان جاسوسی یکی از مهمترین ر شهایی است ک اطالعاغ
چندان
بسیار حیایی از این طری کسه می گر این اهمیت ر مواقع جنگ
میباشد گر آ ری اطالعاغ مییواند نقش مثبت منفی اشت باشد ر نقش مثبت
همان جاسوسی کسه خبر میباشد چ از طری انسانی چ از طری ابزارها
یکنولوژی های نوین ر اقع کسه خبر گر آ ری اطالعاغ ر جرای علی امنیت
قبل از اینک چنین جرایمی ب قوع بپیوند ستگاههای اطالعایی مییوانند ب مقابل با
آن بر ند باعث عدم قوع چنین جرمی شوند حتی قبل از اینک شر ع ب جرمی
ر مرحل یهی مقدماغ باشد ک یکی از بارزیرین نمون ها
لورغ گرفت باشد
ستگیری عبدالمالک ریگی یا جلوگیری از اقداماغ یر ریستی یوسط اعش ر
کشور مییوان نام بر ر نقش منفی گر آ ری اطالعاغ ،مییوان نگهداری امن
اطالعاغ جلوگیری از افشای آن را نام بر ر ایاالغ متحده آمریکا با هدف
نگهداری امنیت ملی با یصویه قانون امنیت ملی ر سال  1947سازمان گر آ ری
اطالعاغ مرکزی را بنیان نها ک ظیف اللی آن گر آ ری بررسی اطالعاغ
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میباشد ر ایران عال ه بر زارغ اطالعاغ ،سازمانهای (نظامی ریر نظامی) یگری
ظیف گر آ ری کسه اطالعاغ را ر خصوص مسائل امنیتی بر عهده ارند
هدف از ی سیس زارغ اطالعاغ ر ما ه  1قانون یاسیس زارغ اطالعاغ سال 1362
چنین مقرر اشت ((ب منظور کسه پر رش اطالعاغ امنیتی اطالعاغ خارجی
حفاظت اطالعاغ ضدجاسوسی ب ست آ ر ن آگاهیهای الزم از ض یت
شمنان اخلی خارجی جهت پیشگیری مقابل با یوطئ های آنان علی انقالب
اسالمی کشور نظام جمهوری اسالمی ایران زارغ اطالعاغ جمهوری اسالمی
یشکیل میگر )) ر ما ه  101همین قانون شرح ظایف زارغ اطالعاغ را ک ر
نهایت باعث پیشگیری از جرای علی امنیت کشور میباشد بیان اشت است نیر های
مسلح کشور اع از اریش ،سیاه نیر ی انتظامی نیز ر حوزه امنیت ب منظور کشف
ظایفی ک بر عهده زارغ
شناسایی خنثی نمو ن ،ف الیت مینمایند م موریت
اطالعاغ باشد ر جام نیر های مسلح (از ب د اخلی جهت حفاظت پرسنل اسنا
از ب د خارجی جهت پیشگیری از جرای علی امنیت ر موار ی ب عنوان ضابط
قوه قضایی ) ب عهده حفاظت اطالعاغ سازمان حفاظت اطالعاغ نیر های مسلح
میباشد طب ما ه  161قانون اریش مصوب  1366م موریت حفاظت اطالعاغ اریش
عبارغ از:
پیشگیری ،کشف ،شناسایی خنثی کر ن ف الیتهای براندازی جاسوسی خرابکاری
موار ایجا نارضایتی نفوذ جریاناغ سیاسی ایجا اختالل ر انجام م موریت ب
زارغ فاع سازمانهای ابست آنها از طری
منظور حفظ لیانت اریش
1

الف) کسب و جمعآوری اخبار و تولید ،تجزیه تحلیل و طبقهبندی اطالعات مورد نیاز در ابعاد داخلی و خارجی

ب) کشف توطئه و فعالیتهای بر اندازی ،جاسوسی خرابکاری و اغتشاش علیه استقالل و امنیت و تمامیت اراضی
کشور و نظام جمهوری اسالمی ایران
ج) حراست اخبار ،اطالعات اسناد مدارک ،تأسیسات و پرسنل وزارتخانه
1

 .الف) کسب و جمعآوری اخبار و تولید تجزیه و تحلیل و طبقهبندی اطالعات مورد نیاز ارتش و وزارت دفاع و

سازمانهای وابسته به آن.
ب) کشف و خنثی نمودن توطئه براندازی جاسوسی و خرابکاری و...
همچنین رئیس سازمان حفاظت اطالعات موظف است در موارد براندازی و نیز خرابکارهای مهم دادستان کل
کشور و فرمانده کل سپاه پاسداران را سریعاً در جریان قرار دهد
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حفاظت پرسنل ،اطالعاغ ،اسنا مدارک ،اماکن ،ی سیساغ سایل
اریباطاغ

یجهیزاغ امنیت

ظیف ماموریت سپاه پاسدارن انقالب اسالمی ب لورغ خاص حفاظت اطالعاغ
سپاه ر الل  156قانون اساسی همچنین اساسنام سپاه پاسداران 2مصوب  1358ک
ف الیت راله آن مبارزه با جرای امنیتی میباشد سازمان اطالعاغ امنیت سپاه ر
حوزه مقابل با جنگ نرم ،براندازی مقابل با ف الیتهای ریر مجاز سایبری ر قلمر
جرای علی امنیت ف الیت مینماید
نیر ی انتظامی ب عنوان ضابط قوه قضایی ر حوزه جرای علی امنیت با همکاری
مبارزه با هرگون خرابکاری،
زارغ اطالعاغ ب عنوان نیر ی اجرایی مقابل
یر ریس  ،شورش عوامل حرکتهایی ک مخل امنیت کشور باشند ف الیت
مینماید حفاظت اطالعاغ نیر ی انتظامی ر زمین جمعآ ری اخبار اطالعاغ کسه
شده را جهت بررسی یجزی یحلیل ر اختیار زارغ اطالعاغ قرار می هد

بند دوم :شنود مکالمات و کنترل نامهها
یکی از راهکارهای پیشگیری از جرای علی امنیت (یر ریس ) گسستن ریسمان پیوند
میان مجرمین با یکدیگر یا با پشتیبانان طرفداران آنهاست برای ب گوش راندن این
مجرمین یا شناسایی آنها قانونگذاران اختیاراغ گستر های ب لتها ر زمین ضبط
مکالماغ کنترل نام ها یا بست ها را ا هاند ضبط کنترل گفتگوها نام ها ر
بر ارنده ابزارهای گفتاری نوشتاری یداری مانند نام  ،یلفن اینترنت است این

2

 .اصل  156قانون اساسی  :سپاه پاسداران انقالب اسالمی پس از انقالب با هدف نگهبانی از انقالب اسالمی و حفظ

دستاوردهای آن تشکیل شده است .مأموریت سپاه به موجب فصل دوم از اساسنامه سپاه پاسداران چنین میباشد.
 )1مبارزه قانونی با عوامل و جریانهایی که درصدد خرابکاری ،براندازی نظام و یا اقدام علیه انقالب اسالمی
میباشند.
 )2مبارزه قانونی با عواملی که توسط قوه قهریه در صدد نفی حاکمیت قوانین جمهوری اسالمی باشند.
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شیوه ر بیشتر قوانین کشورها (مانند ما ه  201قانون میهن پرستی آمریکا) ضد
یر ریس پیشبینی شده است (اسماعیلی)61 ،1395 ،
این ر یکر مور یوج مقنن ایرانی بو ه ر ما ه  87قآ ک 1مصوب 1392مامورین
پست را مکلف نمو ه ر لورغ احتمال اریکاب جرای علی امنیت از طری محمول
ر خصوص کنترل مخابرایی افرا مقنن الل را بر
پستی ،این محمول یوقیف میگر
یکی از استثنای آن جرای علی امنیت میباشد ک ر ما ه
ممنوع بو ن آن انست
150قآ ک2مصوب  1392ب آن پر اخت است با مقایس ر یکر مقنن با کشورهای مور
اشاره ،مقنن ایرانی عال ه بر جرای علی امنیت ،یفتیش بست های پستی کنترل
ب سایر جرای مه نیز یسری ا ه ،ر حالی ک بیشتر کشورهای مور
مخابراغ
را یجویز
اشاره فقط ر جرای یر ریستی شنو مکالماغ یفتیش بررسی بست ها
نمو هاند
بند سوم :بازرسی مبادی ورود و خروج
لتها برای پیکار با یر ریس چ ر قانون چ ر عمل بیشترین یوج حساسیت
خو را متوج ایباع خارجی یا ایباعی ک الالتاً اهل کشور یگر باشند کر هاند قانون
میهن پرستی ایاالغ متحده آمریکا بر چسه یر ریست را بیشتر بر ایباع خارجی میزند
یا شهر ندان خو ی ب حدی ک با اژگان ب ظاهر حمایتگون ر قسمت نخست ما ه
 102آمریکاییها عرب آمریکاییهای مسلمان آمریکاییهای اهل جنوب آسیا را
برخور اری از پشتیبانی قانونگذار انست این شیوه قانونگذاری ن ینها حساسیت را
1

 .هر گاه مأموران پست بر مبنای قرائن و امارات ،احتمال قوی دهند که بسته پستی حاوی مواد مخدر سمی

میکروبی خطرناک و یا مواد منفجره ،اسلحه گرم ،اقالم امنیتی مطابق فهرست اعالمی از سوی مراجع ذیصالح به
پست و یا سایر آالت و ادوات جرم است .محموله پستی با تنظیم صورتجلسه توقیف میشود و موضوع فوری به
اطالع دادستان میرسد دادستان پس از اخذ نظر مراجع ذیصالح و بررسی در صورت منفی بودن احتمال بالفاصله
دستور استرداد یا ارسال بسته پستی را صادر میکند
2

 .کنترل ارتباطات مخابراتی افراد ممنوع است مگر در مواردی که به امنیت داخلی و خارجی کشور مربوط باشد یا

برای کشف جرایم موضوع بندهای الف ،ب ،پ و ت ماده  302این قانون الزم تشخیص داده شود .در این صورت با
موافقت رئیس کل دادگستری استان و با تعیین مدت و دفعات کنترل اقدام میشود کنترل مکالمات تلفن اشخاص
و مقامات موضوع ماده  307این قانون (مقامات) منوط به تأیید رئیس قوه قضائیه است و این اختیار قابل تفویض
به سایرین نمیباشد
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نسبت ب این بخش از جم یت آمریکا افزایش می هد بلک ر رفتار ،این جم یت را
مته ب یر ریست انست یر ریستها را از میان این افرا جستجو میکند یدگاه
نابرابر لتهای ک سیاست ضدیر ریستی را نبال میکنند نسبت ب برخی گر هها
خر ج ب یهه ر
ملیتها کیشها زمین را برای کنترل شدید ر مبا ی ر
فر گاهها فراه ساخت است بازرسی بدن آشکار ،یفتیش ابزارها ،بررسی بارها،
انگشت نگاری ،ایستا ن کویاه مدغ ر جایی یهه ،منتظر گذاشتن پیگر نامحسوس ر
فر گاهها یا حتی باز اشت پیشگیران از جمل اقدامهای سختگیران لتها نسبت ب
مسافرین است (اسماعیلی )67 ،1395 ،قانونگذار ایران ر سال 13853جهت مقابل با
این اقدام آمریکا ما ه احده لز م بازرسی انگشت نگاری از ایباع آمریکایی ر مبا ی
ر ی کشور یصویه نمو ه است این قانون بر اساس مالحظاغ سیاسی یصویه
گر یده ن براساس مالحظاغ پیشگیران از جرای مقنن ایرانی ر ما ه  2قانون 4راجع
اقامت ایباع خارج ر ایران مصوب  1310ما ه  1قانون مجازاغ عبور
ب ر
هندگان اشخاص ریرمجاز از مرزهای کشور مصوب  1367ب موضوع بازرسی از
ر خصوص پیشگیری از جرای علی امنیت
خر ج ب کشور پر اخت
مبا ی ر
زمانیک اشخاص خارجی قصد ار شدن ب اخل کشور حتی ب لورغ قانونی
سختگیری نمو ه از ا ن یزا خو اری نمو ه است همچنین برای اشخالی ک
اقدام ب خارج نمو ن افرا ب لورغ ریر قانونی از مرز را مینمایند ر لوریی ک ب
امنیت کشور آسیه ار نماید اقدام ب جرمانگاری نمو ه

بند چهارم :حفاظت
3

 .دولت موظف است از کلیه اتباع آمریکای ی در مبادی ورودی کشور و صدور رویداد متناسب با رفتار آمریکا

بازرسی و انگشت نگاری نماید
4

 .الف  :خودداری از دادن ویزا برای اشخاص خارجی در صورتی که حضور شخص خارجی در ایران بر ضد امنیت

مملکت و یا نظم عمومی و یا به جهات دیگر منافع مصالح مملکتی باشد
ب  :عبور داد ن اشخاص به صورت غیرمجاز در صورتی که عمل عبور دهنده مخل امنیت باشد چنانچه در حد
محاربه و افساد فی االرض نباشد به حبس از  2تا  10سال محکوم خواهند شد .و یا چنانچه شخص عبور داده شده
از افراد ممنوع الخروج یا ممنوع الورود یا قاچاقچی باشد مرتکب به  2تا  8سال حبس محکوم خواهد شد
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یکی از اقداماغ مه پیشگیری از جاسوسی اقداماغ یر ریستی ،حفاظت از اسنا
شخصیتهای برجست کشوری میباشد ،ک ر این رابط قوانیین آییننام های
مت د ی ضع گر یده است ک ر لحن عمل موثر بو ه است
ر خصوص اسنا طبق بندی شده ،آییننام های حفاظت اسنا مدارک طبق بندی شده
محرمان
ر نیر های مسلح مصوب  1376آییننام طرز نگهداری اسنا سری
لتی ،ر ا اراغ لتی مصوب  1391ضوابطی را ی یین نمو ه است ،ر فصل ا ل
حفاظت اسنا مدارک اینگون ی ریف نمو ه «ب کلی اقدامایی ک ب منظور نگهداری
) خطراغ مصنوعی
مدارک ر مقابل خطراغ طبی ی (سیل ،زلزل
اسنا
(جاسوسی ،خرابکاری ،سرقت ) ب عمل آمده از سترس افرا ریر مجاز ب آن
جلوگیری کند» همچنین ر این آییننام ب نحوه طبق بندی ،شرایط نگهداری با یوج
ب اهمیت اسنا  ،افرا مخصوص حمل جابجایی اسنا (پیک یهه پیک سیاسی)،
نحوه بایگانی م د م نمو ن اسنا پر اخت است
ر خصوص حفاظت از شخصیتها ،نحوه چگونگی این اقدام اینک حفاظت شامل
همچنین این ک کدام
چ شخصیتهای (با یوج ب سابق نوع یهدید) میگر
نیر (حفاظت از ر سای قوا بر عهده سپاه حفاظت از سایر اشخاص بر عهده نیر ی
انتظامی میباشد) بر عده شورای عالی امنیت ملی میباشد
همچنین ر خصوص حفاظت از اماکن حساس یگانهای نیر های مسلح مقررایی از
جمل  ،قانون ی یین حری حفاظتی ،امنیتی ،اماکن یاسیساغ کشور مصوب 1393
آییننام جرایی آن مصوب  1394همچنین آییننام پاسداری مصوب  1361قانون
نحوه ب کارگیری سالح ر موار ضر ری مصوب  1373یصویه گر یده است ر
این مقرراغ نحوه حفاظت از اماکن محد ه امنیتی این مکانها جهت پیشگیری از
خطراغ احتمالی الزامایی را پیشبینی نمو ه است
بند پنجم :نظارت دولتی
نظارغ لتی ب م نای کنترل نظارغ نها های لتی ر حوزه سیاستگذاری مقابل
با جرای علی امنیت میباشد ب عبارغ یگر نها های لتی ک براساس قانون یشکیل
شدهاند یصمیمایی پیشگیران ایخاذ نمو ه بد ن اینک ار حوزه قانونگذاری گر
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سایر ستگاه موظف ب اجرای این یصمیماغ میباشند این نها های لتی
سیاستگذار عباریند از شورای عالی امنیت ملی ،شورای امنیت کشور ،شورای عالی
پیشگیری از قوع جرم ،شورای عالی مبارزه با پولشویی ستا کنترل مجرمان
حرف ای
الف :شورای عالی امنیت ملی
شورای عالی امنیت ملی ،شورایی است ک ب منظور منافع ملی پاسداری از انقالب
یمامیت ارضی حاکمیت ملی ب ریاست رئیس جمهور ر کشور یشکیل میگر این
شورا مهمترین زن یصمی گیری ر سیاست خارجی امور فاعی امنیتی کشور
محسوب میگر اعضای این شورا را مقاماغ عالی سیاسی ،نظامی اطالعایی
یشکیل می هد مصوباغ شورا پس از یایید رهبری قابلیت اجرایی ار براساس الل
 176قانون اساسی ظایف شورا عباریند از :
 -1ی یین سیاستهای فاعی ،امنیتی کشور ر محد ه سیاستهای کلی ی یین شده از
طرف رهبری
 -2هماهنگ نمو ن ف الیتهای سیاسی ،اطالعایی ،اجتماعی ،فرهنگی
اریباط با یدابیر کلی فاعی – امنیتی
 -3بهره گیری از امکاناغ ما ی
خارجی

اقتصا ی ر

م نوی کشور برای مقابل با یهدیدهای اخلی

شورای عالی امنیت ملی ب یناسه ظایف خو  ،شوراهای فرعی از قبیل شورای فاع
شورای امنیت کشور یشکیل می هد شورای هماهنگی اطالعاغ ب ریاست زیر
اطالعاغ ک براساس قانون یاسیس زارغ اطالعاغ یشکیل شده نیز ب عنوان
هماهنگکننده ستگاهها ی اطالعایی (جام اطالعایی کشور) یحت نظارغ شورای
ر چارچوب سیاستها یصمیماغ شورای عالی امنیت
عالی امنیت ملی قرار ار
ملی ف الیت میکند
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ب :شورای امنیت کشور
بر طب قانون راجع ب ی یین ظایف یشکیالغ شورای امنیت کشور  ،1362شورای
امنیت کشور ب منظور بررسی جریاناغ پیش آمدهای عمده اساسی ،امنیت اخلی
ایخاذ یصمیماغ یدابیر هماهنگ ر جهت پیشگیری مقابل با مسائل مربوط ب آن
شورای امنیت ب مسولیت زیر کشور یشکیل عهده ار ظایف زیر خواهد بو
الف :جمع بندی بررسی اخبار گزارشاغ یجزی یحلیلهای مربوط ب
حساس امنیتی ،سیاسی ،اجتماعی کشور جهت بهرهبر اری سریع ب منظور یرسی
موجو پیشبینی یحوالغ آیی
ب :برقراری اریباط با شورای یامین استانها
امنیتی ،سیاسی اجتماعی هر استان

قایع
ضع

ریافت گزارشاغ نوب ای از ضع

ج :مشخص نمو ن سیاستهای عام امنیت اخلی کشور ر چهارچوب قوانین مصوب
ظایف اختیاراغ هر یک از ارگانها
 :ی یین حد
اخلی ر چهارچوب ظایف قانونی آنها

نها ها ر رابط با امنیت

ه :ه آهنگ نمو ن موار مشترک با شورای عالی فاع
همچنین ر استانها
عهده ارند

شهرستانها شورای یامین یشکیل

ظائفی ک برشمر ی بر

پ :شورای عالی پیشگیری از قوع جرم
شورای عالی پیشگیری از قوع جرم ب ریاست ریس قوه قضایی نایه ریسی م ا ن
بر طب
ا ل ریس جمهور سایر اعضا از س قوه نیر های مسلح یشکیل میگر
قانون پیشگیری از قوع جرم سال  1394عهده ار ظایف زیر میباشد
 -1یقسی کار ملی ر چهارچوب ظایف ماموریتهای قوای س گان کشور ایخاذ
یدابیر مناسه برای هماهنگی یوس همکاری بین ستگاههای مسئول ر امر
پیشگیری
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 -2ی یین راهبر ها ،سیاستهای اجرایی
چهارچوب قوانین سیاستهای کلی نظام

برنام های ملی پیشگیری از قوع جرم ر

 -3بررسی یصویه برنام های کالن برای گسترش فرهنگ ،ایجا زمین های مشارکت
مر م نها های لتی ریر لتی ر امر پیشگیری از قوع جرم حمایت از آنها
 -4بررسی ایخاذ یصمی جهت شناسایی زمین ها علل قوع جرم،کاهش آسیههای
اجتماعی ارزیابی نتایج اجرای طرحها برنام های ملی پیشگیری ،سنجش پیگیری
عملکر نها های مسئول ر این زمین
 -5ایخاذ سیاستهای مور نیاز ر جهت حمایت از بزه یدگان محکومان خانوا ه
آنان الالح جام پذیری آنان از زندگی شرافتمندان

ت :شورای عالی مبارزه با پولشویی
ر قانون مبارزه با پولشویی 1مصوب  1386جهت جلوگیری از استفا ه از عواید
حالل از جرم پنهان نمو ن منبع مالی جرم اریباط آن با جرای علی امنیت (یامین
1

 .ماده  -1به منظور هماهنگ کردن دستگاههای ذیربط در امر جمعآوری ،پردازش و تکمیل اخبار ،اسناد و مدارک

اطالعات و گزارشهای واصله تهیه سیستم های اطالعاتی هوشمند شناسایی معامالت مشکوک و به منظور مقابله با
جرم پولشویی شورای عالی مبارزه با پولشویی به ریاست و مسئولیت وزیر امور اقتصاد و دارایی و با عضویت وزراء
بازرگانی ،اطالعات ،کشور و رئیس بانک مرکزی با وظایف ذیل تشکیل میگردد.
 -1جمع آوری و کسب اخبار و اطالعات مرتبط ،تجزیه و تحلیل و طبقهبندی فنی و تخصصی آنها در مواردی که
قرینهای بر تخلف وجود دارد طبق مقررات
 -2تهیه و پیشنهاد آییننامه های الزم در خصوص اجراء قانون به هیأت وزیران
 -3هماهنگ کردن دستگاههای ذیربط و پیگیری اجرای کامل قانون در کشور
 -4ارزیابی گزارش های دریافتی و ارسال به قوه قضائیه در مواردی که به احتمال قوی صحت دارد یا محتمل آن از
اهمیت برخوردار است.
 -5تبادل تجارت و اطالعات با سایر سازمان های مشابه در سایر کشورها در چهارچوب مفاد ماده 11
نکته حائز اهمیت در آیین نامه های اجرایی شورای عالی مبارزه با پولشویی دارای ضمانت اجرا بوده به موجب
ماده  4همین قانون «کلیه آیین نامههای اجرایی شورای فوقالذکر پس از تصویب هیأت وزیران برای تمام اشخاص
حقیقی و حقوقی ذی ربط الزم االجرا خواهد بود متخلف از این امر به تشخیص مراجع اداری و قضایی حسب مورد
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مالی یر ریس ) اقدامایی از جمل جمعآ ری کسه اطالعاغ ،هماهنگ نمو ن
ستگاههای ذیربط ،یبا ل اطالعاغ با سایر سازمانهای مشاب ر سایر کشورها
ارزیابی گزارش ها پیشبینی شده است همچنین یمامی اشخاص ،نها ها ستگاههای
مشمول قانون مبارزه با پولشویی مکلف گر یدهاند جهت پیشگیری از یامین مالی
یر ریس اقدامایی نظیر شناسایی مراج ین هنگام ارائ خدماغ عملیاغ پولی

به دو تا پنج سال انفصال از خدمت مربوط محکوم خواهد شد ».در ماده  7همین قانون کلیه اشخاص حقوقی و
دفاتر اسناد رسمی و وکالی دادگستری و ...مکلف میباشند که ارباب رجوع را احراز هویت نموده و گزارشها اسناد
و مدارک و معامالت مشکوک را به شورای عالی مبارزه با پولشویی ارائه نمایند .و سوابق مربوط به شناسایی ارباب
رجوع و سوابق حسابها را نگهداری نمایند.
ماده  1قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم :تهیه و جمع آوری وجوه و اموال به هر طریق چه دارای منشأ قانونی
باشد یا نباشد جهت ارائه به افراد تروریست یا سازمانهای تروریستی ،تأمین مالی تروریسم بوده و جرم محسوب
میگردد.
.ماده « 13تمامی اشخاص و نهادها و دستگاههای مشمول قانون مبارزه با پولشویی مصوب  1386موظفند به
منظور پیشگیری از تأمین مالی تروریسم اقدامات زیر را انجام دهند.
الف) شناسایی مراجعان هنگام ارائه خدمات و انجام عملیات پولی و مالی از قبیل انجام هرگونه دریافت و پرداخت،
حواله وجه ،صدور و پرداخت چک  ،ارائه تسهیالت ،صدور انواع کارت دریافت و پرداخت یا صدور ضمانت نامه خرید
و فروش ارز و اوراق گواهی سپرده  ،اوراق مشارکت قبول ضمانت و تعهد ضامنان به هر شکل از قبیل امضای سفته،
برات و اعتبارات اسنادی و خرید و فروش سهام
ب) نگهداری مدارک مربوط به سوابق معامالت و عملیات مالی اعم از فعال و غیرفعال و نیز مدارک مربوط به
سوابق شناسایی مراجعان حداقل به مدت  5سال بعد از پایان عملیات
ماده  -14کلیه اشخاص مشمول قانون مبارزه با پولشویی موظفند گزارش عملیات مشکوک به تأمین مالی
تروریسم را به شورای عالی مبارزه با پولشویی موضوع ماده ( )4قانون مذکور ارسال کنند.
ماده  -15شورای یاد شده موظف است گزارش های عملیاتی مشکوک موضوع این قانون را جهت سیر مراحل
قانونی به مراجع ذیل ربط ارسال کند.
تبصره : 1چنانچه هر یک از اشخاص مذکور از روی آگاهی و عمد یا برای کمک و تسهیل ارتکاب جرم وظایف
مذکور را انجام ندهند معاون جرم محسوب می شوند و در صورتی که انجام این اعمال به دلیل اهمال و سهل
انگاری باشد مرتکب حسب مورد به مجازاتهای مقرر اداری و انضباطی محکوم میشود.
تبصره :2اشخاصی که در راستای این ماده مبادرت به ارسال گزارش به مراجع ذیربط میکنند مشمول مجازاتهای
مربوط به افشای اسرار اشخاص نمیباشند.
و در نهایت چنانچه تامین مالی تروریسم به عملیات پولشویی منجر شود مرتکب حسب مورد به مجازات شدیدتر
محکوم میشود
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بانکی ،نگهداری سواب م امالغ
هند

عملیاغ مالی

گزارش عملیا غ مشکوک انجام

ث :ستاد کنترل مجرمان حرفهای
هدف از یشکیل ستا کنترل مجرمان حرف ای ر اجرای بند  5الل  156قانون اساسی
سیاستهای کلی قضایی بند پ ما ه  67بند غ ما ه  117قانون برنام پنج سال
شش یوس اقتصا ی ،اجتماعی فرهنگی ،ب منظور شناسایی ،یشکیل بانک اطالعایی
ر زآمد ،اطالع از آخرین ض یت حبس ،رهایی آزا ی ،اشراف اطالعایی رسد
اقداماغ سله هرگون یحریک اقداماغ سوء ،پیشگیری از یکرار جرم افزایش
هزین اریکاب جرم مجد ر راستای الالح رفتارهای مجرمان  ،مجرمان سابق ار،1
حرف ای 2خطرناک 3ایجا هماهنگی بین سازمانها نها هایی ک با این مجرمان ر
اریباط هستند طی ستورال مل اجرایی از طرف ریس قوه قضایی ر مورخ 97/4/26
ابالغ گر یده است الزم ب ذکر است اعضای ستا مذکور فقط مختص ستگاه عدالت
کیفری نبو ه بلک یکی از اعضای ستا  ،م ا نت امنیتی سیاسی استاندار میباشد
مریکبان جرای علی امنیت ب عنوان یکی از مصا ی جرای مه  ،ک جزء مجرمان
سابق ار خطرناک میباشند از مهمترین ظایف ستا کنترل مجرمان حرف ای
(کشوری ،استانی شهرستان)
 -1نظارغ بر عملکر

احدهای عملیایی اجرای کنترل مجرمان

 -2یبا ل نظر ر خصوص اقداماغ باز ارنده
 -3پیگیری اجرای مصوباغ ستا با ال ستی (ب یرییه کشوری ،استانی ،شهرستانی)

1

 .مجرمان سابقه دار :مجرمی که بیش از یک فقره سابقه محکومیت قطعی به علت ارتکاب جرایم مهم دارد

2

 .مجرم حرفهای  :مجرمی که سه فقره یا بیشتر سابقه محکومیت قطعی کیفری در جرایم عمومی به علت ارتکاب

همان جرم داشته یا از طریق ارتکاب جرم امرار معاش میکند
3

 .مجرم خطرناک :مجرمی که سوابق و خصوصیات روحی و اخالقی وی و کیفیت ارتکاب و نوع جرم ارتکابی ،او را

در مظان ارتکاب جرائم مهم در آینده قرار دهد (جرایم علیه امنیت یکی از مصادیق جرایم مهم میباشد
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 -1جمعآ ری اخبار ،اطالعاغ آمار ارائ نظریاغ مشوریی
نظارغ،1کنترل 2پایش 3مجرمان یوسط ظابطان ارائ ب ستا

کاربر ی ،نحوه

 -2یشکیل بانک اطالعایی مشتمل بر کلی اطالعاغ آمار مربوط ب مجرمان
نتیجهگیری و پیشنهادات
گرچ ی ریفی از جرای علی امنیت یوسط قانونگذار لورغ نگرفت بلک ب لورغ
مصداقی پراکنده ب جرای علی امنیت پر اخت است یفا غ این نوع جرای با
جرای یر ریستی یا حتی جرم سیاسی از لحاظ ماهیتی ب ر شنی بیان نگر یده است
زیرا یفکیک این نوع جرای (جرای علی امنیت یر ریس ) ر ر یکر باز ارندگی
یوسط مقنن مؤثر میباشد ،ب عنوان نمون یبلیغ علی نظام موضوع ما ه  500قانون
ی زیراغ ماهیتاً جرم امنیتی نمی باشد حتی یر ید ر جرم انگاری این بزه جو ار
بحث باز ارندگی آن نیز مطرح
فلذا الوالً از قلمر جرای علی امنیت خارج میگر
از طرفی یاکید مقنن ر جرای علی امنیت بر پیشگیری ض ی میباشد یا
نمی گر
پیشگیری اجتماعی ،یاکید بر پیشگیری ض ی ،ر اقع ا ام ر یکر امنیت مداران
سیاست کیفری میباشد زیا ه ر ی مقنن ر پیشگیری ض ی سبه یرس از جرم ر
جام میگر ک خو ب لورغ ریرمستقی باعث امنیتی شدن جام میگر فلذا
پیشنها میگر ا الً جرمانگاری جرای علی امنیت براساس مبانی مور قبول الول
ماً عال ه بر پیشگیری ض ی بر پیشگیری اجتماعی نیز مقنن
حقوق کیفری باشد
یوج بیشتر نماید

1

 .نظارت :نظارت غیر محسوس بر اعمال و رفتار مجرمان و تحت نظر قرار دادن محل سکونت ،اشتغال و تردد آنان

2

 .کنترل  :مجموعه اقدامات پیشگیرانه که در مراحل قبل و بعد از صدور حکم قطعی و قبل از اتمام محکومیت

مجرمان در بازه زمانی آزادی آنان ،توسط ضابطان حسب دستور مقام قضایی
3

 .پایش :مجموعه اقدامات پیشگیرانه که در مرحله بعد از اتمام محکومیت مجرمان ،حسب ضرورت در چهارچوب

دستور مقام قضایی توسط ضابطان اعمال میگردد
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 3یوسلی زا ه ،یوران ،پیشگیری از جرای اقتصا ی ،انتشاراغ جنگل ،چاپ ا ل1392،
 4یوانا ،نجفی ،مختصر جرم شناسی ،انتشاراغ سنجش ،چاپ سوم1392،
 5کارگری ،نور ز ،ر ن مای های یر ریس  ،انتشاراغ میزان ،چاپ ا ل1391،
 6نیازپور ،امیر حسین ،اساسی سازی حقوق پیشگیری از جرم ر ایران ،مجل په هش
حقوق کیفری ،شماره 1393، 6
 7الزرژ ،کریستین ،برگر ان علی حسین نجفی ،ابرند آبا ی ،چاپ چهارم ،نشر میزان،
1392

