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مقدمه
عدم کیفی

مناسب قوانیو و مقررات و وجود روزنههایی هرای دور زد یا فرار از آ ها ،از عوامهل

اصهلی اسه

کهه سههبب تضهیی ،حقهوق عامههه اسه  .شههااک کیفیه

شااصههای حکومه داری مطلهو اسه

مقهررات تنظیمهی ،1یکهی از

کهه از  +2/50تها  -2/50ارزشگهذاری مهیشهود .ایهو

شااک را هانک جهانی از سالهای  1996تا  ،2017ارائهه داده اسه  .میهانگیو نمهره ایهرا در ایهو
دوره -1/44 ،امتیاز ها مینهیمم  -1/72امتیهاز در سهال  2009و حهداکرر  -1/18امتیهاز در سهال 2003
میهاشد.
)(the global economy.com, Business and economic data for 200 countries

هه ایو معنا رتبه کیفی مقرارت تنظیمی ایرا  178 ،از میا  ،193کشور در جها اس .
نیروی انتظامی سازمانی ها سااتار فرماندهی کامع سلیله مراتبی و میهلح در فرمانهدهی کهل قهوا و
واهیته هه وزارت کشور اس  .هدف از تشکیل آ استقرار نظم و امنی و تامیو آسهایش عمهومی و
فردی اس  .اینها مهمتریو وظای قانونی نیروهای پلی هیتند .از جملهه انجهام وظهایفی کهه البهق
قانو هه عنوا ضاهط قوه قضاییه هه عهده نیروی انتظامی گذاشته شده اس

و ههه صهراح

در جهز

(ج) ،هند ( ،)8تبصره ( ،)3ماده ( )4قانو نیروی انتظامی جمهوری اسعمی ایرا  ،مصو  ،1369ههر
آ تاکید شده؛ مبارزه ها فیاد اس  .مبنای آ  ،هند ( )5اصهل یکصهد و پنجهاه ششهم قهانو اساسهی
جمهوری اسعمی ایرا می هاشد .همچنیو هه موجب جز (د) هما ماده پیشگیری از وقوع جرم ههه
ایو نیرو محول گردیده اس .
هدیهی اس یک تشکل واحد قادر هه مقاهله ها همه تعهدات و چالشهای موجهود در حهوزه امنیه
نیی  .هناهرایو ممکو اس هرای از وظای هه نهادهای دیگری سپرده شود که هها نیروههای پلهی
همکاری میکنند .تعش مشترِ همه نهادهای میئول نهه تنهها در دسهتیاهی ههه پتانیهیلههای هیشهتر
کمک میکند؛ هلکه ضرورت یکی شد صعحی ها و تواناییههای مختله افهراد و راهکارههای
موجود هرای آ ها را ایجاد میکند .هه موجب تبصره هند ( )2ماده ( ،)4قانو فوقاالشاره ،کیفی و
نحوه همکاری را شورای امنی کشور تعییو میکند .قواعهد و اشهکال همکهاری ههه وسهیله قهوانیو
موضوعه و مقررات و نیز توافقنامهها تنظیم میگردد .ایو اعمال زمینههای حقوقی و اجتماعی اس
که نهادهای ااص ها یکدیگر تعامل دارند .همکاری اغلب ههه فرصهتی ههرای انجهام وظهای تعیهیو
شده هرای اجرای امنی عمومی و نظم ها کارایی هاالتر تبهدیل مهیشهود« .پلهی و دیگهر اهدمات،
اقدامات مشترِ را هه صهورت آگاهانهه ،هدفمنهد و سهازما یافتهه ههه منظهور ههه حهداقل رسهاند
ایههارات عهههدهدار مههیشههوند .وظههای مرهههوب هههه تضههمیو امنیهه عمههومی و نظههم نیازمنههد
)1. Regulatory Quality Index (RQI
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سرمایهگذاریهای گیترده و هه روزرسانی در مقاهله هها تهدیهدهها ههه منظهور حفه منهاف ،دوله

و

شهروندا اس .(Szydtowski, Martiniak; 2018: on line) ».

در آموزشها و تعاری

آکادمیک سازما های ضد فیاد ،منتیب ههه ملهل متحهد ،دو نکتهه مههم و

اساسی وجود دارد که ذیل آ استراتهی ههای مهوثر علیهه فیهاد اقتصهادی و شهفافی اداری مطهر
میشوند .اولیو نکته آ اس

که یک راهحل منفرد هرای مبارزه ها فیاد وجود ندارد و دوم ایو کهه

هیچوق نمیتوا میئولی مبارزه ها فیاد را هه یک سازما مشخک سهپرد .همهیو نگهاه راهبهردی
میافزاید :سه رویکرد ایجاد اهرم های هازدارندگی ،فرهنهگ سهازی از الریهق آمهوزش و گیهترش
فعالی های پیشگیرانه تاثیر هییار مطلو تری در اقدامات ملی دارند .هر چند مبارزه ها فیهاد قبهل از
هر چیز نیازمند اراده حکومتی و هالتب ،اراده عمومی اس .
یکی از راههای نیل هه توسعه پایدار عملیاتی کرد سیاس مشهارک

مهردم اسه  .ههرای گیهترش

هخش غیردولتی ،هخش دولتی هاید تهدریجا ههه انجهام امهور حهاکمیتی هیهنده و در هیشهتر امهور کهه
ماهی تصدی گری دارند ،نقش نظارت عالیه را ایفا کند .هرنامههریهزی مشهارکتی ،ههرو سهپاری و
قاهلی واگذاری وظای
توجه ااص قرار گیرد.

دولتی ،از اهم اموری اس

کهه ههم در تقنهیو و ههم در اجهرا هایهد مهورد

 :1سازمانهای غیردولتی و پلیس در حمایت از عدالت کیفری
 :1-1سازمانهای غیردولتی
سازما ههای مهردم نههاد هخشهی از جامعهه مهدنی و گهروهههای ذینفهوذ در هیهتر جامعهه پلهورال و
کررتگرا هیتند که هراساس آ  ،افراد متعدد ها آرما ههای مشهترِ ،ههه منظهور ههه دسه

آورد

امتیازاتی هرای هدف اود یا آرمانی ویهه ،مواض ،مشترکی را اتخاذ میکنند و دول را تح تأثیر
قرار میدهند ،هدو آنکه هدف منفع اللبانه یا کیهب قهدرت داشهته هاشهند .چنهیو سهازما ههایی
میتقیما هخشی از سااتار دول محیو نمیشوند ،اما نقهش هیهیار مهمهی ههه عنهوا واسهطه ههیو
افراد ،قوای حاکم و جامعه ایفا میکنند .مهمتریو ویهگیهای ایو سازما ها در غیرحکومتی ههود ،
غیرسیاسی هود  ،داواللبانه هود و غیرانتفاعی هود آ هاس « .ویهگی هارز سازما های غیردولتی،
همانطور که از نامش پیداس

 ،عدم پیوند هها مقامهات دولتهی اسه »Dariusz Szydtowski, ( .

 .)Kamil Martyniak; 2018اگرچه در ایرا ایو نهادها که هها راهبردههای اجرایهی همیهو و یها
هعضا غیر همیو ها نهادهای حاکمیتی هیتند« ،تح کنترل شدید دول » قرار دارند (کمینهی:1394،
)1؛ درعیو حال نظارت هر تشکیل سازما های مهردم نههاد و سهازوکارهای تشهکیعتی و مهالی ایهو
سازما ها ،ها توجه هه اع های قانونی موجود ،همواره هها مشهکعت جهدی روههرو ههوده اسه  .در
الر قانو ناظر هر تاسی

و فعالی سازما های مردم نهاد ،وزارت کشهور ههه عنهوا اولهیو مرجه،
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صدور مجوز معرفی شده و شورایی متشکل از نمایندگا ویهه سازما ها و وزارتخانهههها میهئولی
تایید و صدور مجوز ایو دسهته از سهازما ههای عمهومی و تخصصهی را ههر عههده اواهنهد داشه .
نهادهای متعددی از جمله :نیروی انتظامی ،سازما ههزییتی ،وزارت علهوم ،وزارت ارشهاد ،وزارت
کشور و وزارت ورزش متولی صدور مجوز سازما های مردم نهاد هیتند کهه ههر کهدام در حهوزه
ااصی اقدام هه صدور مجوز میکنند.

شورای وا ه گزینی فرهنگیتا زها و اد فارسی ،اصطع ا جی او 1را در سال  ،1385ها مفهوم

«سازمانی که هدو واهیتگی های اداری و مالی هه دول  ،هرای تامیو مناف ،عمومی فعالی میکند»؛
مطر کرد و معادل «سازما های مردم نهاد» ،هها صهورت ااتصهاری «سهمو» را ههه تصهویب رسهاند
(ایینا ،کد ابر .)12735-8503 :در حالی که ترجمه ایو وا ه گویا هوده و هها توجهه ههه گونهاگونی
ایو سازما ها ،ایو عبارت هییار کلی هوده و در هرگیرنده همه آ ها نیی  .در حالی که هر یهک از
نامهای زیر یک جنبه از اهداف یا روشها را هرجیهته مهیکننهد .سهازما جامعهه محهور2؛ سهازما

جامعه مدنی3؛ اهدا کنندگا ِ سازما یافته سازما های غیردولتی4؛ سازما غیردولتهیِ سهازما یافتهه
دولتی5؛ سازما هیوالمللی6؛ سازما توسعه غیردولتی7؛ سازما توسعه اصوصی8؛ سازما اهدمات
12

عمومی9؛ سازما داواللبانهه اصوصهی10؛ سهازما غیردولتهی شهبه میهتقل11؛ سهازما داواللبانهه.

هییاری از سازما های غیردولتی ،غیرانتفاعی هیتند .هودجهه ایهو سهازما هها از الریهق کمهکههای
مردمی ،سازما های دولتی ،توسط اود دول

یا ترکیبی از الرق مهذکور تهامیو مهیشهود .سهازما

غیردولتی شبه میتقل ،نوعا سازمانی اس که یک دول قدرت را هه آ واگهذار کهرده اسه  ،امها
هنوز هم تا حدودی توسط نهادهای دولتی کنترل و یا تأمیو میشود .وظهای و کارههای دولتهی را
نیز انجام میدهند .هرای از ایو سازما ها هیچ ععقهای هه سیاسه ندارنهد؛ در حهالی کهه هراهی از
آ ههها هههه منظههور تههامیو منههاف ،اعضههای اههود صههرفا هههه الهههیگههری در دولهه

مههیپردازنههد.

(.)CambridgeDictionary; on line

)1. Non-Governmental Organization (NGO
)2. Community-Based Organization (CBO
)3. Civil Society Organization (CSO
)4. Donor-Organized Non-Governmental Organization (DONGO
)5. Government-Organized Non-Governmental Organization (GONGO
)6. International Organization (IO
)7. Non-Governmental Development Organization (NGDO
)8. Private Development Organization (PDO
)9. Public Service Organization (PSO
)10. Private Voluntary Organization (PVO
)11. Quasi-Autonomous Non-Governmental Organization (QAUNGO
)12. Voluntary Organization (VO
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تاسی

و فعالی

سازما های غیردولتی در نظام حقوقی ایرا همواره ها مشکعتی روهرو هوده اسه

که چنانچه نخواهیم فقدا اراده سیاسی در ایو زمینه را مطر کنیم؛ دس
سخو گف

کم هایهد از آشهفتگیای

که هرای سو استفاده و فیاد راه را هاز میگذارد .ها نگاهی اجمالی هه سیر مقررهگذاری

سازما های غیردولتی ،عدم مدیری

صحیح را شاهد هیتیم .عوامل سیاسهی ،اقتصهادی ،اجتمهاعی،

تکنولههو یکی ،حقههوقی و مح هیط زییههتی (پیههتل) ،از موجبههات افههزایش فیههاد هیههتند و تههاثیرات
چشمگیری هر تقنیو ،قضا و اجرا میگذارند .میزا و قدرت نهادهای مدنی فعال در یهک جامعهه از
مهمتریو شااصههای عینی وجود آزادیهای مدنی و اجتماعی محیو میشود.
قطعا سختگیری در اعطای مجوز فعالی

هه سازما های مهردم نههاد ضهامو امنیه

اسه  .الکهو در

مورد سموهای مبارزه ها فیاد ،هه لحا اینکه اکرری قریب هه اتفاق موسییو آ ها از وزرای ساهق
و وکعی مجل هوده یا هیتند؛ واگذار کرد هرای ااتیارات هه شخک /اشخاص مشکلی جهدی
هر سر راه فعالی های مبارزه ها فیاد ایجاد مهی کنهد کهه در نهایه ایهارات آ متوجهه حاکمیه
میشود .علیرغم تصریح هر موضوع مبارزه ها فیاد در سطو عالی کشهور ،ههرای اعطهای مجهوز ههه
سازما های غیردولتی مبارزه ها فیاد ،دستههندی ویههای پیشهینی نشده اس و تنها هها اشهاره ،ذیهل
دستههندی موضوعات اجتماعی قرار گرفته اس  .تعداد انگش شماری از سازما های مردم نهاد هه
امر مبارزه ها فیاد میپردازند .تهاکنو وزارت کشهور تنهها ههه موسیهاتی مجهوز فعالیه ههه عنهوا
سازما غیردولتهی مبهارزه هها فیهاد را داده اسه
نمایندگا مجل

کهه اکرریه

قریهب ههه اتفهاق موسیهیو آ هها از

یا صاحب منصبا هیهتند .در حهال حاضهر هها توجهه ههه اولهیو نشیه

مشهترِ

شورای انجموها و سموهای فعال در حوزه مبارزه هها فیهاد و ارتقهای سهعم اداری هها فراکیهیو
شفاف سازی و سالم سازی اقتصاد و انضباب مالی مجل  ،در تاریخ ( ،1397/10/03انجمهو علمهی
مدیری رفتار سازمانی ،ال ) .همچنیو در دومیو همهایش ملهی ههمافزایهی ظرفیه ههای علمهی و
مردمی پیشگیری و مبارزه ها فیاد ،در تاریخ  ،1397/10/30تعداد ( )7سازما مبارزه ها فیاد در ایرا
معرفی شده اند( .انجمو علمی مدیری رفتار سازمانی .) ،که اکرر آ ها پ از نشی و همایش
فوق هه ثب

رسیدهاند.

 :2-1پلیس و حمایت از عدالت کیفری
پلی میتواند نقش موثری در حمای از عدال کیفری ،هه ویهه در کش جرائم مرهوب هه فیهاد
سطح هاال ،و کمک هه دادستا تحقیق ،ایفا کند .تحقیقات هیالرفانه و منصهفانه پرونهدههها ،تکمیهل
تحقیقات میتقل ،شفاف و حرفهای هرای ارسال هه دادگاهها ،سرمایهای اجتماعی هرای پلهی اسه
که الی دهههای متمادی کیب کرده اس  .پشتیبانی اساسی از پلی  ،دادستا ها و سهایر ذینفعها و
دس اندرکارا هرای ایجاد سازوکارهای مؤثر هرای هماهنگی ههتر هیو پلی  ،دادستا ها و قضهات،
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پرسهنل دسههتگاهههای اجههرای قهانو در عهههدهداری ،اجهرا و اهههع احضهاریههها و حکهم هازداشه
دادستانی و قضایی در پروندهههای مشههور فیهاد ،پشهتیبانی از تهیهه الهر هها و اجهرای هرنامههههای
و دادستا ها از اهم دستاوردهایی اس

آموزشی موثر هرای پلی

کهه ههه دنبهال افهزایش ااتیهارات

پلی  ،ایجاد اواهد شد.
افتتا مجتم ،تخصصی ویهه رسهیدگی ههه جهرایم اقتصهادی در تهاریخ 1398/11/14؛ دادگهاهههای
ویهههه؛ آیههیو دادرسههی ویهههه در رسههیدگی هههه جههرایم اقتصههادی و تشههکیل شههوراهای ویهههه از اهههم
فعالی هایی اس که در رسیدگی هه پروندههای فیاد اقتصادی /اداری صورت گرفته اس  .الکهو
نباید منتظر نشی

وپ

از وقوع جرم ،دس

هه کار شد .تضمیو عدال

کیفهری تنهها در واکهنش

علیه جرم نیی  .تجرهیات نشا دادهاند پیشگیری از جرم ،هه مراتب کم هزینهتر از کیفهر هزهکهارا
می هاشد .از آ مهمتر هاید از اهتدا هه موجب قانو  ،اهزار کار هرای پیشگیری مهیا هاشهد .واال صهرف
اقدامات پ از وقوع جرم تنها جم،آوری ادله و گزارش آ هه قضات کفای نکرده و تنها تداعی
کننده سیاس جنایی کیفری ها هدف ترعیب محض اس ؛ ههیآنکهه نتیجهه مربتهی ههه همهراه داشهته
هاشد و رویکرد اقتدارگرایانه هرای سرکو میتواند آزادیهای الزم هرای یک دموکراسی قوی را
محدود کند 1.ههر چنهد پیشهگیری از وقهوع جهرم ههه قهوه قضهاییه سهپرده شهده اسه امها پلهی هها
هراورداری از ااتیارات قانونی هیشتر میتواند مان ،رانه افراد مفید هه سازما های غیردولتی شهود.
تعریه

ااتیاراتی که منحصرا هاید ههرای پلهی

شهود .ههر چنهد در دسهتورالعمهل تشهکیل مجتمه،

تخصصی ویهه رسیدگی هه جرایم اقتصادی مصو  ،1398/05/13رئی

قهوه قضهاییه ،ههه وظهای

ضاهطا و هه اصوص ناجا اشاره شده اس ؛ الکو هنوز هم در تبصره ماده ( )4شاهد عهدم حضهور
2

جدی آنا در شورای مجتم ،هیتیم.

از سال  ،1308که نخیتیو نظامنامهه هیئه تفتیشهه مملکتهی و وظیفهه مهامورا دولتهی ،در راسهتای
نظارت و هازرسی ههرای پیشهگیری از فیهاد ،تهدویو گردیهد؛ تهاکنو ههیش از دههها عنهوا قهانو ،
تصویبنامه ،مقرره ،آییونامه ،هخشنامه و دستورالعمل وض ،گردیده اسه الکهو در واقه ،نهه تنهها
هیچ یک از آ ها نتوانیتهاند فیاد را کاهش دهند؛ هلکه ها اندکی تامل در روند تصویب مقهررات،
هه روشنی مهیتهوا عله

ایهو اصهعحیهههای مکهرر را کهه نهه در تکمیهل قهوانیو و مقهررات و ههه

روزآوری آ ها اس ؛ هلکه در جه تیهیل فیاد روی میدهد؛ دریاف  .اگهر در مقرراتهی انهدِ
جنبههای مربتی هم هاشد؛ هه فوری و ها تصویب مراج ،مختل منجر هه اهطال شده ،نیخ گشته و یا
1. https://carnegieendowment.org/sada/71569

 .2تبصره :ها تشخیک و دعوت رئی

یا نائهب رئهی

شهورا از نماینهدگا ضهاهطا (نیهروی انتظهامی جمههوری اسهعمی ،وزارت

االععات جمهوری اسعمی و سازما االععات سپاه) هه عنوا مدعو جه

شرک

در جلیه دعوت هعمل میآید.
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تخصیک میاورد .البته قوانینی نظیر :قانو مجازات اعمال نفوذ هر اعف حهق و مقهررات قهانونی
مصو  1315/09/29 :؛ قانو راجه ،ههه منه ،مداالهه وزرا و نماینهدگا مجلیهیو و کارمنهدا در
معههامعت دولتههی و کشههوری؛ مصههو 1337/10/22 :؛ قههانو مجههازات تبههانی در معههامعت دولتههی
مصو 1348/03/19 :؛ را نیز داریم کهه حتهی اجهرای آ هها ههم در مهواردی کهه ههراعف منهاف،
میئوال هاشد؛ ها صدور دستور قضایی اهطال میگردد؛ هرای مرال اهطهال هنهد ( ) هخشهنامه شهماره
 368/1/102مورخ 1377/05/26؛ سازما نوسازی و توسعه و تجهیز مدارس کشور هه وسیله صدور
1
دادنامه  ،86/357-358هیات عمومی دیوا عدال اداری.
پهوهش حاضر از نوع تحقیقات کیفی هوده و هه لحا روش اجهرا ،توصهیفی تحلیلهی اسه

کهه هها

استفاده از تکنیک دلفی سیاسی و اهزار اسنادی و کتاهخانهای از پایگاههای معتبر ملهی و ههیوالمللهی
صورت گرفته اس  .در راهطه ها نقش پلی در سازما های غیردولتیِ مبارزه هها فیهاد ،پهوهشهی در
ایرا صورت نگرفته اس  .محققا اغلب هه جرایم اقتصادی پردااتهاند که ها فیهاد اداری متفهاوت
اس  .پهوهشگرا مقاله حاضر ،تعش کردهاند ها هررسی دقیهق سهیر تقنهیو سهازما ههای غیردولتهیِ
مبارزه ها فیاد ،سلب ااتیارات از هعضی سازما ها از جمله نیهروی انتظهامی و اعطهای ااتیهارات ههه
هرای مقامات هه ایو فرضیه پاسخ دهند که آیا سازما های غیردولتهی مبهارزه هها فیهاد فعلهی ههدو
اتکا هه مناه ،و جریا های قدرت شکل گرفته اس ؟ کیفی قوانیو در ایو راستا چگونه اس ؟ آیا
قانو ارتقا سعم

نظام اداری و مقاهله ها فیاد مصهو 1390/02/29 :؛ کهه هنهوز ههم ههه صهورت

آزمایشی هاقی مانده اس ؛ ااتیاراتی هرای پلی

قائهل شهده اسه ؟ نقهش پلهی

در صهدور مجهوز

سازما های غیردولتیِ مبارزه ها فیاد و پیشگیری از آ ها توجهه ههه دسهتورالعمل معافیه هراهی از
موسییو سازما های مردم نهاد از ارائه گهواهی عهدم سهو پیشهینه کیفهری ،چهه نتیجههای ههه دسه
اواهد داد!!! تحقیق در یک هرهه زمانی صهورت گرفتهه اسه  .تمهام االععهات و دادههها ههه دقه
جم،آوری شده و سپ

مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اس .

 :1-3تحدید وظایف و اختیارات نیروی انتظامی
تعدد مراج ،تصویب ،شتاهزدگی و عدم مطالعه و هررسی کارشناسانه در تقنیو و یا تصویب مقررات
حاصلی جز اصعحیههای پی در پی ،لغو و اهطال قوانیو و مقررات در ایو زمینه نداشهته اسه  .البتهه
مصوهاتی را هم که اارج از حدود ااتیارات قانونی هرای نهادها صهورت مهیگیهرد؛ و پیامهدههای
قضایی ،اداری /سازمانی و نیز فردی /اجتماعی هه همراه میآورد هاید در نظهر گرفتهه شهود .در زیهر
هه هرای وظای

ذاتی نیروی انتظامی که محدود شده اشاره میشود.

1. https://divan-edalat.ir/aho-print/2157
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 :1-3-1سلب اختیارات مندرج در آییننامه اصالححی ثتالت تیالکیحت و موس الات
غیرتجاری مصوب  ،1337و واگذاری آن به عهده استانداریها
وزارت کشور ها همکاری سازما امور اداری ،در هشتاد و ششمیو جلیهه شهورایعهالی اداری الهی
مصوهه شماره  455/14مورخ  ،1378/12/17مبادرت هه اصع آییونامه اصعحی ثب تشهکیعت و
موسیات غیرتجاری مصو  ، 1337تح عنهوا الهر نحهوه صهدور مجهوز تاسهی تشهکلههای
غیردولتی (سای مجل  .ال  ).نمود و وظای و ااتیهارات پهیشهینهی شهده در هنهد (ه) مهاده ()6
آییونامه اصعحی ثب

تشهکیعت و موسیهات غیهر تجهاری مصهو  ،13371را از نیهروی انتظهامی

سلب و الی هند ( )3مصوهه فوق تایید صعحی

عمومی متقاضیا تاسی

را هه عههده اسهتانداریهها قهرار داد .هیهات عمهومی دیهوا عهدال

موضوع هنهد (ه) مهاده ()6

اداری الهی دادنامهه – 81/327

( 2،1381/09/10سای دیوا عهدال اداری ،دادنامهه شهماره  .) 81/327مصهوهه فهوق را اهارج از
حدود ااتیارات قانونی آ شورا تشخیک داد (سای مجله ( .). .وهیهای قهوانیو دات آی آر
(معاون آموزش دادگیتری استا تههرا ) .پرونهده :ه .)1381/09/24- 80/460/هها تصهویب نامهه
شماره /12608ت 27367/ه ،مورخ  ،1381/11/9هیات وزیرا  ،نیروی انتظامی ها توجه ههه وظهای
ذاتی ناجا مبنی هر حف نظم و امنی عمومی جامعه و نظارت هر اماکو عمومی و پیامدهای حاصهله
از ایو مصوهه ،از آ هیات عمومی دیوا عدال
مبنی هر اهطال و اعع اعتبار آییونامه اصعحی ثب

اداری هار دیگر تقاضای رسیدگی و صدور حکهم
موسیهات و تشهکیعت غیرتجهاری در قیهم

(هه) از ماده ( )6آییونامه ،موضوع آیهیونامهه اجرایهی تاسهی
 .1383/08/03را اواستار شد .هیات عمومی دیهوا عهدال

و فعالیه

سهازما ههای غیهردولتهی،

اداری ،در دادنامهه  ،366چنهیو اسهتناد

کرد که :ضمو ماده  182قانو هرنامه سوم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسهعمی
ایرا «وزارت کشور مکل اس ها رعای قهوانیو نیهب ههه تهیهه الهر ههای مرههوب ههه ایجهاد و
تقوی تشکلهای مردمی (صنفی ،تخصصی) سازما های غیردولتی و سازما های محلی هها ههدف
زمینهسازی هرای واگذاری اعمال تصدی دول هه آ ها و تقوی نظارتهای سازما یافتهه مردمهی
هر فعالی های دستگاههای دولتی ،اقدام نمهوده و په از تصهویب هیهات وزیهرا ههه مهورد اجهرا
گذارد»« .نظر هه اینکهه آیهیون امهه مهورد اعتهرا هها عنایه ههه ااتیهارات قهانونی منهدرج در مهاده
فوقالذکر تهیه و تصویب شده و واجد اوصاف و اعتبار حکم مقنو در اصوص مورد اس
وظای

و نهافی

و ااتیارات و میهئولی ههای اهاص مراجه ،ذیرههط از جملهه نیهروی انتظهامی در حهدود

 .1ه) یک نیخه اجازه نامه حاصله از شهرهانی در صورتی که موضوع ثب
و رسید پرداا

البق مدلول ردی

ال

از ماده  2ایو آییونامهه هاشهد.

حق الرب .

 .2هازیاهی در تاریخ  ،1397/03/04ازwww.vekalatonline.ir/print.php?ToDo=ShowLaws&LawID=25099 :
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وظای

محوله هه آ ها نیی  ،هناهرایو آییونامه مذکور از جهات مورد اعتهرا

ندارد» (مرکز پهوهشهای مجل
امنی

اجتماعی از زمره وظای

موضوعی هاشد و در ماهی

مغهایرتی هها قهانو

شورای اسعمی) .وزارت کشور معتقد هود :اگرچه حفه نظهم و
ذاتی ناجا میهاشد لیکو ایو امر نمیتواند دلیلی هر ورود ناجا هه هر

و سااتار تشکیعت و اماکو هدو محمل و مجوز قانونی داال

(نامه مدیر کل دفتر حقهوقی وزارت کشهور در دفهاع از پرونهده مطهر در دیهوا عهدال

نماید
اداری).

معاو دفتر امور حقوقی دول  ،در پاسهخ ههه شهکای مهذکور الهی نامهه شهماره  83-5242مهورخ
 83/6/4هههها ارسهههال تصهههویر نظریههههههههای شهههماره 61/50232مهههورخ  82/7/16وزارت کشهههور و
/14913م 8443/مههورخ  82/10/13وزارت االععههات اعههعم داشههتهانههد ،در تبصههره ( )2مههاده ()16
آییونامه مورد شکای مقرر شده اسه «چنانچهه موضهوع فعالیه سهازما » امهور تخصصهی هاشهد
وجود نظر موافق دستگاههای دولتی ذیرهط حیب مورد هرای صدور پروانه ضروری اسه و اگهر
موضوع فعالی سازما در چند زمینه تخصصی هاشهد .ااهذ نظهر موافهق کلیهه دسهتگاهههای دولتهی
مرهوب الزم میهاشد .لذا آییونامه مورد ایراد نه تنها نافی وظای و مأموری های ناجها در قهوانیو و
مقررات مختل نیی  ،هلکه تأکید هر اجرای آ نیز نموده اس .
 :2-3-1دسههتورالعمل معافیه هراهی از موسیهیو سههازما هههای مههردم نهههاد از ارائههه گههواهی عههدم
1

سو پیشینه کیفری

2

و فعالی سازما های غیردولتی  ،شماره /27862ت

موضوع تبصره ( )3ماده ( )22آییونامه تاسی

31281ه مورخ  ،1384/5/8از دیگر مقرراتی اس که ها توجه هه وضعی فیاد در کشور قاهل تامهل
اس  .تبصره ( )3ایو ماده واحده ،دارای آثار و تبعات سو اس  .هه موجهب ایهو تبصهره تشهخیک
معافی از ارائه عدم سو پیشینه کیفری هر عهده رئی هیات مرکزی نظارت هر سهازما ههای مهردم
نهاد قرار گرفته اس  .چنیو مصوهاتی آشکارا هه عدم موفقی در پیشگیری از فیاد دامو مهیزنهد و
در نوع اهود در جهها نهادر اسه  .مهاده ( )30توصهیه کمیتهه وزرا ههه کشهورهای عضهو در مهورد
 .1ماده واحده :کلیه اعضای مجم ،تشخیک مصلح

نظام ،روسای سه قوه ،اعضای شورای نگهبا  ،مشاوریو مقام معظم

رهبری ،روسا و معاونیو نهادها و سازما هایی که توسط معظم له منصو
روسای سه قوه ،دادستا کل کشور و مراکز استا ها ،رئی
محاسبات کشور ،رئی

دیوا عالی کشور ،رئی

سازما هازرسی کل کشور ،نمایندگا مجل

هخشدارا  ،مدیرا کل وزارتخانهها (ص

میگردند ،وزرا و معاونیو آ ها ،معاونا و مشاورا
دیوا عدال

اداری ،رئی

دیوا

شورای اسعمی ،استاندارا و معاونیو آ ها ،فرماندارا ،

و ستاد) و سازما های دولتی ،امیرا و سردارا نظامی و اعضای هیات علمی

دانشگاههای دولتی در زما تصدی سم های مذکور در صورتی که پاسخ استععم آ ها از وزارت االععات مرب

هاشد از ارائه

گواهینامه عدم سو پیشینه کیفری معاف میهاشند.
 .2ماده  ،22تبصره  -3هیأت نظارت مکل

اس

ظرف یک هفته از تاریخ دریاف

تقاضا نیب

هه ااذ نظر مرج ،ذیصع

(وزارت االععات ،وزارت دادگیتری ،نیروی انتظامی جمهوری اسعمی ایرا و دستگاههای تخصصی) اقدام و آ مرج ،نیز
مکل

اس

حداکرر ظرف یک ماه نظر اود را اععم نماید ،در غیر ایو صورت نظر هیأت مزهور موافق تلقی میشود.
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وضههعی

قههانونی سههازما هههای غیهردولتهی در اروپهها ،مقههرر مهیدارد :افههراد را مهیتههوا از تشههکیل

سازما های غیردولتی ها شخصی

حقوقی هه دنبال یک محکومی

کیفری که ثاه

میکنهد آ هها

هرای تشکیل سازما مناسب نییتند؛ رد صعحی کرد .چنهیو رد صهعحیتی هایهد در اهعهاد و مهدت
زما متناسب هاشد ( .)Recommendation CM / Rec (2007) 14واگذاری تشخیک معافی
از ارائه گهواهی سو پیشهینه در یهد ااتیهارات شهخک /اشهخاص حیاسهی

موضهوع را ده چنهدا

میکند« .ععوه هر موارد مذکور در صورتی که «رئی هیات مرکزی نظارت هر سازما ههای مهردم
نهاد کشور» تشخیک دهد ،میتواند سایر افهراد کهه دارای شهرایط مهذکور در ذیهل مهاده واحهده و
تبصرههای آ هاشند ،حیب مورد از ارائه گواهینامهه عهدم سو پیشهینه کیفهری معهاف نمایهد ».ایهو
سوال مطر میشود که معِ تشخیک نیروی انتظامی رکوردهای موجود در اداره سجل کیفهری
اس  .معِ تشخیک رئی هیات مرکزی نظارت هر سازما های مردم نهاد کشور ،چیی ؟
اهطال ،لغو و اصع مکرر تصویبنامهها و مقررات فوق هیانگر پهارهای از واقعیه موجهود اسه و
حاکی از آنی که هخشی از علل عدم موفقی در مبارزه ها فیهاد و پیشهگیری از آ حاصهل عهدم
کیفی قوانیو و مقررات اس  .هر تصویبکننده ای هالقوه میتواند در پهی تیهلط قهدرت اهود ههر
سایر تصویبکنندگا هاشد .مقامات هالقوه میتوانند در سازما های مردم نهاد نفوذ کنند.
 :2پلیس متارزه با ف اد
 :1-2پلیس متارزه با ف اد در عرصه بینالمللی
ههرهمندی از شخصی حقوقی هیوالمللی هرای یک هازیگر عرصه هیوالملل ،امتیاز هزرگی اس
هه تیهیل فعالی ها و هراورداری از صعحی

الزم هرای اعمال حقوق و تکهالی

کهه

وی مهیانجامهد.

امروزه دول ها و سازما های هیوالمللی میا دولتی ،اشخاص میهلم حقهوقی حقهوق ههیوالملهل ههه
حیا میآیند؛ اما در مورد شخصی حقوقی هیوالمللی سازما های غیردولتهی وضهعی متفهاوت
اس  .حقوق هیوالملل علیرغم مشارک فعال هرای از ایهو سهازما هها در شهکلگیهری و اجهرای
قواعد هیوالمللی ،شخصی حقوقی هیو المللی در حهد تاهعها ایهو حقهوق را ههرای آ هها شناسهایی
نکرده اس

(قاسمی؛ تیخیری .)1 :1396 ،البته صلیب سرخ جهانی از ایو قاعده میترنی اسه

موجب قواعد هیوالمللی شخک حقوقی تلقی میشود؛ زیهرا ایهو سهازما هراسهاس کنوانیهیو
تشکیل شده اس .

و ههه
نهو

دو دیدگاه موافق و مخال نیب هه سازما های غیردولتی وجود دارد که البته دیدگاه مرب غالب
اس  .هرای نیز مشکعت عملیاتی ،تضاد و ناهمگونیها ،سو استفاده از هودجه (هرای موارد هیهیار
زیاد) ،و غیره را هدف انتقاد اود قرار دادهاند .منتقدا زیادی نیز چنیو اظهارنظر کردهاند کهه ههر
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چند سازما های غیردولتی قصد و نی

اوهی داشتهاند ،اما نتهایجی کهه آ هها ههه دسه

مهیدهنهد

مخر و ضد حکومتی اس .
ااتعل در اقتصاد جهانی و نظم همگانی منجر هه تصویب کنوانییو جنایات سهازما یافتهه فراملهی
ملل متحد در پالرموی ایتالیها در سهال  ، 2000شهد .در ایهو کنوانیهیو هها وضه ،مقهررات کلهی ههه
موضوع فیاد پردااته شده اس  .در ماده ( ،)9در ( )2هند اقدامات علیهه فیهاد ،پهیشهینهی گردیهده
اسه ) .(United Nations, 2000, November 20هنهد ( )1مهاده ( )9تصهریح دارد کهه ههر
کشور عضو هاید در حد مناسب و مطهاهق هها نظهام حقهوقی اهود ،اقهدامات قهانونی ،اداری یها سهایر
اقدامات مؤثر را هرای ارتقا یکپارچگی ،پیشگیری ،کش

و مجازات فیاد مقامات عمهومی اتخهاذ

کند .هند ( )2هما ماده نیز مقرر میدارد که :هر کشور عضو هایهد ههرای االمینها از اقهدامات مهوثر
مقتدرانه در پیشگیری ،کش و مجازات فیاد مقامهات عمهومی ،اقهداماتی از جملهه ارائهه اسهتقعل
کافی هه ایو مقامات هرای جلوگیری از اعمال نفوذ نامناسب اتخاذ نماید .جامعی کنوانییو فهوق
سبب شد تا کنوانییو مقاهله ها فیاد ملل متحد ،در سال  ،2003در مریدای مکزیهک ههرای امضها و
تصویب دول ها گشوده شود .ماده ( )51کنوانییو  ،هازگش داراییها هه کشور مبدا را ههه عنهوا
یک اصل هنیادی پذیرفتهه اسه  .مهاده ( ،)43دول عضهو را ههه گیهترش همکهاری هها یکهدیگر در
وسی ،تریو شکل ممکهو ،در جهه تحقیهق و تعقیهب جهرایم تعریه شهده در کنوانیهیو مکله
می نمایهد .ههرای رسهید ههه توافهق در ایهو هخهش مهذاکرات فشهردهای صهورت پذیرفتهه اسه

تها

کشورهایی که هه دنبال استرداد داراییهای غیرقانونی ها تداهیر قانونی هیتند از همکاری کشهورهای
دیگر ههرهمند شوند .هه ایو ترتیب قواعد متعدد وض ،شد تا چگونگی همکاری و ارائه کمهکههای
مورد نیاز میا کشورها مشخک شود.

استار 1یکی از مجموعههای ملل متحد اس

که ها همکاری پلی

هیوالملل هه عنهوا اههرم اجرایهی

ایو مواد عمل میکند .در مقرارت هیوالملل ععوه هر اینترپل کهه مقهر آ در فرانیهه اسه ؛ پلهی
ویههای هه نام پلی همکاریهای اقتصادی (اکوپل) 2هرای رسیدگی هه جرائم مالی فعالی میکنهد.
ایو یک همکاری هیو گروه هانک جهانی و دفتر مقاهله ها مواد مخدر و جهرم ملهل متحهد اسه

کهه

هرای پایا داد هه پناهگاههای امو هرای پشتیبانی صندوقهای فاسد تعشهای هیوالمللی مهیکنهد.
همچنیو هرای جلوگیری از پولشویی و درآمد حاصل از فیاد ها کشورهای در حال توسعه و مراکهز
مالی کار میکند.

1. (StAR) Stolen Asset Recovery
2. (ECOPOL) Economic Cooperation Police
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 :2-2پلیس متارزه با ف اد در ایران
در عرصه قانونگذاری ،حقوق و سیاس هرگز از هم جدا نبودهاند .ایو امر عامالشهمول و حتهی در
وض ،کنوانییو ها و قواعد هیوالمللی نیز در نظر گرفته میشهود .کنوانیهیو مبهارزه هها فیهاد ملهل
متحد ،که دول

جمهوری اسعمی ایرا  ،هه آ ملحق شده اسه ؛ در هنهد ( )1مهاده ( ،)13تصهریح

دارد که :هر کشور عضو ،در چهارچو امکانات اود و البق اصهول اساسهی قهانو داالهی اهود،
اقدامات مقتضی را هه عمل اواهد آورد تا شرک فعاالنه افراد و گروههای اارج از هخهش دولتهی
مرل جامعه مدنی ،سازما های غیردولتی و سازما های جامعهمدار را جه جلهوگیری و مبهارزه هها
فیاد ،ارتقا دهد و قیم ( )2از جز (ت) هند ( )1حدود آزادیها را که حف امنی ملی یها نظهم
عمومی یا ههداش یا ااعق عمومی اس مقرر داشته اس  .البته په از انتظهار الهوالنی در تهاریخ
 ،1398/11/28در نشی هماندیشی شورای عالی قهوه قضهاییه هها نهادههای مردمهی« ،دسهتورالعمل
نحوه مشارک و تعامل نهادهای مردمی ها قوه قضاییه» نیز اهع گردیده اس .
نظارت سازما های غیردولتی هر اقدامات دول و نیز نظارت عموم مهردم ههر اقهدامات دوله هایهد
هرای پیشگیری از فیاد ،مورد استفاده قرار گیرد .ایو مهم ها انتشار تحقیقات هه منظور آگهاهی داد
و حمای صورت میگیرد .همچنیو سازما های غیردولتی هاید اواستار افشهای االععهات عمهومی
نگهداری شده توسط دول و انتشار آ هرای عموم مردم هاشند .هیطرفی سیاسهی ،حرفههای ههود و
عملگرایی از مشخصههای هارز اعتماد سازی اجتماعی اس « .تمایعت سیاسی و ماهیه

کیهب و

کار گونه سازما های غیردولتی ،اعتبار و اقدامات سازما ههای غیردولتهی را مشهکلسهاز و ههیاثهر
میکند .)Som, 2017: 370( ».نتیجه ایو عهدم تعهدیل اینیه کهه آ هها پهیش از اینکهه ههه فکهر
مشارک هاشند ههه فکهر راهانهدازی کیهب و کهار (اسهتارتآپ) ههرای اودشها هیهتند و پیامهد،
تضعی عملگرایی اواهد شد« .عدهای امهر شهرک داد هیشهتریو تعهداد کنشهگرا در سیاسه
جنایی را صرفا انتقال افراالی وظای دول تلقی اواهند کرد .عدهای دیگر هر عکه آ را یهک
و همهوار کهرد مهردم سهاالری

روش فعال میدانند که هدف آ پیشبرد ارتقای آموزش میئولی
محلی هرای تامیو امنی هیشتر اس ( ».الزر .)165 :2000 ،
سیاس جنایی تقنینی ،در سر حلقه زنجیره سیاسه هها قهرار دارد .ههدیهی اسه

ههرای موفقیه

در

سیاس جنایی قضایی ،اجرایی و مشارکتی ،اش اول هاید درس هنا نهاده شود .از یک سو تهورم
کیفری که در دههای اایر شاهد آ هیتیم و از سوی دیگر «عهدم توجهه ههه میهائلی ماننهد سلیهله
مراتب قوانیو و وض ،ضمان اجرای مناسب هرای قوانیو وض ،شده ،منجهر ههه کهاهش کهارایی آ
شده اس » (امیری .)11 :1395 ،از یک سو نیروی انتظامی ،سازمانی تح نظر وزارت کشور یعنهی
قوه مجریه اس و از سوی دیگر تنها هه عنوا ضاهط عام و نه حتی ضاهط ااص قوه قضاییه معرفهی
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شده اس  .هند ( )1ماده ( )15قانو آییو دادرسهی کیفهری مصهو  ،1378نیهروی انتظهامی را تنهها
ضاهط عام دادگیتری معرفی کرده اس

و هند ( )3ماموریو نیروی مقاومه

انقههع اسههعمی ،را ههه موجههب قههوانیو اههاص و در محههدوده وظههای

هیهیس سهپاه پاسهدارا

محولههه ضههاهط دادگیههتری

محیو کرده اس  .در هند ( ) ماده ( )205قانو هرنامه پنس ساله پنجم توسعه جمههوری اسهعمی
ایرا  ،وزارت االععات را در مفاسد کهع اقتصهادی ضهاهط دادگیهتری معرفهی کهرده اسه  .در
قانو آییو دادرسی کیفری  ،1392شرایط عنوا ضهاهط نیهاز ههه آمهوزش و دریافه کهارت ویههه
ضاهطا مطر شهده اسه  .در مهاده ( )29آ.د.ِ.؛ نیهروی انتظهامی ضهاهط عهام و در هنهد دیگهری
وزارت االععات ،سازما االععات سپاه و غیره هه عنوا ضاهط ااص معرفهی شهده اسه

(تقهوی،

 .)103 :1398علیهذا پ از چهار سال سرانجام آییونامه اجرایی احهراز عنهوا ضهاهط دادگیهتری،
الی نامه شماره  100/69882/9000در تاریخ  ،1398/06/06توسط ریی قوه قضاییه اههع گردیهد
(پایگاه االععرسانی قوانیو و مقررات کشور ،کهد ابهر .)5663 :کهه تعشهی جهه
هرای از موازیکاریها و تداال وظای اس .

پایها داد ههه

هدیهی اس هرای موفقی هاید تغییراتی در جه افزایش ااتیارات پلی صورت گیهرد .ایهو مههم
میتلزم الی روندی ااص اس که از آ هه عنهوا مهدیری فرآینهد کیهب و کهار یهاد مهیشهود.
نخی مرحله تجزیه و تحلیل اس که آسیبشناسی ارزیاهی فیهاد در ایهو مرحلهه قهرار دارد .دوم
الراحی و هاز الراحی و سوم مرحله اجرا میهاشد .ها توجه هه اینکه حدود  %95موسییو سازما ههای
غیردولتی مبارزه ها فیاد ،از نمایندگا ساهق یا فعلی مجل

و یها دیگهر مقامهات منصهو هیهتند و

هالقوه میتوانند دارای نفوذ هاشند؛ موضوع اهمی هیشتری مییاهد.
هدو تردید وجود پلی متخصک از مبرمتریو نیازهای کشور ،نه تنها جه
معنای عام آ  ،هلکه هرای تعییو راهبردههای اهاص ،جهه

واکنش علیه جهرم در

پیشهگیری از آ ههه اصهوص در جهرم

ااص فیاد اداری اس  .در حال حاضر ،اداره مبارزه ها جهرایم اقتصهادی در پلهی آگهاهی تههرا
وجود دارد .پلی امنی اقتصادی در نیروی انتظامی نیز ها اهع ِ مجوز ستاد کل نیروهای میهلح ،ههه
ناجا تشکیل شده اس  « .تمام اموری که قرار اسه

از سهوی پلهی

امنیه اقتصهادی کشهور مهورد

نظارت و کنترل قرار هگیرد ،در گذشته توسط پلی االععات ،فهاوا ،اینترپهل ،آگهاهی و پیشهگیری
انجام میشد ایو در حالی اس که اکنو ها کمی تغییهرات و ههرای کنتهرل و نظهارت ههتهر و هیشهتر
پلی امنی اقتصادی تشکیل شده اس  .ایو پلهی تخصصهی در سهطح منطقههای ،ملهی ،فراملهی،
فضای مجازی و غیره نظارت میکند( ».مصاحبه ها ریی پلی امنیه اقتصهادی ،اییهنا ،کهد ابهر:
« .)98011906898روند واکنش هه جرایم اقتصادی در حال افتراقی شد اس  .تعییو قضات ویهه،
وکعی مورد اعتماد ،کوتاه شد زما اهع اوراق قضایی و تاکید هر رسیدگی سری ،،شواهد عینهی
هر ایو موضوع اس و در ایو میا نگاه هه وظای ضاهطا تغییهری نکهرده اسه  .ههه ایهو معنها کهه
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واگذاری امور هه ایو قشر همچنا هه سلیقه مقام قضایی هوده و هه تناو ههه ناجها ،واجها یها سهازما
االععات سپاه واگذار میشود .ارجاع هه پلی

تخصصی نیز ها ااتیار مقام تحقیق اس  .ایهو آسهیب

جدی هاعث می شود تا اهداف دادرسی در مرحلهه جمه،آوری ادلهه و مرحلهه کشه
دچار چالش شهود و در نهایه

و دسهتگیری

موجبهات االالهه دادرسهی نیهز فهراهم شهود( ».تقهوی.)104 :1398 ،

استفاده از دورههای آموزشی از دیگر اهزارهای دستیاهی هه موفقی

اس .

ععوه هر موارد فوق عوامل دیگهری در کهاهش تاثیرگهذاری نقهش پلهی
سموها دایل هیتند .از جمله:
 -1انتظام حقوق و آزادیها در جوام ،مختل

در صهدور مجهوز ههرای

هراساس سه شیوه -1 :پیشگیرانه از نوع اجازه قبلهی؛

 -2پیشگیرانه از قیم اععم قبلی و  -3نظهام تعقیبهی صهورت مهیپهذیرد( ».راعهی؛ عطریها :1393 ،
 .)382در نظام پیشگیرانه از نوع اجازه قبلی هرای سازما های غیردولتی ،قدرت عمهومی الزامهاتی را
هرای جلوگیری از هر عمل غیر قانونی هه اشخاص و گروهها تحمیل میکند .هه ایو ترتیب اشهخاص
نمیتوانند قبل از انجام تشریفات از حقوق و آزادیهای اویش هراهوردار شهوند؛ در واقه ،شهروع
فعالی آ ها مشروب هه انجام اقداماتی اس که از سوی قانونگذار مشخک شهده اسه و متقاضهی
هاید قبل از شروع هر فعالیتی از مقامات ذیصع تقاضای صدور مجوز کند .مقام یا دستگاه اداری
مرهواله هم ها در نظر گرفتو موازیو قانونی ،مصلح عمومی و یا صعحدید اود یا مجوز را صادر
و یا از صدور آ اودداری میکند .در ارزیاهی ایو نوع نظام هاید گف

«ایهو افهراد و گهروههها ههه

دلیل هماهنگی کامل ها مقام حکومتی و ااذ پروانه قبلهی ،در هراهورداری از حقهوق و آزادیههای
اویش از امنی قضایی مطمئوتری هراوردارند و ههه شهرب دموکراتیهک ههود حکومه  ،هعهد از
انجام تشریفات اداری ،اصوال اطری متوجه آنا نیی ؛ اما اشکال اساسی ایو اسه کهه حقهوق و
آزادیهای مردم در ید قدرت و اهتکار عمل دول

قرار میگیرد و ایو شیوه جامعه را هه سوی یک

نظام هدای شده سوق میدهد که عرصه را هر حقوق ادادادی انیانی تنهگ مهیکنهد( ».راعهی ههه
نقل از راهرت .)382 :1393 ،و «ممکو اس هیتر سو استفاده نیز فراهم گردد .ممکو اس مقام یها
دستگاه اداری ذیصع شیوه تبعیضآمیزی را در پیش گیرد و صهرفا ههرای وفهادارا و الرفهدارا
اود مبادرت هه صدور مجوز کند و از صدور پروانه ههرای دیگهرا و اصوصها گهروهههای منتقهد،
اودداری نماید.)Colliard, 1975: 111( ».
 -2دول ایرا در مبارزه ها فیاد ،از میا سهه اسهتراتهی :مبتنهی ههر االععهات و امنیه ؛ مبتنهی ههر
اجرای قانو و مبتنی هر پیشگیری؛ استراتهی االععاتی -امنیتی را هه کار گرفتهه اسه  .اسهتراتهیای
که سیاس ملی تعداد هیهیار معهدودی از کشهورهای جهها اسه  .در ایهو راهبهرد ،از داشهتهههای
االععاتی هرای تمرکز سازما های اجرای قانو در مورد میائل ااص و یا مردم اسهتفاده مهیشهود.
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ایو هرای کشوری که داراییِ االععاتیِ قاهل توجه و نیز یک سهازما عملکهرد اجهرای قهانو ههرای
تکمیل تحقیقات جنایی دارد؛ عملیاتی اس  .ها ایهو حهال راهبهرد االععهاتی -امنیتهی دارای معایهب
عمدهای اس  .از جمله :سازما های االععهاتی اغلهب چشمشها را ههر روی فیهاد در درو دوله
رسمی میهندند و هیشتر هه حمای

از فیاد ترورییم و یا موجبات تهدید دول

در دراز مدت میتواند هه نهادینه شد فیاد در درو دول

ععقهمند هیتند کهه

منجر شود.

 -3هراساس ماده ( )584قانو تجارت ،هر موسیه غیرتجاری ،از جمله سازما ههای غیردولتهی ،ههه
شرب عدم مغایرت اهدافشا ها نظم عمومی ،از تاریخ ثب در دفتر وزارت عدلیهه دارای شخصهی
حقوقی میشوند .الکو اکنو ثب

یک سازما غیردولتی ،پ

از ااذ پروانهه هراسهاس مفهاد مهاده

( )17آییونامه اجرایهی تاسهی و فعالیه سهازما ههای مهردم نههاد مصهو  ،1384هیهات وزیهرا
میهاشد .و هند (ت) تبصره ( )4ماده ( )1آییونامه اجرایی تاسی و فعالی سهازما ههای غیردولتهی
تصویبنامه شماره /12608ت 27367ه مورخ  ،1381/11/9مراج ،نظارتی را مشخک کرده اس .
نظارت هر رعای اصول مزهور و تامیو شرایط مقرر نوعی نظارت پیینی اس که پ از تاسهی و
ایجاد سازما های غیردولتی از سوی دول اعمال مهیشهود و قهانو اساسهی تصهریحی ههه نظهارت
پیشینی ندارد« .فلذا در اصوص تاسی و فعالی ایو نوع سازما ها نیازی ههه ااهذ مجهوز نییه و
دول تنها نظارت میکند تا سازما های غیردولتی شرایط مقرر در اصهل  26و  27را نقهض نکننهد.
اگرچه قانو اساسی تصریحی هه نظارت پیشینی ندارد ولی شرب رعای
صعحی

سازما غیردولتی و انجموها میهاشد .هناهرایو الزم اس

اصول مزهور میتلزم احراز

قبل از تاسی

و فعالیه

نیهب

هه ااذ مجوز اقدام شود( ».وروایی ،محمدی ،نوریا .)34 :1395 ،
 -4کاستی دیگر ،نحوه نظارت و ارزیاهی سازما های غیردولتی اس  .رمضانی قوام آهادی دو نوع
نظارت پیشینی و پیینی هرای سازما های غیردولتی قائل شده و نظارت پیشینی را عمع ناظر ههر قبهل
از تاسی سموها از سوی دول دانیته و معتقد اس « :قطعا نظارت هر تاسی سموها حق دوله
اس » .اما هه محض تاسی و دارا شد شخصی حقوقی ،از یک سهری حقهوق در مرحلهه پیهینی
هراوردار میشوند .یکی از مهمتریو ایو حقهوق ،حهق داداهواهی اسه ( ».رمضهانی قهوامآههادی،
 .)565 :1394وی نظارت پیینی را ناظر هه هعد از تاسی و هنگام فعالی  ،و از سوی سموها دانیته
و مشارک در مطالبات قانونی (حق اهواهی) را نظهارت مهیدانهد .ههه اعتقهاد نگارنهدگا  ،نظهارت
هنگامی موثر اواهد هود که دو الرفه هوده و ناظر هه هر دو مرحله قبل و هعد از تاسهی گهردد .ایهو
سازما ها ،مشمول دو نوع نظارت قرار میگیرند :ال  -نظارت قضهایی ههه موجهب هنهد (ت) مهاده
( )28آییونامه مذکور و  -کنترل غیر قضایی هه موجب ماده ( )26هما آییونامه.
مجوز فعالی سازما های غیردولتیِ مبارزه ها فیاد ،تاکنو فقهط ههرای افهراد و گهروهههای ااصهی
صادر شده که از مقامات هوده و دول گرا هیتند و منجر هه ایو میاله شده که حقوق و آزادیهای
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مردم در ید قدرت و اهتکار عمل دول
جامعه را هه سوی یک نظام هدای

قرار گرفته اس  .ایو شیوه انحصاری و ضهد رقاهه

افقهی،

شده سوق داده و هیتر سو استفاده را فراهم کرده اس .

نتیجهگیری و پیینهادها
نیروی انتظامی سازمانی ها سااتار فرماندهی کامع سلیله مراتبی و میهلح در فرمانهدهی کهل قهوا و
واهیته هه وزارت کشور اس  .هدف از تشکیل آ استقرار نظم و امنی و تامیو آسهایش عمهومی و
فردی اس  .از جمله وظایفی که البق قانو هه عنوا ضهاهط قهوه قضهاییه ههه عههده نیهروی انتظهامی
گذاشته شده اس ؛ مبارزه ها فیاد اسه  .از یهک سهو سهلب ااتیهارات نیهروی انتظهامی هها اصهع
آییونامه اصعحی ثب

تشکیعت و موسیات غیر تجهاری مصهو  ،1337درههاره تاییهد صهعحی

عمههومی متقاضههیا تاسههی موضههوع هنههد (ه) مههاده ( )6و واگههذاری آ هههه عهههده اسههتانداریههها؛
دستورالعمل معافی هرای از موسیهیو سهازما ههای مهردم نههاد از ارائهه گهواهی عهدم سو پیشهینه
کیفری؛ و میترنی کرد هرای از میئولیو از ارائه آ و از آ فراتر واگذاری ایو امر مهم کهه تنهها
در حیطه ااتیارات ناجا می هاشد؛ هه تشخیک ریی هیات مرکهزی نظهارت ههر سهازما ههای مهردم
نهاد؛ و از سوی دیگر وجود ( )7سازما غیردولتهی مبهارزه هها فیهاد در ایهرا کهه قریهب ههه اتفهاق
موسییو آ ها از نمایندگا مجل

و دیگر مق امهات هیهتند و کمتهر کیهی از نفهوذ آنها در امها

میماند .ها توجه هه اینکه ایرا از لحا شهااک کیفیه
کشور جها را هه اود ااتصاص داده اس

مقهررات تنظیمهی رتبهه  178در میها 193

و سلب ااتیارات نیهروی انتظهامی در راهطهه هها صهدور

گواهی عدم سو پیشینه متقاضیا ؛ فعالی کم در همکاریهای ههیوالمللهی هها اکوپهل؛ و هها نظهر ههه
شااک ادراِ فیاد ،ایرا که از وضهعی هیهیار نهامطلوهی در مبهارزه هها فیهاد و پیشهگیری از آ
هراوردار اس  .افزایش ااتیارات پلی هه اصهوص در سهازما ههای غیردولتهیِ مبهارزه هها فیهاد،
آموزشهای تخصصی و تضمیو امنی آ ها میتوانهد اعتمهاد عمهومی را تها حهدودی ههه هرقهراری
عدال هرای داواللبا فعالی تضمیو نماید.
در راستای ههبود وضعی کنونی پیشنهادهایی ارائه میگردد -1 :تعییو راهبردهای پلییی ها اسهتفاده
از روش سوآت و پیتل در هراورد ها سازما های غیردولتی و هه اصوص سموهای مبارزه ها فیهاد
که هاالی  %95موسییو آ ها از نمایندگا مجل

یا دیگر مقامات منصهو ههوده یها هیهتند .و در

نهای تغییر در سااتار حدود ااتیارات - 2 .تبادل دانهش و االععهات پلییهی هها میهئولیو و تهعش
هرای نشا داد ضع های تقنینی و نظارتی -3 .گمارد مامورا پاِتر ،صدیقتر و شجاعتهر هها
آموزشهای ااص در دایره ویهه مبارزه ها جرایم اقتصادی و ههه اصهوص مفاسهد کهع در حیطهه
عملیاتی و اجرایی.
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تیکر و قدردانی
پهوهشگرا  ،از عزیزانهی کهه در فرآینهد ویراسهتاری ادههی و صهفحهآرایهی ایهو مقالهه همکهاری و
راهنمایی داشتند ،کمال تشکر و امتنا را دارند.
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