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Police Position-oriented Preventive Strategies in the 

Fight Against Terrorist Crimes 

 

Abstract  
The global problem of terrorism, which has called on all governments to fight, 

requires serious measures to prevent security damage in addition to effectively 

confronting its policymakers. Therefore, resisting terrorism without strategic 

planning will intensify security measures. Method: The present research has been 

applied in terms of collecting information by documentary method and by 

studying international documents, sources related to the subject and the obtained 

information has been analyzed descriptively-analytically. Results: The most 

important components of the target of terrorist attacks; exposure, vitality, 

symbolism, legitimacy, destructibility, crowdedness, proximity, and ease of 

access are all chosen by terrorists in a rational process. Conclusion: In fact, each 

target is assessed in terms of the risk of terrorist attacks and, consequently, with 

police-oriented strategies such as reducing the target of crime, electronic 

surveillance, the physical presence of police in hot areas, controlling surveillance, 

identifying hot spots and potential criminals, designing an anti-terrorism 

environment and increasing police awareness can all prevent terrorist attacks. 

Keywords: Police, Situational prevention strategies, Situational 

prevention, Target of crime, Terrorism.
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 تروریستي یمجرا با مقابله در پلیس مدارموقعیّت پیشگیرانه راهبردهای

 ایران تهران، ،امین انتظامی علوم دانشگاه شناسیجرم و کیفری حقوق استادیار  رجبی تاج امیرابراهیم 

 
 چکيده

 مقابلۀ بر عالوه تا است جدّی تدابیر اتّخاذ مستلزم طلبیده جنگ به را هادولت تمامی که تروریسم جهانی معضل
 هایراهبرد تبیین پژوهش این هدف. گردد جلوگیری امنیّتی لطمات آمدن وارد از آن، نسیاستگذارا با مؤثّر

 به اطّالعات دآوریگر نظر از کیفی پژوهش این. است تروریستی جرایم با مقابله در پلیس مدارموقعیّت پیشگیرانۀ
 به آمدهدست به اطّالعات و شده انجام موضوع با مرتبط منابع و المللیبین اسناد مطالعۀ طریق از و اسنادی روش

 آماج هایفهمؤلّ ترینمهم که است آن بیانگر پژوهش این هاییافته. اندشده بررسی تحلیلی-توصیفی صورت
 مملو ودن،ب تخریب قابل بودن، مشروع بودن، نمادین بودن، حیاتی بودن، دید معرض در شامل تروریستی حمالت

 انتخاب هاتتروریس توسّط عقالنی فرایندی در که هستند دسترسی سهولت و ودنب نزدیک مکان، بودن جمعیّت از
 مدارعیّتموق راهبردهای با نتیجه در و شده ارزیابی تروریستی هایحمله ریسک حیث از آماج هر واقع، در. شوندمی

 اشخاص نترلک جرم،پر مناطق در پلیس فیزیکی حضور الکترونیکی، نظارت جرم، آماج کردن کم قبیل از پلیس
 پلیس، شناخت افزایش و تروریسم ضدّ محیط طرّاحی مستعد، بزهکاران و پرجرم مناطق شناسایی نظارت، تحت

 .نمود پیشگیری تروریستی هایحمله غالب از توانمی

  .سمتروری جرم، آماج وضعی، پیشگیری مدار،موقعیّت پیشگیرانة راهبردهای پلیس، :هاواژهکليد
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 مهمقدّ

اب مدار خود را بر مبنای نظریّۀ انتخامروزه کشورهای پیشرفته راهبردهای پیشگیرانۀ موقعیّت

اند. بر اساس نظریّۀ انتخاب عقالنی، مجرم کنشگری عقالنی است که پیش از عقالنی بنا نهاده

ا رکند و زمانی ارتکاب جرم ارتکاب جرم در سنجشی عقالنی هزینه و فایدۀ جرم را ارزیابی می

ستی نیز رسد حمالت تروریکند که در آن موقعیّت، بهترین انتخاب او باشد. به نظر میانتخاب می

یابند، هرچند این عقالنیّت بر اساس نظریّۀ انتخاب عقالنی در فرایندی عقالنی ارتکاب می

ند ما را اتوهایی مواجه باشد. درک فرایند عقالنی حمالت تروریستی میتواند با محدودیّتمی

بینی راهبردهایی برای پیشگیری از آنها های وقوع چنین حمالتی و نیز پیشدر کاهش فرصت

های در مورد این جرایم، پیشگیری وضعی که با تأثیر گذاشتن بر وضعیّت و آماج کمک نماید.

ساب ه حتواند عاملی مهم در انحراف مرتکبان این جرایم بکند میتر میجرم ارتکاب را سخت

 (.116: 8212آید )نجفی ابرندآبادی، 

فری سازی غیرکیبر همین اساس، هدف اصلی از کنترل جرایم تروریستی را باید در ناتوان

شناختی پیشگیری وضعی جستجو کرد. از این رو، فرد یا گروه در افراد خطرناک با تدابیر جرم

در این میان، پلیس نیز باید با  معرض خطر ممکن است در معرض پایش و نظارت قرار گیرند.

های دانش نوین در هزارۀ سوّم مهارت و تجدیدنظر در رویکردهای سنّتی و با تکیه بر قابلیّت

یر سان، اتّخاذ تدابتخصّص خود را در راستای مبارزه با جرایم تروریستی افزایش دهد. بدین

 تواند کارساز باشد.زای تروریستی میبینی جرم و شناسایی متغیّرهای خطرپیشگیرانه بر اساس پیش

جایگـاهى  کند، چراکـه پلـیس دردر این راستا، پلیس نقشی حیاتى در مقابله با تروریسم ایفا مى

تواند نسبت به ظهور تهدیدهاى تروریستى آگاهى یابد و دریابد که چه اهدافى قـرار دارد کـه مى

اسخ به حمالت تروریستى چه کارى را باید انجام بیشتر در معرض خطر قرار دارند و اینکه در پ

داد. در این پژوهش بر پیشگیرى وضعی تمرکز کردیم، زیرا احتمال به خطر افتادن حیات و امنیّت 

 ها به دنبال وقوع تروریسم موجب اهمّیّت یافتن تروریسم شده است.انسان
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رم و ت و به جای توجّه به مجمحور اسمدار و موقعیّتبنابراین پیشگیری وضعی که بزهدیده

های مجرمانه و وضعیّت ماقبل بزهکاری نظر دارد، از بین بردن انگیزۀ ارتکاب جرم به فرصت

د بار باشد. مرتکب در صورت موجوتواند وسیلۀ مؤثّری در پیشگیری از این جرایم خشونتمی

انع از تواند مضعیّت میآید و تسخیر این وبودن یک وضعیّت خاص از اندیشه به سمت عمل می

اعث تواند بتر کردن و افزایش هزینۀ ارتکاب جرم میارتکاب بسیاری از جرایم باشد. سخت

جنایی نظر دارد. از این روست که کاهش جرم شود. پس پیشگیری وضعی به وضعیّت پیش

اشند و مؤثّر ب گرایانهتوانند عملراهبردهای پیشگیرانۀ مبتنی بر موقعیّت در این رابطه می

(. بر این اساس، استفاده از اشکال مختلف پیشگیری وضعی از قبیل 792: 8269بیگی، )قورچی

ورین های مدار بسته، افزایش مأمکم کردن آماج جرم، نظارت الکترونیکی از طریق نصب دوربین

تی مؤثّر واقع ستوانند در پیشگیری از عملیّات تروریگشت و باال بردن شناخت و آگاهی پلیس می

 شوند.

طرح شناسی تروریسم مترین مسائلی است که در مطالعات جرمبینی جرم یکی از مهمپیش

دهای تواند منجر به اتّخاذ رویکربینی جرم میزا در قالب پیششده است. شناسایی متغیّرهای جرم

معتقد است باید  8نسان، دیوید فارینگتوهای خطرزا شود. بدینپیشگیرانه و از بین بردن شاخص

(. 8: 3999با تکیه بر عوامل خطر، ابزارهای پیشگیری از ارتکاب جرم را ترسیم نمود )فارینگتون، 

های شخصی و اجتماعی مرتکب ویژگی 3محور،بینیشناسی پیشهای جرمسان، طبق آموزهبدین

ند. تمالی تروریستی داربینی جرایم احاز یک سو و شرایط زمانی و مکانی نقش مهمّی در پیش

بینی در پیشگیری وضعی هم مانند مدیریّت کیفری ریسک جرم نقش اساسی دارد. در پیش

آمار  های آماری وبینی و ارزیابی خطر مجرمان تروریستی از روشمدیریّت کیفری برای پیش

بینی یشیستی و پهای احتمالی ارتکاب جرایم ترورشود. در این روش، موقعیّتجنایی استفاده می

ند توانها میگیرد. عواملی مانند خارجی یا داخلی بودن تروریستچگونگی آنها صورت می

                                                           
1. Farrington. 

2. Predictive Criminology. 
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بینی حمل سالح، امکانات، محلّ تجمّع و ... شوند. همچنین، ارزیابی آماج جرم نیز موجب پیش

 (.999: 8269بینی این دسته جرایم مؤثّر باشد )شاهیده، تواند در پیشمی

م مقاو ۀهست»ت خطر در جرایم تروریستی بر مبارزه با از آنجا که راهبرد اصلی مدیریّ

ه بر رویکرد سنجش خطر مرتکبان تروریست با تکی ،است مبتنی «های پُرخطرگروه»یا « بزهکاران

های آماری نقشی اساسی در ارزیابی خطرناکی مجرمان ایفا معیارهای بالینی و خصوصاً شاخص

 (.199: 8269)رضوانی،  نمایدمی

برای ایجاد مانع بر سر راه بزهکاران مصمّم به ارتکاب جرایم تروریستی باید تا حدّ امکان 

یزیکی های فهای عملیّات مجرمانه شناسایی شوند. در واقع، پلیس با ایجاد حفاظتها و سیبلآماج

ه های مهم و دولتی کای ساختمانو اقدامات مادّی نظیر گذاشتن نرده و حفاظ و دیوارهای بلند بر

وی این تواند جلرود که مورد عملیّات تروریستی قرار گیرند تا حدودی میاحتمال بیشتری می

اب شود و هزینۀ ارتکاقدامات را بگیرد. بدین ترتیب، فرصت ارتکاب جرم از مجرم سلب می

گر پیشگیری وضعی تکمیل رود، اگرچه این مورد همراه با موارد دیجرم برای وی باال می

 گردد.می

هاى متفاوت در حمالت تروریستى، این حمالت باید توسّط به دلیل شرایط و محدودیّت

رحله از هاى تروریستی مرحله به مپلیس به صورت مجزّا تحلیل شوند. بنابراین، چنانچه فعّالیّت

هاى شخص تروریست را هاى موجود در روشآغاز تا پایان عملیّات ردیابى شوند، تفاوت

و  هایى که تروریست براى تکمیل حمالتش باید بکار بردتوان کشف کرد. در نتیجه، فرصتمى

وانند شده، مى تتصمیمات خود را بر مبناى آنها بنیان نهد، به عنوان مثال هدف یا سالح انتخاب

شان اى مختلف عملیّاتهکشف گردند. در مواردى که اطاّلعات کافى در مورد اینکه تروریست

را چگونه انجام خواهند داد وجود ندارد، پلیس باید از طریق قرار دادن خود در موقعیّت تروریست 

و تصوّر مراحلى که براى فعلیّت یافتن یک حملۀ تروریستى خاص الزم است فکر تروریست را 

 (.811: 8217بخواند )مقدّسی، 



 1011زمستان |  73شماره | سال دهم | پژوهش حقوق کیفری | 111

  

را انتخاب کنند و برخى از این اهداف نسبت به دیگر ها باید هدفى به طور مشابه، تروریست

یست هاى ترورتواند به هر هدفى حمله کند ولى در عمل فعّالیّتترند. تروریست مىاهداف جذّاب

امور دیگر  ها و بسیارى ازپذیرى هدف، عدم توافق با دیگر تروریستبسته به پول، محل، دسترس

ودن؛ حفاظ بهاى جذّاب هدف تروریستى بدین شرح هستند: بىشوند. برخى از جنبهمحدود مى

هاى مونقل و سیستهاى حملحیاتى بودن هدف )به عنوان مثال شبکۀ فشار قوى برق، سیستم

ها از دیدگاه خود نابود کردن هدف را ارتباطى(؛ ارزشمند بودن هدف براى دشمن؛ تروریست

داشته باشد؛ هدف محدودۀ بیشترى را دربرگیرد )مثالً مشروع بدانند؛ هدف قابلیّت خراب شدن را 

ها بیشتر شود(؛ هدف به گروه تروریستى نزدیک باشد؛ و حمله به هدف تروریستى تعداد کشته

 (. 3999آسان باشد )کالرک و نیومن، 

هاى اهداف، بسیارى از آوری اطاّلعات و آگاهى در مورد جذّابیّتتواند با جمعپلیس مى

احتمالى واقع در حوزۀ قلمرواش را کنار گذاشته و با آگاهى از این موضوع و ارزیابى اهداف 

خسارت احتمالى، هدفى را که احتماالً مورد حمله قرار خواهد گرفت محافظت نماید. این 

توانند به پلیس بگویند که اهدافى که احتمال حمله به آنها ضعیف است چه اهدافى اطاّلعات مى

ها به آنها حمله کنند چه اهدافى هستند. بنابراین، از فى که ممکن است تروریستهستند و اهدا

ت آورى اطاّلعاآورى اطّالعات هیچ وقت به صورت تصادفى نیست و احتمال جمعاین منظر جمع

 اهمّیّت کم است. بى

ار منجر به کپذیرتر این است که این شود که تنها پیامد حفاظت از اهداف آسیباغلب تصوّر مى

شده خواهد شد، ولى با این حال سوق دادن حمالت تروریستى به سمت اهداف غیر حفاظت

د. قطعاً گیراند که جابجایى جرم به ندرت صورت مىمطالعات پیشگیرى وضعى به ما آموخته

(. با 8664گیرد )هسلینگ، پذیرد ولى در غالب موارد جابجایى صورت نمىجابجایى صورت مى

ا ها در طول زمان به منظور مطابقت بین حال، باید این نکته را مدّ نظر داشت که غالب تروریستا

ه کنند. در حقیقت ما بر این باوریم کشده، رفتارشان را با تغییرات هماهنگ مىتغییرات انجام

 فرصت دادن براى حملۀ تروریستى نوعى استقبال از حملۀ تروریستى خواهد بود. 
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ع هایى براى حفاظت از اهداف واقزمینه فرماندهان پلیس باید نسبت به طرّاحى برنامهدر این 

گرفته و ورتهاى صها باید با لحاظ پیشرفتدر حوزۀ قلمروشان مسئولیّت داشته باشند. این برنامه

ا زّدر پاسخ به تهدیدات جدید هر ساله مورد بازبینى قرار گیرند. این کار باید شامل دو بخش مج

 پذیرىپذیر و کاهش آسیب. شناسایى اهداف بسیار آسیب8و در عین حال مرتبط با هم باشد: 

اى ها. در این خصوص پلیس براى هر هدفى باید در مورد نوع حملهآنها با همکارى دیگر بخش

 کند ها تالشکه احتماالً روى خواهد داد به خوبى فکر کند و از طریق خواندن فکر تروریست

پذیر مورد حمله واقع که دریابد حمله چگونه انجام خواهد شد و کدام یک از اهداف آسیب

هاى امنیّتى براى دیگر اهداف احتمالى. در این زمینه باید . ارائه کمک3خواهند شد. 

مینان پیدا ها اطگذارى مالى کافى در زمینۀ طرّاحى برنامه صورت گیرد و باید تمامى بخشسرمایه

د که افسران مسئول در زمینۀ پیشـگیرى از جـرم و فرایندهاى امنیّتى به گونۀ صحیحى آموزش کنن

اند. جهت تضمین اینکه موضوعاتى که باید حذف شوند یا موضوعاتى که با هم همپوشانى دیده

 اى توسّط فرماندهان مرکزى کنترل و نظارت شوند.هاى منطقهاند باید طرحدارند مشخّص شده

هاى این اقدام وقوع اشکال خاصّ تروریسم کاهش یافته و در نتیجه حذف و نابودى گروه با

هاى تروریستى دیگر رشد خواهند گردد. با این حال، در طول زمان گروهتروریستى ممکن می

کرد و در اشکال جدیدتر گسترش خواهند یافت. اشکال جدید حمالت تروریستى از تغییرات 

ند کنند نشئت خواههاى جدیدى را براى تروریسم ایجاد مىاعى که فرصتتکنولوژى و اجتم

های بلندمدّتى را براى تحلیل و ارزیابى اهداف در حوزۀ گرفت. بنابراین، پلیس باید طرح

ریزى کند. در هر مورد که احتمال قلمروش و ارتقاى امنیّت در مواردى که مورد نیاز است پى

مدّت ناممکن به نظر برسد، در زمانى که طرح وریسم در کوتاههاى وقوع ترکاهش فرصت

از آنجا که در بخش خصوصى  یافتنى خواهد شد.شود هدف مذکور دستبلندمدّتى تعقیب مى

غالباً مالکان یا مدیران اهداف تروریستى هستند، پلیس باید با صاحبان مشاغل، صنایع و دیگر 

هاى وقوع تروریسم همکارى کند. جهت ترغیب فعّاالن هاى غیر دولتى در کاهش فرصتبخش

ه به هایى را پیدا کند کحلشان، پلیس باید راهبخش خصوصى جهت ارتقاى امنیّت حوزۀ کارى
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نفع بخش مذکور نیز باشد. طرف خصوصى واقعىْ صنعت امنیّت محلّى است. در حقیقت 

ل هستند و کنترل بنایى حوزۀ قلمروشان مسئوکارشناسان امنیّتى نسبت به امنیّت بیشتر تأسیسات زیر

ایل حمل کنند دارند، مثل وسهایى که مردم بیشتر وقتشان را در آنجا سپرى مىمحسوسى بر مکان

 توانند به پلیس جهت شناسایىو نقل عمومى و مؤسّسات آموزشى و مراکز خرید. آنها همچنین مى

ه راهنمایى جهت طرّاحى سیستم حفاظتى براى منابع الزم کمک کنند، از قبیل اینکه زمانى ک

تأسیسات حیاتى خاص همچون بنادر، مخازن آب و شبکۀ آبرسانى الزم است و یا نهادهایى 

اى ویژه ههاى نفتى، مشاورههاى شیمیایى یا پروژهنیازمند مراقبت خاص هستند همچون کارخانه

ن پژوهش در صدد پاسخگویی بدین سؤال در همین راستا، ای (.816: 8217ارائه کنند )مقدّسی، 

 مدار پلیس در مقابله با جرایم تروریستی چه هستند؟ بااست که راهبردهای پیشگیرانۀ موقعیّت

شناختی، پژوهش حاضر از نظر روش کیفی است و های حقوقی و جرمتوجّه به ماهیّت پژوهش

المللی، ۀ قوانین داخلی و اسناد بینبه لحاظ گردآوری اطاّلعات به روش اسنادی و از طریق مطالع

-آمده به صورت توصیفیکتب، مقاالت و قوانین و مقرّرات جدید انجام شده و اطاّلعات بدست

 اند.تحلیلی بررسی شده

 . پيشينه0

که  بدین نتیجه رسیده« پلیس و پیشگیری از تروریسم»( در پژوهشی با عنوان 8217مقدّسی )

ر فراهم پذیبى را براى محقّق ساختن حفاظت از اهداف آسیبپیشگیرى وضعى چارچوب مناس

کند بلکه به پلیس خواهد ساخت. بنابراین، پیشگیری وضعی نه تنها به مقابله با تروریسم کمک مى

در برآورده ساختن اهدافشان در مقابله با جرم، حفاظت از بزهدیدگان و اطمینان خاطر دادن به 

( در پژوهشی با عنوان 8211ای خویی، فرهمند و فرهمندفر )قبلهرساند. عموم مردم یارى مى

ه به جای اند که پیشگیری وضعی کبدین نتیجه رسیده« پیشگیری وضعی از جرایم تروریستی»

های مجرمانه و وضعیّت ماقبل توجّه به مجرم و از بین بردن انگیزۀ ارتکاب جرم به فرصت

. مرتکب بار باشدؤثّری در پیشگیری از این جرایم خشونتتواند وسیلۀ مبزهکاری نظر دارد می
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آید و تسخیر این در صورت موجود بودن یک وضعیّت خاص از اندیشه به سمت عمل می

کاب تر کردن و افزایش هزینۀ ارتتواند مانع از ارتکاب بسیاری از جرایم باشد. سختوضعیّت می

ر دارد. جنایی نظیری وضعی به وضعیّت پیشتواند باعث کاهش جرم شود. پس پیشگجرم می

های تروریستی: انتخابی گزینی در حملهآماج»( در پژوهشی با عنوان 8269قورچی بیگی )

بدین نتیجه رسیده که امروزه رویکرد رایج در پیشگیری از حمالت تروریستی رویکرد « عقالنی

های این رویکرد برای پیشگیری از مدار است و در عمل نیز از راهبردها و تکنیکموقعیّت

 تروریسم بهره گرفته شده است. 

 مبانی نظری. 7 

 نظريّة انتخاب عقالنی و تروريسم. 0-7

زء انگارۀ شناختی باید جهای جامعهبندی ریتزر از انگارهنظریّۀ انتخاب عقالنی را بر اساس تقسیم

یف اجتماعی را جهان ذهنی خرد و آن تعریف اجتماعی دانست. ریتزر موضوع مطالعۀ انگارۀ تعر

: 8219داند )ریتزر، پردازد میبخش از جهان عینی خرد که به فراگردهای ذهنی )یعنی کنش( می

ه شناسی است. ریشۀ این نظریّهای کالسیک در جرم(. نظریّۀ انتخاب عقالنی از جمله نظریّه941

(، رویکردی که در آن کنش انسانی 27: 8217 گردد )جوادی یگانه،گرایی برمیبه رویکرد فایده

تابع سنجش عقالنی لذّت و رنج است و در آن امر اخالقی باید به دنبال تأمین بیشترین خوشی 

ها باشد. در این رویکرد انسان به ذات از رنج گریزان و به سوی لذّت مایل برای بیشترین انسان

ند که برای وی بیشترین خوشی را به همراه داشته زاست؛ در نتیجه، همواره رفتاری از وی سر می

(. جرم نیز به عنوان کنشی انسانی از این قاعده مستثنی 88: 8263نژاد، نیا و صالحباشد )علیوردی

کند که مجرم ارتکاب جرم را در نیست. مجازات جرم در برابر عواید ناشی از جرم تعیین می

گر جرم بهترین انتخاب مجرم باشد در آن وضعیّت، مجرم وضعیّت خاصّی انتخاب نماید یا خیر؟ ا

ها را عقالنی بدانیم، فرصت عنصر کلیدی در ارتکاب جرم را مرتکب خواهد شد. اگر تروریست
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جرم خواهد بود. مسلّماً یک عامل عقالنی، احتمال موفّقیّت خود را از طریق یک انتخاب عقالنی 

 (.791: 8269بیگی، سنجد )قورچیجرم میدر مورد چگونگی و زمان و مکان ارتکاب 

 نظريّة شخصيّت جنايی .7-7

حالت خطرناک از دستاوردهای مکتب اثباتی ایتالیایی است. از این اصطالح تعاریف متعدّدی 

توان حالت بالقوّۀ موجود و مخصوصاً بارز کسی دانست ارائه شده است. حالت خطرناک را می

(. در نظام مدیریّتی، یکی از 312: 8218نیا، یابد )کیعی فعلیّت میکه مقارن با وضع دشوار اجتما

طر بینی رفتارهای آتی فرد و در واقع شناسایی بزهکاران بالقوّه پُرخترین مسائل، کیفیّت پیشمهم

بینی رفتارهای فرد در آینده به ابزارهای بالینی و آماری تکیه است. در این روش، برای پیش

در سیاست جنایی شکل گرفته  8این راستا، رویکردی جدید به نام عدالت سنجشی شود. درمی

بینی احتمال تکرار جرم در آینده استفاده های سنجش ریسک آماری جهت پیشکه از روش

شناسی به مثابۀ ابزاری برای سنجش حالت خطرناک بکار گرفته کند. در این بستر، جرممی

 شناسی آماری به معنای احتمالوان یک مفهوم برگرفته از جرمبینی جرم به عنشود. پیشمی

ارتکاب جرم در پرتو رویکردهای خطرمدار است. در این شرایط، علم آمار به کمک عدالت 

د )اوانس، زنکیفری آمده و بر اساس برخی متغیّرها احتمال ارتکاب جرایم را در آینده تخمین می

شناختی با نظریّۀ شخصیّت جنایی ژان از دیدگاه جرم (. مرتکبان جرایم تروریستی823: 3997

پیناتل قابل ارزیابی هستند. شخصیّت جنایی این دسته مرتکبان دارای چهار رکن است: خودبینی 

 تفاوتی. شخصیّت جنایی حاکی ازجویی و بییا خودمحوری، عدم ثبات، پرخاشگری، ستیزه

 (. 229: 8279خطرناک را برداشت نمود )دانش، توان حالت ساختاری روانی است که از آن می

 يا اضطرارگرايی 7استثناءگرايی نظريّة. 7-7

ایی یا یابد نظریّۀ اضطرارگرهایی که بر اساس شرایط محیطی شکل گرفته و سامان میاز نظریّه

شود که استثناءگرایی است. در حاالت ضرورت یا اضطرار وضعیّتی غیرعادی حادث می

                                                           
1. Actuarial Justice. 

2. The Exceptionalism. 
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اند دیگر توان پاسخگویی را نخواهند داشت. که در شرایط عادی مورد استفاده بوده سازکارهایی

ت که فرد است که برگرفته از نقطۀ نامتوازنی اساین وضعیّت موجد حالتی استثنائی و منحصربه

 88گردند. در واقع، حوادث تروریستی در آن وضعیّت برخی اقدامات غیرقانونی توجیه می

این حالت غیرعادی بودند و در پرتو این حادثه بود که این تفکّر کلّی ایجاد گردید سپتامبر موجد 

های مدنی در شرایط فعلی که که اعمال برخی اقدامات تحدیدی یا تعلیقی در قلمرو آزادی

سپتامبر، عواملی دیگر  88ناپذیر است. جدا از حوادث تروریستی شرایطی اضطراری است اجتناب

گردند. این عوامل به آنچه دیوید عث پذیرش عمومی ادّعای اضطرارگرایی میبه طور خاص با

ضرورت یک فرهنگ »کیفری از آن به عنوان گارلند و دیگران در چارچوب قلمرو عدالت

دید به های مدرن جکند ارتباط دارند. طبق نظر این دسته از نویسندگان، دولتتعبیر می 8«کنترل

و  2«محدودسازی خطر» 3،«حفاظت عمومی»شان نسبت به سطۀ گرایشای به واطور فزاینده

برداری از آن نشئت که خود همگی از درک وجود ناامنی اجتماعی و بهره 4«مدیریّت ریسک»

 (.22: 3998شوند )گارلند، اند، شناخته میگرفته

 های پژوهش. يافته7

 های مؤثّر در انتخاب آماجمؤلّفه. 0-7

ها به دقّت شوند، بلکه تروریستها به صورت تصادفی انتخاب نمیریستی آماجدر حمالت ترو

های خاصّی را مدّ نظر قرار ها را بررسی کرده و در انتخاب آماج خود، ویژگیهای آماجویژگی

ها برای انتخاب خود از در حقیقت تروریست کنند.دهند و تأثیر حملۀ خود را ارزیابی میمی

                                                           
1. A Culture of Control. 

2. Public Protection. 

3. Containment of Danger. 

4. Management of Risk. 
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کنند )کالرک و نیومن، استفاده می 8هستند EVIL DONEایی که دارای ویژگی های هآماج

ها را همیشه مدّ نظر ها این اولویّتتوان مدّعی شد که تروریست(. در این خصوص نمی62: 3999

های پرخطر را مشخّص کرده و سطوح توان آماجها میدارند، امّا به واسطۀ این معیارها و ویژگی

ها را باال برد. در این راستا، باید برای هر یک از اشکال و انواع حمالت تروریستی نیّتی این آماجام

پذیر در های آسیبشده، آماجهای گفتهبندی مجزّایی انجام شود و سپس بر اساس ویژگیرتبه

 هر منطقه و شهری مشخّص شوند و حفاظت مناسب از آن به عمل آید.

ها در انتخاب آماج حملۀ هایی که تروریستیکی از ویژگیید بودن. در معرض د -الف

هایی که این ویژگی را دارند یا به گیرند در معرض دید بودن آماج است. آماجخود در نظر می

رد که های تجاری، احتمال بیشتری داهای اتمی یا مجتمعهر طریقی برجسته هستند، مانند نیروگاه

 ا به عنوان آماج انتخاب شود.هتوسّط تروریست

 های حمل وها و سیستممنابع و ذخایر آب، برق، موادّ غذایی، فرودگاهحیاتي بودن.  -ب

ها به تاند. تروریسهای حیاتی بوده و برای حمله بسیار مناسبنقل شهری جزء منابع و زیرساخت

را در میان شهروندان ایجاد ای توانند ترس و وحشت گستردهدنبال تخریب چنین آماجی می

 شود. ها موجب برهم خوردن زندگی روزانۀ تعداد کثیری از مردم مینمایند. حمله بدین آماج

ویژگی دیگر مورد نظر حمالت تروریستی نمادین بودن آماج نمادین و تمثیلي بودن.  -پ

ین نباشد، از نظر نمادهایی همراه با کشتن یا تخریب همراه است. حتّی اگر حمله به چنین آماج

شود. برای مثال در حملۀ تروریستی به حرم ها بسیار مهم تلقّی میحمله به آنها برای تروریست

بنیانگذار جمهوری اسالمی ایران، حضرت امام خمینی)ره(، حمله به مجلس شورای اسالمی، 

 ده است. ها بوروریستزاده، یک آماج نمادین مورد نظر تترور شهید سلیمانی و ترور شهید فخری

                                                           
(، Exposedتند که اختصار کلمات زیر هستند: در معرض دید بودن )سمعروف ه EVIL DONEبه  هاویژگی. این 8

(، Destructibleابل تخریب بودن )(، قLegitimate(، مشروع بودن )Iconic(، نمادین بودن )Vitalحیاتی بودن )

  (.Easy( و آسان بودن )Near(، نزدیک بودن )Occupiedف بودن )متصرّ
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خریب ها فقط قصد کشتن و تشود که تروریسترغم اینکه تصوّر میعلی مشروع بودن. -ت

اینکه  ها پیرامونها انعکاس حمله در میان مردم بسیار مهم است. تروریستدارند، برای تروریست

 یری آنها نحوۀ حمله وگکنند و یکی از عوامل مهم در تصمیمبه کدام آماج حمله شود بحث می

چگونگی قضاوت مردم در مورد حمله است و اینکه آیا مردم و افکار عمومی با آنها در این رابطه 

افکار  ها حمایتکنند یا خیر. اگر حملۀ آنها نامشروع به نظر برسد تروریستاحساس همدردی می

مله به نیروهای نظامی در دهند؛ برای مثال در حعمومی را به صورت قابل توجّهی از دست می

ها با این توجیه که آماج آنها نیروهای نظامی بوده درصدد طول رژه در شهر اهواز، تروریست

دانستند که حمله به جمعیّت غیرنظامی با سرزنش مشروع جلوه دادن حملۀ خود بودند، زیرا می

 عمومی همراه خواهد بود.

بودن  ها قابل تخریبآماج در نظر تروریستهای یکی دیگر از ویژگیشدني. تخریب -ث

ای موفّق خواهد بود که در نتیجۀ حمله آماج تخریب شود. آماجی آماج است. حملۀ تروریستی

ها انتخاب نشود. از همین روست که در نشدنی است ممکن است از طرف تروریستکه تخریب

کنیک در شود. این تأکید میسازی آماج جرم بسیار تهای پیشگیری وضعی بر سختتکنیک

ی شود؛ ساختن دیوارهای بتنهای در معرض حمالت تروریستی اغلب بکار گرفته میمورد آماج

های مهم از جمله های حسّاس یا حتّی ضدّگلوله کردن خودروهای شخصیّتدر مقابل ساختمان

  شوند.اقداماتی هستند که در این راستا اتّخاذ می

کند و هدف از حمالت تروریستی ایجاد تروریسم با ترس معنا پیدا می قابل تصرّف. -ج

از افراد  ایترس است. غالب حمالت تروریستی با هدف کشتن و به قتل رساندن فرد یا مجموعه

 ها به دنبال کشتن بیشترین افراد ممکن هستند، زیرا ترسشود. از این رو، تروریستسازماندهی می

 هایی هستند که در آن افراد زیادیها به دنبال انتخاب آماجکند. تروریستبیشتری ایجاد می

خواهند طی یک حمله بیشترین تعداد ممکن از ها میحضور داشته یا ساکن هستند. تروریست

های پرازدحام که در آنها بتوان با یک حمله تعداد زیادی از مردم افراد را به قتل برسانند. مکان

متروها،  هایی مانندها هستند. حمالتی که به آماجهای جذّابی برای تروریستساند آماجرا به قتل ر
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حد برای  بازارها یا سایر امکان شلوغ صورت گرفته مؤیّد این است که این ویژگی تا چه

 ها مهم است.تروریست

است،  اههای تروریسترسیدن به آماج و دسترسی به آن یکی از چالشنزدیک بودن.  -چ

به ویژه اینکه امروز تروریسم از مرزهای ملّی فراتر رفته است؛ زیرا حمالت تروریستی نیازمند 

شوند یها زمانی که از مقرّ خود دور مهای لجستیکی است که تأمین آن برای تروریستپشتیبانی

دهند ترجیح می هاکند. تروریستشود و از سوی دیگر احتمال فرار آنها را دشوار میدشوار می

تر است حمله نمایند، زیرا تدارک حمله و پشتیبانی آن از نظر هایی که به آنها نزدیکبه آماج

  تر خواهد بود.لجستیکی آسان

ی به ها این نکته که دسترسدر فرایند انتخاب آماج توسّط تروریستسهولت و آساني.  -ح

ی، بیگنتخاب آماج برای حمله است )قورچیآماج چقدر آسان است یکی از عوامل کلیدی در ا

8269 :789 .) 

یرند، گها مورد توجّه قرار میهای آماج که در انتخاب آماج توسّط تروریستعالوه بر ویژگی

وجّه هایی تآنها در انتخاب نوع سالح و ابزارهای خود برای حمالت تروریستی نیز به ویژگی

ها عبارتند مورد توجّه تروریست 8هایهای سالحویژگی ر است.نمایند که در انتخاب آنها مؤثّمی

تواند موجب افزایش منافع چندمنظوره بودن سالح بدین علّت که می چندمنظوره بودن: -8 از:

ها کاربری خاصّی دارند، در حالی که ها شود مورد عالقۀ آنان است. بعضی از سالحتروریست

غیرقابل کشف  -3سوزی(. تری دارند )از قتل و ترور گرفته تا آتشموادّ منفجره کاربرد گسترده

ها باید به ، سالحهاها مانند فرودگاهبینی تدابیر امنیّتی در بسیاری از مکانبودن: با توجّه به پیش

ه راحتی آن را ها بتوانند بنحوی باشند که غیرقابل کشف و قابل مخفی شدن باشند تا تروریست

                                                           
 Multiمعروف هستند که مخفّف کلمات زیر هستند: چندمنظوره بودن ) MURDEROUSها به . این ویژگی8

propose( غیرقابل کشف بودن ،)Undetectable( قابل حمل بودن ،)Removableرّب بودن (، مخ

(Destructible،) ( قابل تحصیل بودنObtainable( قابل اطمینان بودن ،)Reliable،) بخش بودن لذّت

(Enjoyable،) ( ایمن بودنSafe( پیچیده نبودن ،)Uncomplicated.) 
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هایی مورد استفادۀ قابل حمل و جابجایی بودن: سالح -2های امنیّتی عبور دهند. هاز الی

ها باید نسبتاً سبک و کوچک باشند یا توسّط یک یا دو نفر )و یا حداقل در پشت یک تروریست

کامیون( قابل حمل باشند. در واقع، ارزش سالحْ کاربردی بودن آن در عملیّات تروریستی است. 

های تروریستی از وسایل منفجره که تا حدّ ممکن خسارت وارد بیشتر گروه بودن: مخرّب -4

در عملیّات تروریستی معمولی احتمال استفاده از  قابل اطمینان بودن: -1کنند. کند استفاده میمی

، تها در مورد آنها تجربه دارند بیشتر اسهایی که تروریستهای سنّتی و متعارف و یا سالحسالح

ها از این های جدید به علّت پیچیده بودن قابل اطمینان نیستند و تروریستبدین علّت که سالح

قابل  -9ها ممکن نباشد. کنند مگر اینکه عملیّات بدون استفاده از این سالحها اجتناب میسالح

د دارند وجوهای زیادی ها به سالح است. مکانمنظور راحتی دسترسی تروریست تحصیل بودن:

ح ترین راه به دست آوردن سالتوانند از آنجا اسلحه سرقت نمایند و این رایجها میکه تروریست

هایی که استفاده از آنها ها به سالحتروریست غیرپیچیده بودن:-7ها است. توسّط تروریست

تند رین کمتری هسهای ساده که نیازمند تمتیر و سالحپیچیده است تمایل کمی دارند و هفت

استفاده از بمب به عنوان سالح  امن بودن: -1ترند. برای استفاده در حمالت تروریستی مناسب

(. بررسی بسیاری از 782: 8269بیگی، هاست )قورچیتر از استفاده از دیگر سالحذاتاً خطرناک

ر یری مرتکبان مؤثّگها تا چه حد در تصمیمدهد که این ویژگیحمالت تروریستی نشان می

ی ممکن های تروریستها ارزش یکسانی نداشته و برای هر یک از گروهاند. البتّه این ویژگیبوده

کنند تا ها کمک میها اولویّت داشته باشد. با وجود این، این ویژگیاست بعضی از این ویژگی

ر نتیجه وریستی را مشخّص کنیم و دپذیر در برابر حمالت ترهای آسیببر این اساس بتوانیم آماج

تر عمل نماییم. به هرحال، امروزه رویکرد رایج در پیشگیری از از نظر تدابیر پیشگیرانه موفّق

 های اینمدار است و در عمل نیز از راهبردها و تکنیکحمالت تروریستی رویکرد موقعیّت

 رویکرد برای پیشگیری از تروریسم بهره گرفته شده است. 

ها به ما در های مورد استفادۀ تروریستهای سالحرو، شناخت و فهم ماهیّت ویژگیز اینا

ون گفتنی است بد های مورد عالقۀ آنها کمک خواهد کرد.پیدا کردن راهی برای کنترل سالح
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 سیارها بها برای تروریستها یا استفاده از سالحوجود ابزارهای زندگی روزمره رسیدن به آماج

گذاری در کامیون یا ترور، مشکل خواهد بود. در بسیاری از حمالت رایج، مانند بمب

ها به ابزارهایی چون تلفن و سایر وسایل ارتباطی، اتومبیل و کامیون برای حمل و نقل تروریست

 تهای اعتباری )اصلی یا تقلّبی(، اسناد جعلی )مانند اسناد هویّوسایل و نیروها، پول نقد یا کارت

نامه یا ویزا و...( و در نهایت نقشه و آدرس و سایر مشخّصات آماج نیازمندند. این وسایل یا گواهی

و ابزارها به حدّی برای زندگی روزانه ضروری و رایج هستند که کنترل کردن آنها بسیار مشکل 

توان ابزارها را میتوان کنترل بر این ابزارها را شدیدتر کرد: یکم، این است، امّا از سه طریق می

ی این ابزارها توان دسترستر شود. دوّم، میبه نحوی تغییر داد که استفادۀ تروریستی از آنها مشکل

ها کاهش داد و یا عرضۀ آنها را محدود کرد. سوّمْ ردیابی توزیع این ابزارهاست را برای تروریست

  به نحوی که آگاه شویم چه کسی آنها را تحصیل کرده است.

وکارها، اقدامات متعدّدی را برای در سایر جرایم، بسیاری از سازندگان کاالها و کسب

محافظت مردم و خودشان در برابر کالهبرداری، سرقت ادبی، تخریب، جعل و سرقت انجام 

ها و اسناد بانکی، ها نیز به طور مستمر اسکناس(. حکومت3991اند )کالرک و نیومن، داده

اری دهند. در واقع، این کار و بسیو دیگر اسناد را برای پیشگیری از جعل ارتقاء می هاپاسپورت

 از اقدامات دیگر هم در پیشگیری از تروریسم و هم در پیشگیری از سایر جرایم مفید هستند.

ی از انواع گیرند، بعضها مورد استفاده قرار میعالوه بر این ابزارهای متعارف که توسّط تروریست

اری با آن گذار انتححمالت تروریستی نیازمند ابزارهای خاصّی هستند )مانند کمربندی که بمب

ند توانند باشکند(. در این موارد خاص، بررسی اینکه این ابزارها چه میموادّ منفجره را حمل می

ند که شد توان آنها را کنترل کرد بسیار مهم است. برای مثال از زمانی که متوجّهو چگونه می

از محتویات مایع بمب درست نمایند، مسافران هواپیما از بردن مایعات به  توانندمیها تروریست

 (.781: 8269بیگی، اند )قورچیدرون هواپیما منع شده

مانند  شود،عالوه بر موارد مذکور، شرایط ویژۀ اجتماعی موجب افزایش فرصت تروریسم می

ای کنترل ضعیف مرزها، گسترش و تکثیر موادّ فناورانه و موادّ هسته دسترسی بیش ازحد به سالح،
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ال شوند. البتّه همانطور که گفتیم اعمشویی میهای بانکی که موجب تسهیل پولو ضعف نظام

ور کنندۀ هر یک کامالً متفاوت هستند، امّا به طتروریستی انواع مختلفی دارند و شرایط تسهیل

، «آسان»بندی کرد. شرایطی که ارتکاب جرم را شرایط را در پنج گروه طبقه توان اینکلّی می

ندۀ کنکنند جزء شرایط تسهیلمی« پرمنفعت»و « جذّاب و اغواکننده»، «پذیرتوجیه»، «امن»

شوند. علیرغم اینکه به حمالت تروریستی اغلب به عنوان حمالت تروریسم محسوب می

شود، در پس انتخاب آماج حمالت، عقالنیّتی و انتقام نگریسته میکورکورانه و همراه با خشم 

گیری پیرامون اینکه کدام آماج را برای حمله هرچند محدود وجود دارد. مرتکبان در تصمیم

 دهند.انتخاب نمایند، عوامل متعدّدی را مورد توجّه قرار می

پایگاه اطاّلعاتیِ دقیقی در  (ATS)در ایاالت متّحدۀ آمریکا، پیرو مطالعۀ تروریسم آمریکا 

های افراد و گری وجود دارد که اطاّلعات زمانی، مکانی، ویژگیخصوص تروریسم و افراطی

های قضایی و های احتمالی تروریستی را به وسیلۀ دولت فدرال و از طریق ارتباط با دستگاهگروه

م ناشی از یل پایگاه اطّالعاتی جرایکند. همچنین، در این کشور پلیس با تشکپلیس گردآوری می

گرایان اطاّلعات بزهدیدگان و آماج جرایم ارتکابی افراط نیز 8(ECDB)گری افراطی

مانند  های اطاّلعاتی مختلفیالمللی نیز پایگاهکند. در سطح بینآوری میایدئولوژیکی را جمع

و  2(WITS)ی جهانی ردیابی وقایع پایگاه اطاّلعات 3(،GTDپایگاه اطاّلعاتی جهانی تروریسم )

بینی جرایم پلیس را جهت پیش 4،(TWEED)تروریسم در اروپای غربی: اطّالعات رویدادها 

  1نمایند.تروریستی راهنمایی می
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 مدار پليسراهبردهای پيشگيرانة موقعيّت. 7-7

 های نو. نظارت الکترونيکی از طريق فناوری0-7-7

و در این  جانبۀ آن داردا با تسلّط بر تمامی ابعاد اجتماع سعی در کنترل همهگرشناسی امنیّتجرم

صب توان به نهای نیل بدین مقصود است. برای نمونه، میراه پیشگیری وضعی یکی از روش

 های اخیر افزایش چشمگیری داشته وهای مداربسته اشاره کرد که استفاده از آن در سالدوربین

شود. در عصر حاضر استفاده از سیستم ی مانند آسانسورها را نیز شامل میهایحتّی محل

راهکار  شناختی اینشود. در تحلیل جرمای استفاده میهای مداربسته به صورت فزایندهدوربین

د از های مداربسته برای شناسایی هویّت بزهکاران بعتوان گفت که نصب دوربینپیشگیرانه می

کند. بنابراین، ناسب است و امکان کشف جرم و هویّت بزهکاران را آسان میارتکاب جرم م

های مداربسته برای پیشگیری کنشی از جرایم بزهکاران مناسب است. همچنین، این نصب دوربین

راهکار برای پیشگیری واکنشی از جرم از رهگذر تسریع در کشف هویّت بزهکاران و دستگیری 

ها در جرایم تروریستی موثّر است )رجبی ی حتمیّت و قطعیّت مجازاتآنها و به تبع آن ارتقا

 (.849: 8266امیر، تاج

های مبتنی بر هوش مصنوعی جایگزین کارکردهای سنّتی انسانی در هزارۀ سوّم، فناوری

اند. در این بستر، ابتدا ربات مجهّز به هوش مصنوعی یا رایانه، اطاّلعاتی را در خصوص شده

های کند، سپس اطاّلعات را با دادهارتکاب جرایم تروریستی از طریق سنسور دریافت می احتمال

بینی پردازد. ربات در گام بعدی پیشها میکند و به تجزیه و تحلیل دادهشده مقایسه میذخیره

ی عکند که آیا احتمال رخداد واقعۀ تروریستی وجود دارد یا خیر. با توجّه به آنکه هوش مصنومی

هایی مشابه رفتارهای هوشمند انسانی از جمله درک شود که واکنشهایی گفته میبه سامانه

ی را دارند، های استداللی انسانها و شیوهسازی فرایندهای تفکّر، پردازش دادهشرایط پیچیده، شبیه

است  های دقیق و پردازش اطّالعات خام قادراز این رو، سامانۀ هوش مصنوعی از طریق تحلیل

(. پس از به دست 18: 8664بینی کند )دراکاپولوس، احتمال وقوع یک حادثه تروریستی را پیش
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 بینی جرایم تروریستی از طریقهای هوش مصنوعی در خصوص پیشهای متقن، تحلیلآمدن داده

های های جرم، زمانبزهکاران احتمالی، کانون 3و الگوهای الگوریتمی، 8ایتصویرسازی داده

 کنند.طر و ریسک مسافران هوایی را سنجش میپُرخ

 . حضور فيزيکی نيروهای پليس در مناطق پرجرم7-7-7

های نظری بازدارندگی و پیشگیری وضعی از جرم، در احساس ترس بزهکاران ارتباط بین آموزه

درک  جنایی قابلهای پیشبالقوّه از خطرات دستگیری، بازداشت و یا کشف جرم در وضعیّت

جنایی، بزهکاران بالقوّه های پیش. چراکه به دلیل وجود ابزارهای بازدارنده در وضعیّتاست

احساس ترس نموده و ممکن است از ارتکاب جرم امتناع نمایند. هر فرد معقولی به دلیل محاسبۀ 

شود، ها بر وی وارد میسود و ضرر حاصل از ارتکاب جرم و احساسی که از جانب بازدارنده

جود نماید. بنابراین، ودهد و از ارتکاب جرم امتناع میارتکاب جرم را بر منافع آن ترجیح میعدم 

تواند معادلۀ بزه را به نفع عدم ارتکاب آن تغییر جنایی میهای پیشعوامل بازدارنده در وضعیّت

 (.12: 8216دهد )افراسیابی، 

گونه  توان سهعدّدی دارد. از این رو، میهای متدر پیشگیری وضعی از جرم، بازدارندگی گونه

ها به ابزارهای رسمی که دارای کارکرد قهرآمیز و از آنها را نام برد. نخستین گونه از بازدارنده

 ها و همچنینیابد. وجود مأموران پلیس در اماکن حسّاس و پارکسرکوبگرند اختصاص می

های دگی هستند. این ابزارها دارای محدودیّتهای پلیسی از ابزارهای رسمی بازدارنحضور گشت

تواند پدیدۀ جابجایی جرم در مکان و زمانی و مکانی هستند. از این رو، استفاده از این ابزارها می

هایی ای که بازدارندگی این ابزارها محدود به زمان و مکانزمان را در پی داشته باشد، به گونه

 ور در آن حاضرند.است که ابزارهای بازدارندۀ مذک

عالوه بر ابزارهای عینی، ابزارهای شخصی نیز برای کنترل ترس مورد استفادۀ بزهکاران قرار 

های هایی که با سارقان انجام داد مالحظه نمود که یکی از راهگیرد. بیلوت در نتیجۀ مصاحبهمی

                                                           
1. Data Visualization. 

2. Algorithms Models. 
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دم دستگیری و ع تالش برای عدم تفکّر دربارۀ عواقب و خطرات ناشی از»کنترل حسّ ترس 

های غلبه بر حسّ (. همچنین، یکی دیگر از راه31: 8612است )بیلوت، « موفّقیّت در بزهکاری

ن زا در حیجمعی و گروهی و یا استفاده از موادّ مخدّر توّهمترسْ ارتکاب جرم به صورت دسته

روریستی خود های داعش به طور مکرّر در حمالت تارتکاب جرم است. از این رو، تروریست

 اند.نمودهدر حین انجام عملیّات از موادّ مخدّر استفاده می

 . کنترل اشخاص تحت نظارت7-7-7

های مشرف بر ارتکاب جرم، خطر دستگیری های سنّتی نظارت و کنترل وضعیّتبا اجرای شیوه

باید  م تروریستیشود. از این رو در جرایو کشف جرم باال رفته و اسباب انحراف مجرم فراهم می

حضور نیروهای پلیسی و امنیّتی در جامعه مخصوصاً در اطراف آماج احتمالی افزایش یابد. در 

شود که توقیف مجرمان همانند پیشگیری از جرم است حال آنکه در تجربۀ پلیس اغلب تصوّر می

اسطۀ ه وواقع این طور نیست. به رغم اقدامات مناسب پلیس، تنها قسمت کوچکی از جرایم ب

سبت به دیگر هایشان نها در پنهان کردن فعّالیّتشود. به دلیل اینکه تروریستتوقیف تعقیب می

ترند دستگیری آنها بسیار مشکل است. حتّی زمانی که هویّت آنها شناسایی مجرمان محتاط

عّالیّت ف شود همیشه قابل پیگرد نیستند، به ویژه زمانی که خارج از کشور و در کشورهاییمی

(. امروزه ابزارهای 72: 8211خویی و فرهمند، شود )قبلهکنند که از آنها حمایت میمی

های مخفی هشداردهنده و ها آمده است. دوربینالکترونیک هم به کمک این گونه نظارت

تکاب های افزایش خطر اریکی از راهکنند. آشکارکننده همگی به پیشگیری وضعی کمک می

(. این مرحله از این جهت 36: 8216در پیشگیری وضعی، مراقبت و کنترل است )ابراهیمی، جرم 

ل از ها و تهیّه مقدّمات فراوان قبریزیدارای اهمّیّت است که بیشتر جرایم امنیتی نیاز به برنامه

ارتکاب دارند، که چنانچه تحت کنترل و نظارت دقیق قرار گیرند امکان ردگیری و کشف قبل 

رود. این نظارت در ابعاد ملّی یا فراملّی ممکن است انجام گردد. پس ز وقوع آنها بسیار باال میا

، شورای اروپا طرحی را تصویب نمود که در آن ضمن 3998سپتامبر  88از حمالت تروریستی 
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ه با در مقابل المللیهای بینالمللی، بر تعامل و همکاریتأکید بر کنترل تروریسم در سطح بین

جرایم امنیّتی مانند تروریسم تأکید شده است. در این راستا، برای تسریع و تقویّت تعامالت قضایی 

و پلیسی به خصوص در جهت عملیّاتی نمودن و هماهنگی دول اروپایی در اجرای احکام جلب 

 صادرشده، یک سازمان ضدّتروریستی در یوروپل ایجاد شده که اولویّت اساسی آن ارتقای سطح

های عضو و مناطق دیگر دنیا به خصوص در عرصۀ تبادل اطاّلعات در ها میان دولتهمکاری

 (.878: 8211مبارزه با جرایم تروریستی و امنیّتی است )آلبرشت، 

نسبت  انگیز هستند کهراهکارهای نظارتی و کنترلی از این جهت برجسته و در عین حال ابهام

شوند که اهمّ آنها بدین شرح هستند: یکی از ای از آنها بار میبه همۀ شهروندان یا بخش گسترده

های پیشگیری از اقدامات ضدّ امنیّتی قطع ارتباط میان عامالن و حامیان جرایم امنیّتی است. در راه

ها و این راستا، معموالً سیاستگذاران تقنینی متأثّر از مصالح امنیّتی اختیارات فراوانی را به دولت

اتبات نمایند. کنترل مکها اعطاء میکیفری در خصوص ضبط مکالمات و کنترل نامهکنشگران 

ترین های مجازی اجتماعی مهمو شبکه 3ها و ...(، مکالماتها، ایمیلیا مجازی )پیامک 8واقعی

شود که معموالً به نحو غیرملموس و بدون جزء ارتقای اختیارات کنشگران کیفری محسوب می

طاّلع مردم به صورت رویّه درآمده و به دلیل عدم تقابل مستقیم مردم بیشتر از دیگر آگاهی و ا

را دنبال  های ضدّ امنیّتیهایی که سیاستآمیز دولتراهکارها عملیّاتی شده است. دیدگاه تبعیض

 کنند، نسبت به برخی اقوام و مذاهب، باعث شده که بستری فراهم شود تا کنشگران امنیّتی درمی

های سختی را با توجیهات مبارزه با ها کنترلمبادی ورودی و خروجی و به ویژه در فرودگاه

والنی مدّت نگاری، انتظارهای طجرایم امنیّتی در نظر گیرند. بازرسی بدنی، تفتیش بارها، انگشت

                                                           
آید که ظنّ یعمل م تفتیش و بازرسی مراسالت پستی مربوط به متّهم در مواردی به»قانون آیین دادرسی کیفری:  813. مادّۀ 8

بوط رقوی به کشف جرم، دستیابی به ادلّۀ وقوع جرم و یا شناسایی متّهم وجود داشته باشد. در این صورت، بازپرس از مرجع م

 «.خواهد، این مراسالت را توقیف کند و نزد او بفرستدمی

کنترل ارتباطات مخابراتی افراد ممنوع است، مگر در مواردی که به امنیّت داخلی »قانون آیین دادرسی کیفری:  819. مادّۀ 3

ملّی تعیین  عالی امنیّت و خارجی کشور مربوط باشد. شرایط و کیفیّت کنترل ارتباطات مخابراتی به موجب مصوّبۀ شورای

 «.شودمی
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ات اند، از جمله اقدامنامیده 8مسافرین یا حتّی بازداشت که برخی آن را بازداشت پیشگیرانه

 ها نسبت به مسافرین در مبادی ورودی و خروجی هستند.دولت

بر این نکته تأکید دارند که همۀ کشورها باید متعهّد شوند که با  3های شورای امنیّتقطعنامه

های جعلی، های فرودگاهی و گمرک خود، امکان استفاده از گذرنامهروزآمد کردن سامانه

اند از فرتی نامعتبر را به حداقل برسانند. کشورها موظّفدزدی یا ساختگی و سایر مدارک مسا

های خود جلوگیری ها قرار دارند به داخل سرزمینعبور و مرور اشخاصی که در فهرست تحریم

وند، ممکن شیافته و فراملّی هدایت میکنند. از آنجا که عملیّات تروریستی اغلب به طور سازمان

های تجاری و بازرگانی وارد و تحت پوشش مسافر یا هیئتاست اشخاص از بیرون از کشور 

ی های مغناطیسی بازرسمرزهای ایران شوند و به این عملیّات دست بزنند. از این رو، نصب گیت

تواند نقش مهمّی را در شناسایی مرتکبان این جرایم ها هنگام ورود به کشور میها و چمدانساک

ند توانند آماج این جرایم قرار بگیرکشور اماکن مهم و دولتی که می ایفا نماید. همچنین، در داخل

های مدار بسته ورود به این اماکن به دقّت تحت نظارت و بازرسی باید شناسایی شده و با دوربین

 باشد.

استراتژی مورد بحث در این خصوص راهبرد صیانت است که ناظر به تقویّت صیانت و 

پذیری مرزها و سیستم حمل ت. این امر به طور ویژه با کاهش آسیبحمایت از اهداف حسّاس اس

شود. در واقع، با در نظر گرفتن اینکه کشورهای عضو اتّحادیّۀ و نقل در اتّحادیّۀ اروپا محقّق می

 هایاروپا وظیفۀ بهبود صیانت از اهداف حسّاس از جمله مرزها، حمل و نقل عمومی و زیرساخت

ل عمومی را برعهده دارند، به موجب این راهبرد باید اقدام مؤثّری را در مربوط به حمل و نق

دستور کار خود قرار دهند. بدین سان، در سطح اتّحادیّۀ اروپا به ویژه در خصوص حمل و نقل و 

تواند با جابجایی و ورود افراد تروریست ارتکاب جرایم های مربوط بدان که میزیرساخت

بینی شده است. در این مورد، به موجب این راهبرد د، سازکارهایی پیشتروریستی را تسهیل کن

                                                           
1. Preventive Arrest. 

 شورای امنیّت سازمان ملل. 3871و  3879، 3898، 3822، 3899های . قطعنامه3
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آهن، هوایی و دریایی میان کشورهای عضو ای، راهباید استانداردهای امنیّتی حمل و نقل جاده

پذیری آنها کاهش یابد. همچنین، نظارت بر مرزهای بیرونی اتّحادیّۀ اروپا هماهنگ شود تا آسیب

ها را به اتّحادیّۀ اروپا با تواند جابجایی تروریستدر چارچوب این راهبرد میاقدامی است که 

ادلۀ ای نوین به منظور مبتوان به استفاده از فناوریمانع روبرو کند. برای نمونه، در این باره می

 اطاّلعات مربوط به مسافران و ارائۀ اطالعات بیومتریک در اسناد هویّتی اشاره کرد که کنترل

دهد. از این رو، با کنترل مؤثّر مرزها صیانت در برابر حمالت تروریستی مرزها را افزایش می

اشاره کرد که کار آن ناظر به کمک به  8توان به نهاد فرانتکسشود. در این باره، میتقویّت می

رونی یکشورهای عضو اتّحادیّۀ اروپا و کشورهای عضو پیمان شنگن به منظور مدیریّت مرزهای ب

سان، آنهاست. این امر به ویژه با گسترش مهاجرت به سوی اروپا اهمّیّتی بیشتری یافته است. بدین

ی های اطاّلعاتی از جمله سیستم اطاّلعاتبا کنترل و نظارت مرزهای اتّحادیّۀ اروپا از رهگذر سیستم

انی ای عضو همرسمربوط به گذرنامه و سیستم اطاّلعاتی شنگن، اطالعات مربوط میان کشوره

 سان، راهبردشود. بدینشود و در صورت مقتضی از ورود افراد به اتّحادیّه جلوگیری میمی

های اتّحادیّۀ اروپا با الزام ارائۀ صیانت شامل اقدامات پیش روی است: بهبود امنیّت گذرنامه

ن، کنترل طاّلعاتی شنگاطاّلعات هویّتی و بیومتریک، اجرای سیستم اطاّلعات گذرنامه و سیستم ا

ل بینی استانداردهای مشترک در زمینۀ حمو نظارت مرزهای بیرونی توسّط نهاد فرانتکس، پیش

و نقل. بنابراین، راهبرد صیانت به طور مشخّصی ناظر به کنترل و نظارت مؤثّر مرزهای اتّحادیّۀ 

راد و نظارت بر جابجایی اف سان با تشدیداروپا و افزایش امنیّت حمل و نقل است، چنانکه بدین

شناسایی آنها، امکان ورود آنها به اتّحادیّه سخت شده و پیرو آن امکان ارتکاب جرم هم سخت 

با  یابد. در واقع، این اقداماتشود. از این رو، صیانت در برابر اقدامات تروریستی افزایش میمی

( و با فروکاستن فرصت ارتکاب 813: 8276توسّل به پیشگیری وضعی )دنیس رزنبام و دیگران، 

( از رهگذر صیانت 79: 8211ای خویی و دیگران، تر کردن آن )قبلهجرایم تروریستی و سخت

                                                           
1. Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes (Frontex(. 
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نند کاز مرزها و سیستم حمل و نقل در اتّحادیّه اروپا ارتکاب جرایم تروریستی را سخت می

 (.141: 8269فرد و فرجی، )رضوی

شورای  8272قطعنامۀ « g»ن مقابله با تأمین مالی تروریسم و بند کنوانسیو 81مادّۀ « ب 83»بند 

امنیّت به اقدامات مربوط به کنترل و نظارت بر مرزها در خصوص نقل و انتقال فیزیکی پول نقد 

 ها اشاره دارد.نام و جابجایی تروریستو اوراق بهادار بی

ساله پنجم توسعۀ جمهوری قانون برنامۀ پنج 392وزارت کشور براساس تکلیفی که مادّۀ 

های امور اقتصادی و دارایی، دادگستری، اسالمی ایران مشخّص کرده بود با همکاری وزارتخانه

را در سال « جامع امنیّت پایدار مناطق مرزی»ها، طرح اطاّلعات و نیروی انتظامی و سایر سازمان

مدیریّت، حریم امنیّتی، اقدامات ربط ابالغ کرد. این طرح شامل کنترل، های ذیبه سازمان 63

عمرانی، انسدادی، اطاّلعاتی، علمی، تجهیزاتی، فرهنگی و اجتماعی، اقتصادی و تقویّت مرزبانی، 

بکارگیری بسیج و نیروی مردمی است. در این راستا، انسداد مرز با احداث دیوار، ایجاد کانال، 

رای دوربین و اخیراً استفاده از پهباد بهای مرزبانی و احداث پاسگاه، نصب خندق، برپایی برجک

رسد که گرفته به نظر میگیرد. با اقدامات صورتکنترل مرزها در ایران مورد استفاده قرار می

ایران در کنترل مرزهای خود جدّیّت الزم را دارد، لیکن کمبود تجهیزات فناورانه مشکل اصلی 

های اس، تجهیزات ارتباطی و دیدزنی دوربینپیهای پیشرفتۀ جیدر این حوزه است. سامانه

ای و غیره در های ماهوارههای ثابت و متحرّک شنود، تلفنحمل، سامانهجستجو، رادارهای قابل

اند ها از سوی کشورهای صنعتی به ایران تحویل داده نشدههای گذشته به دلیل تحریمسال

ضدّ تروریسم شورای امنیّت سازمان ملل )گزارش شمارۀ هفت جمهوری اسالمی ایران به کمیتۀ 

 متّحد(.

افشای اطّالعات در مورد جرایم عادی برای برخی از مشاغل که موظّف به کتمان اسرار 

ها و نتایج غیرقابل مراجعان خود هستند ممنوع است، ولی در مورد جرایم مهم که دارای آسیب

یران )جز گردد. در اقانونی محسوب می جبران و وسیعی هستند نه تنها ممنوع نبوده بلکه وظیفۀ
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افشای  8قانون مجازات اسالمی نسبت به مدیران ادارات( 999در موارد استثنایی مانند مادّۀ 

اطاّلعات مربوط به برخی جرایم بر عهدۀ افراد نهاده شده تا با ضمانت اجرای وجدان شخصی 

های ق با آموزهنمایند. این موضوع مطاب آفرینیکنشگران کیفری بتوانند بهتر در عرصۀ امنیّت نقش

 دینی از جمله امر به معروف و نهی از منکر نیز است. 

مالی  هایجانبه بر تراکنشدر جهت ممانعت از کمک مالی به عامالن جرایم امنیّتی و نظارت همه

ها موظف به رازداری اسرار بانکی و پیشگیری از پولشویی برخالف جرایم عادی که بانک

قانون  86اند. برای نمونه مادّۀ مراجعان خود بودند مکلف به ارائۀ اطاّلعات به مبادی مربوط شده

ده شافشای اطاّلعات ضبط»انگلستان تصریح دارد که  3998ضدّ تروریسم، بزه و امنیّت مصوّب 

سهیل تهای کیفری و یا با قصد نزد واحد درآمدهای داخلی به منظور انجام تحقیقات و بازجویی

های دولتی و در راستای تأمین امنیّت های کنشگران اطاّلعاتی توسّط سازماناجرای مأموریّت

 «.شودمجاز بوده و جزء تکالیف مربوط به رازداری محسوب نمی

 . شناسايی مناطق پرجرم و بزهکاران مستعد0-7-7

تند در حال تردد و جابجایی هسالمللی مرتّباً کنترل هویّت افرادی که به منظور انجام جرایم بین

نیکی های نوین الکتروهای پیشگیری وضعی است که از طریق توسّل به فناورییکی از روش

ممکن شده و به بررسی اسناد سفر تأکید دارند. برخی از کشورها مانند آمریکا گذرنامۀ بیومتریک 

های شورای امنیّت قطعنامهدانند. کشورها براساس را شرط ورود بدون روادید به آن کشور می

های جعلی، دزدی و یا ساختگی و سایر مدارک مسافرتی نامعتبر متعهّد هستند، استفاده از گذرنامه

                                                           
)در مورد تصرّف غیر قانونی در اموال دولتی( که  161ادّۀ ها و مؤسّسات مذکور در مهر یک از روسا یا مسئولین سازمان. »8

)در مورد تدلیس در معامالت(  166از وقوع جرم ارتشاء یا اختالس یا تصرّف غیرقانونی یا کالهبرداری یا جرایم موضوع موادّ 

رت خود مطلّع شده و مراتب های دولتی( در سازمان یا مؤسّسات تحت اداره یا نظاجویی در فعّالیّت)در مورد منفعت 992و 

را حسب مورد به مراجع صالحیّتدار قضائی یا اداری اعالم ننماید عالوه بر حبس از شش ماه تا دو سال به انفصال موقّت از 

 «.شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد
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را به حداقل برسانند و برای اشتراک اطّالعات در این خصوص با سایر اعضای جامعۀ جهانی از 

 ای اینترپل در ارتباط باشند.طریق پایگاه داده

های خطرزا شناسایی مرتکبان احتمالی تروریستی است. اصول یی وضعیّتدر خصوص شناسا

مدیریّت خطر، در مورد شناسایی مرتکبان احتمالی تروریستی هرگز مدّعی حذف کامل متغیّرهای 

خطرزا نیست، بلکه تنها درصدد کاستن از میزان خطرات تروریستی است. در سنجۀ شناسایی 

های الی جرایم تروریستی، میزان خطر افراد در قالب تحلیلهای پُرخطر و مرتکبان احتمگروه

شود ترین مواردی که در سنجش میزان خطر افراد سنجیده میشود. مهمسنجیده می آماری

گرایی با فرهنگ، سابقۀ تکرار جرم، خانوادۀ مناسب، مجرّد یا عبارتند از داشتن شغل، سواد، هم

 (.89: 3997، )عاملی و دیگران متأهّل بودن، میزان درآمد، نژاد و دین

ها در در ایران، پلیسی تحت عنوان پلیس گذرنامه وجود دارد که کار صدور و کنترل گذرنامه

ای، های رایانهمبادی ورودی و خروجی کشور بر عهدۀ آن قرار دارد. این اداره با استفاده از برنامه

ند. بر کی با استفاده از گذرنامه کنترل میالورود را در مبادی قانونالخروج و ممنوعافراد ممنوع

اساس گزارش شمارۀ هفت جمهوری اسالمی به کمیتۀ ضدّ تروریسم سازمان ملل، کلّیّۀ مبادی 

شورای امنیّت  8397خروجی و ورودی کشور، اسامی مندرج در فهرست منتشره از سوی کمیتۀ 

 (.884: 8268فرد، انیرا در سیستم خود وارد کرده و بر این امر نظارت دارند )شعب

 کنترل هویّت آنان به منظورمهاجران از بزهکاران مستعد و بالقوّۀ ارتکاب جرم هستند که 

رایط اجتماعات مهاجران شالمللی به ویژه تروریسم ضروری است. پیشگیری از انجام جرایم بین

شرایط کشور جدید وفق دهند،  کنند تا آنها خود را باوارد فراهم مىاوّلیّۀ را براى مهاجران تازه

کرده توانایى صحبت به زبان کشور دیگر را ندارند. بر همین مهاجرت به ویژه زمانى که افراد تازه

توانند به راحتى حساب بانکى افتتاح کنند، کارت اعتبارى هاى خارجى مىاساس، تروریست

د که در بعضى رسا کنند. به نظر مىبگیرند و از خارج پول دریافت کنند و محلّى براى سکنى پید

کنند بدون آورى میموارد پولى که اجتماعات مهاجران براى کمک در کشور مبدأشان جمع

 (.  818: 8217گیرد )مقدّسی، ها قرار مىاطّالع آنها در اختیار تروریست
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ی تاکنون میالد 8669شناختی خطر در آمریکا از دهۀ های ارزیابی و مدیریّت جرمگزارش

ترین درصد مرتکبان جرایم تروریستی را به های مسلمان و مهاجران بیشدهند که گروهنشان می

، دو بینی جرمهای آماری پیشاند. همزمان کشورهای اروپایی متأثّر از یافتهخود اختصاص داده

انان ن و مسلمگیرند که عبارتند از مهاجراگروه عمده را به عنوان مرتکبان احتمالی در نظر می

 (.48: 3997)هیون، هادسون، 

آورى اطاّلعات در مورد حمالت تروریستى احتمالى بنابراین روشن است که جهت جمع

اى به اجتماعات مهاجران داشته باشد. ولى با این حال ممکن است اقدامات پلیس باید توجّه ویژه

خالف تروریسم هستند، ممکن است تر سازد. اگرچه غالب مهاجران مواکنشى موضوع را پیچیده

احساس کنند که در معرض خطر قرار دارند و بدین دلیل منزوى شوند و از همکارى با مقامات 

اجتناب ورزند. برخالف حالتى که غالب ذهنى پلیس نابودى تروریسم یا حتّى زمانى که الگوى 

 محور رویکرد اصلى پلیسشود، زمانى که راهکار پلیس اجتماعمحور اعمال مىپلیس اطاّلعات

ند از توامحور مىشوند. پلیس اجتماعدهد خطرات مذکور به راحتى برطرف مىرا تشکیل مى

اجتماعات مهاجران در مقابل بزهدیدگى ناشى از ترس از تروریسم محافظت کند. هر زمانى که 

تى مان تهدیدات تروریسشود یا اینکه هر زشده منتشر مىهاى تروریستى خنثىاخبارى از طرح

سم کنند. این ترس تنها از اینکه بزهدیدۀ ترورییابند، مهاجران بیشتر احساس ترس مىافزایش مى

شوند نیست بلکه بدان خاطر است که ممکن است مهاجران از طرف مقامات بیشتر مورد کنترل 

ن محلّى ممکن است ساکناهاى بیشترى نسبت به آنها اعمال شوند و حتّى قرار گیرند و محدودیّت

 با آنان دشمنى کنند یا تنفّرشان نسبت به مهاجران بیشتر شود.

بنا به دالیل خاصّ محافظت از اجتماعات مهاجران و اطمینان خاطر دادن به آنها )موریس، 

شوند ها نمىکنند و مأمنى براى تروریستها حمایت نمى(، در عین اینکه آنها از تروریست3999

بار و مشکلى است و ایجاد تعادل بین آن دو، وظیفۀ سنگینى را بر دوش پلیس مشقّتکار 

وارد غالباً از پلیس واهمه دارند و گذارد. انجام این وظیفه مشکل است چراکه مهاجران تازهمى

بسیارى از مهاجران از حقوق مدنى و اجراى قانون آگاهى اندکى دارند. عالوه بر این، موانع زبانى 
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شود. همچنین، مهاجران از این امر واهمه مانع ارتباط مؤثّر و ایجاد اعتماد بین پلیس و مهاجران مى

د بر این تواندارند که ارتباط با پلیس وضعیّت آنها را به مخاطره اندازد. با وجود این، پلیس مى

اجتماع مهاجران پیاده محور را در آمیزى ایدۀ پلیس اجتماعموانع فائق آمده و به طور موفّقیّت

لیس در هاى مختلف پکند. این مهم مستلزم اتّخاذ تدابیر مختلفى است از جمله اینکه پاسگاه

اجتماعات بزرگ ایجاد گردند، بین مدارس، خدمات اجتماعى و نهادهاى مذهبى در 

ظ فرسانى به نوجوانان، اطفال و کهنساالن مهاجران همکارى مداوم برقرار شود، جهت حکمک

ها، نهادهاى مذهبى و رسانى صورت گیرد، از روزنامههاى مذکور کمکسالمت طیف

 هاىتوانند در همایشکارفرمایان مهاجران جهت ایجاد ارتباط با اجتماعات مهاجرانى که نمى

اجتماعى شرکت کنند استفاده شود، در سازمان پلیس مترجمان بیشترى بکارگرفته شوند و وسایل 

زبان مهاجران در اختیار پلیس گذاشته شود، رهبران مهاجران در طرّاحى و اجراى  ضرورى به

هاى ضرورى جهت رفع هاى فرهنگى براى افسران پلیس مشارکت داده شوند، تالشآموزش

 شوند صورت گیرند، تعریفموانعى که مانع ورود افرادى از طبقۀ مهاجران به سازمان پلیس مى

هاى ان اجراى قوانین مهاجرت ارائه شود و به وکالى مهاجران آموزشروشنى از سیاست مأمور

هاى الزم داده شود، هاى گروهى آموزشهاى پلیس داده شود، به رسانهالزم در خصوص سیاست

ا منتقل گرفته میان پلیس و مهاجران رها بتوانند به طور دقیق مباحث صورتبه روشی که این رسانه

 (.813: 8217ند )مقدّسی، ساخته و گزارش ده

گرایی و واگرایی بزهکار و بزهدیده نقش دارد و از مکان ارتکاب جرایم تروریستی در هم

 تواند پیامدهای بسیاریاین جهت تصمیم شخص برای ارتکاب جرم در یک مکان مشخّص می

م است. ی مههای جرم در جرایم تروریسترا به همراه داشته باشد. به همین دلیل، شناسایی کانون

های مکانی ارتکاب جرایم تروریستی به صورت تصادفی انتخاب اگرچه در گذشته شاخص

ان اند که مرتکبشدند، وقایع تروریستی رخداده در اروپا در ده سال گذشته ثابت کردهمی

(. بر اساس الگوی عقالنی، مرتکبان 368: 3991کنند )لی، تروریستی به جغرافیای جرم توجّه می

توزیع  کنند. به همین دلیل،های خاصّی را انتخاب مییم تروریستی پیش از ارتکاب جرمْ مکانجرا
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ها تعریف های خاصّ مدّنظر تروریستو پراکندگی جغرافیایی جرایم تروریستی بر اساس مکان

ها است. از ها به دولتتر پیام تروریستشود. گستردگی آثار تروریستی موجب انتقال راحتمی

کنند که ارزش نمادین داشته باشند، افکار عمومی و هایی را انتخاب میمین رو، آنها مکانه

ها را به سوی خود جلب نمایند، رعب و وحشت بیشتری ایجاد نمایند و خسارت و تلفات رسانه

ب تعد ارتکاهای مسهایی که برای شناسایی دقیق مکانترین برنامهزیادی داشته باشند. یکی از مهم

افزارهای فناورانه مانند سامانۀ اطاّلعات شود، استفاده از نرمجرایم تروریستی بکار برده می

 جغرافیایی است.

 . طرّاحی محيطی ضدّ تروريسم1-7-7

ود موضوع شهای اصلی پلیس محسوب میکننده که تقریباً از دغدغهامروزه یکی از مسائل نگران

 عدم موجب و گذاشته شهروندان روی بر تبعات منفی و اثراین پدیدۀ مجرمانه  .تروریسم است

است. در واقع، یکی از راهبردهای پیشگیرانه از جرایم تروریستی،  آنان شده امنیّت احساس

های فرصت کاهش سازی آماج جرم منجر بهبا سخت که است محیطی پیشگیری از طریق طرّاحی

در واقع،  .شودزندگی می کیفیّت ارتقای و تروریستی، ترس از جرم و افزایش احساس امنیّت

 کاهش حداقل یا و جرایم ارتکاب از ارزان و سریع پیشگیری در راستای مناسب محیطی طرّاحی

عنوان  به پیشرفته کشورهای در خصوص به و جهان سراسر در امروزه که است ایبهترین گزینه آن،

 نحوی به محیط اگر دیگر، شود. به عبارتیم اعمال و انتخاب راستا این در شیوه ترینمناسب

 ساکنان تعلّق شود، افراد نظارت و پایش هایتقویّت جنبه یا بهبود موجب بتواند که شود طرّاحی

 گیریشکل و زمینۀ پیدایش کند، ایجاد فضا از تصویری مثبت و برده باال خود قلمرو به را

 باز جرایم تروریستی ارتکاب از مجرمان هنتیج در و خواهد یافت کاهش تروریستی هایفرصت

 شش دارای محیطی طرّاحی طریق از جرم از (. پیشگیری3991همکاران:  ماند )کوزنس و خواهند

 )اعم نظارت -3قلمروسازی(؛  یا )قلمروگرایی قلمرو تعیین -8 :است تصوّر قابل ویژگی و رکن
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 فضا از نگهداری و یرتصو -4ورودی؛  یا دسترسی کنترل -2غیررسمی(؛  و رسمی از

 کننده(.)حمایت پشتیبانی فعّالیّت -9جرم )هدف(؛  آماج کردن سخت -1)تصویرسازی( ؛ 

یابد های اجتماعی )غیررسمی( اختصاص میهای وضعی به بازدارندهدوّمین گونه از بازدارنده

و کارآمدی شود. این مکانیسم دارای توان که از رهگذر نظارت طبیعی شهروندان حاصل می

باالیی است، مشروط به آنکه بسترهای اجتماعی برای آن آماده باشند. بهترین راهکار برای ارتقای 

های بازدارندۀ اجتماعی، استفاده از راهبرد طرّاحی محیطی برای پیشگیری از جرم است. مکانیسم

فتارهای ران بر رای باشد که سطح نظارت شهروندان و عابدر صورتی که طرّاحی محیطی به گونه

افراد را ارتقا دهد، مکانیسم بازدارندگی جامعوی که دارای توان بیشتری در کنترل جرم است، 

ی های حمالت تروریستمجال بیشتری برای کارآمدی و بازدارندگی خواهد داشت. مشاهدۀ فیلم

های اند مکاندهدهد که اکثر جاهایی که مورد انفجار واقع شهای مختلف نشان میداعش به مکان

اند که قابلیّت پیشگیری از پرتاب اشیاء منفجره در محیط را نداشته یا فاقد طرّاحی محیطی بوده

های (. این ابزار محدودیّت813: 8266امیر، اند )رجبی تاجها بودهدر دید و دسترسی تروریست

اشت توان بیان دای که میه گونهگفته در مورد ابزارهای رسمی را ندارد، بزمانی و مکانی پیش

که در هر زمان و مکانی که شهروندان در آن حاضرند، مکانیسم بازدارندگی اجتماعی در آن 

 حاضر است

 نتيجه

محور است و به جای توجّه به مجرم و از بین بردن مدار و موقعیّتپیشگیری وضعی که بزهدیده

د وسیلۀ توانوضعیّت ماقبل بزهکاری نظر دارد، می های مجرمانه وانگیزۀ ارتکاب جرم به فرصت

مؤثّری در پیشگیری از جرایم تروریستی محسوب شود. مرتکب در صورت موجود بودن یک 

 تواند مانع از ارتکابآید و تسخیر این وضعیّت میوضعیّت خاص از اندیشه به سمت عمل می

جرم  تواند باعث کاهشارتکاب جرم می تر کردن و افزایش هزینۀبسیاری از جرایم باشد. سخت
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های جنایی نظر دارد. از این روست که سیاستشود. بنابراین، پیشگیری وضعی به وضعیّت پیش

 اشند.گرایانه و مؤثّر بتوانند عملپیشگیرانۀ پلیسی مبتنی بر موقعیّت، در این رابطه می

چنین  های وقوعا در کاهش فرصتتواند پلیس ردرک فرایند عقالنی حمالت تروریستی می

بینی راهبردهایی برای پیشگیری از چنین حمالتی کمک نماید. در واقع، حمالتی و نیز پیش

راهم پذیر فپیشگیرى وضعى چارچوب مناسبى براى محقّق ساختن حفاظت از اهداف آسیب

ه رهاى بزرگى کخواهد ساخت. براى تحقّق این کارکردها، غالب نیروهاى پلیس به ویژه در شه

اشته شان دهاى اجرایىتوانند تغییرات قابل توجّهى در فعّالیّتپذیرى دارند مىاهداف آسیب

 هاى پلیس آشنایى دارند.باشند. آنها باید این تغییرات را بپذیرند، زیرا آنها با فعّالیّت

یافته  ی محلّی آگاهیتواند از تهدیدهای تروریستپلیس در موقعیّت مناسبی قرار دارد که می

تواند اقدامات ضروری را برای تضمین اینکه اهداف و تحقیقات الزم را انجام دهد و به عالوه می

قش اند اتّخاذ کند. از این رو، پلیس نشان مورد حفاظت قرار گرفتهپذیر در حوزۀ صالحیّتآسیب

ینۀ لیس نیازمند آن است که در زمکند. بر این اساس، پمهمّی در پیشگیری از تروریسم ایفا می

پیشگیری از جرم و موضوعات امنیّتی تخصّص بیشتری پیدا کند و مشارکت خود را در مسائل 

ای از نهادهای عمومی و خصوصی گسترش دهد. به طور خالصه باید مختلف و طیف گسترده

ت احتمالی لیّگفت که پلیس باید برای جلوگیری از ارتکاب جرایم تروریستی، در مورد فعّا

اند اطمینان پذیر حفاظت شدهآوری کند، از اینکه اهداف آسیبها اطّالعات جمعتروریست

 حاصل کند و آمادۀ پاسخگویی به حملۀ تروریستی باشد. 

دهندۀ این است که استفاده از اشکال نشان تحقیق پیشینۀ نتایج با در مقایسه پژوهش حاضر نتایج

های از قبیل کم کردن آماج جرم، نظارت الکترونیکی از طریق فناوریمختلف پیشگیری وضعی 

نوین و هوش مصنوعی، افزایش مأمورین در حال گشت زدن و باالبردن شناخت و آگاهی پلیس 

ای ای قبلههتواند در پیشگیری از عملیّات تروریستی مؤثّر واقع شود. از این لحاظ با پژوهشمی

هادهای این نماید. پیشنبیگی هم راستا بوده و آنها را تأیید میو قورچی خویی، فرهمندفر، مقدّسی

بینی، شناسایی، تشخیص و درک بهتر تهدیدهای تروریستی . پیش8پژوهش بدین شرح هستند: 



 1011زمستان |  73شماره | سال دهم | پژوهش حقوق کیفری | 110

  

ه شناختیِ خطر جرایم تروریستی و استفادهای مدیریّت جرمگیری از آموزهو تغییرات آن با بهره

افزارهای فناورانه مانند سامانۀ اطّالعات جغرافیایی؛ نوین و هوش مصنوعی و نرم هایاز فناوری

جرایم  های پیشگیری وضعی و با شناخت تهدیدهای. مقابله و کنترل تروریسم با استفاده از نظریّه3

 قانون برنامۀ 891مادّۀ « ح». با توجّه به بند 2تروریستی و طرّاحی الگوی متناسب در این خصوص؛ 

که به بکارگیری همۀ  84/83/8261پنج سالۀ ششم توسعۀ جمهوری اسالمی ایران مصوّب 

باید  گرایی اشاره دارد،امکانات جمهوری اسالمی ایران برای مقابله با خشونت، تروریسم و افراط

. طرّاحى 4سازی جرایم تروریستی استفاده نمود؛ از الگوهای اطّالعاتی و آماریِ جنایی و نیمرُخ

. طرّاحی 1پذیر با آگاهى از ماهیّت تهدیدهای تروریستی؛ الگویى براى حفاظت از اهداف آسیب

محیطی مناسب برای پیشگیری از جرایم تروریستی علیه اهدافى که بیشتر در معرض خطر قرار 

های در معرض خطر حمالت سازی آماج جرم در مورد آماج. اتّخاذ تکنیک سخت9دارند؛ 

ردن های حسّاس یا حتّی ضدّ گلوله کانند ساختن دیوارهای بتنی در مقابل ساختمانتروریستی، م

های تروریستی، گزارش استرداد و ضبط اموال و دارایی. 7های مهم؛ خودروهای شخصیّت

معامالت مشکوک مربوط به تروریسم، اخذ و کنترل هویّت اشخاص، ایجاد هویّت واحد از طریق 

برای کلّیّۀ اتباع ایرانی، کنترل مدارک مسافران و مهاجران، کنترل مبادی  شمارۀ ملّی و کدپستی

ارتقای استانداردهای ایمنی در حفاظت از اماکن و تأسیسات دارای ورودی و خروجی کشور، 

های مهم قدرت خطرناک، صیانت از شهروندان، امنیّت مرزها، حمل و نقل عمومی و زیرساخت

 .یبرابر حمالت تروریست پذیری درو نیز کاهش آسیب
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