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بررسی نقش اینترپل در ارتقای صلح و امنیت بین المللی

سید مهدی ساداتی نژاد1

چکیده

ن ماننــد هــر پدیــده اجتماعــی متحــول گردیــده و از مفهــوم ســن�ت و  امــروزه جرایــم نــ�ی

ــر از  ن حــال پیچیــده و فرات ــه مفهــوم مــدرن در عــ�ی محصــور در یــک قالــب یــک کشــور ب

ن الملــیل  مرزهــای رسزمیــ�ن کشــورها تغیــ�ی شــکل یافتــه اســت. برقــراری صلــح و امنیــت ب�ی

ن یــی از کهن تریــن آرمان هــای بــ�ش بــوده اســت. همچنــان کــه صلــح و امنیــت مفهــوم  نــ�ی

ثابــ�ت نداشــته و مفهــوم آن بــا گذشــت زمــان دچــار تغیــ�ی و تحــول شــده اســت. تــا قبــل از 

ن الملل، صلــح بــه معنــای رعایــت اصــول حــق حاکمیــت، برابــری  تحــوالت اخــ�ی در روابــط ب�ی

ام بــه تمامیــت ار�ن کشــورها،  حقــوق، رعایــت مصونیــت کشــورها و نماینــدگان آنــان، احــ�ت

ــی  ــات تلق ن اختالف ــالمت آم�ی ــل مس ــل و فص ــر و ح ــیل یکدیگ ــور داخ ــه در ام ــدم مداخل ع

ن الملــیل شــده اســت. در  می شــد. لکــن جها�ن شــدن ســبب تغیــ�ی مفهــوم صلــح و امنیــت ب�ی

یافتــه و بــه حوزه هــای دیگــر از جملــه فقــر، تروریســم،  ایــن دوره ماهیــت تهدیــدات تغی�ی

نقض حقوق ب�ش تــ�ی  و  مــ�ی  بیماری هــای  شــیوع  ســازمان یافته،  جرایــم  قاچــاق، 

ی جــدی بــا جرایــم فرامــیل، همــکاری بــه هنــگام  ن دلیــل بــرای پیشــگ�ی یافتــه اســت. بــه همــ�ی

ــا رویکــرد  ن الملــیل ب وری اســت و در ایــن میــان همکاری هــای ب�ی ن کشــورها �ن و اســایس بــ�ی

ــات  ــرای انجــام اقدام ــر مکانســیم ها�ی ب ــن ام ــژه برخــوردار اســت. ای ــ�ت وی ــیس از اهمی پلی
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فــوری، هماهنــگ و تخصــی میــان پلیــس کشــورها را طلــب می کنــد. ســازمان ملــل 

ــهم  ــدد س ــورهای متع ــت کش ــا عضوی ــیل و ب ن المل ــازمان ب�ی ــن س ی ــوان بزرگ�ت ــه عن ــد ب متح

ن الملــیل و گفتمان ســازی جهــت مبــارزه بــا جرایــم  مهمــی در هنجارســازی، ایجــاد قواعــد ب�ی

ــل( شــاخص ترین  پ ــیل )این�ت ن المل ــا�ی ب�ی ــس جن ن حــال پلی ــی باشــد و در عــ�ی ــا�ن را دارا م جه

ــا  ــازمان ب ــن س ــد، ای ــیس می باش ــیل پلی ن المل ــ�ی ــای ب ــوزه همکاری ه ــیل در ح ن المل ــاد ب�ی نه

ــم  ــا جرای ــارزه ب ــل و تخصــی خــود نقــش جــدی در مب برخــورداری از ظرفیت هــای �ب بدلی

و  ــد. از ایــ�ن ن الملــیل و صلــح ایفــاء می نمای ن الملــیل و نهایــت ارتقــاء امنیــت ب�ی در ســطح ب�ی

ی از روش توصیفــی- تحلیــیل و بــا اســتفاده از  در ایــن پژوهــش تــالش گردیــده، بــا بهره گــ�ی

ــل در  پ ــه این�ت ــن ســؤال پاســخ داده شــود ک ــه ای ن�ت ب ــه ای و پویش هــای این�ت ــع کتابخان مناب

ــد؟ ــیسش می باش ــه نق ــیل دارای چ ن المل ــت ب�ی ــح و امنی ــای صل ارتق
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11

مقدمه

 هــای نــایسش از جرایــم بــه دلیــل فرامــیل و 
گ

در ســال های اخــ�ی مشــکالت و پیچید�

ی را بــا تهدیدهــای جــدی امنیــ�ت در ســطوح  ن الملــیل شــدن آنهــا، بســیاری از جوامــع بــ�ش ب�ی

ــتم  ــرن بیس ــل ق ــت. از اوای ــاخته اس ــه س ــیل مواج ن المل ــ�ی ــه ای و ب ــیل، منطق ــف داخ مختل

 روزافــزون جرائــم بــه ویــژه در کشــورهای صنعــ�ت و توســعه 
گ

ش و پیچیــد� بــه علــت گســ�ت

ن افزایــش یافتــه و در نتیجــه منجــر  یافتــه ســهولت مســافرت میــان کشــورها، فــرار مجرمــ�ی

ــه کاهــش اقتــدار مــیل کشــورها در ســطوح مختلــف شــده اســت. پدیــده جها�ن شــدن در  ب

ــون  ــری قان ــیل مج ــای م ــت و نهاده ــده اس ن وارد ش ــ�ی ــ�ت ن ــه امنی ــا از جمل ــی عرصه ه تمام

نمی تواننــد بــه تنهــا�ی از عهــده تهدیدهــا�ی کــه جنبــه جهــا�ن یافته انــد نظــ�ی مــواد مخــدر، 

وهــای امنیــ�ت و پلیــیس  ه برآیــد و همــکاری ن�ی ، قاچــاق انســان و غــ�ی تروریســم، پول شــو�ی

ور�ت گریزناپذیــر اســت. موفقیــت در مقابلــه بــا ایــن تهدیدهــای  کشــورهای مختلــف �ن

ــیل  ن المل ــازمان های ب�ی ــورها و س ــارکت کش ــا مش ــیل، ب ن المل ــای ب�ی ــد راهکاره ، نیازمن ــا�ن جه

در ایــن حــوزه اســت. فلــذا یــی از رویدادهــای مهمــی کــه طــی دو قــرن گذشــته در جامعــه 

ــارت  ــه عب ــت. ب ــا و فرصت هاس ــدن چالش ه ــرزی ش ــت فرام ــته اس ــوع پیوس ــه وق ی ب ــ�ش ب

دیگــر طــی دو قــرن اخــ�ی همــگان بــه ایــن نتیجــه رســیده اند کــه هیــچ کشــور و یــا جامعــه ای 

بــه تنهــا�ی قــادر بــه حــل مشــکالت خــود و افزایــش فرصت هــا و اســتفاده از آنهــا نخواهــد 

 در میــان جوامــع مختلــف وجــود دارد 
گ

ــاز بــه نوعــی همــکاری و هماهنــی بــود و همــواره نی

چــرا کــه ایــن همکاری هــا بــرای حــل و فصــل مســائل الزم و راهگشــا اســت. )جــوادی نیــاکا�ن 

ــکاران، 62:1399( و هم

ن در محیطــی رسشــار از صلــح و امنیــت جــزء  ن آرامــش و زیســ�ت از دیربــاز داشــ�ت

ی همــواره در تــالش بــوده اســت  یــت بــوده و بــر ایــن اســاس جامعــه بــ�ش دغدغه هــای ب�ش

ــور از  ــازد. منظ ــم س ــیل را فراه ن المل ــت ب�ی ــتقرار صلح و امنی ــداری و اس ــای پای ــا زمینه ه ت
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ن الملــیل اســت، حالــت طبیعــی  صلــح و امنیــت، کــه یــی از اهــداف اســایس در صحنــه ب�ی

ــزء  ــه رواج دارد و ج افتمندان ن رسش ــالمت آم�ی ــ�ت مس ــه در آن همزیس ــت ک ــگ اس ــدون جن و ب

ــی در   اجتماع
گ

ــد� ــایه آن زن ــه در س ــت ک ی اس ــ�ش ــای ب ــن نیازه ــمندترین و اصویل تری ارزش

ــت  ی اس ــ�ش ــای ب ــن آرمان ه ــت از قدیمی تری ــح و امنی ــرد. صل ــه رس می ب ــوازن ب ــادل و ت تع

ــوده اســت،  ــد مخاطــره ب ــن کــه بیــش از هــر ارزش دیگــری در معــرض تهدی ــل ای ــه دلی و ب

ــه  ــرای رســیدن ب ــا ب ــر گوشــه ای از فعالیت هــای آنه ی، نمایانگ ــ�ش ــالش جامعــه ب ــواره ت هم

)1395 ، ــردا�ن ــردا�ن و م ــت. )م ــوده اس ــت ب ــح و امنی صل

ي هــا،  درگ�ی از  مشــحون  بــ�ش  تاریــخ  اســت،  بــ�ش  آرمان هــاي  کهن تریــن  از  صلــح 

تعارضــات و برخــورده اســت. بــروز دو جنــگ ویرانگــر و خســارت بار بــه فاصلــه کوتاهــی از 

ن الملــیل و افــکار عمومــی را تــکان داد و ســبب  هــم در نیمــه اول قـــرن بیســتم، جامعــه ب�ی

ــدات و  ــراي کاهــش تهدی ــردن راهــی ب ــدا ک ــان در صــدد پی شــد سیاســت مداران و حقوقدان

ن و  ــ�ی ــروزه اول ــت ام ــوان گف ــراق بت ــدون اغ ــاید ب ــد. ش ــیل برآین ن المل ــه ب�ی ــش در جامع آرام

ن الملــیل، آرامــش و برقــراري صلــح و امنیــت اســت. تا  یــن هــدف کشـــورها در روابــط ب�ی مهم�ت

ن الملــیل، منبعــث از نــگاه نظامــی کــه اصطالحــاً نظــام  قبــل از تحــوالت اخــ�ی در روابــط ب�ی

ــت،  ــق حاکمی ــول ح ــت اص ــاي رعای ــه معن ــت ب ــح و امنی ــود صل ــده می ش ــتفالیا�ی نامی وس

ــه تمامیــت ار�ن  ام ب ــان، احــ�ت ــدگان آن ــري حقــوق، رعایــت مصونیــت کشــورها و نماین براب

ــات  ن اختالف ــالمت آم�ی ــل مس ــل و فص ــان و ح ــیل آن ــور داخ ــه در ام ــدم مداخل ــورها، ع کش

ن الملــل، آرامــش و ثبــات در  تلقــی می شــده اســت. منظـــور از صـــلح و امنیــت در روابــط ب�ی

ن عمدتــاً بــه نوعــی احســاس روا�ن اطــالق می شــود کــه در  جامعــه جهــا�ن اســت. امنیــت نــ�ی

 ، �ن آن بــه علــت فقــدان تــرس، وضعیــت آرامــش و اطمینــان خاطــر حاصــل می شــود. )ارسش

)84:1393

ن امنیــت خــود  ــه تأمــ�ی ــه تنهــا�ی قــادر ب ــه ب ــد ک ــد ادعــا کن ــچ کشــوری نمی توان ــذا هی فل

ــورها  ــدارد. کش ــود ن ــم وج ــای متالط ــ�ن در دری ــره ام ــچ جزی ــر هی ــارت دیگ ــه عب ــت، ب اس
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ــر  ــا یکدیگ ــاعی ب ــک  مسـ ی ــکاری و ت�ش ــه هم ــت ب ــح و امنی ــرای حفــظ صل ــر هســتند ب ناگزی

ن الملــیل عــرص نقش آفریــ�ن  دازنــد و از آن جــا�ی کــه عــرص حــا�ن در تحــوالت حقــوق ب�ی ب�پ

ن الملــیل شــناخته شــده اســت در واقــع می تــوان گفــت ایــن ســازمان ها  ســازمان های ب�ی

بــه مقتضــای نیازمنــدی کشــورها بــه وجــود آمــده و اهــداف گوناگــو�ن را دنبــال می نماینــد. 

)10:1396 ، ــاکا�ن ــوادی نی )ج

صلــح بــه عنــوان یــی از بنیادی تریــن نیازهــای بــ�ش در طــول تاریــخ، همــواره در کانــون 

ــود  ــر نب ــد ب ــا تأکی ــ�ت ب ــح بیش ــوم صل ــرب مفه ــت. در غ ــوده اس ــل ب ن المل ــط ب�ی ــه رواب توج

ایــط جهــت  ق بــر حضــور برخــی رسش خشــونت معنــا شــده )صلــح منفــی( در حــایل کــه در رسش

ــع  ــتلزم تجمی ــح مس ــا�ن از صل ــت(. درک جه ــح مثب ــت )صل ــده اس ــد ش ــح تأکی ــق صل تحق

ایــن دو برداشــت از صلــح خواهــد بــود. صلــح مثبــت در یــک تعریــف ســاده عبــارت اســت 

ن از خشــونت اعــم از  ام بــه حقــوق ذا�ت بــ�ش و عــزت انســان ها و عدالــت و پرهــ�ی از احــ�ت

ن الملــل کــه عــالوه بــر جنــگ و نــزاع  خشــونت ســاختاری یــا خشــونت مســتقیم در روابــط ب�ی

ــان ها و  ــ�ی انس ــت و تحق ــط زیس ــه محی ــیب ب ، آس
گ

ــعه نیافتی ــر، توس ، فق ــ�ت ــامل �ب عدال ش

ــروز،  ــل ام ن المل ــط ب�ی ــت در رواب ــم واقعی ــه در عل ــت ک ــایل اس ــن در ح ــود. ای ه می ش ــ�ی غ

بیشــ�ت مفهــوم منفــی صلــح مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت. صلــح را بایــد بــه عنــوان یــک 

ی و نقطــه رسآغــاز حقوق بــ�ش در نظــر گرفــت زیــرا زمــا�ن می تــوان  حــق فــردی و جمعــی بــ�ش

از تحقــق حقوق بــ�ش ســخن گفــت کــه قبــالً بســ�ت آن در قالــب صلــح فراهــم شــده باشــد. 

، هنگامــی میــ� اســت کــه جهــان  ن حــق آزادی، برابــری و بــرادری و ســایر حقوق بــ�ش تأمــ�ی

ــح  ــد. صل ــونت باش ــ�ی و خش ، تحق ــ�ت ــتبداد، �ب عدال ــر، اس ــش، فق ــونت، تن ــاری از خش ع

ورت هــای  ایــط عدالــت اجتماعــی، تحقــق حــق توســعه، دســتیا�ب بــه �ن متضمــن ارتقــای رسش

ــا�ی  ــدف غ ــح ه ــذا صل ــد. فل ــالم می باش ــت س ــط زیس ــالم و محی ــه آب س  از جمل
گ

ــد� زن

ــای  ــه زمینه ه ــه کلی ــت ک ــخن گف ــدار س ــح پای ــوان از صل ــا�ن می ت ــد و زم ــ�ش می باش حقوق ب

ــه باشــد )ســادا�ت نژاد 75:1399(. ن رفت ــ�ی ــالً از ب ــح، قب ــروز نقــض صل ب
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ــل  ن الملــیل جهــا�ن بعــد از ســازمان مل ــن ســازمان ب�ی ی ــوان بزرگ�ت ــه عن ــل ب پ ســازمان این�ت

ــه منظــور ایجــاد  ــن ســازمان ب ــت. ای ــا تروریســم اس ــارزه ب ــرای مب ــی ب ــکان مهم متحــد، ام

ــیس  ــش تأس ــن اتری ــالدی در وی ــال 1923 می ــا، درس ــای دنی ــکاری پلیس ه ــرای هم ی ب ــ�ت بس

« فعالیــت می کــرد،  ن الملــیل پلیــس جنــا�ی گردیــد و ابتــدا تحــت عنــوان »کمیســیون ب�ی

ــب  ــا تصوی ــال 1956 ب ــد و در س ــیل را برگزی ن المل ــس ب�ی ــرا�ن پلی ــام تلگ ــال 1946 ن ویل از س

پــل1« تغیــ�ی نــام رســمی  - این�ت ن الملــیل پلیــس جنــا�ی اساســنامه جدیــد خــود بــه »ســازمان ب�ی

)آقاباقــری،88:1400(. داد 

ــده  ــاد گردی ــورها ایج ــس کش ــاي پلی وه ــان ن�ی ــیلی را در می ن المل ــای ب�ی ــل همکاری ه پ این�ت

ــات  ی را از عملی
ــ�ت ــده و حمای ــگ کنن ــیلی نقــش هماهن ن المل ــن  ســازمان ب�ی ــع ای اســت. در واق

پلیــیسی در عرصــه فرامــیلی ایفــا مي کنــد، در حقیقــت ایــن نقــش از طریــق تبــادل اطالعــات، 

وهــاي پلیــس کشــورها در جهــت مبــارزه بــا  ی مجرمــان فــراري بــه ن�ی ارائــه راهــکار و شناســا�ی

ي، جنایــات ســازمان یافته، تروریســم، مالکیــت معنــوي  جرایــم فرامــیلی بــه خصــوص ســای�ب

ــارزه  ــه مب ــت ک ی اس
ــدا�ت ــن تهدی ی ، از مهم�ت ــیلی ــازمان یافته فرام ــم س ــد. جرای ه می باش ــ�ی و غ

ن الملــیلی نیــاز  مؤثــر بــا آن، بــه دلیــل دارا بــودن خصیصــه فرامــرزي، بــه همــکاري درســطح ب�ی

ن  ــ�ی ــت مرتکب ــیل می دهــد، خصیصــه فعالی ــه فرام ــم ســازمان یافته جنب ــه جرائ دارد. آنچــه ب

پــل در راســتای رســالت و اهــداف، دارای  ن الملــیل اســت. بــا ایــن همــه، این�ت آن در ســطح ب�ی

ــارزه  «، »مب ن ــ�ی داد مجرم ــم ســازمان یافته فرامــیل نظــ�ی »اســ�ت ــال جرای مأموریت هــا�ی در قب

ه(،« تعقیــب  هاي ترانزیــت و غــ�ی بــا مــواد مخــدر )کشــت، تولیــد، قاچــاق، ترافیــک و مســ�ی

ن الملــیل جرایمــی همچــون زیســت محیطــي( آلوده ســازي محیــط زیســت بــا پســماندهای  ب�ی

 ،) ی
اتمــي  و مــواد رادیواکتیــو، قاچــاق گونه هــاي نــادر و کمیــاب پرنــدگان و حیوانــات وحــیسش

ی ماننــد قاچــاق مــواد  ی یــا شستشــوي پول هــاي ناپــاك حاصلــه از فعالیت هــاي جنــا�ی پولشــو�ی

ی کشــورها، 
گ

اث فرهنــی ي عتیقــه جــات و مــ�ی مخــدر و ســایر اقــالم ممنوعــه، قاچــاق آثــار هــ�ن

International Criminal Police OrganizationInterpol
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ه اســت )شــهبازی،212:1399(. ی و جرائــم رایانــه ای و غــ�ی ، هواپیماربــا�ی ن الملــیلی تروریســم ب�ی

ن الملــیل اســت کــه در جهــت همــکاري متقابــل کشــورها  ــل یــی از ســازمان های ب�ی پ این�ت

ــت عمومــی در محــدوده  ــراري نظــم و امنی ــیل و برق ن المل ــم ب�ی ــا جرائ ــارزه ب ــه منظــور مب ب

ن مــیل و اعالمیــه جهــا�ن حقوق بــ�ش شــکل گرفتــه اســت. ایــن ســازمان بــا ایجــاد یــک  قوانــ�ی

ن  ن پلیس هــای کشــورهای عضــو، امــکان همــکاري و تبــادل اطالعــات بــ�ی ن الملــیل بــ�ی شــبکه ب�ی

وهــای پلیــس مــیل  پــل در واقــع نقطــه پیونــد شــبکه ای از ن�ی آنهــا را فراهــم کــرده اســت. این�ت

وهــا�ی کــه هرکــدام جداگانــه درحــوزه ی کشــور خــود عمــل می کننــد.  194 کشــور اســت، ن�ی

ی  پــل تنهــا یــک محــل تبــادل اطالعــات اســت و ایــن ســازمان صالحیت دســتگ�ی بنابرایــن، این�ت

ــس محــیل  ــق پلی ــد از طری ن فعالیت هــا�ی بای ــ�ی ــرای چن ــدارد و ب ــردن کــیس را ن ــدا�ن ک ــا زن ی

ــه  ــت ک ــده اس ــه پیچی ن نام ــنامه و آی�ی ــک اساس ــازمان دارای ی ــن س ــد. ای ــدام کن ــورها اق کش

ــته  ــژادی داش ــا ن ــ�ب ی ــی، مذه ــیایس، نظام ــت س ــا ماهی ــ�ت ب ــد فعالی ــاس آن نمی توان براس

وهــای پلیــس جنــا�ی وابســته اســت. هــدف ایــن ســازمان افزایــش  باشــد. اعضــای آن شــامل ن�ی

پــل  ن الملــیل اســت. اهــداف اصــیل این�ت همــکاری صاحبــان قــدرت در مبــارزه علیــه جرائــم ب�ی

در مــاده 2 اساســنامه ایــن ســازمان آورده شــده اســت:

وهــای پلیــس در رسارس  ن تمامــی ن�ی ده ترین همــکاری متقابــل بــ�ی ن و توســعه گســ�ت 1- تأمــ�ی

ــا�ن  ــه جه ــاس روح اعالمی ــف و براس ــورهای مختل ــیل کش ن داخ ــ�ی ــت قوان ــان در محدودی جه

حقوق بــ�ش

ــم حقــو�ت  ی جرائ ــه یپیشــگ�ی ــری در زمین ــه نقــش مؤث 2- تأســیس و توســعه نهادهــا�ی ک

ــد. عــادی دارن

پــل خدمــات پشــتیبا�ن بــه مجریــان قانــون در کشــورهای عضــو ایــن ســازمان ارائــه  این�ت

ن الملــیل محســوب  یــن ســازمان ب�ی می کنــد. ایــن ســازمان پــس از ســازمان ملــل، بزرگ�ت

ــف کــرده اســت. اول، شــبکه های از ارتباطــات  ــرای خــود تعری ــد کار اصــیل ب می شــود و چن
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وهــای پلیــس  وهــای پلیــس برقــرار می کنــد. از طریــق ایــن شــبکه، ن�ی شــبانه روزی میــان ن�ی

ــورت کیل را  ــه ص ــم ب ــان و جرائ ــون مجرم ام ــم پ�ی ــات مه ــد اطالع ــان می توانن در رسارسجه

ــای، اســامی و عکس هــا(  ح دیان ــل )رسش پ ــد. دوم، داده هــای وســیع این�ت اک بگذارن ــه اشــ�ت ب

ــم  ــرریس جرائ ــرای ب ــاز ب ــورد نی ــه داده م ــد ک ــس می ده ــای پلی وه ــه ن�ی ــان را ب ــن اطمین ای

ــات  ــل خدم پ ــد. ســوم، این�ت ــار دارن ــد را در اختی ــم جدی ــوع جرائ ی از وق ــو�ن و پیشــگ�ی کن

ــون  ــان ســازمان های مجــری قان ــرای کارکن ــا�ت ب ــرای فعالیت هــای عملی پشــتیبا�ن اضطــراری ب

ــکاران، 70:1399(. ــوری و هم ــد )من ــه می ده ــورها ارائ در کش

اهمیت موضوع

یــی از عوامــیل کــه امنیــت بــ�ش را تهدیــد می کنــد، وقــوع جــرم اســت. امــروزه 

ــم  ــد جرائ یــت، نســل جدی ــه ب�ش ــت علی ــر تکــرار جرائمــی چــون نســل کیسش و جنای عــالوه ب

ــیل  ، فرام
گ

ــازمان یافتی ــون س ــا�ی چ  ه
گ

ــت. ویژ� ــزو�ن اس ــه ف ی رو ب ــای�ب ــم س ــون جرائ همچ

ایــط ارتــکاب  نــت و فضــای مجــازی از جملــه عوامــیل اســت کــه رسش شــدن، اســتفاده از این�ت

ــذا عــرص  ــم افــزوده اســت. فل ــا جرائ ــه ب ــر دشــواری های مقابل جــرم را تســهیل نمــوده و ب

ش ابعــاد جرائــم در ســطوح فرامــیل شـــده اســت و مجرمــان بــا  ارتباطــات منجــر بــه گســ�ت

ی از فناوری هــای جدیــد، حرفه ای تــر و ســازمان یافته تر عمــل می کننــد و ایــن  بهره گــ�ی

ــرده اســت. جنایت هــای  ــت دولت هــا ک ــوان و ظرفی ــر از ت ــم را فرات ــا جرائ ــارزه ب مســئله مب

یــت بــه  ن الملــیل، تهدیــدی بــرای امنیــت جامعــه جهــا�ن و بــه خصــوص ب�ش ســازمان یافته ب�ی

ــور  ــک کش ــرز ی ــدوده م ــارج از مح ــل آن در خ ــا و عوام ــوع جنایت ه ــن ن ــد. ای ــمار می آی ش

ــی  ــوان ی ــه عن ــئله ب ــن مس ــوده و ای ــروز نم ــیل ب ــه فرام ــات را دارای خصیص ــوع جنای ــن ن ای

ــظ و  ــت حف ــط را در جه ــیل ذی رب ن المل ــازمان های ب�ی ــا و س ــیل، دولت ه ــالت اص از معض

ورت همــکاری  ایطــی �ن ن رسش ــه فعالیــت واداشــته اســت. درچنــ�ی ن الملــیل ب ن امنیــت ب�ی تأمــ�ی
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ــن  ــه ای ــخ ب ــود. در پاس ــاس می ش ــش احس ــش از پی ــا بی ــط آن ه ــای ذیرب ــا و نهاده دولت ه

ــکاری و  ــات، هم ــه جنای ــن گون ــا ای ــارزه ب ــت مب ــات در جه ــن اقدام ی ــی از مهم�ت ــئله ی مس

ــه  ــات ســازمان یافته فرامــرزی« معــروف ب ــا جنای ــارزه ب ــیل مب ن المل ــب »کنوانســیون ب�ی تصوی

ــی باشــد  ــالدی م ــل متحــد در دســام�ب ســال 2000 می ــو توســط ســازمان مل کنوانســیون پالرم

پــل در راســتای  ن نقــش این�ت ــ�ی ــن ب ــن حــوزه اســت. در ای ن الملــیل در ای کــه نمــود تعامــل ب�ی

ــم  ــا جرائ ــارزه ب ــوع جنایت هــا و مب ــن ن ی و توســعه ای ــا شــکل گ�ی ــارزه ب ــت و مب ــظ امنی حف

ا�ی دارد.لــذا دولت هــا بــه ســوي تعامــل  ن الملــیل و برقــراری امنیــت عمومــی اهمیــت بــ�ن ب�ی

ن الملــیل ســوق پیــدا  و همکاري هــاي چندجانبــه بــا دولت هــای دیگــر و ســازمان های ب�ی

کرده انــد. تــالش بــرای دســتیا�ب بــه صلــح و امنیــت بــه عنــوان هــدف دولت هــا و ســازمان های 

ــار آن  ــه و مه ــده مجرمان ــا پدی ــارزه ب ــه مب ــا در زمین ــکاري دولت ه ــا هم ــا ب ــیل، تنه ن ا لمل ب�ی

ــت  ــک رهیاف ــاً ی ــح، اساس ــگ صل ــروزه فرهن ــت. ام ــر اس ــا�ن امکان پذی ــه جه ــطح جامع درس

اخــال�ت بــه حیــات انســا�ن اســت. ایــده فرهنگ صلح بــر ارزش هــای جهــا�ن همچــون آزادی، 

ن زن و مــرد، اصــول دموکــرایس و  ، مدارا، حقوق بــ�ش و برابــری بــ�ی
گ

عدالــت، همبســتی

 و اجتماعــی مبتــ�ن 
گ

ن دولــت هــا، کشــورها و گروه هــای ســیایس، نــژادی، فرهنــی تفاهــم بــ�ی

اســت. هرچنــد تجربــه نشــان داده اســت کــه بســیاری از عوامــیل کــه منجــر بــه وقــوع جــرم 

ــای  ــن، نظام ه ــتند. بنابرای ی هس ــگ�ی ــل پیش ــه قاب ــل اولی ــه در مراح ــا مداخل ــوند، ب می ش

ــد. ــا آن می دانن ــارزه ب ــیوه مب ــب ترین ش ــرم را مناس ــوع ج ی از وق ــگ�ی ، پیش ــا�ی ــت جن سیاس

پیشینه 

ــا  ــه ب ــرای مقابل ــل ب پ ــای این�ت ــوان »امکان ه ــا عن ــیسش ب ــال)1400( پژوه ــری در س - آقاباق

« انجــام دادنــد. تروریســم بــه عنــوان پدیــده شــومی کــه سال هاســت  ســازمان های تروریســ�ت

جامعــه جهــا�ن بــه خصــوص منطقــه غــرب آســیا را دســتخوش بحران هــا و آســیب های 
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ک همــگان شــده اســت نــه تنهــا مهــار  ی، درد مشــ�ت ان ناپذیــری نمــوده و بــه تعبــ�ی ج�ب

ــب  ــه مرات ــی ب ــروز مصادیق ــور و ب ــا و ظه ــدن گروه ه ــازمان یافته تر ش ــا س ــه ب ــده، بلک نش

نفــرت پراکن تــر همچــون داعــش همــراه بــوده اســت. همــگام بــا ایــن توســعه کیفــی و کمــی، 

ن  ــ�ی ــا تروریســم ن ــارزه ب ــن در عرصــه مب ــات نهادهــا و ســازمان های متعــدد نقش آفری اقدام

در حــال افزایــش و تحــول اســت کــه در ایــن میــان می تــوان بــه فعالیت هــا و ظرفیت هــای 

ن الملــیل اشــاره نمــود کــه اطــالع از ایــن امکان هــا  ن ســازمان بــزرگ ب�ی پــل بــه عنــوان دومــ�ی این�ت

ا�ی بــرای مقابلــه بــا ســازمان های تروریســ�ت خواهــد  ی از آن، نقــش بــه رسن و اســتفاده حداکــ�ش

ــل  ــف و تحلی ــه توصی ــه ای و مشــاهده ب ــ�ب کتابخان ــه روش ترکی ــن پژوهــش ب داشــت. در ای

ــکیل  ــه، تش ــه و چندجانب ــیس دوجانب ــالت پلی ــا، تعام ــه اعالن ه ــل از جمل پ ــای این�ت امکان ه

ن پرداختــه شــده اســت. توصیــف  داد مجرمــ�ی بــت منطقــه ای و همــکاری در اســ�ت گروه هــای �ن

پــل و تجربیــات میــدا�ن نویســنده در تعامــل بــا ایــن  داده هــا غالبــاً برگرفتــه از تارنمــای این�ت

ــن ســازمان  ــرد ای ــه ظرفیت هــای منحــرص به ف ــیل می باشــد. توجــه جــدی ب ن المل ســازمان ب�ی

پــل از جملــه ســایر  بــرای مقابلــه بــا تروریســم، مغفــول مانــدن بســیاری از امکان هــای این�ت

ــر  ــا در نظ ــای دنی ــه پلیس ه ــژه و دوجانب ــالت وی ، تعام ن ــ�ی ــز و همچن ــ�ی از قرم ــا غ اعالن ه

ن  ــ�ی ــا تبی ــوان ب ــه می ت ــی اســت ک ــف، مســئله  مهم ــط در دســتگاه های مختل کارشناســان ذیرب

ــن حــوزه اقــدام نمــود. ــه تحــول در ای مســائل و اطالع رســا�ن الزم، نســبت ب

- شــهبازی در ســال)1399( بــا عنــوان »واکاوی ظرفیــت هــای کنوانســیون پالرمــو در 

ــن  ــد. ای ــام دادن ــل(« انج پ ــا�ی )این�ت ــس جن ــیل پلی ن المل ــازمان ب�ی ــای س د مأموریت ه ــ�ب پیش

تحقیــق بــه شــیوه توصیفــی- تحلیــل انجــام شــده و بــه تطبیــق مفــاد کنوانســیون پالرمــو بــا 

ــودن  ــن نم ــیل و ناام ــم ســازمان یافته فرام ــا جرائ ــارزه ب ــه مب ــل در زمین پ مأموریت هــای این�ت

ن می تــوان نتیجــه گرفــت کــه هــدف  ن می پــردازد. در ایــن پژوهــش چنــ�ی جهــان بــرای مجرمــ�ی

ی و مقابلــه بــا جرائــم  ن و بــه تبــع آن پیشــگ�ی پــل ناامــن نمــودن دنیــا بــرای مجرمــ�ی اصــیل این�ت

ل  می باشــد. در کنــار تدابــ�ی مختلفــی کــه دولت هــا بــه در مرزهــای خــود بــرای مبــارزه و کنــ�ت
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ــد  ــل می توان ن المل ــطح ب�ی ــیس در س ــای پلی ــد، همکاری ه ن ــه کار می گ�ی ــم ب ــه جرائ ــن گون ای

ــق مفــاد کنوانســیون پالرمــو و  ــه از تطبی ــج حاصل ــن داشــته باشــد. نتای ــری در ای نقــش مؤث

ــن  ــر ای ــل بیانگ ــام عم ــل در مق پ ــای این�ت ــف و مأموریت ه ــا وظای ــه گانه آن ب ــای س پروتکل ه

حقیقــت اســت کــه وجــود کنوانســیو�ن همچــون پالرمــو تعهــد دولت هــا نســبت بــه یکدیگــر و 

ن الملــیل کــه دارای مأموریت هــای مشــابه بــا اهــداف کنوانســیون  متعاقــب آن بــه ســازمان بــ�ی

ــوری الزم و  ــت تئ ــدن آن از حال ــارج ش ــیون و خ ــدن کنوانس ــرا�ی ش ــرای اج ــند، ب ــی باش م

ــد. ــر می رس ــه نظ وری ب �ن

ــت  ــوی مدیری ــوان »الگ ــا عن ــیسش ب ــال )1399( پژوه ــش در س ــاکا�ن و همکاران ــوادی نی - ج

پــل در مبــارزه بــا جرایــم و مجرمــان« انجــام  بهره بــرداری از ظرفیت هــای ســازمان این�ت

، احصــا و رتبه بنــدی ظرفیت هــا و تهیــه الگــو انجــام  دادنــد. ایــن پژوهــش بــا هــدف دســتیا�ب

پذیرفتــه اســت از نظــر هــدف کاربــردی و توســعه ای و از لحــاظ روش گــردآوری اطالعــات، 

توصیفــی-  پیمایــیسش اســت و بــا نگاهــی بــه ســند چشــم انــداز 1404 بــرای جمهــوری اســالمی 

ایــران بــا رویکــرد آمیختــه انجــام پذیرفتــه اســت. پــس از تحلیــل 60 پرسشــنامه 121 شــاخص به 

دی،  پــل در 6 بعــد ســامانه ای و فنــاوری، راهــ�ب همــراه 20 مؤلفــه ظرفیت هــای ســازمان این�ت

ــرار  ــد ق - پلیــیس و آمــوزیسش مــورد تأیی ، دیپلمــایس و همــکاری، حقــو�ت ــا�ت ــا�ت و عملی اطالع

ــارزه  ــل در مب پ ــازمان این�ت ــای س ــدی ظرفیت ه ــق رتبه بن ــت، مطاب ــن ظرفی ی ــت و مهم�ت گرف

دی اســت و ایــن  ــه و راهــ�ب ــه ظرفیــت ســامانه ای و فناوران ــا جرایــم و مجرمــان، متعلــق ب ب

پــل براســاس یــک رویکــرد اطالعــات محــور درصــدد مقابلــه  بــدان معناســت کــه ســازمان این�ت

ن الملــیل اســت. دی جرایــم و مجرمــان در ســطوح مــیل، منطقــه ای و ب�ی و مدیریــت راهــ�ب

- منــوری، رسا�ب و جــوج درســال)1399( پژوهــیسش بــا عنــوان »بــرریس ظرفیــت ســازمان های 

ــل و  پ ــازمان های این�ت ــر س ــد ب ــا تأکی ــت: ب ــرم و جنای ی از ج ــگ�ی ــیس در پیش ــیل پلی ن المل ب�ی

یوروپــل« انجــام دادنــد. روش بــا ارجــاع بــه اســناد و فیش نویــیس، از نــوع توصیفــی- تحلیــیل 

و بــا اســتفاده از منابــع کتابخانــه ای انجــام شــده اســت. نتایــج نشــان داد کــه پلیــس جنــا�ی 
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ــش  ــل و پلی ــس از ســازمان مل ــیل پ ن المل ــاد ب�ی ــن نه ی ــوان مهم�ت ــه عن ــل( ب پ ــیل )این�ت ن المل ب�ی

ن الملــیل اثرگــذار در حــوزه همکاری هــای  جنــا�ی اتحادیــه اروپــا )یوروپــل از نهادهــای ب�ی

ــه در  ــود ک ــنامه خ ــداف اساس ــوب اه ــازمان ها در چارچ ــن س ــتند. ای ــس هس ــای پلی وه ن�ی

ــروز  ی از ب ــ�ی ــب رســیده اســت، در اســتای جلوگ ــه تصوی ــن ســازمان ها ب مجمــع عمومــی ای

جــرم دســت بــه ارائــه آموزش هــای فــ�ن و پشــتیبا�ن اطالعــا�ت و عملیــا�ت در کشــورهای عضــو 

ــازمان  ــن س ــی آن ای ــه ط ــیل ک ن المل ــا�ی ب�ی ــم نامه ه ــاد تفاه ــا انعق ــدف ب ــن ه ــد. ای زده ان

ن برگــزاری کارگاه هــای آمــوزیسش شــدند،  و بــه کشــورهای عضــو و همچنــ�ی موطــف بــه اعــزام نــ�ی

ــه  ــه جوامــع نســبت ب ــد و انتشــارا محتواهــای آمــوزیسش ب ن تولی ــ�ی د. همچن ــ�ی صــورت مــی گ

ــه انــواع جرائــم موجــود را افزایــش می دهنــد. وجــود جرائــم، آگاهــی عمومــی نســبت ب

ا�ی در ســال )1398( پژوهــیسش بــا عنوان»نقــش ســازمان  - عبدالهــی، آلبوعــیل و چــ�ت

 » داد مجرمــان و معاضــدت قضــا�ی پــل( در فراینــد اســ�ت ن الملــیل پلیــس جنــا�ی )این�ت ب�ی

ــت. روش  ــده اس ــتفاده ش ــیل اس ــی - تحلی ــش از روش توصیف ــن پژوه ــد. در ای ــام دادن انج

ــی،  ــاالت علم ــب، مق ــرداری از کت ــا فیش ب ــا�ی ب ــه صــورت کتابخانه ه ــات ب ــردآوری اطالعـ گ

پــل نقطــه  پایان نامه هــا، مجــالت و بــرریس اســناد قانــو�ن صــورت پذیرفتــه اســت. این�ت

وهــا�ی کــه هرکــدام جداگانــه  وهــای پلیــس مــیل 192 کشــور اســت. ن�ی پیونــد شــبکه ای از ن�ی

پــل محــل تبــادل اطالعــات اســت. ویل،  در حــوزه کشــور خــود عمــل می کننــد. بنابرایــن، این�ت

داد مجرمــان یــا از طـــریق معـــاهدات دوجـــانبه بیـــن دول، کنوانســیون ها  ازآنجــا کــه اســ�ت

ام  ــا افزایــش آگاهــی دولتهــا و احــ�ت ــوان ب ــل انجــام می شــود، می ت ــق عمــل متقاب ــا ازطری ی

ــن  ــرا�ی ای ــو�ن واج ــای قان ــع چالش ه ــن رف ــیل، ضم ن المل ــدات ب�ی ــو�ت و تعه ــول حق ــه اص ب

ن الملــیل کارآمــد را بهبــود بخشــید. ایــن  ــه عنــوان یــک پلیــس ب�ی پــل ب ــگاه این�ت ســازمان، جای

ــک و  ــای دیپلماتی ــق کانال ه ــان، از طری داد مجرم ــ�ت ــده اس ــکالت عدی ــد مش ــم می توان مه

ــده کاهــش دهــد. معاضــدت قضــا�ی را درآین

ــای  ــوان »ظرفیت ه ــت عن ــیسش تح ــال)1398( پژوه ــش در س ــاکا�ن و همکاران ــوادی نی - ج
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ن الملــل ناجــا« انجــام  ن توســط پلیــس بــ�ی ــا جرایــم و مجرمــ�ی پــل در مبــارزه ب ســازمان این�ت

ــردی و توســعه ای و از لحــاظ روش گــردآوری اطالعــات  داد. پژوهــش برحســب هــدف کارب

توصیفــی- پیمایــیسش محســوب می شــود کــه بــا نگاهــی بــه ســند چشــم انداز 1404بــرای  

ــنامه  ــای پرسش ــت. یافته ه ــده اس ــام ش ــه انج ــرد آمیخت ــا رویک ــران ب ــالمی ای ــوری اس جمه

ــه  ــان داد ک ــن نش ــه ای و فریدم ــک نمون ــای �ت ت ــه و آزمون ه ــاوی 121 گوی ــاخته ح ــق س محق

دی،  پــل در شــش بعــد ســامانه ای و فنــاوری، راهــ�ب بیســت مؤلفــه ظرفیت هــای ســازمان این�ت

ــرار  ــد ق ــورد تأیی ــوزش م ــیس و آم - پلی ــو�ت ــکاری، حق ــایس و هم ، دیپلم ــا�ت ــا�ت و عملی اطالع

پــل  این�ت نتیجــه رتبه بنــدی ظرفیت هــای ســازمان  می باشــند و رتبه بنــدی می گردنــد. در 

یــن ایــن ظرفیت هــا را ظرفیــت ســامانه ای و فناورانــه  ، مهم�ت ن درمبــارزه بــا جرایــم و مجرمــ�ی

ــرد  ــل براســاس ســبک رویک پ ــه ســازمان این�ت ــدان معناســت ک ــن ب دی نشــان داد. ای و راهــ�ب

ن در ســطوح مــیل،  دی جرایــم و مجرمــ�ی اطالعات محــور، درصــدد مقابلــه و مدیریــت راهــ�ب

ن الملــیل می باشــد. منطقــه ای و ب�ی

ــوان »تحــول در  ــایس در ســال)1395( پژوهــیسش تحــت عن ــان و عب - زارع مهــدوی، حاجی

پــل در توســعه آن« انجــام دادنــد. روش پژوهــش توصیفــی-  ن الملــل و نقــش این�ت امنیــت ب�ی

ــا  ــد. یافته ه ــده ش ــام گردی ــی انج ونی ــه ای و الک�ت ــع کتابخان ــتفاده از مناب ــا اس ــل و ب تحلی

ن الملــیل برگرفتــه از نظــام  نشــان داد جهــا�ن شــدن باعــث تغیــ�ی مفهــوم صلــح و امنیــت ب�ی

وســتفالیا�ی شــده اســت. در ایــن دوره ماهیــت تهدیدهــا تغیــ�ی یافتــه و از جنبــه نظامــی بــه 

ــازمان یافته،  ــم س ــاق و جرائ ــم، قاچ ، تروریس
گ

ــنی ــر و گرس ــه فق ــر از جمل ــای دیگ حوزه ه

ــ�ش  ــض حقوق ب ــت و نق ــط زیس ــه، محی ــای �ب روی ــ�ی، مهاجرت ه ــای م ــیوع بیماری ه ش

ن الملــل و  ن نتیجــه گرفــت کــه تحــول در امینــت ب�ی تــ�ی یافتــه اســت. فلــذا می تــوان چنــ�ی

تغیــ�ی در ماهیــت تهدیدهــا از جنبــه نظامــی بــه جنبه هــای گوناگــو�ن از جملــه تروریســم، 

نــ�ت و...  یــت، جرائــم مــایل و این�ت جرائــم ســازمان یافته فرامــیل، قاچــاق، جرائــم علیــه ب�ش

ــد. ــا کن ا�ی ایف ــ�ن ــیل نقــش ب ن المل ــت ب�ی ن امنی ــد در تأمــ�ی ــل می توان پ ســازمان این�ت
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»بــرریس جایــگاه  بــا محوریــت  پژوهــیسش   )1395( زاده در ســال  بــردی  و  منقــوش   -

ن  ــ�ی ــت ب ــح و امنی ــا در ایجــاد صل ــل و نقــش آنه ن المل ــیل در حقــوق ب�ی ن المل ســازمان های ب�ی

ــه  ــیل ب ن المل ــازمان های ب�ی ــه س ــان داد ک ــا نش ــه آنه ــج مطالع ــد. نتای ــام دادن ــیل« انج المل

تجمعــی از دولت هــا اطــالق می شــود کــه بــر اســاس یــک ســند تأســیس )معاهــده( تشــکیل 

� را در چارچــوب نهادهــا وکارگزاری هــای ویــژه بــا  میشــود و اعضــای آن اهــداف مشــ�ت

ن الملــیل دو نــوع ســازمان کامــالً  فعالیــت مســتمر و مــداوم دنبــال می کننــد. ســازمان های ب�ی

ن الملــیل دولــ�ت  ن نــوع مربــوط می شــود بــه ســازمان های ب�ی نــد. اولــ�ی متفــاوت را دربــر می گ�ی

ن نــوع مربــوط  کــه آن هــا را دولت هــای مــیل تشــکیل می دهنــد و اداره می کننــد. دومــ�ی

ــتقیمی در  ــش مس ــیل نق ــای م ــه دولت ه ــ�ت ک دول ــیل غ�ی ن المل ــازمان های ب�ی ــه س ــود ب می ش

ــه ای و  ــ�ت منطق دول ــازمان های غ�ی ــیل، س ن المل ــازمان های ب�ی ــدارد. س ــا ن ــکیل و اداره آنه تش

ن الملــیل محســوب می شــوند. گروهــی از  جهــا�ن از جملــه بازیگــران جدیــد در عرصــه ب�ی

ه  ، جنــگ و صلــح و غــ�ی ن الملــیل کــه در حوزه هــای ماننــد حقوق بــ�ش ســازمان های ب�ی

ــد.  ــای می گذارن ــر ج ــح ب ــوم صل ــول مفه ــری در تح ــ�ت و عمیق ت ــ�ی بیش ــد تأث ــت دارن فعالی

ات زیــادی بــر صلــح و دگرگــو�ن و نحــوه  دولــ�ت تأثــ�ی بازیگــران فرامــیل اعــم از دولــ�ت یــا غ�ی

ــت اســتفاده می شــود. ــح و امنی ــراری صل ــا در برق ــت آنه ــه از فعالی ــد ک ن آن دارن ــ�ی تأم

ــا  ــارزه ب ــل در مب پ ــش این�ت ــوان »نق ــا عن ــق در ســال )1395( پژوهــیسش ب ــگار و صدی - زرن

« انجــام دادنــد. روش پژوهــش کتابخانــه ای و بــا  ن الملــیل و تحکیــم امنیــت جهــا�ن جرائــم ب�ی

پــل  رویکــرد توصیفــی- تحلیــیل انجــام شــده اســت. ماحصــل ایــن پژوهــش نشــان داد کــه این�ت

بــا ارائــه آموزش هــای فــ�ن و تخصــی و پشــتیبا�ن اطالعــا�ت و عملیــا�ت بــه کشــورهای عضــو، 

تســهیل همکاری هــای پلیــیس حــ�ت میــان کشــورهای فاقــد روابــط دیپلماتیــک و همــکاری و 

ــ�ت  دول ــ�ت و غ�ی ــیل دول ــای داخ ــی از نهاده ــیل و برخ ن المل ــازمان های ب�ی ــر س ــا دیگ ــل ب تعام

ن  ن و تأمــ�ی ی مجرمــ�ی کشــورهای عضــو، نقــش �ب بدیــیل در زمینــه مبــارزه بــا جرائــم، دســتگ�ی

ــد. ــاء می کن ــیل ایف ن المل ــت ب�ی امنی
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ادبیات پژوهش

اینترپل 

در ســال 3291 میــالدی )2031 ه. ش( طــی اجــالیس کــه در کشــور اتریــش بــا حضــور 

ن الملــیل پلیــس  رؤســای پلیــس هفـــت کشــور برگــزار شــد، کمیســیو�ن بــا عنــوان کمیســیون ب�ی

ن شــد. هــدف از تشــکیل ایــن کمیســیون، ایجــاد یــک  پایه گــذاری و مقــر آن شــهر ویــن تعیــ�ی

ــات  ــه  اطالع ــرای مبادل ــزی ب ــیس مرک ــم و تأس ــا جرائ ــیل ب ن المل ــه ب�ی ل و مقابل ــ�ت ــتم کن سیس

ــا�ن دوم  ــگ جه ــوع جن ــا وق ــن کمیســیون ت ــود. ای ــف ب ــس کشــورهای مختل ن پلی ــ�ی ــار ب و اخب

ش داد. بعــد ازجنــگ جهــا�ن دوم و درســال 1946 اجــالیس در بروکســل  فعالیــت خــود را گســ�ت

ن الملــل برگــزار  ن مفهــوم کیل همکاری هــای پلیــس ب�ی )بلژیــک( بــرای تجدیــد فعالیــت و تعیــ�ی

پــل«  ن جدیــدی تصویــب شــد. در ایــن اجــالس، »این�ت شــد و طــی آن مقــررات و قوانــ�ی

ــه  ی ب ــج کشــورهای بیشــ�ت ــه تدری ــزی انتخــاب شــد و ب ــام اختصــاری اداره مرک ــوان ن ــه عن ب

عضویــت ایــن کمیســیون درآمدنــد. ســپس در ســال 1956 اساســنامه اصــالح شــد و کمیســیون 

ــه  ــت ب ــا عنای ــت. ب ــ�ی یاف ــا�ی تغی ــس جن ــیل پلی ن المل ــه ســازمان ب�ی ــا�ی ب ــس جن ــیل پلی ن المل ب�ی

ش روابــط کشــورها بــا یکدیگــر و تــ�ی  ی ایــن ســازمان حاصــل تحــول و گســ�ت اینکــه شــکل گ�ی

ن الملــیل شــدن  پیــدا کــردن مســائل و مــوارد مختلــف داخــیل کشــورها بــه آن ســوی مرزهــا و ب�ی

پــل عبارتنــد از اســپانیویل، انگلییس، عر�ب و فرانســوی  آنهاســت. زبــان هــای رســمی ســازمان این�ت

ــن ســازمان دارای اساســنامه ای 05 مــاده ا�ی اســت کــه بیانگــر اهــداف، وظایــف و  می باشــد. ای

یــن تشــکیالت پلیــس در جهــان اســت کــه  پــل بزرگ�ت ، این�ت ن ســاختار آن ســازمان اســت. همچنــ�ی

 فعالیت هــای پلیــس کشــورهای عضــو، ازجملــه در زمینــه ی افــراد ناپدیــد 
گ

وظیفــه هماهنــی

ــه خــو�ب انجــام  ــل، وظایفــش را ب پ ــرای اینکــه این�ت ــر عهــده دارد. ب شــده و تحــت پیگــرد را ب

ــذا  ــیل اســت. فل ن المل ــه ســازمان ها و نهادهــای ب�ی ــاو�ت نســبت ب ــد ســاختار متف دهــد، نیازمن

ــازمان  ــک س ــه ی ــت و ن ــ�ت اس ــالً دول ــازمان کام ــک س ــه ی ــا�ی ن ــس جن ــیل پلی ن المل ــازمان ب�ی س
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ــک  ــرا اساســنامه آن ی ــ�ت محســوب نمی شــود. زی ــک ســازمان دول ــل ی پ . این�ت ــ�ت دول ــالً غ�ی کام

ــع حقــوق داخــیل کشــور )فرانســه(  ــه تاب ن الملــیل نیســت، بلکــه ســندی اســت ک معاهــده ب�ی

اســت. ســازمان در چارچــوب حقــوق ایــن کشــور بــه وجــود آمــده و بــه ثبــت رســیده اســت. 

ــکاران،114:1399(. ــی و هم ــت )عبداله ــه اس ــوق فرانس ــو�ن حق ــات قان ــع الزام ــه، تاب در نتیج

ــر  ــیل دیگ ن المل ــازمان های ب�ی ــک از س ــچ ی ــع هی ــازمان تاب ــن س ــه ای ــت ک ــر اس ــه ذک الزم ب

هماننــد ســازمان ملــل متحــد نیســت و شــخصیت حقــو�ت مســتقیل دارد. ممکــن اســت 

ــت،  ــا نیس ــع آنه ــد، ویل تاب ــته باش ــکاری داش ــر هم ــیل دیگ ن المل ــازمان های ب�ی ــی از س ــا برخ ب

چــون در اثــر توافــق یــا قــرارداد و تعهــد دولت هــا بــه وجــود نیامــده اســت.از نظــر 

ــورها  ــس کش ــئوالن پلی ــط مس ــون توس ــود، چ ــی نمی ش ــدویل تلق ن ال ــازمان ب�ی ــک س ــو�ت ی حق

ن الملــیل اســت  تشــکیل شــده و بــه صــورت جهــا�ن درآمــده، از نظــر حقــو�ت یــک ســازمان ب�ی

ــد.  ــمار می آی ــه ش ــازمان ب ــن س ــل ای ــتقالل عم ــر�ن و اس ــرای �ب ط ــری ب ــل مؤث ــر عام ــن ام و ای

ــا اعــزام هیأت هــای پلیــس کشــور  ــت و موافقــت ب ــول پرداخــت حــق عضوی ــا قب دولت هــا ب

ــور  ــه ط ــالً و ب ــازمان عم ــن س ــای ای ــایر گردهما�ی ه ــیون ها و س ــا و کمیس ــه اجالس ه ــود ب خ

.)1395 ، مســتقیم بــا آن همــکاری داشــته و در رسنوشــت آن ســهیم هســتند )حســن بــر�ت غ�ی

ســازمان  نشســت   77 در  ســازمان  ســاختار  در  ات  تغیــ�ی آخریــن  اســـاس  بــر 

مــاده  براســاس  پــل  این�ت ســاختار   8002 ســال  در  روســیه   / زبــورگ  پ�ت ســن  در  پــل  این�ت

کل،  خانــه  دب�ی  ، اجــرا�ی کمیتــه  عمومــی،  مجمــع  از:  عبــارت  ســازمان  اساســنامه   5

می باشــد. فایل هــا  ل  کنــ�ت کمیســیون  و  مشــاوران  کشــورها،  مرکــزی  مــیل  دفاتــر 

ی واقــع در لیــون/ فرانســه مــي باشــد کــه 
خانــه کل: یــك نهــاد دائمــي اداري، فــ�ن دب�ی

ن پلیــس کشــورها را برقــرار مي نمایــد. پــل از طریــق آن انجــام وظیفــه و ارتبــاط بــ�ی این�ت

ی مرکب از رئیس ســازمان، ســه نایب رئیس و نه نفر نمایند بوده که  : کمیته اجرا�ی کمیته اجرا�ی

یت آراي مجمع عمومي از میان نمایندگان کشــورها انتخاب مي شــود. اعضای آن با دو ســوم اک�ش
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پل بوده کــه همه ســاله برگزار  مجمــع عمومــي: مجمــع عمومــي مرجــع عــایلی اداره کننــده این�ت

ی اعزام شــده از جانب کشــورهاي عضو تشــکیل مي گردد.
گ

مجمع عمومي و از هیأت هاي نمایند�

مرکــزي  دفاتــر مــیل مرکــزی کشــورها: هــر کشــور عضــو بایــد مرکــزی را تحـــت عنــوان دف�ت

پــل ســایر کشــورها ایجــاد و بــه  دفاتــر مــیل مرکــزی کشــورها مــیلی )BCN( جهــت ارتبــاط بــا این�ت

ی نمایــد.
ســازمان معــر�ن

ن الملــیل کــه بــر روی  ل فایل هــا: آن دســته از تصمیم هــای ســازمان های ب�ی کمیســیون کنــ�ت

افــراد تأثــ�ی مســتقیم دارد بایــد در جلســه ای اتخــاذ شــود کــه آن افــراد بتواننــد ادعاهــا و دفاعیه 

پــل می باشــد. ل فایل هــای این�ت خــود را ارائــه نماینــد کــه ایــن وظیفــه برعهــده کمیســیون کنــ�ت

ــی در  ــا جمع ــردی ی ــورت ف ــه ص ــه ب ــتند ک ــه ای هس ــص و حرف ــراد متخص ــاوران: اف مش

، رئیــس ســازمان و دبــ�ی کل  مشــاوران زمینه هــای مختلــف بــه مجمــع عمومــی، کمیتــه اجــرا�ی

.)20:1396 ، مشــاوره می دهنــد )جــوادی نیــاکا�ن

صلح

صلــح، حالــ�ت اســت کــه در آن، جنــگ حکمفرمــا نباشــد )جعفــری لنگــرودی، 408:1384(. 

ن مفهــوم را داشــت )بیگ  ن همــ�ی ن الملــیل نــ�ی صلــح تــا قبــل از تأســیس ملــل متحــد در روابــط ب�ی

 اجتماعــی می باشــد 
گ

ــی ــح نوعــی دوســ�ت و هماهن زاده، 516:1389(. در تعاریــف امــروزی صل

ــدازه  ــا چــه ان ــن نگــرش ت ــد ای ــد دی د، ویل بای ــاب دشــم�ن و خشــونت شــکل می گــ�ی ــه در غی ک

 ) ــ�ت ، مفهوم صلح )آش ــرا�ن ــه دارد. در فرهنگ ای ــان ریش ــون جه ــای گوناگ در فرهنگ ملت ه

ــر  ــه نظ ــه دارد. ب ــر ریش ــه یکدیگ ن ب ــ�ت ــه نگریس ــر در مهربانان ــطحی ژرف ت ــش و در س در آرام

ــه  ن ب ــ�ی ــد. همچن ــوده باش ــابهی ب ــاخت مش ــم دارای س ــالوی )rim( ه ــوم اس ــد مفه می رس

ــش  ــای آرام ــه معن ــح )itnahs( ب ن مفهوم صل ــ�ی ــدی ن ــدان، در فرهنگ هن ــک ب ــه ای نزدی گون

، ماننــد  �ت درون یــک جامعــه یــا حــ�ت درون وجــود یــک فــرد اســت. در برخی فرهنگ هــای رسش
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چیــ�ن )gnípéh( مفهــوم همراه بــودن و همراهی کــردن زمینــه ساخت صلح اســت. بعــین 

ن  ــ�ت ن و درهم آمیخ ــ�ت ــم پیوس ــه ه ــوم ب ــر� )şırab( مفه ــ�ن )xap( و ت ن مانند فرهنگ التی ــ�ی ن

یــک  )صلــح(  همچون فرهنگ عــر�ب  ن  نــ�ی گاه  مفهوم صلح نهاده انــد.  ســاخت  زمینــه  را 

اســتعاره ماننــد جوانــه زدن گیــاه، زمینــه ســاخت مفهــوم بــوده اســت )پاکتچــی، 1398(.

بــا تمــام تفاســ�ی مطــرح شــده مفهــوم صلــح را می تــوان در چندیــن تقســیم بندی مــورد 

تعریــف قــرار داد:

 می کننــد 
گ

1- تعریــف طبیعــی: انســان ها بــدون آنکــه بــه صلــح فکــر کننــد در صلــح زنــد�

و آن را درســت ماننــد موضوعــی کامــالً طبیعــی و قائــم بــه ذات می داننــد.

2- تعریف هــای ضــد جنــگ: صلــح در رابطــه بــا جنــگ و همچــون مقولــه ای متضــاد بــا 

ــف می شــود. ــگ تعری جن

ــه  ــخن گفت ــا�ن س ــی آرم ــف از صلح ــوع از تعاری ــن ن ــطورهاي: در ای ــاي اس 3- تعریف ه

می شــود.

: در متــون یونــا�ن نمونه هــاي بســیاري از ایــن نــوع درك و  4- تعریف هــاي باســتا�ن

ــا�ن چــون افالطــون  ــح وجــود دارد، تعاریفــی کــه از اندیشــمندان یون ــاب صل توصیــف در ب

ارائــه می شــود.

هــا و آدم کیسش هــاي  5- تعریــف آمــاري: تعریــف صلــح بــر اســاس آمــار تعــداد مــرگ و م�ی

ت،55:1392(. دســته جمعی )افتخــاری و محمــدی ســ�ی

امنیت بین الملل

ن  ن یــا حفــظ آن نخســت�ی ن دلیــل، تأمــ�ی امنیــت، اســایس ترین نیــاز بــ�ش اســت و بــه همــ�ی

ــدان  ــت. فق ــه حکومت هاس وظیف
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ــا را  ــدان« تهدیده ــده اي »فق ــه ع ــت، اگرچ ــت اس ــف امنی ــایس تعری ــرص اس ــد، عن تهدی

ــت  ــا را مفهــوم اصــیل امنی ــه حداقل رســاندن آنه و ب ــ�ن آرزو�ی دســت نیافت�ن دانســته و از ای

میداننــد. نتیجــه روشــن ایــن مبنــا، ازســو�ی نســ�ب بــودن مقولــه امنیت و از ســوي دیگــر، چند 

وجهــی بــودن آن اســت. بــه بیــان دیگــر، ارزش هــا یعــ�ن آنچــه مــورد »تهدیــد« واقــع شــده و 

و�ن یــا درو�ن باشــد. در مفهــوم کیل، امنیــت بــه  ناامــ�ن بــه وجــود میــآورد، ممکــن اســت بــ�ی

برحــذر بــودن از خطــرا�ت اطــالق می گــردد کــه منافــع و ارزش هــاي انســان ها را مــورد تهدیــد 

ــد.  ــر دارن ــه همدیگ ــگ ب ــدي تنگاتن ــور پیون ــطوح مزب ــت آن در س ــا ماهی ــد، ام ــرار می ده ق

 
گ

ي، ســطح وابســتی ــ�ش ــات ب ــر شــدن ســاختار اجتماع ــان و پیچیده ت ــا گذشــت زم اصــوالً ب

ــه طــوري کــه اصطالحــا�ت چــون  ــه اســت ب ــر رفت ــز باالت ــان انســان ها نیـ ــل امنیــ�ت می متقاب

ن الملــیل و امنیــت جهــا�ن وارد قامــوس مطالعــات امنیــ�ت گردیده انــد  امنیــت مــیل، امنیــت ب�ی

)ســلطا�ن فــرد، 64:1391(.

ــت-  ــام دول ي نظ ــکل گ�ی ــالدي و ش ــال 1648 می ــتفالیا در س ــرارداد وس ــاد ق ــس از انعق پ

ملــت مفهــوم امنیــت مــیلی شــکل گرفــت. بــا گذشــت زمــان و تشــدید تعامــالت میــان دولــت- 

ن الملــل را  ن الملــل مــورد توجــه قــرار گرفــت. بــاري بــوزان امنیــت ب�ی ملتهــا مفهــوم امنیــت ب�ی

، نظامــي، اقتصــادي، اجتماعــي و زیســت محیطــي تقســیم کــرده  در ابعــاد مختلــف ســیایسی

ی هــاي تهاجمــي و دفاعــي مســلحانه دولــت  اســت کــه درامنیــت نظامــي بــه آثــار متقابــل توانا�ی

ــر ثبــات ســازماندهي دولت هــا،  ن برداشــت آنهــا ازمقاصــد یکدیگــر، در بعــد ســیایسی ب و نــ�ی

وعیــت مي بخشــد، در بعــد  ی و ایدئولوژي هــاي ناظــر کــه بــه آنهــا م�ش
سیســتم هاي حکومــ�ت

ــل  ــطوح قاب ــظ س ــراي حف ــاي الزم ب ــه و بازاره ــع مالی یسی مناب
ــ�ت ــه دس ــادي ب ــت اقتص امنی

قبــویلی از رفــاه و قــدرت دولــت توجــه مي کنــد. در امنیــت اجتماعــي بــه قابلیــت الزم بــراي 

ــل  ــط قاب ای ــا رسش ــیلی ب ــرف م ــت و ع ــب، هوی ــگ، مذه ــان، فرهن ، زب ی
ــن�ت ــاي س ــظ الگوه حف

ي ناظــر  ــ�ش ــط زیســت ب ــظ محی ــت زیســت محیطــي را در حف ــد اســت و امنی ــول معتق قب

مي دانــد. الزم بــه ذکــر اســت کــه ایــن پنــج بخــش از یکدیگــر جــدا عمــل نمي کنــد بلکــه هــر 
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ــراي تنظیــم اولویت هــا  ی ب
یــك از آنهــا داراي کانــون مهمــي در درون مســئله امنیــت و رویسش

.)22:1396، ی بــه همدیگــر متصــل هســتند )هندیــا�ن
گ

بــوده و از طریــق ارتباطــات قــوي همــی

نتیجه گیری: اقدامات اینترپل در جهت ارتقای صلح

پــل کمک هــای اطالعــا�ت بــه کشــورهای عضــو و مبادلــه  یــن اقدامــات این�ت یــی از مهم�ت

ن الملــیل  اطالعــات مهــم مرتبــط بــا جرائــم از طریــق صــدور و انتشــار اعالن هــای ب�ی

پــل رأســاً و یــا بنــا بــه تقاضــای کشــورهای عضــو اقــدام بــه  خانــه ســازمان این�ت می باشــد. دب�ی

ــن اعالمیه هــا  ــی اعضــاء می فرســتد. در ای ــرای تمام ــد و آن را ب صــدور اعالمیه هــا�ی می نمای

، عکــس و ... افــراد مجــرم تحــت  اطالعــا�ت در رابطــه بــا هویــت، نــوع جــرم، آثــار شناســا�ی

تعقیــب قیــد شــده اســت. هــدف ایــن اســت کــه از ایــن طریــق بــا کمــک پلیــس کشـــورهای 

ی فــرد مذکــور نمــود. ایــن اعالم هــا بــه افــراد تحــت تعقیب  عضــو بتــوان اقــدام بــه دســـتگ�ی

ن  ــ�ی ــده، مظنون ــاد شناسا�ی نش ــده، اجس ــود ش ــخاص مفق ــدید، اش ــم ش ــکاب جرائ ــرای ارت ب

، تهدیــدات احتمــایل و شــیوه  ای مــورد اســتفاده بزهــکاران ارتبــاط پیــدا  اقدامــات تروریســ�ت

 
گ

ــی ــا هماهن ــد ب ــا بتوانن ــد ت ــک می کن ــل کم پ ــو این�ت ــورهای عض ــه کش ــر ب ــن ام ــد. ای می کن

ل نماینــد.  ن را بــه کشــور خــود کنــ�ت مراجــع پلیــیس و قضــا�ئ داخــیل، ورود و خــروج مجرمــ�ی

ن نبــوده و بســته بــه موضــوع خــود بــه رنگ هــای  ایــن اعالن هــا منحــرصاً در رابطــه بــا مجرمــ�ی

ــد از: اعــالن قرمــز )افــراد تحــت تعقیــب(، اعــالن آ�ب  ــه عبارتن ــد ک مختلفــی صــادر می گردن

ن )هشــدار(، اعــالن زرد )گمشــدگان(، اعــالن مشــی )اجســاد شناســا�ی  )اســتعالم(، اعــالن ســ�ب

پل. نشــده(، اعــالن نارنجــی و اعــالن بنفــش و اعــالن ویــژه شــورای امنیــت ســازمان ملــل- این�ت

یــن آنهــا اســت. ایــن  پــل، اعــالن قرمــز1 مهم�ت ن الملــیل ســازمان این�ت ن اعالن هــای ب�ی در بــ�ی

ــا  ــه مــوارد اتهامــی آنهــا و ی  قضــا�ئ ب
گ

ن و رســید� ــه متهمــ�ی یس ب ــه منظــور دســ�ت اعالن هــا ب

پــل  ن بــرای اجــرای مجــازات آنهاســت کــه صــدور آن بــدواً توســط این�ت دســتیا�ب بــه محکومــ�ی

1Red Notice 



سال دوم، شماره پنجم، بهار 1400

29

ــی  ــا دادگاه ــیل و ی ــی م ــت دادگاه ــم بازداش ــک حک ــاس ی ــر اس ــه ب د، بلک ــ�ی ــورت نمی گ ص

ن الملــیل خواهــد بــود. مــدت اعتبــار آن پنــج ســال اســت کــه می بایســت از طریــق کشــور  ب�ی

ــاً  ــت و �ف ــه اس ــالن محرمان ــن اع ــدی ای ن طبقه بن ــ�ی ــردد. همچن ــا�ن گ ــه روزرس ــا�ن ب متق

د.  ــد عمــوم قــرار می گــ�ی بعــین از مــوارد صادرشــده در تارنمــای ســازمان و در معــرض دی

بــه طــور مثــال، ازمیــان 58000 اعــالن قرمــز صادرشــده �فــاً 7000 اعــالن بــه صــورت رســمی 

ــتند.  ــل هس ــر کام ــا تصوی ــه ب ــده و ن ــورت چکی ــه ص ــی ب ــه، برخ ــه البت ــده اند ک ــ�ش ش منت

ــای   ه
گ

ــل و ویژ� ــجیل کام ــخصات س ــال مش ــا ارس ــراه ب ــالن هم ــن اع ــدور ای ــت ص درخواس

ــ�ن  ــازات پیش بی ه( و مج ــ�ی ــت و غ ــم، اثرانگش ــگ چش ــو، رن ــگ م ــد رن ــرد )همانن ــ�ت ف هوی

شــده بــرای آن می باشــد کــه البتــه، �ف ارســال درخواســت، موجــب صــدور اعــالن قرمــز 

نخواهــد شــد و کار گروهــی تخصــی نســبت بــه ارزیــا�ب درخواســت و تطبیــق آن بــا مــواد 

 ) پــل خصوصــاً مــواد دو )عــدم مغایــرت بــا روح اعالمیــه  جهــا�ن حقوق بــ�ش اساســنامه این�ت

ــدام و  ــژادی( اق ــ�ب و ن ــی، مذه ــیایس، نظام ــت های س ــال درخواس ــت اعم ــه )ممنوعی و س

ــایل  ــت های ارس ــال، درخواس ــور مث ــه ط ــه ب ــت ک ــن روس ــود. از ای ــد نم ی خواه ــ�ی تصمیم گ

بــا ذکــر مجــازات اعــدام بــرای جــرم ارتــکا�ب درآن کشــور، بــه دلیــل اعتقــاد کارگــروه و نهــاد 

ــا روح  ــدام ب ــرت اع ــر مغای ــ�ن ب ــا( مب ل فایل ه ــ�ت ــیون کن ــ�ن کمیس ــار�ت آن )یع ــتقل نظ مس

ــری، 90:1400(. ــود )آقاباق ــر داده نمی ش ــب اث ، ترتی ــ�ش ــا�ن حقوق ب ــه جه اعالمی

1زمــا�ن صــادر می شــود کــه فــرد تحــت نظــر پلیــس اســت و پلیــس کشــور مربوطه 
اعــالن آ�ب

ی از فــرد کســب کنــد تــا بتوانــد ارزیــا�ب کامــیل درایــن خصوص به  قصــد دارد اطالعــات بیشــ�ت

2 یــا هشــدار بــه منظــور اخبــار  ن ی کنــد. در اعــالن ســ�ب عمــل آورده تــا از وقــوع جــرم پیشــگ�ی

و ارســال اطالعــات پلیــس در مــورد افــرادی کــه مرتکــب جرائــم شــده اند و ممکــن اســت بــه 

پــل بــا انتشــار  خانــه این�ت دازنــد اســتفاده مــی شــود. دب�ی ن ب�پ تکــرار آن در کشــورهای دیگــر نــ�ی

، شــگردها و دیگــر اطالعــات  ن پلیس کشــورهای عضــو را از نــوع جــرم ارتــکا�ب اعالن ســ�ب
1Blue Notice-enquiry
2Green Notice-warning
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ــا افــرادی صــادر می شــود  ن مطلــع می نمایــد. در اعــالن زرد1 در رابطــه ب مربــوط بــه مجرمــ�ی

خانــه  کــه از کشــور محــل ســکونت خــود مفقــود گشــته و هیچگونــه اثــری از آنهــا نیســت. دب�ی

ــد. از  ــالم می کن ــی کشــورهای عضــو اع ــه تمام ــب را ب ــالن زرد، مرات ــا صــدور اع ــل ب پ این�ت

ن الملــیل  ی در مجامــع ب�ی ن کارکردهــای خــاص صــدور ایــن اعــالن می توانــد حساســیت  برانگــ�ی

ی بــه منظــور افشــای اعدام هــای درون تشــکیال�ت ســازمان های تروریســ�ت و  حقوق بــ�ش

ــا بــه تحقیقــات بیشــ�ت درخصــوص رسنوشــت ناپدیدشــدگان  مجــاب نمــودن پلیس هــای دنی

اجبــاری باشــد )زرنــگار و صدیــق، 168:1399(.

ــراد  ــورد اف ــات در م ــع آوری اطالع ــه جم ــده(2 ب ــاد شناسا�ی نش ــی )اجس ــالن مش در اع

فــوت شــده کــه هنــوز تشــخیص هویــت نشــده اند اســتفاده می شــود. پلیــس کشــوری کــه 

پــل اطــالع داده و از  خانــه این�ت جشــد در آن یافــت شــده مشــخصات فــرد مذکــور را بــه دب�ی

آن می خواهــد در ایــن خصــوص اقــدام بــه صــدرور اعــالن مشــی کنــد تــا ســایر کشــورهای 

عضــو از آن مطلــع شــوند )منــوری و همــکاران، 73:1399(.

ســازمان های  ســایر  و  مــردم  عمــوم  پلیــس،  بــه  هشــدار  نارنجی3بــراي  اعــالن  در 

ــا ســالح های مخفــی، بمب هــای دست ســاز و  ــه ب ــا تهدیدهــای ممکن ــیل در رابطــه ب ن المل ب�ی

ی،60:1394(. بــه طــور مثــال،  دیگــر مــوارد خطرســاز از ایــن اعــالن اســتفاده می شــود )امــ�ی

پــل در ســال 2013 اشــاره شــده اســت کــه »انفجــار دو بمــب در پایانــه  در گــزارش ســاالنه این�ت

محــل برگــزاری مســابقات ماراتــن در بوســـتون، موجــب کشــته شــدن ســه نفــر و زخمی شــدن 

ــدور  ــه ص ــدام ب ــل اق پ ، این�ت ــکا�ی ــات آمری ــت مقام ــه درخواس ــد. ب ــر گردی ــش از170 نف بی

ــش  ــور نق ــای مذک ــه در بمب گذاری ه ــود ک ــرادی نم ــر اف ــوص تصاوی ــی درخص ــالن نارنج اع

داشــته اند. در نتیجــه، دو مظنــون بــه نــام دژوکار تیســارنیف 19ســاله و دیگــری بــرادرش بــه 

ــدازی  ان ــگام ت�ی ــه هن ــون دوم ب ــه مظن ــام تامــرالن تیســارنیف 26ســاله شناســا�ی شــدند ک ن

1Yellow Notice-missing persons
2Black Notice (unidentified persons)
3Orange Notice
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ــز کشــته شــد. ــات تعقیــب و گری پلیــس در عملی

ین مــوارد  در پایــان ایــن قســمت قابــل ذکــر اســت کــه بــه لحــاظ فــراوا�ن اعالن هــا، بیشــ�ت

صــدور در طــول ســال های اخــ�ی بــه رنــگ قرمــز اختصــاص داشـــته و بــه طــور مثــال، در 

خانــه در ســال 2013آمــده اســت کــه از مجمــوع بیــش از 13000 اعــالن صــادره  آمــار اعالمــی دب�ی

 117 ، ن ، 1004 اعــالن ســ�ب در ایــن ســال، 8857 اعــالن قرمــز، 1889 اعــالن زرد، 1691 اعــالن آ�ب

ــل و 43 اعــالن نارنجــی می باشــد.  اعــالن مشــی، 102 اعــالن بنفــش، 79 اعــالن ســازمان مل

ــاد  ــت از ایج ــ�ب 2016 صحب ــل در نوام پ ــی این�ت ــت عموم ن نشس ــ�ی ــتاد و پنجم ــاً در هش ضمن

اعــالن جدیــدی بــه نــام نقــره ای بــه منظــور شناســا�ی و ضبــط امــوال نــایسش از جــرم گردیــد 

ن اعــال�ن بــا عنایــت  کــه البتــه، تاکنــون قطعــی و اعــالم رســمی نشــده اســت. صــدور چنــ�ی

ن مــایل ســازمان های تروریســ�ت از اهمیــت زیــادی برخــوردار  بــه تســهیل رونــد مقابلــه بــا تأمــ�ی

اســت )آقاباقــری،94:1400(.

پــل نقــش اصــیل را در مبــارزه بــا  و بــه تبــع  ن الملــیل، این�ت در میــان ســازمان های ب�ی

ــی و  ــای ارتباط ــه ابزاره ــت ب ــا عنای ــد و ب ــا می کن ــیل ایف ن المل ــت ب�ی ــح و امنی ــاء صل آن ارتق

تشــکیل ســامانه ها در راســتای تقویــت هرچــه بیشــ�ت همــکاری پلیس هــای دنیــا، ایــن امــکان 

ن بالقــوه آن  را بــه خــو�ب دارد کــه ارتــکاب اقدامــات تروریســ�ت و خشــونت بار را بــرای مرتکبــ�ی

ن الملــیل  ش جامعــه انتظامــی ب�ی پــل بــا سیاســت گســ�ت بســیار دشــوار و پرخطــر نمایــد. این�ت

، موجــب ناامنســازی جهــا�ن  و اتخــاذ تاکتیــک مبــارزه جــزء بــه کل بــا ســازمان های تروریســ�ت

ی از وقــوع اقدامــات تروریســ�ت بعــدی و بــه تبــع  ی آنــان و پیشــگ�ی ن و دســتگ�ی بــرای مجرمــ�ی

ــوان  ــن ســازمان برخــالف دی ــه، ای ــود. البت ــیل خواهــد ب ن المل ــت ب�ی ــح و امنی ــت صل آن تقوی

ان و رسان ایــن دســته از اشــخاص حقــو�ت نیســت، بلکــه  ن الملــیل بــه دنبــال رهــ�ب کیفــری ب�ی

ــت  ن تح ــ�ی ــازمان ها را ن ــن س ــود ای ــای خ ــی اعض ــ�ت و تمام ــاً تروریس ــم �ف ــن جرائ ی مبارسش

ــه  ــه جــرم ســازمان یافته حــ�ت ب ــه اینک ــا توجــه ب ــرار می دهــد. ب ــت خــود ق ــب و مراقب تعقی

ــه  ــه ب ــا توج ــد. ب ــاد می نمای ــف ایج ــع مختل ــرای جوام ــراوا�ن را ب ــرات ف ــیل، خط ــکل داخ ش
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ــه  ــک نقطــه و انســجام و تشــکیل ک وهــا در ی ــات، اســتعدادها و ن�ی ــه جمــع شــدن امکان ب

ن ســازمان یافته از آن برخوردارنــد و قــدرت و ثــرو�ت کــه ایــن گونــه ســازمان های تبهــکار  مجرمــ�ی

ــد و از آن در جهــت اشــاعه فعالیت هــای  ــه دســت آورن ــد پــس از مــد�ت فعالیــت ب می توانن

نــد تأثــ�ی ســوء ایــن نــوع جــرم بــر امنیــت جوامــع و اقتصــاد آنهــا  مجرمانــه خــود بهــره گ�ی

و حــ�ت اســاس حکومت هــا و بنیان هــای اخــال�ت جوامــع بســیار فراتــر از تأثــ�ی انــدک 

ــ�ب  ه منفعت طل ن ــ�ی ــا انگ ــم ب ــن جرای ــوالً ای ــه معم ــه اینک ــت ب ــا عنای ــت. ب ــردی اس ــم ف جرای

ــس و  ــای پلی وه ــزم ن�ی ــذا ع ــود ل ــام می ش ــدرت انج ــب ق ــرای کس ــیایس ب ــای س ه ه ن ــا انگ�ی ی

ــت  ــیل از اهمی ن المل ــت ب�ی ــح و امنی ــت صل ــا آن و تقوی ــارزه ب ــل در جهــت مب ن المل ــس ب�ی پلی

بســیار بــاال�ی برخــوردار اســت. کنوانســیون مبــارزه بــا جرایــم ســازمان یافته ابــزار جدیــدی بــه 

ن الملــیل  ــا افزایــش همکاری هــای ب�ی ــا مشــکالت جهــا�ن تلقــی می گــردد. ب ــارو�ی ب منظــور روی

یس و مهــار قابلیت هــای گروه هــای مجرمانــه ســازمان یافته  در پرتــو کنوانســیون پالرمــو، دســ�ت

میــ� می شــود. بــه نظــر می رســد تمامــی اقدامــا�ت کــه جهــت مبــارزه بــا جــرم ســازمان یافته 

وری بــوده، در ایــن کنوانســیون پیش بیــ�ن شــده اســت.  ن الملــیل الزم و �ن در ســطح ب�ی

ن و  ــ�ی ــی متهم ــر برخ ــا در براب ــای دنی ــی از پلیس ه ــه برخ ــور و دوگان ــای منفعت مح برخورده

پــل بــه بازنگــری در  ن تحــت تعقیــب، اگرچــه حــا� از نیازمنــدی جــدی ســازمان این�ت مجرمــ�ی

، ســازکارها و رویــه خــود اســت، لکــن دلیــیل بــرای عــدم توجــه بــه ظرفیت هــای ویــژه  ن قوانــ�ی

ایــن ســازمان، خصوصــاً تعامــالت دوجانبــه و چندجانبــه پلیس هــا بــه منظــور بهــره بــرداری 

ــا ســازمان های تروریســ�ت محســوب نمی شــود. نتیجــه آنکــه  ــارزه ب ی در راســتای مب حداکــ�ش

پــل از منظــر، اقدامــات اشــاره شــده در ایــن مقالــه، موجــب ارتقــائ  مجموعــه اقدامــات این�ت

ــود.  ــیل می ش ن المل ــت ب�ی ــح و امنی صل
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