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چكيده
امروزه روشــن شده اســت كه پليس در پيش گيرى از تروريسم نقش مهمى 
ايفــاء مى كند؛ زيرا موقعيت مناســبى براى اطالع از تهديدهاى تروريســتى محلى و 
تحقيق در مورد آن ها، دارا بوده و مى تواند حمايت از گروه هاى هدف آسيب پذير را در 
قلمرو خود تضمين كند. تحقق كاركرد نخســت، يعنى تحقيق در مورد تروريست ها، 
منوط به توسعه ى فعاليت هاى پليسى عادى است و در اين راستا، پليس بايد مديريت 
اطالعات خود را بهبود بخشــد. تحقق كاركرد دوم پليس، يعنى حمايت از گروه هاى 
هدف آســيب پذير نيز مستلزم ساز و كارهاى بيشــترى است. پليس بايد در زمينه ى 
پيش گيرى از جرم و مسايل امنيتى متخصص  شود و همكارى خود با اصناف و طيف 
وســيعى از ســازمان هاى خصوصى و عمومى را گســترش دهد. مع هذا، اين تحوالت 

مطابق بهترين رويه هاى جارى نظام پليسى مى باشد.

واژگان كليدى: پليــس، پيش گيرى از جرم، تروريســم، اطالعات مردمى، 
سازمان هاى خصوصى، سازمان هاى عمومى.

1. تاريخ دريافت مقاله 1391/4/10؛ تاريخ پذيرش نهايى مقاله: 1391/6/29. 
اين مقاله با عنوان «Police and the Prevention of Terrorism»، نوشــته ى رونالد وى. كالرك و گرايم 
آر. نيومن است كه در شماره ى نخست مجله ى تخصصى دانشگاه آكسفورد، صفحات 9 تا 21 به چاپ رسيده است.

.nouroozk@gmail.com :2. دكترى حقوق كيفرى و جرم شناسى؛ نويسنده مسؤول
3. دكترى حقوق كيفرى و جرم شناسى و عضو هيأت علمى دانشگاه آزاد اسالمى.
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درآمد
حمالت يازدهم سپتامبر1 سال 2001 ميالدى در اياالت متحده امريكا، همه 
چيز را تغيير داده است و اين در مورد پليس نيز صادق است. امروزه اين نكته روشن 
است كه سازمان هاى امنيتى ملى قادر نيستند بيش از اين براى پيش گيرى از حمالت 
تروريســتى آينده فعاليت كنند، بلكه بايد از همكارى ديگر ســازمان هاى خصوصى و 
دولتى، به ويژه پليس محلى، بهره مند شوند تا بتوانند    تروريست هايى كه در محدوده ى 
آن ها زندگى يا فعاليت مى كنند را شناسايى كنند و با تحت حمايت قرار دادن اهداف 

آسيب پذير، نخستين پاسخ به حمالت تروريستى را سازمان دهى كند.
ايده ى درگير شدن پليس محلى در اقدامات ضد تروريستى در اياالت متحده، 
در ســال 2006 توســط «كلينگ» و «براتون»2 ارائه شــد. به عقيده ى آن ها، پليس 
محلى همانند ســاير جرايم، در مبارزه با تروريسم نيز نقش اساسى ايفا مى كند مقابله 
با تروريســم بايد به فعاليت روزانه ى ادارات پليس تبديل شــود. اين اقدام بايد شامل 
اعالم مالقات هاى روزانه باشــد و اين نقش جديد بايد به اطالع افسران داخل خيابان 
 Kelling) .برسد تا پيش گيرى از تروريســم به بخشى از دغدغه  ى آن ها تبديل شود

  .(and Bratton, 2006: 6
شــمار حمالت تروريستى، بسيار نادرتر از ديگر جرايم، حتى قتل عمد است، 
اما به اعتقاد كلينگ و براتون پليس محلى نمى تواند زندگى افراد را در اجتماع به خطر 
اندازد. اگر فاجعه اى رخ دهد، آن ها مســؤول خواهند بود. بنابراين بايد پيشاپيش براى 
اقدامات تروريستى برنامه ريزى كنند و برنامه هاى ضد تروريسم را در اقدامات روزانه ى 

خود بگنجانند. آن ها بايد:
1- اطالعات مربوط به اقدامات تروريستى بالقوه را جمع آورى كنند؛

2- اطمينان حاصل كنند كه اهداف آسيب پذير تحت حمايت قرار دارند؛ 

1. مترجم: آن چه كه به ظاهر در يازدهم ســپتامبر 2001 رخ داد، عبارت بــود از ربايش چهار فروند هواپيماي 
خطوط هوايي امريكا توســط اعضاي گروه تروريســتي القاعده. دو فروند از اين هواپيماها به ساختمان هاي مركز 
تجارت جهاني در نيويورك برخورد كردند و موجب فرو ريختن آن ها را شدند. در اثر اين حادثه، سه هزار نفر كشته 
و شــش هزار نفر زخمي شدند. هواپيماي ديگر به ساختمان پنتاگون در واشنگتن اصابت كرد و هواپيماي چهارم 
نيز در پنســيلوانيا ســقوط كرد. اين حادثه، بزرگ ترين حادثه ى تروريستى آمريكا قلمداد شده و پيامدهاى آن به 

حدى بود كه بسيارى از اصول حقوقى و بين المللى را به صورت جدى با چالش مواجه ساخته است.
2. Kelling and Bratton.
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3- براى پاسخ دهى به يك حمله ى تروريستى آماده باشند. 
مورد اخير قابل مناقشــه نيست و در اينجا مورد بررسى قرار نخواهد گرفت و 
دو مورد نخست را كه از جنبه هاى متفاوت، بر پيش گيرى از تروريسم تاكيد مى كنند، 

مورد بررسى قرار خواهيم داد. 
پيامدهاى ويران گر تروريسم ايجاب مى نمايد پيش گيرى از آن نسبت به ساير 
جرايم اهميت بيشــترى يابد. پليس بايد مراقب باشد كه معطوف كردن تالش ها براى 
گردآورى اطالعات، هدف ديگر، يعنى حمايت از اهداف بالقوه را از پيش رو دور نسازد.  
اختصــاص دادن تالش ها براى حمايت از اهداف، پليس را ملزم مى كند تا مهارت ها و 
تخصص هاى جديد خود را توسعه دهد. جوامع بايد با پذيرش اين فرض كه تروريسم 
همواره بــه صورت يك تهديد باقــى خواهد ماند، طرح هاى طوالنــى مدتى را براى 
حمايت از اهداف آســيب پذيرتر خود پياده كنند و اين طرح ها بايد به وسيله ى پليس 
اجرا شــود. در اين نوشتار، برخى شاخص ها به منظور تطبيق فعاليت هاى پليس براى 

اجراى اين وظيفه ارائه مى شود.

1. شناسايى تروريست ها
اقدامات معمول پليس بيشتر در جهت دستگيرى بزهكاران است تا پيش گيرى 
از وقوع، حال آن كه، در واقع چنين نيست. به رغم آن كه پليس به بهترين نحو وظايف 
خود را انجام مى دهد، اما تنها نســبت كمى از جرايم منجر به دســتگيرى بزهكاران 
مى شــود، و تاكنون به اين سؤال  كه چگونه مى توان رقم ســياه جرايم را كاهش داد 
و ميزان كشف جرايم و دســتگيرى بزهكاران را افزايش داد، پاسخ مناسبى نداده اند. 
(Heaton, 2000) مطالعات جرم شناســى، از يافتن ارتباط ميان شدت و كاهش جرم 
ناكام مانده اند. آمارها نشان نمى دهد كه مجازات اعدام از ارتكاب قتل عمد جلوگيرى 
مى كند. بزهكاران فكر مى كنند دســتگير نخواهند شــد و بدين ترتيب خطر مجازات 
شــديد متوجه آن ها نخواهد بود، ترس از دســتگيرى نيز براى آن ها بازدارنده نيست؛ 
زيرا آن ها در زمان ارتكاب جرم، عصبانى يا مست بوده و لذا قادر به پيش بينى عواقب 
دستگيرى و مجازات نبوده اند. از هر گروه جديد بزه كار، پنج تا ده درصد به بزهكاران 
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مزمن1 تبديل خواهند شد و با دستگيرى و زندانى شدن بسيارى از بزهكاران، ديگران 
به زودى جايگزين آن ها خواهند شــد. از ديگر ســو، كســانى كه خود مايل به مردن 
براى اعتقاداتشــان هستند، احتماالً با مجازات مرگ يا حبس از ارتكاب جرم منصرف 
نخواهند شد. دستگيرى آن ها نيز دشوار است؛ زيرا تروريست ها بيش از ساير بزهكاران 
مراقب مخفى ماندن اقدامات خود هســتند. حتى اگر هويت آن ها مشــخص باشــد، 
هميشه نمى توان آن ها را دســتگير كرد؛ به ويژه زمانى كه از كشورهاى ماوراى بحار 
بوده و در كشورهايى به سر مى برند كه مردم با آن ها هم دردى مى كنند. نمونه ى اين 
امر، جســت وجو براى يافتن «اسامه بن الدن» است. آن ها اغلب به داليل امنيتى، در 
دادگاه علنى محاكمه نمى شوند. آن ها زندانيانى مشكل دار هستند و اغلب اسارت خود 
را به عنوان يك فاجعه در ذهن عموم به تصوير مى كشند. شايد بزرگترين هزينه براى 
زندانــى كردن اين افراد، تالش حمايت كنندگان از آن ها در جهت ديگرى هم طراحى 
نقشه ى رهاندن آن ها است. كشــتن مرتكبان اقدامات تروريستى، هزينه هاى ديگرى 
هم دارد. از جمله احســاس ناخوشــايندى بيشــترى در ميان جمعيت مخالف ايجاد 
مى كند و حل منازعات موجود را دشــوار مى سازد. تروريســت ها، استفاده ى آن ها از 
خشونت را توجيه كرده و از اين ادعا كه آن ها عليه دشمنان بى رحم مبارزه مى كنند، 
حمايت مى نمايد و آن ها را به سمبل هايى براى تقليد، در ميان جوانان تاثيرپذيرى كه 

تروريست ها در پى جذب آن ها هستند، تبديل مى كند.
داليلى كه گفتيم بدان معنا نيســت كه تروريســت ها نبايد تحت تعقيب قرار 
گرفته و مجازات شوند. آن ها به خاطر جرايم ارتكابى مستحق مجازات هستند. كشتن 
رهبران تروريســت ها نيز مى تواند موثر باشــد، به ويژه زمانى كه آن ها شخصيت هاى 
كاريزمايى باشــند كه نفوذ بسيارى بر پيروان خود داشته و به آسانى قابل جايگزينى 
نباشــند. كشــتن اين رهبران مى تواند به منزله ى گردن زدن سازمان تروريستى و از 
بين رفتن بدنه ى آن باشــد، اما چنين اقداماتى، وراى توانايى و يا حتى تمايل پليس 
محلى است. لذا دغدغه ى ابتدايى پليس محلى، پيش گيرى از وقوع حمالت تروريستى 

در جوامع محلى است.

1. Regular.
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2. انجام امور پليسى با استفاده از شيوه هاى اطالعاتى
عبارت «انجام امور پليسى با استفاده از شيوه هاى اطالعاتى»1 براى نخستين 
بار توسط «افســر پليس كنت»،2 هنگامى به كار گرفته شد كه بودجه ى پليس براى 
پاســخ به جرايم به هدر مى رفت، به عنوان مفهومى بــراى مقابله با افزايش صعودى 
ســرقت از منازل و سرقت خودرو به كار رفت. مدير ارشد اداره ى پليس بر اين عقيده 
بود كه تعداد كمى از افراد، مســوول انجام تعداد بســيارى از جرايم هستند و با ايجاد 
واحدهاى اطالعاتى به منظور تحقيق و تعقيب اين بزهكاران، مى توان از وقوع بسيارى 
از اين جرايم پيش گيرى كرد. آن ها منابع اطالعاتى را در اختيار اين واحدها قرار دادند 

و با اين كار طى سه سال، ميزان جرايم تا يك سوم كاهش يافت. 
انجام امور پليســى با استفاده از شــيوه هاى اطالعاتى، مبانى «مدل اطالعات 
ملى»3 را تشكيل مى دهد كه استانداردهاى جمع آورى و عمل آورى اطالعاتِى جديدى 
را پايه گذارى كرده اســت. اين مدل در چهل و ســه مركز پليس در پادشاهى بريتانيا 

به اجرا گذاشته شد.
در اياالت متحده امريكا، ايده ى انجام امور پليســى با اســتفاده از شيوه هاى 
اطالعاتى، به عنوان راهى براى تركيب اجزاى جداگانه ى اطالعات در مورد فعاليت هاى 
تروريســتى به كار گرفته شــد. اين اجزا تنها زمانى معنا مى يابند كه با يكديگر مورد 
بررسى قرار مى گيرند (Peterson, 2005). انجام امور پليسى با استفاده از شيوه هاى 
اطالعاتى كه توســط كميســيون 9/11 4 عموميت يافت، راهى را براى «وصل كردن 
نقطه هــا يعنى مراكز پليس به يكديگر»5 فراهم مى كند (Gladwell, 2003). اداره ى 
پليس نيويورك، بيش از هزار افســر متخصص براى مبارزه با تروريسم دارد. افسرانى 
مســلط به زبان هاى خارجى كه گزارش هاى اطالعاتــى و آژانس هاى خبرى را تحت 

1. Intelligence-led Policing.
2. Kent Constabulary.
3. National Intelligence Model.
4. The National Commission on Terrorist Attacks Upon the United States.

مترجم: كميســيون 9/11، كميسيون مستقلى است كه در سال 2002 با تصويب كنگره و امضاى رييس جمهور 
وقت آمريكا، جورج بوش، به منظور بررسى تمامى ابعاد حوادث يازدهم سپتامبر 2001 تشكيل شد.

5. Joint up the Dots.
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نظر دارند و خارج از آمريكا، در مناطقى كه «مهد تروريســم»1 محســوب مى شــود، 
شــعبه هايى را مســتقر كرده اســت (Finnegan, 2005). اين ادارات از يك منبع 
اطالعاتى كامپيوترى، افسران اطالعاتى، تحليل گرها و مدير اطالعاتى تشكيل شده اند. 
اين مراكز براى انجام تحقيقات مورد استفاده قرار مى گيرد و به طور مستقيم و اجرايى 

اقدام نخواهند كرد.
يكى از ايرادهاى اساســى طرح «انجام امور پليســى با استفاده از شيوه هاى 
اطالعاتى» به ويژه در نســخه ى آمريكايى آن، اين اســت كه برنامه با اين پيش فرض 
آغاز مى شــود كه اگر پليس، بتواند اطالعاتى را كه الزم اســت به سادگى جمع آورى 
كند، فعاليت هاى مشــكوك را شناســايى خواهند كرد. به عنــوان نمونه، خريد زياد 
پراكســيد هيدروژن مى تواند منجر به شناسايى و از بين بردن يك گروه تروريستى يا 
يك توطئه ى تروريستى شود. قسمت عمده ى اين رويكرد در اياالت متحده، با تشويق 
مــردم به گزارش دهى فعاليت ها يا تحت نظر داشــتن افراد مشــكوك از طريق خط 
ويژه  پليس2 اجرا مى شــود. اين اطالعات به عنوان «محرمانه» طبقه بندى مى شوند. 
لذا نمى توان گفت اطالعاتى كه به خط ويژه گزارش شــده اســت، منجر به شناسايى 
يك توطئه ى تروريســتى شده اســت. در چنين وضعيتى، نسبت اطالعات غير مفيد 
به اطالعات مفيد، بيش از حد معمول اســت. ايراد ديگر وارد بر برنامه ى «انجام امور 
پليســى با استفاده از شــيوه هاى اطالعاتى» اين است كه موفقيت اين برنامه به افراد 
و نهادهايى وابســته اســت كه اطالعات خود را در اختيار پليــس قرار مى دهند. اين 
اطالعات بايد تفسير شود. براى پاسخ دهى به اين مشكل، مدل اطالعات ملى طراحى 
شــده است، اما در زمان ارائه ى اطالعات در مورد تروريسم، موانع بسيارى وجود دارد 
كه اين مدل نمى تواند آن را حل كند. به عنوان مثال بسيارى از ادارات محلى، توانايى 
كســب اطالعات را ندارند. آن ها از كارمندان اطالعاتى آموزش ديده ى كافى برخوردار 
 .(General Accounting Office, 2003) نيســتند و تكنولوژى مناسبى نيز ندارند
بســيارى از نهادهاى محلى در اياالت متحده، افسران تحليل گر جرم كه آموزش ديده 
باشــند را در اختيار ندارند. هم چنين نيروهاى محلى ممكن است امكانات كامپيوترى 

1. Terrorism Hot Spot.
2. Hot Line.
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و نرم افزار كافى براى تســهيل يك سيستم ملى داده هاى اطالعاتى در اختيار نداشته 
باشند و سيستم ارتباطى ضعيفى ميان سيســتم هاى كامپيوترى وجود داشته باشد. 
بدون وجود سيســتم هاى ارتباطى يكدســت، نمى توان يك شبكه ى الكترونيك براى 

ارسال اطالعات جمع آورى شده به سراسر كشور راه اندازى كرد.
افزون بر فقدان تكنولوژى يا پرســنل آموزش ديده، مانع بزرگ تر براى ارتباط 
اطالعاتى ميان ادارات پليس، ماهيت انســانى اســت. به ويژه در مراحل ابتدايى يك 
تحقيق اين احتمال وجود دارد كــه تحقيق كنندگان در پى حمايت از اطالعات خود 
باشند. رازدارى عالمت مشــخصه ى عمليات اطالعاتى است. تحقيق كنندگان ممكن 
اســت نســبت به كمك «ديگران»3 ترديد داشته باشــند و بخواهند افتخار حاصل از 
شناســايى موفقيت آميز تروريســت ها را براى خود نگه دارند. اين علل موجب شــد 
برنامه ى جرايم ســازمان يافته ى موتورى سرويس اطالعات ملى بزهكارى4 طى مدت 
دو ســال و با هزينه ى يك ميليون پاوند، تنها موفق به گردآوردى يكصد و هشــتاد و 
 Brown and Clarke, 2003, Brawn,) چهار مورد از اطالعات نيروهاى محلى شد

.(et al, 2004

3. انجام امور پليسى در جامعه5
افســران پليس محلى، در كليــه ى اجتماعات حضور روزمــره دارند. آن ها با 
سكنه ى محل و صاحبان مشاغل ارتباط برقرار مى كنند و به تغييرات جزيى در اطراف 
محل گشــت خود توجه دارند (Kelling and Bratton, 2006: 1). به دست آوردن 
اطالعات اساسى و كســب اعتماد مردم، مستلزم آن است كه پليس به صورت منظم 
و غير رســمى با اعضاى كليدى اجتماع گفت وگو كند و اين تنها يكى از كاركردهاى 
انجام امور پليسى در جامعه، در مبارزه با تروريسم است. انجام امور پليسى در جامعه، 
مستلزم اختصاص افسران پليس پياده به اين امر است تا بتوانند زمان قابل توجهى را 
در اجتماع بگذرانند، ســكنه ى محل و صاحبان مشاغل را بشناسند و با آن ها در مورد 

3. Outsiders.
4. Organized Vehicle Crime Programme of National Criminal Intelligence Service.
5. Community Policing.
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مشكالت محلى و افراد دردسرساز صحبت كنند. اين كار مستلزم اعمال مديريت براى 
انتخاب افسرانى است كه براى انجام امور پليسى در جامعه مناسب باشند؛ به اندازه ى 
كافى در محل زندگى كرده باشــند به گونه اى كه اعتماد مردم را نسبت به خود جلب 
كرده باشــند؛ افســرانى بايد انتخاب شوند كه در محل، يا همســايگِى محِل خدمت 
خــود زندگى مى كنند و از مهارت كالمى براى برقــرارى ارتباط با مردم برخوردارند. 
نهايت اين كه افسران براى شناسايى چيزى كه به دنبالش هستند، بايد آموزش ببينند. 
گردآورى اطالعات از طريق انجام امور پليســى در جامعه، بســيارى نســبت به كار 

اطالعاتى سنتى از امتيازهايى برخوردار است. اين روش. به طور خاص: 
1- هر چند ليســتى از مظنونان احتمالى را گــردآورى مى كند، با اين حال 

اعتماد اجتماعى را ناديده نمى گيرد؛ 
2- از متهم كردن افراد به خاطر شــيوه ى زندگى شــان، كنترل كردن تلفن و 

ايرادات سياسى و حقوقى ناشى از آن اجتناب مى كند؛ 
3- از تحــت نظر قرار دادن هاى پرهزينه و بى فايده ى افراد مظنون به اقدامات 

مخفيانه و دام گذارى براى آنان اجتناب مى كند. 
به منظور اطمينان از اين كه افسران اجتماعى به اهداف برنامه دست مى يابند، 
مدير ارشــد كميت و كيفيت گزارش هاى اطالعاتى واصله از افسران را بررسى خواهد 
كرد. هم چنين به صورت دوره اى اين موضوع را بررســى مى كند كه آيا افسران مطابق 
اهداف خــود، يعنى كاهش عينى جرم و بى نظمى براى مردم محل، رفتار مى كنند يا 
خيــر. توانايى  پليس براى تجزيه و تحليل جرم، بايــد با به كارگيرى نيروهايى كه به 
صورت مناسب آموزش ديده اند، فراهم آوردن تكنولوژى روزآمد براى آن ها و بازداشتن 
آن ها از گرفتار شدن در تهيه ى گزارش هاى روزانه و بوروكراسى ادارى، تقويت مى شود 

.(Clarke and Eck, 2003)

4. اجتماع مهاجرين
اجتماعات مهاجرين شــرايط پايه اى را براى راه پيدا كردن تازه واردان فراهم 
مى كننــد؛ به ويژه زمانى كــه نمى توانند به زبان آن كشــور گفت وگــو نمايند. اين 
اجتماعات اين امكان را براى تروريســت هاى خارجى فراهم مى كنند تا حســاب هاى 



صل نامه تعالي حقوق/ دوره جديد/ شماره 1
ف

173

بانكى و كارت هاى اعتبارى به دست آورند، از خارج پول بگيرند و جايى را براى زندگى 
پيدا كنند. حمله ى نخســت به مركز تجارت جهانى در سال 1993 توسط افرادى كه 
در يك اجتماع مهاجرين در نيوجرســى، نزديك منهاتان ساكن بودند، صورت گرفت. 
عامالن حمالت يازدهم ســپتامبر هم به صورت موقت، در محله هاى مهاجرين، كه از 
نظر پــس زمينه هاى قومى و ملى با آن ها هماهنگ بــود، زندگى مى كردند. احتماالً 
حمالت القاعده توســط حضور اجتماعات مهاجرين در اياالت متحده تســهيل شده 
اســت، شايد اين اجتماعات به صورت ناخواســته مورد استفاده قرار گرفته باشند. در 
پادشــاهى بريتانيا، اجتماعات مهاجرين زمينه ى مناسبى براى تروريست هايى كه در 
ژوئن ســال 2005 به متروى لندن حمله كردند، ايجــاد كرد. بنابراين براى ردگيرى 
اطالعات مربوط به حمالت تروريستى احتمالى، پليس بايد توجه خاصى به اجتماعات 
مهاجرين كند. گرچه بيشــتر مهاجرين با تروريســم مخالف هستند، اما ممكن است 
آن ها به علت تــرس از اخراج، از همكارى با مقامات دولتى خوددارى كنند. با ايده  ى 
«انجام امور پليســى در جامعــه» بهتر مى توان از اين خطرات اجتناب كرد، انتشــار 
خبر يك نقشــه ى تروريستى بى نتيجه يا يك تهديد تروريستى، موجب وحشت زدگى 
مهاجران مى شــود. حمايت از اين اجتماعــات (Innes, 2004, Morris, 2006) و 
همزمان اطمينان از اين كه آن ها تروريســم را مخفى نكرده و از آن حمايت نمى كنند، 
پليس را با يك اقدام تعادلى دشــوار روبه رو مى ســازد. مهاجران جديد اغلب نســبت 
به پليس احســاس ترس و بى اعتمادى دارند؛ اطالعات بســيارى از مهاجران از قواعد 
حقوقى و حقوق شهروندى بسيار كم است؛ موانع زبانى و كالمى مانع از برقرارى يك 
ارتباط موثر و برقرارى اعتماد بين مهاجران و پليس مى شــود؛ و مهاجران مى ترسند 

كه مبادا ارتباط با پليس، وضعيت مهاجرت آن ها را به خطر اندازد.
انجام امور پليسى در اجتماعات مهاجران، از طريق تاسيس ايستگاه هاى پليس 
در اجتماعات بزرگ تر، ايجاد همكارى با مدارس، خدمات اجتماعى و نهادهاى مذهبى 
بــراى كمك به مهاجــران جوان تر، كودكان مهاجر و مهاجرين مســن، كمك به امن 
نگه داشتن آن ها، اســتفاده از روزنامه هاى مهاجرين، نهادهاى مذهبى و كارفرمايان،  
اســتخدام مترجمان و در دسترس قرار دادن اسناد پليس به زبان فرد مهاجر، درگير 
كردن رهبران مهاجرين در طراحى و اجراى آموزش فرهنگى براى افســران پليس و 
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علنى كردن سياســت هاى اجراى قانون مهاجرت، آموزش وكالى محلى در ارتباط با 
نقش و سياست هاى پليس و آموزش دادن به اصحاب مطبوعات، به گونه اى كه بتوانند 
گفت وگوى ميان پليس و مهاجرين را به نحو مناسبى گزارش نمايند، از جمله اقدامات 

.(Chapman and Scheilder Updated) مفيد است

5. حمايت از اهداف آسيب پذير
پليس نمى تواند از همه ى اهداف حمايت كند. لذا بايد برخى اهداف را انتخاب 
كند؛ به گونه اى كه بيشــتر اهداف آسيب پذير مورد حمايت قرار گيرند. هم چنين بايد 
توجه داشته باشــد كه با حمايت از اهداف آســيب پذير، تروريست ها اهداف ديگرى 
را كــه در حمايت پليس نيســتند،  مورد حمله قرار ندهــد. در كتاب «كلك زدن به 
تروريست ها»1 (Clarke and Newman, 2006) ما از ديدگاه پيش گيرى وضعى از 
جرم، به اين موضوع پرداخته ايم (Clarke, 2005) و در كتاب «انجام امور پليسى در 
ارتباط با تروريسم؛ يك رهنمود براى روساى پليس»2 (Clarke and Newman) اين 
پاســخها را براى اقدامات پليس امريكا طرح ريزى كرديم. در اينجا نكات مهم را تحت 

دو عنوان؛ «فهميدن تروريسم»3 و «طراحى يك نقشه»4 خالصه مى كنيم.

1-5. درك ماهيت تهديد
اگر پليس در پى طراحى يك برنامه براى حمايت از اهداف در برابر تروريســم 
اســت، بايــد ماهيت تهديد را درك كنــد. يك چهارچوب مفهومى كه به وســيله ى 
پيش گيرى وضعى از جرم مطرح مى شــود و در زير مورد بررسى قرار مى گيرد، به اين 

درك كمك مى كند.

1. Outsmarting the Terrorists.
2. Policing Terrorism: A Police Chief’s Guide.
3. Understanding the Threat.
4. Formulating a Plan.
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1-1-5. برخورد با تروريسم به عنوان جرم
گاه گفته مى شــود جرم و تروريســم به اندازه اى بــا يكديگر تفاوت دارند كه 

آموزه هاى پيش گيرى از جرم، در پيش گيرى از تروريسم كاربرد كمى دارد؛ زيرا: 
1- تروريست ها بهتر سازماندهى شده اند، مصمم ترند و بى رحم تر از بزهكاران 

معمولى هستند؛
2- آن ها آرمانى واالتر از ديگر بزهكاران دارند و صرفاً به منظور كســب منافع 

خود هستند، مرتكب جرم نمى شوند؛ 
3- اقدامات تروريســتى بهتــر از ديگر اقدامات مجرمانه طراحى شــده و در 

مقياس گسترده ترى ارتكاب مى يابد. 
در پاسخ بايد گفت بســيارى از «جرايم سازمان يافته» نيز به خوبى طراحى 
و برنامه ريزى شــده اند، در مقياس گســترده انجام مى شــوند و خشــن و بى رحمانه 
هســتند. هم چنين بســيارى از تروريســت ها نيز به اندازه ى مجرمان معمولى، كه از 
انگيزه هاى پيش پا افتاده مانند كسب احترام و به دست آوردن يك زندگى لذت بخش 
برخوردارند، به هر حال تمايز ميان جرم و تروريســم، آن چنان  صريح و روشن نيست 
و لذا ترجيح مى دهيم تروريســم را به عنوان يك «جرم با انگيزه هاى سياسى» قلمداد 

.(Clarke and Newman, 2006) كنيم

2-1-5. تمايز آشكار ميان اشكال متفاوت تروريسم
هــر يك از انواع متفاوت حمالت تروريســتى، بايد به صــورت جداگانه مورد 
تجزيه و تحليل قرار گيرد. به عنوان نمونه، بمب گذارى انتحارى در رستوران ها، نسبت 
به بمب گذارى در اتوبوس يا قطارها، الزامات و محدوديت هاى متفاوتى دارد، و هر دوى 
اين موارد نيز با هواپيماربايى يا گروگان گيرى در مدارس تفاوت آشكار خواهد داشت. 
اگر اقدامات يك تروريســت از آغاز تا پايان ماموريتش گام به گام تعقيب شــود، اين 
تفاوت ها در شيوه هاى مورد استفاده ى تروريســت ها مشاهده مى شود. موقعيت هايى 
كه تروريســت ها بايد به منظور كامل كردن حمالت خود مورد اســتفاده قرار دهند 
و تصميماتــى كه بر مبناى اين موقعيت ها اتخاذ مى كنند، مانند اهداف و ســالح هاى 
انتخاب شــده، متفاوت اســت. پليس بايد با قرار دادن خود به جاى تروريســت ها و 
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حدس زدن اقدام بعدى كه براى انجام يك حمله تروريســتى مورد نياز است، همانند 
تروريســت ها فكر كند تا بتواند در مورد اين كه تروريســت ها با شــيوه هاى مجرمانه 

چگونه، عملياتشان را انجام مى دهند، اطالعات كافى به دست آورد.

3-1-5. تجزيه و تحليل جذابيت اهداف
تحقيق در مورد پيش گيرى وضعى نشــان داده اســت كه ســارقان به سمت 
محصوالت خاصى جذب مى شوند. عملكرد جذاب توليدات، «كالرك» را بر آن داشت 
تا ويژگى هايى كه محصوالت را براى سرقت جذاب مى كند، شناسايى كند. تروريست 
نيز بايد يك هدف را انتخاب كند، و برخى هدف ها براى او جذاب تر از ديگران اســت. 
در مقام نظر، او مى تواند هر هدفى را انتخاب كند، اما در عمل، دامنه ى فعاليت هاى او 
به وســيله ى عواملى مانند پول، محل، دسترسى به هدف و عدم توافق با ساير عامالن 
محدود شــده اســت (Clarke and Newman, 2006). برخى مثال ها به شرح زير 

است: 
1- در معرض ديد بودن:1 برج هاى دوقلوى مركز تجارت جهانى هدف آسانى 

براى اين كار بودند؛
2- حياتى بودن:2 مانند شبكه هاى برق، سيستم هاى حمل و نقل و ارتباطات؛

3- نماد بودن:3 مانند ارزش هاى ســمبليك دشــمن، به عنــوان نمونه قصر 
واكينگهام يا مجسمه ى آزادى؛

4- قابل تخريب بودن:4 البته در مورد برج هاى دوقلو تصور بر اين بود كه غير 
قابل تخريب هستند، اما هواپيماربايان يازدهم سپتامبر چنين تصورى نداشتند؛

5- نزديك و در دسترس گروه هاى تروريست بودن: مانند نزديك بودن هدف 
به منزل؛

1. Expose.
2. Vital.
3. Iconic.
4. Destructible.
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6- سهولت:1 ســاختمان فدرال2 در اوكالهما ســيتى3 يك هدف ساده براى 
ماشين بمب گذارى شده «مك وى» در فاصله ى هشت فوتى آن بود.

پليس با اطــالع از اين معلومات ابتدايى در مــورد جذابيت اهداف، مى تواند 
بسيارى از اهداف احتمالى را در حوزه ى قلمرو خود از دايره ى احتمال بزه ديده شدن 

خارج كند. 

4-1-5. پيش گيرى از جايگزينى اهداف
اغلب عقيده بر اين اســت كــه تنها نتيجه ى حمايت از اهداف آســيب پذير، 
جابه جايى حمالت به سمت اهداف حمايت نشده است. با اين حال از مطالعات مربوط 
Hessel-) به پيش گيــرى از جرم آموخته ايم كه اين جايگزينى به ندرت رخ مى دهد

ing, 1994). به عنوان نمونه، در ســال 1973 براى پيش گيرى از هواپيماربايى بين 
كوبا و اياالت متحده، صفحه هاى نمايش گر مســافران و چمدان ها در فرودگاه ها مورد 
اســتفاده قرار گرفت، اما اين اقدام، باعث جابه جايى هواپيماربايى به ســاير نقاط دنيا 
نشــد. (Clarke and Newman, 2006) به عالوه اين تدابير باعث جابه جايى آشكار 
هواپيماربايى با تخريب هواپيما از طريق بمب هاى غير مجاز وارد شده به باند نگرديد. 
با اين حال اين نكته تاييد شــد كه جمعيت تروريســت ها رفتارهايشان را طى زمان 
به گونه اى منطبق مى كننــد كه بتوانند از دخالت هاى امنيتى موجود فرار كنند. يك 
نمونه از اين انطباق، توطئه اى اســت كه در سپتامبر 2006 كشف شد. در اين توطئه، 
تروريســت ها قصد به كارگيرى مواد انفجارى مايع بر روى هواپيماهاى در حال پرواز 
امريكايى را داشــتند. به رغم شدت يافتن اقدامات امنيتى از زمان يازدهم سپتامبر، در 
آن هنگام محدوديتى براى بردن مايعات بر روى باند وجود نداشت و در پاسخ به اين 

تهديد جدى، مقامات مجبور به اعمال محدوديت جديد در مورد مايعات شدند.

1. Easy.
2. Muhrrah Building.

3. مترجم: اين ساختمان در سال 1995 با انفجار يك خودروى بمب گذارى شده مورد حمله قرار گرفت. طراحان 
و عامالن اين حمله، «تيموثى مك وى» و «ترى نيكولز» بودند كه اين اقدام را در انتقام كشــتار داويديان انجام 

دادند. تا پس از سال 2001، اين حادثه  به عنوان بزرگ ترين حادثه ى تروريستى آمريكا شناسايى مى شد.
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2-5. طراحى يك نقشه
از مطالب باال روشــن شــد كه هرگونه طراحى براى حمايــت از اهداف، بايد 
طوالنى مدت باشــد. اين شرط و ساير اجزاى تشكيل دهنده ى يك برنامه ى حمايتى 

مورد بررسى قرار مى گيرند.

1-2-5. گسترش دادن طرح ها براى هر قسمت پليس
فرماندهان هر بخش از پليس، بايد مسؤول طراحى برنامه ى حمايت از اهداف 
تروريســتى در قلمرو خود باشند. اين طرح ها هر سال با توجه به پيشرفت هاى صورت 
گرفته در هر ســال و در پاســخ به تهديدات جديِد آشكار شــده، مورد بازنگرى قرار 

مى گيرند. اين وظيفه از دو اقدام مجزا، اما مرتبط، تشكيل شده است:
1- معرفى شــمارى از اهداف بسيار آسيب پذير و كاهش آسيب پذيرى آن ها و 
همكارى با ساير دست اندكاران در موارد ضرورى: پليس بايد به صورت آشكار در مورد 
نوع حمله اى كه احتماالً صورت مى گيرد و چگونگى آن و اهداف آســيب پذير تحقيق 

نمايد؛
2- در اختيار قرار دادن توصيه هاى امنيتى پايه اى براى ساير اهداف.

2-2-5. طرح طوالنى مدت
كاهش برخى از انواع خاص تروريســم و از بين بردن گروه هاى تروريســتى 
خاص، امكان پذير اســت. با اين حال در طى زمان، گروه هاى تروريستى ديگرى ايجاد 
خواهند شد و اشكال جديدى از حمالت، گسترش خواهد يافت. برخى شكل هاى جديد 
حمــالت نيز در اثر تغيير اجتماعى و تكنولوژيكى ايجاد خواهد شــد كه موقعيت هاى 
جديدى را براى تروريســم ايجاد مى كند. بنابراين بــه منظور تجزيه و تحليل دائمى 
آســيب پذيرى اهداف تروريستى در هر حوزه، پليِس آن منطقه بايد يك طرح طوالنى 
مدت را خود طراحى كند. وظيفه ى كاهش موقعيت ها براى تروريســم، در كوتاه مدت  
غير ممكن به نظر مى رســد، اما اگر به اين وظيفه به عنوان يك تعهد دائمى نگريسته 

شود، قابل مديريت خواهد بود.
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3-2-5. همكارى نزديك با بخش خصوصى
بخش خصوصى قســمت عمــده ى اهداف تروريســتى را مالكيت يا مديريت 
مى كند. از اين رو، به منظور كاهش موقعيت هاى تروريســم، پليس با مشاغل، صنايع 
و ســاير نهادهاى غيردولتى همكارى كند و متصديــان بخش خصوصى را در جهت 
گســترش امنيت در حوزه ى تحت فرمان خود قانع نمايد. پليس بايد پيشــنهادهايى 
را به بخش خصوصى ارائه كند كه براى اقدامات تجارى آنان منفعت داشــته باشد. به 
عبارت ديگر، راه حل ها بايد «دو سر ســود» باشند. متخصصان امنيت، مسوول حفظ 
امنيِت بيشتر در حوزه ى قلمرو خود هستند و كنترل محسوس جرم را در محل هايى 
كه مردم بيشــتر وقت روزانه ى خود را در آنجا مى گذرانند، شــامل محل كار، وسايل 
حمل و نقل عمومى، اماكن آموزشــى و مراكز خريد اعمال نمايند. بخش خصوصى    به 
پليس كمك مى كند براى طراحى برنامه هاى حمايت از زيربناهاى اساسى نظير بنادر، 
مخازن و تاسيســات آب و مانند آن تا منابع الزم، نظير مشاوران حرفه اى را شناسايى 

كنند.
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برآمد
پس از حمالت يازدهم ســپتامبر، تروريسم به عنوان بزرگ ترين تهديد براى 
نظم عمومى مطرح شــد. در ســال هاى ابتدايــى بروز اين پديده، به نظر مى رســيد 
ســازمان هاى اطالعاتى، نقش مهمى در مقابله با اين جــرم دارند، اما نقش پليس به 
عنــوان حافظ جامعه ناديده گرفته شــد. كاهش بودجه ى پليــس در اياالت متحده، 
مؤيد اين ادعاســت. اخيراً اين رويكرد تا حدى تغيير يافته است. رهبران پليس مانند 
«كلينگ» و «براتون» ثابت كردند پليس در مبارزه با تروريسم يك نقش اساسى ايفاء 
مى كند؛ زيرا بهترين ظرفيت را براى اطالع از تهديدات تروريستى محلى دارا مى باشد 

و مى داند كدام اهداف بيشتر در معرض خطر هستند. 
در ايــن مقاله، بر روى دو كاركرد نخســت كه هر دو بــه پيش گيرى مربوط 
مى شــود، تاكيد كرديم. گســترش اصول انجام برنامه هاى پليسى در جامعه، مى تواند 
كاركرد نخســت يعنى گردآورى اطالعات را افزايش دهــد، در حالى كه پيش گيرى 
وضعى از جرم، يك ساختار مفيد براى دستيابى به كاركرد دوم يعنى حمايت از اهداف 
آســيب پذير را فراهم مى آورد. براى دست يافتن به اين كاركردها، پليس، به ويژه در 
شــهرهاى بزرگ، ممكن است مجبور شــود تغييرات قابل توجهى در رويه هاى خود 
ايجاد كند. آن ها به پيش گيرى، ارائه ى خدمات به جامعه، اســتفاده ى كامل از داده ها 
و تجزيه و تحليل ها، شــكل دهى به همكارى با ســاير نهادها و سازمان هاى عمومى و 
خصوصى اهميت مى دهند. اين اقدامات مواجهه با تهديد تروريسم را تسهيل مى كند 
و موجب مى شــود اهداف خود مبنى بر مبارزه با جرم، حمايت از بزه ديدگان و ايجاد 

اعتماد مجدد نسبت به دولت را بهتر تامين كند.
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