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در وظایف دادس��تان، س��خن  بسیار اس��ت. از جمله ی این وظایف می توان به 
نقش پیش گیرانه ی وی در جلوگیری از وقوع جرم و مبارزه با فس��اد اشاره کرد. طرح 
پرونده ی بزرگ فس��اد اقتصادی و بازتاب وس��یع داخلی و خارجی آن، بار دیگر تمام 
نگاه ها را معطوف به قوه ی قضاییه نمود. اکنون همه ی توجهات به س��وی دادس��تانی 
و محاکمات آتی اس��ت. پرس��ش این اس��ت که چگونه و چرا از سال 1388 و به رغم 
ورود برخی مراجع اجرایی و نظارتی در این زمینه، تا مرداد ماه 1390 که دستگیری 
برخی متهمان به یک انفجار خبری تبدیل شد، این جرم سازمان یافته از منظر مراجع 
رس��می نظارتی، اجرایی و قضایی کشف نش��د؟ در مقام آسیب شناسی چه بسا بتوان 
گفت همان زمان که کمیس��یون اصل نود مجلس شورای اسالمی، طی نامه ای خطاب 
به رییس کل بانک مرکزی، در خصوص اعطای تس��هیالت پرسش نمود، اگر رونوشت 
این نامه به دادس��تانی تهران یا قوه ی قضاییه ارس��ال می گردید؛ یا دادس��تانی، دارای 
نمایندگان یا ضابطانی در دستگاه های دولتی مانند بانک ها و شهرداری ها بود، وضعیت 

به گونه ای دیگر تغییر می یافت. 
امروزه همه ی دستگاه ها در تالشند در مراجع قضایی، نماینده یا دفتری برای 
خود تدارک ببینند؛ در حالی که این دادس��تان اس��ت که باید در مراجع و مراکز مالی 
مهم نمایندگانی داش��ته باش��د تا موجبات اعمال نظارت فراهم آید. ممکن است این 

1. دادستان عمومی و انقالب تهران.
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ایراد قانونی مطرح ش��ود که با وجود مراکز نظارتی مانند س��ازمان بازرسی کل کشور، 
پیش بینی جایگاهی برای نمایندگان دادستان بدون وجه است. در مقام پاسخ به چنین 
ای��رادی می توان به وظایف قوه ی قضاییه موضوع اصل یکصد و پنجاه و شش��م قانون 
اساس��ی استناد نمود. برخی تالش دارند دامنه ی بند پنجم این اصل را به پیش گیری 
قضایی محدود کرده و آن  را صرفاً در حوزه ی رسیدگی های کیفری جاری بدانند؛ حال 
آن ک��ه به موج��ب ماده ی 3 قانون اصالح قانون تش��کیل دادگاه های عمومی و انقالب 
مصوب 1381، یکی از وظایف دادس��تان کش��ف جرم است. پیش بینی چنین تکلیفی 
برای قوه ی قضاییه، مس��تلزم تدارک اس��باب ورود در این حوزه می باشد؛ در خصوص 
پرونده ی فس��اد بزرگ اقتصادی، این پرسش مطرح است که آیا دادستان نمی توانست 
پیش از وقوع جرم اقدام نماید؟ برای تبیین موضوع و بررسی مصادیق عملی می توان 
به ذکر برخی حوادث و جرایمی که طی دو سال اخیر در کشور رخ داده، اشاره کرد. 
در س��ال 1388 با برگزاری انتخابات ریاس��ت  جمهوری عده ای با طرح ادعای 
تقلب در جریان انتخابات، امنیت ملی کشور را با چالش مواجه نمودند. به رغم هشدارها 
و انذارهای مقامات ارش��د، اردوکش��ی های خیابانی آغاز شد. هشت ماه تمام کشور را 
در موقعیت آش��وب، اغتشاش و ش��ورش قرار دادند؛ نهادهای مسؤول برای دفع فتنه، 
ناگزیر به دس��تگیری عوامل آن و محاکمه ی مرتکبان  ش��دند؛ تظاهرات خیابانی که با 
نش��انه گرفتن جمهوریت نظام آغاز ش��ده بود، با هدف گرفتن اسالمیت نظام در روز 
عاش��ورا به اوج خود  رس��ید. نهادهای مسؤول تأمین امنیت کش��ور، برای کور کردن 
چش��م فتنه، ناگزیر به اقدامات پیش گیرانه روی  آوردند؛ با فرا رس��یدن روز نهم دی و 
با حضور مردمی، آتش فتنه خاموش  شد. با برگزاری تظاهرات پرشور مردم در بیست 
و دوم بهمن 1388، س��ران فتنه با طرحی نو به مقابله برخاس��ته و برای روز بیست و 
پنجم بهمن 1389 برنامه ریزی کردند. نهادهای مس��ؤول برای دفع فتنه، فعالیت ها و 
ارتباطات س��ران فتنه را در چهارچوب وظایف پیش گیرانه محدود کردند. این تصمیم 
که در سطوح مختلف بررسی و طراحی شده بود، به موقع اجرا گذاشته شد. این اقدام 

پیش گیرانه، جریان فتنه را زمین گیر کرد. 
جریان فتنه ظرف یک س��ال گذش��ته تالش نموده است محدودیت ارتباطات 
و فعالیت های س��ران فتنه را به عن��وان اقدامی به اصطالح غیرقانونی جلوه دهد، حال 
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آن که با اس��تناد به اصل یکصد و پنجاه و شش��م قانون اساسی، این اقدام قابل تبیین 
اس��ت. نگارنده معتقد است دادستان می تواند در مواردی که دالیل کافی برای ارتکاب 
جرم در آینده باشد، با اتخاذ تدابیر پیش گیرانه مانع از وقوع و استمرار جرم در آینده 
گ��ردد. در مثالی دیگر، یکی از روزنامه ها در جریان محاکمه ی مطبوعاتی ش��کایت از 
یک نش��ریه، بدون مجوز قانونی اقدام به انتشار گزارش��ی پیرامون تحقیقات دادگاه و 
محتویات پرونده نمود. به گونه ای که پیش از پایان محاکمه، گزارش منتش��ر شده بود. 
دادس��تانی تهران در یک اقدام پیش گیرانه مانع از انتش��ار یک ش��ماره ی این نشریه 
ش��د. اعتراض ها بلند شد. مکاتبات معروف دادستان تهران و یکی از مسؤوالن سیاسی 
ب��ا عن��وان »أین  عم��ار« و »أین الحق« به یک دوئل حقوقی تبدیل ش��د که به عنوان 
یک موضوع در خور بررس��ی، در تفس��یر ماده ی 188 قانون آیین دادرسی دادگاه های 
عموم��ی و انق��الب در امور کیفری، در ادبیات حقوقی به یادگار ماند. اکنون که گرد و 
غبار آن حوادث فرو نشسته است، راحت تر می توان این اقدام را ارزیابی نمود. پرسش 
این اس��ت که آیا دادس��تان می تواند در مواردی که دالیل کافی برای ارتکاب جرم در 
آینده ی دور یا نزدیک باش��د، اقدام کند؟ به نظر می رسد اصل یکصد و پنجاه و ششم 

قانون اساسی تاب تحمل چنین تفسیری را دارد.
در حادثه ای دیگر، مدیرمسؤول یک روزنامه، پس از یک مصاحبه ی مطبوعاتی 
که به اعالم جرم علیه مدیرمس��ؤول و توقیف روزنامه منجر ش��د، درصدد اقدام مشابه 
برآمد. دادستانی تهران از مجاری رسمی به نامبرده اطالع رسانی نمود تا فضای آرامش 
کشور حفظ شود. به رغم ابالغ پیام، بار دیگر همان مطالب مطرح گردید. دادستانی در 
یک اقدام پیش گیرانه، قضاتی را به عنوان نماینده اعزام نمود، اما در عمل مش��کالت 
دیگری رخ نمود. هدف اصلی دادستانی، جلوگیری از ارتکاب جرم احتمالی بود؛ اما با 
مقاومت در برابر دس��تور صادره ی قانونی، حوادثی رقم  خورد که در نتیجه، پرونده ای 
جدید ش��کل گرفت؛ بار دیگر حمالت علیه دس��تگاه قضایی شدت گرفت؛ حال آن که 

دادستانی در چهارچوب یک طرح پیش گیرانه اقدام نموده بود. 
در اقدامی دیگر، عده ای به دنبال تظاهرات مس��المت آمیز در مقابل س��فارت 
انگلی��س و اعتراض به اقدامات خصمانه این کش��ور در قبال جمهوری اس��المی، وارد 
این س��فارت خانه ش��ده و بروز مش��کالتی را در روابط خارجی کش��ور موجب شدند. 
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پرس��ش این است که آیا دادس��تانی می توانست از برگزاری تظاهرات مذکور با علم به 
هدف اش��غال سفارت خانه جلوگیری نماید؟ پاس��خ به این پرسش می تواند استراتژی 
نظام قضایی را برای مبارزه با جرایم تدوین کند. پس از چند روز، س��کوت مس��ؤوالن 
در قبال حادثه شکس��ته شد و صدای اعتراض  بلند گردید؛ و عده ای نیز تحت تعقیب 
قرار گرفتند؛ نتیجه آن که، این گونه امور هم از حیث پیش گیرانه چالش��ی اس��ت و هم 

از جهت تعقیب قضایی. 
از س��وی دیگر در دی ماه سال جاری داستان س��وء استفاده از بازار ارز و دالر 
در کش��ور باال گرفت؛ افزایش قیمت روزانه س��که و ارز روند تصاعدی یافت. عده ای از 
س��کوت مقامات مسؤول و فقدان اقدامات بازدارنده، سوء اس��تفاده کرده و میلیاردها 
تومان س��ودجویی کردند. در این میان، عده ای بر این باورند که باید مدعی العموم در 
این حوزه ورود و علیه عوامل این جریان اقدام می کرد. پرس��ش این اس��ت که دخالت 
دادستان در موضوعی که اساساً اهداف پشت پرده ی آن مجهول است، چگونه می تواند 
صورت گیرد؟ در همین رابطه نیروی انتظامی مأموریت یافت با قاچاق ارز مبارزه کند، 
ام��ا از طرف مراج��ع قضایی حمایتی صورت نگرفت. ی��ک مصاحبه ی مقام قضایی در 
خصوص هش��دار به دالالن ارز بازتاب گس��ترده را به دنبال داشت که »سکه و ارز هم 
امنیتی شد«. در این مثال، دادستانی با علم به عدم تاثیر اقدامات قضایی، از مداخله ی 
پیش گیران��ه حمایت نکرد تا س��رانجام دولت تدابیری اتخاذ نم��ود. بنابراین، اقدامات 
دادس��تانی در مداخله یا عدم مداخل��ه در پیش گیری از وقوع جرم می تواند واجد آثار 

مثبت و منفی باشد. 
عرصه ی دیگر، حوزه ی فرهنگ و رسانه ها و اقدامات پیش گیرانه در این میدان 
اس��ت. مبنای این گونه اقدامات، اس��تناد به اصل یکصد و پنجاه و ششم قانون اساسی 
اس��ت. ش��یوه ی جاری و مبنای اقدامات دادستانی در ابتدا، تذکر، احضاِر مدیرمسؤول 
و اخ��ذ تعهد کتبی اس��ت. در برخی موارد؛ اگر چه تذک��ر و احضار، پس از وقوع جرم 
رخ داده؛ ام��ا نقش پیش گیرانه ی خود را برای جلوگیری از ارتکاب جرایم احتمالی در 
آینده ایفا کرده و تالش ش��ده اس��ت توقیف مطبوعات به عنوان آخرین راهکار مورد 
توجه قرار گیرد. فیلتر کردن س��ایت ها، شیوه ی دیگری است که می تواند در عرصه ی 
س��ایت ها و وبالگ ها به عن��وان یک اقدام پیش گیرانه مورد توج��ه قرار گیرد. عده ای 
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توقی��ف مطبوع��ات و فیلتر کردن س��ایت ها را به هر انگیزه ای محک��وم کرده و آن را 
مخالف با حق آزادی بیان می دانند. با این همه، از یک منظر، آثار پیش گیرانه ی چنین 
اقدامی قابل توجه است. به طور مثال، در جریان اخالل اخیر در بازار سکه و ارز، یک 
س��ایت معروف که با اعالم نرخ ارز و س��که، بازار را به نفع سودجویی عده ای مدیریت 

می کرد؛ فیلتر شد؛ امری که کاهش قیمت ارز و سکه را موجب گردید. 
از منظر اصل پیش گیری در صورت اش��راف مدعی العموم و کسب اطالعات به 
موقع، می توان ب��ا اقدام های پیش گیرانه، از ارتکاب جرایم بیش تر در آینده جلوگیری 
کرد؛ اما دشواری امر در جایی است که عده ای اقدامات پیش گیرانه ی دادستان را صرفاً 
به نفع جریان و منافع خود می خواهند و در صورتی که این اقدامات، خواب عده ای را 
آش��فته س��ازد، حمالت آغاز خواهد شد. بر این اساس، باز هم تأکید می شود که نقش 

دادستان در مقام پیش گیری از وقوع جرم می تواند موجد آثار مثبت و منفی باشد. 
در یک تفس��یر موسع از اصل یکصد و پنجاه و ششم قانون اساسی، دادستان 
می توان��د در حوزه ه��ای کاری خود، یعن��ی جلوگیری از وقوع جرم، مه��ار و مقابله با 
جرایم و جلوگیری از فس��اد مالی، با اس��تناد به این اصل، اقدام به پیش گیری نماید 
و مانع از اقدامات افراد یا س��ازمان ها در ارتکاب جرم ش��ود. در مثالی عملی، می توان 
به جلوگیری از برگزاری مراس��می توس��ط یک تش��کل حقوقی در سال جاری اشاره 
ک��رد. در این ماجرا، این تش��کل افرادی از جمله تعدادی از وکال و برخی مس��ؤولین 
را برای تجمع در مقابل وزارت کش��ور دعوت نمود. دادس��تانی تهران با ارسال نامه ای 
به وزارت کش��ور، به برگزاری این تجمع اعتراض کرد؛ زیرا گزارش های واصله نش��ان 
می داد دعوت به این تجمع، با اهداف خاص صورت گرفته اس��ت. هرچند این اعتراض 
به مذاق عده ای خوش نیامد، اما از وقوع برخی مش��کالت جلوگیری کرد. در تفسیری 
مضیق از اصل یکصد و پنجاه و شش��م قانون اساس��ی، دادستان باید دست به عصا راه 
رود. مداخله ی مدعی العموم بیش تر تابع مصلحت افراد و س��ازمان ها اس��ت تا حقایق 
و واقعیت ها. عده ای دادس��تان را برای منافع زودگ��ذر خود می خواهند. آن جا که این 
مداخله  در راس��تای منافع آن ها باشد، سراغ او را می گیرند. این در حالی است که در 
مقام تحقق عدالت، هر کجا دادس��تان آثار و عالئم وقوع جرم را مش��اهده کرد و تأثیر 
عمل��ی اقدامات را تش��خیص داد، باید به وظیفه ی پیش گیران��ه ی خود عمل نماید. با 
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این وجود، در امر پیش گیری نباید نقش س��ایر سازمان ها و نهادهای دیگر را فراموش 
کرد. به عبارت دیگر، دادس��تان نمی تواند جایگزین س��ایرین گردد. توضیح آن که در 
مواردی مانند مبارزه با اعتیاد نمی توان از نقش س��ازمان بهزیس��تی، نیروی انتظامی، 
وزارت بهداش��ت درمان و آموزش پزشکی، ش��هرداری ها، ستاد مبارزه با مواد مخدر و 
سازمان های مردم نهاد چشم پوش��ی کرد. جریان جمع آوری معتادان و نگه داری آنان 
در اردوگاه های دولتی و خصوصی، نشان داد که چگونه برخی سازمان ها در مقام عمل، 
از اجرای وظایف خود اس��تنکاف نموده و این گونه اقدامات را در چهارچوب طرح های 
تبلیغات��ی مورد توجه قرار می دهند. ناموفق بودن اجرای چنین طرح هایی، ریش��ه در 
این گونه مش��کالت دارد. در این گونه موارد، آیا دادس��تان باید به جای سایر مسؤوالن 
و س��ازمان ها اقدام نماید؛ یا این که از آن ها بخواهد به وظایف ذاتی خود عمل نمایند؟ 
اصل پیش گیری اقتضاء می نماید معتادان از س��طح ش��هر جمع آوری شوند، اقدامات 
درمانی و تربیتی در خصوص آنان اجرا گردد و در فرض عدم کارآیی اقدامات درمانی 
و تربیتی از س��ایر شیوه ها مانند معرفی به مراجع قضایی استفاده گردد. بر این اساس 
ح��وزه ی عمل دادس��تان در اجرای اص��ل پیش گیری را می توان تابع��ی از عوامل زیر 

دانست:
1- اقدامات افراد مجرمانه باشد؛

2- اقدامات مجرمانه به نحو مس��تمر ارتکاب یابد؛ به نحوی که بیم وقوع جرم 
در آینده باشد؛

3- با ارتکاب جرم توس��ط افراد، منافع ملی یا امنیت ملی کش��ور به مخاطره 
افتد؛

4- افراد در مظان اتهام، به تذکرها و پیام های دادستان توجه نکنند؛
5- اقدامات پیش گیرانه در چهارچوب مصالح و منافع عمومی و با رعایت اصل 

برائت تعریف شود؛
6- اقدامات��ی نظیر تذکر و یا اخذ تعهد، پیش از اقدام پیش گیرانه مورد توجه 

قرار گیرد؛
7- ورود دادس��تان در حوزه هایی باشد که اقدام قضایی تأثیرگذار باشد. برای 
مثال ورود دادستان در اموری مانند ارز و سکه، در حالی که ریشه ی اصلی مشکل در 
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امور دیگری اس��ت، مؤثر و قابل توجیه نیس��ت یا در مبارزه با فقر و بی کاری و ایجاد 
اشتغال، دخالت دادستان موجبی نخواهد داشت؛

8- مسؤوالن و نهادهای مسؤول در مبارزه با جرایم، نگاِه بخشی و تبعیض آمیز 
به اصل پیش گیری نداش��ته باش��ند. اگر قرار اس��ت با جریان یا افرادی در عرصه های 
مختلف برخورد ش��ود، نمی توان از دادستان انتظار داشت به فراخور خواست و مصالح 

افراد و جریان ها اقدام کند؛
9- توس��ل به اقدام های پیش گیرانه در مبارزه با جرایم و آسیب های اجتماعی 
بای��د با رعایت اولویت  ها صورت گیرد. در عرصه ه��ای اجتماعی، اعتیاد، مزاحمت های 
خیابانی، تصادفات جرحی و فوتی، بهداش��ت و س��المت؛ در ح��وزه ی اقتصادی امور 
مرب��وط به رفاه و معیش��ت، توزیع اقالم کاالهای ضروری و اساس��ی؛ در امور امنیتی، 
اش��راف اطالعاتی و خنثا کردن اقدام��ات خرابکارانه، می تواند در عملی ش��دن اقدام 
پیش گیرانه مؤثر باشد. اقدام پیش گیرانه در حوزه ی فرهنگ و رسانه ها باید به گونه ای 
باش��د که حمل بر سانسور و انسداد سیاس��ی نگردد. این گونه اقدامات نباید به نحوی 

اجرایی شوند که تضییع حقوق متهمان و شهروندان را موجب شود؛
10- در برخ��ی حوزه ه��ا مانند مبارزه ب��ا کودک آزاری، مؤثر ب��ودن اقدامات 
پیش گیرانه، منوط به ایجاد س��اختارهای مناس��ب در این زمینه اس��ت. فعال ش��دن 
واحدهای��ی مانن��د اورژانس اجتماع��ی، ایجاد اماکنی مناس��ب برای نگ��ه داری افراد 
آس��یب دیده، توس��عه ی آموزش های اجتماعی، مش��ارکت جدی مردم در این مبارزه، 
فعال ش��دن رس��انه ها برای ترسیم مش��کالت مربوط به کودک آزاری و انجام اقدامات 
جدی از س��وی س��ازمان های  ذی صالح، می تواند تاثیرگ��ذاری اقدامات پیش گیرانه را 
افزای��ش دهد. به رغم تش��کیل معاونت اطفال و زنان در دادس��رای عمومی و انقالب 
ته��ران و ب��ا هدف تمرکز بر رفع مش��کالت موجود، در عمل مش��اهده می ش��ود آمار 
کودک آزاری، هم چنان آزاردهنده اس��ت. به نظر می رس��د در این زمینه هنوز اقدامات 

مؤثر صورت نگرفته است؛ 
11- در حوزه ی بهداش��ت و س��المت و عرصه ی نظامی باید به نقش اقدامات 
پیش گیرانه توجه بیش تری ش��ود، زیرا با اتخاذ چنین تدابیری هزینه های بهداش��ت و 
س��المت کاهش می یابد؛ و در عرصه ی نظامی، ناکامی نیروهای دشمن رادر پی دارد، 
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اما پرس��ش این اس��ت که آیا می توان این تجربه های موفق را در مبارزه با جرم و مهار 
آن عملی کرد. تفاوت ساختارهای اجتماعی با نظامی اجازه نمی دهد نسخه ی یکسانی 
برای این دو ح��وزه پیچید. در عرصه ی نظامی، مبنای اقدامات بر قدرت و واقع گرایی 
استوار است؛ اما در سایر عرصه ها، ارزش های جامعه و آرمان گرایی تفوق دارد و ممکن 

است مقاومت مردمی را در قبال اقدامات پیش گیرانه شکل دهد؛
12- در عرصه ه��ای فرهنگی، پیش گیری ه��ای اجتماعی بر اقدامات انتظامی 
و قضای��ی ترجیح دارد. برای مث��ال در بخش آموزش و پرورش، ب��ا اجرای طرح های 
پیش گیری اجتماعی، می توان از گسترش اعتیاد در میان دانش آموزان جلوگیری کرد 
و یا در حوزه ی آسیب های اجتماعی مانند طالق، آموزش خانواده پیش از ازدواج، بیش  
از احکام قضایی تاثیرگذار اس��ت. به عبارت دیگر، در حوزه ی فرهنگی، نگاه نرم افزاری 
بای��د ب��ر اقدامات س��خت افزاری غلبه نماید و ب��ر همین اس��اس، موفقیت طرح های 
پیش گیری اجتماعی به گذش��ت زمان و تأثیرگذاری درازمدت منوط می ش��ود؛ اما در 
مبارزه با جرایم مالی مانند س��رقت و کالهبرداری و نیز جرایم سازمان یافته، اقدامات 
پیش گیرانه ی انتظامی و قضایی می تواند در جلوگیری از این گونه جرایم مؤثر باشد. 

پس از گذش��ت بیش از س��ه دهه از پیروزی انقالب اس��المی، هنوز سیاست  
جنایی کش��ور در قبال اقدامات پیش گیرانه تدوین نشده است. آیا با تصویب الیحه ی 
جدی��د پیش گیری از وقوع جرم، می توان بر این مش��کل فائق آمد یا باز هم با تداخل 
وظایف سازمان ها و موازی کاری مواجه خواهیم بود؟ در مقام جمع بندی می توان گفت 
مدیریت پیش گیری با قوه ی قضاییه است و بر همین مبنا باید ساختارهای الزم برای 
اعمال مدیریت اصل پیش گیری فراهم آید؛ اما در عین حال نباید از ایفای نقش سایر 
دستگاه ها غافل ماند. اقدام اخیر قوه ی قضاییه در تشکیل ستادهای پیش گیری از بروز 
جرایم انتخاباتی، نمونه ای از لزوم همکاری تمام نهادها و سازمان ها در مبارزه با جرایم 
اس��ت. در این میان باید نقش دادستان ممتاز باش��د تا اجرای طرح های پیش گیری، 

عملی و واقع گرایانه باشد.


