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  نگاه تطبيقي به ،پيشگيري وضعي از جرم قاچاق اسلحه
  حقوق ايران و آمريكا

  شيدا بناساز نوائي

  27/1/1397تاريخ پذيرش:     13/10/1396تاريخ دريافت: 

 چكيده

و در مـواردي ناكارآمـد بـودن سيسـتم      جـرائم در دنياي امروز و با توجه به حجم بـاالي  
را از  جـرائم هـاي ارتكـاب    ينهزمو مجازات مجرمين، نياز به سيستمي كه  جرائمسزادهي 

يي كـه ايـن مهـم را بـه عهـده داشـته باشـند،        هـا  سازمانو  ها دستگاهبين ببرد و وجود 
 هـاي  يـزه ارتكـاب جـرائم و انگ   ياصـل  هـاي  ينه. شناخت زمشود ياحساس م ازپيش يشب

كه مجرم بالقوه را در مرحله قبل از وقوع جرم متوقـف   تدابيري اتخاذ و ينمختلف مجرم
علـم   يهـا  از رسالت نمايد، منصرف يشتن افكار مجرمانه خوساخ ينموده و او را از عمل

عالوه  بوده و هست؛ به يفرمؤثرتر از اعمال ك يشهاز جرم هم يشگيرياست. پ يشناس جرم
 يـت ها شـده و درنها  دادگاه يو كاهش تراكم كار ها ينهدر هز ييجو امر موجب صرفه ينا

 موضـوع قرار خواهد داشت. پژوهش حاضر به  كمتري خطر معرض در يزسالمت جامعه ن
 يبـان گر به با آن دست امروزكه جوامع  يرياز جرائم مهم و خط يكيدر  يوضع يريشگيپ

اسـت كـه اسـباب بـروز      ي. جرم قاچـاق اسـلحه از جـرائم اقتصـاد    استپرداخته  ،هستند
دو قسمت  درنوشتار  اينآورده است.  فراهمرا  الملل يندر سطح ب يو اغتشاشات ها يناآرام

ر ينقش جامعه در بـه كـار بسـتن ابزارهـا و تـداب      ياول به بررس بخشاست:  يدهارائه گرد
 مورد رانه ين زميدوم نقش دولت را در ا بخشو در  پرداختهن جرم ياز ا يوضع يريشگيپ

 .است داده قرار بررسي و بحث

  واژگان ديكل
  ، قاچاق اسلحه، دولت، جامعهيوضع يريشگيپ

                                                            
 كانادا مونترال دانشگاه حقوق دكتراي دانشجوي  

EMAIL: Sheida.banasaz@gmail.com 
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  . درآمد1

  . مفهوم قاچاق اسلحه1.1

و سـپس قاچـاق    پرداختـه ق آن يف قاچاق و مصاديابتدا به تعر ،ش از ورود به بحث قاچاق اسلحهيپ
ا يـ است كه ورود آن بـه كشـور و    يزي. قاچاق چشد خواهد تشريحو  گرفتهقرار  ياسلحه موردبررس

مثل انسان،  يممنوعه و انحصار يصادرات و واردات كاالها 1معامله آن از طرف دولت ممنوع است.
  ق قاچاق دانست.ياز مصاد توان يگر را ميها مورد د مواد مخدر، زنان، كودكان، سوخت، اسلحه و ده

كـه خـارج از مقـررات     شـود  ياطالق م ييدر اصطالح امروز معموالً قاچاق به آن دسته از كاالها
كلمـه قاچـاق معلـوم     يموردنظر اهـل لغـت بـرا    ي. با توجه به معناشوند يا خارج ميوارد  يدولت
در حالـت مصـدر عبـارت اسـت از      يمتفاوت با هم دارد كه گـاه  ين كلمه دو معنايكه ا شود يم

ا يـ عبـارت اسـت از متـاع    ن كلمه در حالت اسم آلـت  يا يبرخالف قانون. معنا يانجام دادن كار
مـردم،   يهرحال در لغت و افكار عمـوم  ا معامله آن ممنوع است؛ بهيكه ورود آن به كشور  ييكاال

ق و يدهنده تنوع مصـاد  كه خود نشان شود يخالف مقررات حاكم بر جامعه اطالق م يقاچاق عمل
  2دامنه آن است. يگستردگ

 يجتـدر  به گيرد، يل سود و بهره انجام ميمنظور تحص بهورود و خروج كاال و ارز به كشور كه اغلب 
جامعـه را بـه خـود مشـغول      يانسان يروياز ن يتوجه و درصد قابل شدهل يبزرگ تبد يا به چرخه

و  دهـد  يل مـ يرا تشك ينيرزميعمده اقتصاد ز يها از بحث يكيكه قاچاق  يا گونه به ؛كرده است
  3است. ريمخرب آن بر اقتصاد كشور انكارناپذ يرتأث

از يـ است كه ن ييناظر به كاالها يقاچاق اسلحه از موارد تجارت در كاال است كه در تجارت داخل
شـامل صـادرات و واردات كـاال و خـدمات      يخاص دارند و در تجـارت خـارج   يبه اخذ مجوزها

اگرچـه   4قاچـاق و مهمـات اسـت.    يهـا  قاچاق كردن در سالح ،سالح يرقانوني. قاچاق غشود يم
 يجنـوب  يايمثـال در آسـ   يبـرا  ـ گسترده شـده اسـت   ياسيآشفته س هاي يطح در محقاچاق سال
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از  يكياز قاچاق سالح  يريجلوگ ـ سالح به هند و پاكستان قاچاق شده است يليونشصت و سه م
 1است. الملل يننه حقوق بيتوجه در زم موضوعات جالب

ق بزه قاچاق دانسـته اسـت.   يرا ازجمله مصاد يگريران اعمال ديگذار ا قانون ،عالوه بر موارد فوق
 ياز مقررات مال يم بخشيبه قانون تنظ يقانون الحاق مواد 12ماده  2به بند  توان يمثال م يبرا

 يز جـرم تلقـ  يقاچاق ن يكاال ين قانون عمل نگهدارياشاره نمود كه در ا ـ1384مصوب  ـ دولت
قاچاق عبارت است از مجموعه  ،گريمنظر داز  2و مشمول مجازات مربوط به قاچاق است. شود يم

كـه بـه منظـور كسـب      يو خدمات توسط شـهروندان  يديتول يها در بخش ياقتصاد هاي يتفعال
اقتصـاد   يبـرا  شـده  يـين تع يهـا  خارج از مقررات و چـارچوب  يريمس در كوشند يشتر ميدرآمد ب
ـ يكنند. در شرا ينخود را تأم يازهاين ي،رسم و  يورود يبـر مبـاد   ف قاچـاق نـاظر  يـ تعر يط فعل
قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان  1. در ماده نيست ييايجغراف يو مرزها يخروج

  ف قاچاق آمده است:يدر تعر 1390مصوب  يرمجازسالح و مهمات غ
خـارج   ياها به كشور و  قاچاق سالح، مهمات، اقالم و مواد تحت كنترل عبارت از وارد كردن آن«

  »است. يرمجازطور غ از كشور به ها نمودن آن
  :است آمدهقانون  ينهم 2ماده  در
اعـم از   يو شـكار  يگرم و سرد جنگـ  يها قانون انواع سالح ينمقصود از سالح و مهمات در ا«

  .»ستها ا و مهمات مربوط به آن زني يرگلولهو غ يزن گلوله
  تبصره:

 يگزينيجـا  يـت مشابهت و كـاربرد، قابل  يلكه به دل ييها و آن دسته از شبه سالح يزرياسلحه ل«
قانون، حسب مـورد تـابع احكـام سـالح گـرم قـرار        يناحكام مندرج در ا يثاز ح ،سالح را دارند

  .»باشند يم يكننده تابع احكام سالح شكاريهوشو ب يآموزش يها و سالح گيرند يم
  :1390مصوب  يرمجازت غقانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سالح و مهما 3ماده 
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 يرنظامي،و غ يمنفجره اعم از نظام يه،كنترل عبارت از انواع مواد محترقه، نارتاقالم و مواد تح«
هـا   دهندهآور و شوك و اشك كننده حس ي، بكننده يهوشب يگازها يكروبي،م يواكتيو،راد يميايي،ش

 .»است يو انتظام ينظام يزات(شوكرها) و تجه

بلكه بر همه مردم كشور حاكم است. در داخل كشور  ،نه فقط بر تجار و كسبه ن مقرراتياعمال ا
 ،ه كـرده يـ و اقـالم را ته  ءاياش گونه ينا يمصارف شخص ينكه صرفاً برايبه عذر ا تواند ينم يكس

در انحصـار   يتـ يكند. تجارت سالح و مهمات به لحاظ مصـالح امن  يخود را مالك مشروع آن تلق
  دولت است.

در پاسخ  1362بهشت يارد 19خ يدر تار ،وقت ييقضا يعال يتفتائات و مشاوره شوراون اسيسيكم
  ن اظهارنظر كرده است:يف قاچاق چنيبه پرسش مربوط به تعر

ا يـ د يـ كه موضوع درآمد دولت است بدون پرداخت آن درآمد استفاده نما ياز پول يچه كس نچنا«
 دولتـي  يمـه ع نيـ ق توزيـ را كه در انحصـار دولـت اسـت از طر    يا ماليد يا صادر نمايرا وارد  يمال

ل امـوال  يقاچاق عبـارت اسـت از تحصـ    يجهمرتكب قاچاق شده است و درنت يو ،ديل نمايتحص
  1.»دولت ير مجراياز غ يانحصار

 ؛است كه ممنـوع شـده اسـت    يكاالها و اشخاص با گذشتن از مكان يرقانونيونقل غ قاچاق حمل
 يمتنوع هاي يزهگر. انگياعمال و مقررات د برخالف قانون قابل المللي ينب ياازجمله عبور از مرزه

مانند مواد مخـدر،   يرقانونيشامل شركت در تجارت غ ها يزهن انگيقاچاق كردن وجود دارد. ا يبرا
گرفتـه در مـورد قاچـاق     صـورت قـات  يتحق حجـم . شود يات ميز از ماليو گر يرقانونيمهاجرت غ

ه در قاچاق يك نظريشگامان ين پيو هانسن اول ياست. بگوات اندك ي،اقتصادده يك پديعنوان  به
واردات اسـت. بـرخالف    البدل يت عليا فعالياند كه اساساً قاچاق  كرده يانب گونه ينها ا اند. آن بوده

قاچـاق   ي،اند كـه از حـوزه عمـوم    ها نشان داده آن ،مؤثرتر است يج كه حوزه خصوصيك باور راي
منتقـل   ياگرچه منـابع را از دولـت بـه بخـش خصوصـ      ؛را باالتر نبرد يه اجتماعممكن است رفا

روانشناسـان   ياسـت و حتـ   يرقـانوني ك تجارت غيقاچاق مترادف با  ،انهيدر مفهوم عام 2.كند يم
 اند. ر كردهيتفس يرقانونيعنوان تجارت غ قاچاق را به ياجتماع
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گرم بـه  يها سالح ين قانونين بار توسط مالكيگرم نخستكه اكثر جرائم مرتبط با سالح يياز آنجا
-يهـا  سالح يمالك قانون» يرقانونيانحراف غ«به » گرمقاچاق سالح«، اصطالح پيوندد يوقوع م

كسـب سـود نامشـروع     يكه اغلب برا شود ياطالق م يرقانونيبه تجارت غ يگرم از تجارت قانون
 ينـهء آن درزم ينسـبت بـه معنـا    يمتفاوت يگرم معنادر خصوص سالح» قاچاق«است. اصطالح 

متحـده   يالتدارد و اداره مبارزه با الكل، تنباكو، سالح گرم و مواد منفجره ا» قاچاق مواد مخدر«
 تـر  يعوسـ  ي. انحـراف اصـطالح  كنـد  يز استفاده مـ يعالوه بر قاچاق از اصطالح انحراف ن 1يكاآمر

ك يـ كـه   يمثال مجرمـ  ي، براردگي يرا دربر م يرقانونينسبت به قاچاق است و هرگونه انتقال غ
 يرقـانون يدر انحـراف غ  كنـد،  يمـ  سـرقت خود  ياستفاده شخص يگرم را از دارنده مجاز براسالح
 كـه  ين وصف، درحاليسالح دانست. با ا يقاچاقچ توان يگرم شركت كرده است، اما او را نمسالح

مـوارد ممكـن اسـت     يا باشد، در پاره ياستفاده شخص يشتر برايگرم ممكن است بسرقت سالح
د يـ گرم شامل سالح گـرم جد ف اداره مذكور، مشمول عنوان قاچاق شود. قاچاق سالحيحسب تعر

  2.شود يم يالتياينو ب يالتيگرم دسته دوم او سالح يالتياينو ب يالتيا

 يرقـانون يطـور غ  ك سـالح را بـه  يكه حداقل  گردد ياطالق م فرديسالح به  ياصطالح قاچاقچ
از  يا الت قاچاق سالح استفاده كردند كه پـاره يبراگا و گلن از اصطالح تشك يآنتون .باشدفروخته 

وجـود   ياديـ سـالح ز  هـاي  ين ادعا كه قاچـاقچ ي. اشود يشامل م يرقانونيطور غ عملكردها را به
 يرقـانون يوجـود نـدارد كـه فـروش غ     يچ شكياست. ه ياسياز هر مفهوم س يعار يقتيحق ،دارند

 يها است و اغلب سالح عادي يسرقت امر كه دليل اينبه  ؛معمول است يا امريكسالح در آمر
بـه   اقـدام كه  ي. هر سارقرسند يم شفرو به ،دنشو يتوسط سارق نگهدار آناز  يشب شده يدهدزد

 -ك سـالح بفروشـد   يـ اگـر در طـول سـال     يحتـ  - كـرده  سرقتكه  نمايد ييها فروش سالح
   3است. يقاچاقچ

، اصـطالح قاچـاق   گـردد  يآشـكار مـ   بخش اين درطور كه از مطالب مطروحه  همان ترتيب، ينا به
ن كشـور و  يـ چراكه در ا ؛ران دارديتر از حقوق ا گسترده يمراتب مفهوم ا بهيكاسلحه در حقوق آمر

ز يـ گرم سـرقت شـده و ن   يها وانتقال سالح موارد نقل يا موجود در آن در پاره يحسب عرف جار
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گر مشمول عنوان يالت ديبه ا يالتيا از اياالت مختلف ين قانون در اياز مواز انتقال سالح در خارج
 .شود يقاچاق اسلحه م

  در جرم قاچاق اسلحه يوضع يريشگي. ضرورت اعمال پ2
 يريشـگ يپ يبرا يديكل يك استراتژي يرقانونيغ يها مجرم از تجارت يها دور نگه داشتن گروه

موقـع   بـه  يرانه و اجرايشگير مناسب پيدن تدابيشياند سبب همين بهاست؛  يافته از جرائم سازمان
فـا  يهـا و جـرائم بـا سـالح ا     در كاهش خشونت يها توسط مقامات صالح هر دولت نقش مؤثر آن
هـا و مراقبـت از مرزهـا و تبـادل اطالعـات       جانبه سالح ها با كنترل مناسب و همه . دولتكند يم

ت جامعـه و شـهروندان را در   يـ گر امنيكديسوابق با  يد، صادرات، واردات و نگهداريتول ءينهدرزم
  .كنند يم يريو از بروز بحران جلوگ كنند يقلمرو خود حفظ م
مبـارزه بـا آن را    ءينـه هـا درزم  دولـت  ي، لزوم همكـار المللي ينك جرم بيعنوان  قاچاق اسلحه به

ـ  ييراهكارهـا  ق اعمـال ين مهم را از طريا ياجرا ،ها از دولت يك. هر نمايد ير ميانكارناپذ  يعمل
طور مـؤثر   مرتبط به يها و پروتكل ها يونوستن به كنوانسين محكم و جامع، پي. وضع قوانسازد يم

و ارائـه   عمـومي . باال بردن سـطح اطالعـات   دهد ياسلحه را كاهش م يرقانونيتعداد معامالت غ
نسـبت بـه    يرانه وضـع يشـگ يپ ينكـه از راهكارهـا  يضـمن ا  جامعـه،  افـراد الزم به  يها آموزش

. بـاال بـردن سـطح    كنـد  يز كمـك مـ  ين يمعضل بزهكار اي يشهدگان جرم است، به حل ريد بزه
اتخاذ مبارزات  ،و جرائم مرتبط با قاچاق اسلحه يو رفاه مردم جامعه و كاهش سطح ناامن يفرهنگ

 يهـا  جرم و سـلب فرصـت   ين بردن ابزارهايتا با از ب دهد يجلوه م يرا ضرور يرانه وضعيشگيپ
  مقابله با جرم قاچاق اسلحه را فراهم آورد. ينه الزم برايجرمانه زمم

  يوضع يريشگيپ يشناس مفهوم. 1.2

كه جـرائم ممكـن اسـت در آن     يرانه معطوف به اوضاع و احواليشگياقدام پ«را  يوضع يريشگيپ
ارتكـاب عمـل    ياست كه بها يبياند و هدف از آن اتخاذ ترت ف كردهيتعر» وندديوضع به وقوع بپ
 يريشـگ يچرا كـه ازنظـر طرفـداران پ    ؛ش از سود حاصل از آن گردانديمرتكب ب يمجرمانه را برا

  سنجد. يان عملش را ميحسابگر است و سود و ز يانسان موجود ي،وضع
  اند: شده يبند در سه دسته طبقه يوضع يريشگيپ يها ن هدف روشيدن به ايرس يبرا
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  دهد. يش ميارتكاب جرم را افزا ياكه كوشش و تالش بر ييها روش. 1
  كند.يكه ارتكاب جرم را پرخطر م يفنون. 2
  1دهد. يت موضوع جرم را كاهش ميكه جذاب يليوسا. 3

. توجه كند ين است كه ابزار فرصت ارتكاب جرم را از مجرم سلب ميدر ا يوضع يريشگيكاربرد پ
د يـ ك جـرم سـه عامـل با   يارتكاب  ين موضوع كمك كند. برايبه درك ا تواند يبه مثلث جرم م
زه يـ زه مجرمانه است. انگي، انگدهد يل ميكه قاعده مثلث جرم را تشك عامل ينتر جمع شود. مهم

ن يـ ن بـردن ا ياز ب ي. براشود يتبع آن قصد مجرمانه م در افراد و به يل درونيدار شدن ميباعث ب
زه شـدند،  يـ ل مجرمان واجـد انگ يدلرانه اتخاذ گردد. اگر به هر يشگير پياست تداب يعامل، ضرور

ان يـ كـرد. از م  يريفرصت و ابزار ارتكاب جرم جلوگ يعنين مثلث، يگر ايد از اجتماع دو ضلع ديبا
ارتكـاب   يان امر هر چه بكوشـند ابزارهـا  يرا متصديز ؛دارد يشتريت بيسلب فرصت اهم ،ن دويا

هـا دسـت    خواهند توانست بـه آن  يزهكنند، بازهم مجرمان باانگ يآور جرم را از سطح جامعه جمع
ده يـ ن ابزارهـا را در كـاهش جـرائم ناد   يـ ا يآور ت جمـع يـ اهم توان ينم حال ينابند. هرچند درعي

از تعـرض   گـان  يـد د ها و بزه حفظ آماج ،ت داردياهم يوضع يريشگيهرحال آنچه در پ انگاشت. به
  2مجرمان است.

 يوضـع  يريشـگ ي. هـدف در پ شـود  يمـ ده انگاشته يناد يكل به يوضع يريشگيعنصر انسان در پ
 ،ت فـرد اسـت. هـدف   يـ ر عقالنييـ نه مجرمانه فـرد و تغ يم بر انتخاب و گزيرمستقيغ يرگذاريتأث
  3شه مجرمانه به عمل است.يجاد وقفه در گذار انديا ينوع به
خ بـه  يبوده كـه در طـول تـار    يبشر ياز موضوعات مهم در زندگ يكيشه يهم يوضع يريشگيپ
عنوان تنها راهكار مبارزه  ده است. در جوامع گذشته غالباً مجازات بهيعمال گردمختلف ا هاي يوهش
آن را موجـب   يت در اجـرا يـ و شـدت و قاطع  شـد  يم يمجرم تلق تر يحر صحيه جرم و به تعبيعل

 يدعالوه بر مجازات مورد تأك يتيترب هاي يوهش ي؛ البته در مكاتب الهدانستند يم يكارهكاهش بز
ت فـرد مثـل زمـان و    ير وضـع ييـ است كه با تغ يوضع يريشگي، پها يوهن شياز ا يكيبوده است. 
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ن روش يـ كنـد. در ا  يريمكان درصدد است از ارتكاب جرم توسط فرد مصمم به انجام جرم جلوگ
ت از او و آنچه در معـرض وقـوع جـرم اسـت     يقرار گرفته با حما يدگيد فرد در معرض بزه يگاه

ط ير شـرا ييـ ز بـا تغ يـ ن يو در مـوارد  شـود  يم يريجرمانه جلوگجرم) از تحقق عمل م يها (آماج
  1.گردد يا وقوع آن دشوارتر مياعم از مكان و زمان امكان تحقق جرم سلب  يطيمح

  يرانه وضعيشگير پي. نقش جامعه در ارائه تداب2.2

 يبنـد  را به دو دسـته طبقـه   يدانشمندان اقدامات جامعه در مقابل بزهكار يدر مكتب اسالم برخ
واكنش  يگريو د گيرد ياز جرائم بالقوه صورت م يريشگيكه با هدف پ ياند: نخست اقدامات كرده

 يياسـت جنـا  ي. در سگيـرد  يقـرار مـ   يم قاضيتصم يدر گذشته كه مبنا ينسبت به اعمال ارتكاب
را ادلـه وجـوب رفـع منكـر شـامل      يـ ز شـود؛ د واجـب دانسـته   ياسالم دفع منكر مانند رفع آن، با

  2ات است.ياز تحقق جنا يريشگيدر پ يتدافع يراهكارها
ن اقـدامات كـار قـوه    يـ . اگيـرد  انجام يو كارشناس يد كار علمياز ارتكاب جرم با يريشگيپ يبرا

را به پژوهشگران ارائـه دهـد تـا در     ينرخ انواع بزهكار تواند يه صرفاً مييست، قوه قضايه نييقضا
مـنعكس گـردد. اگـر     يـي اجرا يها به سازمانقات يج تحقيشود و نتا انجام يمورد آن كار تخصص

عدالت  يابزارها توان ياز وقوع جرم، م يشگيريمنظور پ گرفتن از مردم به كمك يبرا خواهيم يم
 توانـد  يمـ  ،موفـق باشـد   يفـر يك يريشـگ يه بتوانـد در پ يي. اگر قـوه قضـا  كردشنهاد يرا پ ييقضا

كـار قـوه    يفريركيغ يريشگيهرحال پ بخواهد. به يياجرا يها را از سازمان يفريركيغ يريشگيپ
 ياست كه متول ييها فه دستگاهيوظ امر، اينآن را در دسترس ندارد.  يرا ابزارهايز ؛ستيه نييقضا

ا، مردم به اعالم جرائم قبل از ارتكاب جـرم مكلـف   ين دنيهستند. امروزه در اكثر قوان ييامور اجرا
، بخشـنامه و  نامـه  يـين شـده اسـت. بـا آ    ين معنا كه عدم اعالم جـرائم، جـرم انگـار   يهستند، بد

 يد در برخـ ين روش شايا مكلف كرد. ايق ياعالم جرائم تشو يمردم را برا توان يدستورالعمل نم
 يهم داشـته باشـد. مشـاركت مـردم و نهادهـا      يآثار و تبعات منف تواند يموارد موفق باشد، اما م

ن يا يخاص دارد. اگر قانون اساس هاي ميساز به مكانياز جرم ن يريشگيمنظور پ به يو دولت يمحل
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ص مصـلحت  يا مجمـع تشـخ  يـ ه، يقوه مجر يس، رئيرا بر عهده مقام معظم رهبر يريشگينوع پ
  1.ماند ين اصل معطل نميا ياجرا گذاشت، ينظام م

ا دشـوار  يـ ساختن  الوقوع  يرممكندر نظر دارد امكان وقوع جرائم را از راه غ يفريركيغ يريشگيپ
ط را يد و شرايد نمايزا را تحد جرم ينيها و عوامل ع ت مناسب نسبت به فرصتيريمدنمودن آن با 

ن يچن ميزانكم  ا دستي و نبودهت، مجرمانه يكه پاسخ شخص به آن موقع سازدفراهم  يا گونه به
است كه مجرم را در آسـتانه   يناظر به اوضاع و احوال يريشگين نوع از پيابد. ايل يتقل ييها پاسخ

از جـرائم   يمعطوف به اشكال خاصـ  يوضع يريشگيپ يها . عمده روشدهد يجرم قرار مارتكاب 
ك به كـاهش  يستماتيدار سيپا اي يوهط بالواسطه به شيا مداخله در محيت يريق مديبوده و از طر

از مجرمـان بـوده منجـر     ياريكه همـواره موردتوجـه بسـ    ش خطرات آنيجرم و افزا يها فرصت
، متفـاوت  شـود  ياد مـ ي يشناس جرم يافت اثباتيعنوان ره اكه از آن ب يريشگين نوع پي. اگردد يم

 گـردد،  يكه مرتكب جرائم مرتبط با شغل خـود مـ   راكارمند متخلف دولت  يكمثال  يبرا 2است.
استفاده او از فرصت، ضمن برخـورد  ءو در صورت سو كردها منتقل ياز شغل خود منفصل  توان يم

  3.نمودسلب  اوازات را از يامت ارات وي، اختويد و مجازات يشد
 يعلمـ  يهـا  ل مبـارزه بـا آن و راه  ي، علـل وقـوع، وسـا   ياگر سطح اطالعات عامه درباره تبهكار

ق يـ از طر يعمـوم  يسـاز  آگـاه  رو يـن خواهد شد. از ا ينبهتر تأم يريشگيباالتر رود، پ يريشگيپ
. آمـوزش مـؤثر   رسـد  ينظـر مـ   بـه  يرناپذ و اجتناب يضرور يامر يجمع ل ارتباطيها و وسا رسانه
اسـت.   ياز وقوع جـرم چـاره اساسـ    يريشگيو در پ نخست راهكاردر رفع همه مسائل  ي،اجتماع

از  يريشگيدر پ تواند يكه م اي يلهن وسيدشوارتر حال ينو درع ينتر معتقد است مطمئن »ايبكار«
  4وپرورش است. ل آموزشيوقوع جرائم به كار رود، تكم

 يمعروف و نه امربه يف همگانيز مشاركت مردم است. تكلياسالم ن ييجنا استيس هاي يژگياز و
ك شـهروندان را در  يـ كايالعمـل در برابـر آن،    از جرم و ابراز عكـس  گيري يشپ ءينهاز منكر درزم
 از يمعـروف و نهـ    بـه  از امر يز گاهيگر مسئول و ناظر قرار داده است. در فقه نيكديمقابل رفتار 
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. شـود  ياد مـ يا دفاع مشروع ي يدر مقابل دفاع فرد يا دفاع اجتماعي يع همگانمنكر با عنوان دفا
  :فرمايد يامبر اسالم (ص) ميپ
سـته و خـوب   ي، نابكاران شما را بـه افـراد شا  يد وگرنه بديمنكر كن از يمعروف و نه حتماً امربه«

  .»شود يمستجاب نم يول كنند ي، آنگاه خوبان دعا مكند يمسلط م
بـه تظلـم و    ييگـو  بـر ضـرورت پاسـخ    يدبه روش تأك توان يم يگر كنترل مردميد يها از روش
در  يجاد آگـاه يآموزش و ا 1اد كرد.يشهادت  يا ضرورت گزارش جرائم و ادايگران يد يدادخواه

بـه حـل    توانـد  ياسـت، مـ   يدگاند نسبت به بزه يوضع گيري يشپ يها از راه كه ينجامعه ضمن ا
از مـوارد بـر ارزش و تقـدس     ياريكمك كند. مكتب اسالم در بسـ ز ين يمعضل بزهكار اي يشهر

كـه   ك مـورد از آن يـ به  ينجانموده است كه در ا يدافراد جامعه و ضرورت آن تأك يدانش و آگاه
  :كنيم ياست اشاره م گيري يشمرتبط با بحث پ

  2»حرسك و انت تحرس المالير من المال، العلم يالعلم خ«: فرمايد ي(ع) م يامام عل
گـزارش حجـم    يستم گزارش استاندارد بـرا يك سي ي،قاچاقچ يها ت گروهيفعال يصتشخ هتج

 يقانون و كارمندان امور اجتماع يها، معلمان، مأموران مسئول اجرا است. خانواده يازقاچاق موردن
 وستن بهيها را از پ آگاه كنند و آن يتو جنا جرم يها وستن به گروهيافراد را از پ تا كنند يم تالش
مشـكل   ،تكـاران يمـؤثر از جنا  يريشـگ يبرنامه پ ين مانع براي. اولبازدارندباطل  يها فرهنگ خرده
سـبب   و گذارنـد  يمـ  يركه بـر مـردم تـأث    يفرد است و عوامل مهم طور منحصربه قانون به ياجرا

 يل براياز به موردتوجه واقع شدن، تماي. نشوند يبزهكاران م يها فرهنگ به خرده يشانا يوستنپ
ـ   ،ن موضوع هستندير ابمؤثر  عواملو احساس مهم بودن  يها، آزاد جاد تشكليا س ابـزار  يامـا پل

 بتوانـد  تا سازدمعنا و مفهوم فراهم  واجد ينيگزيد جاين مسائل را ندارد. جامعه بايالزم برخورد با ا
د متفـاوت  يـ با هـا  يگزينن جايبزهكاران دور نگه دارد. ا يروش زندگ انتخابن بالقوه را از يمجرم
 يهـا  خالقانـه و فرصـت   هـاي  يـت ، فعالي، عمل متقابل اجتماعيآموزش يها و شامل برنامه بوده

كـه   يستند تا زمانياز جرم ن يريشگيمند به پ جوامع عالقه يد. متأسفانه اغلب اعضاناستخدام باش
 هاي يتفعالها و انواع  از دارد كه از شاخصيس نيا دو گروه از بزهكاران جرم ظاهر شوند. پليك ي
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و الزم  يابـزار ضـرور   ازهـا هسـتند كـه     دادسـتان  ين،جرم آگاه شـود. بعـدازا   يو ابزارها يفريك
ران يمجرمانه مبارزه كنند. مـد  هاي يدهطور مؤثر با پد ها را قادر خواهد ساخت به كه آن برخوردارند

ك يد يقانون با ياجران را مطالعه كنند. مأموران يمجرم يها روابط گروه ياز دارند كه روانشناسين
احتمـال   يزيـ چـه چ  ينكها يرا برا هايي يدها تامتفاوت را مرور كنند  وموفق  يها از برنامه يسر

از  يـادي ك روش مشهور كه توسط تعـداد ز يبه دست آورند.  ،داشته باشد ييها كارا آن يدارد برا
 يـن اسـت. ا  SARAك يـ معـروف بـه تكن   ،مسئول به كار گرفتـه شـده   يها و سازمان نمايندگان
)، واكـنش  Analysis( تحليـل  و  يـه )، تجزScanningش (يمتشكل از پـو  ياختصار واژهاصطالح 

)Responseن (ي)، تخمAssessment( پو) يـد ش)، طراحان باياست. بعد از مشخص كردن مشكل 
و  شـود  يطـرح دنبـال مـ    يج)، سپس اثرات و نتاتحليل و  يهكنند (تجز يابيمؤثر را ارز يها حل راه
مشكل حل نشود طراحـان بـه    كه يندارد و درصورت ييكارا يزيدارد و چه چ ييكارا يزيچه چ ينكها

قـانون منـابع    ي. عالوه بر مداخلـه مـأموران مسـئول اجـرا    كنند يو دوباره شروع م بازگشتهگام اول 
  1.يندو كمك الزم را فراهم نما يينه راهنماين زميدر ا توانند يهم وجود دارد كه م ياديز ياطالعات
اثـر   دهنـد،  يكه كاهش قاچاق سالح را مـورد هـدف قـرار مـ     شده يطراح هاي ين استراتژيبهتر
 هـا،  يوهشـ  ايـن  ؛ن جرم دارنديزان ارتكاب ايا بر مين يبر وجود سالح در دست مجرم يتوجه قابل
 درصنعت سالح گرم را در قاچـاق سـالح    كنترل و هدايتكه قصد دارند  ييها بر سازمان يژهو به

 ،كاهش جرم سالح پـروژه  يشده برا ن اقدامات شناختهي. بهترشوند يم ارزيابيمؤثر  ،رنديدست بگ
  2ل شد.يو تكم اجرا 1999-1996 يها سالح بوستون بود كه در سال

ژه در پـرو  ي. در طول اجرابودبوستون در شهر سالح  يها زان جرميم كاهشها  آن ين ادعايآخر
قاچـاق   ميـزان عنـوان كـاهش    كه بـه  داشت وجود افت ميزانك ي 1996-1999 يها طول سال

ها در  نرخ ورود به عنف يدرصد 50ن كاهش، با كاهش يقت اير شد. در حقيد تفسيجد يها سالح
احتمـال   د بـه يـ جد يهـا  ن درواقع كاهش سـالح ي؛ بنابراكند يم يبرابر يشهر در همان دوره زمان

نرخ سرقت سالح بوده اسـت. سـرقت    طور ينك افت در نرخ ورود به عنف و همياز  يشتر ناشيب
 يهـا  در زمـان  شـده  يدهن است. حجم سالح دزديمتهم يت سالح برايبه دست آوردن مالك يبرا

                                                            
1 . ,2004 ,108 Mueller 

2. 2009,1293،Kevin Wang ,Kleck 
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ده يـ بـوده اسـت. بـه عق    ،قاچاق شـده  يها باالتر از حجم سالح محور يلن دليتخم يكدر  ياديز
هـا را   از آن يكم يليتعداد خ ،ان شناخته شونديهمه قاچاقچ يواقع طور اگر به ين حتيمحقق يبرخ
كنندگان وجود دارند كه  از معامله ييعالوه حجم باال ت كنند. بهيها را هدا افت كه سالحي توان يم

وجود دارد كـه   يزن يگريد ديدگاهر شوند. يتر از آن هستند كه دستگ شانس باهوش و خوش بسيار
 يبازهم تعداد كمـ  ،قاچاق شده توسط مقامات كشف شوند يها مه سالحاگر ه ياساس آن حت بر
. در حـال  كننـد  ينشده را معامله مـ  شناخته يها ان سالحياز قاچاقچ ياريچراكه بس ؛كل هستند از

 ييهـا  كـه سـالح   يگـر ين دين به عنـف و سـارق  يوجود ندارد كه وارد يل محكميچ دليحاضر ه
 1.باشند داشتهن مسلح شده با سالح يمجرم تعداد يرو ياساس يرتأث فروشند، يرا م سرقتي

  يرانه وضعيشگير پينقش دولت در ارائه تداب .3.2

ت يشخصـ  يـري گ ن و شـكل ياست كـه در تكـو   يط فرهنگيمح ياز علل وقوع بزه اقتصاد يكي
فرهنـگ و   بـودن ا مثبت ي يدر رابطه با مسائل مختلف مؤثر است. منف يو گيري يمانسان و تصم

  2فساد باشد. ساز ينهزم تواند يم كه است عاملي نيزط حاكم بر فرد يشرا
ن امـر  يـ ا ييـد . در تأكنـد  يفـا مـ  يرا ا يا ش و گسترش نقـش عمـده  يدايز در پين يط اجتماعيمح
  :گويد يم يشناس دانشمند بزرگ در عرصه جرم يكوفريانر
فـا  يرا ا يا ش عمـده تكاران به ارتكاب جـرم نقـ  يك جنايدر تحر يو انسان يستياگرچه عوامل ز«
  .»نظر دور داشت د ازيرا نبا يو اقتصاد ي، فرهنگيط اجتماعي، شراكنند يم

اصوالً تـا   شوند، ينظم جامعه م دراختالل  بروزكه موجب  ينظر از اتفاقات و حوادث ناگهان صرف
 خواهد يزان جرائم رقم ثابتيافته باشد، مير نييو مختصات آن تغ ياجتماع يط عاديكه شرا يزمان
و با بهبـود وضـع    شود يمربوط م يات اجتماعيفيط و كير شراييكسر جرائم به تغواد و كمي. ازدبود

  3افت.يل خواهد يتقل خود يخود زان جرائم بهيم ياجتماع

 ،، شـغل هخـانواد  سـاختار  يفيتمانند ك كند يم يكه بزهكار در آن زندگ يط اجتماعيواحوال مح اوضاع
  4در وقوع جرائم مؤثرند. يفريو ك ين مدنين قوانيروش تدو يس و حتيكار پل شيوه ي،افكار عموم

                                                            
1. Kevin Wang, Kleck, 2009, 1294 

 11 تا، يب يعي،شف يديخورش .2
3. hoghoogh85.blogfa.com 

 308 ،1379 ،دانش .4
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غ سـالح  يـ تبل يج انواع خشـونت و حتـ  يدر ترو يينقش بسزا يزيونازجمله تلو يگروه يها رسانه
رمجـاز كـه   يقبضه سـالح غ  830در كرمانشاه  1388ماهه اول  6است كه در  ين در حاليدارند. ا

ـ  يـ كشـف و ضـبط شـده اسـت و در ا     ،ده بودطور قاچاق وارد كشور ش به  20ش از ين خصـوص ب
  اند. ر شدهيدستگ يقاچاقچ
پـس بـا    افتـد؛  يم اتفاقمكان  يكط تحقق عمل مجرمانه است. هر جرم الزاماً در ياز شرا يكيمكان 

ـ    يعمل مجرمانـه را بـه كنتـرل درآورد. بـرا     توان يكنترل مكان م  يهـا  (ع) مكـان  يمثـال امـام عل
  بت برشمرده است:يانحراف و مص هاي ينهاز زم يكيعنوان  را در بازار را به يگذران و وقت ينينش گردهم

  »طانياك و مقاعد االسواق فانها معارض الفتن و محاضر الشيا«
ت يـ بـا توجـه بـه موقع    ،ك شـهر يـ  گونـاگون  مناطقدر  يمختلف و حت يانواع جرائم در شهرها

ر يـ لـه و تزو يتـوأم بـا ح   يجـرائم ارتكـاب   ميـزان متفاوت است. در شـهرها   ييايو جغراف ياجتماع
و  يسـت يش از روستا است. نقـاط تور يعفت و هتك ناموس ب يه اموال، اعمال منافيمخصوصاً عل

ت يـ كم جمعاعوامل مختلف و مخصوصـاً تـر   يرزا بوده و تحت تأث ط جرميدر هر شهر مح يحيتفر
  1است. يعاد وش از مناطق آرام يها ب آن درجرائم  وقوع

ـ  هاي ينهن بردن زمين اخطار به دنبال از بيا اسـت. در   يوضـع  گيـري  يشارتكاب جرم و تحقق پ
ك مجرم به ارتكـاب بـزه و   ياست كه عالوه بر تحر ياز عوامل يكيجرم  يها دسترس بودن آماج

رانـه خـود را دربـاره    ت بزهكايـ ن يچ مانعيمجرمان بدون ه شود يزه مجرمانه، موجب ميجاد انگيا
به چند  توان ين موضوع در ارتباط با جرم قاچاق اسلحه ميدر مورد ا 2سازند. يهدف موردنظر عمل

 يهـا  غلتـك  يلهوسـ  هـا بـه   صـلح، نـابود كـردن سـالح     يها مورد اشاره كرد ازجمله مراسم شعله
ن يـ مبارزه بـا ا  يها راهانوس كه از يها در اعماق اق ختن سالحيا تانك، ري، بولدوزر يكن صاف جاده
اعتمـاد در مـورد اسـلحه كوچـك و      قابـل  يهـا  موقـع بـا روش   به يابيو رد ييده است. شناسايپد

  3نه است.ين زميمؤثر در ا يرقانونيسبك غ يها سالح
ه يـ مختلـف تخل  هـاي  يوهاستفاده از شـ  و يان با كنترل نوار مرزيقاچاقچ يناامن برا يطشرا ايجاد

شـده   تنـدرو در محـدوده مشـخص    يت تردد خودروهـا ي، ممنوعيمرز ياه ت پاسگاهيمرزها، تقو
                                                            

 1379،356 ،دانش .1

 1383،76يلي،خليرم .2
3. http://search.farsnews.net/DoSearch.aspx?location=title&query 



 ه حقوق...ب، نگاه تطبيقي پيشگيري وضعي از جرم قاچاق اسلحه  3فصلنامه تحقيقات حقوقي معاهده شماره 

 

88 

 1.رسـد  يبـه نظـر مـ    يمناسـب  ينـه گز يط فعليبا در نظر گرفتن شرا يكيزيجاد موانع فيو ا يمرز
ـ      يوضـع  يريشـگ يها در جهت تحقق پ حفاظت از آماج  هـاي  يناز قاچـاق اسـلحه بـا نصـب دورب

توسـط   ،جـرائم  يروز باهدف كشـف علمـ   يتكنولوژ يريكارگ كه با به گيرد يمداربسته صورت م
 هـا  يندورب يريشگين نوع از پي. در اگيرد يكشورها صورت م يتيو امن ييقضا يروهاياز ن ياريبس
مـا در حـال اخطـار بـه شـهروندان       يه و دادگسـتر ييار قوه قضايحاضر و هوش يها منزله چشم به

 يشـان ا بـه  يشتريگر آرامش بيد ياز سو و ترسانند يطلبان سودجو را م فرصت سو يكهستند، از 
ان اسـلحه بـرخالف   يـ قاچاقچ ،ن موضـوع يـ اد ايت زيل حساسيناگفته نماند كه به دل 2.بخشند يم

 ،شـدن  يياز شناسـا  يريجلـوگ  بـراي  كننـد،  يمـ  كارقالب باند و گروه  دران مشروب كه يقاچاقچ
 يتـ يامن هـاي  يسـتم از آنان بـه س  ياري. اگرچه بسكنند يده عمل ميچيار پيو بس يصورت انفراد به
 ؛ندارنـد  ياديـ ران عوامـل و فروشـندگان ز  يـ امـا در ا  د،استمداران عراق متصل هستنياز س يبرخ
  ست.ين يا آنها كار ساده ييشناسا كه يطور به

ن يا يز براين يمل ينهادها از يه است و گاهييبر عهده قوه قضا يوضع يريشگيدر حال حاضر پ
در مرزها و كنترل مؤثر مرزها و نصـب   ينظام يروهاي. به كار گماردن نشود يكار كمك گرفته م

 يريان است و احتمال دستگيمحكم بر سر راه قاچاقچ يخاردار در سراسر مرزها كه مانع هاي يمس
جاد جرم و سلب فرصت از ارتكاب جرم درصدد يط ايبا سخت كردن شرا دهد، يش ميها را افزا آن

نه كردن ين جرم را كم كند كه با پرهزيزه ارتكاب ايد انگيدهد. دولت بازان آن را كاهش ياست م
 يا فرد مستعد برايآن هر مجرم  يجهابد تا درنتين هدف دست يبه ا يتا حدود تواند يانجام آن م

بـا   تواند يز ميعالوه دولت ن ان عمل خود، از آن منصرف شود. بهيارتكاب جرم با محاسبه سود و ز
ـ   يد يهـا  با دولت يق همكاريمربوطه از طر هاي يونسوستن به كنوانيپ  المللـي  ينگـر در سـطح ب
و  يرقـانون يد غيـ ه توليـ پروتكل سازمان ملل متحـد عل  نظير ؛ن جرم مبارزه كندآطور كارساز با  به

ل شـده و  يتشـك  2005و  2001 يـه گرم، اجزا و قطعات آن و مهمات كه در ژوئ يها قاچاق سالح
س، كـامبوج و  ي، انگليجنوب يقايكاراگوئه، آفرنيل، آلمان، ين، برزيرژانتكشور ازجمله آ 50ش از يب

تعهدات  كه آيند يهمه كشورها به شمار م يبرا يها فرصت ن كنفرانسيوستند. ايكا به آن پيكاستار

                                                            
 3 ،تا يب ي،مدد .1

2. http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=19608&KEYWORD 
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 ين منظور طرحيا يكرده و برا يكوچك بررس ي اسلحه يرقانونياز تجارت غ ييرها يخود را برا
  ن كنند.يبهتر برنامه سازمان ملل متحد را تدو ياجرا يبرا

دار كـردن   شناسـنامه  يارائـه بـرا   مناسـب و قابـل   يراهكار ،مجوز ياعطا ير الزم براياتخاذ تداب
شدن  يا ا منطقهي يمجوزها، استان ياعطا يده سازمان ءينهو دارندگان سالح است. درزم يتياكثر

دولـت بـا    ياز طرفـ  1.شـود  يشنهاد مـ يان سالح پت دارندگيفعال ييايد جغرافيصدور مجوز و تحد
 يكشـور سـاالنه بـرا    ملـي ت يامن يكشور به شورا ياعتبار الزم از محل بودجه عموم تخصيص

ژه خلـع سـالح   يـ و يها طرح يك از جرائم مربوط به قاچاق سالح و اجراياز وقوع هر  يريشگيپ
نـه  يش هزيمانع رشد رقابت و افزا ينيرزميه و گسترش قلمرو اقتصاد زي. فرار سرمانمايد ياقدام م

دا كند و منـابع  يكاهش پ يريم خطرپذيخواهد بود. اگر بخواه ياقتصاد يو ناامن يمعامالت رسم
 يدولتـ  هاي ينهرشد داشته باشد و هز يت شود، اقتصاد و بازرگانير درست هدايدولت در مس يمال

ن صـورت  يـ م. در ايكـاهش دهـ   هينـ زم يـن ا دردولت را  گري يد تصديلزوماً با ،دا كنديكاهش پ
و  شـود  يجـاد مـ  يسـالم ا  ين تجار و بازرگانان تحـول اقتصـاد  يد و در بيبه وجود آ يريپذ رقابت
  2سالم بوجود آورد. يدر فضا يت مشروع و قانونيمالك تواند يم يهركس

. نمـود  يه ميفقرا را توص يل ثروت و بهبود وضع زندگيتعد ي،از بزهكار يريشگيپ يافالطون برا
شده و در زمان و  يتحوالت اجتماع بروزسبب  ،و موقت يدائم ياقتصاد هاي ينوسانات و دگرگون

مـوازات   بـه  ،مؤثرنـد  يكـه خـود در بـروز بزهكـار     يروان هاي يماريانواع جرائم و ب ،نيمكان مع
  3.يابند ير مييتحوالت مذكور تغ

از  يوضـع  يريشـگ يپ ياستااسالم كه كاركرد آن در ر يياست جنايموجود در س ياز نهادها يكي
انـد.   عملكرد نهاد حسبه را مشابه عملكرد دادسرا دانسته يگرچه برخ است؛است حسبه  يبزهكار

بـا متخلفـان. ابـن     يياست تـا برخـورد قضـا    يريشگين نهاد نظارت، كنترل و پيعمده عملكرد ا
   :نويسد يخلدون م

كه بـر   يو اخالق ينياست د يو شغلفه يك سخن وظيث دارد و در يشه در قرآن و حديحسبه ر«
  .»ه دارديست تكيسته و بازداشتن از كار ناشايه فرمان دادن به كار شايپا

                                                            
1. mhassani.iranblog.com 

 20 تا، يب يدي،خورش يعيشف .2

 369 ،1379 ،دانش .3
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الناس در قالب نظـارت بـر سـالمت     ف حسبه در رفع تعرض به حقياز وظا يآثار اسالم يدر برخ
ز يـ ن يان آمـده اسـت. دانشـمندان اسـالم    يدر بازار سخن به م يدوفروشدات و نظارت بر خريتول

ازمنكـر  يمعـروف و نهـ   ق امربـه يـ الناس از طر اهللا و حق ع حقيياز تض يريكاركرد حسبه را جلوگ
  اند. عنوان نموده
 ين معنا كه اگـر شخصـ  ياست، بد يوضع يريشگيپ يگر از راهكارهايد يكيز ين ينياقدامات تأم

  1ارتكاب جرم باز داشت.ف او را از يخف ينيبا اقدامات تأم توان يم ،در شرف ارتكاب جرم باشد
و مشـاركت   يتيو ترب ينيجاد اقدامات تأمياز قاچاق اسلحه، ا يريجلوگ يدر راستا رسد يبه نظر م
 در شـان  يو جسـم  يات روحيكه با توجه به خصوص يافراد يو برا شود واقعمؤثر  تواند يمردم م

 كـه اساس  اينبر  ،مثال  عنوان بهف قرار داد. يخف ينيك نوع اقدام تأميحالت خطرناك قرار دارند، 
 كه ييش جامعه است و ازآنجايت و آسايمخل امن ين جرم، حبس است و از طرفيا يمجازات قانون

امـرار و معـاش باشـد، بـا حصـول       يبـرا  يو نداشتن راه يكاريل ارتكاب جرم ممكن است بيدل
ك يـ را در  مجـرم  يهـدار دسـتور نگ  توان يم ي،تيو ترب ينيقانون اقدامات تأم 6ل ماده يط ذيشرا

كـه دو   فـردي  براي ،قانون مذكور 5ا با استناد به ماده ي و كرد؛ صادر يو صنعت يكارگاه كشاورز
ـ  وي يمجازات حـبس بـرا   يا جنحه عمديت يشتر به علت ارتكاب جنايا بيبار  شـده   بينـي  يشپ

ه يمشـارال ص دهـد كـه   يشود و دادگاه تشخ يمجازات مرتكب جرم يچه بعد از اجرا چناناست، 
د يـ حكـم تبع  ينيمدت نـامع  به توان يم ،ل به ارتكاب جرم دارديحالت خطرناك است و تما يدارا

  .كردصادر 
بـر   يان كمترياز ندارد و ضرر و زيت نيصرف است و به سوءن يك جرم عاديارتكاب جرائم مانع 

مرتكـب را   ييقضـا و دسـتگاه   دانـد  ين اقـدام را جـرم مـ   ي؛ اما اگر قانونگذار اكند يجامعه وارد م
ـ  ي. بـرا كند يم يريان جلوگيل است كه از وارد شدن ضرر و زين دلي، به اكند يمجازات م ن ياز ب
انحـراف و قصـد ارتكـاب جـرم      ينه ارتكاب جرم و متوقف كردن مجرم در مرحله ابتدايبردن زم

كشـورها   ين امر در حقوق موضوعه برخي. اگيرند يقرار م يانگار مورد جرم ياعمال مقدمات يبرخ
ـ    يبـرا  ؛در كاهش جرم داشته است يتوجه موردتوجه واقع شده و اثر قابل س يمثـال در قـانون پل

 هـاي  يـاط بـدون انجـام احت   يه عموميله نقليك وسيشده است كه ترك نمودن  بيني يشك پيبلژ
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شـناخته شـده و    يو راننـدگ  يياستفاده از آن، ازجمله تخلفات راهنماءاز سو يريالزم جهت جلوگ
ل بـه  يـ در سرقت اتومب يتوجه كاهش قابل يانگار جرم گونه ينمه به آن تعلق خواهد گرفت. ايجر

نمونـه   يبـرا  كنـيم؛  يبرخورد م يموارد چنينز با ياسالم ن يفرياست كيدنبال داشته است. در س
  1اشاره نمود. يريشگيبه حرمت نگاه به نامحرم و خلوت او در جهت پ توان يم
ن يدر ا يانتظام يرويبا ن يكپارچه و هماهنگ در جهت همكاريعزم  يعاست كه نو ين در حاليا

مشـغول بـه    يكه در مناطق مـرز  يانسان يروهاي؛ چراكه آن دسته از نرسد ير مظنه الزم به نيزم
تـوان   يفلذا نم ؛هستند يدين و پرسنل تبعييداران رده پا ت هستند غالباً شامل سربازان، درجهيفعال
ش يافزا 2مبارزه با قاچاق توقع داشت. ءينهمطلوب درزم اي يجهت نتيفين كيبا ا يانسان يروهاياز ن
 هـاي  يسـم از مكان يكـ ي ،مجازات در تمام سطوح يرندگينه و مجازات و گستراندن شعاع فراگيهز

ن و مقـررات در قبـال قاچـاق    ي؛ حال آنكه قـوان رود يو كاهش ارتكاب جرم به شمار م يبازدارندگ
  نه وجود دارد.ين زميدر ا يقانون يالزم هستند و كماكان خالءها يدگرنيكاال فاقد فراگ

ه است و كاستن از ييبرعهده قوه قضا يقانون اساس 156اصل  5از جرائم به استناد بند  يريشگيپ
ـ يـ اهم گيري يشح پيصح يها ن با روشيامكان ارتكاب جرم توسط مجرم دارد. مقـام   يت فراوان

  به سران سه قوه فرمودند: 10/2/1380مورخ  يا ماده، در فرمان هشت يمعظم رهبر
از  اغماض يق و بيو دق يافته  يشافزا ي، نظارت سازمانيو اقتصاد يشه فساد ماليبر خشكاندن ر«

  .»ديكن يوضع يريشگيها پ بروز رشد فساد در دستگاه
ملـه قاچـاق   ازج يدر تمام جرائم اقتصاد يوضع يريشگين فرمان دستور به پياز ا توان يدرواقع م

  اسلحه را برداشت نمود.
و بزهكـار   يـده د ق باشـد، بـزه  يـ رد، نظـارت دق يـ صورت گ شناسي يبد آسيبا يوضع يريشگيدر پ

دا كند، مأموران و يو نظارت توسعه پ ي، اگر كنترل پنهانيو فرامل يشوند. در مقررات مل ييشناسا
 يريشگيكه درصدد پ يدر موضوع جرم يباتجربه باشند و تخصص خاص و مورد يناظران افراد

ش يقبل از وقوع جرم افزا يد برايرا با يا فني يوضع يريشگيداشته باشند. پ ،از آن هستند يوضع
 يآشكار و پنهان برا ينظارت يها تنگ نمود. در كشور ما سازمان يافراد خاط يداد و عرصه را برا
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ان امـور و  يـ نظارت بر حسن جر كهور كل كش يمانند سازمان بازرس ؛وجود دارد يوضع يريشگيپ
ت بـالقوه  يـ ق مداخلـه در فعال يـ از طر يريشـگ ين نـوع پ ين را بر عهده دارد. ايح قوانيصح ياجرا
  1ن بالقوه از ارتكاب جرم است.يهدف منحرف كردن مجرم باآماج جرم،  ساختنو مصون  يدهد بزه

ن ين صورت ارتكاب اير ايدر غ ؛باشدمند  ع و نظاميد وسين جرم، باياصالحات در جهت مبارزه با ا
 يالزم بـرا  يت در دولـت شـرط  ي. عمومـاً شـفاف  شـود  يمنتقل مـ  يسادگ گر بهيد يها جرم به راه

ـ  يتر بـرا  طور عام مؤثر مبارزه با جرم است و به يريشگيپ در نظـر گرفتـه شـده اسـت.      يحكمران
ا جرم و از خـود دانسـتن   مبارزه ب يكمك مردم به راهبردها ين اطالعات و درك آزاد برايهمچن
ن يـ . اگر قرار اسـت ا شود يبه آن منجر م نسبت توجهي يبه ب ،و شفاف نبودن بودهار مهم يآن بس

در  يحتـ  حال ينت كند. باايطور كارآمد فعال شه و بهيد هميبا ييجرم كنترل شود، ساختار پاسخگو
صورت گرفته براثـر   يها است تالش ممكن ،وجود دارد يمناسب يفات و ساختارهايكه تشر ييجا

 يكـارگزاران خنثـ   ياز سـو  يا مقاومت فرهنگي ينبودن منابع كاف ،مفرط يدگيچيچون پ يعوامل
و  رود يبـاالتر مـ   ييارات اجرايكمتر شود، دامنه اخت ها گيري يمتصم يبرا ييشود. هرقدر پاسخگو

  2.شود يم تر يعتر و شا ارتكاب انواع فساد راحت
 انجـام  ونـه مشـترك   يك زميـ  يـافتن  بااز مناطق  يا در برخيكه آمرمتحد االتي، ا2001از سال 
 يي. در جـا اسـت  يافته دسترمجاز اسلحه ياز انتقال غ يريجلوگ براي توافقاتي به ،اقدامات برخي

فـه  يوظ يدر راستا ين تعهداتيچن گيرد، يصورت م المللي ينن بيكه نقض حقوق بشر و نقض قوان
بشردوسـتانه   المللي يننان از احترام به حقوق بشر و قانون بياحترام گذاردن و اطم يو برا ها يالتا

  3است.
سـازمان ملـل    يب مجمع عمـوم يبه تصو 1995كه در سال  4كوچك و سبك يها معاهده سالح

هـا   آن خصـوص  در هـايي  يتها و اعمـال محـدود   سالح يلن قبيا يحقوق يبه بررس ،ديمتحد رس
ها شـده و در   انسان از ياديكوچك و سبك كه سبب مرگ تعداد ز يها حپرداخته و در آن به سال

نظـر شـده اسـت. مجمـع     امعـان  گيرنـد،  يمـ  قرارا مورداستفاده يها در سراسر دن مناقشات و جنگ
سـبك   يهـا  ق در نوع اسـلحه كوچـك و سـالح   يتحق يرا برا يسازمان ملل متحد طرح يعموم
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. كنـد  يم يانها است ب م كنترل سالحيسقوط رژ يكه برا المللي ينب يها شده در كشمكش استفاده
اداره امور خلع سالح بـا اروپـا هماهنـگ شـده اسـت. اگرچـه برنامـه اقـدام          ياالت متحده برايا

 كنـد،  يكوچـك و سـبك كـار مـ     يها مختلف خلع سالح و كنترل سالح هاي ينههماهنگ در زم
و  دادهدر مورد كنترل سـالح انجـام    يقاتي، تحق1قات خلع سالح سازمان ملل متحديموسسه تحق

  ها منتشر كرده است. سالح يلقب ايندر ارتباط با  را ياديكتب و مقاالت ز
و  يا منطقه يها . سازمانكند يكار م SALW2كنترل  يز روين يگريد يردولتيو غ يسازمان دولت

 يز رويـ سـلند ن يا يساحله عرب، دادگاه يه اروپا، اتحاديقا، اتحاديه آفري، ازجمله اتحاديا فرامنطقه
  3.كنند يكار م SALWكنترل 
را » كنينترامـر يا«ون يكنوانس 1997در نوامبر  ييايكآمر يكشورها يها عضو سازمان يها دولت

ر مواد مربوطـه امضـا   يگرم، مهمات و مواد منفجره و سا يها و قاچاق سالح يرقانونيد غيه توليعل
مبـارزه بـا قاچـاق     يبـرا  ياساس يريبه اجرا درآمد، تداب 1998ون كه در سال ين كنوانسيكردند. ا
 يو ارائـه مقـررات و الگوهـا    يبون فوق با تصـو ياتخاذ كرده است. كنوانس يرقانونيغ يها سالح

 يلهوسـ  به ،ها آن يقطعات و اجزا ،گرم، مهمات يها سالح المللي ينوانتقال ب كنترل نقل يالزم برا
 يكشـورها  يها كن سازمانينترامريتفاده از مواد مخدر اون كنترل سوءاسيسيعضو كم يها دولت
فشـرده در مـورد    ياجـالس آموزشـ   دوره يـك  1999ت شده است. در ژوئن سال يتقو ييايكآمر

ون يكنوانسـ  يتـه مشـورت  يكشور پرو برگزار شد. كم پايتختما يموضوع قاچاق سالح كوچك در ل
ر مـواد  يگرم، مهمات، مواد منفجـره و سـا   يها و قاچاق سالح يرقانونيد غيه توليعل ،كنينترامريا

  4جاد شد.يكن اينترامريون ايعضو كنوانس يها دولت يلهوس مربوطه به
 ياقـدام  ،هـا  آن سازيره و نابوديسبك و ذخ يها و كنترل مؤثر اسلحه كوچك و سالح يآور جمع

ر ين سـا يهمچنروها است. يق محدود نيص و تلفيخلع سالح، ترخ يها مناسب در چارچوب برنامه
ن يـ از گسـترش ا  يريشـگ يكه ممكن است به نابود كردن مؤثر اسـلحه كوچـك و بـه پ    ياقدامات
آن  يهـا  جنبـه  ي. مبارزه با قاچـاق در تمـام  است يدتأك موردگر كمك كند، يها به مناطق د سالح

                                                            
1. The United Nations Institute for Disarmament Research http://www.unidir.org/ UNIDIR 

2. Small Arm and Light Weapon 
3. http://library.findlaw.com/1999/Jan/1/241487.html  -  USA legal system.com 

 20-21، 1382 ،سازمان ملل متحد .4



 ه حقوق...ب، نگاه تطبيقي پيشگيري وضعي از جرم قاچاق اسلحه  3فصلنامه تحقيقات حقوقي معاهده شماره 

 

94 

ه برخـورد بـا مسـئل    يمهم از هر نوع اقدام الزم برا يو حفظ سابقه) عنصر يگذار د، عالمتي(تول
د يـ تول ي. كنترل ملشود يكوچك را شامل م يها نشده سالح و پخش كنترل كننده ثبات يانباشت ب

كوچك همراه  يها سالح يدرست رو يگذار عالوه عالمت است. به يمبارزه با قاچاق ضرور يبرا
ن سـند، بـه مسـئوالن    يـ شـده در ا  سـابقه و مبادلـه اطالعـات مشـخص     يق و دائمـ يبا حفظ دق

 چـه  چنانو  كرده يابيرا رد يرقانونيكوچك غ يها سالح تا كند يمربوطه كمك م كننده يدگيرس
رل نتـ كننـد. ك  ييمنحرف شده باشد، نقطه آغاز انحراف را شناسا يرقانونيبه بازار غ يانتقال قانون

ن ين مهـم را تضـم  يـ ا ،ديتول يها د مجوزها و پروانهيمرتب و تجد يمؤثر از راه صدور، بررس يمل
د لغـو  يـ ن رفتـه باشـد با  يها از ب آن يط هنگام اعطايشرا كه يها درصورت ازها و پروانه. جوكنند يم

 يق از موجـود يـ سـوابق كامـل و دق   يتا حد امكان در حفظ و نگهـدار  بايست يها م شوند. دولت
ار سازندگان، صـادركنندگان و واردكننـدگان در   يكه در اخت ييها ن سالحيخود و همچن يها سالح

  1كوچك است. يها سالح يابيرد برايوه ين شيها است، كوشا باشند، چراكه بهتر آنداخل كشور 
تا اطالعات مربوط  گيرد يم قرارجستجو و كشف مورداستفاده  براي يعنوان ابزار سالح به يابيدر

ـ جد يهـا  جرم را به دسـت آورد. سـالح   وسيله يها به سالح ن يطـور مـؤثر در دسـت آخـر     د بـه ي
ـ  سالح دست كه يدرحال ؛هستند بييارد فروش قابل خرده  يـابي رد دار قابـل يـ ن خريدوم در دست اول
 گذاري يهتوسعه سرما يياقدامات اجرا بهدر سالح گرم  يرقانوني. مبارزه مؤثر با كاهش بازار غاست
 2دارد. يبستگ ها يابيآمده از رد دست به يججامع سالح گرم و استفاده از نتا يابيدر رد

دن به توافق يرس يبرا يا و منطقه يدر سطح جهان يا فشرده يها اسلحه كوچك تالش ءينهدرزم
از اسلحه كوچك، مهمات و مـواد منفجـره انجـام     يخاص يها در مقوله يرقانونيدر مهار قاچاق غ

تنهـا   امر نه اين، نباشند برخوردارقانون  ياجرا يبرا يارات كافياخت از. اگر مقامات مسئول شود يم
 يرگـذار و مداخلـه تأث  يريگينظارت، پ هاي يبر استراتژ يزن يا بلكه در سطح منطقه يملدر سطح 

 يهستند كه از نظام حقـوق  يمحدود ين است كه كشورهايا يك مانع در سطح مليخواهد بود. 
و  يـي رانه، اقـدامات اجرا يشـگ يجـاد طـرح بازدارنـده و پ   يا يبرا تواند يكه م برخوردارند يمنسجم

ـ   يتـدارك بب  يرقـانون يقاچاق غ هاي ينهزم يدر تمام را الزم ينيتأم ز يـ ن المللـي  يننـد. در سـطح ب
حساس  هاي ياز فناور يانتقال برخ جهت يبات جهانيها و ترت نامه كنترل موافقت براي هايي يمرژ
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مشـترك   يها كه تالش يدارپا يم حقوقيرژ يكعدم وجود  سببهرچند به  ؛اند كار گرفته شده به
ج يرا تـرو  يت در نقل و انتقـاالت فنـاور  يج شفافيو ترو يمل هاي ياستس ساختنهماهنگ  يبرا

نـه  يو زم نبـوده چندجانبه  يتيامن هاي يستما سيبات يترت دارايموجود  هاي يماز رژ يك يچ، هدهد
  .1سازند يرا فراهم نم يكنترل مل يها جاد طرحيا

2EUM ن و يه قـوان يـ شـده و شـامل كل   يطراحـ  اتيصـادر  يهـا  ح از سـالح ياستفاده صح يبرا
از  يارياست. بس يخارج هاي يرندها گيدولت  يمورداستفاده برا يها و مقررات و روش ها ياستس

ه يـ د در هر دو مكان قبل از حمل و بعد از حمل بر پايبا EUMف هستند. يضع EUMكشورها در 
ش يافـزا  يراحتـ  كه به كند يبر كاربرها نظارت م ،نيك استفاده شود. عالوه بر ايستماتيمنظم و س

ها در دسـت كـاربر مـوردنظر قـرار      ا سالحيآ يتهستند و درنها يا معامالت قانونينكه آيابند و اين
 خطر يها امن و ب زرادخانه ينكهن ايتضم يبرا شده ينهستم نهاديك سي EUMن ي. همچنگيرند يم

نان حاصل شود كـه  يتا اطم شود يالزم به پرسنل داده م يها آموزش ينهزم ينهستند است و در ا
 يد در درون مرزهـا يـ در تول يشـرو يا مانع پيك. دولت آمرشوند ياه منحرف نميها به بازار س سالح
ن يا تواند ياس كم ميدر مق يكوچك حت يها سالح يرقانونيد غيتول كه دليل اينبه  شود يخود م

رمجاز اسلحه كوچك يد غياز تول ياه وارد شوند. مهرزنيها به بازار س امكان را فراهم كند كه سالح
  3كوچك در دسترس را كم كند و تلفات را به حداقل برساند. ي از اسلحه يتعداد تواند يم
االت يـ ا يبرا ها يتن اولوياز باالتر يكيد ير بايبه مناطق درگ اسلحه ورود يرقانونيتوقف روند غ 

ـ    ين رونديچن كه يوقت يژهو به ؛ا باشديكقانون آمر يا و مأموران اجرايكمتحده آمر  يبـا منـافع مل
   4.گيرد يم قرارتقابل  درا يكآمر
داران را يـ ان اسـلحه و خر ياست كه قاچاقچ يابزار مقتدر گيرد يصورت م ATFكه توسط  يابيرد

گزارش داده بود كه رتبه اول در ارتكاب جرائم مـرتبط   ATF ،1999. در سال دهد يمورد هدف قرار م
در  ATFكاگو در حـال مبـارزه بـا    ين زمان شـ يداشت. در هم تعلق ميلواكيفروشان سالح در  خرده به

  5.نمايد يدگيسالح رس يها فروشگاه احتياطي يب بهو  كرده يابيدادگاه بود كه اطالعات را رد
                                                            

1. Gasprini Alves, Cipollone, 1998, 4 
2. International End-use Monitoring 
3. Stohle, 2004, 25-26 
4. Austin: 3: 2001 

5. Diedrich: 3: 2010 
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 يرقـانون يغ يهـا  مبارزه بـا سـالح   يبرا يد معقوليو مالكان سالح از اقدامات جد NRA1 ياعضا
ن سالح ملـزم هسـتند كـه    يو مالك شود يم نيزسم يكه شامل بستن شكاف ترور كنند يم تيحما

 2سالح را گزارش دهند. سرقتا ي فقدان

كارشناسـان   يئتاز حكم ه يقسمت يالديم 1995سازمان ملل در دسامبر سال  يدر مجمع عموم
د يانبوه شد يدت و علل توليخصوص، ماه ين. در اكوچك بود يها سالح خصوص درسازمان ملل 
و تجارت آن موردمطالعـه   يرقانونيد غيسبك ازجمله تول يها كوچك و سالح يها و انتقال سالح
  :گرديد ييسالح شناسا يرقانونيقاچاق غ دهنده يلاز عوامل تشك يراستا شمار ينقرار گرفت. در ا

 د، واردات و صادراتيتول يرو يناكاف يكنترل مل. 1

  اجرا هاي يسمو مكان يمل يگذار قانون يفقدان هماهنگ .2
  محدود كردن انتقال اسلحه المللي ينب هاي يوننبود كنوانس. 3
  يناكاف المللي ينن بيقوان .4
 يآور ار قرار دادن اطالعات، جمعيدر مورد در اخت ها يالتان ايدر م يو هماهنگ يفقدان همكار .5

  و تصرف سالح
 يريشـگ يپ يرا برا هايي يهتوص يالديم 1997در آگوست سال  خود ييدر گزارش نها يئتن هيا

  ازجمله: ؛طرح كردمسالح  يرقانونياز تجارت غ
س اطالعـات  يان پليو مشاركت در ارائه اطالعات در م يا و منطقه المللي ينب يت همكاريتقو. 1

  و مأموران كنترل مرزها يمحل
ت و يـ ، بهبـود امن يرقـانون يغ يهـا  كننده كنترل سـالح  اداره هاي يهن، مقررات و رويبهبود قوان. 2

  مازاد يها سالح يبرا سازي يرهحات ذخيتسل
ـ    و سازمان ها يالتان ايدر م يش همكاريافزا. 3 ـ  ييس جنـا يها ازجملـه سـازمان پل و  المللـي  ينب

ر در يـ درگ حقـوقي  و حقيقـي  افراد ييشناسا يبرا) (WCO يجهان يمحل يها سازمان سالح
  يرقانونيغ يها قاچاق سالح

 3.يرقانونيبر قاچاق سالح غ المللي ينب يها كنفرانس سازي يشآ هم. 4

                                                            
1 National Rifle Association 
2. Mayors against illegal arm.com 
3. Dyer, O’Callaghan, 1998, 8 
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 يهـا  است. عالوه بـر آن بـازار سـالح    يضرور يرقانونيمبارزه با قاچاق غ يد برايتول يكنترل مل
 يبـه مقامـات مجـر    ،شده در اسناد آمده و مبادله اطالعات خالصه دست سوابق به يگرم، نگهدار

بـه بـازار    ياگر انتقـال قـانون   نيزو  كرده يابيرا رد يرقانونيغ ياه سالح تا كند يمربوطه كمك م
ـ  كننـده  شركت هاي يالت. ايندنما ييشناسا راانحراف  وقوعمحل  ،منحرف شود يرقانونيغ  در دباي

  1كنند. يكوچك همكار يها د سالحيمؤثر در تول يكنترل مل يراستا

  سوابق ي. نگهدار1. 3. 2

از  شان يشخص يينان حاصل كنند كه سوابق درست و جامع از دارايد اطميكننده با االت شركتيا
 يهـا را در قلمروشـان نگهـدار    آن دكننـدگان و صـادركنندگان  يتول عـالوه  كوچك بـه  يها سالح

 2.كنند يم

تـا   سـازد  يها را قـادر مـ   دولت ،جواز يدارا اتديازجمله تول يقانون يها كنترل بهتر تجارت سالح
حات بـه  يتسـل  يابيـ رد يفنـ  هـاي  يشـرفت . پكنند تعيين را اقدامي هر نبود غيرقانوني يا يقانون

ا ازجملـه  يكـ االت آمريـ دارد. ادارات ا يـاز ن المللـي  ينا در سطح بياطالعات جامع در سطح منطقه 
OAS3 يسـبك همكـار   يهـا  اطالعـات و آمارهـا در خصـوص سـالح     يآور در جمع ها يالتو ا 

ـ ي ها يالتآسان توسط ا يدسترس يبرا يمركزك محل ين اطالعات در ياگرچه ا كنند؛ يم س يا پل
كوچـك تـا    يهـا  ها و مواد منفجره از سالح سالح يابينترپل در رديمتمركز نشده است. ا يعموم

. مشـاركت  كند يم يگيريرا پ يرقانونيو غ شده يدهدزد يها ، عامل سالحالمللي ينها منبع ب موشك
ا كمتـر از  يكاالت آمريدرصد و مشاركت ا 85دود اطالعات ح ينن دادن ايدر ا يياروپا يكشورها

 فـروش  بـه هـا توسـط فروشـندگان بـدون جـواز       سـالح  ازدرصد  40 4درصد اعالم شده است. 5
سـالح   يرقانونيبازار غ يافته است كه فروشندگان سالح بدون جواز منبع اصليدر ATF. رسند يم

  5هستند.
  

                                                            
1. https://www.osce.org/, 2000 
2. https://www.osce.org/, 2000 
3. Organization American States 
4. Dyer, O’Callaghan, 1998, 26 
5. Lowry ,Vice 5, 2009.  
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  ها . ابراز مهارت3. 3. 2

ها، دادرسان و كارمنـدان   قانون به دادستان ياجرا يبرا يآموزش يها د برنامهيبا يكاآمر هاي يالتا
قاچاق و فنون  يهايرازجمله مس يها در خصوص مسائل برنامه اينرا گسترش دهند كه در  يمحل

، يو جـرائم مـال   ييشـو  مبارزه با پول يها ، روشيافته جرائم سازمان يها مورداستفاده توسط گروه
  1.گيردموردتوجه قرار  يكيمدرن ازجمله نظارت الكترون قوانين ياجرا لوازم و فنون

  ها يمش يخط ي. هماهنگ3. 3. 2

هـا را   و امكانـات برنامـه   يمشـ  يگرم دارد كه خطته سالحيك كمي يكاس آمريپل يساؤانجمن ر
كـه از وجـود    داردتمركـز   هايي يزممكان برته ين كمي. اسازد يگرم فراهم مموضوعات سالح يرو

ن يتـه همچنـ  ين كميـ نـان حاصـل كنـد. ا   يمختلـف اطم  هاي يندگين نمايمؤثر منابع ب يهماهنگ
 يـل و عملكردها مـورد تحل  يتياست، خدمت حماي، سيگذار رات را در رابطه با قانونييشرفت تغيپ

  2.دهد يقرار م

  يدبخشام ي. عملكردها4. 3. 2

در رابطه مبـارزه بـا    اتاز ابتكار يشمار نتايجاعتقاد دارند كه  ياالتگر ايد هاي يندگيس و نمايپل
ـ     يكپـارچگ ياسـت.   بـوده  آميز يتگرم موفقيها قاچاق سالح ه يـ س عليو تمركـز اجـرا توسـط پل

كـه خـود منجـر بـه      كنـد  يكمـك مـ   يعمـوم  يها مكان يبزهكاران به كاهش خشونت در برخ
ـ   هـا  يارهمكـ  يـن . از حصول اشود يقاچاق م يها شبكه ييشناسا  هـاي  ينـدگي ن نمايو ارتبـاط ب

  ازجمله: ؛ن اقدام گزارش شده استيو فدرال چند المللي ينب
ها  سالن ينكمك كرده است كه بزهكاران دور از ا ها يمشروب فروش يها برنامه مراقبت از سالن

ـ    يا برنامـه  يمشروب فروش يها نگه داشته شوند. برنامه مراقبت از سالن  بـراي س ياسـت كـه پل
 كننـد  ي. ازآنجاكـه بزهكـاران ادعـا مـ    كنـد  يم يهمكار اماكن اينن يبزهكاران با مالك ييشناسا
 شود يم ينبرنامه مانع از ا ينا آيد، يحساب م شان بهياز قلمرو ا يقسمت يفروش مشروب يها سالن

                                                            
1. Wang, Kleck, 2009, 1294 
2. Davies ,Heemskerk, 43, 2008 
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موفـق   يبرنامه تا حـدود  ينت كنند. ايرا هدا يرقانونيغ هاي يتس را بترسانند و فعاليها پل كه آن
  1.كند يجا م را جابه ياقدام فقط محل بزهكار يناعتقاد دارند كه ا يهرچند برخ ،است

  صادرات يار برايمع 5. 3. 2

 يدارا شـان،  يطراحـ  يكوچـك و تكنولـوژ   يهـا  صـادرات سـالح   يكننده بـرا  شركت هاي يالتا
 يكـه خطـر آشـكار    ييصـادرات درجـا   ياز صدور جواز برا ،كننده الت شركتيباشند. ا معيارهايي

  وجود دارد اجتناب خواهد كرد:
  به كار رود؛ ياساس هاي يحقوق بشر و آزاد ءينهتخلف درزم يبرا. 1
  ؛كندد يگر را تهديد هاي يالتا يت مليامن. 2
االت يت ايامن يشورا يشده از سو اعمال هاي يمدر رابطه با تحر يژهو به المللي ينب يها از الزام. 3

خلـع سـالح    يها نامه كوچك، موافقت يها ر سالحيها در عدم تكث نامه موافقتا، يكمتحده آمر
  منحرف شود؛

  مسلحانه طفره رود؛ يها از وجود تضادها و كشمكش. 4
  اندازد؛يصلح را به مخاطره ب. 5
  ق كند؛يرا تشو آنا ي وت كند يسم حماياز ترور. 6
   2ل كند.يرا تسه يافته سازمان يها جرم. 7

   

                                                            
1. Lowry, Vice, 2009, 27 
2 https://www.osce.org/ 2000 
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