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Abstract 
Fear of crime has always been considered 
as a category at the first level of 
criminological research in England. In this 
article, which is written with a descriptive 
and analytical approach and with the aim 
of investigating the mechanisms used to 
detect crimes and maintain the internal and 
international security of the United 
Kingdom, it seeks to answer the main 
question whether there are coherent 
mechanisms for this purpose in the law of 
England. What is the position of the 
responsible organizations and how to apply 
the laws to detecting crimes in this 
country? The efforts of the authorities in 
this country to control crime and also to 
increase the sense of security in the society 
is exemplary. Regardless of the police and 
judicial system, the extensive information 
systems in this country play a prominent 
role in detecting and controlling crimes. 
The relevant organizations in this country 
are made up of two main parts, the first 
category is the organizations that are 
somehow under the supervision of the 
government, such as MI5, MI6, GCHQ 
and the police organization of this country, 
and the second category is The title of 
independent institutions can be identified, 
such as the Intelligence and Security 
Service of the Parliament or the SOCA 
organization and its replacements, which 
are fully connected with the first category 
organizations. 

Keywords: Crime Detection, Spy, 
Security, England, Police.  

  چکیده

یک مقوله در سطح اول تحقیقات  وانعن بهترس از جرم همواره 

در این نوشتار  .شناسانه در کشور انگلستان مطرح بوده است جرم

تحلیلی و با هدف بررسی سازوکارهاي - که با رویکرد توصیفی

به کار گرفته شده براي کشف جرایم و حفظ امنیت داخلی و 

 سؤالی بریتانیا نگاشته شده است به دنبال پاسخ به این الملل بین

اصلی است که آیا در حقوق انگلستان سازوکارهاي منسجمی 

مسئول و نحوه هاي  جایگاه سازمان ؟براي این هدف وجود دارد

به کارگیري قوانین براي کشف جرایم در این کشور چگونه 

تالش مسئولین در این کشور در جهت کنترل جرم و  ؟است

است همچنین افزایش فضاي احساس امنیت در جامعه مثال زدنی 

 هاي گسترده سیستم ،از فعالیت پلیس و سیستم قضایی نظر صرف

اي را در کشف و کنترل  اطالعاتی در این کشور نقش برجسته

هاي مربوطه در این کشور از دو  سازمان .باشند جرایم دارا می

هایی هستند که  اولین دسته سازمان ،اند بخش عمده تشکیل شده

 ،MI5هاي  ند مانند سازمانبه نوعی تحت نظارت دولت قرار دار

MI6، GCHQ عنوان بهدوم  و سازمان پلیس این کشور و دسته 

نهادهاي مستقل قابل شناسایی است مانند سرویس اطالعات و 

و جایگزین این سازمان که  SOCAامنیت پارلمان و یا سازمان 

  .اول در ارتباط هستند دستههاي  به طور کامل با سازمان

 ،انگلستان ،امنیت ،جاسوسی ،جرمکشف  :واژگان کلیدي
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  مقدمه

قواعد و قوانین  مندي از یک سري هاي نظام عدالت کیفري متضمن تدوین و بهره تحقق اهداف و آرمان

هدفمند و کاربردي با توجه به تغییر و تحوالت صورت گرفته در جامعه و به ویژه در برخورد با جرایمی است 

توان  در این میان هیچ کشوري را نمی .گیرد صورت میها  آن که با گسترش تکنولوژي تغییرات فراوانی در

لذا در هر  ،در امان باشد ...شویی و پول ،مواد مخدرقاچاق  ،یافت که از آسیب جرایمی هم چون قاچاق انسان

1در آمریکا سازمان اطالعات مرکزي ،مثال عنوان به .اي وجود دارد هاي اطالعاتی گسترده کشور سیستم
و  

3امنیتی سرزمینی در فرانسه اداره ،در اسرائیل سازمان موساد ،2دفتر تحقیقات فدرال
 ،4امنیت خارجی و اداره 

6فدرال حفاظت از قانون اساسی در آلمان اداره ،5یس جاسوسی امنیتی کانادادر کانادا سرو
و در انگلستان  

7اطالعات مخفی هایی همچون اداره سازمان
همچنین ستاد ارتباطات  .شود از آن یاد می MI6که تحت عنوان  

8دولت
(MI5)و سرویس امنیتی  

9
که بیشتر با پلیس در هاي دیگري نیز وجود دارد  سازمان .توان نام برد را می 

  (Vitkauskas,1999,5) .اطالعات در ارتباط هستند دهی سازمانآوري و  جمع ،جهت ارائه

                                                     
1- Central Intelligence Agency 

2- Federal Bureau of investigation 
3- La Direction de La surveillance de Territorie 

4- La Direction Generale de Law Securite 

5- Canadian Security intelligence service 

6- Bundesamt Fur Verfas Sungss chutz 

7- Secret intelligence service (SIS) 

8- Government communications Head Quarters (GCHQ) 

9- Security Service 
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المللی است  هاي اطالعاتی وسیعی در سطح ملی و بین کشوري که داراي سیستم عنوان بهکشور انگلستان 

وجه به مکان و نوع جرایم ارتکابی هاي نام برده شده با ت ها و ارگان در این کشور سازمان .شناخته شده است

در این مقاله نقش و جایگاه این  ،هاي صورت گرفته در این مورد با توجه به بررسی ،اند بندي شده تقسیم

هاي  دهیم و عالوه بر سازمان اي که وجود دارد مورد بررسی قرار می ها را با توجه به گستردگی سازمان

نیز توجه خواهیم نمود که تمرکز را بیشتر  و سازمان جایگزین آن SOCAاطالعاتی به سازمانی مستقل با نام 

ها در جهت کشف و کنترل  اقدامات این سازمان .المللی قرار داده است بین بر روي جرایم سازمان یافته

هاي سنگینی را بر فرد  در سیستم عدالت کیفري این کشور مجازاتها  آن جرایمی است که در صورت اثبات

با توجه به  ،لذا پاسخ واکنشی سازمان عدالت کیفري به ارتکاب جرایم مورد نظر ،کند یل میمرتکب تحم

  .هاي برشمرده شده ممکن خواهد بود تشخیص و شناسایی این جرایم با همکاري سازمان

اطالعاتی با توجه به وابستگی یا عدم وابستگی به دولت پرداخته شده هاي  در این مقاله به بررسی سازمان

پرداخته شده  ،باشد می GCHQو  MI5 ،MI6در ابتدا به بررسی نهادهاي تحت نظارت دولت که شامل  .تاس

به نحوه کشف جرم از طریق نهادهاي  ،و میزان مداخله در امور اطالعاتی دهی سازمانکه عالوه بر بررسی 

ت و اطالعات پارلمان و نهادهاي مستقلی که شامل کمیته امنی ،در قسمت دوم .مذکور نیز پرداخته شده است

کنند  می تحت نظارت دولت فعالیتهاي  باشد مورد بحث قرار گرفته که در کنار سازمان می SOCAسازمان 

 ،در این مقاله سعی بر بررسی .نماید می و کمک شایانی را به دولت با هدف تمرکز بر یک سري از جرایم

 .باشد می منیت و سایر جرایم علیه کشور و اتباع بریتانیاتحلیل و جایگاه مامورین امنیتی در کشف جرایم علیه ا

 ؟ویژه براي پیشگیري و برخورد با جرایم ارتکابی داخلی و خارجی در این کشور وجود دارد دهی سازمانآیا 

ی الملل بینفوق خود در ارتکاب جرم به ویژه در سطح هاي  در صورت وجود چنین سیستمی آیا سازمان

اي  تابخانهک روش به آن مطالب و است ياربردک ،هدف نظر از حاضر پژوهش ؟ا خیرنمایند ی می مساعدت

  .است گردیده تدوین و تحلیلاي  ترجمه و یتألیف مقاالت و تبک از استفاده با

  نهادهاي تحت نظارت دولت -1

کومت میالدي توسط یکی از وزیران ح 1573سازمان اطالعاتی انگلستان در قرن شانزدهم میالدي در سال 

ها به ایجاد یک  جنگ جهانی دوم انگلیسیهاي  در سال ؛شد تأسیسسلطنتی ملکه الیزابت اول در لندن 

SOEسرویس عملیات ویژه به نام  سرویس اطالعاتی ویژه یا
10

اقدام نمودند که تابع نظام اطالعاتی  

اسی علیه آلمان ایجاد سی-هاي اطالعاتی این سرویس در سراسر جهان به منظور ایجاد هسته .انگلستان بود

                                                     
10- SOE: Special operative executive 
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MI5هاي اطالعاتی در سازمان نظامی و یا  در طول جنگ تمامی ارگان .شده بود
11
اما پس  ،متمرکز شدند 

از جنگ سازمان اطالعاتی نظامی از حالت تمرکز خارج شد و هر بخش اصلی آن مستقل گردید چرا که 

ه ارگانی پراکنده گردید و وظایف سیستم متمرکز اطالعاتی تبدیل ب .دیگر شرایط جنگی وجود نداشت

 ،یک سازمان خاص قرار گرفت امنیت داخلی انگلستان بر عهده ؛امنیتی از وظایف نظامی تفکیک شد

امنیت داخلی انگلستان  عنوان بهشهرت یافت کار این سازمان  MI5پنجم سازمان اطالعات که به  یعنی اداره

جهت کشف جرایم به خصوص جرایم تروریستی  ضمن همکاري با پلیس در MI5 .قابل شناسایی است

 اداره عنوان بهنیز  MI6نمایند و  از پلیس مستقل بوده و تنها از پوشش شهربانی انگلستان استفاده میکامالً 

این سازمان تحت پوشش  .ششم اطالعات به صورت مستقل پس از جنگ جهانی دوم شکل گرفت

  .)10 ،1387 ،عاصفل از آن دارد (کند ولی استقالل کام وزارت خارجه فعالیت می

  MI5سازمان  - 1- 1

1-1-1- MI5  آن دهی سازمانو 

 ؛امنیت داخلی انگلستان ضمن برخورداري از جایگاه ویژه اداره عنوان به MI5که بیان نمودیم  طور همان

14عملیات خرابکاري ،13جاسوسی ،12انگلستان را در برابر تهدیدهاي امنیتی شامل تروریسم
و گسترش  

15هاي سنگین تخریبی الحس
مظنون ها  آن هایی را که به این سازمان اشخاص و ارگان .کند حفاظت می 

براي به  MI5 ؛آورد کند و اطالعات مخفی راجع به تهدیدات را به دست می است را بررسی و آنالیز می

را ها  آن لتوان در چهارچوب ذی که می ؛کند گیري می هاي مختلفی بهره دست آوردن اطالعات از روش

هاي مخفی را  به معنی عواملی است که قادر هستند گزارش ؛16اشخاص پنهان مراکز اطالعاتی :مطرح نمود

نظارت  .این عوامل از اعضاي سرویس امنیتی نیستند ،مورد تحقیق و بررسی قرار دهند ،هدف براساس

وسط مأمورین متخصص ت ،هاي دیگر وگوها و فعالیت گفت ،گروه (هدف) نظارت مخفیانه ؛17دار هدف

هایی که در  به تماسدادن  گوش ؛18رهگیري ارتباطات .نظارت به صورت سیار و یا از طریق مراکز مراقبت

                                                     
11- MI5: Military intelligence service 

12- Terrorism 

13- Espionage 

14- Sabotage 

15- Spread of weapons of mass destruction 

16- Covert human intelligence sources (CHIS) 

17- Directed surveillance 

18- Interception of communication 
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نظارت بدون  ؛19نظارت اتفاقی .شود و یا خواندن متن نامه و یا ایمیل مورد هدف خطوط تلفن ایجاد می

  .استراق سمع در منزل یا ماشین اشخاص ،ریزي برنامه

قانون اختیارات تحقیقی  نظام نامه براساسکه در این جا قابل طرح است این که این سازمان  اي نکته

قانونی است  ،این قانون (MI5 Careers Guide,2012-2013,7) .دهد این اقدامات را انجام می 2000مصوب 

در  .گیرد یبررسی و رهگیري ارتباطات مورد استفاده قرار م ،که براي نهادهاي عمومی در جهت نظارت

هاي جدیدي را به دلیل رشد  پارلمان ضمیمه 2010 و فوریه 2006جوالي  ،2005آوریل  ،2003دسامبر 

این قانون براي کشف جرم و در جهت جلوگیري از اختالل در  ؛اینترنت و تکنولوژي به آن اضافه نمود

خنثی و کنترل نمودن  ،پیشگیري براي دستیابی به هدف .گیرد امنیت و بهداشت عمومی مورد استفاده قرار می

SOCAهاي دیگر مانند  ها و ارگان با سایر سازمان ،جرایم
20
21و سازمان جایگزین آن 2013در قبل از سال  

و  

مبارزه با  اي با بخش پنجاه و ششم پلیس بریتانیا در زمینه ها در ارتباط است و همچنین ارتباط قوي دیگر ارگان

در  ،هاي صالح مبارزه با تروریست با سازمان وه بر مشارکت بسیار زیاد در زمینهاین سازمان عال .تروریسم دارد

هاي مذهبی که در  مذهبی (به غیر از مذاهب رسمی) و تشکیل سازمان هاي گسترده ارتباط با کنترل فعالیت

در  MI5 سریینمونه  عنوان به ؛نمایند نیز فعالیت گسترده دارد هاي دینی انجام وظیفه می چهارچوب فعالیت

هاي افراطی اسالمی هستند را شناسایی نموده  حداقل دو هزار نفر که از گروه MI5اعالم کرد که  2007نوامبر 

هاي تروریستی  از سازمانها  آن که معتقد است تهدید مستقیمی براي امنیت ملی و عمومی دارند چرا که

در سیستم داخلی انگلستان مورد شناسایی  MI5اي که براي  جایگاه ویژه (Precht,2008,17) .کنند حمایت می

  .اي در این ارگان دارد ویژه دهی سازماننشان از  ،واقع شده است

  

  MI5سازمان و تشکیالت سرویس امنیتی  - 1شکل 

                                                     
19- Intrusive surveillance 

20- The serious organized crime agency 

وجود داشت. در حال حاضر جانشین این سازمان، سازمان جرایم ملـی   2013تا اکتبر  2006در آوریل سال  SOCAسازمان  -21

  است که در همان سال ایجاد شد. 
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معاون مدیرکل نیز مسئول مبارزه با  .باشد فرماندهی و پاسخگویی را دارا می ،رهبري وظیفه مدیرکل

ها به  مبارزه با تروریسم در ایرلند شمالی و همچنین مبارزه با تکثیر سالح ،یسممبارزه با ترور ،جاسوسی

هاي متعارف و همچنین مشورت در  هاي دوربرد و برخی سالح هاي کشتار جمعی و موشک ویژه سالح

در این میان دستیار مدیرکل نیز مسئول  .جهت مبارزه با تهدیدات سایبري و امنیتی را نیز بر عهده دارد

بخش حقوقی سازمان نیز که  .هاي تکنولوژیکی سازمان است اطالعات و توانایی ،مسائل مالی ،ها استسی

الزم به ذکر  .دهد گزارش مستقیم خود را به مدیرکل ارائه می ،کند را حمایت می MI5هاي  بخش کلیه

هاي  زارشهاي ملی و مرکز مشترك تجزیه و تحلیل تروریسم نیز گ است که مرکز حفاظت از زیرساخت

دستیار  ،معاون مدیرکل ،این چهار نفر نام برده شده یعنی مدیرکل .دارند خود را به مدیرکل اعالم می

از کارشناسان و گیري  از طرفی بهره اند. این سازمان را تشکیل داده هرییس هیئت ،مدیرکل و مشاور حقوقی

زیاد براي این اشخاص قابل مالحظه  مختلف به همراه تفهیم مسئولیت بسیارهاي  کارمندان داراي تخصص

22است
 باشد می ،دولت تعیین و تنظیم شده است هاي سازمان با توجه به نیازهاي ملی که به وسیله و اولویت 

                                                     
ـیلر اسـت کـه قبـل از      هاي اطالعاتی مطرح شد، پروندهافشاگري توسط مأمورین سازمان هایی که دربارهیکی از پرونده -22 ـیش  ، 1996دیوید ش ب

ـیس بخـش لیبـی منصـوب       الملل فعالیت مینمود و در بخش تروریسم بینفعالیت می MI5از شش سال براي  کرد. شیلر براي مدت دو سـال بـه ری

ـیس دولـت      MI6شد. ارتباط خوب شیلر با همکاران خود در  باعث شد که شیلر به تعدادي از اسناد محرمانه که مربوط به ترور سـرهنگ قزافـی ری

تـرور قزافـی اطـالع     از توطئـه  MI6نمـود کـه   شد، دسترسی پیدا کند. یک سند در اینترنت توسط شیلر منتشر شد که به این مهم تأکید مـی لیبی می

ـیم       تروریستی القاعده به شبکه MI6قبلی داشته است. شیلر به این موضوع اصرار داشت که  لیبی حداقل یکصد هزار پوند پرداختـه کـرده تـا یـک ت

مطبوعـاتی   گذاري شـد. ایـن موضـوع در یـک مصـاحبه     نام TUNWORTHه را براي این عملیات هدایت نماید. این عامل به نام کد بیست نفر

مطبوعاتی از نخست وزیر و یا وزیر امور خارجـه اسـت کـه بـه      شدن این موضوع نیاز به یک بیانیه توسط شیلر مطرح شد و بیان نمود که براي روشن

دهندگان انگلیسی براي ترور یک شخص در لیبی از طریـق پرداخـت مبلـغ یکصـد هـزار پونـد بـه گـروه         آیا از پول مالیاتطور خاص روشن کند، 

ـین افـراط   افراط گرایـان لیبـی و   گراي اسالمی، استفاده شده است یا خیر؟ و یا حتی این موضوع نیز مطرح شد که با توجه به زمان و ارتباط نزدیـک ب

گنـاه شـد   شـدن شـش شـخص بـی     پرداختی براي تأمین مالی اقدام تروریستی صورت گرفته در مصر که منجر به کشتهمصر، حتی ممکن است پول 

هـایی اسـت کـه لنـدن     گذاريدر سفارت اسرائیل که یکی از بدترین بمب 1994گذاري صورت گرفته در سال نیز استفاده شده باشد همچنین بمب

د (بیست و دو کیلوگرم) بمب، سیزده نفر را مجروح نمود و بعد از آن بمب دومی منفجـر کـه شـش    به خود دیده است یک ماشین حاوي پنجاه پون

گـذاري ایـن موضـوع را هشـدار     قبل از بمب (MI5)نفر را مجروح کرد. شیلر در این موضوع مدعی شده بود که سرویس اطالعاتی داخلی بریتانیا 

صورت گرفته در یکی از بیست و پنج بخش شهر لندن مطرح نمود. این انفجـار کـه توسـط گـروه      انفجار داده بود. شیلر نیز ادعاي دیگري را درباره

ـتی در        تروریستی ارتش جمهوري خواه ایرلند اتفاق افتاد و یک نفر کشته و چهل و چهار نفـر زخمـی شـدند، یکـی از شـدیدترین حمـالت تروریس

ـتانی     از این حمله نیز اطالع قبلی داشته است. پس از افشاگري MI5بود که در این مورد نیز شیلر ادعا نمود که  1993سال  ـیلر دولـت و دادس هـاي ش

ـیلر در سـال     به این موضوع توجه نمودند که انتشار اطالعات توسط شیلر می بـراي   1997تواند امنیت ملی را نقض نماید. پس از انتشـار اطالعـات، ش
  



  369  میجرا کشف در انگلستان یتیامن نیمأمور هگایجا  

 

(Greg,Obrien,Rathmell,2005,15).  

1994اطالعاتی و امنیتی پارلمان ذیل قانون سرویس اطالعاتی در  کمیته
 ،ها جهت بازرسی هزینه ،23

در  .و ستاد ارتباطات دولتی ایجاد شد MI6اطالعاتی و امنیتی یا همان  کمیته ،MI5هاي  و سیاستمدیریت 

و  MI5، MI6، GCHQهاي اطالعاتی به ویژه  حدود چهار هزار نیرو در مراکز و سازمان 2016ابتداي 

یز با این پلیس به استخدام درآمدند و عالوه بر این حدود هفتصد سازمان و ارگان خصوصی و دولتی ن

اي که در این جا وجود دارد این است که  نکته .کنند همکاري میها  آن ها در ارتباط بوده و با سازمان

ها و در محل کار خود همانند سایر اشخاص بر حسب  هاي کاري این سازمان بازان نیز در محیط همجنس

  .Holmes,2016,7)(هاي خود در حال فعالیت هستند  توانایی

2-1-1- MI5 و حمالت تروریستی  

ترین تهدید امنیت داخلی بریتانیاي کبیر  هاي ایرلندي عمده در طی بیش از یکصد سال گذشته تروریست

هاي  بیش از سه هزار و ششصد نفر در خشونت 1996الی  1969هاي  ها در سال اغتشاش دورهطی  .اند بوده

اگرچه  اند. در ایرلند شمالی کشته شده ها اي کاتولیک و پروتستان تروریستی مربوط به مناقشات فرقه

دهد اما  هایی چون ارتش جمهوري خواه ایرلند واقعی همچنان به عملیات خود ادامه می سازمان

روند و در حال حاضر بیشتر مقامات  هاي شبه نظامی ایرلندي دیگر تهدید اصلی به شمار نمی سازمان

                                                                                                                                 
شیلر به انگلستان وي به خاطر نقض قانون اسرار رسمی مورد محاکمـه قـرار گرفـت. در    جلوگیري از دستگیري به فرانسه گریخت. پس از بازگشت 

ـیلر را تحـت فشـار قـرار داده     این که اعضـاي ارشـد کابینـه، قاضـی پرونـده      هاي انگلستان دربارهمقاالت متعددي در روزنامه 2002اکتبر  انـد کـه   ش

وقـت   ه این ترتیب با امضـاء گـواهی ایمنـی منـافع عمـومی از طـرف وزیـر خارجـه        این شخص به صورت مخفیانه صورت گیرد منتشر و ب محاکمه

کتـابی تحـت عنـوان حقیقـت      2002). از طرفـی نیـز در سـال    Waston,2002,12شیلر به صورت مخفیانـه برگـزار شـد (    جک استراو، محاکمه

ـید کــه ادعـا کـرد سـازمان         دن کـه مخـالف عمـر قزافـی بــود نیـز در ارتبـاط بودنـد       الهـاي اطالعــاتی بریتانیـا بـا اسـامه بــن    ممنوعـه بـه چـاپ رس

)Norton,2002,2روزنامـه  2002شیلر در اواخر شب هفتم اکتبر  ). بعد از محاکمه London evening standard     گـزارش اصـلی خـود را

طور کامل از خود دفـاع نمـوده تغییـر دهـد     شیلر حذف کرد، و مجبور شد گزارش مربوط به محاکمه را با این عنوان که شیلر به  در رابطه با محاکمه

ـانیزم بـراي کنتـرل     Veigh,2002,3گاردین نیز گزارش اصلی خود را تغییر داد ( و یا حتی روزنامه ). الزم به ذکر است که دولت بریتانیـا از دو مک

انگـاري قـرار داده اسـت و    را مـورد جـرم  نماید که شامل قانون اسرار رسمی است که جرم انتشار اطالعات خـاص دولتـی   گیري میمطبوعات بهره

هـاي  نگـاران بریتانیـا سـاختار گـزارش    که یک چهارچوب قانونی است مبنی بر ایـن کـه روزنامـه    DA- Noticeگیري از سیستم طریق دیگر بهره

کـه بـه طـور مـؤثر هـر گـزارش       خود را باید در چهارچوب امنیت ملی کشور تنظیم نمایند. این سیستم در واقع دستوري از دفتر وزارت دفاع اسـت  

    ).Lein wand,2014,157کند (اي که به امنیت ملی خسارت وارد کند را حذف و یا در چهارچوب مورد نظر اصالح میرسانه

23- Intelligence service act 1994 
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 Cabinet( هستندها  آن هاي وابسته به د القاعده و گروهگراي اسالمی مانن هاي افراط انگلستان نگران گروه

office,2003,11(.  

تغییرات  MI5به اوج خود رسید و در روند اقدامات  2001ظهور تروریسم با حمله یازدهم سپتامبر 

24بارترین روز مرگ عنوان بهاي را ایجاد نمود و از آن  عمده
حوادث  .Good Rich,2001,1-12)(شود  می یاد 

مسئولیت مستقیم  1992ده داونینگ استریت دولت انگلستان را واداشت که در  بار به ساختمان شماره مرگ

) به سرویس امنیتی واگذار SBگري ایرلندي را از پلیس (شعبه ویژه  آوري اطالعات مربوط به افراط جمع

2000تصویب قوانینی همچون قانون تروریسم  .)Holling,1999,127(نماید 
 ،قانون ضدتروریسمو  2006 ،25

2001جرم و امنیت 
26

2008قانون مبارزه با تروریسم  ،هاي یک الی چهار) (بخش 
27

به همراه قانون پیشگیري  

2005از تروریسم 
28

2014جرم و رفتار ضداجتماعی  ،و قوانین دیگري همچون قانون پلیس 
29

در بخش  

هاي هفت و هشت قانون  ارهنه (که اصالحات مربوط به جداول شم یکصد و چهل و هشت جدول شماره

2015را بیان نموده است) و یا قانون امنیت و مبارزه با تروریسم  2000تروریسم 
قانون عدالت کیفري  ،30

2015
31
جرایم  عنوان ها به آن (بخش دو) که صحبت از مجازات حداکثري براي برخی از جرایم خاص که از 

32خطرناك نام برده شده است
در  .ویژه این کشور به تروریسم و مبارزه با آن استنشان از توجه  ،پرداخته 

اعمال مجازات براي اعمالی چون آموزش در جهت تروریسم را نیز شامل  2006قانون تروریسم  Aبخش 

2015شود یا در قانون جرایم مهم  می
33

 ،و سایر قوانین مربوطه که به نوعی با این موضوع در ارتباط هستند 

  .قرار گرفته است گذار قانونورد توجه موضوع و جایگاه تروریسم م

خشونت جدي  :در بخش یک مفهوم تروریسم را این گونه بیان نموده است 2000در قانون تروریسم 

ایجاد ریسک (مخاطره)  ،به مخاطره انداختن زندگی اشخاص ،خسارت جدي علیه اموال ،علیه یک شخص

                                                     
24- Deadliest day 
25- Terrorism Act 2000 

26- Anti Terrorism crime and security Act 2001 

27- Counter Terrorism act 2008 

28- Prevention of terrorism act 2005 

29- Anti behavior crime and policing Act 2014 

30- The counter- Terrorism and security Act 2015 

31- The criminal justice and courts Act 2015 

 ها براي اهداف تروریستی است. رك: گیري از سالحبهرهدر جهت اعمال مجازات براي  2000قانون تروریسم  A 54(6)بخش  -32

The criminal Justice and courts Act 2015, Chapter 2, Part one, criminal Justice- Dangerous 

offenders- Page 2 
33- The serious crime Act 2015 
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الکترونیکی و طراحی مداخله در دولت بریتانیاي  هاي اختالل در سیستم ،براي سالمت و امنیت بخش عمومی

-Terrorism Act 2000,6) .المللی و یا ترساندن عموم مردم و یا بخشی از مردم هاي دولتی بین کبیر یا سازمان

دریافت پول و دیگر اموال با قصد این که براي اهداف  ،هاي پانزده و شانزده قانون مربوطه در بخش (7

اده قرار گیرد و یا این که شخص مظنون به این است که در آینده از آن اموال در جهت تروریستی مورد استف

شویی اموال  پول ،را ممنوع اعالم نموده و یا در بخش هجده ،گیري خواهد کرد اقدامات تروریستی بهره

  .سازي) را ممنوع اعالم نموده است اخفاء و یا انتقال (پاك تروریستی را به وسیله

هاي تروریستی را  ها و گروه لیستی از سازمان ،در بررسی حمالت تروریستی MI5مان صالحیت ساز

سازمان جوانان  ،34توان به ارتش جمهوري خواه ایرلند دهد که از آن جمله می می در دسترس قرار

 ،38سازمان جمهوري خواه ایرلند رادیکال ،37کماندوي دست سرخ ،36انجمن زنان ،35گراي ایرلند ملی

39دي اولسترسازمان آزا
 ،40

سازمان  ،42بخش ملی ایرلند ارتش آزادي ،41نیروي داوطلب اولستر 

داوطلبان نارنجی و مدافعان  ،45نیروهاي وفادار داوطلب ،44انجمن دفاع اولستر ،43بخش مردم ایرلند آزادي

46دست سرخ
  (Care,2011,242) .و گروه شبه نظامی در ایرلند شمالی اشاره نمود 

2 -1 - MI6  

  MI6در  دهی نسازما -1-2-1

که مسئول امنیت داخی انگلستان است که در بند قبل مورد بررسی قرار گرفت در این جا  MI5در کنار 

یک سرویس  عنوان بهپس از جنگ جهانی دوم  MI6 .بپردازیم MI6 الزم است به بررسی جایگاه ویژه

این  .شناسایی قرار گرفتسازمان اطالعاتی خارجی انگلستان مورد  عنوان بهسازمان یافت و  ،مستقل

                                                     
34- The Irish Republic and Army 

35- Fianna na hEireann 

36- Cumann na mBan 

37- The Red hand commando 

38- Saor Eire 

39- The Ulester freedom Fighters 

  اولستر نام ایالتی در ایرلند است -40

41- The Ulester Volunteer force 

42- The Irish National liberation Army 

43- The Irish People’s liberation organization 

44- The Ulester Defense Association 

45- The loyalist volunteers force 

46- The orange volunteers and Red Hand Defenders (RHD) 
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آن از پیچیدگی  سازمان داراي وظایف بسیار گسترده در سراسر جهان است که به دلیل جایگاه ویژه

به خصوص  ،اي که باید مدنظر قرار داد این است که سازمان اطالعاتی نکته .مند است خاصی نیز بهره

از چنان انعطافی برخوردار باشد که بتواند المللی فعالیت دارد باید  که در سطح بین MI6سازمانی همچون 

هاي کار خود را با رفتار و حرکات حریف یا اهداف اطالعاتی تطبیق داده و هماهنگ سازد و به  شیوه

کشور یا هدف مورد نظر بتواند خود را مهیا  دهی سازماننوع آموزش و  ،نوع تجهیزات ،تناسب عملکرد

این سازمان تحت پوشش وزارت امور  .مند باشد خاصی بهره دهی سازماناز  MI6بر این اساس باید  .سازد

 رییستوان در ابتدا یک  در ساختار این سازمان می .کند ولی از آن استقالل کامل دارد خارجه فعالیت می

Cرا مشاهده نمود که با 
47
CSSیا  

48
 .(Zudockkina,2010,2)گیرد مورد شناسایی قرار می 

این  هاي روزمره عملیات و فعالیت مان مدیرکل است که براي ادارهدومین مقام اداري در این ساز

هاي  تحت امر این مدیرکل چهار اداره و یک گروه از مسئوالن نظارت بر فعالیت .کند سرویس کار می

پشتیبانی ویژه که از  اداره ،پرسنل و امور اداري :مزبور عبارتند از چهار اداره .کنند خارجی کار می

ضداطالعات و امنیت که مسئول امنیت داخلی این  اداره ،نمایند زمان پشتیبانی فنی میهاي سا فعالیت

نیازها و تولید که مسئول تعیین نیازهاي مربوط به  سازمان و نیز عملیات ضدجاسوسی است و اداره

عملیات خارجی در این سازمان نیز تحت نظارت  .هاي اطالعاتی است آوري اطالعات و گزارش جمع

 ،آفریقا ،بلوك شوروري (در حال حاضر روسیه) ،اروپا ،ئول قرار دارد که شامل مسئول انگلستانهفت مس

مسئول انگلستان نیز موظف به یافتن و استخدام خارجیان مقیم  .غربی است کره شرق دور و نیم ،خاورمیانه

  .)36 ،1377 ،هاي موطن خودشان است (جفري تی هاي جاسوسی در سرزمین انگلستان براي فعالیت

2-2-1- MI6 کنترل و دامنه  

ظهور و  ،ممانعت از بروز ،49بینی پیش ،نگري کارکرد نهادهاي امنیتی در دوران کنونی آیندهین تر مهم

50ثبات سیاسی ،ها و تهدیدات بالقوه علیه امنیت ملی برخورد با بحران
51و اخالل در نظم اجتماعی 

است و  

سازي و  یعنی نظام تصمیمها  آن صال نظام اطالعاتی و مشتریانات از آن طرف نیز تحلیل اطالعاتی نقطه

اطالعاتی هشداردهی و شناسایی وقایع - هاي امنیتی بنابراین مأموریت ذاتی دستگاه .گیرندگان است تصمیم
                                                     

47- Chief 

48- Chief of secret service 

49- Prediction 

50- Political instability 

51- Social order 
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نویسی و  در حد تاریخصرفاً ها  چرا که در غیر این صورت این دستگاه ،استها  آن قبل از ظهور و بروز

  .)274 ،1392 ،میرمحمديشوند ( ها ناآگاه می متوقف و نسبت به وقایع بحراننگاري  وقایع

به طور مداوم در جهت کسب  ،نیز با تغییرات روزافزون جهانی MI6با توجه به آن چه مطرح شد 

اي را  هاي گسترده فعالیت ،اقدام نموده و بر این اساس ،کشورهاي مخلتف جهان اطالعات گسترده درباره

شامل ایجاد  ،توان براي این سازمان برشمرد از جمله وظایفی که می .دهد ن انجام میدر سطح جها

نظامی و  ،سیاسی ،اطالعات به خصوص اقتصادي هرگونهکسب  ،هاي مأمور در کشورهاي مورد نظر شبکه

بنابراین کسب اطالعات در جهت  .باشد هایی که به زیان یا نفع حکومت مورد نظر می سایر فعالیت

  .این سازمان قرار دارد ها در کشورهاي مورد نظر بر عهده ها و حکومت دولتدادن  تغییر

3-2-1- GCHQ  

گردد اما بهتر است که شناسایی رمزنگاري در  بر می 1919رمزنگاري به صورت صفر و یک به سال 

Bletchley parkانگلستان را در جنگ جهانی دوم در سایت 
52

بریتانیا  مرکز شناسایی کدها براي عنوان به 

هاي اطالعاتی است از  ستاد ارتباطات دولت که اقدام اصلی آن شنود سیگنال .)Endl,2012,27( دانست

این سازمان به طور نزدیک با  .فعالیت آن هم داخل بریتانیا و هم خارج آن است ایجاد شد که حوزه 1946

چه چیزي باید پیگیري شود و به  کند و بررسی این که سازمان اطالعاتی خارجی و سرویس امنیتی کار می

1994قانون سازمان اطالعاتی  براساس .دولت گزارش شود
53
وظایف این ارگان شناخته  عنوان بهاین موارد  

 ارائه ،مشاوره و کمک به اصالحات فنی و زبانی ارائه ،هاي اطالعاتی دریافت و بررسی سیگنال ؛شده است

 گیري از اقدامات در جهت منافع ملی با اشاره عات و بهرهمشاوره و کمک به رمزنگاري و حفاظت از اطال

 ،گیري از اقدامات در جهت منافع رفاه اقتصادي انگلستان خاص به سیاست خارجی و دفاع از دولت و بهره

  .(Richmond,2006,3-4)حمایت از پیشگیري و یا تشخیص جرایم مهم 

هاي افراطی اسالمی به ویژه در عراق و سوریه  با گسترش تهدیدات تروریستی در بریتانیا از سوي گروه

حدود  2013اي توسط وزارت کشور بریتانیا اعالم شد مبنی بر این که در  گزارش ساالنه 2013در اواخر 

است  2012تروریستی در نودویک کشور صورت گرفته است که چهل درصد بیشتر از  دوازده هزار حمله

افغانستان و  ،در سه کشور عراقها  آن د که بیش از نیمی ازکه منتهی به مرگ بیست و دو هزار نفر ش

                                                     
  عنوان موزه آغاز به کار کرد.  به 1993عنوان مرکز شناسایی کدها بود که البته از سال  به 1938این مرکز در سال  -52

53- Intelligence service Act 1994 
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54پاکستان رخ داده است که دولت اسالمی عراق و شام
هاي تروریستی درآن  یا همان داعش و دیگر گروه 

از جمله از انگلستان و دیگر کشورهاي  ،جنگجویان خارجی حضور دارند و در حال حاضر به وسیله

عراق و  انگلستان به منطقه توجه به این نکته که حدود شش هزار نفر از تبعهبا  .شوند اروپایی حمایت می

هاي مبارزه را به  نیز تجربهها  آن اي از اند و عده به بریتانیا برگشتهها  آن اند و بسیاري از سوریه سفر کرده

کشف  وظیفه بر این اساس ستاد ارتباطات دولت ،اند هاي تروریستی دیده دست آورند و یا این که آموزش

گیري  بهره .واگذار شده است ،ها را که نیاز به تکنولوژي ارتباطات دیجیتالی دارد و مقابله با این چالش

سازد  هاي بیشتري مواجه می داعش از وسایل ارتباطات جمعی ستاد ارتباطات دولتی را هر روز با چالش

  .کنند خود پیدا میاعمال کردن  ها همیشه مسیرهایی را براي مخفی چرا که تروریست

سازي تهدیدهاي سایبري از اهمیت باالیی براي  خنثی ،کشف ،توانایی ستاد ارتباطات دولت براي شناسایی

در کشف جرایم تروریستی بلکه در تنها  نهاقدامات صورت گرفته از طرف این سازمان  .بریتانیا برخوردار است
این دسته از جرایم به  .)Anderson Qc,2016,188( است جهت مقابله با جرایم مهم (شدید) نیز قابل مالحظه

توان بیان داشت که قانون مهم  بر این اساس می .مطرح شده است 2015و  2007طور ویژه در قانون مربوطه 

 طبق قانون سوءاستفاده ،قاچاق مواد مخدر :بندي براي این جرایم است که شامل داراي طبقه 2007مصوب 

قانون مهاجرت (فصل  ،)B25و  A25 ،25قاچاق انسان (بر طبق بخش  ،ل سوم)(فص 1971دارویی مصوب 

 1956قانون جرایم جنسی  براساسفحشا  ،(فصل دوم) 1979قاچاق اسلحه بر طبق قانون گمرك  ،هفتادوهفت)

قانون  براساسشویی  پول ،(فصل شصت) 1968قانون سرقت  براساسسرقت مسلحانه  ،)A33بخش  69(فصل 

 ،)شصت فصل( 1968قانون سرقت  براساسکالهبرداري  ،(فصل بیست و نه) 2002از جرم درآمد حاصل 
خواري ذیل  فساد و رشوه ،(فصل دوم) 1979از قانون گمرك  ،)170جرایم مرتبط با درآمد عمومی (بخش 

(فصل  1981جعل و تقلب قانون جعل و تقلب  ،)69(فصل  1889بخش یک از قانون فساد نهادهاي عمومی 
) 48(فصل  1988قانون کپی رایت و اختراعات  ،مالکیت معنوي ،)60(فصل  1968اخاذي قانون سرقت  ،)45

)Serious crime Act,2007,33(. که هنوز به قوت خود باقی  1990کامپیوتري مصوب  یا در قانون سوءاستفاده

ت خسارت شدید به سوءاستفاده از کامپیوتر در جهکه  در بخش دو 2015است و قانون جرایم مهم مصوب 

یکی از جرایمی است که  عنوان بهانگاري قرار گرفته است و به طور خاص  امنیت ملی این کشور مورد جرم
ها در هر  سوءاستفاده از کامپیوتر جهت ایراد خسارت بر رفاه انسان .زندان و جریمه براي آن تعیین شده است

                                                     
54- Islamic state of Iraq and the Levant (ISIL) 
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آسیب به امنیت ملی که در این بخش به طور ویژه با آسیب به اقتصاد کشور و  ،خسارت به محیط زیست ،مکان

  .)Serious crime act 2015,130( ستاد ارتباطات دولت مرتبط است

یا از طریق  ،ایمیل ،گیري از اطالعاتی که در یک تماس تلفنی رسد بهره که به نظر می طور همان

سازي بسیاري از  کشف و خنثی تواند باعث در بسیاري از موارد می ،شود هاي ارتباطی منتقل می شبکه

منتشر کرد  2010اطالعات به دست آمده وزارت کشور انگلستان در آماري که در  براساس .جرایم گردد

هاي ارتباطی در جهت کشف و در هم شکستن یک سري از  گیري از داده این گونه مطرح نمود که بهره
ربایی و اخاذي سه  ونه در قتل یازده درصد در آدمنم عنوان به .جرایم از اهمیت بسیار باالیی برخوردار است

قاچاق مواد مخدر بیست و شش درصد و در دیگر جرایم مهم  ،در جرایم جنسی دوازده درصد ،درصد

  .)Hon,2013,8( سی درصد مؤثر بوده است

د سه که بیان گردی طور همان ،مندي این سازمان از بودجه نیز از اهمیت بسیاري برخوردار است بهره نحوه

قانون و  براساسها  آن هاي است که فعالیت GCHQو  MI5، MI6ارگان اصلی اطالعاتی انگلستان شامل 

پیشگیري و  ،باید با امنیت ملیها  آن باشد و به طور خالصه اعمال دستورهاي موجود در کشور انگلستان می
صاص یافته براي این سازمان اطالعاتی اخت بودجه .کشف جرایم مهم و یا رفاه اقتصادي بریتانیا در ارتباط باشد
در این  .شود تا در آن جا مورد تصویب قرار گیرد و امنیتی تحت عنوان یک درخواست به پارلمان ارسال می

خود را به دولت  هاي ساالنه کاملی از حساب ها باید مجموعه از سازمان هریکاي منتشر شد که  رابطه بیانیه

 براساس .شود اما به دالیل امنیتی ریز اطالعات مربوط به بودجه مطرح نمیجهت گزارش ساالنه ارائه دهند 

55هاي دولت آن چه که بیان شد طبق قانون منابع و حساب
هاي  سازمان ،داري مدیر خزانه 2000مصوب  

کند و به  مندي از منابع نظارت می اطالعاتی و امنیتی را در جهت رویارویی براي هر سال مالی با هدف بهره

احتماالً منابعی که  ،ن ترتیب براي هر سال مالی یک بیانیه همراه با جزئیات شامل منابع مالی به دست آمدهای
ها را در  سازمان شود و یا احتمال دارد که در طول یک سال به دست آید و استفاده از منابع به وسیله ایجاد می

  .)Security intelligence Agencies( کند می طول یک سال فراهم

  نهادهاي مستقل -2

  امنیت و اطالعات پارلمان کمیته - 2- 1

56امنیت و اطالعات پارلمان کمیته
به منظور  1994هاي اطالعاتی  براي اولین بار توسط قانون سازمان 

                                                     
55- The Government Resources and Accounts Act 2000 

56- Intelligence and security committee (ISC) 
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مدیریت و  ،شد و همچنین بررسی سیاست ها تأسیس آن هاي هاي اطالعاتی و فعالیت نظارت بر سازمان

قانون  .سرویس مخفی اطالعات و مرکز ارتباطات دولت را نیز بر عهده دارد ،یهاي سرویس امنیت هزینه

2013امنیت و عدالت 
57

امنیت و اطالعات پارلمان را اصالح و قدرت بیشتري را به پارلمان در  کمیته 

ن پارلما اعضاي این کمیته به وسیله .هاي اطالعاتی ارائه داد هاي عملیاتی و فعالیت جهت نظارت بر فعالیت

شوند که شامل نه عضو از اعضاي پارلمان است و گزارش خود را به طور مستقیم به مجلس  منصوب می

توانند  اعضاء می ،موضوع و ارتباط آن با امنیت ملی بریتانیابودن  در صورت حساس .کنند تقدیم می

ر موشکافانه مربوطه همچنین به طو کمیته .گزارش خود را به طور مستقیم به نخست وزیر تقدیم کنند

قسمت اطالعاتی  ،امنیت ملی و دفتر کابینه هاي دیگر اطالعاتی را که شامل دبیرخانه اقدامات قسمت

شود مورد بررسی قرار  مرکز امنیتی مبارزه با تروریسم در وزارت کشور را شامل می ،وزارت دفاع

  .)Intelligence and security committee of parliament,2015,21(دهد می

هاي منفرد نیز  البته گزارش .دهد کاري خود را به نخست وزیر ارائه می هاي ساالنه این کمیته گزارش

 که در 2005گردد مانند گزارش مربوط به حمالت تروریستی در جوالي  به نخست وزیري ارائه می

بر  مبتنیه همین گزارش ک براساس .)National intelligence machinery,2010,30(منتشر شد  2006 می

مربوطه با بررسی  کمیته ،حمالت تروریستی در لندن بود پنجاه و دو نفر کشته و چندین نفر زخمی شدند

در  :مسائل امنیتی و اطالعاتی مرتبط با این حمله گزارشی را ارائه داد و هدف آن این گونه بیان شده بود

ستی در تاریخ مربوطه مورد بررسی این گزارش موضوعات اطالعاتی و امنیتی مربوط به حمالت تروری

مربوطه جلوگیري به  توانست صورت بگیرد که از حمله چه اقدامات امنیتی می ،قرار گیرد به ویژه این که

پوشی شده است و همچنین  عمل آید ولی صورت نگرفته و یا مورد توجه قرار نگرفته و یا از آن چشم

ید مورد توجه قرار گیرد و چه مواردي در جهت پوشش بررسی این موضوع که ارزیابی مجدد از تهدید با

 Intelligence and security( گرفته است و یا کنترل این گونه تهدیدها باید صورت می

committee,2005,4(. اي دالیل حمالت تروریستی و ارائه توجه به این موضوع و بررسی ریشه 

کند و براي پیشگیري و کنترل از  کفایت نمی هاي منفرد به تنهایی هاي ساالنه و بعضا گزارش گزارش

به کردن  نیروهاي اطالعاتی و به روز ،حمالت تروریستی مسلما همکاري و مساعدت هماهنگ بین پلیس

  .رسد سرعت اطالعات با هدف برخورد با حمالت مشابه بسیار ضروري به نظر می

                                                     
57- Justice and security Act 2013 
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2 -2 - SOCA و سازمان جایگزین آن  

نخست وزیري تونی بلر ایجاد  در دوره 2005ایم سازمان یافته و پلیس در قانون جر این سازمان به واسطه

پیشگیري و تشخیص  المللی این سازمان وظیفه با توجه به گسترش جرایم سازمان یافته در سطح بین ،شد

سازمان  2008جرایم مهم و سازمان یافته را بر عهده داشت البته باید مدنظر قرار داد که در آپریل 
58

(ARA) با هدف دستیابی دوباره به درآمدهاي  2002قانون درآمد حاصل از جرم مصوب  براساسه ک

59 ،2010ادغام شد و در آپریل  SOCAحاصل از جرم ایجاد شده بود با 
(UK. HTC)  بخشی ازSOCA 

 SOCAجایگزین  National Crime Agencyسازمان  ،قانون دادگاه و جرم به واسطه 2013شد و بعد از 

المللی باالخص  المللی و وابستگی بسیار زیاد جرایم در سطح بین رش روزافزون جرایم بینگست .شد

هاي اعتباري با دیگر جرایم مانند قاچاق مواد مخدر  حمل کارت ،شویی وابستگی شدید جرایمی مانند پول

 :ده استاهداف این سازمان این گونه بیان ش ،این سازمان قرار گرفت و یا تروریسم مورد توجه ویژه

کاهش آسیب به انگلستان به خاطر جرایم سازمان یافته مهم به ویژه جرایم مربوط به مواد مخدر و داروهاي 

60قاچاق انسان ،(گروه اول) 1971دارویی مصوب  قانون سوءاستفاده براساسگردان  روان
 ،61کالهبرداري، 

62سالح گرم
جعل و  ،64اي مالکیت معنويه جرم و جنایت ،63و سایر جرایم مانند پرنوگرافی کودکان 

. هاي شدید تقلب و سرقت
65

  

کاهش  ،این سازمان وظایف خاصی را بر عهده داشت من جمله پیشگیري و تشخیص جرم و جنایت

مقایسه و تحلیل اطالعات مربوط به جرایم ارتکاب یافته  ،آوري پیامدهاي جرم و جنایت و جمع

(Lamb,2007,72). SOCA 2014من جمله گزارش  ،داد به پارلمان ارائه می خود را هاي ساالنه گزارش-

 2015این ارگان به پارلمان بود که توسط مجلس عوام در ژوئیه  که در واقع آخرین گزارش ساالنه 2013

  .به چاپ رسید

در فصل یک آن بیان شده که اطالعات به  2005قانون جرایم سازمان یافته و پلیس مصوب  براساس

                                                     
58- Asset Recovery Agency 
59- UK Human Trafficking Centre 

60- People smuggling 

61- Fraud 

62- Fire arm 

63- Child Pornography 

64- Intellectual property crime 

65- Serious Robbery 
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قرار ها  آن هاي به خصوصی انتشار یافته و در اختیار ها و سازمان راي گروهب SOCAدست آمده توسط 

 ،کمیسیون اروپا و یا ادارات دولتی ،باالخص پلیس ویژه ،نیروهاي پلیس ،ها این سازمان از جمله ،گیرد می

ز بررسی و یا بازپرسی جرایم مربوطه را بر عهده دارد و یا افرادي که در خارج ا هر شخصی که وظیفه

هستند و همچنین نیروي پلیس حمل و نقل بریتانیا و  SOCAانگلستان درگیر انجام وظایف مشابه مربوط به 

الزم به  (Serious organized crime and police Act,2005,75) .سازمان مبارزه با مواد مخدر اسکاتلند

شد  هاي مالی می شامل کمک کالنی بود که این سازمان نیازمند بودجه هاي گسترده ذکر است که فعالیت

هاي دیگري نیز از طرف  گردید و البته کمک که از وزارت کشور و دیگر نهادهاي دولتی دریافت می

 Serious). شد هاي نقدي نیز دریافت می اروپا و همچنین کمک اتحادیه ،سازمان پلیس ایرلند شمالی

organized crime agency, 2013,73) 

 .شد SOCAجایگزین  2013در  National Crime Agencyم سازمان که بیان نمودی طور همان

در نظر گرفته شده است از جمله شناسایی  2015-2016هایی براي این سازمان در طرح مربوط به سال  اولویت

جرایم  ،جرایم سازمان یافته ؛جرایم که در پنج حوزه مورد توجه این سازمان قرار گرفته استکردن  و متالشی

این سازمان داراي  .کشی جنسی از کودکان و جرایم سازمان یافته براي قاچاق بهره ،جرایم اقتصادي ،سایبري

هاي اطالعاتی و ادارات دولتی  سازمان ،هاي اجراي قانون اي نزدیک و سازنده با پلیس و دیگر سازمان رابطه

لین سال کامل عملیاتی خود که این سازمان او 2013در  .باشد گذاري اطالعات مربوطه می در جهت اشتراك

بیش از هزاروسیصد کودك نجات پیدا ها  آن سازي هزار عملیات دخیل بوده که در در خنثی ،را سپري کرد

کردند و بیش از دویست و ده تن مواد مخدر غیرقانونی و هفتصد سالح گرم کشف و ضبط شده و بیست و 

  .دولت برگشت داده شده است زانهدو میلیون پوند از درآمد حاصل از جرایم ارتکابی به خ

یک و برخی دیگر در  برخی از جرایم در درجه ،آن چه که این سازمان مدنظر قرار داده براساس

جرایم تعیین شده شبیه همان مواردي است که قبل از  ،دو از اهمیت براي این سازمان قرار دارند درجه

موارد مربوط به سوءاستفاده از  ،نمونه عنوان به .نمود در آن حوزه فعالیت می SOCA ،این سازمان تأسیس

 ،المللی جرایم اینترنتی قسمتی از جرایم سایبري مانند بازار بین ،کودکان در جهت ارتکاب جرایم جنسی

گردان و مواد  جرایم مربوط به مواد روان ،انگلستاندادن  هاي چندملیتی سایبري براي هدف قرار گروه

 ،جرایم اقتصادي مانند تقلب علیه بخش خصوصی ،شوند کوکائین می مخدر که مربوط به هروئین و

 هاي گرم (شامل عرضه جرایم مربوط به سالح ،رشوه و فساد ،هاي خیریه و یا بخش دولتی سازمان
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 ،ها قاچاق مخفی انسان ،داري مدرن قاچاق انسان و برده ،جرایم مربوط به مهاجرت ،المللی و داخلی) بین

اهمیت باال) در مقایسه با سایر جرایم مانند  شویی در ردیف یک (درجه انونی و پولتسهیل مهاجرت غیرق

  .اند جعل سند و یا جرایم مواد مخدر کانابیس قرار گرفته

 ،راهنمایی ؛با توجه به آن چه مطرح گردید اقدامات سازمان مذکور در موارد ذیل قابل مالحظه است

طالعاتی معتبر از جرایم مهم و سازمان یافته در حمایت و مشارکت در جهت ترسیم یک تصویر ا

هایی که جرایم  بهتر از اطالعات در جهت کشف و دسترسی به گروه تمرکز بر روي استفاده ،انگلستان

هاي اجراي قانون به ویژه پلیس  همکاري مؤثر با سایر ارگان ،دهند سازمان یافته و خرابکارانه را انجام می

مردم به مجرمین جرایم مهم و شدن  تالش در جهت جلوگیري از تبدیل ،یمدر جهت برخورد و کشف جرا

کمک به بخش دولتی در جهت  ،سازمان یافته و افزایش آگاهی از عواقب ارتکاب این گونه جرایم

سرپرستان و  ،به افراد جواندادن  گیري از نیروهاي متخصص در جهت آموزش افزایش امنیت و بهره

هاي بیشتر این  کشی جنسی از کودکان و جلوگیري از آسیب سوءاستفاده و بهرهمعلمان به منظور گزارش 

  .(National Crime Agency,2015,15)گونه جرایم 

  نتیجه

خود در اروپا و جهان داراي سیستم اطالعاتی بسیار قوي در  کشور انگلستان با توجه به موقعیت خاص و ویژه

اتی وسیع و بعضاً پیچیده در کنار قوانین مستحکم و گسترده این کشور داراي سیستم اطالع .سطح جهان است

هاي بسیار  ها نیز مسئولیت از طرفی براي مسئولین این سازمان .مبارزه با تروریسم و کشف جرایم است درباره

 ،سیستم اطالعاتی انگلستان در یک چهارچوب کلی .سنگینی در جهت حفظ اسرار مملکتی معین شده است

مسئول امنیت داخلی در انگلستان مورد شناسایی قرار  عنوان به MI5ش اصلی است که داراي چندین بخ

هاي تروریست ایرلند شمالی  تروریستی از سوي گروه هاي گسترده گرفته که بعضاً به دلیل وجود فعالیت

 .بر عهده داردها به ویژه کسب اطالعات دقیق در این زمینه را  مسئولیت حفظ امنیت بریتانیا در برابر این گروه

در سازمان  .ها دارد اي با سایر سازمان این سازمان و حیطه کاري آن ارتباط بسیار قوي به دلیل وضعیت ویژه

MI6 بعضاً به  .توان مشاهده نمود ابهامات فراوانی را می ،نیز که حفظ امنیت خارجی انگلستان را بر عهده دارد

قابل مالحظه  ،شود المللی شناخته می شدیداً مخفی در سطح بین یک سازمان عنوان بهدلیل این که این سازمان 

این  آن بسیار سخت و در برخی سطوح با توجه به ماهیت ویژه است که دستیابی به اطالعات وسیع درباره

ستاد ارتباطات دولتی را شاهد هستیم که در  ارگان پیچیده ،در کنار این دو سازمان .سازمان غیرممکن است
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  .اي را دارد هاي هدف فعالیت بسیار گسترده اق سمع گروهاستر زمینه

گیرند  ها توسط پارلمان تحت نظارت قرار می آنچه که باید به آن توجه نمود این است که این سازمان

گستردگی  .کند ی را ایفا میتوجه قابلپارلمان نقش ها  آن هاي حاکم بر و استراتژيها  آن بودجه و در زمینه

شود که بتوان  در این چهارچوب در کشور بریتانیا در حال فعالیت هستند مانع از این می هایی که سازمان

بسیار مثبتی که  نکته .ها به دست آورد شناخت جامع و کاملی را نسبت به اقدامات کلیدي این سازمان

جنس و تمایالت ن گرفت بدون در نظر ،ها در بریتانیا قابل مالحظه است جایگاه افراد این گونه سازمان درباره

هاي خود قابلیت استخدام در اکثر  اي که به راحتی اشخاص با توجه به توانایی است به گونهها  آن جنسی

  .باشد هاي مذکور را دارا می ها به ویژه سازمان شغل

موارد مربوط به اخالق در پژوهش و نیز امانتداري در استناد به متون و ارجاعات مقاله  :مالحظات اخالقی

  .ماماً رعایت گردیده استت

  .تعارض منافع در این مقاله وجود ندارد :تعارض منافع

  .اعتبار مالی نگارش یافته است تأمیناین پژوهش بدون  :اعتبار پژوهش تأمین

  منابع

 فارسی

 ،تهران ،دوم چاپ ،بابک ساعدي ترجمه ،هاي جاسوسی جهان سازمان ،1377 ،ریچلسون ،ـ جفري تی

  .انتشارات کیهان

اطالعات  انتشارات دانشکده و پژوهشکده ،تهران ،اول چاپ ،هاي اطالعاتی سازمان ،1387 ،رضا ،ـ عاصف

  .و امنیت
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