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مقدمه
هرکدام از مکاتب حقوق کیفري که به پدیده جـرم، مجـازات یـا مجـرم نگـاه      از دریچه

شود و هدف قوانین جزایی،  هر امري از قبیل برقراري نظـم عمـومی، سـزادهی، ارعـاب  یـا      
هـا یـک چیـز اسـت و آن اینکـه مجـرم،       تحقق همگی آنبازپروري تلقی شود؛ شرط بایسته

.شناخته شود و در اختیار دستگاه عدالت کیفري قرار بگیرد
شـوند و از پـیش   از طرفی برخالف امور مدنی که در آن طرفین دعوا خودشان تعیین می

کننـد؛ در امـور   منظور اثبات حق خـود مـی  کافی بهآوري ادلهتمام تالش خود را براي جمع
توانـد وجـود   کیفري، متهم پرونده باید اغلب اوقات جسـتجو شـود و دادرسـی جزایـی نمـی     

افتـد و از  چه بسیار جرایمی که اتفـاق مـی  . داشته باشد مگر بعد از کشف جرم و مرتکب آن
لـذا در  . کننـد راحتی از چنگال عـدالت فـرار مـی   است و چه بسیار مجرمانی که بهنظر پنهان 

و طرفین محاکمه، یک محل باید به عوامل پلـیس کـه   ) ادگاه کیفريد(کنار عوامل عدالت 
.را به عهده دارند، اختصاص یابدمأموریت تأیید جرایم و پیداکردن مرتکبین آن

پیشگیري از جرم و درصورت وقـوع جـرم، کشـف و دسـتگیري     نهاد مربوطه که وظیفه
ثبـات محکومیـت مـتهم بـر عهـده      منظور ارائه به دادگاه براي امرتکب آن و کسب ادله را به

دارد؛ گاهی براي تأمین دغدغه اصلی خود که حفظ امنیـت جامعـه اسـت از حالـت انفعـالی      
بخشد؛ بدین طریق که با توسل بـه  فعاالنه و کنشی میهاي خود جنبهخارج شده و به فعالیت

زعـم  هیک سري عملیات محیالنه، سعی در ترغیب به ارتکاب جرم مظنونینی دارد کـه یـا بـ   
گریزند یا کسانی هسـتند  ایشان مجرمانی هستند که با درایت و تیزهوشی از چنگال قانون می

.که آماده ارتکاب جرم هستند
ات شود که توسط مأموران پلیس در قالـب اقـدام  عملیات محیالنه به رفتارهایی گفته می

ادلـه و  منظـور کسـب   یک فـرد بـه ارتکـاب جـرم را بـه     کنشی، موجبات ترغیب و تحریض
گونه عملیـات کـه معمـوالً توسـط مـأموران مخفـی       در این. کندکردن وي فراهم میمحکوم

دادن خود از ارتکاب جرم مانند خرید مواد مخـدر،  یـا   نشانگیرد پلیس، یا با منتفعانجام می
قراردادن خویش، سعی در ترغیب فرد موردنظر خود به ارتکاب جرم دارد تـا بتوانـد   با طعمه

.ارتکاب جرم، موجبات محکومیت فرد را فراهم کندآمده در لحظهدستبهه به ادلهبا توج
دیـده کـاربرد دارد  تعارضـات    این عملیات محیالنه که بیشتر درمورد جـرایم بـدون بـزه   

جاي کشف جرم، به ایجاد جرم گونه عملیات بهپلیس در این. اخالقی، قانونی و شرعی دارد
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ل عدم تجسس و سوءظن که از اصول مورد تأکید شارع اسـت  زند و برخالف اصدست می
رسـد حفـظ امنیـت جامعـه و مصـلحت نظـام کـه بـا         در مقابل به نظـر مـی  . داردنیز قدم برمی

امـا  . کنـد افتد، چنین عملیاتی را تجویز مـی اي به مخاطره میآزادگذاشتن این مجرمان حرفه
کـردن فرصـت   اصلی خـود کـه فـراهم   این تجویز کلی به عملیات محیالنه، گاهی  از هدف 

گسـتري  اي است دور شده و موجـب تحقـق دام  ارتکاب جرم براي دستگیري مجرمان حرفه
.شودمی

شود که افرادي که به تحریکات مأموران پاسخ داده و مرتکـب  اصوالً چنین برداشت می
ران در اي هسـتند کـه بـا درایـت و تیزهوشـی مـأمو      انـد، مجرمـانی حرفـه   رفتار مجرمانه شده

داوري طـور قطـع، چنـین برداشـت و بـه بیـان بهتـر،   پـیش        بـه . انـد چنگال قانون گرفتار شده
گـاهی اقـدامات مـأموران از    . اند نادرست اسـت درمورد متهمانی که در محکمه حاضر شده

افتـادن یـک شـهروند عـادي در رفتـار      دامکنـد و موجـب بـه   حدود اسـتانداردها تجـاوز مـی   
. یابدگستري تحقق میمجرمانه شده و دام

گستري چیست و بـا  معنا و مفهوم دام« : لذا  پرسش اصلی در تحقیق حاضر این است که
» گستري به وقوع پیوسته است؟توان تشخیص داد که داموجود چه شرایطی می

در مبحـث اول،  . شـود حاضر با انگیزه پاسخ به این پرسش در دو مبحـث ارائـه مـی   مقاله
شـود و در مبحـث دوم بـه    ستري که همان عملیات محیالنه است بررسی میگمسیرتحقق دام

.گستري و تحلیل شرایط تحقق آن خواهد پرداختتعریف دام

)عملیات محیالنه(گستريپیمایش مسیرِ دام. 1
از قبیـل جـرایم تروریسـتی، جـرایم     1در دورانی که ارتکاب روزافزون جرایم خطرنـاك 

هـاي بـزرگ، امنیـت کشـورها را بـه مخـاطره       د مخدر و سـرقت ونقل موایافته، حملسازمان
انگیـز نخواهـد   انداخته و به عامل نگرانی در تمامی کشورهاي دنیا تبدیل شده است شـگفت 

ها براي جلوگیري از وقـوع جـرایم،   به تمامی روش2بود اگر پلیس یا مأموران اجراي قانون
گونـه جـرایم   برخورد با ایـن پلیس در . جرایم، کشف و دستگیري مرتکبان آن متوسل شوند

هـاي بـدیع و نـوین    طور انفعالی اما بـه روش آورد، گاهی بهکه مشکالت زیادي را به بار می

1. serious crime

2. law enforcement official
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یافتـه  کند، مانند نفوذ در باندهاي تبهکارانه که اغلب در جرایم تروریستی و سازمانعمل می
بـه مـواد   شود یا حمل و تحویل تحت نظـارت کـه مخـتص جـرایم مربـوط     به کار گرفته می

هـاي خـود   گر صرف گذاشته و بـه فعالیـت  ولی گاهی پا را فراتر از یک نظاره1مخدر است؛
موجـب ترغیـب فـرد    2بخشد؛ بدین معنی که با توسـل بـه عملیـات محیالنـه    فعاالنه میجنبه

آمـده در لحظـه  دسـت بـه شـود تـا بتوانـد بـا توجـه بـه ادلـه       موردنظر خود به اتکاب جرم می
.رم، موجبات محکومیت فرد را فراهم کندارتکاب ج

کـردن فرصـت   الـذکر، گـاهی  از اسـتانداردها و اهـداف خـود کـه فـراهم       عملیات فـوق 
اي اسـت فاصـله گرفتـه و بـا تحریکـی کـه       منظور دستگیري مجرمـان حرفـه  ارتکاب جرم به

نوعی اصرار در ارتکاب به جرم است، در اکثـر مواقـع موجبـات درگیـري یـک شـهروند       به
امـا  . پیونـدد گستري به وقوع مـی ادي در رفتار مجرمانه را فراهم کرده و به دیگرسخن، دامع

چالش ابتدایی این است که دلیل، تعارضات و توجیهـات ابتـدایی بـراي توسـل بـه عملیـات       
تــاریخی و تعریــف عملیــات محیالنــه، بــه چرایــی لــذا بعــد از بیــان ســابقه. محیالنــه چیســت

.شودها پرداخته میدر آخر، به توجیهات براي توسل به آنتعارضات موجود در آن و

تاریخی عملیات محیالنهسابقه. 1-1
اینکه از چه زمـانی پلـیس یـا مـأموران اجـراي قـانون بـا توسـل بـه عملیـات محیالنـه،            

طور قطع معلوم نیسـت امـا   اند، بههموجبات دستگیري و محکومیت مظنونین را فراهم کرد
شهرنشینی شد نخواهد بود که اگر گفته شود از زمانی که بشر وارد مرحلهدور از واقعیت 

منظـور حفاظـت از ایـن    مابین خود اقدام به وضع قانون کـرد و  بـه  و براي تنظیم روابط فی
شـود، توسـل بـه    تدریج نهادي شکل گرفت که امروزه به نـام پلـیس شـناخته مـی    قانون، به

دانان اروپایی، مصـادیقی از عملیـات   بعضی از حقوق. گونه اقدامات وجود داشته استاین
اند، با این بیـان کـه   ها در اروپا ذکر کردهدر زمان شوالیه) البته با کمی تفاوت(الذکر فوق

اي که در کمین یـک مـتهم فـراري اسـت بـا تغییـر       نتیجتاً زمان آن گذشته است تا شوالیه«

بدین معناست که مأمورین با آگاهی از حمل مواد مخدر، نظارت بر حمـل محمولـه از مبـدأ تـا     » تحت نظارتحمل «.1
بـراي مطالعـه بیشـتر در    . گیرنـد اندرکاران به عهـده مـی  کنندگان و دستمقصد را به قصد شناسایی و فروشندگان، حمل

حمل و تحویل بـر  : ارهاي نوین مبارزه با مواد مخدرآشنایی با یکی از سازوک«رایجیان اصلی، مهرداد، : ك.این زمینه، ن
، میـزان،  حمـل و تحویـل تحـت نظـارت    و محمـدعلی اردبیلـی،   34،1384و35، ش هاي حقـوقی مجله دیدگاه، »نظارت
1383.

4. sting operation
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» دیاري که بـدان پنـاه بـرده متقاعـد کنـد     اش او را به خروج ازقیافه بتواند براي دستگیري
).1378:73الرگیه، (

اي درمـورد بعضـی از جـرایم، کـاربرد بیشـتري      استفاده از عملیات محیالنه، در هر دوره
هاي دورتر، مأموران بیشتر درمورد معامالت غیرقانونی مربوط به طال یـا  در سال. داشته است

.کردندستفاده میها اها از این روشافزایش نامشروع قیمت
تثبیـت  اي کـه یکـی از مفتشـین اداره   کننـده مـأمورِ تحریـک  «طـور مثـال در فرانسـه،    به
ها بوده، خود را به اسم مجعول معرفی کرده و متشبث به یـک سلسـله حیلـه و نیرنـگ     قیمت

یا در دعواي دیگـر کـه در   . شده تا متهمین، ناگزیر به عقد قرارداد برخالف قانون جزا شوند
عنوان خریدار معرفی نمـوده و مبلـغ زیـادي پـول     ها، خودشان را بهآن مأمورین تثبیت قیمت

).212: 1367آبادي،علی(» ارائه داده بودند تا متهم را وادار به انجام معامله نماید
جـرایم  . تدریج با پیشرفت علم و فنـاوري، اشـکال نـوینی از بزهکـاري نیـز ایجـاد شـد       به

یافتـه و جـرایم تروریسـتی از ایـن گونـه      ، قاچاق انسان، جرایم سـازمان مربوط به مواد مخدر
از درایت و تیزهوشی بیشتري نسبت به مرتکبـان جـرایم سـنتی    است که معموالً مرتکبان آن

لذا پلـیس نـاگزیر از توسـل بـه عملیـات محیالنـه اسـت تـا بتوانـد مظنـونین بـه            . برخوردارند
.دگونه جرایم را دستگیر کنارتکاب این

تعریف عملیات محیالنه. 1-2
شود که توسط مأموران پلیس در قالـب اقـدامات   عملیات محیالنه به رفتارهایی گفته می

منظـور کسـب ادلـه و    کنشی، موجبات ترغیب و تحریض یک فـرد بـه ارتکـاب جـرم را بـه     
,Hay,2003)کندکردن وي فراهم میمحکوم 5).
عنـوان مـأمور مخفـی عمـل     شود که بـه جام میگونه عملیات معموالً توسط کسانی اناین

:شوندعمده تقسیم میکنند و به سه دستهمی
طـور مثـال در   بـه . کنـد مجرم عمـل مـی  مأمور به مثابهاول مواردي است که در آندسته

کنـد  یـا بـا    نقش خریدار یا فروشنده مواد مخدر، کاالي ممنوعه یا اموال مسـروقه عمـل مـی   
هـاي دولتـی   وه سعی در شناسـایی و دسـتگیري افـراد فاسـد در دسـتگاه     پیشنهاد پرداخت رش

مباشـر  (شـود  عنوان خریدار یا فروشنده ظاهر نمیدر نوع دیگر از همین قسم، مأمور به. دارد
طور مثال مـأمور مخفـی بـا ارائـه    به. شودعنوان  شریک یا معاون جرم ظاهر میبلکه به) جرم
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کنـد و  هـا هسـتند کمـک مـی    ن به سرقت مسلحانه از بانکبانک  به  گروهی که مظنونقشه
,Stevenson,2008)شـوند متعاقباً افراد گروه، هنگامی که به بانک رسـیدند، بازداشـت مـی   

128).
شـود تـا هـرکس کـه طعمـه را      از طعمـه اسـتفاده مـی   دوم مورادي است که در آندسته

ران پلیس هستند ماننـد زمـانی کـه    ها گاهی مأمواین طعمه. گیرد، دستگیر و محکوم شودمی
ها امـوالی  دهند و بعضی مواقع نیز طعمهربایی یا سرقت اموال خود قرار میخود را طعمه آدم

نقلیـه بـا درهـاي    گیرند مانند رهاکردن یک وسـیله هستند که موضوع ارتکاب جرم قرار می
رقت بکنـد توسـط پلـیس    ربـایی  یـا سـ   باز به همراه کلید آن که متعاقباً هرکس اقدام بـه آدم 

.(Hay,op.cit, 5)دستگیر خواهد شد
گیرد که مجوز فروش یـا انجـام   سوم درمورد اشخاصی مورد استفاده قرار میو اما دسته

هایی را دارند مانند محدودیت در فروش سیگار به نوجوانان، کـه  کاري خاص با محدودیت
کنند تا مشخص شـود  خریدار عمل میعنوان در این نوع عملیات، مأموران نوجوان پلیس، به

.(Ibid, 5)کندکه چه کسی اقدام به تخلف از قانون و فروش سیگار به این نوجوانان می
: 1382گلـدوزیان، (مشهورترین و پرکـاربردترین روش در ایـران، خریـد صـوري اسـت      

کنـد و مـأمور دیگـر    که در آن یک مأمور پلیس از فروشنده مواد مخدر خریداري می) 286
کند و در تعدادي کمتر از خریـد صـوري، فـروش صـوري     بالفاصله فروشنده را دستگیر می

فروشـد، سـپس آن شـخص را بـراي     است که در آن مأمور به یک شخص مـواد مخـدر مـی   
در آمریکا نیز یکی از قضات دادگـاه فـدرال آمریکـا    . کنددراختیارداشتن مواد بازداشت می

شـده درمـورد خریـد و فـروش مـواد      هاي تشکیلپروندهتخمین زده است که بالغ بر دوسوم 
56پلیس است و همچنین تحقیقات حاکی از آن است کـه  مخدر، مبتنی بر عملیات محیالنه

همـین اقـدامات انجـام    وسـیله گري در شهر، بهدرصد از بازداشت ها در آمریکا براي فاحشه
. (Heydon,2000, 269)گیردمی

طـور مثـال بسـیاري از نهادهـاي     گیرد؛ بـه رد استفاده قرار میهاي دیگري نیز مواما روش
کودکـان، بـا فرسـتادن کودکـانی     مسئول در مورد جرم فروش غیرقانونی سیگار و الکـل بـه  

تعـدادي دیگـر   . عنوان طعمه، سعی در دستگیري این دسته از فروشـندگان متخلّـف دارنـد   به
پـذیر عمـل   عنوان روسپی یا اشخاص آسـیب فرستند تا بهها میمأموران مخفیِ زن را به محله

.(Ashworth,1999, 301)کنند
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ها را تحـت عنـوان   الذکر وحدت ایجاد کرده و آنها و اقسام فوقموضوعی که بین مثال
شـود تمـامی   اوالً، همان طور که مشـاهده مـی  : دهد، دو مورد استعملیات محیالنه قرار می

ه دارد؛ بدین معنا که رفتـار مـأموران، خـود یکـی از     کنشی یا فعاالنالذکر جنبهاقدامات فوق
موارد، تحریک و ترغیبی وجود دارد کـه ایـن نـوع    ثانیاً، در همه. عوامل ارتکاب جرم است

کند و این عنصر تحریک و ترغیب اسـت کـه بـا    عملیات به فرد براي ارتکاب جرم وارد می
.شودگستري میگذشتن از مرزهاي مجاز موجب تحقق دام

تعارضات عملیات محیالنه. 1-3
منظـور اجـراي عـدالت و اعـادة نظـم      بـه ) اعم از شکلی و  ماهوي( قوانین و قواعد کیفري 

واسطه ارتکاب جرم، همواره باید دو اصل کلی و مهمِ تالش براي حفـظ نظـم   شده بهمخدوش
. ته باشـند زمان و توأمان مدنظر داشهاي فردي را همعمومی و حفظ و مراعات حقوق و آزادي

قضایی براي حفظ نظم عمومی، بسیاري از اصول مسلم حقوقی را به ضـرر  گاهی قوانین و رویه
طور مثال بار اثبات دعوا را که در راستاي اصـل  به. دهندمتهم و به نفع مصلحت جامعه تغییر می

- ش متهم مـی کننده است  تغییر داده و این وظیفه را بر دوبرائت از وظایف بنیادینِ مقام تعقیب

گونه امور توجیهی دارند یا نـه خـارج از ایـن    اینکه این. گناهی خود را اثبات کندگذارند تا بی
سؤال اصلی این است که آیا رفتار مـأموران پلـیس را، زمـانی کـه دسـت بـه رفتـار        . مقال است

مجرمانه زده و با تحریک فرد موردنظر خود به ارتکاب جرم، اسباب دسـتگیري و محکومیـت   
توان قابل قبول دانسـت؟ پلـیس چگونـه    میکننداي را فراهم میمظنونین یا حتی مجرمان حرفه

تـوان  آوردن امنیت و آسایش بـه روش مجرمانـه متوسـل شـود؟ آیـا مـی      دستتواند براي بهمی
تـوان از یـک   کند؟ آیا واقعاً مـی حقیقت را فداي مصلحت کرد؟ آیا هدف وسیله را توجیه می

هاي خیر و صالح نشست؟ مجرمانه، به انتظار خروجیورودي فاسد و 
توسل به عملیات محیالنه براي پلیس، مـتهم  . تواند مثبت باشدپاسخ به سؤاالت فوق نمی

طــور خــاص بــراي مــأموران نامشــروع و افتــاده و در آخــر بــراي جامعــه، ناپســند و بــهدامبــه
.غیرقانونی است

اجتماعی–تعارضات اخالقی . الف
گـذاري  مـأمورانی کـه در تلـه   . محیالنه در جهات مختلف براي پلیس ناپسند استعملیات
,Heydon(کنند در انجام کارهاي عادیشان ناتوان هستنددخالت می op.cit, کـاري  نهان). 271
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دهـد؛ مـأمور پلـیس    گونه اقدامات، احتمـال فسـاد پلـیس را افـزایش مـی     موجود در ماهیت این
قـانون کنـد، هنگـامی کـه در واقـع او در حـال اسـتفاده از همکـاري         تواند تظـاهر بـه انجـام    می

ها رشوه بگیـرد بـراي اینکـه چشـمانش را در آینـده ببنـدد و       نزدیکش با مجرمان است تا از آن
عـالوه  . کند ممکن است یک عامل دوجانبه نیز باشـد حتی مأموري که به مانند مجرم عمل می
بستگی به نظر افراد جامعه و همکاري آنـان بـا پلـیس    بر اینها اثربخشی کار پلیس تا حد زیادي

دارد لذا اعمال پلیس بایـد منصـفانه و مشـروع باشـد تـا حمایـت افـراد جامعـه را برانگیـزد کـه           
).1382:157زواره،ناجی(الذکر فاقد چنین خصوصیاتی استعملیات فوق

گسـتري  بـه دام از طرف دیگر، اقدام به تحریک افراد به ارتکاب جرم زمانی کـه منجـر   
شود که ممکن نبود در غیـر ایـن صـورت مرتکـب     شود سبب چرخش اشخاصی به جرم می

هاي خاصی از تحریک وجود دارد که بر هـر تقـوایی غلبـه خواهـد     اصوالً درجه. جرم شوند
لـذا  . تـر خواهـد بـود   بار غلبه کرد، ارتکاب جرم براي بار دوم آسـان کرد و هنگامی که یک

گونـه اقـدامات در ایـن اسـت کـه امکـان دارد یـک شـهروند عـادي          ترین ضـرر ایـن  بزرگ
واسطه  سوءرفتار مأموران اجراي قانون، درگیر رفتار مجرمانه شـود و ایـن احتمـال زمـانی     به

.طور تصادفی انتخاب شودبیشتر خواهد شد که اهداف موردنظر پلیس به
. ع و امنیت عمـومی نیـز دارد  آوري بر منافطور کلی اثرات زیانالذکر بهاما اقدامات فوق

کند، اطمینان و دلگرمـی را  ها، شک، گمان و ناامنی ایجاد میهاي عمومی ناشی از آنترس
با ارتکاب اعمالی به ماننـد  . کندکشد و نفرت را پخش میاز بین می برد، مهربانی بشر را می

. یابـد کـاهش مـی  هـا  آنمجرمان و اقدام به تحریک افراد توسط تعدادي پلیس، شهرت همه
دانـان، بـا   یکـی از حقـوق  بـه گفتـه  . کندتخلف پلیس، خفت و اهانت به قانون را تقویت می

گذاري زمان بر و پیچیده است لذا پلیس در اکثر مواقع، زمانی اقدام به این توجه به اینکه تله
کار خواهد کرد که به فردي مظنون شود، چرا مـا صـبر نکنـیم تـا ظنمـان بـه شـک معقـولی        

یـک ظـن و گمـان، خـود را درگیـر      واسطهتبدیل شود و سپس فرد را دستگیر کنیم؟ چرا به
تر از آن، این احتمال را پذیرا باشیم کـه موجـب درگیـري    دهندهرفتار مجرمانه کرده و تکان

,Heydon,op.cit(یک شهروند عادي در رفتار مجرمانه شویم؟ 272(

تعارضات شرعی. ب
مت و آبروي اشخاص مورد اهتمام قرار گرفته و از سوي دیگـر،  سو حردر اسالم از یک

حفظ نظام اجتماعی و تا آنجا که ساختار اجتمـاعی در معـرض آسـیب جـدي قـرار نگیـرد،       
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از طرف دیگر، سیاسـت جنـایی اسـالم    ). 76:1384محسنی،(آبروي افراد مورد احترام است
1).1383:211حسینی، (نیز در راستاي تشویق به ستر و خطاپوشی است

گونه اظهارات در فقه جزایی اسـالم تحـت دو اصـلِ ممنوعیـت تجسـس و سـوءظن،       این
انـد،  فقهاي اسالم از تجسس تعاریف مختلفـی ارائـه داده  .کندقابلیت تبیین و تشریح پیدا می

کـردن چیـزي کـه از انسـان     دنبالتجسس عبارت است از : داردمیطور مثال القرطبی بیان به
).16،334ج:1405القرطبی، (ستکتمان شده ا

ــاوي در  ــیضالمن ــدیرف ــتن      الق ــران گش ــر دیگ ــار ش ــال اخب ــارت از دنب ــس را عب تجس
).159، 3ج:1415المناوي، (داندمی

برخی از نویسندگان عقیده دارند براي تعریف تجسس بایـد از دو نـوع ضـابطه نـوعی و     
توم یا امـور شـر و عیـوب    یابی به امور پنهانی و مکتالش براي دست:شخصی کمک گرفت

.روداي که صورت بگیرد عرفاً تجسس به شمار میاشخاص با هر انگیزه
ها و مقاصد شر، تجسس به شـمار  وجو از امور ظاهري یا امور خیر دیگران با انگیزهپرس

).15:1383انصاري، (رودمی
سـوره  12خداونـد در آیـه   . آیات و روایاتی نیز در ممنوعیت اصل تجسـس وجـود دارد  

.ال تجسسوا.... یا ایهاالذین آمنو : فرمایدحجرات می
نیز در نامـه خـویش بـه مالـک اشـتر بـه هنگـامی کـه وي را بـه سـمت           ) ع(حضرت علی

فرماندار انتخاب کردند تجسس حاکم در احوال مردم را منع کرده و مالک را بـه پوشـاندن   
شکار می سازند توصیه فرمـوده  جستن از افرادي که عیوب دیگران را آعیوب مردم و دوري

).568: 1379البالغه،نهج(است
اي امـام  مـاده 8توان در فرمان روشنی میحکم  فقهی براي ممنوعیت اصل تجسس را به

هیچ کس حق ندارد به نـام  «: کنندایشان در این فرمان تصریح می. مشاهده کرد) ره(خمینی 
زرگ باشد، شنود بگذارد  یا دنبال اسـرار  کشف جرم یا ارتکاب گناه و حرام، هرچند گناه ب

مردم باشد و تجسس از گناهان غیر نماید  یا اسراري که از غیر به او رسیده ولـو بـراي یـک    
هـا چـون اشـاعه فحشـا بـوده از      ها جرم و گنـاه اسـت و بعضـی از آن   تمام این. نفر فاش کند

اهللا ها از حقوقو مانند آندر مواردي مانند زنا، لواط، شرب خمر: دارنداهللا منتظري در کتاب والیت قفیه خود بیان میآیت.1
براي مرتکب الزم نیست که اعالم و اظهار جرم نماید و حکام نیز حق ندارند او را تهدید یا تعزیر کنند بلکه در امثال این 

).2،388ج:1409منتظري، .(موارد، ستر و پوشش و توبه نزد خداوند عزوجل، اولی است
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حق تعزیـر شـرعی و   گناهان بزرگ است لذا مرتکبین هر یـک از امـور فـوق، مجـرم و مسـت     
.»ها موجب حد شرعی هستندبعضی از آن

شود تجسس یعنی واکـاوي در امـور دیگـران و باخبرشـدن از     همان طور که مالحظه می
نیـاز  لـذا پـیش  . ظـن ایجـاد شـود   آیـد کـه ابتـدا سـوء    ها و این امر زمانی پیش میامور شرِّ آن

برخورد بنیادي با معضل تجسـس،  به همین دلیل براي . ظن نسبت به افراد استتجسس، سوء
ظن درباره گفتار و اعمال دیگران پرهیز کنند، به ظـاهرِ  به مردم توصیه شده است که از سوء

ظـن  ها و اعمال اعتماد کنند مگر آنکه خالف آن اثبات شود، نه آنکه ظواهر را با سـوء گفته
اي گونـه حیالنـه بـه  ماهیت عملیات م).17، پیشینانصاري،(مورد تفتیش و تجسس قرار دهند

درنتیجه همـان طـور کـه    . کننداست که با یک سوء ظن،  اقدام به تجسس در رفتار افراد می
.گونه اقدامات از اساس مخالف با مبانی اسالمی استروشنی اینذکر آن رفت به

قانون اساسی ایران نیز هرگونه تجسس را ممنوع دانسته است 25الزم به ذکر است اصل 
، افشـاي تلفنـی مکالمـات کـردن هـا، ضـبط و فـاش   نامـه و نرساندنبازرسی«: ان کهبا این بی

سمع و هرگونـه ها، استراقآنو نرساندنمخابره، عدم، سانسورو تلکستلگرافیمخابرات
.»قانونحکممگر بهاستممنوعتجسس

تعارضات قانونی. ج
پـذیري مسـئوالن   پذیري در جامعه، عدم قانوننونیکی از موانع ایجاد و رواج فرهنگ قا

منـد، مخاطبـان قـانون فقـط مـردم نیسـتند،       ضـابطه در یک جامعه. و نهادهاي حکومتی است
بعد . اهمیت آن استمند و به تعبیر بهتر، بعد کمضابطهفرد و قانون، یک بعد از جامعهرابطه

هـاي دولتـی،   نون توسـط دولـت، ارگـان   مـداري و رعایـت قـا   اي، قـانون اصلی چنین جامعـه 
آل، حکـومتی  حکومـت مطلـوب و ایـده   . طور کل، حکومـت اسـت  نفوذ و بههاي ذيگروه

هـاي حکـومتی   اساسـاً اگـر ارگـان   . نیست که فقط شهروندان آن مطیع محضِ قـوانین باشـند  
.مقید به قانون نباشند، قانونمندکردن  شهروندان غیرممکن خواهد بود

، »متولی باید حرمـت امـامزاده را نگـه دارد   « المثل معروف فارسی که ببر اساس یک ضر
اي رعایـت آن را سـرلوحه کـار    اگر متولیان جامعه، حرمت قانون را حفظ نکنند و به هر انگیزه

پذیربودن افـراد جامعـه   خود قرار ندهند و درنتیجه درگیر رفتارهاي مجرمانه شوند، توقع   قانون
مـأموران اجـراي قـانون    . گرایی در جامعه، یک انتظار بیهوده خواهد بودو تحقق فرهنگ قانون
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خـود در قـوانین مصـوب عمـل     شدهبینیپیشبا توسل به عملیات محیالنه، اوالً برخالف وظیفه
شـوند و در آخـر،   ثانیاً، در اکثر اوقات همانند یک بزهکار مرتکب رفتار مجرمانه مـی . کنندمی

.کنندل مشروعیت ادله و دادرسی منصفانه را نقض میمطابق قوانین ایران، اص
قانون نیروي انتظامی جمهوري اسالمی ایران، ذیـل عنـوان مأموریـت و    4از ماده) 8(بند 

عنوان ضابط قوه قضاییه بـه عهـده   وظایف نیروي انتظامی، انجام وظایفی را که  طبق قانون به
پیشگیري از وقـوع  : شمرد؛ مواردي از قبیل طور تمثیلی بر مینیروي انتظامی محول است  به

جلـوگیري  و دستگیري متهمین و مجـرمین  ،حفظ آثار و دالیل جرم،کشف جرایم،1جرایم
ــا  ــرار و اختف ــاآنياز ف ــانون.(ه ــران   ق ــالمی ای ــوري اس ــامی جمه ــروي انتظ ــوب نی ، مص

عمـل  تنهـا بـه ایـن وظـایف جامـه     با توسـل بـه عملیـات محیالنـه، مـأموران نـه      ) 27/4/1369
.دارندها قدم برمیها را نقض کرده و در تعارض با آنپوشانند بلکه آننمی

عالوه بر مورد باال، اقدامات مذکور بـا دسـتورالعمل نحـوه اسـتفاده از البسـه خـدمت در       
از فصل 3بند . نیز در تعارض است28/9/1385تاریخ 21/7/12/15/715/02/1ناجا، شماره 

نحوه استفاده پایوران «: داردر عنوان دستورهاي هماهنگی مقرر میسوم این دستورالعمل، زی
بایست در شرایطی از لباس خدمت اسـتفاده نماینـد متعاقبـاً    انتظامی که در اثر نیاز خدمتی می

بنابر مفهوم مخالف مقرره مذکور، پـایوران ناجـا در حـین انجـام وظیفـه،      . »اعالم خواهد شد
هســتند مگــر در شـرایطی کــه ایـن دســتورالعمل و ســایر   ملـزم بــه اسـتفاده از البســه مصـوب   

). 1387:155مقیمـی،  (هـاي بعـدي، اجـازه عـدم اسـتفاده از البسـه مصـوب را بدهنـد        ابالغیه
االصول مستلزم استفاده از لباس مبدل اسـت، از ایـن حیـث    رو عملیات محیالنه که علیازاین

.قانونی نیستنیز داراي وجهه
انونی، مأموران با تحریـک و ترغیـب یـک فـرد بـه ارتکـاب       در قسمت دوم تعارضات ق

جرم که در ماهیت اقداماتشان وجود دارد، در مظان اتهام معاونت در جرم ارتکابی نیـز قـرار   
.گیرندمی

درانتهــا بایــد گفــت عملیــات محیالنــه در حقــوق کیفــري ایــران، اصــل دادرســی منصــفانه و 
عنـوان مسـئول و متصـدي    رس در رفتـار خـود بـه   هر داد. کندمشروعیت تحصیل ادله را نقض می

اي قدرت عمومی باید بیشتر از افراد دیگر، شریف، صادق و وفادار باشد و از توسل بـه هـر شـیوه   
تـــدابیري اســـت کـــه بـــه فراینـــد تکـــوین شخصـــیت افـــراد،        پیشـــگیري از جـــرم شـــامل مجموعـــه اقـــداماتی و    .1

ــاظر            ــرم نـ ــوع جـ ــوگیري از وقـ ــراي جلـ ــایی، بـ ــل جنـ ــافتن عمـ ــت یـ ــد فعلیـ ــایی، فراینـ ــیش جنـ ــوال پـ ــاع و احـ اوضـ
)99، ص 1386زینالی، : (براي مطالعه بیشتر رجوع شود به. است
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اعتمـاديِ مـردم بـه    عـدالتی و بـی  که مشروعیت دستگاه قضا را زیر سؤال برده و باعث تـرویج بـی  
ایـن  . شود، خـودداري کنـد  دله اکتسابی میدستگاه قضا و درنهایت، سلب اعتبار و مشروعیت از ا

موضوع، یعنی پایبندي به اصل مشـروعیت تحصـیل دلیـل، در خصـوص مـأموران پلـیس کـه بـر         
آوري ادلـه  اساس نیابت قضایی و تحت نظارت و مسؤولیت دادرسان، اقـدام بـه تحصـیل و جمـع    

دادرسـان را انجـام   شـده از سـوي  نمایند نیز صادق است زیرا این مأموران، اختیـارات تفـویض  می
. شـده توسـط قـانون و نـه فراتـر ازآن، اقـدام کننـد       می دهند، بنابر این فقط بایـد در حـدود تعیـین   

کـردن از احتـرام بـه مقـررات     خـالی قضایی، توسل مأموران پلیس به عملیات محیالنه را شـانه رویه
هـا بـه   گـرفتن آن دیـده قانونی و قواعد کلی دادرسی دانسته اسـت کـه بـازپرس یـا نماینـده او بـا نا      

1) .1388:188تدین،(حقوق دفاعی متهم لطمه وارد می آورند

مبناي قانونی تجویز عملیات محیالنه. 1-4
قبل از پرداختن به مبنايِ قانونیِ تجویزِ توسل به این عملیات، باید در ابتدا ایـن موضـوع مـورد    

دانان کیفري آمریکـا بـه   خیر؟ حقوقبررسی قرار بگیرد که آیا چنین عملیاتی تجویز شده است یا
وجـه  هـیچ اند که بـدون چنـین عملیـاتی بـه    اند و اذعان داشتهطور عام پاسخ مثبت دادهاین سؤال به

ایـن گونـه   .(Patont, 1994, 1032)دیـده نیسـت  پلیس قادر به دستگیري مجرمان جرایم بدون بزه
داننـد کـه   را دسـتگیري مجرمـانی مـی   طور ضمنی توجیه چنین اقـداماتی سخنان عالوه بر اینکه به

در . کننـد ها نیست، اقـدامات مـذکور را نیـز تجـویز مـی     پلیس قادر به دستگیري و محکومیت آن
طـور مثـال کمیسـیون    بـه .زنـد ایران اظهاراتی شده است که بر این قبیـل اقـدامات مهـر تأییـد مـی     

قاچاقچیان باسابقه و کسـانی  معامله صوري با« حقوقی دادستانی کل کشور اذعان داشته است که 
که در امر قاچاق مواد مخدر فعالیت دارند و به طرق مختلف و بـا اعمـال شـگردهاي مجرمانـه از     

اداره کل تـدوین و تنقـیح قـوانین و مقـررات ریاسـت      (»گریزند، بالمانع استتعقیب مأمورین می
ضـائیه، پرداخـت وجـه    یا  اداره کل حقوقی معاونت قضایی و حقوقی قوه ق) 1383:98جمهوري،

، توسل به مخبـران مخفـی   1998ژوئن 9أي ذکر این نکته خالی از فایده نیست که دیوان اروپایی حقوق بشر نیز در ر.1
نخست اینکه ایـن شـیوه فقـط در مرحلـه تحقیقـات،      : و مأموران نفوذي را پذیرفته است ولی قائل به دو شرط شده است

آن را توجیه می نماید به کار گرفته شود؛ دوم اینکه مأمور، ارتکاب جـرم  ) قاچاق مواد مخدر ( هنگامی که ماهیت جرم
-بـه . و متهم در حالت خاص ارتکاب جرم وجود داشته باشد و قطعـاً دادرسـی منصـفانه تضـمین شـود     را تحریک نکند

هـاي  محض اینکه پلیس در ترغیب و تشویق متهم به ارتکاب جرم مؤثر باشد و خود را فقط به بررسـی منفعالنـه فعالیـت   
-ترین تـا پیچیـده  و در همه جرایم از سادهها بزهکارانه متهم محدود نکند، اصل دادرسی منصفانه را که در همه دادرسی

).، 258:1385آشوري،  (ها باید رعایت شود، نقض کرده است ترین آن
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منظـور کشـف جـرم    را از ناحیه ضابطین مراجع قضایی چنانچه با هماهنگی مسئولین مربوطـه و بـه  
).1387:13معاونت قضایی و حقوقی،(باشد  پذیرفته است

گونه عملیات با مبانی قانونی، شرعی و اما دلیل چیست که با وجود تعارضات روشن این
راحتـی مـورد پـذیرش قـرار گرفتـه اسـت؟       تجـویز شـده و بـه   اخالقی، باز هم چنین اقـداتی  

قانون مجـازات  158ماده ) ب(ترین و تنها مبناي قانونی براي توجیه عملیات محیالنه بند مهم
دانـد کـه ارتکـاب    اسالمی است؛ جایی که قانونگذار، یکی از علل موجه جرم را زمانی مـی 

دیگر، وقتی دو حق معارض یکدیگر باشـند  عبارتبه. عمل براي اجراي قانون اهم الزم باشد
و حفظ یکی از آن دو، مستلزم زوال دیگري باشد قانوناً حقی را که ارزش کمتري دارد مـی  
توان حتی با ارتکاب جرم فدا نمود و از این لحاظ، مرتکب فاقد مسـئولیت کیفـري و مـدنی    

.شوداست و موضوع حاکمیت عوامل موجه جرم مطرح می
تـرین اصـول   ملیات، تأمین امنیت جامعه و حفظ مصـلحت نظـام کـه از مهـم    گونه عدر این

گریزنـد در خطـر قـرار    است در برابر مجرمانی که با تیزهوشی و درایـت از چنگـال قـانون مـی    
، مهم را در آسـتان اهـم قربـانی    )ره(لذا بهتر آن است که طبق فرمایش امام خمینی. گرفته است

رسـد بـرخالف نظـر    اما به نظر مـی ).1380:94حسینی،(شودکنیم و تجویز چنین عملیاتی داده
) 286: 1384نوربهـا،  ( بودن با شخص مـأمور اسـت  دانانی که عقیده دارند تشخیص اهمحقوق
ها فوریت شرط اسـت، ماننـد نجـات جـان یـک      تر آن باشد که بین مواردي  که در آنصحیح

هـا عملیـات   ت و  مواردي که در آنانسان که با ورود غیرمجاز به ملک دیگري در تعارض اس
درنتیجـه در ایـن مـوارد بایـد مـالك      . گیـرد تفکیـک قائـل شـد    ریزي قبلی انجـام مـی  با برنامه

مراتـب مسـئول در رابطـه بـا     بودن قانون را شخصی دانست که در باالترین سلسـله تشخیص اهم
فرماندهی نیـروي  العمل معامالت صوري صادره ازموضوع قرار دارد؛ همان طور که در دستور

اداره کـل  (صالح قضایی تأکید شـده اسـت  انتظامی، بر انجام معامله صوري با مجوز مرجع ذي
).98:پیشینتدوین و تنقیح قوانین و مقررات ریاست جمهوري،

حفـظ  توان انکار کرد که توسل به عملیات محیالنـه، الزمـه  هرحال این واقیعت را نمیبه
از لوث وجود جنایتکارانی است کـه بـا تیزهوشـی از چنگـال     کردن آنامنیت جامعه و پاك

طور صحیح و اسـتاندارد انجـام   گریزند اما آیا این اقدامات مأموران پلیس همیشه بهقانون می
شود؟ مطمئناً پاسخ بـه ایـن سـؤال    اي میشده و موجب دستگیري بزهکاران و مجرمان حرفه

بودن پـیش رفتـه   پذیرشها به سوي غیرقابلدر بعضی مواقع این اقدامات و روش. منفی است
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بینـی  پیوندد  چرا که از یک طرف رفتار پلـیس همیشـه قابـل پـیش    گستري به وقوع میو دام
ماند و از طرف دیگر نیز درمـورد  نیست بدین معنا که همیشه در حدود استانداردها باقی نمی

در رفتـار مجرمانـه   اهداف خود بـه اشـتباه افتـاده و موجـب درگیـري یـک شـهروند عـادي        
.یابدگستري تحقق میشود و این مکانی است که داممی

گستريتعریف و شرایط تحقق دام. 2
گستري داراي یک مفهوم واحد است امـا بـه دلیـل برداشـت نادرسـت از آن در بـین       دام

گستري در حقوق کیفري آمریکـا و سـپس در   نویسندگان حقوقی ایران، ابتدا به تعریف دام
.شودگستري  پرداخته میان و درنهایت به بررسی شرایط تحقق دامایر

گستري در آمریکاتعریف دام. 2-1
:گستري الزم به ذکر است کهقبل از ارائه هرگونه تعریفی از دام

اسـتفاده  . گستري، جـرم هنگـام درگیرشـدن پلـیس هنـوز واقـع نشـده اسـت        اوالً، در دام
در مورد جرمی که قبالً واقع شده یا در حال ارتکـاب  ازخدعه، فریب و نیرنگ براي تحقیق

است مانند توسل به حیله و فریب براي کسب اقرار، موضوع دیگري است و در اینجا مـورد  
شـود کـه برخـی عملیـات     طور کلی این فرض نیز در نظر گرفته میبه. گیردبررسی قرار نمی

شـود،  گسـتري در آن واقـع مـی   امپلیس، کـامالً قابـل قبـول اسـت امـا مکـانی کـه د       محیالنه
پـذیرش بـودن سـوق    هایی هستند که از خط مجاز عبـور کـرده و بـه سـوي غیرقابـل     تکنیک

تر است که گفته شـود،  گستري، صحیحهر تعریف مقدم دیگر از داملذا بدون ارائه. یابندمی
.گیردگستري، اقدامات غیرمجاز پلیس را قبل از وقوع جرم در بر میدام

بـودن  به بیـان دیگـر، کنشـی   . شودپلیس را شامل میگستري اقدامات کنشی و فعاالنه، دامثانیاً
بـودن، عـدم جلـوگیري از تحقـق جـرم و      گر صرفجزو ماهیت عملیات محیالنه است، لذا نظاره

ــارز آن منفعــل هــا روش حمــل و تحویــل تحــت نظــارت اســت در حــوزه  بــودن کــه مصــداق ب
گستري، آن را عبـارت  دانان آمریکایی در تعریف داماما برخی حقوق.گیردگستري قرار نمیدام

داننـد و  منظور اقامه و طـرح دعـوا علیـه وي مـی    از تحریک و ترغیب اشخاص به ارتکاب جرم به
شود که مـأموران اجـراي قـانون در عملیـات     گستري واقع میدر این راستا عقیده دارند زمانی دام

.(Bryan,2005,1103)باشندر فاحش شده خود، دچار سوءرفتامحیالنه
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گستري را عبارت از تحریک و ترغیب اشخاص بـه ارتکـاب   اي دیگر دامدر مقابل، عده
البته منظور، اشخاصـی  اسـت کـه اگـر مخاطـب      . دانندجرم توسط مأموران اجراي قانون می

,Colqutt,2004).شـدند گرفتند، مرتکب جـرم نمـی  تحریک مأموران قرار نمی لـذا  (1389
اي کـه  انداختن مجرمان حرفـه دامعمل مأموران را در بهگستري، محدودهاین تعریف از دام

-گـذارد و تحریـک چنـین افـرادي را دام    از پیش، آمادگی ارتکاب جرم را دارنـد، بـاز مـی   

یابـد  گستري زمانی معنـا مـی  تر، مطابق با این تعریف، دامبه بیان دقیق. کندگستري تلقی نمی
.د ارتکاب جرم از رفتار مأموران اجراي قانون نشأت گرفته باشدکه قص

در این تعریف، تحریک فرد توسط مأموران باید منجر بـه خلـق جـرم شـده باشـد یعنـی       
لـذا اگـر   . پلیس، قصد ارتکاب جـرم را در ذهـن مـتهم کـار گذاشـته باشـد      عملیات محیالنه

شد  دند نیز فرد مرتکب رفتار مجرمانه میدادگاه به این نتیجه برسد که حتی اگر مأموران نبو
. گستري وجود ندارداصلی جرم از متهم ناشی شده است دیگر دامیا ایده

عنـوان  گستري در حقوق کیفري آمریکا بهاختالف در تعریف ناشی از این است که دام
سـفۀ لذا اخـتالف در فل . یک دفاع قانونی براي رفع مسئولیت کیفري متهم شناخته شده است

.گستري شده استتعاریف مختلف از دامشناختن چنین دفاعی موجب ارائهبه رسمیت
میالدي، زمانی که دیوان عالی آمریکا براي اولین بار در پرونده فردي بـه  1932در سال 

، قضات این دیـوان بـه دو دسـته    2عنوان دفاع به رسمیت شناختگستري را بهدام1سورلزنام 
گسـتري شـناخته   دفـاع دام 3اول که امروزه به طرفـداران رویکـرد ذهنـی   هتقسیم شدند؛ دست

شـود کـه قصـد ارتکـاب جـرم از      گستري زمانی واقـع مـی  شوند بر این باور بودند که داممی
لذا متهم قبل از برخورد با مأموران نباید تمایل به ارتکاب . طرف مأموران نشأت گرفته باشد

شوند بر این عقیده معرفی می4وم که به طرفداران رویکرد عینیداما دسته. جرم داشته باشد
بودند که رفتار مأموران اجراي قانون اگر به حدي از اسـتانداردها تنـزل پیـدا کنـد کـه قـادر       

نظر از اینکه مـتهم تمایـل بـه    باشد هر شهروند عادي را به ارتکاب جرم تحریک کند صرف
(O’connor,1978, 37)پیونـدد گستري به وقوع میارتکاب جرم داشته یا نداشته باشد، دام

گستري باید بـین دو تعریـف دادگـاه فـدرال     تر از دامتعریفی کاربردي و دقیقاما براي ارائه

1. Sorrels
2. Sorrels V. United State
3. subjective approach
4. objective approach
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و تعریـف قـانون جـزاي نمونـه     ) رویکرد ذهنی(اند آمریکا که اکثر ایاالت نیز آن را پذیرفته
قائل ) رویکرد عینی(پذیرفته شده است گستري که توسط معدودي ایاالتاین کشور از دام

.به تفکیک شد
دانـد  هـاي ترغیـب، تحریـک و فریبـی مـی     گستري را عبارت از روشقانون جزاي نمونه، دام

که توسط مأموران اجراي قانون، جداي از افراد متمایل به ارتکاب جرم، هر شهروند عادي مطیـع  
(Modal Penal Code,Section 2,13).داردرا نیز به ارتکاب جرم وا می1قانون

گسـتري درصـورت وجـود سـه     در ایالت کالیفرنیا که پیرو قانون جزاي نمونـه اسـت دام  
مأمور با شخص موردنظر، قبل از ارتکاب جرمـی کـه بـدان مـتهم شـده      :شودشرط واقع می

.است رابطه برقرار کند
کننـده بـه ارتکـاب    یکدهنده و تحراین رابطه و برخورد شامل رفتارهاي محیالنه، فریب

چنان باشد که یک شهروند عادي مطیع قانون را به ارتکـاب  فریب و تحریک آن.جرم باشد
(People V. Watson).جرم وادارد

گستري را عبـارت از تحریـک افـراد بـه     اما دادگاه فدرال و بسیاري از ایاالت این کشور، دام
هـا مرتکـب   ز وجود مأموران و تحریک توسـط آن غیر ادانند؛ البته افرادي که بهارتکاب جرم می

که متهم از قبـل متمایـل بـه ارتکـاب جـرم      درنتیجه مطابق این تعریف، درصورتی. شدندجرم نمی
ــأموران وجــود نخواهــد     ــار م ــراي محــدودکردن رفت ــاً هــیچ مــرزي ب ــوده باشــد، تقریب داشــتب

(Carlon, 2007,1088).
ف، وجود دو شرط بـراي بـه وقـوع پیوسـتن     شود، در این تعریهمان طور که مالحظه می

اوالً، تحریک فرد توسط مـأموران اجـراي قـانون و ثانیـاً، فقـدان      : گستري ضروري استدام
شـوند  لذا با توجه به اینکـه اکثـراً افـرادي کـه مرتکـب جـرم مـی       . تمایل قبلی از طرف متهم

ه سطحی به آن، رفتـار  داراي تمایل به ارتکاب آن هستند، درنتیجه طبق این تعریف و در نگا
(Patont, op.cit., 1001 ).گیردگستري قرار میدامسختی در حوزهمأموران به

تـر باشـد، ایـن دو    رسد کـه تعریـف طرفـداران رویکـرد عینـی صـحیح      هرچند به نظر می
کنند چرا کـه  از یـک طـرف شـهروند عـادي کسـی       تعریف در عمل قابلیت ظهور پیدا نمی

تکـاب جـرم نـدارد و از طـرف دیگـر بـا تحریکـاتی کـه در محـدوده         است که تمایـل بـه ار  
استانداردها بـاقی بمانـد بسـیار دور از انتظـار اسـت کـه یـک شـهروند عـادي درگیـر رفتـار            

1. Normal Law Abiding Citizen
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فتد که با تحریک و ترغیب مأموران کـه  اگستري زمانی اتفاق میدرنتیجه دام. مجرمانه شود
رده است، یک شهروند عادي کـه یقینـاً تمایـل بـه     طور قطع به زیر استانداردها تنزل پیدا کبه

.ارتکاب جرم نداشته است، درگیر رفتار مجرمانه شود

گستري در ایرانتعریف دام. 2-2
گستري در حقوق کیفري ایران، یکی از مفاهیم غریب و بیگانه، چه در تفکـر  مفهوم دام

. و دکتـرین حقـوقی اسـت   هاي نویسندگان نظام رسمی و قانونگذاريِ کشور و چه در نوشته
چینـی بـراي وقـوع جـرم،     سـازي و زمینـه  کاري در کسب دلیل، صـحنه تعابیري از قبیل پنهان

هـاي حقـوقی معـادل    برانگیختن براي ارتکاب جرم و تحریـک بـه ارتکـاب جـرم در نوشـته     
.اندگستري قرار گرفتهدام

اند و سب دلیل دانستهکاري در کگستري را معادل پنهانهاي حقوقی، دامبرخی از نوشته
.اندکاري شخصی تقسیم کردهکاري موضوعی و پنهانپنهانآن را به دو دسته

کـاري موضـوعی انگیـزه اصـلی ایجـاد شـبهه موضـوعی در شـخص مخاطـب          در پنهان«
در ایـن شـیوه، شـخص بـر اثـر تشـویش در موضـوع بـه دام         . عملکرد مقامات عمومی اسـت 

ویـژه در  کاري، انجام معامالت صوري  بـه ارز این نوع پنهاننمونه ب. افتدمقامات عمومی می
. جرایم مربوط به مواد مخدر است

کاري، هـدف  در این نوع از پنهان. تواند شخصی نیز باشدکاري در کسب دلیل میپنهان
و انگیزه اصلی ایجاد شبهه در موضوع نیست بلکه مقامات عمومی با اقتباس یـک شخصـیت   

آوري دالیـل جـرم اقـدام    س با شخص بدون اطالع وي نسـبت بـه جمـع   مجازي و ایجاد تما
القاعـده در انفعـال کامـل قـرار     شخص در فرایند عملیـات مقامـات عمـومی علـی    . نمایندمی
11نمونـه بـارز آن، اقتبـاس روش حمـل و تحویـل تحـت نظـارت موضـوع مـاده          . گیـرد می

مـیالدي  1988و روانگـردان سـال   کنوانسیون سازمان ملل علیه قاچاق غیرقانونی مواد مخدر 
).1384:190قربانی،(»است

» کـاري در کسـب ادلـه   گستري یا پنهاندام«این دسته از نویسندگان حقوقی براي تجویز 
عنـوان  کاري در کسب ادله همواره باید بـه گستري و پنهاندام:اندسه شرط را نیز ذکر کرده

ها را تعیین و احصا نمـوده  ونگذار از پیش آناي استثنائی و فقط در جرایم مهمی که قانشیوه
.است و فقط تحت شرایط مقرر قانونی صورت پذیرد
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اقدامات پلیس و عملیات پلیسی فقط باید آشکارکننده جرایم در حال ارتکاب باشد، نـه  
.آنکه کسی را به ارتکاب تحریک نماید و خود پدیدآورنده یک جرم کیفري باشد

صالح صورت پذیرد و هرگونـه  تحت نظارت مقام قضایی ذياعمال پلیس ضرورتاً باید
).194، پیشینتدین، (عملکرد پلیس بدون نظارت قضایی، خودسرانه و باطل اعالم شود

:الذکر انتقاداتی وارد استبر تعاریف و شرایط فوق
کاري در کسب ادله دانست چـه حتـی اگـر از واژه   گستري را معادل پنهانتوان داماوالً، نمی
گسـتري فقـط شـامل    بـاز هـم دام  1پوشی شـود، کاري در کسب ادله مسامحتاً چشمنامأنوس پنهان

شـود، بـدین دلیـل    گستري نمـی کاري شخصی مشمول دامشود و پنهانکاري موضوعی میپنهان
گسـتري ایـن اسـت کـه اقـدامات مـأموران، کنشـی و        که یکی از ارکـان اصـلی بـراي تحقـق دام    

که روش حمل و تحویل تحت نظارت، مصداق بارز اقـدامات انفعـالی   محرك باشد، در صورتی
. گیـرد گستري، اقدامات غیرمجاز پلیس را قبل از وقوع جـرم در بـر مـی   ثانیاً، دام. پلیس است

کاري براي کسب ادله درمورد جرمی که قبالً واقـع  کاري و فریبلذا استفاده از حیله، پنهان
شود و از این جهـت نیـز روش حمـل و    گستري نمیدامشده یا در حال ارتکاب است شامل 

تحویل تحت نظارت که در آن مأمورن به نظارت و تعقیب ارسال مواد مخدر یا محصوالت 
.گیردگستري قرار نمیدامصورت مخفیانه می پردازند در حوزهناشی از آن به

ان باعـث تحریـک   مـأمور گستري این است که عملیات محیالنـه ثالثاً، یکی از ارکان دام
گسـتري اگـر   فرد موردنظر به ارتکاب جرم شود، درنتیجه ایـن موضـوع کـه گفتـه شـود دام     

.گستري استمفهوم دامتحریک به ارتکاب جرم نکند صحیح است، خارج از حیطه
ــراي دام   ــه ب ــادل دیگــري ک ــا مع ــعبۀ   ام ــتفاده شــده اســت در رأي ش دادگــاه 19گســتري اس

حکم صادره از دادگـاه  1166شماره مشاهده است که طی دادنامهتجدیدنظر استان تهران قابل
سـازي و  صـحنه «: داردنمایـد و اذعـان مـی   و نقـض مـی  بدوي را فاقد وجاهت قـانونی دانسـته   

چینی براي وقوع جرم ولو به طریـق ارتکـاب گفتـار و کـردار صـوري و بـراي کشـف        زمینه
أي بــرخالف نظــر برخــی از در ایــن ر). 18:1384محمــدي،(»جــرم، خــالف مقــررات اســت

: 1384یزدیـان جعفـري،  (گستري نظر داشـته اسـت  نویسندگان که عقیده دارند دادگاه به دام
دانستن عملیات محیالنـه، رفتـار   ، باید گفت که در این پرونده دادگاه به علت نادرست)128

هـا پلـیس بعـد    ادله، آن دسته از رفتارهایی را به ذهن متبادر کند که در آنکاري در کسب رسد واژه  پنهانبه نظر می.1
کـاري، سـعی در   خـود از وقـوع آن جلـوگیري کنـد بـا پنهـان      از آگاهی از جریان وقوع جرم، بدون آنکـه طبـق وظیفـه   

.کردن متهم داردآوري ادله براي محکومجمع
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یط طـور کلـی بـدون ذکـر از ارکـان و شـرا      مأموران را نادرست دانسته اسـت و در نتیجـه بـه   
. چینی براي وقوع جرم را خالف مقررات تلقی کرده استسازي و زمینهگستري، صحنهدام

دانـان  اي از حقـوق گستري، تعریفی اسـت کـه عـده   شده به دامترین تعریف ارائهنزدیک
. انـد ارائه داده» برانگیختن فرد به ارتکاب جرم توسط مجریان عدالت کیفري « تحت عنوان 
چنین انگیزشی اساساً در مرحله تحقیقات پلیسی قابل تصور است و عبـارت از  «با بیان اینکه 

آن است که مأمور پلیس براي حصول اطمینان از اینکـه فـرد مظنـون مرتکـب جـرم خواهـد       
منتفع از ارتکاب جرم نشـان داده  خود را) سازي غالباً با لباسی مبدل و طی یک صحنه(شد، 

پورزنـد  (»ارتکـاب آن عمـل خـالف تحـریض مـی نمایـد      و به این ترتیب فرد مـذکور را بـه  
اما این تعریف نیز بیشتر نظر به عملیات محیالنه دارد و درنتیجه به شخص ). 44: 1379مقدم،

لـذا در تکمیـل ایـن تعریـف  و بـا توجـه بـه        .مخاطب عملکرد مأموران توجهی نداشته است
گسـتري عبـارت اسـت از    امد: دادرسـی در ایـران بایـد گفـت    گسـتري در مرحلـه  اثرات دام

تحریــک و ترغیــب یــک شــهروند عــادي مطیــع قــانون بــه ارتکــاب جــرم توســط ضــابطین  
تواند منجـر  امر میکه این) منظور کسب ادله و محکوم کردن وي در دادگاهبه(دادگستري 

.گرفتن ادله بشودبه رفع مسئولیت متهم، تخفیف مجازات وي  یا نادیده
گسـتري بایـد بـین عملیـات     کـه بـراي فهـم معنـاي دقیـق دام     در آخر الزم به ذکر اسـت 

گستري قائل به تمایز شـد  و دام) تحریک و ترغیب به ارتکاب جرم (مأموران پلیس محیالنه
کند لیکن این گستري از لحاظ عرفی، عملیات محیالنه را به ذهن متبادر میدامچرا که واژه

نهـادن بـر   یک اصطالح حقوقی است بـراي نـام  گستري تصور اشتباه است بدین دلیل که دام
یـک  کند و منجر به مداخلـه آن دسته از عملیاتی که به زیر استانداردهاي مقرر تنزل پیدا می

ــه مــی  ــار مجرمان ــأموران و رفتارهــاي   شــهروند عــادي در رفت شــود، شــهروندي کــه اگــر م
عملیـات محیالنـه  گسـتري و  لـذا بـین دام  . شـد آنان نبود، مرتکب جـرم نمـی  کنندهتحریک

عمـوم و خصـوص مطلـق اسـت بـدین دلیـل کـه بعضـی از         مأموران از لحاظ منطقـی رابطـه  
شرط تحقـق  شود اما پیششود و بعضی نمیگستري میمأموران منجر به دامعملیات محیالنه

1.مأموران استگستري، عملیات محیالنهدام

رسد اکثر نویسندگان با خلط گستري به نظر میدر رابطه با دامهاي حقوقی موجود در حقوق کیفري ایران در نوشته.1
ترسیم و « گستري عبارت است از ها دامدر تمامی این نوشته. اندگستري با یکدیگر به اشتباه رفتهعملیات محیالنه و دام

ل به ارتکاب آن طرح جرم توسط مأمور و تدارك آن براي شخصی که تنها به علت حیله و فریب و اغواي مأمور، تمای
گستري شود، چنین تعریفی با تمرکز بر شخص متهم، عقیده دارد زمانی دامهمان طور که مشاهده می. »پیدا کرده است



1392فصلنامه پژوهش حقوق کیفري، سال دوم، شماره چهارم، پاییز 126

گستريشرایط تحقق دام. 2-3
گسـتري  دامشود دو مؤلفه بنیـادین در عرصـه  سخن مالحظه میهمان طور که از ابتداي

توسـط مـأموران   . 2) تحریک و انگیـزش (کننده رفتارهاي تحریک و ترغیب. 1:وجود دارد
لذا هنگامی که مأمور اجراي قانون، یک شهروند عـادي مطیـع قـانون    ). پلیس(اجراي قانون 

.پیونددوع میگستري به وقکند، دامرا به ارتکاب جرم تحریک می
انگیزش و تحریک به معناي این است که شخص متهم، قبـل از اینکـه توسـط مـأموران،     

براي اینکه بتوان به معنـایی از  . تحریک به ارتکاب جرم شود، قصد ندارد مرتکب جرم شود
گسـتري  دامتحریک دست پیدا کرد که قابلیت اعمال تجربی داشته باشد و داخل در حـوزه 

) ایجـاد انگیـزش  (فرصت ارتکاب جرم و تحریک به ارتکاب جـرم باید بین ارائهگیرد، قرار 
.قائل به تفکیک شد

شود افرادي که به دنبـال ارتکـاب جـرم هسـتند     مزیت چنین تفکیکی در این است که باعث می
کـه در حـال   نیویـورك طور مثال، یک مأمور مخفـی در ایالـت   به. گستري خارج شوندداماز حوزه

شـد  شده  را که از طرف دیگر خیابان بـه او نزدیـک مـی   ن در خیابان بود، یک سارق شناختهزدقدم
مأمور وانمود کرد که یـک مسـت گـیج اسـت و در مسـیر سـارق، خـود را بـه زمـین          . مشاهده کرد

آمـده، کیـف مـأمور را برداشـت و بـه محـض اینکـه        سارق با سوءاستفاده از فرصت پـیش . انداخت
دیگــري، یــا در پرونــده(Neil,2007,78).اشــت توســط وي دســتگیر شــدقصــد تــرك محــل را د

که خبرهایی از سـرقت در یـک تفرجگـاه سـاحلی دریافـت کـرده       نیوجرسیدپارتمان پلیس ایالت 
سرقت قرار داد؛ بدین نحو که این مأمور بـا مقـدار زیـادي    بود، یکی از مأموران مخفیِ خود را طعمه

ري نمایان قرار داشت در یک قسمت خلوت ایـن تفرجگـاه نشسـته    طودالر که در جیب پیراهنش به
اي بعد از گذشت مدتی، متهم به طعمه نزدیک شد و اقـدام بـه تهدیـد مـأمور کـرد و در لحظـه      . بود

. شود که شخصی که تمایل به ارتکاب جرم ندارد تنها به علت حیله و فریب مأمور، درگیر رفتار مجرمانه شودواقع می
گستري تحقق یافته است که گستري نیست بلکه زمانی داممی توسط مأمور، دامبه معناي دیگر، هر ترسیم و طرح جر

شخص مخاطب مأموران، یک شهروند عادي مطیع قانون بوده باشد که تنها عامل ارتکاب جرم توسط او تحریک 
ملیات گستري روش نیست که مورد استفاده قرار بگیرد بلکه روش مورد استفاده عدرنتیجه دام.مأموران بوده است

تواند با تجاوز از استانداردها و اهداف خود، شخصی را درگیر رفتار مجرمانه بکند که تنها علت محیالنه است که می
عنوان گستري بهها بعد از چنین تعریفی، از داماما در تمامی این نوشته. درگیري او، اقدامات مأموران پلیس بوده است

اي که مخاطب مأموران، مجرمان حرفهاند که درصورتیر مثال اذعان داشتهطوبه. یک روش سخن به میان آمده است
براي . رسدگستري و اهداف مورد نظر در پیشگیري از جرم به نظر نمیباشند تناقضی میان کشف جرم به روش دام

و  یزدیان 154: پیشین،  مقیمی، 191: پیشین، تدین، 328: 1389محمدي، : ك.مطالعه این تعریف و تناقض ذکرشده، ن
.118: پیشینجعفري، 
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در دادگاه، مـتهم  بـر ایـن مبنـا کـه      . که در شرف حمله به وي بود توسط مأموران دیگر دستگیر شد
منجر به تحریـک وي شـده اسـت و درنتیجـه پلـیس، خلـق جـرم        آسان،پلیس از یک طعمهاستفاده

ایـن یـک   «: امـا دادگـاه اظهـار کـرد    . گسـتري بـه وقـوع پیوسـته اسـت     کرده است، ادعا کرد که دام
پـذیر، قابلیـت تحریـک و فریـب     کننده است اگر تنها حضور یـک شـخص آسـیب   رویداد ناراحت

)Colquitt,op.cit, 1399(».یک شخص را به ارتکاب جرم داشته باشد
هایی ماننـد  فرصت ارتکاب جرم بودند با مثالها که مصداق بارز ارائهاز مقایسه این مثال

که مصداق بارز تحریک به ارتکاب جـرم هسـتند، تفـاوت ایـن     2شرمنیا 1جاکوبسنپرونده 
دو مجلـه و بروشـور از فروشـگاهی    جاکوبسـن 1984سال در ماه فوریه.شوددو مشخص می

. پست، سفارش دادوسیلهبهکالیفرنیاایالتسن دیاگويِر واقع در شه
؛ حــاوي )2شــماره (و پســران برهنــه ) 1شــماره (هــا بــا عنــوان پســران برهنــهایــن مجلــه

جاکوبسـن . سـال سـن داشـتند   18تصاویري از پسران برهنه و عریانی بودنـد کـه کمتـر از    
ده بـوده و انتظـار دیـدن    زده شـ بعدها شهادت داد که او از دیدن چنین تصـاویري شـگفت  

درهرحـال چـون در آن   . سـال یـا بـاالتر را داشـته اسـت     18هایی از جوانـان برهنـه  عکس
موجـب قـانون   هاي  جنسـی نبودنـد،  در آن زمـان، هـم بـه     تصاویر، پسران در حال فعالیت

هایی غیرقانونی ، فروش و دریافت چنین مجلهکالیفرنیاموجب قانون ایالت فدرال و هم به
,Patont).نبود op.cit, 1014)

، کنگـره، قـانونی بـه نـام حمایـت از      جاکوبسـن هـا توسـط   سه ماه بعـد از دریافـت مجلـه   
تصویب کرد و در آن، دریافت تصاویر صریح جنسیِ کودکان از طریـق پسـت را   3کودکان

با توجه به این قانون جدید، در حال بررسی لیست سفارشِکالیفرنیاپلیس. انگاري کردجرم
را در جاکوبسـن ها ونشـانی  پسران برهنه بود که نام ، سفارشخرید فروشگاه فروشنده مجله

. نسبت به وي شدکالیفرنیاآن پیدا کرد و این مسئله باعث جلب توجه پلیس 
اي از انجمن موهومی بـه  پلیس با فرستادن نامه، اولین تالش فعاالنه1985در ژانویه سال  

این نامه همراه با یک درخواسـت عضـویت و   . شروع شد) Hedonist(نام انجمن آمریکایی
شـده، نظریـات موهـوم    بروشـورهاي ارائـه  . بـود یک پرسشنامه درمورد نگرش جنسـی افـراد   

. خواهنـد بخواننـد  شهروندان آمریکایی حق دارند هر آنچه  مـی «: کردانجمن را توصیف می
1. Jacobson
2. Sherman
3. Child Protection Act
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دي که داراي طرز تفکر مشابه هسـتند مطـرح   ها حق دارند تا عالیق یکسان خود را با افراآن
هـاي خـود باشـند بـدون اینکـه پایبنـد بـه        ها حـق دارنـد بـه دنبـال لـذت     کنند و در آخر، آن

مند بـه  در جواب با اظهار اینکه او عالقهجاکوبسن. »اخالقیات خشک و تاریخ گذشته باشند
.براي انجمن فرستادسال است، پرسشنامه را پر کرد و13جنسی با کودکان زیر رابطه

بـا  1986تماسی نداشـتند تـا اینکـه در مـاه مـه سـال       جاکوبسنمأموران حدوداً یک سال با 
او . کرد بـه وي نزدیـک شـدند   کنندگان مطالعه میعنوان شرکتی که درمورد وضعیت مصرف

ن جنسـی بـا نوجوانـا   منـد بـه رابطـه   گرایش جنسی اظهار کرد کـه عالقـه  ضانامهادر پاسخ به تق
. دریافـت کـرد  HINTموهومی به نام اي را از مالک مؤسسهدو ماه بعد، نامه و پرسشنامه. است

این مؤسسه  هدف از تأسیس خود را حمایت از آزادي در روابط جنسی از طریق تـالش بـراي   
دوبـاره پرسشـنامه را بـا بیـان     جاکوبسـن . فسخ قوانین مستبدانه در روابط جنسی بیان کرده بـود 

تقـدیري از  ود به رابطه با پسران نوجوان پر کرد و براي شـرکت فرسـتاد و سـپس نامـه    عالقه خ
طرف مؤسسه به همراه یک لیست از اسامی و نشانی کسانی که چنین گرایشی دارنـد دریافـت   

.کدام از افراد لیست اقدام به برقراري رابطه نکرداما وي با هیچ. کرد
را در لیسـت پیـدا کـرده بودنـد و     جاکوبسـن اسـم  ماه بود کـه مـأموران،   34تا این زمان 

کردنـد امـا وي   طـور فعاالنـه وي را تحریـک بـه ارتکـاب جـرم مـی       ماه بود که بـه 26تقریباً 
سـرانجام بروشـوري بـراي وي توسـط مـأموران      . مرتکب هیچ عمل خالف قانونی نشده بود

سـفارش داد کـه   » ارنـد پسرانی که پسران را دوسـت د «اي را  با عنوان فرستاده شد و او مجله
مـذکور بــراي  بعــد از اینکـه مجلــه . سـال بـود  14تــا 11حـاوي تصـاویري از پســران برهنـه     

فرستاده شد و او در حال برداشتن آن مجله از صـندوق پسـتی خـود بـود، توسـط      جاکوبسن
در دفتـر دکتـر   ) شـرمن (نیز  مخبر حکومت بـا مـتهم  شرمندر پرونده 1.مأموران دستگیر شد

کرد؛ جایی که هر دو در حال دریافت معالجاتی براي ترك اعتیـاد بـه مـواد مخـدر     برخورد 
کشد و در طی چنـدین مـاه   مخبر وانمود کرد که به خاطر ترك اعتیاد رنج زیادي می. بودند

تـالش  شـرمن . کرد تا براي وي مواد تهیه کند و به او بفروشـد مکرراً از متهم درخواست می
اب کند اما نهایتاً تسلیم شد و سپس براي فـروش مـواد مخـدر بـه     کرد تا از این موضوع اجتن

2.مخبر دستگیر شد

1. Jacobson V.United State

2. Sherman V. United State
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فرصـت  شود در این پرونده ها رفتار مـأموران از صـرف ارائـه   طور که مالحظه میهمان
بـارز  ارتکاب جرم تجاوز کرده و به اصرار در ارتکاب جرم تغییر پیدا کرده است، لذا نمونه

امـا همـین   . مجـاز قـرار بگیـرد   هیچوجه نباید در محدودهنتیجه بهرگستري تلقی شده و ددام
آورد و آن اینکه آیـا پلـیس مجـاز اسـت     فرصت ارتکاب جرم، یک سؤال به وجود میارائه

دهـد؟ بـه   ها تـن در مـی  تا شهروندان را مورد آزمایش قرار بدهد تا ببیند چه کسی به وسوسه
متحان پاکـدامنی و درسـتکاري شـهروندان، تغییـر     دیگر سخن آیا پلیس مجاز است تا براي ا

فرصت ارتکاب جرمی بدین لحاظ که تحریکی نیست کـه  لباس بدهد؟ درنتیجه آیا هر ارائه
به زیر استانداردها تنزل پیدا کند و موجب به دام افتادن یک شـهروند عـادي شـود، صـحیح     

گستري شود؟تواند مشمول داماست و نمی
، جواب کلی به این سؤال منفی است اما از طـرف دیگـر، مشـخص   طور قطع از یک طرفبه

طـور مثـال دو موقعیـت را در نظـر     به. شده، کاري بس دشوار استتعیینکردن چارچوبی از پیش
یکـی مـوقعیتی کـه در آن، یـک مـأمور خـود را بـه شـکل پیرزنـی در یـک خیابـان            . گرفته شود

وقعیت دیگر که در آن، یک مأمور خـود را بـه   دهد و مربایی و سرقت قرار میآدمخلوت، طعمه
دهد تا ببیند چه کسـانی بـه وي   عادي طعمه قرار میشکل یک روسپی جلوه داده و در یک محله

طور قطع، وجود  پیـرزن در خیابـان خلـوت، دعـوت و تحریـک بـه ارتکـاب        به. شودنزدیک می
ک بـه ارتکـاب جـرم    اي تحریـ جرم نیست چرا که یـک شـهروند عـادي بـا دیـدن چنـین صـحنه       

توان با همین قطعیت نیز در مورد موقعیـت روسـپی سـخن گفـت؟ شـاید اگـر       شود اما آیا مینمی
اي که در آن چنین اعمالی رواج دارد قرار بگیـرد بتـوان گفـت بـدین دلیـل      این روسپی در  محله

ه ارتکـاب  روند از قبل قصد نقض قـانون را دارنـد و لـذا تمایـل بـ     ها میکه کسانی که بدین محل
گستري نیست اما درمورد وجود ایـن روسـپی در یـک محلـه عـادي بـه یقـین        جرم دارند پس دام

امـا  . در نتیجه بیانِ یک حکـم کلـی در ایـن قضـیه دشـوار اسـت      . گستري را رد کردتوان دامنمی
تواند پاسخ این پرسـش باشـد آیـا    شدن میهاي کاربردي و اصولی براي تفکیک قائلیکی از راه

گیرد یا خیر؟ هاي روزمره شهروندان قرار میهاي پلیس داخل در فعالیتلیتفعا
اي مجـوز فـروش نـوع خاصـی از کـاال بـا مقـدار مشـخص بـه هـر           طور مثال فروشـنده به

در اینجا اگر رفتار مأموران، چیزي فراتـر از یـک درخواسـت بـراي خریـد      . شهروند را دارد
گستري نخواهد بود چرا که فروشنده مسـئولیت خاصـی   امبیشتر به مبالغ باالتر نباشد مطمئناً د

دارد که در هر زمان و شرایطی باید آن را رعایت کند و درخواست مأمور نیز چیـزي فراتـر   
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توانـد داخـل در حـوزه   گونـه رفتارهـا نمـی   لذا این. فرصت ارتکاب جرم نیستاز یک ارائه
.گستري قرار بگیرددام

الـذکر بایـد   گسـتري ایـن اسـت کـه تحریـک فـوق      تحقـق دام بنیادین براي دومین مؤلفه
شـخص، زمـانی   . ها صورت گرفتـه باشـد  توسط مأموران اجراي قانون یا نمایندگان آگاه آن

گسـتري بـه   لـذا دام . آنزنـد بایـد یـا پلـیس باشـد یـا نماینـده       که دست به تحریک متهم می
ر حکومتی نیستند، قابـل تسـري   شهروندان عادي که مأموکنندهرفتارهاي فریبنده و تحریک

تنهـا نـام   2گسـتري شخصـی،  دام: دادگـاه اظهـار داشـت   1مـانزال کـه در دعـواي  چنان. نیست
دیگري براي تحریک کیفري است و غیر از استناد به عذر ضـرورت یـا اجبـار، مـتهم چـارة      

هـاي یـک شـخص عـادي شـود مقصـر اسـت و        دیگري ندارد و اگر متهم، تسـلیم تحریـک  
)Nilson,2005, 38.(ردمسئولیت دا

4»گسـتري تبعـی  دام«و 3»گستري نیـابتی دام«اما موضوع چالش برانگیز در این مورد در 

گیرد که ناآگاهانـه بـه   تحریک توسط شخص ثالثی صورت می،گستري نیابتیدر دام.است
کند، یعنی فردي عادي کـه خـود توسـط مـأمور حکومـت      پیشبرد طرح حکومت کمک می

ین تحریک را به شـخص دیگـري بـراي پیوسـتن بـه طـرح مجرمانـه منتقـل         تحریک شده، ا
گسـتري  دادگاه اجازة طرح داموالنسیادر دعواي ). 119،ص پیشینیزدیان جعفري، (کندمی

طـور  اگر شخصی بعد از اینکه به« : دارد کهدهد و اذعان میرا در چنین وضعیتی به متهم می
آمیز مأموران حکومتی قـرار گرفـت،   گفتار تحریکغیرمستقیم تحت تأثیر و تشجیع رفتار و

طـور مسـتقیم مـورد    توانـد هماننـد شخصـی کـه بـه     داخل در یک رفتار مجرمانـه شـود، مـی   
دانـان  البته برخی از حقوق5.»مند شود گستري بهرهتحریک مأموران قرار گرفته از  دفاع دام

بازداشـتن مـأموران از توسـل بـه     گسـتري،  اعتقاد دارند که با توجه به اینکه هـدف دفـاع دام  
طـور  هاي غیرقانونی و تحریک شهروندان بدون تمایل است و در جایی که مأموران بهروش

گســتري وجــود شــود، لــذا داممســتقیم بــا مــتهم برخــورد ندارنــد چنــین هــدفی تــأمین نمــی 
.)Nilson,op.cit,39(ندارد

1. United States V. Manzella

2. Private Entrapment

3. Vicarious Entrapment

4. Deriviate Entrapment

5. Valencia V. United State
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عنـوان ابـزار انتقـال    را بهگستري تبعی، مأمور مخفی حکومت، واسطۀ غیرمظنونیدر دام
برخـی محـاکم فـدرال و ایـالتی معتقدنـد در چنـین       . بـرد تحریک به هدفی دورتر به کار می

گستري براي هدف دورتر نیز قابل استفاده باشد زیرا هدف اصـلی از ایجـاد   شرایطی باید دام
ــت    ــانون اس ــب در ق ــت از تقل ــاعی، بازداشــتن حکوم ــین دف ــواي  . چن ــن، در دع ــاوجود ای ب

گسـتري تبعـی مقـرر داشـت کـه طبـق آن،       ، دادگاه محدودیتی را براي اعمـال دام اشینگتنو
وقتی دفاع قابل اعمـال اسـت کـه تحریـک ادعـا شـده، همـان تحریکـی باشـد کـه نماینـده            

عـالوه بـه همـان شـخص مـوردنظر      اي را براي انتقال آن به کار گرفته و بـه حکومت، واسطه
گسـتري تبعـی و نیـابتی در    تفـاوت در دام ).120، شـین پییزدیـان جعفـري،   (منتقل شده باشد

گسـتري تبعـی شـخص ثالـث از     جهل و آگاهی فرد واسطه نهفته است بدین معنا کـه در دام 
انتقال تحریک، از چنین امري آگـاهی  گستري نیابتی واسطهرفتار خود آگاه است اما در دام

عمل کند و عامل ارتکاب جـرم  عنوان واسطه تحریک به هرحال اگر شخص ثالثی به. ندارد
توسط یک شهروند عادي مطیـع قـانون شـده باشـد نبایـد در غیرمجـازبودن رفتـار مـأموران         

.تردید کرد

نتیجه 
دیـده از قبیـل جـرایم    پیچیدگی و ماهیت خاص بعضـی از جـرایم ماننـد جـرایم بـدون بـزه      

و دسـتگیري  هـا شـود تـا مـأموران پلـیس بـراي کشـف آن      مرتبط با مـواد مخـدر، موجـب مـی    
هـا  هـاي تحقیقـاتی آن  هایی متوسل شوند که خارج از فعالیـت مرتکبان چنین جرایمی به روش

هاي موسوم به عملیات محیالنـه کـه   گونه فعالیتاین. بوده و در بعضی مواقع مجرمانه نیز هست
الـذکر  منظور دستگیري مظنونین به ارتکـاب جـرایم فـوق   در قالب اقدامات کنشی و محرك به

اي شـود بلکـه   شود، همیشه بدین منوال نیست که موجـب دسـتگیري مجرمـان حرفـه    نجام میا
. شـود گاهی با سوءرفتار مأموران، منجر به درگیري یک شهروند عادي در رفتـار مجرمانـه مـی   

:گستري چنین بود کهشده درمورد مفهوم دامدرنتیجه هدف از توضیحات ارائه
مأموران، واکـنش نشـان داده   ی که به عملیات محیالنهداوري درمورد متهماوالً، از پیش

است پرهیز شود و این احتمال  پذیرفته شود که شـاید مـأموران پلـیس بـا اقـدامات خـود بـه        
به دیگر سخن، فـارغ از اینکـه   . اندجاي دستگیري یک مجرم، به خلق جرم و مجرم پرداخته

هـاد اسـت یـا نـه، بایـد توجـه شـود کـه         یک مجرم در شأن مأموران این نرفتار پلیس به مثابه



1392فصلنامه پژوهش حقوق کیفري، سال دوم، شماره چهارم، پاییز 132

عنـوان گیـرد کـه بـه   غیرمجاز قـرار مـی  طور قطع داخل در محدودهبعضی از این اقدامات به
گستري با عملیات محیالنه متفـاوت اسـت چـرا کـه     درنتیجه دام. شودگستري شناخته میدام

گستري شودتواند موجب تحقق دامعملیات محیالنه روشی است که با وجود شرایطی می
گیـرد، بـدین   گستري، اقدامات غیرمجاز مأموران را قبل از  وقوع جرم دربر مـی ثانیاً، دام

شـوند کـه   خود، منجر بـه ایـن مـی   طریق که مأموران با رفتارهاي کنشی، محرك و محیالنه
ایـن  وسـیله شـد، بـه  یک شهروند عادي که اگر به حال خود رها شده بود مرتکب جرم نمـی 

لذا اقدامات مأموران در حـین یـا بعـد از ارتکـاب     . درگیر رفتار مجرمانه شده استاقدامات،
.شودگستري نمیوجه مشمول دامهیچجرم به

گستري در حقوق کیفري آمریکـا، در ابتـدا بایـد عملیـات محیالنـه      ثالثاً، براي تحقق دام
اي انگیـزه درنتیجه اگر یک شـخص عـادي بـه هـر    . توسط مأموران رسمی پلیس انجام شود

پیونـدد و شـرط دوم نیـز ایـن اسـت کـه       گسـتري بـه وقـوع نمـی    دست به تحریـک بزنـد دام  
افتاده ایجاد انگیزش کند بدین معنـی کـه   مأموران در شخص به دامکنندهرفتارهاي تحریک

شخص متهم، قبل از اینکه توسط مـأموران، تحریـک بـه ارتکـاب جـرم بشـود قصـد نـدارد         
گسـتري بـه علـت    هاي حقوقی در ایـران، دام باید گفت که در نوشتهالبته. مرتکب جرم شود

برداشت نادرست و عدم توجه دقیق به معناي آن، در همان معناي عملیـات محیالنـه بـه کـار     
.رود که با توجه به تعاریف هر کدام از این دو، تفاوت ها نمایان و آشکار شدمی
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