
 

    از جرم  پیشگیری  مدیریت تحوالت
  1دکتر عباس منصورآبادی

  2  ابراهیمی شهرامدکتر

  چکیده
 و   ، پراکنـدگی      از جرم    پیشگیری   مدیریت   در خصوص    مشخص   قانون       فقدان

   نهادهـای    بـین   ، ناهمـاهنگی     در ایـران      از جـرم     پیشگیری   متولی  تعدد نهادهای 
 در   زمینـه ایـن   در  و سـنجیده  ، هماهنگ   علمی ست سیا ربط و نیز نبود یک  ذی
  هـای    و ظرفیـت     امکانـات    هدر رفـتن    ، موجب   و اجرا   ، تدوین    پژوهش   حوزه  سه

 در    جنـایی    سیاسـت    مختلـف   هـای   بخـش     فعالیـت    شدن  ها و نیز خنثی     سازمان
نـاقص و      سـازماندهی   ، دیگـر   سـوی از  .    اسـت    شـده    از جرم    پیشگیری  خصوص

   و دولتی    کامال رسمی    بستر فکری   ، در یک   از جرم    پیشگیری  های  برنامه  اکنده  پر
   بـرای    نهادهـا جایگـاهی     از این    یک   هیچ  در   که  ای   گونه   به  ؛  است   گرفته  صورت

  بـه . نشده است     در نظر گرفته     غیر دولتی   های  سازمان  ویژهه   و ب    مردم  مشارکت
،   اساسی  قانون156   اصل5 بند    کردن   و اجرایی   بسامانی نا   ازاین  رفت  منظور برون 

   و نیزتمرکـز مـدیریت       زمینـه    در ایـن     و هماهنـگ     جـامع    سیاسـت    یـک   تدوین
هـای    ایـن مقالـه ناکارآمـدی فعالیـت        .  اسـت    ضروری  امری از جرم ،      پیشگیری

تمرکز  ، که از نبود مدیریت واحد وم        از جرم    پیشگیری ذیرفته در زمینه  پصورت  
  . ناشی می شود را به تصویر می کشد 

  . ، امنیت کاری  ، بزه از جرم   ، پیشگیری  ت مدیری:واژگان کلیدی
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  درآمد
        ، تأثیرگـذاری   از یـک سـو    .   دارد   مختلفـی   هـای   و شـکل     ماهیت   از جرم        پیشگیری

  پیـشگیری  (  پیـشگیری   از انـواع   برخـی ؛   نیـست    یکـسان    پیـشگیری   مختلـف   گونه های 
)    وضـعی   پیـشگیری  ( دیگر    برد و برخی    می   را از میان     جرم   وقوع   و علل   زمینه)  اجتماعی
،        1383 ،   رایجیـان اصـلی    (سـازد   دهـد یـا دشـوار مـی          می   را کاهش    آن   و امکان   فرصت

  اجراهـای   از تهدیـد ضـمانت    ناشـی   و ارعـاب  کیفری گیریشپی،    سوی دیگر از . )131 ص
  بازدارنـدگی    و در خـال موجـب    تنهـایی   بـه   که  نیست  مجرد و انتزاعی   ای  ، پدیده    یفریک

 مـوثر     و ساختاری    فرهنگی   و احوال    مستمر با اوضاع     تهدید در تعامل     ذاتی   قابلیت . گردد
  بـر آن  »  مـشروط   بازدارندگی «  نظریه   که   است   موضوعی   همان  در واقع    این . شود   می  واقع

 مـوثر   اریکـ   از بـزه   عمـومی   در پیشگیری زمانی  ،   از آن   کیفر و تهدید ناشی    . کید دارد تا
،    خـانواده    از قبیـل    اجتماعی   دیگر نهادهای  های    و همکاری  ها  ل با کنتر   شود که    می  واقع

، آثـار    گـردد   شـرایط فـراهم    ایـن   کـه   میزان  همان ، به  بنابراین.   شود  همراه...  و  مدرسه
ـ .  یابـد    مـی    نیز افزایش   کیفری  بازدارندگی   ، نابـسامانی     در شـرایط آشـفتگی    ،    عکـس ه  ب
  خــصوصیاتبــا وجــود اینکــه    کیفــری ، حقــوق  مــسئولیتی  و بــی  و ســاختاری فرهنگــی

بدین ترتیب معلوم مـی شـود        . )278 ،ص 1384گسن ،    ( شود   ناکارآمد می   ،اش  درونی
 و  هـا  ، برنامـه     پیـشگیری   گونـه هـای      و متفـاوت    اخـت  غیریکنو  با وجود تأثیرگـذاری   که  

ــدابیر ــشگیرانه ت ــفجرم شناســی پی ــالن  طی ــسترده  ک ــاگزیر کمــک ای  و گ  و   دارد و ن
   مردمـی   های  و تشکل    غیردولتی  های  و نیز سازمان     دولتی   مختلف  های سازمان  همکاری

   یا نهاد و وزارتخانه مؤسسه  یک   که  انتظار داشت توان نمی.  طلبد میرا ها   برای اعمال آن  
  .   باشد  در جامعه  از جرم  پیشگیری دار   عهده  تنهایی بتواند به

هـا و    ، اقـدام      نـوین   هـای   جرم   و پیدایش   ها  در جرم    لحاظ تحول    دیگر، به         از سوی 
ـ   ؛  اسـت    داده   خود را از دست      واثربخشی  ییآ کار   سنتی   پیشگیرانه  های  برنامه   ای   گونـه   ه ب

  یافتـه   نوین وسـازمان  های  از جرم  پیشگیری  در جهت  پیشگیرانهی  ها  در اقدام   که تحول 
 قـرار     جدی   متحد مورد توجه     ملل   سازمان اخیر   در کنوانسیونهای    که   است  هایی  از مقوله 
       ن کنوانـسیو  31   مـاده    بـه   تـوان   ، مـی      نمونـه   بـرای .   )1385ور ،   پـ شاطری   (است  گرفته
 متحـد در زمینـه     ملـل    سـازمان    کنوانـسیون  6 و   5 و مواد      فراملی  یافته   سازمان  های جرم
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   متـولی   هـای   و سازمان    پیشگیری  های  سیاست   زیر عنوان    کرد که    ارتشا اشاره   مبارزه با   
 از   ، هر یـک       کنوانسیون   این 5   ماده 3 بند    طبق.   است  پرداخته   موضوع   این   به  پیشگیری

   و تـدابیر مربـوط بـه        مقـررات     کارآمدی   ارزیابی   به   نسبت  طور مرتب     عضو به   های دولت
  .  خواهند کرد  با ارتشا اقدام  و مبارزه پیشگیری

 و مـدیریت آن را        از جـرم    پیـشگیری  در حال حاضر ، کشورهای مختلف به طور ویژه             
   هـدایت   در خـصوص     گـذاری    سرمایه   به ها دولتاساسی     توجه .مورد توجه قرار داده اند      

 و   گـذاری    سیاسـت    جهـت   میی دا   و ایجاد نهادهای     پیشگیری   شده  هدفمند و سازماندهی  
یش پـ  در این زمینـه       فرانسه ازجمله کشورهایی است که     1.   است   زمینه   دراین  هماهنگی

   از جـرم    شگیریپیـ نیز اندیـشه       ایران   اسالمی   جمهوری در قانون اساسی  .گام بوده است    
،    قـضائیه    قـوه   وظـایف یکـی از      یادشـده    قانون 156   اصل 5در بند   . انعکاس یافته است    

نه با همه اهمیتی که این موضوع دارد ، هنوز          أمتاسف.   است  اعالم شده      از جرم   پیشگیری
از جرم در ادبیات حقوقی و سیاسـت جنـایی مـا روشـن                پیشگیریمفهوم وحدود وثغور    

خوش بختانه جامعه دانشگاهی در سالهای اخیر تالش نموده است کـه اهمیـت               . نیست  
کارهای علمی را در این زمینه ارایه دهد و تا حد زیادی نیـز               موضوع را بر مال سازد و راه      

   مـزاحم    کـه    نحـوی    به  ،   از جرم    پیشگیری  قلمرو و دامنه  . ذیرش قرار گرفته است     پمورد  
در قابل اجرا      آثار اقدامات   نهایتاً  و      از جرم    پیشگیری  شرایط و اشکال  ،   نباشد  ا قو  استقالل

  بحـث .  و واحـد نیـاز دارد         جـامع   مـدیریت بـه     ست که ا  از جرم اموری     پیشگیری  جهت
   . شود  آغاز مینقطه   از این  از جرم  پیشگیری مدیریت

ردازیم پـ ها ب رسشپاین اسخ برای پاز این رو ، ضرورت دارد قبل از هر چیز به یافتن             
 چگونـه نگریـسته مـی شـود ؟ مـدیریت              از جـرم    پیـشگیری که درسطح بین المللی بـه       

 
 

به عنوان مثال ، در کشور بلژیک ، بودجه تخصیص یافته . ان دهنده توجه دولتها به این مهم است های مختلف نشکشوردر   از جرم  پیشگیری  بودجه افزایش .1

  صد میلیون  یک  بودجهدر سال ،ا کشور آمریک در. رسیده است 1996  در سال  میلیارد فرانک1/7   به1989   در سال  فرانک  میلیون5از برای این منظور ، 

و نیز وجود چهار   از جرم  پیشگیری  ویژه  اینترنتی  سایت244089 وجود حدود  ) .1385ور ، پشاطری (  داده شده است  اختصاص   از جرم  پیشگیری  به دالری

   جهان طح در س  موضوع  این  به  جدی  توجه های  نشانه نمونه ها و، از  کشور بلژیک  ملی  شورای  در کتابخانه  موضوع  این  در خصوص نامه  و پایان هزار کتاب

  : ) . 2006 ، 1نجفی ابرندآبادی ( باشد می
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 در کشورفرانسه چه تحوالتی را بشت سر گذاشته است ؟ و در کشور ما   از جرم پیشگیری
  بـه عنـوان     از جـرم  پیـشگیری چه وضعیتی را در بیش رو دارد ؟ در سطح بین المللی ،  

در کـشور فرانـسه     .   مهم برای ایجاد امنیت بین المللی محسوب مـی شـود             کار یک راه 
در کشور مـا    . شت سر گذاشته است     پ ، تحول رو به رشدی را          از جرم   پیشگیریمدیریت  
 در نوشـتار    ،بدین ترتیب . راکندگی است   پ ، دچار نابسامانی و        از جرم   پیشگیریمدیریت  

: گیـرد مورد مطالعه قـرار مـی        گفتار ا در سه   مدیریت پیشگیری از جرم ر     تحاضر، تحوال 
مـدیریت پیـشگیری از        ،) نخست گفتار(ی  مللبین ال  در اسناد      از جرم    پیشگیری  مدیریت

  ). سومگفتار( و مدیریت پیشگیری از جرم در ایران)  دومگفتار(جرم در حقوق فرانسه 

  لیملبین ال در اسناد   از جرم  پیشگیری مدیریت .  نخست گفتار
  مـدیریت مفهـوم   « ل از بررسی موضوع یادشده از منظر بـین المللـی ، اشـاره بـه                 قب

بـین المللـی شـدن      « س از آن ،     پـ  ).بنـد نخـست     ( ضـرورت دارد     »   از جرم   پیشگیری
  ) .بند دوم  ( شودرا به اختصار بررسی می  »   از جرم پیشگیریسیاست 

   از جرم  پیشگیری مدیریتمفهوم  .بند نخست 
   مؤثر و کارآمد منابع     کارگیریه  فرآیند ب ،  اقتصاد  در علوم اداری و       مدیریتز  منظور ا  
اسـت     و کنتـرل    ، هدایت    امکانات  ، بسیج    ، سازماندهی    ریزی  برنامه توام با     وانسانی  مادی

   به  مدیریت  اصولاز این منظر، . گیرد   می   صورت   سازمانی  های  هدف   به   دستیابی   برای  که
و    هـدایت  .4،   و منابع      امکانات   بسیج .3،     سازماندهی .2،    ریزی   برنامه .1:    است  شرحاین  

  .  کنترلنظارت و  .5 و  سرپرستی
  یاه، فقـط بـا تـدابیر و اقـدام           زیـاد   های   تا مدت   کاری   از بزه    جمعی   پیشگیری       تاریخ

،    قبـل    از حـدود چنـد دهـه        لیکن.  بود     همراه  هماهنگی    و فاقد هر گونه     ، متفرقه    خاص
 و   ، تعریـف    همـاهنگی   ایجـاد    جهـت    ملی   در سطح    مرکزی   سازمان   یک   تاسیس  ضرورت
   به  پیشگیرانه یاه  اقدام  کیفیت  و نیز ارتقای   کاری    از بزه     پیشگیری   ملی  سیاست  تدوین

 ی از   پیـشگیر   ی رسـم   هـای   سازمان،   ضرورت   این   به  در پاسخ .  شد   می  احساس  طور جدی 
   قلمـرو بـه      در ایـن    ریـزی    وبرنامـه    ایجاد هماهنگی   ها و در جهت     دولت   از طرف   کاری  بزه

   محدود و متفرقه  اقدامات  گذر از سطح    این  در واقع .   کار نمودند    و آغاز به     تاسیس  تدریج
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 مـوثرتر    مبارزه   ضرورت   به   در پاسخ    که   ملی   و در سطح   ور مح    برنامه   پیشگیریبه سمت   
 از   پیـشگیری یدایش مـدیریت    پ، منجر به      گرفت   می  صورت   گسترش   در حال   با بزهکاری 

 سرعت بیشتری به خود گرفته      ها  دولت  با تغییر ایدئولوژی  این تغییر وتحول ،     .  شد    جرم
 بنابر این و باتوجه به مفهـوم مـدیریت در علـوم اداری              . )660، ص 2003گسن ،   ( است  

ـ     ، بـر     از جرم    پیشگیری  مدیریت، که در باال مورد اشاره قرار گرفت ،          واقتصاد   ه  فرآینـد ب
  ، بـسیج     ، سـازماندهی     ریـزی   برنامـه  توام با     وانسانی   مادی   مؤثر و کارآمد منابع     کارگیری
 کنترل و مهار بزه کاری قبل از وقوع جـرم قابـل اطـالق                 برای نظارت و    ، هدایت   امکانات

  .است 
   کاری  از بزه  پیشگیری  سیاست  شدن المللی  بین. بند دوم

  ، شـورای    متحـد    ملـل    سـازمان    جنایی   در سیاست    امروزه   از جرم    پیشگیری  مدیریت
،  هـا   در همایش    مورد اشاره    نهادهای  . دارد  ای   ویژه   از کشورهاجایگاه   اروپا و نیز بسیاری   

   را از اولویتهـای      پیـشگیری   ، مـدیریت    خود  های  نامه  ها و توصیه   ، کنوانسیون  ها  قطعنامه
  سـازمان    راهبردی   در اصول    از جرم    پیشگیری   مدیریت  .  کنند   قلمداد می    جنایی  سیاست

،    اصـول   بنا بر این  .   است  قرار گرفته    جدی   توجه مورد نیز   از جرم    پیشگیری   در زمینه   ملل
 را بهبـود      جامعـه    کل   زندگی  ، کیفیت  ر باشد  و مؤث   معقوالنه    که   زمانی   از جرم   پیشگیری

   اجتمـاعی   هـای    و سـایرهزینه     کیفـری    عدالت   نظام  های   هزینه  مدت  و در بلند    بخشدمی  
   پیوسـت    ملـل    سـازمان    راهبردی   اصول 17 بند    .دهد   می   را کاهش   جرمارتکاب   از    ناشی

.    است   یافته  اختصاص   پیشگیری   مدیریت   به 2002   ژانویه 31  مورخ 56/261  سند شماره 
 در ساختار و      پیشگیری   برنامه   منظور سازماندهی    باید به    دولتی  های ، مقام   بند   این  طبق

   برنامه  تدوین.   کنند   اقدام   خصوص   در این   میی دا   ایجاد نهادی    به  ، نسبت  خود  تشکیالت
، ایجـاد ارتبـاط و         امال مـشخص   کـ   هـای  هدف ها و با    با لحاظ اولویت     از جرم   پیشگیری
  هـای  سـازمان    مـشارکت    مربـوط و جلـب       عمـومی   ها و نهادهای    سازمان   میان  هماهنگی
  .  است  شده  اشاره  آن  بند به  در این  که  است  از نکاتی  مردمی های  و اجتماع غیردولتی

   راهبـردی   اصـول  و     پذیرش   به   نسبت   ملل   سازمان   با راهنمایی    مختلف  کشورهای    
به عنوان مثـال ،     .  اند   کرده   اقدام   اصول   این  و اجرای     و اعمال    از جرم    پیشگیری  در زمینه 
   کــه  اســت  کــشورهایی  از جملــه  اســالمی  کــشورهای  در ســطح  متحــد عربــی امــارات
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  ، بـا کمـک     اسـت      داده   انجـام    از جـرم     پیـشگیری   المللـی    مرکـز بـین      کـه   تحقیقی  طبق
 از   پیـشگیری   ملـی  ، ایجاد شـورای     ریزی   وبرنامه   از جرم    پیشگیری  المللی   بین  خصصانمت

   .   است  را در دستور کار خود قرار داده جرم
  ی بـرای     جهان   سازمان   یک  تشکیلهای بین المللی ، اندیشه       ها و فعالیت   مجموعه اقدام 

 ،1  توسـط لئوتـه    1984  در سـال   ابتـدا      ایـده   ایـن .  باعـث شـده اسـت          از جرم   پیشگیری
   سـاختار حـامی    یک  به  بازارمشترک   اروپا از حد یک      توسعه   و با هدف   حقوقدان فرانسوی 

  یاهـ   مقـام   دائمـی  ، کنفـرانس    طور خـاص     شد، اما به     مطرح   مشترک   اخالقی  های  ارزش
 بـا     مبـارزه   س اجال   اولین 1986   اروپا در سال     عضو شورای    کشورهای   ای منطقه و  محلی

   اجـالس    اسـپانیا دومـین     در شـهر بارسـلون    1987   در سـال     و سـپس     و ناامنی   کاری بزه
 در  پیـشگیری   در زمینـه   فعـال   هـا و نهادهـای       انجمـن    را با حضور و مـشارکت       پیشگیری
   کنفـرانس    اولـین  1989در اکتبـر     عـالوه بـراین ،       . اروپا برگـزار کـرد       مختلف  کشورهای

در     در محیط شـهری      از بزهکاری    و پیشگیری    ناامنی   در زمینه    شمالی   امریکای  و  اروپایی
 از    نشان   شمالی   از اروپا تا امریکای      قلمرو کنفرانس    توسعه  این.   کانادا برگزار شد    مونترال

 از   پـس . باشد    دنیا می     دو قطب    بین  کاری  از بزه    پیشگیری   درزمینه   همکاری  وجود اراده 
 در    قبـل    سال   سه   آن   طرح   که  کاری  از بزه   پیشگیری  المللی   مرکز بین  1994  ، در سال   آن

   طـرح    اکنون  هم .  کار نمود    آغاز به   در شهر مونترال  ،   بود     پیشنهاد شده    پاریس  کنفرانس
   در دسـت     و نـاامنی    کـاری  بـزه   از   پیـشگیری    در زمینه    اروپایی   مرکز دانشگاهی   تاسیس
  .باشد  می  و بررسی تحقیق

    در فرانسه  از جرم  پیشگیری  مدیریت. دوم گفتار
:  را در دو بعـد مـی تـوان مـورد توجـه قـرار داد                   در کشور فرانسه     از جرم   پیشگیری

سیاست جدید پیشگیری از    و  ) بند نخست    (   از جرم    پیشگیری  مدیریتحرکت به سوی    
   ،)بند دوم (  جرم وامنیت در فرانسه

  

 
 
1. Leauté 
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    از جرم  پیشگیری مدیریت حرکت به سوی - نخست بند
   بـود کـه      از آن    حـاکی    مختلـف    نظرسنجیهای 1976   سال  از اوایل  ،    در کشور فرانسه  

   نسبت  کمتری  امنیت اند و احساس  نگران  اجتماعی خشونت  و گسترش  از رشد جرم   مردم
.  شـد    نیز منتقل    دولت   به  جرم  رشد   در مقابل    مردم   ناامنی   احساس  این.  دارند   گذشته  به

       و    جـرم    مربـوط بـه     هـای   موضـوع    مطالعـاتی    کمیتـه    تا با تأسـیس      گرفت   تصمیم  دولت
بـه دنبـال    .  کنـد    را بررسی    دو پدیده    مهار این   ، راههای    مجرمانه  خشونتهای و   کاری بزه
  ، پلیسی   ی، دانشگاهی، قضایی   علم  های  از شخصیت    تن  با حضور ده  مورد نظر     ، کمیته آن

، از     کمیتـه    این   بررسی   نتایج  ترین   مهم 1 . شد   تشکیل  و شهرسازی    معماری  و متخصصان 
   و کـارایی     نیـست    کافی   مجرمیت   در قبال    قضایی   پلیس   تدابیر سنتی  -1: این قرار است    

   سطح   و در باالترین     دولت   عمومی  های   باید دربرنامه    از جرم    پیشگیری -2  . را ندارد   الزم
   پیـشگیری    موضوع   به -3. قرار گیرد      مورد توجه    مردمی  های  و نیز تشکل     مختلف  مراجع

   مختلـف    واحـدها و مراجـع       ارتباط میان    عدم   دلیل  و به است     نشده   توجه   کافی   اندازه  به
   کمیتـه   این.  است   نداشته  وجود   زمینه   در این    کافی  هماهنگی ،    در امر پیشگیری    ولئمس

 در   مـی ی دا  ، ایجـاد نهـادی       آن  ترین   مهم   کرد که    پیشنهاد ارائه  105  سرانجام،    مقدماتی
   مختلـف   هـای    جنبـه    پیوسـته    و بررسـی     از جـرم     پیـشگیری   هـای   برنامه   هدایت  خصوص
   همـین   سـیس  تأ   بـه    درکشور فرانسه    از جرم    پیشگیری   مدیریت  آغاز بحث .  بود  مجرمیت
  . گردد نهاد برمی

  
   سیاست جدید پیشگیری از جرم وامنیت در فرانسه.بند دوم 

 2002   تا سال  1976  از سال    در کشور فرانسه    کاری  از بزه    پیشگیری   عمومی  سیاست    
          هـدف    بـا یـک      مختلـف    سـازوکارهای   وجود همزمـان  .  بود   مواجه   از تغییرات   با مجموعه 

   غیر علمـی    های   و رقابت    ناهماهنگی   موجب  اما از دو منظر متفاوت    )   کاری بزه  با  مقابله (

 
  

معمـاری  بنابراین مداخله متخصصین    . موثر باشد   پیشگیری ازجرم   و شهرسازی ، تا اندازه ی زیادی می تواند در           معماری  از منظر جرم شناسبی وضعیت       .1

 . ) 1385 ، رحمت(ری و حایز اهمیت است  ضروپیشگیری ازجرم و شهرسازی در تدوین سیاست جنایی و مدیریت  
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 آغـاز شـد و   1977  ، در سـال     و سرکوب پیشگیری   جامع  با نظام  تغییرات  این.  بود  شده
   و نیـز توسـعه       و تمرکز بر محـورآزادی       از امنیت    سازوکار پیشگیری    با تفکیک    از آن   پس

   ژوئیـه  17   نامـه    در تصویب    دو مقوله    با تمرکز این     در نهایت  . پیدا کرد     ادامه بشر    حقوق
   حرکـت    نقطـه    نامـه    تـصویب    ایـن   در واقع .   استمرار یافت »  امنیت « ، با محوریت  2002

  ، مربـوط بـه    2002   اوت 29  قـانون . شود  می   محسوب   درفرانسه   جدید پیشگیری   سیاست
 درمـورد   2003   مـارس    هیجـدهم   ، قانون     داخلی   امنیت   برای  یزی ر   و برنامه   گیری  جهت
 در مـورد     ریـزی    و برنامه   گیری   جهت  مربوط به  2002 سپتامبر     نهم   قانون  ،  داخلی  امنیت
از ،    بزهکـاری    با تحوالت    دادگستری   انطباق   در خصوص  2004  مارس   نهم   و قانون   عدالت
  نـشان  بـه خـوبی      را    درفرانـسه    جدید پیـشگیری    سیاست   حرکت   که   است   قوانینی  جمله
   1. ) 252 ، ص1385گسن ،  ( دهد می

   در ایران  از جرم  پیشگیری  مدیریت  . ومس   گفتار

 قـانون اساسـی ،   156 اصـل    5ارایه طریق و راه حل برای اجرایی ساختن فراگیر بند             
 در ایران وترسیم چهارچوبی      ز جرم  ا  پیشگیریمستلزم شناسایی وضعیت فعلی نگرش به       

: شود میبند بررسی  دواز این رو مطالب مورد نظر در این مبحث را در . برای آینده است 
 از    پیـشگیری   مدیریتو آینده   ) بند نخست   (  در ایران      از جرم   پیشگیریوضعیت کنونی   

  ) .بند دوم ( ر ایران  د جرم

   در ایران رم از ج پیشگیریوضعیت کنونی  . نخستبند 
   رسـیدن    در جهـت     که   است   در آمده    فعالیتی   یک   عنوان   به   امروزه   از جرم        پیشگیری

 و از خـود    نیـت   حـسن  صـرف .   کنـد   قواعد تبعیت   سری  مورد نظر باید از یک       اهداف  به
  م از جـر    پیشگیری بدون تردید اجرای سیاست      . کند   نمی   کفایت   زمینه   در این   گذشتگی

 
 

   منزلـه   را بـه   خاصـی   نهادهـای   پیشگیری  مربوط به  سیاستهاو اقدامهای  هماهنگی  گرفتار بودند، جهت  معضل  همین  به  اینکه  به  دیگر نیز با توجه    کشورهای  .1

    ) .134 ص  ،1381نجفی ابرندآبادی ،  ( ایجاد کردند متولی
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ازآنجـا کـه     .مستلزم وضع مقررات روشن و ایجاد مدیریت واحد برای این منظـور اسـت               
 از  ای ، پـاره   در ایران وجود نـدارد   از جرم    پیشگیری   مدیریت   در خصوص  صی مشخ  قانون

   خـود و بـا اعتقـاد بـه           و سازمانی    صنفی  اعتبار طرز تلقی     به   دولتی  های نهادها و سازمان  
 خـود    در تـشکیالت   ،  دارند   رسالتهایی   اجتماعی  های  و کژروی    مجرمیت  نه در زمی   اینکه

   سیاسـت   نبـود یـک   .  انـد    داده   اختصاص   از جرم    امر پیشگیری    را به   هایی  واحدها یا اداره  
 و    امکانـات    هـدر رفـتن      موجـب    از جرم    پیشگیری   در زمینه    و سنجیده   هماهنگ ،   علمی

  ت انـدرکار سـ د   مختلف های  بخش های فعالیت   شدنینیز خنث سازمانها و     های ظرفیت
  از جـرم    پیـشگیری   کمیتـه   ، مثـال   عنـوان  به.    است  شده  از جرم    پیشگیری  در خصوص 

   قـانون    نـویس    در پـیش     منـدرج    اهـداف    تـامین    در راسـتای     قضایی   توسعه   عالی  شورای
     از جـرم   پیـشگیری   ملـی   برنامـه   و تدوین یه تهدر حال  ،  پیشگیری   عالی   شورای  تشکیل

   آنچـه    به   توجه   و بدون   طور جداگانه     با مواد مخدر نیز به       ستاد مبارزه   از طرفی . می باشد 
   پیشگیری  ملی  است برنامه  تهیه  در حال  قضایی  توسعه  عالی  شورای  پیشگیری در کمیته
 را   ناهمـاهنگی    این  چنانکه هم.   است   نموده   وارائه  ظیم، تن     با مواد مخدر را تهیه      و مبارزه 
  ، قـضات    پلیس  ادارات  اطالعی  بی.دکر   مشاهده توان  نیز می کیفری  عدالت  نظام در درون 
 و    و مراکـز پزشـکی       زنـدان    مجـازات    اجـرای   هـای   سـازمان  ،  ها  ، دادگاه  ، دادسرا    تحقیق

   ناهمـاهنگی   از ایـن    ای  نمونـه ،  گردد     می   فرایند مطرح   ین در ا    که   از موضوعاتی   اجتماعی
  تعقیـب     کـه   ای   پرونـده    ادامـه    در جریـان     نـدرت    به  و دادسرا    پلیس   مثال   عنوان  به.  است

   اجـرای    شـرایط و نحـوه       کمتـر بـه      رای  دهنـ  صـادر کن     قاضـی   .دنگیر  قرار می ،    کرده اند 
 نیـز     احکـام    اجـرای   مـاموران  . کنـد    می   و توجه   یدگیرس،    است  صادر کرده    که  مجازاتی

البته این  ناهماهنگی در درون       . رندرخ داده است ، ندا       قبل   مراحل   در توجهی به آن چه   
نظام عدالت کیفری منحصر به ایران  نیست و سـایر  کـشورها نیـز  بـیش و کـم بـا آن                         

   ) .119 ، ص 1988دلماس مارتی ، ( گریبان گیرند 
 از    مستقل  ناچن ، هم   در کشور ما     از جرم    و پیشگیری    امنیت   تامین   مسئول  دهاینها  

   زمـان   وجود هـم  .   خود را دارند    خاص کار و ساز نیز     کنند و هرکدام     می  یکدیگر فعالیت 
  موجـب  در بیـشتر اوقـات      امـا از دو منظـر متفـاوت       ،     هـدف   کـار بـا یـک      و  ساز  دو نوع 

   تعیـین    به   راجع   قانون  بر اساس ،   به عنوان مثال    . گردد   می   کاری  یها و مواز    ناهماهنگی  



  1387 پائیز،  هشتم شمارۀسوم،سال  /فصلنامه مطالعات پیشگیری از جرم  16

 و تـدابیر      اتخـاذ تـصمیمات    8/6/1362   کشورمـصوب    امنیـت    شورای   و تشکیالت   وظایف
 و    عمده   وپیشامدهای   جریانات   مربوط به    با مسائل    و مقابله    پیشگیری   در جهت   هماهنگ
.  باشـد    وزیر کشور مـی     لیت مسئو   کشور به    امنیت   شورای  ه، برعهد    داخلی   امنیت  اساسی
   تـامین    نیـز شـورای     بخـش   و  ، شهرستان     استان  ، در سطح    کشور   امنیت   برشورای  عالوه
 کـشور در امـور        وزارت   نماینـدگان   مـشورتی     بازوی   عنوان   به   و بخش   ، شهرستان    استان
،  هـا  اسـتان    اجتمـاعی    شـورای    نامـه    آیـین    یک  ه ماد  از طرفی .  کنند   می   فعالیت  امنیتی
   را فـراهم     اسـتان    اجتماعی   شورای   از تشکیل   ، هدف     وزیران   هیات 23/10/1346  مصوب
   در چـارچوب     جامعـه    و فرهنگـی     معنوی   سطح   ارتقای   برای   الزم   شرایط وامکانات   آوردن

  هـا و آفـات       مفاسـد و ناهنجـاری       ودفـع    ایـران    اسـالمی    جمهـوری    فرهنگی  های  سیاست
   و تـشکیالت     وظـایف    تعیـین    بـه    راجـع    قـانون  4   مـاده   بـر اسـاس   .  دانـد     می   اجتماعی
  کـه   این  ضمن.  باشد  ، استاندار می      در استان    امنیت   تامین  ، مسئول   کشور  امنیت  شورای
  تـرین   را عـالی  »    استان   اجتماعی  شورای «ها نیز     استان   اجتماعی   شورای   نامه   آیین 3 ماده

بـا وجـود    .  داند   می  استان   در سطح    کننده امور اجتماعی     و هماهنگ    کننده  بررسی   مرجع
 را در     » جـرم    از وقـوع     پیـشگیری    بـرای    مناسـب   اقـدام   «  اساسی   قانون   خبرگان  که این

   عـادی    قـوانین    بـه   گـاهی ، با ن   اند   قرار داده    قضائیه   قوه  وظایف   در حوزه    آن   علمی  معنای
شـود     می  ، مشخص  ها  نهادها وسازمان    اجرایی  نامه   و آیین    اسالمی   شورای   مجلس  مصوب

.    اسـت   ها ذکر شـده     نهادها و سازمان     برخی   وظایف   شرح   منزله   به   از جرم    پیشگیری  که
  هـایی    رسالت  جتماعی ا  های  و کژروی    مجرمیت   در زمینه   که  اعتقاد این   نهادها نیز به    این

 و    قـوانین    بـه    اشاره  ضمندامه  راد. )112 ، ص زینالی (اند   داده   را انجام   هایی ، اقدام  دارند
 مداخلـه      از جرم   پیشگیریدر     نوعی   به   که   نهادها و مراکزی     به   مربوط و با توجه     مقررات

و مـشارکت      قـضایی  ،  ینـی تقنبعـد     در سه  را در ایران       از جرم   پیشگیریدارند ، جایگاه    
  .گیریم میقرار   بررسیمردمی مورد 
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    رویکرد تقنینی.یک 
هـا ونهادهـای    راکنده ناظر به وظایف واختیارات سازمان  پقانون گذار ایران در قوانین        

    ایــن نهادهــا و .  را مــورد توجــه قــرار داده اســت    از جــرم پیــشگیریله أمختلــف ، مــس
  :   است ها از قرار زیر  سازمان
   قـانون  4   ماده 8بند  » د «  بخش  بر اساس  :   از جرم    و پیشگیری    انتظامی   نیروی  .الف
 از  حمایـت  .   اسـت   شـده   نیرو قـرار داده      این   بر عهده    از جرم   ، پیشگیری     انتظامی  نیروی

  ای  ره مـشاو    خـدمات    و ارائـه     عمومی   آگاهی  ، افزایش     جرم   در برابر خطر وقوع     شهروندان
   ارتکـاب    هزینه  ، افزایش  زا   جرم   و مناطق    عمومی   بر اماکن   مراقبت  و  ، نظارت   پیشگیرانه

   کـه   است  محورهایی ، از جمله  دستگیری   احتمال  حضور و تقویت  از رهگذر افزایش  جرم
ان، کوهـست    پلـیس   تـشکیل .   دهـد    انجام   از جرم    پیشگیری  تواند در راستای     نیرو می   این

هـا نیـز از       در کالنتـری     و مددکاری    و نیز ایجاد دفاتر مشاوره     110  ، پلیس     پارک  پلیس
   انجـام    از جـرم     پیـشگیری    مربوط در جهت     مسئوالن  گمان   به   که   است  هایی  اقدام  جمله
  .   است شده

  نی قـانو    الیحـه    موجـب   به:  انحرافات اجتماعی       از  پیشگیری و     بهزیستی   سازمان .ب
   امکانـات   تـدارک  «،  1375   سـال    کـشور اصـالحی      بهزیـستی    سـازمان    تـشکیل    به  راجع

   شـده   بینی   پیش   سازمان   این  جزو وظایف »    اجتماعی   منحرفان   وتجدید تربیت   پیشگیری
  هـای   مـشارکت    عـالی    و نیـز شـورای      پیـشگیری   و   امور فرهنگی    معاونت  تشکیل.   است

  های فعالیت  و  تشکیل  طرز تلقی  با همین   که   است  ، از واحدهایی     زمان سا   در این   مردمی
   در قـوانین    طـور متفرقـه      دیگر نیـز بـه       وظایف  برخی.   دارد   انجام   را در دست    ای  گسترده
 در    مختلفـی   های  طرح   اساس  برهمین.    است   شده   گذاشته  سازمان   این   بر عهده   مختلف
 از    کـه    است   شده   اجرا گذاشته   کشور به    بهزیستی   توسط سازمان   جرم از     پیشگیری  زمینه
  زندگی های  مهارت ، آموزش   خانوادگی  زندگی  آموزشی های  طرح  به توان  ها می   آن  میان

   در قالـب    مـوارد ذکـر شـده     .   نمود   اشاره   و بهداشتیاران    روانی   بهداشت   همیاران  و برنامه 
،   شان  زندگی  ارتقاء سطح  در جهت  اقشار محروم  به کمک.  گنجد یم   اجتماعی پیشگیری

پـذیر از دیگـر        آسـیب    قـشرهای   بـه     و کمـک     نوجوانان   و پرورش    آموزش   مسائل   به  توجه
  که   امور فوق انجام.   است  قرار گرفته  بهزیستی  سازمان  جدی  مورد توجه  که  است مواردی
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 را از     از جرایم    بسیاری   و علل   زمینه،  شود     یاد می    غیرمستقیم  دهای راهبر   عنوان   به  از آن 
  . گردد  می ها   آن وقوع   از تحقق  و مانع بردمی   بین

   وزارت  تأسـیس   قانون1   ماده : علیه امنیت  مای از جر پیشگیریو   اطالعات   وزارت  .ج
  که البته   است انسته د  سازمان این   را از وظایف  از جرم  ، پیشگیری 1362   مصوب  اطالعات

   از هر امر دیگر مورد توجـه   بیش  امنیت  مربوط به   های  از جرم    پیشگیری   رسد   نظرمی  به
   شـده    رویکـرد تـشکیل      با همین    اطالعات  وزارت   ها و تحقیقات   دفتر بررسی .    است  بوده

  .   است  فعالیت    مشغول اکنون  و هماست 
   قـانون    اصـالح    قـانون  33   مـاده  :اعتیاد   از    پیشگیریو   با مواد مخدر      رزه ستاد مبا   .د

   تــشخیص  مجمــع17/8/1376  مــصوب  آن  بــه  مـوادی   بــا مــواد مخــدر و الحــاق مبـارزه 
   مـواد مخـدر، تـشکیل        بـا قاچـاق      از اعتیاد و مبـارزه       منظور پیشگیری   ، به    نظام  مصلحت
  هماهنـگ    سـتاد وظیفـه     ایـن .    اسـت   کرده  بینی   پیش جمهور را    رئیس   ریاست   به  ستادی

 موادمخـدر را      علیـه    و تبلیغ    پیشگیری  های   و برنامه   ، قضایی     اجرایی   عملیات   همه  کننده  
  .  دارد بر عهده
   اصـل  5 بنـد      دوم  بخـش اجـرای    :   از تکرار جرم     پیشگیری  و ها  زندان   سازمان  .هـ  

 از    از تکـرار جـرم       پیـشگیری    معنـای    ـــ بـه      مجرمان  صالح ا   ــ یعنی    اساسی   قانون 156
 وآمـد یـا نـاظر بـه       رفـت   آزادی  یا ناظر به  که  است  کیفری  های  محکومیت  رهگذراعمال

   کیفـر سـالب    بـه   ـ درمـانی   اصالحی  کارکرد و رسالت با اعطای.    است  مجرم  حقوق سایر
ـ   مجرمـان   ـ اجتمـاعی    ـ روانـی    زیـستی  های آسـیب   رفـع  باید بـرای این کیفر  ،  آزادی ه  ب

    و تأثیرگـذاری     در زنـدان     صـرف    از اقامـت     ناشـی    از تکـرار جـرم       شود تا بتوان    کارگرفته
   اجرایـی   نامـه    آیین 18  بند ز ماده  .   کرد  پیشگیری   بر زندانیان    آن  خاص»   فرهنگ  خرده«

   از وظـایف     ، یکـی     راهبـردی    اصل   این  از  با پیروی  20/9/1384 مصوب   ها  زندان  سازمان
امـور   تـصدی   منظـور انجـام    به  و مناسب  الزم  و تسهیالت   ایجاد امکانات  « را     سازمان  این

بند به موجب و نیز . »،آموزش و بازسازگارسازی محکومان   و ارشاد  اصالح بازپروری نظیر
 محکومان و متهمان تحـت نظـارت         از  آمار و اطالعات مورد نیاز      ههیت «یاد شده      ماده  ک

به روشهای علمی به منظـور اسـتفاده در امـور اجرایی،سیاسـتگذاری و مطالعـات کیفـر                  
 که در همین راستا برعهده سازمان مزبور قرار داده شده            است  ، وظیفه دیگری    »  شناسانه
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   شـناخت  جهـت  «البته تدوین کنندگان این آیین نامه بدون ذکـر دلیـل عبـارت       .است  
   بـه    و ارائـه     آن   ارتکـاب   هـای    و انگیزه    علل   و بررسی    جرایم  از وقوع     پیشگیری  های روش

آیـین   3  مـاده هم چنـین     . حذف کرده اند     18را از بند ک ماده       » گانه   سه   قوای  رؤسای
تحمـل کیفـر  بـا هـدف          « را     در زندان    قطعی   محکومان  منظور از نگهداری  نامه یادشده   

  رژیــمبنــابراین، .    اســت  کــرده  تعریــف آنــان»  ازپروری و بازســازگاری  حرفــه آموزی،بــ
 بایـد     زنـدان   هـای    مؤسسه   به   نسبت   زندان   و کارکنان   کرد زندانبانان   و روی   حبس  اجرایی
   محکومـان    آینـده   هـا بایـد بـه       زندان   مدیریت   دیگر،   سخن  به.   باشد   تنبیهی   و نه   بالینی
   بـه    زنـدان   مـدیریت   آنان،   گذشته   به   توجه  ، در صورت    زیرا . آنان  ذشته گ   کند و نه    توجه

.  دهـد   می  تغییر ماهیت  در گذشته  ارتکابی  لحاظ جرم    و به    از مجرم   گیری   انتقام  مدیریت
هـا    زنـدان   سازمان  اجرایی نامه  در آیین ای  چند مرحله  ـ درمانی   اصالحی سیاست بررسی
   نویـسندگان    ایـن    مـورد توجـه      بالینی  شناسی  جرم  های   و آموخته    اصول  دهد که    می  نشان
  .) 9، ص1385بادی، آنجفی ابرند (   است بوده
  نامـه    آیـین  2   مـاده    بنـد الـف     : تخلفات   از وقوع   پیشگیریو     روحانیت   ویژه  دادگاه. و

   تخلفات   از وقوع   شگیری پی   جهت   الزم  اقدامات «،      روحانیت   ویژه  های دادسراها و دادگاه  
   محسوب  روحانیت  ویژه  دادسرا و دادگاه را از وظایف»    قضایی  مسائل  در محدوده وجرایم
  .   است کرده
   سـازمان    ایـن  : خاص نظامی    مای از جر    پیشگیری  و   مسلح   نیروهای   قضایی   سازمان .ز

 در   گـذاری    سـرمایه    بـه   بر توجه   ، افزون   خود   قانونی  های ها و مأموریت    هدف  در راستای 
  ، در جهـت      نظـامی   خـاص   هـای   جـرم    بـه    و رسیدگی   پیشگیری  و   جرم   علمی  امر کشف 

 و    نظـامی   هـای  جرم   از وقوع    پیشگیری   ضرورت   باور در خصوص     و تقویت    اهمیت  تبیین
 بـا    ناسـب  م   و تـشکیالت    ایجـاد جایگـاه   .  است   برداشته   مؤثر و اساسی    های انتظامی، گام 

   و حقـوقی    قضایی   معاونت  در حوزه )    جرم   از وقوع    پیشگیری   کل  اداره (   سازمانی  ظرفیت
  ریـزی   ، طرح  )  ساله  پنج  (  مدت  ومیان)   ساله  یک  ( مدت   کوتاه  های   برنامه  سازمان، تدوین 

 ، مسلح  یروهای ن   قضایی   در سازمان   ای   و توسعه   ، کاربردی    بنیادی  های  پژوهش   جامع  مدل
 در   کمیـسیون  105 حـدود     فعالیـت  (   فرعـی   های  کمیسیون   و تشکیل    همایش  برگزاری

 در    خـاص    جرمهـای    ارتکـاب    علل   منظور بررسی    به  کاری   های و گروه )   کشور   کل  سطح
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.  است   از جرم   پیشگیری    در خصوص    سازمان   این  های  اقدام  ترین  ، از مهم      مسلح  نیروهای
   برنامـه   بـر اسـاس     آن  هـای   فعالیـت    که   است  هایی  از معدود سازمان     سازمان  ، این    بتهال

 در    جـرم    از وقـوع     و پیـشگیری     صیانت   عالی  های  کمیسیون   تشکیل  .است   گرفته  انجام
   و نیـز تـشکیل       خـاص    با جـریم     ستادمبارزه  ، تشکیل     دفاع   و وزارت  1، ناجا    ، سپاه    ارتش

 هایی ، از دیگر اقدام    ها  از استان    برخی   کل   دادگستری   در سطح    اجتماعی  فاظتستاد ح 
  .   است  پذیرفته  صورت  از جرم  پیشگیری  با هدف  که است 

   کرد قضایی  روی.دو

   فعالیـت    از جـرم     پیـشگیری    در زمینـه     کـه    قـضاییه    قوه   زیر مجموعه        تعدد نهادهای 
   افزودن ، ضمن   از جرم  پیشگیری  با هدف مراجعی   چنین تشکیل  کنند و نیز گسترش    می

، بـر     سـایر قـوا     به    در امور مربوط     قضاییه   قوه   و در گیر نمودن      دستگاه   این  بر مسئولیت 
    ، بـه      بخـش    در ایـن   2.   اسـت    افـزوده    پیشگیری   موجود در زمینه    های  ی ناهماهنگ  میزان
 5 بند   اول  بخش  کردن  اجرایی  در راستای  گذشته  سال25 در  یه قضائ  قوه  که هایی اقدام
  . شود  می ، اشاره  است داده انجام156  اصل

  ، شـورای  1363  در سـال  :   دادگـستری    و قضایی    حقوقی   مرکز مطالعات    تأسیس  .الف
 7 بنـد     سبر اسـا  .   کرد   مرکز را تأسیس     این   خاصی  نامه   آیین   بر اساس    وقت   قضایی  عالی
   منزلـه  بـه »   جـرم   از وقـوع   پیشگیری  برای  مناسب  اقدامات   درباره  پژوهش « نامه  آیین  این

 
 

  .1382سنامه پژوهش های انجام شده در سازمان قضایی نیروهای مسلح، اداره کل عفو و پیشگیری از ووقع جرم، بهار  شنا .1

 اصل یکـصد و پنجـاه و شـشم و      5 و   4 اصل سوم و بندهای      1این ستاد در اجرای بند      . اشاره کرد  ستاد حفاظت اجتماعی    به عنوان مثال می توان به تشکیل       .2

و نهـی از   فوامـر بـه معـر   ( و پنجاه و هشتم قانون اساسسی جمهوری اسالمی ایران و برای عینیت بخشیدن به اصل هشتم قـانون اساسـی      اصل یکصد  1بند  

  .تاسیس شده است) کرمن
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 در امور دیگر قوا     مداخله   عدم   بهانه   مرکز به   ، این    ولی .  شد   مرکز بیان    آن   از وظایف   یکی
  .  نداد  انجام  خصوص  در این  خاصی  و علمی  عملی  اقدام هیچ

  ، ایـن  1370   سال   دوم  در نیمه  :   جرم   از وقوع    و پیشگیری    دفتر مطالعات   یس تأس .ب
در     منظور مطالعه    کشور به    کل   دادستان   و با مسئولیت     قضائیه   قوه   دستور رئیس   مرکز به 
 دفتـر     این   تشکیل   دلیل 156   اصل 5 بند    تحقق.   شد   تشکیل   از جرم    پیشگیری  خصوص

 در    درخـور تـوجهی     های  اقدام   تأسیس   دفتر در ابتدای    این .  است  ر شده  ذک  در اساسنامه 
  .  شد  منحل  از مدتی  پس  داد، ولی  انجام  خصوص این

   ریاسـت   مرکـز نیـز بـه      ایـن  :   قضائیه   قوه  های  و پژوهش    مرکز تحقیقات    تأسیس  .ج
   خـود بـه      تـشکیالت   ه و با ایجاد چنـد شـورا در زیـر مجموعـ              تشکیل   قضائیه   قوه  رئیس
   پیشگیری  برای  مناسب اقدام  «  در زمینه  متعددی  تحقیقاتی های  و طرح پرداخت فعالیت
  .  داد انجام»    جرم از وقوع
   ایـن   بـا تغییـر عنـوان      :   قـضائیه    قـوه    جـرم    از وقوع    و پیشگیری    اجتماعی   معاونت .د

   از    و پیـشگیری     اجتمـاعی   معاونـت «   بـه  » یرسـان    و اطـالع     اجتماعی  عاونتم« از    معاونت
 در  156   اصـل  5 بنـد      کردن   اجرایی   جهت   ی نیز تحوالت   لحاظ ساختاری  ، از  »   جرم  وقوع
   مردمـی   مشارکتهای  کل   و اداره    پیشگیری   کل  اداره    تأسیس   که   گرفت   شکل   معاونت  این

س ئی از طرف ر   1383 با تغییراتی که در سال       البته .   است   تحوالت   این   نتایج  ترین  از مهم 
قوه  در ساختار  معاونتهای قوه قضائیه صورت گرفت ، این معاونـت نیـز  بـه طـور کلـی           

  .حذف و به اداره کلی با عنوان اداره کل اجتماعی و فرهنگی تبدیل گردید 
  طراحـی  «    اساسـنامه   این12   بند ز ماده :  قضایی  توسعه  عالی   شورای   اساسنامه .هـ  
  راه   وارائـه    تطبیقـی    و مطالعـات     اسـالمی    تعالیم   براساس   از جرم    از وقوع    پیشگیری  مدل

ــه.   اســت  کــرده بینــی  شــورا پــیش  ایــن را جــزو وظــایف»  اجرایــی کارهــای    همــین ب
   کمیتـه  ایـن .  شد   شورا تأسیس    در این    از جرم   پیشگیری   کمیته  ان با عنو   ای  منظور،کمیته

   انجـام   متعـددی   های اقدام   و پژوهشگران    استادان   با همکاری    خود تاکنون   از آغاز فعالیت  
،   از جــرم  پیــشگیری  الیحــه  تهیــه  بــه تــوان  مــی هــا  آن تــرین  از مهــم  کــه  اســت داده

 در    پیـشگیری    مدیریت   تطبیقی   و بررسی    از جرم    پیشگیری   ملی   برنامه  نویس  پیش  تدوین
  .  نمود اشاره  و آسیایی  اروپایی  مختلف کشورهای
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   اقتـصادی    جـرایم   :  از مفاسد اقتصادی     و پیشگیری    گذاری   از سرمایه    دفتر حمایت  .و
 و  قـات هـا و نیـز تحقی       دولـت    مـورد توجـه     کـاری  بـزه   از   خاصـی    گونه   عنوان   به  همواره
   موضوعات   ازجمله   اقتصادی   جرایم   تعریف  معضل.    است   بوده   شناختی   جرم  های  پژوهش

 از    پیـشگیری   موضـوع . اسـت      حـوزه    این   مربوط به    ادبیات   توجه   کانون   عبارتی   و به   مهم
   تحقیـق   هـای   کاربرد روش  عدم    از جمله    نظری  های   نظر از بحث    ، صرف    اقتصادی  جرایم
   در قلمـرو جـرایم       خـود اعترافـی     های  روش  و   دیدگان   از بزه    مانند تحقیق    شناختی  جرم

   سال   نیم  یک   اختصاص  از طریق   -کز دانشگاهی کشور ما   ا در مر    که   است  ، مدتی    اقتصادی
در قالـب درس جـرم شناسـی  در مقطـع کارشناسـی ارشـد  و                      موضوع   این   به  تحصیلی
 راسـتا     در همـین     مجریـه   قوه.  شود   می   دنبال    قضاییه   و قوه    دولت  سطح ونیزدر   -دکتری
ــا فــساد را در تــاریخ  و مقابلــه  اداری  نظــام  ارتقــاء ســالمت برنامــه ــه20/12/1382   ب    ب
   بـه   تـصویب   بـا فـساد را جهـت     و مقابله  اداری  نظام   ارتقاء سالمت   رساند و الیحه    تصویب
 شـهریور     پـانزدهم    تـاریخ    در جلـسه     الیحه  این  کلیات.   نمود  ایه ار   اسالمی   شورای  مجلس
   .  رسید  مجلس  تصویب  به1385
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 منظـور   ، بـه   بـا فـساد    و مبـارزه   اداری  نظـام   ارتقـاء سـالمت    برنامه 2   ماده  بر اساس 
  سـسات ؤ و م    و عمـومی     دولتـی   هـای   ، سـازمان   هـا   دسـتگاه    از بروز فساد، کلیه     پیشگیری

 مـورد     موظفند لوایح    برنامه   این   مشمول  های   دستگاه   کلیه نیزها و     آن   به   وابسته  نسازما
   وزیـران    هیات   به   برنامه   این  از ابالغ    پس   سال   یک   و ظرف   تهیه  قوانین   اصالح  نظر را برای  

  1 .  نمایند ارایه
 
 

   :از عبارتند بند این در نظر مورد لوایح  .1

 ).وزارت بازرگانی ( هامدیرهعمومی شرکت ها و هیات  جامعمیفه نظارتی ظ تجارت در جهت اصالح ون  قانو.الف 
  ).وزارت امورا قتصادی و دارایی(ها و نحوه انجام معامالت   قانون محاسبات عمومی کشور در جهت اصالح تعریف شرکت های دولتی و دایره شمول آن.ب 

اجرایی قوی برای اظهار صحیح مودیان و افزایش  قانون مالیات های مستقیم در جهت الزام کلیه اشخاص به ارایه صورت در آمد و هزینه و ایجاد ضمانت .ج 

  ).وزارت امور اقتصادی و دارایی(ریسک اظهار ناصحیح مودیان 

س اوراق بهادار در جهت ممنوعیت استفاده از اطالعات قبل از انتشار عمومی آن و وره قانون تاسیس سازمان بل مربوط به بازار سرمایه از جمانین قو.د 

  ).وزارت امور اقتصادی و دارایی(زاران و کارمندان بورس  کارگ معامالتممنوعیت

 در جهت رفع ابهام و کاهش اشخاص 1337 مصوب – قانون راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معامالت دولتی و کشوری .ه 

  ).وزارت امور اقتصادی و دارایی(مشمول و تصریح موارد استثنای آن 

وزارت ( مرتکبان فساد  با در جهت افزایش ریسک و ظرفیت های قانونی مقابله– 1367 مصوب – تشدید مجازارت ارتشا ، اختالس و کالهبرداری  قانون.و 

  ).دادگستری

عات  وزارت اطال(ف شده و نیز افشای غیر قانونی اطالعات اشخاص نزد دستگاه های مختلن الیحه تشدید مجازات سوءاستفاده کنندگان از اطالعات منتشر .ز 

  ).با همکاری وزارت دادگستری

  ).وزارت اطالعات( الیحه حمایت از مخبران و شهود .ح 

  ).وزارت امور اقتصادی و دارایی( الیحه ضد انحصار و رانت خواری .ط 

ارمندان واحدهای بازرسی ، نظارتی و امور  الیحه شایسته ساالری و همچنین انتخاب و انتصاب مدیران با تاکید بر تعیین صالحیت تخصصی مدیران و ک.ی 

  ).سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور(مالی و دستگاه های مشمول این برنامه و مکانیزم های ارزیابی آنها 

رنامه ریزی کشور با سازمان مدیریت و ب( الیحه نحوه پاسخگویی به مردم و تامین و تولید اطالعات مورد نیاز دستگاه ها و واحدهای نظارتی و بازرسی .ک 

  ).همکاری وزارت اطالعات

سازمان مدیریت و برنامه ریزی ( الیحه ممنوعیت ارایه گزارش ناقص یا غیر واقعی به دستگاه ها و واحدهای نظارتی و بازرسی و مدیران عالی نظام .ل 

  ).همکاری وزارت خانه های اطالعات و اقتصادی و دارایی کشور با

وزارت امور اقتصادی و ( کشور دارای باالترین روابط تجاری با کشور 30یی در زمینه تبادل اطالعات مالیاتی و گمرکی با حداقل  الیحه معاضدت قضا.م 

  ). و دادگستریهدارایی با همکاری وزارت خانه های امور خارج
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 در    ملـل    سـازمان   نوانسیون ک   به   ایران   اسالمی   جمهوری   الحاق   الیحه   دولت       از طرفی 
   را جهـت     و آن    تـصویب  1384 مـرداد      و سـوم    بیـست   را در تـاریخ   1 با فساد      مبارزه  زمینه

  لیکنکرد ،      راتصویب   آن  شروطم ه صورت  نیز ب    مجلس  و    نمود   ارسال   مجلس   به  تصویب
  .   قرار نگرفت  نگهبان  شورای  مورد موافقت در نهایت
،    مختلـف  هـای   در حـوزه   اساسی   قانون   بر اساس    که   طرز تلقی    نیز با این    ه قضایی       قوه

ـ    و قضایی  اجتماعی عدالت ،   و امنیت  نظم  برقراری برای  از   حفـظ و حراسـت   ویـژه ه  و ب
 از بروز فساد و      پیشگیری ،    اقتصادی   گران   با اخالل    کشور، مبارزه    اقتصادی   حریم  صیانت
   و رونـق     از فـرار سـرمایه       جلوگیری  چنین  و هم    اقتصادی   گوناگون  های  وزه در ح   تبعیض

 بـر    کـه   اقتـصادی   کـالن  های ها و سیاست  طرح  با ارایه  است  هایی   رسالت  دارای  اقتصادی
 از   در حفـظ و حراسـت    اسـت   و پژوهـشی  تحقیقاتی ،   مراکز علمی    از نظر مشورتی    گرفته
 دسـتور    و ابـالغ  تدوین  اقدامات   این  از جمله .    است   نموده  شارکت کشور م    اقتصادی  حریم
 بـا     قـضایی    و قـاطع     موقـع   ، بـه     برخورد سریع    برای   امور اقتصادی   معت مج  کیل تش  العمل
   از سـرمایه     منظـور حمایـت      بـه    دسـتورالعمل   این   .باشد   می  مفاسد اقتصادی    گران  اخالل
   تحـت    امور اقتصادی    را در مجتمع    دفتری ،   اقتصادی مفاسد  از     پیشگیری و   سالم  گذاری
   نمـوده   بینـی   پـیش    از مفاسد اقتصادی     و پیشگیری   گذاری   از سرمایه    دفتر حمایت   عنوان
  هـای    بـا نهادهـا و دسـتگاه         و همـاهنگی     علمی   از کارشناسان    دفتر با استفاده    این.   است
   و در راسـتای      بـا مفاسـد اقتـصادی        مبـارزه   الی ستاد ع   های   سیاست  ربط درچارچوب   ذی

   ایـن    از بررسی   آنچه. 2 خواهد کرد   فعالیت    از آن    و حمایت    گذاری   سرمایه   امنیت  برقراری
   آن   تبـع    و بـه     از جـرایم     هـر دسـته      بـرای    نـوعی    به   که   است  آید این    می   بدست  مقررات

   در صورت    که   است   و ایجاد شده     بینی   پیش  صی خا  ، ساختار و ترتیبات     از آنها   پیشگیری
                                                                                                                                        

  
  ).یزی کشورسازمان مدیریت و برنامه ر( الیحه هدفمند کردن یارانه ها با تاکید بر شفاف سازی آنها .ن 

 در 2003 به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید و در تاریخ نهم دسامبر 2003 اکتبر 31 مورخ 4/58 این کنوانسیون به موجب قطعنامه شماره .1

  . مکزیک برگزار شد ه بود جهت امضا مفتوح گردید کشورکنفرانسی که به همین منظور در شهر مریدا در

 .  شده است پ چا1385 مرداد 15،یکشنبه 557توراالعمل در نشریه ماوی شماره  متن کامل این  دس.2
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 نخواهـد     در پـی     و مـادی     انسانی  های   سرمایه   جز اتالف   ای  نتیجه   و تعامل    هماهنگی  عدم
  .  داشت

   مشارکت مردمی.سه 
   بـستر فکـری     ، در یـک       از جـرم     پیـشگیری    مدیریت   جداگانه  دهی سازماندر ایران،   

 را   از نهادها جایگـاهی   یک ، تقریباً هیچ   که ای  گونه  به  است  ته گرف  صورت   و دولتی   رسمی
 در نظر     مدنی   جامعه   طور کلی    و به   غیردولتی  های  سازمان  ویژهه   و ب    مردم   مشارکت  برای

   کـه   اسـت    ازآن   حاکی   تطبیقی   جنایی   در سیاست    شده   انجام   مطالعات  نتایج.   اند  نگرفته
 و تـشکلها      مدنی  ، نهادهای    مجرمیت   علیه   رسمی  های ها و واکنش   ر پاسخ  در کنا   امروزه

  هـای   برنامـه    و اجـرای    ، سازماندهی    در امر تدوین     نیز عموماً فعاالنه     مردمی  های و انجمن 
   مـسئول    نهادهـای   یـت فقمو    دیگـر، میـزان      سخن  به.  شوند   می   سهیم   از جرم   پیشگیری
   الزم ها و بسترهای  زمینه  اندازه  نهادها تا چه  این  که  است  این  به منوط  از جرم پیشگیری

  و آموزشـهای  انـد      کرده   فراهم   غیردولتی  های  و سازمان    مردم   حضور و مشارکت    برای را
  هـای   هـا و برنامـه      طرح   در اجرای   شان مشارکت   چگونگی  ها در خصوص    آن   را برای   الزم

 1980   از دهـه    همان طور که در رویکـرد جهـانی نیـز          . کنند   می  ه ارائ   از جرم   پیشگیری
ـ   هـا   زنـدان    و مـدیران     قضایی  والنئ مس  یعنی   دولتی  مقامهای ،     طرف   این   به  میالدی ه  ب
   آنـان    و اراده    فراتـر از تـوان      امنیـت    و تأمین    جرم   کنترل  که  رسیدند   نتیجه   این   به  تدریج
  و   نظام   تأمین   برای   کیفری   عدالت   رسمی   نظم   و توانایی   ظرفیت،  و   س  ، از یک   زیرا.   است

   کنتـرل    در زمینـه     متعـددی   کارهـای  و ، ساز   دیگر   و از سوی     بسیار محدود است    امنیت
هـا و     از سیاسـت     و مـستقل     بـوده   از قلمـرو دولـت       بیـرون    وجود دارد که     در جامعه   جرم

 مراکـز     اخیر،سـازماندهی    سـال    سـی   ، طـی     اساس  براین.  کند   می   عمل   دولت  های  برنامه
  اسـت    قرار گرفته    پیشرفته   بیشتر کشورهای    جنایی   سیاست   در اولویت    و مردم   غیردولتی

 ارتشا و نیـز       در زمینه    ملل   سازمان   کنوانسیون 13 و 12مواد  .  ) 8، ص 1382فرجیها ،   ( 
 و    اساسـی   محورهـای   از  ، یکـی      از جرم   پیشگیری   در زمینه    ملل   سازمان   راهبردی  اصول

  . داند  می  مردم  را مشارکت  از جرم  پیشگیری های  برنامه  اجرای رمز موفقیت
هـا    ، اتحادیه    غیردولتی  سازمانهای (  مدنی   جامعه  شود که    می   مطرح   پرسش   این       اکنون

  تواند بـا کمـک       می  چگونه ...)   خیریه  ها و بنیادهای   دانشگاه ،   و صنفی    علمی  و انجمنهای 
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 باشد و     داشته   مشارکت   ازجرم  ها در پیشگیری   ، شهرها و استان    ها   محله   در سطح   دولت
  ) 89 ، ص1998  باربه، (؟  آنها چیست  مشارکت موانع

  هـای    و تـشکل    مـدنی     در نهادهـای     نهفته  های  و قابلیت    دیگر، هنوز ظرفیت    از سوی 
 هـزار    ، وجـود حـدود سـه          نمونه  برای.    است   نشده   شناسایی   زمینه   در این   ن ایرا  مردمی
 خـود    پوشـش   را تحـت   شهر تهـران   همه  نوعی  به  که  در شهر تهران    فعال    مذهبی  هیئت
   در اجـرای     درخـور تـوجهی     تواند نقش    هدفمندمی   و هدایت   ریزی   برنامه  ، در صورت   دارد

  .  باشند  داشته  از جرم شگیری پی های  برنامه برخی
   اختیارات  افراطی   تفویض   مفهوم   به   مردم  کید بر مشارکت  ا ت   که شایان یادآوری است         

  ، بلکه     نیست  ای   حرفه   مجرمان   و تعقیب    عمومی   نظم  های  در زمینه     دولت   ذاتی  و وظایف 
،   اقـشار    همـه    فعـال   مـشارکت بـر      مبتنی   جنایی   سیاست   یک   و تدوین   ریزی   طرح  هدف

  هـای   هزینـه   دارد و هـم     بیـشتری    کـارایی    هـم    کـه    است   مردمی  های ها و گروه   اجتماع
   . ) 5 ، ص 1378نجفی ابرندآبادی، ( کند  می  تحمیل  رابر جامعه کمتری

را می توان مـورد     مشارکت صورت از، دو    از جرم پیشگیریمشارکت در         در خصوص 
  لی مـسا   فـصل  و   یاحـل    از جـرم     پیـشگیری    برای   خودجوش   مشارکت .1: ه قرار داد    توج

 و   یافتـه    سازمان  مشارکت. 2  ؛  و قومی    محلی   و رسوم    و آداب    عرف   در قالب   جرم از    ناشی
 و    قوانین  پذیر باید بر اساس      مشارکت  های   و حوزه    مشارکت   این  بنابراین، سطوح  .قانونمند
   بـه    رسـمی    با نهادهای    داوطلب  افراد و نهادهای     تعامل   و چگونگی   ود ش  مشخص  مقررات

   چگـونگی   کـردن   قانونمنـد    جهت   تدابیر الزم   ، اتخاذ نکردن    البته.  شود   تنظیم  طور دقیق 
   بـه   شهروندان  حقوق  تضییع  در زمینه هایی ، نگرانی  محلی های  و اجتماع    مردم  مشارکت

  : کرد  موارد اشاره  این  به توان  می  مشارکت  موانع ترین از مهم .است   داشته دنبال
   .  و ساختاری  ذهنی  و وجود موانع پذیری  مشارکت  فرهنگ  ضعف.1     
   .  مشارکت  به  ابزاری  وجود نگرش.2     
   .  جامعه  و امنیت  کیفری  عدالت  افتادن  مخاطره  به  بیم.3     
 و    مردم   تعامل   و چگونگی    جنایی   در سیاست    مردم   و جایگاه    نقش   نبودن   مشخص .4     

   .  و دولتی رسمی   با بخشهای  محلی اجتماعهای
   .  مشارکت  از چگونگی  مردم نداشتن   آگاهی.5     



 27 متحوالت مدیریت پیشگیری از جر

  .  مشارکت  تأثیرهای  در خصوص  الزم های  آگاهی  و نداشتن اعتمادی  بی.6     
  . گذاری  و سیاست گیری  تأثیر در فرآیند تصمیم دمتصور ع. 7     
  . همگانی  مصالح  به  نکردن  و توجه  اجتماعی  بر منافع  فردی  منافع  دادن  اولویت.8     
  . خویش  و محدودیتهای  از امکانات  مناطق  ساکنان  ناکافی  درک.9     
  . منطقه  از مسائل  و ساکنان ریزان  برنامه  اجتماعی  درک  تفاوت.10     
         نقــش  شــمردن  اهمیــت  خــود و کــم هــای  توانمنــدی  بــه  مــردم اعتمــادی بــی .11     

   ) .233  ،13، ص آقا بخشی  (  شان مشارکت
  

  ر ایران   د  از جرم  پیشگیری مدیریت آینده .بند دوم 
     اساسـی    قـانون  156   اصـل  5 در بند      اساسی   قانون  خبرگانان طور که اشاره شد      مه     

    بینـی    پـیش    قـضائیه   قـوه     وظیفـه  عنـوان   را به »    از جرم    پیشگیری   برای   مناسب  اقدام «
   پیشگیرانه  شناسی  جرمبند آنچه مورد توجه خبرگان قرار گرفته است ،            ایندر    . اند  کرده

معلوم می شود که  ، اصل یادشده4 بند   به ا، با توجهر زی. می باشد ) غیرکیفری  پیشگیری(
  در مقام ایجاد تکلیف و وظیفـه دیگـری غیـر از            5 در بند      اساسی   قانون  گانتدوین کنند 
  پیــشگیری (  کنــشی  پیــشگیری کــه همــان)   پیــشگیری واکنــشی (  کیفــری پیــشگیری
   کیفـری    از نظام    بیرون   ،  پیشگیریبدون تردید این قسم از       . اند  بوده است ،     )  غیرکیفری

   که   است   این  ؛ شود   می   مطرح   که  ، پرسشی   ولی . )  5 ، ص  13ور ،   پنیاز ( شود   می  لاعما
   بـه    بـا توجـه     قضائیه   قوه   به   آن   علمی   معنای   به   از جرم    پیشگیری   مسئولیت  آیا واگذاری 
   ابراز شده    متفاوتی  های  دیدگاه   زمینه  ؟ در این     است   درست   از جرم    پیشگیری  گستردگی

از این رو در این بند، ابتدا بـه دیـدگاه           .    مقصود سودمند است     بیان   در آنها برای    تأمل  که
دیدگاه حقـوقی در ایـن      به  س از آن    پخبرگان قانون اساسی به هنگام تصویب این بند و          

   .اشاره می شودزمینه 
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    اساسی  قانون  خبرگان  دیدگاه.یک
 ، بعضی از خبرگان این گونه اظهار عقیده کرده     اصل یادشده  5به هنگام تصویب بند          
   مقـام    قـضائیه   زیرا، قوه .  باشد   قضائیه   قوه  تواند بر عهده     نمی   از جرم    پیشگیری  وظیفهاند  

 .کنـد    نمـود پیـدا مـی        جرم   از وقوع    پس   قضائیه   قوه  وظیفه  که تر آن    و مهم    نیست  اجرایی
   از وقـوع    پیـشگیری .  باشـد  توانـد    نمی   قضایی  مان در اختیار ساز     جرم   از وقوع   پیشگیری

در (   ژانـدارمری   و   شهربانی   یعنی   انتظامی   دستگاههای   وظیفه   مدت   کوتاه   در برنامه   جرم
 و    و پـرورش     آمـوزش    از وظـایف     بلندمدت   و در برنامه    است) حال حاضر نیروی انتظامی     

   باید در این     مردم   سازندگی  از طریق   باشد که   می   ارتباط جمعی    مسائل   مربوط به   سازمان
از    گفته  این.  ) 1583 ، ص  1364 ، مشروح مذاکرات مجلس خبرگان   ( د   کن   اقدام  زمینه

  پیـشگیری    قلمرو متنوع   کننده ییداتنگرش    ، این     نخست  :  است  درخور تأمل چند جهت   
 و محـدود      مشخص   وظایف   به  ا با توجه   ر  یهی قضا   قوه   تصدی   و بنابراین    است   جرم  از وقوع 

  گفتـه    پـیش    در سـخن    مـدت    کوتـاه    منظـور از برنامـه      ،  دوم . دانـد   نمـی   کارساز   قوه  این
،    نتـایج    بـه   از لحاظ دستیابی  ،    پیشگیری قسم    ، تدابیر این   زیرا. ست   ا   وضعی  پیشگیری

 از طریـق    انتظـامی  قـوای  و   اسـت   و بـسیار مـشهود و ملمـوس    هزینـه  ، کـم     مـدت   کوتاه
 در   دیـدگان   ها و بـزه     از آماج    موقتی  ، حمایت   افراد شرور    کردن  ، متفرق    پلیسی  گشتهای

 شـود    مـی    جـرم   هـای   فرصت   کاهش  سبب کند و   میتامین     خوبی   را به    هدف   این ، خطر
  همــان،    بلندمـدت   در برنامــه  منظـور از پیـشگیری   ،  ایـن کــه  ســوم . ) طاهـایی نـژاد  (

 را   ای  گیرنـده    پـیش   هـای  اقـدام     مجموعه   پیشگیری  ، این  زیرا.   است   اجتماعی  پیشگیری
   در تکـوین    انـد کـه      از عواملی    دسته   آن   کردن   یا خنثی    حذف   دنبال   به  شود که    می  شامل
   .  اند مؤثر بوده  جرم

   شرع  و حاکم ی قاض  از وظایف  از جرم    پیشگیری  کهدیگر چنین گفته اند       یبعض
   حاکم   شود وظیفه    واقع   جرمی   است  اینجا ممکن    بدهد که    احتمال   که   در هر جایی    . است
   جلـوگیری    آن  وقـوع   از   مجریه   قوه   به   شدن   متوسل   بدون   انحاء مختلف    به   که   است  شرع
 بـا   ظـر ن   نوع   این  پذیرش.  ) 1583 ، ص  1364 ، مشروح مذاکرات مجلس خبرگان   ( کند

در یک دولت قـانون      . دارد    منافات   بر پیشگیری    حاکم   بشر و اصول     حقوق   ناظر به   قواعد
مدار به منظور پیشگیری از جرم ، نمی توان اعمال هر گونه اقدام و تـدبیر پیـشگیرانه را                   
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بدون تردید رعایت آن دسته از  حقوق افـراد و شـهروندان کـه امـروزه در                  . توجیه نمود   
اسی و اسناد بین المللی ناظر به حقوق بشر ، هم چون اعالمیـه جهـانی حقـوق                  قانون اس 

بشر و میثاق حقوق مدنی و سیاسی ، به رسمیت شناحته شده است ، برای پیشگیری از                 
یک دولت قانون مـدار در روابـط خـود بـا شـهروندان و بـه منظـور                   . جرم ضرورت دارد    

های خـود    رت قانونی قرار دهد و اقدام     تضمین حقوق فردی آنان ، باید خود را تحت نظا         
در برابر چنین دولتی ، دولت پلیسی       . نسبت به آنان را در پرتو قواعد یادشده تنظیم کند         

شبه پلیسی و امنیتی با آزادی کامل و در          -پلیسی -های اداری  قرار دارد که در آن مقام     
وندان  و حقـوق و      هر زمانی هر گونه اقدام محدود ساز مورد نظر خود را نسبت بـه شـهر               

 1383نجفی ابراندآبادی ، ( آزادی های آنان ، به بهانه پیشگیری از جرم اعمال می کنند 
   ).593 ، ص

   دیدگاه حقوقی.دو
   پیـشگیری    بایـد متـولی      رهبـری    کشور یعنـی     مقام  باالترینبعضی بر این باورند که           
   او نظـارت  نمایـد و چـون     مـی   وظیفه م انجا  رهبری  قوا زیر نظر و کنترل    زیرا کلیه  ،باشد
          واگـذار گـردد      ایشان   به   و راهبردی   گذاری  قوا و نهادها دارد باید سیاست        بر تمامی   فائقه

   اساسی   قانون 156   اصل 5بند  بعضی دیگر بر این باورند که        ) . 9 ، ص  1375 کی نیا ،      (
از  1.ن اسـت   مجرمی  و اصالح   جرم   از وقوع   ری پیشگی   ساله   پنج  های  کنگره   عنوان  ترجمه
 را   جـرم   از وقـوع  ، پیشگیری ها  کنگره   این  مطالعات  از  با استفاده باید     قضائیه   قوه این رو 

   عبـارت   بـه . )نجفـی ابرانـدآبادی        (  نمایـد   گذاری  و سیاست    مدیریت   جامعه  در سطوح 
 
 

 میالدی در شهر بانکوک تایلند برگزار گردید       2005 ، و نیز از کنگره یازدهم که در سال           2001 دسامبر   19گفتنی است مجمع عمومی سازمان ملل در تاریخ           .1

 عبارت کلـی تـر پیـشگیری از جـرم و عـدالت           آن و به جای   پیشگیری از جرم و اصالح  مجرمین را تغییر         نی عنوان این کنگره ها یع     56,119طی تصمیم شماره    

  قـانون اساسـی  156 اصل 5 عبارت بند  اینکه با توجه به(اصالح مجرمین   ارتب آیا حذف ع   حال سوال مهمی که مطرح می شود این است که         .  کیفری را برگزید  

یر در سیاست جنایی سازمان ملل یا به عبارتی نتیجه و شکست نظام اصـالح         غییبه معنای ت  )  شده است    ن کنگره ها الهام گرفته     از عنوان پیشین ای    کشور ما نیز  

 بنا بر اظهار  نظر دبیر کمیسیون پیشگیری از جرم سازمان ملل مستقر در وین ، تغییـر عنـوان کمیـسیون بـه هـیچ وجـه بـه معنـای روی                    و درمان می باشد ؟    

کار نیز می شود ، زیرا موضـوع   بلکه عدالت کیفری به تعبیر ایشان جامع تر است و شامل  اصالح بزه. سیاست اصالح و بازپروری مجرمین نیست      گردانی از   

  .کار به اجرا گذاشته می شود  اخیر در بسترعدالت کیفری و به مناسبت اعمال کیفر نسبت به بزه
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   مـدیریتی    نقش   جرم   از وقوع    پیشگیری  مینه در ز   گذاری  سیاست   برای  قضائیه   قوه ،دیگر
  این .د   نمای   محول   نهاد اجرایی    تدابیر را به    کردن  ها و عملیاتی    سیاست  ایفا کند و اجرای   

  در همـین   ای  و الیحـه  است     قرار گرفته    مورد توجه    قضائیه   قوه   در سطح    اکنون  تفسیر هم 
   هـای   هـا و اتخـاذ سیاسـت        ت در فعالیـ    مـاهنگی ، ه     منظور تمرکز در مدیریت      به راستا و 
   عالی  شورای  از جرم    پیشگیری    در کمیته    پیشگیری  در زمینه    و اثربخش   ، هماهنگ   جامع
   قـضائیه    قـوه    به   از جرم   پیشگیری   مدیریت   الیحه   در این   .است     شده   تهیه   قضائیه  توسعه
  .  است  شده سپرده

   در کنار دیگر معضالت  امروزه  مجرمیت ، مقوله  شد اشارهطور که عالوه بر این همان      
   تبـدیل   مـردم  در میـان »    نـاامنی   احساس  «  ظهور و گسترش     ازمنابع   یکی  به   اجتماعی

  گـذاریهای    و سـرمایه     پلیـسی   های ، تشدید رفتارها واقدام      کیفری   عمل  شدت.  است  شده
  بـه . اسـت    نداشـته    دنبال   را به    مطلوب  ، نتیجه    احساس  این   تعدیل   برای   دولت  جانبه  همه

  های ها و خالقیت  از توانایی   برداری   فکر بهره    به   مختلف   کشورهای   که   است   دلیل  همین
،   منظـور   بدین.   اند   افتاده   ناامنی   احساس   و کاهش    از جرم   پیشگیریای   بر   مدنی  جامعه
  هـای   و آسـیب   مجرمیـت  علیـه  تواننـد در مبـارزه       مـی   ردم و آحاد مـ      مردمی  های تشکل

   تدابیر پلیسی    به  ، توسل    بر آن   افزون.  کنند   کمک   و دولتی    رسمی  های  مقام   به  اجتماعی
  هـای   ها و جنبه    از جرم    محدودی   بخش   فقط شامل    از جرم    پیشگیری   در زمینه   وکیفری

 و   مردمـی  هـای   را بایـد در حـوزه   یـشگیری  پ  واصـلی   عمـده  شود و بخـش      می  پیشگیری
  سو، پیوسـته     این   به   میالدی 1970  ، از دهه      اساس  بر همین .  وجو کرد     جست  مشارکتی

   اجتمـاع   محـور، پیـشگیری       جامعـه    ــ مانندعدالت    جامعه   با محوریت   هایی   برنامه  توسعه
.   ــ را شاهدیم     غیر رسمی    کیفری  ها و عدالت    لهح م   امنیت  ، تأمین    ترمیمی  محور، عدالت 

 و    رسـمی    تقریبـاً در تفکـری      پیـشگیری    مـدیریت    سازماندهی  که ، با وجود این     در ایران 
  موجـب    اجرایی  و گاه  دانشگاهی نظران  صاحب  علمی های ، تالش  استشده    دنبال دولتی
 کـه    ای   گونه   به  ؛   است  شده   مدنی   جامعه   و جایگاه    نقش   و شناخت    از تفکر پیشین    عدول

 و   ، تنظـیم     تا تدوین است     شده   سعی   اندیشه   نیز، با تأیید این      ازجرم   پیشگیری  در الیحه 
.   پـذیرد   صـورت   مـدنی  جامعـه   با مـشارکت   از جرم   پیشگیری  های   از برنامه    برخی  اجرای

 و   ، تـدوین      در تهیـه    ی مـدن    و نهادهـای     مـردم    مـشارکت    جلـب    بـرای   اتخاذ تدابیر الزم  
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هـا    دیدگاه   کردن   سهیم   برای  ریزی  ، برنامه     از جرم    پیشگیری  های  ها و برنامه   طرح  اجرای
 از   از جـرم   پیـشگیری  های   برنامه   و تنظیم   در تهیه  ها   محله   و ساکنان    شهروندان  و نظرات 

   الیحـه    این 7  ماده 5 و   4  ای و نیز بنده   4   ماده 7، بند   3   در ماده    که   است   مواردی  جمله
  1 .   است  ذکر شده  از جرم  پیشگیری  استانی  و شورای  عالی  شورای  وظایف در زمره

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 

 هشـد   سـپرده   قضائیه  قوه به  جرم از  پیشگیری  مدیریت ،  الیحه این در  .رسید اسالمی شورای  مجلس تصویب به 1385 مردادماه اواخر  در الیحه این کلیات .1

 ،  بزهکـاری   معـضل  بـا  درگیر  مؤسسات و نهادها  ونمایندگان وزراء حضور با و  یهیقضا  ی قوه  رئیس  ریاست  به  جرم از  پیشگیری  عالی  شورای تشکیل  ؛ است

 قـرار  یادشـده  شـورای  برعهده جرم از  پیشگیری  های برنامه و طرحها تصویب . است شده گرفته نظر در شکل  غیردولتی  سازمانهای و  پژوهشگران ،  اناستاد

 مـورد   لـوایح   بررسـی  ، بوطمر  نیانوق    چارچوب در  جرم از  امرپیشگیری در  دولتی  سازمانهای و دستگاهها از  یک هر واختیارات  وظایف تعیین  .است شده داد

 از  پیـشگیری   شهرسـتانی  و  اسـتانی   شـورای   تـشکیل  نیـز  و  پیـشگیری   فرهنگ  گسترش و  توسعه  برای  الزم  سیاستهای اتخاذ ،  جرم از  پیشگیری  برای نیاز

  موجـود  وضـعیت   از رفـت  برون و پیشگیرانه پراکنده تدابیر هیساماند  برای را زمینه تواند می الیحه این نهایی تصویب . است  الیحه  این  نوآوریهای مهمترین

  . کند فراهم

الیحـه    بـا عنـوان  ه ای اقدام به تهیه و تنظیم الیحـ 2006 برای مهار بهتر بزهکاری، ضمن اصالح سازوکارهای کیفری، در ماه می  نیز گفتنی است دولت فرانسه 

 سان در کنار حقوق کیفری به یافته های جرم شناسی پیـشگیرانه و تدبیرانـه پیـشگیرانه نیـز بهـا داده      قانون راجع به پیشیگری از بزهکاری کرده است و بدین     

جهت تصویب به مجلس ارایه و بررسی شود که در مقاله أی جداگانه به توضـیح   ) 1385برابر با آبان ماه  ( 2006این الیحه قرار است در ماه اکتبر سال         . است

  .و تحلیل آن خواهیم پرداخت

  



  1387 پائیز،  هشتم شمارۀسوم،سال  /فصلنامه مطالعات پیشگیری از جرم  32

   گیری تیجهن
       حـوزه     در سـه     در ایـران     از جـرم     پیـشگیری    کـه   آید   می   دست  ، به   گفته شد   چه آناز    

  . اسـت    فـراوان    مـشکالت   دارای»    و اجـرا    ریزی  برنامه  «،» دوینت«،    »  و پژوهش   تحقیق   «
نبود مدیریت و سازمان واحد برای تصمیم گیری و ایجـاد همـاهنگی             ،   مشکل  ترین  مهم

همین امر باعث بـروز مـشکالت وموانـع    . الزم بین نهادهای ذی ربط در این زمینه است      
خی از موانع ومشکالت از     بر.  قانون اساسی شده است      156 اصل   5دیگری در اجرای بند     

نبـود   ،     از جـرم     پیـشگیری    در زمینه    و جامع    هماهنگ   سیاست  نبود یک : این قرار است    
 متعـدد و     هـای   فعالیـت   و   از جـرم     در امر پیشگیری    ولئ مس   دستگاههای   میان  همکاری
  هـای  ن سـازما    متنـاقض    و گـاه     متفاوت  های دیدگاهها ،     از سوی آن    هدف   و بی   پراکنده
   بـه    غیردولتـی   هـای   و سازمان    مردم   ضعیف  مشارکت ،     از جرم    در امر پیشگیری    مسئول
 و  میـدانی هـای    ژوهشپـ و   مطالعات  بی توجهی به      ،   مشارکت   زمینه   نبودن   فراهم  دلیل

   پاسـخهای   بـه   گـسترده  توسـل  ،     و تطبیـق    ها بر مطالعـه    ها و اقدام    پاسخ   نبودن  مبتنی
 ، بودجـه   نامناسـب   توزیـع و  محـدود   گـذاری   سـرمایه  ، کیفری  و شبه ، مقطعی  واکنشی
  نبـود  ،     پیـشگیرانه   های  اقدام   انجام   در خصوص    پیشگیری   از کارشناسان    نکردن  استفاده
      .  ناکارآمد آمار جنایی نظام و  پیشگیرانه های  از فعالیت ارزیابی

  سازمانی   از بی    در ایران    از جرم    پیشگیری  زه حو   که  معلوم می شود   ،بدین ترتیب 
   اجرایـی    و جهـت     نابـسامانی    ازاین  رفت   منظور برون   به.  برد   می  رنجو نبود مدیریت واحد     

  و  جـامع   سیاسـت   یـک   و تـدوین   پیشگیری  و تمرکز در مدیریت 156   اصل 5 بند    کردن
   بین   همکاری   و توسعه    منظور هماهنگی    به  ، اتخاذ تدابیر مناسب       زمینه   در این   هماهنگ
 در    مدنی   و نهادهای    مردم   مشارکت  ، جلب    از جرم    در امرپیشگیری    مسئول  های دستگاه

،  هـا    طـرح    اجـرای    و نیزارزیـابی     پیـشگیری   هـای   ها و برنامه     طرح   و اجرای   ، تدوین   تهیه
 یـاد    الیحـه ضـرورت دارد    ،    شگیری پیـ    در زمینه    مسئول  های  ها و عملکرد دستگاه     برنامه

تصویب الیحه یادشده ، به شرط آن که جنبه هـای  . شده هر چه زودتر به تصویب برسد   
البتـه   .ی خواهـد داشـت      پـ مورد انتظـار را در      تحولکارشناسی آن نادیده گرفته نشود ،       

این مهم نیـز   و  ملی دارد      راسخ   و عزم    اعتقاد عملی  ایجاد تحول در هر زمینه ای ، نیاز به        
  .بدون عزم ملی و همکاری دولت وشهروندان به بار نمی نشیند 
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