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 سرمقاله

پيشگيرى از جرم اولويت فراقوه اى و مشاركتى ج امعه

توسعه متوازن اجتماعى، اقتصادى، فرهنگى و انسانى جامعه ضمن ابعاد ايجابى و ارتقاء شاخص هاى اجتماعى، 
اقتصادى، فرهنگى و انسانى آن، مستلزم تحقق ابعاد سلبى توسعه نيز هست. جرم به عنوان پديده اى كه مخل 
زندگى اجتماعى است از مهمترين مواردى است كه كاهش و پيشگيرى از وقوع آن به عنوان يكى از ابعاد سلبى 
توسعه، همواره مورد توجه بوده است. در اين ميان تجربه مشترك بشرى در قرون و اعصار گذشته حاكى از آزمودن 
راهكارهاى مختلف در مقابل پديده مجرمانه و به مرور زمان اصالح و بهبود رويكردها در مقابله با جرم است. اين تاريخ 
نسبتًا طوالنى، اولين صفحات خود را با برخورد كيفرى با پديده مجرمانه آغاز كرده است. بشر با اين پندار كه مجازات 
مجرمان باعث تحمل درد و رنج از سوى آنان شده و از يك سو، فرد مجرم را از تكرار جرم باز مى دارد و از سوى ديگر 
با عبرت آموزى ديگران موجب بازدارندگى جمعى خواهد شد، استفاده از ابزار كيفرى را به  عنوان با سابقه ترين شيوه 
مقابله با جرم در قرون متمادى آزموده است. از اين رو، مجموعه نهادهاى عدالت كيفرى را مى توان پيش قراوالن جبهه 
مقابله با جرم دانست و چنين انگاشت كه اين نهادها ديرپاترين بخش نهادهاى مقابله با جرم را در تاريخ تالش هاى 

پيشگيرانه بشرى تشكيل مى دهند.
با گسترش دانش جرم شناسى و افزايش شناخت نسبت به ماهيت پديده مجرمانه، بشر به دخالت عواملى در 
وقوع جرم پى برد و از آن پس محققان به دنبال جستجوى اين عوامل برآمدند و حاصل اين كنكاش و جستجوى چند 
صد ساله، پيدايش مكاتب و نظريه هاى مختلف جرم شناسى است. تمام اين مكاتب و نظريه ها، به زعم خود در زمينه 
علل وقوع جرم نظريه پردازى كرده و به دنبال آن پس از ارائه نسخه تشخيصى خود از علل جرم، به تجويز راهكارهاى 
مقابله اى و پيشگيرانه پرداخته اند. اين تجربه طوالنى كه موجب شد جرم شناسى به عنوان دانش شناخت علت جرم 
معرفى شود، نشان داد كه در ميان نظريه ها و مكاتب گوناگون، يك حلقه اتصال اصلى وجود دارد و آن تالش براى 
شناخت علت جرم است. شناخت هر چه بيشتر ابعاد و ماهيت پديده مجرمانه در پرتو اين مكاتب و نظريه ها، انسان 
را به پيچيدگى رفتار مجرمانه رهنمون ساخت و به اين نتيجه رساند كه جرم پديده اى بسيط و تك عاملى نيست كه 

بتوان با رويكردى يك جانبه و تك بعدى آن را تحليل كرد و راهكار مقابله اى و پيشگيرانه ارائه كرد. 
از اين رو، بر مبناى علت شناسى ارائه شده از سوى مكاتب جرم شناسى، راهكارهاى پيشگيرانه ارائه شده را 
در مجموع مى توان در سه رويكرد پيشگيرى كيفرى1، پيشگيرى وضعى2 يا موقعيت مدار و پيشگيرى اجتماعى3 
رتبه بندى كرد. اين جمع بندى از رويكردهاى پيشگيرانه مبتنى بر تعريف موسع پيشگيرى است كه تمام راهكارهايى 
را كه منجر به كاهش نرخ جرم مى شود را در بر مى گيرد، در حالى كه اگر خود را به تعريف مضيق و اختصاصى 

1. Legal prevention
2. Situational prevention
3. Social prevention
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پيشگيرى محدود كنيم، اصوًال پيشگيرى كيفرى كه اقدام پَسينى، منفعالنه و واكنشى پس از وقوع جرم است، از 
ِعداد مفهوم پيشگيرى خارج است. چنان كه سازمان ملل متحد در رهنمودهاى پيشگيرى از جرم خاطر نشان كرده 
است1، توجه به ماهيت هر يك از رويكردهاى پيشگيرانه نشان مى دهد كه هر يك از آنها پاره اى از عوامل مؤثر در 
وقوع جرم را هدف قرار داده اند. اين امر نه تنها در مورد جرم به عنوان يك معلول صادق است، بلكه در هر رابطه علت و 
معلولى، تالشى براى مقابله با معلول فقط از طريق شناسايى علت يا عوامل دخيل و مداخله براى حذف يا كاهش اثر 

آن عوامل ممكن است. 
سازمان ملل متحد كه همه ساله پژوهش هاى گسترده اى را در زمينه پيشگيرى از وقوع جرم معمول مى كند 
و تاكنون اجالسيه ها و كنگره هاى متعددى را در زمينه پيشگيرى از جرم منعقد كرده است، در اصول راهبردى 
پيشگيرى از جرم خود بر لزوم پژوهش هاى علت شناسانه درباره خطر گرايش به جرم تأكيد كرده و پيشگيرى از جرم 
را مستلزم بكارگيرى تدابير و راهبردهايى براى كاهش خطر جرم و شناسايى و مقابله با عوامل ايجاد كننده خطر 
گرايش به جرم مى داند2. نگاهى مجدد به جمع بندى رويكردهاى پيشگيرانه و شمول هر يك از اين رويكردها بر 
ساحت هاى گوناگون و مختلف اجرايى و مديريتى جامعه نشان مى دهد كه كنش گران متعددى در حيطه هاى مختلف 
اين رويكردها دخيل هستند و با توجه به چند عاملى3 بودن پديده مجرمانه، مشاركت و همكارى تمام نهادهاى ذيربط 
در اين خصوص داراى ضرورت قطعى بوده و بدون آن اثربخشى برنامه ها و تالش هاى پيشگيرانه محقق نمى شود. 
از اين رو به خوبى مى توان دريافت كه پيچيدگى و چند وجهى بودن پديده مجرمانه به روشنى مشاركتى و فراقوه اى 
بودن امر پيشگيرى از وقوع جرم را مدلل مى كند؛ بنابراين مشاركتى بودن4 برنامه هاى پيشگيرانه در ماهيت پديده 
مجرمانه ريشه دارد. به عنوان مثال از منظر جرم شناسى رشدمدار5، مهمترين عاملى كه اطفال و نوجوانان را در معرض 
خطر گرايش به جرم قرار مى دهد رعايت نكردن حقوق رشدمدارانه اطفال است. از جمله اين حقوق رشدمدارانه كه 
در اسناد بين المللى حقوق كودك مورد تأكيد و تصريح قرار گرفته اند حق بقاء، حق هويت، حق تابعيت، حق رفاه، 
حق داشتن خانواده، حق جامعه پذيرى و پرورش در فضاى گرم و صميمى خانواده، حق مراقبت، حق حفاظت در برابر 
بى توجهى و غفلت، حق تفريح، حق حمايت در برابر بزه ديدگى، حق عدم تبعيض و حق آموزش و پرورش است. بى ترديد 
ايفاء اين حقوق و مقابله با خطر گرايش به جرم در اطفال و نوجوانان در حيطه اختيارات و توانمندى هاى يك نهاد 
نيست. ايفاء اين حقوق رشدمدارانه كه از منظر جرم شناسى رشدمدار دقيقًا معادل پيشگيرى از گرايش اطفال و 
نوجوانان به جرم است نه از وظايف دستگاه عدالت كيفرى كه به روشنى در حيطه وظايف و اختيارات قوه مجريه از 

يك سو و قوه مقننه از سوى ديگر است. 
بنابراين رويكرد مشاركتى در امر پيشگيرى از وقوع جرم از ضرورت هاى مبتنى بر مبانى نظرى دانش جرم شناسى 
است. اگر در پيشگيرى كيفرى، دستگاه عدالت كيفرى و ضابطان عام و خاص دستگاه قضايى چارچوب اقدامات 
پيشگيرانه را شكل مى دهند، در پيشگيرى وضعى و موقعيت مدار و به ويژه در پيشگيرى اجتماعى كه از منظر 

1. UN guide lines on crime prevention 2002. sec 2-2
2. op. cit. same sec
3. Multi factorial
4. Partnership approach in crime prevention
5. Development criminology
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سازمان ملل رويكردهاى اصلى پيشگيرى از جرم را تشكيل مى دهند، تمام حيطه هاى تقنينى و اجرايى در حوزه 
وظايف و اختيارات قواى مقننه و به ويژه مجريه است. رويكرد مشاركتى در پيشگيرى از جرم را نمى توان رويكردى در 
عرض رويكردهاى كيفرى، اجتماعى و وضعى برشمرد، اين رويكرد در طول ساير رويكردها قرار دارد كه مبناى آن لزوم 
همكارى و هماهنگى نهادهاى ذيربط و مسئول در حوزه پيشگيرى هاى كيفرى، وضعى و اجتماعى است. به عبارت 
ديگر، موفقيت اقدامات پيشگيرانه از يك  سو مستلزم همكارى و هماهنگى نهادهاى ذيربط در زمينه پيشگيرى است 
و از سوى ديگر پيش بينى لزوم دخالت جامعه مدنى و نهادهاى غير دولتى در امر پيشگيرى از جرم كه بايد در تمام 

زمينه ها پيش بينى و اعمال شود بايد توسط قواى مقننه و مجريه در قوانين و دستورالعمل ها، مقرر شود. 
لزوم رويكرد مشاركتى و همكارى فراقوه اى در پيشگيرى از وقوع جرم در سطوح مختلف تقنينى در جمهورى 
اسالمى ايران پيش بينى شده است. با وجود آن كه بند 5 اصل 156 قانون اساسى «اقدام مناسب براى پيشگيرى از 
وقوع جرم و اصالح مجرمان» را از وظايف قوه قضائيه دانسته است و بدون ترديد صرف نظر از تصريح قانون اساسى، 
تمركز مسائل مربوط به جرم و مجازات و نهادهاى ذيربط در قوه قضائيه موجب صالحيت و قابليت اختصاصى اين 
قوه در زمينه مديريت پيشگيرى از جرم بوده است؛ با اين وجود، واقع نگرى و رويكرد علمى در زمينه پيشگيرى از جرم 
موجب شده است كه رويكرد مشاركتى و فراقوه اى در زمينه پيشگيرى از وقوع جرم در قوانين مختلف نمود يابد؛ از 
آنجا كه ايجاد ساز و كار مشاركتى، مستلزم ايجاد ساختار مناسب به منظور هماهنگ كردن نهادهاى مختلف از قواى 
سه گانه و تعيين حدود مسئوليت هر يك از نهادهاست، قانون پيشگيرى از وقوع جرم كه در سال 1390 از سوى قوه 
قضائيه به مجلس شوراى اسالمى تقديم شده بود، در سال 1394 به تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيده 

و براى اجرا ابالغ شد. 
اين قانون هر چند ساز و كار مفصل و ساختار ملى پيشنهاد شده از سوى قوه قضائيه در اليحه تقديمى را با حذف 
و تغيير اساسى مواجه كرد و در نهايت هم به تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيد و توسط رياست مجلس 
شوراى اسالمى منتشر و ابالغ شد، ولى نشان دهنده ضرورت رويكرد مشاركتى و هماهنگى فراقوه اى در امر پيشگيرى 
از وقوع جرم است. پيشگيرى از جرم در اين قانون در مفهومى مضيق و تخصصى مدنظر قرار گرفته و شامل اقداماتى 
است كه پيش بينى، شناسايى و ارزيابى خطر وقوع جرم و از ميان بردن يا كاهش عوامل خطر را در بر مى گيرد. 
ضرورت رويكرد مشاركتى و عملكرد فراقوه اى در اين قانون از تشكيل شوراى عالى پيشگيرى از وقوع جرم و تركيب 
اعضاء آن از قواى سه گانه و محول كردن رياست شورا به رياست قوه قضائيه و الزم االجرا شدن مصوبات شورا پس از 
توافق رؤساى قواى سه گانه به خوبى آشكار است. از جمله وظايف شوراى عالى پيشگيرى از وقوع جرم كه در بندهاى 
1 و 3 ماده 3 اين قانون تصريح شده است ، تقسيم كار ملى در چارچوب وظايف و مأموريت هاى قواى سه گانه كشور و 
بكارگيرى تدابير مناسب براى هماهنگى و توسعه همكارى بين دستگاه هاى مسئول در امر پيشگيرى و نيز بررسى 
و تصويب برنامه هاى كالن براى گسترش فرهنگ، ايجاد زمينه هاى مشاركت مردم و نهادهاى دولتى و غير دولتى 
در امر پيشگيرى از وقوع جرم و حمايت از آنها است. عالوه بر قانون پيشگيرى از وقوع جرم، قوانين مختلف مربوط 
به ايجاد و تعيين صالحيت نهادهاى ذيربط با قواى سه گانه نيز لزوم رويكرد مشاركتى در زمينه پيشگيرى از وقوع 
جرم را نشان مى دهد. از جمله دستگاه هاى نظارتى زير مجموعه قواى سه گانه كشور، سازمان بازرسى كل كشور در 
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قوه قضائيه، ديوان محاسبات كشور در قوه مقننه و وزارت اطالعات در قوه مجريه، اعمال نظارت و كنترل پيشگيرانه 
را بر عهده دارند. رسانه هاى جمعى و به ويژه صدا و سيما كه وظيفه اطالع رسانى و باال بردن سطح آگاهى مردم و نيز 
ايجاد شفافيت و نظارت همگانى بر عملكرد مسئوالن را بر عهده دارند نيز از مهمترين ابزارهاى امروزى مشاركتى در 
امر پيشگيرى از وقوع جرم هستند. در اين ميان بايد نقش ممتاز و برجسته جامعه مدنى و سازمان  هاى مردم نهاد1 را 
در مشاركت همگانى در پيشگيرى از وقوع جرم خاطرنشان و تأكيد كرد. بدون همكارى و هماهنگى قواى سه گانه 
و جامعه مدنى و بكارگيرى رويكرد مشاركتى و فراقوه اى در پيشگيرى از وقوع جرم، اين ضرورت ملى به شايستگى 

موفق نخواهد شد.

مد     يرمسئول

1. Non-government organization (NGO)


