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 مقاله مرورى 
چالش هاى پيشگيرى از جرم از طريق مشاركت نهادهاى دولتى

عليرضا باوى1

چكيده
زمينه و هدف: تخصصى شدن وظايف نهادهاى دولتى، پراكندگى در ايفاى وظايف پيشگيرانه را رقم زده است. به همين 
دليل الزم است تا به لزوم يكپارچگى و مشاركت هاى پيشگيرانه نهادهاى دولتى در پياده سازى تدابير پيشگيرانه پرداخته 
شود. اينكه چه نهادهاى دولتى، اعم از قضايى و غير قضايى، را مى توان در پيشگيرى از جرم سهيم دانست و اينكه در 
ايفاى هركدام از وظايف اين نهادهاى دولتى تا چه اندازه بر پيشگيرى از جرم تأكيد شده است و نيز به منظور بكارگيرى 
رويكرد جامع در مشاركت اين نهادهاى دولتى چه چالش هايى وجود دارد از جمله پرسش هاى پژوهش حاضر است. 
روش شناسى: اين پژوهش به روش تحليل توصيفى با استفاده از منابع كتابخانه اى تنظيم شد. در اين راستا با مراجعه 
به منابع مختلف و همچنين بررسى رويه نهادهاى كنشگر در زمينه پيشگيرى از جرم و مقررات مختلف اطالعات 

مورد نياز جمع آورى شد.
نتايج و يافته ها: آنچه از پژوهش حاضر به دست آمده اين است كه تحقق نيافتن رويكرد چند نهادى، منسجم نبودن 
و ناهماهنگى بين نهادها و سازمان هاى دولتى از يك سو و همچنين فقدان چارچوب قانونى جامع از سوى ديگر، موانع 
مهم پيشگيرى نهادى قلمداد مى شوند. در اين راستا نگاه واحد مديريتى با تقويت امكان نظارت و تجميع ابتكارات 
پيشگيرانه نهادهاى مختلف باعث خواهد شد تا در عين هماهنگ سازى رويه هاى پيشگيرانه به تقويت بكارگيرى 

رويكرد منسجم منتهى شود. 

كليدواژه ها: پيشگيرى از جرم، مشاركت، نهادهاى دولتى، مديريت پيشگيرى، چالش هاى پيشگيرى از جرم.
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مقدمه
امروزه در بيشتر كشورها رويكرد چند نهادى و مشاركت تمام اقشار جامعه در پيشگيرى از جرم مورد توجه 
است. پيشگيرى چند نهادى در مقايسه با مداخله تك نهادى از اين فرض مقبول گرفته شده است كه هر 
نهادى، از قبيل نيروى انتظامى، قوه قضائيه در مفهوم كالن و در راستاى اصل 156، از آموزش و پرورش 
تا گمرك و ساير سازمان هاى مرتبط، همگى به نوبه خود در زنجيره وسيع پيشگيرى از جرايم نقش دارند. 
بنابراين پيشگيرى از وقوع جرم به تنهايى از عهده قوه قضائيه بر نمى آيد. مقام معظم رهبرى فرمودند: 
«همه دستگاه ها موظف هستند در جهت پيشگيرى از وقوع جرم با قوه قضائيه همكارى كنند». همچنين 
رئيس سابق قوه قضائيه نيز معتقد بود: «پيشگيرى از وقوع جرم بدون تعامل منطقى و همه جانبه قواى 
مختلف كشور ممكن نيست». در قانون پيشگيرى از وقوع جرم مصوب 1394 نيز مشاركت همه قوا و 
دستگاه ها و نيز مشاركت مردم در امر پيشگيرى پيش بينى شده است. برخى حقوقدانان و جرم شناسان با 
اين كه متولى اصلى و مديريت آن بر عهده قوه قضائيه باشد مخالف هستند؛ دليل شان هم آن است كه در 
موضوع مهمى چون پيشگيرى از جرايم مختلف و گاه بسيار آسيب زا به جامعه، يك قوه و يك دستگاه 
به تنهايى نمى تواند موفق شود. با نگاهى به سابقه و گذشته كشور در اين زمينه اين نظر تا اندازه اى وجاهت 
پيدا مى كند. زيرا با وجود نهادهاى مسئول متعدد، توفيق چندانى به دست نيامده و نه تنها شاهد كاهش 
بسيارى از جرائم نيستيم، بلكه بعضى از جرايم نسبت به گذشته افزايش هم يافته است. بر همين اساس 
به نظر مى رسد دليل تحقق نيافتن رويكرد چند نهادى در ايران و نبود هماهنگى بين نهادها و سازمان هاى 
مختلف در پيشگيرى از جرم، چالش هاى فراوان در مسير پيشگيرى است كه بايد در يك پژوهش، به تبيين 
وظايف نهادهاى دولتى پرداخت و جايگاه هركدام را تبيين كرد. در رابطه با جنبه هاى مختلف كنشگران 
دولتى متولى پيشگيرى از جرم، پژوهش هاى متعددى صورت گرفته است، اما گستردگى اين حوزه ها 
نيازمند سازماندهى و نظام بخشى به عملكردهاى مشاركت جويان اين نهادها است. بنابراين رويكرد چند 
نهادى در پيشگيرى از جرم، به نحوى است كه از يك طرف فعاليت سازمان هاى دولتى و از طرفى ديگر 
فعاليت هاى سازمان هاى غير دولتى را در كنار يكديگر مى طلبد. در ميان اين نهادها، فعاليت سازمان هاى 
دولتى، آن هم به دليل انتظار باالى مردم از بدنه دولت، خود به طور مجزا شايسته بررسى است؛ زيرا عمومًا 
وظايف دولتى نهادها به نحوى است كه يا به طور خاص وظيفه پيشگيرى بر عهده آنها نهاده شده است و 
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يا اينكه نوع وظايف آنها به طور غير مستقيم به پيشگيرى از وقوع جرم منتهى مى شود. بر همين اساس 
جايگاه مهم نهادهاى دولتى از يك طرف و نيز اهميت پيشگيرى از وقوع جرم از طرف ديگر در جامعه 
حاضر، بكارگيرى رويكرد جامع را اقتضا مى كند تا به مدد آن بتوان به اين وظايف و نحوه عملكرد نهادهاى 

دولتى و نيز ميزان اثربخشى اقدامات پيشگيرانه پرداخته شود. 

مبانى نظرى
بايسته هاى مشاركت هاى پيشگيرانه نهادهاى دولتى: نهادهاى متولى پيشگيرى از جرم در مفهوم كالن 
نهادهاى بسيارى را شامل مى شوند. زيرا وظايف مستقيم و غير مستقيم پيشگيرانه را مى توان در شرح 
وظايف بسيارى از نهادها مشاهده كرد. بايد مشخص كرد كه اين بعد پيشگيرى از چه ويژگى هايى تشكيل 

شده است. همچنين الزم است اين جنبه پيشگيرى در قالب سطوح مختلف تبيين شود.
الف. ويژگى هاى ضرورى مشاركت هاى پيشگيرانه نهادهاى دولتى: ويژگى هاى اساسى براى عملكرد 
پيشگيرانه نهادها را مى توان در سه مورد زير خالصه كرد: نخست اين كه پيشگيرى از سوى نهادهاى دولتى 
بايد نظام مند باشد، ويژگى دوم نيز منطقى است كه بايد بر اين نظام حاكم باشد يعنى، انعطاف پذيرى، 
و ويژگى سوم ناظر به مسير دستيابى به هدف (يعنى ويژگى ضرورت تعالى در پيشگيرى) به شكل 

موفقيت آميز است.
پيشگيرى نهادمدار به مثابه يك نظام: براى درك عملكرد پيشگيرانه نهادهاى دولتى مى توان آن را به يك 
نظام پيشگيرانه تشبيه كرد. نظام عبارت است از تركيبى از اجزا و قسمت هاى مختلف يك مجموعه كه 
به يكديگر وابسته و روابط متقابل ميان آنها به شكل خاصى سازمان يافته است (لطيفى، 1387، ص 10). 
اين سازمان يافتگى براى دستيابى به هدف خاص (در اينجا پيشگيرى از جرم) است. مديريت كنشگران 
پيشگيرى نيز از قسمت هايى چون معاونت ها و سازمان ها يا اداره هاى وابسته تشكيل شده كه با يكديگر 
در قالب ساختارى واحد روابط متقابل دارند و اين ارتباط ممكن است ضعيف يا قوى باشد. پيشگيرى 
نظام مند از نظر رده بندى نظام ها در رده نظام هاى اجتماعى قرار مى گيرد، زيرا بايد متشكل از تعداد زيادى 
افراد بوده و داراى ساخت سلسله مراتبى و تقسيم كار دقيق باشد. قسمت مهم اين نظام پيش بينى رياست 
و معاونت هاى مشخص است و امور مالى نيز مهمترين مسئله نظام مديريت را تشكيل مى دهد و درجه 
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استقالل اين نظام تا حد زيادى به وضع مالى آن بستگى دارد. در بسيارى از كشورها يكى از مهمترين 
مسئله هاى نهادهاى مديريت مدار شهرى، چاره جويى براى افزايش درآمد است. به تعبير ديگر امور مالى در 
مديريت پيشگيرى همانند قلب، خون را به جريان مى اندازد. اما با تفاوت اندكى ميان پيشگيرى نهادمدار 
و مديريت شهرى، در پيشگيرى نهادمدار هدف كسب منابع مالى و درآمد نيست، بلكه در صدد تضمين 

توجه به رديف بودجه اى خاص در تدابير پيشگيرانه است. 
بعد ديگر در نظام مندى مشاركت هاى پيشگيرانه نهادها، ترسيم دايره استقالل در عملكرد و همچنين 
محورهاى همكارى و پاسخگويى به مراجع مشخص است. اگرچه نهادهاى گوناگون پيشگيرى هر يك در 
كار خود استقالل نسبى دارند اما براى تحقق اهداف نظام مندى اين نهادهاى پيشگيرانه، بايد با يكديگر 
هماهنگى داشته باشند، كه انجام اين وظيفه مهم بر عهده مدير نهادهاى متولى پيشگيرى است. بنابراين، 
از تشبيه پيشگيرى نهادمدار به يك نظام به ويژگى هايى اساسى دست مى يابيم، نخست پيشگيرى 
نهادمدار بايد با داشتن روابط متقابل با اجزاى تشكيل دهنده خود عمل كند، دوم عملكرد دستيابى به 
اهداف در پيشگيرى نهادمدار بايد سازمان يافته صورت گيرد. سوم سلسله مراتب و تقسيم كار در اين 
نظام به طور دقيق صورت گيرد. چهارم اينكه با بهبود وضعيت نظام امور مالِى نظام پيشگيرى نهادمدار، 
بايد درجه استقالل آن را افزايش داد، و درنهايت رياست نهادهاى متولى پيشگيرى از جرم، هماهنگى الزم 

ميان اجزاى مجموعه نظام پيشگيرى نهادمدار را به بهترين وجه سامان بخشد.
انعطاف پذيرى مشاركت نهادهاى دولتى در پيشگيرى از جرم: آنچه امروزه در هدايت نظام پيشگيرى 
نهادمدار اهميت بسيار دارد توانايى اين نظام در انعطاف پذيرى درونى است. به تعبير ديگر انعطاف پذيرى 
درونى به معناى روز آمدى سريع اجزاى درونى نظام پيشگيرى نهادمدار، در تناسب با تحوالت سريع بيرونى 
قلمداد مى شود كه لزوم كارآيى بهتر نهادهاى متولى پيشگيرى، خود نويدگر اين ويژگى ذاتى براى پيشگيرى 
نهادمدار است. در بحث هاى عمومى از نظام ها آنها را برحسب روابط شان با محيط به بسته و باز تقسيم 
مى كنند. نظام هاى باز نظام هايى هستند كه مبادالت زيادى با هر چيزى كه در اطراف آن وجود دارد انجام 
مى دهند و در مقابل نظام هاى بسته نظام هايى هستند كه در خود فرو رفته اند. البته در واقعيت هيچ نظام 
بسته اى وجود ندارد و نظام هاى باز نظام هايى هستند كه معموالً بهتر عمل مى كنند و مى توانند خود را با 
شرايط خطرناك محيط پيرامون به خوبى سازگار سازند. در شرايط كنونى با توجه به متغيرهاى بسيار و 
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محيط ناهمگن و متنوعى كه نظام پيشگيرى نهادمدار در آن قرار دارد اين نظام بايد به روش باز عمل كند 
و ساختارهاى خشك و غير قابل انعطافى كه خود مانعى بر سر راه بكارگيرى تدابير پيشگيرانه هستند 
را از خود دور كند. زيرا اين نظام بايد بتواند خود را با محيط اطراف سازگار كند و ضمن حفظ كليت خود 
به تبادل پويا با آن بپردازد. علت ديگر بر لزوم انعطاف پذيرى نيز آن است كه وقوع جرايم نوين روزافزون 
است و از همين رو به نظر مى رسد نهادهاى متولى پيشگيرى در صورتى مى توانند خود را با اين جرايم نوين 
منطبق سازند كه ميزانى از انعطاف پذيرى را در خود پيش بينى و به رسميت شناخته باشند. بنابراين، نكته 
مهم در اين زمينه بهره گيرى نظام پيشگيرى نهادمدار از فرصت هاى زمانى است كه امكان سازگارى آن را 
براى كارايى بهتر در زمان مطلوب فراهم مى آورد. به عبارت ديگر نظام پيشگيرى نهادمدار بايد به اندازه 

كافى تنوع داشته باشد تا بتواند از عهده سازگارى خود با موقعيت ها و پيشگيرى از جرايم جديد برآيد.
ضرورت تعالى نظام پيشگيرى؛ هدف مشاركت هاى كنشگران دولتى: در نظريه هاى جديد مديريت، به 
باالترين سازمان از نظر كيفيت، سازمان متعالى مى گويند. در تعريف اين سازمان گفته شده «يك سازمان 
متعالى يك سازمان متقابل نيز هست. روابط يا ارتباط زمانى متعالى است كه تمام اعضا به ماهيت ذاتى و 
درونى روابط خود اهميت دهند. بدين معنا كه هر فردى براى كارايى بيشتر و تحقق نتايج پيشگيرانه ملموس، 
از هيچ كوششى دريغ نورزد. برخالف يك رابطه متقابل خشك و رسمى كه در آن طرفين به چگونگى تقسيم 
منافع، عالقه مندى نشان مى دهند، شركت كنندگان در يك رابطه متعالى و برتر بيشتر مايل اند بدانند چگونه 
هريك از آنان مى توانند نفع بيشترى به شركت ارائه دهند. افزون بر اين، تمام اعضاى سازمان به اين موضوع 
عالقه مند هستند كه چگونه مى توانند براى افراد خارج از سازمان نيز مثمر ثمر باشند» (دو روسنى و بيشون، 
1370، صص 49- 53). نظام پيشگيرى مبتنى بر مشاركت نهادهاى دولتى نيز بايد تالش كند خود را به 
سطح متعالى ارتقا دهد. در اين صورت اين نظام مى تواند به جايگاه واقعى خود برسد. راه هاى رسيدن به اين 
هدف براى نظام پيشگيرى نهادمدار عبارت است از: 1- فراهم آوردن جريان بهتر اطالعات براى تصميم گيرى 
مناسب و كاهش از هم پاشيدگى خدمات، 2- مشاركت با استفاده از اطالعات يادشده و فراهم آوردن امكانات 
ابتكارى براى كاركنان و 3- برقرارى آزادى هاى كافى در تصميم گيرى، در تمام سطوح سلسله مراتبى براى 
موقعيت هاى ويژه در سازمان متولى پيشگيرى از جرم (شهباز، 1395، صص 21-23). در اين ميان بايد به 
عنصر بسيار مهم اطالعات تكيه كرد كه از عدم قطعيت درونى تصميم گيرى ها جلوگيرى مى كند. نظام 
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پيشگيرى مبتنى بر مشاركت نهادهاى دولتى بايد به ابزارهايى براى گردآورى و پردازش اطالعات مجهز شود. 
آمارگيرى هاى گسترده و دقيق، نمونه گيرى هاى الزم و پژوهش هاى ميدانى، تهيه نقشه هاى اطالعاتى مانند 

نقشه جغرافياى جرم، بخشى از فعاليت هايى است كه در اين زمينه قابل اشاره هستند.
ب. سطح بندى عملكرد مشاركتى نهادهاى دولتى حوزه شهرى در پيشگيرى از جرم: به طور كلى 
پيشگيرى چند نهادى در سه دسته كلى قابل شناسايى است. اين سه دسته كلى كه به عنوان سطوح مختلف 
پيشگيرى چند نهادى از آنها ياد مى شود، به منظور پياده سازى رويكرد چند نهادى پيشگيرى از جرم، از يك 
طرف بايد به شكلى هماهنگ، در سطح كالن سياست گذارى مرتبط با اين پيشگيرى صورت بگيرد و دوم 
در بعد سطح ُخرد نهادهاى پياده ساز به اين نحو از سياست گذارى هاى هماهنگ توجه كنند. سطح ُخرد را 
مى توان در قالب نهادهاى منطقه اى و محله اى مدنظر قرار داد. همچنين شايسته اشاره است كه در سطح 
داخلى دولت (رستمى غازانى، 1390)، به ويژه هنگامى كه در مقام تدوين و تنظيم سياست هاى عمومى 
برمى آيد، كنشگر پيشگيرى محسوب مى شود. در سطح بين المللى و فراملى نيز به منظور تسهيل اجراى 
تدابير پيشگيرى، اقدامات متعددى انجام مى شود. در همين راستا، سازمان ملل متحد، كشورهاى عضو را 
به سمت دستيابى به تعادل در پاسخ هاى پيشگيرانه و سركوبگرانه ترغيب مى كند. اين امر در سال هاى 
اخير از طريق تصويب قطعنامه هايى در همين خصوص، به ويژه اصول راهبردى در زمينه پيشگيرى از 
جرم (2002) و نيز شبكه مؤسسات پيشگيرى و عدالت كيفرى دنبال شده است.1 مثًال بنا بر درخواست 
برخى از شهرداران كشورهاى آفريقايى از سازمان ملل در زمينه مبارزه با خشونت، برنامه هاى زيست بوم2 
با رويكرد پيشگيرانه توسط اين سازمان به اجرا درآمد و سپس به پانزده كشور در ديگر قاره ها گسترش 
يافت. در سطح منطقه اى و در اروپا بايد به شوراى اتحاديه اروپا اشاره كرد. اين شورا در سال 2001 تصميم 
گرفت تا شبكه اروپايى پيشگيرى از بزهكارى را با هدف حمايت از فعاليت هاى دولت هاى عضو در زمينه 
پيشگيرى تأسيس كند (سرور دهنوى، 1392؛ سالجقه، 1391 و شجاعى، 1390). بودجه اين شبكه در سال 
2009 تاييد و تأمين شد و پيش بينى مى شود اين تأمين بودجه در صورت مثبت بودن نتايج فعاليت هاى 

انجام شده استمرار يابد (جندلى، 1395).

1. www.un.habitat.org

2. www.eucpn.org
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سطح كالن مشاركت كنشگران دولتى در حوزه شهرى: در اين سطح وزارتخانه ها، سازمان ها و دستگاه هايى 
قرار مى گيرند كه حيطه عمل و اختيار آنها كل كشور است و توانايى تصميم گيرى و سياست گذارى در 
پيشگيرى نهادمدار ا دارند. در بعد سياستگذارى، اگر قوه قضائيه را محرك تبيين و توزيع وظايف پيشگيرانه 
بدانيم، نبايد از تأثير قواى مجريه و مقننه در بعد قانونگذارى، غافل شد. از طرفى نحوه سياستگذارى قوه 
قضائيه به تنهايى و از طرف ديگر ارتباط آن با دو قوه ديگر را مى توان سطح كالن پيشگيرى از سوى نهادها 
دانست. نكته ديگر اينكه، در هركدام از قواى سه گانه، خود نوعى مالحظات جهت دهى متعددى وجود 
دارند. به عنوان نمونه، در قوه مجريه، در رأس وزارتخانه ها و سازمان هاى مؤثر بر پيشگيرى نهادمدار و يا 
چند نهادى، وزارت كشور به عنوان قديمى ترين وزارتخانه كشور كه پيشينه آن به عهد ناصرالدين شاه باز 
مى گردد، قرار دارد. انتخاب شهرداران شهرهاى با جمعيت بيش از دويست هزار نفر با وزير كشور است. 
موافقت با كليه تغييرات سازمانى شهردارى ها، بررسى و تصويب طرح هاى عمرانى آنها و تصويب طرح هاى 
هادى و جامع شهرى نيز با وزارت كشور است. موافقت با كليه تغييرات سازمانى شهردارى ها، بررسى و 
تصويب طرح هاى عمرانى آنها و تصويب طرح هاى هادى و جامع نيز با اين وزارتخانه است1. همين كه اين 
وزارتخانه همكارى خود را اعالم نكند، مى توان شاهد بود كه پيشگيرى از جرم از سوى بسيارى از نهادها، 
پى گرفته نخواهد شد و بدين ترتيب پيشگيرى از جرم از هدف آرمانى خود دور مى ماند. در قوه مجريه اگر 
ارتباط وزارت مسكن و شهرسازى با پيشگيرى نهادمدار و متولى و مدير اين پيشگيرى قطع شود، مى توان 
نتيجه نامطلوبى را از حيث بى توجهى به وضعيت مسكن و فقدان نظارت بر طرح هاى عمرانى را در امر 
پيشگيرى محيطى انتظار داشت2. يا آنكه اگر كميسيون حقوقى مجلس و يا به طور كلى نمايندگان 

1. طبق شرح وظايفى كه سازمان امور ادارى و استخدامى كشور ترسيم كرده است، وظايف وزارت كشور در برابر شهردارى ها بدين شرح است: 
نظارت و راهنمايى شهردارى ها در انجام وظايف محوله و تأمين مايحتاج عمومى، نظارت در اجراى كليه قوانين، آئين نامه ها و مقررات مربوط 
به شهردارى ها، نظارت بر حسن اجراى قانون نوسازى و عمران شهرى، تعيين نيازمندى هاى اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى منطقه اى و محلى 
و تشخيص اولويت آنها در محدوده برنامه ريزى كشور و در آخر اعمال نظارت قانونى بر امور كليه شوراها از جمله شوراى شهر. براى مطالعه 
بيشتر ر. ك: مجموعه اهداف، وظايف و نمودار تشكيالتى وزارتخانه ها و سازمان هاى دولتى (1370). براساس مواد 1، 2، 54، 77، 84 و 99 قانون 
شهردارى، ماده 2 قانون تشكيالت شوراهاى اسالمى، مواد 52، 58 و 162 اصالحى قانون شهردارى، بند ب ماده 44 آئين نامه مالى شهردارى ها و مواد 
3، 15 و 16 قانون نوسازى و عمران شهرى، وزارت كشور نظارت خود را بر مديريت شهرى اعمال مى كند. در اين وزارتخانه معاونت هماهنگى 
امور عمرانى، متشكل از اداره كل امور شوراهاى اسالمى شهر و شهردارى ها، دفتر فنى، دفتر مطالعات و هماهنگى امور ايمنى و بازسازى، دفتر 
برنامه ريزى عمرانى و دبيرخانه شوراى عالى هماهنگى ترافيك شهرهاى كشور عهده دار انجام وظايف وزارت كشور در رابطه با شهردارى هاست.

2. برخى از وظايف اين وزارتخانه كه پيوند بيشترى با مديريت شهرى دارد عبارت است از: تهيه معيارها، ضوابط و آئين نامه هاى شهرسازى، نظارت 
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مجلس به شكلى مناسب با قوه قضائيه تعامل نداشته باشند مى توان يكى از ضوابط الزم براى پيشگيرى 
نهادمدار يعنى وجود قوانين منسجم را متزلزل ديد. در مجموع مى توان گفت كه هريك از وزارتخانه ها و 
سازمان هاى كشورى كه از حوزه و حيطه  كالن برخوردارند، به نوعى در پيشگيرى نهادمدار مؤثر بوده و هر 

يك از وزارتخانه ها به سهم خود وظايف و مسئوليت هايى در اين زمينه برعهده دارند.
سطح منطقه اى مشاركت كنشگران دولتى در حوزه شهرى: با توجه به تقسيم بندى استانى كشور، 
پيشگيرى نهادمدار در اين سطح نيز قابل بررسى است. درسطح منطقه اى يا استانى نيز بايد سازمان 
مستقل پيشگيرى نهادمدار وجود داشته باشد. در سطوح استانى بايد مشخص شود كه نهادهاى زيرمجموعه 
تابع كداميك از نهادهاى تعيين شده از سوى مدير پيشگيرى هستند. به عنوان نمونه اگر معاونت هاى 
پيشگيرى از جرائم استان ها در اين زمينه مدير پيشگيرى هستند، نحوه تعامل آنها با ديگر نهادهاى متولى 
مشخص شود. توضيح آنكه سازمان هاى موجود در استان ها، شعبه هاى استانى وزارتخانه ها و سازمان هاى 
كشورى محسوب مى شوند كه حيطه اختيار آنها استانى است و بر مديريت در آن سطح اثر مى گذارند. 
در اين راستا مهمترين سازمان مؤثر بر پيشگيرى نهادمدار در سطح منطقه اى استاندارى1 است؛ حتى بنا 
به مقابله با برخى جرائم، برخى ستادها زير نظر اين نهاد تعيين و در حال فعاليت هستند كه از جمله آنها 
مى توان به ستاد مبارزه با مواد مخدر اشاره كرد. بنابراين در اين سطح تقسيم بندى فعاليت ها و محول 
كردن برخى وظايف به هركدام، مى تواند اين سطح را منسجم تر سازد. در همين خصوص مى توان نظارت 
و ارزيابى ها را بر عهده يك نهاد و يا مجموعه اى از نهادها قرار داد تا فعاليت سازمان يافته و هماهنگ در 

اين خصوص تضمين شود.
وزارت مسكن و شهرسازى و ديگر وزارتخانه ها و سازمان هاى كشورى هر يك در سطح استان ها ادارات 
و شعبه هايى دارد. در ميان عناصر مؤثر بر پيشگيرى نهادمدار در سطح منطقه بايد به شوراهاى ادارى 

بر اجراى مراحل گوناگون طرح هاى تفصيلى شهرى و اجراى طرح هاى عمرانى شهرى. 
1. استاندارى از فرماندارى ها و بخشدارى ها تشكيل شده و مسائل مربوط به مديريت شهرى را بيشتر از طريق معاونت امور عمرانى پيگيرى مى كند. 
اين معاونت كه مى توان آن را تشكيالت استانى معاونت هماهنگى امور عمرانى وزارت كشور دانست، نقش رابط ميان وزارت كشور با شهردارى ها 
را به عهده دارد. معاونت امور عمرانى استاندارى از دو دفتر به نام هاى دفتر فنى و دفتر امور شهرى و روستايى تشكيل شده است. از جمله وظايف 
عمده دفتر فنى مى توان به تهيه طرح هاى هادى و نقشه هاى تفصيلى شهرى كه با همكارى مهندسان مشاور حقيقى و حقوقى انجام مى گيرد، 
اشاره كرد. راهنمايى هاى فنى به شهردارى ها از جمله وظايف آن است. امور مالى، صدور دستور كارهاى الزم، ايجاد هماهنگى براى ايجاد طرح هاى 
عمرانى در شهرها و روستاها، بررسى نيازهاى مالى شهردارى ها و نظارت بر امور منابع و استخدامى شهردارى ها از وظايف ديگر اين دفتر است.
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برنامه ريزى و شهرسازى استان و مسكن و شهرسازى و محيط زيست اشاره كرد.
سطح محلى مشاركت كنشگران دولتى در حوزه شهرى: در سطح محلى يا سطح شهرها، به جز شهردارى 
كه عمده ترين نقش را در پيشگيرى نهادمدار برعهده دارد، سازمان ها و گروه هاى ديگرى اعم از رسمى و 
يا غير رسمى سهيم هستند. مقامات و نهادهايى مانند شوراى اسالمى شهر و فرماندارى1 را مى توان در 
اين بعد از ايفاى وظايف پيشگيرانه مدنظر قرار داد و بر نحوه فعاليت هاى آنها و چگونگى تعامل آنها با 

يكديگر و نهادهاى قضايى در راستاى پيشگيرى توجه كرد.
پيشينه: اصغرى و سرمدى واله (1391) در پژوهش خود با عنوان پيشگيرى اجتماعى از جرم در قانون 
برنامه پنجم توسعه به اين نتيجه رسيدند كه برنامه پنجم توسعه كه تعيين كننده خط مشى حركت 
جامعه به سوى توسعه در ابعاد مختلف سياسى، اقتصادى، اجتماعى، فرهنگى و قضايى است، با استفاده 
از راهكارهاى پيشگيرانه تالش كرده است با هدف كاهش زمينه ها و شرايط وقوع جرم و نيز پيش بينى 
تدابيرى براى حذف تكرار جرم، جهت گيرى متفاوتى را نسبت به قوانين پايين دستى داشته باشد و به 
عبارت ديگر، رويكرد كنشى را مقدم بر واكنش هيئت حاكم قرار دهد. در اين نوع نگرش، با تأكيد بر نقش 
آموزش اعضاى جامعه از طريق رسانه كه مهم ترين عامل تأثيرگذار در رفتار حقوقى جامعه به شمار مى رود، 
توجهى جدى به كاهش عناوين مجرمانه و دعاوى، استانداردسازى ضمانت اجراهاى كيفرى و جايگزين 
كردن ضمانت اجراهاى غير كيفرى مؤثر و روزآمد از قبيل انتظامى، انضباطى، مدنى، ادارى و ترميمى 
شده است. فخر و رستمى غازانى (1390) در پژوهش خود با عنوان مسئوليت قوه قضائيه در پيشگيرى 
از جرم در پرتو بند 5 اصل 156 قانون اساسى، در صدد بر آمده اند تا با توجه به مشروح مذاكرات قانون 
اساسى و كليت آن، به ارائه تبيين مبتنى بر روح حاكم بر قانون اساسى بپردازند. از ديدگاه اين مقاله، 
با توجه به بند 1 اصل سوم قانون اساسى، پيشگيرى از جرم بر عهده كليت حاكميت جمهورى اسالمى 
ايران بوده و قوه قضائيه نيز در اين زمينه با رعايت اصل تفكيك قوا داراى مسئوليت است. قربانيان و 
هراتيان نژاد (1390) در پژوهش خود با عنوان نقش نهادها و سازمان هاى دولتى و غير دولتى در پيشگيرى 

1.  اين مرجع به سبب نظارت عاليه اى كه بر كليه امور شهرستان دارد از عناصر مهم در تصميم گيرى و هدايت و مديريت شهرى است. و در حال 
حاضر وابستگى زياد شهردارى ها به وزارت كشور اين وابستگى را تقويت مى كند و مهمترين نقش را در اين خصوص از طريق شوراى تأمين 
شهرستان و در باب مسائل امنيتى و انتظامى كه به رياست فرماندار تشكيل مى شود اعمال و اجرا مى كند و از همه مهمتر از طريق نظارت بر 

نحوه اداره سازمانها و مراجعى كه در شهر اعمال مديريت مى كنند اين نقش بيشتر نمود پيدا مى كند.
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از وقوع جرم، به طوركلى و مختصر، نقش هاى كالنى كه هريك از نهادهاى دولتى و غير دولتى دارند را 
مورد بررسى قرار داده اند. شهباز (1395) در پژوهش با عنوان بررسى تكاليف نهادهاى دولتى ايران در 
زمينه پيشگيرى از جرم به بحث و دسته بندى نهادهاى دولتى قضايى و غير قضايى و نهادهاى تكميلى و 
اصلى مرتبط با كاهش و پيشگيرى از وقوع جرم پرداخته و به ضرورت انسجام در تكاليف پيشگيرانه از 
سوى نهادهاى دولتى و كاهش پراكندگى در عملكرد دست يافته است. صبحدل (1396) در پژوهشى با 
عنوان جايگاه حقوقى قوه قضائيه در پيشگيرى اجتماعى، معتقد است كه از همان ابتداى تدوين قانون 
اساسى، خبرگان قانون اساسى اختالف نظرهايى در مورد واگذارى مسئوليت پيشگيرى از وقوع جرم به قوه 
قضائيه داشته اند و عده اى معتقد بوده اند كه قوه قضائيه بدون همكارى قوه مجريه نمى تواند در پيشگيرى 
از وقوع جرم حركت قابل توجهى انجام دهد. نويسندگان با توجه به قوانين موجود وظايف قوه قضائيه در 
پيشگيرى اجتماعى از وقوع جرم را بررسى كرده و ضمن بررسى ديدگاه هاى موافق و مخالف به اين نتيجه 
رسيده اند كه قوه قضائيه در اين نوع پيشگيرى، نقش اساسى و هماهنگ كننده دارد. عليوردى نيا (1393) در 
پژوهشى با عنوان مديريت پيشگيرى از جرم در ايران، با بهره گيرى از روش مطالعه اسنادى و كتابخانه اى، 
نقاط ضعف و ابهام پژوهش هاى حوزه پيشگيرى از جرم را مورد بررسى قرار داده است. نويسنده معتقد 
است مديريت آسيب هاى اجتماعى در جامعه ايران به مراتب دشوارتر از جوامعى است كه نظام ارزشى 
و هنجارى تفكيك شده اى دارند. زيرا، در جوامع غير دينى لزومًا قوانين موضوعه مبتنى بر ارزش هاى 
مذهبى نيستند و ناكارآمدى هنجارهاى اجتماعى، از جمله قوانين و بازيگران نقش ها، به ارزش هاى مذهبى 
ارتباطى پيدا نمى كند. هوشيار حسينى (1391) به مانند بسيارى از پژوهش هاى مختلف با تأكيد بر يك 
نهاد خاص و با عنوان نقش پليس در پيشگيرى از جرائم سايبرى، به وظايف و كاركردهاى نهاد پليس در 

پيشگيرى از جرم پرداخته است.

روش شناسى
اين پژوهش به روش توصيفى با استفاده از منابع كتابخانه اى تنظيم شد. در اين راستا با مراجعه به منابع 
مختلف و همچنين بررسى رويه نهادهاى كنشگر در زمينه پيشگيرى از جرم و مقررات مختلف، اطالعات 

مورد نياز جمع آورى شد.
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يافته ها
چالش هاى مشاركت هاى پيشگيرانه نهادهاى دولتى در حوزه شهرى: با شناسايى چالش هاى مشاركت هاى 
پيشگيرانه نهادهاى دولتى در حوزه شهرى مى توان آغاز فرآيند رفع اين چالش ها را انتظار داشت؛ تا در هر نهاد 
خاص نيز به فراخور موضوع و تدابير آنها، راهكارهاى خاص مدنظر قرار گيرد. با توجه به وظايف نهادهاى مرتبط 
با پيشگيرى از جرم در سطح جامعه، مى توان به چالش هاى مهم زير پى برد. گفتنى است كه پيشگيرى از جرم 
زمانى به جايگاه ارزشمند خود در ميان نهادهاى دولتى دست خواهد يافت كه در گام نخست چالش هاى اشاره 

شده از سوى مقام هاى مسئول به رسميت شناخته شود و در گام بعد، به دنبال اصالح آنها باشند.
الف. چالش هاى قانونى: نخستين و مهمترين گام به منظور اجراى مفيد و مؤثر هر نوع راهبرد و رويكرد 
كيفرى در رابطه با نقش آفرينى پيشگيرانه نهادها، تصويب قانونى جامع و شفاف است. زيرا، اصل مهم در 
حقوق كيفرى به نام «اصل قانونى بودن جرم و مجازات» يك اصل فطرى، عقلى و منطقى است (كالنترى، 
1381، صص 64-66). از جمله داليل توجيهى اين اصل عبارت اند از: احترام به حقوق و آزادى هاى بشرى و 
جلوگيرى از تعرض به آن، پيشگيرى از جرم، اجراى عدالت و جلوگيرى از هرج و مرج. با توجه به اينكه اجراى 
هر نوع راهبرد كيفرى با جهت دهى موسع يا مضيق حقوق و آزادى هاى بشرى همراه است و در حقوق كيفرى 
به موجب ماده 2 قانون مجازات اسالمى و در دادرسى هاى كيفرى به موجب اصل قانونى بودن جرم و مجازات1، 
ايجاب مى كند كه در هر زمينه حتى در ارتباط با دخالت هاى مبتنى بر واكنش، خواه در قالب پيشگيرى 
كيفرى و خواه غير كيفرى، نيازمند تدوين و تصويب قانون يا آيين نامه اى جامع و شفاف به منظور جلوگيرى 
از بى نظمى و اجراى بهتر عدالت هستيم. بنابراين چنانچه مقنن در صدد دخالت دادن نهادهاى دولتى در امر 
مهم پيشگيرى باشد، بايد سياست كيفرى خود را در اين زمينه به گونه اى شفاف معرفى كند. بعد از ساليان 
متمادى تالش انديشمندان، پژوهشگران و سياست گذاران ايرانى، درنهايت براى اولين بار در سابقه قانون گذارى 
كيفرى ايران قانون، پيشگيرى از جرم در سال 1394 به تصويب و به رسميت شناخته شد، اما اين قانون با 
توجه به ابالغ از سوى رئيس مجلس و نه رياست جمهورى به نظر بسيارى از انديشمندان، قانونى است كه 

1. ماده 2 قانون آيين دادرسى كيفرى 1392 مقرر مى دارد: «دادرسى كيفرى بايد مستند به قانون باشد، حقوق طرفين دعوى را تضمين كند و قواعد 
آن نسبت به اشخاصى كه در شرايط مساوى به سبب ارتكاب جرائم مشابه تحت تعقيب قرار مى گيرند، به صورت يكسان اعمال شود». نجفى 

ابرندآبادى معتقد است، اين ماده ضرورت وجودى داشته و براى به اصل قانونى بودن دادرسى كيفرى مى پردازد و وجود آن زايد نيست.
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در ابتدا مرده متولد شده است؛ نكته ديگر كليت اين قانون است، به نحوى كه در حال حاضر قوه قضائيه در 
حال تدوين متن قانون ماهوى پيشگيرى است و اين قانون را براى پيشگيرى كافى نمى داند. به هر تقدير 
با تصويب قانون ماهوى پيشگيرى از جرم، جامعيت قانونى يافتن نحوه فعاليت نهادهاى دولتى و سهم هر 
يك بسيار ضرورى است. با نگاهى به قوانين و آيين نامه هاى مختلف مى توان مشاهده كرد كه بسيارى از 
سازمان ها وظايف پيشگيرانه دارند و ايفاى آنها را بدون نظارت برعهده دارند. تعدد و تكثر مقررات سازمان هايى 
مانند (به عنوان نمونه، گمرك، بانك مركزى، سازمان محيط زيست، معاونت اجتماعى و پيشگيرى از وقوع 
جرم دادگسترى ها، سازمان ثبت اسناد، سازمان بازرسى كل كشور، ستاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز و مانند آن) 

مى تواند پيشگيرى از جرم را تحت تأثير قرار دهد.
ب. چالش هاى اجرايى: چالش اجرائى مرتبط با پذيرش ايفاى نقش نهادهاى دولتى را مى توان از ابعاد 
مختلف نگاه كرد: نخست بازنگرى در وظايف عملى سازمان هاى دولتى كه مشخص شود دامنه فعاليت 
هريك از نهادهاى مختلفى اعم از قضايى و اجتماعى (دولتى، غير دولتى و عمومى) تا چه ميزان است، دوم، 
پيش بينى لزوم همكارى جامع و تعامل نهادها به ويژه همكارى نهادهايى كه در رابطه با يك موضوع صالحيت 
پيشگيرى را براى آنها پيش بينى كرده اند. اين سازمان ها تنها در حالتى مؤثر و كارآ به نظر خواهند آمد كه از 
يك طرف با دستگاه قضايى همكارى مؤثر داشته و از طرف ديگر نيز با جلب اعتماد افراد و گروه ها با آنها 
همكارى و تشريك مساعى داشته باشند. باالخره مهمترين قسمت از بستر هاى اجرايى الزم براى اعمال و 
اجراى اين راهبرد، داشتن نيروى كار متخصص و حرفه اى در ايفاى وظيفه پيشگيرى است كه مى توان از 
طريق برگزارى دوره هاى آموزش تخصصى و فرهنگ سازى براى آنان به نحو احسن آن را ضابطه مند كرد 
(زينالى، 1387، ص 39). نه تنها ميان مقامات قضايى و سازمان هاى دولتى خاص بايد تشريك مساعى 
وجود داشته باشد، بلكه عالوه بر آن ميان شعبات مختلف استانى يك اداره و يا سازمان نيز اين مشاركت 
الزامى است. همچنين بايد مشخص شود كه در يك سازمان خاص كدام يك از افراد موظف به پيگيرى 
امر پيشگيرى است؛ ضمن اين كه الزم است مشخص شود كه آيا اين سازمان موظف به تهيه گزارش بوده 

و يا خير و اينكه چه تشريفات ديگرى را براى بهبود پيگيرى پيشگيرى از جرم بايد انجام دهد؟1

1. بكارگيرى متخصصان در اين سازمان ها ضرورتى انكارناپذير است. اين امر در حالى است كه پژوهش هاى صورت گرفته در ايران، حكايت از اين 
واقعيت دارند كه يكى از مهمترين مشكالت در ارتباط با بستر هاى اجرايى الزم در زمينه اعمال تدابير پيشگيرى از جرم و نهادسازى مرتبط 

بى توجهى به تخصص ها در اين زمينه است. 
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ج. چالش هاى فرهنگى: يكى از ابعاد مهم پذيرِش نقش آفرينِى سازمان ها در پيشگيرى از جرم، فراهم 
كردن بستر فرهنگى و آموزشى آن از طريق ارتقاء آگاهى ها و عالقمندى عموم افراد، دست اندركاران 
نظام عدالت كيفرى و يا مقامات نهاد هاى مسئول و مجرى براى پذيرش و اجراى بهتر اين گونه از وظايف 
پيشگيرانه است. رسيدن به اين هدف مطلوب، از طريق تغيير نگرش ها در افراد، درخصوص ضرورى و 
مفيد بودن اقدامات اين نهادها نسبت به برخى از جرائم و مجرمان و آشنايى با اهداف، كاركرد و فوايد 
نحوه فعاليت آنها ميسر خواهد بود. به نظر مى رسد كه هرچه سريع تر راهنماى سازمان هاى خاص در 
امر پيشگيرى از جرم تدوين شود. اين امر از چنان اهميتى برخوردار است كه مى توان در عرض تدوين 
آيين نامه هاى مربوط به قانون پيشگيرى از جرم آن را انجام داد. تقويت اطالع رسانى و عالقمندى عموم 
مردم نسبت به ايفاى نقش پيشگيرانه سازمان هاى دولتى نيز بسيار ضرورى است. آموزش و اطالع رسانى 
در سطوح يادشده را مى توان از طريق برگزارى كالس هاى آموزشى براى قضات و مسئوالن و مأموران نهادها 

و مؤسسات مربوطه، برگزارى سمينارها، همايش ها و رسانه هاى گروهى انجام داد.
ت. چالش هاى اقتصادى: يكى از داليلى كه شايد باعث شده است تدابير و ايفاى نقش سازمان ها در 
پيشگيرى از جرم با موانع و چالش هاى متعددى مواجه باشد، كمبود بودجه هاى اختصاصى پيشگيرى از 
جرم در سازمان هاى متولى است. اين چالش اقتصادى از درنظر نگرفتن بودجه هاى مناسب براى پژوهش هاى 
بنيادين تا پيش بينى نكردن بودجه در سياست گذارى هاى كالن اقتصادى كشور را شامل مى شود. با مراجعه 
به هر نهادى مى توان معضالت مالى و اقتصادى را مالحظه كرد و همين امر تمام فعاليت هاى سازمان هاى 
خاص را تحت تأثير قرار مى دهد و بيشتر باعث شده است كه وظيفه پيشگيرى يا از اولويت خارج شود 

و يا فراموش شود.

بحث و نتيجه گيرى
با نگاه معيارمدار به مقررات مرتبط با وظايف پيشگيرانه مى توان دريافت كه وظايف مختلف هريك از نهادها 
در ارتباط با پيشگيرى، نشانگر خأل اساسى در پيشگيرى نهادمدار در كشور ما و پراكندگى در بكارگيرى 
تدابير پيشگيرانه است. در حال حاضر هر نهاد مانند جزيره اى است كه بدون احساس نياز و آگاهى از فعاليت 
ديگر سازمان ها به ايفاى وظايف پيشگيرانه خود مى پردازد. از طرف ديگر اين فرضيه ثابت شده است كه قانون 
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خاصى در پيشگيرى وجود نداشته و هر آنچه سازمان هاى متولى پيشگيرى دنبال مى كنند عنوان پيشگيرى 
از جرم ندارد بلكه گاهى مى تواند باعث پيشگيرى شود. علت تأكيد بر اصطالح پيشگيرى نهادى يا نهادمدار، 
لزوم توجه به پيشگيرى از جرم و تدابير پيشگيرانه از منظر نهادهايى است كه آن را اعمال مى كنند. در اين 
پيشگيرى كه مى توان از آن با عنوان پيشگيرى از منظر كنشگران ياد كرد، تدابير پيشگيرانه به معناى واقعى 
در صورتى اهميت مى يابند كه از سوى نهادها اعمال شده باشد. بنابراين اين بعد از پيشگيرى، نگاهى عملى 
داشته و بر پياده سازى راهكارها و وظايف تأكيد دارد. همچنين نهادهاى متولى پيشگيرى به نهادهاى خاصى 
محدود نيستند، بلكه عالوه بر نهادهاى دولتى، نهادهاى غير دولتى مؤثر در پيشگيرى از جرم نيز در اين بعد از 
پيشگيرى قرار مى گيرند. در حقوق كشورهايى مانند انگلستان، سازمان هاى غير دولتى نيز در پيشگيرى از 
جرائمى مانند جرائم اطفال و نوجوانان ايفاى نقش مى كنند. اما در حقوق ايران ميزان اثربخشى و مجال قانونى 
براى ايفاى نقش پيشگيرانه سازمان هاى غير دولتى و مردم نهاد بسيار اندك است و به صورت خودجوش و 
بدون وجود سازماندهى مشخص ايفاى نقش مى كنند. از همين رو وقتى سخن از پيشگيرى مى شود اساسا 
نهادهايى مطرح مى شوند كه دولتى هستند و بر پيشگيرى خواه به طور مستقيم و خواه به طور غير مستقيم 

اثرگذار هستند؛ نگاهى كه نيازمند بازنگرى است. 
پيشنهادها: در قالب يك قانون جامع، وظايف شكلى و ماهوى سازمان ها و نهادهاى متولى پيشگيرى 

از جرم تعيين شود و همنوا سازى پياده سازى تدابير پيشگيرانه در آن مدنظر قرار گيرد.
نظارت بر فعاليت هاى پيشگيرانه نهادها آن هم از سوى مدير پيشگيرى در سطوح مختلف كالن، استانى و 
منطقه اى پيش بينى شود. همچنين بازخوردگيرى از ايفاى تكاليف پيشگيرانه نهادها به طور مداوم پيگيرى شود. 
با توجه به وظايف متعدد نهادهاى غير قضايى، با نگاه آسيب شناسانه تدابيرى كه مى تواند باعث 
پيشگيرى شود و بايد از سوى اين نهادها مدنظر قرار گيرند ارزيابى و از اشاره به وظايف كلى اجتناب شود.

براى نظام مند ى اعمال پيشگيرى از سوى نهادهاى كنشگر، اركان سه گانه مديريت صحيح شامل 
اداره كردن، هماهنگ كردن وظايف و نظارت در ايفاى تدابير پيشگيرانه، رعايت شود. از آنجا كه هر 
يك از سازمان ها و تشكيالت فعال در زمينه پيشگيرى نهادمدار در سطح جامعه وظايفى بر عهده دارند 
و هدف همه آنها برآورده كردن نيازهاى جامعه است، هماهنگ كردن آنها يك متغير ويژه در پيشگيرى 

نهادمدار تلقى مى شود.
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