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 سرمقاله

بايسته هاى مديريت پيشگيرى از وقوع جرم

تاريخ مقابله جوامع انسانى با پديده مجرمانه آكنده از تجربياتى است كه نشان مى دهد جرم پديده پيچيده اى است 
كه به دليل دخالت عوامل متعدد و مختلف انسانى و اجتماعى در آن، نمى توان با رويكردى سهل انگارانه و جزء نگر، 
اميدى به توفيق در پيشگيرى از آن داشت. تعميق دانش بشر در زمينه پيشگيرى از وقوع جرم و علمى شدن آن، 
منجر به تولد شاخه اى جديد در علم جرم شناسى شد كه جرم شناسى پيشگيرى1 نام گرفته است. گسترش دانش بشر 
در شناخت پديده مجرمانه به تدريج انديشمندان و سياست گذاران حوزه پيشگيرى از جرم را به سوى تعريفى 
تخصصى از پيشگيرى از جرائم رهنمون ساخت. پيشگيرى از وقوع جرائم را مشتمل بر مجموعه تمام اقداماتى 
مى دانند كه از وقوع رفتار نابهنجار جلوگيرى كند، شروع رفتار مجرمانه را به تأخير بيندازد و آثار آن  را كاهش دهد، 
رفتارهايى را كه موجب افزايش توان جسمى و عاطفى افراد مى شود گسترش داده و بر آگاهى و نگرش افراد جامعه 
نسبت به اين رفتارها بيفزايد و سياست هاى اجتماعى و دولتى را كه موجب افزايش كيفيت زندگى فردى و اجتماعى 
افراد جامعه مى شود بهبود بخشد. چنين نگاه موسع و گسترده اى به پيشگيرى از وقوع جرائم، با وجود داشتن اثرات 
كاهنده بر ميزان وقوع جرائم، با ويژگى هاى پديده مجرمانه كه پويايى، تنوع پذيرى و هدفمند بودن از جمله آنهاست، 
انطباق ندارد و بنابراين نمى تواند به گونه اى مؤثر پيشگيرى از وقوع جرائم را محقق كند. از اين رو پيشگيرى از وقوع 
جرم در مفهوم دقيق و علمى آن تعريفى مضيق دارد كه با ويژگى هاى پيش گفته جرم هم راستاست. در تعريف علمى 
و تخصصى، پيشگيرى از جرم ضرورتًا اقدامى فعاالنه و مبتنى بر تشخيص روابط على و معلولى ميان متغيرها و 
سپس مداخله در عوامل على به  منظور تأثيرگذارى بر معلول هاست. اين وصف ايجاب مى كند كه اقدامات پيشگيرانه، 
اقداماتى مبتنى بر برنامه ريزى، مستند به شناسايى عوامل خطر و پيش بينى آنها،  داراى اهداف عينى مشخص، 
اقداماتى فعاالنه و كنشى و نيز برنامه ها و اقداماتى مقدم بر وقوع جرم باشند. اين رويكرد تخصصى و علمى به 
پيشگيرى از جرم مستلزم آنست كه همانند پديده مجرمانه، پيكره پيشگيرى از جرم كشور نيز به صورت يك 
ارگانيسم طراحى شده و عمل كند. مدل ارگانيسمى پيشگيرى از جرم2، بيش از هر چيز پويايى، ارتباط و هماهنگى 
دخيل  عوامل  به  توجه  برنامه ها،  و  اقدامات  بودن  بروز  و  جريان  لزوم  كننده،  عمل  اجزاء  و  اعضاء  بين  درونى 
درون سيستمى و برون سيستمى، لزوم حفاظت و تقويت اجزاء و اعضاء سالم سيستم، در عين توجه و برنامه ريزى در 
مورد اجزاء آسيب ديده و معيوب سيستم، توجه به تأثير و تأثر اعضاء اين ارگانيسم بر يكديگر، بهره گيرى از هم افزايى 
اعضاء و استفاده از توان هريك از اجزاء براى بهبود و كاركرد بهينه ساير اعضاء، توجه به خرده سيستم هاى موجود در 
اين ارگانيسم، بهبود كاركرد و عملكرد آنها و نيز بهبود تعاملى آنها با ساير خرده سيستم ها و نيز با ساختار كلى 
ارگانيسم، توجه به شرايط و نيازهاى خاص هريك از اجزاء سيستم پيشگيرى از جرم، وجود سيستم رصدكننده و 

1  Preventional criminology
2  Organismic model of crime prevention
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هشداردهنده در مورد كاركرد هريك از اجزاء ارگانيسم، ارزيابى مستمر اقدامات و برنامه هاى تشخيصى و تجويزى در 
راستاى اهداف جامع پيشگيرى از جرم را مى طلبد. تجسم پيكره پيشگيرى از جرم كشور در قالب يك ارگانيسم، 
تمايزى بين اجزاء و عناصر حياتى اين ارگانيسم و اجزاء غير حياتى اما ضرورى و مفيد آن را نيز ايجاد مى كند. در مدل 
ارگانيسمى پيشگيرى از وقوع جرم نهاد برنامه ريز، تصميم گير و هماهنگ كننده كه در حكم سيستم عصبى مركزى 
اين ارگانيسم، است از حياتى ترين اجزاء آن به شمار مى رود. تعمق بيشتر در موجوديت يك ارگانيسم، واقعيت هاى 
مهم ترى را در رابطه اين رويكرد به پيشگيرى از جرم آشكار مى كند. ماهيت چند عاملى1 و چند بعدى2 پديده مجرمانه 
نشان مى دهد كه در برنامه ريزى جامع براى پيشگيرى از جرم بايد تمام ابعاد و سطوح پيشگيرى را مدنظر قرار داد و در 
سطوح پيشگيرى اوليه3،  ثانويه4 و ثالث5،  برنامه ريزى كرد؛ از سوى ديگر دخالت عوامل متعدد در وقوع جرم و ايجاد 
خطر گرايش به آن ايجاب مى كند كه تمام عوامل دخيل در آن، موضوع برنامه ريزى و اقدامات پيشگيرانه واقع شوند. 
اين عوامل و متغيرها را مى توان به دو دسته كلى عوامل سلبى و ايجابى يا عوامل خطر و عوامل حمايت كننده 
تقسيم كرد. حيات مطلوب يك ارگانيسم مستلزم آن است كه از يك سو عواملى كه موجوديت آن را به مخاطره 
مى اندازد حذف، خنثى و يا كنترل شوند و از سوى ديگر، عواملى كه موجب بهبود عملكرد آن مى باشند، تقويت شوند. 
با توجه به تقسيم بندى عوامل مؤثر در وقوع جرم به دو دسته عمده عوامل فردى و عوامل محيطى مى توان در هر 
دسته از اين عوامل،  عوامل خطر و عوامل حمايت كننده، شناسايى شوند و برنامه ريزى متناسب با آن صورت پذيرد. در 
عوامل فردى، عوامل زيستى و فيزيولوژيك از عوامل روان شناختى قابل تفكيك هستند و در عوامل محيطى نيز 
عوامل مربوط به محيط خرد و كالن اجتماعى را مى توان از هم جدا كرد. در دسته عوامل فردى، شناسايى، حذف، 
خنثى كردن و كنترل عوامل خطر گرايش به جرم، مستلزم مداخله تمام نهادها و سازمان هايى است كه برنامه ريزى 
جهت سالمت و بهداشت جسمى و روانى جامعه و مقابله با بيمارى ها و ناهنجارى هاى روانى را بر عهده دارند. از اين رو 
نهادهاى اجرايى مسئول در اين زمينه را بايد از مداخله كنندگان اصلى در اين حوزه دانست؛ در زمينه عوامل محيطى و 
در دسته عوامل خرد، تمام سازمان هاى اجرايى كه در حوزه خانواده، مدرسه، محله و رسانه داراى مسئوليت هستند، از 
بازيگران اصلى عرصه پيشگيرى از جرم به شمار مى روند. در حوزه خانواده كه مى توان آن را اساس و بنيان پيشگيرى از 
جرم دانست، سازمان هاى مسئول در زمينه حذف و كاهش عوامل خطر خانوادگى و نيز مسئوالن مرتبط در مورد 
تقويت عوامل حمايت كننده خانوادگى داراى نقش و مسئوليت غير قابل انكار هستند. همچنين در زمينه مدرسه، 
محله، رسانه نيز به همين تفصيل مى توان عوامل خطر و عوامل حمايت كننده را مورد توجه قرار داد و سازمان هاى 
مرتبط در مورد ابعاد سلبى و ايجابى هر يك از اين عوامل را در مورد نهادهاى مداخله كننده در امر پيشگيرى از جرم به 
حساب آورد و تكاليفى را بر عهده آنان گذاشت. حاصل اين بيان مختصر تبيين اين نكته اساسى است كه ارگانيسم 
پيشگيرى از جرم، اجزاء و عناصر متعددى دارد كه به طور پيوسته بر يكديگر اثر گذارند و اين خود مقدمه اى است بر 
رسيدن به اين نكته مهم و اساسى كه در شمار آوردن، تعيين وظايف و مسئوليت ها، نظارت بر عملكرد پيشگيرانه اين 

1  Multi factorial
2  Multi dimensional
3  Primary prevention
4  Secondary prevention 
5  Tertiary prevention
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نهادها و ارزيابى عملكرد آنها، مستلزم وجود يك سيستم عصبى مركزى در اين ارگانيسم پيچيده است؛ سيستمى كه 
بتواند تمام اين اجزاء را به نحو آمرانه و مطاع مورد خطاب قرار دهد و تصميمات گرفته شده در مركز تصميم گيرى 
سيستم را از طريق شبكه عصبى سالم در آنها اجرايى كند. در تكميل اجزاء پيچيده و مركب اين ارگانيسم، پس از 
نهادهاى اجرايى مرتبط در زمينه عوامل فردى و محيطى خرد، ضرورتاً  بايد سراغ عوامل محيطى كالن نيز رفت و از 
سازمان ها و نهادهاى مرتبط در حوزه اقتصاد، مسكن، اشتغال، رفاه، فرهنگ، آموزش و پرورش، تجارت و بازرگانى و 
رسانه نيز به عنوان مداخله گران مهم عرصه پيشگيرى از وقوع جرم ياد كرد. چنانچه از فراز اين منظِر نظرى به 
ارگانيسم پيشگيرى از جرم، به وضعيت جامعه خود بنگريم، بايسته هاى ارزشمندى در مسير ثمربخشى اقدامات و 
برنامه هاى پيشگيرانه نصيب مان خواهد شد. تفهيم ارگانيسم پيشگيرى از جرم به دست اندركاران مرتبط، تمامى 
شرايط اين همكارى سيستمى را براى آنان نمايان خواهد ساخت. پيكره اى كه نسبت به برخى جوامع ديگر بايد آن را 
در آغاز راه و گام هاى نخستين راهسپارى دانست. هر چند بايد اذعان كرد كه اين ارگانيسم در آغاز راه، گام هاى 
نخستين را با تأنى بيشترى برداشته است و پس از گذشت 40 سال از استقرار نظام مقدس جمهورى اسالمى، زمينه 
اجرايى شدن بند 5 اصل 156 قانون اساسى در زمينه تكليف قوه قضائيه به پيشگيرى از وقوع جرم و جلوگيرى از 
تكرار جرم مجرمان فراهم آمد و سازوكار تقنينى اين امر در قالب قانون پيشگيرى از وقوع جرم كه در سال 1390 از 
سوى قوه قضائيه به مجلس شوراى اسالمى تقديم شده بود پس از4 سال و در سال 1394 به تصويب مجمع 
تشخيص مصلحت نظام رسيد و به دليل ابالغ نشدن آن از سوى رئيس جمهور، توسط رئيس مجلس ابالغ و منتشر 
شد. اين قانون هرچند بسيار مختصر و در زمينه به سامان رساندن امر خطير پيشگيرى از وقوع جرم ناكافى به نظر 
مى رسد، اما به نوبه خود اجرايى شدن آن و فراهم آمدن زمينه براى نهادسازى و ايجاد سازوكار تصميم سازى و 
تصميم گيرى در زمينه مديريت پيشگيرى از وقوع جرم را مى توان به منزله سرآغاز شكل گيرى سيستم عصبى 
مركزى ارگانيسم پيچيده پيشگيرى از جرم كشور دانست. تغيير در مديريت قوه قضائيه كشور كه با هدف افزايش 
كارآمدى و شتاب بخشى به اصالحات متناسب قضايى صورت گرفته است، اميد به تسريع در اجرايى شدن قانون 
پيشگيرى از وقوع جرم را افزايش داده و رويكرد بنيادين رياست جديد قوه قضائيه در زمينه پيشگيرى از وقوع جرم و 
كاهش پرونده هاى ورودى به دستگاه قضايى اين اميدوارى را دوچندان مى كند. از اين رو بايد با جديت و تأنى، اجرايى 
شدن قانون پيشگيرى از وقوع جرم و تشكيل اولين جلسه شوراى عالى پيشگيرى از وقوع جرم كشور را كه تا حدودى 
تداعى كننده ضرورت ها و شرايط پيشگيرى از جرم در كشور است، از نخستين گام هاى آتى مديريت جديد قوه 
قضائيه كشور دانست. بديهى است كه مواد مختصر قانون پيشگيرى از وقوع جرم نمى تواند با جامعيت الزم امر 
پيشگيرى از جرم كشور را تمشيت كند. اين قانون واجد اجماالت و كاستى هايى است كه يقينًا در گام هاى بعدى بايد 
مورد بازنگرى و تكامل قرار گيرد، ولى در همين اختصار نيز اجرايى شدن آن مستلزم دقت نظر و فراهم آوردن 
مقدمات و به ويژه آگاهى و حساسيت الزم در سازمان ها و نهادهاى دخيل در امر پيشگيرى از وقوع جرم است. 
همان گونه كه سيستم عصبى مركزى در عين حال كه يك سيستم مركب از لوب هاى متعدد است كه هريك وظايف 
خاصى برعهده دارند، شوراى عالى پيشگيرى از وقوع جرم نيز چنانكه در ماده 2 قانون پيشگيرى از وقوع جرم تصريح 
شده است وظيفه تقسيم كار ملى در چارچوب وظايف قواى سه گانه و بكارگيرى تدابير مناسب براى هماهنگى و 
توسعه همكارى بين دستگاه هاى مسئول در امر پيشگيرى و تصويب برنامه هاى كالن براى گسترش فرهنگ 
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پيشگيرى و مشاركت مردم و نهادهاى دولتى و غير دولتى را برعهده دارد. تدوين و تصويب برنامه جامع پيشگيرى از 
جرم كشور مستلزم تدوين پيوست پيشگيرى از وقوع جرم در شرح وظايف هر يك از نهادها و سازمان هاى مرتبط 
است. بنابراين تدوين شرح وظايف و اهداف پيشگيرانه هريك از نهادهاى عضو شوراى عالى پيشگيرى از جرم و 
تقديم آن به شورا، جزئى از ساختار مركب اين ارگانيسم را تأمين و تكميل خواهد كرد. بررسى عميق تجربه جهانى در 
زمينه رويكردها و راهكارهاى پيشگيرى از جرم به منظور استفاده و بومى سازى تجربه بشرى در زمينه پيشگيرى از 
جرم از ديگر بايسته هايى است كه در شوراى عالى پيشگيرى از جرم بايد مورد توجه قرار گيرد. عالوه بر اين 
نيازسنجى دقيق و متناسب با هريك از مناطق، استان ها و حتى شهرهاى كشور در زمينه اولويت هاى پيشگيرى از 
جرم در هر منطقه از شرايط مهم ديگر اين حوزه است. با وجود آنكه در اليحه تقديمى از سوى قوه قضائيه در زمينه 
قانون پيشگيرى از وقوع جرم، شوراهاى استانى و شهرستانى پيشگيرى از جرم پيش بينى شده بود و متأسفانه در متن 
تصويبى در مجمع تشخيص مصلحت نظام حذف شد ولى اين ضرورت هم چنان به قوت خود باقى است و با توجه به 
ماهيت دانش جرم شناختى كه دانش تجربى و متكى به واقعيت هاى ميدانى است، تشكيل شوراهاى استانى و 
شهرستانى پيشگيرى از جرم بايد به سرعت عملياتى شود تا بتواند تصميم گيرى ها و برنامه هاى متناسب هر منطقه 
را در اين زمينه طراحى و اجرا كند. از جمله ضرورت هاى ديگر اين امر تشكيل معاونت پژوهش در شوراى عالى 
پيشگيرى از وقوع جرم است تا بتواند توان پژوهشى دانشگاه ها و نهادهاى اجرايى در زمينه پژوهش هاى پيشگيرانه را 
هماهنگ و ساماندهى كرده و نقشه جامع پژوهش، تصميم سازى و تصميم گيرى در زمينه پيشگيرى از وقوع جرم را 
تنظيم و تثبيت كرده و مانع تشتت و موازى كارى در پيشگيرى از وقوع جرم شود. از بايسته ها و ضرورت هاى اساسى 
ديگر در اين زمينه، سازماندهى معاونت آموزش در شوراى عالى پيشگيرى از وقوع جرم است به گونه اى كه بتواند 
عالوه بر هدف گذارى هاى آموزشى در تمام سطوح آموزشى در كشور، تربيت نيروى متخصص در زمينه پيشگيرى از 
وقوع جرم، اعم از آموزش هاى عمومى و تخصصى، ايجاد رشته هاى تخصصى پيشگيرى از جرم در دانشگاه ها و 
مراكز آموزش عالى، آموزش هاى پيشگيرانه ضمن خدمت به كاركنان دولتى مرتبط و متصديان مشاغل قضايى و 
ضابطان دادگسترى را مديريت كند. عزم و اراده جدى در قوه قضائيه و قوانين جارى و اسناد باالدستى نظام در زمينه 
ضرورت توجه به پيشگيرى از وقوع جرم، افق روشن و نويدبخش پيشگيرى از وقوع جرم را در كشور، در سال هاى پيش 

رو ترسيم مى كند.
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