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 چکيده

ها های جوامع در عصر کنونی گسترش جرایم است که ظرفیّت، توان و مشروعیّت حکومتترین بحرانیکی از مهم

یران نیز با چنین چالش رو به گسترشی مواجه بوده است. پرسش ا ةاخیر، جامع ةکشد. در چند دهرا به چالش می

ترین رویکردها در ارتباط با پیشگیری از جرایم در ایران این پژوهش این است که در چارچوب مدل سیستمی، مهم

العاتی املی و اطّتع -ترین رویکردهای پیشگیرانه در این ارتباط عبارتند از: تقویّت رویکرد ارتباطی کدامند؟ مهم

بین نظام قضایی و جامعه، نهادهای مدنی، نخبگان و شهروندان، تقویّت سازوکارهای نظارتی غیر رسمی و مدنی، 

سازی نهادی جدید در نظام قضایی به همراه جدّی از سازوکارهای کنترلی اجتماعی و فرهنگی و ظرفیّت ةاستفاد

این مطالعه حاکی از آن است که با  ةکمیّت قانون. نتیجاراده و عزم جدّی برای پیشگیری از جرم و برقراری حا

های نهادی جدید، هنوز نظام قضایی در پیشگیری از جرایم از موفّقیّتی سازیوجود تمهیدات حقوقی و ظرفیّت

کامل برخوردار نبوده است. تحقّق این هدف مستلزم استفاده از سازوکارها و رویکردهای سیستمی و ارتباطی در 

وش های دیگر است. این پژوهش با ریکردهای امنیّتی و اقتصادی دیگر است؛ این موضوع مستلزم پژوهشکنار رو

سیستمی و  ةنظری و با رویکرد سیستمی و کارکردگرایانه صورت گرفته است و از مدل و نظریّ -تحقیق تحلیلی 

 مفاهیم آن در ارتباط با پیشگیری از جرایم استفاده شده است. 
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 1198 تابستان، وهفتمبیست، شماره هش حقوق کیفری، سال هفتمفصلنامه پژو

 مقدّمه

های پیشامدرن و مدرن امروزی را به چالش کشیده و ای مهم اقتدار حکومتجرم به عنوان مسئله

های اجتماعی و ها و بحرانتضعی  کرده است. اکنون در عصری هستیم که جوامع با چالش

زا ناند. بنابراین، در این بستر بحراهای اجتماعی مواجه شدهجرم و انواع کژروی سیاسی، گسترش

. تا است های مناسب و مدیریّت پیشگیرانه بیش از پیش ضرورت یافتهزا، اتّخاذ سیاستو جرم

تر شد. با پیییدههای تقنینی و تنبیهی استفاده میاخیر، برای کنترل و پیشگیری از روش ةچند ده

ی ـالمللندّت بیـار متنوّع و به شـتر و بسیدهـشدن جوامع، گستره، ماهیّت و اشکال جرایم پییی

 ةتوان به جرایم تروریستی به عنوان بارزترین مورد اشاره کرد. تا چند ده؛ برای نمونه، میشده اند

جود فربه دند. امّا با وتر بوپیش، در بین ابزارهای حکومت، ابزارهای کنترلی و اجبار بسیار قوی

ترین کی از مهماند. از این رو، یاند، بلکه بسیار گسترش یافتهبودن آنها، نه تنها جرایم کاهش نیافته

ها، نخبگان حکومتی و نیز پژوهشگران معاصر این بوده است که چرا با مسائل در نزد حکومت

 نبیهی و گسترش بوروکراسی، اینهای کنترلی و تها، گسترش روشوجود مدرن شدن حکومت

پدیده کاهش نیافته است و در مقابل بسیار بیشتر از گذشته گسترش یافته است. از این رو، 

های جدیدی را جایگزین کنند اند که روشها و پژوهشگران به این گرایش پیدا کردهحکومت

 های کنترلی و تنبیهی پیشین کنند.کم آنها را مکمّل روشیا دست

ر ها و نیز پژوهشگران دانشگاهی دمنفی، حکومت ةبنابراین، به موازات گسترش این پدید 

های مکمّل و مدرن فراحکومتی و چند ساحتی برای مبارزه و پیشگیری صدد برآمدند که از روش

اند و از شده از گسترش جرایم استفاده کنند. از یک سو، حکومت و حکمرانی نیز ناگزیر پیییده

لی های دو سویه و تعاماند و به سمت روشهای یک سویه و قدیمی حکمرانی فاصله گرفتهشرو

های اند. از سوی دیگر، با ا بات عدم کفایت روشجویانه با جامعه گرایش پیدا کردهیا همکاری

 مطرح« ماعیاجت ةهای پیشگیرانسیاست»و « جامعه بنیاد»های کنترلی و تنبیهی حکومتی، روش

اً در یافته و بعضاند. از این رو، تعداد درخور توجّهی از کشورهای توسعهاند و اهمیّت یافتهشده

اند. در این بستر جهانی و اجتماعی، ها گرایش پیدا کردهحال توسعه به سمت این سیاست
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 اسیسی علوم در سیستمی نظریّة بر تمرکز با ایران در جرایم از پیشگیری واکاوی 

های دیشهنها و رویکردهای اصالحی اهمیّت یافتند و بر ابسترشناسی اجتماعی جرم و نیز اندیشه

کنترلی و تنبیهی صرف اولویّت یافتند. استفاده از رویکرد سیستمی در این تحقیق در ارتباط کامل 

یک کلیّت مرتبط با هم است، جرم و  ةبا این دغدغه و اولویّت بود. از آنجا که جامعه به مثاب

تمی با رانه و قاطع سیسجانبه و اقدامات پیشگیهای آن و مبارزه با آن نیز مستلزم نگاه همهریشه

توان های خانواده، حکومت، دین، فرهنگ و نظام قضایی است. بنابراین، نمیهمکاری خرده نظام

های ای از راهبردحکومت و نظام قضایی گذاشت، بلکه باید آمیزه ةاین امر مهم را صرفاً بر عهد

 باشیم.  ایران ةرایم در جامعفرهنگی، قضایی، سیاسی و اجتماعی را به کار برد تا شاهد کاهش ج

ای مسئله ةاند. این پدیده به مثابایران نیز جرایم تا حدّ درخور توجّهی گسترش یافته ةدر جامع

ت در همین ارتباط، معاون وق های کنترلی حکومت را به چالش کشیده است.مهم توان و ظرفیّت

های های ناجا یکی از شاخصگزارش»چنین گفته است:  8262قضائیّه در دی ماه  ةراهبردی قوّ

ها حاکی از نابسامانی در کشور است. شاخص دیگر، وضعیّت سنجش ماست و این گزارش

وع ایم که این موضها روبرو بودهها در دستگاه قضایی است. با رشد تصاعدی در پروندهپرونده

توان به آن اشاره (. شاخص دیگری که می8494انداز )درگاه تخصّصی چشم«. هشداردهنده است

د؛ این کننهایی است که نهادهای نظارتی مانند سازمان بازرسی کلّ کشور ارائه میکرد گزارش

د های فساها که مربوط به پروندهما نیست. برخی از این گزارش ةها نیز در شأن جامعگزارش

(. در چند 8261 )خبرگزاری ایرنا مهر ماه ما مطلوب نیست ةدهند که وضع جامعهستند نشان می

رو به گسترش، تا حدّی دستگاه قضایی و نیز پلیس به سمت  ةاخیر، در پاسخ به این پدید ةده

ج اند و به تدریهای نهادی، روشی و تقنینی گرایش پیدا کردهرویکردهای اصالحی در عرصه

مهم آن است  ةلاند. مسئاندیشه و راهبردهای پیشگیری اجتماعی در این دو نهاد مهم گسترش یافته

ش ما کاه ةتر شدن نهادها، جرم در جامعکه با وجود تحوّالت و رویکردهای اصالحی و تخصّصی

در علوم  که -« مدل و الگوی نظری سیستمی»مهمّ این تحقیق آن است که  ةنیافته است. مسئل

ضایی و ق تا چه اندازه در راهکاریابی برای دستگاه -شناسی سیاسی مطرح است سیاسی و جامعه

 پلیس در ارتباط با پیشگیری از جرم، از ظرفیّت و تا یرگذاری برخوردار است؟ 
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ن پیشی ةشددر عنوان تحقیق، نفی و انکار مطالعات انجام« واکاوی» ةاما منظور از قید واژ 

ای به نیست، بلکه هدف در این نوشتار آن است که از منظری جدید و با رویکردی بین رشته

نشگران های جامعه و کشگیری از جرم پرداخته شود. در این نوشتار، استفاده از ظرفیّتموضوع پی

اجتماعی، در قالب پیشگیری اجتماعی، در چارچوب نظریّه و مدل سیستمی در علوم سیاسی مورد 

علوم  ةهای حقوق در ذیل مجموعتوجّه بوده است. از آنجا که حقوق جزا و دیگر زیرمجموعه

گیری یابند، در این نوشتار، باور بر آن است که پیشای میرشتهبین  ةگیرند و جنبر میاجتماعی قرا

ها و تمهیدات نظری این رشته حاصل شود؛ تحقّق این تواند تنها با استفاده از ظرفیّتاز جرم نمی

یاسی له علوم سها از جمها و تمهیدات نظری و راهبردی دیگر رشتهامر نیازمند استفاده از ظرفیّت

و اجتماعی است. نگارنده منکر وجود تعداد درخور توجّهی از مقاالت با رویکرد فرهنگی و 

مدتاً ع« واکاوی»اجتماعی در خصوص پیشگیری از جرم نیست. از این رو، منظور از اطالق عنوان 

شناختی و  ،نگاه دوباره به موضوع پیشگیری از جرم با تمرکز بر استفاده از راهکارهای ارتباطی

مکمّل و بازوی مشورتی برای دستگاه قضایی است؛ این رویکرد از  ةاجتماعی به مثاب -فرهنگی 

 ةهای اجتماعی ارتکاب جرم در جامعهای جرم و نیز افشاء و باال بردن هزینهجهت شناخت ریشه

 شود.ایران توجیه می

کردگرایانه ظری سیستمی از نوع کارن -ای و با روش تحلیلی این تحقیق با رویکردی بین رشته

شود: در چارچوب صورت گرفته است. در این راستا، پرسش پژوهش به این صورت طرح می

توان از گسترش جرایم در ایران یا هر کشوری دیگر پیشگیری کرد و مدل سیستمی، چگونه می

 ط کدامند؟های تأ یرگذار در این ارتباها، کنشگران و مؤلّفهترین بایستهمهم

از حیث پیشینه، باید گفت که در ارتباط با موضوع پیشگیری از جرم با رویکرد سیستمی، 

 -8اند: ای یافت نشد. امّا با رویکردهای دیگر، مطالعاتی ارزشمند صورت گرفتهمقاله و مطالعه

؛ 8212 قضائیّه در همایش پیشگیری از وقوع جرم در سال ةشده توسّط قوّمجموعه مقاالت چاپ

کارکردهای » -2(؛ 8268)بابائیان و همکاران، « نقش آموزش همگانی در پیشگیری از جرم» -3

پلیس » -4(؛ 8264پور، )سلیمانی پورلک و حسین« آموزش و پرورش در پیشگیری از جرم
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 اسیسی علوم در سیستمی نظریّة بر تمرکز با ایران در جرایم از پیشگیری واکاوی 

های جمعی رسانه» -1(؛ 8269)قهرمانی، « محور؛ نقش مشارکت مردم در پیشگیری از جرمجامعه

پیشگیری از جرم و  ةساالنهای پنجکنگره» -9(؛ 8216)قاسمی و بار سلطان، « گیری از جرمو پیش

 (. 8264)ابراهیمی، « سیزدهم ةهای کنگرعدالت کیفری سازمان ملل با تأکید بر رهیافت

 مبانی نظری و تعريف مفهومی پيشگيری از جرم  .1

 تعريف مفهومی .1-1

رهنگی ف -شورای اسالمی، پیشگیری اجتماعی در دیدگاه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس 

های آموزشی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی دولت، نهادها و تدابیر و روش»عبارت است از 

سازی محیط اجتماعی و محیط فیزیکی برای حذف سالم ةهای غیر دولتی و مردمی در زمینسازمان

مرکز (. »891: 8268قضائیّه،  ةقوّ)معاونت پیشگیری از جرم « یا کاهش عوامل اجتماعی جرم

، هر چیزی که بزهکاری»کند: این مفهوم را چنین تعری  می« المللی پیشگیری از جرمبین

جرم با روشی علمی  ةشدآمیز علل شناختهگیری موفّقیّتخشونت و ناامنی را از طریق هدف

م مجموعه تدابیر و (. در مجموع، پیشگیری اجتماعی از جرpalmary, 2001« )کاهش دهد

 شوند. اجتماعی انجام می ةاقداماتی هستند که برای حذف یا کاهش علل و موجبات اوّلیّ

فرهنگی در پیشگیری از جرم بر تقویّت روابط اجتماعی و افزایش  -راهبردهای اجتماعی 

م استوار رهای غیر رسمی اجتماعی در بازدارندگی بزهکاران بالقوّه و بالفعل از ارتکاب جکنترل

هستند. کانون تمرکز در این رویکرد تدابیری است که هدفشان کسانی هستند که در معرض خطر 

 Social crime preventionبزهکاری قرار دارند و احساس یکپارچگی کمتری با جامعه دارند )

fact sheet, 2000ان رزند(. این دسته از مجرمان بالقوّه یا بالفعل طی  زیادی از افراد مانند ف

د. شوروانی و منزوی را شامل می -های طالق، فقیران، افراد برخوردار از مشکالت روحی خانواده

از دید وزارت دادگستری مجارستان، راهبرد مدرن پیشگیری اجتماعی از جرم در حقیقت یک 

ای و مدنی است و شامل تدابیری است که برای مهار علل جرم، کاهش خطر جنبش حرفه

دگی، افزایش امنیّت کلّی اجتماع، بهبود کیفیّت زندگی، تأمین حقوق بشر و افزایش سطح بزهدی
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اقتصادی، امنیّت و  ةشوند. از این رو، راهبردهای آن به توسعفرهنگ و آگاهی جامعه اتّخاذ می

 Ministry of Justice of کنند )کاهش خسارات اخالقی و مادی ناشی از جرم کمک می

Hungry, 2003: 3 این تعاری  مفهومی نشان از نوعی اجماع و اشتراک دیدگاه در ارتباط با .)

ضرورت اتّخاذ رویکردی اجتماعی، فرهنگی و ارتباطی در پیشگیری از جرایم دارند و حاکی از 

های جامعه و راهبردهای آن هستند که رویکردهای رسمی و تنبیهی بدون استفاده از ظرفیّت

 کنند. اجتماعی کفایت نمی

راهبردهای پیشگیری از جرم را در ذیل چند عنوان پیشگیری انتظامی،  تونری و فارینگتون

کنند. آنها در پیشگیری بر سه روش تأکید ای، کیفری و وضعی تقسیم میای، جامعهتوسعه

ارتکاب جرم  ةکنند: استفاده از سیستم عدالت کیفری )پیشگیری کیفری(، کاهش انگیزمی

ها برای وقوع جرم )پیشگیری وضعی( )سلطانی و ی اجتماعی( و کاهش فرصت)پیشگیر

 (.43: 8264همکاران، 

 ةهای اجتماعی و سیاسی، نظریّبه این سو، با گسترش جرایم و بحران 8619 ةده ةاز میان

ل مطرح های ذیها یا مؤلّفهحکمرانی خوب با تمرکز بر رویکردهای تعاملی با جامعه و با ویژگی

های این نوع از حکمرانی از دید سازمان ترین مؤلّفهمهم(. 824: 8269و برجسته شد )سردارنیا، 

محوری اجماع -1پذیری؛ مسئولیّت -4شفافیّت؛  -2قانونمندی؛  -3مشارکت؛  -8ملل عبارتند از: 

در (. Vansant, 2001: 6-8پاسخگویی ) -1کارآمدی و ا ربخشی؛  -7محوری؛ عدالت -9

در  مشارکتی و ةمشی حکمرانی و مدیریّت دو سوی ةتوان به مثابجموع، حکمرانی خوب را میم

  هایی محوری و ارزشی تعریالمللی با کاربست شاخصانطباق با محیط متحوّل داخلی و بین

ذیری، پرسانی به هنگام یا روزآمد، پاسخگویی، مسئولیّتکرد: قانونمندی، کارآمدی، خدمات

پذیری حکومت و جامعه و کنشگران آن، اهتمام جدّی و پذیری، فسادناپذیری و نظارتتشفافیّ

ی، گسترگستری، امنیّتقضائیّه به عدالت ةمستمر دولت و نهادهای حکومتی به ویژه قوّ

ها و حقوق اساسی و مشروع کاالها و خدمات، نهادینه کردن آزادی ةزدایی، توزیع عادالنتبعیض

 ,Johnson & Minersهای مشارکتی حکومت و نهادهای حکومتی )فزایش ظرفیّتمردم و ا
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گرایی های حکمرانی خوب، قانون(. در بین ویژگی873: 8262سردارنیا و شاکری،  - 2 :2000

ای از رسد. تحقّق این امر نیازمند چارچوب عادالنهها برجسته به نظر مینسبت به سایر ویژگی

های جامعه به دور از تبعیض رگیرندة حمایت کامل از حقوق افراد و گروهقوانین است که درب

حکومت و  «پاسخگویی(. »34: 8268پور، ای اجراء شود )قلیاست و باید به صورت شایسته

شود. البته های حکمرانی خوب در یک جامعه منجر مینهادهای مدنی به استوار شدن پایه

(. 32- 37: 8268شدنی نیست )فتحعلی، و حاکمیّت قانون محقّقپاسخگویی بدون وجود شفافیّت 

گر های مهمّ دیمتقابل مردم، نهادهای مدنی و صنفی و حکومت نیز از مؤلّفه« پذیریمسئولیّت»

 ةبتواند جنحکمرانی خوب است، امّا این ویژگی بدون وجود شفافیّت و حاکمیّت قانون نمی

 (. 896: 8213زاده، باشد )شری اجرایی چندانی در جامعه داشته 

های این نظریّه به راهبردهای رسمی و حکومتی در پیشگیری ای از ویژگیاگرچه بخش عمده

مهمّ دیگر آن مبنی بر رویکرد تعاملی بین حکومت و جامعه و نهادهای  ةاز جرم اشاره دارد، مؤلّف

ارتباطی و همسو با مدل سیستمی استفاده تواند در ذیل راهبردهای اجتماعی و ها میمدنی و رسانه

 شود.

 نظريّه و مدل تحقيق .1-۱

د و نظران علوم سیاسی، ارائه ش، از صاحبدیوید ایستونتوسّط « مدل سیستمی یا نظام سیاسی»

. در این مدل، جامعه به عنوان یک کلّ منسجم و مرتبط و همکارانش بسط داده شد آلموندتوسّط 

مستلزم  ها نیزراهبرد و راهکار برای حلّ چالش ةشناسی و ارائآسیب شود وبا یکدیگر تلقّی می

 رویکردی تعاملی و ارتباطی و همگرایی بین اجزای جامعه و بین حکومت و جامعه است.

 مدل نظری تحقیق 

هّد مالی و تعهای سیاسی، نمادین، از حمایتحاکمیت ، ضمن اینکه «هاورودی یا نهاده»در قسمت 

شود، ملزم است به نی و شهروندان نسبت به قوانین، نظم و حکومت برخوردار میمد ةجامع

شده از سوی مردم و نهادهای مدنی و صنفی پاسخ دهد. در های مطرحتقاضاها، نقدها و چالش
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 کنند و بهها، نقدها و شکایات اعضاء را جمع میهای مدنی خواستهها و شبکهاین حوزه، انجمن

 تواند به صورتدهند و از حکومت انتظار پاسخگویی دارند. حکومت میال میحکومت انتق

کت سازی و اصالح تصمیمات مشارمستقیم شهروندان و نهادهای مدنی را در تصمیمغیرمستقیم یا 

در ارتباط با نوع، ماهیّت و محتوای تصمیمات اتّخاذشده در حکومت و « سطح فرایندی»دهد. 

 پاسخ به تقاضاها و نقدهای جامعه و شهروندان مورد توجّه است.نهادهای حکومتی در 

  
ها و تصمیمات اتّخاذشده از سوی در ارتباط با اقدامات، سیاست« دادهاخروجی یا برون»سطح 

های حکمرانی خوب مانند پاسخگویی، ها با شاخصحکومت است. در صورتی که این خروجی

و شهروندان  مدنی ةذیری و عدالت در حکومت نسبت به جامعپپذیری، شفافیّت، نظارتمسئولیّت

 هاورودی یا نهاده

سازی بسترسازی و نهادینه

رای ارتباط و تعامل حکومت ب

و جامعه و بیان تقاضاها، 

های ها و دیدگاهنقدها، چالش

های شهروندان از طریق کانال

ا ها یمشارکتی و مدنی، رسانه

 .واسطهبی یدر شکل

 سطح فرایندی

پردازش و 

گیری در تصمیم

های حکومت و نهاد

 .حکومتی

 سطح خروجي

راهبردها، تصمیمات، 

خدمات و  ها،سیاست

 اقدامات.

های بازخورد

 محیطي
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شوند و به پذیرش حکومت و نهادهای حکومتی و مطابق باشند، با بازخوردی مثبت مواجه می

انجامند؛ در غیر این صورت، به بازخوردی منفی و کاهش یا قطع حمایت و حمایت از آنها می

شوند و نظام و نهادهای حکومتی را با بحران می تشدید نقدها و تقاضاها از نظام سیاسی منجر

سازند. یک سیستم حکومتی پویا باید از بازخوردهای هایی فزاینده مواجه میمشروعیّت و چالش

مدنی  ةمنفی نیز درس بگیرد و با رویکردی اصالحی و با جلب نظرات اصالحی نخبگان و جامع

زخوردهای منفی جای خود را به بازخوردهای ها اهتمام ورزد؛ در این صورت، بابه رفع چالش

های آن، به افزایش دهند. بازخوردهای مثبت نسبت به حکمرانی خوب و خروجیمثبت می

 انجامند. مشروعیّت، رضایت و اعتماد عمومی به نظام سیاسی می

 ارزيابی رويکردها و اقدامات پيشگيرانة قوّة قضائيّه .۱

 ةمیلیون پروند 81، 8261میلیون پرونده و در سال  82بیش از ، 8263با توجّه به اینکه در سال 

قضائیّه وجود داشت، پیشگیری از جرایم در مدیریّت راهبردی به خوبی نمایان  ةشده در قوّ بت

ائیّه قض ةشود )خبرگزاری جمهوری اسالمی ایران، ایرنا(. به منظور پیشگیری از جرایم، قوّمی

راهبرد  86ها شامل ( کرده است؛ این برنامه8269-64ساله )راهبردی پنجهای اقدام به تدوین برنامه

 اند: راهکارهای قضایی، نظارتی، اداری، اجرایی و عمومی. فصل تنظیم شده 1کلّی هستند که در 

سازی نهادی یا ایجاد نهادهای قضایی یکی از ابعاد تحوّالت راهبردی در نظام قضایی ظرفیّت

نیز بهبود نظام اداری و تحوّل در تشکیالت قضایی کشور است. در این باره  جدید و تخصّصی و

توان به مصادیق مهمّی اشاره کرد: ایجاد شوراهای حلّ اختالف، احیای دادسراها، ایجاد سیستم می

سازی مقدّمات ها، فراهممدیریّت پرونده و فراهم کردن مقدّمات اجرای آن در دادسراها و دادگاه

های های مختل  مانند تدوین شاخصقضاوت، انجام مطالعات گسترده در زمینه ةستم خبربرای سی

 ها طرح تحقیقاتی دیگر.ها و دهاستانداردهای ارزیابی سیستم ةنظام قضایی، توسع

ترین اند؛ مهمپیشگیری از جرم نیز مورد توجّه بوده ةرویکردهای اصالحی قضایی در برنام

 های اجتماعیپیشگیری از جرم، مجازات ةدوین لوایح قضایی مانند الیحآنها عبارتند از: ت
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های مجرمانه(، حمایت از کودکان در معرض زدایی )کاهش عنوانهای حبس(، جرم)جانشین

ای، اصالح قانون جامع خانواده و های کودکان و نوجوانان، جرایم رایانهخطر، تشکیل دادگاه

 آیین دادرسی تجاری. 

های اطاّلعاتی و ارتباطی از دیگر ابعاد تحوّل اداری و بسترساز تشکیل دولت اده از فنّاوریاستف

آیند ساز نظارت کامل بر فراخیر بوده است. این تحوّل زمینه ةالکترونیک در نظام قضایی در ده

های فنّاوری ةها است. اقدام بنیادین برای توسعشکلی و ماهوی دادرسی و روزآمد کردن پرونده

ها ترین روشتهگیری از پیشرفاندازی مجتمع الکترونیکی قضایی، با بهرهارتباطی و راه -اطاّلعاتی 

 آید. در این راستا، پنجاه دفتر خدماتعطفی در گسترش عدالت به حساب می ةها، نقطو فنّاوری

هران به ن در تالکترونیکی قضایی به صورت فعّال خدمات قضایی را از طریق دفاتر پیشخوا

ها از جمله اصفهان، مشهد و تبریز نیز به دهند؛ این امر در برخی مراکز استانمراجعان ارائه می

 صورت آزمایشی انجام شده است.

ر نظام اخی ةسالپنج ةشده در برنامبینیترین اصالحات و راهکارهای پیشدر جدول ذیل، مهم

از طوالنی شدن بحث از طرح راهکارهای اصالحی کمتر  اند. برای جلوگیریقضایی آورده شده

نظام آموزشی و  ةمهم خودداری شده است که عبارتند از: هوشمندسازی نظام اداری، توسع

 انسانی و ارتقای منزلت کارکنان. ةپژوهشی، توسع

 

 (1۹6۱-1۹64قوّة قضائيّه ) ةسالپنج ةجدول راهبرد و اهداف برنام

عنوان 

 راهکارها
 اهداف

توسعه و ترویج 

اسالمی  معارف

و اخالق 

 کارکنان

تحکیم مبانی اعتقادی کارکنان، ترویج و تعمیق اخالق و رفتار کارکنان بر 

های دینی، ارتقاء آگاهی و بینش سیاسی کارکنان و صیانت از اساس آموزه

های فرهنگی و اخالق اسالمی در میان های فرهنگی و ترویج برنامهارزش

 ی کارکنان.هاخانواده
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ارتقای وضعیّت 

 دادرسی

ــی و اجراء، ارتقای    ةرفع اطال ــاختن زمان تحقیق، دادرس ــی و منطقی س دادرس

ــابطان،        ــادره، ارتقای عملکرد ضـ ــی و اتقان آراء صـ کیفیّت تحقیق و دادرسـ

ــب    ــی، متناس ــی کردن دادرس ــّص ــازی جرایم و مجازاتتخص ها با رویکرد س

 زدایی در آراء صادره.حبس

کردن  آسان

 دسترسی 

به رسیدگی 

 عادالنه

 های وابسته، ارتقای کمّی ودسترسی آسان به مراجع قضایی و سازمان ةتوسع

کیفی شوراهای حلّ اختالف، توسعه و ارتقای ارشاد و معاضدت حقوقی و 

 قضایی.

پیشگیری از 

وقوع جرم و 

کاهش دعاوی 

 حقوقی

 و یشگیری از وقوع جرمارتقای سطح مشارکت ملّی )دولتی و مردمی( برای پ

 های فرهنگیهای اجتماعی، ارتقای سطح سالمت اجتماعی و فعّالیّتآسیب

کاهش جرایم و دعاوی، ارتقای حفاظت و امنیّت اجتماعی،  جامعه در جهت

 ارتقای کارایی و ا ربخشی اقدامات پیشگیرانه.

گسترش 

فرهنگ حقوقی 

 و قضایی جامعه

ن و مقرّرات و فرآیندهای دادرسی، ارتقای ارتقای آگاهی جامعه از قوانی 

پذیری و قانونمداری، گسترش فرهنگ صلح و سازش،  فرهنگ نظارت

ش و گستر ئیّهقضا ةگسترش فرهنگ مشارکت مردم و نهادهای مدنی با قوّ

 فرهنگ نظارت همگانی.

حاکمیّت قانون 

 و سالمت اداری

ارتقای مبارزه با فساد ارتقای سالمت و قانونمداری در نظام اداری کشور،  

اداری، ارتقای کارایی رسیدگی عادالنه در مراجع اختصاصی غیرقضایی و 

 ارتقای کارایی و ا ربخشی نظام نظارتی.

ارتقای کارایی 

 و ا ربخشی

زندان و 

بازاجتماعی 

 کردن

 زندانیان

ها، اصالح رفتار و عملکرد ها و بازداشتگاهبهبود وضعیّت محیط زندان

اقدامات تأمینی و حمایتی  ةو ارتقای توانمندی آنان، توسعزندانیان 

 زندانیان، حفظ و ارتقای بهداشت و سالمت زندانیان.
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مدیریّت  ةتوسع

 و بهبود

ساختار اداری و 

 قضایی

بنیان،  گیری دانشروزآمدسازی ساختار تشکیالتی، ارتقای نظام تصمیم

 ارتقای نظام نظارت و ارزیابی عملکرد سازمانی.

 (8269قضائیّه ) ةنبع: معاونت اجتماعی پیشگیری از جرم قوّم

ای دولتی هافزون بر قانون اساسی، در قوانین عادی نیز به صورت پراکنده به برخی از سازمان

لتی های غیردوپیشگیری واگذار شده است، ولی جایی برای مشارکت مردمی و سازمان ةوظیف

ی توان به این موارد اشاره کرد: قانون تشکیل سازمان بهزیستبینی نشده است؛ برای نمونه، میپیش

دمی، های مر، تشکیل معاونت امور فرهنگی و پیشگیری، شورای عالی مشارکت8271اصالحی 

 روحانیّت.  ةها و دادگاه ویژستاد مبارزه با موادّ مخدّر، سازمان زندان

 8264تا  8269 ةسالپنج ةدر برنامشده در یک ارزیابی کلّی از مجموعه راهکارهای طراحی

 ماعیاجت -های فرهنگیشاخصمه، بخش نسبتاً درخور توجّهی از باید گفت که در این برنا

د، سازی نظارتی جدیها عبارتند از: ظرفیّتترین این شاخاصاند؛ مهمحکمرانی خوب مطرح شده

حاکمیّت قانون،  ةتوسع رسانی شفّاف،گسترش آگاهی و اطاّلعات حقوقی مردم، اطاّلع

با ایجاد  سازی آموزشیسازی تحقیقاتی با ایجاد مراکز پژوهشی و تحقیقاتی، ظرفیّتظرفیّت

اط قوانین و لوایح در ارتب ةمؤسّسات آموزشی قضایی، ایجاد مراکز اصالحی و بازپروری، توسع

نت به های جدید و اینتریسازی اداری به ویژه با استفاده از فنّاوربا پیشگیری از جرم، ظرفیّت

 سازی مشارکتی بامنظور ساماندهی به نظام اداری و کاهش زمان رسیدگی به دعاوی، ظرفیّت

ایجاد نهادهای مردمی جدید در رسیدگی به دعاوی مانند شورای حلّ اختالف و نیز 

 هایی از این دست.سازیظرفیّت

 ةسالپنج ةشده در برنامهکارهای طراحیتوان جامعیّت نسبی رادر یک ارزیابی اجمالی، نمی

های حکمرانی خوب در نظام قضایی نادیده گرفت. در حقیقت، اخیر را برای بکارگیری شاخص

 متحوّل ایران و الزام این نهاد مهمّ ةهای کاربردی بیانگر سازواری نظام قضایی با جامعاین برنامه
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ین اخیر هستند. اگرچه ا ةایران در دو دهحکومتی برای پیشگیری از گسترش جرم و فساد در 

م توان نتایج آنها را در ارتباط با پیشگیری از جرها بسیار دیر تنظیم و اجرایی شدند، نمیبرنامه

ها در کاهش جرم در حدّ انتظار نبوده است و آمارهای نادیده گرفت. البته موفّقیّت این برنامه

 کنند.های قضایی عدم تحقّق انتظار مطلوب را تأیید میدهموجود در ارتباط با گسترش جرم و پرون

 های فساد اقتصادی عبارتند از:ترین دالیل عدم کاهش درخور توجّه جرایم و پروندهمهم

دهد که نهادهای اداری و اخیر نشــان می ةما در یک ســد ةنوســازی در جامع ةاصــوالً تجرب .8

سته      ةایم، امّا به جوهرنظارتی را وارد کرده صوص کارایی و الزامات کارکردی بای آنها در خ

اخیر در ارتباط با گســترش جرایم   ةدر حدّ انتظار توجّه نشــده اســت؛ این موضــوع در دو ده 

  کند.اقتصادی در ایران صدق می

 ةکمرنگ شدن بعد حقوقی و قانونی سازوکارهای نظارتی و در موارد درخور توجّهی غلب

 ةجدّی برای مبارزه با فساد در دو ده ةزدگی بر آنها و نیز نبود ارادزدگی و جناحنسبی سیاست

(. در 891: 8262اند )سردارنیا، اخیر به گسترش درخور توجّه جرایم اقتصادی در ایران انجامیده

می اهلل هاشارتباط با جرایم اقتصادی، استناد به اظهار نظر رئیس وقت دستگاه قضا )آیت

در جهان امروز، مقرّرات اقتصادی و مالی بسیار شفّاف، ساده » یده نیست:شاهرودی( خالی از فا

و در عین حال دقیق و الیتغیّر هستند. سیستم بانکی، گمرکی، مالیاتی و امثال آن در کشور ما آن 

دهند یا اصالً در آن وارد نشوند یا از گذاران ترجیح میقدر پیچ و خم دارد که بسیاری از سرمایه

 ةرقانونی و با پرداخت رشوه و زد و بندها هرچه زودتر و خارج از مراحل سخت و پیییدطریق غی

« شودمشکالت و مفاسد اقتصادی زیادی می ةاداری و مقرّرات به مقصود برسند که این خود زمین

 (.81: 8219)هاشمی شاهرودی، 

اد از جرایم بر ابع افزاری و نهادی پیشگیریها، بعد سختدر بخش درخور توجّهی از برنامه .3

...  فساد و جرم و ةرسانی، رواج فرهنگ مشارکتی، باال بردن هزینافزاری آن مانند آگاهینرم

وجّهی به تکم ةتواند تاییدکنندغلبه داشته است. از این رو، گسترش درخور توجّه جرایم می

 افزاری باشد.ابعاد نرم
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رتباط نظران در اهای صاحبه نقدها و دیدگاهپاسخگویی و اصالحات در نظام قضایی نسبت ب .2

های نظارتی و قضایی در حدّ انتظار مطلوب های جرایم و انتقادها به عملکرد دستگاهبا ریشه

امل خود مانع از موفّقیّت ک ةاند. از این رو، عدم بسترسازی مطلوب در این ارتباط به نوبنبوده

 در پیشگیری از جرایم بوده است.

زا در ایران را نادیده بگیریم و تصوّر کنیم که به د بسترهای اجتماعی و اقتصادی جرمما نبای .4

توانیم جرم را راهبردهای صرفاً حقوقی و قضایی می ةصرف تخصّصی کردن نهادها و ارائ

های شهشایان ذکر آن است که موضوع پیشگیری از جرم و نیز ری ةکنترل و پیشگیری کنیم. نکت

 یک موضوع سیستمی است و صرفاً مربوط به نظام قضایی نیست. از این رو، بروز آن اصوالً

ها، نهادهای آموزشی، نهادهای ها، خانوادهکلّیّت اجزای آن مانند حکومت، نظام قضایی، رسانه

کنترلی و نظام اقتصادی باید در عمل همگی متعهّد به پیشگیری از جرایم باشند. با وجود این، 

 تر از نقش سایر نهادها هستند.افزاری آن مهمو رویکردهای نرم نقش نظام قضایی

 و مدل سيستمی  رويکردهای پيشگيرانه از جرايم در چارچوب نظريّه .۹

در این قسمت از نوشتار تالش شده است که در راستای موضوع مقاله، رویکرد یا راهکارهای 

ترش شناسی ارائه شوند. گساسی و جامعهمطرح در علوم سی ةپیشگیرانه از جرایم از منظر دو نظریّ

های اجتماعی در جهان امروز از جمله در ایران است. فرض مهم ترین مسائل و بحرانجرم از مهم

 ةئزا و نیز اراهای آن یا بسترهای جرمدر این نوشتار آن است که نگاه ما به این موضوع، ریشه

 جانبه قرار گیرد و از جامعیّتیی سیستمی و همهراهکارهایی برای کاهش جرایم باید در چارچوب

از  توانکافی برخوردار باشد. از این رو، به صرف وجود قوانین و سازوکارهای تنبیهی نمی

شتار شده در این نوگسترش جرایم پیشگیری کرد. در این راستا، راهکارها و رویکردهای مطرح

 ی پیشگیری از جرم هستند.جمعی قوی برا ةاز نوع سیستمی و مبتنی بر اراد
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 اطّالعاتی و تعاملی با جامعه-رويکرد ارتباطی .۹-1

سیستمی، نگاه سیستمی به موضوع گسترش جرایم در ایران بسیار  ةدر چارچوب مدل و نظریّ

ایران از حیث شهرنشینی، فکری، نسلی،  ةتر شدن جامعضروری است. از این منظر، با پیییده

ای دیگر، اتّخاذ حکمرانی خوب بر محوریّت رویکرد تعاملی و هگسترش جرایم و نیز چالش

 جویانه با جامعه بیش از گذشته اهمیّت و ضرورت یافته است. همکاری

است. این اصطالح در لغت به  8«سایبرنتیکس»یکی از اصطالحات مرتبط با مدل سیستمی 

ایت و کسب اطاّلع و و از حیث اصطالحی به معنی علم کنترل، هد« فرمانش یا هدایت»معنی 

های شناخت است. در چارچوب مدل سیستمی، هر نوع اتّخاذ تصمیم یا اقدام در ارتباط با بحران

جامعه از جمله جرایم و پیشگیری از گسترش آنها باید مبتنی بر کسب اطّالعات و شناخت دقیق، 

ز طریق نهادهای مستمر و واقعی از جامعه باشد. از این منظر، باید گفت که کسب اطاّلع ا

های غیر کند. از این رو، استفاده از کانالخبررسانی و نظارتی رسمی و حکومتی کفایت نمی

ی، جریان های دموکراسیابی در پیشگیری از جرایم بسیار اهمیّت دارند. در میان بنیانرسمی اطاّلع

شود، در ی نام برده میآزاد اطاّلعات یا آزادی اطاّلعات، که از آن به عنوان اکسیژن دموکراس

ای را به خود جلب کرده است. در ایران موضوع حقّ دسترسی به های اخیر توجّه ویژهسال

به تصویب مجلس رسید؛ بر این  8217در مرداد « الیحة آزادی اطاّلعات»اطاّلعات تحت عنوان 

ن گر آنکه قانون آاساس، هر ایرانی باید از حقّ دسترسی به اطّالعات عمومی برخوردار باشد، م

 را منع کرده باشد.

رار نظران علم سیاست، اگر ق، از صاحب«چارلز گایل»و « الری اشترن»، «فونتی پالمر»به باور 

باشد یک نظام توانایی پاسخگویی به ملّت را داشته باشد، نخست، باید از شرایط حاکم بر محیط 

کسب اطّالعاتی دربارة وضع حمایت فکری  و داخل نظام و جامعه آگاه باشد؛ دوّم، باید در صدد

شوند؛ و سوّم، باید در مورد ا رات و بازده عملکرد نظام، اعضاء و تقاضاهایی باشد که بیان می

                                                      
1. Cybernetics.  
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اطاّلعات کسب کند و از آنها در اصالح تصمیمات استفاده کند. این رویکرد در ارتباط با 

 (.12: 8276و کاربردی باشد )سیدمحسنی،  تواند بسیار مفیدها میپیشگیری از جرایم و بحران

رویکرد اطاّلعاتی و ارتباطی دوسویه و سایبرنتیکی از دو منظر ضروری و کاربردی است: از 

های اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی جرم و یک سو، در ارتباط با شناخت بسترها و زمینه

 های مردم، نخبگان و نهادهایدیدگاهگسترش آن و از سوی دیگر، در ارتباط با کسب اطّالع از 

ها و اقدامات بایسته برای پیشگیری از جرم. در واقع، این نوع صنفی در خصوص سیاست -مدنی 

 دهد. در پیشگیری اجتماعی و نیز پلیس و نظام قضاییمدل سیستمی را تشکیل می ةراهبرد جوهر

لیس در پیشگیری از جرم تفویض محور، یکی از الزامات مهم برای نظام قضایی و پجامعه

رسانی اختیارات و مشارکت دادن مردم و نهادهای مدنی و صنفی در مبارزه با جرم و آگاهی

است. این الزام ریشه در این نکته دارد که جرم دارای منشأ اجتماعی است؛ از این رو، مبارزه با 

(. 83: 8268ائیان و همکاران، طلبد )بابجرم و کاهش آن نیز مشارکت مردمی و اجتماعی را می

ی سنّتی خارج هااگر نظام قضایی و پلیس بخواهند در پیشگیری از جرم موفّق باشند، باید از قالب

زا را شوند و با نگاهی نو به محیط بیرونی و درونی و تغییر و تحوّالت محیطی، بسترهای جرم

ی جامعه، اقدام به مبارزه با جرم و اجزای سیستم ةشناسایی کنند و با مشارکت دادن مردم و هم

محور مشارکت دادن مردم و نهادهای رسمی و مدنی کاهش آن کنند. رکن اصلی پلیس جامعه

 (.7-6: 8269با تمرکز بر بسترهای اجتماعی جرم است )قهرمانی، 

 «سیاست جنایی مشارکتی»آکادمیک و نیز حکومتی،  -اخیر، در ساحت علمی  ةدر دو ده

سته شده است. در واقع، مشارکت رکن مهمّ رویکرد ارتباطی و تعاملی است، به این مطرح و برج

مدنی و نهادهای  ةقضایی به سمت جامع -معنی که ضرورت دارد درهای نظام عدالت کیفری 

مدنی به عنوان رابط مردم و حکومت باز باشند. البته مشارکت و همکاری نهادهای مدنی و مردم 

امعه دارد؛ های سیاسی و اجتماعی جباطی مستقیم با فرهنگ سیاسی و ارزشبا دستگاه قضایی ارت

 دهد. از این رو، مشارکت در غیاب فرهنگ و تعهّد به باورهای مدنی رخ نمی
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ترین کارگزاران مؤ ّر در پیشگیری از جرایم در چارچوب رویکرد سیستمی، یکی از مهم

توانند ها و استفاده از ظرفیّت آنها میم قضایی با رسانههای جمعی هستند؛ ارتباط و تعامل نظارسانه

ایل شناسان بر این باورند که وسرسانی و پیشگیری از جرایم بسیار مؤ ّر باشند. جرمدر آگاهی

توانند نقشی دوگانه و متعارض در پرورش یا انحراف افکار عمومی ایفاء کنند ارتباط جمعی می

ترین کانال برای روش شدن اذهان و تنویر افکار عمومی و عقاید عمل مهم ةتوانند به مثابو نیز می

ای از طریق بسترسازی (. عواملی همیون آموزش عمومی رسانه23: 8269کنند )سیدزاده  انی، 

و تجهیز شناختی، نگرشی و انگیزشی در افکار عمومی، شکل دادن به هنجارها و باورها، ایجاد و 

ی مهم توانند نقشارتباطی و مدنی و نیز آگاهی به قوانین و پیامدهای جرم میهای تقویّت مهارت

(. امّا در عمل از این ظرفیّت 97-91: 8216در پیشگیری از جرایم داشته باشند )قاسمی و بارسلطان، 

 شود.ای شایسته استفاده نمیعظیم به گونه

ی و ذار باشد اهتمام جدّی نظام سیاستواند در پیشگیری از جرم تأ یرگیکی از عواملی که می

قضایی به جریان آزاد اطاّلعات و اخبار با شفافیّت کامل و به دور از هر نوع جانبداری جناحی 

ارتکاب جرم، رسوا و افشاء شدن جرم و عامالن آن و  ةاست. این بسترسازی باعث باالرفتن هزین

اقع، جریان آزاد اطاّلعات سبب کسب شود. در ودر نهایت مانع اقدام مجرمانه در جامعه می

شود. همینین، این امر زا میهای جرمهای جرم و چالشاطاّلعات واقعی از جامعه پیرامون ریشه

اد شود. وجود جریان آزباعث رسوایی مجرمان و سلب هر نوع انگیزه و تمایل به ارتکاب جرم می

 سدّی مهم در ةتواند به مثابو مصالح جمعی میو نهادهای مدنی قوی و متعهّد به قانون  اطاّلعات

  (Jain, 2002: 7)مقابل فساد و جرم از طریق افشاءگری و بسیج افکار عمومی عمل کند 

ها و موانع جدّی در مقابل نهادینه اخیر، در ایران عواملی همیون وجود ضع  ةدر دو ده 

ها در حدّ انتظار مطلوب و غالب شدن اطاّلعات در رسانه ةمدنی، نبود گردش آزادان ةشدن جامع

اند که جرایم اقتصادی، اجتماعی و اخالقی به زدگی افراطی بر جریان اطاّلعات سبب شدهجناح

ظام های جدید در ندار در جامعه تبدیل شوند. به همین سبب، نهادسازیبحرانی ساختاری و ریشه
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: 8262نیا، اند )سردارتی کامل برخوردار نبودهقضایی برای پیشگیری از جرایم در ایران از موفّقیّ

897 .) 

شفافیّت  ةشواهد حاکی از آن هستند که تشکیالت قضایی از حساسیّت و تعهّد باال به مقول 

ویژه در ارتباط با جرایم اقتصادی و برخی مفاسد کالن اند. این نقد و کاستی به برخوردار نبوده

مورد  رسانی شفّاف کمترجع به عامالن فساد اقتصادی، اطاّلعکند، چنانکه رااقتصادی صدق می

 شود. درها پخش میتوجّه بوده است و نام مجرمان به صورت مستعار یا ناقص از طریق رسانه

کشورهای اروپایی و برخی کشورهای شرق آسیا، وجود گردش آزاد اطاّلعات به عنوان 

ر پیشگیری از فساد و جرم و جلوگیری از ساختاری ای جدّی برای نظام قضایی به منظوپشتوانه

شدن آنها عمل کرده است، حال آنکه نظام قضایی در ایران از این پشتوانه در حدّ انتظار مطلوب 

یشگیری تواند افکار عمومی را با نظام قضایی برای پاستفاده نکرده است. استفاده از این پشتوانه می

راه سازد. بهترین تعبیر در این ارتباط استفاده از وجدان از جرم و رسوا کردن عامالن آن هم

عمومی جامعه در پیشگیری از جرم و نکوهش عامالن و مسبّبان آن است که به خاطر گردش 

 گیرد.آزاد اطاّلعات شکل می

در چارچوب مدل سیستمی، پیشگیری از جرم به صرف طرح استقبال نظام قضایی از مشارکت 

تعاملی  -یابد. از این رو، اهتمام جدّی نظام قضایی به رویکرد ارتباطی نمینهادهای مدنی تحقّق 

تواند مدنی و استفاده از آنها به عنوان مکمّل نظام قضایی می -مدنی و نهادهای صنفی  ةبا جامع

های مشروع فردی و جمعی بسیار مفید باشد. در پیشگیری از جرم و پاسداری از حقوق و آزادی

مل نهادهای مدنی با حکومت نیروی حیاتی و خون الزم برای بقای دموکراسی و امروزه تعا

این تعاملْ پاسخگویی، کارآمدی و  بات یا استمرار  ةشود؛ نتیجحکمرانی خوب تلقّی می

 حکومت است.

نظام قضایی در ایران بیشتر از آنکه به فکر اِعمال کنترل بر نهادهای مدنی باشد باید برای 

ا جرم مدنی در امر مبارزه ب ةرسانی جامعای و اطاّلعو کسب پشتیبانی فکری، مشاورهاعتمادسازی 

خشکاندن آن اقدام کند. امّا شواهد موجود در  ةزا و نحوو عامالن آن و شناخت بسترهای جرم
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رسانی پیرامون جرایم با ها نیز در امر اطاّلعکنند. رسانهحدّ مطلوب این موضوع را تأیید نمی

 های درخور توجّهی مواجه هستند.محدودیّت

انتقادات  ةنظام قضایی در امر پیشگیری از جرم و بسترهای جرم باید زمینه را برای بیان آزادان

مدنی فراهم سازد؛ در این صورت، مشارکت مدنی قوّت بیشتری به  ةها از زبان جامعو چالش

شود. عدم اتّخاذ رویکرد تعاملی و عدم فراهم میهای تعامل قوی بین آن دو گیرد و زمینهخود می

به  های غلط و در نهایتاستمرار این رویکرد به عدم اصالح اشتباهات، تکرار تصمیمات و رویّه

 انجامد؛ وانگهی، تکرار بازخوردهای منفی و اجابتناتوانی نظام قضایی در پیشگیری از جرایم می

 زاده،انجامد )شری روندان به سلب اعتماد عمومی میمدنی و شه ةنشدن نظرات و نقدهای جامع

8212 :41 .) 

البته این احساس مسئولیّت در قبال رویکرد تعاملی در پیشگیری از جرم یا هر موضوع دیگر 

 رود که نسبت به موضوعاتی از قبیلیک طرفه نیست. از این رو، از نهادهای مدنی این انتظار می

اً احساس مسئولیّت کنند و با حکومت و نظام قضایی همکاری و تعاملی ها قویجرم، نظم و بحران

نظر از جانبداری سیاسی و جناحی افشاء کنند صادقانه داشته باشند و عامالن جرم را صرف

سطح  گیری در(. پیوندهای گستردة ناشی از پاسخگویی دوسویه به ارتباط19: 8213)میدری، 

رفین سازی طها از جمله جرایم و ملزمرآمدی طرفین در رفع بحرانباال، همکاری مؤ ّر، افزایش کا

 (.97: 8213شوند )میدری، به پاسخگویی بیشتر منجر می

در مقابل، نظام قضایی نیز در رویکرد تعاملی و ارتباطی باید از جانبداری سیاسی پرهیز کند. 

سعة اجتماعی، اقتصادی و به منظور ایجاد احساس امنیّت و آرامش، به عنوان سنگ بنای تو

طرفداری از  ةفرهنگی، متولیّان امر قضا باید از مجادالت سیاسی فاصله بگیرند و از ایجاد شائب

جریانات سیاسی پرهیز کنند و صرفاً پاسخگوی عملکرد دستگاه تحت نظارت خود باشند. 

است که از ارزش  یترین اتّفاقتأ یرگذاری جریانات سیاسی بر روند کار دستگاه قضایی خطرناک

سازد. تقویّت کاهد و حرمت و اعتبار آن را مخدوش میفرسای متولیّان این نهاد میکار طاقت

 وجود یک قدرت ةجایگاه و منزلت قـوّة قضائیّه در افکـار عمومـی و خـارج کـردن آن از شائب
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ضایی از اصل (. با دور شدن نظام ق832: 8211زاده، سیاسی به شدّت ضروری است )حبیب

امنیّتی باز خواهد شد، روح عدالت، صراحت  ةاستقالل، ضمن آنکه دست مجرمان خاصّی با حاشی

شود های حقیقی این نهاد میشود و این وضعیّت مانع تحقّق آرماندار میو شفافیّت خدشه

مر مست ةز اراد(. تا حدّی این کاستی در نظام قضایی ایران وجود دارد و مانع ا14: 8276)آخوندی، 

 در مبارزه با فساد و جرایم شده است.

توانند هم بسترساز مشارکت در مجموع، نهادهای مدنی دارای کارکردهایی مهم هستند که می

و همکاری مردم با پلیس و دستگاه قضایی در پیشگیری از جرم باشند و هم با افزایش آگاهی، 

شی از ارتکاب جرم را افزایش دهند و فرهنگی اجتماعی نا ةهزین سازی،تغییر نگرش و فرهنگ

ترین کارکردهای آنها عبارتند از: آموزش، حمایت از اعضاء در برابر سالم را ترویج کنند. مهم

-887: 8271ها )بابایی، های تبهکار و افشاءگری در مورد عامالن جرم و چالشمجرمان و گروه

884.) 

تعاملی ایجاد ارتباط جدّی و مستمر بین  -ارتباطی  یکی از راهبردهای الزم در ذیل رویکرد

ها و مؤسّسات پژوهشی است. نظام قضایی به منظور شناخت بسترهای نظام قضایی و دانشگاه

های مبارزه با آن، ناگزیر از بسترسازی انگیزشی، حقوقی، سیاسی و مالی برای زا و نیز راهجرم

ی به سمت تحقیقات کاربردی مرتبط با جرایم و دریافت ها و مطالعات پژوهشنامهجهت دادن پایان

نظران دانشگاهی است. در واقع، حکمرانی خوب قضایی، های تخصّصی و علمی صاحبدیدگاه

اهی و پژوهشی بزرگ دانشگ ةبا تمرکز بر پیشگیری از گسترش جرایم، مستلزم استفاده از خانواد

ن باور به اینکه هرچه بر تعداد پلیس و سرعت به عنوان بازوی مهمّ فکری و مشورتی است. اکنو

عمل آن افزوده شود، معضل جرم و ترس از آنها حل خواهد شد به سر آمده و جای خود را به 

این باور داده است که تشریک مساعی بین مردم و پلیس و دستگاه قضایی بیش از گذشته 

 (.87: 8263ضرورت دارد )هاشمی و فرهمند، 

همین رویکرد تعاملی بین جامعه و حکومت تحت عنوان سیاست جنایی  از برخی نویسندگان

در « ه باالاز پایین ب»با ضروری خواندن رویکرد  در پیشگیری از جرم استفاده کرده، مشارکتی
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د کلید توانکه مشارکت و تعامل مردم با حکومت می ند، بر این باور«از باال به پایین»کنار رویکرد 

تگاه هایی را برای مشارکت مردم با دست اجتماعی باشند. از این رو، باید فرصتموفّقیّت برای امنیّ

، ارتقای کیفیّت این نویسندگاندگاه دی (. از67: 8217قضایی و پلیس فراهم ساخت )جمشیدی، 

 توانند نقش به سزایی در پیشگیری از جرمزندگی مردم و درگیرسازی یا مشارکت مدنی آنها می

 داشته باشند.

تواند یک راهکار بسیار مؤ ّر در در این بین، تعامل نظام قضایی با آموزش و پرورش می

ترین نهاد آموزشی و تربیتی دارای سه اصلی ةبه مثاب پیشگیری از جرم باشد. آموزش و پرورش

زی ساکارکرد فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی است. از یک سو، این نهاد از طریق شخصیّت

کان و نوجوانان و اجتماعی کردن آنان به عنوان فردی مطلوب و مؤ ّر و از سوی مطلوب در کود

زا و به بسترهای جرمنسبت بخشی های ارتباطی کارآمد، آگاهیدیگر، با ایجاد و القای مهارت

ر تواند در پیشگیری از جرم دهای تخصّصی برای اشتغال میپیامدهای منفی آن در کنار آموزش

( و در چارچوب 833: 8264پور، آموزان مؤ ّر واقع شود )سلیمانی پورلک و حسیندانشمیان 

مکمّلی خوب برای نظام قضایی عمل کند. از آنجا که بخش  ةتواند به مثابرویکرد سیستمی می

ها نوادهگیرد، ارتباط سیستمی با این نهاد و نیز خااصلی شخصیّت انسان در این مقطع سنّی شکل می

سازی و پیشگیری از گسترش جرم مؤ ّر واقع شود. در کشور ما آموزش و واند در فرهنگتمی

های اصلی کاهش جرایم پرورش به عنوان کاهندة جرایم چندان مطرح نیست. با این حال، ریشه

توان در این نهاد جستجو و بازخوانی کرد. غفلت از این نهاد و مقولة پیشگیری از جرم را می

بستری از تولید جرم و جنایت را در جامعه ایجاد کند و باعث انحرافات فرهنگی و  تواندمی

های آموزشی پیشگیرانه در آموزش و پرورش به اجتماعی شدیدی شود. توانمندی اجرای برنامه

کننده عنوان یک فرهنگ زیرساختی از اهمیّت باالیی برخوردار است؛ زیرا فرهنگ عاملی تعیین

ز رفتارهای اجتماعی است و همین موضوع رسالت آموزش و پرورش را صدچندان برای بسیاری ا

 کند. می
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 فرهنگی  -رويکردهای اجتماعی  .۹-۱

در چارچوب الگوی نظری تحقیق، یکی از الزامات برای پلیس و نظام قضایی در پیشگیری از 

یر، این اخ ةه در دهاست؛ البت« محوریجامعه» به « محوریتهدید»فرض و رویکرد جرم تغییر پیش

تغییر در ایران تا حدّی روی داده است، امّا در حدّ انتظار مطلوب نیست. در همین راستا است که 

سترهای ها یا ببا تمرکز بر شناخت ریشه« پیشگیری اجتماعی»اصطالحات و راهبردهایی همیون 

زا اهمیّت ی جرمهاها و موقعیّتبه معنای حذف یا کاهش فرصت« پیشگیری وضعی»جرم و 

(. پیشگیری وضعی نوعی پیشگیری غیرکیفری یا کنشی است که 19: 8264اند )وروایی، یافته

هکار ای که ارتکاب جرم برای بزتأکید بر وضعیّت و موقعیّت زمانی و مکانی جرم دارد، به گونه

 (. 36: 8271شود )شیری، شود یا فرصت ارتکاب جرم از وی گرفته میسخت می

در این بین، پیشگیری اجتماعی از اهمیّت بسیار زیادی برخوردار است. متخصّصان بر این 

باورند که پیشگیری اجتماعی مؤ ّرترین عامل و روش در پیشگیری از رفتار مجرمانه است؛ زیرا 

ه را برای توان زمینبا تغییر شرایط اجتماعی و محیطی و ارتقای سطح فرهنگ و نظارت عمومی می

د و نهادینه کردن شخصیّت سالم و مؤ ّر در افراد فراهم و تقویّت کرد )باباییان و همکاران، ایجا

محوری و پیشگیری اجتماعی، آموزش همگانی نسبت به منابع، (. در رویکرد جامعه83: 8268

د وانتهای دیگر میها و کانالمصادیق و پیامدهای رفتارهای مجرمانه از طریق بروشورها، رسانه

نگرشی و جلوگیری از تمایل افراد به رفتارهای مجرمانه  -نقشی درخور توجّه در تغییر رفتاری 

تحقیق باباییان و همکارانش در شهر تهران  ة(. نتیج89-88: 8268ایفاء کند )باباییان و همکاران، 

های شدهد که آموزش همگانی از طریق بروشورها، مطبوعات، تلویزیون، رادیو و آموزنشان می

الکترونیک تا حدّ بسیار زیادی در آگاهی افراد نسبت به مصادیق، رفتارها و پیامدهای رفتار 

(. اکنون بیش از گذشته ضرورت دارد که پلیس 8268اند )باباییان و همکاران، مجرمانه تأ یر داشته

ت کنند. رکسازی حو دستگاه قضایی برای ایجاد محیطی سالم به سمت تعامل با مردم و فرهنگ

پذیر از های آسیبتوانند افراد در معرض خطر را در محلرسانی عمومی میآموزش و آگاهی

 (.29: 8263ارتکاب جرم باز دارند )هاشمی و فرهمند، 
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تکبان به توسّل به نظام کیفری و اِعمال مجازات نسبت به مر نخستین نسل از تدابیر پیشگیرانه

 توانند ترس وهای شدید میشد که شکنجه و مجازاتتصوّر میجرایم محدود بود. در گذشته 

وحشت را در اجتماع پدید آورند و در نتیجه مانع از ارتکاب جرم توسّط دیگران شوند. این تدابیر 

های پیشگیری از جرم همراه با انتقام در مالء عام بودند و با تبلیغات و خشونت بسیار در و سیاست

ها، (. امّا با وجود اِعمال مجازات61: 8619شدند )ووئن، ولئوته ، انجام می برابر دیدگان مردم

های سنگین و خشن، هرگز از میزان جرایم کاسته نشد. وانگهی، با الهام از حتّی مجازات

ها با لحاظ تدابیر فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی از های اندیشمندان و مصلحین، دولتاندیشه

غیرکیفری نیز برای پیشگیری و کاهش جرایم و جلوگیری از تکرار جرم بهره  تدابیر پیشگیری

در کتاب  86 ةاز بنیانگذاران مکتب تحقّقی در اواخر سد انریکو فری(. 62: 82 19بردند )معظمی، 

خواستار تجدیدنظر در حقوق کیفری و توجّه به « های نوین حقوق کیفریافق»خود تحت عنوان 

 ةهکاری شد. وی با بی ا ر دانستن کیفرها از نظر پیشگیری عمومی، برنامنحوة مبارزه با بز

تربیتی،  های پیشگیری غیر قهرآمیز که ماهیّتیای از اقدامات پیشگیرانه را با استفاده از راهگسترده

(. از زمان ظهور تفکّر 198: 8213اجتماعی و اقتصادی دارند ترسیم کرد )نجفی ابرندآبادی، 

هار های مشناسان به شخص مجرم و شیوهرد جرم و پیشگیری از آن، تمام توجّه جرمعلمی در مو

بزهکاری یا اصالح و یا درمان مجرمان بوده است. در گذشته سنگ بنای تشکیل سیاست جنایی 

های خود را بر روی شناسان پژوهشقبل، جرم ةفقط معطوف به مرتکب جرم بود، امّا از چند ده

 (.874: 8211اند )کوسن، گیری از جرم و اصالح مجرمان متمرکز کردهراهبردهای پیش

قانون اساسی ایران یکی از وظای  مهمّ قوّة قضائیّه انجام اقدامات  819اصل  1به موجب بند  

های مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصالح مجرمان است. قوّة قضائیّه با تدوین سیاست

سالت مهمّ تواند رها در جامعه میو فرهنگی و استفاده از این ظرفیّت پیشگیرانة مناسب اجتماعی

خود را در جهت تأمین امنیّت جامعه، کنترل بزهکاری، اصالح مجرمان و جلوگیری از بازگشت 

 ةهای پیشگیرانسیاست»مطرود بزهکاران انجام دهد. در همین راستا بود که  ةمجدّد به جامع

گیرانه های پیشقضائیّه قرار گرفتند. در حقیقت، این نوع از سیاست ةمورد توجّه قوّ« اجتماعی
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تالش دارد تا کلّ جامعه را در مقابل خطر بزهکاری و بزهدیدگی تقویّت کند و با اصالح شرایط 

ه خود را اجراء کند. در همین راستا بود ک ةمحیط اجتماعی و محیط فیزیکی، تدابیر پیشگیران

متشکّل از مقامات قضایی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی « از وقوع جرمشورای عالی پیشگیری »

 شکل گرفت.

سیستمی،  ةحکمرانی خوب و نظریّ ةفرهنگی نظریّ -های اجتماعی در چارچوب شاخص

استفاده از سازوکارهای کنترلی اجتماعی و غیر رسمی، گسترش ارتباطات اجتماعی و تقویّت 

ها و جرایم زتولید سیستمی، نظم و پیشگیری از گسترش بحرانتوانند در بااجتماعی می ةسرمای

ین توجّه به امؤ ّر باشند. از این رو، نظام قضایی به صرف سازوکارهای حقوقی و رسمی و بی

 تواند به طور مؤ ّر مانع از گسترش جرم شود.رویکردهای غیر رسمی نمی

زا عمدتاً اجتماعی هستند، در چارچوب رویکرد سیستمی، همانطور که بسترهای جرم

مام نظام قضایی از ت ةپیشگیری از جرم نیز مستلزم تعهّد تمام اجزای نظام اجتماعی و استفاد

 های اجتماعی و فرهنگی برای کنترل و پیشگیری از جرایم است:ظرفیّت

ر تقویّت وها به منظای وابسته به نظام قضایی و سایر رسانههای رسانهکامل از ظرفیّت ةاستفاد -

زا و نیز چگونگی دوری آگاهی شهروندان نسبت به بسترهای اجتماعی و فرهنگی جرم

 شهروندان از بزهدیدگی و پیامدهای مخرّب فرهنگی، اجتماعی و فردی جرم؛ 

 اجتماعی دولتی و -های فرهنگی سازمانی بین نظام قضایی و سازمانتقویّت روابط برون -

ها در معاونت پیشگیری اجتماعی های مردم بنیاد و انتصاب رابطنهادهای مدنی، صنفی و نهاد

ای هزا، دریافت نظرات و مشاورهقضائیّه به منظور شناسایی بسترهای اجتماعی جرم ةقوّ

 تخصّصی و مفید آنها و تقویّت رویکرد اصالحی به جای رویکرد کیفری و تنبیهی؛ 

نظران و ها، دانشجویان، صاحبدانشگاه اندیشی با استادانتقویّت روابط و جلسات هم -

علوم اجتماعی و نظرسنجی از آنها در ارتباط با بسترهای  ةهای مجموعپژوهشگران در رشته

زا و نیز دریافت رویکرد و نظرات مشورتی آنها در پیشگیری از جرم اجتماعی و فرهنگی جرم

 با راهبردهای اجتماعی و فرهنگی؛ 
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م با مردم از طریق دفاتر ارتباطات مردمی و نهادینه کردن آن و نیز تقویّت ارتباطات مستقی -

های های فضای سایبری و اینترنتی برای شنیدن شکایات مردم، ریشهکامل از ظرفیّت ةاستفاد

 زا و عدم تقلیل این رویکرد به یک کنش نمادین؛ اجتماعی جرم

یری افزایش دانش حقوقی و جلوگحقوقی در کشور به منظور  ةتأسیس و گسترش مراکز مشاور -

 از کشانده شدن افراد در معرض خطر به سمت جرم؛ 

زا و گسترش آگاهی عمومی در های استانی با هدف شناساندن بسترهای جرمبرگزاری همایش -

 ارتباط با جرایم و منابع و عوامل جدید جرم؛ 

های رادیویی و برنامهها و نیز های سینمایی، سریالهدایت بخش درخور توجّهی از فیلم -

تلویزیونی در راستای افزایش آگاهی عمومی نسبت به جرایم و پیامدهای آن و نیز تقویّت 

 اجتماعی به عنوان سپر محافظتی در مقابل جرایم اجتماعی؛  ةهمبستگی و سرمای

باط ر ارتها و نهادهای امنیّتی دهای اقتصادی، خانوادههشدارهای مکرّر نظام قضایی به خرده نظام -

 زا؛با همکاری کاربردی با نظام قضایی از طریق جلوگیری از ایجاد بسترهای جرم

برقراری ارتباط مؤ ّر و کاربردی با آموزش و پرورش به منظور گنجاندن موضوع دانش  -

آموزان و نیز موضوع همبستگی یا ها، خطرهای در کمین دانشاجتماعی پیرامون جرم، ریشه

 های درسی؛ در کتاباجتماعی  ةسرمای

از  ها، امر به معروف و نهیاستفاده از سازوکارهای کنترلی اجتماعی برگرفته از دین و سنّت -

منکر و نیز سازوکارهای کنترلی مدنی در ارتباط با پیشگیری از جرم و آگاهاندن مردم در 

 زا؛ خصوص جرایم و عوامل جرم

برای تحکیم هویّت دینی و ملّی و عناصر  استفاده از بازوهای مشورتی و نهادی یادشده -

گرایی به منظور جلوگیری از گرایش افراد در معرض خطر به سمت جرم و معرّفی ملّی

 پیامدهای منفی جرایم برای توسعه و عظمت ملّی کشور؛ 

لزوم نهادینه کردن و اولویّت دادن رویکرد اصالحی مجرمان و زندانیان با رأفت اسالمی بر  -

 ةهای تربیتی و اصالحی در قوّتنبیهی از طریق تقویّت و کارآمدسازی مشاوره رویکردهای
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قضائیّه، به ویژه با گوشزد کردن مکرّر پیامدهای جرم و گرایش دوباره به سمت آن برای 

 ةها و جامعای از پیامدهای منفی تجربیّات مرتکبان جرم برای خانوادهها و طرح پارهخانواده

 ایران.

 قويّت سازوکارهای حقوقی ضرورت ت .۹-۹

های مربوط به پیشگیری از جرایم در چارچوب رویکرد نظری حکمرانی خوب، یکی از شاخص

سازی نهادی جدید است. منظور از جدید بودن ایجاد نهادهای جدید و کارآمد یا ظرفیّت

معه دید جاهای جها، تحوّالت و بحرانهای قضایی و حکومتی با چالشپذیری دستگاهانطباق

است. از این رو، باید نهادهای جدید و کارآمد قضایی جایگزین نهادهای ناکارآمد قدیمی شوند. 

سازی نهادی جدید منجر به ایجاد راهبردهای جدید، پویایی نظام قضایی، تقویّت وانگهی، ظرفیّت

اها در نت اجرسازی، تحوّل و اصالح قوانین و تقویّت ضماای و فکری برای تصمیمنظام مشاوره

ذار های نهادی در پیشگیری از جرم تأ یرگسازیشود. برای آنکه ظرفیّتپیشگیری از جرایم می

 گیری، اجراء و نظارت به شکل جامع وهای جرم، تصمیمباشند، باید در ارتباط با شناخت ریشه

 جانبه انجام شوند و از کفایت و جامعیّت برخوردار باشند. همه

ایجاد  -8اند: بینی شدهرکن اصلی و اساسی پیش 4قانون اساسی  819بطه، در اصل در همین را

ایجاد تشکیالت قضایی و سازمان مناسب؛  -3های جامعه؛ احکام و قوانین عادالنه و منطبق با نیاز

افزایش امکانات و تشکیالت اجرایی  -4تشکیل مجموعة قضایی صالح، متعهّد و مستقل؛  -2

های بلند مدّت که هماهنگ در راستای اهداف مقرّر. در همین راستا، سیاستگذاریتحت امر یا 

نیازمند تحقیقات فقهی، حقوقی، کارشناسی و استفاده از تجارب مفید قضایی در سایر کشورهای 

های کوتاه مدّت که نیازمند استفاده از تجارب مدیران و مسئوالن جهان هستند و سازماندهی

 اند.ستند ترسیم شدهاندرکار هدست

، تعداد درخور قضائیّه ةاخیر قوّ ةسالراهبردی پنج ةبینانه باید گفت که در برنامبا نگاهی واقع

به  تواناند. در این خصوص، مینظارتی مطرح و تأسیس شده  -توجّهی از سازوکارهای حقوقی 
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دید، لوایح تخصّصی، سازی نهادی با مصادیقی همیون نهادهای قضایی تخصّصی جظرفیّت

ها برای نظارت بر عملکرد ایجاد شوراهای حلّ اختالف، سازوکارهای نظارتی در استان

 ها و ... اشاره کرد. دادگستری

توان گفت که نهادهای جدید ایجادشده در نظام قضایی ایران در در یک ارزیابی کلّی، می

مّا این اند، ای از موفّقیّت برخوردار بودهپیشگیری از جرایم یا جلوگیری از تکرار آنها تا حدّ

نه تنها  های کیفریاند. با وجود این تمهیدات، تعداد پروندهها در حدّ انتظار مطلوب نبودهموفّقیّت

ترین دالیل آن است که  نهادهای جدید و اند. یکی از مهماند، بلکه زیادتر نیز شدهکمتر نشده

رسی به ویژه در ارتباط با جرایم اقتصادی از استقالل کامل برخوردار سازوکارهای نظارتی و باز

ه اند. دلیل دیگر آن است کنیستند و در مواردی به اغراض سیاسی و تمایالت جناحی آلوده شده

 ای جدّی دیدهدر نهادهای حقوقی و نظارتی در ارتباط با جرایم، به ویژه جرایم اقتصادی، اراده

جرایم  شده توسّط نظام قضایی در مبارزه باین به معنی نادیده گرفتن اقدامات انجامشود. البته انمی

ادی جدید افتاده سازی نهنیست. شاید بتوان گفت که نظام قضایی ایران دیرهنگام به فکر ظرفیّت

اخیر شکل  ةاست. از این رو، بخش اعظمی از نهادها و تمهیدات حقوقی جدید در یک ده

 پیشینی در مبارزه با جرایم هستند.  ةفاقد تجرباند و گرفته

 نتيجه

ها و الشاند و با چتر شدهاکنون در عصری هستیم که جوامع به سرعت در ابعاد گوناگون پیییده

های گوناگونی مواجه هستند. متناسب با آهنگ شتابان تحوّالت جوامع، جرایم نیز در سطح بحران

اطاّلعاتی و جهانی  -اند. تحوّالت ارتباطی تری به خود گرفتهد پیییدهاند و ابعاملّی گسترش یافته

المللی اند که جرایم در عصر کنونی به سطح ملّی محدود نمانند و در سطح بینشدن نیز سبب شده

میّتی جدّی در سطوح حاک ةنیز ارتکاب یابند. مبارزه و پیشگیری از این جرایم نیازمند عزم و اراد

ی نهادهای های فکری و پژوهشنیز تدوین راهکارهای پیشگیرانه با استفاده از تمام ظرفیّت و ملّی و

م توان پیشگیری از جرایای و نیز اندیشمندان جامعه است. از این رو، میعلمی، دانشگاهی، رسانه
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از جرایم  یبنیاد تلقّی کرد، به این معنی که پیشگیرو برقراری امنیّت را موضوعی سیستمی و جامعه

 ةتنها در قلمرو وظای  و کارکردهای حکومت قرار ندارد، بلکه نیازمند تعهّد، همیاری و مداخل

ه و پدید»اجزاء و کنشگران اجتماعی در کنار حکومت است. از همین زاویه، جرم باید یک  ةهم

 «. کیفری -موضوعی قضایی »تلقّی شود، نه صرفاً « امر اجتماعی

 ةی از نظریّگیرای و بهرهرشتهپژوهش تالش شد که با اتّخاذ رویکردی بین سان، در این بدین

سیستمی در علوم سیاسی، موضوع پیشگیری از جرایم با نگاهی جدید واکاوی شود. از این رو، 

جویانه از منظر سیستمی تالش شد که رویکردهایی همیون برقراری ارتباط دوسویه و همکاری

افکار عمومی، نهادهای مدنی و غیره( و حکومت و نهادهای قضایی و  ها،بین جامعه )رسانه

اجتماعی و نیز حقوقی و راهکارهایی برای پیشگیری از جرایم  -حقوقی، رویکردهای فرهنگی 

نی و مد ةها، تعهّدات و مشارکت نخبگان، جامعارائه شوند که عبارتند از: استفاده از ظرفیّت

ومی و وجدان بیدار جامعه در پیشگیری از جرایم، تقویّت رویکرد افکار عم ةها، پشتوانرسانه

ازی، نظارت سارتباطی و اطاّلعاتی نهاد قضایی با جامعه و کنشگران اجتماعی در شناخت، تصمیم

های فرهنگی و اجتماعی جامعه در کنار ایجاد تمهیدات حقوقی مؤ ّر و جدید و استفاده از ظرفیّت

 در پیشگیری از جرایم. 

این مطالعه حاکی از آن است که با وجود تمهیدات حقوقی و  ةدر مجموع، نتیج

های نهادی جدید، هنوز نظام قضایی در پیشگیری از جرایم از موفّقیّت کامل سازیظرفیّت

برخوردار نبوده است. تحقّق این هدف مستلزم استفاده از راهبردهای سیستمی و ارتباطی این 

بردهایی زا و همینین راهی امنیّتی و اقتصادی برای خشکاندن بسترهای جرمتحقیق و نیز راهبردها

 دیگر است که مستلزم پژوهشی دیگر هستند.
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 منابع

 فارسی

 ( .8264ابراهیمی، شهرام« .)ساالنه پیشگیری از جرم و عدالت کیفری سازمان های پنجکنگره

سال دهم،  ،مطالعات پیشگیری از جرم فصلنامه«. سیزدهم ةهای کنگرملل با تأکید بر رهیافت

 .29شماره 

 ( .8276آخوندی، محمود .)جلد چهارم، تهران، نشر اشراق.آئین دادرسی کیفری . 

 ( .8271بابایی، جابر« .)های مردم نهاد در پیشگیری از جرم: موانع و تعامل پلیس و سازمان

کوشش دفتر تحقیقات ، به مجموعه مقاالت همایش ملی پیشگیری از جرمدر: «. چالشها

 کاربردی پلیس پیشگیری ناجا.

 ( .8268باباییان، علی و همکاران« .)فصلنامه«. نقش آموزش همگانی در پیشگیری از جرم 

 .34سال هفتم، شماره  پیشگیری از جرم، مطالعات

 ( .رویکرد مشارکتی در سیاست جنایی ایران. رسالة دکتری دانشگاه 8217جمشیدی، علیرضا .)

 شتی.شهید به

 در: «. قضائیّه در پیشگیری از وقوع جرم ةهای قوّچالش(. »8211زاده، محمدجعفر. )حبیب

، )دادگستری استان خراسان رضوی(، مجموعه مقاالت همایش ملی پیشگیری از وقوع جرم

 تهران، انتشارات میزان.

 ( .8269سردارنیا، خلیل اله.) ان.. تهران، نشر میزدرآمدی بر جامعه شناسی جدید 

 ( ...........................8262« .)اخیر ةهای ساختاری فساد اقتصادی در ایران در دو دهریشه .»

 .8، بهار، شماره مطالعات اقتصاد سیاسی بین الملل

 های آن برای حکمرانی خوب اینترنت و ظرفیّت(. »8262اله و شاکری، حمید. )سردارنیا، خلیل

 .49، پاییز، شماره راهبرد توسعه فصلنامه«. شهری، بررسی نظری و مصداقی

 ( .8264سلطانی بهرام، سعید و همکاران« .)نقش پیشگیری انتظامی از جرم بر احساس  ةمطالع

 .36، شماره مطالعات جامعه شناسی فصلنامه«. امنیّت شهروندان تبریزی
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 ورش در کارکردهای آموزش و پر(. »8264پور، علی. )سلیمانی پورلک، مرتضی و حسین

 .29، سال دهم، شماره مطالعات پیشگیری از جرم فصلنامه«. پیشگیری از جرم

 ( .بازتاب عدالت کیفری در رسانه8269سیدزاده  انی، سیدمهدی .) های گروهی، ضوابط و

 شناسی، دانشگاه شهید بهشتی.آ ار. رسالة دکتری حقوق کیفری و جرم

 ( .8276سید محسنی، سیدشهاب .)تهران، ، مردم پرسشگر، دولت پاسخگوروابط عمومی .

 انتشارات هنر هشتم.

  تهران، انتشارات ققنوس.حکمرانی خوب و نقش دولت(. 8213زاده، فتاح. )شری . 

 ( .8271شیری، عباس« .)مجموعه مقاالتدر: «. های آندرآمدی بر پیشگیری وضعی و گونه 

 ری ناجا.بردی پلیس پیشگی، به کوشش دفتر تحقیقات کارهمایش ملی پیشگیری از جرم

 ( .8268فتحعلی، محمود .).تهران، نشر ققنوس. درآمدی بر نظام ارزشی و سیاسی اسالم 

 ( .8216قاسمی، محمد و بارسلطان، سیده رویا« .)های جمعی و پیشگیری از جرمرسانه .»

 .82، سال سیزدهم، شماره نظم و امنیت انتظامی فصلنامه

 نشریه«. الگوی حکمرانی خوب و فساد اداری ةتحلیل رابط(. »8268اله. )پور، رحمتقلی 

 .89، پاییز، شماره فرهنگ مدیریت

 محور؛ نقش مشارکت مردم در پیشگیری از جرمپلیس جامعه(. »8269اکبر. )قهرمانی، علی.» 

 .81، سال ششم، شماره مطالعات پیشگیری از جرم فصلنامه

 ( .8211کوسن، موریس .)اله صدیق، تهران، نشر دادگستر.جمه میرروح. ترشناسیجرم 

 ( .8219معظمی، شهال« .)جله، م پژوهشی تحلیلی و آموزشی فصلنامه«. شناختیپیشگیری جرم

 .8سال اوّل، تابستان، شماره

 ( .8213میدری، احمد .)تهران، انتشارات مجلس.، بنیان توسعهحکمرانی خوب . 

 شناسی ، تقریرات درس جرمباحثی در علوم جناییم(. 8213حسین. )نجفی ابرندآبادی، علی

 .8212مقاطع دکتری و کارشناسی ارشد، مجموعة دو جلدی به کوشش شهرام ابراهیمی 
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 اسیسی علوم در سیستمی نظریّة بر تمرکز با ایران در جرایم از پیشگیری واکاوی 

 ( .8264وروایی، اکبر« .) نقش نظارت سازمانی در پیشگیری از جرایم و تخلّفات کارکنان

 .28، شماره ت و بازرسیفصلنامه نظار«. نیروی انتظامی

 سیاست جنایی مشارکتی پلیس در بسترسازی (. »8263د و فرهمند، وحیدرضا. )هاشمی، حمی

 .4، سال ششم، شماره دانش انتظامی پلیس پایتخت فصلنامه«. محورامنیّت اجتماعی محله

  ،های ساختاری فساد اقتصادی در ایران و راهکارهای زمینه» (.8219محمود. )هاشمی شاهرودی

 . 9، زمستان، شماره دادگستری حقوقی مجله«. مقابله با آن
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