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  چکیده
پیشگیري از جرم، از راهبردهاي اصلی سیاست جنایی اسـت کـه بـراي مهـار پدیـده مجرمانـه       

چنان است که پیشگیري از جرم در سطح مقررات اهمیت این راهبرد آن. اره مورد توجه استهمو
همین سیاست، سبب شده . شده است بینی و به رسمیت شناختهفراتقنینی یعنی در قانون اساسی پیش

در پهنـه حقـوق ایـران، ایـن راهبـرد      . سازي حقوق پیشگیري از جرم فراهم شود تا موجبات اساسی
در واقـع، از  . اي به آن اعطا کـرده اسـت   قانون اساسی در قالب اصول متعدد، جایگاه ویژه خبرگان

فراتقنینـی داده  /بینی شماري از اصول قانون اساسی به پیشگیري از جرم، جنبه اساسـی  رهگذر پیش
شده، بـر عهـده همـه نهادهـا قـرار       بینی هاي پیشگیرانه پیششده است تا اقدام در چارچوب سیاست

) ب(سـازي حقـوق شـکلی    و اساسـی ) الـف (سـازي حقـوق مـاهوي     در این نوشتار، اساسـی . گیرد
  .شود پیشگیري از جرم در ایران بررسی می

رشـدمدار،  سازي حقوق پیشـگیري، پیشـگیري   پیشگیري، اساسی:واژگان کلیدي
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  مقدمه
اسـت کـه بـا توسـل بـه      تـرین سـازوکارهاي سیاسـت جنـایی      پیشگیري از بزهکـاري از مهـم  

زا و نیـز   بردن عوامل فردي، محیطی و وضعی جرم هاي غیرقهرآمیز در صدد کاهش یا ازبین اقدام
  ) Geason, 1998, p. 12. (گرایش به بزهکاري است

هـاي   جنایی بر همین اساس از رهگـذر تصـویب مقـررات متعـدد در سـطح     گذاران  سیاست  
کـه در پرتـو هنجارمندسـازي     انـد، چنـان   نی به آن توجه کردهمختلف فراتقنینی، تقنینی و فروتقنی

عنـوان یـک    به» حقوق پیشگیري از جرم«شناسی پیشگیري در عرصه این مقررات،  هاي جرم یافته
  . رشته حقوقی تخصصی پدید آمده است

حقوق پیشگیري از جرم، یک شاخه هنجارمند است و شامل مجموعه قوانین و مقررات ناظر 
هـاي   یشگیرانه، ساختار و تشکیالت متولی پیشگیري از جرم و چگـونگی اعمـال اقـدام   به تدابیر پ

یعنی آن دسته از قوانین و مقررات که به ماهیـت تـدابیر پیشـگیرانه، شـکل و     . شود پیشگیرانه می
  . ها توجه دارند نهادهاي مدیریتی اجراکننده آن

حقـوق  «و » پیشـگیري از جـرم   حقوق ماهوي«توان به دو نوع  حقوق پیشگیري از جرم را می
جرم، قـوانین مربـوط بـه    پیشگیري ازماهويدرحقوق. بندي کرد دسته» شکلی پیشگیري از جرم

، )محــیط تحصــیلی(هـاي پیشــگیرانه ماننـد مقــررات نــاظر بـه آمــوزش و پـرورش      ماهیـت اقــدام 
مربـوط بـه    یگـر، مجموعـه قواعـد و مقـررات    د عبـارت زایی یـا بـه   ها، فقرزدایی، اشتغال خانواده

کـه  شوند، درحالیمدار بررسی می مدار یا مدرسه هاي خانواده محتواي تدابیر پیشگیرانه مثل اقدام
جرم، مجموعه قوانین و مقـررات نـاظر بـه سـاختار و تشـکیالت و      پیشگیري ازشکلیدر حقوق

چگــونگی اجــراي تــدابیر پیشــگیري از جــرم، اعــم از نهادهــاي مــدیریت پیشــگیري از جــرم و   
  .گیرندهاي پیشگیرانه مورد مطالعه قرار میها و سیاستریفات اجراي تدابیر، برنامهتش

شناسـی پیشـگیري از جـرم در قـوانین و مقـررات سـبب        هـاي جـرم   شناسایی و تصویب یافتـه 
بـه همـین   . شود تا این شاخه، جنبه حقوقی به خـود بگیـرد و از ضـمانت اجـرا برخوردارشـود      می

اران به پیشـگیري از بزهکـاري، فراتـر از سـطح مقـررات تقنینـی و       گذجهت، شماري از سیاست
انـد و بـه آن، اعتبـار مقـررات فراتقنینـی یـا        فروتقنینی و در قالب یک هنجار اساسی توجه کـرده 

اي  گونـه  این توجه به پیشگیري از جـرم بـه  ) 1391،189نیازپور،. (اند تأسیسی داده)اصول(مقررات
  . راهم آورده استسازي آن را نیز ف اسباب اساسی
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گرایی حقوق، یک جنبش حقوقی است که از سده هجدهم میالدي به  سازي یا اساسی اساسی
هاي بنیادین شهروندان در برابر قدرت عمومی  ها و آزادي یافته و براي صیانت از حق صورت نظام

. ودوارد گستره حقوق شده است تا به هنجارهاي عـادي ارزش و اعتبـار هنجـار اساسـی داده شـ     
 -هاي فکري سازي حقوق با تأثیرپذیري از جریان در واقع، اساسی)1393،988ابرندآبادي، نجفی(

هاي شهروندان  هاي بارز حقوق و آزادي خواهانه، اسباب شناسایی شماري از جلوه  عقیدتی آزادي
وب ها در چارچ گذاري در پهنه قانون اساسی را فراهم آورده است تا از این رهگذر، همه سیاست

حقـوقی   -ایـن نحلـه فکـري   ) 1384،229بـن، . (شـده صـورت پـذیرد    هاي اساسی و ادامه این حق
  .سازي حقوق را فراهم آورد تدریج توسعه یافت و موجبات فراگیرشدن پدیده اساسی به

بـه   1.مندکردن یک رشته حقوقی در قانون اساسی سازي حقوق، یعنی مبنادار و اصول اساسی
حقـوق، فرآینـدي اسـت کـه در پرتـو آن، برخـی هنجارهـا اعتبـار و         سازي  دیگر سخن، اساسی

. شـوند  بینی می جایگاه فراتقنینی پیدا کرده و در یک فصل یا شماري ازاصول قانون اساسی پیش
هاي شهروندان در پهنه  اي از حقوق و آزادي به این ترتیب، واردشدن یک مقوله حقوقی یا گونه

  )1386،130زاده، تقی( .کند اساسی میقانون اساسی، آن پدیده حقوقی را 
سـو از   در گستره حقوق ایران، مؤسسان قـانون اساسـی نیـز در قالـب اصـول متعـدد، از یـک       

بینـی   انـد و از سـوي دیگـر، پـیش     هاي پیشـگیرانه سـخن بـه میـان آورده     شماري از تدابیر و اقدام
قانونگـذار تکلیــف   اجرادرآمــدن پیشـگیري از جـرم را بـه    سـاختار و تشـکیالت و چگـونگی بـه    

یعنی براي حمایت از شهروندان در برابر بزهکاري و تأمین امنیت آنان، جایگاه راهبـرد  . اند کرده
نمایـد ارتقـا داده و آن را فراتـر از     پیشگیري از جرم را که در کاهش ناامنی نقش بنیادي ایفا مـی 

  . اند سطح قوانین و مقررات عادي به رسمیت شناخته
تقنینی و فروتقنینی نیز ماهیت و شکل پیشـگیري از جـرم مـورد توجـه قـرار       در پهنه مقررات

کـارگیري اقـدام هـاي پیشـگیرانه      که به نهادهاي متعددي ایجـاد سـاختار و بـه    گرفته است؛ چنان
رو جرم شناسی  هاي پیشگیرانه وارد متن قوانین و مقررات شده و ازاین واگذار شده است تا یافته

  .  حقوقی شودپیشگیري داراي جنبه 
) الـف (هـاي پیشـگیري ازجـرم در قلمـرو سیاسـت جنـایی ایـران از دو حیـث مـاهوي           آموزه

در واقـع، خبرگـان قـانون اساسـی از رهگـذر اصـول       . جنبه اساسی پیدا کرده است) ب(وشکلی
                                                                                                                            

، چاپ اول، )الگوي اروپایی دادرسی اساسی(، هاي قانون اساسی دادگاه). 1389.(فاورو، لویی: ك.براي آگاهی بیشتر، ن.1
  .جنگل: ، چاپ اول، تهراندادگستري اساسی). 1390.(واعظی، سیدمجتبی: ك.جنگل و همچنین، ن: تهران
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انـد تـا بـه ایـن      هـا توجـه کـرده    متعدد به ماهیت تدابیر پیشگیرانه و همچنین چگونگی اجراي آن
اند، در قالـب   هاي بنیادین بشري بر امنیت و حق بر پیشگیري از جرم که ازجمله حق واسطه، حق

  . یک هنجار و نظام اساسی رسمیت یابند
  

  سازي حقوق ماهوي پیشگیري از جرم  اساسی. 1
در گستره سیاست جنایی ایران، حقوق ماهوي پیشگیري از جرم در پرتو اصول قانون اساسی 

یعنـی تـدابیر و   . انـد  صورت قـوانین متعـدد بـه رسـمیت شـناخته شـده       هاز سوي قانونگذار عادي ب
هاي ماهوي ناظر به هریک از انواع پیشگیري از جرم ازجمله پیشگیري رشدمدار به عرصـه   اقدام

تـوان بـه قـانون اهـداف و وظـایف آمـوزش و پـرورش         براي نمونه، مـی . مقررات راه یافته است
اعتیاد، درمان معتادان به مواد مخدر و حمایت از افـراد در  نامه پیشگیري از  یا آیین 1362مصوب 

هـاي   بدیهی است ایـن ابتکـارات، نـاظر بـه ماهیـت اقـدام       1.اشاره کرد 1377معرض خطر اعتیاد 
  .شود پیشگیرانه بوده و بر همین اساس در پهنه حقوق ماهوي پیشگیري از جرم بررسی می

مـدار بـه دو    بنـدي نـاظر بـه پیشـگیري فـرد      محقوق ماهوي پیشگیري از جرم با توجه به تقسـی 
بنـدي   طبقـه » حقـوق مـاهوي پیشـگیري رشـدمدار    «و » مدار حقوق ماهوي پیشگیري جامعه«دسته 

  .شود می
  

  مدار از جرم سازي حقوق ماهوي پیشگیري جامعه اساسی. 1-1
ترین گونه پیشـگیري فردمـدار اسـت کـه بـا       مدار یا پیشگیري محیطی، کهن پیشگیري جامعه

ایـن  . هاي پیرامون افراد به دنبال پیشـگیري از جـرم اسـت    ویژه محیط ها، به کیه بر ظرفیت محیطت
هـاي   هاي غیرقهرآمیز اجتماعی، فرهنگی، اقتصـادي در محـیط   کارگیري اقدام نوع پیشگیري با به

هـا برافـراد    کـاهش تـأثیر آن   کـم  زا یـا دسـت   بردن عوامـل محیطـی جـرم    مختلف در صدد ازبین
مدار با توجه بـه ایـن انگـاره     به این ترتیب، پیشگیري جامعه) 1383،570ابرندآبادي، فینج.(است

هـاي   هاي مختلف محیط بر نظـام رفتـاري افـراد تأثیرگـذار هسـتند بـر اسـتفاده از اقـدام         که گونه
رو،  ازایـن . کنـد  زا تمرکز مـی  منظور زدودن یا کاهش تأثیر عوامل جرم مدار به غیرقهرآمیز محیط

زایی، فقرزدایی، تهیه مسکن براي شهروندان، ایجاد  هاي ناظر بر آموزش و پرورش، اشتغالاقدام
                                                                                                                            

المللـی   مجموعـه مقـاالت همـایش بـین    : پیشـگیري از اعتیـاد، در  ). 1379.(اردبیلی، محمدعلی: ك.براي آگاهی بیشتر، ن.1
  .، چاپ اول، انتشارات روزنامه رسمی1هاي مختلف سیاست جنایی در قبال مواد مخدر، جلد  کاربردي جنبه -علمی
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نماینـد،   گیري شخصیت افراد ایفا مـی  رفاه اجتماعی و اقتصادي که نقش مؤثري در فرآیند شکل
  ) 1390،61ابراهیمی،. (گیرند در چارچوب این نوع پیشگیري جاي می

عنـوان حقـوق    هـا بـه   آور و ارشادگر نیـز ایـن دسـته از اقـدام    اي الزام در اسناد جهانی و منطقه
بـراي نمونـه   . شده است کـه طبیعتـاً داراي کـارکردي پیشـگیرانه نیـز هسـت       بنیادي افراد شمرده

، 16اشاره کرد کـه شـماري از مـواد خصوصـاً مـواد       1948توان به اعالمیه جهانی حقوق بشر  می
  .اند ابعاد پیشگیرانه است شناسایی کردهها را که داراي  این حق 26و  25، 24، 23

شود،  المللی محدود نمی مدار به عرصه سیاست جنایی بین هاي پیشگیري جامعه توجه به جلوه
انـد تـا از ایـن رهگـذر،      بلکه در سطح ملی نیز قانونگذاران ایـن ابتکارهـا را بـه رسـمیت شـناخته     

در همـین راسـتا، تعـدادي از مصـادیق     . دهاي این گونه پیشگیري از جرم، جنبه تقنینـی یابنـ   اقدام
مدار در سطح مقررات فراتقنینی، یعنی در اصول قانون اساسی نیز شناسایی شده  پیشگیري جامعه

بـه ایـن   . آورده اسـت  سازي این شاخه حقوق پیشگیري از جـرم را فـراهم    اساسی است که زمینه
ن نـوع پیشـگیري در پهنـه قـانون     هـاي ایـ   شـناختن جلـوه   رسمیت قانون اساسی با به خبرگانسان، 

منـدکردن ایـن تـدابیر بـه      انـد تـا ضـابطه    مدار، اعتبار بنیادي داده اساسی به تدابیر پیشگیري جامعه
بـه ایـن ترتیـب، شـماري از سـازوکارهاي ایـن نـوع پیشـگیري ازجملـه          . قانونگذار واگذار شود

هـاي مناسـب جهـت     سـاختن زمینـه   بسترسازي بـراي آمـوزش و پـرورش و توسـعه آن یـا فـراهم      
عنـوان هنجـار اساسـی مـورد توجـه قـرار        کارزایی یا فقرزدایی، ارتقاي سطح رفـاه اجتمـاعی بـه   

  .اند گرفته
به ایـن  » حقوق ملت«ویژه اصول مربوط به فصل سوم با عنوان  متعددي ازاین قانون، بهاصول

ت تـا پیشـگیري   این اقدام نویسندگان قانون اساسی سبب شده اسـ . مصادیق اختصاص یافته است
کـه بتـوان در    هاي اساسی شـود، چنـان   مدار از جرم در سطح مقررات فراتقنینی داراي پایه جامعه

به این سان، شـماري  . در ایران سخن راند» مدار سازي حقوق پیشگیري جامعه اساسی«پرتو آن از 
در .اسـت  افتـه  گونه پیشگیري در پرتو قانون مذکور، جنبه اساسی ی از بارزترین سازوکارهاي این

  .عنوان نمونه اشاره داشت ویکم بهام و سی توان به اصول بیست و هشتم، سی این چارچوب می
ساختن آنان بـه پیـروي    محیط خانواده که نقش بنیادي در پروراندن شخصیت افراد و متمایل

ت تـرین سـازوکارهاي پیشـگیرانه اسـ     کنـد، از برجسـته   هاي اساسـی اجتمـاعی ایفـا مـی     از ارزش
... «، خـانواده  »زن در قـانون اساسـی  «در مقدمه قانون اساسی و زیـر عنـوان   ) 1386،180نوربها، .(

همچنـین،  . »...معرفـی شـده اسـت    » ...واحد بنیادین جامعه و کانون اصـلی رشـد و تعـالی انسـان     
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ازآنجاکـه خـانواده واحـد بنیـادي جامعـه      « :موجب اصل دهم بر این نکته تأکید شده است که به
کردن تشکیل  هاي مربوط باید در جهت آسان ریزي المی است، همه قوانین و مقررات و برنامهاس

این . »خانواده و پاسداري از قداست آن و استواري روابط خانوادگی بر پایه حقوق اسالمی باشد
هنـده توجـه خبرگـان بـه نقـش محـوري محـیط خـانواده در چگـونگی مـدنی و          دسیاست، نشان

گذاران نیـز بایـد در    فراد است و بر این اساس، قانونگذار عادي و دیگر سیاستپذیرشدن ا جامعه
سـازي محـیط خـانواده بـراي      بیر مناسـب در زمینـه مطلـوب   اچارچوب این سیاست به اتخـاذ تـد  

  . پرورش شخصیت افراد مبادرت ورزند
پیروي از  پذیرسازي افراد یعنی در پرتو قانون مذکور، ظرفیت نهاد خانواده در مدنی و جامعه

مـدار، نقـش بنیـادي ایفــا     بایـدها و نبایـدهاي اجتمـاعی کیفــري کـه در حـوزه پیشـگیري جامعــه      
گذاران  طبیعتاً، بارزترین پیامد این فرآیند، تبعیت سیاست. نماید، جنبه اساسی پیدا کرده است می

ط که افراد عنوان نخستین محی از این رویکرد نویسندگان قانون اساسی است چه اینکه خانواده به
گذار سامانه رفتاري آنان بـوده و همـین قابلیـت سـبب      یابند، پایه واسطه تولد در آن حضور می به

در واقع، در این محیط است که . شده است تا به این سازوکار پیشگیرانه اعتبار اساسی داده شود
هـا و   نقـش  ها و هنجارها آشنا شده و به سمت پذیرش الگـوي رفتـاري و شـناخت    افراد با ارزش

  .روند هاي اجتماعی پیش می مناسبت
شـدن افـراد بســیار    در کنـار ایـن محـیط، مدرســه نیـز در پـرورش درسـت شخصــیت و اجتمـاعی       

بـر سـوادآموزي، بـا هنجارهـاي بنیـادي جامعـه آشـنا         تأثیرگذار است زیرا افراد در این عرصه، عـالوه 
در ) Siegel, 2009, p. 200. (گیرنـد  مـی  هاي اجتماعی را فرا شوند و چگونگی برخورد با مناسبت می

هاي علمی و برخوردارسازي افراد از مهـارت و   واقع، محیط تحصیلی با داشتن توانایی آموزش آموزه
. آورد گرایی را فراهم مـی  هاي تربیت و پرورش شخصیت آنان و قانون امکان کاریابی در آینده، زمینه

مـدار از جـرم تبـدیل     رین سازوکارهاي پیشگیري جامعهاین ظرفیت، محیط مذکور را به یکی از مؤثرت
  . کرده است

رایگان براي همه، در تمـام  ... آموزش و پرورش «اصل سوم  3خبرگان قانون اساسی در بند 
در همین . اند را در شمار وظایف بنیادین دولت گنجانده» سطوح و تسهیل و تعمیم آموزش عالی

دولـت موظـف اسـت وسـایل آمـوزش و      «: شده است کـه  ام این قانون مقرر راستا، در اصل سی
پرورش رایگان را براي همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیالت عالی را 

  .»طور رایگان گسترش دهد تا سرحد خودکفایی کشور به
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اي  به این سان، مؤسسان قانون اساسی با درنظرداشتن این نکته که آموزش و پـرورش، زمینـه  
سـازد،   هاي علمی و فراگیري هنجارهاي بنیادي اجتماعی فراهم مـی  مناسب براي آموختن آموزه

حـق بـر آمـوزش و پـرورش کـه       این ابتکـار، بـه  . اند آن را در شمار حقوق بنیادي ملت قرار داده
بر داشتن جنبه حقوق بشري، کارکردي پیشگیرانه نیز دارد، اعتبار اساسی داده است تـا بـه    عالوه

شدن   تربیت ها در بستر آموزش و پرورش براي درست هاي عادي و برنامه واسطه همه سیاستاین 
  . افراد و هنجارمندسازي آنان فراهم شود

هاي اوقـات فراغـت نیـز     مدار در کنار دو محیط خانواده و مدرسه به ظرفیت پیشگیري جامعه
اد امکانـات مناسـب بـراي    ایج.دهد براي کاهش گرایش افراد به سمت بزهکاري توجه نشان می

توانـد سـهم بسـزایی در     اوقات فراغت شهروندان بخصـوص کودکـان، نوجوانـان و جوانـان مـی     
تربیـت  ... «اصـل سـوم    3به همین جهت، مطـابق بنـد   . پرورانیدن درست شخصیت آنان ایفا کند

بینـی   شهـا پـی   تـرین تکـالیف دولـت    عنوان یکی از اصلی براي همه شهروندان به» ...بدنی رایگان 
  . مند رفتار آنان ساماندهی شود شده است تا اوقات فراغت افراد در راستاي رشد نظام

اقتصادي نیز در کاهش تمایل شهروندان بـه   - مدار، بهبود وضعیت مالی در عرصه پیشگیري جامعه
ري، اقتصـاديِ ناشـی از بیکـا    - شماري از افراد، تحت تأثیر ناتوانی مالی. ارتکاب جرم تأثیرگذار است

نویسـندگان  ) Ibid,  p.201. (آورنـد  فقر، نداشتن مسکن بـه بزهکـاري و انحرافـات اجتمـاعی رو مـی     
هـاي اقتصـادي و اجتمـاعی در کـاهش میـزان بزهکـاري،        قانون اساسی با توجه به نقش بنیـادي اقـدام  

ر، اسـباب  طبیعتـاً ایـن ابتکـا   . انـد  هـا اختصـاص داده   شماري از اصول این قانون را بـه ایـن دسـته اقـدام    
  .اقتصادي پیشگیرنده را فراهم آورده است - سازي تدابیر مالی اساسی

ریزي اقتصاد صحیح و عادالنه بر طبق ضوابط اسالمی  پی«اصل سوم در واقع به دنبال  12بند 
هاي تغذیـه و مسـکن و    ساختن هر نوع محرومیت در زمینه طرف جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و بر

. است بینی کرده عنوان وظیفه راهبردي دولت پیش بوده و آن را به» م بیمهکار و بهداشت و تعمی
توانـد در   گـذاري رفـاه اقتصـادي مـی     بدیهی است این تکلیف دولت در زمینه فقرزدایـی و بنیـان  

در همـین چـارچوب،   . آفرین باشـد  اقتصادي بر بزهکاري افراد، نقش -کاهش تأثیر ناتوانی مالی
کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهـاي انسـان در جریـان     کن ریشه... «در اصل چهل و سوم 

مسکن، خـوراك،  : تأمین نیازهاي اساسی) 1... ضوابط ... بر اساس ... رشد، با حفظ آزادگی او، 
تأمین شرایط و امکانات کار براي همه به ) 2و ... پوشاك، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش 
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و قراردادن وسایل کار در اختیار همه کسانی کـه قـادر بـه کارنـد     منظور رسیدن به اشتغال کامل 
  . مبناي نظام اقتصادي جمهوري اسالمی ایران به شمار آمده است» ...ولی وسایل کار ندارند 

این پنداشت، بیانگر این نکته است که دولت باید براي ایجاد سامانه اقتصادي مطلوب که بـه  
هـاي    زایی و مهیاساختن کمینـه  هایی مانند فقرزدایی، اشتغال فهشکوفایی اقتصادي بینجامد، بر مؤل

اقتصـادي شـمار زیـادي از     -همین اقدام، در توانمندسـازي مـالی  . اقتصادي زندگانی تمرکز کند
هررو،  به. تواند به کاهش تمایل آنان به بزهکاري منتهی شود شهروندان، نقش آفرین است و می

منظـور   یجاد امکانات مناسب براي رفاه اقتصادي و اجتمـاعی بـه  مدار، ا در قلمرو پیشگیري جامعه
بـردن و کـاهش تـأثیر عوامـل مـالی و       هاي زندگی و در نتیجه ازبین دسترسی شهروندان به کمینه

هــاي نظریــهازتــرین ابتکارهــا بــه شــمار مــی رود کــه در شــماري  زا از شــاخص اقتصــادي جــرم
  .سیستی تبلور یافته استهاي فشار و مارک شناسانه خصوصاً نظریه جرم

مطـرح شـد، نبـود ابزارهـا ماننـد کـار،        1940در دهـه  مرتونبر اساس نظریه یکم که از سوي 
هاي مشروع اجتماعی، زمینه گرایش  نبودن آن ها براي رسیدن به هدف تحصیالت یا در دسترس

. سـازد  یهم مهاي نامشروع ازجمله بزهکاري را فرا شماري از شهروندان به توسل به وسایل و راه
اپذیربودن استفاده از ن برابري در ساختارهاي اجتماعی و اقتصادي و امکاندرواقع، بودن یا نبودن 

هاي متعددي را  یافتن به هدف مورد توجه در یک جامعه واکنش منظور دست مشروع بهابزارهاي 
نابراین، هرگاه ب)1383،111ویلیامز،.(هاست آنترین  که ارتکاب بزهکاري از شاخص در پی دارد

اقتصـادي بـراي شـهروندان    _هاي برابر کار یا ارتقاي وضعیت مـالی  ابزارهاي مساوي مثل فرصت
اقتصادي بر گرایش افـراد بـه ارتکـاب    _ها باشد، تأثیر مشکالت مالی یافتن به هدف جهت دست

  .یابد بزهکاري کاهش می
ه کرد که با رویکردي بیشینه، به شناسانه مارکسیستی اشار توان به نظریه جرم بر این، می عالوه

در پرتو این نظریـه، نـاتوانی مـالی و اقتصـادي     . اقتصادي بر بزهکاري توجه داشت_عوامل مالی 
و ) دار همان طبقـه قـدرت  (آمدن بیشتر ثروت نزد شماري از آنان اي از شهروندان و گردهم دسته

آوري شـهروندان بـه جـرم    اي مناسـب جهـت رو   کنارگذاشتن قشر کارگر از عرصه تولید، زمینه
ساختن نیازهاي مالی و اقتصادي شهروندان و توانمندسازي  به این سان، با برطرف. آورد پدید می
بردن یا  مدار با ازبین در این چارچوب، پیشگیري جامعه. توان از بزهکاري پیشگیري کرد آنان می

بـه  افـراد نیـافتن  گـرایش بـراي تـرین سـازوکارها   هـاي مـالی و اقتصـادي، از مهـم     کاهش ناتوانی
  .استگرفتهقرارتوجهمورداساسیعنوان هنجار بهخبرگانسويازکهبزهکاري است
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اقتصادي پیشـگیري از جـرم بـه ایـن      -البته توجه خبرگان قانون اساسی به سازوکارهاي مالی
ن زمینه طور خاص به دو مؤلفه بسیار مهم در ای شود، بلکه در دو اصل دیگر به اصول محدود نمی

هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و «:وهشتم  بر اساس اصل بیست. اشاره شده است
دولت موظف است با رعایت . مخالف اسالم و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست، برگزیند

نیاز جامعه به مشاغل گوناگون براي همه افراد، امکان اشتغال به کـار و شـرایط مسـاوي را بـراي     
داشتن مسکن متناسب با نیـاز، حـق   «: ویکم همچنین، مطابق اصل سی. »از مشاغل ایجاد نمایداحر

ها که نیازمندترنـد   دولت موظف است با رعایت اولویت براي آن. هر فرد و خانواده ایرانی است
با شناسایی دو حـق بـر   . »بخصوص روستانشینان و کارگران، زمینه اجراي این اصل را فراهم کند

سـازي کـارکرد    هاي بنیادي حقوق افراد، موجبـات اساسـی   عنوان جلوه مسکن متناسب بهشغل و 
  .ها پدید آمده است پیشگیرانه آن

  
  سازي حقوق ماهوي پیشگیري رشدمدار از جرم اساسی. 1-2

پیشگیري فردمدار داراي یک گونه بسیار مهم دیگر یعنی پیشگیري رشـدمدار یـا زودهنگـام    
اجتماعی  -شناسانه هاي روان شدن بزهکاري در افراد از اقدام ل مزمناست که براي کاهش احتما

پیشـگیري رشـدمدار،   . جویـد  زودرس جهت مداخله در فرآیند تربیت و رشد کودکان بهره مـی 
پـذیري   منظـور تقویـت فرآینـد جامعـه     اجتماعی است که بـه  -شناسانه شامل مجموعه تدابیر روان

. شـود  بـه کـار گرفتـه مـی    » دار کودکان معضل«ري در کودکان و کاهش احتمال پایداري بزهکا
دار است و در این راستا  گونه پیشگیري در صدد پروراندن درست شخصیت کودکان مشکل این

مـدار تمرکـز    مـدار و اجتمـاع   مدار، مدرسـه  شناسانه و اجتماعی حمایتی خانواده هاي روان بر اقدام
ر این انگاره استوار اسـت کـه درسـت سـپري     مدار ب پیشگیري رشد) 136، 1383هوارد،. (کند می

بسا مانـدگاري در ایـن    نشدن فرآیند رشد کودکان، احتمال گرویدن این دسته به بزهکاري و چه
هـاي   تـوان چـالش   کارگیري تـدابیر حمـایتی مناسـب مـی     رو، با به ازاین. دهد ورطه را افزایش می

و درنتیجـه آنـان را بـه سـمت     هـاي مختلـف رشـد را مرتفـع سـاخت        فراروي کودکان در مرحله
  ) 1390،53زاده، عظیم. (هنجارپذیري و پیروي از بایدها و نبایدهاي کیفري هدایت کرد

سـاختن   دار در صـدد برطـرف   پیشگیري رشـدمدار بـا تمرکـز بـر فرآینـد رشـد کودکـان معضـل         
ــابراین، کودکــانِ داراي پــدر . مشــکالت ایــن دســته اســت  ــا   - بن مــادر بزهکــار، بــدون سرپرســت ی

اقتصـادي نامناسـب    - گسیخته، برخوردار از وضعیت مالی بدسرپرست، داراي خانواده نابسامان و ازهم
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انـد، ازجملـه کودکـان     یا آن دسته از کودکان که مادرانشان دوره بارداري را بـا آرامـش طـی نکـرده    
شـدن   ههاي پیشـگیري رشـدمدار در فرآینـد پرورانـد     اهمیت اقدام) 1382،288دادستان،. (داراند مشکل

گونـه پیشـگیري از جـرم در قـانون     دار، سبب شده است تـا بـه ایـن    درست شخصیت کودکان معضل
حمایـت  «:ویکـم  اصل بیست 2موجب بند  به. توجه شود1358مصوبایراناسالمیجمهورياساسی

در » سرپرسـت  مادران، بالخصوص در دوران بـارداري و حضـانت فرزنـد و حمایـت از کودکـان بـی      
مادران سرپرسـت  اقتصادي- هررو، مشکالت مالی به. بنیادي دولت گنجانده شده استشمار وظایف 

هـا احتمـال    نشـدن آن  هـاي خطرانـد کـه برطـرف     خانوار و نبود پـدر درکنـار خـانواده، ازجملـه نشـانه     
به همـین جهـت،   . بودن کودکان سرپرست همچنین است، بی. دهد شدن بزهکاري را افزایش می مزمن

اقتصـادي از ایـن    - ریزي سـنجیده بـه حمایـت مـالی     گذر اتخاذ تدابیر مناسب و برنامهدولت باید از ره
هــاي اجتمــاعی مناســب مثــل  هــا یــا ایجــاد بســتر مناســب بــراي دسترســی آنــان بــه حمایــت  خــانواده
  .دادن مددکاران اجتماعی مبادرت ورزد مشورت

اسـت تـا در جهـت     در همین راستا، قانونگذار عادي از رهگذر مقررات تقنینی تالش کـرده 
سازي، همه نهادها  هررو، در پرتو اساسی به. رویکرد و سیاست خبرگان قانون اساسی گام بردارد

ها یا دستورهاي اساسی به تـدوین قـوانین و اتخـاذ تـدابیر      ویژه مقنن باید در چارچوب سیاست به
 1383تـأمین اجتمـاعی   توان به قانون ساختار نظام جامع و رفاه و  براي نمونه، می. مبادرت ورزند

گفتـه حمایـت از کودکـان     و در چارچوب اصول پیش 1ماده ) ط(اشاره کرد که از رهگذر بند 
منظور توسعه عدالت اجتماعی و ترمیم خألهاي فرآیند رشـد و تربیـت ایـن دسـته و      دار به مشکل

  .اند کاهش احتمال گرایش آنان به پایداري در ورطه بزهکاري را شناسایی کرده
هـاي حمـایتی نـاظر بـه کودکـان بـدون        ها کارکردي پیشگیرانه نیز دارند زیـرا اقـدام   حقاین 

سرپرست یا حمایت از مادران در دوران بارداري و رشد کودکان، ازجمله ابتکـارات پیشـگیري   
توانند در سـاماندهی فرآینـد رشـد ایـن دسـته و درنتیجـه،        آیند و طبیعتاً می رشدمدار به شمار می

  )1381،272یو، کاري. (آفرین باشند شدن بزهکاري نزد آنان نقش عادت بهکاهش احتمال 
هاي  در این عرصه آیین. حقوق پیشگیري از جرم، داراي یک شاخه و جنبه شکلی نیز هست

در . گیرنـد  هاي ماهوي پیشگیرانه مـورد بررسـی قـرار مـی     ناظر به چگونگی اجراي تدابیر و اقدام
ونه حقوق پیشگیري از جرم نیز در قانون اساسـی داراي جایگـاه   گ پهنه سیاست جنایی ایران، این

تر از ایـن قـانون در راسـتاي اصـول و      هاي سطح پایین گذاري شده است تا به این واسطه سیاست
  .دستورهاي اساسی تدوین و اجرا شود
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  سازي حقوق شکلی پیشگیري از جرم اساسی. 2
پیشگیرانه کافی نیست، بلکه باید ساختار  بینی تدابیر ماهوي براي پیشگیري از جرم فقط پیش

 Virginia crime prevention. (ریـزي شـود   کـردن آن نیـز طـرح     و آیین مناسب براي عملیـاتی 

Association, 1997, p. 5 (     چه اینکه نبود تشکیالت منسجم و آیـین و ترتیبـات مـنظم، اجـراي
  . سازد ه میبسا با شکست مواج تدابیر ماهوي پیشگیرانه را با چالش و چه

هـاي پیشـگیرانه در گـرو اتخـاذ تـدابیر، تشـکیالت و تشـریفات         هـا و برنامـه   موفقیت سیاست
بـه یـافتن  دسـت اسـباب پیشـگیرانه، تدابیراجرايفرآینددرنارساییومناسب است زیرا کاستی

مثـل شـهروندان بنیـادي هـاي  حـق ازشـماري نقضبسا به چهسازد ومیپذیر چالشراها هدف
بــرايمناسـب فرآینـد وسـاختار رو، ترســیم ازایـن  .بینجامـد افـراد خصوصــیحـریم بـه رضتعـ 
جنـایی سیاسـت پهنهدرموفقیتهاي بایستهازپیشگیرانههاي برنامهوها سیاستاجرادرآوردن به

بر همین اساس، مؤسسان قانون اساسی در زمینه چگـونگی اجـراي ایـن تـدابیر و در واقـع       .است
  .اند گذاري کرده درباره شکل و مدیریت پیشگیري از جرم، سیاست

  
  سازي مدیریت پیشگیري از جرم اساسی. 2-1

در زمینه چگونگی واگذاري پیشگیري از جرم به دستگاه قضایی یا سایر نهادهاي رسمی میان 
هاي قهرآمیز  کارگیري اقدام اي به نظرهایی وجود داشت؛ دسته اختالفاساسی،ویسندگان قانونن

هاي نهادهایی مانند آموزش و پرورش را پیشگیرانه  قوه قضاییه را پیشگیرانه و شماري دیگر اقدام
م، در واقع، هریک از این دو گروه در سپردن یا نسپردن تکلیف پیشگیري از جر. کردند تصور می

ســرانجام ایــن )1364،1583صــورت مشــروح مــذاکرات مجلــس،. (توجیهــات متعــددي داشــتند
اقدام «مطابق این بند، . وششم به پایان رسید صدوپنجاه اصل یک 5هاي نظري با تصویب بند  بحث

وجود  اما . در شمار تکالیف دستگاه قضایی گنجانده شد» ...مناسب براي پیشگیري از وقوع جرم 
شناسـان در   دانان و جـرم  هاي مختلف میان حقوق هاي ناهمسو، اسباب ایجاد نگرش همان دیدگاه

  . زمینه این بند را فراهم آورد
کنـد کـه    نسبت به گفتمان بند مذکور، به این نکته اشاره می» رویکرد کیفري«یک نگرش با 

یشـگیري  پ» ...اقـدامات مناسـب بـراي پیشـگیري از وقـوع جـرم       «منظور خبرگان قانون مزبـور از  
هـاي نظـام عـدالت     بنابراین، دستگاه قضـایی بایـد بـا اسـتفاده از ظرفیـت     . کیفري است/واکنشی 
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پیشـگیري از جـرم در معنـاي    )1389،22کوشا،. (کیفري در جهت کاهش میزان جرم اقدام نماید
 زایی و توسعه آموزش و هایی مانند فقرزدایی، اشتغال شناسانه، ماهیت کنشی دارد و به اقدام جرم

پـس، هـدف   . هـا در دسـتگاه قضـایی ممکـن نیسـت      پرورش نیازمند اسـت کـه اساسـاً انجـام آن    
اتخاذ تدابیر کیفري در  مؤسسان قانون اساسی از واگذاري پیشگیري از جرم به قوه قضاییه، صرفاً

نخسـتین ایـن قـانون، توسـعه آمـوزش و       اصـل  ویژه اینکـه در  به. چارچوب عدالت کیفري است
بـه  . شده اسـت محولمجریهقوهیی که داراي کارکردي پیشگیرانه نیز هست بهپرورش یا کارزا

این ترتیب، پیشگیري کنشی از جرم در گستره تکالیف دستگاه اجرایی قـرار داشـته و ایـن نهـاد     
  )1390،271صفاري،.(است که باید با ایجاد یک ساختار منسجم در این خصوص اقدام نماید

نسبت به این قسمت » شناسانه رویکردي جرم«با  1370دان در دهه اما در برابر، شماري از استا
شناسـانه، مـدیریت    اند؛ اینکه نویسندگان این قانون با آگاهی از مفاهیم جـرم  بند مذکور نگریسته

بنـابراین،   )1379،737ابرنـدبادي،  نجفی(.اند پیشگیري از جرم را به دستگاه قضایی محول ساخته
کور، پیشگیري کنشی از جرم است که بر ایـن اسـاس، قـوه قضـاییه     منظور خبرگان از قسمت مذ

البتـه  . گذاري کنـد  ریزي و سیاست باید با همکاري سایر نهادها در زمینه پیشگیري از جرم، برنامه
با درنظرداشتن این واقعیت که هدف از واگذاري این مأموریت به دستگاه قضایی، عمدتاً ایجـاد  

رانه است، چـه اینکـه بـراي پیشـگیري از جـرم، وجـود امکانـاتی        ساختار مناسب مدیریتی پیشگی
  . ها در پهنه دستگاه اجرایی قرار دارند ضروري است که طبیعتاً بیشتر آن

به این ترتیب، هدف نویسندگان قانون مذکور از واگذاري تکلیف پیشگیري از جرم بـه قـوه   
یعنـی بـا   . مبـادرت ورزد » جـرم مـدیریت پیشـگیري از   «قضاییه، این بوده است کـه ایـن نهـاد بـه     

همراهی و مشارکت سایر نهادهاي رسمی و نیز نهادهاي جامعوي تشـکیالت مناسـب و منسـجم    
به این سان، بند مذکور، ناظر بـه مـدیریت پیشـگیري از    . متولی پیشگیري از بزهکاري ایجاد کند

مناسـب بـراي    کننـده  جرم است و بر این اساس، دستگاه قضایی باید ساختار مـدیریتی هماهنـگ  
ریزي در عرصه پیشگیري از جرم طراحی نماید و در قالب قـانون عـادي    گذاري و برنامه سیاست

  ) 1379،738نجفی ابرندآبادي، . (به تصویب مجلس شوراي اسالمی برساند
بنابراین، اهمیت ماهیت تدابیر پیشـگیري از جـرم و شـیوه اجـراي آن، سـبب شـده اسـت تـا         

. اساسـی اعطـا کننـد    ه تدابیر ماهوي به تدابیر شکلی پیشگیرانه نیز ارزشبر توجه ب خبرگان عالوه
هـاي   بارزترین اثر این ابتکار، تدوین مقررات تقنینی و فروتقنینی مناسب و اتخـاذ سیاسـت   طبیعتًا

  .سنجیده در زمینه تشکیالت پیشگیري از جرم است
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اصـل یادشـده در نخسـتین     5مـدار از بنـد   هررو، قوه قضاییه در راسـتاي برداشـت مـدیریت    به
شناسـی در قالـب کمیسـیون     واسـطه شـماري از پژوهشـگران حـوزه جـرم      بـه  1380هاي دهه  سال

البته بعـدها مأموریـت ایـن شـورا در عرصـه      (پیشگیري از وقوع جرم شوراي عالی توسعه قضایی
جـرم   به تدوین الیحه پیشگیري از وقـوع ) تحقیقات به مرکز مطالعات توسعه قضایی واگذار شد

اصل یادشده ایجاد ساختار فراگیر یعنی شـوراي   5در این الیحه براي اجراي بند .مبادرت ورزید
نـدازي سـازمان پیشـگیري از جـرم بـا       عالی، استانی و شهرستانی پیشگیري از جرم و همچنین راه

حضور همه نهادهاي مسئول در کرانه پیشگیري از جرم و مدیریت دستگاه قضـایی مـورد توجـه    
  .گرفت قرار

ساز اجراي بنـد مـذکور    گشاي پیشگیري از جرم در ایران و زمینه تواند گره این الیحه که می
در مجلس شوراي اسالمی به تصویب رسید اما بـه  1387هاي فراوان در سال  باشد، با فرازونشیب

جهت ایرادهاي شوراي نگهبان و پافشاري مجلس بر مواضع خود براي تعیین سرنوشت به مجمع 
  . یص مصلحت نظام ارسال شد و اینک در انتظار بررسی در این نهاد به سر می بردتشخ

  
  سازي آیین پیشگیري از جرم اساسی. 2-2

شده در فصل سوم با عنـوان   بینی ویژه اصول پیش نویسندگان قانون اساسی در اصول متعدد به
هـاي پیشـگیري از   صـدوپنجاه و ششـم بـه شـماري از آیـین      اصل یک 5و نیز بند » حقوق ملت« 

  .اند جرم، اعتبار اساسی داده و آن را به هنجار برین تبدیل کرده
  
  بودن پیشگیري از جرم فرابخشی. الف

) UN, 2010, p. 22(جانبـه کلیـه نهادهـا نیازمنـد اسـت       پیشگیري از بزهکاري به مشـارکت همـه  
ت یافتـه بـه پیشـگیري از    وششـم، مأموریـ   صـدوپنجاه  اصل یک 5درنتیجه، قوه قضاییه که بر اساس بند 

تنهایی و بدون همراهـی و همسـویی سـایر نهادهـا در ایـن راسـتا گـام         تواند به جرم مبادرت ورزد نمی
هـا   هاي این نهـاد در زمینـه پیشـگیري از بزهکـاري محـدود بـوده و از رهگـذر آن        بردارد زیرا ظرفیت

زهکـاري بـه عوامـل متعـددي وابسـته      هررو، ارتکاب ب به. زا تأثیر گذاشت توان بر همه عوامل جرم نمی
ها از حیـث قـانونی و همچنـین نداشـتن امکانـات از       ریزي ناظر به آن گذاري و برنامه است که سیاست

آید، مانند آموزش و پرورش که اساساً نهاد مذکور، صالحیت و تـوان مناسـب    دستگاه قضایی برنمی
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اصل مذکور، مأموریت یافتـه در   5مطابق بند پس، این دستگاه که . براي دخالت در این زمینه را ندارد
کننـده و داراي اختیـار مـدیریتی پیشـگیري از      زمینه پیشگیري از بزهکاري اقدام نماید، صرفاً هماهنگ

جرم است؛ اینکه با همراهی دیگر نهادهـا و بـدون درنظرگـرفتن مالحظـات بخشـی بـه اتخـاذ تـدابیر         
در واقـع، پیشـگیري از جـرم بـه همکـاري همـه       . مناسب در عرصه پیشگیري از بزهکاري توجه شـود 

  ) 1392،150الزرژ،. (نهادهاي رسمی و جامعوي نیازمند است
ویکم،  اصل بیست. این واقعیت توسط خبرگان قانون اساسی نیز مورد توجه قرار گرفته است

نان ترین تکالیف دولت در زمینه حمایت از کودکان و ز ویکم از برجسته ام و سی بیست و نهم، سی
اقتصادي، توسعه آموزش و پـرورش و ایجـاد   _طور کلی ناتوانان مالی سرپرست، بیکاران و به بی

نویسـندگان قـانون اساسـی بـا     . روند دارشدن شهروندان به شمار می امکانات مناسب براي مسکن
در واقع به دنبال مشارکت جدي کلیه نهادهـاي  » بودن پیشگیري از جرم اصل فرابخشی«شناسایی 

گذاري و اجراي تدابیر پیشگیرانه، این اصل  به این ترتیب، در سیاست. اند در این حوزه بوده مؤثر
نهـادي و مشـارکتی    باید مورد توجه کارگزاران پیشگیري از جرم واقع شود و با رویکـردي میـان  

  )1390،367جمشیدي،. (نهادهاي رسمی یا جامعه مدنی نسبت به این مقوله گام بردارند
  

  بودن پیشگیري از جرمفردمدار. ب
شناسـانه، صـرفاً بـه     شناسـانه و جـرم   دیـده  هـاي بـزه   پیشگیري از جرم با توجه بـه توسـعه یافتـه   

شـود، بلکـه    اند، محـدود نمـی   سازي هاي مربوط به پیشگیري فردمدار که درصدد شخصیت اقدام
قـرار  هاي مسـاعد ارتکـاب جـرم مـورد اسـتفاده       مدار هم براي کاهش فرصت هاي وضعیت اقدام

هـا و مقـدمات چگـونگی     بدیهی است در چارچوب پیشگیري فردمدار است که بایسته. گیرد می
هـاي بنیـادي جامعـه فـراهم      آمیـزي و فراگیـري ارزش   پذیري، مـردم  رشد شخصیت افراد، جامعه

انگاشـتن سـامانه شخصـیتی کلیـه شـهروندان،       مدار با ثابـت  شود؛ چه اینکه پیشگیري موقعیت می
کـردن فرآینـد ارتکـاب جـرم و      سازي، کاهش جذابیت آماج جـرم، پرهزینـه   ال مانعصرفاً به دنب

به ایـن ترتیـب، اگرچـه احتمـال     ) 1393،81جندلی،. (هاست دادن فرصت درنهایت، نامساعدجلوه
گیـري اندیشـه مجرمانـه در افـراد پابرجـا       هـاي شـکل   دارد از ارتکاب جرم کاسته شود، اما زمینه

ر عرصه پیشگیري از جـرم، اسـتفاده از ابتکـارات ایـن نـوع پیشـگیري       به همین جهت، د. ماند می
  .شود گذارده می» اصل بر پیشگیري فردمدار«جنبه استثنایی دارد و همواره 
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بودن تدابیر پیشگیري فردمدار  صورت ضمنی پذیرفته و بر مقدم خبرگان نیز همین اصل را به 
هـاي مختلـف ایـن قـانون، پیوسـته از       بخـش  انـد زیـرا در   مدار تأکید ورزیـد  بر پیشگیري موقعیت

اصـل  (زایـی   ، اشـتغال )ام اصـل سـی  (سازوکارهاي پیشگیري فردمـدار ماننـد آمـوزش وپـرورش     
دهد که نویسندگان قانون اساسی در  گذاري نشان می این شکل سیاست. اند یادکرده) وسوم چهل

یـا در  . انـد  فردمدار نهاده عرصه سیاست جنایی و براي مهار پدیده مجرمانه، اصل را بر پیشگیري
مـدار   هاي پیشگیري موقعیـت  وپنجم این قانون که به استفاده محدود شماري از روش اصل بیست

اشاره نموده است، گویاي این نکته است که خبرگان قانون مذکور به برتري پیشگیري فردمـدار  
هـاي   پـذیربودن بایسـته  شدن و دسترس  تربیت اند زیرا درست مدار نظر داشته بر پیشگیري موقعیت

  .ها باید آن را به اجرا درآورند هاي بشري است که دولت پذیري براي افراد ازجمله حق جامعه
  
  مداربودن پیشگیري از جرم کرامت. ج

ترین سـازوکارهاي تـأمین امنیـت     پیشگیري از جرم در کنار سرکوبی بزهکاري، یکی از مهم
اهش میزان بزهکـاري را کـه از مظـاهر نـاامنی اسـت      راهبرد پیشگیري، زمینه ک. رود به شمار می

تواننـد از حقـوق و    هـررو، در سـایه امنیـت روزانـه اسـت کـه شـهروندان مـی         بـه . سازد فراهم می
مـدار   هاي قانون در این چارچوب است که دولت. هاي فردي و اجتماعی برخوردار شوند آزادي
  ) 1391،11ابرندبادي، نجفی.(کنند ده میهاي پیشگیري و کیفري براي ایجاد امنیت استفا از نظام

به ایـن سـان، پیشـگیري از جـرم از منظـر حقـوق بشـر بـه ایـن جهـت کـه اسـباب دسترسـی              
آورد، داراي اهمیـت   را پدید می» حق بر امنیت«هاي حقوق بشر یعنی  شهروندان به یکی از جلوه

کی از مصـادیق حقـوق   بر این، شماري از سازوکارهاي پیشگیري از جرم در قالب ی عالوه. است
ها امکـان   واسطه آن گنجند که اهمیت این راهبرد از این حیث را بیشتر کرده است زیرا به بشر می

باوجود اینکه پیشگیري از جـرم، نقـش مـؤثري در    . شود هاي بشري نیز فراهم می دستیابی به حق
گی اجـراي  نمایـد، گـاه چگـون    هاي اساسـی حقـوق بشـري ایفـا مـی      دسترسی شهروندان به جلوه

  .کند هاي حقوق بشري برخورد می ها با آموزه هاي آن و حتی چرایی گزینش آن روش
شـود   مـی  دار هاي آن اهمیت ها هنگام اجراي شیوه از همین روست که رعایت کرامت انسان 

، 5و1در مواد  1966المللی حقوق مدنی وسیاسی  المللی مانند میثاق بین و در تعدادي از اسناد بین
هـاي   بنـابراین درهنگـام اجـراي روش   . عنوان ارزش بنیادي شناسایی شـده اسـت   ت انسانی بهمنزل
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بـر ایـن اسـاس، پیشـگیري از جـرم را      . ها در نظرگرفته شود پیشگیري از جرم، باید کرامت انسان
  .نباید به هر شکل و بدون درنظرگرفتن معیارهاي حقوق بشري به اجرا درآورد

اصـل  «شناسایی مـوازین حقـوق بشـري مربـوط بـه ایـن راهبـرد،        نویسندگان قانون اساسی با 
اصـل دوم نظـام    6موجـب بنـد    بـه . انـد  را به رسمیت شناخته» مداربودن پیشگیري از جرم کرامت

کرامــت و ارزش واالي انســانی و آزادي تــوأم بــا «جمهــوري اســالمی ایــران بــر پایــه ایمــان بــه 
ها ازجمله در سراسر فرآیند  ن اساس در همه عرصهبر ای. استوار است» مسئولیت او در برابر خدا 

بایـد مالحظـات حقـوق بشـري و     ) هـا  گذاري تا اجراي روش از لحظه سیاست(پیشگیري از جرم 
طـور ضـمنی و در قالـب     خبرگان قانون مذکور، این اصل را به. ها را در نظر داشت کرامت انسان
حیثیـت، جـان،   «: ودوم ابق اصـل بیسـت  مطـ . انـد  وپنجم شناسایی نموده ودوم و بیست اصول بیست

مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است، مگر در مواردي کـه قـانون تجـویز    
در همـین  . ها اشاره دارد ناپذیري حقوق بنیادي افراد در همه حالت این اصل راهبر به نقض. »کند

هـا، ضـبط و    ندن نامـه بازرسـی و نرسـا  «: وپنجم نیز مقرر شده است که چارچوب، در اصل بیست
کردن مکالمات تلفنی، افشاي مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن  فاش

  . »ها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است، مگر به حکم قانون آن
اند که براي  پیداست که خبرگان قانون مذکور در پرتو این اصل به دنبال تبیین این نکته بوده

ري از جرم باید به موازین حقوق بشري همواره توجه کرد و در واقع به هر شکل نبایـد در  پیشگی
گـذاري   مداربودن پیشگیري از جرم با این نـوع سیاسـت   بنابراین، کرامت. این راستا گام برداشت

نویسندگان قانون مذکور، جنبه اساسی یافته است و درنتیجه کلیه کارگزاران پیشـگیري از جـرم   
  .ن اصل را رعایت نمایندباید ای

  
  نتیجه

هـاي جنـایی قـرار گرفتـه      گـذاري  هاي واپسین در اولویت سیاسـت  پیشگیري از جرم در سال
سـازي   اساسـی «دهـی از سـوي خبرگـان از رهگـذر      این اولویت) Sagant, 2010, p. 20. (است

ول اساسی انجامواسطه توجه به تدابیر و آیین پیشگیري از جرم در قالب اص به» پیشگیري از جرم
نظـام حقـوق   «هاي مسلم بشري تضمین شوند و براین اسـاس،   پذیرفته است تا امنیت و دیگر حق

هـاي مناسـب در نهادهـاي     هـاي عـادي و اتخـاذ سیاسـت     در پرتو قانونگذاري »پیشگیري از جرم 
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ترین  سازي ازجمله شاخص هررو، اساسی به. صورت جامع شکل گیرد اجرایی و حتی جامعوي به
هـاي بنیـادي شـهروندان تضـمین      هـا و آزادي  رهیافت هاي حقوقی است که از رهگذر آن، حق

اینجاسـت  . آیند ها و هنجارها به یک دستور و هنجار برین درمی شده و بر این اساس، این ارزش
هـا را همـواره مـورد توجـه قـرار دهنـد و در        گذاري، این حق ها باید به هنگام سیاست که قدرت

تــرین کــارکرد  بــدیهی اســت شــاخص. اساســی بــه اتخــاذ تــدابیر مبــادرت ورزنــدقالــب هنجــار 
هـاي   هـا و آزادي  سازي حـق  ها در عرصه قانون اساسی مصون سازي و واردساختن ارزش اساسی

ــهروندان اســت زیــرا اصــول اساســی، قاعــدتاً تغییرناپذیرنــد و همــواره همگــان ازجملــه           ش
  .روي کنندگذاران و صاحبان قدرت باید از آن پی سیاست

هاي مختلف مـورد توجـه خبرگـان     در قلمرو حقوق ایران، حق بر پیشگیري از جرم به شکل
هاي شهروندان  همین سیاست، این حق را که از مصادیق بارز حق. قانون اساسی قرار گرفته است

گـذاران بایـد    رو قانونگذار و دیگر سیاست هنجار برین تبدیل کرده و ازاین/ است به یک دستور
ر ایــن زمینــه و البتـــه بــا رویکـــرد و ماهیــت مـــورد توجــه در قـــانون اساســی در راســـتاي       د

سازي پیشگیري از جرم در ایران به ایـن   بنابراین، اساسی. سازي آن اقدام نمایند عملیاتی_اجرایی
اي داده است تـا از ایـن رهگـذر قـدرت عمـومی بـراي تـأمین امنیـت و          حق بنیادي جایگاه ویژه

شـده در قـانون اساسـی در زمینـه      بینـی  هاي پیش کاري با درنظرداشتن همه جنبهکاهش میزان بزه
  .ریزي کند گذاري و برنامه پیشگیري از جرم، سیاست

نشـدن برنامـه ملـی     باوجود این، نبود یک ساختار منسجم در حوزه پیشگیري از جرم، تدوین
ده در قـانون اساسـی، جنبـه    شـ  بینـی  اجرانشدن تدابیر ماهوي پیشگیرانۀ پیش در این زمینه، درست

هـا و   نبـودن بایسـته   عملیاتی پیدا نکردن گفتمان این قانون در خصوص پیشگیري از جرم و فراهم
البتـه  . روند هاي فراروي این راهبرد به شمار می ترین چالش ابزارهاي پیشگیري از جرم از برجسته

  : ا به کار گرفتهایی ر ساختن این خألها باید اقدام رسد براي برطرف به نظر می
هـاي اتخاذشـده از منظـر     ها و سیاست گذاران به ابعاد و پیامدهاي تصمیم یکم، توجه سیاست

هــاي  مالحظــات پیشــگیري از بزهکــاري بایــد در همــه مرحلــه  ؛هــاي پیشــگیري از جــرم آمــوزه
بـر ایـن اسـاس،    ) 1390،77همتـی، . (گذاري اجتماعی و اقتصادي مورد توجه قرار گیـرد  سیاست

گذار در زمان تصویب قانون یا کارگزاران اجرایی هنگام تدوین مقـررات فروتقنینـی ماننـد    قانون
هاي مختلف آن  ها و حتی صدور دستور اداري فراگیر باید جنبه نامه ها، شیوه ها، بخشنامه نامه آیین

  . از حیث پیشگیري از جرم را مورد توجه قرار دهند
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ریزي  گذاري و برنامه ي پیشگیري از جرم؛ سیاستکردن تدابیر ماهو دوم، بسترسازي اجرایی
تواند تا انـدازه زیـادي در پرورانـدن درسـت شخصـیت افـراد،        ها می در خصوص هریک از حق

  . ها اقدام کند ریزي سنجیده در این زمینه بنابراین، قوه مجریه باید با برنامه. آفرین باشد نقش
انشـگاهی ؛ ایجـاد یـک رشـته خـاص      دسوم، توجه ویـژه بـه پیشـگیري ازجـرم در نهادهـاي     

هاي کارشناسی ارشد یا حتی دکتري با عنوان یـا در زمینـه پیشـگیري از     مطالعاتی در سطح دوره
المللـی متـولی    اندازي مراکز پژوهشی پیشگیري از جرم، تقویت تعامل با نهادهـاي بـین   راه 1جرم،

انـدازي نشـریه    االنه و راهصورت سـ  هاي پیشگیري از جرم به پیشگیري از جرم، برگزاري همایش
هایی است که نهادهاي دانشگاهی  ها ازجمله اقدام تخصصی پیشگیري از جرم در عرصه دانشگاه

  .سازي پیشگیري از جرم به کار گیرند باید در چارچوب اساسی
ترین مخاطب مؤسسان قانون اساسی در زمینـه پیشـگیري    درنهایت، دستگاه قضایی که اصلی

ماننـد هاي پیشـگیرانه نهادهـایی   گیري از ظرفیت بنیان به بهره دانششکلبا بهاز جرم است، باید 
وبزهکـار کودکـان تربیـت واصـالح کانونکشور،تربیتیوتأمینیاقداماتوها زندانسازمان
هـاي   کـم در راسـتاي پیشـگیري از جـرم     زندانیان مبادرت ورزد یا اینکه دستازحمایتانجمن
ارتشـا، اخـتالس، شـکنجه و اذیـت و آزار مـتهم، مظنـون و محکـوم اقـدام         سازمانی ماننـد   درون

  )1386،5ابرندآبادي، نجفی.(کند

                                                                                                                            
. انـدازي کـرده اسـت   هاي کارشناسی ارشد و دکتري پیشگیري از جرم را راهانتظامی دوره گفتنی است که دانشگاه علوم.1

هـاي   انـدازي دوره  در راستاي راه» دانشکده پیشگیري از جرم و اصالح و تربیت مجرمین«دانشگاه علوم قضایی نیز با تأسیس 
هـاي  کارشناسـی ارشـد پیشـگیري از آسـیب    در ضـمن، دوره  . هایی را به عمل آورده اسـت  مختلف پیشگیري از جرم، اقدام

بخشی فعال است و اینکه در پلیس پیشگیري نیروي انتظـامی جمهـوري اسـالمی،    اجتماعی در دانشگاه علوم بهزیستی و توان
بـه انتشـار    1385این مرکز نیز براي ترویج پیشگیري از جرم از سـال . مرکز مطالعات پیشگیري از جرم راه اندازي شده است

  .مطالعات پیشگیري از وقوع جرم مبادرت می ورزدفصلنامه 
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انداز سیاست جنایی ایران در زمینـه پیشـگیري مشـارکتی     چشم). 1390.(جمشیدي، علیرضا -

).امه شادروان دکتر رضا نوربهایادن(، 56شماره  مجله تحقیقات حقوقی،از جرم، ضمیمه 
شـهرام ابراهیمـی،   : ، ترجمه و تحقیـق درآمدي بر پیشگیري از جرم). 1393.(جندلی، منون -

  .میزان : چاپ نخست، تهران
  .سمت: ، چاپ نخست، تهرانشناسی جنایی روان). 1382.(دادستان، پریرخ -
مجموعه مقـاالت همـایش   :مقدمات ضروري پیشگیري از جرم، در). 1390.(صفاري، علی -
پ نخست، انتشارات دادگستري کـل  ، چا2کاربردي پیشگیري از جرم قوه قضاییه، جلد _علمی

.استان خراسان رضوي
بررسـی عنـاوین قـانون اساسـی ایـران، چـاپ       ). 1364.(صورت مشروح مذاکرات مجلـس  -

.نخست، انتشارات اداره کل فرهنگی و روابط عمومی مجلس شوراي اسالمی
، چاپ نخست، پایداري در بزهکاري در حقوق ایران و آمریکا). 1390.(ده، شاديزا عظیم -
  .جنگل: تهران
مجله پـژوهش حقـوق   پیشگیري ازجرم از طریق توسعه اجتماعی، ). 1383.(حسینغالمی، -

.11، شمارهو سیاست
 شناختی، اجتماعی زودرس در پیشگیري از رفتارهاي مداخله روان). 1381.(یو، روبر کاري -

.36و  35، شماره مجله تحقیقات حقوقیحسین نجفی ابرندآبادي،  مجرمانه، ترجمه علی
مجموعـه مقـاالت همـایش    :نقش قوه قضاییه در پیشگیري از جرم،در).1389.(کوشا،جعفر -
، چاپ نخست، انتشارات دادگسـتري کـل   1کاربردي پیشگیري از جرم قوه قضاییه،جلد _علمی

.استان خراسان رضوي
گرجـی،  :هـا، در  ها و آزادي سازي و جنبش حمایت از حق اساسی).1393.(اکبر یگرجی،عل-

.جنگل: ، چاپ نخست، تهراندر تکاپوي حقوق عمومیعلی اکبر، 
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ــتین - ــایی  ). 1392.(الزرژ، کریس ــت جن ــر سیاس ــدي ب ــهدرآم ــی  : ، ترجم ــین نجف ــی حس عل
.میزان: ابرندآبادي، چاپ چهارم، تهران

ــی نجفــی - ــدآبادي، عل ــه از جــرم، در ). 1383.(حســین ابرن ــایی : پیشــگیري عادالن ــوم جن عل
.سمت: ، چاپ نخست، تهران)مجموعه مقاالت در تجلیل از استاد دکتر محمد آشوري(

، )دوره دکتـري (شناسی نظـري   تقریرات درس جرم). 1379.(حسین نجفی ابرندآبادي، علی -
.)www.lawtest.ir:(ايدانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس،قابل دسترسی درتارنم

پیشگیري از وقوع ازجرم توسط قـوه قضـاییه،گفت   ). 1386.(حسین علیابرندآبادي،نجفی  -
.11، شمارهتعالی حقوقمجله : و گو در

،)ازحق بر امنیـت تـا حـق بـر تـأمین     (درباره امنیت شناسی).1391.(حسین علیابرندآبادي،نجفی- 
.میزان: نسان مدار ریسک جرم، چاپ نخست، تهرانرضوانی، سودابه، مدیریت ا: دیباچه در

گرجی، :سازي حقوق کیفري،در درآمدي بر اساسی).1393.(حسین علیابرندآبادي،نجفی -
.جنگل: علی اکبر،در تکاپوي حقوق عمومی، چاپ نخست، تهران

رجبـی پـور،   :دیباچـه در :درباره سن و علـوم جنـایی  ). 1391.(حسین علیابرندآبادي، نجفی -
چـاپ  . پژوهشی در مبانی پیشگیري اجتماعی رشد مدار از بزهکاري اطفال و نوجوانـان . مود مح

.میزان: نخست، تهران
.گنج دانش، چاپ سوم: ، تهرانشناسی زمینه جرم). 1386.(نوربها، رضا -
، چاپ نخست، شناسی تا پیشگیري از علت: بزهکاري به عادت). 1387.(نیازپور، امیرحسن -
.زانفکرسا: تهران
ــن  - ــازپور، امیرحس ــه    ). 1382.(نی ــران و الیح ــی ای ــانون اساس ــاري در ق ــگیري از بزهک پیش

.45، شماره مجله حقوقی دادگستريپیشگیري از وقوع جرم، 
شناسانه دستگاه قضایی در پرتو قانون برنامه پنجم  تکالیف جرم). 1391.(نیازپور، امیرحسن -

  .80، شماره قوقی دادگستريمجله حتوسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی، 
ــن  - ــازپور، امیرحس ــران،   ). 1383.(نی ــاري در ای ــگیري از بزهک ــوق پیش ــوقی  حق ــه حق مجل

.49و  48، شماره دادگستري
گفتمان پیمان حقوق کودك در زمینه پیشگیري از بزهکـاري،  ). 1391.(نیازپور، امیرحسن -

.6، شماره پژوهشنامه حقوق کیفري
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: ،ترجمـه هـاي جـرم شناسـی    نظریـه ). 1383.(لـین،دي  ین؛ مـاري پی؛ مک ش.ویلیامز،فرانک -
  . میزان: محمدي، چاپ نخست، تهران حمید رضا ملک

هـاي کالسـیک،    نظریـه (سیاسـت اجتمـاعی  ). 1390).(گردآوري و ترجمـه (همتی، فریده  -
.شناسان  جامعه: چاپ نخست، تهران). اي مدرن و مطالعات مقایسه مدرن، پست

حسـین غالمـی،   : ترجمـه . پیشگیري از جرم از طریق توسعه اجتماعی). 1383.(هوارد، جان -
.11، شماره مجله پژوهش حقوق و سیاست
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