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  چكيده
امروزه شاهد تحولي شگرف در مفهوم امنيت انساني هستيم. نا امني و افزايش فعاليت 

تغيير در مفهوم امنيت انساني شده است. اين مفهوم شامل وضعيتي است كه هاي مجرمانه منجر به 
در آن افراد بشر از آسيب هاي جسمي، روحي و رواني، ترس و اضطراب، ناامني و تهديد زندگي 
مصون نگه داشته شوند. به عبارت ديگر امنيت انساني شامل حراست از هسته حياتي همه افراد بشر 

ت كه رشد و بالندگي و شكوفايي استعدادهاي شهروندان را در معرض مخاطره در برابر تهديداتي اس
تهديدات عليه امنيت انساني به دو دسته تهديدات طبيعي و تهديدات ساخته دست  قرار مي دهد.

خود بشر مي باشد كه جرم و جنايت از مهم ترين نوع تهديدات ساخته خود انسان ها مي باشد. 
 جمهوري انتظامي نيروي جامعه مفابله و مبارزه با اين نوع تهديدات است. وظيفه نيروي انتظامي در

 عمومي، آسايش و و امنيت نظم برقراري و خود هاي مأموريت انجام راستاي در نيز ايران اسالمي

 امنيت و عمومي آسايش زنندگان و برهم مجرمان با مبارزه و جامعه سطح در ناامني و جرم با مقابله

 از خالي پليس سيستم در پيشگيري به نگاه چند كه هر ت.اس داده قرار خود همت وجهه را انساني

 ن فراوا اهميت پليسي پيشگيري و مداخله متعدد، به داليل اخير هاي سال در اما، نيست، سابقه
 سرماية همچنين و المللي بين متعدد تجربيات گيري از بهره با نيروي انتظامي و كرده پيدا تري

 نتيجه در و ناامني و جرم از پيشگيري جهت را راهبردهاي معيني كشورمان تاريخي و فرهنگي

 و علمي رويكردهاي اتخاذ با دارد تالش نيروي انتظامي، .نموده است اتخاذ انساني امنيت تأمين
امنيت  و پايدار توسعه براي را الزم بستر و نموده اقدام ناامني و جرم از پيشگيري به كارآمد، نسبت

اين پژوهش بر اساس روش تحقيق تحليلي و توصيفي  بر پايه تجزيه و تحليل  .سازند فراهم انساني
اطالعات موجود بر آن است نقش و جايگاه نيروي انتظامي در پيشگيري از وقوع جرم و جنايت بر 

  .اساس مفهوم امنيت انساني بپردازد
 

 جرم، از پيشگيري داخلي، امنيت جنايت، جرم، انساني، امنيت انتظامي، نيروي :يديكل واژگان
 .اجتماعي پيشگيري

 

  مقدمه

 امنيت اغلب است شده حقوقي و سياسي گفتمان ادبيات وارد اخير دهة دو يكي در كه است امنيت از جديدي بعد انساني امنيت

 با مرور به اما ،دادند مي تشكيل را امنيت اصلي موضوع ها دولت امنيت، از سنتي ديدگاه در .برند مي كاره ب ملي امنيت برابر در را انساني

 از نيز انساني امنيت از پاسداري و شناختن رسميت به كه كرد خودنمايي امنيت حوزه در ي جديد رويكردهاي بشري، حقوق مسائل بر تكيه

گذاشته سر پشت را مفهومي آشفتگي از هايي رانود امنيت و توسعه هاي بنيان سرد، جنگ پايان با .رود مي شمار به نو رويكردهاي اين جمله
 امنيت تعريف گرچه .ندارد وجود انساني امنيت از واحدي تعريف امنيت انساني بوده است. هيچ مفهوم ظهور امر اين پيامدهاي از يكياند كه 
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 2، سيد كرامت حسيني1عبدالهي  اسماعيل
  .بوشهر واحد حقوق گروه  آزاد دانشگاه يار استاد 1
 .بوشهرواحدآزاد دانشگاه دكتراي دانشجويي 2

نقش و جايگاه نيروي انتظامي در پيشگيري از وقوع 
جرم و جنايت در چارچوب مفهوم (نظريه امنيت 

 انساني)
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 دولت دررويك از توجه تغيير كه دارد وجود اجماع اين مفهوم اين طرفداران ميان وجود اين با است، مانده باقي باز مسئله يك عنوان به انساني

 مرزها اين درون در كه مردمي به دولت مرزهاي امنيت به توجه از بايد و است داده روي امنيت به محور مردم رويكرد به امنيت به محور

 .(Shahrbanou ,2005: 117)يابد تغيير كنند مي يزندگ

 دو از انساني امنيت و نياز است. ترس از رهايي معناي به معموالً اصطالح اين نموده، عنوان ملل سازمان توسعه برنامه كه همچنان

 شخصي، نياز اقتصادي، اجتماعي، امنيت ابعاد در را انساني امنيت ركن، دو اين .است شده تشكيل نياز رهايي از و ترس از رهايي، مهم جزء

 ابعاد شامل هم و انساني مادي اوليه نيازهاي تامين شامل هم انساني امنيت بنابراين .دهد مي گسترش محيطي و بهداشتي غذايي، سياسي،

 چرا است انساني امنيت– كافي نه و- الزم شرط مادي نيازهاي تامين ،ديگر عبارت به .دهد مي شكل را قضيه كيفي جنبه كه است غيرمادي

  ).26: 1382(كارولين، گيرد مي بر در را انسان يكي فيز بقاي و حيات از فراتر مسائلي انساني امنيت كه
 سازمان و ملي توسعه به رسان كمك نهادهاي ملل، سازمان نهادهاي استفاده مورد مكرر كه است هايي واژه از انساني امنيت امروزه

 از امنيت مفهوم كه معتقد و بوده موضوع اين پيشگامان از يكي توسعه سازمان مللمي گيرد. برنامه قرار المللي بين و ملي دولتي غير هاي

 يكسان انساني توسعه با نبايد را انساني امنيت .كند پيدا تغيير مردم امنيت بر تر فزاينده تاكيدي سمت به بايد ملي، امنيت بر انحصاري تاكيد

 توسعه هدف .است غني و فقير از اعم جامعه، هر آمال كسب پي در و بوده تر مدت بلند و تر شامل تر، موسع هدفي انساني؛ توسعه انگاشت،

 اين به انساني امنيت كه حالي در .باشد مي آنها هاي گزينه تعداد توسيع و هايشان خانه و جوامع در افراد رساندن كمال به و شكوفايي انساني

 دارند امروز آنان كه هايي فرصت كه باشند مطمئن نسبت به و كنند تجربه آزادي و ايمني با را خود هاي انتخاب بتوانند افراد هك است معني

 براي و بيني پيش را آينده معضالت كوشد مي و است پيشگيري متوجه زيادي حدود تا انساني امنيت عبارتي به. داد نخواهند دست از فردا

 دارد؛ تاكيد برابري با توام رشد بر يداره پاتوسع. است تر مدت كوتاه انساني امنيت اهداف اوقات بيشتر در همچنين .شود آماده ها آن با مقابله

 پيشرفت امكان حوزه يك در پيشرفت كه كرد تاكيد بايد حال اين با). 284: 1384، افت امنيت است(قاسمي، انساني امنيت تمركز نقطه اما

 در .شود مي بيماري و گرسنگي انساني، فقر محروميت، انباشت به منجر انساني توسعه شكست طور همين .كند مي تقويت را ديگر حوزه در

 و دولت اصلي وظايف از يكي به اشاره، مورد تهديدات انواع مقابل در شهروندان ايمني ضريب ارتقاي و انساني امنيت از مراقبت حاضر عصر
  .دهند قرار اولويت در را انساني امنيت خود هاي ريزي برنامه و ها سياستگذاري در موظفند آنان و است شده تبديل ها حكومت

اين مقاله با توجه به موارد ذكر شده نقش و جايگاه نيروي انتظامي در پيشگيري از وقوع جرم و جنايت در چارچوب مفهوم امنيت 
كشور را انجام داده است؟ انساني، در پي پاسخگويي به اين سوال است كه، نيروي انتظامي چه راهكارهايي در پيشگيري از جرم و جنايت در 

 و خود هاييت ورمأم انجام راستاي در نيز ايران اسالمي جمهوري انتظامي نيروي .در پاسخ به اين سوال فرضيه زير قابل طرح مي باشد كه،
 امنيت و عمومي آسايش زنندگان و برهم مجرمان با مبارزه و جامعه سطح در ناامني و جرم با مقابله عمومي، آسايش و و امنيت نظم برقراري

به  اخير هاي سال در اما، نيست، سابقه از خالي پليس سيستم در پيشگيري به نگاه چند كه هر .است داده قرار خود همت وجهه را انساني
 سرماية همچنين و المللي بين متعدد تجربيات گيري از بهره با ناجا و كرده پيدا نتريافراو اهميت پليسي پيشگيري و مداخله متعدد، داليل

         .نموده است اتخاذ انساني امنيت تأمين نتيجه در و ناامني و جرم از پيشگيري جهت را راهبردهاي معيني كشورمان تاريخي و فرهنگي
 انساني امنيت مفهوم

 نيازهاي از امنيت ). تأمين35: 1385عميد،  فرهنگ(است آسودگي و آرامش ترس، فاقد بودن، امان در معناي به لغت در امنيت
 به رسيدن براي انسان. شود مي فراهم جامعه بالندگي و رشد و ها خالقيت و استعدادها شكوفايي آن ساية در كه است بشري جامعة ضروري
 متوازن وسيع، مفهومي داراي امنيت كريم قرآن در. است امنيت از برخورداري نيازمند جسماني نيازهاي برآوردن از بعد انساني واالي اهداف

 امنيت. گردد مي اجتماعي و اقتصادي سياسي، اجتماعي، فردي، معنوي، مادي، از اعم انسان زندگي هاي حوزه تمام شامل كه است عميق و
 مظلوم، و محروم از حمايت و دفاع برادري، و برابري عدالت، و قسط اجراي ديگران، حقوق به احترام توكل، تقوا، ساية در قرآني مفهوم در

 انساني معيارهاي حاكميت و مردم مشروع هاي آزادي حفظ و رفاه و معيشت تأمين ناتواني، و فقر دفع اجتماعي، مفاسد و بزهكاري با مقابله
 گسترش كاال، توليد فراواني توسعه، نظير هاي شاخصه از درنگ بي آيد مي ميان به سخن قرآن در امنيت از هرگاه. است پذير امكان الهي و

 مي يادآور را وحشت و ترس و خوف اندوه، و غم از رهايي و رفاه و آسايش شهرسازي، و مسكن فنون، و علوم پيشرفت ارتباطات،
 هاي ارزش به نسبت تهديدها فقدان به عيني مفهوم يك در امنيت مقولة اند گفته چنان كه). 451: 1387شود(مجيدي و دهشيري، 

 مي گفته الزم هاي توانمندي و ها ارزش افتادن مخاطره به از نگراني و دلهره فقدان اساس بر ذهني مفهوم يك در و شود مي اطالق اكتسابي
  ).45: 1382عطايي، (شود

 تأمين و امنيت عنصر از مهم تر استعدادها شكوفايي همچنين و جامعه يك تكامل و توسعه پيشرفت، براي عنصري هيچ ترديد بدون

 و شروع فرد از امنيت موضوع. بود نخواهد پذير امكان امنيت برقراري بدون فرهنگي و اقتصادي اجتماعي، توسعه و نبوده جامعه در آرامش
 تربيت عدم دليل به يكي كند، ناامني احساس دليل دو به است ممكن فرد. شود مي ختم المللي بين نظام نهايت در و جامعه خانواده، به
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 باشد جامعه بر حاكم وضعيت و موقعيت خاطر به است ممكن ديگري و بوده وي شخصيت گيري شكل پايه و احساس كه خانواده در صحيح
 از انساني امنيت كند. ناامني احساس جامعه در مخدر مواد شيوع و گسترش قبيل از امنيت مخل عوامل از برخي وجود خاطر به فرد و

 بر نسبي اجماع انساني امنيت تعريف در. است شده مطرح ملي امنيت و امنيت سنتي مفهوم از رفتن فرا براي تالش در كه است مفاهيمي
 شكوفايي و كمال با منافي و شايع تهديدات مقابل در بشر همه حياتي هسته از حراست شامل كه دارد وجود آن از جامع نسبتاً تعريفي سر
 امنيت صلح، در بتوانند شهروندان آن در كه است فراگيري شرايط انساني امنيت ديگر عبارت به). 1384قاسمي،(باشد مي انسانها مدت بلند

 و بهداشت پرورش، و آموزش قبيل از آنها حياتي نيازهاي حال عين در و شود شمرده محترم آنان بنيادي حقوق و كنند زندگي آزادي و
 رويكردي با انساني امنيت مقوله اخير سال هاي در.گردد فراهم باشد آنان جسم و روح سالمت ضامن كه امن محيطي در زندگي و درمان
 مفهوم كه كند مي پيشنهاد ملل سازمان توسعه برنامه. است گرفته قرار المللي بين سازمان هاي و دولت ها توجه مورد به ويژه محور انسان
 و گري نظامي وسيله به امنيت از يعني كند پيدا تغيير انساني امنيت سمت به بيشتر تأكيدي با بايد ملي امنيت بر انحصاري تأكيد از امنيت
. كند پيدا تغيير امن محل در زندگي و زيست محيط و كار و غذا امنيت به مرزي امنيت از و انساني توسعه طريق از امنيت سمت به اسلحه

 جديد سامانة يك ايجاد از آن ها كه هنگامي بود، كشورها امنيت به معطوف آن تأسيس بدو در متحد ملل سازمان گذاران پايه مشغولي دل
 مي تعهد و پيوندند مي هم به كشورها آن در كه اي سامانه كردند؛ مي تعبير سنتي نظامي مفهوم به را آن زدند، مي حرف جمعي امنيت
 از جمعي طور به صورت اين در كه سازند مي موظف را خود و است همگان به نسبت تجاوز منزله به آن ها از يك هر عليه تجاوز كه كنند
 روبرو آن با بعد هاي دهه در و اكنون كه امنيتي تهديدات بزرگترين كه دانيم مي خوبي به ما همه كه حالي در. دهند نشان واكنش خود

 محيط تخريب واگيردار، هاي بيماري فقر، به امنيتي تهديدات زيرا. است كارانه تجاوز جنگ به كشورها مبادرت از فراتر خيلي هستيم،
 مواد قاچاق قبيل از يافته سازمان جرايم و تروريسم بيولوژيك، و شيميايي راديولوژيك، اي، هسته هاي سالح از احتمالي استفادة زيست،
 كه شكل همان به و دارد نيز كشورها از غير عامالني بزند سر كشورها از است ممكن كه همانطور تهديدات اين. كند مي پيدا توسعه مخدر
 ).Amore secure word: our shared responsibility(آورند مي وارد خدشه نيز انساني امنيت به اندازند مي خطر به را كشورها امنيت

 امنيت حاضر حال در. جهاني نا بهنگام وقايع از تا شود مي ناشي شان روزانه زندگي از بيشتر ناامني احساس مردم اكثر براي امروزه 
 نقاط در مردم امنيت براي متداول هاي نگراني آن امثال و اخالقي فساد و بزهكاري خشونت، برابر در امنيت سالمت، و بهداشت شغلي،
 حمايت و كند مي مرتبط يكديگر با نژادي و گروهي فردي، هاي تفاوت عليرغم را مردم همه انساني امنيت. شود مي محسوب جهان مختلف

 از رهايي: است شده تشكيل مهم ركن دو از انساني امنيت. دهد مي قرار كار دستور در مجرمانه اشكال همة برابر در را اجتماعات و افراد از
 امنيت غذايي، امنيت سياسي، امنيت زيست، محيط امنيت اقتصادي، امنيت ابعاد در را انساني امنيت ركن دو اين. نياز از رهايي و ترس

   .)www.cusa.uci.edu/ human security( دهد مي گسترش ارتباطات امنيت و بهداشتي امنيت فردي،
  
 كه است اعتياد و بيماري گرسنگي، مانند رايج تهديدهاي مقابل در حمايت آن بعد يك دارد جنبه دو انساني امنيت واقع در

 كه است روزمره زندگي روش از مخرب و ناگهاني جدايي از ماندن امان در آن ديگر بعد و گرفته هدف را انسان تعالي و شخصيت سالمت،
 فردي، تهديدات از عبارتند كه شود مي مطرح سطح پنج در همزمان طور به كشور هر در انساني امنيت. شود مي شهروندان بالندگي از مانع

 نيز ديگر سطوح مشكالت با بلكه دارد را خود به مربوط ومسائل مشكالت تنها نه سطوح اين از هريك. جهاني و اي منطقه ملي، محلي،
 در انساني امنيت تهديد همچنان كه دارد. مثبت اثرات نيز ديگر سطوح بر سطح يك در انساني امنيت ارتقاي و بهبود بنابراين. است مرتبط

 مي بلكه نيست انسان يك آلودگي موضوع اعتياد، و مخدر مواد شيوع). www.mashal.org(كرد خواهد تهديد نيز را سطوح ساير سطح يك
 .بسازد تهديد نوع يك بستر را جهان تواند

 مواد و اعتياد روزافزون شيوع. هستيم حركت در مخدر مواد قاچاق و اعتياد زمينه در جهاني بحران يك طرف به ما حاضر حال در
 به مجرمانه فعاليت هاي افزايش و مخدر مواد توزيع و توليد روزافزون دارد. گسترش به دنبال را جوامع انحطاط كه است اي فاجعه مخدر

 مورد اقتصادي هنگفت عوايد و آوري سود به دليل كه آن با مرتبط جهاني مافياي و فروش و خريد هاي شبكه براي ارتباطات تسهيل دليل
 المللي بين جامعة فراروي انساني امنيت براي چالش ها مهم ترين از يكي عنوان به امروزه است؛ بوده بزهكارانه يافتة سازمان تشكيالت اقبال
 اعتياد و مخدر مواد قاچاق برابر در پيشگيرانه جنايي سياست در كه آن هاي گونه و جرم از پيشگيري مفهوم بيان به بحث ادامة در. دارد قرار
  .پردازد مي است، مؤثر
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 انساني امنيت هاي مولفه و ابعاد

انسانيمصاديق مولفه هاي  	امنيت انساني   رديف

دالت امنيت قضايي، تامين اجتماعي، عدم تبعيض، عامنيت اجتماعي، 
اجتماعي، امن، نهاد مستحكم خانواده

 امنيت جامعه 1

 حفظ كرامت انسان ها، حفظ حقوق انسان ها، آزادي هاي مشروع، امنيت
قضايي

 امنيت شخصي 2

حفظ حقوق انسانها، مردم ساالري ديني، دور از فساد  امنيت سياسي 3

اشتغال كامل، تامين اجتماعي، ارتقاء نسبي سطح در آمد، به درو از فقر، 
برخوردار از فرصت هاي برابر، توزيع متناسب درآمد، برخوردار از رفاه ، رشد 

	پرشتاب و مستمر اقتصادي، دور از تبعيض

 امنيت اقتصادي 4

امنيت غذايي، دور از فقر  امنيت غذايي 5

برخوردار از سالمت  امنيت بهداشتي 6

زيست مطلوبمحيط   امنيت محيطي 7
  ).97: 1387قصري، و دوستدار،منبع:(

 انساني امنيت حوزه در موجود مشكالت

 انساني امنيت تعريف مورد در اجماع فقدان  1-

 شده ارائه تعريف متحد، ملل سازمان توسعه برنامه توسط شده ارائه تعريف :دارد وجود متفاوت تعريف چهار حداقل حاضر حال در

 انساني امنيت مفهوم به گسترده يا محدود نگاه تعاريف اين .اروپا اتحاديه توسط شده ارائه تعريف و كانادا توسط شده ارائه تعريف ژاپن، توسط

 و فقر از رهايي عنوان به را آن گسترده نگاه كه حالي در كند مي تعريف ترس از رهايي عنوان به را ني انسا امنيت محدود نگاه . دارند
 .شناسد مي نيازمندي

 امنيتي تهديدات بندي اولويت براي معيار فقدان  2-

 و ندارد وجود بندي اولويت براي شاخصي كه حالي در است ضروري ها آن بندي اولويت اين بر بنا و هستند متعدد امنيتي تهديدات
 دولت از برخي كه اين ضمن .گيرد قرار استفاده مورد خود سياسي اهداف به رسيدن براي مداران سياست برخي توسط است ممكن امر اين

 پشت در كه حالي در كنند منحرف اولويت عنوان به نقاط برخي  به را جهاني توجه تبليغات و ها رسانه طريق از است ممكن قدرتمند هاي

  .دارند ديگري سياسي اهداف پرده
 

 انساني امنيت گيري اندازه براي معيار فقدان  3-

 يا امنيت آستانه كرد؟ استفاده بايد تعريف كدام از كه اين جمله از دارد وجود انساني امنيت گيري اندازه مورد در زيادي مشكالت

 را ها شاخص از يك هر وزن كرد؟ تبديل كمي هاي شاخص به يد با هنچگو را كيفي هاي شاخص كرد؟ تعريف بايد چگونه را امنيت حدود

 نيز خطر معرض در افراد انتظارات و فرهنگي و اقتصادي - اجتماعي هاي زمينه محلي، هاي سياست كه مخصوصاً كرد؟ تعريف بايد چگونه

  ).368: 1388( محمد نسل، شوند گرفته نظر در بايد
 تعريف پيشگيري

تعريف پيشگيري از بزهكاري كه در چند سال اخير عمده ادبيات جرم شناسي را به خود اختصاص داده است، نحوه ي اجرا و توسعه 
د. تدابير آن از يك كشور به كشور ديگر فرق مي كند در واقع به تعداد نويسندگاني كه در پي تعريف اين مفهوم بر آمده اند، تعريف وجود دار
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ي فرعي بگذريم و تفاوت هاي اساسي را مالك قرار دهيم، مي توان در نوشتگان اختصاص يافته به پيشگيري از بزه كاري، دو اگر از تفاوت ها
در زمينه مبارزه با بزه كاري، حتي پاسخ هاي كيفري(ضمانت  "هراقدامي"جهت گيري كلي را مالحظه كرد: بينش موسع و فراگير كه

بزه ديدگان را پيشگيرانه محسوب مي كند. در اين تعريف، در واقع فقط به نتيجه توجه مي شود؛ يعني اجراهاي كيفري) و جبران خسارت از 
هر روش صرف نظر از محتوا، خواه كيفري، خواه غير كيفري، كه منجر به كاهش نرخ بزه كاري مي شود. به عبارت ديگر، اگر تدابير اتخاذ 

ب نخواهد شد. اما مراد از (معناي مضيق) همان پيشگيري هاي معمول در جرم شناسي است شده فاقد اثر پيشگيرانه باشد، پيشگيرانه محسو
فني مطالعه و به صورت موردي نسبت به يك جرم خاص و يا كلي، نسبت _كه عمدتا در دو گونه ي پيشگيري اجتماعي و پيشگيري وضعي

تصار مي توان گفت، پيشگيري اجتماعي بر مبناي روي كرد عوامل به بزه كاري به شكل تركيبي اعمال مي شود. كه در تعريف هركدام به اخ
اقتصادي _بزه كاري مبتني است و به دنبال تعيين عوامل بزه كاري، سازمان دهي برنامه هايي به منظور مقابله با آن و تغيير شرايط اجتماعي

شود وليكن پيشگيري وضعي يعني تغيير اوضاع و  نامناسبي است كه فرد در آن زندگي مي كند و منشاء رفتارهاي ضد اجتماعي وي مي
به منظور دشوار نمودن،پرخطر كردن يا جاذبه زدايي ارتكاب جرم(ابراهيمي، _كه احتمال ارتكاب جرم در آن زياد است_احوال شرايط خاص

51:1388(  
 انساني امنيت براي جدي تهديد ؛جنايت و جرم

 شمار ، 1990 و 1975 هاي سال بين  .است رشد به رو اموال و اشخاص عليه جرائم هاي شاخص زمين، كرة از جايي هر در تقريباً  

 جرائم متحد، ملل سازمان آمار به بنا .كرد پيدا افزايش مورد ميليون 500 به ميليون مورد 350 از جهان، در شده گزارش ساليانة جرائم

 % 70 كالهبرداري، و زورگيري نظير سرقت، جرائمي .است داشته رشد % 10 حدود در ، 2000 سال به منتهي دهة خالل در خشونت آميز

 از حمله و سرقت است. يافته ارتكاب شهري مناطق در جرائم اين جرائم، هاي دسته تمام مورد در دهند. مي تشكيل را شده گزارش جرائم

 شدن برابر سه يا دو با همراه توسعة شهري و اقتصادي رشد كشورها، از بسياري در .است بوده صنعتي كشورهاي در بزه ديدگي اصلي علل

 با است، ديگر متفاوت محلة يا شهر به نسبت اي محله يا شهر هر در ديدگي بزه خطر كه چند هر .است قبل سال 20 يا 10 به نسبت جرائم

 با اساساّ اموال عليه جرائم نرخ .هستند بزهكاران براي بهتري تجاري اهداف و مسكوني مناطق ساكنين كه دارد واقعيت نيز امر اين حال اين

 براي را بيشتري هاي كه فرصت شهري توسعة و گران بها كاالهاي كثرت گمنامي، جمعيت، باالي تراكم مانند زندگي شهري خصوصيات

 كشور يك در شهري مركز يك در يا آفريقايي شهر يك در خواه ).86: 1387(طاهري، كند مي پيدا دهد افزايش مي ارائه جرم ارتكاب

  رود. مي شمار به معين منطقة يك اموال در عليه جرائم ترين شايع از يكي نرخ سرقت صنعتي،
 دشوار آن كردن محدود و داشته اي دهنده و هشدار خاص وضعيت كودكان، و زنان عليه خشونت د.دار مختلفي هاي جلوه خشونت

 از شكل گسترده اين انساني و اجتماعي هاي هزينه افتد، مي اتفاق خصوصي اماكن در عمومي جاي فضاهاي به جرم اين كه حالي در .است

 غير يا مستقيم عوامل تمام وسيلة به پيچيده بسيار محيط در يك شدن واقع با همچنين خشونت ).1996(يونيسف،  است توجه قابل خشونت

 بازتوليد و اجتماعي سوء كاركرد به اجتماعي، روابط پاشيدگي و مهاجرت جريان اجتماعي، محروميت اقتصادي، بحران هاي با مرتبط مستقيم

 مي كشته و شده عضو نقص واقع، جنسي تجاوز مورد روزمره به طور و كودكان زنان از نفر ميليون ها است. كرده كمك خشن هاي گرايش

  .كند مي تهديد را انساني توسعة براي اساسي و مناسب شرايط خشونت، اين مظاهر و شوند
 اكثريت در كه داد نشان كيفري عدالت سيستم هاي هاي قابليت و جرم روند بارة در متحد ملل سازمان گيري نمونه چهارمين

نظير  كشورهايي در استثناهايي است. جرم اين شهري ماهيت مؤيد امر اين كه است نرخ ملي از باالتر عمد قتل نرخ پرجمعيت، شهرهاي
 خدمات سرويس فاقد و سواد كم مسكن، فقير، فاقد نيافته، توسعه كشورهاي كه است شده معلوم به عالوه .دارد وجود سيرالئون و كلمبيا

 با مقايسة است. بوده نوسان در جمعيت نفر هزار يك صد هر ازاي به مورد 64 تا 22 از آن كه نرخ اند داشته را قتل نرخ بيشترين اجتماعي،

 هاي شاخص باالترين شهرها اين كه است شده نفر، معلوم هزار يك صد هر ازاي به مورد 2 از كمتر قتل نرخ با اروپا و آسيا امن شهر 20

  ).1990 جمعيت، المللي بين اند(سرشماري بوده دارا را انساني توسعة
 از را جرم به مربوط اطالعات مورد در اي تفاوت گسترده آمده، عمل به مطالعات و است شده توزيع نامساوي طور به جرم البته

 خطر بزه و دارد وجود جهان سراسر در ژاپن استثناي به خشونت و جرم صعودي روند حال با اين .دهد مي نشان ديگر كشور به كشوري

 در اّمخصوص كه دهد مي نشان ديدگي بزه در مورد المللي بين مطالعات .است شده برابر سه حتي يا و دو گذشته سال سي ظرف ديدگي

 متحد، (سازمان ملل ددارن ديدگي بزه براي بيشتري شانس التين امريكاي و آفريقا در شهري ساكنين مناطق آميز، خشونت جرائم با رابطه

1995.( 

 انساني امنيت عليه مجرمانه تهديدات به جامعه سالح موثرترين پيشگيري،
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 راهكار و است سركوبي و واكنش اول راهكار .دارد وجود انساني امنيت عليه تهديدات ساير و ناامني و جرم برابر در متفاوت پاسخ دو

 نشان سركوبي با مقايسه در را پيشگيري بخشي اثر بودن باالتر موجود مستندات و آمارها و بشري متعدد تجربيات اما .است پيشگيري دوم
  .دهد مي

 آگاه" همچنين و "شتافتن چيزي جلوي به و گرفتن پيشي كردن، دستي پيش" معاني در آن متداول مفهوم در پيشگيري واژة

 كاربرد با يعني شود، مي واقع استفاده مورد آن اول معني در پيشگيري شناسي، جرم در اما .است "دادن هشدار و دادن را چيزي خبر كردن،

 ).737 : 1383 ابرندآبادي، نجفي (است بزهكاري از گرفتن پيشي و رفتن جرم جلوي به بزهكاري، وقوع از جلوگيري منظور به مختلف فنون

 براي موسعي مفهوم شناسان جرم از برخي  .شود مي ديده كلي گيري جهت دو آن هاي مصداق و پيشگيري مفهوم استنباط در

 جرم، از پيشگيري موسع مفهوم مطابق .برند يم بكار مضيق و محدود مفهومي در را پيشگيري ديگر گروهي و شده قائل پيشگيرانه تدابير

 كيفري غير و كيفري تدابير انواع برداشت اين اساس بر .شودمي  محسوب پيشگيري دهد، كاهش را آن و بوده جرم عليه كه اقدامي هر انجام

 بزهكاران، دستگيري و تعقيب حتي تعبير، اين در فلذا .شوند مي محسوب پيشگيري جرم، وقوع از بعد به مربوط چه و قبل به مربوط چه

مي  شمار به پيشگيري نيز قاضي توسط مجازات كردن فردي و عليه مجني خسارت جبران به آنان الزام آن، اجراي تعليق يا مجازات اعمال
 مضيقي مفهوم پيشگيري پيشگيرانه، شناسي جرم در اما .گيرد مي بر در را غيركيفري و كيفري اقدامات از وسيعي طيف مفهوم اين لذا آيد.

 يا حذف طريق از بزهكاري بهتر مهار براي دولت كه شود مي اطالق ابزارهايي و وسايل مجموعه به پيشگيري مفهوم اين در .است كرده پيدا

 جرم، هاي فرصت موجد اجتماعي محيط و فيزيكي محيط عوامل به نسبت مناسب مديريت اعمال طريق از يا و زا جرم عوامل كردن محدود

 .دهد مي قرار استفاده مورد

 مي دهيم، ارائه جرم از پيشگيري از مفيدي و مختصر تعريف بخواهيم اگر اما است شده ارائه جرم از پيشگيري از متعددي تعاريف

  .است آنها كاهش يا بردن بين از براي اقداماتي ابداع و جرم خطر عوامل برآورد و شناسايي بيني، پيش جرم از پيشگيري" :كه بگوييم توانيم
 جرم از پيشگيري انواع

  پيشگيري مكانيسم نظر از پيشگيري انواع بندي تقسيم  رديف

استفاده از سيستم عدالت كيفري (پليس، دادگاه ها، زندان) براي بازداشتن مردم از ارتكاب جرم يا خارج ساختن   1
  آنان از چرخه جرم به نحوي كه جرائم بعدي را مرتكب نشود.

شود و معموال با اصالح امنيت محيطي كاهش فرصت هاي وقوع جرم، اين كار پيشگيري وضعي از جرم ناميده مي   2
  يا طراحي ساختمان ها و محله ها آغاز ذمي شود

كاهش انگيزه ارتكاب جرم، اين نوع از پيشگيري برخي مواقع پيشگيري از مجرميت يا پيشگيري اجتماعي ناميده   3
  مي شود.

  ).1391(هسته علمي پژوهشي ستاد،  منبع:
 وضعي پيشگيري و اجتماعي پيشگيري

 اهميت استراليايي شناسان جرم .رودمي  شمار به پيشگيرانه اقدامات از بندي دسته ترين رايج حاضر حال در بندي دسته اين

 گيري هدف مورد را ديدگي بزه و بزهكاري خطرزاي عوامل و علل كه دارد سعي اجتماعي پيشگيري .قايلند بندي تقسيم اين براي فراواني

 با پيشگيري نوع اين از غربي متون اكثر در البته .كند جلوگيري ديده بزه يا بزهكار توليد از كه دارد تالش پيشگيري از قسم اين .دهد قرار

 محدود نگارنده، نظر به اما، ).69: 1389 اصل، رفعتي و مقيمياست(  شده برده نام نيز "اجتماعي توسعه طريق از جرم از پيشگيري" عنوان

 پيشگيري راهبردهاي از بخشي تنها اجتماعي توسعه زيرا نيست صحيح اجتماعي توسعه طريق از پيشگيري به اجتماعي پيشگيري نمودن

 مداخل اقدامات واقع در اجتماعي پيشگيري كند. مي  سلب آن از را الزم جامعيت نام اين با پيشگيري از دسته اين ناميدن و است اجتماعي

  دشو مي شامل را فرهنگي و اقتصادي و اجتماعي شخصي و عمومي محيط در هاي
 :است شده تقسيم زمينه پنج به جرم از اجتماعي پيشگيري نظر يك از

 رشدمدار؛ پيشگيري يا كودكي اوان پيشگيري - 1

 اجتماعي؛ توسعه رويكرد طريق از پيشگيري - 2
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 بر تمركز جاي به مشاغل يا مدرسه مانند نهادهايي بر تمركز طريق از پيشگيري - 3

 افراد؛

 خطر؛ معرض در هاي گروه بزهكاري مسير انحراف طريق از پيشگيري - 4

   غيرمكتوب و مكتوب رسانه هاي توسط اجتماعي هاي ارزش تغيير طريق از پيشگيري -5
  بزهكار

  
  بزهكار

  
  
  
  
  

  موقعيت  بزه ديده
 ).750: 1383 آبادي، منبع: نجف

  
 متحد ملل سازمان رهنمودهاي در جرم از پيشگيري انواع

 جهت را آن مصاديق و ارائه پيشگيري از بندي تقسيم دو نظمي، بي و جرم از پيشگيري براي خود رهنمودهاي در متحد ملل سازمان

 از پيشگيري بندي تقسيم به متحد، ملل سازمان توسعه برنامه با همايش موضوعي ارتباط دليل به .است كرده توصيه عضو هاي دولت به اجرا
  .داشت خواهيم اجمالي نگاهي نيز مذكور سازمان ديدگاه از جرم

 جرم تكرار از پيشگيري و اوليه پيشگيري -الف

  جرم تكرار از پيشگيري و اوليه پيشگيري  رديف

  فرصت كاهش و هدف كردن تر سخت مانند وضعي، پيشگيري تدابير ترويج طريق از  1

  اجتماعي محروميت اشكال تمام با مبارزه وسيلة به و سالمت و رفاه توسعه طريق از  2

  بشر اساسي حقوق به احترام و اجتماعي هاي ارزش ارتقاي طريق از  3

  يكديگر با ها دادگاه و پليس كاري هاي شيوه انطباق تسهيل طريق از  4

 و برخورد هاي شيوه به بخشيدن تنوع  :قبيل از جايگزين، كارهاي راه اجراي و قضايي مداخلة هاي شيوه كردن كارآمد  5
  غيره و خردساالن ويژه دادرسي ميانجيگري، ها، طرح تنوع موضوع اهميت و ماهيت اساس بر تدابيري اتخاذ

 هاي مجازات اجراي طريق از شهري جرائم در درگير بزهكاران  سازگاري باز مورد در يافته سازمان تحقيقات انجام  6

  حبس؛ جايگزين

  زندان از آزادي براي  نمحكومي سازي آماده و حبس مجازات چارچوب در آموزشي -اجتماعي حمايت  7

  بزهكاران  بازتواني مورد در جامعه به فعال نقش اعطاي  8
 ).(Promoting the Prevention of Crime, 2004:8منبع: 

 مثلث جرم
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 يافته ن سازما جرائم گيري شكل از پيشگيري و وضعي اجتماعي، پيشگيري -ب

 پيشگيري و داده قرار نظر مد را ديگري بندي تقسيم 13/2002 ه شمار قطعنامه در متحد ملل سازمان اجتماعي و اقتصادي شوراي

 .است نموده تقسيم يافته سازمان جرائم گيري لشك از پيشگيري و وضعي پيشگيري و اجتماعي توسعه طريق از پيشگيري به را جرم از

 عضو هاي دولت به اجتماعي، توسعه طريق از جرم از پيشگيري عنوان تحت و الذكر فوق قطعنامه 25 ماده در متحد ملل سازمان

 :دهند قرار هدف مورد زير طرق از را ديدگي بزه و جرم خطر عوامل كه كند مي توصيه

  اهداف و برنامه ها  رديف

 بهداشت، زمينه در جمله از اقتصادي و اجتماعي توسعه موفق و جامع هاي برنامه طريق از حمايتي عوامل ترويج  1

  اشتغال و مسكن تحصيل،
  دهند قرار هدف مورد را محروميت و نشيني حاشيه كه هايي فعاليت ترويج  2
  مثبت برخورد هاي حل راه ترويج  3

 احترام عين در انعطاف و مداري قانون فرهنگ رواج براي عمومي آگاه سازي و آموزش راهبردهاي از استفاده  4
  فرهنگي هاي هويت به

  ).20:  1388 منبع: (وي كالرك،
 برنامه هاي توسعه از زير طرق از ملل دولت ها و جامعه مدني را مكلف مي كند  سازمان 13/2002قطعنامه شماره  27و  26ماده 

 حمايت كنند:  جرم از وضعي پيشگيري

  اهداف و برنامه ها  رديف

  محيطي طراحي اصالح  1
  افراد خصوصي حريم با سازگار نظارتي مناسب هاي روش اعمال  2

  جرم برابر در مصرفي كاالهاي تر مقاوم طراحي تشويق  3
 از غيرقانوني در بازارهاي مشاركت جهت يافته سازمان جرائم هاي گروه آتي و فعلي هاي فرصت كاهش  4

  غيره و مديريتي تقنيني، مناسب تدابير طريق
 و دولتي ادارات رويه جاري از يافته سازمان جرائم هاي گروه استفادة سوء از پيشگيري براي تدابيري رواج  5

  اقتصادي هاي فعاليت عمومي براي مقامات توسط صادره مجوزهاي و سوبسيدها
 مخصوصاً( اجتماعي اي هاي حاشيه گروه از حمايت براي جرم از پيشگيري راهبردهاي طراحي مورد، حسب  6

 آسيب ن)مهاجرا و انسان قاچاق (قبيل از نيافته سازما باندهاي جرائم اقدامات برابر در كه ن)كودكا و زنان

  هستند پذير

  حق كردن محدود يا محيط كيفيت به لطمه بدون جرم، آماج كردن تر سخت  7
   .مكرر ديدگي بزه از پيشگيري براي راهبردهايي اجراي  8

  
  ). (Promoting the prevention of crime, 2004: 17-18منبع:
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 كشور در انساني امنيت تامين حفظدر  نقش و جايگاه نيروي انتظامي 

 ژاندارمري و شهرباني ادغام از 1369/4/27 مصوب انتظامي نيروي تشكيل قانون موجب به كه ايران اسالمي جمهوري انتظامي نيروي

 و فردي و عمومي آسايش تامين و امنيت و نظم استقرار وظيفه مذكور قانون 3 ماده موجب به است، آمده وجود به اسالمي انقالب كميته و
 نيروي ماموريت در بالطبع نيز آن، با مرتبط هفتگانة هاي حوزه با انساني امنيت  .دارد عهده بر را اسالمي انقالب دستاوردهاي از پاسداري
 آن پاية و مبنا عنوان به و هستند انساني امنيت ملزومات از عمومي و فردي آسايش تامين و امنيت و نظم استقرار زيرا گيرد مي قرار انتظامي

  ).82: 1387(محمد نسل،  يروند م شمار به
 جرم از پيشگيري براي يروي انتظامين راهبردهاي

 اولويت در را ناامني و جرم با مبارزه براي پيشگيرانه مداخالت انجام جهان، پيشرفته هاي پليس از بسياري همانند نيروي انتظامي

 موفقيت .تسا شده نامگذاري جرم از پيشگيري سال عنوان به نيروي انتظامي فرماندهي سوي از 1387 سال حتي و داده قرار خود كاري

 از پيشگيري دقيق و روشن راهبردهاي وجود آنها از يكي كه است متعددي عوامل مستلزم جرم از انتظامي پيشگيري تحقق در پليس سازمان

 .است جرم

 تامين منظور به ناامني و جرم از پيشگيري امر در حاضر حال در ايران انتظامينيروي  كه را راهبردهايي مجموعهدر اين مقاله، 

 .داد خواهيم قرار اجمالي بررسي مورد دهد، مي قرار استفاده مورد انساني امنيت

 محوري جامعه راهبرد -١

 محوري جامعه ارتقاي به را خود توجه اجتماعي معاونت تشكيل با پيش، دهه يك حدود از ايران اسالمي جمهوري انتظامي نيروي
 كرده مهار را نظمي بي و جرم روند توانند نمي تنهايي به انتظامي نيروهاي راهبرد، اين اساس بر.  است نموده منعطف خود اقدامات انجام در
 انجمن و اجتماعي هاي گروه كمك و همكاري به نياز محلي، مشكالت حل و جرم از پيشگيري براي ها آن كنند؛ اعمال را اجتماعي كنترل و

 مربي، و الگو عنوان به عمل مردم، به رساني اطالع جامعه، در پليس مشهود حضور مستلزم محوري جامعه راهبرد اجراي در توفيق. دارند ها،
). 145: 1388 همتي،(است انتظامي نيروي توسط جرم از پيشگيري هاي مشاركت ارتقاي و گيري شكل به كمك و ديدگان، بزه از حمايت
  :دهيم مي توضيح را ها فعاليت اين از يك هر خالصه طور به اينك

 ها محله در امنيت، به جمعي رويكرد يك از بخشي عنوان به تواند مي : نيروي انتظاميها محله و جامعه در مشهود حضور الف)

 قوي حضور يق طر از جرم از بازدارندگي جامعه، در نيروي انتظامي مشهود حضور هاي برنامه از هدف اوقات، اغلب .باشد داشته مشهود حضور
 رايج هاي شيوه از بسياري .ت.اس پليس به سريع دسترسي امكان مورد در عمومي اطمينان ايجاد و نظارت برقراري صحنه، درنيروي انتظامي 

 نگراني جرم، از ترس افزايشد. هستن دوچرخه با سواره گشت اسب، با سواره گشت پياده، گشت از عبارت نيروي انتظامي مشهود حضور براي

 رفع به دادن اولويت به وادار را ها دولت موارد برخي در امنيتي ابزارهاي براي رشد به رو بازار و ساكنان، ميان در تماعيجا ضد رفتار مورد در

 .است داشته وجود جامعه درنيروي انتظامي مشهود حضور براي شهروندان توسط رشدي به رو الزام و .است نموده ملي سطح در جرم از ترس
 در پليس مشهود حضور كه چند هر - 1.است كرده اثبات را جرم از ترس كاهش و پياده هاي گشت بين مثبت رابطه وجود موجود مستندات

 شده، گرفته پليس با بيشتري تماس آنها از كه مناطقي و خيز جرم نقاط به پليسي خدمات هدايت موجب اما، باشد، بر هزينه تواند مي جامعه

  ).Davis, 2003: 285(گردد مي
 به جامعه به ديدگي بزه از اجتناب هاي شيوه مورد در كلي اطالعات ارائه طريق از تواند مي پليس: جامعه به رساني اطالعب) 

 امنيت مستي، حين در رانندگي مورد در سخنراني ارائه براي مدارس طريق از توانند مي پليس ماموران د.كن كمك جرم از پيشگيري
 .شوند دعوت مخدر، مواد استعمال سوء و قلدري اتوبوس، امنيت سواري، دوچرخه

 خشونت و جرم مورد در رفتارها و ها گرايش تغيير منظور به اي رسانه تبليغات و عمومي سازي آگاه در تواند مي همچنين پليس

  .كند جلوگيري ناتوان افراد و فرهنگي هاي اقليت زنان، نوجوانان، بزهكاري از جلوگيري براي و نموده شركت

 نوجوانان براي گري مربي طريق از جرم از پيشگيري هاي تالش از توانند مي پليس ماموران :الگو و مربي عنوان به عملج) 

 گري مربي هاي برنامه .كنند حمايت خانوادگي، كانون پاشيدگي هم از و مخدر مواد استعمال سوء طوالني، بيكاري نظير مشكالتي در درگير

 : باشند داشته را زير فوايد توانند مي خطر معرض در نوجوانان براي مربيگري هايه برنام كه است داده نشان استراليا و ا كاناد اروپا، در

 به نسبت پليس نگرش اصالح همچنين و پليس، مورد در نگرش اصالح مدني، زندگي در مشاركت افزايش نفس، به اعتماد افزايش

  .(capobianco, 2007: 14)نوجوانان
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 حمايت ارائه .دارند مشاوره موارد برخي در و قلب قوت فوري، حمايت و مراقبت به نياز اغلب ديدگان بزه :ديدگان بزه از حمايت د)

 آن از كمك درخواست و پليس به جرم موارد گزارش به ترغيب را ديدگان بزه و كرده برقرار پليس به را عمومي اعتماد ديدگان، بزه به قوي

 :كند اقدام ديدگان بزه از حمايت به نسبت زير طرق از تواند مي پليس .كند مي

 اوان مداخالت مخدر، مواد و الكل به اعتياد ترك مسكن، مانند مناسبي نهادهاي به خطر معرض در هاي خانواده و افراد ارجاع -1

 .جنسي استفاده سوء شاهد كودكان و جرم قربانيان جنسي، استفاده سوء مورد افراد براي مشاوره ارائه والدين، با مرتبط هاي برنامه كودكي،
 هاي سازمان و اجتماعي و بهداشتي خدمات شبكه دادگستري، ،نيروي انتظامي از نمايندگاني با نزديك از ديدگان بزه از حمايت مراكز

 مي كنند. كار عمومي

 ديدگان بزه نياز به پاسخگويي براي راهي عنوان بهنيروي انتظامي  درون در ديدگان بزه از حمايت براي اي ويژه سيستم برقراري -2

 بزه به اوليه هاي كمك شامل خدمات اين .دهند مي ارائه ديدگان بزه به را خدمات ساير آناناين كار بر عهده مددكاران اجتماعي است.  .

 .است سنتي اجتماعي خدمات سرويس و ديدگان بزه بين ارتباط برقراري و خاص ديدگان

 مورد متحد ملل سازمان رهنمودهاي در كه همانگونه :جرم از پيشگيري هاي مشاركت ارتقاي و گيري شكل به كمكر)

 بين مشاركت و همكاري ايجاد مبناي بر كه است راهبردهايي از استفاده جرم از پيشگيري كليدي اصول از يكي است، گرفته قرار تاكيد
 دو در اطالعات ارائه با تواند مي پليس .است مدني جامعه و بازرگاني بخش غيردولتي، و عمومي هاي سازمان ها، وزارتخانه و دولتي موسسات

 پيشگيري موفق هاي برنامه د مور در رساني اطالع و جرم آمار به دسترسي ارائه .كند كمك جرم از پيشگيري هاي مشاركت برقراري به زمينه

 .پليس ادارات توسط جرم از

 و تهيه شناسي، آسيب جرم از پيشگيري فرايند مختلف مراحل در شده آوري جمع دقيق اطالعات ارائه مستلزم جرم از پيشگيري
 هاي گرايش و جرم مورد در آماري اطالعات به دسترسي تواند مي پليس ويژه به ،است ارزيابي و نظارت جرم، از پيشگيري طرح اجراي

 منطقه وضعيت از قوي تصويري ايجاد به مهمي بسيار كمك اين .دهد ارائه جرم علل شناسي آسيب در دخيل محلي اعضاي براي را مجرمانه

 از محافظت و شدن قايل تمايز همچنين د.كن مي كمك جرم منابع گيري هدف به و اصالح را گيري تصميم و تحليل و تجزيه و كرده

 از يا گرفته قرار اتهام مورد كه كساني شخصي اطالعات مثال، عنوان به. است اهميت حايز داند، مي محرمانه كامالً را ها آن قانون كه اطالعاتي

 از كه هايي محله مشخصات گشت، ساعات مانند(دارند نيروي انتظامي افراد ميان در خاصي بندي حيطه كه اطالعاتي يا (اند شده آزاد زندان

  ).1384جاويدزاده و ميرهاي، ( برخوردارند خاصي جرائم
 در متخصص افراد به دسترسي عدم مانند ،باشد داشته وجود پليس از اطالعات كسب در مشكالتي تواند مي ديگر نهادهاي براي اما

 در) ناآشنا هاي طرف با اطالعات تبادل براي يس پل كاركنان در مقاومت سازماني، حمايت عدم محلي، اطالعات استخراج براي پليس سازمان

 تبادل فوايد مورد در آگاهي فقدان و طرفين بين همكاري توافقنامة يا قرارداد وجود عدم، باشد نشده ايجاد محكمي اعتماد كه مواردي

 و راهبردها ابزارها، .دارند را مشكل اين نيز دولتي نهادهاي از بسياري و نبوده پليس اداره به منحصر اطالعات تبادل مشكل اين البته .اطالعات
  كنند مي تسهيل را ارزشمند اطالعات تبادل به دسترسي كه دارند وجود زيادي هاي شيوه

 يك عنوان به را امنيت عمومي پليس باشد، دشوار پليس شفافيت و ي پاسخگوي جهان نقاط از برخي در است ممكن اينكه عليرغم

 تسهيل طريق از خود هاي سازمان در توانند مي پليس نيروهاي . دارد امنيت مديريت در مهمي نقش نتيجه در و دهد مي ارائه عمومي متاع

  كنند نوآوري جرم، از پيشگيري جديد خالقانه هاي برنامه هماهنگي و
  
 مسئله حل راهبرد) 2

 .گيرد مي قرار استفاده مورديروي انتظامي ن توسط ناامني و جرم با اي ريشه برخورد براي كه است راهبردهايي از نيز راهبرد اين
 مساله حل راهبرد .است شده گر جلوه مسئله ظهور از پيشگيري عنوان به و رفته فراتر هم مسئله حل از مطلوب رويكرد حاضر حال در البته

 يا بالفعل جرم تحليل و شناسايي شامل كه شود تعريف جرم از پيشگيري به سيستمي رويكرد يك عنوان به تواند مي جرم از پيشگيري در

 .شود جرم از پيشگيري يا كاهش منظور به تدابيري اجراي به منجر و گرديده بالقوه

 گردآوري اساس بر شناسايي اين .شود مي آغاز بالفعل يا بالقوه جرم شناسايي با نخست جرم يك مورد در مساله حل رويكرد اعمال

 صورت جامعه اعضاي و ادارات محلي، ذيربط نهادهاي توسط شده ارائه جزئيات و نگاري وقايع اطالعات جرم، آمار مورد در مختلف اطالعات

 پس . گيرد مي قرار تحليل و تجزيه مورد مناسب راهبردهاي شناسايي و جرم با مرتبط مسائل بهتر درك براي اطالعات اين سپس .گيرد مي

 اجرا راهبردهاي تاثير ميزان مورد در گيري تصميم براي ارزيابي يك شود، مي نظارت مرحله يك شامل همچنين كه راهبردها، اين اجراي از

  ).(Crime Prevention Fact Sheet C, 2007, 1تاس نياز مورد راهبردها تعديل و جرم بر شده
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 يا منزل به ورود در شكستن مثال عنوان به جرم از صياخ انواع .شود نمي كوچك هاي پروژه و محلي مسائل به محدود مساله حل

 قرار هدف مورد مساله حل رويكرد از استفاده با توانند مي خانوادگي هاي خشونت قربانيان مانند خاص هاي گروه و نقليه وسايل سرقت

 بود خواهند اعمال قابل پيشگيري مناسب راهبردهاي جرم، به مربوط اعتماد قابل و مرتبط اطالعات تفسير و تحليل آوري، جمع با .گيرند

  :است زير مراحل دارندة بر در مساله حل راهبرد.
  
  

  راهبرد حل مساله  رديف

  عنگاري وقاي اطالعات جمله از آن، با مرتبط اطالعات و جرم محلي خاص آمار كسب  1

  آن تفسير و اطالعات تحليل  2

  مداخله براي ممكن هاي راه و حصول قابل منابع شناسايي و ميلي تك اطالعات آوري جمع جرم، مسائل در ها اولويت جايگاه تعيين  3

  جرم مساله هر براي پيشگيري تركيبي راهبردهاي پيشنهاد  4

  راهبرد، اجراي  5

  ارزيابي و نظارت  6
  ).Crime Prevention Fact Sheet C, 2007, 1 (منبع:

 

  اصول كلي نيروي انتظامي مساله محور  رديف

 مسائل از وسيعي طيف با كه كند مي وادار را نيروي انتظامي جامعه كه است آن از حاكي است كاربردياصل   1

  باشد داشته كار و سر
 ساده نحو به آنكه جاي به دهد كاهش را مسائل رود مي انتظار پليس از كه كند مي ادعا است، هنجاري اصل  2

  كند قانون اعمال و داده نشان واكنش حوادث به اي

 رويكردهاي بايد پليس . باشد داشته مسائل به علمي رويكردي بايد پليس كه است آن بيانگر است، علمي اصل  3

 توقع كه پزشكان تصميم مانند درست باشد مستندات و قبول قابل هاي نظريه بر مبتني مداخالتش و تهيه تحليلي

  باشد پزشكي علم بر مبتني رود مي
  ).Brodeur, 2007, 17 منبع:(

 
 پرجرم ساعات و نقاط بر تمركز راهبرد) 3

 را خود زماني جدول پيشگيرانه هاي گشت و رسيده اثبات به نيروي انتظامي اي صحنه نيروهاي براي عمل در راهبرد اين اثربخشي

 از موثرتر پرجرم هاي مكان و ها زمان بر پليس اقدامات تمركز راهبرد اين اساس بر..كنند مي تنظيم پرجرم هاي مكان و ها زمان اساس بر

 اقدامات اثربخشي شده، انجام خصوص اين در مختلف كشورهاي در كه متعددي مطالعات .است نها زما تمام و نقاط تمام در پليس توان توزيع

 بودن مؤثر از پشتيباني در اندكي عملي مستندات اينكه با مجموع، در). 656 : 1995 كوپر،(يدهد م نشان را مناطق اين در پليس پيشگيرانه

 در نيروي انتظامي هاي گشت تقويت راهبرد از پشتيباني براي هماهنگ و قوي علمي داليل اما دارد، وجود صحنه در انتظامي نيروي افزايش

 در بيشتر زني گشت اما ندارد، دنبال به را امنيت بهبود احتمال جرم كم مناطق در زني گشت .دارد وجود خيز، جرم هاي زمان و ها مكان

  .باشد مؤثر تواند مي خيز جرم مناطق
 پيشگيري امر در ارتباطات و اطالعات فناوري از استفاده راهبرد) 4



  38-50، ص 1395فروردين ، 5جلد ،  10علوم انساني اسالمي، شماره 
ISSN: ٢١٤٨-٤٧١٩ 
http://www.joih.ir  
 

 .دارد جرم از پيشگيري ماموريت انجام در نوين هاي فناوري از استفاده در شتاباني بسيار رشد يروي انتظامين حاضر حال در

 اطالعات روزآوري به :است زير موارد شامل عناصر اين ت.اس شده شناخته خود عناصر مشهودترين با بيشتر آوري فن نيروي انتظاميامروزه،

 مورد در را مديران كه تعاملي راهبردي هاي نشست براي مبنايي عنوان به جرم پيشرفتة نقش تهيه و جرم، تحليل جرم، مورد در اي رايانه

 تحوالت از اي هدپيچي بسيار محصول آوري، فن اما، .دارد مي نگه پاسخگو شان مديريت تحت مناطق در جرم خاص هاي حل راه و راهبردها

 پاسخگويي خودمختاري، و صالحديد كاركنان، براي بيشتر اختيارات تمركززدايي، سازمان، فشردگي شامل سازماني ترتيبات و مديريتي

 كه صورتي در باشد حياتي قابل كامالً  موجود تواند نمي نيروي انتظامي فنĤوري برودر، ژان نظر به . محوري مسئله افزايش و محلي مديريت

  Brodeur, 2007, 201 ).(باشد نداشته وجود آن از قبل فوق عملياتي و مديريتي اجرايي، هاي فعاليت
 اعتماد افزايش راهبرد) 5

 و سرمايه يك عنوان به عمومي اعتماد روزافزون افزايش دنبال به نظامي نگر آينده هاي سازمان ساير همانند نيز يروي انتظامين
 بهبود دنبال به كه است اي محله پليس از الگويي آفريني اطمينان بر مبتني نيروي انتظامي .است خود هاي ماموريت انجام در ملي پشتوانه

 آنان هاي محله در نظمي بي و جرم مسائل هاي اولويت شناسايي در محلي جوامع شامل الگو اين .استنيروي انتظامي  به عمومي اعتماد

  .دهد قرار رد برخو مورد شركاء و ادارات ساير و نيروي انتظامي با همراه جامعه آن از پس تا است
 به رو هاي شاخص و جنايي ديدگي بزه خطر بهبود به رو هاي شاخص بين شكاف كردن پر دنبال به بخش اطمينان نيروي انتظامي

 را امنيت مورد در عمومي حس نامناسبي طوره ب كه حوادثي ،" هشداري جرائم" بر الگو اين گيري جهت طريق از .است عمومي اعتماد تنزل

 پليس ماموران شامل محوري عمليات يك . است " گيري اندازه شرف در" ذاته حد در تقريباً بخش اطمينان پليس دهند، مي قرار تأثير تحت

 موانع تلفيق و منفي و مثبت اجتماعي و فيزيكي عالئم شناسايي براي استحفاظي حوزة سطح در جامعه با همكاري در كمكي نيروهاي و
 محله سطح از شده رها اسقاطي هاي ماشين ساختن خارج نمونه عنوان به مشكل بردن بين از براي اقدام با اطمينان شدة شناسي آسيب

   ).387: 1388(محمد نسل، ها
 در شهروندان با خوب روابط حفظ و برقراري در ها آن توانايي ميزان شهرها، كردن اداره خوب به انتظامي نيروهاي كمك واقعي معيار

 پليس ماموران به آموزش ارائة و مسئله حل و مشاركت راستاي در هايي دررويك تهية پليس، ماموريت نوسازي .است تعهداتشان به عمل عين

 جامعه و پليس نيروهاي بين مثبت تعامل يك عناصر همگي بشر، حقوق رعايت با عمليات اجراي موثر و محترمانه هاي روش مورد در

 شهروندان و پليس بين رابطة بر اعتمادي بي و دارند پليس از منفي بسيار برداشت شهروندان كشورها، از بسياري در وجود، اين با .هستند

 توسط مردم اجتماعي و سياسي سركوب به كه نظامي شبه نقش ايفاي " مخصوصا دارد، وجود وضعيت اين براي تاريخي داليلي .است حاكم

  . است اهميت حايز ها برداشت اين گيري شكل در هاي انتظامينيرو برخي
  

  بحث ونتيجه گيري:
 ايران كشور جغرافيايي قلمرو در كه است مردمي جامعه، از منظور. است انساني امنيت آن موضوع و جامعه مقاله اين در انساني امنيت مرجع

 است دولت ايجابي اقدامات از بخش آن انساني، امنيت از منظور. اند شده تشكيل مختلف مذاهب و اقوام طبقات، ها، گروه از و دارند سكونت
 مرجع عنوان به را مردم انساني امنيت. دارد قرار ناجا هاي ماموريت ي حوزه در و گيرد مي صورت انساني امنيت تامين و ارتقا راستاي در كه

 بايد چرا پس نيست مردم امنيت تامين براي ابزاري دولت اگر كه دهد مي توضيح سازد مي متهعد و ملزم را گرايي واقع دهد، مي قرار هدف
 در اساسي جايگاه انتظامي نيروي و دارد انساني امنيت مولفه در اساسي جايگاه و نقش خود مختلف ابعاد در امنيت. باشد امنيت مرجع هدف
 گيرانه پيش تدابير كه است بررسي مورد پيشگيرانه و سركوبگرانه حالت دو در كه انتظامي نيروي هاي فعاليت. نمايد مي ايجاد امنيت ايجاد

 اتخاذ با دارند تالش ناجا، جمله از و پليس هاي سازمان. است دار برخورد واالتري جايگاه و اهميت از آن بودن تر اقتصادي دليل به
. سازند فراهم انساني امنيت و پايدار توسعه براي را الزم بستر و نموده اقدام ناامني و جرم از پيشگيري به نسبت كارآمد، و علمي رويكردهاي

   نمود شهروندان امنيت به اقدام كشور سطح در انساني امنيت مولفه به توجه با انساني نيروي

 مراجع

 ،ميزان انتشارات:تهران جرم، از پيشگيري المللي بين هاي رويه مجموعه ،)1388(شهرام ابراهيمي.  
 1384 خرداد - تهران در متحد ملل سازمان اطالعات  
 ،و انساني علوم پژوهشگاه جرم، از پيشگيري در محور ديده بزه رويكرد ،)1384(ميرهاي حسن و رضا حميد جاويدزاده 

  .فرهنگي مطالعات
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 ،هاي مقاله مجموعه مخدر، مواد برابر در پيشگيرانه جنايي سياست و انساني امنيت ،)1387(علي محمد طاهري 
  .بيرجند دانشگاه آسيا، غرب در انساني امنيت المللي بين همايش

 ،كيهان روزنامه از نقل به انديشه پاشگاه سايت كريم، قرآن در آن هاي حوزه و امنيت ،)1386(آصف محمد عطايي.  
 جاويدان انتشارات ،)1385(عميد فرهنگ.  
 ،سال راهبردي، مطالعات فصلنامه ،»راهبردي الزامات و مفهومي مباني: انساني امنيت «،)1384(علي محمد قاسمي 

  .30 شماره هشتم،
 ،جمهوري 1404 انداز چشم در انساني امنيت كاركردي و مفهومي نگرش ،)1387(رضا دوستدار و محمد قصري 

  .بيرجند دانشگاه آسيا، غرب در انساني امنيت المللي بين همايش هاي مقاله مجموعه ايران، اسالمي
 ،مطالعات پژوهشكده: تهران. بحراني مرتضي ترجمه انساني، امنيت و توسعه جهاني، حكومت ،)1382(توماس كارولين 

  .راهبردي
 ،نيا، كريمي پريسا ترجمه انساني، امنيت مفهوم براي غرب رهاورد ،)1387(دهشيري رضا محمد و رضا محمد مجيدي 

  .آسيا غرب در انساني امنيت المللي بين همايش هاي مقاله مجموعه
 المللي بين همايش هاي مقاله مجموعه جرم، از پيشگيري و پليس انساني، امنيت ،)1387(غالمرضا نسل، محمد 

  .بيرجند دانشگاه آسيا، غرب در انساني امنيت
 ،سال اجتماعي، انتظام فصلنامه جرم، از پيشگيري وضعي راهبردهاي و پليس ،)1389(اصل رفعتي عزيز مهدي؛ مقيمي 

  .اول شماره دوم،
 و دكتري مقاطع شناسي جرم درس تقريرات ؛ جنايي علوم در مباحثي ،) 1383(  حسين علي - ابرندآبادي نجفي 

  .ابراهيمي شهرام كوشش به جلدي دو مجموعه ارشد، كارشناسي
 از برگرفته كاشان، اجتماعي حفاظت و پيشگيري ستاد ،)1391(ستاد پژوهشي علمي هسته:  
 ،نهم، سال انتظامي، دانش فصلنامه ناامني، احساس كاهش در آن نقش و محور جامعه پليس ،)1388(رضا همتي 
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