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تاریخ پایرش1021/11/17 :

چکیده
نقاز به میابله با جرم قدمتی دیرینه م هاسان با حادن بشر داهد م مسأاهای است که ده بمر داهنمد هزینمه م
موضوعی نگران کنند که هاه افراد جامته ها حقت حأثقر قراه میدهد بنابراین برای مهماه آن نقماز بمه یمک
هاهبرد منسجم م اثر بخش است به نظر میهسد پقشگقری از جرم از اصلیحرین بخشهای این هاهبرد است
به منظوه حقیق این امر طبق سقاستهای حاکم هر کشوه م قوانقن موضوعه یکسمری نهادهما م سمازمانها
برای پقشگقری از جرم مشخص شد اند که ده مقان این نهادها ،سازمان پلقس یکی از آن اهگآنهاسمت کمه
ضرمهیحرین مظقفه خود ها پقشگقری از جرم میداند م ده طول حاهیخ از ااگوها م همشهای متفامو برای
حقیق اهداف خود براساس میتضقاو زمان استفاد ناود اند ده ابتدا شقو پلقس براساس ااگوی سنتی یتنی
اجرای قانون م سرکوبگرانه بود است اما به مرمه زمان م پقشرفتهای اجتااعی شمقو ها م هفتماه سمازمان
پلقس که از فرهنگ خاص م اهزشاند برخوهداه است به سموی شمقو های نموین م حتماملی ماننمد جامتمه
مقوهی م حل مسأاه م نظاهو حخصصی سو پقدا کرد است .بنابراین ده این اندیشهها پلمقس مشماهکت
جامته م نهادها ها امری ضرمهی برای حقیق پقشگقری دانسته است که بتواند عالم بر کاهش م پقشمگقری
از جرم ،نظم م امنقت ها به جامته اهمغان دهد .این پژمهش با هدف حبققن حأثقر فرهنگ سازمانی پلمقس بمر
پقشگقری از جرم با حوجه به بقاناو میام متظم ههبری با همش حوصقفی -حقلقلی م شقو جاعآمهی داد ها
نقز ،به صوهو اسنادی -کتابخانهای حدمین گردید است .هاچنقن از حقلقل فرمایشاو میام متظم ههبمری
این نتقجه حاصل میآید که مهمحرین مؤافهها ده اهحباط با پقشگقری از جمرم عبماهو اسمت از سمه مؤافمه
اسالممداهی ،عداات مقوهی م قانون مقوهی؛ اذا این سه مؤافه ها میحوان بنقان اهزشی پلقس پقشگقری از
جرم ده ایران دانست.

کلید واژهها :مقام معظم رهبری ،پلی  ،بیانات ،پیشگیری ،رویکردهای نوین ،جرم.

 -1دانشجو دکت ا م

ت کس و کا  -ازمان م

Mahmood.aaa2071@gmail.com

ت صیعت کشو  ،تلفن92423111191 :
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مقدمه
هاه سازمانها از جاله سازمان پلقس برای همدفی حأسمقس شمد اند ممثال همدف از ایجماد
بقااهستانها برای دهمان است نهاد پلقس داهای مظایف م اهداف متتدد م گوناگونی اسمت
که ناشی از سقاست حاکم جامته م براساس اصول م قوانقن هاان کشموه حتقمقن میگمردد
یکی از مظایف م شاید مهمحرین مظقفه پلقس امرمز م با حوجه به پقشرفت علم م فنمامهی
نوین پقشگقری از جرم میباشد .پقشگقری از هفتاههایی که جان ،مال افراد ها حهدید میکند
از شاخصحرین مظایف م مأموهیتهایی پلقسی مقسوب میشود .هر آنچه که باعث شمود
آهامش جامته م شهرمندان ها بر هم زند م منافع آنها ها به خلر بقندازد حهدیدی مقسوب
می گردد ده این زمقنه حالش پلقس برای پقشگقری از جمرم م کنتمرل آن از اهاقمت بماالیی
برخوهداه است م از اهداف اساسی سازمان پلقس میباشمد م همشهمای سمنتی پلمقس ده
پقشگقری از جرم چندان ده عصر نوین موفق نبود اند .امموه پلقسمی ده گذشمته مبتنمی بمر
حتیقب بود نه مبتنی بر پقشگقری م پلقس مسئول شرای اجتااعی به مجمود آمهنمد جمرم
نایباشد بلکه حالش میکند که ده حقله مظایف خود از جرم پقشگقری کند.
بنابراین مظایف پلقس به متنای اعم ده دم طبیه جای میگقرد پلقس اداهی م پلمقس قضمایی،
مظایف پلقس اداهی بقشتر جنبه خدماحی داشته م پقشگقری از مقموع جمرم نقمز قسمات عامد
مظایف پلقس اداهی ها حشکقل میدهد .مظایف قضایی پلقس نقز به مظایفی اطال میشود کمه
کاهکنان ناجا ده میام ضاب دادگستری انجام میدهند .اگر غااب مظایف پلقس ها مظایف اداهی
بدانقم سخنی به گزاف نگفتهایم م شاید حق مللب هم هاقن باشمد .زیمرا اگمر پلمقس مظمایف
اداهی خود ها به نقو احسن انجام دهد ندهحا به انجام اموه قضایی دچاه خواهد شمد .ده قمانون
اساسی جاهوهی اسالمی ایران م قوانقن م میرهاو مختلف اندیشه پقشگقری از جمرم انتکماس
یافته است( .از جاله اصل  996قانون اساسی جاهوهی اسالمی ایران م بند  8ماد  4قانون ناجا).
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از آنجایی که قانون مشخصی ده خصوص مدیریت پقشگقری از جمرم ده کشموهمان مجمود
نداهد ،پاه ای از نهادها م سازمانهای دماتی به اعتباه طرز حلیی صمنفی م سمازمانی خمود م
اعتیاد به این که ده این زمقنه هسااتهایی داهند این هدف ها دنبال میکنند .از جالمه ایمن
سازمانها میحوان به قو قضایقه ،مزاهو اطالعاو ،سازمان زندانها ،سازمان بهزیستی ،ستاد
مباهز با مواد مخده ،سازمان قضایی نقرمهای مسلح ،دادگا میژ همحانقت اشاه کمرد کمه
هر یک ده حوز های اختصاصی م عاومی به این امر میپردازند .نبود مدیریت ده پقشگقری
از جرم موجب خنثی ساختن فتااقت سایر بخشها م هده هفتن امکاناو ده این خصموص
میگردد .ده جوامع امرمزی با حوجه به حقوالو پدید آمد ده انواع جرم م پقدایش جمرایم
نوین ،اقداماو م برنامههیزیهای سنتی ،اثربخشمی خمود ها از دسمت داد م از ایمن جهمت
نایحوان انتظاه داشت که مؤسسه ،نهاد یا مزاهحخانهای به حنهایی عهد داه انجام این مهم ده
جامته باشد .پقشگقری از مقوع جرم ده کوحا مدو مظقفه دسمتگا انتظمامی (پلمقس) م ده
بلند مدو از مظایف سایر نهادها هم چون آموزش م پرمهش ،دانشگا ها م نهادهای مربوط
به مسائل اهحباط جاتی میباشد؛ اذا با حوجه به گستردگی حوز پقشگقری از مقوع جرم ده
دستگا ها م سازمانهای مختلف ده این جا ما صمرفا بمه برهسمی اممر پقشمگقری ده حموز
مظایف م اختقاهاو پلقس اکتفا میکنقم .ده ماقع یکی از مسائل مهم پقشمگقری از جمرم ده
کشوه ما ،نبود ااگوی جامع پقشگقری از جرم به عنوان چراغ ها حاامی سازمانها م نهادهما
م افراد دخقل ده زمقنه پقشگقری است .حاکنون ،شاخصهای دققمق پقشمگقری از جمرم بمه
منظوه حدمین این ااگوی جامع ،طرح نشد است از این هم یکی از گامهای اساسی ده این
هاستا ،حقلقل م برهسی فرمایشاو میام متظم ههبری (دام ظلّه ااتاای) ده زمقنمه پقشمگقری
از جرم است .با حوجه به حأکقداو مؤکد میام متظم ههبری ،قو قضایقه مسئواقت ممدیریت
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پقشگقری از جرم ده کشوه است م سایر دسمتگا های ذیمرب از جالمه نقمرمی انتظمامی م
پلقس مظایف پقشگقرانه خود ها عهد داه هستند.
از آنجا که ده طول ادماه حاهیخ م ده حاامی جوامع انسانی به نوعی با پدیمد جمرم همبمرم
بود اند م این پدید هاواه حأثقر بسمزایی ده زنمدگی بشمر داشمته اسمت م ده ایمن هاسمتا
حکومتها ستی داشتهاند که عالم بر میابله با مجرمقن نسبت به اصالح آنان اقدام نااینمد
م با حوجه به این اصل ده اموه پزشکی که پقشگقری میدم بر دهمان است ده مبقمث جمرم
شناسی پقشگقری ها میدم بر اصالح میدانند زیرا هزینههای اصمالح بقشحمر از هزینمههای
اقداماو پقشگقرانه است .بنا بر حأکقد میام متظم ههبری بر ایمن مسمأاه پلمقس میحوانمد بما
حتامل م هاکاهی با سایر نهادها دماتی هسای م غقر هسای ،مردمی م با برهسمی شمناخت
آسقبهای اجتااعی چااشها م موانع موجود ده جامته م با اهائه هاهکاهها م آموزشهمای
فردی م اجتااعی (عاومی) مناسب م شایسته به مردم دژ مستقکای ده برابر اهحکاب جرم
حوس مجرمقن باشد فرهنگ پلقس م پلقس با فرهنمگ میحوانمد بما ممدیریت پقشمگقری از
جرم ده حقیق کاهکردهای پقشگقرانه اثرگذاه باشد .با این مجمود پرسمش اصملی پمژمهش
حاضر این است که ده هاستای فرمایشاو میام متظمم ههبمری پلمقس م فرهنمگ سمازمانی
پلقس ده پقشگقری از جرم چه حمأثقری داهد؟ فرضمقه حاصمله نقمز آن اسمت کمه فرهنمگ
سازمانی پلقس بر پقشگقری از جرم حأثقر داهد .اقکن ده خصوص پقشگقری از جرم حوسم
پلقس م دیگر مراکز علای ده زمقنههای مختلف حقیقق صموهو گرفتمه از جالمه همیکمرد
چند نهادی به پقشگقری از جرم مقاد فرجقهما م فقمرمز مقامودی جمانکی ،سمقد سمتقد
موسوی مرادی نیش فرهنگ م ادب ها ده پقشگقری از جمرم بمه عنموان پایمان ناممه میلمع
کاهشناسی اهشد برهسی ناود م غالمرضا مقاد نسل همیکردهای پلقس بمرای پقشمگقری
از جرم م امنقت انسانی ،پلقس م پقشگقری از جرم .سقد مقاد مهدی ساداحی میاامه پلمقس
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م پقشگقری از جرایم بدمن بز دید ها به هشته حقریر ده آمهد انمد ده خصموص ماکمامی
همیکردهای نوین پلقس ده پقشگقری از جرم با حوجه بمه بقانماو میمام متظمم ههبمری بما
برهسی از سایتهای اینترنتی سابیه خاصی به دست نقامد است .پس به نظر میهسمد کمه
این پژمهش گفتاه بس حاز م نوینی برای گفتن داهد.
پیشینه و مبانی نظری
مفهوم پلی  :ماژ پلقس از اقاظ اغوى از هیشه یونمان  Politiaگرفتمه شمد کمه ده قمرن
چهاهدهم به «پلقسی» م ده قرن پانزدهم مقالدی بمه «پلمقس» حغققمر یافمت( .هجبمی،9385 ،
ص .)22پلقس ها متاوال مترادف با کلااح چون آجان ،آژان ،شهربان  ،پاسبان ،کالنتر م ژانداهم
م ...آمهد اند که اابته اکثر این ماژ ها ده دمه زمان خود مفاهقم خاص خود ها ده بر داشتهاند که
ده ماقع مجاوعه میرهاح که دمات به منظوه حفظ نظم ،امنقت م آهامش کشوه دنبال م کنمد از
طریق این عنصر به اجرا ده م آید .ماژ پلقس ده فرهنگ هاى فاهس ایمن گونمه حتریمف شمد
است« :سازمان است ده داخل کشوه که متصدى حفظ نظم م مال افراد اسمت»( .متمقن،9379 ،
ص .)921پلقس سازمان اجتااع است که عهد داه اجراى میرهاو امنقت داخل یک کشوه م
اعاال قدهو قانون براى حفظ امنقت م آهامش آن است( .آهیانپوه.)24 :9375 ،
مفهوم پیشگیری :از مجاوعه اقداماو م حدابقر غقر قهر آمقز میباشد کمه بما همدف خماص
مهاه بزهکاهی کاهش احتاال جرم م کاهش مخامت جرم ده خصوص علل جمرائم احخماذ
شود .هر چقزی که به میابله با جمرم پرداختمه م از بمرمز آن جلموگقری کنمد یما موجبماو
کاهش آن ها فراهم سازد پقشگقری از جرم حلیی میشود .هاچنقن هر همیدادی کمه اعامال
شود م نتقجه آن نشان بدهد که از نرخ بزهکاهی کاسمته شمد اسمت آن همیمه ها میحموان
پقشگقرانه دانست( .ابراهقای.)43 :9388 ،
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رویکردهای پیشگیری از جررم :همیکردهمای موجمود ده حموز پقشمگقری از جمرم سمه
همیکمرد مکمانقکی ،اصمالحی م حنبقهمی خماهج نقسمتند .همیکردهمای مکمانقکی ،حقلقممل
مکمانقکی ،مضتقت مقموه م فرصمت مداهانمه از اهحکماب جمرم داهنمد .ده ایمن همیکمرد
اهحکماب جمرم متلول یک «فرصت» است .این همیکردها ،حقلقلی مکانقکی از مقموع جمرم
نقز اهائه ممیدهند م جرم ها «بهترین انتخماب» مجمرم م متادامه ناشمی از «هزینمه م سمود»
اهحکاب جرم میدانند .ده این همیکرد مجرم فردی عیالنی حلیی میشمود کمه حسمابگممر
اسمت م هنگامی دست به اهحکاب جرم میزنمد کمه سمود حاصممل از اهحکمماب جممرم از
هزینمه آن بقشتر باشد .همیکرد دمم همیکرد اصالحی است که ستی داهد حمما بمما حممذف
علمل هیشمهای م اجتااعی جرم ،از مقوع جرم پقشگقری نااید .آخرین همیکمرد ،همیکمرد
حنبقهی است؛ همیکردی که ستی داهد حا از طریق مجمازاو م بازداهنمدگی ناشمی از آن بمه
پقشگقری از جرم بپردازد( .فصلنامه حیوقی ،گرم پژمهشی حیو جزا اداه کل پژمهش م
اطالع هسانی ،ص .)223-224بنا بر بقاناو م مکتوباو میام متظم ههبری (مدظلمه ااتماای)
مقتی که یک جاع کار بستهی کاهآمدِ کاهشناس ،دائاا با جرم مباهز کنند ،بدیهی است که
این پدید شوم ،ده سلح جامته م دستگا همای دیگمر نقمز مغلموب خواهمد شمد م عیمب
خواهد نشست .ده این صوهو ،مجرم هم از انجام جرم ،مرحدع خواهد شد م ایمن مفهموم
پقشگقری از جرم است .پقشگقری از جرم ما باید بر مداه اسالم م عدل م اخال باشد؛ امذا
اهداف بزه

اجتااعی ،ایجاد حقاو طقبه اسالمی م جامته اسمالمی اسمت؛ جامتمهای کمه

افراد خود ها فرصت بدهد که بتوانند به سوی هدف حرکت کنند .ده یک نظمام اجتاماعی،
عدل از هاه چقزها باالحر م با اهزشحر اسمت .عمداات ،همدف حشمکقل نظمامهمای ااهمی م
فرستادن پقامبران خداست .عداات ،از بمقن هفمتن حبتمقض م فیمر م جهمل م مقرممقمت م
نادانی های نفوذ م هسوب کرد ده اذهان بخشی از مردم ده گوشه م کناه کشوه ،چقزهمایی
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است که باید انجام گقرد .ماقتا اگمر انسمان بخواهمد کاههمای کشموه ها ،ایمن بخمشهما م
قساتهای گوناگون کشوه ها حیسقمبندی کند م به حسب اهاقت ،موقع اینها ها مشمخص
کند ،آن باالباالها آموزش م پرمهش قراه میگقرد .جوان ما به آمموزش م پمرمهش بسمتگی
داهد ،اخال ما به آموزش م پرمهش بستگی داهد .یک عد ای مینااند از این که چرا مما از
اقاظ اخالقی جلو نایهمیم  .این جزم حتااقم اسالم است که با زبان م حبققن باید مردم ها با
فضایل اخالقی آشنا کرد م از منکران دمه نگهداشت .این به جای خود دهست؛ اما با شقوع
منکراو م با حظاهر به آن باید میابلمه کمرد .اسمالم مرحکمبِ منکمر ها نصمققت م همدایت
میکند؛ اما حد هم برای ام میگذاهد .پلقس پقشگقر ما باید اینگونه هفتاه کند.
پلی

جامعه محور :پلقس جامته مقوه به مفهوم مشاهکت شهرمندان ده حفظ امنقت م ده

میابل پلقس حهدید مقوه (پلقس کردن جامته) به کاه م همد( .قهرممانی ،ابلقمی.)91 :9385،
میام متظم ههبری میفرمایند :افزایش نظاهو مردمی ،با حیویت سازمانهای مردم نهماد کمه
از طریق حضوه سازمانهای مردم نهماد ده کاهگرمهمای حخصصمی ،بما همدف حاایمت از
سانها م هصد عالکرد سانها ،باید ده هاستای کاه پلقس جامتمه مقموه قمراه گقمرد کمه
سبب حیویت این امر میگردد.
پلی

مسأله محور :این همیکرد شامل شناسایی مسایل م حصماقمگقمری ده مموهد بهتمرین

شمقو همیماهمیی آنهاسمت( .نموهمزی ،بماهانی .)991-915 :9351 ،میمام متظمم ههبمری
میفرمایند :پقشگقری از جرم ،یک موضوع کامال علای نقز ،است م بر هامقن اسماس بایمد
برای شناسایی عوامل م مسایل جرم م آسقبشناسی ناشی از آن م حصاقمگقری صمققح بما
صاحبنظران م کاهشناسان این موضوع مشوهو م هاکاهی شود.
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رویکردهای پلی

در پیشگیری از ویوع جرم

پلقس ده جوامع مختلف از همیکردهای متفامحی ده هاستای انجام مظمایف پقشمگقرانه
خود بهر میگقرد که ده این مجال با استفاد از حقلقل مقتوا ملااب مرحب با پقشمگقری از
جرم ،از متن بقاناو م مکتوباو مای امر مسلاقن حضرو امام خامنهای استخراج گردید که
ده ذیل به حبققن آنها میپردازیم.
رویکرد جامعه محوری پلی
این همیکرد ،مشاهکت پلقس م جامته ها ده شناسایی مشکالو م هیشمهیمابی آن م پقمدا
کردن ها حلهایی که مشکل ها به طوه دائم از بقن برد م یا کاهش دهد بر ممیانگقمزد .ده
این همیکرد پلقس خود ها به عنوان بخشمی از جامتمه میدانمد م حمالش میکنمد بما جلمب
هاکاهی سایر اقشاه اجتااعی بمه پقشمگقری از جمرم بپمردازد( .حرمیمانومیچ م کموهمکس،
 )4-9 :9383ده ذیل به اصول مهم پلقس جامته مقوه از دید ههبری اشاه میشود.
 پلقس جامته مقوه بر حل مسأاه بمه صموهو خمال م ابتکماهی حأکقمد داهد .اسمتفاد ازفنامهیهای نوین.
 بر افزایش اعتااد شهرمندان حأکقد داهد .پلقس ده این هدف ماال موفق بشود ،به دم چقمزاحتقاج داهد :یکی قدهو م اقتداه -که باید قوی باشد ،-دمم ،اعتااد؛ یتنی مردم باید بمه ام
اعتااد داشته باشند.
 حالش میکند شهرمندان ده همند حل مسأاه مشاهکت داشمته باشمند .کمه هامان حیویمتپقشگقری مردم مداه یتنی حضوه فتال مردم ده عرصه پقشگقری از جرم است.
ده این همیکرد نیش مسقعحری برای پلقس ده نظر گرفتمه ممیشمود .یتنمی ایجماد امنقمتاجتااعی که مباهز با هشد ناهنجاهیهای اجتااعی م افزایش عالکرد پلقس ده ایجاد نظمم
م امنقت است.
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 پلقس جامته مقوه ،فتال است م به صوهو انفتماای عامل نایکنمد .نظماهو بمر حسمنجریان اموه ،نظاهو بر نهادهای دخقل ده پقشگقری از جمرم ،نظماهو بمر اجمرای قموانقن،
نظاهو بر سالمت نظام اداهی.
 پلقس جامته مقوه همند اهائه خدماو به همش سنتی ها از طریق فتال بما جامتمه حیویمتمیکند .حشکقل کاهگرم ها.
هم اکنون این همیکرد ده جوامع مختلف به کاه گرفته شد م بسقاهی از مردم عیقد داهنمد
که پلقس جامته مقوه بهترین همش برای احقای هاکاهی شهرمندان با پلقس است .به ایمن
حرحقب پلقس جامته مقوه برخالف همیکرد سنتی که عادحا براساس ماکنش به جرائم پمس
از اهحکاب جرم استواه است ،بقشمتر بمر پقشمگقری از مقموع جمرم حکقمه داهد .میمام متظمم
ههبری« :هاه باید احساس کنند که ده نقرمی انتظامی بدمن هقچ مالحظهای ،احیا حق م
ابلال باطل خواهد شد .شرط امل هم صالبت ،استیالل نقمرمی انتظمامی ،اسمتیالل پلمقس،
عدم نفوذ جریاناو سقاسی م ...م عدم دخاات دستگا های دیگر ده نقرمی انتظامی است».
رویکرد مسأله محوری پلی
این همیکرد شامل شناسایی مسائل م حصاقمگقری ده موهد بهتمرین شمقو همیماهمیی بما
آنهاست .هرمن گلداشتاین ،ابداع کنند اداه امموه پلقسمی از ها حمل مسمأاه عیقمد داهد:
«همیکرد مبتنی بر حل مسأاه ،یک طرح جامع برای بهبود اداه اموه پلقسی است که سازمان
پلقس ها اماویت پرداختن به مسائل اساسی شکل میدهد کمه بمر کاهکنمان سمازمان پلمقس،
همیهها م حغققراو به مجود آمد حأثقرگذاه است».
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فرآیند چهاه مرحلهای حل مسأاه مدل ( 1)SARAکمه حوسم اک م اسمپلان ده اداه پلمقس
نقویوهک موهد استفاد قراه گرفت این گونه بقان شد است.
 مرحله حشخقص :به متنای شناسایی مسأاه است .اسالم مقوهی (ابتنا بر موازین اسمالمی،ایجاد حقاو طقبه اسالمی ،اخال مداهی).
 مرحله حجزیه م حقلقل :به متنای پی بردن به علمل ،حموز م آثماه مسمأاه اسمت .عمدااتمقوهی (خدمت به مقرممقن ،کاهش نابرابریهای اقتصادی اجتااعی).
 مرحله پاسخ :به متنای اقدام برای حل مسأاه است .قانون مقوهی (ااتزام به قمانون ،اصملبرائت ،حق آزادیهای مشرمع).
 مرحله اهزیابی :حتققن آن که آیا پاسخ طراحی شد متناسب بما آن مسمأاه م همدف بموداست  .اخال مقوهی (حوجه به خدا ،حهذیب نفس ،اصالح اخالقی ،حربقت انسان).
برخی به جای پلقس جامته مقوه از پلقس مسأاه مقوه یاد کرد اند .پلقس مسمأاه مقموه ده
میابل پلقس ماقته مقوه داهای هدفی گسترد حر یتنی شناخت ،حجزیه م حقلقل ... ،است .از
نظر گلداشتاین مظقفه کنترل اجتااعی برعهد شبکههای اجتااعی است که پلقس حنها یکمی
از حامقان م حسهقل کنند های آن میباشد .بنا بر فرمود ههبری پلقس مسمأاه مقموه جهمت
حقیق جامته مهدمی ده هاستای اجرای کامل قموانقن م دسمتوهاو ااهمی م دینمی ،اجمرای
کامل عداات م هیشهکنی ظلم ،هفا م آسایش اجتااعی ممردم ،برقمراهی امنقمت م آهاممش
جامته باید حالش نااید.

. SARA: Scanning, Analysis; Response; Assessment.
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رویکرد کاهش بازار جرم
این همیکرد از طریق دنبال کردن همشهمایی چمون شناسمایی مقصموالو بمرمز جمرم،
سختحر کردن هدف مجرمانه ،مباهز با خرید م فرمش ادماو جرم م اجمرای برناممههمای
آموزش هاگانی حالش میکند دامنه م ضریب اهحکاب جرم ها بکاهد .که ده ذیمل اشماه ای
مختصر به آنها میشود .بنا بر فرمود میام متظم ههبری ده ماقع قانون شکنی جرم اسمت.
حخلف از قانون م خرمج از مداه قانونی برای میابله با هر چقزی که بمه نظمر انسمان منکمر
میآید -بدمن اجاز حکومت -خودش جرم است.
 -9شناسایی مقصوالو داغ :شناسایی مقصوالحی که بقشترین جذابقت ها برای بزهکماهان
داهند پلقس ها قاده میکند از هویت خرید م فرمش کنندگان اموال مللمع شمود .مبماهز بما
مفاسد اجتااعی.
 -2سختحر کردن هدف :طراحی مقصموالو بما میژگمیهمای خماص امنقتمی ،اسمتفاد از
هشداهدهند ها ،قفلها م سایر حجهقزاو حفاظتی .کاهآمدسازی حجهقزاو.
 -3مباهز با خرید م فرمش اموال ناشی از جرم :قاعد مند کردن م صدمه مجوز برای خرید
م فرمش اموال دست دمم ،حصویب میرهاو مرحب با خرید م فرمش اموال مسرمقه م مللع
ساختن خریداهان از پقامدهای خرید این گونه اموال م...
 -4اجرای برنامههای آموزش هاگانی ده جهت حقیق اهداف فو .
 -9اطالعهسانی م آگاهی بخشی :استفاد از ظرفقمت هسمانههای جاتمی ،حمرمیج فرهنمگ
پقشگقری ،آموزش حیو شهرمندی ،حیویت مهاهوهای زندگی.
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رویکرد مدیریت خطر
همیکرد مدیریت خلر مبتنی بر احخاذ حدابقری است که برای جلوگقری از مقوع جرم یما
مصون ماندن از حبتاو آن همشهایی ها ملرح ساخته اسمت کمه ده ذیمل بمه آنهما اشماه
میشود.
 -9اجتناب از خلر :مثال هارا نداشتن پمول نیمد ،خمودداهی از قمدم گذاشمتن ده خقابمان
حاهیک م خلرناک.
 -2کاهش خلر :مثل عدم نگهداهی اموال با اهزش م جواهراو گران ققات ده منزل.
 -3پخش خلر :مثل ایجاد همشنایی پقرامونی برای اماکن ،بستن پنجر ها م نصب حفاظ بمر
همی آنها.
 -4انتیال خلر :مانند بقاه کردن اموال.
همیکرد مدیریت خلر یک همیکرد گام به گام م ماقمعبقنانمه اسمت کمه ده پمی بمه حمداقل
هساندن صدماو م خلراو ناشی از جرم است به گونهای که پلقس اغلب کشوهها ده اهائمه
آموزش هاگانی به اقشاه جامته م طراحی حدابقر پقشگقرانه ده مقق همای حجماهی از ایمن
همیکرد بهر میگقرد.
رویکرد پنجرههای شکسته

9

این نظریه بر این پایه استواه است که صرف نظر کمردن از مسمائل کموچکی چمون نوشمتن
ملااب خالف اخال همی دیواه ،هیختن زبااه ده پقاد هم م یا شمقوع هفتاههمای خماهج از
نزاکت موجب احساس انقلاط افراد مقل شد م مردم ها ماداه به حرک مقله یا بیحفمامو
 .1ا ن نظ ن اولین با بن صو ت مقالنا تو

آقا جیت و سلون و ج ج کلییگ د ماهیامن ات نتیک م ح س .
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بودن نسبت به آن میکند( .مقاد نسل )89-82 :9386 ،سؤاای که ذهن بسقاهی از جامتمه
شناسان م جرم شناسان م افسران پلقس ها به خود مشغول کرد بود این بود که علت این که
برخی مقلهها از نظم م آهامش برخوهداهند اما برخی دیگمر بمه حبماهی کشمقد ممیشموند
چقست .حفکر ده موهد این سؤال م پاسخهای اهائه شد منجر به اهائمه نظریمه پنجمر همای
شکسته شد .بنابراین این همیکرد به دنبال حرمقم م اصالح سریع نابهنجاهیها م مقق همای
اجتااعی از جرایم بتدی است .بنا بر فرمود ههبری اعاال قاطتقت انتظامی ده این جمرایم
م برخوهد قاطع با مجرمقن جهت اصالح آنان م بهبود م حرمقم این نابهنجاهیها ،پقشمگقری
از اهحکاب جرائم سنگقنحر ها به دنبال داهد.
رویکرد انعطاف صفر
این همیکرد که از نظریه پنجر های شکسته سرچشاه ممیگقمرد ،طرفمداهان آن خواسمتاه
حفویض اختقاه کامل سرکوب بزهکاهی به پلقس هستند .چرا که پقرمان این نظریه متتیدنمد
که بیحوجهی م حقال جرائم خرد زمقنه ها برای اهحکاب جرایم جدیحر فراهم میکند .این
همیکردها ده هر جامتهای با حوجه به دیدگا های موجود ده آن شکل ممیگقمرد م ده ماقمع
هیشه ده بامهها م اعتیاداو م فرهنگ هر جامته داهنمد .از طرفمی ایمن همیکردهما بایمد بما
میرهاو م حجهقزاو سازمان پلقس نقز متناسب باشند حا قابلقت اجرایی پقدا کنند .آشنایی بما
این همیکردها م استفاد از حجربقاو پلقس کشوههای دیگر ده صوهحی سودمند خواهد بود
که با ماقع بقنی م بومی سازی هارا باشد .امنقمت م آهاممش بمه عنموان مقصمول زنمدگی
اجتااعی یکی از دغدغههای اصلی م اماقه جوامع بشری میباشد که برای حفظ م حدامم آن
ده عرصههای مختلف ابتدا نقازمند یک سلسله اقداماو پقشگقرانه از جرم است حا زمقنههای
الزم ها برای کاهش فرصتها م انگقز های مجرمانه افراد از جرم گردد .از این هم نهادهما م
سازمانهای مسئول ده زمقنه برقراهی م حفظ نظم م امنقت بقش از پقش باید از ظرفقتهما،
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حوان م امکاناو خود ده این زمقنه بهر گقری کنند م پلقس نقز که بمه عنموان متموای اصملی
برقراهی نظم م امنقت است عالم بر انجام اقداماو مظایف ذاحی خود ،حتامل مناسمبی ها ده
این جهت با نهادها م سازمانها داشته باشد؛ اذا اماقن م مهمحرین اقدام کشموهها طراحمی م
انجام برنامههیزیهای اجتااعی م فرهنگی م انتظامی م حارکز بر شمناخت شخصمقت افمراد
جامته م مشاهکت دادن نهادها م سازمانها م افمراد اجتاماع ده جهمت پقشمگقری از مقموع
میباشد .اجرای سقاستهای پقشگقری ده هر نهادی ده گرم حجدیدنظر دائامی شمقو هما م
همشهایی است که ده حأمقن م حقیقق اهداف پقشگقری مؤثر ماقمع گمردد .آزممون م خلما
نیش اساسی ده این عرصه داهد .چرا که پقشگقری از جرم هاواه بر نوعی شناخت از علل
م زمقنههای پقدایش جرم استواه است .ملااته پقرامون مظمایف پلمقس ده اغلمب کشموهها
بقانگر این است که ده بسقاهی از کشوههای جهان مهمحمرین مظقفمه پلمقس «پقشمگقری از
مقوع جرم» است .مقافل م مجامع بقناااللی نقز به اهاقمت م اقمداماو بازداهنمد جمرم از
سوی پلقس حوجه خاصی داشتهاند .اهاقت پقشگقری زمانی آشکاه میگمردد کمه جامتمه م
شهرمندان حلفاو سنگقن ماای م حتی متنوی پس از مقوع برای جبران آن متقال میگردد.
این ماقتقت غقر قابل انکاه است که حنها حضوه پلقس ده صمقنه م مراقبمتهمای دائمم ده
پقشگقری از جرم مؤثر نقست م عواملی از قبقل ناهنجاهیهای اقتصادی ،سقاسی م اجتااعی
جامته نقز موجب برمز بستر جرم ده جامته میشوند .باید حوجه داشت که مظقفه پلمقس ده
بقث پقشگقری مقدمد به پقشگقری انتظامی نقست .بلکه براساس بند هجد از ماد  4قانون
ناجا ،پلقس هاگام با سایر سازمانها م نهادها م ده حتامل جدی با آنها زمقنهسماز اقمداماو
فرهنگی ده جهت کاهش جرایم میباشد که از آن به اقداماو پقشگقرانه اجتااعی پلمقس از
جرم حتبقر میشود .که ناظر بر حأمقن حیو اجتااعی ،اقتصادی م فرهنگی ممردم ده سملح
جامته با حتامل م هاکاهی پلقس م نهادها م سازمانهای متوای از جالمه مدهسمه ،خمانواد ،
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شهرداهیها ،دانشگا ها م ...میباشد .جلو عالی اقداماو اجتااعی پلقس ده امر پقشمگقری
ده فتااقتهای جامته مقوهی پلقس ناود پقدا میکند که از آن بمه پقشمگقری غقمر کقفمری
(کنشی) یاد میشود .بخشی دیگر از فتااقمتهمای پلمقس ده اممر پقشمگقری حقمت عنموان
«پقشگقری مضتی» ناظر بر مقدمد کردن فرصتهای اهحکاب جرم حوس پلقس است که به
اقاظ اهحباط با حیو م آزادیهای شهرمندان باید با هعایت حامام جوانمب حیمو ممدنی،
سقاسی م اجتااعی مردم به اجرا ده آید حا حیو شمهرمندی ممردم حضمققع نگمردد .بما ایمن
حفاسقر بنا بر فرمایشاو میام متظم ههبری دهبرداهنمد حیویمت پقشمگقریهای هشمد ممداه
(بهبود شرای مهدکودکها ،مداهس م دانشگا ها)؛ م حیویت پقشگقری مردم مداه (حضموه
فتال مردم ده عرصه پقشگقری از جرم) م جلب هضایت م اعتااد عاومی (حوجه به نگرش
عاومی به پلقس م پقشگقری)؛ حیویت پقشمگقریهای سمومقن (حوجمه بمه مضمع همانمی م
اجتااعی زندانقان م باز اجتااعی کردن) است.
پلی

و پیشگیری اجتماعی
حأمقن امنقت عاومی م کنترل آسمقبهمای اجتاماعی حوسم پلمقس بمدمن مشماهکت

شهرمندان امری اجتناب ناپذیر میباشد .این امر مستلزم این است کمه پلمقس ده مظمایف م
همشهای خود حقول ایجاد نااید م بخشمی از سقسمتم اداهی خمود ها متوجمه همشهمای
اجتااعی م جامتهگرایانه نااید م بپذیرد که به حنهایی م بدمن حضوه مردم قماده بمه ایجماد
نظم م امنقت مللوب نخواهد بود؛ اذا باید با ایجاد انواع حشکلهای صمنفی ،مقلمی م غقمر
دماتی ده برخی اموه اماقه مربوط به مراقبتهای اجتااعی م هعایمت قانونامداهی م حفمظ
نظم م حاایت از آنها حالش جدیحری از خود نشان دهد .پقشگقری کالسقک حکایمت از
گشتزنی ،حتیقب م سرکوب مجرمان داهد حال آن که پلقس ده کنماه مظمایف حرفمهای م
حخصصی خود به ناچاه باید به همیکرد اجتااعی پقشگقری از جرم همی آمهد .از منظر میمام
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متظم ههبری اهداف پقشگقری از جرم عباهو است از :هیشهکن کردن فیمر م مقرممقمت،
دسترسی هاگانی به عداات ،نظاهو بر حسن جریان اموه ،علای کردن پقشگقری از جمرم،
بهبود فتااقت پلقسی ،اصالح نظمام پلقسمی ،امنقمت (اجتاماعی ،فرهنگمی ،همانمی) ،جلمب
هضایت عاومی ،باز اجتااعی کردن مجرمقن ،حرمیج حهذیب م خودکنترای ،حفظ محمدو.
سقاستهای پقشگقری از جرم نقز مشتال است بر :حواناندسازی اقشاه کمبضاعت ،استفاد
از ظرفقتهای علای کشوه ،حرمیج فضایل اخالقمی ،نظماهو بمر سمالمت اهکمان پلقسمی،
استفاد از عفو م آزادیهای مشرمط م برخموهد قماطع بما مجمرمقن ،افمزایش شمفافقت ده
اجتااع ،کاهش اطااه دادهسی .ده ذیل به برخی اقداماحی کمه ده ایمن هاسمتا حوسم پلمقس
صوهو گرفته اشاه میشود.
تعامل با تشکلهای غیر دولتی
ده جهت حوسته اقداماو پقشگقرانه پلقس م حقیق اصل  26قمانون اساسمی م بما همدف
ایجاد بسترهای مناسب برای مشاهکت حشکلهای مختلف با پلقس ده زمقنههای اجتاماعی،
فرهنگی ،اطالع هسانی ،آموزش هاگانی ،ملااتاحی ،حقیقیاحی م ...با حشکلهای غقر دماتی،
خقریه ها م ...اهحباط هم به هشدی شکل گرفته است.
مشارکت با ایشار اجتماعی
ده هاستای حوسته مشاهکت با آحاد جامته اقداماو مختلفی صوهو گرفته از جاله آنهما
میحوان به مواهد ذیل اشاه کرد.
اهحیاء حتامل پلقس با قشر جوان م نوجوان جامته به خصوص از طریق ممداهس ،متلامان م
مدیران ،حوسته اهحباط با مراکز علای ،دانشگاهی به میژ با اسمتادان م پژمهشمگران ،طمرح
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زنگ انضباط اجتااعی ده مداهس ،طرح پلقس امنقمت م اصمناف ،طمرح ها انمدازی دفماحر
جذب مشاهکتهای مردمی از جاله اقداماو عالی پلقس ده این زمقنه میباشد.
گسترش واحدهای مشاوره و مددکاری
یکی از اقداماو ناشی از حغققر نگرش جامتمه مقموهی پلمقس ایجماد مراکمز مشمامه م
مددکاهی اجتااعی ده سازمان پلقس است .این مراکز با هدف کاهش مقزان مقوع جرایم ده
جامته م کاک به خانواد ها م افراد جامته حأسقس شد م حا هد کالنتریها م پاسمگا همای
شهرها م همستاها گسترش یافته است م به انجام انمواع خمدماو مشمامه همان شمناختی،

9

مشامه انتظامی 2م مددکاهی اجتااعی 3میپردازد.
آموزش همگانی و فرهن

سازی

امرمز آموزش هاگانی ده نظامهای سقاسی مختلمف از جایگما میمژ ای بمرای کماهش
هزینههای عالقاحی ،نهادینه ناودن امنقت پایداه م آگا سازی مردم برخوهداه است .متامنت
اجتااعی ناجا ده این هاستا با حوجه به حقوالو جامته مدهن حأسقس شد م ده ایمن زمقنمه
فتااقت مینااید .از آن جا که پلقس جزء الینفک زندگی اجتااعی مقسوب ممیشمود م بمه
عنوان یک نهاد امنقتمی مسمئواقتهمای خلقمری برعهمد داهد ،پمرداختن بمه اممر آمموزش
مهاهوهای زندگی مانند آموزش هنجاهها ،قانون مداهی ،نظم م انضمباط اجتاماعی م آگما
سازی مردم م ...از جاله اقداماو پلقس ده این زمقنه است.

 .1د زمیین مشاو
 .3ا ن بظش عه
اهیما و انی گ
 .2ا ن بظش از خ

ف د و گ وه  ،خانوادگ و تحصیل  ...،بن ا ائن خ مات م پ دازد.
دا اط ع ان د با مجموعن خ مات پلیس بن م دم د قال مشاو م بوط بن امو نظرام وظیفرن ،گذ نامرن،
و ...م باس .
مات وظیفن ا جاع م دجو ان خاص بن م اکز تظصص  ،نهادها حما ت و توانبظش ا ب عه دا د.
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راه اندازی مراکز نظارت همگانی (سامانه )125
ده اجرای اصل هشتم قانون اساسی جاهوهی اسالمی ایران که نظاهو بمر دسمتگا همای
دماتی ها حق مردم دانسته م هم چنقن براساس همیکرد اجتاماعی پلمقس م امزمم حتاممل م
مشاهکت م نظاهو آحاد مردم بر عالکرد پلقس م حقیمق شمتاه «پلمقس پاسمخگو ،جامتمه
مسئول» دفاحر نظاهو هاگانی ناجا با هدف جلب اعتاماد م مشماهکت عامومی بمه منظموه
حوسته نظاهو هاگانی ،کاهش مقزان جرایم م حخلفاو کاهگزاهان پلمقس ،اخمذ بماز خموهد
مأموهیتها م عالکرد پرسنل م یگانها م فراهم ساختن بستر حصاقمسازی برای ممدیران م
فرماندهان از اماخر سال  9375با شتاه «این باه شاا پلقس ما باشقد» حشکقل م شااه حلفمن
 957به این امر اختصاص یافت .این دفاحر بر حسن عالکرد ممأموهین م یگمانهمای پلمقس
نظاهو داشته م مسئول هسقدگی به نیله نظرها ،انتیاداو م پقشنهادها م شکایاو م حیدیر از
پلقس میباشند.
پلی

و پیشگیری وضعی
پقشگقری مضتی به عنوان هاهکاه جدید م جانشقن گونمههمای متتماهف پقشمگقری از

جرم ،به خصوص پقشگقری اجتااعی که به اعتیاد برخی جرم شناسان کاه آممدی مللموبی
نداهد ،ملرح گردید .ملابق حتریف کالهک پقشگقری مضتی هاان نظاهو یا زیمر نفموذ ده
آمهدن هر چه پایداهحر م سازمان یافتهحر مقل مقوع جرم است به گونهای که اهحکاب جمرم
ها سخت م هزینههای آن ها باال ببرد .برای مثال استیراه پلقس ده فضاهای جغرافقایی متمقن
یا گشتزنی پلقس ده مکانهای متقن ناونههای برجستهای از ایمن سقاسمتهما اسمت .بمه
هاقن جهت است که اقداماو امنقتی برای حاایمت از امموال م اشمخاص ده برابمر جمرم م
انجام اقداماو طراحی مققلی از سوی پلقس حاایت میشود .با حوجه بمه ایمن کمه اغلمب
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اقداماو پقشگقرانه پلقس ده بسقاهی از کشوهها از طریق حوجه به همشها م فمنآمهیهمای
پقشگقرانه مضتی صوهو میگقرد م با حوجه به این که پقشمگقری مضمتی حموأم بما نموعی
حقدید آزادیهای افراد هارا است ،پلقس هاواه باید کرامت انسانی افراد ها ممدنظر قمراه
دهد حا موجباو نیض حیو شهرمندان نگردد .برای مثال پلقس از طریق نصب دمهبقنهای
مخفی ،هشداهدهند ها ،کنترل شدید مهمدی م خرمجیها میکوشد حا مانع از اهحکاب جرم
گردد .به عباهو دیگر پقشگقری مضتی آزادیهای فمردی ها از طریمق مقاصمر فضماهای
اجتااعی م مقق های موهد نظر با حضوه عواممل نهادهمای دماتمی م خصوصمی متموای م
متخصص حأمقن امنقت مقدمد میکند که ده این مقان برنامهها م اقداماو پلقس به علت این
که ده مواقتی هارا با سلله میباشد داهای نیش حقاحی م حساسمی ممیباشمد .اسمتفاد از
همشهای خاص پقشگقرانه یا حوسل به اقداماو غقر قانونی حوس پلمقس ،بمه بهانمه حمأمقن
امنقت ،آزادیهای فردی ها ده مترض حقدید قراه میدهد م به این جهت خلمر حجمامز بمه
حریم خصوصی م خلوو افراد ها به دنبال داهد .پقشگقری مضتی به دنبمال کماهش سملح
بزهکاهی م اعاال مجرمانه م برقراهی امنقت از طریق استقکام بخشقدن به حمریم زنمدگی
فرد م خانواد برای مصون ماندن از انواع آسقبها م خلراو م متلوف کردن نگا متواقمان
امر از سات مجرم به مقق جرم است م حالش میکند با دستکاهی ده مقق جرم به این
هدف نایل شود.
اغلب اقداماو بازداهند پلقس ده اکثر کشوهها از طریق حوجمه بمه همشهما م حکنقمکهمای
پقشگقری مضتی صوهو میگقرد( .مقاد نسل )294-299 :9387 ،به عنوان مثال از طریق
نصب دمهبقنهای مداهبسته ،هشداهدهند ها ،حشدید قوانقن ده زمقنمه مقمدمدیتهمای بمه
کاهگقری آالو م ادماو مجرمانه (سالح گرم م سرد) ،کنترل شدید مهمدی م خرمجمیهما
م ...ده ماقع میکوشد حا با باال بردن هزینههای اهحکاب جرم از بمرمز جمرم پقشمگقری کنمد.
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(نجفی ابرندآبادی )9379 ،با حوجه به اماویتهای موجود ده هر جامته پلمقس هاهبردهمای
خاص ها ده کشوههای مختلف پقش همی خود قراه داد است .ده این بخش شش هاهبمرد
اصلی ده موهد پلقس ده این زمقنه موهد برهسی م اهزیابی قراه میگقرد.
راهبرد افزایش تعداد افراد پلی
این هاهبرد ده قرن نوزدهم با افزایش حتداد مأموهان پلمقس م کماهش سملح جمرایم بمه
عنوان دکترین سقاستگذاهی عاومی ظهوه پقدا کرد .ده برهسی حأثقر حتداد افراد پلمقس بمر
جرم باید به دم نکته حوجه کرد .امال؛ این که اگر پلقس نداشته باشقم مسملاا جمرم بقشمتری
خواهقم داشت که مستنداو مربوط به جریانهای اعتصاب پلمقس (هامان )263 :حماکی از
افزایش جرایم ده صوهو نبود نقرمی پلقس است به نقوی که مقزان دهگقریهما ده امماکن
عاومی م برخوهدهای فقزیکی به شدو افزایش یافته بود .ثانقا؛ حأثقر افزایش حتمداد نقمرمی
پلقس ،به این مفهوم که آیا اضافه کردن مأموهان پلقس حمأثقر چشممگقمری بمر جلموگقری از
مقوع جرم داهد یا خقر؟ برهسیها نشان میدهد ده صوهحی افزایش حتمداد ممأموهان پلمقس
مفقد خواهد بود که افراد اضافه شد به پلقس ده مکانی به کاهگقری شوند کمه امکمان جمرم
خقزی بقشتری داهند م اال این همیکرد ده مقلهایی که جرم خقزی کاتری داهد نه حنهما بمه
این امر کاکی نخواهد کرد بلکه با پلقسی کردن عرصه زندگی اجتااعی ده ماقمع گمامی ده
جهت حضققع حیو شهرمندان خواهد بود.
راهبرد پاسخگویی سریع به تما های اضطراری شهروندان
استدالل کاهش زمان ماکنش پلقس به دهخواستهای اضلراهی مردم بما افمزایش حتمداد
افراد نقرمی پلقس م ایجاد امکاناو پردازش اطالعاو م حجهقزاو مادی حوس پلقس جنبمه
عالی به خود گرفت .پاسخ سریع پلقس به نقازهمای ممردم اثمراو مختلفمی چمون کماهش
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صدماو بدنی ناشی از جرایم به شهرمندان م بز دیدگان ،ناحوان کردن بزهکماهان از فمراه م
برهم زدن صقنه م جاع آمهی اسناد م مداهک برای پلقس م ...ها به دنبال داهد.
پاسخگویی پلقس ده این زمقنه به سه دمه زمانی حیسقم میشود .از زمان شرمع جمرم حما
اقظه حااس با پلقس (زمان گزاهشدهی به پلقس) ،از زمان دهیافت حااس با پلقس حا اعمزام
مأموه (زمان ابالغ مأموهیت) ،از اقظه ابالغ مأموهیت حا زمان هسقدن به صقنه جرم (زممان
حضوه پلقس) با کای دقت م حوجه متوجه خواهقم شد که اطالع به موقع م حضوه مناسب
پلقس به چه مقزانی ده حضاقن م حفظ نظم م امنقت عامومی ده جامتمه اهاقمت داهد م ده
این هاستا نظاهو دققق م مناسب بر همند پاسخگویی پلقس م همم چنمقن اهحیماء م حیویمت
زیرساختهای مادی مانند افزایش خلوط اهحباطی مردم با پلقس ،احصال سریع م آسمان بمه
شبکه اطالع هسانی پلقس 9،نیش بهسزایی ده مقزان هضایت م اعتااد شمهرمندان بمه پلمقس
داشته ده ماقع دسترسی سریع به پلقس گامی ده جهت هعایت حیمو شمهرمندی آنمان بمه
شااه میهمد.
راهبرد استفاده از گشت تصادفی
حأکقد بر پاسخ سریع پلقس به حااسهمای اضملراهی شمهرمندان حوجقمه مناسمبی بمرای
استفاد از گشت خودهمیی به جای گشت پقاد پلقس شد م به مأموهان پلقس این اجماز م
امکان ها داد که به صوهو حصادفی م دمهحر از پست خود گشمتزنی کننمد .بما ایمن حمال
چگونگی زمان بندی م حیسقم بندی برای سرکشی م شکل به کماهگقری نقرمهمای پلمقس م
چگونگی انجام مظقفه بسقاه مهمحر از این است که چه حتدادی از آنها افزایش مییابند.

 .1د مواقع سه ون ان م ت زمان ز اد

اص فب ق ا

ا تباط با پلیس م نما ی و از و

پلیس نیز باعث افزا ش دامین خ ات پس از ج م و ل اعتماد م دم از پلیس م سود.

عر م حضرو برن موقرع و ر ع
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راهبرد به کارگیری گشتهای هدایت شده
با ظهوه فنآمهیها م همشهای جدید حجزیه م حقلقل جمرم ،پلمقس نقمز از ایمن همش
برای حارکز منابع گشت بر مکانهای جرمخقز استفاد کرد م با اسمتناد بمه اصمل «مابسمته
بودن جرم به مقل» 9به حیویت گشتهای پلقس ده مکانها م زمانهای جرمخقز میپردازد.
دالیل علای قوی م مستندی نقز برای حیویت گشتهای هدایت شد اهائه شمد اسمت کمه
نشان دهند حأثقرگذاه بودن این همیکرد میباشد.
راهبرد ایدامات واکنشی پلی
اقداماو ماکنشی پلقس برای پقشگقری م پاسخ به شکایتهای خاص شهرمندان ده ماقع
ابتدا هشداهی مسقع م مناسب به مجرمان م برهم زنندگان نظم میباشد که ده هر زمان م ده
هر مکانی که قانون شکنی میکنند ،با آنها برخوهد خواهد شد م از سوی دیگر ده صوهو
اقدام صققح م قانونی حوس پلقس گامی ده جهت حاایت از حیو شهرمندی مردم حلیمی
خواهد شد .هر چه نرخ اقداماو پلقس ده پاسخ به جرایم گزاهش شمد یما اعمالم شمد از
سوی شهود بقشتر باشد ،جرم کاتری مقوع خواهد یافت.
ضتف ده اطالع هسانی به موقع م عدم اعالم هسای آماه مربوطه ده مموهد مسمائلی کمه بمه
امنقت مردم مربوط میشود م نقز مشاهکت ندادن مردم ده میابله با نما امنمیهما ده بسمقاهی
مواهد آثاه جبران ناپذیر بر جای گذاشته م میگذاهد.
برهسیها نشان میدهد پلقس اغلب زمانی مردم ها ده جریان مسائل مهم امنقتمی ممرحب بما
مردم از جاله قتل ،کودک آزاهی ،حترضهای سریاای قراه میدهد که مجرم ها دستگقر کرد
باشد .به طوهی که دستگقری متهم م مجمرم ها از پقشمگقری م بمه حمداقل هسماندن حتمداد
 .1تحقیق انجام س تو

مؤ سن مل دادگست

آم کا.
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قربانقان مهمحر میداند ده حاای که یکی از مهمحرین م میدمحرین مظایف پلقس ،پقشمگقری
از مقوع جرم است م سپس ،برخوهد با آن است.
نیش مردم ده حفظ نظم م امنقت م میابله با نما امنمیهما بسمقاه مهمم م حسماس اسمت .ده
بسقاهی از کشوهها این مظقفه متیابال بر عهد پلقس م مردم نهاد شد م نمه صمرفا پلمقس،
چرا که ایجاد امنقت یک امر جاتمی اسمت .اممرمز ده کشموههای حوسمته یافتمه پلمقس م
مسئواقن با استفاد از حابلوهای اطالعاو حرافقکی بزهگرا م ناایشمگرهای حبلقغماحی پام
بنزینها م پاکتهای قبض آب م بر م حلفن ،اطالعاحی چمون عکمس مجرممان فمراهی یما
کودکان گاشد ها به اطالع مردم میهسانند ده ماقع با این اقدام نه حنها الاهای به حقیقیاو
پلقس ده حتیقب مجرم ماهد نایشود ،بلکمه آهاممش همانمی ممردم م جامتمه بقشمتر حمأمقن
میشود( .بر خالف حصوه پلقس که آهامش همانی مردم ها کاهش مییابد) ده ماقع به جمای
جستجوی چندین پلقس ،هزاهان نفر از مردم جامته به دنبال فمرد مجمرم بمود م عرصمه ها
برای ادامه جرائم می حنگ میکنند .چون اعالم خبر مردم ها هوشقاه میکند ،ده ایمن هاسمتا
مجلس میحواند با حصویب قانونی پلقس ها به انتشاه به موقع اینگونه اخباه ملزم کنمد م ایمن
حصوه ها که پلقس با اطالعهسانی ده این زمقنه موجب مختل شدن آهامش همانی ممردم ممی
شود ها از مقان برداهد.
نتیجه بحث
پقشگقری از جرم جزم ملااباو اصلی میام متظم ههبری بمه عنموان مالیمت فیقمه بمود
است م ایشان بر ازمم حقیق آن حأکقد داشتهاند .براساس بقانماو ایشمان اسمالم ،عمداات م
قانون سه ضلع اهزشی پقشگقری از جرم است که بر مبنای آن باید هدف پقشگقری از جرم
ها دنبال ناود .با حوجه به حصریح قانون اساسی م قانون پقشگقری از جرم م حأکقمداو میمام
متظم ههبری ،قو قضایقه مسئواقت مدیریت پقشمگقری از جمرم ده کشموه اسمت م سمایر
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دستگا های ذیرب از جاله نقرمی انتظامی م پلمقس مظمایف پقشمگقرانه خمود ها عهمد داه
هستند .بستر اسالمیّ اندیشه میام متظم ههبری ،این امکان ها فراهم آمهد حا گفتاان مالیت
فیقه ده زمقنه پقشگقری از جرم استاراه داشته باشد م هقچگا مسمکوو م حتمی متتماهض
نگردد .حأکقد بر فراهم آمهدن حقاو طقبه ده جامته اسالمی ،سو بمه سمات پقشمگقری از
جرم ها حسهقل ناود .از این هم پلقس ،سازمانی دماتی است که حدمد اختقاهاو م مظمایف
آن ها قانون حتققن میکند .از جاله مظایف خلقر پلقس ده هر جامته ،کشف م حتیقب جرم
(به عنوان مظایف قضایی) م پقشگقری از جرم م اهائه خمدماو اداهی انتظمامی (بمه عنموان
مظایف اداهی ) میباشد .از طرفی هر مأموهیت م مظقفهای ،مستلزم اعلمای اختقماهاحی بمه
مجری آن است؛ اذا ده حاام کشوهها پلقس به عنوان مسئول اجمرای قمانون ده جامتمه ،بمه
منظوه حسن اجرای مظقفه ،حوانایی برقراهی نظم م امنقت عامومی ده جامتمه م اهحیمای آن
اختقاهاو منقصر به فردی داهد .اختقاهاو مذکوه بمه گونمهای اسمت کمه سمایر سمازمانها،
نهادها یا شهرمندان ملزم به اطاعت از امامر م نواهی ام هستند .امقکن بمرای حقیمق اهمداف
مظایف پلقس به عنوان نهاد پقشگقر از جمرم از قمدیم االیمام همشهمایی طراحمی م اجمرا
گردید م به مرمه زمان این شقو ها حغققر پقدا کرد ابتدا پلقس به همش سنتی م بمه عنموان
یکی از نهادهای دستگا عداات کقفری از طریق اجرای قانون م صرفا دسمتگقری مجمرمقن
به شقو سرکوبگرانه ستی بر پقشگقری از جرم داشته است که با پقشرفت علمم ایمن شمقو
منسوخ م چندان ده زمقنه پقشگقری از جرم کاهبردی نداشته بلکه پلقس م نظریهپردازان بمه
دنبال م اهائه شقو های جدید بودند که بتوانند مؤثرحر م همزآممد باشمند همشهمای پلقسمی
مانند جامته مقوهی ،حل مسأاه ،نظاهو بر مناطق جرمخقز ها اهائه م اجمرا ناودنمد کمه از
این مقان به نظر میهسد پلقس جامته مقوه به داقل دخقل ناودن جامته به خصوص ممردم
ده امر پقشگقری م هاکاهی با پلقس حوانسته موفقحر عال نااید م هضمایت جامتمه ها بمه
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دنبال داشته باشد هر چند سایر همشها نقز کاهساز م مثار ثامر ده اممر پقشمگقری پلقسمی
بود اند .از طرفی با حوجه به حغققراو اجتااعی دیگر پلقس نایحواند با ساختاه گذشمته بمر
مسائل حسل یابد بنابراین حخصصی شدن پلقس امری انکماه ناپمذیر اسمت امقکن ده سمایه
قانون م حاایت قوای دیگر پلقس میحواند با همیکرد جامته مقوهی م حجزیمه م حقلقمل م
اهزیابی مسائل اجتااعی از هاکاهی م حتامل جامته م نهادهای اجتااعی بمرمن سمازمان م
اقداماو هدفاند دهمن سازمانی ده زمقنه پقشگقری از جرم نهایت استفاد ها به عال آمهد.
پیشنهادها
* پقشنهاد میشود حا حد امکان با حوجه به پقشرفتهای علای م حخصصی شمدن امموه،
پلقس نقز به ابزاهها م حجهقزاو همز حجهقز گردد حا به صوهو مناسب م به موقع ده هاستای
اهائه خدماو م دفاع از حیو شهرمندان اقدام نااید.
* پقشنهاد میشود که برای نقرمی انتظامی ،دمه های دائای م زمانبندی شمد ده هابلمه بما
اموهحیوقی به میژ حیو شهرمندی ،حیو کقفری ،م حیمو اداهی برگمزاه شمود .آغماز
برگزاهی این دمه های آموزشی باید بدم استخدام کاهکنان پلقس باشد ،اما ده همر صموهو
دائای بودن آموزش حقن خدمت نقز از اهاقت فرامانی برخوهداه است.
* پقشنهاد میشود با حوجه به متیابل بودن هابله مقان مردم م شهرمندان م ازمم اطمالع همر
دم طرف از حیو م حکااقف یکدیگر مسئواقن امر حرحقبی احخاذ ناایند حا از نیش هسانههای
جاتی م ملبوعاو ده حهقه م اهائه آثاه مرحب با این موضوع استفاد بقشتری صوهو گقرد.

 /009فصلنامه دانش انتظامی کرمان ،سال  /01شماره  31زمستان 0318

منابع
 -آهیانپوه ،عباس م منوچهر)9375( .؛ فرهن

فارسى به انگلیسى ،حهران :نشر امقرکبقر.

 ابراهقای ،شمهرام)9388( .؛ رویکردهای موسع و مضیق پیشرگیری و آثرار آن ،مجلمهآموز های حیوقی دانشگا علوم هضوی ،شااه .29
 -هجب  ،ابراهقم)9385( .؛ پلی

و حقوق شهروندى ،حهران :نشر علوم پلقس.

 -هابرو حرمیانومیچ م بانی کموهمکس)9383( .؛ پلری

جامعره محرور ،حرجامه مرکمز

ملااتاو م حقیقیاو کاهبردی طرح برنامه م بودجه ناجا ،حهران :نشر فراو.
 فصلنامه حیوقی ،گرم پژمهشی حیو جزا اداه کل پژمهش م اطمالع هسمان ،بحرثپیشگیری از جرم.
 قهرمانی ،علی اکبر م ابلقی ،سقد حسن)9385( .؛ طراحری الگروی مردیریت پلریجامعه محور در ایران ،فصلنامه ملااتاو مدیریت انتظامی سال  ،9شااه امل.
 مقادنسل ،غالمرضما)9386( .؛ رویکرد پلیسری بررای پیشرگیری از جررم ،فصملنامهپقشگقری از جرم ،سال دمم ،شااه پنجم.
 -متقن ،مقاد)9379( .؛ فرهن

فارسى ،نشر امقرکبقر ،حهران :چاپ نهم.

 -نجفی ابرندآبادی ،علی حسقن)9379( .؛ تقریرات در

جرم شناسری ،دانشمکد حیمو

دانشگا شهقد بهشتی.
 نوهمزی ،بهرام ،باهانی ،مقاد ،سرکشقکقان ،سقد مقاد حسقن)9351( .؛ پیشرگیری ازجرم ،از نظریه تا عمل با تأکید بر نقش پلی  ،دفتر حقیقیاو کاهبردی پلقس پقشمگقری
ناجا ،چاپ امل.

