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Ali Afrasiyabi 

  ... عزيز هاي همگروهي و همكاران اساتيد، خدمت بخير وقت و سالم عرض با



 قرار فرمودند، ابالغ جرم از پيشگيري صفحه محترم مدير كه اي برنامه طبق. نيست حاضر كسي احتماالً
 هاي آموزه با گر تعامل يا معارض رهيافتي عنوان به جرم از وضعي  پيشگيري« بحث آتي دقايق در هست
  .كنم ارائه را »بشر حقوق

  بشر حقوق هاي آموزه با گر تعامل يا معارض رهيافتي عنوان به جرم از وضعي  پيشگيري

 حمايت با ميزان انتشارات در ابرندآبادي نجفي دكتر استاد زيرنظر جنايي علوم المعارف دايره در تحقيق اين
 مقاله پالن اساس بر شد، خواهد بيان ادامه در كه مطالبي دليل همين به. است شده چاپ شيري دكتر آقاي

 بشري حقوق انتقادات كاهش براي بعالوه. است شده ساماندهي جديد مطالب و جديد ويراست با ولي مذكور،
 قبل مقاله پالن در سوم بخش مطالب و شد خواهد ارائه سوم بخش در راهكارهايي جرم از وضعي پيشگيري

  .نداشت وجود

  بشري حقوق هاي آموزه با وضعي پيشگيري تعارض. الف

 انسان تعالي و رشد لوازم عنوان به...  و اجتماعي همبستگي رفاه، برابري، آزادي، بشري حقوق هاي آموزه در
 هدف فيزيكي محيط عوامل تغيير گذر از كه هست فرايندي يك جرم از وضعي پيشگيري. شود مي ياد

 حقوق معيارهاي منظر از جرم از پيشگيري فرايند ارائه از بخش اين در. كند مي دنبال رو جرم از پيشگيري
 به كه دارد مغايرت معيارها اين با جهات برخي در جرم از وضعي پيشگيري فرايند. شود مي مطالعه بشري
  .شود مي پرداخته آنها به ادامه در اختصار

  است فرد كنترل بدنبال وضعي پيشگيري - 1

 شده بحث ديگري هاي كتاب در جامعه، يا است جرم عامل انسان آيا اينكه مورد در بحث فلسفي مباني
  . ندارد وجود موضوعات اين باره در گفتگو فرصت مباحث اين در. است

 مذهبي و سياسي فرهنگي، اقتصادي، اجتماعي، فردي، هاي گستره در كنند، مي ايجاد را جرم كه عواملي
 فيزيكي محيط در موجود عوامل مديريت يا كنترل حذف، دنبال به جرم از وضعي پيشگيري. دارند وجود
 و مكاني و زماني هاي گستره در آمد و رفت آزادي جرم از پيشگيري راهكارهاي. است ها¬انسان اطراف
  .كند مي محدود را مخابراتي يا حضوري ارتباطات آزادي

  است جويانه مداخله راهبردي جرم از وضعي پيشگيري - 2

 رويكرد ها تكنيك اين اغلب كه دهد مي نشان جرم از وضعي پيشگيري تكنيك 25 اجمالي مالحظه
 از ولي است، مبتني بالقوه بزهكار كنترل بر ها تكنيك اين محور كنترل نگاه هرچند. دارند كنترلي-نظارتي



 پيشگيري مداخالت ندارد، جداسازي و شناخت قابليت جرم ارتكاب گي بالقوه جرم وقوع از قبل كه آنجا
  .نيست بالقوه بزهكاران بر ناظر صرفاً و دهد¬مي قرار شش پو تحت را شهروندان همه جرم از وضعي

   وضعي پيشگيري منافع از وران بهره و كنندگان هزينه بين تعارض - 3

 واقعيت است، شده مواجه خصوصي بخش و مردم فزاينده اقبال با جرم از وضعي پيشگيري اينكه به عنايت با
 به تواند مي هزينه عدم و داد خواهد نتيجه خصوصي امنيت راه در هزينه كه شده احراز موضوع اين

 را خصوصي امنيت مسير در هزينه توان ضعيف اجتماعي طبقات كه اينجاست موضوع. بيانجامد بزهديدگي
 از بخشي. است پررنگ »خصوصي امنيت براي هزينه« حوزه در مرفه و قوي اجتماعي طبقه حضور و ندارند
 مي مربوط تجاري-معامالتي كاالهاي از حفاظت به خصوصي امنيت در مرفه اجتماعي طبقات هاي هزينه
 مصرف و مشتريان از اول نوع كردهاي هزينه. آنها خصوصي زندگي از حفاظت در آن از بخشي و شود

 مي عايد كنندگان هزينه خود به مستقيماً ها هزينه از حاصل منافع اينكه رغم علي شود، مي اخذ كنندگان
 هاي نمايتدگي يا توليدي شركت خصوصي امنيت براي كننده توليد يك كه هايي هزينه نمونه، براي. شود

  .شود مي اضافه توليدي كاالهاي قيمت بر فروش

  بشري حقوق هاي آموزه با جرم از وضعي پيشگيري تعامل. ب

  

Ali Afrasiyabi, [31,01,16 21:18[ 

 يعني – جرم از وضعي پيشگيري راهكارهاي اجراي از حاصل نتايج بر شود، مي ارائه ادامه در كه مطالبي
 انسان تعالي و رشد لوازم از يكي امن، اجتماعي محيط و امنيت بر حق. دارد تمركز -نظمي بي و جرم كاهش
 مستقيم صورت به و دارد پي در را..  و شهروندان اجتماعي مشاركت آمد، و رفت آزادي امن محيط و هست

  .است موثر انسان زندگي بر

     كيفري غير پيشگيرانة هاي سياست انواع از يكي عنوان به وضعي پيشگيري - 1

 بي يا جرم ها، انسان اطراف فيزيكي محيط در تغيير گذر از شود مي تالش جرم از وضعي پيشگيري در
 فرايند به فرد ورود و جرم وقوع از دهد، مي انجام جرم از وضعي پيشگيري كه اقداماتي. نشود واقع نظمي
 اجراي با و بوده جرم آستانه در كه فردي طرفي از جرم وقوع صورت در. كند مي ممانعت جنايي عدالت

 ديگر طرف در و شود مي شناخته بزهكار عنوان با اكنون شد، نمي جرم مرتكب وضعي پيشگيري راهكارهاي
 پيشگيري( جرم پيگيري با مقايسه در جرم، از وضعي پيشگيري. است شده بزهديده كه دارد قرار فردي

 ورود نرخ كاهش ها، هزينه كاهش منظر از جرم از وضعي پيشگيري اينرو، از. است بهتر مراتب به) كيفري



 تر مطلوب جرم پيگيري با مقايسه در شهروندان، بزهديدگي نرخ كاهش و جنايي عدالت فرايند به شهروندان
  .است

  بزهديدگي قبال در شهروندان از دفاع براي راهبردي عنوان به وضعي پيشگيري - 2

 با كه هايي نظمي بي و جرايم با متناسب شهروندي هر و هستند متنوع جرم از وضعي پيشگيري راهكارهاي
 راهكارها اين از استفاده هرچند. كند استفاده خود بزهديدگي از پيشگيري راهكارهاي از است، مواجه آنها

 شهروند متصوره شرايط حداقل در و است مالي ارزش از باالتر خصوصي امنيت ارزش حال اين با دارد، هزينه
 هاي ارزش و كاالها اطراف، محيط وضعي پيشگيري راهكارهاي از استفاده با تواند مي و دارد انتخاب حق
 اجتماعي انسجام تفريحي، و اجتماعي هاي محيط در وضعي پيشگيري راهكارهاي اجراي. كند ايمن را خود

  .دهد مي توسعه را اجتماعي مشاركت و

  جرم از پيشگيري در وضعي پيشگيري تدابير اثربخشي - 3

 از هم ادعا اين كه حالي در. نيست جرم جايي جابه جز چيزي وضعي پيشگيري اند مدعي منتقدان برخي
 نوع سه جرم از وضعي پيشگيري و شناسي جرم منظر از. نيست تاييد قابل آماري لحاظ از هم و علمي لحاظ
 قابل تجاوزگر بزهكاران در فقط جايي جابه). شده تحريك و معمولي تجاوزگر، بزهكار( دارد وجود بزهكار
 در پيشگيرانه راهكارهاي اعمال از قبل تجاوزگر بزهكار نظري مباني اساس بر كه جرايمي همه و است تصور
 وقوع عدم يا وقوع چراكه. شود نمي جا جابه راهكارها اجراي از بعد داشتند، ارتكاب قابليت فرضي محيط
 جرايم نرخ يابد، كاهش ها فرصت اگر و است مناسب فرصت وجود از تابعي تجاوزگر بزهكاري در جرم

 كه داد نشان روزمره فعاليت مقاله در 1979 در كهن و فلسن تحقيق. شود مي كم بزهكاران نوع اين ارتكابي
 افزايش نه است) فرصت افزايش( حفاظ بي كاالهاي افزايش از تابعي خانگي كاالهاي عليه جرايم نرخ افزايش
 جرايم از پيشگيري در باالخص است، موثر جرم وقوع در جرم از وضعي پيشگيري بنابراين. سارقان تعداد

  .است بديل بي وضعي پيشگيري تاثير معمولي جرايم و شده تحريك

  بشر حقوق معيارهاي با وضعي پيشگيري راهكارهاي پذيري انطباق ارتقاي راهكارهاي. پ

  .شود مي ارائه جرم از وضعي پيشگيري بشري حقوق ايرادهاي كاهش راهكارهاي ادامه در

  فرضي محيط فراروي مسائل با وضعي پيشگيري راهكارهاي انطباق - 1

 تجاوزگرانه، جرايم. هستند نوع 3 وضعي پيشگيري موضوع جرايم دهند، مي نشان تحقيقات كه همانگونه
 پيشگيري قابل خاص پيشگيرانه راهكارهاي با جرايم اين از هريك. شده تحريك جرايم و معمولي جرايم
. داشت نخواهد تاثيري نباشد، محيط در واقعه جرم نوع با مناسب وضعي پيشگيري راهكار اگر و هستند



 - كالرك رونالد استاد تعبير به– خاص خاصِ رويكرد يك وضعي پيشگيري اينكه به عنايت با همچنين
 از شهروندان، هاي آزادي و حقوق مغاير مداخالت كاهش و ها هزينه كاهش راستاي در هست الزم هست،

 تكنيك 25 از. شود استفاده خاص هاي مكان فراروي مسائل و جرايم با متناسب خاص خاص راهكارهاي
 براي چهارم ستون هست؛ مناسب تجاوزگر جرايم براي اول ستون 3 كالرك، رونالد وضعي پيشگيري
 جرايم، هاس بندي تقسيم اين خصوص در. شده تحريك بزهكاران براي پنجم ستون و معمول بزهكاران
 كنيد مراجعه كردم چاپ بنده كه هايي مقاله به تونيد مي جرم از پيشگيري مناسب هاي تكنيك و بزهكاران

  .نيست اونها بحث فرصا اينجا و

  جرم از وضعي پيشگيري در طبيعي و مردمي منابع از استفاده - 2

 به. هستند رسمي غير يا رسمي شوند، مي گرفته كار به جرم از وضعي پيشگيري راستاي در كه راهكارهايي
...  بر رسمي نظارت و خصوصي هاي حوزه در دولت مداخله ايراد باشند، رسمي غير راهكارها ميزان هر

 از هايي بخش. هست مطلوب نيز اثربخشي و اقتصادي منظر از طبيعي و مردمي نظارت. يابد مي كاهش
 مي مربوط طبيعي نظارت ارتقاي راهكارهاي و طبيعي نظارت به جرم از پيشگيري گانه 25 هاي تكنيك

 كه جرايمي در. رسوند ممكن ميزان حداكثر به رو جرم از پيشگيري در راهكارها اين تاثير توان مي. شود
  .شود استفاده راهكارها اين از بايد شوند، جرم وقوع از مانع توانند مي غيررسمي راهكارهاي

  جرم از وضعي پيشگيري راهكارهاي از استفاده چگونگي بر نظارت و قانوني مقررات تصويب - 3

 در جرم از وضعي پيشگيري ضروري غير مداخالت و جرم از وضعي پيشگيري منفي ابعاد كاهش براي
 حقوق نجفي دكتر استاد تعبير به و شود تصويب حقوقي مقررات بايد خصوصي، يا اجتماعي فضاهاي

 براي نظارتي هاي مكانيسم بايد و نيست كافي مقررات اين تصويب صرف. شود ايجاد بايد جرم از پيشگيري
 هاي دوربين از استفاده موارد از بسياري. شود ايجاد جرم از پيشگيري حقوق با مرتبط فني مقررات اجراي
 ابعاد كاهش براي. نيست اند شده نصب آنها از پيشگيري براي كه جرايمي مناسب كنترلي تدابير و نظارتي
  .است ضروري آنها اجراي بر مداوم نظارت و قانوني مقررات تصويب وضعي پيشگيري راهكارهاي منفي

 در من. بفرمائيد داريد شده ارائه مطالب با رابطه در سوالي اگر. شد تمام بنده عرايض. عزيزان صبر از تشكر با
  ...هستم خدمتتون

  پرسش و پاسخ 

Siamak Yousef zadeh, [  



 كلي سوالي. سپاسگذارم خوبتان مقاله و ارايه از هم باز كشيدين زحمت كه عزيز افراسيابي دكتر آقاي جناب
 كداميك بشري حقوق هاي آموزه و وضعي پيشگيري هاي آموزه ميان تقابل در اينكه آن و است مطرح برايم

  .باشد مالك تواند مي اجتماعي قرارداد نظريه ميان اين در و ارجحند هم بر

  

Ali Afrasiyabi, [ 

 عزيز زاده يوسف آقاي جناب سوال به پاسخ در. كردند لطف ابراز كه بزرگواراني خدمت ادب عرض و سالم با
 موارد كاهش براي توانيم مي كه تالشي و است ضرورت يك جرم از وضعي پيشگيري كه كنم عرض بايد

 راهكارهاي از مواردي در كه هست اين بديم انجام وضعي پيشگيري بر مبتني اقدامات گري مداخله
 غير هاي مكانيسم از توانيم مي كه مواردي در باالخص. هستند مناسب كه كنيم استفاده وضعي پيشگيري

 اجتماعي هاي محيط خودكنترلي. كنيم بسنده اونها به بايد كنيم استفاده جرم از پيشگيري طبيعي و رسمي
 كنندگان استفاده خود كه بشود طراحي اي گونه به محيط بايد. هست جرم از پيشگيري راهكارهاي از يكي

 عرض بايد اجتماعي قرارداد مورد در. كنند كنترل را شوند مي واقع محيط در كه اقداماتي و محيط بتوانند
 بازدارندگي دوم بازدارندگي است، عمومي بازدارندگي اول بعد. دارد بعد دو كيفري حقوق بازدارندگي كه كنم

 به بايد) معمولي و تجاوزگرانه جرايم براي راهكارها برخي البته( وضعي پيشگيري راهكارهاي. است وضعي
 در كه دهند عالمت محيط در حاضر افراد به لحظه هر جنايي پيش هاي وضعيت در كه باشند اي گونه

 از بخش آن بنابراين. شد خوهند مواجه رسمي غير يا رسمي واكنش با نظمي بي يا جرم ارتكاب صورت
 بر مبتني شود مي اجرا دولت سوي از و است وضعي بازدارندگي دنبال به كه وضعي پيشگيري راهكارهاي

 با ارتباطي دهند مي انجتم خودشون نظم تامين براي شهروندان كه اقداماتي ولي. است اجتماعي قرارداد
 ... فرموديد مطالعه رو بنده مطالب اينكه از كنم مي تشكر. ندارد اجتماعي قراداد


