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  ,شاكري حامد

  خدا نام به 

  )ص( محمد آل و محمد حضرت بر صلوات با

 به تبريك عرض همينطور و      گرانقدر اساتيد و دوستان يكايك خدمت احترام و ،ادب سالم عرض با
  غفران و بركت.رحمت ،ماه رمضان مبارك ماه رسيدن فرا مناسبت

  

 حضور تقديم و ارائه زاده ملك جناب طرف از گذشته جلسه در جامع مطالبي وضعي پيشگيري خصوص در
  .گرديد موكول مجزا نوشتاري به ايرادات و ها چالش پيرامون بحث و شد گروه محترم اعضاي



 تكرار قصد وليكن گردد مي توصيه و بوده مفيد حاضر نگارش بهتر و بيشتر درك براي پيشين مطالب هرچند
 و مدار وضعيت پيشگيري اصلي موضوع مورد در مفصل و كامل توضيحات به عنايت با و ندارم را قبلي مطالب
  .پردازيم مي وارده انتقادات به مستقيماً ،لذا پيشگيري نوع اين مفهوم بيان و تعاريف

 و كاهش كه شود مي اطالق تدابيري ي مجموعه به پيشگيري، هاي روش از يكي عنوان به وضعي پيشگيري
 توسل داليل از يكي. است داده قرار خود اقدامات ي سرلوحه را جرم ارتكاب هاي فرصت و ها موقعيت حذف

 انديشه از گذار فرايند هرچند پيشگيري، نوع اين. است اجتماعي پيشگيري ناكارآمدي پيشگيري، نوع اين به
 كمرنگ را آن كارايي كه است همراه هايي محدوديت و موانع با خود اما كند، مي مواجه مانع با را عمل به
  .نمايد مي

 بزه براي مسؤوليت ايجاد و هزينه تحميل: از عبارتند ها محدوديت اين بشري، حقوق مالحظات بر افزون
 از ناشي مشكالت از ناتوان و ضعيف افراد در ترس و اضطراب ايجاد چنين هم جرم، از ترس ايجاد ديدگان،
 در مجرمانه عمل تغيير سبب كه امري جرم، جايي جابه چنين هم. است وضعي پيشگيري راهكارهاي اجراي
 قرار توجه مورد بايد ها چالش از يكي عنوان به شود؛  مي ارتكابي جرم نوع و ارتكاب ي شيوه مكان، زمان،
  .گيرد

 از  اجتماعي، پيشگيري هاي شيوه كنار در وضعي پيشگيري جرم، از پيشگيري مختلف هاي شيوه بين در
 ناظر وضعي ي پيشگيرانه هاي اقدام. درآمد اجرا به و شد پردازي نظريه مطرح، ميالدي1970 ي دهه اواخر

 كه احوال و اوضاع اين. دهند مي قرار جرم ارتكاب ي آستانه در را مجرم كه است شرايطي و احوال اوضاع، به
 به انديشه از گذار فرآيند دارند، نام جنايي پيش هاي وضعيت يا بزهكاري ماقبل وضعيت شناسي، جرم در

  . نمايد مي تسهيل يا تحريك را مجرمانه عمل

  

 سه توسط كه است انگليسي  تاسيسي اصالتاً علمي، ي نظريه يك عنوان به جرم از وضعي پيشگيري طرح
  .است يافته توسعه سپس و شد مطرح  »هيو مي«و »كرنيش« »كالرك« هاي نام به نفر

 سنتي هاي روش كه رسيدند نتيجه اين به پژوهشگران جنايي، سياست مختلف هاي دوره ي تجربه از پس
 اصالحي هاي-روش اعمال حتي و پليس و قضايي دستگاه توسط كيفري قوانين اعمال يعني جرايم، با مبارزه

 چنداني ي نتيجه آن كاهش يا و جرم وقوع از پيشگيري در ، زندان مانند بسته هاي مكان در تربيتي و
  .است نداشته



 مكرر بزه ارتكاب يا فرار احتمال كه آمد دست به نتيجه اين نيز بزهكاران بازپروري سياست بررسي فرآيند در
 مؤسسه ماهيت به بيشتر دارند سكونت آموزشي ي مدرسه يا مراقبت مركز در كه حالي در جوانان توسط
 اقدامات بتوان اگر شد، توصيه لذا. باشد نموده بروز وي ي سابقه يا شخصيت از كه اين تا دارد بستگي

 داشت اميد توان مي نمود، كنترل وضعي عوامل از استفاده با و نظري رويكردي با را مؤسسات اين نامناسب
  .يابد كاهش حدودي تا جرم اشكال تا

 وضعي پيشگيري ويژه به و پيشگيري بحث اهميت و ضرورت كه گفت توان مي شد، گفته آنچه به عنايت با
 همراه به جامعه براي را كمتري ي هزينه و بهتر نتايج پيشگيري نوع اين كه است دليل اين به   سو يك از

 تر سريع بازدهي به توجه با ديگر، سوي از و    نمايد مي تحميل جامعه افراد دوش بر را كمتري بار داشته،
 استقبال با مذكور ي شيوه انتظامي نيروهاي و قضايي مسؤوالن سوي از ما كشور در پيشگيري، ي شيوه اين

  .است شده مواجه بيشتري

  

 هاي شيوه از استفاده رغم به لذا نيستند، قطعي نتايج داراي پيشگيرانه تدابير كه گفت بايد كلي طور به
 كنترل و آماج الكترونيكي حفاظت ديدگان، بزه بخشي مصونيت محيط، طراحي مانند وضعي ي پيشگيرانه
  .است ملموس جوامع در جرم افزايش و نشده مهار بزهكاري ، بزهكاران

  .باشد تدابير اين هاي محدوديت از ناشي وضعي پيشگيري تدابير كارايي عدم علل از بعضي شايد

 وضعي، پيشگيري ي زمينه در مذكور هاي چالش تبيين با تا است درصدد حاضر نوشتار  اساس اين بر
  كند تبيين را آن ضعف نقاط و نموده ارزيابي است، حاكم تدابير نوع اين بر كه را ايرادهايي

  وضعي پيشگيري بر وارده انتقادات

 آن كارايي عدم موجب عمل در كه است مواجه هايي محدوديت با وضعي پيشگيري شناختي، جرم ديدگاه از
 محافظه ي مقابله    - 1.                                                                                    است شده
  جرم با كارانه

 لذا است، نموده منحرف جرم اصلي علل و ريشه از را اذهان وضعي، پيشگيري: معتقدند منتقدان از بسياري
 جرم« عنوان با انتقادات اين. اند كرده متهم  اداري رويكردي با جرم، با كارانه محافظه اقدام به را تدابير اين

  دارد ريشه انگلستان كشور وزارت تحقيقات در »اداري هاي شناسي



 جامعه در بزهكاري و جرم علل يابي ريشه به را خود توجه كه اين جاي به پيشگيري نوع اين ديگر، عبارت به
 گيرد، پيش در ها، آن قبال در را مناسب جنايي سياست ها، زمينه و عوامل اين شناسايي با و نمايد معطوف

 ممكن كه نمايد مي پيشنهاد را كارهايي راه و آورده مي موقتي اقداماتي به رو و نموده اقدام ديگر اي گونه به
 اندركاران دست جرم، از پيشگيري ي شيوه اين در واقع به. باشد نداشته جرم كاهش با چنداني ارتباط است

 براي راهكارهايي ي ارائه با تالشند در همواره بلكه نبوده، جرم عوامل و علل يابي ريشه مقام در مجريان، و
 قابل جامعه براي كه اي گونه به را آن نرخ و جرايم ارتكاب تعبيري به و نمايند ايجاد مانع جرم، ارتكاب
  .كنند مديريت باشد، تحمل

  غيرعمد جرايم شمول عدم     - 2

 صحيح يابند، مي ارتكاب يافته سازمان يا قبلي ارزيابي با و شده سنجيده مجرمانه اعمال ي همه كه اين
 مانند(          غيرعمدي يا و) زني كيف مانند( محاسبه و ريزي برنامه بدون جرايم از بسياري زيرا نيست؛
 از متفاوت اندكي احتياطي، بي از ناشي جرايم ويژه به و غيرعمدي جرايم ي مسأله. هستند) رانندگي جرايم
 اين در كه چرا است؛ وضعي پيشگيري ابزارهاي و وسايل بودن محدود مبين امر اين       است؛ ديگر جرايم
 از جلوگيري درصدد وضعي  پيشگيرانه اقدامات با تا ندارد وجود جرم ارتكاب بر داير قصد و اراده جرايم، گونه
 احتياطي، بي از ناشي هاي جرح و ضرب و ها قتل و رانندگي تصادفات از پيشگيري حال، اين با. برآمد آنها
 هاي اقدام قالب راهنمايي عالئم بهبود ها، راه ي شبكه بهبود قبيل از پيشگيري، اوليه هاي اقدام قالب در

  .است ممكن همواره خودروها، سرعت نمودن محدود رانندگي، و اوليه

 از نظر صرف كه رسد مي اثبات به واقعيت اين وضعي، پيشگيري مختلف تدابير يا عمليات دقيق بررسي با
 نوع اين منفي، نه و مثبت نه مختلط نتايج يا شكست موفقيت، بر مشتمل وضعي پيشگيري از  حاصله نتايج

 تقلب و سرقت گرانه، ويران اعمال مختلف انواع اشخاص، عليه خشونت مانند  عمدي جرايم به پيشگيري
 به غيرعمدي جرايم در است، شده گفته امر اين توجيه در. ندارد محملي غيرعمدي جرايم در و است مربوط
 تصميم بدون و لحظه يك در جرايم از گروه اين و ندارد وجود اي رابطه ديده بزه و مرتكب بين كه اين دليل
  .ندارد كاربردي وضعي پيشگيري لذا يابند، مي ارتكاب قبلي گيري

  بودن مدار فرصت    - 3

 و شمول ي دامنه با موضوع اين شود؛ مي مترتب وضعي پيشگيري بر كه است ايرادي نيز بودن مدار موقعيت
 را جرايمي فقط وضعي، رويكرد شناسان، جرم از برخي نظر به. است مرتبط پيشگيري نوع اين اجراي قلمرو

 مدار موقعيت  يا مدار فرصت كه است اعمال قابل جرايمي خصوص در تر دقيق عبارت به يا گيرد مي بر در
  هستند؛



  است؛ سرقت جرم مذكور، بودن مدار موقعيت ي نمونه

  

 تحصيل مرتكب غايي هدف سرقت، جرم در.  است مدار غيرفرصت جرايم از نيز تصميم سبق با قتل جرم
 در اهداف از يكي اگر فراوانند؛ اهدافي چنين شود؛ مي حاصل مادي هدف هر ربودن از كه است مادي سود

 جايگزين هدف دنبال به مرتكب باشد، بيشتر ضرر و خطر متضمن آن به دسترسي يا و نباشد دسترس
 و است خاص توجيهي با خاص شخصي دنبال به قاتل آن، مصاديق اغلب در قتل، مثال در اما. رفت خواهد
 است خود خائن همسر دنبال به قاتل كه آن مانند نيستند؛ يكسان او نظر در قتل هدف عنوان به افراد تمام

  .قاتلي هر يا و همسري هر دنبال به نه و است خود فرزند قاتل دنبال به يا

  ها آماج ي همه شمول عدم    - 4

 وضعي ي گيرانه پيش اقدامات بودن ناكافي ديگر تعبير به يا و بودن ساده از وضعي پيشگيري ايراد اين شايد
 آماج فقط وضعي پيشگيري اقدامات كه چرا شود؛ مي ناشي جديد مسائل و نوين هاي آوري فن به توجه با
 آماج خصوص در و باشد داشته وجود ملموس شكل به و خارج عالم در كه شود مي شامل را موضوعاتي يا ها

  .كند نمي عرضه را راهكاري طبع، حق يا و شخصيت مانند معنوي، هاي

 آماج و اشخاص جسم يا پول مانند مادي هاي آماج: شوند مي تقسيم عمده گروه دو به جهت، اين از ها آماج
 آفرينش. حيثيت خصوصي، زندگي و خلوت شخص، كرامت چون متنوعي طيف كه معنوي يا فكري هاي
  ... و فكري هاي

 حلي راه چنيني اين مسائلي و شهرت مانند معنوي هاي آماج خصوص در وضعي پيشگيري اساس، اين بر
 آماج و اخالقي هاي ارزش اصوال كه اند كرده مطرح را كلي ايراد اين منتقدان از برخي راستا همين در. ندارد
  . است مشهود ها آن در كارايي عدم و اند نشده نهادينه كامال ها روش اين ي ارائه و تدوين در غيرمادي هاي

  بزهكاران تمامي شمول عدم    - 5

 اين معتقدند و دانسته مبتني عقالني انتخاب ي نظريه بر صد در صد را وضعي پيشگيري ي نظريه منتقدان،
 مي جرم مرتكب شديد دروني فشار يك تأثير تحت كه رواني بيماران مانند نابخردي بزهكاران مورد در نظريه
 ي مجرمانه رفتار و ندارند سنخيتي عقالني انتخاب ي نظريه با بزهكاراني چنين زيرا باشد؛ نمي صادق شوند،
 صدد در تا نبوده مشخص پيش از افراد اين رفتار طرفي از. است غيرمنتظره و غيرعقالني زيادي حد تا آنان
  .برآمد آنان بزهكاري هاي فرصت بردن بين از



  جرم جايي جابه    - 6

 فعاليت جابجايي وضعي پيشگيري هاي شيوه بعبارتي يا است جرم جابجايي وضعي پيشگيري ديگر ايراد
  .است داده رخ طولي جابجايي اصطالح به كه.دهند مي انجام جرم آماج و مكان زمان در را مجرمانه

 خود  مجرمانه هدف  به دستيابي  براي  بالقوه  مجرم ودــش باعث است  ممكن  وضعي  پيشگيرانه  اقدامات
  است  ممكن نيز  جرم انهدام  بالفرض.كند  انتخاب  اش مجرمانه  فعاليت  انجام  براي را  ديگري  كانــم

 جاي به    را  جرم  ارتكاب  زمان  بالقوه  مجرم  است  ممكن يا گردد  مجرمين  مكان  جابجايي  موجب
 مثال دهد تغيير را خود  جرم  ارتكاب  روش يا و برگزيند  جرم  ارتكاب  براي  ديگري  هدف يا دهد تغيير

  هاي اتومبيل در دزدگير  نصب يا و شود  متوسل  گرم  الحــس به  سرقت  براي سرد  اسلحه از  تفادهــاس
  مدل  اتومبيل يا و دزدگير  بدون  نقليه  ايلــوس  دزديدن  به  شروع  سارقين شود  ببــس باال  مدل

 پيشگيرانه اقدامات خاطر به كه وقتي يا. بكنند ،شود نمي  آن  جرم ،سراغ به   از  حفاظتي  كه  قديمي
  برود كالهبرداري سراغ مثال نيست سرقت به قادر وضعي

 بر وارد ديگر ايرادات از بالقوه بزهديدگان به بزهكار از مسئوليت انتقال و جامعه در جرم از ترس فضاي ايجاد
  كنم مي خودداري بيشتر توضيح از كالم اطاله علت به كه است پيشگيري نوع اين

  .دارم را تشكر نهايت بزرگوار دوستان شما حوصله و صبر از

  .هستم خدمتتون در بفرمايند دارند مطلبي يا سوال اگر دوستان

  

  

  

  

Farshad,   

 هست،به ها آماج تمام شمول عدم وضعي پيشگيري ايرادات از يكي خوبتون،گفتيد توضيحات از سپاس سالم
 سايبر جرايم خصوص در وضعي پيشگيري حدي چه دارند؟تا قرار ها آماج گروه كدام در سايبر جرايم نظرتان
  دارد؟ كاربرد

  



  

 , شاكري حامد

  هست؟ منظورتون جرائم نوع اين بودن معنوي يا مادي. نظرتان دقت از سپاس

  

Farshad,   

  دارد؟ كاربرد جرايم اين در حد چه تا وضعي پيشگيري اينكه كامال،و بله

  

  ,شاكري حامد

 مي قرار مادي آماج گروه در بنده بنظر ايحال علي. باشد نامه پايان يك موضوع تواند مي نظرم به سوال اين
  ميكنند محدود رو هدف.ها دسترسي كردن محدود و كردن فيلتر با و گيرد

  .است اعمال قابل وضعي پيشگيري و

  

Samira Damavandi, [  

  كرد؟ استفاده شكن فيلتر از شود نمي آيا

  

 , شاكري حامد

  است جرم مكان و زمان ، موضوع جابجايي مصداق سوال اين

 موانع از عمال هدف تحقق براي باال سرعت با اينترنت به نياز و ها سايت برخي در ها شكن فيلتر كارايي عدم
  شود مي محسوب

  

Samira Damavandi, [  



   شما از سپاس

  كردم استفاده

 , شاكري حامد

  باشيد موفق

  

  , شاكري حامد

  : منابع

  .مدرس تربيت دانشگاه.دكتري مقطع ابادي ابرند نجفي دكتر پيشگيري جرمشناسي درس تقريرات

  صفاري علي  دكتر جرم از وضعي پيشگيري بر وارده انتقادات مقاله

  .قضاييه قوه جرم از پيشگيري و اجتماعي معاونت داخلي خبرنامه

  نجيبيان علي و بابايي علي محمد دكتر جرم از پيشگيري هاي چالش مقاله
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