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رم بر سلب محور نموده و با امعان نظر به مدیریت ریسک جرم و حالت خطرناک مجگیرانه و امنیت
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 ان با توجیه دسترسی به امنیت حداکثری و غلبه بر احساس ناامنی تأکید دارد.مرتکب
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 مقدمه. 1

مسأله بزهکاری و ناامنی ناشی از آن از ابتدای تشکیل 

 پر اجتماعات انسانی همواره و همپای بشر تا به امروز مسیر

ئل ه عبارتی همواره یکی از مساپیچ و خمی را طی نموده و ب

مهم و پیچیده جوامع بشری در طول تاریخ بوده است و به 

تناسب پیچیدگی روابط انسانی، تحوالت و توسعه فرهنگ 

جوامع، پدیده مجرمانه نیز دستخوش تحوالتی قرار گرفته 

و  بنااست که در همین راستا جوامع انسانی در طول تاریخ بر م

ه ببه تبیین و تحلیل پدیده مجرمانه  های مختلفاساس شیوه

 اند.مقابله با آن برخاسته

ل ـورت واکنشی و عمدتاً شامـها به صدر آغاز، این پاسخ

لب های کیفری و قهرآمیز بوده است. لکن امروزه در اغپاسخ

ه جوامع بشری؛ هیئت اجتماع، اعم از نهادهای رسمی و جامع

فی را بر اساس اهداهای واکنشی به جرم مدنی نه تنها پاسخ

بخشند؛ بلکه در این مانند کاهش میزان جرم سازمان می

یش از ارتکاب جرم طراحی و های کنشی را پراستا، پاسخ

 .(1)کنند دهی میسازمان

ه با ـای است کشناسیرمـهای جوزهـود متأثر از آمـن خـای

نگرانی تأمین امنیت جانی و مالی شهروندان، به ویژه امنیت دل

های دیدگان بالقوه، مبنای نحلهپذیر و بزهشهروندان آسیب

جرم  جدیدی مانند عدالت تخمینی، سنجشی، مدیریت ریسک

کیفرشناسی نو واقع شده  -شناسی نو و تکرار جرم یا جرم

است که با مدیریت ریسک تکرار جرم بزهکاران مزمن و 

ریسک ارتکاب جرم افراد خطرناک با سازوکارهای کیفری طرد 

شناسی پیشگیری وضعی )به ویژه از گونه گیری و جرمو توان

خود قرار آورانه آن( تضمین امنیت داخلی را هدف اصلی فن

شناسی هدف خود را در واقع این قسم جرم. (2)داده است 

داند زیرا در اصالح مجرم و بسترسازی در جهت درمان او نمی

این رویکرد؛ او دیگر یک بیمار نیست بلکه فردی است 

بامسئولیت که در سالمت کامل مرتکب جرم علیه یک شهروند 

آینده ممکن است این امر تحقق یابد؛ از همین  شده و یا در

شناسی امنیتی در راستای پیشگیری از جرم مروست که جر

آرمان خود را تضمین امنیت برای شهروندان حتی به قیمت 

نماید چه از بعد ها اعالم میجان مجرمان خطرناک یا طرد آن

کیفری با تأثیری که بر حقوق کیفری داشته و چه از بعد 

های حقوق شناختی( با اعمال محدودیتغیرکیفری )جرم

روندان. بدین ترتیب با عنایت به مطالب پیش بشری بر شه

گفته پرسش اصلی این پژوهش آن است که جایگاه پیشگیری 

شناسی امنیتی چیست؟ که در این راستا پس از جرم در جرم

شناسی امنیتی و متعاقب آن از بررسی چیستی و چرائی جرم

سیاست جنائی امنیتی؛ به جایگاه پیشگیری در این قسم جرم 

شناختی با اعمال از بعد کیفری و چه از بعد جرم شناسی چه

ای های بشری فراروی آن پرداخته شده است. فرضیهمحدودیت

که در پژوهش حاضر مورد بررسی قرار خواهد گرفت این است 

مدار در زمینه پیشگیری با حذف و حقوق کیفری امنیتکه، 

از آزادی مشروط، تعلیق  محدودسازی نهادهایی چون استفاده

... در جرائم امنیتی که به عنوان نهادهای ارفاقی در مجازات و

قوق کیفری بشری شناخته ـدعی حـدرن و مـکشورهای م

شود؛ در پی آن است تا با اقدامات کیفری در زمینه پاسخ می

دولتی به جرائم، تشدید ضمانت اجراها و مسئولیتی مضاعف بر 

 الح و تربیتمجرمان با تغییر زاویه دید حقوق کیفری از اص

مجرمان به سرکوبی آنان بیانجامد و این تحوالت در 

جرمشناسی باعث گردیده پیشگیری اجتماعی از جرم نیز جای 

خود را به پیشگیری امنیت مدار که همانا پیشگیری وضعی 

 است؛ بدهد.

 

 . مالحظات اخالقی2

در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت 

 داری رعایت شده است.انتمتون، صداقت و ام

 

 ها. مواد و روش3

روش تحقیق به صورت توصیفی این تحقیق از نوع نظری بوده 

آوری اطالعات بصورت باشد و روش جمعتحلیلی می

 ورتای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقاالت صکتابخانه

 گرفته است.
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 ها. یافته4

های مهم و جمله جلوه دهد که، ازهای پژوهش نشان مییافته

شناسی امنیتی در بعد های جرممحسوس نفوذ اندیشه

گیر است که های سرکوبگرانه و توانپیشگیری کیفری، مجازات

یی چون سلب هامجرمین در این سیاست از طریق مجازات

وان و خنثی ـرد، ناتـدت غالبًا طـهای بلندمحیات و حبس

ها و متعاقب آن یانگارکه جرم جاییشوند و از آنمی

ویژه در جرائم امنیتی و سازوکارهای ارفاقی مندرج در قانون به

های سیاسی است، راه تروریستی متأثر از تحوالت و دخالت

گذاری سد شده و قانون به سالحی در برای عقالنیت قانون

دست دولت تبدیل خواهد شد تا به دلخواه خود از آن استفاده 

نان هدف تأمین امنیت است لذا هر که از نظر آ نماید چرا

گردد؛ امری که در اقدامی برای نیل به آن هدف توصیه می

شود در جهت تورم قوانین های مکرر خود عاملی میبازنگری

واسطه  واقع حقوق کیفری با حاکمیت خود به کیفری. در

ایجاد احساس ناامنی، ترویج عدم اعتماد بین جوامع را فراهم 

گرایی ترین اثر امنیتنظر این امر خطرناکسازد که به می

تمادی، روابط اعکه با رواج حس بی شود چراتلقی می

سازد. حقوق ... جامعه را مختل میاجتماعی، اقتصادی و

مدار در زمینه پیشگیری با حذف و محدودسازی کیفری امنیت

... از آزادی مشروط، تعلیق مجازات و نهادهایی چون استفاده

منیتی که به عنوان نهادهای ارفاقی در کشورهای در جرائم ا

شود؛ در پی مدرن و مدعی حقوق کیفری بشری شناخته می

آن است تا با اقدامات کیفری در زمینه پاسخ دولتی به جرائم، 

تشدید ضمانت اجراها و مسئولیتی مضاعف بر مجرمان با تغییر 

وبی زاویه دید حقوق کیفری از اصالح و تربیت مجرمان به سرک

آنان بیانجامد که این خود در نهایت چیزی نیست جز تورم 

های زنی و افزایش هزینهها، افزایش برچسبجمعیت زندان

مصلحت جوامع نبوده بلکه در  کیفری. این امر نه تنها به نفع و

ها به ارمغان باری نیز برای خود حکومتمدت آثار زیاندراز

جای بررسی مسائل  ها بهکه مداخله دولت خواهد آورد چرا

... جای خود را به صادی، رفاهی، اجتماعی و فرهنگی واقت

مداخله افراطی در امور کیفری و حفظ نظم و سرکوب جرائم 

به گسترش  شناختی نیز افزایش رواز منظر جرم داده است.

بزهکاری در کشورهای مختلف موجب شده است زیر پوشش 

بار، امنیتی و خشونت جنگ علیه تروریسم یا مبارزه با جرائم

یافته الگویی ارائه شود از شیوه تأمین امنیت و کنترل سازمان

بزهکاری. دیدگاه غالب این الگو در خصوص افراد بالقوه 

خطرناک این است که این افراد قابلیت اصالح و درمان نداشته؛ 

نظر است دیگر ماعی مدیابی که در پیشگیری اجتلذا علت

گردد این افراد با سازوکارهای جرممیکارایی ندارد و سعی 

وقعیتـرای شناخت مـشناختی پیشگیری وضعی با تالش ب

اند، کنترل هایی که قربانی جرم شدهرریسک و گروهـهای پ

که مبنای این نوع پیشگیری نظارت دائم و  جاییشوند و از آن

یقیناً در ذیل مطالعات است، گیری کنترل با تکیه بر ابزار توان

 ید ابزارمحوری بهبا تأیگیرد و گرا قرار میشناسی امنیتجرم

کند که پیشگیری محوری؛ این نظریه را تقویت میجای انسان

وضعی صرفاً به دنبال ایجاد مانع در مسیر اجرای جرم است تا 

 امنیت جامعه را با ایجاد یک فضای امنیتی، حفظ کند.

 

 . بحث5

 پیشینه تحقیق. 5-1

تة نوش« از جرم در ایران زی حقوق پیشگیریسااساسی»مقالة 

 به چاپ رسیده است. از 1393امیرحسن نیازپور که در سال 

ت پیشگیری از جرم، از راهبردهای اصلی سیاسنظر نویسنده، 

جه همواره مورد تو جنایی است که برای مهار پدیده مجرمانه

ر دپیشگیری از جرم  است. اهمیت این راهبرد آنچنان است که

ه ببینی و فراتقنینی یعنی در قانون اساسی پیش مقرراتسطح 

تا  رسمیت شناخته شده است. همین سیاست، سبب شده

 سازی حقوق پیشگیری از جرم فراهم شود. درموجبات اساسی

الب خبرگان قانون اساسی در ق پهنه حقوق ایران، این راهبرد

 ، ازقعا. در وتای به آن اعطا کرده اساصول متعدد، جایگاه ویژه

پیشگیری  بینی شماری از اصول قانون اساسی بهرهگذر پیش

ر دشده است تا اقدام  از جرم، جنبه اساسی/فراتقنینی داده

ه بینی شده، بر عهده همپیشگیرانه پیش هایچارچوب سیاست

ی و ماهو سازی حقوق، اساسیمقالهگیرد. در این  نهادها قرار

م در ایران بررسی پیشگیری از جر سازی حقوق شکلیاساسی

 .(3) شودمی
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ته با یافسازوکارهای پیشگیری از جرائم سازمان تقابل»مقالة 

نوشتة حسن سواری و شکوفه پورحسن « موازین حقوق بشری

به چاپ رسیده است. از نظر نویسندگان،  1392که در سال 

 یهاکارموارد سازو یاریدر بس افتهیجرائم سازمان انباریآثار ز

ه . بکندیم هیتوج جرائم را نیدر مقابل ا رانهیسختگ یریشگیپ

 شینوع جرائم و به تبع آن افزا نیافزون ادنبال گسترش روز

 از یریشگیپ ایشود که آیسؤال مطرح م نیا ،یاحساس ناامن

ز ا یاست؟ ترس ناش هیتوج لقاب یمتیجرائم به هر ق نیوقوع ا

 را دچار خدشه یعقالن یفضا کینوع جرائم، گفتگو در  نیا

 که از یفریک یاند با پدرساالرتویترس م نیخواهد کرد. ا

 دیشود، موجب اغراق در نوع تهدیطرف دولتمردان اعالم م

 داشته رانهیسختگ یریشگیاقدامات پ هیدر توج یسع ده،یگرد

 یستاشود که در رایموارد باعث م یاریاغراق در بس نیباشد. ا

. رددافراد نقض گ نیادیجرائم، حقوق بن نیاز وقوع ا یریشگیپ

 یامدنظر داشت که دولتمردان در اجر دیهمواره با نیبنابرا

 دیابنوع جرائم،  نیاز ا یریشگیخود در باب پ یقانون فیتکال

 عفاهر فرد د نیادیو از حقوق بن تیفرد را رعا یکرامت انسان

از  یریشگیپ ت،یامن نیتأم یهااستیس بیترت نیکنند. بد

 تیبعت یحقوق یهاتیمحدود یاز برخ دیجرائم، با نیوقوع ا

م اصول حقوق بشر را در خود ادغا دیها بااستیس نیکند. ا

 .(4) کنند

 

 بهنوآوری تحقیق با عنایت به تحقیقات مشا. 5-2

های طور که در قسمت پیشین مشاهده شد، در پژوهشهمان

م های موردی در ارتباط با جرائحاضر تأکید اصلی بر رویة

تروریستی و تحلیل وضعیت موجود از حیث تقابل هنجارهای 

 در حالی که باشد؛حقوق بشری با هنجارهای حقوق داخلی می

آن هم از بعد  شناسیتأکید پژوهش حاضر بر حوزة جرم

( کیفری و غیرکیفرینیتی و مرحله پیشگیری از جرائم )ام

یک از تحقیقات موجود، مدنظر قرار  که در هیچباشد می

 نگرفته است.

 

 

 

 

 اهمیت و ضرورت پژوهش. 5-3

ت های اخیر به یکی از موضوعاپیشگیری از جرم که در دهه 

شناسی و متعاقب آن سیاست جنایی مهم در مطالعات جرم

های حقوقی دنیا بدل گردیده، به طوری که امروزه نظام

ل قابمپیشگیری از جرم را به عنوان رویکردی بهینه و مؤثر در 

 به تدابیری مانند اشکال متنوع نظارت و اجرای عدالت کیفری

ند. نمایمیهای متنوع اجرا رسمیت شناخته و در قالب برنامه

 ائملکن امروزه با افزایش رو به گسترش بزهکاری به ویژه جر

آمیز موجب شده است زیر تروریستی، امنیتی و خشونت

ن پوشش جنگ علیه جرم یک الگوی کامالً جدید از شیوه تأمی

 اصرامنیت و کنترل بزهکاری شکل گیرد که با عاریه گرفتن عن

ک، خود را به حقوق جنگ و حقوق کیفری سرکوبگر کالسی

ی و دستاوردها (5)نظامی کردن حقوق کیفری متمایل نمایند 

قوق حهای شناسی از انسان بزهکار را با اغماض از رهیافتجرم

 مدار واردبشری در پهنه عدالت کیفری و با رویکرد امنیت

 رگراکننده حکومتی اقتدانمایند. رویکردی که به خوبی توجیه

التصویب در راستای و نظامی است که تدوین قوانین سریع

گونه انیدی است بر آن. همد مهر تأیجرائم امنیتی خومقابله با 

جاد سپتامبر ابتدا در جهت ای 11که در آمریکا پس از حادثه 

امنیت و احساس امنیت بین شهروندان این کشور قانون 

وق بشری است، پاتریوت که قانونی به مثابه نقض فاحش حق

وی سرأی مثبت از  98و به طرز عجیبی با در کمتر از دو ماه 

رأی مثبت از سوی مجلس شورا به تصویب  357مجلس سنا و 

که از نقطه نظر سیاسی، احساس عدم امنیت به  (6)رسید 

و  مداران برای فریب مردممثابه ابزاری شد در دست سیاست

های خاص خود در جهت پیشبرد اهداف و القای سیاست

ا رها که قانون پاتریوت نقش سازمان شان؛ چرامقاصد سیاسی

ت برای محافظت از حقوق فردی و تأمین نیازهای امنیتی دول

ری که امروزه شاهد استفاده ابزا طوری به. (7)داد تغییر 

 از حمالت تروریستی، ها از احساس عدم امنیت جوامعدولت

... در جهت توجیه ضرورت اتخاذ رویکردهای خشونت بار و

 محور و سرکوبگرانه هستیم.امنیت
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 پژوهش  یهاتیمحدود. 5-4

ضر در ارتباط با با در نظر گرفتن متغیرهای پژوهش حا

رسی های تحقیق باید به این نکته اشاره داشت که برمحدودیت

امی گالمللی، تقابل و یا همتفصیلی هنجارهای حقوق بشر بین

حقیق های داخلی خارج از قلمرو موضوعات این تها با رویهآن

 قرار دارد.

 

 شناسی امنیتیچیستی و  چرائی جرم. 5-5

م، اجتماعی به نام جرد پدیده ضدبدو تفکر انسان در موراز 

گیری این نظریات و مکاتب مختلفی در مورد چگونگی شکل

های مختلفی در خصوص گذاریپدیده مطرح شده و سیاست

کن حلی برای ریشهکیفیت واکنش به آن که غالباً به دنبال راه

ته اند، صورت گرفکردن و محو کردن جرم از جامعه بشری بوده

ترین هدف هر جامعه پیشرو متکی بر یکه عال است. چرا

 های اخالقی، فراهم کردن بهترین شرایط تجلی حریت وارزش

 نبوغ و خالقیت و اعتماد معنوی و تأمین رشد هرچه بیشتر

 اخالقی و سعادت اجتماعی آن جامعه متعالی است.

ه مثابه ـوان یک رشته، بـبه عنشناسی در این راستا جرم

شناسی با تمرکز بر علت عه و تحقیق؛ای باریک از مطالعرصه

وم های تجربی علجرم و محو کردن آن، به عنوان یکی از شاخه

های تجربی و انسانی به لحاظ جنایی، در کنار سایر دانش

 اش از منظر جامعیت کوشیده است که انسان، سعادت وبرتری

 لهیاسربلندی وی را هدف غایی خود قرار داده و اجرای فرمان 

این » است، را واقعیت بخشد.« عدل و احسان»ان که هم

 پدیده نه به وسیله واحدی خاص از واقعیت اجتماعی )مثال

 همچون روانشناسی که به طور مشخص در ارتباط با فرد است

(؛ باشدشناسی که در ارتباط با روابط اجتماعی مییا جامعه

بلکه به وسیله یک مالحظه اساسی یعنی جرم، تعریف شده 

ای است که مأوای شناسی رشتهدر نتیجه جرم است.

 «شودگذاران و دانشگاهیان محسوب میکنشگران، سیاست

(8). 

شناسی نیز مانند سایر علوم انسانی، متناسب با تحوالت جرم

فکری و اجتماعی جوامع، ادوار مختلفی را پشت سر نهاده؛ به 

شناسی تجربی جرم و مجرمیت به عنوان ای که از علتگونه

ساله خود؛ همراه با افزایش  70اولین دوره و به رغم قدمت 

ها های اخیر، افزایش جمعیت زندانی در دههچشمگیر بزهکار

ها، ترس از جرم میان شهروندان، های بسیار باالی آنو هزینه

متهم شدن نظام عدالت کیفری به مالیمت و تساهل با بزهکار، 

... رو به فزایش خطرناکی مجرمان آزاد شده وتکرار جرم و ا

ای هنظر گرفتن ویژگی های سختگیرانه بدون درسوی سیاست

شناختی آورده است. در این شناختی و جامعهشخصیتی، روان

شناختی است؛ انسان مجرم دیدگاه که عاری از مالحظات جرم

با افراد دیگر تفاوت اساسی نداشته و به عبارتی مانند یک فرد 

کند، به موجب یک عادی، از عقالنیت خاص خود پیروی می

های بررسی فرصت ها، از جملهریزیسلسله محاسبات و برنامه

دیده و آماج بزه، نوع سیاست کنشگری جرم، موقعیت بزه

گیرد. کارگزارن عدالت کیفری، تصمیم به ارتکاب جرم می

رم را با تشدید سیاست کیفری و ـباید هزینه جبنابراین 

های پیشگیرنده وضعی باال برد تا فرد از ارتکاب جرم دامـاق

ست اصالح و درمان؛ منصرف شود. به عبارتی با شکست سیا

گیرانه به جرم های سختگفته شده؛ رویکردموارد پیش بنابر

های اصالحی در سه ربع اول قرن که تحت تأثیر سلطه جنبش

میالدی و  1970بیستم به حاشیه رفته بودند، از اواخر دهه 

گرایی تجدید حیات یافتند که بر مبتنی بر ایدئولوژی امنیت

های خطر بزهکاری از طریق مجازاتسلب توان کیفری و مهار 

 .(9) سنگین و رفتار بدون اغماض با مرتکبان تأکید داشتند

در پی شکست سیاست اصالح و درمان؛ جهانی شدن، افزایش 

ای هسانرآمار جرائم؛ به ویژه جرائم تروریستی و سازمان یافته، 

شدن جرائم و ظهور احساس ترس از جرم، محافظت از جامعه 

ان درم وهای بسیار باالی بازپروری در برابر بزهکاران و هزینه

یر ر مسستند که در تغییها از دیگر عواملی هبزهکار برای دولت

 شناسی از شکل نخستین خود به شکل امروزی، تأثیر بهجرم

 اند.سزایی داشته

در ابتدای قرن بیستم؛ تالقی پدیده جهانی شدن با بزهکاری، 

ای که با تغییر ماهیت جرم را در پی داشته است. به گونه

های تازه برای بزهکاران، اشکال نوینی از پدیدار شدن فرصت

یافته که تهدیدی برای صلح، امنیت، هکاری، ظهور و توسعهبز

بر  آیند و عالوهشمار می ثبات و توسعه پایدار جامعه بشری به
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ایجاد ناامنی در سطح ملی، تهدیدی علیه امنیت جهانی نیز 

یافته از این شوند. جرائم تروریستی و سازمانمحسوب می

ومت، یک های یک حکعلیه ساختار و سیاست نوعند که

سازمان جهانی و به عبارتی علیه نظم موجود جهانی ارتکاب 

یابند. این پدیده به عنوان طاعون عصر ما امروزه همه می

 11کشورهای دنیا را درگیر خود کرده که پس از حوادث 

 .(10)ایاالت متحده آمریکا به اوج خود رسیده است  سپتامبر

ی در پس هر رخداد جنایی؛ ترس از جرم عامل نهفته اما مهم

تر از انگاشتن آن هزاران برابر گسترده است که دامنه نادیده

رای بمهم سبب گردیده تقاضای افراد جامعه  باشد. اینجرم می

 راچهای سختگیرانه نسبت به مرتکبان باال رود اعمال سیاست

های بدون گذشت و اغماض پندارند که سیاستکه چنین می

توانند عامل مهمی جهت پیشگیری و حذف پدیده جنایی می

یر از ناپذ، به عنوان بخش جداییهاشوند. در این راستا رسانه

ز ابر ترس  گذارترین عامل تأثیربه عنوان مهم گی مردمزند

ر طو ها جرائم را بهمعموالً رسانهکه  باشند چراجرم می

ه چه در دنیای واقعی هست بآمیزتر از آنمعناداری خشونت

مینه زکشانند. در این زمینه گزارش شورای اروپا در تصویر می

دگی دیح بین بزهرابطه صحی»بسیار بامعنا است: « زداییجرم»

 هایو ترس از جنایت هرچه باشد ایجاد ترس ناشی از رسانه

 .(11) «رودگروهی، مشکل عمده اجتماعی به شمار می

م جهانجا»ها با عباراتی چون که رسانهبنابراین با وجود این

د شوند، شایتوصیف می« آیینه تمام نمای زندگی»و یا « نما

صویر تها منشوری هستند که تر این باشد که رسانهتعبیر دقیق

 .(12)کنند جهان واقعی را تحریف می

طور غیر واقعی احساس ناامنی و ترس  در جوامع امروزی که به

گیری از جرم افزایش یافته، یکی دیگر از عوامل مؤثر در شکل

ان( دیدگشناسی امنیتی، محافظت از جامعه )بزهو تقویت جرم

در برابر بزهکاران است. البته این مهم پدیده نوظهوری نیست 

بلکه همواره به عنوان یک دغدغه دائمی در سیاست کیفری 

مطرح بوده است که امروزه حمایت افراطی بر نگاه علمی به 

شناسی دیدهدیدگی در پرتو بزهدیده و نقش وی در بزهبزه

کننده رکوبهای س، مسیر را برای اجرای سیاستحمایتی

ود نشان از ـوار نموده و این خمداران همپسند سیاستعوام

 شناسی سیاسی دارد.دیدهبزه

ی گذارانی که به دنبال اهداف مقطعمداران و سیاستسیاست

 ها به زودی مشخص شده و برایشانهستند تا نتیجه عمل آن

یدگان دبهره انتخاباتی داشته باشد؛ طرح اندیشه حمایت از بزه

اتی انتخاب - ا ابزاری مناسب برای رسیدن به اهداف سیاسیر

آن  دیده و خارج شدندانند. سیاسی شدن توجه به بزهخود می

ف شناسی، راه را برای ورود اهدادیدهاز موضوع اصلی بزه

گشاید و هرجا که منافع سیاسی مطرح شود، سیاسی می

دیشه ط انشود. در این شرایگرایی بسیار نزدیک میتهدید عوام

 گیری افراطی نسبتدیدگان، اغلب موجب سختحمایت از بزه

زه، های ناشی از بشود. نیز پررنگ کردن آسیببه بزهکار می

ز اگیرانه را های سرکوبگرانه و سختتواند پذیرش سیاستمی

 ترسوی مردم با تحت تأثیر قرار دادن احساسات آنان آسان

و  له انداختن بین مجرمامری که به جدا کردن و فاص» کند. 

ه به ـای است کهـرم بیگانـند. مجـکمک میـجرم کـغیر م

قوا را  رساند، پس باید همهدیدگان کامالً بیگناه آسیب میبزه

ه هرگونه کار بست. این دیدگاه راه را برای توجی در مهار او به

هدیدکه بزه چرا؛ (13) «کندگرایانه باز میاقدام سرکوب

ه تصویر بگناه دیده را در ارتکاب بزهکاری کامالً بیمحوری، بزه

الت محوری، نظام عددیدهکشاند. بدین ترتیب رویکرد بزهمی

 سازد.گیری و سزادهی متمایل میکیفری را به سوی سخت

طور تلویحی  که سیاست اصالح و درمان به آنجا در پایان؛ از

ای آن را متوجه تقصیر را از گردن مجرم برداشته و تا اندازه

ها در درجه وظیفه دولت دانست؛خانواده، اجتماع و دولت می

رد بزهکار با صرف ـاول بازپروری و باز اجتماعی کردن ف

ار و در های بسیار باالی شرایط بازپروری و درمان بزهکهزینه

درجه دوم تأمین امنیت سایر شهروندان بود. همین تحمیل 

های بسیار بر دولت و در مقابل افزایش بزهکاری و تکرار هزینه

جرم، کارایی این مدل را در رابطه با بزهکاری به چالش کشاند 

های وارده بر سیاست اصالح و درمان، به نحوی که انتقاد

شناسی شد. لذا جرمیانتقادهای جدی بر دولت  محسوب م

ها اندیشید و و فایده برای دولت امنیتی به رویکرد هزینه

ها معتقد بود مقابله با مجرمین خطرناک و کسانی که در آن
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های ریسک ارتکاب جرم باالست، باعث کاهش مجازات

ها در آینده وسیله آنمجرمانی است که احتمال ارتکاب جرم به

و متعاقب  (14) آمار زندانیانکمتر است و این یعنی کاهش 

نهادهای های اخیر رو در دهه ها. از اینآن کاهش هزینه

گرا عدالت کیفری همچون آمریکا و انگلستان فرهنگ مدیریت

مآبانه را پذیرفته و توسعه دادند که تأکید آن بر و تجارت

 .(15)جویی کارایی و اثربخشی در استفاده از منابع بود صرفه

دابیری ـسابقه تاین موارد خود؛ سرآغازی برای اتخاذ بی

ا بگر شد که در لوای شعار مبارزه گرایانه و سرکوبامنیت

آمیز و ندای برقراری اقدامات تروریستی و جرائم خشونت

 ووری تدابیری که نشانه افول فلسفه بازپرامنیت، تحقق یافت. 

گیری کیفری نسبت به بازگشت قوی به افزایش سخت

 (16)جای منطق اصالح و پیشگیری است بزهکاران مزمن به

که امنیت که در گذشته در گفتمان متخصصان حقوق  چرا

الملل و علوم سیاسی مطرح بود، امروزه یک اصطالح بین

شناسی و حقوق کیفری شده و سبب گردیده کلیدی در جرم

 ریتراد خطرناک پیش از ارتکاب بزه و مدیمبارزه موثر با اف

 .ها، به یکی از اهداف اصلی حقوق کیفری بدل شودریسک آن

ماس شناسی امنیتی که به تعبیر استاد دلبه این ترتیب؛ جرم

مارتی، علم پلیسی یا علم استراتژیک )راهبردی( یا  –

شناسی قانون و یا به عبارتی جرم شناسی خطر، ریسکجرم

ا به شود، یک گروه از مجرمین یا جرائم رمیده مینظم نیز نا

اعمال  داند، بااین اعتبار که دشمن جامعه و خطرناک می

مدیریت ریسک جرم برجسته و مشمول مقررات کیفری و 

مدیریت ریسک . (2) کندشناسی میرویکرد خاصی در جرم

 دینجرم در این دیدگاه تابع درجه خطرناکی بزهکاران است؛ ب

ساس اندازه احتمال ارتکاب جرم و تکرار آن بر ا معنا که هر

 پارامترهای تعیین شده بیشتر برآورد و تخمین زده شود،

تر خواهد شد. تر و سختنظارت اجتماعی و مدیریت فشرده

 النهایه؛ با تسلیم شدن سیاست جنایی در مقابل نفوذ این

گرا یکی از مهمترین ها، امروزه رویکرد امنیتاندیشه

ت رویکردهای تأثیرگذار بر سیاست کنترل جرم در حوزه سیاس

 د.جنایی کشورها است که در ادامه بدان پرداخته خواهد ش

 

 امنیتی شدن سیاست جنایی. 5-6

 ،جهانی شدن؛ همگام با ردیدگونه که پیشتر عنوان گهمان

اال ببه موازات آن و  افزایش آمار جرائم ظهور جرائم جدید و

... و نقض فاحش امنیت ودر جوامع رفتن احساس ناامنی 

 سوق یافته است داریمی امنیتشناسی متحول و به سوجرم

های ؛ صورتهایی جزئی کم و بیشا تفاوتبکه جوامع مختلف 

ی فتراقهای متفاوت و اشناسی را با ایدهگوناگونی از این جرم

 اند.ودهدر عرصه مبارزه با جرائم و ناامنی در جامعه، تجربه نم

های اخیر نسبت به با توجه به عالقه روزافزونی که در دهه

شناسی در توسعه گیری از نتایج تحقیقات جرمبهره

های مختلف نظام عدالت ریزی در بخشگذاری و برنامهیاستس

دانان کیفری معاصر کیفری به وجود آمده است، اغلب حقوق

د نسبت نتوانمعتقدند که حقوق کیفری و سیاست جنایی نمی

 .(17) تفاوت باشندشناسی بیگانه و بیبه نتایج و تغییرات جرم

گرایی و موجب تسلط امنیت، بنابراین حاکمیت این شرایط

ها در سطح ها و سیاستمدار بر واکنشهای امنیتاندیشه

بنابراین پر واضح است ؛ شده است دنیا های حقوقیکالن نظام

که این مقوله بر حوزه سیاست جنایی که به تعبیر رضا نوربها، 

  (18)« شناختی و حقوق جزاستپل ارتباطی میان علوم جرم»

به عبارتی امروزه به دنبال نقض  .نیز اثرگذار بوده و هست

گسترده امنیت و آرامش روانی شهروندان در پی گسترش 

مقوله ارتکاب جرم، سیاست جنایی و الگوهای اتخاذی و نوع 

نگاه آن در جوامع مختلف در تعریف جرائم و انحرافات نیز 

که تضمین امنیت به دغدغه  دستخوش تغییر شده به طوری

اصلی سیاست جنایی بدل گردیده است. لذا سیاست جنایی با 

گرا، به دنبال تضمین امنیت حداکثری است و از رویکرد امنیت

آنجایی که تضمین نظام ارزشی جامعه، دفع تهدیدات و 

ها در ها و برقراری امنیت از جمله اهدافی است که دولتهراس

های گزافی را متحمل شده و حتی هزینهها، راستای تحقق آن

 ؛های قانونی را نادیده بگیرندای از محدودیتحاضرند پاره

گرایی سیاست جنایی و به دنبال آن حاکمیت امنیت ،جوامع

گیری نظام عدالت کیفری را در راستای تأمین و تضمین سخت

 11پس از حادثه  به ویژهاند. پذیرا شده امنیت فردی و جمعی

های سیاست جنایی بر با این استدالل که استراتژیسپتام
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محور دیگر پاسخگوی حقوق جزا برای اجرای عدالت عدالت

ها به این سمت سوق یافت که با نیستند، اهداف استراتژی

سازی و با فرض دشمن دانستن بزهکاران، همیشه حافظ عقیم

 امنیت باشند. 

مبهمی  تاًمدار، الگوی پیچیده و نسبسیاست جنایی امنیت

شناختی مختلفی است که با نهادها و تأسیسات کیفری و جرم

ه و امعدر اجتماع پیوند دارد و بر بسیاری از واقعیات جنایی ج

 معهسوگیری تدابیر اجرایی و منطق کالن پیکار با جرم در جا

تالش برای تحکیم صلح و امنیت عمومی در تعامل مستقیم 

و با داعیه تأمین و تضمین امنیت حداکثری در  (19) است

های های کیفرگرایی و اعمال تام مجازاتواقع بازگشت تئوری

نی شدن جرائم و نقض فاحش سختگیرانه و از رهگذر جها

های اجرایی خود را در راستای المللی، اهرمامنیت ملی و بین

های خود به کار گرفته که این تحول از عملی ساختن سیاست

گیرانه در مواجهه با پدیده جنایی حکایت دارد. منطقی سخت

های نظام عدالت کیفری از روی حتی اگر در این میان چرخ

های فاحش استفادهبگذرد و منجر به سوءنظام حقوقی بشری 

 عمالً به هر قیمتی امنیت  تأمین که در عصر حاضر چرا گردد.

که  به طوریتبدیل به یک هدف برای قوانین کیفری گردیده 

 .(20) داننام برده« قانون امنیتی کیفری» از آن به عنوان ایده

گرا در پی آن است که با ، سیاست جنایی امنیتدر پایان

د اقدامات کیفری در زمینه پاسخ دولتی به انحرافات، تشدی

دهی به پدیده مجرمانه، ضمانت اجراها و ابزارهای پاسخ

 ؛ منجرهای افراطی و حداکثری و به نوعی تهاجمیانگاریجرم

بی کوبه سر تغییر زاویه دید حقوق کیفری از اصالح و تربیت به

و با اقدامات غیرکیفری با  و سزادهی مجرمان گردد

محدودسازی حقوق شهروندان امنیت حداکثری را تضمین 

ه بکارگیری وسایل را توجی، که در این عرصه، اهداف نماید

زدایی از حقوق کیفری و نقض خواهند کرد و انسانیت

مستقیم اعمال چنین دستاوردهای حقوق بشری، نتیجه غیر

از این که  .(21) ری در عرصه سیاست جنایی خواهد بودتفک

دین های بنیااستقرار امنیت به هر روی فراتر از ارزشمنظر؛ 

 انسانی است.

 

سی شناپیشگیری از جرم و جایگاه آن در جرم. 5-7

 امنیتی

ها و رفتاریهای فردی و اجتماعی و انواع کجبحث بزهکاری

ها در جرائم موجود در جامعه همواره موضوع مورد ناهنجاری

شناسان بوده است. مکاتب نظری ن و جرمشناسابررسی جامعه

ای اویهزو هرکدام از اندمتعددی به بررسی این رفتارها پرداخته

اند. اهمیت پرداختن به ها نگریستهبه این معضالت و آسیب

ر این مسائل در درجه نخست به خاطر جایگاه کلیدی امنیت د

زا و خطرناک ناامنی در حیات متن جامعه و تأثیرات آسیب

ردی و اجتماعی است و در درجه دوم تحمیل مشکالت مالی ف

بر دوش جامعه، دولت و تشکیالت قضایی کشورهاست که 

اند؛ صرف مبارزه بدون در متخصصین در این زمینه دریافته

د واهنظر داشتن مقوله پیشگیری، از موفقیت الزم برخوردار نخ

 یششد. بنابراین امروزه با عنایت به گسترش جرائم و افزا

های پیشگیری از جرم در های اجتماعی لزوم سیاستناهنجاری

کنار مباحث کیفری، بیش از پیش ضروری شده به نحوی که 

ترین کانون در دوران معاصر مقوله پیشگیری از جرم به اصلی

شناسی و سیاست جنایی بدل گردیده است. اما تمرکز جرم

ی حقوق نباید در این بین شخصیت و کرامت انسانی در لوا

 وتی بشر نادیده انگاشته شود چرا که کرامت انسان یک امر ذا

 رهو  غیرقابل انفکاک بوده و انسانیت انسان، قائم به آن است

ه بچه که در مقام تحدید این حقوق برآید یقیناً محکوم آن

 از فناست. در ذیل پس از بررسی مفهوم پیشگیری به انواع آن

 پرداخته خواهد شد.مدار های امنیتمنظر دیدگاه

 

 مفهوم پیشگیری. 5-7-1

هم به معنای  « Prevention»پیشگیری معادل واژه 

 و هم به معنای (22)« جلوگیری، ممانعت، منع و بازداشت»

دستی کردن، آگاه کردن، خبر چیزی دادن و هشدار پیش»

شناسی پیشگیرانه، آمده است که در جرم (23)« دادن

شود. یعنی پیشگیری در معنی اول آن مورد استفاده واقع می

منظور جلوگیری از وقوع  کار بردن فنون مختلف به به

بزهکاری که هدف به جلوی جرم رفتن و پیشی گرفتن از 

 .(24)بزهکاری است 
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گیری کلی در استنباط مفهوم پیشگیری و تعریف آن دو جهت

شناسان مفهوم موسعی برای تدابیر شود؛ برخی از جرمدیده می

ی پیشگیرانه قائل شده و گروهی دیگر پیشگیری را در مفهوم

 برند:کار می حدود و مضیق بهم

گونه که از نام آن پیداست، پیشگیری در مفهوم موسع همان

ها یوهاقدامات وسیعی را با خود به همراه دارد و به مجموعه ش

که پیش یا پس از وقوع جرم در شود هایی گفته میو روش

حداقل رساندن پدیده مجرمانه مورد جهت کاهش و به 

 قداماتارد که این اقدامات طیف وسیعی از گیاستفاده قرار می

کردن عواقب ارتکاب جرم را  کیفری و غیرکیفری جهت خنثی

 فادهگیرد و با عنایت به هدف این نوع پیشگیری؛ استمیدر بر

، ای مجاز است مانند تعقیب و دستگیری بزهکاراناز هر وسیله

استفاده از نهادهای تعویق صدور حکم و تعلیق مجازات، 

 ... .سازی، پلیسی وهای مربوط به شهرتسیاس

در مقابل؛ پیشگیری در مفهوم مضیق است که به مثابه 

ای تعریف شده است که دولت از آن برای مهار بهتر وسیله

زا و نیز بزهکاری از طریق حذف یا محدودسازی عوامل جرم

های فیزیکی و اجتماعی مدیریت مناسب و مطلوب محیط

ین دیدگاه این اقدامات جنبه قهرآمیز به کند. در ااستفاده می

مانند نوع موسع آن نداشته و صرفاً پیش از ارتکاب جرم اعمال 

شوند. در همین چارچوب؛ استاد گسن، این قسم پیشگیری می

مجموعه تدابیر سیاست جنایی، »اند: گونه تعریف نمودهرا این

ه به استثناء تدابیر معمول به هنگام مداخله نظام کیفری ک

ها محدود کردن امکان وقوع هدف انحصاری یا الاقل اصلی آن

ای از اعمال مجرمانه از طریق غیرممکن کردن، دشوار مجموعه

که دولت در این نوع  (25)« هاستکردن یا کاهش احتمال آن

گیرد: حذف پیشگیری برای مهار بزهکاری از دو طریق بهره می

زا و مدیریت فیزیکی یا اجتماعی یا محدود کردن عوامل جرم

های ارتکاب جرم. بنابراین در این منظور کاهش فرصت به

شود که دولت و راستا پیشگیری به مجموعه اقداماتی گفته می

دف جلوگیری یا کاهش ارتکاب جرم از طریق اجتماع با ه

های زا یا کاهش فرصتحذف یا محدود کردن عوامل جرم

دهند که اوالً اقدامات ارتکاب جرم، مورد استفاده قرار می

کنشی است نه واکنشی؛ ثانیاً عمومی است نه فردی و ثالثاً 

 غیرکیفری است نه کیفری.

پیشگیری به  مذیل از بین اقسا چه گفته شد دربنابر آن

 هیممدارانه خواکیفری با رویکرد امنیتپیشگیری کیفری و غیر

 پرداخت.

 

 مداررویکرد امنیت پیشگیری کیفری در. 2-7-5

، ؛ در تاریخ جوامع بشرییبزهکار ترین نوع پیشگیری ازقدیمی

های پیشگیری کیفری است. توسل و تمسک به کیفر و مجازات

یاست کیفری جوامع صعب و سخت از مشخصات دیرینه س

برای ایجاد رعب و وحشت در افراد مستعد بزهکاری و 

این رویه  خالف تصور، باشد. برجلوگیری از ارتکاب جرم می

د. اختصاص به دوران حاکمیت کلیسا و یا عصر روشنفکری ندار

ول حاین رویکرد از زمان تشکیل اجتماعات بشری تا به امروز 

 وجب تنبیه و بازدارندگیمحور این توجیه که کیفر باید م

بینی مجرم و بزهکاران بالقوه شود؛ چرخیده است. پیش

های سخت و تنوع کیفرهای وحشتناک ریشه در این مجازات

ی تفکر دارد که متأسفانه این عقیده هم اکنون نیز در برخ

چنان مورد ویژه در کشورهای آمریکایی و اروپایی؛ آنجوامع به

ا ببا رد تمام دستاوردهای علمی، حمایت و مقبولیت است که 

ه شناسی نوین برای مبارزنوعی رجعت به گذشته در قالب جرم

 به با جرم، ضمن احیاء مجازات اعدام با وصف الغای قبلی آن

های شدید سرکوبی و جای اصالح و بازپروری مجرم، از روش

ره برخورد با بزهکار و زندانی بهره جسته و با برقراری جی

ها، از های سنگین به پای زندانیدان و بستن وزنهجنگی در زن

 نمایند.سیاست خشن کیفری تبعیت می

 پردازان معاصر آمریکایی وجیمز کپو ویلسون؛ یکی از نظریه

، مشاور ریاست جمهوری در زمان ریگان و طرفدار همین تفکر

به »کند: را در یک جمله کوتاه چنین خالصه می مبانی آن

تر احتمال اعمال ضمانت اجراهای کیفری بیشهمان اندازه که 

که این سخن به « شود؛ جرم، شیوع کمتری خواهد داشت

 نوعی ریشه در کالم ژرمی بنتام در اصل سودمندی دارد که

گاه دنیا صحنه مجازات را معلق یا تعطیل کنید آن»گوید: می

 .(26)« رودجرم و جنایت شده و جامعه از بین می
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مدار با توان مدعی شد که حقوق کیفری امنیتامروزه می

مالحظات امنیتی؛ نمونه بارز یک پیشگیری کیفری است 

طه نق تی. به عبارتی مدار وباالخص در جرائم امنیتی و تروریس

یر ثقل این پیشگیری، کیفر و برخورد با مرتکب است و نقش غ

دیده و اجتماع در آن نادیده گرفته شده مرتکب اعم از بزه

 ادیاست. از دیدگاه کیفرشناختی؛ در این منظر مرتکبین، افر

اند ولذا مستحق شدیدترین تر از غیرمرتکبین فرض شدهپست

ر را که این خود، نگرانی فعاالن حقوق بش شندبابرخوردها می

نون مجازات اعدام، قا هایی چونبه همراه داشته است. سیاست

ر ضربه و اخراج در آمریکا و بعضاً کشورهای اروپایی که بسه

وان آرمان ـاری به عنـزهکـتوان برفته از سیاست سلب ـگ

از  شناسی امنیتی است؛ از جمله این موارد است که فارغجرم

 شناسی در راستای اصالح و درمان مرتکب؛  وی راهرگونه علت

ه وجه با تنه صرفاً بر مبنای جرم ارتکابی و به تناسب آن؛ بلکه ب

 کنند.برای اجتماع دارد، کیفر می خطری که

 معنای خارج کردن بزهکار از سیاست سلب توان بزهکاری به

ر رم یا ضرحالت خطرناک یا خارج کردن او از حالت ارتکاب ج

ر دطور موقت یا دائم است که عمدتاً  رساندن به دیگران به

شود. سازی یا طرد موقت اجرا میقالب یک نوع خنثی

شوند که در یک دوره مجرمانی مشمول این سیاست واقع می

ات رسند که باید در این دوره آزادی یا حیبه اوج بزهکاری می

ها ن و جامعه در آنالت اضرار به دیگراها سلب شود تا حآن

گیرانه مجازات در پی خنثی گردد. بنابراین کارکرد توان

پیشگیری از تکرار بزهکاری و کاهش شمار آن با هدف حفظ 

ن امنیت بخش بزرگتر جامعه در برابر کسانی است که با نشا

اند دادن حالت خطرناک تعارض خود را با جامعه نشان داده

(13). 

به هر روی به عنوان یک قاعده کلی در سیاست کیفری سلب 

ر بهره گهای شدید و سرکوبتوان بزهکار از نظام مجازات

های غیرکیفری االمکان توجهی به پاسخجوید و اصواًل حتیمی

است تضمین امنیت سایر چه در این راستا مهم نداشته و آن

های افراد و جامعه است. در واقع در عرصه کنونی به بهانه

ای از کشورها فرصتی برای عرض امنیتی و تبلیغاتی در پاره

که خود را اندام این نوع سیاست فراهم شده است بدون آن

هایی مانند اتمقید با سازوکارهای علمی بدانند و از مجاز

که این نوع  جاییجوید. از آنبهره می... اعدام، حبس دائم و

های شدید، خشن و نامتناسب با پیشگیری همراه با مجازات

جرم ارتکابی بوده و یک نوع استفاده ابزاری از انسان مجرم 

 دارد؛ با حیثیت و کرامت ذاتی وی در تضاد است.

 

مدار )از در رویکرد امنیت پیشگیری غیرکیفری. 3-7-5

 پیشگیری وضعی( پیشگیری اجتماعی تا

ت ویژه دهه هفتاد به بعد تحوالاز نیمه دوم سده بیستم و به

فکری و علمی متعددی در تشدید کنترل جرم و واکنش در 

 دنیا قاطنبرابر بزهکاری در آمریکا و اروپا و به تدریج در سایر 

تحت تأثیر گرایشات فکری یا همان مکاتب کیفری و 

ده مباحث آن همان ه عمکشناختی به وقوع پیوست جرم

ی شناسی نیز در دنیای کنونتأمین امنیت بود که مطالعات جرم

امنیتی؛  - های کنشگران پلیسیها و اقدامبا تکیه بر برنامه

گیری عبارت است از چرخد. مفاد این جهتحول این محور می

تر در های جدیایجاد محدودیت و همچنین اعمال کنترل

زا باشند؛ رسد جرمر میهایی که به نظخصوص جمعیت

« طبقات خطرناک»توان به ها میهایی که از جمله آنجمعیت

ها راهی جز اعمال مدیریت اشاره نمود که در خصوص آن

گیرانه نیست و بر این نکته تأکید کیفری و غیرکیفری سخت

زنند؛ پس باید دارد که افراد در عمل دست به گزینش می

نی د که این ایده در دنیای کنوبهای این گزینش را بپردازن

 رایج و همگانی به خود گرفته است. شکلی

شناختی در برای تحلیل جایگاه پیشگیری از منظر جرم

معادالت امنیتی در راستای نظم عمومی، ثبات حاکمیت و 

ها در مقابل مجرمان؛ بایستی در نظر امنیت مردم و اموال آن

به دو مدل  طور کلی داشت که پیشگیری غیرکیفری به

گردد: پیشگیری پیشگیری اجتماعی و وضعی تقسیم می

اجتماعی؛ شامل مجموعه اقدامات پیشگیرانه از جرائم است که 

باشد که به دنبال حذف یا خنثی کردن آن دسته از عواملی می

در تکوین جرم مؤثر است. این نوع پیشگیری بر مبنای 

های محیطشناسی جرائم استوار است و با دخالت در علت

های بزهکارانه و گیری انگیزهاجتماعی مانع از شکل



 1400نامه نوآوری حقوقی، ویژه  پزشکی، حقوقمجله  انو همکار میبدی

 

 331 

 

گردد که همان آرمان اصلی ایده زا میسازی عوامل جرمخنثی

شناسی امنیتی، اصالح و درمان است اما در مقابل؛ در جرم

دیدگاه غالب در خصوص مجرمان خطرناک این است که این 

یابی که در علتافراد دیگر قابل اصالح و درمان نیستند فلذا 

رو  این پیشگیری اجتماعی مدنظر بود دیگر کارایی ندارد. از

بر سازوکارهای کیفری که در گذشته  های پرخطر عالوهگروه

شناختی شود با سازوکارهای جرمبه آن اشاره گردید؛ سعی می

های پرریسک یا وضعی کنترل شوند و موقعیت پیشگیری

اند، شناسایی گردند. م شدههایی که بارها قربانی جرگروه

مدار در جوامع مختلف های پیشگیرانه امنیتبیشترین برنامه

که حتی اند تا جاییدر چارچوب این الگو طراحی و اجرا شده

مدار و شود پیشگیری وضعی ذاتاً یک الگوی امنیتادعا می

شناسی امنیتی است های جرممحور در ذیل برنامهعنصری

(19). 

های پیشگیری وضعی کارگیری روش با وجود این امر که به

شناسی قدمتی تاریخی دارند؛ لیکن با گسترش سیطره جرم

رمان در نیمه نخست قرن بیستم، پیشگیری وضعی اصالح و د

د. به عنوان یک اندیشه قدیمی و غیرعلمی به حاشیه رانده ش

رد های اخیر، رویکلیکن با افزایش چشمگیر بزهکاری در دهه

شناسی و نظام اصالح و درمان با روبرو شدن با بالینی جرم

گیرانه و های سختهایی جدی، شکست خورد و سیاستچالش

کوبگرانه با شکست رسمی سیاست اصالح و درمان به شکل سر

 تر پا به عرصه وجود نهادند. بنابراین پیشگیری وضعیپررنگ

شناسی که به های جرمدر گفتمان امنیتی از غالب دیدگاه

 دنبال بررسی علل و عوامل جرم هستند و مرتکب را به سوی

 ل اصالحسازد، مجزا است و به دنبااهداف مجرمانه رهنمون می

ن ای و درمان مرتکبین به عنوان یک آرمان نیست. از نقطه نظر

نوع پیشگیری علل و عواملی که در تحقق بزهکاری نقش 

 چنان زیاد و پیچیده هستند که رسیدن به آن امریدارند، آن

ی یستمحال است. بنابراین با گذر از اندیشه بر عمل جنایی با

ویژه یریت محیط بهبه خصوصیات وضعی توجه کرد که با مد

توان از ارتکاب جرائم در جرائم امنیتی و تروریستی می

 پیشگیری نمود.

 پیشگیری وضعی از جرم به یک»شود: بر این اساس گفته می

ای اشاره دارد که نه بر توسعه جامعه و رویکرد پیشگیرانه

های ها و فرصتنهادهای آن، بلکه صرفًا بر کاهش موقعیت

نی است که اقدامات پیشگیرانه مبتنی بر ارتکاب جرم مبت

شود که اوالً؛ مستقیماً متوجه کاهش فرصتی را شامل می

ا اشکال خاصی از جرم است ثانیاً؛ متضمن مدیریت، طراحی ی

 هبتسلط بر محیط بالواسطه و پیرامونی جرم است و ثالثاً، 

منظور افزایش زحمات و خطرات ارتکاب جرم و کاهش منافع 

 .(27)« ظر بسیاری از بزهکاران استآن که مدن

 اقدام به»ر ژرژ پیکا که پیشگیری وضعی را با توجه به نظ

های ارتکاب جرم یا مشکل کردن تحقق محدود کردن فرصت

 مبنای نظری این پیشگیری در ؛(28)« داندفرصت می

ز اشناسی، وضعیت ماقبل بزهکاری بوده که با فرایند گذار جرم

 اندیشه به عمل؛ درصدد تغییر وضعیت مشرف بر جرم است تا

 معادله جرم به ضرر مجرم تغییر مسیر دهد. به دیگر سخن؛

ل را عم هدف، اتخاذ اقداماتی است که فرایند گذار از اندیشه به

و  که از این طریق با افزایش زحمات و خطرات (29)قطع کند 

توان از وقوع جرم کاهش درآمدهای ناشی از جرم می

ی از پیشگیرکلی این شکل  طور پیشگیری نمود. بنابراین به

مبتنی بر تجزیه و تحلیل راهبردی از منطقه معین برای 

های ارتکاب جرم و اشخاص و شناسایی و تعیین فرصت

زا، از های در معرض خطر و به دنبال تغییر شرایط جرموضعیت

 طریق حمایت بهبود یافته از آماج جرم )اشخاص یا اموال(

 است. 

رمان؛ بلکه تأمین نظم هدف از این نوع پیشگیری نه اصالح و د

هایی که های پرریسک یا گروهو امنیت با شناخت موقعیت

باشد که حتی ممکن است اند، میبارها قربانی جرم شده

های فردی را از طریق محاصره فضای اجتماعی و آزادی

های مورد نظر با حضور عوامل نهادهای دولتی و محیط

های مشارکتی خصوصی متولی و متخصص تأمین امنیت و نهاد

محلی، محدود کند و کسانی را که امکانات مادی الزم را برای 

سازی خود و اموالشان در برابر بزهکاری ندارند تبدیل به ایمن

اساساً  .(25)دفاع در برابر بزهکاران مصمم کند های بیآماج

مدار داشته و به تکنیکی این نوع پیشگیری ساختی امنیت
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طور توآمان بدل شده است  شناختی و سیاسی بهحقوقی، جرم

های آن در بعد امنیتی در کشورهای مختلف به وفور که نمونه

اجرای مریکا مونه؛ در حقوق آدر حال توسعه است. به عنوان ن

لی های کدر راستای سیاست« پلیس محله»تدابیری چون 

پیشگیری وضعی سبب شده است که نیروهای فعال در بخش 

تأمین امنیت اعم از خصوصی و عمومی، عمالً منافذ قدرت 

آشکاری برای مداخله در جریان تعامالت افراد پیدا نمایند. این 

رند که احساس نیروها حتی امروزه اجازه بازداشت افرادی را دا

گذاری در ای چون بمبکنند قصد ارتکاب اعمال خرابکارانهمی

ای را دارند. به این تدابیر بایستی اماکن شهری و محله

ها و خیابان شهری در جامعه برداری از غالب میدانگاهفیلم

آمریکا اضافه نمود که عمالً صحنه روزانه زندگی شهروندان را 

وش که متولی اجرای برنامه کند. دولت جورج بضبط می

سازی عملیات جنگ با تروریست و خنثی»موسوم به 

بود؛ در راستای اجرای این برنامه که اوج استقبال « خرابکارانه

از رویکرد عملیاتی پیشگیری وضعی را در فضایی البته دولتی 

دهد، فضایی برای مداخله در حریم و امنیتی محض نشان می

که امکان بازرسی از نمود تا جاییخصوصی شهروندان ایجاد 

منزل، اتومبیل و محل کار افرادی که در مظان اتهام ارتکاب 

گیرند را به مأموران و ضابطان و پلیس جرائم امنیتی قرار می

ها به عبارت دیگر این قوانین و رویه. (19)نمود امنیتی باز می

المللی به شکل گسترده به با نقض قوانین ملی و بین

های امنیتی، پلیسی، آموزشی، مخابراتی اجازه سازمان

آوری اطالعات شخصی و در اختیار گذاردن آن جهت جمع

دهد. این امر نه به عنوان استثناء بلکه طالعاتی را میتحلیل ا

به عنوان رویه و استراتژی، نهادینه شده است و توجیه آن هم 

های دوقلو پنتاگون است. امری که به برج 2001حمالت سال 

آور بود و اقدامات آفرین و شوکهرچند بسیار وحشت

ن آمریکا پیشگیرانه در این زمینه را منطقی و وظیفه دولتمردا

واقع  هایی منجر شد که دردانست، لکن به اقدامات و رویهمی

هایی غیرقابل دفاع در عمل گرایی و اتخاذ رویهبه نوعی واپس

تبدیل گردید. بنابراین دریک نگاه کلی در پیشگیری وضعی از 

های مهجرم عمالً دولت به عنوان کانون محض اجرایی برنا

 پیشگیرانه شناخته شده است.

باشد و شک تجربیات فوق منحصر به جامعه آمریکا نمییب

حتی کشورهایی چون فرانسه هم به نوعی به چنین 

 2007اند. در این کشور در سال رویکردهایی نزدیک شده

میالدی در راستای طرح حفاظت از امنیت اجتماعی در 

ها و جامعه، حتی مدارس موظف بودند که در فضای کالس

زات صوتی و تصویری و دوربین نصب محیط آموزشی، تجهی

های اجتماعی آموزان، واقعیتنمایند تا با ضبط مکالمات دانش

 مضر به منافع جامعه فرانسه شناسایی شده و در نطفه خفه

آموزان شوند. در این کشور این موج به راه افتاده بود که دانش

 هایی خطرناک دارند و لذا تمرکز برمسلمان اصوالً خانواده

های در کننده برخی از تمایالت و برنامهها می تواند افشاءآن

ی هایشان باشد، در همین راستا بود که مدتجریان در خانواده

آموزان مسلمان از مدارس و هم تصمیم به اخراج دانش

رسد سیاست جنایی براین به نظر میها گرفتند. بنادانشگاه

ر غیرکیفری را دمدار، اجازه اجرای تدابیر پیشگیرانه امنیت

ها ماهیتی دولتی دهد و بدانفضایی اجتماعی محض نمی

ز اگفت بیش  توانکه می تا جایی .(19)دهد محض می

شوند. به هر روی؛ سرکوبی به ابزاری در دست حکومت بدل می

شناسی و متعاقب آن سیاست جنایی رویکرد امنیتی جرم

 ایشمدار از طریق تشکیل جامعه نظارتی و کنترلی و افزامنیت

ها رسماً پیشگیری وضعی را به نهاد پیشگیرانه محدودیت

 امنیتی مبدل ساخته است.

امنیتی؛ اجرای تدابیر پیشگیرانه وضعی با  شناسیدر جرم

های خصوصی و غیردولتی به حذف کنشگران وابسته به بخش

تدریج منافذ الزم برای ایجاد یک جامعه نظارتی و کنترلی را 

آورد که در آن تمام جزئیات زندگی اجتماعی و فراهم می

فردی شهروندان قابل ضبط، مداخله و حتی هتک حرمت 

پرستی آمریکا به این شیوه در قانون میهنخواهد بود که 

صورت  که به 201وضوح قابل مشاهده است. از جمله آن ماده 

سیم، شفاهی و الکترونیکی را روا ای شنود مکالمات بیگسترده

همین قانون،  210طور بر طبق ماده داشته است. همین

ها، اطالعات ثبت مأموران پلیس مجوز شنیدن یا دیدن تلفن

دهندگان خدمات اینترنتی، کارت اربران توسط ارائهشده ک

اعتباری، شماره حساب و وقت جلسات را دارند. نیز بر اساس 



 1400نامه نوآوری حقوقی، ویژه  پزشکی، حقوقمجله  انو همکار میبدی

 

 333 

 

ای، مسافرتی، قانون فوق؛ تمام سوابق مالی، کتابخانه 215ماده 

... در قلمرو ایالت متحده آمریکا بدون نیاز به اطالع و پزشکی و

ی در برابر تروریسم رضایت افراد در راستای حفاظت و پیشگیر

 گیرد.مورد بررسی و پردازش قرار می

ه شکلی بالمللی ها با نقض قوانین ملی و بیناین قوانین و رویه

جازه ... اهای امنیتی، پلیسی، مخابراتی وگسترده، به سازمان

آوری اطالعات شخصی و در اختیار گذاردن آن جهت جمع

تاری و کارا دایره رفطور آش دهند و بهتحلیل اطالعاتی را می

های عملکردی شهروندان را محدود نموده و موجی از آزادی

گردانند که طی آن هر ترس را بر تعامل شهروندان حاکم می

ترین فعالیت وی دهد که جزئیشهروندی هر لحظه احتمال می

ها و سایر در صحنه عمل در فضای شهری از سوی دوربین

های که ذاتاً برنامهجاییز آنشود. از طرفی اتجهیزات رصد می

های فردی، هایی چون سلب آزادیپیشگیری وضعی با پدیده

ر ها، تغییضبط و تصویربرداری از اماکن عمومی، توسعه بازرسی

دگی، کار و حضور ساعات فعالیت روزانه، تغییر سبک زن

رسد در ازای تأمین نظر می ... همراست؛ بهاجتماعی افراد و

 وارهای این نوع پیشگیری، بسیاری از حقوق امنیت با راهک

که  گیرد چراهای بشر مورد تهدید و تحدید قرار میآزادی

ور ها در اجرای این تدابیر در ابتدای امر ناگزیر از صددولت

سری مجوزهای قانونی مختلف برای مقامات قانونی و یک

 باشند؛ لذا زمانی که موج امنیتی بر این تدابیراجرایی می

ها و مجوزهای قانونی الزم ها عماًل فرصتکم شود، دولتحا

ر تر از سابق را صادبرای اتخاذ تدابیر جدیدتر و اجرای خشن

توانند هرگونه تحرک و یا حتی هر نوع نمایند که میمی

ه ای را با تجهیزات قوی نظارتی الکترونیکی و پیشرفتاندیشه

کنار تالش  شناسایی و کنترل کنند که همه این تدابیر در

برای برقراری امنیت در تقابل آشکار با حقوق فردی و 

 شهروندی اعضای جامعه هستند. 

 

ه تقابل حقوق بشر و پیشگیری وضعی در سای. 8-5

 مطالعات امنیتی

های به شرحی که گذشت، پیشگیری وضعی در کنار شیوه

میالدی به نحو  1970پیشگیری اجتماعی در اواخر دهه 

پردازی و به اجرا درآمد و با ظهور گفتمان یهخاصی مطرح، نظر

شناسان و پس از امنیتی این مهم به شدت مورد توجه جرم

گذاران قرار گرفت. پیشگیری وضعی از جرم به ها، قانونآن

شناسی امنیتی، در کنار عنوان یک رهیافت غیرکیفری در جرم

، ئمانتقادات وارده از قبیل کارایی نسبی در کاهش جرا

... با یک ایراد اساسی اری وجایی بزهکمدار بودن، جابهفرصت

روبروست و آن مربوط به عدم احترام به آن دسته از حقوق 

های مختلف حقوق بشر گنجانده شده افراد که امروزه در نسل

 باشد. در ذیل به اهم آن پرداخته خواهد شد.است؛ می

 

 حق خلوت نقض حریم خصوصی و. 1-8-5

ترین ی یکی از ارزشمندترین و محترمحق بر حریم خصوص

های حقوق اشخاص در تمامی جوامع باالخص جوامع با نظام

نی یافته است که ارتباط تنگاتنگی با کرامت انساحقوقی توسعه

گران وسیله دی دارد. حق انسان به تنها بودن و با خود بودن، به

نده کندور از چشم و نگاه کنترل مورد احترام قرار گرفتن، به

دیگران و رها از تجسس و تفتیش دیگران زیستن، حقی است 

آید و اساساً شمار می که الزمه یک شخصیت مستقل به

 حفاظت از»یابد. شخصیت انسان در پرتو این مفاهیم معنا می

 دد.حق خلوت بایستی بر پایه صداقت، احترام و توافق بنا گر

مانت فناوری و ضهای توانند توسط دیوارههرچند این موارد می

انند تواجراها پشتیبانی شوند ولی نه فناوری و نه قانون نمی

 .(30)« یک از این سه مورد شوندجایگزین هیچ

ید بتوان گفت مهمترین ایراد حقوق بشری وارد بر شا

پیشگیری وضعی مربوط به عدم احترام به حریم خصوصی و 

که تدابیر پیشگیرانه حتی  های فردی است؛ چراحقوق و آزادی

گردد. در شکل حداقلی خود موجب محدودسازی افراد می

های اخیر اوالً؛ پیشرفت تکنولوژی که در سالخصوصاً این

رسانی اینترنت در کنار ات و پیدایش شبکه جهانی اطالعارتباط

خدمات عظیمی که به جامعه انسانی عرضه داشته؛ در مقام 

تهدیدی جدی برای حریم خصوصی قرار گرفته است. ثانیاً؛ 

 2001های دوقلو در حادثه مشکوک یازده سپتامبر انفجار برج

کشور در ایاالت متحده آمریکا سبب شد که نظام سیاسی این 

به بهانه ایجاد نظم و امنیت، اقدام به اتخاذ تدابیر امنیتی 
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ها از شدید در قالب پیشگیری وضعی و محدود کردن آزادی

جویانه از جمله قانون طریق وضع قوانین و مقررات مداخله

پاتریوت و در نهایت نقض حریم خصوصی کند. این رویه در 

شورها نیز سرایت راستای مبارزه با جرائم امنیتی به دیگر ک

 .(21)کرد 

ق دار شدن حبا توجه به پایش رفتار و حرکات افراد و خدشه

ها و حقوق مشروع افراد در پیشگیری وضعی؛ خلوت، آزادی

ی های فردی، باز بودن فضاین قسم پیشگیری با آزادیتدابیر ا

های رفت و آمد افراد و در عین حال کار و زندگی، آزادی

ک ناشناخته باقی ماندن و آزادی حمل و نقل اموال که در ی

ناپذیر تلقی ساالر یک ارزش و دستاورد تخطیجامعه مردم

وع توان گفت این نشود؛ سازگاری ندارد. بدین ترتیب میمی

پیشگیری، خطر تجاوز به حریم خصوصی و خلوت افراد که 

 1-17اعالمیه جهانی حقوق بشر و ماده  12مورد حمایت ماده 

المللی حقوق مدنی و سیاسی بوده، را به دنبال میثاق بین

های داشته و ممکن است آثار نامطلوبی برای حقوق و آزادی

افراد، افراد به بار آورد. منازل و اماکن خصوصی، جسم 

ادیق خصوصی از مهمترین مصاطالعات شخصی و ارتباطات 

حریم خصوصی هستند اما پیشگیری وضعی از طریق تغییر 

سبک زندگی، تغییر ساعات فعالیت روزانه، کار و حضور 

ای اجتماعی افراد، رهگیری انواع مکالمات و ارتباطات، افش

 مسائل خصوصی در جامعه، مداخله در امور دیگران و پایش

 ها و حقوق مشروعافراد و در کل به قیمت محدود کردن آزادی

رم را اشان، مبارزه با جدار کردن حریم خصوصیافراد و خدشه

 داند.ممکن می

های پیشگیری وضعی است که نظارت یکی از مهمترین تکنیک

 پذیری مرتکب را از جرم بازبا افزایش خطر دستگیری و رؤیت

الت سپتامبر ایا 11ویژه پس از واقعه  دارد اما امروزه و بهمی

های های نوین مانند دوربینآوریمتحده آمریکا، استفاده از فن

های الکترونیکی، در جهت ثبت و ضبط تمام نظارتی و چشم

 ای فراگیر در اغلبرفت و آمدها، نظارت و مراقبت به پدیده

 کشورهای دنیا تبدیل شده است.

های عمومی، خانه، نه تنها مکان های الکترونیکیدامنه مراقبت

های کوتاه در های دربسته و اقامتهای کار که اتاقمحیط

که مردم دستشویی را هم شامل شده است. این در حالی است 

خواهند در عموم هم از سطحی از گمنامی و ناشناختگی می

بسته مخصوصاً آن های مداراما دوربین (31)برخوردار باشند 

ها که دارای قابلیت ضبط شنیداری نیز بوده و دسته از دوربین

نیز آن گروه که قابلیت بزرگنمایی و زوم دارند، این زمینه را 

ها که مردم با قرار گرفتن در معرض این دوربیناند فراهم آورده

و ثبت لحظه به لحظه زندگی و حرکاتشان؛ چیزی به عنوان 

در »نداشته باشند. به عنوان نمونه  خلوت و حریم خصوصی

هار میلیون دوربین، کنترل ـزدیک به چـکشور انگلیس ن

که در این زمینه  (5)« های عمومی را تحت نظر دارندمکان

 این کشور در جهان پیشتاز است.

های مداربسته از چند جهت باعث تشدید نقض حریم دوربین

ها نه به صورت که این دوربینشوند: اول اینخصوصی افراد می

صورت پیوسته حرکات افراد را  لکه بهای و کوتاه بلحظه

سنجند. در این حالت ممکن است حرکت اشخاص تنها به می

که از نظر مقامات تأمین امنیت مشکوک آمده، بارها و زعم این

بارها مورد بازبینی و بزرگنمایی قرار گیرد؛ چه بسا که آن فرد 

گاه منجر به بروز یک رفتاری طبیعی داشته و حرکتش هیچ

های مداربسته با که دوربینمجرمانه نشود. دوم اینعمل 

ها را تحت نظارت و قابلیت دید باال، همه افراد و موقعیت

دهند نه فقط مجرمین و رفتارهای مجرمانه را. کنترل قرار می

این در حالی است که همه افراد خصوصاً کسانی که از قوانین و 

های عمومی نکنند توقع دارند که در مکامقررات تبعیت می

توان از آن به خودمختاری ناشناس باقی بمانند؛ چیزی که می

های نظارتی که در اغلب موارد، دوربیننیز تعبیر نمود. سوم این

اند. این ویژگی برای مجرمان بالقوه برای عموم غیرقابل مشاهده

الزم است چرا که در این حالت دائم خود را در معرض تماشا 

اس ناشی از رسوا شدن احتمال ارتکاب کنند و هرحس می

جا که این دهد ولی از آنجرم از طرف اینان را کاهش می

ها همه افراد اعم از مرتکبان بالقوه یا دیگران را تحت دوربین

ها آگاه باشند دهند، بهتر است افراد از وجود آننظارت قرار می

های بنابراین در زمینه پیشگیری وضعی از طریق دوربین .(32)

ها به بهانه رسد که اکثر دولتمداربسته این چنین به نظر می
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های فردی را تأمین منافع عمومی، احترام به حقوق و آزادی

 اند.اند؛ نادیده گرفتهکه خود در بلندمدت حافظ امنیت جامعه

وح ارتباطات در کنار این امر که نقش بسزایی را در همه سط

مع کند؛ از اموری است که در جوازندگی انسان ایفا کرده و می

ل شکابشری با رشد قابل توجهی همراه بوده است. با توجه به ا

مختلف برقراری ارتباطات، حریم خصوصی در این زمینه به 

ها و مرسوالت پستی، دن و تفتیش نامههای باز کرشکل

های رایانه و ارتباطات رهگیری و شنود تلفن، رهگیری داده

امنیتی  فضای گیرد. دراینترنتی در معرض تهدید قرار می

 کابامروز، کنترل این ارتباطات در عمل منحصر به پس از ارت

جرم نیست بلکه عمدتاً با هدف کشف یک خطر یا یک تهدید 

 جام... افراد انجستجوی اطالعات سیاسی، اقتصادی وامنیتی و 

ه شود. در اغلب اوقات این دسته از افراد حتی مظنون بمی

ا ارتکاب یا دارای قصد ارتکاب جرم نیز نیستند اما خود ی

فعالیتشان به زعم دولت برای امنیت داخلی خطر محسوب 

 ر. دشود که از نظر آنان راهی جز اتخاذ این تدابیر نیستمی

 هر حال در همه کشورها رهگیری ارتباطات از سوی افراد و

 یمنقض حر نهادهای دیگر، به عنوان یکی از بارزترین مصادیق

 خصوصی پذیرفته شده است.

ها گونه تعرضالنهایه؛ اطالعات خصوصی افراد است که از این

مصون نمانده است. هر یک از افراد جامعه خواسته یا ناخواسته 

دی از خدمات بانکی، پزشکی، آموزشی و منجهت بهره

ملزم به ارائه اطالعات خود به دولت و ... تحصیلی، استخدام و

برخی مؤسسات خصوصی هستند. هرچند مطالبه این اطالعات 

از سوی نیروهای امنیتی، نظامی یا انتظامی با مراجعه به 

های دولتی و خصوصی جهت برخورداری از خدمات بخش

در نهایت توزیع عادالنه خدمات  ا تبعیض وعمومی و مبارزه ب

( ضروری است؛ لیکن دسترسی داشتن به خصوصی -)عمومی 

تواند این اطالعات گاه به بهانه پیشگیری وضعی از جرم، می

ساز نقض حریم خصوصی استفاده واقع شده و زمینهمورد سوء

ها و اطالعات استفاده از دادهجا که سوءافراد شود. از آن

غالباً بدون اطالع فرد صورت گرفته و وی از شخصی 

های مادی و معنوی پنهانی و تدریجی که به تمامیت آسیب

تواند دفاع خبر مانده؛ نمیشود، بیاش وارد میمادی یا معنوی

ای است بزرگ به و واکنش مناسبی نشان دهد و این هجمه

 آزادی، استقالل و کرامت انسانی. 

ها اجازه ه بانکـقانون پاتریوت، ب 358به عنوان نمونه ماده 

دهد که اطالعات بانکی را به منظور تحلیل اطالعاتی در می

قانون  215اختیار مقامات دولتی قرار دهند. یا به موجب ماده 

توانند به اطالعات تجاری هایی که مأموران دولتی میفوق، راه

به  و همه اموال منقول در کتابخانه و از جمله اطالعات مربوط

های اینترنتی دسترسی پیدا مراجعان به کتابخانه و فعالیت

این در . (33)کنند در راستای یک پیشگیری توسعه داده است 

دستورالعمل شورای »المللی ر میان اسناد بینحالی است که د

مهمترین سندی است « های شخصیاروپا در حمایت از داده

های شخصی تصویب شده و الگوی بسیاری از که درباره داده

ها کشورها در تهیه و تصویب مقررات راجع به حمایت از داده

قرار گرفته است. ماده یک این دستورالعمل، هدف را حمایت از 

ویژه حق  های اشخاص حقیقی و بهقوق بنیادین و آزادیح

ها را حمایت از ها برشمرده و حمایت از دادهحریم خصوصی آن

بنابراین با توجه به اهمیت  .(34)حقوق بشر تلقی کرده است 

ها با آزادی و کرامت انسانی، از اط آناطالعات شخصی و ارتب

سو و گسترش فناوری اطالعات و کاربرد رایانه و فرامرزی یک

شناخته  شدن وسایل ارتباطی و اطالعاتی از سوی دیگر؛ و

شان ها و اطالعات شخصیون بودن دادهشدن حق افراد در مص

های غیرقانونی، به عنوان یکی از حقوق بنیادین از تعرض

ایت از این حریم، امری است ضروری و اجتناب بشری؛ حم

 ناپذیر.

 

 های مدنی و هراس در جامعهنقض آزادی. 2-8-5

های اصلی و بنیادین در هر کشور های مدنی از رکنآزادی

های مدنی شود. به عبارتی حقوق و آزادیمتمدن محسوب می

شناسد و مفهومی ابدی است که مکان، زمان و فرهنگ نمی

های مدنی در داشته و خواهد داشت. آزادی همیشه وجود

های شخصی و اجتماعی است ترین کاربرد به معنی آزادیکلی

تصادی، سیاسی، که از مناسبات مدنی افراد )شرایط اق

که متضمن حق  طوری ...( مشتق شده بهاعتقادی، فرهنگی و

حمایت از افراد، هم در برابر مداخله حکومتی و هم در برابر 
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باشد. به عبارتی دولت و یا سایر خصوصی میمداخله 

ها را که اصواًل شامل آزادی توانند این آزادیشهروندان نمی

... است؛ های عقیدتی، سیاسی وتشکیل گروه بیان، آزادی قلم،

سلب نمایند. در واقع تعهد دولت در این زمینه تعهد به عدم 

که این که دولت نه تنها مجاز نیست  طوری مداخله است. به

حقوق را از شهروندان سلب کند بلکه باید با اقداماتی حمایتی 

ها را نیز فراهم کند. بنابراین از این حقوق؛ زمینه تضمین آن

هر اقدامی در جهت حفظ نظم و امنیت در قالب تدابیر 

پیشگیری وضعی نباید منجر به نادیده گرفتن این حقوق شود 

زرگ در نتیجه اجرای ای از نوع برادر باما ایجاد جامعه

های پیشگیری وضعی به نام تأمین امنیت و پیشگیری از برنامه

جرم، از جمله مهمترین ایرادهای حقوق بشری است که به این 

که پیشگیری وضعی با  شود. چرانوع از پیشگیری وارد می

ترویج دیدگاه برادر بزرگ، خواهان تغییر سبک زندگی، کار و 

نظر  یر ساعات فعالیت روزانه، صرفحضور اجتماعی فرد، تغی

داشتن اتومبیل ها و آرزوها مانند کردن آنان از برخی عالقه

... بوده که این خود به مفهوم گران قیمت، جواهرات قیمتی و

است  شانهای فردینظر کردن افراد از حقوق و آزادی صرف

(25). 

های مدرن اعمال تدابیر پیشگیرانه وضعی از طریق فناوری

جویانه های مداخلهامروزه، پیدا شدن جامعه دژگونه و بازرسی

ها به رسد استفاده از این فناوریرا به همراه دارد. به نظر می

تواند علیه آزادی گیری وضعی میعنوان ابزارهای پیش

 هایی قرار دهد که تنهاشهروندان، قدرت را در اختیار دولت

ری قصد کنترل جرم را از طریق سرکوب دارند. هرچند در بسیا

 از موارد مردم در صورت مصونیت از جرم، محدود شدن برخی

های خویش یا تحمل برخی از نامالیمات در از آزادی

کارگیری  پذیرند لیکن افراط در بهیهای خاص را مزمینه

های فردی بر تحدید آزادی ابزارهای پیشگیری وضعی عالوه

و  تواند منجر به ایجاد یک جامعه فوق امنیتیشهروندان می

شود که ممکن است برای ایجاد احساس امنیت، خود دژگونه 

 عامل مولد ترس در شهروندان گردد.

پیشگیری وضعی در این هیل و لی کوک به عنوان منتقدین 

های بازدارنده مانند اند که  استفاده زیاد از روشخصوص گفته

های الکترونیکی و قفل و بسته، چشمهای مدارنصب دوربین

ها و امثال آن باعث افزایش احساس خطر، زنجیر برای خانه

شود. درست مثل زمانی که اضطراب و نگرانی برای جامعه می

د یا در شرایط جنگی  نظامیان در حکومت نظامی اعالم شو

شهر تردد نمایند که در این صورت مردم احساس خطر 

کارگیری  روی در بهبنابراین زیاده. (35)کنند بیشتری می

شود که افراد و های پیشگیری وضعی، سبب میروش

مشکل »دیدگی به عنوان شهروندان عادی به خاطر ترس از بزه

روها قدم بگذارند؛ ها و پیادهکمتر به خیابان« اجتماعی گسترده

مراه است. این امر غالبًا با احساس انزوا و ترس بیشتر از جرم ه

با این اوصاف هر نوع اقدام پیشگیرانه در زمینه پیشگیری 

بر پیشگیری مناسب از جرم،  وضعی از جرم بایستی عالوه

که  حفظ آرامش و نظم جامعه را نیز در نظر بگیرد چرا

ضایعات افراط در اجرای این تدابیر چیزی کمتر از خسارات 

 ناشی از جرم نخواهد بود.

 

 گیرینتیجه. 6

ترین کانون ر دوران معاصر مقوله پیشگیری از جرم به اصلید

 شناسی و سیاست جنایی کشورها بدل شده، چراتمرکز جرم

که بزهکاری به پیچیدگی ماهیت و ذات انسان بوده فلذا یک 

حل ای نیست که بتوان با یک راهاهمیت و سادهموضوع کم

ا این پدیده ابتدایی و آسان از آن پیشگیری نمود؛ لذا مبارزه ب

های متعدد و متنوع است. لکن نیازمند دقت نظر و اتخاذ شیوه

در چند دهه اخیر با افول آرمان بازپروری بزهکاران و افزایش 

اعتمادی مردم نسبت به اقدامات نظام عدالت کیفری در بی

 2001سپتامبر  11ویژه پس از حوادث  مقابله با تکرار جرم به

یکا که از آن به یک شوک جهانی یاد میالدی ایالت متحده آمر

شود و با افزایش آمار جرائم خصوصاً جرائم تروریستی و می

آمیز که با ظهور احساس ترس از جرم همراه بود، خشونت

رائیدن ـه ضعف گـر آن داشت تا با بـشناسان را بجرم

محور های مجرمهای بازپروانه و فاصله گرفتن از دیدگاهسیاست

ی ظهور یک ایدئولوژی متفاوت به نام ایدئولوژی زمینه را برا

سان تحت پوشش جنگ علیه گرا فراهم نمایند. بدینامنیت

آمیز و مبارزه با خطرناکی تروریسم و جرائم جهانی و خشونت
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بزهکاران یک الگوی کامالً جدید از شیوه تأمین امنیت و 

واقع امنیت امروزه در  کنترل بزهکاری شکل گرفته است. در

های شناسی و فرضیهال تغییر دادن بسیاری از مفاهیم جرمح

قبلی است که با دشمن و خطرناک شمردن گروهی از 

کارگیری راهکارهایی  مجرمین یا جرائم، درصدد طراحی و به

است که بتواند میزان تکرار جرم را کاهش دهد. بدین منظور 

ت جای مبارزه بیهوده با همه مجرمین به جهت حفظ امنی به

بخش بزرگتر جامعه امکانات محدود سیستم عدالت کیفری را 

روست که نماید. از همینهای پرخطر میصرف مبارزه با گروه

شناسی امنیتی آرمان خود را تضمین امنیت برای جرم

شهروندان حتی به قیمت طرد مجرمان و یا جان آنان اعالم 

 نماید. می

ا یک با شعار خود را شناسی امنیتی که ابتدکلی؛ جرم طور به

از آمیز آغشعار سیاسی و مبارزه با تروریسم و جرائم خشونت

داف گرایی و کنترل بزهکاری و ناامنی اهکرد، بر مبنای عمل

 مالعملی را بر اهداف علمی مقدم دانست که همانا سخن از اع

ه مراتدابیری است که مبتنی بر نظریات کارشناسانه نبوده و ه

ای و افکار عمومی است که در بلندمدت ثمرهبا اهداف سیاسی 

امعه جتر فرایند صیانت از نظام ارزشی جز انفعال هرچه افزون

 و نقض حقوق بنیادین مردمان نخواهد داشت.

های مهم و همانگونه که در این مقال گذشت؛ از جمله جلوه

شناسی امنیتی در بعد های جرممحسوس نفوذ اندیشه

گیر است که های سرکوبگرانه و توانپیشگیری کیفری، مجازات

یی چون سلب هامجرمین در این سیاست از طریق مجازات

نثی ـوان و خـرد، ناتـهای بلندمدت غالبًا طحیات و حبس

ها و متعاقب آن انگاریکه جرم جاییشوند و از آنمی

ویژه در جرائم امنیتی  سازوکارهای ارفاقی مندرج در قانون به

های سیاسی است، راه أثر از تحوالت و دخالتو تروریستی مت

گذاری سد شده و قانون به سالحی در برای عقالنیت قانون

دست دولت تبدیل خواهد شد تا به دلخواه خود از آن استفاده 

که از نظر آنان هدف تأمین امنیت است لذا هر  نماید چرا

گردد؛ امری که در اقدامی برای نیل به آن هدف توصیه می

شود در جهت تورم قوانین های مکرر خود عاملی میگریبازن

واسطه  واقع حقوق کیفری با حاکمیت خود به کیفری. در

ایجاد احساس ناامنی، ترویج عدم اعتماد بین جوامع را فراهم 

گرایی ترین اثر امنیتسازد که به نظر این امر خطرناکمی

 تمادی، روابطاعکه با رواج حس بی شود چراتلقی می

 سازد.... جامعه را مختل میاجتماعی، اقتصادی و

مدار در زمینه پیشگیری با حذف و حقوق کیفری امنیت

ق ادی مشروط، تعلیمحدودسازی نهادهایی چون استفاده از آز

در  اقی... در جرائم امنیتی که به عنوان نهادهای ارفمجازات و

ری بشری شناخته ـقوق کیفـدرن و مدعی حـکشورهای م

اسخ د؛ در پی آن است تا با اقدامات کیفری در زمینه پشومی

 بر دولتی به جرائم، تشدید ضمانت اجراها و مسئولیتی مضاعف

یت مجرمان با تغییر زاویه دید حقوق کیفری از اصالح و ترب

مجرمان به سرکوبی آنان بیانجامد که این خود در نهایت 

 زنی وها، افزایش برچسبچیزی نیست جز تورم جمعیت زندان

حت مصل های کیفری. این امر نه تنها به نفع وافزایش هزینه

خود  باری نیز برایمدت آثار زیانجوامع نبوده بلکه در دراز

هبها که مداخله دولت ها به ارمغان خواهد آورد چراحکومت

. ..صادی، رفاهی، اجتماعی و فرهنگی وجای بررسی مسائل اقت

و  ر امور کیفری و حفظ نظمجای خود را به مداخله افراطی د

 سرکوب جرائم داده است.

به گسترش بزهکاری در  شناختی نیز افزایش رواز منظر جرم

کشورهای مختلف موجب شده است زیر پوشش جنگ علیه 

یافته بار، امنیتی و سازمانتروریسم یا مبارزه با جرائم خشونت

ی. الگویی ارائه شود از شیوه تأمین امنیت و کنترل بزهکار

دیدگاه غالب این الگو در خصوص افراد بالقوه خطرناک این 

یابی است که این افراد قابلیت اصالح و درمان نداشته؛ لذا علت

نظر است دیگر کارایی ندارد و ماعی مدکه در پیشگیری اجت

شناختی پیشگیری گردد این افراد با سازوکارهای جرمسعی می

رریسک و ـای پهوقعیتـرای شناخت مـوضعی با تالش ب

 جاییاند، کنترل شوند و از آنهایی که قربانی جرم شدهگروه

که مبنای این نوع پیشگیری نظارت دائم و کنترل با تکیه بر 

شناسی یقیناً در ذیل مطالعات جرماست، گیری ابزار توان

جای انسان ید ابزارمحوری بهبا تأیگیرد و گرا قرار میامنیت

کند که پیشگیری وضعی تقویت می محوری؛ این نظریه را
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صرفاً به دنبال ایجاد مانع در مسیر اجرای جرم است تا امنیت 

 جامعه را با ایجاد یک فضای امنیتی، حفظ کند.

به  که بزهکار برد چراپیشگیری وضعی خطر جرم را از بین نمی

ها نشینی کرده ولی بزهکاری را ردلیل موقعیت نامناسب عقب

ثیر عملکرد پیشگیری وضعی از جرم نوعی تأ واقع کند. درنمی

موقتی دارد و ناظر به وضعیت و موقعیت معینی است و 

هیچگاه تحولی عمیق در اندیشه شخص بزهکار و تمایالت 

اقعیت کند؛ از این روی بایستی این وبزهکارانه وی ایجاد نمی

ل را پذیرفت که جرم یک پدیده واقعی است که بر اساس عوام

از  های اصلی آنگردد و تا زمانی که زمینهاد میمختلفی ایج

 اینبین نرود خطر واقعی بزهکاری از بین نخواهد رفت. بنابر

توان به اهداف یک صرفاً با اتکا به پیشگیری وضعی نمی

سیاست جنایی مطلوب رسید. لذا موفقیت پیشگیری وضعی 

های پیشگیری اجتماعی است؛ به دیگر سخن در گرو برنامه

، معیو الزم و ملزوم یکدیگر بوده و برای بقای زندگی جاین د

توان مدعی آن ها ضروری است و حتی میدوی آن اتخاذ هر

ن که در غیر ای شد که اولویت با پیشگیری اجتماعی است چرا

های اقتصادی، اجتماعی و صورت در جوامعی که نابرابری

 ارتوان از پیشگیری وضعی انتظ... حاکم است نمیفرهنگی و

 داشت که در کنترل جرم معجزه نماید. 

در پایان؛ اگرچه این نوع پیشگیری با استفاده از راهبردها و 

تواند تا حدودی منجر به کاهش های خاص خود میتکنیک

آمار جرائم در جامعه شود، لیکن مهمترین ایرادی که بر آن 

که این نوع  باشد؛ چراوارد است جنبه حقوق بشری آن می

مستلزم اقدامات و تدابیری است که خلوت افراد و  پیشگیری

دهد و سبب خود قرار می عالشعاها را تحتزندگی انسان

 ای پلیسی و صددرصد محافظت شده پدید آیدشود جامعهمی

خواه که در آن حریم را به سوی دنیایی تمامیت بشر و

دهد. سوق  ،خصوصی دستخوش تهدید و تحدید و تجاوز است

ترین تمایل و خن پیشگیری وضعی به نوعی قویدیگر سبه 

زمینه و استعداد را برای نقض و محدود کردن و حتی سلب 

های مطلق و نسبی شهروندان را دارد که حقوق و آزادی

ها به بهانه مبارزه و پیشگیری از جرم خود را به آن مجهز دولت

ترس بر افزایش  کنند. بنابراین استفاده افراطی از آن عالوهمی

های افراد را به دنبال خواهد در جامعه، نقض حقوق و آزادی

داشت از این روی در جهت مقابله با این چالش حقوق بشری 

شایسته است، پیشگیری وضعی در شکل حداقلی خود ظاهر 

گرایی در عرصه که نفوذ موفق و قابل قبول امنیت چراگردد. 

شانی و سیاست جنایی در شکل حداقلی خود، مستلزم همپو

انطباق با موازین حقوق بشری است. به سخن کوتاه، نقض 

 حقوق بشر امروز؛ بزهکاری فردا را به دنبال خواهد داشت.

 

 تقدیر و تشکر. 7

و  از تمام عزیزانی که در تهیه و تدوین این پژوهش مساعدت

 کنم.همکاری نمودند تقدیر و تشکر می

 

 سهم نویسندگان. 8

برابر در تهیه و تدوین پژوهش  کلیه نویسندگان به صورت

 اند.حاضر مشارکت داشته

 

 تضاد منافع. 9

 در این پژوهش هیچگونه تضاد منافعی وجود ندارد.
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Background and Aim: In recent decades, following globalization and political 

and economic developments, the increase in crime rates, especially terrorist and 

violent crimes, especially after the events of September 11, 2001 in the United 

States and the subsequent emergence of fear of crime, the need for security in 

societies Has become fundamental and has led criminologists to step out of their 

original origin, which is the rehabilitation and correction of the offender; To serve 

security goals more than ever. In this regard, security criminology, by distancing 

itself from the criminal-oriented views towards crime-oriented, has strict and 

security-oriented policies, and by considering the risk management of the crime 

and the dangerous state of the offender, depriving them of the power of crime 

and neutralizing them. Emphasizes perpetrators through strictness and severity 

of action without condoning, justifying access to maximum security and 

overcoming feelings of insecurity. 
 

Materials and Methods: This research is of theoretical type and the research 

method is descriptive-analytical and the method of data collection is library and 

has been done by referring to documents, books and articles. 
 

Results: Influenced by the security-oriented ideology, criminal law has shifted 

from justice-oriented criminal law to security-oriented criminal law in some cases. 

Assuming that the criminals are considered enemies, it has been instrumental in 

the formation of a kind of criminal law of the enemy and has faced the criminal 

policy of countries with repressive and aggressive punishments in the field of 

criminal prevention. 
 

Ethical considerations: In order to organize this research, while observing the 

authenticity of the texts, honesty and fidelity have been observed. 
 

Conclusion: In this view, criminal law has become a tool in the hands of 

governments to ensure maximum security, and these developments in 

criminology have led to the social prevention of crime to give way to security-

oriented prevention, which is situational prevention. It seems that security 

criminology, with its instrumentalistic view of human beings, has faced many 

human rights problems and challenges under the pretext of providing security 

and fighting crime, under the pretext of providing security and fighting crime. 
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