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 .1کارشناسارشد حقوق جزا و جرمشناسی ،دانشگاه شهید بهشتی ،تهران ،ایران
 .2استادیار ،گروه حقوق جزا و جرمشناسی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد شهرکرد ،شهر کرد ،ایران

(تاریخ دریافت ،2931/21/21 :تاریخ پذیرش)2930/10/19 :

چکیده
این مقاله با هدف بررسی علل به وجودآورندة آماار ساهاج جیاایی ،لاپال پاپوها په ایدای ماادود باا باهکااریهر ابارار پرسدایام
ماققساخته است که مهان  913نفر از شهروندان  21تا  01سال میطق دج شهر تهران ،که یا خود مستقهم بارجدیادج بودناد یاا بسات ان
درج یک آنها مورد برج واقع شدج بودند و مصالبهشوندیان ،شرح ماوقع را از زبان آنان شیهدج یا در طول فرایید دادرسی ،ه اراج ایداان
بودجاند ،انجام یرفت .نتایج تاقهق لاضر ندان داد ،نسبت به سال  ،2931رشد  10درپد در شهوع برجدیدیی اتفاا افتاادج اسات و
 50/01درپد برجدیدیان ،ههچ اج قربانی شدن خویا را به مراجع مسئول یرارش نکردجاند .این امر نداندهیادة رشاد  111درپاد در
مقایسه با سال  2931است .سرقت ،با بها از  91درپد فراوانی ،شایعترین جرمی است که جامع آمار با آن مواجه بودند ،و تاوههن در
معابر و کالهبردار  ،در ردجها بعد قرار مییهرند .ه چیهن ،مهمترین دالیل یرارشنکردن جرائم توسط برجدیدیان به مراجع قضایی
و انتظامی ،بی اعت اد به این مراجع ،آیاهی از فرایید طوالنی دادرسی و لفظ آبرو و شخصهت قربانهاان بهاان شادج اسات 50/3 .درپاد
کسانی که جرائم قبلی را به اطالع پلهس و مراجع قضایی رساندجاند ،معتقدند ایر از ابتادا از ایان فراییاد طاوالنی و طاقاتفرساا اطاالع
داشتید ،اپالً شکایت خود را مطرح ن یکردند .بها از  31درپد قربانهان ،معتقد بودند پلهس ن یخواهد با جرائم مقابلاه کیاد و ک تار از
 21درپد نهر به ناتوانی پلهس در مقابله با جرائم معتقد بودند .ترسیاکترین جرمی که افراد از آن هراس داشتید ،جارم جیسای باا 12/23
درپد فراوانی و آدمربایی با  11/19درپد فراوانی بود.

کلیدواژگان
آمار جیایی ،برجدیدیی پیهان ،رقم سهاج جیایی ،یرارش جرم.

 نویسندة مسئول ،رایانامهm_shirani@sbu.ac.ir :
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مقدمه
در سالهای اخیر ،بهنظر میرسد پدیدة گزارشنکردن بزهدیدگی به مقامات مسئول ،شدت بیشترری
یافره و در حال گسررش است .این پدیده چنان آرام و ختاموش در حتال وعتوس استت صته ا ت
توجهی به آن نمیصنیم ،سهل از صنار آن میگذریم و بیخبریم صه گویا نمیدانتیم نریةتگ گستررش
گزارشنکردن بزهکاری به مراجع عانونی ،بنیان عدالت و نظم اجرماعی را ویران خواهد صرد.
با شکل گیری دیدگاه واعع گرای چپ در مقابل جرمشناسی راست جدید و مارصسیسری (ژرار و

فیلیزوال  ، 931 ،ص ،)47از توجه رف به بزهکار صه حا ل سیاستهای «نظم و عتانون» دیتدگاه
راست بود ،صاسره شد و مفهومی به نام «چهارضتلعی جترم» 1پدیتد آمتد .ایتن چهارضتلعی شتامل
بزهکار ،بزهدیده ،جامعه و دولت است و برای اولینبار ،بزهدیده نیز در تحلیتلهتای جترمشتناخری
وارد شد (وایت و هینز ، 933 ،9ص .)34از این برهه به بعد ،صتمصتم ،مةنتیعلیته صته در دیتدگاه
دستاندرصاران اداری ،رفا یک شاهد برای پروندة مطروحته در دادگتاه و بترای محققتان ،ترفا
منبعی اط عاتی دربارة مةرم بود ،جای خود را به عنصری داد صه بهدلیل اهمیت روابط اساستی آن
با جرم و مةرم ،مطالعه شد (ویلیامز ، 931 ،7ص .)74بهدلیتل همتین نهتاه ختاص ،پیمتای هتای
بزهدیده شناسی برای تولید ابزاری تحلیلی انةام گرفت .در این روش ،از افتراد ستاصن در محت ت
مخرلف ،دربارة موارد بزهدیدگی و اعداماتی صه مایلند دربارة آن انةام گیرد ،پرس

شتد .در ستط

ملی نیز اولینبار در سال  ، 394بنابر تو یگ رئیس جمهور آمریکا پیرامتون اجترای عتانون وزارت
دادگسرری ،این نوس پیمای

بهصار گرفره شد (ابرندآبادی ، 93 ،ص .)199بهصتارگیری ایتن نتوس

صسب آمار و اط عات اهمیری یافتت صته ستازمان ملتل مرحتد در بنتد ز پتاراگراف یتازده رستالگ
رهنمودهای عملی پیشهیری از جرم ،صه مبنای عمل بسیاری از صشورهاست ،یکی از رهنمودهتای
1. Lopez & Filizzola
2. Square of crime
3. White & Haines
4. Williams

211 

بررسی رقم سیاه جرم در منطقة ده تهران

خود را به ایةاد سیسرم جمعآوری داده ،با هدف صاسرن از هزینههای اجرای برنامههای پیشتهیری،
با صمک روشهای منظم پیمای

بزهکاری و بزهدیتدگی اخرصتاص داده استت (جتوانجعفتری و

سیدزادة ثانی ، 93 ،ص .) 19پیمای های بزهدیدگی بهطور نظاممند و حرفهای در مملکتتهتای
دیهر بهصار گرفره میشود .در همین راسرا ،دفرر مبارزه با مواد مخدر و جرائم سازمانیافرتگ ستازمان
ملل مرحد ،با اسرانداردصردن پرسشنامگ بینالمللی پیمای

بزهدیدگی ،امکانی را فراهم صرد تا برتوان

آمار صشورهای مخرلف را با هم مقایسه صرد (جوانجعفری و ستیدزادة ثتانی ، 93 ،ص .) 34در
ایران هنوز هیچ تحقیق رسمی جامعی توسط دولت یا نهادهای عتوة عاتاییه در ایتن زمینته انةتام
نهرفره است .این امر در دو عامل ریشه دارد ،یا در این زمینه پیمای

انةام گرفره ،امتا گتزارش آن

بتتهدلیتتل م حظتتات اجرمتتاعی و سیاستتی منرشتتر نشتتده استتت ،یتتا هنتتوز بحت هتتای دانشتتهاهی
بزهدیدهشناسی و جرمشناسی ،برای مرولیان آن ناشناخره است و بهطتور صلتی ،از ایتن مقولتگ مهتم
بیخبرند« .این بیخبری حیرتانهیز است زمانی صه صسی توجه نماید صه در ورت عدم همکاری
زیاندیدگان از جرم ،نظام عدالت جزائی فرو خواهد پاشید .برخی از بزهدیدگان مروجه شدهاند صته
رفرار دستاندرصاران نظام عدالت جزایی ،وص  ،پلیس ،صارمندان و  . . .با آنها بسیار ناراحتصننده،
تحقیرآمیز ،و بیتوجه به نیازها و منافع آنهاست .گاهی اوعات آنان نحوة عمل سیسرم را بتهعنتوان
دومین بزهدیدگی خود تلقی مینمایند صه میتواند بدتر از جرم ا لی آنها را ناراحت سازد .ممکن
است در چنین شرایطی آ نان از سیسرم عاایی دلزده شتوند و تصتمیم بته عتدم گتزارش یتا عتدم
همکاری در آینده بهیرند» (ویلیامز ، 931 ،ص.)134
این مقاله بهدنبال پاسخ به این پرس

مهم است صه چه علل یا عواملی باع

میشود فردی صته

عربانی یک پدیدة مةرمانه شده است ،نهفقط جبران خسارتهای متادی ختود را خواسترار نشتود،
بلکه از حق خود و جامعه برای مةازات بزهکار نیز چشمپوشی صند.
پیشینة تحقیق
در موضوس این پژوه

فقط یک تحقیق توسط نةفی ابرندآبادی و توجهی ( ) 947انةتام گرفرته

است .مقالگ حاضر سعی در بررسی نسبتهای میان تحقیق  12سال عبتل و تحقیتق حاضتر داشتره
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است و بررسی خواهد صرد صه پارامررهای تحقیق ،از آن زمان تا امروز چته صتاه

یتا افزایشتی را

نشان میدهد.
مزایای بهکارگیری آمار جنایی و تحقیقات بزهدیدهشناسی
با توجه به وجود رعمهای سیاه و خاصسرری در آمار جنایی ،تحقیقات جرمشناسی بر استا

آمتار،

هیچگاه دعیق و صامل نیست (اردبیلی ،) 939 ،و آمار جنایی ،تصویری از بزهکتاری واععتی بته متا
نمیدهد ،بلکه تصویری را نشان میدهد صه تهیهصنندگان آن ،موفق بته اختذ آن شتدهانتد (صتینیتا،
 ، 939ج ،1ص .)41ضمن آنکه نهاه سیاست جنایی به جرم ،تأثیر بسزایی در صیفیت و صمیت آمار
جنایی دارد .بسره به اینکه نهاه سیسرم ،مةازاتمحور یا درمانگتر و ا ت

گرایانته باشتد ،انتواس

مخرلفی از اط عات جمعآوری میشود .در آماری صه در عوة عااییگ ایران تولید میشود 4 ،در تد
تفاوت بین اعداد وجود دارد و تاصنون راهی برای حذف آن یافت نشده استت (شتهریاری، 93 ،
ص.) 2
به صارگیری آمار در سیاست جنایی ،از اعمال تدابیر شخصی ،سلیقهزدگی ،اتخاذ تدابیر ستطحی
و مقطعی جلوگیری میصند و با اتخاذ رویکردی واععگرایانه ،خطمشیهای صوتاهمدت ،میانمدت و
بلندمدت را در دسرور صار مسئوالن عرار میدهد (ذوالقدر 93 ،الف ،ص .) 94پی نیاز این امتر،
صسب آمار حی است .برای دسررسی به سط عابل عبولی از آمار جنایی ،میتوان دادههای صمتی
مثل پیمای های بزهدیدهشناسی ،پیمتای هتای ختوداع می ،آمتار جراحتت بیمارسترانهتا ،آمتار
مددصاران اجرماعی و نیز ،اط عات صیفی مثل مصاحبه با دستاندرصاران مهم و گروههتای متثثر را
بهصار گرفت (ناجا ، 93 ،ص .) 33پیمای های بزهکاری و بتزهدیتدگی ،بتهدلیتل آنکته تبعتات
پلیسی به دنبال ندارد ،میتواند راههشای بهدستآوردن آمار ستیاه ،بتهویتژه آمتار جترائم جنستی،
سرعت و جرائمی صه بزهدیده از اع م آن اصراه دارد ،باشد (معاونت اجرماعی و پیشهیری از وعتوس
جرم عوة عااییه ، 93 ،ص .) 37همچنین ،گزارش جرائم واععشده به پلیس یتا مقتام عاتایی از
طرف شهروندان ،می تواند یکی از ابزاراهای مفید برای صمصردن فا لگ موجود بین بزهکاری واععی
با بزهکاری عانونی و در واعع ،صاه

حةم رعم سیاه جرائم باشد (رحمدل ، 933 ،ص.) 1
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جایگاه آمار جنایی در ایران
منابع تولید آمار جنایی در ایران ،ع وه بر مراجع رسمی ،مراجع علمی نیز هسرند صه با پیمای های
اجرماعی و روشهای علمی دان

آمار ،میصوشند اط عتات دعیقتی بتهدستت دهنتد (ذوالقتدر و

ج لی فراهانی ، 931 ،ص .)9هر چند مراجع علمی شاید صارایی چندانی در زمینگ استرخراج آمتار
عابل اسرفاده نداشره باشند .اهمیت بهصارگیری آمتار جنتایی در بازتتای ستیمای جنتایی صشتور در
سالهای اخیر مد نظر ارصان عوة عااییه عرار گرفره است .اولین همای
 932در ایران برگزار شد صه نشاندهندة نوپابودن این مبح
در این همای

ملی آمار جنایی در دیمتاه

در دیدگاه دستاندرصاران آن استت.

بیان شد« :تدابیر اخذشده جهت پیشهیری از جرائم توستط دسترهاههتای اجرایتی،

گاها دارای تداخل اساسی است .راهکار رفع این چال  ،ایةاد همهرایی و هتمافزایتی میتان همتگ
دسرهاههای اجرایی در رسیدن به نهاه مشررصی راجع به مفهوم و مصادیق پدیدههای جنایی استت.
پی نیاز این امر ،گردآوری ،پردازش و تحلیل و ارزیابی هماهنت

و نته لزومتا یکستان اط عتات

راجع به این پدیدههاست ،صه در یک نهاه ص ن ،از آنها به آمار جنایی تعبیر میشود و چنانچه بته
نقطگ مطلوی برسد ،سیمای جنایی صشور را به نمای

میگذارد» (آملی الریةانی ، 93 ،ص.)7

در سال  933عوة عااییه نرمافزار سامانگ مدیریت پرونده (سمپ یا  )CMSرا طراحی صترد تتا
صل زیرمةموعگ عاایی صشور به طور برخط به این سامانه مرصل شوند و به ستمت سیسترم بتدون
صاغذ در رسیدگیها تغییر جهت دهند .پس از آن نیز ،سامانگ جامع آماری (سةا) طراحتی شتد صته
دوعلوی سامانگ سمپ تلقی میشود.
در سامانگ سمپ ،اط عات مربوط به پرونده ،مانند خواسره یا اتهام ،اشخاص دخیل در پرونده،
نوس و زمان اب غ ،لوای وارده و اسرع مهای ادره ،روند جاری یتا مخرومتهشتدن پرونتده ،مترن
تصمیم نهایی ،وضعیت تةدیدنظرخواهی و جز آن ثبت میشود .این اط عتات در نهایتت ،توستط
سامانگ سةا اسرخراج و در دسرر

مدیران عاایی و نظام حاصمیری عرار میگیرد تا ایتن اط عتات

در تصمیمسازیهای ص ن بهصار گرفره شود (شهریاری ، 93 ،ص.) 2
سامانگ سةا سط دسررسیهای مرفاوت دارد ،از صارمندان دفاتر شعب تا مدیران ردهباالی عتوة
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عااییه ،و هر شخص به تناسب مسئولیت ،به آمارهتای مرفتاوتی دسررستی دارد .خروجتی ستامانگ
سةا صه از سامانگ سمپ گرفره میشود ،نق

اساسی در آمتار اع متی توستط عتوة عاتاییه بتازی

میصند (ذوالقدر 93 ،ی ،ص .) 94نهارنده صه شخصا مدتها با سامانگ سمپ صار صترده استت،
بر این باور است صه اط عات اسرخراجی از این سامانه ،بهویژه دربارة «اتهتام -خواستره» ،عابلیتت
اسرناد باالیی ندارد .شایان توضی است ،پس از تقدیم دادخواست توسط شاصی ،ایتن دادخواستت
در اخریار دبیرخانه عرار میگیرد و فرایند صار با سمپ شروس میشود .ابردا ممکن است ا ت نتوس
اتهامی صه شاصی بر آن تأصید می صند و در دادخواست نوشره شده است ،مطابق بتا واععیتت نباشتد.
برای مثال اتهام واععی ،تحصیل مال نامشروس باشد صه در دادخواست ،ص هبرداری یا سرعت عنوان
شود .در اینةا ثبّات دبیرخانه ،پرونده را با موضتوس اتهتام ص هبترداری ثبتت متیصنتد و در پایتان
رسیدگی نیز اگر به تحصیل مال نامشروس حکم داده شود ،عنوان اتهامی تغییری نمیصنتد و پرونتده
با عنوان اتهامی ص هبرداری مخرومه میشود.
در مواردی نیز خطای انسانی رخ میدهد و ثبات ،اتهام را به اشرباه در سیسرم ثبت میصند و بته
همان ورت نیز ،پرونده مخرومه میشود یا دربارة نرخ تراصم صه نستبت پرونتدههتای ورودی بته
پروندههای خروجی است ،مشاهده میشود صه پرونده ای بتا خواسترگ اعرتراه بته ردی ادارة صتار
مطر شده است .در اینةا یک پرونتده بته آمتار صتل افتزوده متیشتود .پتس از متدتی ،خواهتان
دادخواسری برای دور دسرور موعت در همان پرونده تقدیم میصند .در اینةا نیز یک پرونتده بته
آمار صل افزوده میشود .در حالی صه پس از ارجاس به شعب ،این دو پرونده با یکدیهر لف (ادغام)
میشوند و در ا ل ،یک شکایرند .دادگاه در جهت وظیفگ عانونی خود ،دربتارة درخواستت دسترور
موعت ،بهسرعت تصمیمگیری میصند .در حالی صه ممکن است رسیدگی به خواسرگ ا لی ،متاههتا
پس از آن انةام گیرد .در این حالت ،آمار پروندههای ورودی و خروجتی دارای ارعتام سرستامآور
شده و باع

این توهم میشود صه میزان دور ردی باالست .در حالی صه در مواععی ،آمار تدور

ردی یک شعبه د ردی در ماه است ،ولی  42مورد آن دسترور موعتت ،و  92متورد آن ،حکتم در
ماهیت دعواست.
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به گفرگ رئیس مرصز فناوری اط عات عوة عااییه ،نترخ رستیدگی در عتوة عاتاییه 34 ،در تد
است .یعنی از هر  22پرونده صه در طول ش ماه به عوة عااییه افزوده میشود 34 ،پرونده خارج
شده و مخرومه میشود .در حالی صه این آمار بر واععیت منطبق نبوده و مدت رسیدگی ،بسیار بی
از این زمان است .شاید یکی از دالیل آن ،نواعص پی گفره باشد.
بزهدیدگی گزارشنشده در ایران؛ چرایی و چگونگی آن
حاضر ،شهروندان  3ستال بته بتاالی ستاصن در منطقتگ ده تهتران هسترند.

جامعگ آماری پژوه

مساحت منطقه معادل  324هکرار بوده و حدود  972هزار نفر را در خود جتای داده استت .آمتار
دعیقی از تعداد افراد  3سال به باال وجود ندارد ،ولی با بهصارگیری نرخ نسبی اع می مرصتز آمتار،
حدود  94در د ساصنان هر محل را افراد بتاالی  3ستال تشتکیل متیدهنتد .بتر استا

فرمتول

مورگان 133 ،نفر باید بهعنوان نمونه انرخای میشد صه  923نفر برای تعمتیم مطمتئنتتر یافرتههتا
انرخای شد.
میزان وقوع بزه دیدگی و درصد گزارش یا عدم گزارش آن
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شکل  .1نمودار میزان وقوع بزهدیدگی و درصد گزارش یا عدم گزارش آن در سالهای  1731و  1717در ایران

 .رجوس صنید به آدر

http://hamshahrionline. ir/details/80933
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حاضر ،از میان  923نفری صه به طور تصادفی پرسشنامه را تکمیل صردند 147 ،نفتر

یعنی  31/4در د ،یا خود بهطور مسرقیم بزهدیده بودند ،یا در جریان مسرقیم بتزهدیتدگی بسترهان
درجگ یک خود بودهاند 44 .نفر یا  4/4در د نیز ،هیچهاه خود یا بسرهان آنها مورد بتزهدیتدگی
عرار نهرفرهاند .مطمئنا تعمیم نرایج پژوهشی محدود به صتل جامعته ،امکتانپتذیر نیستت .ولتی بتا
در دی تفاوت و خطا ،می توان مروجه این واععیت وحشرناک شتد صته بتی

از  32در تد افتراد

جامعه ،حداعل یکبار در طول زندگی خود ،بزهدیده بودهاند .این میزان ،تقریبا با چیزی صه همتگ متا
روزانه شاهد آن هسریم و از دوسران و آشنایان میشنویم ،همخوانی دارد و بدان معناست صته بتین
بسرهان درجگ یک همگ ما ،اگر نهوییم چند نفر ،حداعل یک نفر را میشناسیم صه متورد بزهکتاری
عرار گرفره است.
بهدلیل شباهتهای جامعگ آماری و سنةههای تحقیق و مشابهت پرس ها در تحقیق حاضتر و
تحقیق سال  ، 947شاید بروان این دو تحقیق را از پارهای جهات با یکدیهر مقایسه صرد .در تحقیق
نةفی ابرندآبادی و توجهی ( 49/1 ،) 947در د عدم بزهدیدگی و  72/ 2در د بزهدیدگی وجود
داشره است .نریةه اینکه بی

از  14در د افزای

بزهدیتدگی را در ستال  939نستبت بته ستال

 947شاهدیم و این آمار با آمار پلیسی ،صه حاصی از صاه
در پژوه

اعدام به جرم است ،ناهماهنهی دارد.

سال  97/7 ، 947در د افراد بزهدیده ،بزهدیدگی ختود را بته مراجتع انرظتامی و

عاایی گزارش صرده و  94/43در د ،هیچهاه بزهدیدگی خود را گزارش نکتردهانتد .ایتن آمتار در
سال  99/9 ، 939در د اع م بزهدیدگی و  99/9در د عدم اع م بزهدیدگی به مراجع انرظتامی و
عاایی است .شاید این ارعام در نهاه اول یکسان به نظر آید ،ولی باید توجته صترد در ستال ، 947
 94در د از  72در د افراد بزهدیده ،بزهدیدگی خود را گزارش نکردهانتد .در حتالی صته در ستال
 99 ، 939در د از  31/4در د افراد بزهدیده ،گزارش نکردهاند.
جمعیت ایران در سال  ، 947حدودا  92میلیون نفر بوده است صه با  94در د عتدم گتزارش،
حدود  4میلیون نفر ،بزه دیدگی خود را به اط س مراجع نرساندهاند .جمعیت ایران در سال ، 939
حدود  44میلیون نفر است صه با  99در د عدم گزارش ،حدودا  72میلیون نفر بزهدیدگی ختود را
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گزارش نکردهاند .بنابراین ،اگرچه در نهاه اول ،در د عدمگزارش بزهدیدگی در سال  939صاه
یافره است ،با محاسبگ آمار جمعیت این سالها ،عدم گزارش بزهدیدگی در ستال  939نستبت بته
سال  ، 947افزای

بی

از دوبرابری داشره است.

این آمار شاید سکوت خبری را صه در زمینگ آمار جرم شناسانه در ایران هست ،روشن صنتد .یتا
مراجع انرظامی و عاایی ا

آماری از این دستت را در اخریتار ندارنتد ،صته مطمئنتا جتای بستی

شهفری است و باید به آنان هشدار داد صه عم اعدامات مبارزه با بزهکاری آنان با شکست مواجته
شده است ،یا این آمار را حری در مقیا
اشاعگ تر

و تن

صشوری ،در اخریار دارند و به همتان دلیتل عتدیمی عتدم

روانی در جامعه اسرناد صرده و آن را افشا نمیصنند .در حالی صته دیتدگاههتای

جدید ،بر طراحی اسرراتژیهای مثثر ،با توجه به واععیتهای جامعه و طراحی راهبردهای مرفاوت
در هر زمان تأصید میصند .در این زمینه ،جدول «تر

از جرائم» برای اولینبار در انهلسران طراحتی

شد .این جدول بر «میزان واععی جرائم» و «میزان تر

از جرائم» اسروار است و چهار حالتت دارد.

حالت مطلوب آن است صه میزان واععی جرائم و تر

از جرائم ،هر دو ،پایین است .حالت «هیئت

مؤسس برای ترس از جرم» حالری است صه میزان واععی جرائم پایین استت ،ولتی تتر
باالست .در این حالت دولتها ت ش میصنند تر

از جترم

از جرم را صم صنند و مردم را بته رونتد عتادی

زندگی برگردانند .در حالت سوم صه «برنامههای کاهش جرم» نامیده میشود ،میزان واععی جترم و
تر

از جرم باالست .تر

تر

را صاه

باع

صمشدن میزان تر

از جرم در این حالت طبیعی است و دولت و پلیس نبایتد میتزان ایتن

دهند .بلکه باید ت ش خود را بر صاه

از جرم نیز خواهد شد .حالت چهارم یا «منطقة اطالعرسانی» بته حتالری

گفره می شود صه آمار جرائم باالست ،ولی تر
یا دولت ،با افزای

جرائم عرار دهند و طبعا و تبعا ،این اتفتا

اط سرسانی ،تر

از جرم صم است .این دیدگاه پیشنهاد میصند پلیس

از جرم را افزای

دهند و این صار ،برای باالبردن احریتاط و

جلوگیری از بزهدیدگی ،ضروری است (صوردنر .) 931 ،
1. Cordner
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حری اگر آمار رسمی را هم نادیده بهیریم ،تحقیتق حاضتر و رونتدی صته در جامعته مشتاهده
میشود ،هر دو ،نشان میدهند دیهر دیدگاه عدم افشای اط عات جنایی برای حفظ آرام
صارایی ندارد و نیاز به «منطقگ اط سرسانی» یا «برنامههای صتاه

جامعه،

جترم» ،حتداعل در ایتن برهته از

زمان ،حس میشود.
میزان تغییر جرائم واقعشده بر بزهدیدگان در سالهای  1331و 1313
دربارة افزای

یا صاه

میزان جرائم منةر به بزه دیتدگی ،در ستالهتای  947و  939بته نرتایج

جالبی میرسیم .همانطور صه جدول  1نشان میدهد ،چند جرم افزای

ارتکای داشره است صه بتا

روندی صه اصنون در جامعه شاهدیم ،همخوانی دارد .جرم سرعت در هر دو بتازة زمتانی ،بیشتررین
ارتکای را به خود اخرصاص داده و در سال  939نسبت به سال  947رشد  14در تدی داشتره
است .سرعت بهتنهایی یکسوم میزان جرائم را شامل میشود صه یا ناشی از سهولت انةتامدادن آن
است یا همان طور صه بعدا خواهیم گفتت ،در تد صتم گتزارش آن بته مراجتع عاتایی ،ناشتی از
بازدارنده نبودن عتانون بترای آن استت (فرجیهتا ، 934 ،ص .)34بته همتین دلیتل ،بایتد محققتان
جرمشنا  ،بر جنبههای افزای

و سهم عمدة این جرم ،تفقه بیشرری صنند.

جرم دیهری صه در سال های اخیر بح

داغ فحگ حوادث شده است ،جرائم جنسی است صه

با تأسف بسیار زیاد ،سال  939نسبت به سال  947رشد حدود دوبرابری را شاهد است .بتهنظتر
میرسد دلیل این افزای  ،فا له گرفرن جامعه از هنةارهای پذیرفرهشده دهگ هفراد ،رشتد فرهنت
برابری زن و مرد در مفهوم غربی آن ،تنزل سط حةتای عمتومی و بازدارنتدگی آن ،ازبتینرفترن
زشری عمل جنسی و بازتعریف نسل جدید از مسئله عفاف است.
توهین در معابر نیز افزای

حدود  1/4برابری داشره و دلیل آن هم صام مشخص استت ،اصثتر

عربانیان این جرم ،خانمهای جوانند صه معموال این عمل را دارای بار صیفری ندانستره یتا در عمتل،
شکایت از توهین را بیهوده میدانند .البره در واععیت هم این جترم بتا آنکته آثتار عمیقتی بتر رو
بزهدیده باعی میگذارد ،عابل پیهیری نیست .زیرا ،نهتنها اصثرا مرهمان غیرعابل شناسایی و احاارند،
حری در ورت شناساییشدن ،در نهایت ،مةازات این عمل ،جزای نقدی انتدصی در حتق دولتت
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است .عربانیان سه جرم اخیر ،بیشرر مثنثند .این امر نشتاندهنتدة تتأثیر شتدید جنستیت بتر میتزان
بزهدیدگی افراد است (فرجیها ، 931 ،ص.) 3
یا افزای

در زمینگ صاه

جرائمی صه توسط نیروی انرظامی اع م میشتود ،در هتیچ جتا آمتار

رسمی و مدونی یافت نشد .در این ورت ،مطمئنا با در دی از خطا میتوان راسریآزمتایی صترد
یافره است یا افزای .

صه آیا واععا به نسبت رشد جمعیت و رشد عوامل جرمزا ،جرائم صاه
مقایسه درصد جرایم انجام شده در سال  93و 74
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شکل  .2نمودار مقایسة نسبت جرائم واقعشده در سالهای  1731و 1717

دالیل گزارشنکردن بزهدیدگی
بزهدیدگانی صه در این تحقیق شرصت صردند ،در جوای به این پرس

صه چرا بتزهدیتدگی ختود را

به مراجع رسمی گزارش نکردهاند ،بعاا یک ،دو ،سه یا چهار دلیل بیان صردهاند .ایتن تغییتر دامنتگ
دالیل مورد نیاز برای گزارشنکردن بزه ،شاید نشاندهندة افزای
حقو خود و افزای

مطالبات مردمی ،آشنایی آنتان بتا

انرظارهای آنان از خودشان باشد .شاید هم نشاندهندة صمشدن ارزش دالیل،

در سیسرم محاسبگ سود و زیان است.
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در سال  ، 947اصثر افراد جامعه ،فقط به یک دلیل برای گتزارشنکتردن بتزه ارتکتابی توستط
مةرم اصرفا میصردند .شاید هم بروان گفت دالیل این افراد چنان عوی بوده است صه فقط با داشترن
یک دلیل ،از تعقیب مةرم رفنظر میصردند .ولی در سال  939افتراد بترای تترک تعقیتب ،بته
دالیل و توجیههای بیشرری نیاز داشرهاند .در سال  939اصثر افراد حاضر نیسرند مث فقط بتهدلیتل
حفظ شخصیت خود یا فقط بهدلیل صمبود وعت ،از تعقیب دعوا رفنظر صنند .شاید بروان گفتت
افراد در سال  947بسیار آسانگیر و راحتطلبتر بودهاند و با داشرن تنها یک دلیتل ،ختود را بته
ترک مخا مه راضی میصردند .در حالی صه سختشدن رونتد زنتدگی اجرمتاعی در ستال ، 939
افزای

سط توعع افراد از خود ،آشنایی آنان با حقو خود ،و شاید انرظار از دیهران ،صته همهتی

سعی در ساخرن جامعه ای بهرر داشره باشند ،آنان را به افرادی مبدل صرده است صته بته بهانتههتای
بیشرری برای گذشرن از حقشان نیازمندند .اگر این چنین است ،پس چرا آمار ما حتاصی از افتزای
گزارش دهی جرائم به مراجع عاایی و انرظامی نیست؟ آیا میتوان گفت انسانِ سال  939فقط بتا
افزای

دالیل ،سعی می صند سهم خود را در گزارش نکردن جرم صمرن

صرده و بتا افکنتدن بهانتگ

گزارش نکردن بر گردن دالیل بیشرر ،سهم عذای وجدان خود را در ناتوانی از احقتا حقت  ،صتم
صند؟
مقایسه میان درصد تعداد دالیل عدم گزارش بزه دیدگیها ذز سال  74و 93
چهار دلیل
سه دلیل
دو دلیل
یک دلیل
80

40

60

0

20

چهار دلیل

سه دلیل

دو دلیل

یک دلیل

10.6

25.7

42.4

21.2

سال 93

1.1

6

17.4

75.2

سال 74

شکل  .7نمودار مقایسة تعداد دالیل گزارشنکردن بزهدیدگیها دز سالهای  1731و 1717
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علل گزارشنکردن جرم
مهمترین دلیل مراجعهنکردن بزهدیدگان به سیسرم عاایی و انرظامی ،بتیاعرمتادی بته ایتن مراجتع
است .آمار نزدیک به  42در د ،پلیس ایران را با چالشی جدی مواجه میصند .مطمئنا همگ افراد تتا
به حال ،دستصم یک خاطرة ناخوشایند از پلیس را دربارة خود یا نزدیکانشان به یتاد دارنتد .ایتن
بی اعرمادی دربارة مراجع عاایی صمرر دیده میشود ،زیرا اصثر مصاحبهشوندگان رفرارهای نامناسب
و خ ف شأن پلیس را عامل بازدارنده برای خود میدانسترند .از صستانی صته بته ایتن گزینته ردی
داده اند ،پرسیده شده است ،اگر دلیل گزارشنکردن جرم ،بیاعرمادی بته مراجتع عاتایی و پلتیس
است ،آیا فکر میصنند پلیس یا مرجع عاایی نمی تواند صاری برای مقابله با جرائم انةتام دهتد ،یتا
نمیخواهد صاری انةام دهد؟
علل عدم گزارش بزه دیدگی

تر

از

اط س

از

عدم

تر

اگاهی

پلیس و

مراجعه و حقو

مطر

پلیس

خودم

شده

وعت

دلسوزی

برای

نسبت به

پیهیری

مةرم

به پلیس مدارک
و مراجع

صافی

عاایی

12

13

10

20

7.8

11.7

11.7

24.6

10.2

6.1

30.3

0

69.3

16.3

پروسه
طوالنی
دادرسی

53

دانسرن
خود

رابطه
فامیلی
با مةرم

21

14.6

8.1

2

اجازه

غیر

توسط

پلیسی

والدین

بودن

یا همسر

عایه

2

حفظ
ابرو و
شان
خود

درصد

اشنایان و به عانون سواالت

نداشرن ترحم و

بی
اعرمادی

فقدان

اگاهی از

مقصر

وجود

عدم

اعرقاد به

80
70
60
50
40
30
20
10
0

33

16.5

در د سال 47

24.4

34.6

در د سال 39

شکل  .1نمودار مقایسة علل گزارشنکردن بزهدیدگی در سالهای  1731و ( 1717جمع دالیل ابرازشده 171 :دلیل)

نکره :حا ل جمع بی

آمار تکاندهنده است .بی

از د در د ،بهدلیل انرخای دو یا چند دلیل توسط پاسخدهندگان است.

از  31در د مردم فکر میصنند پلیس نمیخواهد صاری انةام دهتد
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و صمرر از  3در د معرقدند پلیس نمیتواند صاری انةام دهد ،یعنی در د باالیی از جامعگ آمتاری،
پلیس را دارای ظرفیت و توان الزم برای مبارزه با جرائم میدانند ،ولی معرقدند پلیس از ایتن تتوان
به هر دلیلی ،اسرفادة مناسب نمیصند ،و صمرر از ده در د افراد ،پلیس را فاعد این توان ،و مةرمتان
را در سط باالتری از پلیس میبینند.
دیدگاه پرسش شوندگان به توانایی پلیس در برخورد با جرایم
%8
پلیس نمیخواهد با جرایم مقابله صند
پلیس نمیرواند با جرایم مقابله صند

%%292
شکل  .5نمودار دیدگاه پاسخدهندگان به توانایی پلیس در برخورد با جرائم

سیسرم عاایی نیز به نسبری صمرر ،ولی مقصر است .در پرسشنامه از پاسخگویتانی صته شتکایت
خود را مطر صرده اند ،پرسیده شد صه نریةگ حا له چه بوده است؟ و باز هم شهفرا صه همه بدون
اسرثنا ،آن را بینریةه دانسره و از تلفشدن وعتت ختود شتکایت داشترند .آگتاهی متردم از اطالتگ
دادرسی و پرهیز از ورود به آن بی

از پنةاه در د از سهم دالیل را به خود اخرصاص داده است.

مرأسفانه در تحقیق سال  ، 947دربارة اطالگ دادرسی از متردم نظرختواهی نشتده استت ،بنتابراین،
نمیتوان مقایسهای انةام داد .به دلیل آشنایی مردم بتا حقتو ختود و شتناخت جترائم ،اعرقتاد بته
غیرپلیسیبودن جرائم صم شده است و تقریبا اصثر پاسخگویان بهخوبی میتوانسرند جرائم را تفکیک
صنند .صمبود وعت برای پیهیری مورد ،با افزایشی  42در دی نسبت به سال  ، 947بته  92در تد
از پاسخها رسیده است صه با ماشینیشدن زندگی امروزه ،همخوانی دارد .نکرگ جالب ان استت صته
دو امر به موازات هم اتفا افراده است .مردم بهنسبت ،صمرر خود را مقصتر متیداننتد و بته همتان
نسبت ،صمرر نسبت به مةرم دلسوزی میصنند ،صه این نیز احرمتاال از ثمترات شهرنشتینی متدرن و
فا لهگرفرن از دلسوزیهتای بیهتوده استت .شتاید در ستال  47متردم مةترم را بتهدلیتل شترایط
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خانوادگی ،اعریاد ،فقر و جز آن مسرحق مةازات نمتیدیدنتد ،ولتی در ستال  939و بته متوازات
شهرنشینی ،مردم از یکدیهر انرظار دارند در هر شترایطی ا تول اولیتگ انستانی را

گسررش فرهن

رعایت صنند و صسی صه این ا ول را حری بته اجبتار روزگتار بشتکند ،مسترحق مةتازات استت.
همانطور صه داشرن رابطگ فامیلی با مةرم ،دلیل موجهی برای ترک تعقیب در این زمانه نیست.
از افرادی صه عب یکی از جرائم واععشده دربارة خود را گزارش صرده بودند ،پرسیده شد صه بتا
توجه به انچه در روند رسیدگی مشاهده صرده اید ،آیا اگر ابردا از مراحل دادرسی خبر داشترید ،بتاز
هم شکایت میصردید؟  94/4در د بیان صردند اگر از ابرتدا بته مراحتل دادرستی اشتراف داشترند،
ترجی میدادند ا

وارد این فرایند نشوند 97/1 .در د نیز همچنان با همگ سخری ،به طی همین

مسیر حاضر بودند ،زیرا راه دیهری برای احقا حق سراغ نداشرند.
این مسئلهای تةربهشده است صه آمار نیز آن را تأیید صرد .مشک ت سیسرم عاایی چنان
درهمتنیده است ،صه صسی را معموال پس از یکبار گذشرن از آن ،یارای امرحان مةددش نیست.
از افرادی صه تا به حال جرائم انةامگرفره را گزارش نکردهاند ،پرس

شتد صته اگتر در آینتده

بزه دیده جرمی واعع شوند ،آیا آن را گزارش خواهند صرد؟  9 /4در د جوای مثبت دادند و اصثترا
بیان صردند تنها راه احقا حقی صه میشناسند ،ورود به سیسرم دادرستی عاتایی استت و حتداعل
سعی خواهند صرد به حق خود برسند 13/1 .نیز همچنان حاضر به طر شکایت یا گزارش جرم به
مراجع عانونی نیسرند .حدود  3در د نیز بیان صردند این امر به شدت و ماهیت جرمی صه در آینده
اتفا میافرد ،بسرهی دارد.
ترس از جرم
تحقیق دربارة تر
طرفداران جنب
صردند و باع

از جرم تا اوایل عرن بیسترم بتیاهمیتت تلقتی متیشتد .ولتی از ستال ، 332
واععگرای چپ و فمنیسمها در انهلستران ،پیمتای هتایی را در ایتن زمینته آغتاز

شدند هم اصنون بسیاری از صشورها ،ساالنه ،نظرسنةی ملی سنة

تر

از جرم را

برگزار صنند (نیکوصار ، 931 ،ص.)771
در پایان ،پاسخهویان در مقابل این پرس

صه بدترین و ترسناصررین جرمی صته آرزو متیصننتد
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هیچهاه دربارة آنان اتفا نیفرد ،چیست؟ 4

/

 7در د جرائم جنسی و  13/19در د آدمربتایی را

انرخای صردند .این آمار با سبک جامعگ سنری ما دربارة زشری جرائم جنسی ،همخوانی دارد .از بین
افرادی صه این گزینه را انرخای صردهاند 94 ،در د مرد و  99در د زن بودهاند .دلیل تر
زنان از این جرم ،احسا

شتدید

ناتوانی در محافظت از ختود و آستیبپتذیری جستمی آنتان (رایةیتان

ا لی ، 933 ،ص )1 1و نیز برچسبهایی است صه پس از حادثشدن این جرم بر بزهدیده اعمال
میشود و عم توان زندگی عادی را از او میگیرد .در مقابل ،مردان ،بهدلیل فیزیک و عدرت بدنی،
بسیار صمرری از این جرم دارند .تر

تر

جر  ،بی

از آدمربایی ،و باالترعرارگرفرن آن از عرتل و ضتری و

از آنکه نمود عینی برای پاسخهویان داشره باشد ،ناشی از ارزش خبری ویژة این جرائم

و بزرگنمایی آن توسط رسانههاست .زیرا آدمربایی ،جرمی نیست صه افراد آن را بتهطتور مسترمر و
ملمو
تر

شبکههای اجرماعی در فراگیتری

در اطراف خود درک صرده باشند .همچنین ،نباید از نق

از جرم غافل شد .دولت و رستانه هتای جمعتی ،پیترو سیاستت چنتد دهتگ اخیتر ،ستعی در

گزارشنکردن جرائم بهطور وسیع داشرهاند .ولی بهصارگیری اینررنتت و همتهگیرشتدن تلفتنهتای
همراه دوربین دار ،به همگ افراد امکان داده است تا جرائم اطراف خود را بهطور مسرند با دیهران به
اشرراک گذارند و همانطور صه شاهدیم ،به راحری فیلم و عکس جنایات در شتبکههتای اجرمتاعی
نمای

داده میشود .در نمودار تر

ایةاد شده و باع

افزای

از جرم دیدیم صه گاها افزای

احریاط و صاه

از جرم ،توسط دولتهتا

تر

جرم میشود .در حالی صه نمیتوان صارصرد شبکههتای

اجرماعی را در این زمینه نادیده گرفت و باید در این میان ،بتین تتر

از جترم و نهرانتی از جترم

تمایز عایل شد .برای مثال ممکن است صسی از سرعت نررسد ،ولتی در ایتن زمینته نهرانتی داشتره
باشد و منزل

را به وسایل ایمنی و دوربین مةهز صند.

انرشار آمار یا گزارش جرائم توسط رسانه ها و دولت ،بی
موجب افزای

از آنکه باع

افزای

تتر

شتود،

نهرانی و احریاط است .در حالی صه دیدن حنههای عرل و خشونت در شبکههای

اجرماعی ،نه فقط باع

خشونت ،صه باع

تر

در جامعه میشود .دلیتل آن هتم تتأثیر ماتاعف

پدیدة بصری بر پدیدة شنیداری است .شنیدن و خواندن آمار سرعت ،فقط باع

افزای

نهرانتی و
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احریاط بیشرر در حفظ اموال میشود .ولی دیدن حنگ سرعت تودم با خشونت ،باع

از این

تر

عمل و همزادپنداری با بزهدیده میشود و عم فرد را در موضع ضعف عترار متیدهتد .از طرفتی،
ارتباط در شبکههای اجرماعی و پیوسرهی افراد ،میتواند عامل صاهندة جرم باشد .بته همتین دلیتل،
نیاز به تحقیق در این حوزه ،و تعیین منافع یا مارات آن بیشرر حس میشود.
تحقیقات خارجی در زمینگ تر
علیه اموال ،اغلب بی

از جترائم

از جرم ،همهی مثید این مطلب استت صته تتر

از جرائم علیه اشخاص بوده و علت آن بیشرربودن وعوس جرائم علیه اموال،

نسبت به جرائم علیه اشخاص است (صوردنر ، 931 ،ص .) 7در حتالی صته مطتابق بتا یافرتگ ایتن
از جرائم علیه نفس آنهاست ،نه جترائم علیته

تحقق ،حدود  32در د نهرانی مردم ،به دلیل تر
اموال آنان .شاید یکی از دالیل آن ،نبود « نعت تر

از جرم» به معنای غربی آن در صشتور ایتران
و جز آن

است .این نعت ساالنه درآمدهای میلیاردی دارد و سازندگان دزدگیر ،آژیر ،بیمه ،س

سعی میصنند عمدا خطر بزهدیدگی را بهمنظور فروش محصوالت خود بزرگنمایی صننتد .بیشتررین
تمرصز آنان نیز بر جرائم علیه اموال است (ولد 1و همکاران ، 932 ،ص.) 34
50

بدترین جرایم از دیدگاه پرسش شوندگان

40
30
20
10
0

اخاذی
5.88

ضری و
جر
4.7

افررا
1.17

توعیف غیر

خیانت در

عانونی

امانت

2.35

5.88

ص هبرداری

عرل

5.88

5.88

ادم ربایی جرایم جنسی
28.23

41.17

در د

شکل  .5نمودار ترسناکترین جرائم از نظر پاسخگویان

 .رجوس صنید به
Mawby, R.I. (1986). Fear of crime and concern over the crime problem among the elderly.
Journal of Community Psychology, 24(13),14-46.
2. Vold

 211

حقوق جزا و سیاست جنایی ،دورة  ،1شمارة  ،1بهار و تابستان 1315

نتیجه
با توجه به یافرههای پژوه  ،راهکارهای زیر برای صمصردن فا لگ آمتار واععتی و ظتاهری ،و نیتز
صشف جرائم از لحاظ آماری ،بهطور فهرستوار پیشنهاد میشود:
 آموزش صارمندان مرتبط با سیسرم ثبت جرائم .مهمترین مرحله در تنظیم آمار جنایی،
همانطور صه عب

شر

داده شد ،مرحلگ ثبت جرائم است .اگر این مرحلگ حسا ،

اشکالهای اساسی داشره باشد ،تکیه بر آمار ادره از این سیسرم ،نهفقط باع
هدف غایی صه همانا پیشهیری از جرم در آینده است ،نمیشود ،بلکه باع
اشرباه و چهبسا صارصرد معکو

حصول

سیاستگذاری

سازمانهای دخیل در این امر خواهد شد .مهمترین

پی نیاز آمار حی  ،توانمندسازی و آموزش افراد پلیس در شناسایی عنا ر سهگانگ جرم
و ثبت حی آن و نیز توانمندسازی صارصنان اداری ،بهویژه دبیرخانگ نهادهای عاایی برای
ثبت درست و حی عناوین مةرمانه است.
 جلوگیری از اطالگ دادرسی و صوتاهصردن فرایند رسیدگی در حد امکان ،یا طراحی فرایندی
صه صمررین زمان از بزهدیده در رسیدگیها تلف شود.
 ایةاد مراصز مشاوره و معاضدت عاایی در پارکها ،سرای مح ت و جز آن .شایان ذصر
است در حال حاضر اصثر بخ های عاایی ،واحد ارشاد و معاضدت دارند .ولی گاها
مشاهده میشود افرادی فاعد معلومات حقوعی در این واحدها بهصار گرفره میشود صه
باع

سردرگمی و بدبینی مراجعان به این واحدها میشود .صمبود صارصنان و صثرت

اربایرجوس نیز از دیهر مشک ت رایج این مراصز است.
 ایةاد فرهن

گزارشدهی توسط بزهدیده .در تحقیق حاضر مشاهده شد صه بزهدیدگان به

دالیلی مانند حفظ آبرو یا جلوگیری از ات ف وعت ،حاضر به گزارشدهی نیسرند .این امر
دربارة جرائم منافی عفت ،نمود بیشرری دارد .از طرفی ،فرهن سازی دربارة برچسبنزدن
به بزهدیده نیز باید در فهرست صار عرار گیرد ،زیرا نوعا مشاهده میشود مردم ،بزهدیده را
نیز شماتت میصنند و او را بیدلیل ،مقصر وعوس جرم میدانند.
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 فرهن سازی در زمینگ بهصارگیری وصیل بین مردم و نیز افزای

ظرفیت اعطای پروانگ

وصالت (آرام ، 932 ،ص .)44در صشور چین ،دانشةویان حقو پس از فارغالرحصیلی ،بر
اسا

نمرهها و نظر اسرادان رتبهبندی میشوند و هر دانشةو میتواند دربارة مسئلگ خاص

و تا سقف مالی تعریفشده ،به مردم مشاوره دهد .این صار ع وه بر اینکه درآمدی را برای
افراد تازهفارغالرحصیل بهدست میدهد ،بهدلیل هزینگ اندک ،باع

میشود همگ مردم به این

افراد دسررسی داشره باشند و بهراحری اط عات حقوعی آنان را بهصار گیرند.
 افزای

انهیزة پلیس در صشف و تعقیب جرائم .در مواردی مشاهده میشود پلیس بهدلیل

آنکه مةازات صافی یا مثثری برای جرمی وجود ندارد ،رسیدگی به آن را در ذیل جدول
اولویتهای خود عرار میدهد .زیرا با سخری و صوش

بسیار ،مةرمی دسرهیر ولی گاها با

برخورد سادهای توسط نظام عاایی آزاد میشود .این امر ،انهیزة پلیس را در برخورد با
چنین جرائمی از بین میبرد .سرعت وسایل اتومبیل ،سرعتهای صوچک و شرصت در
میهمانیهای غیرمةاز شبانه ،از این دستاند (برولی ، 93 ،ص.) 7
 افزای

فرهن

حقوعی شهروندان .همانطور صه بیان شد ،بسیاری از افراد جامعه ،بهدلیل

اینکه امری را فاعد عنوان مةرمانه میپندارند ،آن را به مراجع عاایی یا انرظامی گزارش
نمیصنند .بنابراین ،باید در نهادینهسازی فرهن

گزارشدهی جرائم و تأصید بر آن بهعنوان

وظیفهای ملی (برای حفظ امنیت جامعه) و شرعی (برای احقا حق و صمک به مظلوم)
سعی شود.
 تقویت نیروهای نامحسو
 افزای

پلیس و نیز پلیس افرخاری و پلیس مح ت.

پایهاههای سیار پلیس بهویژه در مناطق حاشیهای و جرمخیز.

 اعرمادسازی و بهبود وجهگ پلیس و سیسرم عاایی نزد مردم ،بهویژه تأصید بر حفظ صرامت
اشخاص به همراه ضمانت اجراهای واععی و نه فقط بخشنامهای.
 حمایت صامل از بزهدیده در مواجهه با بزهکار و حفظ امنیت و رفع دغدغههای وی.
 توانمندسازی پلیس در بهصارگیری فناوریهای جدید صشف جرم.
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 آموزش بدو خدمت و ضمن خدمت دادیاران عاایی در بازجویی از مرهم و تحقیق از
بزهدیدگان .تاصنون تحقیق از بزهدیده در هیچ پروندة عاایی سابقه نداشره است .در
پروندههای مهم صه گاها دها فحگ اط عات دارند ،حری یک سطر نیز دربارة بزهدیده
نمیتوان یافت (اج لی ، 939 ،ص .)93به همین دلیل جامعهشناسان جنایی و محققان ،به
مراجعه به بزهدیدگان ناچار میشوند ،در حالی صه بهراحری میتوان ضمن تحقیقات
مقدماتی ،نکرههای مهم و صاربردی مورد نیاز محققان را توسط دادیاران محررم اخذ و راه را
برای تحقیقات حقوعی محققان هموار صرد.
 تغییر در عوانین و تعیین مةازات شدیدتر برای جرائمی مانند توهین ،صه عم بازدارندگی
صافی برای بزهکار ،و تشویق و پشرهرمی صافی برای بزهدیده ندارند.
 بررسی آماری و علمی میزان واععی جرائم و میزان تر
اسا

از جرائم و تعیین نقشگ راه بر

واععیتهای جامعه و تعریف دیدگاهی بومی دربارة تر

از جرم و اط سرسانیهای

مورد نیاز جامعه.
 بیشررین نهرانی و تر

زنان از جرائم جنسی و بیشررین نهرانی مردان ،از جرائم علیه

اموال است .امید است پلیس فقط بر صاسرن آمار جرائم و شکایات مرمرصز نشود و به پدیدة
تر

از جرم توجه بیشرری صند.

 تحقیق جامعهشناخری و جرمشناسانه دربارة شبکههای اجرماعی و جلوگیری از اشاعگ
بزهدیدگی غیرمسرقیم افراد.
 آموزش به خانوادهها برای اشراف بر مسائل شبکههای اجرماعی و اینررنت.
 دوری رسانهها از ارزش خبری جرائم جنایی برای باالبردن تیراژ خود.
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