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امنیت نیاز اولیه آدمی است که در زندگی انسانھا حساسیت خاصی دارد و انسانھا می کوشند به طریقی امنیت خود را تأمین 
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  سخن نگارنده
  

زندگی انسانھا حساسیت خاصی دارد و انسانھا می کوشند به طریقی امنیت خود را تأمین امنیت نیاز اولیه آدمی است که در 
جامعه انسانی در دوران جدید به علت پیچیدگی، شتاب، تکثُّر و افزایش جمعیت مراحل متفاوتی از زندگی جمعی مانند . کنند

  .مختلف تجربه می کند افزایش منازعات کشمکش ھا و چالشھای اجتماعی را بصورت وسیع در حوزه ھای
  

توجه به شأن و جایگاه امنیت در زندگی اجتماعی و کارکرد آن درسیاستھای اقتصادی، اجتماعی وفرھنگی بنحو فزاینده ای در 
حال رشد می باشد و میزان حضور وتأثیر این پدیده در جامعه و سطح بھره مندی شھروندان از این امنیت که حق مھمی در 

  .ان می باشد، معیار عمده برای ارزیابی سطح توسعه یافتگی جوامع بشری به شمار می آیدزندگی اجتماعی آن
  

امنیت عمومی بعنوان مقوله ای فراگیر و پیش شرط در ھر نوع برنامه ریزی سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرھنگی جایگاھی 
  .برجسته دارد

  
لذا حکومتھای کوچک محلی که ترس از فروپاشی . ت بوده استیکی از مھمترین دالیل اصلی پیدایش شھرھا دستیابی به امنی
  .داشته اند جای خود را به حکومتھای متمرکز پر قدرت داده اند

  
  چکیده

  
افزایش لجام گسیخته جمعیت شھرنشینی و وجود حاشیه نشینی باعث افزایش رویکرد به مادی گرایی، کجروی، بی عاطفه 

که در شھرھا افراد شناختی از یکدیگر نداشته و در نتیجه کنترل و نظارت اجتماعی برعملکرد  گی و بروز بزھکاری میگردد و از آنجا
آنان از میان رفته است موجب شکل گیری نابھنجاری اجتماعی می گردد به گونه ای که طبق آمارھای انتشار یافته از سوی 

بطوریکه میزان جرایم شھری با توسعه . ایم درصدی خشونت در شھرھا بوده ٥/٣برخی موسسات جرم شناسی شاھد افزایش 
ّت ارتباط مستقیم دارد لذا شاھد شکل گیری نقاطی مستعد در پیرامون کالنشھرھا می باشیم که به . شھرھا و افزایش جمعی

  .عنوان بھترین پایگاه شکل گیری وترویج ناھنجاریھای اجتماعی شناخته می شود
  

  .ر ارتکاب جرایم مورد توجه مسئولین امنیتی و قضائی قرار گرفته استبدین ترتیب حاشیه نشینی بعنوان یک بست
  

یکی از چالشھای موجود در بخش امنیت عمومی بحث حاشیه نشینی می باشد که بسیار تاثیر گذار در امنیت عمومی می 
  .باشد

  
حاصل نیاز ) حاشیه نشینی( حاشیه نشینی در کالنشھرھا چالشی بزرگ برای نظام تصمیم گیری کشورھا می باشد که این امر

به تأمین مسکن جوامع بشری باالخص مھاجرت روستائیان و مردم شھرھای کوچک به شھرھای بزرگ بدلیل صنعتی شدن این 
  .شھرھا است

  



  .رشد ناموزون و غیر استاندارد مناطق مسکونی در حاشیه کالنشھرھا اخالل در امنیت عمومی را سبب گردیده است
  

ر شرایط سخت قرار دارد و سیاستھای دولت ھم که باید به رشد و توسعه در ھمه ابعاد بیاندیشد بایستی از کشور ما اکنون د
لذا می طلبد که در این زمینه از نگرشھای سنتی خارج شده و با رویکردی متناسب با اوضاع و . ثبات و امنیت عمومی غفلت نکند

  .ه ابعاد به مقوله امنیت عمومی نگاھی نو و جدیدی داشته باشیماحوال موجود و در نظر گرفتن دانش ھای جدید در ھم
  

جوامع بشری به اقتضای نظام ارزشی و فرھنگی، ساختار تاریخی، سیاسی و اجتماعی خود در ھر منطقه دارای قابلیت ھا ، 
داری امنیت عمومی ظرفیتھا، استعدادھا و بسترھای مناسبی جھت تقویت و تعمیق ھمکاری با دستگاھھای متولی حفظ و نگھ

که متاسفانه این منابع بومی و مناسب بدلیل فقدان نگرش درست و عالمانه تبیین نشده و عمالً بی استفاده و یا . می باشند
  .کمتر مورد استفاده قرار گرفته است

  
  .داری نمائیممع الوصف ما می توانیم با رویکردی جدید از منابع بومی در جھت توسعه و تأمین امنیت عمومی بھره بر

  
بخش مھمی از ارتباط جامعه با متولّیان حفظ امنیت عمومی در گرو افزایش آگاھیھای شھروندی و ایجاد یک فرھنگ پویا و ملّی در 

به ھمین خاطر تأکید بر مسائلی چون آموزش، تبلیغات مثبت، اعتماد سازی که . جھت اعتماد جامعه به مسئولین مربوط است
  .د امر ضروری و واجب استمستلزم زمان می باش

  
در حوزه امنیت عمومی ھم . ھمچنانکه در سایر موارد از قبیل توسعه اقتصادی و سیاسی نیاز به مشارکت مردم اصل است

دولتمردان بایستی به این امر توجه وافر داشته و نگرش خود را بر این موضوع معطوف دارند که از حداکثر ظرفیت امنیتی مردم و 
ومی کشور استفاده نموده تا ضمن کاھش ھزینه ھای امنیتی، مردم با احساس مسئولیت بیشتری در این امر نھادھای عم

  .مشارکت نموده و بتدریج بعنوان یک فرھنگ در جامعه نھادینه شود
  

  مقدمه
  

خود را به درستی انجام امنیت در بعد خرد یا کالن خود محصول یک فرایند جمعی است چنانچه در کل این فرایند یکی از اجزاء کار 
ندھد کل سیستم با مشکل مواجه می شود و این خود بستر مناسبی برای رشد ناھنجاریھا و جرائم مختلف خواھد بود که 

  .بزھکاران و مجرمان با فرصت طلبی و استفاده از شکاف بوجود آمده مقاصد شوم خویش را پیگیری می کنند
  

معه مستلزم ھمکاری و ھماھنگی بین تمام ارگانھایی است که در حد و اندازه خویش اصوالً امنیت و احساس امنیت در یک جا
  .می توانند در تدابیر امنیت ملی یا اجتماعی تاثیر گذار باشند

  
علت وجودی یک حکومت ایجاد امنیت است که ھدف اصلی آنرا تشکیل می دھد . مقوله امنیت وسعتی به قدمت تاریخ بشر دارد

ت سریع جوامع در زمینه ھای اجتماعی، سیاسی، فرھنگی، اقتصادی و علمی روشھای مدرن و نوینی ھم برای با توجه به تحوال
  .تحقق نظم و امنیت عمومی و پاسخگویی به مطالبات زندگی اجتماعی مردم ایجاد گردیده است

  
ارتقاء شاخصھای مختلف در نظم و امنیت لذا برای . روشھایی که باید ھم کارآمد باشد و ھم پاسخگوی نیازھای افراد جامعه باشد

عمومی بایستی دستگاھھای متولی ایجاد نظم و امنیت عمومی شناخت کامل از افراد جامعه داشته باشد و بالعکس افراد 
جامعه شناخت کاملی از این دستگاھھا و وظایف آنھا، که بھترین روش برای محقق نمودن این شناخت، افزایش سطح تعامل 

  .و دستگاھھای امنیتی می باشد میان مردم
ایجاد زمینه مساعد برای برقراری ارتباط و تعامل فعال و پایدار بین دستگاھھای امنیت عمومی و جامعه مستلزم برقراری ارتباط 

اولیه بین افراد علمی و پژوھشی ھر دو قشر می باشد تا ضمن آگاھی از امکانات و توانائیھای موجود عواملی را که باعث 
زایش و یا کاھش امنیت عمومی در جامعه می گردد احصاء و با استفاده از ابزارھای مختلف علمی کاربردی در زمینه ھای اف

ّت عموم   .ی گرددفرھنگی، اجتماعی و اقتصادی فعالیت و باعث ارتقاء امنی
  

  جایگاه امنیت در قوانین
ّت دارای وجوه مختلفی است ّت ع: من جمله. امنی ّت مرزی و امنیت فردی، امنی ولی در تقسیم کلی ... مومی واجتماعی، امنی

با توجه به روح . می توان آن را به دو بخش داخلی و خارجی تقسیم نموده و دیگر فروع متصوره را در زیر بخش ھر یک، جای داد
ی صبغه کیفری بوده و حاکم بر معنای این کلمه مرکب و استنباط صحیح اینکه از جمله تکالیف حکومتی است، بنظر می رسد دارا

ً قانون اساسی و در قوانین عادی، قانون مجازات اسالمی به عنوان  ً، مقررات آن را باید در قوانین کیفری جستجو کرد، ابتدائا عمدتا
قطع نظر از مواد . قانون عام و دیگر مواد قانونی دارای وصف جزائی آمره ھمچون آیین دادرسی کیفری، محل بحث می باشد

ً ناظر به جنبه غیر عمومی بزه ھای کیفری است، فصولی ھمچون باب ھفتم قانون مجازات عمومی م ندرج در این قوانین که بعضا
کتاب پنجم از قانون معنونه در بحث جرائم ضد امنیت داخلی و خارجی کشور، از  -اسالمی در بحث محار به و افساد فی االرض

قانون برنامه چھارم توسعه اقتصادی  ١١٩ر آنھا مطرح و در مواردی ھمچون ماده این دست بوده و ھمواره امنیت و نظم عمومی د
قانون مجازات اسالمی، به صراحت از لفظ  ٦٨٧آیین دادرسی کیفری و ماده  ٦٧اجتماعی و فرھنگی جمھوری اسالمی ایران ماده 

  :امنیت عمومی نام برده است
  
ف است به منظور ارتقاء امنیت عمومی و انضباط اجتماعی، اقدام ھای الزم را دولت موظ: قانون برنامه چھارم توسعه  ١١٩ماده  -

  :برای تحقق موارد ذیل به عمل آورد
  



  .آموزش عمومی و ترویج فرھنگ قانون مداری، نظم، مدارا و زیست سالم - الف
  
نطقه و ھمسایگان به منظورمھار توسعه خطوط مو اصالتی، راه ھای مرزی و ارتقاء مراودات و تبادل اطالعات با کشورھای م -ب

ّت جمعی   .جرائم، قاچاق کاال و مواد مخدر، تردد غیر مجاز در قالب توافق نامه ھای دو جانبه و چند جانبه و ترتیبات امنی
  
تھیه طرح راه بردی توسعه نظم و امنیت کشور با روی کرد جامعه محوری، مشارکت ھمگانی و جایگزینی ارزش ھا و کنترل  - ج

ّتی و ارتقاء احساس امنیت در جامعهھای د   .رونی به جای روی کرد امنی
  

  .مبارزه با زمینه ھای بروز ناھنجاری، ناسازگاری اجتماعی، خشونت سیاسی و خشونت شھری - ز
  
  .تھیه ساز و کارھای الزم جھت توسعه مشارکت مردمی، برای تامین نظم و امنیت عمومی  -ط

  
ّت عمومی نیز اشاره ای بر اصول بد نیست در ارتباط با مواد قانو   :داشته باشیم ١٧٦و  ١٥٦نی امنی

  
قوه قضائیه قوه ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسؤول تحقق بخشیدن به : قانون اساسی ١٥٦اصل 

  :عدالت و عھده دار وظایف زیر است
  
صل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام الزم در آن رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و ف -١

  .قسمت از امور حسبیه که قانون تعیین می کند
  
  .احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی ھای مشروع -٢

  
  .نظارت بر ُحسن اجرای قوانین -٣

  
  .سالمکشف جرم و تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی ا -٤

  
  .اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصالح مجرمین -٥

  
  :قانون اساسی ١٧٦اصل 

  
بمنظور تأمین منافع ملی و پاسداری از انقالب اسالمی و تمامیت ارضی و حاکمیت ملی شورای عالی امنیت ملی به ریاست 

  :رئیس جمھور، با وظایف زیر تشکیل می گردد
  
  .امنیتی کشور در محدوده سیاست ھای کلی تعیین شده از طرف مقام رھبری –عی تعیین سیاست ھای دفا -١

  
  .امنیتی  –ھماھنگ نمودن فعالیت ھای سیاسی، اطالعاتی، اجتماعی ، فرھنگی و اقتصادی در ارتباط با تدابیر کلی دفاعی  -٢

  
  .وخارجیبھره گیری از امکانات مادی و معنوی کشور برای مقابله با تھدیدھای داخلی  -٣

  
ً بر اساس ماده  استقرار ) ناجا(ھدف از تشکیل نیروی انتظامی جمھوری اسالمی ایران  ٢٧/٤/١٣٦٩قانون ذیربط مصوب  ٣ضمنا

استقرار نظم و : قانون مورد نظر از اھم وظایف این نیرو ٤از ماده  ٨و بموجب بند ... نظم و امنیت و تأمین آسایش عمومی و فردی 
مراقبت و کنترل مرزھای جمھوری  –کشف جرائم و پیشگیری از وقوع آن  –واد مخدر و قاچاق، منکرات وفساد امنیت، مبارزه با م

  .می باشند... نظارت بر اماکن عمومی و  –اسالمی ایران 
یر بند ج الیحه برنامه چھارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرھنگی، دولت موظف به شناسائی نقاط آسیب پذ ١٥٤باستناد ماده 

 - و بحران زای اجتماعی در بافت شھری و حاشیه شھرھاست و تمرکز بخشیدن حمایت ھای اجتماعی، خدمات بھداشتی
حقوقی و برنامه ھای اشتغال با اعمال راھبرد ھمکاری بین بخشی و سامانه مدیریت  –مشاوره اجتماعی  - مددکاری –درمانی 

  ).١٠٧زمان مدیریت و برنامه ریزی ، الیحه برنامه چھارم ص سا. (آسیب ھای اجتماعی در مناطق یاد شده می باشد
  

  :حاشیه نشینی
  

بوده  ١٣٦٥درصد نسبت به سال  ١٢متوسط نرخ رشد ساالنه جمعیت حاشیه شھر مشھد بیش از  ١٣٧٥برابر سرشماری سال 
درصد تخمین زده شده  ٢درصد و نرخ رشد کالنشھر مشھد  ٢/٣است در حالیکه در ھمین دوره متوسط نرخ رشد جمعیت کشور 
برابر نرخ رشد  ٦برابر نسبت به جمعیت شھری کشور و  ٤است به عبارت دیگر نرخ رشد جمعیت حاشیه کالنشھر مشھد 

  .کالنشھر مشھد بوده است
  

بدین معنا که به دالیل گوناگون جمعیت جذب نشده کالن شھر مشھد در حاشیه شھر سکنی گزیده که این خود باعث بروز 
 ٥٧) ١٣٨٢(از مشکالت برای مدیران ارشد شھری گردیده به گونه ای که طبق آمار اخذ شده از زندان مرکزی مشھد  بسیاری

درصد کل مجرمین این شھر را ساکنان مناطق حاشیه شھر مشھد تشکیل می دھند خالصه اینکه حاشیه شھر به کانون ھزینه 
  .ھنگی و مسائل ضد امنیتی تبدیل شده استھا، کمبودھا، نارضایتی ھا و ناھنجاریھای اجتماعی، فر



بنابراین مقابله با این معضل ساماندھی شھر و حاشیه آن را ضروری می سازد و این امر میسر نخواھد شد مگر با ھمکاری 
ام دستگاھھای مسئول که با یک استراتژی واحد و مشترک بتوانند نسبت به کاھش چشمگیر جرائم و حل مشکالت فوق اقد

  .نمایند
  

  :دالیل حاشیه نشینی
بدین ترتیب می توان امکان غیر رسمی یا غیر متعارف را نمادی از انزوای اجتماعی محسوب داشت لذا میتوان گفت حاشیه 

ھستند که اغلب فاقد مھارت الزم ) خودشھر –از شھرھای دیگر (نشینان، بیشتر افراد مھاجر روستائی و عشایر و کمتر شھری 
عوامل جاذب شھری مانند اشتغال به شھرھای بزرگ روی می آورند و بدلیل عدم تطبیق با محیط شھری می باشند و به علت 

ً مالکیت  بتدریج در قسمتھایی از شھر که محل سکونت و نوع مسکن آنھا با محل سکونت متعارف شھری مغایر می باشد و غالبا
  .غصبی دارد سکنی گزیده اند

  
اطالق می شود گروھھای رانده شده، مھاجران روستائی فاقد توانمندی حرفه ای، » شیهحا«بنابر عقیده محققین، آنچه که 

اجتماعی شھر، دارای اشتغال کاذب در بخش غیر رسمی  -تحصیالت و بضاعت الزم برای ھر گونه مشارکت در حیات اقتصادی
ً باعث آسیب شناسی اجتماعی و اقتصاد شھر مانند زائده ای انگلی از بخش پیشرفته تر و مدرنتر معرفی می شود که  عمدتا

  .افزایش جرم یا تھدید کننده امنیت شھری می باشند
  

یکی دیگر از دالیل شکل گیری حاشینه نشینی عدم توانائی در اجرای سیاستھای تأمین مسکن و خدمات رسانی صحیح به 
  .اقشار کم در آمد شھری می باشد

  
افزایش بیکاری منجربه مھاجرتھای گسترده ای می شود که حاصل آن بروز  و..) نظیر جنگ، خشکسالی (حوادث غیر مترقبه 

  .تعارض بین اعتقادات مذھبی و آداب و رسوم مھاجر با ارزشھای فرھنگی و الگوھای رفتاری رایج در کالنشھرھا است
  

لی در پذیرش و یا رد ضعف مدیریت شھری باالخص در امر ھدایت، رھبری، ھماھنگی ، نظارت و کنترل و برخوردھای غیر اصو
سکونتھای حاشیه شھرھا و سوء استفاده گروھھای ذینفع محلی باعث تشدید مشکالت حاشینه نشینی و افزایش جرائم 

ناکارآمد بودن بازارھای رسمی زمین و مسکن شھری برای اقشار کم درآمد و نیاز اولیه به . مختلف در این راستا شده است
د را به بازارھای غیر رسمی و به تبع آن بروز ناھنجاریھای اجتماعی و بروز جرائم مختلف را تشدید سرپناه، زمینه توجه این افرا

  .نموده است
در صورت عدم برنامه ریزی دقیق و منطقی و سازماندھی و ھماھنگی مناسب دستگاھھا مرتبط در جھت حل این مشکل در آینده 

و بروز معضالت عدیده ای برای نظام شھری کشور که یکی از عمده ترین  بسیار نزدیک شاھد تبدیل مشکل به بحران ھمه جانبه
افزایش سطح فقر در حاشیه شھرھا، عدم دسترسی مناسب به مسکن و . چالشھا و بحرانھا بشرح ذیل می باشد، خواھیم بود

امنیتی و اجتماعی خدمات اصلی شھری، گسترش غیر قانونی شھرھا، ویرانی محیط زیست، تراکم جمعیت، گسترش بحرانھای 
  ...).از جمله مواد مخدر، سرقت، نزاعھا، قتل و (

  
  :آسیب ھای حاشیه نشینی

  
  :عمده ترین آسیب ھای حاشیه نشینی عبارتند از 

  
  آسیبھای فیزیکی  -٣آسیبھای فرھنگی  - ٢آسیبھای اجتماعی  -١

  
  آسیبھای امنیتی -٧آسیبھای سیاسی و  - ٥آسیبھای اقتصادی  -٤

  
  .مختصر ھر چند بسیار کوتاه به آن اشاره خواھیم داشت که به طور 

  
مصادیق مھم آن . از ویژگیھای مناطق حاشیه نشینی شھرھا وجود و شیوع آسیبھای اجتماعی است : آسیبھای اجتماعی * 

  ... .عبارتند از رواج بزھکاری، اعتیاد به مواد مخدر و فروش آن، خرید و فروش مشروبات الکلی، نزاع و 
  
  .افزایش روند بی سوادی و بی عالقه گی به آموزه ھای مذھبی و فرھنگی : سیبھای فرھنگی آ* 
  
بافت مسکونی درھم و بی ضابطه، فرسودگی بناھا، نمای نامطلوب ابنیه و سیمای شھر و تشدید : آسیب ھای فیزیکی* 

  .ترافیک در محله ھا 
  
  .ایش بیکاران دائمی و فصلی وافزایش تکدیگریرواج دستفروشی و دوره گردی، افز: آسیب ھای اقتصادی * 
  
افزایش زباله ھا و عدم دفع بموقع آن، جاری شدن فاضالب خانگی در معابر عمومی ، آلودگی ھوا و : آسیب ھای بھداشتی * 

  .یش بیماریھای عفونی و واگیرداردصوتی و افزا
یاسی و گرایش زیاد این افراد به شرکت در عکس العمل سریع حاشیه نشینان به ناآرامیھای س: آسیب ھای سیاسی* 

  .تظاھرات، راھپیمایی ھا و اعتراضات خیابانی در قالب به ظاھر استیفای حقوق شھروندی خویش
  

ً از اھمیت و  بحث آسیبھای سیاسی بسیار گسترده است و می تواند اثرات سوء و مھمی بر امنیت عمومی داشته باشد و بعضا



  ).خرداد مشھد ٩غائله . (ی برخوردار خواھد بودشدت بیشتری در بروز ناامن
  
  :مشھد ١٣٧١خرداد سال  ٩مروری کارشناسانه بر غائله  -

  
توسط حاشیه نشینان شھرھا و عدم توجه به اخطارھای قانونی نھادھای ] آسیبھای فیزیکی[بدلیل ساخت و سازھای غیر مجاز 

ساکنین حاشیه شھرھا گردیده ... ایش مطالبات اجتماعی، فرھنگی و ذیربط و افزایش بی رویه این ساخت و سازھا که باعث افز
بود، مسئولین شھری را بر آن داشته که بدون در نظر گرفتن تبعات سوء برخورد قھری با این موضوع و ارائه امکانات اولیه جھت 

با توجه به عدم . ز گرفتندآسایش حاشیه نشینان و ایجاد بستر مناسب، تصمیم به قلع و قمع ساخت و سازه ھای غیر مجا
که ) آسیبھای اجتماعی (ھماھنگی و تبادل نظر با نھادھای مرتبط باالخص نھادھای امنیتی موجبات نا آرامیھا را فراھم نموده 

در مدت زمان بسیار کوتاھی یک ناامنی ) آسیبھای امنیتی(متاسفانه با سوء استفاده افراد و گروھھای فرصت طلب و غارتگر 
به یک بحران امنیتی ، ) تیراندازی یک مامور و زخمی شدن یک دانش آموز(لی به علت عدم درایت و اقدامات نامناسب کوچک مح

، سیاسی، فرھنگی ...) بانک ھا، مراکز تجاری و (اجتماعی بزرگ تبدیل گردید، تا جایی که چندین پایگاه انتظامی، مراکز اقتصادی 
  ).دیآسیب ھای اقتصا(خسارتھای مالی و جانی زیادی بوجود آورد مورد آتش سوزی و تخریب قرار گرفت و 

ھمچنین بواسطه عدم پیش بینی ھای الزم از سوی متولیان سیاسی و امنیتی در زمان مھار این غائله یا بھتر بگوئیم بحران 
ای ھم جوار و اکثر نیروھای درست است که این غائله مھار و امنیت نسبی با کمک سایر استانھ. طوالنی تر از حد معمول گردید 

برقرار گردید اما باید به این نکته مھم توجه داشت که بعلت عدم برخورد علمی، متفکرانه و مطابق با ...) سپاه و ارتش و(مسلح 
  .مل صدمات جبران ناپذیری شده انداستانداردھای مدیریت بحران، تعداد زیادی از افراد جامعه و خانواده آنان متح

به عنوان مجرم و متھم دستگیر شدند، افرادیکه صدمات جانی و مالی زیادی به آنان وارد شد پرسنل امنیتی و انتظامی افرادیکه 
  ... .تار دادگاه و زندان شدند و که بعلت کوتاھی و قصور و عدم توانایی برخورد با مجرمین گرف

زمینه ھای مختلف در جامعه وجود دارد که یکی از در بحث آسیبھای امنیتی ھم معضالت متعددی در : آسیب ھای امنیتی * 
اخالل در امنیت عمومی با توجه به تاثیرات نامطلوب آسیب ھای اجتماعی که نامبرده شد و رواج . دالیل آن حاشیه نشینی است

  )اییی در مشھد توسط قاتل سعید حنقتل ھای زنجیره ای زنان روسپ(تجاوز به اموال و ناموس ساکنین سایر نقاط شھر 
که در مدت کوتاھی تعداد شانزده نفر زن به قتل رسیدند و تاثیر بسیار نامطلوبی در رسانه  ١٣٧٩قتلھای زنجیره ای زنان در سال 

ھای کل کشور باالخص استان خراسان و شھر مشھد داشت، بطوریکه احساس ناامنی در بین خانمھا بسیار افزایش یافته و 
  .ده بودده ھای زیادی را نگران کرخانوا

و عدم وجود کار و کسب و درآمد مناسب ساکنین، ) بلوار کمربندی معروف به صدمتری(وجود افراد مھاجر در حاشیه شھر مشھد 
تعداد بسیار معدودی از زنان در حاشیه صدمتری تردد، و از طریق روسپی گری امرار معاش می کردند و این امر موجبات ایجاد 

  .کن در محل را فراھم نموده بودسامزاحمت برای خانواده ھای 
شخصی به ھویت سعید حنایی که خانواده اش قربانی این نوع مزاحمت ھا شده بودند با انگیزه اینکه وجود زنان روسپی باعث 

ایجاد مزاحمت برای نوامیس دیگر ساکنین منطقه گردیده است، تصمیم به انتقام گیری شخصی از زنان روسپی نموده و ھر ھفته 
دازظھر روزھای یکشنبه که ھمسرش به منزل والدینش میرفته این زنان را با موتور سیکلت به منزل برده و پس از به قتل در بع

  .، اجساد را بصورت مچاله بسته بندی و با موتورسیکلت در نقاط کور و دور افتاده ھمان منطقه رھا می کند)خفه کردن(رساندن 
و با فعالیت گسترده نھادھای سیاسی، امنیتی ، انتظامی و با صرف ھزینه ھای سنگین قاتل پس از ارتکاب شانزده فقره قتل 

 ً مادی و معنوی زیاد و بجای گذاشتن خسارتھای روحی و روانی در سطح جامعه و احساس ناامنی در جامعه، دستگیر و صراحتا
مطلوب روحی و روانی و اجتماعی آن تا مّدت ھا در لیکن تبعات سوء و نا. به انجام قتل ھا اعتراف و تحویل مقامات قضائی میگردد

  .جامعه محسوس و ملموس بود
  

  عوامل توسعه نواحی حاشیه نشینی شھرھا
  

توسعه نواحی حاشیه نشینی شھرھا منجر به رشد جرائم و ناھنجاریھای اجتماعی گردیده که از عوامل موثر در بروز این معضل، 
  :توان از مواردی بشرح ذیل نامبردمی 

  .دید قانون و ماموران مربوطه عدم پوشش مناسب نیروھای انتظامی و امنیتی و به تبع آن پنھان بودن نسبی این مناطق از· 
  

·  
تنوع فرھنگی و قومی، پایین بودن سطح فرھنگ ساکنین، رھایی از قید و بندھای اجتماعی و کنترل اجتماعی ضعیف نسبت به · 

  .ایین بودن سطح درآمد افراد موصوفدیگر نقاط شھرھا، وجود بیکاری و پ
  
حاشیه نشینی در تمام شئون زندگی اجتماعی افراد بومی و مھاجرین تاثیر دارد و تغییراتی را در نحوه توزیع جمعیتی بوجود · 

اعی و آورده و به دلیل ارتباط گروھھای بومی با گروھھای مھاجر که از تنوع بیشتری برخوردار ھستند موجب بروز آسیبھای اجتم
افزایش زمینه برای قانون شکنی و ایجاد جرائم و بزھکاریھای مختلف خواھد شد و با عنایت باینکه ھرگروه در صدد حفظ آداب و 
رسوم و شیوه ھای فرھنگی خویش می باشد تمایزات فرھنگی افزایش یافته و ھر قدر که این تمایزات به تضادھای فرھنگی و 

  .آسیبھای اجتماعی افزایش می یابدرائم و رقابت بدل گردد احتمال وقوع ج
یه بمنظور تامین امنیت حاش... مطالعه حاشیه نشینی از نظر خصوصیات روحی و روانی، آسیبھای اجتماعی، اعتیاد ، سرقت و · 

  .شھر الزم و ضروری بنظر میرسد
  .ھنگ جمعیت بومی و مھاجر می باشداین مطالعه منوط به شناسائی وجوه افتراق فر

فقر و بیکاری و بی  –تراکم جمعیت  –ملیتی  –قومی  –گیھای خاص مناطق حاشیه نشینی شھرھا ھمچون تنوع فرھنگی ویژ
  .بزھکاریھا، ایجاد نموده است ھویتی شرایط مناسبی برای پیدایش و ترویج

جرم به ترتیب به خرید و فروش یک پنجم زندانیان حاشیه نشین بوده اند که بیشترین  ١٣٨٢برابر آمار زندان مرکزی مشھد در سال 
  .مواد مخدر، سرقت و اعتیاد اختصاص داشته است



  
  .فقر و بیکاری موجب افزایش جرم خرید و فروش مواد مخدر ، اعتیاد و سرقت بوده است

ی با توجه به اینکه دو سوم بزھکاران دارای سابقه ھای متعدد ارتکاب جرم ھستند و از حیث سواد در سطح بسیار پائینی م
استان کشور باز می گردد و نشانگر این مسئله  ١٨باشند و مبدأ مھاجرین حاشیه نشینیھا در شھر مشھد از نظر جغرافیایی به 

است که اوالً عوامل فقر و بیکاری و بی ھویتی از یکطرف و ناکارآمد بودن قوانین باز دارنده جرم از سوی دیگر، خود باعث افزایش و 
  .ین گردیده استر جرم از سوی مجرمتکرا

  ری از جرائم و ایجاد امنیت عمومینقش جرم شناسی و پیشگی> ١ا<
از دیدگاه آسیب شناسی، توجه ریشه ای به این نکته حائز اھمیت است که اصوالً چرا ناامنی بوجود آمده تا اینک به فکر امنیت 

بر تکالیف حکومت در ایجاد معیشت، فرصت  آنگاه که قانون مترقی اساسی جمھوری اسالمی ایران در جای جای خود. باشیم
می پردازد، در واقع، در پی اقدام زیر بنائی نسبت به اجتناب از ... ھای برابر، رفاه، فرھنگ و آموزش، اشتغال، مسکن و 

  .رخدادھای متعارض و صدمه به کیان جامعه و افراد و النھایه بروز ناامنی است
  

ازد، مورد بررسی قرار ی تقلیل موقعیت که می تواند مجرم را قادر به ارتکاب جرم سبرا» مدیریت کردن خطر جرم«شیوه ھای 
  .گرفته اند

طبق . این شیوه ھا برای موفقیت در اجرای برنامه ھای پیشگیرانه در سه سطح فردی، جمعی و ملی قابل اجرا می باشند
بالغ می گردد که از رشد جمعیت و نیز از %) ٥(درصد  گزارش دبیرخانه ملل متحد، میزان رشد ساالنه جرائم گزارش شده به پنج

عالوه بر احساس ناامنی که برای سایر افراد جامعه از مشاھده وقوع جرائم . رشد اقتصادی اکثر کشورھای جھان بیشتر است
که ھرگاه برای مثال گفته شده است در آن مقطع زمانی . حاصل می گردد، صدمات مستقیم دیگری نیز به آنھا وارد می شود

ھرگاه شرکتھای بیمه . پایین تر از قیمتھای فعلی عرضه می شد% ٥دزدی از مغازه ھا صورت نمی گرفت، کاالھای آنھا تا حد 
ملزم به پرداخت خسارات زیاد قربانیان جرائم مالی نمی شدند، حق بیمه ھای دریافتی آنھا از بیمه گزاران بسیار کمتر از آن چیزی 

ھمه ھزینه ھای گزافی را که مردم برای حفاظت از اموال خود، از طرقی مثل قفل کردن . دریافت می کنند بود که در حال حاضر
مالی به افراد درب ھا و گاوصندوق ھا و نصب دزدگیر و غیره، متحمل می شوند، در واقع ھزینه ای تحمیل شده از سوی مجرمان 

  .جامعه دانسته اند
تا قبل از . ل حل کرد و قادر به ایجاد جامعه ای مبری از جرم شد؟ پاسخ احتماالً منفی استآیا می توان مشکل جرم را بطور کام

پس حداکثر کاری که میتوان و باید انجام داد، پیشگیری نسبی و به . رسیدن به یک مدینه فاضله ، امکان رھایی کامل وجود ندارد
ست که موقعیت و امکان ارتکاب جرم را کاھش داده و بدین ترتیب منظور انجام اقداماتی ا. عبارتی تقلیل جرم و کنترل آن است 

  .ند نه شبیه معالجه پس از بیماریمثل واکسن عمل می ک
که » پیش بینی، شناخت و ارزیابی خطر جرم و انجام اقداماتی برای رفع یا تقلیل آن«: پس می توان در تعریف پیشگیری گفت

  :این مدیریت شامل موارد زیر است. نام برده می شود» ن خطر جرممدیریت کرد«گاھی از این روند تحت عنوان 
  
تقلیل برخی از خطرات بوسیله  - ٣تقلیل برخی از خطرات یا کاستن از دامنه خسارت  -٢از بین بردن کامل برخی از خطرات  -١

  .ن بالقوه از ارتکاب جرماقدامات تأمینی و امنیتی مثل افزایش تعداد پلیس و نظائر آن بمنظور ترساندن و کنترل مجرمی
  

  .بطور کلی میتوان گفت که پیشگیری از وقوع جرم با تقلیل موقعیت ھا سروکار دارد
  

  :ی ارتکاب جرم ضروری بنظر می رسدسه پیش شرط برا
  .و انگیزه مجرم برای ارتکاب جرم میل: اول 
  .اب آنمھارت و ابزار الزم برای ارتک: دوم

 .وجود موقعیت مناسب: سوم

  

ً غیر ممکن است اما به اعتقاد حقیر، مبارزه ھرچ ند به عقیده بعضی از محققین و صاحبنظران، مبارزه با پیش شرط اول و دوم تقریبا

مجریه، (و مقابله با پیش شرط اول نیاز به اقدامات جامع و کاربردی از سوی دولتمردان و عمل به وظایف و تعھدات قوای سه گانه 

  .گردیده است، امکان پذیر می باشدی غیر دولتی که در قانون اساسی تعیین و نھادھا) مقننه، قضائیه

می توانند تاثیر ) قوه قضائیه(و نظارت و کنترل ) دولت(و اجرایی کردن آن ) مجلس(قوای سه گانه با تصویب قوانین مورد نیاز 

  .ه و گذرا به بعضی از این اقدامات می شود بسزایی برکاھش میل و انگیزه مجرمین به ارتکاب جرم داشته باشند که اشاره کوتا

  

دولتمردان میتوانند با تصویب قوانین و اجرایی کردن آن نسب به افزایش مھارتھای متنوع، از سنین پایین در : کاھش بیکاری  -١

کوچک در مناطق و با حمایت از بخش صنعت و تولید و احداث کارخانجات تولیدی . رابطه با تربیت نیروی کار مھار اقدام نمایند

  .انگیزه مجرم به ارتکاب جرم کاستشھرھای محروم، و استفاده از نیروی کار مھار و تربیت شده می شود از میل و 

ریال است لیکن خط فقر از سوی  ٠٠٠/٦٤٠/٢که در حال حاضر حداقل حقوق . افزایش حداقل حقوق متناسب با خط فقر و تورم -٢

  .ال تعیین شده استری ٠٠٠/٠٠٠/٨د بانک مرکزی حدو

  :رید و فروش مواد مخدر و اعتیاد افزایش مبارزه با خ -٣



  .ز تجھیزات و فناوریھای مدرن روزمسدود کردن مرزھای شرقی کشور با استفاده ا: الف

اختیار  ایجاد پایگاھھا و کلینیکھای ترک اعتیاد و استفاده از روش ھای علمی و پیشرفته در ترک اعتیاد و حمایت مالی و در: ب

  .علمی توسط دولت به این مراکز گذاشتن نیروھای متخصص

  .قاچاقچیان مواد مخدر و معتادین تعیین مجازاتھای شدیدتر برای: ج

وس و ارائه خدمات مناسب به استفاده از افراد رھا شده از اعتیاد در بنگاھھای اقتصادی مناسب با نظارت و کنترل غیر محس: د

  .آنان

بطوریکه از دیدگاه مجرمان با توجه به تشدید مجازات، اقدام به عمل مجرمانه، و نتیجه کار : و اقدامات بازدارنده تشدید مجازات  -٤

  .ا خواسته ھا و امیال آنان نباشداز نظر ارزش مادی و معنوی ، منطبق ب

  .زمان اعمال مجازات ل مجرمانه بارسیدگی سریع و به ھنگام به پرونده ھای کیفری، کوتاه کردن فاصله زمانی عم -٥

در جھت افزایش آگاھیھای افراد جامعه و اطالع از ]) اینترنتی[دیداری، نوشتاری، شنیداری، الکترونیکی (استفاده از رسانه ھا  -٦

  ).وقوع یافته(ائه مستندات موجود عواقب ناگوار اعمال مجرمانه با ار

کتابخانه ھا و نمایشگاھھا و از این دست که قابل استفاده برای  –ایجاد و تاسیس مراکز تفریحی و ورزشی و گردشگری سالم  -٧

  .قد معذوریات طبقاتی و مادی باشدکلیه اقشار جامعه بوده و فا

ھرچند که مقابله و مبارزه با شرط دوم بطور کامل مقدور نمیباشد و ابزار و مھارتھای جدیدی توسط مجرمین مورد استفاده قرار 

 -مشروبات الکلی(با انجام یکسری اقدامات و اعمال محدودیتھا مانند عدم دسترسی به ابزار و آالت جرم می گیرد لیکن می توان 

  .دودی در کاھش جرائم تاثیر گذاشتتاح...) وسایل و ابزار الکترونیکی خاص و  -سالح گرم و سرد –مواد مخدر 

از جمله این . نسبت به دو شرط دیگر می توان انجام داد اقدامات موثرتری) وجود موقعیت مناسب(لیکن برای مقابله با شرط سوم 

اقدامات آگاھی و اطالع رسانی افراد جامعه از استفاده از ابزار و وسایل پیشرفته در جھت حفاظت از اموال، ساختمانھا، 

ترونیکی، قفلھای رمزدار، بطور مثال استفاده از ابزارھا و دوربینھای الک. تاسیسات و بطور کلی جان و مال و ناموس خود می باشد

حفاظ ھای فوالدی، روشن کردن معابر و مکانھای اداری و مسکونی، حضور و استفاده مستمر نیروھای انتظامی و امنیتی اعم از 

دولتی و خصوصی، گذاشتن رمز و برنامه ھای نرم افزاری الکترونیکی در ابزار و وسایل الکترونیکی جھت عدم دسترسی سھل و 

  ... .ن به سایت ھای الکترونیکی، بانکی، اداری، علمی، پژوھشی و آسان مجرما

  

قانون اساسی پیشگیری از جرم به عھده قوه قضائیه گذاشته شده است لیکن  ١٥٦اصل  ٥با در نظر گرفتن این مطلب که در بند 

ستی با تصویب قوانین مناسب، اجرای صحیح این وظیفه نیازمند ھمکاری و مساعدت سایر دستگاھھا با قوه قضائیه است که بای

  .ھا را ملزم به این ھمکاری نمودسایر دستگاھھا و ارگان

در ھر حال بنظر میرسد تصویب قوانین مورد نیاز در خصوص اجرائی کردن موارد فوق که بتواند ابعاد و شیوه ھای اجرای بند مذکور 

ن گذاران کمک شایانی اسان و افراد خبره در این مورد به قانوالبته استفاده از دیدگاھھای کارشن. را تبیین نماید الزامی باشد

  .خواھد نمود

اول سطح فردی، یعنی آنچه که ھر شخص حقیقی یا حقوقی باید با . برنامه ھای پیشگیری از جرم باید در سه سطح انجام گیرد

  .سوی مجرمین بالقوه را تقلیل دھدرعایت آنھا موقعیت ارتکاب جرم از 

معی، مثالً آنچه که اھالی یک محله یا کسبه یک پاساژ ملزم به رعایت آن ھستند و باالخره در سطح ملی، دوم، در سطح ج

یعنی آنچه که بخش ھای دولتی مثل بخشداری ھا، شھرداریھا، فرمانداری ھا، استانداری ھا، وزارتخانه ھا و غیره باید در 

  ).امنیت روانی(محدوده وظایف خود نسبت به آن اقدام کنند 

برای رسیدن به ھدف پیشگیری از جرم، می . بدین ترتیب پیشگیری از جرم، در واقع بخشی از وظیفه ھمه نھادھای دولتی است

  .توان از استراتژی ھایی بشرح بعدی استفاده کرد

  

  :شیوه عملی پیشگیری از وقوع جرم

و آموزش ھای الزم برای گروھھای خاص ، پیش  آگاھی دادن به مردم نسبت به جرایم و شیوه ھای اتخاذی مجرمین، توصیه ھا

تشویق و مساعدت به شرکت ھای خصوصی جھت ) مثالً روشن تر کردن خیابانھا(بینی طرح ھا و پروژه ھای گروھی، تغییر محیط 

رتکاب جرم تولید و عرضه تجھیزات ایمنی با قیمت مناسب، پیش بینی راه ھایی برای افشای کارھایی که پنھان بودن آنھا، زمینه ا



  .را فراھم می سازد

تشویق مردم به گزارش موارد مشکوک و ضد امنیتی به پلیس، بسیار مھم بوده و البته مستلزم وجود رابطه سالم، دوستانه و 

اجع انتظامی و بطوریکه مردم با میل و رغبت، مشاھدات و اطالعات خود را در اختیار مر. مبتنی بر اعتماد بین پلیس و مردم است 

  .منیتی قرار دھندا

  نشینی و عدم افزایش حاشیه نشینھاحل مشکل حاشیه 

بنظر میرسد به جای حل مشکالت حاشیه نشینھا، ابتدا بایستی مشکل حاشیه نشینی را حل کرد، نه مشکل حاشیه نشینان 

ن موارد کم بر آن می توارا، لذا مھمترین راھکارھای اجرایی جھت جلوگیری از حاشیه نشینی و کاھش ناھنجاریھای اجتماعی حا

  :ذیل را نام برد

عملکرد موازی سازمانھای  ایجاد مدیریت واحد شھری جھت کنترل ساخت و ساز و افزایش فیزیکی شھر و جلوگیری از -١

  .مسؤول

حروم که توجه برنامه ریزان به مناطق محروم و تجھیز نمودن این مناطق از نظر صنعتی و ایجاد اشتغال برای ساکنان مناطق م -٢

  .کشور از جمله شھر مشھد می باشد این مناطق مبدا حرکت مھاجرین به کالنشھرھای

اطالع رسانی دقیق و مستمر توسط مقامات قضائی و مسئولین دیگر در خصوص وضعیت بزھکاری و جرائم با بکارگیری از  -٣

  .نه ھااکز قضائی و انتظامی و رسانیروھای کارشناس، روانشناس و جامعه شناس در مر

  ... .روانشناسان، جامعه شناسان وریشه یابی فرایند مجرم شدن افراد و علل آن با استفاده از متخصصیِن، -٤

مناسب و  برنامه ریزی برای تقویت سازمانھا و ارگانھای نظارتی و کنترل انتظامی و امنیتی با استفاده از تجیھزات پیشرفته و -٥

  .کنترل محسوس و نامحسوس

  .برخوردھای چندگانه و تکرار جرم نظر در قوانین بازدارنده جرم به جھت جلوگیری ازتجدید  -٦

بھره گیری از کلیه امکانات و توانمندی دستگاھھای ھنری، تبلیغاتی، آموزشی در جھت زشت بودن اعمال مجرمانه و عواقب -٧

  .نامطلوب آن

عدم پاسخگویی به نیاز اقشار کم درآمد و نقاط شکست سیاستھای رسمی و «در یک کالم، حاشیه نشینی شھرھا حاصل 

  .می باشد» محروم به اشتغال مسکن، امکانات رفاھی اولیه 

  

  :نظریه و پیشنھاد

  

ً ساز و کارھای متعدد ھنجار ساز در دراز مدت کارساز خواھد بود و اقدامات ریشه ای و آموزش از دوران کودکی با استفاده  مسلما

  .تاری و شنیداری تاثیر بسزایی خواھد داشتاز رسانه ھای دیداری، نوش

  

اقدامات فرھنگی بنحویکه موجب تسری فرھنگ خود کنترلی با استعانت از عقاید مذھبی و دینی می تواند در حل مشکالت 

و دولتمردان را یاری کند و به موازات آن استفاده از ابزارھای بازدارنده و برخوردھای قھری حکومتی جھت گروھای ضدارزشی 

  .جامعه ستیز ھم مناسب خواھد بود

  

البته قبل از روشھای فوق اقدامات جامع و کاربردی و برنامه ریزی کالن جھت ایجاد جاذبه ھای مناسب در مناطق مھاجرت فرست 

و  ایجاد صنایع تولیدی گسترش دولت الکترونیک –مانند افزایش امکانات رفاھی ...) روستاھا، شھرھای کوچک شھرھای محروم و(

امکانات تفریحی و ورزشی فرھنگی و احداث کلیه امکانات موجود در کالنشھرھا در این مناطق، راھکارھای بسیار مناسب در 

  .جھت پیشگیری از رشد حاشیه نشینی در کالنشھر و به تبع آن کاھش جرائم را در برخواھد داشت

مجریه، قضائیه و (وافق سیاسیون و دولتمردان در سه قوه بدیھی است اینگونه تصمیمات و اقدامات ، چنانچه با ھماھنگی و ت

در سطح مدیران عالی و میانی در جلساتی ھمچون شورای عالی امنیت ملی و شوراھای مشابه اقتصادی، فرھنگی و ) مقننه

مطلوبی را در اجتماعی در سطح کشور، استان و شھرھا بررسی و اتخاذ گردد، سریعتر اجرایی خواھد شد و بالطبع نتایج بسیار 

خرداد مشھد و یا قتلھای زنجیره ای مختلف و جرائم متعدد گروھی و  ٩پی خواھد داشت و در این صورت وقایعی مشابه غائله 

در نھایت می . انفرادی دیگری در سرتاسر کشور عزیزمان شاھد نخواھیم بود که باعث جریحه دار شدن روح و روان جامعه گردد 



با در نظرگرفتن نیازھای افراد جامعه که توسط دانشمند اروپایی آقای ابراھام مازلو این ) دولتمردان(کومت توان گفت در صورتیکه ح

نیازھای به ترتیب در ھرمی طراحی و ترتیب توالی برای آن قائل شده است، تدابیرو تصمیمات کالن را اتخاذ نمایند تا حدود زیادی 

  .اھند بود که ھمانا کاھش جرائم را در پی خواھد داشتدر اشاعه عدالت اجتماعی در جامعه موفق خو

  

  افزایش امنیت عمومی= کاھش جرائم = افزایش عدالت اجتماعی 

 


