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حقوق شهروندي
به همت بس��یج دانش��جویی 
دانشگاه علوم قضایی و خدمات 
اداری دادگس��تری، پنجمین 
شماره نشریه دانشجویی »خط 
بهشتی « منتشر شد. پنجمین 
نش��ریه دانش��جویی »خ��ط 
بهشتی « با س��ردبیری صادق 
بشیره و مدیرمس��ئولی نیما صوری، به بررسی منشور 
حقوق ش��هروندی و نقش زن��ان در آن پرداخته و به 
مناسبت میالد حضرت زهرا )س( و روز زن منتشر شده 
است. عدالت جنسیتی در جامعه، بررسی وضعیت زنان 
در زندان، حقوق زنان در راستای قوانین جهانی و نوع 
نگاه به جریان فمنیسم در ایران و انحرافات آن در این 
نش��ریه حقوقی مورد تحلیل دانشجویان حقوق خوان 

قرار گرفته است.
--------------------------------------

رفتار مسئوالن 
بس��یج دانش��جویی دانشکده 
حقوق و علوم سیاسی دانشگاه 
تهران، شماره چهاردهم نشریه 
»ایران ۱۴۰۴« را منتشر كرد. 
در این شماره از نشریه سیاسی 
و دانشجویی »ایران ۱۴۰۴« به 
مدیر مسئولی علیرضا صفری و 
س��ردبیری فرزاد علیپور، به بررس��ی چند مسئله كه 
معطوف به نقد و بررس��ی ش��رایط حال حاضر انقالب 
اسالمی ایران اس��ت، پرداخته ش��ده است. تنش های 
اجتماعی ش��کل گرفته بر س��ر رفتارهای نامناس��ب 
مسئوالن كشور و به عنوان مثال سیلی زدن عنابستانی، 
نماینده مجلس، نقد و بررسی ش��ده است. احتماالت 
مذاكره دوباره با دولت جدید و دموكرات بایدن و تأثیرات 
آن بر روند فعالیت های سیاست خارجه ایران نیز تحلیل 

شده است.
--------------------------------------

پرونده قتل هاي خانوادگي
انجمن علمی دانشجویی حقوق 
دانش��گاه آزاد اس��المی واحد 
خمین��ی ش��هر، ش��ماره دوم 
فصلنام��ه فرهنگ��ی، ادب��ی و 
اجتماعی »نقط��ه ویرگول« را 
منتش��ر كرد. در ش��ماره دوم 
فصلنام��ه فرهنگ��ی، ادب��ی و 
اجتماعی »نقطه ویرگول« به مدیرمسئولی فاطمه سادات 
میرمعصومی و سردبیری امیرحسین عابدینی به بررسی 
پرونده قتل رومینا اشرفی كه سال گذشته توسط پدرش 
به قتل رسید و بررس��ی حقوقی - قضایی پرونده های 
قتل های خانوادگی و همینطور تأثیر ماهواره بر سبک 
زندگی پرداخته شده است. از جمله موضوعاتی كه در 
این نشریه مطالعه می كنید، می توان به عناوین انتظار 
دارم كه برنجم، خوناموس، تأثی��رات ماهواره غربی بر 
سبک زندگی اجتماعی، سال هاست به بیماری بدتر از 

كرونا مبتالییم و دكلمه های خانم سین اشاره كرد.
--------------------------------------

نماد مشروعیت
بس��یج دانش��جویی دانشکده 
حقوق و علوم سیاسی دانشگاه 
تهران، شماره پانزدهم »ایران 
۱۴۰۴« را منتش��ر ك��رد. در 
شماره پانزدهم »ایران ۱۴۰۴« 
به مدیرمسئولی علیرضا صفری 
و س��ردبیری فرزاد علیپور، به 
بررسی انتخابات و پروتکل الحاقی پرداخته شده است. 
در این نشریه ابعاد حقوقی پرونده های اخیر مفاسد بانک 
مركزی هم بررسی شده است. در گزارش حقوقی كه در 
این خصوص نوش��ته شده به س��رانجام دادگاه یکي از 
مدیران ارشد بانک مركزی هم اشاره شده است. این فرد 
اطالعات ارزی بسیار مهمی را به چند صراف بزرگ داده 
بود و این صراف ها نیز وی را به یکی از خودرو فروشی های 
الكچری برده و برای وی ب��ی ام دبلیو الكچری خریده 

بودند.
--------------------------------------

ماجراي ده ونک
به همت بس��یج دانش��جویی، 
پرون��ده وی��ژه ماهنامه »خط 
بهشتی « دانشگاه علوم قضایی 
و خدمات اداری دادگس��تری 
منتشر شد. در ویژه نامه »خط 
بهشتی « با مدیرمسئولی نیما 
ص��وری و س��ردبیری صادق 
بشیره، به بررسی تخصصی و تفضیلی ماجرای ده ونک 
پرداخته می شود. از جمله موضوعاتی كه در این نشریه 
مطالعه می كنید، می توان به بررس��ی حقوقی ماجرای 
ده ونک از آغاز پهلوی دوم تا انقالب اس��المی و بعد در 

دوره های دولت های بعدی اشاره كرد.
--------------------------------------

اهداي جنین 
به همت انجم��ن علمی فقه و 
حقوق دانشگاه بین المللی امام 
خمینی )ره(، ش��ماره س��وم 
نشریه دانشجویی »ندای حق« 
منتشر شد. شماره سوم نشریه 
دانش��جویی »ندای حق« به 
مدیرمسئولی نرگس حیدری 
ابهری و س��ردبیری امید محمدی به بررسی ماهیت 
حقوقی اهدای جنین و دیدگاه قصاص پدر و مس��ئله 
كرونا می پردازد. از جمله موضوعاتی كه در این نشریه 
مطالعه می كنید، می توان به عناوین »فرار داغ«، »آیا 
جنین می تواند مبیع واقع گردد« و »قتل عمدی فرزند 

توسط پدر« اشاره كرد.

ديده بان

نبود سیاست های جنایی مشخص در پروژه هایی که 
از طرف دولت و شهرداری اجرا می شود، می تواند 
جرم زا باشد. دلیل افزایش جرم به خصوص جرائم 
ش�هری و خیابانی در کالنش�هرها، سیاس�ت های 
نادرست اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی کشور است 
و نیروی انتظامی باید جورکش این ش�رایط جرم زا 
باش�د. هنوز در کشور سیاس�ت جنایی مشخصی 
وجود ندارد و دولت در برخی برنامه ریزی ها، کمترین 
توجهی به تأثی�ر برنامه  ها در تولید ج�رم ندارد و 
بی توجه ب�ه عواقب طرح  ه�ا کار خ�ود را می کند.

سیاس�ت جنایی مش�خص و قابل پیاده س�ازی با 
در نظ�ر گرفتن معض�الت اجتماعی کش�ور حتی 
با وجود برخ�ی زمینه های آس�یب های اجتماعی 
منج�ر ب�ه پیش�گیری پدیده ه�ای مجرمان�ه 
و توفی�ق در پیش�گیری از ج�رم می ش�ود.

 نهاد هایی که کوتاهی می کنند
بررسی ها نش��ان می دهد كه ش��کل و شمایل شهری 
هم در كاهش یا افزایش انواع جرم تأثیر دارد. واقعیت 
این اس��ت كه كیفیت و كمیت معماری و شهرسازی 
در كاهش ی��ا افزایش وقوع جرائم تأثی��ر زیادی دارد؛ 
اگرچه در تصویب قوانین به این موضوع توجه چندانی 
نشده است. بررسی موضوعاتی همچون كیفیت، نحوه 
معماری مسکن و چگونگی شهرس��ازی در جوامع و 
شهرهای مختلف یک كشور یا محله های مختلف یک 

شهر مبین تأثیرگذاری محیط بر بزهکاری است.
سکانس شروع فیلم سینمایی متری شیش و نیم هم 
اشاره به مش��کالت ساختاری ش��هری در بزه یا جرم 
دارد. خالفکار از دست مامور فرار می كند و در نهایت 
ناخواسته در گودال ساختمانی نیمه كاره می افتد؛ بیل 
مکانیکی در كس��ری از ثانیه با ریختن خرواری خاک 
روی گودال، فرد خالف��کار را از صفح��ه روزگار محو 
می كند. تماشاگر می ماند و هزاران سؤال كه او كه بود؟ 
چه شد كه به این سرنوشت گرفتار شد؟ چرا و چگونه به 

اینجا رسید و چرا بدون هیچ توضیحی حذف شد.
در حال حاضر بخش عمده ای از توان نیروی انتظامی 
صرف به دوش كشیدن بار بی عرضگی و ناتوانی سایر 
دستگاه ها می شود. به طور مثال مدیریت شهری درهای 
چدنی كف خیابان ها را باید تعویض كند، اما به دلیل 
توجه نکردن بار پیگیری سرقت آن روی دوش نیروی 

انتظامی می افتد.
اگر ادارات برق هم محافظت بیشتری از تجهیزات خود 
داشته و یا از تجهیزاتی استفاده كنند كه قابلیت سرقت 
نداشته باشند، قطعاً بار پیگیری سرقت تجهیزات برق 

به نیروی انتظامی تحمیل نخواهد شد.
چنانچه دستگاه ها از جمله آموزش و پرورش از همان 
دوران كودكی فرد را به درستی جامعه پذیر بار آورده 
و اجازه ترک تحصیل را به او ندهند، قطعاً ش��خصیت 
دیگری برای فرد رقم خواهد خ��ورد، اما زمانی كه به 
دلیل كوتاهی های صورت گرفته فرصت تحصیل برای 
برخی فراهم نش��ود و این خروج از چرخه تحصیل بار 
بزهکاری را به جامعه تحمیل می كند كه زحمت آن بر 

دوش نیروی انتظامی خواهد افتاد.
 تقصیر پلیس و دستگاه قضایی نیست

معضل اوباشگری قدمتی به اندازه قدمت كالنشهر ها 
دارد. هر چند كه در دهه ه��ای اخیر این معضل فراز و 
فرود هایی داشته و دستمایه بسیاری از فیلم و سریال ها 

هم شده است.
خانه های تیمی، محالت جرم خیز در جنوب و شمال 
ش��هر و نارضایتی و ش��کایت مردم از زندگی در كنار 
این باند ها همان انگیزه ای اس��ت كه نیروی انتظامی 
را وارد عمل می كند تا با طرح��ی ضربتی مراكز جرم 

را مهار كند.
به تازگ��ی فرمانده نیروی انتظامی تهران در حاش��یه 

اجرای ط��رح صاعقه یا ط��رح برخورد ب��ا حامالن و 
نگهدارندگان و فروشندگان سالح های سرد، در پاسخ 
به میزان تأثیرگذاری طرح های ضربتی گفت: »بیش 
از یک دهه اس��ت پلیس در تهران سلسله طرح هایی 
تحت عنوان افزایش امنیت و آرامش برگزار می كند كه 
بخشی از آن مربوط به برخورد با اراذل و اوباش است. 
اگر به یک دهه قبل برگردیم و تا به امروز را بررس��ی 
كنیم، می بینیم تعداد زی��ادی از اراذل و اوباش نامدار 
و نوچه های ش��ان كه امنیت مردم را ب��ه هم می زدند، 
دس��تگیر و روانه زندان ش��ده اند و امروز دیگر آنها را 
نمی بینیم. این نشانه تالش و اقدامات پلیس در جهت 
افزایش امنیت شهروندان اس��ت. البته نه اینکه امروز 
اراذل و اوباش نداریم، اما دیگر اسم و رسم دار نیستند، 
هر چند اگر نوپا هم باش��ند، به ش��دت با آنها برخورد 

می كنیم.«
س��ردار رحیمی افزود: »در بحث س��رقت و برخورد با 
س��ارقان هم باید به ش��رایطی كه داریم، توجه كنیم؛ 
گرانی و تورم و بیکاری پدیده هایی هس��تند كه باعث 
رشد ناهنجاری ها می شود. با این وجود شاهد امنیت 
مطلوبی در زمینه كاهش سرقت هستیم و خوشبختانه 
همکاری خوبی با دستگاه قضایی در این زمینه داریم. 
اگر شاهدیم كه سارقی بعد از دستگیری و زندانی شدن 
باز هم بعد از آزادی دست به سرقت می زند، این تقصیر 
پلیس و دستگاه قضایی نیست. متأسفانه سارق متنبه 
نمی ش��ود. امروز در طرح صاعقه س��ارقی را دستگیر 
كردیم كه هشت سال زندان بوده و سه روز بعد از آزادی 
دوباره دست به سرقت زده است. نمی شود گفت پلیس 
برخورد نکرده یا دستگاه قضایی حکم مناسبی نداده 
است. این بیماری خود سارق است كه بعد از یک زندان 

طوالنی باز هم دست به سرقت می زند.«
 مطالبه گری در مفاسد خرد و کالن

بازپرس دادس��رای جنای��ی تهران ه��م از طرح های 
اجتماع��ی و انتظامی نی��روی انتظامی گفت��ه كه از 
سال های میانی دهه ۸۰ برای ارتقای امنیت اجتماعی 
آغاز شد و در راستای آن اهدافی مانند افزایش احساس 
امنیت شهروندان و كاهش دامنه انحرافات و جرائم و 
افزایش رضایت شهروندان از ناجا را دنبال كرده است.

مصطفی واحدی اولین قدم برای كارآیی این طرح ها و 
خدمات انتظامی را شفاف سازی برای گروه های هدف 
و كلیت جامعه می داند و به ایرنا می گوید: »شفاف سازی 
موجب افزایش كارآیی و اثربخش��ی پلیس در اجرای 
مأموریت ها خواهد ش��د. از آنجایی كه رفتار پلیس با 
اعمال قدرت همراه است، اگر مردم به این درک نرسند 
كه این كار پلیس خدمت به جامعه است، موضع منفی 
علیه پلیس اتخاذ می كنند. بنابراین طرح های ضربتی 
برای موفقیت باید مورد پذیرش جامعه بوده و حمایت 

مردمی را به دنبال داشته باشد.«
واحدی معتقد اس��ت: »اگر بازتاب رسانه ای اقدامات 
پلیس در ش��بکه های اجتماعی منطبق ب��ا انتظارات 
جامعه در برخ��ورد با جرائم مختلف نباش��د، تأثیری 
منفی در ارزیابی عملکرد پلیس می گذارد؛ همانگونه كه 
مردم انتظار برخورد با ناهنجاری و انحرافات اجتماعی 
كوچ��ک را دارند، تقاض��ای برخورد با مفاس��د كالن 
اقتصادی و اجتماعی را از پلیس مطالبه گر هس��تند و 
زمانی كه طرح های ضربتی اجرایی صرفاً جنبه نمایشی 
به خود بگیرد و از طرفی شفافیتی درخصوص برخورد 
با مفاس��د كالن وجود نداشته باش��د، اعتماد عمومی 
مردم به پلیس تضعیف خواهد شد، چیزی كه به گفته 
مقام معظم رهبری در جمع كاركنان ناجا بزرگ ترین 

پشتوانه نیروی انتظامی است.«
وی با بیان اینکه یکی از مسائلی كه در هر طرح ضربتی 
از طرف نیروی انتظامی مورد پرس��ش قرار می گیرد، 
پایبندی به قانون از طرف خود مرجع انتظامی است. 
این پایبندی به قانون، دوری از مس��ائل حاش��یه ای 

و غیروظیف��ه ای از نظ��ر واحدی باعث جل��ب اعتماد 
اجتماعی خواهد شد، گفت: »صحبت از اقتدار نیروی 
انتظامی بدون حمایت قانون و رعایت حقوق شهروندی 
و حقوق شاكی و متهم، محکوم به شکست است. مبارزه 
قاطع و قانونمند با مصادیق و زمینه های بروز جرم در 
جامعه قطعاً در كاهش میزان جرائم موثر خواهد بود، 
اما بهره گیری از مدل پلی��س جامعه محور و پرهیز از 
كارهای نمایشی كه در راس��تای خدمت رسانی بهتر 
و جلب حمایت عمومی است، در كاهش پایدار جرائم 

تأثیرگذار خواهد بود.«
او معتقد اس��ت اج��رای طرح ه��ای ضربت��ی بدون 
شفاف س��ازی برای جامعه هدف و آحاد مردم و بدون 
رعایت حقوق شهروندی متهمان در درازمدت تأثیری 

در كاهش جرائم نخواهد داشت.
 نظام اجتماعی کالن هم بیکار ننشیند

بدون شک هیچ فردی یک ش��به دزد نمی شود. همه 
می دانند كه عواقب اقدامات مجرمانه چیست و مجرمان 
هم ریسک آن را به جان می خرند و مسیر بزهکاری با 

پیچ و خم های مختلف حاصل می شود.
در همین زمینه یک جامعه شناس هم با اشاره به اینکه 
سارق شدن یک فرد را مس��تلزم طی شدن فرآیندی 
می داند ك��ه در آن یکس��ری ویژگی ه��ای فرهنگی، 
اقتصادی، اجتماعی، خانوادگ��ی و امنیتی تأثیرگذار 
اس��ت، به ایران آنالین گفت: »حاال س��ؤال اینجاست 
كه چطور می توان با طرحی ضربتی جلوی این فرآیند 
طوالنی را گرفت و یک شبه كس��ی را تغییر داد؟ من 
حتی معتقد نیستم كه بتوان احتکار و اختالس را هم با 

روش ضربتی ریشه كن كرد.«
اردشیر گراوند، نیروی انتظامی را مسئول اجرای حکم 
می داند و می گوی��د: »وقتی در كش��وری به یک نهاد 
مجری می گویند خودت تصمیم بگیر، خودت مداخله 

كن و خودت هم اجرا ك��ن، نتیجه بهتر از این نخواهد 
بود. در واقع به سیستم مدیریت مسائل اجتماعی در 
ایران باید ای��راد گرفت كه چرا برنام��ه همه جانبه ای 
برای مدیریت بزه اجتماعی ندارد تا هر كسی در بخش 

خودش مشغول به كار باشد.«
گراوند معتق��د اس��ت: »در صورتی كه هم��ه نهاد ها 
سیاست های پیشگیرانه را به درستی اجرا كنند، دیگر 
نیازی به اجرای طرح های ضربتی نیست، مسئله این 
است كه باید نیروی انتظامی و دادگاه برخورد خود را 
بکنند، ام��ا نظام اجتماعی كالن هم بیکار ننش��یند و 

برنامه های پیشگیری را تنظیم كند.«
 ارتباط جرم و فضای شهری

اگر سری به مناطق جرم خیز در مناطق مختلف كشور 
بزنیم، می بینیم كه اكثر این محله  ها تاریک هس��تند 
و س��اختمان هایی با نما هایی نامناسب در این مناطق 
خودنمایی می كنند. رنگ های تیره و كوچه های بسیار 

باریک در این محدوده  ها مشهود است.

زمینه ارتکاب جرم در این محله  ها بیشتر است و جالب 
اینکه این مناطق توس��ط افرادی كه گرایش به جرم 
دارند، برای زندگی انتخاب می ش��ود، زیرا به فرهنگ 
آنان نزدیک تر است. اگرچه مسئوالن قضایی معتقدند 
كه معم��اری ش��هری در ۲۵درصد در وق��وع جرائم 
تأثیرگذار اس��ت، اما در قانون به این موضوع توجهی 

نشده است.«
معاون پیشگیری از جرم دادگستری آذربایجان شرقی، 
با اشاره به رابطه مس��تقیم معماری با جرم می گوید: 
»برخی كش��ور ها در حوزه معماری جنایی به گونه ای 
علمی عم��ل می كنن��د و در طراحی س��اختمان  ها و 
شهر ها توجه ویژه ای به این موضوع دارند كه این توجه 
س��بب جلوگیری از بروز جرم و جنایت تا حد ممکن 

می شود.«
رضا مس��عودی فر، عواملی همچون نور، ترس كاذب، 
فضای سبز و رنگ را هم مانع و هم عامل جرم می داند و 
توضیح می دهد: »در مکان هایی كه كمبود نور و وجود 
درختان بلند و انبوه مانع دید می شود، زمینه وقوع جرم 
را فراهم می كند، این در حالی است كه وجود نوركافی و 
ایجاد فضای سبز و با نشاط با رنگ های شادی آور تأثیر 

زیادی در كاهش جرم دارد.«
معاون پیشگیری از جرم دادگستری آذربایجان شرقی 
درخصوص عوامل درون ش��هری موثر بر افزایش جرم 
همچون تصادف��ات نیز می گوید: »وق��وع تصادفات و 
برخورد اتومبیل اگر موجب مرگ هم نشود، می تواند 
جرائمی را ایجاد كند، بنابراین ساخت معابر براساس 
اصول صحیح شهرس��ازی و رعایت ن��کات راهنمایی 
و رانندگی نی��ز می تواند ب��ر كاهش این ن��وع جرایم 

تأثیرگذار باشد.«
همچنین معاون قضای��ی و پیش��گیری از وقوع جرم 
دادگس��تری اس��تان فارس هم درباره جایگاه و نقش 
معماری ش��هری در پیش��گیری از ارت��کاب جرائم، 
می افزاید: »معماری و طراحی ش��هری نقش بس��یار 
مؤثری بر میزان وقوع جرائم علیه »اشخاص«، »اموال 
و مالکیت« و »امنیت و آس��ایش عموم��ی « دارد و در 
مناطق شهری كه معماری و طراحی مبلمان شهری بر 
مبنای اصول پیشگیری از وقوع جرم صورت پذیرفته 
باشد، وقوع جرم و متضرر ش��دن شهروندان به شدت 

كاهش می یابد.«
احمد رحمانی��ان توضیح می ده��د: »در مناطقی كه 
نظارت طبیعی )همگانی( وجود داشته باشد، در صورت 
پارک اتومبیل یا موتورس��یکلت در گوش��ه خیابان، 
س��ارقان بالقوه از ارتکاب س��رقت منصرف می شوند. 
زیرا با توجه به دید و نظارت ب��ر فعالیت آنها، احتمال 
دستگیری ایشان بس��یار باالست، اگر وسیله نقلیه در 
كوچه یا معابر بدون نظارت و دید همگانی پارک شود، 

احتمال وقوع سرقت بسیار باالست.«
وی با اشاره به جرائم و پرونده های قضایی و كیفری كه 
وابسته به طراحی شهری است ، می افزاید: »در سامانه 
ثب��ت پرونده  ها در مراج��ع »انتظام��ی« و »قضایی« 
گزینه مشخصی برای ثبت این اطالعات در نظر گرفته 
نش��ده و با توجه به تنوع عناوین مجرمانه كه در طول 
استقرار نظام دادگستری در ایران، تاكنون رقمی بین 
هزار و ۴۰۰ تا ه��زار و ۸۰۰ عن��وان مجرمانه در نظر 
گرفته شده است و با توجه به تجربیات و مشاهده های 
میدانی و صحبت با مسئوالن انتظامی و قضایی به نظر 
می رسد رقمی حدود ۲۵ درصد از وقوع جرائم، ارتباط 

مستقیمی با طراحی نامناسب شهری دارد.«
 معماری شهری و حاشیه نشینی

از آنجایی كه حاشیه نشینی این روز ها یکی از مباحث 
مه��م در زمینه افزایش جرم محس��وب می ش��ود، بر 
این اس��اس باید راهکار هایی برای كاهش این معضل 

اندیشید.
معاون قضایی و پیش��گیری از وقوع جرم دادگستری 
اس��تان فارس درخصوص نقش معم��اری در از بین 
بردن پدیده حاشیه نشینی در اطراف شهرهای بزرگ 
نیز می گوی��د: »در نگاه اول به نظر می رس��د معماری 
ش��هری و حاشیه نش��ینی دو مقوله جدا از هم است 
كه با تعمق در موضوع می ت��وان دریافت كه طراحی 
و معماری و حاشیه نشینی با یکدیگر ارتباط مستقیم 
دارند، به نحوی كه هر قدر در طراحی شهری و تدوین 
طرح های تفصیلی موضوعات پیشگیرانه رعایت و لحاظ 
شود، شرایط اقامت برای افراد جهت تشکیل هسته های 

اقامتی در حاشیه شهر ها كمتر می شود.«
ناگفته نماند كه افراد حاشیه نش��ین برای س��کونت و 
اقامت به دنبال مکان هایی هس��تند كه شرایط آنجا با 
سبک زندگی و رفتارهای آنها همخوانی داشته باشد و 
به عبارت ساده تر بتوانند با فرهنگ و شیوه زندگی خود 
در آنجا سکونت كنند. پس از مدتی هم فرهنگ خود را 
در آن منطقه غالب كنند و با طراحی شهری مناسب، 
آنها مجبور می ش��وند ش��یوه زندگی خود را به سبک 

زندگی شهری متحول كند.
شهرداری  ها و شوراهای شهر در پیش��گیری از وقوع 
جرائم بسیار نقش اساسی و تأثیرگذاری دارند. فضا ها 
و مکان های فرهنگ��ی در اختیار ش��هرداری هر یک 
ظرفیت های مناس��بی دارند كه مسئوالن شهرداری 
و شورا با مشاركت سایر دستگاه  ها و نهادهای مرتبط 
نیروی انتظام��ی و دادگس��تری می توانن��د تدابیر و 
اقدامات پیش��گیرانه را به كار گیرند. با توجه به اینکه 
معماری نقش مهمی در وقوع جرائ��م ایفا می كند، بر 
این اساس باید مسئوالن شهری با استفاده از تجربیات 
موفق در این زمینه به گونه ای شهر را طراحی كنند تا 

جلوی وقوع جرم را بگیرند.

شهر جرم زا
کوتاهی برخی نهادهای دولتی، بار بزهکاری سنگینی را به جامعه تحمیل می کند که در نهایت زحمت آن بر دوش نیروی انتظامی است

نماي نزديک

شهرسازیتهرانجرمزاست
یک حقوقدان  با بیان اینک��ه معموالً طرح های 
ضربت��ی باید ب��رای جرائم��ی به كار ب��رود كه 
مورد خاصی هس��تند و باید برای مه��ار آنها به 
صورت ضربتی مواجه شد، به ایرنا گفت: »بحث 
اوباشگری و مجرمان حرفه ای در تهران یک بحث 
ریشه دار و مستمر است و این یک الگوی رفتاری 
بزهکارانه است كه به صورت مستمر ادامه دارد. 
برای اینچنین الگوی رفتاری بزهکارانه ای، اجرای 
طرح های ضربت��ی روش صحی��ح و اثرگذاری 

نیست.«
كامبیز نوروزی، شیوه درست و مستمر برخورد 
با بزه شهری را كه می تواند تأثیری میان مدت داشته باش��د، اینگونه توضیح می دهد: »در جرائم شهری باید 
كانون های تجمع و اختفای مجرمان شناسایی شود و نظارت پلیسی بر این كانون ها افزایش پیدا كند. در واقع 
یا محیط ارتکاب جرم یا امنیت این محیط مجرمانه باید از بین برود.« او به باز تولید این افراد در جامعه اشاره 
می كند كه توان بازدارندگی طرح های ضربتی نمی تواند موجب مهارشان شود. برای فهم درست شیوه برخورد 
با بزهکاری باید به ریشه های موضوع پرداخت؛ یعنی شرایطی كه از دل آن فرد مجرم سر بر می كشد. بازداشت 

و محاكمه و مجازات، حلقه های پایانی این روند هستند.
نوروزی نبود »سیاست های جنایی« در طرح های اجتماعی را كه از طرف دولت و شهرداری اجرا می شود، دلیل 
تولید بزه می داند: »دلیل افزایش جرم به خصوص جرائم شهری و خیابانی در تهران، سیاست های اجتماعی، 
اقتصادی و فرهنگی كشور است و نیروی انتظامی باید جوركش این شرایط جرم زا باشد؛ به دلیل اینکه در ایران 
سیاست جنایی وجود ندارد و دولت در برنامه ریزی هایش كمترین توجهی به تأثیر برنامه ها در افزایش و كاهش 

جرم ندارد و بی توجه به عواقب طرح ها كار خود را می كند.«
این حقوقدان معتقد است: »سیاست ۲۵ ساله شهرسازی تهران محیط های شهری را برای ارتکاب جرم آماده 
كرده است. شهرسازی تهران، جرم زاست، حاشیه نش��ینی در تهران جرم زاست. مقصر اینها نیروی انتظامی 
نیست، اما به هر حال نیروی انتظامی در این شرایط دشوار باید سیاست درستی به كار ببرد. به طور كلی در ایران 
سیاست های مقابله با جرم چه از طرف دولت، چه از طرف دستگاه قضایی درست انجام نمی شود. در این بین 

باید در نظر بگیریم كه كار نیروی انتظامی واقعاً سخت است.«

عليرضا سزاوار
  گزارش

بررس�ی ها نش�ان می دهد که 
ش�کل و ش�مایل ش�هری هم 
در کاه�ش ی�ا افزای�ش انواع 
ج�رم تأثی�ر دارد. واقعیت این 
اس�ت ک�ه کیفی�ت و کمی�ت 
در  شهرس�ازی  و  معم�اری 
کاهش ی�ا افزایش وقوع جرائم 
تأثی�ر زی�ادی دارد؛ اگرچه در 
تصویب قوانین به این موضوع 
توج�ه چندانی نش�ده اس�ت
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