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 پیشگفتار

 

را  مختلفای هاای  موجب شده کتااب  جرم و پیشگیری از آنعالقه به موضوع 

در این حوزه مطالعه کنم. به واساطه حرفاه ماددکاری اجتمااعی کاه در آن      

کنم همواره گوشاه چشامی باه عملیااتی باودن مطالعااتم       تحصیل و کار می

از دل خیال نظارات و آمارهاای مرباوط باه       تاوان می که چگونهام؛ اینداشته

ه مسائلی نظیر کاهش جرم و خشونت که ضرورتی برای مسائل اجتماعی بویژ

هاا در  هاسات، راهبردهاا و راهکارهاایی را بیارون کشاید و از آن     همه دوران

های موجود بیشتر به بررسای  راستای بهبود وضعیت بهره گرفت. غالب کتاب

انااد. رویکردهااای نظااری جاارم شناساای و آراا انحرافااات اجتماااعی پرداختااه

ها برای متخصصین الزامی است اما برای کار در ایان  ابخواندن این دست کت

بسنده کرد و از طرفی  هاآنتوان تنها به حوزه و ارائه الگوهای مداخالتی نمی

رسد که خواندن کتاب نظاری   تبدیل نظریه به عمل کار ساده ای به نظر نمی

د ما را بی نیاز سازند. این کتاب که از محصوالت دفتر مباارزه باا جارم و ماوا    

سازمان ملل است با زبانی ساده و شیوا به موضوعات مهمی پرداخته اسات و  

داناد. در  مای  پاذیر امری امکانبا ارائه راهبردهای عملی پیشگیری از جرم را 

های موجود در مبارزه و کاهش جارم باه سامت    تفکر غالب و رویه جامعه ما

عی و مداخالت قهری ساوگیری دارناد و کمتار بار نقاش متغیرهاای اجتماا       

مشارکت اجتماعی تاکید شده است. نقش قاوای قهاری از جملاه پلایس در     

بحث جرم و کاهش آن غیر قابل حذف و انکار است اما تنها به آن هام خاتم   

تواند از خیز می                                                شود. به عنوان مثال ص رف مشارکت مردم در مناطق جرمنمی



را  میزان جرائم آن بکاهد؛ مناطق خلوت و کام تارددی کاه دسات مجرماان     

گذارد. مشااهده شاده در ایان گوناه منااطق باه       برای ارتکاب به جرم باز می

هاای اجتمااع محاور،    برناماه  یواسطه بهمردم  حضورمحض تغییر کاربری و 

تواند ای است که میکنند. این مثال بسیار سادهعرصه را بر مجرمان تنگ می

چیاده شادن یاك    نتایج بزرگی را به دنبال داشته باشد و یاا تصاور کنیاد بر   

چاه در ایان کتااب تحات     گاه و یاا آن حصار بتونی به دور یك پارك یا تفریح

تواند از ارتکاب جرائم از آن نام برده شده تا چه اندازه می "چینیبوته"عنوان 

شاود جاواب   هاا بکاهاد. البتاه در ایان کتااب اشااره مای       در این گونه مکاان 

-م کنترل شده با ایان روش پخش شدن و سرایت جرائ سخن ازمنتقدانی که 

تاا باه حاال    "آورناد تنهاا یاك گازاره اسات      ها به مناطق دیگر به میان مای 

 .  "شواهدی گفته شما را تایید نکرده است

سه عنصر الزم برای ارتکاب به جارم شاروع   پرداختن به رو از کتاب پیش

از پردازد؛ گران بالقوه و بالفعل در کاهش جرم میو در ادامه به کنش کندمی

-آورد و با ظرفیات نفوذ در برخورد با جرائم سخن به میان مینقش افراد ذی

دهاد و در انتهاای کتااب دو    سازی در پیشگیری از جرم بحاث را اداماه مای   

کند که بسترهای جرم و تاثیرات جرم در پیوست ارزشمند را ضمیمه کار می

 شمارد. کشورهای در حال توسعه را بر می

ی مورد نظر خود را با تکیه بر دو منطقه کارائیب و کتاب حاضر راهبردها

های موردی و آمارهاای خاود را از ایان دو    کند و اکثر نمونهآفریقا مطرح می

کاه آمارهاا در ایان منااطق در      در ماواردی منطقه وام گرفتاه اسات و تنهاا    

کناد. دو  کنند به دیگار جواماع رجاوع مای    دسترس نیستند و یا بسنده نمی

از بسیاری از جهات با جامعه ما تفاوت دارناد اماا از جهااتی هام     بافتار مزبور 



هاا  توان شاهد بود که در زمینه جرم ایان شاباهت  های فراوانی را میمشابهت

خیز ماورد بحاث کتااب مقاربات زیاادی باا       تر است و بسترهای جرمپر رنگ

 جامعه ایران دارد.  

اهی کاه باه   هاای دانشاگ  رشاته دانشاجویان  رو برای کتاب راهنمای پیش

تواند بسیار مفید اند میهای اجتماعی در ارتباطنحوی با مساله جرم و آسیب

انادرکاران و  برای دسات  در این کتاب شده بحثها و اقدامات باشد. راهنمایی

هاای نظیار   تواند بسایار مفیاد باشاد و ساازمان    کنشگران حوزه اجتماعی می

خیاز و بای دفااع    اطق آسیب                                          شهرداری که اخیرا  توجهی شایانی به موضوع من

هاا و ماداخالت   توانند از مادل شهری دارند و همچنین نیروهای انتظامی می

 موردی فراوان کتاب استفاده کنند.

در آخر از تمامی دوستان خوبم در جمعیت خیریه تولد دوباره باه خااطر   

های خوبشان نهایت تشکر را دارم. امید است کتاب حاضر بتواند باه  راهنمایی

کردن خالا منابع عملی و راهبردی موجاود در حاوزه پیشاگیری از جارم     پر 

ها و تذکرات خواننادگان  کمك کند. مترجمان اثر نه تنها خود را از راهنمایی

هاا  دانند بلکه انتظار دارند که با نظرات و انتقادات خود، آننیاز نمیفرزانه بی

د. پیشاپیش قادردان  های بعدی کتاب و آثار آتی کمك کننرا در ارتقاا چاپ

 های مفید شما هستیم.راهنمایی

 
 ایوب اسالمیان                                                                        

 دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی –دانشجوی دکتری مددکاری اجتماعی

 1394بهار   -تهران                                                                           



  



 تقدیر و تشکر

 

کتاب حاضر را کریستوفر ناتال به سفارش دفتر مقابله با جرم و مواد ساازمان  

و 13( بااه رشااته تحریاار درآورده اساات. کتاااب در UNODCملاال متحااد )

توسط گروه کارشناسای دانشاگاه هناد غربی،کینگساتون      2007سپتامبر14

جامائیکا مورد بازبینی قرار گرفت. بدین وسیله دفتر مقابلاه باا جارم و ماواد     

سازمان ملل در نظر دارد از همکاری ارزشمند متخصصانی که در این نشست 

کر و قاادردانی نمایااد: بیکااو آگوزینااو، گوموسااتو مااا را همراهاای کردنااد تشاا

بوسیلنگ، باری چوانس، آنتونی هاریوت، ناورمن های وود، جمیماا کااریری،     

 یان رامدهاین، کیث رناود، الرنا وان در سپوی و الیزابت وارد.  

همچنین کسانی که ما را در پیشبرد کتااب یااری نمودناد: حااتم علای،      

رتینس، ساالومیر ردو، آناا سااجت، میاا     استال مااریس دئاون، الکسااندرا ماا    

 اسپوالندر، و اولیور استولپ و همکاری مجله اسپینوزا . 

 

 

 

 

 

 



  



 معرفی کتاب 

 

های دفتر مبارزه با جرم و ماواد ساازمان ملال     کتاب حاضر از مجموعه کتاب

اسات و در راساتای حمایات از کشاورها در اجارای قاوانین، ارتقاای         1متحد

 پیشگیری از جرم و اصالح عدالت کیفری تدوین شده است.

پیشگیری اولین ضرورت در بحث عادالت  "رکن اساسی کتاب، اصل مهم 

است. ایان کتااب یکای از اولاین بارون دادهاای تادوین بهتارین          "باشد می

موساوم باه    "جواماع در حاال توساعه    اقدامات جهت پیشگیری از جارم در "

است. پروژه دنیای جنوب باه منظاور ایجااد و توساعه      "پروژه دنیای جنوب"

پاروژه   40دانش پایه در پیشگیری از جرم در جوامع در حال توسعه، تماامی 

ماورد در کارائیاب( را    20مورد در آفریقای جناوبی و   20پیشگیری از جرم )

هاا در ایان کتااب    ورت گرفات و آزماوده  مورد مداقه قرار داد. این تفحص ص

های اجرای پروژه و انتشار کتااب حاضار را برناماه    منعکس شده است. هزینه

همکاری فناوری در شورای اجتماعی و اقتصادی سازمان ملال متحاد تقبال    

سازی از طریق همکاری فنی ا  های مزبور به دنبال ظرفیتنموده است. پروژه

ای در کشاورهای در حاال   ای و بین منطقههای، منطقاقتصادی درون منطقه

 توسعه هستند.  

کتاب حاضر با ارائاه راهکارهاای عملای، باه دنباال ایجااد اثرگاذاری در        

-باشد )دو منطقاه پیشگیری از جرم در آفریقای جنوبی و منطقه کارائیب می

برند(. پروژه جهان  آمیز رنج میای که تا حد زیادی از جرم و جنایت خشونت

گاذران درصادد ایجااد    همکاری متخصصین دانشاگاهی و سیاسات   جنوب با

                                                           
1 UNODC 



ی جهاان جناوب توساط دفتار     دانش کاربردی در کاهش جرم اسات. پاروژه  

 مبارزه با جرم و مواد سازمان ملل متحد اجرایی شد.

 

 

 

 



 


