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داشته  بر آنها را همواره دولت ،یاجتماع یو ناامن نظمییب جادیدر ا یاجتماع دهیپد کینقش جرم به عنوان 
 یاز جرم، محور اصل يریشگیداشته باشند. مسئله پ ژهیاهتمام و ییجنا يهايگذاراستیسحوزه به  نکه در ای
 تیو حفظ سالمت سازمان از اهم يراربه منظور برق ینظام هايطیموضوع در مح نیاست. ا ییجنا گذاريسیاست

کارآمد در مواجه با  ییجنا گذاريسیاستپژوهش تالش شده است  نیاساس در ا نیبرخورد دار است. بر ا ییباال
و  يکار با استفاده از روش اسناد نیا ي. براردیقرار گ يو واکاو لیمورد تحل ینظام هايطیدر مح عیجرائم شا

 کردیو در چارچوب رو یفیو به صورت ک شدهيگردآوراطالعات الزم  وستهیپ وقوعجرائم به  هايدهمطالعه پرون
 عجرائم شای فقره پرونده 55پژوهش تعداد  ي. جامعه آمارانددهیگرد لیو تحل هیتجز یو وضع یاجتماع يریشگیپ

از آن است که  یپژوهش حاک جینتا است. شدهانتخاب یکه به صورت تصادف ینظام هايطیشده در مح داریپد
در سازمان عیبا کاهش نرخ جرائم شا تواندیم یو وضع یاجتماع کردیبر رو یمبتن يفریرکیغ ییجنا گذاريسیاست

مسلح را از رهگذر  يروهاین  هايتیبه اهداف و مأمور یابیاز جرم را رقم زده و دست يعار یطیمح ،ینظام هاي
 .دنمای لیآنان، تسه یو تعلق سازمان رکنانو نشاط کا هیروح ،ینظم و انضباط، انسجام درون سازمان

.هاي پیشگیرانه، محیط نظامیجنایی، جرائم شایع، سیاست گذاريسیاست کلیدي: هايواژه
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 مقدمه
اجتماعی است که به رغم اشکال گوناگونش بر اساس اقتضائات تاریخی، قرابت  يادهیپدجرم 

ر دیگر د يهامؤلفهی، ریشه داشتن در فرهنگ و بسیاري با محیط اجتماعی، اقتصادي، سیاس
). امیل دورکیم 126: 1394ملک محمدي، خورد (یمهاي وقوع در تمامی جوامع به چشم محیط

). از این 93: 1383راب، (وایت» جرم را بخش بهنجار از جامعه بوده و جزء مکمل آن است.«
 کنتوان آن را کنترل و کاهش داد ولی ریشهمنظر جرم امري عادي و طبیعی در جوامع است و می

هاي جوامع بشري است که انسان در بنابراین، جرم یا بزه یکی از پدیده؛ کردن آن ممکن نیست
گاه از این پدیده تهی نبوده و همواره امنیت زندگی اجتماعی با آن روبرو بوده و هست. جوامع هیچ

 و آسایش آن را تهدید کرده است.
اي مؤثر در توسعه و پیشرفت جوامع، سالمت محیط و عاري بودن آن از ل زمینهیکی از عوام

هاي پیشگیري از جرم، نیز در ها و نظریهشناسی و اندیشهجرم است. ظهور و پیشرفت علم جرم
آن اعتالي اجتماع و تأمین امنیت بوده  تبعبهاي امن و عاري از جرم، و سایه نیاز بشر به جامعه

ها نیز نیازمند بستري سالم و عاري از جرم و بزه آن، بهبود عملکرد و کارایی سازمان تبعبهاست. 
یرانه هاي پیشگاست. در این میان ضرورت توجه به فراهم نمودن محیطی سالم مبتنی بر سیاست

شان که همان تأمین امنیت و آرامش هاي نظامی با توجه به اهداف و مأموریتاثربخش در سازمان
واسطه شرایط هاي نظامی بهها حائز اهمیت است. در محیطم است، بیش از دیگر سازمانبراي مرد

، یبمراتسلسلهقوي، رفتار افراد تحت یک نظام  یو کنترلهاي انضباطی نامهخاص و وجود آئین
گیرد که در برخی موارد شود. اما با این حال بعضی اقدامات مجرمانه صورت میکنترل و پایش می

 ملهازجتوان با نام جرائم شایع یاد کرد. جرائم شایع ار در یک بزه برخوردار است و از آن میاز تکر
در آینده  هاآناحتمال وقوع  هاي نظامی،جرائمی هستند که به خاطر وضعیت خاص محیط

 يهايگذاراستیس، نیاز به نظارت مستمر و هاآنشود. ولیکن کنترل و کاهش بینی میپیش
را کنترل کرد. در برخی  هاآنشود، نظام کیفري نمی چارچوبار دارد. چراکه فقط در جنایی اثرگذ

العمل منفی مواجه گردد. بنابراین موارد نیز ممکن است هدف مورد نظر محقق نشود و با عکس
قدام ا«ها و الگوهاي پیشگیرانه خاص مورد توجه است. گیريهاي نظامی، تصمیمبه فراخور محیط

معطوف به اوضاع و احوالی است که جرم ممکن است در آن به وقوع بپیوندد و شامل پیشگیرانه 
هاي غیرکیفري است براي جلوگیري از به فعل در آمدن اندیشه مجرمانه با تغییر دادن اوضاع اقدام
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نجفی ( ونددیبپو احوال خاص که یک سلسله جرایم مشابه در آن به وقوع پیوسته یا ممکن است 
جنایی مبتنی بر رویکرد  گذاريسیاست). یکی از اقدامات پیشگیرانه، 89: 1388 ابرندآبادي،

هاي شود، تدوین و اجراي سیاستغیرکیفري است. آنچه در این رویکرد به ذهن متبادر می
پیشگیري از جرم و کنترل آن، با هدف کاهش میزان جرم و تقویت فرهنگ خودکنترلی افراد در 

هاي ، با توجه به وضعیت خاص محیطرونیازاخیز است. هاي جرمعیتها و وضمواجه با موقعیت
هاي تواند در کاهش نرخ جرائم شایع در محیطرسد رویکرد مورد اشاره مینظامی، به نظر می

نظامی اثرگذار باشد. در این پژوهش تالش شده مبتنی بر دو رویکرد غیرکیفري پیشگیري 
ع مجرمانه شای هايپدیده با مواجه جنایی کارآمد در يگذارسیاستاجتماعی و پیشگیري وضعی، 

 هاي پیشگیرانه کارآمد ارائه گردد.هاي نظامی، مورد تحلیل قرار گیرد و سیاستدر محیط
 بیان مسئله و اهمیت آن

اي ههاي خطرناك و توأم با مسئولیتهاي نظامی به دلیل مسئولیتطبیعی است که سازمان
داري اعضاي خود شرایط مناسبی ایجاد کند، در غیر این صورت در براي نگه اندموظفسنگین، 

توان به انضباط و می ازجملهتحقق اهداف خود موفق نخواهد شد. این شرایط بسیار متنوع است، 
نظم گروهی، تمرکز فرماندهی، روحیه همبستگی و احساس یکپارچگی، تعلق گروهی میان افراد 

کرد ت روحی و جسمی کارکنان و سالمت محیط اشاره سازمان، رابطه سلسله مراتبی، سالم
). عالوه بر این، در کنار مأموریت دفاع از کشور، تربیت جوانانی که به نیروهاي 18: 1392ازغندي، (

از  شوند، یکیهاي تربیتی، جهت خدمت مقدس سربازي وارد میمسلح به عنوان یکی از ایستگاه
اي نظامی بایستی به آن توجه نمایند و طوري عمل ههایی است که سازماناهداف و مأموریت

باشند. یکی از لوازم  نیبخوشهاي نظامی و نظام سیاسی شود که به آینده امیدوار و به سازمان
هاي فوق، سالمت محیط و عاري بودن از جرم است. از سوي بودن اهداف و مأموریت الوصولسهل

بلکه  کند،نظم و انضباط سازمانی را مختل می تنهانههاي نظامی دیگر، پدیدار شدن بزه در محیط
 هايموجبات تضعیف روحیه افراد شده و توجه فرماندهان و مسئولین را از پرداختن به مأموریت

کند. عالوه بر این، با ایجاد آثار نماید و نیروهاي مسلح را با چالش مواجه میرنگ میاصلی کم
ن وظیفه، افرادي تحویل جامعه داده خواهد شد که ضمن تربیتی نامناسب در کارکنان و سربازا

-نامیدي به آینده، به نیروهاي مسلح و نظام جمهوري اسالمی بدبین خواهند شد و تبعات جبران
هاي نظامی جنایی در محیط گذاريسیاست، توجه به رونیازاناپذیري را به دنبال خواهد داشت. 
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، مسئله جرم شایع و شیوه پیشگیري و مقابله با آن به از اهمیت باالي برخوردار است. به هرحال
هاي نظامی، بایستی در دستور کار برانگیز در محیطعنوان یک مسئله اساسی چالش

ریق توان از طاصلی این است که چگونه می سؤالمربوطه قرار گیرد.  بر این اساس  گذاراناستیس
هاي نظامی، بزه را در سازمان دورازبهجنایی کارآمد، محیطی خوشایند و  يهايگذاراستیس
  ویژه در برخورد با جرائم شایع رقم زد؟به

 پیشینه تحقیق
 اراختصبههاي مناسبی انجام گرفته است، که در ادامه مرتبط با موضوع این تحقیق، پژوهش

 ها اشاره شده است. به چند نمونه از این پژوهش
اي تحت عنوان بررسی جرایم نظامی در در مقاله)؛ 1397مسلم باقري و مژگان امرالهی ( -1

نظام حقوقی ایران و انگلستان، به بررسی شیوه رسیدگی به جرائم نظامیان در نظام حقوقی ایران 
می صالحیت محاکم نظا ۀاند. نتایج حاکی از آن است که قانون جدید در زمینو انگلستان پرداخته

-دادرسی پس از انقالب توانسته معضالت و نارسایی و اصالحات و تغییرات ایجاد شده در قوانین
-دهد در حقوق ایران با تأسیس دادگاههاي دادرسی قبل از انقالب را مرتفع سازد. نتایج نشان می
و میان جرم  افتهیاختصاصهاي نظامی هاي نظامی، صالحیت دادرسی جرایم نظامی به دادگاه

جرم در حقوق انگلستان به جرمی اطالق  نظامی و جرم عمومی تفاوت قائل شده است. این
شود که در این صورت گردد که از سوي نظامیان به مناسبت انجام وظیفه نظامی انجام میمی

جرم  بساچهمالك تعیین جرم، شخصیت مرتکب خواهد بود و ماهیت جرم نقش اصلی ندارد و 
قق است و جرم نظامی در ارتکابی در زمره جرایمی باشد که از سوي افراد عادي نیز قابل تح

 گیرد.محاکم خاص نظامی تحت تعقیب قرار می
)؛ در پژوهشی تحت عنوان بررسی عوامل مؤثر 1384( سید محمود میرزمانی و همکاران -2

جرم در بین نیروهاي رسمی و وظیفه سپاه پاسداران انقالب اسالمی در شهر تهران در  بر ارتکاب
جرم به وقوع پیوسته در بین نیروهاي رسمی و وظیفه  نیترشیبدارند که ، بیان می1381سال 

باشد. عالوه بر این سپاه پاسداران انقالب اسالمی در شهر تهران، ترك خدمت و سپس سرقت می
درصد از افراد مجرم در طول  65اند و بیش از درصد از افراد در طول خدمت تشویق نشده 57,8

اند. جرائم در سپاه بیشتر به شکل انفرادي یهی نشدههاي تنبنامهخدمت خود نیز مشمول آئین
دهند. مرتکبین به این جرایم معموالً افرادي هستند که انجام گردیده و اغلب ناآگاهانه رخ می
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شی هاي آموزرسد با اجراي روشسابقه کیفري و تجربه قبلی در این زمینه ندارند. لذا به نظر می
 یم پیشگیري نمود.جرا گونهنیامناسب بتوان از وقوع 

ها و وظایف خاص نیروهاي مسلح و همچنین فلسفه )؛ با توجه مأموریت1398سینا نجفی ( -3
 هاي پیشگیري از ارتکابو اهداف تشکیل سازمان قضایی نیروهاي مسلح، در پژوهشی با عنوان راه

هاي زمانجرم در سازمان قضایی نیروهاي مسلح، به بررسی راهکارهاي پیشگیري از جرم در سا
دارد یکی از دستاوردهاي  مهم مختلف پرداخته است. بیان می يهاحوزهنیروهاي مسلح در 

پیشگیري از وقوع جرم در نیروهاي مسلح توسط سازمان قضایی نیروهاي مسلح، ارائه پنج پیشنهاد 
پیشگیري از وقوع جرم بوده  ۀنیروهاي مسلح در زمین گذاريسیاستکاربردي به هیئت عالی 

ست که شامل انجام تست شخصیت پایوران و سربازان وظیفه در ابتداي خدمت، نهادینه کردن ا
ها، همگانی کردن ورزش در نیروهاي مسلح، ایجاد تشکیل مراکز مشاوره روحی و روانی در یگان

سامانه نظارت و کنترل اجراي راهکارهاي پیشگیري از وقوع جرم، تهیه دستورالعمل جلب و 
 زان فراري بوده است دستگیري سربا

 گذاريسیاستشناسی )، در مقاله خود با موضوع درآمدي بر آسیب1390حسین غالمی ( -4
 گذاريسیاستدیدگی در ایران، معتقد است و بزه کاريبزهپیشگیري از تکرار  در قبالجنایی، 

جمعیت  لتقلی نیادیبندیدگی شرط و بزه کاريبزهجنایی براي پیشگیري از کاهش نرخ تکرار 
اقتصادي ناشی از جرم است. در این مقاله ضمن تأکید بر ضرورت  –هاي اجتماعی کیفري و هزینه

-رمان حرفهمج کاريبزهویژه و به کاريبزهافتراقی براي پیشگیري از تکرار  گذاريسیاستتوجه به 
ت ع اجراي عدالدیدگی مکرر، به عدم التزام مراجاي و نیز تصریح لزوم توجه به پیشگیري از بزه

ب جهت مناس گذاريسیاستي غیرکیفري و نیز فقدان کیفري جهت اتخاذ رویکردهاي پیشگیرانه
در نهاد اقدامات تأمینی در ایران پرداخته شده است. از  ي مذکوراتخاذ سازوکارهاي پیشگیرانه

دیدگی زهبجنایی بر پیشگیري از  گذاريسیاستنتایج تحقیق این است که تغییر توجه و تمرکز 
ته دیده نککار و تلقی از آن به عنوان حمایت از بزهدهی کیفري محض به بزهمکرر به جاي پاسخ

 اساسی است که باید مورد توجه قرار گیرد.
جنایی از کنترل درونی تا  گذاريسیاستبا موضوع  يامقاله)؛ در 1398شیري، عباس ( -5

مومی ع گذاريسیاستهاي اصلی ان یکی از حوزهجنایی را به عنو گذاريسیاستکنترل بیرونی، 
انحراف  و کاريبزهجنایی ضمن تبیین متفاوت از  گذاريسیاستمعرفی کرده است و معتقد است 
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هاي بخشی بر کنترلهاي درونی و بیرونی تأکید دارد. اولویتبراي مقابله با جرم بر کنترل
جنایی درباره  گذاريسیاستدیدگاه  هايغیررسمی و مداخله نهادهاي مدنی از دیگر ویژگی

 است.  کاريبزه
هاي مورد اشاره، در این است که در این پژوهش تالش وجه افتراق این پژوهش با پژوهش

نایی ج گذاريسیاستشده مرتبط با جرایمی که از تکرار بیشتري در محیط نظامی برخوردارند، 
گیري هاي پیشبراین، درك بهتري از شیوهیکرد غیرکیفري ارائه گردد. عالوهخاصی مبتنی بر رو

  دهد.این حوزه ارائه می گذاراناستیسهاي نظامی را به از جرائم شایع در محیط
 قیتحق يو چارچوب نظر یمبان

 یی جنا گذاريسیاست
عمومی است که جرم به  گذاريسیاستهاي مهم عرصه جنایی یکی از حوزه گذاريسیاست

اي را از آن گریزي نیست، محور اصلی این حوزه تلقی که هیچ جامعهعنوان یک پدیده اجتماعی 
هایی است که به کاهش میزان جرم در جوامع جنایی در پی وضع سیاست گذاريسیاستشود. می

بر  گذاريسیاستها بتوانند در امنیت زندگی کنند. تکیه اصلی این حوزه از منتهی شود تا انسان
هاي میدانی در این زمینه است. پیشگیري از وقوع قات و پژوهششناسی و تحقیهاي جرمنظریه

توان گفت، ). می14: 1394محمدي، (ملک شودهاي اصلی این حوزه محسوب میجرم از کلیدواژه
 چه باید کرد؟ با جرم کارانبزهجنایی را سه پرسش مهم یعنی با  گذاريسیاستمحورهاي اصلی «

: 1394محمدي، (ملک» دهندجرم چه باید کرد؟ تشکیل می از دگانیدبزهچه باید کرد؟ براي 
 مفهوم حقوقی آن مورد توجه قرار گرفته جنایی، فراتر از گذاريسیاستاز دیدگاه  ). جرم،129

 از ، پیشگیريکاريبزههاي فردي و اجتماعی ایجاد شده بر اثر و آسیب است. توجه به انحراف
هاي سیاست يریکارگبهاي مرتبط با کنترل جرم، هجرم، کاهش نرخ جرم، کاهش هزینه وقوع

جنایی  گذاريسیاستاز اهم محورهایی مورد توجه در  ،کارانبزهي بازپرورانه و اصالحی درباره
هاي اقتصادي، جنایی، جرم ارتباط نزدیکی با تمامی سیاست گذاريسیاستاست. از نگاه 

کند. بنابراین فراتر از مفهوم قانون کیفري یها پیدا ماجتماعی، سیاسی، فرهنگی و امنیتی دولت
گیرد و صرفاً یک رفتار مستوجب مجازات نیست. اعمال مجازات براي جرم مورد توجه قرار می

ه نگر وجود دارد. چه کنیم کنگاه آینده گذاريسیاستدر  کهیدرحالیک رفتار گذشته نگر است 
و مدیریت خطر جرم  کاريبزهبراي کاهش  جرم در آینده رخ ندهد و از وقوع آن جلوگیري شود؟
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را اصالح کنیم که به شهروندانی مطیع قانون  کارانبزههایی باید انتخاب شود؟ چگونه چه سیاست
دیده را چگونه جبران کنیم؟ هاي وارده به بزههاي اجتماعی تبدیل شوند؟ آسیبنوا با ارزشو هم

سئله م یطورکلبهتوان نمی گذاريسیاسترچند در هایی که نگاه به آینده دارد. هو سایر سیاست
جنایی، جرم  گذاريسیاست). به هر حال از منظر 108: 1397(شیري،  مجازات را نادیده گرفت

ناپذیري را براي جامعه به دنبال دارد، به عنوان یک مسئله اساسی و عمومی که تبعات جبران
 رآمد در مواجه با این پدیده را اخذ نماید. هاي پیشگیرانه کامطرح است و دولت بایستی سیاست

جنایی بایستی به آن توجه شود، محیطی است که جرم  گذاريسیاستیکی از عواملی که در 
اش، جرائمی خاص در آن هایی که با توجه به ماهیت سازمانیمحیط ازجملهکند. در آن بروز می

هاي نظامی یکی کارآمد در محیطجنایی  گذاريسیاستهاي نظامی است. کند، محیطظهور می
  اي است که نیازمند شناخت دقیق جرائم و علل وقوع آن است.حرفه يهايگذاراستیساز 

 محیط نظامی
هاي مختلف و با توجه به توان بر حسب شاخصو مؤسسات درون یک جامعه را می هاسازمان

 ابزار و وسایلی که جهت دستیابیبراساس نوع عملکرد، روابط و یا سنخ  ازجملهمعیارهاي گوناگون 
. تأمین امنیت و )19: 1392 ،يازغند( بندي کردشود، طبقهبه اهداف سازمان به کار گرفته می

دفاع در برابر تهدید به عنوان یکی اهداف ملی و از جمله نیازهاي فطري، اساسی و اولیه بشر، 
د ناامنی به تدبیر امور نظامی و دفاعی همه جوامع را بر آن داشته که در برابر تهاجم خارجی و ایجا

ه، هاي نظام خود باشند (رشیدزادبپردازند و با تشکیل و توسعه نیروهاي مسلح درصدد تحقق آرمان
از سه جهت  یرنظامیغهاي هاي نظامی را نسبت به سازمان). وجود این هدف، سازمان47: 1390

انایی بسیج و سوم از لحاظ ابزارهاي مورد برتري داده است: یکی از نظر سازمان، دوم از نظر تو
واسطه برتري در سازماندهی، هاي نظامی بهبنابراین، سازمان ).269: 1392(بشیریه،  استفاده

 منزلت نمادین، امتیاز انحصاري مسلح بودن، قانون انضباط آهنین، روح جمعی و فعالیت گروهی
ها برخوردارند. این مقایسه با دیگر سازماندر  يفردمنحصربههاي ) از ویژگی19: 1392(ازغندي، 

اي هروح و خشک را در محیطغیرمنعطف، سلسله مراتبی، بیها، محیطی اقتدارگرایانه، ویژگی
زند. به طوري که در چنین محیطی انضباط و اطاعت محض از فرماندهان از پادگانی رقم می

ظامی در این تحقیق، همان محیط با ، منظور از محیط نرونیازا .استبرخورداراهمیت باالیی 
سازمان متمرکز و سلسله مراتبی، و نظم و انضباط آهنین است که فرد در آن مشغول به انجام 
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 وظیفه است. 
: 1392(ازغندي،  دهنداکثریت اعضاي ارتش و نیروهاي مسلح را جوانان تشکیل می ازآنجاکه

که  رو شدهروح و کامالً غریبه روبه، بی)، به محض ورودشان به محیط نظامی، با محیطی بسته19
شود و ممکن است مرتکب بزه یا ها در آنان میها و ناامیديموجبات بروز یک سري ناسازگاري

  جرم شوند.
 چیستی جرم نظامی

خاصی  کیفريهاي خاص نیروهاي مسلح موجب شده است تا از حقوق لیتومأموریت و مسؤ
هاي اعمال حاکمیت دولت، تفاوت اساسی اري دیگر بخشو اد کیفريپیروي کنند که با حقوق 

دارد. این حقوق، تابع قوانین و مقررات کیفري مخصوصی است که از آن به حقوق جزاي نظامی 
اي از حقوق ) حقوق جزاي نظامی شاخه20: 1399پور و اسکندري، (تشکري شودتعبیر می

(باقري و  ربوط به جرم نظامی استجزاست که موضوع آن مطالعه مجموعه قوانین و مقررات م
هایی است که اعضاي نیروهاي مسلح در ارتباط ).  منظور از جرم نظامی، بزه82: 1397امرالهی، 

ي آنان است مرتکب هاي نظامی و انتظامی که طبق قانون و مقررات برعهدهبا وظایف و مسؤولیت
  1گردند.می

ا ترك فعلی که قانون براي آن مجازات تعیین اسالمی هر فعل ی قانون مجازات 2برابر ماده 
نیست و هر جا مقنن نقض  مستثناشود و جرم نظامی نیز از این قاعده کرده جرم محسوب می

انضباط پادگانی یا تخلف از وظایف و تکالیف نظامی را جرم دانسته و براي آن مجازات تعیین 
رك پست نگهبانی یا اقدام برخالف شود. همانند فرار از خدمت، تکرده، جرم نظامی محقق می

شأن و شخصیت اجتماعی نظامی به نحوي که موجبات بدبینی مردم و نسبت به نیروهاي مسلح 
). بدیهی است این قبیل جرائم جزء جرائم خاص نظامی 69: 1385(مرتضوي،  را فراهم کند

جرائم نظامی  گذارقانونشود، اما ها جرم محسوب نمیاز سوي غیرنظامی هاآنهستند و ارتکاب 
و ضوابط خاصی  طیشرارا محدود به همین اعمال مجرمانه ندانسته و بعضی جرائم عمومی را با 

را دادگاه نظامی ارجاع داده  هاآنجرم نظامی قلمداد کرده است و صالحیت ذاتی رسیدگی به 
ارکنان ). بنابراین جرائم نظامی، جرائم خاص و عامی هستند که ک42: 1389(زینالی  است

                                                                                                                                       
 قانون مجازات جرائم نیروهاي مسلح. 1ماده .1
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رتکب ، مشدهنییتعقانون  لهیبه وسنیروهاي مسلح مرتبط با وظایف نظامی و انتظامی خود که 
  مرتبط دادگاه نظامی است. هاآنشوند و صالحیت رسیدگی به می

 رویکردهاي پیشگیري از جرم
گوییم، شاید جنایی و هدف آن، یعنی کاهش میزان جرم سخن می گذاريسیاستزمانی از 

 شود پیشگیري از وقوع جرم و کنترل آن استصطالحی که به ذهن متبادر میاولین ا
شناسی، پیشگیري شامل اقداماتی است که در اصطالح جرم). 130: 1394محمدي، (ملک

(جاللی  دآی، به عمل میيکاربزهآینده با هدف کاهش  منظور جلوگیري از ارتکاب جرم دربه
دیگر، هر اقدامی است که جلوي ارتکاب جرم را بگیرد که  عبارت). به20: 1386ورنامخواستی، 

دیگر سخن، هر آنچه جنبه کیفري یا غیرکیفري داشته باشد. به توانداین اقدام (یا اقدامات) می
کاري گردد در گستره معناي عام پیشگیري از جرم قرار علیه جرم باشد و سبب کاهش نرخ بزه

 ).93: 1386(معظمی،  دارد

ر تعاریف که برخی د يطوربهشگیري در نظر اندیشمندان این عرصه یکسان نبوده نگرش به پی
اند. بینش داشته مدنظرخود مفهوم موسع آن را در نظر گرفته و برخی دیگر مفهوم مضیق را 

هاي کیفري (ضمانت ، حتی پاسخکاريبزهمبارزه با  ۀکه در زمین» هر اقدامی«موسع و فراگیر 
ه فقط ب درواقعکند. دیدگان را پیشگیرانه محسوب میران خسارت از بزهاجراهاي کیفري) و جب

، که يفریک ریغاز محتوي، خواه کیفري، خواه  نظرصرفشود؛ یعنی هر روش، نتیجه توجه می
اما مراد ؛ )، اقدامی پیشگیرانه است39: 1391(ابراهیمی،  شودمی کاريبزهمنجر به کاهش نرخ 

مجموعه اقدامات غیرقهرآمیزي است که براي تحقق «، يکاربزه از معناي مضیق پیشگیري از
، کاهش احتمال وقوع جرم، کاهش شدت بزه در مورد علل جرایم يکاربزههدفی ویژه یعنی مهار 

). که عمدتاً در دو رویکرد پیشگیري اجتماعی و 585: 1383(نجفی ابرندآبادي،  »شوداتخاذ می
 کاريزهبوردي نسبت به یک جرم خاص و یا کلی نسبت به پیشگیري وضعی، مطالعه و به صورت م

 ). 39: 1391شود (ابراهیمی،به شکل ترکیبی اعمال می
یجه نت کاريبزههاي اجتماعی عموماً معتقدند ، در نظریهدر پیشگیري اجتماعی رویکرد-1

ر ب ي قدرتمنداننامناسب، نفوذ و سلطه پذیريهاي اجتماعی همچون جامعهمسائل و آسیب
ا در زشهروندان ضعیف و تضادهاي طبقاتی است. بنابراین با کاهش و یا از بین بردن علل جرم

). 95: 1399پور و اسکندري، (تشکري پیشگیري کرد کاريبزهتوان از هاي اجتماعی میمحیط
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با مداخله در فرآیند رشد افراد، بهبود شرایط « رویکرد اجتماعی در پیشگیري رویکردي است که
زا و دنبال حذف یا کاهش علل جرمسازي محیط اجتماعی و طبیعی، بهو سالم هاآنگی زند
هاي محیطاین رویکرد با استفاده از  )170: 1383(نیازپور، »است کاريبزه پیشگیري از جهیدرنت

اري بر ثیرگذأاین ت گیري شخصیت افراد است.ند شکلآیفر بر يرگذاریتأثاجتماعی به دنبال 
بیه ترغیب و تن تربیت، از طریق اقدامات تربیتی مانند آموزش، گیري شخصیتیند شکلآفر
سازي اعضاي جامعه با قواعد اجتماعی درصدد هماهنگ این نوع از پیشگیري .شودمی عملی  و...

گیري پیش، برخی آن را که تمرکز اقدامات پیشگیري اجتماعی بر روي فرد است ییآنجااست و از 
 ). 46: 1379(رزبنام و همکاران، گویندنیز میر مدار و فردمدامجرم
بار تینعلمی نخس يعنوان یک نظریهپیشگیري وضعی بهرویکرد وضعی در پیشگیري،  -2

 پور وو توسعه یافت (تشکريکرنیش مطرح  و هیویممیالدي توسط کالرك،  1980 يدر دهه
 هاییروش و اقدامات شامل وضعی پیشگیري« :گویدمی کالرك ). رونالد95: 1399اسکندري، 

 من. ثانیاً، متض»رودمی نشانه جرم از خاصی کامالً شکل سويکه اوالً، به فرصت کاهش براي است
 هرچه درآوردن نفوذ تحت و نظارت همان یا) جرم وقوع محلبالواسطه ( محیط مدیریت و طراحی
 کابارت براي اقدام از ناشی طراتخ و است. ثالثاً، زحمات جرم وقوع محل تریافتهسازمان و پایدارتر

شود را کاهش می گرمرتکبین جلوه اکثر در نظر طوري کهبه حاصله سود و داده افزایش را جرم
 بدون توجه به شخصیت مجرم، بر این اساس، در این رویکرد، .)292: 1388(صفاري،  دهدمی

مجرمانه است.  هايهش فرصتدنبال کا به مجرمانه، صرفاً تمایالت یا حذف تالش براي اصالح آن
شود، نه بر کسانی که مرتکب هایی است که جرم در آن محقق میمحل وضعی بر پیشگیري تمرکز

 شود، درموجب ارتکاب انواع جرایم می شوند. این نوع پیشگیري با تحلیل شرایطی کهجرم می
ر و تتر، کم مزیتكتر، خطرناطوري که رفتار مجرمانه مشکلمدیریت و محیط است به پی تغییر

 ).36: 1386مقیمی،شود (پذیري کمتري داراي توجیه
ا، هو نشیب از نگاه پرفرازدنیایی  یشناسجرمهاي شناسی، نظریه، از منظر جرمیطورکلبه

این  کشد.به تصویر می گذاراناستیسمندان به این پدیده و ها را براي عالقهرویکردها و رهیافت
هاست که به اي بالنسبه گسترده از نظریههایی به سوي مجموعهها، دروازهها و رویکرددیدگاه

 هانآها و تبدیل با توجه به این نظریه گذاراناستیسپردازد. می هاآندالیل وقوع جرم و مرتکبان 
پیشگیري از جرم و کنترل آن را وضع کنند و  يهااستیسکوشند تا هایی عملیاتی میبه پدیده
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). در این پژوهش تالش شده در معناي 131: 1394محمدي، (ملک اجرا گذارند موقعبهسپس 
جنایی و در چارچوب رویکرد اجتماعی و وضعی به تحلیل پیشگیري از  گذاريسیاستمضیق از 

  هاي نظامی بپردازد.جرائم شایع در محیط

 شناسی پژوهشروش

جرائمی شایعی است که در  هموردمطالعتحلیلی بوده، جامعه  –این پژوهش از نوع توصیفی
هاي جرائم به وقوع پرونده از پرونده 55هاي نظامی پدیدار شده است. حجم نمونه تعداد محیط

اصل ح شدهيآورجمعهاي است. با توجه به اینکه داده شدهانتخابپیوسته که به صورت تصادفی 
 رخوردارباعتبار و پایایی باالیی هایی است که جرم به وقوع پیوسته است، بنابراین از بررسی پرونده

است. شیوه تجزیه و تحلیل داده کیفی بوده و در چارچوب رویکرد پیشگیري اجتماعی و وضعی 
 صورت گرفته است.
 هاي تحقیقتحلیل یافته

که اشاره شد جرائم شایع آن دسته از جرائمی است که از تکرار برخوردار بوده و  گونههمان
نظامی در یکی از  جرائمفقره پرونده  55راوانی هستند. در بررسی تعداد میزان ف نیترشیبداراي 
هاي نظامی، پنج جرم فرار از خدمت، حمل، نگهداري و مصرف مواد مخدر، نزاع و درگیري، محیط

د و انفراوانی هستند به عنوان جرائم شایع شناخته شده نیترشیبسرقت و خودزنی که داراي 
دهند، خودداري شده را تشکیل می %12,72از تکرار برخوردار نبوده و البته از ذکر جرائمی که 

 است. 
اند، در جداول زیر جرائم شایع به همراه مجموعه اسباب و عللی که در وقوع جرم نقش داشته

اجتماعی، در جلوي هر جرم شرح  –سازمانی و عوامل فردي  –در دو دسته عوامل محیطی 
سازمانی شامل امکانات محیط خدمتی، شیوه برخورد فرماندهان  -است. عوامل محیطی  شدهداده

هاي نظامی است که زمینه را براي وقوع بزه هاي موجود در سازمانو مسئولین، مسائل و چالش
هاي شخصیتی، تربیتی، انگیزشی و جسمی کنند. عوامل فردي و اجتماعی شامل ویژگیفراهم می

تواند بر وقوع بر جامعه و محیط زندگی است که می هاي حاکمافراد و همچنین فرهنگ، ارزش
 بزه اثر بگذارند.

 فرار از خدمت -1
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فرار از خدمت یکی از جرایم شایع نیروهاي مسلح است که بیشتر در سطح کارکنان وظیفه و 
پیوندد. ارتکاب این جرم در قلمرو زمانی و در برخی موارد در سطح کارکنان پایور به وقوع می

ف در سطح نیروهاي مسلح موجب تضعیف روحیه و از هم گسیختگی و انحالل مکانی مختل
هاي زمانی انسجام و یکپارچگی و در یک کالم مختل شدن نظم و انضباط سازمانی در برهه

 (رضوي، گرددمختلف (به ویژه در مناطق عملیاتی و ...) و نهایتاً به هم خوردن امنیت کشور می
و مقررات استخدامی و کیفري ارتش، هر نظامی به جز ایام تعطیل  ). به موجب قوانین259: 1386

سر خدمت خود حاضر گردد. اگر  هرروز، شدهاعالمو ایام مرخصی، موظف است که برابر برنامه 
شخص یک یا چند روز سر خدمت حاضر نگردد، غیبت کرده و از تاریخ شروع غیبت، حقوق و 

 د. گردها کسر میمزایاي او قطع و از آمار
روز متوالی تجاوز کند، جرم فرار از خدمت تحقق پیدا نموده و باید به  15اما اگر غیبت او از 

یابد مراجع قضایی صالح معرفی گردد. به عبارت دیگر، فرار از خدمت به این کیفیت تحقق می
ز رو 15که؛ چنانچه کارکنان نظامی یا انتظامی (اعم از کادر و وظیفه) در زمان صلح بیش از 

متوالی سرخدمت حاضر نشود و عذر موجهی هم نداشته باشد، برابر قانون مجازات نیروهاي مسلح، 
گیرد. فرار از خدمت به دو صورت انجام فرار از خدمت محسوب شده، تحت تعقیب قانونی قرار می

 تطبق قانون مجازا ؛ وباشدیمپذیرد که یکی فرار در زمان صلح و دیگري فرار در زمان جنگ می
است این است که در پدیدار شدن جرم  آمدهدستبههاي پژوهش آن متفاوت است. آنچه از یافته

 نماید. می فایافرار از خدمت عوامل محیطی و سازمانی نقش مؤثري را 
ه ک بنابراین براي کاهش این بزه و از سوي دیگر، حفظ اقتدار و توان دفاعی نیروهاي مسلح

، زهبجنایی در مواجه با این  گذاريسیاستل این اقتدار است، رویکرد نیروي انسانی یکی از عوام
بایستی مبتنی بر رویکرد وضعی و خوشایندسازي محیط خدمتی صورت گیرد به طوري که فرد 

 ر در این محیط احساس آرامش نماید.با حضو
 فرار از خدمت: 1 شمارةجدول 

 اسباب و دالیل وقوع جرم درصد فراوانی شرح جرمردیف

 %25,45 فقره 14 فرار از خدمت 1
 سازمانی -الف. دالیل محیطی

ها در برخورد با کارکنان؛ عدم رعایت مقررات و دستورالعمل
یابی علل مشکالت کارکنان و حل آن؛ اعمال ضعف در ریشه
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تنبیهات و تشویقات ناعادالنه و نامتعارف؛ سوء مدیریت برخی 
ن با اعمال و ها؛ هتک شخصیت سربازااز مسئوالن یگان

آمیز؛ وجود مشاغل سخت و رفتارهاي تبعیض و توهین
هاي ها و تفاوت خدمت در یگاندر برخی یگان فرساتوان

یکنواخت کارکنان بدون در نظر گرفتن  يریکارگبهمختلف؛ 
آن با  عدم تناسبهاي توجیهی و استعداد آنان؛ ضعف آموزش

؛ عدم اعزام نیاز کارکنان وظیفه در بدو ورود و حین خدمت
آنان به مرخصی؛ عدم برخورد مناسب قضایی با  موقعبه

 کارکنان فراري.
 اجتماعی -ب. دالیل فردي 

جهل به قانون و مجازات جرم فرار از خدمت؛ وجود برخی از 
هاي روحی و روانی؛ ازدواج و تشکیل ها و بیماريآشفتگی

؛ خانواده قبل از خدمت؛ وجود مشکالت مالی سربازان متأهل
مترقبه براي خانواده کارکنان؛ ها و حوادث غیروقوع بیماري

 اعتیاد به مواد مخدر.

 جرم حمل، نگهداري و مصرف مواد مخدر   -2
تواند توان نیروهاي مسلح را بشدت تضعیف کند، مصرف مواد هاي جدي که مییکی از آسیب

نیروهاي مسلح  ازآنجاکه. شودیمحسوب م ینظام هايطیدر مح عجزء جرائم شای ؛ ومخدر است
بخشی از افراد جامعه هستند؛ بنابراین، طبیعی است که مصرف مواد مخدر در نیروهاي مسلح نیز 

مسلح به خارج  يروهایو مصرف مواد مخدر در ن يجرم حمل، نگهدار یاصل شهی. رکندینفوذ م
و  از خانواده، دوستاندر محیط خود، اعم  يفرد از قبل با افراد ،ی. به عبارتگرددیاز سازمان م
کرده که با ورود زندگی در ارتباط بوده که مواد مخدر را یا حمل و یا مصرف می هايسایر محیط

را که از لحاظ تحمل شرایط سخت محیط  يگریممکن است افراد د ،ینظام طیبه مح ادافر نای
وجود دارد، مبتال  اهآنانحراف در  نهها و مشکالت روانی و روحی زمیدوري از خانواده ،یخدمت

ه جستجو کرد. البت يو فرد یدر عوامل اجتماع دیجرم را با نیوقوع ا یاصل لیدال نی. بنابرادینما
وقوع بزه  يرا برا نهیزم تواندیم زین یو سازمان یطیمح یعوام ،يسرباز طیدر مح طیشرابا توجه 

 یجتماعا کردیبر رو یمبتن یستیبا ییجنا گذاريسیاست تیاولو رونیازا. دیفراهم نما مورداشاره
 است. دیمورد تأک زین رانهیشگیپ هاياستیدر س یوضع کردیباشد البته کاربست رو یو اصالح
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 و مصرف مواد مخدر يجرم حمل، نگهدار :2 شمارة جدول
 اسباب و دالیل وقوع جرمدرصد فراوانی شرح جرمردیف

2 
نگهداري حمل، 

و مصرف مواد 
 مخدر

 %20 فقره 11

 سازمانی -دالیل محیطی الف.
سوء مدیریت و عدم احساس مسئولیت و نظارت مؤثر، وجود 
نقاط کور و به دور از نظارت و کنترل با حاشیه امن زیاد؛ عدم 
آگاهی کارکنان به نحوه مجازات و شیوه برخورد با جرم حمل 
و مصرف مواد مخدر در نیروهاي مسلح؛ نبود امکانات و 

ي پر کردن اوقات فراغت کارکنان؛ بسترهاي ورزشی مناسب برا
ها مبنی بر عدم توجه مسئولین در اجراي دقیق بخشنامه

؛ ضعف در کنترل دالورودیجدمصاحبه مؤثر با کارکنان وظیفه 
 مرخصی شهري و غیرضروري به کارکنان شهرستانی.

 اجتماعی -ب. دالیل فردي 
 ايهسابقه اعتیاد قبل از ورود به محیط نظامی؛ وجود ناراحتی
؛ هاآنروحی و روانی و استعمال مواد مخدر جهت تسکین 

مشکالت و اختالفات خانوادگی؛ وجود مشکالت مالی و فقر 
بودن تهیه مواد مخدر؛ عدم آگاهی  الوصولسهلاقتصادي؛ 

 کافی کارکنان به مضرات مواد مخدر.

 وجرحضربجرم نزاع و ایراد  -3
تواند به کند و میه است که فرد از خود بروز میرفتاري پرخاشگران وجرحضرب نزاع و ایراد

صورت عمدي و یا غیرعمدي انجام گیرد و منجر به جرح و یا فوت یکی از طرفین درگیر شود. 
این بزه یکی از جرائم شایع در نیروهاي مسلح است و عوامل محیطی و سازمانی به عنوان اسباب 

در زندگی سازمانی و روزمره خود انتظاراتی  وریا پای کارکنان وظیفه«اصلی وقوع این جرم است. 
 ايهدارند که ممکن است به آن دستیابی پیدا نکنند و این عدم دستیابی به نیازها و خواسته

 وجرحضرباست که ممکن است منجر به جرم ایراد  پرخاشگري ساز بروزروزمره، زمینه و سازمانی
محیط مختلف نظامی ممکن  در آن عفض و ). البته شدت1399(تشکري و اسکندري،  »شوند

نظمی و آشوب در ساز اختالل در روابط درون سازمانی، بیاست متفاوت باشد. به هرحال، زمینه
هاي در محیط وجرحضرب) فراوانی و دالیل وقوع جرم نزاع و ایراد 1سازمان شود. در جدول (

بزه بر دو رویکرد اجتماعی و جنایی کارآمد در مواجه با این  گذاريسیاستنظامی آمده است. 
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 وضعی مورد تأکید است.
 وجرحضربجرم نزاع و ایراد  :3 شمارة جدول

 اسباب و دالیل وقوع جرم درصد فراوانی شرح جرمردیف

نزاع و  3
 %16,36 فقره 9 درگیري

 سازمانی -الف. دالیل محیطی
 و وجدلبحثها، آشنایی به وظایف و مسئولیتواقف نبودن و نا

لفظی؛ ضعف مبانی انضباط و اجراي ناصحیح قانون؛  يدرگیر
مورد و رفتار تمسخرآمیز بین کارکنان؛ خستگی هاي بیشوخی

ناشی از انجام امور محوله؛ عدم اعمال مدیریت صحیح در سپردن 
کارهاي سازمانی به سربازان و تفویض اختیارات بیش از حد به 

-مدر یک یگان؛ عد هبدسابقانضباط و  ارشد یگان؛ تجمع افراد بی
ها و آگاهی بر نتیجه عمل انجامی و جهل به قانون، دستورالعمل

کنترل بر اعصاب و خشم؛ پذیري و عدمناها؛ انعطافبخشنامه
 کمبود نیروي انسانی و فشار ناشی از کار مداوم.

 اجتماعی -ب. دالیل فردي 
داشتن روحیه پرخاشگري و نداشتن روحیه گذشت؛ عدم برخورد 

توسط دادگاه؛ عدم تناسب شرایط  ضارباناسب با متخلفین و من
جغرافیایی محل خدمت کارکنان وظیفه با موطن اصلی خود؛ 
ضعف در تربیت خانوادگی و اجتماعی و از طرفی عدم توجه به 
شخصیت افراد؛ ضعف در بنیه فرهنگی، اعتقادي و دینی به لحاظ 

 گیري عاقالنه در برخورد با نامالیمات.تصمیم

 
 جرم سرقت -4

ترین جرائم علیه اموال که شاید از همان ابتداي پیدایش مفهوم مالکیت در یکی از قدیمی
سختی هم براي مرتکبین آن در ادیان و قبایل  مجازاتیافته و معموالً جوامع بشري ارتکاب می

کم و سرقت در جوامع مختلف بشري  .باشدشده، جرم سرقت میبینی میو جوامع مختلف پیش
 تراملکنیز از اسباب و ابزار  کارانبزهبیش شیوع داشته و با گذشت زمان و پیشرفت در صنعت، 

این جرم از جمله جرائمی است که موجب اضطراب و نگرانی جامعه  .اندتر استفاده نمودهو فنی
 انی قرارو نگر تنگنانماید و افراد بزه دیده را در شود و امنیت و آسایش عمومی را سلب میمی
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ترین جرایم در جوامع است سرقت از جمله شایع ،). بنابراین11: 1386حسینی، (قربان دهدمی
هاي نظامی دور از انتظار نیست. . بدیهی است وقوع این بزه نیز در سازمانونددیپیمکه به وقوع 

شوند مسلح میهاي نیروهاي چرا ساالنه افراد زیادي به واسطه انجام خدمت سربازي وارد سازمان
که در این بین افرادي هستند که به واسطه سابقه سوء در این حوزه،  ممکن است دست به سرقت 

 هاي نیروهاي مسلح، وقوع این بزههاي نامحدود در سازمانو کنترل بزنند. البته با توجه به نظارت
ین حال این بزه نیز یکی هاي نظامی نسبت به فراوانی آن در جامعه پایین است اما با ادر سازمان

هاي مسلح قانون مجازات جرایم نیرو 92تا  88از جرائم شایع در نیروهاي مسلح است و در مواد 
ا ایجاد ر يمؤثراست. در پدیدار شدن این بزه عوامل سازمانی و محیطی نقش  شدهینیبشیپنیز 
د. به عبارت ویکرد وضعی باشبایست مبتنی بر رجنایی می گذاريسیاستکنند. بنابراین اولویت می

جنایی در جهت حذف عوامل محیطی که زمینه را براي وقوع این بزه فراهم  گذاريسیاستدیگر 
 .کند، صورت گیردمی

 جرم سرقت: 4 شمارةجدول 
 اسباب و دالیل وقوع جرم درصد فراوانی شرح جرمردیف

 %14,54 فقره 8 سرقت 4

 سازمانی -الف. دالیل محیطی
یکی ضعیف از اماکن و عدم تأمین مناسب امنیت حفاظت فیز

اند؛ اعتماد بیش از حد به اماکنی که مورد سرقت واقع شده
کارکنان به ویژه وظیفه و سپردن کلید خودروها و اماکن مهم 

ها؛ ضعف در سیستم انبارداري و نحوه حسابرسی آن؛ به آن
توجهی مسئولین به مسائل و مشکالت مالی، روحی و بی

کارکنان؛ عدم تناسب حقوق دریافتی کارکنان وظیفه  رفاهی
کارکنان داراي سابقه کیفري در  يریکارگبهبا نیازهاي آنان؛ 

 هاي انبارداري.پست
 

 اجتماعی -ب. دالیل فردي 
فقر اقتصادي، مشکالت مالی و نیاز شدید به پول؛ اعتیاد به 
مواد مخدر و سرقت در جهت تهیه هزینه مواد مصرفی؛ ضعف 

مان و عدم پایبندي به مسائل مذهبی؛ ضعف در تربیت ای
.خانوادگی و اجتماعی و از طرفی عدم توجه به شخصیت افراد
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 جرم خودزنی -5

ي نیروهاي مسلح و نهادهاي مربوطه جرم خودزنی است. یکی دیگر از جرایم شایع در حوزه
نماید تا بدین وسیله ی میدر این بزه، فرد نظامی براي رسیدن به اهداف خود اقدام به خودزن

گذار را به هاي خود فراهم کند. از این جهت است که توجه قانونزمینه را براي پذیرش خواسته
قانون مجازات جرایم نیروهاي مسلح جرم شناخته شده است. این جرم  51خود جلب کرده ماده 

. هستت عام و خاص نیز از جمله جرایم عمدي بوده و براي احراز ارتکاب آن نیاز به سوءنی
نیت عام یعنی علم و آگاهی فاعل به غیرقانونی بودن عمل ارتکابی و منظور از سوءنیت خاص سوء

یعنی انجام اعمال ارتکابی به قصد فرار از کار یا انجام وظیفه یا ارعاب یا تهدید فرمانده یا رئیس 
). عوامل 29: 1399دري، پور و اسکن(تشکري و یا هر مافوق دیگر یا تحصیل معافیت از خدمت

هاي نظامی است بنابراین اولویت محیطی و سازمانی از عوامل اصلی وقوع این بزه در محیط
مبتنی بر رویکرد وضعی باشد البته کاربست رویکرد اجتماعی  بایستمیجنایی  گذاريسیاست

ستی انه بایهاي پیشگیرهاي کنترل و سیاستدر پیشگیري از پدیدار شدن این بزه، در برنامه
 گنجانده شود.

 
 یجرم خودزن: 5 شمارةجدول 

 اسباب و دالیل وقوع جرم درصدفراوانی شرح جرمردیف

 %10,90 فقره 6 خودزنی 5

 سازمانی -الف. دالیل محیطی
خستگی مفرط به دلیل فشارهاي ناشی از نگهبانی و کار زیاد در 

تارهاي ها و اقدام به خودزنی به منظور رهایی از آن؛ رفیگان
ها  و برخوردها با کارکنان؛ کمبود مرخصی ياعطاآمیز در تبعیض

هاي پاسداري و نگهبانی مستمر کارکنان؛ نیروي انسانی در یگان
هاي سخت و خارج از توان به کارکنان؛ اعمال واگذاري مسئولیت

تنبیهات نامتعارف و خارج از مقررات و عدم تناسب تنبیهات با 
هاي روحی و روانی در دگی و بیماريتخلفات؛  وجود افسر

توجهی فرماندهان به این مشکالت روحی و روانی؛ کارکنان و بی
جهل به قانون و جرم ندانستن خودزنی در مواردي که انگیزه 
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 انجام وظیفه است. فرار ازمجرم تهدید فرمانده یا 
 اجتماعی -ب. دالیل فردي 

تشدید آن با  وجود مشکالت شدید خانوادگی و فقر اقتصادي و
اعزام به خدمت؛ عدم برخورد قاطع و مناسب مراجع قضایی؛ 
ضعف ایمان و عدم پایبندي به مسائل مذهبی؛ ابتال به 

هاي اعصاب و روان قبل از ورود به خدمت؛ تأثیر سوء بیماري
ها در تربیت شرایط اجتماعی از قبیل فرهنگ، هنجارها و ارزش

دمت. عدم تحمل شرایط و پرورش جوانان قبل از ورود به خ
سخت و سابقه اقدام به خودکشی ناموفق در مواجهه با شرایط 

 سخت قبل از ورود به خدمت؛

 
 

 گیري بحث و نتیجه
هاي مرتبط با جرم، به دنبال گیري از رویکردها و نظریهجنایی از رهگذر بهره گذاريسیاست

جنایی کارآمد  گذاريسیاست. هاي مؤثر، نرخ جرم را کاهش دهدآن است که با وضع سیاست
است که بر مبناي واکاوي دقیق ابعاد جرم، علل وقوع آن و بررسی شرایط محیطی  گذاريسیاست

د. کار گیرهاي مؤثر در پیشگیري از بزه را بهوقوع جرم، مبتنی بر رویکردهاي کارآمد، سیاست
در معناي مضیق آن و با  جنایی، گذاريسیاستکه اشاره شد در این پژوهش، تحلیل  گونههمان

وان تکه رویکرد کیفري را نمی هرچندهاي نظامی انجام گرفته است؛ رویکرد غیرکیفري در محیط
اً جنایی، بزه صرف گذاريسیاستنادیده گرفت. اما با توجه به رویکرد حاکم بر پژوهش، از منظر 
اجتماعی  و فردي هايآسیب و هایک رفتار مستوجب مجازات نیست بلکه با شناسایی انحراف

، افزایش خطر جرم براي کارانبزه يدرباره و اصالحی بازپرورانه هاي، تصویب سیاستکارانبزه
دیدگان و از این قبیل هاي وارده به بزههایی در خصوص جبران آسیب، تصویب سیاستکارانبزه

 ي کمک کرد.هاي کیفرتوان به کاهش بزه در جامعه بدون توسل به سیاستها میسیاست
 

و  يبردارفرمانهاي نظامی به واسطه ساختار سلسله مراتبی، رابطه فرماندهی و در محیط
ناپذیري، انضباط آهنین، نظارت و گرایی، انعطافچون و چرا، تمرکزگرایی، تحکمقانون اطاعت بی
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محیط، با روح را رقم زده، به طوري که فرد با ورود به این کنترل نامحدود، محیطی خشک و بی
مذاق آن خوش نیامده و ممکن است دست به اقدامات مجرمانه بزند. تکرار در برخی جرائم 

، حاکی از آن است هاآنهمچون فرار از خدمت، نزاع و درگیري و ... و بررسی علل پدیدارشدن 
 وکه فرد در مواجه به محیط جدید و کامالً متفاوت با محیط اجتماعی و خانوادگی، توان تطبیق 

معیارهاي  نیترمهمشود. تکرار جرم به عنوان یکی از سازگاري را نداشته و به بزه مرتکب می
شود. اگر جرمی از تکرار هاي پیشگیري از جرائم محسوب میموفقیت یا عدم موفقیت سیاست

کیفري و غیرکیفري از اثرگذاري و  يهايگذاراستیسبرخوردار باشد حاکی از آن است که 
در این حوزه بایستی تغییر و تحول  هايگذاراستیسباشد بنابراین زم برخوردار نمیکارآمدي ال

هاي پیشگیرانه، برخی جرائم نیز از تکرار هاي نظامی علیرغم وجود سیاستپیدا کند. در محیط
پژوهش، فرار از  يهاافتهیشود. با توجه به برخوردار است که از آن به عنوان جرائم شایع یاد می

جرائم  ازجمله، نزاع و درگیري، حمل، نگهداري و مصرف مواد مخدر، سرقت و خودزنی خدمت
 بایستی تقویت و یا اصالح هاآنجنایی پیرامون  گذاريسیاستهاي نظامی است که شایع محیط

گفته مطالبی بیان گردید. اما در ادامه بر اساس رویکرد گردد. راجع به ماهیت و علت جرائم پیش
جنایی کارآمد در مواجه با این جرائم پرداخته  يهايگذاراستیسوضعی، به تحلیل اجتماعی و 

شود. ذکر این نکته نیز الزم است که جرائم موصوف بیشتر در بین کارکنان وظیفه پدیدار می
را  کارکنان وظیفه يوسوسمتجنایی بیشتر  گذاريسیاستگشته است. بنابراین جامعه هدف 

 دارد. 
هاي نظامی، در هاي شایع در محیطاشاره شد، عوامل مؤثر در پدیدار شدن بزهکه  گونههمان

است. هرچند هر دو دسته  شدهيبنددستهاجتماعی  –سازمانی و فردي  -دو دسته عوامل محیطی
هاي مورد اشاره مؤثرند، لیکن در پدیدار شدن جرم فرار از خدمت، سرقت و خودزنی هبر وقوع بز

و در جرم نزاع و درگیري و حمل، نگهداري و مصرف مواد مخدر عوامل  مانیساز –عوامل محیطی 
در این  جنایی گذاريسیاسترویکرد  ازآنجاکهاند. اجتماعی تأثیرگذاري بیشتري را داشته -فردي 

کارآمد  ذاريگسیاستپژوهش غیرکیفري و مبتنی بر پیشگیري اجتماعی و وضعی است، بنابراین 
 شگیري است تا بر درمان. به دنبال تأکید بر پی

هایی سیاست اتخاذ هدف ،جنایی مبتنی بر پیشگیري اجتماعی گذاريسیاستدر 
اجتماعی که در کارکنان وظیفه و پایور به  -هاي فردينمودن زمینه یا برطرف کاهش براي است،

ي جرم هاپرداختن به ریشهبا  گذاريسیاستگردد. این نوع هاي مجرمانه منجر میبروز انگیزه



 1399 زمستان، 4 ، شمارةبیستم سالمدیریت نظامی،  ۀفصلنام / 84

 

اجتماعی، اقتصادي و  فردي، مسائل اصالح و حل که از رهگذر گیردپیش می تدابیري را در
 . کرد جلوگیري آنانتمایالت مجرمانه  کارکنان بتوان ازفرهنگی 

هاي پخته و کارآمد پیشگیرانه اجتماعی در مواجه با جرائم بنابراین در جهت تدوین سیاست
 گردد؛به نکات زیر تأکید میهاي نظامی توجه شایع در محیط

هاي و مصاحبه شناسانهروانهاي بزه با انجام اقدامات شناسایی کارکنان داراي زمینه -
 عمیق در بدو ورود.

هاي تربیتی بازپروري و اصالحی به منظور جبران تربیت ناصحیح در تدوین برنامه -
 خانواده و محیط اجتماعی. 

ها و رفتارهاي کارکنان ها، ارزشزآموزي نگرشسازي فکري و روحی از طریق بامصونیت -
 در چارچوب فرهنگ و ایدئولوژي حاکم.

 دار.مراقبت و تحت نظر داشتن کارکنان زمینه -
بخشی به کارکنان پیرامون عواقب و تبعات بزه در حوزه سازمانی، فردي و آگاهی -

 اجتماعی با ارائه مصادیق و مستندات. 
 چیستی جرم و تخلف و نحوه پیشگیري از جرم.هاي الزم پیرامون ارائه آموزش -
 .مذهبیهاي برنامهطریق  از و اعتقادي تقویت باورهاي دینی -
 هایی براي تقویت وضعیت مالی و معیشتی کارکنان.تدوین برنامه -
 الگوسازي فرهنگی و ارائه تولیدات مناسب فرهنگی و ارزشی. -
 گرایی در این حوزه.قهانجام کارهاي صحیح فرهنگی و اعتقادي و پرهیز از سلی -

هایی تسیاس اتخاذ، در پی آن است که با جنایی مبتنی بر رویکرد وضعی گذاريسیاست
که با تغییر شرایط محیطی اعم از زمان و مکان، امکان پدیدارشدن بزه را به صفر و یا حداقل 

 –محیطی  هاي نظامی، عواملممکن برساند. یکی از عوامل مؤثر در پدیدار شدن بزه در محیط
 سازمانی است که البته در نتیجه این عوامل، در برخی جرائم شاهد تکرار آن هستیم. 

جنایی وضعی از وقوع بسیاري  گذاريسیاستتوان از طریق ، با تأکید بر موارد زیر میرونیازا
 ویژه جرائم شایع جلوگیري کرد.جرائم، به
 هاي تفریحیمصاحبه، آموزش، برنامهذر از رهگ پادگانی قواعد محیط وفرد با سازي نواهم -

و ورزشی و ایجاد نشاط و شادابی در محیط، ایجاد فضاي سبز، رسیدگی به مشکالت 
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 خوشایندسازي محیط خدمتی. یطورکلبهکارکنان و 
 ربسته در اماکن حساس.هاي مداامنیتی مانند نصب دوربینتأمینی و اقدامات تقویت  -
 ت و اقدامات در راستاي جبران کسري نیروي انسانی.مکانیزه نمودن بسیاري از امورا -
کاري، تکریم رسانی و پاسخگویی به کارکنان، وجدانهاي خدمتالگوسازي در حوزه -

 ، حفظ کرامت و حرمت کارکنان.رجوعارباب
گرایی و مندي، عدالتگرایی، تعهدگرایی، ضابطهساالري، تخصصتوجه به شایسته -

 ها.ها و مسئولیتگذاري مشاغلتوانمندي روحی و جسمی در وا
 کارکنان. يهاشنهادیپافزاري جهت دریافت انتقادات و هاي نرماستفاده از سامانه -
 هاي مالی و انبارداري.افزاري جامع نظارتی و کنترلی در حوزههاي نرماستفاده از سامانه  -
راستاي جایگزین نمودن تجهیزات جدید بجاي تجهیزات فرسوده و از کار افتاده در  -

 ارتقاء سالمت روانی و جسمانی کارکنان.
تخصیص اعتبار خاص به فرماندهان جهت رفع مشکالت دانشجویان و کارکنان مستأصل  -

 و گرفتار.
جنایی مبتنی بر رویکردهاي غیرکیفري، سالمت سازمانی را  گذاريسیاستدر مجموع، با 

یشگیري در این نوع ممکن است هزینه پ هرچندحفظ و ماندگاري آن تداوم بخشید. 
جنایی کیفري بیشتر باشد اما آثار  گذاريسیاستدر مقایسه با هزینه درمان و  گذاريسیاست

جنایی  گذاريسیاستمثبت و طوالنی مدتی را براي افراد و سازمان به دنبال دارد. چراکه در 
 ست. غیرکیفري سعی در تأثیرگذاري بر رفتار کارکنانِ در معرض بزه و حفاظت آنان ا

هاي نظامی و ارائه ، به هدف از انجام این پژوهش، شناسایی جرائم شایع در محیطیطورکلبه
جنایی کارآمد مبتنی بر رویکردهاي غیرکیفري درجهت بهبود وضعیت  گذاريسیاستنحوه 

هاي نظامی و مقابله مؤثرتر با ارتکاب و تکرار جرم و همچنین، سرایت و تسري جنایی سازمان
بینی و پیشگیري از جرم با استفاده از نتایج حاصل از آن در بین کارکنان نظامی شفرهنگ پی

هاي پیشگیرانه کارآمد در مواجه با جرایم که سیاست ییآنجااعم از وظیفه و کادر بوده است. از 
متفاوتی دارد، نتایج  يبازخوردهاها، فرایندها، انواع و در نتیجه هاي نظامی زمینهشایع در محیط

جنایی غیرکیفري مبتنی بر رویکرد اجتماعی و وضعی  گذاريسیاستحقیق حاکی از آن است که ت
هاي نظامی، محیطی عاري از جرم را رقم زده و تواند با کاهش نرخ جرائم شایع در سازمانمی
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هاي  نیروهاي مسلح را از رهگذر نظم و انضباط، انسجام درون دستیابی به اهداف و مأموریت
 نماید. روحیه و نشاط کارکنان و تعلق سازمانی آنان، تسهیل  سازمانی،

 
 پیشنهادها

مدیریت،  نظران حوزه علمها و نظرات اندیشمندان و صاحبدیدگاه از گیريبهره )1
 جنایی. گذاريسیاست، علوم تربیتی و... در یشناسجامعهروانشناسی، حقوق، 

 هاي نظامی.محیط جنایی در يهايگذاراستیسدر  سیستمی نگرش حاکمیت )2
مؤثر در پدیدار شدن بزه و ارائه  ها و عواملشناسایی و پردازش دقیق و علمی چالش )3

 راهکارهاي پخته در این حوزه.
 سریع، احساسی و مقطعی هايگیريو همچنین تصمیم فردي هايسلیقه اعمال از پرهیز )4

 در برخورد با جرائم.
ها و نهادهاي در حوزه پیشگیري از زمانتوسط سا آمدهدستبهگذاري دانش به اشتراك )5

 وقوع بزه.
 جنایی. گذاريسیاستورز در فرآیند هاي اندیشهگیري از هیئتبهره )6
ارزیابی و اصالح قوانین و مقررات درون سازمانی که کارآمدي الزم در پیشگیري از وقوع  )7

 اند.بزه نداشته
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اعی فرماندهی معظم کل قوا دف –هاي نظامی )، تبیین فرازهایی از اندیشه1390( الهرشیدزاده، فتح

 (مدظله العالی)، تهران: انتشارات دانشگاه افسري امام علی(ع)، چاپ اول.



 87/  … عیکارآمد در مواجه با جرائم شا ییِجنا يِگذاراستیس لِیتحل

 

)، حقوق کیفري نیروهاي مسلح، تهران: انتشارات دانشگاه علوم انتظامی امین 1386رضوي، محمد (
 ناجا.

 گذاريیاستسدیدگان، فصلنامه جنایی؛ درباره حقوق بزه گذاريسیاست)، 1397شیري، عباس (
 .175 – 161، صص 1، شماره 4عمومی، دوره 

جرم، فصلنامه  بیرونی کنترل تا درونی کنترل جنایی؛ از گذاريسیاست)، 1397شیري، عباس (
 .121 – 103، صص 3، شماره 4عمومی، دوره  گذاريسیاست

رار از تکجنایی؛ درقبال پیشگیري  گذاريسیاستشناسی )، درآمدي بر آسیب1390غالمی، حسین (
 .1هاي حقوق کیفري، دوره جدید، شماره و بزهدیدگی در ایران، آموزه کاريبزه

)، پیشگیري عادالنه از جرم مندرج در علوم جنائی، تهران: 1383حسین (نجفی ابراندآبادي، علی
 انشارات سمت.

ح، فصلنامه هاي پیشگیري از ارتکاب جرم در سازمان قضایی نیروهاي مسل)، راه1398نجفی، سینا (
 .9یار، دوره سوم،  شماره المللی قانونبین

شناسی، ترجمه: علی سلیمی، تهران: مؤسسه پژوهشی )، جرم و جرم1383وایت راب، هنیز فیونا (
 حوزه و دانشگاه.

فصلنامه حقوقی ، ارزیابی خطر جرم در نظام عدالت کیفري)، 1386(جاللی ورنامخواستی، مصطفی
 .11 گواه، شماره

)، جرم سیاسی و حقوق جزاي اسالمی (مطالعه تطبیقی)، تهران: انتشارت 1389لی، محمدرضا (زینا
 امیرکبیر، چاپ اول.

)، پیشگیري وضعی و اجتماعی از جرم، ترجمه: رضا پرویزي، مجله 1379رز بنام، دنیس و دیگران (
 .32حقوقی و قضایی دادگستري، شماره 

شناسی سرقت، اصالح و تربیت، مجله اصالح و بر جرم)، مروري 1386اصغر (حسینی، علیقربان
 .47تربیت، سال چهارم، شماره 

 .34)، مبانی نظري پیشگیري از وقوع جرم، مجله تحقیقات حقوقی، ش 1388صفاري، علی (
فصلنامه  هاي وضعی پیشگیري از جرم،)، پلیس و راهبرد1389مقیمی، مهدي و رفعتی، سیدعزیز (

 دوم، شماره اول. انتظام اجتماعی، سال
)، بررسی عوامل مؤثر برارتکاب جرم در بین نیروهی رسمی و وظیفه 1384میرزمانی، سید محمود (

 -21)، صص 1(7، مجله طب نظامی، شماره 1381سپاه پاسداران انقالب اسالمی در شهر تهران در سال 
32. 

 


