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چكیده
امروزه جرم شناسان و حقوقدانان کیفري توجه خاصی به جایگاه و موقعیت پلیس در مورد خدمات رسانی و کمک به بزه دیدگان جرایم
دارند .نقش پلیس در اولین مرحله ورود افراد به نظام عدالت کیفري آشکار می شود.عموم مردم همواره این نظام را با پلیس می شناسند .از
آنجا که در مرحله نخستین ورود به نظام عدالت کیفري امکان بیشترین تعرض به حقوق بنیادي و اساسی افراد مشاهده می شو د توجه
خاص حقوقدانان را به خود معطوف داشته است .بنابراین امروزه توجه به جایگاه علمی پلیس  ،وضع قوانین و مقررات محدودکننده ،تعرض
به حقوق بنیادي بشر ،توسل به شیوه ها و اقدامات پیشگیرانه و حمایتی با هدف کاهش میزان جرایم بر سیاست جنایی نظام هاي مختلف
تأثیر گذاشته است .کاهش آسیب هاي ناشی از جرم یکی از وظایف دولت ها و نهادهاي رسمی است و براي تحقق کامل آن تشکیل نهادها
و ارگان هاي مختلف اجتماعی و هماهنگی بین آنها اهمیت دارد .پلیس به عنوان یکی از ارگان هاي دولتی مرتبط با مقوله آسیب هاي
ناشی از جرم ،با شناسایی افراد آسیب دیده و بزه دیدگان بالقوه بر وضعیت وشرایط قبل ،حین و بعد از ارتکاب جرم تأ ثیر می گذارد و
فرصت ارتکاب جرم را براي مجرمان محدود می سازد و با مداخله در وضعیت بحران و نجات اشخاص آسیب دیده در صحنه هاي جرم و
کاهش مشکالت و دغدغه هاي آنان در مراحل مختلف سیستم عدالت کیفري نقش بسزایی دارد .بی تردید پلیس با کنار نهادن شیوه هاي
منسوخ دهه هاي پیشین ،با رویکرد نو یا اجتماع گرایی و مشارکت مداري می تواند در راهبردهاي حمایتی وخدمات رسانی به بزه دیدگان
به صورت مستقیم و غیر مستقیم شرکت جسته و نقش مؤثر و قابل توجه خود را در تحقق عدالت براي بزه دیدگان عملی سازد.
واژههای کلیدی :اقدامات پیشگیرانه ،ارتکاب جرم ،پلیس ،نقاط جرم خیز

مقدمه
جامعه امروزي براي حل مؤثر مشکل جرایم و برقراري امنیت اجتماعی که حق مسلم هر انسانی است ،چشم امید به سوي
پلیس دوخته است .راهبردتفکرات و هاي پلیس نیز در حل معضل جرم و پیشگیري از وقوع آن با گذشت زمان سیر تکاملی به
خـود گرفته است .در گذشته ،جامعه همواره از پلیس این نارضـایتی را داشـته کـه هـدف اصلی آنان فقط دستگیري مجرمان
از طریق گـشتهـاي سـنتیِ پلـیس ،تحقیقـات جنایی و تماس هاي مردم با مراکز فوریت هاي پلیس بوده است  .امروزه که
پلیس به محدودیت ها و عدم کفایت این ابزارها پی برده است ،به استفاده از ابزارهاي نوین در پیشگیري از وقوع جرایم
عالقـهمنـد شـده اسـت .از جملـه ایـن ابزارهـاي مـدرن و جایگزین می توان به شناسایی نقاط جرم خیز از طریق فناوریهاي
نـوین رایانـهايGIS،و ، GPSگماشتن گشتهاي هدایت شده در نقاط جرم خیز ،گروه بندي نیروهـا ،استفاده از گشتهاي پیاده
و جامعه محور اشاره کرد .تفاوت اقدامات جدید با گذشته در آن است که پلیس به جاي واکنش در برابر جرایمی که به وقوع
پیوسته ،سعی بـر پیش بینی و پیشگیري از وقوع آنها دارد.
از جملة این راهبردهاي مؤثر میتوان به شناسایی نقاط جـرم خیـز و اسـتفاده از گشت هاي هدایت شده و پیشگیرانه اشاره
کرد .در مقالة حاضر ابتدا اهمیت شناسایی نقاط جرم خیز در پیشگیري از وقوع جرایم بیان شـده و سـپس نظریـه هـاي تاییـد
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کننده این دیدگاه تبیین گردیده اسـت .در آخـر ،بـه نقـش گـشت هـاي پلـیس در پیشگیري و کنترل جرایم در این مناطق
پرداخته شده است.
نقاط جرم خیز وپیشگیری ازوقوع جرایم
در سالهاي اخیر متخصصان و دانشمندان علوم جنایی ،پلیسی و جرم شناسی دربارة متمرکز کردن اقدامات پیشگیري از جرایم
بر محـل وقـوع جـرایم تأکیـد کـرده انـد .مطالعات نشان داده است که جرایم الزاماً در خارج از شهرها و اماکن باز شـهري
کـه ظاهري مناسب براي ارتکاب اعمال مجرمانه دارند رخ نمیدهند ،بلکـه قـسمتهـاي عمده اي از جرایم ،در برخی محـلهـاي
کوچـک شـهري و « نقـاط جـرم خیـز» رخ میدهند (ویسبورد و همکاران2991 ،؛ شرمن و همکاران.)2999 ،
محققان همچنین توصیه کردهاند که اگر مأموران پلیس تمرکـز خـود را بـر ایـن
محلها و نقاط جرم خیز معطوف سازند ،جـرایم و مـشکالت ناشـی از آنهـا کـاهش چشمگیري خواهد یافت ( براگا1002 ،؛
شرمن و ویسبورد .)2992 ،ضمناً منطقی به نظر می رسد که پلیس براي پیشگیري و مهار روند رو به رشد وقوع جرایم ،منـابع
و امکانات محدود خود را بر چند نقطه اي که بیشترین جرایم در آنجـا رخ مـی دهـد ،متمرکز کند .در واقع اگر بتوان نقاط
جرم خیز را کنترل کرد ،ممکن است بتوان نرخ مجموع جرایم را نیز کاهش داد.
شناسایی نقاط جرم خیز و انجام عملیا ت هاي پلیسی در بین سازمان هاي پلـیس گسترش زیادي یافته است .تقریباً در
کشورهاي پیـشرفته ،از هـر  20اداره پلیس 7 ،اداره از این امر براي پیشگیري از وقوع جرایم استفاده میکنند (ویسبورد و
همکاران .)1002 ،تحقیقات نشان میدهد که این گونـه اقـدامات پلـیس ،ماننـد گـشت هـاي هدایت شده ،تأثیر بسیار زیادي
بر نتیجـه اقـدامات پیـشگیري از وقـوع جـرایم دارد (اسکوگان وفریدول.)1002 ،
اهمیت مكان وقوع جرم در پیشگیری از وقوع جرایم
تحقیقات و نظریه هاي سنتی حوزه جرم شناسـی معمـوالً بـر بررسـی نقـش فـرد و جامعه در بروز جرایم متمرکز بوده است.
جـرم شناسـان هنگـام بررسـی نقـش فـرد همواره به دنبال درك این موضوع بوده اند که چرا برخی افراد مرتکب جرم می
شوند (رین .)2992 ،و اینکه چرا برخی مجرمان در مراحل مختلف زندگی خود در برخـی فعالیت ها ي مجرمانه شرکت میکنند
و در برخی مراحل دیگر زندگی از جرم دوري میکنند( .سامپسون و لوب.)2992 ،
متخصصان جرم شناسی همواره تالش کرده اند که دریابند چرا برخـی از جـرایم در برخی جوامع و در سطوح متفاوتی از
مجرمیـت رخ مـیدهنـد و در برخـی دیگـر چنین پدیده هایی مشاهده نمیشوند.
اما درجرم شناسی سنتی این باور رایج بوده است کـه عوامـل وضـعی نقـش کـم اهمیتی در بروز جرایم داشته است (کالرك و
فلستون2992 ،؛ تراسلر.)2992 ،
بزه دیده
بزه دیده که در جریان جرم متحمل آسیب هاي فراوان شده نیازمند حمایت پلیس و دستگاه قضا بیش از گذشته می باشد.
حمایت از قربانیان جرم می تواند نقش اصلی را در کاهش پدیده هاي مجرمانه ایفا کرده و در تحقق عدالت کیفري ،بازسازي
شخصیت بزه دیده ،و تامین خسارت هاي مادي و معنوي وي تأثیر گذار باشد .سازمان ملل نیز با تأثیر پذیري از جنبش هاي
حمایت از بزه دیدگان و مؤسسات وابسته به اصول اساسی عدالت براي بزه » آن ها ،قوانین و ساز و کار هاي قضایی -دولتی و
عرفی -را تحت عنوان حاوي  12ماده ،در راستایی حمایت از حقوق بزه دید گا ن و « دیدگان و قربانیان سوء استفاده از قدرت
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تسکین نا مالیمات آنان وضع کرده و دولت ها را ملزم به رعایت آن نموده است ،اما در عمل چندان موفق نبوده اند ،زیرا اوال،
این قوانین بیشتر بر بعد شکلی حمایت از حقوق بزه دیدگان و فرآیند دادرسی آن ها تکیه دارد تا جنبه ماهوي و ثانیا ،به دلیل
منافع سیاسی کشورها و حاکم نبودن روح ارزش و معنویت کمتر مورد پذیرش و استقبال کشورهاي عضو قرار گرفته است.
بزه دیده ،قربانى عمل مجرمانه را بزه دیده مى گویند .عمل مجرمانه اى که شخص قربانى آن مى گردد؛ مى تواند قتل ،سرقت،
تجاوز به عنف و بسیارى از جرایم دیگر باشد ،فردى هم که قربانى چنین عمل مجرمانه اى قرار مى گیرد ممکن است زن ،مرد،
پیر یا جوان باشد به عبارتى همان گونه که جرایم متنوع هستند بزه دیدگان هم متنوع و گوناگون اند (مقیمی.)2292 ،
واکنش پلیس در مقابله با جرم
با توجه به اینکه پلیس اولین نهادي است که بزه دیده پس از جرم با آن رو به رو می شود ،بنابراین واکنش پلیس از اهمیت
زیادي برخوردار است .اقدام سریع و کارشناسانه پلیس نقش فراوانی در کاهش آسیب هاي ناشی از جرم دارد .پلیس باید در
عرصه و صحنه هاي مختلف مورد اعتماد و وثوق مردم قرار گیرد؛ به گونه اي که مردم با بروز هر گونه مشکلی ابتدا به پلیس
مراجعه کنند  .این اعتماد و وثوق ،از طریق برخورد سریع ،کارشناسانه و اخالق مدارانه پلیس حاصل می شود .این فصل در سه
مبحث ،به صورت تفصیلی به آگاهی و اقدام فوري پلیس ،پیشگیري از تکرار و توسعه بزهکاري و میانجیگري کیفري پلیس می
پردازد (قوام .)2299 ،
آگاهی و اقدام فوری پلیس
با آگاهی یافتن پلیس از جرم از وقوع جرم و جنایات در حوزه استحفاظی ،مأموران پلیس باید از صحت و سقم خبر اعالمی
مطمئن شوند .چون ممکن است بسیاري از تماس ها از روي شوخی یا عناد انجام شود .هم چنین نحوه دسترسی به پلیس حائز
اهمیت است؛ دسترسی به پلیس باید سریع و آسان باشد تا آسیب هاي ناشی از جرم به صورت چشم گیري کاهش یابد .از
سوي دیگر سریع بودن اقدام پلیس پس از آگاهی از جرم ،نقش مؤثري در کارآمد بودن اقدامات پلیس دارد.
در تعامل پلیس با بزه دیده ،یکی از موضوعات مهم ،بحث دسترسی بزه دیده به پلیس است .امکان دسترسی سریع به پلیس و
کمک گرفتن از آن به ویژه در صحنه ارتکاب جرم و یا جلوگیري از فرار متهم  ،یکی از نیازهاي اساسی بزه دیدگان است .به
منظور مداخله به موقع پلیس در بحران پس از بزه دیدگی و جلوگیري از توسعه آن و نیز کاستن از آسیب هاي جرم ،الزم است
پلیس تدابیري را براي دسترسی سریع و آسان بزه دیدگان به مأموران پلیس فراهم کند.
عالوه بر کالنتري ها ،پاسگاه ها و ایستگاه هاي پلیس که در سراسر شهرها و روستاهاي کشور پراکنده می باشند و همچنین
اداره هاي آگاهی و سایر پلیس هاي تخصصی که در شهرها و مراکز استان ها مستقر هستند و امکان مراجعه مستقیم بزه
دیدگان به آنها و کمک گرفتن از پلیس وجود دارد  ،سازوکارهاي دیگري نیز براي دسترسی سریع و آسان بزه دیدگان به پلیس
پیش بینی شده است (قوام .)2299 ،
دسترسی به نهادهاي دستگاه عدالت کیفري اعم از پلیس  ،دادسرا  ،دادگاه هاي بدوي  ،دادگاه تجدیدنظر ،دیوان عدالت کشور
باید سریع وآسان باشد .بزه دیده باید بتواند در کوتاه ترین زمان و کمترین فاصله مکانی ،شکایت خویش را مطرح وآن را
پیگیري کند .استقرار پلیس در اماکن عمومی ،اختصاص تلفن هاي شبانه روزي جهت پاسخگویی به بزه دیدگان ،گسترش
کالنتري ها در مکان هاي پر جمعیت ونظایر آن ،دسترسی به اولین پناهگاه را براي بزه دیدگان ممکن می سازد.
اعزام سریع پلیس به محل وقوع جرم جهت دریافت شکایت و ارائه راهنمایی هاي الزم و نیز حفظ صحنه جرم ،جمع آوري ادله
جرم ،تنظیم صورت جلسه ،همراهی بزه دیده تا مراکز درمانی ،و اعزام مأموران پلیس زن در جرایم جنسی از دیگر حقوق بزه
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دیده در دسترسی به پلیس می باشد .حق دسترسی به پلیس باید بدون تبعیض نسبت به همه افراد وجود داشته باشد .
هرکس ،صرف نظر از تابعیت  ،جنس  ،زبان  ،مذهب ،رنگ ونظایر آن چناچه بزه دیده واقع شود باید حق مراجعه به پلیس را
داشته باشد .طبق اصل  22قانون اساسی ایران":دادخواهی حق مسلم هر فرد است (قاسمی.)2290 ،
اقدام قضائی فوری پلیس
از جمله اقدامات قضائی پلیس حفظ صحنه و آثار و دالیل جرم و تحقیق و بازجوئی و جمع آوري ادله می باشد.
حفظ صحنه و آالت و دالیل جرم براي کشف جرم و حمایت از بزه دیده فوق العاده مهم است .براساس مصاحبه هایی که با
کارشناسان انتظامی وجود داشته است حفظ صحنه جرم یکی از اقدامات مهم پلیس در کشف جرم و دستگیري متهمین عنوان
شده است .اقدامات صحیح و به موقع پلیس در حفظ صحنه جرم وآثار و دالیل آن می تواند تأثیر فراوانی در کاهش آسیب هاي
ناشی از جرم  ،حمایت از بزه دیده و استیفاء حقوق بزه دیده بر جاي بگذارد .به عکس اقدامات نادرست می تواند آسیب دیدگی
بزه دیده را تشدید کرده ووضعیت او را بدتر کند .معموالًدر جرایم مشهود ،جرم کشف شده الزم است کلیه دالیل و مدارك،
آالت و ادوات جرم ،به صورت صحیح جمع آوري شود و مراتب دقیقا در صورت مجلس قید شود .همچنین هر اقدام ضروري
دیگري که ممکن است در دادرسی و محاکمه مفید واقع شود باید توسط پلیس انجام گیرد اما در جرایم غیرمشهود ،اقدامات
پلیس به دستور مقام قضائی محدود است (مهدي پور.)2292 ،
به منظور سرعت بخشیدن به حضور پلیس در صحنه جرم و حفظ آثار و دالیل جرم  ،برخی از کارشناسان انتظامی و بزه
دیدگان پیشنهاد کرده اند که در صورت امکان اولین مأمورانی که به صحنه جرم اعزام می شوند به جاي خودرو از موتور
سیکلت استفاده کنند تا در شهرهاي بزرگ در شلوغی خیابان ها گرفتار نشوند .حضور گشت هاي گسترده پلیس در مناطق
مختلف شهرها ،به ویژه در مناطق جرم خیز نیز در کم کردن فاصله زمانی براي حضور در صحنه جرم هایی که در نزدیکی محل
گشت آنها واقع می شود تأثیر خوبی دارد .وجود این گشت هاي انتظامی نه تنها احتمال برخورد با صحنه جرم هاي در حال
وقوع و در نتیجه دخالت به موقع پلیس را افزایش می دهد ،بلکه احتمال دستگیري مجرمین را نیز قبل از اینکه موفق به فرار
شوند ،افزایش می دهد .از طرف دیگر به منظور انجام سریع و به موقع اقدامات الزم در صحنه جرم برخی کارشناسان پیشنهاد
داده اند که سیستم هاي مشترك متشکل از پلیس ،مقام قضائی  ،اورژانس و پزشکی قانونی از قبل سازماندهی شده و در نقاط
مختلف شهرها مستقر گردند و به صورت گروهی و تیم مشترك به صحنه جرم اعزام شوند (قوام.)2290 ،
منظور از ضبط آالت و ادوات جرم صرفاً وسایلی از قبیل کارد و اسلحه نیست بلکه هر وسیله اي که مجرم را جهت ارتکاب جرم
کمک می کند و یا خود وسیله ارتکاب جرم باشد آالت جرم محسوب می شود .بنابراین مأموران پلیس پس از ورود به صحنه
جرم ،باید به دنبال آالت و ادوات آن بگردند و هر چیزي که آنها را به سوي کشف جرم رهنمون می سازد ضبط کنند.
تحقیق و بازجویی و جمع آوري ادله تحت  2عنوان :تحقیقات محلی ،تفتیش اماکن و اشیاء متهم ،مراقبت از فرار و مخفی شدن
متهم ،احضار و جلب و تحقیق از شهود بزه دیده ،نیابت قضایی در جهت حمایت از بزه دیده مورد بررسی قرار می گیرد(قاسمی،
.)2290
پیشگیری از تكرار و توسعه بزهكاری
مسئلة تکرار جرم ،خواه در مرحلة پیشگیري اولیه از آن که انگیزة اصلی قانون گذاران جهت وضع قوانین مؤثر و کاراست یا در
مرحله پیشگیري ثانویة آن و بعد از ارتکاب جرم که حاکی از عدم موفقیت تدابیر اتخاذي نسبت به مجرمان اولیه بوده است،
موجب ظهور و بروز رویکردها ي مختلفی شده است.
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اولین ،عمومی ترین و در عین حال ،غریزي ترین رویکرد قانون گذاران براي پیشگیري از تکرار جرم  ،تشدید مجازات بزه کاران
مکرر ،بر اساس اندیشة بازدارندگی کیفرها بوده است .این فرض اولیه که در قانون گذاري کیفري ایران از سال ( 2202مواد 12
و  12قانون مجازات عمومی  )2202تا  2232موجب تشدید مجازات اجباري تکرار کنندگان جرم شده بود  ،در قانون گذاري
کیفري  2232تا حال حاضر (مادة  29قانون راجع به مجازات اسالمی مصوب  2232و ماد ة  29قانون مجازات اسالمی ،)2270
موجب تشدید مجازات اختیاري تکرارکنندگان جرم به طور کلی و در برخی موارد استثنایی ،موجب تشدید مجازات اجباري
تکرار کنندگان جرایم می شود بدیهی است تشدید مجازات اختیاري تکرارکنندگان جرایم و یا تشدید مجازات اجباري (مواد
 712و  712قانون مجازات اسالمی  )2270این دسته از مرتکبان جرم در ایران ،داراي آثار و ابعاد مختلفی است.
بر اساس یافته هاي کیفرشناختی و جرم شناختی که در برخی پژوهشهاي ملی نیز مورد تأ کید قرار گرفته است ،تحمل
مجازاتهاي شدیدتر ،نه تنها موجب کاهش نرخ بزه کاري و شدت آن نمی شود ،بلکه در مقابل ،مجازاتهاي شدیدتر ،تکرار جرم
سریع تر و شدیدتر را به دنبال دارد (عباچی.)2292 ،
پژوهشها حا کی از مجازات « اندیشة مجازات شدیدتر مساو ي با تکرار جرم » بنابراین ،بر خالف شدیدتر مساوي با تکرار جرم
وخیم تر و سریع تراست  .به همین دلیل در کناررویکرد بازدارندگی یا به جاي آن ،در برخی کشورها رویکردهاي پیشگیرانه با
تأکید بر استفاده از اقدامات اصالحی تربیتی و تدابیر خنث ي کننده مد نظر قرارگرفته است(همان).
میانجیگری کیفری پلیس
میانجی گري کیفري به عنوان مفهومی ناب از مفاهیم و نهاده اي عدالت ترمیمی  ،حاصل تحول نگرشها و دیدگاههاي عمومی
حقوقدانان و جرم شناسان و مقامات دستگاه عدالت کیفري از عدالت کیفري سرکوبگر و سزاده و عدالت اصالح و تربیت به سوي
عدالت پویاي ترمیمی و ترمیم می باشد که در مقایسه با دیدگاههاي سنتی و مرسوم عدالت کیفري دیدگاهی کارآمدتر و
انسانی تر را از عدالت کیفري را دنبال می کند (سماواتی پیروز .)2292 ،میانجیگري کیفري فرآیندي است که بزه دیده و
بزهکار و درصورت لزوم اشخاص دیگر جامعه را که از جرم متاثر شده اند و یا نفع و ضرري در مقابله با جرم دارند ،قادر می
سازد که در صورت تمایل به طور فعال طی گفتگوهاي متقابل با مساعدت و حضور یک شخص ثالث بی طرف(میانجی گر ) به
حل و فصل مسایل برخاسته از حادثه مجرمانه بپردازند .بنابر نظریات جرم شناختی بهتر است وظیفه میانجیگري از سوي
نیروهاي آموزش دیده و حرفه اي انجام شود .لذا پلیس با آگاهی از چند وچون میانجیگري ،جرم اتفاق افتاده و بزهکار و بزه
دیده جرم با آگاهی بیشتري این وظیفه را انجام می دهد (ولیدي .)2229 ،میانجیگري کیفري که اولین بار به طور رسمی در
اوایل دهه هفتاد قرن بیستم در کانادا و آمریکا تجربه شد هم اکنون در کشورهاي مختلف گسترش قابل توجهی داشته است .
اساس نظري میانجیگري کیفري را دیدگاههاي بزه دیده شناسی نوین و دیدگاههاي مبتنی بر عدالت ترمیمی و نظریه انصاف و
نظریه روایتگري تشکیل می دهد.
پلیس با ارائه اثرات گفتمان سازش از طرفین جرم می خواهد به گونه اي مصالحه آمیز به حل و فصل دعوا بپردازند در حین
جلسات سازش پلیس که فردي کارآزموده وحرفه اي است به عنوان میانجیگر حضور دارد و با ارائه راهبردهاي موثر به اصالح
فی ما بین می پردازد (همان).
بالطبع در صورت موفقیت آمیز بودن میانجیگري پلیس ،در مرحله اجراي دستورالعمل هاي جلسات میانجیگري ،باز هم حضور
پلیس آموزش دیده براي موفقیت آمیز بودن مرحله اجرا نیازي اساسی است .میانجیگري کیفري پلیس طی این مبانی فکري
اهداف متعددي در قبال ارکان عدالت کیفري یعنی بزه دیده و بزهکار و اعضاي جامعه و دستگاه عدالت کیفري از جمله پلیس
دنبال می کند و در قبال هر یک از این ارکان به اصول کلی مانند اصل اختیاري بودن ،بی طرفی ،استقالل ،محرمانه بودن
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فرآیند میانجیگري اتکا می نماید و در طی یک فرایند خالق و کارآمد دیدگاهها و منافع بزه دیده و بزهکار و نهادهاي جامعه و
نیازهاي آنها را به همدیگر نزدیک می نماید (کریمی درمنی.)2291 ،
فرایند میانجیگري کیفري پلیس در مرسوم ترین شکل آن چهار مرحله را شامل می شود .در مرحله اخذ و ارجاع پرونده ،پلیس
با آگاهی از جزئیات پرونده نحوه میانجیگري کارآمدتر را بررسی می کند  .در مرحله آمادگی براي میانجیگري از طرفین جرم
در خواست می شود تا براي ارائه راهبردهاي حل آسیب هاي جرم حضور یابند ،پس از مرحله گفتگوهاي میانجیگري با حضور
پلیس و ارائه راهبردهاي مؤثر ،مرحله اقدامات پس از میانجیگري شامل می شود که هر کدام از این مراحل داراي قواعد و اصول
مختص به خود می باشند (محمد نسل.)2297 ،
نتیجه گیری
در پاسخ به این پرسش که آیا شناسایی نقاط جرم خیز در پیشگیري از وقوع جـرایم ضرورت و اهمیتی دارد ،تحقیقات نشان
می دهد شناسایی نقاط جـرم خیـز و انجـامعملیات پلیسی در آن نقاط در بین سازمانهاي پلیس گسترش زیادي یافتـه اسـت.
تقریباً در کشورهاي پیشرفته ،از هر  20اداره پلیس 7اداره از این امر براي پیشگیري از وقوع جرایم استفاده می کنند .تحقیقات
مرور شده همچنین نشان مـی دهـد اگـر پلیس تمرکز خود را بر این محل ها معطوف سازند  ،جرایم و مشکالت ناشـی از آنهـا
کاهش خواهد یافت .ضمناً منطقی به نظر می رسد که پلیس براي پیشگیري و مهـار روند رو به رشد وقوع جرایم ،منابع و
امکانات محدود خود را بـر چنـد نقطـه اي کـه بیشترین جرایم در آنجا رخ می دهد ،متمرکز کند.
پلیس باید نقاط جرم خیز را هدف گشت هـاي خـود قـرار دهـد  .بـه هـر حـال ،گشتها و اقدامات سنتی حال حاضر پلـیس
تـأ ثیر چنـدانی در پیـشگیري از وقـوع جرایم ندارد .پلیس باید در انجـام گـشت هـاي تـصادفی ،واکـنش هـاي سـنتی بـه
تماسهاي  220و اجراي ایست و بازرسی هاي بی هدف تجدید نظر کند .پیشنهاد می شود پلیس براي پیشگیري مؤثر از وقوع
جرایم به جاي گشت هـاي تصادفی از گشت هاي هدایت شده ،به جاي واکـنش هـاي سـنتی بـه تمـاس هـاي رسیده به 220
از راهبرد گروه بندي نیروها (به عنوان نمونه تقسیم بندي به سه گروه تیم واکنش به تماس هاي ضروري ،تیم واکنش به تماس
هاي غیـر ضـروري و تـیم گشت هاي هدفمند در نقاط جرم خیز) ،به جـاي ایـست و بازرسـی هـاي سـنتی از ایست و بازرسی
هاي هدفمند و به کار گیري م أموران راهنمایی و رانندگی عالوه بـر گشت هاي خودرویی از گشت هاي پیـاده اسـتفاده کـرد .
پلـیس همچنـین بایـد از فناوري هاي پیشرفته مانند  GISو  GPSدر تجزیه و تحلیل جرایم ،تهیه نقشه هـاي جرم ،تعیین
نقاط دقیـق وقـوع جـرایم و تعیـین نقـاط جـرم خیـز اسـتفاده کنـد و گشتهاي هدایت شده را به نقاط هدف بفرستد .در
نهایت اینکه ،در برخی موارد بـه کارگیري ترکیبی از روشهاي سنتی و نوین کارگشا خواهد بود.
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