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 زلزله پس از رخدادپيشگيري از جرم 

 )ضرورت اجراي راهبرد مديريت بحران، پيش از زلزله(

مصطفی السان
 

   یدانشگاه شهید بهشت حقوق ةدانشکددانشیار 

 (5/1/1911تاریخ پذیرش  – 8/1/1918)تاریخ دریافت 

 چکيده
اقدامات ثانویهه،   عنوان بهاسکان و بازسازي عنوان اقدامات اولیه پس از زلزله و  بهر امداد و نجات تمرکز ب

لهرزه در   اگهر زمهی   ویههه   که بهه   حالی در. شودموضوع جرایمِ پس از زلزله کمتر توجه به موجب شده که 
شود،  ز زلزله واقع میپس اشهري بزرگ واقع شده و تلفات جانی و مالی زیادي داشته باشد، جرایمی که 

جرایمی که . قبلی براي پیشگیري و مدیریت آنها ضروري خواهد بود ۀبرنامبسیار زیاد و متنوع و داشت  
شهدت تحهت تهرثیر عوامهت اجتمهاعی، اقتصهادي و        بهپس از رویداد زلزله امکان ارتکاب آنها وجود دارد 

بندي  طلبان دسته زدگان و جرایم فرصت زلزلهتوان به جرایم  . ای  جرایم را میاستمحیطی )جغرافیایی( 
روانهی   -اغلب مبتنی بر نیاز فوري یا مشهکتت روحهی   ،شوند کرد. جرایمی که قربانیان زلزله مرتکب می

آمده بهر اثهر زلزلهه بهراي پیشهبرد اههداا غیرقهانونی و         وجود بهطلبان از فرصت  . حال آنکه فرصتاست
، علت ارتکاب و افزایش بزهکاري در فضاي زلزلهاله پس از بررسی ای  مق گیرند. غیراختقی خود بهره می

ههاي   جنبهه دربهارة  و سهرانجا    پهردازد  مهی  نهادهاي مهرتب  بها پیشهگیري از جهر  در زلزلهه     به معرفی 
با وجود تحقیقات  .کند میبحث  زلزله پیش و پس از رویدادطراحی نظا  پیشگیري از جر  اي  چندرشته
پیشهگیري از  هاي طبیعی، پهوهش مستقلی که به موضوع  اسی حوادث و بحرانشن جر  ۀزمینمتعدد در 

زلزله بپردازد انجا  نگرفته است. ای  مقالهه، ضهم  تبیهی  ضهرورت اجهراي راهبهرد        پس از رخدادجر  
بزهکاري  ویهه بهرانه براي کاست  از آثار زیانبار و یگو اتخاذ تصمیمات پیش مدیریت بحران، پیش از زلزله

، راهکارههاي  مدیریت آن ةحوزتقسیم جغرافیایی کانون بحران و از فضاي بعد از زلزله، در پایان با ناشی 
توانهد مبنهایی بهراي     و مهی  اسهت داراي نهوآوري   نظهر حاضر از ایه    ۀ. مقالکند میه ئاراعملی و اجرایی 

 اي قرار گیرد. هاي بیشتر و چندرشته پهوهش

 .فضاي جر  ارتکاب جر ،علت ، زلزله ،پیشگیريکليدي:  هاي هواژ
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  و طرح بحث مقدمه

جهرایم  »سهازد.   ، شهرای  خاصهی را بهراي ارتکهاب جهر  فهراهم مهی       زلزلهه نظمی ناشی از وقوع  بی

ههاي   نظمهی نیسهتند، امها از فرصهت     یابد که عامت بهی  اشخاصی ارتکاب می توس اغلب « نظمی بی

گیرنهد یها    ابت حصول است، بههره مهی  آمده براي رسیدن به اهدافی که تنها در آن شرای  ق وجود به

توس  آنان ارتکاب جر  و ناهنجاري سبب تسهیت که  گیرند وضعیتی قرار می، در زلزلهتحت ترثیر 

بسیار متعدد و اغلب ناشی از شرای  اجتمهاعی   زلزلهشود. علت ارتکاب یا افزایش جر  در فضاي  می

حاضهر، پهس از بررسهی     ۀمقاله ت. ، پهیش و پهس از آن اسه   زده زلزلهه  ۀمنطقه و فرهنگی حاکم بهر  

پردازد که پیشگیري از جر  پهس   ، به طرح ای  موضوع مهم میزلزلهشناختی جرایم در فضاي  جر 

، به همکاري و همیاري نهادهاي مختلفی بستگی دارد و بدون اتحهاد در مهدیریت، نظهارت،    زلزلهاز 

عهتوه، فضهاي    به  خواهد بود. جرایم در ای  فضا غیرممک بیشترگیري و اجرا، پیشگیري از  تصمیم

شهود کهه بایهد     اي مهی  سابقه ، موجب معرفی جرایم و بزهکاران ناشناخته و بیزلزلهبحرانی ناشی از 

ههاي   طرح جامعی را پیش از وقوع، براي مدیریت ای  دسته از جرایم و بزهکاران اندیشید و تجربهه 

 .کار گرفت بهابه در آینده را براي پیشگیري از موارد مش زلزلهآمده در فضاي  دست به

روانی خاصی که پهس از آن بهه وجهود     -و نیز شرای  اجتماعی زلزلهنظمی ناشی از وقوع  بی

فجهایع و   بها ، زلزلهه عبهارت دیگهر    بهه ساز ناهنجاري اجتمهاعی و بزهکهاري اسهت.     آید، زمینه می

اي نهامعمول بهراي   خألهها و پیامهده   ةایجادکنندهمراه دارد،  بههایی که براي بتدیدگان  مصیبت

 هایی براي بزهکهاري و خشهونت اسهت. بنهابرای      روند عادي زندگی اجتماعی و در نتیجه فرصت

 طلبان شکت بگیرد. دیدگان و فرصت هاي نامتقارنی از بزهکاري در مصیبت دستهممک  است 

توانهد زنهدگی    گیر مانند زلزله مهی  طبیعی همه ۀحادثدهد که وقوع  مطالعات اولیه نشان می

ها یا مناطقی که در آنجا به هر دلیت اختتا قهومی، زبهانی یها    کتنشهرویهه در  بهعادي مرد  را 

طهور ختصهه    بهه رو سهازد.   هشرای  خاص اقتصادي و جغرافیایی وجود دارد، با اختتل جدي روب

ساز یا حداقت عامت ناهنجهاري، آشهوب و بیمهاري روانهی اسهت. ایه         گیر، جر  همه ۀحادثوقوع 

، اگر با شرای  فضایی خاص حاکم بر محهت حادثهه، زمهان وقهوع آن، گسهتره فاجعهه و       وضعیت

اي  توانهد بهه فاجعهه    ها، مهی کتنشههر خصهوص در مهورد    بهه نابسامانی مدیریتی تتقی پیدا کند، 

  امنیتی تبدیت شود. -سیاسی

د اقهدامات  بایه  اً، الزامزلزلهبنابرای ، براي پیشگیري از جر ، جنایت و خشونت در زمان وقوع 

زلزلهه  و راهبردههاي زز  و قابهت اجهرا بهراي زمهان       گیهرد پیش از وقهوع حادثهه انجها      یدقیق

بینی شود که هر دو موضهوع نیازمنهد همکهاري نهادههاي مختلهت، تحهت مهدیریت عهالی          پیش
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هایی که در عمت قابهت    مدیریت صحیح یا اتخاذ تصمیم نبود. بدیهی است که استمرجعی واحد 

سیاسی ناشی از حادثه را تشدید کرده و حتی در مواردي بحران  -د، بحران اجتماعیاجرا نیستن

 خواهد کرد. ناپذیر کنترلرا 

زده  قبت از ورود به بحث باید یادآوري شود که مصهادیق اعمهال مجرمانهه در منهاطق زلزلهه     

سهتمی  مجهازات ا  قهانون  858 ةمهاد خاص در قوانی  و مقررات کیفري نیامده است. تنها  طور به

و  [58ص  ،11] زده را از اقسا  سرقت مقید محسهوب داشهته   )تعزیرات(، سرقت از مناطق زلزله

 منهاطق  در سهرقت  هرگهاه »: دارد بینی کرده است. ای  ماده مقرر می براي آن تشدید کیفر پیش

حهائز   و پهذیرد  صهورت  راننهدگی  تصهادا  محهت  در یا سوزي آتش یا جنگی یا زده زلزله یا سیت

 محکهو   شهتق  ضهربه  77تها   و سال پنج تا یک از حبس مجازات به مرتکب نباشد، دح شرای 

بدیهی است که اگر ای  سرقت مقرون به آزار و اذیت باشد، فعت مرتکهب مشهمول   «. شد خواهد

و مقرر  کند میقانون تعزیرات خواهد بود که مجازات شدیدتري را براي بزهکار تعیی   851 ماده

 سال ده تا ماه سه از حبس به باشد مسلح سارق یا و باشد آزار به مقرون سرقت هرگاه»دارد:  می

 بهه  جرح مجازات بر عتوه باشد شده واقع نیز جرحی اگر و شود می محکو  ضربه 77 تا شتق و

 «.گردد می محکو  ماده ای  در مذکور مجازات حداکثر

 بحث چارچوب و روش

علت ارتکاب و افزایش بزهکهاري در  صورت که بدی   ،تحلیلی است -روش ای  پهوهش، توصیفی

و تهتش  شهده  بررسهی   تفاوت کمی و کیفی جرایم در فضاي زلزلهبا در نظر گرفت   فضاي زلزله

، با در نظر گرفت  نقش نهادها زلزلهبعد از رخداد پیشگیري از جر   براي مشخصی نظا شود  می

 .شودد، طراحی توانند در ای  پیشگیري دخیت باشن هایی که می و سازمان

 زلزلهعلل ارتکاب و افزايش بزهکاري در فضاي گفتار اول. 

شرای  و فضاي خاصی را به  -آمده بسته به نوع و حجم خسارات مالی و جانی وارد - زلزلهوقوع 

کنهد. از سهوي دیگهر،     آورد که حسب مورد ارتکاب بزهکاري را ممک  یها تسههیت مهی    وجود می

براي رسیدن به مقاصد قبلی یا آنهی   زلزلهبیش از شرای  ناشی از  و کمهمواره افرادي هستند که 

موقهت وارد فضهاي    طهور  بهه مخرب، جامعهه را   ۀزلزلعتوه، رویداد  بهکنند.  خود سوء استفاده می

ها و مدیریت متفاوتی را نسهبت بهه شهرای  عهادي      د که نیازها، مقتضیات، کنترلکن جدیدي می

توان زیر دو عنهوان جداگانهه    را می زلزلهو/یا افزایش بزهکاري در  علت ارتکابطلبد. بنابرای   می

 .کردبررسی 
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 هاي مرتبط بررسی پژوهش. 1-1

حوادث  دیگررودخانه و  ةگستردطبیعی مانند طغیان  حادثۀکند که  در هند، مطالعات اثبات می

را براي  هاي بیشتري طبیعی گسترده، نهادهاي اجتماعی رسمی و غیررسمی را تضعیت و فرصت

هاي بهالقوه و واجهد شهرای  )امهوالی بهراي دزدیهدن یها         کند. وجود هدا ارتکاب جر  ایجاد می

هاي مداربسهته و حضهور    نظارت پلیس، همسایگان یا دوربی  نبوداشخاصی براي قربانی شدن(، 

مناسبی را براي ارتکاب جرایم در شهرای  بتیهاي طبیعهی بهه وجهود       ةزنجیربزهکاران مستعد، 

 .[11، ص 93] وردآ می

، 1319 تها  1311ههاي   ها در ایالت بنوي نیجریه در سال رودخانه ةگسترددر جریان طغیان 

درصهد، تصهرا    9/99افزایش یافت. تجاوز به عنت  1311درصد نسبت به سال  7/81 عمدقتت 

د غیرقانونی بهه  ودرصد، شکست  حرز و ور 73درصد، سرقت  1/18غیرقانونی در امتک دیگران 

درصهد و   53درصد، مصهرا مشهروبات الکلهی     73جرح و درگیري  و ضربدرصد،  1/71ها  زهمغا

، 18]درصد افزایش داشهت   1/11نحو غیرقانونی  بهاسکان و استفاده از امکانات اسکان اضطراري 

شرای  ناشی از حوادث طبیعی و افزایش ارتکاب جهر  و   بی معناداري  ۀرابطرو،  . از ای [77ص 

 ارد.خشونت وجود د

ویههه جهرایم مهالی     کند که در حوادث طبیعیِ متوس  و شدید، به پهوهش دیگري اثبات می

یابد. در ای  پهوهش، نقش رسانه در کاهش ارتکاب جر  از طریق اخطارهاي پهیش و   افزایش می

رهنمودههاي پیشهیگرانه اثبهات     ئهۀ اراسازي و  پس از بروز بحران ناشی از حوادث طبیعی، شفاا

 [.11-13، ص 11] است شده

ارتباط حوادث و بتیاي طبیعی با جهر   بارة هاي محدودي در در کشورمان مقازت و پهوهش

 دانهش  برمبنهاي  کیفري سیاست گیري جهت یکی از تحقیقات،تحریر درآمده است. در  ۀرشتبه 

هاي  از جنبهبرخی  [18ز( ]شیرا و خوزستان در 1918 فروردی  سیتي: مورد مطالعۀ) مخاطرات

 است. شدهوع بررسی موض

 زلزلهعلل فضايی ارتکاب/ افزايش بزهکاري در . 2-1

که ارتکاب جر  به تتقی و تقارن واقعی یعنی جمع مرتکب با انگیهزه و یهک    کردتوان انکار  نمی

الوصول در یک زمان و مکان معی  بدون وجود مانع مؤثر و شهرای  خهاص    هدا مناسب و سهت

فراگیهري چهون زلزلهه چنهی       حادثهۀ . [917، ص 17] یهاز دارد سیاسی، اجتماعی و اقتصادي ن

فضایی را در مورد بسیاري از جرایم که در حالت عادي وقوع آنها براي بزهکار دشوار یا پرهزینهه  

 .کند ، ایجاد میاست
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مهدتی   ،و بسته بهه عوامهت مختلهت    آید میبه وجود زلزله فضایی که بتفاصله پس از رویداد 

برنامگی یها   هاي مختلفی است. بی اهنجاريساز جرایم و ن یابد، زمینه تمرار میکوتاه یا طوزنی اس

بهه   تت دیگر یا ناهماهنگی در کنترل دولتی نسهب ئاولویت مسا اًهاي موجود یا اساس نقص برنامه

 سهبب ربه ،   آمادگی قبلی نهادهاي ذي نداشت وضعیت پس از حادثه یکی از علت فضایی است. 

اجهه با وضعیت جدید که آثهار ناخواسهته خهود را در پهی دارد، بها نهوعی       شود که آنها در مو می

هاي شخصی مواجهه شهوند. ایه  مشهکت،      آشوب در مدیریت، عملکردهاي خودسرانه و برداشت

تهري هموهون نجهات     شود که نهادهاي کنترل بزهکاري مجبور باشند امور مههم  وقتی حادتر می

یکی از علت اصلی ارتکاب جر  آن اسهت کهه عوامهت     گیرند. در واقع،بدیدگان را بر عهده  آسیب

 تههاي اختقهی و بشهري هموهون نجها      جهاي اندیشهه   بهه اي  کنند عده امداد و نجات تصور نمی

 همنوعان، به فکر استفاده از شرای  بحرانی براي منافع سوء و شخصی خود باشند.

هها از   امنیتی بانهک  ۀامانسهاي جدید است: وقتی در اثر زلزله،  فرصت ةایجادکنند، زلزلهفضاي 

افتنهد.   مهی  هها  صهندوق  اي به فکهر سهرقت از گهاو    سی به آژیر آن اهمیتی ندهد، عدهکار بیفتد یا ک

یا واحد بایگانی اسناد و مهدارک   کندتبهکار در ای  فرصت از زندان فرار یک همونی  ممک  است 

دفهاع   یهر، مصهدو ، ضهعیت یها بهی     فراگ ۀزلزله  بازمانهدگانِ  بیشهتر عتوه،  بهزندان را به آتش بکشد. 

 کند. دیگري اولویت پیدا می ۀلئشوند و در نظر آنها نجات جان خود و خویشان بر هر مس می

کارههاي  دادن هاي بیشتري در مقایسه با دیگران براي انجها    در واقع، بعضی از مرد  فرصت

انهد، بها    ا را داشهته قانونی دارند. در مقابت، رودررو شدن افرادي که کمتر فرصت زنهدگی متعهار  

ارتکاب جهر  را   ۀزمینفرصت براي افراد مستعد،  ایجادافرادي که استعداد قربانی شدن را دارند 

 [.17، ص 9] گیرد خیز شکت می د و ای  گونه محی  جر کن فراهم می

اسهت: نیازههاي جدیهد و    « فرصهت بزهکهاري  »فراگیر، از جهت دیگهر نیهز یهک     ۀزلزلوقوع 

غذا یا  ممک  است شخصی برايدر نتیجه شود و  ازهاي عادي مرد  افزوده میاي به نی ناشناخته

ویههه در شههرها و    بهه سرپناه مرتکب هر جرمی بشود. وقتهی رقابهت بهراي زنهده مانهدن باشهد،       

بازند و  یکباره رنگ می بهها و اختق  ارزش -به لحاظ اجتماعی و فرهنگی  -روستاهاي ناهمگون 

 کننهد.  جو مهی و بار جست مصیبت حادثۀخود را در لوا یا تحت ترثیر  منافع شخصی و آنیِ ،برخی

جدیهد ایجهاد    ههاي  زنهد. مخفیگهاه   بازخره اینکه، فضاي جدید ساخت مکانی پیشی  را برهم می

شهود و   خود شکسته مهی  هحرزها خودببسیاري از خورد،  شود، حریم منازل و اماک  برهم می می

 آید.   طلبان فراهم می تهاي طتیی براي فرص فرصت در نتیجه

ههایی بهراي    ها فق  در مرکز حادثه نیست، در اطراا محت وقهوع آن نیهز زمینهه     ای  فرصت

 اسهت، زده  زلزله.. که در حال حمت به محت . آید. آذوقه، لباس، چادر و ارتکاب جر  به وجود می
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متصهدیان  خوبی مدیریت و حراست نشود، موضوع خوبی براي سهرقت و خیانهت اسهت و     اگر به

 .کنندتوانند از ای  فرصت استفاده  پخش یا اهالی مناطق اطراا می

هها برمبنهاي نجهات جهان و کمهک بهه        بندي نیازهها و اقهدا    ، با توجه به اولویتزلزلهفضاي 

ن، دف  مردگان و سپس صیانت از اموال ارزشمند دولتی و مردمی، محی  خهوبی بهراي   امصدوم

اي براي شناخت  از آنها در اولویت قرار ندارد یا اساساً مطالعهارتکاب جرایمی است که پیشگیري 

یا در ساعات اولیه وقوع آن انجا  نگرفته است. ادعهاي مالکیهت   زلزله احتمال وقوع آنها پیش از 

جوي اشیاي عتیقه، سرقت ابزارهاي امهداد و  و زده، تخریب آثار باستانی در جست  زلزلهدر مناطق 

 ۀجمله حد نیاز از آنها یا استفاده براي اهدافی غیر از امداد و نجهات، از   بیش از ةاستفادنجات یا 

 ها خواهیم پرداخت. جرایم و تخلفات هستند که در گفتارهاي بعد بیشتر بدانای  

 زلزله. علل اجتماعی ارتکاب/ افزايش بزهکاري در 3-1

توانهد    تحلیت عها  مهی  است. ای  فرصت، در « فرصت» ةپدیدآورند، زلزلهه گفته شد، وقوع کچنان

پایدار بهراي پیشهگیري از آثهار مخهرب حهوادث       ۀتوسعبه زمانی براي اندیشیدن به قدرت خدا، 

تهوان بهراي    دوستی و اهداا اجتماعی تعبیر شود. از ای  فرصت، البته می مشابه در آینده، انسان

ت، بههره گرفهت.   زیاد اسه  ۀهزینکه در خارج از آن فرصت قابت حصول نبوده یا مستلز  اهدافی 

 ةشهیو سودي که در شهرای  عهادي و بهه     ؛نگرند می« سودانگارانه»را زلزله طلبان، رویداد  فرصت

 توان بدان دست یافت. مشروع نمی

هاي اجتماعی شود. وقوع سهیت   تواند موجب فعال شدن بحران حادثه، به لحاظ اجتماعی می

دهد کهه امهتک دیگهران را     فرصت میهاي زراعی، به یک غاصب  و از بی  رفت  حد و مرز زمی 

مهرج ناشهی از آن    و ههرج و زلزلهه  و بر مساحت ملک خود بیفزاید. در وضعیتی بدتر،  کندتحجیر 

 سازد. انتقا  ممک  است شخصی یا نوعی باشد.   را فراهم می« انتقا »فرصت 

اي  ند انگیهزه توا هاي مستمر میان آنها می و وجود اختتا ... هاي قومی، دینی، زبانی و تفاوت

بسهیار نهادر اسهت، امها اگهر       يرویدادچنی  براي انتقا  در شرای  بحرانی فراهم سازد. احتمال 

آن چیهزي جهز    ۀنتیجدرصدد سوء استفاده از شرای  بحرانی باشند، « گروهی»صورت  بهاي  عده

بهه   حملهه توان آثار آن را با جنگ مقایسهه کهرد، نخواههد بهود.      و اقداماتی که می« کشی نست»

یها کشهتار مسهلمانان در     1ترکیهه قطع سراسري برق  ها و حمتت تروریستی در جریان فروشگاه

                                                 
 ۀبهه وقهت تههران(، بطهور ناگههانی بهرق در منطقه        11، ساعت 1917فروردی   11صبح ) 13.93ت حدود ساع» .1

ویهه در شهرهاي بزرگی چون استانبول، آنکارا، ازمیر و ترابوزان و بورسها   وسیعی از ترکیه قطع شد. قطع برق به
ر شهد و عمهت ترکیهه بهه     و شهرهاي صنعتی غرب ای  کشور موجب بروز اختتل در حیات روزمره در ای  کشو
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که به هر حال باید آن  استاي براي اثبات ای  وضعیت نادر  نمونه، [18] جریان جنگ در بالکان

 طبیعی مدنظر قرار داد. ۀرا در معادزت اجتماعی پس از حادث

، بنابرای  به ای  موضوع توجهه دارد کهه   زلزلهایم در شرای  علت اجتماعی ارتکاب و افزایش جر

 اجتماعی است. -بحران روانی، اغلب موجب یک آثار زیانبار میزان ، بسته به نوع، شدت وزلزله

شهود،   گهان مهی  زد زلزلهه افزایش ارتکاب جهر  در میهان    سببعامت مهم اجتماعی دیگر که 

یت معیشتی، طول مدت زمان بازگشت بهه حالهت   مستقیم با میزان توجه به ایشان، وضع طور به

نکتهه   عنهوان  بهه است.  مرتب  مند شدن مجدد زندگی اجتماعی عادي و به اصطتح روند ساخت

صهورت امهري نهامنظم یها دلخهواه       بهه گهان  زد زلزله ۀاولیر امدادرسانی و رفع نیازهاي طبیعی، اگ

اهند کرد. افرادي کهه تها چنهد    پیگیري شود، آنها خود را در وضعیتی شبیه گدایان احساس خو

اند، اکنون بایهد منتظهر    اي داشته زندگی شرافتمندانه -قبت از حادثه  -ساعت یا چند روز پیش 

توانهد   راحتی مهی  بهفکري و روانی دارد،  ۀجناعانه و ترحم دیگران باشند. ای  وضعیت که بیشتر 

ههایی کهه بهراي     و درگیري بها غریبهه  تر را به خشونت  ویهه مرد خانواده یا فرزندان ذکور بزرگ به

ي در یهک  رویهه اگر مرد  با اعت  شرای  اضهطرا  به. کنداند، تحریک  امداد یا کنترل اوضاع آمده

رغم اینکه باید مستحکم  مکان دولتی مانند مدرسه یا پناهگاه، پناه گرفته باشند و آن مکان، علی

تهوجهی بهه زنهدگی     بهه کشهور و بهی   بود، بر سر آنها خراب شود، مبهاحثی هموهون خیانهت     می

 دیدگان رد و بدل خواهد شد. شهروندان در میان مصیبت

 توجهی حالت عادي، بیرو، امدادگري نامنظم، تعلت یا ناتوانی در بازگرداندن شرای  به  از ای 

خانمهانی،   خدمات، نتهایجی هموهون نارضهایتی، گرسهنگی، بهی      ارائۀیا تبعیض در ن امصدومبه 

ههاي   و جرایمی مانند ضرب و جهرح، سهرقت، فحاشهی، تهوهی  و ناهنجهاري      وحشت و اضطراب

 روانی متعددي را در شرای  فعلی یا در آینده در پی خواهد داشت.

 زلزلهکمی و کيفی جرايم در فضاي  وضعيتگفتار دوم. 

هاي ناشی از اصهت   توان به جرایم و خشونت را می زلزلهدر یک نگاه کلی، جرایم مرتب  با فضاي 

                                                                                                                   
نقت ریلی شههري و ارتباطهات ر     و مرج در ترافیک سنگی  استانبول و آنکارا و حمت و خاموشی فرو رفت و هرج
طهور گسهترده    ه. به .ههاي ترکیهه .   رسانه. .. .ها و ادارات دولتی در ای  کشور مختت شد  داد و کارکرد بیمارستان

روز آفهت  »بهدتری  روز ترکیهه و    عنهوان  بهاند، از ای  رویداد  دهقطع برق را در صفحات نخست خود منعکس کر
کید نمودند که ای  رویداد باید درس عبرتی براي دولتمردان باشد تا تدابیر جدي بهراي  ریاد کرده و ت« برقی بی

هاي طبیعی و غیرطبیعی چون قطعی برق اتخاذ شده و دولت همواره آمهادگی مقابلهه بها چنهی       مقابله با آفت
  . www.rajanews.com/news/206738منبع: « اي را داشته باشد کننده یدادهاي فلجرو

http://www.rajanews.com/news/206738
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کهرد. ههر دو دسهته در شهرای  و       طلبان تقسهیم  گان و جرایم فرصتزد زلزلهحادثه یعنی جرایم 

عمهق فاجعهه، موقعیهت جغرافیهایی     دهند و به همی  دلیت،  اوضاع و احوال کامتً خاص روي می

 وجود آمهده،  بهبحرانی  برطرا کردن شرای  ةنحومان و منطقه وقوع و حتی فصت رویداد آن و ز

 شدت مؤثر است. بهکیفیت ارتکاب آنها  در میزان و

طلبهان از سهوي دیگهر،     سو و فرصت گان از یکدز هزلزلهاي  تنوع و تفاوت جرایم و ناهنجاري

 سازد. بررسی جداگانه ای  دو را ضروري می

 گانزد زلزلهجرايم . 1-2

مجرمانهه   ةچهررد، اي از موا شود، تنها در پاره دیده میزده  زلزلههایی که در میان افراد  ناهنجاري

کند. دچهار شهدن بهه     صورت اختتل روانی و مسایت شخصی و شخصیتی بروز می بهدارد و اکثراً 

هاي روانی از جمله اضطراب، انزواگرایی، پوچی و احساس گناه یها اعتیهاد بهه مهواد      انواع بیماري

مهواد مهذکور در    خصوصاً در حالتی که در منطقه، اعتیاد به مواد مخدر شایع بوده و/یها  -مخدر 

 ها است کهه پیشهگیري   از ای  اختتل ،[15 ، 18و نیز رجوع کنید:  17 ،15 ،13] دسترس باشد

 .بینجامدتواند به جر  یا خودکشی  اي از موارد می سریع از آنها، در پاره نکردن

مند شدن  اجتماع به ساخت ۀعتق»طبیعی به نا   ةقاعددگان، از یک ز زلزلهجرایم  بیشتراما 

 .[13 ک:.پیرامهون آن ن ت ئمسابراي دیدن ای  قاعده و ] شود ناشی می« مجدد پس از فروپاشی

کنند نیز دیده  صورت اجتماعی زندگی می بهدیگري که  ةزندای  قاعده حتی در میان موجودات 

ساخت دشم ، توس  سیت یا  در اثرپس از نابودي زنه ها،  در دنیاي مورچهشود. براي مثال،  می

 شود. جدید فوراً و حتی همزمان با فرایند تخریب آغاز می ۀزن

یک میت طبیعی و فطري اقتضا دارد کهه نیازههاي فهوري و     عنوان بهعتقه به تجدید حیات، 

گونهه تبعیضهی فهراهم شهود. ایه  نیازهها،        گان تا حهد متعهارا و بهدون ههی     زد زلزلهاضطراري 

بهراي نمهردن از سهرما و وسهایت ابتهدایی      هاي استمرار حیات، ماننهد آب، غهذا، پوشهاک     حداقت

اي جز اقدا  به  موارد، براي شخص چاره بیشتردر آنها  نکردن شود و ترمی  پز را شامت می و پخت

 دزدیدن یا به زور گرفت  آنها باقی نخواهد گذاشت.

و نیز تفهاوت سهاختارهاي اجتمهاعی امهروزي بها      دیگر موجودات تفاوت اجتماعات انسانی با 

مهدارس،  ، زلزلهمند شدن مجدد مورد توجه قرار گیرد. در شرای   اید در فرایند ساختگذشته، ب

شوند و بهه همهی     هاي سرگرمی و ورزش براي مدت نسبتاً طوزنی تعطیت می ها، محی  دانشگاه

آیهد.   زیادي از جوانان و نوجوانان فراهم می ةعدبیکاريِ توأ  با چالش ذهنی و روانی  ۀزمیندلیت 

 .کندهموون منازعه، اعتیاد یا خشونت را فراهم جرایمی  ۀزمینتواند  ت میای  وضعی
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کنهد،   گان، که البتهه تعهداد انهدکی از ایشهان را تهدیهد مهی      زد زلزلهعامت دیگر براي جرایم 

یها بسهیاري از    همهه دلیت مرگ  بهگرایی و گرایش به خودکشی است. در واقع، وقتی شخص  پوچ

از دسهت دادن نداشهته باشهد و تمهیهدات روانهی و مهددکاري        اش، چیزي بهراي  اعضاي خانواده

اجتماعی فوري اندیشیده نشود، تمایت به خودکشی در شرای  فعلی یا ارتکهاب جهرایم ناشهی از    

ههاي   ، اعتیهاد و حتهی تشهکیت گهروه    يآزار پریشانی روانی در آینده، ماننهد خهودآزاري، کهودک   

 تهدید خواهد کرد. یافته قاچاق و راهزنی، چنی  اشخاصی را سازمان

 طلبان جرايم فرصت. 2-2

 حادثهۀ فشهار روانهی ناشهی از تبعهات      ۀنتیجه زدگان با هدا رفع نیازهاي فوري یها در    زلزلهاگر 

 طهور  بهه طلبان با قصد نهایت سوء استفاده از شرایطی کهه   شوند، فرصت طبیعی مرتکب جر  می

شوند، هی  واهمه یا تهوجهی بهه آثهار     موقت و براي مدت نامعلومی به وجود آمده، وارد عمت می

و  اسهت فهرد   به منحصرشوند که در نوع خود  مخرب اعمال خود ندارند و گاه مرتکب جرایمی می

 .شود میموجب تشدید بحران موجود 

. ایه   اسهت طلبهان   شدت مخرب، مبی  جرایم و تخلفاتی از سوي فرصت بههاي  زلزله ۀتجرب

رود  نمی نی باشند که انتظاروزئادثه یا از امدادگران و مساطراا محت ح افراد ممک  است بومیِ

تهر باشهد،    شهدیدتر و قلمهرو جغرافیهایی آن وسهیع    زلزله . هرچه شوندتخلت و بزهکاري  مرتکب

یها  زده  زلزلهه  ۀمنطقه طلبهان بیشهتري بهه     شود و در نتیجه فرصت هاي بیشتري ایجاد می فرصت

، بهتهری  مکهان   زلزله ۀمنطقته از جرایم، فضا و ای  دس ۀمطالعبراي شوند.  اطراا آن جذب می

 میدانی و ملموس است. ۀمطالعبراي 

زده و تغییر مسیر آذوقه و اقت  ضروري به روسهتاها و    زلزله ۀمنطقممانعت از ورود آذوقه به 

ههاي مردمهی،    تر، راهزنی و چپهاول کمهک   شهرهاي اطراا مرکز بحران یا حتی خیلی دوردست

ههاي   ن یا مردگان به محتاحساب و کتاب مصدوم دفاع، انتقال بدون مجوز و بی یتجاوز به افراد ب

شهدگان، نهابود کهردن اسهناد و سهوابق دولتهی و        ن و کشتهادیگر، سرقت اموال با ارزش مصدوم

جوي عتیقه، جعت اسناد یها ادعهاي مالکیهت در منهاطق     و صنفی، تخریب آثار باستانی در جست

ههاي مردمهی و تسههیتت دولتهی، فهروش اجنهاس و اقهت          کمکمنظور دریافت  بهزده  مصیبت

علق به امدادگران ایرانی و خهارجی، حملهه   مساعدتی، سرقت وسایت و ابزارهاي امداد و نجاتِ مت

 آیند. ای  جرایم و تخلفات به شمار می ۀجملاز و..، به انبارهاي ستح و مناطق حساس 

کننهد   مهی « سوء استفاده»آمده  وجود بهو احوال  طلبان از شرای  و اوضاع ه گفته شد فرصتکچنان

ایرانی در میان خارجیان )در مهواردي همهون سهرقت     ۀوجهاختل در امداد و نجات، تخریب  سببو 
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دیهده(، تلهت کهردن     فاجعهه یاب یا اقدامات خودسرانه و بدون حساب و کتاب در منهاطق   سگهاي زنده

ت  اختصاص نیهرو بهراي پیشهگیري از جهرایم و     امداد و نجات )از طریق ضروري ساخن وزئمسوقت 

دیهده و اسهتفاده از    تخلفات ایشان(، تشدید بحران اجتماعی )با سکونت غیرقهانونی در منهاطق آسهیب   

دلیهت   بهه زدگان واقعی تدارک دیده شده(، اختل در امنیت کشور )  زلزلهها و تسهیتتی که براي  کمک

و بدبی  کردن مرد  نیکوکهار بهه دولهت و نهادههاي دولتهی       ها و مراکز مالی( راهزنی یا سرقت از بانک

از سهوي   -اعهم از شههروندان داخلهی یها خهارجی       -هاي مردمهی   )در مواردي هموون سرقت کمک

 شوند. ها دورتر( می اندرکاران توزیع و فروش آن در فرسخ ن یا دستوزئمس

و باشهند  ه قهرار داشهته   حادث ۀصحنطلبان، همیشه افرادي نیستند که بیرون از  البته فرصت

. افراد غیربومی یا غیرایرانی کنندوجودآمده سوء استفاده  بهیا از شرای   شوندسپس وارد صحنه 

، متحمهت  زلزلهه یها اطهراا آن سهکونت دارنهد و در اثهر      زلزله هاي محت  که در چادرها و آلونک

بهه   نداشهت   لق خهاطر دلیت تع بهدهند،  ها اهمیتی نمی یا به ای  خسارت اند خسارت جانی نشده

ها براي جرایمی هموون سرقت و تجهاوز بهه عنهت بهه شهمار        گان واقعه، بهتری  مظنونزد زلزله

، بایهد  زلزلهه ههاي کهتن شهرنشهینی و پیشهگیري از جهر  در       ریزي رو، در برنامه از ای آیند.  می

 ده شود.هاي غیرقانونی اندیشی نشینی و سکونتگاه راهکارهاي پایداري براي مشکت حاشیه

 زلزلهنهادهاي مرتبط با پيشگيري از جرم در گفتار سوم. 

میهر، امهداد و نجهات، پیشهگیري از شهیوع       و مهرگ و نمایان شهدن   زلزلهشرای  بحرانی ناشی از 

هاي واگیر، انتقال و اسکان بازماندگان در مناطق ام  و حفظ حهریم و امهوال مهرد ، در     بیماري

پیشگیري از جر ، موضوع حایز اهمیتی به نظر نیایهد یها ههر     ۀلئشود که مس می سببکنار هم، 

دانهد بها آن برخهورد کنهد.      شخص یا نهادي در حال انجا  وظیفه خود، به هر نحو که صتح مهی 

سسهتی  بهه  « مهدیریت پیشهگیري  »تهری  رکه  یعنهی     عبارت دیگر، در شرای  بحرانی، مههم  به

 ی  تصمیم را در شرای  بحرانی بگیرد.تر دغدغه دهد کم گراید و هرکس به خود اجازه می می

در گفتهار بعهد انجها      زلزلهه با توجه به اینکه طراحی نظها  پیشهگیري بهراي جهرایم در شهرای       

 گیرد، در اینجا صرفاً به بررسی نهادهاي مرتب  با پیشگیري در شرای  مذکور خواهیم پرداخت. می

 . پليس پيشگيري1-3

ي مفهو  و وجهود  ، پلیس پیشگیرزلزله  بحرانی ناشی از نخستی  پرسش آن است که آیا در شرای

شود که اگر پیش از حادثه، نظا  جامعی بهراي پیشهگیري    گونه ختصه می خارجی دارد؟ پاسخ ای 

 از جر  طراحی شده باشد، پلیس رک  اصلی و مدیر اجرایی پیشگیري از جر  خواهد بود.



 11 ... زلزله پس از رخدادپیشگیري از جر  

گیري از ارتکهاب جهرایم، دسهتگیري    پیشه خود، امر  ۀوظیفدر شرای  عادي، پلیس به حکم 

دیهدگان را بهر عههد دارد.     هاي مقهدماتی از بهزه   مجرمان، جلوگیري از امحاي آثار جر  و حمایت

پیشگیري  ۀوظیفکشورها، از جمله  همۀانتظامی است که در  -عبارتی، پلیس سازمان امنیتی  به

 اسهت ه با شهروندان در ارتبهاط  عدالت کیفري است ک ةنماینداز جرایم را بر عهده دارد و اولی  

 [.89، ص 17]

ههاي   هها و محلهه   ههاي پلهیس در مکهان    استقرار پلیس در فضاي جغرافیایی معی  یا گشت»

گیرند، زیرا بدی  ترتیب وضعیت و اوضهاع و احهوال    معی  در چارچوب پیشگیري وضعی قرار می

  را از ارتکاب جهر  در آن  کند و زاقت مجر ماقبت و مشرا به بزهکاري به ضرر مجر  تغییر می

 [.173، ص 11] «کند محدوده یا نسبت به آن آماج معی  منصرا می

در شرای  اضطراري، پلیس محت حادثه، در صورتی که خود آسیب جهدي ندیهده باشهد، بها     

شهود.   تري هموون نجات بازماندگان می دار وظایت مهم توجه به جو حاکم بر منطقه، عمتً عهده

جهاي همکهاري بها     بهه در شرای  بحرانی، جو حاکم مانع از آن است کهه پلهیس    عبارت دیگر، به

دنبال بزهکاران یا زندانیان فراري باشد. البته در جرایم مشههود،   بهنیروهاي مردمی و امدادگران 

دهد، آنهها بهه حکهم     کز اصلی حادثه و در مقابت دیدگان پلیس روي مییعنی جرایمی که در مر

 دهند.   ده و تکلیت قانونی خود را انجا  میوظیفه واکنش نشان دا

دهد که کانون حادثه،  ریشتر نشان می 8 تر از بزرگهاي  فجایع گسترده هموون زلزله ۀتجرب

دیهدگی   دلیت شهوک ناشهی از آن و آسهیب    بهشناختی در ساعات اولیه پس از حادثه  از نظر جر 

در ابتهداي شهب   زلزله ویهه اگر  بهیه، اي نیست. پس از ساعات اول ، شاهد جرایم عمدهافراد بومی

 توانواقع شده باشد، جرایمی هموون سرقت، فرار از زندان یا بازداشتگاه و در مواردي، بسته به 

در ساعات بعد، جرایم بیشتري خارج شود.  ، تجاوز به عنت آغاز میزلزله زمانی و مکانی و شرای 

توان به سرقت مواد غذایی، چادر، لهواز    ا میآنه ۀجملشود که از  شروع میزلزله از کانون اصلی 

عتوه، تخلت از وظیفه و عدول  بهثار باستانی اشاره کرد. ی و دارو و تخریب اموال دولتی و آپزشک

ن امههداد و نجههات، ایجههاد آشههوب و اغتشههاش میههان بازمانههدگان،  وزئاز دسههتور در میههان مسهه

  افزود. یادشدهاید به مواد دیده را ب پراکنی و اضافه شدن به جمعیت آسیب شایعه

، ایه   زلزلهمکان و قدرت ، به تفکیک زلزلهبندي دقیق جرایم و تخلفات، پیش از بروز  دسته

سازد که پلیس پیشگیري، پس از اقدامات اولیه براي امداد و نجهات، وظهایت    امکان را فراهم می

با کمک نیروهاي مردمی،  و اضطرارياصلی خود را از سرگیرد یا در کنار وظایت ناشی از شرای  

 ري کند.یجلوگیري از جرایم و تخلفات را نیز پیگ
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 . نيروهاي نظامی )ارتش و سپاه( و اطالعاتی2-3

آمهد بهه    و رفت، نیروهاي نظامی مستقر با کنترل زرد ۀطقمن، یعنی در زلزلهدر خارج از کانون اصلی 

. در ایه  حهوزه، از فنهون مهدیریت     دارندحادثه، نقش مهمی در پیشگیري از جر  و تخلت  ۀمنطق

زدگان عصبانی تا حد امکان به نرمی  قرمز که با مصیبت ۀطقمنشود. برختا  محسوس استفاده می

ول که به هر دلیهت قصهد ورود   ئزرد، برخورد با افراد غیربومی و غیرمس ۀمنطقشود، در  برخورد می

نیروهاي تحت فرماندهی ارتهش و   ةهدعبه منطقه را دارند، جدي و سختگیرانه است. ای  وظیفه بر 

اند. طبیعی است که ناهماهنگی میان ای   که از طریق یک ستاد مشترک هماهنگ شده استسپاه 

 اي را در عمت ایجاد خواهد کرد. نیروها یا ادعاي برتري هرکدا  بر دیگري، مشکتت عمده

شهرای  اضهطراري   انهد، در   هرچند نیروهاي نظامی، براي پیشگیري از جهر  آمهوزش ندیهده   

را ترمی  کرده و براي امدادگران  زده زلزله محت اصلیتواند امنیت کامت  حضور و جدیت آنها می

اي جز وضهعیت و شهرای  مسهتقیم     دغدغهکه  کندای  امکان را فراهم ول ئمسو دیگر نهادهاي 

امی بها  ، بخشهی از نیروههاي نظه   زلزلهه نداشته باشند. در صورت گستردگی کانون زلزله ناشی از 

بر امداد و نجات، ممک  است وظیفه پیشهگیري از برخهی جهرایم و     عتوهحضور در محت حادثه، 

 دار شوند. تخلفات را نیز عهده

ه بیشهتر بهراي جلهوگیري از جهرایم     که نترل نامحسوس کهاي اطتعاتی و امنیتی با  سازمان

وظایت پلهیس را بهر   براي امنیت عمومی و ملی است، به موجب قوانی  خاص برخی از  کخطرنا

قانون نیروي انتظامی جمههوري اسهتمی    7 ةماد 1 ةتبصرعهده دارند. در حقوق ایران، مطابق با 

ت سیاسی، امنیتی و پیگرد اطتعهاتی آن بهه   ئآوري اخبار و اطتعات مربوط به مسا جمع»ایران، 

به ایه  قبیهت    وزارت اطتعات است. چنانوه نیروي انتظامی در حی  انجا  وظایت محوله ةعهد

آوري، آنهها را سهریعاً در    سهب و جمهع  کلت است ضم  کند، مکاخبار و اطتعات دسترسی پیدا 

 ..«.. اختیار وزارت اطتعات قرار دهد

جهرایم   دربهارة اري نیهروي انتظهامی و وزارت اطتعهات    که همان ماده بهه بیهان هم   1 ةتبصر

ه بها امنیهت   کمواردي از جرایم اجتماعی  پیگرد اطتعاتی»ای  تبصره،  پردازد. بنابر اجتماعی می

یت دههد،  کتوطئه یا فعالیتهاي پنهانی با هدا براندازي را تش کملی مرتب  بوده یا قسمتی از ی

بنهابرای ، در   «.اري نیروي انتظامی انجها  خواههد شهد   کز وزارت اطتعات و همکبا هدایت متمر

نتهرل جهرایم امنیتهی و    کات در ، فعالیهت وزارت اطتعه  ههاي اجتمهاعی   شرای  عهادي و بحهران  

 . استبراي آسایش عمومی واجد اهمیت زیادي  کخطرنا



 19 ... زلزله پس از رخدادپیشگیري از جر  

 . نيروهاي امدادي و مردمی3-3

نیروهاي خودجوش و مردمی، از نظر تعهداد، بیشهتری  سههم را در عملیهات امهداد و نجهات در       

و نیهز  زلزله حت کنند. شهروندان یک کشور، بسته به میزان نزدیکی به م زده ایفا می  زلزلهمناطق 

تری  نقهش را در   رسانند و ملموس میزلزله امدادگران خارجی، در اولی  فرصت خود را به محت 

 درک عمق فاجعه و کاست  از آثار مخرب آن بر عهده دارند.

از جر  یا عملیات امداد و نجات، دستگیري و معرفی بزهکاران پس از بهروز زلزلهه و    پیشگیري

 پیشهگیري تعدادي از مصهادیق  یابد.  مدار ارتباط می پیشگیري جامعه ۀاندیش جرایم مرتب  با آن، با

مدار در سطح مقررات فراتقنینی، یعنی اصول قانون اساسهی جمههوري اسهتمی ایهران نیهز       جامعه

سازي ای  شاخه از حقوق پیشگیري از جهر  را فهراهم آورده    اساسی ۀزمینشناسایی شده است که 

اساسی با تقویت توان اقتصادي شهروندان و نیز توجه به خهانواده و نقهش   است. ای  اصول از قانون 

 [.15، ص 17] یابد ارکان سازنده اجتماع در ایجاد همبستگی اجتماعی ارتباط می

یافتهه بررسهی    یافتهه و غیرسهازمان   توان در دو قالب سازمان نیروهاي امدادي و مردمی را می

هها و مؤسسهات دولتهی،     ها، بیمارسهتان  ان به درمانگاههتل احمر، بسیج و وابستگنیروهاي  کرد.

صهورت   بهه آمهده داشهته باشهند،     وجود به بدون اینکه تکلیت قانونی روشنی در شرای  اضطراريِ

کنند. امها نیروههاي    یافته در کانون حادثه براي امداد و نجات و ترمی  امنیت فعالیت می سازمان

شود که بدون قهرار گهرفت     م از بومی و غیربومی گفته میبه هرکدا  از افراد اعیافته،  غیرسازمان

وطنهان یها نجهات، دفه ، امهداد و       در قالب سازمان یا نظا  مدیریتی خاص، در جهت نجات ههم 

 کنند. انتقال خویشاوندان خود اقدا  می

کتن، نیروههاي امهدادي و مردمهی، از ضهواب      ۀ برنامبا توجه به اینکه، جز در صورت وجود 

یافتهه از جهرایم نیهز از     کنند، انتظار پیشهگیري سهازمان   هاي خود تبعیت نمی فعالیتجامعی در 

 ۀاولیعملیات ایشان بسیار بعید است. در صورت وجود طرح جامع مدیریت بحران، پس از انجا  

 ۀمنطقه امهور   ةادارامداد، نجات، انتقال مصدومی  و دفه  مردگهان، از نیروههاي مردمهی بهراي      

، بها توجهه بهه شهناخت کلهی      زلزلهه ویهه نیروهاي بومی و بازمانهدگان   کرد. به زده استفاده فاجعه

توانند بهتر از هر شخص دیگري عوامهت اغتشهاش، راهزنهی،     شرای  و اوضاع و احوال منطقه، می

 .دهندو پلیس پیشگیري را یاري کنند گري یا تخریب و سرقت را شناسایی  یاغی

اي از  تعیهی  شهده، دقیهق و عملیهاتی، در پهاره      یشبر عکس، مترسفانه، نبود طرح جامع از پ

وپها گیهر کهه کارههاي      بهه عهواملی دسهت   زلزلهه  موارد، نیروهاي امدادي و مردمهی را در محهت   

کند. وجود عوامهت دولتهی    کنند، تبدیت می کاري می  یا اقدا  به دوباره دهند میغیرضروري انجا  
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دههد، وقهت    امهدادگران و بههداران مهی   و دستوري را به  استمختلت که هرکدا  مدعی ریاست 

 شود. زدگان تبدیت می  زلزلهو خود به عاملی براي نارضایتی  کند میزیادي از نیروي انسانی تلت 

 زلزلهطراحی نظام پيشگيري از جرم در گفتار چهارم. 

آمهده در آن   وجود بهزده، مفهومی جدا از مدیریت جامع بحران  زلزله ۀمنطقپیشگیري از جر  در 

زلزلهه  عبارت بهتر، در طرح کلی که بهراي کنتهرل و مهدیریت بحهران ناشهی از       بهمنطقه ندارد. 

شود، طرح پیشگیري از جر ، جزئهی کوچهک از نظها  مهدیریت بحهران بهه شهمار         اندیشیده می

 زلزلهخواهد رفت. در ای  گفتار، با در نظر گرفت  موضوع مقاله، صرفاً نظا  پیشگیري از جر  در 

 .شدبررسی خواهد  -ح جامع مدیریت بحران و نه طر -

ههاي نظها  پیشهگیري از جهر  در زلزلهه و       ویهگهی  ارائۀچنی  طرحی، باید ضم   ارائۀبراي 

بنهدي جغرافیهایی کهانون بحهران و کهانون مهدیریت آن        دسهته جرایم، به الگوي پدیدارشناختی 

 ه داد.ئرا ارا زلزلهپرداخت و سپس نظا  جامع پیشگیري از جر  در 

 پيشگيري وضعی از جرم پيش از وقوع زلزله. 1-4

است که بهاي عمت مجرمانه را بیش از سهود   يهدا از پیشگیري وضعی عبارت از اتخاذ تدابیر

سازد. بنابرای  پیشگیري وضعی عبارت از مجموعه اقداماتی اسهت کهه کوشهش     حاصت از آن می

سهازد یها      جهر  را پرخطهر مهی   دههد یها انجها    مجر  را براي انجا  فعهت مجرمانهه افهزایش مهی    

 .[118، ص 17؛ 819، ص 11] دهد دستاوردهاي مورد انتظار از جر  مقصود را کاهش می

بهالقوه   يهها  خطر بزهکاري و آمهاج  يدارا يها تی، ابتدا موقعیوضعپیشگیري  يها در برنامه

ت ی  وضهع یدن ات درآمیشود تا از به فعل یم یشوند. پس از آن با اتخاذ فنونی سع یم ییشناسا

ش از سود حاصهت  یعمت مجرمانه ب ي  است که بهایهدا ا .[71، ص 1] دشو يریبالقوه جلوگ

رفتارههاي  ت یسهودها، از جهذاب   کاهشها و  نهیش هزی، افزايتا براساس اصت حسابگر از آن شود

 .کندو فرد را از ارتکاب جر  منصرا  بکاهدکیفري 

ههاي  ت تکیه دارد و از طریق حهذا موقعیهت  پیشگیري وضعی، بر موقعیت، وضعیت و فرص

  یشرا کند. به ای  منظور، از طریق اقدامات غیرکیفري در میداراي خطر جر ، از آن جلوگیري 

ر آن، ییه و بها اصهتح و تغ   کنهد  می(، دخالت یدگید)افراد مستعد بزه يو فرد ت(ی)موقعی طیمح

 .[13، ص 11] گذارد یمر یاب جر  ترثم ارتکیو بر تصم گیرد میفرصت ارتکاب جر  را از مجر  

تدابیر و راهکارههاي مهرتب  بها پیشهگیري وضهعی بهراي        ۀهمدهد که تقریباً  ها نشان می بررسی

توسهعه   ههاي  در کشهورهاي مختلهت، در برنامهه   حالت و شرای  عادي اندیشیده شده است. در واقهع،  



 15 ... زلزله پس از رخدادپیشگیري از جر  

ریهزان توسهعه و      است کهه برنامهه  شود. اغلب مرسو ها می توجه کمتري به شرای  اضطراري و بحران

ریهزي توسهعه    هایی در امر برنامه شود که ناهماهنگی می سبببحران جدا از هم کار کنند و همی  امر 

هها، ایه  واقعیهت     ایمنی فیزیکی در اغلهب طهرح   ۀلئمسدر مورد » .[87، ص 15] و بحران ایجاد شود

 [.19، ص 7] «وقوع آنها آگاهی ندارند ةنحووجود دارد که اشخاصی که طراح هستند، از جرایم و 

دیهده   در انتخاب مکان جر ، شخص هدا )بهزه  -جز در شرای  اضطراري  -بزهکاران اصوزً 

دقت خهویش را   همۀدر جرایم علیه اشخاص(، مال هدا )در جرایم علیه مالکیت( و زمان جر ، 

کاران منطقی نیهز عقهتً بهدان    فایده که بزه -گیرند. در واقع با توجه به تحلیت هزینه  به کار می

و  دههد  میفراگیر، چون فضاها را تغییر  ۀزلزل. [15، ص 1] شود پایبندند، ارتکاب جر  شروع می

ارتکاب جرایم خاص را در مقایسه  ۀهزینکند،  عوامت کنترل را نابود یا دچار سردرگمی اولیه می

 دهد. ناشی از ارتکاب آنها کاهش می ةفایدبا 

ههایی   بررسی توصیفی که از پیشگیري وضعی به عمت آمده و نیز پهوهش، ه گفته شدکچنان

، [1از جملهه، ر.ک.:  ] ها و انتقادات وارد بر ای  نوع از پیشگیري نوشهته شهده   که در بیان چالش

بیانگر آن است که نه در طراحی و اجراي ای  نهوع از پیشهگیري و نهه در نقهد ایه  شهیوه، بهه        

شهوند   حال فراگیري )مانند زلزله( که موجب افزایش بزهکاري می عی العاده و در  هاي فوق حالت

رشد جر  شوند، توجهی نشهده اسهت. شهاید بهه ایه        سببیا ای  احتمال جدي وجود دارد که 

آن است. همونهی    نیافت  کامتً تصادفی و دور انتظار دارد و اصت بر وقوع ۀجنبدلیت که زلزله 

قدري زیاد یا تا حدي بیههوده )غیراقتصهادي(    بروز حادثه به هاي پیشگیري از جر  قبت از هزینه

 کنند. ندرت در ای  حوزه اقدا  می رسد که متولیان امر به به نظر می

یکی از بهتری  راهکارها براي کاست  از جر  در شرای  حوادث فراگیري چون زلزله، توجهه  

پیشگیري محیطی . است -له خاص قبت از بروز زلز طور به -عملی به رویکرد پیشگیري محیطی 

ایه   »و سپس توجه حقوقدانان بدان جلب شهد.  شد شناسان مطرح  از جر  پیشتر توس  جامعه

خصوصیات کالبدي محی ، ایمنی آن مکان به حهداکثر برسهد و    ۀمطالعتئوري بر آن است تا با 

 [.58-51ص ، 11] «کنترل بر رفتار مجرمان افزایش یابد

بسهیاري از جهرایم   »است کهه    در حالیمحیطی پیش از بروز زلزله،  به توجه به پیشگیرينیاز 

، 7] «دهد که نظارت عمومی کم است یا انسان حضهور فیزیکهی نهدارد    شهري در مناطقی روي می

. در واقع طراحی محیطی براي پیشگیري از جر  براي حالت عادي )بدون خطهر عمهومی   [11ص 

یکبهاره آمهاج     بهه ساً ای  موضوع که فضاهاي باز و ایمه   ناشی از حوادث فراگیر( انجا  گرفته و اسا

 ه است.گرفتطلبد که تاکنون انجا  ن متفاوتی را می ۀمطالعجر  قرار گیرند و تهدید شوند، توجه و 
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 زلزله زمان وقوع و پس از هاي نظام پيشگيري از جرم در ويژگی. 2-4

کهه احتمهال آن بها     -یهز ر  دههد   شدیدي در کتنشهري چون تهران یا تبر ۀزلزلکه  در صورتی

خواههد   ناپهذیر  آثار زیانبار آن شدید، سریع و جبران -شناختی، زیاد است  توجه به شرای  زمی 

اي باید اندیشیده شود نیز باید پیشهگیرانه،   اي که براي مدیریت چنی  فاجعه رو شیوه بود. از ای 

ههایی کهه بهه     د نهدارد کهه هزینهه   اي، هی  کس تردی سریع و شفاا باشد. در مورد چنی  حادثه

شود، در مقایسه با فجایعی کهه از آن   لحاظ مالی، نیروي انسانی و فضا براي پیشگیري صرا می

 شود، بسیار ناچیز خواهد بود. پیشگیري می

 نظیر توان نمی که شود می جرایمی ارتکاب به منجر شهري جامعۀ باید توجه داشت که ساختار

 و خهدمات  و صنعت شبانه، و روزانه به روستاها، ختارب شهري، هاي فعالیت .دید دیگر نقاط در را آن

 دزیهت  جملهه  از همهدیگر،  براي مرد  بودن ناشناس و شهري هاي محی  ةانداز. شوند می تقسیم. ..

 سهبب  شهرنشهینی  شناسهی،  جهر   دید از. شهرهاست در مرد  میان مختلت هاي بندي دسته ایجاد

 غیررسهمی  ههاي  کنتهرل  ضهعت  یها  نبهود  و شهود  مهی  جر  ارتکاب رايب بیشتري هاي فرصت ایجاد

 [.1-13، ص 7]کند  می فراهم مجرمانه هاي فعالیت براي را زمینه اجتماعی،

براي پیشهگیري  « گیري نظا  واحد و هماهنگ رویکرد چندوجهی و ضرورت شکت»عتوه بر 

سهختگیرانه بهودن نظها     »گیهرد،   توجه قراراز جر  در زلزله، آنوه باید قبت از وقوع زلزله مورد 

بهراي شهرای    در واقع، مدیریت عالی بحران زلزله، باید تدابیر واقعی و عینهی   1است.« پیشگیري

. براي تحقهق شهرط   کندبندي مشخص آنها را اجرا و عملیاتی  بحران وضع کرده و در قالب زمان

از اعضاي نظا  مدیریت یک  هر ۀوظیفاجراهاي ملموسی براي تخلت از   سختگیري، باید ضمانت

و در  شهده اي اعم از مدیریت عهالی، پیمانکهار یها مهرمور اندیشهیده       بحران، در هر درجه و طبقه

 . شودصورت لزو  اجرا 

 (مديريت آن ۀحوزتقسيم جغرافيايی کانون بحران و ) نتيجه و پيشنهاد

صلی بحهران محسهوب   در آن روي داده، کانون ا بتي طبیعیاي که  به لحاظ جغرافیایی، منطقه

، حسب نوع حادثه ممک  است کوچک یا بزرگ باشهد.  «قرمز ۀمنطق» یعنیشود. ای  منطقه  می

تر باشد، بحران ناشی از آن بیشتر و احتمال ارتکاب و  قرمز وسیع ۀمنطقطبیعی است که هرچه 

را  روسهتایی  ۀخانه مانند سهیلی کهه چنهد     حوادث طبیعیتنوع جرایم نیز زیادتر است. برخی از 

                                                 
انجامد، زمانی اسهت   اجراها و بیشتری  پیشگیري می  ضمانت بارز و حداکثري ای  سختگیري که به عینیتِ ةجلو .1

ولیت مهدنی داشهته و   ئبینی و/یا قابت پیشگیري مسه  حوادث طبیعی قابت پیش که با وضع قانون، دولت در برابر
 .8ر.ک:  زمینهولیت کیفري داشته باشند. براي اطتعات بیشتر در ای  ئاشخاص متخلتِ دولتی مس
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بحث جهر  و   رو از ای آیند و  کند، اساساً بحران در سطح ملی یا شهري به شمار نمی تخریب می

یها پایتخهت یهک     کتنشهرشود. در مقابت، زلزله ویرانگر در یک  آنها مطرح نمی بارةپیشگیري در

و در پهسِ خهود انهواع بزهکهاري و      شهود اي محسهوب   تواند بحران ملی و حتی منطقه کشور می

 جاري را در پی داشته باشد.ناهن

سهازد،   جدا میدیگر حادثه را از مناطق  ۀمنطقدیده، یعنی مرزهایی که  حادثه ۀمنطقاطراا 

طلبان اقهدا  بهه نفهوذ در کهانون      اي از فرصت است. از همی  منطقه است که پاره« زرد ۀمنطق»

 نند.ک بحران و سوء استفاده از شرای  ناشی از حادثه می

شود. در تقسهیمات کشهوري، اسهتان محهت      شروع می« منطقه نارنجی»رد، ز ۀمنطقپس از 

دانسهت. مرکهز   « منطقهه سهبز  »حادثه را باید متک جدایی ای  نقطه از آخهری  منطقهه یعنهی    

قرمهز یها زرد باشهد.     ۀمنطقه اخیر، اصوزً پایتخت کشور است، مگر اینکه خهود پایتخهت    ۀمنطق

ههاي مهرتب  بها ههر      شرح فوق و اجراي دستورالعمت بندي دقیق به ه خواهیم دید، منطقهکچنان

 منطقه، عامت مهمی در پیشگیري از جر  خواهد بود.

کهانون بهتي    عنوان بهقرمز،  ۀمنطقبندي علمی محت حادثه و مناطق اطراا آن،  پس از منطقه

طبیعی، مرکز پیشهگیري عملهی و جهدي از جهر ، خشهونت و مشهکتت روانهی از طریهق پلهیس          

زرد، راهبهرد مهدیریت محسهوس     ۀمنطقه روانی و مددکاري اجتماعی است. در  ةاورمشپیشگیري، 

آمهدها و ورود و خهروج وسهایت نقلیهه، از وارد      و شود. یعنی ضم  بازرسی و کنترل رفهت  اعمال می

نارنجی محهت اسهتقرار مهدیریت     ۀمنطققرمز جلوگیري خواهد شد.  ۀمنطقشدن افراد غیرمجاز به 

 سبز، مرکز مدیریت عالی پیشگیري مستقر خواهد بود. ۀمنطقبوده و در  اجرایی پیشگیري از جر 

ممک  اسهت   -دهد  که مدیریت پیشگیري جزئی از آن را تشکیت می -مدیریت عالی بحران 

. ایه  راهبهرد، در اکثهر    کند« راهبرد تغییر جزئی فضاي بحران یا توزیع مصیبت»اقدا  به اتخاذ 

گیهرد. در   هاي نقاط مختلت کشور انجها  مهی   ن به بیمارستانادومفراگیر، با انتقال مص هاي زلزله

پلهیس پیشهگیري    ةعههد شدگان و دفاع از حریم امتک ایشان بهر   منتقتای  حالت حفظ اموال 

زدگهانِ مصهدو  و ترییهد انتقهال آنهها از       ای  امر صدور شناسنامه براي مصیبت ۀززمخواهد بود. 

 طلبان تا حد امکان بسته شود. فرصت ةاستفادراي سوء وسیله راه ب قرمز است تا بدی  ۀمنطق

و نیروهاي مردمی امهداد  ن امرمورنارنجی، مدیریت اجرایی باید تدابیر بیندیشد تا  ۀمنطقدر 

قرمهز   ۀمنطق. ای  مجوز تنها در کنندقرمز، مجوز ورود دریافت  ۀمنطقهنگا  ورود به  بهو نجات، 

ت داده شود. بها ایه  روش و اقهدامات دیگهري هموهون      و به هنگا  خروج باید تحوی استمعتبر 

 ۀمنطقه شهده از   آوري جمعهاي غیرنقدي  ممانعت از ورود افراد خیري که خود قصد توزیع کمک
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ههاي   قرمز و نیز کنترل ورود و خروج هوایی در فرودگاه ۀمنطقمحت سکونت خویش را دارند، به 

 طلبان کاست. توان تا حد زیادي از جرایم فرصت مبدأ و مقصد، می

ای  اختیار را خواهد داشت کهه تهدابیر فهوري و اضهطراري      «سبز» ۀمدیریت عالی در منطق

. ای  تدابیر، از جمله محهدود یها   کندبراي مدیریت بحران مقرر داشته و براي اجراي سریع ابتغ 

 منظهور  بهه مهذکور   ۀمنطقه نظامی  ةمحاصرقرمز )کانون بحران(،  ۀمنطقتر کردن حدود  گسترده

هها و   کهامیون  همهۀ منهاطق کشهور، بازرسهی     دیگهر هاي واگیهر بهه    پیشگیري از سرایت بیماري

یا کنترل جر   مسروقهمنظور کشت اشیاي  بهزرد،  ۀمنطقوسایت نقلیه در  ۀهمخودروهاي بار یا 

 . شود را شامت می ... و جنایت و

پلیس پیشگیري بها  بدیهی، موفقیت نظا  جامع پیشگیري، مستلز  هماهنگی  ۀنکت عنوان به

ریزي پیشگیري از جر  با مدیریت عالی بحران عمومی  و نیز اتخاد مدیریت برنامه ي دیگرنهادها

براي پیشهگیري از    ناشی از بتي طبیعی خواهد بود. در غیر ای  صورت، هرگونه اقدا  خودسرانه

 جر  محکو  به شکست یا منجر به اختل در امر امداد و نجات خواهد بود.

کشهورهاي   ۀتجربه تجارب قبلی و نیهز  »شدت به  بهانجا  اینکه در طراحی ای  نظا  باید سر

اي است که با شرای  تقریباً مشابه در مناطق  تکیه کرد. زیرا زلزله، برختا جنگ حادثه« موفق

بینهی   بسیاري از آثار زیانبار آن به حکم تجربه قابت پهیش  رو از ای دهد و  مختلت زمی  روي می

 پیشگیري است.و/یا 
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