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چکیده
امروز ،کوچکترین جزئیات زندگی روزمره ما دقیق تر از قبل زیر نظر رفته است .از تهران و لندن و
نیویورک گرفته تا به دهلی نو ،شانگهای و ریودوژانیرو ،دوربین های ویدئویی ،جلوههایی آشنا و
پذیرفته شده در مکانهای عمومیهستند .فرودگاهها معموال مجهز به دستگاه هایی مانند اسکنر
بدن و دستگاه بیومتریک است .هر روز گوگل و صادرکنندگان کارت اعتباری جزئیاتی از عادت ها،
نگرانی ها و ترجیحات ما را به یادمان میآورند .استفاده از تلویزیون مدار بسته یا  ، CCTVدر دهه
گذشته به طور چشمگیری افزایش یافته است ،اما حضور آن اغلب آنچنان ظریف است که به نظر

میرسد ،ما ناخواسته بر این باور شدهایم که "برادر بزرگ" مواظب ماست !
تضعیف اصل برائت ،نگرانی رو به رشدی را در میان منتقدان نظارت ایجاد کرده است .تحدید و
تهدید اصل برائت ،در مقابل استقرار عظیم فنآوریهای نظارت و بهانههای امنیتی دولتها برای
بهکارگیری انواع دیگر نظارت که نه تنها برای شناسایی جرائم ،بلکه برای جلوگیری از آن ،درگیر

است ،یکی از معضالت جامعه امروز است.
این تحقیق ضمن بررسی اقدامات پیشگیرانه و اثر آن بر روی اصل برائت ،نشان میدهد که
جنبههای حقوق بشری زندگی اجتماعی ،از جمله اصل برائت ،با فراگیر شدن فناوریهای نظارتی و

ترجیح دیدگاه مظنونانگاری پلیسی ،در معرض فرسایش قرار گرفتهاست.
واژگان کلیدی :جوامع نظارتی ،تزاحم ،اقدامات بازدارنده از جرم،فرض بیگناهی ،پیشگیری

1. ghasemnasr@yahoo.com
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مقدمه
تاریخ بشر از ابتدای خلقت تاکنون ،سرشار از ناسازگاری و بزهکاری است .از سرپیچی حضرت آدم
گرفته تا داستان هابیل و قابیل ،و تا امروز که جرائم و بزهکاریها در اوج پیچیدگی به کار میروند و
با پیشرفت اقدامات پیشگیرانه ،تکامل مییابند .دغدغه بشر از ابتدا تاکنون نیز اتخاذ راهحلی برای
پیشگیری و کنترل این جرائم بوده است .چه آنهایی که با اندیشه الهی به این پدیده نگریستهاند و
چه آنان که طبیعی و زمینی دیدهاند ،تالشهای زیادی در حل این مشکل داشتهاند .جدای از
اینکه ،این راهکارها موفق بودهاند یا خیر ،تزاحم این راهکارها با دیگر اصول انسانی مانند حقوق بشر
و اصل برائت(فرض بیگناهی) نیز ،امری مهم و قابلکنکاش است.
برخورد با پدیده مجرمانه از دو حالت خارج نبوده است .5 :اعمال مجازات .2 ،اقدامات پیشگیرانه و
بازدارنده از جرم .هیچ سیستم قضائی نتوانسته است خود را بینیاز از هر یک از این دو روش بداند.
شماری از اندیشمندان علم حقوق بر این امر اتفاقنظر دارند که در همه انسانها ،با ایجاد شرایط
الزم ،تمایل به جرم وجود دارد .بنابراین ،اقدامات پیشگیرانه ،تنها برای افرادی است که هنوز بزهی
را مرتکب نشدهاند و این اقدامات میتواند برای آنان بازدارندگی الزم را ایجاد نماید .
پیشینه تحقیق بازگوی این حقیقت است که استفاده از نوآوریهای پیشگیرانه و اقدامات بازدارانه
فناورانه چندان حساسیتی را در جامعه علمی یا حقوقی کشور در تزاحم آن با اصل برائت و خدشه
بر کرامت ذاتی انسان و حقوق بشر برنیانگیخته است و به جز اشارات مختصری در برخی از
تحقیقات ،موارد قابل مالحظهای در این زمینه نمیتوان یافت .شاید حجم انبوه بزهکاری ،جرم و
جنایت در کشور ما ،سبب شود تا اولویت عامه مردم ،بازدارندگی از خالف به هر قیمتی باشد ،اما
انتظار از جامعه علمی کشور این است که در عین پیشنهادات سازنده برای بازداری از جرم ،برای
پاسداری از دیگر حقوق انسانی نیز حساسیت داشته باشند .رعایت حقوق بشر در پیشگیری از جرم
قدمتی به درازای تمدن انسانی دارد؛ اندیشهای که پس از جنگ جهانی دوم به اوج خود رسید .این
مسأله در مواردی که حقوق افراد در میان باشد ،مانند رعایت اصل برائت(فرض بیگناهی) ،نمود
بیشتری مییابد .برخی از اقدامات پیشگیرانه بهگونهای است که میتواند در تزاحم با اصل برائت
قرار گیرد .در این مقاله به شرح و بازگویی این موارد خواهیم پرداخت .
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امروزه فنآوریها و شیوههای نظارت از سوی پلیس و نیروهای امنیتی ،به طور گستردهای مورد
استفاده قرار میگیرد .آنها نماد و سنگبنای روششناسی و تکنیکهای تحقیقاتی مدرن هستند و
ارزش افزوده آنها همراه با اثربخشی و هوشمندانه است .هر چه قدر روشهای عملیاتی و فناورانه
نظارتی ،شناخته شده و شفاف است ،اثرات متعدد و ظریف آنها بر حقوق بشر ،بیشتر ناشناخته و
مبهم است .این بهویژه در مواردی است که در تجزیه و تحلیل نقش اقدامات نظارتی (مورد استفاده
برای پلیس و اهداف امنیتی) در حوزه پروندههای کیفری قرار دارد .تأثیر نظارت و اقدامات بازدارنده
براصل برائت(فرض بی گناهی) در دنیا ،امر تازهای در مطالعات نظارتی نیست .عالوه بر این ورود
سایتها به تجزیه و تحلیل اطالعاتی که از ما میستانند و کاربرد آنها در ساده سازی تصمیمات
آتیمان ،نوعی از ترس و نگرانی را در جامعه نمایان ساخته است .طنز زیر میتواند تا حد زیادی
گویای این موضوع باشد
"-الو ،پیتزا گوردون؟
خیر آقا ،پیتزا گوگل.آه ،ببخشید؛ اشتباه گرفتم.خیر آقا؛ گوگل آن را خریده.بسیار خوب؛ لطفاً سفارش مرا یادداشت کنید.بله آقا؛ مثل معمول باشه؟معمول؟ مگر شما منو میشناسین؟طبق برگة دادههای سفارش دهندگان ما ،در  52مرتبة پیشین ،شما پیتزا با پنیر ،سوسیس باالیة ضخیم سفارش دادهاید.
بسیار خوب؛ این دفعه هم همون باشه.میتوانم پنیر ریکوتا ،سبزی شابانک 1با گوجة خشک را به شما توصیه کنم؟چی؟ من از سبزیها متنفّرم.ولی وضعیت کلسترول شما خوب نیست ،آقا.شما از کجا میدونین؟1. arugula
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شماره تلفن ثابت شما با اسمتان را در راهنمای مشترکین وارد کردیم؛ نتیجة آزمایش خون شمادر هفت سال گذشته به دست آمد.
بسیار خوب؛ امّا این پیتزا را نمیخواهم! من دارو میخورم.ببخشید؛ امّا شما داروی خودتان را مرتّب نمیخورید؛ از پایگاه دادههای تجاری ما معلوم میشودکه شما در چهار ماه گذشته فقط یک بسته سیتایی قرص کلسترول را در شبکة فروش دارو
خریداری کردهاید.
من مقدار بیشتری از داروخانة دیگری گرفتم.ولی در صورت حساب کارت اعتباری شما ثبت نشدهاست.نقد پرداخت کردمامّا طبق صورت حساب بانکی شما ،آنقدر وجه نقد برداشت نکردهاید.من منبع دیگری برای پول نقد دارم.این موضوع در اظهارنامة مالیاتی شما ذکر نشدهاست؛ مگر آن که منبع درآمدی داشته باشید کهاظهار نکرده باشید.
به جهنّم!متأسّفم آقا ،ما این اطّالعات را فقط به قصد کمک به شما استفاده میکنیم.کافیه! از گوگل و فیسبوک و تویتر و واتساپ حالم بههم میخوره .میروم به جزیرهای بدوناینترنت ،تلویزیون کابلی ،که هیچگونه خطّ تلفن موبایل در آنجا وجود نداشته باشه و کسی مراقب
من نباشه و جاسوسی منو نکنه.
متوجّهم آقا ،امّا شما ابتدا باید گذرنامة خود را تمدید کنید؛ چون  7هفته پیش اعتبارش تمامشدهاست ".
این تحقیق نشان میدهد همانگونه که انسانها با بیتوجهی به طبیعت ،موجبات فرسایش آرام و
عمیق محیطزیست را فراهم آوردهاند ،به همینگونه با استخدام روشهای پیشگیرانه فناورانه و
توسعه تدریجی آن ،فرسایش حقوق بشر و کرامت ذاتی انسانها را رقم میزنند .بنابر این باید به
این سواالت پاسخ داده شود:
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چگونه میتوان از اقدامات بازدارنده جرم و پیشگیرانه از بزه استفاده کرد که حقوق بشر و از جملهاصل برائت مورد خدشه قرار نگیرد؟
تزاحم اصل برائت و اقدامات پیشگیرانه از جرم تا چه حد جدی است و تا کجا میتواند پیش رود؟این مطالعه با توجه به کمکاری که در مطالعات دانشپژوهان ایرانی در حوزه اثر اقدامات پیشگیرانه
بر اصل برائت(فرض بیگناهی) ،صورت گرفته ،میتواند نظر خوانندگان را بر مطالب نو و دسته اول
خارجی در این مورد جلب نموده و محققان بعدی را برای تحقیق بیشتر در این زمینه جلب نماید.
 -1تعریف جرم
عدهای از حقوقدانان معتقدند که نقض قانون هر کشوری در اثر عمل خارجی ،درصورتی که انجام
وظیفه یا اعمال حقی آن را تجویز نکند و مستوجب مجازات هم باشد ،جرم نامیده میشود .1برخی
با حذف بعضی قیدها ،آن را با عبارت کوتاهتری تعریف کرده و گفتهاند :جرم عبارت است از هر
فعلی که قانون آن را ممنوع اعالم کرده و فاعلش را مستحق مجازات دانسته است؛ یعنی درواقع،
جرم (جنایت) ،عبارت است از؛ زیر پا گذاشتن قوانین جزایی.

2

در حقوق کیفری ایران ،هر فعل یا ترک فعل که مطابق قانون ،قابل مجازات یا مستلزم اقدامات
تأمینی و تربیتی باشد ،جرم محسوب است و هیچ امری را نمیتوان جرم دانست ،مگر اینکه به
موجب قانون برای آن مجازات و یا اقدامات تأمینی یا تربیتی تعیین شدهباشد.

3

نظریه قانونی جرم شناسی ،نظریهای یک سویه است که بر اساس کنترل و نظارت اجتماعی بنا
شدهاست؛ بدین معنا که بیشتر به نظارت و بازبینی خارجی توجه دارد تا به انگیزه درونی .در این
روش جرم و جنایت ،نه تنها هیچگاه پایان نیافته ،بلکه منتهی به هر چه پیچیدهتر شدن است.

 .1تاجزمان47 :5772 ،
 .2گولد و کولب727 :5772 ،
 .3قانون مجازات اسالمی مصوب ،5772ماده 2
 .4شعاعکاظمی558-579 :5787 ،

4
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 -7تعریف پیشگیری
پیشگیری یک امر کنشی و فعاالنه 1است ،درحالیکه ،نظامهای کیفری ماهیت واکنشی2دارند و روند
مداخله کیفری به طور معمول منفعالنه و معطوف به مراحل پس از وقوع جرم است .در جرم
فرصتها و

شناسی مقصود از پیشگیری از جرم ،کلیه اقدامات و تدابیری است که هدف آن کاهش
موقعیتهای ارتکاب جرم و یا به حداقل رسانیدن وسعت و شدت آنهاست

3

ریموند گسن ،پیشگیری را چنین تعریف میگند" :مجموعه اقداماتی -به جز اقدامات کیفری -است
که هدف غایی آن منحصرا یا به صورت جزئی ،محدود کردن دامنه ارتکاب جرم ،غیرممکن کردن،
مشکل کردن یا کم کردن احتمال وقوع جرم باشد"

4

 -3انواع پیشگیری
در قرن هجدهم  ،بکاریا کتابی را با عنوان رسالهای در جنایتها و مجازاتها ،تحت تأثیر آراء و
عقاید هابس و مونتسکیو نگاشت و اصول خویش را بر این مبنا تدوین کرد که افراد بشر همواره به
دنبال منافع خود هستند ،بنابراین ،کجرفتاری و جرم وجود دارد و مجازات و قوانین مربوطه در
جامعه وضع شده تا حقوق دیگران محفوظ بماند.

5

ییشگیری را به انواع مختلفی از جمله پیشگیری عام و خاص ،پیشگیری انفعالی و پیشگیری فعال و
 ...تقسیمبندی میکنند .رایجترین نوع تقسیم بندی از پیشگیری غیرکیفری ،دستهبندی آن به
پیشگیری اجتماعی و پیشگیری وضعی است.
 -۴شیوههای پیشگیری
در بین شیوههای مختلف پیشگیری از جرم ،پیشگیری وضعی در کنار شیوههای پیشگیری
اجتماعی ،از اواخر دهه  5797میالدی مطرح ،و نظریه پردازی شد و به اجرا درآمد .اقدامهای

1. proactive
2. reactive

 .3عظیمزاده اردبیلی و ملکزاده528-579 :5777 ،
 .4صالحی ،5774 ،خبرگذاری پلیس
 .5شعاعکاظمی558-579 :5787 ،
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پیشگیرانه وضعی ناظر به اوضاع ،احوال و شرایطی است که مجرم را در آستانهی ارتکاب جرم قرار
میدهند .این اوضاع و احوال که در جرمشناسی ،وضعیت ماقبل بزهکاری یا وضعیتهای
پیشجنایی نام دارند ،فرآیند گذار از اندیشه به عمل مجرمانه را ،تحریک یا تسهیل مینماید 1.به
رغم استفاده از شیوههای پیشگیرانه وضعی ،مانند؛ طراحی محیط ،مصونیتبخشی بزهدیدگان،
حفاظت الکترونیکی آماج و کنترل بزهکاران ،بزهکاری مهار نشده و افزایش جرم در جوامع ملموس
است .به واقع در این شیوه پیشگیری از جرم ،دستاندرکاران و مجریان ،در مقام ریشهیابی علل و
عوامل جرم نبوده ،بلکه همواره در تالشاند با ارائه راهکارهایی ،برای ارتکاب جرم مانع ایجاد نمایند
و به تعبیری ارتکاب جرائم و نرخ آن را بهگونهای که برای جامعه قابل تحمل باشد ،مدیریت کنند.
این نوع از پیشگیری فقط در جرائم عمدی مطرح است .در توجیه این امر گفته شده؛ در جرائم
غیرعمدی به دلیل این که بین مرتکب و بزهدیده رابطهای وجود ندارد و این گروه از جرائم در یک
لحظه و بدون تصمیمگیری قبلی ارتکاب مییابند ،لذا پیشگیری وضعی کاربردی ندارد.

2

-5پیشگیری و اصل برائت
در سادهترین وجه  ،میتوان دیوارکشیهای ساختمانی ،استفاده از انواع قفلها و دزدگیرها ،استفاده
از محافظ و گارد برای افراد ،استفاده از شیشههای ضدگلوله و  ...و همچنین حضور پلیس و یا
افزایش غیرعادی حضور آنها در سطح شهر را در تزاحم با اصل برائت دانست .توصیه به استفاده از
ابزارها و دوربینهای الکترونیکی ،قفلهای رمزدار حفاظهای فوالدی ،روشن کردن معابر و
مکانهای اداری و مسکونی ،حضور و استفاده مستمر از نیروهای انتظامی و امنیتی اعم از دولتی و
خصوصی ،گذاشتن رمز برای برنامههای نرمافزاری ،الکترونیکی در ابزار و وسایل الکترونیکی ،جهت
عدم دسترسی سهل و آسان به سایت های الکترونیکی ،بانکی ،اداری ،علمی ،پژوهشی و . ...به
خودی خود القاکننده نوعی ظن به شهروندان برای وقوع جرم است .
تدابیر پیشگیرانه و نظارتی ،با اعمال آزادیهای فردی ،باز بودن فضای کار و زندگی ،آزادی رفت و
آمد افراد در عین ناشناخته باقی ماندن ،و آزادی حمل و نقل اموال که در یک جامعه قانونمدار و

 .1خانعلیپور94 :5777 ،
 .2نجفیابرندآبادی5272 :5785-5782 ،
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مردمساالر ،یک ارزش و دستاورد تخطیناپذیر تلقی میشوند ،سازگاری ندارد .استفاده از
فنآوریهای نوین مانند دوربینها و چشمهای الکترونیکی و نظارت ویدئویی که تمام رفت و آمدها
را ثبت و ضبط نموده و امکان پردازش و سوءاستفاده از این صحنهها را برای ناظران و عوامل دولتی،
به ویژه در دولتهای بیاعتنا به قانونمداری ،فراهم میکند ،با آزادی رفت و آمد ،موضوع ماده 7
اعالمیه جهانی حقوق بشر و نیز ماده  5-52میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی حقوق بشر
مغایر است.

1

دوربینهای مداربسته ،ترس از تجسس پلیس را در ارتباط با فعالیتهای روزمره افزایش میدهد.
دوربینهای کنترل سرعت میتوانند اطالعاتی در خصوص مکان و زمان رانندگی ،ارائه دهند.
نمایشگرهای تلفنِ تماسگیرندگان ،محل تقریبی تماسگیرنده را برخالف خواست وی نشان
میدهند .در ذهن منتقدان ،این فنآوریها ،قدرت را در اختیار دولتهایی قرار میدهد که تنها قصد
کنترل جرم را از طریق سرکوب دارند .برخی حقوق و آزادیها تحت تأثیر تدابیر وضعی ،محدود یا
حتی از میان میروند؛ تدابیری که میتوانند هر گونه تحرکی را با تجهیزات قوی نظارت الکترونیکی
و پیشرفته شناسایی و کنترل کنند.

2

پیوند بین نظارت و اصل برائت(فرض بی گناهی) بسیار نزدیک است .گفته میشود که اقدامات
نظارتی برای کنترل ،شناسایی ،ترساندن و بازداری از جرم و جنایت اعمال میشود ،با این حال،
استفاده گسترده از تکنولوژیهای نظارت ،باعث ایجاد شکاف قابل توجهی در پیوند بین آنها
شدهاست .گستره اصل برائت با استقرار عظیم فنآوری های نظارت ،که امروزه نه تنها برای شناسایی
جرائم ،بلکه همچنین برای جلوگیری از آن درگیر است ،به چالش کشیده شدهاست.
به هر میزان که حفاظت از یک محیط بیشتر باشد ،ترس در آن محیط بیشتر خواهد شد؛ افراد
همواره احساس میکنند که خطر در کمین آنها بوده و دولت و نیروی پلیس قادر به کنترل و حفظ
امنیت شهروندان نیست .بنابراین ،زیادهروی در به کارگیری روشهای پیشگیرانه ،ترس از جرم به
ویژه در افراد سالخورده را موجب شده و انزوای کامل آنان و افراد ضعیف و ناتوان را به دنبال دارد.
در واقع ،افزایش اقدامات امنیتی آشکار ،موجب میشود تا افراد و شهروندان عادی ،به خاطر ترس از
 .1نجفیابرندآبادی787 :5782 ،
 .2همان782 ،
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بزهدیدگی ،کمتر به خیابانها و پیادهروها قدم بگذارند .اینگونه رفتارهای احتیاطآمیز قابلیت
همسایگان را در مراقبت ،مداخله و سایر فعالیتهایی که برای پیشگیری از جرائم خیابانی
سازماندهی شده ،از بین میبرد.

1

پیشگیری وضعی خطر تجاوز به حریم خصوصی و خلوت افراد را که مورد حمایت ماده  ،52اعالمیه
جهانی حقوق بشر و ماده  59-5میثاق بینالمللی حقوق سیاسی و مدنی است ،به دنبال داشت و
ممکن است آثار نامطلوبی برای حقوق و آزادیهای افراد به بار آورد .به عبارت دیگر تدابیر
پیشگیری وضعی ،با آزادیهای فردی ،باز بودن فضاهای کار و زندگی ،آزادی رفت و آمد افراد در
عین گمنامی و آزادی حمل و نقل اموال و اشیاء که در یک جامعه قانونمدار و مردمساالر ،ارزش و
دستاورد تخطیناپذیر شمرده میشود ،سازگاری ندارد .آیا استفاده از فنآوریهای نوین از قبیل
دوربینها و چشمهای الکترونیکی و نظارت ویدئویی که تمام رفت و آمدها را ثبت و ضبط کرده و
امکان پردازش و سوءاستفاده از این صحنهها را برای ناظران و عوامل دولتی ،به ویژه در دولتهای
بیاعتنا به قانونمداری فراهم میکند ،با آزادی رفت و آمد در ماده  ،52-5میثاق بینالمللی حقوق
مدنی و سیاسی ،مبنی بر اینکه «هر کس که به طور قانونی در قلمرو کشور میباشد ،حق عبور و
مرور آزادانه مسکن خود را خواهد داشت» ،تضمین شده ،مغایر نیست؟ 2نگرانی دیگری که دربارهی
پیشگیری وضعی جرم وجود دارد ،جهتگیری یکسویه آن در کاهش جرم است .پایین بودن نرخ
جرم ،درصورتیکه به قیمت وحشتزدگی مردم یا افزایش ترس آنان تمام شود ،چندان موجب
آسایش و آسودگی خیال نیست .همچنین این نوع پیشگیری ،سبب ترویج گوشهگیری و ایجاد
جامعهای بسته شده و این همان ایرادی است که به دنبال ایجاد تغییرات فیزیکی و محیطی در
ساختمانها ،تغییر در سبک و شیوه زندگی مطرح میشود.

3

در مرحله بعدی ،باید از پیشگیری عام دولتها نام برد که به عنوان امری در تزاحم با اصل برائت به
شمار میآید .در تعریف این نوع از پیشگیری ،گفته میشود" :پیشگیری عام ،پیشگیری جرممدارانه
است و محور آن بر نقش بازدارندگی ،ارعاب انگیزی و عبرتآموزی کیفری بر عموم مردم استوار

 .1معظمی77 :5788 ،
 .2چالهفرشید7 :5789،
 .3پرویزی584 :5785 ،
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میباشد .در این نوع پیشگیری تالش میشود تا با وضع قوانین ،تعیین کیفر و اجرای آن در مورد
مجرمان ،از ارتکاب اولیه جرائم توسط افراد جامعه ،جلوگیری شود .در پیشگیری عام ،ایجاد ترس و
ارعاب ،تهدید و کیفر و نگرانی از دست دادن اعتبار برای همه کسانی که به صورت بالقوه آمادگی
ارتکاب جرم دارند ،مطرح میباشد .این سطح از پیشگیری ،عموم افراد جامعه را افرادی در نظر
میگیرد که به صورت بالقوه آمادگی برای ارتکاب جرم دارند؛ بنابراین کوشش میشود تا از طریق
ارایه آگاهی عمومی از ارتکاب جرم در افراد جلوگیری شود 1".چنانکه مشاهده میشود در این نوع
از پیشگیری عموم مردم در مظان اقدام به جرم قرار دارند.
پیشگیری خاص ،مرتبه دیگری از اقدام حقوقی است که در تزاحم با اصل برائت است .در این نوع از
پیشگیری افراد به صرف امکان وقوع جرم که ناشی از شرایط محیطی و اجتماعی آنهاست ،مورد
سوءظن بوده و بعضاً قبل از وقوع هر جرمی مورد بازدداشت قرار میگیرند.

2

عالوه بر اینها ،بازداری از جرائم سازمانیافته ،به عنوان یکی از عوامل متزاحم با اصل برائت نام
برده میشود .جرائم سازمان یافته جرائمی هستند که در ارتکاب آن سازمانهای مجرمانه دخیلاند
که ساختار تشکیالتیشان متناسب با آن جرائم خاص است و با اهداف اقتصادی و جلب منابع مادی
مرتکب جرم میشوند و برای رسیدن به این اهداف از تمام امکانات قانونی ،غیرقانونی از جمله
تطمیع ،تهدید ،ترور و ابزارهای دیگر استفاده میکنند .اقدام علیه امنیت ملی ،فساد اداری و
پولشویی در دسته جرائم سازمان یافته قرار دارند .غالب کشورها با مظنونین این نوع جرائم ،اصل
برائت را رعایت نمیکنند .در این روشها بار دلیل جابهجا شده و با تقدیم آماره مجرمیت بر اصل
برائت ،اثبات برائت بر عهده متهم گذارده میشود.

3

 -1-5جوامع نظارتی ،اصل برائت و اثرات آن

اصل برائت ،بیگناهی فرد متهم به جرم کیفری را تا زمانیکه طبق قانون مجرم شناخته شود،
تضمین میکند .این اصل از جمله اصول مندرج در قانون اساسی جمهوری اسالمی است که اعالم

 .1سایت سازمان قضایی نیروهای مسلح ،انواع پیشگیری از جرم
 .2پرویزی584 ،5789 ،
 .3شمسنائری88-87 :5787،
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میکند" :اصل ،برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود ،مگر این که جرم او
در دادگاه صالح ثابت گردد1".پذیرش این اصل توسط سازمانهای بین المللی به عنوان مجموعهای
از تضمینهای قانونی در پروندههای جنایی است که ماهیت و هدف آن برای اجرای دادرسی
منصفانه است .با توجه به ماده  8.2کنوانسیون اروپایی حقوق بشر  ،2فرض بیگناهی در مورد همه
کسانی که به اتهام ارتکاب جرم محکوم شدهاند ،بویژه در مورد افرادی که به عنوان "مظنونین" در
چارچوب یک پرونده جنایی شناخته میشوند ،اعمال میشود .این اصل مستلزم آن است که متهم
باید به عنوان بیگناه درنظر گرفته شود تا زمانی که مقامات قضایی یک دولت ،در یک دادگاه
مستقل ،شواهد کافی و بیطرف که وی مرتکب جرم شدهاست را ارائه دهند .به عبارتی ،بار اثبات
دعوی به عهده دولت است که باید استانداردهای آن را از طریق مقامات قضایی ،قبل از برخورد با
مجازات ،برآورده کند.
نظارت ،ابزاری کلیدی و محصول جهان مدرن است .اگر چه محصول مدرنیته نیست ،اما یکی از
مؤلفههای نهادی اصلی آن است ،به گونهای که بعدی از ابعاد آن شناخته میشود3.جامعه مدرن از
دیدگاه آنتونی گیدنز ،شامل چهار ویژگی اساسی :نظارت ،سرمایه ،قدرت نظامی ،و صنعت است.

4

انتقادات بر نظارت ،اغلب از لحاظ حفظ حریم خصوصی صورت میپذیرد که معموال به عنوان حقوق
اصلی است که مهمترین مانع نظارت است .نظارت بدونشک تأثیر قابل توجهی بر حفظ حریم
خصوصی و از سویی تأثیرات فراوانی بر حقوق بشر دارد .با نظری به قوانین کیفری ،میبینیم که
تمام حقوق مربوط به افراد به نحوی تحت تأثیر استفاده از فنآوریهای نظارت یا اجرای شیوههای
نظارت است .فرض بیگناهی یکی از آنهاست.
فرض بیگناهی ،یک مفهوم ظریف است که دارای طبیعت دوگانه است .از یک طرف ،این یک حق
انسانی است که به عنوان پیشفرض قانونی ،بیگناهی نامیده میشود .از سوی دیگر ،یک ارزش
اخالقی است که به شدت تحت تأثیر ادراکات اجتماعی و سیاسی قرار میگیرد .علی رغم

 .1قانون اساسی ،اصل79
2. ECHR
3. Gidens, 1990, 57
4. Gidens, 1990, 71
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تالشهایی که برای ترویج تفسیر گستردهای از فرض بیگناهی شده است ،این قانون همواره تحت
چالشهای ناشی از نظارت قرار دارد.1
ضرورت مبارزه با تروریسم و افزایش حضور نظارتی دولتها پس از  55سپتامبر ،به افزایش جوامع
نظارتی مدرن و تبدیل اقدامات اضطراری به اقدامات از پیش تنظیم شده ،کمک کردهاست .توسل
به نظارت ،مستلزم تغییرات چشمگیر در قدرت اجرایی دولت است .این امر ،در حالیکه مجدداُ دامنه
جرمشناسی و قانون کیفری را تغییر میدهد ،به نوبه خود ،عواقب قابل توجهی در اصل برائت( فرض
بیگناهی) دارد .همانطور که در اینجا توضیح خواهم داد ،گرایش جدیدی وجود دارد که با استفاده
از نظارت مدرن ،طبیعت در حال تغییر فرض بیگناهی به آن نزدیک است.
دو گرایش اصلی در مطالعات امروزین پلیس ،وجود دارد )5 :گسترش اختیارات مقامات انتظامی و
نیروهای امنیتی (و همکاری بهتر بین این دو) و  )2تغییر در فعالیتهای پیشگیرانه ،الگوهای
پیشبینی و پیش از جرم.
تکنیکهای نظارتی و تحقیقاتی ،عمیقاً تغییر کردهاند ،زیرا فنآوری های نظارت جدید به طور
وسیعی به عنوان ابزار اجرای قانون اعمال شدهاند .از اواسط دهه  5777تمایل مشخصی برای
گسترش اختیارات مقامات اجرای قانون وجود دارد که نقش مهمیدر شناسایی و جلوگیری از
جرائم جنایی محسوب میشوند .شیوه ها و روشهای پلیس ،دامنه وسیع خود را گسترش دادهاند،
در حالی که با تکیه بر تکنیکهای نظارت ویژه ،مانند پایگاههای داده ،نمایه سازی و دادهکاوی.
نقش پلیس از کنترل جرم به بازدارندگی جرم و جنایت ،باز شده و اطالعاتی در قضیه جنایی به
مرحله اجرا درآمده است .خدمات اطالعاتی ،نقش مهمی را در مبارزه با جرم و جنایت و تروریسم
به عهده گرفتهاند و مقامات انتظامی همکاری خود را با نیروهای اطالعاتی افزایش دادهاند .این امر
به طور فزایندهای بین خطوط اطالعات و نیروهای پلیس ،مخصوصاً در ارتباط با تبادل اطالعات در
حال گسترش است .این همکاری نزدیک ،منجر به اتخاذ تصمیم شورای اتحادیه اروپا در مورد
مبادله اطالعات بین مقامات انتظامیکشورهای عضو در سال  2778شد.

2

1. Tardos, 2007: 197-213
2. Council Frameworke Decision, December of 2009.
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گسترش فنآوریهای نظارت در پرونده های جنایی ،تمرکز خود را از پس از جرم ،تا مراحل پیش از
آن جابجا کرده است .به نظر ون برکل و دو هرت  ،تغییر در جامعه پیشگیرانه ،پیشگامانه و پیش از
جرم ،هر چه بیشتر در سیاستهای پلیسی ،جرم شناسی و نظارتها ظاهر میشود .در یک جامعه
پیشگام ،پیش بینی قبل از جرم ،مطالبهای مهم از سیستمهای نظارتی و عملیاتی است .این رویداد
نظارتی در مرحله پیش از محاکمه که تا پس از آن ادامه دارد ،میتواند اساس پروندههای جنایی و
1

همچنین عملکرد اصالح و بازسازی مجرمین را تحت الشعاع قرار دهد.

فرایند یک پرونده کیفری به طور معمول از چندین مراحل متوالی ساخته میشود که فرض
بیگناهی در تمامی مراحل آن جریان دارد ،شامل تحقیق ،جمعآوری مدارک ،اتهام ،محاکمه ،حکم
مجرمان و مجازات 2.از سویی قانون کیفری ،تا حد زیادی به دلیل روشهای جدید تحقیق جرم و
تکنیکهایی که برای این منظور خدمت میکنند شدیداً تحتتأثیر قرار گرفتهاست .استفاده
گسترده از نمونههای بیولوژیکی برای اهداف اجرای قانون ،نشان میدهد که چگونه روشهای
تحقیق جنایی در کنار ابزارهای سنتی تشخیص جرم ،مانند شهادت شهود ،تکامل یافته است .با این
وجود پیشگیری ،یکی از اهداف کلیدی جوامع نظارتی است .جامعه مبتنی بر "حداکثر نظارت"
تنها در صورتی قادر به پیشبینی هر گونه جرم جنایی یا اجتماعی است که از ابزارهای پیشگیرانه
برخوردار باشد .در نتیجه ،در چنین جامعهای با رویکرد حداکثری نظارت ،هرکسی بدون توجه به
فرض بیگناهی فرد ،به عنوان یک متخلف بالقوه و مجرم در نظر گرفته میشود ،مگر اینکه خالف
آن ثابت شود.

3

بر خالف شواهدی که معموالً در عمل متقابل ،مطابق با اصل برابری سالح ارائه میشود ،اطالعاتی
که به طور مداوم در دادگاه به عنوان مدرک مورد استفاده قرار میگیرد ،بسیار نگرانکننده است.
یکی از دالیل این افراط در استفاده از اطالعات ،دسترسی بسیار باصرفهتر و راحتتر آن نسبت به
طی پروسه پیگرد قانونی است .اگرچه اینگونه اطالعات به عنوان مدرک قابل اعتماد نیست .با توجه
به نقش افزایش اطالعات در کار پلیس ،اختالل به عنوان یکی از ویژگیهای اصلی کنترل جرائم

1. Brakel & De Hert, 2007:11
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پلیس شناخته میشود 1.همانطور که اشورث و همکارانش توضیح میدهند ،اینها سبب میشود
که حق متهمین به عنوان بیگناه ،در معرض خطر قرار گیرد ،بار اثبات گناه را بر دوش محاکم
سبک میکند ،و ممکن است فشارهای غیرقابل تحملی را برای مظنونین ،به اعمال جرمیکه ممکن
2

است مرتکب نشدهاند ،تحمیل.

اخالق زیستی ،شاخهای نو از اخالق هنجاری کاربردی است که به تبیین راهبردهای اساسی در
رویارویی با چالشهای ناشی از ظهور فنآوریهای نوین زیستی میپردازد؛ از این رو کاربست
موضوعاتی چون آزمایشهای ژنتیکی و زیست پزشکی ،دست مایه مطالعه اخالق زیستی در سه
دهه اخیر قرار گرفته تا با ارزیابی و تطبیق نظریههای اخالقی و اصول حاکم بر آن ،بایدها و
نبایدهای این حوزه سامان یابد.

3

استفاده از نظارت ،ممکن است با برخی از پیششرطهایی که زمینه ارتباط بین فرد و دولت را
تشکیل میدهند ،تزاحم کند .فنآوریها و شیوههای نظارت ،میتواند اصل فرض بیگناهی را نقض
کرده ،و سوءظنهای فراوانی را ایجاد کند و برچسبهای جنایی را به طور غیرمعمول به متهمین
پیوست کند .نظارت ،ارزش افزودهای را برای تحقیقات جنایی نشان میدهد و نقش مهمی در
چارچوب دادرسیهای جنایی ایفا میکند .کسی نمیتواند منکر پتانسیل آن برای بازداری از جرم
شود ،و نه میتوان به کارایی آن بیتوجه بود .همانطورکه دادگاه حقوق بشر اروپا4در قضیه مارپر
تایید کرده ،مبارزه با جرم و بویژه در برابر جرائم سازمان یافته و تروریسم به میزان زیادی به
استفاده از تکنیکهای علمیمدرن ،تحقیق و شناسایی بستگی دارد .استفاده از فنآوری ها و
شیوههای نظارت ،نظیر شناسایی ، DNAنشاندهنده مزایایی در سیستم عدالت کیفری است.
بنابراین نظریه ،غیرمنطقی و سادهانگارانه است که به فکر یک سیستم عادالنهای باشیم که در آن
"نظارت" ،جزو تشخیص و پیشگیری از جرم نیست .نظارت نشان داده است که در مبارزه با جرائم
سازمانیافته و تروریسم موثر است.

5

1. Innes and Sheptycki,2004: 1-24
2. Ashworth and Zedner, 2008: 21-51
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یکیدیگر از محدودیتهایی که آزادی انسان را به مخاطره میاندازد ،محدودیتی است که دولتها به
بهانههای مختلف ،برای استفاده از اینترنت و شبکههای مجازی ایجاد میکنند .آیا اینکه عدهای از
فضای مجازی سوءاستفاده کرده یا در شبکههای اجتماعی ،دروغپراکنی میکنند ،مجوز معتبری
برای دولتها بر اعمال محدودیت برای همه افراد است؟ آیا این امر مغایر با اصل برائت و خدشهدار
کردن آن نیست؟ قطعاً یکی از عوامل بازدارانده و پیشگیرانهای که به زعم دولتها برای صیانت از تکالیف
دینی و عرفی مردم وضع میشود ،منجر به ضایع کردن حق آنها در استفاده از اینترنت ،فضای مجازی و
شبکههای اجتماعی بوده ،و زایل کردن امتیاز آنها در برخورداری از اصل برائت است.
همچنین در ایران ،نظارت استصوابی شورای نگهبان ،منجر به چنین دعوایی شدهاست ،و بسیاری از
حقوقدانان نظارت استصوابی را در مغایرت با اصل برائت برشمردهاند .صالح نیکبخت ،حقوقدان و
استاد دانشگاه در این ارتباط میگوید":مادامی که در مورد عدم صالحیت یا شروط حذفکننده
دلیلی وجود نداشته باشد ،اصل بر برائت آن فرد است و هیچ مقام و مرجعی از جمله شورای نگهبان
نمیتواند بر اصل برائت خدشهای وارد کند".

1

 -7-5راههای غیر نظارتی پیشگیری و نقش آموزههای دینی

جامعه بشری امروز ،با توجه به رشد جرم و جنایت و همپا شدن آن با رشد فنآوریهای پیشگیرانه،
به یکی از راهکارهای دینی نزدیک شدهاست و از آن به عنوان برنامههای پیشگیرانه اجتماعی یا
عمومی یاد میکند ،که همچون برنامههای دینی ،ناظر به مرحله قبل از وقوع جرم بوده و درصدد
آن است تا با اعمال برنامههای مختلف اجتماعی و فردی ،عوامل به وجودآورنده ،جرم را کنترل،
کاهش و خنثی کند .پیشگیری عمومی را میتوان شامل موارد زیر دانست:
. 5ایجاد یک فرهنگ مناسب و مستقل و غیر وابسته
. 2اجرای یک سیاست درست اقتصادی در جهت ریشه کنی فقر و تأمین مالی تمام اقشار فقیر و
تهیدست که رقم بسیار باالیی را در میان کل بزهکاران تشکیل میدهد.
. 7جلوگیری از مهاجرت روستائیان به شهرها.
. 4تأمین امکانات رفاهی و بهداشتی.

 .1روزنامه سرمایه2 :5787 ،
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. 7تأمین بیمههای بهداشتی برای مردم کمدرآمد.
. 8توسعه آموزش و سوادآموزی در کل کشور.
. 9تهیه مسکن ارزان.
. 8از بین بردن بیکاری.
پیشگیری عمومی ،اعمال سیاستی است که بتواند عدالت اجتماعی را در تمام ابعاد جامعه حاکم کند.

1

ادیان الهی و به ویژه اسالم ،راهکار و راهبرد اصلی خود را برای بازداری از جرم و بزه بر توسل به
برنامهها و توصیههای اخالقی بنا نهادهاند .از اعتقاد به توحید ،اعتقاد به معاد ،نقش و تاثیر نماز،
انفاق و احسان ،تعلیم و آموزش عمومی ،محبت و مهرورزی ،معاشرت با نیکان و صالحان ،ترویج
فرهنگ صبر ،بردباری و شکرگزاری ،فرهنگ قناعت و پرهیز از اسراف و تبذیر ،حسنظن و تأثیر
توبه گرفته تا امر به معروف و نهی از منکر .
نظر به اینکه اصل برائت و اصل قانونی بودن جرم و مجازات ،مانع از اعمال هر نوع مداخله و تحدید
در زندگی افراد خارج از مقررات و قوانین کیفری است؛ بدون ظهور تصمیم مجرمانه افراد ،حالت
خطرناکی آنان قابل کشف نیست و تحدید آزادی آنها مغایر با اصول اساسی حقوق اسالمی است.
تنها راه این است که رفتارها وعالیم خطرناک بودن شخص و تدابیر محدودکننده در راستای
پیشگیری وضعی ،در قالب یک اصل قانونی بیان گردد تا افراد بدانند اگر رفتارهایی از ایشان سرزد
که مبیّن خطرناک بودن باشد ،طبق ضوابط ،محدودیت در موردشان اعمال خواهد شد.

2

مردم زمانی که حس میکنند به آنها از سوی حکومت ظلم میشود یا حق آنها در جایی خورده
میشود ،هرجا که دستشان برسد سعی خواهند کرد تا با ریاکاری و دزدی ،این حق خورده شده را
جبران کنند .بنابراین ،ایجاد یک جامعه سالم و زندگی عادالنه از دیگر روشهای پیشگیرانه از جرم
به حساب میآید.
تحقیقات در مورد نفع اقتصادی برخی از طرحهای پیشگیرانه ،ماننـد مراقبـتهـای اوان کودکی ،به
عنوان یک راهکار پیشگیرانه اجتماعی ،نشان مـیدهـد کـه با اختصاص هر دالر به امر پیشگیری،

 .1آقایی587-585 ،5787 ،
 .2میرخلیلی98-77 ،5787 ،
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میتوان حداقل ده دالر در هزینه تامین سالمت اجتماع و برخورد با جرائم صرفهجویی کرد 1.یـا
مـثالً هزینـه کمک به دانشآموزان برای اتمام تحصیل و عدم ترک مدرسه ،هشت برابـر کمتـر از
هزینههای برخورد نظام عدالت کیفری با بزهکاریهای آتـی آنـان اسـت.

2

نتیجهگیری
تجزیه و تحلیل ارائه شده در این مقاله ،چنین میرساند که فرسایش فرضیه بیگناهی در جوامع
نظارتی معاصر ،صرفاً یک محصول پارانویای نظارت نیست ،بلکه موضوعی است که حتی با
دغدغههای قانونی مواجه است .شیوههای نظارتی کنونی میتواند تضمینهای حقوق کیفری
موجود و آزادیهای قانون اساسی را تضعیف و تخریب کند .عالوه بر این ،شخصیت در حال تغییر
فرض بیگناهی ،باید در زمینه استفاده گستردهتری از قوانین جنایی ،پلیسی و جرمشناسی ،مورد
بررسی قرار گیرد .همه اینها ماهیت فرضیه بیگناهی را تحت تأثیر قرار داده و تغییر میدهند.
گفتمان مورد استفاده در مورد نظارت ،اغلب به لحاظ امنیتی طراحی شدهاست .استدالل امنیتی،
موضوعی تکراری در مطالعات نظارت است که اغلب برای توجیه معرفی تکنیکهای نظارت جدید
استفاده شده و فریبکارانه به گسترش قدرت دولتی میانجامد .نظارت مبتنی بر امنیت ،یک مفهوم
بسیار سیاسی است که از منظر قانونی ،به سختی مورد سوال است .باید تشخیص داد که ممکن
است امنیت ،یک اصطالح پوششی خطرناک برای مشروعیت دادن به قدرتهای نظارتی نامحدود ،و
افزایش پذیرش و اعتماد اجتماعی به نظارت باشد .همانطور که در این مقاله نشان داده شدهاست،
این یک مسئله است که آیا دالیل قانونی که در حمایت از نظارت عمل میکنند ،به این موضوع نظر
دارند که این استدالل ممکن است منجر به نقض حقوق بشر شود؟ این بدان معناست که پارادایم
امنیتی همیشه باید همراه با پارادایم های دیگر ،اولویت حفظ حریم خصوصی را ،در نظر بگیرد .
با این وجود ،گفتمان درباره نحوه نظارت ،همراه با احترام به حقوق بشر ،باید از منظر دیگری نیز
تحلیل شود .اینکه ،اگرچه ما در مورد نظارت به عنوان پارادایم مضر به فرض بیگناهی (و به طور
کلی حقوق بشر) فکر میکنیم ،اما آن را به عنوان ابزار مبارزه با جرم و تروریسم پذیرفتهایم و هرگز

 .1ترجمه گزارش دفتر مقابله با مواد و جرم سازمان ملل متحد در وین2757،
 .2محمدنسل22 :5788 ،
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مزایای واقعی آن را رد نمیکنیم .بنابراین ،ما باید به نحوی ،به اصالح نقطه نظرات خود پرداخته و
به پارادایمی فراتر از علت -اثر فکر کنیم .اینکه چگونه میتوانیم به نظارت ،به عنوان یک ابزار برای
تأیید و ایجاد بیگناهی ،به جای نقض فرض بیگناهی فکر کنیم؟ گرچه به نظر میرسد این سناریو
دور از تجربه معاصر ما از نظارت است ،به توانایی روشهای نظارت آینده ،در جهت هدفمندتر کردن
و کمتر فراگیرکردن بستگی دارد .در نهایت ،همانطور که در این مقاله توضیح داده شدهاست،
محدودیت قابل اجرا بودن فرض بیگناهی ،نشان دهنده عدم امکان پذیر بودن قانون در جهت
هماهنگی با تکنولوژی های نظارت است .با این حال ،مهم است که اشاره کنیم که قانون همیشه
محصول جامعه است و جامعه خود را به قانون میشناسد .قانون باید منجر به تحوالت اجتماعی و
پاسخ به نیازهای اجتماعی شود .هر گاه قانون نتواند خواست جامعه را آشکار سازد ،سبب ناهمزمانی
شده و ضرورت خود را از دست میدهد .اگر ما نمیخواهیم اصول و قوانین ما به فراموشی سپرده و
از کار بیفتد ،الزم است تالش کنیم تا قانون با جامعه هماهنگ شود .بنابر این ،باید اجازه دهیم
اصل برائت(فرض بیگناهی) حاکم بر چالش های نظارتی جدید باشد.
شکاف در رابطه بین نظارت و فرض بیگناهی ،نقش قانون در حفظ حقوق بشر در حین تضمین
امنیت را مورد سوال قرار میدهد .عالوه بر این ،تأثیر نظارت بر فرض بیگناهی ،منعکسکننده
ناتوانی قانونگذار در خصوص همگامی فنآوری و تکنولوژی نظارت با اصل برائت است .با توجه به
چارچوب قانونی موجود ،شکاف بین نظارت و حق فرض بیگناهی ،میتواند با گسترش استفاده از
فرض بیگناهی و یا اجرای مقررات جدید در مورد استفاده از فنآوریهای نظارتی در چارچوب
دادرسیهای کیفری ،پوشش داده شود .در سناریوی اول ،گسترش دامنه فرضیه بیگناهی به
استفاده از آن در مرحله پیشدادرسی پرونده های جنایی ،منجر خواهد شد .عالوه بر این ،حفاظت
بیشتر از فرضیه بیگناهی ،میتواند موجب بازداری از اجرای مقررات جدید در مورد استفاده از
تکنولوژیهای نظارت شود .به عنوان مثال میتوان از این مورد برای جلوگیری از اخذ نمونه DNA

افرادی که هنوز به جرمی محکوم نشدهاند ،استفاده شود .باید برای محافظت از طریق نظارت و
اثرات جانبی و منفی آن بر حقوق بشر ،توازنی برقرار شود .این تضمینها میتوانند قانونی ،سیاسی،
اجتماعی یا اخالقی باشند.
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واکنشهای

شیوههای نوین بزهکاری و عدم کارآیی

با توجه به افزایش آمار جرائم و استفاده از
دهههای اخیر ،مورد توجه قرار
کیفری ،ضرورت به کارگیری اقدامات پیشگیرانه غیرکیفری در 
پیشگیریهای

گرفتهاست .ازاین رو کاربرد پیشگیری دینی ،اخالقی ،اجتماعی و وضعی که از جمله
غیرکیفری به شمار میروند ،در بسیاری از جوامع با مؤفقیت همراه بوده است.
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Summary
Today, the smallest details of our daily lives are more carefully
scrutinized than ever before. From Tehran, London and New York to
New Delhi, Shanghai and Rio de Janeiro, video cameras are familiar and
popular effects in public places. Airports are usually equipped with
devices such as body scanners and biometrics. Every day, Google and
credit card issuers remind us of our habits, worries, and preferences. The
use of CCTV or CCTV has increased dramatically in the last decade, but
its presence is often so subtle that we unwittingly believe that "Big
Brother" is waiting for us!
The weakening of the principle of innocence has raised growing concern
among critics of oversight. The threat of the principle of innocence vis-àvis the enormous deployment of surveillance technologies and the
security pretexts of governments to apply other types of surveillance that
are involved not only in identifying crimes but in preventing them is one
of the problems of today's society.
This study, while examining preventive measures and their effect on the
principle of innocence, shows that human rights aspects of social life,
including the principle of innocence, have been eroded by the emergence
of surveillance technologies and preferences of the police suspect view.
Keywords: Supervisory Communities, Bullying, Crime Prevention,
Innocence, Prevention.
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