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چكيده

اين مقاله نتايج يك بررسي ميداني دربارة پيامدهاي «نظارت فشرده در تعليق مراقبتي و آزادي
مشروط»( 3زين پس ،نظارت فشرده) براي بزهكاران مواد مخدر را [درامریکا] گزارش ميكند .اين
طرح نمونة نظارت فشرده كه ادارة معاونت دادگستري بودجة آن را تأمين ميكرد ،پنج حوزه ایالتی
ِ
را دربرميگرفتُ :كنتراكاستا ،كاليفرنيا ،سياتل ،واشنگتن ،دسموينس ،آ ُيوا ،سانتافي ،نيومكزيكو،
و وينچس��تر ،ويرجينا .اين حوزهها با بهكارگيري الگوي كلي طرح نظارت فشرده در ايالتهاي
جرجيا و نيوجرسي در آغاز دهة 80میالدی به تنظيم و تنسيق موقعيت و شرايط خود پرداختند.
وران 4اين طرح ،اغلب با پذيرفتن آزمايش مواد مخدر مشاورههاي
نتايج نشان ميدهد كه بهره ِ
بيشتري دريافت كردند و س��طح باالتري از كار را به نس��بت همتايانش��ان در «نظارت سادة
تعليق مراقبتي /آزادي مشروط» 5به خود اختصاص دادند .با توجه به نتايج يكسالة تكرار جرم،
نس��بت باالتري از بهرهوران طرح نظارت فشرده ،مرتكب تخلفهاي فني (در وهلة نخست به
دليل مصرف مواد) ش��دند ،ولي هيچ تفاوتي ميان دو گروه مورد بررس��ي از نظر بازداشتهاي
وران نظارت فشرده اغلب به
كيفري جديد 6وجود نداش��ت .در پايان يكسالة بعد ،بيشتر بهره ِ
دليل تخلفهاي فني روانة زندان 7ش��دند .اين تدبير هزينههاي روش نظارتي را ،كه ميانگين
س��االنة آن در برنامة نظارت فش��رده براي هر بزهكار  8000دالر بود ،در مقايس��ه با ميانگين
ساالنة  5500دالر براي بزهكار در روش نظارت ساده ،افزايش داد.
2
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واژگان كليدی

نظارت فشرده ،تعليق مراقبتي فشرده ،آزادي مشروط فشرده ،تكرار جرم ،تخلف فني
1. Turner (Susan), Petersilia (Joan) and Piper Deschenes (Elizabeth); Evaluating
Intensive Supervision Probation/ Parole (ISP) for Drug Offenders, In Crime and
Delinqency, Vol. 38, No.4. October 1992, pp. 536-556.

 .2دكتر حقوق كيفري و جرمشناسي از دانشگاه شهيد بهشتي

)3. Intensive Supervision Probation/Parole (ISP

وران برنامههاي نظارت فشرده محكوماني اند كه به گذراندن دورههاي تعليق مراقبتي يا آزادي
 .4منظور از بهره ِ
مشروط در چهارچوب اين برنامههاي نظارتي ملزم شده اند (مترجم).
5. routine probation/parole supervision
6. new criminal arrests

 .7در اين مقاله دو واژة  jailو  prisonكه بيانكنندة مكان اجراي محكوميتهاي سالب آزادي اند ،در كنار هم
بهكار رفته اند .در اين ميان jail ،مكاني اس��ت براي نگهداري متهماني كه در انتظار دادرسي بهسرميبرند يا
بزهكاراني كه به طور معمول در برابر جرمهاي جنحهاي به حبسهاي كوتاه مدت (براي نمونه «تا يكسال»
در برخي ايالتهاي امريكا) محكوم ميشوند .ر.ك:.
Black’s Law Dictionary, Thomson & West, 2004, p.851.
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برنامههاي نظارت فشرده شيوهاي از نظارت اند كه سطح بااليي از تماس بزهكار با
مأموران اصالح و مراقبت و نيز اعضاي جامعه را دربرميگيرد .هدف اين برنامهها
تحميل مجازاتي اس��ت كه از زندان س��بكتر و از تعليق مراقبتي/آزادي مشروط
س��اده (عادي) شديدتر باشد .در بيشتر برنامههاي تعليق مراقبتي/آزادي مشروط
فشرده ،شمار كمتري از بزهكاران به مأموران مراقبت سپرده ميشوند .همچنين،
وران) بيشتر اس��ت و به اجراي مطلق و
امكان نظارت نزديك بر بزهكاران (بهره ِ
دقيق برنامه تأكيد ميشود .ش��يوة نظارت در اين برنامهها نظارت الكترونيكي را
نيز دربرميگيرد.
كاران در آس��تانة خطري كه
تعليق مراقبتي/آزادي مش��روط فش��رده براي بزه ِ
زندان براي آنها نامناس��ب بهنظر ميرس��د ،طرحريزي ش��ده است .اين برنامهها
ام��كان نظارت نزديك ب��ر بزهكاران را به كمك مأم��وران آموزشديده و از گذر
مش��اورههاي فردي براي مصرف مواد مخدر ،الكل ،آس��يبهاي رواني ،خشونت
خانگ��ي ،نظارت بر پرخاش��گري ،درمان و نظ��ارت بر بزهكاران جنس��ي فراهم
ميسازند.
هدف اصلي برنامههاي نظارت فش��رده كاهش جمعيت زندان ،صرفهجويي در
هزينهه��اي عدالت جنائي و اصالح و بازپروري ب��زهكاران ،حفظ امنيت عمومي
و اجراي ضمانت اجرائي اس��ت كه بيش از تعليق مراقبتي/آزادي مش��روط ساده
ويژگي تنبيهي و مداخلهگرانه داشته باشد.
پياپي ماهانه ميان مأموران اصالح و مراقبت و بزهكاران (بهرهوران)
تماسهاي ِ
و توسل به يك سلسله الزامها مانند آموزشهاي حرفهاي ،خدمات اجتماعمحور،
ممنوعيت
آزماي��ش مواد مخدر يا درمان معتادان و در پارهاي موارد محدوديت يا
ِ
رفتوآمد و حبس خانگي مهمترين ركنهاي برنامههاي نظارت فشرد ه اند.
مهمتري��ن گونهه��اي برنامههاي نظارت فش��رده ب��ه بزهكاران م��واد مخدر،
بزهكاران جنس��ي و نوجوانان بزهكار مربوط اند .دربارة ارزيابي برنامههاي نظارت
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فشرده تاكنون بررسيهاي بسياري انجام شده است .پارهاي از ارزيابيها از ميزان
موفقيت اين برنامهها و پارهاي ديگر از ناكامي آنها حكايت داش��ته اند .بخش��ي
از اين ارزيابيها دربارة كارآيي برنامههايي اس��ت كه اجرا شده و بخشي ديگر به
نظريهها و پژوهشهايي مربوط است كه دربارة اين برنامهها وجود دارد.
مطلق نظارت فشرده در كاهش جرم يافت
با اين همه ،هر چند دليلي بر كارآيي
ِ
نشده ،بهنظرميرسد كه نظارت بيشتر ،احتمال كشف تخلفهاي فني را افزايش
ميدهد .به باور صاحبنظران  ،برنامههاي نظارت فش��رده تنها در صورتي موفق
اند كه به هدفهاي اصلي و آش��كار خود دس��ت يابند .با وجود ترديدهايي كه در
كارآيي اين برنامهها بهچشم ميخورد ،دادرسان ،دادستانان و ديگر دستاندركاران
ِ
عدالت جنائي از آنها پش��تيباني كرده اند .به ديگر س��خن ،امكان نظارت فشرده
و نزدي��ك ،اعتب��ار نهادهايي مانن��د تعليق مراقبتي و آزادي مش��روط را در نظام
عدالت جنائي باال برده اس��ت .بيگمان ،تأثير برنامههاي نظارت فش��رده ،تنها به
كيفي��ت اي��ن برنامهها و تأثير آنها بر بهرهوران تعليق مراقبتي و آزادي مش��روط
تخصصي
بستگي ندارد ،بلكه كارآيي دستاندركاران اين برنامهها و آموزشهاي
ِ
1
ارائهشدني به آنها نيز ميتواند در نتايج اين برنامهها مؤثر باشد.
در مقال��هاي ك��ه پي��شرو داريد ،پيامده��اي ش��ماري از برنامهه��اي تعليق
مراقبتي و آزادي مش��روط فش��رده در چند حوزة ايالتي امريكا تحليل شده است.
خوشبختانه ،تعليق مراقبتي/آزادي مشروط فشرده به منزله يكي از پيشرفتهترين
ضمانتاجراهاي جانش��ين زندان يا كيفره��اي ميانه يا«كيفرهاي اجتماعمحور»،
در چند س��ال گذش��ته مورد توجه دس��تاندركاران نظام عدالت جنائي ايران نيز
ق��رار گرفته اس��ت ،بهگونهاي كه نويس��ندگان «اليحه مجازاته��اي اجتماعي
جايگزي��ن زندان» زير عن��وان «دوره مراقب��ت» و نويس��ندگان «اليحه قانون
مجازات اسالمي» زير عنوان «تعويقـ تعليق مجازات و نظام نيمهآزادي ـ آزادي
مشروط» ،شكلهاي همراه با نظارت فشردة اين ضمانتاجراها را نيز مورد توجه
 .1در اين زمينه ،ر.ك :.طرح «جايگزينهاي زندان يا مجازاتهاي بينابين»؛ به سرپرس��تي :آشوري ،محمد؛  ،نشر
گرايش ،1382 ،صص  291تا .316
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قرار داده اند .از اينرو ،نتايج ارزيابيهاي انجام شده در اين مقاله ميتواند ضمن
ترسيم دورنماي روشنتري از اين روشها ،دستاندركاران ما را براي اجراي بهتر
آنها در آينده نيز ياري دهد.
***
جنائي و بهويژه بر سياس��ت اصالح و درمان
بزهكاران مواد مخدر بر نظام عدالت
ِ
بهش��دت تأثير منفي مي گذارند .نهتنها ش��ماري از به��رهوران تعليق مراقبتي و
آزادي مش��روط به ركوردهاي بيسابقهاي دس��ت يافته اند ،بلكه متخصصان در
وران اين برنامهها ،بهويژه در ارتباط با مواد
اي��ن زمينه معتقد اند كه تركيب بهره ِ
مخدر ،قابل توجه بوده اس��ت .برآورد ميش��ود كه بيش از يك و نيم ميليون نفر
از بهرهوران برنامههاي تعليق مراقبتي يا آزادي مش��روط را بزهكاران مواد مخدر
(خواه مصرفكنندگان خواه فروشندگان يا هر دو گروه) تشكيل ميدهند.
انجام وظايف و مسؤوليتهاي دوچندان در برنامههاي تعليق مراقبتي و آزادي
زندگي به
مش��روط براي كنترل بزهكاران در اجتماع و تسهيل دستيابي آنها به
ِ
دور از جرم ــ بهويژه زماني كه اين برنامهها نسبت به بزهكاران مواد مخدر ا ِعمال
ميگردد ــ با ترديد نگريس��ته ميش��ود .پژوهشها نشان داده اند كه بسياري از
زمان گذراندن دوران تعليق مراقبتي و آزادي مشروط مصرفشان را
بزهكاران در ِ
ادامه داده اند .همچنين ،بررسيها نشان ميدهند كه مصرف مواد مخدر با ميزان
باالي ارتكاب جرم در ارتباط است.
از سوي ديگر ،پژوهشها نشان ميدهند كه افزايش تأثير درمان اعتياد به مواد
مخدر ،به نظام عدالت جنائي بستگي دارد و برنامههاي تعليق مراقبتي كه درمان
را با نظارت كامل و دقيق تركيب ميكنند ،ميتوانند تا  15درصد بيش از مواردي
كه تعليق مراقبتي بهتنهايي اعمال ميشود ،تكرار جرم 1را كاهش دهند.
بدين ترتيب ،چالش اصلي دس��تاندركاران تعليق مراقبتي و آزادي مش��روط،
2

 .1درصد كاهش تكرار جرم در برنامة نظارتي تعليق مراقبتي 15 ،درصد بوده است.
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چگونگي مديريت بزهكاران مواد مخدر اس��ت ،بهطوري كه وقتي رفتار آنها براي
كشف س��ريع تخلفهاي احتماليشان از نزديك زيرنظر است تا در صورت لزوم
ب��ه دور نگه داش��تن آنها از اجتم��اع منجر گردد ،در آس��تانة باالترين نظارت در
برنامههاي بازسازي [بازپروري] قرار ميگيرند.
در بس��ياري از مناطق ،مقامهاي رسمي با اجراي برنامههاي نظارت فشرده در
تعليق مراقبتي و آزادي مشروط به مصاف اين چالش رفته اند .اگرچه هيچ برنامة
استانداردي از نظارت فشرده وجود ندارد ،اين برنامهها بهطور كلي ،بزهكاران را در
گروههاي كوچك بهرهوران قرار داده ،و مشاركت آنان در كار ،معرفي خود براي
آزمايشه��اي اتفاقي مواد مخدر و الكل ،و انجام خدمات اجتماعمحور 1را ايجاب
3

پش��تيبانان اين برنامهها معتقد اند نظارت فراينده بر درك و برداش��ت
ميكنند.2
ِ
بزهكاران از توانايي نظارت عدالت جنائي در كشف و مجازات رفتار مجرمانة آنها
و در نتيج��ه بر «بازدارندگي فردي يا خاص »3تأثير خواهد گذاش��ت .همچنين،
نظ��ارت نزديك و فش��رده بايد احتمال كش��ف و بازداش��ت بزهكاراني را كه اين
بازداش��ت
بازدارندگي در آنها مؤثر نبوده باال ببرد .اگر اين روش گوش��زدي براي
ِ
تكراركنندگان جرم باش��د ،كنترل جرم و «ناتوانس��ازي» 4نيز انجام خواهد شد،
4

5

6

1. community services

 .2نمونههاي كامل برنامههاي نظارت فش��رده را ميتوان در منابع زير يافت :پترس��يليا ( )1987و بيرن ،لوريجيو،
و بيرد (.)1989
3. specific deterrence:

ارعاب يا بازدارندگي يكي از ركنهاي ــ بلكه نخستين ركن ــ نظرية كاهش جرم ( )reductivismاست
ك��ه به دو ش��اخة بازدارندگي فردی يا خ��اص ( )specific deterrenceو بازدارندگ��ي جمعي يا عمومي
( )general deterrenceتقس��يم ميشود .بازدارندگي فردي اثر بازدارندة ضمانت اجرا (كيفر ،اقدام تأميني
يا ديگر تدابير مانند تعليق مراقبتي  )...بر رفتار آيندة بزهكار اس��ت .در بازدارندگي خاص فرض بر آن اس��ت كه
بزهكار اين ضمانت اجرا راچنان ناخوشايند يا هولناك مييابد كه هرگز در آينده مرتكب جرم نميشود در مقابل،
در بازدارندگي عمومي ،هدف از اعمال ضمانت اجراها عبارت اس��ت از ترغيب و واداش��تن همة مردم (بزهكاران
احتمالي) به مرتكب نش��دن جرم (مترج��م)؛ براي آگاهي بيشتر ر.ك :.رايجياناصل��ي ،مهرداد؛ رهيافتي نو به
بنيانهاي نظري پيشگيري از جرم؛ مجله حقوقي دادگستري ،شماره 49ـ ،48صص 2ـ( 132مترجم).
4. incapacitation:

ناتوانسازي در سادهترين مفهوم ،پيشگيري از تكرار جرم بزهكار با تحميل مجازاتي است كه به طور معمول
جنبة جس��مي دارد .بس��ياري از كيفرهاي سنتي همچون اعدام و بريدن دس��ت و پا بر پاية اين ديدگاه توجيه
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وران برنامة نظارت فش��رده به مش��اركت در كار و برنامههاي
و از آنجا كه بهره ِ
درماني تش��ويق (و اغلب ملزم) ميش��وند ،در نتيجه« ،بازپروري و اصالح» 1نيز
7

ميتواند محقق شود.
اين مس��أله كه آيا چنين پيامدهايي واقعگرايانه اند يا نه ،اكنون آشكار نيست.
اگرچ��ه امروزه صدها برنامة نظارت فش��رده وجود دارد ،ولي ش��مار كمي از آنها
پيش��ين برنامههاي نظارت
به گونة قابل اطميناني ارزيابي ش��ده اند .ارزيابيهاي
ِ
فش��رده در تعيين يك گروه سنجش��ي همانن ِد واقعي ناكام بوده اند .ش��يوههاي
برگزيدهش��دهاي كه به منظور تعيين بهرهوران مناس��ب براي برنامههاي نظارت
فش��رده به كار ميروند ،اغلب تضمين ميكنند كه هيچ مورد مقايس��هپذيري را
نميتوان در اين برنامهها منظم يافت .براي نمونه ،برنامههاي نظارت فش��ردهاي
ك��ه اغلب بهرهوران پرخطر را آماج قرار ميدهن��د و بهرهوران كمخطر را ناديده
ميگيرند« ،نامطلوب يا نامناسب» بوده اند .در مقايسة اين دو گروه ،اين اطمينان
وجود ندارد كه آيا برنامة نظارت فشرده پاسخگوي تفاوتهاي قابل مشاهده است
يا آيا اين دو گروه از آغاز با هم متفاوت اند يا خير؟
به منظور رفع اين مش��كل ،ادارة معاونت دادگس��تري به تازگي سرمايهگذاري
نمونهاي از نظارت فش��رده را بر عهده گرفت كه با يك ارزيابي تجربي پشتيباني
ميش��د 3.اين اداره پس از يك بررس��ي رقابتي ،پنج حوزه را به منظور مشاركت
در برنام ه نظارت فش��رده براي بزهكاران مواد مخدر برگزيد كه از س��ال  1987تا
2

8
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ميشده اند .ولي ،اين به آن معنا نيست كه تنها ،كيفرهاي سنگين ناتوان ساز اند .به همين دليل در اين مقاله،
«برنامه نظارت فشرده» نيز ناتوانساز شمرده شده است .ر.ك :.منبع پيشين ،صص 3ـ( 142مترجم).
1. rehabilitation/reform:

بازس��ازي يا اصالح ــ يكي ديگر از ركنهاي نظرية كاهش جرم ــ بر اين انديش��ه اس��توار است كه چنانچه
ضمانت اجرا در بهبود رفتار يا شخصيت فردي بزهكاران مؤثر افتد و احتمال ارتكاب جرم آنان را در آينده كمتر
كند ميتواند رخداد جرم را كاهش دهد .ر.ك :.منبع پيشين ،صص 1ـ( 140مترجم).
 .2براي ديدن بررسي كاملتر بنيانهاي نظري نظارت فشرده ،ر.ك :.پترسيليا و ترنر ( )a1990و كليير و هارديمن
(.)1990
 .3ادارة معاون��ت دادگس��تري يك��ي از كارگزاريه��اي وزارت دادگس��تري امريكا س��ت كه پش��تيباني مالي از
كارگزاريهاي محلي عدالت جنائي را به منظور اجراي روشها و تدابير جديد بر عهده دارد.

ارزيابی برنامۀ نظارت فرشده برای بزهكاران مواد مخدر در ...
مهرداد رايجيان اصلی

 1991در اي��ن زمينه فعاليت كردن��د .اين حوزهها عبارت بودند از :كنتراكاس��تاـ
كاليفرني��ا؛ س��ياتل ـ واش��نگتن؛ دسموينس ـ آي��وا؛ س��انتافي ـ نيومكزيكو؛ و

وينچستر   -ويرجينيا.
ارزيابي مؤسس��ة
مؤسس��ة ملي دادگري  2و ادارة معاونت دادگس��تري هر دو از
ِ
پژوهش و توس��عه  3كه از تحقيقي ميداني اس��تفاده ميكرد كه در آن ،بزهكاران
واجد ش��رايط در يكي از برنامههاي نظارت فشرده يا سادة تعليق مراقبتي/آزادي
مش��روط گماشته ش��ده بودند ،پش��تيباني كردند .هدف اصلي اين بررسي ،تعيين
هزينهها و آثار و پيامدهاي نظارت فش��رده بر بزهكاران مواد مخدر بود .اطالعات
مفصلي از پيش��ينة فردي ،خدمات دريافتي و پيامدهاي يكسالة تدابير (از جمله،
ّ
تك��رار جرم و س��ازگاري اجتماع��ي)  4براي هر يك از  569ب��زهكا ِر موضوع اين
بررس��ي گردآوري ش��د .هزينههاي نظارت فشرده و ساده به كمك دادگاه محلي
و با بهرهبرداري از دادههاي مؤسسههاي اصالح و تربيت و دادگاههاي محلي در
هر حوزه برآورد شدند.
اين مقاله يافتههاي اين ارزيابي را با توجه به پرسشهاي پژوهشي زير به طور
چكيده بررسي ميكند:
وران نظارت ساده ،نظارت
 .1آيا بهرهوران برنامة نظارت فشرده نسبت به بهره ِ
و خدمات بيشتري دريافت كرده اند؟
 .2برنامة نظارت فش��رده چگون��ه بر تكرار جرم (از جمل��ه ،تخلفهاي فني و
1

10

11

12

13

1. RAND (Research And Development) Corporation
)2. The National Institute of Justice (NIJ

 .3آتالنتا در َمكون و ِديكراس در جرجيا نيز در طرح نمونه نظارت فش��رده ش��ركت كردند .دادههاي آنها در اين
(كنترلي) آنها شكلهاي ديگري از نظارت فشرده ،و نه نظارت ساده،
مقاله قرار نگرفته زيرا برنامههاي قياسي
ِ
را ش��امل ميش��دند .سرماية يكي ديگر از طرحهاي نمونة نظارت فش��رده كه به بزهكاران مواد مخدر محدود
نميشد ،از سوي ادارة معاونت دادگستري در سال  1986تأمين شد .مؤسسة پژوهش و توسعه نيز اين تحقيق
را ارزيابي كرده و نتايج آن در منابع زير منتش��ر ش��ده اس��ت :ترنر ()a1990، b1990 ، 1991؛ ترنز و پترسيليا
(.)1992
4. social adjustment
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بازداش��تهاي جديد و مش��اركت ب��زهكاران در كار و برنامههاي مش��اوره تأثير
گذاشته است 1؟
 .3چند درصد از بزهكاراني كه دادگاهها آنها را وابسته به مواد مخدر ميانگاشتند،
در درمان مواد مخدر شركت كرده اند؟
وران برنامة نظارت فشرده ،از آزمايش مواد مخدر بهره
 .4چه ش��ماري از بهره ِ
بردند ،چند درصد آزمايشها مثبت بوده و واكنش دادگاهها در برابر آزمايشهاي
مثبت مواد مخدر چگونه بوده است؟
 .5هزينههاي ساالنة نظارت فش��رده چگونه با هزينههاي نظارت ساده تعليق
مراقبتي/آزادي مشروط سنجيده شده اند؟
14
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انواع برنامهها و دادههای مطالعاتی

زماني كه وزارت دادگس��تري اياالت متحد امريكا تصميم به س��رمايهگذاري اين
طرح نمونه گرفت ،ادارة معاونت دادگس��تري هر يك از كارگزاريها را تش��ويق
كرد تا با اس��تفاده از الگوي كلي نظارت فشرده در ايالتهاي جرجيا و نيوجرسي
در آغاز دهة  1980گونههاي خاصي از برنامههاي نظارت فش��رده را با شرايط و
محلي خود منطبق سازند .ادارة معاونت دادگستري بر توافق اين حوزهها
موقعيت
ِ
در موارد زير تصريح كرد:
ـ طراح��ي يك برنامة نظارت فش��رده بهويژه براي بزهكاران بزرگس��ال مواد
مخدر؛
ـ انجام آزمايشهاي ادرار بهمنزلة يكي از ركنهاي اصلي نظارت فشرده؛
ـ اجراي نظارت فشرده به منزلة يك برنامة ارتقادهندة تعليق مراقبتي يا آزادي
مش��روط (برخالف زندانزدايي)  1كه در آن ،بهرهوران از ميان كس��اني برگزيده
15

 .1تخلف فني زماني رخ ميدهد كه بزهكار نتواند يك يا چند ش��رط از ش��رايط نظارت (مانند گزارش به ادارة تعليق
ناقض قوانين كيفري انگاشته نميشوند.
مراقبتي/آزادي مشروط) را رعايت كند .اين تخلفها به طور معمولِ ،
2.prison diversion

ارزيابی برنامۀ نظارت فرشده برای بزهكاران مواد مخدر در ...
مهرداد رايجيان اصلی

شوند كه در تعليق مراقبتي يا آزادي مشروط به سر ميبرند؛
اصولي يك طرح پژوهش��ي كه در آن ،بزهكاران واجد شرايط به طور
ـ اجراي
ِ
اتفاقي در برنامة نظارت فش��رده و س��ادة تعليق مراقبتي/آزادي مشروط گماشته
ميشوند.
ادارة معاون��ت دادگس��تري تأكيد كرد كه برنامههاي نظارت فش��رده بزهكاران
م��واد مخ��در را آماج قرار ميدهد .ولي ،حوزههاي پنجگان��ه بايد اين برنامه را به
شكلهاي گوناگون اجرا كنند .در چهار حوزه ،بزهكاران در صورت محكوميت به
يكي از جرمهاي مواد مخدر ،واجد ش��رايطِ برنامة نظارت فش��رده انگاشته شدند.
در س��ه حوزه ،بزهكاراني كه وابستگي آنها به مواد مخدر در دادگاه رسيدگي شده
بود ،گذش��ته از نوع محكوميت ،واجد شرايط شناخته شدند .تنها در ايالت سياتل
وابستگي به مواد مخدر و وجود يك محكوميت مرتبط با مواد مخدر براي شركت
در برنامة نظارت فشرده ضروري شناخته شد.
ش��ناختي 1بنيادي
همچنان ك��ه در جدول  1آمده اس��ت ،تفاوتهاي جمعيت
ِ
16

وران مورد
و پيش��ينة ش��ركتكنندگان نيز آشكار شد 2 .شمار گس��تردهاي از بهره ِ
مردان 20تا  30س��اله بودند .بيشتر بزهكاران پيش��ينة
بررس��ي در همة حوزهها
ِ
كيفري بلندي داش��تند :ش��مار ميانگين بازداشتهاي پيشين ،از  6در كنتراكاستا،
به  9در س��ياتل و وينچس��تر ميرس��يد .با وجود اين ،در برخي حوزهها بزهكاران
پيشينة سنگينتري در مقايسه با بزهكاران در حوزههاي ديگر داشتند .براي نمونه،
نزدي��ك به نيمي از بزهكاران در دسموينس ،در مقايس��ه ب��ا  5درصد بزهكاران
در كنتراكاس��تا ،دورة محكوميت زندان را گذران��ده بودند .ماهيت جرمهاي مورد
محكوميت در سراس��ر حوزهها ،به گونة چش��مگيري متف��اوت بود ،همچنان كه
دربارة تركيب نژادي نمونههاي مورد بررسي چنين بود .به پروندههاي بيش از 96
17

1. demographics differences

 .2تفاوته��اي مي��ان حوزهها فقط جنبه توصيفي دارن��د .هيچ آزمايش معناداري ميان حوزهها انجام نش��د ،زيرا
آزمايشهاي اتفاقي در محدودة حوزهها ،و نه در سراسر آنها ،به اجرا درآمد.
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درصد بزهكاران وابسته به مواد مخدر در چهار حوزه ،در ادارههاي تعليق مراقبتي/
آزادي مشروط رسيدگي ش��د  .1اين موارد و ديگر شاخصهاي برنامه و بزهكاران
در جدول  1آمده اند.
س��ه فرم جداگانه گردآوري دادهها براي هر بهرهور مورد بررسي ،از جمله براي
ب��زهكاران مورد آزمايش و زير نظارت ،تهيه و تكميل ش��دند .مدت كوتاهي پس
از گماش��تن بزهكار در اين طرح ،فرمي براي دادهها و پيشينه تكميل ميشد .اين
فرم نمايانگر آمار جمعيتشناس��ي ،پيشينة كيفري ،اطالعات موجو ِد بزه ارتكابي؛
وابستگي به مواد مخدر و پيشينة درماني بود .فرمهاي بازبيني  6ماهه و  12ماهه
دريافتي تعليق مراقبتي/آزادي مش��روط ،مش��اركت در
ني��ز ماهيت و نوع خدمات
ِ
كار و برنامهه��اي درماني ،و تكرار جرم (برپاية تخلفهاي فني و بازداش��تها) در
يكسالة بعدي را ثبت ميكردند .اين فرمها براي هر يك ماهة بعدي فهرستي از
آزمايشهاي مورد حكم و انجام شده و گونههاي مواد مخدري را كه نتيجة آزمايش
آنها مثبت بوده ،ثبت ميكردند .افزون بر اين ،سنگينترين ضمانت اجراي تحميل
شده براي آزمايش مثبت مواد مخدر در طول دورة بازبيني نيز ثبت ميشد.
اطالعات در معرض خطر ،فرمهاي گردآوري به منزلة گاهش��مار
بهمنظور ثبت
ِ
وضعيت��ي ب��ود كه در پاي��ان  6ماهه و در پايان يك س��ال تكميل ميش��د .اين
گاهشمار شامل تاريخ استقرار بزهكار در برنامة نظارت فشرده يا ساده ،يا اخراج او
از اين برنامهها ،و نيز تاريخ ورود يا خروج او از زندان ،مؤسس��ههاي نگهداري يا
«زمان
زندانهاي بلند مدت ميش��د .اين دادهها ــ كه ميتوان آنها را دادههاي
ِ
آزادي»  2ناميد ــ براي برآورد ميزان تماسهاي ماهيانه ،بازداش��تهاي ساالنه و
هزينههاي ضمانتاجراها به كار گرفته شدند.
18
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 .1م��ورد «وابس��تگي به مواد مخدر» در مجموعة دادهها چنين بيان ش��ده اس��ت« :در زمان بازداش��ت بزهكار،
نش��انههاي وابس��تگي به مواد زير نماي��ان اس��ت  .»...ماريجوآنا/حش��يش؛ ال.اس.دي.؛ پي.اس.پي.؛ مواد
نشاطآور؛ مواد آرامبخش؛ كوكايين؛ هرويين؛ و ساير مواد مخدر.
در متن اصلي ،نويسنده اين عبارت را چنين معنا ميكند:
يعني  :زماني كه آنها در حبس نبوده اند.

2. street time

i.e., time when they were not incarcerate

ارزيابی برنامۀ نظارت فرشده برای بزهكاران مواد مخدر در ...
مهرداد رايجياناصلی

جدول  :1شاخص های برنامه و بزه کار
کنترا کاستا
ان��دازه گ��روه م��ورد 170
بررسی
(مرکب از گروه نظارت
فشرده و زیر کنترل)

سیاتل

دس مونیس

سانتا فی

وینچستر
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115

58

53

تعلی��ق مراقبت��ی /تعلی��ق مراقبت��ی /تعلیق مراقبت��ی /آزادی
مشروط
آزادی مشروط
آزادی مشروط

وضع بزه کار

تعلیق مراقبتی تعلیق مراقبتی

گروه آماج (هدف)

بز ر گس��ا ال ن محکو ما ن بز ر گس��ا ل بزرگس��االن محکوم
محک��وم ب��ه جرمهای جنائی مرتبط ب��ه جرمه��ای مواد
جرمهای مواد با مواد مخدر و وابس��ته مخدر یا برگلری های
مربوط به مواد مخدر
به مواد مخدر
مخدر

ب��ـ��زرگ��س��ـ��االن
مـرتکـب جرمهای
جنائی که در معرض
خطر /نیازهای باال
و وابسته به مواد
مخدر اند

بز ر گســا ال ن مر تکـب
جـرم  هـای جنــائی که
دارای محکومیت مرتبط
با مواد مخدر و/
یا پیشینه سوء مصرف
مواد مخدر اند

81

73

75

88

81

نژاد
18
سفید%
79
سیاه%
ایبریایی (اسپانیایی)3 %

29
64
5

63
34
1

12
0
88

66
34
0

28

31

30

30

27

جرم مورد محکومیت
8
کنونی
22
خشونت بار( %الف)
69
سرقت/برگلری%
فروش /نگهداری مواد 2
مخدر%
سایر موارد(%ب)

7
26
66
1

6
74
15
5

12
31
17
40

4
28
40
28

9
21
99
60

7
47
97
82

8
33
98
82

9
25
96
47

جنس
مرد%

سن میانگین

شمـــا ر میــا نگــین 6
بازداشت های پیشین 5
 %1یا بیش تر دوره 83
64
زندان پیشین
واب��س��ت��ه ب��ه م��واد
مخدر(ج)
نمره پر خطر یا خطر
شدید (د)

توجه :زمانی که وضعیت بهره وران نظارت فش��رده وس��اده بر پایة ش��اخصهای باال با هم مقایس��ه شوند  ،تنها
یک تفاوت پدیدار می ش��ود  :در وینچستر نس��بت باالیی از بهره وران نظارت فشرده ،در مقایسه با گروه های زیر
کنترل ،درتعلیق مراقبتی به س��ر می بردند تا در آزادی مشروط  .بدین سان ،شیوه های تخصیص اتفاقی (به یکی
از این دو برنامه)،با ایجاد گروههای کنترل و تجربهای که پیش از مداخلة برنامه نظارت فشرده یکسان بودند،به
شکل موفقیت آمیزی اجرا شدند.الف) قتل ،تجاوز جنسی ،آدم ربایی ،تعرض ،سرقت همراه با آزار.ب) سایر موارد
شامل فسخ تعلیق مراقبتی یا آزادی مشروط اند.ج) وابستگی مواد مخدر درکنتراکاستا دیده نشد ،برای این حوزه
ما نس��بت بهره وران نظارت فش��رده ب��ا نیازهای درمان مواد مخدر را ارائه می کنی��م  .د) نمرة خطر از متغیرهای
زیر تش��کیل می ش��ود  :نیازهای درمان مواد مخدر سن (بزه کار) در نخس��تین محکومیت یا محکومیت کنونی،
دوره های تعلیق مراقبتی پیش��ین،موارد فس��خ تعلیق مراقبتی و آزادی مشروط پیش��ین  ،محکومیت های جنائی
پیشین ،و نوع جرم کنونی.
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نتايج ارزيابی

برنامههاي نظارت فش��ردة مواد مخدر همگي براي ارائ��ة «تماس رو در رو» 1و
آزمايش مواد مخدر و درگير ساختن بزهكاران در برنامههاي مناسب كار و درمان
در نظر گرفته ش��دند .يافتههاي ما نشان ميدهد كه در همة اين تدابير عمدهاي
كه حاصلشده ،برنامههاي فشرده ،شديدتر از تعليق مراقبتي/آزادي مشروط ساده
بوده اند .نظارت فشرده و ساده را ميتوان از چهار جنبه در تصوير  1با هم مقايسه
كاران
كرد :تماس رو در روي ماهيانه ،آزمايشهاي ماهيانة مواد مخدر ،درصد بزه ِ
به كار گماش��ته ش��ده ،و درصد بزهكاراني كه در برنامههاي مشاوره در يكسالة
2
بعد مشاركت ميكنند.
تماسه��اي رو در رو در برنام��ة نظارت فش��رده ،از  2/7در هر م��اه در ايالت
كنتراكاستا ،به بيش از  10مورد در هر ماه در ايالت سانتافي ميرسيد  .در مقابل،
اين رقم در نظارت ساده  5درصد در هر ماه در كنتراكاستا و  3/8در دسموينس
بود .ش��ركت در برنامههاي مشاوره در حوزهها [ي پنجگانه]از ميزاني باالي 100
درصد بزهكاران حاضر در مش��اوره در ايالت سانتافي ،به ميزان پاييني نزديك به
 32درصد و در وينچس��تر در نوس��ان بود .در ايالتهاي كنتراكاستا ،سياتل ،دس
موينس و س��انتافي بهرهوران برنامة نظارت فش��رده به نسبت بهرهوران نظارت
ساده احتمال بيشتري داشت تا در برخي نشستهاي مشاوره حاضر شوند.
در همة پنج حوزه ،بهرهوراني كه در برنامة نظارت فشرده مورد آزمايش مواد مخدر
قرار گرفته بودند ،بيش از بهرهوران نظارت س��اده بودند (نزديك به دوبار در ماه در
مقايسه با كمتر از يك بار در ماه در نظارت ساده) .ولي ،زماني كه بزهكاران آزمايش
آزمايش بيش
ميشدند ،نتايج در برنامههاي نظارت فشرده و ساده يكسان بود :نتايج
ِ
از  50درصد بزهكاراني كه در يكسالة بعد از برنامههاي نظارت فشرده و ساده عمدت ًا
ي جوآنا قرار گرفته بودند ،مثبت بود.
مورد آزمايش كوكايين و مار 
20

21
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1. face-to-face contacts

 .2مقايسههاي برنامههاي نظارت فشرده و ساده با ديگر برنامهها را ميتوان در منابع زير ديد:
پترسيليا و ترنر ()1905؛ پترسيليا ،ترنر و دشنز (.)1992

ΪόΑ ϩΎϣ 12 ϝϮσ έΩ ϩΩΎγ ϭ ϩΩήθϓ ΕέΎψϧ ̵ΎϫΖϴϟΎόϓ ΡϮτγ :1έΩϮϤϧ
.ΪϧϥϮ̳ΎϧϮ̳ ̵έΎϴδΑ ϩίΪϧ ΎΗ ϩΩΎγ ϭ ϩΩήθϓ ΕέΎψϧ ̵Ύϫϩϭή̳ Ϫ̯ ΪϫΩ ̶ϣ ϥΎθϧ ϩέΎΘγ : ϪΟϮΗ

... ارزيابی برنامۀ نظارت فرشده برای بزهكاران مواد مخدر در
مهرداد رايجيان اصلی

 ماه بعد12  سطوح فعالیت های فشرده وساده در طول:1نمودار
. ستاره نشان می دهد که گروه های نظارت فشرده وساده تا اندازه بسیاری گوناگون اند:توجه
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 آزمایش مواد مخدر وپاسخ سامانه به بهره وران نظارت فشرده:2نمودار
.الف) این اطالعات در کنتراکاستا گردآوری نشده بود
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 اندازه وابستگی به مواد مخدر ومشارکت در مشاوره مواد مخدر:3نمودار
 میانگین بهره وران،الف) وابستگی به مواد مخدر غیر موجود در کنتراکاستا؛ دراین حوزه
.نظارت فشرده را با نیازهای درمان مواد مخدر ارائه کرده ایم
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ارزيابی برنامۀ نظارت فرشده برای بزهكاران مواد مخدر در ...
مهرداد رايجياناصلی

س��طح استفادة آشكار از نظارت فش��رده براي بزهكاران مواد مخدر در حوزهها با
س��طح اين اس��تفاده در ديگر پژوهشها يكسان بوده اس��ت .براي نمونه ،در يكي
وران تعليق مراقبتي فش��رده در نيويورك نتيجة آزمايش
از بررس��يها درباره بهره ِ
ادرا ِر  68درصد در وهلة نخس��ت براي كوكايي��ن و ماري جوآنا مثتب بود (ويش و
ديگران .)1986 ،از س��ال « ،1986برنامة پيشبيني مصرف مواد مخد ِر» 1مؤسسه
ملي دادگري ،اطالعاتي را دربارة مصرف مواد مخدر نمونههايي از بازداشتشدگان
در ش��هرهاي بزرگ اياالت متحد فراهم كرد .نتايج اين برنامه نش��ان ميدهد كه
ش��دگان مرد با
آزمايش  50درصد تا  80درصد بازداشت
جز در پارهاي موارد ،نتيجة
ِ
ِ
توجه به فراگير شدن كوكايين در بسياري از حوزهها مثبت بوده است (مؤسسه ملي
دادگري)1991 ،
پاس��خ اين سامانه به آزمايشهاي مثبت مواد مخدر در تصوير  2نشان داده شده
اس��ت .حوزهها در چگونگي شدت و سنگيني ضمانت اجراي مصرف مواد مخدر به
طور چشمگيري متفاوت بوده اند .نسبت بزهكاراني كه در برنامة نظارت فشردة مواد
مخدر ايالت س��ياتل آزمايش ش��ده بودند ،از ديگر حوزهها پايينتر بود ،ولي درصد
باالي��ي از موارد لغو برنامه يا بازگش��ت به زندان به كس��اني تعل��ق دارد كه نتيجة
آزمايشهاي شان مثبت بوده است .ايالتهاي دسموينس و سانتافي بيش از ديگر
حوزهه��ا از آزمايشهاي مثبت مواد مخدر به منظور ارج��اع به بزهكاران به درمان
بهرهبرداري ميكردند .نزديك به  25درصد بزهكاراني كه نتيجة آزمايش آنها مثبت
بود« ،حكم ارجاع به درمان» 2را به عنوان شديدترين پاسخ در اين سامانه دريافت
گوناگون يكي از حوزهها ست .براي نمونه،
داشتند .اين رقمها نمايانگر سياستهاي
ِ
در س��ياتل هرگاه آزمايش يك بزهكار مثبت ميش��د ،او متهم به تخلفي شده و به
دادگاه تسليم ميش��د و در دادگاه اغلب ،محكوميت  15روزة حبس كوتاه مدت بر
وي تحميل ميش��د .برعكس ،در سانتافي در صورت لغو برنامه و بازداشت بزهكار،
ضمانتاجراهاي درجهبندي شدهاي تا چهارمين آزمايش مثبت اعمال ميشد.
درصد بزهكاراني كه در برنامههاي نظارت فش��رده در رديف وابستگان به مواد
22

23

)1. Drug Use Forcecasting (DUF
2. treatment referrals
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مخدر طبقهبندي ش��ده بودند با درصد كس��اني كه در برنامههاي مش��اورة مواد
مخدر در يكس��الة بعدي ش��ركت كرده بودند در تصوير  3مقايس��ه شده است.
اگرچه بديهي است كه بيشتر بهرهوران نظارت فشرده در برنامة مشاوره شركت
ميكردند ،ولي اين مطلب نيز درست است كه در برخي حوزهها درصد بزرگي از
كاران مورد مطالعة نيازمند درمان ،درمان نشدند.
بزه ِ

تأثري نظارت فرشده بر تكرار جرم بزهكاران

180

هدف اصلي برنامههاي نظارت فشرده ،كاهش تكرار جرم ــ يعني بازگشت بزهكار
پشتيبانان اين برنامهها اميدوار اند كه مشاورهها ،آزمايشهاي
به جرم ــ است و
ِ
مواد مخدر و تماسه��اي رو در روي بيشتر ،تكرار جرم را كاهش دهد .ارزيابي
ما نيز براي برآورد تحقق اين اميدواري انجام شده است .اين بررسي ،آثار نظارت
فش��رده را بر تكرار جرم بزهكاران از جهته��اي گوناگون و تا حد امكان فراگير،
ارزيابي كرده است ،از جمله:
نسبت بزهكاراني كه تخلف فني و بازداشت داشته اند؛
ـ
ِ
ـ شدت و سنگيني تخلفها و بازداشتها؛
ـ ميانگين كلي شمار تخلفها و بازداشتها؛
ـ ميزان س��االنة بازداش��ت ،و مش��اوره در «زمان آزادي» (يعن��ي ،زماني كه
بزهكاران در حبس نبوده اند).
نسبت
نتايج به دس��ت آمده با همة اين تحليلها س��ازگار بود :نظارت فش��رده
ِ
كساني را كه بازداشت شده بودند ،شدت جرمهايي را كه به بازداشت آنها انجاميده
بود ،شمار بازداشتشدگان در يكسالة بعدي يا ميزان ساالنة بازداشت را كاهش
نداد .با وجود اين ،بهرهوران نظارت فش��رده ،بيشتر احتمال داش��ت كه مرتكب
تخلفهاي فني شوند و در يكسالة بعدي به زندان بازگردند.
درص ِد هر نمونهاي كه تخلف فني و بازداشت جديد در يكسالة بعدي به بار آورده
خاص دادگاه در پاسخ به اين رويدادها ،در نمودار  4نشان داده شده
بود و نيز گرايش ِ
اس��ت .بايد يادآور شد كه نظارت فشرده اغلب با افزايش تكرار جرم در ارتباط بوده

ارزيابی برنامۀ نظارت فرشده برای بزهكاران مواد مخدر در ...
مهرداد رايجياناصلی

اس��ت .اين مسأله بهويژه دربارة محكوميتهاي سالب آزادي درست است :تا پايان
سال 39 ،درصد بهرهوران نظارت فشرده حبس شده بودند (در مقايسه با  28درصد
به��رهوران نظارت س��اده) .همچنين  13درصد بهرهوران نظارت فش��رده به زندان
فرس��تاده شده بودند (در مقايسه با  10درصد بهرهوران نظارت ساده) .ميزان باالي
حبسها در برنامة نظارت فش��رده ،بيشتر به دليل تخلفهاي فني باال بوده است.
اگر اين بزهكاران در اصل براي جرمهاي جديد به زندان بازگردانده ميشدند ،حتي
با ميزان باالي حبسها ميتوانستيم ادعا كنيم كه امنيت عمومي حمايت شده بود.
با وجود اين ،اگر بازگشت به زندان براي تخلفهاي فني كوچك بوده باشد ،تأثير آن
بر امنيت عمومي و هزينههاي اصالح و درمان ،بيشتر پرسشبرانگيز خواهد بود.
اگرچه تحليلهاي ما دربارة تكرار جرم در برنامة نظارت فش��رده هيچ كاهشي را
در اين زمينه نشان نميدهد ،بايد يادآور شد كه همانند بيشتر ارزيابيهاي مربوط
به اصالح و درمان ،معيار اصلي نتيجهگيري ما تكرار جرم ثبت ش��دة رسمي است.
تكرار جرم پيامد مجرميت نهفته بزهكار و توانايي اين سامانه در كشف اين مجرميت
و اثر آن (براي نمونه ،امكان بازداشت) است .بهرهوران نظارت فشرده ممكن است
جرمهاي كمتري مرتكب شوند ،ولي نظارت فشرده ميتواند اين احتمال را دگرگون
س��اخته باشد كه مراجع رسمي جرمها و تخلفهاي فني ارتكابي آنها را با افزايش
امكان تكرار جرم ثبت شدة آنها كشف خواهند كرد .در اين مورد ،ميزان تكرار جرم
بهرهوران نظارت فشرده ميتواند با ميزان تكرار جرم بهرهوران نظارت ساده ــ كه
جرمهاي بيشتري مرتكب ميش��وند ولي امكان بازداشتش��ان پايينتر است ــ
يكسان (و حتي پايينتر) باشد .تفكيك رفتار بزهكار از فعاليتهاي مربوط به اجراي
برنامه ،حتي بدون «گزارشهاي خوداعترافي بزهكاران» 1نيز امكانپذير اس��ت .با
وجود اين ،تكرار جرم ثبت ش��دة رس��مي يكي از معيارهاي مه��م تأثير هر برنامة
24

1. offenders self-reports

نارضايتي روزافزون نسبت به دقت و درستي آمارهاي رسمي جنائي در چند دهة گذشته به ابداع روشهاي نويي
براي س��نجش ميزان جرائم انجاميده كه يكي از آنها بهكارگيري «پرسشنامههاي خودسنجي» يا «بررسيهاي
بر پاية اعتراف بزهكاران واقعي» است .در اين شيوه با ارائة توصيفي از رفتارهاي مجرمانه از افراد خواسته ميشود
تا شمار هر يك از اين رفتارها را در يك دورة زماني معين (براي نمونه ،يكسال) ــ كه به پليس يا ديگر مراجع
رسمي گزارش نشده است ــ بيان كنند .براي آگاهي بيشتر ر.ك :.نجفيابرندآبادي ،عليحسين؛ و هاشم بيكي،
حميد؛ دانشنامه جرمشناسي؛ انتشارات دانشگاه شهيد بهشتي ،1377 ،صص  296و [ .297مترجم]
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.Ζγ ϩΩΎγ ΕέΎψϧ ΎΑ ϩΩήθϓ ΕέΎψϧ ϪΘδΟήΑ ΕϭΎϔΗ ή̴ϧΎϳΎϤϧ ϩέΎΘγ : ϪΟϮΗ

اصالحي باقي ميماند كه گرچه ممكن است معياري ناقص از مجرميت بزهكار به
. ولي معيار دقيق از اثر يك برنامه بر نظام عدالت جنائي به همراه دارد،دست دهد
 ماهه بعدی12  اثر برنامه نظارت فشرده مواد مخدر بر تکرار جرم در طول:4نمودار
. ستاره نمایانگر تفاوت برجسته نظارت فشرده با نظارت ساده است:توجه
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هزينۀ نظارت فرشده و ساده در آزادی مرشوط و تعليق مراقبتی

بيشتر برنامههاي نظارت فش��رده براي صرفهجويي در هزينه طراحي ميش��وند
و برنامههاي نظارت فش��ردهاي كه بررس��ي ميكنيم نيز از آن مس��تثنا نيستند.
پرداخت برنامههاي فشردة
طراحان برنامه اميدوار بودند كه با َصرف هزينة پيش
ِ
بعدي پليس و اصالح و درمان بتوان ش��مار
اجتماعمح��ور  ،1و از گذر هزينههاي ِ
بزهكاراني را كه دوباره بازداشت ميشوند ،كاهش داد.
بيشتر اظهارنظرها دربارة امكان صرفهجويي در هزينههاي برنامههاي نظارت
فشرده برپاية هزينههاي هر بزهكار مبتني بوده اند .به طور كلي ،گفته ميشود كه
هزينة نظارت ساالنة هر بزهكار در تعليق مراقبتي يا آزادي مشروط ساده نزديك
به  300دالر و در نظارت فش��رده نزديك به  5000دالر اس��ت( .بيرن ،لوريجيو
25
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و بي��رد .)1989 ،توجه صِ رف به هزينههاي ي��ك ضمانت اجراي معين براي هر
بزهكار ما را از بررسي چند عامل مهم باز ميدارد:
ـ هزينههاي جانبي ضمانت اجراهاي گوناگون؛
ـ م��دت زمان��ي كه بزهكاران زير پوش��ش ضمان��ت اجراه��اي گوناگون قرار
ميگيرند؛
ـ اين واقعيت كه در يك دورة زماني معين بزهكاران ممكن اس��ت هزينههايي
بيش از يك ضمانت اجرا را ایجاد کرده و نيز هزينههاي اين روش براي اقدام در
قبال تخلفهاي فني و بازداشتهاي جديد را به بار آورند.
از آنجا كه مقايس��ة هزينهها قادر نيست چنين موضوعاتي را شامل شود ،ادارة
حسابرسي عمومي به تازگي به اين نتيجه رسيد كه آگاهي از اين [واقعيت] كه
آي��ا چنين برنامههايي مجموع هزينههاي ايالت��ي و محلي را براي اداره و كنترل
بزهكاران افزايش و كاهش ميدهد يا تغييري در آن ايجاد نميكند ،ممكن نيست
(.)1990
ارزياب��ي ما درص��دد برآورد هزينهه��اي ضمانت اجراهاي پيش��ين از راه تهية
فهرس��ت هزينهه��اي هر بزهكار براي ه��ر يك از خدماتي بود كه در يكس��الة
بعد از آن اس��تفاده كرده بودند؛ از جمله ،هزينههاي نظارت اصالحيـ درماني ،و
هزينههاي دادگاه در ارتباط با رس��يدگيهاي دوباره به تكرار جرمها .اين بررسي
از راههاي زير انجام شد:
 .1ب��رآور ِد هزينههاي هر ي��ك از گونههاي ضمانتاجراهاي محلي يا خدماتي
كه به نمونههاي اين بررسي مربوط بود.
 .2بهرهبرداري از اطالعات راجع به وضع برنامه و بررسيهاي  6و  12ماههاي
ك��ه محل اقام��ت روزانة هر بزهكار (ب��راي نمونه در زندان ي��ا در برنامة نظارت
فش��رده) در طول دورة بعدي را ثبت كرده باش��د و تهية فهرست هزينههاي هر
بزهكار براي خدماتي كه از آن استفاده كرده است.
ميانگين مجموعة هزينههاي همة بزهكاران در يك مكان يا برنامة معين در
.3
ِ
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مهرداد رايجياناصلی

برنامة نظارت فشرده يا گروههاي كنترل.
اطالعات هزينههاي روزانة نظارت و حبس از هر حوزة محلي گردآوري ش��د.
ميانگين هزينههاي رس��يدگي و بازداش��ت ــ كه  1500دالر برآورد شده بود ــ
از پژوهشهاي هاينس و الرنس به دس��ت آمد .فهرست ري ِز برآور ِد هزينهها در
نمودار  5آمده است كه در بردارندة موارد زير است:
هزينههاي نظ��ارت اجتماعي (براي نمونه ،تعليق مراقبتي فش��رده و س��اده)،
هزينهه��اي دادگاه (براي نمونه ،هزينههاي رس��يدگي به هر بازداش��ت جديد ،و
حبسزدايي (براي نمونه ،زندان).
ميانگين همة حوزههاي پنجگانه ،هزينههاي ساالنة كمتر از  8000دالر را براي
هر بزهكار با هزينههاي بيش از  5500دالر براي نظارت س��اده مقايس��ه ميكند.
اختالف حوزهها نيز نش��ان ميدهد كه تركيبهاي گوناگون بازداش��ت و نظارت
احتم��ال دارد به تأثيرات گوناگوني بر هزينهه��اي اين روش بينجامد .نزديك به
دو س��وم هزينههاي س��االنة نظارت فشرده و ساده را ميتوان به حبس و زنداني
كردن تكراركنندگان جرم نسبت داد .بهرهوران نظارت فشرده در يكسالة بعدي
ب��ه طور ميانگين  73روز يا نزديك به  20درصد وقتش��ان را در زندان و حبس
س��پري ميكردند .بهرهوران نظارت فشرده به طور ميانگين  56روز و نزديك به
 15درصد وقتشان را در حبس به سر بردند.

جمعبندی و نتيجهگريی

يافتههاي ما نش��ان ميدهد كه بهرهوران برنامة نظارت فش��رده اغلب با پذيرش
آزماي��ش ادرار مواد مخدر مش��اورههاي بيشتري دريافت كرده اند و از س��طح
باالتري از كار به نس��بت همتايانش��ان در برنامة نظارت ساده بهرهمند بوده اند.
نس��بت بيشتري از به��رهوران نظارت
درب��ارة پيامدهاي يكس��الة تكرار جرم،
ِ
فش��رده تخلفهاي فني (در وهلة نخست براي مصرف مواد مخدر) داشتند ،ولي
هيچ تفاوتي ميان اين دو گرو ِه مورد بررس��ي در بازداشت كيفري جديد به چشم
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نميخورد .در پايان يكس��الة بعد ،بيشتر بهرهوران نظارت فش��رده در حبس يا
زندان قرار گرفتند  .1اين سياس��ت ،هزينههاي سامانه [نظارت فشرده] را باال برد
كه ميانگين آن براي برنامة نظارت فشرده در هر سال پايينتر از  8000دالر ،در
برابر نزديك به  5500دالر در سال براي هر بزهكار در نظارت ساده بود.
اي��ن يافتهها نه تنه��ا دادههاي تجربي دربارة هزينهها و منافع نظارت فش��رده
براي بزهكاران مواد مخدر به همراه داش��ته بلكه به آغاز مباحثه دربارة پيامدهاي
موفقيتآميز برنامة نظارت فش��رده كمك كرده اس��ت .نظارت فشردة بيشتر به
شكل گريزناپذيري به تكرار جرم بيشتر و هزينههاي باالتر ميانجامد .پيامدهاي
مش��ابهي بيش و كم از همة ارزيابيهاي تازة نظارت فش��رده گزارش شده است.
اي��ن كه آيا پيامد چنين برنامههايي نش��اندهندة موفقيت يا ناكامي آنها بوده ،به
بحث داغي ميان صاحبنظران اصالحگرا تبديل ش��ده است .برخي معتقد اند كه
ب��ا فرض جمعيت هدف قابل توجه ميتوان ميزان باالي تكرار جرم را پيشبيني
كرد .ديگران عقيده دارند كه سياس��ت اصالح و درمان بايد به كاهش تكرار جرم
اختصاص يابد ،در غير اين صورت ،پيش��ينة بلند آن در بازسازي بزهكاران ناديده
گرفته ميش��ود .مباحثههاي آيندة سياس��تگذاري بايد به اين موضوع توجه كند
كه تكرار جرم يا ديگر تدابير مناسبتر ميبايست با ارزيابيهاي اصالح و درمان
آميخته شود.
اگرچ��ه برنامههاي مورد بررس��ي نظارت فش��رده در اين مقال��ه بهويژه براي
بزهكاران مواد مخدر در نظر گرفته شده بود ،ولي يافتههاي ما با ديگر ارزيابيهاي
تازة نظارت فش��رده در ارتباط به جمعيتهاي بزرگسال و جوان نيز سازگاري و
هماهنگ��ي دارد .اين نتايج در مجموع ،ترديدي ج ّدي به اين ادعا ميبخش��د كه
نظ��ارت فزاينده ،تكرار ج��رم را كاهش خواهد داد ،جمعيت زندانها را كم خواهد
گوناگوني
ك��رد ،يا در بودجة عمومي صرفهجويي خواهد كرد .ب��ا در نظر گرفتن
ِ
26
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ِ .1
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برنامههاي نظارت فشردهاي كه موضوع ارزيابي تجربي بوده اند ،داليل و شواهد
محكمي دربارة هزينهها و آثار و پيامدهاي نظارت فشرده وجود دارد.
اكن��ون به طور قطع ثابت ش��ده اس��ت كه برنامههاي نظارت فش��رده ش��مار
تخلفهاي فني نزد دادگاه را افزايش خواهند داد و با توجه به نوع ضمانت اجراي
تحميلي ممكن اس��ت به گونة چش��مگيري ش��مار بزهكاران زنداني را بهويژه در
زندانهاي محلي افزايش دهند .ا ِعمال ضمانتاجراهاي س��نگين براي بزهكاران
م��واد مخدر احتما ًال هزينههاي الزم براي نظارت بزهكاران را افزايش خواهد داد.
هزينههاي نس��بي نظارت فشرده (در برابر نظارت س��اده) در اثر اين سياست كه
دادگاهها خواهان پذيرش داليل ناكامي پيروي از شرايط فني برنامه اند ،افزايش
مييابد .اگر سياست سخت و شديدي به كار گرفته شود ،نظارت فشرده ميتواند
هزينة ساالنهاي ميان  30درصد تا  50درصد براي هر بزهكار بيش از نظارت ساده
به همراه داش��ته باشد .چنين هزينههايي ممكن است در صورتي توجيه شوند كه
برنامة نظارت فشرده در وهلة نخست براي تدارك يك كيفر سنگين براي برخي
بزهكاران خطرناك كه نظارت اندكي دريافت ميكرده اند ،در نظرگرفته ش��ود .با
در نظ��ر گرفتن چنين معياري همة برنامههاي نظارت فش��رده بيش و كم موفق
خواهند بود .حتي با فرض اين كه بهرهوران برنامة نظارت فشرده تخلفهاي فني
بااليي داشته اند داليل و شواهد نشان ميدهد كه كاركرد شرايط فني ،سختتر
و نظارت ،فش��ردهتر بوده است .اگر شرايط و نظارت ش��ديدي بر رفتار بزهكاران
تحميل ش��ود ،شانس گيرافتادن آنها نسبت به زماني كه شرايط سبكتر و تماس
كمتري بر آنها تحميل گردد افزايش خواهد يافت.
ال��زام به آزمايشه��اي پياپي مواد مخدر ني��ز تخلفهاي فن��ي بااليي به بار
خواهد آورد .همة بزهكاران برنامههاي نظارت فش��رده بيش و كم به دنبال انجام
آزمايشهاي مواد مخدر وابس��تگي به اين مواد را از خود نش��ان داده اند كه اين
س��امانه بايد پاسخگوي آن باشد .در همة حوزهها ،تخلفهاي فني مرتبط با مواد
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مخدر ،بيشترين تخلفها را ش��امل ميش��ود .چنين برنامههايي بيگمان براي
ايج��اد يك ضمانتاجراي ميانه  1مناس��ب اند كه از گ��ذر آن ،احكام دادگاهها را
براي بزهكاران بيشتر ميتوان به گونة كامل نظارت و اجرا كرد .گسترش چنين
سياستهايي براي پاكسازي جوامع از جرمهايي است كه معمو ًال ناشناخته اند،
زيرا ارتباط ميان ارتكاب تخلفهاي فني و جرمهاي جديد هنوز به شكل تجربي
به اثبات نرسيده است.
با وجود اين ،پرس��شهاي مهمي در رابطه با برنامههاي نظارت فش��رده بدون
پاس��خ باقي ميماند .نخست بايد به مفيد بودن شدت و فشردگي اين برنامهها و
اين كه آيا برنامههاي مورد بررس��ي ما به اندازة كافي ش��ديد و فشرده بوده اند با
فرض گروه هدف درگير با مواد مخدر پرداخته ش��ود .مداخلة برنامههاي نظارت
فش��رده به طور ميانگين نزدي��ك به  10مورد تم��اس رودر رو و  2آزمايش مواد
مخدر را در ماه براي هر بزهكار در برميگرفت .اگر كسي از يك قاعدة استاندارد
ميزان كار براي تماس رودررو با ميانگين  20دقيقه اس��تفاده كند ،به اين نتيجه
خواهد رسيد كه بهرهوران برنامة نظارت فشرده با مأمور تعليق مراقبتي يا آزادي
مشروطِ خود نزديك به سه ساعت در ماه تماس شخصي داشته اند كه گرچه به
گونة چشمگيري بيش از ميانگين يك تماس با  20دقيقه براي بهرهوران نظارت
ساده است ،ولي ميتوان پرسيد آيا چنين مداخلة كمي را ميتوان براي تغيير رفتار
بزهكار ــ بهويژه زماني كه نسبت به بزهكاران خطرناك مورد بررسي در اين مقاله
اعمال ميش��ود ــ انتظار داشت؟ داليل تأكيدكنندهاي وجود دارد كه مداخلههاي
هرچه بيشتر فش��رده و درمانمدار ميتواند پيامدهاي گوناگوني به همراه داشته
باشد ،ولي اين كه چه سطحي از شدت و فشردگي (براي درمان و نظارت جهت
كاهش تكرار جرم و مصرف مواد مخدر) الزم است ،آشكار نيست.
اگ��ر حوزههاي گوناگ��ون بخواهند به اجراي برنامههاي نظارت فش��رده ادامه
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... ارزيابی برنامۀ نظارت فرشده برای بزهكاران مواد مخدر در
مهرداد رايجياناصلی

 بايد چگونگي برآوردش��ان را از موفقيت برنام��ه از جهت پيامدهاي قابل،دهن��د
 تخلفهاي فني بيشتر و ش��ايد مي��زان باالي حبس و زندان در نظر،پيشبيني
 اگر آنها باور داش��ته باش��ند كه اين پيامدها به دليل كنترل جرم و امنيت.گيرند
 اگر اين حوزهها كاهش تكرار جرم را.عمومي اس��ت بايد آن را روش��ن س��ازند
پيشبيني كنند بايد آن را به روش��ني بيان كنن��د و درمان نيز بايد به منزلة ركن
.اساسي برنامة آنها تحقق يابد
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