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  مقدمه:

به پیشنهاد رئیس قوه قضائیه به تصویب  1384مرداد  2پیشگیري از وقوع جرم که در جلسه  الیحه قضائی
برايِ بررسی و تصویب،  جمهوررئیساز سوي معاون اول  1387خرداد  19رسیده بود در تاریخ  وزیرانهیئت

ه در مجلس ماد 10در قالب  1388اردیبهشت  15الیحه در تاریخ  این به مجلس شوراي اسالمی ارسال شد.
همه موادِ این الیحه را  تقریباً 1388خرداد  2شوراي اسالمی به تصویب رسید. شوراي نگهبان در تاریخ 

به مجلس شوراي اسالمی عودت  شدهاعالم هايمغایرتمغایرِ قانون اساسی اعالم کرد و الیحه را براي رفع 
بر مصوباتِ پیشینِ خود اصرار و  1388 آذر 17نظرِ مورخ یون حقوقی و قضائی مجلس در اظهارداد. کمیس

آن را تصویب  1390شهریور  7مجلس، در تاریخ  نهایتاًمراتب را به رئیس مجلس شوراي اسالمی اعالم کرد. 
  قانون اساسی به مجمع تشخیصِ مصلحتِ نظام ارجاع کرد. 112و در اجراي اصل 

این  2و  1موادِ  1394شهریور  14مجمع تشخیص مصلحتِ نظام در جلسه روز شنبه مورخ  نهایتاً
 10، الیحه قضائیِ درنهایتتا  داین قانون را تصویب نمو 6تا  3موادِ شهریور،  21قانون و در جلسه روز شنبه 

  سال به تصویب برسد. 10ماده، پس از  6با تغییراتِی بسیار در قالبِ  وزیرانهیئت 1384مصوب سال  ايماده

ماده از قانون پرداختند. در ادامه، دکتر  4به تحلیل و نقدِ  ابرندآبادي در این نشست، ابتدا دکتر نجفی
طی شده را بیان کردند. همچنین دکتر فرجیها به بیانِ  هاينشیبساله این قانون و فراز و  10شیري سوابقِ 

آن و همچنین لوازم و اقتضائاتِ  5بند  مشخصاًو  156اظهاراتِ خبرگان قانون اساسی در خصوص اصل 
  پیشگیري از جرم اشاره کردند. هايبرنامهدوین ت

  

پیشگیري/ کثرتِ اعضاي شوراي عالی پیشگیري و مفهوم تعریف غیرعلمی از  :ابرندآبادي نجفی دکتر آقاي*
  غیبت نهادهاي جامعوي در این شورا

 گرفته خود به را اساسی قانون اصل یک اعتبار جرم از پیشگیري که گفت بایستمی مقدمه عنوان به
 که اینجاست و است قضاییه قوه و گذارقانون به خطاب ،قانون اساسی خبرگان و مؤسسان تکلیف یعنی است،

 بند تکلیف سال، 35 از بیش گذشت از بعد چرا کنیم سؤال قضاییه قوه همچنین و گذارقانون از توانیممی ما
اقدام مناسب براي پیشگیري از وقوع « قانون اساسی، 156اصل  5بند  !است نیامده در اجرا به 156 اصل 5

  .داندمیاز جمله وظایف قوه قضائیه را  »جرم و اصالح مجرمین

نبوده  4بند  اندازهبه 156اصل  5بند اجرائی کردنِ به  گذارقانوناهتمامِ  چرامهم این است که  سؤال
 و کیفري جنبه و مجازات به راجع که 156 اصل 4 بند کردنتقنینی در گذارقانوناست. به دیگر سخن، چرا 

  .است گذاشته معطلرا همچنان  جرم از پیشگیري اما است نموده اقدام سریع بوده قهرآمیز
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 انسانی علوم در ما گرفتاري اما است، کارشناسان به رجوع نیازمند و است فنی بحث یک پیشگیري
  .کنند صحبت توانندمی این حوزه در همه که است این ،هارشته سایر برخالف

 از بعضی در گاهی اما ،است امکان ها وزمان همه به مربوط و اجتماعی پدیده یک بزهکاري و جرم
 جنایی سیاست یا راهکارها است امنیتی رویکرد، چون و دانندمی امنیتی یا ایدئولوژیک امري را جرم جوامع،

امیل دورکیم  که است حالی در این ؛گیردمی خود به امنیتی جنبه شودمی ارائه زمینه این در که هم
برداشت  این به توجه با بنابراین است، نرمال و بهنجار ايپدیده جرم که داردمیبیان  فرانسوي شناسجامعه

 صحبت جرم، حذف از بحث جايبه شناسیجرم ،از پدیده مجرمانه و نگاهِ آسیب شناسانه و نه امنیتی به جرم
 آمار باید لذا است اجتماعی ايپدیده جرم که کنیم قبول باید نیز ایران در ما، بنابراین .کندمی جرم کاهش از

 ما، رفتار محصول مجرمین که است درست کنیم، عرضه را و اطالعاِت راجع به بزهکاري و مصادیقِ آن
 آمار از همواره و نداریم جرم آمار از درستی اطالع کشورمان، در ما چرا اما هستند، مسئولین و خانواده

 باید لذا است جرم به امنیتی نگاه نتیجه همان این و کنیممی صحبت فرانسه و آمریکا مانند کشورهایی
 آماري مطالعات مبتنی بر و فاصله بگیرد انتزاعی از حالتِ  هاتحلیلتا  منتشر کنند را جرم آمار مسئولین،

  .باشد

  :گرفت قرار نقد مورد نجفی دکتر آقاي توسط که جرم از پیشگیري الیحه ماده چهار*

  :1 ماده

  :آنکه از است عبارت 1 ماده متن

 و تدابیر اتخاذ و جرم وقوع خطر ارزیابی و شناسایی بینی،پیش از است عبارت جرم وقوع از پیشگیري
  .آن کاهش یا بردن میان از براي الزم اقدامات

 ارزیابی، و شناسایی ،بینیپیش عبارات و ماده صدر نیست، کارشناسانه تعریف این نجفی استاد نظر به
  .هستند پیشگیرانه اقدامات لوازم از واقع در و پیشگیريبه  مسبوق

  :است این داد ارائه پیشگیرياز  توانمیپیشنهادي که  تعاریف از یکی بنابراین

 کهاست  )قهرآمیز غیر اقدامات( وضعی و فرهنگی اقتصادي، اجتماعی، اقدامات و تدابیر مجموعه
  .کندمیو اجرا  اتخاذ یشناخت جرممطالعاتِ  به مسبوق مطالعاتِ با جرم از پیشگیري براي جامعه

 این که اندشده انتخاب جرم از پیشگیري عالی شوراي عنوان به نفر 23 یا 22 دو ماده در :2 ماده
حضوِر برخی از نهادها یا اشخاص به عنوانِ  و است زیاد جرم از پیشگیري عالی شوراي براي سویک از تعداد،

 نظیر( قضاییه قوه از عضو چند وجود ،شوراي اسالمی مجلس رئیسنایب اطالعات، وزیر عضوِ ثابت مانند
 چراکه ضرورتی ندارد فرمانده نیروي مقاومت بسیج یا) اول رئیس قوه قضائیه و دادستان کل کشور معاون
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، کارشناسان و نظرانصاحبموضوعات مطروحه از  تناسببه تواندمیشورا  ، دبیر2ِمطابق با تبصره ماده 
  دعوت به عمل آورد. هاسازماننمایندگانِ دیگر نهادها و 

  .است خالی اینجا در )هاسمن( نهادمردم هايسازمانو  جامعوي نهادهاي حضور دیگر سوي از و

تدابیر و اقداماِت  و ، فرهنگیاجتماعی کار نیازمند و اجتماعی امري پیشگیري، نجفی استاد تعبیر به
 در نیست؛ الزم است آمده 2 ماده در کهچنانآننهادهايِ رسمی  اعضايِ این تعداد از وجود و است مالیم
 ضروري ماده در وجرمشناسی جزا حقوق نظرانصاحب دانشگاه، و حوزه اساتید مدنی، نهادهاي حضور مقابل
  .است نکرده اشاره اعضا این به 2 ماده کهدرحالی است

  .دانستند وارد ماهوي و نگارشی ایرادات 3 ماده بندهاي به نجفی دکتر آقاي :3 ماده

 فرهنگ به بایستمی کهدرحالی کرده صحبت مطلق صورتبه فرهنگ گسترش از 3ـ3 بند ازجمله
 بهتر و است تکراري بندیک در غیردولتی نهادهاي و مردم کلمات وجود طرفی، از و کردمی اشاره پیشگیري

  .شدمی اشاره پیشگیري امر در مدنی جامعه مشارکت به طورکلیبه بود

  :است گرفته صورت خلط مفهوم دو بین نگارشی، ایراد بر عالوه 5ـ3 بند در

 جرم از پیشگیري مفهوم که حالی در است جرم تکرار از پیشگیري مجرمین، اصالح داشت توجه باید
 پیشگیري مفهوم از جرم از پیشگیري مفهوم باید دیگر تعبیر به و است اولیه پیشگیري همان در این قانون،

 ايدرجهاز  شودمیبالینی از آن بحث  شناسیجرمپیشگیري از تکرارِ جرم که در  .شود تفکیک جرم تکرار از
  جرم نیز تأسیس شود. از اهمیت برخوردار است که ضرورت دارد شوراي عالی پیشگیري از تکرارِ

 در قوه سه سران امضاي و توافق با صرفاً جرم وقوع از پیشگیري عالی شوراي مصوبات: «داردمی بیان 4 ماده
  .»باشدمی االجراالزم قوانین، چارچوبِ

 قانون خالف کامالً و بدعت قوه، سه سران امضاي و توافق یعنی ماده این وجودبنا به نظرِ دکتر نجفی، 
 و تصویب را مصوبه یکجایگزینِ قوه مقننه شوند و  توانندمی چگونه قوه سه سران چراکه است اساسی
  کنند. اجرایی

 به که معنا بدین شدمی تفکیک به قائل ماده متندر  گذارقانون بایستمی نجفی دکتر آقاي نظر از
 ابالغ دولت به اجرا براي عالی شوراي رئیس خود توسط مصوبه ،يِ متنِ تصویبیمحتوا به توجه با و مناسبت

 هايآزاديحاويِ ضرورِت انجامِ اقدامی اجرائی است یا در قلمروِ حقوق و  ،مواردي که مصوبه درولی  شود
  درآید. قانونی صورت به و شود رسیدگی مجلس در موضوع ،شودمیشهروندان وارد 

  :کردمی تفکیکاین دو حوزه را  بایستمی ماده که باشد داشته تواندمی مصوبه دو شورا دیگرعبارتبه
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 عالی شوراي رئیس امضاي با آمار، اصالح و تحقیقاتی و پژوهشی هايبرنامه نظیر مواردي :نخست
  .شود دانسته االجراالزم دیگر نهادهاي براي ،)قضاییه قوه رئیس( پیشگیري

 سوي از امر این به ورود دارد مردم هايآزادي و حقوق تحدید در سعی شورا که مواردي در :دوم و
  شوراي اسالمی تصویب و تأیید گردد. مجلس فاقدِ وجاهت است و ضروري است تا مصوبه در شورا

  فقدان مقدمه توجیهیِ قانون پیشگیري/ تشریفاتی بودن شوراي عالی پیشگیري :شیري دکتر آقاي سخنان*

 در که میزگردهایی و هانشست از و پرداختند الیحه سوابق به راجع بحث به ابتدا شیري دکتر آقاي
فصلنامه مطالعات پیشگیري  که مقاالتی مجموعه و برگزارشده اساتید سایر و ایشان حضور با الیحه با ارتباط
 استفاده هانشست این از الیحه تدوین در که مسئله این از اما نمودند؛ صحبت است شدهچاپ  نیز از جرم

  .نمودند غبن احساس است نداشته چندانی نتیجه و نشده

 پیشگیري که بود این الیحه کنندگانتدوین نگاه شد تنظیم اولیه الیحه که زمانیایشان بیان داشتند 
 پیشگیري مقوله شیري دکتر نظر از است، قضاییه قوه عهده بر اساسی قانون 156 اصل 5 بند طبق جرم از

 وظایف به اشاره است آمده بند این در آنچه و بگیرد قرار قضاییه قوه وظایف در که است آن از ترجامع
 موارد سایر به راجع ما اگر نتیجه در است کیفري پیشگیري به مربوط که دارد قضاییه قوه اختصاصی
  .است خارج قضاییه قوه صالحیت از ها به لحاظ موضوعیاین کنیم صحبت پیشگیري

 اصل 5 بند راستاي در الیحه این که بودند کرده تأکید دوم و اول کنندگانتدوین شیري استاد نظر به
 در اساسی قانون دیگر اصول به باید و دارد نقد جاي این که حالی در رسدمی تصویب به اساسی قانون 156
  .شدمی توجه مورد این

 تصویب هنگام در اما کردند اشاره نیز اساسی قانون دیگر اصول به کنندگانتدوین دوم، الیحه در
 بر که نداشت توجه این به اساساً مجمع در رفت تشخیص مجمع به و گرفت ایراد نگهبان شوراي که ايالیحه

 یا سوم اصل براساس یا شدهتصویب 156 اصل 5 بند اساس بر آیا است شدهتنظیم الیحه این اساس چه
 در را اساتید نقدهاي اینکه جايبه مجمع واقع در! دارند اشاره پیشگیري به نوعیبه که اصولی سایر و نوزدهم
به دیگر سخن، این قانون از مقدمه  .نمودند مسئلهصورت کردن پاك به اقدام بگیرند کار به الیحه تدوین

  توجیهی خالی است.

 محسن آقاي که بود این افتاد اتفاق نظام مصلحت تشخیص مجمع در که شاهکاري ایشان نظر از
 دارد؛ زیادي تغییرات به نیاز جرم از پیشگیري الیحه کردیم احساس ما گویندمی خود مصاحبه در رضایی

 موادي کردن اضافه و زمینه این در رهبري معظم مقام از درخواست متعاقباً و مجمع مسئولیت احساس این
 محدود را مجمع صالحیت اصل، این چراکه است اساسی قانون 112 اصل خالف صراحتاً مجلس، مواد از غیر
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 هم نظام کلی هايسیاست راستاي در همچنین و است آن حیطه از خارج امر این و است نموده مواردي به
  .کند اضافه الیحه این به را موادي که است صالحیت فاقد اساساً مجمع بنابراین نیست؛

  .کردند سالخی مجمع در را الیحه این شیري دکتر آقاي تعبیر به

 موارد بعضی در و گردعقب حالت هازمینه برخی در الیحه، این تصویب ساله 10 فرایند ایشان نظر از
 بحثی الیحه، این تصویب مبناي ازجمله است جلسه یک از فراتر آن از صحبت که است داشته تکاملی سیر
 یا است اساسی قانون 156 اصل 5 بند الیحه این تصویب مبناي آیا که است این شودمی مطرح اینجا در که

  دیگر؟ اصول

  !است شده پیشگیري دیگر هايحوزه وارد چرا که است 5 بند مبنا اگر

 هااین! است واگذارشده قضاییه قوه ریاست به شورایی به اختیار چرا است اصول سایر مبنا اگر
  .باشند پاسخگو آن به بتوانند متن این کنندگانتصویب سادگی این به است بعید که است تناقضاتی

 انواع بین و شد تعریف تريدقیق نحو به آن مراجع و پیشگیري انواع پیشگیري، اول، الیحه متن در
 مواد، آن جزئیات به وارده انتقادات از فارغ بود شدهتفکیک قضایی ،)دولت( اجتماعی انتظامی، پیشگیري

  .بود پیشگیري جامعیت به توجه آن و بود درستی رویکرد کلی رویکرد

  .بود نخواهد اثري و خاصیت گونههیچ داراي جمله، یک در شیري دکتر نظر از فعلی مصوبه اما

 است؛ اسالمی جمهوري حاکمیت عصاره که قضایی عالی شوراي عضو 23 یا 22 وجود ایشان، نظر از
 نکند امضا سران این از هرکدام و برسد قوه سه سران امضاي به بایستمی مصوبات این زیرا است تشریفاتی

ایرادِ دیگر آن است که  .کندمی معنابی را بیشتر یا عضو 23 حضور عمالً امر، این و شودنمی االجراالزم مصوبه
چه  اساساًباید کرد و  کارچهدر صورتِ تعارضِ یکی از مصوبات با قوانینِ مصوب مجلس شوراي اسالمی 

  به این تعارض رسیدگی کند؟ خواهدمینهادي 

 باالترین عنوان به جمهوررئیس که است شده تشکیل عالی شوراي یک بار اولین براي الیحه این در
 جمهوررئیس که داشت عالی شوراي یک از صحبت تواننمی واقع در و نیست آن ءِجز رهبري، از بعد مقام
  نباشد. آن عضوِ

سازمان ملی پیشگیري از جرم، شوراهاي استانی، شهرستانی و محلی  حذفِ :فرجیها دکتر آقاي سخنان*
  .پیشگیري از جرم را در ایران بالاثر خواهد کرد عمالً

 156 اصل تصویب هنگام در اساسی قانونخبرگانِ بررسی  مذاکرات مشروح به مقدمه عنوان به ایشان
 قانون 156 اصل 5 بند مورد در کارشناسی کار تصویب، ابتداي از که داشتند بیان چنین و نمودند اشاره
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پنج ساالنه سازمان  هايکنگرهترجمه عنوانِ قبلیِ  دقیقاً، 5ما شاهدیم که این بند  .بود نشده انجام اساسی
  ملل متحد در حوزه پیشگیري از جرم است.

 ـ2ناظر به پیشگیري از جرم؛  هاينظریه ـ1:برشمردندایشان در ادامه چهار بعدِ پیشگیري از جرم را 
  پیشگیرانه. هايبرنامهارزیابی  ـ4ساختار پیشگیري از جرم و  ـ3راجع به پیشگیري؛  هايبرنامه

: شوندمیدسته تقسیم  2ایشان در ادامه اظهار داشتند که کشورها در حوزه پیشگیري از جرم به 
. در این هستند دستازاینکه کشورهائی نظیِر کانادا  اندگرفتهپیشرا در  1جانبههمهرویکرِد  هاآناز  ايعده

را اتخاذ  2رویکردِ هدفمند هاآنو برخی از دیگر از  شودمیکشورها شوراي ملی پیشگیري از جرم تأسیس 
  .شودمیاقدام  داراولویتکه در این چارچوب تنها به اتخاذِ تدابیرِ پیشگیرانه در قبالِ جرائمِ  اندکرده

 مسائل اساسی، قانون تصویب از هاسال از پس که پرداختند مسئله این نقد به فرجیها دکتر آقاي
  ؛ندارد متولی جرم از پیشگیري

 هاده است ممکن ارز و کاال قاچاق مانند دارد مالی منفعت و سود که پیشگیري هايحوزه از بعضی
 مانند دارد وجود اجتماعی آسیب که هاحوزه از دیگر بعضی در است؛ آنان وظایف از که کنند ادعا نهاد

  .کندمی محول دیگري نهاد گردن به را وظایف نهادي هر...و مهاجران ،معتادان ،هاخوابکارتن

 بنابراین شود توجه زیربنایی عللِ  به بایستمی شناسیجرم در اینکه به توجه با فرجیها استاد نظر از
  .دارد اهمیت اجتماعی ساختار به توجه و مردم مشارکت پیشگیري، مختلف سطوح

 را پیشگیري اجرایی کارهاي قضاییه قوه که نبوده این اساسی قانون خبرگان منظور ایشان نظر از
 که امر این لحاظ با ،خبرگان و داشته اختیار در را مجرمین قضاییه قوه اینکه به توجه با بلکه دهد انجام
 قضاییه قوه از بنابراین است قضاییه قوه اختیار در) شناسیجرم تعبیر به( جرم درمانگاه عنوان به هازندان

  .اندآورده میان به سخن جرم از پیشگیري مدیریت منظوربه

  .پرداختندقانونِ پیشگیري از جرم  زمینه در نقدهایی بیان به ایشان در ادامه

 اساسی قانون مخالف پیشگیري در دیگر نهادهاي مشارکت که نگهبان شوراي ایراد اولین به ایشان
 ایرادهاي ترینکارشناسی غیر و ترینعلمی غیر جمله از ایراد، این فرجیها دکتر تعبیر به کردند اشاره است؛

 قوه آن از باید تنها بگوییم که است جنگی غنیمت مگر پیشگیري که چرا است الیحه به نگهبان شوراي
  !باشد قضاییه

  .است شرح بدین نمودند بیان جلسه در قانون به وارده ایرادات بین از فرجیها دکتر که ایرادي دو

                                                             
1. Wholesale 
2. Targeted 
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 ایشان نظر به است الیحه در محلی و شهرستانی استانی، شوراهاي وجود عدم ایراد، ترینمهم و اولین
  .بگیرد صورت 3باال به پایین از بایستمی که است امري پیشگیري

 نه رفت مردم سراغ به و شود توجه محلی جامعه هايدغدغه به بایستمی پیشگیري امر در واقع در 
 وجود سابق الیحه در که موضوعی و باشد گیرندهتصمیم خود، مردم، مسائل به توجه بدون دولت اینکه
 و شهرداري بهزیستی، سازمان مانند اجتماعی و حمایتی نهادهاي است شدهحذف حاضر حال در اما داشت
  .است خالیبه عنوانِ عضو  فعلی الیحه در نهادها این جاي که بود دانشگاه استاد سه حضور

 عالی، شوراهاي که است این بگیرد فاصله خود اصلی هدف از الیحه که شد باعث بازهم که دوم نکته
 چه که گیرندمی تصمیم مختلف هايبخش مدیران که معنا بدین آیندمی شمار به گذاريسیاست شوراي
 و علمی ايزیرمجموعه با سازمانی یک که بود این مانبینیپیش ما گیرد قرار کار دستور در باید چیزي

 این اما بگیرد قرار کار دستور در باید چیزي چه جرم از پیشگیري منظوربه که گیرندمی تصمیم کارشناسی
 در که وظایفی آیا شودمی مطرح سؤال این و است پیداکرده تنزل دبیرخانه حد تا فعلی قانون در سازمان

  است؟ انجام قابل دبیرخانه یک سطح در است آمده مصوبه 3 ماده

 قرار که شورا کارشناسی بدنه .2 رفت بین از محلی ساختار .1 :فعلی مصوبه در خالصه طوربه بنابراین
 از تواننمی و شد حذف مصوبه این در شدهبینیپیش ملی بودجه .3 گردید حذف دهد خط شورا به بود

  .کرد اجرا ملی برنامه جاري، بودجه

  .دادند پاسخ آن به اساتید و شد مطرح دانشجویان توسط سؤاالتی جلسه این در*

 ماده این تصویب ماهیت. است شدهبینیپیش قوا از هریک براي وظیفه یک مصوبه این 6 ماده در: 1 سؤال
  دارد؟ جرم از پیشگیري سازوکار در معنایی چه و چیست

 قانون که چرا نیست پیشگیري قانون دیگر قانون این که گفت باید ابتدا: شیري دکتر پاسخ
 قانون، این که حالی در است، مشخص ارکان و اهداف آن، انواع پیشگیري، تعریف شامل و جامع پیشگیري

 پیشگیري عالی شوراي وظایف تشکیل قانون باید قانون این نام بنابراین ؛است موارد این يهمه فاقد
 انجام به مجبور را دیگر قواي ارکان تواندنمی نیست قوا مافوق خودش که شورایی یک. باشد جرم از

  .کند محول آنان به را وظایفی و کند کارهایی

  .رسید نخواهد تصویب به اصالً شورا مصوبات و ماند خواهد متروك ماده این کردند بینیپیش ایشان 

  است؟ کیفري پیشگیري اساسی قانون 156 اصل 5 بند منظور آیا :شیري دکتر آقاي ازپرسش  2 سؤال

                                                             
3. Down to up 



 »تصویب تا تدوین از جرم؛ از پیشگیري قانون«    نشست علمی
٩ 

 توجه با رسدمی نظر به اما دارد وجود نظراختالف بحث این به راجع اگرچه :شیري دکتر توسط پاسخ
 قانون اصول سایر به توجه با و است آمده قضاییه قوه رئیس اختیارات به مربوط بحث در بند این اینکه به

 که... و سرپرست بد کودکان به دیگر اصول در که چرا است، نموده اشاره رشدمدار پیشگیري به که اساسی
 قضاییه قوه وظایف چون 5 بند مورد در اما .نیستند قضایی پیشگیري هااین و است شدهاشاره نیستند مجرم
 پیشگیري از نوع آن به مربوط ،منحصراً اصل این ذیل پیشگیري که معتقدند ایشان است جرم به مربوط

 مختلف هايبخش بین باید اینجا در ما البته. شودمی محسوب قضاییه قوه اختصاصی وظایف جز که است
  .رفت میان از مجمع فعلی مصوبه در هدف این اما کنیم؛ ایجاد هماهنگی و هارمونی یک پیشگیري،

 به توجه با را دارایی و اقتصاد وزیر مانند اشخاص از برخی عضویت چرا :نجفی دکتر آقاي از پرسش .3 سؤال
  ؟دانیدمی زائد اقتصادي مفاسد به مربوط جرایم وجود

و اطالعاتی که  هادادهلیکن شورا بنا بر  دارد وجود اقتصادي مفاسد اگرچه نجفی استاد نظر به
بر همین اساس حضوِر  کندمیاقدام به تعییِن دستور جلسات  فرستندمینهادهايِ کارشناسی برايِ آن 

 به توجه با تواندمیبت ضرورتی ندارد چرا که شورا به عنوانِ عضو ثا وزیر امور اقتصادي و دارائی افرادي نظیرِ
  دعوت به عمل آورد. افراد این از موضوعات تناسببه 2 ماده تبصره

 اعضا از بعضی وجود کنیم بررسی تکتک را پیشگیري عالی شوراي اعضاي اگر که معتقدند ایشان
  .است غیرضروري اعضا از دیگر برخی وجود اما الزم،

 که چرا دانندنمی ضروري شوراثابتِ  عضو عنوان به را اطالعات وزیر وجود ایشان مثالعنوانبه
 هم تروریسم نظیر جرایمی اگرچه .پردازدمیبه بزهکاري و نحوه مقابله با آن  پیشگیريشورايِ عالی  معتقدند

 با شورادبیر  چرا که نیست ضروري عضو این وجود بنابراین و دارند کمی مصادیق جرایم این اما دارد وجود
  .آورد عمل به دعوت افراد این از مناسبت به تواندمی تبصره به توجه

 اسناد، شدن الکترونیکی به توجه با خصوصاً جاسوسی مانند جرایم از سري یک در شیري دکتر نظر از
 جرایم این از مراقبت در را شهروندان تخصصی، و فنی طوربه اینکه براي اطالعات وزیر مانند نهادي وجود
  رسد.می نظر به ضروري کند توجیه

 مجلس رئیس که است خاطر این به نیز 2 ماده در مجلس رئیسنایب وجود علت شیري، دکتر نظر از
 و است قضاییه قوه رئیس عهده بر شورا ریاست چراکه باشد شورا این عضو تواندنمی قوه یک رئیس عنوان به

  .باشد قضاییه قوه رئیس زیردست عنوان به تواندنمی اینجا، در مجلس رئیس

 یک حضور تبصره در اگرچه کردند اشاره مسئله این به نیز فرجیها دکتر آقاي ایشان بحث تکمیل در
 در توانندمی رأي حق بدون افراد این که کرد توجه باید مسئله این به اما است شدهبینیپیش افراد سري

  .کنند شرکت جلسات
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در ادامه آقاي دکتر نجفی حضوِر برخی نهادها نظیِر نهادهايِ جامعوي، شهرداري، رئیِس شوراهاي 
اسالمی شهر و روستا، بهزیستی و حتی وزیر مسکن و شهرسازي را ضروري دانستند چرا که به نظِر ایشان 

  یک مقوله شهري است و با نحوه معماري ارتباط تنگاتنگی دارد. ازپیشبیشجرم در حالِ حاضر 

  ؛بود قانون این سرنوشت به راجع پایانی سؤال

، این قانون رسدمیکیفري به نظر  شناسیجامعهاساتیدِ حاضر در این نشست اعتقاد داشتند که از نظرِ 
گاهِ کارشناسیِ جرم شناسانه نسبت به یک ن امر ابتداي از که چرا است متولدشده مرده که است قوانینی ءِجز

  آن وجود نداشته است.

 حال هر زیرابه امیدوارم مقدار یک قانون این اجراي به نسبت من که داشتند بیان فرجیها دکتر آقاي 
اجتماعی و  معاونت چندساله جلسات به توجه با دیگر طرف از .پابرجاست همچنان اساسی قانون 156 اصل

 ارزشمندي تجربیات شوراها و مساجد مختلف، صنوف با دادگستري کل استان تهران جرموقوع  از پیشگیري
 سطح به دبیرخانه که است این دهد رخ باید که ايمعجزه حال امادرعین است آمده وجود به زمینه این در

  .یابد ارتقا کارشناس

  :بود توجهجالب بسیار و دادند ارائه جلسه در نجفی دکتر آقاي که پیشنهادي

مبانیِ «ِب اایشان در مقدمه کت هايدیباچهنیا به یکی از حوم دکتر کیرایشان با یادي از م
کی نیا در این مقدمه دکتر اشاره کردند. مرحوم نگاشته شده است  شمسی 1370که در دهه  »شناسیجرم

. استاد نجفی در ادامه بیان داشتند پردازندمی شناسیجرمبه برخی مسائلِ  1»انسانم آرزوست«با عنوانِ 
 پیشگیري به اینکه از قبل ما. »اخالقم آرزوست«بگویم:  خواهممی 1394یعنی سال  که من در حالِ حاضر

 نهادي یک ،باشیم اجتماعی اخالق مطالعاتِ مرکز یک ایجاد فکر بهبایستی  بپردازیم قانون این اجراي و
 از متشکلرا بررسی و واکاوي کند، نهادي که  مدنی غیراعماِل و  هااخالقیبیمنشِأ  که غیردولتی

  .باشدحوزوي  اساتیدو  دانشگاهیان

احیاِء  منظوربهکمیسیوِن مطالعات اخالق شهروندي « بایستمیایران  در ما معتقدند ایشان
گرایش  از را جامعه توانمی چگونه که بیندیشیم مسئله این به و دهیم تشکیل را »اخالقِ شهروندي

اخالق اجتماعی ( شهروندياخالق  سويبه بازداشت و مدنی غیرو رفتار و گفتارهاي  انحطاطِ اخالقی سويبه
زیرا رعایت اخالق اجتماعی توسط شهروندان و  ؛داد سوق شهروندي تکالیف انجامو  و اخالقِ زیستِ مشترك)

در  رسدمیبه نظر  آنکهحال .مقابله با جرم تبدیل شود به بخشی از راهکارهايِ تواندمیخود  ،مسئوالن
 .جنبه پیشگیرانه، فاصله گرفته استاز این  ازپیشبیشاخیر جامعه ما  هايسال
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