
  



  جرم از پيشگيري دوم صفحه دوم و بيست هفته موضوع

  درمان؟ و اصالح يا است بهتر پيشگيري

  )جرم از پيشگيري قانون بر تاكيد با(

  رضواني محمد آقاي: سخنران

  

  

  , رضواني محمد

  بزرگوار دوستان تمام و بنده اساتيد خدمت فراوان درود و سالم با

  

 به الزم)جرم از پيشگيري قانون بر تاكيد با(است؟ درمان و اصالح از بهتر پيشكيري كه بحث عنوان به باتوجه
 از متعددي مقاالت و جلسات و ها بحث متمادي ساليان در از پيشگيري قانون خصوص در  كه است ذكر

 هدف ، كنيم مكررات تكرار كه نداريم قصد اينجا در رو اين از است شده بحث ان هاي چالش و ايرادات منظر
 توامان پيشگيري و درمان و اصالح بحث3ماده5 بند در قانون اين در كه است ان هدف ست، ديگري جنبه
 شدن مطرح توامان به باتوجه كه است اين شود مي متبادر ذهن به كه سوالي سان، بدين است شده مطرح

 بهتر پيشگيري مزبور قانون به توجه با اينكه ؟يا كجاست قانون اين در انان جايگاه دهنده پاسخ هاي سياست
  درمان؟ و اصالح يا است

 به ، است ثالث پيشگيري راهبرد از درمان و اصالح كه شود مطرح گزاره اين ، بنده سواالت به پاسخ در شايد
  .است جرم تكرار از پيشگيري باليني جرمشناسي ارمان كالم ديگر

 پيشگيري خود منظر از را پيشگيري مختلف هاي جنبه جرم از پيشگيري قانون در بود بهتر بنده نظر به اما
 و اصالح از بهتر پيشگيري سوال خصوص در ابتدا در است بهتر ، بنده نظر چرايي پاسخ براي شود، تبيين
 بحث ديدگاه  دو منظر از را مزبور سوال پاسخ شود، هويدا ما براي انان جايگاه تا شود داده پاسخ است درمان

  كنيم مي



 درمان و اصالح از بهتر پيشگيري كه دارند عقيده پيراحقوقي، اساتيد و پژوهشگران از اي عده نظر طبق
  :دليل سه است،به

 كيفري، اجراهاي ضمانت پيشگيرانه ،اثر گردد مي بر پيشكيري هدف با مجازات به توسل بودن زيانبار)1
 لوك نظر.انديشيد امنيت و نظم حفظ هاي شيوه ساير بر بايد ست،لذا شرايطي جمع به مشروط و ضعيف

 در ان ارتكاب از پيشكيري بر تمركز و بار زيان فعل يك به دهي پاسخ هاي شيوه خصوص در هولسمن
  .راستاست همين

 كه تصويري اساس بر فرد نظريه اين اساس بر.كرد دنبال زني برچسب نظريه پرتو در توان مي را دوم دليل)2
  .كند مي رفتار دهد، مي اراىه وي از پيرامونش محيط

 از هم جنايي سياست حوزه گران تصميم براي كه ، مجازات بر پيشگيري تقدم دليل سومين نهايت در)3
 اهميت حاىز نكته از مجازات با مقايسه در پيشگيري در فايده هزينه است،رابطه برخوردار بااليي اهميت
  است واضح همگان بر مجازات و پيشگيري خصوص در فايده هزينه منظر از موضوعي چنين كه است

 به توان نمي و دارند خود براي خاصي جايگاه داراي مزبور دهي پاسخ هاي شيوه از كدام هر بنده نظر به اما
 و اصالح بود بهتر قانون اين در كه است ان اهميت حاىز نكته كرد، بحث كدام هر برتري از يقين طور

 هر باشد مي مجازات لواي تحت درمان و اصالح كه چرا نشود اورده جرم از بيشگيري قانون پرتو در درمان
 بايد رو اين از ست پيشكيري هاي بندي تقسيم از است درمان اصالح ان كاركرد كه ثالث پيشگيري ما چند

 قانون عنوان تحت مستقل قانوني استراليا كشور در همانطوريكه.شود منقسم خودش منظر از را پيشگيري
  .داريم درمان و اصالح

 و محكومان پذيري جامعه و اصالح الذلك مع.شد نمي اورده درمان و اصالح كلمه بود بهتر 3 ماده 5 بند در
 كه است ان بر دال خود اين كه شد مي تبيين ان هاي مصداق بايد شرافتمندانه زندگي از انان برخورداري

  .شود تدوين جداگانه قانون تحث درمان و اصالح است بهتر

  

 نشده تبيين علمي و اصولي تعريف طبق يك ماده در پيشگيري حتي كه است ان اهميت حاىز كه اي نكته
 به توجه با ، جرم وقوع خطر ارزيابي و شناسايي ، بيني پيش از است عبارت جرم وقوع از است،پيشگيري

 كه چرا باشد نمي علمي تعريف ، مزبور تعريف اوال كه است امده مزبور قانون يك ماده در كه تعريفي چنين
 مزبور تعريف بنده نظر به جرم،حتي از پيشگيري علمي تعريف نه و است شده ارائه جرم ريسك منظر از

  جرم كه معناست بدين فشرده جرمشناسي  اخير نظريه ، ست compact criminology نظريه به موهوم



 نمي مزبور تعريف توجه با كه شود مي گنجانده طبيعي خطرهاي انواع از جرم  يعني باشد مي خطر قالب در
  كرد درك را هركدام به نسب برتري يا تفوق گونه هيچ توان

  بماند باقي نيز انان اثربخشي تا شود حفظ خود راهبردهاي منظر از كدام هر جايگاه است بهتر سان بدين

  باشد شده واقع گرامي دوستان و اساتيد مقبول مورد و مفيد شده ارائه بحث اميدوارم

  

  .خدمتم در باشد مربوطه موضوع خصوص در سوالي هر پايان، در

  

  پرسش و پاسخ 

Soodabeh Rezvani[ 

 نظر به.بفرمايند بيشتري توضيحات compact criminology مورد در لطفا.رضواني آقاي جناب از تشكر با
  .نيست صحيح چندان اينجا آن استعمال رسد مي

  

  , رضواني محمد

 چالش به و تقويت را شناسي جرم از   الملي بين  زمينه كه است جديد اي شاخه فشرده تشكر،جرمشناسي
 باشد مي جرايم شدن فني درصدد جرايم، سياهه به توجه با كه باشد مي خطر موارد ان از يكي.اندازد مي

 هم دقيقا كردم مطالعه من كه كتابي در است شده بيان كلي صورت به تعريف اين.اي هسته جرايم  مثال
 منظور كه واقفم موضوع اين به است، كرده اشاره فشرده  شناسي جرم  را ان سنتز ،  جرم و خطر پوشاني

 مي اي نظريه چنين ياداور را ما حتي  قانون در پيشگيري تعريف كه بود اين بنده منظور اما  چيست شما
  .اندازد

  

  ]زاده موسي[ 

  ؟دارد ثالث پيشگيري با تفاوتي چه درمان و اصالح كه است اين سوالم من

  چيست؟ جرم از پيشگيري علمي تعريف



 محمد رضواني 

 از پيشگيري ان ارمان  ثالث از پيشگيري كه حالي باشددر مي بيوسايكولوژيكال رويكرد يك درمان و اصالح
 مي درمان و اصالح از جلوتر گام يك كيفري عدالت مراحل در ثالث از پيشگيري واقع در است جرم تكرار
  باشد

 جرم از بازدارندگي براي جامعه كه است موقعيتي و فرهنگي ، اقتصادي اجتماعي بسترهاي و تدابير مجموعه
  .كند مي اجرا و اتخاذ شناختي جرم به مسبوق مطالعات با

  پايان
 


