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  مقدمه

 جرايم انواع وقوع از جلوگيري خصوص در آنها اعمال و جرم وقوع از پيشگيري اجرايي راهكارهاي زمينه در
 و ها چالش چه كه است اين است اهميت حائز آنچه اما. بود آنها تنوع و تفكيك به قائل توان مي كيفري

 اين بررسي به جلسه اين در. است متصور جرم وقوع از پيشگيري اجرايي راهكارهاي خصوص در مشكالتي
  .پرداخت خواهيم شد، خواهند مطرح كالن صورت به كه ها چالش

  حاكميتي چالش) الف



 مي مطرح جرم وقوع از پيشگيري اجرايي راهكارهاي با تعارض و تقابل در كه ها چالش مهمترين از يكي
 فراسرزميني و سرزميني هاي حاكميت و ها دولت اجرايي و اعمالي هاي سياست و حاكميتي چالش باشند،

  .باشند مي

 و جوامع در جمعيت افزايش كه است اين است مطرح جوامع خصوص در كه مواردي از يكي مثال طور به
 اگر زمينه اين در. شد خواهد جوامع در كيفري جمعيت افزايش به منجر موضوع اين صحيح كنترل عدم
 از پيشگيري زمينه در اجرايي راهكار يك به جمعيت كاهش سياست اتخاذ با كه باشيم هدف اين به قائل
 اي جامعه در دولتي و حاكميتي سياست يك مقابل در سياست اين درواقع ايم، جسته توسل جرم وقوع

  .است شده اتخاذ جمعيت افزايش سياست عمالً آن در كه شود مي تعريف

 مناطق به مناطق از اي پاره تخصيص زمينه در حاكميتي هاي سياست اتخاذ خصوص اين در ديگر مثالي
 كاال قاچاق و اقتصادي جرائم وقوع احتمال مناطق اين به متعلق جوامع در عمالً كه بوده خاص اقتصادي
 مقابل در جوامع اين جمعيت ميان در جرائم وقوع از پيشگيري سياست اتخاذ بنابراين. بود خواهد محتمل
 فراسرزميني نوعي به سياست اين كه بود خواهد آزاد اقتصاد و اقتصادي توسعه حاكميتي و دولتي سياست

 مناطق اين با مرز هم كشورهاي خصوصاً كشورها، ساير با اقتصادي تبادالت توسعه جهت در و بوده نيز
  .بود خواهد

  

  اقتصادي چالش) ب

 خود صورت به بازار يا دولت دستگاه سوي از اينكه چه اقتصادي هاي سياست كه گفت توان مي كلي طور به
 و ها سياست رو اين از. باشد تأثيرگذار مردم معيشتي و اقتصادي وضعيت در تواند مي گيرد، صورت جوش

 و اقتصادي جرائم زمينه در توانست خواهد شود منجر اقتصاد  و بازار در نوساناتي به كه اقتصادي تحركات
 تحت كند كمك اقتصادي جرائم از پيشگيري به كه اجرايي راهكار هرگونه بنابراين. باشد تأثيرگذار آنها رشد
  . بود خواهد اقتصادي هاي چالش تأثير

 تك و تورم مهار زمينه در زيادي تالش ايران اسالمي جمهوري حاكميت دستگاه در دولت مثال طور به
 و ارز بازار نيز و بوده زمينه اين در دولت موفقيت عدم از حاكي آمارها كه است نموده ارز كردن نرخي

 و نموده ايجاد نوساناتي ارز قيمت در بازار در خود عرضه نحوه با متشكل صورت به نيز بازار اين متوليان
 به قائل حوزه اين در اگر رو، اين از. باشيم مي آنها شاهد هاست سال كه بوده امري مربوطه ارزي هاي حباب
 غيره و كالهبرداري و پولشويي همچون ارزي و اقتصادي جرائم از پيشگيري زمينه در اجرايي راهكار يك



 هاي سياست با مقابله به مستقيم غير و مستقيم طور به مذكور ارزي و اقتصادي هاي چالش باشيم،
 محرز جرم وقوع از پيشگيري هاي سياست موفقيت زمينه در آن تأثير و پرداخت خواهند مربوطه پيشگيري

  .است

  آموزشي چالش) ج

 دليل به است، مشهود كامالً جوامع افراد به آموزش و جرم وقوع از پيشگيري ميان رابطه كه شرايطي در
 امر اين شاهد دارد، وجود جوامع در تحصيلي مختلف مقاطع در آموزش زمينه در كه متعددي مشكالت
 مي وقوع به مختلف كشورهاي در آموزشي كيفيت افت يا تحصيل ترك شامل آموزشي مشكالت كه هستيم
 چالش و مشكل با را آموزش حوزه در جرم وقوع از پيشگيري زمينه در اجرايي راهكارهاي امر اين و پيوندد
  .سازد مي مواجه

 نظر از كه هايي قسمت و جنوبي نواحي ميان در سواد و تحصيل ميانگين و آمار حاضر حال در مثال طور به
 تحصيل آمار پايين نرخ اين و بوده پايين شوند مي تعريف شهر پايين سطح مناطق عنوان به شهري بافت
  . كند كمك جرم وقوع نهايت در و بيكاري و بيسوادي به تواند مي ها كرده

 گردند، اعمال و تعريف جرم وقوع از پيشگيري راهكارهاي و ها سياست شهري، نواحي اين در اگر بنابراين
 وقوع از پيشگيري هاي سياست مقابل در و كرده پيدا نمود آن به مربوط مشكالت و تحصيل و آموزش عامل
  .گرفت خواهند قرار جرم

  فرهنگي چالش) د

 اجتماعي غلط هنجارهاي تسلط و فرهنگي تضادهاي از ناشي عمدتاً كه بشري جوامع در فرهنگي مشكالت
 تقابل در فرهنگ حوزه در جرم وقوع از پيشگيري راهكارهاي زمينه، اين در. است مشهود امري هستند
 سمتي به فرهنگي هنجارهاي كه اي جامعه در. بود خواهند فرهنگي و اجتماعي هاي ناهنجاري با دائمي
 سازي پياده روند، مي پيش سستي به رو اخالقي و ارزشي ملي، بومي، باورهاي آنها در كه روند مي پيش

  .است ممكن سختي به جرم وقوع از پيشگيري راهكارهاي

 مي استفاده صحيح فرهنگ و دانش بدون تكنولوژيك و فني ابزارهاي از ايران، فعلي جامعه در مثال طور به
 و اينترنت مثال طور به. شوند مي مطرح جرائم وقوع وسيله و آلت عنوان به خود ابزارها اين نتيجه در و شود

 يك عنوان به خود كه اند يافته ترويج ايران جامعه در اي گونه به مجازي فضاي در اجتماعي هاي اپليكيشن
 اجرايي راهكارهاي اعمال امكان شرايط اين در. اند كرده پيدا توسعه جمعي هاي ارزش ضد و فرهنگ ضد

  . بود خواهد ممكن سختي به حوزه اين در جرائم وقوع از پيشگيري



  

  

  ) گيري نتيجه

 به كه فرهنگي و آموزشي اقتصادي، حاكميتي، چهارگانه هاي چالش كه گفت توان مي بحث اين نتيجه در
 جرائم وقوع از پيشگيري اجرايي راهكارهاي با تضاد و تقابل در نوعي به كنند مي پيدا نمود مختلف اشكال
 الزم مختلف، هاي حوزه در جرائم وقوع از پيشگيري منظور به گفت توان مي زمينه اين در. شوند مي مطرح
 وقوع از پيشگيري زمينه در راهكاري به تا گردند تحليل و تفسير درستي به مربوطه هاي چالش تا است
 از نوعي به و نموده هزم را مذكور مشكالت و ها چالش بتواند كه يافت دست مختلف هاي حوزه در جرائم
  .شود مطرح چالش ضد يك عنوان به خود بتواند و باشد برخوردار آنها مهار زمينه در بيشتري قدرت

  

Siamak Yousef zadeh, [ 

 طرف از سؤالي وجود صورت در محترم، هاي گروهي هم و دوستان خدمت احترام و سالم عرض ضمن
  .داشت خواهم را پاسخگويي آمادگي دوستان،

  

Samira Damavandi, [ 

  كرديد مطرح كه خوبي مطالب از سپاس سالم

  

  ايد؟ نموده توجه نظام كلي سياستهاي و قضايي امور در توسعه پنجم برنامه به حاكميتي چالش زمينه در

  

Siamak Yousef zadeh, [ 

  .بزرگوارين ميكنم خواهش

  

  شده اشاره ها چالش نوع صرفا به ارائه اين در



  

  .دارد بيشتري بحث جاي مطروحه گزينه هر در ها چالش مصاديق و

  

 حاكميتي، هاي چالش زمينه در متعددي مصاديق جزئياتش در پنجم تا اول توسعه حاكميتي برنامه مثال
  .است موجود  فرهنگي و اقتصادي و آموزشي

  

 اجرايي راهكارهاي با آنها تقابل و تعامل به بايست مي ها چالش طرح از پس مرحله اين در ما بنابراين
  .بپردازيم جرم وقع از پيشگيري

  

 راهكارهاي اجرايي مانع نوعي به كه عملي هاي چالش ميان صحيح برخورد زمينه در كارهايي راه يعني
  .دهيم رائه هستند،  جرم وقوع از پيشگيري

  

Hamed Shakeri,  

   زاده يوسف جناب از تشكر و سالم با

    و شد واقع نظر تدقيق مورد مطالب

  .گرديد ارائه كامل و جامع بسيار

  . باشيد موفق انشااهللا

  

Siamak Yousef zadeh,  

 مورد در بحث و آنها تحليل خصوص در بيشتر مطالعه ضمن حتما اميدوارم. شاكري جناب سپاسگذارم
  .شود مطرح مسائلي بيشتر محتمل هاي چالش

  



Siamak Yousef zadeh,  

 به زيرا. كنم مطرح فرهنگي چالش قالب يك را مذهبي و فرهنگي چالش كه بود اين نظرم بنده مثال طور به
 هاي فرهنگ و سنن از برگرفته مذاهب و نيستند مستقل مقوله دو فرهنگ و مذهب بنده شخصي عقيده
  .اند گشته تركيب تئولوژيك و خداپندارانه باورهاي و اعتقادات با كه بوده جوامع

  

S.A.Musavi, 

  هستند يكي وفرهنگ مذهب كه گفت توان نمي كليه موجبه نحو به سالم

  

Siamak Yousef zadeh, [ 

 از ولي. باشند مي مفهومي و معنايي جهت از هم از مستقل مقوله دو فرهنگ و مذهب كه موافقم كامال بله
 در فرهنگي اصول و مذهبي اصول ادغام دليل به جرم وقوع از پيشگيري زمينه در و اجتماعي كاركرد جهت
 سنن براساس خاص جامعه يك در كه هستيم مواجه مذهبي- فرهنگي ساختار نام به واحد ساختار يك با هم
 تعريف اسالمي فرهنگ موضوع ايران جامعه در مثال. شوند مي تعريف جامعه آن خاص باورهاي و ها ارزش و

 قالب شكل به معطوف واژه اين شود مي صحبت ايران جامعه در فرهنگ مقوله از وقتي نتيجه در. شود مي
 ديني ضد يا زرتشتي يا كليمي يا مسيحي فرهنگ كه نيست معني بدان موضوع اين و است اسالمي يعني آن
  .ندارد وجود ايران جامعه در

  

Siamak Yousef zadeh,  

  غالب

  

S.A.Musavi, 

  موافقم شما نظر با واالغلب وباالعم اجتماعي كاركرد حيث از

  

Siamak Yousef zadeh,  



 و گفتاري هاي مقوله ساير و سنت و اخالق و مذهب اينكه. است مطرح هم ديگري موضوع موسوي جناب
 شكل به عبارات اين در فرهنگ كه بود اين بنده شخصي نظر بنابراين. كنيم مطرح قالبي چه در را رفتاري
 را ها صفت شكل اين به و مذهبي، سنت مذهبي؛ اخالق مذهبي، فرهنگ بگوييم يعني. باشد وصفي عبارات

 عبارت از منظور اينجا در. نماييم تركيب فرهنگ موصوف تركيبي عنوان به فردي و جمعي كلي رفتار يك در
 يا مسلمان يك گفتار  و رفتار مثال. است خاص صفت يك به معطوف فردي و جمعي گفتار  و رفتار فرهنگ
 .گردد تعريف تواند مي وي مذهبي فرهنگ و وي فرهنگ زرتشتي


