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  ير سازي اجتماعي بزهكارانذدر پرتو باز پپيشگيري از تكرار جرم 

  دو معناي مضيق و موسع به كار مي رود: رباز پذير سازي اجتماعي د

الف: باز پذيري در معني مضيق يعني انواع حمايت از زندانيان پس از آزادي و خروج از حبس با هدف 
  تسهيل بازگشت آنان به بستر اجتماع

مداخالت كيفري، از قرارهاي تامين گرفته تا اجراي كيفر سالب  ب: بازپذيري در معناي موسع، مجموعه
به گونه اي كه فرد به سيستم عدالت كيفري باز نگردد؛ آزادي و نيز مرحله پسا كيفري را شامل مي شود،

اجتماعي مرتكب در محيط كيفري نيز توجه مي  -مداخالتي كه عالوه بر جرم ارتكابي به جنبه هاي انساني
  كند. 

  برنامه ها و تدابير اثر بخش اهميت

تاكيد كتاب حاضر بر اهميت برنامه ها و تدابير اثربخشي است كه اجازه مي دهد بزهكاران را با هدف 
با مشكالت جدي مواجه مي  يزيرا بزهكاران زنداني پس از آزادمراقبت و حمايت كرد. پيشگيري از تكرار، 

مراقبت و حمايت شايسته رها شوند اساسي، بدون آماده سازي،شوند و چنانچه افراد پرخطر و داراي نيازهاي 
  اجتماع در امنيت نخواهند ماند.

يك راهبرد پيشگيري از جرم تا زماني كه متضمن تدابير موثر براي مقابله با مشكل تكرار جرم نباشد، كامل 
كه امنيت عمومي با محسوب نمي شود. طبيعتا طراحان يك راهبرد كامل بايد به اين .اقعيت آگاه باشند 

تعدد جرايم ارتكابي بزهكاراني تهديد مي شود كه قبال مشمول ضمانت اجراهاي كيفري شده ولي از ارتكاب 
  مجدد منصرف نشده اند. در فقدان مداخله اي اثربخش، خطر تكرار محتمل است. 

وند. به همين دليل بسياري از بزهكاران حتي پس از تحمل كيفر حبس موفق به بازپذيري در جامعه نمي ش
  تدوين و اجراي برنامه هاي بازپذيري اجتماعي اثر بخش از جانب نظام عدالت كيفري فوري به نظر مي رسد. 

از تكرار و تامين امنيت عمومي يعني دوهدف اساسي نظام  ياين برنامه ها ابزارهاي اجتناب ناپذير پيشگير
  عدالت كيفري در هر كشور مي باشد. 



الحي بايد به گونه اي باشد كه بتواند بين مداخالت نظام عدالت كيفري و مداخالت اجتماع برنامه هاي اص
  مدار پيوند ايجاد كند. 

هدف هر دو نوع مداخله كمك به بزهكار جهت غالب آمدن بر برچسب زني ناشي از محكوميت كيفري آثار 
شدن به اجتماع با آن مواجه مي منفي ناشي از حبس و موانع متعددي است كه اين دسته در هنگام وارد 

  شوند. 

امروزه بيشتر كشورها رسما اين جنبه از پيشگيري را به رسميت شناخته و شروع به توسعه و نهادينه كردن 
بازپروري به عنوان جزء الينفك نظام عدالت كيفري نموده اند. به عنوان مثال در انگلستان و ايرلند بازپذيري 

  سازمان هاي دولتي مرتبط را درگير نموده است.  بزهكاران به طور جدي عمده

در آمريكا برنامه شانس دوم، با هدف ايجاد اختيار و ابزار الزم براي مقامات محلي جهت تسهيل بازپذيري 
  اجتماعي بزهكاران طراحي شده است. 

ح مختلف در كشور چين دفتر بازسازگاري بزهكاران به موازات موسسات كيفري نگهداري محكومين در سطو
  ايجاد شده است.

واحد هاي بازپروري اجتماع مدار از سال ها پيش در كانادا با مشاركت دولت و سازمانهاي مردم نهاد جهت 
  پيشگيري از تكرار و تسهيل بازپذيري اجتماعي بزهكاران مشغول به فعاليت مي باشد. 

نظام اصالح و درمان خود قرار داده است استراليا نيز سالهاست برنامه هاي مديريت بازگشت بزهكاران را جز 
و از همه مهمتر ايجاد پست متصدي بازپروري بزهكاري در اداره زندان كشور سنگاپور قابل ذكر است كه 

  يكي از ماموريت هاي مهم آن همكاري تنگاتنگ با سازمان هاي مردم نهاد مي باشد.

دود است مي توان با هماهنگ سازي سياست اما از آنجايي كه به طور كلي منابع الزم در اين خصوص مح
هاي تعيين كيفر و رويه هاي اصالح و درمان موجود با هدف كلي بازپذيري بزهكاران و پذيرش تدابير نسبتا 
ساده كه بتواند به نتايج معنادار در خصوص پيشگيري از جرم برسد، برخي كمبودها را جبران نمود. به همين 

  سط از لحاظ توسعه و منابع برنامه هاي بازپروري چندان رشد نيافته است.دليل در كشورهاي ضعيف و متو

  چرايي سرمايه گذاري در بازپذيري اجتماعي بزهكاران

بي ترديد اين امر بايد جزء الينفك هر راهبرد كامل پيشگيري از جرم تلقي گردد، همچنانكه اسناد بين 
المللي مرتبط نيز اهداف اساسي دادرسي كيفري را باز پروري بزهكاران و بازسازگاري موفق آنان در اجتماع 

  مي داند. 



انجام مي شود لزوما مستلزم حبس آنان نمي مداخالتي كه با هدف حمايت از بازسازگاري اجتماعي بزهكاران 
بلكه بالعكس بسياري از اين مداخالت مي تواند در بستر اجتماع كارآمدتر از اعمال آن محيط هاي  باشد،

كيفري باشد، زيرا حبس در اغلب موارد، به طور جدي مانع از سازگاري اجتماعي مجدد بزهكاران مي گردد. 
ور حمايت از جامعه چاره اي جز حبس بزهكار نباشد دوره ي حبس بايد زماني كه به منظ به همين دليل

سودمند باشد به گونه اي كه به هنگام بازگشت به اجتماع وي صرفا به اراده ي در پيش گرفتن يك زندگي 
  قانونمند بسنده نكند بلكه قادر به انجام آن نيز باشد. 

ل آورد تا بتواند دوره سخت انتقالي را پشت سر در اين مرحله مي توان يك حمايت تكميلي از وي به عم
  گذارده و نيز مطمئن شود اجتماع خواستار پذيرش اوست و ظرفيت آن را نيز دارد.

بيشتر بزهكاران در اين مرحله يعني دوره انتقالي با مشكالت جدي سازگاري اجتماعي مواجه مي شوند. 
  نارگذاري اين دسته از خانواده و اجتماع گردد. امري كه مي تواند در صورت عدم موفقيت موجب طرد و ك

آثار منفي اين وضعيت تضعيف توانايي آنان در يافتن شغل و مسكن و ناسازگاري با نظام آموزشي 
ساخت يا بازسازي سرمايه اجتماعي و فردي خواهد بود. لذا در صورت مواجه شدن با اين مشكالت و رسمي،

غلب در يك چرخه ي معيوب سازگاري اجتماعي، تكرار جرم، محكوميت عدم حمايت اين دسته از بزهكاران ا
  جديد و طرد از طرف جامعه وارد شده و به آساني از آن خارج نخواهند شد.

بدين ترتيب چنانچه اجتماع اهميت حمايت از بازپذيرسازي اجتماعي بزهكاران را درك نكند يا نپذيرد از 
  وان خواهد بود.تسهيل فرايند بازسازگاري اين دسته نات

  بازپذير سازي اجتماعي چيست

در قلمرو پيشگيري از جرم و عدالت كيفري هدف برنامه هاي بازپذيري اجتماعي ممانعت از ارتكاب جرم و 
  كاهش خطر تكرار از جانب گروه معارض قانون مي باشد. 

با مشاركت سازمانهاي به  همين دليل مداخالت بازپذيري اجتماعي توسط اجزا مختلف نظام عدالت كيفري 
  خانواده بزهكاران انجام مي شود. اجتماع و اجتماعي، سازمان هاي مردم نهاد، موسسات آموزشي،

را همچنين مي توان نسبت به گروه هاي مختلف مستعد ارتكاب عمل مجرمانه يا تكرار از اما اين برنامه ها 
ان است همچنين افراد متعلق به گروه هايي كه جمله اطفال و جوانان كه فرايند جامعه پذيري آنان در جري

بيماران رواني يا معتادان اعمال -مهاجرين–در مسير سازگاري با مشكالت مواجه مي شوند، مانند اقليت ها 
نمود. برخي از اين گروه ها بعضا با موانع غيرقابل رفع مواجه مي شوند. مديريت رفع اين مشكالت نياز به 

  دارد.مساعدت نهادهاي مختلف 



اولين هدف برنامه هاي بازپذير سازي اجتماعي فراهم كردن شرايط به گونه اي است كه مخاطبان آن در 
بزهكاري را ترك كنند و با پيش گرفتن يك زندگي بدون بزهكاري و نيز پيشگيري از تكرار را فرا يگيرند،

  نمايند.موفقيت در اجتماع بازپذير شوند و از ورود در دنياي بزهكاري اجتناب 

  بدين ترتيب دو دسته برنامه هاي بازپذيرسازي اجتماعي را مي توان از هم تفكيك كرد. 

الف: برنامه ها و مداخالت قابل اجرا در محيط هاي بسته ي قبل از آزادي به منظور توانا ساختن آنان به حل 
مقابله با عوامل خطر مرتبط با رفتار و به دست آوردن صالحيت الزم جهت در پيش گرفتن  –مشكالت 

  زندگي قانونمند و مهيا شدن براي خروج از زندان و بازگشت به اجتماع

ام آزادي مشروط محسوب مي شود، با هدف ظب: برنامه هاي قابل اجرا در بستر اجتماع كه بعضا جز ن
بزهكاران پس از آزادي. عمده برنامه هاي دسته دوم بر نوعي از مراقبت اجتماع تسهيل باز پذيري اجتماعي 

  مدار، پشتيباني و مددكاري نسبت به بزهكاران و بعضا خانواده هاي آنان مبتني است. 

در سال هاي اخير مداخالت پس از آزادي از جمله مداخالت اجتماع مدار در قالب برنامه هاي سرپرستي، 
ار، استقرار مجدد و يا باز پذير سازي با هدف بهبود بازپذيري پس از خروج از زندان و نيز خدمات دوران گذ

  مديريت بازگشت بزهكاران به جامعه، تنظيم و اجرا مي شود.

نظام مندي است كه مجموعه اي از اقدامات با هدف يك فرايند  ،منظور از برنامه هاي ناظر به استقرار مجدد
در برابر خشونت و كاهش خطر تكرار جرم بزهكاران در زمان اقامت آنان در زندان و حمايت بهتر از اجتماع 

  نيز پس از آزادي را در بر مي گيرد. 

اين اقدامات منحصر به فرد زنداني نيست و خانواده ها و ساير افراد، از جمله مشاركت موسسات حقوق 
  عمومي و نيز خيريه را در بر ميگيرد.

  پرسش وپاسخ

 پور آقاي مامه

  جرم؟ تكرار از جلوگيري جهت جرم، ارتكاب از بعد مشاوره سالم،

 سميرادماوندي 

  . شد مطرح كه پيشگيري هاي بندي تقسيم به توجه با بله

  



 نمودن بازاجتماعي جهت هايي برنامه آزادي از بعد هم و مجازات گذران مدت در هم جرم ارتكاب از بعد
  .شود مي گفته جرم راتكاب از بعد مشاوره آن به اصطالحا كه شود مي انجام بزهكار

  آقاي مامه پور 

 از جلوگيري براي كلي بطور يا ميگيره صورت ارتكابي جرم احوال و اوضاع به باتوجه مذكور مشاوره ببخشيد،
  جرم؟ ارتكاب

  سميرا دماوندي

...........  و خانواده و محيز و مالي شرايط و بزهكار شخصيت پرونده واقع در و شخصيت و سن ها برنامه اين در
  .شود مي گرفته نظر در ارتكابي جرم نوع

 مهدي مهدي پور

 نحوه حتي جرم به نسبت افراد مشاوره نوع جرم تحقق متفاوت هاي مدل به بهتر پاسخگويي براي نظر به
  بگيرد قرار مشاورين مدنظر هم جرم ارتكاب براي ها كاربست از استفاده

  , محمد زاده ملك

  سالم

 رابه مسئوليت زمينه نهادهادراين وكدام هست شكل چه به وضعيت مفيدتان،درايران تشكرازمطالب ضمن
  اند؟ گرفته عهده

  

Samira Damavandi,   

   زاده ملك آقاي سالم

 مسدله اين به موادي جديد ادك قانون در اما نشده زمينه اين در مردمي نهادهاي به چنداني توجه ايران در
  نموده توجه

  مردمي نه شود مي انجام دولتي پيشگيري درواقع و

  



  توسعه پنجم برنامه همينطور

 ,محمد زاده ملك

  روبروباشيم بامشكل هم مالي ومسائل بودجه تامين نهاد،درقسمت مردم هاي سازمان برضعف عالوه فكركنم

  

Samira Damavandi,  

  .است نموده امر اين مسئول را قضايي نهادهاي اساسي قانون و

  حبس اعمال جز نداريم مجرم بازپذيري جهت خاصي برنامه و طرح ما درواقع

Hamed Shakeri, [ 

   داديد ارائه پيشگيري از دسته اين به راجع ك توضيحاتي و تعاريف به توجه با

   دارند اجرايي قابليت يك كدام ما كشور در شما نظر به

  ??.باشد مي اجرا حال در يا و

Samira Damavandi,  

  .دارد اجرايي قابليت ما كشور در پيشگيري نوع سه هر

  ,محمد زاده ملك

 ودغدغه باشه يافته كشورتوسعه كه ميرسه خودش مطلوب به درصورتي برنامه فرموديداين طوركه زيراهمون
  باشه نداشته چنداني مالي

  

Samira Damavandi,  

 گمان من كه هست هم مالي مسائل بحث اما.  شود مي يافتگي توسعه موجب برنامه اين انجام خود خب
  .باشد از بيشتر حبس اعمال و ثالث پيشگيري هزينه از پيشگيري هاي رنامه هزينه كنم نمي

  , ارميا



 قضائيه قوه در جرم وقوع از پيشگيري و اجتماعي معاونت 89 سال از ايران در. بخير شبتون دوستان سالم
 در.ميكنه تأكيد موضوع همين بر دقيقا اسالمي جمهوري اساسي قانون 156 اصل 5 بند موضوع.شده تشكيل

 تشكيل ها دادگستري ذيل جرم از پيشگيري و اجتماعي معاونت 90 سال از كشور استانهاي تمام
 و ارتقايي هاي برنامه.داره توجه پيشگيري سطح سه هر به جرم از پيشگيري و اجتماعي معاونت.شده

 معرض در گروههاي براي ثانويه هاي پيشگيري)universal( مردم عموم براي اوليه پيشگيري
  )selective(مجرمين و ديده آسيب گروههاي براي ثالث هاي پيشگيري و) indicative(خطر

Samira Damavandi, [  

   يادآوري از ممنون بله

  نداريم جرم از پيشگيري از درستي درك متاسفانه و است سازي بومي عدم ما اول مشكل

  , محمد زاده ملك

 پيشگيري به توجه براي وجايي هست صرف مجازات به معطوف قضايي دستگاه انرژي تمام نظرميرسه به
 اين درمان كه رابريده،درصورتي دستگاه اين امان قضايي هاي پرونده ميليوني13 نمانده،حجم

  ميگذرد عمومي هاي برمشاركت وباتكيه دردازرهگذرپيشگيري

  

  , ارميا

  متعدد مواد در هم نظام مصلحت تشخيص مجمع مصوب جرم از پيشگيري اساسي،قانون قانون از گذشته
 هاي پيشگيري هم و دولتي هاي پيشگيري هم داده قرار توجه مورد رو جرم از پيشگيري مختلف سطوح
  .مردمي

  

Samira Damavandi,  

  .نمود توجه خصوص اين در توسعه پنجم برنامه همچنين و جديد قوانين به بايد البته

 , نژاد كلهري مسعود

  .سالم



  ! لشكري و كشوري بگين بود بهتر البته

Samira Damavandi,  

   بدهيد ارائه صفحه در مورد همين در  جلسه يك توانيد مي

  شد حذف موارد اين مجمع مصوب قانون در متاسفانه

  

  , نژاد كلهري مسعود

  دارد؟ تربيتي و تاميني اقدامات و خاص بازدارندگي با تفاوتي چه سومين، پيشگيري

  

 قوه يقينا و استmulti disciplinary بخشي بين موضوعي پيشگيري كه داشت توجه بايد اما, ارميا
 و دولتي دستگاههاي همه همكاري و مشاركت نيازمند و نيست پيشگيري به قادر تنهايي به قضائيه

  .هستيم جرم از پيشگيري براي نهاد مردم سازمانهاي

  

  , محمد زاده ملك

 هم وهمايش جلسه نداشته،مدام چنداني بوده،واثربخشي برداري كپي صرفايك ولي شده بيني پيش بله
 مديريتي سازوكارهاي به هم ازان وجودندارد،بخشي اثربخشي براي الزم برگزارميكننداماتوان

 چنين وهم وبومي فرهنگي هاي ظرفيت به توجه عدم كردن اشاره دماوندي خانم كه هم برميگرددوبخشي
 مردم هست حدمايل تاچه برميگرددكه حاكميت نگاه به طرفش يك هم اين كه مردمي هاي مشاركت ضعف
  ايفاكنند شوندونقش مقوله وارداين هم

 , ارميا

  .ميل كمال با البته بله

  سميرا دماوندي 

  نشدم متوجه خاص بازدارنگي از شمارو منظور جسارتا



  

  .شود مي محسوب پيشگيري عام نه خاص صورت به بخشي هم تاميني اقدامات

  

  گردد مي محسوب ثالث پيشگيري بله شود انجام مجدد بزهكاري از پيشگيري راستاي در اقدامات اين اگر

  

  , ارميا

 و گروهي كار روحيه متأسفانه و است بخشي بين موضوع جرم از پيشگيري شد اشاره كه همونطور البته
 كم نظرم به همه اين با.هست نامناسب و ضعيف ما كشور در ها سازمان بين چه و افراد بين در چه تيمي
  .ببريم سؤال زير رو نوپا دستگاه و سازمان يك مجموعه كار دقيق علمي ارزيابي و مطالعه بدون اگر لطفيه

  

 , نژاد كلهري مسعود

 هم عاميانه جمله اين!). پسيني نه( دارد »پيشيني« جنبه كه هست اين پيشگيري اصلي خصوصيات از يكي
 اقداماتي! ندارد موضوعيت اصال ثالث پيشگيري نظر به. هست درمان از بهتر پيشگيري كه داريم ياد به

  .است معنابي آن بر پيشگيري اطالق نظرم به كه هست شخص تربيت و بازپروري جهت به ديرهنگام

  

Samira Damavandi, [  

  . كنند مي مطرح را نظر اين گاهي اين دوستان متاسفانه بله

 حال. شد بزهكار ها پيشگيري عالرغم هم فرد و شد انجام پيشگيري كنيد فرض. كنم بيان شكل اين به خب
   ؟ نمود پيشگيري او جرم تكرار از نبايد آيا. دارد قرار گذار ردوران د

  شود؟ نمي محسوب پيشگيري ثالث اقدامات اين آيا

  



 انجام گذار دوران در و جرم ارتكاب از پس هاي برنامه با كه است مجرم انگ برداشتن ثالث پيشگيري هدف
  .شود مي

  

 , نژاد كلهري مسعود

 وضعيت بخواهيم حاال و شد مجرم شخص اينكه بازداريم؛ نخستين جرم ارتكاب از را شخص يعني پيشگيري
 از دم ميتونيد موقعي شما. دارد درماني و اصالحي جنبه نشود جرم مرتكب ديگر تا ببخشيم بهبود را او

 حال! كنيم تأمين و هدايت و ارشاد را او بخواهيم حال كه نرسد مرحله اين به كار اصال كه بزنيد پيشگيري
 شخص لكن شد؛ انجام هم الزم اقدامات و شويم سومين پيشگيري به قائل كتاب نگارنده و شما قول به اگر

  !!شود؟مي مطرح هم چهارميني پيشگيري آنوقت. شد جرم مرتكب مجددا

  

Samira Damavandi, [  

  ندارد وجود جامعه به بزهكار بازگرداندن امكان جرم ارتكاب از پس يعني

  ؟

   من برادر كه برديد سوال زير را شناسي جرم هاي نظريه كل شما

  

 , نژاد كلهري مسعود

  !!!پيشگيري عنوان تحت نه اما دارد؛ وجود امكان اين قطعا

  

Samira Damavandi, [ 

 يا مشروط آزادي يا و گذراند مي را آن مجازات و شود مي جرم مرتكب فردي وقتي كه است اين صحبت
  نيست مجرم ديگر شود مي نصيبش تعليق

  نمود پيشگيري او توسط جرم مجدد ارتكاب و او جرم تكرار از و نمود اجتماعي باز را او بايد حال

  



 مجرم ديگر شد جرم مرتكب كه مجرم كه معتقديد شما كه است اين شما فرمايش با بندي تقسيم اختالف
  .شود نمي خارج عنوان اين از و است

  

  , نژاد كلهري مسعود

 كه هست اين بنده عرض! نيستم مجرمانه برچسب بردن بين از و بازپروري و كردن بازاجتماعي مخالف بنده
 ايمقوله چنين اصال و! ندارد) سومين پيشگيري شما زعم به( جرم از پيشگيري به ربطي مذكور افعال اين

 جامعه بدنه به شخص اينكه جهت به است درماني و اصالحي و تأميني اقدامات اينها! ندارد موضوعيت
  .شودمي اوليه پيشگيري همان مشمول دوباره شد پذيرجامعه شخص هم اينكه از بعد. باشندمي بازگردد،

  

Samira Damavandi,  

 انگ تا كند فراهم جرم مرتكب هرچند افراد براي را شرايطي كيفري عدالت سيستم كه است اين بر قرار اما
 تا بدهند جاي اجتماع در مجدد را اينها همچنين) زني برچسب نظريه(  شود برداشته آنها از بودن مجرم
  )بازپذيري. (كنند زندگي

  

  , نژاد كلهري مسعود

  !نيست چيزي چنين بنده نظر اصال نه

Samira Damavandi, [  

  . برند مي كار به پيشگيري هاي برنامه سازي جدا جهت را بندي تقسيم اين خب

 قالب در را برنامه اين بنابراين برد بكار نشده جرم مرتكب كه شخصي مورد در را اجتماعي باز شود نمي
  رود مي بكار بزه مرتكبان مورد در تنها و كردند مطرح ثالث پيشگيري عنوان

  , نژاد كلهري مسعود

 شودمي خارج بودن مجرم عنوان ذيل از شخص بگم بايد كرديد بنده نظر از شما كه برداشتي خالف بر اتفاقا
  .شودمي گيرد،مي صورت اوليه پيشگيري جهت به كه اقداماتي همان مشمول مجددا و



  

  !هست مبنابي نظرم به سومين پيشگيري عنوان تحت نهادي تأسيس, نژاد كلهري مسعود

  

Samira Damavandi, [  

  بريد؟ مي نام را اوليه پيشگيري هاي برنامه

  

  , محمد زاده ملك

]In reply to ارميا[  

 به يافته توسعه رابسنيجيم،دركشورهاي عملكرددستگاه صددرصدبايدباشدتابتوانيم هم وارزيابي كارعلمي
  .ميدهند يابيارز به رااختصاص ازبودجه داردقسمتي پيشگيري كه هايي هزينه دليل

 امارمراجعات به اشاره ،بنده نيست واقعااينگونه  سنجيديم راغيرمنصفانه فرموديدعملكرددستگاه امااينكه
 ميشودولي هم ميشودوهزينه اقدام زمينه دراين البته.دادندكردم ارائه دستگاه رييس كه قضايي هاي وپرونده

 مالي،ياقسط محكومين به وام بايدموثرباشدنيست،مثل كه اقداماتي اقدامات دچارشديم دردناكارامدي به
 كه هست وتخصصي امربسيارمهم است،پيشگيري نداشته اماشماميبنيداثرانچناني قبيل وازاين. مهريه بندي

  .مواجهيم مابامشكل هاهم درديگرعرصه بلكه قضايي درمسائل فقط نه

  

Mehdi Mehdipour,  

]In reply to نژاد كلهري مسعود[  

 ان پيگيري هاي برنامه لذا. نشده جرمي مرتكب هستيم روبرو فردي با ما اوليه پيشگيري در نظر به.سالم
 كار بزه فردي با اوليه پيشگيري  سازوكارهاي وجود وصف با سوم نوع يگيري. در اما است متفاوت
  باشد متفاوت بايد پيشگيري جهت در مداخله نوه بنابراين  هستيم.روبرو

  

  



  , نژاد كلهري مسعود

 آنچه! است مشخص بسيار بنده عرض ! ببرم نام بنده كه نيستند حصري اوليه پيشگيري مورد در هابرنامه
 به تا اوست از حمايت و تأمين و بزهكار درمان و اصالح جهت به اقداماتي كنيدمي اشاره بدان شما كه

 اقدامات همان مشمول مجدد بازگشت كه حال. بازگردد جامعه سطح به سرافكندگي از دور به و سهولت
 آن از بعد كه كاري هر شد، جرمي مرتكب شخصي وقتي. اندگرفته قرار ديگران كه گيردمي قرار پيشگيري

 اقدامات همان مشمول نهايت در شخص و داشته درماني و اصالحي جنبه او خود به نسبت شودمي انجام
 ماشااهللا الي تا پيشگيري توانيممي ما كنيم قبول را شما فرض اگر. گيردمي قرار اوليه پيشگيري با مرتبط
  !بگيريم نظر در عدد،

  

Samira Damavandi,  

  .نداريم كاري فرد با ما اوليه پيشگيري در اصال

Mehdi Mehdipour,  

 موارد در اما شود جرم از جلوگيري نوعي به كه است جامعه مربوط كامال اوليه پيشگيري هاي برنامه نظر به
  .است شخص به قائم و اختصاصي پيشگيري هاي برنامه ديگر

  

  , نژاد كلهري مسعود

]In reply to Samira Damavandi[ 

 با مرتبط اقدامات همان مشمول بازميگردد جامعه سطح به وقتي ميكنم عرض! داريد كار فرد به نگفتم
 تشكيل رو جامعه كه است افرادي از فردي و شده پذيرجامعه حال فرد آن چون. شودمي اوليه پيشگيري
  .ميدهند

  

Samira Damavandi, [ 

]In reply to نژاد كلهري مسعود[  



 مي سوم و دوم و اول را ثالث و ثانويه اوليه از منظور شما كه است همين هم ما اختالف دليل و هستند چرا
  . است پيشگيري مدل اينها از منظور حاليكه در دانيد

 نصب مثال. گيريم مي را جرم ارتكاب جلوي اداماتي با بلكه نداريم كاري بزهكار فرد با ما اوليه پيشگيري در
   دزدگير

 كودكان دهي سازمان يا پرورش و اموزش مثال دهيد مي كاهش را خطر امكان شما ثانويه پيشگيري در
   خياباني

  .كنيد مي متمركز او خانواده و بزهكار فرد روي بر را اقدامات شما سوم پيشگيري در

  

Samira Damavandi, [ 

]In reply to نژاد كلهري مسعود[  

  .بود پور مهدي دكتر آقاي پاسخ

  

  , نژاد كلهري مسعود

]In reply to Mehdi Mehdipour[ 

 جنبه و نداشته پيشگيري جنبه ديگر است شده شخص به قائم جرم، ارتكاب جهت به آنچه ميگم هم بنده
  .دارد تاميني و درماني و اصالحي

  

Mehdi Mehdipour,  

]In reply to نژاد كلهري مسعود[  

 جنبه ميتواند ها برنامه اين و ميشود استفاده شخص بازاجتماعي جهت درماني و اصالحي هاي برنامه
  باشد داشته پيشگيرانه

  



Samira Damavandi,  

  هستم شما خدمت در فردا بود امري اگر بازهم. باشد شده رفع ابهام دادم كه توضيحي با اميدوارم

  

  , نژاد كلهري مسعود

]In reply to Mehdi Mehdipour[ 

 كه اقدامي هر آن از پس. نشود جرم ارتكاب به منتج اصال كه ميدانم امر اين را پيشگيري بنده كردم عرض
 جامعه بدنه به راحتي به شخص كه هست جهت اين به فقط ميگيرد صورت شخص آن خود به نسبت

 شخص سر بر هنگام دير كه چتري. ميكنيم باز تربيتي و تاميني و حمايتي چتر او بر الواقعفي و بازگردد
  .است معنيبي آن بر پيشگيري اطالق ديگر است بازشده مجرم

   است بنده شخصي نظر اين حال هر به

  

Mehdi Mehdipour, [ 

]In reply to Samira Damavandi[ 

 غير يا اميز قهر پيشگيري مثل ميباشد پيشگيري متفاوت هاي بندي تقسيم از مدلي شده احصا موارد دقيقا
  قهراميز

  

Samira Damavandi,   

]In reply to نژاد كلهري مسعود[  

  . كرديد مطرح كه كرديد خوبي كار خيلي اتفاقا

 و بگيريد ايراد تقسيم اين به و بدهيد ارائه گروه رد مطلبي مورد اين در كه كنم خواهش شما از ميخواهم من
  . كنيد تحليل

  



  

Mehdi Mehdipour,  

]In reply to نژاد كلهري مسعود[  

 فتم گذشته ساعت در عرض اول و ميدانم مجرمانه پيش مرحله به مربوط را پيشگيري شخصا دقيقا
  ميشد گذاري نام مجدد جرم ارتكاب از جلوگيري بود بهتر جرم تكرار از پيشگيري

 پايان


