




  

  

  

  , نژاد كلهري مسعود

  سالم؛ با

  .شد خواهد تقديم 23:15 ساعت ارائه اهللا شا ان آمده وجود به تأخير بابت دوستان از پوزش طلب ضمن

  

  احترام؛ و سالم با

  

 رمضان بركت و خير پر ماه در ادامه در و طلبم؛مي پوزش آمده وجود به تأخير بابت سخني، هر از قبل
 خودسازي ماه اين در كه باشد داده دست فرصتي كه اهللا شا ان. آرزومندم را عبادات و طاعات قبولي برايتان



 هميشه براي را اجتماعي و اخالقي هايناهنجاري و بداخالقي هرگونه ريشه و كرده شروع را فردي
  ...بسوزانيم

 و گرانقدر اساتيد براي رو فضايي چنين كه كنممي تشكر شيري دكتر آقاي جناب از همه از اول آن از پس
 بركات يمايه خوبشون مديريت كه دماوندي خانم سركار از سپس، و اندنموده فراهم خودم چون شاگرداني

  .ميكنم سپاسگزاري است، بوده

 خدمت خالصه و موجز البته و كليدي طور به را »جرم از پيشگيري بر حاكم اصول« امشب هست قرار بنده
 كيفيت هست قرار كه جهت اين به و آمده وجود به تأخير جهت به متأسفانه كه كنم تقديم بزرگواران شما
 آتي شبهاي در و گرددمي ارائه جرم از پيشگيري بر حاكم اصل اولين فقط امشب باشد، مخاطب مطلوب ارائه

  .شود واقع مفيد كه اهللا شا ان. شد خواهند تبيين اصول مابقي

 قطعاً و حتماً  دارند حقير عملكرد به نسبت پيشنهادي يا و انتقاد سوال، اگر هستم تقاضامند هم سروران از
 شما لذا. دهممي پس درس گروه در حاضر محترم متخصصين شما از تجربه اخذ ضمن بنده نفرمايند؛ دريغ

 وجه هيچ به و كندنمي تفاوتي هيچ بنده براي ارائه، آخر هم و باشيد مراحم ارائه مابين توانيدمي هم عزيزان
  !شودنمي پاره كالم رشته

 پراكنده طور به بنده منبع كه است ضروري نگارنده حقوق حفظ جهت به نكته اين ذكر آخر دست اينجا در
 نيازپور دكتر خوبم استاد همچنين و ابرندآبادينجفي دكتر آقاي جناب ايران شناسيجرم علم پدر مقاالت از

  .هست

 اصول وارد آن از بعد و دهيم ارائه جرم وقوع از پيشگيري از مختصر تعريفي كه است خوب نخست وهله در
  .شويم آن بر حاكم

 به ما كه دارد وجود مختلفي تعابير جرم از پيشگيري تعريف با ارتباط در هستيد مطلع اكثراً كه همانطور
  .كنيممي اعراض آنها از اصلي، موضوع از نشدن دور جهت

  :باشدمي ذيل شرح به است صحيح خوبم اساتيد و بنده نظر به كه كه تعريفي آن

) غيرقهرآميز( غيركيفري اقدامات و تدابير از ايمجموعه شامل جرم وقوع از پيشگيري: «پيشگيري تعريف
 و زاجرم مختلف عوامل بردن بين از يا و كاهش براي جرم وقوع از قبل يعني پيشيني، شكل به است
  .»شودمي گرفته كار به نخستين جرم ارتكاب عدم براي الواقعفي

  :كه باشيم داشته دقت پس 



  

  .دارد پيشيني جنبه - 1

  .است قهرآميز غير - 2

  .نيست فردي و بوده فراگير - 3

  .گذاردمي تأثير زاجرم عوامل بر - 4

  

  .شويممي جرم وقوع از پيشگيري بر حاكم اصول وارد اندك مقدمه اين از پس

  

Musavi, [19,06,16 23:18[ 

  است كنشي پيشگيري مذكور تعريف باسالم

  شود مي تعبير كيفري پيشگيري به ان از كه است جرم وقوع از بعد هم واكنشي پيشگيري

  

Samira Damavandi, [ 

 عمل از پيش آن نام به توجه با پيشگيري معتقدند كه هستند دسته آن جز كلهري آقاي متاسفانه سالم
  .شود نمي سوم و دوم مرحله شامل و است

  

 , نژاد كلهري مسعود

 و است مردود بنده نظر از ثالث پيشگيري واقع در يعني. ندارم قبول اصال بنده رو واكنشي پيشگيري سالم
  .كرد خواهم عرض شما خدمت حتما كه شودنمي محسوب پيشگيري اصال فعلي چنين

  

Samira Damavandi, [  



   نداريد قبول هم را ثانويه شما

  

Musavi,   

 قبول نبايد هم را واينها تكرارجرم از وجلوگيري كيفر حتميت واصل خروج از بعد مراقبت هاي آموزه پس
  باشيد داشته

  

 , نژاد كلهري مسعود

 ولي. هستم پذيرا رو ثانويه و اوليه پيشگيري بنده! نيست ثالث و ثانويه و اوليه پيشگيري ما موضوع البته االن
 چنين و بوده پزشكي علم از ملهم ثالث يا سومين پيشگيري كه بگم شما خدمت مختصر طور به! خير ثالث

  .است شده رد امروزي حقوق در چيزي

  

 خروج كه هست اين خواهشم فقط ميفرماييد منتشر رو خودتون ديدگاه ارائه وسط ندارد مشكلي دوستان
 هستند بزرگواري شخصيت چه شناسيجرم علم پدر دقيقا اينكه حاال. باشيد نداشته اصلي بحث از موضوعي
  .كندنمي بنده ارائه كيفيت در تفاوتي آنچنان

  

Samira Damavandi, [  

   گرفتيد نظر در را ارتكاب از قبل تدابير تنها نكرديد اشاره كيفري پيشگيري به تعريفتان در

  

  

  است پزشكي علم از ملهم ثالث و ثانويه و اوليه بندي تقسيم كال نيست پزشكي علم از ملهم ثالث پيشگيري

  

 , نژاد كلهري مسعود



 خواهيم صحبت آتيه در مورد اين در حتما و ندارد اعتباري ديگر و شده رد بنديدسته اين كال كردم عرض
  .كرد

  :جرم از پيشگيري بر حاكم اصول

  

  حاكميت جانبه همه حضور اصل - 1

  جرم از پيشگيري بودن مشاركتي اصل - 2

  جرم از پيشگيري يعرصه در بشري حقوق موازين به توجه اصل  - 3

  اجتماعي و اقتصادي هايگذاريسياست فرايند در جرم از پيشگيري به توجه اصل  - 4

  جرم از پيشگيري بودن بنياندانش اصل  - 5

  جرم از پيشگيري هايسياست سازيبومي اصل - 6

  پايداري و جرم از پيشگيري پذيريمحاسبه اصل  - 7

  همبستگي و تمايز اصل - 8

  

  :اول اصل

  »حاكميت جانبههمه حضور اصل«

  

 بر جرم وقوع از پيشگيري عنوان تحت امري يعهده از تواندنمي تنهايي به حاكميت از بخش يك طبيعتاً
 بخشي يا زايياشتغال زمينه در ديگر بخش و كندمي ايفا نقش فقرزدايي زمينه در بخش يك مثالً! بيايد
 به مخصوص اختيارات و صالحيت مناسبت به شهروندان؛ فرهنگي و آموزشي سطح ارتقاي زمينه در ديگر
  .هستند يكديگر مكمل نهادها اين و دارند را خود

 خصوصاً ) عام معناي در دولت( حاكميت يا دولتي نهادهاي تمام و دولت اركان يهمه اصل اين براساس پس
 جرم از پيشگيري تدابير اجراي و گذاريسياست مديريت، يحوزه در بايد جرم از پيشگيري متولي نهادهاي



 ارزيابي همچنين و جرم از پيشگيري تدابير اجراي گذاري،سياست متولي بايد دولت واقع در. كنند ايفا نقش
 رفاه وزارت پليس، بهزيستي، سازمان مثل نهادهايي راستا اين در اتفاقاً. باشد پيشگيرانه هاياقدام و هابرنامه

 فرآيند در بايد قبيل اين از نهادهايي و قضايي دستگاه حتي و پرورش و آموزش و اجتماعي تأمين و
 يمقوله كه كندمي اشاره نكته اين به اصل اين واقع در. باشند داشته جانبه همه حضور جرم از پيشگيري
 با بايد نهادها اين و هست نيازمند نهادها يهمه مشاركت به و است »فرابخشي« يمقوله جرم، از پيشگيري
  .باشند داشته مداخله زمينه اين در فراگير رويكردي

 از پيشگيري گفت توانمي و است عام معناي در دولت وظيفه جرم وقوع از پيشگيري اصل اين موجب به
 قرار پيشگيرنده تدابير مشمول كه دارد حق شهروند كه همانطور يعني است؛ تكليف- حق يك جرم وقوع
 زمينه در است موظف حاكميت و دولت اندازه همان به شود، مندبهره امنيت از واسط بدين و بگيرد

  .نمايد اقدام جرم از پيشگيري

  

 كه كندمي بيان 156 اصل 5 بند در اساسي قانون كه وقتي كه داشت توجه بايد پس: مهم نكته✖
 يزمينه در نهادها ساير كه نيست معنا بدين بيان اين است، قضاييه قوه وظايف جزو جرم از پيشگيري
  !نمايند اقدامي نبايد پيشگيري

  

 وظايف شمار در را جرم از پيشگيري اساسي قانون در خبرگان اتفاقاً كه گفت بايد فوق نكته تاييد راستاي در
 چرا. نمود اشاره 31 و 30 اصل به توانمي نظر اين تاييد براي!) قضاييه قوه فقط نه و( اندداده قرار حاكميت

 مسكن به همگان دسترسي براي زمينه ايجاد يا و رايگان پرورش و آموزش توسعه اصل دو اين مطابق كه
  .است دولت وظايف جزو هستند، تأثيرگذار جرم وقوع از پيشگيري در كه متناسب

 بند در ديگر طرفي از و دارد اشاره جرم از پيشگيري ميدان در دولت حضور به 31 و 30 اصل طرفي از يعني
 همه حضور اصل به اساسي قانون در گفت توانمي پس. است امر اين دارميدان قضاييه قوه 156 اصل 5

  .است شده توجه حاكميت جانبه

 است بديهي. است كرده پيدا تجلي نيز 94 سال مصوب جرم وقوع از پيشگيري قانون 2 ماده در اصل همين
 عالي شوراي در... و دارايي امور و اقتصاد يا پرورش و آموزش وزارت حضور به قانون اين نويسندگان توجه كه

 زمينه در اختياراتشان و وظايف با متناسب نهادها از يك هر كه است اين معناي به جرم وقوع از پيشگيري
  .بردارند گام جرم وقوع از پيشگيري



  

 اتخاذ زمينه در ثبات يا جرم از پيشگيري مديريت زمينه در ثبات و پايداري سمت به اصل، اين موجب به
  .كنيممي حركت پيشگيرنده تدابير

  :كه باشد اين باشد كرده مشغول رو بزرگان شما ذهن اصل، همين موجب به شايد كه سؤالي

  

 در جرم وقوع از پيشگيري متولي نهاد حال هر به و شود؟ طراحي بايد كجا در جرم از پيشگيري ساختار اصالً
  شود؟ تأسيس بايد كجا

  

 تا كه رفت حقوق خصوص به و انساني علوم عالم هميشگي دغدغه سراغ به بايد اول سوال اين به پاسخ در
  !است بوده حوزه اين اساتيد و انديشمندان بين نظر اختالف بوده

  

 وقتي اساسي قانون خبرگان بين خاص، نهاد يك به جرم وقوع از پيشگيري امر واگذاري يعني زمينه، اين در
  .بود اختالف كردندمي مكتوب را 156 اصل 5 بند كه

  

 اين كه چرا. شود محول پرورش و آموزش نهاد به بايد جرم از پيشگيري كه بودند معتقد ايشان: اول گروه
  .شوند پذيرجامعه و هنجارمند و شده تربيت درستي به افراد تا شودمي موجب كه است نهاد

  

 جرم از پيشگيري براي مناسب و كافي امكانات و ابزار از قضاييهقوه كه بودند معتقد هم ايشان: دوم گروه
  .شود محول قوه اين به مهم امر اين پس است، برخوردار

  

 اساسي قانون خبرگان بنديجمع عدم آن و شود؛مي نمودار هميشگي معضل هميشه مثل كه اين نهايت
 پنجي بند يك فقط و. آيدنمي دست به جامعي و دقيق برداشت مذاكرات مشروح مطالعه از يعني. است



  !والسالم و است قضاييه قوه وظايف جزو جرم از پيشگيري كه نوشتند و 156 اصل در آوردند
  

  

 اقدام از منظور گويندمي جرمشناسان و حقوقدانان از ايعده كه است اين مطرح و مهم اينجا در كه چه آن
 همان يعني. است كيفري پيشگيري شده، بينيپيش 156 اصل 5 بند در كه جرم از پيشگيري براي مناسب

  ...و كردن مجازات و محاكمه و تعقيب مثل. دارد وجود قضاييه قوه مأموريت ماهيت و ذات در كه اقدامهايي

 قضاييهقوه عهده بر كه است غيركيفري پيشگيري منظور بگوييم و نباشيم پذيرا را دسته اين نظر اگر حال
 بين از يا كاهش براي مناسب و كافي امكانات از قضاييه قوه آيا كه شودمي متبادر ذهن به سؤال اين است
 تنهايي به نمايد؟ زدايي فقر تواندمي تنهايي به قضاييه قوه آيا مثال عنوان به دارد؟ را زاجرم عوامل بردن
  .باشدمي خير پاسخ كه است بديهي نمايد؟ زايياشتغال تواندمي

 شكي هيچ بدون البته كه باشدمي كيفري پيشگيري به قائل كه رويممي نخست تعبير همان سراغ فعال پس
 براي كيفري عدالت نظام ظرفيت از استفاده يعني كيفري پيشگيري كه چرا. باشدنمي صحيح هم نظر اين

... و جرم كشف بند اين در است؟ نشده بينيپيش 156 اصل 4 بند در امر اين آيا حال جرم؛ وقوع كاهش
 مجرمين اصالح به 156 اصل 5 بند دوم قسمت در آن كنار در است؛ آمده شماره به قضاييه قوه وظايف جزو
 جزو كيفري پيشگيري ديگر، سويي از 5 بند دوم قسمت در و سو يك از 4 بند در پس. است شده اشاره

 يك اساسي قانون خبرگان كه است منطقي آيا شما نظر به. است شده گرفته نظر در قضاييه قوه وظايف
 نظر به پس. باشدنمي پذيرش قابل امر اين كه البته! نمايند؟ مطرح پياپي بند دو در را مشخص مفهوم

 مفهوم شامل حداقل يافته تجلي 156 اصل 5 بند در كه جرم از پيشگيري براي خبرگان اقدام كه رسدمي
  .شودنمي كيفري پيشگيري

  

 بودند معتقد ايشان. است غيركيفري پيشگيري مطلقاً قسمت اين از خبرگان منظور گويندمي ديگر ايعده
 نمايد مداخله نوعي به نهادها ساير هايفعاليت و اقدامات در تواندمي جرم از پيشگيري جهت به قضاييه قوه
 دچار را قوا تفكيك امر اين آيا شما نظر به. دهد قرار بررسي و نقد و ارزيابي مورد را ديگر قواي عملكرد و

 الزم امكانات از قضايي دستگاه اوالً كه چرا باشد؛ صحيح تواندنمي هم عده اين نظر پس كند؟نمي تزلزل
 را قوا تفكيك اصل مجريه قوه تدابير و هاسياست در او دخالت ثانياً،. نيست برخوردار پيشگيرنده تدابير براي
  .باشدنمي پذيرامكان امر اين منطقي و اصولي حيث واقعاز در. نمايدمي خدشه دچار



 و بوده كيفري پيشگيري واگذاري نه اساسي، قانون خبرگان منظور كه است اين بر اعتقادشان ديگر ايعده
 قوه به جرم از پيشگيري مديريت سپردن منظور بلكه قضاييه؛ قوه به غيركيفري پيشگيري واگذاري نه

 شده محول قضاييه قوه به جرم از پيشگيري مديريت ديدگاه اين موجب به واقع در پس. است بوده قضاييه
 همراهي و همكاري با بايد قضاييه قوه بنابراين! غيركيفري يا و كيفري پيشگيري تدابير اجراي نه و است
 ايفا نقش و كرده اتخاذ را الزم تمهيدات زمينه اين در مجريه قوه مثل ديگر قواي به وابسته نهادهاي ساير

  .نمايند

 كه رويكردي. اندفرموده مطرح ابرندآبادي نجفي دكتر آقاي جناب را فوق رويكرد اين كه است ذكر به الزم
  .شودمي شناخته »جرم از پيشگيري مديريتي نظريه« عنوان تحت

  

 هيئت( كابينه عضو دادگستري وزارت كه چرا. دارند متفاوتي وضعيت باب اين در ديگر كشورهاي البته
 مجريه قوه از جداي نهادي قضاييه قوه ما كشور در كه حالي در است؛ مجريه قوه از بخشي و است) دولت
  .است

  

 مديريتي نظريه همين سابق در آن اليحه همچنين و 1394 مصوب جرم وقوع از پيشگيري قانون در
 تشكيل جرم از پيشگيري عالي شوراي پيشگيري، قانون 2 ماده قالب در. است يافته تجلي جرم از پيشگيري

 از چه و مجريه قوه درون از چه ديگر نهادهاي آن كنار در كه است قضاييه قوه رئيس آن مدير و شودمي
  .نمايند ايفا نقش جرم از پيشگيري يزمينه در توانندمي يك هر و داشته نماينده مجلس درون

 معتقد كه هست نياكي دكتر آقاي جناب به مربوط كه دارد وجود زمينه اين در نيز چهارمي ديدگاه همچنين
 قرار اساسي قانون 110 اصل چارچوب در يعني. شود واگذار رهبري نهاد به بايد جرم از پيشگيري بودند
 نهادها يهمه حضور نيازمند و است ملي امري جرم از پيشگيري كه بود اين هم نياكي دكتر دليل. بگيرد
 البته. نمايند پيروي شده اتخاذ تدابير و سياستها از نهادها يهمه كه بگيرد قرار جايي در بايد پس. باشدمي
 كه نيست پذيرفته ديدگاهي چنين حال هر به اما. است تأملي قابل پيشنهاد ما سياسي ساخت به توجه با كه
  .باشدمي اساسي قانون در بازنگري نيازمند امر اين كه چرا

 و پيشگيري فعلي قانون در هم كه است صحيح ديدگاه ابرندآبادينجفي دكتر آقاي جناب ديدگاه بنده نظر به
  .است متجلي اساسي قانون همچنين



 و كشوري رويكردي با بايد دارد تبلور حاكميت جانبه همه حضور اصل در كه بودن ايفراقوه اين: سؤال
  امنيتي؟؟ و لشكري رويكردي با يا باشد اجتماعي

 همچنين و جمهور رئيس حقوقي معاون يا و اطالعات وزير چون مواردي پيشگيري قانون در حاضر حال در
 واقعاً  اگر!! منكر از نهي و معروف به امر ستاد رئيس همه از جالبتر مثالً يا! است آمده بسيج نيروي فرمانده

 هر به نمايد؛ ايفا نقش جرم از پيشگيري زمينه در تا كنيم دعوت هم ارتش از ُخب است اين ما قانونگذار ديد
  .است نقش ايفاگر امنيت تأمين در خود نوبه به هم ارتش حال

. باشدنمي صحيح وجه هيچ به امر اين كه دارد وجود امنيتي و لشكري نگاهي فعلي قانون مطالعه با متأسفانه
 نه طلبد،مي را دارند اجتماعي مأموريت كه دولتي نهادهاي از دسته آن مشاركت جرم از پيشگيري كه چرا

  .دارند نظامي شبه و نظامي فعاليتهاي كه سازمانهايي

  

 كار و سر آن با پذيرآسيب اقشار كه است مهمي نهاد اجتماعي امور و تعاون و كار وزارت مثال عنوان به
 قانون در كه هست جالب. است بهزيستي سازمان و اجتماعي تأمين سازمان هم آن مهم سازمانهاي. دارند
 ديگر مواردي و! است شده بينيپيش نظامي نهادي آن جاي به و است نشده بينيپيش تعاون وزارت فعلي
  .دارد تأسف جاي كه

 چه بسيج يا و اطالعات وزارت!! حاكميت بخشهاي همه نه اما است حاكميت جانبه همه حضور بر قرار آري
 در نوجوانان و  ورزش وزارت اما دارند حضور اينها كه كندمي ايفا جرم از پيشگيري زمينه در مهمي نقش

  !!ندارد حضور پيشگيري عالي شوراي

 در امنيت تأمين اصلي مسئول پليس كه چرا است پذيرتوجيه حدودي تا انتظامي نيروي فرمانده حضور مثال
 پيشگيري در اقداماتش اياندازه تا و دارد كار و سر بزهكاري با مستقيم طور به كه نهادي. است جامعه سطح

  .است كنندهكنترل نهادي و است موثر جرم از

  !چطور؟ بسيج اما

  

  چطور؟ منكر از نهي و معروف به امر ستاد يا

  .كنممي بسنده اول اصل آخر تا به فعال برد زمان دقيقه 45 و شد آغاز تأخير با ارائه اينكه جهت به دوستان



   هستم خدمت در سحر تا بنده داشت پيشنهادي يا و نقد سوال عزيزي هر

  

Samira Damavandi, [ 

   شما از سپاس

   كردم استفاده

  باشيد پاينده

  

vahid moien,  

  باشيد بودموفق عالي بسيار ممنونم واقعا

  ممنونم عالي گروه خاطراين نيزبه دماوندي وازسركارخانم

  

  , محمد زاده ملك

 حضوردرمساجدومحالت علت به.باشند بتوانندداشته تاثيربسزايي اتفاقا بسيج نظرميرسدنيروهاي به
 ظرفيت كه هست واضح.باشند پرخطرداشته خطرومناطق هاي مردم،گروه باتوده مناسبي ميتوانندارتباط

 مناسب دهي وسازمان تخصصي هاي باموزش ديگراگرهمراه وازطرف طرف نيروازيك اين بودن مردمي
  باشند داشته وبسزايي باشدبتوانندتاثيرمناسب

  

  

Samira Damavandi, [  

  داد قرار بررسي مورد اجتماعي هاي سرمايه بخش در بتوان شايد را بسيج نقش

  

  , نژاد كلهري مسعود



 در فعالم حضور سال 9 به توجه با ميگم جد به واقعا. هستم بسيجي يك كه مفتخرم خودم بنده ببينيد
  .امنديده معيار و ضابطه بدون البته و قهرآميز اقدامات جز چيزي بسيج

  

 , محمد زاده ملك

  هست غيرممكن واقعاامري مردمي ونهادهاي مردمي مشاركت بدون امرپيشگيري

  موجودهست مديريتي هاي نقصان احيانابدليل انچه ،نه موجودهست ظرفيت مهم

 تحقق براي مناسب ظرفيت يك مردمي دارد،ونيروهاي اموزش ونيازبه هست امرتخصصي يك پيشگيري
  .باشد ريزي وبرنامه صحيح،اموزش اگرمديريت.هستند اهداف

  , نژاد كلهري مسعود

 مهم مقوله دو به ناظر آن اقدامات از بخشي كه است نوجوانان و ورزش وزارت بنده نظر از موجود ظرفيت
  .ورزش امور-2. هستند جامعه اصلي موضوع كه جوانان-1: هست

 امنيتي و قهرآميز اقداماتش درصد 99 كه بسيجي از و نگيريم نظر در رو مهمي اين به وزارتي بايد ما آيا
  !!باشيم؟ داشته پيشگيري انتظار است

  

Samira Damavandi, [  

  است؟ دادگستري مگر است قهرآميز اقداماتش چرا بسيجي

  

  

 , نژاد كلهري مسعود

   بنده نه بپرسيد نقدي سردار از رو سوال اين

 در اجتماعي امور و تعاون و كار وزارت بسيج جاي به نبود بهتر آيا شد عرض كه همانطور مثال عنوان به يا
  !!!ميشد؟ نقش ايفاگر جرم از پيشگيري زمينه



  

vahid moien,  

 ميدند اسلحه بهشون اونها ب وظايف تفهيم جاي ب و ميشند اون وارد ازهرقشري   چون متاسفانه
  گشت وميفرستندشون

  

  , محمد زاده ملك

  .هست بسياردرمضيقه بسيج به نيرونسبت لحاظ به وجوانان ورزش وزارت

 هست طبيعي.وجوددارد كه هست ظرفيتي مهم كردم عرض بنده موجودميگوييدكه هاي ازضعف شمامدام
  .هست اصالح نيستندوقابل بسيج جوهروماهيت هستندوجزء عرضي ضعف نقاط

  

  , نژاد كلهري مسعود

 ارگاني حضور كه ميشيد متوجه نهايت در كردم تببين دارم كه دانشي وسع در رو اصول تمام بنده وقتي
 توجيهي چه منكر از نهي و معروف به امر ستاد مورد در شما. ندارد ضرورتي آنچنان نظامي شبهه و نظامي

  داريد؟؟؟

  

Samira Damavandi, [ 

   ضابطند ديگر بشوند عمل وارد ضابط عنوان به اگر

  

vahid moien,  

  نباشه انهادسترسي به يا نباشه درمحل انتظامي نيروهاي از ك ضابطان شرطي ب ولي درسته بله

  

  ميكنه؟ توجه شرايط اين ب رفتن براگشت بسيج االن ؟:اياواقعاهمينطوره ولي



  

  , نژاد كلهري مسعود

 كنيم؟ جايگزين را نظامي ارگاني آن جاي بايد ما دارد كمي انساني نيروي و نداره بودجه وزارت فالن چون
 بزرگوار است توجيهي چه اين! ميشود؟ داده اختصاص ارگانها اين به كشور سرمايه از اعظمي بخش كه چرا
  !!؟

  

  , محمد زاده ملك

  .باشدهست»ميتواند« انچه به معطوف بنده ميگويندوعرض هست ازانچه دوستان

 جامعه امروزي واقعيات با متناسب ما. بشه پربركتي و خوب گروهك روزگاري روزي ميتواند هم داعش بله
 فعلي فضاي متاسفانه. نداريم كاري رو شود گلستان ميخواهد بسيج روزي يك اينكه. ميكنيم نظر اظهار
  .دارد قهرآميز رويكردي و است نظامي و امنيتي غالبا بسيج

  

vahid moien,   

 عدم خاطر ب و بايدبريدگشت امشب دستورمياومدكه ناحيه از هرشب بودم پايگاه يك فرمانده جانشين من
  شدم سمت خلع كار اين انجام

  

Msahmadian, [ 

  منطقه؟ يا محله مقاومت پايگاه

  

vahid moien, [ 

  محله

  



Msahmadian,  

  .داشتيد اي گسترده اختيارات

  .باشيد جورٱوم موفق

  

vahid moien,  

  ممنونم

  

  

  , محمد زاده ملك

 هابراي ان ومشاركت حضورآحادمردم طوركلي به جوامع بررشدوتوسعه حاكم ازاصول عزيزيكي دوست
 بيشترواردصحنه بياوردومردم نظارت شودوروبه بيشتركوچك بايدهرچه كشورهست،دولت عاليه پيشبرداهداف

 هستندكه داردمساجدمحالت مناسبي ماظرفيت ومذهبي بومي فرهنگ به باتوجه كه ازجاهايي شوندويكي
  .سروكاردارند هستندوبامردم مردمي

 ،ايرادات هست جداگانه مبحث يك واردهست بران نقدهايي افتادوچه اتفاقاتي چه تاامروز دربسيج اينكه حال
  .شود وبايداصالح شماواردهست

 بهتري بسيارظرفيت بهزيستي اداره اجتماعي اورژانس بخش ميبريددرحاليكه نام وجوانان ورزش شماازوزارت
 اهداف به نتوانسته كافي نيروي نداشتن دليل به اماانهم شده بيني پيش هم ودرقوانين پيشگيري داردبراي

 اين انجام براي بيني پيش قانوني لحاظ به حتي كه درحالي وجوانان ورزش سازمان چگونه خودبرسدحال
  برايد؟ مهم اين ميتواندازپس هست نشده براي مهم

 ولي.باشد ميتواندداشته تاثيربسزايي جوانان صحيح فراغت اوقات وپركردن امرورزش طوركلي هرچندبه
 تك تك شويم باشندومطمئن درصحنه مردم ميرسدكه دلخواه نتايج به وقتي پيشگيري كه داشت بايدتوجه

  .اند مندشده بهره ازتدابيرپيشگيري اول اليه درپيشگيري افرادمدنظرمابخصوص

  



  , نژاد كلهري مسعود

   مردم براي مردم بله

   مردم براي مردم از خواصي نه

  .شود اصالح كه اهللا شا ان

   خوش روزگارتان و شب

  

  

  ادامه مطلب 

  

  , نژاد كلهري مسعود

  )خاك و آب از آدم پديدآور پاك دادار خداوند نام به(

  احترام؛ و سالم با

 گرفته قرار رحيم و رحمان خداوند پسند و قبول مورد دوستان شما يكايك عبادات و طاعات كه اهللا شا ان
  .باشد

  

  .كردم ارائه بزرگواران شما خدمت را اول اصل جرم، از پيشگيري بر حاكم اصول مجموعه از ديشب بنده

 گذاريهايسياست در جرم از پيشگيري به توجه« يعني دوم، اصل به مختصري اشاره ادامه در امشب
  .داشت خواهيم »اجتماعي و اقتصادي

 توجه جرم از پيشگيري به هاعرصه كليه در بايد حاكميت كه رسيديم نتيجه اين به اول اصل موجب به
 چارچوب در كرديم اشاره كه همانطور اتقاقاً. بردارد عملي گام و كرده ريزيبرنامه زمينه اين در و باشد داشته
 قوه به جرم از پيشگيري اساسي قانون 156 اصل 5 بند اول قسمت مطابق اينكه وجود با هم اساسي قانون



 سوي از تنهايي به تكليف اين انجام اساسي قانون خبرگان منظور كه ميرسد نظر به اما شده محول قضاييه
  .است نبوده قضاييه قوه

 و نيست برخوردار جرم از پيشگيري براي الزم ابزارهاي و كافي امكانات از دستگاه اين كه هويداست چون
 داشته فعال حضوري زمينه اين در بايد بگذارد تاثير زا جرم عوامل بر ميتواند آنها فعاليت كه ديگري نهادهاي

 محصول كه بزهكاري خطر معرض در كودكان به نسبت حمايتي اقدامات كارگيري به مثال عنوان به. باشند
 يعني. دهد پوشش تواند مي پرورش و آموزش مثل نهادي را هستند متشنج و گسيخته هم از هاي خانواده

  .نمايد كمك دسته اين به بايد مدرسه بستر در پرورش و آموزش نهاد

  نيست برخوردار امكاني چنين از تنهايي به قضاييه محترم قوه قطعاً

 ابرندآبادي نجفي دكتر آقاي جناب آنچه با مطابق 156 اصل 5 بند از اساسي قانون خبرگان منظور كه گفتيم
 قانون در تنها نه امر اين. است بوده قضاييه قوه به جرم از پيشگيري مديريت واگذاري اند،فرموده مطرح

  .يابد تجلي پيشگيري به مربوط سياستگذاريهاي تمام در بايد بلكه پيشگيري

 1394 مصوب پيشگيري قانون در نظامي ارگانهاي و سازمانها سري يك بينيپيش كه كرديم نقد آخر در
 نقشي چه امروزه واقعاً منكر از نهي و معروف به امر ستاد يا و بسيج مثل سازماني كه گفتيم. است تاسف مايه
 در كار وزارت يا و نوجوانان و ورزش مثل ايخانه وزارت چرا كه خورديم تاسف و! دارد؟ پيشگيري زمينه در

  .است نشده بينيپيش پيشگيري قانون

  !است تامل قابل كه ميكنم منتشر نيز خبري عكسي اول اصل مورد در

  ...ميرويم دوم اصل سراغ به سپس و

  

  



  
 

 

 

 

  :جرم از پيشگيري بر حاكم اصول

  

  حاكميت جانبه همه حضور اصل - 1

  جرم از پيشگيري بودن مشاركتي اصل - 2

  جرم از پيشگيري يعرصه در بشري حقوق موازين به توجه اصل  - 3

  اجتماعي و اقتصادي هايگذاريسياست فرايند در جرم از پيشگيري به توجه اصل  - 4

  جرم از پيشگيري بودن بنياندانش اصل  - 5

  جرم از پيشگيري هايسياست سازيبومي اصل - 6

  پايداري و جرم از پيشگيري پذيريمحاسبه اصل  - 7



  همبستگي و تمايز اصل - 8

  

  :دوم اصل

  »اجتماعي و اقتصادي گذاريهايسياست در ازجرم پيشگيري به توجه«

  

 سياستگذاري به ميخواهند اگر اجتماعي و اقتصادي سياستگذاران كه ميكند اشاره نكته اين به دوم اصل
 به بايد حتما و. باشند داشته عنايت هم جرم از پيشگيري ابعاد به بايد بورزند مبادرت اجتماعي و اقتصادي
  .باشند داشته توجه پيشگيري منظر از سياست آن پيامدهاي

  .نميرويم پيش فوق عددي ترتيب به كه باشند داشته عنايت فقط دوستان* 

  .ميباشد باال در چهارم مورد واقع در ما دوم اصل امشب

 ميخواهيم اگر يا برويم پيش اقتصادي هاي سياست سازي خصوصي يا سازي دولتي سمت به ميخواهيم اگر
 كه سياستي به هم جرم از پيشگيري عينك از بايد برويم پيش كاالها از بعضي قيمت آزادسازي راستاي در

  .كرد نگاه ميشود اتخاد

  

  شاكري حامد

  .بخير وقت و سالم با

  .مطالبتان از ميكنيم استفاده

  .باشند داشته مشاركت موضوع شدن پربار در هم محترم اساتيد و دوستان اميدوارم

  

  , نژاد كلهري مسعود

 تا بكنند نكاح تهران در اشخاص كه صورتي در اينكه بر مبني شد اتخاذ سياستي انقالب همين از ايبرهه در
  .كردند حركت تهران سمت به افراد از عظيمي سيل ميشود، اعطا وام آنها به مقدار فالن



  ... افتاد راه به نكاحي جهاد معروف قول به

 وجود كه مهمتري نكته اما. هستند جرم اينها خود اينكه از بگذريم بود، جعلي و صوري ازدواجها از بعضي
 تهران سمت به روستاها و شهرستانها از مردم از بسياري شد باعث بعدي تك سياست اين كه هست اين دارد

 كشيده اجتماعي و اقتصادي ناتوانيهاي به گاه و شدند منجر شكست به گاه كه ازدواجهايي.  بيايند پرهزينه
  .شدند

  

 توليد موجبات يا و شدند نشين حاشيه بزرگ تهران در گرفتند كه وامي همان با افراد اين از بسياري
  .نمودند فراهم را كار كودكان

 و بيان تهران به كه شدند تشويق و تحريك ايعده. شد اتخاذ خوب اجتماعي سياست يك ظاهر به آري،
 مورد جرم از پيشگيري خصوص به و جرمشناسي منظر از سياست اين پيامدهاي نبايد آيا اما. بگيرند وامي

  !!ميگرفت؟ قرار ارزيابي

 جرم از پيشگيري ابعاد به بايد گذاريسياست هنگام در مدير يك يا و اجتماعي و اقتصادي سياستگذار يك
 را آن بعد و بگيرد قرار بررسي مورد نيز آن شناسانهجرم پيامدهاي بايد الواقعفي يعني. باشد داشته توجه هم

  .كرد منتفي يا و عملي

  .نيست لطف از خالي قديري مهين خانم پرونده از ذكري اينجا در

 ها بررسي در. گشت پديدار قزوين شهر در خاصي ناامني شد، سريالي قتل فقره 6 مرتكب قديري خانم وقتي
  .است مرتبط كامالً نيز ما موضوع با كه است تأمل قابل تصميم و تقصير دو گرفته صورت هايمصاحبه و

 در خون هايلكه يافت بر مبني را پليس گزارش كه بود ايگيرنده تصميم مرجع به مربوط تصميم يك
 بي همين اتفاقا و ميكند توجهي بي آن به نسبت اما ميكند دريافت قديري خانم ماشين عقب صندوق
  ...جنايات ادامه به وي تشويق براي شد ايانگيزه) پليس( ناجا توجهي

 تصميم جديد مدير و ميكند تغيير كه بود زمان آن اجتماعي امور مدير شخصي كه بود اين بعدي مسئله
 هم همسرشون و داشتند بدي اقتصادي وضع قديري خانم اينكه به توجه با ايشان. ميكند اتخاذ اينسنجيده

  .كردند قطع را ميشد خانواده اين به كه ايمالي كمك آن بودند، سازماني حمايت تحت و بودند ضعيف خيلي



 رواني و روحي فشار ايشان بر همسرشون ضعف و قديري خانم فرزند بيماري و مالي كمك قطع اين خُب
 خانم ماشين عقب صندوق در خون هاي لكه به ناجا توجهي بي رواني، و روحي فشار اين كنار در و. آورد

  .شود بيشتر جنايت ادامه براي وي انگيزه و جسارت كه شد سبب قديري

 رو فرزندش داروهاي هزينه بتواند وي اينكه براي. اندبوده مالي انگيزه با  شدند مرتكب ايشون كه قتلهايي
  ...كند تأمين

 ابعاد به توجه عدم و مدير يك سوي از غيرسنجيده و بعدي تك تصميم يك كه اينجاست نكته پس
 شهر سطح در دارمعضل خانم يك سوي از دردناكي تبعات چنين شد موجب تصميم آن جرم از پيشگيري

  .دهد رخ قزوين

 توجه جرم از پيشگيري ابعاد به و كرد اتخاذ پرورش و آموزش حوزه در سياستي نميتوان مثال عنوان به
 به كه كسي. است موثر افراد شخصيتي و رفتاري نظام بر پرورش و آموزش سياستهاي اساساً  كه چرا. نداشت
 نشده طي كامل شكل به و درستي به او شدن پذير جامعه فرايند يا نيست هنجارمند ميرود بزهكاري سراغ
 نمايد فراهم را وي شدن هنجارمند و شخص شدن پذيرجامعه موجبات ميتواند كه محيطها اين از يكي. است

  .است مدرسه

 از پيشگيري ابعاد حاوي بايد شود مي اتخاذ مدرسه بستر در و پرورش و آموزش حوزه در كه سياستي پس
 قرار رشدمدار پيشگيري مشمول دارمعضل كودك كه مدرسه سطح در روانشناس حضور مثل. باشد هم جرم

  .ميگيرد

 به. باشد شهري ريزيهايبرنامه و شهري حوزه سياستهاي ميتواند ديگرش مصاديق از يكي اصل اين حتي
 پيشگيرانه مالحظات سري يك بايد بدهد كار پايان مجوز ساختماني به ميخواهد كه شهرداري نمونه عنوان

 به ميتواند شهرداري مثال. باشد شهرداري سياستهاي جزو مالحظات اين و باشد داشته مدنظر نيز را
 پايان مجوز كند ورود خانه به نما آن طريق از ميتواند راحتي به سارق و دزد كه نمايي داراي كه ساختماني

  .ندهد كار

  

  ...ميكنيم بسنده دوم اصل پايان به تا امشب

  .باشد شده واقع مفيد كه اهللا شا ان

  .هستم پذيرا ميل كمال با دارند خاصي پيشنهاد يا و انتقاد سوال، اگر عزيزان از يك هر



  

Mahtab,   

 هاي تيپ بلكه. شود مي جرم وقوع به منجر كه نيست نادرست پذيري جامعه فقط اينجا من نظر به
  بود خواند موثر مسايل اين روي هم شخصيت هاي اختالل يا شخصيتي

  

 , نژاد كلهري مسعود

 . نشدم فردمدار و مدار جامعه پيشگيري ماهيتي بحث وارد جزئي طور به بنده. است صحيح شما سخن. بله
  .است جرم از پيشگيري بر حاكم اصول ما موضوع

  

Samira Damavandi, [  

  .هستند افراد پذيري جامعه در مهم نهاد دو مدرسه و خانواده

   عالي بسيار

  هستم شما بحث ادامه منتظر صبرانه بي

  

  , شاكري حامد

  . نژاد كلهري جناب متشكرم

  . نباشيد خسته

  .بود عالي بسيار امشب بحث

  

  ادامه مطلب 

  , نژاد كلهري مسعود



  )مجازات روز داور نام به سماوات و ارض خالق نام به(

  عزيزان؛ تمام خدمت سالم و درود

 تا. خواهيم بررسي رو هست اصل سومين كه بعدي اصل جرم از پيشگيري بر حاكم اصول ادامه در امشب
 جرم از پيشگيري به توجه اصل ديگري، و حاكميت جانبه همه حضور اصل يكي،: شد تبيين اصل دو كنون

 بومي اصل يعني بعدي اصل ديگر دقايقي تا اهللا شا ان و اجتماعي؛ و اقتصادي هايگذاريسياست فرايند در
  .گرفت خواهد قرار بررسي مورد پيشگيرانه هاي سياست سازي

  :جرم از پيشگيري بر حاكم اصول

  

  حاكميت جانبه همه حضور اصل - 1

  جرم از پيشگيري بودن مشاركتي اصل - 2

  جرم از پيشگيري يعرصه در بشري حقوق موازين به توجه اصل  - 3

  اجتماعي و اقتصادي هايگذاريسياست فرايند در جرم از پيشگيري به توجه اصل  - 4

  جرم از پيشگيري بودن بنياندانش اصل  - 5

  جرم از پيشگيري هايسياست سازيبومي اصل - 6

  پايداري و جرم از پيشگيري پذيريمحاسبه اصل  - 7

  همبستگي و تمايز اصل - 8

  

  .نميرويم پيش فوق عددي ترتيب به كه باشند داشته عنايت فقط دوستان* 

  .ميباشد باال در ششم مورد واقع در ما سوم اصل امشب

  :سوم اصل

  »پيشگيرانه سياستهاي سازيبومي«



  

 و اجتماعي و اقتصادي واقعيتهاي سو يك از يعني. دارد وجود متعددي فرهنگهاي خرده جامعه يك سطح در
 مشكالت و معضالت ايمنطقه هر پس. است متفاوت اقتصادي و اجتماعي ظرفيتهاي ديگر سويي از

 از اي دسته از متاثر آن و باشد باال خاص جرم يك آمار مناطق از بعضي در بسا چه. دارد را خود به مخصوص
 عوامل است برابر آنها ميزان اگر كه اين يا بوده كمتر ميزانش جرم آن ديگري منطقه در اما باشد عوامل
  .است كرده فراهم را جرم ارتكاب به افراد گرايش موجبات اول، منطقه در موجود عوامل از غير ديگري

  :كه گفت بايد نتيجه در ✔

 عالي شوراي در نميتوان يعني! كرد اتخاذ مناطق تمام براي پيشگيرانه مركزي سياست يك نميتوان
  .نمود اتخاذ جرم از پيشگيري براي كلي و متمركز سياست يك جرم از پيشگيري

  :كه داشت توجه نكته اين به بايد طرفي از 

 ايمنطقه در كه است ممكن. بله. است متفاوت ايمنطقه هر در محلي و بومي كارهاي و ساز و واقعيتها
 روشهاي اجراي امكان اما شوند، شناسايي جرم ارتكاب به دهنده سوق عوامل بزهكاري، بر موثر عوامل

  .نباشد موجود ظرفيت به توجه با پيشگيرنده

 به مخصوص منطقه، هر كه واقعيت اين شناسايي در هم و بزهكاري تحليل در هم اصل اين چارچوب در پس
 »بومي« صورت به بايد جرم از پيشگيري تدابير كارگيري به مورد در هم و دارد بزهكاري معضل خود،

  .گرفت تصميم

  

 از پيشگيري شهرستاني و استاني شوراهاي اصل، اين گرفتن نظر در با جرم از پيشگيري اليحه چارچوب در
 به شهرستاني و استاني شوراهاي كه بود شده اشاره اليحه چارچوب در اتفاقاً و بود شده بيني پيش جرم

. ميشود تشكيل شهرستان و استان سطح در مردم مشاركت تقويت و محلي سازوكارهاي از منديبهره منظور
  )اليحه 4 ماده 2 بند(

 هماهنگي براي: «بود آمده 5 ماده در كه نحوي به. ميشود تقويت 5 ماده چارچوب در رويكرد اين و اصل اين
 كارهاي و ساز تقويت و ايمنطقه نوآوريهاي و تشويق جرم، از پيشگيري استاني هايبرنامه و هاطرح در

  .»ميشود تشكيل استاني شوراهاي محلي،

  :نكته ☑



 كنيم نگاه پايين به باال از سياستگذاري در اگر اينكه يعني. باالست به پايين از پديده يك جرم از پيشگيري
 و شوند لمس واقعيات كف در بايد جرم از پيشگيري حوزه در يعني. ميشوند اتخاذ خأل در الواقعفي سياستها

 اصل كننده تأمين و بود اليحه در كه رويكردي چنين اينكه پس. نماييم سياستگذاري آنها گرفتن نظر در با
  ...شهرستاني و استاني شوراهاي همان يعني بود؛ اياصولي و پسنديده رويكرد بود، سازي بومي

 متفاوت دماوند شهرستان با اسالمشهر شهرستان در بزهكاري معضالت تهران، مثال استان يك خود در حتي
 به توجه با و منطقه هر به مخصوص معضالت با مطابق پيشگيرانه سياستگذاري در بايد حتماً پس. است

  .نمود اقدام منطقه آن در موجود ظرفيتهاي

  

Musavi,   

 نهادينه مختلف هاي حوزه در را پيشگيري بر حاكم اصول ميداني صورت به بايد.است درستي حرف سالم
  .كرد

  

 دارد؛ اصل اين كه هاييفايده تمام با كه اينجاست بارتأسف مطلب گذشته اينها همه از, نژاد كلهري مسعود
 آن جاي به اليحه از پس يعني. نميشود ديده جرم از پيشگيري فعلي قانون در رويكردي چنين شوربختانه

 كه كيفيتي آن به شهرستاني و استاني شوراهاي فعلي قانون در و. كرديم پسرفت شود، حاصل پيشرفت كه
  .اندنشده بينيپيش بود آمده اليحه در

  

  .رسيد پايان به نيز سوم اصل گرامي همراهان و دوستان

  .باشد شده واقع محترم متخصصين شما مقبول كه اهللا شا ان

   حق يا

  

Musavi,   

  شديم مستفيض.باشيد ومويد موفق



 , نژاد كلهري مسعود

   سپاسگزارم

Samira Damavandi, [ 

 عزيز همكار شما از سپاس


