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  , عارفي مرتضي

  .بزرگواران همه محضر ادب عرض و سالم



  كنم مي عرض تسليت را) ع(علي حضرت اميرالمومنين شهادت سالروز

  .خدمتم در پرسش براي هم ادامه در. كنم مي آغاز زودتر را  بحث است احيا شب كه امشب به توجه با

 تأثير امشب، بحثِ موضوعِ نمودند اعالم گروه اين محترم مدير دماوندي خانم سركار پيشتر كه همانگونه
  است) ها ليبرال و كاران محافظه هاي انديشه بر تأكيد با( پيشگيرانه تدابير اتخاذ در سياسي مباني

  

  ميكنم عرض را نكاتي مقدمتا

 مي تبيين شهروندان براي را تكاليف و حقوق از متفاوتي ي گونه ، انسان به جامعه هر حاكميت نگرش نوع
 آزادي ي محدودكننده – وضعي پيشگيري مورد در حداقل - جرم از پيشگيري هاي روش كه آنجا از. نمايد
 هاي مؤلفه از كه است امري ، وي آزادي و انسان موضوع به حاكميت نگاه نوع باشد، مي شهروندان هاي

  .باشد مي جرم از پيشگيري حقوق تدوين در اساسي

 اصول ي كننده تبيين ، رقيب عنوان به فكري ي نحله دو همواره ، سياسي هاي انديشه تاريخ ي عرصه در
  باوري جمع ديگري و ليبراليسم يكي. اند بوده)  دولت(  جامعه و فرد تكاليف و حقوق به ناظر اساسي

 مي ياد غرب سياسي هاي نظام نظري و فلسفي مبناي عنوان به آن از كه ، ليبراليسم تعريف ي زمينه در
 يك از كه است هايي ايدئولوژي و ها سياست ، ها روش ي مجموعه عنوان به ليبراليسم: است آمده ، كنند
 ديگر سوي از و است اجتماعي قدرت اعمال از ديگري اشكال ايجاد دنبال به خودسرانه قدرت از بيزاري با سو
  .است ديني امور و سياست ي زمينه در قانون حكومت خواستار ، شخصي عقايد ي آزادانه بيان بر تأكيد با

 ، فردي(   خصوصي ي حوزه تعيين پي در آغاز از كه شود مي ياد اي انديشه عنوان به ليبراليسم از
 آزادي و قانون  به مقيد و مشروطه دولت از همواره و است بوده دولتي اقتدار برابر در)  اقتصادي ، خانوادگي

  .است كرده دفاع مدني حقوق و فردي هاي

  

 دارند باز داد خواهم انجام آنان دخالت بدون آنچه از مرا ديگران اگر: « گويد مي منفي آزادي تبيين در ، وي
 صاحب معناي به مثبت آزادي ، مقابل در. »ام داده دست از را خود آزادي)  ديگران دخالت(  اندازه همان به

 آن بر عالوه بلكه نيست مانع فقدان معناي به تنها واقعي آزادي ، برداشت اين مطابق. است بودن خود اختيار
 از ناشي آنكه نه باشد او منتخب واقع به كند مي انتخاب را آنچه كه گيرد قرار شرايطي در بايستي انسان ،

 برخي قبال در و سو يك از دولت ، آزادي از برداشت اين در ، سخن ديگر به. باشد اجتماعي و اقتصادي فشار



 اشخاص قبال در ديگر سوي از و دهد مي گسترش را انتخاب آزادي قلمرو ، شرايطي در و جامعه افراد
 افراد اين زيرا كند، مي محدود را فردي انتخاب ي محدوده ، اجتماعي و اقتصادي فشارهاي از متأثر و منفعل

  .نمود خواهند عمل خويش زيان به ، آزادانه انتخاب صورت در

  

 بار نخستين را »بهزيستي دولت« اصطالح.  است نگاه همين محصول نيز بهزيستي دولت يا رفاه دولت ظهور
 و حمايت مسئول ، دولت ، اساس همين بر.  گرفت كار به 1945- 1950 سالهاي در بريتانيا در كارگر حزب

 ي بيمه ، درماني امكانات تأمين ي وظيفه و است خود شهروندان بهزيستي و اجتماعي ايمني پيشبرد
  .دارد عهده بر را...  و مسكن ي تهيه ، بازنشستگي ، بيكاري

 رفاه دولت چارچوب در و آزادي از مثبت برداشتِ اين با منطبق را مدار محيط پيشگيري توان مي بنابراين
  .دانست

  

   باوري¬جمع -

 است اقتصادي و اجتماعي نظريات ي همه ي بردارنده در و فردباوري برابر در است اي انديشه ، باوري جمع
 عنوان به كاري¬محافظه ميان اين در. داند مي فرد منافع و واقعيت بر مقدم را جامعه منافع و واقعيت كه

 از اي مجموعه مبناي بر ، گنجد¬مي باوري¬جمع ي¬¬انديشه چارچوب در كه فكري هاي¬گروه از يكي
. داند مي ارزشمندتر است، نيازموده و نو آنچه از را دار ريشه و كهن نهادهاي كه است سياسي هاي¬انديشه
  .كند مي تأكيد اجتماعي سنن اهميت و نوآوري در احتياط ، نظم و قانون اهميت بر كاري محافظه

 نگاه همين محصول شناسي جرم نظريات قلمرو در نو راست شناسي جرم ظهور كه رسد مي نظر به
 جرم اين گيري شكل ، نويسندگان از برخي كه گونه همان. باشد مي جرم ي پديده به كارانه¬محافظه
 در ديدگاه اين طرفداران. دانند مي 80 ي دهه در راست جناح سمت به سياسي چرخش متعاقب را شناسي

 درمان و اصالح نه و مجازات ابزار با بايستي كه دارند اعتقاد اراده آزادي اصل داشتن مفروض با شناسي جرم
  .نمود جلوگيري مجرمانه ي پديده از

  

 معناي در پيشگيري با قرابتي و است كيفري پيشگيري با منطبق ، كاران محافظه جرم از پيشگيري سياست
 جان« راستا همين در. ندارد ، پردازد مي جرم با مبارزه به كيفري غير ابزارهاي با كه ، آن شناسي جرم



 و اجتماعي يا اصالحي پيشگيري ، كيفري پيشگيري قسمِ سه به پيشگيرانه تدابيرِ بنديِ تقسيم با »برايت
 رويكرد اين توضيحِ در وي.داند مي كار محافظه حزبِ سياستِ همان را كيفري پيشگيريِ ، وضعي پيشگيري

 ي نظريه يا سياست به كيفرشناسي و شناختي جرم آثارِ  در دليل اين به رويكردي چنين كه دارد مي بيان
 قضائي ذيربطِ هايِ دستگاه توسطِ  مجازات و قانون شديدِ  اعمالِ  طرفدارِ كه است يافته شهرت كارانه محافظه

 يا رسمي هايِ روش و كيفري مقرراتِ بازدارندگيِ تأييد بر اصرار ديدگاه اين نظريِ مبنايِ.است اجرائي و
 و پليس تقويت يعني مرتكبين دستگيريِ براي مؤثرتر اقداماتِ و مجازات اعمالِ يعني جرم با برخورد قانونيِ
  .است قضائي دستگاه

  

 و گيرانه سخت جرم كنترلِ سياست ايجاد و مهاجران عليه كمپيني ايجاد از توان مي راستا همين در
 در 1991نوامبر 29 انتخابات در افراطي راست سياسي حزب پيروزيِ متعاقب بلژيك در كه كرد ياد سركوبگر
 احزاب و ها سوسياليست ، ها ليبرال ميان ائتالف ايجاد با و ادامه در.  شد تدوين كشور اين پارلماني انتخابات

 مبارزه طريقِ از امنيتي سياست نئوليبرالِ جزءِ ، 1999 ژوئن در) Verhofstadt(ورهوفستد دولت در سبز
 كارانه محافظه و تر اقتدارگرايانه مولفه يك بر سياسي اراده ابتنايِ دوره اين در. شد تقويت خياباني جرائم با

 و خياباني جرائم قبال در گيرانه سخت رويكرد واسطه به يكپارچه امنيتيِ سياست يك چارچوب در اخالقي
  .است مشهود شود مي اتخاذ كيفري عدالت نظام و پليس توسط كه اطفال برهكاري

 با كه سوالي. كرد ارائه خصوص اين در توان مي متعدد هاي نمونه و است داري دامنه بحثِ واقعا امشب بحث
 آمدنِ  كار روي تناسب به توان مي نيز ما كشورِ در آيا كه است آن است طرح قابلِ امشب موضوع به عنايت
 سخن پيشگيرانه اقدامات و تدابير در تفاوت از طلب اصالح و اصولگرا هاي دولت عمدتا و گوناگون هاي دولت

  آورد؟ ميان به

  .دارم دعا التماس دوستان همه محضر از گرامي و عزيز شبِ اين در
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