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چکیده

در خدوص موضوع پیشگیری از وقوع جرم در اصو  8قانون اساسی با توجه به موضوع امر
به معروف و نهی از منکر وظیفهی همگانی و واکمیتی تعریف ده ولیکن گروهی کوه پدیودهی
مجرمانه را موضوعی انسانی و اجتماعی میدانند که ممکن است در هر جامعه دینی هوم بوروز و
ظهور کند و پیشگیری از جرم را نیازمنود اسوتفاده از دسوتاوردها و آمووزشهوای علموی ،عملوی
می دانند و با این پیش فر که لزوم اجرای قوانین کیفری که در اصو  4قانون اساسی هوم بوه
آن ا اره ده به این نتیجه میرسند که براساس بند  5اصو  165قانون اساسوی اقودام مناسو
برای پیشگیری از وقوع جرم و اصال مجرمان را از وظایف قوه قضا یه میدانند» .اید به دلیوو
برخورد غیر علمی با این مقولهی سهم موضوع پیشگیری از وقووع جورم در قووه قضوا یه اموری
ذهنی و تشریفاتی بووده و در نتیجوه فیوف عمیموی از نخبگوان ،وقوقودانان و جورم ناسوان و
جامعه ناسان جرأت نقد و ورود به این موضوع را ندا تند و این موضوع ناخودآگاه منجر د کوه
 .1دانشجوی دکتری تخصصی حقوق جزا وجرمشناسی گروه حقوق واحد آی ت اهلل آمل ی ،دانش ااه آااد
Email: anvar.kh2013@gmail.com
اسالمی ،آمل ،ایران.
 .2استادیار ،گروه حقوق واحد قائمشهر  ،دانشااه آااد اسالمی ،قائمشهر ،ایران( .نویسنده مسئول)
Email: j.niknejad@yahoo.com

 .3استادیارگروه حقوق جزا و جرمشناسی،دانشااه علوم انتظامی ،تهران ،ایران.
Email: f2rzad@yahoo.com

 .4استاد یار گروه حقوق جزا و جرمشناسی واحد قائمشهر ،قائمشهر ،ایران.
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Email: Dresmaeli@yahoo.com
پذیرش نهایی1399/8/20 :
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قوه قضا یه خود در سیطرهی مجرمین قرار بگیرد و نفوذ عوامو قدرت و ثروت باعث ایجاد بحران
ساختاری در مواجه با مجرمین گردید ولیکن با فلوع افقهای نوین و سکان داری قاضیالقضوات
جدید و تغییرات بنیادین و مبارزه با مجرمین یقهسفید و دانهدر ت بار دیگور ایون امیود در افکوار
جامعه زنده د که قوه قضا یه پرچمدار مبارزه با جرم و پدیودهی مجرمانوه و بلکوه مهمتور از آن
پیش قراول پیشگیری از جرم با د در این مقاله ضمن توجه به مقررات قانونی کوه تکلیوف قووه
قضا یه را در ارتبا با پیشگیری از جرم مشخ کرده در پی آنیم که دیدگاههای نووین و جدیود
قوه قضا یه را اعم از آموزش های تخددی و همگانی و فر هر مسجدی وقوقدان و سازمانها
و مراجع زیر مجموعهی این قوه را که نقش اساسی و گسترده در پیشگیری اجتماعی بوا رعایوت
الگوی ایرانی و اسالمی از جرم دارند مورد بررسی قرار دهیم و به عبارت دیگور سوعی مویکنویم
فارغ از دیدگاه پیشگیری کیفری از دیدگاه پیشگیری وضعی از وقوع جرم در قوه قضا یه بپردازیم
و بررسی عوامو اقتدادی ،علمی ،فرهنگی و اجتماعی را در وقوع جرم به دیگور صواو نموران
موکول کنیم.
واژگان كلیدي
جرم ،پیشگیری ،پیشگیری اجتماعی ،قوه قضا یه ،الگوی اسالمی.
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طرح مسأله

وجود یک قوه قضا یه قانونمند در کنار وضور قضات توانمند و وکالی متعهد و وقوقودانان
متخد در کنار مقررات فاف و قابو اجرا هم برای مبارزه با پدیدهی مجرمانه که یک پدیوده
انسانی و اجتماعی است به نحوی که بتواند با پاسخ مناس به دادخواهی هروندان وقوون آنوان
را تضمین کند امری بدیهی است و مهمتر و اولیتر از آن موضوع پیشگیری از وقوع جرم و بحث
پیشگیری اجتماعی است .یکی از اصلیترین راه کارهای دستیابی به جامعهای با وداقو از جورا م
یا عاری از جرم پیشگیری از وقوع جرم است و یکی از موثرترین و بلکه اساسویتورین نهادهوای
متولی پیشگیری از جرم قوه قضا یه است و مؤثرترین نوع پیشگیری از جرم پیشگیری اجتمواعی
از جرم است وظیفه و تکلیفی که در قوانین و مقررات مختلف قوانونی و از جملوه قوانون اساسوی
برعهدهی قوه قضا یه(محمد نسو )201-203 :1393 ،نهاد ده است.
 -1با تحوالتی اساسی که در نتیجه وضور سکان دار جدیود در قووه قضوا یه ایجواد وده
پیشگیری از جرم و در واقع مبارزهی بنیادی با ایجاد و پیشگیری از وقوع جورم اسوت .موضووعی
که با فر های همچون اویای ورای عالی پیشگیری از جرم و با فر هر مسوجدی وقوقودان،
فر در مدار قانون ،فر آموزش همگانی وقون در ایستگاههای متورو ،فور مشواوره وقووقی
رایگان در امامزادگان و بقاع متبرکه و مدالهای کشور با رقههای جدیودی از امیور را در اذهوان
جامعه ایجاد نموده که با وضور وقوقدانان متخد و متعهد و همکاری نهادهای زیرمجموعهی
قوه قضا یه و نهادها و ارگان هایی همانند سازمان بسیج وقوقدانان و کوانون خادمیواران وقووقی
آسان قدس رضوی به سوی تعالی و ترقی در ورکت است:
افزایش نابهنجار آمار جرا م در یک برهه زمانی و افزایش تعداد زندانیان وواکی از انحوراف
وضعیت تعادل عمومی بود – اگر چه ممکن است افراد مدعی با ند با واکم دن اوکام اسالمی
رایط اجتماعی عادی می ود و نیاز تحقیقات علمی برای ناخت پدیده مجرمانه و مبارزه با آن
یا پیشگیری از آن نیست ولیکن اینک پس از  4دهه از واکمیت نمام اسالمی این موضوع واضح
و مبرهن است که قوه قضاییه با لیستی مدیرانی جاع و جرم ناسان و وقوقودانان پاکدسوت و
دستکار واکم وند .به منمور دستیابی به اهداف مذکور در اصول  156و  157قووه قضوا یه الزم
است که عالوه بر اینکه ریاست قوه قضا یه خ عادل و مسلط به امور قضایی ،دارای قودرت
مدیریت و تدبیر قضایی و برنامهی مدون و فر مدوب و نقشهی راه مکتوب و کار ناسی وده
است الزم است مدیران جهادی و قضاوت پاکدست و وقوقدانان فرهیخته و با درایت و دانشکده-
های وقون و مراجع قضایی و کلیدی نهادهوای زیور مجموعوه قووه قضواییه و کوانون وکوالی
دادگستری و مرکز امور مشاوران و وکالی قوه قضا یه و ووزههای علمیه بایستی با قووه قضواییه
همراه و همفکر با ند.
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 -1شناخت پیشگیري اجتماعی از جرم
واژه پیشگیری اجتماعی از جرم میتواند بر تمام برنامههایی اعمال ود که سوعی در تغییور
رایط یا الگوهای رفتاری ،ارزشها یا خود انضبافی برای کاهش اوتمال وقوع بزهکواری دارنود.
برخی تدابیر پیشگیری اجتماعی از جرم عبارتند از :برنامههای ومایوت موالی از والودین ،آمووزش
اوان کودکی ،ومایت ویژه از کودکان محروم ،برنامههای تبلیغی برای تغییر تمایوو موردان بورای
استفاده از خشونت در روابوط خوانوادگی و امثوالهم!( (The crim prevention Digest II,
p11
 -1-1مبانی و فلسفه پیشگیري اجتماعی

در پرتو نمریات جامعه ناسی جرم ،رویکردی ر د کرده است که به فوور روز افوزون بور
علو اقتدادی -اجتماعی و فرصتهای جرم تمرکز دارد (موثال مکتو ویکاگو فراووی و اجورا
کرد ) Social crime prevention Fact sheet, 2007, pt().مطابق فلسفه زیربنایی ایون
رویکرد ،تمام مردم چنانچه در اوضاع و اووال خاص واقع ده و فرصت جرم را به دسوت آورنود،
مرتک بزه خواهند د .این دیدگاه همکاری بین سوازمانهای رفواه و تویمین اجتمواعی ،دولوت و
جامعه مدنی و ومایت بزهکاران بالقوه را برای موفقیت پیشگیری ضروری میداند .در این دیدگاه
هنجارمندی جرم (یعنی تلقی ج رم به عنوان اموری عواری در جامعوه) نیوز پذیرفتوه وده اسوت
(برخالف گروهی که بزهکاران را اقلیتی بیمار میدانند که هنجارهای جامعه را نقض میکننود)(
.)Palmary, 2001, p2
رویکرد پیشگیری اجتماعی از جرم تقویت روابط اجتماعی ،افزایش سطح کنترل غیررسومی
اجتماعی و در نتیجه بازدارندگی بزهکاران بالقوه بالفعو از ارتکاب جرم است .پیشگیری اجتمواعی
از جرم به بازسازگاری کسانی تمرکز دارد که در خطر بزهکاری قرار دارند و اوسواس یکپوارچگی
کمتری را با جامعه میکنند فروی مانند مراقبت همسایگی مویتوانود بوه منموور تقویوت دفواع
غیررسمی در جامعه برای توق ف جرم و افزایش نمارت مورد اسوتفاده قورار گیورد .راهبورد مودرن
پیشگیری اجتماعی از جرم یک جنبش ورفهای و مدنی است که بوسویله دولوت پایوه گوذاری و
پشتیبانی ده و ظرفیت دفاع اجتماعی را باال میبرد .پیشگیری اجتماعی از جرم مجموعه اهدافی
است برای مهار تیثیر علو جرم ،کاهش خطر بزه دیدگی ،افزایش امنیت عمومی جامعوه و تویمین
وقون بشر بنابراین راهبرد پیشگیری اجتماعی از جرم به توسعه اقتدوادی ،کوار و کسو امون و
کاهش خسارت اخالقی و مادی نا ی از جرم کمک میکند .هزینوه اقودامات پیشوگیری از جورم
باید به عنان سرمایهگذاری تلقی ود و بازگشت ایون سورمایه از فریوق بهبوود امنیوت عموومی
متجلی می ود .راهبرد پیشگیری اجتماعی از جرم در صورتی موؤثر خواهود بوود کوه بوه عنووان
بخشی از سیاست اجتماعی محلی اجرا ود پاسخهای اثر بخشی بوه چوالشهوای جورم بایود در
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سطح منطقهای و محلهای ساماندهی ود.
 -2-2مفهوم پیشگیري اجتماعی

بدون تردید پیشگیری اجتماعی مبتنی بر نقش جامعه و اجتماع در جرم اسوت .اجتمواع بوه
عنوان یک واژهی دارای دو مفهوم و کارکرد مختلف است .یک مفهووم جامعوه محویط فیزیکوی
است که در قال کالبد هری با خیابانها و کوچوههوا و سواختمانهوا و سوایر اجوزای معمواری
خدی نمایان می ود و مفهوم دوم جامعه به عنوان محیط انسانی پیرامون فورد اسوت کوارکرد
اول جامعه با عنوان پیشگیری محیطی و کارکرد دوم با عنوان پیشگیری اجتمواعی موورد ا واره
قرار میگیرد .جامعه در کارکرد انسانی آن میتواند نقش دوگانهای در جرم دا ته با د از یک سو
میتواند به عنوان بستر ساز و وامی جرم ایفای نقش کند .و از سوی دیگر نقوش بواز دارنوده یوا
پیشگیرانه در برابر جرم دا ته با د.
 -3-2ویژگیهاي پیشگیري اجتماعی

 .1پیشگیری اجتماعی مبتنی بر محیط انسانی پیرامون افراد است .این نووع از پیشوگیری
درصدد تاثیرگذاری بر خدیت افراد و از بین بردن تمایالت مجرمانه و گرایش به جورم در آن-
هاست و در عین وال بر تقویت عوامو باز دارنده از جرم نیز تاکید میکند.
 .2پیشگیری اجتماعی از آنجا که درصدد ساماندهی به گرایشات و تموایالت موجود جورم
است از جهتی با پیشگیری علی هم همپو انی دارد و یک راهکار اساسی برای وو مشکو جورم
به مار میرود.
 .3پیشگیری اجتماعی بر خالف پیشگیری وضعی و محیطی بیشتر مواهیتی نورم افوزاری
دارد و به دنبال تغییر در رو و روان انسان و نگرش و باورها و خواستههای آنان اسوت توا بودین
ترتی انسانهایی جامعهپذیر و قانونمند تربیت نماید.
 .4در پیشگیری اجتماعی توجه به دو متغیر خیلوی مهوم اسوت .متغیور اول عواموو خطور
اجتماعی و متغیر دوم عوامو ومایتی اجتماعی است .پیشگیری از جرم واصو بر هم زدن تعوادل
بین این دو دسته از عوامو در جهت غلبه عوامو ومایتی است.
 .5پیشگیری اجتماعی یک مفهووم بسویط نیسوت بلکوه در درون خوود عواموو مختلوف
فرهنگی ،تربیتی ،اقتدادی ،فردی و اجتماعی را به همراه دارد.
 .6موضوع پیشگیری اجتماعی هم فرد و هم جامعه است .یعنی بخشی از تدابیر پیشگیری
اجتماعی فرد مدار و برخی دیگر جامعه مدار هستند و برخی هم کار کرد دوگانه دارنود .ایون امور
نا ی از تیثیر و تیثر متقابو فرد و جامعه است که جامعه را به موجودی فراتر از جمع جبری افوراد
و دارای هویتی مستقو از افراد مبدل ساخته است.
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 -2الگوي ایرانی -اسالمی پیشگیري اجتماعی
رویکرد پیشگیری اجتماعی برخالف پیشگیری وضعی فاقود الگوهوای منسوجم و پذیرفتوه
ده در کشورهای غربی است و تنها اقدامات پراکنده از قبیوو توسوعه اجتمواعی یوا توسوعه اوان
کودکی و تقویت اقشار انحرافپذیر به عنوان مدوادیق پیشوگیری اجتمواعی مطور ودهانود و
بنابراین نیاز به ارا ه الگویی جامع برای استخراج تکنیکهای پیشگیری اجتمواعی بویش از پویش
اوساس می ود .به برخی از جرم ناسان و وقوقدانان که دغدغه اسالمی و ملوی دارنود الگووی
ایرانی اسالمی برای پیشگیری اجتمواعی از جورم سوب فعالیوت موداوم در موضووع پیشوگیری
اجتماعی در این خدوص پیش قدم ده و برای اولین بوار در سوال  1390الگوویی را فراووی و
جهت اجرا به معاونت فرهنگی و پیشگیری از جرم قوه قضاییه ارا ه نمود .در این الگو چهار محور
اصلی برای پیشگیری اجتماعی – فرهنگی از جرم ترسیم ده است:
 -1آگاهی بخشی و اصال باورهای دینی
 -2توانمند سازی فردی و اجتماعی
 -3مدیریت نیازها
 -4تقویت مداخالی اجتماعی و فرهنگی
 -1-2پیشگیري اجتماعی از طریق آگاهی بخشی و اصالح باورهاي دینی

اولین تکنیک از پیشگیری اجتماعی ،آگاهی بخشی و اصال باورهای دینوی اسوت از آنجوا
که رفتارهای آدمی به دت متیثر از نگرش و باورهای وی میبا د بر هموین اسواس در الگووی
ایرانی اسالمی پیشگیری اجتماعی توجه ویژهای به اصال نگرش و باورهای فوردی و اجتمواعی
معطوف می ود.
در این تکنیک چهار تکنیک فرعی قابو ذکر است که امو  )1اصوال نگورش و تقویوت
باورهای دینی  )2ترویج و تقویت ارزشها ،هنجارها ،اخالن و رفتار دینی  )3ارتقای آگواهیهوای
عمومی و اختداصی در مورد جرا م و انحرافات  )4خنثی سازی عملیات روانی موروجین جورم یوا
انحراف می وند.
 -2-2اصالح نگرش و تقویت باورهاي دینی

اصال نگرش و تقویت باورهای دینی اساسیترین راهکار برای تقویت خوود پوایی و دوری
از گناهان و جرا م و آسی های اجتماعی به مار میرود در این زمینه به عنوان نمونه میتوان به
موارد زیر ا اره کرد:
 -1اصال نگرش نسبت به خداوند و جهان هستی
 -2اصال نگرش نسبت به انسان و خویشتن خویش
 -3اصال نگرش نسبت به دنیا و آخرت
 -4اصال نسبت به دین و دین داری
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 -3-2ترویج و تقویت ارزشها ،هنجارها ،اخالق و رفتار دینی

اید بتوان قرن جدید را قرن تحول و دگرگونی ارزشها نام نهاد .یکی دیگر از کارکردهای
رسانهها ،جایگزینی ارزشهای وارداتی با ارزشهای سنتی و یا قل و تبدیو ارزشهاست.
اگر در دیدگاه سنتی صبر و بردباری و تحمو همسر و ساختن بانداری یوا مشوکالت ارزش
مرده می د امروزه برای برخی از افراد فالن و دل کندن از همسر و فرزندان و تورک خوانواده
ارزش مرده می ود .متولیان امور باید با تدابیر مناس از کاف بین نسلی در عمو به ارزشها
و هنجارها پیشگیری کنند.
 -4-2ارتقاي آگاهیهاي عمومی و اختصاصی در مورد جرائم و انحرافات

بسیاری از مردم به دلیو ناآگاهی نسبت به الگوهای جورم یوا انحوراف و یوا فرصوتهوای
زمینهساز کجروی ،آماج بزهدیدگی قرار میگیرند .مردم نوعا نمیدانند که چه عوواملی منجور بوه
باالتر رفتن خطر بزهکاری یا بزهدیدگی می وند؛ نسبت به عوامو زمینهساز خطر جرم یا انحراف
آ نایی کافی را ندارند .و عوامو ومایتی در برابور جورم یوا انحوراف را بوه خووبی نموی ناسوند.
آگاهیسازی اختداصی برخالن عمومی تمام افراد جامعه را در بر نمیگیرد بلکه به عنوان یکی از
راه کارهای پیشگیری ثانویه تالش بر تمرکز آگاهسازی بر افراد مستعد بزهکواری یوا بوزهدیودگی
دارد.
 -5-2توانمندسازي فردي و اجتماعی

عوامو خطر همیشه در جامعه وجود دارند و لیکن برخی براوتی تسولیم ورایط خطور سواز
می وند اما با ارتقاء سرمایه اجتماعی و توانمندسازی فردی و تقویوت بواز سوازگاری اجتمواعی و
ومایتهای قانونی خدوصا ارتقاء سطح مهارتهای اساسی زندگی و آمووزش مهارتهوای کالموی و
رفتاری میتوان واکنش افراد را تقویت و باعث پیشگیری از وقوع جرم ویم.
-6-2گسترش فریضهي امر به معروف و نهی از منکر

امر به معروف و نهی از منکر یکی از فروغ دین اسالم است و عمو بوه ایون فریضوه یوک
وظیفه اجتماعی ناخته ده و امر به معروف و نهی از منکور مسویر گنواه و خطوا را مویبنودد و
گسترش آن وفاظ امنیتی و اخالقی جامعه را تقویت میکنود وناخت معوارف دینوی و نوواهی از
منکر بسیار وا ز اهمیت است( .نسو)215 :1393 ،
 -7-2نظارت مردم بر عملکرد قوه قضاییه

نمارت مردم بر عملکرد قوه قضاییه باعث ناسایی نقا قوت و نقا ضعف است و باعوث
تقویت اعتماد عمومی و دخیو کردن مردم در گروههای نمارتی اسوت در ایون راسوتا مویتووان
نمارتهای مردمی را با استفاده از گروههای جهادی و سازمانهای مردم نهاد تحکویم و تقویوت
بخشید.
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 -3جایگاه قانونی قوه قضاییه در پیشگیري از جرم
قوه قضاییه در زمینه اجرای عدالت براساس اصو  156قانون اساسی پشتیبان وقون فردی
و اجتماعی و مسئول برقراری یا تحقق بخشیدن به عدالت است .در بند  4اصو یاد وده کشوف
جرم و تعقی مجازات مجرمان و اجرای ودود و مقررات مدون کیفری اسوالم بور عهودهی قووه
قضاییه است .به موج بند  5از اصو  156قانون اساسی اقدام مناس برای پیشوگیری از وقووع
جرم و اصال مجرمان در کنار وظیفهی اویای وقون عامه و گسترش عودل و آزادی مشوروع از
وظایف قوه قضاییه است .و مکمو این اصو ،اصو  157قانون اساسی است که برای مدیریت قوه
قضاییه قاضی القضاتی عادل ،آگاه ،مدبر و توانمند را پویش بینوی نمووده کوه بتوانود تحووالت و
تغییرات اساسی و ساختاری مدیریتی ایجاد کند که باعث تحووالت اساسوی در ایون قووه وده و
اعتماد عمومی را به عنوان یک ثروت عمیم و پشتوانهی مردمی جوذب کنود توا بتوانود اقودامات
مناس را برای پیشگیری از وقوع جرم مهیا کند (.ها می.)10:1386،
در قانون اساسی جمهوری اسالمی و مقررات قانون آیین دادرسی کیفری و مقررات مجموع
تشخی مدلحت نمام و قوانین عادی از جمله الیحهی پیشگیری اجتماعی از جرم و همچینین
در قانون ورای عالی پیشگیری از جرم و مبارزه با آن به قوه قضاییه سپرده ده هر چنود سوایر
بخشها و سازمانها و نهادهای اجرایی وظیفه دارند در کنار قوه قضاییه همکاری نمایند همچین به
مج بسیاری از بخشنامهها و آیین نامههای مدوب قوه قضواییه و مراجوع قضوایی بوه صوورت
بالقوه و بالفعو این امر مهم به قوه قضاییه محول ده است.
 -4طرحها و برنامههاي قوه قضاییه در امر پیشگیري اجتماعی از جرم
هر چند از زمان انسجام و استقرار قوه قضاییه معاونت پیشوگیری از جورم قووه قضواییه در
سطح ملی و استانی و وتی هرستانی متولی پیشگیری اجتماعی از جرم بوده ولویکن بسویاری از
این پیشگیریها جنبهی کیفری دا ته و به صورت ملموس مؤثر و نمام مند با روی کار آمدن آیت
اهلل دکتر سید ابراهیم ر یسی که از بدنهی قوه قضایه و آمووزش دیودهی وووزه و دانشوگاه بووده
فروهای منسجم و ملی که با کار کار ناسی و دیدگاه تخددی تهیه ده و ایون وکایوت از آن
دارد که پیشگیری پیوسته کم هزینهتر از درمان است .در سند تحول چشمانداز قووه قضواییه کوه
توسط ریاست قوه قضاییه به عنوان یک نقشهی راه مطمئن به خدمت رهبری انقالب تقدیم ده
موضوع پیشگیری از جرم هم نقشی کلیدی و اساسی دارد و پس از استقرار ایشان در زعامت قوه
قضا یه فر های تخددی برای پیشگیری اجتماعی از جرم و مبتنی بر آموزش محوور بوه ور
زیر تقدیم ،ارا ه و عملیاتی ده است.
 )1فر ملی هر مسجد یک وقوقدان :در این فر وقوقدانان آموزش دیده و جهوادگر در
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سراسر کشور و در کلیهی مسواجد بوه صوورت برناموهریوزی وده ارا وهی خودمات آموز وی و
پاسخگویی وقوقی به سؤاالت و مشکالت قضایی جامعه را بر عهده دارند.
 )2فر میز خدمت :به موج این فر مسئولین قضایی و وقوقودانان دسوتانودرکار در
مدالها و ستادهای نماز جمعه به صورت چهره به چهره با مردم دیودار مویکننود و بوه صوورت
مستقیم پاسخگوی بهات اوتمالی خواهند بود.
 )3فر بر مدار قانون :به موج این فر در هفتوه ی قووه قضوا یه وقوقودانان توانمنود
وده از جملوه
آموزش ها و مشاوره های تخددوی رایگوان در فرهنگسوراها و مراکوز مشوخ
پایگاههای بسیج به مردم به صورت رایگان ارا ه میدهند.
 )4فر آموزش همگانی وقون در ایستگاه های مترو :قوه قضوا یه بوا همکواری معاونوت
فرهنگی مترو و هرداری تهران در ایام خاصی از سال در کلیوهی ایسوتگاههوای متورو خودمات
آموز ی به عموم جامعه به صورت کامال رایگان ارا ه مینمایند.
 )5فر آموزش همگانی ،مسا و وقوقی در مدالها و نمازهای جمعه سراسور کشوور :بوه
موج این فر قوه قضا یه با همکاری سازمان بسیج وقوقدانان و دستاوردهای نماز جمعه و بوا
استفاده از ظرفیت قضات امر آموزش و مشاورهی وقوقی نمازگزاران را بر عهده دارند.
 )6فر آموزش همگانی وقون :به موج این فر وقوقدانان منتخ قوه قضا یه در ایام
خاص و مناسبتهای گوناگون خدمات وقوقی و مشاورهای به زا ران ارا ه میدهند.
 )7فر برگزاری کالس های وقوقی و آموز ی :به موج فر مذکور قوه قضا یه بورای
کاهش مراجعات و مراجع قضایی و با استفاده از ظرفیتهوای وقووقی و تخددوی کوالسهوای
توانمندسازی و آموز ی وقوقی را برای عالقمندان به صورت رایگان برگزار مینمایند .همچنوین
فر های مناسبتی و گوناگون دیگری به صورت تخددی در دست تهیه و تدارک است.
 -5نیروي انسانی مورد نیاز قوه قضائیه براي پیشگیري اجتماعی از جرم
معاونت پیشگیری از جرم قوه قضا یه و مدیران کو این ووزه با همکاری معاونت فرهنگوی
قوه قضا یه و دادستانهای کو کشور ،دادستانهوای عموومی و انقوالب در امیور تویمین نیوروی
انسانی و ارا هی فر های آموز ی و اجرا ی برای پیشگیری از وقوع جرا م همکاری مینماینود و
وقوقدانان متخد و نهادهای قضایی و بهقضایی قوه قضا یه را همکاری مینمایند که ذیوال
به آن ا اره می ود.
 )1قضات دادگستری :قضات با تخد های وقوقی و کیفری و خانوادگی در این فر به
صورت جهادتی با قوه قضا یه همکاری مینمایند.
 )2وکالی کانون وکالی دادگستری :عالوه بر معاضدتهای وقوقی و تسخیری به صوورت
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داوفل با قوه قضا یه همکاری مینمایند.
 )3وکال و مشاورین قوه قضا یه ،موضوع ماده  187قانون سوم برنامه توسعه :نقش اساسی
و موثری در خدوص آموزش و پیشگیری از وقوع جرم به قوه قضا یه بر عهده دارند.
 )4اعضای سازمان بسیج وقوقدانان :سازمان بسیج وقوقدانان به عنوان یک نهاد قانونمند
و متخد متولی آموزش و سازماندهی وقوقدانان در ر تههای مختلف این سازمان است کوه
اعضای آن از قضات و وکال و سردفتران و مدیران وقوقی سازمانها تشکیو ده که با قوه
 )5خادمیاران وقوقی آستان قدس رضوی
به موج تفاهمنامه معاونت فرهنگی قوه قضا یه و امور خادمیاران آستان قودس رضووی و
خادمیاران وقوقی آستان قدس رضوی به عنوان بازوان قوه قضا یه با روویه جهادی و داوفلبانوه
به صورت کامال تخددی و وضوری و غیروضوری امر آموزش و مشاوره وقوقی آواد جامعوه را
بر عهده دارند.
این خدمات کامال رایگان و تبرعی است.
 )6اساتید دانشگاه
اساتید برتر دانشگاه و وقوقدانان فرهیخته با تعامو سازنده و کامال رایگان با زکوات علوم و
دانش خود بخشی از این تکلیف را به نحو مقتضی و برنامهریزی ده انجام میدهند.
 )7مشاورین موضوع سامانه 129
مشاورین وقوقی و وابستگان قوه قضا یه در این فر مشغول خدمات وبانهروزی وقووقی
به صورت تلفنی به جامعه میبا ند.
 )8سازمان قضایی نیروهای مسلح
نیروهای داوفل و متخد در سازمان قضایی نیروهای مسلح با استفاده از ظرفیتهوای
وقوقی و قضایی موجود کار آموزش نیروها و خانوادههای تحت پو ش را به صورت رایگان تقبو
مینمایند.
 )9مدیران زندانها و مشاورین آن
به موج این توافق ارز مند آموزشهای وقوقی مورد نیاز زندانیان و خانواده آنهوا بورای
توانمندسازیشان صورت میپذیرد.
 )10ایثارگران وقوقی
که به موج آن آموزش وقوقی به خانوادههای ایثارگران و مراجعین در مراجع قضایی ارا ه
می ود و عندالزوم وکالت این خانوادهها پذیرفته می ود.
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نتیجهگیري

الزم است مقدمه پیشگیری اجتماعی از جرم به صورت کامال جدی و تخددی مورد توجه
قوه قضا یه قرار گرفته و پیوسته گفتهاند پیشگیری بهتر از درمان است.
و دخیو کردن جامعه در بحث پیشگیری از جرم واج و بلکه ضوروری اسوت و تحقیقوات
کامو و سازمان یافته مورد توجه قرار گیرد.
قوه قضا یه ضمن انجام فر های اجتماعی و مبتنی بر پیشگیری که صودرا ا وارهای ود
بایستی کودکان و نوجوانان را گروه اصلی هدف خویش در بحث پیشگیری اجتماعی از جرم تلقی
نماید.
ماهیت پیشگیری اجتماعی فوالنی مدت و مستلزم زمان است و الزم است مدیران صبور و
با درایت در این ووزه وضور و دخالت نمایند.
پیشگیری اجتماعی در جرم توسط قوه قضا یه عالوه بر آموزش محور بوودن بایسوتی چنود
وجهی و مرک از کار ناسان با تخددهای جرم ناسانه و وقوقدانان تعهد و راهبرد پیشوگیری
اجتماعی مبتنی بر آموزش های تخددی و وقوقی زمانی مفید و مثمر خواهد بود کوه عوالوه بور
پیشگیری صرف به بهبود کیفیت افراد پیشرفت اقتدادی و کاهش معضوالت اخالقوی و تقویوت
نیازهای مالی توجه نماید و آموزش و پیشگیری از جرم کمهزینهتر و مقرون به صرفهتر و پایدارتر
خواهند بود.
استفاده از تیمهای جهادی علمی و داوفلبانه و در این خدوص الزامی است.
الزم است فاصله وقوقدانان بر وکم ،قضاوت و داوریان و متخددین جرم ناسوی در ایون
فرایندن مشارکت نمایند.
نتیجه دیگر اینکه هر چند قوه قضا یه را مسئول پیشگیری اجتماعی از جرم و قبولی قانونی
آن بدانیم ولیکن همکاری و هماهنگی سایر قوا اعم از مجریه و مقننه و سایر بخشها برای نیوو
به این منمور و تسریع در دستیابی به اهداف الزم و ضروری به نمر میرسد.
همچنین در این فرایند به این موضوع و اصو کلی پی خواهیم برد که پیشگیری اجتمواعی
قطعا و مسلما مفیدتر و بهتر از پیشگیری کیفری و هزینههوای بعودی و ارتکواب جورم و تعقیو
مجرم و تعیین مجازات است.
قوه قضا یه در این مسیر پرفراز و نشی عالوه بر نیروی انسوانی مواهر و آمووزش دیوده و
متخد باید آموزش و مشاوره وقوقی تخددی را در سرلو برنامههای پیشگیری اجتمواعی از
جرم قرار دهد و فارغ از بحث های آکادمیک و قضایی و بررسی ابعاد فرهنگی و اجتماعی موضوع
قطعووا بایسووت ی جامعووه هوودف را بووه سوووی کودکووان و نوجوانووان و خووانواده و مدرسووه و مراکووز
پیشدانشگاهی سون دهد و برنامهریزی فویوالمدت و منطبق بر اصول و چهارچوبهای قوانونی
و بهرهمندی از توان جرم ناسان و وقوقدانان و علماء و اسواتید دانشوگاه ،وکوالی دادگسوتری و
قضات فرهیخته و سایر وقوقدانان امری اجتنابناپذیر است.
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پیشنهادات
 -1ایجاد رابطه فاف قوه قضا یه با رسانهها و گروههای مرجع ،گروههای جهادی
 -2تاکید بر تحقق اصو واکمیت قانون در کلیه روابط اجتماعی در همه سطو
 -3توسعه فرهنگ قانونپذیری و قانون مداری در مدارس ،دانشگاهها و ...
 -4اصال سیاستهای پیشوگیری از جورم در هموه زمینوههوای اقتدوادی و اجتمواعی و
فرهنگی.1
 -5تحول بنیادین در قوه قضا یه در زمینوه جوذب نخبگوان و جوذب نیروهوای جهوادی و
داوفل
 -6ایجاد و ارتبا مستمر قوه قضا یه با گروههای جهادی و استفاده از ظرفیت آنها
 -7عمومی کردن آموزشهای وقوقی و قضایی در همه هرها و بخشها
 -8ترویج و توسعه فرهنگ استفاده از وکیو و مشاور وقوقی در کلیه قراردادها و روابط
 -9توسعه و ترویج نهاد داوری مردمی و تکمیو آموزشهای آن
 -10استفاده از ظرفیت رسانهها و رادیو و تلویزیون جهت آموزشهای وقوقی و قضایی
 -11ایجاد سایت آموزشهای عمومی وقوقی از سوی قوه قضا یه
 -12آموزش آنالین مسا و وقوقی و قضایی
 -13تغییر و تکمیو محتوی کت درسی و دانشگاهی در ر تههای وقوقی و سون دادن به
آموزشهای عملی
 -14مخاف ناسی به مثابه یک نیاز.
 -15آموزشها مجریان قانون در همه زمینهها با توجه به (قانون اوترام به آزادی مشروع)
 -16توجه تنوع فرهنگی و قومیتها در امر آموزشهای تخد عمومی و وقوقی
 -17برگزاری دورههای کوتاه و کاربردی وقون برای عالقمندان
 -18ایجاد ستون یا بخش وقوقی مستمر در نشریات و
 -19تشویق و تقویت فرهنگ استفاده از وکیو و مشاورین وقوقی
 -20ورود مطال وقوقی در کت درسی مقافع مختلف تحدیلی
 -21نامگذاری روز قانون در آن روز بتوان از مجالس و دادگاههای بازدید کرد.
 -22ایجاد ووزههای آموزش وقون و وقون بشر توسط قوه قضا یه
 -23ترویج فرهنگ تستی وو اختالف توسط قوه قضا یه
 -24پرداخت و ایجاد یارانه آموزشهای وقوقی
 -1راسخ ،محمد ،مطالعه تطبیقی آموزش عمومی وقون ،پژوهشگاه قوه قضا یه1395 ،
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 -25تمهید تسهیالت مالی برای آموزشهای وقوقی و قضایی
 -26فرهنگ سازی برای مشارکت مالی نهادها و بنیادهای مالی خدوصوی و امور آمووزش
وقون و پیشگیری از جرم.
 -27فعال کردن نمارتهای عمومی و همگانی بر عملکرد قضات وکال
 -28آمارگیری منمم و مکرر
 -29گزارشدهی به مردم به منمور افالعرسانی و نمارت مردمی
 -30کس نمر جامعه به صورت مستمر و برای جل اعتماد مردم و اجرای درخواستهای
مردمی و فایدهمند بودن سیاستگذاری پیشگیری اجتماعی
فهرست منابع
 -1توران ،توسلیزاده .)1392(.پیشگیری از جرا م اقتدادی .چا اول .تهران .انتشارات جنگو.
 -2بیات ،بهرام و راقیپور ،جعفر و عبدی ،نرگس .)1387(.پیشگیری از جرم با تکیوه بور رویکورد
اجتماع محور .تهران .چا اداره تبلیغات نیروی انتمامی ج.ا.
 -3مهدوی ،محمود .)1390(.پیشگیری از جرم (پیشگیری ر د مدار) .تهران .انتشارات سمت.
 -4خواجه نوری ،نسترن .)1387(.نقش رسانه در پیشگیری از جرم .فدلنامه مطالعات پیشوگیری از
جرم سال سوم ماره .6
 -5محمدنسو ،غالمرضا .)1387 (.نقش پلیس در پیشگیری از جرم ،اولوین هموایش پیشوگیری از
وقوع جرم.
 -6معممی ،هال ،جرم سازمان یافته و راهکارهای جهوانی مقابلوه بوا آن ،انتشوارات دادگسوتری،
.1384
 -7گس ریمول ،تحول سیاست پیشگیری از بزهکاری در فرانسه در پرتو تدووی ناموه قوانون 17
ژو یه  ،2002ترجمه هرام ابراهیمی ،مجله وقوقی دادگستری ماره .48
 -8محمودی جانکی ،فیروز .)1386(.مفهوم آزادی نسبت آن با جورم انگواری ،موسسوه تحقیقوات
علوم جنایی و جزایی ،ماره .1
 -9انداری ،ولیاهلل .)1391(.کشف علمی جرا م ،تهران ،انتشارات سمت.
 -10نوبخت ،یوسف.)1386(.اندیشههای قضایی ،قم ،انتشارات وقون اسالمی قم.
 -11عباسی ،اصغر .)1395(.وقون کیفری اقتدادی پولشویی ،تهران ،نشر میزان.
 -12واجیتبار  ،فیروز جایی ،وسن .)1392(.آیین دادرسی کیفری کاربردی ،تهران ،نشر میزان.
 .)1391(.--------------- -13بزه ناسی افتراقی ،تهران ،انتشارات جنگو.
 -14نیازپور ،امیروسین .)1392(.توافقی دن آیین دادرسی کیفری ،تهران ،انتشارات میزان.
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 -15اهللوردی میگونی ،فرهاد .)1393(.وقوقیسازی یافتوههوای جورم ناسوانه در مجلوه تحقیقوات
وقوقی ،بزهکاری به عادت از علت ناسایی تا پیشگیری و سال  ،87ترجمه دانشونامه پیشوگیری از
جرم و بزهدیده ناسی انتشارات میزان.
 -16فرجیها ،محمد؛ اهللوردی ،فرهاد .)1393(.رویکرد جرم ناسی فرهنگی به تغییر الگوی مدورف
مواد مخدر در میان جوانان ،آموزههای وقون کیفری دوره جدید بهار و تابستان  1393ماره .7
 -17ابراهیمی ،هرام .)1387(.پیشگیری از جرم در چالش بالوارین وقون بشر ،رساله دکتری ،وقون جوزا
و جرم ناسی ،دانشکده وقون.
 -18محمد نسو ،غالمرضا .)1393 (.کلیات پیشگیری از جرم ،تهران ،چا میزان.
 -19ها می ،سیدمحمد .)1386(.وقون اساسی جمهووری اسوالمی ،جلود  ،2تهوران ،انتشوارات دانشوگاه
تهران.
 -20راسخ ،محمد .)1395 (.مطالعه تطبیقی آموزش عمومی وقون ،تهران ،پژوهشگاه قوه قضا یه.
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