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Abstract  

The spread of criminal activities and crime recurrence rates, as well as available 

statistics, indicate that in Iran, having an effective criminal policy in dealing with 

criminal phenomena, and in particular in dealing with professional criminals, and in 

this regard, control and Intervention to reform and re-socialize them and also to prevent 

them from entering the field of crime We are in crisis because managing the reaction 

against this group of criminals, control and interventions to reform and re-socialize 

them and basically prevent people from entering the field Delinquency requires having 

an efficient, appropriate and reasonable criminal policy and of course in all relevant 

areas (legislative, judicial, executive and participatory), so the crisis we are facing, 

weaknesses, shortcomings, problems And there are obstacles in all areas, pillars and 

components of Iran's criminal policy in dealing with this group of criminals. The 

present study seeks to answer the important and fundamental question of the position 

of Iran's legislative criminal policy in terms of form and content in relation to this group 

of criminals, whether the criminal policy is specific and differentiated in terms of form, 

by descriptive and analytical methods and explaining the basic concepts. And in 

essence, in the legal field, can we extract from the heart of the existing criminal 

regulations regarding this group of criminals? What is the response strategy in the field 

of legislation? Therefore, in this study, an attempt has been made to evaluate Iran's 

legislative criminal policy in dealing with this group of criminals, and to identify 

shortcomings, challenges, problems and obstacles in achieving corrective and effective 

solutions and proposals. 
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 اینقد و بررسی سیاست جنایی تقنینی ایران در رویارویی با مجرمین حرفه
 1عباس قجاوند

 2قدرت اهلل خسروشاهی

 3اصفهانی شهید شاطری پور

 چکیده  

نماید که در ایران در مجرمانه و نرخ تکرار جرم و نیز آمارهای موجود حکایت از این موضوع میگسترش فعالیتهای  

برخورداری از یک سییاسیت جیایی کارآمد در مباب ه با یدیدم مجرمانه و به ریورا خار در رویارویی با مجرمین 

بازاجتماعی نمودن آنان و نیز ییشیییری از ورود به این ای و در این راسیتا کیتر  و مداخ ه در جهت اری و و حرفه

عررییه از بزهکاری درار باران هسییتیا ررا که مدیریت واکیی ع یه این دسییته از مجرمینل کیتر  و مداخ ا در 

راسیتای اری و و بازاجتماعی نمودن آنان و اسیاسیاش ییشیییری از ورود افراد به این عرریه از بزهکاریل مسیت زم و 

های مربوطه )تبییییل با برخورداری از یک سیییاسییت جیایی کارآمدل میاسییق و معبو  و ال ته در تمام حوزمم زمه 

هال مشیک ا و موانعی اسیت که قضیاییل اجرایی و مشیارکتید دارد ل ا بارانی که با آن مواجه هسیتیال ضیع هال کاسیتی

 ی با این دسته از مجرمین موجود است.هال ارکان و اجزاء سیاست جیایی ایران در رویارویدر تمام حوزم

یژوهی حاضیر با روش توریی ی و تا ی ی و تشیریف م اهیا بییادی بدن ا  یاسیییویی به این سیها  مها و اسیاسیی  

اسیت که جاییام سییاسیت جیایی تبیییی ایران به لااک  یکم و ماتوا در ارت ا  با این دسیته از مجرمین ریونه اسیتل  

توانیا در خصیور این دسیته از افتراقی به لااک  یک ی و ماهوی در حوزم تبیییی میآیا سییاسیت جیایی مشیی  و  

مجرمین از بطن مبرراا کی ری موجود اسیتیرا  کییا  در حوزم تبیین اسیتراتژی یاسییها ریونه اسیت  ل ا در این 

هال  ز مجرمینل کاسیتییژوهی ت ش گردیدم تا ضیمن ارزیابی سییاسیت جیایی تبیییی ایران در رویارویی با این دسیته ا

 رالشهال مشک ا و موانع موجود در رسیدن به راهکارها و ییشیهادهای ار حی و کارآمد  یاسایی گردد.

 ای.سیاست جیاییل سیاست جیایی تبییییل ییشییری و واکیی ع یه جرم؛ مجرمین حرفه:  هاک یدواژم
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 مقدمه

گسترش فعالیتهای مجرمانه و بدن ا  آن افزایی احساس ناامیی در میان افراد جامعه موجق گردیدم تا موضوع امییت  

هیای هیای قیانونیی ار کیه بیه واقع ریزی جز د ید یهو ایجیاد آرامی در جیامعیه و مییان افراد آن هموارم در زمرم د ید یه

 یید. در این راسییتا در م ارزم و مباب ه با یدیدم مجرمانهل هموارم اق یتی وجود دارند که از جامعه و افراد آن نیسییت با

 یود که با ارتکا  دررید باییی از جرا،ال در رسییدن به مبارید و میافعشیان  ای یاد میآنها با عیوان مجرمین حرفه

توجه به تعدد جرمل اسیتمرار و تکرار   اند به ریورتی که باارتکا  جرم را به ریورا یک حرفه برای خود قرار دادم

در ارتکا  جرمل  یدال حتمیت و تیصی  در جرا،ا ارتکابی و ابعاد  ییصییتیل با ارتکا  دررید باییی از جرا،ا 

قابم    نمایید ب که خسییاراکه عمدتاش و معمویش جرا،ا مالی اسییتل ضییمن اییکه نوا موجود در جامعه را م تهق می

نمیایید. بیه ریییورتی کیه ع یر ا اعمیا  و اجرای  معیه و هیی ا اجتمیاع تامییم و وارد میتوجهی را نیز برییکرم جیا

سیییاسییتهای موجود در رهایی از این معضییم بزرم که عمدتاش قهرآمیز بودم ل در مسیییر م ارزم با این اق یت خار و 

 رفتارهای ارتکابی آنان با مشک ا فراوانی مواجه هستیا.  

متغیرهای ت ثیرگ ار که میجر به ییشییرفت سیییر اقداماا مجرمانه و تکرار جرم در این دسییته از باتوجه به عوامم و 

اند ل در راسیتای رسییدن به راهکارهای ح ا ت  مجرمین گردیدم اسیت و تاویتی که در این فرآیید یشیت سیر گ ا یته

به بهترین  یکم مدیریت گردد و این  بایسیت واکیی ع یه این دسیته از افرادکییدمل کیتر  و ییشیییری کییدم قطعاش می

گردد میر با برخورداری از یک سییاسیت جیایی میاسیقل کارآمد و معبو ل یعیی سییاسیتی که در یرتو مها حاریم نمی

رود قانونی ارل قضیاا و مجریان و همنیین جامعه مدنی با یک نیام میسیجا و جمعی به تمامی ابعاد و آن انتوار می

انیاری و واکیی ع یه جرم و هیجار یکیی نور دا یته و به مباب ه با یدیدم مجرمانه ضیوع جرماجزاء در ارت ا  با مو 

ای از رو یهای کی ری و گیری از مجموعهبپردازند و ال ته به ریورا خار در ارت ا  با این دسیته از مجرمین با بهرم

یدمل کیتر  و ییشیییری کییدم گام  یر کی ری و از جم ه مشیارکت جامعه مدنی در رسییدن به راهکارهای ح ا ت کی

  ود.بردارند و این همان سیاستی است که از آن باعیوان سیاست جیایی و ال ته در م هوم موسّع یاد می

ییی رو در خرو  از باران موجودل در حوزم سیاست جیاییل در رویارویی با مجرمین   در این میان آننه که یژوهی

 از یکی  عیوان به  هموارم  متمرکز اسیتل موضیوع سییاسیت جیایی تبیییی اسیت کهای به  یرو ییی گ ته بر آن حرفه

 گ اری  سییاسیت  و  اسیتراتژی یک اتیاذ و  طراحی که  ررا. اسیت   بودم مطرو  جیایی  سییاسیت   حوزم در مها هایمبوله

 ییی کجروی  و  اناراف جرم  به  یاسیی  و مداخ ه  حوزم در را  گ اری تاثیر و  موثر تدابیر  و راه ردها  مسیی ماش کارآمد

 حبوق در  گسییتردگی و  وسییعت  و ایجاد  که باوریا این  بر  آن  راه ردهای یرتو  در که  سیییاسییتی دهدمی قرار  ما روی

 بیی بتواند  اید کی ری  عدالت   نوام  سایه  در فزاییدم و  سییین های  مجازاا  اجرای  و اعما   نیست  راهیشا کی ری

 لانارافاا از  توجهی  قابم میزان که  اسییت   واقعیت  یکاین   نماید ولیکن  هیتوج را جرم  توجه  قابم  سییبو  از اندکی

  راسیتا  این در نیسیتید ییشیییری  قابم  مجازاا و تعبیق  و  دسیتییری از ترس و  ارعا  ایجاد  با جرا،ا و ها  کجروی

  بیابراین   ییوند. مطرو مدعا این  توجیه در مثا   ییاهد  عیوان به تواند می خود  ایحرفه  مجرمین همنون مجرمییی

  اسیت مجرمین از سیتهد این  با  مواجهه در تبیییی  جیایی  سییاسیت   عرریه در توجه  قابم  و ت مم  قابم  موضیوعاا از یکی

 ایجاد در  که ایعمدم  نبی  جهت  از مجرمین از دسیته این  همنیان  موجود  هایسییاسیت   اجرای و  اعما   ع یر ا که

 اندرکاران  دسیت  روی ییی در باران یک  عیوان  به همنیان کیید می ای ا  اجتماعی  نوا و آرامی  زدن برها و  ناامیی

 هستید. مطرو کی ری عدالت  نوام



 

4680 

رفه
 ح

ین
رم

مج
 با 

یی
رو

ویا
ر ر

ن د
یرا

ی ا
قنین

ی ت
نای

 ج
ت

اس
سی

ی 
رس

 بر
د و

نق
ی

ا
 

 
ها و راه ردهای سیییاسییت جیایی در عررییه تبیییی در م ارزم با  ل ا از یکطرف بدن ا  آثار ت ثیرگ ار و مث ت برنامه

نماید و موجود که آمارها حکایت از آن مییدیدم جرمل اناراف و کجروی و از طرفی باتوجه به  یرای  و وضیعیت  

گردیدم با یدل در یژوهی حاضیر ت ش م ین وجود باران در حوزم ت مین امییت و آرامی مورد انتوار در جامعه می

در ایران را به لااک  تبییییایل جاییام سیییاسییت جیایی  تا در خرو  از این باران ضییمن تمرکز بر مجرمین حرفه

ت ا  با این دسیته از مجرمین مورد تجزیه و تا یم و نبد و بررسیی قرار دادم و ل ا در این راسیتا   یکم و ماتوا در ار

هال رالشهال مشک ا و موانع موجود در رسیدن کید که از آن جم ه  یاسایی کاستیاین یژوهی اهدافی را دن ا  می

 یاست جیایی است.به راهکارها و ییشیهادهای ار حی و کارآمد در این حوزم و عرره از س

ل ا در دو بیی به تجزیه و تا یم و نبد و بررسیی موضیوع یرداخته که در بیی او ل به بررسیی م انی و رارروب   

ای و در بیی دییر و نیز راه ردها و رو یهای موجود در رویارویی با مجرمین حرفه تبییییم هومی سییاسیت جیایی  

در ایرانل به نبد   تبیییی ردها  و رو یهای موجود در سییاسیت جیایی  باتوجه به  یرای  موجودل ضیمن یرداختن به راه

ها و رالشیها  و بررسیی موضیوع یرداخته تا از این مسییر راهکارها و ییشییهادهای اری حیل باتوجه به  ییاسیایی کاسیتی

 اندرکاران دستیام نوام عدالت کی ری قرار گیرد.و مشک ا و موانع موجودل در ییشروی مجریان و دست 

 چارچوبة مفهومی و مبانی نظری -1

 ، گستره و قلمرو آنتقنینیمفهوم ، تعریف و جایگاه سیاست جنایی  1-1

 تقنینیمفهوم ، تعریف و جایگاه سیاست جنایی   1-1-1

همانیونه که در مبدمه این تابیق نیز بدان ا یارم گردید سییاسیت جیایی در معیای موسیع و ک ی آنل  یامم مطالع   

اقدامها و تدابیر متیوعی اسیت که دولت و جامعه مدنی اختصیاریاش برای سیرکوبی یدیدم مجرمانهل ییشیییری از آنل  

ها و رو یهای میت ،ل به عیوان  حمایت از بزم دیدگان مسیتبیا و  یرمسیتبیا بزهکاری در نور گرفته و در قالق آیین

ابی و نیز ترمیا آثار زیان ار جرم از جم ه ییشیییری از یاسی  به وضیعیتهای ییی جیایی یا ق م بزهکاریل جرا،ا ارتک

د و بدین ترتیق سیییاسییت جیایی بدین م هوم در رهار بیی تبییییل 37: 1382کیید )یزرژ ل تکرار جرم اعما  می

 قضاییل اجرایی و مشارکتی موضوع مطالعه و بررسی و تابیق قرار گرفته است.

شیی قانونی ار در مورد جرم و یاسی  به آن اسیت که با توجه به وابسیتیی  اندیسییاسیت جیایی تبیییی تدبّر و رارم

گیرد. سیاست جیایی تبیییی س یبه قانونی اران سییاسیت جیایی به نوام سیاسی هر کشور حالتهای میت  ی به خود می

و دادرسیییی جرا،ا  میت ، و انتیابهای آنان در انواع جرا،ا و مجازاتها و به طور ک ی ناوم مباب ه با یدیدم مجرمانه

 .د26آبادیل ع ی حسین تبریراا درس تاری  تاویا کی ریل ربه نبم از نج ی ابرند 28: 1395است. )آبرو نل  

در این راسیتا از ناوم اسیتی ا  و بردا یت دسیتیام قضیایی از سییاسیت جیایی تبیییی و ناوم اعما  قوانین و مبرراا 

د که ال ته درک مت اوا 94ل ر 1385 یود )گودرزی بروجردیل  د میمربوطه نیز با عیوان سییاسیت جیایی قضیایی یا

های میت ،ل خود موجق گردیدم اسیت تا مااکا نسی ت به موضیوعاا واحد از قوانین در نتیجه بردا یتها و اسیتی ا 

 بردا تهای خار و مت اوا دا ته با ید.

عیوان رکن اجرایی کشور و در اجرای سیاستهای  سییاسیت جیایی اجرایی نیز سیاستی است که از سوی قوم مجریه به  

 . ود  اتیاذی از سوی قوم مبییه اتیاذ می
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و نهایتاش در ادامه تشیریف بیشیهای میت ، سییاسیت جیاییل موضیوع سییاسیت جیایی مشیارکتی نیز که تابیق حاضیر بر 

. با این توضییف و آن متمرکز اسیت به عیوان یکی از جدیدترین و مهمترین گرایشیاا سییاسیت جیایی مطرو اسیت 

های نوین و متیوع تری از و  هور ا یییکا  و حجا 1توجییه که در دورم معیاریییر ر ییید روز افزون یدیدم مجرمانه

بزهکاریل باران ناتوانی و ناکارآمدی و عدم موفبیت نوام عدالت کی ری در به کارگیری رییرف ضییمانت اجراهای  

مباب ه با بزهکاری و اریی و بزهکارانل لزوم افزایی و تبویت عم کرد  کی ری در زمییه ییشییییری از وقوع جرم و  

های سییاسیت جیایی  یدم های سییاسیت جیایی باعج ج ق توجه به واقعیت مشیارکت جامعه مدنی در برنامهبرنامه

 اسیت و گرایی جدیدی از سییاسیت جیایی بر یایه مشیارکت هرره وسییعتر و فعا  ارکان جامعه مدنی اعا از بزهکارل

بزم دیدم و به ویژم مردم در مراحم میت ، تدوین و اجرای سییاسیت جیاییل خصیوریاش در مراحم اجرای آنل یعیی 

های کی ری را مطرو نمودم  مرح ه ییشییییری از وقوع جرم و مرح ه واکیی به یدیدم مجرمانه در دیدگاهها و آموزم

د و ل ا باید گ ت سییاسیت  139: 1386ود )رسیتمیل   ی اسیت که از آن به عیوان سسییاسیت جیایی مشیارکتیم نام بردم می

جیایی مشییارکتی از اجزاء و ارکان و راه ردهای مها سیییاسییت جیایی اسییت که م ین مشییارکت مردم و نهادهای  

  یررسمی و  یردولتی در امر ییشییری و واکیی نس ت به جرا،ا و انارافاا اجتماعی است.

ست جیایی مشارکتیل یک سیاست جیایی همرام با مشارکت جامعه مدنی  بیابراین در م هوم مدرن و امروزین آنل سیا

ها و نهادهای دییر در کیار ی یس و دستیام قضایی یاس  به یدیدم مجرمانه را سازمان  است که در راررو  آن اهرم

 د272: 1394بیشید )جمشیدیل  می

 گستره و قلمرو سیاست جنایی تقنینی 1-1-2

گیری از ورود به این عرریه از بزهکاری و نیز رویارویی و مباب ه با یدیدم یایداری در از آنجاییکه ییشیییری و ج و 

جیایی و در این راسییتا رعایت و اجرای  بزهکاری به باور نیارندم بدواش م زم با مداخ ه در وضییعیت و موقعیت ییی

داردل ضییمن اییکه در ادامه در افراد در   ها و م حواا ییشییییرانه در مباب ه با  رفیتها و اسییتعدادهای جیاییبرنامه

ای و در راسیییتای رفع د د ه باز رویارویی با افراد وارد  یییدم در این عرریییه از بزهکاری با عیوان مجرمین حرفه

گیری از اجتمیاعی نمودن این افرادل یرداختن بیدین موضیییوع نیز خود م زم بیا راه ردهیای اجرایی خیار و بهرم

 فراییدهای کی ری و  یرکی ری دا ته و دارد.ای از مجموعه

ل ا این امر مبدور و میسیر نیست میر با تدوین و استیاد به مجموعه ای از قوانین و مبرراا مدون و اعما  و اجرای  

راه رهایی قانونمید و میوا تا ضیمن رعایت و احترام به اریو  بییادین در حبوق جزا و از جم ه اریم برا،ت و اریم  

ریورا ی یردل ضیمن دهی و سییاسیتی اری ودن جرا،ا و مجازاتها و ...ل مداخ تی مهثر از ناحیه نوام یاسی قانونی ب

تر و کارآمدتر یدن سییاسیتهای تبیییی از طریق ایجاد تغییراا و تاویا جدید در سییاسیتی اریهای ق  ی  بهییه  اییکه

در این نو یتار با   این همان موضیوعی اسیت که نیز موضیوعی اسیت قابم ت مم ودر تکمیم و انط اق با  یرای  جدید 

ای از کییا و ل ا طی، گسیتردم مجموعهایی تبیییی در فرایید سییاسیتی اری جیایی از آن یاد میعیوان سییاسیت جی

با ید که ایی مطرو بودم و میدون در این بیی و جزء از سییاسیت جیمداخ ا در قالق تدوین قوانین و مبرراا م

 با د.سترم و گستردگی ق مرو این بیی از سیاست جیایی میاین خود حکایت از گ 

 مفهوم و تعریف مجرم حرفه ای ، ابعاد و خصوصیات ، علل و عوامل پیدایش  1-2

 
 شود. . پدیده مجرمانه هرگونه رفتار خالف هنجارهای اجتماعی چه در قالب جرم یا بزه و چه در قالب انحراف یا کجروی را شامل می 1
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 مفهوم و تعریف مجرم حرفه ای 1-2-1

از رام در این بارم گ ته  یدم اسیت ت هکار حرفه ای بیا به تعری، کسیی اسیت که طریق ت مین زندگی و ممر اعا یه او  

ت هکاری است. ت هکاری یایه و سرمایه ار ی زندگی اوست و از این رو مستغرق در زندگی خویشتن یعیی ت هکاری  

د به ع ارا دییر بزهکاران حرفه ایل مرتک ین مکرر عمدتاش جرم های مالی سیاختاریافته  554:  1384اسیت ) کی نیال  

اش جرم را جزیی از زندگی خود قرار دادم و با ییشیه نمودن و  یرخشین می با یید که برای کسیق سیرمایه و امرار مع

بزهکاری به عیوان ابزار اقتصییادی و گ ران حیاال به نوعی از حیاا مجرمانه دسییت یافته اند. بزهکاران م کور با  

ن  رفتار ضید اجتماعی زودرسل تمای ا بزهکارانه ی خود را در سییین یایین نشیان دادم و در طو  زمان بر ارتکا  آ 

رفتارها ارییرار ورزیدم و در اکثر موارد نیز با بایرفتن سیینل اعما  مجرمانه خود را کاهی خواهید داد.) عویا زادمل 

د در این رابطه آننه که ذکر  آن یزم و ضروری است ت کیک م هوم بزهکار حرفه ای از م هوم بزهکار به 28: 1390

عادا کسی است که ر اا مجرمانه آ کار یا ییهانی در ساختار  عادا است. در این بارم گ ته  دم است بزهکار به 

روانی او وجود دارد اما مجیون یا درار نب  روانی و.... ت بی نمی  یود و کسیی اسیت که مسیتمراش مرتکق جرم می 

 یود و برای جامعه ای که در آن زندگی می کید خطرناک ماسیو  می  یود اما ریرفاش فاحشیهل ولیردل دا،ا الیمر 

د بیابراین آننه که از مجموعه این نوریاا و 42:  1382م و مسییتمراش بزم های خ ی، مرتکق می  ییود)   میل ن ود

 یود این اسیت که آننه که باعج تمایز بزهکار به عادا از بزهکار حرفه ای سیایر نوریاا مطرو  یدم بردا یت می

مراتق نبی مهمتر و قوی تری را  اسیت  ییصییت اوسیت بدین معیی که  ییصییت بزهکار در بزهکاری به عادا به

نسییی یت بیه اوضیییاع و احوا  حیاکا بر ارتکیا  جرم در انجیام عمیم مجرمیانیه ای یا می کیید بیه ع یارا دییر در فرآییید 

ارتکا  جرم و تکرار جرم مجموعه ای از عوامم میت ، دخیم می با یید که در این میان آننه که بیی از هر عامم  

ن به عادا در ارتکا  جرا،ا متعدد و تکرار جرم فراها می سیازد همان  ییصییت  دییری زمییه را در بین بزهکارا

 آنهاست.

 خصوصیات مجرم حرفه ای 1-2-2

 از مجموع م احج مطرو  دم می توان در ذکر خصوریاا و ویژگیهای مجرم حرفه ای به موارد ذیم ا ارم کرد:

 ییود و اکثراش مرتکق جرا،ا ع یه اموا  می  مجرم حرفه ای معمویش برای کسییق درآمد و سییود مرتکق جرم می -1

 گردد.

فعالیت مجرمانه بیشییی از روش زندگی مجرم حرفه ای را تشییکیم می دهدل او خود را به عیوان یک مجرم می  -2

  یاسد و به طور وسیعی با سایر مجرمان همکاری می کید.

ع یه اموا  و یا تیصی  در نوع خاریی از مجرمین حرفه ای یا متمایم به توسیعه و تکمیم انواع میت ، جرا،ا  -3

 جرم هستید.

مجرمین حرفه ای معمویش در جرا،ا ارتکابی دارای برنامه های مشیییصییی هسییتید و کام ش به آننه که انجام می  -4

 دهید آگام می با ید.

 علل و عوامل پیدایش 1-2-3

ه راه ردهای سیییاسییت جیایی مشییارکتی ذکر آن  آننه که بدواش در ارت ا  با این دسییته از مجرمین در ارزیابی و ارا،

ع ی و مع ولی در میاهییت و ناوم ورود این دسیییتیه از  ط  یدل تا ییم رابطیهبر آن را می  ضیییرورا دارد و تی میم دقیق
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مجرمین به عررییه حرفه مجرمانه از طریق مجموع متغیرهای مسییتب ی اسییت که اسییاسییاش در بررسییی ع م و عوامم  

یابیا. به واقع این موضیوعی اسیت عوامم زیسیتیل روانی و اجتماعی و ... بدانها دسیت میمیت ،ل و از جم ه ع م و  

  یاختی اعا از فرآییدیل ساختاری و ترکی ی نوین مابق خواهد  د. ها و رهیافتهای جرمکه تیها در بطن آموزم

هکار را در دو سیطف فردی و سرهیافتهای فرآییدیم جرم  ییاختی رهیافتهایی هسیتید که فرآیید ریونه یایدار یدن بز

دانیید کیه هیایی مینمیایییدل رهییافتهیای فرآیییدی در سیییطف فردیل جرییان ییاییداری را م تیی برمهل یهموقعیتی مطیالعیه می

حو  ماور فرد بزهکار مورد بررسیی قرار گرفته و میاصیر به اوریاف خار و مهثر سیاختار زیسیتی یا روانی و یا 

 د.158:  1390زادم با د )عویاو میهای عب نی اها و گزیییتصمیا

 یاهد توسیعه آن هسیتیال عوامم جسیمانی و زیسیتی مثم   19 ییاختی که در قرن مطابق مطالعاا و ت یییهای زیسیت 

نیابهیجیاریهیای کروموزومی و ژنتیکی و نبیای  و  یییرای  ویژگیهیای خیار بیدنی بر ارتکیا  جرم و بزهکیاری مهثر  

فردی و گزییشیی    زییشیی نیز اعتباد بر این اسیت که کجروی نوعی اتیاذ تصیمیااسیت و برابر مطالعاا و ت یییهای گ 

روانه رییورا گرانه در فرد بودم که یس از ارزیابی و سیییجی آثار و ییامدهای مث ت و می ی رفتارک عب نی فایدم

ان برای ارتکا  جرم کید و مدعی هسییتید که آنورز معرفی میی یرد. این ت یییها بزهکاران را کیشیییرانی اندیشییهمی

 د.29و   28:  1394های خار خود را دارند )حسیییل ریزیبرنامه

در این میان در حوزم رهیافتهای فراییدی در سیطف فردیل بعد روحی و روانی انسیان به عیوان رکن اری ی در ابعاد 

اسییت که در بردارندم یرورش و تربیت انسییان بسیییار حا،ز اهمیت بودم به رییورتی که همین ابعاد روحی و روانی  

کید و از سییوی دییر عدم برخورداری از سیی مت  خصییایم انسییانی وی بودم و او را از سییایر موجوداا متمایز می

گشیاید و از همین روسیت که در ای به سیوی تمامی میاطراا فردی و اجتماعی را به روی انسیان میروانی درینه

هیگ  ییصییت وی و یرورش در مایطی آکیدم از خو ی یتیل  الم  ی حبوق کودک بر ر ید کامم و همااسییاد بین

ما ت و ت اها ت کید گردیدم و حق کودک به برخورداری از امکاناا آموز یی و تربیتی که بتواند ر ید  ییصییتل  

اسیتعدادها و تواناییهای جسیمی و ذهیی کودک را تا آنجا که ممکن اسیت فراها کید به رسیمیت  ییاخته  یدم اسیت  

 د.142: 1397)مهدویل  

رهیافتهای فرآییدی م تیی بر سیطوو موقعیتی نیز جریان یایداری را بر اسیاس موقعیت اجتماعی بزهکار قابم تا یم 

دانید ای را در نتیجه موقعیتی میای به بزهکار یایدار و حرفهدانید یعیی فرآیید ت دیم  ییدن یک بزهکار  یرحرفهمی

اسییت مثم ناوم یادگیری هیجارها و نابهیجارهال ناوم کیتر   ییدن و که بزهکار در بطن جامعه آن را تجربه کردم  

 ییاسیی ریونیی دریافت واکیی اجتماعی از جانق جامعه. سرهیافتهای سیاختاریم که به عیوان رهیافتهای ک ن جرم

تها از یک یردازندل این رهیاف وند به ت یین ریونیی اثرگ اری سازمان اجتماعی بر یایدار دن بزهکار می یاخته می

 یود  سیو با تمرکز بر فشیار اجتماعی وارد یدم بر بزهکار که در سیایه عدم برابری توزیع فرریتها و اهداف حاریم می

نمیایید. در نهیاییت سرهییافتهیای نوین افتیدل ییاییداری را ت یین میهیای  یییدیید فرهییی ات یاق میو ییا بیه دلییم تعیار 

بدون مادود سیاختن خود بر یک ع ت میاصر به فردل با درنورگرفتن   اندل ییاسییم که عمدتاش رهیافتهایی ترکی یجرم

ای از عوامم گوناگون به ارا،ه یک الیوی میاسیق جرم  ییاسیانهل متیاسیق با بسیتر زمانی و مکانی یک جامعه مجموعه

 د.458: 1390یردازند )عویا زادمل می

دار و کسیانی  ی که با تعدادی از مجرمین سیاببهادر این رابطه بر اسیاس نتای  یک تابیق که نیارندم ضیمن مصیاح ه

که ارتکا  جرم را برای خود به ریورا یک حرفه قرار دادم بودند به عمم آوردم و در یک بررسیی میدانی و تابیق 
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در اطراف ع م و عوام ی که میجر به ییشیرفت سییر اقداماا مجرمانه و تاویا بزهکاری در آنها از اولین زمانی که 

زگاری در آنها مشیاهدم  یدمل ضیمن بررسیی یاسییها و ت ثیر یاسییها در اسیتمرار و یا توق، ناسیازگاری و ع یا ناسیا

بزهکیاری م حویه گردید که عمیدتاش نمود و  هور اولین ع ،ا ناسیییازگاری و یا ارتکیا  بزم در افراد موضیییوع این 

به لایاک عدم برخورداری از یاسییییهای  تابیق در مبیاطع سییییی یایین و در دوران کودکی و نوجوانی آنهیا بودم که  

مییاسیییق و متییاسیییق و بیه ع یارتی بیه ع یت عیدم روییارویی بیا ییاسییییهیا و موانع کیارآمیدل م یید و بیازدارنیدمل در ادامیه 

بزهکاری به عیوان رفتاری یایدار در  یییصیییت آنها تث یت گردیدم بود. بیابراین مجموع ت یییهای رییورا گرفته و 

بعمم آمدم بر افراد موضییوع این تابیق جم یی م یّن این موضییوع بودم که اولین ع ،ا    نتای  یژوهشییها و تابیباا

ناسیییازگاری و رفتیارهای انارافی در این دسیییتیه از افراد که عمیدتاش در دوران کودکی و نوجوانی بروز یافتیه بودل در 

ی اوضیییاع و احوالی که  ای از عوامم خطرزا که تایت عیوان سموقعییت و وضیییعییت ییی جییاییم یعینتیجیه مجموعه

گیرد و بدن ا  آن عدم یاسییییویی  دهدل مورد تجزیه و تا یم قرار می ییی  را در آسییتانه ارتکا  جرم قرار می

ریایفل جم یی ییوند اجتماعی مث ت آنها را در دوران بزرگسیالی به حداقم رسیاندم بود و نتیجتاش با ضیعی،  یدن 

وسییتان و مای  از یک سییوی و عدم دریافت یاسیییها و موانع کارآمد و نهادهای ییونددهیدم و از جم ه خانوادمل د

کییدم از سیوی دییر موجق و  یرای  ورود آنها را به عرریه حرفه مجرمانه و بزهکاری فراها بازدارندم و ییشیییری

 نمودم بود.

گ تهل دقیباش در همین و ل ا جاییام عمدم باج ییرامون موضوع موقعیت و وضعیت ییی جیایی به  رو مطالق ییی  

 یابی  یصیت هستید.گیری و کما مرح ه و مبطع سیی است که افراد در موقعیت  کم

بیابراین باید گ ت که م یا و اسیاس موضیوع م حواا و مداخ ا ییشیییرانه در ج وگیری از ورود به عرریه حرفه  

گردد. در این راسیتا سیازوکارهای ییشیییری  ت کید میمجرمانه از دوران کودکی و نوجوانی موضیوعیت یافته و بر آن  

کید و به همین ر یید مدار م تیی اسییت بر مداخ تی که از ر یید  رفیتها و قاب یتهای جیایی در افراد ج وگیری می

میوور با تمرکز بر نهادهای جامعه ی یری نیسییتین همنون خانوادمل مدرسییه و گروم همسییاین و بدن ا  آن اتیاذ 

اسیق و متیاسیق و ایجاد یک الیوی کارآمد و اسیتاندارد در ریین نهادهایی ل از این جهت که افرادل نیسیتین تدابیر می

کییدل نهایتاش  رای  خطرزایی که موجق گرایی و مراوداا و ارت اطاا اجتماعی خود را با ریین نهادهایی برقرار می

دهایی مرت ع نمودم تا بدین طریق از ورود افراد به سیوق افراد به سیمت ناسیازگاری و بزهکاری اسیت را در ریین نها

 عرره بزهکاری و کجروی ییشییری  ود.

گ ته که ریانکه بیان گردید به ها و نتای  حاری ه از یژوهی بعمم آمدم به  یرو یییدر این خصیور براسیاس یافته

ی بدان دسیت یافتیال در بررسیی اریورا میدانی و از طریق مصیاح ه و تمرکز بر تعداد قابم توجهی از مجرمین حرفه

فراییید تاویا بزهکیاری بیدواش ع یم و عوامیم تی ثیرگی ار در بروز اولین ع ،ا نیاسیییازگیاریل بیا توجیه بیه موقعییت و 

 یرای  سییی آنها )کودکی و نوجوانید  ییاسیایی و مورد تجزیه و تا یم قرار گرفت که از جم ه مهمترین این ع م و 

ی و در ایییصیور آلودگیهال نابهیجاریها و مسیا،م و عوامم خطرزای موجود در آنها عواممل موضیوع عوامم خانوادگ 

همنون ناتوانی والدین در امر تع ا و تربیت که خود مت ثر از عوامم و متغیرهایی رون بیسیوادی و یا کا سیوادی و 

ادل فبرل فبدان یا فوا یکی از عدم برخورداری والدین آنها از آگاهی های یزم و مورد انتوار در مسییا،م تربیتیل اعتی

توجهی والدین )فبر عاط یدل تب ید و همانیدسازی باتوجه به موضوع اعتیاد والدین والدینل خشونتل بدرفتاری و بی

و همنیین موضیوع فبر اقتصیادی مت ثر از کثرا اویدل درآمد یایینل سیکونت در میاز  اسیتیجاریل اعتیادل مهاجرا و 

کارآمد در مدرسیهل رسیانه و دوسیتان نابا  و مسی له تب ید و همانیدسیازی با آنها کام ش مشیی  بیکاریل مدیریتهای نا
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و به لااک ت ثیراا سیوی عمیبی که بر زندگی آنها گ اردم بود ارت ا   یرقابم انکاری با اولین ع ،ا ناسیازگاری آنها 

بیه   کرد ضیییمن اییکیه عمیدتیاش در مبیام ییاسییی کیه عمیدتیاش در سییییین کودکی و نوجوانی آنهیا بروز ییافتیه بود برقرار می

ت اوتیل حسیق مورد از سیوی والدین و سیریرسیتان و عم کردها و رفتارهای انارافی و کجروانه آنها  یاهد نوعی بی

ت اوتی نا یی از عدم  ییاسیایی ریین رفتارهایی به عیوان رفتارهای  اطرافیان آنها بودیا که در واقع بیشیی از این بی

انارافی بودم و بیشیی دییر نا یی از عدم  ییاسیایی ع م و عوامم بروز ریین رفتارهایی بودم که به واقع  کجروانه و  

به دن ا  نوعی نیاز از آنها سیرزدم و در ادامه در نتیجه عدم به کارگیری سییاسیتهای ریایف در امر یاسیییویی به آنها 

د در جهالتل ضیع، و ناتوانی والدین و اطرافیان  بایسیت حسیق موربودم اسیت که ریانکه بیان گردید دلیم آن را می

و خانوادم آنها در امر به کارگیری اریو  و مسیا،م تربیتی در هریک از مراحم ر ید و نیز عدم انجام اقداماا حمایتی  

ت اوتی و مسیاماه و    ت در امر یاسیییویی ریایف و متیاسیق نسی ت به این جسیتجو کرد و نکته مها اییکه این بی

اند ولیکن عمدتاش در دورانی ررید نمودیا که آنها برای ی یرش تربیت و سیازندگی آمادگی کام ی را دارا بودم افراد را

ت اوتی و عدم درک نیازهای آنها موجق گردیدم بود تا عدم دریافت یاسی  میاسیق و متیاسیق و بعضیاش در قالق بی

و به تدری  این مسیا،م بدآموز در آنها اسیتاکام یابد  آنها در دوران ر ید خود با بسییاری از مسیا،م بدآموز آ ییا  یوند

کییا که ریاننه در م ارزم و مباب ه با  و یایدار  یود و  رفیتها و قاب یتهای جیایی در آنها ر ید یابد و ل ا م حوه می

وضیعیت و موقعیت ییی جیایی حاکا بر زندگی این افراد تمرکز یزم از جهت اعما  و اجرای ریایف سییاسیتهای  

گرفتل امروز این دسیییته از افراد را که به عیوان یک انسیییان دارای کارآمد مورد انتوار در زندگی آنها ریییورا می

 کردیا.کرامت هستید در ریین  رایطی م حوه نمی

هیای خطر فردیل هیایی را طراحی کرد کیه بیه ناو ترکی ی و بیا اجزاء رییدگیانیه بیه رفع مهل یهبییابراین بیایید برنیامیه

یردازند. بیابراین آننه که در ای و اری و اندیشیه میها و آموز یهای مهارتیل حرفهو نیز گسیترش آموزم  خانوادگی

ییی جییایی در راسیییتیای از بین بردن فرریییتهیای ارتکیا  بزم و کجروی    مبیاب یه و م یارزم بیا وضیییعییت و موقعییت 

 است.  موضوعیت دا ته و دارد اساساش موضوع ییشییری در سطف اولیه و ثانویه آن

 ای )بررسی و تحلیل راهبردها(واکاوی در سیاست جنایی تقنینی موجود در رویارویی با مجرمین حرفه -2

گ ته در تا یم رابطه ع ّی و مع ولی در ماهیت و ناوم با عیایت به مجموع ت یییهای مطرو  یدم به  یرو مطالق ییی

عیوان ع م و عوامم زیسیتیل روانی و اجتماعیل به نور در ورود این دسیته از مجرمین به عرریه جرم و بزهکاری با  

به و بایسیت از دو میور بررسیی و تشیریف راه ردهای سییاسیت جیایی تبیییی در رویارویی با این دسیته از افراد می

ع ارتی از دو جهت به واکاوی و بررسییی در قوانین و مبرراا و سیییاسییتی اریهای تبیییی موجود یرداختل او  از 

جیایی در ورود  ییی  به این عررییه از بزهکاری  ثیر و نبی عمدم و مهمی که وضییعیت و موقعیت یییجهت ت

دا یته و دارد و اییکه سییاسیت جیایی تبیییی ما در مباب ه و رویارویی با این  رای  و موقعیت آیا سیاستی اری نمودم  

 است یا خیر 

یاذی و تبیییی موجود به ناو مورد انتوار کارآمد بودم  آیا سییاسیتهای ات لسییاسیتی اری بهدر ریورا وجود و اقدام 

 ...واست  آیا توانسته است خود را در انط اق با  رای  و تغییراا جدید به روز نماید  

ارتکا  جرم   لدوم از این جهت که با اق یتی از مجرمین مواجه هسیتیا که بهرحا  با ورود به این عرریه از بزهکاری

باز این سییهایا مطرو اسییت که نیز  اند که در این  ییرای  بزهکاری رسیییدمدر ح ه یایداری در آنها تث یت و به مر

باتوجه به قا،م  ییدن کرامت برای این افراد به عیوان یک انسییان که بدن ا  آن موضییوع بازاجتماعی  ییدن آنها و 
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به این هدف و مبصیود ره  با یدل سییاسیت جیایی تبیییی ما در رسییدنبازگشیت آنها به زندگی  یرافتمیدانه مطرو می

راه ردها و سییاسیتی اریهایی را در نور گرفته اسیت  آیا اسیاسیاش راه ردهای قانونی و تبیییی وجود دارد  در ریورا  

آیا سیییاسییتهای تبیییی موجود به ناو مورد انتوار کارآمد بودم اسییت یا خیر  که ذی ش به تشییریف هر یک   لوجود

 یردازیا:می

 جناییسیاست جنایی تقنینی ایران در رویارویی با موقعیت و وضعیت پیش 2-1

ورود به این باج که جاییام سییاسیت جیایی تبیییی در  با عیایت به ارت ا  موجود بین اجزاء سییاسیت جیاییل بدواش

نکته یزم و   ییود ذکر ریدایران در رویارویی با موقعیت و وضییعیت ییی جیایی ریونه و با ره ماهیتی توجیه می

آننه که ذکر آن بدن ا  باج ضیروری اسیت بدین توضییف که همانیونه که در م احج ق  ی نیز بدان ا یارم گردیدل 

قابم باج و سیاز بزهکاری یا اناراف و کجروی در تا یم راه ردهای سییاسیت جیایی  ییرامون ع م و عوامم زمییه

در مسیییر رهیافتهای    خصییور حرکت جیاییم اسییت در این  موضییوع سموقعیت و یا وضییعیت ییی  بررسییی اسییت 

ییشییییرانه ر یید مدارل مباب ه با  ییرای  و عوامم اجتماعی خطرزای حاکا بر زندگی افرادی که با توجه به موقعیت  

تمامی ابعاد و اجزای  اعما  یک سییاسیت جیایی کارآمد در   یار حسیاس ت ثیری یری قرار دارند لسییی در  یرای  بسی 

 یود تا بدین ناو ضیمن رفع معضی ا اجتماعی حاکا  ه راه ردهایی اسیت که در رسییدن به آن ت ش میل از جم آن

بر زندگی و رفع گرفتاریهای آنان و رسییدن به توسیعه یایدار اجتماعیل با ارتباء و بایبردن سیطف و سی ک زندگی در 

در ایییصیور از مانه ییشیییری گردد  آنان از جهاا میت ،ل از ورود آنان به دنیای بزهکاری و عرریه حرفه مجر

که در حوزم سیییییاسیییت جزایی می توان بر آن تاکیید کرد راه ردهایی اسیییت که در حوزم   مهمّیجم یه راه ردهای  

اتیاذ نمود  توانل ره در مرح   ییشیییری اولیه و ثانویه و ره در مرح   ییشیییری ثالثه میسییاسیت جیایی مشیارکتی

نه در این حوزم از سییییاسیییت جیایی بتوانیا توانمید و کارآمد و قوی عمم نماییا گام ریانباور نیارندم به  ررا که

مهثر و ب یدی در حوزم رویارویی با این دسیییته از مجرمین در حوزم ییشیییییری از ورود به این مرح ه از بزهکاری 

  ل ررا که اویش طی، گستردم گردد میر با مشارکت مردم یا همان جامعه مدنیایا و مس ماش این مها حارم نمیبردا ته

عم کرد مدیران و   اگررهنیازهای مردمی موجق گردیدم تا دولتها نتوانید به تیهایی قادر به ت مین این نیازها با یییید.  

دوماش مشییارکتهای  ط  د.  مسییلولین مربوطه نیز موضییوعی اسییت قابم ت مّم که یرداختن به آن نو ییتار مسییتب ی را می

ک  یایان و قابم توجهی به اری و دا،می سیاختارها در رسییدن به عدالت نماید به ناوی مردمی خود می تواند کم

کیه دولتهیا ل میدیران و مسیییلولین مربوطیه را وادار کییید تیا در انجیام و یای، خود جیدی بودم و میداخ ا آنهیا بیه واقع  

ری نیز دا یته با یید و به واقع  با ید تا ضیمن یرهیز از اعما   یر قانونی در فعالیتهای خود  ی افیت بیشیتت کری می

  ود.موجق مسلولیت ی یری  بیشتر در مسلولین دولتی نیز می

هیاد کیه بیه عیوان ییک گروم اجتمیاعی و برخوردار از هوییت اجتمیاعیل  مردم نهیاد )سیییمن   یردولتی و  سیییازمیانهیای

گیری  یرانت اعی که  ال اش عاری از اهداف کسیی ی  سییازمانی و  یردولتی و ال ته متمایز از بیی خصییورییی با جهت 

ل خانوادم و ... فعا  های میت ، اجتماعیل فرهیییای از حوزمبراسیاس زمییه فعالیت در طی، گسیتردم وبا یید  می

قطعاش در باج ییرامون سییاسیت جیایی مشیارکتی از نوع کیشیی از مهمترین و تاثیرگ ارترین کیشییران و  لبا یید  می

 با ید . مجریان راه ردهای سیاست جیایی مشارکتی می

زیادی همنون کارتن هایی که در حوزة آسیی های اجتماعی فعا  هستید افراد کییا که سیمنبه عیوان مثا  م حوه می

سیریرسیتل معتادانل افراد ماروم از تاصییمل مسیتمیدانل کودکان کار و خیابانیل  خوابهال کودکان بدسیریرسیت یا بی

دهید بیابراین بدیهی اسیت که افزایی  مع وین جسیمی و ذهییل زنان سیریرسیت خانوار و ... را مورد توجه قرار می
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 ودل در مبابم کاهی کارایی سازمانهای  ی یر فوق میت گروههای آسیق هایی باعج به ود وضعیکارآیی ریین سمن

 د.96:  1397تر  دن اوضاع ریین اقشاری میجر  ود )رازقیل لط ی خارکیل بهیامل  تواند به وخیام کور می

ل ا از آنجا،یکه در یژوهی حاضیر نیارندم بر این باور اسیت که در رسییدن به راهکارها و ییشییهادهای اری حی در 

 مسیییرخرو  از باران و  ییرای  موجود اسییاسییاش می بایسییت با تمرکز بر موقعیت و وضییعیت ییی جیایی و در 

اجتماعی و به ت ع آن    داربه یک توسیعه یایراه ردهای توسیعه اجتماعی و با نیم  ر و رهیافتهای ییشیییرانه ر ید مدا

ورود به این عرره  مستعدکه با برخورداری از موقعیت و وضعیت ییی جیایی    یارتباء کی یت و س ک زندگی افراد

و نیز تبویت ییوندهای اجتماعی آنان و... معض ا اجتماعی حاکا بر زندگی آنها را که به عیوان    هستیداز بزهکاری  

خطرزای حاکا بر زندگی آنها خصیوریاش با توجه به موقعیت سییی آنها مطرو هسیتید رفع نمودم و    یرای  و عوامم

 بدین طریق از ورود آنان به دنیای بزهکاری و رفتارهای انارافی و مجرمانه ییشییری و ج وگیری نما،یا.

یا به آنها تامیم کرد. انسیان  براسیاس رویکرد توسیعه اجتماعی ل توسیعه را نمی توان برای انسیانها به ارمغان آورد و

ها باید به عیوان آفرییشییران فعا  در فرایید تکوین و تولید توسیعه مشیارکت دا یته با یید. توسیعه واقعی حاریم  

رفتارهای خ ق عام ین انسیانی توسیعه اسیت. مردم باید به طور دا،می و در جریان برنامه ریزیل ت مین میابعلاجرا و 

مشیارکت دا یته و با رفتارها و تصیمیا گیریهای خود توسیعه را بیافرییید و دسیتاوردهای آن  ارزیابی طرو های توسیعه 

بیی از مشیییارکت فردی بر  –را همنون ماصیییو  رفتیارها و نیرش های خوییل درک کییید. توسیییعیه اجتماعی  

اری ی در   مشیارکت جمعی مردم ت کید دارد. در این ریورا جمعیتهال سیازمانها و نهادهای مردمی  یرکت کییدگان

 د   100و  99:  1398فرآیید توسعه می با ید. )جوانیل  

از طرف دییر امروزم اهمیت و نبی سیرمایه اجتماعی در برنامه های توسیعه کشیور به ویژم جاییام نهاد اجتماعی بر 

 های  کار یاسان و راحق نوران امور اجتماعی و اقتصادی یو یدم نیست.  رای  اجتماعی به عیوان هیجارها و ارز

 ریزی مشیترک میان اعضیای یک گروم سییگ بیای هرگونه فعالیت جمعی  یرانت اعی به  یمار می آید. بدون وجود  

نید نمی توان انتوار دا ییت که این افراد از افراد خود را به آن متعهد بداارز ییهای مشییترک و همیانی که تعدادی 

رای آنها در برندا یته با ید ب که مسیت زم ریرف میابع مالی و فعالیتی را آ از کیید که نه تیها هینیونه ن ع اقتصیادی ب

نیز وقت و انرژی با ید بیابراین  یکم گیری و ر ید سیازمانهای مردم نهاد در یک جامعه مسیت زم وجود سیطف قابم  

 د 100توجهی از سرمایه اجتماعی در آن جامعه است ) همانل 

عه ای نشیییان دهیدم میزان اعتماد افراد به یکدییر اسیییت. به طور ک ی میزان سیییرمایه اجتماعی در هر گروم یا جام

همنیین وجود میزان قابم ق ولی از سییرمایه اجتماعی موجق تسییهیم کیشییهای اجتماعی می  ییود به طوری که در 

اجتماعی به عیوان اری ی ترین می ع حم مشیک ا و اری و   از سیرمایهمواقع بارانی می توان برای حم مشیک ا 

سیود برد. از این رو  ییاسیایی عوامم مهثر در تبویت یا تضیعی، سیرمایه اجتماعی اهمیت بسیزایی    فراییدهای موجود

دارد. تعدادی از عیارر ار ی که می توان سرمایه اجتماعی را با آن مورد اندازم گیری قرار دارد ع ارتید از: آگاهی به 

اعتماد   لیی کسیق این دسیته از آگاهی ها برآیید  امور عمومیل سییاسییل اجتماعیل وجود انییزم در افراد جامعهل که در

اعتمیاد بیه نهیادهیای مردمی و دولتیل مشیییارکیت  یررسیییمی همییارانیه در فعیالیتهیای داوط  یانیه در  لعمومی بیه یکیدییر

های  یردولتیل خیریه ایل م ه یل اتاادیه هال انجمن های ریی ی و ع می و.... در مجموع می توان گ ت که شیکمت

های اریی ی در  یییاخت سییرمایه اجتماعی  ییکم و  یییوم رواب  اجتماعی افراد با یکدییر و ناوم یکی از معیار

مطالعه اسیت. از دییر معیارها می توان به احسیاس مردم نسی ت به حکومت و مردم    موردهمزیسیتی آنها در جامعه 

ی و امیدواری نسی ت به ا یارم کرد و نیز دا یتن احسیاس خو یایید نسی ت به امییتل ییوندهای خانوادگی و اجتماع
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ماسیو  می  یود. به نور ا  ق ریاحق نوران ل سیرمایه اجتماعی در کاربردش در حوزم   مطروآییدم از معیارهای 

جامعه  یییاسییی دارای سییه مهل ه اعتماد اجتماعیل انسییجام اجتماعی و مشییارکت اجتماعی اسییت که در یک رابطه 

اند. م هوم مشیارکت اجتماعی فرایید سیازمان یافته ای اسیت که از متعاد  قرار گرفته و هرکدام تبویت کییدم دییری  

سیوی افراد جامعه به ریورا آگاهانهل داوط  انه و جمعی با در نور دا یتن هدفهای معین و مشیی  به میوور سیهیا  

  یدن در میابع قدرا انجام می گیرد. نمود عییی ریین مشیارکتیل نهادهای مشیارکتی همنون انجمن هال گروم ها و

 د 102سازمانهای ما ی و  یردولتی است.)همانل  

بیابراین با توجه به ماورهای عمدم فعالیت سیازمان های  یر دولتی )سیمن هاد و اهداف و رویکردهای آنها امروزم  

عییی مشییارکتهای اجتماعی و مردمی اسییت بر   نمودریین سییازمانهایی که م ین و  یجریان اثربیشییی و بازدهی بای

ریاحق نوران و اندیشیمیدان در حوزم سییاسیتی اری و برنامه ریزی یو ییدم نیسیتل به واقع خود متضیمن طی، 

گسییتردم ای از تدابیر و راه ردهایی در حوزم سیییاسییت جیایی مشییارکتی اسییت که با توجه به نبا  قوا ریین  

یی رون  یرقهرآمیز بودن و فبدان جاییام در آنها برای مجازاتها  هاها و  اخصهسازمانهایی و برخورداری از ویژگی  

ریشییه کیی مجموعه ع م و عوامم زمییه سییاز بزهکاری و رفتارهای مجرمانه و انارافی  ء واماا در و نیز نبشییی که

ز بر ریین  بر ضیییرورا تمرک   لنیز ای یای نبی می کییید  دولیت دارنید و از طرفی در کیاهی بیار مشیییک ا اجرایی  

سیییازمانهایی و در این راسیییتا توانمیدسیییازی و رفع نبا  ضیییع، و مشیییک ا ییرامونی آنها و از جم ه از طریق 

سییاسیتی اری کارآمد در حوزم تبیین و قانونمید سیازی و رفع خیهای قانونی باتوجه به یژوهی های ریورا گرفته  

ت کید می گردد. در این فن ایی براسیاس ت یید اهم  و  ییاسیایی خیها و مشیک ا موجود و حاکا بر ریین سیازمانه

که از جم ه  دارد حکایت از وجود مشیک ا و موانع موجود ییی روی آنها   جم ییرابطه تابیباا ریورا گرفته  

 یی در این خصور می با د.یموضوع فبدان و ن ود سازوکارها و راه ردهای تبی لمشک ا و موانع قابم ت مم

ت سییس ریین سیازمانهایی و سییاسیتی اری    مرح  وضیع و اری و ضیواب  و قوانین موجود در موضیوع   لاین رابطه در

در راسیییتای انجام و تیویا نوع و ماهیت ارت ا  آنها با دولت و در این راسیییتا ج وگیری از اسیییت ادم ابزاری از آنها 

ی ریین سیازمانهایی به دولتل ایجاد بی اعتمادی آنها و ج وگیری از توسی  دولت و ییشیییری از عبیا ماندن طرحها

شیی  ریین سیمن هایی نسی ت به دولت و نیز متشیکم و  ی که ای  یدن  مسییاسیتی اری در راسیتای تیویا مطال اا 

ریین سییازمانهایی ل ایجاد یک درک میسییجا و یکپارره نسیی ت به دولت ل سیییاسییتی اری در راسییتای  یی افیت و 

دون و میوا  ییدن سییازو  مدولت و متباب ش فراها  ییدن و عیارها و سییازوکارهای دقیق نوارتی  ممشییی  نمودن 

یی از جم ه موضوعاا مهمی  یاز سوی مردم نس ت به دولتل در حوزم سیاست جیایی تبی دین ناو بکارهای نوارتی  

جیایی خود میت   سیاست  اسیت که بر آنها ت کید می گردد که بدیهی است اتیاذ یک سیاست کارآمد در این حوزم از 

بین اعضیای جامعه با فا،ق آمدن بر معضی ا  در  و میجر به گسیترش و تعمیق مشیارکتهای مردمی و ایجاد انسیجام 

 ی زندگی آنها می گردد و بدین ترتیق با فراها آمدن اسی ا  حرکت مردم و حاکا بر زندگی افراد و ارتباء سیطف کی

ل ا  یایسیته  سیوی هدف های مط و  از ورود افراد به عرریه ی جرم و بزهکاری نیز ییشیییری می گردد.به   جامعه

ر اسییت که در بررسییی و واکاوی سیییاسییت جیایی موجود با تمرکز بر وضییعیت وموقعیت ییی جیایی ل ذی ش به ذک 

 هایی از مصادیق قانونی اری در حوزة سیاست جیایی تبیییی بپردازیا :نمونه

 قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران: -2-1-1
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ریزی در مواجهیه و مبیاب ه با وضیییعیت و موقعیت  با عییایت به مطیالق ییی گ تیه و انتویار سیییییاسیییتیی اری و برنامه

تمرکز بر  تبییییجیایی    ترین راه ردهای مورد انتوار در حوزم سییاسیت برجسیتهجیاییل اسیاسیاش یکی از مهمترین و  ییی

 ییاسییل ییشیییری  موضیوع و باج ییشیییری اسیت که قطعاش  باتوجه به م هوم و تعری، ییشیییری از نبطه نور جرم

ی رید از جم ه  در سییطف اولیه و ثانویه و به ع ارتی ییشییییری در م هوم و معیای مضیییق آن )تدابر و اقداماا  یرک 

قانون اسیاسیی به   لبا ید. در این رابطه در بررسیی و واکاوی در قوانین موجوددر ایییصیور می  خارم حواا 

بایسییت در ترین قانون در کشییورل بدین موضییوع نیز یرداخته اسییت که قطعاش ک یه قوانین و مبرراا میعیوان بییادی

 و ارو  آن با ید.  قانونراستای این 

 ییاسیان در ایییصیورل مطرو و ارا،ه گردیدم اسیت می مجموع نوریاتی که از طرف حبوقدانان و جرم با عیایت به

به  156اریم   5و  4م یای ییشیییری اسیت. بید  156اریم   5م یای حبوق جزا و بید  156اریم   4توانیا بیوییا بید 

 ا خ رگان قانون اساسی برای  به طور خار به سیاست کی ری مربو  است. ل 4طور عام سییاسیت جیایی ماسیت. بید 

ل حکایت از ییشیییری کی ری دارد و در واقع نا ر 4اند. بید م ارزم با جرمل سیرکوبی و ییشیییری را با ها مطرو کردم

 با د.به اجرای مجازاتهال اجرای عدالت کی ری و ییشییری از بزهکاری از طریق تهدید مجرمین به مجازاا می

نون اسیاسیی به ییشیییری از جرم به طور عام مربو  اسیت. از این قسیمت ییشیییری قا 156اریم  5قسیمت او  بید 

راجع به اری و مجرمین اسیت. مجرمین همان ماکومین 156اریم  5کییا. قسیمت دوم بید  یرکی ری را اسیتی ا  می

با ید  قوم میبه زندان هسیتید و رون زندان از تشیکی ا وابسیته به قوم قضیاییه اسیتل اری و مجرمین از و ای، آن  

 د.727و 726ل 1383)نج ی ابرند آبادیل 

در این رابطه سیییها  دییری که مطرو گردیدم اییکه آیا واگ اری مسیییلولیت ییشیییییری از جرم به معیای ع می و 

از   متداو  آن )ییشیییری  یرکی رید به قوم قضیاییه باتوجه به ف سی ه وجودی این قوم و گسیتردگی مسی له ییشیییری

توان و برای حم مشکم باتوجه به واقعیتی به نام قانون اساسی ره راهکاری می ع میل درست است  جرم در معیای

 ارا،ه کرد 

رندآبادی در زمییه مدیریت ییشیییری از جرم معتبد اسیت: ساکیون واقعیتی به نام قانون اسیاسیی داریا که بدکتر نج ی ا

وضییع موجود باید رام ح ی یافت که ع می با یید و بدین هیوز مع وم نیسییت ره زمانی بازنیری  ییودل یس برای  

های یی  سییاله ترتیق یا این قرا،ت که بید یی  ارییم یکصییدو ییجام و  ییی قانون اسییاسییی ترجمه عیوان کییرم

هال ییشیییری از وقوع  ییشیییری از وقوع جرم و اری و مجرمان اسیت و قوم قضیاییه با اسیت ادم از مطالعاا این کییرم

قانون اسیاسیی  156کید. به نور ایشیان اسیتی ا  از بید ییجا اریم در سیطف جامعه مدیریت و سییاسیتی اری میجرم را 

های نامهریزی در زمییه ییشیییری و یس از ارا،ه آنها در قالق لوایف قانونی با آیینباید ضیمیمه سییاسیتی اری و برنامه

نهادهای عمومیل توس  قوم قضاییه با د. بدین معیا که این  های یزم ایت اع توسی  سایر ارگانها و خار یا بیشییامه

ای را با عضیویت نماییدگان نهادهای ی یسییل قضیاییل فرهیییل بهدا یتیل مدنی  قوم باید در بطن خود کمیسییون ویژم

رای  ای تات عیوان سییاه اجو ... تشکیم دادم و و ای، و طرز کار و جاییام مصوباا خود را از طریق ارا،ه ییاه

با  قضیاییه قانون اسیاسییم به مج س  یورای اسی میل مشیی  و معین نماید در این راررو  قوم   156بید یی  اریم  

سکمیسیییون مطالعاا ییشییییری از بزهکاری و اریی و مجرمینم نبی   فا،بهرعایت آنل در واقع به عیوان ریاسییت  

ل ر  1381جامعوی ای اء خواهد کرد )زییالیل های ییشییییرانه را در سییطف نهادهای دولتی و هماهیگ کییدم برنامه

 د.109
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این با ید که ریرفاق قوم قضیاییه یا نهادهای وابسیته به آنل باید  5بدین ترتیق به نور ایشیان ریاننه اسیتی ا ل از بید 

خود کارهای عم یاتی و سیییاسییتی اری برای ییشییییری از جرم را انجام دهیدل یک بردا ییت کام ش سییطای از نور  

ی یرد که واگ اری ریین  گام بای از یک سیول مید یود که دین تدوین کییدم قانون اسیاسیی اسیت. م حوه میخ رگا

دهی  تی به نام سقانون اسیاسییم خواهان  یکمیواقع  با ی یرشمسیلولیتی به قوم قضیاییه ا یت ام اسیت و از سیوی دییر 

 د. 110وم قضاییه است )همانل   یاسانه با مدیریت و سیاستی اری قییشییری در معیای ع می و جرم

مجمع تشوخی  مصولحت نظام با اصوالحات مصوو     3/8/1367قانون مبارزه با مواد مخدر مصوو     2-1-2

 1396و  1389

دارد : بیه میوور ییشیییییری از اعتییاد و م یارزم بیا قیاریاق مواد مییدر از هر ق ییم ل اعا از برر میقیانون ماین    33مواده  

فروش و اسیتعما  آنها و نیز موارد دییری که در این قانون ذکر  یدم اسیتل سیتادی به ریاسیت  تولیدل توزیعل خریدل 

ر،یس جمهور تشیکیم و ک یه عم یاا اجرا،ی و قضیا،ی و برنامه های ییشیییری و آموزش عمومی و اعضیای سیتاد  

 بشرو زیر می با ید:

 ر،یس جمهور .1

 دادستان کم کشور .2

 وزیر کشور .3

 وزیر اط عاا   .4

 تلدرمان و آموزش یز کیوزیر بهدا  .5

 وزیر آموزش و یرورش .6

 ر،یس سازمان ردا و سیمای جمهوری اس می ایران   .7

 فرماندم نیروی انتوامی .8

 سریرست دادگام انب   اس می ایران .9

 سریرست سازمان زندانها و اقداماا ت مییی و تربیتی .10

 فرماندم نیروی مباومت بسی  .11

 وزیر فرهیگ و ار اد اس می .12

ر،یس جمهور می تواند برای ادارم ج سیاا سیتاد م ارزم با مواد میدر یک ن ر نماییدم از جانق خود تعیین   -1ت صیرم

 نماید.

برای ییشیییییری از ارتکا  جرا،ا مواد میدرل دولت مو ، اسیییت هرسیییا  بودجه ای برای این امر  -2ت صیییرم 

موریوف ذکر رید   یقانونیت به متن مادة با عیا رب  موضیوع همین مادم اب   نماید.به دسیتیاههای ذی اختصیار و

 نکته یزم و ضروری است بدین توضیف که:  

حضیور اعضیایی همنون ر،یس جمهور ل وزیر بهدا یت درمان و آموزش یز یکیل وزیر آموزش و یرورشل ر،یس 

سیازمان ریدا و سییمای جمهوری اسی می ایران و وزیر فرهیگ و ار یاد اسی می ل نشیان از توجه قانون گ ار به نبی  

مرت   با مواد میدر است. هررید قانون    ،اجرافعالیتهای فرهیییل آموز ی و ت  یغاتی در ییشییری از اعتیاد و سایر 

گ ار می بایسییت با توجه به نبی مشییک ا اقتصییادی و بیکاری در گرایی به اعتیاد و سییایر جرا،ا مواد میدرل  

وزیران اقتصییاد و کار را نیز به عیوان اعضییا تعیین می کرد و حضییور نماییدگان مج س  ییورای اسیی می نیز برای 

ولیکن این خود بیانیر توجه  د 113 همان:یل می نماید )زنیال تای تصویق قوانین ضروریهماهییی های یزم در راس
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این قانون که تهیه  34ی ار به موضییوع ییشییییری در سییطف اولیه و ثانویه اسییت خصییورییاش اییکه متن مادم قانون

یشییری از اعتیادل درمان معتادان ای اجرا،ی را به ستاد م ارزم با مواد میدر و به دن ا  آن تصویق آ،ین نامه ینامهآ،ین

از افراد در معر  خطر اعتییاد نیز جیین حکیایتی دارد بیه عیوان مثیا  م حویه می کییا کیه    و حمیاییت بیه مواد مییدر  

برابر آ،ین نامه م کور تک ی، وزارا آموزش و یرورش به اتیاذ تدابیر یزم در  یییاسییایی دانی آموزان در معر  

ی که از والدین معتاد برخوردارند و یا در حا  تامم ح س بودم و یا تک ی، بر وزارا آسییق همنون دانی آموزان

مشارکتهای مردمی در ییشییری و درمان اعتیاد جم یی حکایت    گسترشبهدا ت م یی بر تمهید اقداماا یزم برای  

 از توجه به اقداماا ق م از وقوع جرم در قالق ییشییری از وقوع جرم می نماید. 

د قانونی ار مبرر می دارد : سهرکس 1389/ 5/ 9این قانون )الااقی مصییو    35گردد که در مادة ن م حوه میهمنیی

به مصییرف و یا به اط ا  و نوجوانان کمتر از هجدم سییا  تمام هجری  ییمسییی و افراد ماجور عب ی را به هر ناو 

هر طریق مج ور به مصییرف مواد میدر یا  ارتکا  هر یک از جرا،ا موضییوع این قانون وادار کید و یا دییری را به

برابر  گردان نمیایید و ییا مواد می کور را ج راش بیه وی تزریق و ییا از طریق دییری وارد بیدن وی نمیایید بیه ییک ونیاروان

حداکثر مجازاا قانونی همان جرم و در مورد ح س ابد به اعدام و مصیادرم اموا  نا یی از ارتکا  این جرم ماکوم 

ریورا سیایر  د. در  یو ریورا سیایر جهاا ازجم ه تر یقل مرتکق به مجازاا م ا یر جرم ماکوم می یود. در می

 یود.م که این خود م ین حمایت قانونی ار از جهاا از جم ه تر یق به مرتکق بر مجازاا م ا یر جرم ماکوم می

 اط ا  و نوجوانان در معر  آسیق و خطر و توجه قانونی ار بدین موضوع می با د.

 قانون نیروی انتظامی:  2-1-3

این قانون از زمرم و ای، نیروی انتوامی جمهوری اسییی می ییشیییییری از  4از مادم    8با عییایت به بیید )دد از بید 

وقوع جرا،ا اسیت. در ایییصیور در بررسیی گستردم و ق مرو و ای، و مسلولیت های ی یسل و ای، ی یس در سه 

 قابم بررسی است.   سطف سیتی ل ما ی و اداری و قضایی

ی یس گاهی به عیوان نوا و حکومت معروف اسیت. در واقع ق مرو م موریت این ی یس حمایت  پلیس سونتی:   الف(

از نوا عمومی و مهار خشیونت در جامعه اسیت. این نوع ی یس می کو ید با ح ر آرمانها و نوا عمومی )داخ ی و 

آنها نوامی ل ارتشیی و جییی اسیت و دارای نوا سیازمانی خار و خارجید به اهداف خود برسیدل ت کر حاکا بر 

 د 116 :به نبم از زییالیل امیر حمزم ل همان 32 : 1377کوال  راتق بسیار سیت و د واری است )یاستابع س س ه م

و مادود به میاطق اسیت و و ی ه اری ی آن ح ر آرامی و آسیایی عمومی و    یهریاین ی یس پلیس محلی:   (

 63 : 1381هایی نژادل اکمک به مردم اسیت. از این رو با انواع و ای، متیوع و اداری به وجود می آید )طخدماا و  

 د 116 :ل به نبم از زییالیل امیر حمزم ل همان

برخ ف ی یس ما ی ییا اداری کیه و ی یه ح ر نوا و آرامی ق یم از وقوع جرم را در جیامعیه پلیس قضوووایی:    ج(

برعهدم داردل و ی ه ی یس قضیییایی دقیباش بعد از وقوع جرم  یییروع می گرددل یعیی اگر جرمی واقع  یییودل و ی ه 

ال کمک به مبام قضیایی دسیتییری متها لانجام تابیباا مبدماتی ق م از دخالت مبام قضیاییل ج وگیری از فرار مته

 در امر تعبیق و تابیباا و به طور ک ی تمام و ای، بعد از وقوع جرم به آنها ماو  می  ود. 
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بیابراین ییشییییری از وقوع جرم از و ای، ی یس اداری اسییت و و ی ه ی یس سیییتی ح ر امییت مرزها و دفاع از 

اببت دا یته با ید ل ی یس قضیایی نیز یس از وقوع جرم ارکان نوام اسیت و ییشیییری نمی تواند با ریین سیاختاری مط

وارد عمم می  یودل سیپس همانطور که گ تیا با توجه به اییکه ییشیییری به معیا ع می و متداو  به اقداماا ق م از 

وقوع جرم بر می گرددل ییشییییری از وقوع جرم نمی تواند از و ای، آن با ییدل و ی ه ییشییییری از جرم به معیای 

ب  می تواند از و ای، ی یس اداری با ید ررا که اقداماتی که این ی یس برای ییشیییری انجام می دهد نا ر ع می ف

 د 116 :به ق م از وقوع جرم است و جی ه کیشی داردل )زییالیل همان

کیه    بییابراین بیا عییاییت بیه عیدم ت کییک در قیانون نیروی انتویامی ایران بین ی یس سییییتیل اداری و قضیییاییل همیانیونیه

اندیشیمیدان حبوق کی ری نیز بر آن ت کید دارند ت کیک ی یس سییتیل اداری و قضیایی ضیرورا دا یته و دارد ررا که 

 و ع می از و ای، ی یس اداری است.ییشییری از وقوع جرم در معیای یاد دم  اساساش ریانکه بیان گردید و ی ه 

و قانون اصوال  الیحه قانونی راجع به   1359الیحه قانونی راجع به تشوکیل سوازمان بهسیسوتی مصوو      2-1-4

 مجلس شورای اسالمی 9/11/1375مصو   1359تشکیل سازمان بهسیستی مصو   

و به میوور ت مین موج اا    با هدفییاه تشیکیم سیازمان بهزیسیتیل سیازمان بهزیسیتی کشیور ل   به موجق مادم واحدم

نامه ریزیل هماهییی ل نوارا و ارز ییابی و تهیه هیجارها و اسیتانداردهای خدماتی و توسیعه دامیه اجرای برنامه بر

های بهزیسییتی در زمییه حمایت خانوادم های بی سییریرسییت و نیازمید و ارا،ه خدماا میت ، به کودکان و تدارک 

و روانی و تجدید تربیت میارفین اجتماعی و امکاناا ییشیییری و توان بیشیی حرفه ای و اجتماعی مع و  جسیمی  

حمایت و نیهداری از کودکان و اط ا  بی سیریرسیت و مع ولین  یرقابم توان یشیی و سیالمیدان نیازمید و آموزش 

مشییارکت و فعالیت گروههای    ج ق نیروی انسییانی خدماا بهزیسییتی و توان بیشییی و ت مین موج اا تشییویق ل 

 زمان بهزیستی کشور تشکیم می  ود.داوط ق و مهسساا  یردولتیل سا

  24/8/1371قانون نأمین زنان و کودکان بی سرپرست مصو   2-1-5

اسیت. نیز گامی اسیت در راسیتای ییشیییری اولیه و ثانویه که   بودم آن سیازمان بهزیسیتی کشیور مجریاین قانون که 

 آسی های اجتماعی و حمایت از افراد در معر  خطر

اصوالحات   اب  20/9/1384ی سوازمان زندان ها و اقدامات تأمین و تربیتی کشوور مصوو   آئین نامه اجرای   2-1-6

 و الحاقات بعدی:

های ررخه  دراین رابطه نیز گ ته  یدم اسیت که سیازمان زندانها و اقداماا ت مییی به عیوان یکی از آخرین ایسیتیام

سییتل ررا که این سییازمان از نزدیک با  ارتکا  جرم ا  ع معدالت کی ریل در واقع به بهترین مکان برای  یییاخت  

تواند به انییزم ها و ع م ارتکا  جرم یی ب رد و در ارت ا  اسیت و با انجام مطالعاا و تابیباا میدانی می مجرمان

 د120 :در نتیجه به  یاسایی و رو های ییشییری از وقوع جرم قادر است.)زییالیل همان

 31/6/1392قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست مصو     2-1-7

 23/2/99قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصو    2-1-8

میاسیق    و بسیتربا عیایت به ییمان نامه حبوق کودک و رویکردهای حمایتی نویسییدگان آن در فراها سیاختن زمییه 

کیشی و  یرقهرآمیز    با ماهیتیییشییرانه    تدابیراین قشر از جامعه و نیز اتیاذ  در راستای ار و و بازاجتماعی نمودن  

جرم و بزهکاری که به واقع از حبوق بییادین    در ییشییری و ج وگیری از ورود این دسته از افراد در ورود به عرر

م اد آن اقدام به سییاسیتی اری در حوزم    و رعایت در به کارگیری   الزام در دولتهاریانکه م حوه می کییا    لآنان بودم
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حبوق داخ ی خود نیز نمودم اند در کشیور ایران نیز م حوه می کییا که قانون گ ار ایرانی در همین راسیتا گامهای  

باج مشیک ا اجرایی سییاسیتی اری های ریورا گرفتهل خود نشیان از توجه   جدای ازقابم توجهی را بردا یته که 

ا بودم در این راسییتا از جم ه اقداماا مها قانون گ اری در حوزم سیییاسییت جیایی تبیییی در قانون گ ار به این مه

 تمرکز بر موفبیت بیی جیایی قانونی یاد دم می با د.

  از قانون مدنی( 1173قانون مدنی ) موضوع ماده  2-1-9

گ ار در آن وضییعیت کودکان در   عیوان حمایتهای مدنی نیز م حوه می گردد که قانون  به موجق این مادم قانونی با

 خطر را مورد توجه قرار دادم است:معر  

 قانون کار 79ماده   2-1-10

سیا  تمام ممیوع اسیتم با عیایت به اسییاد و  15قانون کار ایران مبرر می دارد سبه کار گماردن افراد کمتر از  79مادم  

کاری که به گونه ای ر یید جسییمیل روانی ل فرهییی و اجتماعی کودک را میتم نماید  لمباوله نامه های بین الم  ی

میع گردیدم اسییت و بدین ترتیق میع به کارگیری  یرانسییانی کودکان در کارگاههای تولیدی موجق گردیدم تا در 

ار ایرانی نیز در م حویه می کییا کیه قیانون گی    اقوانین کیار مایدودیتهیایی در بیه کیارگیری کودکیان لایاک گردد لی 

 ضع و تصویق قانون کار بدین مها توجه دا ته است.وایییصور با  

 سیاست جنایی تقنینی ایران در مواجه و رویارویی با پدیده تکرار جرم و پایداری در بسهکاری  2-2

در این بیی قطعاش سیییاسییت جیایی تبیییی در ارت ا  با مبطع زمانی ارزیابی می  ییود که فرد از باج موقعیت و 

و با ورود به عرره بزهکاری و تکرار جرم ل جریان بزهکاری در آنها تث یت و یایدار  رفته  فراترییی جیایی    وضعیت 

م مطرو اسیت که سییاسیت جیایی تبیییی ایران در گردیدم اسیت. ل ا در ایییصیور این سیلوا  مها و اسیاسیی هموار

ریین  یرایطی که از این با  و مواجه    رسییدم و رویارویی یرایطی که فرد به موقعیت و  یرای  یایداری در بزهکاری 

 فرد با عیوان مجرم حرفه ای یاد می  ود از ره رویکردهایی و ره سیاستی اریهایی برخوردار است .....

 در تکرار جرمرویکرد تقنینی  2-2-1

ایران در طو  ادوار گ  یته تا کیون م حوه می گردد که سییاسیت جیایی    کی ریبا ت مم در ماهیت و ماتوای قوانین  

تبیییی ایران در مواجه با تکرار کییدگان جرم نور بر تشیدید دا یته اسیت. در ایییصیور در بررسیی سییر تارییی 

قانون گ ار ضییمن  26و  25و   24 مواددر  1304عمومی مصییو   قوانین ایران م حوه می کییا در قانون مجازاا

به تشیدید مجازاا تکرار کییدگان جرم دا یته   قا،مبه موضیوع تکرار جرم و حتی در اری حاا بعدی آن یرداختن 

این قانون ضییمن نور بر  25نیز به  ییرو میدر  در مادم  1352اسییت. در ادامه در قانون مجازاا عمومی مصییو  

به این نکته نیز ا ییارم نمودم که دادگام مک ، اسییت با توجه به تعداد سییوابق    ت صییرم این مادمامه تشییدید در اد

متها مجازاا را با خصیورییاا  ییصیی او از ق یم رفتار اجتماعی یا تمایم یا عادا او به ارتکا   قطعیماکومیت  

تکرار جرم را درمورد مجرمین سییاسیی و مبرراا  32از مادم   ) دو بید  26بزم میط ق سیازد و اسیتثیا،اش حسیق مادم  

 اط ا  بزهکار مجری ندانسته بود.

قانون راجع  19یس از انب   اس می نیز باز ریین م حواتی را می توان ررد نمودل در این رابطه با عیایت به مادم 

دگام به مجازاا تعزیری ماکوم می دارد سهرکس به موجق حکا دا مبرّرکه  1361به مجازاا اسییی می مصیییو  

ریاننه بعد از اجرای حکا مجدداش مرتکق همان جرم گردد دادگام می تواند مجازاا او را در رییورا لزوم    ل ییود
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تشییدید نماید.م ی یرش تکرار دا،ا جرم بدون تادید آن به مادودم زمانیل امکان اجرای قواعد تکرار در مورد تمام 

تکرار جرم و عدم  با  یرای  کان جمع کی یاا میتصیه  تصیریف به امعدم  لسییاسیی بزهکاران حتی اط ا  و مجرمین

. سیکوا قانون گ ار شیان از رویکرد سیزادهیدة آن دا یته اسیت ن همهتعیین حدود و ثغور تشیدید کی ر تکرارکییدگانل 

بوق بزهکار نیز خ ف ارییم قانونی بودن مجازاا ها بودم ب که به تضییییع حتیها  سییب، افزایی کی رل نه  تعییندر 

نیز مشیاهدم و در طی سیالها میجر  1370قانون مجازاا اسی می مصیو   48 یود. ایرادی که متعاق اش در مادم میتهی می

د و ل ا اگرره متعاق اش با ردور رأی وحدا 116  : 1390عویا زادم ل ) به تشتت نوریاا و آرای کی ری گردیدم است 

بیه بیی از حیداکثر   متهاوجیاهیت قیانونی بودن تعیین مجیازاا برای    روییه هییاا عمومی دیوان هیای کشیییور فیاقید

بررسیی ناوم برخورد   ز دروجود دا یته با ید ت کید  ید و لیکن با  ریریایمجازاا مبرر در قانون بدون اییکه ن   

در جرم هیای تعزیری و بیازدارنیدم  یییاهید رویکرد   ییاییدارنویام عیدالیت کی ری بیا تکرار کیییدگیان جرم و بزهکیاران  

با تصیویق قانون مجازاا اسی می جدید اگرره قانونی ار در ارت ا   1392ادهیدم قانون گ ار می با ییا. در سیا  زسی 

دارد و مرتکق را  1352این قانون رویکردی  ی یه قانون مجازاا عمومی مصیو   137با تکرار جرم به موجق مادم  

 ار به موجق این مادم مبرر می دارد س هرکس مسییتاق تشییدید مجازاا می داند. ریانکه م حوه می کییا قانون گ 

موجق حکا قطعی به یکی از مجازاتهای تعزیری از درجه یک تا  ییی ماکوم  ییود و از تاری  قطعیت حکا تا 

اجرای مجازاا مرتکق جرم تعزیری درجه یک تا  یی دییری  یود به  زمانحصیو  اعادم حیثیت یا  یمو  مرور 

 حداکثر مجازاا تا یک ونیا برابر آن ماکوم می  ود.م

ولیکن م حوه می گردد که ضیمن اییکه قا،م به عدم اجرای مبرراا تکرار جرم در جرایا سییاسیی و جرایا اط ا   

وجود جهاا تی ی،   ریورا یی  تکرار کییدم جرم در   این قانون در نهایت برای  139با ید با توجه به مادم می

 قا،م به اعما  تی ی، گردیدم است.

 

 در رویارویی با کودکان و نوجوانان بسهکار دادرسی افتراقی 2-2-2

کثر جوامع این نور یی یرفتیه  یییدم اسیییت کیه هیییامی کیه کودکیان در تعیار  بیا قیانون قرار می ادر طو  زمیان و در 

مت اوا از بزرگسییاین با آنان رفتار می  ییود. ت کیک متی  ان کودک و نوجوان از بزرگسییا  ل گیرندل به گونه ای 

نشیان دهیدم نیرانی جامعه نسی ت به مشیک ا کودکان اسیت. بسییاری از کار ییاسیان و متیصیصیین بر این باورند که 

مراتق م یا تر از بزرگسیاین ریورا  توان مورد بازیروری قرار داد. از اییرو باید با آنان برخوردی به کودکان را می

گیرد. در حا  حاضییر کودکانی که متها به نبق قانون و ارتکا  جرم هسییتیدل به دلیم  ییرای  سیینل موقعیت و 

 د17:  1394نیازهای خارل حق برخورداری از یک دادرسی میص انه را دارند. )معومیل 

سییاسیت جیایی تبیییی در نیم به یک دادرسیی میصی انه و   با عیایت به فراز و نشیی ی که در طی ادوار گ  یته در حوزم

عادینه و افتراقی و در رسیییدن به یک سیییاسییت جیایی خار و کارآمد م حوه می کییال در نهایت قانون گ ار با  

و با درنور گرفتن یک فصیم مسیتبم برای مجازاتها و اقداماا ت مییی  1392تصیویق قانون مجازاا اسی می مصیو  

ط ا  و نوجوانانل راه ردها و راهکارهای متعددی را در ارا،ه واکیی و یاسی  میاسیق در قالق یاسییهای  و تربیتی ا

 ار حیل اجتماعیل تربیتی و .... در کیار یک دادرسی افتراقی در نور گرفته است.  
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الزام به تشیکیم یروندم در این راسیتا  و های اط ا  و نوجوانان  در این رابطه تشیکیم یروندم  ییصییت در دادرسیی 

 هدر راسیتای فردی کردن هر ر 1392دادرسیی کی ری مصیو  از قانون آیین 286و  203 ییصییت با توجه به مواد  

هال انجام تابیباا مبدماتی جرا،ا افراد زیر یانزدم سیا  به طور مسیتبیا در دادگام در راسیتای به حداقم  بهتر واکیی

ج وگیری از  و  ای از ییشیییریتواند نمود و ج ومی ری که به نور خود میعدالت ک  یهیهرسیاندن حضیور کودک در 

دادسیرای ویژم    لدر این راسیتا به رسیمیت  ییاختن ضیابطین زنو بییی ی یس ویژم  اط ا   یایداری بزهکاری با یدل ییی

انانل به تیصیصییل دادگام تیصیصیی اط ا  و نوجوانانل حضیور وکیم در فرایید رسییدگی به جرا،ا اط ا  و نوجو 

رسیمیت  ییاختن سیازمانهای مردم نهاد در راسیتای اع م جرم و ییییری و  یرکت در فرآیید رسییدگی در حمایت از 

 1394و اری حی  1392های موجود در قانون آیین دادرسیی کی ری مصیو  اط ا  و نوجوانان و ... از جم ه نوآوری

از جم ه گامهای مث تی    فاقد سیاببه در قوانین بودم اسیت.  حاضیربررسیی ادوار تبیییی گ  یته به  یکم   دربا ید که  می

بردا یته    الم  ی حبوق کودک الم  ی و از جم ه م اد کیوانسییون بینکه در حرکت در مسییر اسییاد حبوقی بیناسیت  

  دم است.

 

 1394قانون پیشگیری از وقوع جرم مصو   2-2-3

 یییاسییانه ییشییییریل وجود دارد جهت عدم رعایت ارییو  جرماگرره انتباداا و ابهاماتی در اجرای این قانون به  

های ولیکن با عیایت به اریو  میدر  در قانون اسیاسیی در خصیور موضیوع ییشیییری از جرم و نیز دییر مبررم

نماید که موضییوع ییشییییری از وقوع  قانونی و از جم ه قانون ییشییییری از وقوع جرمل جم یی حکایت از این می

 ایی ایران دارای جاییام است.  جرم در سیاست جی
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 گیری:نتیجه

گ ته در بررسی سیاست جیایی تبیییی موجود در ارزیابی آن با سیاست جیایی تبیییی باعیایت به مجموع مطالق ییی

گردد که اگرره گامهای مهثر و مهمی در حوزم سییاسیت جیایی تبیییی و سییاسیتی اری مورد انتوار ریین بردا یت می

جیایی تبیییی مورد انتوار که   بردا یته  یدم اسیت که به اختصیار بعضیاش بدانها ا یارم گردید ولیکن تا رسییدن به سییاسیت 

ها و خیهای قانونی اری ها و اجزاء ت ثیرگ ار اسیت فاری ه داریال در این راسیتا نواق ل کاسیتیقطعاش در سیایر حوزم

موجود نمود عییی دارد به عیوان مثا   ها و خیهایییشیرفتهل کاسیتیمهید این موضیوع اسیت که در تط یق با حبوق  

انییاری در زمیییه ترک فع هیا و الزامیاا کیه بیه بیاور نییارنیدم گیام بسیییییار  در حوزم جرا،ا ع ییه عیدالیت قضیییایی و جرم

ویارویی  تواند ها در بیی موقعیت ییی جیایی و باج ییشیییری اولیه و ثانویه و ها در بیی مباب ه و رمهمی می

با موضیوع یایداری و بزهکاری با ید که مصیادیق آن را به  یک های میت ، در حبوق ییشیرفته ارویایی و از جم ه در 

ل ا اگرره به ریورا یراکیدم مصیادیبی از این عیوان را در بطن توان ررید نمودل مبرراا جزایی کشیور فرانسیه می

دار به  ییکم مورد انتوار رییورا هدفمید ل میسییجا و جهت توان یافت نمود و لیکن به مبرراا کی ری موجود می

موجق  قطعاش ضیمن اییکه تاویا مدرن قانونی اری در این راسیتا  هسیتیا ل   و قانونی اری  دارای خی سییاسیتی اری

که نتیجتاش در اتیاذ یک سیاست    خواهد بودهای سیاست جیایی نیز ت ثیرگ اری مث ت و عمیق در سایر اجزاء و حوزم

 با د.کارآمد ضمن توجه و در تط یق با  رای  فرهیییل اجتماعیل اعتبادی و ... جامعه ایرانی ت ثیرگ ار می  جیایی

توان به قانون ییشیییری از وقوع جرم ا یارم  مضیافاش بر اییکه در اجرای سییاسیتهای تبیییی موجود که از آن جم ه می

بایبی اسیت در توجیه حرکت در مسییر اتیاذ سییاسیت  کرد. به واقع وضیع قوانین موریوف و موجود اگرره بیانیر ح

کییا که در جیایی کارآمد و مورد انتوار و از این جهت جای بسیی امیدواری و خو یاالی اسیت ولیکن م حوه می

که اجرای آنها یزمه رسییدن به سییاسیت جیایی کارآمد اسیت    ی موجود بسییاری از اریو  و راه ردهاییاتیاذ سییاسیتها

نشدم است به عیوان مثا  در قانون ییشییری از وقوع جرم  اهد ریین ابهاماا و نواقصی هستیال در رعایت و اجرا 

گیرد بیه وجود ریین خیهیا و توان در قیالیق نبیدهیایی کیه ریییورا میسیییایر موارد و ا یییکیا  قیانونیی اری نیز می

ر باران موجود به نوعی دامن هایی یی برد که حتی با ایجاد مادودیت در ارا،ه یاسیی  و واکیی میاسییقل بکاسییتی

توان به موضیوع سییاسیت جیایی تبیییی ایران در تکرار جرم ا یارم کرد که به نور با  یرای   زند که از آن جم ه میمی

هال ریرفاش م ارزم با مع و  اسیت نه با ع تل در ریورتی های موجود در سیایر حوزمموجود و وجود نواق  و کاسیتی

 ییاسیی که به واقع یک سییاسیت جیایی کارآمدل حاریم و نتیجه آن اسیتل  های جرموزمتوان به ت سیی از آمکه می

راه ردها و سییاسیتهای کارآمدی را در ارا،ه یاسی  و واکیی میاسیق و متیاسیق و مهثر در قانونی اری در راسیتای  

به نوعی به  آنها  توان گ ت  ییرای  حا  حاضییرنمودن آنها که به واقع می  باز اجتماعیح ر کرامت انسییانی آنها و 

بییی و عم کرد سییایر  ییهروندان در قسییمتهای میت ، نیز سییرایت دارد و در نتیجه آن نیز می تواند با ییدل ییی

رویارویی با  سیستمهای جدید رسیدگی در  و ریزی در راستای ایجاد نهادها  سیاستی اری نمود. به عیوان نمونه برنامه

اندل به ریورتی که در بین بزرگسیاینل سییاسیت جیایی متمایز از سیایر  این افراد که به مرح ه یایداری بزهکاری رسییدم

افراد و به ریورا افتراقی در جهت هرره بهتر حرکت در مسییر اجرای اریم فردی کردن مجازاتها بردا یت و ل ا  

این افراد  سیییموضیوع و موقعیت    حسیاسییت به لااک   نان بزهکارلدر حوزم اط ا  و نوجواگردد اگرره  م حوه می

بردا یته  یدم ولیکن در خصور در رسییدگی به جرایا ارتکابی آنها   گامهای مهثری در اتیاذ سییاسیت جیایی افتراقی

در  حسیاسییت در نوع و  یکم و ماهیت رسییدگیاین  قطعاشدر بزهکاری که  یایداری  بزرگسیاین برخوردار از  یرای 
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ریین سیییاسییت    دفاق  وجود داردل  رد آنها نیز با توجه به حجا بایی ارتکا  جرم توسیی  آنها اگرره در اق یتیدمو 

 هستیا. در ارت ا  با آنها در حوزم تبیین  افتراقی

قوانین و مبرراا موجود که به ت سیی از  ی بسییاری ازگردد که بسیتر اجرایضیمن اییکه اسیاسیاش بر این مها نیز ت کید می

 نیز بایسیت در رسییدن به نتیجه مورد انتوار فراها با ید  که در ایییصیورحبوق ییشیرفته اتیاذ گردیدم نیز قطعاش می

ها و خیهای موجود در سیایر اجزاء سییاسیت جیایی )قضیاییل نواق  و کاسیتی  بر اییکهمضیافاشبا باران مواجه هسیتیا 

 باج و ت مم دارد.با د که در جای خود قاب یت  رکتید نیز مزید بر ع ت میاجراییل مشا

بردا یته  یدم  هتی ک  ی که ذکر آن رفت سییاسیت جیایی تبیییی موجودل ع یر ا گامهای مها و مثن به  یرحبیابرای

 نماید و کماکان ناکارآمد است.ک ایت یزم را در رسیدن به اهداف مورد انتوار نمی
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