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 مقدمه

  تغییهر  6سابقه و معنادار و با آهنگی سريع در سه حهوز  مهه  يعنهی      جهان به شكل بی

های اجتماعی، فرهنگی    تحول مستمر محیط2پیچید ؛  جرائ و ظهور  جرائ كل ارتكاب ش

ههای   های پیشرفته اطالعا  و ارتباطا  و ايجاد بسهتری    فراگیر شدن فناوری3و اقتصادی؛ 

  (6311)شاهرودی، جديد برای بزهكاری، با چالش مواجه شد  است 

مهانع  »و پیشگیری كردن بهه معنهای   « فعجلوگیری و د»پیشگیری از نظر لغوی به معنای 

ههای   شناسی يعنی جلوگیری از بزهكاری با شیو  در جر  یریشگیكار رفته است  په ب« شدن

عنهی اسهاآ آن در تهدابیر كنشهی     ي ؛رونهد  گوناگون كه بیرون از نظا  كیفهری بهه كهار مهی    

  (6311)احمدی،  كیفری( است)غیر

گهذاری   و سیاسهت  یزير ه نیازمند برنامهانكارنشدنی است ك یپیشگیری از جر  ضرورت

وظهاي  قهو     رمجموعهه يقانون اساسی و در ز 651است  اين امر هرچند در بند پنج  اصل 

شكل عملیاتی به خود نگرفهت تها اينكهه در سهال      گا  چیشد  است ولی ه ینیب شیقضايیه پ

ختار و اليحه پیشگیری از جر  به مجلس ارائهه شهد  اليحهه مزبهور بهه موضهوع سها        6331

پردازد و در همین راستا شهورای عهالی پیشهگیری از     مديريت پیشگیری از جر  در ايران می

 جر  به رياست رئیس قو  قضايیه تشكیل خواهد شد 

پیشگیری از جر  در دو شاخه قابل بررسی است، شهاخه نتسهت پیشهگیری پهس از     

د يا نظها  كیفهری   ارتكاب جر  است كه در اين مرحله برای كاهش تكرار جر  توسط نها

  به بیانی خود مجازا  مجر  به منزله بازدارندگی از تكرار جر  و متنبهه  ردیگ یصور  م

شدن است كه درواقع پیشگیری پس از جر  است  نوع ديگهر، پیشهگیری از وقهوع جهر      

است  يعنی قبل از ارتكاب جر  بايد با تدابیر و اقداما  به موقع و مناسب از وقهوع بهز    

همه نهادها ايفای نقهش كهرد  و وظیفهه دارنهد بها       ،كرد  در نوع دو  پیشگیریجلوگیری 

پیشهگیری را بهه كهار گیرنهد  بنهابراين آمهوزش        یها و یراهكارها و ش ،همكاری و تعامل

 دیباشد  البته بايد تأك گانه و نیروی انتظامی ضروری می پیشگیری از جر  توسط قوای سه

هنجارشكنی و  یها ز یعلل و انگ نكهيمگر ا شود یمكرد در هیچ موردی پیشگیری موفب ن
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نظهر حاصهل    ها نتیجهه مهورد   ارتكاب جر  شناسايی شوند تا با كاهش يا از میان بردن آن

  (6315 1)حامدی، شود

پیشرفته جهان، انجا  مهداخال  پیشهگیرانه    یها سینیروی انتظامی همانند بسیاری از پل

از سهوی   6337ولويت كاری خود قرار داد  و حتی سال برای مبارز  با جر  و ناامنی را در ا

شهد  اسهت  موفقیهت     یگهذار  عنوان سال پیشگیری از جر  نها   فرماندهی نیروی انتظامی به

سازمان پلیس در تحقب پیشگیری انتظامی از جر  مستلز  عوامل متعددی است كهه يكهی از   

 ها وجود راهبردهای روشن و دقیب پیشگیری از جر  است    آن

اقدا  مناسب بهرای پیشهگیری از   »قانون اساسی جمهوری اسالمی ايران  651اصل  5ند ب

را يكی از وظاي  قو  قضايیه دانسته است  اين عبهار  دو وظیفهه   « جر  و اصالح مجرمان

ههای جنهايی كهه شهامل كشه  و تعقیهب و        گذارد  اول، سیاست را بر عهد  قو  قضايیه می

 ، سامانه يا نظهامی كهه متهولی مهديريت و اجهرای ايهن       تحقیب جرائ  و متهمان است و دو

شود كه همان نظا  عدالت جنايی است  در اليحه پیشگیری از جر  اين  فرآيند محسوب می

بینی، شناسايی و ارزيابی خار وقوع جر  و اتتاذ تدابیر و اقداما  الز  بهرای   عبار ، پیش

 از بین بردن يا كاهش آن تعري  شد  است   

ك  از نظر مفهومی دارای دو جنبه برجسته  شد ، دست  منعكس 651اصل  5ند آنچه در ب

كه بهه  « پیشگیری كنشی»ها پیشگیری به معنای خاص كلمه است؛ يعنی  است كه يكی از آن

شود و جز در مواردی اصوالً از وظاي  قو  قضهايیه و   مرحله پیش از وقوع جر  مربوط می

دو  )اصالح مجرمان يا بزهكهاران( درواقهع جنبهه    شود و  نظا  عدالت جنايی محسوب نمی

شناختی بالینی و در چههارچوب نهادههايی    خاصی از پیشگیری واكنشی از طريب تدابیر جر 

بها   651اصهل   5رسد، مفاد بنهد   هاست  با توجه به جنبه اخیر، به نظر می مثل سازمان زندان

كنهد، زيهرا سهازمان     تعارض پیدا میساالنه بازتاب يافته است،  های پنج آنچه در عنوان كنگر 

گذاری جنايی به معنهای موسهع     گفته از سیاست های پیش ملل متحد ازجمله، در قالب كنگر 

آن در تما  ساوح تقنینی، قضايی، اجرايی و مشاركتی در راستای تحقب دادگهری ععهدالت    

دولتی، يكهی از   گانه ، قوای سهیطوركل گويد  در اين مدل، قو  قضايیه و به جنايی ستن می
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شوند و اين سیاست جنايی به معنای موسع اسهت كهه بها     متولیان سیاست جنايی قلمداد می

خهورد  درنتیجهه قهو      پیشگیری از جر  به معنای واقعی آن )پیشهگیری كنشهی( پیونهد مهی    

 ؛تواند وظیفه پیشگیری از جر  را بهه ايهن معنها    نمی 651اصل  5قضايیه در چهارچوب بند 

 دار باشد  های واكنشی و ازجمله اصالح بزهكاران عهد  ز اقدا پیش ا یعني

هايی با عناوين معاونت پیشگیری، ستاد پیشهگیری و   گانه كشور با تعیین بتش قوای سه

به معروف و نهی از منكر، حراست، بازرسی و    در تالشهند تها    حفاظت اجتماعی، ستاد امر

بل از تولیهد و تكثیهر آن، از امنیهت اخالقهی و     رسان، ق پذير يا آسیب با شناسايی نقاط آسیب

گانه و همه آحهاد   نیز با اشار  به اهمیت نقش قوای سه« بیرانوند»اجتماعی پاسداری نمايند  

سهازی و امنیهت    عنوان بهترين را  برای ايمهن  كند  پیشگیری از جر  همیشه به مرد   بیان می

د جامعهه ازجملهه مهرد ، نهادههای     جامعه شناخته شد  است و در تحقب اين مه  همه آحها 

حاكمیهت نقهش دارنهد  ايهن      یطوركل گانه و به ها، نیروی انتظامی، قوای سه فرهنگی، رسانه

های گزافی كه جرائ  متتل  بهر جامعهه، مهرد  و قهو  قضهايیه       حقوقدان با اشار  به هزينه

ابهد كهه بهدانی     ي اهمیت پیشگیری از وقوع جر  آنجا تبلور می»گويد   كند نیز می تحمیل می

های بعهد از   طور قاع بهتر از هزينه شود به هايی كه صرف پیشگیری از وقوع جر  می بودجه

هها تهاوان سهنگینی بابهت      ارتكاب جر  است  حال آنكه مجموعه قو  قضايیه در ايهن سهال  

آور انسانی و مالی بر ايهن نههاد    های سرسا  ضع  پیشگیری از وقوع جر  پرداخته و هزينه

  «میل شد  استمه  تح

های گذشته در كشور  های دولتی در پیشگیری از جر  نسبت به دهه امروز  نقش دستگا 

ها ارتباط مستقی  بها پیشهگیری از جهر      شد  است، بعضی از دستگا  تر تر و ملموآ پررنگ

عنهوان ضهابط    تواننهد بهه   ها در موارد خاص و محدود به قانون می دارند و بعضی از دستگا 

عنهوان   گانهه بهه   ی عمل و از جرائ  پیشگیری كننهد  نیهروی انتظهامی و قهوای سهه     دادگستر

شود تعاملی ايجاد گهردد تها امنیهت و     ها باعث می هستند كه ارتباط مستقی  آن یهاي دستگا 

آسايش عمومی و حمايت از آحاد جامعه افزايش يابد  هرگا  تعامل و ارتباط سهازند  میهان   

يابهد  الگهوی تعامهل     یشتر باشد، ارتكاب جر  نیهز كهاهش مهی   ها در كاهش جرائ  ب دستگا 
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گانه در جهت تحقب عدالت و افهزايش امنیهت اجتمهاعی و بیهان      نیروی انتظامی و قوای سه

بهینهه   تيتواند در كنار توجه به موضوع قضهازدايی، رضها   رويكرد تعاملی با ساير نهادها می

 مرد  و كاهش محسوآ جرائ  را فراه  سازد 

از سازمان پلیس، دو چهر  متناقض نشهان داد  اسهت،   « اجتماعی»و « سیاسی»  مالحظا

عنوان ابزار سیاسی، خشونت مشروع را با نیروی اجباركننهد  خهود،    ، پلیس بهسو  يزيرا از 

دهد و از سوی ديگر، پلیس در جهت خدمت به قشرهای متتله  مهرد ،    رنگ واقعیت می

شهود    گهر مهی   عنوان ابزار اجتمهاعی، جلهو    یرد و بهگ حالت نیروی خدمتگزار را به خود می

درواقع، اگر از جهت ساختاری و محتوايی به دولت وابسته است، اما از جهت رفتاری بايهد  

عنهوان يه  سهازمان     به مسائل و مشكال  مرد  نیز، اهمیت دهد  در حالت اخیر، پلیس بهه 

گیهرد، زيهرا عهالو  بهر مهرد       رابط میان دولت و مرد ، بايد نهاد پاستگوی اجتماعی لقب 

 دهد  های دولتی ديگر )افراد حقوقی( نیز خدما  ارائه می )اشتاص حقیقی( به سازمان

، سازمانی( و دو چهر  ناساز  )ابزار سیاسهی، ابهزار   یاسیگانه )اجتماعی، س مالحظا  سه

اجتماعی( از وضعیت و كاركرد پلیس، ورود به طرح موضوع )مسئله( اصلی تحقیب اسهت   

گانهه در   شود، چگونگی تعامل صحیح پلهیس بها قهوای سهه     آنچه در اين تحقیب جستجو می

شد  از سهوی پلهیس و در نهايهت بهبهود وضهعیت       ها و خدما  ارائهراستای بهبود فعالیت

 باشد  های نظ  در جامعه می امنیت و شاخص

 

 يشناس روش. 1

 از یریشهگ یپحوز   درگانه  سه یقوابا  یانتظام یروین نظر به اينكه طراحی الگوی تعامل

صهور  توصهیفی و    گیرد لذا اين تحقیب به ه  از جنبه تئوری و ه  عملی صور  می جر 

ها، مقاال  فقهی و حقوقی نگارش خواههد   كتاب ازجملهتحلیلی و با مراجعه به منابع معتبر 

انی آوری خواهد شد و در ماالعا  میهد  های حقوقی جمع شد  در ماالعا  توصیفی تئوری

 گردد  آوری می شد  جمع های مارح تئوری

 



 ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه 6311، تابستان وشش  یفصلنامه علمی امنیت ملی، سال ده ، شمار  س / 271

 

 مباني نظري .2

 پیشینه تحقیق .9-1

صهور  مسهتقی  يها غیرمسهتقی  بها       پردازي  كه بهه  در اين بتش به بررسی تحقیقاتی می

 موضوع تحقیب ارتباط دارند 

(، 9911امنیتگي    جگرامم  از پیشگيیري  در بسیج با انتظامي نیروي تعامل بررسي -

(، انجا  شد  اسهت   6312جزينی، نوائی و محمدی ) ست كه توسطعنوان تحقیب ا

 جهرائ   وقهوع  از پیشگیری یها استیس از يكی عنوان به مرد  یریكارگ به سیاست

 یریكارگ به امر اين اركان از يكی يافته است  فراوانی توسعه و رشد اخیر، دهه در

ارتبهاط   می،انتظها  نیهروی  بها  بسهیج  مشهاركت  نحهو   و است  میهزان  بسیج نیروی

 جهرائ   همهه  چهه گر .دارد جامعهه  بهر  حهاك   سیاسی نظا  و با فرهنگ تنگاتنگی

تهر   روشهن  خصیصهه  ايهن  جرائ  در برخی اما، كنند یم دار خدشه را امنیت ینوع به

آسهايش   و ملی امنیت مفاهی  با مستقی  طور به جرائ  برخی ديگر عبار  به است،

 نیهروی  تعامهل  پیرامهون  بررسهی  قیهب تح ايهن  از هستند  هدف ارتباط در عمومی

كاربردی است  پژوهش اين باشد  امنیتی می جرائ  از پیشگیری در بسیج با انتظامی

 كاركنان و بسیجیان نظر ،نامه پرسش از استفاد  و با پیمايشی-توصیفی روش به و 

 بهه  جامعه ی،ریگ ر  نمونه برای شد  یآور جمع غربی آذربايجان ويژ  استان يگان

 اسهت   شد  تقسی  بسیج استان و انتظامی فرماندهی ويژ  يگان كاركنان شبت دو

 ترتیهب  به انتظامی فرماند  ويژ  يگان كاركنان از نفر 652 از و بسیجی نفر 222 از

 قهرار  ارزيهابی  مهورد  و انتتهاب  یا طبقه یریگ نمونه روش به نفر 627 و نفر 623

 بها  پلهیس  تعامهل  درصد میهزان  15 اطمینان ساح در  6تحقیب   یها افتهي گرفتند 

 سهاح  در  2است   مؤثر شهری( یها یناآرام) امنیتی جرائ  از پیشگیری در بسیج

 تهأثیر  ها آن تعامل در بسیج و پلیس مشترک اردوهای درصد برگزاری 15 اطمینان

 پیشهگیری  در فرهنگ بسیجی و تفكر ترويج درصد 15 اطمینان ساح   در3دارد  

 درصهد  15 اطمینهان  ساح   در1دارد   تأثیر شهری( یها یآرامنا) امنیتی جرائ  از
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 درصهد  15 اطمینهان  ساح   در5دارد   تأثیر ها آن تعامل در و ناجا بسیج مشاركت

 15 اطمینهان  در ساح   1دارد   مثبت نقش بسیج با پلیس تعامل در تأمین شورای

 تعامهل  در جويهان،  مشهاركت  از قضهايی  و قانونی یها تيحما و تسهیال  درصد

 بها  پلهیس  تعامهل  كهه  داد نشان پژوهش اين نتايج مثبت دارد  نقش بسیج با پلیس

 همچنین بود  است  مؤثر شهری( یها یناآرام) امنیتی جرائ  از پیشگیری در بسیج

 از قضهايی  و قانونی یها تيحما نهادی، مشاركت بسیجی، فرهنگ ترويج و تفكر

 نقهش  شهری یها یناآرام در ژ يو به یامنیت جرائ  از در پیشگیری جويان مشاركت

 دارد  مؤثر

بررسي تعامل بین محیط آکادمیک و صنعت ورزش ایگران بگر اسگاح تحلیگل      -

انجها    (6312، عنوان تحقیقی است كه توسط دستو  و همكاران )اسناد و ساختار

هدف از اين پژوهش تحلیل تعامل و همكاری بین محهیط آكادمیه  و    شد  است 

ورزش كشور بر اساآ تحلیل اسناد مربوط به همكاری اين دو  های اجرايیبتش

نگهر  صهور  گذشهته   محیط بود  اين پژوهش از نوع ماالعا  تحلیهل اسهناد و بهه   

، هها  نامهه  نيهی صهور  هدفمنهد و در دسهترآ اسهناد، آ     است  در اين پهژوهش بهه  

ههای  ها، منهابع آرشهیو و گهزارش عملكهرد سهازمان     های سازمانی، مصاحبه چار 

شی و نهادی علمی و دانشگاهی و همكاری بین ايهن دو نههاد مهورد بررسهی     ورز

بندی نظر كارشناسهان در منهابع آرشهیو،    قرار گرفته است  نتايج در سه بتش جمع

هها بهرای تعامهل و    نامه، چار  سازمانی و گزارش عملكرد سازمانینيهمتوانی آ

حلیل و عالو  بهر ايهن،   های ورزشی ت دانشگا  یبدن تیساله ادارا  ترب پنجگزارش 

الگوی ساختاری فعلی و مالوب جهت تعامل ايهن دو محهیط ارائهه شهد  اسهت       

نظران حهوز  رسهانه، اسهاتید و مهديران مراكهز       دهد ديدگا  صاحبنتايج نشان می

هها   علمی ورزشی در مقايسه با مديران بتش اجرايی همگرايی بیشتری دارد  يافتهه 

، واحهد مناسهبی   هها  نامه نيیشد  در آ اهداف تعیینحاكی از اين است كه متناسب با 

های سازمانی جهت تعامهل بها محهیط مقابهل تهدوين نشهد  و گهزارش        در چار 
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ههای سهازمانی ايهن مراكهز ندارنهد       عملكردها نیز اناباق مناسبی با وظاي  پسهت 

ها در ارتبهاط بها همكهاری بها بتهش      دانشگا  یبدن تیگزارش عملكرد ادارا  ترب

دهد كه كالآ مربیگهری، طهرح تحقیقهاتی، سهمینار و همهايش،       می ورزش نشان

 -شهاغل در دو بتهش، كهارورزی     یهها  یعلمه  ئهت یكارگا  آموزشی، مربیهان و ه 

های همكاری بین اين دو محهیط، حجه    زمینه نيتر عنوان مه  كارآفرينی و نشر به

نتهايج   یوركلطه  هها مناسهب نیسهت  بهه     اند اما احتماالً كیفیت آننسبتاً بااليی داشته

حاكی از عد  تعامل مناسب بین محیط آكادمی  و بتش اجرايی ورزش كشور به 

سازی در رسد بايد با خصوصیای است  به نظر میداليل متعدد ساختاری و برنامه

بتش دانشگا  و ورزش، تدوين قوانین مدون مبنی بر همكهاری دو نههاد، اجهرای    

ورزی زمینه برای تعامهل هرچهه بهتهر    طرح و سمینارهای تحقیقاتی مشترک و كار

 اين دو نهاد مهیا شود 

وپرورش در ارتقاء فرهنگ  نظگم و    نقش تعامل بهینه نیروي انتظامي با آموزش  -

( 6312و همكاران ) آراسته، عنوان پژوهشی است كه توسط ایمني ترافیکي کشور

انسهان،   انجا  شد  است  پژوهشگران اعتقاد دارند كه از سه ضلع مثلهث ترافیكهی   

 12حهدود   يیتنهها  خودرو و را ، سه  انسان در رخداد حوادث تله  ترافیكهی بهه   

توانهد  درصد است  اين انداز  تهأثیر مهی   15درصد و با مشاركت دو عامل ديگر تا 

ناشی از ضع  فرهنگی باشد  نظر به اينكه آموزش فرهنگ نظ  و ايمنهی صهحیح   

های جانی، جسمی و مالی اسهت؛  ترافیكی، بهترين را  كاهش اين صدما  و زيان

وپرورش برای ارتقاء فرهنهگ نظه  و ايمنهی     تعامل بهینه نیروی انتظامی با آموزش

 بیه ترافیكی كشور مورد توجه قرار گرفت  با توجه به تركیبی بهودن رويكهرد تحق  

آموزان های درسی دانشهای ترافیكی در كتاب)كمی و كیفی(، وضع موجود آموز 

كشهور جههان،    61و چگونگی آموزش فرهنگ ترافی  در  یشگاهدان شیتا مقاع پ

نفهر از   12با استفاد  از روش تحلیل محتوا بررسی گرديد  پرسشنامه تحقیهب بهین   

گیری گلولهه برفهی انتتهاب شهد  بودنهد،      كارشناسان كه با استفاد  از روش نمونه
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با استفاد   پرسشنامه یها های دريافتی به سؤال توزيع و گردآوری شد  است  پاس 

توصی  و تحلیهل   ،، ساح معناداری و بیشینه و كمینهtاز محاسبه میانگین، آزمون 

، یافهزار  آمد  حاكی از آن است كه هر ي  از عوامل نهر   دست شد  است  نتايج به

، ساختاری، آموزش نظری و آموزش عملی بر تعامل نیروی انتظهامی  یافزار ستت

گ نظه  و ايمنهی ترافیكهی تهأثیر دارنهد       وپرورش جههت ارتقهاء فرهنه    با آموزش

همچنین حصول هر ي  از سه بعد دانشهی، عهاطفی و رفتهاری فرهنهگ ترافیه       

 شد    ديیتأ گفته شیگانه پ توسط عوامل پنج

امنیتي و تأثیر آن بگر امنیگت    -بررسي تعامل سران طوایف با نیروهاي انتظامي  -

فر و همكهاران   توسط اسالمیای است كه ، عنوان مقالهاستان سیستان و بلوچستان

در اولین همايش ملی شهرهای مرزی و امنیت، ارائه شد  است  افزايش مناسهبا   

ههای تعهاملی و معیشهتی، عهاطفی و فكهری و وفهاداری اقهوا  بهه         قومی در حوز 

كند  تعامل و مناسبا  سهران  های جمعی فراقومی، هويت ملی را تقويت می هويت

ههای اخیهر حركتهی نهو و      امنیتی در طهی سهال   -ظامیطواي  بلوچ با نیروهای انت

ههای اجتمهاعی نیهروی    ها، مشاركت در برنامهه جديد است كه با برگزاری همايش

های نیروی انتظهامی شهروع شهد  اسهت      در نمايشگا  چادر ا یانتظامی و برپايی س

باشد  آنچهه  ای میروش تحقیب در اين پژوهش تلفیقی از روش میدانی و كتابتانه

عنوان موضوع اصلی در اين تحقیب بیان شد  اين است كه تعامل سهران طوايه     به

چه تأثیری بر امنیت استان دارد؟ البته فرض تحقیب بر آن است با  یبا نیروی انتظام

ای اسهتان و در رسآ بهودن سهردار طايفهه در قهو  و      توجه به بافت قومی و قبیلهه 

مثبهت بهر امنیهت و كهاهش جهرائ       تعامل سران طواي  با نیروی انتظامی تهأثیری  

 ايجاد امنیتی پايدار در استان باشد    ساز نهیتواند زمداشته است و اين تعامل می

، عنوان بررسي و تحلیل عوامل اثرگذار بر بهبود ترافیک در استان هرمزگان -

( به چاپ رسهید   6313ای است كه در فصلنامه دانش انتظامی هرمزگان )مقاله

 سهازمانی،  بین تعامال  رصدد است تا تأثیر عوامل آموزش،است  اين مقاله د
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پذيری را بهر بهبهود رفتارههای ترافیكهی راننهدگان      جامعه و جمعی هایرسانه

 262 از پرسش بر دیبا تأك حاضر استان هرمزگان مورد بررسی قرار دهد  مقاله

 ا بهه ر گفته شیپ متغیرهای اثرا  تا بود درصد استان هرمزگان رانندگان از نفر

 از آن حهاكی  هها نمايد  يافتهه  آزمون ترافیكی وضعیت بهبود بر پیمايش روش

 بیشهترين  هاهای رسانه برنامه و محتوا ژ يو به ،گفته شیپ موارد كه تمامی است

دارد  متغیر عوامل بین سازمانی با میزان بتای  ترافیكی بهبود رفتار در را اثرا 

باشهد؛ بهه عبهار     رفتارهای ترافیكی می بر بهبود یدار یدارای تأثیر معن 2335

ازای ي  واحد افزايش در تعامال  بهین   ديگر بر اساآ نتايج اين پژوهش، به

 2335های دخیل در امر ترافی ، رفتارههای ترافیكهی افهراد بهه انهداز        سازمان

 كند واحد بهبود پیدا می

ارزيهابی  »ان با انجا  پژوهشی در استرالیا با عنهو ( 1009سنسریک و اسوینبرن   -

ههای   برنامهه  اجهرای  كهه  رسهیدند  نتیجهه  ايهن  به «طرح آموزش رانندگان جوان

رانندگان موجهب ايجهاد تغییهرا  چشهمگیری در      آگاهی( برای )دادن یآموزش

نگرش و عملكرد رانندگان در مورد خارا  رانندگی و  كاهش خار حادثهه در  

  (63  6316زاد  و همكهاران،  عبهاآ )به نقل از جوانان در مقايسه با ساير سنین شد  است 

وپهرورش در اسهترالیا    اين آموزش نتیجه تعامل سازمانی بین پلهیس و آمهوزش  

ههای آن در دوران تحصهیل افهراد، ريتتهه شهد  اسهت  ايهن         باشد كه پايهه  می

باشهد كهه از    بلندمد  برای پلیس می یگذار هيها در حك  نوعی سرما آموزش

ههای آتهی را كهاهش     اهر راننهدگی در سهال   طريب آن، جرائ  و رفتارهای پرخ

 دهد  می

شد  نیز بايد گفهت كهه دكتهر نجفهی ابرنهدآبادی در       انجا  یها در راباه با پژوهش -

، مندرج در علهو  جنهايی )مجموعهه مقهاال  در     «پیشگیری عادالنه از جر »مقاله 

 و تجلیل از دكتر آشوری(، به تعري  پیشگیری و انواع آن پرداخته و به مبهانی آن 

 پیشگیری در مفهو  عا  و خاص نیز اشار  كرد  است 
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مديريت پیشهگیری از  »با عنوان  یا در مقاله (6316 32)محمد نسل،كی از پژوهشگران ي -

بهه   ی،فهر یك ریه به انواع پیشهگیری كیفهری و غ   «اجتماعی یها بیوقوع جر  و آس

 در پیشگیری از جر  پرداخته است  ینیب شینقش پ و اجتماعی یها بیآس

عنوان يكی ديگر از نويسندگان در مقاله خود در روزنامه ايهران بهه    تدين به عباآ -

نقش پلیس در پیشگیری از جر  پرداخته است و نیز ابوالحسهن شهاكری در مقالهه    

به تعريفهی از پیشهگیری و مفههو      «قو  قضايیه و پیشگیری از جر »خود با عنوان 

در پیشهگیری از جهر  اشهار      یشناس آن از نگاهی ديگر پرداخته و به رويكرد جر 

 یهها  كهه در طهول سهال    دههد  یداشته است  با اين حال نگاهی به گذشته نشان مه 

اندكی جهت بسترسازی پیشگیری در دستگا  قضها، پلهیس و    یها گذشته، تنها گا 

نیز جامعه برداشته شد  است  شايد )تشكیل پلیس پیشهگیری( و سه س )معاونهت    

اقهداما  نههادی    نيتهر    قهو  قضهايیه( را بتهوان مهه     اجتماعی و پیشگیری از جر

 گرفته در اين خصوص معرفی كرد  صور 

يكی از پژوهشگران به نا  آقای دكتر شهرا  ابراهیمهی در كتهاب خهود بها عنهوان،       -

، به مبانی پیشگیری و انواع پیشگیری وضعی و اجتماعی و «پیشگیری یشناس جر »

در  ییشگیری و موضوعاتی كه نقش مؤثرپیشگیری كیفری و غیر كیفری، اهداف پ

 پیشگیری از جر  دارند اشار  كرد  است 

دهد كه تعامهل پلهیس بها     كشور نشان میاز شد  در داخل و خارج  مرور تحقیقا  انجا 

ها و نهادها، امری رو به افزايش است و دلیهل اصهلی آن وابسهتگی كهاركردی      ساير سازمان

يكديگر است و از سوی ديگر به دلیهل پیچیهدگی مسهائل    ها و نهادها به  بسیاری از سازمان

باشند  از سوی ديگهر   اجتماعی، پلیس و نیروهای نظامی ناگزير به برقراری چنین تعاملی می

كند كهه بهه ايهن     ها را وادار می ها و تعقیب نفع سازمانی، ساير نهادها و سازمان كاهش هزينه

شد   فرآيند مبادله شوند  تحقیقا  انجا  ازتعامل روی خوش نشان دهند و درگیر در نوعی 

دارند و در گا  دو  مشتص شد كهه قالهب ايهن     دیدر درجه اول بر فوايد چنین تعاملی تأك

 باشد  ها می تعامال  در قالب تعامال  پلیس راهنمايی و رانندگی با ساير ارگان
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در هههای اساسههی و تأثیرگههذار  گفههت نقههش دولههت و قههو  قضههايیه از مؤلفههه تههوان یمهه

مقاما   سو  يهای پیشگیری در جامعه است  اين نقش از  ها و برنامه كارآمدسازی سیاست

رسمی، قضا ، ضاباین و در ي  كال  نیروهای نظها  عهدالت كیفهری و از سهوی ديگهر،      

  ردیگ یهای مسئول ذيربط آن را در برم شامل دولت و مقاما  دولتی و نهادها و سازمان

  باشهد  هها مهی   روی سهازمان  مسائل پیش نيتر مه محیط، در زمر  تعامل سازمانی با  مسئله

دهد؛ همكاری كهردن، ارتبهاط برقهرار     هسته اصلی سازمان اجتماعی را كنش متقابل تشكیل می

كردن، سهی  شدن، استدالل كردن، مذاكر  كهردن، سهازش كهردن و تأثیرگهذاردن  واحهدهای      

ا جامعه پديد آيد و دوا  يابد  آنجا كه كهنش  متتل  اجتماعی، بايد كنش متقابل داشته باشند ت

 يابد  كنش متقابل سنگ بنای جامعه است  متقابل اجتماعی پايان يابد، جامعه نیز پايان می

بتش حاكمیت سیاسی و دولت، بعد از تثبیهت قهوانین و    اهر  نظ  عنوان بهنیروی انتظامی 

های منتتب مهرد    ی قشرها و گرو نعي ،مرد های تكثری  ، جلو جيتدر بهسازوكارهای ادغامی، 

 افتهه ي نظها  تر و  تر، متنوع تتصصی صور  بهرا با مفهو  جامعه جستجو و كاركردهای خود را 

ها توسط ناجا، در دوران حاضهر   عرضه كرد  است  تعهد در قبال اهداف و ايفای صحیح نقش

دلیهل، تهیهه   محقهب نتواههد شهد و بهه همهین       گانهه  سهه جز از طريب تعامل صحیح با قهوای  

 باشد  ها می اولويت نيتر مه چهارچوبی مناسب برای برقراری اين تعامل، در زمر  

آنجايی كه وابستگی نهادههای متتله  جامعهه زمینهه تحقهب نظه  و امنیهت را فهراه           از

هها و   و ناجا بايستی با محیط، تعامل مناسبی داشته باشد، لذا بهدون شناسهايی ويژگهی    سازد یم

حصول تعامل هدفمند و مثبت میسر نتواههد شهد     منظور بهی زير برنامهامكان شرايط موجود، 

ی پیهدا  ا مالحظهه ههای شهناختی آن، ضهرور  قابهل      لذا انجا  چنین ماالعاتی به خاطر مزيت

 سزايی برخوردار باشد  تواند از اهمیت به داليل ذيل، می بنا بهكند  ماالعه چنین موضوعی  می

را  گانهه  سهه ی در زمینه تعامل صحیح ناجا با قوای گذار استیس  انجا  چنین ماالعاتی 6

نمايد  اين ماالعه با شناسايی نقهاط ضهع  و قهو  موجهود، ضهمن بهه تصهوير         فراه  می

گیهری بهتهر مهديران و فرمانهدهان ناجها فهراه         كشیدن وضع موجود، زمینه را برای تصمی 

 آورد  می
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آورد  در ايهن   جتمهاعی ناجها را فهراه  مهی      اين ماالعه زمینه تقويت يا خلب سرمايه ا2

شناسهايی   گانهه  سهه شود تا زمینه بهبود تعامل ناجا با قهوای   پژوهش به خاطر اينكه سعی می

 گردد، اين تعامل، منجر به افزايش سرمايه اجتماعی ناجا خواهد شد 

جا با راهكارهايی مناسب را در جهت برقراری ارتباط بهتر نا تواند یمای    چنین ماالعه3

 ارائه كند  گانه سهقوای 

 

 شناسي مفهوم .1-1

تشريحی برای نشان دادن هدف اصلی يا كاركرد ي  موضوع، سیست  يا مفههو   : اليوگ 

  (6315)اسماعیلی و مهارجرانی، شود  در نظر گرفته می

مفهو  تعامل اجتماعی از چنان گستردگی مفهومی برخوردار است كه ذهن هر : تعاملگ 

رو  های را برای درک عمیب و شناخت ابعاد تحلیلی آن بها مشهكل روبه   يا شنوند  نويسند  و

سازد  در حقیقت مفهو  تعامل اجتماعی بها مفههو  ارتباطها  اجتمهاعى قرابهت نظهر         مى

شناسى،  شناسی و روانهای جامعهها  گوناگونى در حوز داشته و الگوها  نظری و تئور 

نند برا  تبیین تعامال  پلیس كاربرد داشهته باشهند، وجهود    تواپیرامون اين دو نظريه كه مى

ابعاد  ،گردد كه با ارائه ي  تعري  ضمنی و فرهنگ لغتیدارد؛ بنابراين در گا  اول سعی می

معانی آن مورد بررسى قرار گیرد  در فرهنگ دهتدا، تعامل به معنای داد و ستد كردن آمهد   

 است 

عامل يعنی عمل متقابل دو يا چنهد موجهود زنهد  بها     المعارف علو  اجتماعی، ت ةريدر دا

  (6372 311)ساروخانی،  يكديگر

 اند از  در اين تعري ، تعامل دارای انواع متتلفی است كه عبار 

  آمیزتعامل مود 

 تعامل دوری 

 انگیزتعامل تفرقه 

 تعامل تأثیرگذار 
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گويد و يها بهه    یي  فرد تنها، زمانی كه در ي  اتاق مشغول كار است و با خود ستن م

عنوان يه    انديشد، از نظر فنی در تعامل قرار دارد و از آنجا كه تعامل با خود، به صدايی می

 یطهوركل  شهود  بهه   شی اجتماعی است، عامل خود در جريان ي  تعامل اجتماعی ديد  مهی 

تعامل با مفاهی  رفتار و كنش تفاو  اساسی دارد  رفتار يا سهلوک، شهیو  معمهول عمهل و     

  (6375 36)بیرو،  گی استزند

تعامل اجتماعی به معنای ايجاد راباه بین دو نفر يا بیشتر اسهت كهه منجهر بهه واكنشهی      

شهد  اسهت؛ بنهابراين روابهط      ها شود و اين نوع واكنش برای هر دو طرف شهناخته  میان آن

تعهاري      البتهه (6312 23، طهماسهبی  و بهزادفهر ) رنهد یگ یبدون معنا در زمر  اين تعري  قرار نمه 

عنوان نمونه، تعامل اجتمهاعی و برقهراری    ديگری نیز برای تعامال  اجتماعی وجود دارد  به

تواند ي  موضوع فیزيكی، ي  نگا ، ي  مكالمه و ارتباط بهین افهراد باشهد كهه      ارتباط، می

مرد  در فضا و  یريپذ های متناسب و درنتیجه نقش خود مستلز  تعري  رويدادها و فعالیت

  (6371 22 چرخچیان، و  پور دانش) های اجتماعی است ها و شبكه ها در گرو  آنعضويت 

افراد متتل  به ساوح متتلفی از تعامل اجتماعی تمايل دارند  تعري  سهاح مالهوب   

گیهری هنجهاری نسهبت بهه      طور عینی از موضهع  های مرد  و بهطور ذهنی از گفته تعامل، به

ع تعامل پلیس كه اولهین بهار توسهط فرمانهدهی     آيد  طرح موضو زندگی خوب به دست می

پلهیس ماهرح گرديهد،     یمحهور  وقت نیروی انتظهامی، در قالهب دكتهرين ناجها در جامعهه     

فصل نوينی در روابط اجتماعی پلیس و فرصتی برای برقراری نظ  و امنیت بود   ددهند ينو

اهمیهت قابهل   گانهه نیهز از    است و به موازا  اين نوع تعامهل، تعامهل پلهیس بها قهوای سهه      

دهند  وابستگی اجزای متتل  نظها  اجتمهاعی بهه     ای برخوردار شد  است و نشان مالحظه

  (6333 327 تقويی، منصور الیاسی و) باشديكديگر می

يا قوای حاك  بر جمهوری اسالمی ايران، بر طبب اصل  گانه سهقوای : گانه قواي سهگ 

از  قهو  مقننهه، قهو  مجريهه و قهو        دانه  عبهار  قانون اساسی جمهوری اسالمی ايران  57

قضايیه كه زير نظر مقا  رهبری و مستقل از يكديگر بر طبب اصول قانون اساسی فعالیهت  

 كنند  می
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آوری ادله وقهوع   مأموری كه موظ  به كش  جر ، حفظ آثار و عالئ  و جمع: ضابطگ 

مقهدماتی، ابهال    جر ، شناسايی، يافتن و جلوگیری از فرار و متفی شدن مهته ، تحقیقها    

  (6335 16)مهابادی، اوراق و اجرای تصمیما  قضايی است 

سازد و درنتیجهه آن   راباه سیاسی و معنوی كه شتص را به دولت مرتبط می: تابعیتگ 

  (6316 71)عابدی، شوند  شتص و دولت از حقوق و تكالی  متقابل برخوردار می

 

 
 

 گانه سهواي فلوچارت کلي ق

 

 چهارچوب نظري .9-1

هها  روی سهازمان  پهیش  مسهائل  نيتهر  مهه  تعامل سازمانی با محیط، در زمهر    مسئله

دهد؛ يعنی تعاملی كه  باشد  هسته اصلی سازمان اجتماعی را كنش متقابل تشكیل می می

واحدهای متتل  جامعه با يكديگر دارند  همكاری كردن، ارتباط برقرار كردن، سههی   

، استدالل كردن، مذاكر  كردن، سهازش كهردن، تأثیرگهذاردن  واحهدهای متتله       شدن

اجتماعی، بايد كنش متقابل داشته باشند تا جامعه پديد آيد و دوا  يابد  آنجا كهه كهنش   

يابد  كهنش متقابهل سهنگ بنهای جامعهه       متقابل اجتماعی پايان يابد، جامعه نیز پايان می

 است 

 

 گانه قوای سه

 قو  مجريه قو  قضايیه قو  مقننه

 تابعیت ضابط عا 
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 زير قابل ترسی  است  صور  بهب نیز مدل اولیه و فرضی اين تحقی

 
 (72  6337)منبع  حمیدی زاد ،

باشهد كهه   حالتهه مهی   دارای خروجی سه گانه سهبر اساآ مدل فوق، تعامل ناجا با قوای 

؛ تیرگهی روابهط و بهروز كمتهرين     گانه سهشامل اصالح و تقويت ارتباط با هر ي  از قوای 

باشد كه بهروز ههر يه  از    عد  تعامل مناسب می ارتباط و تعامل و در نهايت قاع ارتباط و

 باشد  می گانه سه، بسته به نوع تعامل ناجا با قوای ها یخروجاين 

 :ها افتهیو مدل تعاملي و پیشنهادات مرتبط با آن با عنایت به چهارچوب نظري  ارامه
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 تعامل با قوه مجریه

ی ناجها توانسهته   نوع بهست و ی برقرار شد  اتر مستحك و  تر یقودر اين زمینه تعامال  

 رمجموعهه يزی هها  سهازمان و  ها وزارتتانهاست در ساختار دولتی جای خود را باز كند و با 

ی ههها وزارتتانهههتعههامال  خههوبی را برقههرار نمايههد  بیشههترين ارتبههاط ناجهها نیههز بهها  ههها آن

ناجها   باشد  با اين حال برای تعامل بهتهر  ، وزار  علو  و وزار  كشور میوپرورش آموزش

  شود یمبا قو  مجريه الگوی زير پیشنهاد 

ی دولتهی مهرتبط بها موضهوع     هها  سازمانآشنايی و شناخت از فرايند تعامل ناجا با  -

 تعامل

 توصی  و تشريح دقیب تعامل و ارتباط -

 ی دولتیها سازمانی تعاملی  ناجا با مراكز و ها یژگيوتدوين  -

 تدوين نوع خدما  و شرح وظاي  ناجا -

 ی قوانین و مقررا  مرتبط با ناجا و مراكز دولتیآور معجآشنايی و  -

 ی ابزارها و فناوری الز  در انجا  وظاي  تعاملیازسنجینتهیه و  -

 ی راهبردی الز   ها دستورالعملتدوين و تهیه  -

 ی  باالدستاخذ مجوزهای الز   با توجه به اسناد و قوانین  -

دولتهی در انجها     ههای  مانی ناجا و مركهز و سهاز  گذار هيسرماايجاد و تعیین سه   -

 وظاي  تعاملی

 تعیین و آشنايی با منافع ناجا در تعامل ايجادشد  با وزارتتانه و مراكز دولتی -

ی ايجادشد  به جههت وظهاي  تعهاملی ناجها بها قهو        ها مهار تعیین و آشنايی با  -

 مجريه

 تعیین و آشنايی با باال رفتن دانهش و آگهاهی كاركنهان و سهازمان ناجها در انجها        -

 وظاي  تعاملی

تعیین  منافع مادی  ايجادشد  برای ناجا به جههت وظهاي  تعهاملی ناجها بها قهو         -

 مجريه
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 ی معنوی و اعتبار ناجا به سبب تعامل با مراكز دولتیها ارزشتعیین  -

تعیین نوع و ساح سرمايه اجتماعی ايجادشد  به سبب تعامل بها سهازمان دولتهی      -

 مربوطه

يجادشد  به جهت وظاي  تعهاملی ناجها بها مراكهز     تدوين ساح اعتماد اجتماعی ا -

 دولتی

تعیین حج   و گسترش ارتباط اجتماعی به سهبب وظهاي  تعهاملی ناجها بها قهو         -

 مجريه

 النفعان خارج از ناجا به جهت وظاي  تعاملی تعیین  ذی -

تعهاملی    يوظها ی دولتی به سبب ها سازمانتوصی  و تشريح نوع و مقدار منافع  -

 ناجا

 ی دولتی به جهت تعامل با ناجا  ها سازمانيح منافع مادی و معنوی توصی  و تشر -

 و مراكز دولتی ها سازمانی ارتباطی ناجا با ها كانالتدوين و تعیین  -

در حوز  موضوع تعهاملی بها مراكهز     ها داد ی ساز ك ارچهايجاد بان  اطالعا  و ي -

 دولتی

 انجا  وظاي  تعاملی با سازمان دولتی يك ارچه برایتعیین مديريت  -

 خدما  ناجا به سازمان دولتی ارائهو نحو   محدود  تعیین و تدوين مسیر، -

ی از زيه ر برنامهه ی و گهذار  هيسرماكه بستر مناسبی برای  در حوز  آموزش پرورش -6

نوجوانان را تحت آموزش قرار داد، الز  است در بدنهه   توان یمسوی ناجا است و 

نوجوانهان بهه كهار گرفتهه شهود تها ضهمن         مسائلتتصص و آشنا با ناجا نیروی م

ی مناسهب، زمینهه بهرای    زيه ر برنامهه دوران نوجوانی، با اسهتفاد  از   مسائلشناخت 

ی قابل اجرا در ساح مدارآ از سوی ناجا فراه  شود و در ايهن  ها برنامهطراحی 

 نسبت به اين اقدا  توجیه شود  وپرورش آموزشزمینه وزار  

ی نیهروی انسهانی متتصهص در    ریكهارگ  به  دانشگا  نیز الز  است ضمن در حوز -2

بهه  ؛ ی الز  در اين زمینهه انجها  شهود   ها یزير برنامهی، شناس روانحوز  آموزش و 
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، نیازمند برخهورداری از  ها دانشگا تعامل سازند  با مدارآ و  هرگونهعبار  ديگر 

ن و جوانان داشهته باشهد   نوجوانا مسائلنیروی انسانی است كه شناخت جامعی از 

 ی جامعی انجا  داد زير برنامهتا بتوان بر اساآ اين شناخت، 

ی تتصصههی بهها حضههور نماينههدگان ناجهها و  ههها نشسههتطراحههی اتههاق فكههر و  -3

ی دو طهرف در راسهتای   هها  تیه ظرفی از بهردار  بهر  منظور بهی مزبور ها وزارتتانه

ی همكهاری  هها  نامه تفاه زمینه مثال ناجا در  عنوان بهنظ  و امنیت اجتماعی   نیتأم

، در شهوند  یمه ی متتله  كهه زيرمجموعهه وزار  علهو  محسهوب      ها دانشگا با 

آمهد    هها  دانشهگا  ی امنیتی ورود پیدا كرد  است و از اين حیث به كمه   ها بحث

ی هها  برنامهه  تواند یم، ناجا نیز شود یماست  قدر مسل  زمانی كه اين تعامل برقرار 

 درواقهع ، اجرايهی نمايهد و   هها  دانشهگا  قبال ارائه خدما  به  مورد نظر خود را در

 نوعی مبادله صور  پذيرد 

رو در جههت   ی پهیش هها  فرصهت شناسايی  منظور بهتشكیل كارگرو  ويژ  در ناجا  -1

ی مورد نظر  الز  است اين كارگرو  ضهمن شهناخت كامهل از    ها برنامهی ساز اد یپ

ی همكهاری مشهترک را   هها  نهه یزم، ی متتل ها وزارتتانهی ها تيمأموروظاي  و 

شناسايی نمايند و از اين طريب بتوانند در مهواردی نیهز منهابع الز  بهرای اجرايهی      

 ی تتصصی خود را جذب نمايند   ها برنامهنمودن 

ی علهو  و  هها  وزارتتانهبرقراری تعامل پژوهشی با  منظور بهايجاد كمیته پژوهشی  -5

یهب ايهن كمیتهه از اسهاتید برجسهته      در راستای تولید دانش  ترك وپرورش آموزش

دانشگا  علو  انتظهامی خواههد بهود تها نسهبت بهه شناسهايی و عملیهاتی نمهودن          

 ی مشترک با اين دو وزارتتانه اقداما  الز  را به عمل آورند ها پژوهش

اصالح قوانین و مقررا  موجود جهت ايجاد شرايط مناسب برای تعامال  علمهی   -1

هها   بايد از افراد خبر ، تی  خاصهی جههت بررسهی آن   در ناجا كه برای اين منظور 

ربط ارسال  تعیین و  پیشنهادها  اصالحی جهت طی مراحل تصويب به مبادی ذی

 .و تا حصول نتیجه پیگیری گردد
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وزار  علهو    رمجموعهه يزهای ايجاد سازوكار ويژ  جهت تعامل علمی با دانشگا  -7

هها و مراكهز آموزشهی    دانشهگا  مثل برگزاری نشست سالیانه فرماندهان و مهديران  

ها و پیگیری مستمر و جهدی  ی اين نشستدائمنیروهای مسلح و تشكیل دبیرخانه 

 .ها تا حصول نتیجهبرنامه

هها و مراكهز   ها  آموزشی طولی و عرضی مشترک بها سهاير دانشهگا    اجرای دور  -3

 پژوهشی -علمی

ا  علهو  انتظهامی   ها  علمی بین ناجا و قو  مجريه در دانشگتأسیس دفتر همكاری -1

 تتصصی در اين دفتر  صور  بهو پیگیری امور 

ی هها  دانشهگا  ها  ارتباطا  مجازی بین مراكهز علمهی ناجها و سهاير     توسعه نظا  -62

 وزار  علو   رمجموعهيز

 -هها و مجهامع علمهی   هها و انجمهن  عضويت، همكاری و تعامهل فعهال بها كهانون     -66

 پژوهشی داخل كشور 
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 تعامل با قوه مقننه

ناجا با قو  مقننه در زمینه تصويب قوانین مورد نیاز جامعه در جهت  ايجهاد نظه     تعامل

بسیار تتصصهی اسهت، نیهاز بهه      مسئلهكند  با توجه به اينكه اين و امنیت ضرور  پیدا می

 موارد است 

 ی تعامل ناجا با نمايندگان و قو  مقننهها روشو  ها كانالتعیین  -

 متقابل نمايندگان و قو  مقننه با ناجا   ايجاد بان  اطالعا  تعامال  -

ايجاد و تعیین مديريت واحهد بها قهو  مقننهه و نماينهدگان چهه در تههران و چهه در          -

 ها شهرستان

 تعیین راهبرد واحد در تعامل با نمايندگان و قو  مقننه -

 تدوين دستورالعمل و مجوز الز  در انجا  وظاي  تعاملی ناجا -

 مشترک در داشتن تعامل با نمايندگان و قو  مقننه تعیین و تدوين منافع -

 النفعان در تعامال  ناجا با قو  مقننه ی دقیب ذیآشكارسازتعیین و -

 و منافع  مادی، معنوی و سازمانی ناجا و قو  مقننه ها ارزشتعیین و تدوين  -

 مجلس   ندگانينماتعیین فرايند تعامل ناجا با قو  مقننه و  -

 نوع خدما  ناجا به قو  مقننهتعیین و تدوين  -

 ی هر ي  از تعامال  ناجا و قو  مقننهها یژگيوتدوين و تعیین  -

 توصی  علمی و تشريح ماهیت  تعامال  با قو  مقننه -

 نگارش و تدوين قوانین مرتبط با تعامال  با نمايندگان و قو  مقننه -

 قو  مقننه خدما  ناجا به نمايندگان و ارائهساختارمند نمودن نحو   -

  ارائه پیشنهاد قانونی استفاد  شود  ايهن   منظور بهای در گا  اول از تی  حقوقی خبر

تی  بايستی در زمینه عل  حقوق دارای تتصص باشند تا بتوانند ضمن شهناخت از  

 وضعیت قوانین مجلس و فضای آن، با نمايندگان وارد تعامل شوند 

  در كارگرو  حقوقی ناجا جهت طهرح  شركت  منظور بهدعو  از نمايندگان مجلس

تصويب در مجلس شورای اسالمی  اين تعامل كه در مرحلهه پهیش    منظور بهلوايح 
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، موجب تسهیل در فراينهد  افتد یماز ارسال اليحه به مجلس شورای اسالمی اتفاق 

تصويب قانون خواهد شد و از طرفهی بها توجهه بهه اينكهه نماينهدگان و ر سهای        

جلس در تهیه اين قوانین دخالت دارند، تصهويب قهانون   های تتصصی م كمیسیون

 با سهولت بیشتری اتفاق خواهد افتاد 

  رو در جههت   ی پهیش هها  فرصهت شناسايی  منظور بهتشكیل كارگرو  ويژ  در ناجا

ی مورد نظر  الز  است اين كارگرو  ضهمن شهناخت كامهل از    ها برنامهی ساز اد یپ

و نهادهههای  ههها سههازمانمی و ی مجلههس شههورای اسههالههها تيههمأموروظههاي  و 

ی همكهاری مشهترک را   ها نهیزمی مجلس( ها پژوهشمانند مركز آن )زيرمجموعه 

شناسايی نمايند و از اين طريب بتوانند در مهواردی نیهز منهابع الز  بهرای اجرايهی      

 ی تتصصی خود را جذب نمايند   ها برنامهنمودن 

      ی هها  نشسهت می در قالهب  افزايش ارتباطا  سازمانی ناجها بها مجلهس شهورای اسهال

ضهمن آنكهه بهه نزديكهی      هها  نشسهت مشترک بها رئهیس و نماينهدگان مجلهس  ايهن      

رو نیهز   ی پهیش هها  فرصهت ی دو طرف منجر خواهد شد، موجهب شناسهايی   ها دگا يد

 كامل استفاد  كنند    طور بهاز اين وضعیت  توانند یمخواهد شد و در نهايت دو طرف 

  منظهور  بهه محرمانه و  صور  بهو ناجا  اين سامانه ی سامانه ارتباط مجلس انداز را 

باشهد  كارشناسهان    ی از تجارب نمايندگان در زمینه تصهويب قهوانین مهی   ریگ بهر 

واحدهای متتل  ناجا با ورود به اين سامانه خواهند توانست مشهكال  حقهوقی   

و  سهؤال روی سازمان و همچنهین نیازههای آتهی سهازمان را در قالهب طهرح        پیش

را  تهر  جهامع ی تصهويب قهوانین   ها نهیزما نمايندگان مجلس مارح كنند و گفتگو ب

ی منتهی ا دوگانهفراه  آورند  از سوی ديگر اين سامانه در نهايت به فرايند ارتباط 

 كه در بستر تعامل سازمانی مهیا شد  است  شود یم

     ی مجلهس شهورای اسهالمی و اسهتفاد  از     هها  پهژوهش همكاری نزدي  ناجها بها مركهز

برآورد  نمودن نیازهای ماالعهاتی و پژوهشهی     منظور بهی كارشناسی دو طرف ها تیفظر

ی مجلهس شهورای اسهالمی مجههز بهه متتصصهان و       هها  پژوهشبا توجه به اينكه مركز 
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ی ماالعهاتی  هها  پهروه  در زمینه انجا   تواند یمی متتل  است، ناجا ها حوز پژوهشگران 

ی مجلهس نیهز   هها  پهژوهش از سوی ديگر، مركز  ی نمايد وبردار بهر خود از اين ظرفیت 

 منظهور  بهه از توان علمی اساتید دانشگا  علو  انتظهامی و مراكهز تحقیقهاتی ناجها      تواند یم

 ی امنیتی و انتظامی در دست اقدا  خود استفاد  كند ها طرحپیشبرد 

  اصهوالً ی مجلهس   هها  پژوهشچاپ فصلنامه و يا نشريا  علمی با همكاری مركز 

پژوهی در ايران سابقه چندانی نهدارد و اكثهر پژوهشهگران تمايهل      و ه  نويسی ه 

ی علمی مبادر  ورزند  اين روحیهه در  ها تیفعالانفرادی به انجا   صور  بهدارند 

ی كشور نیز وجود دارد و كمتر سازمان و نههادی تمايهل دارد بهه چهاپ     ها سازمان

ت كهه ههر سهازمان    ی مشهترک اقهدا  كنهد و تهرجیح آن اسه     ها فصلنامهنشريا   

ی هها  پهژوهش ناجها و مركهز    كه یدرصورتيی ي  نشريه را به چاپ برساند  تنها به

 تواننهد  یمه ی ماالعاتی مشتركی را برای خود تعري  كننهد،  ها نهیزممجلس بتوانند 

در اين زمینه به چاپ نشريه و فصلنامه مشترک اقدا  كنند و ايهن همكهاری زمینهه    

ههای ناجها بهه      گسترش دامنه همكهاری آورد یماه  تقويت روابط اين واحد را فر

 ی آن را هموارتر سازد ها تیفعالادامه  تواند یمساوح گوناگون 
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 تعامل با قوه قضاییه

، مسهیر  شهود  یمه اينكهه ضهابط قضهايی شهناخته      لحها  تعامل ناجا با قهو  قضهايیه بهه    

نمود، تعامل ناجا با قو   ادعا توان یمی نسبت به ساير قوا دارد و از اين حیث تر شد   يتعر

 تهوان  یمه   با اين حهال و بهر اسهاآ تجهارب موجهود      شود یمدنبال  تر افتهيساختارقضايیه، 

 برقراری تعامل بهتر پیشنهاد داد  منظور بهی زير را ها گا راهكارها و 

 ی  ناجا با قو  قضايیهها گانتدوين فرايند تعامل و ارتباط هر ي  از ي  -

 ی ناجا با قو  قضايیهها گاني  از تعامال  ي توصی  علمی ماهیت هر -

 ی ناجا در ارتباط با قو  قضايیهها گانی  تعاملی هر ي  از يها یژگيوتدوين و تعیین   -

 و ديگر وظاي  محوله قضايیهضابط قو   عنوان بهنوع خدما  ناجا  نییو تعتدوين  -

 قضايیه آشنايی و احصاء قوانین مرتبط در خصوص وظاي  تعاملی ناجا با قو  -

 يی با ابزار و فناوری الز   در انجا  وظاي  تعاملی ناجا با قو  قضايیه  و آشناتعیین  -

 تهیه و تدوين راهبرد مناسب در تعامال  ناجا با قو  قضايیه -

 ی الز  در انجا  وظاي  تعاملیمجوزهاتهیه، تدوين و گرفتن  -

 قو  قضايیه آشنايی و تعیین منافع مشترک در انجا  وظاي  تعاملی ناجا با -

 ی ارتباطی مشتص و مدون در انجا  وظاي  تعاملیها كانالتعیین و ايجاد  -

 و ايجاد بان  اطالعا  با توجه به نوع وظاي  تعاملی   ها داد ی ساز ك ارچهي -

 تعیین و ايجاد سازمان و مديريت واحد با توجه به نوع خدما  ارتباطی به قو  قضايیه -

 شد  به قو  قضايیه ارائه خدما  ازتدوين شرح وظیفه برای هر ي   -

شناسايی و مستندسازی فرايندهای بین سهازمانی، حجه  گسهترد  و    اه داده: تهیه پایيگ 

بهدون   ها داد   بدون ش  برخی از اين آورد یمرا در اين خصوص فراه   ها داد متنوعی از 

ادن حجه   مثهال نشهان د   عنهوان  بهه اسهت    مسهائل ی از ا پهار  پردازی، پاستی برای  هرگونه

ی موجود میسر است، اما در بتشی ديگهر  ها داد ارتباطا  بین ناجا و قو  قضايیه، به كم  

بها طراحهی يه      سهو   الز  است از ي رو نيازای استفاد  شود  ساز هیشببايد از  ها لیتحلاز 

روز شهوند  از سهوی ديگهر مهدل      آمد ، حفظ و نگهداری و به دست ی بهها داد پايگا  داد ، 
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ی بايهد در راسهتای   سهاز  هیشهب اين مهدل   عالو  بهی الگوی ارتباطا  نیز تهیه شود  ساز هیشب

در سهاوح متتله  و    ها لیتحلمراتبی به قو  قضايیه تهیه شود تا امكان انجا   نگرش سلسله

( هها  دادگها  نظیهر  قضهايیه ) ی مربهوط بهه قهو     هها  دسهتگا  نسبت به هر مجموعه دلتوا  از 

ی ي  استان را بها  ها دستگا مثال بايد بتوان ارتباطا  بین سازمانی  انعنو بهباشد   ريپذ امكان

 ی باالدست تحلیل كرد ها دستگا و يا با  ها استانيكديگر، با ساير 

در بتشی از ارتباطا  بهین سهازمانی   : تهیه شبکه ناکارآمدي ارتباطات بین سازمانيگ 

سهت كهه بهه ناچهار تها دريافهت پاسه         ی اا گونه بهجريان ادامه انجا  فرايند در دستگا  اول 

مناقی نبايد طوالنی شدن زمهان انجها     طور بهدستگا  دو  بايد متوق  شود  در اين موارد، 

كارها را متوجه دستگا  اول دانست، اما در عال  واقع اغلهب ايهن زمهان طهوالنی و ضهع       

كارآمهدی تعیهین   در شهبكه نا  رو نيه ازا  داننهد  یمعملكرد ناشی از آن را متوجه سازمان اول 

كه چند درصد از عد  كارايی ي  دستگا  ناشی از ارتباطا  بهین سهازمانی آن بها     گردد یم

ی، كمكههی قابههل توجههه در شههناخت ا شههبكهتهیههه چنههین  شهه  یبهه  هاسههت دسههتگا سههاير 

 در شبكه ارتباطا  است  ها دستگا  نيسازتر مشكل

: ن قگوه قضگاییه  برگزاري جلسات مشترک در سطوح عگالي سگازمان بگا مسگ و     گ 

ی موجهود در دو طهرف فراينهد    هها  تیه ظرفبه شناسايی  تواند یمبرگزاری جلسا  مشترک 

باشهد  ايهن جلسها      ارتباط منتهی شود و از اين حیث نوعی فرصت برای طرفین تعامل می

سهاوح   نيتهر  نيیپافراه  شود و در نهايت تا  ها سازماندر ساوح عالی  ستيبا یمدر ابتدا 

ی آن( ادامه پیدا كند  گسهترش دامنهه تعامهل    ها رمجموعهيزو قضايیه )ی و قو  نیروی انتظام

در موانع تعامهل   شود یمو موجب  كند یمساوح به نهادينه شدن تعامل كم   نيتر نيیپاتا 

 پايین سازمان برطرف شود  ساوح

بايسهتی  در اين پايگها    :با همکاري قوه قضاییه جراممي ها دادهي پایياه مشترک انداز راهگ 

، نسهبت بهه شناسهايی    جهرائ  ی اطالعا  آور جمعاز كارشناسان دو طرف استفاد  شود و ضمن 

ی اجتماعی با كم  قو  قضهايیه اقهدا  شهود  بها     ها بیآسو  جرائ ی كنترل ها را خیز،  نقاط جر 

افتهاد  دخالهت دارد و    توجه به اينكه نیروی انتظامی در مرحله وقوع جر  و پیگیری جهر  اتفهاق  
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زمینهه   توانهد  یمه و  قضايیه در مرحله بعد از وقوع جهر ، لهذا همهاهنگی و همكهاری ايهن دو      ق

؛ افهزايش امنیهت اجتمهاعی بهه ارمغهان آورد      منظور بهرا  ها آنو پیشگیری از  جرائ شناخت بهتر 

 ی شود روزرسان بهی قضايی در اين پايگا  ها پروند و  جرائ مرتب آمار  طور بهبنابراين بايستی 

 انديشه قرار گرفتن دستور در: موزش کارکنان نیروي انتظامي از سوي قوه قضاییهآگ 

 بهه  الز  ههای و تقويهت آمهوزش   بهازنگری  طريهب  از پايدار توسعه برای پلیس در راهبردی

و  قهوانین  دقیهب  اجهرای  عملیهاتی( بهرای   و میهانی  عالی،متتل  ) ساوح در پلیس كاركنان

جامعه از طريب همكاری با كارشناسهان   در عمومی یتامن و نظ  برقراری جهت در مقررا 

باشهد  بها    روی ناجا در تعامل با قو  قضايیه می مه  و پیش مسائلقو  قضايیه، يكی ديگر از 

بهازوی   عنهوان  بهه ، الز  است شود یمتوجه به اينكه نیروی انتظامی ضابط قضايی محسوب 

جها  دادن امهور كسهب كنهد و ايهن      ی الز  را بهرای بهتهر ان  هها  آموزشاجرايی قو  قضايیه، 

 الز  است از طريب قو  قضايیه به كاركنان نیروی انتظامی ارائه شود  ها آموزش

از آنجايی كه وابستگی نهادهای متتل  جامعهه زمینهه تحقهب نظه  و امنیهت را فهراه        

سازد و ناجا بايستی با محیط، تعامل مناسبی داشته باشد، در اين پژوهش تهالش شهد تها     می

بهه لحها  قهانونی و اسهناد      گانهه  سهه تعامل ناجا بها قهوای    كنند  لیتسهها و بسترهای ینهزم

؛ رهنمودهای مقها  معظه  رهبهری(،    6121 انداز چش قانون نیروی انتظامی؛ سند ) یباالدست

ههای مهديريتی( مهورد     مههار  ) یتيريمهد سب  رهبری؛ استراتژی سهازمانی( و  ) یساختار

گیری از نظهرا  كارشناسهان در زمینهه شناسهايی      ضمن بهر  بررسی و شناخت قرار گیرد و

، به ارائه راهكار پرداخته شود و گانه سهنقاط ضع  و قو  ناجا در برقراری تعامل با قوای 

 را ارائه دهد  گانه سهدر نهايت مدل جامع تعامل ناجا با قوای 

 

 گيري نتيجهبحث و  .4
عنوان پديد  ضروری اجتمهاع   ر  نیز بههای اجتماعی، ج با تشكیل جوامع بشری و گرو 

شد  و همگا  با آن ادامه حیا  داد  و با آهنگ رشد جوامع همنوا شد  است  حفهظ   متولد

ههای مجرمانهه    نظ  و امنیت اجتماعی، جامعه را بر آن داشته است تا به واكنش علیه پديهد  
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هها بهه    مهوار  دولهت  مجرمانه، موجب شد  است كه ه یها د يب ردازد  تفكر واكنش علیه پد

 و تشديد كیفرها ب ردازند  ليوتعد جرح

اجتماعی است و  یها یرا  مبارز  با جر  و ديگر ناهنجار نيپیشگیری، مؤثرترين و بهتر

ههای   هها و موقعیهت   شود كه ههدف آن كهاهش فرصهت    به كلیه اقداما  و تدابیری گفته می

جهر  اسهت، بنهابراين ههر     ارتكاب جر  و يا به حداقل رساندن وسعت و شهد  ارتكهاب   

شود كه بر اين اسهاآ   اقدامی كه علیه جر  بود  و آن را كاهش دهد پیشگیری محسوب می

انواع تدابیر كیفری و غیر كیفری چه مربوط به قبل و چه مربوطه به بعد از وقوع جر  باشهد  

وجهود    اقداما  پیشگیرانه از جر یبند های متتلفی در مورد دسته شود  ديدگا  را شامل می

پیشهگیری اجتمهاعی و پیشهگیری     یبند موجود، طبقه یها یبند كه امروز  از میان طبقه دارد

د  در پیشگیری اجتمهاعی بها تمركهز بهر روی شتصهیت مجهر  و       نباش تر می وضعی مرسو 

فهردی و اجتمهاعی ارتكهاب بهز       یهها  نهه یمحیط اجتماعی وی سعی در جههت كهاهش زم  

 ،ضعی از رهگذر محدود نمهودن فرصهت ارتكهاب جهر     ، حال آنكه در پیشگیری وشود یم

  هستنددر مقابل پديد  جنايی  یشناخت درصدد ايجاد موانع فیزيكی و روان

 جهر   ازی ریشهگ یپحهوز    در  گانهه  سهی قوای با انتظامی روینتعامل بنابراين برای آنكه 

 ،نهد همكهاری  بتواند به بهترين شكل ممكن نمود پیهدا كنهد و قابلیهت اجرايهی بیابهد، نیازم     

باشد  هرچند وظیفه  سه قو  مقننه و مجريه و قضايیه می تعامل نیروی انتظامی بامشاركت و 

قهانون اساسهی ايهران )اقهدا  مناسهب بهرای        651اصهل   5پیشگیری از جر  ماابب بها بنهد   

پیشگیری از جر  و اصالح مجرمین( بر عهد  قو  قضايیه نهاد  شد  است، اما متهولی بهودن   

، باشهد  یها و نهادها نم یه در پیشگیری از جر  به معنای نقش نداشتن ديگر سازمانقو  قضاي

عنوان ابزار قو  قضايیه بهرای پیشهگیری از جهر  محسهوب      ها و نهادها به بلكه ديگر سازمان

 نيتهر    لذا علت واگذاری اين مه  به قو  قضايیه شايد به اين دلیل باشهد كهه مهه    شوند یم

 وقوف داشته باشد قو  قضايیه است  تواند یجر  م یها عوامل و مؤلفهارگانی كه به علل و 

نمايد تها اينكهه    یگذار استیمديريت و س ،بنابراين قو  قضايیه بايستی در امر پیشگیری

علمهی و   یهها  تیه پیشگیری در معنای علمی تثبیت گردد و با توجهه بهه عملكردهها و فعال   
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و قهوا  اسهت  در همهین راسهتا      یریه گ لكاربردی قو  قضايیه چنین تفكهری در حهال شهك   

اليحهه قهانون تأسهیس     سينهو  شیپه  ،كمیسیون سیاست جنايی شورای عالی توسعه قضهايی 

نیهز مهديريت امهر     سينهو  شیشورای ملی پیشگیری از جر  را تهیهه نمهود  كهه در ايهن په     

تبصهر  كهه در جلسهه     7ماد  و  62پیشگیری به قو  قضايیه س رد  شد  است كه مشتمل بر 

هزار و سیصهد و نهود بهه تصهويب مجلهس        ينی روز دوشنبه مورخ هفت  شهريور ما  عل

از سهوی مجمهع    26/1/6311شورای اسالمی رسید  بود، پس از بیش از د  سال در تهاري   

تشتیص مصلحت نظا  با اصالحا  كلی در شش ماد  و پنج تبصهر  موافهب بها مصهلحت     

ع جر  بهه تصهويب رسهید  همچنهین قهو       نظا  تشتیص داد  شد و قانون پیشگیری از وقو

قضايیه از طريب نهادهای اجرايی و زيرمجموعه خود ازجمله سازمان ثبهت اسهناد و امهالک    

ها و اقداما  تأمینی و تربیتی، سازمان بازرسی كهل كشهور، دادسهتانی     كشور، سازمان زندان

مهمهی در ايفهاء   نقش و جايگا   تواند یكل كشور، ستاد حفاظت و پیشگیری اجتماعی و    م

 داشته باشد  پیشگیری از جر 

، بهدون ترديهد تحلیهل راهبردههای     پیشهگیری از جهر   در راستای ماالعه نظا  واحهد  

اجرايی و عملی و ماالعه تصهمیما  نهادههای متتله  قهوای اجرايهی در قبهال پديهد         

باشهد؛ بنهابراين قهو  قضهايیه بهدون       اساسی می یضرورت هقضايیقو  مجرمانه دوشادوش 

تواند در امر پیشگیری از جر  بهه نتیجهه مالهوب دسهت      تعامل و حضور قو  مجريه نمی

طراحهی  قو  مجريه در كنار قو  قضايیه نقش فعالی در بهه ظههور رسهاندن     رو نييابد  ازا

قو  مجريه از ايهن   تیاهم و دارد جر  ازی ریشگیپحوز   دری انتظامی روینالگوی تعامل 

 تیه رود، از دو جههت حهائر اهم   به شمار مهی  یری از جر پیشگجهت كه ركن اجراكنند  

پیشهگیری  باشد  اول اينكه قو  مجريه تنها ركن باصالحیت در راستای تحقب و اجرای  می

باشد، به اين معنی كه اين قو  مجريه است كهه نقهش فعهالی در بهه      اتتاذشد  می از جر 

ز سوی ديگر اينكه، اين تابیب در كنار ساير اركان دارد، ا پیشگیری از جر ظهور رساندن 

حوز  پیشگیری و اجرا چنان بايستی در هماهنگی با ساير اركان صور  گیرد كه بتوان با 

ها و يا عملكرد عوامل اجرايی در جهت متال   رو بود، نه اينكه برنامه واحد روبه از جر 
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مجريهه نیهز از   قهو    رو نيه شد  از سوی قو  مقننه باشهد  ازا  ینیب شیپ پیشگیری از جر با 

 توانهد  یسهزايی در پیشهگیری از جهرائ  مه     خود نقش به یها ها و وزارتتانه طريب سازمان

داشته باشد، پیشگیری از وقوع جرائ  منوط به فراه  بودن نیازهای طبیعی و مشروع بود  

صورتی ممكن است كه حوائج مناقهی و   و اجتناب از شمار بزرگی از ممنوعا  فقط در

و در عمل فراه  گردد  در غیر اين صور  منهع   ینیب شیصور  قانونی پ مشروع مرد  به

و مجازا  نه معقول و نه قابل اجرا است  با توجه به آنكهه زمینهه بسهیاری از جهرائ  در     

برابهر بهین    یهها  فقر، بیكاری، محرومیت، ناآگاهی وعد  آموزش الز  و نداشتن فرصهت 

 یهها  ل  با هدف حمايت و رساندن حهداقل ها و نهادهای متت سازمان ،افراد جامعه است

و تجديد تربیت منحرفین  پذير امكانا  و خدما  به افراد جامعه و كم  به اقشار آسیب

را از بین  ها بیجرائ  و آس زمینه بسیاری از هنتیجدربه دنبال اصالح افراد جامعه بود  كه 

ها به دلیل موقعیهت   مان  هرچند برخی از اين سازكند یو از وقوع جر  پیشگیری م برد یم

حسههاآ خههود، از فرصههت و امكانهها  مناسههبی برخههوردار هسههتند، ماننههد وزار        

وپرورش، وزار  بهداشت و درمان و آموزش پزشكی و وزار  امور اقتصهادی و   آموزش

در كهاهش جهرائ  بیشهتر مهؤثر باشهند؛ بنهابراين عوامهل قهو  مجريهه           تواننهد  یدارايی مه 

نقش پیشهگیرانه خهود را     یرمستقیطور مستقی  يا غ به توانند یم ها( ها، وزارتتانه )سازمان

 در قالب پیشگیری اجتماعی يا وضعی ايفاء نمايند  

اجرايی در امر پیشگیری وضعی و باألخص پیشگیری اجتماعی به  یها لذا غالب دستگا 

ين عنهوان نههادی كهه بیشهتر     نحوی دخیل هستند كه در اين میان نیروی انتظامی )پلیس( بهه 

باشهد و در میهان نهادههای سیاسهت جنهايی       تماآ مستقی  را با مرد  دارد، حائز اهمیت می

عنوان بهازوی   كه پلیس به یا گونه است  به رياجرايی، اهمیت و نقش پررنگ پلیس انكارناپذ

 سزايی در پیشگیری اجتماعی و وضعی داشته باشد   نقش به تواند یاجرايی قو  مجريه م

گیری از جر  در ساح كشور نیهاز بهه مشهاركت نهادههای مردمهی و      همچنین برای پیش

باشد كه اين مه  در شهرداری و سازمان بهزيستی و كمیتهه امهداد امها      بتش خصوصی می

  است ريپذ امكان یخوب كشور به )ر (خمینی
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مستلز  ايجاد سازوكارها  ،تأكید كرد كه پیشگیری از وقوع جر بايد و در آخر، بار ديگر 

 یهها  گانه، مؤسسه نهادها، قوای سهنیروی انتظامی، است كه با مشاركت  يیها رک اقدا و تدا

، بهدين جههت در سهايه    شهود  ی، رسانه و    تأمین مه ها یمأمور به خدمت عمومی و شهردار

 یهها  و روشهمند سهاختن اقهدا     یزير ضمن برنامه ،ايجاد معاونت پیشگیری در قو  قضايیه

بايد از ياد برد و بايد پهذيرفت كهه منظهور قهانون اساسهی در وا      آتی، نقش ديگر نهادها را ن

نهادن وظیفه پیشگیری بر عهد  قو  قضايیه، مديريت آن به جهت تحقب و ارتباط موضوع با 

دستگا  قضهايی در پیشهگیری از وقهوع بهز  از مشهاركت ديگهر        ش  یباشد و ب میاين قو  

 نیست    ازین یاشكال متتل  بها و به  به آن نهادها، در حد وظیفه واگذارشد 

پیشگیری از جر  امری مقاعی و موردی نیست بلكه، راهكاری فراگیر و تدريجی است 

 ههای  جانبه پیگیری و دنبال شهود و تمهامی ارگهان    كه بايد در قالب ي  سیاست جنايی همه

عنهوان مثهال    )جامعه مدنی( بايهد در آن مداخلهه داد  شهود  بهه     یررسمیجامعه، رسمی و غ

است كه نه در صالحیت قو  قضايیه است و  يیها یشگیری وضعی جر  مستلز  انجا  اقدا پ

برای مثال نصب چرا  روشنايی در معابر و امهاكن عمهومی، نصهب      نه در تتصص آن قو 

هها و مؤسسها  مهالی،     خهاص در صهندوق   یهها  بيدوربین در اماكن عمومی، استفاد  از عا

 رانهیشهگ یونقل عمومی و    در زمر  اقداما  پ ل حملگسترش تأمین اجتماعی، اصالح وساي

 وضعی از جر  است كه بايد توسط ساير مقاما  دولتی و اجرايی كشور صور  بگیرد 

 

 پيشنهادات

طراحی الگهوی تعامهل   تر شدن  تر شدن و مالوب منظور كاربردی در ذيل پیشنهادهايی به

  گردد ارائه می جر  ازی ریشگیپحوز   در گانه سهی قوای با انتظامی روین

طور صريح و  هدر تدوين قوانین و مقررا  جديد بايد پیشگیری در همه ابعاد آن ب -

طور مثال ما در حقوق جزا، اصولی را تحت عنوان  ه  بردیخاص مورد توجه قرار گ

ها و اصل شتصی بودن و يا اصل برائت داريه  كهه از    اصل قانونی بودن مجازا 

اصهلی   ،، حال اگر بیايی  از قوانین موجهود شود یم اصول سیاست جنايی محسوب

را استتراج و يا وضع كنی  به نا  اصل قانونی بهودن پیشهگیری و آن را مقهد  بهر     
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 ،بدانی  كه موجب قوانین مسئول پیشگیری از وقوع جر  هستند يیها اصل سازمان

 در عمل شاهد تأثیر چشمگیری در اين زمینه باشی    یتوان یم

عهدالت   تيه ها و اقداماتی كه به نحوی به بهبهود امنیهت انسهانی و تقو    كلیه برنامه -

 بايد مورد پشتیبانی و حمايت قرار بگیرند  شوند یاجتماعی منجر م

فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی  یها ها و اقداما  پیشگیرانه بايد به تفاو  در برنامه -

 و نیز تأمین حداقل نیازهای اساسی جامعه توجه شود 

 یهها  گانه، ضمن شناسايی دقیب حیاه كاری خود و جهت پیشبرد برنامهه  قوای سه -

 مربوط به سیاست جنايی بايد به تفاه  و تعامل با يكديگر ب ردازند 

كنشهی و واكنشهی بهه     یدهه  طور بالقو  توانايی زيهادی در پاسه    نیروی انتظامی به -

تقويههت و را شناسههايی و  ههها يیباشههد  بايههد ايههن توانهها پديههد  مجرمانههه دارا مههی

 موجود را ارتقاء بتشید  یها یتوانمند

 یدهه  و سهازمان  یگذار استیبه دلیل فقدان الزا  قانونی صريح برای قو  مجريه، س -

كهه بها واگهذاری     شهود  یمشتصی در اين امر وجود نهدارد؛ بنهابراين پیشهنهاد مه    

 ینه یب شیاختیارا  بیشتر بهه قهو  مجريهه در خصهوص پیشهگیری اجتمهاعی و په       

اهای كافی در مورد قصور نهادهای دولتهی از وظهاي  خهود در ايهن     ضمانت اجر

گذار بايد متولی انجها    فراه  گردد  درواقع، قانون تر یجد یها تیفعال ، بسترزمینه

هركدا  از انواع پیشگیری از جر  را مشتص نمايد تا كوتاهی و عد  توجه مرجع 

 مذكور در اين امر قابل پیگیری باشد 

مجرمانهه و موفقیهت در سیاسهت     یها د يع جرائ ، كنترل پددر جهت كاهش وقو -

باشهد  در   تهر از ديگهر مسهائل مهی     توجه به عوامل اصلی ايجاد جر ، مه  و جنايی

از  یا عهد   تنهها  توانهد  یبرخورد با مجرمان، دستگا  قضهايی در بهتهرين حالهت مه    

و  یابيه  مجرمان را اصالح يا درمان كند، اما اگر وقهوع جهر  يها تكهرار آن، علهت     

زا شناسايی شود و از بین برود، دامنه موفقیهت   شد  و عوامل اصلی جر  یابي شهير

 بیشتر شد  و از ارتكاب جرائ  در ساح گسترد  پیشگیری خواهد شد 



 ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه 6311، تابستان وشش  یفصلنامه علمی امنیت ملی، سال ده ، شمار  س / 322

 

موجهب بهروز بسهیاری از مشهكال       توانهد  یعد  آگاهی مرد  به امور حقوقی، م -

بدون دانهش حقهوقی،   حقوقی و طرح دعاوی متعدد و گا  نابجا شود  شتصی كه 

، ممكهن اسهت در دا    كنهد  یشهركت مه   یگهذار  هيمل  و سهرما  دوفروشيدر خر

حقوق و مراكز مشاور  رايگهان   یرسان برداران گرفتار شود  وجود مراكز اطالع كال 

به نحوی كه بتواند خدما  حقوقی مالهوبی بهه مهرد  ارائهه دههد، از       نهيهز يا ك 

 تواننهد  ی  چنین مراكهزی مه  دينما یوگیری موقوع بسیاری از مشكال  و جرائ  جل

قبل از هرگونه دعوايی، اطالعا  حقوقی الز  را در اختیار مهرد  بگذارنهد و نیهز    

بعد از بهروز مشهكل حقهوقی، در هنگها  مراجعهه بهه محهاك  قضهايی،          توانند یم

راهنمای مهرد  در طهرح درسهت دعهاوی، جلهوگیری از اطالهه دادرسهی و بهروز         

 د  و دستگا  قضايی باشند مشكال  فراروی مر

كی از بهترين منابع در تهیه هر برنامه كاربردی ازجمله يه  برنامهه پیشهگیری از    ي -

از تجربیها    یریه گ جر ، استفاد  از تجربیا  ديگران اسهت  در ايهن زمینهه، بههر     

سازمان ملهل در   یها خصوص رهنمودها و دستاوردهای كنگر  بهكشورهای ديگر 

و اصالح مجرمان بسیار مناسب است  البته ايهن تجربیها     مورد پیشگیری از جر 

 بايد با فرهنگ و شرايط داخلی كشور، تابیب داد  شود 

با توجه به نقش فرهنگ و آموزش در خانواد  و جامعه بايد با حمايهت از مراجهع    -

دخیل در اين امر نهايت استفاد  را از امكانها  موجهود در ايهن زمینهه در جههت      

 یا ژ يه نمهود، در ايهن زمینهه اطفهال و نوجوانهان از موقعیهت و       پیشگیری از جر 

 مناسب و مؤثری قرار گیرند  یزير موضوع برنامه توانند یبرخوردارند و م

سهه    توانهد  یدر كشهوری بها فرهنهگ سهنتی مه      خصهوص  بهتوجّه به نقش مرد   -

ر نهاد كهه د  مرد  یها در پیشگیری از جر  داشته باشد  حمايت از سازمان یا عمد 

كمه    ،زمینه پیشگیری از جرائ  فعالیت دارند و تقويت سیاست جنايی مشهاركتی 

ايهن   یهها  نهيپیشگیری از جر  خواهد بود و از بار هز یها مؤثری به اجرای برنامه

 ها نیز خواهد كاست  برنامه
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همكاری میهان قهو  مجريهه بها      ،مشتص یها كه با ايجاد كارگرو  شود یپیشنهاد م -

 یهها  تیه ار گردد تا اين دو نهاد بتوانند با توجه به امكانا  و ظرفقو  قضايیه برقر

در زمینهه پیشهگیری از جهر     را الز  و اقهداما  مناسهبی    یها یزير متقابل، برنامه

 انجا  دهند 

نظهران در   تتصصی با حضور انديشهمندان، اسهاتید و صهاحب    یا تهیبا تشكیل كم -

فتارههای جنهايی در كشهور    بزهكهاری و ر  یشناسه  بیعرصه علو  جنايی، بهه آسه  

بهه واضهعان و مجريهان     یآور حاصهله، بها وصه  الهزا      یها افتهيپرداخته شود و 

  سیاست جنايی باألخص قو  قضايیه و قو  مجريه پیشنهاد و ارائه گردد

و ايجاد همهاهنگی، تعامهل و ارتبهاط     یرسان و تدوين نظا  جامع اطالع ینیب شیبا پ -

، قضايی و اجرايی، بايد از بروز تعهارض، ابهها ،   یرگذا نهادهای قانون نیب   ينزد

 انحراف و ناكارآمدی در سیست  جنايی جلوگیری به عمل آيد 

همه امكانا  و قوای موجود در كشور، بتوان به نتايج خهوب و   یریكارگ امید است با به

از ی ریشهگ یپحوز   در گانه سهی قوای با انتظامی روینطراحی الگوی تعامل مفیدی در زمینه 

 دست يافت  جر 
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