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Abstract 

Crime is a social phenomenon; cultural, social and 

environmental factors are effective in inciting 
criminal behavior. The Islamic Penal Code, in 

Article 2, defines the crime as follows: Any 

conduct, including the verb or the detention of an 
act specified in the law for that punishment, is a 

crime. Providing social security is one of the 

important tasks of the military and the state. The 
scope and scope of social security depends on the 

image of the political system from the state and its 

structure and purpose. Given the political thought 

of Islam and the necessity of guiding and 
prosperity of the people, the revolution and the 

ideology of the Islamic Revolution, the areas of 

social security in the dimensions of the judiciary, 
economic, political and cultural, social, and 

military, can be depicted, which indicates the 

theoretical comprehensiveness and the maximum 

and maximum The government is in the Islamic 
system. The method of this research is descriptive-

analytical in a library way. The most important 

issue of this research is the legal challenges of the 
social and ethical security plan of the police force 

and its effects on crime prevention. The purpose of 

determining the relationship between weaknesses 
in the implementation of social and moral security 

in the prevention of crime is a meaningful 

relationship. 
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 مقدمه

 تأمین و امنیت عنصر از مهمتر شكوفایی استعدادها، و جامعه تكامل توسعه، پیشرفت، برای عنصری هیچ تردید بی

 امنیت .بود نخواهد امكانپذیر امنیت بدون اثربخش، اجتماعی تحرک و توسعه، خالقیت و نیست جامعه در آرامش

 و مشكل آن بدون جوامع بقای و حیات ادامه ی و باشدمی جامعه و گروه فرد، نیازهای ضروریترین از یكی اجتماعی

 زیرا .گردد ملی می امنیت تقویت موجب جامعه، در اجتماعی امنیت تأمین کلی طور به .بود خواهد غیرممكن

 را جامعه در رفاه و توسعه الزم بسترهای جامعه، بخش انتظام نیروی توسط آنان تكریم و رضامندی با مردم مشارکت

 از. باشدمی ایران، ساالردینی مردم ی جامعه برای موضوع اهمیت نشانگر مالحظات این مجموعه ی. مینماید فراهم

 و افالطون آثار در را امنیت سیاسی و فلسفی مباحث نخستین .است طوالنی سابقه دارای امنیت تبارشناسی نظر

 اصول بزرگترین لذا طبیعت قانون اولین صلح و صلح نتیجه امنیت چون دارد عقیده منتسكیو .یافت توانمی ارسطو

 حیات حفظ تنها. است آزادی تأمین بلكه نیست، حیات حفظ امنیت تنها از مقصود و است امنیت ایجاد حكومت، در

 جان)شماردمی بر امن شرایط است، هابزشرایط طبیعی را شرایط امنی وشرایط اجتماعی را ا آزادی تأمین بلكه نیست،

 رفاه، به دستیابی منظور بلكه بمانیم امنیت تنها آن نیست که زنده صلح و از مقصود :بارویكردی فراگیرترمی گوید(الک

 جستجو را امنیت سابقه میتوان نیز الهی ادیان در. ماست طبیعی حق که مشخص است تسهیالت د ایجا و آسایش

 و امنیت نظم، تأمین ایران، در است امنیت و ایمنی پیرامون مورد 353 کریم قرآن آیه 232 و هزار شش از .نمود

امنیت  بر اجتماعی های پدیده تأثیر پیرامون چند هر است انتظامی وظایف نیروی از ناجا قانون طبق عمومی آسایش

 این نظر مورد هدف اما است؛ منتشر گردیده و تدوین گذشته های سال در فراوانی علمی مطالب و آثار اجتماعی،

 است ناجا مأموریتهای منظر از امنیت سطوح سایر با اجتماعی امنیت مرز مفهومی تفكیک و ناجا نقش تبیین تحقیق،

 الگوی نقش، ایفای برای و گردد کشور مشخص اجتماعی امنیت تأمین در ناجا سهم تا است شده سعی منظر، این از.

 .شود ارایه مناسبی

 مبانی نظری

قطع کردن، چیدن میوه از درخت، حمل کردن، کسب کردن وارتكاب »جرم از ریشه عربی ج،ر،م به معنای  :تعریف جرم

فعلی که گناه و وادارکردن به کاری ناپسند به کار رفته است، جرم اصطالحی فقهی و حقوقی به معنای هر فعل یا ترک 

 (.1  ، ص2خلیل بن احمد ، ج)درقانون برای آن مجازات تعیین شده است می باشد

 :تعریف جرائم اتفاقی  - - 
منظور از عوامل اتفاقی موقعیت ها و وضعیت های خاصی هستند که زمینه را برای ارتكاب جرم از قوه به فعل فراهم می 

 .نمایند

یا جریمه و مشتقات آن مترداف با گناه و در همان معنوی لغوی به کار در متون دینی جرم  :تعریف دینی جرم- -9

خواجه )برخی فقها و مؤلفین دینی نیز جرم را گناه و ذَنْب را جرم معنا کرده اند(.  /، معارج47/سوره طه )رفته است

 (.33، ص1 زان، ج، عالمه طباطبایی، تفسیر المی254،ص  1، مجلسی، بحاراالنوار، ج544، ص3نصیر الدین طوسی، ج 

بنابراین از نگاه دینی جرم هر نوع کار ممنوع شرعی است که خداوند برای آن کیفری دنیوی یا اخروی مقرر کرده است 

 (.335 فیض،)اعم از انجام دادن کاری که در دین از آن نهی شده یا ترک کردن کاری که به آن امر شده است

 :تعریف جرم

بحثهای خود واژه جرم را به کار نبرده اند بلكه به تعریف اعمال مستوجب قصاص، حدود و فقها در : رم در فقهمفهوم ج

ارتكاب فعل حرام و ترک : تعزیرات پرداخته و در تعریف تعزیر که بیشتر جرایم را به خود اختصاص می دهد نوشته اند

 (.3 ،  33 ابرندآبادی، نجفی. )واجب الهی مستوجب تعزیر است
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: جرایم به سه دسته تقسیم می شدند 352 قانون مجازات عمومی مصوب سال  2طبق ماده : نظر قانونمفهوم جرم از 

حبس . 3م ئحبس دا. 2اعدام .  : ، مجازات های جنایی اصلی عبارت بودند3و طبق ماده . خالف. 3جنحه . 2جنایت.  

در حالی که مجازات اسالمی طبق قانون . دو از دو تا ده سال ی سال و حبس جنایی درجه 5 جنایی درجه یک از سه تا 

 (.331 ولیدی،)تكمیلی حدود، قصاص، دیات، تعزیرات و مجازات های : مجازات اسالمی عبارتند از

 هر: ، جرم را چنین تعریف می کند2قانون مجازات اسالمی، در ماده : تعریف جرم در قانون مجازات اسالمی- -1

در ارتباط با این  .قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد، جرم محسوب می شود فعل یا ترک فعل که در رفتاری اعم از

 :تعریف نكاتی قابل توجه است

 .چنانچه نص قانونی وجود نداشته باشد، نمی توان هیچ عملی را جرم محسوب نمود . 

 .جرم تلقی می شودجرم تنها شامل افعال خالف نیست، بلكه ترک فعلی که به موجب قانون ممنوع باشد، نیز  .2

هر فعل یا ترک فعلی که مطابق قانون قابل مجازات یا : در تعریف دیگری که قانونگذار از جرم نموده چنین گفته است.3

 (.352 ، قانون مجازات عمومی مصوب سال 2ماده )تربیتی باشد، جرم محسوب استمستلزم اقدامات تأمینی و 

فعل یا ترک فعلی که هر رفتاری اعم از جرم عبارت است از : حقوقدانان در تعریف جرم می گویند: مفهوم حقوقی جرم

قانون مجازات اسالمی مصوب سال  2ماه (  2)1مخل نظم اجتماعی بوده وجامعه برای آن مجازات در نظر گرفته باشد

: 334 کریمی،)، مجازات تعیین شده باشدجرم را به ارتكاب هر فعل یا ترک فعلی می داند که برای آن در قانون  341 

2.) 

به نظر علمای اخالق، قواعد اخالقی چیزی است که از ندای درونی انسان سرچشمه می گیرد؛ این : مفهوم اخالقی جرم

قواعد بی آن که به دخالت دولت نیازمند باشد، معیار و میزانی برای تشخیص نیكی و بدی، ظلم و عدالت 

 (.2: 331  کرباسی،)است

مثال هر )مفهوم فقهی و حقوقی جرم ضمن آنكه شباهتهایی با هم دارد: مقایسه مفهوم فقهی و حقوقی جرم - - 7

دو از اصل قانونی بودن جرم تبعیت می کنند هر دو تنها عمل خارجی را جرم می دانند، درهر دو جرم به قابل گذشت و 

از افكار  أدو وجود دارد؟ جرم قانونی و حقوقی از لحاظ منش تفاوتهایی نیز میان آن( غیر قابل گذشت تقسیم می شود

انسانی تغذیه می کند، اما جرم فقهی هم از وحی و هم از دستورات حاکم اسالمی ناشی می شود و از لحاظ قلمرو نیز 

مطرح است  1اعمالی که مخل نظم اجتماعی باشند در جرم قانونی تنها. جرم فقهی بسیار گسترده تر از جرم قانونی است

 .اما جرم فقهی اعمال فردی انسان را هم شامل می شود

  عنصر معنوی جرم

این صور داخل در ماهیت عنصر  ه یانگیزه شخص در ارتكاب جرمی به صور مختلف بروز می کند و باید دید آیا هم

  معنوی نیز هست یا خیر؟

در چنین صورتی مرتكب فعل مجرمانه با علم به غیر قانونی بودن و نیز جرم بودن عملی آن در  :قصد تحقق جرم( الف

مانند موردی که شخصی عالماً و عامداً دیگری را . قانون جزا، آن را انجام می دهد در واقع قصد دارد جرمی مرتكب شود

 .ده و فعل مذکور نیز عنوان جرم را خواهد داشتبی شک چنین حالتی از مصادیق بارز قصد مجرمانه بو. به قتل می رساند

مصادیق زیادی از این فرض در مورد بخش الف نیز وجود دارد اما در عمل موارد دیگری  :قصد تحقق فعل مجرمانه( ب

نیز مشاهده شده است که مرتكب قصد انجام جرمی نداشته در واقع قاصد بر تحقق جرم نبوده لیكن عملی انجام می دهد 

عدم  ه یشخصی ممكن است در نتیجچنین . که در قانون عنوان جرم را دارد و در ماهیت آن عمل نیز مشتبه نبوده است

چنین شخصی قصد ارتكاب . آگاهی از حكم قانون نداند که عمل مذکور در قانون ممنوع بوده و جرم شناخته شده است

آیا این شخص عنصر . جرم را نداشته است اما عملی انجام می دهد که فی الواقع ممنوع بوده و قانوناً جرم تلقی می شود

م داشته است؟ اگر چنین مواردی را از ماهیت عنصر معنوی جرم خارج کنیم، بی گمان تعداد معنوی در ارتكاب جر

بیشتری از مرتكبان افعال مجرمانه از جرگه مجرمان خارج شده و در نتیجه ی عدم ثبوت مجازاتهای کیفری بر آنها اوضاع 

د شود که افراد از این طریق به سزای جامعه به فساد کشیده می شود و موجب می گردد رخنه ای در ماهیت جرم ایجا
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در قانون مجازات اسالمی صراحتاً حكم چنین موضوعی را . اعمال خویش نرسیده و بتوانند خود را از مجازات برهانند

فرضاً . مشخص نكرده است در بعضی از مواد به جهل مرتكب اشاره کرده اند اما در تأثیر این جهل کمتر سخن گفته است

حد مسكر بر کسی ثابت می شود که بالغ و عاقل و مختار و آگاه »: آمده است 341 قانون مجازات اسالمی  22 در مادة 

در قسمت آخر ماده به جهل حكمی اشاره شده است که ناظر بر موردی است که . «به مسكر بودن و حرام بودن آن باشد

  (. 33: 331 دانش،)مرتكب از حكم جرم بودن و ممنوعیت قانون آگاه نبوده است

 پیشگیری

 کار، اجتماعی، تأمین پزشكی، در بهداشت، امروز اصطالح این .است آمده داشتن محفوظ و کردن حذر و احتراز معنی به

میان  به عام مفهوم به اجتماعی مسایل و مشكالت گستردگی و پیچیدگی دلیل اما به است، مصطلح بیشتر زندگی و شغل

 گفته نیز شیوههایی مجموعهی به .یابد می ضرورت محققانه، شناسایی طریق از پیشگیری اهمیت و حجیت و میآید

و  مطالعات در . شود می برده کار به مسری بیماری نوع چند یا یک و انتشار بروز از پیشگیری منظور به که میشود

 هدف که است یافتهای سازمان و نظم، منتظم م تدابیر و اعمال ی مجموعه بسیج جهت پیشگیری اجتماعی، تحقیقات

آراسته )است بهداشتی و تربیتی فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، مسائل بروز و ظهور تكوین، از جلوگیری آن

 ( 33 خو،

 حفظ به نسبت کنند،می که زندگی ای جامعه در افراد آن اساس بر که خاطری اطمینان از است عبارت امنیت :امنیت

 تعریف قابل مقوله ای که آن از امنیت پیش .باشند نداشته و هراسی بیم خود معنوی و مادی حقوق و حیثیت جان،

 (.334 بوزان،)است احساسی و پدیده ای ادراکی باشد،

 امنیت اجتماعی
 دولت قانونی نماینده ی عنوان به نیروی انتظامی توسط که است امنیت تأمین در دولت ایجابی وظایف از بخشی تأمین

احساس ) خاطر آسودگی و (جنایت و جرم فقدان)مصونیت موجب تا پذیردصورت می مأموریتها، و وظایف قالب در

 اجتماعی، تعامالت خصوصی، زندگی و تردد، کار و کسب محلهای اجتماعی، روزمره فعالیتهای در جامعه اعضای (امنیت

 ی تعامالت شبكه در آنان اجتماعی منزلت ارتقای نهایت در و آسایش و رفاه از ارزشهای دینی وملی تأمین بخشی حفظ

 (. 31 نیازی،)گردد اجتماعی

 پیشگیری، امنیت اجتماعی و اخالقی

 معنی لغوی و مفهوم اصطالحی پیشگیری 
در لغت به معنای جلوگیری، دفع، منع سرایت مرض از پیش، تقدم به حفظ، صیانت، حفظ  در فرهنگ معین، پیش گیری

مانع شدن از «رندم هوس»واژه در فرهنگ لغت انگلیسی این . ( 133، ص معین)آمده است« صحت، جلو مرض گرفتن

از نظر ریشه شناسی،  .تداعی کننده آن است« الوقایه » و در زبان عربی کلمه 3اینكه چیزی رخ دهد، معنا گردیده است

به  -2و « چیزی رفتنپیش دستی کردن، پیشی گرفتن و به جلوی »به معنی  - :کلمه پیش گیری دارای دو بعد است

اما در جرم شناسی پیش گیرانه، پیش گیری در معنی  .است« آگاه کردن، خبر چیزی را دادن و هشدار دادن»معنی 

نخست آن مورد استفاده قرار می گیرد، یعنی با استفاده از فنون مختلف از وقوع بزهكاری جلوگیری کردن است و هدف 

در مفهوم پیشگیری و مصداق های آن دو جهت گیری کلی  .تن از بزهكاری استاز آن، به جلوی جرم رفتن و پیشی گرف

برخی از جرم شناسان مفهوم وسیعی برای پیشگیری قائل شده و گروهی دیگر پیش گیری را در مفهوم . دیده می شود

 : هر یک از این دو را به طور مختصر توضیح می دهیم. محدود و مضیق به کار می برند

 :یشگیریتعریف پ -4-9
پایانی که در حال حاضر مراحل )ماده یک الیحه پیشگیری از جرم در. متعددی از پیشگیری ارائه شده استتعاریف 

، شناسایی و ارزیابی خطر وقوع جرم و اتخاذ پیش بینی»پیشگیری از وقوع جرم عبارت از ،نیز( تصویب را می گذراند

در تعریفی که توسط مرکز پیشگیری از جرم . تعریف شده است « کاهش آنزم برای از میان بردن یا تدابیر و اقدامات ال
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، شناسایی پیشگیری از جرم پیش بینی: استانگلستان ارائه شده ، پیشگیری از جرم به نحو زیر تعریف شده  7در استافورد

یز م دادگستری استرالیا نواحد پیشگیری از جر. و برآورد خطر جرم و ابداع اقداماتی برای از بین بردن یا کاهش آن است

تعریف « اخله در علل آنکاهش خطر وقوع و شدت بالقوه جرم و بی نظمی از طریق مد»پیشگیری از جرم را به عنوان

هر عملی که »: دارد مرکز بین المللی پیشگیری از جرایم در تعریف این واژه عنوان می (. 31 نسل، محمد)کرده است

منی از طریق مشخص کردن و حل کردن عوامل ایجادکننده این مشكالت به روش باعث کاهش بزهكاری، خشونت، ناا

در مجموعه سیاست های پیشگیری باید سه مرحله را در پیشگیری از جرم مورد  .علمی شود؛ پیشگیری از جرایم است

 :توجه قرار داد

 (:پیش از وقوع جرم)مرحله اول
توجه نمود و کلیه اقدامات و برنامه ها را بر اساس آن سازماندهی  در این مرحله باید به اصل فراگیری سالمت اجتماعی

و استمرار آن در شرایط بحرانی ، پیش ( امنیت اجتماعی)برخوردار ساختن آحاد جامعه از نیازهای اساسی زندگی . کرد 

نواده ها ، توجه ویژه به بینی چارچوب قانونی نامناسب با تدابیر و اقدامات پیشگیرانه ، وضع قوانین حمایتی کودکان ، خا

نقش پیشگیرانه آموزش و پرورش رسمی ، مدارس و مراکز آموزش عالی در قالب عناوین ، محتوا و برنامه های آموزشی ، 

در زمینه برنامه های پیشگیرانه از ... ، رسانه ها ون نهادهای خانه ، مدارس ، اجتماعتربیتی و پرورشی ، ایجاد هماهنگی بی

اساسی است که در مرحله پیش از وقوع جرم باید در جهت ایجاد سالمت اجتماعی انجام جمله اقدامات 

 (.332 معظمی،)گیرد

در این مرحله پدیده جرم و . سیاست های پیشگیری شكل خاصی به خود می گیرد  (:وقوع جرم)ـ مرحله دوم 

علل و عوامل شكل گیری و گسترش آن  .بزهكاری از منظر پیشگیری به طور جدی مورد بررسی و مطالعه قرار می گیرد 

شناسایی می شوند ، انواع جرائم ، میزان شیوع و گستردگی آن، گسترش جغرافیایی جرم و نقشه جهانی آن ترسیم می 

شود و امكانات نهادهای فعال همانند پلیس و نیروی انتظامی ،دادگاهها و نهادهای قضایی مؤسسات مشاوره و مددکاری 

 (.332 کالهچیان،)ودافزایش داده می ش

در این مرحله تأکید بر کشف ، تعقیب و مجازات و تنبیه مجرمان و : (مرحله پس از وقوع جرم)مرحله سومـ 9

آن چنانكه در کتب حقوق جزا مورد اشاره قرار گرفته است، نظام های حقوقی اهدافی را برای مجازات . بزهكاران است 

مجازات و تنبیه باید نقش درمان .مجرمین می دانند((اصالح))که یكی از آنها را مجرمین و بزهكاران در نظر گرفته اند 

بی تردید در این زمینه مجازات ها و .کننده برای کجروان داشته باشد و در اصطالح و بازگشت او به جامعه مؤثر باشد

کلیه مراحل ورود مجرم و بزهكار به بخصوص مجازات زندان نیاز به مطالعه و بازنگری در تمام ابعاد دارد و الزم است در 

رعایت اصول اجرای مجازات ها و توجه به کرامت،عزت .زندان،سیاست ها،اقدامات و برنامه ها مورد توجه و عمل قرار گیرد

 و جایگاه انسانی محكومان و خودداری از تحقیر و تخریب شخصیت آنان،بكارگیری انواع روشها و راهكارهای بازپروری،

تقویت مراکز اصالح و تربیت تقویت امكانات و تجهیزات زندانها، بكارگیری نیروهای انسانی  انی،گروه درمانی،مشاوره درم

تربیت گرا در کادرهای مختلف زندان،اجرای برنامه های آزادی مشروط و آماده سازی فرد برای از سرگیری زندگی 

از جمله اقدامات برنامه ... و معنوی از افراد آزاد شده واجتماعی،برنامه های نظارت پس از خروج از زندان،حمایت مادی 

با توجه به مطالب گفته شده معلوم .های حمایتی است که در راستای پیشگیری از جرم در این مرحله ارزیابی می شود

دولت را می شود که برنامه های پیشگیری از جرم گستره وسیعی از اقدامات و برنامه ها را در بخش های مختلف جامعه و 

در بر می گیرد و بر این اساس نوعی هماهنگی را بین قوای مجریه،قضاییه،مقننه از یک سو و مشارکت نهادهای مردمی از 

 (.333 میری آشتیانی،)سوی دیگر در برنامه های پیشگیری از جرم ضروری می نماید

 :انواع پیشگیری از جرم

مصادیق و روشهای عملی پیشگیری وضعی از جرم مدت های مدیدی پیش از اینكه تحت این  :ـ پیشگیری وضعی7

عنوان مشهور شود وجود داشته است ، تمامی اقداماتی که برای خنثی کردن و فعالیتهای سارقین اماکن و افزایش مراقبت 
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با آنچه که کالرک آن را از فضاهای عمومی و تشكیل گروههای مراقبت توسط پلیس و سیستم قضایی انجام شده 

به بیان دیگر پیشگیری وضعی از جرم عنوان جدیدی است بر . ام نهاده است،کامالً مطابقت داردپیشگیری وضعی از جرم ن

پیشگیری وضعی را اقدامات پیشگیرانه معطوف به اوضاع و  .آنچه که پلیس یا عامه آن را پیشگیری از جرم می نامند

در آن وضع به وقوع بپیوندند ترسیم می کنند یا به طور صریحتر پیشگیری وضعی شامل  احوالی که جرائم ممكن است

اقدامات غیر کیفری است که هدفشان جلوگیری از به فعل درآوردن اندیشه مجرمانه با تغییر دادن اوضاع احوال خاصی 

اوضاع و احوال ارتكاب است که یک سلسله جرائم مشابه در آن شرایط به وقوع پیوسته و یا ممكن است در آن 

 (.335  ،یساروخان)یابد

این یک واقعیت است که بزهكاری تابع تحول جامعه : (پیشگیری از طریق توسعه اجتماعی)ـ پیشگیری اجتماعی 

از این رو مشاهده می گردد که در جوامع روستایی نظارت و کنترل اجتماعی که عمدتاً از نوع غیر رسمی می باشد .است

بزهكاری و جرم نیز به همان اندازه ضعیفتر است زیرا در این اجتماعات پایه های دین و پایبندی به ارزشهای .استقویتر 

اما در جوامع شهری افزایش نابرابریها انواع نابسامانی های اجتماعی و اقتصادی،بیكاری و حاشیه .اخالقی قویتر است

ترسی به امكانات مساوی برای استفاده از فرصتهای آموزشی و نشینی بخشی از مردم،فقدان امنیت مالی،تورم،عدم دس

بهداشتی،رفاهی و تفریحی زمینه مساعدی برای ارتكاب جرم و گسترش فعالیتهای بزهكارانه پراکنده یا سازمان یافته را 

وزدهم بر اندیشه توسل به پیشگیری اجتماعی بزهكاری به پیشوایان مكتب تحقیقی در ربع آخر سده ن.هموار می سازد 

می باید آنچه وی آنها را جانشین .انریكو فری معتقد بود که پیشگیری عام با تهدید کیفر خیالی بیش نیست.می گردد

 (.335 نوروزی،)های کیفری می نامد یعنی تدابیر اجتماعی،جایگزینی برای کیفرها وارد سیاست های جنایی شود

 :امنیت اجتماعی تأمین در وظایف و اختیارات پلیس

 هر و باشد اساسی رکن چهار دارای پلیس باید ،717  انداز چشم سند از برگرفته ناجا، 717  انداز چشم بخشی سند در

 را متناسب اجتماعی امنیت بود، خواهد قادر ویژگیها، این بودن دارا با که باشد را داشته خود خاص های ویژگی نیز رکن

 زیر شرح به پلیس نظر مورد ویژگیهای ارکان (.311 دالور،)نماید تأمین اندازچشم سند در ایرانی ی جامعه ویژگیهای با

 :می باشد

 و صالح: باشد ها ویژگی این دارای باید ،717  جامعه در ناجا نیاز مورد انسانی نیروی :انسانی نیروی ویژگیهای .7

 منزلت از برخوردار توانمند، و کارآمد پذیر، مسئولیتالهی،  ی انگیزه دارای خالق، دار، مردم شجاع، فداکار، ایثارگر، امین،

 .مناسب معیشتی و رفاهی وضعیت از و برخوردار کوش سخت اجتماعی،

 پاسخگو به کارآمد، و پویا نوآور، و منعطف هماهنگ، و منسجم فراگیر، و یكپارچه :تشکیالت و سازمان ویژگیهای . 

 تولید در توانا فناوری، و دانش از منداسالمی، بهره امنیت کننده تأمین رحمت، و عزت اقتدار مظهر حاکمیت، و مردم

 (.311 دالور،)وصحت عمل دقت سرعت، از برخوردار انتظامی، و امنیتی های جامع سامانه از برخوردار پلیسی، علوم

 :کارکردی ویژگیهای.9

 حافظ اجتماعی، امنیت تأمین کننده نظام، اقتدار نماد مردم، رضایتمندی جلب مردم، اعتماد مورد والیت، امین

 بسیج توان از گیری بهره در توانا جامعه، در رذایل طرد و رشد فضایل بسترهای کننده فراهم اجتماعی، سرمایههای

 .مردم مشارکت با امنیت تأمین کننده مردمی،

 : تعاملی ویژگیهای.4

 امنیت اجتماعی؛ تأمین در خصوصی بخش و ها سازمان نهادها، با داخلی تعامل .الف

 (.333 ذوالفقاری،)اسالمی کشورهای پلیس ویژه به دنیا کشورهای پلیس با تعامل .ب

 جامعه در خالق و کننده تعیین عامل ترین مهم عنوان به اجتماعی همبستگی امنیت و دورکیم امیل همبستگی نظریه 

 حكم اجتماعی روابط بر قواعد که از ای مجموعه شامل که است اخالقی نظم اجتماعی، حیات تداوم، عنصر اصلی و است

 و ها ارزش حضور با که گونهای به است مشترک اخالقیات یا نظم اخالقی معلول اجتماعی امنیت نتیجه در . فرماست

 (.341 آرون،)یابدمی افزایش باورهای مشترک
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 تاثیر خصوصیات نهادها بر رویکرد محلی پیشگیری از جرم
 .، استانی و محلیملی: ه سطح به هم مرتبط تشكیل شده استجنوبی از سدولت آفریقای 

 :نقش دولت ملی در پیشگیری از جرم :الف

این برنامه .به تصویب رساند 112 را در سال  NCPS)5)جنوبی راهبرد ملی پیشگیری از جرمکابینه دولت آفریقای 

راهبرد ملی دو مسئله مهم را شناسایی کرد . گویای اولویت های راهبردی آفریقای جنوبی در زمینه پیشگیری از جرم بود

، دولت الیحه نظم و  113 در سال . نخست ماهیت اجتماعی جرم و دوم لزوم فعالیت فرابخشی برای پیشگیری از جرم: 

این الیحه با تعیین وظیفه قسمت های مختلف دولت راه را برای اجرای راهبرد ملی هموار . ت را به تصویب رساندامنی

، موظف شد تا بر عملكرد پلیس و وزارت نظم و امنیت فعالیت می کردشورای عالی امنیت ملی که زیر نظر . ساخت

مان پیشگیری از جرم و امنیت در آفریقای جنوبی که به این ترتیب ساز. همچنین نحوه اجرای راهبرد ملی نظارت کند

این سازمان مسئولیت . ، برنامه های پیشگیری از جرم را هماهنگ می کندشكل از بخش های ملی و استانی استخود مت

 .امنیت ، اجرای قانون و پیشگیری از جرم را بر عهده دارد

 : قانونی مردموامنیت اجتماعی واخالقی و اساسی  قانون

مزبور؛ حیثیت، جان، حقوق، مسكن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در  اساسی  قانون 22تنبط از اصل مس

قانون اساسی؛ هیچ کس را نمی توان دستگیر کرد مگر به حكم و ترتیبی  32به موجب اصل . مواردی که قانون تجویز کند

، به متهم ابالغ و تفهیم شود و در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دالیل بالفاصله، کتباً. که قانون معین می کند

ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضایی ارسال و مقدمات محاکمه، در اسرع وقت فراهم  27حداکثر ظرف مدت 

آن قانون؛ هیچ کس نمی تواند اعمال  71همچنین، طبق اصل . متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می شود. شود

قانون مزبور؛ اصل، برائت است و هیچ  34برابر اصل . یر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهدحق خویش را وسیلۀ اضرار به غ

 51 در همین ارتباط، وفق اصل . از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود، مگر اینكه جرم او در دادگاه صالح شناخته شود

جازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه و حكم به م..... قانون فوق؛ مرجع رسمی تظلمات و شكایات، دادگستری است

قانون آئین دادرسی در امور کیفری؛  12همچنین، برابر ماده . قانون یاد شده باشد 32طبق اصل  "صالح و به موجب قانون

تفتیش و بازرسی منازل، اماکن و اشیا در مواردی به عمل می آید که حسب دالیل ، ظن قوی به کشف متهم یا اسباب  "

 .آالت و دالیل جرم، در آن محل وجود داشته باشدو 

آن قانون؛ چنانچه تفتیش و بازرسی با حقوق اشخاص مزاحمت نماید، در صورتی مجاز است  14عالوه براین، طبق ماده 

قانون مجازات اسالمی؛هر یک از مقامات و مامورین وابسته  541به عالوه، به موجب ماده  .که از حقوق آنان مهمتر باشد

به نهادها و دستگاه های حكومتی که بر خالف قانون، آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند یا آنان را از حقوق مقرر در 

قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران محروم نماید، عالوه بر انفصال از خدمات و محرومیت یک تا پنج سال از خدمات 

قانون مزبور ؛ هرگاه مقامات  545در همین رابطه، برابر ماده . "ددولتی به حبس از دو ماه تا سه سال محكوم خواهد ش

قضایی یا دیگر مامورین ذی صالح بر خالف قانون توقیف یا دستور بازداشت یا تعقیب جزایی یا قرار مجرمیت کسی را 

اضافه . "شد صادر نمایند به انفصال دایم از سمت قضایی ومحرومیت از مشاغل دولتی به مدت پنج سال محكوم خواهند

قانون فوق؛ هر کس از مقامات یا مامورین دولتی یا نیروهای مسلح یا غیر آنها بدون حكمی از  533بر این، طبق ماده 

مقامات صالحیت دار در غیر مواردی که در قانون جلب یا توقیف اشخاص را تجویز نموده، شخصی را توقیف یا حبس کند 

 .ک تا سه سال حبس یا جزای نقدی از شش تا هجده هزار ریال محكوم خواهد شدیا عنفاً، در محلی توقیف نماید به ی

 اجتماعی امنیت ارتقای ماهیت طرح
 در که است ایران اسالمی جمهوری انتظامی نیروی اجرایی برنامه ارشاد، گشت به موسوم «اجتماعی امنیت ارتقای طرح»

 «عفاف جامع طرح» تصویب از پس. شد اجرا «عفاف جامع طرح»عنوان تحت فرهنگی انقالب عالی شورای مصوبه راستای

 انقالب عالی شورای رییس جمهور، رییس عنوان به که)نژاد احمدی محمود ای، خامنه علی سید توسط آن تأیید و

                                                             
5 . national crime prevention strategy (NCPS). 
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 خود اجرایی برنامه انتظامی نیروی. کرد ابالغ انتظامی نیروی به را «عفاف جامع طرح»(رفت می شمار به نیز فرهنگی

 ارتقای طرح» عنوان با نژاد احمدی محمود با هماهنگی جلسه چند از پس را «عفاف جامع طرح» کردن عملی پیرامون

 قوه دولت کنار در بود، گردیده تصویب فرهنگی انقالب عالی شورای در طرح آنكه به توجه با. کرد آغاز «اجتماعی امنیت

 بر بیشتر طرح نخستین مراحل.داشتند همكاری نیز... و بسیج مقاومت نیروی اطالعات، وزارت پاسداران، سپاه قضائیه،

 از بازرسی اوباش، و اراذل آوری جمع سپس و معتادان آوری جمع ابتدا بعدی مراحل در و داشت تمرکز زنان پوشش

 اجرای. گرفت قرار انتظامی نیروی کار دستور در نیز.. و ها عكاسی مردانه، های آرایشگاه و لباس های فروشگاه و ها کارگاه

 طرح این.است گردیده رو روبه شهروندان مقاومت با موارد بسیاری در و است داشته همراه به فراوانی های واکنش طرح این

 با ایران اسالمی جمهوری رهبر ای، خامنه علی سید. گرفت قرار ایران اسالمی جمهوری پایه بلند مسئوالن حمایت مورد

 (.333 امیدی،)شد مزبور طرح بیشتر بررسی خواستار انتظامی نیروی به دستور

 اجتماعی امنیت ارتقای طرح حقوقی ابعاد
 حقوقی جایگاه آن مهمترین که است گرفته قرار انتقاد و بررسی مورد مختلفی ابعاد از «اجتماعی امنیت ارتقای طرح»

 .است طرح کننده اجرا های دستگاه سایر و پلیس اقدامات

 مردم آرایش و پوشش پیرامون گذاری قانون

 استفاده و فروش واردات، تولید، از مانع و کرد ممنوع را ها آرایش و پوشش از مختلفی انواعی طرح اجرای جریان در پلیس

 که است درحالی این. کرد آنان برای سازی پرونده و پلیس مراکز به افراد انتقال و بازداشت یا تذکر به اقدام و گردید آن از

 .کند گذاری قانون راساً تواند نمی و است قوانین اجراکننده و قضایی ضابط تنها پلیس ایران قوانین اساس بر

 اجتماعی و اخالقی امنیت طرح عامالن
 اما. اند شده معرفی ایران در قضایی ضابط عنوان به که هستند ارگانهایی تنها بسیج و اطالعات وزارت انتظامی، نیروی

 بسیاری و علمیه های حوزه طالب توسط ها اتومبیل جریمه های برگه ارائه از رضوی خراسان اخالقی امنیت پلیس رییس

 طور به و است محدود قبوض تعداد اما است شده گرفته کمک زیادی های ارگان از طرح این در.دهد می خبر دیگر ارگانهای

 رییس. هستند وثوق قابل کامالً افراد این همگی که شده استفاده هم دانشگاه و علمیه حوزه بسیج، نیروهای از مثال

 خیابان در خودرو با و محسوس صورت به دیگر روش یک در: ساخت خاطرنشان رضوی خراسان اخالقی امنیت پلیس

 . کنیم می توقف

  جایگاه امنیت در حقوق کیفری
از همه باید مورد توجه و نظر  بیشدر چنین شرایطی، آنچه . شود عنوان هدف حقوق کیفری شناخته می امنیت، گاه به 

روشن است که با تغییر منبع . از منظر مردم یا حاکمیت  باشد، تعریف امینت بوده و اینكه امنیت از منظر چه کسی؟

های  ی آزادی ی حقوق کیفری در حیطه تعریف امنیت، جایگاه حقوقكیفری نیز دچار قبض و بسط شده و حدود مداخله

 به. قدرت است تعیین حدود و تعریف امنیت، خود بازتابی از چگونگی حاکمیت و شرایط اعمال. فردی، متغیر میشود

شهروندان بوده و اقتدار حاکمیت در گرو  ای از امنیت ساالر، امنیت حاکم، جلوه های مردم عبارت دیگر، در حكومت

عریف شده و واضح است که در این صورت یكجانبه ت خودکامه، امنیت، به اما در حكومتهای. باشد اقتدار جامعه می

و از این رهگذر،  تمایل بر آن است تا اعمال شهروندان هرچه بیشتر در زمرهی اقدام علیه امنیت قلمداد شوند تعریف،

 .تر شود های فردی گسترده ی تعریف امنیت، به زیان حقوق و آزادی دایره

کیفری از رهگذر جرمانگاری و  در این صورت، حقوق. یرودکار م عنوان ابزار تأمین امنیت به اما گاه حقوق کیفری به

زدن نظم عمومی و آسایش شهروندان را داشته باشند، از ارتكاب  کیفرانگاری و با تهدید به اعمال کیفر، افرادی قصد بر هم

چنین  انگاری در ی جرم شیوه. در این صورت، حقوق کیفری ابزاری برای تأمین امنیت است .اعمال بر حذر میدارد

خود گرفته و در قلمرو اعمال کیفر  مواردی با نادیده گرفتن برخی از اصول حاکم بر حقوق کیفری چهرهای استثنایی به

برخی از جرایم نداشته و کیفرها گسترده و شدید بوده و دست  نیز، قانونگذاران تمایل به مدارا و سازش با مرتكبان

 اقدامها هرچند که به زیان کارکردهای شناخته شدهی حقوق کیفری تماماین . باز است دادرسان نیز در اعمال کیفر
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خطر میبینند، این سختگیریها قابل  ای امنیتی، وجود خویش را در معرض میشوند، اما از آنجا که حكومتها در موضوعه

اما قابل تأملترین موضوع   .نمیتوان از دیگر حقوق نیز سراغی گرفت توجیه هستند، زیرا در نبود امنیت و در شرایط ناامن،

عبارتی موازین دادرسی کیفری عادالنه و  دادرسی کیفری یا به در ارتباط با حقوق کیفری و امنیت، نگاه به مقررات آیین

حقوق  ی دادرسی کیفری عادالنه و منصفانه که در رعایت آنجا که اصول شناخته شده. است ی امنیت منصفانه از دریچه

دادرسی کیفری، تبدیل  اصول حاکم بر یابند، با هدف برقراری امنیت، نادیده گرفته شده و ینی میدفاعی متهم، تبلور ع

 (.333 امیدی،)شود عدالت کیفری، مسلّط می محوری بر به تشریفاتی دست و پاگیر شده و مظنون

وجود  امنیت، با استناد به عنوان مسؤول برقراری نظم و های اجرایی و از جمله پلیس به در چنین شرایطی، دستگاه 

نیز موازین دادرسی  خالف قانون و زنند که آشكارا بر ی برقراری امنیت، دست به اقدامهایی می ناامنی در جامعه و بهانه

 دستورالعمل طرح اقدام نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران، در تصویب و اجرای کیفری عادالنه و منصفانه بوده و

نقض حاکم بر حقوق کیفری و  نوردیدن اصول غیر قابل این طرح با در. هاست از این دست اقدام اجتماعیارتقای امنیت 

 نظر از جهت متهمان، در مقام ارتقای امنیت اجتماعی برآمده و به آیین دادرسی کیفری و نادیده گرفتن حقوق دفاعی

قانونگذاری  هایی از منظر گفته را با بیان مثال رد پیشدر ادامه به اختصار، هر یک از موا. باشد می های مختلف قابل نقد

 عنوان نظـم عمـومی که از آن به -امنیت خاطر و آسایش عموم جامعه و بیشتر شهروندان .و اجرایی بررسی خواهیم کرد

 (.333 آزمایش،)شود یاد می

 دادرسی منصفانه وگرایی  امنیت

فرایند دادرسی کیفری تبلور  بوده و نقطـهی اوج نمـایش انسـانیت درگاه اصلی دادگری  آیین دادرسی کیفری، جلوه  

عنـوان مـتهم  هـای جنگـی، بـه کشـی و جنایـت نسل هـای علیـه بشـریت، حتی آنگاه که مرتكبـان جنایـت. یابد می

بلكه باید به آنها همچون  عنوان انسانی جنایتكار دید میگیرند، نباید آنها را به در برابـر دسـتگاه عـدالت کیفـری قـرار

جنایتها و وخامت اعمال  هـا، گسـتردگی سـنگینی اتهـام (.332 آزمـایش،)حقوق برخوردارند توجه کـرد انسـانی کـه از

محسوب نشده و برقراری نظم و امنیت، هرچنـد کـه  ارتكابی هیچگاه مجوزی برای برخوردهای غیر انسـانی بـا مـتهم

های غیر انسـانی  تواند کنش افكار عمومی را در حد گستردهای فراهم کند، نمی ـات پریشـانیبـرهم خـوردن آن، موجب

این نظریه است  قواعد آیین دادرسی کیفـری خـط بطالنـی بـر به تعبیر دیگر،. و خـارج ازمدار انسانیت را توجیه نماید

امنیت عمومی، از هر قید و بندی رها  و کند و مقامـات قضـایی در حراسـت از نظـم که هدف وسیله را توجیه می

 (.337 ،حاجیانی)هستند

شده و دادرسی کیفری منصفانه،  از این رو، در توصیف مقررات آیین دادرسی کیفری، همواره از منصفانه بودن آنها یـاد 

از . حقوق بشـر اسـتتعبیر میشود که برگرفته از آموزههای  به دادرسی برخوردار از ابعاد مختلف حقوق دفـاعی مـتهم

 محاکمه را منصفانه تلقی کرد که اصول و قواعد یک نظام مترقی بر جریان دادرسی حـاکم ایـنرو، در شـرایطی مـیتـوان

بنابراین، هرجا که در صالحیت  .بوده و متهم در شرایطی کامالً آزاد و برخوردار از تمامی تضمینهای دفاع، محاکمـه شـود

حقوق متهم نادیده گرفته شده باشد، بـه یقـین محاکمـه را  بیطرفـی آن تردیـد باشـد، یـا حقـی از دادگاه یا استقالل و

 (.332 ،امیدی)آورد شـمار بایـد غیرمنصـفانه بـه

قالب قانونگذاری تحقق مییابد و  نایده انگاشتن حقوق دفاعی متهم و نقض اصـول حـاکم بـر دادرسـی منصـفانه، گـاه در

دار نظم و امنیت بـوده و در  انجام میشود که براساس قانون عهده ذر تدابیر اجرایی و اقدامهای عوامـل اجرایـیگاه از رهگ

 انگارند؛ اقـدام نیـروی انتظـامی تا جایی پیش میروند که حقوق دفاعی متهمان را نادیده می راسـتای برقـراری امنیـت،

خوانده است، گذشته از  اراذل و اوبـاش لـه بـا افـرادی کـه آنهـا رادر اجرای طرح ارتقـای امنیـت اجتمـاعی و مقاب

خارج از ضوابط قانونی و اصول حاکم بر دادرسی  باشـد، تحمیل فضایی امنیتی بر جامعـه کـه خـود موجـد نـاامنی مـی

 ـی منصـفانه را بـهاعمال محدودیت نسبت به مـوازین دادرس اسناد بینالمللی حقوق بشر، .کیفری منصفانه بوده است

حقوق مدنی و سیاسی، به  المللـی میثاق بین7ی  عنوان مثال، ماده به. است  شرایط و موقعیتهای استثنایی موکول کرده

که حیات و موجودیت یک ملّت در معرض تهدید و خطر  میدهد تـا در شـرایط اضـطراری کشورهای عضو این امكان را
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بایـد . اضطراری از انجام تعهدات خود در اجرای برخی مواد میثاق خـودداری کننـد رسمی شـرایط باشد، با اعالم  می

 .بینی شده است گفـتكه بر این امكان، شرایط و محدودیتهای قابل توجهی پیش

مـرتبط بـا دادرسـی  ای و هـای رویـه ی فهرسـت بـهنسـبت مفصـلی از حـق کننده میثاق که تضمین7 ی  ماده

اما باید تأکیـد کـرد، صـرف . محدودیت شود توانـد مشـمول باشـد، در شـرایط اضـطراری مـی منصـفانه مـیکیفـری 

محدودیت خود به خودی، نسبت به این حقهـا نیسـت و کشـورهای عضـو  بـه معنـای ایـراد اعـالم شـرایط اضـطراری

محدودیت  رسـمی و مشـخص بـا بیـان مـوارد، مـورد طـور ایرادی بر ایـن حـقهـا را بـه محدودیتهای مكلـف هسـتند

 (.23 همان،)کنند اعالم

ای مندرج در کنوانسـیون، هـیچگـاه اقـدامهـای دولـتهـا در  رویه باید یادآور شد که اعمال محدودیت نسبت به حقـوق

 ـای غیرانسـانی را توجیـهکرامت ذاتی متهمان و مظنونان از جمله ارتكاب شكنجه یا رفتـاره ارتكـاب اعمـال خـالف

یـازدهم  ویـژه وقـایع ی سـوم در سراسـر جهـان و بـه ی نخست هـزاره اما تحوالت و حوادث دهه .نخواهد کرد

راستای اتخاذ تدابیر سختگیرانه و  سـپتامبر در ایـاالت متحـدهی امریكـا، و بـه مـوازات آن، رونـد قانونگـذاریهـا در

موجب شده است تا سخن گفتن از پایان آیین دادرسی  و معیارهـای دادرسـی منصـفانه خـارج شـدن از مـوازین

از همین رو؛ بـه نظـر تعـدادی از اندیشـمندان، ایـن رونـد قانونگـذاری کـه . نباشد نظـر سـخنی بـه گـزاف کیفـری، بـه

حقوق بشر منجر  زه بـا مجـرم، بـه مبـارزه بـاای مستقیم از مبـار گونه تكوین یافته است، به» تروریسم جنگ با در قالـب

به پلیس در راستای کشف جرایم و نقض حریم خصوصی اشخاص،  اعطای اختیـارات گسـترده (.2114مارتی،)خواهد شد

وکیل د محرومیـت از داشـتن ،(نامحـدود)ورود به فرایند دادرسی کیفـری، بازداشـتهـای نـامعین  مظنونیت و تبعیض در

برائت، رواداشت شكنجه، وجود  جـایی بـار اثبـات دلیـل یـا وارونگـی فـرض نبود امكان مواجهه با شهود، جابهمدافع، 

و دادگـاههـای  (جنگـی)کـردن کمیسـیونهـای نظـامی  اختیارهای ویژه برای دادستان در تعقیب مـتهم، جـایگزین

العـاده و  رسی در زمان معقول و متناسب به دادرسی فوقدادگستری، کم کردن داد جـای دادگـاههـای صـالح ویـژه بـه

رویكرد امنیتمحور  هـایی از حاکمیـت در نهایـت تعیـین کیفرهـای نـامعین و عـدم برخـورداری از عفـو، نمونـه سـریع و

 .شوند بر موازین دادرسی کیفری محسوب می

 (ارشاد گشت)اخالقی و اجتماعی امنیت طرحتحلیلی گذرا بر

 هر سال 31 این طول در البته. دارد اسالمی انقالب سن اندازه به قدمتی بدحجابی با مبارزه و خیابانی های گشت داستان 

 امام 54 اسفند در که زمانی. است کرده عمل خود روش به داشته بدحجابی با مبارزه موضوع از که درکی فراخور به کس

 یا روسری یا" شعار با که رفتند پیش آنقدر ای عده بیایند بیرون اسالمی حجاب با باید زنان که گفتند قم طالب جمع در

 اظهار وگویی گفت در طالقانی اهلل آیت که جایی تا کردند برخورد کردند نمی رعایت را اسالمی حجاب که زنانی با "توسری

 که کنیم می خواهش ها آن از و ماند خواهد محفوظ اسالمی جمهوری محیط در و اسالم در زنان حقه و حقوق همه» کرد

 از کرد تایید را مصاحبه این امام وقتی« .خورد نمی بر جایی به چون بیندازند سرشان هم روسری باوقار، ساده، لباس با

 تاکید منتظری اهلل آیت و داشت ادامه بانوان پوشش نوع به نسبت انتقادات همچنان اما شد کاسته قهری برخوردهای موج

 از ابتدا حجابی بی و بدحجابی با مقابله و زنان پوشش مساله.کنند رعایت را حجاب مساله رود می انتظار زنان از که کرد

 آن ورود از نوشت ای بخشنامه در انقالب دادگاه وقت رییس شهری ری االسالم حجت 51 تیر 1  در و شد آغاز ادارات

 .آید عمل به جلوگیری آمد و رفت های سرویس و نظامی اماکن به ندارند اسالمی پوشش که زن پرسنل از دسته

 نیز تهران شهردار توسلی محمد و پرورش و آموزش وقت وزیر رجایی محمدعلی کشور، وقت وزیر کنی مهدوی محمدرضا

 انقالب شورای آن از پس. کنند رعایت کار محل در را اسالمی پوشش باید کارمند زنان که کردند اعالم هایی بخشنامه در

 را ها ن آ جلوی دارند اجازه ادارات و ندارند را دولتی ادارات به ورود حق اسالمی پوشش بدون ها خانم کرد اعالم رسما نیز

 تابعه ادارات و موسسات و ها وزارتخانه تمام به وسیله بدین کرد اعالم ای اطالعیه در هم انقالب کل دادستانی.بگیرند

 بانوی یا شود دیده است ایران ملت خواست و امام حضرت تاکید مورد چه آن از اثری چنانچه شود می اخطار شدیدا

 هاشمی اکبر.شد خواهد قطع او مزایای و حقوق بالدرنگ یابد حضور کار محل در اسالمی پوشش بدون کارمندی

 بپوشند لباس طوری که است این حجاب رعایت: کرد عنوان جمعه نماز های خطبه در هم مجلس وقت رییس رفسنجانی
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 باشند مواظب مسئولین. ندارد ضرورتی چادر البته و ندارد ایراد مچ از دست دو و صورت فقط و نباشد پیدا بدن و موها که

 حكومت و دولت حق این طبعا کنند مقاومت بخواهند و نشوند توجیه اگر البته بپذیرند را مساله این آرام زبان با ها خانم

 .باشد داشته جریان داند نمی صالح که چیزی آن ندهد اجازه کارش محیط در که است

 طرح ارتقای امنیت اجتماعینقد وبررسی 

توجه به چگونگی اجرای طرح  اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی از سوی نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایـران، بـا

. باشـد محور بر این طرح مـی حاکمیت رویكردی امنیت هـا پخـش شـد، خـود گویـای کـه زوایـایی از آن در رسـانه

قانونی نداشته و اقدامهای انجام شده در راستای آن نیـز خـارج از حـدود اختیـارات  اجـرای چنـین طرحـی کـه جایگـاه

بوده و نیروی  انتظامی بهعنوان ضابط قضایی بوده است، نقض آشـكار مـوازین دادرسـی کیفـری منصـفانه نیـروی

است تا وانمود کند که این طرح در راستای  ها، بـه دنبـال آن بـوده مقابله با اراذل و اوباشدر رسانهانتظامی با طرح شعار 

 نظم و امنیت بوده و حال آنكه، برقراری امنیت پایـدار، از رهگـذر اقـدام انجام وظیفهی نیروی انتظامی مبنی بر برقـراری

ی  و پایه ی پیشرو، امنیـت ی جامعه چه آنكه، پایه. نخواهد یافت خارج از مدار قانون، هیچگاه تحقق هـای خودسـرانه و

 (.341 ،تاجیک)شود امنیت، قانونمند شدن جامعه بوده و برای امنیت پایدار، باید قانون در جامعه پایـدار

مأموران دولتی با تعدیات دولت و  یكی از راهكارهای پیشبینی شده در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران بـرای مقابلـه

دار انطباق تصمیمهای دولـت و اقـدامهـای مـأموران  عهده نسـبت بـه شـهروندان، وجـود نهـادی قضـایی اسـت کـه

ی وجودی خـود،  استقالل و بیطرفی و درک درست این نهاد قضایی از جایگاه و فلسفه .دولتـی بـا مـوازین قـانونی باشـد

حال، با وجود   با این. انكار کرد وندان و حمایت از حقوق و آزادیهای فردی را نمیتوانجلوگیری از تعدی به حقوق شهر در

دولـت بـه حقـوق و آزادیهـای شـهروندان، متأسـفانه در  رویهی قضایی قابل دفاع، این مرجع در جلوگیری از تعدی

عنوان مرجعی قضـایی در تضـمین  بهاندیشیها، در ایفای نقش واقعی خود،  مصلحت پـارهای مـوارد دیـوان بـا برخـی

 .شهروندان، ناکام بوده است حقـوق

شكایت کرده و ابطال این  همچنین گروهی از وکالی دادگستری از دسـتورالعمل طـرح ارتقـای امنیـت اجتمـاعی

که  -رأی هیات عمومی در رد شكایت شاکی. کردند دستورالعمل را از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخواسـت

این مقاله بوده است و نیز دفاع نیروی انتظامی از عملكرد خود در اجرای این طرح از  انگیزهی اصـلی نگارنـده در نگـارش

ادامهی این بحث،  در. قانونگرایی و نیز موازین دادرسی منصفانه، درخور توجه بوده و شایسته تأمل مـیباشـد منظر

بررسی اجمالی کرده و سپس موضع هیأت  را از نظـر جایگـاه قـانونی آن،دستورالعمل طرح ارتقای امنیت اجتمـاعی 

ی وجـودی دیـوان  موضوع را با نگرش به جایگاه قانونی و نیز فلسـفه عمومی دیوان عدالت اداری در رویارویی با این

 .بررسی خواهیم کرد عـدالت اداری، نقـد و

  اجتماعی اخالقی  امنیت طرح مخالفان و موافقان
 اجتماعی فرهنگی پدیده یک با مقابله به توان نمی خشن و تند برخوردهای با که اند داشته اذعان مخالفان از گروهی

 نا توان می خشونت و باتندخویی که است کرده ادعا کسی چه که بپرسیم آنان از است الزم گروه این جواب در. پرداخت

 اذعان کامل شفافیت و صراحت با و فارسی سلیس واژگان با بارها انتظامی نیروی گذشته آن زدود؟از را اخالقی امنی

 از پس روز یک از درست. شد نخواهد تندخویی و خشونت به متوسل هرگز پوشش بد افراد با مقابله در که است داشته

 از بسیاری ایم، نهاده نام اخالقی امنیت تعالی را آن که شهروندان اجتماعی امنیت ارتقای طرح اول مرحله اجرای اعالم

 همت وجهه را آن واکاوی و نقد و پرداختند آن پیرامون داوری به مختلف محققان و اندیشمندان و ، بیان و قلم صاحبان

 سراسر در آن تحول دامنه گسترش و استمرار خواهان و گفتند آمد خوش را طرح اجرای آنان از برخی. دادند قرار خویش

 راهكارهایی و رهنمودها خویش گفتارهای و نوشتارها در بود، طرح مخالفان از بیش بسی تعدادشان که اینان. شدند کشور

 جامعه اخالقی و عمومی امنیت و آرامش استمرار و تعمیق بسط، موجب آنها بستن کار به آن زعم به که نمودند عرضه

 پدیده یک خاص صورت به پوشش و عام صورت به اخالقی امنیت که ورزیدند تأکید درستی به گروه این ویژه به.شود می

 به باید نیز رسانی اطالع و آموزشی فرهنگی، نهادهای آن استمرار و ایجاد برای الجرم و است وجهی چند و بعدی چند

 به و دادیم قرار خویش همت وجهه را اجتماعی امنیت گسترش استراتژی تدوین که هنگامی نیز ما و بشتابند پلیس یاری
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 روی همین از. بودیم آگاه واقعیت این از گماشتیم همت قلمرو این در خود های روش و ها سیاست اهداف، تصریح و توفیق

 آنان از و پرداختیم رسانی اطالع و آموزش فرهنگی، نهادهای متولیان با وگو گفت و رایزنی به ، طرح اجرای آغاز همان از

 کار سرلوحه موسمی، و فصلی اقدام یک نه و دائمی، پروژه یک منزله به را اجتماعی امنیت ارتقای تا نمودیم درخواست

 نظام کنكاش به تا نمودیم مأمور را بزرگ تهران پلیس اجتماعی و پژوهشی های بخش ما گذشته، آن از. دهند قرار خویش

 آموزشی که هایی روش و کارها و ساز ناجا، پیشگیرانه اقدامات راستای در و بپردازند، پدیده این مختلف ابعاد پیرامون مند

 (.332 محمودی،)نمایند معرفی و شناسایی را پدیده این در مداخله فرهنگی و

 اجتماعی امنیت طرح نبایدهای و بایدها
 جرم باشد شده تعیین مجازات آن برای قانون در که فعلی ترک و فعل هررفتاری اعم ار ایران، کیفری قانون تعریف مطابق

 نوع این که است گردیده تدوین بازدارنده مجازات بزهكاران، و مجرمین توسط ارتكابی جرائم برای و شود می محسوب

 ... است عقوبتی و تأدیب می، اسال مجازات قانون 4  ماده از مستفاد تنبیهی، اقدامات

 شده وضع مقررات و حكومتی نظامات از تخلف قبال در اجتماع مصلحت مراعات و نظم حفظ برای و حكومت طرف از که

 در شده عنوان مصادیق رسد می نظر به که... و پروانه لغو کسب، محل تعطیلی نقدی، جزای حبس، قبیل از گردد می تعیین

 بزهكاران تنبیه و عمومی آسایش سلب از جلوگیری برای تواند می حكومت چون حصری، نه است تمثیلی اخیرالذکر ماده

 از. درآورد اجرا مرحله به جامعه مصلحت حفظ با را دیگر مقتضی اقدامات اجتماعی، امنیت و مردم نوامیس به متجاوزان و

 قانون آن پایه بر نظام حكومتی و سیاسی ساختار که اساسی قانون 22 اصل و سوم اصل هفت و یک بند برابر طرفی

 رشد برای مساعد محیط ایجاد و جامعه امنیت و اجتماعی و سیاسی آزادی تامین به موظف دولت است، گردیده استوار

 حقوق و جان حیثیت، به تعرض از جلوگیری و تباهی و فساد مظاهر کلیه با مبارزه و تقوا و ایمان اساس بر قی اخال فضایل

 امنیت تامین طرح رسد می نظر به شد، اشاره فوقا که مواردی و موضوعه قوانین در مصرح تعاریف بر بنا.باشد می اشخاص

 مبانی مخل تبهكارانه اعمال و هنجارشكن و مجرمانه رفتارهای با جدی مقابله و عمومی آسایش تامین و اجتماعی

 امری تنها نه آن، اجرایی های روش بر مترتب ت اشكاال از فارغ مردم، دینی باورهای و جامعه قبول قابل و ایدئولوژیک

 همه در عمومی ق اخال و عفت ضد بر جرائم. شود حمایت آن از شدت به باید بلكه باشد می مردم عامه مصلحت بر منطبق

 های ریشه و مبانی که جرائم نوع این با م اسال مكتب خصوصا الهی مكاتب و بوده بشر ابنای توجه مورد قرون و اعصار

 و قضایی کمیسیون 341  مصوب می اسال مجازات قانون و است نموده برخورد شدت به گیرد، می نشانه را بشریت خانواده

 های مجازات مرتكبین، برای موارد این در  27 و 271 ، 231 ، 233 ، 234 مواد در هم می اسال شورای مجلس حقوقی

 (.333 ،یرکافیام)است نموده بینی پیش را قانونی

 ظاهر عمومی انظار و معابر در شرعی حجاب بدون که زنانی»گوید می می اسال مجازات قانون 233 ماده ذیل تبصره

 .شد خواهند محكوم نقدی جزای ریال هزار 511 تا ریال هزار 51 از یا و ماه دو تا روز 1  از حبس به شوند می

 یک مذکور ماده ذیل تبصره در شرعی حجاب عنوان که است این شود واقع توجه مورد باید لزوما رابطه این در که ای نكته

 و علما سایر و حقوقدانان و قضات و ضابطین متناقض و متضاد تفسیر مورد تواند می و گردد می محسوب کلی عنوان

 و اندازه و می اسال حجاب مورد در رای به تفسیر و گویی تناقض از جلوگیری برای است زم ال و گیرد قرار ح ذیصال مراجع

 موضوعی می اسال حجاب نگارنده، اعتقاد به اگرچه. آید عمل به مقتضی اقدام و شرعی و کارشناسی بررسی آن، حدود

 و کافی وجه هیچ به ولی باشد زم ال شاید رابطه این در قانون تدوین و مسلمان زنان جامعه دینی باورهای با مرتبط است

 فرهنگ به جامعه ایمانی باور با منطبق باید حجاب مساله در خصوصا شرعی فرامین پیروی چون نیست مقصود به وافی

 شرایط در باید آن، با برخورد اجرایی روش اهمیت به توجه با و حجاب مساله به جانبه همه نگرش با رو این از. شود تبدیل

 تعریف قانون در اگرچه اجتماعی امنیت طرح با رابطه در. نمود برخورد بیشتری حساسیت با مساله این به نسبت موجود

 و وحشت و رعب موجب که قانون ف خال رفتارهای و اعمال تمامی لیكن ندارد، وجود اوباش و اراذل کلمات از خاصی

 مردم، نوامیس به تعرض و مزاحمت اجتماعی، امنیت عدم وسیله، هر به و نوع هر به و شكل هر به مردم آسایش سلب

 ح سال با نمایی قدرت قماربازی، و الكلی مشروبات استعمال و تجاهر ربایی، آدم عمومی، ق اخال مرزهای به تجاوز و تعدی

 به ورود غیرمتعارف، حرکات و جنجال و هیاهو با مردم آرامش و آسایش و عمومی نظم در ف اختال زورگیری، سرد، یا گرم
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محمدعلیزاده )است عمومی جرم نظر نقطه از تعقیب قابل و کیفری جرائم نوع از تماما گردد می...  و عنف به دیگران حریم

 (.333 اشكلک،

  اداریی قضایی هیأت عمومی دیوان عدالت  طفره

مرجع، از ورود در ماهیت امر و  کنـد، طفـره رفـتن ایـن آنچه رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری را قابل تأملتر می 

نیـروی انتظـامی . و اجرای دستورالعمل موضوع شكایت اسـت تحلیل حقوقی اقدامهای نیروی انتظامی در راستای تصویب

 قـانون دیـوان عـدالت اداری ضـروری1 به موجب بند یک مـاده : م میداردمطروحه اعال در مقـام پاسـخ بـه شـكایت

باشـد  قوانین و مقـررات مـی است شاکی مشخص نماید کدام یک از موارد اشاره شده از حیث مخالفت مـدلول آنهـا بـا

د مطروحـه در دادخواسـت ایرادات کلی بـه ماننـد مـوار کـه موجبـات رسـیدگی در آن دیـوان گردیـده و وارد نمـودن

و شگفت آنكه هیأت عمومی دیـوان عـدالت اداری، در رأی صـادره » ...نمیباشد موجبـاتی بـرای رسـیدگی قضـایی

ارائه نشده است و  نظر به اینكه از طرف شاکی مصوبهای تحت عنوان طـرح ارتقـاء امنیـت اجتمـاعی«میكند؛  تصـریح

نیز مفهم عدم وجود دستور العمل یا   نیروی انتظـامی جمهـوری اسـالمی ایـران مفاد الیحه جوابیه اداره حقوقی

انتظامی جمهـوری اسـالمی ایـران در قالـب طـرح ارتقـاء  مصوبهای در این بـاب اسـت و ابطـال اقـدامات نیـروی

رو صـالحیت هیـات عمـومی مقررات دولتی و از جمله مـوارد احصـاء شـده در قلمـ امنیـت اجتمـاعی هـم از مصـادیق

رسیدگی و امعان نظـر  الـذکر قابـل عدالت اداری محسوب نمـیشـود، بنـابراین موضـوع شـكایت بـه جهـات فـوق دیـوان

شكایت، صادر شده است که در مقررات قانون دیوان  رأی صـادره در حـالی بـه رد.باشـد در هیـات عمـومی دیـوان نمـی

 تصریحی مبنی بر تكلیف شاکی به ارایـهی مصـوبهی موضـوع شـكایت، دیـده نمـی چنـین335 عـدالت اداری مصـوب 

قانون دیوان 1  مـادهی دیوان عدالت اداری براساس اصل یكصد و هفتاد و سوم قانون اساسـی و نیـز بنـد  شـود و

 اشخاص حقیقی و حقوقی از آیینهای  اعتراض مكلف به رسیدگی به شكایتهـا و تظلمـات و335  عدالت اداری مصوب

 (.332 گروسی،)آنها با قانون استنظر مخالفت مدلول  سـایر نظـامهـا و مقـررات دولتـی از ها و نامه

رسیدگی نسبت به مقررهی   در واقـع، شـاکی بـا اعـالم شـكایت خـود، هیـأت عمـومی دیـوان عـدالت اداری را بـه 

. ارایه کردن مصوبهی مورد شكایت را به شاکی تحمیل کند رجع نمیتواند تكلیف بـهمورد اعتراض، مكلف میكند و این م

نامه، دستورالعمل و سایر  ی آیین کننده هایی، امكان دارد که مرجع تصویب مالحظه گاه در پـارهای مـوارد و بنـا بـر

شهروندان به آن  از ایـنرو دسترسـیقلمـداد کنـد و  بندی شده اسناد طبقه«مقررات دولتی، آن را در ردیف  نظامها و

ای که اساساً امكان  برای ارایهی مصوبه در چنین شرایطی، تكلیف به شـاکی. اسناد، در عمل غیر ممكن خواهد شد

 .باشد مشهود است، نوعی تكلیف به ماالیطاق می دسترسی به آن نیست اما آثـار اجـرای آن در جامعـه

 طبقـه سرّی و محرمانه و  ی طرز نگهـداری اسـناد نامه آن است که مادهی آیین ی قابل بیان در این جایگاه، نكته

ی سند را به  هیأت وزیران، تعیین طبقه /1 /357 مصـوب خص کـردن نـوع اسـناد و اطالعـاتبنـدی و نحـوهی مشـ

در اولویت قرار دادن منـافع ی سند با  کننده کرده است و در این موارد، تهیه ی سـند، واگـذار کننده مسئول واحد تهیه

نامه در  آیـین 3ی  ی مـاده هرچند که در ادامه. خود، اصل را بر محرمانه بودن سند قرار خواهد داد سـازمان متبـوع

ضروری شناخته، اما این موافقت  مواردی که نظر مسئول واحد، بر سرّی بودن سند باشـد، موافقـت رئـیس سـازمان را

موضوع و اینكه شهروندان را از دستیابی به برخی اسناد مرتبط  تشـریفات اداری بـوده و در عمـل بـر اصـلصـرفاً از بـاب 

 (.333 ،یرکافیام)خود محروم میكند، تأثیری نخواهد داشت با مهمترین حقوق قـانونی

کردن ایراد کلی  عبارت وارداز  ی خود منكر وجود مصـوبه نشـده بلكـه باید یادآوری کرد که نیروی انتظامی در جوابیه 

شــود  چنـین اســتنباط مـی ....رسـیدگی قضـایی نیســت به ماننـد مـوارد مطروحـه در دادخواسـت موجبـاتی بـرای

عنوان طرف شكایت،  دستورالعملی را تأیید کرده است، اما ایراد نیروی انتظامی به طـور ضــمنی وجـود چنــین کـه بــه

دیوان عدالت  طور دقیق موارد خالف قانون بودن آن را بیان کند و اقـدام هیـأت عمـومی ی باید بهکه شاک این بـوده

که چگونه از مفاد جوابیه استنباط کرده  شود، زیـرا مشـخص نكـرده ی به مطلوب محسوب می اداری به نوعی مصادره

 .ای وجود ندارد است که در اینباره مصوبه

 یریگ جهینت
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، مجنی علیه و مرجع قضایی، به صراحت در قانون مشخص شده است و نیروی انتظامی، به لحاظ عدم مجرمتكلیف جرم و 

صالحیت تقنینی مجاز به تعقیب مردم و شهروندان و بازداشت آنها یا توقیف خودروی آنها و سلب حقوق شهروندی و 

درغیر این صورت، باید ضمن پذیرش مسئولیت . دآزادی های مشروع و قانونی آنها، برخالف مراتب فوق و قانون نخواهد بو

نه می توان امكان را از .محتوم قانونی و انتظامی خود، به افكار عمومی داخلی و بین المللی و رسانه ها نیز پاسخگو باشد

. یمان استتوجه به امكان و عنایت به آرمان، حد متعارفِ یک گفتمان با ا. مردم گرفت، نه می توان آرمان را از آنان زدود

باید نسبت به پیامدها و واکنش های منفی و احتمالی قابل پیش بینی در این رابطه به مانند بسیاری دیگر از طرح های 

مقطعی، گذرا و به نسیان گرائیدة آن ناجا و سازمان های مشابه، کمی با تدبیر و خرد کارشناسی تامل کرد و صرف نظراز 

با رعایت روزافزون قانون اساسی و حقوق شهروندی و احترام به آزادی های مشروع و  مقاطع زمانی پیش رو در این ایام،

نیروی محترم انتظامی به عنوان خادم و  .قانونی مردم، در کنار آنها و برای خدمت به آنان با احترام و افتخار عمل کرد

چوب قانون اساسی و قوانین موضوعه کشوری، امین مردم، صرفاً با رعایت نظامات دولتی و قانونی و اعمال فعالیت در چهار

تامین نظم و آسایش  "! مرجعی قابل احترام و حمایت از سوی مردم بوده و همراه و در کنار آنان خواهد بود، والغیر

عمومی و تضمین حقوق مدنی و اساسی مردم و احترام به آزادی های مشروع و قانونی آنها و احترام به حریم خصوصی 

و هرنوع اقدام و طرح مغایر با قانون باتِ همگانی مردم و ملت می باشدروندان، تنها ملودی ترنّم بخشِ نوای مطالافراد و شه

خواهد بود که قویاً، مطروط و  "فریاد همگانی و اجماعی مردمهر شكل و نوعی در تقابل با این اساسی و مراتب مزبور، به 

 محكوم است

های اجتماعی  نیروی نامحسوس پلیس برای کاهش آسیب 4111طی هفته گذشته فرمانده انتظامی تهران بزرگ از رصد 

بلكه در مورد همه موضوعات و  ساجدی نیا با بیان اینكه طرح امنیت اخالقی فقط مربوط به پوشش نبوده، . خبر داد

وی درباره . ای الزم را با قوه قضائیه داشته استه پلیس در این زمینه هماهنگی: های اجتماعی است، گفت آسیب

های عملیاتی از جمله مواد مخدر، آگاهی،  پلیس در اکثر مأموریت: نامحسوس بودن طرح اخیر امنیت اجتماعی توضیح داد

ان و از اهداف مهم این طرح، مقابله با سارقان، اراذل و اوباش، معتاد. کند فتا و پلیس امنیت با لباس شخصی اقدام می

این نیروهای . "کند صورت محسوس و هم نامحسوس عمل می پلیس در طرح امنیت اجتماعی هم به. قاچاقچیان است

عنوان مأموران نامحسوس و مورد وثوق، در صورت مشاهده جرایم مشهود، صرفاً  پلیس قرار است در ساعات غیر اداری به

 .کنند پلیس اعالم های ارتباطی به مرکز  اطالعات الزم را از طریق سیستم

سواالتی از این دست کم نیستند به خصوص که در موفقیت طرح گشت ارشاد نیز ابهام وتردید بسیاری وجود دارد و 

منتقدان طرح هایی از این دست معتقدند مقابله با ناهنجاری های اجتماعی روش های خاص خود را دارد و نمی توان با 

به بعد، تعریف ضابط  23قانون گذار در قانون آیین دادرسی کیفری، از ماده  .برخورد قهری صورت مسئله را پاک کرد

به صراحت آمده است که   این قانون 31حتی در ماده . دادگستری و تكالیف و حدود اختیارت آنها را مشخص کرده است

ت و مورد اعتماد بودن که ضابط دادگستری باید دارای سه ویژگی باشد، اوال احراز عنوان ضابط دادگستری، ثانیا وثاق

منوط به فراگیری مهارت های الزم با گذراندن دوره های آموزشی زیر نظر مرجع قضائی مربوطه و ثالثا تحصیل کارت 

تحقیقات و اقدامات صورت گرفته از سوی اشخاص فاقد کارت ویژه ضابطان دادگستری،  .ویژه ضابطان دادگستری است

حتی شاید بتوان گفت اقدامات صورت گرفته از سوی افرادی که فاقد کارت ، تبار استو از نظر قانونی فاقد اعممنوع 

ضابطیت دادگستری هستند در چارچوب تخلف یا جرم هم قابلیت پیگیری داشته و هر اقدام و تحقیقی هم که انجام 

به عبارت دیگر قانون . اعتبار استو از نظر قانونی فاقد ( قانون گذار صراحتا واژه ممنوعیت را بكار برده است)دهند ممنوع 

همه  .قانون آیین دادرسی کیفری، حدود اختیارات، وظایف و تكالیف ضابط قضایی را مشخص کرده است 31گذار در ماده 

های ویژه و کسب مهارت  درصورتی که فردی را بدون برخورداری از آموزش: افراد باید تابع قانون باشند خاطرنشان کرد

رسد اینكار نوعی دهن کجی به قانون یا دور زدن  ندرج در قانون، به عنوان ضابط اطالق کنیم به نظر میالزم و شرایط م

 .قانون خواهد بود

 :منابع
 قرآن مجید
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