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Abstract 
The police is a security-disciplinary organization 
commissioned to the crime prevention in all the 
countries, including Iran. In the position of 
duties, the police performs actions that are 
directly or indirectly effective in preventing 
crimes. Accordingly, in this research has been 
conducted based on a descriptive-analytical 
method and uses library resources to investigate 
the interaction between the police and the crime-
prevention institutions. This research paper 
explores Article 156 of the constitution and the 
experts' and jurists’ perspectives in this regard. 
Then, the police’s crime prevention strategies, 
including society-oriented strategies, problem-
solving strategies, zero flexibility strategies, 
crime-prone hours and spots monitoring 
strategies and information and communication 
technology application strategies, will be 
examined concerning crime prevention. The 
investigations have shown that the police should 
consider the preventive considerations and 
observance of human rights regulations. Because 
this Institution, where it seeks to educate the 
basic values and norms of the society to the 
citizens, should observe it more than any other 
institution. The creation of the citizens-assisting 
counseling committees in the police and 
constabulary offices along the cities or 
neighborhoods can contribute to the resolution 
of the issues stemming from the criminality by 
such interventions as criminality curbing and 
locality-centered prevention so that the police 
can be helped in its prevention or monitoring of 
the criminality in cooperation with such other 
institutions as family and society. 

Keywords: Crime Prevention, the police’s 
Strategies, Urban Security.  

  چکیده

 از ،شورهاکه در تمام کاست  یانتظام -یتیس سازمان امنیپل

مقام  در .را بر عهده دارد جرائماز  يریشگیفه پیوظ ،جمله

ا یم یمستق طور بهه کدهد  یاقداماتی را انجام م ،سیپل ،فیوظا

بر این اساس در  .مؤثر است جرائماز  يریشگیم در پیرمستقیغ

تحلیلی و استفاده از منابع -ژوهش به روش توصیفیاین پ

 تعامل پلیس با نهادهاي پیشگیري از جرمي به بررسی ا کتابخانه

در این پژوهش به بررسی اصل یکصد و پنجاه و  .پرداخته شد

ششم قانون اساسی و رویکرد خبرگان و رویکرد حقوقدانان 

راهبردهاي نیروي  ،سپس ،شده پرداختهدر این خصوص 

 ،يمحور جامعهشامل راهبردهاي  ،ظامی و پیشگیري از جرمانت

 بر زکراهبرد تمر ،صفر راهبرد انعطاف ،مسئله حل راهبرد

 اطالعات يفناور از استفاده و راهبرد جرم پر ساعات و نقاط

 .ی قرار گرفتبررس مورد يریشگیپ امر در ارتباطات و

 با مراهه را رانهیشگیمالحظات پ دیبا سیها نشان داد پل بررسی

نهاد  نیا رایز ،دهد قرار مدنظر يبشر حقوق نیمواز تیرعا

 یاساس يهنجارها و ها ارزش آموزش به دنبال هک آن جا

 را آن يگرید نهاد هر از شیب دیبا ،است شهروندان به جوامع

 ادارات شهروندان در یمشورت يها تهیکم جادیا .ندک تیرعا

 وفصل حل به ،محله ای شهر سطح در ها کالنتري ای سیپل

 يریشگیپ و يارکبزه مهار جمله از يارکبزه از یناش مسائل

 يارکبزه پایش و يریشگیپ امر در را سیپل محل با متناسب

  .داد خواهند ياری خانواده و جامعه ينهادها با تعامل در

 ،راهبردهاي نیروي انتظامی ،پیشگیري از جرم :واژگان کلیدي

  . يت شهریامن
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  مقدمه

را بر عهده  یداخل تیامن تأمین ریخط فهیوظ ،کشور یاسیاز نظام س یبخش مهم عنوان به یانتظام يروین

در حال حاضر  یانتظام يروین رسد یبه نظر م .از وقوع جرم است يریشگیپ سیپل فیاز وظا یکی .دارد

 ینظر تخصص لذا از ،استیی و هم ضابط قضا کند یم يهم کار ادار زمان هماست و  یعموم يروین کی

 دراشتباه  به که بوده مقنن غفلت ازظاهراً  نیا و) 1382موفق باشد (ام هس کامالً  تیامن تأمیندر  تواند ینم

 عنوان به را جرم وقوع از يریشگیپ ای فساد و منکرات با مبارزه مانند یفیوظا یانتظام يروین لیتشک قانون

  .)116 ،1393 ،ی توانا(نجف کند می محول یانتظام يروین مأموران بر هقضایی قوه ضابط

 به توان یمها  آن نیتر مهم از که روست روبه ياریبس مسائل با رانیا در جرم از يریشگیپاساس  نیا بر

 نبود ،هدف یب و پراکنده و متعدد يها تیفعال ؛جرم از يریشگیپ ینهزم در جامع و هماهنگ یاستیس نبود

 متناقض گاه و متفاوت يها دگاهید و مواضع ،جرم از يریشگیپ امر در مسئول يها دستگاه انیم يهمکار

 لیدل به ،یردولتیغ يها سازمان و مردم فیضع مشارکت ،جرم از يریشگیپ امر در مسئول يها سازمان

ی دانیم مطالعات ضعف ،قیتطب و مطالعه بر ها اقدام و ها پاسخنبودن  یمبتن ،مشارکت نهیزمنبودن  مفراه

 ؛يفریک شبه و یمقطع ،یواکنش يها پاسخ به گسترده توسل) 36 ،1383 ،(نجفی ابرندآبادي

 يها اقدام انجام خصوص در يریشگیپ متخصصان و کارشناسان از نکردن استفاده ؛محدود يگذار هیسرما

 اشاره کرد معتبر ریغ و یرعلمیغ ،متناقض يآمارها وجود و ییجنا آمار ناکارآمد نظام ،رانهیشگیپ

  .)26 ،1381 ،یی(طاها
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 از بعد ییاجرا و ییقضا ،یانتظام ،دیق ای صفت آوردن با ،1394 مصوب جرم از يریشگیپ قانون در

در قانون  .اند روشن و مشخص کردهرا  يریشگیدر رابطه با پ هقضایی و هیقوه مجر فیتکل ،يریشگیپ

 یعال يشورا :است شده ینیب شیرکن پ چهار اینهاد و  چهارواقع  در 1394 مصوباز وقوع جرم  يریشگیپ

 ییمطالعات و اجرا يها بازوها گروه نیا رسد یبه نظر م .یتخصص ونیسیاز وقوع جرم و سه کم يریشگیپ

 ونیسیو کم یانتظام يریشگیپ یتخصص ونیسیکم ،یاجتماع يریگیپ یتخصص ونیسیکم :شورا باشند نیا

از وقوع  يریشگیپ یاستان يشورا بیها هم به ترت ها و شهرستان در سطح استان .ییقضا يریشگیپ یتخصص

 يریشگیبحث پدقیقاً  8در ماده  .شده است از وقوع جرم در نظر گرفته يریشگیپ یشهرستان يجرم و شورا

 يرویکند که ن می را القاء ییمعنا نیماده چن نیا .آمده است یانتظام يریشگیپ ونیسیکم لیو تشک یانتظام

که  يریشگیپ فیبلکه وظا ،ستین ییفقط ضابط قضا ،در قبال جرم ندارد یواکنش فیفقط وظا یانتظام

  .بر عهده خواهد داشت زیدارد را ن یجنبه کنش

 مبارزه يبرا رانهیشگیپ مداخالت انجام ،جهان شرفتهیپ يها سیپل از ياریبس همانند زین یانتظام يروین

 یانتظام يروین یفرمانده يسو از 1387 سال یحت و داده قرار خود يارک تیاولو در را یناامن و جرم با

 یانتظام يریشگیپ تحقق در سیپل سازمان تیموفق .است شده يگذار نام جرم از يریشگیپ سال عنوان به

 جرم از يریشگیپ قیدق و روشن يراهبردها وجودها  آن از یکی هک است يمتعدد املعو مستلزم جرم از

 نکمم شهر یک ای محله یک در که ينحو به ندک می استفاده متعدد يراهبردها از یانتظام يروین .است

 از يریشگیپ يبرا یانتظام يروین يراهبردها از یبرخ .شود استفاده راهبرد چند از زمان هم طور به است

 به توان یم یسازمان درون يراهبردها از .هستند یسازمان برون ،گرید یبرخ و یسازمان درون جرم

 و آموزش يارتقا ،رانهیشگیپ اقدامات از ییتمرکززدا و یسازمان اصالحات انجام مانند ییردهایکرو

 سبک نظورم به نانکارک بر سازمان نظارت تیتقو ،سیپل يا حرفه اخالق نیتدو ،نانکارک يساز آگاه

  .)99 ،1374 ،یرد (قاسمک اشاره دست نیازا يگرید اقدامات و یعموم اعتماد

1یکصد و پنجاه و ششم اصل یبررس به پژوهش نیا در
 کردیرو و خبرگان کردیرو و یاساس قانون 

 شامل ،جرم از يریشگیپ و یانتظام يروین يراهبردها ،سپس ،شده پرداخته خصوص نیا در حقوقدانان

                                                     
اي است مستقل که پشتیبان حقوق فردي و اجتماعی و مسـئول تحقـق بخشـیدن بـه       اصل یکصد و پنجاه و ششم: قوه قضاییه قوه -1

مات -1دار وظایف زیر است:   عدالت و عهده وفصل دعاوي و رفـع   ، تعدیات، شکایات، حلرسیدگی و صدور حکم در مورد تظلّ

احیاي حقوق عامه و گسترش عدل و  -2کند.   خصومات و اخذ تصمیم و اقدام الزم در آن قسمت از امور حسبیه که قانون معین می
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 وپرجرم  ساعات و نقاط بر زکتمر راهبرد ،صفر انعطاف راهبرد ،مسئله حل راهبرد ،يمحور جامعه يراهبردها

با روش  ادامه در .رندیگ یم قرار یبررس مورد يریشگیپ امر در ارتباطات و اطالعات يفناور از استفاده راهبرد

که در سه قسمت  شده یز جرم بررسا یانتظام يریشگیپ یمبان يا و استفاده از منابع کتابخانه یلیتحل-یفیتوص

  .شود یم یبررس يریشگیپ بعد در سیپلو مشکل  يریشگیپ سیپل ،یانتظام يرویقانون ن یبررس

  جرم از يریشگیپ سینقش پلسازي  یاساس -1

 اصالح و جرم از يریشگیپ يبرا مناسب اقدام« یاساس قانون یکصد و پنجاه و ششم اصل پنجم بندموجب  به

 ارک به خاص و عام مفهوم دو در جرم از يریشگیپ که ییجا آن از .است هقضایی قوه فیاوظ از» نیمجرم

 بند در ورکمذ جرم از يریشگیپ هک نیا فهم ،شود یم متعدد قیمصاد و ها وهیش شامل حال نیدرع و رود یم

 .است تیاهم واجد ،است يریشگیپ ریتداب از یک کدام به ناظر یاساس قانون ششم و پنجاه یکصد و اصل پنجم

 وجود یاختالفات یاساس قانون خبرگان نیب هقضایی قوة به جرم از يریشگیپ تیمسئول يواگذار خصوص در

 یکصد و اصل پنجم بند بهتر كدری نهیزم تواند یم یاساس قانون راتکمذا مشروح یبررس نیبنابرا .است داشته

 دگاهید به سپس و 1358 سال در یاساس قانون خبرگان دگاهید به نخست ادامه در .ندک فراهم را ششم و پنجاه

  .)107 ،1382 ،ي(شاکر شود یم اشاره 1368 سال در یاساس قانون يبازنگر يشورا

 با مخالفت در یدکتر قائم یاساس قانون نیتدو در 1358 سال در یاساس قانون خبرگان دگاهید از

 جرم وقوع از يریشگیپ ،مپنج بند در من نظر به«دارد  یم انیب هقضایی قوه به جرم از يریشگیپ فهیوظ يواگذار

 از مدت کوتاه يها برنامه در جرم وقوع از يریشگیپ هک هستم معتقد .باشد تواند ینم ییقضا سازمان اریاخت در

 فهیوظ از بلندمدت يها برنامه در و است يژاندارمر و یشهربان یعنی یانتظام يها دستگاه فهیوظ

 نیا در دیبا مردم یسازندگ قیطر از هک است یجمع مسائل ارتباط به ربوطم سازمان و شورک وپرورش آموزش

 در هک دارد یم انیب )یائیض ترک(د خبرگان از گرید یکی مقابل در .)55 ،1380 ،ي(انصار» . ندکب اقدام نهیزم

 قدرت چون نکاما از یبعض يبرا است يدادگستر فهیوظ نیا فرمودند یقائم يآقا هک جرم يریشگیپ مورد

 نکمم جا نیا هک بدهد احتمال هک ییجا هر در .است امور عیجم بر ناظر قتیحق در و دارد را شرع مکحا

 لیقب از هیقهر قوه بهشدن  متوسل بدون مختلف انحاء به است شرع مکحا یک فهیوظ بشود واقع یجرم است

                                                                                                                                 
 کشف جرم و تعقیب و مجـازات و تعزیـر مجـرمین و اجـراي حـدود و      -4نظارت بر حسن اجراي قوانین.  -3هاي مشروع.  آزادي

ن جزایی اسالم.  اقدام مناسب براي پیشگیري از وقوع جرم و اصالح مجرمین.  -5مقررات مدو  
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  .)52- 53 ،1369 ،ومقررات قوانین کل (اداره کند يریجلوگ یانتظام و ینظام

2یک ماده رانیا در
 يریتداب از عبارت را یتأمین اقدامات ،1339مصوب  یتیترب و یتأمین اقدامات قانون 

 يراستا در پس .ندک می اتخاذ كخطرنا نیمجرم درباره جرم رارکت از يریجلوگ يبرا دادگاه هک داند یم

 اصل تیرعا .است نگرفته قرار رشیپذ مورد جرم وقوع از شیپ یتأمین ریتداب اعمال ،بودن یقانون اصل تیرعا

 حالت يدارا هک یسانک مورد در يبازپرور و یاصالح يها روش اعمال از یحت هک کند یم اقتضاءبودن  یقانون

 اعمال خصوص در بحث قابل مورد تنها .شود يخوددار ،اند نشده بکمرت را یجرم هنوز یول بوده كخطرنا

 قانون 3»14« ماده در ورکمذ یاطیاحت ضمانت ،باشد شده واقع یجرم هک نیا بدون یتیترب و یتأمین اقدامات

 قانون ظاهر یول است یاختالف حقوقدانان نیب مورد نیا البته هک است 1339مصوب  یتیترب و یتأمین اقدامات

  .دارد جرم وقوع یقبل شرط بدون آن اعمال بر داللت

 خبرگان هک است يعددمت قیمصاد يدارا جرم از يریشگیپ هک دیآ یم دست به ورکمذ مطالب از

 جرم از يریشگیپ تیمسئول يواگذار مخالف ای و موافق آن از یقیمصادگرفتن  نظر در با مخالف و موافق

 خود هنوب به هرکدام یاساس قانون خبرگان اظهارات هک گفت توان یم نیبنابرا .اند بوده هقضایی قوه به

 تیمسئول مطلق صورت به یاساس ونقان هک یفعل طیشرا در هک است نیا مسئله یول .است حیصح

 انواع یتمام به ناظر را تیمسئول نیا دیبا ایآ است سپرده هقضایی قوه به را جرم وقوع از يریشگیپ

  ؟ردک یتلق هقضایی قوه فیوظا و ساختار به محدود و دانست يریشگیپ

 اقدامات به هقضاییقوه  اقدامات گستره به قائل يا عده هک گفت توان یم یلک يبند دسته یک در

 در هقضایی قوه فیوظا گستره به قائل گرید يا عده مقابل در .هستند جرم وقوع از شیپ و ینشک

                                                     
: اقدامات تأمینی عبارتند از تدابیري که دادگاه براي جلوگیري از تکرار جرم (جنحه یا جنایت) درباره مجرمین خطرناك 1ماده  -2

صیات روحی و اخالقی آنان و کیفیت ارتکاب و جرم ارتکـابی  کند. مجرمین خطرناك کسانی هستند که سوابق و خصو اتخاذ می

آنان را مظان در ارتکاب جرم در آینده قرار دهد از این که قانوناً مسئول باشند یا غیرمسئول. صدور حکـم اقـدام تـأمینی از طـرف     

  دادگاه وقتی جایز است که کسی مرتکب جرم گردیده باشد. 

ا تهدید به ارتکاب جرمی کرده بیم آن رود که واقعاً مرتکب آن جرم گردد یا هـر گـاه   : هر گاه شخصی که دیگري ر14ماده  -3

شخصی که محکوم به مجازات جنایی یا جنحه گردیده صریحاً نظرش را بر تکرار جرم اظهار نماید. دادگاه بنا بر تقاضاي شخص 

الضمانه متناسب براي این امر بدهد. هر  گردیده و وجهتواند از او بخواهد تعهد کند مرتکب جرم ن تهدید شده یا متضرر از جرم می

تواند دستور توقیف موقـت او را صـادر نمایـد و     الضمان مقرر را نسپارد دادگاه می گاه مشارالیه از این تعهد خودداري کرد و وجه

ه مرتکـب جـرم گردیـد    الضـمان سـپرد   از دو ماه نخواهد بود. اگر متعهد ظرف دو سال از تاریخی کـه وجـه   مدت این توقیف بیش

  مقام قانونی او مسترد خواهد گشت.  شود و اال به او یا قائم الضمان به نفع دولت ضبط می وجه
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 در هقضایی قوه اقدامات گستره چون نخست گروهشناسان  جرم و حقوقدانان .اند يفریک ریتداب چهارچوب

 ...و افراد یخصوص میحر تیرعا و قوا کیکتف اصل چون یاصول با ریمغا را جرم وقوع از قبل مرحله

 به جرم از يریشگیپ تیمسئول يواگذار شنهادیپ با و اند برآمده یشیاند چاره مقام در ینوع به اند دانسته

 ریتفس لوازم برآمدن  فائق بر یسع یاساس قانون 156 اصل 5 بند از محور تیریمد ریتفس ای و يرهبر

  :شود یم مالحظه حقوق اصحاب نیب ریز شرح به رنظ سه باره نیدرا نیبنابرا .اند برآمده خود موردنظر

 نیتر یعال عنوان به يرهبر .است يرهبر به جرم از يریشگیپ تیمسئول يواگذار نهیزم در نظر نیاول

 او نظر ریز گانه سه يقوا هک ينهاد و يگذار سیاست نهاد نیتر یعال و رانیا یحقوق نظام در یاسیس مقام

 را نقش نیا هک دارد شورک ییجنا استیس نظام یده جهت در يا هکنند نییتع نقش ،شوند یم اعمال

 نیمجرم مجازات فیتخف و عفو زین و ییجنا استیس در رهبر میرمستقیغ و النک نقش قالب در توان یم

 یاسالم يجمهور نظام یلک يها استیس نییتع يرهبر فهیوظ نیتر عمده .)181 ،1383 ،ینیحس( ردک انیب

 نییتع در توان یم را آن ينمودها از یکی هک است نظام مصلحت صیتشخ مجمع با مشورت از پس رانیا

  .دانست يارکبزه از يریشگیپ نهیزم در نظام یلک يها استیس

بند  در را يریشگیپ مفهوم» ستین ییقضا عمل جرم از يریشگیپ«ه ک نیا انیب با سو یک از این کی ترکد

 يواگذار لزوم انیب با گرید يسو از و داند یم يفریکریغ يریشگیپ را ششم و پنجاه یکصد و اصل پنجم

 اشاره جرم از يریشگیپ نةیزم در گانه سه يقوا يارکهم لزوم بر ،يرهبر مقام به جرم از يریشگیپ تیمسئول

 يرهبر به جرم از يریشگیپ تیمسئول يواگذار .کند یم اشاره زین ییقضا يریشگیپ نقش بر انیب نیا با و ندک می

 يا مرتبه در هک النک يها استیس یحقوق گاهیجا به توجه با ،يرهبر مقام النک يگذار ستسیا يورا از

 گانه سه يقوا تکحر يراهنما توانند یم و دارند قرار يعاد مقررات و نیقوان از باالتر و یاساس قانون از تر نییپا

 ،1387 ،زاده یموس( رندیگ ارقر یاساس قانون اصول و یآرمان اهداف سمت به جامعه در مؤثر گرید يروهاین و

 یاساس قانون ششم و پنجاه یکصد و اصل پنجم بند طبق جرم از يریشگیپ تیمسئول هک ینونک طیشرا در .)60

 کیکتف اصل نقض يبرا راه ورکمذبند  در جرم از يریشگیپ قلمرو موسع ریتفس با ،شده واگذار هقضایی قوه به

  .)72 ،1380 ،ارجمندری(ام ردک خواهد فراهم قوا

 .است یتیریمد ردیکرو با هقضایی قوه به جرم از يریشگیپ تیمسئول يواگذار نهیزم در نظر نیدوم

 از يفرکیریغ يریشگیپ هک معتقدند قوا کیکتف اصل به توجه باشناسان  جرم و حقوقدانان از گرید عدة

 به ،ییاجرا ریتداب ذاتخا يجا به دیبا هقضایی قوه رو نیازا و است خارج هقضایی قوه اراتیاخت شمول
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 .دینما ارائه يریشگیپ يمجر ينهادها به را الزم يرهنمودها و بپردازد جرم از يریشگیپ تیریمد

 بند در ورکمذ جرم از يریشگیپبودن  يفریکریغ بر یمبن خود يادعا اثبات يراستا در نظر نیا طرفداران

 عبارت هک آن نخست .کنند یم اشاره عمده لیدل دو به یاساس قانون ششم و پنجاه یکصد و اصل پنجم

 است يا ساالنه پنج يها کنگره عنوان از یقیدق ترجمه ششم و پنجاه یکصد و اصل پنجم بند در مندرج

 نیا يبرگزار از هدف .)Goris,2001( شود یم برگزار 1955 سال از متحد ملل سازمان توسط هک

 نهیزم در ها دولت تر نزدیک يارکهم نظورم به یالملل نیب ياستانداردها نیتدو و صیتشخ ها نگرهک

 ،(ابراهیمی است نهیزم نیا درها  آن یفن و یمطالعات يها يهمکار به یده جهت و جرم از يریشگیپ

 بند در جرم از يفرکی يریشگیپ هک است آن یتیریمد ردیکرو طرفداران گرید عمده لیدل .)355 ،1384

 ياجرا و نیمجرم ریتعز و مجازات و بیتعق و جرم کشف عبارت با ششم و پنجاه یکصد و اصل چهارم

 و پنجاه یکصد و اصل پنجم بند دوم قسمت در .است شده انیب اسالم ییجزا مدون مقررات و حدود

 بند نخست قسمت در لذا ،است گرفته قرار توجه مورد يریشگیپ نوع نیا نیمجرم اصالح عبارت با ششم

 يریشگیپ از ریغ يگرید مطلب انیب دنبال به یاساس قانون رگذا قانون ششم و پنجاه یکصد و اصل پنجم

 لکیتش منظور نیبد را یونیسیمک و دینما يگذار سیاست دیبا قوه نیا ،گرید عبارت به .است بوده يفرکی

  .)727 ،1383 ،يادآبابرند ینجفد (ده

 پنجم بند موجب به جرم از يریشگیپ تیمسئول يواگذار که دارد اشاره موضوع نیا بهنظر  نیسوم

 نیچن باره نیدرا و است بوده دار هدف و آگاهانه ،هقضایی قوه به یاساس قانون ششم و پنجاه یکصدو اصل

 به پس .است ارتباط در یکنزد از يارکبزه با هک است ينهاد تنها هقضایی قوه هک اند کرده استدالل

 و يگذار سیاست و يزیر برنامه ،نآ عللبردن  نیب از يبرا و برده یپ آن وقوع علل به تواند یم یراحت

 را جرم از يریشگیپ فهیوظ هک ينهاد تنها عنوان به قوه نیا از زین یاساس قانون گرید يسو از .ندک عمل

 دارد مطابقت هم یاساس قانون با جرم وقوع از يریشگیپ يبرا قوه نیا تیتول پس ،است برده نام ،دارد

  .است قوا کیکتف اصل با ریمغا و ستین رادیا بی زین استدالل هویش نیا حال نیباا .)108 ،1381 ،ینالیز(

 یاساس قانون ششم و پنجاه یکصد و اصل پنجم بند به نسبت گسترده صورت به ییقضا هیرو رانیا در

 جادیا از يریشگیپ يبرا تواند یم دادستان هک هستند نظر نیا بر ییقضا مقامات از يا عده ،است نپرداخته

 و پنجاه یکصد و اصل پنجم بند ياجرا يراستا در و اخالق خالف مسائل رواج و نیتوه ،تهمت يفضا

 گرید يا عده مقابلدر  .)1389 ،يدولت آباد يجعفر( دینما اتینشر فیتوق به اقدام یاساس قانون ششم
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 از يریشگیپ يبرا جرم وقوع از قبل ،وبگرکسر ينهاد عنوان به يدادگستر مداخله هک باورند نیا بر

 يجد تجاوزات و خطر معرض در را يفرد يها يآزاد و حقوق و بوده كخطرنا اریبس جرم ابکارت

  .)108 ،1381 ،ینالیز( دهد یم قرار

 قانون در یتأمل هک است الزم مخالفان و موافقان دگاهید ینادرست ای یدرست خصوص در اظهارنظر يبرا

 اقدامات ،1339مصوب  یتأمین اقدامات نقانو 1 ماده مطابق .ردیبگ صورت 1339مصوب  یتأمین اقدامات

 صدور و ندک می اتخاذ كخطرنا نیمجرم درباره جرم رارکت از يریجلوگ يبرا دادگاه هک است يریتداب یتأمین

 اعمال نیبنابرا .باشد دهیگرد جرم بکمرت یسک هک است زیجا یوقت دادگاه طرف از یتأمین اقدام مکح

 زیتجو مورد تنها و است نشده واقع رشیپذ مورد یلک قاعده یک عنوان به جرم وقوع از قبل یتأمین اقدامات

 اقدامات قانون 14 ماده در مقرر یاطیاحت ضمانت به جرم وقوع از قبل یتأمین ریتداب اعمال خصوص در شده

 ،یقانون سازوکار فقدان لیدل به یول ،است تأمل قابل هرچند موافقان دغدغه .گردد یم بر 1339مصوب  یتأمین

 حقوق حفظ و سو یک از یاجتماع مصالحدادن  قرار مدنظر با هک است گذار قانون فهیوظ و ستین رشیپذ ابلق

  .دهد قرار ییقضا مقامات يرو شیپ يریتداب گرید يسو از شهروندان

  جرم از يریشگیپدر  سیپل يساختار يادهایبن -2

از  .است شده فیتعر 1394 صوبم جرم از يریشگیپ قانون یک ماده 4ج بند مطابق یانتظام يریشگیپ

 و نبوده یانتظام يروین به مختص فقط جرم از یانتظام يریشگیپ ارک گردد یم مشخص فوق فیتعر

 یستیبا یم را یانتظام يریشگیپ بر یهماهنگ و تیریمد و دارند نقش فهیوظ نیا در زین گرید يها ارگان

 يروین یسازمان برون يراهبردها ادامه در .)247 ،1383 ،مرتضوي( دهند انجامادها هن ریسا و یانتظام يروین

  .ردیگ یم قرار یاجمال یبررس مورد ،یانسان تیامن تأمین منظور به یناامن و جرم از يریشگیپ امر در یانتظام

 دهه یک حدود از رانیا یاسالم يجمهور یانتظام يروین .است يمحور جامعه راهبرد ،راهبرد نیاول

 منعطف خود اقدامات انجام در يمحور جامعه يارتقا به را خود توجه یتماعاج معاونت لکیتش با ،شیپ

 ردهک مهار را ینظم یب و جرم روند توانند ینم ییتنها به سیپل يروهاین ،راهبرد نیا براساس .است نموده

 و يارکهم به ازین ،یمحل التکمش حل و جرم از يریشگیپ يبراها  آن ؛نندک اعمال را یاجتماع نترلک و

                                                     
هایی که به حکم قانون در این زمینه موظف  هاي نیروي انتظامی و سایر دستگاه پیشگیري انتظامی عبارت است از تدابیر و اقدام -4

اي  هاي عمومی، ارائه خـدمات مشـاوره   پذیر در برابر خطر وقوع جرم، افزایش آگاهی یبهستند با هدف حمایت از شهروندان آس

  هاي جرم.  زا و افزایش هزینه پیشگیرانه، نظارت بر اماکن عمومی و مناطق جرم
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 حضور مستلزم يمحور جامعه راهبرد ياجرا در قیتوف .دارند ،ها انجمن و یاجتماع يها گروه کمک

 و دگانید بزه از تیحما ،یمرب و الگو عنوان به عمل ،مردم به یرسان اطالع ،جامعه در سیپل مشهود

  .است سیپل توسط جرم از يریشگیپ يها مشارکت يارتقا و يریگ شکل به کمک

 یک عنوان به تواند یم جرم از يریشگیپ در مسئله حل راهبرد .است مسئله حل اهبردر ،راهبرد نیدوم

 بالقوه ای بالفعل جرم لیتحل و ییشناسا شامل هک شود فیتعر جرم از يریشگیپ به یستمیس ردیکرو

 مسئله حل ردیکرو اعمال .شود جرم از يریشگیپ ای اهشک منظور به يریتداب ياجرا به منجر و دهیگرد

 براساس ییشناسا نیا .شود یم آغاز بالفعل ای بالقوه جرم ییشناسا با نخست جرم یک وردم در

 توسط شده ارائه اتیجزئ و ينگار عیوقا اطالعات ،جرم آمار مورد در مختلف اطالعات يگردآور

 بهتر كدر يبرا اطالعات نیا سپس .ردیگ یم صورت جامعه ياعضا و ادارات ،یمحل ربط يذ ينهادها

 نیا ياجرا از پس .ردیگ یم قرار لیوتحل هیتجز مورد مناسب يراهبردها ییشناسا و جرم با مرتبط مسائل

 زانیم مورد در يریگ میتصم يبرا یابیارز یک ،شود یم نظارت مرحله یک شامل نیهمچنکه  راهبردها

 و یمحل مسائل به محدود مسئله حل .است ازین مورد راهبردها لیتعد و جرم بر شده اجرا يراهبردها تأثیر

 سرقت ای منزل به ورود و حرز ستنکش مثال عنوان به( جرم از یخاص انواع .شود ینم کوچک يها پروژه

 ردیکرو از استفاده با توانند یم )یخانوادگ يها خشونت انیقربان (مانند خاص يها گروه و )هینقل لیوسا

  .رندیگ قرار هدف موردمسئله  حل

 جرائم از يریشگیپ در یانتظام روین توسط زین راهبرد نیا .است صفر انعطاف راهبرد ،راهبرد نیسوم

 يارتقا طرح .ردیگ یم قرار استفاده مورد یناموس يها مزاحمت نیهمچن و يا محله يها شرارت و يباند

 انعطاف هینظر .است ارانکبزه از یخاص گروه خصوص در راهبرد نیا از استفاده آثار از یاجتماع تیامن

 که جا آن از هک بودند معتقد هینظر نیا روانیپ .است گرفته نشئت ستهکش يها پنجره هینظر از صفر

 جرائم یبرخ ای نوجوانان و اطفال مانند افراد از یخاص گروه يارکبزه ای خرد جرائم تحمل و مماشات

 دیبا هذا یعل ،ندک می فراهم هیآت در تر يجد جرائم وقوع يبرا را نهیزم ،گرم سالح یرقانونیغ حمل مانند

 .شود يریجلوگ يارکبزه دامنه گسترش از تا ردک برخورد عمل شدت با ورکمذ ارانکبزه و جرائم با

 به سرپناه یب افراد و انیو متکد اطفال يارکبزه دیشد یوبکسر املک اراتیاخت ضیتفو خواستار آنان

  .)84 ،1386 ،نسیه و تی(وا هستند سیپل
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 سیپل اقدامات زکتمر راهبرد نیا براساس .است جرم پر ساعات و نقاط بر زکتمر راهبرد ،راهبرد نیچهارم

 يمتعدد مطالعات .است ها زمان تمام و نقاط تمام در سیپل توان عیتوز از مؤثرتر جرم پر يها مکان و ها زمان بر

 شانن را مناطق نیا در سیپل رانهیشگیپ اقدامات یاثربخش ،شده انجام خصوص نیا در مختلف يشورهاک در هک

 ،دارد وجود درصحنه سیپل يروین شیافزابودن  مؤثر از یبانیپشت در کیاند یعمل مستندات که نیا با .دهد یم

 جرم يها زمان و ها مکان در سیپل يها گشت تیتقو راهبرد از یبانیپشت يبرا هماهنگ و يقو یعلم لیدال اما

 در شتریب یزن گشت اما ،ندارد دنبال به را تیامن بهبود احتمال جرم مک مناطق در یزن گشت .دارد وجود ،زیخ

  .)Goris,2001( باشد مؤثر تواند یم زیخ جرم مناطق

 حال در .است يریشگیپ امر در ارتباطات و اطالعات يفناور از استفاده راهبرد ،راهبرد نیپنجم

 از يریشگیپ تیمأمور انجام در نینو يها يفناور از استفاده در یشتابان اریبس رشد یانتظام يروین حاضر

 شامل عناصر نیا .است شده شناخته خود عناصر نیمشهودتر با شتریب فناوري سیپل ،امروزه .دارد جرم

 جرم شرفتیپ نقش هیته و جرم لیتحل ،جرم مورد در يا انهیرا اطالعات يروزآور به :است ریز موارد

 خاص يها حل راه و راهبردها ردمو در را رانیمد هک یتعامل يراهبرد يها نشست يبرا ییمبنا عنوان به

 از يا دهیچیپ اریبس محصول ،فناوري اما ؛دارد یم نگه پاسخگو شان تیریمد تحت مناطق در جرم

 يبرا شتریب اراتیاخت ،ییززداکتمر ،سازمان یفشردگ شامل یسازمان باتیترت و یتیریمد تحوالت

 نظر به .است يمحور مسئله شیافزا و یمحل تیریمد ییپاسخگو ،يخودمختار و دیصالحد ،نانکارک

 باشد یاتیح قابلکامالً  موجود تواند ینم یسیپل يورافن ،كوریوین تجارب براساس و برودر ژان

  .باشد نداشته وجود آن از قبل فوق یاتیعمل و یتیریمد ،ییاجرا يها تیفعال که درصورتی

  از جرم يریشگیپبر  مبتنی يادهایبن با سیپل یتعامل يها جلوه -3

 يسو از .است شده مشخص رانیا یاساس قانون یکصد و پنجاه و ششم اصل در جرم از يریشگیپ فهیوظ

 جرم وقوع از يریشگیپ امر در سیپل گاهیجا و نقش خصوص به ،گذار قانون یستیبا ،رسد یم نظر به گرید

 قانون 4 ماده شتمه بند از (د) شق وفق .)87 ،1387 ،(السان دینما اصالح قانونمند و هدفمند یرسالت به را

 شده گذاشته یانتظام يروین کارکنان عهده بر جرائم وقوع از يریشگیپ امر ،1369ی مصوب انتظام يروین

 نئیآ قانون 15 ماده در مندرج فیوظا با جرم از يریشگیپ که معتقدند حقوقدانان از یبرخ البته .است

 فیتعر .ستین جمع قابل ،است آمده هماد نیا در ضابطان از که یفیتعر و 1378 مصوب يفریک یدادرس

 بند براساس .دارد اختصاص جرم وقوع از پس به ،شده ادی قانون 15 ماده طبق آنان فیوظا و ضابطان
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 عبارت ،است شده حیتصرها  آن بر ییقضا ضابط عنوان به سیپل يبرا که یفیوظا انجام ،4 ماده از هشتم

 آثار حفظ ؛جرم کشف ؛فساد و منکرات با مبارزه ؛کاال اچاقق با مبارزه ؛مخدر مواد با مبارزه :از هستند

 احکام ابالغ و آنان ياختفا و فرار از يریجلوگ و مجرمان و متهمان يریدستگ ؛قیتحق و یبازرس ؛جرم

  .جرائم وقوع از يریشگیپ ،همه از تر مهم و ییقضا

 يها سال یط ،است آن انجام هب موظف هقضایی قوه ضابط عنوان به سیپل که ییها اقدام اهم به توجه با

 ،یآگاه سیپل ،مخدر مواد با مبارزه سیپل که اند گرفته شکل یانتظام يروین در یتخصص يها سیپل ریاخ

 بر عالوه .)65 ،1387 ،نگسی(هاست هستندها  آن جمله از یمرزبان سیپل و یعموم تیامن و اطالعات سیپل

 و ها يکالنتر تیفعالگرفتن  اریاخت تحت با که است يریشگیپ سیپل لیتشک ،همه از تر مهم و نیا

 بر ناظر که کند می تیهدا یانتظام يها اقدام از بخش آن سمت به را یانتظام يروین عمل در ،ها پاسگاه

 قوه عمل در ،ییقضا ضابط عنوان به یتخصص رده نیا است یهیبد .است جرم وقوع از شیپ يها اقدام

 تواند یم و داد خواهد ياری یاساسقانون  کصد و پنجاه و ششمی اصل و قانون ياجرا در را هقضایی

 فراهم را آن بروز يها نهیزم ای و درآورد اجرا مرحله به جرم از يریشگیپ مقام در را قوه آن يها استیس

  .)181 ،1383 ،ینی(حس کند

 ششم و پنجاه و یکصد اصل اصل تحقق يها نهیزم توان یم يریشگیپ سیپل فیوظا شرح به ینگاه با

 و نیتر مهم از ها پاسگاه و ها يکالنتر .نمود مشاهده سیپل از یتخصصرده  نیا فیوظا در را یاساس قانون

 و هستند مردم با يروز شبانه ارتباط در که شوند یم محسوب یانتظام يروین يواحدها نیتر حساس

 سیپل نظر ریز که است جرائم وقوع از يریشگیپ و تیامن و نظم جادیا زینها  آن تیمأمور نیتر مهم

  .)68 ،1394 ،و همکاران جوانمرد( آورد خواهند فراهم را جرم کاهش يها نهیزم ،يریشگیپ

 باز ،یانتظام يروین سازمان و ساختار در يریشگیپ موضوعکردن  نهینهاد و دیجد ساختار وجود با اما

 بر رانهیشگیپ ریتداب ياجرا نظورم به یسازمان درون يها چالش جمله از توان یم را یمسائل و ها مشکل هم

 و کشف به شتریب که کرد اشاره یانتظام يروین یسازمان درون به فرهنگ توان یجمله م از .شمرد

 یمیقد يا حرفه اخالق و فرهنگ از زین موضوع نیا .ها آن از يریشگیپ تا است لیمتما جرائم ییجو یپ

 منظم يها گشت به شتریب ،یانتظام يروین موردنظر رانهیشگیپ يها طرح در .شود یم یناش یانتظام يروین

 وسعت چنان يدارا ،جرم از يریشگیپ که یدرحال .است شده توجه یاستحفاظ حوزه يبند بلوك و یسیپل

 ،مردم فرهنگ ،روز يها يفناور به توجه با و هستند شیافزا به رو آن يراهکارها که است یگستردگ و
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  .)144 ،1388 ،ي(احمد شوند یم متفاوت ...و جامعه ياقتصاد سطح

 يروین در امر نیا متخصصان و کارشناسان وجود و حیصح يها ارائه آموزش ازمندین جرم از يریشگیپ

 دیشا و است نبوده آموزش انیمتصدتوجه  مورد تاکنون جرم از يریشگیپ ،یآموزشنظر  از .است یانتظام

 یانتظام يروین یآموزش مراکزوجه ت مورد يریشگیپ با مرتبط يها آموزش که باشد یزمان اندك

 و کارشناسان حداقل از یانتظام يروین ،زین متخصص وجودنظر  از .)191 ،1383 ،پورازی(ن استقرارگرفته 

 یانتظام يریشگیپ سیپل یطراح با سیپل مقاماتاگرچه  .است برخوردار جرم از يریشگیپ متخصصان

 وها  طرح ،یعمللحاظ  از هنوز امااند  بوده جرم از يریشگیپ يا حرفه اخالق و فرهنگ شیافزا درصدد

  .)61 ،1387 ،یاند (کشف شده انجام ،مستقل یطرح عنوان به و کالن سطح در ،محور يریشگیپ اتیعمل

 مداخلهبودن  نامأنوس ،اول مشکل ؛میهست رو روبه کشورمان در مشکل دو با يریشگیپ سیپل نهیزم در

 در يریشگیپ سیپل رشیپذبودن  دشوار زین دوم مشکل .است سیپل مأموران يبرا جرم از يریشگیپ امر در

 ،ابتدا از رایز ؛دارند یخیتار يها شهیر دو هر که است یمدن ينهادها و یدولت يها سازمان سطح

 سیپل و )جرم وقوع از يریشگیپ و تیامن ،نظم يبرقرار (مسئول يادار سیپل نیب زیتما و يجداساز

 عنوان به را سیپل سازمان همواره ما .است نکرده دایپ ینیع نمود ما جامعه رد )هقضایی قوه (ضابط ییقضا

 برابر در ،نیبنابرا ،میا دهید يفریک عدالت نظام و دستگاه از يا مجموعه نظر ریز و هقضایی قوه ضابط

  .)24 ،1386 ،(محمدنسل شود یم مقاومت )يریشگیپ و يادار سی(پل سیپل دوم نقش يفایا

   جهینت

 و جرم از يریشگیپ يبرا مناسب اقدام«ی اساس قانون ششم و پنجاه و یکصد اصل پنجم بند موجب به

 قانون سوم اصل اول بند در هک شود اظهار است نکمم .است هقضایی قوه فیوظا از» نیمجرم اصالح

 و یکصد اصل پنجم بند و است خود اعم مفهوم در دولت عهده بر یتباه و فساد از يریشگیپ یاساس

 قوه عهده بر جرائم از يریشگیپ فلذا .است یاساس قانون سوم اصل اول بند بر یصیتخص ششم و هپنجا

 هک گفت دیبا پاسخ در .است گانه سه يقوا عهده بر فسادها و ها یتباه ریسا از يریشگیپ و بوده هقضایی

 اعمال هک داده صیتخص هقضایی قوة به را يریشگیپ از يموارد تنها ششم و پنجاه و یکصد اصل پنجم بند

  .ندارد )قوا کیک(تف یاساس قانون پنجاه و هفتم اصل با یرتیمغاها  آن

 با همراه را رانهیشگیپ مالحظات دیبا جرم از يریشگیپ يبرا ها دولت ابزار نیتر مهم عنوان به سیپل

 و ها ارزش آموزش دنبال به هک جا آن نهاد نیا رایز ،دهد قرار مدنظر يبشر حقوق نیمواز تیرعا
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 جادیا .ندک تیرعا را آن يگرید نهاد هر از شیب دیبا ،است شهروندان به جوامع یاساس يهنجارها

 تکمشار با ،محله ای شهر سطح در ها يکالنتر ای سیپل ادارات در شهروندان یمشورت يها تهیکم

 مهار جمله از يارکبزه از یناش مسائل وفصل حل به مند عالقه يها گروه و یمردم يها تشکل ندگانینما

 ينهادها با تعامل در يارکبزه شیپا و يریشگیپ امر در را سیپل محل با متناسب يریشگیپ و يارکبزه

 روز به و مناسب آموزش ،یردولتیغ و یدولت ينهادها بیترغ و جذب .داد خواهند ياری خانواده و جامعه

 وآمده  دست به جینتا مداوم یبررس و ها برنامه نیا استمرار و يریگیپ و يریشگیپ نهیزم در يضرور اتکن

 پرتو در تر سالم يا جامعه داشتن يبرا را راه ،نهادها نیا در مبودک و رادیا ،نقص هرگونه رفع ،یطورکل به

 افراد و یمدن ينهادها تکمشار نحوه و زانیم .ردک خواهد باز ادهاهن نیا و سیپل دیمف و مناسب تعامل

 آن بر مکحا یاسیس نظام و فرهنگ با یتنگاتنگ ارتباط ،سکعبر و يفرکی عدالت دستگاه با جامعه

 اشکنک و ستین یمستثن امر نیا از ،يفرکی عدالت دستگاه ينهادها از یکی عنوان به ،سیپل .دارد جامعه

 عدم و يریگ شکل عدم ،افتد می اتفاق سیپل يسو از عمل در آنچه با آن سهیمقا و تکمشار مفهوم در

  .دهد یم نشان سیپل يها برنامه در را یاقعو تکمشارسازي  گاهیجا

 ينهادها با سیپل تعامل نقش و دارد تعامل جرم از يریشگیپ با مرتبط ياهنهاد با سیپل داد نشان جینتا

 شورا یک نقش ،نیهمچن .است مؤثر جرم از یانتظام يریشگیپ ياجرا در آن تأثیر و یردولتیغ و یدولت

 یانتظام يریشگیپ ياجرا شورا نیا و است يضرور یردولتیغ و یتدول ينهادها با سیپل یهماهنگ يبرا

 شیتفت ،جرائم نیا در سیپل اراتیاخت زانیم ،مشهودجرائم  گستره راستا نیا در .دینما یم لیتسه را جرم از

 حقوق مالحظات مراعات ،گذشته نیا از ؛ردیگ قرارتوجه  مورد دیبا جرم صحنه یبررس و یعلم یبازرس و

  .رود یم شمار به عمده يها دغدغه از تعامل نیا رد زین يبشر

 ازیی قضا سیپل کیتفک عدم گرید يها نهاد با یانتظام يروین تعامل با مرتبط موضوعات از گرید یکی

 مجازات ياجرا در سیپل نقش .باشداثرگذار  زین جرم وقوع از يریشگیپ حوزه بر تواند یم که بوده يادار

 يریشگیپ یتلق ،1369ی مصوب انتظام يروین قانون در گذار قانون کردیرو ،آن رانهیشگیپ کارکرد تحقق و

 در یزبان یممفاه ،يریشگیپ سیپل اقدامات با آن ارتباط و ضابطان فیوظا از یکی عنوان به جرم وقوع از

 از يریشگیپ تیریمد به مربوط مباحث و يفریک سجل ،دار سابقه مجرمان بر نظارت نحوه ،يریشگیپ حوزه

  .ردیگ یم قرارتوجه  مورد راستا نیا در که است يگرید موضوعات از جرم وقوع

 ؛مانند ییها روش از توان یم ،جرم از يریشگیپ در یمردم ينهادها و ها سازمان از تیحما نهیزم در
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 ،دهند یم ارائه شیخو ارک ای ونتکس محل در يارکبزه شیواپا يبرا ینینو يها طرح هک يافراد قیتشو

 و يارکهم به مند عالقه یداشت چشم گونه چیه بدون مردم از ياریبس هک داشت توجه دیبا .درک استفاده

 ای ماهانه( مداومطور  به شود یم شنهادیپ .بداند را ارانکهم نیا قدر دیبا سیپل و هستند سیپل با تعامل

 يبرقرار يهاارکراه و لکیتش ها يکالنتر يرؤسا از دعوت با یسازمان درون جلسات) ساالنه ای یفصل

 توان یم ادامه در .ردیگ قرار یبررس مورد یاجتماع ينهادها وها  سازمان ریسا با یسازمان برون تعامل

  .ردک برگزار جرم از يریشگیپ) یاهشک ای یشیافزا( روند یبررس يبرا را يا ساالنه جلسات

اد به متون و ارجاعات مقاله موارد مربوط به اخالق در پژوهش و نیز امانتداري در استن :مالحظات اخالقی

  .تماماً رعایت گردیده است

  .تعارض منافع در این مقاله وجود ندارد :تعارض منافع

  .اعتبار مالی نگارش یافته است تأمیناین پژوهش بدون  :اعتبار پژوهش تأمین

  منابع

  فارسی

 ،دورنماها و دستاوردها يفریک عدالت و جرم از يریشگیپساله  پنج يها کنگره ،1384 ،شهرام ،ابراهیمیـ 

  .52 و 53 شماره ،يدادگستر یحقوق مجله ،یمیابراه شهرام ترجمه

 ،زنان و کودکان کردیرو باجرائم  از يریشگیپ در سیپل زنان يتوانمند ،1388 ،نیمحمدحس ،ياحمدـ 

  .ناجا يریشگیپ سیپل يکاربرد قاتیتحق دفتر ،از جرم يریشگیپ شیهما

 یاساس قانون يبازنگر يشورا راتکمذا مشروح صورت ،1369 ،تومقررا قوانین کل ادارهـ 

 يشورا مجلس غاتیتبل اداره انتشارات ،تهران ،اول اپچ ،اول لدج ،رانیا یاسالم يجمهور

  .یاسالم

 قاتیتحق دفتر ،یعیطب يایبال در جرم از يریشگیپ به يچند نهاد کردیرو ،1387 ،یمصطف ،السانـ 

  .يریشگیپ سیپل يکاربرد

 ،تهران ،چاپ اول ،اول لدج ،بشر حقوق یالملل نیب اسناد مجموعه ،1380 ،ریاردش ،ارجمندریامـ 

  .یبهشت دیشه دانشگاه انتشارات

انتشارات  ،تهران ،اول چاپ ،)یقی(مطالعات تطب ییجنا قاتیحقوق تحق ،1380 ،اله یول ،يانصارـ 

  .سمت
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 ،تهران ،اول اپچ ،رانیا یاسالم يجمهور و اسالم در ییجنا استیس ،1383 ،دمحمدیس ،ینیحسـ 

  .سمت انتشارات

  .رانیا روزنامه ،رانیا روزنامه سرمقاله به دادستان هیجواب ،1389 ،سعبا ،يآباد دولت يجعفرـ 

 سیپل یانتظام دانش فصلنامه ،جرم از یانتظام يریشگیپ و خانواده ،1394 ،همکاران و محمد ،جوانمردـ 

  .4 شماره ،تختیپا

 ،رانیا يو مقررات جار نیآن در پرتو قوان تیریو مد ياز بزهکار يریشگیپ ،1381 ،رحمزهیام ،ینالیزـ 

  .6شماره  ،یفصلنامه رفاه اجتماع

 وقوع از يریشگیپ مقاالتمجموعه  ،جرم وقوع از يریشگیپ و هقضایی قوه ،1382 ،ابوالحسن ،يرکشاـ 

  .مازندران ،جرم

 جزا حقوق ارشد کارشناسی نامه انیپا ،مجرمان اصالح و رمج از يریشگیپ ،1381 ،رضایعل ،نژاد ییطاهاـ 

  .یبهشت دیشه دانشگاه ،حقوق دانشکده ،یشناس جرم و

انتشارات  ،تهران ،اول اپچ ،رانیا يفریک حقوق در یتیترب و یتأمین تااقدام ،1374 ،ناصر ،یقاسمـ 

  .زانیم

  .1شماره  ،ینامه دانش انتظاملفص ،نکودکان و نوجوانا یدادرس در سینقش پل ،1387 ،دیسعدیس ،یکشفـ 

 ،جرم از يریشگیپ مطالعات فصلنامه ،جرم از يریشگیپ حهیال یبررس و نقد ،1386 ،غالمرضا ،محمدنسلـ 

  .3 شماره

  .الملل نیب نشر و چاپ شرکت ،تهران ،دوم اپچ ،یمطبوعاتجرائم  ،1383 ،دیسع ،يمرتضوـ 

 فقه فصلنامه ،نظام یکل يها استیس یحقوق گاهیجا و تیماه ،ممفهو در یتأمل ،1387 ،میابراه ،زاده یموسـ 

  .17 شماره ،حقوق و

 و يدکتر مقاطع یشناس جرم راتیتقر ،ییجنا علوم در یمباحث ،1383 ،نیحس یعل ،يابرندآباد ینجفـ 

  .یمیابراه شهرام کوشش به ،ارشد کارشناسی

  .آموزش و سنجش انتشارات ،تهران ،چاپ هفدهم شناسی، جرم ،1393 ،یعل ،توانا ینجفـ 

 ،جرم وقوع از يریشگیپ قانون حهیال و یاساس قانون در يبزهکار از يریشگیپ ،1383 ،نیرحسیام ،ازپورینـ 

  .45 شماره ،يدادگستر یحقوق مجله

چاپ  ،قیاهللا صد رروحیترجمه م ،یشناس بر جرم و جرم يدرآمد ،1386 ،ونایف ،نسیراب و ه ،تیواـ 
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  .دادگستر اتانتشار ،تهران ،دوم

 ،یمیترجمه شهرام ابراه ،ها چالش مسائل و ،ياز بزهکار يریشگیپ يدورنما ،1387 ،رس ،نگسیهاستـ 

  .7شماره  ،از جرم يریشگیفصلنامه مطالعات پ
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  قوانین

 قانون اساسی جمهوري اسالمی ایرانـ 

 1339ی و تربیتی مصوب تأمینقانون اقدامات ـ 

  1369قانون نیروي انتظامی مصوب ـ 

  

  



 

 

 


