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سطمم یلطی ام صطمه وامذ  اهلل من شیطان ام جیم امحسدهلل رب امعلسطین و ایو سم اهلل ام حسن ام حیم  سمم یلیکم و رحسه اهلل.

و یجطل  فی االرضین ارواحنا آلمامه امفطداهن امطاه ین سیسا  قیه اهلل و یلی اهل  یته امطیب امقاسم محسدسیدنا و نبینا ا ی

 .اهلل تعامی ف جه امی یف

شاءاهلل ام وز إنامی  ه محض  دوستان تی یح ک دم. ساز ت  یت را  ه صورت اجسهای م تب   ا جهتذشته یدم توازندر جلسه گ

مدی یت   نامطه شیطم را مطدمت شطسا یط    سازهای انتخاب شده   ایهای م تب   ا سای  جهت خش دیگ ی از یدم توازن

 کطه طور حث پییگی ی از ج م  ود. هسطان مورد غفلت ق ار گ فته  ود شیم سازی که در   نامهمواهم ک د. یک موضوع جهت

ز جط م کارآمطدت  مواهطد  ه ط یق اومی مسئله پییگی ی ا ،پییگی ی از ج م گانه مقا له ومطلع هستید؛  دیهی است که در دو

در دمیطل آن امطتمف  و  گیط داز جط م قط ار ایی و محوری دستگاه قضایی  اید مسئله پییطگی ی  ود. در ه  حکومتی هدف غ

اند که ما باید برای پیشگیری از جارم برناماه شاشاته به عنوان یک امر بدیهی تقریباً همه این را پذیرفتهزیادی وجود ندارد. 

های مختلفی وجوش شارش و برخای از ایان شوش که راجع به مسئله پیشگیری از جرم، شیدگاهباشیم. اختالف از جایی آغاز می

 ی به صورت بنیاشین نخواهد شد. ها منجر به کنترل جرم و تحقق مفهوم پیشگیرشیدگاه

یکطی از ایطن نظ یطات کطه  وجطود دارد؛حداقل چند نظ یه   ای تحقق پییگی ی از ج م میان مسئومین اکنون در کیور ما هم

ی سطامتاری اسطت. پییطگی نظ یطه  وگطو شطده اسطت ییت  از سای  نظ یات مورد توجه ق ار گ فته است و در مطورد آن گفطت

این الیحه چند سطال در مجسطع تیطخی   ای هم نوشته شده است.الیحه ،هاست که    اساس نظ یه پییگی ی سامتاریسال

 طه رهبط   ای مططابروحانی رئیس جسهور محتط م در نامطه عد جناب آقای  و و  عد هم تصویب شد ماند مصلحت نظام معطل

را اج ا نسود. یعنی ا تدا قوه قضطائیه و مجلطس مبتنطی  ط  آن نظ یطه پییطگی ی این الیحه  توانیمعظم انقمب نوشتند که نس

 ا مخامفت شورای نگهبان مواجه شد سپس  عد از گذشت چند سطال در مجسطع تیطخی   حثی را آماده ک دند اما  ،سامتاری

پییطگی ی  مسطئلهمصطه رو ط و شطد. م مصلحت نظام تعیین تکلیف شد و در نهایت  ا مخامفت رئیس دومت یازدهم   ای اج ا

کنیم ای نظارتی را تقویت همق رات انظباتی و دستگاهو ت  تصویب ک ده گی انهها را سختنامهاین است که ما  اید آیین یسامتار

چطون مطا در سطامتار  کنند.  ه ینوان مثطالتا پییگی ی از ج م اتفاق  یافتد. یعنی غافمنه رییه ج م را در سامتار تع یف می

که ق ار  ود مبتنی    این الیحه سه قوه و  سیاری  ج م مواهد شدانجام منج   ه  مسئلهت جدی نداریم پس  نا  این این نظار

ج م را کنت ل کنند. ومی نکتطه محطوری داسطتان  جسع شوند و تصسیساتی  گی ند تا  ه وسیله آنها در کنار یکدیگ  از دستگاه

مواستند  ا جلوگی ی و ع ج م را مسدود کنند.   ای مثال میهای وقوت  روزنهگی ی دقیقمواستند  ا تصسیمیجاست که منای

 این را ا تداً مدمت شطسا یط   کط دم زیط ا -ای است. . این یک نظ یهرا  گی ند و سوء استفاده فسادجلوی  عداً  کنت ل رانت،

  -شده است.  حثمیلی راجع  ه نظ یه پییگی ی سامتاری از ج م 

نظ یطه پییطگی ی محیططی اسطت.  های سا ق مط ح  وده و در   می نقاط نیز ف صت اج ا یافته استنظ یه دیگ ی که از سال

پییطگی ی در محطور  حطث ر  طه پییطگی ی سطامتاری شطباهت دارد. پییگی ی محیطی نیز دارای یک تحلیلی است که  سطیا

امطن نسطاییم.  فتد و ما   ای جلوگی ی از ج م  اید محی  وقوع ج م را نطاااین است که ج م در یک محیطی اتفاق میمحیطی 

هطای نظطارتی و تصطسیسات ها، دستگاهنامهآیین هم تأثی  اصلی در وقوع ج م را ازسه هسان نظ یه پییگی ی سامتاری که میا 

داده شده است. این نظ یه نیطز محی  نسبت  مسئلهی محیطی هم سهم تأثی  اصلی  ه پییگی  در نظ یه ،دانستمسئومین می

    اساس این نظ یه پییگی ی از ج م اتفاق  یافتد.  کار گ فته شده است و سعی شده هایی از نی وی انتظامی  هدر  خش

توسطعه  ست؛ در این نظ یه رییه وقوع ج م راای در کیور ما مط ح اهسچنین نظ یه دیگ ی هم تحت ینوان پییگی ی توسعه

 ه مسئله پییگی ی از  توانیمکیور محقق شود ما می کهای توسعه در یو معتقد است که اگ  شامصه کندینیافتگی مع فی م

 شود. ای نیز ط فدارانی دارد و توس  ج یانی تبلیغ میج م دست پیدا کنیم. این نظ یه پییگی ی توسعه
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کیف یست. روح اصلی پییگی ی کیف ی ایطن پییگی ی از ج م که در جامعه ما مط ح است، موسوم  ه پییگی ی نظ یه چهارم 

 در  عضطی جط ائممطذا   ازدارندگی در انجام ج م را  ه دنبطال مواهطد داشطت. ،است که اگ  س یت مجازات مج مین ارتقاء یا د

 . در واقع این تبلور این نظ یه است. کندطی یک هفته حکم صادر میتنها های جسهوری اسممی ماص، دادگاه

هیم باه خوااگر ما میمواهم مط ح کنم این است کطه ای که اآلن مینکته ها را ندارم،د تفصیلی این دیدگاهنق نده اکنون قصد 

تواند نظریه صااب  و شرسات را سؤال محوری که می یک برنامه بنیاشین برای پیشگیری از جرم شست پیدا کنیم باید بدانیم

از  ایطن سطلال ایطد  ؟به وجوش آمدن جرم چیستریشه  ؟آیدجرم چگونه به وجوش می است کهسؤال این  ،برای ما معرفی کند

که توانست رییه انجام ج م و چگونگی وقطوع آن را  هتط  تحلیطل کنطد،  یاهگها پ سیده شود. در این صورت ه  ندیدگاه تسام

 شاشتن یا نداشاتن دادرتین دمیل که پییگی ی موفق شود.  ه ا در یسل نیز مواهد توانست  ه نظ معلوم مواهد شد که این 

تار و به همان میزانی کاه فرآیناد وداوع جارم را فنیاز فرآیند ودوع جرم وابسته است.  پیشگیری به میزان تحلیل شرست

مطا در  -در واقطع ایطن نظ یطاتی کطه  نطده گفطتم  توانید جلوی ودوع جرم را بگیریاد.شر گام بعد میتر تحلیل کنید، عالمانه

این اسطت کطه  مسئلهتسام این نظ یات در پاسخ  ه این سلال یلیل هستند. یعنی واقعیت  -دیگ ی هم  حث ک دیم های مکان

شطود. زیط ا رییطه ها و اتخاذ تصسیسات درست و متقن توس  مدی ان، منج   ه کنت ل جط م نسینامهک دن آییننظارت و  هینه

نی اگ  شسا ه  چه قدر هم در  وق شفافیت  دمید و صحبت کنید و  گویید ها نیستند. یعنامهوقوع ج م در درجه اول این آیین

 ای نخواهید گ فت.[ که شفافیت چاره کار است ]نتیجه

به شوستان خوش هشدار شهم که پشت سلسله جنبان شاستان شفافیت شر ایران، بانک جهانی اسات. یعنای  نده دامل پ انتز 

شفافیت ارتقا پیادا کناد.  مسئله -های پولی و مالی ما خصوصاً شر سیاست -شاری ما ها به شنبال این هستند که شر نظام اآن

کنطد را تحلیطل دنبطال می این مطی که  انک جهانی در کیطورحال اگ  ما  این شاستانی است که نباید مورش غفلت وادع شوش.

هطا  طه دنبطال ارتقطاء مطامی دومت های پطومی ونکنیم تطا  فهسطیم غ ضطش از ایطن کطار چیسطت و  طه چطه دمیطل در سیاسطت

]کارشطان را  طه جلطو  - مواهم اآلن تحلیل کنم که داستان چیست زی ا  ه وقت مجزایی احتیاج داردمن نسی –هاست،شفافیت

مواهند   د.[. این نکته میلی مهم است که اگ  ما شفافیت را ارتقا دهیم، پییطگی ی از جط م اتفطاق مواهطد افتطاد  اگط  واقعطاً 

 -های پومی و مامی مصوصاً در  خش -کاری و یدم شفافیت، رییه وقوع ج م و ج ایم است،  ا ارتقاء شفافیت ج ایم هم پنهان

فقدان شفافیت، رییه اصلی وقوع ج م است.  له؛ مسکن است  مسئلهتواند  گوید که کنت ل مواهد یافت. هیچ یقل سلیسی نسی

ت  انجام دهد اما این کار قطعطاً رییطه وقطوع جط م نیسطت. د تا کارش را س یعکنها  ه مج م کسک میکاریکسی  گوید پنهان

هد آمد. توانیم مطمئن شویم که پیشگیری از جرم به وجوش خواهر چه ددر هم نگاه شفافیت را جدی بگیریم، نمی نا  این مطا 

  زیرا فقدان شفافیت ریشه ودوع جرم نیست. این نکته فنی شاستان است،

افتد، اما این  طه ایطن ی ی محیطی هم داستان  ه هسین شکل است. درست است که ج م در محیطی اتفاق میدر نظ یه پییگ

 خطش معنا نیست که محی  مادر ج م است. نخی ، محی   ست  وقوع ج م است.  خیی از دالیلی است که ج م  ه وسطیله آن 

توانیم  گوییم کطه فقطدان توسطعه یلطت گونه است؛ ما نسیهسینای هم پییگی ی توسعه مسئلهشود. در پیتیبانی و محقق می

ت ین  افت ج م وجطود دارد. پیداسطت کطه دنیا پیچیده هایت ین کیوریافتهوقوع ج م است. مگ  توسعه چیست  اوالً در توسعه

جطا میلطی انسطان ایناین ح ف، میلی ح ف مجلسی و شیکی است که گوینده این را گفته تا  قیه نگویند او الل است. وگ نطه 

مفهطوم  شطود. اگط مطا  طاز زده میهای آکادمیک ها در محی کنم که چ ا این ح فکند.  نده تعجب میای پیدا نسی حث فنی

ما  یه ادیای آقایان روی کاغذ است. اگ  همپس نظ  د در هیچ جای دنیا محقق نیده است،ای که آقایان مدیی آن هستنتوسعه

ت  است   افت ج م از هسه جا پیچیده ت  هستندیافتهیم؛ پس چ ا در کیورهایی که توسعهیافته دارسعهدر حال حاض  کیور تو
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هطا را نقطد تط  ایطن  حثبته ما در جاهای دیگ  و  ا حوصلهچ ا وقت جامعه نخبگانی و مدی ان ما  ه چنین نظ اتی تلف شود  ام

 ک دیم. 

  د؛  ت را  ه جلو میسطح یبید اث  یب ت آف ینی دارد و  ا مج م   مورد کن پییگی ی کیف ی هم اگ   یاید و س یع مسئلهدر 

توانیم جلوی ج م را  گی یم  یعنی رییه وقوع ج م فق  هسین اسطت  آیطا  ا ارتقاء ض یب یب ت در یک جامعه می اما آیا فق 

ها  پ دازیم. نکتطه محطوری ایطن  اید  ه آن ای است که  عداًهای فنیها  حثآموزی در جامعه تنزل پیدا ک ده  اینسطح یب ت

 هاسات.اگر به نگاه انبیاء رجوع کنیم، جرم زاییده خواست و اراشه انساناست که  اید رییه وقوع ج م را تحلیل کنیم. مطب؛ 

ی هااشوش. اگار نظاام نگرشهایی اعمال میم اراشه است که اراشه تحت یک نظام نگرشیعنی متغیر و ریشه اصلی جرم مفهو

هاای ای غلط شابماً تحت تأثیر ایان نظاام نگرشهحکمت بوش، اراشهضعف منطق و ضعف حاکم بر اراشه شچار ضعف تئوریک، 

های مؤثر بر تصمیم و اراشه فارش را کند. اما اگر نظام نگرشها هم عنوان مجرمانه پیدا میشوش و بسیاری از آنزاییده می غلط

تصامیمات را کنتارل ش. زیرا شما عامل تأثیرگذاریِ بر شوجرم می مسئلهکنترل بنیاشین کنترل کرشیم، شر گام شوم منجر به 

  گرشش.کرشید؛ پس ریشه ودوع جرم به نگرش و نگاه غلط به زندگی و منفعت و محیط باز می

ت این تصسیسات  طه سطست یطک جهط دهند تا،  ه تصسیسات ف د جهت میهای غل طور که ی   ک دم نظامی از نگ شهسان

  های مطلث   طد راهی   ای نظام نگ شج م را کنت ل کند،  ای مسئلهمواهد مج مانه و سوئی مدی یت شود. اگ  واقعاً کسی می

ایم که ف آینطد تأثی گطذاری  ط  های مفصل امگوی اسممی ای انی پیی فت گفتهگی ی ف د پیدا کند. که حاال ما در  حثتصسیم

هاا را تغییار شهایم، یعنی اگر ما توانستیم نظام نگرش ی ف د هسین ف آیند هدایت اسطت. گیهای ملث     تصسیمنظام نگ ش

شوش و این تصمیمات غلط بسیار محدوش می م این است که تولید کارخانهتوانیم شر گام بعد میوه آن را بچینیم. میوه آن همی

شوش بارای اثرگاذاری بار های گفته شده مین تئوریکند به این که افراش تصمیمات غلط نگیرند. حال اگر از بین ایکمک می

اگ  ایطن  ای جامعه استفاشه کرش.ها برای کنترل ریشهتوان از این تئوریها خروجی گرفت، پس به همان نسبت مینظام نگرش

راه ی ی از ج م های ملث     تصسیسات اف اد یک جامعه را مدی یت کنند، راه پییگها قدرت این را ندارند که نظام نگ شتئوری

شطود. زیط ا هطای افط اد جامعطه شط وع می. پییگی ی  نیادین از کنت ل نظام نگ ششودمی های اف اد یک جامعهکنت ل نگ ش

 ها را اصمح کنیم. مواهیم ج م را کنت ل کنیم،  اید نگ شها رییه ج م هستند. اگ  مینگ ش

ها، نهاش خانواشه معرفی شده اسات. اگار نگرش یرین نهاش مدیریت کنندهتشر نظریه پیشگیری بنیاشین اسالمی از جرم، مهم

فربه شوش نتیجه آن این است کاه  ،خانواشه از حیث روابط و عواطف و ابعاش مختلفی که برای یک خانواشه اسالمی متصور است

 ،  طه هسطان روایطت حضط تکنطدیعنی گاهی اوقات که انسان  طه حکسطت مطانواده توجطه می شوش.های افراش بهینه مینگرش

ها م وجی مثبطت از رسد که مانواده و ازدواج نصف دین است. وقتی ما فق  و فق  مانواده را داشته  اشیم، دهمی رسول

کنیم. در نظ یه پییگی ی  نیادین اسممی از ج م هسته اصطلی  ط ای پییطگی ی حوزه پییگی ی از ج م دریافت میدر جسله 

و  شطودمیهطا را متکفطل شطدن نگ شکنطد و  هینهمانواده است که مانواده کنت ل نگط ش می مسئله نیادین اسممی از ج م 

ها است. زیط ا اگط  شطسا در هسته ف یی اصمح نگ ش ،حدود و تعزی ات که در پییگی ی کیف ی راجع  ه آن  حث شده مسئله

یعنی سطح تد   جامعطه را  ثار یب ت آموزی دارد،مقا ل ج ایم  ه وقوع پیوسته توانستید که  ا ج ایم   مورد س یع کنید، این آ

اند که عادبت فعال ساوء را شر مقابال افاراش جامعاه دارار شر اسالم حدوش و تعزیرات به شکلی طراحی شده  د.  ه جلو می

 شوند؛ ملمنین   ای اج ای حکم دیوتای از اید که وقتی ق ار است حدی جاری شود، طایفه؛ شسا در آیه ق آن مواندهشهندمی

ای از ملمنین نسبت  ه یاقبت یک فعل مط ناک متذک  شوند. این یعنی افزایش سطح تد   در جامعطه. ومطی  ایطد یعنی طایفه

توان شر روبنا هم به وسیله فرآیند تدبر اصالح کرش ولای ها را می. نگرشها استتوجه کنیم که این هسته ف یی کنت ل نگ ش

شاوش. پاس شر گذاری کرشیم، این کار اساسای محساوم میپایهی شرستبه ها را انواشه نگرشاگر شر زیربنا به وسیله نهاش خ
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کرشن امر پیشگیری وجوش شارش؛ یکی تقویات نهااش خاانواشه و نظریه پیشگیری بنیاشین اسالمی از جرم شو هسته برای فربه

 شیگری گسترش حدوش و تعزیرات. 

 ارش  اران است. یعنی  ه این صطورت روز  چهلدر جامعه اسممی  ییت  از  در روایت هست که گاهی اوقات اث  اج ای یک حد

 ایث گست ش   -در روایت در مصوص حد آمده  -شود، حد و تعزی  هم ء هسه چیز میکند.  اران که یلت احیا  کت ایجاد می

کاه حادوش تادبر را دع به شلیل اینشر واشود. زی ا حدود جزو احکام ملید ف آیند تد   هستند.   کت و احیا در یک جامعه می

س  این روایت این است که ف مودنطد اگط   آورش.کنند و تدبر سطح سوم فکر است، گسترش فکر است که احیاء میتقویت می

 خیی از ویاء فک  را در سطح تح یک  ،حدود اج ا شود،  ییت  از چهل روز   کت   ای اج ای یک حد متصور است. زی ا حدود

وقوع ج م هدایت ک د. یعنی اگ  کسطی  طه  شود. پس  اید در ف آیند پییگی ی از ج م،  حث را  ه نقطه اصلیِمیمتکفل  سوم

شود و هسان محل تومد و رییطه وقطوع ز کجا متومد می م ادنبال این است که پییگی ی از ج م را محقق کند،  اید  داند که ج

های ف د، منیأ وقوع ج م اسطت. ایطن  طا هیچکطدام از آن دم، نظام نگ شج م را  ه چامش  کید.  نا  این تحلیلی که ی   ک 

 ها را اصمح ک د.تواند  ه صورت  نیادین این نظام نگ شای نسیهای پییگی ی محیطی، سامتاری یا توسعهتئوری

پس سخن در این است که ما  اید از رییه وقوع ج م  حث کنیم. حال چند یدم توازن در راستای تحقطق پییطگی ی  نیطادین 

وگطوی  سطیار م یطک گفطتوگو راجع  طه چگطونگی وقطوع جط وجود دارد. اومین یدم توازن در کیور ما این است که اصمً گفت

مطود ایطن یطک یطدم تطوازن اسطت. مطذا مطا  کنطد،این مسأمه در کیور صحبت نسطی کس راجع  ههیچاث  هست. یسق و کمکم

قضائیه را مکلف ی محت م قضائیه دادیم و پیینهاد دادیم که مجلس شورای اسممی، قوهپیینهادی را که در   نامه شیم  ه قوه

های وقوع و تحقق ج م، در وگو راجع  ه رییهکه ا تدا گفتشود کند تا دوکار انجام دهد که این دو کار ه  دو منج   ه این می

دضابیه ابتداباً به صورت فصلی مکلف شوش . آن شو پیشنهاش این است که دوهت  شود و نقطه آغاز هم هسین اسطتجامعه پ رنگ

دانیطد کطه مطی -نظط ی صورت تئوریک و هنه،   - های ودوع جرم را بحث کند.محور جرابم اتفاق افتاشه، ریشهبا تحلیل مسأله

یکی از  االت ین وقوع ج ائم در کیور، ج ائم م  وط  ه چک است؛ ج ایم م  وط  ه نهاد مانواده است. اینها در رأس ه م ج ایم 

افتطد. شود.  عد  اقی ج ائسی که در کیور اتفطاق مطیکیور است. مسأمه چک و مسائل مامی میلی ج م پ تک اری محسوب می

کند که قسست اول آن هسین  یان  افت ج م در کیور  اشد و ای  ه صورت فصلی منتی  های راهب دیگزارشقوه قضائیه  اید 

ها گفتم شسا در قضائیه مواهش ک دم و  ه آناز  عضی مسئومین قوه ج م را   ای مسئومین  حث کند.  نده های وقوع عد رییه

شسا کسک کنند که آن اف اد و آن مدی ان مودشان تحلیلی ندارند از مواهید در مسأمه پییگی ی از ج م  ه کیور از کسانی می

وگطو در های گفتگی ی هستند. یکی از فقی ت ین حوزهافتد ومی مقام مسئومی هستند، مقام تصسیماینکه ج م چطور اتفاق می

هطای ین حاکی از وجطود پ ونطدهو ا -کند میلیون مدمت قضائی ارائه می15قضائیه ساالنه حدود کیور هسین است.  ا آنکه قوه

دانطیم کطه مسطأمه یسق است. ما مطیوگوی کمپییگی ی از ج م، یک گفت وگو راجع  هومی گفت -قضائیه است مت اکم در قوه

قضائیه اگ   خواهد هسه را س  موضوع پییگی ی از ج م  سطی  شود. مذا قوهقضائیه حل نسیپییگی ی از ج م فق   ا هست قوه

شود را در جامعه رونق دهد.  اید آن را مصوصاً در میان مسئوالن رونق دهطد. وگو راجع  ه چگونه ج م واقع میگفتکند،  اید 

رتبه ما از چگونگی وقوع ج م یک تحلیل کودکانه است؛ مب تصسیسی هم که   ای کنم که وقتی تحلیل مسئول یامیی   می

دیدیطد  ط ای  حطث  ایهای ا مغی امام مامنطههد  ود. مذا در سیاستای مواکند یک تحلیل کودکانهکنت ل ج م اتخاذ می

وگویی است. مذا ایطن های گفتای جدی شده است. نقطه آغاز پییگی ی هسین  حثقضائیه روی این  حث پییگی ی، تکیهقوه

راهبط دی و سطای  اشطکال هطای مواهد  ه سست پییگی ی رود،  اید ا تدا در قامطب گزارشقضائیه میاومین حکم است. اگ  قوه

 های وقوع ج م را آغاز کند. وگو راجع  ه رییهگفتسانی، گفت
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ما شر برنامه ششم پیشنهاش کرشیم این باوش کاه شر  -توازن اول است شر وادع این هم ناظر به همان عدم -شومین حکمی که 

نامه مجلس پیشنهاش شوش، ماا عنوان اصالح آبینگفتند: این باید بهنامه مجلس، برخی از کارشناسان مجلس به بنده میآبین

نامه مجلس، چه شر دال  برنامه ششم، یک حکمی بیاید کاه کارشناساان حاوزه شر برنامه ششم پیشنهاش شاشیم. چه شر آبین

ت گیری شر صحن مجلس، راجع به همه لوایح به محوریاها و دبل از رأیدضابیه دبل از اعالم نظر شر کمیسیونپیشگیری دوه

 طا  کنطد وگیط ی، نظط  دومطت را ایطمم مطیچطور اآلن نساینطده دومطت قبطل از رأی مسأله پیشگیری از جرم اعالم نظر کنند.

مسکن است در مخامفت یا موافقت دومت نسبت  ه یک ط ح، مسأمه مامی مدنظ   اشد؛ حال  کند. منتهینسایندگان صحبت می

ها ایمم نظط  کنطد. یعنطی اش در صحن مجلس و در کسیسیونی از ج م، نسایندهقضائیه هم  اید  ا محوریت مسأمه پییگی قوه

کنطد.  طه تطدری   طا تحقطق ایطن دو پییطنهاد و سازی مطینوع ج م را زمینههیدار دهد که اگ  این قانون تصویب شد، مثمً ده

تبیینی راجع  ه وقطوع جط م اسطت، پیینهادهای دیگ ی که الزم نیست در   نامه شیم  اشد ومی در هسین  سته پیینهادهای 

های م تب   ا پییگی ی از ج م  ا یطک یطدم تطوازن توانیم ما این مسأمه را حل کنیم. پس االن ما در  حث  سته یدم توازنمی

دادن اسطت  مطن دانند که چطور ج م در حطال ر مهم رو  و هستیم. یک ام  ناموزونِ  سیار مهم و آن اینکه مسئومین ما نسی

ودتی همه با گویم، شنوم؛ از   رسی موایح مجلس میوگوها میگویم که در گفتهایی میگویم، از  حثا از پیش مود نسیاین ر

االن چند سال است که پیش نرفته اسات،  -گویند: پیشگیری ساختاری باید پیش روش و بعد هم پیش نرفته است، ددرت می

مطذا اگط  مطا  حل شوش. اراین  ، بایدوگو شر زمینه بحث جرم شاریمفقر گفتاین پیداست که ما  -سال است شاید شش یا هفت

ی وقوع ج م را در جامعه ارتقاء دهیم،  عداً در این حوزه مسأمه اتخاذ تدا ی  هم  هینه مواهد شد. اینکه وگو راجع  ه رییهگفت

  اید  حث شود. توازن است که وگو راجع  ه چگونگی وقوع ج م وجود ندارد، این مودش یک یدمگفت

ساز یلم امتصاص دارد. اینجا هم ما یک  سته  حث مط ح کط دیم کطه های م تب   ا جهت خش دیگ  از مباحث  ه یدم توازن

من ممصه آن را محض  شسا گزارش دهم؛ اینجا هم یک  حث  دیهی وجطود دارد و آن اینکطه کیطور  ایطد یلسطی اداره شطود. 

امسایه مض ت ین مسأمه   ای اداره یک کیور هستند. مودش یک یدم توازن  زرگ است. تصسیساتی که مبتنطی ملق تصسیسات

را علمی اشاره کنیم؛ نقطاه اول  خواهیم کشورفرض کنید ما میال    آراء کارشناسی نباشد. این ح ف فنی و منطقی است. حط

شوش، ای که شر یک کشور نوشته میهای علمیهای علمی و کتامبحثهای علمی، اشاره علمی یک کشور این است که تئوری

-دیگ  اول  حث است. یعنی کسی که کتا ی   ای تدریس در دانیگاه مطی ایناینها همه ناظر به مسابل بومی یک کشور باشد. 

ت ین س یت را نسبت  طه سطای  نویسد، این کتاب  اید ناظ     مسأمه آن کیور  حث کند. در کیور ما، تق یباً ف آیند ت جسه  اال

موانند. این نامه   ای غ ب میهای ما در کیور،  ه تسام معنا زیارتکنم؛ غ ب زدهنقاط جهان دارد. من این را از یسد ی   می

کنم. شسا هسین امط وز فقط   یاییطد آمطار مقطاالت و ها و مقاالت انتقادی که در ای ان وجود دارد، ی   میرا  ه شهادت کتاب

وگوهای انتقادی در ایط ان را نسطبت  طه غط ب وجطود دارد را وگوهای انتقادی در کیور پاکستان را نسبت  ه غ ب  ا گفتگفت

مواهم  گویم، انتقاد  ه غ ب در کنند. ومی من میمقایسه کنید؛  سیار پ حجم است. حال کار ندارم که    چه مبنایی انتقاد می

تعداد تومیطدات ج یطان پسطامدرن  طه ای  ؛ گویممواهم  االت  حتی میوگو نیست. ث، پ گفتکیور ما یک انتقاد پ دامنه، پ  ح

 و مانطدهنحوکان و  ه ای نحوقسسی که در آنجا وجود دارد، مثمً در کیورهای غ  ی حزب سبزها وجود دارد، حزب سطبزها  اقی

و هنطوز منتقطد وضطعیت موجطود هسطتند.  طه اصططمح  حزب کسونیست هستند که در آن کیورها وجطود دارنطد ییافتهتَوَدُل

ها گ وه هسطتند. های ملی در کیورهای غ  ی وجود دارند که هنوز منتقد هستند. منتقدین غ ب در کیورهای غ  ی دهج یان

 ان است. میلطی وگوهای انتقادی در ایها   ا   و صدها   ا   گفتحجم تومیدات آنها نسبت  ه انتقاداتی که  ه مدرنیته دارند، ده

های اال مطا یطک دیطدگاهکطه حط -شناسانه راجطع  طه آن شطود چیز یجیبی است که  ه نظ   نده نیاز است که یک   رسی روان

ای که در کیور ایط ان وجطود .  ا توجه  ه این وضعیت ت جسه -در اینجا داریم که  عد  اید گزارش آنها را نیز  دهم کوچکی هم

اند، یعنی  یش ها که آنها اوایل ق ن قبل  ودهومیسی هم است ] اید کاری ک د[، مثمً هسین پوزیتویستدارد که وضعیت  سیار 
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شود و  ه ینوان یک نگاه نوع مط ح می ن هنوز این فلسفه پوزیتویستیشده است اما در ای ااز صدسال است که  حث آنها مط ح

. گیط دسیصطورت نافتد این است که شناسایی مسطأمه است اومین اتفاقی که میای گی د. وقتی نگاه ت جسهمورد تأکید ق ار می

 ساز یلم است. این یدم توازن اصلی ما در حوزه جهت

االن بینند. همینفکر شر کشور شاریم که این شوستان بسیاری از مسابل را نمیگرا و روشنما یک شعوای جدی با جریان غرم

هاای یگر هستیم، حل  آزاش شده است. شرست ودتی حل  آزاش شده است کاه آمریکاا تحریموگو با یکدکه ما شر حال گفت

ها تمدید شده است، اما ماا شر یاک حاوزه شیگاری ( را علیه ما تمدید کرشه است. یعنی برجام نوشته شده، تحریمIsaایسا)

کنطد و  ای  وزی  محت م مارجه مصطاحبه میدر هسین ش وگو کنیم.ایم، بدون اینکه مذاکره و گفتآمریکا را به چالش کشانده

یعنی میلطی  –اند حال شبیه  ه این یبارت، امبته اییان  ه این ص احت  یان نک ده -مواهد؛ گوید: سوریه   جام دیگ ی میمی

. شطاید ها را قبطول کنطیمهای یلسی این است که واقعیتزنند، ی    نده هسین است. اومین گام در  حث ینانه ح ف نسیواقع

اما  –مواهم راجع  ه آن میلی  حث کنم نسی –های تند جناحی در کیور ما است و یا  ه ه  دمیل دیگ ی هم  ه ماط  رقا ت

های درون کیور را ت ین میکل این ج یان یلسی فک ی در کیور این است که واقعیت ه ه  حال ی    نده این است که مهم

گذارد. فک  انقمب اسممی واقعاً کارآمد است، واقعاً این فک  اسطممی در  سطی  ها دست نسیعیتکند،    روی واقشناسایی نسی

ها را ایتط اف کنطیم، نقطد کنطیم، ایطن کارآمطدی ه مب  یاییم  ها نیان داده است؛یک س ی کارآمدیها و ایجاد میارکت توده

، رأی دادن واهیم راجع  ه دموک اسی و میارکت صحبت کنطیممهای آن را  گی یم تا اینکه  هینه شود. چ ا مثمً وقتی میییب

ها هم یک نوع میارکت هستند، اتفاقاً اگ  میطارکت را تواند  اجان و مال و آ  و  اشد، اینمیارکت می دهیم !را ممک ق ار می

اسی و یلوم سیاسی در ای ان شنجا وجود دارد. چ ا هیچ استاد جامعه ه این شکل معنا کنیم، این موضوع در ای ان  یش از هسه

یافته از میارکت م دمی هستند کطه ایطن میطارکت، میطارکت پایطداری اسطت، کند که هیأت مذهبی یک نوع تکامل یان نسی

حاال  االم ه در حال حاض  دومت جسهطوری اسطممی جطزء  -اند، ها هم  ا آن مخامف ک دهمیارکتی است که اتفاقاً حتی دومت

هطای های مختلف تاریخی دومترههس اهی ک ده است. ما در دوست که  ا یلسا و ج یان فک ی مذهبی ای ان هایی امعدود دومت

شود که حتی مخامفت دومتطی اسطت امطا ایم، فق  حکومت پهلوی هم نبوده است. مب چطور میداشتهرا مف  ا این ج یان مخا

 نده در جلسطات قبطل یط    ی اجتسایی جدی هم داشته است.این نوع میارکت آثار مدن افتد !رکت این شکلی انجام میمیا

ها و شود زی ا پطای هیطأت و مسطاجد در میطان اسطت و می یطهک دم،  سیاری از مسائل اجتسایی ما فق   ه این دمیل حاد نسی

ی اسطت. های یلسطها یک س ی  حثشود. مب اینهایی که از ط ف هیأت مساجد ناظ   ه این مسائل اجتسایی تومید میکسک

دانید، پس ایطن اگ  دیوای میارکت است و شسا میلی مسأمه میارکت م دم و جدا شدن از دیکتاتوری را در مباحث ممک می

هسه های یلسی که انقمب اسممی درست ک ده است؛ ایننوع میارکت که میلی  ییت  از رأی است و ا عاد دیگ ی از میارکت

 این موارد هسه قا ل مطامعه هستند. ممقیت و تکنوموژی در دوران جنگ و 

هطا اسطت، آقطای وزیط  فک  دائساً  ه دنبطال انکطار واقعیتگ ا و روشنهسه این موارد در حال انکار شدن است. وقتی ج یان غ ب

 مارجه ف موده است:   جام  ه زندگی مود ادامه مواهد داد،   جام نخواهد م د. ]آقای وزی [ جسد   جام    روی زمطین اسطت،

 ایطد مواهیم یلسی رفتار کنطیم، اگ  می تنفس مصنویی مسأمه را نگه دارید! مواهید  اچند  ار نقض شده است، شسا دو اره می

ط ف داستان را هم  گوییطد وسیله   جام ف وش نفت ما  ییت  شد اما در آن ینیم؛  هها را می.  له ما واقعیت بنیم ها راواقعیت

تطوانیم ف وشیم اما  ه دمیل تح یم پطومی و مطامی نسی  رفته است. یعنی نفت میما  ه سست تهاتُ که در حال حاض  وزارت نفت

ت است، یک مزیت  سیار اومیه است اگ  مزی ت است  ف وش نفت ما زیاد شده استپول آن را   گ دانیم. آیا این کار دارای مزی

 ایم نیست. ا  ه غ ب دادهقطعاً در توازن نسبتِ  ین این مزیت و هسه امتیازهایی که مو 
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و انصاف دهنطد، وقتطی  گ ا  یایندکنند. میلی موب است که ج یان توسعهیا مثمً یک مزیت دیگ ی هم   ای   جام تع یف می

های مختلف  د. حاال ما در حوزهشناسند و این مسأمه را مید یلسی رفتار کننهنموامی شود کهد انسان متوجه میدهنانصاف می

هطم کننطد، در ایطن صطورت ها را ایتط اف نسیدهد، واقعیتای مسأمه را درست تیخی  نسیاین میکل را داریم، فضای ت جسه

حاال باه چاه  ای را مدیریت کنیم.ما حتماً به عنوان یک عدم توازن باید مسأله علمِ ترجمه حث یلسی ایجاد نخواهد شد. مذا 

سو علم باید ناظر به مسأله ما باشاد و سو کشور باید علمی اشاره شوش، از یکیکشکلی این موضوع را مدیریت کنیم؟ زیرا از 

هم تحلیل ناظر به یک کشور شیگری اسات و کتاام آن شر ایان کشاور  چنین خاصیتی را ندارش. هم مسأله و ایعلم ترجمه

ها را شروع کنیم. اگر این فرآیند نامهیانزشایی از پاتوانیم از آن استفاشه کنیم. حاال باید فرایند ترجمهترجمه شده است. نمی

کدام عدم توازن؟ عدم توازنِ  ایم.ها را شروع کنیم، یک عدم توازن بزرگ را شر کشور مدیریت کرشهنامهزشایی از پایانترجمه

 ناهماهنگی بزرگی است.  ها کهمسابل، عدم شناخت وادعیت عدم شناختِ

 نطده در هسطه  –آینطد شود، یک دومتی    س کار میجسهوری اسممی میلی حاد میاید که گاهی اوقات وضعیت در شسا دیده

 ت واپس ینیم که از هسه دمطت میدهد،  عد در آم  یس  دومها ق ار میمثمً شعار مود را رفع تح یم –ها این مثل را دارم دومت

جاست   نده واقعاً رییه این کار را آقای روحانی و دانید رییه این کار کاز هسه منتقدت  مود هسین ایضای دومت هستند. میو 

انطد، های غ  ی را مواندههایی که کتابهدانم، اشتباه آنها این است که دائساً  ا میاورآقای ظ یف و آقای رفسنجانی و غی ه نسی

ای وم ت جسطهی  طه آن یلطکننطد، امطا رییطه اصطلاند. امبته  اید از آنها مطامبه شود که چ ا  ه این شکل  حطث میمیاوره ک ده

است. پس ما  اید منتظط  موجود در کیور ما  هسچنانای مثمً استعفا دهند و نباشند، آن تفک  ت جسه گ دد. مذا اگ    می  می

گی ی  بینید  نده از یک داستان سیاسی تند، یطک نتیجطه -های جدیدی  اشیم که  ه هسین شکل غی واقعی فک  کنند. انسان

فهمم که کشاور شر چااه برجاام بنده می -های ما را دقت کنید که تفاوت  حثکنم گی یم، مواهش مییلسی   ای کیور می

ه تصامیمات آداای ظریاف های برجام را ما بافهمم که برجام ناکارآمدی پیدا کرشه است اما نباید ناکارآمدیافتاشه است، می

تر آن معاشالتی است که شر ذهن آداای ظریاف ددم دبلکبیان کنیم که آدای ظریف بوش که این کار را کرش. یمحدوش کنیم و 

 شوش، آن نقاط را باید به چالش کشید. ها تدریس میاالن شر شانشگاه است و

شطود. آنهطا انیقاق در جامعه ایجطاد نسی یسیق کنیم، هم جذب حداکث ی داریم و هم  داری اگ  ما توانستیم از این موارد  ه ه

ت  است و گ اها جدیاند  اما اشتباه توسعهایم که اشتباه ک دهم د داشتهمگ  ما تعداد کسی دومتاند،  االم ه یک اشتباهی ک ده

 1386مقصر اصلی کنفرانسی است که شر ساال ما قبول داریم اما در هسه این موارد واقعاً مقص  اصلی توسعه غ  ی اسطت، هم 

گرا ی سیاسات خارجاه توساعهگفته شد باید نظریاهشر مرکز تحقیقات مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزارشده و شر آنجا 

ساز شر جمهاوری اساالمی هساتند، آن فکار غلاط الملل ما باشد. ببینید مقصر اصلی مراکز تصمیممبنای تنظیم روابط بین

  ساز است.تصمیم

ش برجام اسات و آزاشساازی های ایسا که نقض فاحزمانی تحریمهم ای اسطت؛اده کنیم، داستان آموزندهمذا اگ  ما از آن استف

توانیم از این ما می و حل  که اثبات کارآمدی تئوری مقاومت شر مقابل با آمریکا است که شو نگاه کامالً مقابل یکدیگر هستند

 زشایی را شر کشور تسریع کنیم. موضوع استفاشه کنیم و به این سمت برویم که ترجمه

کنم که بر روی این پیشنهاش ایم، بنده خواهش مییی تسریع شوش، یک پیشنهاش شاشهزشاما شر برنامه ششم برای اینکه ترجمه

هاای شدت فرمایید؛ پیشنهاش این است که ما نظامِ سؤاالت فعلای جمهاوری اساالمی را توساط یاک مرکازی باا شپارتمان

ای حاال که در فضطای ت جسطه سخ کنیم.ها، با اساتید و شانشجویان شر میان بگذاریم و از آنها برای سؤاالت تقاضای پاشانشگاه

ایم نیاز  ه یک م کز پ دازنده نظام سلاالت م حله دومت اسممی داریم. جای این موضطوع در سطامتارهای جسهطوری ق ارگ فته

اسممی مامی است. اگ  ما  توانیم سلال جدید جسهطوری اسطممی را در حطوزه صطنعت، در حطوزه مطدی یت شطه ی، در حطوزه 
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ک دنطد و ام وز ف مانده محت م ارتش در تلویزیون مصاحبه می –های جنگی ی، در حوزه یلوم سیاسی، در حوزه مدل یوتکنوموژ

های آینطده جنطگ های آینده این است که جنگاند که تحلیل  نده از جنگای  ه ما گفتهف مودند که ف مانده کل قوا در جلسه

اند و حاال دارند آرایش کل نی وهای نظامی را    اساس آن ان مط ح و تفاهم ک دههنامتقارن است. یعنی یک نظ یه را  ا ف مانده

کار رو  ه جلو مواهطد ]  توانیم فضا را درست تحلیل کنیمدر کل  و  –دادند کنند. این موضوع را گزارش مینظ یه مدی یت می

سطست  شود یک سلال در حوزه امنیتی، در حوزه صطنعت  طه ایطنمثمً  گوییم فضای نامتقارن را چکار کنیم که این می [رفت.

ای را سطلال قط ار دهطیم. اگط  یطک   ویم که یدم تس کز در صنعت را سلال ق ار دهیم، در حوزه مدی یت شه ی ماهیت محلطه

ان دستگاهی در جسهوری اسطممی  طه وجطود  یایطد و  توانطد نظطام سطلاالت ایطن م حلطه را  طا اسطاتید و دانیطجویان و مطدی 

 طه سطست نیازهطای مودمطان ها را نامهداقل  ین  یست و سی درصد پایانتوانیم حمیدر گام اول  های ما تفاهم کند،دپارتسان

 جهت دهیم. 

یعنی مرکز شناسایی، تبیین و حمایات از ساؤاالت مرحلاه شولات  ایم،ست که ما شر برنامه ششم شاشهاین پیشنهاشی بوشه ا

الت مبتنی بر این مرحله همان الگوی سااختی اسالمی باید شر وزارت علوم تشکیل شوش. منطق شناسایی و تبیین نظام سؤا

سازها  حطث اما غی ازاینکه  ه منطق آن نیاز داریم که سلاالت  اید حول جهت است که بنده شر جلسات گذشته تشریح کرشم.

 سازها  حث شود که منطق آن را توضیح دادم. ما  ه یک م کز این شطکلی نیطاز داریطم، در حطالشود،  اید سلاالت تحقق جهت

 حاض  این موضوع یک یدم توازن  زرگ است. 

هسطین اآلن  نطده در دانیطگاه  شود، مقایسطه کنیطد؛زدایی انجام میشسا این پیینهاد ما را  ا کارهایی که اآلن در حوزه ت جسه

ما   ای  مواهند دو اره   ای تحقق یلوم انسانی، فلسفه غ ب را  حث کنند. کل کارهایی کهای دیدم که میش یف یک اطمییه

هطای آقطای قسطی رمسطئول کطل حوزهای داریم، کارهایی است کطه در حطوزه مبطانی نظط ی اسطت. حاجمدی یت فضای ت جسه

قضیه اساتید ط ف ای در این دانیگاه ش یف تیکیل شده است، یکگفت: یک جلسههای ته ان(  ه  نده میدانیجویی دانیگاه

ط ف قضطیه هطم پسط  آقطای سط وش و شده  ودند، در یک ه این جلسه دیوت ی قم حضور داشتند کهان یلوم اسممف هنگست

گفت وقتی در دانیگاه ش یف این اطمییطه اند که راجع  ه غ ب  حث کنند. اییان  ه  نده می  می دیگ  از این طیف را آورده

 ه این مقدار ناکارآمد است که ما مدام  بینید این مدل  !را زدیم و جلسه ش وع شد، تعداد دانیجویان کست  از اساتید مدیو  ود

شود. حاال   می از جلسات هم داریطم هسایش و جلسه  گذاریم و از مبنای نظ ی  حث کنیم. اصمً از این موضوع استقبال نسی

 ! توان  ا چهارصد نف  تحول در یلوم انسانی را شط وع و مطدی یت کط دکنند اما مگ  میکه در آنها چهارصد نف  هم ش کت می

 این ی    نده است. 

های توازن مط ح ک دیم   ود.  هت   گطویم؛ ای که ما در نظ یه هستههای نظ ی مارج شود و  ه سست ایدهجلسات  اید از  حث

کارآمد نیست و قبمً هم امتحطان مطود  ،نباید جلسات نظ ی نقد غ ب، محور مقا له جبهه انقمب  ا پدیده ت جسه شود. این کار

است. اگ  مبتنی    این  حث یک یدم توازن را ممک ق اردادید و  حث ک دید، سطح میطارکت میلطی ارتقطا پیطدا را پس داده 

ساز یلم است که ما در   نامه شیم  ط ای آن پییطنهاد رود. این هم یدم توازن م تب   ا جهتکند و تفاهم میلی  االت  میمی

ای جط م یطک م توازن است. مانند حوزه پییگی ی که یدم شطنامت رییطهای  ودن معادالت یک یدایم. یعنی مود ت جسهداده

 شاءاهلل آن را نیز مط ح مواهم ک د. سازی اقتصاد است که انیدم توازن  ود. یک یدم توازن دیگ ی در حوزه مقاوم

کنم کطه مطود مط ح می ریزیی مبارک است یک  حث تکسیلی را در مورد مفهوم   نامهشاءاهلل ف دا که جلسه آم  این دورهان

ریزی یک  حثی را مط ح کنم، این اسطت مواهم راجع  ه حوزه   نامههم که ف دا میآن منیأ چهل جلسه  حث است. دمیل آن

این کتاب سامتار نام هم منتی  شد ریزی را مط ح ک دیم. مذا  عداً که کتاب آنمقدمات حوزه   نامه ،که ما در این چهل جلسه

کنم، یک آغازی است    معادالت پیی فت، معادالت  خیی امگطوی پییط فت ت. آن  حثی را که مط ح میریزی اسکلی   نامه
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هطای تکسیلطی را نیطز شاءاهلل اگ  یس ی  ود و مداوند متعال وسعتی داد و هستی در میان  طود، آن  حثریزی که ان  ای   نامه

ریزی در حال حاض  مط ح ک دیم مقدمات است، امبته مقدماتی که مط ح مواهم ک د. یعنی این  حثی را که ما در حوزه   نامه

ریزی چیست ما تق یباً این تعاریف را در این دوره های اصلی در حوزه   نامهشد آنها را مط ح نک د. یعنی  اید  دانیم تع یفنسی

 شاءاهلل ف دا گزارش آن  حث را مدمت شسا مواهم داد.مط ح ک دیم. ان

 امقاسم محسدسیدنا و نبینا ا یو صلی اهلل یلی 
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 متن: ازقسمتی 
تواند خواهیم به یک برنامه بنیاشین برای پیشگیری از جرم شست پیدا کنیم باید بدانیم سؤال محوری که میاگر ما می

آید؟ ریشه به وجاوش آمادن نظریه صاب  و شرست را برای ما معرفی کند، این سؤال است که جرم چگونه به وجوش می

جرم چیست؟ شاشتن یا نداشتن ددرت پیشگیری به میزان تحلیل شرست از فرآیند ودوع جرم وابسته است. به همان 

 توانید جلوی ودوع جرم را بگیرید.تر تحلیل کنید، شر گام بعد میتر و عالمانهمیزانی که فرآیند ودوع جرم را فنی

های علمای، ا علمی اشاره کنیم؛ نقطه اول اشاره علمی یک کشور این است که تئوریخواهیم کشور رفرض کنید ما می

شوش، اینها همه ناظر به مساابل باومی یاک کشاور ای که شر یک کشور نوشته میهای علمیهای علمی و کتامبحث

این است که ماا نظاامِ  ایم؛ پیشنهاشزشایی تسریع شوش، یک پیشنهاش شاشهباشد. ما شر برنامه ششم برای اینکه ترجمه

ها، باا اسااتید و شانشاجویان شر میاان های شانشگاهسؤاالت فعلی جمهوری اسالمی را توسط یک مرکزی با شپارتمان

 بگذاریم و از آنها برای سؤاالت تقاضای پاسخ کنیم.

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 


