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 چکیده

از جرم،  یشگیریپ باقابلیت بزهکاری ی پدیده یهرزه علمبااعم از ، و اهداف خود ها آرماننظام عدالت کیفری برای تحقق 

یی و اجرا یی، قضاینیتقن ییجنا یاستساز  گیری بهرهمستلزم مجدد بزهکاران،  پذیری جامعهو  و اصالح عام و خاص یبازدارندگ

 یبزه و بزهکار مبارزه با ی مقولهدر ینی و اجرایی تقن یاستس و ییقضا یاستسمیان  تعارض و تخالفکه  ای گونه بهاست؛ 

یک بحران در سیاست جنایی  عنوان بهنگردد. اکنون این موضوع  ها آنو خلط و دوری از اهداف  کنندگی خنثی ینوعموجب 

بلکه و  ینیتقن ییجنا یاستس سازی خنثیکردن سیاست جنایی قضایی در جهت  ای بخشنامه، قضایی ایران تحت عنوان

 یکه به بررس یقتحق ینا و برآمد آن کاهش صالبت و اقتدار قانونی است. رده استک یجادبا آن را ا ییمعارضه و عدم همسو

به روش مطالعات اختصاص دارد،  یرانا ییو اجرا یی، قضاینیتقن ییجنایاست در ابعاد مختلف سگوناگون تعارض  های جلوه

کردن سیاست جنایی قضایی  ای بخشنامهقضایی و دادگستری در  های سازماناقدامات عملی  های یافتهو مقاالت و  ای کتابخانه

دور ساخته و به سمت اتخاذ و  کامالًاز مقصود مقنن  هایی بخشآن را در  تواند می ییعملکرد دستگاه قضاتدوین شده است. 

وجود دارند  ییقضا ازنظر یگرید مؤثر، عوامل ییو اجرا ینیدر کنار عوامل تقن چراکهسوق دهد؛  یعیبد ییجنا یاستاعمال س

 یاستبر س فراوانی تأثیراست که  ییقضا یها بخشنامهعوامل،  ینا ترین مهم ازجمله. دهد می ییرمقابله با جرم را تغ یرکه مس

 ییآمد دراز مدت آن، لطمه به اقتدار قانون و ملعبه شدن آن به دست مقامات قضا یپ .در کشور گذاشته است ییقضا ییجنا

 .گردد اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتهاو کاهش صالبت  ینیفروتقن متدهایمنتج به  درنهایتو  است

 

 اصل قانونی بودن، سیاست جنایی قضایی، بخشنامه، سیاست جناییهاي كلیدي:  واژه
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  مقدمه

و  یی، قضاینیتقن ییجنا استیس یآن در عرصه  یها نقیصهخالءها و  ییشناسا مستلزم، مجرمانه ی پدیدهتحلیل و بررسی 

اجرای گردند.  یاعمال م یی، توسط مراجع قضاتحت عنوان سیاست جنایی تقنینی مطرح می شوندکه  نیاست. قوان ییاجرا

آن را  تواند می ییعملکرد دستگاه قضا ی. منتهتجلی و ظهور پیدا می کندو ملموس  ینیعقوانین نوشته توسط قضات بصورت 

در کنار  چراکهسوق دهد؛  یعیبد ییجنا استیدور ساخته و به سمت اتخاذ و اعمال س کامالًقنن از مقصود م هایی بخشدر 

، یمی. )ابراهدهد می رییجرم را تغ بامقابله  ریوجود دارند که مس ییقضا ازنظر یگرید مؤثر، عوامل ییو اجرا ینیعوامل تقن

در کشور  ییقضا ییجنا استیبر س فراوانی تأثیراست که  ییقضا یها بخشنامهعوامل،  نیا ترین مهم ازجمله( 48-04: 5938

 یفریک یپرونده ها تراکماز مطالبات و معضالت  ی، بخشی و کاهش اقتدار قانوننیفروتقن متدهای با که یا هیگذاشته است؛ رو

شدن آن به دست  بازیچهآمد دراز مدت آن، لطمه به اقتدار قانون و  یبخشد؛ اما پ یم انی، پایدگیدر رس عیرا به اعتبار تسر

 نیگزی، باعث جاییقضا استیشود که مشکالت فرآوان س یم لیبحران تبد کیبه  انیجر نیا یاست و زمان ییمقامات قضا

نهاد یعنی اصل قانونی بودن جرایم و  ترین مهمو برآمد آن افول سیاست جنایی تقنینی و صدمه به قانون با بخشنامه  یساز

اشکال بزه  افزایش و قضایی پرونده های انبوه حجم واسطه به که ایران کیفری عدالت نظام. (0: 5984، الی)تمجازاتهاست. 

 سیاست به تقنینی جنایی سیاست گذار از با مالیمی شیب با خورشیدی 34 دهه دوم نیمه از، است بحران نوعی درگیر کاری

 سلسله نظام ایجاد و کیفری فرایند سازی اداری به گرایش و قانونی فروگذاشتن قواعد آن ثمره که نهاد گام ای بخشنامه جنایی

 و قضازدایی از طریق کیفری عدالت نظام سبک سازی، کیفری دعاوی میزان از کاستن. است رهگذر مقررات گذاری از مراتبی

، است دیده مهلط ایستایی و کُندی سبب به که دستگاه قضایی قدرت و صالبت دادن نشان و اقتدارگرایی، میانجیگری به توسل

 .است بحران از رفت برون برای ها بخشنامه این صدور اهداف از

 و ساده سازی، قانونی تشریفات بر حذف سو یک از که شود می دیده ای بخشنامه سیاستگذارهای در تناقض و دوگانگی نوعی

 به قطعی رأی به نسبت نهادها و اشخاص همه به اعتراض حق دادن دیگر با سوی از و کند می تأکید کیفری فرایند در سرعت

 با نیز را مختوم اعتبار امر قاعده و میرساند مدد کیفری عدالت نظام بار شدن سنگینتر و سازی انبوه به، شرع بیّن خالف بهانه

 عمل عرصه در قضایی جنایی سیاست سرگردانی از هدفگذاری ها نشان و ها سیاست در دوسوگیری این. میکند روبه رو چالش

 (55: 5933، نجفی توانا. )دارد

 می به نمایش را اداری گونه دستوری جنایی سیاست نوعی و گرفته نادیده را اشخاص قانونی نیز حقوق ها بخشنامه از برخی

قضایی  یها بخشنامه از توجهی قابل شمار، بخشنامه اعالمی ویژگی نیستند. برخالف پژوهشی های یافته بر مبتنی که گذارند

 اصلی منابع از و ندارند جایگاهی سلسله مراتب قانون در ها بخشنامه آنجاکه از. کرده اند پیدا گونه تأسیس کارکرد ،اخیر سالهای

، است نشده اشاره ها آن به( ک.د.آ.ق 900) عادی قوانین و( 540 اصل) قانون اساسی در و نمیشوند محسوب حقوق الزامی و

 اتخاذ صورت این در غیر. کند خودداری بخشنامه به استناد از و دارد نگه را طاحتیا جانب دادرسان که است بهتر آن بنابراین

 دادرسی بودن قانونی اصل، این بر افزون. ندارد انطباق قانون اساسی اصول با و میکند وارد خدشه قوا تفکیک اصل به الگوها این

، گلدوزیان) بود. خواهد رسیدگی فرایند در خشنامهب به عمل از مانع، است شده تصریح آن به ک.د.آ.ق (2) ماده در که، کیفری

 مطلوبی بازتاب در درازمدت، خیرخواهانه انگیزه های و اهداف با هرچند، بخشنامه با قانون سازی ( جایگزین11-14: 5939

 در تدریج به را قانون گریزی به عادت و میکند تضعیف نهاد کشور ترین حیاتی و ترین مهم در را قانون حاکمیت اصل و ندارد
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قضایی  مراجع استقالل اصل با که میکند تبدیل سلسله مراتبی و اداری نظام به را نظام قضایی و کرده ترویج قضات میان

 . ندارد سازگاری

 یک برپایی فرصت و کرده تحدید را پرونده در طرفین درگیر ویژه به اشخاص حقوق مواردی در بخشنامه به عمل این افزون بر

 دستگاه شدن فعال گرو در قوانین ناکارآمدی و نارسایی ها اصالح راه حل بدون تردید. کند می سلب را نهمنصفا دادرسی

 مستمر پیگیری و قانونگذار جامعه شناختی به و جرم شناختی های پژوهش بر ابتناء با رهنمودها و پیشنهادها ارائه قضایی در

تهیه  کرد. برطرف ای ریشه صورت به را کیفری عدالت نظام وان مشکالتت نمی قاعده ساز و آمرانه یها بخشنامه با و آنهاست

های زندان یا  لوایح و پیش نویس های قانونی موازی در سطح قوه قضائیه و سایر نهادهای ذیربط مانند الیحه جایگزین

از یکطرف قانون  نمایدمجازاتهای اجتماعی، در عمل قضات و محاکم را دچار سردرگمی، ابهام و تعارض در تصمیم گیری می 

 صرف الگو برداری که مجازات اسالمی با مجازاتهای معمول و سنتی آن و از طرف دیگر ظهور قوانین جدید با مجازاتهای مدرن

علیهذا، فقدان واقع نگری و ظهور  است، بر پیچیدگی و دشواری امر می افزاید نظامهای تقنینی خارجی از حقوق و تجارب

وضع مقررات خاص، اداره  با قانونگذار تا برای یافتن راه حل می گردد در اجرای احکام سبب هام در قوانین وو وجود اب نارسایی

بدیهی ترین  که دخالت نمایند وقضات محاکم با تفسیر موسّع از قانون موجود حقوقی دادگستری با ارائه نظریه های مشورتی

 (91-99: 5904، فرجیها) .ایتا تضییع حقوق و آزادیهای اساسی انسانهاستنتیجه حاصل از آن، تشتّت آراء، تعدد رویه ها و نه

 

 مفاهیم اساسی پژوهش-1

 سیاست جنایی  -1-1

 اتیاست که ه ییمجموعه پاسخ ها»، ایدن ییجنا استیس ی هعرص شتازیپ یخانم دلماس مارت ریدر تعب ییجنا استیس قرائت

 نیدر ا ی( و43: 5931، ی)دلماس مارت« بخشد. یمجرمانه سامان م ی پدیدهبه  یمحل یجامعه  ایاالجتماع اعم از دولت 

کند که  یم را بعنوان مولفه های آن صورت بندی، جرم و انحراف یمحل ی، چهار مدل دولت، جامعه ییجنا استیس تعریف

هنجار ساز همچون  ینظام ها و -خودگردان - یستیآنارش ی، نظام هاریفراگ تری، توتالبرالی، لتریتوتال یدر نظام ها لیقابل تحل

 باشد.  یاسالم م

 

 سیاست جنایی تقنینی-1-2

بلکه آن را در واقع بایستی هسته اصلی  ؛سیاست جنایی تقنینی، را نه تنها بایستی نخستین الیه سیاست جنایی محسوب نمود 

توجه به اصول حاکم حقوق کیفری  با چراکه ؛کننده نوع پاسخ در قبال پدیدهای مجرمانه تصور نمود سیاست جنایی و تعیین

ریزی   ها و تبعیت غیر قابل انکار از آن، خود بیانگر اهمیت نوع سیاست جنایی پی همانند اصل قانونی بودن جرایم و مجازات

تدبر و چاره »بر این اساس سیاست جنایی تقنینی عبارت است از  (31: 5982، الزرژوسیله قوه مقننه دارد. ) شده در قانون به

های  اندیشی قانونگذار در مورد جرم و پاسخ به آن که با توجه به وابستگی سیاست جنایی به نظام سیاسی هر کشور حالت

 همان(گیرد. ) مختلفی به خود می
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 جرم انگاري-1-2-1

اری رفتارهای می باشد و با کدگذشهروندان  ی آزادالصاق برچسب مجرمانه بر رفتارها بهجرم انگاری همان اهتمام مقام تقنین  

. با تغییر رفتارها به اشکال مجرمانه، مکانیسم های تعقیب و مقام های دهد میقرار آزاد شهروندان آنرا در حیطه کنترل دولت 

می  سیاست جنایی ازنظراجرایی نیز شکل می گیرند. این پرسش که اساساً چه رفتاری را باید جرم انگاری کرد سئوال مهمی 

 (59-55: 5981، گزارش جرم زدایی اروپا) .آسان نمی باشد هم پاسخ آن باشد که

 

 كیفرزدایی -2-2-2

 رفتار یک کیفرزدایی جنبشی است که بدنبال تعدیل و متناسب کردن خاصیت کیفری مجازات و یا سلب وصف جزایی از

 ها بخشنامهاییه و از طریق جایگزین کردن آن با اقدامات غیر کیفری است که ممکن است در فرایند داخلی قوه قض و مجرمانه

انجام بگیرد. در واقع نوعی تدابیر اجتماعی برای جایگزین های کیفر و با هدف حفظ کرامت انسانی است. در ادبیات سیاست 

جنایی کیفرزدایی یعنی وصف کیفری از جرم زدوده شود و تلطیف گردد.که این اقدام ممکن توسط قضات انجام گیرد که همان 

 (1-5: 5935، بابایی و دیگران) ایی است.کیفرزدایی قض

 

 جرم زدایی-1-2-2

منظور از جرم زدایی فرایندهایی است که موجب آن صالحیت نظام کیفری برای اعمال ضمانت اجرا نسبت به برخی از رفتارها 

ن اقدام ممکن است ای(08-00: 5984، حبیب زاده و دیگران) و یکی از عوامل مهم در تورم قوانین کیفری است. سلب می شود.

 -از رهگذر قانونگذاری و یا از رهگذر تفسیر قوه قضائیه صورت گیرد. بنابراین جرم زدایی دو نوع است: الف: جرم زدایی رسمی

 .جرم زدایی عملی -ب

 

 جرم زدایی رسمیالف: 

زدایی رسمی مقام قانونگذار می باشد. در واقع در جرم  تقنین جرم زدایی رسمی به معنای زدودن انگ های از رفتار در نظام

تحت عنوان جرم شناسایی کرده بود، آزاد اعالم و از حوزه تحت کنترل خارج می کند.  شکل های خاص از رفتارها را که قبال

این اتفاق اصوالً بعد از جرم زدایی عملی یعنی قضازدایی انجام می گیرد. به این معنا زمانیکه در حوزه های قضایی رسیدگی 

برخی از پرونده ها و جرایم سلب صالحیت شد و پرونده ها به سمت شوراهای حل اختالف خارج شد، زمینه ای است  نسبت به

برای جرم زدایی رسمی، بعبارت دیگر خروج پرونده ها از دادگستری به سمت شورای حل اختالف به معنای این است که قبح 

حساسیت ندارد پس زمینه جرم زدایی رسمی و برداشتن رفتار مجرمانه  این نوع رفتارهای مجرمانه برداشته شده و جامعه بدان

  (55-52: 5980، اروپا زدایی جرم گزارشاز سیاهه قوانین کیفری وجود دارد. )

 

 جرم زدایی عملیب: 

ی کاهش تدریجی فعالیت های نظام عدالت کیفری در جهت توسع بخشی به سایر نظام ها ی پدیدهمنظور از جرم زدایی عملی 

که رویکردها و تجلی آن در نظام عدالت ترمیمی و تلطیفی آشکار و  جامعوی و مردمی در رسیدگی به پرونده های کیفری است

 (54-52: 5980گزارش جرم زدایی اروپا، ) عملیاتی می شود.
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رم زدایی عملی در جرم زدایی عملی در هر دو سیسم مقتضی بودن تعقیب و قانونی بودن تعقیب وجود دارد. به عبارت دیگر ج

از اعمال صالحیت دادستان تلقی شود. هرچند که جرم زدایی عملی در اصل  تواند مینظام های مبتنی بر اصل قانونی بودن 

مقتضی بودن تعقیب حوزه مانور بیشتری دارد بدین معنا که دادستان در پناه اختیارات خود با متهم در یک معامله اتهامی وارد 

ق آ د ک جدید مورد تقنین  89-82-85شود که در مواد  را از ورود به زرادخانه حقوق کیفری مانع می میشود و فرد خاطی

در واقع می توان گفت جزم زدایی عملی به طور گسترده ای با قضازدایی همپوشانی دارد.  (21: 5981، ساقیان) .واقع شده است

 .دهد میمفهوم جرم بودن خود را از دست رفتاری که پیشتر مغایر قانون بوده در فرایند جرم زدایی 

 

 سیاست جنایی قضایی-1-3

احکام و دستورات مقام قضایی است که در بافتار سیاست جنایی ، مجموعه ی تصمیم ها ی رندهیدر برگ ییقضا ییجنا استیس 

نحوه »یی نیز به معنا سیاست جنایی قضا (245: 5980، یابرند آباد یندارد. )نجف ینیو شان تقن قضایی قابل ارزیابی است

، مارتی دلماس«. )مقررات مربوط است و قوانین اعمال ی استنباط و برداشت دستگاه قضایی از سیاست جنایی تقنینی و نحوه

 نهادهای مختلف دهی پاسخ رهگذر از، جنایی سیاست اصلی شاخه های از یکی عنوان به، قضایی جنایی سیاست (210: 5983

 نقش راهبردی و تصمیمات کالن کاربست و پیشگیرانه تدابیر اتخاذ، قضایی رویه، قرارها، آرا دورص، بزه به کیفری عدالت

ها و مسایل در محاکم یکسان  ها در تمامی زمینه  ها و برداشت . که البته این استنباطمی کند ایفا جرم کنترل در تأثیرگذاری

برداشت خاص خود را نسبت به موضوع واحد ارایه نمایند. نهایتاً  وبرابر نمی باشد. بدین معنا که ممکن است هر یک از محاکم

گردد. به همین دلیل و از همین منظر حقوقدانان  این تنوع در برداشت منتج به اصل متغیر بودن تفسیر قواعد حقوق کیفری می

 .ن و مکان قرار داده اندهای جنایی تقنینی در زمان را در برابر نسبی بودن سیاست جنایی قضایی در زما کیفری، سیاست

 (525 :5982، همان، الرزژ)

 

 تعریف بخشنامه-1-4

بخشنامه به کلیة تصمیمات قانونی گفته می شود که مقامات عـالی دسـتگاه هـای اداری جهت انجام اموری خـاص خطـاب بـه 

حقوقی الزام آور  ازنظرکه ( 01: 5900 ،موتمنی  طباطبایی) .اداره و مـأمور خـاص یـا ادارات و مأموران مختلف صادر می کنند

است ولی آثـار آن تنهـا شامل دستگاه های اجرایی در محدوده سلسله مراتب اداری بوده و بـرای اشـخاص خارج از اداره الزام 

رتـر، وضـع آور نیست اعتبار بخشنامه اداری منوط به رعایت برخی شـرایط ماهوی مانند مغایر نبودن با قواعد و منابع حقـوقی ب

نکـردن حقـوق و تکالیف برای عموم، محدود بودن به حیطـه وظـایف سـازمانی تحـت مأموریـت و تسری نداشتن به دیگر 

کتبی بـودن، صالحیت دار بودن مقام وضع کننده، ثبت اداری و ابالغ آن برای  ازجملهدستگاه های اداری و نیز شرایط شکلی 

در روزنامه رسمی کـشور الزامی نیست، در دادگاه  ها آنجزو مقررات عمومی نبوده، انتشار  ها بخشنامهاشـخاص مـشمول است 

 آیت) .ها قابلیت استناد نداشته و رئیس مجلس شورای اسـالمی از جهت نظارت بر مقررات مصوب دولت، نظارتی برآنها ندارد

 (020: 5900، شیرازی زاده اهلل

 



 فقه  و حقوق سیاسی، علوم مطالعات

 521-504، صفحات 5045 بهار ،5 شماره ،8 دوره

594 

 

 تعریف دستورالعمل-1-5

های اداری خطاب به شود که مقامات عالی دستگاهتعالیم قانونی گفته میو مفهوم عام آن به کلیه تصمیمات  دستورالعمل به

حقوقی الزام آور است ولی  ازنظرکنند که صادر می اصبرای انجام اموری خ ذی ربط هایهمه یا قسمتی از مستخدمان دستگاه

از این  .تی اداره شوندگان مربوط به ارباب رجوع اداری را شامل نمی شودآثار امری آن جنبه درون اداری دارد و دیگران را ح

و عام تعلیمات »اگر مشتمل بر  (541: 5902، لنگرودی جعفری) .شدگفته می «متحد اآلمال»که  دیدگاه چنین تصمیماتی

ن خود برای ارشاد به مدلول یکنواخت و مکتوب باشد که از طرف مقامات اداری خطاب به مقامات و مأموران مادو «دستور کلی

تطبیق قانون یا آیین نامه، یا برای حسن اجرا و تنظیم امور داخلی صادر شود آن را باید بخشنامه به مفهوم خاص تلقی  و طرز

 (040: 5900هاشمی، ) .کرد

 

 شدن سیاست جنایی قضایی اي بخشنامهمفهوم  -1-6

 نیز ها آن از پاره ای که گوناگون های دستورالعمل و ها بخشنامه صدور با نود خورشیدی دهه دوم نیمه از ایران قضایی نظام

دنبال  را رسیدگی روند به سرعت بخشی مانند دیگری اهداف و گرفته فاصله تقنینی جنایی سیاست بعضاً از، هستند استیذانی

 مهلت در وفصل دعاوی حل در کارآمدی نا و بوده روبه رو پرونده ها از انبوهی با که کیفری فرایند گرفتگی و ایستایی. می کند

 سازی اختصاری، میانجیگری، دنبال قضازدایی به قانون از عدول با که است ای بخشنامه سیاست به گرایش عمده دلیل، معقول

 حاکمیت تضعیف اصل با، بخشنامه به قانون از گُذار سیاست است مسلم آنچه. است گیری سخت موارد پاره ای در و رسیدگی

 زده بحران سیمای بلکه کند کمک نمی معضالت رفع به تنها نه و کرده تحدید را اشخاص حقوق، کیفری فرایند در قانون

از مطالبات و معضالت تورم پرونده  یکه هر چند بخش یا هیرو (90: 5984، تیال) گذارد. می نمایش به بیشتر را جنایی سیاست

آمد دراز مدت آن، لطمه به اقتدار قانون و ملعبه شدن آن  یبخشد؛ اما پ یم نای، پایدگیدر رس عیرا به اعتبار تسر یفریک یها

، باعث ییقضا استیشود که مشکالت فرآوان س یم لیبحران تبد کیبه  انیجر نیا یاست و زمان ییبه دست مقامات قضا

 ای بخشنامهموضوع گردد.  ینوو کاهش صالبت قان ینیفروتقن متدهایمنتج به  درنهایتقانون با بخشنامه و  یساز نیگزیجا

امر،  نیا لیباشد و دل یدر کشور م ینیتقن ییجنا استیاز عدم اتقان در س یناش شدن سیاست جنایی قضایی را می توان

 یهای، تجاوز به آزادیافراط ی، جرم انگاریو بدون تأمل کارشناس یو شتابزدگ لیو تعج یسینداشتن تخصص در فن قانون نو

 یازهایو بدون توجه به مصالح و ن یشخص قیمنافع و سال یبر مبنا نیو تدو یفریک یدر قانونگذار یسنت کردی، رویفرد

 (00-5933:01، نجفی توانارا در دستگاه عدالت موجب گشته است. ) یاریبس یهایباشد که باعث نابسامان یم یاجتماع

 

 آن گیري شکل هاي زمینه و قضایی جنایی سیاست در بخشنامه آفرینی نقش امکان تحلیل -2

 نظریه هاي عدم امکان نقش آفرینی  -2-1

قاچاق زنان و ، فسادهای کالن مالی، اختالس، تحوالت امروزی در تنوع و پیچیدگی جرایم اعم یقه سفید اعم از پولشویی

دی با پاسخ بانک های غیر مجاز و شبکه های گلدگویست و اخاللگران در نظام اقتصا، جرایم شبکه ای مواد مخدر، کودکان

در شرایط کنونی پاسخگوی گستردگی و  ای بخشنامهعدالت ترمیمی و  چراکهصریح و قاطع عدالت کیفری سرکوب شوند؛ 

جنبه سیاسی افراطی دادن به ، تاکید افراطی به حقوق اقلیتها، همچنین سلب مصونیت از دولتمردان پیچیدگی جرایم نیست.

تحول در ، خصوصی سازی سیستم های دادرسی و امنیتی، م صداتر جامعه انسانیحمایت از گروه های حاشیه ای و ک، جرم
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عناصر متشکله جرم اعم از مادی و قانونی و معنوی و جایگزینی با جرایم صنفی و مسئولیت مطلق و...... که در زیر بدان 

شهروندان به  یاندر م دییشد یاحساس ناامن یترس و هراس عموم، گستردگی و شبکه ای بودن جرایم پرداخته می شود.

جرم  یهعل یواکنش یدر راهکارها یرا به بازنگر یفریک یاستس یانگذاران و متولقانون یکه خط مش ای گونه به استوجود آورده 

 (083: 5939، ابراهیمیواداشت. )

 

 نظریه ي تحمل صفر -2-2

  احساس یدر درازمدت باعث بوجود آمدن نوع یدشا مافیایی و پیچیده، جرایم شبکه ایحکومت در واکنش نسبت به   اغماض 

 کرد. هدرا فراهم خوا  یبزرگتر یمارتکاب جرا موجبات، نظمی یب ینها شده و از رهگذر ا به ارزش یبندیو عدم پا تکلفی یب

 یالدیم 34که در دهه  یدسبب گرد ها آناز  یناش  بزرگ و خسارات کالن یسبک در کالن شهرها یمجرا ینارتکاب گسترده ا

بود  ای یهمطالعات نظر ینبپردازند.حاصل ا یشهر یزندگ یفیآن بر سطح ک تأثیرخرد و  یمجرا یبه بررس یکاییشناسان آمر جرم

 «راهبرد تسامح )تحمل( صفر»آن در قالب ییاروپا مدل، یرتأخ یمعروف شد و با اندک مریکادر آ«شکسته  یها پنجره»که به نام

مدارس، مبارزه با حمل سالح و  یتشهروندان در مورد امن یبود به نگران یپاسخ یاستس ین. ایددر اروپا دنبال گرد یتبا جد

راهبرد  یرانا یاسالم ینظام جمهور یفریک یاستدر س( 558: 5988، پورملکی. )یضد اجتماع یمواد مخدر، آشوب و رفتارها

و اداری و یا  ای بخشنامهاز اینرو روند  نمود. مشاهده«  یاجتماع یتامن یارتقا»توان در طرح موسوم به  یرا م« تسامح صفر»

در این سیاست قوه ی  .هدف امنیت جامعه است چراکهپاسخ از سوی سایر سازمانهای تصالحی و شورایی اساسا منتفی است؛ 

طیف در و ترقیق و تل دهد میقضاییه با سرعت و قاطعیت به رفتارهای ضد اجتماعی و مجرمانه براساس اصل قانونی بودن پاسخ 

است و گزارشات مثبت و  یموافقان و مخالفان یدارا یزحاصله ن یجنتا یابیارز یثتسامح صفر از ح یاستس مجازاتها وجود ندارد.

 یاستگذاریس یاناست که به موجب آن متول یتسامح صفر راهبرد (84-08: 5930، ابراهیمیمورد وجود دارد. ) یندر ا یمنف

 ینآورند. تدو یو به اجرا در م ینرا تدو یا یرانهسختگ یها یافتو مجرمان ره یمبارزه با جراو م یتامن یندر جهت تأم یفریک

، تمرکز یسو سرکوبگر پل یدشد ی، برخوردهایی، عدم مسامحه قضاینسنگ یهمراه با ضمانت اجراها یرانهسختگ یفریک ینقوان

و توسل و تمسک به انتظارت و مطالبات  یم و بزهکاردر برابر جر ییجنا یاستس یگرد یراندن جنبه ها یهو به حاش یفربر ک

 بارز تسامح صفر است.  یها یژگی( از ویی)عوام گرا یعموم

 

 نظریه ریسک جرم -3-2

 یها یهفوق العاده برخوردار است. پس از شکست نظر یتگوناگون از اهم یلدر جوامع بنا به دال یتبه امن یابیامروزه دست

 یریتمد یهتازه است. نظر یافق ها یافتنبه دنبال  یوستهپ یفریحقوق ک یننو یها یشه، اندینجرماصالح و درمان و مدارا با م

و سپس در  یکامتعدد و متنوع خود، ابتدا در امر یندهایبا برنامه ها و فرا ینکراستا آغاز شده است و هم ا ینجرم در ا یسکر

جرم، استفاده از مجازات ها و اقدامات  یسکر یریتمد ی یهاساس نظر. است یشرفتدر حال پ یرانا ازجملهسرتاسر جهان 

است و  یندهمجرم در آ یرفتارها ینیب یشمستلزم پ یریاست. توان گ ینمجرم یبراساس هدف ناتوان ساز یوضع یشگیریپ

استفاده از مجرم، با  یو درجه خطرناک یننسبت به مجرم یفیو ک یداشتن اطالعات کم یاربا در اخت تواند می یفرک ییننظام تع

به  یرمصوب در چند سال اخ ییجزا ین، قوانینکند. بنابرا یریگ یمخطر مذکور تصم یریتمد یدر مورد چگونگ یاطالعات آمار

 سلطانگردد، در حال حرکت است. ) یاز حقوق مصرح در منشور حقوق بشر محدود م یاریکه در آن بس یمحور یتسمت امن
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از تحوالتی که در حوزه مسئولیت کیفری با آن مواجه هستیم، ظهور سیاست کیفری یکی دیگر از اینرو  (55: 5932، زاده

مدیریت خطر مدار است. به این ترتیب که میزان و درجه خطر بزهکار که براساس میزبان خشونت آمیز بودن جرم و احتمال 

است و به دو گانه شدن برخوردها با وی یک معیار در چگونگی برخورد با او اهمیت یافته  عنوان بهتکرار جرم تعیین می شود، 

این قاعده از بیمه گرفته شده است یعنی بر اساس میزان خطر و نیمه ی آشکار باید برای نیمه ی پنهان  منجر شده است.

مکرر خویش، چنین  08نیز در ماده  5904قانون سابق مجازات اسالمی ( 89-84: 5930، ابراهیمی) تصمیم گیری شود.

روند ، در برخی از نظام های کیفری همچون نظام حقوقی انگلستانرمورد مجرمین سابقه دار اتخاذ نموده بود. رویکردی را د

که سوء نیت را نه ، جرم انگاری ها به سمت جرایم مادی صرف است. یعنی قانون گذار در حالی اقدام به جرم انگاری می کند

مفروض تلقی می کند و دادستان را معاف از ارائه دلیل مبنی بر ، گرفته بلکه وجود آن را در رفتار صورت، این که الزم نداند

 ای گونه بهوجود سوء نیت می داند. این مسأله شاید بیشتر به خاطر پیچیده تر شدن رفتارهای مجرمانه و جرایم مافیایی است 

ی های جلوهخواهد شد.  ها آنبه عدم اثبات منجر  درنهایتکه قانونگذار پیش بینی می کند که وجود بار اثبات به عهده دادستان 

در بعضی از نهادها و مواد آن غالبا به صورت غیر مستقیم انعکاس داشته  5932از این نظریه در قانون مجازات اسالمی مصوب 

بندی و تعیین خورد. درجههای آشکاری از این رهیافت در رویکردهای نظام عدالت کیفری ایران به چشم میاست. نمونه

سازی نهادهای کیفری ارفاقی درباره برخی از جرایم و نیز صدور حکم به مجازات تعزیری در های تعزیری، منع پیادهمجازات

هایی از رویکرد نظام کیفری ایران به نظریه مدیریت ریسک جرم است. افزون بر این، قرارهای صورت عدم اجرای قصاص نمونه

سازی رویکرد مدیریت ریسک جرم از سوی بسترهای پیاده ترین مهمری و ... نیز های اختصاصی کیفتأمین کیفری، دادرسی

توان نتیجه گرفت که رهیافت مدیریت ریسک جرم آشکارا از سوی ها مینظام دادرسی کیفری ایران است. با توجه به این نمونه

 .(14-11: 5931، احسانینظام عدالت کیفری ایران پذیرفته شده است )

 

 قطعیت و حتمیت در نظام عدالت كیفري نظریه -4-2

قابل  یگاهباشد. جا یدر کتاب رساله جرائم و مجازات ها م یاسزار بکار یها یدهمجازات ها که از ا یاجزا یتو قطع یتاصل حتم

 است که مردم و به یمعن ینمجازات ها به ا یتو قطع یتدارد. حتم یفرهاک یو بازدارندگ یفریک ینقوان یتدر موفق یقبول

 یرغ یقطع یحکم یط یو به صورت حتم یدشود بدون ترد یهرکس مرتکب جرم کهداشته باشند  یخصوص مجرمان باور قطع

موحش که  یتر از ترس از مجازات یدشد تأثیر یشهمعتدل، هم یحت یبودن عقوبت یحتم یدقابل نقض، به مجازات خواهد رس

کند،  یها روح بشر را متوحش م جرن ینتر یممحال باشد مال یفراز ک یزرگ یوقت یراگذارد؛ ز یم یدر آن دارد به جا ییرها یدام

؛ ازجملهمختلف  یلبه دال یرانا ییقضا یستمشود؛ در س یتر باشند ضرورت ترحم و عفو کمتر احساس م یممال یفرهاهرچه ک

 یاریبس یلمجازات، عدم تما یفعفو و تخف یاز نهادها یهرو یضابطه و ب ی، استفاده بییقضا ییجنا یاستشدن س ای بخشنامه

مجازات ها  یتو قطع یتاصول حتم یادی، تا حد زیفریک یها یسرعت دادرس یکند یدشد یمجازات ها یاجرا بهاز قضاوت 

 یها یشهدر اند یدآن را با یها یشهاست که ر شناسی جرمو  یفریحقوق ک یاتازنظر یکی یاست. بازدارندگ یدهمتزلزل گرد

از جرم و بزه معلول سه عنصر است که عبارتند از:  یبازدار ها آن رکرد. مطابق نظ یگیریپ یالدیم 58قرن  و بنتام و در یابکار

های تعزیری گاه با خصوصیات کیفردهی نامعین کیفردهی در تعیین مجازات( الگوی 9: 5932، یامامو سرعت. ) یتشدت، قطع

مند نبودن کیفرگزینی در نظام عدالت کیفری ایران و عدم ظام. نهای الگوی معین سازگار استو در مواردی نیز با ویژگی

کردن تا حدودی نزدیک کرده است. بررسی  ای بخشنامههای آن را به مؤلفه، انسجام در تعیین کیفرهای تعزیری توسط قضات
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ها توسط جازاتگونه محکایت از آن دارد که نظام منسجمی بر تعیین این، رویة قضایی در خصوص تعیین کیفرهای تعزیری

 کامالً، داده شده ها آنای که در حدود حداقل و حداکثر مجازات به قضات حاکم نیست و استفادۀ قضات از اختیارات گسترده

-محلی، هاقانون مجازات تعزیری تا حدودی مبتنی بر روایت، های شخصی و قابل مناقشه است. در این راستامبتنی بر مالک

-نه جرم محور که این خود مبتنی بر پیش، محور استقاضی، حکم تعزیری ازنظرمتنوع است. جرم عدم جبرگرایی و ، گرایی

شمولی است. قاضی در حکم تعزیری دو نوع اختیار دارد: اختیار نوع کردن صدور احکام و عدم جهان ای بخشنامهفرض ذهنیت 

بواسطة مشخص ، (. اما با همة این وجود521: 5930، صبوری پور) مجازات و اختیار بین حداقل و حداکثر مجازات انتخابی

 ای بخشنامههای باز هم از اندیشه، و مشخص بودن حداقل و حداکثر، گذار در تعزیراتشدن چارچوب توسط قاضی و قانون

قطعیت تابد و پتکی است بر کردن صدور احکام هیچ محدودیت و چارچوبی را بر نمی ای بخشنامه چراکهگیرد. کردن فاصله می

  و حتمیت مجازاتها.

 

 قضایی جنایی سیاست در ها بخشنامه آفرینی نقش امکان هاي نظریه -3

 پزیرش تحول در عناصر متشکله ي جرم، پسانوگرایی شناسی جرم -3-1

ت محلی و بومی و بدور از هرگونه عامی، متکثر، تکه پاره، ترک خورده، در حالیکه حقیقت مجرمانه در مشی پست مدرن؛ نسبی

تنوع و تکثر است و هیچ حقیقت مطلقی در جهان را نمی پزیرند . اینان بر این باورند ، و جهان شمولی است شعار پسانوگرایی 

قانون نیز از این قاعده مستثنی نیست. پس ، که ما خود ساختارها را می سازیم ساختار ها بر خود ما حکومت می کنند

کن است امری امروز ارزش و فردا بعنوان یک ضد ارزش و جرم انگاری شود و یا مجرمیت خصوصیت ذاتی یک رفتار نیست. مم

از منطقه ای نسبت به محله ی دیگر دارای ارزش گذاری متفاوتی باشد جرم انگاری و جرم زدایی متفاوت در مناطق و گستره 

یل می کند و امروز باید بجای جرم های تاریخی موید این ادعاست. هرنوع چشم اندازی به جهان تنها بخشی از جهان را تحل

انگاری اخالقی اعتقادی از یک مرکز واحد به بومی گری و تصمیم سازی محلی اهتمام ورزید؛ چراکه تنوع سرزمینی مستلزم 

شدن حقوق از ملزومات حقوق می باشد. پس جرم انگاری که برای یک ایالت خوب  ای بخشنامهتنوع قانونگذاری است. پس 

، عناصر قانونی، ( حقوق کیفری پست مدرن550-552: 5930، چارلز) قانون خوبی برای سایر ایالت ها باشد. تواند میاست ن

مادی و معنوی جرم را مورد نقد قرار داده و معتقدند امروز جرایم شکل مادی صرف به خودگرفته و اصل قانونی بودن جای 

. روند آیین نامه ای و اداری شدن در جهت عقب نشینی حقوق داده است ای بخشنامهخود را آیین نامه ای و صنفی شدن و 

است. اصل قانونمندی بکاریا  ای بخشنامهکیفری و ترقیق قانونمندی و خروج از عدالت کیفری به سمت عدالت ترمیمی و 

ثابه تضمینی که روزی به م، تلقی کرده و حاکمیت قانون، برعکس تفکر وی امروزه قانون را بعنوان مظهر خواسته های قدرت

 بر (558: 5932، جعفری) امروز به پوششی برای حاکمیت دولت تبدیل گردیده است، برای آزادی های فردی محسوب می شد

، جویانه صلح و اجتماعی های پاسخ از استفاده، خشونت به دولت توسل جای به مدرن پست شناسان جرم اساس این

 جرم مشکل، صرف زورگویانه اجتماعی های سیاست» گویند می و کنند می هتوصی را ترقیقی و تصالحی و توافقی رویکردهای

 بخش نتیجه خشونت که باورند این بر روند می جنگ به که مردمی و است جنگ به رفتن مانند، مجازات بخشد؛ می تداوم را

 شده ترقیق و یافته ینیتع مفهومی، ترمیمی تلقی در، جرم مفهوم سان بدین.  «شوند می خشونت به متوسل نتیجه در و است

 و مدنی حقوق -جابره به- کیفری و سزاده حقوق- زاجره از شدن حال در حقوق دیگر عبارت به. است یافته مدنی جنبه و است

 و ترقیق در گامی 32 مصوب. ک.د.ا.ق 82 و 85و 84 ماده و نهاد مردم سازمانهای بر تاکیدی با 44 ماده. است -خسارت جبران
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شاهد تحوالتی پیرامون عناصر ، در تلقی کلی پسانوگرایانه از جرم است. میانجگری و مصالحه اعتبار به فریکی حقوق تلطیف

و زمینه ی  هستیم که این تحوالت بستر شناسی جرممادی و معنوی در این ، اعم از عنصر قانونی  تشکیل دهنده جرم

شدن آنرا فراهم می کند: ای بخشنامه  

  

 ونیالف: تحول در عنصر قان

دقیق ترین و ساده ترین تعریف از جرم این است که جرم چیزی است که قانون جزا آن را منع کرده است، یعنی فعل یا ترک 

در مورد تعریف جرم به ضمانت اجرای کیفری مجازات  5904ق. م مصوب سال  2فعلی که در قانون قابل مجازات است. ماده 

هر فعل یا ترک فعلی که قانون برای آن مجازات تعیین کرده » نموده و مقرر می داردقانون مزبور اکتفا  52های مقرر در ماده 

. تا بحث نسبیت و تکثر گرایی روشن شود از جرم است تعاریف متعددهدف ما دراین تحقیق « باشد جرم محسوب می شود

 (41: 5903، فیض)

حاکمان و  یها یرو یادهاز ز یریشهروندان و جلوگ یها یازحقوق و آزاد یتبودن جرم و مجازات، در جهت حما یاصل قانون

 یندارد حال آنکه ا ییاصل نقش به سزا ینا یفدر تضع یزانهعقل ست ینشیبا ب یانهپسانوگرا ی، گزاره هایدگرد ینقضات تدو

هنوز  هرچند که یستروش منحصر مبارزه با جرم ن ییقانون جزا یگرمدرن، بنا شده است. اساساً د یتعقالن یاصل بر مبنا

آن،  یانبان یدگاهبودن برعکس د یشود. بزعم پست مدرن ها اصل قانون یشناخته م یتحرکت به رسم ینا یهسته اصل عنوان به

 یحقوق و منافع مردم نم فظو جهت دار نه تنها در جهت ح یانهسوگرا یخاص در پناه جرم انگار یدر جهت منافع گروها

با این حال قانون یرد. گ یمردم، مورد سوء استفاده قرار م یگاهجا یفو تضع قدرت حاکم یتدر جهت تقو یباشند بلکه حت

در تعریف جرم هر نوع رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون قابل مجازات است را جرم  5932مجازات اسالمی مصوب 

 (558: 5930، بوالغیداند. ) می

 

 ق كیفريشدن حقو اي بخشنامه. از قانونمندي حقوق كیفري تا 1

تلقی کرده و ، اصل قانونمندی بکاریا برعکس تفکر وی امروزه قانون را بعنوان مظهر خواسته های قدرت، به باور پست مدرن

امروز به پوششی برای حاکمیت دولت ، که روزی به مثابه تضمینی برای آزادی های فردی محسوب می شد، حاکمیت قانون

شدن یا اداری شدن حقوق کیفری نیز به مثابه تحولی که  ای بخشنامهد از آیین نامه ای و امروزه بای، تبدیل گردد. از سوی دیگر

نمونه هایی از این  (554: 5932)جعفری،  یاد نمود.، به منزله ترقیق قانونمندی در جهت عقب نشینی حقوق کیفری است

خلف از این امر با به تشخیص مراجع اداری و قانون مبارزه با پول شویی است که مت 0ماده  9رویکرد را می توان در تبصره 

قانون  0قضایی حسب مورد به دو تا پنج سال انفصال خدمت قابل محکومیت دانسته. نمونه دیگر آیین نامه اجرایی ماده 

، این آیین نامه که برحسب نمرات منفی متخلف 2رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب معاون اول رییس جمهور است. ماده 

قانون حمایت از  50در ماده  توسط اداره راهنمایی رانندگی انجام می گیرد و، واهینامه و حتی ابطال آن و جزای نقدیضبط گ

تشکیل سازمان تعزیرات حکومتی و دادگاه ویژه روحانیت توسط نهادهای اجرایی و نه تقنینی نمونه بارزی از ، مصرف کنندگان

 (08: 5908، مجاب موسوی) این رویکرد است. .
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 . تقلیل جرم به شبه جرم 2

جرم در تلقی تفکر مدرن نقض ارزش های اساسی و نظم عمومی جامعه خوانده می شود ؛ حال آنکه در مفهوم پسانوگرایانه ای 

جرم قبل اینکه نقض ارزشهای جامعه باشد لطمه به روابط شخصی افراد است. به نظر می رسد که این تلقی ، عدالت ترمیم

، خشونت به دولت توسل جای به مدرن پست شناسان جرم اساس این برپسانوگرایانه نسبت به جرم است.  ریشه در تفکر

( 88: 5989زهر، ) کنند. می توصیه را توافقی و تصالحی و ترقیقی رویکردهای، جویانه صلح و اجتماعی های پاسخ از استفاده

 مانند، مجازات بخشد؛ می تداوم را جرم مشکل، صرف رگویانهزو اجتماعی های سیاست» آنرا، اینان در تعریف عدالت ترمیمی

 خشونت به متوسل نتیجه در و است بخش نتیجه خشونت که باورند این بر روند می جنگ به که مردمی و است جنگ به رفتن

قیق شده است مفهومی عینیت یافته و تر، در تلقی ترمیمی، بدین سان مفهوم جرم (5984:84ولد، جرج و دیگران؛ ) «شوند می

حقوق مدنی و  -به جابره -حقوق سزاده و کیفری -و جنبه مدنی یافته است. به عبارت دیگر حقوق در حال شدن از زاجره 

گامی در ترقیق و  32ق.ا.د.ک. مصوب  82و  85و 84با تاکیدی بر سازمانهای مردم نهاد و ماده  44است. ماده  -جبران خسارت

 (00: 5908، مجاب موسوی) مصالحه و میانجگری است.تلطیف حقوق کیفری به اعتبار 

 

 شدن در قوانین تفسیر بردار و مبهم اي بخشنامهظهور  .3

خواهری که مرتکب رابطه های خالف عرف و شرع شده است و حتی شخصی که در خیابان ، کشتن یک همسر خیانت کار

را باالترین ویژگی انسانی می « غیرت»ظر برخی افراد که به کشورمان از من، لحظه ای نگاه نادرست به ناموس فرد داشته است

حرکتی ناپسند و ، لکن برای کسانی که اعتقادی به رفتارهای خشونت آمیز ندارند، دانند رفتاری قابل تقدیر و تأیید است

لکن برای ، یید استمجرمانه تلقى منظر برخی افراد که غیرت را باال ترین ویژ کی انسانی می دانند رفتاری قابل تقدیر و تا

حرکتی ناپسند و مجرمانه تلقی می شود. البته این نه بدین خاطر که ، کسانی که اعتقادی به رفتارهای خشونت آمیز ندارند

قانون مجاات اسالمی آمده  494بلکه غیرت نیز مفهومی نسبی است و حقیقت واحدی ندارد. در ماده ، گروه دوم غیرت ندارند

سر خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده کند و علم به نمکین زن داشته باشد میتواند در همان هر گاه مردی هم) است

 را به قتل برساند(. ها آنحال 

، 5904اختالف نظر دارند. در قانون مجازات اسالمی ، متخصصان این حوزه در قوه مقننه و شورای نگهبان در تعیین مالک شرع

در حالی که در قانون ، مورد تصریح قانون گذار قرار نگرفته بود« بغی»و « ساب النبی»، «افساد فی االرض»سه جرم حدى 

و « بدعت»، «این سه جرم به قانون مجازات اسالمی افزوده شد و جالب آنکه سه جرم حدی ارتداد 5932مجازات اسالمی 

نیز در پیش نویس « سحر و جادو»و « عتبد»، «نیز دراسالمی افزوده شد و جالب آنکه سه جرم حدی ارتداد« سحر و جادو»

در « افساد فی االرض»قانون مجازات اسالمی وجود داشت که در تصویب نهایی از قانون حذف شد و جالب تر آنکه در جرم 

قانون مجازات اسالمی تعریفی از این جرم ارائه شده است که هیچ پیشینه شرعی نیز ندارد. این ابهام و کلی گویی  284ماده 

 شدن آنرا توسط قضات فراهم می کند. ای بخشنامهگان و عبارات در حقوق کیفری زمینه و بستر بازخوانی و واژ

 

. جرایم یقه سفید و فسادهاي مالی دلیل متقن بر رد اصل قانونی بودن4   

رکین که بزعم در یک تقسیم بندی جرایم به دو دسته تقسیم میشوند: جرایم یقه چرکین و جرایم یقه سفید. جرایم یقه چ 

پست مدرنها حجم باالی زندانهای ما را تشکیل میدهد و جرایم یقه سفید که به جرایم فسفری مغزی مشهور است اصوال بدلیل 
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را ندارد اصوال این افراد خود به نوعی  ها آندستگاه قضایی قدرت دستگیری و محاکمه ، نفوذ سیاسی و اجتماعی در پناه قدرت

، چارلز) انگاری و حتی جرم زدایی ها نقش بسزایی دارند و خودشان واضع اصل قانونی بودن هستند. در تدوین قوانین و جرم

را پوشش حفاظتی خود قرار داده و توسط مجریان شان در سیستم قضایی برای طبقات و  ها آن( قانونی که همواره 512: 5930

 یمتحقق جرا یرا برا ییفرصت ها یدار یهکه نظام سرما باورند ینپژوهش گران برا گروه های خاص اجتماعی اعمال می گردد.

قرار دارند که از  ییها یتدر موقع یتیچند مل یشرکت ها یژهبزرگ به و یمثال شرکت ها یکند؛ برا یصاحبان قدرت فراهم م

 یطاقشار جامعه و مح ینتر یفضع ابودین یمتاقدامات به ق ینکه ا یآورند؛ در حال یبه دست م فراوانی یآن منافع اقتصاد

 ینیقوان مؤثر یتوانند مانع اجرا یخود م یمزبور با توجه به قدرت اقتصاد یحال شرکت ها ینشوند. در ع یحاصل م یستز

 ای بخشنامهآیین نامه ای و ، ( با این توصیفات051: 5932، راب، یتوا) .شده اند، شوند یبکه با هدف مهار قدرت آن ها تصو

ای سرعت بخشیدن به دستگیری مجرمان یقه سفید و مفسدین مالی و اقتصادی و توازن بخشیدن به شدن حقوق کیفری بر

مجازاتهای یقه چرکین و یقه سفید از سوی مجریان عدالت و مقامات قضایی یک اصل ضروری است. تدوین قوانین متعدد 

موید ادعای فوق است.، دا می کندکه کمتر جنبه اجرایی پی، تصویب شده پس از انقالب در مورد جرایم یقه سفید  

 

یمیعدالت ترم-3-2  

است. عدالت  یفریحقوق ک یساز یرپذ و انعطاف یفریاز عدالت ک یی، به دنبال خشونت زدایداستهمانطور که از عنوان آن پ 

 یدهبزه د یانم بر مذاکره ید، ضمن تاکی شودم یادعدالت صلح و سازش مدار  یاعدالت گفتگو محور  عنوان بهکه از آن  یمیترم

از بزهکار، به  یدهبزه د یفریک ییاز حس انتقام جو یخشونت ناش یتو بزهکار با حضور بستگان و همکاران آنان به دنبال هدا

، مانند یمیمختلف عدالت ترم یبزهکار در مقابل او است. برنامه ها یبا مسئول ساز یدهسمت بخشش و گذشت بزه د

حل و فصل  یو بزهکار برا یدهبزه د نمندسازیاست در واقع به دنبال توا یحقوق مدن یوردا یهشب یکه از جهات یانجیگریم

نه تنها در  یمیآنان است. مفهوم عدالت ترم یانم ییاز ارتکاب جرم و تنش زدا یناش یو جبران خسارت ها یمخصومت و ترم

 ازجملهکشورها  یفریوارد نظام ک یراخ یدر سال ها یزن یعموم یفری، بلکه در حوزه حقوق کیفریک یدادرس یینحوزه آ

، یدیخورش 5934از آغاز دهه  یژه، به ویرانا ینیتقن ییجنا یاستراهبرد س (08-01: 5981، غالمی) .شده است یرانا وقحق

ی شود:م یادآوریآن  یها از نمود یا نمونه پاره عنوان بهاست که  یو ماهو یشکل یفریکردن حقوق ک یمیو ترم یفتلط  

عادالنه و رفتار کرامت مدار با بزه  یبه اصول و لوازم دادرس 5932 یفریک یدادرس یینقانون آ 0تا  5در مواد  یرانا ارقانونگذ

را ازخشونت  یدهمتهم و بزه د یسان، کرامت انسان ینداده است و بد ینقض اصول آن جنبه حقوق یجرم انگار یقاز طر یدهد

قانون متنوع کرده،  ینا 5را در ماده  یفریک یدگیرس یها یوهون داشته است؛ شمص یفریکنشگران عدالت ک یو گفتار یرفتار

( و مدل یفریک یدادرس یینقانون آ 82درماده  یفریک یانجیگری)م یمی، مدل ترمیسنت یفریکه افزون بر مدل ک یگونها به

در ادامه  قانونگذار (40: 5981، یانساقکرده است. ) یرانهمان قانون( را وارد حقوق ا 532ماده  -ینطرف یان)صلح م یتصالح

 یت، صالح5930حل اختالف مصوب  یحل اختالف، در قانون شوراها یشوراها به، ییجنا یاستکردن س یمیراهبرد ترم

 یکو  یسنت یفریک یدگیشعبه به رس یک یراخ یدر سالها یتمأمور ینا یشورا در اجرا ینداده است و ا یزن یتصالح یمیترم

، یبا الهام از منابع معتبر اسالم یماهو یفریاختصاص داده است .قانونگذار در حقوق ک یمیترم - یتصالح ییدگرس یژهشعبه و

( یحبس )پاسخ دولت یامانند اعدام  یفریک ی، ضمانت اجرایجسمان یتتمام یهعل یرعمدیو غ یعمد یمپاسخ به جرا یبرا

 یکه عضو جامعه مدن یدهبه عهده بزهد درنهایت یفریک یندارا در چهارچوب فر یمجرا ینننموده، بلکه پاسخ به ا یشبینیپ
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 ینهزم یتواندم یاتمشمول قصاص و د یمجرا یبه قربان یاراخت ینا ی( گذاشته است. اعطایشود )پاسخ جامعو یمحسوب م

با پرداخت  یا یماد ی، بدون ما به ازایدهصلح و سازش و بخشش مرتکب توسط بزه د یجادجرم با هدف ا ینطرف یانم یگفتگو

شدن سیاست جنایی قضایی را فراهم می  ای بخشنامهکه بی تردید زمینه های را فراهم بسازد،  یدهمرتکب بزه د وسطت یهد

 حل شوراهای، میانجیگر مؤسسات پرونده ها به رهگذرارجاع از کیفری عدالت نظام سبک سازی مفهوم به قضازداییکند. 

 یا منع قرارهای صدور برای بیشتر تمایل یا پرونده بایگانی یا تعلیق تعقیب مانند جایگزین راهکارهای به توسل یا اختالف

 حل به شوراهای گذشت قابل جرائم تمام ارجاع درباره قضائیه قوه رئیس 5938/ 1/  28 مورخ بخشنامه .است تعقیب موقوفی

 و طرفین رضایت به بی توجهی جهت به که ستقضازدایی ا و گرایی کمینه از ای نمونه آشکارا دادسرا در ثبت از پیش اختالف

 منجر اهداف به دستیابی در می دانند شرط جرم شناسانه دالیل به را اشخاص که رضایت قانونی مقررات گرفتن نظر در بدون

 هدف انتقال با که است جنایی علوم عرصه در نظریه یک، سازشی - تصالحی عدالت و ترمیمی می شود. عدالت به شکست

 نیازهای و بزه دیده به اهمیت بخشیدن منظور به کیفری فرایند در درگیر طرفهای همه دادن بازی و مردم میان به عدالت

 شد. پدیدار البین ذات اصالح و جرم از ناشی آثار ترمیم و سرانجام فعال کُنشگری به وی تبدیل و او احساسی عاطفی و، مادی

 پدیده یک، باشد رسمی هنجارهای نقض آنکه از بیش جرم ارتکاب نظریه در این (544 -542: 5982، ابرندآبادی نجفی)

 باید کیفری دستگاه عدالت نخست اولویت و هدف نتیجه در. میزند لطمه ها آن میان روابط به و است میان اشخاص خصوصی

 ذی طرفهای دادن مشارکت طریق از جرم از اختالف های ناشی فصل حل و و سازش و صلح ایجاد رهگذر از عدالت برقراری

. باشد چهره به چهره و طرفانه بی، توافقی، داوطلبانه باید سیاستی چنین شک اعمال بدون. باشد( بزه دیده و بزه کار) نفع

،  82) مواد مانند مواد گوناگونی در قانونگذار و میشود دیده ایران شکلی و ماهوی کیفری قوانین در ترمیمی عدالت ی ازهای جلوه

 .است کرده نهادینه را مفاهیم این ترافعی و رسیدگی میانجی گری به اشاره با، 5932 دادرسی آیین انونق( 532 و 89

 عملیاتی درباره ییها بخشنامه و یافته راه قضایی نیز عالی مقامات گفتمان در متفاوت تری خوانش با رسیدگی شدن ترمیمی

 مکلف را قضایی مقامات قضائیه قوه رئیس 5938/ 1/  28 ورخم 3444/49304/544شماره  بخشنامه. شده اند صادر آن کردن

 میانجیگری راستای در محاکم کیفری یا بخش عمومی دادگاه یا دادسرا در ثبت از پیش را گذشت قابل جرم های کند تمام می

 در را میمیتر عدالت شدن پدیدار نوید ظاهر در که این بخشنامه. دهند ارجاع اختالف حل شوراهای به سازش و صلح و

 صریح ماده نص خالف و نداشته سازگاری ترمیمی آموزه های با چندان ماهیت در، دهد می قضایی ایران دستگاه سطح باالترین

 کیفری امور در میانجیگری آیین نامه (4 و 1) مواد نیز و 5930 مصوب اختالف حل شورای قانون( 8) ماده و ک.د.آ.ق( 82)

 میانجیگر مؤسسات به موضوع ارجاع و میانجیگری اساسی شرط را توافق طرفین که است رانوزی هیئت 5931/ 0/  28 مصوب

 . داند می

 میانجیگری به موضوع برای ارجاع طرفین رضایت گرفتن نادیده اینها از مهمتر و بخشنامه این گونه تأسیس و کارکرد دستوری

( قضازدایی) دادگاه ها و دادسراها بار کردن سبک و ورودی هایپرونده  از کاستن.می کند تهی ترمیمی عدالت گفتمان از را آن

 : انجامد شکست می به دلیل دو به هدف این. است آن تحقق دنبال به فوق بخشنامه که است هدف دیگری

 عدم صورت در و بوده آشکار پیش از آن نتیجه محتوم، میانجیگری به امر ارجاع در طرفین رضایت به بی توجهی سبب به، اول

 . شد خواهد آغاز رسیدگی کیفری فرایند گزیر نا سازش حصول

 آنجاکه از و میانجامد اختالف حل شوراهای در افزایش پرونده ها به ناگزیر ها دادگاه و دادسراها از تراکم زدایی هدف، دوم

سوم  برنامه قانون( 583) ماده در ها آن تأسیس انگیزه برخالف نیز عمل در و هستند دستگاه قضایی ارکان از بخشی شوراها
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 مذکور هدف، پردازند قضایی می کار به 5903، مصوب ایران اسالمی جمهوری فرهنگی و اجتماعی، اقتصادی توسعه

 (33-30: 5981، یانساق) .شد نخواهد برآورده( قضازدایی)

 به که عدالت شدن ترمیمی الگوی همسو با تنها نه تقنینی ترمیمی عدالت از گذار با ای بخشنامه ترمیمی عدالت ترتیب این به

 دستگاه سازی سبک و قضازدایی راهبرد با بلکه نیست، میدهد وگو اهمیت گفت فرایند در ذینفع اشخاص کرامت و رضایت

 ترمیم و کرده احیا انسانی را روابط تواند می هرچند مصالحه و سازش. ندارد سازگاری نهاد این قضاوتی جهت کارکرد به قضایی

 و مطلوب عمل یک تواند می ندرت به انسانی رفتن کرامت دست از بهای به حتی قیمتی هر به ترمیم برای تالش اما، دهد

به صلح و سازش و  ینطرف یق، تشویدادگاه ها با الهام از فقه اسالم یهرو ینبر ا افزون (.Murphy. 2002: 12) اخالقی

 یاست .اجتماع یفریاز خشونت ک یزدر واقع پره یعنیو عضو با هدف از اعمال قصاص نفس  یدهبزه د یبخشش مرتکب از سو

و  یفدر چارچوب راهبرد تلط یزن یریتعز یمدر حوزه جرا ییبا هدف حبس زدا یگانرا یمانند خدمات عموم یفرهاکردن ک

در بند ج  ازجمله، یفریزرادخانه ک یساز یماست. قانونگذار در ادامه به راهبرد مال یقابل بررس یفریشدن حقوق ک یمیترم

مجرمانه  یبر کاهش عنوانها ید، ضمن تاک50/52/5931یو فرهنگ ی، اجتماعیقانون برنامه ششم توسعه اقتصاد 559ماده 

امر همچنان به دنبال  ینکرده و با ا یفبه قانون گذار تکل یمیترم یبا وضع ضمانت اجراها ازجملهرا  یفرزدایی(، کایی)جرم زد

( 28-21: 5930، یابرندآباد ینجف) .است یرانا یفریحقوق ک یسزاده یکرد، کاهش رویه طور کلو ب یمیگسترش راهبرده ترم

تقویت قدرت مقامات قضایی و اجرایی و تضعیف اصل قانونی بودن و خروج پرونده ها به سمت شوراها ، بنابراین عدالت ترمیمی

 ه ای شدن از این منظر توسع و گسترش پیدا می کند.و آیین نام ای بخشنامهو نهاد های مردمی است که می توان فرصت های 

 

 آن هاي جلوهشدن و  اي بخشنامهزمینه هاي شکل گیري  -4

سیاست جنایی تقنینی ایران به دلیل وجود مشکالتی نظیر تعدد و کثرت مراجع قانونگذاری، ضعف تفحص وتخصص گرایی، 

قانونگذاری کیفری و جرم انگاری های  گرایانه به فرآیندتبعیت از سیاستهای فردی و سالیق شخصی، نگرش سنتی و واپس 

برداشت های انتزاعی از مفهوم جرم و مجازات شکل گرفته  افراطی و با احتراز از واقعیت های روز جامعه ایران صرفا براساس

ادی جامعه به عملکرد برچسب زنی مجرمانه، زمینه بروز نارضایتی و بی اعتم وآزادیهای فردی و است، بلکه با تجاوز به حقوق

شدن  ای بخشنامهکه بستری برای  را مهیا نموده است تقنینی و در نتیجه شکست تدابیر تقنینی ضعیف واضعان سیاست جنایی

  سیاست جنایی قضایی است.

 

 نبود تخصص و ضعف در قانونگذاري  -4-1

قانونگذاری و ترسیم قانونگذاری است. مستلزم تحلیل نظام ، زمینه های شکل گیری بخشنامه در سیاست جنایی قضایی

است که هر علمی به تناسب  علوم به حدی توسعه یافته ی امروزه دامنه و گستره سیاست جنایی یک فن و حتی یک هنر است

توان انتظار معجزه و درمان یک  از یک پزشک عمومی نمی زمینه ی تخصصی ویژه، به شاخه های مختلفی تقسیم شده است

قوانین کارآمد، جامع و بی عیب و  ا داشت و از یک فرد عامّی، غیر متخصص و غیر حقوقدان، نباید انتظار وضعبیمار قلبی ر

موجود  ی دلیل تفکرات آرمان گرایانه جای بسی تأسف است که سردمداران سیاست جنایی ایران، به. نقص را در سر پروراند

به زعم  گاشته و حتی به فن قانون نویسی نیز بهای کافی نداده اندحقوق را نادیده ان ی رشتهپس از انقالب، تخصصی بودن 

، نیک حسینی) ت.این تفکر نیز اکتفا به حقوق جزای شرعی و عدم توجه به حقوق جزای موضوعه اس برخی ازحقوقدانان، منشأ
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جیل و شتابزدگی بدون غیراصولی، تدوین قوانینی است که از سر تع اجتناب ناپذیر این برخورد ی نتیجه (550-553: 5909

انحای  تأمل کارشناسی به تصویب رسیده و نابسامانیهای بسیاری را در دستگاه عدالت موجب گشته و حقوق شهروندان را به

ابهام و تعارض در قوانین مصوب، فقدان جامعیت و مانعیت قوانین، نفوذ غیر  مختلف در معرض تهدید و تعرض قرار داده است

برداشت های  بروز تفاسیر و ی شخصی و روابط خصوصی افراد جامعه، زمینه قوانین کیفری به حیات شمول ی منطقی دامنه

شدن سیاست قضایی است.  ای بخشنامهگه از عوامل  متفاوت و درپی آن، صدور آرا و تصمیمات متناقض را فراهم نموده است

رسمی و  ی کوتاه زمانی انتشار قوانین در روزنامه ی فاصلهکه بعضا در  متعدد قوانین مدوّن اصالحیه های مکرّر و تفاسیر ظهور

، جلوه ای بارز از تعارض و آشفتگی در سیاست جنایی تقنینی ایران است که این امر موجب دهد میالزم االجرا شدن آن رخ 

زمانی  ی د در فاصلهقوانین و مقررات کیفری می گردد و افراد جامعه انسانی قادر نخواهند بو خدشه دار شدن اصل دوام نسبی

این در حالی است که تدوین سیاست جنایی یک  عادت کنند ها آنو رعایت  آشنا و به حفظ ها آنمعقولی خود را با مقتضیات 

انتخاب قانونگذار باید به نحوی باشد که  است نیازمند تخصص کشور در بعد قانونگذاری، همانند سیاست های عمومی جامعه

انتخاب افراد صالح اما بی اطالع، همان اندازه مضّر است که  به علوم جدید را دچار لطمه وخدشه نکند اشراف به مسائل و آگاهی

های ضروری باشد تا بتواند در  قوه قانونگذاری باید متفکّر، متخصص و واجد صالحیت ولی فاقد صالحیت انتخاب افراد آگاه

مقننه ای  ی بدیهی است از قوه (558-559: 5981)ملکی،  .اشدفعال داشته ب و هدفمند، مشارکت پویا تدوین سیاست جنایی

 موارد این الزم و مبانی محکم استخراج می شود یکدست، اما فاقد قدرت و توانایی شناخت مسائل، قوانینی فاقد چارچوپ حتی

کثر قوانین جزایی ما، فاقد ا سرگردان ایران قوانین جزائی فراوان می توان مالحظه نمود ی ضعف ها و ناتوانی ها را در مجموعه

کیفری دارای میدان دید محدودی بوده و  خصوص در بعد مسائل قانونگذار ایران به برنامه ریزی و آینده نگری است ی خصیصه

 (84-08: 5908، نوربها) .جزایی در چارچوب تفکرات خود محبوس مانده است قوانین در تدوین

 

 سینارضایتی عمومی از اطاله هاي دادر -4-2

 باره این در اقتصادی و اجتماعی، بحران های سیاسی گاهی و نداشته مقررات و قوانین در ریشه همواره جنایی سیاست بحران

تحریم  دنبال تشدید به که( خورشیدی نود) اخیر دهه در ریال برابر در ارزهای خارجی نرخ افزایش مثال عنوان به. تأثیرگذارند

 باالخره و مهارمشکالت در اقتصادی مدیران سردرگمی و دولتی مرجع ارزهای از برخی ادهسوءاستف و شد خارجی ایجاد های

 در و مضطربانه قضایی مقامات تا شد سبب با متخلفان برخورد در قضایی دستگاه انفعال قبال در عمومی گسترده نارضایتی

صالحیت  با را جرائم این به رسیدگی ویژه دگاهدا، متعارف قانونی هنجارهای کنارگذاری کیفری با عدالت به اقتداربخشی جهت

 تدوین و موجود رویه های و قوانین اصالح موجب تدریج به اجرا در سیاست جنایی واقع در .کنند بینی پیش ای بخشنامه

نگران  روند و اقتصادی و سیاسی، اجتماعی تحوالت دربرابر آن انفعال و ایستایی و قانونگذار غیاب جدید می شود. در مقررات

 نوعی بحران و شود می پدیدار سیاسی و اقتصادی بحران کنترل هدف با مدار بخشنامه سیاست جنایی بزه کاری؛ افزایش کننده

 نشان وقت گیر و پُرهزینه، ناتوان، متصلب، اقتصادی بحران های مدیریت در که میکند نمایان را تقنینی جنایی سیاست زدگی

 میداند که جنایی سیاست نظام استغراق را جنایی سیاست در بحران های جلوه از یکی گَسَن (84-00: 5904، فرجیها) .دهد می

 دستگاه چرخه ای کُندی و گرفتگی، انسداد، شکلی از بُعد بحران این ثمره است. کیفری قوانین در جرائم شمار بی اندازه تورم

 حقوق شدن فربه از ناشی خود که جرم ها اعالم و ایت هاشک حجم افزایش. تعداد پرونده هاست افزایش دنبال به کیفری عدالت

 شمار بر آن موازات به تناسب و به آنکه بدون، است بزه کاری نرخ افزایش و( افراطی کیفرگذاری و جرم انگاری) کیفری ماهوی
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 اجتماعی مقبولیت و کارایی که میشود کیفری عدالت در نظام تدریجی وقفه ایجاد موجب، شود افزوده کیفری عدالت کُنشگران

به  میکند؛ مطرح غربی دولت های عصر آن جنایی سیاست در بحران توصیف برای گَسَن مشکلی که .می کشد چالش به را آن

 روبه رو دادرسی اطاله با مشکل عمل مرحله در همواره ایران قضایی نظام و است ایران جنایی سیاست معضل فراگیرتری طرز

 (240: 5905. )گسن، است

، است جنایی در سیاست بحران نوعی خود که ایران در کیفری های پرونده حجم روزافزون افزایش و اطاله رسیدگی ابراینبن

 این خود آنکه از غافل، است بحران حل دنبال به قانونی کنارگذاری مواد با که است شدن ای بخشنامه به گرایش عمده دلیل

 متولیان دستگاه و سیاست گذاران واقع در .انجامد می توجیه غیرقابل اری هایمقررات گذ رهگذر بحران از گسترش به راهکار

 به شناسی جرم های یافته از استفاده آنکه با بدون، دهند می خبر ایران در کیفری دعاوی تورم از همواره که کیفری عدالت

صدور  و بخشنامه سازی به اشند؛ب مجرمانه عناوین کاهش و عناوین کیفری برخی از جرم زدایی، قوانین اصالح دنبال

 سیاست ها نوعی در تناقض دلیل به گاهی بلکه، نمی کند بحران رفع به کمکی تنها نه که آورند روی می ها دستورالعمل

طوالنی بودن فرآیند رسیدگی به دعاوی موجب آورند.  می ارمغان به قضایی دستگاه کالن مدیریت هدف گذاری در آشفتگی

اعتماد به دستگاه قضائی، کم رنگ شدن عدالت و امنیت،  خستگی عوامل انسانی، نارضایتی عمومی، کاهش کار محاکم، تراکم

در امور کیفری نیز فاصله بین . غیر ضروری گردیده است و صرف هزینه های گزاف و کاهش قاطعیت و اقتدار قوه قضائیه

رندگی مجازات را از بین برده و رعب و هراس مجرمان را از بازدا ارتکاب جرم و مجازات مرتکبین آنقدر زیاد شده است که اثر

آمارها نشان  .افزایش جرائم، ناامنی و ازدیاد پرونده ها خواهد بود عواقب اعمالشان کاهش داده است که نتیجه نهایی این امر

 بیشتر اگر ی واردهپرونده ها که درصد استخدام قاضی و کارمند و تأسیس شعب دادگاهها از درصد رشد جمعیت و دهد می

اصلی اطاله دادرسی و تراکم  لذا علت. از این اقدام با چنین رشدی تناسب ندارد نباشد کمتر نیست، اما متأسفانه نتایج حاصل

امکانات، عدم استفاده از قضات و  نظیر کمبود فراوانیپرونده ها تنها به کمبود نیروی انسانی مربوط نمی شود، بلکه به عوامل 

نظام گزینش، عدم نظارت و کنترل صحیح  خصص و با تجربه، ضعف و نارسایی قوانین موجود، فرسودگی و ناکارآمدینیروی مت

با هجمه گسترده ای از انتقادها و اعتراض ها  بر رفتار کارکنان و امثال آن بر می گردد که در مجموع سیاست جنایی قضائی را

 (51-59: 5933، توانا نجفی) ت.ته اسمواجه نموده و گم گشتگی و بی هدفی را موجب گش

 

 قضایی و اجرایی تعارض حاكم بر سیاست جنایی -4-3

 جنایی سیاست نگرش با همواره، گیرد می شکل شده تدوین قواعد و اصول چارچوب در که تقنینی جنایی سیاست گفتمان

 قضایی جنایی سیاست در وحدت نبود گرنشان عمل در قضایی و تصمیمات ها رویه تعدد و تنوع. نیست یکسان و منطبق قضایی

( با 551 -550: 5901)الزرژ،  است. دیگر سوی از تقنینی جنایی سیاست با آن کامل انطباق عدم و یکسو از بودن آن نسبی و

 ویژگی و است قانون درونی الیه های در و متنی کثرت گرایی درون نوعی قضایی جنایی سیاست در گرایی کثرت حال این

 به را انسجام این( فروتقنینی مقررات) بخشنامه با قانون فروگذاری اما.زند نمی برهم جنایی را سیاست گذاری یانهوحدت گرا

 در ناکارآمدی. می کشد به تصویر بحران یک سطح در را( قضایی و تقنینی) گفتمان دو انطباق عدم و زده برهم طور کامل

 می عرضه ایران جنایی سیاست از نامطلوبی تصویر، اقتصادی کنار فساد در ها پرونده حجم افزایش و بزه کاری مهار و پیشگیری

 و رسیدگی اختصارگرایی در سمت به را قضایی مقامات زودهنگام نتایج اخذ و زودبازده سیاست های اعتقاد به همچنین. کند

 مبارزه با جرم و مجرم، به حدّی در مقوله سیاست قضائی با سیاست تقنینیاست. تعارض  داده سوق قضایی نظام اداری سازی
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سیاست تقنینی جنایی را در خروجی نهادهای قضائی، بلکه  کنندگی خنثیمحسوس است که تصور نوعی  در جامعه مشهود و

حقایق پدیده  تأثیرو موضوعی کنیم باید بگوئیم، قوه قضائیه تحت  تحلیل را اگر مصداقی ایجاد نموده است معارضه با آن را

 و سیاست و منطقه ای، ناکارآمدی سیستم کیفری سنتی ناشی از تعهدات اجتماعی بین المللی علل آن، الزاماتیبزهکاری و 

از پیروزی انقالب، عقالنیت گرایی متأثر از پژوهش های علمی،  دوران گذشته و سالهای اول بعد سزادهی و ارعابی صرف در

ع قدیمی و امکان تجدید نظر و اصالح دیدگاهها با عنایت به مقوله برخی قرائت های دینی از مناب تردید در اجرای اجباری

کیفری، تنبیه و تنبه بزهکار را، بی توجه به  موجود که هدف اجرای عدالت مطلقه مصلحت فقهی، سنگین بودن کیفرهای

سیاست جزائی  سودمندی، در مقام تردید و تشکیک به ...دهد میوی مورد توجه قرار  و احیاء پذیری جامعه مسئله بازپروری و

قانونی، فرا قانونی، اداری و  دستورات تأثیرمراجع کیفری و قضات تحت . است شده ً متفاوت کامالًواکنش  تقنینی، وادار به

از حداکثر توان ناشی از متن قانون جزا ویا تفسیر موسع به نفع متهم از بدو  گیری بهرهعالیه قوه قضائیه با  قضائی مقامات

جرم سعی در اعمال مالطفت، انعطاف، استخالص و اعمال تدابیری دارند که به مرور خاصیت سزادهی و  مرتکببرخورد با 

اعمال سیاست غیر مدون ولی عملی کیفر زدایی در مورد جرائم مستوجب . کیفری را به حداقل تنزل داده است ارعابی ضوابط

قضائی از  گزین، نشانه های آشکاری از تبعیت اجباری مدیران نظامتعلیق و تدابیر جای و اعمال ...حد، تازیانه، شالق و حبس

و یا طرد تدریجی آن خواهد بود،  سیاستی، تعطیلی سیاست جنایی تقنینی چنین نتیجه اعمال اجتماعی است واقعیات

جرم یا ارتکاب آن در ارعاب بزهکاران بالقوه و تنبّه مرتکبین جرم با هدف پیشگیری از وقوع  سعی ابزارکیفر سیاستی که با

واقعیات،  مبتنی بر منطق در چنین شرایطی که عقالنیت.تا کارآمدی خود را به کلی از دست بدهد رود داشته است امروزه می

می شود، تکلیف امنیت اجتماعی و کنترل هنجارهای بزهکارانه چه می  چیره از علقه های ذهنی و سنتی برآرمان گرایی ناشی

 و سزادهی سنتی را خنثی و اثر ارعابی قع گرایانه ولی تجریدی قوه قضائیه، کارکرد سیاست تقنینیحال که سیاست وا شود؟

و  پدیده بزهکاری غلبه کرد؟ موضوع وقتی اهمیت بیشتری پیدا می کند آن را تضعیف نموده است، چگونه می توان برکثرت

طبقاتی،  وجود عوامل جرم آفرین مانند اختالف شدید احساس خطر را در نخبگان علوم اجتماعی تقویت می نماید که دریابیم

فزونی بوده و  مولفه های جرم ساز در جامعه رو به عنوان بهافسردگی  و بیکاری، تورم، فساد اداری، هجمه فرهنگی، طالق، اعتیاد

توجه به ویژگی  ا بادر چنین فضایی قطع.و انحراف پذیرانبه ویژه در میان جوانان افزوده می شود هر روز به تعدادکجروها

تمامیت جسمی،  که ممکن است...عمل ناشی از شرایطی مانند فقر و بیکاری های محاسبه گری افراد ، مقایسه بین هزینه

جرم و در آمد  جنسی، حیثیتی و فطری فرد را به بازی گیرد و به مخاطرهاندازد با هزینه ناشی از واکنش اجتماعی در مقابل

کشور مالحظه می  پذیرش هزینه های جرم سنگین تر خواهد نمود؛آن چنانکه در واقعیت پدیده بزهکاری آن، کفه ترازو را برای

 نظام قضائی ویژگی سزادهی و ارعابی سیاست کیفری تقنینی را در چنبره سیاست متفاوت درواقع وقتی افراد جامعه. شود

 هم نمی بینند، بی شک در صورت تجمیع را ای خودهنجار و متعادل بر می بینند، و از طرفی زمینه یک زندگی به خنثی

این چالش زمانی نمود اسف باری دارد که مشاهده کنیم . شرایط در نظم گریزی و ارتکاب جرم تردیدی به خود راه نخواهند داد

می  یلو تعد سیاست جنایی تقنینی است ـ در اجرا دچار جرح قضائی ـ که متضمن حداقل پیام احکام صادره از طرف محاکم

اعمال عفو، آزادی مشروط و مرخصی تبدیل به حبس های کوتاه  احکام حبس اعم از حبس ابد و غیره با عمدۀ بخش. گردد

آن قسمت از احکام . نگهداری موقت و محل انتظار مبدل می گردد مدت می شوند، زندان در نتیجه به ندامتگاه، بلکه مرکز

این در حالی است که براساس آئین نامه امور . مختلف ممکن است اجرا نشود صور نیز به کیفری متضمن مجازات حد و یا شالق

کیفر، نگهداری و اصالح مجرمین، و این چنین تکالیف مهمی  اعمال است برای زندان محلی5980 زندانهای کشور مصوب
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در مرحله  پرونده شخصیت تشکیل...اصالحی و تربیتی، کارورزی و اشتغال زندانی ضرورت تعیین زمانی خاص، برنامه های

مکان، پرسنل متخصص،  ازجملهفقدان امکانات الزم . مراقبت بعداز خروج را می طلبد درنهایتو ...پذیرش و طبقه بندی آنان

نکرده  روش علمی اصالحی و بازپروری را در مورد زندانیان ـ جز نگهداری ـ فراهم تاکنون اجازه پیروی از یک... ابزار، 

، گرمارودی داودی) .حداقل براساس ظاهر مقررات ـ پیرو نظام اصالح و درمانگری است ه نظام زندانبانی ما ـحال آنک.است

سیاست جنایی تقنینی رابه طور کامالز اثر بخشی  سزادهی و ارعابی چنین اوضاع و احوالی خاصیت قهرا( 591-590: 5981

و در  دهد میدرمانگری، ارعابی و پیشگیرانه خود را از دست  خصیصهنتیجه اینکه زندان برخالف فلسفه وجودی خود . می اندازد

بدین سان، به تدریج ترس و واهمه از واکنش  .خنثی می سازد کنار سیستم قضائی آخرین بقایای سیاست جنایی تقنینی را

ه اهداف آرمانی و ذهنی ناممکن و ناتوان در وصول ب سیاست جنایی تقنینی که فی نفسه. به افول می نهد رو کیفری در افراد

متفاوت و متهافت به طور کلی خاصیت بازدارندگی و  می باشد، در کشاکش اجرا و اعمال توسط قوه قضائیه متأثر از عوامل

 .دهد می پیشگیرانه خود را از دست

 

 توسعه ي نهاد ها رافت و تساهل در اجرا-4-4

استنباط می گردد،  ه کیفر که از فحوی سیاست جنایی تقنینی ایراناهداف سزادهی، سرکوبگرانه، ارعابی و بازدارنده منتسب ب

وجود  جدی مواجه می شود به دلیل مالحظاتی که مذکور افتاد، در مرحله اجرا با انعطاف، تساهل، تسامح، انسداد و وقفه

و خصوصی، توسعه  ، گسترش تدابیر عفو عمومیها آنمشکالتی نظیر فاصله زمانی زیاد بین قطعیت احکام کیفری و اجرای 

برخی قوانین اجرای احکام کیفری مانند آئین نامه اجرایی سازمان  تدابیر آزادی مشروط و تعلیق مجازات، تساهل و رأفت در

اجرای پاره ای از مجازاتها مانند شالق، تهیه لوایح و پیش نویس های قانونی موازی در  زندانها، عدم نظارت و کنترل کافی بر

 از نهادهای ذیربط، ضعف امکانات فیزیکی، تعدد مراجع مختلف اجرای احکام کیفری، عدم مراقبت بعد و سایر سطح قوه قضائیه

و بسیاری دیگر از  بودن اجرای برخی از کیفرهای شرعی و عرفی، عدم وجود ضوابط اصالحی خروج زندانیان، صعوبت و محال

بخشی کیفرها به شدت کاسته است  و از اثر دید مواجه نمودهمعضالت، سیاست جنایی اجرای مجازات را بابحران و رکود ش

 .(04-90: 5933، توانا نجفی)

 

 ناكارآمدي نظام عدالت كیفري  -4-5

 توجه ایران در اقتصادی جرائم بزه کاری و نرخ فزاینده روند کنار در ها دادگاه و دادسراها در کیفری های پرونده شمار افزایش

 اقناع و مشکالت حل وفصل توان موجود قانونی های که شیوه داشته معطوف حقیقت این به را کیفری سیاست گذاران

و  روشها اینرو از(. 500 - 510: 5900، خزانی) هستند ناکارآمد نیز بزه کاری کنترل در زمینه حتی و نداشته را شهروندان

 از عبور برای دیگری باید ابزارهای، طلبد می یزیاد زمان قانون اصالح که آنجا از و بوده اساسی بازنگری مستلزم راهکارها

 و شده تبدیل جنایی سیاست تصمیم گیران نخست اولویت نویسی به بخشنامه و آیین نامه راستا این در. شود برگزیده بحران

 اصلی مانبه گفت قضازدایی و میانجیگری، تعقیب تعلیق، پرونده بایگانی مانند تعقیب؛ راهکارهای جایگزین به توسل و تأکید

 توسل قیدوبندها و شرایط و بوده قانونی مقررات مستلزم رعایت ها جایگزین اعمال آنکه دلیل به. میشود تبدیل قضایی مقامات

 .است فروتقنینی راهکارهای به توسل با تقنینی مقررات از عبور راهکار ساده ترین، کند ناممکن می و دشوار را مقررات این به
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به  و جایگزین نهادهای شناسانه اهداف جرم به توجه بدون و خاص جهت گیریهای با قضایی جنایی سیاست ترتیب این به

بزه  نگهداری اقتصادی هزینه های افزایش و کیفری جمعیت تورم و ازدحام زندان علت به - ضرورت روی از فقط ها آن کارگیری

 در تعارض با شرایط دراین. میگیرد فاصله قانونگذار جنایی تسیاس گفتمان از - زندان ها و ها بازداشتگاه کنار کمبود در کاران

 کارنامه پرتو در جنایی تقنینی سیاست بازنگری با بحرانی که میآید؛ میان به بحران از سخن قضایی و قانونی گفتمان دو

 و سیاست ها نوع این ( اتخاذ42: 5982، ابرندآبادی نجفی) شود. رفع باید برعکس اجرایی یا و قضایی جنایی های سیاست

 مطالبات و معضالت برخی به کوتاه مدت در هرچند، قضایی مشکالت رویارویی با در فروتقنینی الگوهای و شیوه ها از استفاده

 . می شود اثبات ها آن کارآمدی و نا نداشته دستاوردی درازمدت در نبودن پژوهش محور دلیل به اما، میبخشد شهروندان پایان

 بازیچه مثابه به قانون که میرساند را پیام این و زده لطمه قانون اقتدار اعتبار و به تدریج به متعدد یها بخشنامه صدور هرچند

 وهله در پیام این. ندارد آن از بیش اعتباری و بوده ها آن اراده و میل به منوط آن اجرای که است قضایی دست مقامات در ای

 .یابد می انتقال شهروندان نیز به تدریج به و میشود دریافت قضات سوی از نخست

شکایت  از انبوهی حجم تحمیل و افزایش به سبب، ک.د.آ.ق( 000) ماده اجرایی دستورالعمل مانند قضایی یها بخشنامه برخی

 به، مختوم امر اعتبار در تزلزل با و آن سطح باالترین در ویژه به قضایی دستگاه بیّن به شرع خالف بهانه به درخواست ها و ها

 یک از که سیاستها در این دوگانگی. شد خواهد دادرسی اطاله موجب و میزند صدمه قضایی جنایی سیاست و کارآمدی ثبات

دستورالعمل  با دیگر سوی از و میکند تأکید قانونی تشریفات رهگذر حذف از رسیدگی سرعت بر ییها بخشنامه صدور با، سو

 مخالفت بهانه قطعی به رأی به اعتراض حق از همگان استفاده برای سازکارهایی ایجاد و مختوم گشودن دعاوی به دیگری های

 شناخت و آینده نگری، برنامه ریزی فاقد که برمیدارد سرگردان پرده قضایی جنایی سیاست نوع یک از، میکند اشاره شرع با آن

 . پیرامونی است مشکالت منطقی

 و اوضاع، بزه کاری آمار، جرم شناختی به تحوالت همسو و بوده پویا ها سیاستگذاری همه مانند جنایی سیاست پذیرفت باید

 و بازنگری به نیاز نتیجه در و است حرکت در المللی بین و ملی، سیاسی، اقتصادی، فناورانه، صنعتی دگرگونی، اجتماعی احوال

 و کیفری شناختی ژوهش های جامعهپ و مطالعات انجام، آسیب شناسی مستلزم بازنگری این(. همان) دارد بازتعریف مستمر

 .است جرم شناختی

 اساسی قانون لحاظ به اینکه و ها آن ارشادی بودن بهانه به قضایی یها خشنامهب اجرای از هوشمندانه عمل در ها دادگاه برخی

 اصل و ونگراییقان بر تأکید، مخالفت ها نوع این پیام. کنند می تأکید نص قانون بر و ورزیده امتناع، نیستند تکلیف ساز

 طریق از 5932 مصوب اداری عدالت دیوان قانون( 52) ماده تبصره تصریح به ها بخشنامه این آنجاکه از. قانون است حاکمیت

آیین  اجرای از امتناع که شود گرفته ایراد است ممکن. اجرای آنهاست از امتناع راهکار مناسب ترین، ندارند ابطال قابلیت دیوان

 بخش نامه های مقامات شامل و است مجریه قوه آیین نامه های به ناظر اساسی قانون( 504) در اصل قانون خالف نامه های

 مستند و ندارند اساسی قانون در جایگاهی دستورالعمل های قضایی و ها بخشنامه اینکه دلیل به ایراد این. شد نخواهد قضایی

 استناد عدم و مقررات گذار یها بخشنامه کنارگذاری، اولویت قیاس به و نیست پذیرفته، نیستند نیز( 540) اصل در حکم صدور

 (552 - 554:  5900، خزانی) ) است. راهکار ترین مناسب ها آنبه 
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 نتیجه گیري:

فراهم  کامالً هایی بخش در را مقنن مقصود از شدن دور ی زمینه، قضایی سیاست شدن ای بخشنامه در قضایی دستگاه عملکرد

شامل  ها بخشنامه نی، هدف از صدور ابه بیانی دیگر است؛ داده سوق بدیعی جنایی سیاست اعمال و اتخاذ متس به و ساخته

یی و خروج رسمی پرونده ها از محاکم به قضا زدا قیاز طر یفرینظام عدالت ک ی، سبک سازیفریک یدعاو زانیکاستن از م

 ییستایو ا یکه به سبب کند باشدی م ییقضا گاهرت دستو نشان دادن صالبت و قدی گریانجیو توسل به مسمت شورا ها 

 مجرای از کیفری های پرونده تورم و تراکم معضالت و مطالبات چالش حل، رسیدگی در تسریع آن هدفاست،  دهیلطمه د

 جنایی سیاست افول، آن برآمد و رویه این اتخاذ ی نتیجه اما است؛ ها بخشنامه صدور منظر از قضایی و عملی جنایی سیاست

 دور دالیل از یکی. باشد می قانون اقتدار کاهش، مجازاتها و جرایم بودن قانونی اصل یعنی نهاد ترین مهم به صدمه و تقنینی

 اصول مبنای بر انگاری جرم در شتابزدگی، تقنینی از قضایی جنایی سیاست علمی تفکیک و کارامد جنایی سیاست از شدن

 قانونگذاری امر در اجتماعی مفاسد و مصالح رعایت و نیازها شناسایی و علمی تدبر و تأمل برای را مجالی، دینی معرفت مباحث

 می را آن های جلوه و شدن ای بخشنامه گیری شکل های زمینه .نگذاشت باقی اجرایی و قضایی کالن های سیاست تکوین و

 .دانست کیفری عدالت نظام ناکارآمدی، اجرا رد تساهل و رافت ها نهاد ی توسعه، قانونگذاری در ضعف و تخصص نبود در توان

 تحوالت چراکه کنند؛ نمی تایید قضایی جنایی سیاست در را ها بخشنامه آفرینی نقش امکان ها نظریه برخی میان این در

 جرایم، کودکان و زنان قاچاق، مالی کالن فسادهای، اختالس، پولشویی از اعم سفید یقه اعم جرایم پیچیدگی و تنوع در امروزی

 عدالت قاطع و صریح پاسخ با اقتصادی نظام در اخاللگران و گلدگویست های شبکه و مجاز غیر های بانک، مخدر مواد ای شبکه

. نیست جرایم پیچیدگی و گستردگی پاسخگوی کنونی شرایط در ای بخشنامه و ترمیمی عدالت چراکه شوند؛ سرکوب کیفری

 های نظریه .است کیفری عدالت نظام در حتمیت و قطعیت نظریه، جرم ریسک، صفر تحمل ی نظریه، نظریات این ازجمله

 آن از. است ناپزیر انکار ضرورت یک که معتقدند و میکند تایید قضایی جنایی سیاست در ها بخشنامه آفرینی نقش امکان، دیگر

 .باشد می ترمیمی عدالت نظام شناسی جرم پسانوگراییو شناسی جرم جمله

 

 

 مآخذ منابع و

برگرفته از مجموعه مقالـه تـازه هـای علـوم     ، ترجمه متن رمون گسن، بزه شناسی جرممفهوم (. 5939، )شهرام، ابراهیمی .5

 .2ج، 5چ، میزان، تهران، زیر نظر علی حسین نجفی ابرندآبادی، جنایی

ه آزاد اسـالمی جـزوه ی   قشم:دانشگا، به کوشش شهرام ابراهیمی، شناسی جرم(. تقریرات 5939) علی حسین؛، ابرندآبادی .2

 تقریری دوره ی دکتری.

 .چهارم چاپ، اسالمی فرهنگ نشر دفتر: تهران، اللغات مجمع(. 5900، )دیگران و مرتضی سید، شیرازی زاده اهلل آیت .9

 یتـال یجی، تهـران: کتابخانـه د  ییجنـا  اسـت یس ییمدل اقتدار گرا یها یژگیو ی(. بررس5988، فتاح عبداهلل؛ ) یپورملک .0

 )ره(. ییعالمه طباطبا دانشگاه

 چاپ ششم. گنج دانش،  :حقوق، تهران ترمینولوژی(. 5902لنگرودی، محمدجعفر، ) جعفری .1

 نشرمرندیز.: تهران، مرتضایی فرهاد ترجمه، چیست؟ مدرنیسم ( پست5930، )جنکز، چارلز .4

 .، تهران :انتشارات سمت ، چاپ اول رانیا یاسالم یدر اسالم و جمهور ییجنا استیس .(5984محمد ؛ ) دی، س ینیحس .0



 فقه  و حقوق سیاسی، علوم مطالعات

 521-504، صفحات 5045 بهار ،5 شماره ،8 دوره

501 

 

 چـاپ (، مقاالت مجموعه) کیفری فرایند، « کیفری دادرسی آیین تسریع عملی و نظری بررسی( »5900) منوچهر، خزانی .8

 .دانش گنج، تهران، اول

 دانشگاه تربیت مدرس.، پایان نامه دکتری، (. بحران در سیاست جنایی ایران5980، )کیومرث، کالنتری .3

 تهران :انتشارات مجد.، چاپ دوم، (. محشای قانون مجازات اسالمی5939) ایرج؛، گلدوزیان .54

 .میزان، تهران، هفتم چاپ، ابرندآبادی نجفی حسین علی ترجمه، جنایی سیاست بر درآمدی(. 5938) کریستین، الزرژ .55

 تهران: انتشارات سلسبیل.، ( گزارش جرم زدایی اروپا5981، )جمعی از نویسندگان  .52

 قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی.  ، 5ج ، (. مبانی سیاست جنایی حکومت اسالمی5981) ؛جالل الدین، قیاسی .59

 تهـران: نشـر  ، ترجمه علـی حسـین نجفـی ابرنـدآبادی    ، (. نظام های بزرگ سیاست جنایی5985) می ری؛، دلماس مارتی .50

 میزان.

تهـران:  ، د آشوری و عـزت اهلل عراقـی  محم، ترجمه ی حسین صفایی، (. نظامهای بزرگ حقوقی معاصر5940) رنه؛، داوید .51

 انتشارات مرکز نشر دانشگاهی.

 مجد. انتشارات: تهران،  اول جلد، غالمی حسین دکتر ترجمه، ترمیمی عدالت کوچک کتاب(، 5989) هوارد؛، زهر .54

 ، چاپ ششم .تهران : آموزش و سنجش.شناسی جرم .(5983؛ ) یتوانا ؛ عل ینجف .50

 چاپ، سلیمی علی ترجمه و، کجروی و جرم های نظریه درسی متن، شناسی جرم و جرم(، 5932) فیونا، هینز، راب، وایت .58

 .دانشگاه و حوزه پژوهشگاه، پنجم

 

 مقاله

، « پیامـدها  و عوامـل ، کیفری تورم( »5984) کالنتری کیومرث و ابرندآبادی نجفی حسین علی، جعفر محمد، زاده حبیب .53

 . 01 ش، 1 دوره، تطبیقی حقوق های پژوهش فصلنامه

 علی دکتر: راهنما استاد، ارشد کارشناسی نامه پایان ایران؛ جنایی سیاست در بحران (5900) حسین؛ سید، نیک حسینی .24

 ، تهران اسالمی آزاد دانشگاه، آبادی ابرند نجفی حسین

، شـی مـدرس  فصلنامه علمـی پژوه ، بر سیاست جنایی شناسی جرمیافته ها و  تأثیر( جنبه هایی از 5904، )محمد، فرجیها .25

 شماره اول. ، دوره هفتم

 پیشـگیری  و ترمیمـی  عدالت المللی بین همایش های مقاله مجموعه) ترمیمی عدالت نامه دانش(. 5934) محمد، فرجیها .22

 .میزان، تهران، اول چاپ(، جرم از

واحـد تهـران    یمدانشـگاه آزاد اسـال   حقوقمجله ی تعارض و انسداد در سیاست جنایی ایران،  (.5933، )علی، نجفی توانا .29

 .مرکز

 سـال ، حقـوق  و الهیـات  مجلـه ، « ترمیمـی  عدالت تا کالسیک کیفری عدالت از( »5982) حسین علی، ابرندآبادی نجفی .20

 . 54 و 3 ش، سوم

بحران سیاست جنایی کشورهای غربی؛ ترجمه دکتر علی حسـین ابرنـدآبادی، مجلـه تحقیقـات     (. 5905گسن، ریموند؛ ) .21

 .54شماره شتی، حقوقی، دانشگاه شهید به

،  فرجیهـا : در،  ایـران  حقـوق  بـر  تأکید با، کیفری حقوق شدن ترمیمی و تلطیف (5930، )حسین علی، ابرندآبادی نجفی .24
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