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role and intervention. 
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 مقدمه. 1

ها گیری از ظرفیتاز بهرهزمانی هر امروزه بیش از 

های مردمی و نهادهای وابسته به و قابلیت

های خصوصی و جامعۀ مدنی سخن به میان بخش

که  آید که قادرند در راستای پیشگیری از جرممی

هدف اصلی سیاست جنایی است، به مدد نهادهای 

های نظام حقوق کیفری رسمی آمده و بر توانمندی

شدِن افزایند. راهبرد مشارکتیحاکم بر اجتماع بی

این واقعیت اشاره دارد که  جنایی اجماالً به سیاست

توانند مانع نهادهای دولتی و قضایی به تنهایی نمی

رخداد جرم و انحرافات اجتماعی شده و با مجرای 

رخداد آنها مقابله کنند. هدف اصلی سیاست جنایی 

و تربیت مجرمان است در جامعه پیشگیری از جرم 

که فقط در چارچوب مشارکت همه نهادهای مدنی 

ی نظیر سیاست و مردمی در فرایندهای جنای

کیفری، پاسخ به رفتارهای مجرمانه و اجرای تدابیر 

یابد پیشگیرانه اجتماعی و محیطی نمود عینی می

حقوق کیفری  (. تجربۀ162 ،2013)جفرسون، 

راطی و ـهای افکالسیک و شکست مجازات

گر در امر مقابله با جرم و جنایت ثابت نمود سرکوب

تواند هنجارزا بوده و که نه مجازات به تنهایی می

مانع از ارتکاب جرم شود و نه فقط محاکم 

توانند متولی مدیریت فرایندهایی دادگستری می

چون رسیدگی به جرایم و اجرای تدابیر پیشگیرانه 

تواند در این راستا باشند. دولت هم به تنهایی نمی

نائل به توفیق شود. لذا همسو با اسناد ارشادی و 

آور سازمان ملل نظیر قواعد استاندارد سازمان الزام

ملل برای دادرسی جوانان و نیز کنوانسیون مبارزه 

، باید برای 2003یافته مصوب سال با جرایم سازمان

جامعۀ مدنی هم در امر پیشگیری از جرم تعریف 

های آن بهره تکلیف نمود و از ظرفیتنقش و 

های سنتی و گرفت، وگرنه صرف اجرای مجازات

تواند در این زمینه دستاورد مطلوبی کالسیک نمی

رقم بزند. سیاست جنایی مشارکتی با مبانی و 

چارچوب مفهومی خاص خود داعیۀ توجه به این 

رهنمودها را داشته و بستری حقیقی برای حضور 

 دنی در این راستاست. هدفمند جامعه م

سوال اصلی مقاله این است که مبانی توجیهی و 

شدن سیاست جنایی در قوانین مستندات مشارکتی

داخلی ایران به چه نحوی است؟ بدین ترتیب 

راهکارهای مشارکت مردم در سیاست جنایی 

 رکتی مورد توجه پژوهش حاضر است.مشا
 

 . پیشینه پژوهش1-1

رویکرد ( در مقاله 1398شفیعی و همکاران )

سیاست جنایی در حمایت از حقوق اساسی ملت با 

تأکید بر مداخله دولت )حکومت( و جامعه مدنی، 

که سیاست جنایی  دنرسبه این نتیجه می

آفرینی مردم در نظام مشارکتی ماحصل نقش

حقوقی و بهبود فرایندهای حقوقی است. عظیمیان 

( نیز در مقاله مشترکی با عنوان 1396)و همکاران 

پراگماتیسم سیاست جنایی مشارکتی در قبال 

رسند که خشونت علیه زنان به این نتیجه می

سیاست جنایی مشارکتی به معنای مداخله و 

آفرینی مردم از جمله زنان باعث کاهش آسیبنقش

های های اجتماعی و پی بردن به انواع خشونت

شود که در نهایت لیه زنان میپنهان و آشکار بر ع

رضایی  منجر به مقابله با این تهدیدات خواهد شد.
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(، نیز در مقاله نقش نهادهای مردمی در 1394)

پیشگیری از جرم به ابعاد تأثیر مشارکت مردم در 

ه پیشگیری اشاره ـامور قضایی از جمله در مرحل

کند و با بررسی آثار این سیاست در کشورهای می

نظام نوین کیفری، مدخلی برای توسعه مختلف و 

نقش مردم در حیطه سیاست کیفری باز کرده 

( نیز در کتاب تحوالت سیاست 1393است. محبی )

ی به جنایی مشارکتی، از بُعد تاریخی و اجتماع

پردازد که با بحث سیاست جنایی مشارکتی می

برجسته کردن سویه دموکراتیک و مردمی در امور 

در زمینه رسیدگی به دعاوی را قضایی، بار دولت 

آفرینی مردم و نهادهای کاهش داده و باعث نقش

( نیز در کتاب 1390مدنی شده است. جمشیدی )

های مختلف سیاست جنایی مشارکتی، جنبه

لف ـهای مختسیاست جنایی مشارکتی و گونه

گرا، های کیفری از جمله نظام کیفری عوامنظام

کند و با رسی مینظام عدالت کیفری نوین را بر

های های مادی ناشی از سیاستتوجه به هزینه

سنتی به سیاست جنایی مشارکتی به عنوان 

های دولت و رویکرد جدیدی برای کاستن از هزینه

 کند. واگذاری امور به بخش خصوصی تأکید می

یک به نحوی به مسأله  های ذکر شده هرپژوهش

نشان مشارکت و سیاست جنایی مشارکتی توجه 

دادند، اما پژوهش حاضر به دنبال آن است تا نقش 

افزایی آن را در سیاست جنایی جامعه مدنی و توان

 مشارکتی به بحث بگذارد. 

 

 

 

 

 ها. مواد و روش2

روش پژوهش حاضر توصیف محتوای کیفی است و 

آوری اطالعات از منابع حقوقی نگاشته شده با جمع

  است.
 

 . مالحظات اخالقی3

این مقاله سعی شده است ضمن رعایت اصالت در 

 داری رعایت شود.متون، صداقت و امانت
 

 ها. یافته4

سازی بستر منطق و طرز در راستای برجسته

اندیشه ضرورت تصوری که صریحاً از 

سازی پیشگیری از جرم و نظام عدالت مشارکتی

نماید، بایستی خاطر نشان ساخت که واقعاً دفاع می

های ن نظام حاکم بر جامعه از اندیشهاگر مدل کال

جامعوی برخوردار بوده و مسیر حضور و مداخله 

ها و جامعه مدنی را در عرصۀ رتق و فتق بحران

توان معضالت اجتماعی با انسداد مواجه نسازد، می

شاهد دستاوردهای ارزشمندی در عرصه پیشگیری 

های از جرم در پرتو مداخله سازوکارهای بخش

نهاد جامعه بود، زیرا امروزه تجربه و مردمغیررسمی 

جوامع مختلف نشان داده است دولت هر چقدر هم 

قادر نیست به  بعدی باشد، هرگزگر و تکمداخله

ستیزی و تکوین و توسعه نرخ تنهایی معضل هنجار

را تدبیر نماید. این مسأله ریشه جرایم و انحرافات 

دارد که در ماهیت اجتماعی و انسانی پدیده جنایی 

حقیقت لزوم نظارت کنشگران نظام اجتماعی را بر 

ناپذیر جلوه فعل و انفعاالت همدیگر، اجتناب

ود یکی از ـۀ مدنی که خـدهد. حضور جامعمی
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گردد، ترین ارکان سیاست جنایی قلمداد میمهم

کامالً مدافع لزوم برقراری کاربست علمی نهاد 

دالت در سازی پیشگیری از جرم و نظام عمشارکتی

دیگر واقعیات  باشد. امروزهپهنای نظام حقوقی می

گر سو با گفتمان طرفدار و توجیهجامعه جهانی هم

تر شدن سیاست جنایی اقتضاء جامعویضرورت 

سازی پیشگیری از جرم و دارد که راهبرد مشارکتی

نظام عدالت را بیش از پیش تجربه و اجرا نمود 

بدین ترتیب، صرف  (.6، 1397)کونانی و آماده، 

نشینی آن در برخی عدم حضور دولت و یا عقب

ها کافی نیست، بلکه به موازات اتخاذ چنین حوزه

راهبردی، بایستی به جامعه مدنی قدرت عینی 

مداخله اعطا نمود، در غیر این صورت صحبت از 

سازی بیشتر در حد یک شعار و فضای خصوصی

که، امکان احساسی باقی خواهد ماند. مضافاً این

الشعاع سازی کامالً تحتاجرای راهبرد خصوصی

نوع نظام سیاسی حاکم بر جامعه است و اگر یک 

نظام اجتماعی از فضا و رژیم سیاسی کامالً 

اقتدارگرا یا اقتدارگرای فراگیر برخوردار باشد، 

رای فرایند ـه امکان اجـیدی بتوان امنمی

م سازی نهادهایی چون پیشگیری از جرخصوصی

داشت. در ایران نیز قانون اساسی، قانون مجازات 

های قابل اسالمی و سایر قوانین موضوعه ظرفیت

توجهی برای اثرگذاری جامعه مدنی بر تقویت 

 سیاست جنایی مشارکتی دارا هستند.رویکرد 

 

 . بحث  5

سازی جهت شدن اندیشه مشارکتیطرح و نهادینه

پیشگیری از جرم و برقراری نظام عدالت، در 

های اسالمی و قرآنی نیز حائز اهمیت است. اندیشه

شود از جمله اینکه در اندیشه اسالمی استدالل می

ودی مدنی الطبع است )منتظری، که انسان موج

ظرفیت انسانی، وی را به  (. این187 ،1379

ب ـیماعی ترغـور سیاسی و اجتـمشارکت در ام

خواهد که در امور نیک اسالم از مردم میسازد. می

و صالح با یکدیگر همکاری کنند و از مشارکت در 

امور نادرست پرهیز کنند. راهنمای این توصیه، آیه 

وَ َتعاوَنُوا عََلى الْبِرِّ وَ »...فرماید: شریفه است که می

انِ وَ اتَّقُوا اللَّه التَّقْوى وَ ال تَعاوَنُوا َعلَى الْإِثِْم وَ اْلعُدْو

و )همواره( در راه نیکى و (. » بِإِنَّ اللَّه َشدیدُ اْلعِقا

پرهیزگارى با هم تعاون کنید. و )هرگز( در راه گناه 

و تعدّى همکارى ننمائید! و از )مخالفت فرمان( خدا 

)سوره  «بپرهیزید که مجازات خدا شدید است!

مندی ق بهرهمبنا، انسان حبر همین  (.2مائده / آیه 

الهی را دارد، و البته در برابر خدای مشروع از نعمات 

(. 252 ،1380)مطهری، خود نیز مسؤول است 

انسان به عرصه  لیت، نشانه ورودسئوهمین م

سیاست و اجتماع و بر عهده گرفتن مسؤولیت در 

 های مختلف است. حوزه

های اسالمی، مشارکت و تعاون بر مبنای آموزه

سرشاری برای تأمین و تضمین افراد منبع مردمی 

کند ها ایجاد میها و تنگدستیدر برابر گرفتاری

این رویه در عرصه  (.500 ،1393)هاشمی، 

ه خوبی نشان ـود را بـماع نیز خـسیاست و اجت

 به معنای مشارکت سیاسی دهد. در این معنا،می

اعضای جامعه در انتخاب رهبران فعالیت داوطلبانه 

قیم و غیرمستقیم در سیاست عمومی و شرکت مست

نهادی و سازمانی  شکل (.33 ،1375)مصفا، است 
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این مشارکت در حقیقت به معنای فعال شدن 

نهادهای ناظر در جامعه اسالمی است که تحت 

شود. نظارت بر عنوان جامعه مدنی از آنان یاد می

های دولتی یکی از ابعاد این کلیه تصرفات دستگاه

 ،1389)عمید زنجانی، مشارکت است نظارت و 

(. فلسفه مشارکت و تعاون و دخالت مردم در 197

جامعه در اندیشه اسالمی به دلیل  امور مختلف

اهمیت حفظ مصالح عمومی و اهتمام به امور 

زیرا از رسول گرامی اسالمی روایت مسلمین است. 

صبح کند  ی که،هرکس»شده است که می فرمایند: 

مسلمان  نداشته باشد،ور مسلمانان به اماهتمامی و 

بدین ترتیب  (.164 ،2 ،1363، )کلینی« نیست

توجه به تعاون و مشارکت و فراهم کردن شرایط 

های مختلف، برای حضور افراد جامعه در عرصه

تواند در دارای مبنای قرآنی و فقهی است که می

عرصه سیاست جنایی مشارکتی نیز کاربرد داشته 

 باشد. 
 

ترس از جرم و شكست عدالت کیفري . 1-5

 سنتی

های رایج در جوامع جرم و ترس از جرم از دغدغه

مختلف است. تدابیر مختلف در طول زمان برای 

نظمی اتخاذ شده است. جز برخورد با جرم و بی

معدودی از کشورهای اسالمی که به تبعیت از 

سیستم جنایی اسالم توجه قابل توجهی به تدابیر 

اند، در سایر ملل، این تدابیر یرانه داشتهمتنوع پیشگ

گرانه داشته و به شکل صبغۀ واکنشی و سرکوب

مجازات ظاهر و از طریق سیستم عدالت کیفری 

های اخیر ناتوانی شده است. در دههاعمال می

سیستم دادگستری در حل مشکل جرم و ناامنی بر 

این  (.37 ،2001)فراسا،  شده استهمگان معلوم 

اقدامات  هنگفتهای واقعیت و همچنین هزینه

را به استفاده از تدابیر ن گذاراگرانه، سیاستسرکوب

پیشگیرانه وادار ساخته است. اقدامات پیشگیرانه 

نیز در طول زمان کارآمدی خود در پیشگیری از 

 اند. جرم و حل مشکل جرم و ناامنی نشان داده

 ، مستلزم تهیهجرماما موفقیت در امر پیشگیری از 

های منسجم و مدبرانه است که تدوین آنها برنامه

افزایش جرائم و  باید فرایندی معینی را طی کند.

های روزافزون از اقدامات ضداجتماعی از نگرانی

های دولت های منابع و ناتوانیسو و محدودیتیک

در پیشگیری و کنترل جرائم از دیگر سوی موجب 

ی در این زمینه شده است. های نوینپیدایش گرایش

های نوین، حتی بر خرد جمعی و در این گرایش

تکیه بر اخالق مدنی به جای اخالق صادر شده از 

شود. به عبارت سوی دولت تأکید بیشتری می

دیگر، پایبندی به این گونه قواعد نیازی به مداخله 

و قانون ندارد و انسان در وجدان خویش، آنان دولت 

 ،1377)کاتوزیان، داند االجرا میالزمرا محترم و 

واگذاری بخش قابل توجهی از (. از این جهت، 345

ی پیشگیری و کنترل جرائم به بخش پروژه

 نماید.می ناپذیرخصوصی امری اجتناب

المللی و به تبع آنها امروزه در نزد اغلب اسناد بین

های حقوقی داخلی رویکردهای در بسیاری از نظام

سیاست جنایی مشارکتی با استقبال  متمایل به

روزافزونی مواجه شده است. این رویکردها عموماً 

مدار مسائلی از قبیل کاهش قدرت نظام کنترل دائر

رسمی و تقویت نقش جامعه مدنی در کلیه 



 127 / و همکاران عربعلی                              ...                              افزاییِ جامعه مدنی در تقویتهای توانبایسته

 
 

شود. در واقع، جان فرایندهای حقوقی مطرح می

کالم استدالل این رویکردها بر مشارکت مردم در 

و تقویت جایگاه آنان در فرایندهای حقوقی نظام 

 (.1 ،1398)شفیعی و همکاران، حقوقی است 

تجربۀ نظام عدالت کیفری رسمی و عدم توفیق آن 

دهد که در مبارزه با جرایم و انحرافات نشان می

رمدار و نظام کنترل رسمی تکیه صرف بر تدابیر کیف

مدت نخواهد توانست معضل پدیده جنایی در بلند

نماید. مسبوق به چنین التفاتی امروزه را تدبیر 

مدار از چنان اعتبار رویکردهای مشارکتی و جامعه

ها توجهی بداناند که بیو قابلیتی برخوردار گشته

دیگر به آسانی مقدور نیست و بر این اساس است 

کنیم این رویکردها در بسیاری از که مشاهده می

اند. در یافتههای حقوقی مختلف انعکاس عینی رژیم

این بین کشورهای ایران و آمریکا از جمله 

کشورهایی هستند که متناسب با رویکردهای 

خاص خود و به فراخور شرایط اجتماعی و قضایی 

سازی نظام موجود در جامعه، به دنبال مشارکتی

تدابیر مختلفی را در این عدالت کیفری بوده و 

د که رویکرد اند، هرچنزمینه مورد اقتباس قرار داده

های و رویه و کارنامه آنها در این حوزه تفاوت

 (.152 ،2013)جفرسون، محسوسی دارد 
 

 مدارشدن سیاست جنایینظریۀ مردم. 2-5

سازی حقوق کیفری و مداری یا مردمینظریۀ مردم

رو و معتدل در ای میانهسیاست جنایی، نظریه

قلمرو علوم جنایی است که از حضور و مداخله 

مردم در کلیه فرایندهای کیفری به عنوان شرط 

کند. وقتی حقوق توفیق، تعالی و موفقیت یاد می

تواند داعیۀ تأمین امنیت مردم را دارد، مطلقاً نمی

تنا اعتوجه و بیبه نظرات و توقعاتِ خودِ مردم بی

باشد. این نکتۀ مهمی است که جانمایۀ نظریۀ 

فری را سازی سیاست جنایی و حقوق کیمردمی

سیاست گیری و ظهور دهد. شکلتشکیل می

و به تبع آن افول سیاست کیفری  جنایی مشارکتی

گر و وانهادن روش پیشگیری اقتدارگرا و سرکوب

، از دیگر مبانی مسلم مبتنی بر کیفر محض

سازی پیشگیری از گیری راهبرد مشارکتیشکل

 (.11 ،1393)محبی، جرم و نظام عدالت است 

و  بیانگر نقش ن سیاست جناییشدمشارکتی

جایگاه مردم و نهادهای اجتماعی و غیردولتی در 

در این رویکرد، دیگر نهاد . فرایند کیفری است

عدالت کیفری، تنها مرجع پاسخگویی و حل 

اختالف نیست، بلکه از ظرفیت نهادهای مردمی و 

شود. با جامعوی نیز در این زمینه استمداد می

فرایند کیفری، شاهد احترام به مشارکت مردم در 

ارادۀ مردم خواهیم بود که نتیجۀ آن افزایش اعتماد 

عمومی به دستگاه عدالت کیفری و کاهش ارتکاب 

عنصر پیشگیری بیش از سایر عناصر، به  جرم است.

وضوح لوازم و اقتضائات یک سیاست جنایی 

توان نماید که میمنسجم و پویا را تداعی می

در شاخص مداخله کلیه ارکان و را جملگی آنها 

، 2002)گارلند، اجزاء نظام اجتماعی خالصه نمود 

وسیع مردم و نهادهای  در واقع مشارکت (.44

اجتماعی در برنامه پیشگیری از جرم در بستر 

شد فزاینده و سیاست جنایی مشارکتی، امروزه با ر

های اجتماعی و جرایم و عدم افزون ناهنجاریروز

عنوان  ی سنتی مبارزه با جرم بههاکارایی روش
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یکی از موضوعات مهم و قابل توجه در قلمرو 

سیاست جنایی مورد بحث و بررسی قرار گرفته 

تواند در است، زیرا پیشگیری از وقوع جرم می

بسیار مفید و مؤثر تأمین امنیت فردی و اجتماعی 

 باشد.
 

افزایی جامعه مدنی در سیاست . توان3-5

 جنایی مشارکتی در ایران 

یری از جرم و نظام عدالت در سازی پیشگمشارکتی

گیری در ابعاد متعدد در حال شکلایران  کشور

تواند با تقویت و کنترل آن در قالب است. دولت می

ملی آن را تکامل بخشیده و ابعاد نوینی  برنامهیک 

سیاست جنایی مشارکتی  بدان بیفزاید. گام اوّل در

ساز مشارکت مردم در این است که بتواند زمینه

برخی از محققان نیز  کاهش جرایم اجتماعی باشد.

گیری از رویکرد مشارکتی برای مقابله با جرایم بهره

محور و مردمی آن اجتماعی را به دلیل رویه اجتماع

دهند. زیرا از نظر آنان، یکی از مورد توجه قرار می

محور همچنان که از کیفرهای اجتماعاف اصلی اهد

نام آن پیداست اجرای کیفر در بستر جامعه است. 

این امر بر دو عنصر اعتماد و مشارکت اجتماعی 

(. با این حال، 35 ،1387)زینالی، باشد مبتنی می

قوانین  نگاهی بهها و رویکردها، رغم این توصیهعلی

و مقررات موجود و از جمله قانون پیشگیری از جرم 

دهد که در سیاست جنایی ایران مشخصاً نشان می

سازی پیشگیری از جرم و نظام الگوی مشارکتی

عدالت در قلمرو منطق و تصمیم مقنن قرار نگرفته 

و اساساً جز در برخی موارد معدود حتی به امکان 

نی جامعه در امر های مردمی و مدایفای نقش بخش

مقابله با جرایم هم اشاره خاصی صورت نگرفته 

در ایران قانون مدونی برای پیشگیری  است.

مشارکتی شده از جرم وجود نداشته و نهادهای 

موجود هم به سادگی پذیرای بسط این گفتمان 

ترین مبانی و نیست. با این وجود برخی از مهم

ابل بیان مستندات قانونی دیگر آن به شرح ذیل ق

 باشند:می

 

 قانون اساسی. 1-3-5

مقدمۀ قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران آنگاه 

گوید صراحتاً بر داری سخن میکه از روش حکومت

لزوم مشارکت مردم در امور مختلف و سرنوشت 

خود تصریح نموده است. در این مقدمه نیل به 

تعالی و رشد دادن ابعاد وجودی انسان و سیر بسوی 

های خدایی در گرو حضور و مشارکت تعالیم و آموزه

و مردم تلقی شده که خود  فعال همه عناصر اجتماع

های کید قانون اساسی بر توجه به ظرفیتگویای تأ

های کالن اجتماعی در گذاریمدنی در سیاست

توان به قانون اساسی جامعه است. در این باره می

مشارکت  اشاره نمود که پشتوانه مستحکمی برای

های گیری در حوزهمردم در مراحل مختلف تصمیم

سیاسی و اجتماعی است و شرایطی را فراهم نموده 

تکامل انسان برای رشد و ارتقا تا در بستر آن، مسیر 

ترتیب، یکی  (. بدین5 ،1395)طاهری، مهیا گردد 

های محسوس توجه به توان مردمی، همین از جلوه

که هرگونه مقوله پیشگیری از جرم است 

ورزی در راستای بسط آن از همراهی با سیاست

های قانونی اساسی حکایت خواهد کرد. بند آموزه

له وم قانون اساسی هم صراحتاً بر مسأهشتم اصل س



 129 / و همکاران عربعلی                              ...                              افزاییِ جامعه مدنی در تقویتهای توانبایسته

 
 

کید های اجتماع تأمشارکت مردم در متن سیاست

 و تصریح نموده است. 

 

 هاي کلی نظامسیاست. 2-3-5

حقوق ایران، از جمله اسناد فراتقنینی در 

باشند که اعتباری های کلی نظام میسیاست

تر از قانون اساسی و فراتر از کلیۀ قوانین و پایین

ها جمله این سیاست مقررات عادی دارند. از

های کلی نظام در زمینۀ مبارزه توان به سیاستمی

مخدر مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام  با مواد

بر حضور و  اشاره کرد که صراحتاً 1385مصوب 

های مشارکت مردم در فرایند مقابله با آسیب

. بندهای چهارم و هشتم اره استذگاجتماعی صحه

این سند صریحاً به مقولۀ پیشگیری از جرم به مدد 

تمامی تدابیر اعم از دولتی و غیردولتی اختصاص 

شک، پیشگیری غیردولتی همان یافته است. بی

انحراف را مفهوم پیشگیری مشارکتی از جرم و 

ه با ادبیاتی صریح و روشن مورد کند کتداعی می

های کلی کید و پذیرش سندی در سطح سیاستتأ

 نظام قرار گرفته است. 

 

 . قوانین و مقررات عادي3-3-5

ترین قوانین عادی یا فروتقنینی در از جمله مهم

سازی حوزۀ پیشگیری مشارکتی از جرم و خصوصی

توان به قوانین توسعه رویکرد نظام پیشگیری می

های اشاره نمود که مکرراً بر استفاده از ظرفیت

های مردمی و غیردولتی در امر مبارزه با آسیب

اند. بطور مثال در کید نمودهاجتماعی و جرایم تأ

ساله چهارم دولت موظف به برنامۀ پنج 97مادۀ 

های اجتماعی شده تهیه طرح جامع کنترل آسیب

گیری از توان مردمی و به بهرهبود که در بطن آن 

 98غیردولتی اشاره شده بود. یا مثالً بند )و( ماده 

اشعار داشته بود که برای توسعه در کشور باید طرح 

جامع نظارت و مشارکت مردم در امور اجتماعی 

سازی پیشگیری از تهیه و تنظیم شود. مشارکتی

جرم و نظام عدالت مفهومی مرتبط با چنین 

انونی بوده که شاید فقط در حد لفظ و الزاماتی ق

واژگان در حقوق ایران ناشناخته باشد، اما به لحاظ 

های نظری مبانی و موقعیت دارای استحکام و ریشه

عمیق است. قانون مهم دیگر همان قانون پیشگیری 

باشد که صراحتاً و در مواد ابتدایی از وقوع جرم می

ی مردمی خود بر ضرورت حمایت از مردم و نهادها

های های جنایی و اجرای طرحگذاریدر سیاست

پیشگیرانه در سطح کالن در کشور اشاره نموده 

است. در این قانون به لزوم ایجاد زمینه و بستر الزم 

ردمی و ـور و مشارکت نهادهای مـبرای حض

های مردمی اشاره، اما روش و الگوی روشنی انجمن

نشده است. در سازی این ضرورت بیان برای پیاده

واقع، حکم کلی یعنی جلب مشارکت مردم بیان 

شده، اما مصداق و فرعِ اجرایی موضوع یعنی 

ولیت ئچگونگی جلب مشارکت و نحوه تقسیم مس

های غیردولتی و غیررسمی در میان دولت و بخش

امر پیشگیری از جرم مغفول مانده است. این 

م واقعیت باعث شده است که قانون پیشگیری از جر

سازی های رویکرد مشارکتیاندکی با بایسته

پیشگیری از جرم و نظام عدالت فاصله و دوری 

دهی به مردم به میزان بگیرد. در واقع اساس نقش

سازی پایبندی مسئوالن که باید برای مردم زمینه
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تواند از گردد و در این موضوع نیز میمینمایند بر

ر این های اجرایی و عملی مردم دجمله دغدغه

زمینه باشد چرا که با تغییر دولت و تغییر نگرش 

آنها در ضرورت میزان مداخله مردم در امور مربوط 

به خودشان همواره این جایگاه مهم را با فراز و 

سازد، اما نباید این هایی پی در پی مواجه مینشیب

دغدغه مهم را به عنوان مانع تلقی و از اصل 

، بلکه باید برداشت استراتژیک مشارکت مردم دست

با تالش فراوان و روزافزون بسترهای مناسب را 

(. 207 ،1390جمشیدی، ایجاد و یا بهبود بخشید )

به سیاست و قوانین عادی در واقع یکی از  توجه

گیری آفرینی جامعه مدنی در شکلهای نقشنشانه

ه در نهایت ـتی است کـایی مشارکـسیاست جن

کاسته و زمینه را برای مداخله تواند از بار دولت می

مردم و واگذاری امور به آحاد جامعه فراهم نماید. 

به عبارت دیگر، کاهش مداخله دولت در برخی امور 

 شود.باعث مداخله بیشتر مردم در اداره امور می
 

 . مقررات و لوایح قضایی 4-3-5

دستورالعمل نحوه مشارکت » در این زمینه، ظرفیت

در تقویت  «قوه قضاییه مردمی با و تعامل نهادهای

راهبرد کنونی سیاست جنایی مشارکتی قابل بحث 

جویی از توان نهادهای اجتماعی رهاست. افزایش به

های و برای کنترل کجروی -هاویژه سمن به-

جرایم، از اهداف راهبردی سیاست جنایی است. 

چنانچه فرآیند پیشگیری و واکنش رسمی به 

های نهادهای جرایم، از پتانسیلانحرافات خطیر و 

های کنشگران اجتماعی به موازات استفاده از امکان

رسمی نظام عدالت کیفری متمتع شود، سیاست 

گردد و عدالت کیفری جنایی مشارکتی تقویت می

به ویژه در حمایت از امنیت - در تمام سطوح

وفقی بروز ـدستاوردهای م -هاوادهـوقی خانـحق

ای سازمان ملل متحد در زمینه دهد. رهنمودهمی

کارگیری ظرفیت  ( به2002پیشگیری از جرم )

نهادهای اجتماعی در پیشگیری از جرم را در زمره 

اصول ناظر به پیشگیری از جرم ابراز نمود و این 

بعدها در سیر تحول علوم جنایی و « شدگیاصل»

کیفرشناسی بازپرورانه، در اصطالحات و مفاهیمی 

عدالت کیفری »و « کیفرنشدن حق بر»همچون 

 یابد. نضج و تکامل یافت و می« توافقی

سیاست جنایی تقنینی ایران دربردارنده قوانین و 

مقرراتی در همین راستا است. به موجب قسمت 

ساله قانون برنامه پنج 113ماده « ت»بند « 1»

ششم اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی )مصوب 

د از خالل ه دارـه وظیفـوه قضائیـ( ق1395

گیری از مشارکت اجتماعی مردم و بهره»...

به تهیه و تدوین برنامه « نهاد...های مردمسازمان

جامع پیشگیری از وقوع جرم و ارتقای سالمت 

اجتماعی اقدام نماید. گرچه، ضعف تدابیر تقنینی و 

قضایی و اجراییِ نظم موجود بر سیاست جنایی 

بهینه نرسانده ایران، این ظرفیت را به استفاده 

است. چه، تاکنون سیاست جنایی مشارکتی، از حد 

گفتمان علمی و ترویج پراکنده اجتماعی، به حد 

تدوین و تصویب یک سند حقوقی در قالب قانون 

ی به نحوی که ساختار منسجمی از نظام بایسته

گریِ مردم در سطوح مختلف عدالت مشارکت

ور منقّح کیفری رسمی و غیررسمی را دقیقا و به ط

گری نهادهای مشخص کند نرسیده است. کنش
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واند از ـتاجتماعی در عرصه سیاست جنایی می

 ترین اقدام به شمار آید. مهم

دستورالعمل نحوه مشارکت و تعامل نهادهای »

توسط  27/11/1398در « مردمی با قوه قضاییه

مند، پایدار به منظور توجه نظام»رئیس قوه قضاییه 

ها و توانمندی نهادهای به ظرفیت بنیانو دانش

گذاری های سیاستمردمی برای مشارکت در زمینه

قضایی، پیشگیری از وقوع جرم، حمایت از 

گری و صلح و سازش، نظارت دیدگان، میانجیبزه

بر اجرای قوانین، رسیدگی و بازاجتماعی شدن 

تصویب و ابالغ شد. این « متهمان و مجرمان

مدارانه از گفتمان مشارکتمند دستورالعمل، بهره

نسبت به قوانین و مقررات ناظر به وظایف قانونی 

قوه قضائیه در تنظیم سیاست پاسخ به جرایم و 

ی آنها است؛ قلمرو مهمی کنترل پیشگیرانه

افزایی نهادهای قضایی با معطوف به تقویت هم

نهادهای اجتماعی در اجرای سیاست جنایی قضایی 

عمل که دارای پنج فصل، مشارکتی. این دستورال

هارم ـصل چـره است در فـتبص 18ماده و  54

های مختلف مشارکت نهادهای جامعوی در جنبه

های کنش )پیشگیری از جرم( و واکنش زمینه

)کیفرگذاری و کیفرگزینی( نسبت به پدیده 

گری مجرمانه را بروز داده است تا شاخص اجتماعی

ویت کند و و مدنیّتِ مجموعه قوه قضاییه را تق

عدالت کیفری را با کنشگران اجتماعیِ آن، بهتر 

 بسازد. 

دستورالعمل، معاونت پیشگیری  16به موجب ماده 

از جرم قوه قضائیه تکلیف یافته است تا در فرآیند 

برنامه جامع پیشگیری از وقوع جرم »تهیه و تدوین 

ظرفیت علمی »...از « و ارتقای سالمت اجتماعی

ده استفا« هادهای مردمی...تخصصی و اجرایی ن

و به طور خاص، -کند. جرایم علیه کیان خانواده 

از جمله جرایمی هستند که اکتفا  -خشونت خانگی

به عدالت کیفری رسمی و محدودشدن به شکایت 

و دادرسی و مجازات زن یا مرِد خانواده، بخش 

سازد و از عدالتِ قابل تحقق را محقق میناچیزی 

های ها و مظلومیته ظلمچه بسا ستم جدید ب

یافته از جرایم زده و آسیبو بزه خیزای بزههخانواده

فزاید. از این رو، تدابیر سیاست جنایی اخانگی بی

مشارکتی برای پیشگیری از جرایم علیه امنیت و 

دهی کیفری به آن، حتما مورد کیان خانواده و پاسخ

تواند نیاز است و دستورالعمل قضایی مورد بحث می

تقویت حمایت غیرکیفریِ قوه قضائیه از گامی در 

خانواده در برابر جرایم علیه هویت و شاکله و 

 پایداریِ خانواده محسوب شود. 

 

آفرینی نهاد خانواده در تقویت . نقش5-3-5

 سیاست جنایی مشارکتی

 -نهاد خانواده-نهادهای اجتماعی و در مرکز آنها 

حکومت در دستیابی  بهاند که هم دارای این قابلیت

به ویژه، جرایم خاموش )رقم قرمز -به آمار جرایم 

بزهکاری( از جمله خشونت و برخی دیگر جرایم در 

ها، شمار بزهکاران و در کشف تعداد جرم -خانواده

های آنان و دیگر اطالعات جرِم دیدگان و ویژگیبزه

ی شناسانهشده کمک کنند؛ و هم تحلیل علتواقع

های معیارگذاری برای شناسایی اولویتجرایم و 

ی شناسانهپیشگیری نقش ایفاء کنند. پایش جرم

ملیِ عوامل جرایم خانوادگی در ایران، اطلس جرایم 
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ای است که همانا خانگی در ایران، نیازِ پدیدنیافته

تواند در تهیه تقویت سیاست جنایی مشارکتی می

مختصات آن کمک چشمگیری بکند تا با شناسایی 

دقیق انسانی و جغرافیایی و اقتصادی و فرهنگی و 

های جهانیِ جرایم علیه کیان خانواده، دادهزیست

گذاران به هدف تنظیم آماری درستی برای سیاست

های کیفریِ و اجرای مداخالت پیشگیرانه و پاسخ

موثر و هدفمند فراهم گردد. انجام این مهم آن 

 19ماده  1ند چنان دارای اهمیت است که در ب

های سراسر کشور وظیفه دستورالعمل، دادگستری

اند تا از رهگذر هماهنگی با معاونت پیشگیری یافته

آوری جمع»مشارکت نهادهای جامعوی برای زمینه 

و تجزیه و تحلیل اطالعات و آمارهای موجود در 

خصوص وضعیت بزهکاری در مناطق مختلف 

یب، در چارچوب را فراهم آورند. به این ترت« مربوط

بستری برای به مشارکت گرفتن  دستورالعمل

نهادهای جامعوی ایجاد شده است تا با استفاده از 

تر شناسایی های مجرمانه دقیقظرفیت آنها واقعیت

 شود. 

دستورالعمل،  19ماده  3و  2در بندهای 

اند با های سراسر کشور موظف شدهدادگستری

قضائیه زمینه هماهنگی با معاونت پیشگیری قوه 

تعیین »رای ـهادهای اجتماعی بـمشارکت ن

ر حسب ـرم بـری از جـهای پیشگیویتـاول

پذیری، تأثیر هایی مانند میزان پیشگیریشاخص

تکوین سایر جرایم، فراوانی جرم و صدمات و 

های ناشی از آن، میزان حساسیت مردم و آسیب

شناسایی افراد در معرض خطر »و « افکار عمومی...

های پیشگیری از تکرار دیدگی و آماجبزهکاری و بزه

پذیر های آسیبدیدگی با تأکید بر گروهجرم و بزه

مانند کودکان و نوجوانان، زنان و ناتوانان ذهنی و 

در » را فراهم سازند. با توجه به این که« جسمی

بررسی سیاست جنایی مشارکتی ، خشونت علیه زنان

هاي رف به پاسخصِ گرِ هاي سرکوببا گذار از پاسخ

زمان به پیشگیري با ارائه آمار توجه هم محور،توسعه

هاي جامعوي در کنار پاسخ ،توسیع آموزش و

توسل به فرایندهاي قضایی هاي رسمی بدون مجازات

جنایی،  تبودن سیاس اجتماعی

 عدالت نظام هايشدنِ پاسخريـرکیفـغی هـالزم

 (.56 ،1396)عظیمیان و همکاران، « است

نحوه مشارکت و تعامل نهادهای  دستورالعمل

مردمی با قوه قضاییه بستر کلی و چارچوب عامّی 

های مردمی گیری از مشارکترا برای تقویت بهره

های وخیم و در مسیر پیشگیری از خشونت

پردادوفریاد خانگی و متضمن مخاطرات جانی 

 کند.مُهلک، فراهم می

ماده « ب»و « الف»از دیگر سو، به موجب بندهای 

دستورالعمل، استفاده از ظرفیت نهادهای  17

توسعه نهضت آموزش حقوق و »جامعوی برای 

های مردم و تکالیف به مردم با هدف ارتقاء آگاهی

ترویج و »و « سازی فرهنگ احترام به قانوننهادینه

های قضایی در قلمرو پیشگیری و توسعه گفتمان

در زمره « حقوق عامه... مقابله با فساد، حفظ و احیاء

وظایف معاونت پیشگیری از جرم قوه قضائیه و نیز 

 های سراسر کشور واقع شده است تا ازدادگستری

ویژه  به-این رهگذر، نقش نهادهای اجتماعی 

در پیشگیری فردمدارانه از جرایم مورد  -هاسمن

در حوزه ساختارهای »استفاده واقع گردد. 
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ترین آسیب ناظر به عدم غیررسمی )غیردولتی( بیش

گیری از این اهتمام نظام قضایی برای بهره

ساختارها و اجازه پیگیری مستقیم دادن به 

موضوعات مختلف، نزد مراجع قضایی است. نظام 

در صورت تعامل با این ساختارهای قضایی 

ها را در تواند بسیاری از ناکارآمدیغیررسمی می

)غمامی، « .حوزه احیای حقوق عامه برطرف سازد

1397، 90.)  

دستورالعمل، امکان مشارکت  20ه همچنین در ماد

-دیدگانِ خاص نهادهای مذکور برای حمایت از بزه

قربانیان خشونت خانگی و دیگر جرایم علیه کیان 

در  -اندیز در همین زمره قابل احتسابخانواده ن

سراسر فرآیند کیفری را به رسمیت شناخته است. 

ری ـقضات و ضابطان دادگست»مطابق این ماده 

خاص در  دیدگانتوانند به منظور حمایت از بزهمی

خدمات  هفرآیند کیفری، در موارد زیر امکان ارائ

ای و حمایتی از سوی نهادهای آموزشی، مشاوره

معاضدت  نظام اثربخشی«. مردمی را فراهم آورند

 بودن سترسد در و تعداد بهدارد  یبستگ حقوقی

 هایآموزش کیفیت اساس بر شایسته، وکالی

دار آنند، دیده شده، تعداد اموری که عهده یاحرفه

افراد  یآگاه یفری،عدالت ک یگرانباز یرسا یهمکار

مالی در اختیار  منابعدر مظان اتهام از حقوقشان، 

از  حقوقی، انجام معاضدت و مسئولمؤسسات 

گذاری خاص در این جمله هنگامی که یک قانون

 حقوقیوجود دارد. برای این که معاضدت  مورد

ها باید تقویت و پایدار باشد، دولت اثربخش

 قرار مدنظر را هستند هانهادهایی که مسئول آن

 یدهندگان خدمات حقوقها با ارئهمشارکتو  دهند

منظور رسیدن به تعداد زیادی از  غیردولتی را به

 ارائه مزیت .کنند سازیآسان و تشویقاشخاص 

توسط بازیگران غیردولتی،  یحقوق معاضدت

این است که خدمات  حقوقی،چون مشاورین هم

به کارکردهای سنتی  نسبتتوانند ها میآن

 حقوقیهای که معاضدت زیراباشند  بهترمحدودتر 

  کنند.تری را ارئه میخاص

قانون آیین  68و  62نظر به آن که بر اساس مواد 

توانند در دیدگان میبزه 1392دادرسی کیفری 

صورت داشتن امکان نسبت به گردآوری دالیل و 

شناسایی میزان ضررِ وارد شده اقدام نمایند و ایجاد 

های این حق و این امکان برای قربانِی جرم، واقعیت

انتظامی و قضایی  تر به مرجعبزه را زودتر و دقیق

ماده « ب»دهد به همین جهت، در بند نشان می

دیده مساعدت به بزه»دستورالعمِل مورد بحث  20

ور اثبات ـه منظـل بـآوری دالیعـه جمـدر زمین

در « دیدگی و تعیین میزان ضرر و زیان وارده...بزه

مدار گنجانده شده شمار همکاری نهادهای جامعه

وش در درون ـی زنانِ خامد صداـاست تا بتوانن

های دگیـوی زنـزده و پستونتـهای خشهـخان

ستیز قرار گیرند و امکان مداخله ستیز و کودکزن

دیدگی از در بحران به قصد پیشگیری از تداوم بزه

  جرایم علیه کیان خانواده را فراهم سازند.

« ث»و « ت»، «پ»گفته، در بندهای رویکرد پیش

گذاری دستورالعمل نیز مورد سیاست 21ماده 

قضایی واقع شده است؛ چه، وفق آن، کارگزاران 

های اند از ظرفیتقضایی و پیراقضایی وظیفه یافته

نهادهای اجتماعی برای حمایت از کودکان و 

دیدگی در ی بزهدیده یا در آستانهنوجوانانِ بزه
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کشی از شناسایی عوامل استثمار و بهره»زمینه 

، «آوری ادله جرمو نوجوانان و جمع کودکان

آوری ادله مرتبط با خرید و شناسایی و جمع»

کارگیری کودکان و نوجوانان به منظور  هفروش و ب

شناسایی و »و « ونـکاب اعمال خالف قانـارت

ها و آوری ادله مرتبط با اشخاص، گروهجمع

استفاده « سسات مرتکب قاچاق زنان و کودکانؤم

ها در متن دستورالعمل، بیشترین کنند. این بند

وع مقاله دارد و ظرفیت قابل ارتباط را با موض

توجهی در پیشگیری اجتماعی از جرایم علیه کیان 

  خانواده دارد.

 

هاي حداقلی گرایش به . نمودها و جلوه4-5

 سیاست جنایی مشارکتی در ایران

عالوه بر نمودهای قانونی حداقلی، در شرایط کنونی 

هایی نسبی و توان از جلوهحقوق ایران میجامعه و 

سازی پیشگیری از عینی نیز در عرصۀ مشارکتی

جرم و نظام عدالت سراغ گرفت، هرچند محتوای 

 آنها سرشار از نقص و کاستی است. 
 

 . اعطاي نقش به شورایاري محالت1-4-5

های محالت که در کالنشهر تهران به نحو شورایاری

اند و وابسته به دهنسبتاً منضبطی ایحاد ش

جمله بارزترین نمادهای  باشند، ازها میشهرداری

سپاری بخشی از تکالیف نظام عدالت رسمی برون

سازی برای در امر مقابله با علل جرایم و زمینه

توسعه حضور بخش خصوصی در عرصۀ پیشگیری 

باشند. این شوراها در سطوحی چون از جرم می

ایفای نقش در ساماندهی مناطق متروک شده در 

خیز و های جرمهای شهری، شناسایی کانونحوزه

زا و نیز مداخله در امر توانمندسازی و ارتقای آسیب

سطح سواد شهروندان دارای فعالیت بوده و با 

برگزاری جلسات منظم به سیاست حضور نهادهای 

ردولتی در حوزه خاص پیشگیری از مردمی و غی

های اجتماعی جامه عمل آسیب جرایم و

توانند اند. در این صورت نهادهای مزبور میپوشانده

های مدنی و مقابله با انحرافات عرصهبا حضور در 

ای از رویکرد پیشگیری غیردولتی اجتماعی، نمونه

 (.11 ،1394)رضایی، یا خصوصی باشند 
 

گیري از نظام میانجیگیري . بهره2-4-5

 کیفري

گیری کیفری جلوه دیگری از مداخله میانجی

جامعه مدنی در فرایند عدالت کیفری و گسترش 

نقش و نفوذ جامعه مدنی در حل منازعات انسانی 

است که هدف اصلی آن، کمک گرفتن از اقشار 

جامعه برای مهار و کنترل بزهکاری و مختلف 

)عباسی،  ری استهای عدالت کیفکاستن از هزینه

با  1392همین راستا و در سال  در (.104 ،1382

تصویب قانون جدید آیین دادرسی کیفری و ادعای 

آگاهی مسئوالن قانونی و قضایی کشور در راستای 

سازی تدابیر سیاست جنایی و ضرورت مشارکتی

استقبال از نهادهایی چون قضازدایی در امر 

ۀ دادرسی رسیدگی به دعاوی و مهار نرخ اطال

رسمی در محاکم، این امید شکل گرفته بود که 

باألخره بواسطه وضع یک قانون پویا شاهد نفوذ 

هایی چون عدالت ترمیمی در بطن جامعه اندیشه

حقوقی و قانونی کشور خواهیم بود. در واقع، 
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های صحبت از پذیرش مبانی، مفاهیم و مؤلفه

طراحان عدالت ترمیمی یکی از امیال و شعارهای 

قانون جدید آیین دادرسی کیفری است که تأمل 

 83و  82، 1در فصول مختلف آن و بخصوص مواد 

گری در نامه میانجیآن، و نیز مواد مختلف آیین

گرایی ، ابعاد واقع1394امور کیفری مصوب آذرماه 

 آنها را در این زمینه شفاف خواهد ساخت.

ن ( قانون جدید آیی1مقنن اسالمی در مادۀ )

شناسی آیین ادرسی کیفری که به تعریف و قلمرود

آیین »دادرسی اختصاص یافته است، مقرر نموده؛ 

دادرسی کیفری مجموعه مقررات و قواعدی است 

که برای کشف جرم، تعقیب متهم، تحقیقات 

گری، صلح میان طرفین، نحوه مقدماتی، میانجی

رسیدگی، صدور رأی، طرق اعتراض به آرا، اجرای 

عیین وظایف و اختیارات مقامات قضایی و آرا، ت

دیده ضابطان دادگستری و رعایت حقوق متهم و بزه

در این ماده، مقنن صریحاً «. شودو جامعه وضع می

به « صلح میان اصحاب دعوی»و « گریمیانجی»به 

عنوان یکی از ابعاد و اهداف مجموعه مقررات آیین 

وفق این دادرسی کیفری اشاره کرده است. بنابراین، 

نماید که قانون جدید به یکی از ماده مسلم می

های فلسفه فکری عدالت ترمیمی قلمروها و روش

تالش برای سازش میان طرفین دعوی و یعنی 

مابین آنها توجه داشته گرانه فیمداخله میانجی

 است. 

( هم آمده است؛ 82در ادامه بر این محمل در ماده )

فت و هشت که در جرایم تعزیری درجه شش، ه»

تواند مجازات آنها قابل تعلیق است، مقام قضایی می

دیده یا مدعی به درخواست متهم و موافقت بزه

خصوصی و با اخذ تأمین متناسب، حداکثر دو ماه 

مهلت به متهم بدهد تا برای تحصیل گذشت شاکی 

یا جبران خسارت ناشی از جرم اقدام کند. همچنین 

حصول سازش بین  تواند برایمقام قضایی می

ها به شورای حل طرفین، موضوع را با توافق آن

گری ای برای میانجیاختالف یا شخص یا مؤسسه

گری بیش از سه ماه ارجاع کند. مدت میانجی

نیست. زمان تعیین شده در این ماده در صورت 

اقتضا فقط برای یک بار و به میزان مذکور قابل 

موضوع از تمدید است. اگر شاکی گذشت کند و 

شود. جرائم قابل گذشت باشد، تعقیب موقوف می

در سایر موارد، اگر شاکی گذشت کند یا خسارت او 

جبران شود و یا راجع به پرداخت آن توافق حاصل 

شود و متهم فاقد سابقه محکومیت مؤثر کیفری 

تواند پس از اخذ موافقت باشد، مقام قضایی می

دو سال معلق متهم، تعقیب وی را از شش ماه تا 

کند. در این صورت، مقام قضایی متهم را با رعایت 

( این قانون حسب مورد، مکلف 81های ماده )تبصره

ور ـوع ماده مذکـبه اجرای برخی دستورات موض

کند. همچنین در صورت عدم اجرای تعهدات می

مورد توافق از سوی متهم، بنا به درخواست شاکی، 

 «.دهدعقیب را ادامه میقرار تعلیق تعقیب را لغو و ت
 

سازي فراگیِر . موانع فراروي مشارکتی5-5

 جنایی در ایران سیاست 

دهد بتوان در ایران از نمی موانع چندی اجازه

سازی پیشگیری از جرم و نظام عدالت مشارکتی

سراغ گرفت. یکی از این موانع حضور چشمگیر و 

عمده نهادهای وابسته به حاکمیت و نظام 
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دادگستری رسمی در امر مقابله با جرم است. در 

ایران اقتدار اصلی برای مواجهه با جرایم در اختیار 

قوۀ قضاییه و مراجع رسمی در معیت آن است. این 

سازی مقتضی اندیشه خصوصیدر حالی است که 

آن است که حدی از این اقتدار کاسته شده و بخش 

قوه  خصوصی بتواند عمالً در پیاده شدن وظایف

قضاییه مداخله حقیقی و اجرایی داشته باشد. 

چنین امری با توجه به تصریح قانون اساسی به 

اینکه مرجع اصلی رسیدگی به تظلمات و فصل 

خصومت دادگستری است، عمالً با چالش و خأل 

مانع دیگر، ضعف نظام  بسترشناختی مواجه است.

اقتصادی حاکم بر جامعه ایران است. اگر بنا باشد 

هادهای مدنی و خصوصی بتوانند به قوه قضاییه در ن

امر پیشگیری از جرم مدد رسانند باید از بودجه و 

منابع مالی الزم برخوردار باشند، این در حالی است 

مین شرایط فعلی قوه قضاییه حتی در تأ که در

مایحتاج روزمره خود درمانده بوده و نتوانسته است 

هم برای خود از نظام بودجه سراسری کارآمدی 

توان بدون تعریف منابع و برخوردار گردد. نمی

مقدمات امر، به یکباره روی به سیاستی تمهید 

چون پیشگیری از جرم خصوصی شده آورد. شتاب 

در این عرصه هرگز نتیجه معقولی رقم نخواهد زد 

  (.161 ،1388)شکوری، 

موانع ریشه در ساختار دولتی طور کلی، برخی از  به

حقوق ایران دارند و برخی دیگر هم جنبه  و رسمی

 ایدئولوژیکی گاهی اوقات مالحظات ارزشی دارند.

 موارد، از بسیاری در نتوان تا شودمی موجب

در  را شناختیجرم هاینظریه بر مبتنی هایتوصیه

راستای توسعه سیاست پیشگیری مشارکتی از جرم 

بطور کلی، اجرای موفق  .نمود اعمال ما جامعه در

سازی پیشگیری از جرم و نظام سیاست مشارکتی

عدالت مستلزم تغییر در مدل سیاست جنایی، 

محدودسازی قلمرو مداخله دولت و نهادهای رسمی 

در امر مقابله با جرم در جامعه و تعریف یک رژیم 

های اقتصادی و مشارکتی پویا برای همکاری بخش

خصوصی اجتماع و نظام قضایی حاکمه است. این 

سپاری وظایف قوه قضاییه حالی است که بروندر 

در ایران در سطوحی چون پیشگیری از جرم عالوه 

بر موانع ساختاری و اجرایی با مشکالت، ابهامات و 

تناقضات ناشی از قانون اساسی نیز مواجه بوده به 

رسد اساساً محتوای قانون نحوی که به نظر می

ست تواند پذیرای امکان اجرای سیااساسی نمی

سازی پیشگیری از جرم و نظام عدالت مشارکتی

 باشد.
 

 نتیجه. 6

کیفری سنتی و رسمی عمدتًا در مهار  نظام عدالت

های پدیدۀ جنایی نتوانسته است به تنهایی موفقیت

اعتنایی کسب نماید. پاسخ شایسته و  قابل

پیشگیرنده به جرم و انحراف مستلزم حضور نهادها 

اجتماعی در کنار تأسیسات و ساختارهای مدنی و 

و ابزارهای کیفری است. نفوذ گفتمان مشارکتی و 

شدن عدالت کیفری و سیاست جنایی چندنهادی

تواند به توسعه و ارتقای سطح حاکم بر جامعه می

کیفیت تدابیر اتخاذی در مقابله با جرایم و کاهش 

های اختصاصی جامعه در این عرصه کمک هزینه

کیفری کالسیک و  وفق عدالتنماید. تجربیات نام

حتی عقیده بر شکست آن به موازات رهنمودهای 
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گرفته در حوزۀ ضرورت بهره گرفتن از جهانی شکل

سازی پیشگیری از هایی چون خصوصیسیاست

جرم موجب تجربۀ الگوهای نوینی برای سیاست 

جنایی جوامع شده است، که الگوی مشارکتی شدن 

نهاست. سیاست جنایی ترین آکارآمدترین و مقبول

های مشارکتی ضمن شناسایی نقاط ضعف و چالش

فراروی نظام کیفری کالسیک، به دنبال این 

باشد که این مسأله را برجسته نماید که اگر در می

کنار ابزارهای فعلی حقوق کیفری در ابعاد و 

برای مداخله و مشارکت جامعۀ سطوحی محسوس 

ر مهار پدیدۀ بدون شک د دشومدنی نیز نقش قائل 

توان شاهد نتایج ارزشمندی بود. در این جنایی می

رویکرد، دیگر نهاد عدالت کیفری، تنها مرجع 

پاسخگویی و حل اختالف نیست، بلکه از ظرفیت 

نهادهای مردمی و جامعوی نیز در این زمینه 

 شود. استمداد می

های و در حقوق کیفری ایران با وجود ایجاد زمینه

قلی نظیر استفاده از نهادهایی چون های حداجلوه

های جزئی به مراجع گری، اعطای صالحیتمیانجی

شبه قضایی و وابسته به بخش خصوصی در اجرای 

توان گفت که رویکرد غالب تدابیر پیشگیرانه، نمی

سیاست جنایی ایران به اندیشۀ مشارکتی شدن 

گرایش دارد. حضور حداکثری قوای رسمی و دولتی 

جمله مهمترین  های نظری و عملی ازو ضعف بستر

های فراروی نظام حقوقی ایران در بهره چالش

گرفتن مطلوب از آثار و کارکردهای الگوی سیاست 

باشند. البته وجود این موانع، جنایی مشارکتی می

هرگز به معنی منتفی بودن مطلق امکان و احتمال 

شناختی در سازی تدابیر کیفری و جرممشارکتی

ام حقوق کیفری و سیاست جنایی ایران بستر نظ

نیست و به لحاظ مبانی قانونی این رویکرد 

هیچگونه تضاد و تناقضی هم با ساختار نظام 

حقوقی ایران و مبانی اسالمی آن ندارد. فقط بستر 

و مقدمات باید به نحوی مطلوب ایجاد شود که 

چهره واقعیت به خود نگرفته  تاکنون چنین مهمی

 است.

 

 نویسندگان. سهم 7

نویسندگان مقاله در مراحل مختلف نگارش مقاله 

مشارکت داشته و با همکاری یکدیگر آن را به 

 اند. رشته تحریر درآورده
 

 . تضاد منافع8

 شود. در مقاله حاضر تضاد منافعی دیده نمی
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منتظری، حسینعلی، مبانی فقهی حکومت  -

ات تهران، انتشار جلد اول، : صلواتی،ترجمه، اسالمی

 . 1379 ،سرایی

های هاشمی، سید محمد، حقوق بشر و آزادی -

 . 1393 ،میزان ،اساسی، تهران
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