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واکاوی پیشگیری از جرایم در ایران با تمرکز بر نظریّة سیستمي در
علوم سیاسي
خلیلﺍ ...سردارنیا* میرزامهدی ساالری شهر بابکی**
(تاریخ دریافت 99/11/11 :تاریخ پذیرش)99/1/11 :

چکيده
یکی ار مهمقرین بـران هاب جوامع در عصر ک ونی گسنرش جرایم است که ظرنیّتق قوان ا مشراعیّت حکومتها
را به چالش میکش  .در چ دهة اخیرق جامعة ایران نیز با چ ین چالش را به گسنرشی مواجه بوده است .پرسش
این پژاهش این است که در چارچوب م ل سیسنمیق مهم قرین رایکردها در ارقراط با پیشگیرب ار جرایم در ایران
ک ام ؟ مهم قرین رایکردهاب پیشگیرانه در این ارقراط عرارق ار :ق ویّت رایکرد ارقراری  -قعاملی ا ارّالعاقی
بین نظاح قضایی ا جامعهق نهادهاب م نیق نخرگان ا شهران انق ق ویّت ساراکارهاب نظارقی غیر رسمی ا م نیق
اسنفادة ج ّب ار ساراکارهاب ک نرلی اجنماعی ا نره گی ا ظرنیّتسارب نهادب ج ی در نظاح قضایی به همراه
اراده ا عزح ج ّب براب پیشگیرب ار جرح ا برقرارب حاکمیّت قانون .ننیجة این میالعه حاکی ار آن است که با
اجود قمهی ات ح وقی ا ظرنیّتسارب هاب نهادب ج ی ق ه ور نظاح قضایی در پیشگیرب ار جرایم ار مونّ یّنی
کامل برخوردار نروده است .قـ ّق این ه ف مسنلزح اسنفاده ار ساراکارها ا رایکردهاب سیسنمی ا ارقراری در
ک ار رایکردهاب ام یّنی ا اقنصادب دیگر است؛ این موضوع مسنلزح پژاهشهاب دیگر است .این پژاهش با راش
قـ یق قـلیلی  -نظرب ا با رایکرد سیسنمی ا کارکردگرایانه صورت گرننه است ا ار م ل ا نظریّة سیسنمی ا
مفاهیم آن در ارقراط با پیشگیرب ار جرایم اسنفاده ش ه است.

واژگان کليدی :ايران ،جرايم ،رويکردهای پيشگيرانه ،نظريّة حکمرانی خوب ،مدل سيستمی.

* اسناد علوح سیاسیق دانشگاه شیرارق شیرارق ایران (نویس ه مسئول)sardarnia@shirazu.ac.ir :
** کارش اس ارش ح وق جزا ا جرحش اسیق دانشگاه شیرارق شیرارق ایران.
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مقدّمه
جرح به ع وان مسئلهاب مهم اقن ار حکومتهاب پیشام رن ا م رن امرارب را به چالش کشی ه ا
قضعی

کرده است .اک ون در عصرب هسنیم که جوامع با چالشها ا بـرانهاب اجنماعی ا

سیاسیق گسنرش جرح ا انواع کژرابهاب اجنماعی مواجه ش هان  .ب ابراینق در این بسنر بـرانرا
ا جرحراق اقّخاذ سیاست هاب م اسب ا م یریّت پیشگیرانه بیش ار پیش ضرارت یاننه است .قا
چ دهة اخیرق براب ک نرل ا پیشگیرب ار راشهاب ق ی ی ا ق ریهی اسنفاده میش  .با پی ی هقر
ش ن جوامعق گسنرهق ماهیّت ا اشکال جرایم پی یت هقر ا بسیتار من وّع ا به شت ّت بینالمللتی
ش ه ان ؛ براب نمونهق میقوان به جرایم قراریسنی به ع وان باررقرین مورد اشاره کرد .قا چ دهة
پیشق در بین ابزارهاب حکومتق ابزارهاب ک نرلی ا اجرار بسیار قوبقر بودن  .امّا با اجود نربه
بودن آنهاق نه ق ها جرایم کاهش نیاننهان ق بلکه بسیار گسنرش یاننهان  .ار این راق یکی ار مهمقرین
مسائل در نزد حکومت هاق نخرگان حکومنی ا نیز پژاهشگران معاصر این بوده است که چرا با
اجود م رن ش ن حکومتهاق گسنرش راشهاب ک نرلی ا ق ریهی ا گسنرش بوراکراسیق این
پ ی ه کاهش نیاننه است ا در م ابل بسیار بیشنر ار گذشنه گسنرش یاننه است .ار این راق
حکومتها ا پژاهشگران به این گرایش پی ا کردهان که راشهاب ج ی ب را جایگزین ک
یا دستکم آنها را مکمّل راشهاب ک نرلی ا ق ریهی پیشین ک .
ب ابراینق به موارات گسنرش این پ ی ة م فیق حکومتها ا نیز پژاهشگران دانشگاهی در
ص د برآم ن که ار راشهاب مکمّل ا م رن نراحکومنی ا چ ساحنی براب مرارره ا پیشگیرب
ار گسنرش جرایم اسنفاده ک  .ار یو سوق حکومت ا حکمرانی نیز ناگزیر پی ی ه ش هان ا ار
راشهاب یو سویه ا ق یمی حکمرانی ناصله گرننهان ا به سمت راشهاب دا سویه ا قعاملی
یا همکاربجویانه با جامعه گرایش پی ا کردهان  .ار سوب دیگرق با ا رات ع ح کفایت راشهاب
ک نرلی ا ق ریهی حکومنیق راشهاب «جامعه ب یاد» ا «سیاستهاب پیشگیرانة اجنماعی» میرح
ش هان ا اهمیّت یاننهان  .ار این راق قع اد درخور قوجّهی ار کشورهاب قوسعهیاننه ا بعضاً در
حال قوسعه به سمت این سیاستها گرایش پی ا کردهان  .در این بسنر جهانی ا اجنماعیق
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بسنرش اسی اجنماعی جرح ا نیز ان یشهها ا رایکردهاب اصالحی اهمیّت یانن ا بر ان یشههاب
ک نرلی ا ق ریهی صرف االویّت یانن  .اسنفاده ار رایکرد سیسنمی در این قـ یق در ارقراط کامل
با این دغ غه ا االویّت بود .ار آنجا که جامعه به مثابة یو کلیّت مرقرط با هم استق جرح ا
ریشههاب آن ا مرارره با آن نیز مسنلزح نگاه همهجانره ا اق امات پیشگیرانه ا قارع سیسنمی با
همکارب خرده نظاحهاب خانوادهق حکومتق دینق نره گ ا نظاح قضایی است .ب ابراینق نمیقوان
این امر مهم را صرناً بر عه ة حکومت ا نظاح قضایی گذاشتق بلکه بای آمیزهاب ار راهرردهاب
نره گیق قضاییق سیاسی ا اجنماعی را به کار برد قا شاه کاهش جرایم در جامعة ایران باشیم.
در جامعة ایران نیز جرایم قا ح ّ درخور قوجّهی گسنرش یاننهان  .این پ ی ه به مثابة مسئلهاب
مهم قوان ا ظرنیّتهاب ک نرلی حکومت را به چالش کشی ه است .در همین ارقراطق معاان اقت
راهرردب قوّة قضائیّه در دب ماه  8262چ ین گفنه است« :گزارشهاب ناجا یکی ار شاخصهاب
س جش ماست ا این گزارشها حاکی ار نابسامانی در کشور است .شاخص دیگرق اضعیّت
پران هها در دسنگاه قضایی است .با رش قصاع ب در پران هها رابرا بودهایم که این موضوع
هش ارده ه است»( .درگاه قخصّصی چشمان ار  .)8494شاخص دیگرب که میقوان به آن اشاره
کرد گزارش هایی است که نهادهاب نظارقی مان سارمان باررسی کلّ کشور ارائه میک ؛ این
گزارشها نیز در شأن جامعة ما نیست .برخی ار این گزارشها که مربوط به پران ههاب نساد
هسن نشان میده که اضع جامعة ما میلوب نیست (خررگزارب ایرنا مهر ماه  .)8261در چ
دهة اخیرق در پاسخ به این پ ی ة را به گسنرشق قا ح ّب دسنگاه قضایی ا نیز پلیس به سمت
رایکردهاب اصالحی در عرصههاب نهادبق راشی ا ق ی ی گرایش پی ا کردهان ا به ق ریج
ان یشه ا راهرردهاب پیشگیرب اجنماعی در این دا نهاد مهم گسنرش یاننهان  .مسئلة مهم آن است
که با اجود قـوّالت ا رایکردهاب اصالحی ا قخصّصیقر ش ن نهادهاق جرح در جامعة ما کاهش
نیاننه است .مسئلة مهمّ این قـ یق آن است که «م ل ا الگوب نظرب سیسنمی»  -که در علوح
سیاسی ا جامعهش اسی سیاسی میرح است  -قا چه ان اره در راهکاریابی براب دسنگاه قضایی ا
پلیس در ارقراط با پیشگیرب ار جرحق ار ظرنیّت ا قا یرگذارب برخوردار است؟
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اما م ظور ار قی ااژة «ااکااب» در ع وان قـ یقق نفی ا انکار میالعات انجاحش ة پیشین
نیستق بلکه ه ف در این نوشنار آن است که ار م ظرب ج ی ا با رایکردب بین رشنهاب به
موضوع پیشگیرب ار جرح پرداخنه شود .در این نوشنارق اسنفاده ار ظرنیّتهاب جامعه ا ک شگران
اجنماعیق در قالب پیشگیرب اجنماعیق در چارچوب نظریّه ا م ل سیسنمی در علوح سیاسی مورد
قوجّه بوده است .ار آنجا که ح وق جزا ا دیگر ریرمجموعههاب ح وق در ذیل مجموعة علوح
اجنماعی قرار میگیرن ا ج رة بین رشنهاب مییاب ق در این نوشنارق باار بر آن است که پیشگیرب
ار جرح نمیقوان ق ها با اسنفاده ار ظرنیّتها ا قمهی ات نظرب این رشنه حاصل شود؛ قـ ّق این
امر نیارم اسنفاده ار ظرنیّتها ا قمهی ات نظرب ا راهرردب دیگر رشنهها ار جمله علوح سیاسی
ا اجنماعی است .نگارن ه م کر اجود قع اد درخور قوجّهی ار م االت با رایکرد نره گی ا
اجنماعی در خصوص پیشگیرب ار جرح نیست .ار این راق م ظور ار ارالق ع وان «ااکااب» عم قاً
نگاه داباره به موضوع پیشگیرب ار جرح با قمرکز بر اسنفاده ار راهکارهاب ارقراریق ش اخنی ا
نره گی  -اجنماعی به مثابة مکمّل ا باراب مشورقی براب دسنگاه قضایی است؛ این رایکرد ار
جهت ش اخت ریشههاب جرح ا نیز انشاء ا باال بردن هزی ههاب اجنماعی ارقکاب جرح در جامعة
ایران قوجیه میشود.
این قـ یق با رایکردب بین رشنهاب ا با راش قـلیلی  -نظرب سیسنمی ار نوع کارکردگرایانه
صورت گرننه است .در این راسناق پرسش پژاهش به این صورت ررح میشود :در چارچوب
م ل سیسنمیق چگونه میقوان ار گسنرش جرایم در ایران یا هر کشورب دیگر پیشگیرب کرد ا
مهمقرین بایسنههاق ک شگران ا مؤلّفههاب قأ یرگذار در این ارقراط ک ام ؟
ار حیث پیشی هق بای گفت که در ارقراط با موضوع پیشگیرب ار جرح با رایکرد سیسنمیق
م اله ا میالعه اب یانت نش  .امّا با رایکردهاب دیگرق میالعاقی اررشم صورت گرننهان -8 :
مجموعه م االت چاپش ه قوسّط قوّة ق ضائیّه در همایش پیشگیرب ار اقوع جرح در سال 8212؛
« -3ن ش آمورش همگانی در پیشگیرب ار جرح» (بابائیان ا همکارانق )8268؛ « -2کارکردهاب
آمورش ا پرارش در پیشگیرب ار جرح» (سلیمانی پورلو ا حسینپورق )8264؛ « -4پلیس
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جامعهمـور؛ ن ش مشارکت مردح در پیشگیرب ار جرح» (قهرمانیق )8269؛ « -1رسانههاب جمعی
ا پیشگیرب ار جرح» (قاسمی ا بار سلیانق )8216؛ « -9ک گرههاب پ جساالنة پیشگیرب ار جرح ا
ع الت کیفرب سارمان ملل با قأکی بر رهیانتهاب ک گرة سیزدهم» (ابراهیمیق .)8264

 .1مبانی نظری و تعريف مفهومی پيشگيری از جرم
 .1-1تعريف مفهومی
در دی گاه کمیسیون قضایی ا ح وقی مجلس شوراب اسالمیق پیشگیرب اجنماعی  -نره گی
عرارت است ار «ق ابیر ا راش هاب آمورشیق نره گیق اقنصادب ا اجنماعی دالتق نهادها ا
سارمانهاب غیر دالنی ا مردمی در رمی ة سالمسارب مـیط اجنماعی ا مـیط نیزیکی براب حذف
یا کاهش عوامل اجنماعی جرح» (معاانت پیشگیرب ار جرح قوّة قضائیّهق « .)891 :8268مرکز
بینالمللی پیشگیرب ار جرح» این مفهوح را چ ین قعری

میک « :هر چیزب که بزهکاربق

خشونت ا ناام ی را ار رریق ه فگیرب مونّ یّتآمیز علل ش اخنهش ة جرح با راشی علمی
کاهش ده » ( .)palmary, 2001در مجموعق پیشگیرب اجنماعی ار جرح مجموعه ق ابیر ا
اق اماقی هسن که براب حذف یا کاهش علل ا موجرات ااّلیّة اجنماعی انجاح میشون .
راهرردهاب اجنماعی  -نره گی در پیشگیرب ار جرح بر ق ویّت راابط اجنماعی ا انزایش
ک نرلهاب غیر رسمی اجنماعی در باردارن گی بزهکاران بال وّه ا بالفعل ار ارقکاب جرح اسنوار
هسن  .کانون قمرکز در این رایکرد ق ابیرب است که ه نشان کسانی هسن که در معرض خیر
بزهکارب قرار دارن ا احساس یکپارچگی کمنرب با جامعه دارن ( Social crime prevention

 .)fact sheet, 2000این دسنه ار مجرمان بال وّه یا بالفعل ری

ریادب ار انراد مان نررن ان

خانوادههاب رالقق ن یرانق انراد برخوردار ار مشکالت راحی  -راانی ا م زاب را شامل میشود.
ار دی ارارت دادگسنرب مجارسنانق راهررد م رن پیشگیرب اجنماعی ار جرح در ح ی ت یو
ج رش حرنهاب ا م نی است ا شامل ق ابیرب است که براب مهار علل جرحق کاهش خیر
بزه ی گیق انزایش ام یّت کلّی اجنماعق بهرود کیفیّت رن گیق قأمین ح وق بشر ا انزایش سیح

فصلنامه پژوهش حقوق کیفری ،سال هفتم ،شماره بیستوهفتم ،تابستان 1198

28

نره گ ا آگاهی جامعه اقّخاذ می شون  .ار این راق راهرردهاب آن به قوسعة اقنصادبق ام یّت ا
کاهش خسارات اخالقی ا مادب ناشی ار جرح کمو میک
 .)Hungry, 2003: 3این قعاری

( Ministry of Justice of

مفهومی نشان ار نوعی اجماع ا اشنراک دی گاه در ارقراط با

ضرارت اقّخاذ رایکردب اجنماعیق نره گی ا ارقراری در پیشگیرب ار جرایم دارن ا حاکی ار
آن هسن که رایکردهاب رسمی ا ق ریهی ب ان اسنفاده ار ظرنیّتهاب جامعه ا راهرردهاب
اجنماعی کفایت نمیک .
قونرب ا ناری گنون راهرردهاب پیشگیرب ار جرح را در ذیل چ ع وان پیشگیرب اننظامیق
قوسعهابق جامعهابق کیفرب ا اضعی ق سیم میک  .آنها در پیشگیرب بر سه راش قأکی
میک  :اسنفاده ار سیسنم ع الت کیفرب (پیشگیرب کیفرب)ق کاهش انگیزة ارقکاب جرح
(پیشگیرب اجنماعی) ا کاهش نرصتها براب اقوع جرح (پیشگیرب اضعی) (سلیانی ا
همکارانق .)43 :8264
ار میانة دهة  8619به این سوق با گسنرش جرایم ا بـرانهاب اجنماعی ا سیاسیق نظریّة
حکمرانی خوب با قمرکز بر رایکردهاب قعاملی با جامعه ا با ایژگیها یا مؤلّفههاب ذیل میرح
ا برجسنه ش (سردارنیاق  .)824 :8269مهمقرین مؤلّفههاب این نوع ار حکمرانی ار دی سارمان
ملل عرارق ار -8 :مشارکت؛  -3قانونم ب؛  -2شفانیّت؛  -4مسئولیّتپذیرب؛  -1اجماعمـورب
 -9ع التمـورب؛  -7کارآم ب ا ا ربخشی؛  -1پاسخگویی ( .)Vansant, 2001: 6-8در
مجموعق حکمرانی خوب را میقوان به مثابة مشی حکمرانی ا م یریّت دا سویة مشارکنی ا در
انیراق با مـیط منـوّل داخلی ا بینالمللی با کاربست شاخصهایی مـورب ا اررشی قعری
کرد :قانونم بق کارآم بق خ ماترسانی به ه گاح یا رارآم ق پاسخگوییق مسئولیّتپذیربق
شفانیّتپذیربق نسادناپذیرب ا نظارت پذیرب حکومت ا جامعه ا ک شگران آنق اهنماح ج ّب ا
مسنمر دالت ا نهادهاب حکومنی به ایژه قوّة قضائیّه به ع التگسنربق ام یّتگسنربق
قرعیضرداییق قوریع عادالنة کاالها ا خ ماتق نهادی ه کردن آرادبها ا ح وق اساسی ا مشراع
مردح ا انزایش ظرنیّتهاب مشارکنی حکومت ا نهادهاب حکومنی ( Johnson & Miners,
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 - 2000: 2سردارنیا ا شاکربق  .)873 :8262در بین ایژگیهاب حکمرانی خوبق قانونگرایی
نسرت به سایر ایژگیها برجسنه به نظر میرس  .قـ ّق این امر نیارم چارچوب عادالنهاب ار
قوانین است که دربرگیرن ة حمایت کامل ار ح وق انراد ا گراههاب جامعه به دار ار قرعیض
است ا بای به صورت شایسنهاب اجراء شود (قلیپورق « .)34 :8268پاسخگویی» حکومت ا
نهادهاب م نی به اسنوار ش ن پایههاب حکمرانی خوب در یو جامعه م جر میشود .الرنه
پاسخگویی ب ان اجود شفانیّت ا حاکمیّت قانون مـ ّقش نی نیست (ننـعلیق .)32- 37 :8268
«مسئولیّتپذیرب» من ابل مردحق نهادهاب م نی ا ص فی ا حکومت نیز ار مؤلّفههاب مهمّ دیگر
حکمرانی خوب استق امّا این ایژگی ب ان اجود شفانیّت ا حاکمیّت قانون نمیقوان ج رة
اجرایی چ انی در جامعه داشنه باش (شری رادهق .)896 :8213
اگرچه بخش عم هاب ار ایژگیهاب این نظریّه به راهرردهاب رسمی ا حکومنی در پیشگیرب
ار جرح اشاره داردق مؤلّفة مهمّ دیگر آن مر ی بر رایکرد قعاملی بین حکومت ا جامعه ا نهادهاب
م نی ا رسانهها میقوان در ذیل راهرردهاب اجنماعی ا ارقراری ا همسو با م ل سیسنمی اسنفاده
شود.
 .۱-1نظريّه و مدل تحقيق
«م ل سیسنمی یا نظاح سیاسی» قوسّط دیوی ایسنونق ار صاحبنظران علوح سیاسیق ارائه ش ا
قوسّط آلمون ا همکارانش بسط داده ش  .در این م لق جامعه به ع وان یو کلّ م سجم ا مرقرط
با یک یگر قل ّی میشود ا آسیبش اسی ا ارائة راهررد ا راهکار براب حلّ چالشها نیز مسنلزح
رایکردب قعاملی ا ارقراری ا همگرایی بین اجزاب جامعه ا بین حکومت ا جامعه است.
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مدل نظری تحقیق

در قسمت «ارادب یا نهادهها»ق ضمن ای که حاکمیت ار حمایتهاب سیاسیق نمادینق مالی ا قعهّ
جامعة م نی ا شهران ان نسرت به قوانینق نظم ا حکومت برخوردار میشودق ملزح است به
ق اضاهاق ن ها ا چالشهاب میرحش ه ار سوب مردح ا نهادهاب م نی ا ص فی پاسخ ده  .در
این حورهق انجمنها ا شرکههاب م نی خواسنههاق ن ها ا شکایات اعضاء را جمع میک

ا به

حکومت انن ال میده ا ار حکومت اننظار پاسخگویی دارن  .حکومت میقوان به صورت
مسن یم یا غیرمسن یم شهران ان ا نهادهاب م نی را در قصمیمسارب ا اصالح قصمیمات مشارکت
ده « .سیح نرای ب» در ارقراط با نوعق ماهیّت ا مـنواب قصمیمات اقّخاذش ه در حکومت ا
نهادهاب حکومنی در پاسخ به ق اضاها ا ن هاب جامعه ا شهران ان مورد قوجّه است.
سطح خروجي

سطح فرایندی

ورودی یا نهادهها

راهرردهاق قصمیماتق

پردارش ا

بسنرسارب ا نهادی هسارب براب

سیاستهاق خ مات ا

قصمیمگیرب در

ارقراط ا قعامل حکومت ا

اق امات.

حکومت ا نهادهاب

جامعه ا بیان ق اضاهاق ن هاق

حکومنی.

چالشها ا دی گاههاب
شهران ان ار رریق کانالهاب
مشارکنی ا م نیق رسانهها یا در
شکلی بیااسیه.

بازخوردهای محیطي
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سیح «خراجی یا براندادها» در ارقراط با اق اماتق سیاستها ا قصمیمات اقّخاذش ه ار سوب
حکومت است .در صورقی که این خراجیها با شاخصهاب حکمرانی خوب مان پاسخگوییق
مسئولیّتپذیربق شفانیّتق نظارتپذیرب ا ع الت در حکومت نسرت به جامعة م نی ا شهران ان
میابق باش ق با بارخوردب مثرت مواجه می شون ا به پذیرش حکومت ا نهادهاب حکومنی ا
حمایت ار آنها می انجام ؛ در غیر این صورتق به بارخوردب م فی ا کاهش یا قیع حمایت ا
قش ی ن ها ا ق اضاها ار نظاح سیاسی م جر میشون ا نظاح ا نهادهاب حکومنی را با بـران
مشراعیّت ا چالشهایی نزای ه مواجه میسارن  .یو سیسنم حکومنی پویا بای ار بارخوردهاب
م فی نیز درس بگیرد ا با رایکردب اصالحی ا با جلب نظرات اصالحی نخرگان ا جامعة م نی
به رنع چالشها اهنماح اررد؛ در این صورتق بارخوردهاب م فی جاب خود را به بارخوردهاب
مثرت میده  .بارخوردهاب مثرت نسرت به حکمرانی خوب ا خراجیهاب آنق به انزایش
مشراعیّتق رضایت ا اعنماد عمومی به نظاح سیاسی میانجام .

 .۱ارزيابی رويکردها و اقدامات پيشگيرانة قوّة قضائيّه
با قوجّه به ای که در سال 8263ق بیش ار  82میلیون پران ه ا در سال 8261ق  81میلیون پران ة
رتش ه در قوّة قضائیّه اجود داشتق پیشگیرب ار جرایم در م یریّت راهرردب به خوبی نمایان
می شود (خررگزارب جمهورب اسالمی ایرانق ایرنا) .به م ظور پیشگیرب ار جرایمق قوّة قضائیّه
اق اح به ق این برنامههاب راهرردب پ جساله ( )8269-64کرده است؛ این برنامهها شامل  86راهررد
کلّی هسن که در  1نصل ق ظیم ش هان  :راهکارهاب قضاییق نظارقیق اداربق اجرایی ا عمومی.
یکی ار ابعاد قـوّالت راهرردب در نظاح قضایی ظرنیّتسارب نهادب یا ایجاد نهادهاب قضایی
ج ی ا قخصّصی ا نیز بهرود نظاح ادارب ا قـوّل در قشکیالت قضایی کشور است .در این باره
میقوان به مصادیق مهمّی اشاره کرد :ایجاد شوراهاب حلّ اخنالفق احیاب دادسراهاق ایجاد سیسنم
م یریّت پران ه ا نراهم کردن م ّمات اجراب آن در دادسراها ا دادگاههاق نراهمسارب م ّمات
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براب سیسنم خررة قضااتق انجاح میالعات گسنرده در رمی ههاب مخنل

مان ق این شاخصهاب

نظاح قضاییق قوسعة اسنان اردهاب ارریابی سیسنمها ا دهها ررح قـ ی اقی دیگر.
رایکردهاب اصالحی قضایی در برنامة پیشگیرب ار جرح نیز مورد قوجّه بودهان ؛ مهمقرین
آنها عرارق

ار :ق این لوایح قضایی مان

الیـة پیشگیرب ار جرحق مجاراتهاب اجنماعی

(جانشینهاب حرس)ق جرحردایی (کاهش ع وانهاب مجرمانه)ق حمایت ار کودکان در معرض
خیرق قشکیل دادگاههاب کودکان ا نوجوانانق جرایم رایانهابق اصالح قانون جامع خانواده ا
آیین دادرسی قجارب.
اسنفاده ار ن ّااربهاب ارّالعاقی ا ارقراری ار دیگر ابعاد قـوّل ادارب ا بسنرسار قشکیل دالت
الکنرانیو در نظاح قضایی در دهة اخیر بوده است .این قـوّل رمی هسار نظارت کامل بر نرآی
شکلی ا ماهوب دادرسی ا رارآم کردن پران هها است .اق اح ب یادین براب قوسعة ن ّااربهاب
ارّالعاقی  -ارقراری ا راهان ارب مجنمع الکنرانیکی قضاییق با بهرهگیرب ار پیشرننهقرین راشها
ا ن ّااربهاق ن یة عیفی در گسنرش ع الت به حساب میآی  .در این راسناق پ جاه دننر خ مات
الکنرانیکی قضایی به صورت نعّال خ مات قضایی را ار رریق دناقر پیشخوان در قهران به
مراجعان ارائه میده ؛ این امر در برخی مراکز اسنانها ار جمله اصفهانق مشه ا قرریز نیز به
صورت آرمایشی انجاح ش ه است.
در ج ال ذیلق مهمقرین اصالحات ا راهکارهاب پیشبی یش ه در برنامة پ جسالة اخیر نظاح
قضایی آارده ش هان  .براب جلوگیرب ار روالنی ش ن بـث ار ررح راهکارهاب اصالحی کمنر
مهم خوددارب ش ه است که عرارق ار :هوشم سارب نظاح اداربق قوسعة نظاح آمورشی ا
پژاهشیق قوسعة انسانی ا ارق اب م زلت کارک ان.
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جدول راهبرد و اهداف برنامة پنجسالة قوّة قضائيّه ()1۹6۱-1۹64
عنوان

اهداف

راهکارها

قوسعه ا قرایج

قـکیم مرانی اعن ادب کارک انق قرایج ا قعمیق اخالق ا رننار کارک ان بر

معارف اسالمی

اساس آمورههاب دی یق ارق اء آگاهی ا بی ش سیاسی کارک ان ا صیانت ار

ا اخالق

اررشهاب نره گی ا قرایج برنامههاب نره گی ا اخالق اسالمی در میان

کارک ان

خانوادههاب کارک ان.
رنع ارالة دادرستتی ا م ی ی ستتاخنن رمان قـ یقق دادرستتی ا اجراءق ارق اب

ارق اب اضعیّت

کیفیتّت قـ یق ا دادرستتتی ا اق ان آراء صتتتادرهق ارق اب عملکرد ضتتتابیانق

دادرسی

قخصتتّصتتی کردن دادرستتیق من استتبستتارب جرایم ا مجاراتها با رایکرد
حرسردایی در آراء صادره.

آسان کردن
دسنرسی
به رسی گی
عادالنه

قوسعة دسنرسی آسان به مراجع قضایی ا سارمانهاب اابسنهق ارق اب کمّی ا
کیفی شوراهاب حلّ اخنالفق قوسعه ا ارق اب ارشاد ا معاض ت ح وقی ا
قضایی.

پیشگیرب ار

ارق اب سیح مشارکت ملّی (دالنی ا مردمی) براب پیشگیرب ار اقوع جرح ا

اقوع جرح ا

آسیبهاب اجنماعیق ارق اب سیح سالمت اجنماعی ا نعّالیّتهاب نره گی

کاهش دعااب

جامعه در جهت کاهش جرایم ا دعاابق ارق اب حفاظت ا ام یّت اجنماعیق

ح وقی
گستتتتتتتنتتتتترش
نره تگ ح وقی
ا قضایی جامعه

ارق اب کارایی ا ا ربخشی اق امات پیشگیرانه.
ارق اب آگاهی جامعه ار قوانین ا م رّرات ا نرآی هاب دادرسیق ارق اب
نره گ نظارتپذیرب ا قانونم اربق گسنرش نره گ صلح ا سارشق
گسنرش نره گ مشارکت مردح ا نهادهاب م نی با قوّة قضائیّه ا گسنرش
نره گ نظارت همگانی.
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حاکمیّت قانون
ا سالمت ادارب

ارق اب سالمت ا قانونم ارب در نظاح ادارب کشورق ارق اب مرارره با نساد
اداربق ارق اب کارایی رسی گی عادالنه در مراجع اخنصاصی غیرقضایی ا
ارق اب کارایی ا ا ربخشی نظاح نظارقی.

ارق اب کارایی
ا ا ربخشی
رن ان ا
باراجنماعی
کردن

بهرود اضعیّت مـیط رن انها ا بارداشنگاههاق اصالح رننار ا عملکرد
رن انیان ا ارق اب قوانم ب آنانق قوسعة اق امات قأمی ی ا حماینی
رن انیانق حفظ ا ارق اب به اشت ا سالمت رن انیان.

رن انیان
قوسعة م یریّت
ا بهرود

رارآم سارب ساخنار قشکیالقیق ارق اب نظاح قصمیمگیرب دانش ب یانق

ساخنار ادارب ا ارق اب نظاح نظارت ا ارریابی عملکرد سارمانی.
قضایی

م رع :معاانت اجنماعی پیشگیرب ار جرح قوّة قضائیّه ()8269
انزان بر قانون اساسیق در قوانین عادب نیز به صورت پراک ه به برخی ار سارمانهاب دالنی
اظیفة پیشگیرب ااگذار ش ه استق الی جایی براب مشارکت مردمی ا سارمانهاب غیردالنی
پیشبی ی نش ه است؛ براب نمونهق میقوان به این موارد اشاره کرد :قانون قشکیل سارمان بهزیسنی
اصالحی  8271ق قشکیل معاانت امور نره گی ا پیشگیربق شوراب عالی مشارکتهاب مردمیق
سناد مرارره با موادّ مخ ّرق سارمان رن انها ا دادگاه ایژة راحانیّت.
در یو ارریابی کلّی ار مجموعه راهکارهاب رراحیش ه در برنامة پ جسالة  8269قا 8264
بای گفت که در این برنامهق بخش نسرناً درخور قوجّهی ار شاخصهاب نره گی -اجنماعی
حکمرانی خوب میرح ش هان ؛ مهمقرین این شاخاصها عرارق ار :ظرنیّتسارب نظارقی ج ی ق
گسنرش آگاهی ا ارّالعات ح وقی مردحق ارّالعرسانی شفّافق قوسعة حاکمیّت قانونق
ظرنیّتسارب قـ ی اقی با ایجاد مراکز پژاهشی ا قـ ی اقیق ظرنیّتسارب آمورشی با ایجاد
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مؤسّسات آمورشی قضاییق ایجاد مراکز اصالحی ا بارپراربق قوسعة قوانین ا لوایح در ارقراط
با پیشگیرب ار جرحق ظرنیّتسارب ادارب به ایژه با اسنفاده ار ن ّااربهاب ج ی ا ای نرنت به
م ظور سامان هی به نظاح ادارب ا کاهش رمان رسی گی به دعاابق ظرنیّتسارب مشارکنی با
ایجاد نهادهاب مردمی ج ی در رسی گی به دعااب مان

شوراب حلّ اخنالف ا نیز

ظرنیّتساربهایی ار این دست.
در یو ارریابی اجمالیق نمیقوان جامعیّت نسری راهکارهاب رراحیش ه در برنامة پ جسالة
اخیر را براب بکارگیرب شاخصهاب حکمرانی خوب در نظاح قضایی نادی ه گرنت .در ح ی تق
این برنامههاب کاربردب بیانگر ساراارب نظاح قضایی با جامعة منـوّل ایران ا الزاح این نهاد مهمّ
حکومنی براب پیشگیرب ار گسنرش جرح ا نساد در ایران در دا دهة اخیر هسن  .اگرچه این
برنامهها بسیار دیر ق ظیم ا اجرایی ش ن ق نمیقوان ننایج آنها را در ارقراط با پیشگیرب ار جرح
نادی ه گرنت .الرنه مونّ یّت این برنامهها در کاهش جرح در ح ّ اننظار نروده است ا آمارهاب
موجود در ارقراط با گسنرش جرح ا پران ههاب قضایی ع ح قـ ّق اننظار میلوب را قأیی میک .
مهمقرین دالیل ع ح کاهش درخور قوجّه جرایم ا پران ههاب نساد اقنصادب عرارق ار:
 .8اصتتوالً قجربة نوستتارب در جامعة ما در یو ستت ة اخیر نشتتان میده که نهادهاب ادارب ا
نظارقی را اارد کردهایمق امّا به جوهرة آنها در خصتوص کارایی ا الزامات کارکردب بایسنه
در ح ّ اننظار قوجّه نش ت ه استتت؛ این موضتتوع در دا دهة اخیر در ارقراط با گستتنرش جرایم
اقنصادب در ایران ص ق میک .
کمرنگ ش ن بع ح وقی ا قانونی ساراکارهاب نظارقی ا در موارد درخور قوجّهی غلرة
نسری سیاستردگی ا ج احردگی بر آنها ا نیز نرود ارادة ج ّب براب مرارره با نساد در دا دهة
اخیر به گسنرش درخور قوجّه جرایم اقنصادب در ایران انجامی هان (سردارنیاق  .)891 :8262در
ارقراط با جرایم اقنصادبق اسن اد به اظهار نظر رئیس اقت دسنگاه قضا (آیتاهلل هاشمی
شاهرادب) خالی ار نای ه نیست« :در جهان امرارق م رّرات اقنصادب ا مالی بسیار شفّافق ساده
ا در عین حال دقیق ا الینغیّر هسن  .سیسنم بانکیق گمرکیق مالیاقی ا امثال آن در کشور ما آن
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ق ر پیچ ا خم دارد که بسیارب ار سرمایهگذاران قرجیح میده یا اصالً در آن اارد نشون یا ار
رریق غیرقانونی ا با پرداخت رشوه ا رد ا ب ها هرچه رادقر ا خارج ار مراحل سخت ا پی ی ة
ادارب ا م رّرات به م صود برس که این خود رمی ة مشکالت ا مفاس اقنصادب ریادب میشود»
(هاشمی شاهرادبق .)81 :8219
 .3در بخش درخور قوجّهی ار برنامههاق بع سختانزارب ا نهادب پیشگیرب ار جرایم بر ابعاد
نرحانزارب آن مان آگاهیرسانیق رااج نره گ مشارکنیق باال بردن هزی ة نساد ا جرح ا ...
غلره داشنه است .ار این راق گسنرش درخور قوجّه جرایم میقوان قایی ک ة کمقوجّهی به
ابعاد نرحانزارب باش .
 .2پاسخگویی ا اصالحات در نظاح قضایی نسرت به ن ها ا دی گاههاب صاحبنظران در ارقراط
با ریشههاب جرایم ا انن ادها به عملکرد دسنگاههاب نظارقی ا قضایی در ح ّ اننظار میلوب
نرودهان  .ار این راق ع ح بسنرسارب میلوب در این ارقراط به نوبة خود مانع ار مونّ یّت کامل
در پیشگیرب ار جرایم بوده است.
 .4ما نرای بسنرهاب اجنماعی ا اقنصادب جرحرا در ایران را نادی ه بگیریم ا قصوّر ک یم که به
صرف قخصّصی کردن نهادها ا ارائة راهرردهاب صرناً ح وقی ا قضایی میقوانیم جرح را
ک نرل ا پیشگیرب ک یم .نکنة شایان ذکر آن است که موضوع پیشگیرب ار جرح ا نیز ریشههاب
برار آن اصوالً یو موضوع سیسنمی است ا صرناً مربوط به نظاح قضایی نیست .ار این راق
کلّیّت اجزاب آن مان حکومتق نظاح قضاییق رسانههاق خانوادههاق نهادهاب آمورشیق نهادهاب
ک نرلی ا نظاح اقنصادب بای در عمل همگی منعهّ به پیشگیرب ار جرایم باش  .با اجود اینق
ن ش نظاح قضایی ا رایکردهاب نرحانزارب آن مهمقر ار ن ش سایر نهادها هسن .
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 .۹رويکردهای پيشگيرانه از جرايم در چارچوب نظريّه و مدل سيستمی
در این قسمت ار نوشنار قالش ش ه است که در راسناب موضوع م الهق رایکرد یا راهکارهاب
پیشگیرانه ار جرایم ار م ظر دا نظریّة میرح در علوح سیاسی ا جامعهش اسی ارائه شون  .گسنرش
جرح ار مهمقرین مسائل ا بـرانهاب اجنماعی در جهان امرار ار جمله در ایران است .نرض مهم
در این نوشنار آن است که نگاه ما به این موضوعق ریشههاب آن یا بسنرهاب جرحرا ا نیز ارائة
راهکارهایی براب کاهش جرایم بای در چارچوبی سیسنمی ا همهجانره قرار گیرد ا ار جامعیّنی
کانی برخوردار با ش  .ار این راق به صرف اجود قوانین ا ساراکارهاب ق ریهی نمیقوان ار
گسنرش جرایم پیشگیرب کرد .در این راسناق راهکارها ا رایکردهاب میرحش ه در این نوشنار
ار نوع سیسنمی ا مرن ی بر ارادة جمعی قوب براب پیشگیرب ار جرح هسن .
 .1-۹رويکرد ارتباطی-اطّالعاتی و تعاملی با جامعه
در چارچوب م ل ا نظریّة سیسنمیق نگاه سیسنمی به موضوع گسنرش جرایم در ایران بسیار
ضرارب است .ار این م ظرق با پی ی هقر ش ن جامعة ایران ار حیث شهرنشی یق نکربق نسلیق
گسنرش جرایم ا نیز چالشهاب دیگرق اقّخاذ حکمرانی خوب بر مـوریّت رایکرد قعاملی ا
همکارب جویانه با جامعه بیش ار گذشنه اهمیّت ا ضرارت یاننه است.
یکی ار اصیالحات مرقرط با م ل سیسنمی «سایررننیکس» 8است .این اصیالح در لغت به
مع ی «نرمانش یا ه ایت» ا ار حیث اصیالحی به مع ی علم ک نرلق ه ایت ا کسب ارّالع ا
ش اخت است .در چارچوب م ل سیسنمیق هر نوع اقّخاذ قصمیم یا اق اح در ارقراط با بـرانهاب
جامعه ار جمله جرایم ا پیشگیرب ار گسنرش آنها بای مرن ی بر کسب ارّالعات ا ش اخت دقیقق
مسنمر ا ااقعی ار جامعه باش  .ار این م ظرق بای گفت که کسب ارّالع ار رریق نهادهاب
خرررسانی ا نظارقی رسمی ا حکومنی کفایت نمیک  .ار این راق اسنفاده ار کانالهاب غیر
رسمی ارّالعیابی در پیشگیرب ار جرایم بسیار اهمیّت دارن  .در میان ب یانهاب دموکراسیق جریان
1. Cybernetics.
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آراد ارّالعات یا آرادب ارّالعاتق که ار آن به ع وان اکسیژن دموکراسی ناح برده میشودق در
سالهاب اخیر قوجّه ایژهاب را به خود جلب کرده است .در ایران موضوع حقّ دسنرسی به
ارّالعات قـت ع وان «الیـة آرادب ارّالعات» در مرداد  8217به قصویب مجلس رسی ؛ بر این
اساسق هر ایرانی بای ار حقّ دسنرسی به ارّالعات عمومی برخوردار باش ق مگر آنکه قانون آن
را م ع کرده باش .
به باار «نوننی پالمر»ق «الرب اشنرن» ا «چارلز گایل»ق ار صاحبنظران علم سیاستق اگر قرار
باش یو نظاح قوانایی پاسخگویی به ملّت را داشنه باش ق نخستق بای ار شرایط حاکم بر مـیط
ا داخل نظاح ا جامعه آگاه باش ؛ داّحق بای در ص د کسب ارّالعاقی دربارة اضع حمایت نکرب
اعضاء ا ق اضاهایی باش که بیان میشون ؛ ا سوّحق بای در مورد ا رات ا بارده عملکرد نظاحق
ارّالعات کسب ک

ا ار آنها در اصالح قصمیمات اسنفاده ک  .این رایکرد در ارقراط با

پیشگیرب ار جرایم ا بـرانها میقوان بسیار مفی ا کاربردب باش (سی مـس یق .)12 :8276
رایکرد ارّالعاقی ا ارقراری داسویه ا سایررننیکی ار دا م ظر ضرارب ا کاربردب است :ار
یو سوق در ارقراط با ش اخت بسنرها ا رمی ههاب اجنماعیق نره گیق سیاسی ا اقنصادب جرح ا
گسنرش آن ا ار سوب دیگرق در ارقراط با کسب ارّالع ار دی گاههاب مردحق نخرگان ا نهادهاب
م نی  -ص فی در خصوص سیاستها ا اق امات بایسنه براب پیشگیرب ار جرح .در ااقعق این نوع
راهررد جوهرة م ل سیسنمی را قشکیل میده  .در پیشگیرب اجنماعی ا نیز پلیس ا نظاح قضایی
جامعهمـورق یکی ار الزامات مهم براب نظاح قضایی ا پلیس در پیشگیرب ار جرح قفویض
اخنیارات ا مشارکت دادن مردح ا نهادهاب م نی ا ص فی در مرارره با جرح ا آگاهیرسانی
است .این الزاح ریشه در این نکنه دارد که جرح داراب م شأ اجنماعی است؛ ار این راق مرارره با
جرح ا کاهش آن نیز مشارکت مردمی ا اجنماعی را میرلر (بابائیان ا همکارانق .)83 :8268
اگر نظاح قضایی ا پلیس بخواه در پیشگیرب ار جرح مونّق باش ق بای ار قالبهاب س ّنی خارج
شون ا با نگاهی نو به مـیط بیرانی ا درانی ا قغییر ا قـوّالت مـیییق بسنرهاب جرحرا را
ش اسایی ک

ا با مشارکت دادن مردح ا همة اجزاب سیسنمی جامعهق اق اح به مرارره با جرح ا

�
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کاهش آن ک  .رکن اصلی پلیس جامعهمـور مشارکت دادن مردح ا نهادهاب رسمی ا م نی
با قمرکز بر بسنرهاب اجنماعی جرح است (قهرمانیق .)7-6 :8269
در دا دهة اخیرق در ساحت علمی  -آکادمیو ا نیز حکومنیق «سیاست ج ایی مشارکنی»
میرح ا برجسنه ش ه است .در ااقعق مشارکت رکن مهمّ رایکرد ارقراری ا قعاملی استق به این
مع ی که ضرارت دارد درهاب نظاح ع الت کیفرب  -قضایی به سمت جامعة م نی ا نهادهاب
م نی به ع وان رابط مردح ا حکومت بار باش  .الرنه مشارکت ا همکارب نهادهاب م نی ا مردح
با دسنگاه قضایی ارقراری مسن یم با نره گ سیاسی ا اررشهاب سیاسی ا اجنماعی جامعه دارد؛
ار این راق مشارکت در غیاب نره گ ا قعهّ به باارهاب م نی رخ نمیده .
در چارچوب رایکرد سیسنمیق یکی ار مهمقرین کارگزاران مؤ ّر در پیشگیرب ار جرایم
رسانههاب جمعی هسن ؛ ارقراط ا قعامل نظاح قضایی با رسانهها ا اسنفاده ار ظرنیّت آنها میقوان
در آگاهیرسانی ا پیشگیرب ار جرایم بسیار مؤ ّر باش  .جرحش اسان بر این باارن که اسایل
ارقراط جمعی میقوان ن شی داگانه ا منعارض در پرارش یا انـراف انکار عمومی ایفاء ک
ا نیز میقوان به مثابة مهمقرین کانال براب راش ش ن اذهان ا ق ویر انکار عمومی ا ع ای عمل
ک

(سی راده انیق  .)23 :8269عواملی هم ون آمورش عمومی رسانهاب ار رریق بسنرسارب

ا قجهیز ش اخنیق نگرشی ا انگیزشی در انکار عمومیق شکل دادن به ه جارها ا باارهاق ایجاد ا
ق ویّت مهارتهاب ارقراری ا م نی ا نیز آگاهی به قوانین ا پیام هاب جرح میقوان ن شی مهم
در پیشگیرب ار جرایم داشنه باش (قاسمی ا بارسلیانق  .)97-91 :8216امّا در عمل ار این ظرنیّت
عظیم به گونهاب شایسنه اسنفاده نمیشود.
یکی ار عواملی که میقوان در پیشگیرب ار جرح قأ یرگذار باش اهنماح ج ّب نظاح سیاسی ا
قضایی به جریان آراد ارّالعات ا اخرار با شفانیّت کامل ا به دار ار هر نوع جانر ارب ج احی
است .این بسنرسارب باعث باالرننن هزی ة ارقکاب جرحق رسوا ا انشاء ش ن جرح ا عامالن آن ا
در نهایت مانع اق اح مجرمانه در جامعه میشود .در ااقعق جریان آراد ارّالعات سرب کسب
ارّالعات ااقعی ار جامعه پیرامون ریشههاب جرح ا چالشهاب جرحرا میشود .هم ینق این امر

فصلنامه پژوهش حقوق کیفری ،سال هفتم ،شماره بیستوهفتم ،تابستان 1198

11

باعث رسوایی مجرمان ا سلب هر نوع انگیزه ا قمایل به ارقکاب جرح میشود .اجود جریان آراد
ارّالعات ا نهادهاب م نی قوب ا منعهّ به قانون ا مصالح جمعی میقوان به مثابة س ّب مهم در
م ابل نساد ا جرح ار رریق انشاءگرب ا بسیج انکار عمومی عمل ک

)(Jain, 2002: 7

در دا دهة اخیرق در ایران عواملی هم ون اجود ضع ها ا موانع ج ّب در م ابل نهادی ه
ش ن جامعة م نیق نرود گردش آرادانة ارّالعات در رسانهها در ح ّ اننظار میلوب ا غالب ش ن
ج احردگی انراری بر جریان ارّالعات سرب ش هان که جرایم اقنصادبق اجنماعی ا اخالقی به
بـرانی ساخنارب ا ریشهدار در جامعه قر یل شون  .به همین سربق نهادساربهاب ج ی در نظاح
قضایی براب پیشگیرب ار جرایم در ایران ار مونّ یّنی کامل برخوردار نرودهان (سردارنیاق :8262
.)897
شواه حاکی ار آن هسن که قشکیالت قضایی ار حساسیّت ا قعهّ باال به م ولة شفانیّت
برخوردار نرودهان  .این ن

ا کاسنی به ایژه در ارقراط با جرایم اقنصادب ا برخی مفاس کالن

اقنصادب ص ق می ک ق چ انکه راجع به عامالن نساد اقنصادبق ارّالعرسانی شفّاف کمنر مورد
قوجّه بوده است ا ناح مجرمان به صورت مسنعار یا ناقص ار رریق رسانهها پخش میشود .در
کشورهاب اراپایی ا برخی کشورهاب شرق آسیاق اجود گردش آراد ارّالعات به ع وان
پشنوانه اب ج ّب براب نظاح قضایی به م ظور پیشگیرب ار نساد ا جرح ا جلوگیرب ار ساخنارب
ش ن آنها عمل کرده استق حال آنکه نظاح قضایی در ایران ار این پشنوانه در ح ّ اننظار میلوب
اسنفاده نکرده است .اسنفاده ار این پشنوانه میقوان انکار عمومی را با نظاح قضایی براب پیشگیرب
ار جرح ا رسوا کردن عامالن آن همراه سارد .بهنرین قعریر در این ارقراط اسنفاده ار اج ان
عمومی جامعه در پیشگیرب ار جرح ا نکوهش عامالن ا مسرّران آن است که به خارر گردش
آراد ارّالعات شکل میگیرد.
در چارچوب م ل سیسنمیق پیشگیرب ار جرح به صرف ررح اسن رال نظاح قضایی ار مشارکت
نهادهاب م نی قـ ّق نمییاب  .ار این راق اهنماح ج ّب نظاح قضایی به رایکرد ارقراری  -قعاملی
با جامعة م نی ا نهادهاب ص فی  -م نی ا اسنفاده ار آنها به ع وان مکمّل نظاح قضایی میقوان
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در پیشگیرب ار جرح ا پاس ارب ار ح وق ا آرادبهاب مشراع نردب ا جمعی بسیار مفی باش .
امراره قعامل نهادهاب م نی با حکومت نیراب حیاقی ا خون الرح براب ب اب دموکراسی ا
حکمرانی خوب قل ّی میشود؛ ننیجة این قعاملْ پاسخگوییق کارآم ب ا رات یا اسنمرار
حکومت است.
نظاح قضایی در ایران بیشنر ار آنکه به نکر اِعمال ک نرل بر نهادهاب م نی باش بای براب
اعنمادسارب ا کسب پشنیرانی نکربق مشاارهاب ا ارّالعرسانی جامعة م نی در امر مرارره با جرح
ا عامالن آن ا ش اخت بسنرهاب جرحرا ا نـوة خشکان ن آن اق اح ک  .امّا شواه موجود در
ح ّ میلوب این موضوع را قأیی نمیک  .رسانهها نیز در امر ارّالعرسانی پیرامون جرایم با
مـ ادیّتهاب درخور قوجّهی مواجه هسن .
نظاح قضایی در امر پیشگیرب ار جرح ا بسنرهاب جرح بای رمی ه را براب بیان آرادانة انن ادات
ا چالشها ار ربان جامعة م نی نراهم سارد؛ در این صورتق مشارکت م نی قوّت بیشنرب به
خود میگیرد ا رمی ههاب قعامل قوب بین آن دا نراهم میشود .ع ح اقّخاذ رایکرد قعاملی ا ع ح
اسنمرار این رایکرد به ع ح اصالح اشنراهاتق قکرار قصمیمات ا رایّههاب غلط ا در نهایت به
ناقوانی نظاح قضایی در پیشگیرب ار جرایم میانجام ؛ اانگهیق قکرار بارخوردهاب م فی ا اجابت
نش ن نظرات ا ن هاب جامعة م نی ا شهران ان به سلب اعنماد عمومی میانجام (شری رادهق
.)41 :8212
الرنه این احساس مسئولیّت در قرال رایکرد قعاملی در پیشگیرب ار جرح یا هر موضوع دیگر
یو ررنه نیست .ار این راق ار نهادهاب م نی این اننظار میراد که نسرت به موضوعاقی ار قریل
جرحق نظم ا بـران ها قویاً احساس مسئولیّت ک
صادقانه داشنه باش

ا با حکومت ا نظاح قضایی همکارب ا قعاملی

ا عامالن جرح را صرفنظر ار جانر ارب سیاسی ا ج احی انشاء ک

(می ربق  .)19 :8213پیون هاب گسنردة ناشی ار پاسخگویی داسویه به ارقراطگیرب در سیح
باالق همکارب مؤ ّرق انزایش کارآم ب ررنین در رنع بـرانها ار جمله جرایم ا ملزحسارب ررنین
به پاسخگویی بیشنر م جر میشون (می ربق .)97 :8213
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در م ابلق نظاح قضایی نیز در رایکرد قعاملی ا ارقراری بای ار جانر ارب سیاسی پرهیز ک .
به م ظور ایجاد احساس ام یّت ا آرامشق به ع وان س گ ب اب قوسعة اجنماعیق اقنصادب ا
نره گیق منولیّان امر قضا بای ار مجادالت سیاسی ناصله بگیرن ا ار ایجاد شائرة ررن ارب ار
جریانات سیاسی پرهیز ک

ا صرناً پاسخگوب عملکرد دسنگاه قـت نظارت خود باش .

قأ یرگذارب جریانات سیاسی بر ران کار دسنگاه قضایی خیرناکقرین اقّفاقی است که ار اررش
کار راقتنرساب منولیّان این نهاد میکاه ا حرمت ا اعنرار آن را مخ اش میسارد .ق ویّت
جایگاه ا م زلت قتوّة قضائیّه در انکتار عمومتی ا ختارج کتردن آن ار شائرة اجود یو ق رت
سیاسی به ش ّت ضرارب است (حریبرادهق  .)832 :8211با دار ش ن نظاح قضایی ار اصل
اسن اللق ضمن آنکه دست مجرمان خاصّی با حاشیة ام یّنی بار خواه ش ق راح ع التق صراحت
ا شفانیّت خ شهدار میشود ا این اضعیّت مانع قـ ّق آرمان هاب ح ی ی این نهاد میشود
(آخون بق  .)14 :8276قا ح ّب این کاسنی در نظاح قضایی ایران اجود دارد ا مانع ار ارادة مسنمر
در مرارره با نساد ا جرایم ش ه است.
در مجموعق نهادهاب م نی داراب کارکردهایی مهم هسن که می قوان هم بسنرسار مشارکت
ا همکارب مردح با پلیس ا دسنگاه قضایی در پیشگیرب ار جرح باش ا هم با انزایش آگاهیق
قغییر نگرش ا نره گساربق هزی ة اجنماعی ناشی ار ارقکاب جرح را انزایش ده ا نره گی
سالم را قرایج ک  .مهمقرین کارکردهاب آنها عرارق ار :آمورشق حمایت ار اعضاء در برابر
مجرمان ا گراههاب قرهکار ا انشاءگرب در مورد عامالن جرح ا چالشها (باباییق -887 :8271
.)884
یکی ار راهرردهاب الرح در ذیل رایکرد ارقراری  -قعاملی ایجاد ارقراط ج ّب ا مسنمر بین
نظاح قضایی ا دانشگاه ها ا مؤسّسات پژاهشی است .نظاح قضایی به م ظور ش اخت بسنرهاب
جرحرا ا نیز راه هاب مرارره با آنق ناگزیر ار بسنرسارب انگیزشیق ح وقیق سیاسی ا مالی براب
جهت دادن پایاننامهها ا میالعات پژاهشی به سمت قـ ی ات کاربردب مرقرط با جرایم ا دریانت
دی گاههاب قخصّصی ا علمی صاحبنظران دانشگاهی است .در ااقعق حکمرانی خوب قضاییق
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با قمرکز بر پیشگیرب ار گسنرش جرایمق مسنلزح اسنفاده ار خانوادة بزرگ دانشگاهی ا پژاهشی
به ع وان باراب مهمّ نکرب ا مشورقی است .اک ون باار به ای که هرچه بر قع اد پلیس ا سرعت
عمل آن انزاده شودق معضل جرح ا قرس ار آنها حل خواه ش به سر آم ه ا جاب خود را به
این باار داده است که قشریو مساعی بین مردح ا پلیس ا دسنگاه قضایی بیش ار گذشنه
ضرارت دارد (هاشمی ا نرهم ق .)87 :8263
برخی نویس گان ار همین رایکرد قعاملی بین جامعه ا حکومت قـت ع وان سیاست ج ایی
مشارکنی در پیشگیرب ار جرح اسنفاده کردهق با ضرارب خوان ن رایکرد «ار پایین به باال» در
ک ار رایکرد «ار باال به پایین»ق بر این باارن که مشارکت ا قعامل مردح با حکومت میقوان کلی
مونّ یّت براب ام یّت اجنماعی باش  .ار این راق بای نرصتهایی را براب مشارکت مردح با دسنگاه
قضایی ا پلیس نراهم ساخت (جمشی بق  .)67 :8217ار دی گاه این نویس گانق ارق اب کیفیّت
رن گی مردح ا درگیرسارب یا مشارکت م نی آنها میقوان ن ش به سزایی در پیشگیرب ار جرح
داشنه باش .
در این بینق قعامل نظاح قضایی با آمورش ا پرارش میقوان یو راهکار بسیار مؤ ّر در
پیشگیرب ار جرح باش  .آمورش ا پرارش به مثابة اصلیقرین نهاد آمورشی ا قربینی داراب سه
کارکرد نره گیق اجنماعی ا اقنصادب است .ار یو سوق این نهاد ار رریق شخصیّتسارب
میلوب در کودکان ا نوجوانان ا اجنماعی کردن آنان به ع وان نردب میلوب ا مؤ ّر ا ار سوب
دیگرق با ایجاد ا ال اب مهارتهاب ارقراری کارآم ق آگاهیبخشی نسرت به بسنرهاب جرحرا ا
پیام هاب م فی آن در ک ار آمورشهاب قخصّصی براب اشنغال میقوان در پیشگیرب ار جرح در
میان دانشآموران مؤ ّر ااقع شود (سلیمانی پورلو ا حسینپورق  )833 :8264ا در چارچوب
رایکرد سیسنمی میقوان به مثابة مکمّلی خوب براب نظاح قضایی عمل ک  .ار آنجا که بخش
اصلی شخصیّت انسان در این م یع س ّی شکل میگیردق ارقراط سیسنمی با این نهاد ا نیز خانوادهها
میقوان در نره گ سارب ا پیشگیرب ار گسنرش جرح مؤ ّر ااقع شود .در کشور ما آمورش ا
پرارش به ع وان کاه ة جرایم چ ان میرح نیست .با این حالق ریشههاب اصلی کاهش جرایم

فصلنامه پژوهش حقوق کیفری ،سال هفتم ،شماره بیستوهفتم ،تابستان 1198

12

ا م ولة پیشگیرب ار جرح را میقوان در این نهاد جسنجو ا بارخوانی کرد .غفلت ار این نهاد
میقو ان بسنرب ار قولی جرح ا ج ایت را در جامعه ایجاد ک ا باعث انـرانات نره گی ا
اجنماعی ش ی ب شود .قوانم ب اجراب برنامههاب آمورشی پیشگیرانه در آمورش ا پرارش به
ع وان یو نره گ ریرساخنی ار اهمیّت باالیی برخوردار است؛ ریرا نره گ عاملی قعیینک ه
براب بسیارب ار رننارهاب اجنماعی است ا همین موضوع رسالت آمورش ا پرارش را ص چ ان
میک .
 .۱-۹رويکردهای اجتماعی  -فرهنگی
در چارچوب الگوب نظرب قـ یقق یکی ار الزامات براب پلیس ا نظاح قضایی در پیشگیرب ار
جرح قغییر پیشنرض ا رایکرد «قه ی مـورب» به « جامعهمـورب» است؛ الرنه در دهة اخیرق این
قغییر در ایران قا ح ّب راب داده استق امّا در ح ّ اننظار میلوب نیست .در همین راسنا است که
اصیالحات ا راهرردهایی هم ون «پیشگیرب اجنماعی» با قمرکز بر ش اخت ریشهها یا بسنرهاب
جرح ا «پیشگیرب اضعی» به مع اب حذف یا کاهش نرصتها ا موقعیّتهاب جرحرا اهمیّت
یاننهان (ارااییق  .)19 :8264پیشگیرب اضعی نوعی پیشگیرب غیرکیفرب یا ک شی است که
قأکی بر اضعیّت ا موقعیّت رمانی ا مکانی جرح داردق به گونهاب که ارقکاب جرح براب بزهکار
سخت میشود یا نرصت ارقکاب جرح ار اب گرننه میشود (شیربق .)36 :8271
در این بینق پیشگیرب اجنماعی ار اهمیّت بسیار ریادب برخوردار است .منخصّصان بر این
باارن که پیشگیرب اجنماعی مؤ ّرقرین عامل ا راش در پیشگیرب ار رننار مجرمانه است؛ ریرا
با قغییر شرایط اجنماعی ا مـییی ا ارق اب سیح نره گ ا نظارت عمومی میقوان رمی ه را براب
ایجاد ا نهادی ه کردن شخصیّت سالم ا مؤ ّر در انراد نراهم ا ق ویّت کرد (باباییان ا همکارانق
 .)83 :8268در رایکرد جامعهمـورب ا پیشگیرب اجنماعیق آمورش همگانی نسرت به م ابعق
مصادیق ا پیام هاب رننارهاب مجرمانه ار رریق براشورهاق رسانهها ا کانالهاب دیگر میقوان
ن شی درخور قوجّه در قغییر رننارب  -نگرشی ا جلوگیرب ار قمایل انراد به رننارهاب مجرمانه
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ایفاء ک (باباییان ا همکارانق  .)89-88 :8268ننیجة قـ یق باباییان ا همکارانش در شهر قهران
نشان میده که آمورش همگانی ار رریق براشورهاق میروعاتق قلویزیونق رادیو ا آمورشهاب
الکنرانیو قا ح ّ بسیار ریادب در آگاهی انراد نسرت به مصادیقق رننارها ا پیام هاب رننار
مجرمانه قأ یر داشنهان (باباییان ا همکارانق  .)8268اک ون بیش ار گذشنه ضرارت دارد که پلیس
ا دسنگاه قضایی براب ایجاد مـییی سالم به سمت قعامل با مردح ا نره گسارب حرکت ک .
آمورش ا آگاهیرسانی عمومی میقوان انراد در معرض خیر را در مـلهاب آسیبپذیر ار
ارقکاب جرح بار دارن (هاشمی ا نرهم ق .)29 :8263
نخسنین نسل ار ق ابیر پیشگیرانه به قوسّل به نظاح کیفرب ا اِعمال مجارات نسرت به مرقکران
جرایم مـ اد بود .در گذشنه قصوّر میش که شک جه ا مجاراتهاب ش ی میقوان قرس ا
احشت را در اجنماع پ ی آارن ا در ننیجه مانع ار ارقکاب جرح قوسّط دیگران شون  .این ق ابیر
ا سیاست هاب پیشگیرب ار جرح همراه با انن اح در مالء عاح بودن ا با قرلیغات ا خشونت بسیار در
برابر دی گان مردح انجاح میش ن (اائنق الئوقه ق  .)61 :8619امّا با اجود اِعمال مجاراتهاق
حنّی مجارات هاب س گین ا خشنق هرگز ار میزان جرایم کاسنه نش  .اانگهیق با الهاح ار
ان یشههاب ان یشم ان ا مصلـینق دالتها با لـاظ ق ابیر نره گیق اجنماعی ا اقنصادب ار
ق ابیر پ یشگیرب غیرکیفرب نیز براب پیشگیرب ا کاهش جرایم ا جلوگیرب ار قکرار جرح بهره
بردن (معظمیق  .)62 :82 19انریکو نرب ار ب یانگذاران مکنب قـ ّ ی در اااخر س ة  86در کناب
خود قـت ع وان «انقهاب نوین ح وق کیفرب» خواسنار قج ی نظر در ح وق کیفرب ا قوجّه به
نـوة مرارره با بزهکارب ش  .اب با بی ا ر دانسنن کیفرها ار نظر پیشگیرب عمومیق برنامة
گسنردهاب ار اق امات پیشگیرانه را با اسنفاده ار راههاب پیشگیرب غیر قهرآمیز که ماهیّنی قربینیق
اجنماعی ا اقنصادب دارن قرسیم کرد (نجفی ابرن آبادبق  .)198 :8213ار رمان ظهور قفکّر
علمی در مورد جرح ا پیشگیرب ار آنق قماح قوجّه جرحش اسان به شخص مجرح ا شیوههاب مهار
بزهکارب یا اصالح ا یا درمان مجرمان بوده است .در گذشنه س گ ب اب قشکیل سیاست ج ایی
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ن ط معیوف به مرقکب جرح بودق امّا ار چ دهة قرلق جرحش اسان پژاهشهاب خود را بر راب
راهرردهاب پیشگیرب ار جرح ا اصالح مجرمان منمرکز کردهان (کوسنق .)874 :8211
به موجب ب  1اصل  819قانون اساسی ایران یکی ار اظای

مهمّ قوّة قضائیّه انجاح اق امات

م اسب براب پیشگیرب ار اقوع جرح ا اصالح مجرمان است .قوّة قضائیّه با ق این سیاستهاب
پیشگیرانة م اسب اجنماعی ا نره گی ا اسنفاده ار این ظرنیّتها در جامعه میقوان رسالت مهمّ
خود را در جهت قأمین ام یّت جامعهق ک نرل بزهکاربق اصالح مجرمان ا جلوگیرب ار بارگشت
مج ّد به جامعة میراد بزهکاران انجاح ده  .در همین راسنا بود که «سیاستهاب پیشگیرانة
اجنماعی» مورد قوجّه قوّة قضائیّه قرار گرنن  .در ح ی تق این نوع ار سیاستهاب پیشگیرانه
قالش دارد قا کلّ جامعه را در م ابل خیر بزهکارب ا بزه ی گی ق ویّت ک ا با اصالح شرایط
مـیط اجنماعی ا مـیط نیزیکیق ق ابیر پیشگیرانة خود را اجراء ک  .در همین راسنا بود که
«شوراب عالی پیشگیرب ار اقوع جرح» منشکّل ار م امات قضاییق نره گیق سیاسی ا اجنماعی
شکل گرنت.
در چارچوب شاخصهاب اجنماعی  -نره گی نظریّة حکمرانی خوب ا نظریّة سیسنمیق
اسنفاده ار ساراکارهاب ک نرلی اجنماعی ا غیر رسمیق گسنرش ارقرارات اجنماعی ا ق ویّت
سرمایة اجنماعی میقوان در بارقولی سیسنمیق نظم ا پیشگیرب ار گسنرش بـرانها ا جرایم
مؤ ّر باش  .ار این راق نظاح قضایی به صرف ساراکارهاب ح وقی ا رسمی ا بیقوجّه به این
رایکردهاب غیر رسمی نمیقوان به رور مؤ ّر مانع ار گسنرش جرح شود.
در چارچوب رایکرد سیسنمیق همانیور که بسنرهاب جرحرا عم قاً اجنماعی هسن ق
پیشگیرب ار جرح نیز مسنلزح قعهّ قماح اجزاب نظاح اجنماعی ا اسنفادة نظاح قضایی ار قماح
ظرنیّتهاب اجنماعی ا نره گی براب ک نرل ا پیشگیرب ار جرایم است:
 اسنفادة کامل ار ظرنیّتهاب رسانهاب اابسنه به نظاح قضایی ا سایر رسانهها به م ظور ق ویّتآگاهی شهران ان نسرت به بسنرهاب اجنماعی ا نره گی جرحرا ا نیز چگونگی دارب
شهران ان ار بزه ی گی ا پیام هاب مخرّب نره گیق اجنماعی ا نردب جرح؛
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 ق ویّت راابط برانسارمانی بین نظاح قضایی ا سارمانهاب نره گی  -اجنماعی دالنی انهادهاب م نیق ص فی ا نهادهاب مردح ب یاد ا اننصاب رابطها در معاانت پیشگیرب اجنماعی
قوّة قضائیّه به م ظور ش اسایی بسنرهاب اجنماعی جرحراق دریانت نظرات ا مشاارههاب
قخصّصی ا مفی آنها ا ق ویّت رایکرد اصالحی به جاب رایکرد کیفرب ا ق ریهی؛
 ق ویّت راابط ا جلسات همان یشی با اسنادان دانشگاههاق دانشجویانق صاحبنظران اپژاهشگران در رشنههاب مجموعة علوح اجنماعی ا نظرس جی ار آنها در ارقراط با بسنرهاب
اجنماعی ا نره گی جرحرا ا نیز دریانت رایکرد ا نظرات مشورقی آنها در پیشگیرب ار جرح
با راهرردهاب اجنماعی ا نره گی؛
 ق ویّت ارقرارات مسن یم با مردح ار رریق دناقر ارقرارات مردمی ا نهادی ه کردن آن ا نیزاسنفادة کامل ار ظرنیّتهاب نضاب سایررب ا ای نرننی براب ش ی ن شکایات مردحق ریشههاب
اجنماعی جرحرا ا ع ح ق لیل این رایکرد به یو ک ش نمادین؛
 قأسیس ا گسنرش مراکز مشاارة ح وقی در کشور به م ظور انزایش دانش ح وقی ا جلوگیربار کشان ه ش ن انراد در معرض خیر به سمت جرح؛
 برگزارب همایشهاب اسنانی با ه ف ش اسان ن بسنرهاب جرحرا ا گسنرش آگاهی عمومی درارقراط با جرایم ا م ابع ا عوامل ج ی جرح؛
 ه ایت بخش درخور قوجّهی ار نیلمهاب سی ماییق سریالها ا نیز برنامههاب رادیویی اقلویزیونی در راسناب انزایش آگاهی عمومی نسرت به جرایم ا پیام هاب آن ا نیز ق ویّت
همرسنگی ا سرمایة اجنماعی به ع وان سپر مـانظنی در م ابل جرایم اجنماعی؛
 هش ارهاب مکرّر نظاح قضایی به خرده نظاحهاب اقنصادبق خانوادهها ا نهادهاب ام یّنی در ارقراطبا همکارب کاربردب با نظاح قضایی ار رریق جلوگیرب ار ایجاد بسنرهاب جرحرا؛
 برقرارب ارقراط مؤ ّر ا کاربردب با آمورش ا پرارش به م ظور گ جان ن موضوع دانشاجنماعی پیرامون جرحق ریشههاق خیرهاب در کمین دانشآموران ا نیز موضوع همرسنگی یا
سرمایة اجنماعی در کنابهاب درسی؛
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 اسنفاده ار ساراکارهاب ک نرلی اجنماعی برگرننه ار دین ا س ّتهاق امر به معراف ا نهی ارم کر ا نیز ساراکارهاب ک نرلی م نی در ارقراط با پیشگیرب ار جرح ا آگاهان ن مردح در
خصوص جرایم ا عوامل جرحرا؛
 اسنفاده ار باراهاب مشورقی ا نهادب یادش ه براب قـکیم هویّت دی ی ا ملّی ا ع اصرملّی گرایی به م ظور جلوگیرب ار گرایش انراد در معرض خیر به سمت جرح ا معرّنی
پیام هاب م فی جرایم براب قوسعه ا عظمت ملّی کشور؛
 لزاح نهادی ه کردن ا االویّت دادن رایکرد اصالحی مجرمان ا رن انیان با رأنت اسالمی بررایکردهاب ق ریهی ار رریق ق ویّت ا کارآم سارب مشاارههاب قربینی ا اصالحی در قوّة
قضائیّهق به ایژه با گوشزد کردن مکرّر پیام هاب جرح ا گرایش داباره به سمت آن براب
خانوادهها ا ررح پارهاب ار پیام هاب م فی قجربیّات مرقکران جرح براب خانوادهها ا جامعة
ایران.
 .۹-۹ضرورت تقويّت سازوکارهای حقوقی
در چارچوب رایکرد نظرب حکمرانی خوبق یکی ار شاخصهاب مربوط به پیشگیرب ار جرایم
ایجاد نهادهاب ج ی ا کارآم یا ظرنیّتسارب نهادب ج ی است .م ظور ار ج ی بودن
انیراقپذیرب دسنگاههاب قضایی ا حکومنی با چالشهاق قـوّالت ا بـرانهاب ج ی جامعه
است .ار این راق بای نهادهاب ج ی ا کارآم قضایی جایگزین نهادهاب ناکارآم ق یمی شون .
اانگهیق ظرنیّتسارب نهادب ج ی م جر به ایجاد راهرردهاب ج ی ق پویایی نظاح قضاییق ق ویّت
نظاح مشاارهاب ا نکرب براب قصمیمساربق قـوّل ا اصالح قوانین ا ق ویّت ضمانت اجراها در
پیشگیرب ار جرایم میشود .براب آنکه ظرنیّتساربهاب نهادب در پیشگیرب ار جرح قأ یرگذار
باش ق بای در ارقراط با ش اخت ریشههاب جرحق قصمیمگیربق اجراء ا نظارت به شکل جامع ا
همهجانره انجاح شون ا ار کفایت ا جامعیّت برخوردار باش .
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در همین رابیهق در اصل  819قانون اساسی  4رکن اصلی ا اساسی پیشبی ی ش هان  -8 :ایجاد
احکاح ا قوانین عادالنه ا م یرق با نیارهاب جامعه؛  -3ایجاد قشکیالت قضایی ا سارمان م اسب؛
 -2قشکیل مجموعة قضایی صالحق منعهّ ا مسن ل؛  -4انزایش امکانات ا قشکیالت اجرایی
قـت امر یا هماه گ در راسناب اه اف م رّر .در همین راسناق سیاسنگذاربهاب بل م ّت که
نیارم قـ ی ات ن هیق ح وقیق کارش اسی ا اسنفاده ار قجارب مفی قضایی در سایر کشورهاب
جهان هسن ا سارمان هیهاب کوقاه م ّت که نیارم اسنفاده ار قجارب م یران ا مسئوالن
دستان رکار هسن قرسیم ش هان .
با نگاهی ااقعبی انه بای گفت که در برنامة راهرردب پ جسالة اخیر قوّة قضائیّهق قع اد درخور
قوجّهی ار ساراکارهاب ح وقی  -نظارقی میرح ا قأسیس ش هان  .در این خصوصق میقوان به
ظرنیّت سارب نهادب با مصادی ی هم ون نهادهاب قضایی قخصّصی ج ی ق لوایح قخصّصیق
ایجاد شوراهاب حلّ اخنالفق ساراکارهاب نظارقی در اسنانها براب نظارت بر عملکرد
دادگسنربها ا  ...اشاره کرد.
در یو ارریابی کلّیق میقوان گفت که نهادهاب ج ی ایجادش ه در نظاح قضایی ایران در
پیشگیرب ار جرایم یا جلوگیرب ار قکرار آنها قا ح ّب ار مونّ یّت برخوردار بودهان ق امّا این
مونّ یّتها در ح ّ اننظار میلوب نرودهان  .با اجود این قمهی اتق قع اد پران ههاب کیفرب نه ق ها
کمنر نش هان ق بلکه ریادقر نیز ش هان  .یکی ار مهم قرین دالیل آن است که نهادهاب ج ی ا
ساراکارهاب نظارقی ا باررسی به ایژه در ارقراط با جرایم اقنصادب ار اسن الل کامل برخوردار
نیسن ا در مواردب به اغراض سیاسی ا قمایالت ج احی آلوده ش هان  .دلیل دیگر آن است که
در نهادهاب ح وقی ا نظارقی در ارقراط با جرایمق به ایژه جرایم اقنصادبق ارادهاب ج ّب دی ه
نمیشود .الرنه این به مع ی نادی ه گرننن اق امات انجاحش ه قوسّط نظاح قضایی در مرارره با جرایم
نیست .شای بنوان گفت که نظاح قضایی ایران دیره گاح به نکر ظرنیّتسارب نهادب ج ی انناده
است .ار این راق بخش اعظمی ار نهادها ا قمهی ات ح وقی ج ی در یو دهة اخیر شکل
گرننهان ا ناق قجربة پیشی ی در مرارره با جرایم هسن .
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نتيجه
اک ون در عصرب هسنیم که جوامع به سرعت در ابعاد گوناگون پی ی هقر ش هان ا با چالشها ا
بـرانهاب گوناگونی مواجه هسن  .من اسب با آه گ شنابان قـوّالت جوامعق جرایم نیز در سیح
ملّی گسنرش یاننهان ا ابعاد پی ی هقرب به خود گرننهان  .قـوّالت ارقراری  -ارّالعاقی ا جهانی
ش ن نیز سرب ش هان که جرایم در عصر ک ونی به سیح ملّی مـ اد نمان ا در سیح بینالمللی
نیز ارقکاب یاب  .مرارره ا پیشگیرب ار این جرایم نیارم عزح ا ارادة ج ّب در سیوح حاکمیّنی
ا ملّی ا نیز ق این راهکارهاب پیشگیرانه با اسنفاده ار قماح ظرنیّتهاب نکرب ا پژاهشی نهادهاب
علمیق دانشگاهیق رسانهاب ا نیز ان یشم ان جامعه است .ار این راق میقوان پیشگیرب ار جرایم
ا برقرارب ام یّت را موضوعی سیسنمی ا جامعهب یاد قل ّی کردق به این مع ی که پیشگیرب ار جرایم
ق ها در قلمرا اظای

ا کارکردهاب حکومت قرار ن اردق بلکه نیارم قعهّ ق همیارب ا م اخلة

همة اجزاء ا ک شگران اجنماعی در ک ار حکومت است .ار همین راایهق جرح بای یو «پ ی ه ا
امر اجنماعی» قل ّی شودق نه صرناً «موضوعی قضایی  -کیفرب».
ب ینسانق در این پژاهش قالش ش که با اقّخاذ رایکردب بین رشنهاب ا بهرهگیرب ار نظریّة
سیسنمی در علوح سیاسیق موضوع پیشگیرب ار جرایم با نگاهی ج ی ااکااب شود .ار این راق
ار م ظر سیسنمی قالش ش که رایکردهایی هم ون برقرارب ارقراط داسویه ا همکاربجویانه
بین جامعه (رسانه هاق انکار عمومیق نهادهاب م نی ا غیره) ا حکومت ا نهادهاب قضایی ا
ح وقیق رایکردهاب نره گی  -اجنماعی ا نیز ح وقی ا راهکارهایی براب پیشگیرب ار جرایم
ارائه شون که عرارق ار :اسنفاده ار ظرنیّتهاق قعهّ ات ا مشارکت نخرگانق جامعة م نی ا
رسانههاق پشنوانة انکار عمومی ا اج ان بی ار جامعه در پیشگیرب ار جرایمق ق ویّت رایکرد
ارقراری ا ارّالعاقی نهاد قضایی با جامعه ا ک شگران اجنماعی در ش اختق قصمیمساربق نظارت
ا اسنفاده ار ظرنیّتهاب نره گی ا اجنماعی جامعه در ک ار ایجاد قمهی ات ح وقی مؤ ّر ا ج ی
در پیشگیرب ار جرایم.
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در مجموعق ننیجة این میالعه حاکی ار آن است که با اجود قمهی ات ح وقی ا
ظرنیّتسارب هاب نهادب ج ی ق ه ور نظاح قضایی در پیشگیرب ار جرایم ار مونّ یّت کامل
برخوردار نروده است .قـ ّق این ه ف مسنلزح اسنفاده ار راهرردهاب سیسنمی ا ارقراری این
قـ یق ا نیز راهرردهاب ام یّنی ا اقنصادب براب خشکان ن بسنرهاب جرحرا ا هم ین راهرردهایی
دیگر است که مسنلزح پژاهشی دیگر هسن .
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 −معظمیق شهال« .)8219( .پیشگیرب جرحش اخنی» .نصل امه پژاهشی قـلیلی ا آمورشی مجلهق
سال ااّلق قابسنانق شماره.8
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 −می ربق احم  .)8213( .حکمرانی خوبق ب یان قوسعه .قهرانق اننشارات مجلس.
 −نجفی ابرن آبادبق علیحسین .)8213( .مراحثی در علوح ج اییق ق ریرات درس جرحش اسی
م ارع دکنرب ا کارش اسی ارش ق مجموعة دا جل ب به کوشش شهراح ابراهیمی .8212
 −ارااییق اکرر« .)8264( .ن ش نظارت سارمانی در پیشگیرب ار جرایم ا قخلّفات کارک ان
نیراب اننظامی» .نصل امه نظارت ا باررسیق شماره .28
 −هاشمیق حمی ا نرهم ق احی رضا« .)8263( .سیاست ج ایی مشارکنی پلیس در بسنرسارب
ام یّت اجنماعی مـلهمـور» .نصل امه دانش اننظامی پلیس پاینختق سال ششمق شماره .4
 −هاشمی شاهرادبق مـمود« .)8219( .رمی ههاب ساخنارب نساد اقنصادب در ایران ا راهکارهاب
م ابله با آن» .مجله ح وقی دادگسنربق رمسنانق شماره . 9
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