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 چکیده 

پیشگیری از جرم، سازش میان   ۀسیاست جنایی ایران مشارکت نهادهای جامعوی در زمین  ۀدر پهن
های عدالت  دیدگان، بازپروری مجرمان و اجرای واکنشدعوای کیفری، حمایت از بزه   آفریناننقش

مشارکت نهادهای    ۀترین راهبردهاست، اما نبود سیاست جنایی تقنینی شفاف در زمینکیفری از مهم
دولتی   نهادهای  میان  در  تردید  بودن  و    منظوربهجامعوی،  جامعوی  نهادهای  با  تعامل  برقراری 

مجرمانه و پاسخ دادن به آن، نبود آگاهی عمومی  ۀظرفیت این نهادها نسبت به مهار پدید  استفاده از
پهن در  مذکور  نهادهای  توان  به  مهم  ۀنسبت  از  کیفری  چالشعدالت  است.  ترین  زمینه  این  در  ها 

تقویت مشارکت نهادهای جامعوی، تهیه   منظوربه های قضایی، تفسیر قوانین  ، آموزش مقام روایناز
توسع  و برای  قانون جامع  از ظرفیت  ۀتدوین  آگاهیاستفاده  نهادهای جامعوی، گسترش  های  های 

روند و بر همین اساس، »دستورالعمل  می  راهکارها به شمار  ۀجمل  ازعمومی نسبت به این نهادها  
برای تقویت   1398  بهمن  27  « که در تاریخقضائیه  ۀقو  تعامل نهادهای مردمی با  مشارکت و   ۀنحو

مشارکت در  رویکرد  نیز  فرایندمدارانه  است  تصویب شده  بزهکاری  با  مقابله  و  جرم  از    پیشگیری 
عرصهمی  این  ای  تواند  در  کند.  ایجاد  جامعوی  نهادهای  با  قضایی  نهادهای  تعامل  تقویت  برای 

کنش گفتمان  ونوشتار،  قو  ۀمدارانواکنش  مدارانه  جنایی  دس  قضائیه  ۀسیاست  مذکور  در  تورالعمل 
 .گیرد می مورد بررسی قرار
حمایت    عدالت ترمیمی،   پیشگیری از جرم،   نهادهای جامعوی،   سیاست جنایی،   واژگان کلیدی:
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 مقدمه
که همای  مسئلهبزهکاری   برای    ۀعمومی است  و  رویارو هستند  آن  با  بشری   بینی پیشجوامع 

مهارکنند واکنش  ۀپدید  ۀتدابیر  و  کنش  سطح  دو  در  باید  مجرمانه  مند چهارچوب ی  فرایندمدارانه 
کاهش شمار بزهکاری بر یک سلسله اصول    منظوربهمذکور اساسًا    فرایندشناسایی و سپری شود.  

ه نهادهای دولتی و استفاده از نهادهای جامعوی  جانبهمهاستوار بوده که در این میان دو اصل اقدام  
ب زیادی  اهمیت  زمینهاز  اصول  این  و تضمین  زیرا، شناسایی  بای  رخورداراند.  تمام  هبرای  کارگیری 

 آورد. می های جامعه فراهم ظرفیت
های دولت تکلیف دارند نسبت بخش  ۀنهادهای دولتی قاعدتًا هم  ۀجانبهمهدر پرتو اصل اقدام  

ان برخوردار از حق بر  شهروند  ۀگذاری و اقدام کنند. چه اینکه، هممجرمانه سیاست  ۀبه مهار پدید
، باید  رواینازهستند.    ایجاد آن  ۀهای حاکمیت دارای تکلیف در زمینامنیت و در برابر تمام قسمت

برهم که  بزهکاری  با  مقابله  و  پیشگیری  به  را    امنیت است،   ۀزنندنسبت  مناسب  و   بینیپیشتدابیر 
با نمایند.  اینکه  اجرا  گسترده  وجود  امکانات  از  بزهکاری    تأمین  یبراای  دولت  مهار  و  امنیت 

مجرمانه   ۀهای جامعه برای کاهش میزان پدیداما این صرفًا یک بخش از ظرفیت  برخوردار است، 
 .(69-93:  1395 ، یمارت  دلماس: )نک است

توان جامعه برای   سوپیشگیری و مقابله با جرم، از یک  ۀمدارانه در زمیناتخاذ رویکرد مشارکت
آموزش مسئولیت    یپویا در راستای ارتقاای  دهد و از سوی دیگر، شیوه می   مهار این پدیده را افزایش

، توجه و تضمین روایناز  .(165:  1396  الزرژ، )  امنیت است  تأمین  مدارانه کردنبه همگان و مردم 
  فرایندپذیر در  صول بنیادی توجهمهار جرم در شمار ا  منظوربهاستفاده از ظرفیت نهادهای جامعوی  

استسیاست گرفته  قرار  جنایی  اصل   موجببه.  (20-30:  1395  ، یدیجمش:  )نک  گذاری  این 
های نهادهای جامعوی در کنار  مجرمانه از ظرفیت  ۀپیشگیری و مقابله با پدید  فرایندباید در سراسر  

تدابیر   یگذاری تا اجرا نهادهای دولتی بهره جست. بنابراین، قلمرو این اصل از سیاست هایقابلیت
گسترانیدهذاتخا شده  می  شده  شناسایی  متحد  ملل  سازمان  جنایی  سیاست  در  مذکور  اصل  شود. 

نمونه،  برای  زمینمی  است.  در  متحد  ملل  رهنمودهای سازمان  به  جرم   ۀتوان  از   2002  پیشگیری 
که   کرد  جرم  هباشاره  از  پیشگیری  به  ناظر  اصول  شمار  در  را  جامعوی  نهادهای  ظرفیت  کارگیری 

 نموده است.  بینیپیش 
اندازه  تا  اصل  این  به  متعددی  مقررات  و  قوانین  رهگذر  از  ایران  جنایی  سیاست  قلمرو  ای  در 

قسمت است.  شده  ماد  1  توجه  ت  برنام  113ۀ  بند  و  پنج  ۀقانون  اجتماعی  اقتصادی،  ششم  ساله 
قضائیه وظیفه یافته است تا    ۀآن قو   موجببهرود.  می  برجسته در این زمینه به شمارای  فرهنگی نمونه
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و سازمان...بهره از رهگذر » مردم  اجتماعی  از مشارکت  مردم گیری  تدوین  نهاد...های  و  تهیه  به   »
 جامع پیشگیری از وقوع جرم و ارتقای سالمت اجتماعی مبادرت ورزد.   ۀبرنام

بر  ماد   عالوه  در  زمینه   66ۀ  این،  کیفری  دادرسی  آیین  سازمان ای  قانون  نقش  ایفای  های برای 
وجود این، مشارکت   عدالت کیفری ایجاد شده است. با  ۀ نهاد برای اعالم جرم و تعقیب آن در پهن مردم 

ها رو است. شماری از این چالش های متعددی روبه پاسخ دادن به جرم با چالش   ند فرای این نهادها در  
دسته  و  دارند  ریشه  مقررات  و  قوانین  رویه ای  در  در  به دیگر  جامعوی.  نهادهای  با  برخورد  نوع  و  ها 

مشارکت و تعامل نهادهای مردمی  ۀ همین جهت، در سطح مدیریت کالن قضایی، »دستورالعمل نحو 
برای ای  زمینه   کمدست مورد توجه قرار گرفته است تا از این رهگذر    1398  بهمن  27« در  ئیه قضا  ۀ با قو 

قو   بیشترتوجه   زیرا،  شود.  فراهم  جامعوی  نهادهای  با  قضایی  مراجع  تعامل  یک قضائیه  ۀ به  از  سو ، 
اصل یکصد و پنجاه و ششم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران   5  قسمت نخست بند   موجب به 

زمین در  مسئولیت  جنبه ۀ  دارای  وظیفه  این  است.  جرم  از  چگونگی پیشگیری  که  دارد  متعددی  های 
هاست. از سوی دیگر، ترین آن پیشگیری از جرم از مهم   ۀ کارگیری ظرفیت نهادهای جامعوی در زمین ه ب 

در این   گفته مقابله با بزهکاری به این قوه واگذار شده است. و قسمت دوم اصل پیش   4  بند   بر اساس 
باید با استفاده از ظرفیت نهادهای دولتی و جامعوی به کشف جرم، به سرانجام   قضائیه   ۀ زمینه نیز قو 

های عدالت کیفری مانند بازپروری رسانیدن دادرسی کیفری و فراهم آوردن اسباب رسیدن به هدف 
 دیدگان مبادرت ورزد. های واردشده به بزه بزهکاران و ترمیم زیان 

 1ها و توانمندی نهادهای مردمی ظرفیت.  .. ساس، در دستورالعمل مذکور شناسایی »بر همین ا 
گان،  دیدبزه گذاری قضایی، پیشگیری از وقوع جرم، حمایت از  های سیاستبرای مشارکت در زمینه

و  میانجی متهمان  شدن  بازاجتماعی  و  رسیدگی  قوانین،  اجرای  بر  نظارت  و سازش،  و صلح  گری 
 جه قرار گرفته است.« مورد تومجرمان

پنج فصل،   دارای  و    54این دستورالعمل که  در فصل چهارم جنبه  18ماده  است،  های  تبصره 

 
ماد1 الف  بند  برابر  که،  است  پیش   1ۀ  . گفتنی  به صورت دستورالعمل  که  نهادهایی هستند  مردمی؛  »نهادهای  گفته 

کنند: از قبیل مساجد،  صالح فعالیت میداوطلبانه، غیردولتی، غیرانتفاعی، غیرسیاسی و با مجوز یکی از مراجع ذی 
ها و های علمی، خیریههای تبلیغی و سازندگی، انجمنهای مذهبی، گروه های مردم نهاد، هیأتها و تشکلسازمان 

سازمان از  فراتر  جامعوی  نهادهای  مصادیق  مذکور  دستورالعمل  در  بنابراین،  متبرکه.«  مردمبقاع  شناسایی  های  نهاد 
 شده است. 
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زمینه  در  جامعوی  نهادهای  مشارکت  کنشمختلف  جرم( )  های  از  واکنش  1پیشگیری    ۀ مقابل)  و 
  ۀ مجرمانه را نمایان ساخته است تا از این رهگذر مجموع  ۀسیاست جنایی نسبت به پدید  2  کیفری(

های این دستورالعمل که طبیعتًا در  مدارانه در راستای اجرای هدفبا رویکردی مشارکت  قضائیه  ۀقو
نقشاثربخش جرم  مهار  در  قضایی  نظام  تدابیر  کردن  بردارندتر  گام  است،  )نک:    آفرین 

  .(545-755: 1398 ، یابرندآبادینجف
پیش دستورالعمل  ابعاد  شناسایی  برای  نوشتار،  این  کنشدر  الف(  گفتمان  ب(  گفته  و  مدارانه 

مشارکت جناییواکنش  سیاست  نحو  قضائیه  ۀقو  مدارانه  »دستورالعمل  و  ۀدر  تعامل   مشارکت 
 شود.می « بررسیقضائیه ۀقو نهادهای مردمی با

تعامل   مشارکت و  ۀتورالعمل نحودر »دس  قضائیه  ۀسیاست جنایی قو  ۀمدارانگفتمان کنش .  1
 « قضائیه ۀقو  نهادهای مردمی با

پهنهسیاست کنش اساسًا شامل مجموعهای  مدارانه که  از سیاست جنایی است،  از ای  گسترده 
و   بزهکاری  ارتکاب  از  پیش  که  است  ناکیفری  جرم   منظوربهتدابیر  عوامل  بر  اتخاذ تأثیرگذاری   زا 

اقدام شوندمی  از رهگذر  این عرصه هدف کاهش شمار جرم  در  ناقهرآمیز است.   ,Sagand)  های 

سیاست  (.1 :2010 خصیصهاین  دارای  عمومًا  تأثیر  ها  بودن،  ناکیفری  که  هستند  متعددی  های 
جرم  عوامل  بر  مهمداشتن  و  فراگیر  کنشزا،  همه  از  برجستهتر  از  بودن  این  مدارانه  در  هایند.  ترین 

است. شکن  میان،  برخوردار  انکارناپذیری  نقش  از  جنایی  سیاست  بودن  پرتو   مدارانه  در  زیرا، 
ناکردههب شهروندان  شدن  وارد  از  همواره  تدابیر  این  عرصکارگیری  به  پیشگیری   ۀبزه   بزهکاری 

وی  نمعآن    دیگر  ۀتدابیر پیشگیری از جرم دارای دو جنبه هستند. یک بعد آن رسمی و جنب  شود.می 
 .(19-33: 1395 ، یجندل  :)نک است

تدابیر    یگذاری و اجرا جامعوی اصواًل باید مشارکت نهادهای نادولتی در سیاست  ۀدر پرتو جنب 
شود شناخته  رسمیت  به  ابرندآبادی، )  پیشگیرانه  در  .  (11  :1394  نجفی  رویکرد  چهارچوب این 

  شناسایی شده است  3ۀ  ماد  3  قانون پیشگیری از وقوع جرم از رهگذر بند  جمله  ازقوانین مختلف  
» .  (527-545:  1396  ازپور، ین)نک:   به  باید  وقوع جرم  از  پیشگیری  عالی  آن شورای    ... مطابق 

زمینه وقوع جرم ایجاد  از  پیشگیری  امر  در  غیردولتی  و  دولتی  نهادهای  و  مردم  « ...  های مشارکت 
ورزد. جرم    فرایند مبادرت  از  بر  مندنظام پیشگیری  و  در    بوده  اساس  های  مرحلهچهارچوب  این 

 
2. Prevention of Crime  
3. Punishment  
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برداشت. گام  زمینه  این  در  تدابیر  اتخاذ  راستای  در  باید  بزهکاری،  متعدد  آماج    شناخت  انتخاب 
تدابیر   اجرای  مسئول  نهادهای  تعیین  پیشگیرانه،  روش  انتخاب  نظریه،  شناخت  و  تعیین  جرم، 

اند های پیشگیری از جرم دابیر مرحلهپیشگیرانه، اجرای تدابیر پیشگیرانه اتخاذ شده و ارزیابی این ت
 های پیشگیرانه را اتخاذ و اجرا کرد. ها باید سیاستکه با گذر از آن

مرحله این  از  یک  هر  در  جامعوی  نهادهای  توجه مشارکت  نقش  و  ها  دقیق  تحلیل  در  پذیری 
سیاست ایفااتخاذ  اثربخش  رهگذ می   های  از  مذکور  دستورالعمل  در  جهت،  همین  به  ر  نماید. 

 یو مبحث دوم با عنوان مشارکت در پیشگیری از وقوع جرم به چگونگی ایفا  3ۀ  مقدمه، بند ث ماد
 پیشگیری از بزهکاری توجه شده است. ۀگفته در عرص نقش نهادهای پیش

 مشارکت نهادهای جامعوی در شناخت جرم . 1-1
سیاست  فرایند از  مرحلهپیش  آن  شامل  پیشگیرانه  آن   هاستگذاری  پرتو  در  بایستهکه  های  ها 

ۀ  گذاری در این زمینه ابتدا باید از پدیدبرای سیاست  به هر رو،   شود.می  ها فراهماتخاذ این سیاست
الگوهای   همچنینشناخت و  را  دیدگان و چرایی ارتکاب بزهکاری  بزهکاران و بزه   ۀمجرمانه، جامع

برای تحلیل و گزینش جرم  اولویتنظری و معیار  بیگی،  )  ار داشتدهای  (. 363:  1388قورچی 
ها و تدابیر ناظر به  گذاری پیشگیرانه جای دارد، اما بنیان تصمیماین مرحله اگرچه پیش از سیاست

 رود.می مهار جرم به شمار
زمین در  مسئول  نهادهای  رهگذر  از  دولت  که،  این  وجود  در   ۀبا  باید  بزهکاری  از  پیشگیری 

توان از ظرفیت نهادهای  می  همواره   گذاری گام بردارد،سیاست  فرایندراستای گذر از این مرحله در  
در دستورالعمل یادشده به    .(150:  1395  تایلی،)  ها بهره جستانجام این اقدام   منظوربهجامعوی  

نهادها برای    ۀاین بعد از مشارکت نهادهای جامعوی اشاره شده است تا از این رهگذر ظرفیت هم
ب ابعاد  و  آمار  علتشناخت  مناسب  زهکاری،  الگوی  شناسایی  جنایی،  تحلیل    منظوربهشناسی 

 ها به کار گرفته شوند.مجرمانه و معیارگذاری برای شناخت اولویت ۀپدید
مرحله در  شناخت  است.این  استوار  شناخت  بر  اساسًا  جرم  از  به  پیشگیری  متعدد  های 

تبلورشکل مرحل  یابد.می   های مختلف  این شناخت که جنب  ۀدر  به شناسایی    ۀمذکور  دارد  پیشین 
جرم  شمار  خصیصه1آمار/  و  وضعیت  شناخت  بزه ،  و  بزهکاران  برمی   دیدگانهای  همین   انجامد. 

قابلیتمی  اساس،  از  مرحله  این  در  دستورالعمل  توان  در  کرد.  استفاده  جامعوی  نهادهای  های 
 شناسایی شده است.   19ۀ ماد 1 دو بن 16ۀ گفته این رویکرد در بند الف مادپیش 

 
1. Criminal Statestic 
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 گردآوری شمار جرم . 1-1-1
مهم  فراینددر   از  بزهکاری  شمار  شناخت  جرم  از  اقدام پیشگیری  شناخت  ترین  این  هاست. 

انجام   بیشتر مجرمانه  رفتارهای  آمار  گردآوری  راه  شامل  می  از  اصواًل  بزهکاری  آمار  پذیرد. 
از ای  مجموعه دسته  آن  به  مربوط  اطالعات  ارتکاب جرم   از  معین  مکان  و  زمان  در  که   هاست 

پیوسته شمارش و بر این اساس از  وقوعهای مجرمانه بهیابند. در پرتو این روش نسبت به پدیدهمی 
-122:  1383  رحمدل، و    157-171:  1365  ، یلیاردب)نک:    گیرد می  ها شناخت صورت بزهکاری

شیو(103 است.  ۀ.  متعددی  کارکردهای  دارای  جرم،  مهم  اما،   مذکور  تعداد  شناخت  آن  ترین 
 های ارتکاب جرم است. دیدگان و روش مرتکبان بزهکاری، بزه 

انجام  رهگذر  دو  از  شناخت  جنبمی   این  یکم،  گذر  این    ۀ شود.  در  دارد.  چهارچوب  رسمی 
یت هستند،  مأمورمهار جرم دارای    ۀنظام عدالت کیفری که در زمین رسمی مانند یا    نهادهای دولتی

مبادرت  بزهکاری  شمار  شناخت  ازمی  به  که  مذکور  نهادهای  شناخت  های  شیوه   رهگذر ورزند. 
پذیرد، به تهیه و تدوین آمار  می  اعالم جرم و اقرار مرتکبان صورت   دیدگان، متنوع مثل شکایت بزه 

انجامد. به این روش  می  یافته است، های ارتکابگر یک بخش از جرم رسمی جرم که صرفًا نمایان
بزه  اعتماد نداشتن  به سامانایرادهای متعددی وارد است.  از    عدالت کیفری،   ۀدیدگان  آبرو  از  ترس 

دادن،  ط  دست  برای  جسمانی  یا  و  مالی  لحاظ  از  بودن  آن  ناتوان  پیگیری  و  دعوی   جمله   ازرح 
پیشچالش رسمیهای  آمارهای  )ماندروی  فراهانی، .  دربندی  و  ایرادها  132:  1390  نفرد  این   )

 آورند. می های ارتکاب یافته را فراهماصواًل اسباب ناشناخته ماندن شماری از جرم 
برای شناخت دیگر رفتارهای مجرمان  ۀبه همین جهت، گذر دوم که جنب توجه نارسمی  ه مورد 

های جامعوی در راستای  کارگیری ظرفیت نهادها و شیوه با به  بیشترقرار گرفته است. در این عرصه  
شود. به هر  می  گام برداشته  1یافته های ارتکابشناخت بزهکاری و آشکار ساختن بخش پنهان جرم 

جامعوی نهادهای  جامعه  سطح  در  زمین   رو،  در  که  هستند  نمایان   ۀمطالع   ۀمتعددی  بزهکاری، 
 2کنند. می ساختن بزهکاری های ناشناخته و چگونگی پیشگیری از آن فعالیت

 فرایندتوانند در  می  پیشگیری از جرم   ۀیت در زمینمأموربه این سان، نهادهای جامعوی دارای  
  در این زمینه به شناخت آمار بزهکاری که طبیعتاً   ها کارگیری اقدام های پیشگیرانه و بهتدوین برنامه

 
2. Dark Figure 

آن    ۀاساسنام   9  ۀتوان به انجمن حمایت از حقوق کودکان اشاره کرد که در در بند ب مادنمونه، می برای آگاهی    .2
 بینی شده است.  های این انجمن پیش پیشگیری از کودک آزاری در شمار هدف 
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گستردهمی  ورزند. تواند  مبادرت  باشد،  رسمی  آمارهای  از  اساس،    1تر   16ۀ  ماد  موجببهبر همین 
در   تا  است  یافته  تکلیف  پیشگیری  معاونت  »  فراینددستورالعمل  تدوین  و  جامع    ۀبرنامتهیه 

اجتماع سالمت  ارتقای  و  جرم  وقوع  از  »یپیشگیری  از  اجرایی  «  و  تخصصی  علمی  ظرفیت 
های متعددی است  پیشگیری از جرم دارای مرحله  ۀ« بهره گیرد. تهیه و تدوین برنامنهادهای مردمی

مرحل یکمین  جرم  شناخت  شمار  ۀ که  به  اساسرود.  می  آن  ظرفیت  ۀ  ماد  بر  از  استفاده  با  مذکور 
جامعوی جرم می  نهادهای  تعداد  شناخت  راستای  در  اطالعات  ارتکاب  های توان  پردازش  و  یافته 

  فرایند گیری در گام نخست ناظر به شناخت شمار جرم است. زیرا، در  جنایی گام برداشت. این بهر
تدوین برنامه های پیش گیرانه ابتداء باید به سمت شناخت بزه کاری پیش رفت تا بتوان از رهگذر 

گرانیگ مجرمانه  رفتارهای  میزان  دقیق  تحلیل  و  برنامهشناسایی  تدبیرگذاریریزیاه  و  را  ها  ها 
  از شناخت آمار بزهکاری    ۀسو در زمینتوانند، از یکمی  شناخت. اینجاست که، نهادهای جامعوی

های آنان و از سوی دیگر، تحلیل هر  دیدگان و خصیصهها، شمار بزهکاران و بزه تعداد جرم   جمله
 های پیشگیرانه نقش ایفا کنند. برای شناسایی اولویت ها و معیارگذارییک از آن 

ایفا بند    یاین  در  اهمیت است که  دارای  آنچنان  دادگستری   19ۀ  ماد  1نقش  های  دستورالعمل 
یافته پیشگیری زمینسراسر کشور وظیفه  با معاونت  از رهگذر هماهنگی  تا  نهادهای    ۀاند  مشارکت 

برای اجمع»  جامعوی  تحلیل  و  تجزیه  و  موجودآوری  آمارهای  و  وضعیت درخصوص    طالعات 
مربوط مختلف  مناطق  در  در  بزهکاری  ترتیب،  این  به  آورند.  فراهم  را  دستورالعمل چهارچوب  « 

آن  از ظرفیت  استفاده  با  تا  است  ایجاد شده  جامعوی  نهادهای  گرفتن  مشارکت  به  برای  ها  بستری 
های مختلف تبلور یابد.  صورت به  تواندمی این ظرفیت تر شناسایی شود.دقیق ۀهای مجرمان واقعیت

زمین در  نهادها  این  از  بهره جستن  آن  بزهکاری    ۀیک شکل  پنهان  و شناخت بخش  آمار  گردآوری 
عرص   است. بر    ۀدر  عالوه  مجرمانه  رفتارهای  پنهان  بخش  قلمرو  کاهش  برای  جرم  از  پیشگیری 

 شود. می جامعوی بهره جسته هایهای رسمی از روش شیوه 

 
بند  1 زمینه  همین  در  که،  است  گفتنی  جرم    5  ۀماد  3.  وقوع  از  پیشگیری  راه  1394قانون  جلب »شناسایی  های 

را در شمار    نهاد و نهادهای غیردولتی در امر پیشگیری از وقوع جرم«های مردم کت مردمی و حمایت از سازمان مشار
توجه به اینکه شناخت جرم    گیری از وقوع جرم شناسایی کرده است. بنابراین، باشورای عالی پیش  ۀهای دبیرخانوظیفه 

کارگیری مشارکت این نهادها  ههای بمی رود قلمرو این وظیفه به شناسایی راه  شمارهای پیشگیری از جرم بهاز مرحله
 شود. شناخت شمار جرم نیز گسترانیده می ۀدر زمین
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 است. بر اساس این شیوه از شهروندان  1یکم، شیوه گزارش بزهکاران  ۀ اند. گون ها دو نوع شیوه این  
زمین صورت  به   نمونه(  ۀدست )  در  جرم،   ۀناشناس  بزه خصیصه   ارتکاب  و  آنان  و   دیدگان، های  روش 

 شود. این اقدام می   چرایی آگاه ناشدن پلیس از بزهکاری ارتکاب یافته پرسش   چگونگی وقوع جرم، 
اثربخش بودن تدابیر   توان پلیس،   ها، شمار جرم  ازجملهها  زیادی در شناخت واقعیت   ۀ تواند تا انداز می 

نقش  گون پیشگیرانه  باشد.  شیو   ۀ آفرین  بزه   ۀ دوم،  شهروندان  2دیدگانگزارش  از  روش  این  در   است. 
مانند ویژگی   دیده بزه در خصوص    نمونه(   ۀدست )  آن  به  ای شدن و اطالعات مربوط  افراد، های  زمان   ن 

 ۀ های بزهکاران، موقعیت و شیو شدن، چرایی گزارش ندادن به نظام عدالت کیفری، خصیصه   دیده بزه 
 (.kestern, 2013: 50)  پذیرد می   گری صورت ارتکاب جرم پرسش 

خود تخصص  و  امکانات  به  توجه  با  جامعوی  نهادهای  این  می   بنابراین،  اجرای  در  توانند 
ها نقش  بررسی علمی آن   همچنینها و شناسایی و گردآوری اطالعات مربوط به بزهکاری و  روش 
ویژه توجه  اگرچه سیاست  ایران  در  از جرم  پیشگیری  نظام  در  کنند.  ایفا  از  ای  پذیری  استفاده  برای 

یه  توانند در تهمی  اما نهادهای مذکور،  گردآوری آمار جنایی وجود ندارد   ۀنهادهای جامعوی در زمین
تدوین   تخصص  ها، هنامپرسش و  نیروهای  از  به  استفاده  مربوط  اطالعات  دریافت  برای  دار 

دست آمده، هآمارهای رسمی با آمارهای ب  ۀشناسایی میزان بزهکاری و فاصل   جمله  ازها  هنامپرسش 
دیدگان مثل سن افراد در زمان ارتکاب جرم، وضعیت مالی و اقتصادی  های بزهکاران و بزه خصیصه

بزه  و  بزهکاران  اجتماعی  موقعیت  بزه و  و  بزهکاران  ارتباط  نوع  ابعاد  دیدگان،  یکدیگر،  با  دیدگان 
کار  ه  اند، بآفرینریزی پیشگیرانه نقشگذاری و برنامهسیاست  فرایندها که در  آن دیدگی و تحلیلبزه 

وظایف   آیند. اجرای  در  پیشگیری  معاونت  سان،  این  بند  بینیپیشبه  در  قانون    5ۀ  ماد  3  شده 
جرم  وقوع  از  جنبه  1394  پیشگیری  و  شمار  شناخت  برای  ظرفیت  این  از  و  باید  بزهکاری  های 

 3دیدگی بهره گیرد. بزه 
 زا شناسایی عوامل جرم. 1-1-2

ی است که  فرایندشناسی جنایی  لتشناسی جنایی است. عپیشگیری از بزهکاری در گرو علت
دیدگان  مرتکبان جرم و بزه  دست آمده از بزهکاری، ههای بهآن با استفاده از تحلیل دادچهارچوب در 

به    .(73:  1393  دانش، )  شودمی  آفرین بر وقوع جرم گام برداشتهدر راستای شناسایی عوامل نقش
 

1. Self Report Surveys 

2. Victim Surveys 

ماد  .3 ت  بند  در  که  دارد  اهمیت  چنان  آن  وظیفه  این  که،  است  پنج   113ۀ  گفتنی  برنامه  توسعۀ  سالقانون  ه ششم 
 اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران نیز شناسایی شده است.  اقتصادی،
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بایدها و نبایدهای کیفری با تأثیرپذیری از   های بنیادین جامعه ورو، ارتکاب جرم و نقض ارزش  هر
را تشکیلگیرد که شناخت آنمی  های متعددی صورت مؤلفه پیشگیرنده  تدابیر  دهد.  می   ها اساس 
ۀ ماد 4  در بند  گذارقانونچنان اهمیت دارد که  پیشگیری از بزهکاری آن  ۀشناسی جرم در عرص علت

شمار وظایف شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم قرار داده قانون پیشگیری از وقوع جرم آن را در    3
  ۀ ها و علل وقوع جرم.« بر عهد»بررسی و اتخاذ تصمیم جهت شناسایی زمینه  مطابق این بند  است.

و   تحلیل  به  بزهکاری  عوامل  دقیق  شناخت  با  و  رهگذر  این  از  تا  است  شده  گذارده  شورا  این 
 های کاهش آن مبادرت ورزید.شناسایی روش 

گیری شخصیت بزهکاری اصواًل بر چگونگی شکل  ۀدهندعوامل ارتکاب جرم یا همان پرورش
تأثیرگذارند  ۀهای مناسب در زمینافراد و پیدایش وضعیت   .(144:  1394  نجفی توانا، )  وقوع جرم 

دیدگان باید با توجه به اطالعات  ها و بزهکاران و بزه پیشگیری از جرم پس از شناخت جرم   فراینددر  
بزهکاری گام برداشت    سویبهاز شهروندان  ای  شناسی و چرایی ارتکاب دستهدست آمده به علتهب

توان از ظرفیت می  ها را شناخت. در این مرحله همواره تا از این رهگذر نقاط و گرانیگاه تدبیرگذاری 
جرم  تحقیقات  انجام  برای  جامعوی  علتنهادهای  دادهشناسانه،  پردازش  و  جنایی  های  شناسی 

شناسایی آماج جرم   منظوربهمذکور   ۀمجرمانه بهره جست. خصوصًا اینکه، در مرحل ۀمرتبط با پدید
آن  تحلیل  بر اساس نظریهو  مانند نظریهها  و  می  شناسانههای روان و جامعهها  توان ظرفیت علمی 

پیشگیری از جرم در پرتو الگوی تعریف و ۀ  کار گرفت. به هر رو، در پهنهتخصصی این نهادها را ب
باید   شده  تعیین   موجببه تدوین  امکانات  معیار  زیرا،  ورزید.  مبادرت  آماج  انتخاب  به  شده 

از بزهکاری آن میان موضوعپیشگیری  از  باید  به همین جهت  های مختلف  چنان گسترده نیست و 
 آماج تدابیر پیشگیرنده را گزینش کرد.  

انت این  برای  دستهالبته  دارد.  وجود  متعددی  معیارهای  جرم ای  خاب  به شمار  ناظر  معیارها  از 
جرم  دیگر  از  بیش  که  مجرمانه  رفتارهای  آن  اساس،  این  بر  ارتکاباست.  قرارمی  ها  آماج    یابند، 

به ماهیت بزهکاری مرتبط است.  می  دار  شدت  ۀآن رفتارهای مجرمان  موجببهگیرند. معیار دیگر 
بر تدابیر و  بزه می  پیشگیرنده واقع  ۀنامموضوع  یا  مرتکبان جرم و  نهایت، معیار  در  دیدگان شوند. و 

  از بزهکاران مثاًل کودکان و نوجوانان بزهکارای  این اساس، تدابیر پیشگیرنده ناظر به دسته  است. بر
 باشد. دیده میبزه جرم مانند سالمندان  دیدگانزیانو یا تعدادی از 

بندهای در  جهت،  همین  دادگستری   19ۀ  ماد  3  و   2  به  وظیفه دستورالعمل  کشور  سراسر  های 
پیشگیری زمین یافته  با معاونت  از رهگذر هماهنگی  تا  »تعیین   ۀ اند  برای  نهادهای جامعوی  مشارکت 

شاخص اولویت  حسب  بر  جرم  از  پیشگیری  پیشگیری های  میزان  مانند؛  تکوین   پذیری، هایی  تأثیر 
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میزان حساسیت مردم و افکار عمومی«   های ناشی از آن، ت و آسیب سایر جرایم، فراوانی جرم و صدما 
بزه  و  بزهکاری  خطر  معرض  در  افراد  »شناسایی  آماج و  و  و دیدگی  جرم  تکرار  از  پیشگیری  های 

ذهنی و جسمی«   پذیر مانند کودکان و نوجوانان، زنان و ناتوانان های آسیب بر گروه   تأکید   دیدگی با بزه 
دادگستری  سازند.  فراهم  ظرفیت را  دارای  زمینه  این  در  مجموع ها  هررو،  به  هستند.  متعددی   ۀهای 

روبه )  دادگستری  بزهکاری  مرتکبان  با  دادگاه(  و  دادسراها  دادگستری،  این می   رو ضابطان  از  و  شوند 
شخصیت متهمان که در   ۀ زا شناخت پیدا کنند. تشکیل پروند توانند نسبت به عوامل جرم می   رهگذر 

کیفر  203ۀ  ماد  دادرسی  آیین  است،    بینی پیش   ی قانون  در آن   ۀجمل   از شده  این چهارچوب    هاست. 
علت  در  که  بزهکاری  مرتکبان  به  مربوط  اجتماعی  و  فردی  اطالعات  جنایی پرونده  شناسی 

تواند به می  عویها با نهادهای جامشوند. اینجاست که، همکاری دادگستری می  ند، گردآوری ر تأثیرگذا 
 شناسایی دقیق ابعاد مختلف شخصیت متهمان و چرایی ارتکاب جرم از سوی آنان بیانجامد. عالوه بر

، فرزندان متهمان دیده بزه رسیدگی کیفری با کودکان و نوجوانان بزهکار و    فرایندها در  این، دادگستری 
بزهکاری خطر  معرض  در  قاعدتًا  که  جرم  ارتکاب  دارند   1به  موقعیت   قرار  در  که  دسته  آن  یا  های و 

توانند برای شناخت عوامل جرم می   ها شوند. در این زمینه نیز دادگستری می   رو دیدگی هستند، روبه بزه 
 آفرین از ظرفیت نهادهای جامعوی استفاده کنند. دیدگی های بزه و وضعیت 

شناسی جنایی در قانون پیشگیری از وقوع جرم پژوهش برای علت  5ۀ  ماد  2  ، در بندهمچنین
وظیفه دبیرخانشمار  است.    ۀ های  گرفته  قرار  جرم  وقوع  از  پیشگیری  عالی  نهاد رواینازشورای   ،

به می   مذکور ماد  ۀواسطتواند  مطابق  دهد.  انجام  را  وظیفه  این  جامعوی  نهادهای  با    2ۀ  همکاری 
پیش  شورا قانون  ترکیب  رویکرد  گفته  این  است.  محض  دولتی  جرم  وقوع  از  پیشگیری  عالی  ی 

سیاست در  جامعوی  نهادهای  برنامهمشارکت  و  چالشگذاری  با  را  پیشگیرانه  متعددی  ریزی  های 
  دستورالعمل بر استفاده از ظرفیت نهادهای مذکور  تأکید  به همین جهت،  2  روبه رو ساخته است.

ها  ها و برنامهنویس سیاستتهیه و تدوین پیش  فرایندها در  آن   گیری ازبرای بهره ای  تواند عرصهمی 
عهد بر  دبیرخانه   ۀدبیرخان  ۀ که  این  کند.  ایجاد  است،  جرم می  آن  عوامل  شناسایی  برای  زا،  تواند 

 
های پیشگیری رشدمدارانه کودکان و نوجوانان دارای پدر و مادر بزهکار دارای ه اساس آموز  . افزودنی است که، بر1

ض مزمن شدن ارتکاب بزهکاری و در صورت حمایت ناشدن چه بسا در معر  ۀروند و در آستانمشکل به شمار می
 (.184-276: 1391 مهدوی،)نک:  روندبزهکاری به شمار می

. گفتنی است که، شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم پس از تصویب قانون مذکور تاکنون سه جلسه برگزار کرده  2
 این شورا باید کمینه در هر فصل یک جلسه تشکیل دهد.  گفتهقانون پیش 3ۀ  ماد ۀاست. درحالی که، به موجب تبصر
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نظریه جرم تحلیل  شناخت  و  بزهکاری  اولویتمند  ازهای  تخصصی  ظرفیت  دار  و  علمی  های 
پیشگیری از جرم دارای   ۀنشگر در زمیننهادهای جامعوی استفاده نماید. زیرا، نهادهای جامعوی ک  

مؤلفه از  مناسب  جراطالعات  نسبت  م های  عمومی  نگرش  و  آن  گونه  بهزا  آثار  و  بزهکاری  های 
بر عالوه  تبصر  هستند.  زمینه می   نیز  2ۀ  ماد  ۀاین،  نهاای  تواند  شرکت  ارائبرای  و  جامعوی    ۀدهای 

 های شورای مذکور به شمار آید. ها و نظرهای علمی پیشگیرانه در جلسهگزارش
 های پیشگیری از جرم مشارکت نهادهای جامعوی در اتخاذ شیوه. 1-2

شناسی صورت گرفته باید ابتدا  دست آمده و علتهدر این مرحله قاعدتًا با توجه به اطالعات ب
سیاست اتخاذ  پبه  ورزید.  های  مبادرت  شیوه روایناز یشگیرانه  نقش،  شمار  های  کاهش  در  آفرین 

پیشگیری از جرم به شناسایی نهادهای مسئول در   ۀ اما، موفقیت در عرص   بزهکاری را باید شناخت. 
یت هر نهاد نقش آن را در چگونگی مأموربه این معنا که باید با توجه به    این زمینه نیز وابسته است.

 شده تعیین کرد. های گزینشروش کاربستن هب
 های پیشگیرانهاتخاذ شیوه. 1-2-1

ها از آن ای  دسته   های متعددی برای مهار بزهکاری وجود دارد.پیشگیری از جرم شیوه   ۀدر عرص 
شخصیت افراد به دنبال کاهش   گیری چگونگی شکل   فرایند فردمدارانه دارند و با تأثیرگذاری بر    ۀ جنب 

افزایش توان   سازی، فرهنگ   های عمومی شهروندان، سطح آگاهی   ی ارتقا  میزان ارتکاب جرم هستند. 
افراد،  اقتصادی  و  پرورش،   ۀ توسع   مالی  و  اجتماعی،   آموزش  رفاه  و   گسترش  کودکان  از  حمایت 

روندان و هنجارمند ساختن پذیری شه ها هستند که در جامعه این روش   ۀ جمل  از دار  نوجوانان مشکل 
های پیشگیری از شمار دیگری از شیوه   این،   عالوه بر .  (35:  1394  فارینگتون، )   آفرین است آنان نقش 

ابعاد موقعیت  مناسب ارتکاب بزهکاری از بین   های ها فرصت مدار هستند که در پرتو آن جرم دارای 
پدید  مجرمانه  رفتارهای  وقوع  و وضعیت  زمینه  اساسًا  و  ارتکاب   فرایند دشوار ساختن    آید. نمی   رفته 

 های آن است.ترین روش های آماج از مهم های وقوع جرم و کاهش جاذبه افزایش هزینه   جرم، 
این زمینه هستند. نهادهای جامعوی دارای ظرفیت در  مشارکت    به همین جهت،  های مناسب 

آن  در  دادن  شیوه سیاست  فرایندها  شناخت  برای  پیشگیرانه  کاهندگذاری  بزهکاری  ۀ های    میزان 
در   ست که،روایناز  .(8:  1387  بابایی و نجیبیان،)  تواند در اتخاذ سیاست دقیق تأثیرگذار باشدمی 
»طراحی و    منظوربهجامعوی    با نهادهای  قضائیه  ۀقو  ۀدستورالعمل همکاری مجموع  19ۀ  ماد4بند  

های استانی و شهرستانی پیشگیری از جرم« مورد توجه قرار گرفته است. ها و مداخلهتدوین برنامه
های پیشگیرانه ریزیاتخاذ تدابیر و برنامه  فرایندسو در  رسد نهادهای قضایی، از یکمی  زیرا، به نظر

از نهادهای جامعوی  تدابیر و اقدام ب  یاجرا   ۀو از سوی دیگر، در زمین رای کاهش میزان بزهکاری 
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  ۀ توانند با توان علمی و تخصصی خود در زمینمی   در حالی که، نهادهای مذکور  1کنند. نمی  استفاده
روش  تحلیلشناسایی  به  توجه  با  مناسب  صورت های  هرهای  به  نمایند.  ایفا  نقش  رو،    گرفته 

دیدگان باید شناسایی کرد  بزهکاران و بزه   ۀپیشگیرانه را با توجه به نوع بزهکاری و یا دست  های شیوه 
مدارانه با هر  های پیشگیری فردمدارانه و یا موقعیتکه نهادهای جامعوی در شناساندن تناسب روش 

 توانند تأثیرگذار باشند. می هایک از آن 
بر  ماد   موجب به این،    عالوه  ب  و  الف  نهادهای   17ۀ  بندهای  ظرفیت  از  استفاده  دستورالعمل 

های مردم و آگاهی   ی نهضت آموزش حقوق و تکالیف به مردم با هدف ارتقا  ۀ جامعوی برای »توسع
های قضایی در قلمرو پیشگیری و گفتمان   ۀسازی فرهنگ احترام به قانون« و »ترویج و توسع نهادینه 

اح  و  حفظ  فساد،  با  دادگستری   ی یا مقابله  و  پیشگیری  معاونت  تکالیف  شمار  در  عامه«  های حقوق 
از  فردمدارانه  پیشگیری  در  جامعوی  نهادهای  نقش  رهگذر  این  از  تا  است  گرفته  قرار  کشور  سراسر 

ب  توجه   کار ه بزهکاری  و  مناسب  از ظرفیت  نهادها  این  به هررو،  ارتقا گرفته شود.  در  سطح   یپذیری 
ش کردن  اجتماعی  و  قانون فرهنگ  عمومی، هروندان،  حق   پذیری  با  افراد  ساختن  تکالیف آشنا  و  ها 

شده در قوانین و اساسًا هنجارهای حقوقی که بر پیشگیری از جرم تأثیرگذارند، برخوردارند.   بینی پیش 
به   مدارانهبا رویکردی دولت   بیشتر ها که  به این سان، سیاست مذکور معاونت پیشگیری و دادگستری 

 ی اجرا   ۀ مندی از مشارکت نهادهای جامعوی در زمینپیشگیری از جرم توجه دارند، را به سمت بهره 
پذیری شهروندان و کاهش یا از بین سازد تا در پرتو آن اسباب جامعه می   های پیشگیرانه رهنمون روش 

عوامل جرم  دادگستری بردن  و  معاونت مذکور  تکالیف  در شمار  که  دارد،  زا  قرار  مناسب ها  به شکل 
نظر  به  آید.  دادگستری می   فراهم  و  معاونت  این  برنامه رسد،  تاکنون  نظام ها  از   مند ای  استفاده  برای 

 2 این اساس باید در این راستا گام بردارند.   اند و برپیشگیری از جرم نداشته   ۀ نهادهای جامعوی در زمین 
 شناسایی نهادهای پیشگیرنده . 1-2-2

ها دارد.  ها و سیاستپذیری در موفقیت برنامهپیشگیری از جرم نقش توجه  فرایندتقسیم کار در  

 
عرص1 در  که،  است  افزدونی  برنام   ۀ.  کنون  تا  ایران  جنایی  و   ۀسیاست  راهبردها  شامل  که  جرم  از  پیشگیری  ملی 

های پیشگیرانه و تعیین نقش نهادهای کارگزار دولتی و جامعوی در این زمینه و نیز چگونگی پیشگیری از جرم در اقدام 
 طح استانی و شهرستانی باشد، تدوین نشده است. س

تفاهم2 انعقاد  رهگذر  از  اخیرًا  قضاییه  قوه  جرم  وقوع  از  پیشگیری  و  اجتماعی  معاونت  که،  است  گفتنی  های نامه. 
عرصه  جامعوی  نهادهای  از  شماری  با  برنامه متعددی  در  نهادها  این  کردن  مشارکت  برای  فراهم ای  پیشگیرانه  های 

 نماید. می
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جهت،  همین  مرحل  به  روش سیاست  ۀدر  شناسایی  بر  عالوه  باید  پیشگیرانه  کاهندگذاری    ۀهای 
ایفا چگونگی  و  اقدام  نوع  تعیین  به  بزهکاری  دارای    یمیزان  و  مسئول  نهادهای  از  یک  هر  نقش 

 گذارقانونچنان مهم است که ز بزهکاری مبادرت ورزید. این مرحله آنپیشگیری ا ۀظرفیت در زمین
  آن را در شمار یکمین تکلیف شورای عالی گنجانده است.   قانون پیشگیری از وقوع جرم   3ۀ  در ماد

و اتخاذ تدابیر مناسب برای هماهنگی ...    »تقسیم کار ملی  ۀآن شورای عالی باید در زمین  موجببه
اینکه    گذاری کند. با توجه بههای مسئول در امر پیشگیری« سیاستهمکاری بین دستگاهو توسعه  

ماد قو  ۀدبیرخان  5ۀ  مطابق  در  مذکور  بندمی  تشکیل  قضائیه  ۀشورای  اساس  بر  و    ۀماد   5  شود 
های ملی پیشگیری از وقوع جرم«  های اجرایی و برنامهنویس سیاستگفته »تهیه و تدوین پیشپیش 

عهد بر  قوه را  این  دارد،  تعیین  می  ه  و  شناسایی  در  جامعوی  نهادهای  با  تعامل  رهگذر  از  تواند 
شده تأثیرگذار باشد. به هررو، در سیاست جنایی ایران    بینیپیشنهادهای مسئول در اجرای تدابیر  

زمین در  مسئول  دولتی  نهادهای  بنیادی  ۀتعدد  از  جرم  از  چالشپیشگیری  این  ترین  زیرا،  هاست. 
ها برای پیشگیری از موضوعای  متضاد، توجه نشدن به دسته  ۀهای پیشگیرانبه اتخاذ سیاستچالش  

  ۀناهدفمند از منابع در این زمینه، اتخاذ نشدن راهبردهای پیشگیران  ۀکاری و استفاد از جرم، موازی
هبری  نقش هریک از نهادها و را   یاتخاذ شده و چگونگی ایفا  ۀمناسب، اجرا نشدن تدابیر پیشگیران 

چندگانگی   که،  است  آشکار  است.  انجامیده  زمینه  این  در  دولتی  نهادهای  مجموعه  نشدن 
پهن در  جرم    ۀرویکردها  از  فرصت  جایبهپیشگیری  بسا  چه  بزهکاری  میزان  ارتکاب  کاهش  های 

جامعوی نهادهای  جهت،  همین  به  آورد.  پدید  را  مجموعمی  جرم  بررسی  با  و    ۀتوانند  عملکرد 
  ها و طبیعتاً هر یک از آن  ۀبرای تعیین دقیق نقش پیشگیرانای  های دولتی زمینهگاههای دستظرفیت

 کاری ایجاد نمایند. ه بز ۀکارآ شدن تدابیر کاهند
های متعددی هستند. به این، نهادهای جامعوی برای پیشگیری از جرم دارای ظرفیت  عالوه بر

به    همین جهت،  مذکور  دستورالعمل  در  چه  و  قانون  در  گردیده    ی ایفاچه  توجه  نهادها  این  نقش 
غیردولتی در امر  ...    های مشارکت مردم و نهادهای»ایجاد زمینه  قانون  3ۀ  ماد  3  است. مطابق بند

و   عالی  شورای  به  جرم«  وقوع  از  راه  آن  5ۀ  ماد  3  بند  موجببهپیشگیری  جلب  »شناسایی  های 
ای غیردولتی در امر پیشگیری از وقوع  نهاد و نهاده های مردم مشارکت مردمی و حمایت از سازمان

 ۀقو  ۀبدیهی است که، مشارکت این نهادها با مجموع  این شورا واگذار شده است.   ۀجرم« به دبیرخان
تواند در افزایش دقت در این زمینه انجام پذیرد. از همین می  به هنگام تقسیم کار پیشگیرانه  قضائیه

»تعیین نقش نهادهای مردمی همکار    ی جامعوی برای به همکاری با نهادها   19ۀ  ماد  4  رو، در بند
های پیشگیرانه اشاره شده است. به این ترتیب، دستورالعمل یاد شده  ها و سیاستبرنامه  در اجرای«
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شیوه   یایفا شناسایی  در  مذکور  نهادهای  کارنقش  نوع  و  به   یا  ها  را  پیشگیرنده  نهادهای  فعالیت 
   ها تدبیرگذاری صورت گیرد.به واقعیت بیشتره جرسمیت شناخته است تا از این رهگذر با تو

در پرتو آن   زیرا،   های پیشگیری از جرم است. ترین مرحله های پیشگیرانه از مهم ارزیابی سیاست 
نمایان ها و ضعف قوت  که   شود.می   ها  است  نمایان    بدیهی  آنبا  تدابیر   ، شدن  بودن  اثربخش  سطح 

ها به بازنگری در توانند با توجه به واقعیت می   گذاران شناسایی شده و بر این اساس سیاست   ۀ پیشگیرند 
نهادهای جامعوی با توجه به داشتن .  ( 44:  1387  عباچی، )   ها مبادرت ورزند ها و تغییر آن سیاست 
گسترد ظرفیت  عرص ای  حرفه   ۀ های  در  حضور  نیز  برجسته   ۀ و  نقش  از  زمین ای  جامعه  سنجش   ۀ در 

پیشگیرند  نهادهای  برنامه   ۀعملکرد  موفقیت  میزان  و  همین مسئول  به  برخوردارند.  پیشگیرانه  های 
بند   جهت،  پیشگیرانه« ،  19ۀ  ماد   6  در  تدابیر  اثربخشی  میزان  ابعاد شاخص   جمله   از   »ارزیابی  ترین 

پیشگیری از جرم شناسایی شده است تا در پرتو آن نهادهای  ۀ در پهن  قضائیه  ۀ همکاری این نهادها با قو 
 های پیشگیرانه اقدام نمایند. ها و برنامه گر سیاست جامعوی در جایگاه سنجش 

واکنش  .2 قوگفتمان  جنایی  سیاست  و  در  قضائیه  ۀ مدارانه  مشارکت  نحوه    »دستورالعمل 
 «قضائیه  ۀتعامل نهادهای مردمی با قو

های  دیدگان و واکنشو سیاست جنایی همانا تدابیر ناظر به حمایت از بزه مهم در قلمر ۀیک جنب
است. بزهکاران  به  توجه  ناظر  و  مناسب  ظرفیت  از  جامعوی  نهادهای  نیز  زمینه  این  پذیری در 

نقش این نهادها و    یهای متعددی ابعاد ایفابه همین جهت در دستورالعمل در مبحث  برخوردارند.
 ن خصوص شناسایی شده است. ها در ایهمکاری با آن

 دیدگان مشارکت نهادهای جامعوی در حمایت از بزه. 2-1
قرار گرفتهبزه   1950ۀ  از ده توجه  مورد  به شکل  در  دیدگان  یکم،  جای    شناسیجرم اند. شکل 

و   اساسدارد  علت  بر  رویکردی  با  نقش  آن  میزان  به  توجه  فراینددر    دیدهبزه شناسانه  جرم   تکوین 
در پرتو آن باید عالوه بر شناسایی عوامل پیرامون بزهکار به سطح تأثیر رفتار، موقعیت و    1شود. می 

سیاست جنایی    ۀکاری نیز توجه کرد. اما، شکل دوم، در پهنهدیدگان در ارتکاب بززندگی بزه   ۀشیو
در   و  دارد  مناسبچهارچوب  جای  بترین شیوه آن  از  برای حمایت  شود. می  دیدگان شناساندهزه ها 

بزه  جرم زیرا،  کنشگران  از  دسته  آن  مجرمانه  دیدگان  رفتارهای  ارتکاب  با  که  و  دیده   زیاناند  اند 

 
پایه  .1 هانتیگ«  فون  »هانس  که،  است  بزهگفتنی  به  توجه  از  شکل  این  فرآیند علتگذار  در  جنایی دیدگان  شناسی 

داد   نشان  توجه  این رویکرد  به  او«  قربانی  و  کتاب »بزهکار  در  بار  برای نخستین  فیلیزوال )نکاست. وی   لوپز،   و  : 
1388  :96-125 .) 
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:  1390  ، ی اصل  انیجی را )نک:  کیفری در راستای حمایت از آنان گام برداشت    فرایندبنابراین باید در  
ک(  81-104 الگوهای  از  شماری  در  دسته  این  از  حمایت  پیش و  باید  اقدام یفری  نوع  هر  از  تر 

بزه  از  حمایت  سان،  این  به  شود.  اجرا  و  حقای  جلوه   عنوانبهدیدگان  شناسایی  بنیادی  از  های 
های مختلف به حمایت از این دسته  آن نظام عدالت کیفری با اتخاذ روش   بر اساسشناسایی شد تا  

به  رسانیدن  یاری  ورزد.  مبادرت  اقتصادی  مالی  پزشکی،  روانی،  عاطفی  حقوقی،  حمایت  مانند 
جبران  بزه  و  سازش  برقراری  برای  مناسب  بسترهای  ایجاد  کیفری،  دعوای  برپاساختن  در  دیدگان 

بزه  به  شده  وارد  اگونه  جمله  ازدیدگان  ضررهای  این  از  حمایت  پهنهای  در  کیفری    ۀفراد  عدالت 
آیین دادرسی کیفری  قانون  قلمرو  در  بزه   است.  به  توجه قرار گرفته است.  این رویکرد  دیدگان مورد 

اقدام موجببه قانون  این  بزه ،  از  حمایت  برای  باید  را  متعددی  مرحلههای  سراسر  در  های  دیدگان 
 کار بست.  هکیفری ب فرایند
چگونگی استفاده   ۀشده در قانون خصوصًا در زمین  بینیپیش  هایوجود این، اجرای سیاست  با

  های متعددی همراه بوده است. به همین جهت، با توجه به های نهادهای جامعوی با ابهام از ظرفیت
ماداینکه   ب  بند  از    17ۀ  در  »حمایت  و  سازش«  و  صلح  و  ترمیمی  »عدالت  دستورالعمل 

های شناسایی شده است، مبحث سوم فصل چهارم به  ترین مصادیق رویکرددیدگان« از برجستهبزه 
 دیدگان اختصاص یافته است.  های مشارکت نهادهای جامعوی برای حمایت از بزه جنبه

 دسترسی به عدالت ۀحمایت در زمین. 2-1-1
بنیادی از  و چهارم  ترین حقدادخواهی  اصل سی  در  اساس،  بر همین  است.  دیدگان  بزه  های 

اس اساسی جمهوری  از جلوه قانون  این حق  ایران  ملت«  المی  شده است.    بینیپیشهای »حقوق 
به   دادخواهی   منظوربهتواند  می   و هر کس  هر فرد است  مسلم  حقگفته »دادخواهی مطابق اصل پیش

هم   رجوع  صالح  هایدادگاه ملت  ۀنماید.  دسترس دادگاه  گونهایندارند،    حق  افراد  در  را    داشته  ها 
و   دادگاهینمی  را کس  هیچباشند  از  کرد   آن   به  مراجعه  حق   قانون   موجببه  کهتوان  منع  دارد  «  .را 

دیدگان فراهم شود.  آیین دادرسی کیفری باید بسترهای مناسب برای دادخواهی بزه   ۀ، در پهنروایناز
نهاد دادن  مشارکت  همانا  خصوص  این  در  مهم  بعد  و  یک  هدف  دارای  که  است  جامعوی  های 

 .(64: 1399 حبیبی درگاه، ) دیدگان هستندهای مختلف بزه حمایت از دسته ۀیت در زمینمأمور
های متعددی دارد. یاری رسانیدن به این شهروندان برای برپاساختن  دیدگان گونهحمایت از بزه 

قانون آیین دادرسی کیفری    64ۀ  ادبند الف م  بر اساسدیدگان  هاست. بزه آن  ۀجمل  ازدعوای کیفری  
از جرم  دیدن  زیان  ورزند.  می   در صورت  مبادرت  به شکایت کیفری  توسط وکیل  یا  توانند شخصًا 

ناپذیر بوده و  این دسته امکان  نداشتن توان مالی و جسمانی طرح شکایت از سوی  جهتبهاما، گاه  



 1۴۰۰ زمستان  / یکصد و شانزدهممارۀ / ش هشتاد و پنجم دورۀ /                  

 

37۴ 

، در  رواینازکیفری دفاع کنند.    فرایند  توانند به شکل مناسب از حقوق خود درنمی  اساساً اینکه    یا
  شده است که طبیعتاً   بینیپیش دیدگان  های حمایت از بزه های مختلف زمینه صورت   به  قانون مذکور 

اند، با  عالوه بر آن دسته از مواد که آشکارا چگونگی مشارکت نهادهای جامعوی را شناسایی نموده
دیدگان تصور کرد.  توان بستری برای حمایت این نهادها از بزه می   مدارانه نیزداشتن خوانش مشارکت

ماد در  جهت،  همین  از   20ۀ  به  حمایت  برای  مذکور  نهادهای  مشارکت  امکان  دستورالعمل 
و    فراینددیدگان خاص در سراسر  بزه  ماده »قضات  این  به رسمیت شناخته است. مطابق  را  کیفری 

از بزه حمای  منظوربهتوانند  می  ضابطان دادگستری  کیفری، در موارد زیر   فراینددیدگان خاص در  ت 
 «  ...  ای و حمایتی از سوی نهادهای مردمی را فراهم آورندخدمات آموزشی، مشاوره  ۀامکان ارائ

پیراقضایی و  قضایی  کارگزاران  به  می  بنابراین،  نسبت  جامعوی  نهادهای  مشارکت  توانند 
که  بزه  خاص  اساسدیدگان  ماد  بر  پ  یا    ملشا  1ۀ  بند  محجور  افراد  سالمندان،  کودکان،  »زنان، 

معلولیت.  مجنون دارای  یا  و    ..  وقوع  »...«  از  که  حمایتی  مؤسسات  و  نهادها  پوشش  تحت  افراد 
شده زیان  و  ضرر  متحمل  امکانجرم  را  است  سازند.  اند«  حمایت  پیش  ۀماد  موجببهپذیر  گفته 

 دی دارد.  های متعددیدگان خاص گونهنهادهای جامعوی از بزه 
ماد  ۀیکم، حمایت در زمین الف  بند  در  این نوع حمایت  به  ۀ برپاساختن دعوای کیفری است. 

مذکور از رهگذر »چگونگی طرح شکایت و پیگیری آن در نهادهای انتظامی و قضایی« توجه شده 
ت به  دیدگان محجور« در جایگاه قیم موق دستورالعمل نسبت به »بزه   22ۀ  است. و یا با توجه به ماد

ماد اجرای  »در  آن  مطابق  ورزند.  مبادرت  دعوی  بر    70  ۀطرح  مبنی  کیفری  دادرسی  آیین  قانون 
گان محجور و فاقد ولی یا قیم و نیز در مواردی که امکان طرح شکایت از سوی دیدبزه حمایت از  

به توجه ضرر  یا  فوت وقت  نیز موجب  قیم  و نصب  باشد  نداشته  قیم وجود  یا  محجور شود،   ولی 
قیم  عنوانبهنهادهای مردمی همکار را  ۀ تواند با رعایت ضوابط و مقررات قانونی، نماینددادستان می

مناسب برای بهره جستن از نهادهای جامعوی در راستای  ای  آن زمینه  موجببهموقت تعیین کند.«  
بزه  از  دسته  آن  از  آناحمایت  سرپرستان  و  اولیا  یا  محجورند،  که  نقش  دیدگان  جرم  ارتکاب  در  ن 

ناپذیر است، ایجاد شده است. زیرا، چه بسا این  اند و یا طرح دعوی از سوی این دسته امکانداشته
اولیا و سرپرستان   از سوی  آنان    دیدهبزه دسته  یا  به   جهتبه شوند و  نتوانند  نبودن  هنگام  در دسترس 

  نهادهای مذکور در جایگاه قیم موقت نسبت به طرح شکایت اقدام کنند. برهمین اساس، استفاده از 
آغاز  می  و  عدالت  به  آنان  یافتن  دست  اسباب  بهره   فرایندتواند  و  کیفری  از رسیدگی  مندی 

 شده در این عرصه را فراهم آورد.  بینیپیشهای حمایت
نهاد از های مردم از نهادهای جامعوی در واقع، سازمانای  دستهاینکه    ها و باتوجه بهدر کنار این
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اعالم جرم و نظارت بر اجرای قوانین برخوردارند و به همین جهت از   ۀهای مناسب در زمینظرفیت
قانون    66ۀ  ماد   جمله  ازشود در شماری از قوانین  می  یاد  1های خصوصی«ها با عنوان »دادستانآن 

 اعالم جرم اشاره گردیده است.   ۀها در زمینبه نقش این سازمان آیین دادرسی کیفری 
از اطفال و نوجوانان، ی حما  ۀنیها در زمآن  ۀه اساسنامک  ی نهادمردم   یها»سازمان  بق آنمطا  ت 

  ، یراث فرهنگیم ، ی عیمنابع طب  ست، ی زطیمح ،یا ذهنی یجسم یناتوان  یمار و دارا یاشخاص ب زنان، 
عموم حما  یبهداشت  شهروندیو  حقوق  از  جرا یم  است،   ی ت  به  نسبت  ارت یتوانند  در    یابک م 

های  سازمان  به این ترتیب،   نند«کت  کشر  ینند و در تمام مراحل دادرسکفوق اعالم جرم    یهانه یزم
های تأسیس خود به اعالم جرم نسبت به شماری از  توانند در راستای دسترسی به هدفمی   مذکور

 دیدگان حمایت شده مبادرت ورزند.بزه 
نهاد های مردم های سازمان استفاده از ظرفیت   ۀشده در آن زمین   بینی پیش های  این ماده و سیاست 

چالش  با  مذکور  تدابیر  اجرای  تصویب  هنگام  از  اما  است،  آورده  فراهم  را  جرم  اعالم  های برای 
است.   گردیده  همراه  ابهام که چنان متعددی  پیش ،  این های  دعوت  نبودن  یا  بودن  بایدی  مانند  آمده 

دیدگان و شرکت کردن در های بزه دلیل و دفاع از حق   ۀدرسی، چگونگی ارائ های دا ها به جلسه سازمان 
مرحل  سازمان   فرایند   ۀ کدام  این  به  قضایی  مراجع  نداشتن  اعتماد  نیز  و  روش کیفری  اتخاذ  های ها، 

گاه مناسب در این جای به ها را از رسیدن  زیادی آن   ۀ ها تا اندازمدارانه نسبت به فعالیت این سازمان کران 
ۀ دستورالعمل با رویکردی بیشینه نسبت به ماد  30ۀ  بر همین اساس، ماد   وص دور ساخته است. خص 
تا از   کند   بینیپیش رسیدگی کیفری    فرایند ها در  مشارکت این سازمان   ۀبرای توسع ای  تواند زمینه می   66

 این رهگذر ظرفیت همکاری مراجع قضایی با نهادهای مذکور شناسایی شود. 
گردآوری دالیل و تعیین میزان و سطح   ۀدیدگان مذکور در زمینیاری رسانیدن بزه ناظر به    دوم، 

  62  مواد  بر اساس  های رسیدگی است.همراه بودن با آنان در جلسه  همچنینضرر برآمده از جرم و  
بزه   68  و آیین دادرسی کیفری  به گردآوری    توانندمی   دیدگانقانون  امکان نسبت  در صورت داشتن 

در شتاب دادن به شناسایی    دیدهبزه این اقدام    دالیل و شناسایی میزان ضرر وارد شده اقدام نمایند.
دستورالعمل    20  ۀهای مربوط به بزهکاری تأثیرگذار است. به همین جهت، در بند ب مادواقعیت

 
خصوصی  1 دادستان   .(Private Prosecutor  ) دادستان کنار  در  آن  پرتو  در  که  است  به  سازوکاری  عمومی  های 

سازمان مانند  اشخاص  از  مردمشماری  دلیل های  شکایت،  طرح  امکان  جلسهنهاد  در  شرکت  دادرسی آوری،  های 
ین  دهد. این سازوکار در قواندیدگان میای از بزه کیفری صادر شده را برای حمایت از دسته   ی کیفری و اعتراض به آرا

 .انگلستان شناسایی شده است 1985 هاشماری از کشورها از جمله قانون تعقیب جرم
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به   زمین  دیدهبزه »مساعدت  دالیلجمعۀ  در  بزه   منظوربه   آوری  و اثبات  ضرر  میزان  تعیین  و  دیدگی 
وارده« جامعوی  زیان  نهادهای  همکاری  کردن    1در شمار  رهگذر کمک  از  تا  است  شده  گنجانده 

سریع  هاآن  کیفری  سازماندادرسی  این  البته؛  رود.  پیش  به  زمینتر  در  بزه   ۀها  از  دیدگان  حمایت 
باشند. اعتماد نداشتن  می   روهای متعددی را روبهکلخاص مانند کودکان و نوجوانان و زنان با مش

مجموع به  قضایی  بودن هدفکنشگری   هنهادهای  ناشناخته  آنان،  فعالیتهای  و  برای  ها  آنان  های 
حمایت  بیشتر نبود  الزم،  شهروندان،  اطالعات  به  نداشتن  دسترسی  مناسب،  مالی    گو پاسخهای 

این سازمان به  نهادهای رسمی  نبنبودن  و  مناسب  ود حمایتها  قانونی  ها  این مشکل  ازجمله های 
 های این نهادها تأثیر گذاشته است. هستند که طبیعتًا بر چگونگی استفاده از ظرفیت

بندهای پ، ت و ث ماد در  نیز مورد توجه واقع شده است.    21ۀ  این رویکرد  بر دستورالعمل 
یافته  اساس وظیفه  پیراقضایی  و  قضایی  کارگزاران  ظرفیت  اندآن  برای  از  جامعوی  نهادهای  های 

»شناسایی عوامل استثمار و    ۀ دیدگی در زمینبزه   ۀیا در آستان  دیدهبزه حمایت از کودکان و نوجوانان  
جمعبهره  و  نوجوانان  و  کودکان  از  جرم«کشی  ادله  جمع  ، آوری  و  ادل»شناسایی  با   ۀآوری  مرتبط 

ارتکاب اعمال خالف قانون«، »شناسایی و   منظوربهکارگیری کودکان و نوجوانان هخرید و فروش و ب
ادلجمع گروه  ۀآوری  اشخاص،  با  استفاده  مرتبط  کودکان«  و  زنان  قاچاق  مرتکب  مؤسسات  و  ها 
.کنند

و شهود در جلسات رسیدگی و   دیدهبزه مذکور »همراهی    ۀ بند ح ماد  بر اساس این،    عالوه بر   2  
تواند در کاهش  می دیدگان است کهین نهادها از بزه حضوری با متهم« شکل دیگر حمایت ا ۀمواجه

 
نمونه، می1 برای  انجمن.  به  از توان  دفاع  معرض خطر، جمعیت  در  کودکان  یاری  کودکان،  از حقوق  های حمایت 

 کودکان کار و خیابان و سازمان دفاع از قزبانیان خشونت اشاره کرد. 
گزارش   .2 که،  است  زمینگفتنی  در  متعددی  بر  ۀهای  اقدام  این  دارد.  وجود  نوزادان  فروش  و  قوانین   خرید  اساس، 

ناپذیر است. بنابراین، کیفری از جمله قانون مبارزه با قاچاق انسان و قانون حمایت از اطفال و نوجوانان جرم گذشت
نهاد در نسبت به تعقیب  های مردمی اشخاص مانند سازمان ها باید پس از دریافت گزارش و اعالم جرم از سودادستان 

  رسدشود. به نظر میآن گام بردارند. چنان که، در محیط مجازی نیز برای تبلیغات این »داد و ستد سیاه« فعالیت می
دهد نشان می هاهای مربوط به واقعیتای با این پدیده مقابله کند. گزارش یه باید از رهگذر اقدام قضایی ویژه ئقضا ۀقو

های این، سازمان   تواند در این زمینه اثربخش باشد. عالوه برهای قضایی متعارف نمیارچوب برنامه هکه  اقدام در چ
آیین دادرسی کیفری در زمین  66ۀ  شده در مادبینینهاد هم باید با توجه به اختیارهای پیش مردم شناسایی این    ۀقانون 

 پدیده مجرمانه و گزارش آن به مراجع قضایی اقدام کنند.  برای آگاهی بیش تر بنگرید به:
https://www.irna.ir/news/83108912  
https://www.barkhat.news/social/158970666215/https://www.tasnimnews.com/fa/news

/1394410/07/955924/  

https://www.irna.ir/news/83108912
https://www.barkhat.news/social/158970666215
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1394410/07/955924/
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1394410/07/955924/


 نیازپور  /...« یمردم ینهادها  تعامل  و مشارکت ۀنحو »دستورالعمل در هیقضائ ۀقو ییجنا استیس گفتمان

 

377 

بزه  احتمال  آمدن  پایین  و  آنان  بزه اضطراب  باشد.  تأثیرگذار  دومین  در  دیدگی  گاه  و گواهان  دیدگان 
گیرند. به همین جهت، حمایت از این  می  کیفری در معرض خطر جانی، حیثیتی و مالی قرار  فرایند

آیین دادرسی کیفری شناسایی شد. مطابق آن نظام عدالت کیفری    214و    97  دسته در مواد قانون 
اقدام  ب  هایباید  برابر خطرها  در  این شهروندان  از  برای حمایت  را  گیرد. سیاستهالزم  گذاران  کار 

کیفری« و اجرای دقیق   فرایندامنیت در    تأمین   جنایی ایران برای دسترسی این شهروندان به »حق بر
نموده  ۀنامآیینگفته  پیش مواد   تدوین  را  مطلعان  و  شهود  از  حمایت  اساس  اجرایی  این  بر  اند. 

قضایی بامی  کارگزاران  و    توانند  آگاهان  و  گواهان  شخصیت  خطر،  نوع  مانند  شرایط  به  توجه 
آنان تصمیموضعیت پیش از بزه   نامه آیینگیری کنند. در این  جنایی  به    بیشتر دیدگی  برای پیشگیری 

صورت به  مدار اشاره شده است. شنیدن اظهارهای گواهان و آگاهانهای پیشگیری موقعیت وکارساز
مدارانه از گواهان و آگاهان و  های آشکار و ناآشکار پلیسمجازی، افشا ناشدن هویت آنان، مراقبت

  ینی بپیشهای  شیوه   ازجملهمدارانه و تغییر مکان زندگی  های دفاع شخصآنان، آموزش فن  ۀخانواد
این   در  مقام   نامهآیین شده  که  قضاییهستند  زمینه می  های  آنان  اتخاذ  با  از توانند  پیشگیری  های 

یافتهبزه  پرتو  در  به هررو،  آورند.  فراهم  را  این دسته  از  هزینههای جرم دیدگی  افزایش  های  شناسانه 
کردن   دشوار  جرم،  جاذبه  فرایندارتکاب  کاهش  و  بزهکاری  جارتکاب  آماج  مهمهای  از  ترین   رم 

باشد. در این زمینه، بند می   آفرینهای وقوع جرم نقشاند که در کاهش فرصتراهبردهای پیشگیرانه
  . (99-106:  1395  نژاد، ی باقر)نک:    کندمی  های متعددی ایجاددستورالعمل ظرفیت  21ۀ  ح ماد

»آموزش تدابیر دفاع شخصی    ازجملهبه این شکل که، برای حمایت پیشگیرانه از گواهان و آگاهان  
شده   بینیپیش و حفاظت از سالمتی جسمی و روحی و روانی به شهود و مطلعان و خانواده ایشان«  

 ، از نهادهای جامعوی بهره جست. نامهآیین 17ۀ ماد 4 در بند
بزه  آگاه ساختن  ازسوم،  در  حقوق  دیدگان  مواد  فرایندشان  در  این حق  است.   38  و  6  کیفری 

نهادهای جامعوی است.  دادرسی کیفری شناسایی شده  آیین  زمینمی  قانون  شناسانیدن   ۀتوانند در 
شاکیانحق نقشبزه   یا  های  باشند. دیدگان  ماد  1آفرین  ث  و  ت  بندهای  در  رویکرد    20  ۀاین 

است.   قرار گرفته  توجه  مورد  به حقوق  دیدبزه آن »مطلع ساختن    موجببهدستورالعمل  نسبت  گان 

 
در    1398  های انجمن حمایت از حقوق کودکان اشاره کرد. این انجمن در سال. برای نمونه، می توان به کنشگری 1

مورد مشاوره و آموزش حقوقی به کودکان و نوجوانان بزه دیده مبادرت   60ارچوب »صدای یارای حقوقی« به ارائه  هچ
 برای آگاهی بیش تر بنگرید به:  ورزیده است.

https://www.irsprc.org/wp-content/uploads/2020/07/SPRC97 
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گان نسبت به حق درخواست جبران خسارت  دیدبزه دادرسی« و »آگاه ساختن    فرایندقانونی خود در  
لت  ابعاد همکاری نهادهای مذکور با نظام عدا   ازجملهای موجود«  مندی از خدمات مشاوره و بهره 

ها در این پهنه اسباب به دیدگان با انواع حقتوان از رهگذر آن و آشنا ساختن بزه می  کیفری است که
 رفتار منصفانه با این شهروندان را فراهم آورد.   یا های دادرسیاجرا درآمدن آموزه 

بزه  از  حمایت  زمینچهارم،  در  حقوقی«    ۀدیدگان  یارمندی  از  برخورداری  »حق  به  دسترسی 
بینند و طبیعتًا حق مراجعه به نظام عدالت کیفری  می   این شهروندان با وقوع بزهکاری زیان  است.

بزه  دارند.  را  عدالت  اجرای  و  دعوی  طرح  مشکلبرای  با  بسا  چه  راه  این  در  فراوان  دیدگان  های 
دفاع    ۀپذیر است مانند تهیه و تدوین الیحکه امکان  آنجا  شوند. به همین جهت، باید تامی  روروبه

بزه  حقوق  ارائاز  زمیمشورت   ۀدیدگان،  در  الزم  حق  نۀهای  از  استفاده  برخوردار،  چگونگی  های 
کیفری صادر شده از این دسته در سراسر  رأی    یپیگیری وضعیت پرونده، یاری رساندن برای اجرا 

ز  عدالت کیفری به »رنج پساجرم« نرسند. یک جلوه اچهارچوب  کیفری حمایت کرد تا در    فرایند
این نوع حمایت که در اصل سی و پنجم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران ریشه دارد، ایجاد 

ها  دادگاه   ۀ»در هم  آن  بر اساسهای حقوقی است.  بسترهای مناسب برای دسترسی وکیل و یارمندی
اید  طرفین حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند ب

قانون   347  ۀدر ماد  گذارقانونارچوب،  هامکانات تعیین وکیل فراهم گردد.« در همین چ  هابرای آن
بزه  بر داشتن وکیل رایگان در مرحلآیین دارسی کیفری حق  مبنی  را شناسایی کرده    ۀدیدگان  دادگاه 

های متعددی  مذکور با چالش  ۀ شده در ماد  بینیپیشرسد سیاست  می  وجود این، به نظر  با  است.
دادگاه ناظر شده    ۀدیدگان از وکیل رایگان صرفًا به مرحلمندی بزه رو است. یکم اینکه، حق بهره روبه

مرح  بنابراین  و  دردپیش  لۀاست  را  از  نمی   بر  ادرسی  استفاده  که،  این  دوم  به    گونهاینگیرد.  وکیل 
زیرا،   وابسته گردیده است.  دادگاه  و »  پیش گفته  ۀماد  ۀتبصر  موجببهتصمیم  دادگاه حضور  هرگاه 

و  برا کیدفاع  را  تم  دیدهبزه شخص    ی ل  مالک فاقد  ا  یضرور  ی ن  مفاد  طبق  اقدام  یبداند،  ماده  ن 
ضروری بداند«    ...  »دادگاه  توجه به عبارت   دیدگان به این حق با « به این سان، دسترسی بزه ند.کیم

 پذیر است.  از رهگذر خواست مقام قضایی امکان
نهادهای جامعوی  از مشارکت  استفاده  این حق  به اهمیت  توجه  با  نیز  در دستورالعمل مذکور 

پیش   منظوربه حق  اجرای  جهت  بزه بسترسازی  دسترسی  و  مادگفته  رهگذر  از  آن  به   20ۀ  دیدگان 
ها  ورت مش  ۀگیری از ظرفیت نهادهای مذکور برای ارائاین ماده بهره   بر اساسشده است.    بینیپیش 

 های حقوقی تصورپذیر است.  و یاری
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 ها میانجیگری و جبران زیان ۀحمایت در زمین. 2-1-2
خواست   به  دادن  اعتبار  نوع  به  توجه  با  را  کیفری  عدالت  دعوای   ۀارادیا  الگوهای  کنشگران 

بندی کرد. در عدالت کیفری نوع یکم صرفًا برداشت  عمودی و افقی دسته   ۀتوان به دو گون می  کیفری 
تصمیم مبنای  قضایی  بزه کارگزاران  خواست  به  بنابراین،  است.  تعیین گیری  در  بزهکاران  و  دیدگان 

توجه پاسخ  از عدالت جنبنمی  نوع  نوع  این  در  یکۀ  شود.  اما،  دارد.  به  چهارچوب  سویه  دوم  نوع 
شود و در نتیجه نظر آنان بر تعیین سرنوشت دعوای می  هخواست کنشگران دعوای کیفری اعتبار داد

تأثیر های قضایی با تکیه و توجه به  گذارد. این جا، عدالت کیفری دوسویه شده و مقام می  کیفری 
 گیرند. می دیدگان تصمیمخواست بزهکاران و بزه 

مدار سازش  ۀافقی اساسًا دارای دو گونه است. نوع بزهکارمدار، جنب  یا  عدالت کیفری دوسویه
 دارد و در پرتو آن خواست بزهکار و کارگزار قضایی در کنار هم سرنوشت دعوای کیفری را تعیین 

میان  گونهایننماید.  می  به  را  توافقی  رهگذر  می   عدالت  از  ایران  جنایی  سیاست  سطح  در  و  آورد 
از قانون آیین دادرسی کیفری شناسایی شده است. نوع دیگر،    81ۀ  موادی مانند ماد با برخورداری 

سرنوشت   ۀکنندتعیین  دیدهبزه ترمیمی دارد و بر این اساس توافق بزهکار و    ۀ مدار، جنبدیدهبزه بعد  
 به رسمیت شناخته شده است.  ای گونهبهدعوای کیفری است. این شکل از عدالت در قوانین متعدد 

بر سیاست  عالوه  ماداین،  در  جنایی  ج  82ۀ  گذاران  به  مذکور  همانا  که    آن  دیگر  ۀلوقانون 
داده   1میانجیگری کیفری نشان  توجه  آشکارا  از جرم   موجببهاند.  است،  در شماری  ماده  های  این 

 میانجیگری استفاده کرد.   سازوکاراز شرایط از ای توان در صورت بودن سلسلهمی  تعزیرپذیر
مداخله متعددی  کنشگران  مذکور  الگوی  و  می  در  بزهکار  جامع  ، دیدهبزه کنند.  و    ۀ میانجیگر 

میانجیگری در   ۀنامآیینپیش گفته و    ۀآفرینان ترمیمی هستند که در مادترین نقشمحلی از شاخص
در   آنان  تأثیرگذاری  و  مداخله  چگونگی  به  کیفری  است  میانجیگری   فرایندامور  )نک:    اشاره شده 

جامعوی  (.  341-349:  1396  ، ی ری شو    116-132:  1385  ، یغالم نهادهای  سان،  این   از به 
کهاشخاص  ۀجمل دعوای می  اند  کنشگران  توافق  و  قضایی  صالحدید  صورت  در  البته؛  توانند 

زمین در  ایفامیانجی  ۀکیفری؛  به  ورزند.    یگری  مبادرت  چهارم  رواینازنقش  مبحث  رهگذر  از   ،

 
 ده ی د  آن بزه   یاست که ط  یندیآ فر  ؛یگریانجیم »:  میانجی گری در امور کیفری  نامهن  ییآ  1ۀ  مادبه موجب بند الف    .1

مد با  متهم  م ی ری و  در فضایانجیت  نتا  یگر  و  آثار  در خصوص علل،  انتسابیمناسب  ن  یج جرم  ها یو  راه  جبران    یز 
ن یطرف قو حقو گو نموده و در صورت حصول سازش، تعهداتو  و متهم گفت ده ی داز آن نسبت به بزه یخسارات ناش

 .« د گرد ین م ییتع



 1۴۰۰ زمستان  / یکصد و شانزدهممارۀ / ش هشتاد و پنجم دورۀ /                  

 

3۸۰ 

  و صلح و سازش« اختصاص یافته است. گری »مشارکت در میانجی فصل چهارم به
 1گفته ضابطان دادگستری و کارگزاران قضاییدستورالعمل پیش  24  و  23  بنابراین، مطابق مواد

یافته میانجیتکلیف  برای  نهادهای جامعوی  از  بهره اند  ترمیمی  از خدمات  استفاده  گری کیفری و 
مذکور نهادهای  سان،  این  به  توجهمی   گیرند.  با  برخوردا  توانند  ظرفیتربه  از  در ی  متعدد  های 

هنگام و پسامیانجیگری(، برقراری سازش    های پیش، مرحله)  میانجیگری   فرایندهای مختلف  جنبه
 پذیری ایفا نمایند. نقش توجه دیدهبزه ها میان بزهکار و و زدوده شدن اختالف

برآمده از    هایزیان  های مختلف است که جبراناین، نظام عدالت کیفری دارای هدف  عالوه بر
مهم از  آن جرم  درترین  در    هاست.  بزهکاران  رسانیدن  مجازات  به  کنار  در  باید  هدف  این  پرتو 

پیوستن بزهکاری راستای جبران خسارت  به وقوع  اینکه،  نیز گام برداشت. چه  از جرم  برآمده  های 
بارصدمه به  را  متعددی  بزه   آورد می  های  آرامش  برای  بنابراین  بزه و  از  پیشگیری  و  دیدگی  دیدگان 

 ها مبادرت ورزید.دومین آنان باید به ترمیم زیان 
ماد  در  اساس،  همین  زیان   14ۀ  بر  جبران  از  برخوردای  حق  کیفری  دارسی  آیین  های  قانون 

تواند جبران یم کیادیدگان قرار گرفته است. مطابق این ماده »شهای بزه برآمده از جرم در شمار حق
ند« بدیهی  کاز جرم را مطالبه    یالحصول ناشنک و منافع مم  یو معنو   یماد  یها انی تمام ضرر و ز

ناتوانی این   جهتبهها با مرتکبان بزهکاری است. اما، گاه  است که، مسئولیت جبران این خسارت 
زیان ترمیم  چالش  شهروندان  با  میروبهها  استفارو  که،  اینجاست  نهادهای  شود.  ظرفیت  از  ده 

 آفرین باشد. ها نقشزیادی در جبران خسارت ۀ تواند تا اندازمی جامعوی
  ۀ به نقش نهادهای مذکور در زمین  20ۀ  گفته از رهگذر بندهای پ و ج ماددر دستورالعمل پیش 

  ها توجه شده است تا کارگزاران قضایی بسترهای مناسب برای استفاده از این ظرفیتجبران خسارت 
آورند.   فراهم  اساس را  منافع  بر  و  معنوی  مادی،  زیان  و  مطالبه ضرر  یادشده »چگونگی  بندهای   ،

گان در صورت ناتوانی مرتکب«  دیدبزه الحصول و پیگیری آن« و »کمک به جبران خسارات  ممکن
ایفا ابعاد  آن هم    ی در شمار  پرتو  در  تا  این زمینه شناسایی گردیده است  در  نهادهای مذکور  نقش 

 
قانون    ۸ۀ  شوراهای حل اختالف مکلفند در راستای تحقق ماد»  دستورالعمل  26ۀ  گفتنی است که، به موجب ماد  .1

گیری فرآیند صلح و سازش از طریق   شوراهای حل اختالف، در صورت عدم حصول توافق در این شوراها، امکان پی
   .«دطرفین دعوی پیشنهاد نماین نهادهای مردمی همکار را به 
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دیدگان جبران شود و هم اسباب اجرای مسئولیت حقوقی بزهکاران در های وارد شده به بزه سارت خ
 این زمینه فراهم آید. 

 مشارکت نهادهای جامعوی در واکنش به بزهکاران . 2-2
از مهم به بزهکاران  اقدام واکنش نشان دادن  به    هایترین  اقدام  این  نظام عدالت کیفری است. 

یابد. اما، نهادهای جامعوی نیز  می  های متعددی از سوی مجموعه نهادهای این سامانه تبلورشکل
کارگیری آن توان نظام عدالت کیفری را  توان با بهمی  اند کههای مناسب در این زمینه دارای ظرفیت

دا نشان  واکنش  برای  الزم  تدابیر  و  اتخاذ  در  در  جهت،  همین  به  داد.  افزایش  بزهکاران  به  دن 
»مشارکت در بازاجتماعی شدن  گفته از رهگذر مبحث هفتم فصل چهارم با عنواندستورالعمل پیش

از ظرفیت استفاده  چگونگی  به  مجرمان«  و  با متهمان  البته؛  زمینه  این  در  جامعوی  نهادهای  های 
هم به  ناظر  و  فراگیر  با    ۀ رویکردی  و  نوجوانان بزهکاران  و  کودکان  به  نسبت  و  افتراقی  رویکردی 

 بزهکار؛ توجه شده است. 
 رویکرد فراگیر به مشارکت نهادهای جامعوی در واکنش به بزهکاران . 2-2-1

ای  یک سلسله اصول و استوار بر دسته  بر اساسهای ناظر به بزهکاران باید  تعیین واکنش  فرایند
:  1396  ، یغالم)نک:  ترین اصول است  کیفری از برجسته  گراییضوابط باشد. در این میان، کمینه

برای پاسخ دادن به    هااجرا ضمانتپذیر است، از سایر  که امکان  آنجا  که در پرتو آن باید تا(  15-41
بزهکاری بهره جست و استفاده از مجازات صرفًا در شرایط خاص انجام گیرد. این اصل در شماری  

رهگذر   از  کیفری  دادرسی  آیین  قانون  و  اسالمی  مجازات  قانون  مواد  های  واکنش  بینیپیشاز 
تعلیق تعقیب مورد شارفاق و  تعلیق اجرای کیفر  تعویق صدور حکم،  مانند  ناسایی واقع شده  آمیز 

سو اسباب دور شدن مرتکبان از دریافت برچسب مجرمانه را  است. به کارگیری این تدابیر، از یک
زمینمی  فراهم دیگر،  از سوی  و  ایجاد  ۀآورد  را  مجرمان  به  دادن  نشان  ،  رواینازنماید.  می  واکنش 

را  مذکور  نظریهمی   تدابیر  از  شماری  در  جرم توان  مانندهای  معاشرت تعامل  شناسانه  های  گرایی، 
 دار پنداشت.یافته و بازپروری بزهکاران ریشهبرتری 

ظرفیت نهادهای    هگفته قاعدتًا با نظام عدالت کیفری است. اما، در این مرحلاجرای تدابیر پیش
گسترده اثربخش  اجرای  برای  یادشده  رواینازاند.  جامعوی  در دستورالعمل    و   34  مواد  موجببه، 

 گرایانه اشاره گردیده است.  های کمینهسازوکار تفاده از نهادهای مذکور برای بهره جستن از به اس 41
پذیری بزهکاران  گرایانه ناظر به شناسایی میزان پشیمانی و اصالح یک بعد این مشارکت کمینه

ماد مطابق  در    34ۀ  است.  قضایی  مجرمان  فرایندکارگزاران  به  نسبت  واکنش  از می  تعیین  توانند 
زمینهن ایجاد  برای  جامعوی  مناسب  هادهای  کاهنده  منظوربههای  کارگیری  استفاده  به  کیفر  های 
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کیفر بهره    ۀهای کاهندسازوکار اجرای شماری از    فراینددر    41ۀ  ماد   موجببهاین،    نمایند. عالوه بر
 نهادهای مذکور مورد توجه قرار گرفته است.  آموزیهای آموزشی و حرفهجستن از ظرفیت

های سامانه عدالت کیفری است. چه اینکه، در  ترین هدفبازپروری بزهکاران همواره از مهم
زمین آن  جامعه  ۀپرتو  دوباره  و  مجرمان  درمان  و  تکرار  اصالح  از  پیشگیری  برای  آنان  شدن  پذیر 

 5  دار است که در بندچنان اهمیتف آن این هد  .(867:  1393  کاروس، )  شودمی  بزهکاری فراهم
یکصد ایران   اصل  اسالمی  جمهوری  اساسی  قانون  ششم  و  پنجاه  برای  و  مناسب  اصالح    »اقدام 

شده است. دسترسی به این هدف اگرچه از    بینیپیشنیز    قضائیه  ۀهای قودر شمار وظیفه  مجرمین«
امایت مأمور است،  کیفری  نظام عدالت  بنیادی  نها  های  جامعویمشارکت  این  می  دهای  در  تواند 

های  دستورالعمل مذکور به استفاده از ظرفیت   35ۀ  آفرین باشد. به همین جهت، در مادزمینه نقش 
شناخت بالینی و اجرای تدابیر بازپرورانه اشاره شده است. مطابق آن    فرایندگفته در  نهادهای پیش

-118:  1390  ، یگوزل  و  شاملو)نک:    یتتشکیل پرونده شخص  ۀتوانند در زمینمی  کارگزاران قضایی
جمع  منظوربه»  (89 و  اجتماعی  تهیه  و  فردی  وضعیت  شناخت  برای  نیاز  مورد  اطالعات  آوری 

به ...    مرتکبان زمینه  در  تصمیم  اتخاذ  تخفیفجهت  وکارهای  ساز  اجرای  و  تعلیق    ..، .  کارگیری 
تعزیری   ...،   تعقیب مجازات  کیفر  تعیین  از  معافیت  و    ...،  حکم...  صدور  اجرای  .  تعویق  و   »..

مانند  بازپرورانه  قضایی  کسب  دستورهای  ایجاد  به  فعالیت»کمک  و  طریق وکار  از  درآمدزا  های 
حرفه نیاز،  مورد  محصوالت  و  خدمات  مهارت شناسایی  ارتقای  شغلی، آموزی،  منابع   تأمین  های 

کمک    ...   های آموزشیدوره   برگزاری   ...  مالی مورد نیاز و بازاریابی و فروش خدمات و محصوالت
اعتیاد یا ترک  بیماری  بر عدم    ...  برای درمان  برای رعایت دستورهای قضایی مبنی  به متهم  کمک 

حرف  به  افراد    ۀاشتغال  با  معاشرت  و  ارتباط  از  خودداری  یا  معین  مکان  یا  محل  در  تردد  یا  معین 
 خاص« از نهادهای جامعوی استفاده کنند. 

بر ماد  عالوه  مطابق  پیش   45  و  42ۀ  این،  در  دستورالعمل  نهادها  این  ظرفیت  به   فرایندگفته 
سلب کیفرهای  مشارکت  ۀکننداجرای  رهگذر»بازپروری  این  از  تا  است  شده  توجه    ۀمدارانآزادی 

یابد  بزهکاران« زندان  .(148-159:  1386  ، یصفار)نک:    تبلور  سازمان  اقداماتبنابراین،  و   ها 
و  تأمین کشور ی  زمینمی   تربیتی  در  برنامهۀ  تواند  بر  »تدوین  نظارت  و  تربیت  و  اصالح  های 
با اعضای خانواده،  آن،  میان مددجویان  ارتباط  امکان  اقوام و خویشاوندان،  برقراری  فراهم نمودن 

ارائه خدمات   ...  ورزشی و هنری،   مذهبی،   اخالقی،   تربیتی،   های آموزشی، تحصیل، برگزاری دوره 
روانانرو  پزشکی،  نیازپزشکی،  مورد  اجتماعی  مددکاری  و  مشکالت    ...   شناسی  رفع  به  کمک 

شناسی و  های جرم های الزم در زمینه انجام تحقیقات و پژوهش  ...  مادی و معنوی خانواده ایشان
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زندان اداره  آنعلم  نظایر  و  طرح   ها،ها  راهپیشنهاد  و  زندانحلها  اداره  بهبود  زمینه  در  به  ها  ها 
 بهره گیرد.  ها«بهبود فضای فیزیکی زندان ... النمسئو

های بازپرورانه به  بر اهمیت داشتن هدف و اقدام   تأکید  به این ترتیب، در دستورالعمل یادشده با
های دادرسی و  دادرسی تا مرحلهپیش  ۀاز مرحل)  بالینی  فرایندابعاد مشارکت نهادهای جامعوی در  

های مختلف عدالت کیفری به تعامل با این نهادها برای  اشاره گردیده است تا بخش  پسادادرسی(
اثربخش و  مذکور  هدف  اجرای  راستای  در  مناسب  بسترهای  اقدام ایجاد  شدن  بازپرورانه  تر  های 

عدالت کیفری باید برای دوباره    ۀبالینی سامان  شناسیچهارچوب جرم مبادرت ورزند. به هررو، در  
شخصیت را جهت    ۀپروند  یا  ختن بزهکاران همراه با شناسایی جرم پرونده پیراقضاییپذیرساجامعه

روش  و  مجرمان  محیطی  و  فردی  شرایط  برنامهشناخت  و  دهد ها  تشکیل  بازپرورانه  مختلف    های 
بایسته  .(13:  1390  بابایی، ) به  اقدام  این  انجام  که،  است  متعددی  بدیهی  داشتن    ازجملههای 

برای اجرای شیوه دکارگزاران تخصص امکانات مناسب  آن ار،  ارزیابی  نیاز های شناسایی شده و  ها 
توانند از  می  آید و نهادهای عدالت کیفری می  دارد. اینجاست که، ظرفیت نهادهای جامعوی به کار

 کیفری بهره جویند.   فرایندهای مرحله ۀآن در هم
بر یافته  عالوه  پرتو  در  هاین،  رشدمدارانه  پیشگیری  در  های  پایدار  و  مزمن  بزهکاران  مواره 

اند و نسبت به آنان بزهکاری آن دسته از کودکان و نوجوانان دیروزند که دارای مشکالت متعدد بوده
نوجوانان مشکل و  از کودکان  زندانیان  فرزندان  میان،  این  در  است.  ناگرفته  به حمایت صورت  دار 

آینمی  شمار در  اگر حمایت نشوند، چه بسا  به عادت  عنوانبهده  روند که  مزمن شناخته    یا  بزهکار 
و  (.  Welsh, 2010: 6)  شوند پیدایش  قاعدتًا  که  است  خطر  عوامل  شمار  در  وضعیت  این  زیرا، 

همواربزهپایداری   را  پهنه  این  در  افراد  شدن  مانا  و  یو،)   سازدمی  کاری  به    .(277:  1381  کاری 
آزادی باید با رویکردی پیشگیرانه به حمایت از این دسته از کودکان و   ۀ کنندهمین جهت، نهاد سلب

زمینه آنان  مادر  و  پدر  بودن  بزهکار  تا  مبادرت ورزد  ماندگار  ای  نوجوانان  نیز  و  یافتن  برای گرایش 
ها  ها به سازمان زنداناین آموزه   بر اساس بزهکاری نباشد. در این دستورالعمل    ۀشدن اینان در عرص 

تا بسترهای مناسب را برای استفاده از  مأموری و تربیتی کشور  تأمین  اتو اقدام یت داده شده است 
 حمایت از این کودکان و نوجوانان فراهم آورد.  ۀظرفیت نهادهای جامعوی در زمین

 رویکرد افتراقی به مشارکت نهادهای جامعوی در واکنش به بزهکاران  .2-2-2
دهه نوی 1970از  راهبرد  بعد  به  کیفری  ای  افتهمیالدی  سیاست  گفتمان  شدن  پرشمار  به  که 

های آن انجامیده است، به پهنه سیاست جنایی راه  چهارچوب  و دگرگون ساختن اصول و    گذارقانون
( این راهبرد که بر افتراقی سازی سیاست جنایی در 55:  1396نجفی ابرندآبادی،  )  پیدا کرده است.
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دنب به  اساسًا  دارد  تکیه  مختلف  های  گذاری جنبه  پاسخ  برای  دار  تفاوت  های  شیوه  شناسایی  ال 
( در این چارچوب، با توجه به خصیصه های  23: 1396پاک نیت، ) نسبت به پدیده مجرمانه است. 

جرم، مرتکبان بزه کاری و بزه دیدگان باید به اتخاذ سیاست های کنش و واکنش مدارانه در قلمرو  
رهگذر این  از  تا  ورزید  مبادرت  جنایی  ناقض    سیاست  رفتارهای  به  ها  ویژگی  آن  با  سازگار 

بودن   نوجوان  و  کودک  میان،  این  در  شود.  داده  پاسخ  کیفری  برای    ازجملههنجارهای  معیارها 
جهت،    بینیپیش  همین  به  است.  افتراقی  های  دادرسی    گذارقانونسیاست  آیین  قانون  در 

را برای پاسخ گذاری نسبت به  ای  تدابیر ویژه 1392و خصوصًا قانون مجازات اسالمی  1392کیفری 
است. نموده  کاران شناسایی  بزه  میرفردی، )  این  و  زادگان  ( شناخت شخصیت  273:  1399مؤذن 

کیفری در برابر این دسته و چگونگی اجرای پاسخ ها به آنان از جلوه    تأمین  این بزه کاران، نوع قرار
افتراقی   توجه  ترکیبی  گذارقانون های  جنایی  سیاست  اتخاذ  واقع  در    ، یابرندآباد  ینجف)نک:    و 

  نسبت به این دسته است که طبیعتًا بهره جستن از ظرفیت نهادهای جامعوی (  451-476:  1397
 آفرین باشد.  ها نقشآن   ۀشایست تواند در به اجرا درآمدنمی 

  38، 37 در دستورالعمل یادشده توجه به این ظرفیت و نوع همکاری با نهادهای مذکور در مواد
رسیدگی  40و   نهادهای  بنابراین،  است.  یافته  اتهام تبلور  به  و  کننده  کودکان  به  شده  وارد  های 

کیفری    تأمین  این دسته و اجرای قرار  شخصیت  ۀ تشکیل پروند  فرایندتوانند در  می  نوجوانان بزهکار
بند الف   ۀذیل تبصر 3و  2، 1های  »در راستای اجرای قسمت به شکل سپردن اینان به اشخاص و نیز

اسالمی   88  ۀماد مجازات  یا  درخصوص    قانون  اجتماعی  مددکار  به  نوجوان  یا  طفل  معرفی 
نوجوان به یک مؤسسه آموزشی  شناس و دیگر متخصصان و همکاری با آنان، فرستادن طفل یا  روان

آموزی و اقدام الزم جهت درمان یا ترک اعتیاد طفل یا نوجوان تحصیل یا حرفه  منظوربهو فرهنگی  
ای آموزشی و درمانی نهادهای مردمی همکار  ... از ظرفیت مددکاری، مشاوره   پزشکی،  نظر تحت

 ۀ گفته به نهادهای جامعوی در زمیندستورالعمل پیشچهارچوب  « به این ترتیب، در  .استفاده نماید
تا از رهگذر آن پیشگیری و دوباره   پاسخ دادن به کودکان و نوجوانان بزهکار نقش داده شده است 

 مدارانه تبلور پیدا کند.پذیرساختن مشارکتجامعه
 ه نتیج

پهن در    ۀدر  بنیادی  رکن  جامعوی  نهادهای  همواره  جنایی  سیاست  فرایندسیاست  و  تدوین  ها 
مشارکت و تعامل نهادهای مردمی    ۀروند. در »دستورالعمل نحومی  ها به شماراجرای آن  ینهمچن

ایفا« با توجه به آن با رویکردی دانشقضائیه  ۀبا قو ابعاد مختلف چگونگی  نقش نهادهای    یبنیان 
رو،   های ناظر به رفتارهای مجرمانه شناسایی شده است. به هر های کنش و واکنشمذکور در عرصه
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از تدابیر در دو سطح پیشین و پسین است که طبیعتًا  ای  کارگیری مجموعههار بزهکاری در گرو بهم
سیاست ونوع  آن  ها  نهادهای  اجرای  میان،  این  در  است.  نیازمند  شایسته  کنشگران  بودن  به  ها 

از ظرفیت  جمله   ازجامعوی   اند که  دو مرحلکنشگران  در  مناسب  و  سیاست  ۀهای  گذاری جنایی 
 د.نای تدابیر اتخاذ شده برخورداراجر

نقش نهادهای    ی های متعددی از چگونگی ایفاگفته جلوه که، در دستورالعمل پیشوجود این   با
و   1رسد اجرای اثربخش آنمی  سیاست جنایی مورد توجه قرار گرفته است. به نظر  ۀمذکور در پهن

توسع  ۀایجاد زمین  همچنین برای  در  سیاست جنایی مشارکت  ۀمناسب  به    فرایندمدارانه  پاسخ دادن 
 بودن یک سلسله بایسته نیازمند است. به  ، جرم 
کیفری،   عدالت  کارگزاران  آموزش  پهن  یکم؛  ظرفیت  ۀدر  ایران  جنایی  کمینهسیاست  ای  های 

اما،   دارد.  وجود  جامعوی  نهادهای  مشارکت  از  استفاده  نظربرای  مقام می  به  قضایی  رسد  های 
واکنش نشان دادن   فرایندگیری از جرم و چه در  پیش  ۀها چه در زمینگیری از آنه چندان باوری به بهر 

گیری از  سازی، شناسانیدن پیامدهای مطلوب بهره آموزش، فرهنگ  به جرم ندارند. به همین جهت، 
تواند  می  اند، ا هم یک بخش مهم از جامعهظرفیت نهادهای مذکور و ایجاد این باور که این نهاده 

 ها تأثیرگذار باشد. کارگیری آندر بهبود وضعیت توجه و به
گیری از جرم و یا قوانین قوانین مربوط به پیش  ۀ پهن  دردوم؛ بازنگری در سیاست جنایی تقنینی،  

و شکل ماهیت  خل کیفری  زمینمدارانه  در  بسیاری  ظرفیت  ۀهای  از  این  استفاده  در ها  چه  نهادها 
کاری وجود دارد. زیرا، اینک از نهادهای مذکور  گذاری جنایی و چه در عملیات مهار بزه سیاست

اجرا  برای  استفاده  یصرفًا  شده  اتخاذ  دولتی  آنمی  تدابیر  که،  حالی  در  تدوین شود.  در  باید  ها 
باشند.سیاست داشته  نقش  نیز  نظر  ها  ایمی  به  بیشینه  رویکردی  با  باید  و رسد  بازنگری  قوانین  ن 

 جایگاه این نهادها تقویت شوند.  
جامعه،  به  جامعوی  نهادهای  توان  شناسانیدن  همفرهنگ  سوم؛  میان  در  باور  ایجاد  و   ۀسازی 

گیرانه و کیفری از  سطح ظرفیت نهادهای جامعوی در اثربخش شدن تدابیر پیش  ۀشهروندان در زمین
بایستهبرجسته ازترین  باوری،  چنین  پهنیک  هاست.  در  جامعوی  نهادهای  جایگاه  سیاست    ۀ سو 

نهادینه را  دیگر،  می  جنایی  سوی  از  و  پایدار مأمورکند  را  زمینه  این  در  نهادها  این  اجتماعی   یت 
 

با1 که،  است  گفتنی  از   .  شماری  صرفًا  مذکور  دستورالعمل  ابالغ  زمان  از  سال  یک  از  بیش  شدن  سپری  وجود 
ها ای از دادگستری اندازی سامانه جامع و هوشمند مشارکت نهادهای مردمی در دسته های مربوط به آن مانند راه اقدام 

 قرار دارند.  ریزی برای اجراتر در فرآیند برنامه بینی شده در آن بیشهای پیش ست انجام شده است و سایر سیا 
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دقیق موقعیت عمومی این نهادها را تقویت ای  رسد باید از رهگذر تدوین برنامهمی  سازد. به نظرمی 
گیری از جرم، حمایت پیش  ۀها در زمیننقش آن   یچگونگی ایفا  کرد تا جامعه از وجود این نهادها و 

 دیدگان و تأثیرگذاری در بازپروری بزه کاران آگاه شوند. از بزه 
رشت ایجاد  مشارکتی«،»سیاست  ۀ چهارم؛  جنایی  رشته  گذاری  در سطح  تأسیس  آموزشی  های 

دانش دانشگاه یافتن،  توسعه  در  همواره  رها  یک  ساختن  پایدار  و  نقشبنیان  بر ویکرد  است.    آفرین 
رشت ایجاد  اساس،  »سیاست  ۀ همین  ارشد  مشارکتی«کارشناسی  جنایی  در  می  گذاری  تواند 

این خصوصًا  باشد.  تأثیرگذار  نهادها  این  به  نسبت  قضایی  کارگزاران  و  جامعه  که،  باورمندساختن 
دانش  از  کنششماری  به  رشته  این  مبادرت آموختگان  قضایی  اینمی   گری  و  به  می   ورزند  تواند 

 گسترش و نهادینه شدن بیانجامد.  
مداخله کاهش  کنشپنجم؛  در  دولتی  پهنگری های  در  جامعوی،  نهادهای  ایران   ۀهای  حقوق 

ها  شده است. این نظارت   بینیپیشبرای چگونگی فعالیت این نهادها  ای  های گستردهاصواًل نظارت 
تأثیرگذاری آن در این    یمهار جرم را کاهش داده و یا گاه مانع اجرا   ۀتوان نهادهای جامعوی در زمین

نظارت می   زمینه این  سطح  باید  جهت،  همین  به  بنیانشود.  با  را  بودن ها  ضروری  اصل  های 
 . مشارکت نهادهای جامعوی در سیاست جنایی سازگار ساخت 
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