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ید موسوی، سیدمحمود میرخلیلی، علی صالحی  مجابسیددر

 دٔهیچک

برقرار  ها  آن  ضمن تعامل خاصی که بین گذاری بر افکار عمومی و تأثیر رسانه و پلیس با ،  در جهان امروز 
  ۀ ای که نتیج گونه به ؛  کنند های مختلف ایفا می گذاری کیفری در کشور نقش مهمی در سیاست   ، شده است 

های مثبت  آفرینی قضا و اجرا بر کسی پوشیده نیست. در کنار نقش ،  های مختلف تقنین این تعامل در حوزه 
ها  آن   پیشگیری از وقوع یا تکرار ،  وقایع مجرمانه   خصوص های عمومی در  افزایش آگاهی   ۀ ها در زمین رسانه 

گاه در اثر عملکرد نامطلوب  ،  ویژه پلیس ه ب ،  تعامل با نهادهای مختلف نظام عدالت کیفری   ۀ و نیز نحو 
آزادی ،  ها آن  یاد محدودیت  تقابلی ،  گرایی کیفری عوام ،  شده عمل کنشگران نظام  تشدید  ،  اتخاذ رویکرد 

را شاهدیم. لذا    جرائم برخی  خصوص    در کردن فضا  امنیتی یا    انگیزی اخالقی هراس ،  های کیفری پاسخ 
آن با    ۀ تعامل مثبت و سازند   ۀ سیاست کیفری و نحو   ۀ آفرینی فعال و اثرگذار رسانه در عرص توجه به نقش 

های موفق در این  شور ک   ۀ موضوع مهمی است که باید ابعاد مختلف آن بررسی شود. تجرب   ، نهاد پلیس 
کنترل رسانه  ،  تضمین استقالل قضایی ،  های عدالت کیفری بخشی به نهاد دهد که استحکام نشان می ،  زمینه 

ای  بینانه یا سوگیری و گزینشگری رسانه ها یا پخش خبرهای غیرواقع پرهیز از نمایش برنامه ،  در امور کیفری 
ضمن تبیین علمی و منطقی موقعیت پلیس در رویارویی  ،  تحلیلی های  دهی آن به استفاده از برنامه و سوق 

مجرمانه  وقایع  کشور می ،  با  کیفری  سیاست  شتاب تواند  دام  در  گرفتاری  از  را  های  واکنش ،  زدگی ها 
 .  گرایی کیفری و عملکرد خالف اصول دادرسی عادالنه دور نگه دارد عوام ،  احساسی 
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 مقدمه
دربار ما  می،  جرم   ۀ اطالعات  دست  به  رسانه  از طریق  حد بیشتر  از  بیش  است  ممکن  که  آید 

واقعیت  اغراق و شدت  میزان  و  بوده  کند  مسئلهآمیز  تحریف  خشونت   .را  جرم  اندک  در  وقوع  آمیز 
،  جرائم شود. اخبار میبرد و منجر به درج فوری آن در اخبار جرم ارزش خبری آن را باال می، جامعه

نادر را پوشش می  به تصویر جرم متداول می در واقع حوادث  را تبدیل  آن  ها  کنند. پژوهشدهند و 
می دهنشان  از  جرم  چگونه سیاست  که  رقابت  1960  ۀ دهند  چگونه  و  گرفته  نادرست  شکل  های 

مداران به یافتن  ترغیب سیاستزمان باعث آشفتگی مردم و  هم،  1مستهجن  جرائمای با تیترکردن  رسانه
 شود. های ثابت و سریع میحلراه

ابزار  عنوانبه  نقش رسانه،  به هر حال  از  ابعاد مختلف  مهم اطالع  هاییکی  رسانی عمومی در 
دادرسی مربوط به برخی    فرایندا  یع مجرمانه  یوقا،  است و به علل مختلف  چشمگیر،  زندگی بشری 

رسانه  جرائم در  مجرمان  م  ی هایا  بازنمایی  جمعی  مختلفی  یا   .شودیمختلف  اهداف  با  انتشار  ن 
  یهاها یا داستانمردم به درام   ۀسب درآمد و با توجه به عالقک  منظوربهن اقدام  یگاه ا؛  گیرد صورت می 

عملی    جاد رعب در جامعهیوب مخالفان و اکو گاه در جهت سر  2شودانجام می ج جنایی و پلیسی  یمه
الت آن ک نظام عدالت کیفری و مش  یهاشده در جهت پوشش ضعفنیز اقدام یاد  ی. گاهشودمی 

.  (64:  1377،  میشل بست) است  یداستان قوچ قربان،  ن خصوص یه مثال بارز در اکرد  یگی صورت م
ار  ک افاز سوی    ، اب جرم ک از ارت   ی ریشگیدر پ  نبودنموفق  لحاظبهه  ک  یدر زمان  ی فرکینظام عدالت  

ند  کیغات مختلف تالش میخاص و تبل  یمجازات درخصوص افراد  ید با اجرا سرزنش ش  یعموم
 (. Rusche, 2003: 2) (از پاسخ کیفری  ابزاری حاکمیت ۀ)استفاد رفته خود را بازگرداند یه آبروک

برا  مجازات  و  جرم  اخبار  انتشار  نیتنب  یگاه  و  او  اصالح  و  مجرم  شخص    یریادگی  جهت   زیه 
های  رد. در قرآن کریم نمونهیگیصورت م  یارک هشدار به افراد در معرض خطر بزه  یم برا یمستقریغ

 3آموزی دیگران آمده است. عبرت   منظوربهپیشگان و کافران  فراوانی از نقل خبر راجع به فرجام ستم
ت آماج جرم  ی با هدف آموزش مردم و تقو  یدگیدادن روند رسو نشان  ییاخبار جنا  ۀهم ارائ  یگاه

،  ل )هژبرالساداتییتحل  ۀ ح و ارائی صح  ی در صورت اجرا ،  مربوط  یآموزش   یهارد. برنامهیگیصورت م
 اثربخش خواهد بود. ، عیگزارش از وقا  ۀارائ نه صرفا  ، (49: 1389

 
1. Lurid crimes  

  (see: Rosenberg & Callanan, 2011: 435-455؛ )بیشتر در این زمینه ۀ . برای مطالع2
 . 92 ۀسوره یونس، آی :کن ؛. برای نمونه3
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باید گفت که این نهاد در خط مقدم مبارزه با    ، بازوی نظام عدالت کیفری  ۀمثاببه  ، پلیسبارۀ  در
کافی  ،  ساز پلیس در این حوزه بردن به اهمیت نقش سرنوشت. برای پیکندبزهکاری نقش ایفا می

 . قانون آیین دادرسی کیفری مصوب نگاهی انداخته شود  وظایف و اختیارات پلیس در  ۀاست به گستر
رسانه و    ناپذیرمتقابل و انکار  ۀرابط،  های کیفریدتوسعه و افول نها،  گیری شکل  فرایندبا بررسی  

های  سایر نهاد  برخالف  ، های دیگرپلیس و رسانه در کشور ما و کشور  ۀاست. رابط  شایان توجه  پلیس
همکاری متقابلی در جهت منافع یکدیگر دارند که این  ،  عدالت کیفری گسترده بوده و این دو نهاد 

ها به پلیس در جلب اخبار و در مقابل نیاز پلیس برای  ی رسانهوضعیت تا حد زیادی به خاطر وابستگ
آمیز خشونت  جرائمای از  ای که تحلیل رسانهگونهبه؛  های آموزشی و تبلیغی رسانه استاجرای برنامه

،  های پلیسو گزارش  (H.L, 1989: 73نشان از موفقیت پلیس در این خصوص دارد )،  در پنجاه کشور
 . (130: 1392، روبلسکس و هس)دهند را شکل می باره نها درای اطالعات رسانهمنبع اصلی 

گذاری کیفری  شود این است که این تعامل در سیاستمطرح می  خصوص اما پرسشی که در این   
نظام عدالت کیفری را از نتایج مخرب جاری در ،  چگونه باید باشد که ضمن تضمین اثرات مثبت آن

 ضمن مباحث ذیل مطرح خواهد شد. ، پاسخ به این پرسش .ر نگه داردکیفری دو سیاست  ۀعرص 

ٔشناسی.ٔمفهوم۱
مقدمبدون   مطالعه  ۀشک  هر  به  م،  ایورود  مفهوم موضوع  و درک  دقیق  و    حلشناخت  بحث 

از   بخش  این  در  لذا  بود.  خواهد  موضوع  با  مرتبط  مفاهیم  شناخت  نیز  و  آن  پنهان  و  پیدا  زوایای 
شود تا حد امکان به مفاهیم و مسائل مرتبط با سیاست کیفری و رسانه در ابتدا تالش می،  پژوهش

 . پرداخته شود، ارتباط با این تعامل

ٔ.ٔسیاستٔکیفری۱-۱
مطرح    ، دانشمند آلمانی،  باخ  مفهوم مضیق سیاست جنایی است که توسط فوئر،  سیاست کیفری

و وارد قلمرو علوم جنایی شده است. در تعریف باخ از سیاست جنایی آمده است: »سیاست کیفری  
علیه جرم واکنش  ،  هاگردد که دولت با استفاده از آن ای اطالق میهای سرکوبگرانهبه مجموعه شیوه 

 (11: 1382، الزرژ)« .دهدمی نشان
به  و حتی   ۀ لحاظ هزیندر سیاست کیفری که  و ملموس درآمد   کمتر  به زابودن  آن نسبت  اثر  بودن 

کار  جنایی  می سیاست  قرار  اقبال  مورد  ویژ   ، گیرد آمد  جرم   ۀ توجه  با  مبارزه  در  برخورد ،  حاکمیت 
کنترل اجتماعی است. در این شیوه   دنبالبه سرکوبگرانه و واکنشی به آن است و جامعه از طریق مجازات  

 شود. و کمتر به علل ارتکاب جرم توجه می   استیعنی جرم  ،  توجه حاکمیت به معلول ،  از مقابله با جرم 
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،  خصوص های مختلف و نقش تعامل پلیس و رسانه در این  سیاست کیفری در کشور  ۀبرای مطالع
 .  کرد ررسی اجرا و قضا ب، این سیاست را در مراحل مختلف تقنین دبای

ٔ.ٔسیاستٔتقنینٔی۱-۱-۱
در سیاست کیفری در نوع برخورد با بزهکاری در تقنین  یکی از آثار مهم تعامل پلیس و رسانه  

انسان درخصوص    گذارقانونتصور    توانبه قوانین کیفری در یک نظام عدالت کیفری میبا نگاه  است.  
 . جزایی را دریافت  ۀشداعمال کیفر و اصول پذیرفتههدف از  ،  راهکارهای مقابله با بزهکاری،  بزهکار 

دادرسی عادالنه و حفظ حقوق   تأمیننظام سزادهی مبتنی بر اصولی است که جهت    ،از طرفی
اما  ؛  الزامی استها  آن  احوال رعایت  ۀو به اجرا درآمده است که در همشده  انسانی متهمین وضع  

الشعاع قراردادن اصول عدالت  ها و تحتد کیفرجهت تشدی   تعامل پلیس و رسانه،  اغلب سفانه  أمت
مانند تورم در اقتصاد سبب کاهش    ،هاپی مجازاتدر در حالی که تشدید پی  ؛ده استکرکیفری عمل  

جوامع به همان میزان    ۀبا توسع،  ظاهر   برخالف( و  75:  1387،  مجابموسوی )اثر آن خواهد شد  
بیشتر شده است آزادی و زندگی  ارزش  نتایج مدنظر  های خفیفبا مجازات  ، که  امکان حصول  تر 

 (. Christie, 1968: 172فراهم خواهد شد ) 

ٔقضأؤاجرٔأٔۀ.ٔسیاستٔکیفریٔدرٔحؤز۱-۱-2
وع برخورد  به قوانین و مقررات کیفری خالصه نشده و ن  ، اثر سیاست کیفری در مقابله با بزهکاری

دیدگاه و  حاکم  کیفری  سیاست  به  زیادی  حد  تا  قضایی  دستگاه  عملکرد  و  و  قضایی  ها 
های سیاسی  های عالی قضایی و نحوه و میزان دخالت مقام توسط مقام   شدههای صادردستورالعمل

قضا و   ۀ های بزرگی که امروزه سیاست کیفری در حوزیکی از آفت در دستگاه قضایی بستگی دارد.  
شدن  ایهای قانونی در اثر رسانهتشدید کیفر  ، و پلیس با آن درگیر است   ا در ارتباط با تعامل رسانهاجر

 . وقایع مجرمانه است

فراتررفتن از سقف قانونی  ،  برداشت شود که مراد  گونهاین  های قانونی«شاید از تعبیر »تشدید کیفر
است اقدامات  ؛  کیفر  بر  عالوه  که  است  حالی  در  تجربی،  تقنینیاین  جنایی  علوم  اصطالح  ،  در 

آزادی بهره  از  دادرسان  و  عمل  گیری  فرا متغیر  تأثیرقضایی  بازنمایی رسانه  ،قانونیهای  ،  ایاز جمله 
و  هراس اخالقی  مسئولمقام   اظهارنظر انگیزی  قضایی  حد،  های  تشدید  به  منجر  کیفر  گاه  اکثری 

تعیین  دادرس  آنگاهگردد.  می  حدود  ازدر  تشخیص    ، گذارقانون سوی    شده  و  صالحدید  اساس  بر 
های  انگاری نهادمجازات مکمل و حتی نادیده ،  هایی چون تشدید کیفرگیری از سازوکاربا بهره   ، خود

 د. کنسقف کیفر را برای محکوم لحاظ می، ارفاقی
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۱۶۷ٔ

 ۀ کیفری و مرحل   فرایند حتی  ،  داشتن فرض تقصیر گرفتن فرض برائت و مقدم گاه با نادیده ،  امروزه 
دادرسی   تحقیق ) آغازین  و  اصطالح  گون می مجازات   (تعقیب  بر ،  1«کیفر   ۀ مثاببه   فرایند» شود.  ناظر 

کردن عدم محکومیت یا تقصیر از سوی دادرسان است که با دور جای  به نمایی فرض برائت  جایگزین 
 ویژه به ود. در این راستا  ش اعمال مجازات استحقاقی مطرح می ،  تبعبه احتمال عدم توجه مسئولیت و  

بازداشت موقت استنکاف جای  به حتی دادرس از پذیرش قرار کفالت یا وثیقه  ،  خاص  جرائم  خصوص در 
 گیرد. ه کار می ببیشترین محدودیت و سختی بر متهم    ختن ساورزد و تالش خود را برای وارد می 

رسانهباز  فعالیت،  اینمایی  قضایی پیرو  خاص  با  ،  های  وحشت  گاه  و  حساسیت  موج  ایجاد 
نا،  عمومی یا  خواسته  را  سختدادرسان  کیفری  عنوان  اخذ  یا  کیفر  تشدید  به  رهنمون خواسته  تر 

در قالب کیفر مقرر در   ، شدهایرسانه  جرائمدادرسی برخی    فرایندای که خروجی  گونهبه؛  سازد می 
 ست.  هاآن مشدد کیفر از سوی ۀگویای اختیار جلو، دادنامه
شتاب  در قضایی  اظهارنظر،  برنامگیبی،  زدگی چنین شرایطی  و  ابزارگرایی    و  مقامات سیاسی 
توجهی ه و سبب بیکرد های مربوط را از حالت معمول و استاندارد خارج  رسیدگی به پرونده،  کیفری 

گاه در این شرایط    .هد شدخوا  ، اصالح بزهکاران است   رسدبه هدف اصلی سزادهی که به نظر می 
 شود. قضامندی و برائت نادیده گرفته می، تناسب، از جمله تساوی  ،اصول حاکم بر نظام سزادهی

این تشدید گاه از طریق اعمال کیفر اشد و گاه از طرق دیگری چون تغییر    همان گونه که بیان شد
آزادی مشروط و   جرای ودیت در امحداعمال  ندادن وتخفیف، ترجزایی مهم عنوانبهعنوان مجرمانه 

 گیرد. تعلیق یا تعویق کیفر و تسهیل در اجرای حکم صورت می

ٔافکارٔعمومیٔؤنقشٔآنٔدرٔسیاستٔکیفرٔی،ٔ.ٔرسانه۱-2
بررسی  با به  که  پژوهش  این  موضوع  به  نقش  توجه  در نتایج  رسانه  و  پلیس  تعامل  آفرینی 
شناخت دقیق مفهوم رسانه و    ، اختصاص دارد  ایرانهای کیفری در  توسعه و افول سیاست،  دهیشکل

امری ضروری است. لذا در ادامه به مفهوم رسانه و ، های مثبت و منفی آن در سیاست کیفریکارکرد 
 آثار مثبت و منفی آن در سیاست کیفری خواهیم پرداخت. 

ٔ.ٔمفهومٔرسانه۱-2-۱
ست برای رساندن پیام. مارشال مک ای ا وسیله  ، که از معنی لغوی آن پیداست  طور  همان  2رسانه 

شده. فرد  آوریهای فنبه فرم  (25: 1393، زادهلوهان معتقد است که رسانه همان پیام است )مهدی
 

1. Process as punishment 

2. Media 
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بیان میرسانه  ۀدر کتاب نظری  1اینگلس از هر    کندها در باب مفهوم رسانه  که رسانه عبارت است 
   .رسانه حامل یا واسط پیام است. (37: 1377، اینگلس)ابزاری برای برقراری ارتباط 

ٔافکارٔعمومیٔؤنقشٔآنٔدرٔسیاستٔکیفرٔی .۱-2-2
است که البته معنی صحیح آن   public opinionفارسی رایج از اصطالح    ۀافکار عمومی ترجم

به برداشت    ، بدین معنی که هرگاه شمار زیادی از مردم جامعه ؛  عمومی یا فکر عمومی است  ۀعقید
گیرد. افکار  افکار عمومی شکل می  ، جامعه برسنددر  ی و عمومی زندگی  مشخص از مسائل اساس

  های فردی و گروهی در بافت فرهنگیای است که از ترکیب و تلفیق دیدگاهپیچیده   فرایندعمومی  
  .شودجامعه ایجاد می

نکت برداشت  اینکهافکار عمومی  درخصوص  توجه    شایان  ۀاما  از  از های صورت بسیاری  گرفته 
های صاحب نفوذ و قدرت با سوءاستفاده از افراد و گروه،  و گاه  نیستمنطبق با واقع  ،  عمومیافکار  
بخشی به عقاید و تقویت و استحکام ،  افکار خاص  2هایی چون تزریق ها و با توسل به روش رسانه

سکوت ،  4کاشت ،  3سازیبرجسته،  نظریات  اقلیت به  نظر  یادگیری    تأثیر،  5کشاندن  و  باورها  بر 
  ۀ ارائیا    نظر خودددهی افکار عمومی ماطالعات غلط یا ناقص در جهت شکل  ۀارائیا    6اجتماعی 

 . کنندمیافکار عمومی اقدام  عنوانبهبرداشت خود از یک موضوع 

 گذاریٔکیفرٔیهایٔمثبتٔرسانهٔدرٔسیاست.ٔکارکرٔد2

دو نوع کارکرد باشند که باید تالش شود تا حد   دارای  توانندگذاری کیفری میها در سیاسترسانه
پاره   .آیدهای منفی آن به کنترل درتقویت و کارکرد ها  آن  های مثبتامکان کارکرد  ای از در ادامه به 

 گذاری کیفری اشاره خواهد شد.ها در کنار پلیس در سیاستهای مثبت رسانهکارکرد 

ٔرسانیٔؤهشدار.ٔنقشٔاطالع2-۱
با   اطالع رسانه  در  خاصی که  نقش  و  به گستردگی  ایفا  توجه  امروزی  در جوامع   کند، می رسانی 

اطالع می  با  به تواند  مکان رسانی  امنیتی  وضعیت  از  و موقع  پلیسی  هشدارهای  بیان  و  مختلف  های 
. از طرفی رسانه کند جلوگیری    ، وجود دارد ها  آن   ی که احتمال ارتکاب جرائم از وقوع بسیاری از    ، قضایی

 
1. Fred Engles 

2. Hypoderamic Theory 

3. Agenda-setting theory 

4. Cultivation Theory 

5. Spiral of Silence 

6. Social Learning 
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دموکراسی   عنوان به  چهارم  نا می ،  رکن  علت  پیگیری  در  و امنی تواند  مردم  بین  حساسیت  ایجاد  و  ها 
مسئولین نقش بسیار مهمی ایفا و نوعی نظارت فراجناحی را بر احزاب و صاحبان قدرت در دنیای امروز 

های مجازی و رسانه های  های اخیر با گسترش شبکه ما در سال   ای که در کشور گونه به   ؛اعمال نماید 
اقتصادی،  مستقل فسادهای  از  از ،  بسیاری  که  است  شده  منتهی  ملموس  نتایج  به  حتی  و  پیگیری 

 های نجومی اشاره کرد.راجع به فساد اقتصادی و حقوق   شدهمطرح های  توان به پرونده های آن می نمونه 

ٔ.ٔنقشٔآموزشٔی2-2
و رسانه حتی شده  اصلی آموزشی تبدیل    هایها به یکی از روش امروزه آموزش از طریق رسانه

دانشگاه استدر  گرفته  را  درس  کالس  جای  دانشگاه  .ها  راستا  ایجاد  همین  در  مجازی  های 
گذاری نیز ملموس است و رسانه نقش مهمی را در آموزش  سیاست  ارزیابی است. این نقش درقابل

های تحلیلی در ارتباط با جرم استفاده ههایی که از رسانه برای نمایش برنامقوانین ایفا نموده و کشور 
 اند.گرایی کیفری داشتههای خوبی در جلوگیری از عوام موفقیت ، اندکرده

ٔ.ٔآموزشٔقوانین2-2-۱
موضوع   ، یکی از مشکالتی که در جوامع امروزی و در سیستم عدالت کیفری با آن مواجه هستیم 

،  ابزاری از کیفر   ۀ عواملی چون استفادو    عصر حاضر  ۀتورم کیفری است. با توجه به روابط پیچید
ی  گذارقانونهای  قوانین و مقررات گوناگونی در نظام ،  پیشرفت صنعتی و فنی،  حسابگری مجرم  ۀنظری

 رسد که امکان اطالع همگان از این قوانین تا حد زیادی غیرممکن است. به تصویب می
باره صحبت کرده است. او  اولین کسی است که دراین،  القوانینصاحب کتاب روح،  1منتسکیو 

د که این  نکنمردم قوانین را رعایت نمی  ۀاینکه تود  :شودتقسیم می  نوعگوید: فساد جامعه به دو  می 
چراکه ؛  کنند که این درد درمانی ندارد مردم را فاسد می   ۀتود  ، قوانین  پذیر است و دیگر اینکهچاره   ، درد 

است.  درمان  از  ناشی  درد  باشد   این  متعدد  کیفری  قوانین  بی  ، اگر  آن  وجود  از  اطالع  شهروندان 
شدن  روروبهلحاظ  هاز قوانین کیفری نیز ب  نافرمانیند و  کنتمکین  ها  آن  در برابرتوانند  و نمی  مانندمی 
کیفریاجرا ضمانتبا   عکس،  ی  بهموجب  و  شده  آن  به  نسبت  جامعه  فراوان    دلیلالعمل  کاربرد 

 رود. قبح بزهکاری از بین می، مجازات 

 
1. Montesquieu 
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ها و در  اصرار حکومت بر برخورد با نقض قوانین به شکل کیفری نیز به مرور سبب افت ارزش
ارزشمندی برای جامعه در پی نخواهد داشت    ۀ بیگانگی جامعه از حکومت خواهد شد و نتیجنتیجه  

 .(61: 1380، حبیب زاده و دیگران)
های گروهی با نفوذی که در افکار عمومی داشته و با توجه به وسعت و  رسانه،  در این وضعیت

  واقع   مؤثروزش قوانین به مردم  توانند در آممی،  هابودن آنگستردگی مکانی و فرازمانی و فرامکانی
ها  آن  راگیریفو خود عاملی در    استعدم اطالع از قوانین  جهت  هب   اغلب و از بزهکاری افراد که    شوند

 نمایند.  جلوگیری می ، های کیفری و گرفتن برچسب مجرمانه است در سیر رسیدگی 

ٔجرائم.ٔآموزشٔراهکارهایٔمقابلهٔبا2-2-2ٔ
های پیشگیری از وقوع آموزش راه،  ها در ارتباط با نظام سزادهییکی از کارکردهای مهم رسانه

مقابله با بحران و راهکارهای محافظت از اموال    ۀ آموزش نحو  از طریقتوانمندسازی افراد  جرم است.  
می  ، خویشو حقوق   مسائلی است که  کیفری    چشمگیری   نحوبه تواند  از  یاری سیستم عدالت  به 

جملد؛  بپردازن  می   ۀاز  امور  آگاهی این  به  افراد  توان  به  جدید  درخصوص  بخشی  راهکارهای 
 سرقت و... اشاره کرد.، کالهبرداری 

  ۀ از جمله رسان  ، هابا همکاری رسانه  پلیس و دستگاه قضایی  ، چند سال اخیرطی  در این زمینه  
ظهور  نو  جرائمدر ارتباط با    خصوصا  ،  ی را جهت آموزش مردممؤثرهای آموزشی بسیار  برنامه  ، ملی
 اند.و به نمایش گذاشتهاند کردهتهیه 

ٔسازیٔقوانینٔدرٔافرادٔجامعٔهنقشٔدرونیٔ.3-2
اشاره شد آن  به  گذشته  مباحث  در  که  نظریاتی  از  رسانهۀ  نظری  ، یکی  است.  ارائکاشت  با    ۀ ها 

قرار داده   تأثیرتحت    این زمینه را باور افراد در    قادرند،  و توجیه علت وضع قوانینهای هدفمند  برنامه
ی کیفری و توسل اجرا ضمانتگونه  ها از روی اراده و بدون هیچسازی باوربا درونیها آن و در نتیجه 

  ۀ ( که نمون 1نظام اخالقی اسالم تأکیدمورد )دهند کار خود قرار می  ۀرعایت قوانین را سرلوح، به زور
ایران در  موضوع  دربرنامه،  این  اسالمی  جمهوری  سیمای  و  صدا  خوب  از   خصوص های  استفاده 

 کمربند ایمنی در رانندگی و اثرات مفید آن در جلوگیری از مصدومیت افراد است. 

 
 ( 167 :1386: مصباح، )نک ؛بیشتر در این زمینه ۀ. برای مطالع1
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ٔبستگیٔؤجلبٔمشارکتٔعمومٔیایجادٔحسٔهٔمٔ.2-4
بستگی و جلب مشارکت  ایجاد حس هم،  جرائم در ارتباط با  ها  یکی از کارکردهای مثبت رسانه

طبق  من ست که با دستورات قرآنی راجع به امر به معروف و نهی از منکر نیزهاآن عمومی در مقابله با
دوستی و تقویت احساس  گرایی و مردم توانند با تقویت احساسات ملیها می. در واقع رسانهباشد می 

مشارکت مردمی در کشف و تعقیب مجرمان  جلب  و    جرائمگیری از وقوع  مسئولیت در افراد در پیش
ها برای کشف و مقابله با جرم  ها و زمانامکان حضور پلیس در تمامی مکانچراکه  ؛  واقع شوند  مؤثر

و  ها  آن  احساس مسئولیت  برانگیختن  ، وجود ندارد. این در حالی است که با جلب مشارکت مردم
برای مردمعادی)به وقوع منکرات    ایشان  حساسیت خود از مواردی است که وقوع ،  شدن منکرات 

موقع و ادای شهادت شرعی که گاه عدالت بدون آن محقق رسانی بهد( و اطالعکنمی  جرم را تسهیل
و گسترش امر به معروف و   (phlippines – UNAFEL joint seminar, 2002: 55)  نخواهد شد
این ،  ها و البته با رعایت ضوابط شرعی و قانونی تا حد زیادیاز طریق رسانه  خصوصا  ،  نهی از منکر

 شود. مشکل حل می
قانون آیین دادرسی کیفری   45  مادۀاثر مهم جلب مشارکت مردمی است که در    خاطرهشاید ب

قانون آیین دادرسی   73  مادۀ) در یک نوآوری جدید و با تأسی از حقوق فرانسه    1392مصوب سال  
شده  که در آن در صورتی که دالیل معقول بر ارتکاب جنایت از سوی شخص بازداشت  (ری فرانسهکیف

باشد  داشته  غیر  ، وجود  شهروندان  اقدام  در  دیدبزه امکان  به    جرائمه  متهم  تحویل  برای  مشهود 
را  نزدیک پلیس  مقر  است    بینیپیشترین  برای    ، (96:  1378،  الرگیه)نموده  شهروندان  دخالت 

نوع   به  ، هرچند ؛  است  کردهجرم را با شرایطی فراهم    ۀجلوگیری از فرار مرتکب جرم و حفظ صحن
 .نقد وارد استشده به شهروندان در این ماده تا حد زیادی اختیارات داده

ٔگذاریٔکیفریٔدرٔایرأن.ٔنتایجٔهمکاریٔمتقابلٔرسانهٔؤپلیسٔدرٔسیاست3
،  گذاری کیفری و اهمیت این دو نهاد اجتماعیاستباتوجه به نقش واالی پلیس و رسانه در سی

کیفری در کشورهای مختلف نتایج ملموسی را به بار آورده است که    ۀ در حوزها  آن  همکاری متقابل 
و اتخاذ تدابیر  1نظمیتصویب قانون جرم و بی،  چنانچه در انگلستان؛  یستاین موضوع مختص ایران ن

و صدور قرار   2ان ارتکاب جرم توسط اطفال ده تا چهارده سال عدم امک   ۀ مانند لغو امار ، گیرانهسخت
شدن وقایع مجرمانه و تحریک احساسات عمومی از طریق  ایعلیه والدین از پیامدهای بارز رسانه

 
1. Crim and Disorder act (1998) 

2. Local child Curfew Schemes 
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ساله و هماهنگی پلیس در توسط دو پسر ده  1ای به نام جیمز بالگر ها در پی قتل کودک دوسالهرسانه
 این خصوص بوده است.  

ساالن از همین رویه در ژاپن نیز در کاهش سن اطفال و نوجوانان مشمول رسیدگی در محاکم بزرگ 
پس از ارتکاب جنایت توسط یک نوجوان چهارده ساله   1997پیروی شده است. در این کشور در سال  

 ۀوعد ،  گذاران جهت رفع نگرانی افکار عمومیسیاست ،  شدن آنای و قتل یک کودک توسط وی و رسانه 
قانون عدالت ،  میالدی   2000آن در سال    دنبال به تحول گسترده در نظام عدالت کیفری نوجوانان را داده و  

با رویکردی سخت  که   بینیپیش گیرانه و  کیفری جوانان  والدینی  تدابیری چون صدور اخطاریه علیه 
 . (1389،  و مقدسی ها  یفرج ) تصویب شده است    ، اندفرزندانشان مرتکب جرم شده 

ای به  سالهماجرای قتل دختر دوازده،  شدن وقایع مجرمانه در تقنینایگویای نقش رسانه  ۀن نمو
ده  کر   ای ایفاالعادهنقش فوق   ، ضربهبوده که در تصویب قانون معروف سه  آمریکانام پالی کالس در  

 . (Pratt, 2007: 89است )
همین بس که تحقیقات مرکز پژوهشی    ، هماهنگی افکار عمومی با پلیس و رسانه   خصوص در

از  شوندگان این دیدگاه را مطرح کردهدهد که تقریبا  نیمی از پرسش بریتانیا نشان می اند که قضات 
نظرات ایشان را مطابق نظر مردم  ها آن پنجم ازخبرند و کمتر از یکبی ، خواهندآنچه مردم عادی می

اند و تنها  هترین امتیاز را دادپایین  ،در بین متخصصان عدالت کیفری به قضات  ، سته و عالوه بر این دان
از سؤال 20 را وظیفه،  شوندگاندرصد  ارزیابی میقضات  نظر  ؛  کنند شناس  این  مثبت    در حالی که 

بهدرخصوص   تبلیغات رسانهپلیس  در  نفوذ  و  نمودهای ظاهری  به دوخاطر  وی  )رسد  سوم میای 
،  آمیز در پنجاه کشورخشونت  جرائمای از  ای که تحلیل رسانهگونهبه  ؛(59:  1392،  رابرتز و دیگران 

 (. H.L, 1989: 73نشان از موفقیت پلیس در این خصوص دارد )

ٔ.ٔنتایجٔهمکاریٔمتقابلٔرسانهٔؤپلیسٔدرٔتقنین3-۱ٔٔ
قانونی امکان مجازا بر اساس اصل  قانون الحق  بودن جرم و مجازات و عدم  بر اساس  افراد  ت 

تغییر    ، شده است   تأکیدکه در قوانین اساسی و عادی در ایران و سایر کشورها بر آن    (1389،  آزمایش)
ی گذارقانونضعف بزرگ    ؛ اماقوانین و مقررات در پی تحوالت و وقایع جامعه امری پسندیده است

ها  رسانی رسانهو با نوعی اطالع  راوانبا وسعت فسرعت و  وقایعی که بنا به هر دلیلی بهدرخصوص  
می منتشر  جامعه  معقول   ،شوددر  و  معمول  حالت  از  عدم  شتاب،  خروج  حال  عین  در  و  زدگی 

 
1. James Bulger 
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است که در   جرائمهای وقوع  توجهی به علل و ریشه و بی   1بودن نگری و دوری از اصل کیفی جامع
قرارگرفتن در دام  ،  ترحقوق کیفری و از آن مهم  ۀشدای به آن شده و نیز اصول پذیرفتهاسالم توجه ویژه 

 ابزارگرایی کیفری است.  
  ی ها شده در رسانههای پلیسی ساختهتعامل رسانه و پلیس و فیلم  تأثیراز جمله قوانینی که تحت  

توان به قوانین مبارزه با مواد مخدر اشاره کرد. بعد از انقالب اسالمی در  می است،  ایران شکل گرفته 
نقش خاندان پهلوی و حکومت محمدرضاشاه و کشورهای    بارۀ هایی که در با توجه به گزارش  ، ایران

و رسانه در سطح جامعه  مواد مخدر  قاچاق  در  انقالب  بامخالف  و  بوده است  به   ها مطرح  توجه 
از ورودی  حاکمیت جدید،  پلیسی  هایگزارش نیز ،  جهت جلوگیری  تولید مواد مخدر و  عرضه و 

به مواد مخدر  حفظ جوانان کشو آلودگی  از خطر  این معضل مبارزه   دنبالبه ر  با  ای مؤثر در مقابله 
مواد مخدر   جرائمقانونی تشدید مجازات مرتکبین    ۀالیح  ، 1359لذا در سال  ؛  شکل گرفتاجتماعی  

مداوا و اشتغال در زمانی که هنوز مجلس جدید شکل نگرفته    منظوربهی و درمانی  تأمینو اقدامات  
توسط شورای انقالب تصویب و سیاست کیفری ایران به سمت برخورد کیفری با معتادین متمایل    ، بود
 2. شد

کیدبا    ، این قانون  6  مادۀدر   فروش یا در معرض فروش  ،  واردکردن،  برای تولید،  بر کیفرگرایی  تأ
اول   افیونی مندرج در شق  تریاک و سایر مواد  تبصر  1  مادۀقراردادن مواد مخدری چون    آن و   1ۀ  و 

  مقرر شده است. مجازات اعدام    ، کردن بیش از یک کیلوگرم از مواد مذکورنگهداری و مخفی،  حمل
واردکردن  7  مادۀدر   برای  قرارداد،  آن  فروش  معرض  در  یا  فروش  و  و  ساخت  برای    طوربهن  کلی 

همچون   قیک قانون فو  مادۀنگهداری بیش از پنج گرم مواد مندرج در شق دوم از  یا    حمل ،  نگهداری
برای استعمال مواد مخدر از هر نوع از شش ماه تا سه سال   و بینیپیش رفین حکم اعدام وهروئین و م

 شده است.   گرفته حبس در نظر
های طوالنی بر آمار کشفیات و آلودگی ا و استفاده از حبستشدید کیفره   مؤثرنبودنبا توجه به   

ای آن زمان در سال این بار هم در فضای خاص رسانه،  جوانان به مواد مخدر و افزایش آمار زندانیان
اموال و حبس ابد    ۀ مجازات اعدام و مصادر  بینیپیشلحاظ اینکه  قانون مبارزه با مواد مخدر به   1367

نمی قرار  نگهبان  موافقت شورای  مورد  قانون  در  مندرج  موارد  از  بسیاری  مجمع ،  گرفتدر  توسط 

 
 .(1392نوبهار، )نک:  ؛بیشتر در این زمینه ۀ . برای مطالع1
 .21 ۀ، ماد1359مخدر مصوب سال  قانونی تشدید مجازات مرتکبین جرائم مواد ۀ. الیح2
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روند   از  خروج  برای  واقع  در  که  نظام  مصلحت  شده  گذارقانونتشخیص  تشکیل  عادی    بود،ی 
 و به اجرا درآمد.  شد تصویب 

از حدت و شدت قانون قبلی کاسته شد    در مواد مختلفی از آن تا حدی  هرچنددر این قانون نیز  
ها افزایش یافت و حبس افراد  حبس ابد و سایر حبس،  مصادره ،  و مقدار مواد برای شمول حکم اعدام 

و اصل    تأکیدبودن اعتیاد  همچنان بر جرم   ،مواد مخدر نیز کاهش یافته است  ۀ کنندمعتاد و استعمال
  جرائم این دسته از    با خواهی از احکام مرتبط  رحق تجدیدنظ   . همچنینبر قطعیت احکام گذاشته شده

پس از تأیید رئیس دیوان   ، این قانون  موجببه  شدهجالب اینجاست که احکام اعدام صادراز بین رفت.
قانون مذکور ،  1376مجددا  در سال    1. شد قطعی محسوب می  ، عالی کشور یا دادستان کل کشور

یافت  مجازات نقدی افزایش   .یافت2ها لغو یا کاهش بسح، ای از موارد چون اعتیاداصالح و در پاره 
جرم  قبلی  قانون  برخالف  معتاد  توسط  مخدر  مواد  از  گرم  یک  حتی  حمل  واقع   .انگاری شدو  در 

 . فتسیاست سرگردان قبلی ادامه یا
نظریات   تأثیرمسئولین نیروی انتظامی و تحت    باگرفته  های صورت مصاحبهبا    1389در سال  

 گردانروان   مواد  استعمال  عوارض  ، نبودن اعتیادجرم درخصوص    سشناکارشناسان حقوقی و جامعه
جریمه بر معتادی که در یا    شالق  کارشناسان معتقد بودند  در کانون توجه قرار گرفت.  یمل  ۀرسان  در

ی ندارد. در این برهه  تأثیرکند،  میدردی شدیدتر از شالق را تحمل  ،  اثر عدم مصرف مواد مخدر
گردان که عمدتا  در آن  روان  مجمع تشخیص مصلحت نظام با نسخ موادی از قانون مربوط به مواد 

  ،شده بود  بینیپیش مدت  مجازات حبس کوتاه،  تولید و واردکردن این مواد،  ساخت،  برای نگهداری
مرتبط با این مواد  جرائماموال را برای مرتکبین تعداد زیادی از  ۀ د و مصادرمجازات اعدام و حبس اب

اعتیاد از حالت  ،  مربوط را بگیرد و در عین حال   جرائم در نظر گرفت تا شاید بتواند جلوی گسترش  
 شود.بودن خارج جرم 

راق  و پس از جنگ تحمیلی ع  1369گران در نظام اقتصادی کشور در سال  قانون مجازات اخالل
 تأمین سازندگی و مشکالت اقتصادی ناشی از جنگ در    ۀ ورود کشور به دورۀ  علیه ایران و در آستان

 ها را در تصویب آن نادیده گرفت. توان نقش پلیس و رسانهمایحتاج عمومی به تصویب رسید و نمی
قلب    ۀارز یا ضرب سک   ۀاخالل در نظام پولی و ارزی کشور از طریق قاچاق عمد   ، در این قانون

اخالل در   ؛هااعم از داخلی و خارجی و امثال آن  ، ها آن  ۀیا جعل اسکناس یا واردکردن یا توزیع عمد

 
 . 32 ۀ، ماد1367. قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب سال 1
 .16 ۀ، ماد75. قانون اصالح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 2
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گران از طریق  مایحتاج عمومی  توزیع  نیازمندیامر  یا  ارزاق  مزبورفروشی کالن  خرید پیش،  های 
امثال نیاز عامه و  تولیدات مورد  تولیدات کشاورزی و سایر  یا    منظوربهها  آن  فراوان  انحصار  ایجاد 

عمده از فروش غیرمجاز    ۀاستفاداخالل در نظام تولیدی کشور از طریق سوء  ؛هاآن  ۀکمبود در عرض 
رشا و ارتشاء عمده یا  تجهیزات فنی و مواد اولیه در بازار آزاد یا تخلف از تعهدات مربوط در مورد آن

های تولیدی کشور  ردی که موجب اختالل در سیاستخذ مجوزهای تولیدی در مواادر امر تولید یا  
اگرچه به  ،  های ملی کردن میراث فرهنگی یا ثروت خارج  منظوربههرگونه اقدامی    ؛ هاشود و امثال آن

آن منتهی نشودخارج یا حقوقی    ۀقبول سپرد  صورت بهوصول وجوه کالن  ؛  کردن  اشخاص حقیقی 
؛ میل اموال مردم یا اخالل در نظام اقتصادی شودوموجب حیف آنکه    تحت عنوان مضاربه و نظایر

اقدام باندی و تشکیالتی جهت اخالل در نظام صادراتی کشور به هر صورت از قبیل تقلب در سپردن 
  2 مادۀو در  شد انگاریگذاری کاالهای صادراتی و... جرم آن یا تقلب در قیمت تأدیهپیمان ارزی یا 

چنانچه عملش به قصد    ، هریک از اعمال مذکور در بندهای اعالم شدهمرتکب  آمده است: »آن قانون  
به قصد مقابله با آن یا با علم به مؤثربودن اقدام در مقابله  یا    زدن به نظام جمهوری اسالمی ایرانضربه

اعدام و در غیر این صورت به حبس از پنج تا بیست ،  االرض باشدبا نظام مزبور و در حد فساد فی
 « .خواهد شدسال محکوم 

  ه قانون ب  اموالی که از طریق خالف    همۀجزای نقدی به ضبط    عنوانبهدادگاه    ، در هر دو صورت  
مرتکب را به  ،  نقدی و حبس  ۀتواند عالوه بر جریمدادگاه می   .حکم خواهد داد  است،   دست آمده

های  یف مجازاتبیست تا هفتاد ضربه شالق در انظار عمومی محکوم نماید. عالوه بر این امکان تخف
مذکور وجود نخواهد   جرائماین قانون برای    موجببهاعدام و انفصال از خدمات دولتی و جزای نقدی  

  2 مادۀ 7 ۀدر تبصر . های انقالب صورت خواهد گرفتهم در دادگاه جرائم و رسیدگی به این  داشت
قوانین مغایر با آن به جز قوانینی    ۀکلی،  االجراشدن این قانونقانون مذکور آمده است که از زمان الزم 
 ملغی است.  ، باشندهای مقرر در این قانون میکه دارای مجازات شدیدتری از مجازات

 های هرمی در شدن عضوگیری شرکتو با مطرح  1384در سال  ، یگذارقانون این روند   ۀدر ادام
بند  ،  گرفته توسط کارشناسان نیروی انتظامیهای صورت و مصاحبه  هاملی و تبلیغات علیه آن  ۀرسان

قبول نمایندگی و عضوگیری  ،  تأسیس،  آن  موجببهو    شد  تحت عنوان بند )ز( اضافه،  2  مادۀدیگری به  
 2  مادۀل  مشمو  ، کسب درآمدهای ناشی از افزایش اعضا   منظوربهشرکت یا گروه  ،  مؤسسه،  در بنگاه

هایی چون کانادا تالش شده  در کشور  هرچندقانون مورد بحث قرار گرفت. این در حالی است که  
با شودفعالیت  گونه این  است  برخورد  مدنظر  ؛  ها  شدت  نگرفته  گذارقانوناما  کار  به  را    اند ایرانی 

 .(92 :1389تی، السادا)هژبر
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نمایند نیز از مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیرمجازی می  ۀقانون نحو
گیری و تصویب آن نقش ایفا نموده است. این جمله قوانینی است که تعامل پلیس و رسانه در شکل

جای  بهمعرفی آثار سمعی و بصری غیرمجاز ، آن  موجببهتصویب و   1372قانون اولین بار در سال 
نوارهای صوتی و    ۀتکثیر و عرض ،  توزیع،  تولید  ۀگونه فعالیت غیرمجاز تجاری در زمینهر،  آثار مجاز
 در نظر گرفته است.  جرائمهای سنگینی برای مرتکبین بعضی انگاری و مجازاتجرم ، تصویری 

آثار سمعی و    ۀتکثیر و توزیع عمد،  قانون مذکور برای عوامل اصلی تولید  3  مادۀدر بند الف  
یک تا سه سال حبس و ضبط تجهیزات مربوطه و یکصد میلیون ریال ،  اول   ۀمرتب  بصری مستهجن در

سال حبس و ضبط تجهیزات مربوطه و دویست میلیون ریال    5تا    2،  نقدی و در صورت تکرار  ۀجریم
به مجازات آن   ، االرض شناخته شودچنانچه متهم مفسد فی  جریمه در نظر گرفته و اعالم شده است

 مربوطه را در صالحیت دادگاه اختصاصی  جرائمرسیدگی به  ،  قانون  4  مادۀدر  محکوم خواهد شد و  
 )انقالب( قرار داده است.  

یکی از بازیگران معروف   در خصوص فیلم مستهجن    ۀتوزیع گسترد   در پی تولید و  1386در سال  
رسانه تهیایو  از  تهران  انتظامی  فرماندهی  گزارش  و  آن  مستهجن فیلم  ۀشدن  و ،  های  اخاذی 

تی، الساداهژبرهای موجود )های خصوصی و نگرانی قضات از عدم کفایت کیفراستفاده از فیلمسوء
مجازات اشخاصی که    ۀزده با نسخ قانون نحوشتاب  صورت بهمجلس شورای اسالمی  ،  (75  :1389

  هایضمن حفظ مجازات،  1372مصوب سال    ، نماینددر امور سمعی و بصری فعالیت غیرمجاز می
اعمالی ،  مدنظر   ۀاضافه و مطابق با حادث  سابق، موادی را به قانونی با همان عنوان  ،  سنگین قانون قبلی

فیلم از اماکن مختص بانوان که در آن معموال  فاقد    ۀتهی،  آثار مستهجن   تهدید قراردادن    ۀچون وسیل
تهی و  هستند  مناسب  جرم   ۀمخفیان  ۀپوشش  را  خانوادگی  مراسم  از  کارکنان  فیلم  برای  و  انگاری 

همچنان در    کرد.  خاص مجازات تعیین  طوربه،  هافیلم  گونهاین  های دولتی دخیل در انتشار دستگاه
 مندرج در این قانون را به دادگاه انقالب سپرده است.  جرائمصالحیت رسیدگی به  ، 11 مادۀ

  ، گرددبرمی 1312 قاچاق کاال و ارز که به سال در خصوص  ی گذارقانونطوالنی   ۀبا وجود سابق
های  گیری یو پ  هاکاال به کشور و گزارش  ۀشدن قاچاق گسترد ایشمسی در پی رسانه  1392در سال  

سیما و  صدا  در  پلیس  موضوع  ، تبلیغاتی  طرح  زمان  از  کوتاهی  مدت  عرض  شورای  ،  در  مجلس 
 چاق کاال و ارز نموده است.اسالمی مبادرت به تصویب قانون مبارزه با قا

ای که بر اساس  گونهبه  ؛نقدی است  ۀبر جریم  فراوان  العادهفوق  تأکید،  از مشخصات این قانون
نقدی از دو تا ده برابر بر اساس    ۀجریم،  نسبت افزایش میزان ارزش کاالی قاچاقبه   ، 22و    18مواد  

یابد که با اصل تجانس هماهنگی دارد و زمانی که  افزایش می  ، ترتیبی که در مواد قانونی آمده است
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ریال( میلیون  یکصد  از  )بیش  شود  بیشتر  ممنوعه  کاالی  در  خاصی  حد  از  قاچاق  کاالی    ، ارزش 
واهد شد. یکی از اقدامات جالب  سال حبس محکوم خ  5مرتکب طبق ترتیب قانونی از شش ماه تا  

است که طی آن   22  مادۀ  ۀتبصر  ، دهدنگری نگارندگان آن را نشان می در این قانون که عدم جامع
حمل و فروش مشروبات الکلی خارجی را مشمول قانون قاچاق کاال و ارز نموده ،  نگهداری ،  قاچاق

، ارزش عرفی یکصد میلیون ریال  شد که کیفر فرد خاطی در موارد مذکور تاو این مسئله سبب می
در حالی که برای حمل و نگهداری و فروش    ؛نقدی معادل تا پنج برابر ارزش عرفی آن باشد  ۀجریم

الکلی دست اصالحی  ،  قانون مجازات اسالمی  702  مادۀمطابق  ،  ساز داخلیاین مقدار مشروب 
تا هفتاد و چهار ضربه  شش ماه تا یک سال حبس تعزیری و  ،  عالوه بر جزای نقدی نسبی  ، 1378

 شالق تعزیری تعیین شده است.  
سال   در  کوتاهی  مدت  از  پس  وضعیتی  چنین  به  توجه  در   ، 1394با  اسالمی  شورای  مجلس 

،  اعالم داشته است در صورتی که ارزش عرفی مشروبات الکلی ، شده در این قانوناصالحات انجام 
به مجازات حبس از شش    ، نقدی  ۀر جریممرتکب عالوه ب  ،باشد 22  مادۀ مشمول بندهای الف و ب  

کیفر حبس در بندهای بعدی که از شش ماه تا پنج ،  و در مقابل  ماه تا یک سال محکوم خواهد شد
قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز آمده    71  مادۀاست. در    مانده  باقیبدون تغییر    ، سال تعیین شده بود

تخفیف و تعلیق نبوده و  کننده قابلاست که جزای نقدی مقرر در این قانون از سوی مرجع رسیدگی
 تعلیق نیست. یافته قابلی حبس در قاچاق کاالهای ممنوعه و سازمانهامجازات
تفاوتی آشکار نسبت به سایر  ،  راجع به کیفر حبس بدل از جزای نقدی،  این قانون  60  مادۀدر  

و حداکثر حبس بدل از جزای نقدی را تا پانزده سال افزایش داده است. این در حالی   شده  جرائم قائل
حداکثر مجازات حبس بدل از جزای ،  1392قانون مجازات اسالمی مصوب    29  مادۀاست که در  

ی خاص  هاو توسل به دیدگاه  گذارقانوناز سه سال بیشتر باشد که نشان از کیفرگرایی    نبایدنقدی  
  کیفرشناختی دارد. 

بار با سالح سرد  های خشونتای و نمایش صحنهجدیدترین قانونی که همراه با تبلیغات رسانه
انتظامی مسئولین  سخنرانی  با  و  تلویزیون  شورای   در  مجلس  در  تهران(  آگاهی  پلیس  )ریاست 

  ،از سالح سرد استفاده شده بودها  آن  هایی که درقتها و سرهمراه با نمایش فیلمی از قتل،  اسالمی
است    1375قانون مجازات اسالمی مصوب    617  مادۀقانون الحاق دو تبصره به    ، به تصویب رسید

بوکس  قداره یا پنجه،  ساطور،  دارچاقوی ضامن،  شمشیر ،  حمل سالح سرد شامل قمه،  آن  موجببهکه  
در   صرفا   که  ادواتی  سایر  نیز  ضرب و  و  فیزیکی  دارد ودرگیری  کاربرد  محسوب   ، جرح  و  شد    جرم 

 . گردیدیعنی شش ماه حبس محکوم ، مرتکب به حداقل مجازات مقرر در این ماده
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ٔ.ٔنتایجٔهمکاریٔمتقابلٔرسانهٔؤپلیسٔدرٔقضٔا3-2ٔ
های کیفری  های کیفری است. گاه در پروندهدر رسیدگی   ، تعامل پلیس و رسانه  تأثیراوج    ۀنقط

جو عمومی سنگینی علیه   ، شودای میرسانه،  اقتصادی یا سیاسی  به دالیل مختلف  ها  آن   موضوعکه  
پلیس و دستگاه قضایی که بر اساس    . در این شرایط، شودمیمرتکبین و نظام عدالت کیفری ایجاد  

  طرفی در کمال بی  را   نفع یا ضرر متهمین  مختلف به  ۀآوری ادلجمع  ۀاصول دادرسی عادالنه وظیف
از حالت بی  تأثیرتحت    1، دارند منازعه    عنوانبهو خود    شده  طرفی خارجافکار عمومی  این  طرف 

کنند و از هر راهی در جهت اثبات تالش می،  دادن قدرت خود به مردم کردن فضا و نشانجهت آرام 
 نمایند. میاتهام متهمین استفاده 

می،  در عمل رسانهمشاهده  پی  در  که  قتلجرائمشدن  ایشود  چون  و...،  ی  نیروی  ،  زورگیری 
در حالی ها  آن  متهم تحویل مراجع قضایی داده و به محض تحویل  عنوانبهانتظامی افراد زیادی را  

ای  گونهبه  ؛آیدتبلیغات وسیعی راجع به این موضوع به عمل می  ، که اتهام ایشان به اثبات نرسیده است
تحت فشار    نظر ممکن استدقیقات به برائت افراد مشدن تحکه دستگاه قضایی در صورت منتهی

 افکار عمومی قرار گیرد. 
شرایط  این  رسیدگی   هیئت  ، در  جامعه  عنوانبهخود  ،  کنندهقضایی  از    صورت به  ، عضوی 

گاه و گاه تحت  و تناسب   2قادر به رعایت اصل تساوی ، افکار عمومی در تعیین مجازات تأثیرناخودآ
ها  پرونده  گونه این  در  اغلبداوری و دخالت مقامات عالی قضایی و سیاسیون نیز  نخواهد بود. پیش

خود    استنمایان   می  عنوانبهو  تلقی  قضات  بر  فشار  جهت    .شودعامل  فشارها  انواع  بر  عالوه 
بر کمیت و کیفیتتأثیر تقاضای عمومی و دستورات مقامات عالی سیاسی و  ،  قضاترأی    گذاری 

به  ی است کهنحوبهقضایی   رسیدگی  پرونده   دبایها  آن   سرعت  به  برابر سرعت رسیدگی  های  چند 
 آمدن کیفیت رسیدگی خواهد شد. سبب پایین، عادی باشد که خود

های کیفری وجود دارد که  شدن وقایع مجرمانه در رسیدگیایات رسانهتأثیرهای فراوانی از  نمونه
قتل  ،  قتل در میدان کاج تهران،  در پل مدیریت  توان به حوادثی مثل قتل دختری دانشجومیها  آن   از

قوی از  کرج یکی  در  ایران  مردان  قمه،  ترین  با  نفر  توسط سه  مسلحانه  هزار ،  سرقت  سه  اختالس 
 قتل ستایش و بنیتا اشاره کرد. ، بابک زنجانی و در این اواخر ۀپروند، میلیاردی

 
 .93 ۀ، ماد1394. قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1

 .2 ۀ، ماد1394کیفری مصوب . قانون آیین دادرسی 2
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نحو و  مقتول  به سن  توجه  با  که  قتل ستایش  ماجرای  مقتول   ۀ در  تابعیت  و  جنایت   نظر   ، وقوع 
سبب    ، شدن بزه ایدارد که رسانهکننده اظهار میقاضی رسیدگی را به خود جلب کرده بود،    هارسانه

گیری ماجرا از سوی فرزندش جهت محکومیت  یضمنی به پ  طوربهدقت بیشتر در رسیدگی شده و  
دهد که تشخیص  خود را نشان می. این موضوع زمانی اهمیت  (1396،  اسالمی)متهم اشاره دارد  

ای  کننده است که در شرایط رسانهمتهم با قاضی رسیدگی   برقانون مجازات اسالمی    96  مادۀشمول  
 کند. امکان ایجاد شبهه در رشد و کمال متهم را تا حد زیادی غیرممکن می

لغی از وی  و مب   کرده   در ماجرای اخاذی که سه نفر موتورسوار با قمه به شخصی در تهران حمله
  ۀعنوان مجرمان،  پلیس و مقامات قضایی   اظهارنظر شدن بزه و  اینیز به خاطر رسانه  ، اندسرقت نموده

آن حبس در نظر گرفته شده  متهمین بدون توجه به علل و ریشه برای  های جرم از اخاذی ساده که 
تغییر  ، است محاربه  کیفر  شدند  کرد   به  محکوم  اعدام  به  متهمین  از ؛  و  بسیاری  در  که  حالی  در 

 شوند.تری مواجه می افراد با کیفر بسیار خفیف   ، ای نشده استمشابه که بزه انتسابی رسانه  هایپرونده

ٔ.ٔنتایجٔهمکاریٔمتقابلٔرسانهٔؤپلیسٔدرٔاجرا3-3ٔٔ
اجرای قوانین    ۀهمی را در نحوهمکاری پلیس و رسانه نقش م،  عالوه بر پیامدهای تقنینی و قضایی

 موضوع الزام رانندگان به بستن کمربند ایمنی است.  ، آن ۀکه نمون   کندمیو احکام ایفا 
ایران در اجرای احکام دادگاه  به وقایع مجرمانهدر  های  رویه،  اندای شدهرسانه  ای کهها راجع 

اصل تساوی    ، شودای میه رسانهای ک شود. در اجرای احکام در وقایع مجرمانهمتفاوتی ایجاد می
  به گیری  فشار افکار عمومی سبب سختچراکه  ؛  شودنمیاجرا  افراد در برابر قانون راجع به مجرمان  

آزادی مشروط و نظام  ،  از جمله تعلیق)این افراد شده و معموال  تخفیفات قانونی و امکانات موجود  
اجها  آن   بارۀ در   (آزادینیمه به  بیشتری  مالحظات  حکمبا  مجریان  نگاه  و  آمد  خواهد  در  این   را  به 

، ها و چه در مراجع انتظامیچه در واحدهای اجرای احکام و چه در زندان  ، در حین اجرا   محکومان
 عدالتی است.  متفاوت از دیگران خواهد بود که نوعی بی

مقتول   ۀخانوادالمال که در حالت عادی با  توان به امکان پرداخت فاضل دیه از بیتبرای نمونه می
شدن احساسات عمومی و وجود مصلحت  دارخوردن نظم عمومی یا جریحههمدر صورت بر  ، است

 . شده است بینیپیشقانون مجازات اسالمی  428 مادۀبر اجرای حکم اشاره کرد که در 
گیری  یسازی و گاه در پتوان از ثمرات همکاری متقابل پلیس و رسانه در فرهنگدر عین حال نمی 

 اقدامات نظام عدالت کیفری غافل شد.  زمینۀاجرای صحیح عدالت و توجیه افکار عمومی در 
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ٔنتیجٔه
گذار تأثیردو نهاد مهم و    عنوانبهنقش تعامل پلیس و رسانه    دهدنشان می،  شدههای انجام بررسی

  تأثیر  .است  انکارناپذیرموضوعی واضح و    ،گذاری کیفری های مختلف سیاستدر جنبه  ،اجتماعی
  ،باشد ها  آن  دهی و هدایت افکار عمومی در صورتی که با همکاری متقابلاین دو نهاد از طریق شکل

 العاده قدرتمند و اساسی خواهد بود.فوق 
که بسیاری از قوانین و مقررات شکلی و ماهوی    است  ای بودهگونهدر ایران بهنتایج این همکاری  

های کیفری و  نوع رسیدگی   اغلبعه به تصویب رسیده و  مستقیم این دو مجمو  تأثیرکیفری تحت  
تحتقضاوت  قضایی  احکام  و  قوانین  اجرای  چگونگی  و  و ها  پلیس  مشترک  اهداف  الشعاع 

توجه این است که نظام عدالت کیفری و پلیس   شایان  ۀاما نکت؛  ها قرار گرفته استنندگان رسانهکاداره 
تا حد امکان از ،  با تدبیر و مدیریت رسانه د  بای،  یفری گذاری کیکی از عناصر مهم سیاست  عنوانبه

با آن درگیر   هایی که در عملاز آسیب  های عدالت کیفری را نظام   و  کردهمزایای این ارتباط استفاده  
 در امان نگه دارد.  ، است

که با    خواهد شدمقرراتی وضع    زدگیبا شتاب  ، شودای می رسانه  ای کهوقایع مجرمانه  در اکثر
منافات دارد گذارقانون اصول علمی   از    ی  ناشی  امر  این  افکار عمومی برداشتو  از    های ناصحیح 

سیاسی است   خاص  اغراض  روی  از  حتی  یا  اطالعات  غلط  یا  ناقص  تزریق  از  برگرفته  خود  ،  که 
ن  خارج از روال عادی و بدو  ، ها و لوایح. در چنین شرایطی طرح باشدمی   اقتصادی یا ایدئولوژیک

ای و  احساسات زودگذر ناشی از جو سنگین رسانه  تأثیرطی تشریفات و مطالعات معمول و تحت  
متأسفانه  و  سیاسی  عالی  مقامات  نفوذ  اعمال  و  عمومی  افکار  تصویب ،  فشار  به  امنیتی  نیروهای 

تصویب  ۀمشخص  .رسدمی  کیفری  قوانین  فضااصلی  این  در  کیفرهای  ،  گراییکیفر،  شده  به  توسل 
تشدید کیفرهای  ، های احساسیهر بار شکست سیاست دنبالبهکردن اوضاع بوده و و امنیتی سنگین 

ها با ظاهری مشروع به کار  ترین نوع خشونترسد که بدگیرد و کار به جایی میقبلی مدنظر قرار می
کیفری باقی نخواهد  ۀای در زرادخانیابد که کیفر بازدارندهاین روند تا جایی ادامه می  .شودگرفته می

حق  ،  بودن کیفرشخصی،  تساوی،  اصول دادرسی عادالنه،  ماند و در رسیدگی و اجرای احکام نیز
 شود. رو به رو میمهری بی با ، خواهیتجدیدنظربرخورداری از 

ارتباط می این  از مزایای  استفاده  با  پیگیری این درحالی است که نظام عدالت کیفری  با  تواند 
عادال نیازمؤثرنقش  ،  نهدادرسی  رفع  در  را  تجربی  باشد.  داشته  عدالت  اجرای  و  قانونی    ۀهای 

نتایج  ،  های تحلیلیدهد که استفاده از برنامه نشان می  هابهینه از این نهاد  ۀهای موفق در استفادکشور
 نقش واالیی در رفع اثرات منفی این ، های عدالت کیفریبخشی به نهادتحقیقات پلیسی و استحکام 
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دا لذاتعامل  کیفری  باید  رد.  تخصصی  پلیس  احیای  اختیارات ،  با  افزایش  و  قضایی  پلیس  چون 
تفکیک سازمانی آن از نیروی  ،  دهی به آن و در صورت لزوممدیریتی دستگاه قضایی در اداره و سامان

گذاری دقیق و علمی و با نظارت دستگاه قضایی  پلیس و رسانه را بر اساس سیاست  ۀ رابط،  انتظامی
 باید در نظر گرفته شود. استقالل دستگاه قضایی و قضات  ، تا حد امکان  کرد. همچنین هدفمند

،  های مختلف اجتماعیگیری مستقیم با گروهدر ارتباط  قوۀ قضائیههای جدید ریاست  سیاست
ت مطرح  سؤاالیی به  گوپاسختوجه خاص به  ها و  اساتید دانشگاه نظران و خصوصا  صاحب،  هارسانه

 های کیفری را در ایران دو چندان کرده است. تعامل رسانه و نهاد ۀامید به آیند، در افکار عمومی
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۱83ٔ

▪ Phlippines – UNAFEL joint seminar (2002), community involvement in the criminal 

justice and administration, desamber 2002. 

▪ Mcquail, Denis (1972), “Sociology of Mass Communications”, Penguin Books. 

▪ Pratt, John, (2007), Penal Populism, London, Routledge. 

▪ Rosenberg, Jared s. & Callanan, Valerie J. (2011), “The Influence of Media on Penal 

Attitudes”, Criminal Justice Review, Sage Pub., 36(4), 435-455, Georgia State 

University. 

▪ Rusche, George and Otto Kirchheimer (2003), Punishment and Social Structure, 

Transaction Publisher 

▪ Von Hirsch, Ashworth and Roberts, J, (2009), Principled Centencing, Hart Publishing, 

Oxford. 

 


