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از جمله مظاهر اجتماعی عصر کنونی که پدیده مجرمانه را در جامعه گسترش  هدف: و زمینه 

باشد. حقوق جزایی و داده وجدان عمومی و مؤثر بودن آن بر پدیده جزایی و جرم و مجازات می

گذاری، قضاوت و اجرای حکم، ماند. در عرصه قانوننمود جرم و مجازات از این حوزه در امان نمی

های مربوط به وجدان عمومی، مقنن را مجبور به جرم تلقی نمودن رفتارها در بعضی یاستس

های رای و قضایی نیز در راستای اعمال صالحیتـهای اجها نموده است. در نتیجه ارگانزمینه

 گیرند.رار میـمومی قـدان عـود نیز تحت تاثیر مفهوم وجـخ

باشد و روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی میبوده این تحقیق از نوع نظری  ها:روش و مواد

ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقاالت صورت آوری اطالعات بصورت کتابخانهروش جمع

 گرفته است.

گرا برمبنای حوادث روزانه و جرائمی است که وجدان عمومی گذاری جنایی عوامسیاست ها:یافته

تواند یک سیاست جنایی مقطعی است که در زمان طوالنی نمی کند به عنواندار میرا جریحه

-گرایانه، مبانی اصلی قانونگذاری عوامپدیده جنایی را کنترل کند. عالوه بر آن این نوع سیاست

 گیرد.گذاری که همان عدالت و مصلحت همگان است را نادیده می

ت اصالت متون، صداقت و در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعای مالحظات اخالقی:

 داری رعایت شده است.امانت

بودن،  یمانند انفجار یخاص یهایژگیو یدارا ،یدر واقع احساسات و وجدان عموم گیری:نتیجه
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 مقدمه. 1

ر دجرمانه را از جمله مظاهر اجتماعی عصر کنونی که پدیده م

ه جامعه گسترش داده وجدان عمومی و مؤثر بودن آن بر پدید

و  باشد. حقوق جزایی و نمود جرمجزایی و جرم و مجازات می

، ذاریگماند. در عرصه قانونمجازات از این حوزه در امان نمی

های مربوط به وجدان عمومی، قضاوت و اجرای حکم، سیاست

ا هنهمودن رفتارها در بعضی زمیمقنن را مجبور به جرم تلقی ن

های اجرای و قضایی نیز در نموده است. در نتیجه ارگان

ان های خود نیز تحت تاثیر مفهوم وجدراستای اعمال صالحیت

 گیرند.عمومی قرار می

وارد گذار در برخی متوان به عجله قانوندر این چهارچوپ می

ر توان ذکبه درخواست مردم اشاره کرد. به عنوان نمونه می

ی و بصری، نمود قانون مجازات افرادی را که به طور سمع

نها کنند به سرعت در مورد آقانونی در جامعه فعالیت میغیر

ین ز اقانون تصویب نموده است. نظام عدالت کیفری ایران نیز ا

 پدیده ایمن نمانده است.

ی اری در مواردی از تفکرات عمومگذقوه مقننه برای قانون

ر در کیف ای از آن مبارزه با جرم و اعمالرفته که نمونهثیر گأت

ر دایی توان ذکر نمود. نظام اجردائم را میموارد مقطعی و غیر

های سخت شهرهای بزرگ مانند پایتخت، سیاست بعضی

 فراداگرایی اعمال نموده است. قضات نیز در اعمال کیفر عوام

رنده . نگااندگرفتهثیر أها از این افکار عوامانه تدر طی محاکمه

 ادهدقصد دارد با توصیف و تحلیل موضوع را مورد بررسی قرار 

ا هرگانگرایانه را بر نهادها و اهای عوامتا اثرگذاری سیاست

 اثبات نماید.

شناسان در وجدان عمومی از جمله ابتکاراتی است که جرم

گرایانه سیاسی، های عوامبیست سال اخیر و متأثر از ویژگی

اند. منظور گذاری جزایی به کار بردهی نوع خاصی از سیاستبرا

ثیر آن بر اجرای عدالت کیفری نگرشی أمومی و تاز وجدان ع

گذاران نظام عدالت کیفری سعی دارند است که در آن سیاست

هایی را تدوین و اجرا کنند که مورد قبول ها و برنامهسیاست

ورد تأثیرگذاری و عامه مردم واقع گردد، و نتایج علمی در م

گیرد. ها و آراء کارشناسان مورد توجه قرار نمیکارآمدی برنامه

تحقیقاتی که در مورد این موضوع صورت گرفته روشنگر این 

است که کمتر به قلمرو سیاست کیفری و جرائم اقتصادی 

 نظارت و نفوذ پیدا نموده است.

 ی وهای اخیر حساسیت مردم به موضوع جرائم اقتصاددر سال

 ائمگونه جرمجازات مجرمان بیشتر شده است. با این وجود این

ن اند. در ایراهمانند جرائم جنسی اهمیت خبری پیدا نکرده

رزه های حاکم بر جامعه، موضوع مبااخیراً تحت تأثیر سیاست

 دیلبا مفاسد و جرائم اقتصادی به یکی از مباحث مهم روز تب

تن به موضوع مفاسد های خبری با پرداخشده است. رسانه

 ساسیخواری را به عنوان درخواست ااقتصادی، مبارزه با رانت

ی مردم مطرح نموده و مقامات عدالت کیفری را به سوی اجرا

ر دهند که تمام این موارد دهای عامه مردم سوق میسیاست

گرایی را نشان عمل گرایش به سمت سیاست جنایی عوام

از  یش مزبور در جوامع مختلفتوجه به وجود گرا دهد. بایـم

شود این است که، در جمله ایران، پرسشی که مطرح می

م گرا و با در نظر گرفتن مفهوچهارچوب سیاست جنایی عوام

 حکومت قانون که در بطن آن عناصری مانند شفافیت، جزمیت

ا و... وجود دارد، جایگاه و تعامالت وجدان عمومی و افکر

م اسخ به این پرسش در ابتدا الزعمومی چگونه است؟ برای پ

 یعنی است که شناخت صحیحی از مفاهیم اصلی پژوهش

گرا، وجدان عمومی و افکار عمومی به سیاست جنایی عوام

 دست آید که در ادامه به بررسی آنها خواهیم پرداخت.

 

 . مالحظات اخالقی2

در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت 

 داری رعایت شده است.امانتمتون، صداقت و 

 

 ها. مواد و روش3

روش تحقیق به صورت توصیفی این تحقیق از نوع نظری بوده 

آوری اطالعات بصورت باشد و روش جمعتحلیلی می

 ورتای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقاالت صکتابخانه

 گرفته است.
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 ها. یافته4

ی حوادث روزانه و مبناگرا برگذاری جنایی عوامسیاست

ان کند به عنودار میجرائمی است که وجدان عمومی را جریحه

ی ـه در زمان طوالنـقطعی است کـک سیاست جنایی مـی

 نوع تواند پدیده جنایی را کنترل کند. عالوه بر آن ایننمی

مان هگذاری که گرایانه، مبانی اصلی قانونگذاری عوامسیاست

که  گیرد؛ چرارا نادیده میعدالت و مصلحت همگان است 

ا گونه سیاست به نفع جامعه و مجرم نیست و تنهاعمال این

ل گذاران کیفری است که با اعماکننده منافع سیاستتأمین

ز اها قصد دارند جوابگوی مردمی باشند که گونه سیاستاین

ین آنها امنیت و کنترل پدیده جنایی را طلب دارند تا به ا

 از آنها سلب نشود. طریق اعتماد مردم

اری گذگونه سیاستواقع مبانی که باعث به وجود آمدن این در

شود احساس ناامنی و ترس عمومی است که از طریق می

جود وها و در پی حوادث جنایی در بین افراد جامعه به رسانه

گذاران کیفری برای کاهش این ترس آمده است و سیاست

 بگان قوانین سختگیرانهعمومی و بدون دخالت دادن نظر نخ

گذاری تحت کنند. به صورتی که در نظام قانونتصویب می

اصل  گرا، مقنن بدون توجه بهگرایی کیفری امنیتتأثیر عوام

 رورتانگاری باید ضحداقلی حقوق جزا که اعتقاد دارد هر جرم

یجه زند که نتهای وسیعی میانگاریداشته باشد، دست به جرم

 هایکیفری، افزایش جمعیت زندان و هزینهآن تورم قوانین 

 اقتصادی برای جامعه است. 

 

 . بحث5

 پیشینه تحقیق. 5-1

یکی از متغیرهای اصلی پژوهش حاضر یعنی سیاست جنایی 

ت ه اسگرا، مورد توجه پژوهشگران و نویسندگان قرار گرفتعوام

 های آنها اشاره خواهیم کرد.که در ادامه به مهمترین

گرا، مطالعه های کیفری عوامهای سیاستیویژگ»مقالة 

نوشتة محمدباقر مقدسی و محمد فرجیها که در « تطبیقی

به چاپ رسیده است. از نظر نویسندگان،  1392سال 

گرایی کیفری در وزه عوامـهای انجام شده در حژوهشـپ

ارزشمندی را برای  هایهای کیفری مختلف، دادهظامـن

پی داشته است.  ین ویژگی درهای واجد اشناسایی سیاست

ه ـر آن است کـای این مطالعات تطبیقی بیانگـهیافته

پسند، گیرانه، عامهگرا معموال سختهای کیفری عوامسیاست

نمایشی و احساسی بوده و فاقد مبنای نظری و علمی است. در 

گرا در فضای های کیفری عوامبسیاری از موارد واکنش

ه پس از حوادث مهم جنایی، مطرح احساسی و هیجانی، به ویژ

اند تا با توسل به تدابیر کیفری شدید، شوند و در تالشمی

ترین زمان ممکن کنترل کنند. های مجرمانه را در کوتاهپدیده

های مجرمانه در این رویکرد نیازی به شناخت علمی پدیده

کند و با استناد به تفسیرهای غیرعلمی از خود احساس نمی

نتظار عمومی، در صدد سرپوش گذاشتن بر ضعف خواست و ا

های کیفری است. همچنین این نگرش مبنای نظری سیاست

گیرانه در های کیفری سختدر پاسخ به عوامل ناکامی سیاست

کنترل جرم، روش فرافکنی را در پیش گرفته، ریشه تداوم 

ها و نیز وجود ناامنی را مقاومت در برابر اجرای این سیاست

کند. ی غیرخودی و ناهمگن با اکثریت جامعه تلقی میهاگروه

آوری و تحلیل اند تا با جمعنگارندگان این مقاله در تالش

های گرا در نظامهای کیفری عوامهایی از سیاستجلوه

در قوانین کیفری و  پژوهیتطبیقی، با استفاده از روش نمونه

ای های رسمی سیاست جنایی در بسترهتحلیل گفتمان مقام

هایی را برای سیاسی، اجتماعی و حقوقی مختلف، شاخص

گرا معرفی کنند. به نظر های کیفری عوامشناسایی سیاست

فته در یاهای کیفری توسعهرسد آشنایی با تجربه نظاممی

های گرایانه به سیاستهای عوامزمینه فرآیند نفوذ اندیشه

ناخت کیفری، فرصت مناسبی را برای دستیابی به درک و ش

عمیق نسبت به بسترهای ظهور این رویکرد و ضرورت اتخاذ 

گرایانه بر تدابیر الزم برای جلوگیری از سیطره رویکردهای عوام

 .(1) های علمی فراهم خواهد ساختیافته

گرایی کیفری به جرائم جنسی )مطالعه رویکرد عوام»مقالة 

نوشتة محمد فرجیها و محمدباقر مقدسی که در « تطبیقی(

، ویسندگانـر نـیده است. از نظه چاپ رسـب 1390سال 

کیفری بسیاری های اخیر سیاست گرایی کیفری در دههوامـع

ثیر قرار داده است. در نتیجه حاکمیت أاز کشورها را تحت ت

ری تالش ـگذارن کیفگرایی کیفری، سیاستوامـرویکرد ع
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هایی را تدوین و اجرا کنند که مورد پسند عامه کنند طرحیـم

های علمی همردم است، بدون این که این تدابیر با یافت

ای شدن جرم، افزایش ترس و سازگاری داشته باشند. رسانه

ناامنی، ناامیدی نسبت به الگوهای اصالح و درمان، و تشدید 

گرایی ترین بسترهای ظهور عوامهای انتخاباتی، مهمرقابت

های این رویکرد به صورت ارائه تصویری کیفری هستند. جلوه

ها، گرایش به سزاگرایی، خطرناک از مجرمان جنسی در رسانه

گذاری کیفری مبتنی بر وقایع مجرمانه و نادیده گرفتن قانون

اصول بنیادین حقوق کیفری متجلی شده است. این مقاله بر 

گرایی کیفری، آن است تا ضمن تشریح چارچوب مفهومی عوام

های این رویکرد را در حوزه جرائم بسترهای ظهور و جلوه

 .(2) دهد جنسی مورد بررسی قرار

گذاری کیفری گرایی در عرصه سیاستعوام» مقالة

نوشتة امین جعفری و اصغر احمدی که در « محیطیزیست

به چاپ رسیده است. از نظر نویسندگان، امروزه در  1394سال 

های ثل توسعه و پیشرفت، آسیبهای متفاوتی مپس گفتمان

قابل جبرانی از سوی بشر به محیط زیست پیرامون ما وارد غیر

گذاران کشورهای مختلف در حوزه سان قانونشود. بدینمی

گذاری برای مبارزه و پیشگیری از این تقنین، به امر سیاست

گذاری جنایی در همه پردازند. متولیان امر سیاستها میآسیب

امور و به خصوص در حوزه محیط زیست ناگزیرند که از جهات 

تخاذ کنند تا هایی سنجیده، منطقی و کارآمد امختلف، سیاست

محیط زیست برای حال و آینده ما رو به زوال نرود، اما گاه 

گفته، در های پیشبرده بدون در نظرگرفتن مؤلفهمتولیان نام

گرا یا های عوامگذاری به سمت سیاستعرصه سیاست

گرا را های سیاست عوامکنند. مؤلفهپوپولیستی سوق پیدا می

 کارشناسانهبودن، غیر یبودن، احساس توان در مقطعیمی

گر بود. ها نظارهانگاریبودن و تورم جرم بودن، ناکارآمد

وجه به دنبال کشف علل اصلی گرا به هیچسیاست کیفری عوام

زدن مدل  ارتکاب جرائم نیست و مترصد آن است که با کنار

های قاطعانه و سریع گرا با اتخاذ پاسخسیاست جنایی نخبه

سان هدف مقاله آن را جلب کند. بدین رضایت افکار عمومی

گرا در عرصه های سیاست کیفری عواماست که نمودها و جلوه

محیطی را در دو عرصه اروپا و گذاری کیفری زیستسیاست

ها یاستگونه سکشور ایران بررسی نماید تا نشان دهد این

اند را دنبال مبنای آن پدید آمدههمیشه اهداف اولیه که بر

 .(3) داننکرده

 

 نوآوری تحقیق با عنایت به تحقیقات مشابه .5-2

همانطور که مشاهده شد، یکی از متغیرهای پژوهش حاضر 

 گرانگرا در آثار نویسندگان و پژوهشیعنی سیاست جنایی عوام

 حقوق کیفری مورد توجه قرار گرفته است. اما دو نکته در

م های انجااینجا حائز اهمیت است: اول اینکه، غالب پژوهش

به صورت مطالعات موردی در ارتباط با جرائم خاص، شده، 

، نکهباشد؛ دوم ای... مینند جرائم جنسی، جرائم اقتصادی وما

ی تعامالت دو متغیر دیگر یعنی وجدان عمومی و افکار عموم

ست. اگرا مورد توجه قرار نگرفته در فضای سیاست جنایی عوام

ر ر در کنادر همین راستا باید دقت داشت که متغیرهای مزبو

هم یکدیگر تأثیر مستقیمی بر مفهوم حکومت قانون و عناصر م

بینی بودن نظام حقوقی آن از جمله شفافیت و قابل پیش

 دارند.

 

 اهمیت و ضرورت پژوهش. 5-3

رسالت اصلی عالم حقوق، تنظیم روابط میان تابعان و بازیگران 

آن است. در این فضا، مفهوم حکومت قانون هویت و شاکلة 

کند. مفهوم حکومت قانون صلی یک نظام حقوقی را ایجاد میا

قوق محسوب ـیکی از مفاهیم مبنایی و اساسی در عالم ح

شود. به طور کلی مقصود از حکومت قانون این است که یـم

کلیه روابط تابعان حقوق و آثار آن باید به موجب مقررات و 

پنج قوانین خوب تنظیم شوند. مفهوم حکومت قانون دارای 

باشد که عبارتند از: دسترسی به عدالت و عنصر اصلی می

بینی بودن؛ رسیدگی قضایی؛ جزمیت حقوقی و قابل پیش

سیاست . (4) تناسب؛ برابری و عدم تبعیض؛ و نهایتاً شفافیت

، «احساسات عمومی»گرا، به علت وابستگی به جنایی عوام

کند؛ های اساسی مواجه میعناصر حکومت قانون را با چالش

موقتی و فاقد  زیرا اصوالً احساسات عمومی به صورت گذرا،

ه ـرو الزم است ک باشد. از اینیـمبنای نظری و علمی م
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های مختلف سیاست مزبور و تعامالت وجدان و افکار جنبه

 عمومی مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد.

 

 های پژوهشمحدودیت. 5-4

ها و چهارچوب کلی آن را متغیرهای این پژوهش، محدودیت

ی مختلف سیاست جنایی، کنند. در میان الگوهاترسیم می

رار گرا مورد بحث و بررسی قصرفاً الگوی سیاست جنایی عوام

خواهد گرفت؛ همچنین در فضای پژوهش حاضر تکیه اصلی بر 

 ت کهباشد. الزم به ذکر استعامالت وجدان و افکار عمومی می

ر های موجود در اجتماع دمطالعه موردی جرائم و ناهنجاری

 حاضر قرار ندارد.دایرة موضوعات پژوهش 

 

 مفاهیم پژوهش. 5-5

حقوقی  -شناختیدر این قسمت به شناسایی و معرفی جامعه

 وجدان عمومی و افکار عمومی خواهیم پرداخت.

 

 حقوقی وجدان عمومی –ی شناختتعریف جامعه. 5-5-1

 collectiveوجدان عمومی اصطالحی است در ترجمه عبارت 

conscienceد استفاده قرار داده است. ، که دورکیم آن را مور

ای از عقاید و احساسات جمعی وی وجدان جمعی را مجموعه

داند. به عقیده او وجدان جمعی یا روح جمع دلیل تداوم می

ها در خالل اعصار و قرون است و خوبی و جامعه و پیوند نسل

بدی عمل یا نیک شمردن آن تابع وجدان جمع است. در وهله 

ت که به طور طبیعی، انسان نسبت به اول وجدان احساسی اس

اعمال و رفتار خود دارد. در معنایی دیگر احساسی درونی است 

توجه به آن از جهت اخالقی، رفتار و اعمال خود  که هر فرد با

دهد. لزوم عملکرد وجدان، حیات فکری را مورد داوری قرار می

ها با داشتن وجدان به باشد و مناسبات بین انسانفرد می

آید به طوری که در یک لحظه به صورت وجدان من، جود میو

 .(5) گرددوجدان ما و وجدان دیگران متجلی می

شناسی است که موضوع وجدان جمعی را دورکیم اولین جامعه

مطرح نموده و آن را به عنوان واقعیتی عینی، جدای از وجدان 

فردی در جهت توجیه امور اجتماعی به کار برده است. 

های مربوط به وجود و ماهیت وجدان جمع متنوع و نظریه

اشند. برخی وجود مستقل برای وجدان جمع بگوناگون می

قائل هستند و بعضی آن را جنبه عارفانه وجدان فردی 

ای از اعتقادات و دانند. و گروهی دیگر آن را مجموعهمی

دانند. گروهی نیز ها و اهداف مشترک در یک جامعه میاندیشه

های های وجدانصرفا آن را جهت ابراز رویارویی دیدگاه

های فردی دانند که بسیاری از وجدانجتماع میمختلف در ا

 .(6) انددر آن جمع شده

واژه وجدان جمعی برخالف ایراداتی که در مورد تعاریف 

ی باشد، زیرا زندگهمگانی که در آن وجود دارد بسیار مهم می

 آید که در طیاجتماعی انسان به معنی واقعی زمانی پدید می

 وهای گوناگون با روابطی متغیر، چه در جهت تنازع آن وجدان

ن گیرند. در ضمحتی ایجاد ارتباط فشرده با یکدیگر شکل می

ها و ها، معیارها، نشانای از ارزشواقعیت اجتماعی مجموعه

اهداف است که در ایجاد وجدان جمع یا مشترک یاری 

های جمعی در زندگی فردی یاری نماید و به وجدانمی

کتاب تقسیم کار خود  46بخشد. دورکیم در صفحه می

ر مادی او وجدان جمعی دارای اندام واحدی که بست»گوید: می

دهد نیست، وجدان جمعی بنابر تعریف در تمام را تشکیل می

ای دارد گستره جامعه پراکنده است، با این همه خصایص ویژه

 «شودکه موجب تمایز آن به عنوان یک واقعیت متمایز می

(7). 

 وجدان جمعی جدای از شرایط خاصی است که فرد در آن قرار

های مختلف گیرد. وجدان جمعی در افراد گوناگون و حرفهمی

 ها و ادوار مختلف یکی است وو در هر محیطی و حتی در زمان

ها به یکدیگر کند، بلکه موجب پیوند نسلبا هر نسل تغییر نمی

 د. بنابراین وجدان جمعی جدای ازباشدر گذر زمان می

های جمعی خاص است، هرچند که در بطن وجود افراد وجدان

شود. گسترش نیروی وجدان است و در جای دیگر محقق نمی

جمعی در جوامع گوناگون متفاوت است. در جوامع اولیه 

وجدان جمعی بخش عظیمی از هستی جمعی را شامل 

ی احساسات مشترک و ین نکته داراشود و با توجه به امی

های شدیدی که به افراد مجرم نیرومندی هستند و با مجازات

 .(8) بریمشود به اهمیت آن پی میو خطاکار داده می
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 هرچه وجدان جمعی نیرومندتر باشد واکنش و خشم بر جرم و

های اجتماعی شدیدتر است. از نظر دورکیم تخلف از فرمان

باشد. به عنوان وجدان جمعی نه تنها عام بلکه خاص هم می

مثال وجدان جمعی به طور مفصل جزییات هر عمل و باور 

 جوامعکند. دورکیم عقیده دارد در مذهبی را به دقت بیان می

باشند، محدوده تری میپیشرفته که دارای تقسیم کار پیچیده

اعمال آن بخش از هستی که تابع وجدان جمعی است کاهش 

های اجتماعی از ممنوعیت تخلفضد یابد و بازتاب جمعی برمی

عدالت در جوامع ال روش اجرای گردد. به طور مثضعیف می

گردد. ولی یپایه احساسات جمعی مشخص مبدوی با دقت و بر

ای که تقسیم کار اجتماعی در آن شدید و پیچیده در جامعه

باشد اجرای عدالت فقط در حد انتزاعی و به اصطالح عام می

 .(9) گرددمشخص می

 

 حقوقی افکار عمومی –ی شناختتعریف جامعه. 5-5-2

باشد. ها میافکار عمومی نتیجه عقل و تفکر یکایک انسان

 وجهت دادن به تفکر افراد جامعه انسانی در برابر وقایع 

العمل حوادث ناشی از تحول و دگرگونی زندگی بشر و عکس

آید. به عبارت می در برابر این رویدادها افکار عمومی به حساب

هایی که دولت»شود: دیگر در یک تعریف ساده گفته می

نت المللی را زیر پا گذارند، جدا از ضمابخواهند قوانین بین

ان اجراهای قانونی، افکار عمومی از عواملی است که به عنو

 «گرددالملل محسوب میضمانت اجرای فرعی حقوق بین

(10). 

بیداری و آگاهی روزافزون جوامع بشری به تاریخ موجب به 

وجود آمدن وجدان یکسان بشری و تشکیل پدیده نوظهور 

ل گردیده است. موضوع الملافکار عمومی جهانی در روابط بین

مداران رروابط هاست مورد توجه سیاستافکار عمومی مدت

گیری دموکراسی افکار الملل قرار گرفته است. از بدو شکلبین

مداران بوده است؛ به این عمومی کانون اصلی توجه سیاست

دلیل که پایه و اساس دموکراسی مردم تحت تأثیر قرار دادن 

ها نیز شد. همگام با این مسئله روزنامهباافکار عمومی آنها می

برای تحت تأثیر قرار دادن افکار عمومی با یکدیگر به رقابت 

برخاستند. پیشرفت تکنولوژی و اختراع رادیو و تلویزیون نیز 

تأثیرگذاری بر افکار عمومی را مورد توجه قرار داد. اما مسئله 

ک بندی ایدئولوژیمهم حاکم شدن فضای جنگ سرد و دسته

بین دو ابر قدرت، افکار عمومی کشورها را تحت تأثیر قرار داده 

و خیالبافی شیطان را برای قطب مخالف دامن زد. پایان جنگ 

های ایدئولوژیک خاتمه داده و موجب بندیسرد به این دسته

آزاد شدن افکار عمومی از شدت و سختی فضای جنگ سرد 

یگری روی داد؛ شد. همزمان با این تحول اساسی، دگرگونی د

 .(11) انقالب اطالعات و تشکیل شبکه اینترنت

ز ابعد از روی دادن انقالب اطالعات نه تنها افکار عمومی 

اتحاد و  آمیز جنگ سرد آزاد شد، بلکه موجبفضای خصومت

پیوستگی افکار عمومی کشورها و تشکیل افکار عمومی 

رفت دموکراسی و گسترش آن چنین پیشالمللی گردید. همبین

حال توسعه موجب تقویت بیشتر اهمیت افکار  به جهان در

مداران و تأثیر آن بر تصمیمات عمومی از دیدگاه سیاست

مردان گردید. خاتمه یافتن جنگ سرد از یک سو شروعی دولت

ی الملل و از سوی دیگر توسعه دموکراسی طلبنو در روابط بین

می تلقی نمود. یت یافتن افکار عموالملل و اهمو حقوق بین

گانه ارزشمندش )جامعه گونه که مانوئل کاستلز در سههمان

نماید در اواخر هزاره دوم میالدی حوادثی ای( اظهار میشبکه

 که از اهمیت تاریخی برخوردارند دورنمای زندگی اجتماعی

 .(12) اندانسان را تحت تأثیر قرار داده

عاتی که پیرامون محور تکنولوژی اطال تکنولوژی انقالب

های مادی حال تشکیل مجدد پایه متمرکز است به سرعت در

باشد. کشورهای جهان از نظر اقتصادی به یکدیگر جامعه می

 ای که شکل هندسی آن مدام دروابسته هستند. و در مجموعه

حال تغییر است شکل جدیدی از روابط بین اقتصاد دولت و 

ساالری وط دولتحال حاضر با سق اند. درجامعه به وجود آورده

کشوری و به دنبال آن فروپاشی نهضت جهانی کمونیسم 

داری را تضعیف نموده و نظریه مبارزه تاریخی با سرمایه

بار مارکسیسم لنینیسم رها نموده، مارکسیسم را از جذبه مرگ

جنگ سرد را خاتمه داده، خطر کشتار جمعی اتمی را کم 

اساسی دگرگون  نموده و جغرافیای سیاسی جهان را به طور

کرده است. به همین دلیل فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی 

های المللی بود که تمام زمینهشروعی دوباره در روابط بین
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 اجتماعی انسان را دچار پیامدهای خود ساخته است-سیاسی

(13). 

ن فروپاشی شوروی و اعالم خاتمه جنگ سرد از طرف کارگزارا

های سخت ایدئولوژیک حزب کمونیست شوروی و پایان رقابت

ها )فراملی و ها و ملتلمللی برای دولتامجالی در نظام بین

سابقه بود. المللی( به وجود آورد که در طول تاریخ بیبین

ها و گسترش وابستگی اقتصادی و توسعه تعداد دموکراسی

خواهی و الگوی کارآمدی برای کارگزاران تقویت تفکر آزادی

حکومتی و افراد غیردولتی، تهدیدات جدید را در سطح 

ها به نمو خاص ایجاد ه صورت کلی و برای دولتالملل ببین

 .(14) نموده است

 ونی شگرف توسعه یافت،پدیده دیگر که همگام با این دگرگ

های ایدئولوژیک جهانی شدن تحت تأثیر خاتمه یافتن رقابت

های جهانی و گسترش اقتصاد بازار آزاد و وابستگی قدرت

 وات متقابل و همراه با این موضوعات، ظهور تکنولوژی ارتباط

 سابقه یافتهبه وجود آمدن شبکه جهانی اینترنت گسترش بی

له ابعاد زندگی انسان را وارد مرحاست، به طوری که تمامی 

 جدیدی از دنیای ناشناخته ساخت که تاریخ بشر تاکنون به

های ای بر پدیدهالعادهخود ندیده است. این رخدادها اثر خارق

ینی اند، به صورتی که بازبگوناگون انسان از خود برجا گذاشته

های هزاره سوم میالدی بدون بررسی دالیل آن در دگرگونی

جا است. از تأثیرات مهم این بیست میالدی عملی نابه دهه

ها توسعه طبقه متوسط در کشورهای جهان است که پدیده

باشند که های اجتماعی جدید میاین قشر پایه اساسی نهضت

ها و در تماعی کشوراج-های سیاسیگرگونید نقش اصلی

المللی به عنوان اهرم فشار غیردولتی با تحوالت نظام بین

های حقوق بشری یا چون گروهالمنفعه دارند؛ همنافع عامم

 .(15) محیطیزیست

های کالوس اوفه شرایط نهادی و سیاسی را علت ایجاد جنبش

حال  کند که منافع درداند. اوفه استدالل میاجتماعی می

زمان و آموزش( در ارتباط با طبقه متوسط افزایش )پول، 

جدید و محرومیت طبقه متوسط از این منابع در قدیم و 

ای در به وجود آمدن جنبش اجتماعی جدید های حاشیهگروه

های تأثیر دارند. بنابراین طبقه متوسط جدید در ایجاد جنبش

کنند و به همین دلیل اجتماعی نوین نقش اصلی را ایفا می

اساسی در اقتصاد و بنیاد اجتماعی جوامع )به تغییرات 

های نوین ارتباطی و خصوص تأثیر ارتباطات و گسترش فناوری

های انتقال اطالعات و برقراری ارتباطات( به کاهش هزینه

اند و معموال دارای تحصیالت دانشگاهی و دانش وجود آمده

ترین جنبه تخصصی هستند. کالوس اوفه عقیده دارد عمده

گران اجتماعی جدید آن است که آنها برای هویت شخصی بازی

خود نه بر قواعد و اصول سیاسی موجود )چپ/راست، 

کار و...( و نه بر قواعد اجتماعی اقتصادی مرتبط لیبرال/محافظه

متوسط، فقیر/غنی، قبیل طبقه کارگر/طبقه  )از

های ...( متکی نیستند. اوفه شیوه کنششهری/روستایی و

ای که در آن افراد با یکدیگر داند: شیوهدو بعد میجمعی را در 

کنش( و کنند )شیوه درونبا هدف ساختن یک جمع عمل می

مداران ای که توسط آن با دنیای بیرون و دیگر سیاسترویه

کنش که کنش(. شیوه درونشوند )شیوه بیرونرو میبهرو

ت گردند که به صورتوسط آن افراد زیاد، کنشگران جمعی می

باشد. گرا میگرا و تساویغیررسمی، موقتی، ناپیوسته، زمینه

کنش ترفندهای تظاهرات و اشکاالت دیگرکنش در رویه بیرون

 ایمرا در حضور فیزیکی )تعداد زیادی از مردم( مشاهده کرده

(16). 

توان گفت افکار عمومی عبارت است از عقایدی که گروهی می

ا سازند و جامعه راز مردم مطابق با آن ساختار جامعه را می

کنند. هر تفکر و عقیده دیگر ها هدایت میطبق آن ارزش

ا در رید ی آن این عقازمانی اعتبار دارد که جامعه و افکار عموم

ی روند عملی مخالف هنجارهای خود ببیند. به طور مثال وقت

کند، مردم الملل را نقض میدولتی در سطح جهانی حقوق بین

های مختلف سایر کشورها واکنش خود را در آن مورد به شیوه

گردند و این ابراز  و حتی نسبت به عمل ارتکابی معترض می

گردد الملل محسوب میای حقوق بینخود یک ضمانت اجرا بر

شود کشورهای خاطی درصدد جبران عمل ارتکابی و باعث می

 .(17) برآیند

افکار عمومی در مواردی مخالفت خود را از طریق اعتراضات 

های مختلف، تحسن در نمودن بیانیه خیابانی، تظاهرات، صادر

دهند. محل ارتکاب جرم برای اعتراض، تحریم کاال و... بروز می
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امروزه به دلیل پیشرفت علم و تکنولوژی و باال رفتن سطح 

ش بسزایی در تمامی سواد و بینش عامه مردم، افکار عمومی نق

الملل دارند. در مورد حمله آمریکا موارد خصوصا در حقوق بین

نشینی کردند. و یا در مورد دیگر، به سوریه، این کشورها عقب

افکار عمومی و مخالفت کشورهای مسلمان و غیرمسلمان در 

ها عام مردم فلسطین موجب کاهش خشونتخصوص قتل

 .(18) گردید

الملل و هایی که حقوق بیناعتراض افکار عمومی بر دولت

حقوق بشر را نقض کردند فقط در محل ارتکاب به جرم 

شود که کارگزاران می باشد، بلکه فشار افکار عمومی باعثنمی

ی سیاسی آن جوامع برای جلب رضایت مردم با کشورهای قربان

دردی کرده و حتی از لحاظ مالی و نظامی به کشورهای هم

دیده کمک کنند. لذا توجه افکار عمومی در سطح آسیب

الملل و تأثیر آن در الملل در برابر نقض مقررات حقوق بینبین

 تواند به عنوان ضمانتکارکرد کشورها از عواملی است که می

ها زافزون ملتالملل محسوب گردد. آگاهی رواجرای حقوق بین

ها و به وجود به تاریخ موجب بیداری وجدان همگانی انسان

الملل آمدن عامل نوظهور افکار عمومی جهانی در روابط بین

 .(19) گرددمی

 

ان مدل سیاست جنایی مبتنی بر توجه به وجد. 5-6

 عمومی

دولت حداقلی که در مقابل دولت حداکثری قرار دارد، دولتی 

است که به طور عمده از عرصه مدیریت اجتماعی دور بوده و 

طور گسترده به گذاری را به عمل و سیاست قابلیت

سازوکارهای غیررسمی و جامعه مدنی واگذار کرده است. این 

دولت در حقیقت نماد حقیقی یک دولت کوچک شده است که 

خود را حول محور نظارت در امور اجتماعی  وظیفه اصلی

خواه تعریف کرده است. این دولت که آن را دولت آزادی

افراد را محترم  اند، حریم خصوصیگیر نامیدهافراطی یا همه

شمارد و برای آزادی فرد یا جمع اهمیت خاصی قائل است می

های فردی تضادی پیش و چنانچه بین مصالح دولت و آزادی

آید صادقانه آنچه را که مورد نزاع و کشمکش است به نفع 

کند. به عبارت دیگر دولت حداقلی های فردی تفسیر میآزادی

و خواست افراد و اعضای جامعه ساختار اولیه خود را در اراده 

داند و معتقد است که هیچ اصلی جز جامعه مدنی فراگیر می

تواند با سنجش مصلحت و منافع، اجتماع را در مسیر نمی

 .(20) اندیشی کندصحیح انتظام اجتماعی مدیریت و چاره

ین ه اچنین دولتی از استبداد و تحمیل به دور است و از دیدگا

دولت، الزم است مشارکت مردم را در موضوعات کوچک و 

 بزرگ در دستور کار خود قرار دهند. در ضمن دولت حداقلی

است و متناسب با شرایط زمانی و یک دولت صرفا پاسخگو 

د. مکانی مختلف شهروندان حق و زمان سوال از دولت را دارن

توانند در صورت لزوم و بنا به خواست اراده چنین افراد میهم

 .(21) جمعی قلمرو نظارت دولت را محدود نمایند

سیاست جنایی در الگوی دولت حداقلی و دولت حداکثری 

مضیق و  باشد. در این الگو گرایش به سمتکامال معکوس می

ک انگاری است. قلمرو جرم و انحراف یمحدود ماندن دایره جرم

بًا کند و فرآیند واکنش به آنها غالمسیر تفکیک شده را طی می

ه تر در الگوی دولت حداقلی، جامعجامعوی است. به بیان ساده

های جنایی، مدنی در جلوه فرآیند اعطای قانونی به پدیده

نیز مسئول اصلی واکنش به  دخالت محسوس دارد و در عمل

مزبور است. اما نباید از نظر دور داشت که جامعه های پدیده

گری دولت غافل مدنی در این الگو از حداقل قدرت نظاره

 لقیتنیست. دلیل این امر نیز به اعتقاد جامعه مدنی در جهت 

گردد. میری دولت به عنوان متغیر مهم، بازگقدرت نظاره

ر هکات حداقلی در برخورد با بزهکاران از راسیاست جنایی دول

 طرد و حذف بزهکار پیروی ننموده و تا حد قابل قبولی به

العمل تأمین دفاع اجتماعی که ماهیت غیرکیفری و عکس

ی گر دارند، تمایل دارد. ضمن اینکه در دولت حداقلغیرسرکوب

گیری غیرکیفری از پدیده جنایی توجه خاصی به موضوع پیش

واقع در دولت حداقلی برخالف دولت حداکثری  دردارد. 

گیری های پیشگیری کیفری ارجحیت ندارد و سایر مدلپیش

گیری است از برتری و تفوق شناسی پیشکه موضوع آنها جرم

 .(22) برخوردار هستند
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 وجدان عمومی عوام و عدالت کیفری. 5-7

افکار عمومی به خصوص در دو دهه اخیر یک متغیر مهم در 

دهی به جرم بوده و در سیاست کیفری و مخصوصا شکل

است. دیدگاه عمومی از  اساسی داشته سطوح مجازات نقش

ها و یا از طریق طرق مختلف از جمله انتخابات، نظرسنجی

. اغلب قضات گیردفشار مستقیم بر دستگاه قضایی صورت می

به دلیل حداقل مجازات صادرشده از جانب آنها از ناحیه 

گیرند. دولت وجدان وجدان عمومی مورد انتقاد قرار می

کند و گذاری کیفری راهنمایی میسیاست عمومی را به سوی

ها نقش بسزایی در هدایت وجدان عمومی و ترس عامه رسانه

 .(23) مردم در مورد بعضی جرائم خاص دارد

به اطالعات و نظرات اشتباه  وجدان عمومی ممکن است بنا

ای بزهکار باشد، به این دلیل که خواهان مجازات سخت بر

های باشند. رسانهنسبت به وقوع جرائم مضطرب و نگران می

 گروهی تأثیر زیادی بر دیدگاه عموم نسبت به جرم دارند.

 در که مطبوعات، تلویزیون و... میزان جرائم را بیشتر از آنچه

کند و برای جذب مخاطب بیشتر واقع روی داده منعکس می

کند نه جرائم معمولی. لذا بار تمرکز میونتروی جرائم خش

نقش اساسی در به وجود آوردن ناامنی دارد و نیاز به 

طی چند دهه اخیر با توجه  کنند.العمل شدید ایجاب میعکس

بار درخواست عموم برای به افزایش میزان جرائم خشونت

در مورد  جرم خصوصاً نسبت به بیشتر گیریسخت

آمیز شکل گرفته مرتکبین جرائم خشونتتکرارکنندگان جرم و 

 است. در نتیجه این تقاضای عمومی جرم و موضوعاتی که به

باشد تبدیل به نقطه تمرکز برای رقابت آن مربوط می

 کاندیداهای انتخابی گردیده است. با عنایت به اینکه در

 کشورهای غربی دولت متولی امنیت است و با اختیاراتی که

ت جمهوری، اسکند، کاندیداهای ریین میرا تأمدارد امنیت 

مجلس، شهرداری و انجمن شهر در گفتگوهای انتخاباتی 

هایی در ارتباط با نگرش خود نسبت به جرم مطرح وعده

 .(24) کنندمی

شناسان عقیده دارند که تغییر در شرایط بسیاری از جرم

اقتصادی و اجتماعی تأثیر بیشتری از دگرگونی در سیستم 

عدالت اجتماعی در کاهش جرم دارد و دستگاه عدالت کیفری 

مداران و تیاسما سنقش کامال محدودی دارد. ا در این مورد

شناسان تأثیر حقوق کیفری را بیشتر عامه مردم برخالف جرم

گیری نسبت به های سیاسی وعده سختدانند و در چالشمی

پذیر، آراء بیشتری را اتخاذ های انعطافجرم در قیاس با دیدگاه

 .(25) کنندمی

پذیری و گرایان در مورد امنیت جامعهدر اروپا گفتگوی چپ

در  که امنیت در برابر بزهکاریاصالح مجرم بود. بدین معنی 

گیری از سوی گرو اصالح و بازپروری مجرم از یک سو و پیش

 گرایی در پرتو اجرایگیری متقابل امنیتباشد. جهتدیگر می

گرا نظام کیفری است. به عنوان مثال در فرانسه احزاب چپ

بعد از موفقیت در انتخابات، جهت اصالح زندانیان قصد 

ر های اخیبه آنها را مدنظر داشتند. در سال واگذاری امکانات

گرا با توجه به افکار عمومی و ضعف سیاست احزاب چپ

گیری که دیگر مورد توجه جامعه نبود محور بازپروری و پیش

. گرایی تغییر دادندگفتمان انتخاباتی خود را به سوی امنیت

ها موجب دگرگونی ادبیات اصالحی درمانی موجود این گرایش

ای سوی ستیز با جرم یا جنگ با مواد مخدر گردید. کیفرهبه 

تر شده و در نهایت موجب افزایش حبس بیشتر و طوالنی

 .(26) تعداد زندانیان گردید

 

أثیر افکار عمومی متخصص )دکترین عمومی( و ت. 5-8

 آن بر سیاست جنایی

علمی، سیاستی است که دارای دو -سیاست جنایی عقالنی

اساس عقل و باشد، یکی سیاست جنایی که برمی جنبه

مبتنی سنجش و مطالعه است و دیگری جنبه عملی داشته و 

گونه سیاست بر نتایج و تحقیقات کمی و کیفی است. این

جنایی در حقیقت سیاست جنایی علمی است. زیرا مبتنی بر 

نتایج مطالعه و تحقیق درباره یک جرم خاص یا یک کیفر 

خاص با هدف تعریف یکی سیاست جنایی خاص از تعالیم 

مند گردیده است. شناسی بهرهغالب در حقوق کیفری و جرم

آراء پلیس، قضات، وکال و کارشناسان، بزهکاران و عامه مردم 

گیری عقالنی نسبت به سیاست کند. جهترا بررسی می

کند نتیجه یک سیاست جنایی مدتی پس از جنایی ایجاب می

اجرای آن مورد بررسی قرار گیرد و نقاط ضعف و قوت آن 
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و مورد بازبینی و اصالح قرار گیرد. بنابراین وضع قوانین 

مقررات کیفری مقطعی و عدم بررسی نتایج اجرای قوانین و 

 گرددمقررات موجب ضعف جنبه علمی سیاست کیفری می

(27). 

اساس عقل و سنجش باشد نتیجه سیاست جنایی که بر

شناسی و آماری به منظور شناسی، جامعهمطالعات جرم

انگاری و کیفرگذاری یک حالت یا رفتار خاص یا تغییر جرم

تر مقررات آیین دادرسی و سازمان قضایی است و از همه ارجح

یاست ن سیاست جنایی است. مزیت سبیالنگری از اعمال آ

ر اساس مطالعات کمی و کیفی دجنایی عقالنی این است که بر

باشد و مبتنی بر واقعیات و مورد سیاست جنایی خاص می

نظرات کارشناسان است. اصول راهبردی قانون اساسی و 

کند های حقوق بشری و حقوق کیفری را مراعات میدگرگونی

ده ن حقیقی سیاست جنایی موجود بوو براساس کارنامه و بیال

 شناسی را مورد توجه قرارو دستاوردهای مکاتب کیفری و جرم

پذیر و دهد. لذا در چهارچوب اصول قانون اساسی انعطافمی

 .(28) باشدز مستند میگیرانه شدن آن نیسخت

گونه سیاست جنایی این است که نیاز به هزینه و مشکل این

زمان دارد و اجرای آن نیازمند بودجه و نیروی انسانی 

گران سیاست جنایی روزرسانی کردن کنش دیده و بهآموزش

گردد. به همین ان طوالنی بازده آن مشخص میاست و در زم

 دلیلی ممکن است که دولتی آن را تنظیم و تصویب نموده و

شود. البته در نتایج آن به حساب دولت بعدی گذاشته می

ساالر که مسئوالن آن با آراء مستقیم مردم کشورهای مردم

شوند و نوعی گردش مستمر برای مدت کوتاهی انتخاب می

ت دارد. در صورتی که در این کشورها نتایج مثبقدرت وجود 

ای در محبوبیت سیاسی آنها دارد. کارنامه آنها نقش عمده

ها روی سیاست جنایی بنابراین ممکن است برخی دولت

 .(29) ای تمرکز کنندزودبازده و دوره

 

 ناییگرایی در عرصه سیاست ج. نخبه5-9

باشد. در قسمت مطالب این مبحث مشتمل بر دو قسمت می

گرایی و در گرایی و عواماول واکاوی مناسبات مفهومی نخبه

جنایی گرا و سیاست قسمت دوم سازمان سیاست جنایی نخبه

 گرا از نظر خواهد گذشت.عوام

 

 گراییخبهمناسبات مفهومی ن. 5-9-1

های عمومی نظام بخش مهم هویت، موجودیت و سیاست

باشد. حقایق و فرآیندهای محیط اجتماعی، سیاست جنایی می

ا ف بسیاست اجتماعی تعامل گریزناپذیری دارد. در ادوار مختل

گوهای گوناگون و الهای اجتماعی، از هدف مدیریت سازمان

گران نظام اجتماعی و بعضاً متعارض تصدی و دخالت کنش

که وکالی آنها صحبت به میان آمده است. به عبارت دیگر این

کدام قشر و کدام دسته از نمایندگان اقشار جامعه باید 

و  های کالن مدیریت نظام اجتماعیمتصدی برنامه

باشد، در میاز جمله سیاست جنایی  های عمومی آنسیاست

جوامع مختلف همواره مطرح بوده است. برای پاسخ به این 

و ز دسوال و ارائه نقشه مدیریت نظام اجتماعی به شکل رایج ا

گرایی یا الگو صحبت شده؛ یک گروه طرفدار جریان نخبه

 گرایی یا پوپولیسمالیتیسم و گروه دیگر مدافع جریان عوام

 .(30) باشدمی

گرایی در نظام اجتماعی به لزوم برتری دخالت نخبگان در نخبه

کند و نیز دوپارتو از امر مدیریت اجتماعی تاکید می

دارد نخبه کسی است های این نظام فکری، اعتقاد تئوریسین

 دارای امتیازات و هوش جسمی و روانی است. با  ًکه ذاتا

گرایی پذیرفتن این تعریف برای نخبه، در تعریف نهضت نخبه

تماعی، اقتصادی، شود که در هر جامعه یا گروه اجگفته می

... افرادی وجود دارند که به دلیل و سیاسی، فرهنگی

یت دارند که به موجب این خود بر دیگران ارجحهایتوانمندی

مند ها حق دارند از امتیازات رهبری و پیشگامی بهرهبرتری

، «پارتو»گرایی با نام متفکرانی همانند باشند. گفتمان نخبه

درآمیخته و این در حالی « روبرتو میخلر»و « گانتانوموسکا»

در میان اندیشمندان اولین کسی « نیکولوماکیاولی»است که 

گرایی العه و روشن ساختن مفاهیم نخبه و نخبهاست که به مط

کند که در پرداخته است و در مطالعه نهادی جامعه بیان می

نهایت تمام فرآیندها و جریانات اجتماعی قائل به مسئله 

باشد. بنابراین تفکیک و جداسازی بین جمعیت نخبگان می
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توان فهم و ها به هیچ وجه نمیبدون در نظرگرفتن این تفاوت

 .(31) تصویر درستی از معیارهای اجتماعی به دست آورد

های سیاسی متفاوت عقیده دارد که وی با اشاره به نظام

رای حکومت طبقه سازی جوامع بگرایی درصدد آمادهنخبه

د فرهیخته جامعه است که در طول تاریخ دستاوردهای ارزشمن

کر اند. بنابراین تفل توجهی را برای جوامع ارائه دادهو قاب

ساالری و نظام سیاسی حکومت مردم بر مردم که ردمـم

گیری و مدیریت و رهبری نظام منتظرند قدرت تصمیم

 آمدو ناکاراجتماعی را به مردم واگذار کنند یک فریضه ضعیف 

قه اساس توانایی و استعداد را از طباست که فرصت رهبری بر

کند و با چنین استداللی به نقد از نخبه و کارآمد سلب می

پردازد و آنها را خواهی میاندیشه دموکراسی و تفکرات آزادی

داند که در نهایت پنداری عامه مردم میناشی از توهم صالح

ای جز ناکارآمدی مدیریت و رهبری جامعه نخواهد نتیجه

دارد: میداشت. وی برای روشن نمودن ادعای خود بیان 

خورند و تباهی خود را مردم اغلب فریب خیر مرهومی را می»

اند جویند. آنانی که در مجالس مشورتی حضور داشتهمی

 اند که تا چه حد افکار آدمیان دچار لغزش استمالحظه کرده

ن آعد و اگر آن افکار به وسیله افراد برتر رهبری نگردد، مست

 .(32) «قرار گیرداست که در قطب مقابل عقل و منطق 

که از « ویلفر دوپارتو»به دنبال تثبیت تفکر نوع مکیاولی 

مشی فکری نظران این مکتب است با ادامه خطصاحب

متقدمان خود ادعا نمود که نخبگان تنها پیشگامان دانشمند و 

دار شدن و مدیریت و رهبری در جوامع فرهیخته برای عهده

که در « وآمد نخبگانرفت»باشند. وی با طرح نظریه بشری می

ها و تحوالت در آن به بررسی و تشریح عوامل ظهور انقالب

کند که عامل اصلی مبارزات و طی تاریخ پرداخته و ادعا می

مع مختلف به نارضایتی نخبگان تحوالت سیاسی در جوا

گردد که با وجود داشتن استعداد و توان باال از رهبری میباز

بین نخبگانی که  اند. رویارویی و پیکارجامعه محروم مانده

قدرت را در دست دارند و نخبگان جدید علت تحوالت سیاسی 

های ترقی این نخبگان باشد و مردم به عنوان پلهها میو انقالب

اند و مکلفند که برای رسیدن به قدرت این تعریف شده

نخبگان تالش نمایند. پارتو معتقد است که رفت و آمد نخبگان 

پذیر اریخ تکرار شده و پایانفرآیندی است که در طول ت

های رایج در علم گرایی از الگونخواهد بود. بنابراین نخبه

زوم وجود شناسی و حقوق است که بر لسیاست، جامعه

 .(33) کید داردأنخبگان حاکم در جوامع ت

پردازان این جنبش که مخالف تفکر پیشگامان و نظریه

دموکراسی و ضدمارکسیسم بوده و در عمل امیدوار به رد 

کارل »های جبرگرایی اقتصادی و مبارزه طبقاتی شدن نظریه

باشند. دغدغه فکری خود را در یافتن پاسخ این می« مارکس

حاکم  نند که کدام گروه از افراد در امور جامعهداسوال می

 خواهند شد؟ پاسخ معروف ایشان این است که اوالً تفکرات

گرا و مخالف با پراکندگی و جدایی جامعه را به سوی تمرکز

اسی برند و ثانیاً حکومت و قدرت سیمیخیر و مصلحت پیش 

در تمام جوامع بشری در دست اقلیت خاصی بوده که هم از 

ی دار شدن امر رهبروانایی و پتانسیل مطلوبی برای عهدهت

رای مند بوده و هم به طور فطری لیاقت و تدبیر الزم را ببهره

 متمرکز ساختن قدرت و ستیز با انتشار آن در میان عوامل

توان اظهار نمود که به گوناگون دارا هستند. در نتیجه می

ی که لیاقت ذاتدرستی این اقلیت همان نخبگان جامعه هستند 

 باشد.برای رهبری و راهنمایی عامه مردم در آنها متبلور می

 بنابراین مسلماً کسانی که امور حکومت و قدرت را در طی

اند. که برخالف اند نخبگان جامعه بودهتاریخ در دست داشته

دهی و خودآگاهی مطلوبی برخوردار عامه مردم از سازمان

ه نمودن بستر بسزایی در آمادسازان نقش هستند. این نظریه

د جامعه برای پذیرش نظام فاشیسم را داشتند. هرچند که خو

 .(34) قربانی این رژیم شدند

حال برخی از متفکران بر این باورند که سیاست  به هر

گرایی قرار دارد که به لزوم گرایی در مقابل سیاست نخبهعوام

دخالت عامه مردم در مدیریت اجتماعی تاکید دارد و مدعی 

ها باید با گذاری عمومی در همه زمینهاست که سیاست

های تگرایی از نهضانتظارات مردم منطبق باشد. نهضت عوام

گردد که در طی تاریخ نمودهایی از فکری کهن محسوب می

خواه و آن تجلی یافته و منشأ آن را در ظهور تفکرات جمهوری

توان یافت، زیرا این نهضت طرفدار نظام سیاسی دموکراسی می

و مبتنی بر اداره امور مطابق با توقعات مردم  خواهیآزادی
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ت قدرت به سود اقشار باشد و در آن بر پراکندگی و تشتمی

مختلف توده مردم از اصالت و حقانیت برخوردار است. مخالفان 

گرایی یعنی توجه به توده کنند که عواماین نهضت ادعا می

مردم یا پوپولیسم منجر به شکست فرآیند مدیریت اجتماعی 

های پایانی قرن نوزدهم گرایی در دههگردد. جنبش عواممی

قالب اجتماعی فرهنگی در بلوک میالدی به صورت یک ان

 .(35) مند نمایان شدشرق روسیه به طور یکپارچه و نظام

کردند که هدفی جز متفکران این گستره جغرافیایی ادعا می

ه خیرخواهی برای عامه مردم ندارند، بنابراین به تدریج ب

مشهور « داران مردمحامیان و دوست»یا « جبهه ناردینگ»

ادی نبرد برای نیل به آز»شدند. شعارهای اصلی این جبهه را 

شکیل ت« بست و توسعه مالکیت خصوصی»و « سیاسی فراگیر

خصوص کشاورزان جزء  ت کثیری بهداد که از جانب جمعیمی

ان و رعایا مورد استقبال و حمایت قرار گرفت و با گذشت زم

این نهضت در بلوک شرق طرفداران بیشتری یافت، تا جایی 

گذاری و اداره امور حکومت را توسط وکالی که سیاست

قدرتمند خود در دست گرفتند. بنابراین با بازنگری 

 های این نهضت که پیروی و استقبال بسیاری از جوامعگفتمان

ی فکری توان خط و مشبیند. میکنونی را فرا روی خود می

 شمرد:عمده آن را به شرح ذیل بر

 ها امپریالیسمیمقدس شمردن مبارزه با استعمار و سیاست -

های انحصارخواه در ها و جبههجدل آشکار با دیگر حزب -

 رتحوزه تقسیم قد

 مداری به اراده وبست اندیشه لزوم حکمرانی و قدرت -

 نمایندگی مردم

 کید بر ضرورت تحصیل مشروعیت برای نظام سیاسی بهأت -

 واسطه جلب حمایت و پشتیبانی توده مردم

ی فراخوانی کردم برای مشارکت فراگیر در سرنوشت سیاس -

 خود

دابیر مندی مردم به عنوان عنایت متعالی تمعرفی رضایت -

 حکومت سیاسی

تعریف لیاقت و صالحیت برای توده مردم به منظور  -

 تجدیدنظر در مرزها و فراسوهای حقوقی خود

های مدافع ها و استداللاقتحام و اقتراح خواندن اندیشه -

 .(36) کارایی حکومت جمهوری فراگیر

گرا و در طول تاریخ در جوامع مختلف گاهی جنبش نخبه

گرا در حیات سیاسی اجتماعی نمایان گاهی جنبش عوام

داف و برجسته نمودن اه ها بان نهضتاند. هرکدام از ایشده

 عاد ازهای خود، به دنبال ارتقا و تعالی جامعه در همه ابنگرانی

ه کباشند. ولی از آنجا جمله سیاسی، اقتصادی، حقوقی و... می

ل هم های استدالل و مستندات متهاتفی دارند، عمالً در مقابراه

 ردو رویکرد د نظر از این مسائل، ایناند. صرفقد برافراشته

 ا وحال حاضر در مقایسه با هر زمان دیگری در عرصه راهبرده

های جنایی استق کیفری و سیهای حقواندیشیچاره

ی شده از آن به نحو چشمگیری مطرح شده است، لذا برااتخاذ

سازی گستره بررسی گفتمان حقیقی سیسات جنایی، روشن

ساختار  شده درهای ذکرکدام از تفکرات و اندیشه نفوذ هر

دن ظام اجتماعی الزم و انکارناپذیر است و بدون مشخص نمون

 توان چهره واقعی سیاست جنایی را ترسیم نمود.آن نمی

 

 امعه بر سیاست جناییتأثیر قشر نخبه ج. 5-9-2

گرا نوعی از سیاست جنایی مختص سیاست جنایی نخبه

باشد و این سیاست مدعی است که تفکرات گرا میجامعه نخبه

تقابل طبقه نخبه و شیوه برداشت آنها بهترین بستر و رفتار م

باشد. این نوع برای طراحی راهبردی پاسخ به پدیده جنایی می

حقوق کیفری جمعیت »سیاست جنایی با توجه به مفهوم 

طرفدار این « حقوق کیفری نخبگان»یا « خاصان جامعه

گفتمان است که موضوعاتی مانند پاسخ به جرم و انحراف و 

یشگیری از جرم، از جمله مشکالتی است که باید با ضرورت پ

نظر طبقه روشنفکر و نخبه جامعه به  منطق و سیاست مورد

آنها رسیدگی نمود و اعتقادی نسبت به نوع تفکر و داوری عامه 

مردم در این زمینه ندارد و حتی قائل به ایستادگی در برابر 

این گفتمان  باشد. عالوه برهای مردم در این راستا میدیدگاه

گرا در گستره جنایی اعتقاد به فرآیند تجربی، نهضت نخبه

سازی تدابیر جنایی دارد. به  این معنا که اولًا عقالنی و علمی

داند که باید آن را در سیاست جنایی را فرآیند ترکیبی می

با کلیه ساختارهای جامعه مدنظر قرار داد. ثانیاً  تعامل
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شرط ذاتی ری مدرن پیشمحوگرایی و کارشناستخصص

بسترسازی سودمند و کم هزینه برای سیاست جنایی و اجرای 

های آن است. ثالثاً محک مطلق برای ها و نقشهموفق اندیشه

های جنایی کنونی، اثبات کارآمدی و تداوم بخشیدن به رویه

 .(37) باشدسودمندی آنها در جامعه می

گرا، آزمایش کردن تدابیری که لذا در سیاست جنایی نخبه

گردد و تجربه نشانگر عدم کفایت آنهاست اشتباه توصیف می

باشد. اوج رضایت خاطر عامه مردم در این عرصه موردنظر نمی

 اریاین گفتمان در نیمه دوم قرن بیستم روی داد. که در بسی

وح از جوامع، مدیریت و اجرای راهبردهای کیفری در کلیه سط

گرا نایی نخبهاست جدار بود. سیهشهرنشین عهد را اقلیت نخبه

اولین بار در حقوق کیفری نخبگان ظهور یافت که مدلی 

ری افتراقی را برای نخبگان جامعه در کلیه ابعاد حقوق کیف

دهد. از آنجا که نخبگان قشر تأثیرگذار و پیشنهاد می

گیرنده جامعه هستند هم بایستی مورد حمایت مطلوب تصمیم

وی ز سرفتارهای مجرمانه ا قرار گیرد و هم باید در صورت بروز

آنها جدیت و خشونت بیشتری نشان داد و در اغلب جوامع 

گرفت. با نگاهی اجمالی به نخست این ادعا عماًل صورت می

های ارتکابی علیه افرادی چون رئیس میزان مجازات و جرم

 یابد، که اینمیرگزاران دولت عمق این باور را درکشور، کا

گردند. لذا کوچکترین ه محسوب میافراد جزء نخبگان جامع

شود. عمل مجرمانه علیه آنها با شدیدترین کیفر پاسخ داده می

ح اما پس از ادعای مذکور به نحو چشمگیری تحت تأثیر مصال

 و توجیهات سیاسی قرار گرفت. خصوصا در مورد نخبگان رده

 باال مانند رئیس کشور بیشتر نمایان گردید. در هر صورت

هایی که در در فضای خاص خود توفق و برتری حقوق نخبگان

 حقوق به نخبگان داده شد، برجسته و روشن گردید. به هر

 وگرا نوعی بدبینی را در مورد نظرات حال سیاست جنایی نخبه

اصالت قضاوت مردم در ارتباط با موضوعات سیاست جنایی 

 .(38) دهدتوسعه می

لذا در حاشیه ماندن مردم و غیرعقالنی بودن انتظارات و 

سیاست جنایی پیشنهادات آنها از ارکان اصلی گفتمان 

شود گرا ادعا میگستره سیاست جنایی نخبه گرا است. درنخبه

که عامه مردم معموالً ضروریات علمی را در نوع نگرش و توقع 

خود ار رژیم حقوق کیفری و سیاست جنایی حاکم بر آن 

مدنظر ندارند. به گفته موافقان این گفتمان در حوزه 

ای از بخش گستردهالعمل نسبت به بسیاری از جرائم، عکس

ها تقاضای برخورد های رسانهنماییعامه مردم متأثر بزرگ

گر را های سخت و سرکوبشدید با مرتکبان و اجرای مجازات

که عمدتاً چنین تصوری برخاسته از تبلیغات  حالی دارند. در

های عقالنی در جامعه باشد و تناسبی با ضرورتها میرسانه

دارد که عامه مردم گرا اظهار میهندارد. سیاست جنایی نخب

مدار بهترین راهکار گرانه یا کیفرکنند رویکرد مجازاتتصور می

در مقابل پدیده جنایی است. اما در بسیاری از جوامع نارسایی 

 .(39) این تفکر به اثبات رسیده است

گرا شدن سیاست جنایی اظهار گذشته از این طرفداران نخبه

دارند که در راستای گرفتن یک ساختار و رویکرد مطلوب می

از سیاست جنایی نباید از مفاهیم انتزاعی و مشارکتی شدن 

ه به سطوح توقعات افکار عمومی تبعیت نمود دموکراسی و توج

و با رعایت نمودن اصول اساسی حقوق جزا مانند اصل قانونی 

تناسب جرم و مجازات، اصل برائت بودن جرم و مجازات، اصل 

های ... و با هدایت نخبگان به سوی اتخاذ تدابیر و نقشهو

تجدیدنظرپذیر روی آورد، که در کلیه مراحل شامل نظر 

سان و تحلیل و بررسی علمی و فنی باشند. چنین کارشنا

نگری عامه مردم تأثیری گردد که احساسیماهیتی موجب می

های در راهبردهای سیاست جنایی در مسیر بزرگنمایی

ها و شایعات غیرواقعی نداشته باشد. در سیاست جنایی رسانه

 های جنایی ازنگاری و اجرای اندیشهگرا کلیه ابعاد ضابطهنخبه

جمله بخش تقنینی و اجرای آنها، تحت تصدی نخبگان بودی 

و توجه به رویکردهای مشارکتی و طرفداری از افکار عمومی 

گرایی را رویکردی گرا، عوامشود. در نهایت مدل نخبهدیده نمی

کند. نقطه مقابل، سیاست زده و تبلیغاتی معرفی میسیاست

بر دخالت افکار گرا باشد که بالعکس مدل نخبهگرا میعمل

ری جنایی و اجرای گذاعمومی بر کلیه مراحل سیاست

گرا که کید دارد. در سیاست جنایی عوامأراهبردهای آن ت

ای ماهیتی سیاستی دارد افکار عمومی و راهکار موقت و دوره

گیرد. به زعم بحران پدیده جنایی مورد توجه قرار می

« باتمز»و « جان پرت»مدارانی چون دانان و سیاستحقوق
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های گرایی کیفری، اندیشهنظام فکری موسوم به عوام

های مسلم عرصه علوم سیاسی و برداری شده از جنبشگرته

شناسی در دهه پایان قرن بیستم میالدی است که در جامعه

تر ساز فراگیری افزونراستای تأمین نظر افکار عمومی، زمینه

 .(40) عمومی شده است تفکر کیفرمداری

های حقوق کیفری شاهد گسترش خشونت ین سبب نظامبه ا

گرایانه شدند که به های شدید و سرکوبالعملقضایی و عکس

 دلیل جلب نظر عوام مشروعیت و مقبولیت یافتند )و تثبیت

من های سیاسی و تبلیغاتی در نظام اجتماعی داالگوها، انگاره

ها واستگرایی نشأت گرفته از خزدند(. از آنجا که نهضت عوام

و تمایالت سیاسی حاکم بر شرایط وقت جامعه بود، عمالً 

وزمصرف به رتبلیغاتی و  -زمینه را برای گسترش جنبه سیاسی

 ها و تدابیر عمومی و برتری و ترجیح آن بر کیفیت وبرنامه

برای  گرایی کیفری هموارهکارایی این تدابیر شد. بنابراین عوام

مداران و از سوی سیاست کسب مشروعیت و جلب آراء عمومی

ات خابمتولیان مدیریت اجتماعی در جامعه در مواقعی مانند انت

ای مورد استفاده و استناد های سراسری و دورهپرسیو همه

سازی لزوم گیرد، تا در کنار آن و در پوشش برجستهقرار می

توجه به افکار عمومی جامعه و فراهم آوردن بستری برای 

شده عامه دارا و احساسات و تفکرات جریحههپاسخ به نگرانی

ا رنه مردم تحت تأثیر ارتکاب و شیوع جرم و انحراف عماًل زمی

 .(41) برای رسیدن به اهداف سیاسی خود فراهم نمودند

گرایی کیفری فرآیندی است که توسط آن بنابراین عوام

دیدگان و طرفداران نظم و قانون و طرفداران حقوق بزه

های دولت نمایندگان مردم تأثیر بسازیی در سیاست

های حقوق گذارند، درحالی که نظرات دانشگاهیان گروهمی

... کمتر مورد توجه قرار شهروندی، فعاالن عداالت کیفری و

گرایی ی در چهارچوب مفهوم عوامگیرند و با وجود ابهاماتمی

توان چند وجه مهم برای این رویکرد بیان نمود. اوالً کیفری می

شوند از عقاید نخبگان در گرایی کیفری تالش میدر عوام

ها دوری گزیده و آراء مردم مورد استفاده قرار گذاریسیاست

باشد. اینکه این امر برای جلب افکار عمومی می گیرد. دوم

اعتنا و به ها بیسوم، این رویکرد نسبت به کارآمد بودن برنامه

توان گفت کند. میها توجه میرضایت عامه مردم در سیاست

گرایی رویکردی است که در آن توجه به افکار عمومی و عوام

ی که هایها و برنامههای مردم سبب شده سیاستخواست

مبنای علمی و کارشناسی ندارند تدوین و اجرا گردد. به 

های مردم در برابر گرایی کیفری خواستعبارتی در عوام

نظرات کارشناسان در مورد شیوه برخورد با مجرم در اولویت 

گرایی کیفری بر لزوم حفظ امنیت افراد قرار دارد. فرآیند عوام

کاران آنها را زهب بعادی جامعه در برابر خطراتی که از جان

گرایی کیفری که ناشی کید دارد. بنابراین عوامأکند تتهدید می

از احساس ناامنی طبیعی یا ساختگی افراد جوامع مختلف 

باشد زمینه الزم را برای ایجاد رویکرد مدیریت خطر جرم می

 .(42) فراهم نموده است

های امنیتی و گرایی کیفری امروزه به بهانهبه هر حال عوام

تبلیغاتی در برخی از کشورها گسترش یافته و طی رویکردی 

های کیفری موافق با نظرات جرای راهبردافراطی بر طراحی و ا

کید دارد و خود را مقید بر ضرورت سازگاری با أمردم ت

داند. این نهضت که برخی ریشه و اساس های علمی نمییافته

دانند در گرا میآن را در ساختار و قلمرو حقوق کیفری عوام

جمله  ها ازانی قرن بیستم در بسیاری از کشورهای پایدهه

رو شد. مندی با استقبال روبهن و آمریکا به صورت نظامانگلستا

با روی کار آمدن دولت کارگر در  1997این جنبش در سال 

ای به دست آورد. کشور انگلستان موقعیت علمی و برجسته

کردند که جمعیت نخبه کشور که بسیاری سران دولت ادعا می

ی د، نگاهـهادهای کشور را در دست دارنـها و نخشـاز ب

گرایانه به رژیم حقوق کیفری داشته و عمالً از آرمان

های جامعه ازجمله احساس ترس و ناامنی اقشار واقعیت

شوند، غافل ضعیف که اغلب هدف ارتکاب جرم واقع می

باشند. لذا خواهان حمایت بیشتر از افراد و اقشار عادی می

ائم و قانون جر»جامعه شده و با اخذ آراء ایشان قوانینی مانند 

به تصویب رساندند. این قانون که  1998مصوب « نظمیبی

های انتخاباتی، مسائلی مانند افزایش نرخ جرم و رقابت

بار، افزایش ناامنی ای شدن و بزرگنمایی جرائم خشونترسانه

ای ناشی از افزایش نرخ جرم در تصویب این قانون نقش عمده

لعمل نسبت به اسو با خواست عامه مردم در عکسداشت. هم
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پدیده جنایی به استقبال رویکرد حُسن کیفرمداری و 

 .(43) گر رفته استسرکوب

در این قانون احکامی چون مقررات محدودکننده ناظر بر 

وآمدهای صغار، مرتکبان جرائم جنسی، قرار محدودکننده رفت

یه قرار منتهی به بازداشت و به فراموش سپرده شدن فرض اول

ر شکاآدم مسئولیت و ناتوانی اطفال در ارتکاب جرائم به طور ع

دهد که ضرورت حمایت و ی أن را نشان میگرایانهرویکرد عوام

 اعیمشورت با افراد عادی و قربانیان جرائم را در جامعه تد

گر آن است که سیاست نماید. این شیوه برداشت نمایانمی

یتی متغیر معموالً مواهودن منطقی گرا با دنبال نمجنایی عوام

 .(44) محور دارددیده گرا و بزهامنیت

ز راهبردهای موقت اجرم  گرایی برای حل مشکلسیاست عوام

دی مدت با چالش شدیده نموده که کارایی آنها در بلنداستفا

گردد. زیرا این راهکارهای موقت هیچگونه توجهی مواجه می

دهند نسبت به مقتضیات زمان و وقایعی که در آینده رخ می

شده برای مواجهه با ای از پیش تعیینندارد. در نتیجه برنامه

مل باعث شده وجود ندارد. این مسئله در ع های مزبوربحران

 است که حقوق دفاعی متهمان و طیف زیادی از اصول مبنایی

حقوق جزا مانند اصل احترام به حریم خصوصی افراد، اصل 

ایی برهبرائت و... مورد تعرض قرار گیرد. توجه به مشکالت، راه

العمل انگاری فوری و غیرکارشناسانه پس از عکسچون جرم

ها به مردم نسبت به وقایع جنایی اجرای علنی مجازات عامه

ها، سیاست منظور جلب اعتماد مردم نسبت به اجرای مجازات

سازی مبنی بر حذف و طرد مجرم، پاسخ احساسی به ناتوان

ی جرائم شدید و سیاسی شدن جرائم و انحرافات، سیاست جنای

منطق  این مسائل رو ساخته است.را با کشمکش روبه گراعوام

مشورتی سیاست جنایی که مدعی ضرورت مشورت با افراد و 

 اقشار مردم است را به چالش کشیده و موجب طرح این ادعا

 اند که در جامعه به منظور طراحی راهبردهای قابل دفاعشده

تر به مسائل برای سیاست جنایی الزم است با افراد آگاه

های ظرسنجینب دیده یا مخاطای که بزهمشورت نمود، نه عده

 .(45) اندها واقع شدهآفرین رسانهترس

گرایی و گرایی و یا عوامهای نخبهحال هرکدام از نهضت هر در

ت آنها در زمینه سیاست جنایی از جهات مختلف آثار و تبلیغا

باشد. اما آنچه که در این میان دارای قابل مطالعه و بررسی می

های کدام از این روش باشد این است که هیچاهمیت می

مدیریتی در راستای اجرای راهبردها و الگوهای مناسب در 

اتی جمله ایراد عرصه سیاست جنایی جامعیت الزم را ندارند؛ از

باشد این است که به مردم گرایی وارد میکه به جریان نخبه

کنند خیز زندگی مینظم و بزههای بیدیده که در محلهبزه

گرایی عالوه بر ایرادات توجهی ندارد و از سوی دیگر عوام

گرای های امنیتدلیل سیاستذکرشده موجب گسترش بی

برابر حداقل  سیاست تسامح صفر در»فراگیر و پلیسی همانند 

د. با توجه به مطالب گفته شده گردمی« ها و جرائمنظمیبی

یابیم که بهترین الگو برای سیاست جنایی الگوی ترکیبی میدر

مندی از روحیه و ذات هرهـبباشد که با و مشارکتی می

محور به همه اقشار جامعه، هم نخبگان و هم عوام گفتمان

یزان نیاز از دستاوردهای مفید نماید به متوجه دارد و تالش می

 و سازنده احزاب، جریانات سیاسی و اقشار مردم استفاده نماید. 

 

است هیئت منصفه نماد افکار عمومی در سی. 5-10

 جنایی

ر بهیئت منصفه از نهادهای حقوقی و اجتماعی است که عالوه 

ها های شهروندان و حراست از آناینکه در تأمین حقوق و آزادی

قش نل تجاوز دیگران به عنوان نماینده افکار عمومی در مقاب

های دادرسی جملههای کیفری مندارد در بعضی از دادرسی

ور مربوط به جرائم سیاسی و مطبوعاتی که در حقوق ایران حض

تواند از مشارکت هیئت منصفه محدود به این موارد شده می

اعمال گذاران اصلی حاکمیت و حکومت از مردم به عنوان پایه

گیرانه دور از منطق نسبت به نفوذهای احتمالی و سخت

مجرمین این دسته از جرائم جلوگیری کند. براساس 

های اجرای عدالت در های تاریخی و انقالبی یکی از راهتجربه

باشد. که در های کنترل قدرت قضایی میجامعه افزایش راه

چه در های کیفری این راستا حضور هیئت منصفه در دادرسی

بینی های پیشتواند از شیوهمقام قضاوت و یا کارشناسی می

 .(46) شده محسوب گردد

ذیرفتن دخالت هیئت منصفه در جرائم نظام قضایی ایران با پ

سیاسی و مطبوعاتی به نقش هیئت منصفه در حد کارشناس 
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نظر داشته است. در مدل انتخابی ایران تشخیص موضوع با 

هیئت منصفه است ولی انطباق موضوع با حکم قانونی و صدور 

رأی و تعیین میزان مجازات و معیار برخورداری مجرم از 

باشد. قانون می انحصار قاضی دادگاه کیفیات مخففه جرم در

اساسی جمهوری اسالمی ایران در عبارات خود سهم بسزایی را 

هیئت منصفه  168برای نقش مردم قائل شده است. در اصل 

را به داوری طلبیده و حضور آن را در رسیدگی به جرائم 

داند. به عالوه مشروح سیاسی و مطبوعاتی ضروری می

دهد سی نهایی قانون اساسی نشان میمذاکرات مجلس و برر

که نهاد هیئت منصفه دارای سابقه اسالمی است. همچنین 

محتوای فقهی دارد. عالوه بر آن جلوی بسیاری از مفاسد و 

 .(47) گیردها را میدیکتاتوری

اعضای هیئت منصفه از میان اقشار مختلف مردم جامعه 

ها جنبه شود که دادرسیانتخاب شده و وجود آنها باعث می

ها متجلی گردد. از مردمی داشته و افکار عمومی در دادرسی

ند، لذا باشآنجا که هیئت منصفه وکالی واقعی مردم می

ه کدارند و آرایی انتظارات کردم را از عدالت و قضا بیان می

شود نماینده افکار عمومی و درخواست مردم از می صادر

ها گونه قضاوتدستگاه قضایی است و احکام صادره ناشی از این

گذاری موجب رضایت افکار عمومی و چه بسا تحول در قانون

انی راواید قضایی و سیاسی فجزایی باشد و از این نظر دارای فو

 .(48) است

 

 های سیاست جنایی به اعتبار توجه یا عدممدل. 5-11

 توجه به افکار عمومی

مبنای معیارهای مختلف انواع گوناگونی دارد. در یک دولت بر

دانان مطرح گشته است، دولت بندی که از سوی حقوقدسته

براساس میزان ارتباط با جامعه مدنی به دو نوع دولت مرتبط با 

گردد. جامعه مدنی و دولت جدای از جامعه مدنی تقسیم می

گوی مدیریتی مجزا برای نظام سیاسی و بندی دو الاین دسته

نماید. در دولت مرتبط با جامعه مدنی قدرت دولت مطرح می

گردد و در دولت منفک از بین دولت و جامعه مدنی تقسیم می

کارها و ساختارهای ومعه مدنی برتری قدرت دولت بر سازجا

نماید. با توجه به این رسمی نظام اجتماعی یادآوری میغیر

هیچ قاعده مشخصی برای ارتباط بین دولت و جامعه نکته که 

مدنی وجود ندارد، در نتیجه زمینه فرافکنی جنایی و 

سازی قدرت دولت وجود سوءاستفاده از راهکارهای متعادل

 .(49) دارد

رین توان به سادگی با داد کمتواقع در این بعد از قلمرو می در

 نهاآسطح از قدرت و دخالت در سازوکارهای مردم جامعه عمالً 

نشینی و استقرار در یک موقعیت حداقلی به عقب را اجبار

ز رسانمود. بنابراین طرح این الگو در بسیاری از جوامع دردس

 وخواهد بود، زیرا برای تعادل قدرت و دخالت قوای مختلف 

مرزی معین  و امعه حدهای رسمی و غیررسمی جبخش

ولت کند. در بعد دوم نیز ابهامات بیشتر است زیرا جدایی دنمی

باشد و روشن نیست که آیا نشده میز جامعه مفهومی توجیها

منظور آن جدایی مطلق است یا نه؟ تردیدی نیست که 

ای مبهم های جنایی براساس چنین قاعدهالگونگاری سیاست

یر خواهد بود و در درازمدت باعث غیرفعال بودن بیشتر تداب

گردد. براساس حضور مختلف دولت در جنایی عمومی می

اع و نیز قلمرو و کیفیت ارتباط آن با جامعه مدنی اجتم

که عبارتند از دولت  توان از سه نوع دولت یاد نمودمی

 .(50) حداکثری، دولت حداقلی و دولت بینابینی

 

 ر عمومیمدل سیاست جنایی بدون توجه به افکا. 5-12

دولت حداکثری دولتی است که تمام وسایل اعمال قدرت و 

تواند در اجتماعی در کشور را دارد و می -مدیریت سیاسی

صورت تمایل حکم به کنار گذاشتن حداقل ساختارهای 

با کنار نهاد در جامعه بدهد. در واقع دولتی است که مردم

گذاشتن افراطی سازوکارهای مردمی و جامعوی منحصرًا 

گردد. چنین دولتی نسبت به زمامدار نظام اجتماعی می

داند اعتنا بوده و همواره خود را محق میهای شخصی بیآزادی

به هر صورتی که مایل است در مسائل شخصی و حریم 

ت خصوصی افراد دخالت نماید. چنین دولتی که آن را سلطن

نهاد نامند هرگونه مداخله ساختارهای مردممطلقه فراگیر می

در امور مدیریتی کوچک و بزرگ جامعه را تهدیدی علیه اقتدار 

کند. چنین خود تعبیر نموده و به شدت اقدام به دفع آن می

کنند با طرح فریبانه دارند و سعی میهای ماهیت عوامدولت
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ول عامه مردم سلطنت مبانی اعتقادی و ایدئولوژی مورد قب

مطلقه خود را طرفدار و مجری آن ایدئولوژی معرفی کرده و 

رغم استبداد موجود پایگاه خود را بین مردم مستحکم علی

 .(51) نماید

ریز اصلی در در دولت حداکثری قدرت مرکزی هم نهاد برنامه

ها و معضالت اجتماعی امور اجتماعی است و هم اینکه بحران

کند. در این دولت قدرت چون پدیده جنایی را تدبیر می

دهنده ماهیت هم تعریف جرم و انحراف را که تشکیلمرکزی 

گوی و دار است و تنها مرجع پاسخپدیده جنایی است عهده

ف واکنش نسبت به آنهاست. در این دولت مفهوم جرم و انحرا

گردد و از هم جدا نشده و غالب انحرافات جرم محسوب می

اشیم. برو نمیای روبهراجع به جرم و انحراف با ساختار دوگانه

العمل دولت در مقابل پدیده جنایی جنبه از سوی دیگر عکس

گر دارد و متکی بر راهبرد توسعه دخالت رسمی و سرکوب

حقوق کیفری است. در دولت حداکثری نهادهای مردمی و به 

 طور کلی جامعه مدنی در گستره تعریف مصادیق و پاسخگویی

. در نتیجه ای نداردنسبت به پدیده جنایی نقش قابل مالحظه

مند سیاست جنایی از یک الگو یا موقعیت سراسر دولتی بهره

باشد. به نحوی که آشکارا به ورطه مفهوم سیاست کیفری می

 .(52) نزدیک شده است

رسد در الگوی دولت حداکثری با سیاست کیفری به نظر می

های حداکثری مواجه هستیم. این سیاست با تکیه بر روش

طردکننده روش مدیریت خطر جرم و سیاست کیفری 

کار را یک کننده، بزهگیری از منطق توجیهخطرمدار و بهره

 و به دنبال حذف وی از چرخه زباله اجتماعی پنداشته است

باشد. این سیاست متاسفانه از ضرورت حیات اجتماعی می

 مرحله پیشگیری غافل است.

 

یژگی وسوءاستفاده ابزاری از وجدان عمومی . 5-13

 گرا سیاست جنایی عوام

گرا براساس احساس عدم امنیت فرضی سیاست جنایی عوام

سیاست کیفری گردد و حتی گاهی در ادبیات ریزی میطرح

شود، مانند ماده گرایانه به مقررات حقوق بشر استناد میعوام

سه اعالمیه جهانی حقوق بشر که تأمین و تضمین حق بر 

چنین سیاست داند. همها میامنیت مردم را از وظایف دولت

باشد. ها مبتنی بر این ماده اعالمیه حقوق بشری میدولت

أمین کند و یکی از مواردی دولت باید امنیت عامه مردم را ت

کاری است. برای مثال، گردد بزهکه موجب تهدید امنیت می

فقره سرقت واقع گردد اما جامعه  50000در سال ممکن است 

ها باز روی قتل که تعداد آن در با وجود افزونی تعداد سرقت

کند. این نوع مورد باشد تمرکز می 4000سال ممکن است 

سوءاستفاده از مقررات حقوق بشری  واقع یک نوع نگرش، در

اعالمیه جهانی  -1باشد. در این زمینه سه سند وجود دارد: می

المللی حقوق میثاق بین -2؛ 1948حقوق بشر مصوب 

میثاق  -3؛ 1976اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی مصوب 

 .1966المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب بین

کنند و سایر ره میورد حق امنیت اشاممداران فقط به سیاست

ا رموارد مانند حق مسکن، حق بهداشت، حق آزادی بیان و... 

ها تاز وظایف دول صورتی که این موارد نیز دارند. درابراز نمی

کاری همین عوامل اقتصادی و است و از جمله علل مهم بزه

 اجتماعی است. 

نند اما سایر کها بودجه زیادی را صرف تأمین امنیت میدولت

گیرند و این نوعی تفکر ... را نادیده میارد مانند مسکن ومو

باشد. در کشورهای غربی یک طرفه از مقررات حقوق بشر می

نقض حقوق بشر به معنی نقض حقوق مدنی، سیاسی، 

باشد. به عبارت دیگر چون ضمانت اجرای اجتماعی و... می

تر است و تضمین مواد دیگر ماده سه )حق امنیت( ساده

گرفته و سایر موارد نادیده  لذا بحث امنیت مدنظر قرار مشکل،

شود. برای مثال در آمریکا میلیاردها دالر صرف گرفته می

تأمین امنیت حتی در کشورهای دیگر مانند افغانستان و عراق 

خانمان دارد. شود ولی همین کشور سی میلیون بیهزینه می

یکا افزایش به موجب این نوع سیاست جمعیت زندانیان در آمر

بانی خصوصی در آن کشور یافته و به دنبال آن صنعت زندان

سازی به وجود آمده تا جایی که اکنون سیاست خصوصی

شود و حتی ها به صورت گسترده در آن کشور اعمال میزندان

گردد تا مقامات هایی در این زمینه برپا میساله نمایشگاه هر

واند زندان را اداره کند دولتی بتوانند شرکتی را که بهتر بت

 .(53) انتخاب نمایند
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 گیرینتیجه. 6

کاری در طول تاریخ با فراز و واکنش نسبت به جرم و بزه

هایی همراه بوده است. در گذشته هدف از مجازات نشیب

 ده و مجازات منطبقترساندن مجرم بو جویی، سزادهی وانتقام

رت با قانون و جرم واقع نشده بود و مطابق با میل حکام صو

های غیرانسانی بر مجرمان تحمیل گرفت و عمالً مجازاتمی

گری که شد. در قرن هجدهم در اروپا ایده مدرنیته و روشنمی

اد براساس عقل و علم بود ظهور نمود و با به وجود آمدن نه

محور مطرح گردید. از آنجا گری بشرروشن گذاری فلسفهقانون

ی مبنای حوادث روزانه و جرائمگذاری برکه این نوع سیاست

کند به عنوان یک دار میاست که وجدان عمومی را جریحه

تواند سیاست جنایی مقطعی است که در زمان طوالنی نمی

وع ـن نـر آن ایـالوه بـدیده جنایی را کنترل کند. عـپ

مان هگذاری که گرایانه، مبانی اصلی قانونگذاری عوامسیاست

که  گیرد؛ چراعدالت و مصلحت همگان است را نادیده می

ا گونه سیاست به نفع جامعه و مجرم نیست و تنهاعمال این

ل گذاران کیفری است که با اعماکننده منافع سیاستتأمین

ز اشند که اها قصد دارند جوابگوی مردمی بگونه سیاستاین

ین آنها امنیت و کنترل پدیده جنایی را طلب دارند تا به ا

 طریق اعتماد مردم از آنها سلب نشود.

اری گذگونه سیاستواقع مبانی که باعث به وجود آمدن این در

شود احساس ناامنی و ترس عمومی است که از طریق می

ود جوها و در پی حوادث جنایی در بین افراد جامعه به رسانه

گذاران کیفری برای کاهش این ترس آمده است و سیاست

 عمومی و بدون دخالت دادن نظر نخبگان قوانین سختگیرانه

گذاری تحت کنند. به صورتی که در نظام قانونتصویب می

اصل  گرا، مقنن بدون توجه بهگرایی کیفری امنیتتأثیر عوام

 ورتاید ضرانگاری بحداقلی حقوق جزا که اعتقاد دارد هر جرم

یجه زند که نتهای وسیعی میانگاریداشته باشد، دست به جرم

 هایآن تورم قوانین کیفری، افزایش جمعیت زندان و هزینه

 اقتصادی برای جامعه است. 

گرا به همچنین در زمینه واکنش به جرم هم در قوانین عوام

شود و قاضی بدون توجه به اصل اصل تناسب جرم توجهی نمی

ردن مجازات و پرونده شخصیت متهم، مجازات تعیین فردی ک

کند و نهادهای مانند آزادی مشروط و تعلیق اجرای می

باشند، به فراموشی مجازات که با هدف مصالح شدن مجرم می

شوند. به عالوه اصل دادرسی منصفانه که و نسیان سپرده می

در پرتو آن اصل بر برائت، تفهیم اتهام و... است، بایستی 

ورت پذیرد؛ زیرا در این قوانین هدف اصلی که تأمین امنیت ص

 شوند.دار میاست، خدشه

نکته مهمی که باید به آن توجه داشت این است که مفهوم 

حکومت قانون شاکلة اصلی در نظام حقوقی و به طور خاص 

تر شود. همانطور که پیشنظام حقوق کیفری محسوب می

ط این است که کلیه رواب مقصود از حکومت قانون اشاره شد،

وب ختابعان حقوق و آثار آن باید به موجب مقررات و قوانین 

 والً، مقرراتی است که ا«مقررات خوب»تنظیم شوند. مقصود از 

 ابعانط تکنندة روابمنطبق بر نیازهای روز جامعه و ثانیاً تنظیم

باشند. مفهوم حکومت قانون دارای پنج به نحو احسن می

باشد که عبارتند از: دسترسی به عدالت و یعنصر اصلی م

بینی بودن؛ رسیدگی قضایی؛ جزمیت حقوقی و قابل پیش

ه بهی تناسب؛ برابری و عدم تبعیض؛ و نهایتاً شفافیت. با نگا

شود گرا مشخص میهای سیاست جنایی عواماوصاف و و رویه

 که عناصر حکومت قانون در مواجهه با این سیاست در فضای

 شوند. در واقع احساسات وفری با چالش مواجه میحقوق کی

ن، های خاصی مانند انفجاری بودوجدان عمومی، دارای ویژگی

ة نوب باشد؛ این اوصاف نیز بهگذرا بودن، غیرمنطقی، و... می

گرا نیز وامـه سیاست جنایی عـود باعث شده است کـخ

پسند، نمایشی، احساسی و فاقد مبنای گیرانه، عامهسخت

 ظری و علمی باشد.ن

ها و افکار باید دقت داشت که جامعه از افراد گوناگون با سلیقه

بسیار متنوع تشکیل شده است و از طرفی واقعیت این است 

که رسالت عالم حقوق، تنظیم روابط اعضاء همین جامعه )با 

باشد. در نتیجه، در عمل یـوجود همین تنوع و انکسار( م

معادالت آکادمیک و اصول و قواعد  توان با تکیة صرف برنمی

حقوقیِ محض، روابط یک جامعه را تنظیم کرد؛ چرا که 

بسیاری از اصول و قواعد حقوقی )مانند اصل حسن نیت، وفای 

به عهد و...( از بطن همین روابط جامعه متولد شده است. در 

توان به صورت مطلق هیچگونه گرایش و توجهی به ینتیجه نم
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های عوام در فرآیندهای کیفری ات و خواستهتفکرات، انتظار

رسد که اوالً باید وجدان عمومی )که ریشه نداشت. به نظر می

در احساسات عمومی دارد( را با افکار عمومی )که ریشه در 

تفکر و منطق جامعه دارد( همراه کرد و از طرفی نیز با تأکید 

حدود بر حق بر آموزش و اعتالی سطح افکار عمومی، بتوان تا 

مند و کنترل نمود. ها و انتظارات عمومی را نظامزیادی خواسته

های کیفری به گرایی را در سیاستتر، باید عوامبه بیان ساده

رنگ نمود و با گذشت زمان از طریق ارتقاء سطح افکار مرور کم

عمومی، وجدان و احساسات عمومی را کنترل و به سمت 

 داشتن واکنش منطقی سوق داد.

 

 تقدیر و تشکر .7

و  از تمام عزیزانی که در تهیه و تدوین این مقاله مساعدت

 کنم.همکاری نمودند تقدیر و تشکر می

 

 سهم نویسندگان. 8

نویسندگان به صورت برابر در تهیه مقاله حاضر مشارکت 

 اند.داشته

 

 تضاد منافع. 9

 در این مقاله هیچگونه تضاد منافعی وجود ندارد.
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Background and Aim: Among the social manifestations of the current era that 

have spread the criminal phenomenon in society is the public conscience and its 

effectiveness on the criminal phenomenon and crime and punishment. Criminal 

law and the manifestation of crime and punishment are not safe from this area. In 

the areas of legislation, adjudication, and enforcement, public conscience policies 

have forced the legislature to criminalize conduct in some areas. As a result, the 

executive and judicial organs are also influenced by the concept of public 

conscience in order to exercise their powers. 

Materials and Methods: This research is of theoretical type and the research 

method is descriptive-analytical and the method of data collection is library and 

has been done by referring to documents, books and articles. 

Results: Populist criminal policy is based on daily events and crimes that hurt the 

public conscience as a cross-cutting criminal policy that cannot control the 

criminal phenomenon in the long run. Moreover, this kind of populist policy 

ignores the basic principles of legislation, which is the justice and interest of all. 

Ethical considerations: In order to organize this research, while observing the 

authenticity of the texts, honesty and fidelity have been observed. 

Conclusion: In fact, public feelings and conscience have certain characteristics 

such as being explosive, transient, irrational, etc.; These descriptions, in turn, 

have made populist criminal policy harsh, popular, dramatic, emotional, and 

lacking in theory and science. A look at the characteristics and procedures of 

populist criminal policy reveals that the elements of the rule of law are challenged 

in the face of this policy in the field of criminal law. 
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