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 ؛دهیچک
هداف اساس ا نیکه بر ا کندیرا اتخاذ م ییهاو روش مجرمانه، اصول یدهیبه پد یدهپاسخ یبرا ییجنا استیس

 یشهروندان در پ یو آرامش روان تیامن ی. امروزه به دنبال نقض گستردهگرددیآن مشخص م یکل یو دورنما

ه است داد ریمس رییتغ یمحورجرمبه سمت  یمداراز مجرم ییجنا استیاهداف س ،ارتکاب جرم یگسترش مقوله

، یانگاررممربوط به ج یکه اصول کل یاگونهبه ،دهیبدل گرد ییجنا استیس یاصل یدغدغهبه  تیامن نیو تضم

 استیست. لذا سقرار گرفته ا یو قرائت افتراق ریتفس یدستخوش نوع فرهایک لیعمال و تحمو اِ یفریک تیمسئول

مارده است مدار همت گدشمن یفریحقوق ک ینوع لیکاران، به تشکبزه انستنگرا، با فرض دشمن دتیامن ییجنا

 نیال تضمبه دنب یجهان جنایی استی، سیالمللنیو ب یمل تیشدن جرائم و نقض فاحش امناز رهگذر جهانی یو حت

 دهیگرد روبرو یفراوان حقوق بشر یهازمان با معضالت و چالشطور همبه این مقوله کنیاست. ل یحداکثر تیامن

گرا با شعار تیامن ییجنا استیس رسدیالشعاع قرار داده است. به نظر متگرا را تحتیامن کردیرو یاوردهاکه دست

است  دهیردگ ینظام حقوق بشر یبحران، خصوصاً در عرصه یدچار نوع شتریشهروندان، ب تیامن یحداکثر نیتأم

با  ییارویگرا در رو تیامن ییجنا استیس ایآ نکهینائل آمده باشد. ا تیاهداف خود به موفق یدر راستا نکهیتا ا

 ردیپذیم ریفرارو تأث یهاتا چه اندازه از چالش تیموفق نیبه اهداف خود نائل گردد و ا تواندیم یمعضالت جد

 .قرار گرفته است یحاضر مورد بررس نوشتار است که در یموضوع

ظام عدالت ن ،گراتیامن ییجنا استی، سییجنا استیس ی مجرمانه،پدیده ،تیامن :یدیکل واژگان

 .یفریک

                                                           
  ghanad@usc.ac.irمسئول(:  نویسنده فرهنگ، ) و علم دانشگاه شناسیجرم و جزا حقوق استادیار *

 فرهنگ.  و علم دانشگاه شناسیجرم و جزا حقوق ارشد کارشناسی آموختهدانش اکبری مسعود **
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 ؛مقدمه

 کیشهروندان است و  یو روان یو آرامش روح تیجامعه همواره درگرو امن کیبقا و حفظ  

و تعادل جامعه همواره  یاست. معادالت اجتماع یامن زندگ یفضا نیتضم ازمندیسالم ن یجامعه

با  د.تعادل را به هم نزن نیرفتار مجرمانه ا کیسالمت خود ادامه دهد که به تواندیم ییتا جا

ه و هراندازه ک گرددیآن فراهم م یحرکت یتوان و قوا فیجرم در بستر جامعه تضع ابارتک

 رفته و مقوالت ترس از جرم و هراس لیجامعه تحل یروان تی، امنابدی یافعال مجرمانه فزون زانیم

 و (99: 2340 ،جکسون و گریارال و فخواهد کرد ) دایگسترش پ یافراد انسان انیدر م یاخالق

 متمرکز خواهد شد. تیامن نی، بر تأمیفریدستگاه عدالت ک انیآنان از متول یهاخواسته

 نیوتد ینوع، بهپردازانهیو نظر انیآن در لسان بان یهااز زمان ظهور انگاره ییجنا استیس

 یریکارگبه یهیبه جرم، در سا دهیسنج یدهکنترل و پاسخ یراهبرد یو اصول کل یمشخط

و  یفکر یهاادیبن ریخاص گفته شده است که همواره تحت تأث طیو منطبق با شرا هژیو یابزارها

 یمانقرار گرفته است. از ز نیادیو تحوالت بن راتییها، دستخوش تغبرخاسته از آن یهایتئور

 استیس قیرا در معنا و مفهوم مض ییجنا استیاصطالح س 2023در سال  یکه فوئر باخ آلمان

عدالت  یگسترده ی(، پهنه03 :2303، ینیوارد کرد )حس ییوم جنا، به مجموعه علیفریک

هدفمند  و دهیاقدامات سنج یریکارگبه یمعضل جرم را جز در پرتو یبرا یشیاند، چارهیفریک

تحول آن  ریسو م ییجنا استیس التیتشک انیو متصد انی. لذا اهداف متولافتیینم قیتوف یدارا

 می، تنظآمدهشیپ تیابزار متناسب با وضع یریکارگازآن بهپس به جرم و یدهبر اساس نوع پاسخ

 شد.

 یر رومقابله با جرم، ب یکارهاراه لیامر از تشک انیکه اگر اهداف متصد شودیامروزه گفته م

 یاهم بر مبن ییجنا استیس یو راهبرد یخاص متمرکز شود بدون شک اصول اصل یموضوع

 ییناج استیو در بطن س افتیخواهند  رییداف، تغبه اه یعمل یدهطرز تفکر و شکل نیچن

 انینما اهیساختن تئور یخواهد شد که در مقام عمل جادیا نیادیو بن یاصل راتییتغ یسرکی
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 یثابهمبه گرددیم لیآن تشک یبر مبنا ییجنا استیکه س یی. لذا اهداف و دورنماهاگرددیم

ظهور  انیم نیمانه عمل خواهد کرد. در امجر یدهیبه پد یدهپاسخ ندیفرا تیچراغ راه هدا

مجرم،  میاهآن مف یکه بر مبنا ییجنا ینوع نگاه متفاوت به چرخه لیتشکمدار و تیامن یهامقوله

 ییگراتیرا تحت عنوان امن ینی، گفتمان نوگردندیاجتماع متولد م ئتیه یهاو پاسخ یکاربزه

را ایجاد  (29: 2342نجفی ابرندآبادی، )شناسی دانشی جدید به نام امنیت تریکلو در یک معنای 

هروندان ش یو آرامش روان شیآسا نیو تأم تیامن نیادیبن میبه مفاه یو پرداختن حداکثر کرده

 دنبال داشته است.را به

 و یکارانه که در سطوح مختلف ملاقدامات بزه نیموج نو یریگدنبال شکلبهامروزه 

-بزه دید یهیچرخش زاو یدر پ نیو همچن (Galeotti, 2005: 1-9) گردندیم جادیا یالمللنیب

عنوان محرک به یو مذهب یاهداف خاص اعتقاد یجووکاران به اهداف و آماج جرم و جست

 یموضوع جرم، از امور عاد دگانیدبزه گاهیجا رییتغ زیو ن یاجتماع اعدنقض هنجارها و قو یاصل

جامعه،  یروان تیبردن امن نیهمچون نقض و از ب ترتیهمبه مسائل واالتر و پرا پاافتادهشیو پ

 .آمده است دیپد یفرینظام عدالت ک یفرارو یشماریو معضالت ب یجد یهاچالش

 ؛دخواهند ش هیتوج لیبه اهداف، وسا دنیرس یبرا ریمس نیدر ا به دنبال چنین رویکردی،

؛ گرددیروبرو م ی، با چالش جدیعنوان آرمان بزرگ انسانبه یو نظام حقوق بشر یکرامات انسان

ات و ؛ تحرکشودیو گسترده استفاده م عیاهداف در سطح وس یبرقرار یبرا یانتظام یاز قوا

-دن بزهبا دشمن قلمداد کر ؛ردیگیقرار م یشدت تحت کنترل و بازرسبه یتعامالت انسان زانیم

دخانه، صدر توحی)ی به آنان هدپاسخجهت انتخاب هرگونه ابزار  هاآنکاران و بازتعریف جایگاه 

در  کهیحونبه ،کندیم رییجرائم و انحرافات تغ فیتعر در ییجنا استینوع نگاه س، (902: 2340

 می، مفاهتریالتوت ییجنا استیس یریگحاکم بر شکل دیافکار و عقا ی، بر مبنایزمان یبرهه کی

، ارتیم –دلماس ) ندیبیا به خود مر ریپذاسیموسع و ق یفیجرم و انحراف در هم ادغام شده و تعر
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در  ،یدولت یها، به پاسخجامعوی یهاها از پاسخاساس پاسخ نیبر ا و( 069 :0و  2 /، ج2343

 .دهندیم ریمس رییتغ یک فرایند کلی

در  و انهیگراتیاهداف امن یمجرمانه در راستا یدهینگرش به پد نیا یبازخورد و آثار عمل

شدت و به دهدیتنزل م یرا به سطح حداقل یحکومت و جامعه مدن انیمبستر اجتماع، تعامالت 

 قیطر نیو از ا راندیم هیرا به حاش ییجنا استیو مشارکت آن در س ینظام اجتماع یمداخله

نظام عدالت  یکرهی، بر پتیامن نیتأم ییاجرا یعنوان اهرم و بازوگر بهسرکوب یفریک یهاپاسخ

 کارانبزه اخود را در مقابله ب یگرا، رسالت اصلتیامن ییجنا استیا س. لذگرددیم لیتحم یفریک

 گرددیمحاصل  آنچهبا این تفاسیر . کندیم فیبازتعر شوندیمحسوب م گانهیدشمن که ب

را به دنبال  «شناسیامنیت»ی مفهوم رویکرد مطالعاتی نوینی است که پذیرش خواسته یا ناخواسته

 .(29: 2342نجفی ابرندآبادی، )دارد 

ل ی سیاست جنایی تحمیی ناروایی است که بر پیکرههابرساختگرایی یکی از امنیت

ه است. ی مجرمانی به پدیدهدهپاسخو به معنای روند انحرافی در تشکیل یک فرایند  گرددیم

مام ی و سرسختی نظام عدالت کیفری، در تریگسختامنیتی شدن سیاست جنایی و به دنبال آن 

که  کندیممتفاوت تبدیل  کامالًبنیان سیاست جنایی رسوخ کرده و آن را به یک بستر ساخت و 

بنابراین ؛ ددگریمی خود خارج یافته بر مبنای آن، از مسیر اصلی و اولیهسیاست جناییِ تشکیل

است و شکل خاصی از سی خوردههمبهدر یک سیاست جنایی مطلوب،  رهاینامتغروابط اصلی میان 

و  ساتیتأسگرا، . در این معنا سیاست جنایی امنیتکندیمی عمل شناسایی در بوته جنایی را

نه و ی مجرمای خود به پدیدههاپاسختمامی  تواندیمکه  آوردیموجود تشکیالت جدیدی را به

رایی سیاست گی در موقعیت برعکس را توجیه کند. امنیتدهپاسخی مراجع مختلف ریکارگبهنیز 

معیاری برای تمیز یک سیاست جنایی کارآمد و مطلوب از یک سیاست جنایی  اندتویمجنایی 

ران ی دور یا نزدیک، با بحاندهیآسیاست جنایی نامطلوب در  چراکهناکارآمد و نامطلوب باشد؛ 

شدن سیاست جنایی، بستری برای ارزیابی رو خواهد شد. لذا امنیتیو انسداد روبه جدی
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 رگجلوهکه یکی از اهداف پرداختن به این موضوع را  استحیث ی جنایی از این هااستیس

 .سازدیم

ی وزهبه مطالعه در ح مندانعالقهپژوهشگران و  تواندیمشدن سیاست جنایی تبیین امنیتی

ی و فرایند سیاست جنای سیستمیدرونسیاست جنایی را در راستای فهم بیشتر مفهوم تغییرات 

ن سیاست جنایی در حال تغییر و دگرگونی هستند، یاری رساند. ی اشتقاقی که در بطدهپاسخ

ی لیبرال، همواره یک جامعه-ساختار سیاست جنایی در یک مدل، مثالً مدل دولت ازآنجاکه

، تغییرات درون سیستمی دهدیمی آن را تشکیل ی خاص و اصلی را دارا است که بدنهمحدوده

مکن است به سمت تحوالت بنیادین در حرکت اصلی، م چارچوبِسیاست جنایی، با حفظ آن 

ی که ممکن است در یک برهه زمانی انحراف تبدیل به جرم شده و پاسخ دولتی اگونهبهباشد؛ 

گرایانه سیاست جنایی یکی از رویدادهایی است جایگزین پاسخ جامعوی شود. تمایالت امنیت

ی از این ترقیدقی آن، به شناخت اهیژگیوبا تبیین مبانی، تعیین علل و شناسایی  توانیمکه 

ی دهخپاسی ابزارها، قرار دادن مراجع ریکارگبهی، از حیث تغییرات در اشبکهدرونتغییرات 

، رهایامتغنی یکدیگر و فاصله گرفتن از اصول بنیادین یک سیاست جنایی در روابط میان جابه

ین نظر کمک به فهم مباحث بنیاداز م تواندیمبنابراین یکی از اهداف این پژوهش ؛ دست یافت

 .سیاست جنایی، توجیه شود

 بنیادین، صورتبه، بدون توجه به سیاست جنایی حاکم بر یک کشور خاص و رنوشتار حاض

 شیدایپ یهانهیگرا و زمتیامن ییجنا استیس یایزوا نییمفهوم و تع نییبه دنبال آن است که با تب

 زانیم گرید یرا برشمارد و از طرف ییجنا استیسعرصه از  نیا ی، معضالت جدسوکیآن از 

 گرا درتیامن ییجنا استیس ایسؤال که آ نیآن را بسنجد و با طرح ا ییو کارا یکارآمد

و  تیامن نیبه اهداف خود نائل گردد؟ و اگر موفق به تضم تواندیم یجد یهاچالش ییارویرو

تا چه حد و  تیموفق نیا دیه گردجامع یدهندهلیتشک یافراد انسان یو روان یآرامش روح

ل مسائ نیا ییجویپ یقرار خواهد گرفت؟ برا یمشکالت و معضالت بعد هیدر سا یااندازه
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موضوعات  انیبه ب یو عمل یمسائل نظر لیو تحل یابه روش کتابخانه گفتار دور در ضنوشتار حا

ی هایژگیتار دوم: و. گفگرایی سیاست جناییامنیت شناسایی علل : گفتار نخست:پردازدیم

 گرا.سیاست جنایی امنیت

 گرایی سیاست جنایی؛امنیت شناسایی علل .1-1

دام از که هرک یشناسمکاتب مختلف جرم یریگزمان با شکلسو و همهم یفرینظام عدالت ک 

ان بر درم یمبتن انهیجبرگرا ستمی، از سکردندیرا دنبال م یخاص یهاها اهداف و رسالتآن

 یریگلشک یهیدر سا زیو ن یبازپرورانه دفاع اجتماع تیتربونظام اصالح تا یستیتویپوز

 نیابرااست؛ بن دهیرا به خود د یادی، تحوالت زیستیکالیراد یکردهایو رو ینتقادا یهاجنبش

 توانیم ینوعرا آغاز کرده و به ییگراتیحرکت به سمت امن ریتحوالت، مس نیپس از عبور از ا

شکل  یالدیم 2492 یهاسال یدانست که از ابتدا یاانهیساختارزدا راتییخاستگاه آن را تغ

 یفریشدن دستگاه عدالت ک یتیامن یهانهیزم توانیم وجودنی( باا39 :2340، یاند. )جعفرگرفته

 :جو دانستورا در سه محور قابل جست

 ؛کارانبزه یبازپرور کردیبا رو تیربتواصالح یهایشناسشکست جرم .1

 قیکار از طرکردن فرد بزه یو باز اجتماع یرسالت خود را در بازپرور نینو یاع اجتماعدف 

 دینبا یازات وکه مج یاگونهقرار داده بود، به یتیو ترب یاصالح یهاکیفنون و تکن یریکارگبه

ماع اجت ینهکار از بدمکتب، بزه نیا یشهی. در انددیگردیاز جامعه بدل م یطرد و یبرا یبه اهرم

 یاز اعضا یکیجامعه  ریمس نیلذا در ا ؛را برهم زده است یآمده و نظم اجتماع رونیب

از دست داده است و ضمن دفاع  یارتکاب اعمال ضداجتماع یواسطهخود را به یدهندهلیتشک

 و یبازپرور یبرا یشیانددر فکر چاره بایدزمان کار، همبزه یاز خود در برابر اقدامات مجرمانه

 کار به متن جامعه باشد.بازگرداندن بزه یبرا یریتداب دنیشیو اند یکردن و یز اجتماعبا
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 یارککار از جامعه و سلب توان بزهگر که طرد بزهسرکوب یابزارها به دنبال چنین تفکری  

 مجازات به دیبلکه با ستیکارساز ن دیگر ،کندیرا از جامعه اخراج م یدارد و و یاو را در پ

طرز  نیچن جهیبدل شوند و او را به آغوش جامعه برگردانند. درنت کاراصالح بزه یبرا ییهااهرم

ازآن و پس یعنوان سردمدار دفاع اجتماعبه کایگرامات پویلیف یهایپردازیکه از تئور یتفکر

 تیتربوبه سمت اصالح یفری، نظام عدالت کدیتوسط مارک آنسل آغاز گرد اتینظر نیا لیتعد

 یابزارها و هاکیبا آن به خلق تکن یسو، همییجنا استیشد و س لیتماکاران مبزه یرو بازپرو

 دهیکاران نامها مرکز اصالح و نه مجازات بزه. زنداندیطرز تفکر وادار گرد نیساختن ا یعمل

و  دیدگر جادیحبس ا یهانیگزیجا ؛دندیکردن مجازات ملزم گردیشدند و قضات به اصل فرد

 یهادر کارگاهد رببه سر زندان  یهاخود را در سلول تیمحکوم انآنکه دور یاجکار بهبزه

 نیسنگالمنفعه و روزانه مجبور شد؛ مجازات عام یدر منزل به کارها ایو  یو کشاورز یصنعت

 استیس یحذف شدند و نوع یفریک نیقوان یالاز البه اتیازجمله سلب ح یبا کرامت انسان ریمغا

 .دیردحاکم گمدار انسان ییجنا

تراض با اع یپس از چند دانستیم یکاران را قابل اصالح و بازپرورکه بزه استیس نیاما ا

 یفرینظام عدالت ک طرفکیاز رای(؛ ز20: 2342نجفی ابرندآبادی، ) روبرو شد یو انتقاد جد

که از  یتیو ترب یاصالح یهابرنامه گرید یو از طرف دیکاران گردو تساهل با بزه متیمتهم به مال

، در عمل تگرفیکاران صورت مبزه یبازپرور یدر راستا یفریک دالتکنشگران نظام ع یهیناح

کار زهب رایکاران داشت؛ زاز عدم اصالح بزه تینبود و آمارها حکا یو بازخورد منطق جهینت یدارا

از قبل  و چون گرفتیرا به سخره م یفریبازگشت به آغوش جامعه، دستگاه عدالت ک یجابه

 دیهراس از مجازات شدن، در ارتکاب جرم ترد یبا نوع وارهدر خصوص اعمال مجازات هم

 یر ود زیکه از ارتکاب جرم داشت ن یو نرم، اندک ترس فیبا اعمال مجازات خف نکیداشت، ا

 زدوده شد.
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اکه و ازآنج دیرو گردهروب یبازپرورانه با چالش جد یهااستیس ستمیدر ربع آخر قرن ب

-ای سرکوبهظهور سیاست یبرا نهیزم ،دییبه ضعف گرا بازپرورانه یهااستیکار و سح بزهاصال

های استسی یپاسخ به عدم کارآمد یدر راستا بیترتنیو بد دیگرا فراهم گردتیامن یگرانه

ها، تکرار جرم، ترس از جرم زندان یفریک تیجمع شیمربوط به افزا ی، با اعالم آمارهایاصالح

آن،  تیهای بازپرورانه و عدم موفقاعمال سیاست یبرا زافهای گروندان و صرف هزینهشه انیم

آن را  مناسب لیشناسی، بدجرم پردازانهیهای بازپرورانه اعالم شد و نظررسماً شکست سیاست

با سازوکار  نینو کینئوکالس نیبنیدانستند که درا دهیمعقول و سنج یو سزاده فریبازگشت به ک

 .ظهور کرد ییجنا استیشناسی و سجرم یایخود مجدداً در دن ینهرایگسخت

 ؛آمار جرائم و ترس از جرم شیافزا .2

 یاجتماع تیو رضا ینهد به همان مقدار از اعتماد مردم یکه آمار جرائم رو به فزون زانیبه هر م 

در  یدگیدموازات آن ترس از جرم و بزهکاسته خواهد شد و به یفرینسبت به دستگاه عدالت ک

 ودمعقول وج یرابطه کیجرائم و ترس از جرم  شیافزا انی. لذا مافتیخواهد  شیمردم افزا انیم

 یمکردن و انتشار آمار رس یامعموالً از رسانه یفرینظام عدالت ک انیمبنا متول نیدارد که بر هم

ترس  نیبر ا عالوه (.Breetzke & Pearson, 2014: 45جرائم هراس دارند ) شیمربوط به افزا

 ,Rafer & Brown) زندیموضوع دامن م نیبه ا زین یینمایس یهالمیاز جرم در اشکال مختلف ف

2011, 7.) 

 تیاحک یرسم ی، آمارهاتیوترباصالح یهاهای بازپرورانه و اعمال برنامهبه دنبال سیاست

 یهابرنامه قیاز طر ها کهاست. نظام زندان شیشدت در حال افزاجرائم به زانیاز آن داشت که م

با  افتیمهم دست ن نینکه به ایکردن جرم داشت، عالوه بر ا کنشهیدر ر یسع نیگزیو جا یاصل

 یهامواجه شد و عمالً از اجرا و اعمال برنامه زیها نزندان یفریک تیجمع شیافزا یدهیپد

که چرا ؛غافل ماندشدت گردند، به ییها اجراداشت در بستر زندان دیخود که ام یانهربازپرو
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 ؛ودندمرتکب جرم شده ب بالًبودند که ق یاکثراً از افراد شدندیکه به زندان منتقل م ینیمجرم

 .مزمن بود نیها مربوط به تکرارکنندگان جرائم و مجرمزندان تیجمع یآمار باال یعنی

 فیائم خفو جر شدیشدت احساس مبه یکاربزه زانیم شیدر سطح جامعه هم افزا نیعالوه بر ا

 مسلحانه یهاتر همچون سرقتساده تا جرائم بزرگ یهاو سرقت یبربیو کوچک همچون ج

 یدهموضوع باعث شکل نی. همدیگردیها به جامعه اعالم مروزنامه قی، از طریو قتل عمد

 و از دهیگرد یافراد انسان انیواقع شدن در م دهیداز بزه یترس از جرم و هراس اخالق ینوعبه

ش آرام یهاهی. لذا عدم وجود ساکردندیم یشدت احساس ناامنموضوع جرم واقع شوند به کهنیا

 ستایمدار در سطح ستیامن یهاشهیتا اند دی، باعث گردتیدر سطح جامعه و نبود امن یروان

مسئله  نیبود و ا تیامن نیشهروندان تأم ی. دغدغه اصلندی، با ظهور ترس از جرم به وجود آییجنا

نظام  لموضوع از زمان شکست کام نیخواستار شدند که ا یفریدستگاه عدالت ک انیمتول را از

الزم آغاز کرده  یهایشدن خود را با ارائه تئور ی، روند عمل2402 یهاسال یبازپرورانه در ابتدا

 (.03 :2300جوانمرد، ) است دهیگرد ییعمالً اجرا کایدر آمر 2442و  2442 یهاو در سال

 ؛تیو نقض گسترده امن یفرامل افتهیجرائم سازمانظهور  .3 

است که منجر به  یافراد انسان انیم یزدودن مرزها یآن، به معنا نیدر مفهوم امروز شدنیجهان 

، یاجتماع یمرزها لیمختلف از قب یهادر عرصه یجهان یو وحدت جامعه یهمبستگ لیتشک

در  یانکردن افراد انس کیبه دنبال نزد شدنیجهان نیو ... شده است؛ بنابرا ی، فرهنگیاقتصاد

ونقل و حمل نینو یهایکه با ظهور فناور ینوع، به(Erikson, 2014: 22) جهان است راسرس

  (.Dupont, 2004, 77) کرده است یخود را ط ییاجرا ندیمسئله به سهولت فرآ نیارتباطات، ا

ده و یحادث گرد زین یجهان یم عمومو نظ یالمللنیب یجامعه لی، تشکشدنیموازات جهانبه 

 یجتماعروابط ا یدگیتننخواهند ماند. درهم ریتأثیب یشهروندان از اتفاقات و حوادث جهان نکیا

بوده  شدنیاز جهان یهمواره ناش ی،از تحوالت جهان یو اقتصاد یاسیس یهانظام یریرپذیو تأث
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ه قبالً ک مارتکاب جر انیم نی. در ااست دهیتر گردمحسوس یروابط انسان یو آثار آن در تالق

با  خاص یگروه ایشخص  کیمنافع  هیکشور و عل کی ییایجغراف یمرزها یتنها در محدوده

ده و ش یبه جرم جهان لیتبد نکی، اگرفتیصورت م یشخص یآالت و ابزارها یریکارگبه

 توانیم هکینحوست بههمراه داشته ارا به یالمللنیب یکارکار و بزهبزه لیموازات آن تشکبه

 است. دهیبدل گرد یالمللنیب تیبه امن شدنیجهان یهیدر سا یمل تیامنگفت 

 لیکرا تش دیجد یایدن نی، معضل نویو باند افتهیصورت سازمانبه یارتکاب جرائم جهان

 بداییدوچندان م تیکشورها اهم انیم یالمللنیب یو همبستگ یروز اجماع جهانداده است و روزبه

، قاچاق اسلحه و مهمات، یالمللنیب سمیترور لیاز قب ی(. ارتکاب جرائم20-00 :2340، ی)باران

 یورهاآنچه در کش یمثابهو فحشا در سطح گسترده به یگری، روسپییشوپول، قاچاق انسان

 ی(، قاچاق اعضا200-03: 2343قناد و اکبری، ) در حال رشد روزافزون است ایجنوب شرق آس

 را به مخاطره انداخته است. یجهان تیان و ...، امنبدن انس

 ندانیچ یفاصله یو مجاز یقیحق یفضا انیو م یالمللنیو ب یداخل تیامن انیازآنجاکه م

ی هراس اخالق ینوع یریگفضاها باعث شکل نیدر هرکدام از ا تی، نقض امنشودینم ساحسا

 و جرائم سمی. اکنون ترورگرددیم ینافراد انسا یروان شیترس از جرم و عدم آرامش و آسا و

رسوخ  زین یمجاز یبه فضا یقیحق یکشورها، از فضا یو خارج یداخل تیه امنیعل افتهیسازمان

 یبریسا یها، در فضاانسان یو معنو یقیحق تی، حرمت اموال و شخصنیکرده است و عالوه بر ا

 ستای، سیفن یطات و ابزارهااطالعات و ارتبا یموازات ظهور فناورقابل نقض است و به زین

 است یاجتماع یزندگ یدایپنهان و پ یهاو گوشه ایزوا یهیدر کل تیامن نیملزم به تأم ییجنا

(Jaishenkar, 2011, 128). المللیو بین یمل تیشدن جرائم و نقض فاحش امناز رهگذر جهانی ،

 یخود را در راستا ییهای اجرااست و اهرم یحداکثر تیامن نیبه دنبال تضم یجهان استیس

ت های نظام عدالچرخ انیم نیاگر در ا یکار خواهد گرفت حتهای خود بهساختن سیاست یعمل

 .های فاحش گرددبگذرد و منجر به سوءاستفاده یحقوق بشر نظام یاز رو یفریک
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 ؛گراهای سیاست جنایی امنیتویژگی .2

 ؛اکحالت خطرن واکنش به و یبه انحرافات اجتماع یپاسخ دولت .2-1

آن  یاجتماع بر مبنا ئتیاست که ه یاصول و قواعد یمجموعه ییجنا استیس»گفته شده  

 یدهی(. پد09 پیشین:، مارتی –)دلماس « بخشدیمجرمانه را سامان م یدهیبه پد یدهپاسخ

 یدنرمو هنجا تهیوینرمات ای یمندکه از قاعده گرددیم یی، شامل رفتارهافیتعر نیمجرمانه در ا

 .، فاصله گرفته استشوندیم دهیجرم و انحراف نام بیکه به ترت تهیالمنر ای

 یو در قالب مجازات متجل یصورت دولتمعموالً به شودیکه به جرائم داده م ییهاپاسخ

 یریگکارو به یصورت واکنش اجتماعبه شودیکه به انحرافات داده م ییهاو پاسخ گردندیم

لذا انحرافات  (.Maffei & betsos, 2007, 462) ردیذپیصورت م یهای جامعه مدناهرم

د قبول مور یها و هنجارهااز ارزش ریگرفتار فاصله کیمحصول نگاه متفاوت جامعه به  یاجتماع

خود  یبا استفاده از سازوکارها یمدن یخصوص جامعه نیاست که در ا یوجدان جمع

، یبادده آ یاسالم )حاج ییجنا استیر ساز منکر د یمعروف و نهمستقل همانند امربه یهاواکنش

، یگریانجیم لیاز قب یمشارکت ییجنا استیدر چارچوب س یمشارکت یهاواکنش و( 99 :2303

 مسئله خواهد داشت. نینسبت به ا

الب در ق یفریواکنش ک کیصورت مستقل در چارچوب به یفرینظام ک کهیدرصورت

 ریگصلهاو رفتار ف ینیتقن ییجنا استیمحصول سعنوان را به یمجازات، انحراف اجتماع لیتحم

 یتیبه سمت امن یفریگفت که آن نظام ک توانی، مدینما یو موضع خطر معرف یمنداز قاعده

 نیترکوچک یاجتماع یچراکه نسبت به رفتارها (؛Lianson, 2000: 261) شدن درحرکت است

 مل نکرده است.را روا نداشته و در قبال آن به تسامح ع یپوشاغماض و چشم

 ییجنا تاسیس زیگر به آن نو پاسخ سرکوب یتوجه به مفهوم حالت خطرناک و واکنش دولت 

کار که بزه شودیگفته م ی. حالت خطرناک به اوضاع و احوالبردیم شیشدن پ یتیرا به سمت امن
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است تا  دهینرس تیازآنجاکه هنوز به فعل یحالت نی. چندهدیارتکاب جرم قرار م یرا در آستانه

نها درخور ، تردیقرار گ یفرینظام عدالت ک یشود و مستحق اقدامات واکنش یعنوان جرم معرفبه

بودن  یچراکه اصل قانون؛ (Greenwood, 2006: 119) خواهد بود رانهیشگیو پ یکنش یهاپاسخ

اما  ،افتینخواهد  یو نسبت به حالت خطرناک تسر شودیها خالصه متنها در جرائم و مجازات

 استیجرم مستقل در س کیعنوان صرف از حالت خطرناک به یکه نوع گرددیمشاهده م بعضاً

 .شودیم ینیبشیپ ینیتقن ییجنا

 یاما اگر ادله ،نخواهد داشت یرا در پ یامر اشکال یدر بادانگاری حالت خطرناک جرم

رسد ب ین، به حدبه آ یگر دولتسرکوب یهاروند مجرمانه فرض کردن حالت خطرناک و پاسخ

با  ورا با نقض آشکار مواجه کند  یو کرامات انسان یو نظام حقوق بشر یاساس یهایکه آزاد

 یتیاز امن توانیمهمراه نباشد،  (920: 2300نجفی ابرندآبادی، « )رویکرد حقوق بشری شده»یک 

ها آنکه حالت خطرناک  نیکرد. مثالً در خصوص مجان ادیبعد  نیدر ا ییجنا استیشدن س

 یپزشکروان مارستانیب کیکه در  باشدیم نیکه حاکم است ا یارانهیشگیپ استیمحرز است، س

مجنون در  یخود را به نگهدار یجا یاقدامات نیاگر چن کنی. لشوندیم یدستور دادستان بستر به

 نینچشدن گام برداشته است. هم یتیامن ریدر مس یفریزندان بدهد نظام عدالت ک ایبازداشتگاه 

از  گرید یانمونه تیتربواصالح یهااعزام به کانون یجااطفال و نوجوانان در زندان به ینگهدار

حقوق  در کاربزهیی که راجع به اطفال هایریگسختد. در خصوص شویم یشدن تلق یتیامن

دله قانون ا»و  2440مصوب « ینظمیبقانون جرم و »به  توانیم گرددیمکیفری انگلستان اعمال 

 .(200: 2342مهرا، )اشاره کرد  2444 مصوب« کیفری و عدالت نوجوانان

 ؛یفریاز نظام عدالت ک ییزدا یتانسان .2-2

وان آن بت یها بوده است تا در پرتوانسان یآن همواره دغدغه یانسان یحقوق بشر و دستاوردها

م اول و دو انگرریو یهاپرداخت. پس از جنگ یو بشر یاز کرامت انسان تیبه حفاظت و حما
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ختلف م یهاتفکرات سران کشورها و سازمان یو اصل هیحقوق بشر سرفصل اول ی، مقولهیجهان

حقوق  یجهان یهیسازمان ملل متحد بود. اعالم لیراستا تشک نیاقدام در ا نیتریکه جد دیگرد

 رامونیپر عصر حاض نیتحوالت نو یسازمان، سنگ بنا نیا لیتشک یژهیعنوان محصول وبشر، به

 یهاسالتاز ر یکی یفرینظام عدالت ک بیترت نیقرار گرفت و بد یاصول حقوق بشر تیرعا

را  یق بشرحقو نی، تضمیاز افراد انسان یفریک تیرا بنا نهاد که با حما تاراس نیخود در ا یاصل

 (. Emmerson & Ashworth & Macdonald, 2011: 150-155) به شعار خود مبدل ساخت

 ییزدایتبه سمت انسان ییجنا استی، سیفرینظام عدالت ک یشدن فضایتیبال امنحال به دن

و نجفی  09: 2343نجفی ابرندآبادی، ) سوق داده شده است یاز قواعد و مقررات حقوق

و  التیتشک یالنظام حقوق بشر، در البه یخواهآرمان نیچننیو ا (63: 2343ابرندآبادی، 

. امروزه از اندشده لیو فاقد اجرا تبد رنگکم یهایار، به تئورمدتیامن یفرینظام ک ساتیتأس

 یاندهیطور فزااز جرائم، به یریشگیپ یرعادالنهیغ یارهایو انتخاب مع تیامن یحداکثر نیقبل تأم

کرامت  ییاند و گوهای فشار خود را از دست دادهحقوق بشر، عمالً اهرم یتیحما ناتیتضم

، فریمجازات و اعمال ک نییتع یو هم در عرصه ینیتقن ییجنا استیس یهم در گستره یانسان

از  یکیعنوان ها بهو حق خلوت انسان یخصوص میغفلت فروگذاشته شده است. ازآنجاکه حربه

و تقابل با  یمقوله در تالق نی، ا(Post, 2001: 2087) است دهیردگ یمعرف یبشر نیادیحقوق بن

تا آنجا  ؛است دهیفراموش گرد یعیرو و به طرز وسهروب یدگرا با نقض جتیامن ییجنا استیس

 یامعهج ینینشو عقب طرفکیاز یفرینظام عدالت ک یدامنه و مداخله دیبا تشد هیرو نیکه ا

مقوله  نیاز ا یافراد انسان شیازپشیب تیباعث محروم گر،ید یو نظام حقوق بشر از سو یمدن

 شده است.

 کیتئور یبه استفاده از مبان ازیاز ارتکاب جرم که ن یضعو یریشگیدر مباحث مربوط به پ

 ندی، اعمال موانع بر سر راه فرآ(Tilly, 2012: 3) شودیدر آن احساس م یتریصورت جدبه

و  هاابانیدر خ دهایپ سیپل یگشت میت نییمداربسته، تع یهانینصب دورب لیجرم از قب نیتکو
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، ردندگیم یمشکوک تلق سیزعم پلکه به ییدهاوآماوقات، کنترل رفت یها در تمامکوچه

و تحت نظر قرار دادن مظنونان به ارتکاب جرم و ... نقض آشکار روابط و  موردیب یهابازداشت

 یزرادخانه زیتجه هانیخواهد داشت. عالوه بر ا یرا در پ یانسان راداف یآزادانه یوآمدهارفت

از  یبدن یهااز نوع مجازات شتریکه ب رانهیگتسخ یفرهایبه مجازات و ک یفرینظام عدالت ک

و  یدرد و رنج بر جسم انسان همانند شالق هستند، دگرگون لیو تحم یانسان اتیسلب ح لیقب

استا ر نیرا فراهم آورده است که در ا ییگرا تیبه سمت امن ییجنا استیدر س یدیچرخش جد

اشاره  یغرب یو اروپا یشمال یکایآمر یدر کشورها فریبازگشت به ک یهابه جنبش توانیم

است  دهیگرد ایاح اتیآن مجازات سالب ح یهاالتیاز ا یدر تعداد کایمثالً در آمر .کرد

 .(009-042 :2309، زادهلیاسماع ی)کاشف

 جادیی اشناسجرم یساختار راتییتحوالت و تغ یجهیکه درنت یدیجد یهایبه دنبال تئور

شروع  یو ابتدا ستمیدر ربع آخر قرن ب، (Karrington & Hogg, 2002: 251) است دهیگرد

ها، آن یدستاوردها یهیو تغذ اتینظر نیاز ا یو تأس یرویبه پ زین ییجنا استیسوم، س یهزاره

م قدم مقابله با جرائ یخود در راستا ییو توانا هاتیظرف یحداکثر یریکارگاعمال و به یددر وا

رعاب ا در خود یعنوان اهداف اصلبه ،یو سزاده انهیگرافریگذاشته است و با قرار دادن اهداف ک

ود خ یهیعنوان اهداف ثانواز تکرار جرم را به یریآن جلوگ یعام و خاص و در پ یو بازدارندگ

 یتسامح صفر و عدم تساهل در قبال رفتارها یهیورود نظر یجهیاست. مثالً درنت دهیبرگز

 ینیقوان بیاز تصو ریناگز هینظر نیاز ا یرویبا پ کایمرآ ینیتقن ییجنا استیخرد، س یمجرمانه

-زههای سلب توان بمجازات در قالب سیاست دیمگان و تشد نی، قوانیاسه ضربه نیهمچون قوان

 است. دهبو یکار

 یها و سازوکارهاالزم است که مقدمات، ابزارها، روش ینیقوان نیدر اجرا و اعمال چن عتاًیطب

 یدامنه دیقطعاً منجر به تحد یفرینظام عدالت ک یشرویراستا پ نیدر اشوند که  نییمربوط تع

 ییگراتینام وجودنیخواهد شد. باا یروند نقض فاحش کرامت انسان دیو تشد ینظام حقوق بشر
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ورت صشهروندان هرچند که به یو آرامش روان تیامن یحداکثر نیبا هدف تأم ،ییجنا استیس

 ، اما پس از گذشتگذاردیم شیخود را به معرض نما یستاوردهاکوتاه د ین در مقطع زمانسکّمٌ

 :2342-40 ،یابرندآباد یخواهد شد )نجف انینما زیفاسد و آثار سوء آن ن یچند، تال یو مرور زمان

عنوان هگرا، بتیامن ییجنا استیدر مقابل اهداف س یبشر نیادی( که رنگ باختن حقوق بن99

 .ردثمرات ظهور خواهد ک نیاز ا یکی

ی شخص یحق آزاد ی وخصوص می، حق خلوت و حراتیگرا حق حتیامن ییجنا استیدر س

، اتیعنوان مجازات سالب حاعدام به فریمجدد ک اءیاح لیچراکه از قب؛ رندیگیممورد تعرض قرار 

 و با اقدامات انگارندیم دهیاست ناد ینظام حقوق بشر یدغدغه نیتررا که بزرگ اتیحق ح

 میر، حق خلوت و حیوضع رانهیشگیاقدامات پ ای ییماقبل جنا تیدر وضع یاخلهمربوط به مد

ی به ترس از نوعبهو  گرددیدار م، خدشهیعاد یوآمدهامداخله و رصد رفت قیاز طر یشخص

 ییجنا استیس ریتفاس نی(. با ا299: 2342رضوانی، )نیز دامن خواهد زد  شدنواقعبزه دیده 

گام  یفریکاز حقوق  ییزدایتناخواسته در راه انسان ایخودخواسته  اهداف یگرا، در پتیامن

نیز  ی پلیس وجویانه. در راستای تحمیل فشارهای پلیسی و افزایش اقدامات مداخلهداردیبرم

به  توانیمی نقض اصول بازپرسی، در پمدار با مظنونان و متهمان عدول از اصل رفتار کرامت

وزارت امنیت داخلی  لیتشک، 0222 ی آمریکا در سالپرستهنیمتصویب قانون پاتریوت یا 

 اشاره کرد. 0229و قانون پیشگیری از تروریسم  0220آمریکا و قانونی با همین عنوان در سال 

 ؛یشدن جرائم و عبور از لزوم عنصر روان یماد  .2-4

صول از ا یکیعنوان که همواره به یاز ارکان اصل یکیمختلف،  یکشورها یحقوق یهادر نظام 

جرم  کی لیتشک یبرا یعنیاست؛  ی، عنصر روانشودیجرائم در نظر گرفته م یریگشکل یکل

ت کامل نسب یو مخالف قانون را با علم و عمد و آگاه ریمغا یالزم است که مرتکب آن رفتارها

 یشود الزم است که عناصر قانون لیجرم تشک نکهیا یعمل مجرمانه انجام دهد. لذا برا تیبه ماه

 تیعناصر ذهن نیشوند و همراه با ا ییمجرمانه در عالم واقع اجرا یرفتارها یدهندهلیتشک یو ماد
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 تاررف و فاعل آن دیگرد یعنوان جرم معرفدر قانون به یاحراز گردد. اگر عمل زیکار نمجرمانه بزه

 .تاس دهیجرم منظور واقع گرد د،یرا در عالم خارج، عالمانه و عامدانه مرتکب گرد

، تیارتکاب فعل با سوءن ازیو عدم ن یعنوان عبور از لزوم عنصر روانشدن جرائم به یماد  

به حقوق  یسنت یفریگذار از حقوق ک جهیپسامدرن، درنت یفریهای حقوق کاز ویژگی یکی

 دیجد یایارتکاب جرم در دن یدگیچیپسامدرن به جهت پ یفریاست. در حقوق ک دیجد یفریک

محاکم  اهشگیمجرمانه در پ یاز رفتارها یجرائم، اثبات برخ ین عنصر مادشد یصصو تخ یو فن

جرائم به جهت  گونهنیدر ا نیبراعالوه (.Clarkson, 2005: 139) نخواهد بود ریپذامکان

عنوان هب یاز افراد انسان یو فراوان عیوس فیط ،اعمال نیسوء ا جیو نتا بارانیآثار ز یگستره

 یفریحقوق ک ریخواهند شد. لذا تدب هیقض نیدر ا ریجرائم، درگ نیا اندگیدبزه و انیقربان

 تیوءنبه اثبات عمد و س ازیو عدم ن یعبور از عنصر روان ،جرائم گونهنیمقابله با ا یپسامدرن برا

ی مجرمیت بر اصل برائت در برخی از جرائم که با تقدم اماره از جرائم است یکاران در برخبزه

سپتامبر به جرم  22ی ی آمریکا پس از حادثهمتحدهاالتیامدار کشور منیتهمچون دیدگاه ا

 یاز ناتوان تیکه البته حکا ابدییمو تروریسم تحقق  (224: 2340شاملو و مرادی، )یی شوپول

رائم است که مرتکب ج یکارانو ضعف در مقابل بزه جرماثبات  یدر مقوله یفرینظام عدالت ک

 (.Greenderg & Brotman, 2014: 79) ، خواهد داشتگردندیم موسوم به جرائم مطلق

ارها از نقض قواعد و هنج یعیوس یو پهنه ابندییکه در سطح گسترده ارتکاب م یدر جرائم

ساس ترس از جرم و اح قیازآن تزرو پس تیامن دیها منجر به نقص شدو آثار آن رندیگیرا در برم

رائم ج رشیبه سمت پذ شتریب یفری، حقوق کگرددیم در جامعه یروان تیعدم آرامش و امن

ائم در شدن جر یکرده است. البته ماد دایپ لیبا قانون، تما ریمغا یکردن رفتارها یمطلق و ماد

که هم  سمیترور لیجرائم دارند از قب رینسبت به سا یدتریکه آثار شد زیآمخشونت یرفتارها

لکرد عم کیعنوان به تواندی، ماندازدیمخاطره م اشخاص را به یجسمان تیو هم تمام یمل تیامن

 یاسیام سنظ تواندی، متیاز امن یفریحقوق ک یصددرصد تیگردد. هرچند که حما یتلق بتمث
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و  یستیرورت یهابه شبکه یفریک یرانهیگسخت یهاشهروندان در قالب پاسخ تیازآن امنو پس

نگاه  را از یفری، حقوق کسمیو آثار ترورعملکرد  یصرف مشاهدهبه اثبات جرم به ازیعدم ن

 .تندروانه محکوم سازد یهایشرویو پ یگریبه افراط ینافراد انسا

قابل ، تگرددیم یهای آن معرفاز ویژگی یکیعنوان گرا بهتیامن ییجنا استیآنچه در س

است  یاز جرائم خرد و جرائم عاد یدر چارچوب حذف لزوم اثبات عنصر روان یفریحقوق ک

که زدودن  حیتوض نیدنبال دارد. با ارا به یبشر معهجا یگسترده وجدان جمع حیکه تقب ینه جرائم

که در حد متوسط تحمل  یاجرائم در رفتارها و اعمال مجرمانه یاز ارکان اصل تیلزوم سوءن

 نیراکه در اچ ؛کندیم لیمتما ییگراتیرا به سمت امن ییجنا استیاست س یفرینظام عدالت ک

از  ریگهبه هر رفتار فاصل یدهل واکنشبَاز قِ تیت امنینها نیبه دنبال تأم ییجنا استیله سمقو

ه عرص نیکامل در ا تیاست و هرگاه بخواهد به موفق یموارد هنجارمند یو در برخ یمندقاعده

خود را صرف  ینهینموده تا وقت و هز یعنوان جرم مطلق معرفاز اعمال را به یشود برخ لئنا

 .کامل با جرائم بپردازد ینکند و بتواند به مبارزه یاعمال نیات چناثب

ون که در قان یادانستن صرف ارتکاب عمل مجرمانه یشدن جرم و توجه کامل به کاف یماد 

قوق ح ی، برخالف اصول کلتیاز سوءن یشده باشد بدون برخوردار نییآن مجازات تع یبرا

در  یکه صرف عنصر ماد ییرفتارها یانگاررمبه سمت ج ییجنا استیاست و اگر س یفریک

 یفریشدن حقوق ک رانهیگبه سخت نکهیشود عالوه بر ا لیاست متما تیاهم یها داراآن

 تیرعا یفریک یدادرس ندیدر فرآ دیمتهم که با نیادیو بن یحقوق دفاع زیدر عمل ن انجامدیم

جرائم  یانگاربه جرم ییجنا استیلذا هرگاه س (.Sumers, 2007: 183) ردیگیم دهیشود را ناد

ت راستا فرص نیمتهم پرداخته است و در ا یبه نقض حقوق دفاع مالًبپردازد، ع یماد ایمطلق 

 استیشدن سیتیامن یجهیشدن جرائم درنتیماد نی؛ بنابراشودیدفاع از خود به متهم داده نم

حقوق  یبرخالف اصول کل نکهیا و عالوه بر باشدیم زیمتهمان ن نیادی، معارض با حقوق بنییجنا
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متهمان  یو حقوق دفاع یحقوق بشر یاصل یهاهیمنجر به نقض پا تیدرنها کندیعمل م یفریک

 .گرددیم

 ی؛و حداکثر یافراط یانگارجرم .2-5

ه مورد قبول جامع یو اساس یاصل یهااز ارزش تیبه دنبال حفاظت و حما یفرینظام حقوق ک 

اعمال مجرمانه  طرفکیخالف و معارض قواعد و هنجارها، از یرفتارها نییتب قیاست و از طر

و مشخص  نظرازنقطه ینیتقن ییجنا استی. سدینمایم نییاعمال منحرفانه را تع گریو از طرف د

 یرفتار یشدهکنترل یها، منطقهاز آن یفریک تیموردقبول جامعه و حما یهاارزش نکرد

 .کندی( را مشخص م62 :2309، ینی)حس

 یمصلحت اجتماع تیمورد قبول جامعه و رعا یهااز ارزش تیبا هدف حما یانگارجرم

نستن و خالف قاعده دا یانگارجرم یالزم است که برا ینیتقن ییجنا استیو س ردیگیصورت م

متناسب  حاتیو توض هاتی، توجشدندیم یمباح تلق ندیفرا نیکه تا قبل از ا یافراد انسان یرفتارها

 های، چراکه در جرم انگار؛باشدیکدام هدف م نیکه به دنبال تضم دیخود را ارائه نمااقدام  نیبا ا

 نی(؛ بنابرا26 :2343، یت گردد )غالمیرعا یفریبودن حقوق ک یالزم است که اصل حداقل

آن  یکه روال عاد یفریک یگذارقانون ندیفرآ قیآن از طر نیبه معنا و مفهوم امروز یانگارجرم

 .گرددیم یاست، عمل دهیمشخص گرد ینیو تقن ینیاتقنفر نیدر قوان

است و در  یانگارجرم یو اعمال مجازات، همواره درگرو لیو تحم یفریرسالت حقوق ک 

 یانگاررمج ندی. اگر فراگرددیمهم حاصل م نیاست که ا ینیتقن ییجنا استیمراحل مختلف س

با اعتقادات و  یسووب معقول و همدر چارچ یانسان یو مجرمانه فرض کردن اعمال و رفتارها

 نیقوان نیدر وضع و تدو ییجنا استیعملکرد س توانیباشد، م یدفاع جامعه بشر ردمو یهاارزش

که  دیخواهند رس جهینت نیکرد و همگان به ا یابیرا موفق ارز یانگارجرم یدر راستا یفریک

حال  است. ستهیو با ستهیاش تیحما کیها، مورد قبول آن یهااز ارزش یفریحقوق ک تیحما
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، از حدود متعارف و نرمال خود یانگاربا عنوان جرم ینیتقن ییجنا استیعملکرد س نیاگر ا

 یرا در رفتارها و اعمال مباح انسان یفریحقوق ک یشرویمداخله و پ یخارج گردد و دامنه

عت را وس یفتارشده رکنترل یرا محدود و منطقه یآزاد رفتار یگسترش دهد و درواقع منطقه

و عالوه بر آن منجر  (06 :2342مبتال خواهد گشت )هوساک، یافراط یارگانجرم ینوعبخشد، به

ران در یکی از عوامل بح عنوانبه تواندیمجزای استثنایی نیز خواهد شد که  حقوقبه تشکیل 

 (.040: 2392گسن، )سیاست جنایی معرفی گردد 

از  یجتماعا یرفتارها ی، به کنترل گستردهییگراتیمنا دید یهیزاو یاز ورا ییجنا استیس

( 299: 2343مهدوی پور و شهرانی کرانی، ) پردازدیم یو افراط یحداکثر یانگاررهگذر جرم

وان عنشهروندان، آنچه را که به یو روان یو بازگرداندن آرامش روح تیامن نیتأم یو به بهانه

 یفریک یاهو با پاسخ کندیم یقه است را مجرمانه تلشد یمعرف یجامعه بشر دفاعرقابلیارزش غ

رو هوبخود ر یارزش یها و مبانمصلحت صیدر تشخ یسردرگم ی، معموالً جامعه را با نوعیو دولت

که  گرددیحوزه م نیدر ا نیقوان یو پراکندگ یفریمنجر به تورم ک یافراط یانگار. جرمسازدیم

، ابدییاعمال کاهش م نیرفته قبح ا، رفتهیانگارجرم نیابه  یافراد انسان یبه جهت عدم اعتنا

از  یموج زینشان نخواهد داد و ن یتیموضوع حساس نینسبت به ا گریجامعه د کهینحوبه

 نیحاصل خواهد شد که معموالً ا یفریشهروندان و کنشگران نظام عدالت ک انیم یاعتمادیب

، منجر به یالاعم نیبا چن بلهدر مقا یفریک یهادستگاه یناتوان زیو ن یفریک نیقوان تیعدم رعا

 .گرددیمتروک م یفریک نیقوان ادیازد

 ؛و تمرکز بر عمل مجرمانه یاهداف دفاع اجتماع رییتغ .2-6

جرم  معضل یبرا یشیاندر و چارهیدر تدب ییجنا استی، سدیطور که قبالً هم اشاره گردهمان 

به  یهااجتماع بر اساس آن پاسخ ئتیکه ه شودیگفته م یو به اصول و قواعد شودیخالصه م

 ایبر اساس تمرکز بر مجرم و  ییجنا استی. اهداف سکندیم یدهمجرمانه را سازمان یدهیپد
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 یهاشناسی در برههجرم اتیو نظر کردهایاز رو یرویمتفاوت خواهد بود. به پ جرمانهعمل م

 نزماکیرا  یتیو ترب ینیتأم اماتمجازات و اقد لیتحم (،Bagaric, 2001: 165) مختلف یزمان

 .گرددیم یمعرف یو یعنوان سرکوب و سزادهبه گرید یکار و زمانبزه تیتربوعنوان اصالحبه

 انیل جرحو یستیمدرنگفتمان پست ینوع وعیو به دنبال ش یالدیم 2492 یهاسال یدر ابتدا  

به ارتکاب جرم  یدهپاسخهگذر ر نیمجرمان از ا مجازات درشناسی ، رسالت جرمییزداساختار

باز  هایسیاست یدر پس پرده فریمجرم بود و هرگونه اعمال ک یاصالح و بازپرور یهیبر پا

 یاهداف جا نیعمل مجرمانه ا شناسیِبا ظهور جرم .گرفتیکاران صورت مکردن بزهیاجتماع

ها داده است. امروزه آن تیامن نیشهروندان و تضم یکار و دفاع از جامعهرا به سرکوب بزه دخو

 یوودداده است )دا لیرا تشک نینو کیگفتمان نئوکالس یشعار اصل یو بازدارندگ یسزاده

و ارعاب و  رانهیگسرسخت و سخت یهایفریک یده( که با سازمان22 :2309، یگرمارود

 است. انهیگراتیاهداف امن نیمستعد ارتکاب جرم، به دنبال تأم افرادبازداشتن عام 

 دهیرداز مجرم به اصل جرم منتقل گ ییجنا استیس یگفت موضوع اصل توانیم حاتیتوض نیبا ا

کاران زهب یو بازپرور تیتربواصالح یکه بر مبنا یدفاع اجتماع یاست و شکست دستاوردها

 ه است.وخطا بستبر آزمون یمبتن یهادر اعمال روش ییجنا استیسشکل گرفته بود، راه را بر 

ود خ یاهداف دفاع اجتماع ،مجرم یکرهیبا وارد آوردن مجازات بر پ گرانایی امنیتسیاست ج

دد درص قیطر نیو از ا کندیخالصه م فرهایدر اعمال ک یکاران و سرسختبزه یرا در سرکوب

 یو آرامش روان تیاز گسترش تکرار جرم، کاهش ترس از جرم، احساس امن یریجلوگ

 یانهیاگرتیامن یهاشیدر گرا یگفت هدف اصل توانیت و ماس یکارشهروندان و کنترل بزه

رار از تک یاجتماع و بازداشتن و یکار از صحنهو به عقب راندن بزه ی، سزادهییجنا استیس

متنبه  فریکار با مجازات و اعمال کاست و اگر قرار باشد که بزه تیجرم و به مخاطره انداختن امن

اهد ، اقدام خویو یکارمجازات در تکرار جرم و سلب توان بزه دیتشد ریمس اعمال خود نگردد از

 شد.
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 & Tonert) گرفته است تاهداف اعمال مجازات صور یکه در راستا یبا انجام اصالحات

Frase, 2001, 405 ) تیمنا ییجنا استیمدنظر س گاهچیه نیمجرم تیتربوو اصالح یبازپرور-

کار، وب بزهسرک یبر مبنا رانهیگهای سختع سیاستشرو یگرا قرار نگرفته است، چراکه نقطه

 دهیناد یادیکار تا حدود زبزه تیو شخص ردیگیقرار م یشدت جرم ارتکاب زانیبا توجه به م

 .شودیانگاشته م

مانع اعمال  یحقوق ساتیتأس یو حذف و محدودساز فرهایک تیدر ماه یدگرگون .2-7

 ؛نام مجازات

و  نیاصالح مجرم یهیشناسی بر پاجرم یاهداف اصل ،میالدی 2492ی هاتا قبل از سال 

 لین یدفاع اجتماع استوار بود و برا یهای بازپرورانهسیاست یجهیها درنتآن ردنک یبازاجتماع

و  یفریک بیتعق قیو تعو قیزندان و تعل یهانیگزیهمچون جا زیمرتبط ن یمنظور ابزارها نیبه ا

ه دنبال شکست و ب ستمیگرفته بودند. در ربع آخر قرن ب قرار یفریک نیصدور حکم، در متن قوان

 یفردهیو ک دیکار معطوف به عمل مجرمانه گردشناسی از بزهنگاه جرم ،های بازپرورانهسیاست

 نیدر ا نیدر نظر گرفته شد؛ بنابرا یواحوال جرم ارتکاباز اوضاع یعنوان تابعو اعمال مجازات به

 یاصل یهاعنوان رسالتبه ییجنا استیدر س (Binder, 2002: 322ی )دیراستا اهداف جد

 .دیگرد یمجرمانه معرف یدهیبه پد یدهپاسخ

گر بسزاده و سرکو ای یدو نوع اهداف بازپرورانه و اصالح ییجنا استیس نکهیبا توجه به ا

که  ییرهافیک یکاران عمدهبزه یمتفاوت خواهد بود. در بازپرور زین فرهایرا دنبال کند، نوع ک

ه استعداد شخص در بازگشت مجدد ب زانیو م تی، متناسب با شخصگرددیم لیکار تحمبر بزه

که  گرددیم نیی، تعیاجتماع یاحترام مجدد به هنجارها و یدر بازپرور یجامعه و توان و

 فریک یهانیگزیو جا یتیو ترب ینیو اقدامات تأم ینقد یتا جزا یاز مجازات سالب آزاد تواندیم

کار بزه تیکار است و هرگاه شخصاصالح بزه فریچراکه هدف از اعمال ک ؛در نوسان باشدحبس 
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مد، اعمال نائل آ یبه بازپرور یتیو ترب ینیاقدامات تأم ایاز مجازات  یاعمال نوع خاص یجهیدرنت

 ؛باشند، در دستور کار قرار نخواهد گرفت دتریشد ای ترفیاز مجازات، هرچند که خف گرید ینوع

(، Robinson & Crown, 2009: 124) است دهیکه مدنظر بوده حاصل گرد یراکه باز اجتماعچ

بله کار و مقامنحرفانه، سرکوب بزه ایگرا هدف از اعمال مجرمانه و تیامن ییجنا استیدر س اما

ار دادن قر هیدر کنترل و در حاش یسع یقیاست و به هر طر یمنحرفانه و ایبا اقدامات مجرمانه و 

کند. لذا  خود متنبه نحرفانهم ایکار را به اعمال مجرمانه فرد بزه قیطر نیتا از ا گرددیکاران مهبز

ار درد و کبزه یکه براو هرآنچه گردندیم لیمتما یو جسمان یبدن یفرهایبه ک فرهایک تیماه

ات حبس و جاز. مثالً مگرددیم نییتع یاصل فریعنوان کرا به همراه داشته باشد به یرنج و سزاده

در  .ینقد یجزا ای نیگزیجا یهاخواهند داشت تا مجازات یشتریعرصه کاربرد ب نیشالق در ا

رفته در نظر گ فریاعمال ک اتیفیعنوان کمجازات به تیو قطع تیسرعت، حتم یموارد نیچن

 تاسیداشته باشد، در س یموضوعات دخالت منف نیکه درروند به بار نشستن ا یو هر عامل شودیم

ده است. ش رفتهیعرصه پذ نیدر ا یعنوان هدف اصلو آنچه به ستین رفتهیگرا پذتیامن ییجنا

رم است که در آن کانون توجه از مج یدفاع اجتماع تیتربوشناسی اصالحجرم انینقطه مقابل جر

 .برگشت داده شده است یبه جرم ارتکاب

ار کبزه یهدف سرکوب و سزاده ،دیطور که اشاره گردگرا، همان تیامن ییجنا استیدر س

شود تا  دهیشیاند یریالزم است که تداب فرهایک تیدر ماه رییمنظور عالوه بر تغ نیاست و بد

صورت کامل و تمام اجرا شوند؛ ، بهینیتقن ییجنا استیس یهیشده از ناحمجازات مشخص

 جادیل ازات، اختالتام مجا یدر اجرا یکه به نحو یفریحقوق ک ساتیدسته از تأس آن نیبنابرا

 ساتیتأس نیو ا رندیگیگرا قرار متیامن ییجنا استیس رشی، کمتر مورد استقبال و پذکندیم

، یفریکاران از چنگال دستگاه عدالت کبزه زیگر یهامجازات و بستن راه یصددرصد لیتحم

 د. بپرداز تیامن یحداکثر نیبه تضم
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 برآمد؛

خود  یعنوان هدف و چارچوب اصلمعضل جرم را به یبرا یشیاندکه چاره ییجنا استیس 

-دهیبه پد یدهآن پاسخ یاجتماع بر مبنا ئتیکه ه شودیگفته م یاست به مجموعه اصول دهیبرگز

اهداف آن  نییو تع ییجنا استینوع نگاه س انیم نیخواهد کرد. در ا یدهمجرمانه را سامان ی

 کیدر  آن را یاتیو عمل ییاجرا یهاد و برنامهمؤثر واقع شو ییجنا استیعملکرد س رب تواندیم

 یداکثرح نیو تضم تیامن نیبا هدف تأم ییجنا استیبه حرکت وادارد. لذا اگر س گرید ریمس

 یهاکارها و سازوکارها و ابزارراه ط،یاصول، شرا یمبنا تمام نیشود الزم است که بر ا لیآن تشک

 کار گرفته شوند.شده و به فیتعر ییجنا استین هدف، در مجموعه سیا یاجرا

ه شود الزم است ک رفتهیپذ ییجنا استیس یو واال هیعنوان هدف اولاگر به تیامن نیتأم

موضوع  نیب با امتناس زین فرهایک لیو اعمال و تحم یفریک تی، انتساب مسئولیجرم انگار ندیفرآ

کاران بزه یبازپرورو  تیتربواز اصالح ییجنا استیس یرنماصورت دو نیاصالح شوند و در ا

، چه یماعکنترل اجت ستمیاساس س نیخواهد شد که بر ا نیمجرم یو سرکوب یبه سزاده لیتبد

عد بُدر  از جرم و چه یریشگیپ یعنوان عملکرد کنشبه ییماقبل جنا تیعد مداخله در وضعدر بُ

 ایه و مجرمان یعدم تسامح و تساهل در قبال رفتارها یو اعمال مجازات، بر مبنا یفریواکنش ک

 .گرددیم نییو تب فیبعضاً منحرفانه تعر

 بیتعق قیو تعو قیمشروط و تعل یصدور حکم، آزاد قیمجازات، تعل فیچون تخف یینهادها

 .گردندیکامل و تمام مجازات م یهستند که در صورت اعمال منجر به عدم اجرا یساتیتأس

آن است تا با اقدامات  یالت در پمقو نیا یمحدودساز ایگرا با حذف تیامن ییجنا استیس

به  یدهپاسخ یضمانت اجراها و ابزارها دیبه انحرافات، تشد یپاسخ دولت ینهیدر زم یفریک

و فرض  یعنصر روان یانگاردهی، نادیو حداکثر یافراط یهایانگارمجرمانه، جرم دهیپد

به  تیتربوصالحاز ا یفریحقوق ک دید یهیزاو رییتغ زیدر عوض اصل برائت و ن تیمجرم
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قض و ن یفریاز حقوق ک ییزدایتانسان انیم نیکه در ا گرددیمجرمان م یو سزاده یسرکوب

 استیس یدر عرصه یتفکر نیاعمال چن میرمستقیغ یجهی، نتینظام حقوق بشر یدستاوردها

 خواهد بود. ییجنا

 یهازاتو اعمال تام مجا ییفرگرایک یهایگرا، بازگشت تئورتیامن ییجنا استیس

 لیوسا یریکارگاهداف به ،عرصه نیشهروندان است و در ا تیکامل امن نیسرسختانه با هدف تأم

 نیالشعاع اتحت ییجنا استیس انهیگراتیاهداف امن وجودنیخواهند کرد. باا هیرا توج

 برد شیبحران و انسداد در پ یگفت که نوع توانیقرار گرفته است و م یجد یهاچالش

 احساس یصورت مقطعاست که هرچند ممکن است شهروندان به دهیگرد جادیآن ا یهابرنامه

ه و هر چ ردیگیشده قرار ممعضالت حادث یهیموضوع در سا نیا یاما پس از مدت ،کند تیامن

 .دامن خواهد زد مطلوب ییجنا استیس یاصول و مبان فیبه تضع شتریب

به دنبال برجسته  رتشیبگرا ارائه گردید، امنیت مطالبی که در این نوشتار پیرامون سیاست جنایی

 ورتصبه تواندینم تیدرنهاهایی این نوع نگرش از سیاست جنایی بود که ساختن ویژگی

 ازجملهایی، جن گذاراناستیسبنابراین ؛ مطلوب به عملی ساختن اهداف سیاست جنایی بیانجامد

ع واقف باشد که پیروی از رویکردهای ی ایران باید همواره به این موضوگذارقانوندستگاه 

دامن  هایانگارو عدم کارایی جرم هاپاسخبه سرگردانی  تواندیمگرایانه سیاست جنایی امنیت

نهاد ی مجرمانه قرار دهد. لذا پیشبرعکس در تقابل با پدیده صورتبهی را دهپاسخزند و متولیان 

رده و گرایانه پیروی نکامکان از رویکرد امنیتجنایی ایران تا حد  گذاراستیس اوالًکه  شودیم

جدید خود را مبتنی بر این وضعیت قرار ندهد و دوماً اگر قوانینی در گذشته  حیلواو  هاطرح

تصویب گردیده است که خواسته یا ناخواسته به سمت این رویکرد متمایل گردیده است را 
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نینی همت گمارد تا سیاست جنایی تق هانآشناسایی و در نهایت به اصالح یا نسخ ضمنی یا صریح 

 آن مصون بماند. نامطلوبایران از آثار 
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