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A B S T R A C T 
Background and purpose: Criminal procedure is one of the important laws of 
the criminal system that guarantees individual rights and freedoms in addition 
to social rights. This law has undergone less changes and transformations over 
the years, now that the Iranian legislator has approved the new criminal 
procedure law. Therefore, it is necessary to examine the attitude of the 
legislator in the civil society organizations in the criminal process and apply the 
findings of the collaborative criminal policy in the new law. 
Method: descriptive-analytical method will be used in this research. The 
collection of information used in this research is library and document method, 
and internet bases, books, magazines, etc. are used. Also, the information used in 
this research will be collected using the slip and slip writing method. 
Findings: After the developments that occurred in the last two centuries 
regarding the foundations of criminality, criminologists have come to the 
opinion that in order to formulate efficient and dynamic criminal policies, in 
addition to the phenomenon of the criminal and the personality of the criminal, 
other factors of the environment and society should also be considered. and pay 
attention to the criminal policy beyond the penal policy. Politics has been 
defined as a solution to the problems of the society, and the term "criminal" has 
been used to refer to criminal phenomena, which all together means a solution 
to deal with crime. 
Results: Legislative criminal policy, as the first layer of criminal policy in a law-
making government, consists of the legislator's deliberation and solution 
regarding crime and the response to it, which takes different forms according to 
the dependence of criminal policy on the political system of each country. 
Legislative criminal policy is the taste of different legislators and their choices in 
all types of crimes and punishments and in general how to deal with the 
criminal phenomenon and criminal proceedings. 
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 چکیده
 

های فردی را در آیین دادرسی کیفری از قوانین مهم نظام کیفری است که حقوق و آزادی :هدف و زمینه

های متمادی این قانون کمتر دستخوش تغییر و تحول بوده کند که در سالتضمین میکنار حقوق اجتماعی 

گذار ایران اقدام به تصویب قانون جدید آیین دادرسی کیفری نموده، ضرورت دارد تا که قانوناست، اکنون

ی سیاست هاکارگیری یافتهنهاد در فرآیند کیفری و بههای مردمگذار در سازمانبه بررسی نگرش قانون

استفاده  یلیتحل-یفیاز روش توص قیتحق نیدر ا :روش جنایی مشارکتی در قانون جدید پرداخته شود.

های پایگاهاست و  یاسناد ،ایبه روش کتابخانه قیتحق نیآوری اطالعات مورداستفاده در اخواهد شد. جمع

با  قیتحق نیاطالعات مورداستفاده در ا نیگیرد. همچنها، مجالت و ... مورداستفاده قرار میکتاب اینترنتی،

 اخیر سده دو در که تحوالتی از پس ها:یافته خواهد شد. یرنویسی گردآوو روش فیش شیاستفاده از ف

 تدوین جهت که کردند پیدا گرایش عقیده این به شناسانجرم آمد به وجود بزهكاری بنیادهای درباره

 را اجتماع و محیط دیگر عوامل بزهكار، شخصیت و بزه پدیده بر عالوه پویا، و کارآمد جنایی هایسیاست

 اندیشیچاره را سیاست. دهند قرار موردتوجه کیفری سیاست فراسوی را جنایی سیاست و گرفته نظر در نیز

 رفتههمروی که اندآورده مجرمانه هایپدیده به ناظر را جنایی عبارت و اندکرده معنی جامعه مسائل پیرامون

عنوان نخستین الیه سیاست سیاست جنایی تقنینی بهنتایج:  .است جرم با مقابله در اندیشیچاره معنای به

گذار در مورد جرم و پاسخ به اندیشی قانونگذار عبارت است از تدبر و چارهجنایی در یک دولت قانون

گیرد. لفی به خود میهای مختنظام سیاسی هر کشور حالتبه وابستگی سیاست جنایی بهکه باتوجهآن

و  مجازاتهای آنان در انواع جرائم و گذاران مختلف و انتخابسیاست جنایی تقنینی سلیقه قانون

 طورکلی نحوه مقابله با پدیده مجرمانه و دادرسی جرائم است. به

 اطالعات مقاله 

 1401 بانآ 19 تاریخ دریافت:

 1401 همنب 1 :تاریخ پذیرش

 1401 همنب 7تاریخ آنالین شدن: 

 JLPS-2301-1056: آی دی مقاله
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 مشارکتی رویکرد جنایی، سیاست

، آیین مشارکتی جنایی سیاست جامعه،

 دادرسی کیفری.

  

 

 مقدمه

آیین دادرسی کیفری از قوانین مهم نظام کیفری است که 

های فردی را در کنار حقوق اجتماعی تضمین حقوق و آزادی

های متمادی این قانون کمتر دستخوش تغییر کند که در سالمی

گذار ایران اقدام به تصویب که قانونو تحول بوده است، اکنون

ت دارد تا به قانون جدید آیین دادرسی کیفری نموده، ضرور

نهاد در فرآیند های مردمگذار در سازمانبررسی نگرش قانون

های سیاست جنایی مشارکتی در کارگیری یافتهکیفری و به

ها در حوزه چراکه بیشترین بررسی قانون جدید پرداخته شود.

پیشگیری از وقوع جرم و مقابله با بزهكاری صورت گرفته 
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کتی در فرآیند کیفری است و در بحث سیاست جنایی مشار

بر اساس آنكه در کنار ابزارهای  توجه چندانی نشده است. لذا

فعلی حقوق کیفری در ابعاد و سطوح محسوس برای مداخله 

بدون  بایست نقشی قائل شویم،و مشارکت جامعه مدنی، می

 توان شاهد نتایج ارزشمندی بود.شک در مهار پدیده جنایی می

انه در دوره معاصر همراه با ظهور مجرم دهیرشد روزافزون پد

نظام  تیموفق عدم ،یو متنوع بزه و بزهكار نیاشكال نو

 یفریک یکارگیری ضمانت اجراهابا به یرسم یفریعدالت ک

و  یبا بزهكار مقابله از وقوع جرم و یریشگیپ ی نهیدرزم

 ییگذاران جناسیاست اصالح بزهكار آن را به دنبال داشته و

 ییجنا استیهای سبرنامه تیتقو و شیرا بر لزوم افزا یداخل

در  یمدن تر جامعهو فعال شتریی مشارکت هرچه ببر پایه

امروزه جای هیچ شک و ی ترغیب نموده است. فریک ندیفرآ

تردیدی نیست که هیچ سیاست جنایی چه در عرصه تدوین و 

ی اجرا بدون مشارکت مردم و ریزی و چه در مرحلهبرنامه

ها و اجرا و اعمال نیست. حتی بهترین برنامهمعه مدنی قابلجا

نشان دادن مردم و ن روی خوشوهای دولتی بدسیاست

مانند که هایی میکارگیری جامعه مدنی، تنها کاغذ پارهبه

گاه در مقام عمل به منصه ظهور نخواهند پیوست. این امر هیچ

و مردم  دیدگان که خود از بطن جامعه مدنی در خصوص بزه

 دیگر حمایت از بزهعبارتهستند نیز کامالً صادق است. به

دیدگان بدون توسل به مشارکت عامه مردم و جامعه مدنی 

شک عصر تفكیک کامل بی. پذیر نخواهد بودروی امكانهیچبه

میان وظایف و کارکردهای حاکمیت و مردم به سر آمده است. 

از اعمال حاکمیتی و شمار های بیهای حجیم، با سیاههدولت

اند و در مقابل در اعمال تصدی، با چالشی جدی مواجه شده

اکثریت جوامع متمدن معاصر، جامعه مدنی دیگر نه آن مردمان 

منفعل و مطیع گذشته و نه حتی تنها ناظرانی بر اعمال 

عنوان عناصری فعال و دخیل در تمامی ها، بلكه امروزه بهدولت

اسی، اقتصادی و ... دنیای مدرن جنبه هوای اجتماعی، سی

 .اندتبدیل گشته

 

 مبانی نظری عدالت کیفری از منظر جرم شناسان -1

 اصطالح از متفاوتی تعاریف شد، گفته که گونههمان

 به عموماً که اصطالح این. است شدهارائه جنایی سیاست

 داده نسبت میالدی. 1803 سال در 1باخ فوئر آلمانی پروفسور

 سیستم عملی و نظری هایجنبه با مترادف هامدت شود،می

 شامل جنایی سیاست ،«فوئرباخ» نظر به. ماند باقی کیفری

 طریق از دولت که شودسرکوبگری می هایشیوه مجموعه»

 در«. دهدمی نشان واکنش جرم علیه هاآن به توسل با و هاآن

 با و بوده کیفری باسیاست مترادف سیاست جنایی دیدگاه، این

اقدامات  به جرم، قبال در دولتی قهرآمیز تدابیر نمودن لحاظ

 نظر به .ندارد توجهی مجرمین اصالح و درمان در پیشگیرانه

 مجموعه جنایی سیاست" آلمانی دیگر دانشمند« 2لیست فون»

 باید هاآن به توسل با دولت که است فنونی و اصول منظم

 «.بخشد سازمان را جرم علیه مبارزه

 جنایی سیاست وابرس از دو دوندیو دیدگاه -1

 4دادگاه فرانسوی قاضی ،3وابرس دو دوندیو نظر به

 که است فن و هنر یک جنایی سیاست» 5نورنبرگ المللیبین

 را جرم علیه مؤثر مبارزه که است هاییروش کشف آن موضوع

 است، شدهارائه 6جرم از آنچه تعریف، این در «.سازدمی میسر

 مجرمانه، پدیده دیدگاه این در بلكه نیست، آن حقوقی معنی

 در نیز را اجتماعی هنجارهای مخالف رفتارهای کلیه

 جرم بر عالوه جنایی، سیاست دیدگاه این اساس بر .گیردبرمی

 )کژروی( که انحراف پدیده به است، 7حقوقی مفهوم یک که

 جنبه بر عالوه و شده معطوف نیز است اجتماعی پدیده یک

                                                           
1 Fouer Bachen 

2 Faun Leiset 

3 Donnedieu de Vabres 

4 Court Of Justice 

5 Nurenberg 

6 Fact 

7 Legal 
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 شامل نیز را پیشگیرانه رویكرد بزهكار، مجازات و سرکوب

 (Laserge,1996: 69)، شودمی

 سیاست اصالح از که موسعی تعریف در دیگرعبارتیبه

 و تدابیر کلیه شامل جنایی سیاست» است شدهارائه جنایی

 پیشگیرانه خاص و کیفری( غیر و )کیفری سرکوبگرانه اقدامات

 صورتبه هریک جامعه و دولت که شودمی بزهكاری از

 منظوربه هااز آن یكدیگر، یافتهسازمان مشارکت با یا مستقل

 و جرم وقوع از پیشگیری نیز و بزهكاران و بزهكاری سرکوب

 (Najafi Abrandabadi,2009: 43)کنند. می استفاده انحراف

 شودمی هاییروش مجموعه شامل جنایی سیاست روازاین

 را پدیده مجرمانه به پاسخ هاآن به توسل با اجتماع هیئت که

 و موسع تعریف بهباتوجه ترتیب بدین. بخشدمی سامان

 ارائه آن مفهوم و سیاست جنایی از فوق شرح به که ایگستره

 به گوناگونی هایجنبه نیز انحراف و جرم به پاسخ گردید،

 صرفاً  مجرمانه پدیده به پاسخ که گاهنحویبه گیردمی خود

 از که جامعه هایپاسخ با سنخیتی هیچ و پیداکرده دولتی جنبه

 هایپاسخ نیز گاه و ندارد شودمی داده هیئت اجتماع ناحیه

 قبال در متحد به صورتی و آمیختهدرهم جامعوی و دولتی

 متنوعی هایمدل مبنا این بر .کنندمی پیدا بروز پدیده مجرمانه

 و )دولت اجتماع هیئت جزء دو به بسته جنایی سیاست از

 طورکلیبه که است گردیده ارائه و تعریف مدنی( جامعه

 :Laserge,1996) جامعوی. و دولتی هایمدل از اندعبارت

51) 

 عبارت جنایی سیاست دولتی هایمدل اساسی ویژگی

 ارکان مختلف و نهادها طریق از دولت واکنش و پاسخ از است

 استفاده با همیشه نه غالباً که قوی رابطه یک قالب در بزه به آن

گردد می اعمال و تبیین کیفری دادرسی آئین و کیفری حقوق از

(Ashouri,1999:64 ) 

 هرگونه نفی با جامعوی هایمدل که است حالی در این

 در جامعه مدنی اینكه به بسته و شوندمی مشخص دولتی پاسخ

 طوربه اینكه یا و شود آن جایگزین دولت عجز و ضعف فرض

 بر را مجرمانه پدیده با تنهایی برخوردبه خود دولت، از مستقل

گردند. می متمایز دولتی هایمدل از گیرد، عهده

(Hosseini,2005: 153) 

 سیاست قلمرو در طرحقابل مسائل ترینمهم از یكی اما

 یا سیاست جنایی پذیرش و دریافت چگونگی مسئله جنایی،

 است راهبردی یا استراتژی کارآمدی و اجرا قابلیت دیگربیانبه

 یا سرکوبگر باشند. گیرندهپیش است ممكن که

(Laserge,1996: 69) 

 دو دوندیو از دیدگاه در که شودمی مالحظه ترتیب، بدین

 پیشگیری مطرح شكست از پس مجازات و سرکوبی ،وابرس

 است، دولت وظایف از پیشگیری اگرچه که قید این با شود،می

 آن علت. گیردنمی جنایی قرار سیاست زیرمجموعه در ولی

 در نیز وابرس دو آقای تعبیر در جنایی سیاست که است این

 نیز تعریف این از. است تصورجزا قابل حقوق چارچوب

 :است استفادهقابل زیر نكات

 پدیده به پاسخ جنایی سیاست مقوله در : اصوال1ً( واکنش1

 دو از رشته این اصلی موضوع دو از یكی عنوانبه مجرمانه

 همان یا )کیفری( سرکوبگر شكل: نیست خارج زیر شكل

 دو آقای تعریف. )غیر کیفری( پیشگیرانه شكل و مجازات

 .گیردبرمی در را کیفری واکنش یعنی نخست شكل ،وابرس

 انحصار دولت نیز وابرس دو آقای تعریف : در2( دولت2

 تعریف در که توجیهاتی باهمان دارد، عهده به را جرم کنترل

 شد. اشاره فوئرباخ

 تعریف( ارائه )زمان ،1930 دهه در پدیده این: ( جرم3

 و بنابراین، دادمی تشكیل را جنایی سیاست ثقل مرکز همچنان

 از منظور نیز دو وابرس آقای تلقی در که دریافت توانمی

 بوده کیفری باهمان سیاست آن مضیق مفهوم جنایی، سیاست

 .است

 این. بود مصادف مهم واقعه چهار با بیستم سده اول نیمه

 :از بودند عبارت رویداد چهار

 اول جهانی . جنگ1

                                                           
1 Reaction 

2 Goverment 
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 بلوک تدریجی گیریشكل و بلشویک انقالب . وقوع2

 سوسیالیستی؟ جزای حقوق خانواده و شرق

 ایتالیا؛ و آلمان 1فاشیستی هاینظام کار آمدن . روی3

 دوم جهانی . جنگ4

 کیفری جزای حقوق درزمینه که هاییدیدگاه ترتیب،اینبه

 به پاسخ عمدتاً در آمدند، وجود به دوم جهاتی جنگ از پس

 دیدگاه، است. نخستین بوده بیستم سده اول نیمه جزای حقوق

 قائل جنبه دو توانمی آن برای که است اجتماعی دفاع جنبش

 یا کیفری سیاست منكر اصوالً این مكتب نخست رویكرد شد

 سیاست مقابل، در و است کالسیک با سنتی جزای حقوق

 پیشنهاد کیفری سیاست عنوان جایگزینرا به اجتماعی

به  واکنش در افراطی صورتی رویكرد این درواقع،. نمایدمی

 به دوم، رویكرد .بود دوم جهانی جنگ دوران هایرویزیاده

 با مرحله این. شودمی منتهی اجتماعی دفاع مكتب تعدیل

 اروپایی جامعه در از جنگ پس منفی آثار و التهاب کاهش

 یک به مكتب این دوم، گام در ترتیب، بدین. است مصادف

 استوار و کیفری حقوق کردن و انسانی میزند دست نوآوری

 دستاوردهای ترینمهم از بشر حقوق پایه بر نظام این ساختن

 تحول، این پیامدهای ترینمهم از. شودمی آن محسوب

 بود که متحد 2ملل سازمان هایمیثاق و هااعالمیه در انعكاس

 و عمومی جزای حقوق کیفری، دادرسی آیین اصول جملگی

 سال 10 حدود که جدید دادگاه در .شدمی شامل را اختصاصی

 ویژگی این از جنایی سیاست گردید مطرح دوم دیدگاه از پس

 خود سنتی رسالت بر عالوه که است ممتاز برخوردار

کننده کنترل و سرکوبگر ابزار عنوانبه جزا حقوق )محوریت

 برخوردار نیز پیشگیری عنوان با جدید رسالت یک از جرم(،

 هایدیدگاه پس از سال 150 حدود ترتیب، بدین. است شده

 یافتهگسترش تدریجبه جنایی سیاست مضیق مفهوم فوئرباخ،

 قوقیح هاینظام سایر به روی کیفری نظام درهای و است

 حقوق کامل انحصار از جرم مدیریت مسئله و شده گشوده

                                                           
1 Fascist 

2 United Nations 

 مرهون باید را تحول این تردید، بدون. شده استخارج کیفری

نحو  به را جنایی سیاست دامنه که دانست آنسل مارک

 .(Ansel,2011: 103) ،است بخشیده توسعه توجهیقابل

 

 

 جنایی سیاست از 3تونیسم دیدگاه -2

 جنایی سیاست» که بود معتقد تونیسم ایشان، از بعد

حتی  و سرکوبگرانه غیر و سرکوبگرانه ابزارهای مجموع

 و مطابق اخالقی هایکالس و اخالق مذهب، مانند غیرحقوقی

 مالحظه که طورهمان«. است جرم علیه مبارزه برای مناسب

 از و یافتهتوسعه جنایی سیاست مفهوم زمان، باگذشت شود،می

 .متمایز شد کیفری سیاست

 جنایی سیاست از 4آنسل مارک دیدگاه -3

 با هنر و مشاهده علم توأماً جنایی سیاست آنسل، نظر به

 بر. است جنایی ضد واکنش یافتهسازمان و اصولی استراتژی

 مكتب در جنایی سیاست که گفت توانمی تعریف، این اساس

 )نظری( علمی جنبه: جنبه است دو دارای نوین اجتماعی دفاع

 علم جنایی، سیاست علمی، دیدگاه از .)کاربردی( فنی جنبه و

 گونههمان است، جرم علیه واکنش آزمایش و تجربه مشاهده،

 سیاست است جرم شناسی علت علم نیز، شناسیکه جرم

 فن است؛ یک جنایی سیاست کاربردی دیدگاه از. جنایی

. است موصوف علوم چهارراه به نیز شناسیجرم که طورهمان

 آن هایروش و حقوق کیفری از منظر این در جنایی سیاست

 و تدارک در پزشكی و انسانی علوم هایآورده از و است فراتر

 سیاست ازآنجاکه بنابراین، برد؛می بهره کنترل جرم دهیسازمان

 هایشكل شود،می محسوب کاربردی ایرشته جنایی

 به شناسیجرم که طورهمان گیرد؛می خود گوناگونی به

شناسی زیست جنایی، 5شناسیجامعه چون مختلفی هایشاخه

                                                           
3 A. Tounisem 

4 Marec Anssele 

5 Sociology 
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 کاربردی ازلحاظ جنایی سیاست. شودمی تقسیم...  و جنایی

 :است زیر شكل چهار دارای

 در گذارقانون تدبر همان که: 1تقنینی جنایی ( سیاست1

 که دید بعد خواهیم مباحث در و است جرم علیه واکنش مورد

 کشور، هر سیاسی نظامبه جنایی سیاست وابستگی بهباتوجه

 پدیده علیه واکنش به نسبت گذران مختلف قانون تدبر چگونه

 ترسیم کشور هر گوناگون هایحالت لحاظ با مجرمانه

 گردد.می

 برداشت نحوه درواقع که: 2قضایی جنایی ( سیاست2

 است. تقنینی جنایی سیاست از قضاییه( )قوه دادگستری

 گانه،سه قوای استقالل باوجود: 3اجرایی جنایی ( سیاست3

 مجریه قوه داخلی از قوانین اجرای برای است ناگزیر حكومت

 سیاست از نیز مجریه قوه که است معنا آن به این. ببرد بهره

 اجرایی جنایی سیاست و بنابراین، است برخوردار خود خاص

 در قضایی احكام و قوانین اجرای و درک نحوه از است عبارت

 .آن ضد هایواکنش و کنترل جرم مورد

 جنایی سیاست از جنبه این: 4مشارکتی جنایی ( سیاست4

 دیگر،بیانبه .باشد پیشین هایحالت دربردارنده است ممكن

 تقنینی، جنایی باسیاست مشارکتی جنایی سیاست است ممكن

 ارتباط در اجرایی جنایی سیاست یا و قضایی جنایی سیاست

 سیاست در مدنی جامعه بحث که اینجاست در درواقع،. باشد

 بافت اقتضای به مردم رویكرد، این در. گرددمتجلی می جنایی

 مهار و انتظامی، قضایی، اجرایی، مختلف مراحل در حكومت،

 محاکمات در مردم مشارکت. جویندمی مشارکت جرم کنترل

 از جرم در کشف منصفه، هیئت مانند نهادهایی در جنایی

 حكم اجرای مرحله در و شهادت ادای چون هاییراه طریق

 حكم موجب)به جایگزین هایبه خانواده طفل واگذاری مانند

 حقوق در )سنگسار( رجم مراسم اجرای با و اطفال( دادگاه

                                                           
1 Legislative 

2 Judicial 

3 Executive 

4 Participatory Criminal Policy 

 شمار به مشارکتی جنایی سیاست از هایینمونه کیفری اسالمی،

 شكلی مجرمانه، پدیده کنترل در مردم مشارکت .روندمی

بدیهی . خودجوش و یافتهسازمان مشارکت از است متصور

 میان به سخن مشارکتی جنایی سیاست از کههنگامی است

 ولی. مدنظر ماست آن یافتهسازمان صورت شک بدون آید،می

 هایرژیم و جوامع بافت اقتضای به که داشت توجه باید

 جنایی سیاست های خودجوشصورت با است ممكن سیاسی،

 توانمی نیز ایران در کهچنان شویم؛ مواجه نیز مشارکتی

 برخی در را فصل آئین یا بستنظام خون چون هایینمونه

جنایی  سیاست ولی. کرد مشاهده خوزستان مانند جنوبی مناطق

 حضور شامل گفتیم، کهچنان ما، بحث در مشارکتی

 پدیده مجرمانه کنترل مختلف مراحل در مردم یافتهسازمان

 سیاست گفت توانمی شد، داده که توضیحاتی باشود، می

چون  وی پیشینیان هایدیدگاه با آنسل آقای تعبیر در جنایی

 زیرا: دارد، زیادی فاصلهوابرس  دو دوندیو و فوئرباخ

 جرم کنترل در )مردم( مدنی جامعه جدید، رویكرد . در1

 است؛ سهیم

 برخوردار کاربردی و نظری جنبه دو از جنایی . سیاست2

 است؛

 با خطرناک هایحالت جرم، بر عالوه جنایی، . سیاست3

 .گیردبرمی در نیز را انحراف

 و نظری دامنه آنسل آقای گفت توانمی ترتیب، بدین

 از موضوع را این. است داده توسعه را جنایی سیاست عملی

 سیاسی منظر از نخست،: قرارداد موردتوجه توانمی منظر دو

 مربوط سده بیستم نخست نیمه مهم رویداد چهار به که

 این از را جنایی سیاست توسعه: علمی ازنظر دوم،. شودمی

 یعنی المللیبین بزرگ انجمن علمی چهار مرهون باید منظور

 شناسی،جرم المللیبین جامعه جزا، حقوق المللیبین انجمن

 دفاع المللیبین جامعه و هازندان و المللی کیفریبین بنیاد

از  نیم و سده یک از بیش باگذشت بنابراین، دانست؛ اجتماعی

 میان به سخن جنایی سیاست از که زمانی فوئرباخ، تعریف

 سیاست مضیق باهمان مفهوم مقابل در آن موسع مفهوم آید،می
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 مدیریت از تعبیر دو این میان شک، بدون. است مدنظر کیفری

 جنایی سیاست و کیفری یعنی سیاست 1بزهكاری کنترل و

 و جرم تدبر کیفری، سیاست زیرا دارد، وجود هاییتفاوت

 بنابراین، و است جزا حقوق اصلی دو موضوع یعنی مجازات

 را آن ثقل مرکز جرم علیه کیفری هایواکنش و مجازات

 موسع( )مفهوم جنایی سیاست در آنكهحال دهد؛تشكیل می

 انحراف را و جرم از اعم مجرمانه پدیده به نسبت اتحادی

 بر عالوه جنایی سیاست دیگر،بیانبه. شودمی شامل

 را بهداشت اجتماعی )مجازات(، کالسیک کیفری هایواکنش

 (Momeni et al,2021: 18). گیردبرمی در نیز

 بزهكاری از اجتماعی پیشگیری باهمان اجتماعی بهداشت

 در محیط هایگونه محیط انواع سازیاز سالم است عبارت

 سیاست ترتیب، بدین جرائم کاهش منظوربه شناسیجرم

 است؛ اجتماعی سیاست یک آنسل، آقای نظر جنایی در

 حقوقی )نظام سیاست چارچوب در کیفری سیاست آنكهحال

 رو،ازاین. است تصورقابل کشور یک کیفری عدالت با حقوقی(

 نوین، اجتماعی دیدگاه دفاع در کیفری نظام و جزا حقوق

 دامنه و گیردمی قرار )حربه( موردتوجه مرحله آخرین عنوانبه

 محدود استثنایی شرایط در )مهم( جرائم شدید به آن وظایف

 قضا مكانیزم سه وسیلهبه نوین اجتماعی دفاع مكتب. شودمی

 نسبی گذاشتن کنار هایزمینه زداییجرم و زدایی زدایی، کیفر

 دفاع اجتماعی. سازدمی فراهم را جزا( )حقوق کیفری نظام

 و کنندنمی وقمعقلع مطلق صورتبه را کیفری نظام نوین،

. نیست جزا القای حقوق طرفدار گراماتیكا، رویكرد برخالف

 تا کندمی کمک جزا حقوق تقویت به بینش این است، بدیهی

 جزا حقوق افول طرفدار این مكتب بنابراین، آن تضعیف

 پرواضح. هاستزمینه تمام در آن مداخله مدافع بلكه نیست،

 این به نیل جهت در قضایی سازوکارهای بكار گیری که است

 کیفر زدایی با شده زداییجرم رفتارهای اباحه معنای به مقصود،

 است این نوین اجتماعی دفاع مكتب هدف بلكه نیست، شده

 سیاست گیریهای بهرهزمینه سازوکارها، این وسیلهبه که

                                                           
1Delinquency 

 فراهم بزهكاری کنترل در حقوقی هاینظام سایر از جنایی

 به جنبشی نوین، اجتماعی مكتب دفاع کنار در امروزه. گردد

 از جنبش، این. است کیفری نظام القای طرفدار که آمده وجود

 شناسیجرم رادیكال، شناسیجرم زنی،نظریه برچسب چهار

 Yousefi)شده است تشكیل شناسی دیده بزه و سازمانی

Maragheh,2005: 170) 

 است، اجتماعی دفاع مكتب گذارانپایه از که« آنسل مارک»

 مفهوم ملموس در تحول ایجاد با میالدی،. 1975 سال در

 مجرمانه ضد واکنش مشاهده علم را آن جنایی، سیاست

 از ایرشته سیاست جنایی که داشت اعتقاد و دانستمی

 .کیفری سیاست صرف نه است، دولت یک اجتماعی سیاست

 و کیفری غیر تدابیر و جرم از پیشگیری به« آنسل» دیدگاه در

 (Niazpour,2011: 11)است  شده کافی توجه نیز انحراف

 جنایی سیاست از 2مارتی دلماس دیدگاه -4

 خانم یعنی آنسل، آقای دانشجویان از یكی 1983 سال در

. داد را توسعه جنایی سیاست مفهوم بازهم مارتی دلماس

 هاشیوه کلیه شامل مارتی دلماس خانم تعبیر در جنایی سیاست

 طریق از جامعه یعنی هیئت اجتماع که شودمی هاییروش و

 تعریف. بخشدمی سازمان را جنایی پدیده به پاسخگویی هاآن

 عنوانبه که است هایی آوری نوع دارای دلماس مارتی خانم

 و هاشیوه مجموعه اند،توجهتعریف قابل این ارکان هایمؤلفه

 هایروش و هاشیوه گذشته، تعاریف برخالف: هاروش

 خاصی قید به جنایی، از سیاست تعبیر این در مورداستفاده

 توجهیقابل نحو به آن دامنه جهت،ازاین و است نشده مقید

 (Fathi,2009: 80)یافته است گسترش

 بود دولت این بیستم، سده نخست نیمه تا :اجتماع هیئت

 مقابله با برای کیفری سرکوبگر هایروش تنظیم به که

 هیئت باشد، جلد تعریف در ولی پرداخت،می بزهكاری

 جامعه )جامعه افراد و دولت از اعم مفهومی که - اجتماع

 به را جرم کنترل مدیریت هم کنار در - دارد مدنی(

 جرم کنترل در امر را مدنی جامعه دولت، اینجا، در. دارندعهده

                                                           
2 Dillmas Marty 
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 و وظایف کلیه که نیست معنا آن به این ولی سازد،می سهیم

 امنیت و نظم حفظ اصلی چارچوب وظایف در را اختیاراتش

 :Fazaeli et al, 2008)کند. می واگذار خصوصی بخش به

179) 

 از نوین، اجتماعی دفاع جنبش از پیش تا اگر :پاسخ

 اجتماعی علیه هایواکنش عنوانبه تأمینی اقدامات با مجازات

 پسازاین مارتی، دلماس خانم عقیده به رفت،می سخن جرم

 یک وقوع انتظار نباید در جامعه مجرمانه، پدیده کنترل امر در

 هیئت بلكه دهد، نشان واکنش سپس و بنشیند مجرمانه اتفاق

 آن؛ ماقبل هایوضعیت و جرم به مظاهر درهرحال باید اجتماع

 خطرناک حاالت و جنایی پیش هایوضعیت اصطالحبه و

 درواقع،. دهد پاسخ باشند( مجرمانه وصف اگر فاقد )حتی

امروزی  و گذشته تعبیرهای در پاسخ و واکنش میان تفاوت

 تعبیر در که معنا این به است؛ موضوع همین در جنایی سیاست

 و است قبلی یک کتش به مسبوق بزه علیه واکنش کالسیک،

 از قانون در مجرمانه وصف دارای رفتاری است الزم ابتدا در

 دهد، نشان واکنش آن کیفری علیه نظام تا بزند سر فرد

 عنوانبه پاسخ»جنایی،  سیاست امروزی تعبیر در کهدرحالی

 ماقبل هایوضعیت حتی پدیده مجرمانه اجرای ضمانت

 هم پاسخ، این. گیردبرمی در نیز را پدیده این وقوع و ارتكاب

 است بدیهی. است کیفری غیر هم و کیفری دربردارنده پاسخ

توسط  جزا قانون در که است هاییپاسخ نخست، دسته که

کیفری(  دوم )غیر دسته آنكهحال اند؛شدهتعیین گذارقانون

 را در...  و پزشكی مدنی، انضباطی، اداری، هایپاسخ

 مجمع مصوبه ایران در اخیر هایپاسخ بارز نمونه. گیردبرمی

 و پیشگیری درزمینه 1379 سال در نظام مصلحت تشخیص

 خانم تعریف در پاسخ، ترتیب بدین. است 1اعتیاد درمان

 هم و جرم ارتكاب از مرحله پیش شامل هم مارتی، دلماس

 رسمی صورت است ممكن پاسخ این. شودمی ازآنپس شامل

 شده ناشی )غیررسمی( مدنی جامعه از یا داشته باشد دولتی و

                                                           
1 Addiction 

 ;Momeni. )باشد 2پیشگیرانه است ممكن آنكه نهایت و باشد

Mirzabeigi,2022: 13) 

 برخالف مارتی، دلماس خانم تعریف در :مجرمانه پدیده

 را سیاست جنایی ثقل مرکز جرم تنها کالسیک، تعاریف

. شودمی شامل نیز را کژروی با انحراف بلكه دهد،نمی تشكیل

 به شناسیجرم ازنظر است که رفتارهایی و هاحالت انحراف،

 زیر هاآن از برخی و شودمی اطالق خطرناک حاالت هاآن

 کیفری حقوق قلمرو وارد با مانع بازدارنده اجرایم عنوان

 نفسهفی که شوندمی اطالق هاییبزه به مانع جرائم. شوندمی

 از جلوگیری منظوربه ولی نیست، یا خطرناک و غیراخالقی

تلقی  جرم اندخطرناک و غیراخالقی واقعاً که اعمالی ارتكاب

 بازدارنده جرمی که غیرمجاز اسلحه حمل مانند شوند؛می

 عنوانبه در آینده احتمالی جرح و قتل ارتكاب از زیرا است،

 3گذارقانون دیگر،بیانبه. کندمی جلوگیری خطرناک اصلی جرم

 پیشگیری مقام در رفتارهایی به چنین مجرمانه وصف اعطای با

 نیز گری تكدی و ولگردی است اصلی جرائم ارتكاب از

 :Majidi,2009)هستند  بازدارنده جرائم از های دیگرینمونه

344) 

 مبانی نظری عدالت کیفری از منظر حقوقدانان -2

 نیاست، قوان تی، تأمین امنیفریاز اهداف حقوق ک یكی

 ان،یم نیجامعه را حفظ کنند اما در ا تیتا امن شوندیوضع م

دارد و در همه کشورها، اقداماتی که  تیاهم اریکشور بس تیامن

از  یكی را برهم بزند جرم دانسته شده است. تیحاکم تیامن

به جرائم  یدگیدادگاه انقالب رس تیترین موارد صالحمهم

دو  یتیمفهوم و قلمرو جرائم امن رامونیپ است، اما تیامن هیعل

موسع  یریتفس که یحداکثر دگاهیوجود دارد. نخست، د ریتفس

ی رویه ،نمایدارائه می یو خارج یداخل تیامن هیاز جرائم عل

قانون  303ی مانند بند )ت( ماده نیقوان یبرخ و ظاهر ییقضا

. در مقابل، است نظر نیبه ا لیمتما 1392 یفریک یدادرس نییآ

در خصوص قلمرو جرائم  قیمض یریتفس یحداقل دگاهید

                                                           
2 Preemptive 

3 Legislation 
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 متعلق به حقوقدانان است. دگاهید نیا ند،کارائه می یتیامن

(Mir Mohammad Sadeghi,2015:124) 

ها و مالک انیهر قانون، ب یمبان حیبدون شک تشر

باور و اعتقاد به آن  جادیمهم در ا یوضع آن، نقش یارهایمع

 رایمردم خواهد شد؛ ز یآن از سو یقلب رشیدارد و موجب پذ

 یاوامر و نواه یواقع دیکه شخص به آثار و فوا یزمان

 یزیچ نیقوان عیشود که در تشر نییببرد و تب یگذار پقانون

مصلحت او و جامعه در نظر نبوده است؛ او اطاعت از  جز

و  داندیبر خود فرض م یشتریب زهیقانون را با رغبت و انگ

نسبت به قانون  یتفاوتیاو را به ب تواندیانگیز نمامور وسوسه

قانون اعتقاد به آن  یترین ضمانت اجرامهمبكشاند، چراکه 

 عتیهم از شر یارانگجرم یمبان رانیا یفریاست. در حقوق ک

و حقوق  تهیبهره برده و هم از مدرن هانهیو معرفت فق یاسالم

به هر دو مقوله  دیمطالعه آن با یغرب، لذا برا یبا مبان یعرف

وعی نرا به تیگرچه همه جرائم امن انیم نیپرداخت. در ا

تر روشن صهیخص نیجرائم ا یاما در برخ کنندیدار مخدشه

در  یمل تیبا مفهوم امن میطور مستقدیگر بهعبارتاست، به

جرائم از  نیا یشناخت مبان رسدیارتباط است، لذا به نظر م

دانست که  دیرهگذر با نیبرخوردار است. در ا یشتریب تیاهم

 یهاهیبه نظر دیبا تیامن هیجرائم عل یانگارجرم هیتوج یبرا

ن ییو تب هیتوج یبرا اتینظر نیا رایکرد ز مختلط رو ای یقیتلف

 یاز مبان یکاراتر و کارآمدتر است؛ در حقوق غرب یمبان

 تیکه قابل یبه نظر مبان كنیشده است ولسخن گفته یاریبس

ها را را داشته و بتوان آن تیامن هیجرائم عل یانگارجرم هیتوج

اند از: اصل رفاه، اصل ضرر، قرار داد عبارت یمنطق یقیدر تلف

؛ اما در اسالم فقها ینونقا ییگراو کمال یاندیشی قانونمصلحت

به حقوق  کیرا گاه کامالً متفاوت و گاه نزد یاتیو نظر یمبان

اند جرائم مطرح نموده یجرم انگار هیدر خصوص توج یغرب

مصالح  هیظر)ن یها؛ حفاظت از مصالح اساسکه ازجمله آن

 یحفاظت از مصلحت عموم ،ینظم اجتماع یخمسه(، برقرار

از فقها و  یاریبس دهیبه عق یاست ول یفریعدالت ک یو اجرا

مجازات  نییو تع میتحر یاسالم مبنا یینظران فقه جزاصاحب

( اصول خمسه است، مجموعًا یانگارجرم ی)مبنا یجرائم شرع

 یانگار-مطرح در جرم یو حقوق یفقه یاز کنكاش در مبان

حفظ  یشود که برااستخراج می یمصالح ت،یامن هیجرائم عل

محاربه، افساد  ،یجرائمی همچون بغ یانگارآن جرم

 Mir Mohammad) شودمی هیو... توج یاالرض، جاسوسفی

Sadeghi,2015:124) 
نگرش نظام حقوقی به اصل حمایت از بزه دیده،  -3

 فرایند کیفری جبران خسارت و مشارکت وی در

 به عمدی قتل جرم که هاییآسیب به داخلی حقوق در

 و است نشده خاصی توجه آورد،می وارد دیده بزه خانواده

 این. ندارند مقتول بازماندگان به نسبت تعهدی جامعه یا بزهكار

 اعضای خانواده از عضوی دادن دست از که است حالی در

 بروز زمینه و کرده مواجه گوناگون هایبحران با را دیگر

 ویژهبه نمایدمی فراهم جامعه و خانواده در را متعدد مشكالت

 عمدی قتل جرم. باشد خانواده سرپرست رفتهازدست عضو اگر

 مانند) غیرمستقیم دیده بزه دارای مستقیم، دیده بزه بر عالوه

 اول گام در که است نیز( مقتول تكفل تحت افراد و دم اولیاء

 بعدی گام در و شوند شناخته رسمیت به اجتماع توسط باید

 حقوقی جامعه و گذارقانون سوی از الزم های موردحمایت

 مشخص داخلی حقوق بررسی با راستا این در. گیرند قرار

 تكفل تحت افراد و بستگان شامل دیده بزه تعریف که شودمی

 و شرعی قانونی، ازجمله مختلف مبانی بر اساس و است مقتول

 المللیبین اسناد در نمود حمایت هم هاآن از باید منطقی

 مقتول بازماندگان بر دیده بزه عنوان از صراحتاً  نیز مختلف

 از گروه این از حمایت به ملزم عضو کشورهای و شدهاستفاده

 آسیب جرم یک رویداد دنبال به که کسی. اندشده دیدگان بزه

 بزه دیده مورد در اصطالحی ازنظر شودمی گفته دیدهزیان و

 حقوقی نویسندگان از یكی 1.است شدهارائه مختلف تعاریفی

 است شخصی بزه دیده: »است کرده تعریف چنین را بزه دیده

 رنج و درد روانی، بدنی، آسیب به جرم یک رویداد دنبال به که

                                                           
 نخستین اسالمی شورای مجلس 28/4/1383 مصوّب انسان قاچاق با مبارزه قانون 1

 .است رفته بكار بزهدیده واژۀ آن در که است قانونی
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 دچار خود بنیادی حقوق به اساسی آسیب یا مالی زیان عاطفی،

 (Raijian Asli,2005: 15) .«باشد شده

 کسی: »است شدهتعریف چنین بزه دیده دیگر درجایی 

 وارد او جسمی تمامیت به آسیبی قطعی خسارت یک که است

. «دارند اذعان مسئله این به هم جامعه افراد اکثر و است کرده

(Haji Dehabadi et al, 2016: 95) 

 در را رویكرد دو توانمی بزه دیده، تعاریف به نگاهی با

 رویكرد در: کرد استخراج بزه دیده تعریف مشمول افراد قبال

 خسارت و ضرر ورود به بیشتر موسع تعریف عنوانبه نخست،

 جرم؛ عوامل و ضرر ایراد منشأ به تا است شده توجّه دیگری به

و  خسارت یک که است کسی بزه دیده دیدگاه این مطابق

 اکثر که ایگونهبه واردشده او شخص تمامیت بر قطعی آسیب

 افزون رویكرد این اساس بر که دارند اذعان آن به جامعه افراد

 سایر یافته ارتكاب او علیه جرم مادّی عنصر که شخصی بر

 بزه دیده تعریف مشمول نیز شوندمی زیان دچار که اشخاصی

 خاستگاه موسع تعریف وارونه به مضیق تعریف در. هستند

 توجّه کانون در خسارت ایراد منشأ و جرم از ناشی آسیب

 جرم موضوع که شخصی تنها تعریف این در که است

 هانس تعریف مانند است، بزه دیده عنوان مشمول قرارگرفته

 چنین را بزه دیده که دیده شناسی بزه علم پدر هانتینگ فون

 کالبد که است کسی مانند جرم بزه دیده: است کرده تعریف

 ,Ashuri and Haddadi) است. داده تشكیل را مجرمانه عمل

2011: 11) 

 خود مضیق مفهوم در را بزه دیده تعریف این در هانتینگ

 رسدمی نظر به امّا. است علیهمجنیٌ بر ناظر که ساخته مطرح

بزه  دارند، تعریف پیوند باهم موسع و مضیق تعریف دو هر

 متحمل جرم وقوع از نحوی به که است افرادی به ناظر دیده

 تعریف دو هر در زیرا باشند، شده معنوی یا مادّی زیان و ضرر

 به فعل، ترک و فعل زیان و ضرر خاستگاه ذکر بر افزون

 (Ghazi,2016: 36) است. شدهاشاره نیز افراد شدن متضرّر

 و داخلی حقوق دیدگاه و بزه دیدگان انواع اینجا در 

 هستند حمایت قابل بزه دیده عنوانبه که افرادی درباره خارجی

 هاییآسیب و جامعه هایواقعیت بهباتوجه تا شوندمی بررسی

 حقوق به نگاهی با و آیندمی وجود به جرم وقوع پی در که

 به دست را بزه دیده مفهوم از ترصحیح معنایی بتوان الملل،بین

 .آورد

عدالت کیفری مشارکتی در قبال طرفین دعوی  -4

 کیفری

 الگوی از تأثیرپذیری با 1392 کیفری دادرسی آیین قانون

 اتخاذ با تطبیقی از مطالعات استفاده و عادالنه دادرسی جهانی

 تحقیقات مرحله در تفتیشی دادرسی نظام از نوین رویكردهای

 به ناظر مقررات میان، این در. است گرفته مقدماتی فاصله

 از حمایت توجه و و داشته مهمی تحوالت متهم، دفاعی حقوق

 موردنظر( جرم کشف مرحله) کیفری فرایند آغاز همان از او

 و پزشک و وکیل با مالقات حق. قرارگرفته است گذارقانون

 ضابطان دادگستری دخالت مرحله در بستگان با تلفنی تماس

 متهم حقوق همچنین،. است مرحله این در متهم حقوق ازجمله

 طوربه( بازپرس نزد) خاص به مفهوم مقدماتی تحقیقات در

 دادن امكان و تحقیق امر کردن ترافعی. است شده متحول کامل

 در گذارقانون مهم هایهدف از دعوا هایطرف همه به برابر

 در توانمی را هانوآوری این طورکلی،به. است بوده قانون این

مصلحت  و نفع میان توازن) دفاعی حقوق تقویت محور دو

 آزادی به لطمه موارد کاهش و( متهم مصلحت و نفع و عمومی

 (Saqian,2014: 113) داد قرار وی

 عدالت کیفری مشارکتی و افزایش نقش بزه دیده -

 در فرایند دادرسی (شاکی)

قانون جدید باوجود برخی از اشكاالت و ایرادات مترتب 

ها و نكات مُثبت بسیاری در خصوص بر آن، برخوردار از جنبه

روند دادرسی، تضمیناتِ تحققِ  در رعایت حقوق متهم

دادرسی عادالنه و منصفانه است و اگر دچار تغییرات کلی و 

های اجرایی مقرر در آن، با نامهجدی نشود و با تدوین آئین

ای کارشناسان، قضات و وکالی استفاده از تجارب حرفه

تواند در تضمین حقوق شهروندی و اساسی دادگستری، می

قانون آیین  1در ماده ، آفرین گرددو نقش تواند، مؤثرمردم می
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دادرسی کیفری، آیین دادرسی کیفری مجموعه مقررات و 

شده که برای کشف جرم، تعقیب متهم، قواعدی تعریف

تحقیقات مقدماتی، میانجیگری، صلح میان طرفین، نحوه 

رسیدگی، صدور رأی، طرق اعتراض به آراء، اجرای آراء، 

مقامات قضائی و ضابطان تعیین وظایف و اختیارات 

دیده و جامعه وضع  دادگستری و رعایت حقوق متهم، بزه

شود؛ بنابراین تعقیب متهم و رعایت حقوق متهم ازجمله می

اهداف وضع قانون آیین دادرسی کیفری است و قواعد حاکم 

مند شدن متهم از بهره. بر آن نیز بالطبع در قانون آمده است

قانون و آگاهی از موضوع و ادله  حقوق دفاعی و... مذکور در

متهم باید در »این قانون آمده است: ( 5)اتهام انتسابی در ماده 

اسرع وقت، از موضوع و ادله اتهام انتسابی آگاه و از حق 

دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در این قانون 

دیده،  متهم، بزه» دارد:می انیب 6همچنین ماده  مند شودبهره

ربط باید از حقوق خود در فرآیند هد و سایر افراد ذیشا

دادرسی آگاه شوند و سازوکارهای رعایت و تضمین این 

های مؤثر در قانون جدید برای از گام یكی« حقوق فراهم شود

این قانون است که  52رعایت هرچه بیشتر این حقوق، ماده 

جای آن در حقوق کیفری ایران خالی بود و خوشبختانه 

تحسین آن را به تصویب گذار در اقدامی مثبت و قابلونقان

هرگاه متهم تحت نظر قرار »دارد: رساند. ماده مذکور مقرر می

اند حقوق مندرج در این گرفت، ضابطان دادگستری مكلف

صورت قانون در مورد شخص تحت نظر را به متهم تفهیم و به

میمه مكتوب در اختیار وی قرار دهند و رسید دریافت و ض

ها نیز در جای و برخی از مواد دیگر که به آن« پرونده کنند

 حقوق از متهم شدن مندبهره خودخواهیم پرداخت در جهت 

 از است، یكی شدهبینیپیش قانون در مذکور... و دفاعی

 بیان آزادی اصل یپایه بر متهم که حقوق هایتضمین ترینمهم

طور مستقیم است، حق سكوت بوده که به استوار برائت اصل و

قانون های قاضی است. ناظر بر حق متهم در برخورد با سؤال

آئین دادرسی کیفری جدید با تغییرات عددی شكلی و ماهوی 

 گسترده در قانون آئین رسیدگی کیفری و نحوۀ تعقیب متهم

، رعایت اصول و «اصل تفسیر مضیق»نوعاً گرایش بر اعمال 

وق شهروندی و بشری و تالش برای تحقق هنجارهای حق

نظام دادرسی عادالنه نسبت به متهم، در فرایند رسیدگی کیفری 

 .دارد

عدالت کیفری مشارکتی و افزایش نقش متهم در  - 

 فرایند دادرسی

 نقش که دولت مثابهبه قدرتمندی نهاد گذشته دوران در

 نداشت وجود باشد داشته را جامعه در عدالت اجرای در اصلی

 از ایگسترده بخش و بود مشارکتی عدالت اجرای اصوالً و

 گرفتن پا با بعدها. داشتند نقش آن در قبایل بزرگان و مردم

 برقراری مسئول که حكومت و دولت نام به عمومی قدرت

 قوای و کرد خودنمایی نیز کیفری دادرسی بود جامعه در نظم

 مردم بین اختالفات در کیفری دادرسی طریق از دولت عمومی

 توسط کیفری عدالت نظام گردانیصحنه با نمود مداخله

 خسارت جبران دولت برای پیگیریقابل مهم موضوع دولت،

 و نداشت خاصی توجه( دیدهزیان) دیده بزه به و بود اجتماعی

 این از مستقیماً که کسانی یعنی؛ بود قائل هاآن به تبعی نقشی

 و نداشته محوریت اندبوده درگیر و انددیدهآسیب هااختالف

 به دولت و است و غیره دادستان و وکیل عهده به اصلی نقش

 وجه لذا. کندمی اقدام دیده بزه و دیدهزیان از نمایندگی

 دولت محوری نقش دوره این در کیفری دادرسی مشخص

 شمار به کننده مجازات و العموممدعی و دیده بزه هم که است

 نقش بر نیز کیفری گوناگون مكاتب پردازاننظریه رودمی

 رقیببی اجرای در آن توجیه برای تالش و دولت محوری

 دولت توسط نقش چنین ایفای. کردندمی تأکید کیفری عدالت

 رسیدگی فرایند در دیگر آنان و راند حاشیه به را دیدگان بزه

 بود آنان از آنچه درواقع و شدندنمی داده مشارکت کیفری

 (Alipour et al, 2020: 93) .شد گرفته دولت توسط

 به وی حقوقِ و متهم از حمایت رویكرد متمادی، سالیان

 متهمِ  مقابل در -دادسرا– قدرتمند نهادیک رویارویی دلیل

 آن از حمایت و وی حقوق توسعه به را توجهات تمام دفاع،بی

 فرآیند پیشبرد در بزه دیده نقش میان این در. نمود معطوف
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 را وی جایگاه و قرارگرفته توجهیکم مورد مقدماتی تحقیقات

بزه دیده  رویكرد با رویش. بود داده قرار انفعال موضع در

 اندرکاراندست موردنظر وی، حقوق و جرم قربانی نقش مدار،

 اساس، این بر. گرفت قرار کیفری عدالت هایسامانه از برخی

 و بزه دیده حقوق کیفری، دادرسی آیین قانون جدید نسخه در

 مهمی تحوالت حقوق بشری، موازین پایه بر آن هایجلوه

 کیفری فرآیند آغازین نقطه از او از حمایت و توجه و داشته

 امنیت حق آن، رأس در که است قرارگرفته گذارقانون موردنظر

 قانون رویكرد داد نشان ما مطالعات. است او هویت حفظ و

 بر سابق قوانین با مقایسه در ایران کیفری دادرسی آیین فعلی

 مسیر در بزه دیده برای فعال و مشارکت محور نقشی آن،

 هایحق بینیپیش. است نموده لحاظ مقدماتی تحقیقات

 از شفاف و صریح حمایت ازجمله یادشده قانون در نوآورانه

 حفظ لزوم نیز و احتمالی تهدیدات مقابل در بزه دیده امنیت

 بزه دیده تربیش مشارکت بستر نمودن فراهم بیانگر وی هویت

 قاتی. تحقاست بوده جرم تحقیق و تعقیب کشف، اعالم، در

 این از یكی بازجویی که است مختلفی مراحل دارای جنایی

 یا انتظامی نیروی اقدامات ترینمهم از بازجویی. است مراحل

 و پرونده دالیل تمامی چون آید،می شمار به بازپرس

 بازجو اختیار در بزه کشف جهت در صورت گرفته هایتالش

 سؤاالت بتواند هاآن وتحلیلتجزیه و بررسی با تا گیردمی قرار

 با و آورد عمل به مظنون یا متّهم یا بالقوّه مجرم از را مطلوب

 تحقیق فرآیند در. برسد حقیقت کشف به صحیح اقرار تحصیل

 ایویژه جایگاه از بازجویی قضایی هایپرونده تشكیل و

 کالنتری، شامل پرونده دهندهتشكیل سازمان. است برخوردار

 را ادّعایی که دیگری مسئول تشكیالت هر و قضایی بازرسی

 دالیلی و مدارک به مستند را خود ادّعای باید کنندمی مطرح

 تشكیل را بازجویی است ممكن دالیل این از بخشی کنند؛

 مقدماتی تحقیقات جرم، تعقیب و کشف از پس وانگهی، دهند.

 دادسرا در متّهم حضور با و کندمی پیدا را خود خاص معنای

 به تحقیق فاز وارد مطلعین و شهود بزه دیده، حضور کنار در

ی نهیمعا و تفتیش جلب، احضار،. شودمی کلمه خاص معنای

 این اقدامات سلسله ترینمهم از بازجویی و کارشناسی محل،

 (Alipour et al, 2020: 93)است  مرحله

عدالت کیفری مشارکتی و افزایش نقش شهروندان در  -

 فرایند دادرسی

 بزه دیده دسترسی حقّ به ایران کیفری عدالت نظام در

 شدن شناخته رسمیت به رهگذر از کیفری عدالت نظامبه

. است شده توجّه دادرسی گذاریقانون نظام در وی جایگاه

 قوانین به نسبت متفاوتی ادبیات از بارهدراین ایرانی گذارقانون

 را بزه دیده عنوان دفاع کردنی، اقدامی در و برده بهره گذشته

 آن تعریف به و کرده گذاریقانون ادبیات وارد رسمی طوربه

 شدن، شناخته رسمیت به دنبال به نقشی چنین. است پرداخته

 دسترسی بر حقّ آن رأس در که شودمی نیز حقوقی دارای

 تنها فوری دسترسی. دارد قرار کیفری عدالت نظامبه فوری

 به او علیه جرم وقوع صورت در بزه دیده که نیست معنا بدین

 هایویژگی از یكی بلكه شود، گسیل کیفری نهادهای سمت

 این اجرایی بازوی موقعبه حضور پویا، کیفری عدالت نظام مهم

 این مهم موارد از. است جرم کشف محل یا بزه دیده نزد نظام

 جلوه کیفری دادرسی آیین قانون 44 مادۀ مقرّرت در ویژگی

 حفظ و آوریجمع در فوری اقدامات به را پلیس که نمایدمی

 مادۀ دیگر، ایجلوه در. است کرده مكلّف مشهود جرائم ادلّه

 بزه دیدگان شكایت اعالم درنگبی پذیرش بر قانون همان 37

 بخواهیم اگر امّا .است کرده تأکید دادگستری ضابطان توسّط

 جرم تعقیب و کشف مرحله در را خاص بزه دیدگان حقوق

 دارای جرائم برخی زمینة در گفت باید کنیم، نهایی ارزیابی

 اجماعی در جهانی جامعة فراملی، و یافتگیسازمان خصیصه

 یكی. است زده گسترده و جامع مقرّرانی تنظیم به دست فراگیر

 را زیادی هایانسان هرساله که است انسان قاچاق جرائم این از

 کشورهای چنانكه کند،می سودجو ایعدّه سوداگری دیدۀبزه

 سند. اندشده درگیر مجرمانه ایزنجیره پدیده این با مختلف

 محسوب زمینه این در المللیبین سند ترینمهم( 2000) پالرمو

 ایران، داخلی قوانین در(. 62: 1385 اصلی، رایجیان) شودمی

 شده هاییانگاریجرم انسان قاچاق با مبارزه به راجع هرچند
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 انسان قاچاق با مبارزه در 1383 مصوّب قانون مطالعه است،

 این بزه دیدگان به راجع خاصی تدبیر که دهدمی نشان

 یافتهسازمان جرائم زمینة در. است نشده اندیشیده سوداگری

 مواد اسالمی مجازات قانون حدود کتاب به توانمی نیز جنسی

 همین زمینة در. کرد اشاره االرضفی افساد و قوادی با مرتبط

 ایرایانه جرائم قانون نیز مجازی فضای بستر در هافعّالیّت

 ذکرشده موارد تمام در. است مالحظه کردنی 1388 مصوّب

 این دیدگان بزه از حمایت معنای به بزه دیده مدار رویكرد

 همان به باید ناچار و شودنمی مالحظه یافتهسازمان رفتارهای

 دادرسی آیین قانون در مندرج بزه دیده از حمایت کلی قواعد

 درباره ایران کیفری دادرسی آیین جستت قانون تمسک کیفری

 حقوق به توجّه زمینة در جرم، تعقیب مرحله بر حاکم مقرّرت

 شده برخوردار بهتری بالندگی از سابق به نسبت بزه دیده،

 امكان بزه دیده آن در که را مختلفی حاالت چنانكه است،

 و است گرفته نظر در نداشته را جرم تعقیب درخواست

 در را کاستی این جبران جهت ممكن تسهیالت و راهكارها

 با مقایسه در امّا. است کرده بینیپیش قانون این 71 و 70 مواد

 بر آن در بزه دیدگان که به مربوط بشر حقوق اسناد

 و جسمانی بهداشت از کنندهحمایت مقرّرت گذاریقانون

 کیفری دادرسی آیین قانون است، شده تأکید بزه دیدگان روانی

 رسدمی نظر به و است نكرده مقرّر را خاصی جزئیات ایران

 و بهداشت عمومی قوانین به باید بارهدراین تعقیب نهاد

 در که هاسالح تساوی اصل .کند تكیه کلی اصول و سالمت

 مقام مقابل در متّهم دفاعی توان تقویت برای اخیر هایدهه

 آن مرتكبان که جرائمی بارویش امروزه رفت،می کار به تعقیب

 ایبرنده شمشیر به تبدیل شوندمی محسوب قدرت اصحاب

 اصل این رو،ازاین. است جرائمی شده چنین بزه دیدگان علیه

 کیفری عدالت هاینظام در مطلقی کاربرد هامدّت تا که

 حالت ایتااندازه کنونی عصر در است، داشته متمدّن کشورهای

 از سوءاستفاده از ناشی ارتكابی جرائم در و پیداکرده اقتضایی

 به باید شد، اشاره ترپیش چنانكه. است شده فروغکم قدرت

 شود، توجّه جانبههمه صورتبه بزه دیده و متّهم ترازیهم

 قانون .نشود وارد ایخدشه دیده بزه حقوق به که ایگونهبه

 از استفادهسوء بزه دیدگان زمینة در ایران کیفری دادرسی آیین

 تحت را مجرمانی چنین تا است نداشته خاصی اشاره قدرت

 ضابطان یا قضایی مقامات که مواردی در امّا. دهد قرار تعقیب

 بزهكار عمل در و کنند سوءاستفاده مّتهمان علیه خود قدرت از

 انتظامی هایمجازات کنند، تبدیل بزه دیده یک به را

 اسالمی مجازات قانون در آن، بر افزون و است شدهبینیپیش

 اّما. است شده مقرّر کیفری اجرای ضمانت( تعزیرات بخش)

 نخستین متّهم عنوانبه نه - ابتدا همان از که افرادی مورد در

 قانون در اندقرارگرفته قدرت اصحاب جنایت و جرم تحت

 مالحظه ایویژه و خاص حمایت کیفری دادرسی آیین

 (Haji Dehabadi et al, 2016: 95)شود نمی

 دهة دو در ویژهبه حقوق بشر اسناد نوین رویكردهای از

 تحقیقات فرآیند در فعّال مشارکت بر بزه دیده حقّ اخیر

 کیفری دیوان در اخیر سال 10 در رویّه این. است مقدماتی

 همان از بزه دیده مشارکت حقّ که شد پذیرفته المللیبین

 حقّ چنین. شود شناخته رسمیت به مقدماتی تحقیقات مرحله

 روشنی بدین بشر حقوق مشهور اسناد سایر در مشارکتی

 آیین فعلی قانون خصوص، این در. است نشده مالحظه

 به انفعالی مشارکت از را خود رویكرد نیز کیفری دادرسی

 در حتّی و است داده تغییر بزه دیده فعّاالنه مشارکت پذیرش

 جهت نیز را نهادمردم مؤسسات و هاسازمان مداخله زمینه این

 قانون 84 تا 81 مواد چنانكه است، پذیرفته بزه دیده مساعدت

 آیین قانون در .است نظر این تأییدکننده کیفری دادرسی آیین

 تحقیقات مرحله در بزهكار، کودکان درباره کیفری، دادرسی

 رویكرد این اّما است، شدهبینیپیش افتراقی سیاستی مقدماتی،

 جز بزه دیده نوجوانان و کودکان درباره و است متّهمان مختص

 علیه جرائم اعالم در دادستانی و نهادمردم هایسازمان حمایت

 که طورهمان. شودنمی مالحظه خاصی تفصیلی مقرّرت هاآن

 و شهود امنیت از حمایت واحد تأسیس برای اینامهآیین

 کیفری دادرسی آیین قانون حكمبه 1394 ماهدی در مطلعان

 جایگاه به گذارقانون خاص توجّه با است، شدهبینیپیش
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 رودمی انتظار کیفری، دادرسی آیین قانون در بزه دیده کودکان

 امر بدین را خاصی واحد شود مكلّف قضایی دستگاه

 بیشتر نیز اطفال ویژۀ پلیس تأسیس البته. دهد اختصاص

 در اصلی اشكال رسدمی نظر به. دارد محورانهمتّهم رویكردی

 و جامع حمایت در کیفری دادرسی آیین قانون موجود خأل

 :Alipour et al, 2020) .باشد صغیر بزه دیدگان از مفصّل

112). 

 

 

 

های علمی مشارکت در خألهای تقنینی و محدودیت -5

 سیاست جنایی

 به کیفری، رسیدگی طول در که مقرراتی و قواعد مجموع

 یكی از موضوع گردد رعایت باید آن، گسترده معنای

 نامیده کیفری دادرسی آئین که است جنایی علوم هایشاخه

 نظم و دوام بقاء در را بسزایی نقش آن، مقررات و شده

 انتخاب و کیفری دادرسی آئین تنظیم .نمایدمی ایفاءجامعه

 از مختلفی هایصورت توانمی را کیفری اجراهای ضمانت

 بزهكاران مجرمانه رفتار به کیفری عدالت همان واکنش دستگاه

 ها باآن ارتباط دلیل به متفاوت هایصورت این. کرد قلمداد

 و ترینملموس از امروزه ها،انسان بنیادین و طبیعی حقوق

 درواقع جنایی کشورهاست. سیاست عناصر و اجزاء ترینعینی

 به دهیپاسخ شیوه که است گذارقانون تقنینی مواضع به بسته

 هر در شكلی( چه ازنظر و ماهوی ازنظر مجرمانه )چه پدیده

 در تقنینی سیاست چنانچه مبنا این بر. گرددمی تعیین ایجامعه

 این در باشد، خواهیتمامیت و بر توتالیتاریسم مبتنی کشوری

مراحل  در را شهروندان مشارکت یا دخالت اصوالً صورت

 و رنگکم بسیار جنایی سیاست اجرای یا تدوین مختلف

 به پاسخ اصوالً در خواهتمامیت دولت زیرا بود؛ خواهد رمقبی

 در سعی و دهکر عمل انحصارگرایانه کامالً نیز مجرمانه پدیده

 سیاست لذا امور اجتماعی دارد اداره در مردم مداخلهعدم

 هایاهرم بر مبتنی و دولتی کامالً هایی،نظام چنین در جنایی

 نیز کیفری دادرسی آئین ترتیب بدین .است حاکمیتی محض

 باسیاست آشكار تعاملی در و داشته دولتی کامالً قالبی و شكل

 و گرفته خود به دولتی صبغه کامالً نیز آن محض، جنایی دولتی

 شمایلی کامالً و شكلی در را مجرمانه پدیده به واکنش

 این. کندمی اجرا و طراحی شهروندان دخالت بدون و حاکمیتی

 ساالر،مردم و های دموکراتیکدولت در که است حالی در

 در مردم مشارکت قانون، تصویب و تدوین زمان از اصوالً

 شهروندان دیگرعبارتیبه. شودمی مجرمانه دیده پدیده به پاسخ

 تقنینی جنایی سیاست در دولت، با متقابل و مثبت تعاملی در

 تصویب در را انكاریغیرقابل نقش و داشته نیز مشارکت

 گردنداجرا می و وضع مجرمانه پدیده به پاسخ در که قوانینی

 مراحل ههم در شهروندان و مدنی جامعه روازاین. کنندمی ایفا

 مشارکت توانندمی سیاست جنایی اجرای و تصویب نوین،

 کشور به کشوری از آن کیفیت و مشارکت این اما باشند؛ داشته

 جنایی سیاست غالب مدل کهاین به بسته است و متفاوت دیگر

 .بود خواهد متفاوت نیز مردم مشارکت است، مدلی چه

 نیز کیفری دادرسی آیین قواعد که داشت توجه باید حالبااین

 مستثنا مدون سیاست جنایی یک از تابعی عنوانبه قاعده این از

 ایناشناخته هنوز حالدرعین و بااهمیت بسیار جای و نیستند

 اختصاص خود به تقنینی سنجیده سیاست جنایی تدوین در را

 ممكن که است قواعدی کیفری دادرسی آئین درواقع. دهدمی

 و حقوق از بهتر حمایت و حفظ و تأمین است برای

ابزار  به خود یا و شود گرفته کار به جامعه افراد هایآزادی

 تبدیل جزا حقوق سرکوبگری هدف تأمین راستای در شكلی

 رفتارهای با امر مبارزه در را خاصی سهم طریق این از و شود

 مقررات تنظیم و دهیسازمان رو،ازاین گیرد؛ عهده بر مجرمانه

 که است مهم و اساسی هایگزینش انتخاب و دقت نیازمند آن،

 توسط که است ای متخذه جنایی سیاست به مربوط کامالً

 توسط و وضع گذاریقانون قوه باألخص حاکمیت و ارکان

 (Momeni,2022: 11) گردد.می اجرا حاکمیت اجزاء سایر

 آشكار تعاملی در کیفری دادرسی آئین ترتیب بدین

 گذار وقانون نگرش نحوه بیانگر تواندمی جنایی، باسیاست

 امر این. باشد کیفری دادرسی یک فرایند چگونگی بر دولت
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 درزمینه جنایی دولت سیاست که بود خواهد آن از حاکی

 یک تحقق و ایجاد پی در کیفری دادرسی آئین مقررات تنظیم

 کیفری فرایند اصوالً اینكه یا است و منصفانه و عادالنه دادرسی

 یک تحقق برای الزم وسایل و ارکان فاقد گذار،قانون موردنظر

 جنایی سیاست یک در که است بدیهی. است دادرسی منصفانه

 و حقوق طرفین رعایت بدون دادرسی و قضاوت استبدادزده،

 لذا. بود نخواهد منصفانه امتیازات، و امكانات بالسویه اعطای

 در را ایعمده نقش دادرسی کیفری آئین مقررات تنظیم نحوه

 و کرده ایفاء منصفانه کیفری دادرسی یک تحقق عدم یا تحقق

 کند.می آشكار رابطه این در را گذارجنایی قانون سیاست

 گیرینتیجه

اصل عدالت، حفظ امنیت اجتماعی، رعایت حقوق  بنا بر

ترین اصول در آیین دادرسی کیفری به شاکی و متهم از مهم

رود و تالش در تحقق عدالت اجتماعی و پاسداری از میشمار 

، ازدیاد جرائم و استآن بر کل نظام قضایی امری واجب 

توسعه عناوین مجرمانه و مقررات مربوط به امور کیفری منجر 

به تجاوزهایی علیه حقوق و شخصیت متهم شده است، لذا 

برقراری تعادل بین لزوم تعقیب مجرم و رعایت حقوق و حفظ 

 دادرسی کرامت انسانی متهم از واجبات دستگاه قضایی است.

 رفتارهای از جرم کشف جهت در معین سازوکاری کیفری،

 که اصولی متضمن باید سازوکار این .است متهم

 و ی حقوقکنندهتأمین و انصاف و عدالت یکنندهتضمین

 باشد؛ است، عادالنه دادرسی هر یالزمه که فردی هایآزادی

 ضرورت اسالمی، احكام اجرای حسن رهگذر اساس از این بر

 اصول سایر و کرامت انسانی حفظ شهروندی، حقوق رعایت

مخاطره  به برای متهم که کندمی ایجاب متهم حقوق به مربوط

 کافی هایتضمین حداقل از اشفردی حقوق و آزادی نیفتادن

متهم  خاص حقوق بررسی این پژوهش هدف .باشد برخوردار

آیین  نظام در انسان عنوانبه او طبیعی حقوق از نظرصرف

 است ایگونهبه جنایی سیاست ماهیت است. دادرسی کیفری

 از امر این دارد، ناگسستنی پیوند هاارزش و اخالقیات با که

 جنایی سیاست هایروش و مبانی اهداف، تبیین و واشكافی

 آشكار خوبیبه آن موسع مفهوم در چه و مضیق مفهوم در چه

 را جنایی سیاست از بعدی تواننمی که ایگونهبه شود،می

 موردبررسی آن ارزشی و اخالقی هایورگه هاالیه لحاظ بدون

 موفق نفوذ که است راهبردی گرایی، امنیت طرفی از. داد قرار

 جامعه بر حاکم جنایی سیاست عرصه در آن قبولقابل و

 بشری حقوق موازین با انطباق و پوشانیهم مستلزم

 ذاتی منزلت و خصوصی حریم رعایت و محدودکننده

 دلیلی هر به بنا گرایی امنیت گفتمان چنانچه لذا. هاستانسان

 حقوق تأکید مورد بشری حقوق موازین و اخالقی اصول نتواند

 و نبوده موجه سیاستی هرگز کند، ضمانت و تأمین را المللبین

 شكست با جنایی پدیده معضل با مبارزه مسیر در بلندمدت در

 عنوانبه مشارکتی، جنایی سیاست. شد خواهد مواجه ناکامی و

 فراوانی توسعه و رشد اخیر دهه در جنایی هایسیاست از یكی

 انواع سایر از را آن که سیاست این ارکان از یكی. است یافته

 گشوده معنی به که است عمومی مشارکت کند،می متمایز آن

 و مدنی جامعه روی به کیفری عدالت نظام درهای شدن

 این در فعال و مؤثر مدنی نهادهای ازجمله. است آن نهادهای

 به مخصوص ساختار که هستند نهادمردم هایسازمان زمینه،

 در جامعه افراد داوطلبانه همدلی و همكاری از و دارند را خود

 تاًسیس شدهتعیین پیش از اهداف با هدف به نیل جهت

 برخوردار زیادی اهمیت از میان این در آنچه ولی. شوندمی

 ارتباطی ایجاد و مشارکت مفهوم شناخت و تعیین است،

 نهادهای و سویک از جامعه افراد بین واقعی و سازنده منسجم،

 نحوه و میزان است. دیگر سوی از کیفری عدالت دستگاه

 عدالت دستگاه با جامعه افراد و مدنی نهادهای مشارکت

 آن حاکم سیاسی نظام و بافرهنگ تنگاتنگی ارتباط کیفری،

 که است اجتماعی فرایند یک سیاست جنایی،. دارد جامعه

 درگیر باهدف و دهدمی تشكیل گذاریسیاست را آن محور

 شكل جامعه هایعرصه در جرم یپیچیده هایواقعیت با شدن

 که است مطالعاتی یرشتهیک جنایی سیاست .گیردمی

 جرم هاییافته ازجمله علمی، و فلسفی هایداده برحسب

 تدوین و در سعی تاریخی، واحوالاوضاع بهباتوجه و شناختی
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 به نسبت که دارد پیشگیرانه و گر سرکوب هایآموزه ایجاد

 جنایی سیاست. باشد دارا را اعمال بزهكار، قابلیت و بزهكاری

 که است جدیدتر اسالمی، بحثی جنایی سیاست و جدید بحثی

های سیاست و اسالمی هایارزش و اصول میان ارتباط یافتن

 از یكی انگاری، جرم. سازدمی ضروری را اسالمی حكومت

 مقابله در کشور، هر جنایی مهم سیاست های مكانیزم و ابزارها

 بر اساس اگر که است؛ اجتماعی انحرافات و بزهكاری با

 نگیرد، صورت مستحكمی مبانی و منطقی و معقول سیاستی

 موجب خود بلكه آمد، نخواهد دست به ی مطلوبنتیجه تنهانه

 ایجاد. شد بسیاری خواهد اجتماعی معضالت پیدایش

 امری انگاری، جرم فرایند طریق از رفتاری هایمحدودیت

 روازاین است؛ اعمال یاباحه و آزادی یاولیه با اصل مغایر

 تحدید از و کرد حیاتی بسنده و مهم موارد به تنها باید

 .نمود خودداری افراد، ارادی هایفعالیت یدامنه اساسبی

 در بودن دولتی است، دولتی نهادی قضایی، دستگاه ازآنجاکه

 انحراف با مبارزه همچنین. است ضروری امری این سیاست

 صالحیت تنها کیفری، سیستم نیست؛ زیرا سیاست این مشمول

 برخوردی کیفری تنها سیاست. دارد را جرائم به رسیدگی

 هایاقدام و مجازات آن ابزار و دارد جنایی یپدیده با حقوقی

 همان مضیق، معنای در جنایی سیاست. است تربیتی تأمینی و

 خود، موسع معنای در جنایی سیاست است، اما کیفری سیاست

 اجتماعی، تدابیر کند ونمی بسنده کیفری اقدامات به تنها

سیاست  بنابراین گیرد؛برمی در نیز را... و اقتصادی فرهنگی،

 در که تدابیری یکلیه: »گرددمی تعریف زیر شكل به جنایی

« شودمی اتخاذ جامعه و دولت انحراف توسط و جرم با مقابله

 و های پیشگیرانهاقدام و تدابیر یکلیه از است عبارت نیز و

 یا و جداگانه مدنی، یجامعه و دولت توسط که ایسرکوبگرانه

 با مبارزه جرم، از گیریپیش جهت یكدیگر، با مشارکت

 در. شودمی کاربردهبه سرکوب مجرم یا و اصالح بزهكاری،

نام  به تریوسیع قلمرو در جنایی سیاست اخیر، مفهوم

 قوای که معنا بدین. شودمی واقع کشور یک«  عمومی سیاست»

 هایسازمان صرفاً نه و باال سطوح دولت در یک عمومی

. دارند آن شرکت اجرای و ریزیبرنامه در پلیسی، و قضایی

 نوشتار، این در جنایی سیاست از منظور که است ذکرشایان

 .است آن«  موسع»معنای 
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