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 مقدمه

اي استت هته    وضعيت قضايي و دادرسي امروز جامعة ايران به گونه

شونده و از موافق تا مخالف  هننده تا حكومت همتر هسي، از حكومت

حكومت، از آن رضايت دارد )مرهز افكارسنجي دانشتجويان ايتران،   

براي دادرسي به دادگستتري  (. تعداد بسيار زياد مراجعه 115: 1384

حتاهي از وقتتوخ افتتفتاا زيتتاد در جامعته استتت. ا تت  عنتتوان     

به تعداد زيادي از رفتارها، بتا  بتودن شتمار زنتدانيان     « مجرمانه»

هتا هموتون    آميز بتودن مجتازاا   نسبت به جمعيت هشور، فشونت

سنگسار، پرتاب از هوه، شت  و اعدام، بتا  بتودن رتبته در تعتداد     

ها، و موقتي بودن قوانين هيفري و دادرسي و تصويب نشدن  اعدامي

آنها در مجلس هه عموماً ناشي از فقدان سياست هيفري روشتن و  

شده است از موارد ديگر اين نارضايتي است. از سوي ديگتر،   تعريف

روند جاري نيز نشان از بهبود وضعيت ندارد )نت.. جتداوآ آمتاري    

 ستازد.  هايي را مطرح مي سشاين گزارش(. مجموعة اين شرايط پر

 

چرا ميزان مراجعة مردم بتراي دادرستي زيتاد استت و رونتد رو بته       

هتاي   تزايدي هم داشته است؟ چرا تعداد و نسبت مجرمان و پرونده

ي فشتن  ها هيفري در ايران تا اين حد با ست؟ آيا اعماآ مجازاا

در هاهش جرايم مؤثر بوده است؟ آثار و تبعاا اعدام در هاهش يتا  

افزايش جرم چيست؟ آيا سياست هيفري مناسبي در دست پيگيري 

هند و  اي تبعيت مي و اجرا هست؟ نظام حقوقي هنوني از چه فلسفه

چه نقشي در بروز اين شرايط دارد؟ روند تغييتر وضتعيت قضتايي و    

انتداز   ورشيدي چگونه بتوده استت؟ چشتم   دادرسي در دهة هشتاد ف

_____________________________________________ 

 اجتماعي گرپژوهش*  

آيندة جامعة ايران در صورا ادامة اين روند چه فواهد بود؟ وضعيت 

قضايي جامعة ايران در مقايسه با ساير جوامع جهان چگونه استت؟  

شتود   هايي وجتود دارد و در ايتن گتزارش ستعي متي      چنين پرسش

 ائه شود.هايي، هرچند فتصه و اجمالي، براي برفي از آنها ار پاسخ
 
 .  تعاريف1
 .  جرم1.1

اريخي، تري، تتفط تت يتهاي حقوق مكتب  تعريف جرم در هري. از

(، اما 1365ت متفاوا است )هاتوزيان، تتجربي، اجتماعي يا تحليلي 

در مطالعة حاضر بايد تعريف تحققي از جرم را متك قترار داد هته   

م عبتارا  مبتني بر پذيرش حقو  موضوعه است. بر اين اساس، جر

است از فعل يا ترك فعلي هه قانون آن را ممنوخ هرده و بتراي آن  

از  2، متادة  قتانون مجتازاا استتمي   مجازاا در نظر گرفته باشد )

مبحث اوآ(. قتوانين جزايتي دربتارة هليتة هستاني هته در قلمترو        

حاهميت زميني، دريايي و هوايي جمهوري استمي ايتران مرتكتب   

 از مبحث دوم(. 1همان، مادة شود ) جرم شوند اعماآ مي

 
 هاي قضايي .  پرونده1.2

هر موضوخ هيفري، حقوقي يا مدني هه در دادگستري  ترح شتود   

ها برحسب انواخ مذهور و  ي. پرونده شنافته فواهد شد. اين پرونده

شتوند، امتا آمتار     بنتدي متي   تتر تفكيت. و  بقته    نيز عناوين جزئي

فصوص مختومته استت.    ههاي وارده و ب دادگستري برحسب پرونده

شود بايد  اي هه به شعبة قضايي وارد مي به عبارا ديگر، هر پرونده

رسيدگي و پس از فتم رسيدگي در هر مرحله مختومته گتردد، امتا    

ممكن است در مسير رسيدگي از مرحلة اولية بازپرستي تتا دادگتاه    



بدوي و تجديتد نظتر و... در آمتار چنتدين شتعبه وارده و مختومته       

هتاي هيفتري در مرحلتة بازپرستي      شود. برفي از پرونتده محاسبه 

شوند )به دليل تبرئه يا ستازش و...(، برفتي ديگتر بته      مختومه مي

رسند، برفي بته مرحلتة تجديتد نظتر هتم       مرحلة دادرسي اوليه مي

در ستطوح بتا تر     رسند، و ممكن است تعدادي پس از بررستي  مي

توان گفت هه هر  يبراي رسيدگي به شعب ديگر ارجاخ شوند، اما م

 متوسط دو بار در مراحتل مختلتف دادرستي وارده و    به  ورپرونده 

 دقيقي در اين زمينه وجود ندارد. شود هرچند ا تعاا مختومه مي

 
 .  مجازات1.3

اقداماا قانوني هه به حكم قانون عليه مجرم در نظر گرفتته شتود   

زاا در نظتر  مجازاا نام دارد. در قانون مجازاا استمي، انواخ مجا

هتاي   گرفته شده است. حدود، قصاص، دياا، تعزيتراا و مجتازاا  

از مبحث اوآ، فصل دوم(  1بازدارنده پنج نوخ مجازاا هستند )مادة 

هتاي تعزيتري و بازدارنتده و نيتز      هه زندان نوخ فاصي از مجتازاا 

ترين مجتازاا در   ترين و رايج بازداشت احتيا ي متهم است، و مهم

 رود. يهشور به شمار م

 
 .  رويكرد نظري: جرم و توسعه2

آوري دانه گتامي پتيش    از وقتي هه تجمعاا انساني از شكار و گرد

نهادند و وارد عصر هشاورزي شدند، افتتف نيتز جزئتي از زنتدگي    

آنان شد. محدود بودن منابع و نامحتدود بتودن اميتاآ و آرزوهتا و     

و منازعه بود. گيري افتتف  شكاف ناگزير ميان اين دو، منشأ شكل

مند هردن اين افتتفتاا   اما جامعه براي بقاي فود به نظم و قاعده

نياز داشت، و از همين جا قدرا سياسي شكل گرفت، قتدرتي هته   

ضوابطي را براي رفتار و تعامل افتراد تحتت امتر فتود وضتع و آن      

ضوابط را مبناي حق و عدالت تعريف هرد و فا يان از آنها را هيفر 

اينجا بود هه گروهي فاص به نام قضاا براي اجراي اين  داد. از مي

ضوابط و تعيتين و اعمتاآ حتق و هيفتر تعيتين شتدند. در مراحتل        

يافتگي جوامع، بتر استتقتآ و تفكيت. دستتگاه      پيشرفت و توسعه

قضايي از ساير قوا به عنوان شرط و زمينة ضتروري بتراي تحقتق    

 (.244: 1380عدالت تأهيد شد )نو ن و لنسكي، 

برقراري نظم اجتماعي و رعايت ضوابط و قواعد اجتماعي به دو  

شود. از ي. سو، افراد جامعته   شيوه هه مكمل يكديگرند محقق مي

هتا و   بايد به نحوي اجتماعي شوند هه، ضمن درونتي هتردن ارزش  

ضوابط و افتقياتي هه معرف و  زمة نظم اجتماعي متورد نظرنتد،   

فود در جهت همنوايي با اين نظتم   نوعي نظارا دروني را بر رفتار

هاي رسمي و  اجتماعي بپذيرند. از سوي ديگر، براي اعماآ مجازاا

غيررسمي بر افترادي هته از هنجارهتا و قواعتد اجتمتاعي تخطتي       

(. اگتر ايتن   1381هنند، نظارا بيروني نيز  زم است )دورهتيم،   مي

اي ه نظارا از  رف مردم باشد، غيررسمي است و فا ي با مجازاا

شود. اما اگر نظتارا را   غيررسمي از جمله  رد اجتماعي مواجه مي

او  هند و براي قدرا مشروخ اعماآ هند، فا ي را مجرم فطاب مي

 گيرد. مجازاا رسمي در نظر مي

ها و  ها و هنجارها و قواعد و نيز شيوه اي داراي ارزش هر جامعه 

ستير  نهادهاي نظارتي فاص فود است. هنگتامي هته جامعته در م   

گيرد، مجموعة اين عناصر نيز دچار تغييتر و تحتوآ    توسعه قرار مي

شوند. توسعه هه افزايش توان توليد، شهري شدن، ارتقاي سطح  مي

هاي ارتبتا ي متردم، تقستيم هتار      تحصيتا، تغيير ابزارها و شيوه

اجتماعي، تغيير سافتار و نقش فانواده و زنان، تغييتر شتيوة توليتد،    

هاي وسيع جمعيت و... را بته همتراه دارد، موجتب     جايي رشد و جابه

ها و قوانين و قواعتد و هنجارهتاي    شود هه جامعه نظم و ارزش مي

هاي نظارتي و نحوة اجتمتاعي   جديدي را  لب هند، همونين شيوه

هردن در نظام سنتي هارآمدي فود را از دست بدهد. در اين جامعه، 

هتا و   ند، و پايگتاه شتو  آماآ و آرزوهتا دچتار تغييتراا شتديدي متي     

شدة اجتماعي افراد با جامعة سنتي متفاوا فواهد  هاي تعريف نقش

شود. اما  شد. امكاناا نيز براي برآوردن اين آماآ و آرزوها بيشتر مي

هتا و هنجارهتاي    اگر متناسب با تغييراا اساسي ايجادشتده، ارزش 

جديد تعريف و سپس دروني نشوند يا اجتماعي شدن افراد به نحتو  

مطلوب انجام نشود، و نهادهاي نظارتي رسمي و غيررستمي بتراي   

هنترآ فرد شكل نگيرد، در اين صورا شاهد از ميان رفتن نظتم و  

ظهور نابساماني اجتماعي فواهيم بود )همان(. در اين شرايط، روابط 

گيترد و   فردي به درستي شتكل نمتي   هاي اجتماعي و ميان و تعامل

 مي و غيررسمي زياد فواهد بود.شدة رس تخطي از قواعد اعتن

هاي رفتاري و جرم عمدتاً ناشي از ي. يا چنتد   بروز ناهنجاري 

 عامل از عوامل زير است:

 

هنگامي هه شكاف ميان آرزوها و اميالي هه تبليغ و ترويج  ت

 مكاناا دستيابي به آنها زياد شود؛شود و ا مي

ند، و هنگامي هه افراد جامعه به نحو مطلوب اجتماعي نشو ت



 3 جرم، دادرسي، مجازاا

 نجارهاي رسمي همنوايي نشان ندهند؛ها و ه با ارزش

هنگامي هه هنجار قانون، بته د يتل متعتدد، متناستب بتا       ت

اهي هافي از وضعيت اجتماعي تدوين و تصويب نشود يا آگ

 آن وجود نداشته باشد؛

هنگامي هه ناهارآمدي و فساد نيز يكتي از اجتزاي مرجتع     ت

 د؛رسيدگي به تظلماا و دادفواهي شو

هنگامي هه نهادهاي حل افتتف عرفي و سنتي تضتعيف   ت

 دهاي مدرن نيز جانشين آنها نشوند؛شوند و نها

هتا،   هنگامي هه نهادهاي نظارتي غيررستمي ملتل رستانه    ت

 ها ضعيف و ناهارآمد باشند؛ انجمن مطبوعاا، احزاب،

اعتبار فود را  هنگامي هه نهاد نظارا رسمي نيز وجاهت و ت

 باشد؛ از دست داده

هنگامي هه تتوازن هتافي ميتان انتواخ نهادهتاي نظتارتي        ت

 (.1388وجود نيايد )عبدي و هلهر،  رسمي و غيررسمي به 

 

هاي قضايي و  در ادامه و در ذيل توضيح هري. از موارد پرونده 

المقدور و به تناسب، به برفي از ايتن عوامتل    جرم و مجازاا، حتي

 اشاره فواهد شد.
 ران.  وضعيت در اي3

از آنجا هه نه دسترسي به آمار قضايي و هيفري در ايران آسان و نه 

هتاي   هتا و برنامته   روز است، همونين بسياري از سياستت  آمارها به

تتوان بتا    شوند، مي شده در اجرا با اشكا ا فراوان مواجه مي تدوين

استفاده از ا تعاا در دسترس، تصويري اجمالي و اوليه از وضعيت 

 ه هرد.موجود ارائ

 
 هاي قضايي .  پرونده3.1

ميزان مراجعه به مراجع رسمي براي  رح دعوا و حل افتتف )اعم 

از مدني، حقوقي، هيفري( در جامعة ايران به شدا با ست. گرچته  

هتاي انقتتب    ويژه از دادسراها و دادگاه روز رسمي و هامل به آمار به

تاحتدودي   شود، اظهاراا هلي مقامتاا قضتايي هشتور    منتشر نمي

هند. رئيس قتوة قضتاييه در    وضعيت دادرسي را در هشور روشن مي

ميليتون پرونتدة وارده بته     8اعتتن هترد هته ستا نه      1386ساآ 

 1دادگستري داريم.

 
هاي هل  هاي وارده و مختومه در دادگستري تعداد پرونده .1جدول 

 (1378 ت1386هشور )

 سال
 هاي وارده پرونده

 )هزار پرونده(

 هاي مختومه پرونده

 )هزار پرونده(

1378 3969 4376 
1379 4394 4758 
1380 5089 5295 
1381 5565 6098 
1382 5157 5799 

1383 - 4237 
1384 - 3250 
1385 - 3218 
1386 - 3172 

 1383: دادگستري جمهوري استمي ايران، 1382تا  1378 منبع:
 13ت2، جدوآ 1387: مرهز آمار ايران، 1386تا  1383

در صورتي هه هر پرونده به  ور متوسط دو بار در آمتار ورود و   

ميليتون مراجعته بته     4فروج شعب ثبت شده باشد، ستا نه حتدود   

گيرد، و اگر هتر پرونتده را حتداقل داراي دو     دادگستري صورا مي

ميليون نفر درگيتر   8توان گفت هه سا نه حدود  نفع بدانيم، مي ذي

 18و اين رقم انتدهي همتتر از نيمتي از     هاي قضايي هستند پرونده

 دو هتر   ور متوستط  ميليون فانوار هشور است؛ به عبارا ديگر، به 

 شود. پروندة قضايي مي ي. درگير سا نه فانوار ايراني

به بعتد بته    1382شده از ساآ  هاي رسيدگي هاهش آمار پرونده 

 رآماافتتف و درج نشدن   گيري و تأسيس شوراهاي حل دليل شكل

مشخص، تخلفاا راهنمتايي   به  وراين شوراها در آمار فو  است. 

هاي شهرداري و برفي ديگر از اين  و رانندگي، امور فتفي، پرونده

ها به شوراهاي حل افتتف ارجاخ شده است. در عمتل،   نوخ پرونده

صتحيت اين شوراها و موارد ارجاعي به آنها گستترش يافتت، بته    

واحد رسيد هه  24365به حدود  1387ساآ  وري هه تعداد آنها در 

_____________________________________________ 

 . منبع:1
http://www.jamejamonline.ir/newstext.aspx?newsnum=100952885791 

(April 2010) 

 1389جالب اينكه به گفتة رئيس سازمان بازرسي هل هشور، اين تعداد در ساآ 
 ميليون افزايش يافته است. 11به 

 (.http://www.tabnak.ir/fa/pages/ ?cid=125948 (April 2010))منبع: 



هرچنتد   1داد، درصد روستاها را پوشش متي  32درصد شهرها و  62

 ممكن است برفي از آنها هامتً داير و فعاآ نشده باشند.

 
 (1382ت1387هاي وارده به شوراهاي حل افتتف ) پرونده .2جدول 

 تعداد )هزار پرونده( سال

1382 393 
1383 1376 
1384 3637 
1385 4253 
1386 4613 

1387 5987 

 

هتاي   هتاي دادگستتري   شود هه هاهش آمار پرونده مشاهده مي 

ها به  به بعد معلوآ انتقاآ بخشي از اين پرونده 1382هشور از ساآ 

هتاي ايتن شتوراها را     شوراهاي حل افتتف است. اگر تعداد پرونده

 8هتاي وارده از   ها اضافه هنيم، شمار پرونتده  هم به آمار دادگستري

هنتد.   ميليون پرونده در ساآ هه برآورد و اعتن شده بود تجاوز مي

شتود   هاي اين شوراها از آنجا ناشي متي  افزايش شديد تعداد پرونده

هه مأموريت آنها در عمل تغيير يافتت و شتوراهايي هته قترار بتود      

مسائل را هدفدامنشانه و از  ريق داوري حل هنند، وارد رسيدگي و 

هايي از صتتحيت دادگستتري بته آنهتا      ور حكم شدند و بخشصد

تعلق گرفتت. البتته مراحتل رستيدگي در شتوراهاي حتل افتتتف        

بر آيين دادرستي استت، و    تر و فارغ از مقرراا پيويده و زمان ساده

دار  اين فود گامي بته پتيش استت. همونتين ايتن شتوراها عهتده       

بر دوش دستتگاه   اند هه رسيدگي به بخشي از امور غيرقضايي شده

قضايي بار شده بود. آنها صلح و سازش را به عنوان ي. روش حل 

(. البته پيش از آن نيتز  1387باقري،  اند )شريف افتتف ترويج هرده

در برنامة سوم توسعه بر مسئلة دادرستي در حتل افتتفتاا تأهيتد     

قانون برنامة سوم(، چرا هته شتيوة    24از فصل  189شده بود )مادة 

در جلب رضايت  ترفين دعتوا متؤثرتر از عتدالت فشت.       دادرسي

 حقوقي محاهم دادگستري است.

تنها ناشي از بحرانِ در حاآ گذار بتودن جامعتة    اين وضعيت نه 

ايران و از ميان رفتن نظم سنتي و عتدم جتايگزيني مناستب نظتم     

مدرن است، بلكه از مشكتا قانوني هم متأثر است زيرا از ي. سو 

_____________________________________________ 

 www.dolat.ir/nsite/follstory/?Id=178514 (April 2010). منبع: 1

دستگاه قضايي و دادگستري محوآ شده است هته   امور مختلفي به

لزوماً امور قضايي نيستند، يا حداقل در مراحل اولية رستيدگي وجته   

قضايي ندارند، و از سوي ديگر رفتارهاي بسياري در قتوانين ايتران   

جرم تلقي شده است و ارتكاب آنها موجب رستيدگي قضتايي و، در   

، براي مقابله بتا ايتن   صورا اثباا، اعماآ مجازاا است. از اين رو

وضعيت، دستگاه قضايي لوايحي را به دولت و مجلس ارائته هترده   

انتد. لتوايحي    ها در مسير  تو ني تصتويب معطتل مانتده     هه ساآ

هموون  يحة اصتح تشكيتا قضتايي هته يكتي از اهتداف آن     

هاي عمومي و انقتتب استت    جبران اشكا ا قانون تشكيل دادگاه

هتاي   يب و منجر به حذف دادسراها و دادگاهتصو 1372هه در ساآ 

و مدني فاص شد.  يحة پيشگيري  2و  1و حقوقي  2و  1هيفري 

از وقوخ جرم،  يحة قضازدايي، لوايح حمايت از هودهان و نوجوانان 

و رستتيدگي بتته جتترايم ا فتتاآ و نوجوانتتان، و  يحتتة حمايتتت از  

ي تهيته و بتراي   اند. گرچه چنين لتوايح  ديدگان نيز از اين جمله بزه

دهتد هته    تصويب ارائه شده است، اما مطالعة جزئياا آنها نشان مي

هاي  اند از چارچوب در بسياري از موارد، نويسندگان  يحه نتوانسته

رود هه با تصتويب آنهتا نيتز     محدود موجود فراتر روند و تصور نمي

 2تغيير چشمگيري در وضع موجود ايجاد شود.
 .  جرم3.2

هتاي هشتور    شده در دادگستري هاي تشكيل پرونده بخش مهمي از

 1378هتاي   هاي هيفري هستند. براي نمونه، در فاصلة ساآ پرونده

هتا را تشتكيل    درصد هتل پرونتده   71هاي هيفري  ، پرونده1382تا 

هته در ايتن    (1383)دادگستري جمهتوري استتمي ايتران،     داد مي

و راننتدگي  ميان، آمار ايراد ضرب و جرح، هشيدن چت. بتمحتل،   

بدون گواهينامه بيش از ساير متوارد بتوده استت چنانكته در ستاآ      

درصد هل متوارد را شتامل    24، اين سه جرم حدود 1381و  1380

ي. معرف يت. وجته از رفتتار و     جالب اينكه اين سه هر 3 اند. شده

 نظمي اجتماعي هستند. نظم يا در واقع بي

_____________________________________________ 

تتوان بته ستايت قتوة قضتاييه       . براي ا تخ از اين لوايح و وضعيت آنهتا متي  2
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آمار آن با ست اما به صورا تفكيكتي   شوند هه بندي مي  بقه« ساير»عنوان 
در دسترس نيست. بنابراين ممكن است موارد مربوط به مواد مختدر از هتر سته    

تتوان چنتين    شود، نمتي  نمي آمار رسمي اعتنمورد فو  بيشتر باشد، اما چون 
 ادعايي را مطرح هرد.
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هتاي   هتل پرونتده  هاي هيفري را از  در صورتي هه سهم پرونده 

هتاي   درصد و سهم پرونده 70دادگستري در حاآ حاضر هم همان 

درصتد فترك هنتيم، تعتداد      50شوراهاي حل افتتتف را حتداقل   

ميليون فواهد بتود هته    5حدود  1387هاي هيفري در ساآ  پرونده

نسبت به جمعيتت و تعتداد فانوارهتاي هشتور بستيار زيتاد استت.        

اي از پيگيري نشدن  ها را نشانه روندههمونين اگر با  بودن تعداد پ

و عدم ارجاخ موارد مشابه ديگري هم بدانيم، چنين نتيجته فواهتد   

شد هه به  ور متوسط، به ازاي هر سه تا چهار فانوار، سا نه ي. 

 شود هه رقم بزرگي است. هاي هيفري مي نفر درگير پرونده

يتادي  ترين جرايم در ايران هه تبعتاا اجتمتاعي ز   يكي از مهم 

دارد، جرايم مرتبط با مواد مخدر است. حدود نيمي از زندانيان هشور 

دهنتد. يكتي از    را متهمان و محكومتان ايتن جترايم تشتكيل متي     

هاي مهم وضعيت و روند اين جترايم مقتدار متواد مختدر      مشخصه

 112، جمعاً 1380شده از قاچاقويان در هشور است. در ساآ  هشف

 4، حتدوداً  1386اين رقم در ستاآ   تن انواخ مواد مخدر هشف شد.

، جتدوآ  1387تتن رستيد )مرهتز آمتار ايتران،       416برابر شد و به 

(. چنين افزايشي ممكن است، بجز با  رفتن ميزان مصترف  13ت12

در دافل هشور، ناشي از رشد بتازار ترانزيتت يتا هارآمتدي نيتروي      

 انتظامي در هشف مواد نيز باشد.

ي و جرم در ايتران، ستواي د يتل    وقوخ اين تعداد پروندة هيفر 

گفته در مورد دادرسي، ناشي از فلسفة حقوقي حاهم بر ذهنيت  پيش

قانونگذاران در ايران است، ذهنيتي هه منجر به تضادهاي عجيبتي  

شده است. در ايران هنوني، قانونگذاري هيفري مبتني بتر دو وجته   

دياا  هاي ثابت حدود و قصاص و است. از ي. سو، جرم را در قالب

 ور ازلي و ابدي و فارغ از محيط  تعريف و رفتارهاي فاصي را، به 

هننتد بته    اجتماعي، جرم تلقي و براي آنها مجازاا ثابت تعيين متي 

هاي اثباا آن جرايم نيز تغييري نكرده است.  قسمي هه حتي شيوه

از سوي ديگر، جرايم تعزيري را داريم هه عمدتاً معطوف بته نظتم   

ما اين جرايم نيز عمدتاً براساس نگرشي نامتناسب اجتماعي است، ا

شوند. ويژگي عمدة اين جرايم  با مقتضياا جوامع مدرن تعريف مي

آن است هه هر انحرافي به سترعت در قالتب بتزه تعريتف و  بعتاً      

شتود   وظيفة مقابلة با آن نيز به عهدة دولت و حكومت گذاشته متي 

 ور  انجامد. به  مي هه اين امر به تضعيف حساسيت پاسخ اجتماعي

توان از يكديگر تمييز داد.  هلي، دو نگرش اصلي را در اين زمينه مي

المقدور بزه تلقي هنتد و   ها را حتي هوشد هه انحراف نگرش اوآ مي

پاسخ دولتي براي آن در نظر بگيرد، در حالي هه نگرش دوم بر آن 

و پاستخ  المقدور جرايم و بزه را انحراف به شمار آورد  است هه حتي

(. در نگرشتي  1381ري دلماس،  اجتماعي براي آن منظور دارد )مي

شتود، مترزي ميتان انحتراف و بتزه       هه گناه برابر با جرم تلقي متي 

شود و مستتوجب   مشاهده نخواهد شد و هر انحرافي بزه شمرده مي

  مجازاا رسمي فواهد بود.

ش ي. پاية فلسفة تقنين در ايران هنوني عموماً مبتني بر نگتر  

اوآ است و پاية ديگر آن مبتني بر نگرش ازلي و ابدي بودن جرم و 

مجازاا و استقتآ مفهوم آن از محيط اجتمتاعي. ايتن نگترش در    

آفرين  يحة قانون مجازاا استمي، هه تدوين و براي تصويب به 

مجلس ارائه شده، تشديد هم شده است و در آن، رفتارهتايي جترم   

برانگيز است. از جملته   جتماعي چالشتلقي شده هه به لحاظ عرف ا

براي ارتداد، هه بعد از انقتب در قوانين جزايي مسكوا مانده بود، 

در  يحة پيشنهادي افير مجازاا اعدام منظور شتده استت )متادة    

 از  يحة پيشنهادي قانون مجازاا استمي(. 212ت2

هاي اجتماعي تطابق نتدارد؛ در   ترهيب اين دو نگرش با واقعيت 

تيجه، نظام قانونگذاري هيفري دچار افتتآ شده استت چترا هته    ن

اي است، بارها  قانون مجازاا، هه يكي از قوانين مادر در هر جامعه

به صورا آزمايشي اجرا شده و از تصويب مجلس نگذشته بلكه بتا  

مورد تصويب هميسيون فاصي قرار گرفته است.  85استناد به اصل 

م به صورا آزمايشي اجرا شتده، بلكته   تنها اين قانون ماهوي مه نه

قانون شكلي آن يعني آيين دادرسي هيفري نيز دچار همين اشكاآ 

 1378شده است. آفرين قانون مربتوط بته ايتن موضتوخ در ستاآ      

تصويب و سه ساآ به صورا آزمايشي اجرا شتد. ستپس در ستاآ    

به مدا دو ساآ ديگر تمديد شد.  1382براي ي. ساآ و در  1381

نيز مجدداً اجراي آزمايشي آن  1386د ادامه يافت و در ساآ اين رون

اي را براي  دو ساآ ديگر تمديد شد. در اين ساآ قوة قضاييه  يحه

ماه در دولتت معطتل مانتد و در     14تصويب نهايي به دولت داد هه 

نهايت آن را با قيد ي. فوريت براي تصتويب بته مجلتس داد هته     

ي عادي قرار گرفت. با تمديتد  برحسب نظر نمايندگان تحت رسيدگ

اجرا شد، اما  1388مجدد اجراي آزمايشي، اين قانون تا پايان ساآ 

فاقد قانون آيين دادرسي هيفري شديم! لذا در  1389از ابتداي ساآ 

رئيس قوة قضاييه از رهبري درفواست هترد هته    9/1/1389تاريخ 



افتتتآ   1اجراي آزمايشي قانون سابق تا ا تخ ثانوي تمديد گردد!

اي است هته اگتر دقيتق و     در سازوهار قوانين هيفري ايران به گونه

هامل اجرا شود، سا نه هزاران حكم اعدام صادر و اجرا فواهد شتد  

و صدها هزار نفر به شت  محكوم فواهند شد امتا قضتاا،  بتق    

 هنند. هاي ديگري صادر مي اي نانوشته، احكام را به صورا قاعده

مقايسه با »و آمار جرم در ايران )ن.. مبحث با  بودن شافص  

د يل متعددي دارد، اما تفكي. صوري وظايف سه «( ساير هشورها

قوه و بار هردن مسئوليت مربوط به جرايم بر دوش قوة قضاييه، در 

حالي هه فاقد ابزار هافي بتراي ايفتاي ايتن مستئوليت استت و بته       

هته رستيدگي   معناي دقيق هم جزو وظايف آن نيست، موجب شده 

به مسائل جرم و مجازاا فاقد متولي مشتخص و ابتزار و امكانتاا    

پيشتگيري از  »اي با عنوان   زم باشد. از اين رو، قوة قضاييه  يحه

تهيه و ارائه هرده است تا به نوعي رؤساي سته قتوه را   « وقوخ جرم

 درگير مسئله هند، اما هنوز رسيدگي و تصويب نهايي نشده است.

هنند  هه برفي مسئو ن قضايي بر آن تأهيد مي مشكل ديگري 

وجود عناوين مجرمانة متعدد در قتوانين هيفتري ايتران استت. بته      

قضتتازدايي و حتتذف برفتتي »اي بتتا عنتتوان  همتتين دليتتل  يحتته

تهيته و بتراي تصتويب نهتايي بته      « هاي مجرمانه از قوانين عنوان

را هته   انتد برفتي رفتارهتا    در اين  يحه هوشتيده  2.اند مجلس داده

شدة آنها از اهميت با يي  شدا آسيب آنها هم است يا ارزش نقض

هتتاي ديگتتر هتتم  برفتتوردار نيستتت و رستتيدگي بتته آنهتتا بتتا روش

پذير است از حوزة مفهومي جترم و رستيدگي قضتايي فتارج      امكان

هنند. در  يحة مذهور، جرايم شش حتوزة محتيط زيستت و امتور     

زرگاني، هار و امور اجتماعي، پزشكي و بهداشتي، امور اقتصادي و با

و نقل، نظتام مهندستي، و ثبتت استناد و امتتك از شتموآ         حمل

هاي ويتژة دولتتي محتوآ شتده      رسيدگي قضايي فارج و به هيئت

تنهتا مشتكتا را حتل     است. اما تصويب ايتن  يحته احتمتا ً نته    

شتود. اصتو ً بايتد ميتان دو      هند هه موجب تشديد آنها هم مي نمي

جرم و رسيدگي به آن تفكي. قايل شتد. ايتن  يحته     مقولة وقوخ

موجب هاهش وقوخ جرم نخواهد شد، بلكه صرفاً جرايمي را از آمار 

هنتد. از   هاي هيفري را هم متي  دادگستري فارج و رقم تعداد پرونده

_____________________________________________ 

1. http://vakilroaya.com/author-vakilroaya.aspx?p=2 (May 2010) 

 .(www.icana.ir). رك. سايت فانة ملت 2

هاي متافو    سوي ديگر، نظام اداري فاسد و غيرمستقل از مديريت

گانتة   هتاي شتش   فاا حوزهقادر نيست هه منصفانه به جرايم و تخل

فو  رسيدگي هند، ضمن اينكه در بسياري از موارد، دولت مستقيماً 

عتوه، در ايتران، ضتمانت     گونه جرايم است. به متهم اصلي در اين

 ور جدي متانع از    تواند به اجراهاي غيرهيفري محدود است و نمي

 تر از همته اينكته فتارج هتردن ايتن متوارد از       بروز جرم شود. مهم

ارزش جلوه دادن تخلفتاا و جترايم در ايتن     رسيدگي قضايي و هم

ها ناشي از ذهنيت سنتي حاهم بر فلسفة تقنيني موجود استت   حوزه

گانتة فتو  اهميتت     هتاي شتش   زيرا با توسعه و رشد جوامع، حتوزه 

هتا در   هنند و نقض قواعتد رفتتاري در ايتن زمينته     بيشتري پيدا مي

نتد. بنتابراين، ارائتة چنتين     ه جامعه حساسيت بيشتتري ايجتاد متي   

هاي اداري( و هم  اي هم به لحاظ شكلي )رسيدگي در هيئت  يحه

 شود. به لحاظ ماهوي گامي به عقب محسوب مي
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هاي جرم  بعاً به مفهوم با  بودن آمتار و   با  بودن آمار و شافص

هاي مجازاا نيز هست، و آمار مربوط به زندان بته عنتوان    شافص

ترين شيوة مجازاا در ايران نيز بيانگر اين واقعيتت استت. بته     همم

هزار نفر  450حدود  1388ها، در ساآ  گفتة مسئو ن سازمان زندان

 600اين رقم چند ساآ پتيش حتدود    3هاي هشور شدند. وارد زندان

هاي افير بته هتاهش    زدايي ساآ هاي زندان هزار نفر بود و سياست

، تعتتداد زنتدانيان هشتتور  1388متاه  آن منجتر شتده استتت. در دي   

نفر از جمعيت، ي.  400، يعني به ازاي هر 4نفر بوده است 173961

ترين ويژگتي مجتازاا در ايتران     زنداني وجود داشته است. اما مهم

شدا فشونت آن است هه حساسيت افكار عمومي دافلي و جهاني 

انگيزد. اعمتاآ مجتازاا شتت  بتراي بستياري از جترايم،        را برمي

هايي چون رجم، صلب، قطع دست و پتا، پرتتاب هتردن از     مجازاا

ويژه اجراي برفتي از   هوه، قصاص اعضاي بدن، و با فره اعدام، به

ها در مأل عام، هيفرهاي جرايم را در ايران بسيار فشن  اين مجازاا

ها در عمل اجرا  گر سافته است. هرچند بسياري از اين مجازاا جلوه
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شوند، مجازاا اعدام، اعم از قصتاص   ديده مي ندرا شوند يا به نمي

 وري هته پتس از    هاي ديگر، شيوخ فراواني دارد به  نفس يا اعدام

چين، ايران بيشترين تعداد مجازاا اعتدام ستا نه را دارد. در ستاآ    

مورد اجراي حكم اعدام اعتم شتده استت هته     388، حداقل 2009

دهد  جهان تشكيل ميهاي آن ساآ را در  بيش از نيمي از هل اعدام

متورد بتوده    714هتاي چتين(    هه )بدون لحاظ هردن تعتداد اعتدام  

دليل قصتاص نفتس و جترايم متواد مختدر        ها به اهلر اعدام 1است.

شوند  است، اما از آنجا هه جرايم بسياري مشموآ مجازاا اعدام مي

)از جرايم جنسي و ارتداد گرفته تا جرايم سياسي و نظامي( بخشتي  

شدگان نيز به جرايمي جز قصاص نفس و قاچا  مواد مخدر  از اعدام

 شوند. اعدام مي

شيوه و ميزان مجازاا هموون اصل جرم در جامعتة ايتران بتا     

چالش جدي مواجه است. تعيين نوخ مجازاا از ي. سو مبتنتي بتر   

نگرش تغييرناپذيري ديني است و از سوي ديگر، افزايش مجتازاا  

هتاي   شود. لذا تعيين مجازاا مي ابزاري در جهت هاهش جرم تلقي

اي معموآ در نظام هيفري ايران است. اما از آنجا هه  سنگين پديده

اين دو نگرش با مقتضياا زمان هماهنگي ندارد، تعيين مجازاا در 

عمل با چالش مواجته شتده استت. بته ايتن لحتاظ اجتراي برفتي         

هاي فشن چون رجم، صتلب، قصتاص عضتو و شتت  در      مجازاا

هاي ديگر ماننتد حتبس    رد معلق و به جاي آنها از مجازاااهلر موا

شود. همونين بسياري از احكام صادرة اعتدام در عمتل    استفاده مي

گيرد هه اگر جز اين  شود و مشموآ تخفيف و عفو قرار مي اجرا نمي

 (.187:1388بود، سا نه هزاران مورد اعدام داشتيم )عبدي و هلهر، 

هتايي   مشتكتا، دستتورالعمل   دستگاه قضايي، بتراي تخفيتف   

صادر هرده هه موجب هتاهش ورود افتراد بته زنتدان شتده استت.       

را ارائته  « هاي اجتماعي جايگزين زنتدان  مجازاا»همونين  يحة 

گيرد، ضتمن اينكته    هه جرايم چندان زيادي را دربرنمي 2هرده است

شتود. بنتابراين،    هاي اصلي نيز نمي موجب تعديل فشونت مجازاا

فعلي هاهش ابعاد مجازاا، روية جاري قضايي در تعليق يا  تنها راه

هاي حدّي به تعزيتري   ها يا تبديل عناوين مجازاا تخفيف مجازاا

_____________________________________________ 
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 است.

با  بودن آمار تعداد زندانيان نيز مشتكل ديگتر نظتام هيفتري      

ايران است، و اين واقعيت با فلسفة حاهم بر نظام هيفري در تضتاد  

هتا از فقته استتمي نشتئت      ، مجتازاا است زيرا مطابق اين فلسفه

گيرد و در فقه نيز مجازاا زندان اندك و در موارد هامتً فتاص   مي

است، در حالي هته در نظتام هيفتري هنتوني، زنتدان وجته غالتب        

مجتتازاا استتت. بتتراي هتتاهش ايتتن نتتوخ مجتتازاا نيتتز  يحتتة   

هاي اجتماعي جتايگزين زنتدان ارائته شتده استت هته در        مجازاا

توانتد   ستب. متي   تعميم به جرايم سب. و حتي نيمته صورا اجرا و 

 هنندة تعداد زياد زندانيان باشد. حدي تعديل تا

 
 .  وضعيت كودكان3.4

ترين مشكلي هه در فصوص وضعيت هودهان در امور  اولين و مهم

هيفري وجود دارد، مسئلة سن مسئوليت هيفري است. مطابق قواعد 

هتا را پذيرفتته استت، ستن     المللي هه ايتران هتم التتزام بته آن     بين

ساآ است. از اين سن همتر  18مسئوليت هيفري براي دفتر و پسر 

ساآ(، مسئوليت نسبي پذيرفته شده است و از  12و بعضاً تا  15)تا 

ساآ همتر )اين رقم متغير است( مسئوليت هيفري متوجته   12سن 

هودك نيست. اما در نظام هيفري ايران، سن مسئوليت هيفتري در  

ي از جرايم سن بلوغ شترعي تعريتف شتده استت هته بتراي       بسيار

متاه فورشتيدي( و بتراي     9ستاآ و   8ساآ تمام قمري ) 9دفتران 

متاه فورشتيدي( استت.     7ساآ و  14ساآ تمام قمري ) 15پسران 

اين مقطع سني حد وسط ندارد، يعنتي يتا هتودك فاقتد مستئوليت      

ام و هيفري است يا با گذشتن از مقطتع متورد نظتر، مستئوليت تمت     

ستاآ نيتز    18هامل دارد. به همين دليل بستياري از هودهتان زيتر    

شتوند،   قصتاص متي    ويتژه در زمينتة   هاي اعدام به مشموآ مجازاا

هوشتد هته زمتان اجتراي حكتم       گرچه دستگاه قضايي در عمل مي

سالگي موهوآ هند. مطابق هيچ معيار عقلي و  18اعدام را به بعد از 

 9ستاآ و   8ساله )در واقع 9دفتر  توان پذيرفت هه حتي عرفي نمي

شود، به لحاظ هيفري نيز مسئوليت  ماه( هه بالغ شرعي شنافته مي

هامل داشته باشد. به همين دليل، برفتف قاعتدة هلتي حتاهم بتر     

اند هه در قوانين جديد مواردي را در دادرستي   نظام هيفري، هوشيده

اينكه محل ساآ لحاظ هنند، از جمله  18هيفري براي هودهان زير 

هاي آنان از آيين  نگهداري آنها دارالتأديب و نه زندان باشد و دادگاه

دادرسي فاصي پيروي هنند، و نيز در جرايم تعزيري، سن مسئوليت 



ساآ ارتقا دهنتد )نت.. بحتث  فوليتت در  يحتة       18هامل را به 

پيشنهادي قانون مجازاا استمي( هه ايتن فتود منشتأ دوگتانگي     

هتا   يري و ساير جرايم است. البته ضابطين و دادگتاه ميان جرايم تعز

هنند. مقايسة آمار دستگيرشدگان و  در عمل رعايت اين گروه را مي

 زندانيان هودك مؤيد اين نظر است.

 
 ساآ از مجموخ دستگيرشدگان 18درصد هودهان زير  .3جدول 

 (1380ت1383نيروي انتظامي )

 1383 1382 1381 1380 سال

 0/5 4/5 5/5 3/6 ساله و همتر17درصد هودهان 

 13ت5، جدوآ 1387مرهز آمار ايران،  منبع:

 

درصتد دستگيرشتدگان را    5متوسط، هميشته بتيش از    به  ور 

دهند، اما هنگامي هه اين رقتم را بتا    ساآ تشكيل مي 18افراد زير 

نسبت اين گروه در ميان زندانيان مقايسه هنتيم هته همتتر از يت.     

شتود هته    روشن مي 1( است،1388دي ماه  درصد در 74/0درصد )

برابتر همتتر از بزرگستا ن     7تتا   6شده به نسبت  هودهان دستگير

هشد. البته هودهان از جهاا ديگر  دستگيرشده هارشان به زندان مي

ديتدگي وضتعيت متفتاوتي پيتدا      هاي اجتماعي يا بزه از جمله آسيب

زد هته  تي    توان مورد فودهشي را ملتاآ  هنند. براي نمونه مي مي

پروندة فودهشي هته   14199، از مجموخ 1383تا  1380هاي  ساآ

درصد مربوط به هودهان  2/9در نيروي انتظامي تشكيل شد، حدود 

(. 13-9، جتدوآ  1387ساآ بوده است )مرهز آمتار ايتران،    18زير 

هاي جنسي، و اذيت و  استفاده ضمن اينكه بخشي از تجاوزاا و سوء

ديدگي بسيار  ان است، و سهم آنان را از بزهآزار جسمي متوجه هوده

برد. در اين زمينه نيز چند  يحه براي بهبود نسبي وضعيت  با  مي

)رك. « ديتدگان  حمايت از بزه»در دستور هار حكومت است.  يحة 

ديده باشتد.   تواند هم. مؤثري به هودهان بزه سايت قوة مقننه( مي

رسيدگي بته  »نيز  يحة  و« حمايت از هودهان و نوجوانان» يحة 

نيز دو مورد ديگتر هستتند )رك. ستايت    « جرايم ا فاآ و نوجوانان

فانة ملت( هه هماهان در صف انتظتار بتراي رستيدگي و تصتويب     

 اند. نهايي
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 .  وضعيت زنان3.5

هايي بتا وضتعيت هودهتان دارد،     وضعيت زنان در مجموخ مشابهت

ز وجتوه تفتاوا   گرچه از برفي جهاا نيتز متفتاوا استت. يكتي ا    

موقعيت هيفري زن با مرد هه از منظر قانون نهادينه شده و رسميت 

يافته است، نصف بودن دية زن در برابر مرد است هه در بسياري از 

ساز است. اگر ي. زن مردي را بكشتد و محكتوم بته     موارد مشكل

توانند زن را قصاص هنند، اما اگتر   قصاص شود، فانوادة مقتوآ مي

را بكشد و محكوم به قصاص شود، فانوادة مقتوآ در  ي. مرد زني

توانند تقاضاي قصاص هنند هه نصف دية انسان هامتل   صورتي مي

 را به قاتل بپردازند. اين نابرابري در اهلر احكتام ديتاا و قصتاص وجتود    

شود، امتا   دارد. همونين اگر پدري فرزند فود را بكشد قصاص نمي

ست. در مورد روابط نامشروخ اگر مادر چنين هند حكم آن قصاص ا

هتاي   هتايي وجتود دارد هته متزً  زنتان را بتا مجتازاا        هم تفتاوا 

هند، به  وري هه احكام رجمي هه براي زنان  تري مواجه مي سخت

 شود چندين برابر احكام مشابه براي مردان است. مي اجرا 

تفاوا ديگر ضعف عمومي جايگاه اجتماعي و اقتصادي زنان و  

قضايي عليه آنان است هته، در مقايسته بتا متردان،      سوگيري نگاه

هنتد، ضتمن    زمينه را براي استيفاي حقو  هيفري زنان ناهموار مي

اي است هه اثباا ادعاهتا در   اينكه قوانين هيفري در ايران به گونه

فصوص جرايم عليه زنتان و هودهتان را بستيار ستخت و تاحتدي      

راوان اهلر ايتن جترايم   ويژه آنكه به احتماآ ف هند، به غيرممكن مي

هتاي فتانوادگي و    )اعم از ضرب و جترح و آزار جنستي( در محتيط   

ديده   گيرد. تبعاا اجتماعي پيش روي زنان بزه غيرآشكار صورا مي

مشكل ديگري است هه آنان را از  رح و پيگيري شكايت منصرف 

هند، به  وري هه احساس زنان نسبت به تحت حمايت قتانون   مي

لوب نيست. ضعف مالي زن نيز عامل ديگري است بودن چندان مط

 هند. هه توان او را در پيگيري شكاياا و استيفاي حقو  فود هم مي

هاي هيفري برحسب جنستيت متهمتان در    آمار تفكيكي پرونده 

شتدگان   دسترس نيستت، امتا آمتار تفكيكتي زنتدانيان و بازداشتت      

از ستاآ  برحسب جنسيت وجود دارد. مطابق آمار نيتروي انتظتامي،   

شدگان از  رف نيتروي   درصد بازداشت 6/6، حدود 1383تا  1380

اما تعداد هتل زنتدانيان زن در    2اند، داده انتظامي را زنان تشكيل مي

_____________________________________________ 
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درصد هتل زنتدانيان    5/3نفر بوده هه  6005، برابر با 1388ماه  دي

توان گفت هه آمار زندانيان  به تعبيري مي 1شود. هشور محسوب مي

متهمان زن همتر است. اين پديده يا به دليتل برفتورد    زن از تعداد

تر قضاا با جرايم زنان و اجتناب از صتدور احكتام بازداشتت و     م نر

تتر   مدا براي آنان است، يا اينكه جرايم آنان ستب.  زنداني  و ني

 مانند. است هه در نتيجه مدا همتري را در زندان مي

ديدگان ممكن است  زهدستگاه قضايي با ارائة  يحة حمايت از ب 

ديدگان فتراهم   زمينه را براي جبران بخشي از فسارا وارده به بزه

ديده هه تعداد آنها در مقايسته   هند، هه اين همكي است به زنان بزه

با بزهكاران زن بسيار بيشتر است، اما ساير مشكتا زنان از جمله 

ا فعلتي  هاي حقوقي و اجتماعي موجود عليه آنان با اقداما نابرابري

انداز روشتني هتم در ايتن متورد      قابل رفع يا تخفيف نيست و چشم

 رو نيست.  پيش 

 
 .  علل و عوامل مؤثر بر وضعيت3.6

علل و عوامل مهم و اصلي مؤثر بتر وضتعيت جترم و مجتازاا در     

توان ذيل ي. الگوي هلي شناسايي و معرفتي هترد. در    ايران را مي

به لحاظ عينتي جترم دانستته     درجة اوآ بايد فعل يا ترك فعلي هه

شود به لحاظ ذهني نيز به عنوان جرم مورد پذيرش جامعه باشد؛  مي

به عبارا ديگر، مبناي تعيين جترم، وضتعيت جامعته و فواستت و     

پذيرش مردم باشد. پس از آن، نحوة اجتماعي شتدن در نهادهتاي   

آموزشي، ارتبا ي، دين، دولت و فانواده به نحوي باشد هه ارتكاب 

م از نظر فرد ضد ارزش و نامطلوب و غيرافتقي تلقي شتود. در  جر

مرحلة بعد، وضعيت نظارتي براي پرهيتز از ارتكتاب جترم مطلتوب     

باشد، بدين معنا هه عملكرد نظارا رسمي و غيررسمي مؤثر باشد. 

نظتتارا غيررستتمي از ستتوي نزديكتتان و فتتانواده و جامعتته و بتته  

شود. نظتارا   اعماآ ميهاي مختلف از جمله  رد اجتماعي  صورا

رسمي نيز در قالب پيشگيري از وقوخ جرم و هنتترآ عمتومي و در   

دهتد.   نهايت بازداشتت و محاهمته و مجتازاا فتود را نشتان متي      

هارآمدي اين نوخ نظارا و نيز ستمت رفتاري و افتقي مجريتان  

آن و پيشرفته بودن فنتاوري متورد استتفادة آنتان در ارتقتاي ايتن       
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سي دارند. سرانجام اينكه سافت اجتماعي بايد به نظارا نقشي اسا

هتاي   اي باشد هه منافع قطعي ارتكاب جرم نسبت بته هزينته   گونه

احتمالي آن براي قا بة مردم، و نه تعتدادي معتدود، همتتر باشتد.     

بررسي هرهدام از موارد فو  بته تعيتين علتل و عوامتل متؤثر بتر       

 وضعيت جرم و مجازاا هم. فواهد هرد:

 

هاي سنتي از  ن جزايي هنوني هشور بر مبناي برداشتقواني ت

استم تدوين شده و در بسياري از موارد بتا درك عمتومي   

جامعه انطبا  هامل ندارد. در موادي هم هه انطبا  وجتود  

دارد، تناسب ميان جترم و مجتازاا يتا نتوخ مجتازاا بته       

انگيتتزد.  هتاي زيتادي را برمتي    اي استت هته چتتالش   گونته 

عزيتري در امتور امنيتتي و سياستي بته      همونين جترايم ت 

اي است هه با ذهنيت عمومي جامعته تطتابق نتدارد.     گونه

بنابراين، تخطي از برفي افعاآ يا ترك افعتالي هته رستماً    

هتاي   شود، از نظر عمتوم متردم يتا بختش     جرم ناميده مي

شتود   مهمي از مردم، جرم به معناي اجتماعي آن تلقي نمي

 بايي ندارند.و در نتيجه از ارتكاب آن ا

شتود هته    هننده موجب متي  ضعف مفرط نهادهاي اجتماعي ت

فرايند اجتماعي شدن افراد در جامعة ايران با افتتآ نسبي 

همراه باشد. در غياب فرايند هامل اجتماعي شدن، فرد فاقد 

شود، و اين امر به  يافته مي انسجام و هويت اجتماعي تلبيت

هتاي ايتن    هند. نمونته  نوبة فود ارتكاب جرم را تسهيل مي

اي و دينتي   ضعف در هتارهرد نهادهتاي آموزشتي، رستانه    

 مشهود است.

نظارا غيررسمي در جامعة ايران به د يل متعدد تضتعيف   ت

هاي رسمي  شده است. يكي از د يل آن فربه شدن نظارا

بر بسياري از افعتاآ فتردي و اجتمتاعي استت. بتا فربته و       

هتاي غيررستمي و    گسترده شدن نظارا رستمي، نظتارا  

هاي  شوند. ضعف مذهور شامل نظارا اجتماعي تضعيف مي

فردي و نهتادي استت. فقتدان نهادهتاي متدني، احتزاب،       

مطبوعاا و سنديكاها نشتانة مهمتي از ضتعف ايتن نتوخ      

رغم آنكه نظتارا رستمي    نظارا است. از سوي ديگر، به 

است، به علتت همتين گستترش، از      بسيار وسيع و گسترده

توانايي آن در اجراي وظايف نظتارتي بته شتدا     هارآيي و

هاسته شتده استت، ضتمن اينكته شتيوخ فستاد و فقتدان        



گيتر و   حاهميت قانون، نهادهاي نظتارتي رستمي را زمتين   

ناهارآمد هرده است. در مواردي هم هه به وظيفة فود عمل 

 رفتي و رفتتار ناعاد نتة     هننتد، بته علتت نقتض بتي      مي

نهادها در مظان اتهتام قترار    هايي از آنها، هليت اين بخش

گيرند و نهايتاً هارآيي و تأثير مورد نظر را در جلتوگيري   مي

 از ارتكاب جرم ندارند.

در هنار عوارك فو ، از ميان رفتن تتوازن ميتان هزينته و     ت

هتايي از جامعته،    ويتژه بتراي بختش    فايدة ارتكاب جرم، به

موجب شده هه ارتكاب بخشي از جترايم بتراي بخشتي از    

ردم هزينة چنداني نداشته باشد، اما منافع آن زياد ارزيابي م

عدالتي، مهاجرا و  شود. تورم، بيكاري، فساد، نابرابري، بي

ساز ارتكتاب   توانند زمينه نشيني، و  ت  هرهدام مي حاشيه

هتا ارقتام    جرم باشند. وقتي هه شتافص اهلتر ايتن آستيب    

عاً موجب با يي داشته باشند و به صورا مزمن درآيند،  ب

هتاي آن   سنگيني هفة منافع ارتكاب جرم و هاهش هزينته 

فواهد شد. نكتة مهم اين است هته بتا افتزايش مجتازاا     

توان هزينة ارتكاب جرم را در ذهن فرد با  برد و او را  نمي

از آن بازداشت زيرا بسياري از جرايم نستبت بته مجتازاا    

رتكتاب  پذيري چنداني ندارند و با افزايش مجازاا، ا هشش

جرم هم نخواهد شد. لذا شيوة اصلي براي هاهش ارتكتاب  

جرم، هاهش منافع حاصل از ارتكاب جرم است هه معمو ً 

 شود. مغفوآ واقع مي

مجموعة عوامل فو  به نحوي است هته بتروز جترم بتيش از      

ميزان فعلي هم دور از انتظار نيست، اما شايد به دليتل وجتود نهتاد    

تي هته ايتن نهتاد در حتاآ حاضتر انجتام       فانواده و هنترآ و نظتار 

دهد، نسبت به وضعيتي هه ممكن بود بتا آن مواجته شتويم، در     مي

تري قرار داريم. اما مشكل اصلي اين استت هته نهتاد     وضع مطلوب

هاي فانوادگي  فانواده نيز در حاآ تضعيف است و آمار  ت  و قتل

زدواج در بهترين گواه اثباا اين ادعاست. نسبت )درصد(  ت  به ا

درصتد   3/10و  9/17، در تهران و هل هشور، به ترتيب 1381ساآ 

، با رشد معناداري، به ترتيتب  1388بوده است، اما اين رقم در ساآ 

اي دربتارة   همونتين مطالعته   1درصد رسيده است. 1/14و  6/26به 

_____________________________________________ 
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هاي عمد در هشور هه در مطبوعتاا متنعكس شتده     بخشي از قتل

، تعتداد ايتن   1386و  1385هتاي   ة ستاآ دهد هه در فاصل نشان مي

درصدي را نشان  8مورد رسيده هه افزايشي  172به  159ها از  قتل

دهتد هته    هتا نشتان متي    دهد، اما پردافتن به جزئياا اين قتتل  مي

درصتد   11هتا   درصد افتزايش و ستاير قتتل    35هاي فانوادگي  قتل

 (.125ت157:  1388هاهش داشته است )عبدي و هلهر، 

 
 ايسه با ساير كشورها.  مق4

توليد و ارائة آمار دادگستري در ايران، برفتف آمارهاي جمعيتتي و  

هند و بجز در متواردي   اقتصادي، از استاندارد مشخصي تبعيت نمي

اي معتبر ميتان   توان مقايسه چون تعداد زنداني يا احكام مرگ، نمي

وان بتر  تت  آمار هشورها انجام داد. در مورد تعداد زنداني هم فقط مي

مقايسة تعداد تأهيد داشت و نه مقايسه ميان جرايم مختلف زيرا هم 

تواند متأثر از شدا و ضعف برفورد با  يا زياد بودن تعداد زنداني مي

مجرمين، يا تعاريف متفاوا از رفتارهاي مجرمانه باشد. يكي ديگر 

هتاي وارده   از آمارهايي هه قابل مقايسة دقيق نيست، تعداد پرونتده 

هاي قضايي و رستيدگي،   دادگستري است هه برحسب تنوخ نظامبه 

تواند مفاهيم متفاوتي داشته باشد. فارغ از ايتن   افتتف اين آمار مي

هتا در ايتران در    گونته پرونتده   رسد هه تعداد اين تفاوا، به نظر نمي

ميليتون پرونتده در    8سطح هشورهاي ديگر باشد، و وجود بيش از 

 هتاي  يوني، هه بخش مهمي از آنهتا پرونتده  ميل 70ي. ساآ در هشوري 

هند. اما براي  هيفري است، وضعيت ايران را از اين حيث متمايز مي

 توان به ساير آمارها مراجعه هرد. ها مي درك بهتر تفاوا

درصد زنتدانيان دنيتا را در فتود     2، ايران حدود 2003در ساآ  

عيتت  جاي داده بود، در حالي هه جمعيت آن حدود يت. درصتد جم  

در رديف دهم استت. ايتن   مطلق زنداني جهان است و از نظر تعداد 

درصد هل زنتدانيان جهتان در ايتا ا     20در حالي است هه حدود 

اند. متوسط تعداد زندانيان هشورها به ازاي هتر يكصتد    متحده بوده

نفر بوده  226نفر ولي در ايران  148هزار نفر جمعيت در اين ساآ، 

داد.  هشور جهان قرار مي 154در ميان  33رتبة است هه ايران را در 

و ستپس روستيه بتا     715با ترين شافص مربوط به امريكا با رقم 
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 11 جرم، دادرسي، مجازاا

نفر بوده است. اين شتافص در برفتي    554و روسية سفيد با  584

هشورهاي همسايه و متناظر همتر از ايران بوده است. آذربايجان با 

نفتر   92ترهيه بتا   و 110، عربستان سعودي با 161، مالزي با 198

تري از ايتران   هاي پايين زنداني به ازاي هر يكصد هزار نفر در رتبه

 1اند. قرار داشته

در هنار تعداد زندانيان بايد شافص نسبت زندانيان متهم را نيتز   

مد نظر قرار داد زيرا در هر هشوري هته تعتداد متهمتان زنتداني از     

رد ملبت قضايي استت  زندانيان همتر باشد، از ي. سو، نشانة عملك

دهد هه زندانيان باقيمانده هته محكتوم    اما از سوي ديگر نشان مي

دهند هته بته معنتاي     هستند سهم بيشتري را به فود افتصاص مي

، 2003شده در آن جامعه است. در ساآ  با تر بودن تعداد جرم اثباا

درصد هل زندانيان جهان را متهمان تشكيل  3/34به  ور متوسط، 

انتد، امتا    ند هه بدون داشتن محكوميت قطعي در زندان بتوده داد مي

درصد بوده است هه همتر از رقم متوسط  8/24اين نسبت در ايران 

جهاني است. شافص مذهور در برفي هشورهاي همساية ما حتي از 

درصتد،   8/65متوسط جهاني هم با تر بتوده استت. در عربستتان    

انيان را متهمان تشتكيل  درصد از زند 5/35درصد و قطر  51ترهيه 

اين تفاوا به معناي آن استت هته شتافص زنتدانيان      2اند. داده مي

هننتد در ايتران فيلتي     داراي محكوميت قطعي هه تحمل هيفر مي

 بيشتر از تفاوا شافص هلي زندانيان با اين هشورهاست.

شافص مهم ديگري هه بايد مورد توجه باشد تراهم زنداني در  

، متوسط نسبت تعداد زندانيان به ظرفيت 2003ايران است. در ساآ 

درصد بوده است. به عبارا ديگر، به  128ها در جهان  اسمي زندان

نفتر   128هاي جهان، رسماً  نفر، در زندان 100ازاي ظرفيت اسمي 

انتد. بتا ترين ايتن شتافص در ميتان       هرده زنداني تحمل هيفر مي

درصد است، يعنتي   243تر متعلق به ايران و  شده هشورهاي شنافته

 زنتداني حضتور دارنتد.    243نفر زنتداني، در ايتران،    100به ازاي ظرفيت 

، در 91، در ترهيه 136درصد، در هند  223اين شافص در پاهستان 

دهنتدة   هته نشتان   3درصد بوده است 66، و در آذربايجان 90روسيه 

_____________________________________________ 
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 هاي ايران از حيث تراهم است. وضعيت نافوشايندتر زندان

رايم نيز امكان مقايسة دقيتق ميتان ايتران و ستاير     به لحاظ ج 

هشورها وجود ندارد. ملتً مطابق تعريف، قتل عمتد در بستياري از   

شود، در حالي هه در ايران قتتل عمتد فقتط     بندي مي هشورها درجه

هاي مهمي نخواهتد شتد.    ي. نوخ است و غير آن مشموآ مجازاا

بتط دو جتنس   همونين تعاريفي هه در فصوص جرايم جنسي و روا

برد. در ساآ  ها را از ميان مي وجود دارد، امكان مقايسه در اين زمينه

، متوسط شافص سرقت به ازاي هتر هتزار نفتر جمعيتت در     2003

 بوده است. 5/35و در ايران  1/54جهان 

هاي ايران با ستاير هشتورها در زمينتة     ترين تفاوا يكي از مهم 

هتاي   است هه در ساآ ور مشخص اعدام  هاي فشن و به  مجازاا

 افير تشديد هم شده است. به لحاظ تعداد، ايران پتس از چتين بيشتترين   

اجرا هرده است. پس از ايتران،   2009مورد در ساآ  388اعدام را با 

متورد اعتدام در    52و امريكتا بتا    69و عربستتان بتا    120عرا  با 

 رسد هته بته   در مجموخ به نظر مي 6گيرند. هاي بعدي قرار مي رتبه

لحاظ نسبت تعداد اعدام به جمعيت، ايران در رتبتة اوآ هشتورهاي   

هايي ملل  گيرد. اين شدا مجازاا، در هنار مجازاا بزرگ قرار مي

شت ، رجم، صلب، پرا هردن از هوه و قصاص عضو، موجب شده 

هه جايگاه ايران از نظر اين شافص هامتً متفاوا با ساير هشورها 

 باشد.

ترين نسبت زنان زنداني در هشور تايلنتد و  ، با 2003در ساآ  

، 4/4درصد بوده است. اما متوسط جهاني اين شافص  3/20برابر با 

، 2003درصد و، در ساآ  4تا  3و مقدار آن در ايران همابيش ميان 

درصد و همتر از متوسط جهاني بوده است. اين نسبت در  5/3برابر 

، و در امريكتا  6/6ن ، در عربستتا 8/5درصد، در روستيه   8/3ترهيه 

درصد بوده است هه درصد زنان زنداني ايران از همة آنها همتر  5/8

ستاآ، ايتران تفتاوا     18در فصوص نستبت زنتدانيان زيتر     7است.
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درصد از  7/0چنداني با هشوري چون ايا ا متحده ندارد. در ايران 

در ايا ا متحتده   1دهند، هل زندانيان را اين گروه سني تشكيل مي

ساآ هستند. اما به دليل وجود  18درصد زندانيان افراد زير  5/0هم 

ساآ براي پستران و   15قانون قصاص و نيز سن مسئوليت هيفري 

ستاآ هتم    18ساآ براي دفتران، در ايران شاهد اعدام افراد زير  9

هستيم، در حالي هه هنوانسيون حقو  هودك مبني بر منع مجازاا 

 اند. را اهلر هشورها پذيرفته ساآ 18اعدام براي افراد زير 

 
 گيري .  نتيجه5

تتوان   آنوه دربارة وضعيت دادرسي و جرم و مجازاا در ايتران متي  

گفت اين است هه، از ي. سو، نگاه ايدئولوژي. حاهم بتر سياستت   

  هتا بته   گذاري در اين زمينته  شود هه راه سياست هيفري موجب مي

به تشديد شتكاف   ور نسبي بسته شود. ضمن اينكه چنين نگاهي 

ميتتان هنجتتار قتتانون بتتا وضتتعيت و ستتافتار اجتمتتاعي و نيتتز بتتا  

انجامد. از سوي ديگر، تحو ا ستريع   هاي ارزشي مردم مي اولويت

اجتماعي، نابساماني در تطبيتق انتظتاراا و امكانتاا، رشتد ستريع      

هاي اقتصتادي از جملته    هاي اولية انقتب، نارسايي جمعيت در ساآ

هتا،   ر هنار فقدان نهادهاي نظارتي عمومي )رسانهبيكاري و تورم، د

ها و...( موجب شده است هه نظتم رفتتاري مناستب     احزاب، انجمن

نظمي اهلراً به  شكل نگيرد و حل و فصل افتتفاا ناشي از اين بي

دستگاه قضايي منتقل شود و اين دستگاه را با تعداد زيادي پرونتدة  

فتارج از تتوان و  بيعتت    هيفري و حقوقي و مدني مواجه سازد هه 

رسيدگي قضايي استت، و حتتي موجتب شتده استت هته ستتمت        

 رسيدگي و دادفواهي تحت تتأثير عوامتل غيرحقتوقي قترار گيترد.     

همونين تطتابق نداشتتن قتوانين هيفتري بتا ستافت اجتمتاعي و        

شتود.   هاي غالب مردم به مرور زمان شديدتر متي  اقتصادي و ارزش

هم در نوخ هيفرها قابتل مشتاهده    اين مسئله هم در اصل جرايم و

است و تا وقتي هه تغييري هلي در فلسفة رسمي جرم و مجازاا و 

نيز نگاه ايدئولوژي. حاهم بر اين موضوخ پيدا نشتود، ايتن شتكاف    

 شديدتر هم فواهد شد.

 

                                                                                                

female (May 2010) 

1. http://www.ncjrs.gov/html/ojjdp/202885/page15.html (May 2010) 

 منابع
گتتتزارش عملكتتترد  (، 1383دادگستتتتري جمهتتتوري استتتتمي ايتتتران. ) 

 تهران. ،(1378-1382هاي هل هشور ) دادگستري

، 3، ترجمة باقر پرهتام،    دربارة تقسيم هار اجتماعي(، 1381دورهيم، اميل. )

 تهران، نشر مرهز.

، تهران، مرهتز  (3شوراهاي حل افتتف )(، 1387باقري، محمدجواد. ) شريف

تحقيقاا استراتژي. مجمتع تشتخيص مصتلحت نظتام، معاونتت      

 هاي فقهي و حقوقي. پژوهش

شنافتي دربارة  مجموعه مقا ا جامعه(، 1388. )عبدي، عباس و سميرا هلهر

 ، تهران، نشر علم. جرم، مجرم و مجازاا در ايران

قانون برنامة سوم توسعة اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهتوري استتمي   

 مجلس شوراي استمي. 17/1/1379ايران مصوب 

 (.1386) قانون مجازاا استمي.

، تهران، 1، ج ، ماهيت و تعريف حقو فلسفة حقو (، 1365هاتوزيان، ناصر. )

 انتشاراا بهشهر.

  يحة پيشنهادي قانون مجازاا استمي به مجلس شوراي استمي.

 ، تهران.(1386سالنامة آماري هشور )(، 1387مرهز آمار ايران. )

پيمايش ملي، فرهنگي، (، 1384مرهز افكارسنجي دانشجويان ايران )ايسپا(. )

 ، تهران.اوآسياسي مردم ايران، موج 

، 1، ج هتاي بتزرگ سياستت جنتايي     نظتام (، 1381ري دلماس، متارتي. )  مي

 ترجمة علي حسيني نجفي ابرآبادي، تهران، ميزان. 

اي بتر   هاي انساني، مقدمته  جامعه(، 1380نو ن، پاتري. و گرهارد لنسكي. )

 ، ترجمة ناصر موفقيان، تهران، نشر ني.شناسي هتن جامعه



 


