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 چکیده

هاای در دتاس د در ب ابا  ایای پدیادهک رویکا د ای طبیعی در جامعه بوده و یکی از رهیافتکاری پدیدهبزه
گی ی از دتساوردهای عدالت تنجشای و اتاسداده از اماار مدی یت ریسک ج م اتت. در ایی رویک د با به ه

-های شدیدت  و بازهکاران پ ریسک با پاتخبزه کاری ارزیابی وهای بزهجناییک میزان ریسک ه  یک از دتسه

های اشکاری از ایی رهیافت در رویک دهاای نااام شوند. نمونهت  مواجه میهای ن مریسک با پاتخکاران کم
تاازی نهادهاای های تعزی یک منع پیادهبندی و تعییی مجازاتخورد. درجهعدالت کید ی ای ان به چشم می

خی از ج ایم و نیز صدور حکم به مجازات تعزی ی در صاورت عادم اجا ای ق اا  کید ی ارفاقی درباره ب 
هایی از رویک د ناام کید ی ای ان به نا یه مدی یت ریسک ج م اتت. افزون ب  ایایک ق ارهاای تانمیی نمونه

تازی رویک د مدی یت ریسک ج م ت یی بسس های پیادههای اخس اصی کید ی و ... نیز مهمکید یک دادرتی
توان نسیجه گ فت که رهیافت مادی یت ها میاز توی ناام دادرتی کید ی ای ان اتت. با توجه به ایی نمونه

  .ریسک ج م اشکارا از توی ناام عدالت کید ی ای ان پذی فسه شده اتت
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 مقدمه

های گوناگون اطالعات و های شسابان انسان در صنعت و فناوریدر اغاز هزارة توم میالدیک پیش فت

پدیاد اورده اتات.  های بسایاری را با ای زنادگی انساانیوجود مزایای گوناگون چالشارتباطاتک با

 ف هنگایک هاایبخش در بسیاری مندی پیامدهای موجب ب وز تغیی ات و پیش فت ایی باالی ت عت

یکای از ایای پیامادهای ناخوشاایند نیاز پدیاده جهاانی شادن  .اتت شده ی و... اجسماعیک اقس اد

 شود.کاری اتت که ام وزه بیش از پیش دامنه تهدیدات ان ب ای انسان اشکار میبزه

یکای از  دهای باه جا ایمهاا با ای پاتاخت یی و کارامدت یی شیوهرو شناتایی مناتباز همیی

زماماداری و حکم انای شاناخسی معیارهاای باهها بوده و ارزیابی جا مت یی وظایف حاکمیتبنیادی

ی های ناام عادالت کیدا ریزی کنششود. در واقعک در هنگام ب نامهمطلوب نیز از ایی راه انجام می

هاا در های اجسماعی باید در نا  داشت که همه انسانکاری و اتیبهای گوناگون بزهدر ب اب  پدیده

( بناب ایی Piquero,2016:16تسیزانه مشارکت دارند.)طول زندگی خود در ارتکاب رفسارهای جامعه

بنیاادیی  هاایکااری در شامار رتاالتهاا در ب ابا  بازهت یی و کارامدت یی پاتخمناتب بینیپیش

 های عدالت کید ی اتت.ناام

تا یی ویگگای و نیاز کاارک د ان تا کوبی با گذشت چهار هزار تال از عم  حقوق کید یک مهم

های گوناگونی را ب  جوامع انسانی وارد اورده کاری بوده که بسسه به ماهیت خودک اتیبهای بزهگونه

رفسه ه به وتیلة انک انسجام اجسماعی از دتتکاران ابزاری بوده اتت کاتت. مجازات یا تزادهی بزه

گشسه اتت. در ایی راتسا باید دانست اگ چاه تاه دهاه گذشاسه به دنبال ج مک به جای خود باز می

های کنس ل ج م و عدالت کید ی نسبت باه تاده بیساسم مایالدی از شیوه شاهد دور شدن فزاینده

تا یی و اناد تاا مناتابهماواره کوشایده هاا( با ایی حال حاکمیاتGarland, 2001:3بوده اتت)

 روزامدت یی راهب دها را ب ای کنس ل ج م و پیامدهای گوناگون ان بیازمایند. 

ای از ناام اجسماعی و پدیداماده از کنشاگ انی ناام عدالت کید ی به زبان تاده به مدهوم تازه

یی را با  دو  داشاسه و هاااتت که در پ تو اصل حاکمیت قانون در ب اب  پدیاده مج ماناه رتاالت

تا یی امکاناات ویگه باید به مدی یت کید ی جامعه بپ دازد. در ایی راتساک الزم اتات کاه مناتاببه

وجود ان که کاری شناتایی و اتسداده شود. ب ای نمونهک باجامعه ب ای کاتسی از دامنه پیامدهای بزه

های کشورهای مخسلف دنیا از جملاه ام وزه تیاتت کاهش جمعیت کید ی زندانیان یکی از اولویت

هاای کیدا ی (ک اما امیز  نا یه و تج باه در نااام9932933ابادی و دیگ انک)پورمحی ای ان اتت.

اندازی دوبااره باه جامعاهک کم از جهت ناتوان تاخسی محکوم از دتتدهد که زندان دتتنشان می

 رود. شمار میپاتخی قابل دفاع در ب اب  ج ایم او به
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شناتای در گساس ه عنوان اولایی رهیافات جا مکاران باهکه رهیافت اصالح و بازپ وری بزهانبا 

توجهی از کشورهای جهان پیاده شدک اما تحوالت جوامع در پایان تده بیسسم و اغاز هزاره توم قابل

ه گوناتازی رهیافت مدی یت ریسک ج م واداشت. انهای کید ی را به پیادهمیالدی شماری از ناام

کار و یاا بازگ دانادن او های عدالت تنجشی دیگ  رتالت ناام کید ی بازپ وری بزهکه ب  پایه اموزه

  داشاسیها و در امان نگااهبه زندگی مسعارف نیست. بلکه انچه در اینجا اهمیت داردک مدی یت کنش

 گی اتت. کنندجویانه او با اتسداده از رویک دهای ط د و خنثیهای تسیزهجامعه از گ ایش

های کیدا ی ملای و الزم اتت خاط نشان شود که مدی یت ریسک ج م همانند بسیاری از ناام

توجه به ان که ایی خورد. باف املی در ت تات  جهانک در زرادخانه کید ی کشورمان نیز به چشم می

زی و تااباور وجود دارد که در حال حاض  راهب د غالب حقوق کید ی ایا ان راهبا د طا دک خنثای

( بایاد ایای 19332932گی دک)نوبهاارک صایقلکناارت شدید اتت که در قالب کنس ل ریسک ق ار می

های کارب دی ناام عدالت کیدا ی ایا ان از ت یی و اشکارت یی رهیافتعنوان یکی از مهمرهیافت به

 های گوناگون مطالعه شود. جلوه

مل نیز در شماری از نهادهاای کیدا ی توجهی داشسه و در عایی رهیافت خود مبانی نا ی قابل

رو ایی پگوهش ب  ان اتت کاه بادیی پ تاش پاتاخ دهاد کاه رهیافات چه ه یافسه اتت. از همیی

مدی یت ریسک ج م چیست و چگونه در ناام عدالت کید ی ای ان بازتاب یافسه اتت؟ بناب ایی پس 

-کید ی کشورمان نیز ب رتای مایهای ان در رژیم ت یی جلوهاز تع یف کوتاه رهیافت یادشدهک مهم

شناتای رهیافات مادی یت ریساک راتساک ایی پگوهش در بخش اول خود به مدهاومشوند. در همیی

های رهیافت شده در ناام عدالت کید ی ای ان پ داخسه اتات. ج م و در بخش دوم به مطالعه جلوه

در ایای  اناد. در واقاعک ها در چارجوب دو گونه حقوق کید ی ماهوی و شکلی ب رتی شدهایی جلوه

های مدی یت ریسک ج م از یک تو در قانون مجازات اتالمی و ازتوی دیگ  در قاانون نوشسار جلوه

طور کلای جایگااه اتات تاا از ایای راه باه اییی دادرتی کید ی و دیگ  قوانیی شکلی ب رتی شاده

 رهیافت مدی یت ریسک ج م در ناام عدالت کید ی ای ان دانسسه شود. 

 
 مدیریت ریسک جرم. 1

ب ای ان که بسوان جایگاه نا یه مدی یت ریسک ج م را در ناام عدالت کید ی ای ان دریافاتک الزم 

 ان ارائه شود.  شناتی ف اگی ی از مدهوم اتت که در اغاز
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 مفهوم ریسک جرم .1. 1

ی علاوم انساانی هااواژگان مهم و پ کارب د در ب خی از شاخه-مدهوم ریسک یا خط  در شمار دانش

رو ب ای ان که بساوان دتت امده اتت. از همییواژه به-اتت. تاکنون تعاریف گوناگونی از ایی دانش

در ایی نوشسار مدی یت ریسک را در ناام عدالت کید ی ای ان تبییی ک دک الزم اتت که در اغاز ها  

عادالت کیدا ی پ داخات.  شناتی ریسک در قلم و کارک دی ناامای فش ده به مدهومچند به گونه

 تواند مطالعه مدهوم مدی یت ریسک ج م را تسهیل کند. کامیابی در ایی روند می

هاای های گ وهدر ناام عدالت کید ی ایی تداوت در تع یف ریسک ب  چگونگی تعاریف و ارزیابی

ازی تارو روشی اتات کاه با ای پیااده( از همییKemshall,11:2008گذارد.)کنشگ  از ان اث می

تاازی ایای رهیافت مدی یت ریسک ج م در ه  یک از قلم وهای زندگی ف دی و اجسمااعیک شاداف

مدهوم و در نسیجه ابسنای مدهوم مدی یت ریسک ب  ان دارای اهمیت ف اوان اتت. انچه ایی ب داشت 

الت های عادکندک پیچیدگی مدهوم ج م اتت که ام وزه ج م را به معمایی ب ای تامانهرا تقویت می

رتد که شداف ک دن مدهوم ریسک ج م و باه دنباال کید ی تبدیل ک ده اتت. بناب ایی به نا  می

تازی ایی رویک د بسیار مهام ان رهیافت مدی یت ریسکک اولیی گام ناام عدالت کید ی ب ای پیاده

 و اث گذار اتت. 

اندیشای ه و چاارهبینی احسمال تحقق ان در اینادگمان مدهوم ریسک هم اه با ض ورت پیشبی

ت یی راهب دهای مقابله با ان اتت. به عبارت دیگا ک شناتاایی ت یی و مناتبب ای دتسیابی به مهم

هاای جامعاهک رتاالت بنیاادیی کوشاش با ای مادی یت ان های موجود در ه  یک از بخشریسک

اناداز مدهاد کاه در ایای مقالاه از چشاهاا قا ار مایاندرکاران ان بخاشها را ب  دو  دتتریسک

 کارک دهای ناام عدالت کید ی بدان نگ یسسه شده اتت.

بااره بایاد پذی  اتت. در ایایپس از مطالعه مدهوم ریسکک ارزیابی مدهوم ریسک ج م نیز امکان

-های ج ایم دارای مقداری ریسک ب ای جامعه هسسند و هماه تیاتاتپذی فت که ه  یک از گونه

های کنشگ ان پایه ایی ریسک انجام شود. به عبارت دیگ ک پاتخ های اتی دربارةج ایم باید ب گذاری

شاده از جا ایم تاازماندهی های ج م باید ب  پایه ریسک اتسنباطناام عدالت کید ی در ب اب  گونه

 شود. 

های ج ایم دتت یافات و از طور دقیق به ریسک ه  یک از گونهب ای ان که بسوان از یک تو به

روزامد و دقیقی را درباره انها پیااده تااختک الزم اتات کاه باا ابزارهاای های توی دیگ ک تیاتت

هاای جا ایم را ارزیاابی ای درتت و معقولک میزان ریسک ب خاتسه از ه  یک از گونهاماری به گونه

 های مسناتبی را در ب اب  انها پیاده نمود. ک د و پس از انک پاتخ
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هاای مهمای شکار در جامعه دانست که خود رتالتوجود ریسک ناشی از ج م را باید واقعیسی ا

در ایی راتسا باید به خاط  داشات کاه اگ چاه ممکای  اورد.را ب ای کنشگ ان ناام کید ی پدید می

اتت خط ها حذف نشوندک اما باید در تطح معقولی نگااه داشاسه شاوند. بنااب ایی در نااام عادالت 

عنوان نشاانه یاک ارماان باا ای ریساک بااه کیدا ی همانناد تغییا ات اب و هااواییک واژه خطا  یاا

-هایی که خاود جامعاه مادرن انهاا را اف یاده اتاتک گدساه مایگذاری به جای حذف چالشقانون

گذار ای ان تا رو در بخش دوم ایی مقاله خواهیم دید که قانون(از همیی29232931شود.)اب یی و یارک

ی حقوق کید ی مااهوی و نیاز شاکلی باه چه اندازه در نهادهای کید ی خود در ه  یک از قلم وها

 ها توجه ک ده اتت. ایی ریسک

 
 شناسی مدیریت ریسک جرممفهوم .2. 1

ت یی رویک دهاا با ای ص فهت یی و بهمدی یت ریسک ج م به زبان تاده به مدهوم اتسداده از مناتب

هاای واکانش های ناشی از ج م ب ای جامعه اتت که از راه مسناتب تااخسی شادتکاتسی از زیان

های مج ماناه باا میازان ریساک انهاا با ای گ فسه شده از توی ناام کید ی در ب اب  کنشدرپیش

مند نمودن ایی رهیافت ها پیش از نا یهباید خاط نشان شود که تده  شود.جامعه تازمان داده می

از ان را بیاان ای اشاکار شناتی غ بیک کساب اتمانی ق ان ک یم نیاز گوناهشناتی و ج مدر جامعه

هاای مانمنیی کنش-که در بیان ویگگی میان« الکدار و رحماء بینهماشداء علی»نموده اتت. عبارت 

دهنده ایی مدهاوم اتات کاه در شا یعت مقادد الهایک چگاونگی با یکدیگ  بیان شده اتتک نشان

 دارد. شده از دیگ ان تازماندهی روابط اجسماعی منمنان پیوندهای نزدیکی با ریسک دریافت

-افزون ب  ایی و از دیدگاه تاریخ تحوالت حقوق کید ی نیز باید دانست که ب خی از مکاتب ج م

هاای شده از توی م تکب و دخیل نماودن ان در واکانششناخسی اشکارا ب  میزان ریسک دریافت

ی اند. همچنیی اصل تناتب ج م و مجازات نیز در شمار اصاول بنیاادیکید ی جامعه پافشاری ک ده

حقوق کید ی اتت که ب  تناتب شدت ج م و شدت مجازات تنکید دارد. از ایی دیدگاهک شادت ها  

اورد که تنها در صورت اعمال مجازاتی مسناتب باا می  ج م ان اندازه از ریسک را ب ای جامعه پدید

 توان ب  ایی باور بود که عدالت رعایت شده اتت. ان می

کاران را های گوناگون بزهارزیابی کنش   یت ریسک ج م بایدهمچنیی باید دانست که ب ای مدی

شناتای مجاازات در ناا  داشات. زیا ا جامعاه  در راتسای واقعیت بخشیدن به ق د مج مانه انهاا

تا  شاده اتاتک باه تعیایی های بارور علوم جنایی که در روزگاار ماا تحلیلایعنوان یکی از شاخهبه

دهاد تاا از ایای راهک عالیاقک ه انها بسایار گا ایش نشاان مایهای مج مانم تکبان ج م و نیز کنش

 ,Garlandشاود شناتاایی کناد.)هایی را که تبب وقوع ج م از توی انها میف صت  و  هامح ک
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-هاای ارائاهتازی پاتخت  باشدک امکان مسناتبت  و واقعی( ایی ارزیابی ه  اندازه ریزبینانه2017:12

تازد. در ایی راتسا باید را در ب اب  ج ایم ارتکابی بیشس  محقق می شده از توی ناام عدالت کید ی

خاط نشان شود که مناور از مدی یت ریسک ج مک تم کز روی مج میی و حالت خط ناکی اتت که 

بندی یاا کنسا ل ایشاان شناتان در اح اک طبقهها و معیارهای مدنا  ج متواند ب  اتاد تنجهمی

طور کلی مدهاوم خط نااکی در ( در اینجا باید اشاره شود که به22132933کمدنا  ق ار گی د.)دارابی

شاناخسی خطا  دارد و باه عباارت دیگا ک مج ماان افا اد ای با مدهوم ج مشناتی ارتباط ویگهج م

رو ( از همایی9232922نهاادکایناد.)پاکهای غی قابل قبول به شمار میخط ناکی هسسند که ریسک

در راتسای رتالت بنیادیی خود از یک تو به ج ایم پیشایی اناان پاتاخی  ناام عدالت کید ی باید

کاری احسمالی و اتی انانک راهکارهای مناتابی را درخور دهد و از توی دیگ  با توجه به ریسک بزه

ب ای مدی یت و به حداقل رتاندن ایی خط ات در پیش گی د. در بخش دوم ایی مقاله باه چگاونگی 

 شورمان پ داخسه شده اتت. انجام ایی روند در ک

 
 شناختی مدیریت ریسک جرمانداز جرمچشم .3. 1

-اناداز جا مهای گونااگون تازاوار ب رتای اتات. از چشامرهیافت مدی یت ریسک ج م از دیدگاه

تاز پیدایش و باروری ایی گ ایش در علوم جنایی ای زمینهشناخسیک رویک دهای نا ی و عملی ویگه

مطالعه ف اگی  رهیافت مدی یت ریسک ج مک مسسلزم شناتایی رویک دهای یادشده اند. بناب ایی بوده

 شود. اتت که در ادامه به انها پ داخسه می

گیا ی مدهوم عدالت تنجشیک تخمینی یا اماری رهیافسی اتت که با توجه باه ضا ورت انادازه

در ب ابا  ان پدیاد  های عملی و تیاتاسیت یی پاتخروندهای مج مانه جهت تنجش و ارزیابی مهم

 کاران اهمیسی ندارد. شناتی بالینی در ب اب  بزههای ج مامده اتت. در ایی راتساک دیگ  کارب د اموزه

های اج ایی با توتل به راهب دهاای امااریک خاود را باه اندرکاران تیاتتشناتان و دتتج م

کنند تا از ایی راه بسوانند تاا انجاا یکاری مسلح مبزه هایی تودمند و روزامد ب ای مبارزه بادانسسنی

در   کاری ایمی نگاه دارند. به عباارت دیگا ککه ممکی اتت شه وندان و جامعه را در ب اب  امواج بزه

ایی رهیافت دیگ  مدت مجازات با توجه به شدت ج م و نیازهای اصالحی مج م ان گونه که توتط 

طور کلای مادی یتک د. بلکه مادت مجاازات یاا باهگ دقضات و کارشناتان ارزیابی شدهک تعییی نمی

کاار تناتاب داشاسه باشاد.)نجدی بایسات باا میازان ریساک و خط نااکی بازهکنس ل و نااارت می

( افزون ب  ایی باید به خاط  داشت که به دالیلی مانند تشدید فشارهای ناشی 31132922اب ندابادیک

افازایش   ی در کنس ل ج م و جلب اعسماد عماومیکهای قضایدلیل ناکارایی نااماز وقده و انسداد به

گ ایای با  نااام عادالت کیدا ی حااکم گ دیاده امار جا م و تا د از جا م و...ک الگاوی مادی یت
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رو ب  پایه رهیافات مادی یت ریساک جا مک ( از همیی9232931اتت.)قاتمی که یزتنگیک ف جیهاک

شدک به دنبال کاتسی از میزان مخاط ات کار و اصالح باناام کید ی به جای ان که درصدد کمال بزه

 احسمالی او ب ای جامعه اتت. 

شناتای ویگه دانش جا مب ای ان که بسوان رهیافت مدی یت ریسک ج م را در علوم جنایی و به

مطالعه ک دک الزم اتت که در اغاز مدهوم ریسک را در معنای عام و نیز در رویک دهای ناام عادالت 

شناتیک ریسک به احسمال ورود اتیبک نقش تنجش یاا ارزیاابی ان ج م در  کید ی ب رتی نمود.

-گیا یگی ی درباره ایی که چه اقدامات کید ی باید انجام شود و نیز نقش ان در ت میمدر ت میم

گونه که پیشس  نیز گدسه شدک ب خی از (همانMunchi,2013:388های عدالت کید ی اشاره دارد. )

های اتای تازی پاتخکاران در پیادهگی ی ریسک ب خاتسه از بزهو اندازهمکاتب کید ی به شناتایی 

های مکساب کالتایکک شناتی علمی و گذر از اموزهاند. همزمان با پیدایش ج مبه انها پیشگام بوده

کاار در ایناده توجاه گی ی و به عبارت بهس  تنجش ریساک بازهپیشگامان مکسب تحققی به اندازه

های درخشان ایی مکسب اتتک شناخسی حالت خط ناک که از اوردهد. مدهوم ج مای نشان دادنویگه

 های اتی م تکب تم کز دارد. کاریب  ریسک احسمالی بزه

هاای عادالت کیدا ی اتاتک های بنیادیی ناامکاری در شمار رتالتگونه که مدی یت بزههمان

 ایم گونااگون و یاا در پیوناد باا انهاا شده در جامعه نیز که به دنبال جهای نهادینهمدی یت ریسک

-گدساه اتات. بنااب ایی در پ تاو اندیشاه باهانادرکاران نااام پیشاینادک با  دو  دتاتپدید می

رود که اث گاذارت یی رویک دهاا را های عدالت کید ی انساار میزمامداری)حکم انی مطلوب( از ناام

 گدسه در نا  گی ند. های پیشب ای مدی یت ریسک

انادازهای ناا ی و مدار حقوق کید ی را در ها  یاک از چشامیادشدهک گدسمان امنیت تحوالت

هاای مادار با  پایاه یافساهعملی ان پ رنگ نموده اتت. تمسک به راهب دهای حقوق کید ی امنیت

تواند شکست تیاتات اصاالح و درماانک تحاوالت علمی و اماری اتسوار اتت که عمده علل ان می

هاای تیاتای در مقابلاه باا مداران و گدسمانو ب جسسه نمودن نقش تیاتت کاریکمی و کیدی بزه

هاای کیدا ی با  شود که کوشش رژیامرو دیده می( از همیی9232931ج م باشد.) جعد یان توتهک

های عدالت تنجشای تم کاز دارد. در تیاتات کاران در پ تو یافسهشده از بزهمهار خط ات محاتبه

کنناده های بلند مدت خنثایگی  و حبستکبیی خط ناک با کید های توانکید ی با ایی رویک دک م 

رو پذی  عدالت کید ی روباهخط  با بخش ن م و انعطافشوند. در مقابل مج مان کماز جامعه ط د می

 هاای نااام کیدا ی در ب ابا  ایای ( تدااوت پاتاخ332939شوند. )نجدی اب ناد اباادی و ایاارگ ک می

تاازی راهب دهاای کاران ب  پایه میزان ریسکی اتت که با اتسداده از پیاادهبزه های مسداوت ازدتسه

 مدار و ب خاتسه از عدالت تنجشی ارزیابی شده اتت. ریسک



 (32)ایپپی ،  0011 ستانبهار و اتب   اول، ،شماره دوازدهمژپوهشناهم حقوق کیفری / سال  ژنادالدین حسانی، سیدمحمود میرخلیلی و محمدرضا نظریلجال        91

 

گ ای کیدا ی انجامیاده های شدتدر دوران ما نیز توجه به مدهوم ریسک ج م به پیدایش رژیم

هاای باا ها باا ناام دتاسهکاریکاران و یا بزهزههای خاصی از بکه از دتسهطور کلیک هنگامیاتت. به

گ ایی را در ب اب  اناان های افس اقی شدتتازی رهیافتشودک باید پیادهکاری یاد میریسک باالی بزه

انساار کشید. در واقعک باید به یاد داشت که تیاتت بازپ وری تیاتسی اولیه در خ او  مجا میی 

ی در خ او  مجا میی خط نااک اتت.)شامس ناات ی و تاازی تیاتاسخط  و تیاتت ناتوانکم

 (  22332932پورکم طدی

ای در علاوم جناایی غ بای همانناد شادههاای شاناخسهرو ایی اندیشه خود به رهیافاتاز همیی

تیاتت ام یکایی جنگ با ت ور و نیز نا یه المانی جنگ با دشامنان انجامیاده اتات کاه در انهااک 

پ ریسک یادشده در کمس یی زمان ممکی و حسی با رویگ دانای از  کارانب چیدن ریسک احسمالی بزه

المللای هاای یادشاده در اتاناد بایینیز کمیناه  اصول بنیادیی حقوق کید ی همانند اصل ب ائت و

 باره ق ار گ فسه اتت. های جاری کشورهای پیش و در اییحقوق بش  در کانون تیاتت

کی از نابهنجار بودن عمل و ناتازگاری ف د با جامعه در واقعک ج م و مج م در رویک د جدیدک حا

-در اولویات قا ار مای-یعنی امنیت عمومی–نیست. بلکه از انجا که حمایت از جامعه و اعضای ان 

گی دک ج م و مج م به عنوان خط  و عضو یک گ وه خط دار باید کنس ل شوند تا جامعه تا حد امکان 

هاای ( ایی رویکا د در نااام31232931ود.)نجدی اب ندابادیک در ب اب  ناامنی ناشی از انها م ون ش

گذاری اثار نمایانی را ب جای گذاشسه اتت. چنان که قوانیی مجازات اتالمی و ایایی دادرتای قانون

شده در انهااک ایای رویکا د را های پذی فسهکید ی کشورمان نیز در مواردی و افزون ب  دیگ  گدسمان

 شود. اند که در ادامه به انها اشاره میی یادشده در خود پذی فسهدر ب خی از نهادهای کید 

 
 راهبردهای مدیریت ریسک جرم .4. 1

تا یی هاای انک ایناک الزم اتات کاه مهامپس از اشنایی با مدهوم مدی یت ریسک ج م و بایساسه

-بنیاادیهای اماری تازی مدی یت ریسک ج م نیز مطالعه شوند. اتسداده از رو راهب دهای پیاده

 شود. گدسه اتت که به تش یح ان پ داخسه میت یی راهب د پیش

-تازی رهیافت مدی یت ریسک ج مک بها هت یی راهب دهای الزم ب ای پیادهشدهیکی از شناخسه

شناتای و عادالت کیدا ی بسایار های اماری اتت. امارهای ج م در مطالعاات جا مگی ی از رو 

هاای وءاتسدادهک کگکاارک د و یاا بیهاودگی امارهاای جا مک مادتض وری هسسند. تولیدک کارب دک ت

( ام وزه در بسیاری از کارک دهای Hill,2014:147های انسقادی بوده اتت.)طوالنی موضوع گدسمان

خاورد. در های اماری اشکارا به چشم میگی ی از رو های عدالت کید یک به هاجزاء گوناگون ناام

گوناه شناتی جنباه امااری داشاسه و هناوز نیاز هماییها در ج متشت یی پ واقع بسیاری از مهم
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توان ب  ایای بااور باود کاه رهیافات ( با توجه به ایی واقعیت میMork Lomell,2010:118اتت.)

تاازی در تاطوح گونااگون جامعاه ب خاوردار ای ب ای پیادهمدی یت ریسک ج م از امکان گسس ده

کاران ب ای جامعه باید به شدت ج ایم ارتکاابی و یاا کمیات زهاتت. ب ای ارزیابی خط  ج ایم و یا ب

گی ی از راهب دهاای های زمانی و مکانی خا  پ داخت که ایی ام  نیز تنها در پ تو به هانها در بازه

  یابد. اماری نسبت به انها تحقق می

وزدهم هاای پایاانی تاده ناشاناخسی باه تاالهای ج مهای اماری در پگوهشاتسداده از رو 

گ دد که در شمال ف انسه و بلگیکک میشل گ ی بلگیکی و ادولاف کسلاه ف انساوی باا میالدی بازمی

کار در ایی پهنه از اروپاک کوشیدند تا های گوناگون بزهشده درباره دتسهاتسداده از امارهای گ داوری

 یی رویک دهاا با ای تا یی و کارامادتهای عدالت کید ی را به مناتاباندرکاران تامانهتوجه دتت

 مدی یت پیامدهای ان جلب کنند. 

المللی ج م هنوز هم تا اندازه زیادی غی قابل اتکا اتات و اخسالفاات زیاادی اگ چه امارهای بیی

ج م در اتیا   توان انکار ک د که ن خمیان کشورهای مخسلف و انواع گوناگون ج ایم وجود داردک نمی

میالدی در کند انس مدی ان اقادامات اصاالحی در  1929در تال  پاییی اتت. ب  پایه امارهایی که

ک در ژاپای 3/33ندا  در کا ه جناوبی 2999اتیا و اقیانود ارام گزار  شدک ن خ زندان به ازای ه  

بوده اتت. به گدسه دفس  مواد مخدر و ج م تازمان ملل مسحدک ن خ زنادان  1/212و در چیی  1/32

-ند  بوده اتت. ایی تداوت بیان می 99/231  هزار ند  و در ب یسانیا ند  در ه 332در ایاالت مسحده 

ک دن جامعه و صانعسی شادن در اروپاا ممکای های رشد ج م در طول دوره مدرنیزهکند که تبییی

 اتت در اتیا قابل اعمال نباشد. 

ای اند که بایاد باه تبیایی الگوهاای جا م از ط یاق نهادهاشناتان گدسهدر مقابل ب خی از ج م

هااای ف هنگاای کااه در کشااورهای مخسلااف وجااود دارناادک روی اورده اجسماااعی مسمااایز و ارز 

هاای مخسلاف اماده از الیاه( در ایی راتساک امارهای گونااگون باه دتاتTravers,2017:33شود.)

تازی رهیافات مادی یت ریساک جا م اقسضاا کنشگ ی انسان در جامعهک تطوح مسداوتی را از پیاده

 های گوناگون جهان یکسان نباشد. ی اتت همانند گزاره پیشییک در قارهکنند که ممکمی

امارهای جنایی کنشگ ان ناام عدالت کید ی و عموم شه وندان را در راتسای رهیافت مدی یت 

گاذاری های کدگذاری و نشانهکنند. در واقعک ناامهایی عینی هدایت میپاتخ ریسک ج م به توی

کنناد. اگ چاه کااران را فا اهم مایسس ده قابلیت تعقیاب اماوال یاا بازهاموال یا اشخا  به طور گ

 اناااد کاااه هاااای پدیداماااده در فنااااوری و صااانعتک باااه راهب دهاااایی منجااا  شااادهپیشااا فت

 Hinsley etاناد.)تاازی ف ایناد یادشاده در دتاس د گذاشاسههاای ناوینی را با ای تاادهشایوه

al,2016:91ت ریسک ج م به ویگه با توجه به دگ دیسای( بناب ایی اشکار اتت که رهیافت مدی ی-
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های گوناگون جوامع بش یک بیش از بایش کاران به موازات پیش فتهای ج ایم و توانمندت شدن بزه

های عدالت کیدا ی در ت تاتا  اندرکاران نااممش وعیت خود را در میان افکار عمومی و نیز دتت

 مای ب ت  ف دی های ازادی ب  را امنیت که  لحتجهان بازیافسه اتت. در نسیجهک از انجا که اصل م

 زمیناه رهگاذر ایی از شده و شناخسه رتمیت به مدار جنایی قدرت تیاتت بسس  در عموماً شماردک

ماای فاا اهم انگاااریمجاا  پهنااه تاااخسی ناپااذی  واقااع پایااان در و کاا دن گسااس ده باا ای

ی از راهب دهاایی همچاون پاگوهش گیا ( ناام عدالت کید ی باید با بها ه13332931شود)نیازپورک

تاسیزانه در جامعاه در های جامعاهانگاری شدیدت یی کنشاماری در عوامل ریسک ج م و ...به ج م

  ریساککاران کمت  ب ای بزههای ن مپ تو رهیافت مدی یت ریسک ج م و در مقابلک اتسداده از شیوه

 دتت بزند. 

 
 یاست جنایی ایرانهای رهیافت مدیریت ریسک جرم در سجلوه. 2

رو در های اشکاری در ناام عدالت کید ی ایا ان دارد. از هماییرهیافت مدی یت ریسک ج م جلوه

 شود . ای فش ده ب رتی میگونههای رهیافت یادشده بهت یی جلوهادامهک ب خی از مهم

 
 قانون مجازات اسالمی .1. 2

-را رهیافت مدی یت ریسک ج م را پیااده مایایی قانون درب دارنده نهادهایی کید ی اتت که اشکا

 گدساه را در نااام عادالت کیدا ی ایا ان باهتواند جایگاه رهیافت پیشکنند. مطالعه ایی نهادها می

 خوبی نشان دهد. 

 
 های تعزیریبندی مجازاتدرجه .1 .1. 2

ای تعزی ی هگانه مجازاتبینی درجات هشتک پیش2931های قانون مجازات اتالمی یکی از نواوری

توان گدت که قانونگاذار کیدا ی بندی چندان روشی نیستک اما میاتت. با ان که منطق ایی دتسه

گدسه را به هم اه های پیشای ان در ایی روند نواورانه خود به ریسک ب خاتسه از ج ایمی که مجازات

 اورندک توجه داشسه اتت. می

 2و  3هاای تعزیا ی درجاه ادی کاه باه مجاازاتایی قانونک اف  19ب ای نمونهک به موجب ماده 

های تکمیلی و تبعای محکاوم شاوند. زیا ا صادر ایای ماادهک توانند به مجازاتاندک نمیمحکوم شده

ها محکومیی به حدک ق ا  یا مجازات تعزی ی از درجه شش تا درجه یک را به ایی گونه از مجازات

 محکوم ک ده اتت. 
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 یتعیین مجازات تعزیر .2 .1. 2

های مشخ ی را ب ای صادور احکاام تعزیا ی گذار کید ی ای ان به پی وی از فقه امامیه مالکقانون

های یادشده و لزوم توجه باه ان خورند. بیان مالکمی ان به چشم 22بیان نموده اتت که در ماده 

ت ریساک دهنده رویک د قانونگذار به رهیافت مادی یدر هنگام صدور حکم به مجازات تعزی ی نشان

هاایی همانناد تاوابق و وضاعیت فا دی م تکابک شایوه ج م اتت. در واقعک ارزیابی عینی از منلده

شناتی تنجشی ک دادرد کید ی را به توی صدور حکام های ج مارتکاب ج م و... در پ تو رهیافت

 کشاند. به مجازاتی مسناتب با ان شدت می

دهنده ض ورت توجه باه رهیافات نیز نشان ت دیدی وجود ندارد که اصل تناتب ج م و مجازات

مدی یت ریسک ج م ب ای دادرد کید ی اتت. در ایی راتسا باید پذی فت که با ای نموناهک درناا  

کاران با ریسک بیشاس  و گ فسی توابق کید ی و غی کید ی ف د اتت که او را در مقایسه با دیگ  بزه

 شان داده اتت. ن ت  گ ایانههایی شدتدر نسیجه تزاوار رهیافت

 
 سازی نهادهای ارفاقی کیفری نسبت به مرتکبان پر ریسکمنع پیاده .3 .1. 2

تازی رهیافت مدی یت ریسک ج م در ناام عدالت کید ی ای انک های پیادهیکی از اشکارت یی جلوه

ساک های پ ریکارانی اتت که در شمار گ وهگ ایی کید ی نسبت به ان دتسه از بزهممنوعیت ارفاق

اند. به عبارت دیگ ک نهادهای ارفاقی کید ی همانند تعلیق اج ای مجازاتک تعویق صادور جای گ فسه

ازادی و...که اصوالً به مناور کاتسی از پیامدهای ناخوشاایند های جایگزییک ناام نیمهحکمک مجازات

 13با ای نموناهک مااده   شوند.کاران اعمال نمیهایی از بزهاندک ب ای دتسهبینی شدهها پیشمجازات

ق.م.ا تعویق صدور حکم و تعلیق اج ای مجازات را در ب خی از ج ایم با ریساک بااال ممناوع کا ده 

 اتت.

ایی قانونک اعمال نهاد ما ور زماان کیدا ی را نسابت باه ما تکبیی  293افزون ب  ایی نیز ماده 

یم اقس ادی و نیاز جا ایم ج ایمی پ ریسک همانند ج ایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشورک ج ا

توجه به ماهیتک فلساده و نیاز پیامادهای نهااد ما ور زماان کیدا ی مواد مخدر منع نموده اتت. با

تازی رهیافت مدی یت ریسک جا م باوده ت دیدی وجود ندارد که اتسثناء یادشده در راتسای پیاده

 ت را دید.توان نشانگان ایی رهیافاتت. چنان که در نهاد تخدیف مجازات نیز می

تاازی رهیافات مادی یت ریساک جا مک نهادهاای طور کلی باید دانست که در راتسای پیادهبه

اناد. با ای ریسک و پ  ریسک اشکارا از یکادیگ  مسماایز شادهکید ی قابل اعمال ب ای مج میی کم

ت محور نیزک با اهدافی چون بازپذی ی اجسماعی و تقویات حاس مسایولیهای اجسماعنمونهک مجازات

بزهکارک مبارزه با افزایش تک ار ج م و کاهش جمعیت کید ی زندان تبادیل باه تااز و کااری با ای 
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تا  مجاازات در ماورد اناان شاود کاه باه کاارگی ی اشاکال تاختخط ی میکنس ل بزهکاران کم

روک پاذی   گساس ده ( از همایی23332931)عباداللهیک.شاودهزینه محساوب مایغی ض وری و پ 

دهنده ض ورت مدار انها نشاندر قانون مجازات اتالمی با توجه به ب ایندهای اصالح نهادهای ارفاقی

ریساک و پ ریساک در پ تاو رهیافات کاران کامدهی در ب اب  بزههای پاتختوجه به جداتازی شیوه

 مدی یت ریسک ج م در ناام عدالت کید ی ای ان اتت. 

 
 تعیین کیفیات مشدده جرایم .4 .1. 2

دهنده ریسک انها کنند که نشانکاران در هنگام ارتکاب ج م از راهب دهایی اتسداده میزهب خی از ب

اناد. با ای نموناهک قانونگاذار کیدا ی کارانی اتت که از ان راهب دها اتسداده نک دهدر مقایسه با بزه

ارتکااب  دیدهک ورود اتیب جسمی یا حیثیسای باه او وای ان وجود کیدیات زی  پانزده تال بودن بزه

داند کاه دلیال ربایی تبب تشدید مجازات م تکب میج م با اتسداده از وتیله نقلیه را در ج م ادم

 ان نیز اتسنباط ریسک بیشس  از توی ایی اف اد اتت.

های مجازی در تب  ه خاود انگاری ب خی از کنشق.م.ا نیز پس از ج م 339افزون ب  اییک ماده 

ک اعمال یادشده را ح فاه خاود قا ار داده باشادک باه حاداکث  ها  دو چنانچه م تکب»دارد3مق ر می

-هاای جا مگذار با الهاام از یافساهدر اینجا نیز قانون« مجازات مق ر در ایی ماده محکوم خواهد شد.

کاران را در زمینه ارتکاب یک ج م شناتی نا ی به مدهوم ح فه مج مانه اشاره نموده و پخسگی بزه

روک ان را با مجازاتی مشدد نسبت به م تکبانی که موارد یادشده در سسه و از همییبه زیان جامعه دان

شناتای در هاای داناش جا ماندک هم اه تاخسه اتت. ب  پایه اموزهایی ماده را ح فه خود ق ار نداده

 ای در مقایسه با مج مان اتداقی ت دیدی وجود ندارد. های مج مان ح فهفزونی ریسک در کنش

 
 حبس تعزیری در هنگام سقوط قصاص .2 .1. 2

طور کامل در اخسیار اولیای دم اتات. ق ا  در ناام کید ی کشورمان مجازاتی خ وصی اتت و به

اورد. بااوجودایی ک تش یدات گوناگون در ان نیز ت دیدی در ایای ویگگای ان باه هما اه نمای وجود 

گا فسی پاتاخی ون انک ماانع از در پایشگذشت اولیای دم از حق خود در ب اب  دریافت دیه و یا بد

 مدار از توی ناام عدالت کید ی ای ان نیست. ریسک

اج ای تالب ازادی پس از رضایت اولیاءدم مقساول توان گدت که تحمیل ضمانترو میاز همیی

تازی رهیافت مدی یت ریسک جا م اتات. چا ا کاه از دیادگاه نااام عادالت خود نشانه بارز پیاده

روک وارد اوردن مجازات حبس کار ب ای جامعه ف وکش نک ده و از همییهم ریسک بزه کید یک هنوز

 شده اوتت. ب  او گامی مهم و عملی ب ای رویارویی با ریسک ارزیابی
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 دارنظارت بر مجرمین سابقه .6 .1. 2

ز نیا 2939ایی مدهوم در ناام کید ی ای ان در هنگام اعسباار و حاکمیات قاانون مجاازات اتاالمی 

وجود داشت. چ ا که ب  پایه ماده واحده الحاق یک ماده به قانون مجازات اتالمی در خ و  نحاوه 

کسانی که به دلیل ارتکاب ج م عمادی حاداقل  ک23/1/2923م وب  ناارت ب  مج میی تابقه دار

دو بار تابقه محکومیت منث  داشسه باشند در صورت ارتکاب ج م عمادی دیگا ک دادگااه رتایدگی 

تواند باه تناتاب تاوابق و خ وصایات روحای و اخالقای و شخ ایت می ه ضمی صدور حکمکنند

محکومان و علل وقوع ج مک انان را ب ای مدتی که از دو تال مسجاوز نباشد به اجا اء یاک یاا چناد 

  .(ایی قانون ملزم نماید13دتسور از دتسورات موضوع ماده)

ایای قاانون  19خورد. با ایی وجاود در مااده ای به چشم نمیچنیی مق ره 2931البسه در ق.م.ا 

تواند ف دی را که به حدک ق ا  یا مجازات تعزی ی از درجاه شاش تاا دادگاه می» مق ر شده اتت3

درجه یک محکوم ک ده اتت با رعایت شا ایط مقا ر در ایای قاانونک مسناتاب باا جا م ارتکاابی و 

از ایی مااده با  « ی زی  محکوم نماید...های تکمیلخ وصیات وی به یک یا چند مجازات از مجازات

های یادشده و تداوت انهاا اید که قانونگذار با درک ریسک در م تکبان ج ایم محکوم به مجازاتمی

شناخسی ما تکبیی جا ایم با ب ای نمونهک م تکبان تعزی ات درجات هدت و هشت که در ادبیات ج م

 ریسک تداوت قائل شده اتت. کمکاران پ ریسک و ایندک میان بزهخ د به شمار می

 
 کارانحذف فیزیکی تدریجی بزه .2 .1. 2

تازی رهیافت مدی یت ریسک ج م در ای ان را باید حذف فیزیکای ت یی نمودهای پیادهیکی از مهم

کار چناد تدریجی انها یا اعدام در صورت چند بار ارتکاب یک ج م دانست. در واقعک هنگامی که بزه

شاود. در رناگ مایشودک همه امیدها ب ای اصالح و بازپ وری او کمبار میخشونت بار م تکب ج می

ت یی گونه پشسیبانی از جامعه حذف فیزیکی اوتت. ایی اندیشه در اغاز در قانون ایی صورتک مناتب

ای که ف د پس از ارتکاب ته ج م شدید اعدام گونهته ض به و اعدام در ایالت کالید نیا پیاده شد. به

 شد. می

شود. ب ای نموناهک مدار دیده میدهی ریسکهایی ایی گونه پاتخدر ناام کید ی ای ان نیز نمونه

در قلم و ج ایم مواد مخدر گاه در تومیی بار و گاه چهارمیی بارک م تکب جا م باه مجاازات اعادام 

 شود.محکوم می
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 قانون آیین دادرسی کیفری .2. 2

های بسیاری در ناام نیز همانند قانون مجازات اتالمی با نواوری 2931قانون اییی دادرتی کید ی 

شود. ایی قانون نیز در ب خی از نهادهای دادرتی کید یک رهیافت دادرتی کید ی ای ان شناخسه می

 شود.ت یی موارد ان اشاره میای فش دهک به مهممدی یت ریسک ج م را پذی فسه اتت که به گونه

 کیدا ی دادرتای ی بحث باید خاط نشان شود که در واقعک از انجا که ایاییپیش از اشاره به ای

 افاا اد بنیااادیی حقااوق تضاامیی باا ای ایهشااد تعیاایی پاایش از و اصااول بنیااادیی دارای

تازی رهیافات کند که با پیادهرتد که گاه ایی ض ورت اقسضا می(ک به نا  می2332932اتت)جاویدک

وناگون باه نااام دادرتای کیدا ی تدااوت گاذارده شاود. از مدی یت ریسک ج مک میان م اجعان گ

رو اهمیت مطالعه رهیافت مدی یت ریسک ج م در قانون اییی دادرتی کیدا یک پاتاداری از همیی

   حقوق بنیادیی و اتاتی ط فیی پ ونده کید ی اتت.

 
 قرارهای تأمین کیفری .1 .2. 2

هاای بینی نمونهو پیش  ک گسس   قلم و2931ت یی ویگگی ق ارهای تنمیی کید ی در ق ا.د.کمهم

تواناد در نوینی از انهاتت. ت دیدی وجود ندارد که مقام قضایی صادرکننده ق ار تنمیی کیدا ی مای

خاارج شادن  های احسمالی ناشی از اتهام واردشده و نیز خط  از دتس دپ تو ارزیابی خود از ریسک

 مسهمک به صدور ان اقدام کند. 

تواناد های موجود در ب خی از عناویی اتهامی اتات کاه مایتوان گدت که ریسکیباره مدر ایی

مقام صادرکننده ق ار را به صدور ق اری خدیف همانند السزام به حضور با قاول شا ف و یاا ق ارهاای 

ویگه بازداشت موقت رهنمون تازد. البسه تداوت در نوع ق ارهای تنمیی صاادره با  پایاه ت  بهتنگیی

 شود.شده توجیه میاوت در اتهامات مط حریسک مسد

قا ار تانمیی و نااارت قضاایی بایاد » ق.ا.د.ک نیز در همیی راتسا مق ر داشسه اتت3 139ماده 

مسسدل و موجه و با نوع و اهمیت ج مک شدت مجازاتک ادله و اتباب اتهامک احسمال فا ار یاا مخدای 

ت روحی و جسمیک تیک جنسک شخ یت و شدن مسهم و از بیی رفسی اثار ج مک تابقه مسهمک وضعی

همچنیی الزم اتت خاط نشان شود کاه در راتاسای رهیافات مادی یت « .حیثیت او مسناتب باشد

-های عینی به میازان ریساکریسک ج مک هنگامی که مقام صادرکننده ق ار تنمیی با کارب د تنجه

نمیی صادره را باا ان میازان خطا ک های ب خاتسه از مسهم و یا عنوان اتهامی پی ب دک باید نوع ق ار ت

گذار کید ی ای ان همانند ه  یک از دیگ  اراء صادرهک م جع صدور ق ار مسناتب تازد. چ ا که قانون

  تنمیی کید ی را مکلف به مسسدل نمودن ان ک ده اتت.
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در میان ق ارهای تنمیی کید ی یادشده در قانون که نسبت به قوانیی پیشیی از گساس   قابال 

هی ب خوردار شدهک پیگی ی رهیافت مدی یت ریساک جا م در شادیدت یی ناوع انهاا کاه قا ار توج

کاه باه مقاام  139چ ا که موارد یادشاده در مااده   شود.بازداشت موقت اتتک به روشنی دیده می

با ای جامعاه  دهدک با بیشس یی ریساکقضایی اجازه صدور ق ار تنمیی کید ی بازداشت موقت را می

  هم اه اتت.

عنوان یکای از رتد که اتاسداده از ق ارهاای تانمیی کیدا ی باهتوجه به ایی م اتب به نا  میبا

 2932گ ایی ناام دادرتی کید ی ایا ان در ق. ا.د.کراهب دهای مدی یت ریسک ج م که با توتعه

تایک هاایی همانناد گی  اتت که البسه باید با توجاه باه منلداهای تدبی  توانهم اه شده اتتک گونه

-هاای تاسیزهجنسیتک شخ یت و...به صورت ف دی اعمال شود تا از ایی راه جامعه از گزند گ ایش

 کاران در امان نگاه داشسه شود. جویانه اجسماعی بزه

تازی ق ارهای تنمیی کید ی پیوندهای اتسواری با رهیافت مدی یت ریسک دارد. چ ا کاه ف دی

هاای شاده از کانشر صادره را به میزان ریساک اتاسنباطمقام صادرکننده باید به طور مسسدل ق ا

 مسهمان ارتباط دهد. در غی  ایی صورت راه ب ای اعس اض مسهم و نقض ان باز اتت. 

 
 اصل مقتضی بودن تعقیب .2 .2. 2

یکی از اصول پذی فسه شده در دادرتی کید یک پذی   تدکیک میان مقسضی بودن و الزامای باودن 

ایهک ناام دادرتی کید ی باید ت میم بگی د که ایا پیگ د هماه جا ایم باا ها  تعقیب اتت. ب  ایی پ

درجه از شدت در دتسور کار ق ار دارد یا ایی که ب خی از انها به دلیل شدت و درنسیجه خط  کمس ک 

بندی پیوندهای اورند. اشکار اتت که پذی   ایی دتسههای تعقیبی چندانی را پدید نمیحساتیت

تاازی ها  یاک از ایای دو رهیافاتک دهوم مدی یت ریسک ج م دارد. زی ا مالک پیاادهاشکاری با م

 شود. گدسه اتسنباط میمیزان ریسکی اتت که از م تکبان ج ایم پیش

هایی از اصل مقسضی بودن تعقیب دتات توان به جلوهبا مطالعة ناام دادرتی کید ی ای ان می 

یی مدهوم اتت که جامعهک ریسک چندانی را از مسهماان گونه که پیشس  گدسه شدک بدیافت که همان

کند و حسی ممکی اتت ب  ایی باور باشد که پیگ د انها به ارتکاب ایی عناویی مج مانه احساد نمی

 22های بسیاری نیز ب ای جامعه بیانجاماد. با ای نموناهک مااده ممکی اتت خود به پیدایش ریسک

با وجود ش ایطی اخسیار تعلیق تعقیب را از شش مااه تاا دو  2تا  2ق.ا.د.ک در ج ایم تعزی ی درجه 

 تال به دادتسان داده اتت. 
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 های اختصاصی کیفریبرپایی دادرسی .3 .2. 2

هاای اخس اصای مدار در ناام دادرتای کیدا ی کشاورمانک دادرتایهای ریسکز جلوهیکی دیگ  ا

های کیدا ی عماومی از جملاه در گدسه از دادرتیکید ی اتت. از ایی دیدگاهک تمایز دادرتی پیش

شاود. در اداماه باه مطالعاه جایگااه رهیافات رهیافت مدی یت ریسک ج م به خوبی درک می  پ تو

 شود. های اخس اصی کید ی ای ان پ داخسه میدادرتیهای یادشده در گونه

 

 سامانه دادرسی نظامی .4 .2. 2

تازی رهیافات مادی یت ای اتت که از همان اغاز نیز پیادهناامی در کشورمان دارای پیشینه دادرتی

دهد که هم پیش از انقاالب و هام دهد. مطالعه ایی پیشینه نشان میریسک ج م را به خوبی نشان می

 کاران و یا ج ایم ناامی اشکارا اعمال شده اتت.پس از انک رهیافت یادشده در قبال بزه

اولیی قانون م بوط به دادرتی ناامی در کشور ما باود.  2922قانون دادرتی و کید  ارتش م وب 

رفاتک در حاالی کاه در تامانه دادرتی ناامی در دوران پیش از انقالب بخشی از ارتش به شامار مای

ری اتالمیک تازمان قضایی نی وهای مسلح جمهوری اتاالمی ایا ان باه عناوان بخشای از قاوه جمهو

-کند. در مقایسه ایی دو باید گدت که اگ چه ت تیب گذشسه با رویک دهای بییقضاییه انجام وظیده می

المللی اییی دادرتی کید ی تازگار اتت و در کشاورهای غ بایک دادتاسانان ارتاش و پلایس خاود از 

کنان نی وهای مسلح هسسند که در عیی حالک رتالت رتیدگی به اتهامات ناامیان را نیز با  عهاده کار

های ناامیک های ناامی به ناامیان به دلیل ماهیت تازمانرتد که واتپاری دادرتیدارندک به نا  می

هاای وناهکام در ب خای از نمگ ایی کید ی بیشس ی نسبت به انان بیانجامد که دتتدر عمل به شدت

ای از رهیافت مدی یت ریسک ج م نیز باه ناا  به عنوان جلوه کاران با ریسک باال خود در پیوند با بزه

 رتد. می

کاران غی نااامی ریساک کاران ناامی ممکی اتت در مقایسه با بزهدلیل ان که بزهبه طور کلی به

گ ایانه نسبت به انها راهب دهای شدت بیشس ی را ب ای جامعه و یا ناام عدالت کید ی پدید اورندک ایی

 در پیش گ فسه شده اتت. 

تاوان باه نیاز مای 2921در قانون مجازات ج ایم نی وهای مسلح جمهوری اتالمی ای ان م اوب 

-اند. ت دیدی وجود ندارد کاه ایای جا مانگاری شدهمواردی ب خورد که با عنوان در حکم محاربه ج م

شده ب ای محارب درباره م تکبیی ناامی رفسارهاای جازات تنگیی تعیییبینی مای و پیشانگاری احاله

 کاران قابل توجیه اتت. دلیل احساد ریسک ف اوان جامعه از ایی دتسه از بزهیادشده تنها به

هاا از از توی دیگ  باید به ایی نکسه نیز اشاره ک د که به دلیل همیی ب داشت ریسک ف اوان دولات

گ ایاناه کیدا ی نسابت باه ی و احسمال باالی در پیش گ فسی رویک دهاای شادتکاران ناامتوی بزه
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ای همانناد مناع اتاس داد مجا میی المللی نهادهاای حماایسی ویاگهانهاتت که در حقوق کید ی بیی

دربااره  خورد. زی ا امکان دارد که ب  پایه مدی یت ریسک ج مک دادرتی عادالناه را ناامی به چشم می

 رنگ جاری تازند. ی کماانان به گونه

کااران غی نااامی نیاز های ناامی ب ای محاکمه بزهدر ناام قضایی رژیم پیشییک اتسداده از دادگاه

شود. با ای نموناهک پاس از تا نگونی دهنده میزان ریسکی بود که از توی ایی اف اد احساد مینشان

المللای ایایی بنیادهای دکس یی باییدولت قانونی م دقک ت ان غی ناامی دولت او با وجود مخالدت با 

 دادرتی کید ی در دادگاه ناامی رژیم محاکمه شدند.

کااران نااامی همانناد افزون ب  ایی باید خاط نشان تاخت کاه از دی بااز پذی فساه شاده کاه بازه
بینای ایای نهااد ارفااقی در تا یی دالیال پایشمج میی تیاتی غی قابل اتس داد هسسند. یکی از مهم

تازی اغلب اف اطی نا یه مدی یت ریسک ج م درباره مج مان یادشاده و المللک پیادهی بییحقوق جزا
های یک دادرتی من دانه هم اه با رعایت معیارهای حقوق بشا ی اتات. مح وم نمودن انها از بایسسه

هاای شادیدی چ ا که ناامیان در مع ض خط  نادیاده گا فسی دادرتای من ادانه و تحمال مجاازات
المللی پذی فسه شاده کاران در حقوق جزای بییروک عدم امکان اتس داد ایی گ وه از بزهز همییهسسند. ا
 اتت. 

 
 سامانه دادرسی دادگاه انقالب .2 .2. 2

انقاالب اتات. در ها  یاک از  تومیی م جع دادرتی کید ی اخس اصی در کشورمانک دادت ا و دادگاه
-عمومی ان حوزهک دادت ا و دادگاه انقاالب تشاکیل مای های قضایی و در معیت دادت ا و دادگاهحوزه

گی د که هم اه باا ریساک بااالیی باه شود. صالحیت موضوعی ایی م جع قضایی نیز ج ایمی را ف امی
 ایند.شمار می

توان دریافت که اتهامات یادشاده در قلما و صاالحیت با مطالعه تامانه دادرتی دادگاه انقالب می
شاده بیشاس ی نسابت باه اندک دارای ریسک اتسنباطق.ا.د.ک بیان شده 999موضوعی ان که در ماده 

دیگ  ج ایم عمومی ب ای جامعه هسسند. ب ای نمونهک توهیی به مقام بنیانگذار ناام جمهاوری اتاالمی 
دلیل اهمیت جایگاه ایی مقام در تاخسار حقاوقی نااام جمهاوری اتاالمی ای ان و نیز مقام رهب ی به

 تازد. شکاری را از توی م تکب ب ای جامعه هویدا میای انک خط ات ا

شود که باا گاذار ها مط ح شده اتت. گدسه میام وزه نا هایی  در مخالدت با تداوم کار ایی دادگاه
از دوران اغازیی جمهوری اتالمی و تثبیت حاکمیت ناام دیگ  نیازی به وجود ایای م اجاع نیسات و 

-کند که مسهمان به ارتکاب جا ایم گونااگون در دادگااهاقسضا میاصول بنیادیی اییی دادرتی کید ی 

کاران در مقایسه باا بینی وجود ریسک بیشس  در ایی دتسه از بزهاما پیش های عمومی محاکمه شوند. 
عنوان تاوجیهی با ای تواند باهکاران دیگ  و احسمال تحقق ریسک بیشس  از توی انان در اینده میبزه
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گ فساه در صاالحیت دادگااه انقاالبک ریساک م جع مط ح شود. زی ا جا ایم جاایتداوم عملک د ایی 
 کند. بسیاری را ب ای جامعه ف اهم می

گ فساه در قلما و ب ای ارزیابی جایگاه نا یه مدی یت ریسک جا م بایاد باه ماهیات جا ایم جاای
گدساه یم پایشصالحیت موضوعی ایی م جع کید ی نگ یست. قاچاق مواد مخدر و کاال که یکی از ج ا

هاای ف املای کااریکااری و گساس دگی ارتکااب بازهشادن بازهاتتک به ویگه در پ تو روندهای جهانی
عنوان راه انسقاال ماواد مخاط ات بسیاری را ب ای جوامع پدید اورده اتت. کشورمان نیز که از دی باز به

شاناخسه شادهک رویک دهاای -افغانسسان-ت یی کشور تولیدکننده ان در جهانمخدر تولیدشده در بزرگ
گ فساه اتات. ای را در تطوح گوناگون ب ای مدی یت ایی روند مج مانه بسیار خط نااک در پایشویگه

بینای دادتا ا و شناخسی گوناگون از ارتکاب قاچاق مواد مخدر در کشورمانک پایشهای ج مپیشگی ی
گ ایای کیدا ی همانناد شادت یگگیدادگاه انقالب ب ای رتیدگی به ایی ج م و نیز ت ویب قانونی با و

دهنده درکای اتات کاه کنشاگ ان نااام با اصالحات اتی انک نشان 2932قانون مبارزه با مواد مخدر 
 شناخسی موجود در ج ایم قاچاق و به ویگه قاچاق مواد مخدر دارند. عدالت کید ی ای ان از ریسک ج م

 
 سککاران پرریهای بزهاندازی بانک دادهراه .6 .2. 2

های کید ی دگ  کشورهای جهاان باه گی ی از تجارب عملی ناامهایی که در پ تو به هیکی از نواوری
کارانی اتت که به طور کلای باه عناوان های م تبط با ج ایم بزهکشورمان راه یافسهک تشکیل بانک داده

 شوند. کاران پ ریسک شناخسه میبزه

م اوب ریایس « دارای و تاابقهکنس ل مج مان ح فاه» در ایی راتسا باید به دتسورالعمل اج ایی
به مناور شناتاییک تشاکیل باناک »... وقت دتسگاه قضایی کشور اشاره ک د که در صدر ان امده اتت3

اطالعاتی روزامدک اطالع از اخ یی وضعیت حبسک رهایی و ازادیک اش اف اطالعاتی و رصاد اقادامات و 
ارتکااب جا م مجادد در  ی ی از تک ار جا م و افازایش هزیناهتلب ه گونه تح ک و اقدام توءک پیشگ

ای و خط نااک و ایجااد همااهنگی بایی دارک ح فاههای مج مانه مج ماان تاابقهراتسای اصالح رفسار
دتاسورالعمل اج ایای کنسا ل مج ماان »هایی که با ایی مجاا مان در ارتباط هسسندک ها و نهادتازمان
  «شود.میک ابالغ «ای و تابقه دارح فه

در ایااالت مسحاده با ای نااارت  2332ایی دتسورالعمل که یاداور قوانینی همانناد قاانون مگاان 
کاران پ ریساک های بزههای تشکیل بانک دادهکاران جنسی اتتک خود یکی از نمونهپسامحکومیت بزه

گا  شاده نیاز جلاوهاید. البسه ایی تکلیف اشکارا در قانون اییی دادرتی کید ی کشورمان به شمار می
   2اتت.

                                                           
در ه  معاونت اج ای احکام کید ی ک واحد تاجل کیدا ی و عداو و بخشاودگی » دارد3ایی قانون مق ر می 122ماده  .2

 :شودب ای انجام وظایف زی  تشکیل می
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اصالحیه قانون اصالح قانون مباارزه باا ماواد مخادر  19ماده   بینی مشابهی نیز درهمچنیی پیش
 وزارت» خاورد کاه مقا ر داشاسه اتات3مجمع تشخیص م لحت ناام به چشام مای 2932م وب  

 بایی و ای منطقاه اصالی هاای شابکه زمینه در الزم اطالعات اوری جمع ضمی اتت مکلف اطالعات

 باه نسابت قاانونی اخسیاارات حاوزه در قانونک ایی موضوع ج ائم با م تبط یافسه تازمان المللی قاچاق

 به نسبت همچنیی و اقدام کندمی تعییی او که ایقاضی یا کل دادتسان حکم با تعقیب انها و شناتایی

 گاذارقانون مااده ایای در« .دنمای اقدام نیز ذی الح م اجع و انساامی نی وی اطالعاتی به ت ویس ارائه

منطقاه اصلی هایشبکه خ و  در اطالعات الزم اوری جمع به مکلف کلی طور به را اطالعات وزارت
و  اتاسداده اطالعاات اوریجماع الزماه که اتت نموده مخدر مواد یافسهتازمان قاچاق المللیبیی و ای
( باا توجاه باه مخااط ات 29323221دیگا انکزاده و )حسایی.باشادمای الکس ونیکی ابزار از گی یهبه 

شوند و از گمان ج ایم یادشده با ریسک باال شناخسه مییافسهک بیشده از ارتکاب ج ایم تازماناتسنباط
 های انها مق ر شده اتت. روک تشکیل بانک دادههمیی

 
 توجه به ریسک جرم در احضار، جلب و تحقیق جرایم  .2 .2. 2

تازی رهیافت مدی یت ریسک ج م را در ناام دادرتی کید ی ایا ان های پیادهوهت یی جلیکی از مهم
باید در هنگام جلب مسهمان دانست. با ان که ب  پایه اصول دادرتی کیدا ی در اغااز بایاد مسهماان را 

ق.ا.د.ک  229احضار و در صورت حضور نیافسی انها را جلب ک دک در ب خی از ج ایم باه ت ا یح مااده 
-ی ریسک باالیی هسسندک ایی ت تیب وجود نداشسه و از همان اغاز باید مسهم را جلب کا د. بایکه دارا

گدسه ب  پایه اتسنباط ریسک بیشاس  ناشای از جا م و یاا عوامال دیگا  در ب خای از گمان تمایز پیش
 »ایی قاانون نیاز اماده اتات3 932مسهمان نسبت به مسهمان دیگ  اتت. افزون ب  ایی در تب  ه ماده 

ایای قاانونک دادگااه  (991چنانچه در ج ائم موضوع بندهای )الاف(ک )ب(ک )(( و )ت( مااده ) -تب  ه 
-جلب بدون احضار مسهم را ب ای محاکمه الزم بداندک دتسور جلب وی را ب ای روز محاکمه صاادر مای

 «.کند

کید ی بیم فا ار ایی قانون نیز در صورتی که قاضی اج ای احکام  399ت انجام ب  پایه تب  ه ماده 
ت تیب در مقایسه با دیگ ان محکومان کاه مشامول صادر ایای یا اخدای محکوم علیه را داشسه و بدیی

تواند از همان اغاز و بدون احضارک به جلب انها ماده هسسند ریسک بیشس ی را از انها اتسنباط کندک می
 اقدام کند. 

 

                                                                                                                                              
بناد اول ایای مااده « ایجاد بانک اطالعاتی مج مان خط ناکک مسهمان تحت تعقیب و مسواری و محکومان فا اری –الف 

کااران پ خطا  فا اهم اشکارا ب  پایه رهیافت مدی یت ریسک ج م بوده و امکان ناارت نااام عادالت کیدا ی را با  بازه

 کند.می
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 تهای فوری و موقها و دادرسیساختارسازی .8 .2. 2

تازی رهیافت مدی یت ریسک جا م در نااام دادرتای کیدا ی ایا ان ب پاایی های پیادهیکی از نمونه
 هایی فوریک ویگه و موقت اتت که تاکنون کشورمان مواردی از ان را تج به نموده اتت. دادرتی

الر ای کشور را در نوردیاد. قیمات دبح ان اقس ادی کم تابقه 2933ب ای نمونه در نیمه اول تال 
گونه مواجه گ دیاد. در ایای شا ایطک ب خای از طال نیز با جهشی ایی  نزدیک به چهار ب اب  شد و بهای

تاازی درامادهای نامشا وع هایی ویگه در پی توءاتسداده از شا ایط و بیشاینهاف اد با اتسداده از رانت
ان کاالهاای اتاتای و ها اخباار بسایاری از کشاف انبارهاای محسکا خود ب امدند. در ایی دورهک رتانه

 دادند.موردنیاز م دم می

ها و افکار عمومی از دتسگاه قضایی خواتسار شدت عمل در ب اب  مسخلدان و در پی ایی روندک رتانه
های خود باعث پدید اوردن ایای شا ایط دشاوار باوده و یاا باا نیز مج مان اقس ادی بودند که با کنش

از توان بسیاری از شه وندان طبقه مسوتاط باه پااییی خاارج  از ان به تشدید ش ایطی که  جوییبه ه
 رتاندند. بودک یاری می

طبیعی بود که قوه  قضاییه با شعار ب خورد قاطع و فاوری باا پدیداورنادگان فسااد اقس اادی وارد 
هاای ویاگه و علنای محاکماه های دتسگاه قضایی نیاز ب پاایی دادرتایعمل شود. یکی از اولیی وعده

مادار س ادی بود. بناب اییک تازه قضایی حاکمیت کوشش داشت در پ تو ایی رویک د ریساکمدسدان اق
ان پیامدهای تیاتیک ف هنگایک های پدیدامده در تازی ش ایط اقس ادی کشور که تکانشخود به ارام

اج ایای  ناماهاجسماعی و امنیسی بسیاری را به هم اه اورده بودک یاری رتاند. در ایی راتسا باید به ایایی
و نیاز دتاسورالعمل  19/2/2933نحوه رتیدگی به ج ایم اخاللگ ان در ناام اقس ادی کشاور م اوب 

رئایس قاوه  23/3/2932تشکیل مجسمع تخ  ی ویگه رتیدگی به ج ایم اقس اادی تها ان م اوب 
 قضاییه اشاره ک د. 

ای از کاارب د رهیافات گدساه نموناههای فوری و ویگه و نیز اتناد پایشبه باور نگارندگانک دادرتی
مدی یت ریسک ج م در ناام دادرتی کید ی ای ان هسسند چ ا که در حالت عاادی و در رویاارویی باا 
ج ایم دیگ ک ناام دادرتی کید ی مسعارفی در کشورمان وجاود دارد و تنهاا ج ایمای باا ریساک بااال 

 ه ایی تبک توجیه کنند. های کید ی فوری و موقت را باندازی دادرتیتوانند راههسسند که می

های ویاگه و محسوتای ها از یک تو باید ض ورتبه عبارت دیگ ک ب ای ب پایی ایی گونه از دادرتی
بخشی به ان از توی دتسگاه قضایی پدید اید و از توی دیگا  ای مش وعیتوجود داشسه باشد تا گونه

و یاا تخلداات مشاابه انهاا پیشاگی ی شود که از ارتکاب ج ایم ای ان کوشش میبا نمایش قوی رتانه
شود که افکار عمومی ارتباط معقاولی را میاان ریساک بخشی کوشش میشود. در ایی روند مش وعیت

 ب امده از ج ایم با واکنش کید ی رتمی ب ق ار کند. 
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هاای فاوری یادشاده از یاک تاو با  توان ب  ایی باور بود که دادرتیبا توجه به ایی توضیحات می
هاای مج ماناه ماورد ناا  شده کنشگ ان ناام دادرتی کید ی از کنششده و اتسنباطیافتریسک در

اتسوار بوده و از توی دیگ ک به مناور مدی یت ایی ریسک به ویاگه از دیاد افکاار عماومی تاازماندهی 
 گونه که گدساه شاد در ب خای ازکه همان _های فوری یادشدهرو به باور ماک دادرتیشوند. از همییمی

تاازی ای باارز از پیاادهنموناه _گیا دشده دادرتی کید ی انجام میموارد بدون رعایت قواعد پذی فسه
هاای اشاکار هاای گذشاسه و در ب ابا  ب خای از چاالشرهیافت مدی یت ریسک ج م اتت که در دهه

 ه اتت. هایی از انها از توی ناام دادرتی کید ی ای ان در پیش گ فسه شدامنیسی و اقس ادیک نمونه

شاده دکسا یی های فوری با مبانی حقوق بش  و نیز اصول پذی فسهت دیدی وجود ندارد که دادرتی
هاا اوری به ایی دادرتایرو از یک تو باید رویالمللی اییی دادرتی کید ی مغای ت دارد. از همییبیی

ناه مسعاارف و باا هاای کیدا ی باه گوبه کمس یی میزان خود رتیده و تا انجا که ممکی اتت دادرتی
بینی حقوق و تضمینات بنیادیی م بوط به دادرتی من دانه تازمان داده شاود و از تاوی دیگا ک پیش

فوریک باید ناارت و کوشش الزم با ای پیگیا ی حقاوق   حسی در صورت ض ورت اتسداده از دادرتی
-کاه ریساک اتاسنباط گوناگون ط فیی پ ونده کید ی و به ویگه مسهم انجام شود. چ ا که با وجود ایی

هاای های فوری در ب اب  دادرتایتازی دادرتیشده از اتهامات موجود در یک پ ونده کید ی به پیاده
مسعارف انجامیده اتتک اما باید در صاورت اطمیناان از مادی یت پیامادهای گونااگون ب خاتاسه از ان 

 زگ دد.اتهاماتک شیوه دادرتی کید ی به گونه مسعارف و مورد انساار خود با

  
 متون قانونی دیگر .3. 2

شدن حقوق کید ی تدویی شده و هناوز هام در ب خی از قوانیی کید ی پ اکنده که در پ تو پدیده فنی
توان نشانگانی از رهیافت مدی یت ریسک ج م را دریافت. فنای شادن حقاوق دارای اعسبار هسسندک می
های انسانی و پیادایش ر پ تو گسس   کنشگذاری کید ی اقداماتی اتت که دکید ی به مدهوم ارز 

روک مطالعات گوناگون حقوق کیدا ی بایاد دهند. از همییهای نوپدید در زندگی اجسماعی روی میپهنه
 ها نیز انجام شود.توجه به ایی دگ گونیبا

ک صادور   2911تی ماه  2ب ای نمونهک به موجب بند ج ماده واحده قانون لغو مجازات شالق م وب 
ار بازداشت موقت ب ای م تکبیی ض ب و ج ح با اتسداده از چاقو الزامی دانسسه شده اتات. باه ناا  ق 
ویاگه با ای شده از ایی م تکباان و باهشناخسی اتسنباطبینی در راتسای ریسک ج مرتد ایی پیشمی

 ه مااده پیشگی ی از پیامدهای اتی ان در ناام عدالت کید ی ای ان نمود یافسه اتت. به موجاب تب ا
موارد بازداشت موقت الزامیک موضوع قاوانیی خاا ک باه جاز قاوانیی نااظ  با  جا ایم   ق.اد.کک 193

االج اء شدن ایی قانون ملغی اتت. با ایی وجودک بند ت ایی مااده نیاز باه نی وهای مسلح از تاریخ الزم 
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باره م تکبیی ضا ب و جا ح ای محسوای قانون خا  یادشده را تک ار ک ده اتت و بناب ایی باید درگونه
 با چاقو نیز همچنان صدور ق ار بازداشت موقت را الزامی دانست. 

هایی از رهیافات مادی یت ریساک توان جلوهافزون ب  اییک در قلم و قانونگذاری مواد مخدر نیز می
 21/3/2932ج م را یافت. در ایی راتساک قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با ماواد مخادر م اوب 

تازی رهیافت مدی یت ریسک ج م را در ناام عدالت مجلس شورای اتالمی اشکارت یی نمونه از پیاده
های تنگیی اعدام و حبس ابد را به کید ی ای ان به نمایش گذاشسه اتت. چ ا که موارد صدور مجازات

ز ان دو محکاوم هایی باه جامواردی خا  محدود ک ده و مج مان هم اه با ریسک کمس  را به مجازات
صاورت پیااده ک ده اتت. قانونگذار رویک د مدی یت ریسک ج م را درباره مج مان ماواد مخادر بادیی

کننده از تالحک ت دتسگانک پشسیبانان مالی و نیز اف ادی کاه از تاخسه اتت که ب ای م تکبان اتسداده
کنندک مجاازات اعادام و با ای میتال ب ای ارتکاب ج ایم خود اتسداده  22اطدال یا نوجوانان کمس  از 

-هاای کوتااهشناخسی کمس ی را ب ای جامعه به هم اه دارندک حابساف ادی به جز انان که ریسک ج م

 بینی ک ده اتت. مدت تا بلندمدت را پیش

نیز اشاره نمود. از انجا که عنوان ج م تیاتای و  2933همچنیی الزم اتت به قانون ج م تیاتی 
کااران یادشاده را در مقاام تا حدودی با مسامحه اتات و ب خای از نویساندگانک بازهکار تیاتی یا بزه

مقایسه با م تکباان جا ایم غی تیاتای باه دلیال دارا باودن انگیازه شا افسمندانه تازاوار دارا باودن 
کااران تیاتای از بندی و جداتازی بازهتوان ب  ایی باور بود که دتسهدانندک میتازوکارهای ارفاقی می

کااران تیاتای از انها در دکس یی علوم جنایی ب  پایه رهیافت مدی یت ریسک ج م بوده اتت. بزه غی 
دی باز از ارفاقاتی همانند منع اتس دادک ب گزاری محاکمه به صورت علنی و با حضور هیانت من اده و ... 

نها ب ای جامعه و در صورت توجیه شود که ریسک کمس ی از اتواند بدییاند و ایی ام  میب خوردار بوده
شاوندک ای خودخواهانه و نه دیگ خواهانه م تکاب جا م مایکاران غی تیاتی که با انگیزهمقایسه با بزه

 اید. پدید می
 

 گیرینتیجه

ای اتات کاه در کاراناههای بازههای عدالت کید یک مدی یت چالشهای ناامت یی رتالتیکی از مهم
های گونااگون خاود را در ب ابا  هاک پاتخدهد. ه  یک از ایی ناامجامعه و در تطوح گوناگون روی می

هاای دانشاگاهی ناا ی و اماده از پاگوهشهاای باه دتاتکاری ب  پایه تاخسارهای جامعهک اموزهبزه
 دهند. شناتی تازمان میپیوند با جهانی شدن حقوق کید ی و ج مکارب دی و نیز روندهای هم

-کاری و گسس   بازهویگه پس از جهانی شدن امواج بزهت که بهمدی یت ریسک ج م رهیافسی ات

یافسه در ت تاتا  جهاان در پایش گ فساه شاده و هماواره با  گساس دگی قلما و و های تازمانکاری
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هاای جناایی رویک دهای تاخساری ان نیز افزوده شده اتت. تا بدانجا که اما وزه و در تاپه  تیاتات
 وجود رهیافسی مسمایز به نام مدی یت ریسک ج م باورمند بود. توان اشکارا بهملی و ف املیک می

شناتای و تیاتات جناایی هاای جا مهای موجود در پیشاینه داناشدر ایی راتساک دیگ  گدسمان
شاود کاه باا تانجش کاران به کنار نهاده شده و به جای ان کوشش مایهمانند اصالح و بازپ وری بزه

داشاسی ب ای جامعهک به مدی یت ایی ریساک با ای ایمای نگااهمیزان مخاط ات احسمالی اتی یک ف د 
 کارانه ان اقدام شود. جامعه از پیامدهای بزه

اوری باه خورشایدیک افازون با  روی 39ناام کید ی ای ان نیز در تحاوالت خاود در اغااز دهاه 
ر خاود قا ار کارانک رهیافت مدی یت ریسک ج م را نیز در دتسور کااهایی همانند بازپ وری بزهرهیافت

اییی دادرتی کید ی و نیاز ب خای از قاوانیی کیدا ی   داده اتت که در قانون مجازات اتالمیک قانون
با پذی   ایی رهیافتک کااهش ریساک  هایی از ان دتت یافت. بناب ایی توان به جلوهپ اکنده دیگ  می

ناویی یاا نهادهاای کیدا ی کاران ب ای جامعه در شماری از نهادهای کید ی شناخسی ب خی از بزهج م
 شده در دتسور کار مدی یت عدالت کید ی کشورمان ق ار گ فسه اتت. تنسی دگ گون

هایی گونااگون توان به جلوههمچنیی در چارچوب پدیده فنی شدن حقوق کید ی در ای ان نیز می
ون هاای گونااگاز رهیافت مدی یت ریسک جا م ب خاورد کا د. شاماری از قاوانیی کیدا ی در حاوزه

شاده در انهاا را امیزت یی رفسارهای انجامشوند که مخاط هکنشگ ی شه وندان با ایی هدف ت ویب می
 های عمدتاً واکنشی کید ی هم اه تازند. با پاتخ

هاای ت یی دالیل ض ورت توجه به رهیافت مدی یت ریسک ج م و بایسسهافزون ب  اییک یکی از مهم
رمانک گدسماان اصاالح و باازپ وری و از جملاه در پایش گا فسی تازی ان در ناام کید ی کشاوپیاده

و نیاز همساای  2931اوری به نهادهای کید ی ارفاقی اتات کاه باه گساس دگی در ق.م.ا رویک د روی
-تازی ایی گدسمان و رویک د یادشاده دربااره بازهشود. اشکار اتت که پیادهحقوق شکلی ان دیده می

 اندرکاران ناام کید ی کشورمان بایاد بکوشاند بااروک دتتاز همییکاران با ریسک باال مجاز نیست و 
شده در رهیافت مدی یت ریساک جا مک هماواره باه ارزیاابی ریساک های پذی فسهگی ی از تنجهبه ه

کاری پ داخسه و از ایای راه واکانش جامعاه را در ب ابا  اناان تعیایی های گوناگون بزهب خاتسه از گ وه
 کنند. 

دهد که قانونگذار کیدا ی ایا ان اگاهاناه و باا ناام عدالت کید ی کشورمان نشان میارزیابی کلی 
رویک دی علمی به رهیافت مدی یت ریسک ج م پ داخسه اتت. چ ا کاه در قاوانیی کیدا ی مااهوی و 

تازی ایای رهیافات توان رهیافسی همانند اصالح و بازپ وری را اشکارا دید. پیادهمی 2931شکلی تال 
مدی یت ریسک ج م در پیوند اتت. چ ا که رهیافت یادشده باید نسبت به مجا میی باا ریساک نیز با 

گ ایی کید ی در ایی قاانون باا توجاه باه میازان ریساک بااالی اندک اعمال شود. در حالی که شدت
 شود. مج مان ب ای انان پیاده می
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عادالت کیدا ی ایا ان در  های راهب دی ناامپاتخ عنوان یکی از رهیافت مدی یت ریسک ج م به
اناداز کاری در دو قلم و حقوق کید ی شکلی و نیز ماهوی چها ه یافساه اتات. از چشامب اب  امواج بزه

-های تعزی یک مناع پیاادهبندی و تعییی مجازاتدرجه حقوق کید ی ماهویک ایی رهیافت در نهادهای

تعییی کیدیات مشادده جا ایمک حابس  کاران با ریسک باالکتازی نهادهای ارفاقی کید ی نسبت به بزه
کااران دار و حاذف فیزیکای تادریجی بازهتعزی ی در هنگام تقوط ق ا ک ناارت ب  مج میی تاابقه
تاوان در نهادهاایی همانناد ق ارهاای تانمیی بازتاب یافسه اتت. در قلم و حقوق کید ی شکلی نیز می

نیز دادرتی دادت ا و دادگاه انقاالبک های اخس اصی کید ی همانند دادرتی ناامی و کید یک دادرتی
کاران پ ریسکک توجه به ریساک جا م در های بزهاندازی بانک دادهراه اصل مقسضی بودن تعقیب ج مک

های فوری و موقت و نیز قوانیی پ اکنده همانناد ها و دادرتیاحضار و تحقیق از مسهمانک تاخسارتازی
تکبیی ض ب و ج ح با چاقوک قوانیی مواد مخدر و نیاز جا م الزام به صدور ق ار بازداشت موقت ب ای م  

 تیاتی رویک د عملی قانونگذار کید ی ای ان را به رهیافت مدی یت ریسک ج م دید. 

به طور کلی باید خاط نشان شود که بنیاد رهیافت مدی یت ریسک ج م ایی اتت که اشکار شاود  
ی بیشس  ریسک را کاهش می دهد؟ پافشاری با  که کدامیک از رویک دهای عملیاتی ناام عدالت کید 

های جایگزیی باید ب  ایی پایه توجیه شود کاه چگوناه و هایی نویی همانند مجازاتمجازات و یا واکنش
گ ایاناه های ب خاتسه از ج ایم گوناگون را مهار کنند. ایی رویک د مدی یتتوانند ریسکتا چه اندازه می
ت یی و اث گذارت یی رویک دهای مباارزه دتسیابی به مناتب  کید ی را درتواند ناام عدالت اتت که می

 با ریسک ج ایم یاری رتاند. 

 

 منابع

 ق ان ک یم

ک ب گ دان تایدمحمود می خلیلای و شناسی: مفاهیم کلیدیجرم (ک2931) اب ییک مارتییک یارک مجید

 3 انسشارت بهنامی.الدیی حسانیک چا( اولک ته انجالل

دارک از ت کوبی بزهکااران خط نااک تاا مادی یت خطا  بزهکاران پیشینه»(ک 2939) باباییک محمدعلی

 .229-129ک  39شماره ، تحقیقات حقوقی مجلهک «ارتکاب ج م

 3 انسشاارات بنیااد حقاوقیک چاا( اولک تها انمددارسیاست جنایی ریسک(ک 2922) نهادک امی پاک

 میزان.

گ ایی و رویاای حابس زدایای در تیاتات تیط ة حبس»(ک 2933) و دیگ ان پورمحی ابادیک حسیی

، پژوهشدنامه حقدوک کیفدری مجله ک«ن(کید ی ای ان )مطالعة موردی حوزة قضایی شه  ک ما
 .99-33ک  23شماره
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مادار)عللک مدار تا عدالت کید ی ک اماتاز عدالت کید ی امنیت»(ک 2931) جعد یان توتهک تیدحسی

 .93-32  ک2ک تال اولک شماره های حقوک کیفرینشریه اندیشه ک«راهکارها(

دار3 مطالعاه ای و تاابقهناارت الکس ونیکی ب  مجا میی ح فاه»(ک 2932) و دیگ ان زادهک محمدحسیی

     .293-212ک  19ک شماره مجله کارآگاه ک«تطبیقی ای ان و ف انسه

شاناخسی هاای جا متالقای اندیشاه»(ک 2932) پاورک مساعودم اطدیک شمس نات یک محماد ابا اهیم

 ،پژوهشنامه حقوک کیفری مجله ک«31در قانون مجازات اتالمی « ناتوان تازی»و « بازپ وری»
 .222-291ک   23شماره 

ک چاا( دومک ک ساالر سیاسدت جنداییجرم در مدل مردم پیشگیری از(ک 2933) دارابیک شه داد

 .انسشارات بنیاد حقوقی میزانته ان3 

 اخاسالف حال جایگزیی رو  کارامدت یی میانجیگ ی3»(ک 2931) محمدرضا بابکک جلیلیانک درویشیک

 .239-193ک  1ک شمارهآزاد حقوقی تحقیقات مجله ک«ت میمی عدالت تحقق ب ای

هاایی با ای یاک گدسماان شناتای تنجشای3 جنباهجامعه خط  و ج م»(ک 2931) عبداللهیک افشیی

 .233-231 ک 29شماره  ،المللی پلیسمطالعات بین ، مجله«یانسقاد

 تاقوط موجاب نهادهاای در ت میمای عدالت هایجلوه»(ک 2933) حسیی نیاکاییمجسبیک اق ف همندک

 .22-32ک  31شماره  کانتظامی دانش فصلنامهک «اتالمی مجازات قانون در کید 

-محمدک چالش عدالت و کارایی در گدسماان مادی یت»(ک 2931) قاتمی که یزتنگیک راضیهک ف جیها

 .13-31ک  3ک شماره های حقوک کیفریمجله آموزهک «گ ایی کید ی با تنکید ب  حقوق ای ان

هاا و نااارت با  مج ماان خط نااک3 چاالش»(ک 2939) ایارگ ک حسیی؛ ابادیک علی حسیینجدی اب ند

 .3-92ک  2تال دومک شماره  ،پژوهش حقوک کیفری جلهم ک«اراهکاره

شناسی نو؛ درآمدی جرم-کیفرشناسی نو (ک2931) ایارگ ک حسایی؛ ینجدی اب ندابادیک علی حسی

ک زیا  مقداالت( های علوم جنایی)مجموعهبر سیاست جنایی مدیریتی خطرمدار، در: تازه

 3 انسشارات بنیاد حقوقی میزان.نا  علی حسیی نجدی اب ندابادیک چا( دومک ته ان

 مجلده ک«ردهاای کید شناتای ریساک ماداها و راهب ویگگی»(ک 2932) صیقلک یزدان ک نوبهارک رحیم

 .233-112ک  299شماره  ،حقوقی دادگستری

در کسااب اول قاانون مجاازات  شناتاانههاای جا متازی یافساهحقوقی»(ک 2931) نیازپورک امی  حسی

 .199-133ک  31شماره ، تحقیقات حقوقی مجلهک «2931اتالمی 

Garland, David (2017), Theoretical advances and problems in the sociology of 
punishment, Punishment & Society, Vol. 20(1) 8–33. 

_______, The Culture of Control: Crime and Social Order in Contemporary 
Society, The University of Chicago Press, Chicago. 
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