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Abstract 
Zero tolerance is a strategy by which 
criminal policymakers develop and 
implement strict approaches to ensure 
security and fight crime. Develop strict 
criminal laws with guarantees of heavy 
execution, lack of judicial negligence, 
severe and repressive police crackdown, 
focus on punishment and marginalization 
of other aspects of criminal policy against 
crime and delinquency and reliance on 
public expectations and demands 
(populism) Zero tolerance is a prominent 
feature. The main consequences of zero 
tolerance can be seen in increasing the 
criminal population and more people 
entering the cycle of criminal justice, 
violation of the rights and freedoms of 
individuals, reducing police acceptance 
and increasing tensions between citizens' 
interaction and participation in anti-crime 
projects. Based on the findings of the 
research policy, zero tolerance is observed 
in sexual and immoral crimes, crimes 
related to the audio-visual field, drug 
crimes, mandatory temporary detention, 
and police and beating plans. Accordingly, 
paying attention to criminological research, 
preventive and social aspects of criminal 
policy, decriminalization and reduction of 
unnecessary criminalizations, monitoring 
and holding accountable those responsible 
for raids and police plans can move the 
policy of zero tolerance towards balance. 
The method of the present study is applied 
in terms of objectives and in terms of the 
nature of descriptive-analytical study using 
library and documentary methods. 

Keywords: Zero Tolerance Policy, 
Criminalization, Iranian Penal System, 
Criminal Populism, Punishment.  

  چکیده

است که به موجب آن متولیان  يتسامح صفر راهبرد

امنیت و مبارزه با جرایم  تأمیندر جهت  يکیفر يگذار سیاست

 را تدوین و به اجرا دراي  ختگیرانهسهاي  فترهیا، و مجرمان

سختگیرانه همراه با  يتدوین قوانین کیفر. آورند می

هاي  واکنش، عدم مسامحه قضایی، سنگین يهااجرا ضمانت

تمرکز بر کیفر و به حاشیه راندن ، شدید و سرکوبگر پلیس

و توسل  يدیگر سیاست جنایی در برابر جرم و بزهکارهاي  جنبه

از ) گرایی عوام( انتظارت و مطالبات عمومی و تمسک به

تسامح  يپیامدهاترین  عمده. بارز تسامح صفر استهاي  ویژگی

و ورود افراد بیشتر به  يتوان در افزایش جمعیت کیفر می صفر را

، افرادهاي  يتعرض به حقوق و آزاد، يچرخه عدالت کیفر

کاهش مقبولیت پلیس و افزایش تنش میان تعامل و مشارکت 

هاي  بر اساس یافته. مبارزه با جرم دانستهاي  شهروندان با طرح

منافی در جرایم جنسی و پژوهش سیاست کیفري تسامح صفر 

جرایم مواد ، يجرایم مربوط به حوزه سمعی و بصر، عفت

پلیسی و ضربتی هاي  بازداشت موقت الزامی و طرح، مخدر

هاي  بر این اساس توجه به پژوهش. مشاهده پذیر است

، گیرنده و اجتماعی سیاست جنایی پیشهاي  جنبهشناسی،  رمج

نظارت و ، يغیرضرورهاي  انگاري جرمجرم زدایی و کاهش 

تواند  می ضربتی و پلیسیهاي  پاسخگو نمودن متولیان طرح

روش تحقیق . سیاست تسامح صفر را به سمت تعادل پیش ببرد

 - صیفیتو ۀت مطالعیو از نظر ماه ياربردکحاضر از نظر اهدف 

  .باشد می تحلیلی با استفاده از روش اسنادي

نظام ، انگاري جرم، سیاست تسامح صفر: واژگان کلیدي

  . مجازات، کیفريگرایی  عوام، کیفري ایران
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  مقدمه

پدید آورده شناسی  و جرم يدر ادبیات کیفر يمفهوم جدید، يکیفرهاي  در نظام، ظهور سیاست تسامح صفر

سبب شد تا این تدبیر به عنوان یکی از مظاهر  يعلل متعدد. رسد می است که قدمت آن به کمتر از سه دهه

هاي  زان جرایم در فاصله دههافزایش چشمگیر می. مطرح گردد يکیفرهاي  بازگشت به سزاگرایی در نظام

، در ایجاد ترس و هراس عمومیاي  آمریکا و پرداخت رسانه متحده ایاالتدر  يمیالد 1970و  1960

که خط مشی گذاران و متولیان اي  در میان شهروندان به وجود آورده بود به گونه ياحساس ناامنی شدید

ین ا). 265، 1384، نوروزي( جرم وا داشت واکنشی علیه يدر راهکارها يرا به بازنگر يسیاست کیفر

از . شدشناسی  شکسته در جرمهاي  مانند عدالت استحقاقی و پنجره يجدیدهاي  تصمیم باعث پیدایی نظریه

  .گرفتنسبت به جرم و عامل انسانی آن شکل  يسختگیر يبرا يعمومی رو به رشد ياین رهگذر تقاضا

آید که به موجب آن  می به شمار يحقوق کیفر یاست تسامح صفر از مظاهر نوین بازگشت بهس

، متهم نشدن به سستی در مبارزه با جرم يتحت فشار افکار عمومی و برا، يکنشگران عدالت کیفر

سیاست تسامح  نخستین مدل. دهند نمی شدیدترین اقدامات را انجام داده و در این زمینه هیچ تسامحی نشان

این قالب . آمریکا مورد توجه و تدوین قرار گرفت متحده التایاصفر در برابر جرم در سازمان پلیس 

در اي  پلیس از اختیارات گسترده ينیروها  آن بود که به موجب يو تدابیر نظارت محورها  مبتنی بر رهیافت

ناسازگار  يکه در مقابل رفتارها يگردید به نحو می و بازداشت افراد برخوردار يدستگیر، کنترل
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زمان و همراه با شدت و قطعیت مورد ترین  ر اعمال نموده و مرتکب را در کوتاهصف ياجتماعی مدارا

بر اساس تسامح صفر اقداماتی که اخالل نظم و امنیت اجتماعی را در پی دارند در . داد می برخورد قرار

پلیس در مقابله با جرایم و  نقش از رهگذر این سیاست. شوند می وقت ممکن سرکوبترین  سریع

  .ان و متولیان نظم و امنیت قرار گرفتگذار سیاستنابهنجار اجتماعی مورد توجه  يرفتارها

هاي  ابتدا با الهام از نظریه پنجره، ياصطالح تسامح صفر یا به عبارت دیگر عدم انعطاف و مداراناپذیر

، براتونویلیام  يبه رهبر كبر این اساس پلیس نیویور. به کار رفت كشکسته و توسط سازمان پلیس نیویور

پلیسی ایجاد نمود که به موجب آن مأموران پلیس در مقابل جرایم هاي  جدید از مهندسی فعالیت يتعبیر

به شدت تدابیر کنترلی و  لکهبگردد  نمی محدودنه تنها ها  آن اختیارات اجتماعیهاي  کوچک و نابسامانی

اتخاذ  كلیس نیویورپ کهاي  رویه). 83، 1386، جوانمرد( نمایند می اعمالها  آن سرکوب مدار را در مورد

بزهکار هاي  و اعمال سختگیرانه قانون در مورد افراد مظنون و گروه ينمود منجر به عدم تحمل حداکثر

شدید و حتمی سیاست بدون اغماض مبارزه با جرایم را  يهااجرا ضمانتبر این اساس پلیس با اتخاذ . گردید

و حفظ نظم و امنیت به عنوان موضوع عمده اجتماعی از رهگذر  مینتأدر دستورکار خود قرار داد و مقوله 

نون و غیرمظنون در کانون ظوسیع افراد مهاي  و بازداشت يدستگیر، مانند تعقیباي  هسختگیرانهاي  واکنش

پلیسی متولد گردیده اما در  يسیاست تسامح صفر اگرچه از بطن راهبردها. توجه این نیرو قرار گرفت

در گذاري  از این رو متولیان خط مشی. قضایی و اجرایی نیز پدیدار شده است، تقنینیهاي  يگذار سیاست

 يادعا. نمودند و اجرا تدوینهایی  طرح مبتنی بر تسامح صفرهاي  اندیشه تأثیرمختلف تحت هاي  عرصه

حاصل از  و تجربیات نظم و امنیت اجتماعی تأمینسیاست در کاهش میزان جرایم و  موفقیت آمیز بودن این

پلیسی در سایر کشورها نیز از هاي  متولیان سیاستتا ) 271، 1384، نوروزي( آن سبب گردیده است ياجرا

 يمجرمانه و به تبع ایجاد امنیت و نظم را منوط به برخوردهاهاي  نموده و مبارزه با پدیده ياین رهیافت پیرو

  .ندماین يبیشتر ينظارت و سختگیر، تشدید کنترل، شدید و قهرآمیز

 يپذیرا، از راهبرد تسامح صفر تأثرم يایران نیز به سان دیگر کشورها يه سیاست کیفرک ینا

موضوعی ، قضایی و پلیسی بوده است یا خیر، قانونیهاي  سختگیرانه و بدون تسامح در عرصههاي  رهیافت

ه ئلهمچنین این مس .داست که این تحقیق بر آن است تا پس از بررسی چیستی تسامح صفر به آن پاسخ بده

پذیرش مبانی تسامح صفر توسط  يایران به معنا يتسامح صفر در حقوق کیفر يکه همپوشانی نمودها

سیاست تسامح . رفتمورد بحث و بررسی قرار خواهد گ، در ایران است یا خیر يمتولیان عدالت کیفر
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. رسد می ه کمتر از سه دههپیشینه کمی داشته و قدمت آن بشناسی  و جرم يصفر در ادبیات حقوق کیفر

در عمدتاً است که اي  شود مقاالت و کتب عدیده می آنچه در نوشتگان پیرامون این موضوع مشاهده

جدید . گردیده است تألیفآمریکا استگاه این سیاست یعنی ایاالت متحده وویژه خه غربی و ب يکشورها

ایران سبب شده است تا این موضوع  يبودن اصطالح تسامح صفر و کم عمر بودن آن در سیاست کیفر

  .نیابد يمجال تحقیق و پژوهش زیاد

  ارچوب مفهومی تسامحهچ - 1

بنابراین جهت اجتناب . فرهنگی و حقوقی خود بررسی کرد، اجتماعی، هر اصطالح را باید در بستر سیاسی

ادل و دقیق تعریف کرده امتزاج و تفاسیر غلط باید واژگان علوم جنایی را به صورت متع، به جا از کاربرد نا

از منظر . شود می به کار برده» تساهل« غالباً در کنار لغت» تسامح«در ادبیات فارسی واژه . کار برده و ب

فروگذار کردن و سهل ، کوتاهی کردن، مدارا کردن، تسامح را معادل آسان گرفتن، فرهنگ معین يلغو

آسان ، سهل گرفتن بر یکدیگر يلغت به معنا همچنین تساهل در این فرهنگ. نماید می تعریف يانگار

مح در علم تسا). 1078، 1375، معین( باشد می يآسان گفتن و سهل انگار، به نرمی رفتار کردن، گرفتن

رعایت  يقوانین برا يانعطاف و اغماض در اجرا يآسان گرفتن بر مردم و به کارگیر يبه معنا، حقوق

، جعفري لنگرودي( قانون شکنی نیانجامد به انحراف و، و انعطاف البته باید این اغماض. مصالح مردم است

بر این اساس آنچه پیداست قوانین و نیز قواعد حقوقی در قلمرو خود باید حکومت داشته ). 218، 1371

بیش از حد معقول زمخت ، اگر این قوانین و قواعد از جهت اجرا، رعایت مصلحت مردم يولی برا. باشند

، رعایت مصالح همان مردم يبه این ترتیب برا. کنند می صورتی خشن و خشک پیدا، ندو سختگیرانه باش

 بر اساس، مثال يبرا. عقالً پسندیده است، که حکومت قانون را خدشه دار نکند يتسامح و اغماض در حد

سی که چند دقیقه دیرتر به جلسه دادگاه رسیده ک، صفر در آئین دادرسی کیفري قاعده تسامح تجلی

  .الزم است، دادگاه يتواند دفاعیات خود را مطرح کند و استماع آن از سو می باز هم، تاس

  يجایگاه تسامح صفر در ادبیات کیفر - 2

رود و به آسانی قابل  می به شمار ياصطالح جدیدشناسی  و جرم يتسامح صفر در ادبیات حقوق کیفر

 ياز واژگان متعددشناسی  دیشمندان جرمحقوقدانان و ان، در قلمرو اصطالح تسامح صفر. تعریف نیست

با این حال . صفر يمدارا، عدم تحمل یا حد تحمل صفر، تسامح صفر در برابر جرم: استفاده کرده اند
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کنند  می استفاده كاصطالح تسامح صفر از تعاریف متنوعی با وجود وجوه مشتر يبرا ياندیشه وران کیفر

عبارت تبدیل به اصطالحی شده که به طرق متفاوت  این. گیرد یم که به نوعی شناسه این اصطالح را در بر

  ).268، 1384، نوروزي( شود می تعریف

همه جانبه قانون است که هیچ  اعمال خشونت آمیز وکننده  برخی تداعی يبراسیاست تسامح صفر 

 يکاررا راه دیگر نیز آن مچنین برخیه ).Livingston and Bruner,2001,2( شناسد نمی اغماضی را

 عبارت تسامح صفر در ).Martin,2001,220( مبارزه با جرائم خرد طراحی شده است يدانند که برا می

بر  ).Mccord and Hager,2007,215( مفهوم یک تدبیر کنترلی جهت حفظ نظم و امنیت نیز آمده است

اجتماعی و جرائم اي ه شود بلکه نابسامانی نمی پلیس نه تنها در مقابل جرائم مهم خلع سالح، این اساس

کوچک را نیز به شدت تحت کنترل داشته و به رفتارهایی که زمینه جنایی داشته و بر سطح کیفیت زندگی 

  .دهد می گذارند واکنش نشان می اثر

  :اصطالح تسامح صفر ارائه شده است يمعانی مختلفی برا

این  يبر مبنا. امنیتنسبت به تخلفات خرد جهت استحکام نظم و  يسیاست اعمال مجازات کیفر

گردد که  می البته این پرسش مطرح. شود می تعریف تسامح صفر نسبت به تخلفات و جرایم خرد اعمال

رسد تخلفات خرد رفتارهایی هستند که بسیار نزدیک به  می به نظر. منظور از تخلفات خرد چیست

 يقانونگذار برا، اساس ضرورت کژرفتارهایی هستند که پاسخ اجتماعی دارند اما به دالیل مختلف و بر

، رسم کنیم يرفتارهاي  يناهجار يدر واقع اگر یک طیف برا. تعیین کرده است يمجازات کیفرها  آن

نیست که  يبه حدها  آن گیرند و قبح اجتماعی می قرارها  يجرایم و تخلفات خرد در همسایگی کژرو

خسارات ناشی از این جرایم . شدید بدانند سنگین و سرزنشهاي  را مستحق مجازاتها  آن مردم مرتکبین

و کثرت  يآمار يکند حجم باال می گروه از جرایم را روشن نیز چندان سنگین نیست اما آنچه اهمیت این

  ).20، 1388، آخوندي( ستاها  آن تعداد ارتکاب

ه حمل اسلح، يمشخصی نظیر ولگرد يکند ارتکاب و بروز رفتارها می عملی است که بیاناي  شیوه

 يبر این اساس جرایم کوچکی نظیر تکد ).Garner,2004,498( غیرمجاز قابل اغماض و تحمل نیست

نظمی هستند آستانه تحمل متولیان نظم و امنیت را کاهش داده و  بی که خود موجب يو ولگرد يگر

  .برخورد قاطع را در پی خواهند داشت

هاي  ارزش جار اجتماعی خشونت بار و هتکناخوشایند و ناهن يتدبیر عدم اغماض در برابر رفتارها
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یک  يگیرد بحث ارزش و هنجارها می موضوعی که در این تعریف محل توجه قرار. پذیرفته شده جامعه

تدریج نظم اجتماعی را ه ناهنجار اجتماعی از جمله عواملی است که ب يبدون تردید رفتارها. جامعه است

بنابراین نادیده . قانون دارد ياقتدار بی نظمی نیز نشان از بی املمسامحه و عدم برخورد با عو. سازد می مختل

  .دهد می تعریف را ارائهاین از  يقالب دیگر، ها يو عدم چشم پوشی در برابر ناهنجارها  نگرفتن نقض ارزش

در این مفهوم از . گیرانه قانون ضداجتماعی از طریق اعمال سخت يرفتارها يعدم تحمل حداکثر

 يبرخورد با رفتارها يبرا يابزار، کم و کاست قانون بی يسختگیرانه و اجرا يمال رفتارهاتسامح صفر اع

چون تعقیب و اي  سختگیرانههاي  نگرش تسامح صفر با اتکا بر واکنش. ضداجتماعی دانسته شده است

محاکمه و کاهش اختیارات پلیس در  پیش ازهاي  مرتکبین جرائم خرد و افزایش بازداشت يدستگیر

و ایجاد محیطی ناآرام  يلحت اندیشی بازداشت افراد مظنون و غیرمظنون در پی کنترل و تقلیل بزهکارمص

  .جرائم مهم دست یابد يمجرمین است تا از این طریق به مانعی برا يبرا

دارد که عکس العمل سریع و قطعی در مقابل انحرافات و  می رهیافت تسامح صفر مقرر

هاي  ر به کنترل همه افراد بزهکار و حتی کسانی که در زمره گروهاجتماعی منجهاي  يناسازگار

. دده می هستند مورد شناسایی قرار يخطر بزهکار يرا که دارا يشده و افراد، گیرند می غیربزهکار قرار

را داشته باشد که نسبت به  يکه پلیس باید با جرائم کوچک همان رفتار هبرد تسامح صفر با تکیه بر اینرا

دارد مرتکبین تخلفات خرد باید همانند خاطیان جرائم مهم مورد پیگرد  می بیان، کند می مهم اعمالجرائم 

به عبارت دیگر این . نقض قانون روبرو گردند ياجرا ضمانتقرار گرفته و با واکنش سریع و شدید 

در . ر بگیردبایست مورد تعقیب قرا می، جرم حتی به صورت تخلفترین  نماید که خفیف می سیاست تبیین

 واقع اندیشه مبنایی تسامح صفر این است که جرم از تسامح و اغماض نسبت به انحرافات کوچک ایجاد

جزئی را به دیده اغماض نگاه هاي  يجرائم خفیف و کژرو، ينانچه متولیان مبارزه با بزهکارچ. دگرد می

جرائم ، برخورد با تخلفات ناچیزنظمی ناشی از عدم  بی نظمی شده و از دل این بی کنند موجب پدیدآیی

  .آیند می وجوده ب تر بزرگ

توان آن را در مراحل  می گردد بلکه نمی رسد تسامح صفر تنها توسط پلیس اعمال می به نظر

 ياین سیاست بر واکنش کیفر تأکیداز این سان . حکم نیز مشاهده کرد يدادرسی و اجرا، يقانونگذار

خشکاندن «دیگر اصل  يکند و از سو می کشف جرم تکیه يبر رویعنی از یک سو . سرکوبگرانه است

در پیوند با این سیاست ، از تبدیل اندیشه مجرمانه به عمل مجرمانه است يکه بیانگر جلوگیر» جرم جوانه
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موجد این ، ها نظمی بی گیرنده در قبال انحرافات و پیش يراهبردها ير حقیقت اجراد. گیرد می قرار

در پی فعلیت برآمد اي  که همه چیز تحت نظارت و کنترل است تا اگر اندیشه مجرمانهبازخورد خواهد شد 

  .اجازه بروز نیافته و در نطفه خفه گردد

  ایران يسیاست تسامح صفر در حقوق کیفري بسترها - 3

و  ياز جنبش کیفرگرایی و توسعه دخالت نظام کیفراي  جلوه، تسامح صفر در مقابل پدیده مجرمانه

ایران نیز از این سزاگرایی  يسیاست کیفر. آید می به شمار يدر سیاست کیفر يه سزامداربازگشت ب

1با توجه به حکم اصل چهارم. مستثنی نبوده است
اسالمی ایران مبنی بر انطباق کلیه  يقانون اساسی جمهور 

مبانی اسالمی  از انطباق با يتبلور يفرض بر این است که تدوین سیاست کیفر، قوانین با موازین اسالمی

، سنتی به مجرم و کیفرهاي  ایران و استقرار نگرش يبه مطالعات جدید در سیاست کیفراعتنایی  بی. است

ایران را نه تنها فاقد سیاست جنایی معقول و منسجمی نموده است بلکه  يساختار ضعیف نظام عدالت کیفر

ایران را در  يی متولیان سیاست کیفرو تمرکز بر مفهوم کالسیک از سیاست جنایها  حاکمیت این نگرش

 انگاري جرمتوسل گسترده به  از طریق يکیفرهاي  در زرادخانه يپیشرو ياخیر به سمت استراتژهاي  دهه

  ).100، 1381، رایجیان اصلی( وسیع سوق داده است

خاذ در ات يتدبیر بی، قهرآمیزهاي  پاسخ، سنتی و کالسیک کیفر يه عبارت دیگر توجه به کارکردهاب

از  يپذیرتأثیرگیرنده و همچنین  پیش ينوین در حوزه سیاست جنایی و راهکارها يدستاوردها

را در  يو سختگیر ياجتماعی و امنیتی انعطاف ناپذیر، عوام گرایانه و تحوالت سیاسیهاي  دیدگاه

 يقبال بزهکار دهد نه تنها در می نشانکه  ایران در امر مبارزه با جرم جلوه گر ساخته است يسیاست کیفر

شود با مبانی متفاوتی از مدل  می سیاست مشخصی تدوین نگردیده است بلکه آنچه تسامح صفر خوانده

و  يمجازات مدار، رسد گرایش به سزادهی می به نظر. ایران وجود دارد يآمریکایی آن در نظام کیفر

اتخاذ شده است در اقدامات آمریکا  متحده ایاالتتدابیر سختگیرانه که طی سه دهه گذشته در  ياجرا

  .ایران نیز نمایان شده است يمتولیان سیاست کیفر

  

                                                      
هـا بایـد بـر اسـاس      کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادي، اداري، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر این -1

دیگـر حـاکم اسـت و    موازین اس�می باشد. این اصل بر اط�ق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قـوانین و مقـررات   

  تشخیص این امر بر عهده فقهاء شوراي نگهبان است.  
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  سنتی در مقام نظري و پژوهشیهاي  حاکمیت بسترها و زمینه - 1- 3

  نگاه سنتی به مجرم و کیفر - 1- 3- 1

جهت  همیشه در طول تاریخ، اسرکوبگر و پاسخی از جانب زرادخانه حقوق جز يکیفر به عنوان نهاد

در این باره عقاید ). 59، 1386، اردبیلی( داشته است يجامعه نقش مؤثر يو معنو يمادهاي  شحفظ ارز

 سنجیدهها  آن مختلف حقوق جزا که در هر دوره واکنش جامعه در برابر جرم به محکهاي  مکتب

 ياثراتی بر جا يو جعل مقررات کیفرها  يگذار سیاستنفوذ کرده و بر  يکیفرهاي  در نظام، شد می

جرم و عامل ارتکاب آن یعنی مجرم نظراتی ، از جمله مکاتبی که پیرامون ماهیت کیفرها. گذاشتند یم

از اصول مکتب  يسیاست کیفر يپذیرتأثیرآنچه که مطمح نظر است . پدید آورد مکتب کالسیک بود

تفاده و حقوق و اس يافراد از جهت آزاد این مکتب معتقد است. کالسیک در مورد مجرم و مجازات است

، محسنی( میان اشخاص وجود ندارد اراده بوده و از این جهت تفاوتی يو انتخاب راه خویش داراها  آن از

آزاد و مختار بوده و هیچ کامالً مرتکب جرم گردد در انجام این عمل  يبنابراین هرگاه فرد). 21، 1376

 تأثیر. عمل هم باید مجازات باشد پاداش و مکافات این. ندارد يتأثیردر تحقق جرم  يعاملی جز اراده و

له گسترش ئگذاشته است مس يبر جا يرسد مکتب کالسیک بر قلمرو سیاست کیفر می که به نظر يدیگر

که تفکرات این مکتب بر اساس سزادهی استوار  به جهت این. استفاده از زندان به عنوان یک مجازات بود

مرتکب  يدت مجازات بایستی متناسب با میزان گناهکاراز طرفداران آن معتقد بودند که ش يبوده و بسیار

  ).78، 1397، صفاري( مطرح گردید بدون مدتهاي  باشد لذا استفاده از زندان و حبس

در کیفر حبس به بهترین شکل ، شد می در واقع سزاگرایی و منفعتی که از مجازات کردن حاصل

ز ثقل حقوق جزا است و بر این اساس جرم جرم و کیفر مرک، در مکتب کالسیک مجرم. دبو پذیر امکان

زشتی و خطرناکی عمل ارتکابی ، شدت، عملی مستحق مجازات و سرکوبی است و این مجازات با میزان

با اراده  يمجرم فرد، ياختیار يایران نیز جرم رفتار ياز نظر متولیان سیاست کیفر. تنگاتنگ دارد يپیوند

زیست شناختی و روانی در بروز و ، این که عوامل اجتماعی. مسئولیت اخالقی است يو مختار و دارا

جایگاهی در  ارتکاب پدیده مجرمانه و تکوین شخصیت مجرم نقش دارند اساساً مورد توجه نبوده و

  ).46، 1388، امیدي( ندارند يکیفرهاي  يگذار سیاست

  جرم شناسیهاي  کم توجهی به پژوهش - 1- 3- 2

به طور  ينوین کیفرهاي  يدهد در طرح ریز می نشان يو سیاست کیفرارتباط میان تحقیقات جرم شناختی 
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هم  يتردید. شود می کارشناسان و اندیشه وران جزایی دنبال يکارگیره مترقی با بهاي  افکار و ایده يجد

را در نظام عدالت ها  کردن طرح عقالنی يالزم برا يدالیل و سازوکارهاشناسی  جرمهاي  نیست که یافته

اعتنایی و عدم باور تحقیقات علمی و جرم شناختی در زمینه  بی رسد می به نظر. ندکن می اهمفر يکیفر

 ياین که اتکا به باورها و متون فقهی در سیاست کیفر تر مهمو  يبزهکار و پدیده بزهکار، شناخت بزه

ان عدالت بست قرار داده و موجب سردرگمی متولی جامعه در برخورد با جرم را در بن يایران نیازها

گردد که چه عاملی سبب شده تا مطالعات جرم شناختی که  می این سؤال مطرح. گردیده است يکیفر

آنچه وجود دارد این است که . است مورد فراموشی قرار بگیرد يسیاست کیفرگذاري  پیش نیاز اصلی پایه

عموم مردم مبنی بر  يصبر بی از این رو. مقاومت کند يتواند در مقابل روند رو به رشد بزهکار نمی جامعه

  .آید می پدید، باید مجرم را به مجازات رساندتر  این که هر چه سریع

 سنتی را يبه کارکردها يآور يجرم شناختی و در نتیجه روهاي  توجهی به یافته بی عمده عامل

ن از علوم در حوزه تقنین عدم آگاهی نمایندگا. دانست يتوان در عملکرد متولیان نظام عدالت کیفر می

مکفی دانستن قوانین و تدابیر موجود ، کارشناسی و معقول، صحیح يآن بر قانونگذار تأثیرو شناسی  جرم

گردد تا  می علوم جنایی استفاده شده است موجبهاي  از یافتهها  آن اعتنایی به لوایحی که در بی و يکیفر

در خروجی عملکرد  ناختی داشته باشدجرم شهاي  از آموزه يپذیرتأثیرمصوبه یا قانونی که نشان از 

، ساختار فرسوده، قضایی به دستگاهها  پرونده يورود يتوان حجم باال می. قرار نگیرد يمتولیان قانونگذار

 را از عالیم مظلومیت وها  ينوین در تصمیم گیرهاي  حاکمیت و اولویت مقررات شرعی بر آموزه

  .ن دانستایرا يدر سیاست کیفرشناسی  توجهی به جرم بی

نقش شناسی  دهد دکترین حقوق جزا و تحقیقات جرم می به خوبی نشان يتاریخ تحوالت کیفر

 يهمچنین معیارها. داشته است يدر تحول تاریخی حقوق جزا و ترسیم حدود مسئولیت کیفراي  برجسته

ی بودن همانند اصل قانون يو شکلی بر تحکم اصول بنیادین حقوق کیفر يدر ابعاد ماهو يحقوق بشر

انسانی و رعایت  يوضع کیفرها، يکیفرهاي  حفظ کرامت انسانی در زمان اعمال پاسخ، جرم و مجازات

 از این رهگذر). 653، 1388، کوشا( دارند يانکارناپذیر تأکید يکیفرهاي  حقوق دفاعی متهم در دادرسی

 يحقوق بشر يمعیارهاتحقیقات علوم جنایی و ، ایران از دکترین حقوقی يتوان گفت سیاست کیفر می

آن گونه که شایسته و بایسته است ، روند می مدرن به شمار يحقوق کیفرکننده  که سه منبع تغذیه

را به سمت مدل  يبدیهی است کم توجه بودن به موارد پیش گفته سیاست کیفر. نکرده استبرداري  بهره
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جرم نیز . باالیی داردپذیري  ؤیتدهد که بر اساس آن جنبه سزادهی پررنگ بوده و ر می کیفرمدار سوق

شیرینی  يجرم رؤیا ياگرچه جزء ناگسسته جامعه بوده و تا جامعه بوده جرم خواهد بود اما آرمان نابود

  ).10، 1387، آقایی( نخواهد شد محققاجراي کیفر است که تنها با 

راه پاسخ به ن تری ساده را يهمواره پاسخ دهی کیفر يدر رویکرد پیش گفته متولیان سیاست کیفر

با تدابیر سرکوبنده در پی این پیام هستند ها  . آنمحض قانون هستند ياجرا يدانسته و در مقام یادآورجرم 

در . کند می برخوردها  آن به جامعه جریان داشته و به شدت با متجاوزان علیه مجرمین و يکه عدالت کیفر

عب در مجرمان بالقوه و دوم سرکوب مجرمین نخست ایجاد ر: شود می این دیدگاه دو هدف عمده دنبال

آنچه مشخص است تحقق عدالت و تضمین حقوق شهروندان و . از تکرار جرم يبالفعل جهت پیشگیر

به  يصحیح کیفرهاي  يگذار سیاستاز جرم و تکرار آن در سایه  يپیشگیر، از آن اصالح مجرمین تر مهم

و تمرکز  تأکیددر قانون اساسی و با توجه به  يیفربا عنایت به اهداف دستگاه عدالت ک. آید می دست

رسد وجود نگاه سنتی مدیران  می به نظر تدابیر پیشگیرنده اعتنایی به بی و يمتولیان آن بر زرادخانه کیفر

  .ایران را در آستانه چالش قرار داده است يسیاست کیفر، در عرصه جزایی گذار سیاست

 يکیفرهاي  بر پاسخ تأکیدو کیفر به همراه  دیده بزه، رموجود نگاه سنتی و کالسیک به مثلث مج

 يدر واقع تمرکز بر زرادخانه کیفر. نخواهد گذاشت يجا بر يدر نظام عدالت کیفر يخوشایند يپیامدها

خود نه  يگسترده بدون توجه به تدابیر فرهنگی و اجتماعی در کنترل و مقابله با بزهکارهاي  انگاري جرمو 

با  يو برخورد کیفر انگاري جرمبلکه تورم ؛ برد می مجازات را به محاق، حی و تربیتیتنها اهداف اصال

 در کاهش جرایم يموفقیت آمیز ، تأثیرها اعمالی که بزهکارانه تلقی نشده و پایان ناپذیر نمودن ممنوعیت

 يست کیفرگرایش به سیاعمدتاً ایران  يدر سیاست کیفر). 138، 1388، دادبان و آقایی( نخواهد گذاشت

علمی داشته  يکه تمایل به سیاست کیفر شود تا این می ایدئولوژیک در تصمیم گیرندگان بیشتر دیده

هاي  کیفردهی محض مرتکب بدون مالحظه جنبه يکهنه بر مبناهاي  حاکمیت اندیشه، عالوه بر این. باشند

 يدولتی شدن عدالت کیفر به عبارت دیگر. آورد می عدالت دولتی محض را پدید، اصالحی و پیشگیرنده

 يدر طول تاریخ نیز عدالت کیفر. آید می شدید به شمار يکیفر ياز جمله عوامل گرایش به سازوکارها

که در امر هایی  غیردولتی بوده است و در حکومت يو شدیدتر از عدالت کیفرتر  سختعمدتاً دولتی 

طور مطلق در ه که مجرم را ب ياز تدابیر مبارزه با جرم راهبرد و سیاست جنایی مشخصی ندارند استفاده

و افکار  يجانب متولیان عدالت کیفر از يدهند با استقبال بیشتر می دولتی قرار ياختیار عدالت کیفر
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  ).28، 1382، نجفی ابرندآبادي( عمومی مواجه است

ه شناسان معرفتهاي  توجه به یافته، رسد با تدوین و اتخاذ یک سیاست جنایی کارآمد و شایسته می نظر به

 و اصالح نظام سزادهی گیرنده پیش يآوردن به راهبردها يو رو يکاهش کاربست تدابیر کیفر، علوم جنایی

  ).864، 1390، کالنتري( خروج از چالش هدایت نمود ایران را به سمت يتوان سیاست کیفر می

  يبر شدت عمل کیفر تأکید - 2- 3

ایجاد  يجوامع برا يز مشخصات دیرینه سیاست کیفرا، سختهاي  توسل و تمسک به کیفر و مجازات

این رویکرد از زمان . باشد می از ارتکاب جرم يو جلوگیر يرعب و وحشت در افراد مستعد بزهکار

باید موجب تنبیه و  حول محور این توجیه که تشدید کیفر، تا به امروز يتشکیل اجتماعات بشر

 ياگر یکی از دستاوردها). 50، 1390، حسینی( یده استچرخ، بازدارندگی مجرم و ارعاب بزهکاران شود

انقالب اسالمی در ایران را رویارویی فقه با جهان پیچیده کنونی بدانیم مشاهده پذیر خواهد بود که 

جا  تا آن. نبوده است يدر مورد پدیده بزهکار، همراه و همنشین مدل شفاف و منسجمی يسیاست کیفر

این تحوالت  ياج تحوالت سیاسی و اجتماعی شناور بوده و به مقتضاتوان گفت در گرداب امو می که

. کیفر به جنگ با جرم رفته است يسنتی نشان داده و با توجه به کارکردهاهاي  از طیف واکنش يبرخورد

ان جزایی خود را در محیط بسته تدابیر ناکارآمد قرار داده و منتظر پدیدآیی گذار سیاستبه عبارت دیگر 

در برخی مقاطع زمانی هم این تدابیر رنگ تشدید به خود گرفته و برخورد شدید با . اند کیفر بودهمعجزه از 

  ).186، 1376، محمودي جانکی( دانند می از تکرار جرم يمرتکبین را مانع مهمی در بازدارندگی و پیشگیر

کیه بر ارزیابی کلی ت و بدونقانونگذار ایرانی گاه به نحو افراطی ، توان گفت در حوزه تقنین می طور کلیه ب

 يکیفر يهااجرا ضمانتحباب گونه  تأثیراز مجازات و بدون توجه به واقعیات اجتماعی و انتظارات عمومی به 

ایران از حوزه تقنین آغاز شد  ياگرچه تشدید کیفر در سیاست کیفر. همراه با شدت و غلظت اعتقاد داشته است

، با نگاهی بر فرهنگ عمومی. قضایی نیز مشاهده پذیر استهاي  یاستو کیفرگرایی در س ياما شدت عمل کیفر

سالیان هاي  توان کیفرگرایی قضایی را وجه مشخص سیاست می تخصصیهاي  ی در آموزشتأملو  یاجتماع

گیرند که  می جزایی را فراهاي  آموزه ياز طرف دیگر قضات به نحو. ایران دانست ياخیر دستگاه عدالت کیفر

در این میان . گردد می شکل گرفته و این خود بر انتخاب کیفر و اولویت آن مؤثر واقعها  آن در يذهنیت کیفر

 بدون تردید قاضی نماینده فرهنگ قضایی جامعه محسوب. کیفرگرایی فرهنگی را نیز باید مورد توجه قرار داد

طوالنی هاي  حبس، چون اعدام يشدیدهاي  مجازات. گذارد می تأثیربر رفتارشان ها  آن شود و فهم فرهنگی می
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تساهل و تسامح به حذف و  يگیرد که به جا می سرکوبنده دیگر در فرهنگی مورد توجه قرارهاي  مدت و پاسخ

اگر این باور که فرد متفاوت با جامعه یا باید همانند اکثریت اجتماع گردد یا . مطرود نمودن مجرم اعتقاد دارد

استفاده از  يوسیع برا يچنین دیدگاهی بستر، گردد می به مجازات ایجاد توسل يحذف گردد زمینه مناسبی برا

  ).20، 1398، غالمی و خاکسار( نماید می حکم فراهم يدر مرحله صدور و اجراکننده  حذف يکیفرها

 يمؤثرترین شیوه برا يآنچه که شایسته است مورد توجه قرار بگیرد این است که شدت عمل کیفر

طور کلی اندیشمندان علوم جنایی بر این ه و ب شناسان جامعهشناسان،  در حالی که جرم .مقابله با جرم نیست

رسمی شدید در مبارزه با آن هاي  اجتماعی باشد واکنش يبسترها يباورند تا زمانی که پدیده مجرمانه دارا

وزمندانه خارج از دایره مهار جرم پیر يکیفرهاي  توان با تشدید پاسخ نمی در واقع. کارساز نخواهد بود

اجتماعی آن مورد توجه و هاي  و خاستگاهها  کنترل جرم بایسته است که زمینه يبه این ترتیب برا. شد

امکان وقوع جرم را به ، صحیح در جهت خشکاندن بستر آنهاي  يگذار سیاستبررسی قرار گرفته و با 

افتد اما در درازمدت مجرمان  یم اگرچه در کوتاه مدت مؤثر يتشدید مبارزه کیفر. حداقل ممکن رساند

  ).50، 1388، امیدي( دهند می از جرم را بروز يجدید رفتار خود را تغییر داده و اشکال

طور ه و ب يکیفر يهااجرا ضمانتکه تمرکز بر افزایش  گرفت نتیجه توان می مذکور با توجه به مطالب

توان انتظار  نمی گیرنده رم و تدابیر پیشجهاي  رسمی بدون در نظر قرار دادن علل و زمینههاي  کلی پاسخ

  .داشت يکیفرهاي  موفقیت چندانی از اتخاذ واکنش

  تحوالت سیاسی و اجتماعی و از مطالبات عمومی يسیاست کیفر يپذیرتأثیر - 3- 3

را  »عوام گرایی«علوم سیاسی واژه هاي  اندیشمندان حقوق جزایی با الهام از پژوهش يمیالد 1990از دهه 

به طور . که واجد خصیصه عوام گرایانه هستند برگزیدند يفعال حوزه کیفرهاي  صیف گرایشتو يبرا

مردم در تدوین  يباورها در ادبیات علوم سیاسی به مفهوم جریانی است که در آنگرایی  کلی عوام

 يفراین امر در سیاست کی). 28، 1384، میرآزادي( نمایند می ایفااي  تصمیمات سیاسی نقش تعیین کننده

اجرا هاي  و موجه نشان دادن سیاستها  آن مطالبات يایران نیز در جهت جلب افکار عمومی و در راستا

 يمتهم نشدن به تساهل و اغماض در برخورد با جرایم به راهکارها يرا برا يمقامات عدالت کیفر، شده

علمی  يوجه به رویکردهااز ت يکیفرگرایی  از این رو در عوام. سختگیرانه و عوام پسند سوق داده است

در این میان تحوالت . گیرد می مورد توجه قرارها  يگذار سیاستعوام در هاي  اجتناب شده و دیدگاه

وقوع . نادیده انگاشت يبر سیاست کیفر يگذارتأثیررا نیز نباید در  ياجتماعی و اقتصاد، سیاسی
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و گرایش به افکار عمومی در اعمال در رونق سزاگرایی اسالمی از انقالب  رویدادهاي مختلف در بعد

  .ایران قابل توجه است يشدیدتر در سیاست کیفرهاي  مجازات

  پاسخ دهی بر اساس مطالبات عمومی - 3- 3- 1

افکار عمومی زمانی . از دیرباز در جوامع انسانی وجود داشته استها  آن مسئله افکار عمومی و مطالبات

 يیکی از دالیل عمده رو. گیرد می ن یک موضوع شکلپیرامو كشوند که یک عقیده مشتر می ایجاد

و مطالبات عمومی  عوام گرایانههاي  تدابیر سزامحور بر اساس شیوه يبه برقرارها  آوردن برخی حکومت

از این سان توجه به مطالبات ). 48، 1389، دلیرپور( نگرانی از آسیب رسیدن به موجودیت حکومت است

توجه به . گردد می صلی مبارزه با جرم و ایجاد ثبات در میزان جرایما يعمومی و کاربرد سرکوب الگو

در همه اصوالً آید  می به شمارگرایی  عوامهاي  که از ویژگی يکیفرهاي  يگذار سیاستمطالبات مردم در 

 یابد می است کمتر مجال ظهور مدنی مناسبی يساختارها يجوامع وجود دارد اما در جوامعی که دارا

  ).37، 1390، مقدسی(

 است که غالب مطالبات اجتماعی برآوردهاي  وضعیت سیاسی و اجتماعی به گونه ر جامعه ایرانی کهد

نشان دهنده رسوخ  يگفتمان مدیران عدالت کیفر بر آن در تأکیدو اي  ستناد به مطالبات تودها، شوند نمی

ا توسل به افکار عمومی به ایران ب يدر سالیان اخیر سیاست کیفر. است يدر سیاست کیفرگرایی  عوام

به حقوق و منافع مردم و خواست ها  و سیاستها  سمت افزایش کیفرها گام برداشته و همواره در طرح

مزبور در چالش با حقوق شهروندان و هاي  به رغم این که در برخی موارد طرح. عمومی استناد شده است

خود را هاي  با استناد به افکار عمومی طرح يیفران کگذار سیاستگیرد اما  می ویژه حقوق متهمان قراره ب

در توجیه  يیکی از راهکارهایی که متولیان عدالت کیفر. کنند می در دایره عمل قرار داده و توجیه

و ها  تمسک به نظرسنجی، کنند می مجازات محور و بعضاً سرکوب مدار خود استفادههاي  رهیافت

هیچ گاه در اختیار عموم افراد به ویژه نخبگان و اندیشه ها  آن درون سازمانی است که جزئیاتهاي  یافته

هاي  موفقیت آمیز طرح يگیرد و در مدت کوتاهی با استناد به خواست مردم از اجرا نمی قرار يوران کیفر

ضربتی و هاي  امنیت اجتماعی از بارزترین طرح يطرح ارتقا. شود می سخن گفتهها  آن مزبور و رضایت

بر ، آن با دستاویز قرار دادن خواسته مردم يمدآه تسامح صفر است که علیرغم اثبات ناکارپلیسی در زمین

امنیت اجتماعی از  ياین رویکرد در مراحل مختلف طرح ارتقا. گردد می تأکید سریع و قاطعانه آن ياجرا

اد مخدر خرده فروشان مو يمبارزه با اراذل و اوباش و طرح جمع آور، جمله طرح مبارزه با بدحجابی
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در حالی که این طرح ). 39، 1386، مجلسهاي  پژوهش مرکز حقوقی مطالعات دفتر( پذیر است مشاهده

آید اما این که دیدگاه مردم و نظرسنجی  می در طیفی وسیع و بر اساس درخواست عمومی به اجرا در

ان پلیس به آن گیرد موضوعی است که توسط متولی می افکار عمومی نسبت به طرح مزبور چگونه صورت

  .شود نمی پاسخی داده

مردم به هاي  از طریق استناد به خواست و دغدغهاند  ان در حوزه تقنین نیز تالش نمودهگذار سیاست

خود نسبت به برخورد با مجرمان جنبه کارشناسی بخشیده و از این طریق ضعف  ياتخاذ يراهکارها

حاکم بر حکومت و  يگفتمان و ایدئولوژ. درا پوشش دهنها  آن خود و غیرعلمی بودنهاي  برنامه

ایران بر  يحقوقی سبب گردیده است تا مدیران عدالت کیفر يقوانین و نهادها يحداکثرسازي  اسالمی

هاي  از آموزه تأثرنگاه م. ویژه در برخی جرایم استفاده کنند يکیفر اساس مطالبات عمومی از نوعی سیاست

از این . مورد جرایم جنسی به وجود آورده است را دراي  گیرانه سخت يکیفرهاي  دینی به مقوله جرم پاسخ

است که  يگذار سیاست يرویکردهاین تر مهمکنترل و مبارزه با جرایم جنسی یکی از  يرو سیاست کیفر

به دنبال . چاشنی افکار عمومی در آن یکی از عوامل عمده در مجازات شدید و سنگین مجرمین جنسی است

توان انتظار داشت که افکار عمومی  می تمان اسالمی در بطن تابعان حقیقی و حقوقی جامعهنهادینه شدن گف

ها  آن شدید يتوقع سزا يتنفرآلود داشته و از دستگاه عدالت کیفر ينسبت به مرتکبان جرایم جنسی تصور

ورت جدي به نظام جمهوري اسالمی ایران به ص يبه این سان در جرایم جنسی سیاست کیفر. را داشته باشند

شریعت اسالمی در حدود نه تنها اجازه کوتاهی و مسامحه را به حاکم . عمل به دستورات الهی است دنبال

کند و از او خواسته است که با تمام وجود به فرامین گفته شده در باب حدود  می دهد بلکه توصیه نمی شرع

عدالت اجتماعی و حقوق بیت ، دود الهیح، و تسامح در اصول دینی لذا عدم انعطاف. جامه عمل بپوشاند

آیند و اگر اقدام مرتکب با حدود الهی در تعارض باشد چون  می المال از موارد عدم تسامح در اسالم به شمار

رعایت حقوق الهی است مسامحه  رعایت حدود الهی مقدم بر شخصیت انسانی بوده و انسانیت انسان در گرو

فی  همسامح ال«بر اساس قاعده فقهی . د به مجازات مقرر محکوم نموددر آن راهی نداشته و فرد را بای

در محدوده معین شده شرعی مسامحه راه ندارد و چون ذکر حدود نظر شارع است لذا از قواعد ، »التحدیدات

  ).267، 1388، بهرامی احمدي( دارد یآمره بوده و جنبه حکومت

می افراد و تمسک به آن در مجازات مرتکبین از رهگذر موضوع مزبور و با توجه به خواسته عمو

را با امتزاج شرع و اي  ایران رویکرد سختگیرانه يتوان گفت متولیان سیاست کیفر می جرایم جنسی
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ایران  يجایی که در حقوق کیفر از آن. اند مطالبات مردم در کیفردهی مجرمان جنسی اتخاذ نموده

سالب  يدر قالب مجازات اعدام بوده و بر کیفرها يرپذیرفته نشده است این سختگیابد مجازات حبس 

به عنوان نمونه بازتاب حادثه تجاوز گروهی در خمینی شهر . نظیر حبس اولویت داده شده است يآزاد

گردید مطالبه مردم  در میان افکار عمومی و بر هم زدن تعصبات مذهبی موجب 1390اصفهان در خرداد 

را  يعمومی دستگاه عدالت کیفرهاي  درخواست. دثه شکل بگیرددر جهت مجازات اشد عامالن این حا

سریع و شدید شکل گرفته و احکام مجازات مرتکبان  يیندآواداشت تا محاکمه متهمان این واقعه در فر

دهد که در  می یند رسیدگی به جرایم جنسی نشانآمطالعه فر. در مدت زمان کوتاهی صادر و اجرا شد

عدالت و به مجازات رسیدن  يجو احساسی و با این ادعا که مردم خواهان اجرا تأثیرموارد تحت  يبسیار

  ).127، 1390، مقدسی فرجیها و( شود می اجرا يفوراي  گونه مجرمان جنسی هستند ترتیبات رسیدگی به

غیرکارشناسی هاي  آوردن به برنامه يرو، ات مطالبات مردم در کیفردهیتأثیررسد یکی از  می ه نظرب

همان گونه که بیان گردید یکی از . فرونشاندن احساسات جریحه دار شده افکار عمومی است يادر راست

بر  يکیفرهاي  يگذار سیاستاز مطالبات عمومی جهت دهی  يسیاست کیفر يپذیرتأثیر يبازخوردها

به مطالها  آن هستند که از رهگذرهایی  جرائم خشونت آمیز نیز از حوزه. اساس خواست افکار مردم است

به دنبال حوادث . عمومی مبنی بر مجازات سریع و بدون تسامح مرتکبان این نوع جرایم مشاهده پذیر است

ایران بنا بر خواسته مردم  يبه وقوع پیوست سیاست کیفر 1390و  1389هاي  که طی سال يخشونت بار

مرتکب . نمود رویکردهایی همراه با شدت و سرعت در رسیدگی و مجازات خاطیان این حوادث اتخاذ

ترین  مردم در کوتاههاي  حادثه میدان کاج در منطقه سعادت آباد تهران در جهت پاسخگویی به خواسته

وقوع دو حادثه خشونت بار دیگر به فاصله کمتر . محاکمه و به مجازات رسید زمان توسط دستگاه قضایی

تا از داالن مطالبات افکار عمومی مبنی را بر آن داشت کننده  متولیان رسیدگی 1390از دو هفته در تیرماه 

عامالن این وقایع را ، بر این که عدالت باید در عرصه عمل اجرا گردیده و مجرمان به شدت مجازات شوند

حادثه نخست مربوط به دختر دانشجویی بود که به دلیل . از رهگذر کیفر اعدام مهمان چوبه دار سازند

  .ج با ضربات چاقو در پل مدیریت تهران به قتل رسیدازدوا ياش برا جواب منفی به همکالسی

بر اساس  يکه متولیان سیاست کیفرهایی  واکنش توان گفت می با توجه به مطالبی که عنوان گردید

دهد که اگرچه ممکن  می را نشانگرایی  از عوام يپذیرتأثیرردپایی از اند  خواست و مطالبه عمومی بروز داده

استناد به . نخواهند داشت يتأثیرافکار عمومی باشند اما در درازمدت  ينی برااست در زمان کوتاهی مسک



 یـ فصلنامه تمدن حقوق 1401 ، تابستان11شماره ، 5دوره   140

 

سیاسی و فرهنگی ، استه از بسترها و تحوالت اجتماعیوبرخ يکیفرهاي  يگذار سیاستمطالبات عمومی در 

  .تقرار داده اس تأثیرایران را در کیفردهی سریع و قطعی مجرمان تحت  ياست که نگرش متولیان سیاست کیفر

  يکیفر يگذار سیاستسیاسی و اجتماعی بر  يتحوالت و رویدادها يگذارتأثیر - 3- 3- 2

  اسالمی شرایط سیاسی و امنیتی پس از انقالب - 3- 3- 2- 1

مختلف تروریستی در وضعیت نامناسبی قرار هاي  توسط گروه اسالمیانقالب  يسیاسی با پیروز يفضا

 يدستگیر که در ضدیت با نظام جدید بودند پس ازها  آن يضاو اعها  که تمام گروهاي  به گونه. گرفته بود

به ). 54، 1379، خلخالی( مانند اعدام محکوم شدند يشدیدهاي  هیأت حاکمه به مجازاتهاي  توسط مقام

آمدند و به منظور محاکمه  می که وابسته رژیم سابق به شمار يعوامل ضدانقالب و افراد يدنبال دستگیر

حفظ و نفوذ ، و ایجاد يتحکیم رژیم پهلو يبرا اسالمی انقالب يقبل از پیروزمرتکبین جرایمی که 

برخورد قاطع و شدید با اعمالی  يدر واقع برا. شد تأسیسانقالب هاي  بیگانگان صورت گرفته بود دادگاه

هاي  داد دادگاه می اسالمی را در مخاطره قرار يحکومت گذشته بوده و یا انقالب نوپا يکه موجب بقا

حبس و ، رسیدگی به جرایمی چون قتل و کشتار توسط حکومت گذشته ياص ایجاد گردید که براخ

اسالمی و پخش مواد مخدر  يعلیه جمهور توطئه و اقدام مسلحانه، غارت بیت المال، شکنجه مردم مبارز

ون هیچ سختگیرانه و بد يبه این ترتیب جرایم سیاسی و امنیتی ارتکابی با رویکرد. صالحیت بود يادار

شد به  می شرع نامیده گردید و مرتکبان توسط رئیس دادگاه که قاضی می ض به شدت سرکوباغماگونه 

هایی  احکام دادگاه انقالب قطعی و غیرقابل تجدیدنظر بوده و مجازت. شدند می سنگینی محکوم يکیفرها

  .شد می محکومان تعیین يتبعید و ضبط اموال برا، حبس، نظیر اعدام

و صیانت از نظم و ها  اختصاصی در جهت پیشبرد اهداف سیاسی حکومتهاي  عمول دادگاهطور مه ب

است که  يدادگاه انقالب نیز یکی از مراجع اختصاصی در محاکم کیفر. شوند می امنیت عمومی تشکیل

آن هاي  گردد و یکی از ویژگی می بیشتر نسبت به متهمان تشکیل يشدت عمل و سختگیر، به منظور دقت

از وکیل  يمحاکمه غیرعلنی با عدم استقبال از برخوردار يحق دفاع متهم به شکل برگزارهاي  ودیتمحد

هاي  ناگوار و حزن انگیز دادرسیهاي  با توجه به رسیدگی). 316، 1387، خالقی( مراجع است در این

انقالب  يپیروز در اوایلها  این دادگاه يو فرمایشی بودن آرا اسالمیمحاکم اختصاصی در پس از انقالب 

با این حال ). 252، 1388، آخوندي( کاهش یابدها  صالحیت این دادگاه سعی بر این شد که قلمرو اسالمی

ایران وجود دارند و بر اساس فلسفه تشکیل خود  ينیز در دایره محاکم کیفر هاختصاصی امروزهاي  دادگاه
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  .را نیز باید مورد توجه قرار داد يو اقتصاد در این میان نقش شرایط اجتماعی. کنند می اقدام به رسیدگی

  يتحوالت اجتماعی و اقتصاد - 3- 3- 2- 2

نیز موجب شده است تا قانونگذار  ياجتماعی و اقتصاد يموازات حوادث و تحوالت سیاسی رویدادها به

نسبت به جرایم این حوزه برخورد  يو شدت عمل بیشتر يسختگیر، با تمرکز اسالمیپس از انقالب 

این واقعیت است که مقنن در  يگویا ياقتصاد يکه نگاهی به تاریخچه قوانین کیفراي  به گونه. نماید

 بر این اساس شرایط پس از جنگ. از جریانات و نوسانات روز بوده است تأثرمکامالً وضع این قوانین 

اجناس و شدید سبب گردید تا برخی فروشندگان هاي  وضعیت نامساعد معیشتی مردم و تحریم، تحمیلی

. باالتر از حد متعارف عرضه نمایندهاي  مردم را احتکار نموده و یا با قیمت يمورد نیاز و ضرور يکاالها

را نسبت به  يکیفر يهااجرا ضمانت، جزایی با نگرشی خشک و مداراناپذیر گذار سیاستاز این رهگذر 

قانون منع خرید و فروش  1367بر اساس این شرایط قانونگذار در سال . فروشندگان در نظر گرفت

آن فروشندگانی را که کاالها و  2»2«ماده اساسی را به تصویب رساند که به موجب  يکاالهاهاي  کوپن

ه نمایند مجرم ضو احتکار نموده یا به بیش از نرخ تعیین شده توسط دولت عر يارزاق عمومی را جمع آور

 هفتادوچهاراحتکار شده و همچنین  يقیمت کاالهاشناخته و حسب مورد به مجازاتی از دو تا بیست برابر 

  .کرد می ضربه شالق محکوم

امتناع از دادن فاکتور رسید ، پخت نامرغوب نان، از قبیل دریافت دستمزد زائد بر میزان مقرر يموارد

 به قیمت رسمی و استفاده از مواد نامرغوب که بدون تنزل قیمت بر کیفیت کاال و خدمات اثر منفی

دانسته و  1367مصوب  گرانفروشان و محتکران مجازات تشدید قانون 3»5«ماده رد را مشمول گذا می

                                                      
: هر کس مواد غذایی موضوع الف ماده یک را احتکار نماید محتکر محسوب شـده و بـا رعایـت امکانـات و     2ماده  -2

کـار شـده و   شرایط خاطی و دفعات و مراتب جرم و مراتب تأدیب به مجازاتی از دو برابر تا ده برابر قیمـت کـا�ي احت  

  گردد.  ش�ق تا هفتاد و چهار ضربه محکوم می

: هر کسی که مرتکب هر یک از اعمال مشروحه زیر شود با رعایـت امکانـات و شـرایط خـاطی و دفعـات و      5ماده  -3

قیمـت  مراتب جرم و مراتب تأدیب براي مرتبه اول به جزاي نقدي از دو تا پنج برابر و براي مرتبه دوم از پنج تا ده برابر 

صـنفی از ده تـا بیسـت برابـر قیمـت کـا� و        کا� و خدمات مورد تخلف در این ماده و براي مرتبه سوم براي افراد غیـر 

 -1خدمات مورد تخلف در ماده و در مورد افراد صنفی ع�وه بر مجازات مرتبه دوم به لغو پروانه محکوم خواهند شد. 

 -3دریافت اجرت یا دستمزد خدمات، زاید بر میـزان مقـرر.    -2مقرر.  تر از نرخ هاي گران فروش مصنوعات یا فرآورده

اسـتفاده   -4معامله صوري به نرخ مقرر و به کار بردن تمهیداتی که عم�ً موجب دریافت وجه بیشتر از نرخ مقرر بشود. 
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به . گرفت می آن در نظر يتا بیست برابر قیمت کاال را برا ينقد يلغو پروانه کسب و جزا ياجرا ضمانت

ج در بدنه حاکمیت توسط متصدیان متنفذ مشاغل دولتی و روا دنبال کثرت وقوع جرایم یقه سفید

مانع از استمرار و توسعه  يکیفر يگسترده مقنن به دنبال این بود تا با افزایش برخوردهاهاي  يکالهبردار

، ءلذا با تصویب قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا. گردد يو ارز ياین پدیده و لطمه به نظام اقتصاد

 1369کشور در سال  يم اقتصادو قانون مجازات اخاللگران در نظا 1367در سال  و کالهبرداري اختالس

4در قانون نخست. با نگاهی بدون اغماض در صدد برخورد با مرتکبین این گونه جرایم برآمد
 

کارکنان دولت پیش بینی  يشالق و انفصال از خدمت بدون تعلیق کیفر برا، چون حبسهایی  مجازات

زمان پس از . وضع گردیده استو نوسانات حاکم بر آن دوره زمانی ها  قانون دوم بر اساس تنش. شد

5و منجیل مشکالتی که پس از زلزله رودبار، جنگ تحمیلی يبازساز
 يانحصار کاالها، پدید آمده بود 

اي  مضاربههاي  شرکت تأسیسخاص و شیوع اي  در دست عدهها  آن در اختیار قرار گرفتن اساسی مردم و

دست زده و دولت را در مضیقه هایی  و فعالیت وجوهات مردم به حرکات يکه توانسته بودند با جمع آور

قانون مجازات اخاللگران در نظام  آن يمبنا از جمله شرایطی بود که بر) 15، 1388، روستایی( قرار دهند

6بر اساس قانون. از تصویب مقنن عبور کرد ياقتصاد
مورد بازبینی و اصالح قرار  1384مزبور که در سال  

                                                                                                                                   
نـزل قیمـت پـائین    هـا یـا ارزش خـدمات را بـدون ت     از مواد نامرغوب که در نتیجه کیفیت کا� یا مصنوعات یا فـرآورده 

انتقال غیرمجـاز   -7تحویل کا� کمتر از وزن یا مقدار به مشتري.  -6عرضه نان معمولی با پخت نامرغوب.  -5آورد.  می

کا�هایی که از طرف دولت به یک شهر یا منطقه یا جمعیت معینی اختصاص یافته است بـه شـهر و منطقـه دیگـر و یـا      

هـا یـا خـدمات     فرد صنفی از عرضه و فروش کا� یا مصنوعات و یا فرآوردهخودداري  -8فروش آن به اشخاص دیگر. 

  امتناع فرد صنفی از دادن فاکتور به قیمت رسمی و یا صدور فاکتور خ�ف واقع.   -9برخ�ف مقررات صنفی. 

مرتکـب از  هاي مندرج در این قانون که مجازات حبس براي آن مقـرر شـده در صـورتی کـه      : در هر مورد از بزه7ماده  - 4

مامورین مذکور در این قانون باشد از تاریخ صدور کیفرخواست از شغل خـود معلـق خواهـد شـد. دادسـرا مکلـف اسـت        

صدور کیفرخواست را به اداره یا سازمان ذیربط اع�م دارد. در صورتی که متهم به موجب راي قطعـی برائـت حاصـل کنـد     

  دتی را که به علت تعلیقش نگرفته دریافت خواهد کرد.  ایام تعلیق جزء خدمت او محسوب وحقوق و مزایاي م

(برابـر بـا    1369لرزه رودبار و منجیل در ساعت سی دقیقه بامداد به وقت ایران در پنجشنبه سی و یکم خرداد مـاه   زمین - 5

گـی�ن   در ساعت بیست و یک به وقت گرینویچ) در نزدیکی شهر رودبار و روسـتاهاي تابعـه در اسـتان    1990بیستم ژوئن 

  لرزه موجب خسارات جانی و مالی فراوان گردید.   بروز نمود و تا شعاع یکصد کیلومتري از مرکز زمین

هـاي مقـرر در    شود و مرتکب به مجازات : ارتکاب هر یک از اعمال مذکور در بندهاي ذیل جرم محسوب می1ماده  -6

ور از طریق قاچاق عمده ارز یا ضرب سکه قلـب یـا   اخ�ل در نظام پولی یا ارزي کش -شود: الف این قانون محکوم می
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مایحتاج عمومی از طریق قاچاق عمده ارز  تأمینو  يارز، خالل در نظام پولیچنانچه اعمالی نظیر ا، گرفت

وصول وجوه کالن به صورت قبول ، عمده در امر تولید ءو ارتشا ءرشا، گرانفروشی، یا ضرب سکه قلب

ملی از کشور ارتکاب یابد حسب مورد مرتکب به هاي  سپرده و خارج کردن میراث فرهنگی یا ثروت

قانونگذار تا بدان جا است که هیچ  يرویکرد تسامح صفر. سنگینی محکوم خواهد شد شدید و يکیفرها

  .مقرر را قابل تخفیف و تعلیق ندانسته استهاي  یک از مجازات

 يو نقطه شروع تسامح صفر حکومت جمهورها  يتوان سرآغاز سختگیر می شمسی را 1370میانه دهه 

میلیارد  یکصد و بیست و سهپرونده اختالس . دانست يداسالمی در برخورد با مجرمان و مفسدان اقتصا

ترین  سابقه بی رقم خورده بود رقم» فاضل خداداد«به نام  يتومانی بانک صادرات ایران که توسط فرد

متهم پرونده بدون هیچ گونه . گذاشت ياسالمی بر جا ياختالس را در آن زمان در تاریخ جمهور

 مفسد 1369مصوب  کشور يون مجازات اخاللگران در نظام اقتصادو بر اساس قان 1374ضی در سال اغما

در حوزه جرایم اخالل در  يرسیدگی به پرونده دیگر. فی االرض شناخته شد و به اعدام محکوم گردید

 يو عدم مدارا يسختگیرهاي  از دیگر نمونه» يشهرام جزایر«به نام  ينسبت به فرد ينظام اقتصاد

                                                                                                                                   
اخـ�ل در امـر توزیـع     -از داخلی و خارجی و امثال آن. ب ها اعم جعل اسکناس یا وارد کردن یا توزیع نمودن عمده آن

هـاي   هاي عمومی و احتکار عمده ارزاق یا نیازمنـدي  مایحتاج عمومی از طریق گرانفروشی ک�ن ارزاق یا سایر نیازمندي

ها به منظور ایجـاد انحصـار یـا     خرید فراوان تولیدات کشاورزي و سایر تولیدات مورد نیاز عامه و امثال آن زبور و پیشم

اخ�ل در نظام تولیدي کشور از طریق سوءاستفاده عمده از فروش غیرمجاز تجهیـزات فنـی    -کمبود در عرضه آن ها. ج

ربوط در مورد آن و یـا رشـاء و ارتشـاء عمـده در امـر تولیـد یـا اخـذ         و مواد اولیه در بازار آزاد یا تخلف از تعهدات م

هر گونه اقـدامی   -هاي تولیدي کشور شود و امثال آن ها. د مجوزهاي تولیدي در مواردي که موجب اخت�ل در سیاست

ه اموالی هاي ملی اگرچه به خارج کردن آن نیانجامد قاچاق محسوب و کلی به قصد خارج کردن میراث فرهنگی یا ثروت

 -گـردد. ه  که براي خارج کردن از کشور در نظر گرفته شده است مال موضوع قاچاق تلقی و به سود دولـت ضـبط مـی   

وصول وجوه ک�ن به صورت قبول سپرده اشخاص حقیقی یا حقوقی تحت عنوان مضاربه و نظایر آن که موجب حیـف  

م باندي و تشکی�تی جهت اخ�ل در نظام صادراتی کشور به اقدا -و میل اموال مردم یا اخ�ل در نظام اقتصادي شود. و

: هـر  2گذاري کا�هاي صادراتی و... مـاده   هر صورت از قبیل تقلب در سپردن پیمان ارزي یا تأدیه آن و تقلب در قیمت

د مقابلـه  یک از اعمال مذکور در بندهاي ماده یک چنانچه به قصد ضربه زدن به نظام جمهوري اس�می ایران و یا به قص

ا�رض باشد مرتکب بـه اعـدام و در    با آن و یا با علم به مؤثر بودن اقدام در مقابله با نظام مزبور چنانچه در حد فساد فی

شود و در هر دو صورت دادگاه به عنوان جزاي مالی بـه   غیر این صورت به حبس از پنج سال تا بیست سال محکوم می

تواند ع�وه بر جریمـه مـالی    انون به دست آمده باشد حکم خواهد داد. دادگاه میضبط کلیه اموالی که از طریق خ�ف ق

  و حبس، مرتکب را به بیست تا هفتاد و چهار ضربه ش�ق در انظار عمومی محکوم نماید. 
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ر زمینه قضایی است که متهم پرونده به اتهام کسب اعتبار موهوم از طریق ایران د يکیفر گذار سیاست

تبانی در معامالت دولتی و ، جعل اسناد، پرداخت رشوه، تحصیل مال از طریق نامشروع، متقلبانه يمانورها

، سال تبعید ده، سال حبس چهاردهدادگاه تجدیدنظر به  يایجاد رکود در امر صادرات و واردات پس از رأ

میلیون دالر محکوم  یکصد و بیست و دوبه مبلغ  ينقد يو جزا ياقتصادهاي  سال محرومیت از فعالیت هد

این امر بیانگر آن است که تغییر شرایط . البته متهم اخیر با تسامح دستگاه قضایی به اعدام محکوم نشد. شد

  .گذار بوده استتأثیره دستگاه قضایی در اتخاذ رویکرد سختگیرانپذیري  بر تسامح یا عدم انعطاف

نیز به فراخور اي  بازاریابی شبکه، تجارتی و پیشرفت در حوزه بازرگانی يبا رشد و توسعه بازارها

هاي  نظیر شرکت يدیگرهاي  با سرعت گرفتن این نوع تجارت به تدریج فعالیت. شرایط رواج پیدا کرد

با شکل . شدند می بازرگانی شناختههاي  بازرگانی هرمی در کنار آن به وجود آمد که به عنوان فعالیت

از ترویج  يجلوگیر، فقهی و اسالمی از قواعد تأثرهرمی مقنن ایرانی به دالیلی مهاي  و رونق فعالیت يگیر

 قانون«در عرصه بازرگانی حساسیت نشان داده و با عادالنه ناسالم و حمایت از رقابت  ياقتصادهاي  فعالیت

 1369 مصوب کشور اقتصادي نظام در اخاللگران مجازات قانون یک ماده هب تبصره یک و بند یک الحاق

و سختگیرانه خود را نسبت به  يرویکرد تسامح صفر» 1384مصوب  آن دو ماده یک تبصره اصالح و

  .با ساختار هرمی نشان داده است يو مؤسسات تجارها  فعالیت شرکت

 يبر مبنا يمتولیان سیاست کیفر. ر بوده استمقنن مؤث ينیز در رویکرد تسامح صفر يتوسعه تکنولوژ

هاي  يبا گسترش فناور. اند نموده يکیفر يارتکاب یافته در جامعه اقدام به راهبردگذار يبرخی رویدادها

و به دنبال انتشار تصاویر مبتذل یک هنرپیشه در سال ها  آن و گرایش مردم به استفاده از يسمعی و بصر

حمایت از افراد و عفت عمومی جامعه در قبال تولید و ، اجتماعی يفضاو در نتیجه آشفته شدن  1385

نسبت به آثار تري  و همچنین اتخاذ تدابیر شدیدتر و سختگیرانه يتوزیع آثار مستهجن در قوانین کیفر

در واقع رویکرد کلی . مخالف شریعت و اخالق اسالمی مورد توجه مقنن قرار گرفت يسمعی و بصر

فرهنگی و  يمغایر با هنجارها يتشدید مجازات رفتارها يسمعی و بصرهاي  الیتطراحان به حوزه فع

 مانند اعدام به مبارزه با يبیش از اندازه به مرتکبین چنین رفتارهایی است و با تدابیر ياخالقی و سختگیر

ه افزایش قاچاق و مصرف مواد مخدر از دیگر شرایطی است ک. استه استومرتکبین چنین رفتارهایی برخ

  .واداشته است يرا به سختگیر يمتولیان سیاست کیفر
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  رشد مصرف مواد مخدر - 3- 3- 2- 3

 يتولیدکننده و موقعیت ترانزیتی مناسب برا يبا کشورها يهمجوار، گسترش مواد مخدر و اعتیاد

 این عوامل در کنار. ات خطرناکی بر سالمت جامعه ایران در بر داشته استتأثیرجابجایی وحمل این مواد 

، با نگرشی شدید يمتعدد قاچاق مواد مخدر و روانگردان موجب گردید تا قانونگذار کیفر يوجود باندها

ایران در  ياز این سان متولیان سیاست کیفر. با پدیده شوم مواد مخدر به مبارزه برخیزد يهمه جانبه و جد

اي  گونه تسامح صفرهاي  تبا تصویب قانون تشدید مجازات مرتکبین مواد مخدر و جعل مجازا 1359سال 

 پنجو بیش از  كبیش از یک کیلوگرم تریا ياخفا و ينگهدار، فروش، وارد ساختن يهمانند اعدام برا

به اتهام قاچاق مواد مخدر  يگرم هرویین امیدوار به کاهش استفاده از این مواد شدند که طی آن افراد زیاد

توسط مجمع تشخیص اي  با تصویب مصوبه 1367سال در . محکوم شدند انقالب به اعدامهاي  در دادگاه

 يدر سیاست تقنینی مبارزه با مواد مخدر تغییراتی ایجاد شد که به موجب این مصوبه برا مصلحت نظام

 نهبه فاصله ). 153، 1385، رحمدل( ارتکابی در زمینه مواد مخدر مجازات اعدام تعیین شد برخی اعمال

 تشخیص مجمعقاچاق و ترانزیت مواد مخدر  يدلیل ظهور باندهاسال از تصویب مصوبه مزبور و به 

 يکه برااي  زنجیرههاي  گروه ياعدام را بدون تسامح برا مجازات يدر مصوبه دیگر نظام مصلحت

  .کردند پیش بینی نمود می كتریا ينگهدارو  ءاخفا، مصرف داخلی اقدام به حمل

از شرایط اجتماعی و سیاسی  يپذیرتأثیرخدر با در زمینه مواد م يکیفر گذار سیاستبه این ترتیب 

انعطاف ناپذیر نموده است که امروزه نه تنها این رویکرد ادامه داشته بلکه  يحاکم اقدام به اتخاذ رویکرد

به . شود می نیز دیده يعملی و شفاهی متولیان سیاست کیفر قاطع و بدون اغماض در گفتمان يبرخوردها

اجتماعی و فرهنگی در تدوین ، که حدوث شرایط و تحوالت مختلف سیاسیشود  می این ترتیب مشاهده

  .ساخته است تأثررا م يکیفر يگذار سیاستداشته و  يسختگیرانه نمود بارز يراهبردها

  نتیجه

این رویکرد همچنان یکی از ، کاربست سیاست تسامح صفر دهه از پدیدآیی و با وجود گذشت چند

این سیاست منجر به  يبا این حال اجرا. گردد می قلمداد يکیفراي ه يگذار سیاستتدابیر عمده در 

رسد زمان  می به نظر يیند تحقق عدالت کیفرآپیامدهایی گردیده است که با توجه به وجود بحران در فر

در اي  سختگیرانههاي  ایران نیز در سالیان اخیر طرح يسیاست کیفر. تعدیل در این سیاست فرا رسیده باشد

بدون توجه به  يکیفر شدید يهااجرا ضمانتقضایی و پلیسی از رهگذر اصالت دادن به ، تقنینی هاي حوزه
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 يکه پذیراهایی  تا در حوزهاست این امر موجب شده . آورده است جزایی به اجرا درهاي  قائم مقام

ه بر آنچ. گردد تأکیدقهرآمیز پلیسی  يو برخوردها يبر شدت عمل کیفراند  سیاست تسامح صفر بوده

جرم هاي  ایران از مؤلفه يکیفر يگذار سیاستمتولیان  يپذیرتأثیرعدم مبناي این پژوهش مشخص گردید 

در واقع مدل نیویورکی تسامح صفر با مبانی خاص خود ایجاد و مورد اجرا قرار . شناختی تسامح صفر بود

شود مبتنی بر  می هایران تسامح صفر خواند يگرفت و آنچه که در اقدامات کنشگران عدالت کیفر

خاص خود شکل گرفته  يشناختی نبوده بلکه انطباقی تصادفی بوده و البته با بسترها علمی و جرمهاي  یافته

به آثار و نتایج راهبرد تسامح صفر در مدل صرفاً  يکیفر يگذار سیاستبه عبارت دیگر متولیان . است

نیویورکی مانند الگوي د بتوان برخی مصادیق اگرچه شای. آن يي نظراو نه مبناند  غربی آن نظر داشته

همپوشی دانست اما  يامنیت اجتماعی در ایران دارا يرا با طرح ارتقاها  پلیس در خیابان يافزایش نیروها

 يایران موجب گردیده است تا تسامح صفر با مبانی و بسترها يحاکم بر نظام کیفر يگفتمان و الگوها

  .بگیرد ایران شکل يدر حقوق کیفر يدیگر

، گرایی از عوام يپذیر، تأثیرسنتی و کالسیک به مجرم و کیفرهاي  بر این اساس وجود دیدگاه

 يگیر شکل ياست که بسترها يمطالبات عمومی و حدوث تحوالت سیاسی و اجتماعی از جمله موارد

ن کرد که جرایم توان بیا می مذکور ياز مسیر بسترها. دهند می ایران را تشکیل يتسامح صفر در نظام کیفر

مداخله در قلمرو ، يجرایم مالی و اقتصاد، يجرایم مربوط به حوزه سمعی و بصر، و منافی عفت يحد

 يپذیرا، پلیسی و ضربتیهاي  توسعه بازداشت موقت الزامی و طرح، جرایم مواد مخدر، خصوصی افراد

متولیان تقنین تا قبل ها  خی حوزهتوان پرسید در بر می. اند ایران بوده يسیاست تسامح صفر در حقوق کیفر

مذکور دخالت دهند چه اندازه هاي  برخی اعمال در حوزه از يجلوگیر يرا برا ياز این که حقوق کیفر

در حالی که . اند بهره بردهسازي  و فرهنگرسانی  اطالع، غیررسمی مانند آموزش کنترلهاي  از مکانیزم

 ير عرصه فرهنگ باشد اما مشاهده گردید که براباید آخرین شیوه د يمتوسل شدن به حقوق کیفر

  .انتخاب شده است حل راهمورد نظر قانونگذار به عنوان نخستین هاي  استقرار ارزش

 يکیفر يزمان پس رو، کارایی آن و عدم يسال از مداخله کیفر رسد پس از گذشت چند می به نظر

ایران  يته از موازین فقهی بر نظام کیفربرگرف ياگرچه سیاست کیفر. رسیده است فراها  در این زمینه

با توجه به از بین ها  در برخی حوزه يو ایجاد سختگیر يغیرضرورهاي  انگاري جرمحاکم است اما صرف 

اگرچه بتوان این امر را صرف اعالم موضع هیأت حاکمه . رسد نمی منطقی به نظرها  آن رفتن قبح اجتماعی



  147  ها نهیزم و بسترها؛ رانیا فريیک نظام در صفر تسامح استیس گفتمان  

 

قضایی هاي  برخوردگرانه و بدون تسامح در رسیدگیهاي  رهیافت اتخاذ. نسبت به برخی رفتارها دانست

شاید بتواند در کوتاه مدت پاسخی به عمل مجرمانه و انتظارات عمومی باشد اما در بلندمدت به طور 

مقطعی و ضربتی در حوزه اقدامات قضایی و پلیسی هاي  در واقع سیاست. کند نمی مشکل را حلاي  ریشه

رسمی  ياز تبعیت مردم از هنجارها يه یک دوره زمانی خاص بوده و قالب جدیداگرچه محدود بصرفاً 

  .آورد ولی در بازه زمانی طوالنی کارایی نخواهند داشت می پدید

افزایش . رقم زده است يدستگاه عدالت کیفر يتنش زایی را برا يکاربست تسامح صفر پیامدها

ویژه در امور مربوط به زندانیان و عدم ایجاد تعهد در  همالی بهاي  و در نتیجه تحمیل هزینه يجمعیت کیفر

از  يپذیرفته شده در جامعه و به دنبال آن تقلیل ارزش حقوق کیفر يو هنجارهاها  افراد نسبت به ارزش

تسامح هاي  رهیافت يکه از رهگذر اجراهایی  اگر هزینه که این در حالی است. جمله این آثار است

 آموزشی و فرهنگی قرار، پیشگیرانههاي  طرح يتدوین و اجرا ياستاانجام شده است در ر يصفر

 تأمینسختگیرانه در کاهش ارتکاب جرایم و  يکیفرهاي  بیشتر از اتخاذ نگرش يتأثیرگرفت به مراتب  می

 پس از انقالب يرسد اعمال تسامح صفر در برابر جرم در سیاست کیفر می به نظر. آورد می امنیت به وجود

نیست بلکه یک سیاست کنترل پلیسی مبتنی بر شدت عمل است  يک سیاست جنایی یا کیفری، اسالمی

در واقع تسامح صفر یک . تواند کارساز باشد می که بر اساس مقتضیات زمانی و مکانی و به طور مقطعی

ظر را تواند انتظارات مورد ن نمی از این رو در درازمدت نه تنها. راهبرد عملی است و نه یک خط مشی کلی

  .گذارد می ياز کاربست آن برآورده نماید بلکه در کوتاه مدت نیز آثار نامطلوبی بر جا

موارد مربوط به اخالق در پژوهش و نیز امانتداري در استناد به متون و ارجاعات مقاله : مالحظات اخالقی

  .تماماً رعایت گردیده است

  .تعارض منافع در این مقاله وجود ندارد: تعارض منافع

  .اعتبار مالی نگارش یافته است تأمیناین پژوهش بدون : پژوهش: اعتبار تأمین
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