
ارزیابی سیاست  های کیفری در برابر جرایم خشونت آمیز
از طریق تحلیل شاخص های کّمی

   دکتر حسینعلی عطوف



130

13
96

یز 
پای

ل | 
ه او

مار
ش ش

 پی
ی |

گیر
ش

 پی
ت

یاف
ره

ی 
ص

ص
تخ

ی، 
لم

ه ع
شری

 ن

چکیده
از روش هایی که مراجع عدالت کیفری در فرایند اجرای  سیاست  کیفری قضایی عبارت است 

و سازوکارهای  نهادها  به  توسل  با  و  قانونی  اختیارات  از طریق  عدالت در چارچوب مقررات، 

با بزه کاری اتخاذ و اعمال می نمایند؛ ساماندهی علمی این سیاست ها و  کیفری برای مقابله 

روزامد کردن مستمر آن ها در ارتقای سطح نظام عدالت کیفری کشور به طور کلی و در مقابله با 

جرایم خشونت آمیز و کنترل نرخ رشد آن ها به طور خاص می تواند از موقعیتی ممتاز و کارایی 

و اثربخشی قابل مالحظه ای برخوردار باشد. در این میان داده های آماری بنیادی ترین اصل 

برای برنامه ریزی است و برنامه ریزی اساسی ترین شاخص برای مدیریت قلمداد می گردد. در 

این  نیست؛  تحقق  قابل  اطالعات  و  آمار  بدون  برنامه ریزی  و  برنامه ریزی  بدون  توسعه  واقع 

مهم وقتی قابل تحقق است که نگاه ما به آمار و اطالعات و روش های گردآوری و تحلیل آنها 

نگاه جامعی باشد. ارزیابی سیاست کیفری کشور بر اساس شاخص های کّمی آمار جنایی )طی 

سال های 89 تا 93(،  حاکی از آن است که با وجود اعمال سیاست های سخت گیرانه و به رغم 

ایراد  نظیر  خشونت آمیز  جرایم  گونه های  از  برخی  قانون گذاری،  مرحله  در  مجازات ها  تشدید 

آزار دارای نرخ رشد  به  ضرب و جرح، تهدید، تجاوز جنسی و سرقت های مسلحانه و مقرون 

و  خشونت آمیز  جرایم  پرونده های  ورودی  بین  مقایسه  دیگر  سوی  از  هستند.  اتهامی  ورودی 

چه در برخی از این نوع جرایم همچون سرقت  گر قرارهای مجرمیت نشان دهنده آن است که ا

مسلحانه از بانک با رشد قابل توجهی مواجه بوده ایم لیکن در ا  کثر جرایم خشن همچون ضرب 

و جرح، سرقت، اخاذی،  تجاوز جنسی و حتی قتل، آمارها رشد اندک قرارهای مجرمیت را نشان 

می دهد و  برخی جرایم همچون سرقت مسلحانه از طالفروشی ها دارای کاهش قابل توجهی در 

صدور قرارهای مجرمیت است.

کلمات کلیدی: سیاست کیفری، شاخص کمی، آمار، خشونت،  جرایم خشونت آمیز
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  مقدمه:
کنش به پدیده مجرمانه، بدون توجه به موضوعات دخیل در آن، در  ا ارزیابی عملکرد نظام قضایی در و
عمل به نتایج شفاف و در نتیجه ارائه راه کارهای مؤثر در عمل منجر نمی شود؛ ارزیابی و سنجش سیاست های 
کیفری از اواسط دهه هشتاد میالدی، با ورود عباراتی مانند »کارایی«، »اثربخشی« و »هزینه - فایده« به تدریج 
به حوزه عدالت کیفری راه پیدا کرد و به یکی از دغدغه های اصلی محافل علمی و اجرایی تبدیل شد. بر این 
اساس ادبیات علوم جنایی تجربی از دهه هشتاد به بعد، نقطه آغاز مطالعات و تحقیقاتی شد که هدف اصلی 
آن ارزیابی میزان اثربخشی سیاست های کیفری بود. »ارزیابی« به مفهوم »سنجش میزان موفقیت و شکست 
و نیز اندازه گیری چگونگی دست یابی یا عدم دست  یابی به اهداف یک برنامه یا اقدام« به کار برده می شود1. 
در بررسی سیاست ها، هدف ارزیابی، کشف رابطه بین متغیرهاست. به عنوان مثال در ارزیابی جرایم 
خشن، رابطه بین یک سیاست خاص قضایی یا پلیسی در کنترل جرم، مورد سنجش واقع می شود. به عبارت 
دیگر در ارزیابی سیاست کیفری جرایم خشن، تحقیقات باید ما را به این نتیجه برساند که کدام سیاست و با 
چه هدف و کیفیت و تفصیل و نسبت به چه مجرمانی باید اجرا شود و تأثیر آن در کنترل جرم و یا اصالح و 
بازپروری مجرم چه خواهد بود. با این نگاه، ارزیابی سیاست کیفری قضایی در برابر این نوع جرایم به معنی 
سنجش سیاست ها و عملکرد مراجع کیفری قضایی و نقش رویه قضایی در چگونگی درک و نحوه کاربرد 
خطوط ترسیمی قانون گذار و بخشنامه ها و دستور العمل های قضایی در نتیجه سنجش دقیق تر دلیل و اثر 

این سیاست هاست.
نوع  این  که  آنجا  از  رقم هستند؛  و  به صورت عدد  و  اندازه گیری  قابل  کّمی شاخص هایی  شاخص های 
شاخص ها با مقایسه ارقام و سنجش آن ها در دوره های مختلف ارزیابی می شوند و ارزیابی ها با تحلیل آمار به 

دست می آید، لذا از جمله پرکاربردترین شاخص ها هستند.
آمیز، شاخص های کّمی در  برابر جرایم خشونت  در این مقاله در چارچوب موضوع سیاست کیفری در 
حوزه »نرخ جرایم خشونت آمیز« مورد بررسی قرار می گیرند. در این خصوص از آمارهای مرتبط رسمی مرتبط 
با سیستم مدیریت پرونده )cMS2(  مرکز آمار و فناوری اطالعات قوه قضاییه، آمار نیروی انتظامی جمهوری 

اسالمی ایران و آمار پزشکی قانونی استفاده شده است. 
قابل ذکر است از آن جایی که حوزه آمار جنایی از جنبه های مختلف می تواند با تردید مواجه شود و در 
نتیجه نتایج ارزیابی های کّمی را نیز با تردید و خطا مواجه کند، لذا توجه و بررسی این زمینه ها جهت سنجش 
میزان صحت نتایج ارزیابی ضروری است. در حوزه شاخص های کّمی و آماری به دلیل برخی خألهای جدی 
در گردآوری و ثبت آمار بایستی به آسیب  ها و خألهای آن آ  گاهی کافی داشت تا در قسمت تحلیل و نتیجه گیری 

از این آمار میزان احتماالت خطا در آمار نیز مورد توجه قرار گیرد.

1. فرجیها، محمد، چالش های ارزیابی مجازات های اجتماع محور، مجله حقوقی دادگستری، شماره 64، پاییز 1387، ص 13
case manaGement system .2
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کیفری بر نرخ جرایم خشونت آمیز   تأثیر سیاست های 
در این قسمت ضمن بیان آمار جنایی موجود در خصوص جرایم خشونت آمیز به توصیف و تحلیل برخی 
از آن ها می پردازیم. سعی شده است که آمار بر اساس مقایسه سال های مختلف صورت گیرد. از آن جا که 
مقایسه نسبت کل جرایم خشن به کل جرایم نیز می تواند نشان دهنده میزان نسبی این نوع جرایم باشد، لذا 
به آمار کلی جرایم و اتهامات نیز اشاره می شود. قبل از ورود به بحث آمار رسمی دستگاه پلیسی و قضایی الزم 
است تا در خصوص سیاست های کیفری اتخاذی در برابر جرایم خشونت آمیز و میزان تأثیر آن ها بر نرخ آمار این 

نوع جرایم به نکاتی اشاره شود.
در سال های اخیر خصوصًا بعد از وقوع جرایم خشونت آمیز که افکار عمومی جامعه و رسانه های جمعی 
را تحت تأثیر خود قرار داده است، سیاست های پلیسی و قضایی مشخصی چه در گفتمان مقامات رسمی و 
کنش  ا کم بوده است. گفتمان اصلی مسئوالن پلیسی و قضایی، و چه در اعمال سیاست های کیفری حا
سریع، سخت و شدید و صدور مجازات های سنگین و بدون اغماض در برابر جرایم خشونت آمیز بوده است. 
احراز افساد فی االرض و محاربه از اعمال ارتکابی خشونت آمیز، تأکید به قضات برای صدور قرارهای شدید 
سخت  و  قاطع  برخورد  حیات،  سلب  مجازات های  علنی  اجرای  اعدام،  همچون  سنگین  مجازات های  و 
در مراحل تعقیب و بازداشت، تسریع در رسیدگی و اجرای قاطع مجازات ها و ... از جمله محورهای اصلی 

کنش های رسمی بوده است. ا و این گونه 
ن بخشنامه ها و دستورالعمل های مختلفی )در سطح ملی و یا استانی( در رابطه  کنو در همین راستا تا
نحوه برخورد شدید و قاطع با این نوع جرایم و تسریع در رسیدگی به آن ها از سوی مقامات عالی و یا استانی 
قضایی صادر شده است. در این گونه مقررات معمواًل جرایم خشنی همچون قتل عمد، تجاوزهای جنسی، 

سرقت های مسلحانه همواره جایگاه ثابتی داشته اند.
ن نمونه هایی از این بخشنامه ها در برخورد با جرایم خشونت آمیز و نحوه رسیدگی  کنو از دهه 1360 تا
به آن ها به چشم می خورد. مهم ترین شاخص های ذکر شده در این بخشنامه ها را می توان موارد زیر برشمرد:

- برخوردهای شدید و قاطع قضایی؛
؛ کی - جنبه عمومی دادن به جرایم خشونت آمیز حتی پس از گذشت شا

- رسیدگی فوری و خارج از نوبت؛
- صدور قرارهای متناسب؛

- الزام به صدور قرار بازداشت؛
- تشدید مجازات ها؛

- عدم تأخیر در اجرای مجازات؛
- عدم اغماض و اجتناب از موارد مخففه مجازات همچون عفو، تعلیق و تخفیف مجازات؛

- ثبت دقیق سوابق مجرمان؛
- تشکیل کمیته های خاص در دادسراها و دادگاه ها جهت رسیدگی های سریع و ویژه؛
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- نظارت دقیق توام با سرعت در اجرای کلیه احکام؛
کم دادگستری از حیث اتقان، صحت استدالل و تناسب مجازات تعیین شده  - نظارت بر آراء صادره از محا

با جرم و وضعیت متهم؛
- رسیدگی به پرونده های جرایم خشن در مجتمع های قضایی و شعب ویژه؛

- توجه به سرعت، دقت و قاطعیت در رسیدگی؛
- انعکاس و اطالع رسانی سریع به مقامات مافوق قضایی؛

- تأکید بر دفاع نماینده دادستانی برای دفاع از کیفرخواست؛
- تشکیل جلسات مشترک با نیروی انتظامی؛

- تشکیل شناسنامه اطالعاتی مجرمان؛
- نگهداری این گونه مجرمان در بندهای ویژه؛

- اجرای علنی مجازات ها؛
مهم ترین موضوعات این بخشنامه ها طی دهه های گذشته تا   کنون به تفکیک سال بدین صورت بوده است: 
برخورد قاطع با مزاحمت ها و اخاذی و تهدید به وسیله افراد شرور و یا تظاهر و قدرت نمایی با چاقو و 
اسلحه سرد و تعرض به اشخاص به علت جنبه عمومی داشتن این اعمال و اخالل در نظم و آرامش و آسایش 
کید بر رسیدگی فوری و بدون تعیین وقت و خارج  عمومی، غیرقابل گذشت اعالم شدن آن در سال 1363،  تأ
از نوبت جرایمی همچون قتل های فجیع، تهاجمات و یا سرقت های مسلحانه،  ربودن اشخاص به قصد قتل 
یا سرقت اموال یا هتک ناموس به عنف که در جامعه ایجاد بلوا و آشوب یا وحشت یا اضطراب کرده و امنیت 
جامعه را مختل می کرد در سال 1369، تشدید مجازات، رسیدگی مستقل به جرایم شرارت و اخالل در نظم 
عمومی، اجتناب از ارفاق های قانونی نظیر تخفیف مجازات، پیشنهاد عفو، استفاده از عفو مشروط و تعلیق 
اجرای مجازات، ثبت دقیق سوابق افراد یاد شده و گزارش اقدامات عملی در پایان هر سال موضوع بخشنامه 
دیگری در سال 1375، برخورد قاطعانه و خودداری از هر نوع اعمال ارفاق و تأخیر در اجرای کیفر که تنبیه 
مجرمان خشنی همچون اقدامات افراد شرور و عناصر اوباش، اقدام علیه اعراض و نفوس و اموال و ایجاد 
هیاهو، جنجال یا حرکات خالف شئون و غیرمتعارف، بازداشتن افراد از کسب و کار، مزاحمت نسبت به زنان 
و اطفال، تظاهر و قدرت نمایی با چاقو و انواع اسلحه و همچنین جرایم افراد بدسابقه و شرور، تجمع کنندگان 
برابر  راهزنی،  متمردان در  اما کن و معابر عمومی،  مهاجمان مسلح، مرتکبان سرقت و شرارت و  مزاحم در 
مأموران دولتی، توهین کنندگان به مقدسات و کاًل کسانی که به نحوی از انحا با اقدام، الفاظ و حرکات خالف 
شئون و متعارف، موجب اخالل نظم و آسایش یا سلب امنیت و آرامش عمومی شده یا می شوند در سال 
1379، برخورد قاطع با سالبان امنیت و مرتکبان جرایم مالی و جانی، و آسایش عمومی و مزاحمان و متجاوزان 
به عنف، گیرندگان اموال مردم به عنف، مهاجمان مسلح، اراذل و اوباش و افراد بدسابقه و شرور و اخذ تأمین 
کافی از آن ها در سال 1380 و تشکیل کمیته خاصی برای برخورد ویژه با جرایم خاص از جمله سرقت مسلحانه 

در دادستانی کل کشور و دادستانی های کشور در سال 1389 از این جمله اند.
با رویکرد سزا گرایی و  از عناوین فوق مشخص است تقریبًا تمامی سیاست های گذشته  همان گونه که 
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برخوردهای قاطع و شدیدتر از سایر جرایم بوده است؛ این رویه در سال های گذشته نیز به نحوی ادامه داشته است:
به   9000/48334/100  1389/11/24 شماره  بخشنامه  طی  قضاییه  قوه  ریاست  حوزه   ،1389 سال  در 
رؤسای کل دادگستری های استان پیرو بیانات ریاست قوه قضاییه در جلسه مورخ 1389/10/16 در جمع 
رؤسای کل دادگستری ها و دادستان های سراسر کشور و تأ کید بر این که مطالب و توصیه های مطروحه در 
جلسه به منزله بخشنامه به تمامی واحدهای قضایی است، متذکر شده است واحدهای قضایی سراسر کشور 
منعکس  ریاست  حوزه  به  سال  انتهای  تا  کثر  ا حد را  بخشنامه  محورهای  در  شده  انجام  اقدامات  نتیجه 

نمایند؛ از جمله مهم ترین محورها می توان به موارد زیر اشاره کرد: 
»نظارت دقیق توام با سرعت در اجرای کلیه احکام و هماهنگی با حوزه ریاست در رابطه با اجرای احکامی 
که مجازات آن ها اعدام، قصاص و قطع ید می باشد« و »نظارت بر آراء صادره از محاکم دادگستری از حیث 
اتقان، صحت استدالل و تناسب مجازات تعیین شده با جرم و وضعیت متهم، به خصوص در احکامی که 
سیاسی،  حساسیت های  واجد  که  پرونده هایی  بر  نظارت  همچنین  و  می شود  صادر  قاضی  علم  براساس 
و قاطعیت در  با هدف تحقق سرعت، دقت  و نظارت موثر  و »اعمال مدیریت  اجتماعی است«  و  فرهنگی 
رسیدگی به پرونده های مربوط به جرایم خاص مانند قتل عمد، تجاوز به عنف، به خصوص برخورد قاطع، 

قانونی و بازدارنده با  کسانی که از طریق اخافه مردم با سالح سرد و یا گرم ایجاد ناامنی می کنند«
نمونه  به عنوان  به چشم می خورد.  با محورهای یکسان  نیز بخشنامه های مشابهی  استانی  در حوزه 
سراسر  قضایی  واحدهای  رؤسای  همه  به  سال 1394  در  نامه ای  طی  تهران  استان  دادگستری  کل  رئیس 
استان در 19 مورد )از جمله قتل عمد، تجاوز به عنف، سرقت مسلحانه، ضرب و جرح،  نزاع های دسته جمعی، 
خالصه  با  همراه  فوق  جرایم  سریع  اطالع  و  انعکاس  خواستار   )... و  شده  رسانه ای  پرونده های  اعدام ها، 
به حوزه  تلفن  و  نمابر  از طریق  آن  اجتماعی  انعکاس  اولیه متخذه،  موضوع، مشخصات طرفین، تصمیم 
ریاست دادگستری استان شده و متذکر شده است در ادامه فرآیند دادرسی نیز حسب مورد در هر مرحله اعم از 
صدور کیفرخواست، صدور رأی بدوی، صدور دادنامه قطعی و اقدامات اجرایی نیز موارد بایستی گزارش گردد. 
دستورالعمل مقابله با شرارت در سال 1390 که توسط دادستانی تهران نیز ابالغ شده است موارد مشابهی را 
کید گردیده با توجه به تأثیر سوء برخی جرایم مثل تجاوز به عنف، سرقت  های  در بر دارد. در این بخشنامه تأ
مسلحانه و شرارت ها بر احساسات عمومی افراد در جامعه، مقتضی است در مبارزه با این گونه جرایم اقدامات 
خاصی صورت گیرد. از جمله مهم ترین این اقدامات به قرار زیر است: »تمرکز این گونه پرونده ها در دادسرای 
کی خصوصی در پرونده هایی که جنبه  شهید مقدسی، رسیدگی به جنبه عمومی جرم حتی پس از گذشت شا
عمومی دارند مانند چاقوکشی ها، سرعت در رسیدگی، عدم اغماض، صدور قرارهای متناسب، اطالع رسانی در 
این نوع  پرونده ها، به صورت متمرکز در دادستانی تهران، دفاع نماینده دادستان از کیفرخواست در دادگاه، 
انتظامی در حوزه  دادسرا، جهت اتخاذ اقدامات پیشگیرانه، تشکیل شناسنامه    با نیروی  تشکیل جلسات 
اطالعاتی توسط پلیس برای کلیه مجرمان خطرنا ک و افرادی که شرارت می  کنند، نگه داری این گونه متهمان و 
محکومان در بندهای ویژه و با طبقه بندی الزم، اجرای سریع احکام صادره پس از قطعیت، توجه به آمار جرایم 

ارتکاب یافته به ویژه سرقت های باندی و مسلحانه، جرح با چاقو، آدم  ربایی، مزاحمت بانوان و کودک آزاری«
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موارد فوق نشان از اتخاذ تدابیر سخت گیرانه و قاطع در برابر جرایم خشن در چند سال اخیر بوده است. 
می توان انتظار داشت که آثار و تبعات ادبیات قاطع و صریح مسئولین قضایی و پلیسی و همچنین صدور 
بخشنامه ها تا اندازه ای در آمار و نرخ جرایم نیز قابل مشاهده بوده که کاهش و یا ثبات نسبی جرایم و اتهامات 
در آمار رسمی قضایی خصوصًا در آمار اجرای احکام می تواند نشانی بر صحت ادعای فوق باشد1.  لذا در ادامه 

به بررسی برخی از آمار رسمی قضایی و همچنین جمعیت کیفری می پردازیم. 
با توجه به مالحظات فوق در ادامه با بررسی آمارهایی که در دسترس پژوهشگر قرار داشته است وضعیت 
جرایم خشونت آمیز را از جهت رقم اتهامی و قراردهای مجرمیت مورد توجه قرار می دهیم و در برخی از این 
آمار مقایسه ای بین آمار قضایی و پلیسی صورت می گیرد تا میزان تأثیر سیاست های کیفری در برابر جرایم 

خشونت آمیز بیشتر نمایان گردد.

  رقم اتهامی جرایم خشونت آمیز
دادگاه های  و  دادسرا  به  اتهامی  پرونده های  ورودی  شامل  که  کشور  اتهامی  ارقام  بحث  به  ورود  برای 
کیفری است، ده عنوان اول پرونده های اتهامی کشور طی سال های 1391 تا 1393 و جایگاه برخی از جرایم 
خشونت آمیز در آن قابل توجه است. در 10 اتهام اول کشور طی سال های مذکور )به ترتیب بیشترین فراوانی 
به  همراه درصد تغییر نسبت به سال قبل( اتهامات سرقت مستوجب تعزیر، ضرب و جرح عمدی و تهدید را 

شامل شده است.
ورودی تمامی 10 اتهام اول کشور )شامل سرقت مستوجب تعزیر، ضرب و جرح عمدی، توهین، ایراد صدمه 
بدنی غیرعمدی، تهدید، تخریب، کاله برداری، خیانت در امانت، نگهداری و مالکیت مواد مخدر و مزاحمت 
تلفنی( در طول چند سال مذکور روند افزایشی داشته اند. جایگاه جرایم خشونت آمیز در این لیست با عناوینی 
همچون ضرب و جرح عمدی، توهین و تهدید، بسیار قابل توجه است. در 10 عنوان برتر پرونده های اتهامی کشور 
در طی این سال ها، 3 عنوان از جمله جرایم خشن هستند که طی سال های 92 تا 93، ضرب و جرح با 10/23، 

توهین با 21/69 و تهدید با 18/19 درصد افزایش در رده های دوم، سوم و چهارم جرایم کشور هستند.
اتهام های سرقت مستوجب تعزیر و ضرب و جرح عمدی با فاصله زیادی نسبت به دیگر عناوین اتهامی 

1. در سال های اخیر سیاست های پلیسی نیز همواره در کنار سیاست های قضایی به نحوی مکمل رویه برخورد شدید با جرایم خشن بوده 
چه این سیاست ها در موضوع این پژوهش نمی گنجد لیکن تأثیر احتمالی آن ها در کنار سیاست های قضایی در آمار جرایم غیر قابل  گر است؛ ا
انکار است؛ چرا که معمواًل سیاست های پلیسی در برابر جرایم خشونت آمیز مشابه سیاست های قضایی و از شدت و قاطعیت برخوردار بوده و در 
راستای کنترل و یا پیشگیری از این نوع جرایم است. لذا نمی توان در تحلیل و بررسی ها تأثیر سیاست های پلیسی را در تحلیل های آماری دور 
داشت. به عنوان مثال در مهرماه سال 1394 فرماندهی پلیس آ گاهی با هماهنگی دادسرای عمومی و انقالب تهران، با ارسال نامه ای، کالنتری ها 
و آ گاهی را دارای سطح بندی جرایم کرده است. به نحوی که در برخی از جرایم مهم و یا مرتبط با آن ها همچون کشف جسد، کیف قاپی و 
جیب بری، سرقت، آتش سوزی عمدی را ظرف 24 ساعت به پلیس آ گاهی ارسال نمایند. بخش تجسس واحدهای انتظامی که به سامانه جامع 
پلیس آ گاهی مرتبط می شوند بایستی اطالعات اولیه پرونده ها را در این سامانه درج و سپس پرونده اولیه، مدارک و مستندات و متهمین را به 
پلیس آ گاهی ارسال و اعزام نمایند. واحدهای اجرایی پلیس آ گاهی نیز، بازخورد پرونده هایی را که از سوی واحدهای انتظامی برای آن ها ارسال 
می شود را به صورت ماهیانه در قالب فرم مشخصی تکمیل نموده و برای بهره برداری توسط واحد تجسس ارسال می نمایند تا ثبت و نگهداری 
گردد. تشکیل قرارگاه سرقت توسط پلیس از ابتدای سال 1393 برای مقابله با سرقت ها نیز ازجمله اقدامات قابل ذکر در چند سال اخیر بوده که 

بارها نتایج آن مورد استناد پلیس قرار گرفته است.
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از کل پرونده های  تعزیر 13 درصد و ضرب و جرح عادی 9 درصد  قرار دارند؛ به طوری که سرقت مستوجب 
اتهامی سال 93 را به خود اختصاص داده اند که با محاسبه سرقت هایی که به هر دلیلی گزارش نمی شوند، رقم 
بسیار باالیی را نشان می دهد. در این آمار نیز جرایم ضرب و جرح و توهین و تهدید جایگاه قابل توجهی دارند.
سهم بزرگی از پرونده های اتهامی کشور در سال 1393 )39 درصد( مربوط به 5 عنوان سرقت مستوجب 
تعزیر، ضرب و جرح عمدی، توهین به اشخاص عادی، ایراد صدمه بدنی غیر عمدی و تهدید است. 53 
درصد از کل اتهامات کشور در سال 93 مربوط به 10 اتهام اول کشور است و مابقی عناوین اتهامی تنها 47 

درصد از پرونده ها را تشکیل می دهند.
در آمارهای موجود جرم ضرب و جرح، این تقریبًا در همه استان های کشور از جمله اتهام های اول استان 
است. نمودارهای ذیل، ورودی اتهام ضرب و جرح و تهدید به عنوان دو نمونه از جرایم خشن را در استان های 
کشور به صورت نرخ جمعیتی در هر 100 هزار نفر جمعیت استان نشان می دهند. این نمودارها با توجه به اینکه 
نسبت به جمعیت استان ها محاسبه و رسم شده  اند، مقایسه دقیق و مناسبی از وضعیت دو اتهام ضرب و 

جرح و تهدید در استان ها ارایه می دهند.
پرا کندگی اتهام ضرب و جرح عمدی در استان های کشور تقریبا مشابه است به طوری که 15 استان نرخ 
جمعیتی بیشتر از نرخ کشوری )642( و 16 استان نیز نرخی کمتر از نرخ کشوری دارند. با این وجود ورودی این 

کثر استان ها در صدر آمار ورودی پرونده های کیفری قرار دارد. جرم در ا
آمار ضرب و جرح و تهدید در حالی در ردیف های اول اتهامی کشور قرار دارد که جرایم خشونت آمیز دیگری 
همچون اخاذی و یا تجاوز به عنف نرخ ورودی متفاوتی را نسبت به آن ها نشان می دهد. به عنوان مثال 
در سال 91 در حالی که ضرب و جرح دارای بیش از 430 هزار ورودی پرونده بوده است، اخاذی حدود 12400 
پرونده ورودی را نشان می دهد و یا در سال 93 نیز در حالی که ورودی پرونده های ضرب و جرح افزایش بیش 
از 70 هزار پرونده را نسبت به سال 91 ثبت کرده، جرم اخاذی میزان افزایش حدود 200 پرونده را داشته است. 
در تجاوز به عنف نیز آمار رسمی قضایی در سال 91 بیش از 5300 و در سال 93 با افزایش ورودی 1000 پرونده، 

این رقم به حدود 6200 ورودی رسیده است.
با مقایسه این ارقام از سال های 91 تا 93 مشاهده می شود که تنها برخی از جرایم خشونت آمیز مانند 
تهدید و ضرب و جرح در سال های اخیر دارای ورودی پرونده اتهامی و افزایش ساالنه قابل توجه بوده که در 

لیست 10 اتهام باالی کشور قرار گرفته اند.
در خصوص نرخ جمعیتی تهدید در سال 93 نیز در استان های کشور، 13 استان در سال 93 نرخ جمعیتی 

کمتری نسبت به نرخ متوسط کشوری و 18 استان دیگر نرخ باالتری دارند. 
در  پرونده  هزار   400 باالی  ورودی  باالی  رقم  با  جرح  و  ضرب  مانند  جرایم  از  برخی  اتهامی  ورودی  آمار 
سال های اخیر همواره با افزایش مواجه بوده به صورتی که آمار ورودی پرونده های این جرم از سال 1391 تا 
1393، رشد 15 درصدی داشته است. وضعیت جرم تهدید نیز مشابه ضرب و جرح است. این جرم از سال 

1391 تا 1393 با ورودی باالی 200 هزار پرونده، رشد 30 درصد را نشان می دهد.
آمار فوق در حالی است که در سال های اخیر برخی سیاست های کیفری در برابر جرایم خشن در گفتمان 



137

ّمی
ی ک

ها
ص 

اخ
 ش

یل
حل

ق ت
طری

 از 
میز

ت آ
شون

 خ
یم

جرا
ابر 

ر بر
ی د

فر
ی کی

ها
ت  

اس
سی

ی 
یاب

ارز
  

مسئوالن قضایی نیز متجلی بوده است. در اواخر سال 1389 قوه قضاییه در بخشنامه ای به روسای دادگستری 
سراسر کشور دستور داد که بر پرونده هایی که واجد حساسیت های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی است نظارت 
ویژه داشته و به پرونده های مربوط به جرایم خاص مانند قتل عمد، تجاوز به عنف با هدف تحقق سرعت، 
دقت و قاطعیت در رسیدگی، برخورد قاطع، قانونی و بازدارنده با کسانی که از طریق اخافه مردم با سالح سرد 
و یا گرم ایجاد ناامنی می کنند داشته باشند. در همین سال در دادستانی کل کشور و کلیه دادستانی های 
کشور کمیته خاصی برای برخورد ویژه با جرایم خاص از جمله سرقت مسلحانه تشکیل شد. همزمان با این 
ابالغ این سیاست ها، گفتمان قضایی و پلیسی نیز در این خصوص کاماًل همگام با مفاد این بخشنامه ها 
بوده است. برخورد قاطع، سخت و اجرای مجازات های علنی و هم سانی این نوع جرایم به عناوین محاربه 
و افساد همواره در ادبیات و گفتمان مسئوالن سیاست کیفری به چشم می خورد که در فصل بعد برخی از آن 

ها نقل شده اند.
کنش شدید دستگاه قضا شد به نحوی که  ا در چند سال اخیر نیز اخبار وقوع چند زورگیری منجر به و

رئیس قوه قضائیه ابتدای سال 1393 این چنین اظهار داشته اند: 
»در جرایمی چون سرقت ها و به خصوص سرقت های مسلحانه و متعرضین به نوامیس مردم، قاچاقچیان، 
فروشندگان و حمل کنندگان مواد مخدر ما تأکید زیادی در برخورد داریم. برخورد باید بسیار شدید باشد و برخورد 
قاطعانه باشد؛ باید با افرادی که سالح کشیده بودند برخورد شود؛ چرا که حکم محارب را دارند و البته محارب 
چندجور است و البته ما به قضات سفارش کرده ایم شدیدترین مجازات را انتخاب کنند. ما نباید مجال بدهیم 
و باید فضا را تنگ کنیم. برخی  از  ارگان ها به برخورد قاطعانه قوه تشکیک کرده اند؛ اما من با اطمینان خاطر 
می گویم کسانی که اسلحه بکشند مسلمًا محارب اند و اعدام آن ها هیچ اشکالی ندارد؛ البته باید رسیدگی عادالنه 
صورت گیرد و قضات با صالحیت رسیدگی کنند و ببینند که سرقت مسلحانه بوده و فرد محارب است یا نه؛ یکی از 
نکاتی که رؤسای دادگستری نیز بر آن تأکید دارند، رسیدگی قاطع و سریع است و من کاماًل از سرعت و قاطعیت در 
گر کوتاهی شده مسلمًا  کمبود امکانات است؛ چرا که این برنامه، استراتژی قوه قضاییه  برخورد دفاع می کنم و ا
است؛ امنیت اجتماعی روانی مردم مهم است و سرقت مسلحانه برای مردم دلهره ایجاد می کند؛ در بحث قصاص 

و اجرای حدود، ما نباید کوتاهی کنیم و از بحث حقوق بشر نیز هیچ ابایی نداریم1«؛ 
اعالم سیاست های کیفری سریع و قاطع توسط عالی ترین مقامات دستگاه قضایی و پلیس لزومًا به معنای 
کاهش ورودی های برخی از جرایم مانند قتل، ضرب و جرح، توهین و برخی از انواع سرقت ها نیست و چه بسا به 
واسطه وجود متغیرهای مختلف در این خصوص با افزایش آمار ورودی نیز روبه رو باشیم. در برخی از جرایم شدید 

خشونت آمیز نیز کم و بیش همین رویه حا کم است. برای نمونه می توان به جرم اسیدپاشی اشاره کرد:
رقم جرم اسیدپاشی ا گرچه در میزان ورودی پرونده نسبت به سایر جرایم خشن، رقم بسیار کمتری را 
نشان می دهد، لیکن در پرونده های ورودی اتهامی در سال های اخیر دارای روند روبه رشدی بوده است. 
استفاده از اسید در نزاع ها و انتقام گیری ها در سال های اخیر رو به فزونی گذاشته به صورتی که حتی در بین 

1. مصاحبه ریاست قوه قضاییه با گفتگوی ویژه خبری تلویزیون، مورخ 1393/3/29، خبرگزاری فارس به نشانی:
13930330000007=httP://www.Farsnews.com/newstext.PhP?nn 
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اقشار تحصیل کرده جامعه نیز مواردی از انتقام جویی با اسید به چشم می خورد1.  روند فزونی آمار پرونده های 
اتهامی اسیدپاشی در سه سال 1389 تا 1391 از 253 پرونده اتهامی به 520 پرونده، ایراد صدمه بدنی ناشی از 
اسیدپاشی از 71 به 130 پرونده، شروع به پاشیدن اسید از 10 پرونده به 26 پرونده و  قتل عمد ناشی از پاشیدن 
اسید یا هر نوع ترکیب شیمیایی دیگر از 3 پرونده به 6 پرونده افزایش داشته است. همان گونه که مالحظه 
می شود از سال 1389 تا 1391 طبق آمار رسمی قوه قضاییه در جرایم اسیدپاشی، شروع به پاشیدن اسید و 
قتل عمد ناشی از آن رقم ورودی ها بیش از دو برابر افزایش داشته و ورودی پرونده ها در ایراد صدمه بدنی 

ناشی از اسیدپاشی نیز نزدیک به همین رقم با افزایش مواجه بوده است.
در خصوص مجازات قصاص برای اسیدپاشی در رویه قضایی در ایران رویکرد دوگانه ای وجود دارد: از یک 
سو، ماده واحده اسیدپاشی سال 1337 با جرم انگاری خاص اسیدپاشی، به جنبه عمومی جرم پرداخته و 
جبران خسارت را مطرح نکرده است. این ماده مقرر می کند: هر کس عمدی با پاشیدن اسید یا هر ترکیب 
شیمیایی دیگر، موجب قتل کسی شود به مجازات اعدام و ا گر موجب مرض دائمی یا فقدان یکی از حواس 
مجنی علیه گردد، به حبس جنایی درجه 1و ا گر موجب قطع یا نقصان یا از کار افتادگی عضوی از اعضا شود به 
حبس جنایی درجه 2 از 2 سال تا 10 سال و ا گر موجب صدمه ی دیگری شود، به حبس جنایی درجه 2 از 2 
تا 5 سال محکوم خواهد شد. از سوی دیگر، بعد از انقالب اسالمی و با تصویب قوانین کیفری مبتنی بر شرع، 
قانون مجازات اسالمی، قصاص و دیه را برای جرح عمدی قرار داده است؛ موضوعی که در مرحله قصاص در 
سال های اخیر همواره با چالش عدم امکان قصاص با اسید روبه رو بوده و علی رغم اصرار بزه دیدگان امکان 

قصاص را منتفی می ساخته است. 
به رغم وجود تقاضای قصاص در ا کثر پرونده های اسیدپاشی، به دالیل مختلف ممکن است این تقاضا 
تبدیل به دیه گردد. عدم توجه به وضعیت پرونده و متهم و تقاضای وی، سپردن فشار تصمیم گیری در 
خصوص قصاص یا عدم قصاص به بزه دیده، عدم دسترسی کامل به وکیل به عنوان مشاور متخصص وآ گاه به 
مراحل دادرسی، عدم آ گاهی کامل نسبت به تبعات تصمیمات و به تبع آن، گاه مشاوره های خارج از ضوابط 
تعریف شده و حتی مغایر با وظایف و اختیارات مقامات که گاه منجر به تغییر سرنوشت پرونده می شود، عدم 
یا دیه  یا اعضایی که می تواند قصاص کند و  کی برای تقاضای صحیح نحوه قصاص  راهنمایی صحیح شا
بگیرد و همچنین جبران کامل خسارات  وارده از جمله دالیلی است که قصاص را در پرونده های اسیدپاشی 
منتفی و گاه با عدم جبران کامل خسارات  موجب نارضایتی شا کیان را فراهم آورده است. به طور قطع عدم

آ گاهینسبت به تبعات تصمیمات، گاه حق فرد را ضایع کرده و او را دچار خسارت می کند.
در خصوص تعیین نوع مجازات نتیجه  معاینه ها و نظریه های پزشکان قانونی، مبنای حکم قاضی در 
تعیین میزان دیه و ارش و حتی قصاص است؛ همین امر، اهمیت غیرقابل انکار نقش این سازمان و کارکنان 
و افراد مرتبط با آن را بیان می دارد. نظریه پزشکی قانونی بعد از طی مراحل متعدد معاینه ها و آزمایش، به 
صورت محرمانه و پلمپ شده در اختیار مقام درخواست کننده قرار می گیرد. در مصاحبه با قضات، آن ها 

1. به عنوان نمونه می توان به اسیدپاشی به رییس بیمارستان ضیاییان تهران با انگیزه اختالفات صنفی در آذرماه 1393 اشاره کرد. به نشانی:
/81406605/www.irna.ir/Fa/news 
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اظهار می کردند که این نامه ها به دلیل اعتماد به مقام ارسال کننده، نوعی اماره برای قاضی محسوب شده و 
سندیت دارند؛ تا جایی که مبنای حکم قرار می گیرند. در اغلب موارد حتی کوچک ترین تغییری نیز درمیزان 
آسیب های وارد شده صورت نمی گیرد. این نقش مهم در پرونده های بزه دیدگان اسیدپاشی به وضوح به 

چشم می خورد و به ندرت می توان آرای مخالف با نظریه پزشکی در این خصوص را یافت.
این درحالی است که اصل جبران خسارت امری است که در کشورهای مختلف مورد توجه واقع شده 
است. در این زمینه می توان به توجه برخی کشورهای آسیایی همچون افغانستان، هند، بنگالدش و پاکستان 
اشاره کرد. با بررسی قوانین کشورها، جدیت آن ها در جرم انگاری اسیدپاشی و تعیین کیفرهای شدید نمایان 
می شود. این قوانین، تنها به مجازات مرتکب نپرداخته اند و نیازهای بزه دیدگان و تامین آن ها را نیز مورد 
توجه قرار داده  اند. جبران خسارت در این قوانین در درجه ی اول برعهده ی دولت نهاده شده است. البته 
در این زمینه کشورهای ایران و افغانستان، در ابتدا  بزه کار را بر اساس مسئولیت شخصی، موظف به جبران 
چه قانون خاصی وجود ندارد اما  گر خسارت دانسته اند1.  در زمینه  جبران خسارت اسیدپاشی در ایران ا
قوانین پرا کنده ای در مورد جبران خسارت بزه دیدگان به تصویب رسیده است که از آن جمله می توان به 
کی می تواند جبران  قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 اشاره کرد؛ به موجب ماده 14 این قانون: »شا
تمام ضرر و زیان های مادی و معنوی و منافع ممکن الحصول ناشی از جرم را مطالبه کند« که در تبصره 1 ماده 
مذکور زیان معنوی، صدمات روحی یا هتک حیثیت و اعتبار شخصی، خانوادگی یا اجتماعی تعریف شده 
کی در مطالبه و دریافت ضرر و زیان و خسارات وارده  ناشی از  چه در موارد متعددی، به حق شا گر است. ا

جرم پرداخته شده است اما در خصوص جبران دولتی خسارت، مقرره  ای به چشم نمی خورد. 
با این وجود در سال های اخیر موضوع امکان قصاص چشم با اسید از سوی پزشکی قانونی و دیوان عالی 
کی به اجرا در نیامده  ن به دالیل مختلف از جمله گذشت شا کنو کشور مورد تأیید قرار گرفته است؛ لیکن تا
است. به رغم اصرار بزه دیدگان اسیدپاشی و قضات بر اجرای حکم قصاص، حوادثی از قبیل حادثه اسیدپاشی 
اصفهان یا حوادث متعدد گزارش شده در سال های اخیر نشان گر عدم کنترل این جرم با اعمال سیاست های 
پلیسی و قضایی بوده است به صورتی که در سال 94 در وا کنش به حوادث اسیدپاشی مجلس وا کنش سریعی 
نشان داد و به واسطه عدم تأثیرگذاری قوانین موجود و عدم پاسخ سیاست های اعمالی، الیحه جدیدی را 
در این رابطه مطرح کرد. گفتمان مسئوالن قضایی نیز در این سال ها در خصوص پرونده های اسیدپاشی 
خصوصًا هنگامی  که موضوع افکار عمومی را تحت تأثیر خود قرار می دهد شدید بوده است. دولت نیز در این 
زمینه از طریق معاونت حقوقی خود به مسأله تشدید مجازات و برخورد با جرم اسیدپاشی ورود کرده و در سال 
93 با قوه قضاییه و مجلس برای تشدید مجازات جرم اسیدپاشی و تسری این اقدام به مجازات افساد فی 

االرض همکاری کرده و با نظر موافق این روند را تسریع نموده است2. 

پایان نامه  ایران،  کیفری  عدالت  نظام  در  اسیدپاشی  بزه دیدگان  از  حمایت  افسانه،  محمودی،  ر.ک:  خصوص  این  در  بیشتر  اطالع  برای   .1
کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم انسانی، 1392، ص 122

2. سایت ستاد حقوق بشر قوه قضاییه به نشانی:
asPx.42753-httP://www.humanriGhts-iran.ir/news 
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  رقم مجرمیت جرایم خشونت آمیز
ک نرخ وقوع جرم  از آنجا که آمار پرونده های ورودی دادسرا به واسطه جنبه اتهامی آن، نمی تواند مال
باشد و ممکن است در مراحل بعدی به قرارهای موقوفی تعقیب، منع تعقیب و یا برائت منجر شود، لذا در 
برآورد میزان واقعی نرخ رسمی جرم می توان از تعداد ورودی پرونده های اجرای احکام کیفری دادگستری 

استفاده کرد.
یکی از مواردی که در این جدول در خصوص جرایم خشونت آمیز قابل توجه است، وجود آمار قصاص 
در حوزه شعبه اجرای احکام است. رقم احکام قصاص که در رابطه با جرایم عمدی علیه تمامیت جسمی 
اشخاص )عضو و نفس( مانند قتل عمد و ضرب و جرح صورت می گیرد در سال 1391، 1340 مورد را نشان 
می دهد که این میزان در سال 92، بیش از 22 درصد افزایش داشته است. با وجود حکم سنگین قصاص 
نفس در قبال جرم قتل عمد در سال های اخیر روند صدور حکم قصاص نه تنها کاهش نداشته بلکه روند 
صعودی آن به صورتی بوده است که این رقم در سال 1393، به 1488 مورد اجرای حکم رسیده است؛ به 
عبارت دیگر صدور حکم قصاص از سال 1391 تا 1393، حدود 11 درصد افزایش را نشان می دهد. البته باید به 
این نکته توجه داشت که به نظر می رسد صدور حکم قصاص به معنای اجرای آن نبوده و به دلیل در دسترس 

نبودن آمار اجرای احکام قصاص نمی توان تحلیل کاملی از این روند داشت.
در بحث ورودی های اتهامی و قرارهای مجرمیت جرایم خشونت آمیز و مقایسه آنها در کنار سیاست های 
قضایی، در ادامه با دسته بندی جرایم به جرایم علیه تمامیت جسمانی، جرایم علیه اموال و جرایم علیه 

منافی عفت برخی از مهمترین این جرایم را مورد بررسی قرار می دهیم.

الف( رقم جرایم علیه تمامیت جسمانی
در خصوص رقم جرایم علیه تمامیت جسمانی، آمارهای پزشکی قانونی مربوط به مرگ های غیرطبیعی 
)قتل( سال 1388 تا 1393 قابل توجه است. آمار سازمان پزشکی قانونی در زمینه مرگ های غیر طبیعی 
و معاینه های جنسی، ضرب و جرح به دلیل آن که فارغ از انتساب جرم به متهم به ارائه آمار می پردازد و 
امکان ثبت چندین باره را ندارد، دقیق تر از آمار رسمی قوه قضاییه و دیگر سازمان ها است. به عبارت دیگر 
آمار پزشکی قانونی و سازمان زندان ها از جمله معتبرترین آمارهای رسمی کشور شناخته می شوند؛ چرا که اواًل 
ثبت آمار توسط کارشناسان مرتبط صورت می گیرد و ثانیًا با توجه به وضعیت مصدومین و مقتولین در پزشکی 
قانونی و یا زندانیان در زندان ها امکان ثبت چندین باره آمار بر خالف آن چه در سیستم مدیریت پرونده 
دستگاه قضایی صورت می گیرد بسیار اندک است. هرچند این آمار چون در عناوین مجرمانه انطباق اندکی با 

آمار ناجا و دستگاه قضایی دارد تأمین کننده همه نیاز پژوهش گران نیست.
در آمار پزشکی قانونی، دیگرکشی بخش عمده ای از آمار به قتل با سالح گرم و سالح سرد اختصاص دارد و 
تنها در این موارد است که وسیله ارتکاب جرم به صورت مشخص قابل احصاء و تعریف معین است و در باقی 
موارد اعم از قتل از طریق جسم سخت یا خفه کردن یا مسمومیت امکان ارتکاب آن با هر شیء وجود دارد؛ اما 
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سالح سرد و گرم قابل تشخیص و تعریف قانونی است1  که همه این موارد جرم از موارد خشونت آمیز محسوب 
می شود. طبق آمار پزشکی قانونی میزان قتل با سالح گرم در همه سال های اخیر بیش از قتل با سالح سرد 
است که در برخی از سال ها مانند سال 1392 نزدیک به دو برابر است. در این سال در حالی که پرونده های 
سالح سرد 666 مورد است، آمار سالح گرم در دیگرکشی عدد 1127 را نشان می دهد. از طرف دیگر در حالی که 
آمار مربوط به دیگرکشی با سالح گرم دارای آمار نسبتًا ثابتی است ولی دیگرکشی با سالح سرد رشد و کاهش و 
نوسان داشته است. قابل توجه است که طی 5 سال )از سال 1388 تا 1393( قتل از طریق سالح سرد از 1232 
پرونده به 1081 پرونده و قتل از طریق سالح سرد از 900 پرونده به 642 پرونده سیر نزولی داشته است. طی 
همین سال ها، قتل از راه خفه کردن از 199 پرونده به 203 پرونده و قتل از راه جسم سخت از 178 پرونده به 

284 پرونده افزایش داشته است.
در خصوص کنترل آمار قتل و ضرب و جرح و همچنین نزاع ها استفاده از سالح گرم و سرد، از آن جا که 
حمل و استفاده از سالح احتمال وقوع این گونه جرایم را افزایش می دهد، در سال های گذشته سیاست های 
مختلفی از جمله جرم انگاری های متعدد کیفری به عنوان جرم »مانع یا بازدارنده« به خصوص در طرح های 
قانونی جهت کنترل استفاده از سالح مورد توجه قرار گرفته است؛ به عنوان نمونه در سال 1390 و در ماده 2 
طرح تشدید مبارزه با جرایم خشونت بار، متن ذیل به عنوان ماده 617 مکرر به قانون مجازات اسالمی الحاق 
شده بود: »واردات، تولید، عرضه، فروش و حمل همه ادواتی که نوعًا به منظور ضرب و جرح مورد استفاده قرار 
می گیرد، از قبیل شمشیر، قمه، خنجر،  دشنه، چاقوی ضامن دار، پنجه بوکس و زنجیر مخصوص نزاع ممنوع 
است و مرتکب به 91 روز تا 6 ماه حبس یا جزای نقدی از 10 میلیون ریال تا 20 میلیون ریال و یا هر دو مجازات 

محکوم می شود«
در سال 1391 نیز در ماده 1 طرح ممنوعیت به کارگیری سالح سرد و تشدید مبارزه با جرایم خشونت بار، 
مفاد مشابه طرح قبل تکرار شده است: »تولید به جز برای صادرات، ورود، عرضه، خرید و فروش و حمل 
شمشیر، قمه، خنجر،  دشنه، چاقوی ضامن دار، پنجه بوکس، زنجیر مخصوص نزاع و سایر ادواتی که نوعًا به 
منظور ضرب و جرح مورد استفاده قرار می گیرد ممنوع است و مرتکب به نود و یک روز تا شش ماه حبس یا 
جزای نقدی از ده میلیون ریال تا سی میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم می شود«؛ علی رغم عدم تصویب 

1. قانون اصالح موادی از قانون مجازات اسالمی )مصوب 1387/8/22( :  ماده 1- تبصره زیر به بند )3( ماده )651( الحاق می گردد:
 تبصره - منظور از سالح مذکور در این بند موارد ذیل می باشد:

1 - انواع اسلحه گرم از قبیل تفنگ و نارنجک
2 - انواع اسلحه سرد از قبیل قمه، شمشیر، کارد، چاقو و پنجه بوکس

3 - انواع اسلحه سرد جنگی مشتمل بر کاردهای سنگری متداول در نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران یا مشابه آن ها و سرنیزه های قابل 
نصب بر روی تفنگ

4 - انواع اسلحه شکاری شامل تفنگ های ساچمه زنی، تفنگ های مخصوص بیهوش کردن جانداران و تفنگ های ویژه شکار حیوانات آبزی؛
و همچنین قانون »مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سالح و مهمات غیرمجاز« )مصوب 1390/6/7(: ماده1ـ قاچاق سالح، مهمات، 
اقالم و مواد تحت کنترل عبارت از وارد کردن آن ها به کشور و یا خارج نمودن آن ها از کشور به طور غیرمجاز است. ماده2ـ مقصود از سالح و مهمات 
در این قانون انواع سالح های گرم و سرد جنگی و شکاری اعم از گلوله زنی و غیرگلوله زنی و مهمات مربوط به آن ها است. تبصرهـ  اسلحه لیزری و 
آن دسته از شبه سالح هایی که به دلیل مشابهت و کاربرد، قابلیت جایگزینی سالح را دارند از حیث احکام مندرج در این قانون، حسب مورد تابع 

احکام سالح گرم قرار می گیرند و سالح های آموزشی و بیهوش کننده تابع احکام سالح شکاری می باشند.
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طرح های فوق در مجلس شورای اسالمی لیکن در ادوار دیگر مجلس نیز نمایندگان همچنان در خصوص جرم 
انگاری جدید در این موضوع مصر هستند به صورتی که در دوره جدید مجلس و در طرحی دیگر در شهریور 
 طرح مشابهی در مجلس وصول شد که طی آن مقرر شده بود دو تبصره به ماده 617 قانون 

ً
ماه 1395 مجددا

مجازات اسالمی )فصل پنجم، بخش تعزیرات(1  اضافه گردد که سرانجام طرح مذکور در نشست علنی 3 آبان 
ماه 1396 مجلس شورای اسالمی با عنوان »طرح الحاق دو تبصره به ماده 617 قانون مجازات اسالمی« به 

شرح زیر به تصویب رسید: 
»حمل ادواتی مانند قمه، شمشیر، چاقوی ضامن دار، ساطور، غّداره یا پنجه بوکس که صرفًا به منظور 
درگیری فیزیکی و ضرب و جرح به کار برده می شود، جرم محسوب و مرتکب به حداقل مجازات مقرر در این 
ماده محکوم می گردد. واردات، تولید و عرضه سالح های مذکور ممنوع است و مرتکب به جزای نقدی درجه 

ششم محکوم و حسب مورد این سالح ها به نفع دولت ضبط یا معدوم می شود«
در این خصوص آمار ورودی و مجرمیت پرونده های ضرب و جرح عمدی نیز از دیگر آمارهای مهم در جرایم 
خشونت آمیز است. در سال 1391، 25 درصد از ورودی پرونده های ضرب و جرح عمدی منجر به صدور قرار 
مجرمیت شده اند. این رقم در سال 1392 برابر با 23 درصد و در سال 1393 برابر با 22 درصد بوده است که 

نشان دهنده کاهش درصد صدور قرارهای مجرمیت برای این اتهام است.
ورودی اتهام ضرب و جرح عمدی بیش از دو برابر قرارهای مجرمیت آن است که با توجه به نوع و نحوه 
ارتکاب جرم ضرب و جرح کاهش این تعداد نمی تواند ناشی از قرارهای منع تعقیب صادره به دلیل جرم 
نبودن عمل انتسابی و یا فقدان دالیل کافی باشد؛ عاملی که می تواند در کاهش قرار مجرمیت در جرم ضرب 
کی خصوصی و مختومه شدن پرونده و یا تغییر عنوان جرم ضرب  و جرح عمدی تأثیرگذار باشد، گذشت شا
و جرح عمدی به دیگر جرایم همچون قتل است. به طوری که در طی روند رسیدگی با سرایت جراحات در 
مواردی امکان تبدیل پرونده از ضرب و جرح به قتل وجود دارد. به عالوه در مواردی به دلیل آنکه در جرم 
ضرب و جرح با دیگر جرایم همراه می گردد با ادغام پرونده با جرایم مهم تر احتمال آن که در ثبت پرونده 
عناوین مشدده تری از جرم ضرب و جرح عمدی ثبت گردد وجود دارد. این تغییر به شکلی است که در سال 
1393، از بیش از پانصد هزار ورودی پرونده ای که در قوه قضاییه ثبت شده تنها نزدیک به صد و یازده هزار قرار 
مجرمیت به این عنوان در آمار دیده می شود. باید خاطر نشان کرد که آمار پرونده های مختومه در سال 1375، 
236،845 پرونده بوده است. بیشترین آمار در سال های اخیر مربوط به سال های 1380 با 404،937 و 1387 
با 301،108 پرونده بوده است2  که در سال های اخیر بر اساس آمارهای رسمی قوه قضاییه این آمار سیر نزولی 

داشته است.

1. ماده 617- هر کس به وسیله ی چاقو و یا هر نوع اسلحه ی دیگر تظاهر یا قدرت نمایی کند یا آن را وسیله مزاحمت اشخاص یا اخاذی یا تهدید 
قرار دهد یا با کسی گالویز شود در صورتی که از مصادیق محارب نباشد به حبس از شش ماه تا دو سال و تا 74 ضربه شالق محکوم خواهد شد.

2. سالنامه آماری کشور، مرکز آمار ایران، به نقل از معظمی، شهال، خشونت اجتماعی و قتل در: گزارش وضعیت اجتماعی ایران )1388-1380(، 
موسسه رحمان، پاییز 1390، ص 318
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درصد تغییر 
92-93

93
درصد تغییر 

91-92
92 91 عنوان

9.10 500184 14.58 458456 400103 ورودی اتهام

ضرب و جرح 

)عمدی(
7.82 642 13.24 596 526

 نرخ جمعیتی 
)در هر 100هزار نفر (

4.80 111831 5.92 106712 100752 قرار مجرمیت

3.57 144 4.67 139 133
 نرخ جمعیتی 

)در هر 100هزار نفر (

آمار قضایی ضرب و جرح عمدی

در جرایم ضرب و جرح و نزاع ها- خصوصًا نزاع های لحظه ای و بدون سبق تصمیم مجرمانه- عوامل مختلفی از 
جمله مشکالت اقتصادی، ضعف سیستم امنیتی، افزایش جمعیت، مهاجرت و ناتوانی در سازگاری با محیط 
جدید و تداخل فرهنگ ها، کاهش سطح تحمل اجتماعی و حضور در محیط های اجتماعی پرتنش خصوصًا در 
شهرهای بزرگ از عوامل مهم و موثر در افزایش نزاع در سطح جامعه است که منجر به پیامدهایی مانند اخالل در 
نظم عمومی، گسترش روحیه انتقام جویی، تهدید احساس امنیت عمومی و در نتیجه کاهش احساس امنیت 
می گردد که این شاخص های مهم معمواًل در سیاست های کنترلی و پیشگیرانه مورد توجه جدی قرار نمی گیرند1. 
درحالی که ضرب و جرح و نزاع از آمار رسمی در ا کثر استان های کشور در زمره 5 جرم اول قرار دارد لیکن در 
قوانین کیفری به این گونه جرایم تنها در مقررات مربوط به قصاص و دیات و برخی جرایم تعزیری )مانند مواد 

614، 615 و 617( پرداخته شده است و در سطح پیشگیری سیاست های قضایی در ابتدای راه قرار دارد.
در  خشونت  کمیته  تشکیل  موضوع  با  قضاییه  قوه  رئیس  دستورالعمل  ابالغ  به  باید  خصوص  این  در 
کرد. کمیته مرکزی در سال  اشاره  آمار جرایم مربوط به خشونت  برای کاهش  دادگستری های سراسر کشور 
1394 در معاونت اجتماعی و پیشگیری از قوه قضاییه تشکیل شده است که در راستای نظارت و هم افزایی با 
کمیته های استانی و همچنین انجام پروژه های مشترک با دانشگاه ها اقدام می نماید و بایستی اثرات اقدامات 

کمیته های فوق در آمارهای سال های آینده مورد ارزیابی پژوهش گران عدالت کیفری قرار گیرد.
از دیگر جرایم خشونت آمیز جرم اخاذی طی سال های 1391 تا 1393 نیز در این قسمت قابل ذکر است؛ در قانون 
مجازات اسالمی بخش تعزیزات، ماده 617 جرم اخاذی را بدین شکل جرم انگاری کرده است: »هر کس به وسیله 
چاقو و یا هر نوع اسلحه دیگر تظاهر یا قدرت نمایی کند یا آن را وسیله مزاحمت اشخاص یا اخاذی یا تهدید قرار دهد 

1. معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه: »خشونت در زمره 10 جرم نخست کشور است. ا گرچه باید با افراد مجرم برخورد قانونی 
کرد اما راهکارهای فرهنگی و اجتماعی برای پیشگیری از خشونت، می تواند در پیشگیری و کنترل بسیاری از جرایم دیگر نیز موثر باشد. جرایم به 
سمت برخوردهای پرخطر و آسیب زننده تغییر مسیر داده است، از این رو الزم است به این موضوع به عنوان یک آسیب اجتماعی توجه بیشتری 
شود ... این افزایش آمار آسیب رسان است و علت آن چیزی جز ضعف اقدامات پیشگیرانه نیست. در این مدت دستگاه های مسئول نه تنها 
اقدامات پیشگیرانه را انجام ندادند بلکه ابزار الزم برای انجام آن ها را هم در اختیار نداشتند، در کنار همه این ها خودشان را هم ملزم به انجام 

اقدامات پیشگیرانه نمی دانستند...«؛ 
روزنامه حمایت؛ 1394/7/6 به نشانی:

)8718/httP://www.hemayatonline.ir/textVersiondetail (
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یا با  کسی گالویز شود در صورتی که از مصادیق محارب نباشد به حبس از شش ماه تا دو سال و تا 74 ضربه شالق 
محکوم خواهد شد.« آمار این جرم خشن در دستگاه قضایی در ورودی پرونده و قرار مجرمیت نیز قابل توجه است و 

در مقایسه با سال 1392 نسبت به سال 1393 این جرم نزدیک به 10 درصد افزایش را نشان می دهد:

92-93 93 91-92 92 91 عنوان

9.32 12655 -7.21 11576 12475 ورودی اتهام
اخاذی

8.55 825 -0.26 760 762 قرار مجرمیت

آمار قضایی جرم اخاذی

با وجود تأکیدات مقامات عالی قضایی در خصوص این قبیل مجرمین، آمارها در سال 1393 نسبت به 
سال قبل خود، رشد 8/5 درصدی آن را نشان می دهد.

نوسان آمار ورودی اتهام و قرار مجرمیت این جرم طی سال های 91 تا 93 می تواند ناشی از عوامل مختلفی 
باشد. از آن جایی که این جرم در سطح علنی جامعه واقع می شود؛ حضور مأموران انتظامی در نقاط کم تردد و 
جرم خیز می تواند در کاهش آمار این جرم مؤثر باشد؛ یکی از عوامل اختالف ورودی اتهام با قرار مجرمیت می تواند 
گر جرم اخاذی منجر به جرایم دیگر  ناشی از وقوع جرایم دیگر مشدده در زمان ارتکاب جرم اخاذی باشد چرا که ا
همچون قتل و سرقت، ضرب و جرح شود و احتمال ثبت این جرایم به جای جرم اخاذی وجود خواهد داشت و 

موجب پایین آمدن تعداد قرارهای مجرمیت این جرم نسبت به ورودی اتهام آن گردند. 

ب( رقم جرایم علیه اموال 
که  چرا  باشد  بررسی  مورد  پژوهش  این  در  می تواند  سرقت  جرم  آمار  اموال،  علیه  جرایم  با  رابطه  در 
چنانچه سرقت با عنف یا مسلحانه صورت گیرد ازجمله جرایم خشونت آمیز محسوب می شود. آمار نیروی 
انتظامی در زمینه سرقت به دلیل تفکیک جرم به لحاظ شکل و نحوه ارتکاب از دقت باالتری نسبت به 
دیگر نهادهای کیفری برخوردار است. باید متذکر شد که نیروی انتظامی با تشکیل قرارگاه مقابله با سرقت 
در سال 1393 به طور ویژه طرح مقابله با سرقت خصوصًا سرقت های خرد را با برنامه و نیروهای ویژه ای 
آغاز کرده است. آمارهای نیروی انتظامی در خصوص سرقت به سرقت از طالفروشی، بانک، مغازه، منزل، 
تقسیم بندی،  این  در  چه  گر ا است.  شده  تقسیم  سرقت ها  سایر  و  کیف قاپی  موتورسیکلت،  اتومبیل، 
و  بانک  طالفروشی،  قبیل  از  سرقت هایی  می توان  ولی  ندارند  مشخصی  طبقه بندی  خشن  سرقت های 

کیف قاپی را از جمله مصادیق بارز جرم خشونت آمیز محسوب کرد . 1
اولین نکته ای که در نگاه اول به آمار نیروی انتظامی به نظر می رسد مکفی نبودن دسته بندی فوق در 
نمایش اقسام سرقت های ارتکابی در جامعه است. چرا که 64 درصد از سرقت ها تحت عنوان )سایر سرقت 
را نشان  از طالفروشی ها در طی 3 سال گذشته کاهش چشم گیری  گردیده است. سرقت  ها( دسته بندی 

1. جدول آمار پلیس در دوره 4 ساله 1390 تا 1393 و از سال 1393 تا کنون در دسترس است که پژوهش گران این حوزه را به مؤلف ارجاع می دهیم.
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می دهد. در کاهش حدود 40 درصدی این جرم در سال 93 عوامل گونا گونی می تواند دخیل باشد. نیروی 
انتظامی از ابتدای سال 1393 مقابله با سرقت را اولویت اول خود اعالم کرد و با این ادعا  که جرایم دیگر به 
جز سرقت در 10 سال گذشته نوسانی نداشته است، با تشکیل قرارگاه مقابله با سرقت اقدامات هدف مندی 
را در این رابطه آغاز نمود1 ؛ اقداماتی اعم از نصب دوربین  های امنیتی، برقراری نظارت پست های نگهبانی 
ی چون طالفروشی ها با کالنتری های محل در این خصوص  کز ا ، ارتباط برخط مر کن ما ضابطین بر این ا

از جمله عواملی است که می تواند بر کاهش این جرم مؤثر باشد.
اما به همان نسبت در سال 1393، سرقت از بانک ها با بیش از 42 درصد افزایش نسبت به سال قبل خود، 
رقم قابل توجهی را نشان می دهد. یکی از دالیل این افزایش عدم پایبندی سیستم بانکی به استفاده از امکانات 
کز خدماتی و حفاظتی و مراقبتی نیروی انتظامی است که مسئولین بانکی کشور استفاده از بیمه بانک ها  ا مر
کز خدماتی نیروی انتظامی عنوان می کنند. حتی در برخی  ا را از دالیل عدم تمایل به استفاده هزینه بر از مر
مصاحبه ها مشخص شد که در مقاطعی بانک ها به علت ترس از بی اعتباری، برخی سرقت ها را به مراجع پلیسی 

و قضایی اعالم نمی کنند و ترجیح می دهند از گزینه بیمه برای جبران خسارات خود استفاده کنند.
سرقت هایی همچون سرقت از طال فروشی ها و یا سرقت از بانک ها نوعًا با شدت عمل و خشونت همراه 
است به طوری که بیش از دیگر اقسام سرقت موجب برهم خوردن احساس امنیت و آرامش عمومی می شود.

ج( رقم جرایم منافی عفت
تجاوز جنسی، نوعی از رابطه جنسی است که با عدم رضایت و خواست قربانی همراه است. به موجب بند 
ث ماده 224 قانون مجازات اسالمی مصوب 1392 حد زانی به عنف یا ا کراه، اعدام است. مقنن در تبصره 2 
این ماده،  برقراری رابطه جنسی در حال بی هوشی، خواب یا مستی و همچنین زنا از طریق اغفال و فریب 
دختر بالغ و یا از طریق ربایش، تهدید و یا ترساندن زن را نیز در حکم عنف تلقی کرده است. اثبات وقوع هریک 
از حاالت زیر به عهده شاکی است؛ چرا که ا گر این عمل در حالت فوق اتفاق بیفتد تجاوز محسوب نمی شود و 

البته در این امر نوع برخورد قضات با شرایط و اوضاع و احوال پرونده بسیار مهم است.

92-93 93 91-92 92 91 عنوان

18.21 6206 -2.42 5250 5380 ورودی اتهام
تجاوز به عنف

3.73 445 10 429 390 قرار مجرمیت

آمار قضایی تجاوز جنسی

صدور قرار مجرمیت برای پرونده های تجاوز به عنف در طول 3 سال 1391 تا 1393 روند  نسبتًا   ثابتی داشته است و از 
رقم 7 درصد در سال 91 به رقم 8 درصد در سال 92 افزایش داشته و سپس در سال 93 دوباره به 7 درصد رسیده است.

1. خبرگزاری مهر به نشانی:
2295245/www.mehrnews.com/news 
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البته آمارهاى ارائه شده تنها شامل موارد گزارش شده به دادگاه ها و نیروهاى انتظامی است و بی شک 
ارقام واقعی متفاوت از گزارش هاى ارائه شده است؛ چرا که به عنوان مثال تعداد زیادی از قربانیان تجاوز به 
عنف به دلیل حفظ آبرو شکایت خود را در این زمینه ثبت نمی کنند و بسیاری از کسانی که شکایت خود را به 
پلیس اعالم می کنند در مراحل دادگاه از پیگیری شکایت خود به دالیل مختلف و از جمله تأمین مالی از سوی 

شا کی منصرف می شوند. 
در خصوص پرونده های تجاوز به عنف و تفاوت آشکار آمار اتهامی و مجرمیت می توان دالیل مختلفی 
را برشمرد؛ در قانون مجازات اسالمی سرفصل مشخصی تحت عنوان جرایم جنسی وجود نداشته و در این 
چه مواردی تحت عنوان زنا، لواط و اعمال منافی عفت وجود دارد  گر زمینه با خأل قانونی مواجه هستیم. ا
ولی جرایم جنسی به شکل خاص و یک جا در قانون به رسمیت شناخته نشده است. خألهای قانونی و اینکه 
در این خصوص عناوین مجرمانه مشخصی وجود ندارد، باعث می شود که به شکایت قربانیان بعد از ثبت 
شکایت به شکل ویژه و خاص رسیدگی نشود. به نظر می رسد در این زمینه به دلیل حساسیت موضوع، 
گر عنوانی مجزا در این خصوص وجود داشته باشد به معنای به رسمیت  تصور قانون گذار این بوده است که ا

شناختن این جرایم است.
در حال حاضر در ظرفیت قانون آیین دادرسی کیفری و در ماده 102 قانون، رسیدگی به جرایم منافی عفت 
مطرح شده است. به موجب این ماده »انجام هرگونه تعقیب و تحقیق در جرایم منافی عفت ممنوع است و 
پرسش از هیچ فردی در این خصوص مجاز نیست، مگر در مواردی که جرم در مرئی و منظر عام واقع شده و یا 
دارای شا کی یا به عنف یا سازمان یافته باشد که در این صورت، تعقیب و تحقیق فقط در محدوده شکایت و یا 
اوضاع و احوال مشهود توسط مقام قضایی انجام می شود«؛ بنابراین تحقیقات جنایی در این جرایم موکول 

کی خصوصی نباشد تحقیقات جنایی آغاز نمی شود.  کی خصوصی است و تا شا به شکایت شا
این ماده، تبصره و ظرفیت هایی برای صلح و سازش را به همراه دارد و قربانی جرایم جنسی می تواند 
گر سرفصلی مجزا برای این جرم در نظر گرفته شود،  صلح و سازش را هم بررسی کند؛ به هرحال این تلقی که ا
قبح این اعمال از بین می رود مدنظر باشد، به طور قطع این استدالل پذیرفته نبوده و بلکه به ضرر قربانیان 

جرایم است.
به نظر می رسد در  به پرونده های تجاوز به عنف علیرغم اهمیت موضوع،  بررسی وضعیت رسیدگی  با 
حال حاضر رسیدگی رسمی و رسیدگی در سیستم دادگستری به جرایم جنسی وضعیت مطلوبی ندارد. حتی 

مدعیان و قربانیان واقعی توان اثبات جرم را در نهادهای رسمی ندارند.
نقد دیگری به قانون مجازات و آیین دادرسی در این زمینه وجود دارد که دادسرا از رسیدگی به جرایم 
منافی عفت منع شده است. این مسئله مشکالتی از جمله اینکه قربانی از حمایت دادستان و دادسرا برخوردار 
نباشد، را به همراه دارد. لذا قربانی باید مستقیم به دادگاه کیفری یک رفته و پیش تعدادی از قضات مرد ثابت 
کند که به وی تجاوز شده است و همین مسئله هم باعث شده است که بسیاری از قربانیان از بیان واقعه و 

جزییات آن منصرف شوند.
در خصوص مجازات نیز، بسیاری از تجاوزها منجر به صدمات جسمی نیست و اثبات آن سخت است. 
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در برخی از موارد افراد به پزشکی قانونی معرفی می شوند و احراز عنف اثبات می شود و گاهی هم مشاهده 
گر احراز به عنف ثابت شود، باید حکم دادگاه  می شود که دادگاه کیفری حاضر به احراز عنف نیست چرا  که ا
قانون گذار شکل خاصی از تجاوز را مستوجب اعدام می دانست و قضات آن را به رسمیت  گر اعدام باشد. ا
می شناختند، مسئله مجازات ها و صدر مجازات های متنوع می توانست شرایط بهتری را فراهم آورد. از سوی 
دیگر برداشت و تعریف عنف در محاکم کیفری، زنانه نیست و با این وضعیت بسیاری از قربانیانی که به آن ها 
تجاوز شده است، در معرض روابط نامشروع قرار می گیرند و چون روابط جنسی را مبتنی بر رضایت می دانند، 

جرم، جنسی محسوب می شود و در این راستا سیاست قانون گذار بر بزه پوشی است.
تعزیری که در جرایم جنسی مطرح است به هیچ وجه مسئولیت پذیری را برای بزه کار به همراه نمی آورد. 
در مجازات این جرایم، شالق مطرح است که به هیچ وجه جبران خسارت نمی کند و از سویی هم اهداف 
کیفری را محقق نمی کند. به عبارت دیگر در جرایم جنسی پاسخ های قانون سفید و سیاه تعریف شده است؛ 
پاسخ تعزیری قانون، یا اعدام یا شالق است و به هیچ عنوان ایجاد مسئولیت نمی کند و به نظر می رسد که 
این قسمت از قانون مجازات، متناسب با سایر بخش های قانون پیش نرفته است و قانون گذاری مسئوالنه 
گر  نیست. بسیاری از پرونده های تجاوز به علت فریب دادن در ازدواج است و معمواًل در تقنین جرایم جنسی ا
رضایت به برقراری رابطه جنسی از طریق فریب باشد، به نوعی جرم تجاوز رخ داده است. لذا با توجه به موارد 
فوق اواًل در این زمینه با تقنین ضعیفی روبرو هستیم و از سوی دیگر در نتیجه این نوع قانون گذاری مراجع 

قضایی نیز در احراز عنف با حالت تدافعی برخورد می کنند.
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 رهیافت
ورودی و یا موجودی پرونده در سیستم مدیریت پرونده قوه قضاییه، گزارش های واصله به پلیس در 
آمارهای ناجا و همچنین بررسی موارد واصله به سازمان پزشکی قانونی )اعم از جسد و یا مراجعه کننده( تنها 
آمار فراوانی شکایات و گزارشات جرایم را نشان می دهد و البته میزان ارتکاب واقعی جرم را نشان نمی دهد و در 
نتیجه این آمار تنها می تواند میزان نرخ ورودی پرونده های اتهامی و میزان مراجعه مردم به نهادهای عدالت 

کیفری را بازگو کند.
که  است  آن  نشان دهنده  مجرمیت  قرارهای  و  خشونت آمیز  جرایم  پرونده های  ورودی  بین  مقایسه 
چه در برخی از این نوع جرایم همچون سرقت مسلحانه از بانک با رشد 37 درصدی در سال های اخیر  گر ا
کثر جرایم خشن همچون ضرب و جرح، سرقت، اخاذی،  تجاوز جنسی و حتی  ا مواجه بوده ایم لیکن در 
از  برخی  در  چه گر ا می دهد.  نشان  مجرمیت  قرارهای  درصدی   10 کثر  ا حد و  اندک  رشد  با  آمارها  قتل، 
جرایم همچون سرقت مسلحانه از طالفروشی ها کاهش 39 درصدی قرارهای مجرمیت را نشان می دهد ولی 

ورودی پرونده هایی همچون ضرب و جرح، توهین و تهدید در ده عنوان باالی اتهامی کشور دیده می شود.
به نظر می رسد آن چه در این میان مغفول مانده است بررسی علمی ارتباط آمارهای فوق با اقدامات و 
سیاست های جنایی اعم از پلیسی و قضایی است. به عبارت دیگر مشخص نیست کاهش آمار در یک سال و 
یا افزایش بی رویه جرمی مانند سرقت در مقطع زمانی مشخصی به واسطه چه علل و سیاست هایی رخ داده 
است و آیا اتخاذ سیاست های کنترلی و پیشگیرانه و یا تصویب قوانین جدید توانسته است بر این آمار تأثیر 
چه در آمارهای ارایه شده توسط سازمان زندان ها خصوصیات محکومین  گر معناداری داشته باشد یا خیر. ا
با جزییات و دقت ثبت شده است لیکن پژوهشی که در این زمینه ارائه دهنده تحلیل های زمینه های ارتکاب 
جرم و ارتباط آن با آمارهای ارائه شده خصوصًا در جرایم خشن باشد و نتایج آن در تحلیل های ارائه شده مورد 

توجه قرار گرفته و در تعیین سیاست های بعدی راه گشا باشد به ندرت دیده می شود. 
اعمال و تأثیرگذاری سیاست های کیفری تقنینی و قضایی به عوامل دیگری نیز وابسته است که در جرایم 
خشونت آمیز این مسأله بسیار حائز اهمیت است؛ چرا که بدون توجه به این عوامل زمینه ای، نمی توان به 
صرف تصویب و یا اجرای سیاست ها به تأثیر معنادار آن ها در آمار امید داشت؛ وجود و یا تصویب قوانین 
کیفری ناقص و یا ناکافی و یا طرح های مختلف قانونی که هر کدام به دلیل نقص ها و تعارض های مختلف 
به تصویب نمی رسند، عدم دسترسی کامل به عدالت در روند رسیدگی قضایی، عدم جبران خسارت کامل 
بزه دیدگان، عدم تعیین مجازات های بازدانده، رویه طوالنی رسیدگی ها، عدم تعیین مجازات های متناسب 
با عمل ارتکابی، عدم وجود مجازات های قابل انعطاف بسته به موضوع و شرایط و اوضاع و احوال جرم و 
خسارات وارده به بزه دیده و میزان تقصیر وی، عدم تمایل دادگاه ها به صدور احکام اعدام در قبال برخی 
جرایم همچون تجاوز جنسی و عدم توجه به عوامل مختلف زمینه ای و اجتماعی که بستر وقوع جرم را فراهم 

می آورد،  هریک می تواند نتیجه سیاست های موجود را بی اثر نماید.
اعمال سیاست های سخت گیرانه و شدید در برابر جرایم خشونت آمیز، چه در ادبیات جنایی مسئوالن 
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جرم است  نهاد های عدالت کیفری اعم از پلیسی و قضایی و چه در صدور بخشنامه ها، تنها در مرحله وا کنش 
کثر تنها در زمینه پیشگیری های کیفری می تواند راهگشا باشد؛ این در حالی است که آمارهای رسمی  ا و حد
نشان گر تأثیر قابل توجه عوامل دیگری همچون سن و تحصیالت و داشتن سابقه کیفری در احتمال وقوع 
جرایم فیزیکی و خشن در آینده است. به عبارت دیگر هرچند همواره دستگاه پلیسی و قضایی بر مقابله شدید 
کید داشته اند لیکن عوامل مورد توجه سیاست های کیفری تنها شامل دوره پسینی جرم  با جرایم خشن تأ

بوده و عوامل پیشینی و مهیا کننده جرم حداقل در عمل تا کنون مؤثر نبوده است. 
در نهایت باید یادآور شد تفاوت نحوه ثبت و عناوین مجرمانه مختلف در نظام آماری پلیسی، قضایی، 
پزشکی قانونی و سازمان  زندان ها موجب می شود که نتوان مبنای سیاست های کیفری و جنایی و همچنین 
راهبردهای جدید را بر اساس آمار کنونی بنا نهاد. در کنار این عوامل باید به فقدان روش های اتقان آماری 
همچون برگزاری پیمایش های بزه دیدگی اشاره کرد که در سیستم های رسمی آماری به عنوان حلقه مفقوده 

شناخته می شود. 


