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Abstract
Public opinion is one of the forces that has always pursued certain demands 

in such a way that its impact on various events and happenings in society in vari-
ous dimensions, even the penal system cannot be ignored. The present study seeks 
to examine the position of public opinion in criminal courts from the perspective of 
those involved in the criminal justice system. This research is descriptive-analytical in 
terms of research method and survey in terms of data collection method. The statistical 
population is all judicial justice professionals (lawyers, judges and reputable university 
professors) that 84 people were selected by simple random sampling. To collect infor-
mation, a researcher-made questionnaire with direct questioning mechanism, closed 
questions and multiple choice of spectral or grading type was used and to summarize 
the data, descriptive statistics (frequency, frequency percentage, etc.) were used. Infer-
ential statistics (one-sample t-test) was used to reject or confirm the hypotheses. Find-
ings showed that the personal characteristics of the victim affect the position of public 
opinion in criminal courts (sig = 0.000). Public opinion influences judges’ hearings in 
criminal courts (sig = 0.000). The type of crime affects the position of public opinion 
in criminal courts (sig = 0.000). Channels of influence affect the position of public 
opinion in criminal courts (sig = 0.000). Public opinion has an impact on the conduct 
and observance of court proceedings in criminal courts (sig = 0.000). As a result, the 
influence of public opinion in various cultural, political, social and legal fields is an 
undeniable issue and in many cases, the criminal justice system has been forced to 
adopt a similar approach. 
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جایگاه افکار عمومی در محاکم کیفری
از دیدگاه دست اندرکاران نظام عدالت کیفری

)نوع مقاله: علمی پژوهشی(

ابراهیم قربانی1، جمال بیگی*2، بابک پورقهرمانی3 

چکیده
افکار عمومی یکی از نیروهایی اســت، که همواره دنبال مطالبــات خاصی بوده به گونه ای 
کــه نمی توان تاثیر آن را بر وقایــع و رخدادهای گوناگون جامعه در ابعاد مختلف، حتی نظام کیفری 
نادیــده گرفت. پژوهش حاضر به دنبال بررســی جایگاه افکار عمومــی در محاکم کیفری از دیدگاه 
دســت اندرکاران نظام عدالت کیفری اســت. این پژوهش از لحاظ روش تحقیق، توصیفی- تحلیلی 
و از لحاظ روش گردآوری اطالعات، پیمایشــی می باشــد. جامعه آماری کلیه دست اندرکاران عدالت 
قضایی )وکال، قضات و اساتید معتبر دانشگاه( است که به روش نمونه گیری تصادفی ساده تعداد 84 
نفر انتخاب شدند. برای جمع آوری اطالعات از ابزار پرسش نامه محقق ساخته با مکانیزم پرسشگری 
مستقیم، پرسش های بسته و چند گزینه ای از نوع طیفی یا درجه بندی استفاده شده و جهت خالصه 
کــردن داده هــا، از آمار توصیفی )فراوانی، درصد فراوانی و ...( و جهــت رد یا تایید فرضیه ها از آمار 
اســتنباطی )آزمون T تک نمونه ای( استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان داد که ویژگی های 
فــردی بزه دیده بر جایگاه افکار عمومــی در محاکم کیفری تاثیر دارد )sig =0/000(. افکار عمومی 
بر رســیدگی های قضات در محاکم کیفری تاثیر دارد )sig =0/000(. نوع جرم بر جایگاه افکار 
عمومی در محاکم کیفری تاثیر دارد )sig =0/000(. مجاری تاثیرگذاری بر جایگاه افکار عمومی در 
محاکم کیفری تاثیر دارد )sig =0/000(. افکار عمومی بر نحوه رسیدگی و رعایت تشریفات دادرسی 
در محاکــم کیفری تاثیــر دارد )sig =0/000(. در نتیجه تأثیرگذاری افــکار عمومی در عرصه های 
گوناگون فرهنگی، سیاســی، اجتماعی و حقوقی مسأله ای است غیرقابل انکار و در بسیاری از موارد 

دستگاه عدالت کیفری نیز مجبور به اتخاذ رویکرد هم سو با آن شده است.
واژگان کلیدی: افکار عمومی، محاکم کیفری، عوام گرایی، نظام عدالت کیفری، دست 

اندرکاران نظام عدالت کیفری.
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درآمد
عصر حاضر، دوران پرشــتاب فن آوری های ارتباطی و اطالعاتی است که چهره 
زندگی، شــیوه اندیشــیدن، تولید و باز تولید، مصرف، تجارت، مدیریت، جنگ، صلح و 
آرامش را در جهان متحول کرده اســت. دو عامل مهم، یعنی آشنایی مردم با رویدادها، 
حوادث اجتماعی، فرهنگی، سیاســی، اقتصادی و پیشرفت لحظه ای فن آوری ارتباطات 
جمعی در سراســر دنیا، درک نوینی از خردورزی، آزاد اندیشی و مسایل حقوق بشری 
را پدید آورده اند و همین مســایل و از قِبل آن باعث شــده کــه مردم در مقابل برخی 
از رویدادها واکنش های متفاوتی از خود نشــان دهند، لذا در چنین وضعیتی، شناخت 
افکار عمومی و نقش آن از جایگاه واالیی برخوردار اســت )دادگران، 1393: 7(. چرا که 
تاثیرگــذاری آن را بر حوداث مختلــف و از جمله نظام کیفری، نمی توان نادیده گرفت، 
بلکه تاثیر آن در برخی از جریان ها به حدی بوده که در بســیاری از موارد خط مشــی 
سیاســت کیفری، نحوه مقابلــه و اعمال مجازاِت یک پدیــده مجرمانه را افکار عمومی 
تعیین کرده و باعث واداشــتن قانون گذار و مجریان قانون به اجرای قانون و اعمال اشد 

مجازات شده است.
بدیهی اســت، افکار عمومی هر جامعــه از ترکیب و تلفیق دیدگاه های فردی و 
گروهی در بافت فرهنگی جامعه شکل می گیرد و متحول می شود )صالحی، میرخلیلی 
و موسوی مجاب، 1398: 106- 105( به عبارت دیگر، هر جامعه، نوع فکری و عقیدتی 
مخصــوص به خود را دارد و واکنش های جمعی خاص خود را نشــان می دهد. ماهیت 
افکار عمومی از یک جامعه به جامعه دیگر و حتی از زمانی به زمان دیگر در یک جامعه 
تفاوت دارد )سووی، 1354: 27( و وجود چنین تفاوت-هایی نشان دهنده تغییر مفهوم 
افکار عمومی در گذر زمان است. در گذشته و در مفهوم سنتی، افکار عمومی در سطح 
خرد تصور می شــد، اما امروزه افکار عمومی از آن مفهوم سنتی فاصله عمیقی گرفته و 
به عنوان ضمیر باطنی و پنهان اجتماعی در مقابل حوادث جامعه شــناخته شــده و به 
عنوان عاملی مهم به حســاب می آید. ممکن است در یک جامعه ای، مساله ای که قباًل 
هیچ توجهی را بر نمی انگیخت، در حال حاضر به عنوان موضوعی مهم و قابل بحث در 
محافل عمومی تبدیل شود. )قربانی، بیگی و پورقهرمانی، 1398: 98( پس با این وصف 

بررسی افکار عمومی مستلزم شناخت فضایی است که در آن شکل می گیرد.
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گستره افکار عمومی به حدی است که شامل تأثیرپذیری و تأثیرگذاری بر همه 
اشخاص، مؤسسات، سازمان ها و گروه هاست، از همین روی به تدریج نه تنها نظام های 
سیاســی بلکه سیاست گذاران جنایی را نیز به سمت شناخت و بهره-گیری از آن سوق 
داده و این مســاله در همــه نظام های حقوقی دنیا و از جملــه نظام حقوقی جمهوری 
اســالمی ایران با درجات کم و زیاد وجود دارد و اغلب بر این امر واقفند که بی توجهی 
به افکار عمومی در سیاســت های کیفری نمی تواند چندان پایدار و مســتحکم باشد ) 
پــاک نهاد، 1393: 25(. بنابراین پذیرش آن هر چند به صورت مقطعی، می تواند عامل 
مهمی برای ترســیم هرچه بهتر سیاســت کیفری و مساله قانون گذاری به حساب آید. 
لذا اشــخاصی که وظیفه قانون گذاری را بر عهده دارند، باید بر این مســاله واقف باشند 
که وظیفه آن ها تدوین و وضع قوانین برای مردم اســت، لذا باید توجه داشته باشند که 
بــه چه نحوی از انحاء دیدگاه های مردم را تحــت تاثیر قرار می دهند و از این طریق و 
مثل آن، برخوردهای احساسی و هیجانی مردم را تحت کنترل درآورند و افکار عمومی 

را افناع نمایند.
توجه به افکار عمومی حتی در تعیین مبنا و مالک جرم انگاری می تواند دارای 
نتایج مثبت یا منفی باشــد. از یک ســو، افکار عمومی در هر جامعــه انتظار دارد که 
خواســته ها و مطالباتش مورد توجه مســئولین قرار گیرد. بنابراین هنگامی که اعضای 
یک جامعه، احســاس کنند خواســته های آنان مورد توجه قانون گذاران قرار گرفته و 
در قانون متجلی شــده، بیشــتر نسبت به آن اُنس و الفت پیدا می کنند و این را بزرگ 
ترین ضامن ثبات و مشــروعیت یک نظام حقوقی و حتی سیاســی می دانند. از سوی 
دیگر، گرچه تشکیل و وجود یک جامعه ایده آل که در آن افراد به خودی خود و بدون 
وجود ضمانت اجراهــای قانونی، بایدها و نبایدهایی که هــر جامعه برای ادامه حیات 
خود تشــخیص می دهد را رعایت کنند، مشکل است، اما نکته مهم آن است که، نقش 
وجدان درونی افراد )پلیس درونی( در پایبندی به قانون اگر بیشتر از ضمانت اجراهای 
قانونی )پلیس بیرونی( نباشد، کمتر نیست. بنابراین در آن نوع از قانون گذاری، که افکار 
عمومی را بیش از حد مورد توجه قرار می دهد، علیرغم نتایج و آثار مثبتی که به همراه 
دارد، همواره در معرض یک خطر بزرگ است و آن اینکه، دچار پدیده عوام گرایی کیفری1 

1. Penal Populism
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نوبه خود می تواند، جنبه ای منفی برای یک نظام حقوقی تلقی شــود و به جای پیگیری 
اهداف و فلســفه کیفر و توجه به محدودیت ها و پیامدهــای به کارگیری کیفر، به جلب 
افکار عمومی یا جهت دهی یا فریب دادن آن توجه نماید.)رابرتز، استاالنز، ایندرمار و هاف، 
1392: 27(. بنابراین توجه به سیاســت های کیفری عوام پسند، بدون اعتنا به یافته های 

علمی در سیاست گذاری و تصمیم گیری ها، فاقد مبنای علمی است.
بنابراین اگر سیاســت کیفری بر آن باشد تا به افکار عمومی توجه داشته 
باشد، خواه و ناخواه به ســمت یک رویکرد پوپولیستی یا عوام گرایانه سوق داده 
می شود )پاک نهاد، 1393: 11( و این موضوعی است که در چند قرن اخیر شاهد 
آن بوده ایم و احساس می شود روز به روز هم بر میزان این تأثیر افزوده شود. چرا 
که، به محض ارتکاب جرایمی که افکار عمومی خود را درگیر آن می بیند واکنش 
اولیه اش نسبت آن رویداد مجرمانه معموالً سخت گیرانه است و پاسخ های قضایی 
را خفیف و ناعادالنه می داند )کیجســر، کوپــن و الفرس1، 2007: 161-131( و 
خواهان برخورد شــدید، فوری و آنی مراجع ذیربط بوده و به تبع آن نیز، مقنن 
بارها به شیوه ای احساســی و غیرکارشناسانه نسبت به وضع قوانین و یا متروک 
تلقی کردن آن ها در مقام عمل صرفاً جهت اقناع و کســب رضایت افکار عمومی 
اقدام نموده است. همین مساله باعث سیطره فضای احساسی بر گفتمان منطقی 
و علمی به ویژه پس از وقایع مجرمانه حساســیت برانگیز شده و بازنمایی رسانه ای 
اغراق آمیز آن، بسترهای مناسبی را برای ظهور اندیشه های عامه پسند فراهم می کند )نجفی 
ابرندآبادی، 1390: 52-43( و این نشــان دهنده تأثیر چشمگیر افکار عمومی در 
برخی از موارد بر سیاســت کیفری ایران می باشد. با در نظر موارد مذکور و وقایع 
چند ســال اخیر که افکار عمومی در برخی از پرونده ها جایگاه خویش را بیش از 
پیش در راستای تاثیرگذاری بر محاکم کیفری تثبیت نمود، می توان گفت، افکار 
عمومی یک متغییر مهم در شکل دهی و اتخاذ تصمیم و واکنش از سوی محاکم 
کیفری نسبت به بزه و بی نظمی است. در بسیاری از موارد، محاکم کیفری، ناگزیر 
به تمکین از خواســت افکار عمومی شده و برای اقناع و راضی نگه داشتن آن ها 
ستان  واکنش های فوری را نشــان داده اند. مثاًل در پرونده قتل آتنا اصالنی در ا

1. Keijser, Koppen, & Elffers
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اردبیــل1، قتل روح اله داداشــی در تهران2، قتل در میدان کاج تهــران3 و ... از آن جمله 
پرونده هایی هســتند، که نشــان دهنده جایگاه افکار عمومــی در تاثیرگذاری بر محاکم 
کیفری اســت. افکار عمومی در همه این پرونده ها و مشــابه آن ها با انجام اعتراض های 
عمومی و تجمع در مقابل مراجع قضایی شهرســتان و مراکز اســتان، توانســته است به 
خواســت خویش، یعنی رســیدگی فوری و اعمال مجازات های شدید نسبت به متهمان، 
برسد. وجود این بحث هاي چالش برانگیز، ضرورت بررسي این پژوهش را نشان مي دهد. 
بنابراین با این اوصاف، ما در صدد پاســخ گویی به این پرســش  هستیم، افکار عمومی در 
محاکم کیفری از دیدگاه دست اندرکاران عدالت کیفری از چه جایگاهی برخوردار است؟

1. چهارچوب نظری پژوهش
امروزه افــکار عمومی مورد مطالعه متفکران و پژوهشــگران علوم مختلف قرار 
گرفته اســت. با مداقه در چند دهه اخیر، مشاهده خواهد شد که افکار عمومی بیش از 
پیش بر سیاست کیفری تاثیرگذار بوده و خود را به عنوان یکی از مباحث مهم در حوزه 
عدالت کیفری مطرح نموده است. اصطالح افکار عمومی به معنای امروزین آن، نخستین 
بار توسط »ژاک نکه4« وزیر دارایی لویی شانزدهم در آغاز انقالب فرانسه مطرح شد،

1. این پرونده با فشار افکار عمومی روبرو شد، در نهایت روند رسیدگی و اجرای حکم، چیزی کمتر از سه ماه بود. )قتل 
در 29 خرداد ماه 1396 و اجرای حکم در 29 شهریور ماه همان سال(

بازتاب خبری در پایگاه خبری میزان به نشانی: 
https://www.mizanonline.com/fa/news/350497

2. این پرونده نیز با فشــار افکار عمومی همراه بود، در نهایت حکم ظرف مدت 2 ماه اجرا شــد.. )قتل در 26 تیر ماه 
1390و اجرای حکم در 30 شهریور ماه همان سال(

بازتاب خبری در پایگاه خبری فارس به نشانی:
https://www.farsnews.ir/news/13900630000043

3. پرونده میدان کاج تهران نیز به همان شکل تحت تاثیر فشار افکار عمومی مورد رسیدگی و صدور حکم قرار گرفت. 
در زمان اجرا حدود 15هزار نفر از شــهروندان تهرانی حضور داشــتند و فریاد نیروی انتظامی تشکر تشکر و قوه قضاییه 

تشکر تشکر را سر دادند. )قتل در 6 آبان ماه 1389 و اجرای حکم در 15 دی ماه همان سال(
بازتاب خبری در پایگاه خبری تابناک به نشانی:

https://www.tabnak.ir/fa/news/140526
4. Jacques Neck
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او این ترکیب را به منظور بازگو کردن علت رویگردانی سرمایه گذاران از بورس بکار برد. افکار 
عمومی برای او »روح جامعه« و میوه ارتباط گسست ناپذیر بین انسان ها به حساب می آمد. 
او می گفت »افکار عمومی قدرت ناپیدایی اســت که بی گنج و بی محافظ و بی ارتش، برای 
شهر و برای دربار و حتی برای قصر پادشاهان قانون وضع می کند« )الزار، 1395: 7(. افکار 
عمومی نیرویی است که شرایط و معیار آن در قانون اساسی هیچ کشوری به صراحت پیش 
بینی نشــده اســت، اما یکی از نیروهای تاثیرگذار در سیاست گذاری دولت ها در زمینه های 
مختلف و به خصوص سیاســت گذاری کیفری به حســاب می آید که انکار آن نتایجی نظیر: 
عدم مقبولیت قانون و مشــکل در اجرای آن را به دنبال خواهد داشــت. به قول ژرژگالوپ1: 
»قضاوت توده ها در اصل اساســی تر و غالباً بهتر از قضاوت قانون گذاران اســت«. ایشان در 
سال 1964 گفتند: »اگر مردم حقایق را بدانند، عاقالنه تر قضاوت می کنند، کوهی از مدرک 
و شــواهد، درستی این اندیشه را ثابت می کند« )دادگران، 1393: 8(. پس افکار عمومي در 
واقع قضاوتي اســت که مورد قبول عامه مردم اســت که جنبه احساســي نیز دارد و ممکن 
اســت غلط باشد، ولي واقعیت دارد. نیرویی جمعی است که قادر به اعمال فشار است )بینزر 
هوبلوت، کلممسن2، 2005: 380(. افکار عمومی متعلق به یک دسته یا گروه خاص نیست، 
بلکه عامه مردم در آن دخیل هســتند و حضور همه اقشار مختلف جامعه شرط حصول آن 

به شمار می آید. 
افکار عمومی یک عامل واحد و مســتقل نیست، بلکه عاملی است که با دیگر عوامل 
پیونــد نزدیک دارد. اقلیت و اکثریت، وضعیت های تنشــی، تبلیغات، رســانه های گروهی، 
قوانیــن اجتماعی هــر یک در کم و کیف دخالت مردم در سرنوشــت خود تاثیر می گذارند 
)الزار، 1395: 12( و این دخالت زمانی رخ می دهد که احساسات عمومی تهییج و احساس 

ناامنی در بین افکار عمومی به وجود آید.
ژان ژاک روســو3 که وی را پدر افکار عمومی مدرن نامیده اند، بر این باور بود که 
همه قوانین بر اســاس افکار عمومی بنا نهاده شــده اند که این امر ضرورتاً قوای دولت را 
تضعیف نمی کند. بنابراین کسی که وظیفه تعیین قانون برای مردم را بر عهده دارد، باید 

1. Georges Gallup
2. Binzer Hobolt, Klemmemsen
3. Jean Jacques Rousseau
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آگاه باشــد که به چــه نحوی می تواند دیــدگاه های مردم را تحت تاثیــر قرار دهد و 
احساسات آن ها را کنترل نماید )دادگران، 1393: 25(.

یورگن هابرماس1، اندیشــمندی عقل گراست، از این رو جامعه بهتر را جامعه 
عقالنی تر، یعنی مبتنی بر نیازهای جمعی، نه قدرت خودکامه و اســتبدادی می داند. 
او معتقد اســت، مفهوم عقالنیت در جامعه صنعتی مدرن غربی، در شکل مخرب آن 
یعنی میل به تســلط بر طبیعت و افراد از طریق علم و تکنولوژی به کار رفته اســت 
)عقالنیت ابزاری(. این در حالی است که عقالنیت فرهنگی همگام با عقالنیت ابزاری 
رشد نکرده است. ایده هابرماس در مورد افکار عمومی در همین راستاست. او تحلیل 
خود را از ریشه های شکل گیری حوزه عمومی آغاز می کند و بر این باور است، ایجاد 
جامعه مدنی و در نتیجه حوزه عمومی ریشــه در غیرشخصی کردن دستگاه حکومت 

دارد. )سبکتکین، 1386: 47(
پژوهشگران مکتب شیکاگو نیز در مورد افکار عمومی، نظراتی را ارائه کرده اند. 
»چارلز هورتون کولی«2 یکی از صاحب نظران این مکتب، بر این عقید اســت که افکار 
عمومی حاصل جمع قضاوت های فردی اکثریت نیســت، بلکه قضاوت تبلور یافته همه 
اشخاص مستقل، جدا از تعلق آن ها به اکثریت یا اقلیت است. یعنی حاصل جمع ساده 
نظر افراد جدا از هم نیســت، بلکه یک ســازمان مبتنی بر ارتباط و تاثیر متقابل است. 
»جان دیویی3« یکی دیگر از متفکران این مکتب، اعتقاد داشت که افکار عمومی زاییده 
زندگی جمعی است. به نظر او، نقش فعال افراد در جامعه را نمی توان نادیده گرفت که 

این مساله خود باعث تشکیل افکار عمومی خواهد شد )الزار، 1395: 76(
به هر حال آنچه در عصر حاضر مشاهده می گردد، قدرت تاثیرگذاری افکار عمومی 
بــر موضوعات مختلف از جملــه مباحث و موارد مربوط به حوزه عدالت کیفری اســت. در 
واقع افکار عمومی روز به روز به انســجام و عینیت بیشتری می رسد و خود را به عنوان یک 
بازیگر و نیروی تاثیرگذار مطرح می نماید که الزم اســت در موضوعات مختلف، این میزان 
تاثیرگذاری مورد بررسی قرار بگیرد. بنابراین پزوهش حاضر در پی آن است که ضمن بررسی

1. Jurgen Habermas
2. Charles Horton Cooley
3. John Dewey
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جایگاه افکار عمومی در محاکم کیفری از دیدگاه دســت اندرکاران نظام عدالت کیفری 
از رهگذر مطالعه میدانی و با بهره گیری از ابزار پرسشــنامه و تحلیل آماری، در راستای 

پرسش و فرضیه های پژوهش حاضر، نتایجی حاصل و پیشنهادهایی را ارائه نماید.

2. پیشینه تحقیق
عزیزی، میرخلیلی )1399( در پژوهشی تحت عنوان »ارتباط نظریه قوچ قربانی 
و عوام گرایی کیفری و تاثیر آن بر سیاست کیفری ایران« ضمن تاکید بر این مساله که 
یکی از وظایف مهم و اساســی دولت ها، تامین امنیت شــهروندان است، به این موضوع 
اشاره نموده اند که وقوع جرایم در هر جامعه ای، تهدیدی جدی  علیه نظم و امنیت تلقی 
می شــود و موجب نارضایتی شــهروندان از عملکرد دولت در انجام وظایفش می گردد. 
ِانجام وظایف واقعی خود در  در این راســتا  دولت و مقامات عدالت کیفــری به دلیل عدم 
زمینة مقابله با ریشــه های جرم، با فرافکنی و ایجاد یک  قالب ذهنی و تصویر کلیشه ای 
از بزهکار، به مردم چنین القاء می کنند که عامل ســلب امنیت آنان، مجرمانی هستند 
کــه با  ارتکاب جــرم، امنیت عمومی را به خطر انداخته و می بایســت با اعمال تدابیر و 
مجازات های سخت    گیرانه به طرد و حذف آنان  از پیکره اجتماع اقدام نمود.   طاهری شاد، 
شــامبیاتی )1398( در پژوهشــی تحت عنوان »پیامدهای سیاست کیفری عوام گرا در 
جرایم جنسی علیه اطفال و نوجوانان« اعتقاد دارند، امروزه بیش از گذشته شاهد قربانی 
جنسی شدن اطفال و نوجوانان هستیم. صرف نظر از روند روبه رشد این جرایم، می توان 
یکی از دالیل آن را پیشــرفت و ســهولت دسترسی به وسایل ارتباط جمعی دانست که 
بخش همیشــه تاریک و پنهان این نوع بزه دیدگی را تا حدودی به حداقل رسانیده و از 
رقم ســیاه آن کاسته است. هنگامی که جرایم بواسطه ی ادبیات ژورنالیستی و قلم های 
پرمخاطب و احساسی رسانه ها پردازش می شوند، عالوه بر ایجاد ترس و هراس در بطن 
جامعه، افکار تهییج شــده  عموم که دارای انتظارات و مطالباتی اســت را با خود همراه 
می کند. در این برهه  زمانی خواست مردم، سرعت در رسیدگی و اجرای هر چه سریع تر 

و شدیدتر واکنش می باشد.   
احمدی، قماشی )1397( در پژوهشی تحت عنوان »بسترهای پیدایش عوام گرایی 
در دادرسی کیفری« معتقد هستند که شاکله سیاست گذاری جنایی کارآمد در گرو سالمت
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و عادالنه بودن دادرسی کیفری است. از طرفی مداخله ساخت سیاسی در سیاست گذاری 
جنایی، قابل اجتناب نیست. سیاست گذاران از این مزیت )مداخله( برای کسب مقبولیت 
مردمی بهره برداری نموده و دیدگاه های عموم را منطبق با خواسته هایشــان جهت دهی 
می کنند که به »عوام گرایی کیفری« منتهی شــده اســت. پیدایــش چنین رویکردی، 

مستلزم وجود بسترهای ویژه و بهره مندی از کارکردشان در جهت نامطلوب است. 
نره ئی )1395( در کتاب »کیفرهای توده گرا و بازتاب آن در نظام کیفری ایران« 
اشاره نموده، که اعتماد مردم از گران بهاترین سرمایه های حکومت ها به حساب می آید، 
لذا حاکمان در تالش اند با سیاست گذاری های گوناگون، اعتماد مردم را جلب کنند. این 
مهم در حکومت های پوپولیســتی به صورت کســب اعتماد تبدیل به ابزار و شعار برای 
توجیه سیاســت های غیرکارشناسی می شود، تا جایی که چنین حاکمانی برای رسیدن 
به اهداف شــان از هر نوع وسیله ای استفاده می کنند. ایشان اعتقاد دارد که فرآیند نفوذ 
افکار پوپولیستی، رشــد فزاینده ای دارد، آن قدر که طی چند دهه اخیر جرم-شناسان 

سخن از سیاست های کیفری عوام گرا به میان آورده اند.
شیدائیان، رجبی سلمان )1395( در پژوهشی تحت عنوان »بزه دیده و عوام گرا 
شــدن سیاست کیفری« معتقدند که بزه دیده به شــکل های مختلف موجب ایجاد عوام 
گرایی کیفری می شود. ترس از جرم و نگرانی عمومی از آن به نوعی سخت گیری کیفری 
عوام گرا را تشــدید می کند. اغلب جرائمی با بزه دیدگان خاص )از حیث سن و جنسیت( 
توجه رســانه ها و افکار عمومی را بیشتر جلب می کند. بنابراین، این جرائم بیشتر موجب 
برانگیختگی احســاس عمومی و تاثیر آن بر سیاست جنایی می شود. بزه دیدگان با بیان 
توقعاتی که از نظام عدالت کیفری دارند، به طور مستقیم و غیرمستقیم در فرایند کیفری 
شرکت می کنند. از این طریق نیز بزه دیدگان می توانند موجب جهت دهی سیاست جنایی 
به ســوی عوام گرایی شــوند. جعفری، احمدی )1394( در پژوهشی تحت عنوان »عوام 
گرایی در عرصه سیاســت گذاری کیفری زیست محیطی« به آسیب های غیرقابل جبران 
بشــر، به محیط زیست اشاره نموده اند و معتقدند که بدین سان قانون گذاران کشورهای 
مختلف در حوزه تقنین به امر سیاســت گذاری برای مبارزه و پیشگیری از این آسیب ها 
می پردازند. آن ها بر این باورند که متولیان سیاســت گــذاری جنایی در همه امور و به 
خصوص در حوزه محیط زیســت ناگزیرند که سیاست های منطقی اتخاذ کنند تا محیط
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زیســت به زوال نرود، اما گاه متولیان نام برده بدون در نظر گرفتن مولفه های پیش گفته، 
در عرصه سیاست گذاری به سمت سیاست های عوام گرا یا پوپولیستی سوق پیدا می کنند. 
دادگران) 1393(، در کتاب »افکار عمومی و معیارهای ســنجش آن«، به مفهوم و ماهیت 
افکار عمومی و فرآیند شــکل گیری آن اشاره نموده و معتقد است که افکار عمومی قدرت 
ناپیدایی اســت که توانایی وضع قوانین را برای شــهرها و دولت هــا و دبارها را دارد و به 
مثابه دادگاهی می ماند که خواهان مجازات مجرمین اســت. خزائی)1392(، در پژوهشی 
تحت عنوان »نقش و تاثیر افکار عمومی بر سیاست جنایی«، پس از مفهوم شناسی واژگان 
اساسی تحقیق، به بررسی سیاست جنایی ایران و اسالم پرداخته و در نهایت افکار عمومی 
و سیاست جنایی و تاثیر آن ها را بررسی نموده و به این نتیجه رسیده که دمکراسی ایجاب 
می نماید رهبران سیاسی همواره به احساسات مردم و خواسته های آنها توجه داشته باشند 
و این مســاله را در سیاســت گیری های خویش دخیل بدانند. مقدسی، فرجیها )1392(، 
در پژوهشــی تحت عنوان »ویژگی های سیاســت های کیفری عوام گرا، مطالعه تطبیقی« 
به تحلیل مســاله عوام گرایی کیفری پرداخته اند و به این نتیجه رســیده اند که سیاســت 
های کیفری عوام گرایانه معموالً سخت گیرانه، عامه پسند، نمایشی و احساسی بوده و فاقد 

مبنای نظری و علمی است.
مرادی حســن آباد)1390(، در پژوهشی تحت عنوان »تاثیر افکار عمومی بر ابقا یا 
الغــای کیفر اعدام در غرب« به تعریف افکار عمومی و کیفرگرایی، عوامل موثر بر شــکل 
گیری افکار عمومی اشــاره نموده و همزمان به تاثیر افکار عمومی بر وضعیت کنونی اعدام 
در غرب و ایران پرداخته اســت و اشاره ای به جایگاه افکار عمومی در نظام حقوق کیفری 
ایران نکرده اســت. محمودی جانکی، مرادی حسن آباد)1390(، در پژوهشی تحت عنوان 
»افکار عمومی و کیفرگرایی«، به این نتیجه رسیده اند که کیفرگرایی، نه یک مقوله ساده و 
بسیط، بلکه پیچیده و چند بعدی است و تا حدی تحت تاثیر ابزارهای جمع آوری داده ها و 
شیوۀ انجام پیمایش افکار عمومی نیز قرار دارد. مقدسی)1390(، در رساله دکتری حقوق 
گرایش حقوق کیفری و جرم شناســی با عنوان »عوام گرایــی کیفری و جلوه های آن در 
سیاست کیفری ایران«، پس از مفهوم شناسی، ویژگی های عوام گرایی کیفری و بسترهای 
ظهور آن به جلوه های عوام گرایی در سیاست کیفری اشاره نموده و به این نتیجه رسیده 
اســت که جلوه های عوام گرایی کیفری عموماً در سیاســت کیفری جرایم جنسی، جرائم 

خشونت بار، مواد مخدر، بزهکاری نوجوانان و مفاسد اقتصادی متجلی شده است.
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دقــت در عناوین و حتی نتایج پژوهش های مذکور، نشــان از آن دارد که هیچ 
یک از آن ها به بررسی جایگاه افکار عمومی در محاکم کیفری از دیدگاه دست اندرکاران 
نظام عدالت کیفری نپرداخته اند، بلکه هر کدام به شــیوه ای متمایز از پژوهش حاضر، 
افکار عمومی را بررســی نموده اند. به همین سبب این پژوهش با آن ها متفاوت بوده و 

نتایج جدیدی را هم در این خصوص ارائه می دهد.

نمودار1. مدل مفهومی تحقیق

3. روش شناسی تحقیق و ابزار گردآوری داده ها
پژوهش حاضر به روش توصیفی- تحلیلی و در عین حال پیمایشــی شــکل یافته 
اســت، بر حســب ماهیت و روش پژوهش، جهت گردآوری اطالعات از دو شــیوه اسنادی 
)کتابخانه ای( و میدانی بهره گرفته شــده اســت. در شــیوه میدانی، با بهره گیری از ابزار 
پرسشنامه محقق ســاخته با مکانیزم پرسشگری مستقیم، پرسش های بسته و چند گزینه 
ای -از نوع طیفی یا درجه بندی- مطرح شده است و پاسخ دهندگان، به تکمیل پرسشنامه 

یاد شده پرداخته اند.

 
 

 
 

 
 
 

 افکار عمومي

 
 
 

 محاکم کیفري

ویژگیهاي فردي 
بزهدیده 

رسیدگي قضات 

نوع جرم 

مجاري تاثیرگذاري 

نحوه رسیدگي و رعایت 
تشریفات دادرسي 
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4. جامعه آماری، حجم نمونه آماری و شیوه نمونه گیری
پژوهــش حاضر از لحاظ هــدف، جزء تحقیقات کاربردی اســت. جامعه آماری 
پژوهــش حاضر کلیه دســت اندرکاران عدالــت قضایی )وکال، قضات و اســاتید معتبر 
دانشــگاه( می باشد. شایان ذکر اســت، در این زمینه قضات و وکالیی که درگیر پرونده 
های حســاس کیفری بودند و هم چنین اســاتید معتبر و سرشــناس حوزه کیفری، به 

عنوان جامعه آماری، مد نظر محقق قرار داشته اند. 
نمونه آماری پژوهش حاضر از نوع نمونه مستقل می باشد. وقتی نمونه گیری ها 
در دو یا چند جامعه متفاوت و یا در یک جامعه، اما در زمان های گوناگون و با شــرایط 
مختلف انجام شــده باشــند، این نمونه را مســتقل گویند )دالور، 1385: 13به نقل از 
موســوی مجاب، بشری، 1399: 256(. در پژوهش با اســتفاده از روش نمونه گیری به 
صورت تصادفی ســاده، 84 نفر از دست اندرکاران عدالت قضایی )وکال، قضات و اساتید 

معتبر دانشگاه( انتخاب شدند.

5. اعتباریابی ابزار تحقیق )روایی و پایایی پرسشنامه(
در این تحقیق جهت بررســی روایی پرسشــنامه از روش بررسی روایی ظاهری 
بهره گرفته شــده اســت و از روش آلفای کرونباخ که یکی از مهم ترین و پرکاربردترین 
روش های سنجش میزان پایایی ابزار اندازه گیری در نرم افزار spss است جهت سنجش 
پایایی پرسشــنامه اســتفاده شده اســت که میزان آن 0/88 می باشد که نشان دهنده 

پایایی مناسب ابزار تحقیق است.

6. روش تجزیه و تحلیل داده ها
 داده های جمع آوری شده با استفاده از دو روش، آمار توصیفی و آمار استنباطی 
مورد بررســی و تجزیه وتحلیل قرار گرفته اســت. بدین ترتیب که ابتدا در مرحله اول، 
برای توصیف متغیرهای تحقیق و متغیرهای جمعیت شناختی پاسخگویان، از جدول های 
توزیع فراوانی و درصد پاسخ های مربوط استفاده گردید و سپس در مرحله بعدی، سواالت 
و فرضیه هاي تحقیق براساس نتایج به دست آمده از بررسی سؤاالت، با استفاده از آمار 
استنباطی مورد آزمون قرار گرفته تا رد یا تأیید شود. الزم به ذکر است که برای بررسی
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نرمال بودن متغیرها از آزمون کولموگروف- اسمیرنوف (K-S) و جهت تجزیه و تحلیل 
داده های بخش آمار اســتنباطی از آزمون T تک نمونه ای تحت نرم افزار spss استفاده 

شده است.

7. یافته های تحقیق
جدول1. توصیف سیمای جامعه آماری تحقیق

برابر جدول1، جنسیت افراد نمونه آماری پژوهش، تعداد 59 نفر از پاسخگویان 
)معــادل 70 درصد( مرد و 25 نفر )معادل30 درصد پاســخگویان( زن مي  باشــند. در 
ارتباط با متغیر تحصیالت، 2/4 درصد از پاسخگویان )2 نفر( کارشناسی، 17/9 درصد از

درصد فراوانی اطالعات جمعیت شناختی 
% 2/70 59مرد  جنسیت

% 8/29 25زن 

تحصیالت 
% 4/2 2کارشناسی 

% 9/17 15کارشناسی ارشد 
دانشجوي دکتري 

تخصصی 
35 7/41 %

% 1/38 32دکتري تخصصی 

سن 
  % 1/32 27 سال 25- 33
% 7/60 51 سال 54-34
% 1/7 6 سال 55- 75

سابقه کار 
% 25 21 سال 10-5
% 6/47 40  سال15-11
% 1/13 11  سال20-16
% 3/14 12  سال30-21

شغل 
% 5/34 29استاد دانشگاه 

% 4/21 18قاضی دادگستري 
% 44 37وکیل 

% 100 84جمع  
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پاسخگویان )15 نفر( کارشناسی ارشد، 41/7 درصد از پاسخگویان )35 نفر( دانشجوی 
دکتری تخصصی و 38/1 درصد از پاســخگویان )32 نفر( دکتری تخصصی هستند. در 
متغیر ســن، 32/1 درصد از پاســخگویان )27 نفر( بین 33-25 سال، 60/7 درصد از 
پاســخگویان )51 نفر( بین 34 تا 54 سال و 7/1 درصد از پاسخگویان )6 نفر( بین 55 
تا 75 ســال سن دارند. در بین پاســخگویان در ارتباط با متغیر سابقه کار،  25 درصد 
از پاســخگویان )21 نفر( بین 5 تا 10 ســال، 47/6 درصد از پاسخگویان )40 نفر( 11 
تا 15 ســال، 13/1 درصد از پاســخگویان )11 نفر( بین 16 تا 20 سال و 14/3 درصد 
از پاســخگویان )12 نفر( بین 21 تا 30 سال ســابقه کار دارند. هم چنین 34/5 درصد 
از پاســخگویان )29 نفر( استاد دانشــگاه، 21/4 درصد از پاسخگویان )18 نفر( قاضی 

دادگستری و 44 درصد از پاسخگویان )37 نفر( وکیل هستند.

جدول شماره 2. نتایج آزمون کولموگروف- اسمیرنوف برای بررسی فرض نرمال بودن متغیرها

-آمارهمتغیرها 

 کلوموگروف-

 اسمیرنوف

سطح 

     معناداري 

 137/0 158/1 ویژگیهاي فردي
 140/0 134/0 نوع جرم

 060/0 325/0 مجاري تاثیرگذاري
 072/0 260/0 جریان رسیدگی

 201/0 110/1  قضاتدیدگاه
 

از آنجایی ســطح معني داري (P-Value) بدســت آمده براي کلیه متغیرها، بزرگ تر از 
0/05 است، بنابراین متغیرها از توزیع نرمال پیروی نمی کنند، لذا بر این اساس، محقق 
می تواند از آزمون های پارامتریک، جهت ســنجش ســؤاالت تحقیق اســتفاده کند، به 
همین دلیل برای بررســی فرضیه ها و تجزیه و تحلیــل داده ها، از آزمون های تی تک 

نمونه ای استفاده شده است.
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فرضیــه اول: ویژگی های فــردی بزه دیده بر جایگاه افــکار عمومی در محاکم 
کیفری تاثیر دارد.

جدول 3. آزمون تی تک نمونه ای برای مقایسه میانگین یک جامعه

از آنجایی که ســطح معناداری مشاهده شــده (sig = 0/000) از مقدار مفروض 
0/05 کوچک تر اســت و t بدست آمده از آزمون (t = 9/358) بیشتر از t محاسبه شده از 
جدول بحرانی (t = 1/66) می باشــد و از آنجا که حد پایین و باال برای این متغیر مثبت 
می باشــد. این به معنای بزرگ تر بودن میانگین این متغیر از عدد 3 است. لذا فرض صفر 
رد می شود و فرض تحقیق تایید می گردد. به عبارتی، می توان گفت که ویژگی های فردی 
بزه دیده بر جایگاه افکار عمومی در محاکم کیفری تاثیر دارد. از نظر اکثریت پاسخگویان، 
میــزان تاثیرپذیری محاکــم کیفری از افکار عمومی بر اســاس ویژگی های فردی در حد 
متوســط به باال می باشد. ارتکاب جرایم علیه زنان، کودکان و نوجوانان باعث این شده که 
افکار عمومی نارضایتی خویش را نســبت به این مساله بروز دهد و دستگاه عدالت کیفری 
نیز برای اعاده  نظم و آرامش جامعه، کســب مشروعیت و مقبولیت عمومی، ناگزیر تمکین 

نموده و ترازوی عدالت را عوام گرایانه جلوه دهد.

 

 tمقدار 
درجه 

 آزادي

سطح معنی 

 داري

اختالف 

 میانگین

 95فاصله اطمینان 

درصدي 

حد باال حد پایین 

تاثیر ویژگیهاي 

فردي بزهدیده بر 

جایگاه 

افکارعمومی در 

 محاکم کیفري

358/9 83 000/0 45/0 357/0 550/0 
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فرضیه دوم: افکار عمومی بر رسیدگی های قضات در محاکم کیفری تاثیر دارد.

جدول 4. آزمون تی تک نمونه ای برای مقایسه میانگین یک جامعه

از آن جایی که سطح معناداری مشاهده شده (sig = 0/000) از مقدار مفروض 
0/05 کوچک تر اســت و t بدست آمده از آزمون (t = 3/934) بیشتر از t محاسبه شده 
از جدول بحرانی (t = 1/66) می باشــد و از آن جا که حد پایین و باال برای این متغیر 
مثبت می باشــد. این به معنای بزرگ تر بودن میانگین این متغیر از عدد 3 اســت. لذا 
فرض صفر رد می شــود و فرض تحقیق تایید می گــردد. به عبارتی، می توان گفت که 
افــکار عمومی بر رســیدگی های قضات در محاکم کیفری تاثیــر دارد. از نظر قریب به 
اتفاق پاســخگویان، افکار عمومی بر رسیدگی های قضات در محاکم کیفری تاثیر دارد. 
دلیل این امر نیز، فشار افکار عمومی در برخی از پرونده ها، باعث شده که قضات، توجه 
خاصی به خواســت افکار عمومی داشته باشند. لذا این مساله را در رسیدگی های تحت 

نظر خویش، مد نظر قرار می دهند.

 

 tمقدار 
درجه 

 آزادي

سطح معنی 

 داري

اختالف 

 میانگین

 95فاصله اطمینان 

درصدي 

حد باال حد پایین 

تاثیر افکار 

عمومی  بر 

رسیدگیهاي 

قضات در 

 محاکم کیفري

934/9 83 000/0 137/0 068/0 20/0 
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فرضیه سوم: نوع جرم بر جایگاه افکار عمومی در محاکم کیفری تاثیر دارد.

جدول 5. آزمون تی تک نمونه ای برای مقایسه میانگین یک جامعه

از آن جایی که سطح معناداری مشاهده شده (sig = 0/000) از مقدار مفروض 
0/05 کوچک تر است و t بدست آمده از آزمون (t = 14/725) بیشتر از t محاسبه شده 
از جدول بحرانی (t = 1/66) می باشــد و از آن جا که حد پایین و باال برای این متغیر 
مثبت می باشــد. این به معنای بزرگ تر بودن میانگین این متغیر از عدد 3 اســت. لذا 
فرض صفر رد می شود و فرض تحقیق تایید می گردد. به عبارتی، می توان گفت که نوع 
جرم بر جایگاه افکار عمومی در محاکم کیفری تاثیر دارد. از نظر اکثریت پاســخگویان، 
میزان تاثیرپذیری محاکم کیفری از افکار عمومی بر اســاس نوع جرم در حد متوســط 
به باال اســت. ارتکاب جرایم خشونت آمیز، جرایم جنســی، جرایم علیه محیط زیست، 
اختالس، فســاد اقتصادی، زمین خواری در جامعه، اغلب با واکنش افکار عمومی همراه 
بوده و آن ها خواســتار رســیدگی فوری و انتظار اعمال اشــد مجازات را داشته اند، این 

مساله در بیشتر موارد باعث تاثیرپذیری محاکم کیفری از افکار عمومی شده است.

 

 tمقدار 
درجه 

 آزادي

سطح معنی 

 داري

اختالف 

 میانگین

 95فاصله اطمینان 

درصدي 

حد باال حد پایین 

تاثیر نوع جرم 

بر جایگاه افکار 

عمومی در 

 محاکم کیفري

725/14 83 000/0 660/0 570/0 749/0 
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فرضیه چهــارم: مجاری تاثیرگذاری بر جایگاه افکار عمومی  در محاکم کیفری 
تاثیر دارد.

جدول 6. آزمون تی تک نمونه ای برای مقایسه میانگین یک جامعه

از آن جایی که ســطح معناداری مشاهده شده (sig = 0/000) از مقدار مفروض 
0/05 کوچک تر اســت و t بدســت آمده از آزمون (t = 4/472) بیشتر از t محاسبه شده 
از جدول بحرانی (t = 1/66) می باشــد و از آن جــا که حد پایین و باال برای این متغیر 
مثبت می باشــد. این به معنای بزرگ تر بودن میانگین این متغیر از عدد 3 اســت. لذا 
فــرض صفر رد می شــود و فرض تحقیق تایید می گردد. بــه عبارتی، می توان گفت که 
مجاری تاثیرگذاری بر جایگاه افکار عمومی در محاکم کیفری تاثیر دارد. از نظر اکثریت 
پاســخگویان، میزان تاثیر مجاری تاثیرگذاری بر جایگاه افکار عمومی در محاکم کیفری 
در حد متوسط به باال است. تجمعات مردمی مقابل مراجع قضایی، بهره گیری از رسانه ها 
و فضای مجازی جهت اعالم اعتراض، تشکیل کمپین های مختلف حمایتی از بزه دیدگان 
و خانواده آن ها و ... به عنوان مجاری که افکار عمومی از طریق توســل به آن ها، قادر به 

تاثیرگذاری بر محاکم کیفری است، دلیل تایید این فرضیه می باشد.

 

 tمقدار 
درجه 

 آزادي

سطح معنی 

 داري

اختالف 

 میانگین

 95فاصله اطمینان 

درصدي 

حد باال حد پایین 

تاثیر افکار 

عمومی از طریق 

مجاري 

تاثیرگذاري بر 

 محاکم کیفري

472/4 83 000/0 327/0 181/0 473/0 
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برآمد
در این پژوهش، جایگاه افکار عمومی در محاکم کیفری از دیدگاه دست اندرکاران 
نظام عدالت کیفری مورد بررســی قرار گرفــت. نتایج آمار توصیفی نمونه آماری تحقیق 
نشــان داد که: تعداد 59 نفر از پاسخگویان )معادل 70 درصد( مرد و 25 نفر )معادل30 
درصد پاسخگویان( زن مي  باشند. در ارتباط با متغیر تحصیالت، همان طور که در جدول 
مربوطه مشاهده شد، بیشتر پاسخگویان دانشجوی دکتری یا دارای مدرک دکتری بودند 
)جمعاً 80 درصد(. سن بیشتر پاسخگویان بین 34 تا 54 سال)60/7 درصد( بود. بیشتر 
پاســخگویان نیز سابقه خدمت بین 5 تا 10 سال )47/6درصد( داشتند. هم چنین 34/5 
درصد از پاســخگویان )29 نفر( اســتاد دانشــگاه، 21/4 درصد از پاسخگویان )18 نفر( 

قاضی دادگستری و 44 درصد از پاسخگویان )37 نفر( وکیل بودند.
بررسی نرمال بودن متغیرهای تحقیق با استفاده از آزمون کولموگروف- اسمیرنوف 
نشان داد که، داده ها از توزیع نرمال پیروی می کنند، در نتیجه از آزمون های پارامتریک 

برای تجزیه و تحلیل داده استفاده شد. نتایج تحقیق نیز نشان داد که: 
فرضیــه اول تحقیق، مبنی بر تاثیــر ویژگی های فردی بزه دیده بر جایگاه افکار 
عمومــی در محاکم کیفری مورد تایید قرار گرفت. این که ویژگی های شــخصیتی بزه 
دیده قبل و بعد از ارتکاب رفتار مجرمانه چه تغییری خواهد کرد و چه سرنوشــتی پیدا 
می کند، به طور گسترده ای مورد توجه افکار عمومی است. شخص بزه دیده امکان دارد 
بــا توجه به محیط اجتماعی که در آن پرورش یافتــه و یا محیطی که با آن در ارتباط 
اســت، به انواع مشکالت روان شناختی و اجتماعی دچار شود و حتی فعالیت های عادی 
و روزمره وی نیز دچار اختالل شود. مدرسه، مهدکودک، مکان های عمومی و تفریحی، 
جمع دوستان و خویشاوندان، می تواند از مکان هایی اطالق شود که فرد بزه دیده در آن 
جا کمتر نمایان شود و به طریقی رفتار وی در این گونه مکان ها مختل گردد. در نتیجه 
افکار عمومی چنین وضعی را برای فرد بزه دیده نادیده نگرفته و در صدد فشار بر محاکم 

کیفری است در جهت تسریع اعمال مجازات فرد یا افراد بزهکار می شود.
فرضیه دوم تحقیق، مبنی بر تاثیر افکار عمومی بر رســیدگی های قضات در 
محاکم کیفری مورد تایید قرار گرفت. تاثیرپذیری محاکم کیفری از افکار عمومی در
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رســیدگی ها اشــاره به عوام گرایی کیفری دارد. در حقیقت بر اساس آن، سیاست گذاران 
و دســت اندرکاران نظام عدالت کیفری به منظور جلب آرای عمومی، کسب مشروعیت و 
حمایت عامه مردم، بدون توجه به یافته های علمی، دیدگاه های نخبگان و معیار اثربخشی 
و کارآمدی، سیاســت و برنامه هایــی را تدوین و اجرا می کنند که در راســتای انتظارات 
زودگذر و مقطعی مردم باشــد. یعنی تزریق اراده و میل عمومی مردم در فرآیند کیفری، 
جهت جلب رضایت و کســب مشــروعیت از ســوی مردم و نه به هدف مبارزه با جرایم و 
اجرای دقیق عدالت. البته در مورد مســایل مهم و اساسی مانند جرایم جنسی علیه اطفال 
و نوجوانان یا جرایم مربوط به عنف، این امر شدت و حدت بیش تری به خود می گیرد. در 

نتیجه در این موارد، قضات محاکم کیفری تاثیرپذیری بیش تری از افکار عمومی دارند.
فرضیه ســوم تحقیق، مبنی بر تاثیر نوع جرم بــر جایگاه افکار عمومی در محاکم 
کیفــری مورد تایید قرار گرفت. نوع رفتار مجرمانه فاکتور مهمی برای تثبیت جایگاه افکار 
عمومی در نظام عدالت کیفری و درگیر شــدن در پرونده ها و رســیدگی های کیفری به 
حساب می آید. بنابراین تمام تالش سیاست کیفری در این گونه مسائل، برنامه ریزی برای 
کنترل هیجانات افکار عمومی در جهت جلب اعتماد، تامین، تایید، کســب مشــروعیت و 
رضایت از سوی مردم و برقراری آرامش هر چند کوتاه و موقتی است. در نتیجه با توجه به 
نوع جرایم، ویژگی های آن، این گونه مســائل بیشتر مورد توجه و دقت افکار عمومی قرار 
می گیرد و از ســوی محاکم کیفری با سرعت بیشتری رسیدگی می شود. قضات و محاکم 
کیفری نیز در نهایت با توجه به حساسیت مساله و کاهش تنش در جامعه، به سوی جلب 
رضایت افکار عمومی اقدام کرده و در صدور و اجرای مجازات سرعت عمل و دقت بیشتری 

به خرج می دهند تا به نوعی خود را هم جهت و هم سو با افکار عمومی نشان دهند.
فرضیه چهارم تحقیق، مبنی بر بررسی مجاری تاثیرگذاری بر جایگاه افکار عمومی 
در محاکم کیفری مورد تایید قرار گرفت. در بســیاری از جرایم مانند جرایم جنســی، که 
حساســیت بیشــتری دارند، نوع جرم، شــیوه انجام آن، ویژگی ها و میزان آسیب پذیری 
شخص بزه دیده، مورد توجه و تحلیل رسانه ها قرار می گیرد و آن ها با فرافکنی و بازنمایی 
اغراق آمیز چنین اخباری، افکار عمومی را به ســمت برخودرهای سخت گیرانه با بزهکاران 
تحریک می کنند که این مساله باعث نفوذ رویکردهای عوام گرایانه می شود. در این حالت 
نقش ارزیابی های علمی و تخصصی صاحب نظران و پژوهشگران در نظام عدالت کیفری به
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حاشــیه رانده شده و در عوض انتظارات عموم مردم برجسته و مهم تلقی می شود. قضات 
و محاکم کیفری نیز در زمینه برخورد و مقابله با چنین مجرمانی و آرام سازی جو جامعه، 
مجبور هستند سیاست های کیفری فوری اتخاذ و اجرا نمایید که این قضیه همانا خواست 

افکار عمومی است.
فرضیــه پنجم تحقیق، مبنی بر تاثیر افکار عمومی بر نحوه رســیدگی و رعایت 
تشریفات دادرســی در محاکم کیفری مورد تایید قرار گرفت. جرایمی مانند اختالس، 
تجاوز جنســی، جرایم علیه کودکان، مفاسد اقتصادی و... از جمله جرایمی هستند که 
عموم مردم حساسیت بسیار زیادی نسبت به ارتکاب آن ها دارند. واکنش های احساسی 
و هیجانــی افکار عمومی در خصوص ارتکاب چنین جرایمی را می توان دلیلی بر اثبات 
این ادعا دانســت. عموم مردم در خصوص مرتکبان چنین جرایمی، رسیدگی و اجرای 
مجازات فوری را از دستگاه عدالت کیفری خواستارند. بنابراین چنین عکس-العمل هایی 
باعث آن شــده که دستگاه عدالت کیفری رسیدگی فوری را در دستور کار خویش قرار 

داده و رویکرد خویش را با افکار عمومی در این راستا هم سو نماید.
در ارتباط به موضوع پژوهش و نتایج آن، پیشنهادهایی به شرح زیر ارائه می شود:

پیشنهادهای کلی
توجه دقیق و کارشناســانه به نگرش افــکار عمومی در خصوص جرایمی که تا   -
به حال نشــانی از حساســیت عموم مردم را به همراه خود داشــته اند. این مساله از این 
جهت مهم است که، زمینه ای برای شناسایی واکنش عمومی به این قبیل جرایم را نشان 
می دهد. بنابراین نظام عدالت کیفری به نوعی نســبت به پیش بینی نوع واکنش و حتی 
خواســت افکار عمومی پی می برد و می تواند، پاســخ خویش را در قالب موازین قانونی، 
منطبق  با خواست افکار عمومی هم سو نماید، بدون این که فضای جامعه ملتهب و افکار 

عمومی در صدد فشار بر محاکم کیفری بربیاید.
اغلــب محققان حوزه عدالــت کیفری که قلمرو کارهای پژوهشــی خویش را   -
منحصر به مطالعه و تحقیق در مورد اطفال و نوجوانان کرده اند، اعتقاد دارند که، اضطراب 
و حساسیت افکار عمومی، پیرامون نرخ رو به رشد جرایم، علیه این دسته از افراد، از یک 
سو، آگاهی اندک عموم مردم از نوع جرم و پاسخ های نظام عدالت کیفری با این مساله
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و از ســوی دیگر، فعالیت رسانه های مختلف در خصوص تحریف عقیده عموم مردم در 
این رابطه اســت. بطور کلی چون رســانه ها اطالعات اغراق آمیز و نادرستی را به مردم 
ارایه می کنند، باعث یک واکنش سرکوب گرانه از جانب آن ها می شود. لذا از آنجا که در 
جرایم اطفال، افکار عمومی، هیجانی برخورد می کنند، شایسته است که سیاست گذاران 
جنایی، عالوه بر فراهم سازی بستر مناسب برای آگاه سازی مردم با جرایم و نحوه پاسخ 
دستگاه عدالت کیفری، دخالت رسانه ها را نیز محدود و فعالیت آن ها را در قبال چنین 
مسایلی سازماندهی نمایند و از یک مجاری رسمی و قابل اعتماد برای آگاه سازی مردم 
از روند پرونده های حســاس که افکار عمومی به نوعی خــود را درگیر در آن می بیند، 
اســتفاده نمایند و هم چنین، متولیان سیاست جنایی قضایی، به خصوص قضات محاکم 

کیفری، افکار عمومی را مدیریت نمایند. 
- جرایم جنســی، یکی دیگر از آن دســته جرایمی اســت کــه ارتکاب آن، به 
خصوص زمانی که به عنف صورت گرفته باشد، منجر به واکنش افکار عمومی می شود. 
بیشتر خشم های افراطی خیابانی و درخواست از دستگاه قضایی برای رسیدگی و اعمال 
مجازات فوری از ســوی افکار عمومی در این مورد می باشــد. عموم مردم اعتقاد دارند 
که، تاخیر در روند رســیدگی به پرونده، باعث خواهد شد عدالت به درستی اجرا نشود، 
بنابراین بدین شــکل عکس العمل خویش را نشان می دهند. بنابراین الزم است سیاست 
گذاران جنایی در نظر داشته باشند، صدور حکم و اجرای آن به شکل فوری، صرفاً جهت 
اقناع افکار عمومی و متعاقب آن آرام سازی فضای جامعه، از نظر کاهش جرم، دستاورد 
کمــی دارد و در عوض هزینه های ســنگینی را در حوزه جهانی به نظام عدالت کیفری 
تحمیــل می نماید و غالباً اصول قراردادی حقوق کیفری مانند تناســب جرم و مجازات 
و ... را نیز نقض می کند. لذا شایســته است به دنبال رویکرد جایگزین باشد تا عالوه بر 

رعایت اصول های اساسی حقوق کیفری، دادرسی منصفانه نیز محقق شود.

پشنهادهای جزئی
شناسایی معیار تشخیص و تعیین حد و مرز برای افکار عمومی در قوانین کیفری.  -

توانمندســازی قضات محاکم کیفری با آموزه های جامعه شناســی کیفری و   -
سیاست جنایی مشارکتی، در جهت اثربخشی افکار عمومی، در فرآیند عدالت کیفری.
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سازماندهی افکار عمومی توسط سازمان های مردم نهاد، جهت فرهنگ سازی   -
در زمینه مقابله با بزه و ناهنجاری.

هماهنگ عمل کردن سیاست گذاری تقنینی، قضایی و اجرایی در بکار بستن   -
شیوه های موثر و علمی در خصوص اقناع افکار عمومی.
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