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 چکیده
گر رفتارهاي  عنوان سازوکار تنظیمانگاري نیز بهجرم فرآیندهر پدیده انسانی حاصل تعامل و تعارض است و 

گر ها، ترسیمتمانگیرند. شناسایی این گفهایی است که حول آن شکل میاجتماعی ـ انسانی، برآیند گفتمان
انگاري جرم فرآیندهاي هر گفتمان در طی است. این پژوهش با تشخیص ویژگی فرآیندفضاي حاکم بر این 

براي ترسیم این جریان از روش  دهند.را شکل می فرآیندپدیده ارتشاء، درصدد کشف روابطی است که این 
ار و مشروعیت به آن استفاده و در دل هر مرحله کاي مبتنی بر تعریف مشکل، ارائه راهگذاري مرحلهسیاست
هاي گفتمانی بیان شد. تحلیل محتواي مشروح مذاکرات مجلس شوراي اسالمی در خصوص قوانین مهم ویژگی

 فرآیندهاي مختلف در انگاري ارتشاء نشان داد که با توجه به چند بُعدي بودن این پدیده، گفتماندر حوزه جرم
 کار شکل گرفتند.هاي گوناگون و نقطه تمرکز خاصی حول تعریف مشکل و بیان راهخصهانگاري آن با مشجرم

بیش از همه تحت  1360انگاري ارتشاء در دهه هاي گفتمانی نشان دادند که جرمدرنهایت، این روابط و ویژگی
حد بسیاري در  هاي سیاسی و اجتماعی آن دوران قرار داشت و نمایندگان مجلس شوراي اسالمی تاتأثیر بینش

انگاري این پدیده بودند و تمایل داشتند تا مصادیق خرد این جرم را در قالب اخالل در نظام پی توسعه جرم
 اقتصادي شناسایی کنند. اگرچه در مقابل، رویکرد مداخله کیفري محدود توانست این دیدگاه را کنترل کند.
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 درآمد
شـوند.  هاي رفتاري ناظر بر زندگی اشـخاص وضـع مـیاثرگذاري بر محدوده منظور بهقوانین کیفري 

تـرین هـا و برخوردهـا در جامعـه هسـتند. از مهـمبخشیِ ارتباطات، کنشاین قوانین درصدد انتظام
آن اعمال مجرمانه با معیارهـاي  موجب هبي است که فرآیندانگاري یا هاي حقوق کیفري، جرممقوله

ي گزینشـی همـراه بـا فرآینـدهاي اجتماعی و نظم عمـومی و طـی خاص و در راستاي حفظ ارزش
ممکن است باورها و رفتارهـا تغییـر شـکل دهنـد و در  فرآیندشوند. در این توجیهاتی، مشخص می

 شوند.هاي نوینی بازتعریف قالب
اي فلسـفه ترین پرسش در حقوق کیفـري و گونـهه برخی آن را اصلیانگاري کجرم فرآینددرواقع، 

، از طریق عملیات حقـوقی و اجتمـاعی، منجـر بـه وضـع )12، ص.1387(نوبهار، دانند سیاسی و اخالقی می
گـذاري آن که مشتمل بر تعریف رفتار و نـام )90، ص.1395ابرندآبادي و هاشم بیگی، (نجفیشود جرایم جدید می

سان، با وضع ممنوعیت یا تکلیف جدید منجر به محدود کردن منطقه و فضـاي آزادي فـرد  است. بدین
. )384، ص.1395مـارتی، ــ(دلمـاسفضاي اجتماعی به قانونی و غیرقانونی است  شود که رهاورد آن تقسیممی

 انگاري را دروازه ورود مقوالت به دنیاي کیفري پنداشت.توان جرمرو، می ازاین
مراحلی است. معموالً  طیي در جوامع انسانی حاصل تعامالت و فرآیندي نیز مانند هر انگارجرم

صـورت مـرور بـهاي ظاهر شده باشد و بـهگیرد که پدیدهشکل می فرآیندهنگامی اندیشه ایجاد این 
و نیازمند پاسخ و تدبیر نمود یابد. پـس از شناسـایی مشـکل و تبیـین  اعتنا قابلاي مشکل یا مسأله

کارهاي مناسـبی را بیاینـد و دسـت بـه کنند تا راهگذاران تالش میگذاران و قانوناد آن، سیاستابع
 زنند.ها میتوجیه آن

ها اند، اما تمامی آنرا مشتمل بر مراحل مختلفی دانسته فرآینداندیشمندان مختلف هر یک این 
 ازآن، پـسمشـخص شـود.  روشنی به که ابتدا باید مشکل ترسیم و ابعاد آن اند داستان همدر این امر 

 .1شودمناسب برگزیده می کارراه ،درنهایتکارهاي ممکن ارائه و راه
گیرنـد و در مقابـل هـم قـد ها و رویکردهاي مختلفی شکل میدر هر یک از این مراحل، دیدگاه

ر مرکـزي ها و رویکردها که هر یک بـر بـاوکشند. این دیدگاهکنند و یکدیگر را به چالش میعلم می
هاي مختلف و از زوایاي گوناگون مشکل را (امنیت سیاسی، عدالت اجتماعی و ...) استوارند، با صبغه

)؛ جیمـز 22، ص. 1383شود (وحیـد، سه مرحله تأکید می بندي ارائه شده از جونر نیز بر اینطور که در تقسیم. همان1
). مدل زابو نیز با تعابیري متفـاوت، 21، ص. 1386کنند (اشتریان، و اندرسون نیز مراحلی شبیه به جونز ترسیم می

). از مشهورترین نظرات در ایـن خصـوص بـه کینگـدان مربـوط Solomon, 1981, p. 7گر همین مراحل است (بیان
 بندي مدنظر وي بنگرید به:ه منظور مشاهده تقسیمشود. ب می

Kingdon, John W. (2014), Agendas, Alternatives and Public Policies (second edition), Pearson New 
International Edition, pp.2-3. 
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، ترتیب این بـهها را توجیـه کننـد. کوشند تا آندهند و میها را پیشنهاد میکارکنند و راهترسیم می
هر یک از دریچه خود به شود که توان گفت که رویکردهاي گوناگونی حول یک مشکل ایجاد میمی

توان به گفتمـان تعبیـر کـرد. منظـور از کند. از این رویکردها مینگرد و آن را مطرح میموضوع می
هاي خود اهداف یا ارزش اساس برها هایی است که گروهها یا خواستهگفتمان در این نوشتار، نگرش

فع یا مصالح یا باورهـاي آنـان باشـد کـه توانند ناشی از مناها و اهداف میکنند. این ارزشمطرح می
 شود. گذاري میقانون فرآیندمنجر به تالش براي تأثیرگذاري بر 

گر کیفیت پیدایش قـوانین بیان آنان ها و چگونگی تبادل میانبررسی آن ،هانگاه به این گفتمان
هایی  فاده از چه روشدر قالب قانون، چگونه و با است» قواعد«توان دریافت که این گونه میاست. این

بیشـتر در  . افزون بر این، دستیابی بـه موفقیـت و اثربخشـیِ)45، ص.1389(صانعی، به وجود آمده است 
. جرمی که پا )Solomon, 1981, p.5(ها است فرآینددرك این  درگرونظام عدالت کیفري و اجراي قانون 

شـود. هـاي مختلفـی متـأثر مـیگفتماناز  فرآینددر هر مرحله از این نیز گذارد به عرصه وجود می
 هاي مختلف دانست. توان برآیند روابط میان گفتمانانگاري را می، جرمرو ازاین

هـا . بروز گفتمانگوناگونی استهاي هاي خود منشأ ظهور گفتماناي به فراخور ویژگیهر پدیده
واج آن در جامعـه اسـت. از سویی حاصل ابعاد مختلف یک پدیده و از سوي دیگر، ناشی از میـزان ر

هـاي  هـاي بیشـتري برخـوردار باشـد، گفتمـانتر شود و از جنبـهاي رایجبدین ترتیب، هرچه پدیده
هاي مدنظر خـود را در کنند تا جنبهگذارند و تالش میبیشتري براي تبیین ابعاد آن پا به عرصه می

وضوعاتی اسـت کـه دغدغـه فراوانـی معرفی کنند. ارتشاء از م کارعرصه تعریف مشکل و نیز ارائه راه
ایـن پدیـده بـا توجـه بـه  زیـراکوشند تا از شیوع آن پیشـگیري کننـد؛ ها میکند و دولتایجاد می

هاي گوناگون اقتصـادي، اداري، اجتمـاعی و گـاه سیاسـی آسـیب هاي مختلف خود به حوزهویژگی
الشـعاع قـرار اقتصـاد را تحـت که با کسب درآمـد از طریـق نامشـروعزند. این جرم عالوه بر این می
عالوه، بر اعتمـاد مـردم نسـبت بـه زند. بهدهد، سالمت و یکپارچگی نظام اداري را نیز بر هم می می

 هاي مختلفی باشد.تواند میدان تجمع گفتمان، این حوزه میرو ازاینگذارد. دولت اثر سوء برجاي می
تـرین وارد ادبیات کیفري ایران شـده و مهـم گذاريهاي قانوندر ایران، ارتشاء از نخستین سال

است. اگرچه پس از این دهـه  1360گذار در دهه هاي قانونقوانین براي برخورد با آن حاصل تالش
نیز قوانین دیگري وضع شدند که به این جرم نگاهی داشتند، اما قوانین اصـلی در ایـن خصـوص را 

قانون مجازات اسالمی، مصوب سال «ین خصوص، جستجو کرد. در ا 1360باید در میان قوانین دهه 
، مجمـع 1367قانون تشدید مجازات مرتکبین اخـتالس، ارتشـاء و کالهبـرداري مصـوب «، »1362

در » 1369گران در نظام اقتصادي کشور، مصـوب قانون مجازات اخالل«و » تشخیص مصلحت نظام
گذار اسالمی در برخورد با این جـرم هاي قانونگر نخستین تالشقوانین بیانخور توجه هستند. این 
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انگـاري ارتشـاء در جـرم فرآیندتري از  منظور مطالعه بهتر و ترسیم نماي دقیق، بهرو ازاینباشند. می
 .ایران، این قوانین برگزیده شدند

انگاري ارتشاء شکل گرفتنـد، مشـروح جرم فرآیندهایی که در مطالعه و تبیین گفتمان منظور به
با استفاده از روش تحلیل محتوا بررسی و تحلیل شدند. مباحث این نوشـتار بـا  قوانین مذاکرات این

اي در سه گفتار تنظیم شده اسـت. گفتـار نخسـت، بـا عنـوان تعریـف گذاري مرحلهنظر به سیاست
پردازد و نشـان عنوان مشکل شد میمشکل، به بیان ابعاد مختلفی که منجر به شناخت این پدیده به

، بـه بیـان هاي گوناگون چگونه مسأله را شناسایی و تعریـف کردنـد. گفتـار دومه گفتماندهد کمی
گفتـار سـوم، بـا  درنهایـتپـردازد و ها میها و توجیهات ارائه شده براي به کرسی نشاندن آنکار راه

ایـن مسـأله  بـه چـه ترتیـبدهـد کـه برگزیده، نشـان مـی کاربیین چگونگی مشروعیت یافتن راهت
 برگزیده بر سایرین غلبه کرد. کارراهو شد ی شناسای

 هاي مختلفارتشاء، مشکلی با جنبه .1
، نخستین پرسـش چیسـتی مشـکل اسـت. در ایـن ايگذاري در خصوص هر پدیدهقانون فرآینددر 

شناخت این ابعـاد  درگروپاسخ به هر مشکلی  زیراشود؛ مرحله چیستی مسأله و ابعاد آن ترسیم می
اي خاص به هاي گوناگونی شکل گرفتند که هر یک از زاویهمشکل ارتشاء، گفتمان. در تعریف 1است

بخشـیدند و از ایـن منظـر خاصی به مسـأله مـی ها، ویژگینگریستند. هر یک از این گفتمانآن می
گـر تمـامی تنهایی تبیینها بهیک از این مشخصهکردند. اگرچه هیچخود، پدیده را ترسیم می زعم به

 دهند. در کنار یکدیگر نماي مناسبی از آن را نشان می اماي مسأله نبودند، هاجنبه
کنـد، تهدیـد علیـه اي که بیش از همه خودنمایی میدغدغه موردنظردر تکاپوي تعریف مشکل 

هاي سیاسی ـ امنیتـی تعبیـر نمـود. ها به دغدغهتوان از آناست که می نظام اسالمی و حیثیت آن
جنبه سیاسی  موردنظرکه مشکل  دادندمیاي اسالمی، تالش کردند تا نشان نمایندگان مجلس شور

، »تهدید علیه انقـالب«، »تهدید علیه نظام«، در تعابیر آنان بر رو ازاینو امنیتی به خود گرفته است. 
بـود  انقالبو  نظاممحور اصـلی،  درواقع. 2شدتأکید می» ضربه به نظام«و حتی » مخالفت با نظام«

االرض بـر اسـاس ارتکـاب ایـن  ) قانون تشدید امکان تحقق افساد فـی4ماده ( اساس برکه  تا جایی
گـران در نظـام اقتصـادي کشـور . اگرچه این گفتمان در قانون مجازات اخـاللبینی شدجرایم پیش

هـاي علـوم جنـایی ا، در: تـازهه)، سیاست جنایی، پیشینه تاریخی، ساختار و ویژگی1388. بنگرید به: ایروانیان، امیر (1
 .94ها)، زیر نظر: علی حسین نجفی ابرندآبادي، چاپ نخست، تهران، بنیاد حقوقی میزان، ص. (مجموعه مقاله

مشروح مـذاکرات و  31، ص.12/6/1364، 168مشروح مذاکرات مجلس شوراي اسالمی، دوره دوم، جلسه . بنگرید به: 2
 .33، ص. 25/4/1369، 257 مجلس شوراي اسالمی، دوره سوم، جلسه
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بینی شده در رفتارهاي پیش چنانچه) این قانون، 2شود. تا جایی که مطابق ماده (گر میبیشتر جلوه
ضربه زدن به نظام و یا مقابله با آن یا علـم بـه مـؤثر بـودن آن باشـد، مجـازات  قصد به) آن 1ه (ماد

 االرض را به همراه خواهد داشت.مفسد فی
نیـز  ها به ایـن پدیـدهو نگاه آن حامیان و بانیان انقالبو  مردمعالوه، این گفتمان به تلقی به

گـذارد و نگاه مردم نسبت به انقالب و نظام تـأثیر مـی توجه داشت. به نظر آنان، چنین رفتارهایی بر
شـود.  هاي انقالب و نظـام مـیموجب نارضایتی و دلسردي و حتی در مواردي انحراف مردم از آرمان

. در ایـن 1گـرد مـردم توجـه دارددر این موارد، زاویه دید گفتمان سیاسی به مقوله نگرانـی و عقـب
بدبینی نسبت بـه «، »انحراف مردم انقالبی«، »دلسردي مردم«هایی چون ها حول گزارهراستا، بحث

 .2چرخیدمی» هاي انقالبمنافات با آرمان«و حتی » انقالب
هاي نخسـتین پـس از گر فضاي سالهاي سیاسی تا حد بسیاري بیانها و نگاهالبته، این دغدغه

می بـه بهتـرین شـکل که در گفتمان نمایندگان مجلس شـوراي اسـال 3پیروزي انقالب اسالمی بود
صاحبان این گفتمان تالش کردند تـا بـا طـرح ابعـاد مسـأله از  ،کرد. بر همین اساسخودنمایی می

، ارکـانی رو ازایـنبه اهمیت آن اشاره کنند.  ،تأثیر آن بر دیدگاه مردمو  تهدید علیه نظامزاویه 
 د.داخود را نشان می اينحو برجستهبه  عنوان ثمره انقالبحفظ نظام بهو  گري انقالبیچون 

درواقع، نقطه ثقل این گفتمان امنیت سیاسـی اسـت کـه در پـی تـدارك سـاختار و تشـکیالت 
. اگرچـه جرایمـی )870، ص.1390(کوشـا، حکومت است تا از هرگونه رفتار مخل نظام جلـوگیري نمایـد 

مـا ذیـل گفتمـان شـود، اگر مـیجرمی اقتصادي یا فساد اقتصادي و مالی جلوه مثابه بهچون ارتشاء 
، مشکل از منظر این گفتمان بیشتر از ترتیب این بهعد امنیت سیاسی یافته است. مورد بحث، گویی بُ

که اقتصادي باشد، سیاسی و امنیتی است و دغدغه اصلی نیز انقالب و نظـام جمهـوري اسـالمی آن
سیطره خود قرار دهـد و ، این گفتمان نتوانست کل جریان تعریف مسأله را در حال بااینایران است. 

 محور نیز در کنار آن شکل گرفتند.هاي اقتصادنگرش
از دو جنبـه ترسـیم کـرد. از جنبـه را مشـکل  ،مسائل کالن و خـرد بر تکیهگفتمان اقتصادي با 

قـرار گرفـت. از ایـن منظـر، بیشـتر از  موردتوجـهنخست، پیامدهاي این پدیـده بـر امنیـت کشـور 
شود و مرکز توجه آن، اقتصاد و تمامیـت نظـام استفاده می» قتصاديتروریست ا«اصطالحاتی چون 

 اقتصادي و تأثیر آن بر امنیت این حوزه است.

شوند که نگرانی عمومی ایجاد شـده . به نظر برخی از اندیشمندان این عرصه، بازیگران سیاسی هنگامی وارد صحنه می1
 .)Solomon, 2014, p.34هاي مردم توجه دارند (باشد؛ زیرا آنان بیش از هرچیز به نگرانی

 .33و  30، صص.25/4/1369، بنگرید به: مشروح مذاکرات مجلس شوراي اسالمی. 2
هـا تأثیرگذاشـته . به گفته برخی از مسؤولین آن دوران، در اوایل انقالب، جو مبارزه حاکم بود و این جو بر همه حـوزه3

 ).10، ص.1385بود (احمدي امویی، 
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شـود. امنیتـی کـه در کنـار ذیل این گفتمان، امنیت اقتصادي به رسمیت شـناخته مـی درواقع
عنـوان  بـه عنوان ارزشی مستقل و بنیادین و سزاوار صیانت توسط حقوق کیفـري،امنیت سیاسی، به

در  ،عـالوهبـه. )759، ص.1388) (نیـازپور، 870(همان، ص.شود ترین سازوکار، معرفی میترین و سنتیمتداول
. )90، ص.1385(احمـدي امـویی، عنوان یـک اصـل مطـرح بـود دوران جنگ حفظ و بقاي اقتصاد کشور به

ي امنیتـی ـ سیاسـی ـ هـا شود و جنبـه، گفتمان اقتصادي به گفتمان پیشین نزدیک میجهت ازاین
 کند.زند و تهدید به اقتصاد را تهدیدي علیه تمامیت نظام تلقی میاقتصادي را به یکدیگر پیوند می

نیـز  حمایـت اقتصـادي   ، مشـکل را از دریچـهمورداشـارهاین گفتمان در کنار نگرش امنیتی 
به بازار و نظـام حـاکم بـر  قرار داد. در این نگاه، ترسیم مسأله بیشتر از دریچه آسیبی که موردتوجه

گیرد و تمرکز، بیشـتر بـر شـرایط شود، صورت میآن و چرخه صحیح جریان امور اقتصادي وارد می
بهبود سیسـتم «اقتصادي وراي امنیت سیاسی است. گفتگوها در این دیدگاه، حول محورهایی چون 

حیف و «و » سامانی در بازارناب«، »اقتصاد از مسائل اساسی«، »اخالل در نظام اقتصادي«، »اقتصادي
 .1شود ها ابعاد مختلف مشکل تبیین میگیرد و با توجه به آنشکل می» میل اموال

هـاي اقتصـادي محـض نزدیـک این بعد از مسأله از منظر گفتمان اقتصادي بیشـتر بـه دیـدگاه
رهاي اقتصادي گیري سازوکاشود و کمتر جنبه امنیتی یافته و ابعاد مسأله را از منظر موانع شکل می

 کند.هاي کسب درآمد صحیح تعریف میو راه
با هـم  و حمایت از اقتصاد امنیت اقتصاد، گفتمان اقتصادي در تعریف مشکل بر ترتیب این به

به اقتصاد  موردنظرهایی است که از رفتارهاي تأکید دارد. دغدغه این گفتمان، اقتصاد و آثار و آسیب
عالوه، در کنار آن بـه نـاامنی کـه از ایـن مقولـه به .شودن وارد میکشور در ابعاد مختلف خرد و کال

گذار در این دسته از جرایم، نظم ارزش مورد حمایت قانون طورکلی، بهشود نیز توجه دارد. ناشی می
 است. یکدیگرو امنیت اقتصادي در کنار 

یف مشکل برآمدند نیز در پی تعر يهاي دیگردر کنار مسائل سیاسی و اقتصادي مطرح، گفتمان
کردند. از محورهاي هاي جامعه تعریف میکه مسأله را از منظر تحقق عدالت اجتماعی و حفظ ارزش

هـاي خاصـی از آن اسـت کـه در جریـان بـه اجتمـاع و گـروه در تبیین هر مشکلی، آسیب برجسـته
منجـر  آنچهمنظر،  ذیل گفتمان اجتماعی با غلبه نگاه حمایتی مطرح شد. از این ،انگاري ارتشاء جرم

کنـد و هاي محروم جامعه وارد میشود، آسیبی است که به گروهعنوان مشکل میبه تعریف پدیده به
هـاي آن، موجـب ا توجـه بـه ویژگـیهایی چـون ارتشـاء بـبرد. پدیدههاي برابر را از بین میفرصت

ار خود را به پیش برند؛ حـال هاي مرفه با استفاده از امکاناتی که در دست دارند، کشوند که گروه می

ت و مشـروح مـذاکرا 31-32و  28ـ  29صـص.، 25/4/1369مشروح مذاکرات مجلـس شـوراي اسـالمی، . بنگرید به: 1
 .32و  28-29و  23-24صص. ،27/4/1369، 259مجلس شوراي اسالمی، دوره سوم، جلسه 
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شود. ایـن افزوده میروز به روز  هاي محروم به جهت نداشتن امکانات الزم،گروهبر محرومیت که آن
. درواقـع، ایـن 1را به همراه داردهاي اجتماع و از بین رفتن حقوق آنان امر، فشار بیشتر بر این طبقه

توانـد آنان، تبعـیض اقتصـادي مـی زعم بهد. کن جلب می تبعیض اقتصادي سوي بهگفتمان توجه را 
هاي فساد نیز بگشاید. این تبعیض، منجر به تضعیف  عامل فساد اقتصادي باشد و راه را بر دیگر گونه

، 25/4/1369(مشـروح مـذاکرات مجلـس شـوراي اسـالمی،  2شـود مـی هاي قـويو تقویت گروه هاي ضعیفگروه

 .3)30ص.
هـا و اي کـه بـه ارزشبراي تعریف مشکل، آن را از منظر لطمـه اجتماعی، گفتمان افزون بر این

، نقطـه ثقـل رو ازایـننظر دارد. کلیت جامعه نماید و بر کند نیز تبیین میانتظارات جامعه وارد می
اثـرات «، »حساسـیت یـا نارضـایتی مـردم«، »انتظارات مـردم«، »لطمه به جامعه«این مذاکرات بر 

، ابعـاد مسـأله ترتیب این بـه. 4گیـردقـرار مـی» ل یا بالي اجتماعیمعض«و » مخرب جرایم اقتصادي
هاي خاصی از اجتماع است. این پدیده، با اثري که بر کل جامعه برجاي تر از آسیب به گروهگسترده

گذارد، آن را به یک معضل و بالي اجتماعی تبدیل کرده است. انتظار مردم و حساسـیتی کـه از می
 .5بر این امر است ، دالّپدیده شکل گرفته نجانب آنان نسبت به ای

هـاي اجتمـاعی   گروهو  جامعهبنابراین، گفتمان اجتماعی ابعاد مسأله را با توجه به اثر آن بر 
کند و به این منظور، توجه خود را بر عناصر مختلفی که در جامعه حیـات دارنـد ترسیم می محروم

اي بـه یـک معضـل اجتمـاعی مبـین ل چنـین پدیـده، انتظار مردم یا تبدیرو ازاینکند. معطوف می
 مشکل است.

مشروح مـذاکرات و  31ص.، 12/6/1364 ،168دوره دوم، جلسه . بنگرید به: مشروح مذاکرات مجلس شوراي اسالمی، 1
 .23-24صص.، 27/4/1369مجلس شوراي اسالمی، 

هوري اسالمی نیز قابل توجه است. مطابق قانون اساسـی، بایـد از اکثریـت . این بعد از مسأله از منظر قانون اساسی جم2
المـال در میـان هاي کـالن و بـاالخص بیـتاي که امکانات نظام اقتصادي و به تبع آن، ثروتجامعه در مقابل طبقه

قتصـادي شـود آنان متمرکز شده است، دفاع کرد تا مانع از استقرار نظام اقتصادي ناعادالنه و مبتنـی بـر تبعـیض ا
 ).654، ص.1390(سماواتی پیروز، 

هـاي اقتصـادي اقتصادي حمایت از نیروهاي مستضعف نیز داشت که در میان گفتمان . البته این امر ریشه در گفتمان3
اوایل انقالب، به گفتمان غالب در عرصه اقتصاد کشور تبـدیل شـده بـود و از ایـن طریـق در صـدد تحقـق عـدالت 

 ).251و  143دي امویی، همان، صص.اجتماعی بود (احم
مشروح مذاکرات مجلس شوراي اسـالمی، و  28، ص.12/6/1364. بنگرید به: مشروح مذاکرات مجلس شوراي اسالمی، 4

 .30و  28و  23صص.، 25/4/1364
ی و است که بـر لـزوم توجـه بـه افکـار عمـوم» نوایی و پذیرشمعیار مقبولیت یا فرض هم«. این بعد از مشکل یادآور 5

 ).33-34، صص. 1392انگاري رفتارها تأکید دارد (پوربافرانی، خواست جامعه در جرم
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انگـاري پیوندي ناگسستنی با ادبیـات تقنینـی و جـرم هایی که پس از انقالب اسالمیاز گفتمان
ایران پیدا کرد، گفتمان دینی اسـت. در حـوزه فسـاد اقتصـادي نیـز، ایـن گفتمـان در کنـار دیگـر 

با توجه به نقش محوري دین در جامعه، ابـتالي جامعـه ها مطرح شد. از منظر این گفتمان، گفتمان
عالوه، به دلیل قرابت نظام سیاسی کنـونی ایـران بـا دیـن، . به1زندمی به این رفتارها به اسالم ضربه

این گفتمان به گفتمان سیاسـی  جهت ازاینبر نظام نیز اثر بگذارد.  درنهایتتواند ضربه به اسالم، می
 شود.نزدیک می
هایی در اسالم نیز در تبیین مشکل به خـدمت گرفتـه این موضوع، حرمت چنین پدیده در کنار

انگـاري در اسـالم حرمـت رفتارهـا اسـت، ایـن که یکی از مبانی مهم جـرم. با توجه به این2شودمی
 کرد.انگاري آن را نیز توجیه مینوعی ذیل تعریف مشکل، جرمگفتمان به

. از ایـن شـدچارچوب مطـرح این لتی به مبانی اسالمی در همچنین، عدم التزام مستخدمین دو
هاي اسالمی را در خود درونی کنند و همین امر موجب اند اخالق و ارزشمنظر، کارگزاران نتوانسته

گونـه . در پرتو این دیدگاه، هنوز کارگزاران جمهوري اسـالمی آن3هایی شده استبروز چنین پدیده
، ایـن . بـدین ترتیـب)147(احمـدي امـویی، همـان، ص.انـد می ملتزم نکـردهاسال که باید خود را به اخالق

عـدم التـزام   و نیـز  حرمت رفتـار ، ضربه به اسالم گذاران را بهقانوندر تعریف مشکل  گفتمان
 کند.می متوجه هاي اسالمیکارگزاران به ارزش

لفـی ارائـه شـد کـه بـا هاي مختکارانگاري راهجرم فرآینددر مرحله بعدي پس از تعریف مسأله، 
 رویکردهاي متفاوت در پی پاسخ به این مشکل برآمدند.

 ارتشاء، مشکلی در خور توجه نظام عدالت کیفري .2
بـا توجـه بـه ابعـاد  ازآن پسکنند. تعریف مسأله نقطه آغازین برخورد با مشکالتی است که بروز می

کنـد. تنظـیم سازي هموار مـیتصمیمشود و عرصه را بر کارهاي مختلفی ارائه میشناسایی شده، راه
گذاري با عنوان برآورد نیز معرفی شده اسـت، در واقـع، ادامـه منطقـی کار که در ادبیات سیاستراه

شـود.  اقداماتی است که در مرحلـه شـناخت مسـأله و قـرار گـرفتن آن در دسـتور کـار انجـام مـی
گفته ارائه شد، در دو دسـته نین پیشدر قوا موردنظرهاي هایی که در خصوص پاسخ به پدیده کار راه

اند، حال انگاري دنبال توسعه جرمهاي خود بهکارها با ارائه راهعمده قابل بررسی هستند. برخی از آن

 .33، ص.25/4/1369بنگرید به: مشروح مذاکرات مجلس شوراي اسالمی، . 1
 .22، ص.27/4/1369بنگرید به: مشروح مذاکرات مجلس شوراي اسالمی، . 2
 .29، ص.25/4/1369بنگرید به: مشروح مذاکرات مجلس شوراي اسالمی، . 3
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مداخلـه  تیـدرنهاانگاري و  را به سمتی هدایت کند که جرم هاآنرویکرد مقابل تالش دارد تا  کهآن
 حقوق کیفري محدود شود.

 رایـزشـود؛ ها کاسته میدر مقایسه با مرحله تعریف مشکل، از تعداد این گفتمان در این مرحله،
پیشـنهاد  هـاي مشـابهیکـارکننـد، امـا راهها، اگرچه مشکل را از ابعاد مختلف بیان میبرخی از آن

گیرنـد. شـوند و ذیـل یـک گفتمـان جـاي مـیعالوه، برخی نیز در یکـدیگر ادغـام مـیدهند. به می
ي ارائـه کارن راهکنند ولی براي رفع آچه برخی ابعاد مشکل را بررسی و آن را بیان میهمچنین، اگر

 شود.دهند که همین امر موجب خروج آنان از روابط گفتمانی مراحل بعدي مینمی

 انگاريالف. رویکرد توسعه جرم
کنـد، جـرم ی مـیمنظور از بین بردن آن خودنمـایهایی که در هنگام بروز مشکل و بهکاریکی از راه

انگـاري را مـانع بـروز چنـین انگاري نیز در ایـن راسـتا، جـرمانگاشتن آن است. رویکرد توسعه جرم
ارائـه شـده ذیـل  کارآورد. راههاي واکنشی را فراهم میکند و امکان ورود پاسخهایی تلقی میپدیده

 شود.این رویکرد، از زوایاي مختلفی ترسیم و توجیه می
ذیل این رویکرد از منظر گفتمان سیاسی با هدف حمایـت از  کارخصوص ارائه راهدر گران کنش

اي با ارتشاء برخورد کنند. گیرانههاي سختکارتا با ارائه راه کردندنظام و مبارزه با دشمن، تالش می
 بـا  مبـارزه کرد، در راستاي پاسخ بـه آن و این گفتمان که این جرم را علیه تمامیت نظام تلقی می

. ایـن 1انگاري حداکثري را مطرح کرد، جرمدر نظام اخاللو  پیشگیري از این مفاسد ،دشمنان
کردند و بـه دنبـال مورد نظر تأکید می کارا راهعنوان تنهانگاري بهگروه با نگاه خود به مسأله بر جرم

 مداخله حداکثري از طریق نظام عدالت کیفري بودند.
شد و حفـظ نظـم ارتکاب این جرم تهدید علیه تمامیت نظام تلقی میکه عالوه، با توجه به اینبه

پـرادل، انگاري مورد توجـه قـرار گیـرد (تواند در توجیه دامنه جرمسیاسی یکی از ارکانی است که می

، 1391(والیـی، ) و از منظر فقهی نیز از ضروریات اجتماع انسـانی قلمـداد شـده اسـت 76-77، صص.1392

مبارزه بـا دشـمنان از طریـق     هاي تعبیه شده بر این قرار گرفت که باید بهکاراهتمام راه ،)48ص.
پرداخت. شاید بتوان این مسأله را در سایه نظام مکتبی جمهوري اسالمی تبیین کـرد. انگاري جرم

در سـیطره  زیچ همـهشک ویژه در فضاي سیاسی اوایل انقالب و در بحبوحه جنگ تحمیلی که بیبه
هر سیاستی مستلزم انطباق با مقتضیات زمـانی و مکـانی اسـت  ازآنجاکه، رو نیازا. یافتآن معنا می

و مشروح مذاکرات مجلس شوراي اسـالمی،  33، ص.25/4/1369بنگرید به: مشروح مذاکرات مجلس شوراي اسالمی، . 1
 .32، ص.27/4/1369
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گـذاري خـود در آن دوران ، رشد نظام عدالت کیفري در مرحله نخست سیاست)16، ص.1394(حسـینی، 
 .)Garrison, 2009, p.10(توانست فارغ از آن فروض سیاسی شکل گیرد نیز نمی

تواند راهی براي پیشگیري از اخالل در انگاري میگفتمان، جرمگران این کنش زعم بههمچنین، 
تر، منجر بـه پیشـگیري از جـرایم انگاري و توسعه آن به مصادیق جزئی، جرمجهت ازایننظام باشد. 

تـوان بـه مـی تیـاهم کمشود. آنان، بر این باور بودند کـه بـا توجـه بـه خطاهـا و جـرایم تر میمهم
کردند که باید بـراي گونه نظر خود را توجیه میر امید داشت. این گروه اینتپیشگیري از جرایم مهم

تـر تسـري داد. انگـاري را بـه مصـادیق جزئـیتر در این حوزه، جرمپیشگیري از ارتکاب جرایم مهم
، بر حذف واژگانی چون کالن، عمده و انبوه و تسري همه مـوارد بـر عنـاوینی چـون اخـالل رو نیازا

آنان، نفس این جرایم، به اندازه کافی مخل است و نیازي به تعیـین میـزان  زعم بهند. ورزیدتأکید می
انگاري رفتارهایی کـه  . افزون بر این، جرم1خاصی براي شمول این جرایم بر این رفتارها وجود ندارد

رم هـاي ارتکـاب جـتر را فراهم کنند، منجر به افزایش هزینـهتوانند زمینه ارتکاب رفتارهاي مهممی
. ایـن گفتمـان )112ص. ،1392(شـمعی، دهـد عدم ارتکاب آن سوق می يسو بهشود و معادله جرم را می

هـاي ارتکـاب انگاري را طریقی بـراي پیشـگیري از زمینـهارائه شده، توسعه جرم کارتوجیه راه براي
ایـن دیـدگاه، . واضح اسـت کـه 2کرد عنوان پشتوانه نظر خود بیان میتر تلقی و آن را بهجرایم مهم

 برد.انگاري صورت گرفته در قانون تشدید را در عمل از بین میکارکرد جرم
گفتمان اقتصادي نیز براي رفع تهدیـدهاي اقتصـادي و برقـراري امنیـت اقتصـادي بـا گفتمـان 

مشکالت اقتصـادي دو  خصوص درورزید. اصرار می گستردهانگاري داستان شد و بر جرمسیاسی هم
مورد نظر را پاسدار نظام اقتصادي کشور  کارراه ی و امنیتی در کنار هم قرار گرفتند وگفتمان حمایت
انگـاري (گفتمـان ، اصرار بر این بود که رفتارهاي اخالل در نظام اقتصادي جـرمرو ازاینتلقی کردند. 

 امنیت اقتصادي) و شامل تمامی اشکال شدید و خفیف شود (گفتمان حمایت از اقتصـاد) و مـوردي
هـاي ضـربهانگاري و توسعه آن در ایـن حـوزه سـازوکاري بـراي رفـع تهدیـدها و از قلم نیفتد. جرم
کردنـد گونه استدالل میاینشد. نمایندگان ذیل این گفتمان، تلقی میومیل اموال اقتصادي و حیف

رد تـا بـه هایی که بر اقتصاد تأثیرگذارند بایـد از مـوارد خـرد شـروع کـکه در مبارزه با چنین پدیده
ئی گذر شود، زمینـه ارتکـاب زآنان اگر تنها به موارد عمده توجه و از موارد ج زعم بهموفقیت رسید. 

و مشروح مذاکرات مجلس شوراي اسـالمی،  33، ص.25/4/1369بنگرید به: مشروح مذاکرات مجلس شوراي اسالمی، . 1
، 26/4/1369، 258وح مذاکرات مجلـس شـوراي اسـالمی، دوره سـوم، جلسـه و مشر 38و  32، صص.27/4/1369
 .23، ص.24/2/1364، 132و مشروح مذاکرات مجلس شوراي اسالمی، دوره دوم، جلسه  21ص.

. در حال حاضر چنین برخوردهایی مخالف با گفتمان مداخله حداقلی حقوق جزا تصور و از آن بـه سوءمصـرف حقـوق 2
کـار  عنـوان آخـرین راهعالوه، از منظر هوساك، حقوق کیفري باید به). به22، ص.1393المی، شود (غجزا تعبیر می

 ).110، ص.1393در پیشگیري از بزهکاري به خدمت گرفته شود (هوساك، 
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توانـد انگاري تمامی مصادیق از نگاه نمایندگان این گفتمان، مـی . درواقع، جرم1ماندهمواره باقی می
 .2اموال شود لیوم فیحهاي اقتصادي بزرگ و مفاسد و ضربه مانع از بروز
کـرد. ایـن گفتمـان، بـراي ارائه شده را تقویت می کاراجتماعی نیز با توجیهات خود راه گفتمان

انگـاري ایـن داد، جـرمي کـه ارائـه مـیکـارهاي خاصی از آن، نخستین راهوهحمایت از جامعه و گر
ر راسـتاي ایجـاد و د فرهنگ مناسبیتواند انگاري میمدعیان این گفتمان جرم زعم بهرفتارها بود. 

شد که بـا توجـه بـه هاي ضعیف اقدام کند. ذیل این گفتمان بر این نکته تأکید میویژه گروهنفعِ به
هاي محروم جامعه و آثاري که چنـین رفتارهـایی بـر حقـوق آنـان کش و گروهخدمات افراد زحمت

بـه  کـارایـن راه نماینـدگان، بـراي توجیـهاي پـارهانگاري شوند. تمام موارد باید جرم ،خواهد داشت
هدف انقالب اسالمی دادند کـه گونه توضیح میجستند و اینادبیات انقالبی و حمایتی تمسک می

مشـروح مـذاکرات مجلـس (هاي نامشروع اسـت  حمایت از مستضعفان و رسیدگی به ثروت
ف مورد نظر ي باید پذیرفته شود که بتواند نظام را به هدکارراه ،ترتیب این به. )شوراي اسالمی، همان

، ایـن مقولـه را مـورد هاي محـروم اسـتپی حمایت از گروه که درنیز مدار برساند. گفتمان حمایت
هاي محروم و مبـارزه هاي انقالب، حمایت از گروهتوجیهات ذیل این دسته، مقوله .دادتوجه قرار می

در ایـن  ايتا انـدازهبزارگرایی هاي ارگه ،زد. بر این اساسنامشروع را به هم پیوند می اندوزيبا ثروت
تواند راهـی بـراي ؛ چراکه، تالش داشتند تا نشان دهند تنها طریقی که میشودمیگفتمان مشاهده 
 انگاري است. قرار دهد، جرم گذارانروي قانون، پیشِ رسیدن به اهداف

تـا  خـود برآمـد رکادرصدد توجیه راهعالوه، گفتمان اجتماعی از طریق تنبه به آثار این رفتار به
عنوان یکی از مصـادیق فسـاد اقتصـادي گران بر این باور بودند که ارتشاء بهجایی که برخی از کنش

گـذارد، از اهمیـت در مقایسه با فساد سیاسی و اخالقی با توجه به آثـاري کـه از خـود برجـاي مـی
ظهور فساد سیاسـی و  بیشتري برخوردار است. آنان حتی فساد اقتصادي را عامل مهمی براي بروز و

 . 3کردنداصرار می آن شیازپ شیبدانستند و براي پیشگیري از انواع دیگر فساد بر توجه اخالقی می
انگاري در این توان جرم هاي وارده می، براي پیشگیري از زیانآفرینان این گفتماناز منظر نقش

 .)Kestigian, 2012, p.17( 4حوزه را توجیه کرد

 .21، ص.26/4/1369بنگرید به: مشروح مذاکرات مجلس شوراي اسالمی، . 1
 .32، ص.27/4/1369بنگرید به: مشروح مذاکرات مجلس شوراي اسالمی، . 2
-نوعی یادآور نظر انگلس است که سازمان اقتصادي خاص هر جامعه را پایه واقعی حیـات آن جامعـه مـیاین گفته به. 3

 ).51، ص.1389داند (صانعی، 
-زیان را هرگـز نبایـد جـرمانگاري است. براساس این اصل، رفتار بی. این مسأله یادآور اصل زیان و توجه به آن در جرم4

طور که به نظر بکاریا مقیاس واقعـی جـرایم زیـانی آوري رفتار را نشان داد. همانباید زیان نگاري کرد و پیش از آنا
). در خصوص محدوده این اصـل و رویکردهـاي مختلـف بـر 94، ص.1389شود (بکاریا، است که به جامعه وارد می
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ز طریـق ا مـوردنظردر مبـارزه بـا پدیـده » بـاور عمـومی«نـوعی  تـوان گفـتمـی ،بدین ترتیب
انگاري در ایـن حـوزه توجیـه ، جرمخواست عمومانگاري شکل گرفته بود و در راستاي توجه به  جرم
م و مشـترك حیـات اجتمـاعی ایجـاد که باور عمومی معموالً در مسـائل مهـنشد. با توجه به ای می
این  بر تکیه، )330-332(صانعی، همان، صـص.فق فکري افراد بسیاري در جامعه است گر تواشوند و نشان می

گیـري انتظـار عمـومی در که منجر بـه شـکل داشتاین مسأله چنان اهمیتی  دهد کهامر نشان می
از کارکردهاي قانون نیز تنظـیم روابـط افـراد در انگاري در واکنش به این پدیده شده بود. قالب جرم

، عـالوهبـه، پیدایش آن باید با توجه به بسترهاي اجتماعی شکل گیـرد. رو ازاین .ع استصحنه اجتما
نیـز هاي جامعه و توجه به مطالبات مردم در حـین تصـویب قـوانین، اجـراي آن را شناخت واقعیت

کوشید تا با ارتباط ایـن قضـیه و اسـتناد بـه انتظـارات نیز می کند. این گفتماننوعی تضمین می به
 انگاري خود را توجیه کند.گرفته میان مردم، جرمشکل 

 انگاري ارتشاءب. رویکرد مداخله محدود در قلمرو جرم
هـاي  انگاري اصرار داشت و ذیل گفتمـان، در مقابل رویکردي که بر توسعه جرمکاردر حوزه ارائه راه

 آن، اسـاس بـرکـرد، رویکـرد رقیبـی نیـز شـکل گرفتـه بـود. کـار خـود را توجیـه مـیمختلف راه
تواند مشکالت مطرح شده را مرتفع نمایـد. در ایـن خصـوص بـراي رفـع هاي جدید نمی انگاري جرم

هاي دیگري مانند سازوکارهاي پیشگیرانه نیز رفت. البته، این رویکرد در پی مشکل، باید به سراغ راه
رت گرفتـه در قـوانین هـاي صـوانگـاريزدایی نبود، بلکه جرمانگاري و به بیانی دیگر، جرمنفی جرم

هـا بایـد بـر پیشـگیري از ایـن کاردانست. از منظر آنان، راهموجود را مناسب با پدیده واقع شده می
 پدیده استوار شود.

انگاري) جدیـد گذاري (جرمترتیب، این رویکرد پیشنهاد کرد که پیش از توسل به قانون این به
هـا و نهادهـاي کیفـري، بـرآورد کلـی از سـازمانهاي موجود در نظام عدالت و با توجه به قابلیت

سـوي گذار بـهدرگیر با پدیده مجرمانه صورت گیرد. تأکید آنان بر این بود که در درجه اول قانون
 عدم مداخله از طریق حقوق کیفري رهنمون شود و در صورت لـزومِ توسـل بـه حقـوق کیفـري،

به سازوکارهاي پیشگیرانه در کنار آن قرار هاي مربوط و نیز توجه سازي دستگاه هماهنگی و آماده
 .)397-404مارتی، همان، صص.ـ(دلماسگیرد 

انگـاري]، ترجمـه: علـی شـجایی، در: یان [در جرم)، محدوده اصل ز1392مبناي آن بنگرید به: استوارت، هیمیش (
هاي علوم جنایی)، کتاب دوم، چاپ نخست، تهران، بنیاد حقـوقی هاي تازهالمعارف علوم جنایی (مجموعه مقالهدایره

 .1262-1287میزان، صص. 
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هاي خاصـی هسـتند و نبایـد مقـررات برخورد با پدیده درصدداز منظر این گفتمان، این قوانین 
گـران  ویژه در قانون مجازات اخاللگیرانه موجود در آن را به همه مصادیق خرد تسري داد؛ بهسخت

جـرم  عنوان بـهگران این گفتمان مدام ظام اقتصادي کشور این امر نمود بیشتري داشت و کنشدر ن
کردند که با حذف اصطالحات و تعبیرهـایی چـون کـالن، عمـده و ... ایـن اشاره داشتند و تأکید می

 .1عنوان دیگر معنایی نخواهد داشت
تمان رقیب تا حد بسیاري تالش انگاري، گفدرواقع، در مقابل گفتمان نخست دال بر توسعه جرم

انگاري در این حوزه نیست. این گفتمان در ایـن داشت تا توجیه کند که نیازي به توسعه دامنه جرم
هـا انگاري تا از این طریق از دامنه جرم عمده، کالن و انبوه اصرار داشت راستا، بر حفظ واژگانی چون

ن فارغ از این قیود وضع شوند، بـه همـان میـزان هرچه عناوین موجود در این قانو رایزکاسته شود؛ 
گیرنـد. شود و بسیاري از مصـادیق خـرد و کوچـک نیـز ذیـل آن قـرار مـیتر میدامنه آن گسترده

توان به نظر آنان، هدف از وضع این قانون برخورد با شقوق خاصی از جرایم است و نمی که یدرصورت
انگاري زد. از دیگـر مفهوم اخالل دست به توسعه جرم ویژه در ارتباط بابدون توجه به هدف آن و به

بینـی شـده در دادند، توجه به پاسخ شدید پیشدالیلی که این گروه بر توجیه رویکرد خود ارائه می
مـورد  هـااین پاسخکردند که باید تناسب رفتار با ، استدالل میجهت نیازابرخورد با این جرایم بود. 

انگاري در این حـوزه را منـافی اهـداف مقـرر و نیـز اصـل ، توسعه جرمبیتتر نیا بهتوجه قرار گیرد. 
 دانستند.تناسب می

کارهـا بـر را از بـین بـرد و راه هاي ارتکاب جرمزمینهعالوه بر این، از منظر این گفتمان باید 
با علـت  معلول باید  يجا بهپیشنهاد شود و  هاریزي مناسب براي کاهش این زمینهبرنامهمدار 

ها وجود داشـته باشـند، همچنـان شـاهد این زمینه که یهنگامآنان تا  زعم به. درواقع، 2مبارزه کرد
اصـالح  و  هـا از بین بردن تبعیض، راهکارها باید بر بیترت نیا بهبروز چنین جرایمی خواهیم بود. 

بـه خـرج  حساسیت بیشـتري گزینش اشخاصعالوه، باید در . به3تمرکز کند ساختارهاي اداري
 .4داد و کسانی را به کار گمارد که به نظام پایبند و از روحیه خدمت برخوردار باشند

 تـورم هایی بود که بتوان مشکالت اقتصادي مانند بینی راهاز دیگر پیشنهادهاي این گروه پیش
گانه واي سه، از بین برد که این امر نیازمند همکاري قشدتلقی میهاي بروز این رفتار را که از زمینه

 .27، ص.27/4/1369بنگرید به: مشروح مذاکرات مجلس شوراي اسالمی، . 1
 .22، ص.25/4/1369کرات مجلس شوراي اسالمی، بنگرید به: مشروح مذا. 2
و مشروح مذاکرات مجلس شوراي اسـالمی،  22، ص.25/4/1369بنگرید به: مشروح مذاکرات مجلس شوراي اسالمی، . 3

 .25، ص.27/4/1369
 .25، ص.27/4/1369بنگرید به: مشروح مذاکرات مجلس شوراي اسالمی، . 4
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اي به آن داد. درواقع، از توان پاسخ شایسته، تنها با کیفري کردن این پدیده نمیبیترت نیا به. 1است
به بهبود وضعیت اقتصادي و اجتماعی نیز توجه داشـت،  ،انگاريمنظر این گفتمان باید در کنار جرم

 امیدي به کاهش میزان این جرایم نیست. این صورت، در غیر
کارهاي تکمیلی توجه دارد و انگاري در این حوزه را رد کند، بر راهکه جرمکرد، بدون ایناین روی

تواند از گسترش مداخله کیفري در ایـن ها میکارها و توجه به آنبر این باور است که تعبیه این راه
 حوزه جلوگیري کند.

قیق بکنـیم و ببینـیم کـه چـه ریزي دباید برنامه«کند: طور که یکی از نمایندگان بیان میهمان
امر این برنامه هم باشد این بتوانـد مؤیـد  تیدرنهاکار باید کرد که جرایم و جنایت کم شود که بعد 

(مشـروح » اي نـداردانگـاري] فایـدهصورت مجرد در نظر گرفتن [جـرمآن باشد و مکمل آن باشد... به

 .)22مذاکرات مجلس شوراي اسالمی، همان، ص.
کارهـاي تکمیلـی  است تا به سـایر راه درصددانگاري، رویکرد مداخله محدود جرم بر این اساس،

هاي ارتکاب جرم تأکیـد دارد کـه در دو راهکـار نیز توجه داشته باشد و به این منظور بر رفع زمینه
ها و بهبود شرایط اقتصادي و اجتماعی بیرونی در انتصاب افراد شایسته و احراز شرایط خاصی در آن

 شود.هاي کالن متبلور میبرنامه پرتو

 هاي سیاسی و اجتماعیانگاري ارتشاء در پناه دغدغهبخشی به جرممشروعیت .3
پردازنـد  ها به رقابت با یکدیگر مـیکارها، این راهزمان با ارائه آنهاي مختلف یا همکارپس از ارائه راه

، بـه تیـدرنهاجیه نمایند و د نظر خود را تومور کارراه کنند تا با استدالل،دهندگان تالش میو ارائه
، بعضی از پیشنهادها پذیرفته شده و برخـی نیـز از چرخـه ترتیب این بهبرگزیده تبدیل کنند.  کارراه

 روند.رقابت کنار می
مـورد  کـارندن راهترین چالش و گفتگوها یا مبارزات گفتمانی نیز در راستاي به کرسی نشـامهم

به متن مصوب تبـدیل خواهـد  بسیار احتمال بهپیروز شود  آنچهاین مرحله  گیرد. درنظر صورت می
تـري حضـور هـاي متفـاوت، اگرچه در مرحلـه تعریـف مشـکل، گفتمـانگذاريدر روند قانون. 2شد

هـا کاسـته شـد؛ ، از تنـوع آنهـابـه آن بخشیو مشروعیت کاردر مراحل بعدي ارائه راه اما، داشتند
کلـی که بهشوند یا آنهاي دیگري جذب میها در گفتمانرور برخی از گفتمانمچراکه، ناخودآگاه به

 روند.از میدان رقابت کنار می

 .28، ص.25/4/1369اي اسالمی، بنگرید به: مشروح مذاکرات مجلس شور. 1
گران دیگري چون شوراي نگهبـان ممکـن اسـت ایـن گذاري در ایران با توجه به حضور کنشقانون فرآیندهرچند در . 2

کـار نهـایی منـدرج در خوش تغییراتی قرار گیرد و نتیجه نهایی رقابت گفتمانی در مجلس، الزاماً به راهرقابت دست
 قانون تبدیل نشود.
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گـران ، قوانین تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختالس و کالهبرداري و مجازات اخاللدرنهایت
صـورت گرفتـه  و با توجه به گفتگوهـاي موردنظردر نظام اقتصادي کشور، در راستاي تحقق اهداف 

هـایی کـار خصوص ابعاد مسـأله بیـان شـد، راهکه مشکالت در پس از آنتصویب شد. در این راستا، 
نخسـتین بحـث در زنی قرار گرفت. کیفري محدود مورد چانه مداخلهانگاري یا مبنی بر توسعه جرم

یابـد. در یانگـاري آن اختصـاص مـاي، بر ضرورت یا عدم ضرورت جـرمانگاري هر پدیدهعرصه جرم
نیز دعواي نخستینی که شکل گرفـت بـر سـر ضـرورت یـا عـدم ضـرورت  موردنظرخصوص جرایم 

بود. نظرات در این حوزه در دو دسته کلـی  انگاري این پدیدهتصویب چنین قوانینی در راستاي جرم
 جدید را به دلیل وجود قوانین فعلـی  قانونتصویب قرار گرفتند. گروهی از نمایندگان مجلس 

در این عرصه تأکید داشتند. هـر یـک  ضرورت تصویب قانون جدیددانستند و برخی بر الزم نمی
اغلـب نماینـدگان بـر  امـا ؛از این دو گروه براي تقویت نظر خود به دالیل مختلفی تمسک جسـتند

، بیشتر مباحث در جهت توجیـه تصـویب قـانون رو ازاینضرورت تصویب چنین قانونی نظر داشتند. 
 ت.شکل گرف

انگاري این رفتارهـا نبـود، معناي عدم نیاز به جرمانگاري در این حوزه بهالبته، رویکرد عدم جرم
در مورد ایـن  بلکه این گروه بر توجه بیشتر به قوانین گذشته تأکید داشتند و بر این باور بودند که 

ایـن عـده،  زعم بـه و نیاز به تصویب قوانین جدید نیست. مسأله قانون به اندازه کافی وجود دارد
 و در راسـتايدیـدگاه عمـوم    و این احسـاس تحـت تـأثیرمشکل، نبود قانون براي مبارزه نیست 

 .1شکل گرفته استدغدغه رئیس قوه قضائیه 
گرایـی آن عوام تبع بهگرایی سیاسی و نوعی تحت تأثیر عوامبه تعبیر این گروه، رویکرد مخالف به

هاي موجود. انتقاد این گروه نسـبت بـه گفتمـان ها و ضرورتکیفري شکل گرفته است و نه واقعیت
انـد و بـا دسـتاوردهاي علمـی در رقیب این بود که براي کسب مقبولیت، دست به این پیشنهاد زده
، در پـیچ گـرایش بـه رو نیـازاانـد. مقام تبیین میزان کارآمدي و اثربخشی قوانین موجـود برنیامـده

گـذاري مبتنـی بـر  و سیاست مؤثر ریغهاي نمایی تدابیر و اقدامگیرانه، بزرگکیفري سخت سیاست
 .2)1174، ص.1392(فرجیها و مقدسی، اند حوادث روزمره افتاده

انگاري که در مقابل دیدگاه پیشین شکل گرفت با دالیل مختلف در پـی دیدگاه ضرورت جرم اما
نیز این دیدگاه گـوي  درنهایتد. انگاري جدید و تصویب قانون در این حوزه برآماثبات ضرورت جرم

 .30-31گرید به: همان، صص.بن. 1
آورد، بنگریـد بـه: طـاهري، سـمانه گیري کیفري را فراهم مـیهاي سیاسی که موجبات برور سخت. در خصوص زمینه2

 .27-54گیرانه، چاپ نخست، تهران، بنیاد حقوقی میزان، صص. )، سیاست کیفري سخت1392(
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عنوان گفتمان غالب و پیروز، عموم مجلس را به سمت پـذیرش سبقت را از دیدگاه نخست ربود و به
 .1انگاري در این حوزه متقاعد کردمشکل و جرم

وکیـف هـایی هسـتیم کـه در راسـتاي کـم، شاهد حضور گفتمانکار، در مرحله ارائه راهرو نیازا
در راسـتاي  ، بـر ایـن اسـاسکننـد. هاي مدنظر پیشنهادهاي خود را مطرح مـیدهانگاري پدی جرم
ایجـاد ارعـاب (توجیـه     و نیـزانگاري براي رفع مشکالت) خألهاي قانونی (توجیه جرم رفع
دهد ها ارائه و بر سر آن مباحثاتی شکل گرفت. مذاکرات نشان میکارراهانگاري براي مبارزه) جرم
انگاري نظر داشـتند. هرچنـد گران به پیشگیري از این رفتارها از طریق جرمطور ضمنی، کنشکه به

نهایی برگزیده شـده را از آن  کارتوان راه، اما نمیگرایی فاینبرگ استاین امر تا حدي یادآور اخالق
انگاشتن عملی مانع از رواج آن شـود جرم  که یهنگاماز منظر فاینبرگ، تنها  رایزجهت توجیه کرد؛ 

، درنهایـت آنچـه که درحالی، )1305، ص. 1392(داف، انگاري موجه خواهد بود ا آن را کاهش دهد، جرمی
هـا، توجـه بـه نظـام و انقـالب و انگاري در این حوزه را توجیه کند، افزون بـر آثـار آنتوانست جرم

 خواست مردم بود.
عنـوان انگاري بـهي جرمنهادهاي پیشدهد که از میان راهمتن نهایی مصوب در مجلس نشان می

 آثـار ایـن رفتـار   و  اهداف نظامانگاري با توجه بـه ي مناسب و الزم برگزیده شد. این جرمکارراه
گفتمـان توسـعه  ،توجیه شد. البته با توجه به حفـظ عبـارات و واژگـانی چـون عمـده و کـالن و ...

مداخله کیفري محدود، بـا  گفتمان تیدرنهامجاب کند و  یطورکل بهانگاري نتوانست مجلس را  جرم
انگاري، موفق به جلب نظر نمایندگان مجلس بـراي گران توسعه جرمپذیرش توجیهات مدنظر کنش

 حفظ چنین واژگانی شد.
از دل مذاکرات صورت گرفتـه منشـأ اثـر  درنهایتتوان گفت گفتمان غالب که ، میترتیب این به
توجیـه یاسی و اجتمـاعی بـود. ایـن گفتمـان در ، تلفیقی از گفتمان سشدانگاري در این حوزه جرم

هاي گفتمان سیاسی ـ حفظ تمامیـت نظـام ـ و اجتمـاعی ـ انگاري، گزارهخود مبتنی بر جرم کار راه
 ها ـ را به هم پیوند زد.هاي محروم و حمایت از آنتوجه به گروه

 

 گیرينتیجه

)، تحلیـل 1395رجیهـا، محمـد، امیـدي، جلیـل (بهـار زاده، محمـدجعفر، ف. بنگرید به: میرمجیـدي، سـپیده، حبیـب1
انگاري در ایران براساس نظریه واقعیت اجتماعی جـرم، پـژوهش حقـوق کیفـري، سـال جرم فرآیندگرایانه برساخت

 .152چهارم، شماره چهاردهم، ص. 
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دهد که نسـبت ختلف قضیه، نشان میفضاي حاکم بر دهه شصت در ایران و توجه به ابعاد و ارکان م
در  رایزابزارگرایانه حاکم است؛  نسبتاً گران، نگاهیانگاري ارتشاء در دو قانون تشدید و اخاللبه جرم
آن نظـام  بـر اسـاسانگاري و چگونگی آن مطرح شدند، بـه اهـدافی کـه هایی که ذیل جرمگفتمان

عـالوه، در گفتمـان ، اشاره داشـتند. بـهاست شده جمهوري اسالمی ایران و انقالب اسالمی بنا نهاده
عنـوان راه غالب مدام بر این نکته تأکید شد که براي تحقـق آن اهـداف بایـد از حقـوق کیفـري بـه

گـذاران، اسـتفاده از ترین ابزار براي دستیابی به اهداف مدنظر قانوننخست بهره برد. درواقع، مناسب
تـوان نمی اما ،هاي ابزارگرایانه استتا حدي دربرگیرنده دیدگاه که این نگاهحقوق کیفري بود. با این

آن را ابزارگرایی مدنظر اندیشمندانی چون والکر دانست، بلکه با توجه بـه ارکـان منحصـري کـه در 
هـایی هاي امنیتی و حمایتی است. در این خصوص، پدیدهخود دارد، نوعی ابزارگرایی همراه با جنبه

 انگاري در این حوزه مؤثر بود. اند نیز بر نظریه غالب جرمهکه در اجتماع رخ داد
گر ورود ضرر ، بیانانگاري و حتی توسعه دامنه آنعالوه، توجه به آثار این پدیده و توجیه جرمبه

، ضـرر کـه گرانیگـاه رو نیازابه کلیت جامعه یا بخشی از آن و حتی به تمامیت نظام و انقالب است. 
انگـاري چنـین رفتارهـایی در ایـران نیـز رال اسـت ناخودآگـاه در جریـان جـرمهاي لیبانگاريجرم

 .1کندخودنمایی می
گرایی مصلحت جامعه و مصـلحت هاي مختلف نشان از همهاي گفتمانهمچنین، توجه به آورده

. درواقع، این پدیده از چنان اهمیتـی برخـوردار 2انگاري داردنظام سیاسی و حکومت در توجیه جرم
و جامعه در کنار هم بـراي برخـورد بـا ایـن پدیـده شـکل  حاکمیتکه وفاق جمعی متشکل از بود 

نظـر دانسـت و توان آن را تا حد بسـیاري متـأثر از فضـاي انقالبـی دوران مـورد گرفت. هرچند می
کـرد. در ارتبـاط بـا ایـن هاي اجتماعی موجود در این همگرایی نقش بارزي ایفا مـیشک، زمینه بی

اکتفـا کـرد و آن را ناشـی از سـاختارهاي حکـومتی  خواست حکومتتوان تنها به گر نمیپدیده، دی
و اشاره نمایندگان مجلـس بـه مطالبـات  دانست. بلکه با توجه به انتظار مردم در پاسخ به این پدیده

انگاري در آن دوران را ذیل نوعی وفاق جمعی معنا کرد. حتـی تـا حـد مردم از آنان باید عرصه جرم

محدودکننـده آزادي در انگاري و کیفرگذاري در پرتـو اصـول )، جرم1393. بنگرید به: رستمی، هادي (بهار و تابستان 1
 ؛ و58-60نامه حقوق کیفري، سال پنجم، شماره اول، صص. نظریه لیبرال، پژوهش

Braithwaite, John, Pettit, Philip (1994), Criminalization, Decriminalization and Republican Theory, 
International Journal of Criminology, Vol. 32, No.12, p. 64. 

مـردم اسـت و نـه مصـلحت آیـد، مقصـود مصـلحت واقعـی جامعـه و یداست وقتی از مصلحت سخن به میـان مـی. پ2
 ).59، ص.1393آویزند (نوبهار، ها دست میها به منظور گستردن دامنه قدرت خود به آنهایی که حکومت اندیشی
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. 1یاري مصلحت حکومت در این خصـوص نیـز تحـت تـأثیر منفعـت جامعـه قـرار گرفتـه اسـتبس
 .2هاي اجتماعی بودانگاري این رفتارها، محصول فشارها و اجبارهاي سیاسی و زمینه، جرمبیترت نیا به

توان ذیـل انگاري در حوزه ارتشاء را میجرم فرآیندهاي مطرح در هاي گفتمان، مشخصهرو نیازا
انگـاري در ایـن حـوزه در قرار داد. درواقع، جرم اضرار به غیرو  تجاوز به منافع عمومیمقوله دو 

هـا و اگرچه در خصوص مفهوم منافع عمومی همواره پرسـش .پذیر استپرتو این دو مشخصه توجیه
تا حد بسیاري بر گفتمان سیاسـی  1360شود، اما این منفعت در دهه تردیدهاي بسیاري مطرح می

. اضرار به غیر نیز ذیل گفتمان اجتماعی و در راسـتاي حمایـت 3یت از نظام و انقالب استوار بودحما
و تعامـل  تعـارض منـافع جـهیدرنتانگـاري جـرم رایـزهاي محروم جامعه قابل توجـه اسـت؛ از گروه
توانـد گیرد و در پناه اصل جمهوریت نظام، این امـر نمـیشکل می فاقد قدرت و قدرتمند هاي بخش

توان فارغ از توجه به انتظارات عمومی و تالش در جهت سازگاري با آن باشد. اگرچه این توجه را می
گسـتره ایـن  ،مرهون ممنوعیت ورود هر نوع ضرري ذیل قاعده الضرر در اسالم نیز دانست؛ چراکـه

یثیت شود و اصل دین و حقاعده ضررهاي کلی که بر اقتصاد و اجتماع و حتی نظام سیاسی وارد می
. درواقـع، )46(والیـی، همـان، ص. گیرد، در بر مینیز کندجامعه اسالمی و اعتبار مسلمین را مخدوش می

این رفتارها به لحاظ شدت و وخامت ضرر نسبت بـه منـافع عمـومی و مصـالح و بـه بیـانی اهمیـت 
و  )130، ص.(حسـینی، همـان طلبیـدپوشی نبود و مداخله کیفري را مـیمفسده مترتب بر آن، قابل چشم

 ورزیدند.ها تأکید میهاي درگیر در این جریان نیز بر آنگفتمان
هاي مـدنظر که ارزش غالب در آن دوره حمایت از نظام و انقالب بود، مشخصهبا توجه به این اما

انگـاري ارتشـاء در دهـه گفتمان سیاسی بیش از همه مورد توجه قرار گرفت و موجب شد که جـرم
. غلبه ایـن گفتمـان تـا حـد بسـیاري حکایـت از 4نشأت گیرد ري از این گفتمانتا حد بسیا 1360

 تـوان آن را نادیـده انگاشـت ایـن اسـت کـهشرایط زمان تصویب این قوانین دارد؛ واقعیتی که نمی

عـت حکومـت و اجتمـاع بنگریـد بـه: . در خصوص ادبیات نظریه مصلحت و ترسیم انواع آن و نیز رابطه مصلحت و منف1
مدار؛ با تأکید بر نظریه آلمانی مصـالح حقـوقی، پـژوهش انگاري حق)، جرم1393محمودي جانکی، فیروز (زمستان 

 .97حقوق کیفري، سال سوم، شماره نهم، ص. 
(بهـار و زمسـتان انگاري بنگرید به: محمودي جانکی، فیروز، مهرانگیز، روسـتایی . در خصوص نقش این عوامل بر جرم2

 .36ها، پژوهش حقوق کیفري، سال دوم، شماره سوم، ص.)، توجیه مداخله کیفري؛ اصول و ضرورت1392
انـد. از ها را مترادف دانستهاند و آن. برخی از نویسندگان اصل مصلحت را در تقارن با منافع جمعی یا عمومی قرار داده3

ویـژه در اي برخوردار است و در حقوق جزاي ایران نیز بـهز جایگاه ویژهمنظر آنان، در نظام حقوقی اسالم این اصل ا
کننـده اِعمـال کیفـر در مـواردي باشـد کـه صـرفاً توانـد توجیـهجرایم علیه حکومت، این اصل به بهترین نحو مـی

 ).59، ص. 1386گیرد (آقابابایی، موجودیت، تمامیت و اعتبار و بقاي نظام اسالمی مورد خدشه قرار می
والیـی، عیسـی انگاري است، توجیه کرد؛ بنگریـد بـه: توان ذیل قاعده حفظ نظام که از لوازم آن جرماین تفوق را می. 4

 .51ص.تهران، مجمع علمی و فرهنگی مجد،  ها در اسالم، چاپ نخست،)، جرایم و مجازات1391(
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، بیترت نیا بههاي غالب است. هاي معاصر و شرایط اقتصادي و ایدئولوژيانگاري متأثر از سیاست جرم
ي حقوقی با هدف حفـظ و تـأمین مصـالح عمـده و نظـم عمـومی و دفـع فرآیندعنوان هاین مقوله ب

هـاي زمـانی، مکـانی، فرهنگـی، اقتصـادي، مفاسد مهم فردي و اجتماعی ناشی از مالحظات و مؤلفه
 .1کندي سیاسی، اقتصادي و اجتماعی و گاه دینی تبدیل میفرآیندسیاسی و ... است که آن را به 

نیز باید در پرتو زمینه اجتماعی و رویـدادهاي  1360ري ارتشاء در ایران در دهه انگاجرم فرآیند
در زمینـه اجتمـاعی و  فرآینـدایـن  زیـراموجود و در پرتو ادبیات گفتمانی آن روزگـار فهـم شـود؛ 

هـاي درگیـر در ایـن جریـان اسـت. خـود حاصـل تعامـل گـروه نوبـه بهگیرد که موقعیتی شکل می
ري در این حوزه، در راستاي حمایت از تمامیت و حیثیت نظام و انقـالب و بـراي انگا، جرمسان بدین

تر و با نگاه به آثار اجتماعی و اقتصادي که بر هاي ضعیفحمایت از گروه درجهتتحقق اهداف نظام 
، در راستاي ممانعـت از ایـن تجـاوز، رو ازاینشود. گذارد مانع از تجاوز به منافع عمومی میجاي می

مبارزه با این پدیـده  درگروزمان حکومت، هم یطورکل بهت اجتماع و مصلحت نظام سیاسی و مصلح
 انگاري گردید.مداران و مردم در کنار هم منجر به جرممعنا شد و مطالبات سیاست

هـاي دیـدگاه دهـد کـه گـزارههاي گفتمـانی مطـرح، نشـان مـی، توجه به مشخصهترتیب این به
را متـأثر از آن دو  فرآینـدتوان این گیرند، ولی نمیتا حدي در کنار هم قرار میابزارگرایانه و لیبرال 

مشی دانست. بلکه، این دو مقوله تا حد بسیاري ریشه در نیاز آن روز جامعـه ایـران در برخـورد خط
انگـاري هاي فقهی داشت. درواقع، جـرمهایی و نیز اندیشهانگاري با چنین پدیدهشدید در قالب جرم

تـوان انگاري رایج را در خود جاي داده است، اما نمیهاي جرم، اگرچه برخی از ارکان نظریهدنظرمور
انگـاري را منفعـت  جـرم فرآینـدها قرار داد. شـاید بتـوان بنـاي نخسـتین یک از آنآن را ذیل هیچ

 گرایانه دارد. هاي مطرح در آن صبغه فایده(مصلحت) عمومی دانست که برخی از گزاره

 عمناب

 فارسی )الف
حقـوقی جـرم برانـدازي، چـاپ دوم، تهـران، سـازمان انتشـارات پژوهشـگاه ـ)، بررسی فقهی1386آقابابایی، حسین ( .1

 فرهنگ و اندیشه اسالمی.
 )، اقتصاد سیاسی جمهوري اسالمی، چاپ نخست، تهران، گام نو.1385کوشش) (امویی بهمن (بهاحمدي .2
المعـارف علـوم جنـایی  ، ترجمه: علـی شـجایی، در: دایرهانگاري]زیان [در جرم محدوده اصل)، 1392استوارت، هیمیش ( .3

 .1262-1287هاي علوم جنایی)، کتاب دوم، چاپ نخست، تهران، بنیاد حقوقی میزان، صص.هاي تازه(مجموعه مقاله

هـاي حساسـیت«، »سـاختارهاي اجتمـاعی«، »الزامـات اقتصـادي«، »هاي سیاسـیيباز«طور که به نظر جونز . همان1
شـوند هاي کیفري و شکل دادن به قـانون محسـوب مـی، ارکان مهمی براي بدعت»هاي مذهبیریشه«و » فرهنگی

)Jones, 2002, p.178.( 
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 گذاري عمومی ایران، چاپ نخست، تهران، بنیاد حقوقی میزان.)، سیاست1386اشتریان، کیومرث ( .4
هـاي علـوم جنـایی (مجموعـه ، در: تـازههاسیاست جنایی، پیشینه تاریخی، ساختار و ویژگی)، 1388یروانیان، امیر (ا .5

 .57-101حسین نجفی ابرندآبادي، چاپ نخست، تهران، بنیاد حقوقی میزان، صص.ها)، زیر نظر: علیمقاله
 اردبیلی، چاپ ششم، تهران، بنیاد حقوقی میزان.ها، ترجمه: محمدعلی )، رساله جرایم و مجازات1389بکاریا، سزار ( .6
حسـین نجفـی ابرنـدآبادي، چـاپ هفـتم، تهـران، هاي کیفري، ترجمه: علی)، تاریخ اندیشه1392پرادل، ژان ( .7

 انتشارات سمت.
، 75، شـماره 20 راهبـرد، سـالو مجلـس  ،انگاري در حقوق ایرانجرم نبایدهايبایدها و )، 1392پوربافرانی، حسن ( .8

 .25-52.صص
)، سیاست جنایی در اسالم و در جمهوري اسـالمی ایـران، چـاپ چهـارم، تهـران، 1394حسینی، سیدمحمد ( .9

 انتشارات سمت.
هـاي وم جنـایی (مجموعـه مقالـهالمعـارف علـ، ترجمه: قاسم محمدي، در: دایرهحقوق جنایی)، 1392داف، آنتونی ( .10

 .1288-1318بنیاد حقوقی میزان، صص. هاي علوم جنایی)، کتاب دوم، چاپ نخست، تهران، تازه
حسین نجفی ابرندآبادي، چاپ سـوم، هاي بزرگ سیاست جنایی، برگردان: علی)، نظام1395ري (مارتی، میـدلماس .11

 تهران، بنیاد حقوقی میزان.
 انگـاري و کیفرگـذاري در پرتـو اصـول محدودکننـده آزادي در نظریـهجرم)، 1393 رستمی، هادي (بهار و تابستان .12

 .55-81نامه حقوق کیفري، سال پنجم، شماره اول، صص.، پژوهشلیبرال
، در: هـاي حقـوق جـزاي اقتصـاديتأملی بر جرایم اقتصادي از منظر بایسـته)، 1390 سماواتی پیروز، امیر (زمستان .13

 .645–676یادنامه شادروان دکتر رضا نوربها (ضمیمه مجله تحقیقات حقوقی)، صص.
 زدایی، چاپ نخست، تهران، انتشارات جنگل.انگاري و جرمآمدي بر جرم)، در1392شمعی، محمد ( .14
 )، حقوق و اجتماع: رابطه حقوق با عوامل اجتماعی و روانی، چاپ دوم، تهران، طرح نو.1389صانعی، پرویز ( .15
 گیرانه، چاپ نخست، تهران، بنیاد حقوقی میزان.)، سیاست کیفري سخت1392طاهري، سمانه ( .16
 )، اصل حداقل بودن حقوق جزا، چاپ نخست، تهران، بنیاد حقوقی میزان.1393غالمی، حسین ( .17
المعـارف علـوم  ، در: دایرهگرایانه بـه مفاسـد اقتصـاديهاي کیفري عوامپاسخ)، 1392فرجیها، محمد، مقدسی، باقر ( .18

یـزان، صـص. هاي علوم جنایی)، کتاب دوم، چاپ نخسـت، تهـران، بنیـاد حقـوقی مهاي تازهجنایی (مجموعه مقاله
1193-1174. 

، در: یادنامـه امنیت اقتصادي با تأکید بر پیشگیري و مبارزه با قاچاق کاال و پولشـویی)، 1390کوشا، جعفر (زمستان  .19
 .869 – 873شادروان دکتر رضا نوربها (ضمیمه مجله تحقیقات حقوقی)، صص.

، هـاجیه مداخلـه کیفـري؛ اصـول و ضـرورتتو)، 1392محمودي جانکی، فیروز، مهرانگیز، روستایی (بهار و زمستان  .20
 .35-66پژوهش حقوق کیفري، سال دوم، شماره سوم، صص. 

، پـژوهش مدار؛ با تأکید بر نظریه آلمـانی مصـالح حقـوقیانگاري حقجرم)، 1393محمودي جانکی، فیروز (زمستان  .21
 .83-110حقوق کیفري، سال سوم، شماره نهم، صص. 

 .132)، دوره دوم، جلسه 24/2/1364می (مشروح مذاکرات مجلس شوراي اسال .22
 .168)، دوره دوم، جلسه 12/6/1364مشروح مذاکرات مجلس شوراي اسالمی ( .23
 .257)، دوره سوم، جلسه 25/4/1369مشروح مذاکرات مجلس شوراي اسالمی ( .24
 .258)، دوره سوم، جلسه 26/4/1369مشروح مذاکرات مجلس شوراي اسالمی ( .25
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 .259)، دوره سوم، جلسه 27/4/1369اسالمی (مشروح مذاکرات مجلس شوراي  .26
گرایانـه تحلیـل برسـاخت)، 1395زاده، محمدجعفر، فرجیها، محمد، امیدي، جلیل (بهـار میرمجیدي، سپیده، حبیب .27

، پـژوهش حقـوق کیفـري، سـال چهـارم، شـماره انگاري در ایران براساس نظریه واقعیت اجتماعی جرمجرم فرآیند
 .145-172چهاردهم، صص. 

شناسی، چـاپ چهـارم، تهـران، انتشـارات )، دانشنامه جرم1395حسین، هاشم بیگی، حمید (جفی ابرندآبادي، علین .28
 دانش.گنج

 هاي عمومی و خصوصی، چاپ نخست، تهران، انتشارات جنگل.)، حمایت حقوق کیفري از حوزه1387نوبهار، رحیم ( .29
: اصل حداقل بودن حقوق جـزا، چـاپ نخسـت، تهـران، ، دراصل کاربرد کمینه حقوق کیفري)، 1393نوبهار، رحیم ( .30

 .41-64بنیاد حقوقی میزان، صص. 
، روي سیاسـت جنـاییاي از راهبرد حمایتی پـیشانگاري در حقوق کار ایران، جلوهجرم)، 1388نیازپور، امیرحسن ( .31

نخسـت، تهـران، بنیـاد  ها)، زیر نظر: علی حسین نجفی ابرنـدآبادي، چـاپهاي علوم جنایی (مجموعه مقالهدر: تازه
 .759-782حقوقی میزان، صص. 

 گذاري عمومی، چاپ نخست، تهران، بنیاد حقوقی میزان. )، سیاست1383وحید، مجید ( .32
 ها در اسالم، چاپ نخست، تهران، مجمع علمی و فرهنگی مجد.)، جرایم و مجازات1391والیی، عیسی ( .33
، در: اصل حداقل بودن حقوق جـزا، چـاپ نخسـت، حلن راهمثابه آخریحقوق کیفري به)، 1393هوساك، داگالس ( .34

 .93 -138تهران، بنیاد حقوقی میزان، صص.
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