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 چکيده؛
.  ده یها اع   آن را به شهران ان خود ماست که دالت ییهاتیّها ا مسئولار جمله آرمان یقـ ّق ع الت اجنماع

 جامع در رمر  یخ مات رناه  یبرابر ا قمه بهاامکانات ا نرصت جادیا قیا ناصلة رر اق بکاهش نابرابر

 یجامعهق ار رردش گ ریپذبیار اقشار آس تیحما منار رهگذر آن ض قوان  یها ماست که دالت ییهاانتیره

 ریر مسار دالنمردان نه ق ها د باریک   . در عصر حاضر بس بریشگیبزهکارانه پ بآنان ا برار رننارها یاجنماع

 با اقنصاد یجنماعا نیادیگرننن ح وق ب   هیبلکه با ناد دارن قیبرنم یناراا گام بهاضیمرارره با ن ر ا رنع قرع

الت در معرل انواع م اخ یاسیا س ینظم اجنماع یاصل  ک   گانینرادست را به مثابة قه  بهاقوده شهران انق

ظاح کارانه بر نمـانظه بهاشهیغلرة ان  قیاجنماع بهابیش ن مفهوح جرح ا آس یاسی. سده  یقرار م بفریک

هسن   که  یدر رمر  علل  یراست ج  یش اسظهور جرح ا باقنصاد بهابر نظاح یسنیررالینئول بهاشهیا ان  یاسیس

 ک   یم جادیرا در حور  ن ر ا بفریع الت ک بم اخلة نهادها بها هیانراد در برابر قانونق رم باصل برابر  یبا قضع

 .سارن یجامعه موجّه م رین  بهاآنان را نسرت به گراه رانةیگسخت ماتیاق امات ا قصما 
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 1398 بهار، وششمبیست، شماره فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، سال هفتم

 مقدّمه

مخنل  ستیاستیق اقنصتادب ا اجنماعی اررشتی استت که رهرران      هاب برقرارب ع الت در حوره

الت هاب دستیاست  ةهاب ناعادالنقـ ّق آن ا با بیان ج ره  اجنماعی با اع -هاب ستیاستی  جریان

سنان در پوک   . ج رش ح وق م نی ستیاه مستن رق انکار عمومی را علیه اضتع موجود بستیج می   

 8«قما گان بمها» ةرلرانآنری اب ج وبیق مراررات استتتن الل آمریکاق ج رش مرارره با آپارقای  در

اخیر هستتن  . قـ ّق   ستت  ةخواهانهاب ع التقرین نهضتتتدر ه   ا ان الب ایران ار جمله مهم

هاب مخنل  ا ار ها ا ان یشتم  ان رشنه قرین شتعارهاب این ج رش ع الت اجنماعی یکی ار مهم

ان شعارهاب مردح ایرکشورها بوده است. براب نمونهق  ةنخاباقی در همهاب انهاب رقابتکلی ااژه

هاب ان البیّون ه گاح ق این قانون اساسیق این منن را قـت قأ یر در جریان ان الب ا آرمانگرایی

قرار دادق به نـوب که ستتیماب دالت قرستتیمی در این قانون به راشتت ی حاکی ار پذیرش نوعی  

شت ه براب پاست اشتت کرامت انستانی شهران انق به قأمین مسکنق      دالت رناه استت که مکلّ  

  باررقرین اهنمامی که در رول ستت (. 69: 8219آمورش ا به اشتتت آنان اق اح ک   )ستتعی بق  

ت دال»هاب موسوح به اخیر در راستناب قـ ّق ع الت اجنماعی انجاح شت ه استت قشتکیل دالت    

ان . نخستق قفسیر نوین ار مفهوح دا ااقعه دانسنه هاب رناه را مـصولاستت. ظهور دالت  3«رناه

داّحق قشت ی  قرلیغات احزاب کمونیسنیق انزایش بیکارب ا   2آرادب ا اقّخاذ مع ایی مثرت ار آن.

(. ار این راق 693: 8276هاب کارگرب )راه ب مارن رانیق اقّـادیّه  هاب گستتنردانجاح اعنصتتاب

                                                   
1. Gandhi. 

2. welfare state. 

. در خصتتتوص مفهوح آرادبق دا گرایش کالستتتیتو ا رناهی در میان ررن اران لیررالیستتتم اجود دارد. گرایش لیررال   2

نام  ا آن را در مع اب اِعمال خودمخنارب ا میک   ا آن را آرادب م فی قفسیر می« نرود مانع»کالسیوْ آرادب را در مع اب 

هاب رناهی ار ضتتترارت آرادب مثرت به مع اب دان . در م ابلق لیررالعوامل بیرانی می ةقوانایی ا ق رت مانور ب ان م اخل

 (.61: 8271آارن . )برلین ق صاحب اخنیار خود بودن سخن به میان می
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 فقرا با جنگ سیاست تا فقر با جنگ سیاست از فقر؛ حوزة در کیفری مداخلة بسترهای

ع الت اجنماعی را به نـو خاص گوهرب دانستتت که در  قوان ع الت را به صتتورت کلّی امی

 هاب بسیارب ش ه است.راه دسنیابی به آن کوشش

ها ننوانستن   الگوب مونّ ی ار نظاح اجنماعی ا اقنصادب  بر این استاسق هر چ   مارکستیستت   

ناه رش اسی لیررالیسم کالسیوق به ق ااح حیات آن در قالب دالت ارائه ا اجراء ک   ق با آسیب

دا ج گ جهانی در غربق با اق امات گسنرده در  ةها در ناصلکمو کردن . پی ایش این دالت

هاق اضتتع قوانین کارق  هاب عمومی ا مالیاتراستتناب اصتتالح نظاح مالی ا بانکیق انزایش هزی ه  

رارگار خوش دالت رناه درآم ها ا قأمین خ مات اجنماعی ا رناهی همراه ش .  ةقوریع عادالن

 گر اارد عرصة اجنماع ش  ا خودکه در م ایسته با دالت لیررال کالسیوق با رایکردب م اخله 

 ةرا مستئول قضتمین کامل ح وق اقنصادب ا اجنماعی شهران ان ا برقرارب قأمین اجنماعیق بیم  

 8«ئولیّنیاضانه بار مس»دانستتق دیرب نپایی  ا این دالت با معضتل   بیکاربق مستکن ا اشتنغال می  

 (.392: 8277را ش  ) ملو مـم بق راب

هاب اقنصتتادبق انزایش قورّح ا بیکارب در ک ار ایرادهایی که مشتتکالقی ار قریل اقوع بـران

م ون هایی ههاب کالستتتیو ا گاه با بهانهگر این دالت ار ستتتوب لیررالگاه بر ا ر ررع م اخله

ق موجب انول دالت رناه ا ظهور ش ا اقالف م ابع دالت میرح می 3«نره گ اابستنگی »ایجاد 

مستتائل  ةهاب نئولیررال با گرایش راستتت ج ی ق در رمی هاب نئولیررالیستتنی شتت . دالت ان یشتته

هاب مستتتائتل اجنمتاعی ا ام یّنی با اقّخاذ ان یشتتته     اقنصتتتادب ضتتتعی  هستتتن ت ق الی در حور   

قوان گفت راق می(. ار این 91: 8263کتارانته رایکردب ستتترکوبگر دارنت  )رتاهربق     مـتانظته  

 سیاسنگذارب اجنماعی ا سیاسنگذارب ج ایی به قرقیب ار یو  ها با ستییره بر دا حور نئولیررال

وب آاردن  ا ار ستتک    یا حماینی بایستتنه ار آنان به عمل نمینرادستتت را ایجاد می ةستتو رر 

 پردارن .رر ه می به مجارات این 2«انگارب ن رجرح»دیگر ار رهگذر نظاح ع الت کیفرب با 

                                                   
1. The overload of responsibility. 
2. Culture of dependency. 

3. Criminalization of poverty. 
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پژاهش حاضر پاسخ به این پرسش است که به رغم حسن ذاقی ع الت ا ای که ن اب  ةدغ غ

ان ار هاب دی یق نلسفی ا اجنماعی ر ینع النخواهی در اعصتار مخنل  ار ستوب رهرران ج رش  

را به این  راهرردهایی 3ا داخلی 8المللیشتت ه استتت ا ستتیاستتنگذاران ا قانونگذاران در ابعاد بین 

انت  ا نیز بتا اجود اذعتان همگان به میلوبیّت ع الت اجنماعیق چه    م ظور قت این ا اجراء کرده 

که  شون . در این نوشنار برآنیما به ریان ن را می ن ر  در حورکیفرب  ةستار م اخل عواملی رمی ه

ارد ستته آرا شتت استتایی ا در پی ستتیاستتت ج گ با ن راا  ن ر  در حورکیفرب  ةبستتنرهاب م اخل

 الت گفنمان اقنصادب بر نظاح ع ةهاب ستیاستی بر نظاح ع الت کیفربق ستلی   ان یشته  ةع وانْ غلر

 کیفرب ا در نهایت ظهور کیفرش اسی نوین را قریین ک یم.

 

 

                                                   

اب عملی است که نهادهاب ع الت انگارب در این اصیالح انزان بر مع اب مضیّق آن )عمل قانونگذار(ق رایّهم ظور ار جرح

رننارهایی  بی یشامل پیشانگارب در مع اب مضیّق گیرن  )مع اب موسّع(. جرحکیفرب در خصوص منّهمان ن یر در پیش می

گربق الگردبق کوپن نراشیق اخذ انشعاب آب ا برق نامجار است که امکان ارقکاب آنها بیشنر در خصوص هم ون قک ّب

قوان در عملکرد نهادهاب ع الت کیفرب شامل انگارب ن ر را میپ هان جرح ةاقشار نرادست جامعه قصوّرکردنی است. امّا نیم

هاب لیشهکهاب پلیسیق ا دادگاه ا در موارد ریر مشاه ه کرد: مظ ونیّت مأموران پلیس به انراد ن یر در گشتپلیسق دادسرا 

أمین کیفرب ص ار قرارهاب ق هاب م یعی پلیس با قمرکز بر م ارق ن یرنشینقاجراب ررحق ذه ی م فی پلیس نسرت به آنها

م  ب ن را ار اب این دسنه ار منّهمان ا کیفیّت دناع این اکالق نسرت بهرهنامن اسب با اضعیّت ن راق قعیین اکالب قسخیرب بر

... . قفصیل این مصادیق پژاهشی مسن ل را ادب مشراطق قعلیق اجراب مجارات انهادهاب ارناقی نظیر قعلیق قع یبق آر

نهادهاب ع الت کیفرب نسرت به منّهمان  ةهاب م اخلجلوه»خواه  که نویس  گان امی  دارن  در آی  ه نزدیو در قالب می

 به آن اق اح ک   .« ن یر

 ( که ار سوب سارمان مللUnited Nations Development Program (UNDP)« )ملل منّـ  ةقوسع ةبرنام. »8

اک ون در ها کار خود را آغار کرده است قها ا مـرامیّتکن کردن ن رق کاهش نابرابرببا ه ف ریشه 8699منّـ  ار سال 

 کشور جهان نعّالیّت داشنه است. 879

به صورت ضم ی به قکلی  دالت به قـ ّق ع الت اجنماعی  28ا 36ق 31قانون اساسی صراحناً ا در اصول  42ا  2. در اصول 3

 اشاره ش ه است.
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 فقرا با جنگ سیاست تا فقر با جنگ سیاست از فقر؛ حوزة در کیفری مداخلة بسترهای

 های سياسی بر نظام عدالت کيفری؛ سياسی شدن مفهوم جرمانديشه ةغلب .2

در دنیاب معاصتتر داراب ع اصتترب هستتن   که بخشتتی ار آنها ناظر به هاب ستتیاستتی غالب ان یشتته

رن گی اجنماعی هستتن  .   شتت استتی ا بخشتتی ار آنها شتتامل کیفیّت ادار  هاب انستتاننرلپیش

کارب هم ون دا ب یان نکرب نراگیرق هر ک اح ار یو ستتتو در خصتتتوص لیررالیستتتم ا مـانظه

 اقنصاد ا ضرارت  دالت در حور ةمررهاب م اخلانسان ا سرشت اب ا ار سوب دیگر در قریین 

آنری ی دالت در برقرارب ع الت اجنماعی داراب اصتولی هسن   که آنها  یا ع ح ضترارت ن ش 

ها ار انانستت ةهاق که اعن اد دارن  همبر خالف لیررالیستتت ک  .را آشتتکارا ار یک یگر منمایز می

کاران اساساً به ذات انسان آرادب استق مـانظه  ک   خرد برخوردارن  ا خردم  ب آنان قوجیه

دان   ا به نابرابرب رریعی (ق ع ل انستتتان را پیرا شتتتهوات می 99: 8211ب بین هستتتن   )قادربق 

کاران با (. در عین حالق مـانظه893: 8219اب رریعی باار دارن  )بشیریهق ها هم ون پ ی هانسان

  رننارهاب ارقکابی را بر عه  ةخاب ع النیق مستتتئولیّت کلّیّاعن تاد بته اصتتتل آرادب اراده ا انن  

   8ده  .شهران ان قرار می

لیررالیسم  ةبر این اساس در این بخش انزان بر قریین میالب نوق ا ذکر اجوه قمایز دا ان یش

پرداریم. ین ر م  کیفرب در حور ةک     م اخلکارب به ن ش بستنرهاب ستیاسی قوجیه  ا مـانظه

 شود.ن رردایی نیز در همین بخش بررسی می ةسیاست اجنماعی ایران در رمی 

 ها و آغاز سياست جنگ در برابر فقرحاکميّت دموکرات .2-2

 ک   . لیررالیستم در یو قعری  ساده جامعه ار اصتول لیررالیستم پیراب می    ها در اداردموکرات

هایی که با بیزارب ار ق رت ها ا ای ئولوژبستتتیاستتتت هتاق  مجموعته راش »عرتارت استتتت ار:  

 ةخودسرانه به دنرال ایجاد اَشکال دیگرب ار اِعمال ق رت اجنماعی است ا با قأکی  بر بیان آرادان

                                                   

شون . بر ه مید ش اخن. ب یهی است که در پرقو چ ین نگرشی ن را انرادب خواه   بود که خود مسرّب اضعیّت نابسامان خو8

کاران قرار به ش ّت مورد اسن رال مـانظه« اُسکار لوئیس»ار « نره گ ن ر»همین اساس است که شاه  هسنیم نظریّاقی هم ون 

 )ن را مسئول اضعیّت نابسامان خود( بیشنر آش ا خواهیم ش . 3-2آنها در بخش  ة(. با ان یش23: 8263گیرد )راهربق می
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: 8219آشوربق )« سیاست ا امور دی ی است ةع ای  شتخصتیق خواسنار حکومت قانون در رمی   

لیررالیسمق اخنالف نظرهایی در خصوص مواردب چون (. به رغم این قعری  در میان پیراان 319

گرایان لیررال هم ون قمایز میان راستتتتمتاهیتّت آرادب ا مشتتتراعیّت دالت رناه اجود دارد.   

در این استتت که هایو  3«جان رالز»هاب لیررال مان   ا چپ 8«نری ریش آگوستتت نون هایو»

معن   استت دخالت دالت در اقنصاد بای  بسیار مـ اد باش ق امّا به نظر رالز سیاست دالت رناه  

هاب معیشتتتنی را دربر دارد نیارم   حمایت ا دخالت دالت استتتت.  همگانی ا ح اقل ةکته بیمت  

 خواهانا ا جمهوربهقوان در کشور آمریکا ا در میان دموکراتبارقاب این اخنالف نظر را می

هتتاب رالز پیرامون دالتت رنتتاه گرایش دارنت ق الی   هتتا بتته انتت یشتتته مشتتتاهتت ه کرد. دموکرات 

خواهتان بته هایو گرایش بیشتتتنرب دارن  ا به همین خارر در داران بوشق هایو ا   جمهورب

الز ا هاب رااباما ان یشتتته  هایش بیشتتتنر مورد قوجّه قرار داشتتتتق در حالی که در داران یشتتته

 .2هاب حماینی ا مراقرنی مورد قوجّه قرار گرنتسیاست

هاب کالستتیو با قأکی  بر آرادب م فی )رهایی ار موانع( ا ع ح قوجّه به آرادب مثرت لیررال 

ک    ا ضمن ق  یس آرادب میلق هر نوع دخالت دالت در اقنصاد را نهی می)اجود امکانات( 

براب دالت در رنع ن ر ا قأمین ح اقل امکانات اقنصادب براب در حور  اقنصتادق هیچ مسئولیّنی  

ر منـوّل خشن ن   عامه قائل نیستن  . با این همهق لیررالیسم کالسیو در گذر رمان با درک چهر 

 هاب رناه در غرب انجامی .ش ق قا جایی که در نهایت به ظهور دالت

با اشتتاره به  8694هشتتنم ژانویه رئیس جمهور دموکرات آمریکا در  4«لی  ان بی ز جانستتون»

سخن به میان آارد ا اعالح کرد  1«ج گ میلق در برابر ن ر»ق ار ضرارت «سیاست ج گ با ن ر»

است ک ی ا پیشگیرب ار آن است. چرایی اقّخاذ سیه ف ما نه ق ها قسکین ا رات ن رق بلکه ریشه

ها دارد که ار دموکرات ستتیاستتی بل   م ّت ةج گ با ن ر ار ستتوب ابق ریشتته در جریان قوستتع
                                                   
1. Friedrich August von Hayek. 

2. John Rawls. 
3. http://www.khabaronline.ir/detail/591041/society/social-damage 
4. Lyndon Baines Johnson. 

5. Unconditional war on poverty. 
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آغار ش ه  8629 ةدر ده 3«نیودیل»هاب موسوح به ا در قالب ستیاست  8«نرانکلین رارالت»رمان 

قل اب که ح اها براب ایجاد ساخنارهاب سیاسیاستت. با آغار اجراب سیاست نیودیلق دموکرات 

که  2«قانون قأمین اجنماعی»ها قضمین ک   قالش کردن . آمریکایی ةام یّت اقنصادب را براب هم

اب را ایجاد کرد که قا به امرار در این دالت رناه چ   الیه ةبه قصویب رسی  هسن 8621در سال 

یانق بیکاربق کمو مستتن یم به ستتالم  ان ا نابی ا ةبارنشتتستتنگیق بیم ةشتتود. بیمکشتتور اجراء می

 4«هاب داراب کودکان نیارم  ادهکمو به خانو ةبرنام»هاب ستتتالمنی کودکان ا مادران ا برنامه

قت ابیرب استتتت کته در پرقو قصتتتویتب قتانون نوق ایجتاد شتتت نت . با راب کار آم ن           در رمر

مذکور ار یو سو شامل  ةنظاح جامع رناه در قالب برنام 1ق«داایت آیزنهاار»خواهان ا جمهورب

شتتت  ا نیز عام انه دریانت شتتت  ا ار ستتتوب دیگر به نـو نابرابر اِعمال می انراد نستتترناً کمی می

 ش ن .ک   گان این قریل خ مات رناهی با برچسب اابسنگی به حاشیه ران ه می

مراه رماح امور را به دستتت گرنن  ق ه  9«جان اف ک  ب»ها به رهررب که دموکراتپس ار آن

با ن    8694هاب اننخاباقی سال براب رقابت 7«االنر هلر»با شوراب مشااران اقنصادب به سرپرسنی 

 ةهاب گذشنهق بر اجراب سیاست ن رردایی که مصرف سیاسی داشت قأکی  کردن . جامعسیاست

 آمریکا براب رناه نرستتی ه ةشتت ه ار ستتوب جامع ه ف آنها کستتانی بودن  که به اه اف قرستتیم 

                                                   
1. Franklin D. Roosevelt. 

2. New Deal. 

( در Great Depressionار آغار رکود بزرگ اقنصادب )( که قا پیش laissez-faireهاب مرن ی بر ع ح م اخله )سیاست

ه هاب موسوح به نیودیل خاقمحکمفرما بود با اننخاب رارالت به ریاست جمهورب ایاالت منـ ه ا سیاست 8636ح اد سال 

ها با ستاهاب نیودیل را ااک شی به رکود بزرگ قوصی  کرد. اب در ق این این سیقوان اقّخاذ سیاستیانت. در ااقعق می

 ,Hussainقأ یرپذیرب ار جان می ارد کی زق اقنصاددان انگلیسیق الگوب دالت رناه اجنماعی را در ایاالت منـ ه پیاده کرد )

2004: 390.)  

3. Social Security Act. 

4. Aid to Families with Dependent Children. 

 معراف ش ه بود.رناهی  ةاین برنامه در نزد عموح مردح آمریکا به برنام
5. Dwight David "Ike" Eisenhower.  
6. John F. Kennedy. 

7. Walter Heller. 
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 ةهاب کالن اقنصتتادب نیز بر رن گی همقرین ستتیاستتت بودن . آنها اعن اد داشتتن   که حنّی مونّق

ها قأ یر ن اشتتنه استتت. بر این استتاسق به جاب قمرکز بر بیان معضتتالت اقنصتتادبق به   آمریکایی

 :McKee, 2010) صتورت کلّی بر م ابع ناکانی براب انراد ا جوامع مـراح ا ن یر قأکی  کردن  

بود که  8«ج رش ح وق م نی» لویّت سیاست ملّیقاا به ع وانن رق  قوجیه. بستنرب دیگر براب  (5

ی  داشتتت. بر آمریکا قأک ةبر نابرابرب اقنصتتادبق به ایژه الگوهاب نراگیر قرعیض نژادب در جامع

قوان گفتت کته ج رش ح وق مت نی نیز قتأ یر عمی ی بر گفنمتان ج تگ با ن ر       این استتتاسق می

  3داشت.

 خواهان و تدوين سياست جنگ با فقراجمهوری .8-3

کارب دارن . با راب هاب مـانظهخواهان قرابت بستتتیارب با ان یشتتتهدر ایاالت منـ هق جمهورب

در انگلسنانق رایکرد حماینی  4«مارگارت قاچر»در ایاالت منـ ه ا  2«رانال  ریگان»کار آم ن 

مان بارر آن در گفن ةکه نموندر قتالب دالت رناه جاب خود را به رایکرد  ب ناح کردن ن را داد  

اظهارنظر ار این رمان به بع  است که  کردنی است.مشاه ه 8619ریگان در جریان اننخابات سال 

اجنماعی مان   ن ر مصرف سیاسی هاب در خصتوص حلّ معضالت مربوط به انـرانات ا آسیب 

د شتتتوک ت  ا صتتتهرف هزی ه در ستتتیستتتنم خ مات رناهی اقالف م ابع دالنی قل ّی می   پیت ا می 

(Gustafson, 2011: 22).   در این بستتنر کستتانی که ق رت مالی ن ارن  میرادن  ا حنّی ممکن

ن قاچر به در این داره ستتتیاستتتنم ارانی چواستتتت ح وق شتتتهران ب آنان نادی ه گرننه شتتتود. 

  ردن« ستترو رن گی انگلیستتی »  رن  برهم« هاب شتترارقوده»هاب نابرخوردار برچستتب گراه

هاب رناهی ایاالت منـ هق (. اننختاب ریگتان انزان بر قغییر در االویتّت   77: 8211)پتاک نهتادق   

                                                   
1. Civil Rights Movement. 

اب قاریخی براب به قصویب رسی  پیرارب 8694( نیز که در ماه ژائیه سال Civil Rights Act. قانون ح وق م نی )3

 آم .جانسون به حساب می

3. Ronald Reagan. 

4. Margaret Thatcher. 
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 هابقـوّلی مهم در انکتار عمومی نستتترتت بته ن را ا خ مات رناهی ایجاد کرد. در رول بـث   

سیاسنم اران  8669 ةده ةمربوط به اصالح نظاح خ مات رناهی در ایاالت منـ ه آمریکا در میان

در خصتتتوص نظاح رناهی پشتتتنیرانی   8«چماق ا هویج»ا حنّی عموح مردح پیوستتتنته ار رایکرد  

مان رناه ا مشموالن نظاح رناهی یع ی ن را ار ر  کردن . به رور کلّیق نگاهی ب بی انه که به ااژمی

راب کار آم ن ریگان ایجاد شت  در جریان مذاکرات مربوط به اصالح نظاح خ مات رناهی در  

جان »کامالً ااضتح ار ستیاست نفی کرامت انسانی ار ن راق    ةک گره نمود پی ا کرد. در یو نمون

در جریان مذاکرات اعضتتتاب ک گره این گونه  خواه ک گره ار نلوری اقجمهورب  نمای   3ق«میکا

م ظور اب آن بود که کمو به رنان ن یر جز قشویق  2«.ها غذا ن هی به قمستاح »بیان داشتت که  

یکی ار پیام هاب  (.Gustafson, 2011, 61آنتان براب قولیت  مثتل بیشتتتنر ننیجه دیگرب ن ارد )   

ـ  4«دانال  قرامپ»اننخاب  خواه  است که اب می ه آمریکا این به ریاستت جمهورب ایاالت من

ها را در پی داشتتنه را لغو ک  . این امر الرنه اعنرال دموکرات 1«قانون مراقرت م ران به صتترنه»

اب براب مردح آمریکا درمانی ةخواهان هیچ برناماستتتت. آنهتا با اعنرال به این امر که جمهورب 

 . 9«را بیمار خواه  کرد قرامپ داباره آمریکا»گوی   در نظر ن ارن  می

 ةشت استی اقنصادب ا بررسی رابی  جرح  ها در میالعات حورکاران ا لیررالهمااردب مـانظه

نیز نمود راشتت ی دارد. در این خصتتوص دا   میان نظاح ع الت کیفرب ا ستتاخنارهاب اقنصتتادب 

ن بر در آ کارانه است کهرایکرد نخستت نگرشتی مـانظه  دی گاه به صتورت کلّی اجود دارد؛  

                                                   
1. Carrot and stick. 

برد. می راد که ار یو سو قشویق را براب رننار خوب ا ق ریه را براب رننار ب  به کاراین اصیالح براب قریین سیاسنی به کار می

ناهی   ار م رّرات رکاربرد این اصیالح در خصوص نظاح خ مات رناهی نیز گویاب رایکردب بود که ن را در صورت قخلّ

 ش ن .هم قشویق ا هم قه ی  به مجارات می
2. John Mica. 

3. Don't feed the alligators. 

4. Donald Trump. 

5. Affordable Care Act. 
6. Trump will make America sick again. 

https://www.washingtonpost.com/news/powerpost/wp/2017/01/04/ 
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کاران نفی هر گونه رابیه میان ستتاخنارهاب اقنصتتادب ا نظاح ع الت کیفرب قأکی  دارد. مـانظه

هر گونه قغییر در جمعیّت کیفرب را به  دان  که انسان را موجودب شرار ا سرشت اا را پلی  می

 دب نستترتها ا ستتاخنارهاب اقنصتتانوستتانات میزان جرح ناشتتی ار عواملی دیگر غیر ار ستتیاستتت

ده  . در م ابلق دی گاه داّح یو نگرش لیررالیسنی است که معن   است میان اقنصاد سیاسی می

نامستتتن یم اجود داردق به نـوب که انزایش میزان بیکاربق شتتتکاف   ةا نظتاح کیفرب یو رابی 

ها هاب اقنصتتتادب ا ن ر م جر به انزایش جرح ا در ننیجه ق وّع ا قشتتت ی  مجاراترر اقیق بـران

شتتود. در این شتترایط ک شتتگران ع الت کیفرب هم ون پلیس ا قضتتات دادستترا ا دادگاه با می

ده   )نرجیها ا راستتنائیق قر به انزایش جرح ااک ش نشتتان میگیرانهاقّخاذ رایکردهاب ستتخت

8269 :61.) 

هراس »کته در داران اننختابتات کاربرد دارد ا با     8«درمتان کیفرب ن ر »در عصتتتر حتاضتتتر   

که با نگاهی بل   م ّت قثریت شتتت ه ا  2«درمان اجنماعی ن ر»شتتتود بر پشتتتنیرتانی می  3«خالقیا

 :Wacquant, 2003هایی چون ع الت ا انستجاح اجنماعی پشتتنیران آن استتت غلره دارد ) اررش

ستتیاستتی معاصتتر گرایش به آن دارد قا در خصتتوص   ةرستت  ان یشتتبه نظر می(. در مجموع 198

مـور را بر نشی یق گفنمان ام یّتخانمانی ا حاشیهاب اجنماعی رایج نظیر بیهمعضالت ا آسیب

 مـور حاکم ک  .گفنمان اجنماع

 سياست اجتماعی جمهوری اسالمی ايران در قبال فقرا .2-9
هتاب مخنل  ار جمله  ستتتیتاستتتنگتذارب اجنمتاعی در رمی ته       در ایران پس ار ان البق در حور

ها شتت . بر این استتتاسق به نظر برخی ار  مررب  ب خاصتتی میان دالت  قوان قائل بهن رردایی نمی

گوب قوان به یو الها نمینویستت  گان به رغم قفاات در رایکردق ار بررستتی شتتعارها ا گفنمان

( 8299-8211پس ار ان الب ) ةهاب چهارگانمشتخّص ار سیاست اجنماعی در هر یو ار دالت 

                                                   
1. Penal treatment of poverty. 
2. Moral panic. 

3. Social treatment of poverty. 
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( ا پس 8291-8279( به راست لیررالی )8299-8291ی )دستت یانت. انن ال ق رت ار چپ ست ّن  

( بر ران  کاهش 8214-8263( ا در نهایت اصولگراب ان البی )8279-8214ار آن چپ م رن )

رستت   (. به نظر می883: 8269ن ر ا ارق اب رناه اجنماعی ا ر چ  انی ن اشتتنه استتت )قاراخانیق  

هاب مخنل  بر استتتاس راهرردب ایجابی در رمی هها در ایران در این دارانق بیش ار آنکه دالت

ستتتیتاستتتیق اقنصتتتادب ا اجنماعی گاح بردارن ق بیشتتتنر ار رهگذر نفی ا ال اب نامیلوب بودن    

شتتون . به دیگر ستتخنق  هاب دالت پیشتتین اارد کاررار م یریّت مستتائل کشتتور می  ستتیاستتت 

هایی ناهماه گ ا نام ستتتجم با ریزان در نضتتتایی کتامالً عملگرایتانتهق بته اجراب برنتامه     برنتامته  

الرنه (. 68: 8219اررن  )سعی بق هاب اقنصادب ا نیارهاب اساسی اجنماعی مرادرت میستیاستت  

شوراب اجنماعی شتشتم قوستعه که قشکیل     ةقانون برنام 49  این نکنه گفن ی استت که در قرصتر  

درص  ار  ا پ ج کاهش ح اقل بیستبی ی کرده استت ه ف ار قشکیل این شورا  را پیشکشتور  

ا هاب اجنماعی بنشتتی یق قخلّفات ا خشتتونتهاب اجنماعی ار جمله اعنیادق رالقق حاشتتیهآستیب 

 8اعالح ش ه است. االویّت ن اط بـرانی

این الگو ح اقل به لـاظ  3دان .می« بارار -دالت»ستخ گوب دالت یاردهمق اقنصاد ایران را  

دالت را در بارار به ش ّت نهی  ةقنصاد بارار آرادْ م اخلنمای ق ریرا ررن اران انظرب من اقض می

دالنی بر این باارن که ب ان حضور  ةرست  ررن اران م اخل ک    ا ار ستوب دیگر به نظر می می

دالتق اقنصتتاد به ستتان حیوانی انستتار گستتیخنه خواه  بود. در م ابل برخی اقنصتتاددانان بر این  

اب ب  ب اجود دارد که در هیچ جامعهی  این جمعبتاارنت  کته در چتارچوب رایکردهتاب جت       

نصتتل مستتائل اقنصتتادب نیستتن  . ب ابراینق بای  در جستتت ا   ادالت ا بارار به ق هایی قادر به حل

 (.91: 8214جوب یو قرکیب خردم  انه ار دالت ا بارار باشیم )موم یق 

صتتاد ب  ب معمول اقنق ستتیم هاب مرن ی برقوان گفت که هر چ   در دالتبر این استتاسق می

ستیاستی )نئولیررالیستم ا ستوسیال دموکرات(ق راهررد مشخّصی در خصوص ادغاح یا ررد اقشار     

                                                   
1. http://www.isna.ir/news/94092514353 

2. http://www.sharghdaily.ir/News/109263 
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اقنصاد ا برقرارب ع الت اجنماعی   دالت در حور ةکمی ه یا بیشی  ةنرادستتق ضترارت م اخل  

اننی اقنصادهاب ر  مراجود داردق لیکن در ایران که اقنصتاد آن با اقّکاء بر درآم هاب نفنی در ر 

ناهماه گی ا سرگشنگی   (ق پ ی 94: 8217نگرب ایژگی بارر آن استت )موم یق  استت ا کوقه 

رن . ار این راق اگر در هاب اجنماعی ا اقنصادب موج میق این ا هم اجراب سیاست در بُع هم 

 یی مشتتخّص درهاب ستتیاستتی به اضتتوح ا با الگو آمریکا یا برخی جوامع غربیق ان یشتته ةجامع

قالش هستتن   قا رایکرد ررد را جایگزین رایکرد حماینی نستترت به اقشتتار نرادستتت ک   ق در 

الت ا سانق همواره معضک  . ب ینسیاست بر امور اجنماعی ا اقنصادب س گی ی می ةایران ستای 

ه گامی  ن .گیرگیرد در حاشیه قرار میهاب اجنماعی که به رور عم ه گریران ن را را میآستیب 

شودق هم ق ابیر ا اق امات موقّنی ا ها پوشش داده میکه یو آستیب اجنماعی ار ستوب رستانه   

ارب بردشتتود ا هم دیگران ار این معضتتل بهره  الرنه ناق  مر اب علمی ار ستتوب دالت قجویز می

موسوح به گورخوابی   اب ش ن پ ی قوان در رسانهک   . نمونه آن را میمی 8سیاسی ا اننخاباقی

مذکور چ ین اظهار داشتتتت:   اریر کشتتتور با اشتتتاره به پ ی   .مشتتتاه ه کرد 8261در رمستتتنان 

برن  قا یها پ اه مگورخوابی مربوط به معنادانی استت که ار قرس بارداشتت یا برخورد به گورستتنان  »

   که قا این نکنه را پررنگ کخانمانی در قالش است بی  ایشان با قغییر ماهیّت پ ی  3«.دی ه نشتون  

العمل شتتتون  که عکسنخستتتت بزهکارانی )معنادان منجاهر( مـستتتوب می ةچ ین انرادب در درج

ی ه اب دیگر نیز این پ قوان به گونهقانونی در م ابل آنها بارداشت ا مجارات است. در حالی که می

 رار هستن   ا قکلی  دالت این است که د خانمان ا بیکرا مالحظه کرد ا آن ای که چ ین انرادب بی

                                                   

یتتو ه رم تت  ار این نجتتایع بتتاخرر شتتتونتت    ةهتتا/ مستتتئوالن نرتتایتت  بتتا نتتامتت . انن تتاد قتتالیرتتاف ار متتاجراب گورخواب8

(http://alef.ir/vdcbg9ba0rhb5fp.uiur.html?429306.) 
2. http://www.isna.ir/news/95100805357 

http://alef.ir/vdcbg9ba0rhb5fp.uiur.html?429306
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نراهم  2ا قأمین اجنماعی 3اشنغال 8شتهران ان مستکن من استب با نیار آنهاق    ةنخستت براب کلّیّ  ةدرج

 ک  .

گفتمان اقتصادی بر نظام عدالت کيفری؛ هماوردی رويکرد طردکننده در  ةستلط  .1

 قبال فقرا با رويکرد فراگير
اقنصتتتادبق ق ها برخی ار آنها نرصتتتت عی یّت یاننن در قالب ها ا مکاقب به رغم کثرت ان یشتته 

میلنون » 1ق«آداح اسمیت» 4ق«کارل مارکس»ان . هاب ستیاسی کشورهاب مخنل  را پی ا کرده نظاح

هاب هر یو به قرقیب با اضتتع ان یشتته  1«جان می ارد کی ز»ا  7«نردریش نون هایو» 9ق«نری من

ر این نرصت الیررالیسنی ا در نهایت سوسیال دموکراسی مارکستیستنیق لیررالیستم کالسیوق نئو   

ها ا قشتکیل شتون . هر یو ار این ان یشه  آنان  ةهایی منأ ّر ار ان یشت ان  قا دالتبرخوردار شت ه 

هاب مرن ی بر آنها اصولی ار جمله رجـان یا ع ح رجـان ع الت اجنماعیق ح اد ا  غور دالت

اقنصتتتادق نظتاح عت التت کیفرب ا قابعان آنها را قـت قأ یر خود قرار      دالتت در حور  ةمت اخلت  

ان . بر این استتتاسق در ادامه انزان بر قریین ن ش بستتتنرهاب اقنصتتتادب در قوجیه م اخالت  داده

ک   ه ار پرداریم که رایکردهاب رردک   ه یا ادغاحکیفرب نستتترت به ن راق به این موضتتتوع می 

                                                   

ا بایرانی است. دالت موظّ  است   داشنن مسکن من اسب با نیارق حقّ هر نرد ا خانواد». اصل سی ا یکم قانون اساسی: 8

 .«اجراب این اصل را نراهم ک   ةرعایت االویّت براب آنها که نیارم  قرن ق به خصوص راسنانشی ان ا کارگران رمی 

راد امکان ان ةدالت موظّ  است با رعایت نیار جامعه به مشاغل گوناگون براب هم» )...( . اصل بیست ا هشنم قانون اساسی: 3

 «.احرار مشاغل ایجاد نمای  اشنغال به کار ا شرایط مسااب را براب

برخوردارب ار قأمین اجنماعی ار نظر بارنشسنگیق بیکاربق پیربق ار کاراننادگیق بی ». اصل بیست ا نهم قانون اساسی: 2

قانون ساخنار نظاح جامع رناه ا  8  هم  ینق در این خصوص رجوع ک ی  به ماد«. سرپرسنی )...( ح ّی است همگانی )...( 

 .8212عی مصوّب قأمین اجنما
4. Karl Marx. 

5. Adam Smith. 

6. Milton Friedman. 
7. Friedrich August von Hayek. 

8. John Maynard Keynes. 
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هاب اقنصادب در قرال اقشار نرادست جامعه چگونه در نوع ا ا نظاح هاستوب هر یو ار ان یشته  

 ده  . نهادهاب ع الت کیفرب خود را نشان می ةکیفیّت م اخل

 های اقتصادیفقرا؛ قربانيان سياست .1-2

شکیل اا را ق ةمفاهیم ب یادی ی که استاس ان یش  ةنکرب خود ا مجموع مةبا م ظو« کارل مارکس»

ح وق را قـت قأ یر قرار داده است.   هاب مخنل  حیات اجنماعی ار جمله حورده   حورهمی

استتتق  بـثی نکردهبزهکارب ا ارقراط آن با نظاح اقنصتتادب   هر چ   اب به رور مستتن یم دربار

  بر یگویاب رایکردب انن ادب به نظاح ع الت کیفرب استتت. اب با قأکبزهکارب قعری  اب ار 

رح را نه آاردق جاین نکنته کته قوریع نابرابر  رات در جامعه قوریع نابرابر ق رت را به اجود می  

)قامس ا  دان ن ض عم ب قرارداد اجنماعی بلکه ق لّاب نرد قو انناده بر ضت ّ شرایط حاکم می 

یررالیسم ل ةر ان یشها بمارکسیست ةهایی که ار ناحیقرین انن اد(. یکی ار مهم229: 8263دیگرانق 

ر ها با قأکی ب که بشتتتود غفلت ار ع الت استتتت. به باار این دستتتنه ار م ن  انق لیررال اارد می

شون  ک    ا در ننیجه باعث میآرادب بشتر دارن  ع الت اقنصادب را ن اب آرادب اقنصادب می 

شتتت استتتان  جرح 8ـ ّق شتتتود.ها مقتا رناه اقلیّنی ار مردح به قیمت ن ر ا نالکت اکثریّت انستتتان 

اعن اد دارن  ع الت کیفرب ابزار م رن ک نرل نیراب کار  3«ری ارد کوئی ی»مارکستتیستتت نظیر   

دارب به اجود آارده استتت؛ مخصتتوصتتاً در دارانی که بـران   مارادب استتت که نظاح ستترمایه 

 ار رریق مجارات دار ک نرل این جمعیّت ماراد بیکارآی ق این نظاح عه هاقنصتتتادب به اجود می

 (.Quinney, 1977: 134شود )حرس می

ک   ؛ با این ها به نوعی میان نظاح سیاسی ا نظاح ع الت کیفرب ارقراط برقرار میمارکسیست

لوب دارب را یو امر میقوضیح که نظاح سیاسی ار رهگذر ابزارهاب قرلیغاقی خودق نظاح سرمایه

 الت کیفرب در راستتناب اه اف نظاح ستتیاستتی اق اح به    ده  ا ار ستتوب دیگر نظاح ع جلوه می

                                                   

1. http://vista.ir/article/282886/ گرا-نای ه-لیررالیسم-با-رناه-هم شی ی  

2. Richard Quinney. 
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 8«لوئیس آلنوستتر»دارب هستتن  . بر این استتاسق ک   که ناقض نظم ستترمایهمجارات کستتانی می

 ق یع ی پلیسق ارقش ا«ماشتین سرکوبگرب دالت »دارب ار یو ستو  گوی  در جوامع سترمایه می

لوژیکی ماشتتین ای ئو» وّه ا ار ستتوب دیگر نظاح کیفربق ار رریق کاربرد خشتتونت بالفعل یا بال

 داربشتتود به پای ار مان ن نظاح ستترمایه که شتتامل کلیستتاق خانواده ا نظاح آمورشتتی می « دالت

 (.  399: 8212ک    )پاقریوق کمو می

رر ه ا »در راستناب بـث پیون  نظاح ستتیاستتی ا نظاح ع الت کیفربق مارکس با ررح مفهوح  

راب اب بحاکم ا اسیله ةرر   بر این باار است که ح وق آنری  2«ابزارگرایی»ا  3«قضتادّ رر اقی 

هاب ابزارگرا معن  ن  دالت ا نهادهاب آن بر رر ات نرادستت استت. مارکسیست    دااح ستییر 

مو صاحب سرمایه ک ةشون  که به رر ها ا پلیس( استایلی مـسوب می دالنی )ح وقق دادگاه

 (.  19: 8217کارگر را ک نرل ک    )علیزادهق  ةن بیشنرین م انع خودق رر ک    قا با قأمیمی

 رويکرد فراگير و حمايتی در قبال فقرا .1-1
ذاشت حیات سیاسی گ ةدالت رناه که در قرن بیسنم با آرمان قـ ّق ع الت اجنماعی پا به عرص

یال کراستی استت. سوس  ستوستیال دمو   ةا انادار به ان یشت « جان می ارد کی ز»هاب منأ ّر ار ان یشته 

الرب سااب ار ستوستیالیستم ا ج رش کارگرب است که با پذیرش اصل مردح   دموکراستی شتاخه  

هاب اجنماعیق برخالف اَستتتالف خود نه به ان البق بلکه به اصتتتالح رلری باار براب دگرگونی

 لت رناه ا(. این نوع ار دموکراسی بر قأمین رناه اجنماعی ا ایجاد دا391: 8219دارد )آشوربق 

ک  . دموکراستتی اجنماعی در ااقع ااک شتتی به قعریر نئولیررالی قوریع  رات در جامعه قأکی  می

ار دموکراستتی بود که دخالت دالت در اقنصتتاد ا ع الت قوریعی را مغایر با اصتتول لیررالیستتم   

راب اس  ا بش دان  ا در این بستنرْ ح وق نامـ ادب را براب شهران  اجنماعی به رسمیّت می می

دالتْ مسئولیّت مسن یمی براب مراقرت ار نوجوانانق سالم  ان ا ضُعفا قائل است. در کشورهایی 

                                                   
1. Louis Althusser. 
2. Class and class conflict. 

3. Instrumentalism. 
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گیرن ق به ایژه ستتوئ ق ن الن ق دانمارک ا نراژق به رغم انزایش  که در این دستتنه ب  ب قرار می

هاب اخیر شتتتاه یم که آنها ار هر نوع معضتتتالت مربوط به  نرخ بیکتارب در دهته   قتابتل قوجته   

هاب سوسیال دموکرات به لـاظ ساخنار سیاست مـرامیّت اجنماعی ش ی  به دار هسن  . دالت

 ,Cavadino and Dignan)اجنماعی ا اقنصتادب ار دالت رناه جامع ا نراگیر برخوردار هسن    

2014: 441.) 

 ل وضعيّت نابسامان خودفقرا؛ مسئو .1-9
اقنصتتادب   ةهاب رناهق نگرشتتی ج ی  پ ی  آم  که در عرصتت همزمان با انول آنناب عمر دالت

کارانه ار سرشت اجنماعی خوانشی مـانظه  رجوع به نظاح بارار آراد را در نظر داشت ا در حور

ی ز ا ن ش ک ةسو نظریّها برگزی ه ش ه بود ار یو انسان داشت. این نگرش که ار سوب نئولیررال

( 819: 8219داد )بشیریهق دارب را مورد قردی  قرار میدالت هم ون عامل ق ظیم اقنصتاد سرمایه 

ا ار ستوب دیگر با ب بی ی به ررع انستان بر این باار بود که انستان اساساً موجودب ددم ش است    

. Smith and Natalier, 2005: 12)که در پشت ن ابی به ناح قم ّن ا نره گ مخفی ش ه است )

انسان است.   نظم نیز به نـو عمی ی معلول این نگرش ب بی انه دربار  کاران درباردریانت مـانظه

ک    ا باار دارن  که ب ان اجود بر این استتتاسق آنتان میتان نظم ا قتانون پیون  ذاقی برقرار می   

 هاباین بخش ار دریانت (.811: 8216شتتتود )قماشتتتیق  قتانون ا کیفرق آدمی ستتتر بته راه نمی  

هاب هف ه ا هج هق را نسرت به نیلستوف سیاسی س ه  8ق«قوماس هابز»هاب کارانق ب بی یمـانظه

ک  . اا هم به رور ج ّب سرشت سرکش انسان ا ضرارت مهار آن ار راه سرکوب یادآارب می

که  (. هابز23: 8272ی  )پرادلق آمعن   بود که انستتتان ق ها ار رریق قه ی  به ق ریه ستتتر ع ل می 

ک  ق دانستتتت کته ق رت عمومی بر منخلّفان ار قانون جزایی قـمیل می مجتارات را شتتترّب می 

 (.216: 8213)کلیق  دانستت قرعیت انراد ار قانون میرا ف ار قـمیل مجارات را در ضره

                                                   
1. Thomas Hobbes. 
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این مکنب  قرین منفکّرانبرجستتتنهقوان به یکی ار هاب نئولیررال میبراب درک بهنر ان یشتتته

ادب ریزب اقنصتتاشتتاره کرد. اب که یکی ار م ن  ان ج ّب هر نوع برنامه« نردریش هایو»یع ی 

خوان  ا خواستتنار ا دخالت دالت در بارار استتت آشتتکارا ع الت اجنماعی را یو ستتراب می 

ش ک   ا هر نوع قال  میشود. اا به ایژه بر اصالت آرادب قأکیحذف آن ار ادبیّات ستیاسی می 

 8دان .براب ایجاد ع الت اقنصادب را ناقض اصل آرادب می

استتتت. میابق « گراییگرایی/ جمعاجنماع»بته جاب   3«نردگرایی»اصتتتول کلّی این رایکرد 

استتتت ا مزایاب رناهی را ق ها پس ار ارریابی  2«گراکمی ه»نلستتتفته نئولیررالیستتتمق دالتت رنتاه     

پردارد. شتتهران انی که مستتنـقّ دریانت کمو ار جانب براب دریانت میصتتالحیّت اشتتخاص 

خورن . اگرچه راابط اجنماعی در شتون  شت ی اً انگ اابسنگی ا سربارب می  دالت شت اخنه می 

استتتتق در عمتل نظاح اقنصتتتادب آن به نـو    4«برابرنگر»جوامع نئولیررال بته صتتتورت رستتتمی   

 شتود. نابرابرب مادب در سیسنم نئولیررالیسم همراه انراد میاب م جر به قفاات در درآم  گستنرده 

شتتتود که به می 1«انزااب اجنماعی»با ن  ان برخی ح وق اجنماعی م جر به ظهور مفهومی به ناح 

شون  قوان   در بسنر بارار رقابنی نعّالیّت ک    به حاشیه ران ه میموجب آن انراد بسیارب که نمی

(Cavadino and James , 2014: 442.) 

ق 8619ایتاالت منـت ه آمریکتا پس ار اننختاب رانتالت  ریگتان به ریاستتتت جمهورب در       در 

قانون اصتتالح »هاب ستتیاستتی به م ظور حمایت ار ن را ا پیون  آنان با جامعه مـ اد شتت .  قالش

را کاهش داد.   9(AFDC) ةیتاننته براب برنام  بیکتارب ا م تابع اخنصتتتاص   ةبیمت « عمومی ةبودجت 

                                                   

1. http://vista.ir/article/282886/ گرا-نای ه-لیررالیسم-با-رناه-هم شی ی  

2. Individualism. 

3. Minimalist. 
4. Egalitarian. 

خواهانْ هاب اساسی برابربخواهی به مع اب باار به اررش عالی برابرب ا هوادارب ار برقرارب آن است. یکی ار شعاربرابرب

امنیاراقی که براب گراهی ار انراد ار رار قولّ  امکانات نابرابرب را  ةها یع ی مـو همها است. برابرب نرصتبرابرب نرصت

 (.93: 8219ک    )آشوربق براب رش  نراهم می
5. Social exclusion. 

6. Aid to Families with Dependent Children. 
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هاب موجب شتتت  بین ستتتال  8«کالهرردارب رناهی»خوداقّکایی ا ادّعاب  ةقوجیهاقی نظیر نلستتتف

ن ایهاب کارگر را ار عمومی ق ریراً نیم میلیون ار خانواده ةقتانون اصتتتالح بودج  8612قتا   8618

هاب قـت پوشتتش ار درصتت  ار خانواده 44نیز  8661قا  8662هاب برنامه حذف ک  . ری ستتال

دالر در سال  279هاب قـت پوشش ار برنامه حذف ش ن . میانگین مرلغ پرداخنی به خانوادهاین 

 (.Beckett and Western, 2001: 55کاهش یانت ) 8661دالر در سال  339به  8671

هاب حاصل ار قـلیل رابیة میان م ل اقنصاد سیاسی ا سیاست کیفرب گویاب آن است یاننه

هاب حرس باالقرب در م ایستتته با ستتتایر کشتتتورها ار جمله   کشتتتورهاب نئولیررال نرخ ةکته هم 

نرخ حرس پ ج کشتتور نئولیررال  3991رهاب ستتوستتیال دموکرات دارن . ررق آمار ستتال   کشتتو

ق 482ق 784ایاالت منـ ه آمریکاق آنری اب ج وبیق نیورل  ق انگلستتنان ق الز ا استتنرالیا به قرقیب 

در هر یکص هزار نفر بوده استق در حالی که کشورهاب سوئ  ا نراژق که در  887ا  843ق 891

را در همان م یاس قجربه  78ا  71ستتتوستتتیال دموکرات هستتتن  ق نرخ حرس   کشتتتورهاب  رمر

 (.Walmsley, 2005ان  )کرده

ت. در ها دانستتقوان قا ح ادب کیفرگراقرین دالتهاب نئولیررال را میبر این استتاسق دالت

شون ؛ این میانق اقشتار نرادست جامعه بیشنرین انرادب هسن   که در داح نظاح کیفرب گرننار می 

نئولیررال گرایش به آن دارد قا دا گراه ار اشتخاص را مـراح ک  : نخستت کستتانی    ةریرا جامع

خورن  ا داّح کسانی که در پیراب ار قانون ناقوان هسن  ق به که در بارار اقنصتادب شتکستت می   

رل مجرمان ا ع نشی ان ا مسنم  ان همهاق حاشیهخانماننئولیررالیسنیق بی ةاین مع ا که در ان یش

هاب نردب ا ها با قأکی  انراری بر ایژگیآی  . نئولیررالچه بستا مصت اق بارر آنان به حساب می  

ن  ا بر گیرمستتئولیّت شتتخصتتیق آگاهانه قأ یر ستتاخنارهاب اقنصتتادب بر اقوع جرح را نادی ه می 

 آی  .به حساب می آنها ن را خود مسئول نابسامانی رن گی خود ةهمین اساس است که در ان یش

نردگرایی ا نابرابرب جوامع نئولیررال ممکن استتتت همرستتتنگی اجنماعی را کاهش ده ق ار  

هاب بسیارب را به حاشیه بران . در م ابلق دالت رناه خودبیگانگی ایجاد ک   ا اشخاص ا گراه

                                                   
1. Welfare fraud. 

http://pun.sagepub.com/search?author1=KATHERINE+BECKETT&sortspec=date&submit=Submit
http://pun.sagepub.com/search?author1=KATHERINE+BECKETT&sortspec=date&submit=Submit
http://pun.sagepub.com/search?author1=BRUCE+WESTERN&sortspec=date&submit=Submit
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 ةرمی  ولیررال درهاب نئک  . چ ین دالنی به نـو باررب ار دالتجامعه را م ستتتجم ا یکپارچه می

نوع نگاه به شتهران ان م ـرف ا شتکست خورده منمایز است ا چه بسا همین امر هم ون ابزار   

الیستتتنی هاب نئولیررمؤ ّر ک نرل اجنماعی عمل ک  . گویی هر ان اره جوامع بیشتتتنر به ستتتیاستتتت

شتتود یمقر گیرانهح وق کیفرب نراگیرقر ا ستتخت ةشتتون ق رایکرد آنها در عرصتت نزدیو می

(Cavadino and Dignan, 2014: 448.)   رشت  سریع جمعیّت کیفرب در ایاالت منـ ه آمریکا

ک   گان خ مات رناهی همراه بوده استت. این  گذشتنه با کاهش قع اد دریانت  ةدر رول دا ده

هاب سوسیال دموکراتق بزهکار نه شخصی م صر ا میراد در حالی استت که ار دی گاه دالت 

  شود که بای  هم  ان در جامعه حضور نعّال داشنه باش .بلکه انسانی انگاشنه می ار جامعه

 هابدر ج ال ریر قمایزات اقنصتتتاد ستتتیاستتتی نئولیررال ا ستتتوستتتیال دموکرات ا گرایش  

 شود:اقنصادبق اجنماعی ا کیفرب آنها مالحظه می

 

 Cavadino and) های کیفری آنهاشناسی اقتصادهای سیاسی و گرایش: گونه1جدول 

Dignan, 2014: 441) 

اقتصادی  -های اجتماعيشاخص

 و کیفری

 نوع نظام اقتصاد سیاسي

 نئولیررالیسم سوسیال دموکرات

قشکیالت سیاست اجنماعی ا 

 اقنصادب

دالت رناه  -بارار آراد دالت رناه جامع

 ح اقلی

 بسیار ریاد نسرناً مـ اد هاب درآم بقفاات

 به لـاظ رسمی برابرنگر به رور اسیع برابرنگر موقعیّنیهاب اخنالف

ح وق اجنماعی ریاد ا  دالت -راابط شهران 

 نسرناً میلق

ش هق ح وق اجنماعی نردب

 مـ اد
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گرایش بسیار مـ اد  نراگیرب یا مـرامیّت اجنماعی

نسرت به مـرامیّت 

 اجنماعی

گرایش ریاد نسرت به 

مـرامیّت اجنماعیق 

 ها ا ...راغهگیرب شکل

 ج اح راست ج اح چپ گیرب سیاسیجهت

 قانون ا نظم مـورحق ای ئولوژب کیفرب غالب

 مـرامیّنی نراگیرب مجارات  شیو

 باال پایین نرخ حرس

 باال پایین میزان پذیرش رن ان خصوصی

 ایاالت منـ ه سوئ  ااّلیّه/ الگوب ااّلیّه ةنمون

انگلسنان ا الزق اسنرالیاق  ن الن  هادیگر نمونه

 نیورل   ا آنری اب ج وبی

 شدة نظام اقتصادی ايرانفقرا؛ اقشار فراموش .1-4
در  گیرد.هاب باال قرار نمیب  بنظتاح اقنصتتتادب ایران بته لـاظ ظاهرب در هیچ یو ار ق ستتتیم   

 ةبرنام یزبه قما« اقنصتتاد استتیله استتتق نه ه ف »م  ّمة قانون استتاستتی پس ار بیان این نکنه که  

رکز ا ها قمگوی  که در آن نظاحک   ا میهاب اقنصادب اشاره میاقنصتادب استالح با دیگر نظاح  

قکا ر  رات ا ستتودجویی اجود داردق الی در اقنصتتاد استتالمی اصتتل بر رنع نیارهاب انستتان ا   

اسب ا ا من هاب انستانی ا قأمین امکانات مسااب  م استب براب برار خالقیّت  ةنراهم کردن رمی 

کن کردن ن ر ا نیز قأمین استتن الل اقنصتتادب ا ریشتته  42ایجاد کار براب همه استتت. در اصتتل  

 ةاه اف ا قأمین نیارهاب استتاستتی ا قأمین شتترایط ا امکانات کار براب هم    مـرامیّت در رمر

ان . ن رردایی ا کاهش هتاب اقنصتتتاد ایران برشتتتمرده شتتت ه   شتتتهرانت ان ار جملته چتارچوب   

ی ا اقنصادبق اجنماع ةهاب قوسعهاب اجنماعی ا اقنصادب موضوعی است که در برنامهبربنابرا
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قستتمت  1ب   « ) قالش در جهت قأمین ع الت اجنماعی»ان . بی ی شتت هنره گی کشتتور نیز پیش

 29  داّح قوسعهق ماد ةاه اف کالن برنام 8ااّلق ب    ةقوسع ةهاب کلّی برنامیکم مشنمل بر ه ف

ارق اء ام یّت »( با ع وان 8212-8211چهارح قوسعه )  ةستوّح( ا نصتل هشتنم ار برنام    ةنون برنامقا

ک   قا به م ظور اسن رار ع الت ا  رات اجنماعیق دالت را مکلّ  می« انسانی ا ع الت اجنماعی

هتاب اجنمتاعی ا اقنصتتتادبق کتاهش ن ر ا مـرامیّت ا قوانم  ستتتارب ن راق     کتاهش نتابرابرب  

ان ار جمهورب هتاب جامع ن رردایی ا ع الت اجنماعی را ق این ک  . در ستتت   چشتتتم  امته برنت 

هایی هم ون برخوردارب ار رناهق ایران با ایژگی ةشتمسی نیز جامع  8494استالمی ایران در انق  

 8  هاب برابرق قوریع من استتتب درآم  ا به دار ار ن ر خواه  بود. مادقأمین اجنماعیق نرصتتتت

ه ف ار قصتتتویب این قانون را اجرایی  8212قانون ستتتاخنار نظاح جامع رناه ا قأمین اجنماعی 

هاب رناهی قانون اساسی ا ایجاد انسجاح کالن سیاست 38اصل  4ا  3ا ب  هاب  36شت ن اصتل   

حمایت ار انراد جامعه در برابر رای ادهاب »همان قانون نیز  4  اعالح کرده استتتت. ب ت  )د( متاد  

ستتترپرستتتنیق در بیکاربق بی ةستتتوء آنها خصتتتوصتتتاً در رمی  نصتتتادبق اجنماعی ا پیام هاب اق

 دان .حماینی ا قوانرخشی می  را ار اه اف ا اظای  حور« مان گی ا پیربراه

ک ی ن ر ا برخوردارب برابر ار امکانات ا به رغم این قمایزها ا قأکی ها در خصتتوص ریشتته 

هیچ یو ار اه اف مذکور مـ ّق نشتتت ه استتتت. هر چ   با اجود  قوان گفت در عملم ابعق می

مار هاب سیاسیق آآمارق ع ح اقّفاق نظر در خصتوص معیار ن ر ا نفوذ گرایش  ةمراکز منع ّد ارائ

ا ارّالعتات دقیق ا معنررب در خصتتتوص قع اد انراد ریر خط ن ر در ایران اجود ن اردق میابق  

ق ن ر غذایی در شهرها هفت 8263قا  8212هاب ناصتل ستال  مرکز آمار در ح ّ   آمار پژاهشتک  

ا رناه اجنماعی ار ش ی ه نش ن ص اب  ق کارقعاان اریر 8برابر ش ه است. 89برابر ا در راسناها 

معموالً در جامعه مجالی براب شتتت ی ن صتتت اب ن را  »گوی : ک   ا مین را در جتامعته گالیه می  

ها که به ظاهر میان نظاح اقنصتتادب ت با اجود برخی قفااتقوان گفبر این استتاسق می 3«.نیستتت

                                                   
1. http://www.khabaronline.ir/detail/591041 

2. http://www.mehrnews.com/news/3805542 
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هاب اقنصادب مرسوح اجود داردق برخی ار پیام هاب نامیلوب نظاح نئولیررالی ب  بایران ا دستنه 

ایران نیز  ةهم ون انزااب اجنمتاعیق اخنالف درآمت ب بتاال ا نرخ حرس نستتترنتاً بتاال در جتامع      

هاب انجاح ش ه در ایران که در چارچوب اقنصاد جرح ا هشآشتکارا نمود پی ا کرده است. پژا 

ک  ؛ براب نمونهق ننایج یو ج تایتت انجتاح شتتت ه استتتت بته لـاظ قجربی این ادّعا را قأیی  می     

بین بیکارب ا جرح در ایران انجاح ش ه است گویاب آن است  ةپژاهش که با ه ف ارریابی رابی

مستن یمی بین بیکارب ا سته جرح قنل عم ق سترقت ا خودکشی اجود دارد ا معموالً     ةکه رابی

ده  )عراسی نژاد ا دیگرانق اب ا رگذارب خود را نشان میهاب یو یا دا دارهاین منغیّر با اقفه

8268 :91.)8 

ه بپذیر ستتخن دالت یاردهم ار قوجّه دالت به اقشتتار آستتیب ةرئیس ستتارمان برنامه ا بودج 

پذیر ار آسیبک یم. اقشداشنن مردح پیگیرب نمیقر نگاهقوسعه را به قیمت گرس ه»آارد: میان می

هزار  73هاب سال آی  ه دلیل هم دالت ار هزی ههمین هاب قوسعه له شون ؛ به دن هنرای  در چرخ

 اد ا بهزیستتتنی ام ةاجنمتاعی ا کمین  ةمیلیتارد قومتان را بته رنتاه اجنمتاعی ار جملته بیمت        499ا 

 3«.اخنصاص داده است

 ةمشتخّصی در رمی   ةبه اذعان اهل پژاهش ااقعیّت این استت که در ایران هیچ قانون یا برنام 

(. به رغم آنکه در ب   2: 8264پور ا نجابتق ه ا قصویب نش ه است )الوانیق عزتن رردایی قهیّ

هاب اجنماعی هاب ح وقیق مشاارهچهارح قوسعهق نراهم کردن حمایت ةقانون برنام 61  )ر( ماد

یّت بی ی ش ه استق ااقعا م دکارب براب دناع ار ح وق نردبق خانوادگی ا اجنماعی ن را پیش

یران نظاح قضایی ا  ش پ اه ا نراموشاقشار بی  قضیه حاکی ار آن است که در عمل ن را در رمر

 هسن  .  

                                                   

قـلیل »(ق 8214هاب دیگرب نیز در این حوره انجاح ش ه است؛ براب نمونه ب گری  به: صادقیق حسین ا همکارانق ). پژاهش8

(ق 8214؛ حسی ی نژادق سی  مرقضیق )8  ق شمار49ـ ی ات اقنصادبق داره ق مجله ق«عوامل اقنصادب ا رگذار بر جرح در ایران

 .61  ق مجله برنامه ا بودجهق شمار«هاب قلفی ی: مورد سرقتبررسی علل اقنصادب جرح در ایران با اسنفاده ار یو م ل داده»
2. http://www.sharghdaily.ir/News/109263 
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ردهای های سياسی و رويککيفرشناختی؛ تلفيق گرايش-شتناختی جرمبستترهای   .9

 حذف فقرا ةکنندعلمی توجيه

 گیرببراب قریین قغییر جهت 2«جاناقان سیمون»ا  3«ملکلم نیلی»را  8«کیفرش اسی نوین»اصیالح 

 به م ّنظر قرار« اشتخاص »شتت استتی ار قمرکز بر حالت خیرناک ح وق کیفرب ا جرح ةدر عرصت 

 ,Feeley and Simon)هاب آمارب به کار بردن  ذر راشار رهگ« هاب خاصگراه»دادن خیر 

1992: 449.) 

ی ا ش اسان . نخستتق گذار ار جرح دا عامل در پی ایش این قستم ار کیفرشت استی مؤ ّر بوده   

کارانه ا هاب مـانظهان یشتته  شتت استتی ستتزاگرا. داّحق ستتییر   م ار به جرحکیفرشتت استتی درمان 

ش اسی هاب جرحنئولیررالیستنی بر مراحث کیفرشت استی. در خصوص عامل نخستق قاریخ ان یشه   

نخستتت ستت   بیستتنم ا پس ار پایان ج گ جهانی داّح ا م ارن با   ةگویاب آن استتت که در نیم

هاب ح وق بشتترب به هاب موستتوح به دالت رناهق رایکرد بالی ی بر استتاس ان یشتته  ظهور دالت

جرحق مجرح ا عت التت کیفرب منولتّ  شتتت ق چ تانکه در بستتتنر آن حمایت ار ح وق بزهکارانق      

بارپرارب مـکومان کیفرب ا نیز ساراکارهاب پیشگیرب اجنماعی ار جرح در چارچوب سیاست 

ارپرارب( بر گرایی )بار گرنن  . در چ ین بستتتنر نکربق م ل رناهنراگیر اجنماعی در االویّت قر

(. چ ین 786: 8211مت ل کیفرگرایی )ررد یتا بتاردارنت گی( پیشتتتی گرنت )نجفی ابرن آبادبق     

اصولی یادآار سخ ی ار مارک آنسلق ب یانگذار مکنب دناع اجنماعی نوینق است که همزمان با 

مر ا ستیاست ج ایی دناع اجنماعیق حمایت ار  »داشتت:   ظهور دالت رناه برار کرد. اب اعن اد

 اس ق بلکه شنرد ا حیثیّت رنیع موجود انسانی است. این سیاست براب دالتق اررش میل ی نمی

«  ک در م تابتل قکتالی  مشتتتخّصتتتی را در قرال شتتتهران ان حنّی بزهکار به دالت قـمیل می     

که مشتتراعیّت ا کارایی دالت  8679 ةصتتادب دههاب اقن(. م ارن با بـران888: 8211)اردبیلیق 

                                                   
1. New penology. 
2. Malcolm Feeley. 

3. Jonathan Simon. 
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در قالب  8«رابرت مارقی سون»رناه را ریر ستؤال بُرد ا ربخشی رایکرد اصالح ا درمان نیز قوسّط  

. به چالش کشی ه ش « اصالح رن ان  هایی دربارها ا پاسخچه چیز مؤ ّر است؟ پرسش»گزارش 

ار آنکه خوان ه ا در خصتتوص راش آرمون  برخی نویستت  گان این گزارش بیشتتنر  ب ا به ع ی 

داران پس ار مارقی ستتون به راستتنی براب  شتت .مارقی ستتون قأمّل شتتودق ق ها ننایج آن ن ل قول می

انگیز بود مت دکتارب اجنماعیق قعلیق مجارات ا آرادب مشتتتراط قلخ ا غم    شتتتاغالن در حور

(Downes and Kristine, 2006: 134 .) 

هاب ستتتیاستتتی ظهور مراحث کیفرشتتت استتتی نوین در ااقع ریشتتته در ان یشتتته  قانزان بر آن

پس ار ذکر سه  2«نره گ ک نرل»در کناب  3«دیوی  گارل  »کارانه ا نئولیررالیستنی دارد.  مـانظه

ش اسی جرح»ش اسی اصالح ا درمان(ق )جرح 4«خودبشت اسی  جرح»شت استی مشتنمل بر    نوع جرح

دان  که مرقکران را اجه قشابه دا نوع اخیر را آن می 9ق«ش اسی دیگرانجرح»ا  1«رن گی رارمره

ا شتت استتی اخیر ببی   ؛ ریرا دا رایکرد جرحشتت استتی خودب میاب منفاات ار نگاه جرحار دری ه

(. 886: 8211هاب همرسنگی که مر اب دالت رناه بود کامالً منعارل هسن   )پاک نهادق سیاست

شتتت تاستتتی خودب ا رن گی رارمره به قرقیب بارپرارب بزهکار ا اقّخاذ ق ابیر   اگر راهررد جرح

کارانهق رایکرد هاب مـانظهش اسی دیگران با قأ یرپذیرب ار ان یشهاضعی باش ق جرح ةپیشتگیران 

ی ش اخنیق برخاین رایکرد جرح ةبر پایده . ستارب را در دسنور کار خود قرار می ررد ا ناقوان

ار انراد به رور رریعی ب  ا شتترار هستتن   ا با ستتایر اعضتتاب جامعه شتتراهت رننارب ا کردارب  

 ن ارن .  

ه ظهور در ااقع ااک شتتتی بک    که پی ایش کیفرشتتت استتتی نوین نیلی ا ستتتیمون قأکی  می

رادست ن ةدر پرقو این برداشت رر برداشت ج ی  ار ن ر است که در آمریکا ایجاد ش ه است. 

                                                   
1. Robert Martinson. 

2. David Garland. 

3. The Culture of Control. 

4. Criminology of the  self. 
5. Criminology of everyday life. 

6. Criminology of the other. 
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عمومی این   نه با رننارهاب ارقکابی یو عضتتو ار آنها بلکه به رور عم ه براب ستتوء رننار بال وّ

شود خیرناک ش اخنه می ةش ه ا یو رر گراه هم ون یو گراه به رور  ابت به حاشیه ران ه

(Feeley and Simon, 1992: 467) ه . در این بستتتنرق کارکرد رن ان نیز ار اصتتتالح ا درمان ب

در کناب  8«آیراین»ک  ؛ مـلّی براب نگه ارب اشتتتخاص خیرناک ا میراد ار جامعه قغییر می

دارد که رن انیان در اظهار می 3«آمریکا ةنرادستتتت در جامع ةرن ان؛ م یریّت رر »خود بتا نتاح   

 4«.ب نامی»ا  2«ج اسارب ار سایر انراد جامعه»شون : ناپذیر ش اخنه میرن ان با دا ایژگی اجن اب

نرادست که ار آنها هم ون  ةدر نظر اب کارکرد رن ان عرارت است ار م یریّت رر  4«.ب نامی»

 ,Irwinشتتتود ) یاد می 7«مردح ةقرین رر پایین»ا  9«نظم  ک  ت  مخنتل » 1ق«رر تات پستتتت   قود»

ن نوع ق ای«نرادستتت  ةرر »  ب ین قرقیبق ار رهگذر کاربرد ا قفستتیرب نوین ار ااژ (. 2 :1985

کیفرشت اسی بخشی ار جامعه را که دیگر نه هم ون کارگر بلکه هم ون میراد دائمی ا قیعی  

شتود به دقّت قـت ک نرل ا سرکوب قرار  اقنصتادب مـستوب می   ةار قـرّک اجنماعی ا چرخ

یست نیابیم که چرا دیگرْ ه ف کیفر بارگشتت بزهکاران به جامعه  ده . ار این رهگذر درمیمی

  )ماربق یابنرادستتتت داباره گستتتنرش می  ةقرین رر ا ای که چرا رن ان براب ک نرل خیرناک

.. عامل .ریستتو جرحق بیکاربق حاشتتیه نشتتی ی ا(. در کیفرشتت استتی نوین ا م یریّت 221: 8212

 1«ره گینهاب حسّاسیّت»هایی که در مؤلّفهقوان گفت بر این اساسق می شون .خیر ارریابی می

شتتود دقی اً مواردب هستتن   که در م یریّت ریستتو جرح ا کیفرشتت استتی نوین  بر آنها قأکی  می

ضتتیح که شتتود؛ با این قونشتتی ان میها ا حاشتتیهبالعکس موجب قشتت ی  برخورد کیفرب با اقلیّت

اقشتار نرادستت جامعه ممکن استتت در برخورد با مأموران پلیس ا قضتات به ستترب نوع رننارق    

                                                   
1. John Irwin. 

2. The Jail؛ Managing the Underclass in American Society. 

3. Detachment. 

4. Disrepute. 

5. Rabble. 

6. Disorganized. 
7. Lowest class of people. 
8. Cultural sensitivities.  
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برن  ذه یّنی براب آنان ایجاد ک    که این دستتتنه ار انراد به آنها پوشتتتش ا الفاظی که به کار می

 گریزب هسن  .ک    ا شهران ان قانوناحنرامی میبی

شت اخنیق اقنصادبق خانوادگیق قربینی ا ... براب  در پرقو کیفرشت استی نوین عذرهاب جامعه  

آن را  ةخود هسن   ا بای  هزی  ةا انرادْ مستئول خیر مجرمان شتون   قوجیه جرح ک ار گذاشتنه می 

امراره ستتتخن گفنن ار خیر جرح بستتتنرب  (. در ااقعق 743: 8211بپردارنت  )نجفی ابرن آبادبق  

هاب نرادستتتت جامعه استتتت قا ستتتیاستتتنم اران ار ابهاح موجود در آن براب ک نرل ا ررد گراه

   (.871: 8263اسنفاده ک    )قاسمی م  حق 

قانون اق امات قأمی ی ا قربیّنی مصتتتوّب  2  مادبته موجتب   در نظتاح عت التت کیفرب ایرانق    

هاب کشتتااررب ا صتت عنی یکی ار اقستتاح   نگاه ارب مجرمان بیکار ا الگرد در کارگاه 8ق8226

آم . این رایکرد حاکی ار آن بود که در نظر قانونگذار بیکارب ا اق امات قأمی ی به حستاب می 

ن  راالت خیرناک هستن   ا مجرمان بیکار ا الگرد مجرمان خیرناک به شمار می الگردب حا

مکرر قانون مجارات اسالمی  41  که بای  قـت ک نرل قرار گیرن . در همین راستناق قصویب ماد 

هتتاب پر خیر مـستتتوب ل گراهاب ار ظهور رایکرد متت یریتتّت خیر جرح ا ک نرجلوه 8279

قانون مجارات اسالمی )بخش قعزیرات( با همین رایکرد قصویب  999  قر مادالرنه پیش 3.ش می

اب با ع وان مکرر استتت که ابن ا به صتتورت الیـه  41  مؤیّ  این ادّعا قصتتویب ماد 2شتت ه بود.

در مجلس میرح شتت ق امّا در  8212در ستتال « داراِعمال نظارت بر ستتارقان ستتاب ه   نـو ةالیـ»

                                                   

 م سوخ ش ه است. 8263قانون مجارات اسالمی مصوّب  731. این قانون در حال حاضر به موجب ماد  8

م ب باش   در صورت ارقکاب جرح ع ومیّت مؤ ّر داشنهمـک ةکسانی که به دلیل ارقکاب جرح عم ب ح اقل دا بار ساب . »3

قوان  به ق اسب سوابق ا خصوصیّات راحی ا اخالقی ا شخصیّت ک   ه ضمن ص ار حکم میدیگرق دادگاه رسی گی

 مـکومان ا علل اقوع جرحق آنان را براب م ّقی که ار دا سال منجاار نراش  به اجراء یو یا چ   دسنور ار دسنورات موضوع

 .«این قانون ملزح نمای  36  ماد

در قکرار  -قرصره .مورد ح اکثر مجارات م رّر در قانون خواه  بود ق مجارات سارق حسبدر صورت قکرار جرح سرقت. »2

فّفه در قوان  ار جهات مخمـکومیّت قیعی به اقّهاح سرقت داشنه باش  دادگاه نمیجرح سرقت در صورقی که سارق سه ن ره 

 .«جارات اسنفاده نمای قعیین م
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مکرر مشتتمول اق امات نظارقی شتت ن   41  دار ا نه ن ط ستتارقان مادمجرمان ستتاب ه ةنهایت کلّیّ

 8263قانون آیین دادرسی کیفرب  41  (. هم  ین قانونگذار در ب   )چ( ماد81: 8264)رضوانیق 

 ین ک  . اقّخاذ چمشتتهود پی ا می ةرا ار استترابی دانستتنه استتت که جرح ج ر  « الگرد بودن منّهم»

راد هاب مرارره با انک   که ررحاب ار آن را با ن را ارقراط پی ا میگیرانته رایکردهتاب ستتتختت  

اب شتتود. برهاب ن یرنشتتین ار ستوب پلیس اجرایی می عم قاً در مـله« اراذل ا ااباش»موستوح به  

آباد در یانت ةقولیت  داراب م ی ت   ةدر مـلت  آارب اراذل ا اابتاش نمونتهق یکی ار عملیتّات جمع  

آارب اراذل ا ااباش شمال شهر قهران نیز که پس حنّی در ررح جمع 8ج وب قهران انجاح شت . 

ار دستتتنگیرب در می ان قجریش گردان ه شتتت ن  یکی ار دستتتنگیرشتتت گان خیاب به مردح ا   

. انزان بر اینق جرح 3« جا نیستتنممن را می ان شتتوش گرنن  ق من مال ای»دارد: خررنگاران بیان می

استت ا بیشتنر مرقکران این جرح ار قشتر نرادستت جامعه مـسوب      2«جرایم خیابانی»سترقت ار  

ش هایی چون اراذل ا ااباشون . ب ابراینق در ح وق ایران به کارگیرب اصیالحات ا برچسبمی

الش براب قغییر نگرش نکرب ا قهاب اخیر بیانگر براب اشاره به مرقکران برخی ار جرایم در سال

 (.77ق 8211هاب خیرناک است )پاک نهاد: معرنی بخشی ار جمعیّت هم ون قوده

قوان گفت که ستیاسنم اران با سوار ش ن بر موج قرس ار جرح ا ان اخنن  بر این استاسق می 

قجویز ی ه دگیرب کیفرب را در قالب حمایت ار بزهستت گی ی بار بزهکارب بر داش ن را ستتخت 

ک   . در ااقعق آنها با غرارآلود کردن نضتتتا ا با در پیش گرننن راهررد نرار به جلو که همان می

نادی ه گرننن ح وق ب یادین اقنصتادب ا اجنماعی شهران ان به ایژه اقشار نرادست است به ناح  

ود ی را به نفع خدی ه ا قأمین ام یّت جامعه ا در ااقع به کاح خود ار رهگذر جرح انکار عمومبزه

 ک   .  بسیج ا م یریّت می

 

                                                   
1. http://donya-e-eqtesad.com/news/605233 
2. http://www.farsnews.com/printable.php?nn=13920815000636 

3. Street crimes. 



   
  

 

   
841 

  

 1398 بهار، وششمبیست، شماره فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، سال هفتم

 نتيجه  
و ا کاران ار یو سهاب مـانظهااقعیّت دنیاب معاصتر حکایت ار آن دارد که پیون  میان ان یشه 

هاب نئولیررالیسنی ار سوب دیگر با پوششی علمی به ناح کیفرش اسی نوین اقشار نرادست دی گاه

صتت اب این قشتتر نابرخوردار ار آن را که ار گفنمان  رات ا  جامعه را ه ف قرار داده استتت. 

ان  هاب عمومی ایجاد کردهق رت بی بهره استتق در هیاهویی که ستیاسنم اران با کمو رسانه  

هاب کیفرب مـور ا م اخلههاب رناهشتتتود. دالنمردان در ق ابل دا رایکرد م اخلهشتتت ی ه نمی

ن ان  ا براب این اننخاب به قوجیهاقی چوقر را اننخاب کردهنسترت به اقشتار نرادستق راه آسان  

وان گفت قشتتتون . ار این راق مینره گ ن رق خیرناکیق ق رلی ا اابستتتنگی ن را منمستتتّو می

رین هاب پایین جامعه ار باررقهاب رناه ااایل ست   بیسنم که مرارره با ن ر ا حمایت ار الیه دالت

هاب کیفرب اااخر س   بیسنم ا س   بیست ا ن جاب خود را به دالتهاب آنها بود اک وشاخص

 ان .ها رهیانت کاررار علیه ن ر را به استتتنراقژب پیکار با ن را قر یل کردهان ؛ این دالتیکم داده

رست  که اااخر ست   بیسنم ا ااایل س   بیست ا یکم عصرب است که در آن با پیون    به نظر می

و سو سیاست ا اقنصاد ار ی  هاب نئولیررالیستنی در دا حور کارانه با دی گاهانظههاب مـان یشته 

منولّ  ش ه  «سیاست کیفرب ن یرسنیز»ا ظهور مراحث مربوط به کیفرشت استی نو ار سوب دیگرق   

 است.

ن ر  ةرراحان ا مجریان این سیاست کیفرب نوظهور با درآمیخنن ا مرقرط جلو دادن دا م ول

 ان هایی ار شهرانا بزهکارب ا با مشنره کردن حق ا بارل ا گمراه کردن انکار عمومیق گراه

ق «قاچاق ی مواد مخ ر»ق «سارق»هایی رردک   ه هم ون مـراح ار  رات ا ق رت را با برچسب

ت در داح م اخال« حاشتتتیه نشتتتین»ا « خانمانبی»ق «اراذل ا ااباش»ق «راستتتپی»ق «معناد منجاهر»

 ةآنکته بته این پرستتتش استتتاستتتی پتاستتتخ ده ت  که آیا خود هم      ک  ت ق بی کیفرب گرننتار می 

ها هان ؟ امراره ان یشهایشان را در برابر ای گونه شهران ان به رور کامل به جاب آاردهمستئولیّت 

اساس  ک    که برصـرت می 8ا اس اد ح وقی ار مفهوح یا اصلی به ناح مسئولیّت من ابل یا منوارن
                                                   
1. Balanced  responsibility. 
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اب که در آن شرایط رش  شخصیّت اب نراهم آم ه باش  مسئول آن هرکس ق ها در برابر جامعه

کیفرب حاکمیّت در امور شتتهران ان ا ستترکوب رننار  ةم اخل بای  گفتبر این استتاسق استتت. 

م ـرنتان ا بزهکتاران ق هتا رمتانی موجّته ا م صتتتفتانته خواهت  بود که پیش ار آن خود به قماح         

در برابر آنانق ار جمله حقّ بر قأمین مستتتکنق حقّ بر اشتتتنغال ا برخوردارب ار هایش مستتتئولیّت

اقنصتتادب ایرانق که م یرق بر هیچ یو ار  -قأمین اجنماعی عمل کرده باشتت . در نظاح ستتیاستتی 

هاب کارق نئولیررال ا ستتتوستتتیال دموکرات نیستتتتق به رغم آرمانگراییهاب من اال مـانظهم ل

اب ان ان الب ا بارقاب آنها در قانون استاستی ا دیگر اس اد باالدسنیق  نه ق ها قاک ون برنامه  رهرر

مشتتتخّصق منوارن ا پتای ار براب ن رردایی ق این ا اجراء نشتتت ه استتتتق بلکه ار دی  ح وقی    

دست نان به کیفرب به ریان آ ةگیرب ا م اخلهایی ار ب بی ی نسرت به ن را ا موضعقوان نشانهمی

 داد.
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 منابع

 فارسی

 ( .8219آشورب ق داریوش .)ق چاپ ششمق قهرانق اننشارات مرااری .نامه سیاسیدانش 

  ق جل  نخستق چاپ شانزدهمق نشر میزان.ح وق جزاب عمومی(. 8211علی. )اردبیلیق مـم 

 بررستتی دالیل ا ربخش (. »8264اصتتغر ا نجابتق انستتیه. )الوانیق ستتی  مه بق پورعزتق علی

) میالعه موردب: الیـه  گذارب ایران در رمی ه ن رردائینرودن عملکرد ستتتیستتتنم خط مشتتتی 

 .8ق شماره 7ق داره م یریت دالنیق « («ن رردائی در کشور جمهورب اسالمی ایران»

 ( .8271برلین ق آیزایا .)ق قرجمه مـم  علی موح ق قهرانق شتتترکت چهار م اله درباره آرادب

 .سهامی اننشارات خواررمی

 ( .8219بشتتیریهق حستتین .) )ق قهرانق نگاه آمورش دانش ستتیاستتی )مرانی علم ستتیاستتت نظرب

 معاصر.

 ( .8212پاقریوق قونی نینس .)ق قرجمه هرمز همایون پورق چاپ سوحق موسسه عالی نظریه رناه

 پژاهش قأمین اجنماعی.

 ( .8272پرادلق ژان .) انق ابرن آبادبق قهرق قرجمه علی حسین نجفی هاب کیفربقاریخ ان یشته

 دانشگاه شهی  بهشنی.

    ( .8263قامسق برنارد؛ است یپسق برنارد ا جرال ق الکستان ر .) ق قرجمه جرح ش اسی نظرب ال

 علی شجاعیق چاپ یکمق اننشارات دادگسنر.

  ( .8264رضتوانیق سودابه« .) قانون مجارات  819سلب آرادب پیشگیرب مـور با قأکی  بر ماده

 ق سال چهارحق شماره دااردهم.پژاهش ح وق کیفربق «8263اسالمی 

 ( .8276راه ب مارن رانیق مـم جواد« .)ق نصتتل امه قأمین اجنماعیق «ظهور ا انول دالت رناه

 سال داحق شماره سوح.
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  هاب نراراب نظاح جامع رناه ا قأمین ها ا نرصتتتتچتالش (. »8219اصتتتغر. ) ستتتعیت بق علی

 .8سال یاردهمق داره ج ی ق شماره  قکناب ماه علوح اجنماعیق «اجنماعی

 ( .8263راهربق سمانه .)ق قهرانق نشر میزان.سیاست کیفرب سخت گیرانه 

  بررسی رابیه بیکارب ا جرح در (. »8268نژادق حسین؛ رمضانیق هادب ا صادقیق می ا. )عراستی

ق سال ادباقنصها ا سیاست هاب نصل امه پژاهشق «هاب قلفی ی بین اسنانیایران: رهیانت داده

 .94بیسنمق شماره 

  ( .8217علیزاده ق عرت الرضتتتا .)   هاب مرتانی رایکرد اجنمتاعی بته ح وق )جستتتنارب در نظریه
 لق پژاهشگاه حوره ا دانشگاه.ق چاپ ااش اسی ح وق ا ب یادهاب ح وق ایران(جامعه

   ( .8269نرجیهتاق مـمت ق راستتتنائیق مهرانگیز« .)ررش نیراب رایکرد قیری ی به راابط میان ا

 .4ق شماره هاب ح وق قیری یپژاهشق «کار ا نظاح کیفرب

 ( .8211قادربق حاقم  .)ق قهرانق سمت.هاب سیاسی در قرن بیسنمان یشه 

 ( .8269قاراخانیق معصومه .) ( 8299 -8211قـلیل سیاست اجنماعی در ایران )ةق رسالشمسی 

 ش اسیق دانشگاه قربیت م رس.جامعه ةدکنرب رشن

 ( .8263قاستتمی م  حق حستتن« .) ااکااب رابیه میان خیر جرح بزهکاران ا بارپرارب آنان در

بارپرارب  گیربهاب کیفرب معاصتر؛ ار ن   مرانی ستیاستی کیفرشت استی نو قا شتکل      ستیاستت  

 .9ق شماره هاب ح وق کیفربآمورهق «خیرم ار

  ( . 8216قماشتیق سعی« .)قمجله ح وق اسالمیق «ینانگارب در ح وق کیفرب نوب یادهاب جرح 

 .34سال هفنمق شماره 

 ( .8213کلیق جان .)ق قرجمه مـم  راستتتخق قهرانق قاریخ مخنصتتتر قئورب ح وقی در غرب

 ررح نو.

   ( .8212متاربق نیلیتپ« .)  ق «کیفر ا مت یریت خیرها: به ستتتوب ع النی مـاستتتره گر در اراپا

 .46ا  41شماره ق مجله ح وقی دادگسنربرادهق قرجمه حسن کاشفی اسماعیل
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 1398 بهار، وششمبیست، شماره فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، سال هفتم

  هاب دا نظریه در دالت قانونم   ا دالت رناهق چالش(. »8277مـمت بق حمی رضتتتا. ) ملتو

ماره ق شمجله دانشتک ه ح وق ا علوح سیاسی دانشگاه قهران ق «ح وقی اراپا -عرصته ستیاستی   

43. 

   ( .8214موم یق نرشتاد .)«ق «قرکیب خردم  انه دالت ا بارار در اصول اقنصادب قانون اساسی

 .2ق سال االق شماره نصل امه جامعه ا اقنصاد

  ( .8217موم یق نرشتاد« .)ق«نـوه مواجهه با ماراد درآم  نفنی در سه قجربه جهش قیمت نفت 

 ق سال پ جمق شماره هف هم ا هج هم.جامعه ا اقنصاد

 ش اسی نو؛ درآم ب بر سیاست جرح -کیفرش اسی نو. »(8211حستین. ) نجفی ابرن آبادبق علی

هتاب علوح ج ایی )مجموعه م االت(ق ریر نظر دکنر نجفی  قتاره ق «ج تائی مت یریتت خیرمت ار    

 ابرن آبادبق چاپ االق قهرانق اننشارات میزانق.
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