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Abstract
Combinatory criminal policy based on the conscious and purposeful process of
combining variables with maximum use of governmental, public and
international capacities to control the criminal Phenomenon , by changing the
scope of criminal policy, expands the border of crime from criminal law to
administrative, disciplinary, trade union, etc. It is inspired by international and
domestic documents, strategies and recommends and adopts a variety of
measures. Studies show that the combined criminal policy strategy in the
democratic model, with no complete abstraction from libertarianism and with
the transformation of criminal law in favor of alternative variables, forms a
positive and empowering synergy against crime. But, in The totalitarianism
model of negative and empowering convergence, along with the inflation of
criminal law in order to maintain political order, will be accompanied by a
maximum advance in the legitimate rights and freedoms of citizens.
Keywords: Delinquency, Responding,
Democracy, Totalitarianism.
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1. Introduction
The Combinatory criminal policy is a new strategy in the field of criminal
policy that involves maximum use of the capacity of the interface institutions
and the complimentary of the penal justice system in response To normalize,
other than the judiciary on the one hand and the provision of the capacity of the
executive, parliament, civil society, media, associations, and citizens to create
consensus on the other. With all its influence, the approach of the Combinatory
strategy in democratic models and totalitarian criminal policy is presented.
2. Methodology
This research has been done by descriptive-analytical method and relying on
democratic and totalitarian models of criminal Policy and studying the laws
and regulations of legal systems in the form of documents and libraries.
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3. Results and discussion
In a democratic model, social capital is the ability to expand collective action
and merge variables and use the capabilities of triple forces in the development
of citizen maneuver space, diversion with the development of civil society in
favor of civil society, reduction Of enterprise and the use of community
participation in optimal management of the country. In fact, the state function of
the combinatory criminal Policy has led to the combination of social, economic,
cultural, and etc that the existence of multiple variables generating crime leads
to the combination of different variables in the normalize and
respondology criminal policy of the criminals, judicial and administrative
policy.
In contrast, the combinatory strategy in a totalitarian criminal policy model
is consistent with the superiority of executive branch institutions in policing and
security networks, which can be legitimacy to eliminate or expel criminal,
incapacitation, corporal punishment development, and maximum suppression
conditions. The possible formation of civil society and non - formal and
secondary organizations is a means of bringing the subjection of political,
social, economic, economic to citizens, which, on the basis, is defined by the
government. so the crystallization of a combined strategy in these communities
will lead to the benefit from the prevention of public crime, even to the privacy
of citizens ' private morals, and the development of the range of criminal law
through the open criminalization and the strengthening of state networks of
criminal policy.
4. Conclusion
Combinatory criminal policy in the democratic model, with no complete
abstraction from libertarianism and with the transformation of criminal law in
favor of alternative variables, forms a positive and empowering synergy against
crime, but in The totalitarianism model of negative and empowering
convergence, along with the inflation of criminal law in order to maintain
political order, will be accompanied by a maximum advance in the legitimate
rights and freedoms of citizens.
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چکیده
سیاست جنایی ترکیبی که مبتنی بر فرایند گااااهده ه ا فدند تق یدغ متایرادا بدا اسدت ا ۀ حد اکرر از
ظرفیتاا هلتی ه جامعو ِ مقی ه بین الدققی برا کنترل پ ی ۀ جنایی است ،با تاییدر اتدترس سیاسدت
جنایی ،مرز بزس اهگار را از حقوق کی ر به حقوق ا ار  ،اهتظامی ،صن ی ه ..توسعه میبخش ه با الهدا از
اسنا بین الدققی ه اخقی ،راابر اا ه ت ابیر متنوعی را توصیه ه اتخاذ میهدای  .مطالعات مبیّن گن است کده
راابر سیاست جنایی ترکیبی ر م ل مر ساالر با ع اهتزاع کامل از گزا م ار ه با استحالۀ حقدوق
کی ر به ه ع متایراا ب یل ،شکلایر ام افزایی ِ ایجابی ه توان افزا را ر برابر بزاکار رقم میزه  ،اما
ر م ل اقت ار ارا فراایر تقویت مواز اختیارات ِ هها اا هظارتی ،امارایی سقبی ه توان ایر ،اددراس بدا
تور قواهین کی ر ه پیش ره ح اکرر ر گزا اا مشرهع شهرهه ان ،خواا بو .
واژگان کلیدی :بزس اهگار  ،پاسخ اذار  ،سیاست جنایی ترکیبی ،مر

ساالر ،اقت ارارا فراایر.

 .1استا یار ارهس حقوق ،اهشک س عقو اهتاهی ،اهشدگاس گزا اسدممی هاحد قدم ،قدم shahrdad.darabi@yahoo.com ،
ایران.
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مقدمه
سیاست جنایی بهعنوان یکی از مهمترین ارکان سیاست عددومی متمددن مد یریت پاسدخ ای بده
بزاکار از سو هلت ه جامعۀ م هی است که ارزشاذار ه تعیین ضداهت اجراادا حقدوقی ه
کی ر را ر راستا تأمین ه تمدین امنیت جامعه سامان می بخش ؛ بر این اساس ،امرهزس متولیان
سیاست جنایی ،کارایی ه اثربخشی هها اا رسدی ه هلتی را بده اددراس امکاهدات هها ادا هظدا
ع الت کی ر به خارج از مرزاا رسدی هیز توسعه میبخشن .
اارچه تعیین مح ه ساا مجاز ه غیرمجازِ رفتار ه ا تار اشدخا از ادذر جدر اهگدار –
کی راذار  ،کی رازینی ه کی ر ای ر چارچوب قواهین ه مقررات مااو ه شکقی حقدوق کی در
مشخص ه تعریف میشو (هج ی ابره گبا  )951 :1911 ،اما هاپای ار ه متاییر بدو ن رهیّدهادا
عدقی ر تناظر با م ل اا مرجع سیاست جنایی ،منبعث از پارا ایم گزا  ،برابر ه ق رت از ید
سو ه برگین ت کر حاکدیت هتبت به پ ی ۀ بزاکار ه مهن سی ایدن مهدم از سدو یگدر ،معدر ِ
م لاا مرجع ه تاقیب یافتۀ سیاست جنایی است.
براین مبنا  ،حاکدیت قاهون ر م ل مر ساالر سیاست جنایی ،ت کی مرزاا بزس ه اهحدرا
ه پاسخاا هلتی – جامعو از ی سو ه ق رتم ار ه هلتی بو ن م ل اقت ارارا فراایر که
ضدن ا غا بزس ه اهحرا با سرکوب کی ر  ،اداهن ساز افرا جامعه را ر بدر میایدر از سدو
یگر ،مبیّن م ل اا گزا م ار ه قد رت مد ار سیاسدت جندایی خوااد بدو (هج ی ابرهد گبا ،
 )45 :1911لذا اارچه هاضعان سیاسدت جندایی ر کشدوراا اعیده تدأمین ه تمددین امنیدت
شهرهه ان ه ح ظ هظم عدومیِ جامعه را به عنوان ا غایی خویش طدر مدی هدایند ،اما هوسدانِ
بهرسمن ِ ا ز گزا تا ق رت که منبعث از بافت سیاسی حاکم ر ار جامعه است ،الگواا م یریتِ
پاسخ به پ ی س جنایی را تعیین می هدای  .ر هلت اا مدر سداالر ،اعددال برخدی محد ه یت
اا فر – اجتداعی ر جهت تمش برا صیاهت از شاخصهاا حقوق بشر ،رفاس جامعه ه توسعۀ
اهتاهیِ پای ار است که متولیان امر ر جهت تقویت ادبتتگی اجتداعی از حمور جامعدۀ مد هی ر
اتخاذ پاسخاا اجتداعی استقبال میهداین .
اما هلت اقت ارارا فراایر هجو ارهساا یا افرا را که هخواان به راندو اایش ار ن ههند
یا ر جهت ا اا معیّن ،هظی ۀ مشخصی بر عه س ه اشدته باشدن  ،تداب هددیگهر ه هلدت را
ادچون جاهی ر تن جامعه ه مظهر ق رت ه تواهدن گن می اه (گشور  .)951 :1911 ،بندابراین
توسعۀ جذب ه اهقیا افرا ر ساختار به ش ت متدرکز بده اددراس شدبکهاا امنیتدی رجحدان
مییاب .
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ر این میان،راابر سیاست جنایی ترکیبی م هومی هوین است که با تأکی بدر پویدایی ه تکردر
پاسخاا اتخاذ از جاهب ایأت اجتداع ر برابدر بزاکدار  ،هاضدعان سیاسدت جندایی را ر پهندۀ
بزساهگار  ،پاسخ اذار ه فراین ا رسی بده بد یلاا تق یقدی رانددون میسداز ( ارابی:1911 ،
 .)91بنابراین متایراا متع ر پهنۀ سیاست جنایی قابقیت تجدیدع ا فدند را ارهد ؛ بد ین
معنا که مرزاا انجار ه بهنجدار از ید سدو ه پاسدخ ای قمدایی ،ا ار  ،صدن ی از سدو یگدر
میتواه جهتمن ش س ه برهن ا م لاا سیاست جنایی را ر راستا گزا م ار ِ م ل مدر
ساالر یا امنیت م ار ِ م ل اقت رارا فراایر تحتالشعاع قرار ان  .برا هدوهه ،بد یلاا رابطدۀ
جر ه پاسخاا هلتی ر راابر ترکیبی میتواه پاسخ اا ا ار  -اهمباطی ،صن ی یا اجتدداعی
باش .
ر جوامع مر ساالر که ت ابیر اقناعی ه حدایتی – بدهطور هتدبی -بدر پاسدخاا هاکنشدی ه
تعذیبی تاقیب ار  ،راابر سیاست جنایی ترکیبی میتواه اتترۀ هسیعی از اقد امات ثددربخش
ر حوزساا مختقف بزس اهگار – پاسخاذار را با تقویت رهحیۀ متئولیتپذیر افدرا جامعده ه
احتاس تعقغ خاطر گهها رقم زه ه با مشارکت فعال جامعۀ م هی ه ادبتتگی یکای اعما جامعده
از ادۀ ظرفیتاا هلتی ،مقی ه جامعۀ رسدی بینالدققی ادراس شو .
بی ش  ،تقابل متتدر ق رت ه گزا ه تمش حاکدانِ ق رت باهر ر توسعۀ سقطۀ خدویش از
ی سو ه اق امات شهرهه ان جهت به عقب راه ن موج پیش ره ِ هلتدر ان ر عرصدۀ حقدوق ه
گزا اا خو از سو یگر ،ادوارس ر کشوراا تابع م ل اقت ارارا فراایر موضوعیت اشدته
است که با پاسخاا ش ی کی ر مواجه میشو  .لذا شکل ایر ِ راابر سیاست جنایی ترکیبدی
ر م ل اقت ارارا فراایر می تواه منجر به ابزارارایی کی ر ه سرکوبی ِ ح اکرر ِ فاصقه ارفتنِ
افرا از انجاراا اجتداعی با بهرسمن از ادۀ متایراا موجدو باشد  .بدا ایدن ادده ،اارچده
هلتاا تدامیت خواس با هظم بخشی اجبار به هبال یکتان سداز فرمایشدی اتدتن امدا ایدن
شرایط به مشرهعیت ز اییِ ح اکرر از حاکدیت ه ع مقبولیت اجتداعی ِ پاسدخ ادا ِ کنشدیِ
تح ی ار ه کی رارایی هلت اقت ارارا فراایر منتج خواا ش .
رهشن است ،مشرهعیت کی ر ایجاب میکن که از طر مر ه یا بیشتر گهها مور پذیرش قدرار
ارفته ه با رهحیات ه ارزشادا رهزمدرۀ گهدان مطابقدت اشدته باش (رسدتدی .)955 :1911 ،امدا
کی یت پاسخ ای ر م لاا هلتیِ سیاست جنایی بر حتب مباهی مت اهت ای ئولوژی بدا تأسدی
از ام نیت م ار ه الگو ِ کنترل اجتداعی که هداظر بده اهطبداق ه ا غدا افدرا جامعده ر فدرامین
حاکدیت است ،ایچ ارزشی برا اعتبار بخشی به پاسخاا هلتی از جاهب جامعه قائل هیتت.
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ب ین سان ،مطالعۀ تطبیقدی راابدر سیاسدت جندایی ترکیبدی ر مد لادا مدر سداالر ه
اقت ارارا فراایر سیاست جنایی  ،ضرهرت هگارش این هوشتار بو س است.پرسش اساسدی گن اسدت
که مهمترین هجدوس اشدتراو ه افتدراق راابدر سیاسدت جندایی ترکیبدی ر مد ل مدر سداالر ه
اقت ارارا فراایر سیاست جنایی چیتت؟ برا پاسخ به ایدن پرسدش بدا رعایدت رهش توصدی ی-
تحقیقی ،ر ا تار اهل بزس اهگار ِ ترکیبی ر م لاا مر ساالر ه اقت ارارا فراایدر ه ر ا تدار
ه ه پاسخاذار ِ ترکیبی ر م ل اا مر ساالر ه اقت ارارا فراایدر سیاسدت جندایی بررسدی
میشو .
گفتار اول :بزه انگاری ِ ترکیبی در مدلهای مردم ساالر و اقتدارگرای فراگیر سیاست جنایی
زه ای اجتداعی ا هتان ،متتقز تنظیم رهابط اجتداعی با هضع قواع ه مقرراتی است کده ترتیدب ه
تنظیم حیات اجتداعی بشر را انجارمن میهدای  .با تحول ه تطور شیوس اا زیتتِ بشر ه هیازاا
اه از ی سو ه پیچی س ش ن رهابط اجتداعی اهتان اا از سو یگر ،این انجارادا تکامدل یافتده ه
ابعا مختق ی یافته اه  .قاهوناذار هیز بدا بزساهگدار ر جهدت تدأمین امنیدت ه اعتبدار بخشدی بده
انجاراا اجتداعی به جر اهگار ه ضداهت اجرااذار متوسل میشو .
حغ بر امنیت از حغاا بنیا ین مر است که تمدین گن از تکالیف ب یهی هلتاا به حتاب
مدکدن اسدت1
میگی  ،زیرا ر سایۀ تأمین امنیت ،برخور ار ه اعدال حقوق ه گزا ادا فدر
(هج ی ابره گبا  )11 :1911 ،ر کشوراا مر ساالر توزیع متوازن حغاا بشر ه صدیاهت از
امنیت اهلی است ه مجازات مختص رفتار است که ر قالب جر برا گن ضداهت اجدرا کی در
تعیین ش س است ه قاهون اذار از ح یث اضرار به غیر ه اخمل ر مباهی هظم جامعده گنادا را تنبیده
می کن ؛ با این اهصا قاهون اذار اهجا ار رفتار را که متتقز زیان رساهی ن به یگران یدا هقد
حغ ایشان هیتت ،بزس اهگار هکر س ه ر قالب جر اهگار یا تخقف اهگار لحاظ هدیهدای .
افزهن بر این ،رهیکر یگر به موکراسی که از پیوه با ین رقم میخور  ،مقوله مر سداالر
ینی است؛ بر این ابتنا حاکدیت از گن خ اهه متعال است ه صم مدر ر عددل بده فرمانادا
الهی قرار ا س ش س است؛ ر این ی ااس خواست مر ر چارچوب احکا ینی پذیرفته ش س است
ه مر متقدان هیز خوااان اجرا ستورات الهیاه ه بر اساس ین اسدم ر حکومدت مشدارکت
 .1براین اساس حغ مر بر امنیت فراایر جاهی ،مالی ،اخمقی ه حغ تأمین ر برابر عوامل هلتی ،قمایی ه پقیتدی بده
ادراس برقرار تعا ل میان این ه از اادیت بتزایی برخور ار است(هج ی ابرهد گبا  )19 :1919 ،از ایدن ره،صدیاهت از
امنیت مقی ه احترا بهحغ خقوت ه حریم خصوصی شهرهه ان از ارکان جامعده مدر سداالر بدو س کده هباید بهاهده
امنیتی ش ن جامعه ار .
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میهداین (اکبر  .)95 :1915 ،جدهور اسممی ایران از مصدا یغ هلتادا مدر سداالر یندی
است .ر مقابل ،هلت اقت ارارا فراایر حکدراهی را حتی اار به قیدت تح ی حقوق بنیا ین افرا
بینجام ر اهلویت قرار می ا  ،گن چنان که اهحصارارایی ه کنترل فراایر ر جوامع تدامیت خواس
تعارض میان حاکدیت ه گزا را ر ت وق عنصر حاکدیدت بدر گزا سیاسدی ه خواسدت عددومی
تربیت می هدای .
ر جوامع اقت ارارا فراایر توسل به مقوله کی ر بهعنوان ر سدترسترین ابدزار بدا ها ید س
اهگاشتن اصول متقم حقدوقی ه اخمقدی اسدت (رحداهیدان ه حبیدبزا س .)95 :1919 ،لدذا راابدر
سیاست جنایی ترکیبی ر م ل اقت ارارا فراایر بزساهگار موسع ه ح اکرر است که منجدر بده
ر امنیت میشو ه هلت با بهرسمن از شبکهاا امنیدت ،ابدزار را بدرا خدو
استحالۀ گزا
فراام می ساز تا به هحو منطقه گزا را که با عد تد اه پاسدخ بده جدر بداقی میماهد ر
کنترل خو قرار ا .
هاا ته پی است ،ر م ل مر ساالر سیاست جنایی اصل کی ی بو ن قواهین کی ر مبندی بدر
اعم صریح ،منجز ه قابل پدیشبیندی بدو ن گثدار ارتکداب جدر مداهع از هقد حقدوق شدهرهه ان
است(هج ی ابره گبا  )19 :1919 ،لدذا ،تدأثیر راابدر سیاسدت جندایی ترکیبدی ،اسدت ا س از ادر
هسیقه ا برا توجیه ق رت م ار ه تحقغ گرمان ِ جامعه امن هیتت.ب ین ترتیدب ،محد ه کدر ن
خالت ق رت عدومی ه تعریف حوزسا از زه ای که می بایتت سامان یدافتن گن فدارا از خالدت
هلت به افرا هااذار شو مطدح هظر قرار میایر ه رهابط فرعی اوهااوهی با متایراا مختقف که
متمدن شبکه اا کی ر ه غیر کی ر با مشارکت مراجع م هی ر پاسخ به بزاکار است ،هقدش
میبن .
با این اده ،تعیین اهلویتاا  ،اثربخشی ه میزان تحقغ اا ا ر بزس اهگار با اسدت ا س از اددۀ
متتقز مطالعۀ تخقف اهگار ه جر اهگار ترکیبی ر م لاا مر ساالر ه اقتد ارارا فراایدر
سیاست جنایی است.
بند اول :بزهانگاری ِ ترکیبی تخلفات در مدلهای مردم ساالر و اقتدارگرای فراگیر سیاست جنایی
اارچه حدایت کی ر از انجاراا اجتداعی از طریغ مبارزس با هق گهها ه اهلویتادا جامعده ر
تحقغ بخشی ن مبارزس عقیه جرایم هضع ش س است ،اما سیاست جنایی ترکیبدی بده هبدال ت دوی
برخی هظایف حقوق کی ر ِ رسدی به یگر رشتهاا حقوق از جدقه حقوق ا ار  ،مد هی ،صدن ی
ه ..است .شکلایر حقوق تخق ات ا ار یا صن ی ر کنار هظا ع الت کی ر متمدن پاسدخاا
غیرسرکوبگر ه غیر قمایی است که تحت عناهین تخقف اهمباطی ،م هی یا ا ار با صدمحیت شدبه
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قمایی محقغ میشو  .بی ش  ،ر م ل مر ساالر سیاست جنایی ما امی کده امکدان اسدت ا س از
طیف هسیعی از پاسخاا ا ار  ،م هی ،تربیتی ،جبراهی ه  ..باش  ،ساز ه کاراا سرکوبگر ه سزاارا
اهلویت هدییاب .
مراجع اختصاصی ا ار  ،ا ااس اا ا ار  ،کدیتیوناا ه ایدأتادا رسدی ای بده تخق دات،
مراجعی اتتن که خارج از ساز ه کاراا قمایی تشکیل ش س ه هظایف گهها رسی ای به اختمفدات
ه شکایاتی است که معدوال ر اجرا قواهینی ماهن شهر ار  ،قاهون کار ،قاهون مالیدات بدر رگمد ،
قاهون اراضی شهر  ،قاهون مقی ش ن جنگلاا ه مراتع کشدور ،قداهون بازرسدی کدل کشدور ،قداهون
استخ ا کشور  ،بین هلت اا مختقف ر سراسدر جهدان ه افدرا بدههجو میگید (طباطبدایی
موتدنی .)549 :1911 ،برا هدوهه تخقف اهگار ِ ع رعایت سقتقه هظامات ا ارات ه سدازماناا
عدومی ر قواهین تخق ات ا ار کشوراا ،اعدال ه رفتار خم شئون شاقی یدا ا ار  ،کمکدار یدا
سهل اهگار ر اهجا هظایف محول ش س ،سرپیچی از اجرا سدتوراا مقامدات بداالتر ر حد ه
هظایف ا ار  ،استعدال یا اعتیا به موا مخ ر ه ..مبیّن اهعطدا پدذیر ر بدزس اهگدار ه عینیدت
بخشی ن به پاسخ اا ا ار هتبت به فاصقه ارفتن از انجاراایی است که فاق پاسخ اا قمایی
اتتن  .عمهس بر این ،رسی ای به تخق ات صن ی ماهن گئین هامده اهتظدامی رسدی ای بده تخق دات
صن ی ه حرفها شاغمن حرفهاا پزشکی  ،قاهون رسی ای به تخق ات راهند ای ،قداهون تخق دات
اهتظامی هکم ا اتتر  ،قاهون تخق ات اهتظامی قمات (قاهون هظارت بر رفتدار قمدات) ه احصدا
تخق ات حوزۀ محیط زیتت ه ...مصا یقی از تخقف اهگار ر قاطبۀ کشوراا اسدت کده بده مرابده
تدرکزز ایی از حقوق کی ر بهعنوان اتدتۀ مرکدز سیاسدت جندایی ه اسدت ا س از متایرادا
صن ی  ،ا ار ه ب یلاا هاکنش صر کی ر ر راستا قماز ایی ققد ا میشو .
ب ین سان ،مقولهاا غیرکی ر ِ ار ضداهت اجدرا سدرکوبگر هیدز مشددول ققددره کی در
اتتن (بابایی ه مه ه  )105 :1911 ،ه ماایت  ،کی یت ه مرجع پاسخ به تخق ات ا ار – صدن ی
ر سیاست جنایی ترکیبی با تأکی بر سامان ایِ شبکهاا غیرکی ر ه با ضداهت اجرااا ا ار ،
مبتنی بر تعامل ه ادکار هلت ،جامعۀ م هی  ،اشخا حقوقی ه فعاالن عرصدهاا غیدر هلتدی
است .ر مقابل ،م ل اقت ارارا فراایر سیاست جنایی به کقیدۀ رفتارادا حداکی از عد قبدول
انجاراا از طریغ ی حرکت محاصرسا  ،میپر از ه گناا را ب هن ت کی بزس از اهحرا بدا اد
تحدیل ی شیوس هاح ت کر ه عدل،بهطور یکتان سرکوب میکن (الزرژ )15 :1500 ،بنابراین ر
کشوراا تابع م ل اقت ارارا فراایر سیاست جنایی 1امنۀ کنترلی که هظدا سیاسدی بدر افدرا
 .1هدوههاا بارز رژیماا استوار بر یکتاتور جنبش فاشیتم به سرکر ای موسولینی ر ایتالیدا ،هازیتدم بدا اد ایت
ایتقر ه کدوهیتم ر شوره سابغ است( لداس مارتی)91 :1911 ،
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اعدال می کن  ،گن چنان هسیع است که شای برا خو ایچ ح ه مرز را متصور هباشد  .لدذا بده
هاسطۀ برهتابی ن اراوهه متامحۀ هظا کی ر به ه دع متایرادا جدایگزین اید ئولوژ مد ار ،
اتترش پ رساالر ه رهیکر قیم ماگباهۀ حاکدیت رجحان مییاب ه ت کیکی ر میان تخقف ه جر
هیتت ه حقوق کی ر ر ی شبکۀ هسیع امنیتیِ توسعه یافته هدایان میشو .
ی ساختار توتالیتر ،حتی انگامیکه بر فراین حاکدیت قداهون مبتندی باشد  ،از ابدزار منطدغِ
ق رت بیدی به ل راس هدی ا (اسکینر .)94 :1911 ،براین اساس ،راابر سیاست جنایی ترکیبدی
ر م ل اقت ارارا فراایر با تأکی بر قیاس حقوقی 1کده هلدت از اراوهده تقیّد بده قداهون مبدرا
می باش  ،ق رتی به قاضی اعطا می کن تا ار رفتار را تخقف اهگار ه کی راذار کن ه از طریدغ
شیوساا ا ار هیز ست به سرکوب شدنان خو بزه .از گن جا که ر سیاسدت جندایی ترکیبدی
فراین گااااهه ه ا فدن ترکیب متایراا ه است ا س از ادۀ ظرفیتاا اخقی ه بینالدققی ر بدزس
اهگار ه پاسخاذار مطدح هظر قرار میایر ه تبقور ایدن مهدم ر مد ل ادا مختقدف سیاسدت
جنایی به اشکال متنوع است ،لذا ر ا امه جر اهگار ترکیبی ر م لاا مر ساالر ه اقت ارارا
فراایر ساست جنایی بررسی میشو .
بند دوم :بزه انگاریِ ترکیبی کیفری در مددل های مدردم سداالر و اقتددارگرای فراگیدر
سیاست جنایی
معدوال هلت اا ر راستا صیاهت از ارزش اا بنیا ین ه اعمن این مهم به افرا جامعه بهعنوان
تابعان حقوق جزا به ت وصیف رفتار مجرماهه ه جر اهگار اقد ا میهدایند  .انجارسداز ِ حقدوق
کی ر ر جر اهگار هق ارزش اا ضداهت اجرااذار ش ۀ این عرصه تبقور مییابد  .قداهون
اذار پیا کی راذار ِ رفتاراایی را که با هجو ارکان عدومی جر منجر بده متدئولیت جزایدی ه
تحدل مجازات میشوه ب ه شهرهه ان اعم میهدای .
از گن جا که جر اهگار ر ذات خو مح ه یت ه مدنوعیت را به ادراس ار (هوبهدار:1919 ،
 .)59مطقددوب سیاسددت جنددایی ترکیبددی ر مد ل مر سدداالر سیاسددت جنددایی ،تحدیددل صددر
انجاراا الزا گهر که منتهی به اق امات ایجابی یا سقبی عقیه تابعان حقوق جزا شو  ،هیتت.بقکه
اجرا هظایف قوا سه ااهه به صورت ت ری یا ترکیبیِ امزمان به عنوان راابر موفقیتگمیز
 .1ر این قیاس از ره عدومی هظا کی ر حاکم الها ارفته می شو ه قاضی یگر بر متن بدیش یدا کدم هز ید بده
مور اتها تحت رسی ای خو تکیه هدی کن بقکه به هبال اخمق سیاسی ،مذابی یا اجتداعی است کده الهدا بخدش
حقوق الز االجرا ر کشور است؛ قاضی ،ب ین ترتیب ،خو ست به هضع بدزس یدا کی در مدی زهد کده ر قداهون هجدو
ه ار (ادان )995،
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است که تعیین اهلویت اا ،اثربخشی ه میزان تحقغ اا ا ر تنظیم پاسدخ اذار بدا اسدت ا س از
ادددۀ ظرفیت اددا حقددوقی ه غیرحقددوقی را لحدداظ می هدای .بنابراین،اسددت ا ۀ کدینددها از
جر اهگار به عنوان گخرین هسدیقه ه ارزیدابی بازخور ادا ایدن مهدم ر جامعده از بایتدتهاا
جر اهگار است.
به عبارت یگر ،جر اهگار ه هاکنش ر قبال پ ی س اا مجرماهه ر هظا اا حقوقی مدر
ساالر تابعی از اهتظاراا میاهگین جامعه است ه ر ایدن میدان ،هها ادا مد هی ر اهتقدال ایدن
اهتظاراا به ایئت حاکده ،هقش بتدزایی ای دا میکنند ه منعک کنند ۀ هاقعدی مطالبدات عامدۀ
مر می اتتن (شدعی ه شهباز .)94 :1915 ،لذا با تأسی از ستاهر اا سیاست جنایی عقددی،
الگویی هوین که قابقیت عینیت بخشی ر حوزۀ کنترل بزاکار را اراست ه متمدن تنوع بزس
اهگار  ،پاسخ اذار ه ا رسی است ،ر اهلویت قرار میایر .
ب ین سان ،سیاست جنایی ترکیبی با ا ارتقا ار چه بیشتر کارگم سیاست جندایی ر
تأمین امنیت جامعه مور است ا س قرار می ایر (هج دی ابرهد گبا  )555 :1915،ه بدا هر هگده
اشتن ح اکرر افرا ج امعه از زرا خاهه هظا عد الت کی در ه عد تح ید فمدااا گزا
جامعه ،ق رت ماهور بیشتر را برا شهرهه انِ هلت مر ساالر ر هظر می ایر ؛ افزهن بدر ایدن
ظرفیت اا سیاست جنایی ترکیبی ر م ل مر ساالر موجب می شو تا ر صورت جر اهگار
 ،شرایط ب یل ه جایگزین برا اعدال مجازات ر مرحقۀ سیاست جنایی قمایی ه اجرایی جهدت
است ا س از م ارا اهلیه فراام ش س ه مجازات یا پاسخ اا هاکنشیِ ترایبی یا ترذیقی بدهعنوان
گخرین حربۀ ترکیبی ر مرحقۀ ههایی پیش بینی شو .
با این اده ،برخم م ل مر ساالرسیاست جنایی که با تأسی از گموزس اا گزا مد ار ،
راابر کااش م اخقه یا تققیل ارایی حقوق کی ر را مرجح می اه (غممی .)95 :1911 ،راابر
م ل اقت ارارا فراایر سیاست جنایی است ا ۀ ح اکرر از ادۀ ظرفیت اا سیاسدت جندایی
ترکیبی ر راستا خرهج رفتاراا از ققدره تحدل ه تتامح اجتداعی ه هره به ققددره غیرمجداز ه
فمااا کنترل ش س است.
بیتر ی  ،ار ق ر امنۀ قواهین کی ر توسط متولیان سیاست جنایی یدا تحدت فشدار افکدار
عدومی اتتر س شو  ،مجرمدان بیشدتر بدههجو می گید (هج ی ابرهد گبا  .)10 :1915 ،ایدن
شاخصه ر کشوراا تابع م ل اقتد ارارا فراایدر سیاسدت جندایی بدا تأثیرپدذیر از راابدر
ترکیبیِ سقبی به هبال بهرس من تق یقی از متایراا جهت متدتحیل شد ن ر هلدت امنیتدی
است.
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ارایش به هوعی تدامیت ای ئولوژی  ،تج ی ستیز ه توسعۀ جند محدور ر هلت(هولتده،
 )195 :1911منجر به هها ینه ش ن رهیکر امنیت ارایی ه حقوق کی ر شدن م ار ش س است،
مقوله ا که اسدت ا س از هها ادا ا ار  ،شدبه قمدایی ،مد هی ه  ..را هیدز ر حدایدت از راابدر
سرکوبی ِ افرا معارض جامعه می اه ه سیاست جندایی ترکیبدی را ر راسدتا توسدعۀ تد ابیر
سقبی با جر اهگار ح اکرر  ،تمدین امنیت سیاسدی حاکدیدت ه مشدارکت سدرکوبگرِ جامعدۀ
م هی ِ احتدالی ،عینیت میبخش .
برا هدوهه ،پقی مهم ترین هقش را ر تعیین مجرمیت ،احراز تقصدیر ه اخدذ اقدرار رکدرس
شدالی ای ا میکن  .افزهن براین ،ادین که شخص ج ی هار پیوهد یاهد شدو  ،پقدی بده
ش ت امنیت شهر را تحت کنترل قرار می ا تدا اراوهده شدورش  ،مقاهمدت یدا تدرهر بدالقوس را
سرکوب کن (یون 1)905 :1910،ب ین سان ،برخم راابر ترکیبی ر م ل مر ساالر سیاست
جندایی ،ر مد ل اقتد ارارا فراایدر متولیدان ه هلتددر ان عدمهس بدر جر اهگدار تهدداجدی ه
کی راذار  ،با اعتبار بخشی به ضداهت اجرااا ا ار ه پقیتی 9اصل قاهونمن را ر خد مت
ق رت حاکم ت تیر میهداین .
هدوهۀ یگر ،ر چارچوب فران غربی اما مبتنی بر اه یشۀ مارکتیتدتی شدکل یگدر از
شکتت را بیدان می کند ؛ شکتدت هظدا سیاسدیِ مصددم بدرا رادم شکتدتن کقیدۀ اشدکال
اراه یشی است که می تواه به ساحتاا سیاسی – اجتداعی ،مدذابی  ،صدن ی ه  ..معطدو
باش  .فراین بهنجارساز ِ رهان پزشکاهۀ معترضان ه هاراضیان سیاسی ر شوره سابغ با معرفی
ایشان به عنوان بیدار ،اختیار خو سراهۀ معدول ر بدارۀ مد ت هگهد ار  ،رمدان غیرهاقعدی بده
ا رسدی هاقعدی ه  ..از ایدن قبیدل
ادراس ارائدۀ ارهادا مخد ر ه از بدین رفدتن حافظده ،عد
است( لداس مارتی .)919 :1911 ،شاخصه اایی که مبیّن تح ی حقوق ه گزا اا شهرهه ان،
اتترش ق رت طقبدی ،سو اسدت ا س از قد رت ه عد پایبند بده حاکدیدت قداهون ر فرایند
جر اهگار ه اق امات متعاقب گن است.ب ین سان راابر ترکیبی ِم ل اقت ارارا فراایر با ت وق
گشکار قوۀ مجریه ه منطغ سرکوبی ِ بی هق ۀ ار هوع رفتار کده از انجارادا موجدو فاصدقه
می ایر  ،ظاار میشو  .ر صورت شکل ایر مراجع جامعو  ،شرکت جامعه ه مر برا افشا ِ
اسامی بزاکاران یا مخال ان یا ایجا ارهساا سرکوبی – پاکتاز متشکل از مر عدا تحدت
حدایت هها ا ا هلتی به موازات هها اا پقیتی -امنیتی رسدی ،تقویت می شوه ؛ جوخه ادا
 .1با این اده فعالیت باه اا ه سایر جرایم حتب ازارش اا ر حال افزایش است(ادان)
 .9لذا م هو افرا خطرهاو ر هقطه ثقل توجهات ستگاس اا پقیتی،قمایی ه امنیتی قدرار مدی ایر (پداو هیدت،
)51 :1915
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مرگ ر بعمی کشوراا گمریکدا التدین از ایدن هدوهده اسدت(ادان .)999،هدایدان اسدت کده
تأثیرپذیر م ل اا مر ساالر ه اقت ارارا فراایر سیاست جنایی از راابر سیاسدت جندایی
ترکیبی عمهس بر عرصۀ بزس اهگار ر پهنۀ پاسخ اذار هیز تابع شرایط مت اهت است که مطالعۀ
این شاخصه هیز مهم میهدای .
گفتار دوم :پاسخ گذاریِ ترکیبی در مدل های مردم ساالر و اقتدارگرای فراگیر سیاست جنایی
رهشن است ،پاسخ به بزاکار شاخصه ا اهتاهی است که هاج ابعا مختقدف اجتداعی،سیاسدی،
حقوقی ه  ..ر عرصۀ مقی ه بین الدققی است؛ مؤل ده ا کده منبعدث از قرائدتِ مختقدف متولیدان
سیاست جنایی مبتنی بر اهتانِ حغ م ار یا تکقیف م اربو ن اهتان ر جامعه است .براین اساس،
اتخدداذ پاسددخ اا پیشددینی یددا پتددینی توسددط ایددأت حاکددده متمدددن تد ابیر پیشددگیراهه یددا
سرکوبگراهه ا است که از ساختار سیاسی ،فرانگی ،اقتصا ار کشور هشأت یافته ه تمییغ یدا
توسعه حمور هلدت ه جامعده مد هی را بدا تأثیرپدذیر از راابدر ترکیبدی ه بدا تأکید بدر
انجارمن یا بهنجار ر عرصۀ سیاست جنایی موجب میشو .
براین اساس ،اق امات ه ت ابیر پیشگیراهۀ فرانگی  ،اقتصا ه اجتداعی(پیشگیر اجتداعی)
ه اق ا اا هضعی سنتی – فنّی – فناهراهه(پیشگیر هضدعی) بده عنوان یکدی از اجدزا اصدقی
تشکیل اند ۀ راابدر هلدت بدرا تدأمین امنیدت(ابراایدی )990 :1911 ،ه حقدوق کی در
به عنوان منبع اصقی راابر هاکنشی ه حقوق پیشگیر به مرابه منبدع اصدقی راابدر کنشدی ر
برابر بزاکار محتوب می شو (هج ی ابره گبا  )9 :1915 ،که ر طراحدی شدیوسادا کنتدرل
بزاکار ِ ار ی از م ل اا سیاست جنایی از هوسان معتنابهی برخور ار اتتن .
ر سیاست جندایی کشدوراا توسدعه یافتده ،بدا بهرس مند از مطالعدات تطبیقدی ،توسدعۀ
اصددمحا ت مبتنددی بددر مشددارکت اجتددداع ر عرصدده اا مختقددف عد الت کی ددر محقددغ شد س
است(جدشی  )91 :1914 ،بیش ؛ پاسخ اذار ر راابر ترکیبی به معندا اهتقدال افراطدیِ
هظایف هلت به جامعۀ م هی ،صن ی ،بخش خصوصی ه  ...هیتت ه ادچنان ایبت ه صمبت هظا
ع الت کی ر ر پاسخ ای به جرایم ح ظ خواا ش  ،اما ر مقابل ،کنترل مقت راهه هلت بدا
بزس اهگار اتتر س ه حاکدیتِ منطغ ق رت موجب بیش فزههی حکدا هلدتادا اقتد ارارا
فراایر خواا بو  .از این ره ،پاسخ اا ترکیبی ِکنشی ه هاکنشی ر مد ل اا سیاسدت جندایی
مطدح هظر است.
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بند اول :تدابیر کنشیِ ترکیبی در مدلهای مردم ساالر و اقتدارگرای فراگیر سیاست جنایی
ر جوامع مر ساالر با تأثیرپذیر از سیاست جنایی ترکیبی مبنی بر است ا س از یافتهاا عقو
جنایی تجربی ماهن جر شناسی ،بزس ی س شناسی ه ..ت ابیر پیشگیراهۀ کنشی تربیت میشدو ؛
لذا گموزش ه تربیت فر ه اثراذار بر محدیط اه مدکدن اسدت بدا محدور پیشدگیر زه رس یدا
رش م ار از بزاکار اط ال ه هوجواهانِ ر معرض خطر ه یا بر پایۀ محیط اجتداعی یدا اجتدداع
م ار باش  ،ادچنان که با توسل به فنگهر اا هوین امکان ار به شکل پیشدگیر هضدعی یدا
موقعیت م ار محقغ شو  .ضرهرت بر رسی شرایط اجتداعیِ جر زا ،هضعیت اا ماقبدل جندایی،
تشری متاعی جامعه ه ارکان مختقف گن منجر به ارتباط اتتر س ه تعدیغ یافته میان سیاسدت
جنایی جوامع مر ساالر ه سیاست اا اجتداعی از طریغ اق امات ه ت ابیر اجتداعی معطو به
جامعه پذیر هدو ن افرا  ،ارتقا امنیت اه تاهی ه ع الت اجتداعی است.
بای اذعان اشت ،اارچه یافته اا ه سدتاهر اا جر شناسدی هیدز ر حدوزۀ پیشدگیر ر
چارچوب ه با تکیه بر موازین حقوق بشر هار سیاست جنایی به م هو موسدع میشدو (هج ی
ابره گبا  .)195 :1914 ،اما ر اه اا اخیر ارایش مقطعی به امنیدت مد ار ر کشدوراا
تابع م ل موکراتی سیاست جنایی موجب ش س است تا است ا س ترکیبی از اده ظرفیتادا
به هیژس با پیش رَه ر فمااا گزا جامعه ،مرزاا مد ل اقتد ارارا را رهدور  ،مع الوصدف بدا
امعان هظر به حاکدیت اصل تاقیب ،شیوس اا تعاملِ متولیان سیاسدت جندایی هلتادا مدر
ساالر ادچنان قرابت بیشتر با گزا م ار خواا اشت.
بنابراین ،رهیکر اا هوین پیشگیر از جر ر جوامدع مدر سداالر هیدز بده سدو تح ید
فرصت اا ارتکاب بزس با تأکی بر رایافت پیشگیر موقعیت م ار جهت من شد س اسدت( ارابی،
 1)44 :1915ه اارچه موجب پی ایش برخی تع ارض اا حقوق بشر ر این جوامع ش س است،
اما راابر ترکیبیِ کشوراا موکراتی از اوهه اا کنشدیِ پیشدگیر از جدر بدا انجارمند
هدو ن این مهم ر قالب حقوق پیشگیر از جر ادراس بو س است .سیاسدت جندایی ترکیبدی ر
م ل اقت ارارا فراایر ،ضدن گهکه به ادۀ ابزاراا موجو جهت شخصیت ساز ه رههیساز
ارزش اا ر پرتو ای ئولوژ حاکم اادیت بتزایی می ا  ،افرا جامعده را از حدغ ارزیتدتی ه

 .1رهیارهیی کشوراا موکراتی با جرایم ترهریتتی ،ریزهمی ش ن جرایم ،سیطرس ق رت اا هوظهدور ،سدازمان
یافته ش ن ه جهاهی ش ن بزاکار ه م یریت ریت جر منجر به ارایش به پارا ایم امنیت م ار ش س است(ادان)
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حغ اهتخاب ر گموزش ه پرهرش 1محره می ساز ؛هسایل ارتباط عدومی هیز ر اختیار هلت ه ر
خ مت ترهیج تحدیل ای ئولوژ حاکم قرار میایر .
لذا ،هظارت متدتدر ه پیشدگیر هضدعی رهیکدر ِ غالدب اوهدۀ پیشدگیر از جدر ر مد ل
اقت ارارا فراایر است ) (wyvekens,2009,113ه راابر پایش ه هظارت ح اکرر ه کنتدرل
تدا عیار هلت بر مر ه ها ی س اهگاشتن حقوق ه گزا اا افرا با بهرسایر از ترکیب اددۀ
ظرفیتاا ر راستا ام افزایی سقبی شکل می ایر  9.گن چنان که است ا س از عنوان پیشگیر
بهعنوان بهاهه ا ر جهت افزایش اختیارات ه امکاهات پقی یا هها اا قمایی ه هلتی خوااد
بو .
به ار ره ،ر کنار پاسخ اا کنشی سیاست جنایی ترکیبی ر برابر بزاکار هضع ضدداهت
اجرااا هاکنشی ر قبال انجار اریز بزاکاران ر م ل اا مر ساالر ه اقت ار ادرا فراایدر
هاج اادیت است که بررسی میشو .
بند دوم :تدابیر واکنشیِ ترکیبی در مدلهای مردم ساالر و اقتدارگرای فراگیر سیاست جنایی
رهشن است که ر راابر سیاست جنایی ترکیبی جهت صیاهت از ارزش اا جامعه هلتادا بده
م اخقۀ کی ر هیز اق ا هدو س ه ر کنار راابر اا هوین اجتدداعی ،متایرادا ا ار  ،مد هی،
میاهجیار ه ...ام زمان از پاسخ اا قهرگمیز ر برابر بزاکار است ا س هداین .
هلت به هوبۀ خو برا تمدین امنیت عدومی هاازیر به پاسدخ ادذار ه هاکدنش اهمدباطی،
ا ار  ،اهتظامی ه کی ر (ضداهت اجرا) متوسل می شو (هج ی ابره گبا  )445 :1919 ،از این ره
مباهی هظدر شدیوساا بدهکارایر طیفادا مختقدف پاسدخ اا هاکنشدی تدابع جهدانبینی،
ای ئولوژ حاکم ،بافت سیاسی ه رهیکر احزاب ر کشوراا تابع م ل مر ساالر یا اقت ارارا
فراایر سیاست جنایی است.
اغقب ای ئولوژ طیف راست که مکتب قاهون ه هظم است ،شد ت عددل را توجیده میکند ه
ای ئولوژ چپ تا ایچ اهگار پیش می ره ه پیکان حدقه را به سو اشخاصی که متئول اجرا
قواهین جزایی اتتن  ،میایر (اتن .)995 :1951 ،ب ین سان تحوالت حاکدیتی ر هلتاا ه

 .1ر کشور کرس شدالی ای ئولوژ جوچه کده تق یقدی از مارکتیتدم ،هاسیوهالیتدم ه اهماهیتدم اسدت بدا اد ایجدا
جامعه اشتراکی ،منمط ه متکی بر خو  ،محتوا هظا گموزشی گن کشور را تشکیل می ا (ظهیرهژا )15 :1954 ،
 .9ب ین سان ،بخش عد س ا از بزاکاران ر هاقع قرباهیان سیاست اا اقتصا  ،فرانگی ،اجتدداعی ه بده طدور کقدی
هحوس حکومت ار ه حکدراهی اه (هج ی ابره گبا )451 :1919 ،
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به ق رت رسی ن احزابی که قب ه بتط احتدالی ،هتبت به اسدت ا ۀ ترکیبدی از رهیکر ادا
هاکنشی ر برابر بزاکار اره  ،ر ساختار م ل اا سیاست جنایی هاج اادیت است.
 .1پاسخ های کیفری
توسل به ضدا هت اجرااا کی ر ر راستا هاکنش به ا قدرار ادرفتن ارزشادا بنیدا ین
جامعه توسط بزاکاران ه مبارزس با بزاکار  ،هقش حامیِ ارزش اا اساسدی ر جامعده را اشدته
است.با این اده است ا ۀ بهینه از مجازات ه بهرس من از متایراا تق یقی ر م ل مر سداالر
سیاست جنایی به ا ستحالۀ حقوق کی ر ه ر م ل اقت ارارا فراایر به جریدان تدور کی در
میاهجام .
بنابراین ،اارچه امرهزس شهرهه ان ه حتی مقامات هلتدی کدتدر بده راسحلادا قهرگمیدز یدا
تنبیهی عمقه هشان می ان (ابراایدی ) 91 :1919 ،اما تأثیرپذیر از سیاست جنایی ترکیبدی ه
هوسددانِ بددهکارایر کی ددر ر مدد ل اا مختقددف سیاسددت جنددایی تددابع ممحظددات متولیددان
سیاست اذار ر این پهنه است.
ر م ل مر ساالر سیاست جنایی راابر سیاست جنایی ترکیبی منجر به توجیه ح اکرر
جهت ست یازی ن به م اخقۀ کی ر به عنوان گخرین رااکار مطدح هظر است؛ براین ابتنا فقت ۀ
حق وق کی ر ر این م ل ع اعدال مجازات ه خرهج ار چده بیشدتر افدرا از زرا خاهدۀ هظدا
ع الت کی ر است ه توسل به سایر پاسخ اا ر م ل مر ساالر سیاست جنایی با تأثیرپذیر از
راابر ترکیبی مرجح است؛ اعدال هها اا حقوق کی ر ماهن تعویغ ص هر حکم ،تعقیغ اجرا
مجازات ،هظا هیده گزا  ،هظا گزا مشرهط ،مجازات اا جدایگزین حدب  ،ع دو ،توبده ،ه ...
هدوهه اایی از استقبال قاهون ادذار ر راسدتا عد اسدت ا ۀ حد اکرر از پاسدخاا سدزاارا ه
تعذیبی است.
ب ین ترتیب ،هظریهاا ه سیاست اا هاظر به بازپرهر ه ع الت ترمیدی ،مبتندی بدر رهیکدر
بنیا ین یگر اتتن که از گن تحت عنوان حغ بر مجازات هش ن یدا می شدو (غممی:1914 ،
 )159ه رس گهر سیاست جنایی ترکیبی ر م ل مر ساالر سیاست جنایی ع اهلویدتِ توسدل
به مجازات ه کااش هتبی متئولیت کی ر بدا شدکل ایدر تکدالیف هها ادا سیاسدتاذار ر
راستا ع توسعۀ کی رارایی است .ر مقابل ،پاسخ اا کی در ِ ترکیبدی ر مد ل اقتد ارارا
فراایر سیاست جنایی را می توان هوعی ماکیاهلیز کی ر ققد ا هدو که ب هن ر هظدر ادرفتن
اراوهه ممحظات اخمقی ه اقتمائات اجتداعی ،ر راس رسی ن به یکپارچگی تحدیقدی ر جامعده
هتبت به اعدال مجازات ح اکرر اق ا میشو .
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لذا فای ۀ کی ر ر این جوامع سو یا گموزش ی مهارت م ی هیتت،بقکه سداخت مناسدبات
ق رت ه شکل ای به قالب فرماهبر ار فر ه ر ههایت اجتداعی است(فوکو )909 :1911 ،که
افرا مخالف را با قرار ا ن ر منطقۀ الزا ه کنترل ش ۀ رفتار ،به سدت هاتوان ساز یا حذ
از صحنۀ اجتداعی سوق می ا ؛لذا ر این راستا ام افزایدیِ تدوان ایدرِ هها ادا ر محرهمیدت از
حقوق اجتداعی ،تقبیح ،سرزهش ،طر ه ر عین حال گثار ترایبی ه ترذیقی مجدازات هتدبت بده
بزاکار استدرار ار 1.
برا هدوهه ،ر کشور کرس شدالی مکالده تق نی با خارج از کشور ،تدرو کشدور ،خوابید ن ر
هشتددت اا رسدددی ،هجددو کتددب مددذابی ر منددازل بددا مجددازات اعدد ا ادددراس اسددت
( (http://sputniknews.comب ین سان اارچه از ی سو ،راابر ترکیبی ر م ل مر ساالر
سیاست جنایی منجر به پاس اشت اصدل حد اقل بدو ن حقدوق کی در  ،تح ید گثدار زیدان بدار
م اخقه اا کی ر ه کااش ازینه اا تحدیقی به هظا ع الت کی ر است ،اما ر سو یگدر،
عک این مهم ر م ل اقت ارارا فراایر صا ق اسدت ه تدمش حاکدیدت ،سدرکوبی بیهق ده ه
حصول اطدینان از مجازات ه هاکنش اا ترکیبی قهرگمیز به رفتاراا فاصقه ایر از انجارادا
اجتداعی است ؛گن چنان که ر ترکیب متایراا با مراجع هلتی ،سقطۀ هاضدح قدوۀ اجرایدی ه
توسعۀ کی ر مشهو است.
مجازاتی که قوۀ محرکدۀ حکومدت را فرسدو س ه افکدار مدر را بده مجدازاتِ سدخت معتدا
می ار اه (منتتکیو .)901 :1919 ،این ر حالی است که ایچ ااس هضع قواهین سخت ه مجدازات
از خیزش فزاین ۀ بزاکار ر جامعه به صورت معتنابهی جقوایر هنددو س اسدت .از ایدن ره ،ر
سیاست جنایی ترکیبی ،مقارن با اعدال مجازات ه ت ابیر قهرگمیز ر م ل اا مطرهحه ،اوههاا
ب یل ر پاسخ اا کی ر که متمدن ضداهت اجرااا ا ار ه اهتظامی با کارکر ادا صدن ی،

اهمباطی،م هی ه  ...است ،لحاظ میشو .
 .0پاسخ های اداری – انضباطی؛ قلمرو کیفری
ر م ل مر ساالر سیاست جنایی با تأسی از راابر ترکیبدی تدمش می شدو ضدداهت اجدرا
کی ر تنها پاسخ به بزاکار هباش ه حتب مور ر ابتد ا ضددن بزس اهگدار ا ار  ،از ضدداهت
اجرااا ا ار هیز به عنوان جایگزین مجازات اا کی ر ِمحد اسدت ا س شدو  ،راابدر کده
 .1با این هصف احتاس ع اهت ،کینه ه تحدل رفتار خم کرامت اهتاهی ر بزاکار ه خاهوا س اه تقویت مدیشو (اتدن،
)55 :1911
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شرایط تق یغ بهینۀ متایراا را ر سیاست جنایی رقم میزه  .از این ره ،مقنن با تح ی ار ر
حوزۀ بزس اا کی ر به ه ع ضداهت اجرااا ا ار  ،صن ی ،م هی ه  ..از ی سو ه جقدوایر از
قمایی هدو ن رفتاراا ه هره افرا به محاکم ا اتتر از سو یگر ،ضدن سقب صدمحیت از
هظا کی ر از خصیصۀ سرکوبگر این ساماهه هیز میکاا .
ب ین ترتیب ،افتراقی ساز سیاست جنا بر پایۀ معیار بدزس ،بزاکدار ،موقعیدت مشدر بده
جر  ،گمداج ه قربداهی جدر محقدغ می شدو (هج ی ابرهد گبا  )41 :1919 ،ه بدا اهعطا پدذیر
قاهون اذار ر تعریف برخی جرایم ه تب یل گهها به تخق ات ا ار  ،شرایط اعدال پاسخاا ا ار ،
م هی یا گئین هامهاا میاهجی ار  ،اهر  ،سازش ه مصالحه را فراام سازه .اما از گنجدایی کده
برخی جریده اا حوزۀ حقوق ا ار ارا هصدف سدرکوبگر اسدت ،تتدر ققددره کی در بدر
تخق ات این حوزس ه اعدال اصول ا رسی عا الهه بر گن اا ضدرهر اسدت(مه ه .)119 :1919 ،
لذا ر کشوراا تابع م ل موکراتی سیاست جنایی با امعان هظر به راابر ترکیبدی ه کردرت
پرهه س اا قمایی ،شبکۀ هلتدیِ ا ار ر راسدتا کدااش ازینده اا اقتصدا ه گثدار جدر
شناختیِ رسی ای اا کی ر  ،قبل از طر پرهه س ر محاکم کی ر ه تشری ات معدول فرایند
ا رسی  ،ضدن قماز ایی ،موجب به رسدیت شناختن صمحیت مراجع ا ار – البته با رعایدت
معیاراا رسی ای عا الهه میار ه با شکلایر شبکهاا خو اهمباطی ،پاسدخ ای هتدبت
به تخق ات صن ی سامان مییاب  1.البته -حتب مور  -هجو تعامل هسیع ه هثیدغ میدان مراجدع
اهقطاع کامل این شبکه اا با هها اا قمایی است9.
ا ار ه مراجع کی ر موجب ع
ر قالدب ابدما
ب ین ترتیب ،پاسخ اا ا ار ر قبال ع اجرا مقدررات توسدط اشدخا
اخطار رسدی ،جریدهاا ا ار – اهتظامی ه تمامین ا ار هتبت به متخقف اعددال میادر
که تقویت مقا متتقل ا ار ر م ل مر سداالر سیاسدت جندایی ه بدا بهرس مند از راابدر
ترکیبی ،رهشی برا اذار از پاسخ اا کی ر به پاسدخ اا ا ار اسدت کده ضددن جر ز ایدیِ
هتبی ه جقوایر از از تور قواهین به کااش هاکنش اا کی ر ر ب ه امر مدیاهجامد ( ارابی،
 .1سیاست اذار شبکه اا خو اهمباطی ر پهنه حقوق اهرژ ( گئین هامه اجرایی رسی ای به تخق ات توزیدع ه
فرهش فراهر س اا ه تی  ،1915رسی ای به تخق ات صن ی ه تخق ات قاچاق کاال ه تخق ات به اشتی ه رماهی توسدط
سازمان تعزیرات حکومتی ه ایجا هها تحت عنوان شورا رقابت با صمحیت تشخیص ه رسی ای هتبت به مصدا یغ
رهیهاا ض رقابتی ،ارزیابی هضعیت ه تعیین مح ه س بازار کاالادا ه خد مات بو جده از ایدن قبیدل اسدت(جع ریان
سوته)949 :1911 ،
 .9برا هدوهه ،مطابغ ما س  995قاهون مالیدات متدتقیم اصدمحی  1919ا سدتان اهتظدامی مالیداتی اراداس پد از
رسی ای به کنش اا مالیاتی شهرهه ان رفتار مجرماهه ا را ر این زمینه شناسایی کن بای به هها اا قمایی بدرا
رسی ای کی ر اعم هدای ( هیازپور)49 :1911 ،
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 )19 :1911با این هصف ،پاسخاا ا ار – اهتظامی ِ ترکیبی ر م ل اهعطا هاپذیر اقت ارارا
فراایر سیاست جنایی با متتحیل هدو ن حقوق ه گزا اا فر بده ه دع ضدابطین ه عوامدل
اجرایی ،هلت را به عنوان تنها متولی پاسخ اا کی ر به ذان متبا ر می ساز که موجب اهطباق
سیاست جنایی با سیاست کی ر می شو ه ادتو بدا مراجدع قمدایی ادر هدوع ارایشدی را کده
مخالف با ا تدان حاکم باش به ش ت سرکوب میهدای .
حکومت اا سوسیالیتتیِ برخاسته از اهقمب اا مارکتیتتی  ،بر پایۀ هظا ت اقتصدا ،
ت حزبی ه ت فرانگیِ هلت م ار که بر ادۀ جنبه اا زه ایِ اجتدداعی شدهرهه ان هظدارت
 ،فکر  ،رفتدار ه ا تدار گهدان برهامده ارهد ه برهامده ریز میکنند 1
میکنن  ،برا زیتت ما
(هج ی ابره گبا  ) 11 :1911 ،مصا یقی اتتن که راابر ترکیبدی ر پاسدخ ادا ا ار را ر
تعقیب رهن سازماهی ه صن ی ،ر راستا توسعۀ جامعدۀ سراسدر بدین ه تربیدت حکومتادا
استب ا بر اریکۀ ق رت ه ادنواساز ِ اجبار مر با حزب حاکم به عنوان مظهر ارا ۀ مطقغ
هبال میهداین  .بیتر ی  ،پاسخ شناسی رایافت ترکیبدی ر هلتادا قد رت بداهر  ،پاکتداز
اجتداعی از ضایعات جامعۀ اهتاهی بر مبنا تعریف هاضعان سیاست جنایی اسدت کده از طریدغ
هها اا قمایی ،شبه قمایی ه ا ار – اهتظامی محقغ میشو .
نتیجهگیری
سیاست جنایی ترکیبی راابر هوین ر پهندۀ سیاسدت جندایی اسدت کده متمددن اسدت ا ۀ
ح اکرر از ظرفیت هها اا هاسدط ه سدتگاس اا مکددلِ هظدا عد الت کی در ر پاسدخ بده
انجاراذار  ،به غیر از پقی ه قوۀ قماییه از ی سو ه فراام هدو ن زمینۀ است ا س از ظرفیت
قوا اجرایی ،پارلدان ،جامعۀ م هی ،رساههاا ،اهجدن اا ه شهرهه ان ر ایجا اجداعِ معطدو بده
ام افزایی متقارن از سو یگر است.
با این اده تأثیرپذیر مت اهت ،از راابر ترکیبدی ر مد ل اا مدر سداالر ه اقتد ارارا
فراایر سیاست جنایی به منصۀ ظهور میرس  .ر م ل مر ساالر سدرمایۀ اجتدداعی تواهدایی
اتترش کنش جدعی اسدت ه ترکیدب متایرادا ه اسدت ا س از ظرفیت ادا قدوا سده ااهده ر
ا تترش فما ماهور شهرهه ان ،قماز ایی با توسعه مراجع پاسخ ای ،تح ی م اخقۀ جامعۀ
هلتی به ه ع جامعۀ م هی ،کااش تص ار ه است ا س از مشارکت جامعه ر مد یریت بهینده
کشور است .ر هاقع کشوراا تدابع مد ل مدر سداالر سیاسدت جندایی بزاکدار را هاشدی از
 .1از این ره ،گفرینش،کارگفرینی ه اه یشه هرز ر چارچوب منشور حدزب ه راابر ادا رسددی ،گن ادم ر چدارچوب
هها اا کشور  ،لشگر ه پقیتی قابل طر ه اجراست(ادان)
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هارساییاا اج تداعی ،اقتصا  ،فرانگی ه  ..اهتته که هجو متایراا متعد ِ موجد جدر
منجر به ترکیب متایراا مختقدف ر انجاراهگدار ه پاسخ شناسدی ِطیدف هسدیعی از اقد امات
اوهااون ر سیاست جنایی تقنینی ،قمایی ه اجراییِ م یریت پ ی ۀ بزاکار می شو .
ر حوزۀ ت ابیر کنشی اارچه به صورت مقطعی ه ااای ح اکرر به سدت اوههاا موقعیت
م ار ه ت افعی متدایل ش س اه ) (Welsh&farington,2012,115امدا ایدن مقولده هدافی تد ابیر
کنشی جامعه م ار ه تدرکز بر هظا تعقیم ه تربیت مطقوب ر هلت اا مر ساالر هبو س اسدت.
ب ین ترتیب ،ترکیب اوشدن اهۀ اوههاا پی شگیر به اددراس ضدداهت اجراادا بد یلِ ا ار -
اهتظامی ،کی ر  ،گئین اا مختقف رسی ای ه رهیکر ادا ترمیددی ه جبدران ختدارات مد هی،
تمش ر راستا بازپذیرساز خواا بدو ه راابدر ترکیبدی ر مد ل مدر سداالر بده هبدال
اراوهی سیتتم انجار ه اذار از کنترل هلتی به کنتدرل اجتدداعی اسدت .بندابراین ،تتدقیح
سیاست جنایی ه تجهیز بخش اا اجتداعیِ مختقف  ،تق یغ اا ا متع به منظور پاسدخ ادو
کر ن بزاکاران جهدت اصدم ه تدرمیم صد مات حاصدل از جدر ه توسدعۀ ضدداهت اجراادا
ا ار ِ،غیر قهرگمیز ه جامعو ر اهلویت است.
ر مقابل ،راابر ترکیبی ر م ل اق ت ارارا فراایر سیاست جنایی بدا ت دوق هها ادا قدوۀ
مجریه ر شبکه اا پقیتی ه امنیتی ادراس است که منتج بده مشدرهعیت بخشدی بده حدذ یدا
اخراج بزاکار ،صمحیت ز ایی ،هاتوانساز  ،توسعۀ کی راا ب هی ه سرکوبی ِح اکرر است 1ه
شرایط تشبیه ار اوهه اهحرا به بزس را برا قاض ی ه اتخداذ پاسدخ ادا سدقبی ه فعدی فدراام
میساز .شکل ایر ِ احتدالی جامعه م هی ه سازمان اا غیر رسدی ه فرعی ،ابزار برا ایجدا
اهقیا تر ی هاپذیر سیاسی ،اجتداعی ،اقتصا شهرهه ان است کده بدراین اسداس ،ه دع عددومی
توسط حکومت تعریف میشو  .لذا تبقور راابر ترکیبی ر این جوامع منجدر بده بهدرسمند از
اوههاا پیشگیر از جر هلتی حتی تاکنترل اخمق خصوصی شهرهه ان ه ر عرصدۀ تد ابیر
کنشی ه توسعۀ اتترۀ حقوق کی ر از طریغ بزساهگار اا موسع ه تقویت شبکهادا هلتدی
سیاست جنایی با رسالت سزاارایی ه سرکوبار ادراس خواا بو .
از گهجا که متولیان امر ر این م ل ساز ه کاراا سیاسدت جنداییِ خدو را کداراترین تققدی
می کنن ه گهها را بی هیاز از تحدول ر ادگرایدی بدا سیاسدت جندایی منطقده ا ه یدا بینالدققدی
 .1برا هدوهه ،ر کشور شوره سابغ ،تحول حقوق کی ر  ،به رغم شکتت ر ستیابی به ااد ا خدو  ،ادچندان ر
چارچوب مح ه س اا ای ئولوژ مارکتیتت -لنینیتتی ه راابر اا حزب کدوهیتت -ب هن توجه الز بده تحدوالت
اجتداعی ه فرانگی جامعه ه اهتظارات پویا مر ه تحوالت بن الدققی -صورت مدی ارفدت(هج ی ابرهد گبا :1911 ،
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می اهن ؛ ر زمینۀ جر شناسی ،اصوال هتبت به مطالعداتِ سنجشدی ه تحقیقدات ارزیابیکنند ۀ
کارهامۀ سیاست جنایی خو بیگاهه اه (هج ی ابره گبا .)99 :1914 ،
لذا ،ع پایبن ه بیاعتنایی به جامعۀ بین الدققی ر این م ل منجر به اهحصارارایی بدیش
از پیش ر هلتاا اقت ارارا فراایر ش س است1.
ب یهی است ،سیاستاذار حقوقی اارچه از اختیارات هلت به شدار میره  ،اما ر گن ،حغ
بنیا شهرهه ان مبنی بر سیاستاذار شایتته هه ته است(هیازپور )100 :1911 ،اادیت این
موضوع ر اذر از جهاهی ش ن ه بههجو گم ن جرایم فرامقی ،امنیت کشوراا را بیش از پیش ر
اره یک یگر قرار ا س است که میتواه زمینهساز شکلایر سیاست جنایی ترکیبیِ بینالدققی9
باش  ،گن چنان که رکنار پاسخاا اخقی ه مقی به بزاکار  ،پاسخادا بدینالدققدیِ ترکیبدی
توسط سازماناا ه اهجدناا بینالدققی به جر ه اهحرا شدکل مدیایدر  .صدمحیت تکدیقدی
یوان بین الدققی کی ر ر رسی ای به جنایات مطرهحه ر اساسنامه هیز کده ظهدور ر اعددال
یوان بین الدققی کی ر ار  ،هدوهۀ ِ اخل ر مقا
صمحیت اهلیۀ محاکم کی ر اخقی ه سپ
است.
منابع
گشور  ،اریوش ( ،)1911دانشنامه سیاسی ،چ بیتت ه ههم ،تهران:اهتشارات مرهاری .
ابراایدی ،شهرا ( ،)1919جرمشناسی پیشگیری ،چ چهار  ،تهران :اهتشارات میزان.
ابراایدی ،شهرا ( ،)1911بزه انگاریِ عدم انجام تدابیر پیشگیری از بزهکاری ،ر :اهشنامه
سیاستگذار حقوقی ،با کوشش لعیا جنی
میزان.

ه امیرحتن هیدازپور ،چ اهل ،تهدران :اهتشدارات

اسکینر ،استی ن ( ،)1911فاشیسم و حقوق کیفری :تاریخ ،مبانی نظری و استمرار ،ترجددۀ
سی باسم موالیزا س ،چ اهل ،تهران :اهتشارات شهر اهش.

 .1بی تر ی  ،ی هلت هدی تواه توسل بده مقدررات اخقدی خدو را سرپوشدی بدرا هقد حقدوق بدین الدقدل قدرار
ا .قواهین هلتی ،فراام کنن س متئولیت برا ار هق عه منتوب به هلت اا اتتن (شدعی)910 :1919 ،
 .9تول رشته ج ی به ها جر شناسی فرامقی ه مطالعه پرهه س اا ا ااسادا بدینالدققدی کی در  ،مرتکبدان
جنایات بینالدققی ،عقل گغاز ه ا امه بعمی رایر اا ِ متقحاهه بینالدققی ،هقش حکدراهدی هلدتادا اقتد ارارا،
جرایم عقیه کرامت اهتاهی ه تحقیر مقتاا خو ر این حوزس میانجن (هج ی ابره گبا  .)90 :1919 ،افدزهن بدراین،
توافغ اا امنیتی جدهور اسممی ایران با کشوراا ادتایه ه ارهپدایی ر ارتبداط بدا مبدارزس ه پیشدگیر از جدرایم
سازمان یافته از این قبیل است(کرمی پورسیار)104 :1919 ،
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اکبر  ،کدال (« ،)1915اصول ه هیژایاا مر ساالر

51

ینی» ،رواق اندیشه ،شدارس ،51

.91-94
بابایی ،محد عقی ه مه ه  ،اهر ( « ،)1911ققدره کی ر ه جایگاس گن ر هظا حقوقی ایدران»،
فصلنامه آموزههای حقوق کیفری ،شدارس ،9

.191-101

پاو هها  ،امیر ( ،)1915سیاست جنایی ریسک مدار ،چ ه  ،تهران ،هشر میزان.
جع ریان سوته ،سدی حتدن ( ،)1911شدبکه هدای وودانضدباطی اقتصدادی ر :اهشدنامه
سیاستگذار حقوقی ،به کوشش لعیا جنی
میزان.
جدشی

ه امیرحتن هیدازپور ،چ اهل ،تهدران :اهتشدارات

 ،عقیرضا ( ،)1914سیاست جنایی مشارکتی ،چ ه  ،تهران :هشر میزان.

ارابی ،شهر ا ( « ،)1911سیاست جنایی ترکیبی ر برابر بزاکار زیتت محیطدی» ،فصلنامه
آموزههای حقوق کیفری ،شدارس ،11

.15-91

ارابی ،شهر ا ( ،)1915پیشگیری از جرم در مدل مردم ساالر سیاسدت جندایی ،چ ه ،
تهران :هشر میزان.
لداس  -مارتی ،می رِ ( ،)1911نظامهای بزرگ سیاست جنایی ،ترجدۀ عقی حتین هج ی
ابره گبا  ،چ چهار  ،تهران :هشر میزان.
رحداهی دان ،حامدد ه حبی دبزا س ،محددد جع ر (« ،)1919ابزارارایددی کی ددر  :ققدددره ،م هددو ،
شاخصاا» ،پژوهش حقوق کیفری ،سال ه  ،شدارس پنجم،
رستدی ،اا

.51-55

( ،)1911حقوق کیفری و لیبرالیسم ،چ اهل ،تهران :اهتشارات هگاس معاصر.

شدعی ،محد ( ،)1919درآمدی بر جرم انگداری و جدرم زدایدی ،چ اهل ،تهدران:اهتشدارات
جنگل.
شدعی ،محد ه شهباز ،سارا ( ،)1915جرم انگاری حداکثری ،چ اهل ،تهران :اهتشارات جنگل.
طباطبایی موتدنی ،منوچهر ( ،)1911حقوق اداری ،چ بیتت ه سو  ،تهران :اهتشارات سدت.
ظهیرهژا ارشا

 ،مینا ( ،)1954کره شمالی ،چ اهل ،تهران :اهتشارات هزارت امورخارجه.

غممی ،حتین ( ،)1919اصل حداقلی بودن حقوق جزا ،چ ه  ،تهران :اهتشارات میزان.
غممی ،حتین ( ،)1911کیفرشناسی ،چ سو  ،تهران :هشر میزان.
فوکو ،میشل ( ،)1911مراقبت و تنبیه(تولد زندان) ،ترجدۀ هیکو سرخوش ه افشین جهاه ی س،
چ ا ام ،تهران :هشر هی.
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کرمیپور سیار ،عباس (« ،)1919پیشگیر از جر

ر موافقتهامهاا ادکار امنیتی جدهور

اسممی ایران» ،فصلنامه پیشگیری از جرم ،شدارس ،99

.199-104

اتن ،رمون ( ،)1911جرمشناسی ویزشهای اجتماعی ،ترجده ه پژهاش شهرا ابراایددی،
چ اهل ،تهران :هشر میزان.
اتن ،رمون ( ،)1951بحران سیاستهای جنایی کشورهای غربی ،ترجدۀ عقی حتین هج ی
ابره گبا

 ،فصقنامه تحقیقات حقوقی،

.994-955

الزرژ ،کریتتین ( ،)1500درآمدی بر سیاست جنایی ،ترجدۀ عقی حتین هج ی ابره گبا

،چ

ههم ،تهران :اهتشارات میزان.
منتتکیو ،شدارل ه ( ،)1919روح القوانین ،ترجددۀ مهد

 ،عقدی اکبدر ،چ چهدار ام ،تهدران:

اهتشارات امیرکبیر.
مهد ه  ،اهر ( ،)1919قلمرو کیفری در حقوق ایرا ن(دادرسی عادالنه در رسدیدگیهدای
غیر قضایی) ،چ اهل ،تهران :هشر میزان.
مین هُه یون ( « ،)1910رگم

بر سیاست جنایی توتدالیتر  :جدر ه مجدازات ر کدرس شددالی»،

ترجدۀ حتین غممی ،فصلنامه مطالعات پیشگیری از جرم  ،سال ششم ،شددارس هدوز ام،
.911-111
هج ی ابره گبا

 ،عقی حتین ( ،)1911بینالمللی -اساسی شدنِ اصول حقوق کیفدری ر:

اهشنامه سیاستگذار حقوقی ،به کوشش لعیا جنی
اهتشارات میزان.
هج ی ابره گبا

ه امیرحتدن هیدازپور ،چ اهل ،تهدران:

 ،عقی حتین ه ااشم بیگی ،حدی ( ،)1915دانشنامه جرمشناسی ،چ پدنجم،

تهران :اهتشارات انج اهش.
هج ی ابره گبا
می ر
هج ی ابره گبا

 ،عقی حتین ( ،)1911سیاست جنایی از مدلها تا جنبشهدا ،یباچده ر:
لداس – مارتی ،هظا اا بزرگ سیاست جنایی ،چ چهار  ،تهران :اهتشارات میزان.
 ،عقی حتدین ( ،)1919درآمدی بدر پدژوهش در نظدام عددالت کیفدری:

فرصتها و چالشهدا ر :بایتدتهادا پدژهاش ر هظدا عد الت کی در  ،چ اهل ،تهدران:
اهتشارات میزان.
هج ی ابره گبا

 ،عقی حتین ( ،)1919پیشگیری عادالنه از جرم ر :عقو جندایی ،مجدوعده

مقاالت ر :تجقیل از استا

کتر محد گشور  ،چ ششم ،تهران :اهتشارات سدت.
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 ،عقی حتین ( ،)1915بهسوی یک سیاست ملی پیشدگیری از بزهکداری،

یباچه ر :اهشنامه پیشگیر از جر گکت ور  ،چ اهل ،تهران :اهتشارات میزان.
هج ی ابره گبا

 ،عقی حتین ( ،)1911درباره امنیت شناسی (از حق بر امنیت تا حدق بدر

تأمین) یباچه ر :م یریت اهتان م ار ریت

جدر  ،بده کوشدش سدو ابه رضدواهی ،چ اهل،

تهران :هشر میزان.
هج ی ابره گبا

 ،عقی حتین ( ،)1914حقوق کیفری در آغداز هدزارهی سدوم ،یباچده ر:

م اایم بنیا ین حقوق کی ر  ،تألیف فِقچر ،جورج پی ،ترجدۀ سی مه
ه  ،تهران :اهتشارات اهشگاس عقو اسممی رضو .
هج ی ابره گبا

 ،عقی حتین ( ،)1911تحوالت جرمشناسی بزهکاری یقه سفیدها ،یباچه

ر :بزاکار یقه سرخاا ،به کوشش شهر ا
هج ی ابره گبا

سی زا س ثداهی ،چ

ارابی ،چ اهل ،تهران :هشر میزان.

 ،عقی حتین ( ،)1919سیاست جنایی ،ر :اهشنامه عقو جنایی اقتصا

 ،به

کوشش امیرحتن هیازپور ،چ اهل ،تهران :هشر میزان.
هج ی ابره گبا

 ،عقی حتین ( ،)1914جرمشناسی حقوقی ،ر :ائرس الدعار عقدو جندایی،

زیر هظر عقی حتین هج ی ابره گبا
هج ی ابره گبا

 ،کتاب ه  ،چ ه  ،تهران :بنیا حقوقی میزان.

 ،عقی حتین ( ،)1919جنایات بینالمللی و جرمشناسدی ،یباچده ر :گلدت

سدولرز هرهلف ااهمن ،جرم شناسی فراملی؛ به سوی جرمشناسی جنایات بینالمللدی،
به کوشش حدی رضا هیکوکار ،چ اهل ،تهران :هشر میزان.
هج ی ابره گبا

 ،عقی حتین ( ،)1911علوم جنایی در رویارویی بدا رویددادهای سیاسدی

(درآمدی بر تحوالت حقوق کیفری و جرم شناسی در پرتدو انقد م مارکسیسدتی-
لنینیستیِ روسیه) ،ر :ایرس الدعار عقو جنایی ،زیر هظر عقی حتین هج ی ابرهد گبا

،

کتاب چهار  ،چ اهل ،تهران :بنیا حقوقی میزان.
هوبهار ،رحیم ( ،)1919اصل کاربرد کمینهی حقوق کیفری ر :اصل ح اققی بو ن حقوق جزا،
به کوشش حتین غممی ،چ ه  ،تهران :اهتشارات میزان.
هولته ،ارهتت ( ،)1911جنبشهای فاشیستی (بحران نظام لیبرالدی و تکامدل فاشیسدم)،
ترجدۀ مه

ت ینی ،چ سو  ،تهران :اهتشارات ققنوس.

هیازپور ،امیرحتن ( ،)1911کنشگران دولتی سیاسگذاری حقوقی ر :اهشنامه سیاستگذار
حقوقی ،به کوشش لعیا جنی

ه امیرحتن هیازپور ،چ اهل ،تهران :اهتشارات میزان.

هیازپور ،امیرحتن ( ،)1911آئین دادرسی کیفری اقتصادی ،چ اهل ،تهران :هشر میزان.
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