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چکيده؛
قـ ّق ع الت اجنماعی ار جمله آرمانها ا مسئولیّتهایی است که دالتها اع آن را به شهران ان خود میده .
کاهش نابرابرب ا ناصلة رر اقیق ایجاد امکانات ا نرصتهاب برابر ا قمهی خ مات رناهی جامع در رمر
رهیانتهایی است که دالتها میقوان ار رهگذر آن ضمن حمایت ار اقشار آسیبپذیر جامعهق ار رردش گی
اجنماعی آنان ا برار رننارهاب بزهکارانه پیشگیرب ک  .در عصر حاضر بسیارب ار دالنمردان نه ق ها در مسیر
مرارره با ن ر ا رنع قرعیضهاب ناراا گامی برنمیدارن ق بلکه با نادی ه گرننن ح وق ب یادین اجنماعی ا اقنصادب
شهران انق قودههاب نرادست را به مثابة قه ی ک گان اصلی نظم اجنماعی ا سیاسی در معرل انواع م اخالت
کیفرب قرار میده  .سیاسی ش ن مفهوح جرح ا آسیبهاب اجنماعیق غلرة ان یشههاب مـانظهکارانه بر نظاح
سیاسی ا ان یشههاب نئولیررالیسنی بر نظاحهاب اقنصادب ا ظهور جرحش اسی راست ج ی در رمر عللی هسن که
با قضعی

اصل برابرب انراد در برابر قانونق رمی ههاب م اخلة نهادهاب ع الت کیفرب را در حور ن ر ایجاد میک

ا اق امات ا قصمیمات سختگیرانة آنان را نسرت به گراههاب ن یر جامعه موجّه میسارن .

واژگان کليدی :مداخلة کيفری ،فقر ،سياست جنگ با فقر ،سياسی شدن جرم ،جرمشناسی راست جديد.
* دانشجوب دکنرب ح وق جزا ا جرحش اسی دانشگاه قربیت م رسق قهرانق ایران (نویس ه مسئول):
arefi1368@gmail.com
** اسناد ح وق جزا ا جرحش اسی دانشگاه قربیت م رسق قهرانق ایران.
*** اسناد الهیات ا معارف اسالمی دانشگاه قهرانق قهرانق ایران.
**** دانشیار ح وق جزا ا جرحش اسی دانشگاه قربیت م رسق قهرانق ایران.
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مقدّمه
برقرارب ع الت در حورههاب مخنل

ستیاستیق اقنصتادب ا اجنماعی اررشتی استت که رهرران

جریانهاب ستیاستی-اجنماعی با اع قـ ّق آن ا با بیان ج رههاب ناعادالنة ستیاستهاب دالت
مستن رق انکار عمومی را علیه اضتع موجود بستیج میک  .ج رش ح وق م نی ستیاهپو سنان در
آمریکاق ج رش مرارره با آپارقای در آنری اب ج وبیق مراررات استتتن اللرلرانة «مهاقما گان

ب» 8

در ه ا ان الب ایران ار جمله مهمقرین نهضتتتهاب ع التخواهانة ستت اخیر هستتن  .قـ ّق
ع الت اجنماعی یکی ار مهمقرین شتعارهاب این ج رشها ا ان یشتم ان رشنههاب مخنل

ا ار

کلی ااژههاب رقابتهاب اننخاباقی در همة کشورها بوده است .براب نمونهق شعارهاب مردح ایران
در جریان ان الب ا آرمانگراییهاب ان البیّون ه گاح ق این قانون اساسیق این منن را قـت قأ یر
قرار دادق به نـوب که ستتیماب دالت قرستتیمی در این قانون به راشتت ی حاکی ار پذیرش نوعی
دالت رناه استت که مکلّ

شت ه براب پاست اشتت کرامت انستانی شهران انق به قأمین مسکنق

آمورش ا به اشتتت آنان اق اح ک (ستتعی بق  .)69 :8219باررقرین اهنمامی که در رول ستت
اخیر در راستناب قـ ّق ع الت اجنماعی انجاح شت ه استت قشتکیل دالتهاب موسوح به «دالت
رناه» 3استت .ظهور دالتهاب رناه را مـصول دا ااقعه دانسنهان  .نخستق قفسیر نوین ار مفهوح
آرادب ا اقّخاذ مع ایی مثرت ار آن 2.داّحق قشت ی قرلیغات احزاب کمونیسنیق انزایش بیکارب ا
انجاح اعنصتتابهاب گستتنرد اقّـادیّههاب کارگرب (راه ب مارن رانیق  .)693 :8276ار این راق

1. Gandhi.
2. welfare state.
 . 2در خصتتتوص مفهوح آرادبق دا گرایش کالستتتیتو ا رناهی در میان ررن اران لیررالیستتتم اجود دارد .گرایش لیررال
کالسیوْ آرادب را در مع اب «نرود مانع» قفسیر میک ا آن را آرادب م فی مینام ا آن را در مع اب اِعمال خودمخنارب ا
قوانایی ا ق رت مانور ب ان م اخلة عوامل بیرانی می دان  .در م ابلق لیررالهاب رناهی ار ضتتترارت آرادب مثرت به مع اب
صاحب اخنیار خود بودن سخن به میان میآارن ( .برلین ق .)61 :8271
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میقوان ع الت را به صتتورت کلّی ا ع الت اجنماعی را به نـو خاص گوهرب دانستتت که در
راه دسنیابی به آن کوششهاب بسیارب ش ه است.
بر این استاسق هر چ مارکستیستت ها ننوانستن الگوب مونّ ی ار نظاح اجنماعی ا اقنصادب
ارائه ا اجراء ک ق با آسیب ش اسی لیررالیسم کالسیوق به ق ااح حیات آن در قالب دالت رناه
کمو کردن  .پی ایش این دالتها در ناصلة دا ج گ جهانی در غربق با اق امات گسنرده در
راستتناب اصتتالح نظاح مالی ا بانکیق انزایش هزی ههاب عمومی ا مالیاتهاق اضتتع قوانین کارق
قوریع عادالنة درآم ها ا قأمین خ مات اجنماعی ا رناهی همراه ش  .رارگار خوش دالت رناه
که در م ایسته با دالت لیررال کالسیوق با رایکردب م اخلهگر اارد عرصة اجنماع ش ا خود
را مستئول قضتمین کامل ح وق اقنصادب ا اجنماعی شهران ان ا برقرارب قأمین اجنماعیق بیمة
بیکاربق مستکن ا اشتنغال میدانستتق دیرب نپایی ا این دالت با معضتل «اضانه بار

مسئولیّنی »8

رابرا ش ( ملو مـم بق .)392 :8277
مشتتکالقی ار قریل اقوع بـرانهاب اقنصتتادبق انزایش قورّح ا بیکارب در ک ار ایرادهایی که
گاه بر ا ر ررع م اخلهگر این دالت ار ستتتوب لیررالهاب کالستتتیو ا گاه با بهانههایی هم ون
ایجاد «نره گ اابستنگی» 3ا اقالف م ابع دالت میرح میش ق موجب انول دالت رناه ا ظهور
ان یشتتههاب نئولیررالیستتنی شتت  .دالتهاب نئولیررال با گرایش راستتت ج ی ق در رمی ة مستتائل
اقنصتتتادب ضتتتعی

هستتتن ت ق الی در حور مستتتائتل اجنمتاعی ا ام یّنی با اقّخاذ ان یشتتتههاب

مـتانظتهکتارانته رایکردب ستتترکوبگر دارنت (رتاهربق  .)91 :8263ار این راق میقوان گفت
نئولیررالها با ستییره بر دا حور سیاسنگذارب اجنماعی ا سیاسنگذارب ج ایی به قرقیب ار یو
ستتو رر ة نرادستتت را ایجاد میک

یا حماینی بایستتنه ار آنان به عمل نمیآاردن ا ار ستتوب

دیگر ار رهگذر نظاح ع الت کیفرب با «جرحانگارب ن ر» 2به مجارات این رر ه میپردارن .

1. The overload of responsibility.
2. Culture of dependency.
3. Criminalization of poverty.
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دغ غة پژاهش حاضر پاسخ به این پرسش است که به رغم حسن ذاقی ع الت ا ای که ن اب
ع النخواهی در اعصتار مخنل

ار ستوب رهرران ج رشهاب دی یق نلسفی ا اجنماعی ر ینان ار

ش ت ه استتت ا ستتیاستتنگذاران ا قانونگذاران در ابعاد بینالمللی 8ا داخلی 3راهرردهایی را به این
م ظور قت این ا اجراء کرده انت ا نیز بتا اجود اذعتان همگان به میلوبیّت ع الت اجنماعیق چه
عواملی رمی هستار م اخلة کیفرب در حور ن ر ا به ریان ن را میشون  .در این نوشنار برآنیم که
بستتنرهاب م اخلة کیفرب در حور ن ر ا ستتیاستتت ج گ با ن را را شت استتایی ا در پیآارد ستته
ع وانْ غلرة ان یشتههاب ستیاستی بر نظاح ع الت کیفربق ستلیة گفنمان اقنصادب بر نظاح ع الت
کیفرب ا در نهایت ظهور کیفرش اسی نوین را قریین ک یم.

م ظور ار جرح انگارب در این اصیالح انزان بر مع اب مضیّق آن (عمل قانونگذار)ق رایّهاب عملی است که نهادهاب ع الت
کیفرب در خصوص منّهمان ن یر در پیش میگیرن (مع اب موسّع) .جرحانگارب در مع اب مضیّق شامل پیشبی ی رننارهایی
هم ون قک ّب گربق الگردبق کوپن نراشیق اخذ انشعاب آب ا برق نامجار است که امکان ارقکاب آنها بیشنر در خصوص
اقشار نرادست جامعه قصوّرکردنی است .امّا نیمة پ هان جرحانگارب ن ر را میقوان در عملکرد نهادهاب ع الت کیفرب شامل
پلیسق دادسرا ا دادگاه ا در موارد ریر مشاه ه کرد :مظ ونیّت مأموران پلیس به انراد ن یر در گشتهاب پلیسیق کلیشههاب
ذه ی م فی پلیس نسرت به آنهاق اجراب ررحهاب م یعی پلیس با قمرکز بر م ارق ن یرنشینق ص ار قرارهاب قأمین کیفرب
نامن اسب با اضعیّت ن راق قعیین اکالب قسخیرب بر اب این دسنه ار منّهمان ا کیفیّت دناع این اکالق نسرت بهرهم ب ن را ار
نهادهاب ارناقی نظیر قعلیق قع یبق آرادب مشراطق قعلیق اجراب مجارات ا . ...قفصیل این مصادیق پژاهشی مسن ل را
می خواه که نویس گان امی دارن در آی ه نزدیو در قالب «جلوههاب م اخلة نهادهاب ع الت کیفرب نسرت به منّهمان
ن یر» به آن اق اح ک .
« .8برنامة قوسعة ملل منّـ » ( ) )United Nations Development Program (UNDPکه ار سوب سارمان ملل
منّـ ار سال  8699با ه ف ریشهکن کردن ن رق کاهش نابرابربها ا مـرامیّتها کار خود را آغار کرده است قاک ون در
 879کشور جهان نعّالیّت داشنه است.
 .3در اصول  2ا  42قانون اساسی صراحناً ا در اصول 31ق 36ا  28به صورت ضم ی به قکلی
اشاره ش ه است.

دالت به قـ ّق ع الت اجنماعی
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 .2غلبة انديشههای سياسی بر نظام عدالت کيفری؛ سياسی شدن مفهوم جرم
ان یشتتههاب ستتیاستتی غالب در دنیاب معاصتتر داراب ع اصتترب هستتن که بخشتتی ار آنها ناظر به
پیشنرلهاب انستتانشتت استتی ا بخشتتی ار آنها شتتامل کیفیّت ادار رن گی اجنماعی هستتن .
لیررالیستتتم ا مـانظهکارب هم ون دا ب یان نکرب نراگیرق هر ک اح ار یو ستتتو در خصتتتوص
انسان ا سرشت اب ا ار سوب دیگر در قریین مررهاب م اخلة دالت در حور اقنصاد ا ضرارت
یا ع ح ضترارت ن ش آنری ی دالت در برقرارب ع الت اجنماعی داراب اصتولی هسن که آنها
را آشتتکارا ار یک یگر منمایز میک  .بر خالف لیررالیستتتهاق که اعن اد دارن همة انستتانها ار
خرد برخوردارن ا خردم ب آنان قوجیهک

آرادب استق مـانظهکاران اساساً به ذات انسان

ب بین هستتتن (قادربق )99 :8211ق ع ل انستتتان را پیرا شتتتهوات میدان ا به نابرابرب رریعی
انسانها هم ون پ ی هاب رریعی باار دارن (بشیریهق  .)893 :8219در عین حالق مـانظهکاران با
اعن تاد بته اصتتتل آرادب اراده ا اننخاب ع النیق مستتتئولیّت کلّیّة رننارهاب ارقکابی را بر عه
شهران ان قرار میده

8.

بر این اساس در این بخش انزان بر قریین میالب نوق ا ذکر اجوه قمایز دا ان یشة لیررالیسم
ا مـانظهکارب به ن ش بستنرهاب ستیاسی قوجیهک

م اخلة کیفرب در حور ن ر میپرداریم.

سیاست اجنماعی ایران در رمی ة ن رردایی نیز در همین بخش بررسی میشود.

 .2-2حاکميّت دموکراتها و آغاز سياست جنگ در برابر فقر
دموکراتها در ادار جامعه ار اصتول لیررالیستم پیراب میک  .لیررالیستم در یو قعری

ساده

عرتارت استتتت ار« :مجموعته راشهتاق ستتتیاستتتت ها ا ای ئولوژب هایی که با بیزارب ار ق رت
خودسرانه به دنرال ایجاد اَشکال دیگرب ار اِعمال ق رت اجنماعی است ا با قأکی بر بیان آرادانة

 . 8ب یهی است که در پرقو چ ین نگرشی ن را انرادب خواه بود که خود مسرّب اضعیّت نابسامان خود ش اخنه میشون  .بر
همین اساس است که شاه هسنیم نظریّاقی هم ون «نره گ ن ر» ار «اُسکار لوئیس» به ش ّت مورد اسن رال مـانظهکاران قرار
میگیرد (راهربق  .)23 :8263با ان یشة آنها در بخش ( 3-2ن را مسئول اضعیّت نابسامان خود) بیشنر آش ا خواهیم ش .
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ع ای شتخصتیق خواسنار حکومت قانون در رمی ة سیاست ا امور دی ی است» (آشوربق :8219
 .)319به رغم این قعری

در میان پیراان لیررالیسمق اخنالف نظرهایی در خصوص مواردب چون

متاهیتّت آرادب ا مشتتتراعیّت دالت رناه اجود دارد .قمایز میان راستتتتگرایان لیررال هم ون
«نری ریش آگوستتت نون هایو» 8ا چپهاب لیررال مان «جان رالز» 3در این استتت که هایو
معن استت دخالت دالت در اقنصاد بای بسیار مـ اد باش ق امّا به نظر رالز سیاست دالت رناه
کته بیمتة همگانی ا ح اقل هاب معیشتتتنی را دربر دارد نیارم حمایت ا دخالت دالت استتتت.
بارقاب این اخنالف نظر را میقوان در کشور آمریکا ا در میان دموکراتها ا جمهوربخواهان
مشتتتاهت ه کرد .دموکراتهتتا بتته انت یشتتتههتتاب رالز پیرامون دالتت رنتتاه گرایش دارنت ق الی
جمهورب خواهتان بته هایو گرایش بیشتتتنرب دارن ا به همین خارر در داران بوشق هایو ا
ان یشتتتههایش بیشتتتنر مورد قوجّه قرار داشتتتتق در حالی که در دار ااباما ان یشتتتههاب رالز ا
سیاستهاب حماینی ا مراقرنی مورد قوجّه قرار گرنت.2
لیررال هاب کالستتیو با قأکی بر آرادب م فی (رهایی ار موانع) ا ع ح قوجّه به آرادب مثرت
(اجود امکانات) هر نوع دخالت دالت در اقنصاد را نهی میک

ا ضمن ق یس آرادب میلق

در حور اقنصتادق هیچ مسئولیّنی براب دالت در رنع ن ر ا قأمین ح اقل امکانات اقنصادب براب
عامه قائل نیستن  .با این همهق لیررالیسم کالسیو در گذر رمان با درک چهر خشن ن ر منـوّل
ش ق قا جایی که در نهایت به ظهور دالتهاب رناه در غرب انجامی .
«لی ان بی ز جانستتون» 4رئیس جمهور دموکرات آمریکا در هشتتنم ژانویه  8694با اشتتاره به
«سیاست ج گ با ن ر»ق ار ضرارت «ج گ میلق در برابر ن ر» 1سخن به میان آارد ا اعالح کرد
ه ف ما نه ق ها قسکین ا رات ن رق بلکه ریشهک ی ا پیشگیرب ار آن است .چرایی اقّخاذ سیاست
ج گ با ن ر ار ستتوب ابق ریشتته در جریان قوستتعة ستتیاستتی بل م ّت دموکراتها دارد که ار
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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رمان «نرانکلین رارالت» 8ا در قالب ستیاستهاب موسوح به «نیودیل» 3در دهة  8629آغار ش ه
استت .با آغار اجراب سیاست نیودیلق دموکراتها براب ایجاد ساخنارهاب سیاسیاب که ح اقل
ام یّت اقنصادب را براب همة آمریکاییها قضمین ک قالش کردن « .قانون قأمین اجنماعی» 2که
در سال  8621به قصویب رسی هسنة دالت رناه چ الیهاب را ایجاد کرد که قا به امرار در این
کشتتور اجراء میشتتود .بیمة بارنشتتستتنگیق بیمة بیکاربق کمو مستتن یم به ستتالم ان ا نابی ایانق
برنامههاب ستتتالمنی کودکان ا مادران ا «برنامة کمو به خانوادههاب داراب کودکان نیارم

»4

در رمر قت ابیرب استتتت کته در پرقو قصتتتویتب قتانون نوق ایجتاد شتتت نت  .با راب کار آم ن
جمهوربخواهان ا «داایت آیزنهاار»ق 1نظاح جامع رناه در قالب برنامة مذکور ار یو سو شامل
انراد نستتترناً کمی میشتتت ا ار ستتتوب دیگر به نـو نابرابر اِعمال میشتتت ا نیز عام انه دریانت
ک گان این قریل خ مات رناهی با برچسب اابسنگی به حاشیه ران ه میش ن .
پس ار آنکه دموکراتها به رهررب «جان اف ک ب» 9رماح امور را به دستتت گرنن ق همراه
با شوراب مشااران اقنصادب به سرپرسنی «االنر هلر» 7براب رقابتهاب اننخاباقی سال  8694با ن
سیاست هاب گذشنهق بر اجراب سیاست ن رردایی که مصرف سیاسی داشت قأکی کردن  .جامعة
ه ف آنها کستتانی بودن که به اه اف قرستتیمشتت ه ار ستتوب جامعة آمریکا براب رناه نرستتی ه
1. Franklin D. Roosevelt.
2. New Deal.
سیاستهاب مرن ی بر ع ح م اخله ( )laissez-faireکه قا پیش ار آغار رکود بزرگ اقنصادب ( )Great Depressionدر
ح اد سال  8636حکمفرما بود با اننخاب رارالت به ریاست جمهورب ایاالت منـ ه ا سیاستهاب موسوح به نیودیل خاقمه
یانت .در ااقعق میقوان اقّخاذ سیاست هاب نیودیل را ااک شی به رکود بزرگ قوصی

کرد .اب در ق این این سیاستها با

قأ یرپذیرب ار جان می ارد کی زق اقنصاددان انگلیسیق الگوب دالت رناه اجنماعی را در ایاالت منـ ه پیاده کرد ( Hussain,
.)2004: 390

3. Social Security Act.
4. Aid to Families with Dependent Children.
این برنامه در نزد عموح مردح آمریکا به برنامة رناهی معراف ش ه بود.
5. Dwight David "Ike" Eisenhower.
6. John F. Kennedy.
7. Walter Heller.
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بودن  .آنها اعن اد داشتتن که حنّی مونّققرین ستتیاستتتهاب کالن اقنصتتادب نیز بر رن گی همة
آمریکایی ها قأ یر ن اشتتنه استتت .بر این استتاسق به جاب قمرکز بر بیان معضتتالت اقنصتتادبق به
صتورت کلّی بر م ابع ناکانی براب انراد ا جوامع مـراح ا ن یر قأکی کردن ( McKee, 2010:

 .)5بستنرب دیگر براب قوجیه ن رق به ع وان االویّت سیاست ملّیق «ج رش ح وق م نی» 8بود که
بر نابرابرب اقنصتتادبق به ایژه الگوهاب نراگیر قرعیض نژادب در جامعة آمریکا قأکی داشتتت .بر
این استتتاسق می قوان گفتت کته ج رش ح وق مت نی نیز قتأ یر عمی ی بر گفنمتان ج تگ با ن ر
داشت3.

 .3-8جمهوریخواهان و تدوين سياست جنگ با فقرا
در ایاالت منـ هق جمهوربخواهان قرابت بستتتیارب با ان یشتتتههاب مـانظهکارب دارن  .با راب
کار آم ن «رانال ریگان» 2در ایاالت منـ ه ا «مارگارت قاچر» 4در انگلسنانق رایکرد حماینی
در قتالب دالت رناه جاب خود را به رایکرد ب ناح کردن ن را داد که نمونة بارر آن در گفنمان
ریگان در جریان اننخابات سال  8619مشاه هکردنی است .ار این رمان به بع است که اظهارنظر
در خصتوص حلّ معضالت مربوط به انـرانات ا آسیبهاب اجنماعی مان ن ر مصرف سیاسی
پیت ا می ک ت ا صتتتهرف هزی ه در ستتتیستتتنم خ مات رناهی اقالف م ابع دالنی قل ّی میشتتتود
( .)Gustafson, 2011: 22در این بستتنر کستتانی که ق رت مالی ن ارن میرادن ا حنّی ممکن
استتتت ح وق شتتتهران ب آنان نادی ه گرننه شتتتود .در این داره ستتتیاستتتنم ارانی چون قاچر به
گراههاب نابرخوردار برچستتب «قودههاب شتترار» برهمرن

«ستترو رن گی انگلیستتی» ردن

(پتاک نهتادق  .)77 :8211اننختاب ریگتان انزان بر قغییر در االویتّتهاب رناهی ایاالت منـ هق
1. Civil Rights Movement.
 .3قانون ح وق م نی ( )Civil Rights Actنیز که در ماه ژائیه سال  8694به قصویب رسی پیرارباب قاریخی براب
جانسون به حساب میآم .
3. Ronald Reagan.
4. Margaret Thatcher.
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قـوّلی مهم در انکتار عمومی نستتترتت بته ن را ا خ مات رناهی ایجاد کرد .در رول بـثهاب
مربوط به اصالح نظاح خ مات رناهی در ایاالت منـ ه آمریکا در میانة دهة  8669سیاسنم اران
ا حنّی عموح مردح پیوستتتنته ار رایکرد «چماق ا هویج» 8در خصتتتوص نظاح رناهی پشتتتنیرانی
میکردن  .به رور کلّیق نگاهی ب بی انه که به ااژ رناه ا مشموالن نظاح رناهی یع ی ن را ار رمان
راب کار آم ن ریگان ایجاد شت در جریان مذاکرات مربوط به اصالح نظاح خ مات رناهی در
ک گره نمود پی ا کرد .در یو نمونة کامالً ااضتح ار ستیاست نفی کرامت انسانی ار ن راق «جان
میکا»ق 3نمای

جمهوربخواه ک گره ار نلوری اق در جریان مذاکرات اعضتتتاب ک گره این گونه

بیان داشتت که «به قمستاحها غذا ن هی » 2.م ظور اب آن بود که کمو به رنان ن یر جز قشویق
آنتان براب قولیت مثتل بیشتتتنر ننیجه دیگرب ن ارد ( .)Gustafson, 2011, 61یکی ار پیام هاب
اننخاب «دانال قرامپ» 4به ریاستت جمهورب ایاالت منـ ه آمریکا این است که اب میخواه
«قانون مراقرت م ران به صتترنه» 1را لغو ک  .این امر الرنه اعنرال دموکراتها را در پی داشتتنه
استتتت .آنهتا با اعنرال به این امر که جمهوربخواهان هیچ برنامة درمانیاب براب مردح آمریکا
در نظر ن ارن میگوی «قرامپ داباره آمریکا را بیمار خواه کرد».9
همااردب مـانظهکاران ا لیررالها در میالعات حور جرحشت استی اقنصادب ا بررسی رابیة
میان نظاح ع الت کیفرب ا ستتاخنارهاب اقنصتتادب نیز نمود راشتت ی دارد .در این خصتتوص دا
دی گاه به صتورت کلّی اجود دارد؛ رایکرد نخستت نگرشتی مـانظهکارانه است که در آن بر
1. Carrot and stick.
این اصیالح براب قریین سیاسنی به کار می راد که ار یو سو قشویق را براب رننار خوب ا ق ریه را براب رننار ب به کار میبرد.
کاربرد این اصیالح در خصوص نظاح خ مات رناهی نیز گویاب رایکردب بود که ن را در صورت قخلّ

ار م رّرات رناهی

هم قشویق ا هم قه ی به مجارات میش ن .
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/

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

10

نفی هر گونه رابیه میان ستتاخنارهاب اقنصتتادب ا نظاح ع الت کیفرب قأکی دارد .مـانظهکاران
که انسان را موجودب شرار ا سرشت اا را پلی میدان هر گونه قغییر در جمعیّت کیفرب را به
نوستتانات میزان جرح ناشتتی ار عواملی دیگر غیر ار ستتیاستتتها ا ستتاخنارهاب اقنصتتادب نستترت
می ده  .در م ابلق دی گاه داّح یو نگرش لیررالیسنی است که معن است میان اقنصاد سیاسی
ا نظتاح کیفرب یو رابیة نامستتتن یم اجود داردق به نـوب که انزایش میزان بیکاربق شتتتکاف
رر اقیق بـران هاب اقنصتتتادب ا ن ر م جر به انزایش جرح ا در ننیجه ق وّع ا قشت ت ی مجاراتها
می شتتود .در این شتترایط ک شتتگران ع الت کیفرب هم ون پلیس ا قضتتات دادستترا ا دادگاه با
اقّخاذ رایکردهاب ستتختگیرانهقر به انزایش جرح ااک ش نشتتان میده (نرجیها ا راستتنائیق
.)61 :8269
در عصتتتر حتاضتتتر «درمتان کیفرب ن ر» 8کته در داران اننختابتات کاربرد دارد ا با «هراس
اخالقی» 3پشتتتنیرتانی میشتتتود بر «درمان اجنماعی ن ر» 2که با نگاهی بل م ّت قثریت شتتت ه ا
اررش هایی چون ع الت ا انستجاح اجنماعی پشتتنیران آن استتت غلره دارد ( Wacquant, 2003:

 .)198در مجموع به نظر میرس ت ان یش تة ستتیاستتی معاصتتر گرایش به آن دارد قا در خصتتوص
معضالت ا آسیبهاب اجنماعی رایج نظیر بیخانمانی ا حاشیهنشی یق گفنمان ام یّتمـور را بر
گفنمان اجنماعمـور حاکم ک .

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

ار جمله

ن رردایی نمیقوان قائل به مررب ب خاصتتی میان دالتها شتت  .بر این استتتاسق به نظر برخی ار
نویس ت گان به رغم قفاات در رایکردق ار بررستتی شتتعارها ا گفنمانها نمیقوان به یو الگوب
مشتخّص ار سیاست اجنماعی در هر یو ار دالتهاب چهارگانة پس ار ان الب ()8299-8211
1. Penal treatment of poverty.
2. Moral panic.
3. Social treatment of poverty.
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دستت یانت .انن ال ق رت ار چپ ست ّنی ( )8299-8291به راست لیررالی ( )8291-8279ا پس
ار آن چپ م رن ( )8279-8214ا در نهایت اصولگراب ان البی ( )8214-8263بر ران کاهش
ن ر ا ارق اب رناه اجنماعی ا ر چ انی ن اشتتنه استتت (قاراخانیق  .)883 :8269به نظر میرستت
دالتها در ایران در این دارانق بیش ار آنکه بر استتتاس راهرردب ایجابی در رمی ههاب مخنل
ستتتیتاستتتیق اقنصتتتادب ا اجنماعی گاح بردارن ق بیشتتتنر ار رهگذر نفی ا ال اب نامیلوب بودن
ستتیاستتتهاب دالت پیشتتین اارد کاررار م یریّت مستتائل کشتتور میشتتون  .به دیگر ستتخنق
برنتامتهریزان در نضتتتایی کتامالً عملگرایتانتهق بته اجراب برنتامههایی ناهماه گ ا نام ستتتجم با
ستیاستتهاب اقنصادب ا نیارهاب اساسی اجنماعی مرادرت میاررن (سعی بق  .)68 :8219الرنه
این نکنه گفن ی استت که در قرصتر  49قانون برنامة شتشتم قوستعه که قشکیل شوراب اجنماعی
کشتور را پیشبی ی کرده استت ه ف ار قشکیل این شورا کاهش ح اقل بیست ا پ ج درص ار
آستیبهاب اجنماعی ار جمله اعنیادق رالقق حاشتتیهنشتتی یق قخلّفات ا خشتتونتهاب اجنماعی با
االویّت ن اط بـرانی اعالح ش ه

است8.

ستخ گوب دالت یاردهمق اقنصاد ایران را «دالت -بارار» میدان  3.این الگو ح اقل به لـاظ
نظرب من اقض مینمای ق ریرا ررن اران اقنصاد بارار آرادْ م اخلة دالت را در بارار به ش ّت نهی
میک

ا ار ستوب دیگر به نظر میرست ررن اران م اخلة دالنی بر این باارن که ب ان حضور

دالتق اقنصتتاد به ستتان حیوانی انستتار گستتیخنه خواه بود .در م ابل برخی اقنصتتاددانان بر این
بتاارنت کته در چتارچوب رایکردهتاب جت ی این جمعب ب اجود دارد که در هیچ جامعهاب
دالت ا بارار به ق هایی قادر به حلانصتتل مستتائل اقنصتتادب نیستتن  .ب ابراینق بای در جستتت ا
جوب یو قرکیب خردم انه ار دالت ا بارار باشیم (موم یق .)91 :8214
بر این استتاسق میقوان گفت که هر چ در دالتهاب مرن ی بر ق ستتیمب ب معمول اقنصتتاد
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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نرادستتق ضترارت م اخلة کمی ه یا بیشی ة دالت در حور اقنصاد ا برقرارب ع الت اجنماعی
اجود داردق لیکن در ایران که اقنصتاد آن با اقّکاء بر درآم هاب نفنی در رمر اقنصادهاب راننی
استت ا کوقهنگرب ایژگی بارر آن استت (موم یق )94 :8217ق پ ی ناهماه گی ا سرگشنگی
هم در بُع ق این ا هم اجراب سیاستهاب اجنماعی ا اقنصادب موج میرن  .ار این راق اگر در
جامعة آمریکا یا برخی جوامع غربیق ان یشتتههاب ستتیاستتی به اضتتوح ا با الگویی مشتتخّص در
قالش هستتن قا رایکرد ررد را جایگزین رایکرد حماینی نستترت به اقشتتار نرادستتت ک ق در
ایران ستایة سیاست بر امور اجنماعی ا اقنصادب س گی ی میک  .ب ینسانق همواره معضالت ا
آستیبهاب اجنماعی که به رور عم ه گریران ن را را میگیرد در حاشیه قرار میگیرن  .ه گامی
که یو آستیب اجنماعی ار ستوب رستانهها پوشش داده میشودق هم ق ابیر ا اق امات موقّنی ا
الرنه ناق مر اب علمی ار ستتوب دالت قجویز میشتتود ا هم دیگران ار این معضتتل بهرهبردارب
سیاسی ا اننخاباقی 8میک  .نمونه آن را میقوان در رسانهاب ش ن پ ی موسوح به گورخوابی
در رمستتتنان  8261مشتتتاه ه کرد .اریر کشتتتور با اشتتتاره به پ ی مذکور چ ین اظهار داشتتتت:
« گورخوابی مربوط به معنادانی استت که ار قرس بارداشتت یا برخورد به گورستتنانها پ اه میبرن قا
دی ه نشتون » 3.ایشان با قغییر ماهیّت پ ی بیخانمانی در قالش است قا این نکنه را پررنگ ک که
چ ین انرادب در درجة نخستتتت بزهکارانی (معنادان منجاهر) مـستتتوب میشتتتون که عکسالعمل
قانونی در م ابل آنها بارداشت ا مجارات است .در حالی که میقوان به گونهاب دیگر نیز این پ ی ه
را مالحظه کرد ا آن ای که چ ین انرادب بیخانمان ا بیکار هستن ا قکلی

دالت این است که در

 .8انن تتاد قتتالیرتتاف ار متتاجراب گورخواب هتتا /مستتتئوالن نرتتای ت بتتا نتتام تة یتتو ه رم ت ار این نجتتایع بتتاخرر شتتتون ت
(.)http://alef.ir/vdcbg9ba0rhb5fp.uiur.html?429306

2. http://www.isna.ir/news/95100805357
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درجة نخستت براب کلّیّة شتهران ان مستکن من استب با نیار آنهاق 8اشنغال 3ا قأمین اجنماعی 2نراهم
ک .

 .1ستلطة گفتمان اقتصادی بر نظام عدالت کيفری؛ هماوردی رويکرد طردکننده در
قبال فقرا با رويکرد فراگير
به رغم کثرت ان یشتتهها ا مکاقب اقنصتتتادبق ق ها برخی ار آنها نرصتتتت عی یّت یاننن در قالب
نظاحهاب ستیاسی کشورهاب مخنل

را پی ا کردهان « .کارل مارکس»ق« 4آداح اسمیت»ق« 1میلنون

نری من»ق« 9نردریش نون هایو» 7ا «جان می ارد کی ز» 1هر یو به قرقیب با اضتتع ان یشتتههاب
مارکستیستنیق لیررالیستم کالسیوق نئولیررالیسنی ا در نهایت سوسیال دموکراسی ار این نرصت
برخوردار شت هان قا دالتهایی منأ ّر ار ان یشتة آنان قشتکیل شتون  .هر یو ار این ان یشهها ا
دالت هاب مرن ی بر آنها اصولی ار جمله رجـان یا ع ح رجـان ع الت اجنماعیق ح اد ا غور
مت اخلتة دالتت در حور اقنصتتتادق نظتاح عت التت کیفرب ا قابعان آنها را قـت قأ یر خود قرار
داده ان  .بر این استتتاسق در ادامه انزان بر قریین ن ش بستتتنرهاب اقنصتتتادب در قوجیه م اخالت
کیفرب نستتترت به ن راق به این موضتتتوع می پرداریم که رایکردهاب رردک ه یا ادغاحک ه ار

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

است با

رعایت االویّت براب آنها که نیارم قرن ق به خصوص راسنانشی ان ا کارگران رمی ة اجراب این اصل را نراهم ک ».
 .3اصل بیست ا هشنم قانون اساسی )...( « :دالت موظّ

است با رعایت نیار جامعه به مشاغل گوناگون براب همة انراد امکان

اشنغال به کار ا شرایط مسااب را براب احرار مشاغل ایجاد نمای ».
 .2اصل بیست ا نهم قانون اساسی« :برخوردارب ار قأمین اجنماعی ار نظر بارنشسنگیق بیکاربق پیربق ار کاراننادگیق بی
سرپرسنی ( )...ح ّی است همگانی ( .» )...هم ینق در این خصوص رجوع ک ی به ماد  8قانون ساخنار نظاح جامع رناه ا
قأمین اجنماعی مصوّب .8212
4. Karl Marx.
5. Adam Smith.
6. Milton Friedman.
7. Friedrich August von Hayek.
8. John Maynard Keynes.
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ستوب هر یو ار ان یشتهها ا نظاح هاب اقنصادب در قرال اقشار نرادست جامعه چگونه در نوع ا
کیفیّت م اخلة نهادهاب ع الت کیفرب خود را نشان میده .

 .2-1فقرا؛ قربانيان سياستهای اقتصادی
«کارل مارکس» با م ظومة نکرب خود ا مجموعة مفاهیم ب یادی ی که استاس ان یشة اا را قشکیل
میده حورههاب مخنل

حیات اجنماعی ار جمله حور ح وق را قـت قأ یر قرار داده است.

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

اب ار بزهکارب گویاب رایکردب انن ادب به نظاح ع الت کیفرب استتت .اب با قأکی بر

این نکنته کته قوریع نابرابر رات در جامعه قوریع نابرابر ق رت را به اجود میآاردق جرح را نه
ن ض عم ب قرارداد اجنماعی بلکه ق لّاب نرد قو انناده بر ضت ّ شرایط حاکم میدان (قامس ا
دیگرانق  .)229 :8263یکی ار مهمقرین انن ادهایی که ار ناحیة مارکسیستها بر ان یشة لیررالیسم
اارد می شتتتود غفلت ار ع الت استتتت .به باار این دستتتنه ار م ن انق لیررالها با قأکی ب که بر
آرادب بشتر دارن ع الت اقنصادب را ن اب آرادب اقنصادب میک

ا در ننیجه باعث میشون

قتا رناه اقلیّنی ار مردح به قیمت ن ر ا نالکت اکثریّت انستتتانها مـ ّق شتتتود 8.جرح شتتت استتتان
مارکستتیستتت نظیر «ری ارد کوئی ی» 3اعن اد دارن ع الت کیفرب ابزار م رن ک نرل نیراب کار
مارادب استتت که نظاح ستترمایهدارب به اجود آارده استتت؛ مخصتتوصتتاً در دارانی که بـران
اقنصتتتادب به اجود میآی ق این نظاح عه هدار ک نرل این جمعیّت ماراد بیکار ار رریق مجارات
حرس میشود (.)Quinney, 1977: 134
مارکسیستها به نوعی میان نظاح سیاسی ا نظاح ع الت کیفرب ارقراط برقرار میک ؛ با این
قوضیح که نظاح سیاسی ار رهگذر ابزارهاب قرلیغاقی خودق نظاح سرمایهدارب را یو امر میلوب
جلوه میده ا ار ستتوب دیگر نظاح ع الت کیفرب در راستتناب اه اف نظاح ستتیاستتی اق اح به
هم شی ی-رناه-با-لیررالیسم-نای ه-گرا1. http://vista.ir/article/282886/
2. Richard Quinney.
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آلنوستتر»8

میگوی در جوامع سترمایهدارب ار یو ستو «ماشتین سرکوبگرب دالت»ق یع ی پلیسق ارقش ا
نظاح کیفربق ار رریق کاربرد خشتتونت بالفعل یا بال وّه ا ار ستتوب دیگر «ماشتتین ای ئولوژیکی
دالت» که شتتامل کلیستتاق خانواده ا نظاح آمورشتتی میشتتود به پای ار مان ن نظاح ستترمایهدارب
کمو میک

(پاقریوق .)399 :8212

در راستناب بـث پیون نظاح ستتیاستتی ا نظاح ع الت کیفربق مارکس با ررح مفهوح «رر ه ا
قضتادّ رر اقی» 3ا «ابزارگرایی» 2بر این باار است که ح وق آنری رر ة حاکم ا اسیلهاب براب
دااح ستییر آن بر رر ات نرادستت استت .مارکسیستهاب ابزارگرا معن ن دالت ا نهادهاب
دالنی (ح وقق دادگاهها ا پلیس) استایلی مـسوب میشون که به رر ة صاحب سرمایه کمو
میک

قا با قأمین بیشنرین م انع خودق رر ة کارگر را ک نرل ک

(علیزادهق .)19 :8217

 .1-1رويکرد فراگير و حمايتی در قبال فقرا
دالت رناه که در قرن بیسنم با آرمان قـ ّق ع الت اجنماعی پا به عرصة حیات سیاسی گذاشت
منأ ّر ار ان یشتههاب «جان می ارد کی ز» ا انادار به ان یشتة ستوستیال دموکراستی استت .سوسیال
دموکراستی شتاخهاب ار ستوستیالیستم ا ج رش کارگرب است که با پذیرش اصل مردحساالرب
براب دگرگونی هاب اجنماعیق برخالف اَستتتالف خود نه به ان البق بلکه به اصتتتالح رلری باار
دارد (آشوربق  .)391 :8219این نوع ار دموکراسی بر قأمین رناه اجنماعی ا ایجاد دالت رناه ا
قوریع رات در جامعه قأکی میک  .دموکراستتی اجنماعی در ااقع ااک شتتی به قعریر نئولیررالی
ار دموکراستتی بود که دخالت دالت در اقنصتتاد ا ع الت قوریعی را مغایر با اصتتول لیررالیستتم
می دان ا در این بستنرْ ح وق نامـ ادب را براب شهران اجنماعی به رسمیّت میش اس ا براب
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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که در این دستتنه ب ب قرار می گیرن ق به ایژه ستتوئ ق ن الن ق دانمارک ا نراژق به رغم انزایش
قتابتل قوجته نرخ بیکتارب در دهته هاب اخیر شتتتاه یم که آنها ار هر نوع معضتتتالت مربوط به
مـرامیّت اجنماعی ش ی به دار هسن  .دالتهاب سوسیال دموکرات به لـاظ ساخنار سیاست
اجنماعی ا اقنصتادب ار دالت رناه جامع ا نراگیر برخوردار هسن

( Cavadino and Dignan,

.)2014: 441

 .9-1فقرا؛ مسئول وضعيّت نابسامان خود
همزمان با انول آنناب عمر دالتهاب رناهق نگرشتتی ج ی پ ی آم که در عرصتتة اقنصتتادب
رجوع به نظاح بارار آراد را در نظر داشت ا در حور اجنماعی خوانشی مـانظهکارانه ار سرشت
انسان داشت .این نگرش که ار سوب نئولیررالها برگزی ه ش ه بود ار یو سو نظریّة کی ز ا ن ش
دالت هم ون عامل ق ظیم اقنصتاد سرمایهدارب را مورد قردی قرار میداد (بشیریهق )819 :8219
ا ار ستوب دیگر با ب بی ی به ررع انستان بر این باار بود که انستان اساساً موجودب ددم ش است
که در پشت ن ابی به ناح قم ّن ا نره گ مخفی ش ه است (.(Smith and Natalier, 2005: 12
دریانت مـانظهکاران دربار نظم نیز به نـو عمی ی معلول این نگرش ب بی انه دربار انسان است.
بر این استتتاسق آنتان میتان نظم ا قتانون پیون ذاقی برقرار میک

ا باار دارن که ب ان اجود

قتانون ا کیفرق آدمی ستتتر بته راه نمیشتتتود (قماشتتتیق  .)811 :8216این بخش ار دریانتهاب
مـانظهکارانق ب بی یهاب «قوماس هابز»ق 8نیلستوف سیاسی س ههاب هف ه ا هج هق را نسرت به
سرشت سرکش انسان ا ضرارت مهار آن ار راه سرکوب یادآارب میک  .اا هم به رور ج ّب
معن

بود که انستتتان ق ها ار رریق قه ی به ق ریه ستتتر ع ل میآی (پرادلق  .)23 :8272هابز که

مجتارات را شتتترّب می دانستتتت کته ق رت عمومی بر منخلّفان ار قانون جزایی قـمیل می ک ق
ه ف ار قـمیل مجارات را در ضرارت قرعیت انراد ار قانون میدانست (کلیق .)216 :8213

1. Thomas Hobbes.
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براب درک بهنر ان یشتتتههاب نئولیررال میقوان به یکی ار برجستتتنهقرین منفکّران این مکنب
یع ی «نردریش هایو» اشتتاره کرد .اب که یکی ار م ن ان ج ّب هر نوع برنامهریزب اقنص تادب
ا دخالت دالت در بارار استتت آشتتکارا ع الت اجنماعی را یو ستتراب میخوان ا خواستتنار
حذف آن ار ادبیّات ستیاسی میشود .اا به ایژه بر اصالت آرادب قأکی میک ا هر نوع قالش
براب ایجاد ع الت اقنصادب را ناقض اصل آرادب میدان

8.

اصتتتول کلّی این رایکرد «نردگرایی» 3بته جاب «اجنماعگرایی /جمعگرایی» استتتت .میابق
نلستتتفته نئولیررالیستتتمق دالتت رنتاه «کمی هگرا» 2استتتت ا مزایاب رناهی را ق ها پس ار ارریابی
صتتالحیّت اشتتخاص براب دریانت میپردارد .شتتهران انی که مستتنـقّ دریانت کمو ار جانب
دالت شت اخنه میشتون شت ی اً انگ اابسنگی ا سربارب میخورن  .اگرچه راابط اجنماعی در
جوامع نئولیررال بته صتتتورت رستتتمی «برابرنگر» 4استتتتق در عمتل نظاح اقنصتتتادب آن به نـو
گستنردهاب م جر به قفاات در درآم انراد میشتود .نابرابرب مادب در سیسنم نئولیررالیسم همراه
با ن ان برخی ح وق اجنماعی م جر به ظهور مفهومی به ناح «انزااب اجنماعی» 1میشتتتود که به
موجب آن انراد بسیارب که نمیقوان در بسنر بارار رقابنی نعّالیّت ک

به حاشیه ران ه میشون

(.)Cavadino and James , 2014: 442
در ایتاالت منـت ه آمریکتا پس ار اننختاب رانتالت ریگتان به ریاستتتت جمهورب در8619ق
قالش هاب ستتیاستتی به م ظور حمایت ار ن را ا پیون آنان با جامعه مـ اد شتت « .قانون اصتتالح
بودجتة عمومی» بیمتة بیکتارب ا م تابع اخنصتتتاصیتاننته براب برنامة ( 9)AFDCرا کاهش داد.
هم شی ی-رناه-با-لیررالیسم-نای ه-گرا 1. http://vista.ir/article/282886/

2. Individualism.
3. Minimalist.
4. Egalitarian.
برابرب خواهی به مع اب باار به اررش عالی برابرب ا هوادارب ار برقرارب آن است .یکی ار شعارهاب اساسی برابربخواهانْ
برابرب نرصتها است .برابرب نرصتها یع ی مـو همة امنیاراقی که براب گراهی ار انراد ار رار قولّ امکانات نابرابرب را
براب رش نراهم میک

(آشوربق .)93 :8219

5. Social exclusion.
6. Aid to Families with Dependent Children.
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قوجیهاقی نظیر نلستتتفة خوداقّکایی ا ادّعاب «کالهرردارب رناهی» 8موجب شتتت بین ستتتالهاب
 8618قتا  8612قتانون اصتتتالح بودجة عمومی ق ریراً نیم میلیون ار خانوادههاب کارگر را ار این
برنامه حذف ک  .ری ستتالهاب  8662قا  8661نیز  44درصتت ار خانوادههاب قـت پوشتتش ار
این برنامه حذف ش ن  .میانگین مرلغ پرداخنی به خانوادههاب قـت پوشش ار  279دالر در سال
 8671به  339دالر در سال  8661کاهش یانت (.)Beckett and Western, 2001: 55
یاننه هاب حاصل ار قـلیل رابیة میان م ل اقنصاد سیاسی ا سیاست کیفرب گویاب آن است
کته همة کشتتتورهاب نئولیررال نرخهاب حرس باالقرب در م ایستتته با ستتتایر کشتتتورها ار جمله
کشتتورهاب ستتوستتیال دموکرات دارن  .ررق آمار ستتال  3991نرخ حرس پ ج کشتتور نئولیررال
ایاالت منـ ه آمریکاق آنری اب ج وبیق نیورل ق انگلستتنان ق الز ا استتنرالیا به قرقیب 784ق 482ق
891ق  843ا  887در هر یکص هزار نفر بوده استق در حالی که کشورهاب سوئ ا نراژق که در
رمر کشتتتورهاب ستتتوستتتیال دموکرات هستتتن ق نرخ حرس  71ا  78را در همان م یاس قجربه
کردهان (.)Walmsley, 2005
بر این استتاسق دالتهاب نئولیررال را میقوان قا ح ادب کیفرگراقرین دالتها دانستتت .در
این میانق اقشتار نرادست جامعه بیشنرین انرادب هسن که در داح نظاح کیفرب گرننار میشون ؛
ریرا جامعة نئولیررال گرایش به آن دارد قا دا گراه ار اشتخاص را مـراح ک  :نخستت کستتانی
که در بارار اقنصتادب شتکستت می خورن ا داّح کسانی که در پیراب ار قانون ناقوان هسن ق به
این مع ا که در ان یشة نئولیررالیسنیق بیخانمانهاق حاشیهنشی ان ا مسنم ان هم عرل مجرمان ا
چه بستا مصت اق بارر آنان به حساب میآی  .نئولیررالها با قأکی انراری بر ایژگیهاب نردب ا
مستتئولیّت شتتخصتتیق آگاهانه قأ یر ستتاخنارهاب اقنصتتادب بر اقوع جرح را نادی ه میگیرن ا بر
همین اساس است که در ان یشة آنها ن را خود مسئول نابسامانی رن گی خود به حساب میآی .
نردگرایی ا نابرابرب جوامع نئولیررال ممکن استتتت همرستتتنگی اجنماعی را کاهش ده ق ار
خودبیگانگی ایجاد ک ا اشخاص ا گراه هاب بسیارب را به حاشیه بران  .در م ابلق دالت رناه
1. Welfare fraud.
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جامعه را م ستتتجم ا یکپارچه میک  .چ ین دالنی به نـو باررب ار دالتهاب نئولیررال در رمی ة
نوع نگاه به شتهران ان م ـرف ا شتکست خورده منمایز است ا چه بسا همین امر هم ون ابزار
مؤ ّر ک نرل اجنماعی عمل ک  .گویی هر ان اره جوامع بیشتتتنر به ستتتیاستتتتهاب نئولیررالیستتتنی
نزدیو میشتتون ق رایکرد آنها در عرصتتة ح وق کیفرب نراگیرقر ا ستتختگیرانهقر میشتتود
( .)Cavadino and Dignan, 2014: 448رشت سریع جمعیّت کیفرب در ایاالت منـ ه آمریکا
در رول دا دهة گذشتنه با کاهش قع اد دریانتک گان خ مات رناهی همراه بوده استت .این
در حالی استت که ار دی گاه دالت هاب سوسیال دموکراتق بزهکار نه شخصی م صر ا میراد
ار جامعه بلکه انسانی انگاشنه می شود که بای هم ان در جامعه حضور نعّال داشنه باش .
در ج ال ریر قمایزات اقنصتتتاد ستتتیاستتتی نئولیررال ا ستتتوستتتیال دموکرات ا گرایشهاب
اقنصادبق اجنماعی ا کیفرب آنها مالحظه میشود:
جدول  :1گونه شناسی اقتصادهای سیاسی و گرایشهای کیفری آنها ( Cavadino and

)Dignan, 2014: 441
شاخصهای اجتماعي -اقتصادی

نوع نظام اقتصاد سیاسي

و کیفری

سوسیال دموکرات

نئولیررالیسم

قشکیالت سیاست اجنماعی ا

دالت رناه جامع

بارار آراد -دالت رناه
ح اقلی

اقنصادب
قفااتهاب درآم ب

نسرناً مـ اد

بسیار ریاد

اخنالفهاب موقعیّنی

به رور اسیع برابرنگر

به لـاظ رسمی برابرنگر

راابط شهران  -دالت

ح وق اجنماعی ریاد ا

نردبش هق ح وق اجنماعی

نسرناً میلق

مـ اد
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گرایش بسیار مـ اد

گرایش ریاد نسرت به

نراگیرب یا مـرامیّت اجنماعی

نسرت به مـرامیّت

مـرامیّت اجنماعیق

اجنماعی

شکلگیرب راغهها ا ...

جهتگیرب سیاسی

ج اح چپ

ج اح راست

ای ئولوژب کیفرب غالب

حقمـور

قانون ا نظم

شیو مجارات

نراگیرب

مـرامیّنی

نرخ حرس

پایین

باال

میزان پذیرش رن ان خصوصی

پایین

باال

نمونة ااّلیّه /الگوب ااّلیّه

سوئ

ایاالت منـ ه

دیگر نمونهها

ن الن

انگلسنان ا الزق اسنرالیاق
نیورل ا آنری اب ج وبی

 .4-1فقرا؛ اقشار فراموششدة نظام اقتصادی ايران
نظتاح اقنصتتتادب ایران بته لـاظ ظاهرب در هیچ یو ار ق ستتتیمب بهاب باال قرار نمیگیرد .در
م ّمة قانون استتاستتی پس ار بیان این نکنه که «اقنصتتاد استتیله استتتق نه ه ف» به قمایز برنامة
اقنصتادب استالح با دیگر نظاحهاب اقنصادب اشاره میک ا میگوی که در آن نظاحها قمرکز ا
قکا ر رات ا ستتودجویی اجود داردق الی در اقنصتتاد استتالمی اصتتل بر رنع نیارهاب انستتان ا
نراهم کردن رمی ة م استب براب برار خالقیّتهاب انستانی ا قأمین امکانات مسااب ا من اسب ا
ایجاد کار براب همه استتت .در اصتتل  42نیز قأمین استتن الل اقنصتتادب ا ریشتتهکن کردن ن ر ا
مـرامیّت در رمر اه اف ا قأمین نیارهاب استتاستتی ا قأمین شتترایط ا امکانات کار براب همة
شتتتهرانت ان ار جملته چتارچوب هتاب اقنصتتتاد ایران برشتتتمرده شتتت هان  .ن رردایی ا کاهش
نابرابربهاب اجنماعی ا اقنصادب موضوعی است که در برنامههاب قوسعة اقنصادبق اجنماعی ا
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نره گی کشتتور نیز پیشبی ی ش ت هان « .قالش در جهت قأمین ع الت اجنماعی» ( ب  1قستتمت
یکم مشنمل بر ه فهاب کلّی برنامة قوسعة ااّلق ب  8اه اف کالن برنامة داّح قوسعهق ماد 29
قانون برنامة ستوّح) ا نصتل هشتنم ار برنامة چهارح قوسعه (  )8212-8211با ع وان «ارق اء ام یّت
انسانی ا ع الت اجنماعی» دالت را مکلّ

میک قا به م ظور اسن رار ع الت ا رات اجنماعیق

کتاهش نتابرابرب هتاب اجنمتاعی ا اقنصتتتادبق کتاهش ن ر ا مـرامیّت ا قوانم ستتتارب ن راق
برنتامته هتاب جامع ن رردایی ا ع الت اجنماعی را ق این ک  .در ستتت چشتتتمان ار جمهورب
استالمی ایران در انق  8494شتمسی نیز جامعة ایران با ایژگیهایی هم ون برخوردارب ار رناهق
قأمین اجنماعیق نرصتتتت هاب برابرق قوریع من استتتب درآم ا به دار ار ن ر خواه بود .ماد 8
قانون ستتتاخنار نظاح جامع رناه ا قأمین اجنماعی  8212ه ف ار قصتتتویب این قانون را اجرایی
شت ن اصتل  36ا ب هاب  3ا  4اصل  38قانون اساسی ا ایجاد انسجاح کالن سیاستهاب رناهی
اعالح کرده استتتت .ب ت (د) متاد  4همان قانون نیز «حمایت ار انراد جامعه در برابر رای ادهاب
اقنصتتتادبق اجنماعی ا پیام هاب ستتتوء آنها خصتتتوصت تاً در رمی ة بیکاربق بیستتترپرستتتنیق در
راهمان گی ا پیرب» را ار اه اف ا اظای

حور حماینی ا قوانرخشی میدان .

به رغم این قمایزها ا قأکی ها در خصتتوص ریشتتهک ی ن ر ا برخوردارب برابر ار امکانات ا
م ابعق میقوان گفت در عمل هیچ یو ار اه اف مذکور مـ ّق نشت ت ه استتتت .هر چ با اجود
مراکز منع ّد ارائة آمارق ع ح اقّفاق نظر در خصتوص معیار ن ر ا نفوذ گرایشهاب سیاسیق آمار
ا ارّالعتات دقیق ا معنررب در خصتتتوص قع اد انراد ریر خط ن ر در ایران اجود ن اردق میابق
آمار پژاهشتک مرکز آمار در ح ّ ناصتل ستالهاب  8212قا 8263ق ن ر غذایی در شهرها هفت
برابر ا در راسناها  89برابر ش ه است 8.اریر قعاانق کار ا رناه اجنماعی ار ش ی ه نش ن ص اب
ن را در جتامعته گالیه میک ا میگوی « :معموالً در جامعه مجالی براب شتتت ی ن صتتت اب ن را
نیستتت» 3.بر این استتاسق میقوان گفت با اجود برخی قفااتها که به ظاهر میان نظاح اقنصتتادب
1. http://www.khabaronline.ir/detail/591041
2. http://www.mehrnews.com/news/3805542
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ایران ا دستنهب بهاب اقنصادب مرسوح اجود داردق برخی ار پیام هاب نامیلوب نظاح نئولیررالی
هم ون انزااب اجنمتاعیق اخنالف درآمت ب بتاال ا نرخ حرس نستتترنتاً بتاال در جتامعة ایران نیز
آشتکارا نمود پی ا کرده است .پژاهش هاب انجاح ش ه در ایران که در چارچوب اقنصاد جرح ا
ج تایتت انجتاح شتتت ه استتتت بته لـاظ قجربی این ادّعا را قأیی می ک ؛ براب نمونهق ننایج یو
پژاهش که با ه ف ارریابی رابیة بین بیکارب ا جرح در ایران انجاح ش ه است گویاب آن است
که رابیة مستن یمی بین بیکارب ا سته جرح قنل عم ق سترقت ا خودکشی اجود دارد ا معموالً
این منغیّر با اقفههاب یو یا دا دارهاب ا رگذارب خود را نشان میده (عراسی نژاد ا دیگرانق
:8268

8.)91

رئیس ستتارمان برنامه ا بودجة دالت یاردهم ار قوجّه دالت به اقشتتار آستتیبپذیر ستتخن به
میان میآارد« :قوسعه را به قیمت گرس هقر نگاهداشنن مردح پیگیرب نمیک یم .اقشار آسیبپذیر
نرای در چرخدن ههاب قوسعه له شون ؛ به همین دلیل هم دالت ار هزی ههاب سال آی ه  73هزار
ا  499میلیتارد قومتان را بته رنتاه اجنمتاعی ار جملته بیمتة اجنمتاعی ا کمینة ام اد ا بهزیستتتنی
اخنصاص داده

است»3.

به اذعان اهل پژاهش ااقعیّت این استت که در ایران هیچ قانون یا برنامة مشتخّصی در رمی ة
ن رردایی قهیّه ا قصویب نش ه است (الوانیق عزتپور ا نجابتق  .)2 :8264به رغم آنکه در ب
(ر) ماد  61قانون برنامة چهارح قوسعهق نراهم کردن حمایتهاب ح وقیق مشاارههاب اجنماعی
ا م دکارب براب دناع ار ح وق نردبق خانوادگی ا اجنماعی ن را پیشبی ی ش ه استق ااقعیّت
قضیه حاکی ار آن است که در عمل ن را در رمر اقشار بیپ اه ا نراموشش نظاح قضایی ایران
هسن .

 .8پژاهشهاب دیگرب نیز در این حوره انجاح ش ه است؛ براب نمونه ب گری به :صادقیق حسین ا همکارانق ()8214ق «قـلیل
عوامل اقنصادب ا رگذار بر جرح در ایران»ق مجله قـ ی ات اقنصادبق داره 49ق شمار 8؛ حسی ی نژادق سی مرقضیق ()8214ق
«بررسی علل اقنصادب جرح در ایران با اسنفاده ار یو م ل دادههاب قلفی ی :مورد سرقت»ق مجله برنامه ا بودجهق شمار .61

2. http://www.sharghdaily.ir/News/109263
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 .9بستترهای جرمشتناختی-کيفرشناختی؛ تلفيق گرايشهای سياسی و رويکردهای
علمی توجيهکنندة حذف فقرا
اصیالح «کیفرش اسی نوین» 8را «ملکلم نیلی» 3ا «جاناقان سیمون» 2براب قریین قغییر جهتگیرب
در عرصتة ح وق کیفرب ا جرحشت استتی ار قمرکز بر حالت خیرناک «اشتخاص» به م ّنظر قرار
دادن خیر «گراههاب خاص» ار رهگذر راشهاب آمارب به کار بردن ( Feeley and Simon,

.)1992: 449
دا عامل در پی ایش این قستم ار کیفرشت استی مؤ ّر بودهان  .نخستتق گذار ار جرحش اسی ا
کیفرشتت استتی درمانم ار به جرحشتت استتی ستتزاگرا .داّحق ستتییر ان یشتتههاب مـانظهکارانه ا
نئولیررالیستنی بر مراحث کیفرشت استی .در خصوص عامل نخستق قاریخ ان یشههاب جرحش اسی
گویاب آن استتت که در نیمة نخستتت ستت بیستتنم ا پس ار پایان ج گ جهانی داّح ا م ارن با
ظهور دالت هاب موستتوح به دالت رناهق رایکرد بالی ی بر استتاس ان یشتتههاب ح وق بشتترب به
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
نراگیر اجنماعی در االویّت قرار گرنن  .در چ ین بستتتنر نکربق م ل رناهگرایی (بارپرارب) بر
مت ل کیفرگرایی (ررد یتا بتاردارنت گی) پیشتتتی گرنت (نجفی ابرن آبادبق  .)786 :8211چ ین
اصولی یادآار سخ ی ار مارک آنسلق ب یانگذار مکنب دناع اجنماعی نوینق است که همزمان با
ظهور دالت رناه برار کرد .اب اعن اد داشتت« :مر ا ستیاست ج ایی دناع اجنماعیق حمایت ار
نرد ا حیثیّت رنیع موجود انسانی است .این سیاست براب دالتق اررش میل ی نمیش اس ق بلکه
در م تابتل قکتالی

مشتتتخّصتتتی را در قرال شتتتهران ان حنّی بزهکار به دالت قـمیل میک »

(اردبیلیق  .)888 :8211م ارن با بـرانهاب اقنصتتادب دهة  8679که مشتتراعیّت ا کارایی دالت

1. New penology.
2. Malcolm Feeley.
3. Jonathan Simon.
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رناه را ریر ستؤال بُرد ا ربخشی رایکرد اصالح ا درمان نیز قوسّط «رابرت مارقی سون» 8در قالب
گزارش «چه چیز مؤ ّر است؟ پرسشها ا پاسخهایی دربار اصالح رن ان» به چالش کشی ه ش .
ب ا به ع ی برخی نویس ت گان این گزارش بیشتتنر ار آنکه خوان ه ا در خصتتوص راش آرمون
مارقی ستتون قأمّل شتتودق ق ها ننایج آن ن ل قول میشت  .داران پس ار مارقی ستتون به راستتنی براب
شتتتاغالن در حور مت دکتارب اجنماعیق قعلیق مجارات ا آرادب مشتتتراط قلخ ا غمانگیز بود
(.)Downes and Kristine, 2006: 134
انزان بر آنق ظهور مراحث کیفرشت ت استتتی نوین در ااقع ریشتتته در ان یشتتتههاب ستتتیاستتتی
مـانظهکارانه ا نئولیررالیستنی دارد« .دیوی گارل » 3در کناب «نره گ ک نرل» 2پس ار ذکر سه
نوع جرحشت استی مشتنمل بر «جرحشت اسی خودب»( 4جرحش اسی اصالح ا درمان)ق «جرحش اسی
رن گی رارمره» 1ا «جرحش اسی دیگران»ق 9اجه قشابه دا نوع اخیر را آن میدان که مرقکران را
ار دری هاب منفاات ار نگاه جرحش ت استتی خودب میبی ؛ ریرا دا رایکرد جرحش ت استتی اخیر با
سیاست هاب همرسنگی که مر اب دالت رناه بود کامالً منعارل هسن (پاک نهادق .)886 :8211
اگر راهررد جرح شتتت تاستتتی خودب ا رن گی رارمره به قرقیب بارپرارب بزهکار ا اقّخاذ ق ابیر
پیشتگیرانة اضعی باش ق جرحش اسی دیگران با قأ یرپذیرب ار ان یشههاب مـانظهکارانهق رایکرد
ررد ا ناقوانستارب را در دسنور کار خود قرار میده  .بر پایة این رایکرد جرحش اخنیق برخی
ار انراد به رور رریعی ب ا شتترار هستتن ا با ستتایر اعضتتاب جامعه شتتراهت رننارب ا کردارب
ن ارن .
نیلی ا ستتتیمون قأکی میک

که پی ایش کیفرشت ت استتتی نوین در ااقع ااک شتتتی به ظهور

برداشت ج ی ار ن ر است که در آمریکا ایجاد ش ه است .در پرقو این برداشت رر ة نرادست
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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نه با رننارهاب ارقکابی یو عضتتو ار آنها بلکه به رور عم ه براب ستتوء رننار بال وّ عمومی این
گراه هم ون یو گراه به رور ابت به حاشیه ران هش ه ا یو رر ة خیرناک ش اخنه میشود
( .)Feeley and Simon, 1992: 467در این بستتتنرق کارکرد رن ان نیز ار اصتتتالح ا درمان به
مـلّی براب نگه ارب اشتتتخاص خیرناک ا میراد ار جامعه قغییر میک ؛ «آیراین» 8در کناب
خود بتا نتاح «رن ان؛ م یریّت رر ة نرادستتتت در جامعة آمریکا» 3اظهار میدارد که رن انیان در
رن ان با دا ایژگی اجن ابناپذیر ش اخنه میشون « :ج اسارب ار سایر انراد جامعه» 2ا «ب

نامی»4.

«ب نامی» 4.در نظر اب کارکرد رن ان عرارت است ار م یریّت رر ة نرادست که ار آنها هم ون
«قود رر تات پستتتت»ق« 1مخنتلک ت

نظم» 9ا «پایینقرین رر ة مردح» 7یاد میشتتتود ( Irwin,

 .)1985: 2ب ین قرقیبق ار رهگذر کاربرد ا قفستتیرب نوین ار ااژ «رر ة نرادستتت»ق این نوع
کیفرشت اسی بخشی ار جامعه را که دیگر نه هم ون کارگر بلکه هم ون میراد دائمی ا قیعی
ار قـرّک اجنماعی ا چرخة اقنصتادب مـستوب میشتود به دقّت قـت ک نرل ا سرکوب قرار
میده  .ار این رهگذر درمییابیم که چرا دیگرْ ه ف کیفر بارگشتت بزهکاران به جامعه نیست
ا ای که چرا رن ان براب ک نرل خیرناکقرین رر ة نرادستتتت داباره گستتتنرش مییاب (ماربق
 .)221 :8212در کیفرش ت استتی نوین ا م یریّت ریستتو جرحق بیکاربق حاشتتیه نشتتی ی ا ...عامل
خیر ارریابی میشون  .بر این اساسق میقوان گفت مؤلّفههایی که در «حسّاسیّتهاب نره

گی »1

بر آنها قأکی می شتتود دقی اً مواردب هستتن که در م یریّت ریستتو جرح ا کیفرش ت استتی نوین
بالعکس موجب قشت ی برخورد کیفرب با اقلیّتها ا حاشتتیهنشتتی ان میشتتود؛ با این قوضتتیح که
اقشتار نرادستت جامعه ممکن استتت در برخورد با مأموران پلیس ا قضتات به ستترب نوع رننارق
1. John Irwin.
 Managing the Underclass in American Society.؛2. The Jail
3. Detachment.
4. Disrepute.
5. Rabble.
6. Disorganized.
7. Lowest class of people.
8. Cultural sensitivities.
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پوشتتتش ا الفاظی که به کار میبرن ذه یّنی براب آنان ایجاد ک
بیاحنرامی میک

که این دستتتنه ار انراد به آنها

ا شهران ان قانونگریزب هسن .

در پرقو کیفرشت استی نوین عذرهاب جامعهشت اخنیق اقنصادبق خانوادگیق قربینی ا  ...براب
قوجیه جرح ک ار گذاشتنه میشتون ا انرادْ مستئول خیر مجرمانة خود هسن ا بای هزی ة آن را
بپردارنت (نجفی ابرن آبادبق  .)743 :8211در ااقعق امراره ستتتخن گفنن ار خیر جرح بستتتنرب
استتتت قا ستتتیاستتتنم اران ار ابهاح موجود در آن براب ک نرل ا ررد گراههاب نرادستتتت جامعه
اسنفاده ک

(قاسمی م حق .)871 :8263

در نظتاح عت التت کیفرب ایرانق بته موجتب ماد  2قانون اق امات قأمی ی ا قربیّنی مصتتتوّب
8226ق 8نگاه ارب مجرمان بیکار ا الگرد در کارگاههاب کشتتااررب ا صتت عنی یکی ار اقستتاح
اق امات قأمی ی به حستاب میآم  .این رایکرد حاکی ار آن بود که در نظر قانونگذار بیکارب ا
الگردب حاالت خیرناک هستن ا مجرمان بیکار ا الگرد مجرمان خیرناک به شمار میران
که بای قـت ک نرل قرار گیرن  .در همین راستناق قصویب ماد  41مکرر قانون مجارات اسالمی
 8279جلوه اب ار ظهور رایکرد م ت یری تّت خیر جرح ا ک نرل گراه هتتاب پر خیر مـستتتوب
میش  3.الرنه پیشقر ماد  999قانون مجارات اسالمی (بخش قعزیرات) با همین رایکرد قصویب
شتت ه بود 2.مؤیّ این ادّعا قصتتویب ماد  41مکرر استتت که ابن ا به صتتورت الیـهاب با ع وان
«الیـة نـو اِعمال نظارت بر ستتارقان ستتاب هدار» در ستتال  8212در مجلس میرح شتت ق امّا در
 .8این قانون در حال حاضر به موجب ماد  731قانون مجارات اسالمی مصوّب  8263م سوخ ش ه است.
« .3کسانی که به دلیل ارقکاب جرح عم ب ح اقل دا بار ساب ة مـکومیّت مؤ ّر داشنه باش در صورت ارقکاب جرح عم ب
دیگرق دادگاه رسی گیک ه ضمن ص ار حکم می قوان به ق اسب سوابق ا خصوصیّات راحی ا اخالقی ا شخصیّت
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
ماد  36این قانون ملزح نمای ».
« .2در صورت قکرار جرح سرقتق مجارات سارق حسب مورد ح اکثر مجارات م رّر در قانون خواه بود .قرصره -در قکرار
جرح سرقت در صورقی که سارق سه ن ره مـکومیّت قیعی به اقّهاح سرقت داشنه باش دادگاه نمیقوان ار جهات مخفّفه در
قعیین مجارات اسنفاده نمای ».
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نهایت کلّیّة مجرمان ستتاب هدار ا نه ن ط ستتارقان ماد  41مکرر مشتتمول اق امات نظارقی ش ت ن
(رضوانیق  .)81 :8264هم ین قانونگذار در ب (چ) ماد  41قانون آیین دادرسی کیفرب 8263
«الگرد بودن منّهم» را ار استترابی دانستتنه استتت که جرح ج رة مشتتهود پی ا میک  .اقّخاذ چ ین
رایکردهتاب ستتتختتگیرانتهاب ار آن را با ن را ارقراط پی ا میک که ررحهاب مرارره با انراد
موستوح به «اراذل ا ااباش» عم قاً در مـلههاب ن یرنشتتین ار ستوب پلیس اجرایی میشتتود .براب
نمونتهق یکی ار عملیتّات جمعآارب اراذل ا اابتاش در مـلتة قولیت داراب م ی تة یانتآباد در
ج وب قهران انجاح شت  8.حنّی در ررح جمعآارب اراذل ا ااباش شمال شهر قهران نیز که پس
ار دستتتنگیرب در می ان قجریش گردان ه شتتت ن یکی ار دستتتنگیرشتتت گان خیاب به مردح ا
خررنگاران بیان میدارد« :من را می ان شتتوش گرنن ق من مال ای جا نیستتنم» .3انزان بر اینق جرح
سترقت ار «جرایم خیابانی» 2استت ا بیشتنر مرقکران این جرح ار قشتر نرادستت جامعه مـسوب
میشون  .ب ابراینق در ح وق ایران به کارگیرب اصیالحات ا برچسبهایی چون اراذل ا ااباش
براب اشاره به مرقکران برخی ار جرایم در سالهاب اخیر بیانگر قغییر نگرش نکرب ا قالش براب
معرنی بخشی ار جمعیّت هم ون قودههاب خیرناک است (پاک نهاد8211 :ق .)77
بر این استاسق میقوان گفت که ستیاسنم اران با سوار ش ن بر موج قرس ار جرح ا ان اخنن
ستت گی ی بار بزهکارب بر داش ن را ستتختگیرب کیفرب را در قالب حمایت ار بزهدی ه قجویز
می ک  .در ااقعق آنها با غرارآلود کردن نضتتتا ا با در پیش گرننن راهررد نرار به جلو که همان
نادی ه گرننن ح وق ب یادین اقنصتادب ا اجنماعی شهران ان به ایژه اقشار نرادست است به ناح
بزه دی ه ا قأمین ام یّت جامعه ا در ااقع به کاح خود ار رهگذر جرح انکار عمومی را به نفع خود
بسیج ا م یریّت میک .

1. http://donya-e-eqtesad.com/news/605233
2. http://www.farsnews.com/printable.php?nn=13920815000636
3. Street crimes.
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نتيجه
ااقعیّت دنیاب معاصتر حکایت ار آن دارد که پیون میان ان یشههاب مـانظهکاران ار یو سو ا
دی گاه هاب نئولیررالیسنی ار سوب دیگر با پوششی علمی به ناح کیفرش اسی نوین اقشار نرادست
جامعه را ه ف قرار داده استتت .صتت اب این قشتتر نابرخوردار ار آن را که ار گفنمان رات ا
ق رت بی بهره استتق در هیاهویی که ستیاسنم اران با کمو رسانههاب عمومی ایجاد کردهان
شتتت ی ه نمیشتتتود .دالنمردان در ق ابل دا رایکرد م اخلههاب رناهمـور ا م اخلههاب کیفرب
نسترت به اقشتار نرادستق راه آسانقر را اننخاب کردهان ا براب این اننخاب به قوجیهاقی چون
نره گ ن رق خیرناکیق ق رلی ا اابستتتنگی ن را منمستتتّو میشتتتون  .ار این راق میقوان گفت
دالتهاب رناه ااایل ست بیسنم که مرارره با ن ر ا حمایت ار الیههاب پایین جامعه ار باررقرین
شاخصهاب آنها بود اک ون جاب خود را به دالتهاب کیفرب اااخر س بیسنم ا س

بیست ا

یکم دادهان ؛ این دالتها رهیانت کاررار علیه ن ر را به استتتنراقژب پیکار با ن را قر یل کردهان .
به نظر می رست که اااخر ست بیسنم ا ااایل س بیست ا یکم عصرب است که در آن با پیون
ان یشتههاب مـانظهکارانه با دی گاههاب نئولیررالیستنی در دا حور سیاست ا اقنصاد ار یو سو
ا ظهور مراحث مربوط به کیفرشت استی نو ار سوب دیگرق «سیاست کیفرب ن یرسنیز» منولّ ش ه
است.
رراحان ا مجریان این سیاست کیفرب نوظهور با درآمیخنن ا مرقرط جلو دادن دا م ولة ن ر
ا بزهکارب ا با مشنره کردن حق ا بارل ا گمراه کردن انکار عمومیق گراههایی ار شهران ان
مـراح ار رات ا ق رت را با برچسبهایی رردک ه هم ون «سارق»ق «قاچاق ی مواد مخ ر»ق
«معناد منجاهر»ق «راستتتپی»ق «اراذل ا ااباش»ق «بیخانمان» ا «حاشتتتیه نشتتتین» در داح م اخالت
کیفرب گرننتار میک ت ق بی آنکته بته این پرستتتش استتتاستتتی پتاستتتخ ده ت که آیا خود همة
مستئولیّتهایشان را در برابر ای گونه شهران ان به رور کامل به جاب آاردهان ؟ امراره ان یشهها
ا اس اد ح وقی ار مفهوح یا اصلی به ناح مسئولیّت من ابل یا منوارن 8صـرت میک

که بر اساس

1. Balanced responsibility.
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آن هرکس ق ها در برابر جامعهاب که در آن شرایط رش شخصیّت اب نراهم آم ه باش مسئول
استتت .بر این استتاسق بای گفت م اخلة کیفرب حاکمیّت در امور شتتهران ان ا ستترکوب رننار
م ـرنتان ا بزهکتاران ق هتا رمتانی موجتّه ا م صتتتفتانته خواهت بود که پیش ار آن خود به قماح
مستتتئولیّتهایش در برابر آنانق ار جمله حقّ بر قأمین مستتتکنق حقّ بر اشتتتنغال ا برخوردارب ار
قأمین اجنماعی عمل کرده باشتت  .در نظاح ستتیاستتی -اقنصتتادب ایرانق که م یرق بر هیچ یو ار
م لهاب من اال مـانظهکارق نئولیررال ا ستتتوستتتیال دموکرات نیستتتتق به رغم آرمانگراییهاب
رهرر ان ان الب ا بارقاب آنها در قانون استاستی ا دیگر اس اد باالدسنیق نه ق ها قاک ون برنامهاب
مشتتتخّصق منوارن ا پتای ار براب ن رردایی ق این ا اجراء نشتتت ه استتتتق بلکه ار دی ح وقی
میقوان نشانههایی ار ب بی ی نسرت به ن را ا موضعگیرب ا م اخلة کیفرب به ریان آنان به دست
داد.
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1398  بهار، شماره بیستوششم، سال هفتم،فصلنامه پژوهش حقوق کیفری

841

 «دالت قانونم ا دالت رناهق چالشهاب دا نظریه در.)8277( . ملتومـمت بق حمی رضتتتا
 ح وقی اراپا»ق مجله دانشتک ه ح وق ا علوح سیاسی دانشگاه قهرانق شماره-عرصته ستیاستی
.43
 «قرکیب خردم انه دالت ا بارار در اصول اقنصادب قانون اساسی»ق.)8214 ( . موم یق نرشتاد
.2 نصل امه جامعه ا اقنصادق سال االق شماره
 «نـوه مواجهه با ماراد درآم نفنی در سه قجربه جهش قیمت نفت»ق.)8217( . موم یق نرشتاد
.جامعه ا اقنصادق سال پ جمق شماره هف هم ا هج هم
 جرحش اسی نو؛ درآم ب بر سیاست- «کیفرش اسی نو.)8211( . نجفی ابرن آبادبق علیحستین
ج تائی مت یریتت خیرمت ار»ق قتارههتاب علوح ج ایی (مجموعه م االت)ق ریر نظر دکنر نجفی
.ابرن آبادبق چاپ االق قهرانق اننشارات میزانق
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