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 در حقوق ایرانکم جمعیت کیفری اعوامل تقنینی تر

 

  دکتر سید محمود میرخلیلی

 گرایی   جان علی

 

 دوره دکتری حقوق کیفری وجرم شناسی دانشگاه ازاد واحد ساوه

 

 مقدمه 

 تالش  نهمچنی وتراکم جمعیت کیفری  آن فاسد توالی و افراطی انگاری جرم عوامل تقنینی , شناخت ای در مقاله مقدمه

 تأثیرات و کیفری جمعیت تراکم بحث امروزه, است ایران تقنینی نظام از مربوط بحران از خروج های شیوه به دستیابی برای

 دنیا سراسر در کیفری عدالت هاینظام جدی هایچالش از یکی به ،حبس مجازات اجرای از ناشی اجتماعی و فردی مخرب

 ،و کیفری مدون قانون در جرایم فزونی باعث که است کیفری قوانین تورم ،مشکلن علل ا مهمترین از یکی .است شده مبدل

 فراوان شکلی مقررات از نظر قطع ماهوی کیفری قانون سیصد از بیش تصویب .میگردد جزایی قوانین مجموعه شدن قطور

 کشور عالی دیوان و لسمج قضایی و حقوقی ،کمیسیون نظام مصلحت تشخیص ،مجمعنظیر متنوعی و متعدد مراجع سوی از

 شدهعناوین مجرمانه  ازدیاد به منجر که.است کیفری قوانین انگیز شگفت تورم و پراکندگی گویای... و رویه وحدت مقام در

 شده اضافه آن به دیگر عنوان 033 حدود ظاهراَ که هم االن تا داشتیم مجرمانه عنوان وپانصد هزار از بیش 28 سال در . است

 قوه فقهی تحقیقات مرکز" توسط شده تدوین" مجرمانه عناوین") مجرمانه عنوان 0011 دحدو یعنی است

 سال در آمار این که بود وارده پرونده هزار 011 و میلیون 6 دارای دادگستری 1021 سال در که این نتیجهو( "قضائیه

 پدیده که( اصولی غیر انگاریجرم) قانونی ونمت در جرائم تعداد پیاپی افزایش واقع در .رسید پرونده میلیون 7 حدود به 1021

 به زندانهاست کیفری جمعیت افزایش که را خود دیگر نامطلوب نتیجة مدت دراز در است؛ آورده بار به را کیفری جرائم تورم

 ا جو.)اند هداشت وجود ایران هایزندان در زندانی هزار 163 به نزدیک 1072 سال در شده، ارائه آمار برابر! است نشانده ثمر

 جمعیت افزایشاصلی  و علتتقنینی  عوامل که است این اساسی پرسش .(0۸0۱،۱0بیت، تر و ح صال ا هنامه نفر،ما

 وکاهش جمعیت کیفری ایران حقوقی نظام در کیفری قوانین تورم بحران از رفت برون اساسی راهکارهای کدامند؟ کیفری
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 مهمترین.شود می کیفری جمعیت افزایش موجب که است مختلفی وجهات علل نکیفری،مبی جمعیت شناسانه آسیب بررسی

مجازات بوده  اجرای های درمکانیسم ضعف( 0قضایی، جنایی درسیاست ضعف(8تقنینی، جنایی درسیاست ضعف( 1:عوامل این

مانه ,با جرم زدایی در مجروهمچنین کاهش عناوین و کاستن از تعدد مراجع تقنین  تقنینی سیاست تغییر.   به نظر می رسد 

 ای ریشه حل و پیشگیرانه اقدامات سایر کنار در جرمشناختی ابعاد کلیه لحاظ باقنین وکیفر زدایی در مرحله اجرا,مرحله ت

 ایجاد-:کاربردی هدف .گردد کشور کیفری جمعیت تقلیل جرم، کاهش اجتماعی، امنیت افزایش به منجر ، بزهکاری و جرم

 همه تدوین درباره که...  و حقوقی و اقتصادی ، اجتماعی های عرصه در نظران صاحب از متشکل و مستقل کاری کمیته یک

 با تحقیق انجام روش .می باشد صالح غیر مراجع و مقامات توسط انگاری جرم وقفه و وانسداد. کند مشاوره پیشنهادی قوانین

 و موجود آثار بررسی طریق از - است؛ ای کتابخانه والَاصکه  ، اطالعات گردآوری شیوه و اهداف و موضوع ماهیت به توجه

مقاله  باشد، می تحلیلی ـ توصیفی -اینترنت میحط در موجود مقاالت و پژوهشی مراکز و ها کتابخانه در موضوع سوابق

 در کیفری قوانین تورم بحران از رفت برون های راه:  دوم کیفری و قوانین تورم از ناشی حقوقی چالشهای:  اول,مبحثدردو

 ایران تنظیم گردیده است.

 کلیات

 مجازات تحت و شوند می مجازات قابل جرم مرتکب که افرادی مجموعه به"کیفری جمعیت"اصطالح: کیفری جمعیت مفهوم

 به"زندانی جمعیت"اما.گردد می اطالق گیرند، می سایرکیفرهاقرار یا, موقت وبازداشت,مراقبتی تعلیق,مشروط آزادی,زندان

 (tonry-michael/0990/p.3۸)باشند موقت یابازداشت زندان تحمل درحالت شودکه می گفته افرادی

 از یکی تحت که برند می بکار افرادی مورد در وآنرا کنند می اشاره«اصالحی جمعیت»نیزبه کیفری ازاندیشمندان برخی

 داودی.)قراردارند مشروط وآزادی یمراقبت تعلیق مدت، بلند یا مدت کوتاه زندانهای از اعم واصالح مراقبت شکلهای

 (.66 ص ،0۸06 هما؛ دکتر گرمارودی،

 در آلمانی دانشمند( A.F EVER BACH)باخ فوئر آنسل توسط بار اولین که «جنایی سیاست» اصطالح: جنایی سیاست

 سیاست تعریف در باخ فوئر. است شده ارائه آن از موسعی و مضیق تعاریف و ،شده کاربرده به وی "کیفری حقوق" کتاب

 جای در و "دهدمی نشان واکنش جرم علیه آنها از استفاده با دولت که ایسرکوبگرانه هایشیوه مجموعة"نویسدمی جنایی

 که اصولی مجموعة" رهباالخ و "دولت تقنینی خردمندی" یا "قانونی حکومت اندیشیچاره و تدبیر"نویسدمی خود کتاب دیگر

  (9: 0۸۳0 الزرژ). "بخشدمی سازمان را بزهکاری علیه هامبارزهآن وسیله به جامعه و دولت
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 خارج را جنایی سیاست ،شناسیجرم شیفتگان اینکه نتیجه. جزاست حقوق وجودی دلیل جنائی سیاست ،فوئرباخ نظر از

 اساس این بر (00: 0۸01 اکبری) دانندمی شناسیجرم از بخشی یا و معادل و مترادف آنرا و ستهندان شناسیجرم ازچارچوب

 جنایت علیه مبارزه عقلی سازماندهی جنایی سیاست: »نویسدمی جنایی سیاست از دیگری تعریف در( VON LISZT)لیستفن

 عبارتند جنایی سیاست مضیق تعاریف مشترك عناصر شود،می مالحظه که طوری به.« است شناسیجرم دانش هایدادهپایة بر

 دولتی مراجع توسط( مجازات اجرای و سرکوبی طریق از صرفاً) اصالحی یا پیشگیرانه ،سرکوبگرانه واکنش نیز و ،بزهکاریبزه از

 حسینی) باشدمی موسع تعاریف یا تعریف از تعاریف این تمایز وجه راكاشت نقطه این ،جنایی سیاست اصلی ارکانعنوان به

 . (00۱تا 6: 0۸۳6

 و دارد دولتی جنبة که است «کیفری سیاست» یعنی جنایی سیاست مضیق مفهوم بیانگر تنها ،شده ذکر تعاریف واقع در

 . است بزهکاران سرکوب جهت تنبیهی و قهرآمیز ابزارهای بربکارگیری مبتنی

 منظور به که است امکاناتی و وابزارها پدیده این درك و تحلیل و مجرمانه پدیده شناختی معرفت بررسی جنایی سیاست»

 بر مبتنی عیاجتما وحقوقیاستراتژی جنایی سیاست. شودمی گذاشته اجرا به بزهکارانه و کژمدارانه رفتارهای علیه مبارزه

 پدیده سرکوبی و امورپیشگیری که است مسائلی به بینانه واقع گویی پاسخ ،آن هدف که باشدمی نیز عقیدتی هایانتخاب

 موسع تعریفترینجامع که نمود اذعان بتوان شاید. (30: 0۸۳0 الزرژ).« کنندمی مطرح آن وسیع اعضای در مجرمانه

 آن وسیلهکه هاییروش مجموعة" نموده فرانسوی برجسته استاد مارتی ـ دلماس خانم که است موجزی تعریف جنایی سیاست

 تعریفاین در. (3۳ ـ حسینی) ".کندمی دهیسازمان مجرمانه پدیده به را خود هایپاسخ( اجتماعی هیأت) اجتماعی بدنه

 سهیم"مجرمانه پدیده" با مقابله دهی سازمان در نیز را مدنی جامعه ،دولتی مختلف نهادهای بر عالوه "یاجتماع بدنه" عبارت

 . گیردمی بر در ،مجرمانه پدیده از پیشگیری جنبه هم و باشد داشته سرکوب جنبه تواندمی هم که را خود پاسخ و گرداندمی

 کلیه از است عبارت جنایی سیاست" نمود تعریف اینگونه را جنایی سیاست توانمی شده ذکر تعاریف به توجه با ،نهایت در

 پیشگیری جهت یکدیگر، مشارکت با یا و جداگانه ،مدنی جامعة و دولت توسط که ایسرکوبگرانه و پیشگیرانه هایواقدام تدابیر

 ".شودمی برده بکار مجرم سرکوب یا و صالحا ،بزهکاری بامبارزه ،جرم از

 با و جامعه اساسی هایارزش و هنجارها گرفتن نظر در با قانونگذار آن موجب به که است فرایندی انگاریجرم:  انگاریجرم

 اساس، این بر کندمی وضع کیفری اجرای ضمانت آن برای و ممنوع را فعلی ترك یا فعل خود، قبول مورد نظری مبانی بر تکیه

.). است اجتماعی علوم و سیاسی فلسفه حقوق، فلسفه همچون ساختی زیر علوم بر مبتنی و پسینی امری انگاری جرم
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 فعل ترك یا فعل یک کردن تلقی جرم یا انگاریجرم (00 ص ،0 شماره ،0۸0۱ حقوق؛ و فقه مجله ، حسین؛ آقابابایی،

 قوانین این دامنه قدر هر. شودمی جزا قانون مشمول کیفری قوانین موجب به جدیدی رفتارهای وسیله به که است فرایندی

 .آوردمی وجودبه نیز بیشتری مجرمان شود، ترگسترده عمومی افکار فشار تحت

 کاربه القوانینروح کتاب در منتسکیو توسط بارنخستین است، شده تعبیر نیز انگاریجرم در افراط به آن از که کیفری تورم

 که "بحرانی" بهتر عبارت به و مشکل.دانست حاکم هیات از مردم اعتمادیبی موجب را کیفری قوانین تورم و شد گرفته

 بودن حجیم و گستردگی و مجرمانه عناوین فزونی بحث کنند،می نرم پنجه و دست آن با مختلف کشورهای قانونگذاران

 مختلف کشورهای در کیفری تورم بحران این اما. کنندمی یاد کیفری تورم عنوان با آن از که است کیفری قوانین مجموعه

 جزای حقوق گیریشکل از برخاسته اروپایی و غربی کشورهای اکثر در جزا، حقوق تورم بحران مثال. نیست مشابه و یکسان

 جرایم برخی و نتیاینتر جرایم ای،رایانه جرایم زیستی، محیط جرایم انگاریجرم مانند است؛ نوین هایانگاریجرم و فنی

 و اخالقی هایآموزه از ملهم بیشتر هاانگاریجرم که سنتی جوامع در کیفری حقوق شدن متورم که حالی در. جدید اقتصادی

 .است ناصواب تصور و برداشت این نتیجه است، مذهبی

 عمل یک از مجرمانه نوانع و چسب بر زدودن یعنی کلمه دقیق معنای در( Decriminalization)  زدایی جرم: زدایی جرم

 عمومی، عفت و اخالق جرایم با ارتباط در ها دوره از بعضی است؛در شده مجرمانه وصف واجد قانون در که رفتار یک از یا

 روز بحث صورت به میالدی 1663 های سال آغاز از زدایی جرم مسئله حاضر عصر است،در شده مطرح سیاسی امور و مذهب

 -جزا قانون در جرایم تعداد تعدیل یا مجرمانه عناوین تعدیل یعنی -کیفری زدایی تورم هدف با ابتدا مسأله این.است آمد در

 جرم همه بااین( .0۸0۱،  ،تهران ، قضایی توسعه مطالعات مرکز ،ترجمه"اروپا زدایی جرم گزارش ".)است شده مطرح

 در برسد، نظر به ضروری امر این هم قدر هر ،البته مشخص رفتار یا عمل از مجازات سلب ،یعنی واژه این دقیق مفهوم به زدایی

 برای پیشنهادی کسچهی ، کنونی جوامع و  فعلی شرایط در: مثال عنوان به . است پذیر تحقق محدودی صورت به حاضر حال

 ( .0۸03، ،«کیفری میانجیگری»مصطفی، -عباسی .)دهد نمی ارئه کالهبرداری ، سرقت ، عمد قتل از زدایی جرم

 ضمانت تحمیل و تعیین صالحیت آنها، طریق از که هایی فرایند مجموعه از است عبارت زدایی جرم اروپا شورای گزارش بقط

 .شود می گرفته کیفری نظام از رفتارها بعضی علیه واکنش عنوان به اجراها،

  کیفر جایگرین ، اجتماعی تدبیر و مداخله نوع یک ، حالت این در.  ناقص زدایی جرم از عبارتست زدایی کیفر: زدایی کیفر

.  پذیرد تحقق مختلف صورت به است ممکن زدایی کیفر میگردد حفظ فعل ترك یا فعل برای ان مجرمانه عنوان ولی میگردد
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 یا و گرفته نظر در تادیبی مجازات آن برای فقط که جنحه به را جنایتی که باشد قانونگذار اقدام نتیجه است ممکن امر این

 نظیر قضایی مقامات عمل نتیجه است ممکن و نماید تبدیل ، است شده منظور خفیف بسیار های مجازات آن برای که خالف

 و میکند ملحوظ را مجازات قابل عمل عنصر تنها که وقتی ، است متداول بسیار عمل در که همانگونه دادسرا.  باشد دادسرا

 تلقی جنایت قانونگذار سوی از واقع در که میگردد اعمالی شدن ای حهجن به منجر عمل این ، میگیرد نادیده را عناصر سایر

 تراکم اشکال کلیه شامل زدایی کیفر مفهوم بنابراین( .0۸۳0، «عمومی جزای حقوق»هوشنگ، -شامبیاتی ).اند شده

 میشود کیفری نظام از زدایی

 عوامل تقنینی افزایش جمعیت کیفری بند اول :

 سال به نسبت هم 61 سال پرونده ورودی البته و شده وارد استان قضایی محاکم به پرونده ارهز 633تعداد 68 سال طول در

 این درصد 13 و باشد می نفر اندی و میلیون 0 که استان جمعیت به نگاهی با.است کرده پیدا رشد درصد6 حدود 1063

 و شکایت مشمول که گیرد می بر در ار جمعیت نفر هزار 133و میلیون یک کنیم محسوب سال 12زیر سنین در را جمعیت

 پرونده هر چون)  بکنیم 8 در ضربدر را پرونده هزار 633 و کنیم نگاه اعالمی آمار به اگر ولی شود نمی قضایی محاکم در تردد

 همین اش خوشبینانه حالت در ولی دارند ومتشاکی شاکی نفر چندین ها پرونده از برخی بسا چه و دارد متشاکی و شاکی

 یعنی این و هستند قضایی محاکم درگیر نفر هزار233 از بیش نفری هزار 133و میلیون یک جمعیت از کنیم لحاظ را انمیز

 خود رسمی آما به بنا. باشند می غربی آذربایجان استان دادگستری پرونده دارای استان جمعیت از درصد11 از بیش

 خبری منابع برخی و هستند خود محکومیت تحمل مشغول ستانا های زندان در نفر 2733از بیش حاضر حال در دادگستری

 آذربایجان قانونی پزشکی رسمی آمار اساس بر دهند می خبر مخدر مواد حوزه در اعدام به محکومین نفره 013 لیست از هم

.) است بوده رگیرید و نزاع در اول رتبه حائز متاسفانه حوزه این در پرونده هزار 80 از بیش تشکیل با 68 سال طول در غربی

 ,(پرس جوان گزارش, 9۸سال قضائیه قوه هفته, غربی آذربایجان استان دادگستری کل رئیس, حیدری توکل

 مرز به کشور کل بسا چه و غربی آذربایجان هایدادگاه به قضایی هایپرونده ورودی آمار که است این گزارش این مهم نکته

 .است رسیده هشدار

 خوابی کف از. نداریم زندانیان برای جای استان های زندان در و هاستزندان قانونی و اسمی ظرفیت ربراب 1 زندانیان آمار

 متراکم جمعیت: … خوابیده زندانی زندان وکنار گوشه همه … غیره و دستشویی کنار و پله زیر و راهروخوابی تا گرفته

 همیشه: کرد اظهار جرم، وقوع از پیشگیری بحث اهمیت به شارها با. است کرده غیرممکن را زندان در تربیت و اصالح ها،زندان

 به جرائم وقوع از پیشگیری بحث که کرد توجه باید راستا این در. است مجازات و درمان هزینه از کمتر پیشگیری هزینه
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 پیشگیری برای عملی ایه گام باید. طلبدمی را اجرایی های دستگاه و قوا تمامی همکاری بلکه نیست، قضاییه قوه کار تنهایی

 تراکم مهار جرم، وقوع از پیشگیری سیاست تقویت علل از یکی. شود برداشته مربوطه مسووالن توسط جامعه در جرم وقوع از

 (غربی آذربایجان دادگستری کل رییس, حیدری توکل. ) هاستزندان کیفری جمعیت

 جدی هایچالش از یکی به مجازات، این اجرای از ناشی اعیاجتم و فردی مخرب تأثیرات و کیفری جمعیت تراکم بحث امروزه

 جهان جای همه در کیفری جمعیت تورم عامل اولین انگاری وحبساست  شده مبدل دنیا سراسر در کیفری عدالت هاینظام

 مند وفایده کارساز الگویی عنوان به ، کیفری جمعیت کاهش های مکانیسم زندان جایگزین های اندیشه طرح اینرو، از ؛ است

 که دلیلی ازطرفی مهمترین ,.است گرفته قرار جنایی سیاست عرصه واضعان استقبال مورد معضل، این از رفت برون جهت

 موجود وضعیت از شدنخارج برای است قوانین محوربودن حبس است شده ایران در زندان کیفری جمعیت تراکم باعث امروزه

 حذف طریق از خواه) زداییحبس محوریت با حقوقی چنینهم و کیفری نینقوا اصالح و زندان کیفری جمعیت وکاهش

 جرم به ویژه عنایتی وبا( مقرر موارد در زندان مجازات کاهش با خواه و دیگر هایمجازات کردنجایگزین و زندان مجازات

 شناسی هجامع و شناسی جرم یعوس  های یافته و ها داده بنظر میرسد که با استفاده از. است اجتناب غیرقابل امری زدایی

 معضادتی و پیشگیرانه اقدامات به است ضروری ده سزا اعمال و کیفری قانون از استفاده از قبل موثر اجتماعی ,درکنترل جنایی

 ,(1021فی توانا ,علی,  )نج.شویم متمسک و متوسل انگاری جرم های  آموزه پناه در ،حمایتی

 طبق. است شده بینیپیش مجرمانه افعال و اعمال اکثر برای که است غالب جازاتیم حبس مجازات ایران کیفری حقوق در

 ایران کیفری حقوق در اسالمی شورای مجلس هایپژوهش مرکز حقوق هایبررسی دفتر توسط شده ارائه گزارش

 است این آن ینتیجه و است شده بینیپیش حبس مجازات آنها از مورد 633 برای که دارد وجود مجرمانه عنوان 1833 حدود

 ایران در متأسفانه. اندداده جای زندان خود ظرفیت برابر 6 تا 6 کشور هایزندان و رودمی زندان به نفر یک ثانیه 16 هر در که

 او، پروریباز و مجرم اصالح هدف به رسیدن تا است شده استفاده جامعه یاداره برای ابزاری عنوان به زندان مجازات از بیشتر

 مانند اهمیتی کم اعمال برای که است رفته پیش آنجا تا ایران کیفری حقوق در زندان مجازات بر تأکید و محوری سحب

 به را جامعه جمعی وجدان که...  و انتخابات در تقلب درخت، کندن برگ، کاال فروش انتخابات، زمان در غیرمجاز دیوارنویسی

 .است شده گرفته نظر در زندان مجازات سازدنمی دارجریحه عنوان هیچ

 برای زندان مجازات خودش منافع حفظ و پیشبرد برای دستگاهی هر در: گویدمی مورد این در قضاییه یقوه ریاست

 یقوه آیا شود سؤال کهاین بدون. است کرده تصویب هم مجلس و کرده پیشنهاد شودنمی محسوب جرم بسا چه که تخلفاتی

 شودمی که را مسائلی مجلس قوانین در دارد؟ پاسخگویی قدرت امور کردنکیفری و صادیقم افزایش همه این با قضاییه

http://www.joih.ir/
http://www.joih.ir/


 913-732، ص 1935،  اردیبهشت 5، جلد 11علوم انسانی اسالمی، شماره 

ISSN: 9174-8792 

http://www.joih.ir  

 

030 

 

 استثنا مجازات یک زندان اسالم شریعت در. گذارندمی قضاییه یقوه دوش بر را مشکل و کنندمی کیفری نباشد کیفری

. گیرد قرار استفاده مورد حل راه آخرین انعنو به باید زندان اسالم در. است شده مورد چند به محدود فقط و شودمی محسوب

 شده ان از مانع و شکسته را زندان مجازات و جامعه در جرم ارتکاب قبح زندان، مجازات بر گذارانقانون اندازه از بیش تأکید

 اساساف دیگر ازطر.برساند انجام به مجرمان با مبارزه و آن کاهش و جرم از پیشگیری در را خود رسالت بتواند قانون که است

 .همسازند نا باهم ها نظریه و ساختارها که است خاطر این به کیفری قوانین تورم در ما کشور حقوقی نظام مشکالت از بسیاری

 سیاستگذاریهای مهم های حوزه از یکی قانونگذارانه، یا تقنینی جنایی سیاست امروزه:تقنینی جنایی سیاست در ضعف 

 انتخاب.دارد تخصص به نیاز عمومی سیاست چون کشور، یک جنایی سیاست تدوین طبعاً.شود می انگاشته واجتماعی عمومی

 متفکر، باید قانونگذاری قوه.نکند وخدشه دچارلطمه را جدید علوم به وآگاهی مسائل به اشراف که باشد نحوی به قانونگذارباید

 قوه از است بدیهی.باشد داشته فعال مشارکت یقدق ریزیهای برنامه در بتواند تا باشد ضروری صالحیتهای وواجد متخصص

 می خارج محکم وزیربناهای الزم اسکلتهای فاقد قوانینی مسائل، شناخت وتوانایی قدرت فاقد اما یکدست، ای مقننه

 برعمر واقتصادی سیاسی اجتماعی، مسائل شناخت نظر از استحکام وفاقد علمی اصول به توجه بدون ناهمگون، قوانین.شود

 (.03۱؛ص0۸۳0 سرگردان؛ جنایی سیاست رضا؛ دکتر نوربها،.)کاهد می قانونگرایی اعتبار واز افزاید می ادیهانامر

 کندتوجه تصویب قانون آنان برای خواهد می که مردمی وتاریخ دین فرهنگ، اخالقیات، به باید قانون تصویب برای قانونگذار

 به توجه بدون وکیفرمحور، گرانه سرکوب شدت به برخوردهای و رمنطقیوغی افراطی های انگاری جرم متیقن، قدر.باشد داشته

 نخواهد مجرمانه های ومهاراندیشه بزهکاری پدیده کنترل در تقنینی جنایی سیاست توفیق به منجر تنها نه آنها، وقوع علل

 گودرزی،.)سازد می مواجه انهازند جمعیت افزایش یا «کیفری جمعیت تورم» نام به بحرانی با را کیفری عدالت نظام بلکه شد،

 (0۸01 ارشد، کارشناسی رساله محمد؛

 در بازتابی چه زند، می زنده بدن براین که پیوندی باشدوبداند داشته احاطه کشور حقوقی برنظام که رود می قانونگذارانتظار از

 وبصیرت واحتیاط سلیم ذوق به ادیزی حدود تا تقنینی جنایی سیاست یک وکامیابی موفقیت ترتیب، بدین.دارد اندامها سایر

 درست گیری نتیجه واقتصادی وفرهنگی تاریخی های وداده عوامل همه ترکیب از باید که اوست زیرا دارد بستگی قانونگذار

 فلسفه ناصر؛ کاتوزیان،دکتر. )باشد تر مالیم دارد عهده به که ووظایفی اجتماعی طبع با که آورد فراهم ای وقاعده کند

 (.013،ص0۸01حقوق،
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 مؤثرواقع کیفری جمعیت افزایش در تواند می ومختلف گوناگون جهات از قانونگذارانه جنایی سیاست در ضعف تقدیر، هر به

 نیز شرعیه محرمات قانونگذاری، قوه توسط شده انگاری جرم رفتارهای و اعمال بر عالوه ایران ینینتق جنایی سیاست در:شود

 تحریم ی حوزه آمیختن هم در نتیجه در و شرعی انگاری جرم تفکیک عدم بنابراین است؛ دهش دانسته مجازات و تعقیب قابل

 اجمال، ، سکوت بهانه به رسیدگی از امتناع از را قاضی اساسی قانون167 اصل. است شده کیفری قوانین تورم باعث ، تجریم و

 منابع به استناد با ، نشود یافت مدون قوانین در ییدعوا حکم که صورتی در که کرده موظف را او و کرده نهی ، تعارض ، نقص

 و شود می تلقی تقنینی انگاری جرم معادل شرعی، تحریمات نتیجتا. کند صادر را قضیه حکم معتبر فتاوی و اسالمی معتبر

 ما قانون در فریکی قوانین تورم باعث که عواملی دیگر از. است کرده زیاد را کیفری قوانین تورم بار دوگانه انگاری جرم این

 "کالهبرداری حکم در" همچون اصطالحاتی از استفاده است؛ تقیینی مقام توسط اصول و ازاحکام متعدد فروع انشعاب شده،

 بجای قانونگذار بهتراست لذا ؛ است داشته کیفری قوانین سیاهه تورم در موثری سهم نیز"محاربه درحکم ، "ارتداد حکم در "،

 .زند دست کیفری دادرسی آیین گسترش به کیفری، قوانین ی عرصه در اماتابه این به بخشی توسع

 قوانین وتصویب وافراطی نسنجیده انگاریهای جرم کیفری، جمعیت تراکم دالئل مهمترین از یکی: افراطی های انگاری جرم

 محورجرمگرایی عمدتاًحولازانقالب، پس بویژه کشورایران تقنینی سیاست که دهد می نشان تجربه.باشد زامی حبس ومقررات

 شایسته بزهکاری،اقدامی ومهارپدیده کیفری جمعیت کنترل تنهابرای ازانقالب،نه پس سالهای درطول .است بوده وکیفرمحوری

 نتیجه گذراندکه ازمرزتصویب را روزگار،قوانینی برآن وجوحاکم تأثیرتحوالت گذارجدیدتحت قانون نشد،بلکه انجام وبایسته

 برمفاهیم مبتنی کیفرمحوری و رویکردسزاگویی ترویج ودرنتیجه کیفراصلی عنوان به حبس مجازات آن،گسترش محتوم

 کارشناسی میلکی،ایوب؛رساله.)است عادالنه،بوده واستحقاق اخالقی آزادومسؤولیت ماننداراده اخالقی

 (001،ص0۸0۸ارشد؛

 تورم به طورقطع افراداست،به اساسی مروآزادیهایقل با درتماس که وعدالت ضرورت مالك به توجه هابدون انگاری جرم این

 کیفری جمعیت وافزایش مجازات به مواردمحکومیت افزایش شکل به امری چنین نتیجه.خواهدشد منتهی مجرمانه عناوین

 جایگزین کارکردهای برخی به وضعیت این آثارنامطلوب وتعدیل ترمیم برای جامعه است ممکن حالتی درچنین.یابد نمودمی

 ضداجتماعی رفتارهای وکیفی کمی افزایش لذا.شود متوسل درمجازات وسستی رخوت وایجاد نامناسب رعفووتخفیفنظی

 ازسوی عمومی جزای حقوق کارکردهای به درتوسل ازیکسووافراط اختصاصی جزای قلمروحقوق نشده حساب وگسترش

 وضعیتی چنینی گمان،حدوث بی.خواهدشد دمنتهیافرا وآزادی رفتاری عمومی،هنجارهای دراخالق ثباتی وبی تزلزل دیگر،به

 (10گرمارودی،دکترهما؛همان؛ص. )باشد می مجازات واجرای تقنینی،قضایی وانسداددرسیاستجنایی تعارض ازنوعی حاکی

http://www.joih.ir/
http://www.joih.ir/


 913-732، ص 1935،  اردیبهشت 5، جلد 11علوم انسانی اسالمی، شماره 

ISSN: 9174-8792 

http://www.joih.ir  

 

033 

 

 تعیین درباره بویژه دادرسی ومقررات درقوانین وتهافت تناقض ابهام،اجمال وجودخصیصه:دادرسی درقوانین ونارسایی ابهام

 زندانهامی به آمارورودی افزایش مهم دیگرازدالیل کیفری،یکی تأمین ازقرارهای دراستفاده قضات وتکالیف اختیارات نمیزا

 کیفری تأمین قرارهای دربکارگیری قضات والزام حدودوثغوراختیارات وتعین دادرسی قوانین درتدوین قانونگذارکیفری. باشد

 دادگاههارانیزدرعمل قضات که گرفته پیش رادر وتفریط افراط راه وغیره،انچنان لتموقت،قراروثیقه،قرارکفا ازقراربازداشت اعم

 در ضعف دلیل ،به موقت اساس،بازداشت برهمین.است نموده ازتدابیرفوق هریک دراعمال وسردرگمی تعارض گرفتارنوعی

 می درزندانهاتلقی کیفری جمعیت تورم اصلی ازدادرسی،ازعوامل ویکپارچه نوین نظامی درارائه وناتوانی شکلی قانونگذاری

 (۸0ص01وتربیت،شماره میلکی؛ایوب؛اصالح.)شود

 اختیارات موقتتفویض بازداشت موارد دربیان گویی وکلی برائت،ابهام اصل برخالف خاص جرائم دربرخی بازداشت به وجودالزام

 تمدیدهای وابقاء موقت قراربازداشت به لغویااعتراض شرایط موقت،دشوارکردن بازداشت برای قضایی های مقام به گسترده

 تشکیل ازقانون وموادی کیفری دادرسی آیین قانون 01و08مواد)فعلی دادرسی استنادقوانین به هم قرارمزبورآن پیاپی

 بسیاری ازاینکه،بزعم غافل.باشد می زندانها کیفری جمعیت افزایش مهم ازعلل(1021سال اصالحی وانقالب عمومی دادگاههای

 که قرارگیرد مورداستفاده شودوتنهازمانی نگریسته حربه آخرین عنوان به باید موقت بازداشت کیفری،به علوم داناندیشمن از

 منجربه برآنکه است،مضاف نرسیده اثبات نیزبه آنان مجرمیت که افرادی چنین شدن زندانی.باشد وهدفمند ومعقول ضروری

 ودرآموزش گذاشته جای به متهمین رانیزدرروحیه نامطلوبی و ارسوءآث گردد،بلکه می زندان کیفری جمعیت رویه بی افزایش

 ( .0۸03 ،«بینابین مجازاتهای-زندان جایگزینهای»محمد، -اشوری .)بود خواهد گذار تأثیر بسیار آنان بزهکاری

 ارمیقر تحت زندانیان کیفری جمعیت افزایش مهم ازعوامل یکی وضوح ما،به فعلی دادرسی اینکه،قوانین سخن کوتاه

 به را ای وگسترده موسع اختیارات برآنکه قانونگذارعالوه کیفری، دادرسی آیین ازقانون شد،درموادمختلفی اشاره که آنگونه.باشد

 به وملزم رامکلف آنان01 ماده صریح حکم مخصوصاًبه است،بلکه کرده تفویض دادگاهها قضات به صدورقراربازداشت منظور

 تحقیقات مرحله راتاپایان متهم تا است اختیارداده آنان به ازموارد ای درپاره وحتی تاس مزبورساخته قرارتأمین صدور

 وآزادیهای حقوق برای جدی تهدیدتقنینی نوعی نامطلوبی رویکرد چنین است بدیهی.دارند نگه دربازداشت قطعی وصدورحکم

 قانونگذارازاین.آید می شمار به عادالنه دادرسی یک ازمزایای آنان مندی بهره منظور به الزم تضمینات و متهمان فردی

( ك.د.آ. ق 07 ماده)کنند راتجدید احتیاطی قرارتوقیف هرماه درپایان که است اختیارداده محاکم قضات وبه حدنیزفراتررفته

 .نماید محدوداعتراض باشرایط آنهم هرماه درپایان که است شده داده اجازه فقط متهم به تراینکه وجالب
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 اسالمی مجازات درقانون زندان مجازات تعیین که است دیگراین مهم نکته:اجتماعی هاومصالح ضرورت انگاری نادیده

 ایران کیفری قانونگذار .شدبامی اجتماعی ازضرورتهاومصالح ناشی منطقی وتوجیه حقوقی مستدل کیفری،فاقدمبانی وسایرمتون

 بانیازها درانطباق فقهی وموازین احکام آنکه داند،بی می فقهی ومنابع متون به کیفری،ازیکسوخودرامقید مقررات دروضع

 های پردازی ازدستاوردهاونظریه ناگذیراست قانونگذار دیگر، وازسوی باشد قرارگرفته وسنجش ارزیابی مورد امروزی ومقتضیات

 کنندگان لذاتدوین.باشد قرارگرفته کارشناسانه موردبررسی ایران آنهادرجامعه ونیازبه ضرورت آنکه کند،بدون پیروی حقوقدانان

 راتدوین کیفری مقررات آن برپایه بتوان که معیاردقیقی. اند وتعارض سردرگمی نوعی دارای کیفری قوانین کنندگان وتصویب

  (010،ص00 0۸منصورآبادی،دکترعباس،.)است ونامعلوم مبهم کیفری گذاری قانون ومعیارهای واجراکرد،وجودندارد تصویب

 اعتقادبرآنست.باشند جهت هم عمومی وافکار قانونگذاری جریان دو در کندکه می ایجاب قانونگذارانه ریکیف سیاست بنابراین،

 در ها واکنش این از یک هر منفی یا مثبت سنجی واثر گوناگون جرایم برای مختلف های مجازات تعیین در ایران قانونگذار که

 انزجارعمومی یا مقبولیت حددارای چه تا مجازات این بینی پیش که داند ونمی است محصورمانده ذهنی تصورات از ای هاله

 (.09۳ص ،0۸۳۳محمد، دکتر افراسیابی،.)باشد می

 تفاوتهای به هرگز وسایرکیفرها زندان مجازات تعیین در ایران کیفری گذار قانون:مجازاتها کردن فردی اصل به توجهی بی

 براین عمدتاً  او ذهنی منطق بلکه است؛ نکرده توجهی بود، خواهد لوبمط بخشی اثر دارای مجازات کدام واینکه اشخاص فردی

 از یکی به باید -علمی مطالعه برمبنای ونه صالحدید به بسته رفتارمجرمانه از هرشکلی مقابل در که است بوده استوار فرض

 از که رفتارها از شماری یران،ا کیفری درقوانین شودکه می آن وتساهلی تسامح چنین نتیجه.آورد روی رایج کیفری واکنشهای

 آنها وبرای آمده حساب به جرم افرادجامعه، شخصیتی واوصاف خصایص به توجه بدون نیستند، آمیز مخاطره منظراجتماعی

 شده کیفری تورم موجب سو یک مانند،از می متروك قوانینی چنین عمل در هرچند.است شده گرفته درنظر زندان مجازات

 توجهی بی و کیفری مقررات و قوانین شدن ارزش کم دیگر، سوی از و. دهد می نشان ایران کیفری امنظ از را زشتی وچهره

 ایران کیفری نظام در زندان مجازات از گسترده و فراوان استفاده آورند می بار به اجتماعی مهم های ارزش به را جامعه افراد

 وپیامدهای وآثار کیفری حقوق واهداف نقش به توجه بی ی،تقنین جنایی سیاست واضعان که است تلخ واقعیت این بیانگر

 .178.)اند آورده روی کیفری حقوق ساختن فربه به مجازات، واجتماعی فردی

 باید قانونگذاری مرجع.برخوردارباشد وتمرکز وحدت نوعی از باید نهادقانونگذاری اصوالً: عرض هم قانونگذاری مراجع تعدد

 موجود ومقررات قوانین وضع به خود صالحیت درحدود باید که اوست وهم باشد مختلف ونواهی راوام صدور در جامعه نماینده

 قوه)اسالمی شورای مجلس عرض هم قانونگذاری مراجع تعدد فعلی، تقنینی نظام مهم گرفتاریهای از یکی متأسفانه،.بپردازد

http://www.joih.ir/
http://www.joih.ir/


 913-732، ص 1935،  اردیبهشت 5، جلد 11علوم انسانی اسالمی، شماره 

ISSN: 9174-8792 

http://www.joih.ir  

 

032 

 

 جمعیت تراکم افزایش وموجب آورد می فراهم را فریکی ومقررات قوانین کثرت زمینه خود، نوبه به امر این. باشد می(مقننه

 تمامتر چه هر راحتی به باشند، می قانونگذاری امر در الزم مهارتهای و ها تخصص نیزفاقد اغلب که نهادها این.شود می کیفری

 نجفی. )نماید می کیفری سیاهه وارد را زندان مجازات دهند، انجام موضوع پیرامون ای کارشناسانه و دقیق مطالعه آنکه وبدون

 (.0۸00 اول، شماره ها، جایگزین نشریه علی، دکتر توانا،

 مطلوب بکارگیری وفراگیردرجهت مناسب الگویی ایران،هنوزدرارائه تقنینی نظام:  جایگزین درکاربردنهادهای ناتوانی

 تاحدود که ونظایرآن آزادی نیمه ایه ورژیم مشروط مجازات،آزادی مجازات،تعلیق جزانظیرتخفیف مؤثرحقوق اهرمهاونهادهای

 قابل جرایم توصیف درمقام مخصوصاً تاوانی این.کند می جلوه ناتوان کند، می جلوگیری زندان مجازات بکارگیری از زیادی

 تفسیرمتهافت برای را زمینه درعمل جرایم، اینگونه درتوصیف واجمال ابهام. یابد نمودمی بیشتر گذشت وغیرقابل گذشت

 از بسیاری بودن گذشت غیرقابل استدالل به زندان مجازات اجرای بر حکم صدور نتیجه مذکورودر جرایم از اییقض محاکم

 اعمال در بالجهت گیری وسخت گویی وکلی ابهام همچنین؛ است ساخته فراهم کیفری جمعیت تورم بحران وتشدید جرایم

 تصمیمات در را قضایی محاکم عمل در مشابه، وموارد طمشرو آزادی و تخفیف تبدیل، تعلیق، نهادهای به مربوط مقررات

 (010 ،ص عباس، دکتر منصورآبادی،.)است نموده وسردرگمی تناقض دچار خویش قضایی

 برطبل ماهمچنان قانونگذار اند، شده حبس جایگزین متنوعی های مجازات جزایی، نوین نظام در که درشرایطی هرحال، به

 قبال در خویش زعم به را اجرا ضمانت ترین وراحت آسانترین محترم قانونگذار کوبدوگویی می اصلی مجازات عنوان به حبس

 وتربیت، میلکی،ایوب،اصالح.)بیندیشد دیگری واکنش یا ضمانت خواهدبه یانمی تواند نمی و گزیند برمی مجرمانه رفتاری

 (.31،ص0۱ شماره

 آزاد یا پوشی بزه سیاست ترویج یا زندان مجازات کامل نفی یمعنا به هرگز فوق انتقادهای که ساخت خاطرنشان باید البته

 مبتنی ایران تقنینی جنایی سیاست که برآنست اعتقاد نیست، مردم ونوامیس حقوق به ومتجاوزین خطرناك مجرمان گذاشتن

یات علم کلشمس,علی ,).است شده قضایی گریبانگیرنظام آن منفی عواقب که بوده افراطی گرایی وحبس محوری کیفر بر

 ,( زندانبانی

 مرحله در پردازد؛ می اجتماعی ضد رفتارهای انگاری جرم به که گذارانه قانون جنایی سیاست: قضایی جنایی سیاست در ضعف

 جنایی های سیاست تنوع دادگاهها، متفاوت عملکرد.گردد می مواجه وتسامح تعدیل،تساهل نوعی قوانین،با واجرای تفسیر

 جنایی سیاست میان، دراین..است اخیربوده سالیان در جنایی علوم اندیشمندان از بسیاری طالعهوم تحقیق محور قضایی،
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 مهمی نقش است، ومندرج منعکس قضایی ممحاک وعملکرد تصمیمات در که جنایی سیاست یعنی آن مضیق مفهوم به قضایی

 .(01۸،ص0۸۳0جنایی، تکریستین؛سیاس الزرژ،.)نماید می ایفا ،کیفری جمعیت تورم نرخ افزایش در را

 درسیاست وضعف قضا بردستگاه حاکم وتفکر بینش نوع در باید را زندانها کیفری جمعیت افزایش اصلی علل از یکی بنابراین،

 واقع رویکردی قانونی، قیود وصف وبا شرایط درك با قضایی جنایی سیاست فعلی، شرایط در چند هر.برشمرد قضایی جنایی

 وبه کرده پیشه جزایی مقررات از برائت یضمن اعالم ونوعی وتسامح تساهل بر مبتنی یاستیوس اصالحی،منعطف گرا،

 لوتبدی تعدیل تخفیف، برای جزایی مقررات ظرفیت از حداکثری واستفاده بازداشت قرارهای تعدیل با است ظاهرکوشیده

 حبس تقنینی برسیاست بطالنی ونظایرآن،مهر اختصاصی مشروط،جایگزینها،عفو علمی،آزادی زدایی زندان برای بویژه مجازاتها

 سیاست بین آشکار وتضاد وتهافت قضایی سیستم در وساختاری عدیده مشکالت وجود بدلیل بگذارد،اما محور وسرکوب گرا

 تورم بحران از وخروج زندانها کیفری جمعیت کاهش زمینه در را وموفقیت کامیابی هرنوع تحصیل وقضایی، قانونگذارانه جنایی

 (.0۸00 اول، شماره ها، جایگزین نشریه علی، دکتر توانا، نجفی) .است ساخته مواجه جدی باتردید یفری،ک

 تا است شده تفویض ودادسراها دادگاهها قضات به نسبتاًموسعی اختیارات که گردد می مالحظه فعلی جزایی قوانین مطالعه با

 بارز های ازنشانه.کنند تعیین متناسبی مجازات او، وضعیت لحاظ باو بزهکاربپردازند شخصیت شناسایی به بتوانند آن براساس

 سیاست.نمود اشاره مجازات وتبدیل ومشدده مخففه مجازات،کیفیات تعلیق نهادهای نظیرکاربرد مواردی مجازاتها کردن فردی

 به بتواند موجود قانونی راتاختیا با دادگاه قاضی که استوارراست فرض نیزبراین دادرسی مرحله در زندان مجازات کردن فردی

 شخصیت با متناسب را وزندان قراردهد سنجش مورد را او اخالقی وفساد محرومیت ودرجه بپردازند بزهکار شخصیت ارزیابی

 که که شود می مشاهده وبعضاً کنند می استفاده کمتر تأسیساتی چنین از عمل در محاکم قضات متأسفانه،.نماید تعیین مجرم

 می وتوصیه تشویق را گرایانه خرد زدایی وحبس نقد را صرف محوری حبس که قضایی کالن سیاستهای با صریح درتعارض

 زندان روانه را آنان بزهکار، وفردی اجتماعی شخصیت از شناختی روان ارزیابی وبدون دهند می زندان مجازات به نماید،حکم

 مشتبه رابرآنها امر موضوع وهمین بوده اطالع بی برزندانها جوحاکم از دادگاهها اکثرقضات(31ص ،ایوب میلکی،. )کنند می

 صدور با را آنها -شب یک مدت به حتی مجرمان و متهمان تنبیه منظور به خودشان بزعم به است شده سبب و گردانیده

 نکردن عرفیم امکان قانونی موازین براساس که است گرفته صورت حالی در ر امر سازدواین زندان روانه موقت قراربازداشت

 توسط که قضایی کالن ها،سیاستهاورهنمودهای اندیشه با فعلی قضات از بسیاری. است داشته وجود نیز زندان به بزهکار

 می توصیه را وعالمانه گرایانه خرد زدایی زندان وسیاست قرارگرفته تأکیدوتصریح مورد قضائیه قوه وقت وزعمای سردمداران
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 قضایی کالن سیاستهای آشکاربین یا پنهان تعارض نوعی آنکه، کنندونتیجه نمی احساس را الزامی اینکه یا اند بیگانه نماید،یا

 (.33،صایوب میلکی، .)میشود مالحظه قضایی محاکم خاص های گیری وتصمیم

 شود می تلقی دادرسی مراحل ترین فنی حال ودرعین ازحساسترین حکم، اجرای مرحله اجرایی: های مکانیسم در ضعف

 لطمات تواند می مرحله، دراین لغزشی هرنوع وقوع نشیندولذا می بار به فراینددادرسی نهایی ثمره که است مرحله ینودرا

 دادن شرکت اندیشه که باشد، حساسیتها همین لحاظ به شاید.واردسازد کیفری عدالت نظام برپیکره را ناپذیری وجبران بزرگ

 حقوق علمای توسط دوم جهانی جنگ بعداز کیفری، احکام اجرای رحلهم در را کیفری علوم ومتخصصان دادگستری قضات

 1607 سال در کیفری عدالت نظامهای جدی دغدغه یک عنوان به اندیشه واین است ساخته مطرح شناسی وجرم جزا

 خصوص این در ی قدرنامه و گرفته قرار مذاکره مورد گردید، تشکیل پاریس در که جزا حقوق المللی نبی کنگره  درچهارمین

 به نظیرفرانسه کشورها از بسیاری و(39ص ،0۸0۱ ،0۸0 شماره وکال؛ کانون مجله جاوید؛ دکتر صالحی،)صادرگردید

 داشت، معمول محکومین به نسبت باید که واکنشی رفتاریا کردن فردی اصل اجرای منظورتأمین به رهنمودها، این از تبعیت

 راضروری(نشسته)ومتخصص تجربه با قاضی یک به آن مجازاتهاوواگذاری یاجرا مسئولیت ایجاد خویش، قوانین درتدوین

 با وبتواند گردد نیزمعطوف -حکم فرآینداجرای یعنی -محکومیت از پس مرحله به قاضی توجه که بود این وهدف دانسته

 وبازپرور اصالح برای را ممکن شیوه بهترین آنها، با مناسب برخورد نحوۀ درخصوص گیری بزهکاروتصمیم شخصیت شناخت

 (.۸10کیفرشناسی،ص جاوید، صالحی،دکتر.)بزهکاربرگزیند

 درمراجع احکام اجرای قاضی عنوان تحت سمتی اگرچه نظیرفرانسه، کشورهایی وحتی ایران دادرسی درقوانین اینحال، با

 تحت را خود تکالیف هوعمد داشته اداری جنبه صرفاً مزبور قاضی نقش که بنظرمیرسد چنین الوصف، مع.دارد وجود قضایی

 (.00۱،ص0۸۳3کیفرشناسی، برنارد؛ بولک،.)دهد می انجام حکم صادرکننده دادگاه نظارت

 کیفری جمعیت کاهش برای پیشنهادی راهکارهایبند دوم :

 قرن پایان تا لتعدا دستگاه: نویسندمی ولئوته ووئن ،نبوده شکل یک به زمانها و جوامع کلیه در بزهکاری به نسبت واکنش

 اجتماع در هراس و رعب ایجاد و دیگران به دادن عبرت هدف با گناهکار مجازات دادمی انجام که عملی تنهاهیجدهم

 برابر در بسیار خشونت با توأم و تبلیغات با همراه که بود عام مالء در انتقام با توأم جرم از پیشگیری سیاست اینگونه.بود

 نظم که شدند تبدیل شهری و صنعتی جوامع به اروپایی جوامع( 61: 1616 ولئوته ووئن) گرفتمی انجاممردم دیدگان

 شهری نواحی به و کردند، پیدا اشتغال هاکارگاه و هاکارخانه در مردم که داد نظمی به را خود جایسرعت به کهن روستایی
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 دراجتماعات تنها بود، دیگران عبرت برای هولناك سرمشقی دادن برای که شدید مجازاتهای شکل ،نتیجه در. ندنمود کوچ

 ( 1877:18 گیدنز) بودند مناسب بود معدود جرم شمار که بسته کامالً 

 تعیین اختیاری و دلخواه شکل و نیانسا غیر مجازاتهای علیه هیجدهم قرن اواخر در کالسیک مکتب طرفداران چه اگر

 بتواند تا باشد سنگین و جدی کافی اندازۀ به باید مجازات مکتب این طرفداران عقیده به امّا نمودند، انتقاد و مجازاتها،اعتراض

 چون و شودمی یاد دهنده سزا کیفری تسیاس عنوان با تدبیر، این از. ببرد بین از شودمی حاصل قانون به ازتجاوز که را لذتی

 آخر در «بکاریا» امّا. است معروف کیفری پیشگیری به لذا شد خواهد جرم وقوع از پیشگیری باعث بزهکارمجازات معتقدند

 غیر پیشگیریبرای نیز حلهایی راه و «است دادن کیفر از بهتر جرایم از پیشگیری» نویسدمی خود مجازاتهای و جرایم رسالة

 ( 1023:181 بکاریا. )است نموده ارائه کیفری

 که انریکوفری. گرفت قرار توجه مورد مجرم شخص آن در که کرد ظهور جدیدی دیدگاههای بعد سده نیم ،جوامع تحول با

 در نظر تجدید خواستار( م 1222) «کیفری حقوق یننو افقهای» عنوان تحت خود کتاب در بود تحققی مکتب ازبنیانگذاران

 . شد بزهکاری با مبارزه نحوۀ به توجه و کیفری حقوق

 پیشنهاد با و است پرداخته پیشگیری اقدامات وسیع برنامة یک ارائه به ،عمومی پیشگیری نظر از کیفرها دانستن اثر بی با فری

 کیفری نظام محدودۀ از خارج در که پیشگیرنده تدابیر و گرددمی اعمال کیفری نظام محدودۀ در که قهرآمیز و تدابیرسرکوبگر

 از پیشگیری برای اقتصادی ،اجتماعی ،تربیتی ماهیت با و قهرآمیز غیر پیشگیری راههای از استفاده ضرورت شوند،میاعمال

 . گردید «پیشگیری شناسیجرم» عنوان تحت شناسیجرم در ایشاخه ظهور مبنای یشنهادپ این. است گردیده یادآور را جرم

 در است اجتماعی دفاع مکتب فعالیتهای دهندۀ ادامه که اجتماعی دفاع المللیبین جامعة بعد سدۀ یک از کمتر در ،آن از پس

 همزمان و مختلف اقدامهای به توسل مستلزم را بزهکاری علیه مبارزه «انسانگر جنایی سیاست تحقق برای خود حداقل»برنامة

 ( 1028:161 آبادی ابرند نجفی) داندمی( سرکوبی) جرم وقوع از پس و( پیشگیری) جرم وقوع از پیشبه ناظر

 مانند پلیسی هایروش بازدارندگی تأثیر بر ،وپاییار کشورهای تربیش و انگلستان امریکا، در ،بیستم سدۀ دوم نیمة تا

 شدید اعتمادی بی افزایش با ،پس آن از ولی. شدمی تأکید جرم کنترل بر زندان قبیل از ،کیفری تدابیر و خیابانیهایگشت

 جرم از پیشگیری تدابیر و هااقدام رگیریبکا در چشمگیری گرایش ،جرم کنترل در پلیسی و کیفری نهادهایتوانایی به نسبت

 (1026:116 ریاحی.)است بوده سابقه بی عمل در که آمده وجود به کیفری عدالت ونظام رسمی قواعد از بیرون
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 جهت به آن مؤثر کنترل و بزهکاری و جرم از پیشگیری آن هدف که است سیاستی ،مطلوب جنایی سیاست رسدمی نظر به

 تجربی مدارك و هاارزیابی.باشد مجرم فرد درمان و اصالح و الزم هایاقدام و تدابیر بکارگیری با جامعه در امنیت و نظمحفظ

 . است بسیارداشته تأثیر خاص جرایم حذف یا کاهش شمار در کیفری غیر پیشگیری تدابیر از استفاده که دهدمی نشان

 جرم ازوقوع قبل مرحله یک که پیشگیری نوع این با: جزایی مداخله بر مقدم جایگزین مدل ایجاد طریق از پیشگیری

 و برتغییراوضاع مبتنی اقداماتی شامل که جرم قبال در کلی بسیار مداخالت ایجاد با توان می است کیفری برمداخله ومقدم

 پیشگیرانه وتدابیر است متمایل جرم پیرامونی شرایط و محیط بر تسلط اجتماعی ، فیزیکی محیط زای جرم شرایط و احوال

 که قدیمی بزهکاران مجدد سازگاری و فردی اقدامات طریق از جرم تکرار از وجلوگیری( جوانان مثال)خاص گروههای به ناظر

 مردم نیز دولت متعاقبا و هداشت همکاری جرم از  پیشگیری در دولتی ارگانهای با بایست می جامعه نهادهای راستا این در

 خود که وبزهکاری ازبزه پشیگیری اهداف به دستیابی بداندزیرا سهیم مجرمان حال اصالح و جرم از پیشگیری در را عادی

 همکاری با تا است ضروری لذا است ممکن غیر رسمی غیر افراد مشارکت و فوق تدابیر بدون است کیفری تورم کاهش زمینه

 .شود برداشته اساسی گامهای زمینه این در مناسب؛ راهکاری ریزی وبرنامه تدوین وبا مرتبط نهادهای و ودولت جامعه افراد

 به حاکم ارزشهای از حمایت برای مختلف جوامع: کیفری مداخله و قلمرو تضییق طریق از کیفری تورم از پیشگیری

 جنایی سیاست در فشار ترین قوی محل یا صلیا هسته همچون کیفری حقوق امروزه زیرا اند آورده روی کیفری مداخله

 و عواقب کیفری، افراطی های انگاری جرم و کیفری حقوق از رویه بی استفاده حال بهر. دارد محسوس بسیار حضوری

 آنکه حال است کرده مواجه بحران با را حقوقی مختلف سیستمهای که است کیفری تورم ازجمله ناپذیری جبران پیامدهای

 بعد مرحله ودر شده حفظ آن محدوده قلمرو گستره کیفری حقوق بنیادین اصول به بازگشت با انگاری جرم رحلهدرم بایستی

( 0و۱: 0۸00پرادل،)جنایی باپدیده غیرکیفری برخوردهای وجایگزینی کالسیک جزای حقوق گذاشتن کنار هدف با جنبشی

 گام[ کیفری نظام والغای حذف درجهت]قضازدایی -0و[ تدریجی حذف جهت در]زدایی جرم-8کیفرزدایی-1 فرایند سه طی

 .شود برداشته کیفری قلمرومداخله تضییق جهت در موثری

 عنوان ولی میشود کیفر جایگزین ، اجتماعی تدبیر و مداخله نوعی حالت دراین. باشد می ناقص زدایی جرم نوعی: زدایی کیفر

 چنین زدایی کیفر مفهوم و درمعنا اروپا شورای( 77: 1063بادی،ابرندآ نجفی.)شود می حفظ فعل ترك یا فعل برای مجرمانه

 یک وصف تغییر ؛ معنا دراین. است کیفری درنظام تخفیف های شکل همه بیانگر کیفرزدایی مفهوم: »  که است داشته بیان

 جانشین اجراهای ضمانت کارگیری دربه توان می را مفهوم این کرد تلقی زدایی کیفر توان می را جنحه به جنایت از جرم
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 عوارض و پیامدها که آن مانند و دادگاه ویژه دستورهای ، مراقبتی تعلیق ، نقدی جزای همچون آزادی سلب های مجازات

 (.16و11: 1026اروپا، زدایی جرم گزارش) «برد کار به نیز دارند کمتری جانبی

 و جرح به قانونگذار خود که است زمانی آن: رسمی یزدای کیفر -1:نمود تقسیم نوع دو به اعمال نحوه لحاظ از زدایی کیفر

 کیفر -8.زند می دست جامعه شرایط و ارزشهای با آن سازی موزون یا کیفری نظام بخشی حداقل برای قانون متون در تعدیل

 مانند اختیاراتی از توانند می داستان و بازپرس مانند مقامات و قضایی مراجع قانونگذار،  بر عالوه که صورت بدین: عملی زدایی

 دادرسان. کنند جلوگیری قوانین عدالت نظام در افراد شدن درگیر از و کرده استفاده تعقیب موقوفی یا منع تعقیب تعلیق

 مجازات انتخاب و مجازات تعلیق ، تخفیف بر مبنی خود  اختیارات از توانند می کیفری رسیدگیهای مرحله در نیز دادگاهها

 به شوند می کیفری عدالت نظام درگیر که افرادی تا شود می منجر اقدامات این همه کنند ادهاستف حبس جایگزین های

 .برسد حداقل به آن آثار یا و برسند حداقل

 بینانگذاران از«  انریکوفری»  ، است کیفری مقامهای قایم و جایگزینها به دادن اولویت زدایی کیفر راههای از یکی امروزه

 این جوابگوی تواند نمی که است ناچیزی وسیله اجتماعی دفاع لحاظ از کیفرها اینکه به نظر» :گوید می تحققی مکتب

 همان این و برآورند را اجتماعی تمنییات و گردند کیفرها جایگزین که شد متوسل پیشگیری تدابیر به باید باشند نیازمندی

 به درابتدا جایگزینها این(. ۳1: 0۸۳1گسن،)«ام میدهنا کیفری های مقام قایم یا و کیفرها ارزهای هم را آن من که است

 فهرست از را مدت کوتاه های حبس و شد کیفری نظام قلمرو وارد و مطرح[ مدت کوتاه زندانهای جایگزینهای]عناوین

 سعهتو تدریج به مذکور جایگزینهای بعدی گام در بود بیشتر آنها فساد چونکه نمود حذف کشورها دربیشتر قانونی کیفرهای

 (2: 1028آشوری،.)شد وارد مختلف کشورهای جزایی قوانین به اجباری های مجازات بصورت و یافت

 جایگزینهای بر وعالوه دارند وسیعی طیف وامروزه شده متنوع و گسترده تدریج به شده یاد جایگزینهای اینکه نتیجه النهایه

 تعویق ,(161: 1026رستمی،)موارد شامل جدید گزینهایجای نقدی جزای و مراقبتی تعلیق ، مشروط آزادی:  یعنی سنتی

 آموزشی پادگانهای الکترونیکی، نظارت روزانه، های جریمه اجتماعی، وخدمات المنفعه کارعام فشرده، مراقبتی تعلیق تعقیب،

 که اند گرفته نظر در آن برای را نمایی دور اهدافو مقامها قایم این پردازان نظریه که شود می کیفری ومیانجیگری واصالحی

 .یافت خواهیم دست کیفرزدایی ودرمجموع اهداف این به کیفرها این صحیح اعمال درصورت

 برای ، کیفری عدالت نظام مهار مهم طرق از یکی و جزا حقوق دامنه مداخله تحدید های جلوه از یکی بعنوان زدایی: جرم

 در جرایم تعداد یا مجرمانه عناوین تعدیل یعنی کیفری زدایی تورم هدف با میالدی هفتاد و شصت های دهه در بار نخستین
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 تاکید با بکاریا چون اندیشمندانی نیز آن از قبل چه اگر شد مطرح ، نوین اجتماعی دفاع دیدگاههای قالب در  مجازات قانون

 .بودند کشیده پیش را بحث این مجرمانه عناوین برخی حذف و جرایم شمار برتقلیل

 ضرورت و اروپا جوامع تحوالت از آگاهی با که آنسل، مارك بویژه نوین اجتماعی دفاع جنبش طرفداران شتال میان دراین

 چون رهیافتهایی تواند می جنایی سیاست در الگو ازاین گیری بهره لذا است انکار قابل غیر آن از ناشی کیفری قوانین انطباق

 .یافت دست آن سوء آثار و کیفری حقوق اندازه بی شگستر از جلوگیری و شهروندان میان اجتماعی توازن حفظ

 آن طریق از که است فرایندهایی آن شامل زدایی جرم: » گفت توان می زدایی جرم تعریف در فوق موارد به توجه با بنابراین

 مجرمانه یرفتارها برای یعنی رفتارها از بعضی به نسبت واکنشی بعنوان اجراها، ضمانت اعمال برای کیفری نظام صالحیت

 ، برچسب زدودن فرایند یعنی زدایی جرم »گفت توان می تر ساده تعریف یک ودر( 030: 1076مهرا،)«شود می سلب خاصی

 از یکی زدایی جرم حاضر حال در نتیجه در( 63: 1063ابرندآبادی، نجفی)«رفتار یک از یا عمل یک از مجرمانه وصف یا عنوان

 یعنی: رسمی زدایی جرم -1: کند می اعمال گونه دو به قانونگذار را آن که یشودم تلقی کیفری نشینی عقب راهکارهای

 زیاد های هزینه ، بزهکاری پدیده با درمبارزه آن موفقیت عدم ، قانون دراجرای موجود هایی نارسایی مشاهده بخاطر قانونگذار

 ممکن امر این که نمایند وصف این فاقد بوده جرم اسابق که را عملی از ناشی کیفری تورم و منفی تبعات و قانون ازاجرای ناشی

 حقوقی تضمینات سایر به توسل یا و طرف بی موضع اتخاذ مزبور  عمل شناختن رسمیت به چون مختلفی روشهای به است

 برخی قبال در کیفری عدالت نظام های فعالیت کاهش تدریجی ازپدیده است عبارت که: عملی زدایی جرم -8 گیرد صورت

 .باشد نشده حاصل تغییری نظام آن صالحیت در قانوناً و رسماً چند هر احوال و اوضاع یا رهارفتا

 مجازاتهای افزایش یعنی آن عکس جهت در(  کیفری قوانین اصالح)  گزینه از توان می که میرسد نظر به :قوانین اصالح 

 فراهم را کیفری جمعیت کاهش موجبات و دهنمو استفاده قوانین در حبس مجازات کاهش آن نسبت به و حبس جایگزین

 همچون جرایمی در زندان مجازات از نکردن استفاده و آنها تعداد رساندن حداقل به و مجرمانه عناوین از کاستن. آورد

 جرایم این محکومان را زندانیان از درصد 13 از بیش آمارها براساس اکنونهمکه  تصادفات و نفقه ترك مالی، هایمحکومیت

 بکوشیم اگر و گیرد قرار استفاده مورد تواندمی که است راهکارهایی ترینمهم از یکی قوانین پاالیش و اصالح. دهندمی تشکیل

 هازندان کیفری جمعیت. داد سروسامان هازندان وضعیت به زیادی حد تا توانمی قانونی یماده چند در تغییر و اصالح با تنها

 اخیر هایسال در که مختلفی مباحث رغم به. بریممی نام اعتیاد انگاریجرم از مثال عنوان به. ایمنگفته گزافداد  کاهش را

 قانون یاصالحیه 11 یماده موجب به گذارقانون است، شده ارائه مخدر مواد به اعتیاد از زداییجرم یا و انگاریجرم پیرامون
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 از کشورها اکثر کیفری جرایم یسیاههدر درحالیکه. است کرده تلقی جرم ار اعتیاد ـ 1067 سال مصوب ـ مخدر مواد با مبارزه

 . است نشده برده نامی اعتیاد

 معتادان آمار کهدرحالی. است یافته افزایش ساله هر هاآن آمار میزان معتادان، مجازات و انگاریجرم رغمبه آمار براساس

 به 1077 سال در نفر، 16036 به 1076 سال در میزان این است، بوده نفر 81016 فقط 1071 سال در شده دستگیر

 از که است حاکی نیز دیگر آماری. است رسیده نفر 117600 به 1028 سال در و 160887 به 1076 سال در و نفر 137110

 بر فقط جازاتم و گردندبرمی اعتیاد سمت به هم باز آنان از درصد 66 شود،می اعمال آنها مورد در مجازات که معتادی صد هر

 مخدر مواد مجرمان را کشور زندانیان از درصد 73 حدود حاضر حال در دارد بازدارنده و واقعی تأثیر آنان از درصد 6 روی

 بر مبنی خود موضع در گذارقانون تا است ضروری. برندمی سر به زندان در اعتیاد دلیل به آنان از بخشی که دهندمی تشکیل

 افزایش زندان، جمعیت تعداد کاهش جرایم، آمار کاهش کاهش سبب اعتیاد زداییجرم. کند نظر تجدید اعتیاد کردنتلقی جرم

 برای الزم هایموقعیت ایجاد دولت، دوش از معتاد زندانیان نگهداری یهزینه شدنبرداشته زندان، کیفی و کمی استانداردهای

 .شد خواهد...  و معتادان درمان

 تجارت، قانون از قسمتی اصالح یالیحه چک قانون مانند قوانین از بسیاری در که یابیمدرمی ریکیف قوانین یمالحظه با

 از بسیاری در که است شده بینیپیش زندان...  و تجاری عالیم ثبت قانون و اجتماعی هایبیمه و هامالیات به مربوط فوانین

 خود هایخواسته و اهداف به گذارقانون نیز دیگری ابزارهای با و ندارد وجود حبس مجازات به توسل به ضرورتی هیچ موارد

 اماکن درهای و رانندگی و راهنمایی عالیم روی بر تبلیغاتی عالیم چسباندن برای که دارد ضرورتی چه مثاًل،. شودمی نایل

 و راهنمایی جرایم از برخی ی،قمارباز تکدی، کالشی، مانند) تعزیرات قانون در که مواردی از بسیاری و...  درخت، قطع عمومی،

 تقصیر، به ورشکستگی خرما، مخل یاصله قطع تجاری، اوراق اتالف شده، حفاظت جانوران و حیوانات صید و شکار رانندگی،

 دولت، مأموران به نسبت تمرد ولی، اذن بدون دختر ازدواج رجوع، و طالق و دایم ازدواج یواقعه نکردنثبت انفاق، ترك

 مقرر زندان مجازات است آمده مختلف قوانین در که دیگر موارد از بسیاری و مشاغل غصب و دیگری تلفن سمع استراق

 زداییزندان هدف با قوانین پاالیش و اصالح. ندارد آن افراد و جامعه برای مؤثری دستاورد هیچ زندان کهدرحالی. شودمی

 (1021،66، ی درز )گو. است زندان هاینارسایی رفع برای گام ترینمهم و نخستین

 که کند می مشخص و تعریف درمواردی را کیفری های رسیدگی ادامه عدم یا جلوگیری ، زادیی قضا مفهوم: قضازدایی -

 به جوامع که اندازه هر (11-16: 1026بروجردی، گودرزی)دارد رسما را آنها به رسیدگی صالحیت کیفری عدالت سیستم

 مردم مداخله و مشارکت نمودند حرکت محلی و قومی رسوم و آداب و سنتها از شدن دور و شدن صنعتی و پیشرفت سمت
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 و کیفری قوانین گسیخته لجام افزایش قبیل از بغرنجی مشکالت و مسائل وضعیت این تداوم اینکه تا نهاده افول به رو بیشتر

 کیفری عدالت نظام عملکرد به نسبت معهجا نارضایتی و اعتمادی بی و کیفری عدالت های هزینه افزایش ازآن، ناشی تورم

 به مردم مشارکت اخیر دهه چند در که شد موجب و گردید نظام این ناکارآمدی بحران به منجر مجموعا که آورده پدید رسمی

 اتخاذ با کشورها دراغلب قضایی سیاستگذارن امروزه لذا( 168: 1026رستمی،)بگیرد خود به عملی جنبه راهکار آخرین عنوان

 .اند برخواسته اند برخواسته بحران این با مقابله به قضازدایی جلوه بارزترین عنوان به جنایی سیاست در مشارکتی ویکردر

 نتیجه گیری 

 مهمترین.شود می کیفری جمعیت افزایش موجب که است مختلفی وجهات علل کیفری،مبین جمعیت شناسانه آسیب بررسی

 بوده مجازات اجرای های درمکانیسم ضعف( 0قضایی، جنایی درسیاست ضعف(8تقنینی، جنایی درسیاست ضعف( 1:عوامل این

 در زدایی جرم با, مجرمانه عناوین کاهش وهمچنین تقنین مراجع تعدد از کاستن و تقنینی سیاست تغییر رسد می نظر به.   

 ای ریشه حل و پیشگیرانه اقدامات سایر رکنا در جرمشناختی ابعاد کلیه لحاظ با,اجرا مرحله در زدایی وکیفر تقنین مرحله

برای رسیدن به این هدف . گردد کشور کیفری جمعیت تقلیل جرم، کاهش اجتماعی، امنیت افزایش به منجر ، بزهکاری و جرم

 تدوین درباره که...  و حقوقی و اقتصادی ، اجتماعی های عرصه در نظران صاحب از متشکل و مستقل کاری کمیته یک ایجاد

 .باشد ضروری می  صالح غیر مراجع و مقامات توسط انگاری جرم وقفه و وانسداد. کند مشاوره پیشنهادی قوانین همه

 :منابع

  1/8/68 مصوب اسالمی مجازات قانون   

 .تربیتی و تامینی اقدامات و زندانها سازمان اجرایی نامه آیین

 اندیشه و فرهنگ پژوهشگاه حقوق؛ و فقه مجله دولت، و ملت امنیت علیه مجرای حوزه در انگاریجرم و فقهی گفتمان حسین؛ آقابابایی،

 .1 شماره ،1026 تابستان دوم، سال اسالمی،

   www.haghgostar.irنشانی به گستر حق اینترنتی سایت

 بهار  نگار فحهص انتشارات ، اسالم در تبعید و حسینی ,زندان رضا محمد سید و شفیعی مصطفی ترجمه الدین نجم شیخ الطبسی , ،

1021 . 
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 تربیت راه انتشارات ، زندان مجازات از استفاده کاهش دبیرخانه ، زندان مجازات از استفاده کاهش المللی بین همایش مقاالت مجموعه

 . 26 سال

  تربیت راه انتشارات ، طغرانکار حسن ترجمه ، جنایی سیاست و قوانین اصالح المللی بین مرکز ، مدار انسان حبس

 .1027 سال چهارم چاپ ، تربیت راه انتشارات ، شمس علی تالیف ، زندان شناسی جامعه بر ای قدمهم

 1026 ،67 ،شماره چهارم تربیت،سال و اصالح آموزشی هنگی ،فر اجتماعی ماهنامه

 1021 ،10 شماره پنجم، بیت،سال تر و اصالح آموزشی و ،فرهنگی اجتماعی ماهنامه-

 .1021 تربیت،اسفند و اصالح ،ماهنامه مخدر اد مو با مبارزه قبال در جنایی سیاست رب رضا،نقدی گودرزی،ممد-

 .1026 ماه تربیت،بهمن و اصالح یر،ماهنامه ناگز ،ضرورتی زدایی ،حبس انفر،عباس جو-

 .1021 ماه تربیت،مرداد و اصالح ،ماهنامه کیفری تورم بران از ،خروج خردگرا زدایی میلکی،ایوب،حبس-

 بهشتی شهید دانشگاه ،انتشارات ،تهران چهارم ،چاپ ابرندابادی نجفی حسین علی ،ترجمه«کیفری های اندیشه تاریخ»ژان، -پرادل

،1022. 

 ،تهران اول ،چاپ قضایی توسعه مطالعات مرکز ترجمه واحد ،ترجمه«اروپا زدایی جرم گزارش»اروپا، شورای نویسندگان از گروهی

 .1026، سلسبیل ،انتشارات

 گنج ،انتشارات ،تهران دوم ،چاپ( فارسی فرانسه، انگلیسی،)شناسی جرم دانشنامه»حمید، -بیکی هاشم حسین، علی -ابرندآبادی نجفی

 .1063، دانش

 .1073، طباطبائی عالمه ،انتشارات ،تهران اول ،چاپ نیا کی مهدی ،ترجمه«کاربردی شناسی جرم»ریموند، -گسن

 .1028، گرایش ،نشر ،تهران اول ،چاپ«بینابین اتهایمجاز-زندان جایگزینهای»محمد، -آشوری
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 فرهنگی علمی مجمع ،انتشارات تهران ، اول ،چاپ«اجتماعی کیفرهای یا نوین کیفرشناسی»لیال، -مقدادی محمدرضا، -بروجردی گودرزی

 .1026، مجد

 .1063، ،نشرمیزان تهران ، دوم ،چاپ ابرندابادی نجفی حسین علی ،ترجمه«جنایی برسیاست درآمدی»الزرژ، -کریستین

 .1028، دانشور ،انتشارات ،تهران اول ،چاپ«کیفری میانجیگری»مصطفی، -عباسی

 .1016، سابق ملی دانشگاه ،انتشارت ،تهران دوم ،چاپ«شناسی کیفر»جاوید، -صالحی

 .1071، دوم ،جلد ژوبین ،انتشارات ،تهران هفتم ،چاپ«عمومی جزای حقوق»هوشنگ، -شامبیاتی

 .1071، چهارم ،جلد داد ،نشر ،تهران اول ،چاپ«عمومی جزای حقوق»محمدصالح، -ولیدی

 .1026، دوم ،جلد میزان ،نشر ،تهران نهم ،چاپ«عمومی جزای حقوق»محمدعلی، -اردبیلی

 81و88،شماره شهیدبهشتی دانشگاه حقوق دانشکده حقوقی تحقیقات ،مجله«وقضازدایی زدایی،کیفرزدایی جرم بر درآمدی»نسرین، -مهرا

 .1077وتابستان1076،زمستان

 8،شماره 07،سال تهران دانشگاه سیاسی وعلوم حقوق دانشکده مجله حقوق ،فصلنامه«کیفری فرایند در مردم مشارکت»ولی، -رستمی

 .1026،تابستان

 .1021 ،شهریور16وتربیت،شماره اصالح ،مجله«کیفری تورم بحران از خروج خردگرا؛ زدایی حبس» ایوب،-میلکی
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