خبرنامه عدالت کیفری
گروه حقوق جزا و جرمشناسی
دانشکده حقوق

معاونت فرهنگی ،اجتامعی

دانشگاه شهید بهشتی
«حاکم اگر در عفو به خطا رود بهتر از آن است که در کیفر به خطا افتد»
السالم
امام علی علیه ّ

فصلنامه خبریحقوقی
سال دوم /شماره پنجم /پاییز 1398
صاحب امتیاز :گروه حقوق جزا و جرمشناسی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
مدیر مسؤول :دکتر نسرین مهرا
سردبیر :سحر سهیل مقدم
ویراستاران علمی :دکتر حامد رهدارپور ،امین زحمتکش ،فرشاد چنگایی
ویراستار ادبی :پریسا پورهاشمی
صفحهآرایی :بهار خلیلی
همکاران این شماره :مهرنوش ایمانی ،پریسا پورهاشمی ،دکتر سکینه خانعلیپور واجارگاه،
محمدرضا خطشب ،امین زحمتکش ،منصوره قنبریان بانوئی ،فرشید نظری ،راضیه همراهی
نشانی :تهران ،اوین ،دانشگاه شهید بهشتی ،دانشکده حقوق ،طبقه اول ،دفتر خبرنامه عدالت کیفری
ایمیلcriminaljusticebulletin2018@gmail.com :
تلفن و فکس02122431755 :
همراه09122198041 :

فهرست

5

سخن مدیرمسئول :جرایم اقتصادی و حاکمیت مردمساالرانه قانون

6

سخن سردبیر

7

مصاحبه

9

شاخصهای تعریف فساد اقتصادی

ی ِیر کگارد و سپهر زندگی زیبایی شناختی /اخالقی :مورد پولشویی
 13ک 
 18موضوعات نوین حقوق کیفری :نسلکشی فرهنگی؛ جنایتی خاموش
 22گزارش
 24پایان نامه های کارشناسی ارشد دفاع شده در تابستان 98
 25رسالههای دکتری دفاع شده در تابستان 98
 29تازههای قوانین
 29تازههای آئیننامهها
 29تازههای آرای وحدت رویه
 30مشاهیر حقوقی
 31تازههای نشر

خ
س
س
م
ئ
ن مدری ول
جرایم اقتصادی و حاکمیت مردم ساالرانه قانون
نظــام حقوقــی در جوامــع امــروزی نقشــی
تعییــن کننــده در شــکل دهــی ،جهــت
دهــی ،ســرعت بخشــی و ســرانجام تح ّقــق
اهــداف و برنامههــای اقتصــادی و سیاســی
دارد .در واقــع نظــام حقوقــی بســتری اســت
کــه ثروتهــا و ســرمایههای متنــوع موجــود
در یــک جامعــه در آن جریــان و ســامان
مییابــد تــا اهــداف مطلــوب و مــورد پســند
جامعــه (و نــه عــده ای خــاص) محقــق
شــود .آزادی ،برابــری (فقــدان تبعیــض)،
امنیــت و رفــاه چــه در ســطح فــردی یــا
ّ
اجتماعــی ،از ارزشــها و اهــداف مطلــوب و
پســندیده انســان امــروزی اســت.
نظــام قانونــی بــا تضمیــن برابــری و آزادی
افــراد جامعــه ،ســامانی را میآفرینــد کــه در
آن افــراد انگیــزه و امیــد الزم بــرای فعالیــت
مفیــد و مولــد را داشــته باشــند .بــا رشــد
فعالیتهــای تولیــدی و تجــاری در جامعــه
رفــاه فــردی و اجتماعــی نیــز گســترش
مییابــد .بــه دیگــر ســخن ،افــراد جامعــه
در ســایه امنیــت و حمایــت قانونــی ،بــه
صــورت برابــر و آزادانــه بــه رقابــت بــر ســر
کســب امتیــازات و فرصتهــای اجتماعــی
میپردازنــد و برآینــد ایــن رقابتهــا رفاهــی
اســت کــه از طریــق باز-توزیــع ثروتهــای
حاصــل از فعالیــت ،نصیــب عمــوم مــردم
میشــود.
بــا ایــن وجــود ،قانــون شــکنی همــزاد
قانــون اســت و همــواره هســتند کســانی کــه
ناعادالنــه و خــارج از چارچوبهــای تعییــن
شــده در قانــون ،ســعی در کســب فرصــت و

امتیــاز از طریــق بــر هــم زدن برابــری مــورد
تضمیــن قانــون و نقــض رقابــت آزاد بیــن
افــراد هســتند .در ایــن میــان عــدهای بــا
رفتارهــای غیــر قانونــی در حــوزه تجــارت و
کســب هــم بــه منافــع فــرد یــا افــراد خــاص
آســیب میزننــد و هــم باعــث اختــال در
نظــام اقتصــادی جامعــه بــه طــور کلــی
میشــوند و بــه ایــن طریــق اعتمــاد عمومــی
بــه نظــام اقتصــادی را مخــدوش میکننــد.
مرتکبیــن چنیــن جرایمــی معمــوال افــراد
صاحــب نفــوذ و دارای موقعیــت ویــژه در
جامعــه هســتند و در بیشــتر مــوارد هــم
چنیــن جرایمــی کشــف و یــا تعقیــب
نمیشــوند.
چنــدی اســت کــه دســتگاه قضایــی ،بــا
تعقیــب برخــی از مرتکبیــن این گونــه جرایم
و رســانهای کــردن اقدامــات خــود در ایــن
زمینــه ،درصــدد تشــفی خاطــر تهیدســتان
و اقشــار متوســط اجتمــاع برآمــده اســت.
دســتگاه قضایــی از هیــچ تالشــی بــرای
نشــان دادن جدیــت خــود بــرای تعقیــب
و مجــازات «مفســدان اقتصــادی» و
«اخاللگــران در نظــام اقتصــادی» فــرو گــذار
نیســت و چنانکــه ســخنگوی قــوه قضاییــه
در نشســت خبــری خــود در تاریــخ 10
دیمــاه  1398بیان داشــته اســت « سیاســت
کیفــری قــوه قضاییــه در رســیدگی بــه ایــن
پروندهها[،قاچــاق کاال بــه عنــوان یکــی از
مصادیــق جرایــم اقتصــادی] مجــازات قاطــع
و بازدارنــده و افزایــش هزینــه ارتــکاب جــرم
اســت».

بــی شــک برخــورد بــا مجرمیــن اقتصــادی
کــه برهــم زننــده اصــل آزادی و برابــری
افــراد جامعــه در کســب فرصتهــای
اقتصــادی و ابــزار مالــی اســت ،امریســت
شایســته و قابــل تقدیــر ،در همیــن راســتا
نهــادی بــه نــام شــورای عالــی هماهنگــی
اقتصــادی ،مرکــب از روســای ســه قــوه و
برخــی مقامــات اجرایــی کشــور ،تشــکیل
شــده اســت .در ســطح قضایــی نیــز آییــن
نامــه اجرایــی نحــوه رســیدگی بــه جرایــم
اخاللگــران در نظــام اقتصــادی کشــور در
اواخــر ســال  1397بــه تصویــب رییــس
قــوه قضاییــه رســیده اســت امــا همزمــان بــا
برخــورد کیفــری ،زمینههــا و ســاختارهایی
کــه منجــر بــه بــروز چنیــن رفتارهایــی
میشــود ،نیــز بایــد مــورد توجــه قــرار
گیرنــد .واقعیــت اینســت کــه بازارهــای
مالــی و تجــاری ایــران فاقــد نظــام قانونــی
و انضباطــی مشــخص هســتند .قوانیــن
موجــود نظــام پولی-مالــی و بازرگانــی و
نیــز آییــن نامههــا و دســتورالعمل هــای
گوناگوناگــون کــه هــر یــک در مقاطــع
مختلــف زمانــی و بــر اســاس مقتضایــات
متفــاوت ایجــاد و وضــع شــده انــد نــه تنهــا
نظــام یکپارچــه ،هدفمنــد و هوشــمندانهای
را بــرای تنظیــم ایــن بازارهــا فراهــم
نمیکننــد ،بلکــه گاهــی اوقــات یکدیگــر
را نفــی میکننــد .بــه بیــان دیگــر،
مجموعــه قوانیــن ،مقــررات ،آییننامههــا
و دســتورالعملهای موجــود القــاء کننــده
پیــام و هــدف روشــن و مشــخصی نیســتند.
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جرایــم اقتصــادی ،جرایمــی هســتند کــه در نظــام اقتصــادی اخــال و بیثباتــی ایجــاد میکننــد .تشــابه جرایــم
اقتصــادی بــا مفاهیــم مشــابه موجــب شــده تــا نتــوان تعریــف جامــع و مانعــی بــرای آن ارائــه نمــود .ارتبــاط و
نزدیکــی جــرم اقتصــادی بــا فســاد مالــی ،فســاد اقتصــادی ،جــرم تجــاری و  ...بهگونــهای اســت کــه در برخــی
مــوارد همپوشــانی دارنــد .میبایســت میــان جرایــم اقتصــادی و جرایــم فســاد مالــی تفکیــک قائــل شــد زیــرا همــه
جرایــم فســاد مالــی ،جــرم اقتصــادی نیســتند؛ از اینــرو مصاحبــه ایــن شــماره بــا جنــاب اقــای دکتــر کوشاســت کــه
ایشــان بــه تمایــز و بررســی ایــن مباحــث پرداختهانــد و نیــز در بخــش مقالــه بــه «شــاخصهای تعریــف فســاد
اقتصــادی» پرداختــه شــده اســت .قانــون مجــازات اســامی از تعریــف کلــی جــرم اقتصــادی اجتنــاب کــرده و از روش
تعییــن مصــداق اســتفاده کــرده اســت .یکــی از جرایــم اقتصــادی کــه در مــاده  36قانــون مجــازات اســامی احصــا
شــده اســت ،جــرم پولشــویی اســت؛ از اینــرو مقال ـ ه « کییِــرکگارد و ســپهر زندگــی زیباشــناختی/اخالقی :مــورد
پولشــویی» در ایــن زمینــه ترجمــه شــده اســت.
در دیــدگاه ســاترلند ،مجرمــان اقتصــادی (کــه نظــر وی بیشــتر مجرمــان یقــه ســفید نامیــده شــدهاند) نخبــگان
اقتصــادی هســتند کــه واجــد احتــرام و جایــگاه اجتماعــی باالیــی بــوده و در اجــرای یــک فعالیــت حرفـهای دســت
فعالیــت غیرقانونــی میزننــد؛ مشــاهیر حقوقــی ایــن شــماره از خبرنامــه بــه «ادویــن ســاترلند» اختصــاص یافتــه
بــه
ّ
اســت.
در مــاه مهــر و آبــان دو نشســت علمــی بــا همــکاری گــروه حقــوق جــزا و جرمشناســی و انجمــن ایرانــی حقــوق
جــزا برگــزار شــد؛ جنــاب آقــای دکتــر مح ّقــق دامــاد و جنــاب آقــای دکتــر علــی آزمایــش بــه ترتیــب در مــورد
«ضــرورت بازنگــری در حقــوق جــزای عرفــی» و «حقــوق جــزای ایــران امــروز» ســخنرانی نمودنــد .گــزارش ایــن
نشســتها و همچنیــن گــزارش پایاننامههــا و رســالههای دکتــری دفــاع شــده و چکیــده رســالهها در ایــن
شــماره آورده شــده اســت کــه خدمــت تمامــی دوســتان عزیــز دانشآموختــه تبریــک عــرض مینماییــم .در
ســایر بخشهــا ماننــد شــمارههای پیشــین بــه تازههــای نشــر ،قوانیــن ،آییننامههــا و موضوعــات نویــن حقــوق
کیفــری پرداختــه شــده اســت.
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تنظیمکننده :پریسا پورهاشمی
دانشآموخته کارشناسی ارشد حقوق کیفری و جرمشناسی دانشگاه شهید بهشتی

دکتر جعفر کوشا
دانشــیار و عضــو هیــات
علمــی گــروه حقــوق جــزا
و جرمشناســی دانشــگاه
شــهید بهشــتی
 .1از نظــر شــما فســاد اقتصــادی قابــل تعریــف اســت یــا و اگــر جــرم انــگاری نشــده باشــد ،میتوانــد زمینــه ارتــکاب جــرم
اقتصــادی را ایجــاد کنــد امــا پیــرو پایبنــدی بــه اصــل قانونــی بــودن
خیــر؟
از نظــر مــا هــر جرمــی فســادانگیز اســت بنابرایــن بــر اســاس جــرم و مجــازت ،از منظــر قانونــی قابــل تعقیــب نیســت و تنهــا
فرهنــگ قرآنــی و فرهنــگ حقوقــی میتــوان هــر جرمــی را نوعــی عنــوان فســاد بــر آن صــدق میکنــد.
فســاد دانســت .بــرای تعریــف فســاد اقتصــادی بــه طــور ویــژه
میتــوان گفــت هــر رفتــاری اعــم از فعــل یــا تــرک فعــل کــه موجب  .2بهتریــن شــاخص یــا شــاخصهایی کــه بتــوان بــه کمــک
تخدیــش یــا خســارت و یــا اختــال در نظــام اقتصــادی شــود ،فســاد آنهــا تعریفــی از فســاد اقتصــادی ارائــه داد ،کدامانــد؟
اقتصــادی اســت .زمانــی کــه فســاد اقتصــادی را بــه اختــال در اولیــن شــاخص خــود نظــام اقتصــادی اســت؛ یعنــی در نظــام
نظــام اقتصــادی تعریــف میکنیــم اگــر در قالــب عنوانــی مجرمانــه اقتصــادی مولفههایــی وجــود دارد کــه میتوانــد شــاخص خوبــی
پیشبینــی شــده باشــد بــه عنــوان جــرم اقتصــادی مطــرح اســت بــرای تشــخیص فســاد اقتصــادی باشــد .مثــا در بحــث بانکهــا،
امــا اگــر جرمانــگاری نشــده باشــد ،تحــت عنــوان فســاد اقتصــادی نظــام پولــی و بانکــی ،در بحــث بــورس ،نظــام اوراق بهــادار ،در
مطــرح میشــود کــه طبیعتــا قابــل تعقیــب نیســت امــا میتوانــد بحــث گمــرک ،نظــام گمرکــی و در بحــث مالیــات ،نظــام مالیاتــی
بســتر ارتــکاب جــرم اقتصــادی را فراهــم کنــد .مثــا اختــال در را داریــم .شــاخص دیگــر فســاد اقتصــادی ،متضرریــن از جــرم
نظــام پولــی و بانکــی ،اختــال در نظــام بــورس ،اختــال در نظــام اســت کــه عمــوم مــردم را دربرمیگیــرد ،در حقیقــت بزهدیــدگان
گمرکــی ،اختــال در نظــام مالیاتــی و اختــال درامــور صــادرات و تمــام مــردم هســتند .شــاخص ســوم منافــع عمومــی اســت کــه در
واردات و  ...همگــی میتواننــد نوعــی از فســاد باشــند .امــا فــرار نتیجــه فســاد اقتصــادی مــورد خســارت قــرار میگیرنــد .بــه عنــوان
مالیاتــی ،کتمــان اطالعــات در ارتبــاط بــا بــورس ،قاچــاق کاال یــا ارز چهارمیــن و آخریــن شــاخص میتــوان بــه حجــم مبــادالت اشــاره
و پولشــویی ،جرایــم اقتصــادی هســتند .یعنــی در مســائل اقتصــادی کــرد .در فســاد اقتصــادی ،حجــم مبــادالت موضــوع جــرم عمــده و
ابتدائــا میتــوان از فســاد نــام بــرد کــه در حقیقــت عــدم رعایــت کالن هســتند.
قوانیــن و عــدم رعایــت ســاختارهای نظــام اقتصــادی اســت کــه
میتوانــد بــا تعریفــی مشــخص جرمانــگاری شــود و تحــت عنــوان .3چــه رابطــهای میــان فســاد اقتصــادی و جرایــم مالــی
جــرم اقتصــادی نــام بــرده شــود .لــذا میتــوان چنیــن خالصــه وجــود دارد؟
کــرد کــه هــر جرمــی فســادانگیز اســت ایــن فســاد میتوانــد در بهتــر اســت بگوییــم چــه رابط ـهای بیــن جــرم اقتصــادی و جــرم
عرصــه اقتصــادی باشــد و مقنــن میتوانــد آن را جرمانــگاری کنــد مالــی وجــود دارد .چــون همانطــور کــه گفتیــم فســاد اقتصــادی

8

سال دوم  /شامره پنجم  /پاییز 98

جــرم نیســت و تنهــا بســتر وقــوع جــرم را فراهــم میکنــد و بهتــر
اســت در بحــث از فســاد اقتصــادی بیشــتر بــه مطالعات جرمشناســی
اتــکا کنیــم .در موردرابطــه جرایــم مالــی و جرایــم اقتصــادی بایــد
گفــت کــه جرایــم مالــی بــه نظــام حقــوق مالــی و حقــوق مالکیــت
فــردی و حقــوق مالکیــت عمــوم مــردم تعــرض میکنــد .یعنــی
جرمانــگاری جــرم مالــی بــه دلیــل تعــرض بــه حقــوق مالکیــت
اســت در حالــی کــه مبنــای جرمانــگاری در جــرم اقتصــادی ایــراد
ضــرر بــه نظــام اقتصــادی اســت .یکــی از تفاوتهــای جــرم مالــی و
اقتصــادی همیــن اســت کــه ارزش مــورد حمایــت در جرایــم مالــی
نظــام مالکیــت اســت در حالــی کــه در جرایــم اقتصــادی ارزش مــورد
حمایــت ،نظــام اقتصــادی اســت .یــک وجــه مشــترک میــان ایــن دو
نــوع جــرم ایــن اســت کــه در هــردو ،منافــع مالــی وجــود دارد .امــا
در جــرم اقتصــادی موضــوع جــرم ،نظــام اقتصــادی اســت و متعلــق
و آثــارش منافــع مالــی اســت؛ در حالــی کــه در جــرم مالــی موضــوع
جــرم تعــرض بــه حقــوق مالکیــت اســت و آثــارش متوجــه منافــع
مالــی اســت .وجــه ممیــزه دیگــر ایــن دو نــوع جــرم ،مرتکبیــن
آنهاســت .در جــرم مالــی ،مرتکبیــن معمــوال نیــازی بــه ضریــب
هوشــی باالیــی ندارنــد امــا معمــوال جرایــم اقتصــادی توســط افــراد
بــا ضریــب هوشــی باالتــری انجــام میشــود و تعبیــر یقــه ســفیدها
بــر ایشــان اطــاق میشــود .ایــن دســته از مرتکبیــن میتواننــد از
تعارضهــا ،چالشهــا ،اجمالهــا و حتــی از ســکوتهای قانــون
تفاســیری بــه نفــع خــود اســتخراج کننــد .جــا دارد حــاال کــه
صحبــت از ســکوت قانــون شــد اشــار ه کنیــم کــه در جایــی کــه
جرایــم اقتصــادی تعریــف نشــدهاند ،جرایــم مالــی را میتــوان بــه
دو گونــه تعبیــر کــرد .یــک تعبیــر وســیع و یــک تعبیــر محــدود
و مضیــق .تعبیــر وســیع از جرایــم مالــی شــامل جرایــم اقتصــادی
هــم میشــود امــا اگــر جرایــم مالــی بــه طــور محــدود و محصــور
تعریــف شــود ،شــامل جرایــم اقتصــادی نمیشــود .مرتکبیــن جرایــم
اقتصــادی معمــوال اشــخاص حقوقــی هســتند .البتــه شــخص حقیقی
هــم میتوانــد مرتکــب جــرم اقتصــادی شــود امــا غلبــه ارتــکاب بــا
شــخص حقوقــی اســت امــا در جــرم مالــی برعکــس اســت ،غلبــه بــا
اشــخاص حقیقــی اســت .تفــاوت دیگــر حــول محــور بزهدیــدگان
ایــن جرایــم میچرخــد .بزهدیــدگان جرایــم مالــی افــراد معینــی
هســتند امــا در جرایــم اقتصــادی بزهدیــدگان افــراد نامعیــن و
نامحــدودی و بــه بیانــی تــوده مــردم هســتند .نکتــه آخــر در ایــن
خصــوص ایــن اســت کــه سیاســت جنایــی مــا در مــورد جرایــم
اقتصــادی اگــر بــه صــورت ســازمان یافتــه و فراملــی باشــد بایــد
ســرکوبگرانه و مبتنــی بــر مجازاتهــای شــدید و بازدارنــده باشــد.
امــا در برخــورد بــا جرایــم مالــی غلبــه بایــد بــر سیاســت جنایــی
پیشــگیرانه باشــد.
 .4اقــدام قانونگــذار در برخــورد کیفــری بــا فســاد
اقتصــادی را از نظــر کمیــت جرمانــگاری و میــزان کیفــر
چگونــه ارزیابــی میکنیــد؟
بــه نظــر میرســد در مــورد قانونگــذاری و جرمانــگاری ایــن
حیطــه ،در حــال حاضــر خــا قانونــی نداریــم .معضــل اصلــی در
حــال حاضــر مســاله تفســیر و تبییــن جــرم اقتصــادی اســت .نیــاز

خبرنامه
عدالت
کیفری
اســت مجریــان ،یعنــی قضــات در زمــان صــدور حکــم یــا پلیــس
در زمــان تعقیــب یــا در مرحلــه اجــرای دســتورات قضایــی توجــه
کننــد کــه ایــن جرایــم بــه درســتی تبییــن شــوند .قضــات محتــرم و
پلیــس و ضابطیــن خــاص بایــد توجــه کننــد کــه جرایــم مالــی بــه
اشــتباه بــه جــرم اقتصــادی تعبیــر نشــود روشــن اســت اگــر تبییــن
و تفســیر کاملــی از جــرم اقتصــادی در دســت باشــد بهتــر میتــوان
عمــل کــرد .از ایــن منظــر چالــش و خالیــی وجــود دارد بدیــن
شــرح کــه تفاوتهایــی میــان تعبیــر مقنــن بــا تفســیر قاضــی و
پیــروی ضابــط وجــود دارد .مثــا جــرم اخــال در امــور اقتصــادی در
قانــون مبــارزه بــا اخــال گــران نظــام اقتصــادی ســال 1369پیــش
بینــی شــده اســت کــه قاضــی بــرای اجــرای ایــن قانــون ،بــه منظــور
انطبــاق قانــون بــا واقعیتهــا از لحــاظ بــه روز شــدن قیمتهــا و ...
ناگزیــر اســت قــدری بــا تعبیــر قانونگــذار زاویــه پیــدا کنــد .امــروزه
بــرای برخــورد بــا ایــن چالــش ،قــوه قضاییــه دســتورالعملهایی
صــادر میکنــد کــه البتــه مــن معتقــدم نبایــد چنــدان بــه نظــام
دستورالعملنویســی و آییننامهنویســی تکیــه کــرد .حاکمیــت
دســتورالعملها و آییننامههــا در سیاســت قضایــی نمیتوانــد
چنــدان بــادوام باشــد؛ زیــرا اگــر خالهایــی وجــود دارد بایــد در
قانــون برطــرف شــوند .یــک معضــل دیگــر ،بحــث از تناســب میــزان
کیفــر بــا جــرم و تــوان بازدارندگــی آنهاســت .اگــر بــه آمــار میــزان
جرایــم اقتصــادی در دو دهــه اخیــر توجــه کنیــم بــا رشــد نــرخ
جــرم مواجــه هســتیم .ایــن نــرخ رشــد جرایــم اقتصــادی میتوانــد
نشــانگر عــدم تناســب جــرم و مجــازات ،عــدم بازدارندگــی کیفرهــا و
یــا بیتوجهــی بــه مســائل خاصــی چــون پرونــده شــخصیت ،تکــرار
جــرم و آثــار جــرم باشــد .بایــد توجــه داشــت بــه دلیــل محاصــره
شــدن در میــان هجمههــا و مشــکالت اقتصــادی ماننــد تحریمهــا،
قاچــاق کاال ،گرانــی ،تــورم ،بیــکاری و عــدم صــادرات و واردات
صــرف اعمــال کیفرهــای شــدید نمیتوانــد کارســاز باشــد و ایــن
معضــل بــه خاطــر فراهــم نبــودن ســایر شــرایط ،تنهــا بــا صــدور
دســتورالمعل و آییننامــه و یــا حتــی تشــکیل دادگاههــای ویــژه
نیــز حــل نمیشــود .علــت عــدم موفقیــت و عــدم کارآیــی ایــن
مجازاتهــا ایــن اســت کــه بــه همــه جوانــب توجــه نشــده اســت.
زیــرا فســاد اقتصــادی و بــه تعبیــری جرایــم اقتصــادی بــه صــورت
یــک پدیــده اجتماعــی بایــد مــورد توجــه قــرار گیــرد یعنــی عوامــل
متعــددی دســت بــه دســت هــم میدهنــد تــا ایــن پدیــده بــه
وجــود میآیــد بنابرایــن بــرای زدودن آن بایــد بــه تمامــی عوامــل
ایجادکننــده توجــه کــرد .الزم اســت بــرای برخــورد بــا جرایــم
اقتصــادی بررســیهایی نیــز از منظــر جامعــه شناســی ،فرهنــگ،
روانشناســی در کنــار حقــوق کیفــری انجــام شــود .متاســفانه
امــروزه بــه علــت محدودیــت وکال در زمینــه دفــاع از پرونــده هــای
اقتصــادی ،تخصصــی شــدن دادگاههــا و فقــدان قضــات آموزشدیــده
در ایــن حــوزه خــاص ،علیرغــم وجــوه مثبــت تخصصــی شــدن
رســیدگی ،چنــدان نمیتــوان بــه خروجــی ایــن دادگاههــا امیــدوار
بــود .البتــه در راســتای اقنــاع افــکار عمومــی و بــه تعبیــری سیاســت
جنایــی مبتنــی بــر مشــارکت مــردم گام هایــی برداشــته شــده اســت
امــا ایجــاد فضــای آمیختــه بــا اعتمــاد مســتلزم تغییــر ســاختارهای
نظــام اقتصــادی و تغییــر فرهنــگ و ســبک زندگــی عمومــی اســت.

خبرنامه
عدالت
کیفری
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شاخصهای تعریف فساد اقتصادی
نگارنده :دکتر سکینه خانعلیپور واجارگاه
دانشآموخته دکتری حقوق کیفری و جرمشناسی دانشگاه شهید بهشتی
1

مقدمه
یکــی از مقوالتــی کــه در حــال حاضــر اغلــب کشــورها را بــه
2
تکاپــوی مبــارزه و پیشــگیری از آن انداختــه ،فســاد اقتصــادی
اســت؛ زیــرا ،رشــد و شــیوع چنیــن رفتارهایــی ،مانعــی بــرای
رشــد اقتصــادی و توســعه ،کاهــش مشــروعیت دولــت و
بیثباتــی سیاســی کشــورها بــه شــمار مــی آیــد .ایــن امــر،
کنتــرل و مبــارزه بــا پدیــده فســاد و مرتکبــان آن را برجســته
میکنــد.
اگرچــه بــه بــاور برخــی ،از نظــر وجــود فســاد ،هیــچ کشــور
پاکــی در جهــان وجــود نــدارد؛ بــا ایــن حــال ،مقامــات کشــورها
در پــی آن بودهانــد تــا ســاختار سیاســی و ترتیبــات نهــادي
خــود را بهگون ـهاي بــر پــا کننــد کــه کمتریــن میــزان فســاد را
بــه همــراه داشــته باشــد و بتواننــد بــه خوبــی حداقــل خدمــات
عمومــی از قبیــل امنیــت ،تأمیــن زیرســاختها ،تثبیــت نظــام
حقوقــی ،برقــراري ثبــات اقتصــادي و سیاســی کشــور را فراهــم
آورنــد .3گســتردگی و آثــار مخــرب ایــن پدیــده ،کشــورها را
بــر آن داشــته تــا بــه هــر ترتیــب بــا آن مبــارزه کننــد .البتــه،
گســتردگی رفتارهــای فســادآمیز موجــب شــده اســت کــه بــا
توجــه بــه شــاخصهای مختلــف ،از ایــن پدیــده تعاریــف مختلفــی
ارائــه شــود .بهگون ـهای کــه بــه بیــان بســیاری از پژوهشگــران
و اندیشــمندان ایــن حــوزه ،انتخــاب تعریفــی واحــد در ایــن
خصــوص اندکــی دشــوار اســت .ایــن نوشــتار به-طــور مختصــر
بــه بیــان شــاخصهایی میپــردازد کــه در تعاریــف مختلــف از
ایــن پدیــده مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت.

بیشــترین تمرکــز را بــر مفهــوم مقــام و منصــب عمومــی قــرار
دادهانــد و آن را بــر مبنــای سوءاســتفاده از شــغل و موقعیــت
عمومــی و دولتــی تعریــف کردهانــد .از ایــن منظــر ،شــغل
دولتــی یــا موقعیــت تفویضشــدهای کــه مــورد سوءاســتفاده
قــرار میگیــرد ،رکــن تشــکیل دهنــده فســاد اســت .4انجمــن
بینالمللــی حقــوق کیفــری در ســال  ،2004منظــور خــود را
از ایــن اصطــاح تحــت عنــوان «سوءاســتفاده از اختیــارات در
تبــادل یــک امتیــاز» بیــان میکنــد .بــه نظــر گونــار مــردال،
فســاد بــه شــکلهای گوناگــون انحــراف یــا اعمــال قــدرت
شــخصی و اســتفاده نامشــروع از مقــام و موقعیــت شــغلی قابــل
اطــاق اســت .5در اکتبــر  2003در بوگــور (جــاوه شــرقی) ،در
همایشــی میــان جامعهشناســان اســترالیایی و جامعــه ملــی
اســامی اندونــزی ،ایــن تعریــف ارائــه شــد« :صــرف سوءاســتفاده
از قــدرت بــه ودیعــه دادهشــده ،توســط مقامــات و مســتخدمان،
فســاد اســت».6
برخــی نیــز ،بهطــور کلــی فســاد را عــدم صداقــت یــا اخــال در
فرآینــد تصمیمگیــری دانســتهاند کــه بهموجــب آن تصمیــم-
گیرنــده (خــواه در یــک مشــارکت خصوصــی یــا بخــش عمومــی)
رضایــت میدهــد یــا تمایــل دارد کــه در ازای پــاداش یــا تعهــد
یــا متعاقــب پــاداش ،از ضابطــه و معیــاری کــه بایســتی بــدان
عمــل نمایــد منحــرفشــود و در جهــت توجیــه آن مطابــق بــا
هــدف مقنــن برآیــد .7البتــه در برخــی متــون ،بهطــور بســیار
مضیــق ،در معنــای اخــال در انجــام صحیــح وظایــف از ســوي
کارمنــد دولــت بــه واســطه رشــوه نیــز تعریــف شــده اســت.

شاخص یکم :سوءاستفاده از اختیارات
بهطــور کلــی در تعاریــف صــورت گرفتــه از فســاد ،برخــی

شاخص دوم :آسیب به منافع عمومی
شــاخص دیگــری کــه در تعاریــف صــورت گرفتــه از فســاد

1. Khanalipoor13@gmail.com
2. Corruption
 .3خداپنــاه ،مســعود ،بــرآورد شــاخص فســاد اقتصــادی در ایــران بــه روش فــازی و بررســی رابطــه آن بــا اقتصــاد زیرزمینــی بــا اســتفاده از آزمــون علیــت هشــیائو ،فصلنامــه اقتصــاد مقــداری
(بررســیهای اقتصــادی ســابق) ،دوره  ،12شــماره  ،3پاییــز  ،1394ص.2.
 .4دادخدایــی ،لیــا ،فســاد مالــی ـ اداری و سیاســت جنایــی مقابلــه بــا آن ،بــا تکیــه بــر کنوانســیون ســازمان ملــل متحــد بــرای مبــارزه بــا آن ،تهــران :بنیــاد حقوقــی میــزان ،چــاپ نخســت،1390 :
صــص.31-30 .
 .5عباسزادگان ،سید محمد ،فساد اداری ،تهران :دفتر پژوهشهای فرهنگی ،چاپ نخست ،1383 :ص.15.
 .6دادخدایی ،پیشین ،ص.54.
 .7باقــرزاده ،احــد ،جرایــم اقتصــادی و پولشــویی در پیشنویــس کنوانســیون ســازمان ملــل متحــد علیــه فســاد مالــی و ســایر اســناد بینالمللــی ،تهــران :مجمــع علمــی و فرهنگــی مجــد ،چــاپ
نخســت1383 :ص.139 .
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خودنمایــی میکنــد ،مفهــوم منافــع عمومــی اســت .از ایــن
منظــر ،فســاد عملــی اســت کــه متصــدی شــغل دولتــی یــا
عمومــی بــا ارتــکاب آن ،بیشــترین ضربــه را بــه منافــع عمومــی
وارد میکنــد .1بــر ایــن اســاس ،فســاد بهعنــوان فرآینــدی
تعریــف میشــود کــه حداقــل دو شــخص از طریــق دادوســتدی
غیرقانونــی بــا هــدف دســتیابی بــه منافــع شــخصی خاصــی ،بــا
نقــض هنجارهــای اخالقــی و قانونــی ،رفتــاری خــاف منفعــت
عمومــی انجــام میدهنــد کــه موجــب تزلــزل پایههــای جامعــه
مردمســاالر و حکومــت قانــون میشــود.
شاخص سوم :دستیابی به نفع شخصی
کارل فردریــچ ،بهعنــوان واضــع نظریــه نقــض مصلحــت و
منفعــت عمومــی ،رکــن ســوم نفــع شــخصی را بــه تعریــف فســاد
اضافــه میکنــد .وی معتقــد اســت ،هنگامــی الگــوی فســاد در
جامعــه وجــود دارد کــه دارنــدگان قــدرت کــه مســؤولیت انجــام
وظایــف مقــرر را بهعنــوان مســتخدم و کارمنــد برعهــده دارنــد،
در مقابــل پــول و برخــی پاداشهایــی کــه از نظــر قانونــی بــرای
وی مقــرر نشــده اســت ،اغــوا میشــوند و بــه عمــوم و منافــع
ایشــان لطمــه وارد میســازند .او فســاد را تعــارض میــان وظیفــه
رســمی کارمنــد و منفعــت شــخصی او میدانــد 3 .2بــه نظــر
آلبرشــت ،کالرک و هانتینگتــون نیــز فســاد شــامل سوءاســتفاده
قانونــی و غیرقانونــی ادارات عمومــی از قــدرت اعطــا شــده بــرای
بــه دســت آوردن ســود شــخصی (خصوصــی) اســت .4بــه ایــن
ترتیــب ،انجــام کارهــاى معــارض بــا وظیف ـه کارمنــد و حقــوق
دیگــران بــا هــدف برخــوردارى از برخــی امتیازهــا و سوءاســتفاده
کارمنــد یــا امیــن از مقــام و موقعیــت خــود بــراي دســتیابی بــه
منافــع ،بــراي خــود یــا دیگــري برخــاف حقــوق ســایرین ،فســاد
تلقــی میشــود.5
بنابرایــن در ادبیــات کنونــی ،در تعریــف شــایع از فســاد ،عــاوه
بــر دو عنصــر وجــود مقــام و منصــب عمومــی و سوءاســتفاده از

خبرنامه
عدالت
کیفری
جایــگاه ،نفــع شــخصی 6نیــز مدنظــر قــرار میگیــرد .بــه نظــر
میرســد کــه بــرای نخســتین بــار ســنتوریا 7تعریــف معــروف
فســاد را در قالــب «سوءاســتفاده از قــدرت دولتــی بــرای منافــع
شــخصی» مطــرح کــرد .8ســازمانهای بینالمللــی چــون بانــک
جهانــی نیــز تعاریــف مشــابهی ارائــه دادهانــد .از نظــر آنــان فســاد
عبــارت اســت از« :سوءاســتفاده از مقــام و قــدرت بــه امانــت
دادهشــده ،بــرای رســیدن بــه اهــداف شــخصی» 9تــا عــاوه بــر
دولتهــا ،شــامل تجــار و بازرگانانــی شــود کــه بــرای دســتیابی
10
بــه منافــع خــود مرتکــب رشــوه میشــوند .آمنولدســون
نیــز فســاد را «سوءاســتفاده از کاالهــا و امکانــات دولتــی و
عمومــی توســط مأموریــن دولتــی بــرای بهرهگیــری شــخصی»
میدانــد .11از منظــر ســازمان شــفافیت بینالمللــی نیــز فســاد
«سوءاســتفاده از قــدرت بــه امانــت دادهشــده درجهــت منافــع
شــخصی اســت ،اعــم از اینکــه در بخــش خصوصــی باشــد یــا
دولتــی» .12دفتــر مقابلــه بــا جــرم و مــواد مخــدر ســازمان ملــل
متحــد نیــز تعریــف مشــابهی ارائــه داده اســت« :سوءاســتفاده
از منصــب عمومــی یــا خصوصــی بــرای نفــع مســتقیم یــا
غیرمســتقیم شــخصی» .13تعریــف اخیــر دربرگیرنــده هــر دو
بخــش عمومــی و خصوصــی اســت.
شاخص چهارم :کالن بودن فساد
شــاخص دیگــری کــه گاه در تعاریــف صــورت گرفتــه از فســاد به
چشــم میخــورد ،کالن بــودن ایــن پدیــده اســت .نــگاه کالن
بــه مقولــه فســاد متوجــه رفتارهایــی اســت کــه بیتالمــال را در
معــرض تعــدی قــرار میدهــد .بــر ایــن اســاس« ،ســوء اســتفاده
کالن مســتخدم شــاغل در بخــش دولتــی یــا عمومــی غیردولتــی
از موقعیــت ،مقــام و پســت اعطاشــده بــا انگیــزه کســب منافــع
مالــی و یــا فــردی (کــه لزومــاً مســتخدم نیســت) از طریــق
سوءاســتفاده و ارتبــاط خــاص بــا گــروه اول (کارمنــدان دولتــی)
کــه اهــداف مالــی خــود را ســاماندهی کنــد یــا از طریــق دیگــر

 .1خداپناه ،پیشین ،ص.4 .
 .2دادخدایی ،پیشین ،ص.50.
3. Johnston, Michael, Corruption and Democratic Consolidation, Prepared for a Conference on «Democracy and Corruption», Shelby
Cullom Davis Center for Historical Studies, Princeton University, March 12, 1999; Tanzi, Vito, Corruption around the World: Causes,
Consequences, Scope and Cures, Working Paper of the International Monetary Fund, 1998.
 .4آلبرشــت ،هانــس یــورگ ،فســاد و کنتــرل فســاد ،نگاهــی بــه پدیــده فســاد بــا رویکــردی بــه اســناد بینالمللــی در زمینــه پیشــگیری و منــع فســاد ،برگــردان :مجیــد قورچــی بیگــی ،فصلنامــه
اطالعرســانی حقوقــی ،دوره جدیــد ،ســال ششــم ،شــمارههای  17و  ،18بهــار و تابســتان  ،1388ص197 .؛ دادخدایــی ،لیــا ،بررســی مفهــوم فســاد و رویکــرد پیشــگیرانه قانونگــذار ایــران در قانــون
ارتقــاء ســامت اداری و مقابلــه بــا فســاد ،فصلنامــه تعالــی حقــوق ،دوره جدیــد ،شــماره  ،1392 ،3ص.221.
De Graaf, Gjalt, Causes of Corruption: Towards a Contextual Theory of Corruption, Public Administration Quarterly, Vol. 31, No. 12/
(SPRING 2007-SUMMER 2007), p.116.
5. Leiken, Robert S., Controlling the Global Corruption Epidemic, Foreign Policy, No. 105, Winter 19961997-, p.55.
6. Shleifer, Andrei, Vishny, Robert W., Corruption, The Quarterly Journal of Economics, Vol. 108, No. 3, Aug., 1993, p.599.
7. Josef J. Senturia
 .8دوگــراف ،خیالــت ،واخنــار ،پیتــر ،فــون مارافیــک ،پتریــک ،چشـماندازهای نظــری فســاد ،برگــردان :هانیــه هژبرالســاداتی ،داوود حســینی هاشـمزاده ،جلیــل یــاری و محمــد فاضلــی ،تهــران :نشــر
آگاه ،چــاپ دوم ،1394 :ص.30.
9. The abuse of public power for private benefit (gain); In: World Bank, 1997, UNDP, 1999.
10. Amnuldsen
 .11رفیعپور ،فرامرز ،سرطان اجتماعی فساد ،تهران :شرکت سهامی انتشار ،چاپ دوم ،1388 :ص.20.
12. www.transparency.org
13. United Nations Office on Drugs and Crime, United Nations Handbook on Practical Anti-Corruption Measures for Prosecutors and
Investigators, Vienna, 2004, p.23.
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بــه امــوال بیتالمــال تعــدی نمایــد» ،فســاد خوانــده میشــود.1
توجــه بــه ایــن شــاخص در تعریــف موجــب میشــود کــه
مرتکــب الزامــاً دارای پســت و ســمت نباشــد؛ زیــرا برابــر ایــن
تعریــف فســاد زمانــی محقــق میشــود کــه امــوال ،امکانــات
و امتیــازات عمومــی و دولتــی بــه یغمــا بــرود؛ فــارغ از آن کــه
فاعــل آن مســتخدم دولتــی (در مفهــوم اعــم آن از کشــوری
و لشــکری) یــا شــخصی غیردولتــی باشــد کــه بــا اســتفاده از
نفــوذ عوامــل دولتــی ،بــه حیــف و میــل بیتالمــال میپــردازد.
حــال آنکــه در فســاد بــهمعنــای خــرد و عــام آن ،سوءاســتفاده
از مقــام و موقعیــت شــغلی شــرط اســت و براســاس آن بایــد
مســتخدم دولتــی اعــم از کشــوری یــا لشــکری از هــر یــک از
ســه قــوه یــا نهادهــای عمومــی غیردولتــی ،رســمی یا غیررســمی
بــا سوءاســتفاده از مقــام و موقعیــت خــود بــه تحصیــل یــا اخــذ
غیرقانونــی و خــارج از ضوابــط امــوال ،امتیازهــا و امکانــات تأمین
شــده از بودجــه عمومــی بــرای خــود یــا دیگــری اقــدام کنــد.2
درواقــع ،تعریــف فســاد بــدون توجــه بــه ایــن شــاخص ،مبیــن
فعالیتهــای کارکنــان و مســؤوالن دولتــی اســت کــه بــه منافــع
عمومــی لطمــه میزنــد و هــدف از انجــام آن ،رســاندن فایــده
بــه عامــل (کارمنــد اقدامکننــده) یــا شــخص ثالثــی اســت کــه
عامــل را بــرای انجــام ایــن اقــدام اجیــر کــرده اســت.3
حــال آنکــه شــاخص کالن در تعریــف فســاد موجــب میشــود
کــه بهنوعــی ترکیبــی از دو عنصــر و بخــش مهــم فســاد مالــی
کارکنــان دولــت و جــرم اقتصــادی 4حاصــل شــود .بــه ایــن
معنــا ،فســاد شــامل کلیــه رفتارهــا و ســوءرفتارهایی اســت کــه
موجــب اخــال در نظــم اقتصــادی یــا عملکــرد بهینــه مراکــز
اقتصــادی در مقیاسهــای مختلــف از واحدهــای کوچــک تــا
اخــال در اقتصــاد کشــور شــود.5
در همیــن راســتا ،تانــزی ،فســاد را نقــض اصــل رفتــار برحــق،
بیطرفانــه و مبتنــی بــر ضابطــه تعریــف میکنــد کــه بــه
دلیــل مناســبات خانوادگــی یــا شــخصی در تصمیمــات اقتصادی
ســازمانهای غیردولتــی یــا مقامــات دولتــی شــکل نمیگیــرد.
بــه نظــر وی ،فســاد در بســتر شــرایطی میرویــد کــه دولــت
ایجــاد کــرده اســت؛ شــرایطی کــه بــه برخــی افــراد اجــازه
میدهــد تــا موانــع را دور بزننــد یــا بکوشــند بــا دادن رشــوه
بــه کســانی کــه در رأس برخــی دســتگاههای دولتــی هســتند،
امتیازهایــی بــه دســت آورنــد.6
دبــوراه هلمــن در کنــار تمامــی ایــن مــوارد ،بــرای تعریــف ایــن
 .1دادخدایی ،پیشین ،ص.14 .
.2پیشین ،ص.166 .
 .3عباسزادگان ،پیشین ،ص.17 .
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اصطــاح ،تشــخیص و تعییــن اســتاندارهای مناســب عملکــرد
نهــاد یــا افــراد شــاغل در آنجــا را امــری الزم میدانــد کــه از
ابتــدا بایــد مشــخص شــود .بــه بیــان وی ،در بیشــتر تعریفهــا
بــر نقــض اســتانداردهای هنجــاری ،منفعــت (شــخصی یــا
سیاســی) و ارتبــاط بیــن ایــن دو تأکیــد میشــود .از ایــن رو،
رفتــار مبتنــی بــر فســاد مشــتمل بــر نقــض هنجار یــا اســتاندارد
عملکــرد مناســب یــک نهــاد اســت.7
جمعبندی
شــاخصهای برشــمرده شــده و تعاریــف صــورت گرفتــه نشــان
میدهــد کــه فســاد جــرم خاصــی نیســت ،بلکــه مجموعــهای
از جرایــم و ســوءرفتارهایی اســت کــه بــا برخــی خصوصیــات
مشــترک تحــت ایــن عنــوان قــرار میگیرنــد .8بــه بیــان دیگــر،

مجموعــه رفتارهایــی اســت کــه بــا انحــراف از وظایــف رســمی
در راســتای کســب منافــع شــخصی یــا کســب موقعیــت خــاص،
تــاش بــرای کســب ثــروت و قــدرت از طریــق غیرقانونــی،
تحصیــل منافــع خصوصــی بــه بهــای از دســت رفتــن منافــع
عمومــی یــا اســتفاده از قــدرت دولتــی بــرای منافــع شــخصی
صــورت میگیــرد.9
نگاهــی بــه قوانیــن و مقــررات موجــود در ایــن حوزه در ایــران نیز
نشــان میدهــد کــه مقصــود قانونگــذاران و سیاســتگذاران
از فســاد ،سوءاســتفاده از مقــام ،منصــب ،موقعیــت ،اختیــارات،
قوانیــن و مقــررات در جهــت منافــع شــخصی اســت.10

4. Economic Crimes

 .5پیشین ،ص.138 .
 .6بنگرید به :پیشین ،ص.18 .
7. See: Hellman, Deborah, Defining Corruption and Constitutionalizing Democracy, Michigan Law Review, Vol.111, 2013, p.1393.
8. See: Balboa, Jenny, Medalla, Erlinda M., Anti-Corruption and Governance: The Philippine Experience, Asia-Pacific Economic
Cooperation (APEC) Study Centre Consortium Conference, Ho Chi Minh City, Viet Nam, 2324- May 2006.
9. See: Hassan, Shaukat, Corruption and the Development Challenge, Journal of Development, Policy and Practice, vol. 1, 2004, p. 25.
 .10بنگریــد بــه :هاشــمی قــادی ،ســید حســن ،اثــر کنتــرل فســاد مالــی بــر رشــد اقتصــادی در منتخبــی از کشــورهای در حــال توســعه ،پایان¬نامــه رشــته کارشناســی ارشــد رشــته علــوم اقتصــاد-
اقتصــاد نظــری ،دانشــکده علــوم اقتصــادی و اداری دانشــگاه مازنــدران ،بهمــن ،1390ص.9 .
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از مجمــوع تعاریــف بیــان شــده مــواردی چــون وجــود انگیــزه
پولــی و مالــی ،سوءاســتفاده از مقــام و منصــب عمومــی یــا یــک
موقعیــت تفویضشــده در راســتای نقــض منافــع عمومــی در
بخشهــای عمومــی یــا خصوصــی بهمنظــور دســتیابی بــه نفــع
شــخصی و تخطــی از وظایــف قانونــی کــه بهظاهــر در تعــارض
بــا منفعــت شــخصی مرتکــب قــرار گرفتــه اســت ،عناصــر فســاد
تلقــی میشــوند .براســاس ایــن عناصــر میتــوان ایــن تعریــف
از فســاد را ارائــه داد« :رفتــاری اســت کــه مرتکــب آن از جایــگاه
و موقعیــت خــود سوءاســتفاده کــرده و از ایــن طریــق امتیــاز
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کی ِیــرکگارد و ســپهر زندگــی زیباشــناختی/
اخالقــی :مورد پولشــویی
نگارنده :محمدرضا خطشب
دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرمشناسی دانشگاه شهید بهشتی
مقدمه

موجــب ســلطۀ بیگانــگان بــر کشــور میشــود و موافقــان حیــات
اقتصــادی کشــور را در گــرو حــل ایــن مشــکالت میداننــد.
ایــن در حالــی اســت کــه هیــچگاه گامــی فراتــر از توجــه بــه
مســائل سیاســی و اقتصــادی برداشــته نشــده و بــرای مثــال
کســی نمیپرســد وظیفــۀ اخالقــی یــا دینــی هویــت جمعــی
مــا ایرانیــان در خصــوص برخــورد بــا جرایــم مــورد بحــث در
ایــن قبیــل ســازمانها چیســت؟ ایــن مقالــه چــه بســا بتوانــد
افقــی جدیــد بــرای اندیشــیدن بــه موضوعاتــی عمیقتــر را در
برابــر مــا بگشــاید و ضمــن روشــن ســاختن اینکــه غالــب مــا
ایرانیهــا در کدامیــک از ایــن ســه ســپهر قــرار میگیریــم ،بــه
مــا یــادآوری کنــد کــه زیســت دینــی ،هویــت خــود را از راه نفــی
افــراد دیگــر و در ســطح کالنتــر از راه مقابلــه بــا جهــان کســب
نمیکنــد؛ بلکــه ایــن نــوع زیســتن میتوانــد معانــی عمیــق
ذاتــی داشــته باشــد کــه چــه بســا یکــی از نتایــج آن دغدغــۀ
مبــارزه بــا جرایمــی باشــد کــه خطــری بــرای کل بشــریتاند.
آنچــه در زیــر میآیــد خالصـهای اســت از ترجمــه ایــن بخــش
کتــاب کــه در آن ابتــدا ســه ســپهر زندگــی توضیــح داده شــده
و در نهایــت ارتبــاط آن بــا جــرم پولشــویی مــورد بررســی قــرار
گرفتــه اســت.

ســورن کییــرکگارد 1فیلســوف شــهیر دانمارکــی کــه امــروزه
بــه عنــوان پــدر اگزیستانسیالیســم شــناخته میشــود معتقــد
بــود ســه شــیوۀ زیســتن یــا ســه ســپهر زندگــی وجــود دارد:
زیباشــناختی ،اخالقــی و دینــی .ســپهر زیباشــناختی زیســتن
بــرای خــود اســت و در آن آدمــی «فقــط بــرای ارضــای تمناهــای
عاجــل شــخصیاش زندگــی میکنــد و زندگـیاش صرفـاً رفتــن
از عیشــی یــه ســراغ نوشــی» اســت .در ســپهر اخالقــی «فــرد
بــه باالتریــن خیــر جامعــهاش و در نهایــت بــه باالتریــن خیــر
همــگان میاندیشــد ...زندگــی اخالقــی مســتلزم آن اســت کــه
فرد...دســت بــه کارهایــی بزنــد کــه بــه خیــر و صــاح و ســود
همــۀ کســانی باشــد کــه آن کارهــا ربطــی بــه ایشــان دارد» .و
در نهایــت در زندگــی دینــی آدم بــرای خــدا زندگــی میکنــد و
خــدا را بــر دیگــران مقــدم مـیدارد و وظیفـهای مطلــق در برابــر
خداونــد دارد.2
بخشــی از کتــاب «جرایــم مالــی و فلســفۀ اگزیستانســیال»3
نوشــتۀ میشــل دیــون تحــت عنــوان «کییــرکگارد و ســپهر
زندگــی زیباشــناختی/اخالقی :مــورد پولشــویی »4بــه بررســی
آراء کییــرکگارد در خصــوص ایــن ســه ســپهر زندگــی و
جــرم پولشــویی میپــردازد .ایــن مقالــه بــرای شــرایط کنونــی  .1سپهر زندگی زیباشناختی یا قلمرو بیواسطگی
جامعــه ایــران از جهاتــی چنــد میتوانــد حایــز اهمیــت
باشــد .اکنــون ماههاســت کــه در خصــوص پیوســتن ایــران زیباییشــناس دلبســتۀ لحظــه اســت ،زیــرا در نظــر او لحظــه
بــه ســازمان افایتــیاف 5ابهاماتــی وجــود دارد .مخالفــان بــه مثابــه کل واقعیــت درک میشــود .فــرد زیباییشــناس
اســتدالل میکننــد کــه پیوســتن ایــران بــه ایــن ســازمانها تنهــا بــرای لحظــه حــال دســت بــه انتخــاب میزنــد.
1. Soeren Kierkegaard,

 .2اندرسون ،سوزان لی ،فلسفه کیرکگور ،انتشارات طرح نو ،تهران،چاپ دوم ،1387 ،صص .98-105
3. Dion, Micel, «Financial Crimes and Existential Philosophy», Springer, 2014 edition,
4. Dion, Micel, «Kierkegaard and the Aesthetic/Ethical Life-View: The Issue of Money Laundering», in: Dion, Micel, «Financial
Crimes and Existential Philosophy», op.cit., pp.86-59.
5. Financial Action Task Force (FATF), Intergovernmental organization
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همانطــور کــه کورتــس 1و 2بیــان کــرده اســت زیباییشــناس
تحــت ســلطه شــرایط بیرونــی اســت .معنــای زندگــی او چیــزی
جــز لــذت نیســت .زیباییشــناس بســیار کمتــر از یــک فــرد
اخالقــی آزاد اســت ،زیــرا او جــز ارضــای لــذت خــود ،امــکان
بالقــوۀ دیگــری نــدارد .او توســط عوامــل بیرونــی (شــرایط) و
عوامــل درونــی (اولویــت لــذت) متعیــن میشــود .تعقــل
اخالقــی زیباشــناختی متمرکــز بــر نفــع شــخصی و لــذت اســت.
بنابرایــن بــه نظــر میرســد موضــع فلســفی زیباییشــناس
خودپســندانه/3لذتگرایانه 4اســت .زیباییشــناس دلنگــران
خیرهمگانی/5منفعــت عمومــی 6نیســت .ســپهر زندگــی
زیباشــناختی دغدغــۀ اخــاق عمومــی را نــدارد.
ایــن ســپهر زندگــی حداقــل درخصــوص مســائل مربــوط بــه
اخــاق عمومــی ،متضمــن بیتفاوتــی اخالقــی اســت .از آنجایــی
کــه زیباییشــناس بــر لحظــه متمرکــز اســت ،نمیتوانــد
آینــدهای داشــته باشــد .7ســبک زندگــی زیباشــناختی [ماننــد]
زندگــی در لحظــۀ خــود ویرانگــر اســت .هــر لحظــه بــا لحظـهای
دیگــر جایگزیــن میشــود و بنابرایــن بــرای او هیچچیــز از
حیــث وجودگرایانــه ،اهمیتــی نــدارد و حتــی مــرگ امــری
نامربــوط تلقــی میشــود.8
زیباییشناســی مملــو از یــأس اســت ،چراکــه هنگامیکــه
آینــده و گذشــتهای وجــود نداشــته باشــد ،یــأس تنهــا راه
وجــود داشــتن اســت .زندگــی او پوچــی و بیهودگــی اســت؛ زیــرا
معنایــی بــرای آن وجــود نــدارد و از آنجــا کــه او تــداوم خــود
را انــکار میکنــد چنیــن معنایــی حتــی قابــل دســتیابی هــم
نیســت.
 .2سپهر زندگی اخالقی یا قلمرو میانه (آزادی)

خبرنامه
عدالت
کیفری
اخالقگــرا آزادانــه ،خــود [بــه مثابــه فــرد] را انتخــاب میکنــد
و بنابرایــن بایــد مــرز میــان خیــر و شــر را تعریــف کنــد  ...و
البتــه انتخــاب ایــن ســپهر زندگــی ،خیــر اســت .انتخابکننــده
میتوانــد اعمــال اشــتباه انجــام دهــد زیــرا هیچکــس کامــل
نیســت .بــا ایــن وجــود او دلبســتۀ خیــر اســت .هنگامیکــه
مــن خیــر را انتخــاب میکنــم ،انتخــاب میکنــم کــه در برابــر
درست/نادرســت ،خیر/شــر ،حقیقی/دروغیــن و عادالنه/ناعادالنــه
10
آزاد باشــم .در ایــن دیــدگاه وجــود ،فرآینــدی دائمــی از شــدن
اســت .هــر تغییــری وجــود چیــزی از پیــش و آنچــه در خــال
چنــان تغییــری اصــاح شــده اســت را پیشفــرض میگیــرد.
«مــن» از خــال انتخابهایــم موجودیــت پیــدا میکنــم:
ـاب اینکــه میخواهــم چــه کســی باشــم« .مــن» از پیــش
انتخـ ِ
موجــود نبــوده اســت .اخالقگــرا برخــاف زیباییشــناس از
آنجــا کــه میتوانــد میــان خیــر و شــر تمایــز قایــل شــود،
قــادر اســت بــا تقصیــر 11مواجــه شــود .او آگاه اســت کــه تقصیــر
بخــش درونــی زندگــی انســانی اســت.
خیــر و شــر بــدون ارادۀ انســانی وجــود نــدارد .اگــر هیچکــس در
زندگـیاش بــه خیــر و شــر فعلیــت نبخشــد ،خیــر و شــری وجود
نخواهــد داشــت .مــن در ایــن دیــدگاه کامــا در برابــر «آنکســی
کــه میشــوم» مســؤولم و بــه تبــع آن در برابــر اعمــال اشــتباه و
خطایــم مســؤولم .فــرد اخالقــی در درون وجــودش دارای وظیفــه
اســت .او بــر رشــد شــخصیاش تمرکــز میکنــد و در فضایــل
اخالقــی بــه دنبــال ســعادت 12اســت .از آنجــا کــه وی میتوانــد
میــان خیــر و شــر تمایــز قایــل شــود بــا وظایــف متعــدد مواجــه
نمیشــود .امــا زیباییشــناس بــا وظایــف متعــدد و بــه عبــارت
دیگــر بــا امکانــات بالقــوۀ متعــارض و ناســازگار روبــرو میشــود.
او نمیتوانــد میــان خیــر و شــر تمایــز قایــل شــود و بنابرایــن
ناتــوان از فهــم آن اســت کــه کــدام وظیفــه را بایــد انجــام دهــد،
امــا اخالقگــرا کامــا از وظایفــش آگاه اســت.

تفکــر اخالقــی مشــتاق عمــل اســت .حــوزۀ اخــاق دربردارنــده
عمــل انتخــاب ،از جملــه انتخاب میان خیر و شــر اســت .9داشــتن
13
بینــش اخالقــی بــدان معناســت کــه مــا تمایــل درونیمــان بــه  .3ســپهر زندگــی دینــی یــا همنهــاده اخالقگرایــی
شــر را کشــف میکنیــم .هرچــه عمیقتــر بــه ایــن تمایــل و زیباییشناســی
درونیمــان آگاه باشــیم ،اخالقیتــر خواهیــم شــد .آنهــا کــه
در ســپهر زندگــی زیباشــناختی زندگــی میکننــد ،انســانهایی برخــاف ســپهرهای زندگــی زیباشــناختی و اخالقــی ،ســپهر
آزادنــد امــا بــه امکانــات بالقــوۀ انســان آزاد دسترســی ندارنــد .زندگــی دینــی بــا یــأس و اضطــراب بیگانــه اســت چراکــه مملــو
1. Kurtz
2. Kurtz, Paul W. 1962. Kierkegaard, existentialism, and the contemporary scene. The Antioch Review 21(4): 4723-.
3. Egoistic
4. Hedonistic
5. Common Good
6. Public interest
7. Stucki, Pierre-Andre´. 1963. Le Christianisme et l’Histoire d’apre`s Kierkegaard. Basel: Verlag fu¨r
Recht und Gesellschaft: 134.
8. Irrelevant
9. Kierkegaard, Soeren. 1992. Either/or. A fragment of life-view. London: Penguin Books: 485.
10. Becoming
11. Guilt
12. Happiness
13. Synthesis
همنهاده یا سنتز حاصل تحلیل و ترکیب یک اصل با مقابل آن و یا اثبات با نفی آن است (فروغی ،محمدعلی« ،سیرحکمت در اروپا» ،چاپ چهارم ،تهران  ،1383ص )400

خبرنامه
عدالت
کیفری
از عالیتریــن معانــی اســت .اعتقــاد داشــتن بــه خــدا بــدان
معناســت کــه مــا در حــال حرکــت در ورای آنچــه میدانیــم
هســتیم و بــه ســمت ناشــناخته حرکــت میکنیــم .ســپهر
زندگــی دینــی بــر رنــج وجــودی تمرکــز میکنــد .رنــج ،ارتباطــی
1و2
نزدیــک بــه معنــای وجــود انســانی دارد .همانطــور کــه خــان
گفتــه اســت در مرحلــۀ دینــی ،رنــج نشــانگر رابطـهای نزدیــگ
میــان فــرد و جاودانگــی اســت و بنابرایــن مرتبــط بــه ســعادت
جاودانــه اســت .اخالقگــرا ،دلمشــغول ســعادت جاودانــه نیســت
چراکــه او تنهــا تــاش میکنــد وظایفــش را انجــام دهــد .تــا
آنجــا کــه بــه مفهــوم جاودانگــی (و ســعادت جاودانــه) مربــوط
اســت ،ســپهر زندگــی دینــی جهشــی کیفــی اســت .ایــن موضوع،
ـی مهمــی اســت .اکنــون خیــر و شــر مســتقیماً
تغییــر پارادایمـ ِ
بــه ســعادت جاودانــه مربوطانــد .در حالیکــه اخالقگــرا بــر
انجــام وظایفــش (بــه بهتریــن شــکل) تمرکــز میکنــد ،فــرد
دینــی وظایفــش را بــه عنــوان تابعــی از از فهــم الهیاتــی از خیــر
و شــر درک میکنــد.
تنهــا در ســپهر زندگــی دینــی اســت کــه مــا میتوانیــم
ارتباطــی ذاتــی میــان وظایــف اخالقــی و موضوعــات دینــی/
روحانــی دریابیــم .بنابرایــن ســپهر زندگــی اخالقــی مبتنی اســت
بــر ســپهر زندگــی دینــی.
 .4تعقل اخالقی و پدیده پولشویی
مطابــق بــا نظــر ورهــاژ و پونســارز 3و 4پولشــویی متضمــن دو
خواســته بنیــادی اســت:
( )1تمایــل غیرعقالنــی بــه قــدرت و تأثیــر ،یعنــی تمایــل بــه
ا ِعمــال نقشــی تأثیرگــذار در جامعــه ،در اقتصــاد ملــی و حتــی
در میــان سیاســتمداران؛
( )2تمایــل بــه احســاس امــن و آســایش (تضمیــن آینــده
مشــاغل غیرقانونــی و پولشــویان).
پولشــویان دائمـاً در جســتجوی راههاییانــد تــا قــدرت اجتماعی،
اقتصــادی و سیاســی خــود را افزایــش دهنــد .آنهــا ماننــد
موجوداتــی خــاق از فریــب ،دروغ و تقلــب اســتفاده میکننــد.
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ـی زیباشــناختی را برمیگزیننــد ،چراکــه
پولشــویان ســپهر زندگـ ِ
بــدون آنکــه جنبههــای اخالقــی تصمیماتشــان را در نظــر
گیرنــد ،بــر لحظــه ،لــذت و خوشــی متمرکــز میشــوند .مــا
چگونــه میتوانیــم علیــه پدیــده رو بــه رشــد پولشــویی واکنــش
نشــان دهیــم؟ هنــگام قضــاوت اخالقــی پدیــده پولشــویی
میبایســت ســپهر زندگــی زیباشــناختی را برگزینیــم یــا ســپهر
زندگــی اخالقــی؟
 .5پولشویی و هن ِر فریب
مطابــق نظــر کوپــر و دئــو 5و 6پولشــویی هنــر فریــب اســت.
گاهــی محتمــل اســت میــان ارزشهــای مطلــوب (ارزشهایــی
کــه توســط حکومــت اعــام میشــود) و ارزشهــای موجــود
(ارزشهایــی کــه در زندگــی روزمــره فعلیــت مییابنــد)
ناســازگاری بزرگــی وجــود داشــته باشــد .هرکجــا کــه تمایــز
روشــنی میــان خیــر و شــر وجــود داشــته ،پولشــویان تــاش
میکننــد تــا شــیوهای کــه مــردم مســائل اخالقــی را تأویــل
میکننــد بــه طــور اساســی تغییــر دهنــد .اگــر مرزهــای میــان
خیــر و شــر مبهــم باشــد ،هرکــس (شــامل پولشــویان) آزاد اســت
تــا اعمــال تطهیرکننــدهی افعــال غیراخالقـیاش را انجــام دهــد.
پولشــویان تــاش میکننــد در بلنــد مــدت فضــای بیتفاوتــی
اخالقــی ،یعنــی همــان ســپهر زندگــی زیباشــناختی را شــایع
کننــد.
مطابــق نظــر لــوی 7و 8پولشــویان بایــد راهــی بیابنــد تــا
مقادیــر زیــادی پــول را بــه «منابــع مالــی قابــل اســتفادهای
کــه علیالظاهــر منشــأ مشــروع دارنــد» تبدیــل کننــد .معمــوالً
پولهــا بــه خــارج از مرزهــای کشــور ،بــه عبــارت دقیقتــر بــه
قلمروهــای حاکمیتــی 9کــه پنهــانکاری را تســهیل میکننــد
و در برابــر فســاد تســامح نشــان میدهنــد ،منتقــل شــدهاند.
بنابرایــن اعمــال پولشــویی توســط برخــی کشــورها کــه رشــد
مراکــز مالــی برونمــرزی را تســهیل میکننــد ،افزایــش
مییابــد و حتــی تشــویق میشــود .10هزینــۀ فرایندهــای
پولشــویی بــه هیچوجــه اهمیــت نــدارد .11آنچــه حیاتــی اســت،

1. Khan
2. Khan, Abrahim H. 1975. Kierkegaard’s conception of evil. Journal of Religion and Health 14(1):64.
3. Verhage & Ponsaers
4. Verhage, Antoinette, and Paul Ponsaers. 2009. Power-seeking crime? The professional thief versus the professional launderer. Crime,
Law and Social Change 403 :51.
5. Cooper & Deo
6. Cooper, Kathie, and Hemant Deo. 2006. The web of deception, money laundering and transnational crime: A double edge sword of
power and illusion. Journal of the American Academy of Business 63:)2(8.
7. Levi
8. Levi, Michael. 2002. Money laundering and its regulation. Annals of the American Academy of Political and Social Science 582:
182.
9. Jurisdictions
10. Hampton, Mark P., and Michael Levi. 1999. Fast spinning into oblivion? Recent developments in money-laundering policies and
offshore finance centers. Third World Quarterly 20(3): 649.
11. Rider, Barry A.K. 2002. The weapons of war: The use of anti-money laundering laws against terrorist
and criminal enterprises – Part 1. Journal of International Banking Regulation 4(1): 26.
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نتیجــۀ نهایــی اســت.
مطابــق نظــر موریــس -کوتریــل مــردم عــادی تمایــل دارنــد
آزادی را اینچنیــن تعریــف کننــد :آزادی در انجــام آنچــه مــن
میخواهــم انجــام دهــم ،تنهــا در صورتــی اخالقــاً پذیرفتنــی
اســت کــه عمــل مــن بــر دیگــران تأثیــر نگــذارد و مانــع آنچــه
آنهــا میخواهنــد در هــر زمــان و مکانــی انجــام دهنــد ،نشــود.
در ایــن بــاور اثرگــذاری بــر دیگــران عامــل تعیینکننــده
اخالقی/غیراخالقــی بــودن اعمــال اســت .ایــن عامــل تأثیــر بــر
خــود ،کل جامعــه و حتــی طبیعــت را بــه حســاب نمــیآورد.
بنتهــام 3بــه درســتی بیــان کــرده کــه آزادی ،حــق اســتفاده از
هرآنچــه کــه قانــون منــع کــرده اســت ،نیســت .اگــر قوانیــن بــر
میــزان تبعیــض بیافزاینــد (ماننــد مــورد آپارتایــد در آفریقــای
جنوبــی) آیــا ارزشــمند هســتند؟ تأثیــر بــر دیگــران و قوانیــن،
معیــا ِر معتبــ ِر آزادی نیســتند و تعریــف مــردم عــادی از آزادی
اشــتباه اســت.
1و2

 .6راه بهسامان کردن اوضاع
امپریالیســم مالــی مســتلزم تحمیــل قواعــدی معیــن در خصوص
مالیــات و سیاسـتهای حریــم خصوصــی مالــی اســت .4بــا ایــن
وصــف ،قاچــاق مــواد مخــدر بــه طــور بنیادیــن بــا پولشــویی
مرتبــط اســت .گاهــی ،یکــی از اساســیترین انگیزههــای
پولشــویی فــرار مالیاتــی اســت .5در باقــی مــوارد قاچــاق مــواد
مخــدر و یــا پولشــویی ،فعالیتهــای تروریســتی مالیانــد.6
پولشــویی همــواره دربردارنــده هزینههــای عمــدۀ عمومــی
اســت :کاهــش خدمــات اجتماعــی (بــه دلیــل از دســت دادن
درآمــد مالیاتــی) و مــورد حمــات تروریســتی قــرار گرفتــن.
البتــه پولشــویان همیشــه درگیــر فعالیتهــای تروریســتی
نیســتند .آنهــا بــه طــور منظــم گروههــای تروریســتی را
تأمیــن مالــی نمیکننــد .بــا ایــن وجــود چنیــن امکانــی بایــد
چشــمان مــا را بــر قابلیتهــای فرآیندهــای پولشــویی بگشــاید.
اگــر مــن اخالقگــرا باشــم ،میتوانــم وجــدان اخالقــیام را
زنــده نــگاه دارم و بنابرایــن قــادرم رفتــار هــر انســانی را بــه طــور
عقالنــی و اخالقــی تحلیــل کنــم .امــا اگــر زیباییشــناس باشــم،
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تمایــز روشــنی میــان خیــر و شــر قایــل نیســتم .زیباییشــناس
عالقـهای نــدارد کــه بــه آنکــس کــه خــودش میخواهــد تبدیــل
شــود .او هیـچگاه خــود را انتخــاب نمیکنــد .در عــوض بــه لــذت
و خوشــی توجــه میکنــد .اخالقگــرا خــود را ماننــد طــرح
و برنامــه انتخــاب میکنــد :تبدیــل شــدن بــه «فــردی کــه
هســتم» یــا تبدیــل شــدن بــه «فــردی کــه میخواهــم باشــم».
چنیــن طــرح وجودگرایانـهای بــدان معناســت کــه «فــردی کــه
هســتم» برابــر اســت بــا «فــردی کــه میخواهــم باشــم» .مــن
خــود را بــه مثابــه یــک طــرح و برنامــه انتخــاب میکنــم.7
مطابــق بــا نظــر ســیوالر 8و 9مبــارزه بــا پولشــویی دربردارنــده
ســه عنصــر اساســی اســت:
( )1قوانیــن دربردارنــده مســئولیت کیفــری کــه توســط
دادســتانها بــه متهمیــن نســبت داده میشــوند،
( )2مقرراتی که توسط مأموران اجرا میشود،
( )3نظــام کشــف و شناســایی کــه توســط کارآگاهــان اعمــال
میشــود.
ایــن رویکــرد در خصــوص پولشــویی ،رویکــردی مقرره/مجــازات-
بنیــاد اســت .پولشــویان بخشــی اساســی از «فرهنــگ جــرمزا»10
و بــه وضــوح مخالــف نظــارت هســتند .11رویکــرد نظارتــی ضرورتاً
مؤثرتریــن رویکــرد نیســت .پولشــویان مادامیکــه شــهروندان
دغدغــۀ رفتــار و عــادات آنهــا را نداشــته باشــند در برابــر هرگونه
تغییــر نگــرش در جامعــه مقاومــت میکننــد .بــه همیــن دلیــل
اســت کــه تدابیــر پیشــگیرانه علیــه پولشــویی میتواننــد در دراز
مــدت موفقیــت بیشتــری داشــته باشــند .قوانیــن و مقــررات
میتواننــد توســط قضــات و وکال تفســیر شــوند .معنــای برخــی
مقــررات ضــد پولشــویی همیشــه بدیهــی نیســت .امــا مجرمــان
نمیتواننــد تغییــر جامعــه را بــه طــور کامــل کنتــرل کننــد.
پولشــویان نمیتواننــد اثــرات اساســی ایــن تغییــر جامعــه را
خنثــی و از ایــن طریــق در جامعــه و آن را متعــادل کننــد .مــا
بهعنــوان شــهروندان بایــد در برابــر هرگونــه تالشــی بــرای نفــوذ
ســپهر زندگــی زیباشــناختی بــه اذهانمــان مقاومــت کنیــم .در
غیراینصــورت بخشــی از آزادیمــان را از دســت میدهیــم
و مطیــع لــذت و خوشــی و بیواســطگی 12میشــویم .در
اینصــورت در برابــر پولشــویان متســاهلتر خواهیــم بــود.

1. Morris- Cotterill
2. Morris-Cotterill, Nigel. 1999. Use and abuse of the internet in fraud and money laundering.
International Review of Law Computers & Technology 13(2): 213.
3. Bentham, Jeremy. 1834. Deontology, or the science of morality, vol. II. London: Longman, Rees,
Orrme, Browne, Green and Longman: 60.
4. Rahn, Richard W. 2002. Taxation, money laundering and liberty. Journal of Financial Crime9(4):
344.
5. Tan, Harry S.K. 2002. E-fraud: Current trends and international developments. Journal of Financial Crime 9(4): 278.
6. Agarwal, J.D., and Aman Agarwal. 2004. International money laundering in the banking sector. Finance India 18(2): 468 & Jurith, E.
2003. Acts of terror, illicit drugs and money laundering. Journal of Financial Crime 11(2): 158
7. Kierkegaard, Soeren. 1992. Either/or. A fragment of life-view. London: Penguin Books: 51718-.
8. Cuellar
9. Cue´llar, Mariano-Florentino. 2003. The tenuous relationship between the fight money laundering
and the disruption of criminal finance. Journal of Criminal Law & Criminology 93(2–3): 311.
10. Criminogenic Culture
11. Agarwal, J.D., and Aman Agarwal, op.ciy., 768.
12. Immediacy
منظور از بیواسطگی آن است که «زیباییشناس داشتههای بیواسطه خود را یگانه گستره امکانها میداند و به امکان شیوۀ زندگی دیگری در خارج از این گستره اصال نمیاندیشد( ».الن ،دایاجینیس،
«سه آستانه نشین» ،نشر نی ،تهران ،چاپ اول  ،1389ص  .)71م.
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در نتیجــه اعمــال غیراخالقــی و غیرقانونــی پولشــویان از
خودآگاهیمــان ،حداقــل آنطــور کــه خــود ،دیگــران و حتــی
کلیــت جامعهمــان را میفهیــم ،زدوده خواهــد شــد.
زیباییشــناس دغدغــۀ ایجــاد الفــت نــدارد .1همانطــور کــه
4
بــرودی 2و 3بیــان کــرده اســت ،زیباییشــناس از تعهــد شــخصی
و بــه تبــع آن از تــداوم و وفــاداری گریــزان اســت (بــرای مثــال
در دوســتی و ازدواج) .زیباییشــناس دلبســتۀ مالحظــات
ـان تاریخــی ،5یعنــی دلبســتۀ شــرایط و موقعیتهاســت .6او
جهـ ِ
8
فاقــد اصالــت 7اســت .بــه همیــن دلیــل مســتعد احســاس یــأس
اســت .9پولشــویان ،دلمشــغول جهــان تاریخیانــد .آنهــا تــاش
میکننــد فرهنــگ اجتماعــی را تغییــر دهنــد تــا زیباییشــناس
بــودن را بــه مــدل جدیــدی از شــهروندی تبدیــل کننــد.
(برخــاف زیباییشــناس) اخالقگــرا خــود دســت بــه انتخــاب
خــود میزنــد ،بنابرایــن تمــام مؤلفههــای شــخص او ضرورتــاً
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از فــردی کــه او در حــال تبدیــل شــدن بــه آن اســت ترســیم
میشــود (و نــه از شــرایط و موقعیتهــا کــه تصادفیانــد).
فــرد دینــی نیــز در جســتجوی رســتگاری و بخشــایش اســت؛
بهعنــوان راههایــی بــرای پذیــرش گنــاه وجــودیِ خــود.
شــهروندان میتواننــد زیباییشــناس باشــند .در اینصــورت
هرچنــد میداننــد کــه ایــن پدیــده میتوانــد تأثیــری بســیار
منفــی بــر ســعادت جمعــی و خیــر عمومــی بگــذارد ،امــا نگــران
پولشــویی نخواهنــد بــود .اگــر آنهــا بتواننــد منافــع شــخصی
خــود را ارضــا کننــد ،دیگــر دلواپــس پولشــویی نیســتند .دیگــر
شــهروندان میتواننــد ســپهر زندگــی اخالقــی را برگزیننــد.
در اینصــورت آنهــا قادرنــد میــان خیــر و شــر تفــاوت قایــل
شــوند و بــه پولشــویی بــه دلیــل عواقــب بلندمــدتاش بــر کل
جامعــه ،بــه مثابــه شــر نــگاه کننــد .نهایتـاً شــهروندانی متدیــن
میتواننــد وجــود داشــته باشــند .شــهروندان بــه مثابــه مؤمنیــن،
وظایــف اخالقــی خــود را مطابــق بــا اصــول ،ارزشهــای دینــی/
روحانــی خــود یــا مطابــق ارادۀ خداونــد انجــام میدهنــد .شــیوۀ
مبــارزۀ فــرد دینــی علیــه پولشــویی میتوانــد شــجاعانهتر و
مجدانهتــر از شــیوهای باشــد کــه اخالقگــرا تــاش میکنــد
از هــر رابطـهای بــا پولشــویان بگریــزد .هرچنــد کــه عکــس ایــن
حالــت نیــز ممکــن اســت صــادق باشــد.
اگــر مــن زیباییشــناس باشــم ،دلنگــران مقاصــد مجرمانــۀ
دیگــران نیســتم و تنهــا دلبســتۀ لــذت و خوشــی خــود هســتم.
امــا اگــر اخالقگــرا باشــم اکــراه خواهــم داشــت کــه افعــال
مجرمانــهای را کــه از آنهــا آگاه میشــوم مــورد انتقــاد قــرار
ندهــم .بــا ایــن وجــود اخالقگــرا مایــل بــه پذیــرش گنــاه خــود
در خصــوص آنچــه جامعــه در حــال تبدیــل شــدن بــه آن اســت،
نیســت .ســپهر زندگــی دینــی بــه فــرد اجــازه میدهــد کــه (بــار
مســئولیت) گنــاه (یــا تقصیــر) 10جمعــی را بــر عهــده گیــرد.
فقــط فــرد دینــی میتوانــد بپذیــرد کــه بــرای آنچــه نــوع
بشــر در حــال تبدیــل شــدن آن اســت ،گناهــکار (یــا مقصــر)
اســت .مــا نمیتوانیــم تقصیــر جمعیمــان را در خصــوص
رشــد فرایندهــای پولشــویی نادیــده بگیریــم .فــرد دینــی چنــان
گناهــی را بــر عهــده خواهــد گرفــت و فعاالنــه در اســتراتژیهای
پیشــگیرانه علیــه پولشــویی مشــارکت خواهــد کــرد.

1. Kierkegaard, Soeren. 2007. E´tapes sur le chemin de la vie. Paris: Gallimard:535
2. Broudy
3. Broudy, Harry S. 1941. Kierkegaard’s levels of existence. Philosophy and Phenomenological Research 1(3): 2967-.
4. Self- commitment
5. World- Historical Consideration
احتماال مقصود از این عبارت دیدگاه تکاملی تاریخی هگل است که مطابق آن «انسان زندهای که باید تصمیم بگیرد و انتخاب کند ،انسانی که باید اکنون شخص ًا عمل کند ،نادیده گرفته میشود».
(اندرسون ،سوزان لی ،پیشین ،ص  )60م.
 .6در دیدگاه کی یر کگور زندگی زیباییشناسانه مبتنی بر تصادف است؛ یعنی اشخاص زیباییشناس زندگی خود را بر مواهبی که طبیعت تصادفا در اختیار آنها گذاشته بنا میکنند (الن ،دایاجینیس،
.پیشین ،ص  )72م
7. Inwardness
8. Despair
9. Kierkegaard, Soeren. 1968. Dans la lutte des souffrances. Discours chre´tiens. Tome II. Paris: Delachaux & Niestle: 33.
10. Guilt
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نسلکشی فرهنگی؛ جنایتی خاموش
نگارنده :امین زحمتکش
دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرمشناسی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

موضوعات نوین حقوق کیفری

a_zahmatkesh.sbu.ac.ir

 -1مقدمه
هــر چنــد اصطــاح نسلکشــی فرهنگــی یــک اصطــاح نویــن و بدیــع
نیســت و ســابقهی آن بــه واضــع و مبـدِع اصطــاح نسلکشــی یعنــی
رافایــل لمکیــن( 1حقوقــدان لهســتانی) در ســالهای آخــر منتهــی بــه
تصویــب کنوانســیون پیشــگیری و مجــازات جنایــت نسلکشــی 2در
ســال  1948بــاز میگــردد ،امــا برخــی وقایــع و رویدادهــا در دهــه
اخیــر باعــث شــده اســت کــه امکانســنجی و لــزوم جرمانــگاری
نسلکشــی فرهنگــی بــه عنــوان شــکل ســوم نسلکشــی در کنــار
ســایر اشــکال آن یعنــی فیزیکــی و بیولوژیکــی ،مجــددا ً مطــرح شــده
و مــورد توجــه پژوهشــگران و فعــاالن حــوزهی عدالــت کیفــری
بینالمللــی قــرار گیــرد .از میــان وقایعــی کــه بــه ایــن بحــث
دامــن زده اســت میتــوان بــه انتشــار گــزارش نهایــی کمیســیون
حقیقتیــاب و صلــح 3کانــادا تحــت عنــوان «پاسداشــت حقیقــت،
صلــح بــرای آینــده» 4پــس از شــش ســال انجــام تحقیقــات و اســتماع
اظهــارات قربانیــان و مطلعیــن در ســال  2015اشــاره نمــود 5کــه در آن
بــه صراحــت سیاســتهای تبعیضآمیــز ،هدفمنــد و سیســتماتیک
دولــت کانــادا در طــول چنــد دهــه علیــه اقلیتهــای بومــی شــمال
6
کانــادا یعنــی سرخپوســتان و اســکیموها ،نسلکشــی فرهنگــی
نامیــده شــده اســت .7همچنیــن اســت اقدامــات مشــابه دولــت آمریــکا
علیــه هویــت و فرهنــگ برخــی قبایــل واقــع در کالیفرنیــای شــمالی
بــه نــام قبایــل وینمــم وینتــو 8و نیــز اقدامــات دولــت چیــن علیــه
اقلیــت اویغورهــا در اســتان شــینجیانگ 9چیــن .نگارنــده در ایــن

نوشــتار بــر آن اســت کــه برخــی مباحــث مقدماتــی پیرامــون موضــوع
نسلکشــی فرهنگــی را کــه چندیــن دهــه در ســکوت –عمدتــاً بــه
دلیــل مالحظــات سیاســی -از دوران طــرح و اوج آن میگــذرد و امــا
اکنــون بــا توجــه بــه پــارهای وقایــع در دهـهی گذشــته مجــددا ً مــورد
توجــه قــرار گرفتــه اســت ،در ایــن شــماره از فصلنامــهی خبــری-
حقوقــی عدالــت کیفــری بــه اختصــار مــورد بررســی قــرار دهــد و
بررســی دقیــق و جامــع موضــوع را بــا توجــه بــه محدودیتهــای
مجلــه ،بــه مجــال دیگــری موکــول مینمایــد.
 -2حق بر فرهنگ
از ســدههای گذشــته تــا کنــون و حتــی در دهــه پیشــین ،مردمــان
و اقلیتهــای بومــی 10ســاکن در مناطــق مختلــف دنیــا ،همــواره از
ســوی حاکمیتهــا بــا تهدیــد و نقــض گســترده و سیســتماتیک
حقــوق بنیادینشــان نســبت بــه فرهنــگ و هویتــی کــه بــدان تعلــق
تاریخــی و اجــدادی دارنــد ،مواجــه بودهانــد .ایــن گروههــای بومــی
در اقلیــت ،امــروزه بــه طــور رو بــه گسترشــی ایــن نقــض بنیادیــن
حــق بــر فرهنــگ و هویــت تاریخــی خــود را «نسلکشــی فرهنگــی»
مینامنــد؛ علــی رغــم ایــن واقعیــت کــه اصطــاح نسلکشــی
فرهنگــی در حــال حاضــر در چارچــوب حقــوق بینالملــل یــا حقــوق
بشــر بــه رســمیت شــناخته نشــده اســت.
نسلکشــی فرهنگــی اینگونــه تعریــف شــده اســت« :تضعیــف
هدفمنــد و عامدانــه و تخریــب اساســی ارزشهــای فرهنگــی ،عــرف
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و آیینهــای گروههایــی کــه جامعــه و حاکمیــت ،آنهــا را خــارج
از دایــرهی خــود میبینــد» .بــا ایــن حــال ،حقــوق بینالملــل
تعریــف جنایــت نسلکشــی را بــه ارتــکاب و اعمــال خشــونت بــا
هــدف نابودســازی فیزیکــی تمــام یــا بخشــی از یــک گــروه ملــی،
قومــی ،نــژادی یــا مذهبــی محــدود میکنــد .1بســیاری از طرفــداران
حقــوق گروههــای بومــی ایــن باورنــد کــه ایــن نــوع تعریــف مضیــق و
محــدود از نسلکشــی ،نمیتوانــد مبیــن تمــام آثــار تخریــب فرهن ـگ
و هویــت یــک گــروه اقلیــت باشــد و مــا بــا یــک خــأ در حــوزهی
گفتمــان جهانــی پیرامــون تهدیدهــای فرهنگــی موجــود نســبت بــه
اقلیتهــای بومــی دنیــا رو بــه رو هســتیم .بــا وجــود تصویــب اعالمیهی
ســازمان ملــل متحــد در مــورد حقــوق مردمــان بومــی در ســال 2007
 2کــه حــق بــر فرهنــگ ،تنــوع فرهنگــی و اســتقالل فرهنگــی را بــه
رســمیت شــناخته اســت ،امــا حتــی در برهـهی کنونــی نیــز هــر نــوع
ادعایــی در مــورد وقــوع یــک نسلکشــی فرهنگــی ،غالبــاً از ســوی
دولتهــا و مجامــع بینالمللــی چنــدان جــدی گرفتــه نمیشــود و
نشــانههای بــروز و وقــوع ایــن نــوع از نسلکشــی نیــز بــه ســادگی
و بــا خوشبینــی ،بــه عنــوان نشــانهها و عــوارض زودگــذر عصــر
گ بومیــان و اقلیتهــا تعبیــر میشــود.
مدرنیتــه و پراکنــش فرهنــ 
نهادهــای متولــی حقــوق بشــر نیــز بــه نــدرت موضــوع حــق بــر
فرهنــگ را مــورد توجــه و بررســی قــرار میدهنــد و حقــوق فرهنگــی
غالبـاً در ســایهی تمرکــز فزاینــدهی نهادهــای بینالمللــی بــر موضــوع
نقــض حقــوق سیاســی و مدنــی مغفــول باقــی میمانــد .مــادهی )1(27
اعالمی ـهی جهانــی حقــوق بشــر مصــوب ســال  19483ایــن موضــوع
را بــه رســمیت شــناخته اســت کــه« :هــر فــردی حــق دارد کــه بــه
ـی جامعــه مشــارکت نمایــد،
طــور آزادانــه در زندگــی و حیــات فرهنگـ ِ
ت علمــی و منافــع آن ســهیم
از هنــر بهرهمنــد گــردد و در پیشــرف 
شــود» .مــادهی  15میثــاق بینالمللــی حقــوق اقتصــادی ،اجتماعــی
و فرهنگــی مصــوب  4 1966بــه حــق اشــخاص بــرای مشــارکت در
زندگــی فرهنگــی و بهرهمنــدی از منافــع پیشــرفت علمــی و حمایــت
از آثــار علمــی ،ادبــی و هنــری اشــاره نمــوده اســت .همچنیــن
اعالمیـهی جهانــی ســازمان یونســکو در مــورد تکثــر فرهنگــی مصــوب
ســال  ،5 2001تکثــر و تنــوع فرهنگــی را زمین ـهای بــرای پیشــرفت
و توســعهی جهــان توصیــف کــرده و بیــان مــیدارد کــه معیارهــا و
اصــول حقــوق بشــر از حــق بــر فرهنــگ حمایــت میکننــد .مــادهی
 4ایــن اعالمیــه نیــز اذعــان مــیدارد کــه دفــاع و حمایــت از تکثــر
فرهنگــی یــک ضــرورت اخالقــی و بخشــی جداییناپذیــر از احتــرام
بــه کرامــت انســانی اســت .بــا ایــن وجــود برخــی منتقدیــن بــر ایــن
عقیــده میباشــند کــه اجــرا و تأمیــن حقــوق فرهنگــی امــر بســیار
دشــواری اســت و ایــن حقــوق در مقایســه بــا حقــوق مدنــی و سیاســی
(از جملــه حــق بــر دادرســی منصفانــه و آزادی بیــان) ،از یــک جایــگاه
ملمــوس و قابــل دفــاع در حقــوق بشــر برخــوردار نبــوده و مفهومــی
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نامعلــوم و مبهــم اســت کــه بــر دولتهــا تعهداتــی را تحمیــل میکنــد
کــه غالبـاً توانایــی و تــاب انجــام آنهــا را ندارنــد .فرهنــگ در دیــدگاه
ایــن دســته از منتقدیــن موضوعــی تلقــی میشــود کــه از قرارگیــری
در ردیــف حقــوق بشــر بینالمللــی بازمانــده و جامع ـهی جهانــی نیــز
اهمیــت درخــور و شایســتهای بــه آن نــداده اســت.
 -3تعریف نسلکشی فرهنگی
جــورج تینکــر 6نسلکشــی فرهنگــی را اینگونــه تعریــف مینمایــد:
«تخریــب مؤثــر گروهــی از مــردم بــه نحــو سیســتماتیک یــا
سیســتمیک (عامدانــه یــا غیــر عامدانــه بــه منظــور کســب اهــداف
دیگــر) از طریــق نابودســازی ،تخریــب تدریجــی یــا تضعیــف تمامیــت
یــک فرهنــگ و نظامــی از ارزشهــا کــه معــرف هویــت گروهــی از
مــردم هســتند و بــه آنهــا حیــات و معنــای زندگــی میبخشــند».7
همچنیــن در گــزارش نهایــی کمیســیون حقیقتیــاب و صلــح
کانــادا در ســال  ،2015تعریــف و تمایــز میــان نسلکشــی فرهنگــی،
بیولوژیکــی و فیزیکــی اینگونــه بیــان شــده اســت« :نسلکشــی
فیزیکــی عبــارت از کشــتار و قتــل عــام اعضــای یــک گــروه مشــخص؛
نسلکشــی بیولوژیکــی عبــارت اســت از از بیــن بــردن قــدرت بــاروری
و زاد و ولــد یــک گــروه معیــن .امــا نسلکشــی فرهنگــی عبــارت
اســت از تخریــب و نابودســازی آن دســته از ســاختارها ،رویههــا و
آیینهایــی کــه بــه یــک گــروه اجــازه میدهــد کــه بــه عنــوان یــک
هویــت مســتقل و متمایــز بــه حیــات خــود ادامــه دهــد .دولتهــای
درگیــر در نسلکشــی فرهنگــی ،بــه دنبــال آن هســتند کــه نهادهــای
سیاســی و اجتماعــی گروههــای مــورد هــدف خــود را از میــان ببرنــد.
اراضــی آبــا و اجــدادی بومیــان را اشــغال و تصــرف میکننــد ،اعضــای
گــروه را بــه اجبــار از ســرزمین خــود بــه مناطــق دیگــر منتقــل کــرده
جایــی آنهــا را محــدود میکننــد.
و ســپس امــکان تحــرک و جابه
ِ
اســتفاده از زبــان بومــی و محلــی را ممنــوع میســازند .رهبــران
مذهبــی آنــان را مــورد آزار و اذیــت قــرار میدهنــد ،آیینهــا و
رســوم مذهبــی را قدغــن کــرده و اشــیاء دارای ارزش معنــوی بــرای
اعضــای گــروه را مصــادره و معــدوم میکننــد .و از همــه مهمتــر آن
ت و بومــی را تضعیــف و متالشــی
کــه خانوادههــای گروههــای اقلیــ 
میکننــد تــا بدیــن طریــق ،از انتقــال ارزشهــا و باورهــای فرهنگــی از
یــک نســل بــه نســل دیگــر جلوگیــری نماینــد».
 -4خاستگاه اصطالح نسلکشی فرهنگی
میتــوان گفــت کــه خاســتگاه و گرانیــگاه اصطــاح نسلکشــی
فرهنگــی را میبایســت در پیشنویسهــای کنوانســیون پیشــگیری
توجو نمــود .اصطــاح
و مجــازات جنایــت نسلکشــی  1948جســ 
نسلکشــی فرهنگــی از آن هنــگام کــه از متــن پیشنویــس
کنوانســیون پیشــگیری و مجــازات جنایــت نسلکشــی مصــوب ســال

1.Article 2 of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide 1948
2. United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples 2007
3. Universal Declaration of Human Rights 1948
4. International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights 1966
5.Universal Declaration on Cultural Diversity 2001
6. George E. Tinkert
7. Thinker, George. Missionary Conquest: The Gospel and Native American Cultural Genocide, Fortress Press, 1993.
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 1948حــذف گردیــد ،دچــار یــک وضعیــت حقوقــی نابســامان و
نامعلــوم شــده اســت .در زمــان تصویــب ایــن کنوانســیون ،بســیاری
از نماینــدگان کشــورهای شــرکتکننده ،نسلکشــی فرهنگــی را
ماهیتــاً متفــاوت از نسلکشــی فیزیکــی میدانســتند و موافــق قــرار
دادن نسلکشــی فرهنگــی در ردیــف نسلکشــی بــه معنــای واقعــی آن
نبودنــد .تجــارب کســب شــده از جنایــات جنــگ جهانــی دوم در کنــار
بحثهــا و اختالفــات شــکلگرفته دربــارهی اینکــه تعریــف گــروه و
نابودســازی آن در تعریــف جنایــت ژنوســاید چیســت ،باعــث شــد
دادن نسلکشــی فرهنگــی در ردیــف
کــه بــر پیچیدگیهــای قــرار
ِ
نسلکشــی فیزیکــی افــزوده شــود .عــاوه بــر ایــن پیچیدگیهــای
فنــی و حقوقــی ،عوامــل سیاســی نیــز در حــذف اصطــاح و تعریــف
نسلکشــی فرهنگــی از متــن پیشنویــس کنوانســیون ژنوســاید نیــز
دخیــل بودهانــد .بــرای مثــال اتحــاد جماهیــر شــوروی شــدیدا ً مخالــف
ورود گروههــای سیاســی در تعریــف نسلکشــی بــود و از طــرف دیگــر
ایــاالت متحــدهی آمریــکا بــا توجــه بــه زمینــه و ارتبــاط تاریخ ـیاش
بــا مردمــان و اقلیتهــای بومــی ســاکن در آمریــکای شــمالی و نیــز
شــهروندان آفریقایــی ایــن کشــور ،بــا معیــار ارائــه شــده بــرای تعریــف
نسلکشــی فرهنگــی موافــق نبــود .ایــن واقعیــت سیاســی تلــخ را
یکــی از نویســندگان بــه نــام کریســتوفر پــاول 1اینگونــه بیــان کــرده
اســت« :متــن کنوانســیون نسلکشــی بــه گونـهای توســط نویســندگان
اصلــی آن تنظیــم شــد کــه رفتــار خــود آنــان را جــرم تلقــی نکنــد».
جامعــهی جهانــی ،تعریــف قانونــی جنایــت نسلکشــی را در
کنوانســیون نسلکشــی  1948صرفــاً در چارچــوب نابودســازی
فیزیکــی تعییــن نمــود .علــی رغــم تأکیــد کنوانســیون بــر نسلکشــی
فیزیکــی ،پیشنویسهــای تهیــه شــده در فرآینــد تصویــب ایــن
کنوانســیون ،صراحتــاً شــامل نسلکشــی فرهنگــی میشــدند و آن
را بــه عنــوان یکــی از شــدیدترین نقضهــای حقــوق بشــری مــورد
شناســایی قــرار دادنــد .اولیــن پیشنویــس تهیــه شــده توســط
دبیرخانـهی ســازمان ملــل متحــد در مــاه مــی ســال  ،2 1947بخــش
مجزایــی را بــه نسلکشــی فرهنگــی اختصــاص داده بــود؛ تحــت
عنــوان «تخریــب خصوصیــات ویــژهی یــک گــروه» .ایــن شــکل از
نسلکشــی ،شــامل اعمالــی چــون انتقــال اجبــاری کــودکان بــه ســایر
گروههــا ،تبعیــد سیســتماتیک و اجبــاری اعضــای یــک گــروه فرهنگی،
ایجــاد ممنوعیــت بــرای اســتفاده از یــک زبــان ملــی و بومــی ،تخریــب
سیســتماتیک کتــب منتشــر شــده بــه یــک زبــان بومــی و محلــی و
یــا تخریــب آثــار مذهبــی ،ایجــاد ممنوعیــت انتشــار آثــار جدیــد و یــا
ـدن ســازمانیافتهی اشــیاء مذهبــی میشــد .بنابرایــن،
تخریــب و پراکنـ ِ
ابعــاد فرهنگــی جنایــت نسلکشــی بــه انــدازهای حائــز اهمیــت بــود
کــه خــود بــه تنهایــی و مســتق ً
ال بــه عنــوان یــک جــر ِم قابــل مجــازات
همســنگ جنایــت نسلکشــی فیزیکــی تلقــی شــده بــود؛ مشــروط بــر
ایــن کــه هــدف از تخریــب فرهنگــی ،از بیــن بــردن تمــام یــا بخشــی
از یــک گــروه و یــا جلوگیــری از حفــظ یــا پیشــرفت آن باشــد.
 -5رافائــل لمکیــن؛ از ابــداع ژنوســاید تــا تــاش بــرای
تصویــب نسلکشــی فرهنگــی

خبرنامه
عدالت
کیفری
همانگونــه کــه در مقدمــهی ایــن نوشــتار مــورد اشــاره قــرار
گرفــت ،رافائــل لمکیــن یــک حقوقــدان لهســتانی بــود کــه بــرای
نخســتین بــار اصطــاح ژنوســاید را ابــداع نمــود و نقــش بســیار
مهــم و تعیینکننــدهای را در فرآینــد تدویــن و تصویــب کنوانســیون
ِ
سرســخت بــه رســمیت
نسلکشــی ایفــا نمــود .وی از حامیــان
شــناختن نسلکشــی فرهنگــی در متــن کنوانســیون نسلکشــی بــود.
او ژنوســاید را نابودســازی هدفمنــد یــک ملــت میدانســت کــه بــه دو
روش قابــل ارتــکاب اســت .یکــی از طریــق کشــتار و قتلعــام و دیگــری
از طریــق اقدامــات برنامهریزیشــده بــا هــدف تخریــب بنیادهــای
اساســی حیــات و زندگــی یــک گــروه .لمکیــن نسلکشــی را نقــض
حــق یــک ملــت بــر موجودیــت فرهنگــی و زیســت جمعــی خــود یــا
قتلعــام یــک ملــت میدانســت .دستنوشــتهای منتشرنشــدهی
بــه جامانــده از او نشــان میدهنــد کــه وی نسلکشــی فیزیکــی و
فرهنگــی را بــه عنــوان بخشــی از فرآینــدی میدانســت کــه میتوانــد
بــه طــرق و روشهــای مختلفــی ارتــکاب یابــد .او همچنیــن بــر ایــن
عقیــده بــود کــه فرهنــگ آن انــدازه بــرای زیســت گروههــای انســانی
ضــروری اســت کــه نیازهــای اولیــه چــون خــوراک و پوشــاک و
مســکن بــرای بقــای نســل بشــر الزم هســتند .فرهنــگ یــک نیــاز
اولیــه بــرای موجودیــت بشــر اســت و بنابرایــن تخریــب نمادهــای
فرهنگــی شــکلی از جنایــت نسلکشــی اســت .از نظــر رافائــل لمکیــن،
گروههــای بومــی و ملــی چــه دارای یــک حاکمیــت سیاســی باشــند و
چــه نباشــند ،از یــک حــق ذاتــی و بنیادیــن بــرای زندگــی و زیســتن
برخوردارنــد؛ بــه همــان انــداز ه کــه گروههــای حاکــم بــر جامعــه ،از
حــق زیســتن برخوردارنــد .ایــن گروههــای ملــی و بومــی بودنــد کــه
بنیانهــای ضــروری بــرای فرهنــگ بشــریت را بــه عنــوان یــک کل
فراهــم نمودنــد .مفهــوم ژنوســاید بــه طــور خــاص بــا هــدف حمایــت
از حــق زیســتن و زندگــی ایجــاد شــده اســت.
نهایت ـاً لمکیــن بــه خاطــر فقــدان یــک حمایــت و اجمــاع سیاســی،
از تعهــد و رســالت خــود بــرای گنجانــدن نسلکشــی فرهنگــی در
کنوانســیون نسلکشــی دســت کشــید؛ امــا بــا ایــن حــال ،ابعــاد و
اشــکال جنایــت نسلکشــی تــا بــه امــروز همچنــان در چارچــوب نظــام
بینالمللــی حقــوق بشــر ،محــل مناقشــه و اختــاف باقــی مانــده اســت.
در مباحــث پیرامــون چگونگــی تعریــف نسلکشــی ،بــه طــور کلــی دو
رویکــرد قابــل مشــاهده اســت :دســتهای از پژوهشــگران ،نسلکشــی را
مجموع ـهای از اقدامــات عامدانــه در چارچــوب یــک طــرح و برنام ـهی
منســجم میداننــد؛ فلــذا آن اقدامــات زمانــی نسلکشــی تلقــی
میشــوند کــه مرتکبیــن ،تمایــل و ارادهی خــود را جهــت انجــام
آن اعمــال بــروز دهنــد و بــر ایــراد آســیبهای جســمانی متمرکــز
باشــند .دســتهی دیگــری از پژوهشــگران ،نسلکشــی را فرآینــدی
ســاختارمند میداننــد کــه در آن نیــازی بــه وجــود مرتکبیــن عامــد
و هدفمنــد نیســت و نسلکشــی را بــا تســامح بیشــتری ،مجموع ـهای
از رخدادهــا میداننــد کــه یــک جمــع و گــروه اجتماعــی را نابــود
میکنــد؛ حتــی اگــر دلیلــی بــر وجــود یــک قصــد و هــدف منســجم
وجــود نداشــته باشــد .رافائــل لمکیــن بــه عنــوان فــردی کــه هــم بــر
جنبـهی فرهنگــی ژنوســاید تأکیــد داشــت و هــم بــر جنبـهی فیزیکــی
1. Christopher Powell
2. Draft Convention on the Crime of Genocide 1947.
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آن ،چیــزی شــبیه بــه یــک معمــا را در مــورد جنایــت نسلکشــی،
پی ـشروی محققیــن و پژوهشــگران آینــده قــرار داد.
 -6نتیجهگیری
پــس از تصویــب کنوانســیون مجــازات و پیشــگیری از ژنوســاید 1948
و حــذف عبــارت نسلکشــی فرهنگــی از متــن آن ،تخریــب فرهنگــی
و نابودســازی فرهنــگ بــه تدریــج و بــا گذشــت زمــان ،صرفــاً بــه
عنــوان نشــانه و امــارهای بــرای احــراز ســوء نیــت الزم بــرای ارتــکاب
نسلکشــی مــد نظــر قــرار گرفــت؛ بــرای مثــال در برخــی از پروندههــا
و رســیدگیهای دادگاه کیفــری بینالمللــی بــرای یوگوســاوی
ســابق ،1ایــن رویکــرد اتخــاذ شــد .حقــوق فرهنگــی یــا بــه عبــارت
دیگــر ،حــق بــر فرهنــگ ،در اســناد بینالمللــی مختلفــی بــه رســمیت
شــناخته شــده اســت؛ از جملــه در اعالمیــهی جهانــی حقــوق بشــر
مصــوب  ،1948در میثــاق بینالمللــی حقــوق اقتصــادی ،اجتماعــی
و فرهنگــی  1966و در موافقتنامههــای منطقــهای ماننــد منشــور
اتحادیـهی اروپــا .بــا ایــن وجــود ،نسلکشــی فرهنگــی در حــال حاضــر
در چارچــوب حقــوق بینالملــل بــه رســمیت شــناخته نشــده اســت و
هیــچ اراد ه سیاســی نیــز در شــرایط کنونــی چنیــن هدفــی را پیگیــری
شناســایی نسلکشــی
نمیکنــد؛ زیــرا ایــن دیــدگاه وجــود دارد کــه
ِ
فرهنگــی بــه عنــوان شــکل ســوم ژنوســاید ،میتوانــد اصــل حاکمیــت
دولتهــا را تضعیــف نمایــد و امــکان مداخلـهی بینالمللــی را در نــوع
رفتــار دولتهــا بــا گروههــای اقلیــت خــود فراهــمآورد .دلیــل دیگــر
آن اســت کــه حــذف نسلکشــی فرهنگــی از کنوانســیون نسلکشــی
ایــن قرائــت و تصویــر رایــج و عامیانــه را ایجــاد میکــرد کــه ژنوســاید
یــک جنایــت ایدئولوژیــک اســت کــه صرفــاً توســط دولتهــای
اقتدارگــرا و توتالیتــر امــکان وقــوع دارد و نــه توســط دولتهــای
دموکراتیــک .لــذا محــدود کــردن قلمــرو و مصادیــق ژنوســاید ،مانــع از
ایــن میشــود کــه بتوانیــم اقدامــات دولتهــای دموکراتیــک علیــه
فرهنــگ و هویــت اقلیتهــا و گروههــای بومــی خــود را (از طریــق
تخریــب فرهنــگ و تــاش در جهــت ادغــام اجبــاری آنهــا در فرهنــگ
حاکــم و غالــب) بــه عنــوان بخشــی از یــک سیاســت اســتعماری نویــن،
نسلکشــی تلقــی نماییــم .بنابرایــن حــذف نسلکشــی فرهنگــی از
کنوانســیون پیشــگیری و مبــارزه بــا نسلکشــی از نظــر سیاســی و
حاکمیتــی ،بــرای برخــی از دولتهــای قدرتمنــد کامـ ً
ا قابــل توجیــه
و قابــل دفــاع بــود.
بــا توجــه بــه حــذف اشــکال و مصادیــق متعــدد نسلکشــی فرهنگــی
از متــن نهایــی کنوانســیون ،تنهــا مبنــای قانونــی و حقوقــی موجــود
بــرای آن کــه بتــوان یکــی از مصادیــق نسلکشــی فرهنگــی یعنــی
انتقــال اجبــاری کــودکان از یــک گــروه اقلیــت بــه گــروه دیگــر را
در قلمــروی حقــوق بینالملــل وارد نمــود ،بنــد پنجــم از مــادهی 2
کنوانســیون پیشــگیری و مجــازات نسلکشــی مصــوب ســال 1948
میباشــد؛ آن هــم مشــروط بــر ایــن کــه بتــوان تفســیر موســعی نیــز
از ایــن بنــد ارائــه نمــود.
نهایت ـاً آن کــه بــه عنــوان گامــی ابتدایــی در راســتای پاس ـخدهی بــه
دغدغــه و مســئلهی جهانــی شــکلگرفته در دهــهی اخیــر پیرامــون
نسلکشــی فرهنگــی و مبــارزه بــا آثــار مخــرب آن ،میتــوان ســه
پیشــنهاد را ارائــه نمــود کــه عبارتانــد از -1 :تــاش در جهــت
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بــه رســمیت شــناختن نسلکشــی فرهنگــی در حقــوق بینالملــل
حامــی
 -2تــاش در جهــت شــکلدهی بــه جنبشهــای اجتماعــی
ِ
فرهنگــی گروههــای اقلیــت و بومــی و گســترش ایــن
حقــوق
ِ
جنبشهــا در قالــب ســازمانهای مردمنهــاد و ایجــاد کمپینهــای
ملــی و بینالمللــی  -3تــاش در جهــت بهبــود نظــام اقتصــادی و
معیشــتی گروههــای اقلیــت و بومــی و همچنیــن کمــک بــه ارتقــاء
نظــام آموزشــی آنــان و جبــران و ترمیــم خســارتهای وارده بــه آنــان
بــه ســبب اتخــاذ سیاسـتهای تبعیضــی و تخریبــی توســط دولتهــا.
 -7منابع
1- Akhavan, P. (2016). Cultural Genocide: Legal
Label or Mourning Metaphor? McGill Law Journal,
62 (1), 243–270.
2- Bilsky, Leora,. Klagsbrun, Rachel (2018). The
Return of Cultural Genocide? European Journal of
–International Law, Volume 29, Issue 2, Pages 373
396.
3- Convention on the Prevention and Punishment of
the Crime of Genocide 1948.
4- Draft Convention on the Crime of Genocide 1947.
5- Draft Declaration on the Rights of Indigenous
Peoples 1993.
6- International Covenant on Economic, Social and
Cultural Rights 1966.
7- Kingston, Lindsey (2015). The Destruction of
Identity: Cultural Genocide and Indigenous Peoples,
Journal of Human Rights, 14:1, 6383-.
8- Powell, Christopher (2007). What do Genocides
Kill?: a Relational Conception of Genocide, Journal
of Genocide Research, 9(4), 527547-.
9- Prosecutor v. Momcilo Krajisnik (ICTY).
10- Prosecutor v. Radislav Krstic (ICTY).
11- Schabas, William (2008). Convention for the
Prevention and Punishment of the Crime of the
Genocide, United Nations Audiovisual Library of
International Law.
12- Stone, Dan, The Historiography of Genocide,
Palgrave Macmillan, 2008.
13- Thinker, George. Missionary Conquest: The
Gospel and Native American Cultural Genocide,
Fortress Press, 1993.
14- United Nations Declaration on the Rights of
Indigenous Peoples 2007.
15- Universal Declaration of Human Rights 1948.
16- Universal Declaration on Cultural Diversity 2001.
17- Woolford, Andrew (2009). Ontological
Destruction: Genocide and Canadian Aboriginal
Peoples, Genocide Studies and Prevention: An
International Journal: Vol. 4: Iss. 1: Article 6.

)1.Prosecutor v. Radislav Krstic; Prosecutor v Momcilo Krajisnik (ICTY

22

خبرنامه
عدالت
کیفری
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گزارش
تنظیمکننده :راضیه همراهی
دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرمشناسی دانشگاه شهید بهشتی
موضوع  :ضرورت بازنگری در حقوق جزای عرفی
سخنران  :آیت اهلل دکتر سید مصطفی محقق داماد (استاد دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی)
ایــن نشســت در تاریــخ  23مهــر  1398بــا همــکاری گــروه حقــوق جــزا و جرمشناســی دانشــکده حقــوق دانشــگاه
شــهید بهشــتی و انجمــن ایرانــی حقــوق جــزا در تــاالر عدالــت برگــزار شــد .خالصــه نشســت بــه شــرح ذیــل اســت:
بعــد از تشــکیل انقــاب اســامی و حکومــت دینــی ،حقــوق جــزای
اســامی تدویــن شــد .زندگــی انســان و تاریــخ متعلــق بــه انســان،
در حــال تغییــر و تکامــل اســت .گوهــر تاریــخ بشــر در حرکــت
اســت پــس چگونــه ممکــن اســت یــک شــریعت احــکام یکســانی
بــرای همــه افــراد بشــر در همــه دورانهــا داشــته باشــد؟ اقبــال
الهــور پاکســتانی بــه ایــن ســوال پاســخ قانــع کننــدهای داده اســت
(عنــوان ایــن کتــاب احیــای فکــر دینــی اســت) .راه حــل و پاســخ
ایــن ســوال فعــال کــردن نهــاد اجتهــاد اســت .شــریعت بــدون نهــاد
اجتهــاد دوامــی نــدارد .از نظــر نویســنده کتــاب فــوق الذکــر اجتهــاد
یعنــی تفســیری از دیــن کــه منطبــق بــا نیازهــای روز باشــد .از

منظــر وی احــکام دو دســته هســتند :
الــف  :احــکام ثابــت :حجــم بســیار کمــی از احــکام را در بــر
میگیــرد .احــکام ثابــت شــامل اصــل عدالــت ،اصــل کرامــت ،اصــل
مــروت ،اصــل راســتگویی و قــس علیهــذه میباشــد.
ب :احــکام متغیــر :احکامــی کــه بــر اســاس موضوعــات و نیازهای
اجتماعــی تغییــر میکنــد.
برخــی احــکام در محتــوای دینــی مــا راز اســت مثــا اینکــه بــه چــه
علــت نمــاز صبــح دو رکعــت اســت یــک راز اســت .از ســوی دیگر در
دیــن خــود داریــم مجــازات ســرقت حــدی قطــع یــد اســت؛ علــت
ایــن حکــم یــک راز نیســت و کامــا بدیهــی اســت کــه بــه دنبــال

خبرنامه
عدالت
کیفری
کاهــش تعــداد ســرقت بودهایــم .حــاال بایــد یــک تحقیــق میدانــی
صــورت بگیــرد آیــا فلســفه تدویــن چنیــن حکمــی در جامعــه
محقــق شــده یــا خیــر .حــاال اگــر جوابــی از ایــن حکــم نگرفتیــم
بایــد آن را تغییــر دهیــم .در نتیجــه قوانیــن جزیــی نیازمنــد اجتهــاد
و بازخوانــی اســت .اجــرای بســیاری از احــکام جزایــی نیازمنــد
تغییــر اســت بــه عنــوان مثــال اجــرای مجــازات زنــا بــه صــورت
علنــی نــه تنهــا اثــر مثبتــی نــدارد بلکــه باعــث اشــاعه فحشــا نیــز
خواهــد بــود .درنتیجــه زندگــی انســانی در حــال تغییــر و تکامــل
اســت و احــکام جزایــی آن بــه اقتضــای تحــوالت اجتماعــی نیازمنــد
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بازخوانــی اســت.
اصــا چــرا بــرای پاســخ دادن بــه احــکام عرضــی و متغیــر بایــد
ســراغ متــون دینــی رفــت؟ پاســخ ایــن اســت بــرای مدیریــت امــور
انســانی صرفــا نمیتــوان از اصــول عقالنــی بهــره گرفــت احــکام
دینــی ســعی در وصــل کــردن انســان بــه خــدا دارنــد؛ پــس نیازمند
هــر دو هســتیم (اصــول عقالنــی و احــکام دینــی) .بــا ایــن حــال بــه
نظــر میرســد بســیاری از احــکام بــرای دوره قدســی اســت و در
زمــان غیبــت مــا بایــد بــر اســاس عقــل خــود عمــل کنیــم.

موضوع  :حقوق جزای ایران امروز
ســخنران :اســتاد گرانقــدر جنــاب آقــای دکتــر علــی آزمایــش (اســتاد دانشــکده حقــوق و علــوم سیاســی دانشــگاه
تهــران)
ایــن نشســت بــا همــکاری گــروه حقــوق جــزا و جرمشناســی دانشــکده حقــوق دانشــگاه شــهید بهشــتی و انجمــن
ایرانــی حقــوق جــزا در تاریــخ 1398/08/23در تــاالر عدالــت برگــزار شــد.
خالصه سخنرانی ایشان به شرح ذیل است:
اولیــن درس در عالــم حقــوق ایــن اســت کــه قــوه خــرد را هرگــز
کنــار نگذاریــد .در حقــوق ،تقلیــد حــرام و تفکــر واجــب اســت .در
مســایل حقوقــی همیشــه نظــر خــود را بــا تفکــر مطــرح کنیــد و
تابــع نظــر بــزرگان حقــوق نباشــید.
چــه ضرورتــی دارد کــه اعمالــی را بــا نــام جــرم معرفــی کنیــم؟
چــون بایــد نظــم عمومــی حفــظ شــود .نظــم عمومــی یعنــی
داشــتن آرامــش خاطــر در جامعــه .یــک حقوقــدان بایــد بــر علومــی
چــون جامعــه شناســی ،تاریــخ ،روانشناســی ،فلســفه و  ...مســلط
باشــد چــون حقــوق بــرای جامعــه اســت .بایــد علــت جــرم انــگاری
و اعمــال مجــازات را دقیــق بدانیــم .چــرا در هــر قانونــی یــک مــاده

کیفــری داریــم؟ چــرا بــه جــای آمــوزش بــه مــاده کیفــری متوســل
میشــویم .درســت اســت جامعــه بــدون مجــازات نمیتوانــد ادامــه
حیــات دهــد ولــی بایــد بــه حداقلهــا بــرای اعمــال آن متوســل
شــد .حقــوق کیفــری مثــل اکل میــت اســت و بایــد بــه حداقــل آن
بــرای رفــع گرســنگی اکتفــا کــرد و بــرای حقــوق کیفــری مــرزی
پیــدا کــرد ،مــرزی محــدود و مشــخص .بایــد تحقیــق کــرد تــا
بدانیــم زشــتی عمــل در یــک جامعــه چقــدر اســت و بعــد ببینیــم
آیــا نیــاز هســت بــرای ان مجازاتــی گذاشــته شــود؛ بــه عبــارت
دیگــر ،نیازمنــد شناســایی جامعــه و ســپس نیازمنــد جــرم انــگاری
هســتیم.
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تنظیمکننده :منصوره قنبریان بانوئی
دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرمشناسی دانشگاه شهید بهشتی

پایان نامه های کارشناسی ارشد دفاع شده در تابستان 98
 -1کالهبــرداری و جرایــم مرتبــط بــا آن در حــوزه صنعــت  -7نقــش شــهروندان عــادی در فرآینــد کیفــری در حقــوق
ایــران و انگلســتان
بیمــه :مطالعــه تطبیقــی ایــران و ایــاالت متحــده آمریــکا
دانشــجو :خانــم رزیتــا حســنزاده /اســتاد راهنمــا :دکتــر ســید دانشــجو :آقــای علــی تقــیزاده کلیدبــری /اســتاد راهنمــا :دکتــر
علیرضــا میرکمالی /اســتاد مشــاور :دکتــر حســین میرمحمدصادقی /نســرین مهــرا /اســتاد مشــاور :دکتــر مهــدی صبــوری پــور /اســتاد
داور :دکتــر ســید علیرضــا میرکمالــی
اســتاد داور :دکتــر مهــدی صبــوری پــور
 -8جایــگاه میانجیگــری کیفــری در شــوراهای حــل اختــاف
 -2حقوق دفاعی در رسیدگی به جرایم قضات
دانشــجو :آقــای مهــران خمیــری /اســتاد راهنمــا :دکتــر رجــب بــا نــگاه تطبیقــی بــه حقــوق فرانســه
گلدوســت جویبــاری /اســتاد مشــاور :دکتــر حســین میرمحمدصاقی /دانشــجو :آقــای حمیــد نخســتین بــازل /اســتاد راهنمــا :دکتــر باقــر
شــاملو /اســتاد مشــاور :دکتــر مهــدی صبــوری پــور /اســاتید داور:
اســتاد داور :دکتــر مهــدی صبــوری پــور
دکتــر ســیدعلیرضا میرکمالــی
تاریخ دفاع98/6/30:
 -3تأثیــر بزهدیدگــی اطفــال و نوجوانــان بــر بزهــکاری و  -9شفافیت در قوانین کیفری ،مبانی ،آثار و جلوهها
دانشــجو :آقــای ســیاوش چراغیفــر /اســتاد راهنمــا :دکتــر رحیــم
پیشــگیری از آن
دانشــجو :خانــم مهرنــوش ایمانــی /اســتاد راهنمــا :دکتــر علــی نوبهــار /اســتاد مشــاور :دکتــر حســین میرمحمدصادقــی /اســتاد
صفــاری /اســتاد مشــاور :دکتــر نســرین مهــرا /اســتاد داور :دکتــر داور :دکتــر مهــدی صبــوری پــور
ســید علیرضــا میرکمالــی
 -10مطالعــه تطبیقــی خــود اتهامــی در حقــوق ایــران و
ایــاالت متحــده آمریــکا
 -4نظریه تعطیل حدود در عصر غیبت
دانشــجو :خانــم ســیده پریســا پورهاشــمی /راســتاد اهنمــا :دکتــر دانشــجو :آقــای نصیــر قائمــی /اســتاد راهنمــا :دکتــر مهــدی
رحیــم نوبهــار /اســتاد مشــاور :دکتــر ســیدعلیرضا میرکمالــی /صبــوری پــور /اســتاد مشــاور :دکتــر رجــب گلدوســت جویبــاری/
اســتاد داور :دکتــر امیرحســن نیازپــور
اســتاد داور :دکتــر باقــر شــاملو
 -5آســیب شناســی نظــام مســئولیت کیفــری اشــخاص  -11ابعاد رسیدگی افتراقی به جرایم اقتصادی
دانشــجو :آقــای داریــوش جعفــری /اســتاد راهنمــا :دکتــر
حقوقــی در حقــوق ایــران بــا نگاهــی بــه آراء قضایــی
دانشــجو :آقــای مهــدی حســینی /اســتاد راهنمــا :دکتــر باقر شــاملو /ســیدعلیرضا میرکمالــی /اســتاد مشــاور :دکتــر مهــدی صبــوری
اســتاد مشــاور :دکتــر ســید علیرضــا میرکمالــی /اســتاد داور :دکتــر پــور /اســتاد داور :دکتــر باقــر شــاملو
مهــدی صبــوری پــور
 -12مطالعــه جــرم شــناختی-حقوقی تأثیــر تصمیمهــای
 -6صالحیــت و رویــه مراجــع رســیدگی بــه تخلفــات قضایــی بــر خانــواده بزهــکاران
دانشــجو :خانــم روژیــن ابراهیمــی /اســتاد راهنمــا :دکتــر رحیــم
ســازمان بــورس
دانشــجو :آقــای شــاهین قوامینــژاد /اســتاد راهنمــا :دکتــر باقــر نوبهــار /اســتاد مشــاور :دکتــر امیرحســن نیازپــور /اســاتید داور:
شــاملو /اســتاد مشــاور :دکتــر مهــدی صبــوری پــور /اســتاد داور :دکتــر ماهــرو غدیــری و دکتــر مهــدی صبــوری پــور
دکتــر امیرحســن نیازپــور
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رساله های دکتری دفاع شده در تابستان 98
 -1مطالعــه جــرم شــناختی بــزه هــای پزشــکی :از
علــت شناســی تــا پیشــگیری
دانشــجو :خانــم یاســمن ســعیدینژاد /اســتاد راهنمــا :دکتــر
محمدعلــی اردبیلــی /اســاتید مشــاور :دکتــر باقــر شــاملو و
دکتــر محمــود عباســی /اســاتید داور داخلــی :دکتــر علــی
صفــاری و دکتــر امیرحســن نیازپــور /اســاتید داور خارجــی:
دکتــر محمــد فرجیهــا و دکتــر حســین غالمــی.
چكيده
هدف:
جنبــه جــرمشــناختي بزههــاي پزشــكي كــه دربرگيرنــده
جرايــم و تخلفاتــي اســت كــه از جانــب ارائهكننــدگان خدمــات
مراقبــت ســامت عليــه نظــام مراقبــت ســامت ارتــكاب مييابد،
تــا بــه امــروز بــه نحــو جامــع در مطالعــات جرمشناســان
تبييــن نگرديــده اســت .مقصــود از تحليــل جرمشــناختي
بزههــاي پزشــكي ،شناســايي ويژگيهــا و گونههــاي
بزههــاي پزشــكي ،مرتكبــان و بزهديــدگان پزشــكي ،عوامــل
موثــر بــر وقــوع بزههــاي پزشــكي و راهكارهــاي پيشــگيري
از آن اســت .ايــن پژوهــش درصــدد مشــخصنمودن ابعــاد
مختلــف جرمشــناختي بــزهكاري پزشــكي در ايــران بــا هــدف
پيشبينــي ،كنتــرل و پيشــگيري از وقــوع بزههــاي پزشــكي
در نظــام مراقبــت ســامت ميباشــد.
روششناسي پژوهش:
كمــي و كيفــي
ايــن پژوهــش از ســه نــوع مطالعــه نظــريّ ،
بهــره بــرده اســت .مطالعــه نظــري بــا بهرهگيــري از منابــع
كتابخانـهاي و بــا روش توصيفــي -تحليلــي انجــام شــده اســت.
كمــي ،اطالعــات  414پرونــده محكوميــت قضايــي،
در مطالعــه ّ
انتظامــي و تعزيــرات حكومتــي بــا موضــوع بزههــاي پزشــكي
در اســتان تهــران بااســتفاده از فرمهــاي جمـعآوري داده ،ثبــت
شــده اســت .بــراي جمــعآوري دادههــا در مطالعــه كيفــي ،از
روش مصاحبــه نيمــه ســاختارمن ِد كتبــي (غيرحضــوري)
بــا دســتاندركاران داراي اطالعــات تجربــي در زمينــه
بسترشناســي و پيشــگيري از بزههــاي پزشــكي در كل كشــور،
در قالــب جم ـعآوري  346پرسشــنامه تكميــل شــده و اجــراي
روش دلفــي بــا همــكاري  25صاحبنظــر داراي دانــش پايـهاي
در زمينــه بسترشناســي و پيشــگيري از بزههــاي پزشــكي در
دانشــگاههاي مختلــف ايــران و خــارج از كشــور اســتفاده شــده
اســت.
يافتهها:
نتايــج مطالعــه نظــري نشــان داد ،تبديــل حرفــه پزشــكي بــه

نهــاد كنتــرل اجتماعــي در عرصــه جرمشناســي و سياســت
جنايــي كــه متأثــر از فرآينــد پزشكيشــدن اســت ،پيشــگيري
و مقابلــه بــا بزههــاي پزشــكي را در مقايســه بــا ســاير بزههــاي
ارتكابــي در فرآينــد شــغلي و حرفــهاي توســط افــراد داراي
موقعيــت اجتماعــي ممتــاز ،دشــوار نمــوده اســت .ايــن وضعيــت
درارتبــاط بــا حــوزه پزشــكي ايــران بــه مراتــب پيچيدهتــر بــه
نظــر ميرســد .زيــرا ،ســاختار نظــام حقوقــي و اخــاق حرفـهاي
ايــران بــراي پيشــگيري و مقابلــه بــا بزههــاي پزشــكي بســيار
ضعيــف و ناكارآمــد اســت و عــدم آشــنايي قانونگــذار بــا نحــوه
ســاختمندي حقوقــي -اخــاق حرف ـهاي حــوزه پزشــكي ،ايــن
شــرايط نابســامان را تشــديد نمــوده اســت .نتايــج مطالعــه
كمــي نيــز نشــان داد ،ميتــوان الگوهــاي معتبــري از ارتــكاب
ّ
بزههــاي پزشــكي و همچنيــن ،مرتكبــان بزههــاي پزشــكي
و بزهديــدگان پزشــكي در حــوزه مراقبــت ســامت بــه دســت
آورد كــه از جنبههــاي مختلــف بــراي پيشــگيري ومقابلــه
بــا بزههــاي پزشــكي قابــل تحليــل و بهرهبــرداري اســت.
بــه عــاوه ،نتايــج مطالعــه كيفــي بــر تمركــز عوامــل وقــوع
بزههــاي پزشــكي و راهكارهــاي پيشــگيري از آن در نظــام
ســامت ايــران داللــت نمــود.
نتيجهگيري:
پژوهــش حاضــر نشــان داد ،بــه علــت وضعيــت آشــفتگي و
آنوميــك نظــام ســامت در ايــران بايــد از راهبردهــاي ويــژه
شــامل اثــر پروانـهاي ،خودمانايــي ،ســازگاري پويــا و جاذبههــاي
غريــب بــراي پيشــگيري از بزههــاي پزشــكي اســتفاده نمــود.
كليدواژهها:
بزه ،پزشــكي ،جرمشناسي ،علتشناسي ،پيشگيري
 -2دادگاههــای کیفــری مختلــط (بیــن المللــی شــده) و
نقــش آنهــا در مقابلــه بــا بیکیفــری
دانشــجو :آقــای علــی رحمتــی /اســتاد راهنمــا :دکتــر حســین
میرمحمدصادقــی /اســاتید مشــاور :دکتــر نســرین مهــرا و دکتــر
باقــر شــاملو /اســاتید داور داخلــی :دکتــر رجــب گلدوســت
جویبــاری و دکتــر مهــدی صبــوری پــو /اســاتید داور خارجــی:
دکتــر علــی خالقــی و دکتــر بهــزاد رضــوی فــرد.
چکیده:
خالءهــا و محدودیّتهــای موجــود در نظــام عدالــت کیفــری
بی-کیفرمانــی
داخلــی و بیــن المللــی در زمینــۀ مقابلــه بــا
ِ
مرتکبــان جنایــات بیــن المللــی و ناقضــان حقــوق بشــر،
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خبرنامه
عدالت
کیفری

جامعــۀ بیــن المللــی را بــر آن داشــت تــا بــا همــکاریِ نظــام
ـی دولــت هــای محــل ارتــکاب ایــن جنایــات
قضایــی و حقوقـ ِ
متوســل شــوند.
بــه شــیوۀ نوینــی بــرای مقابلــه بــا بــی کیفــری
ّ
دادگاههــای کیفــری مختلــط میتواننــد بــا رفــع خالءهــای
موجــود در عدالــت کیفــری داخلــی و بیــن المللــی از جملــه
محدودیّتهــای صالحیتــی دیــوان کیفــری بیــن المللــی ،نــه
مکمــل
بــه عنــوان یــک شــیوۀ جایگزیــن ،کــه بــه عنــوان یــک ّ
مناســب و توســعهدهنده بــرای دیــوان و محاکــم ملــی در
جهــت مقابلــه بــا بیکیفــری در قبــال جرایــم بینالمللــی و
نقض-هــای جــدیِ حقــوق بشــر عمــل کنــد .ایــن نــوع محاکــم

کیفرمانــی جرایــم
بیــن المللــی در قبــال پایــان دادن بــه بی
ِ
بینالمللــی و لــزوم رعایــت حاکمیــت دولتهــا کــه بــر مبنــای
آن ،صالحیــت اولیــۀ رســیدگی بــه آنهــا واگــذار میشــود .بــه
عبــارت دیگــر ،بــا توجــه بــه عــدم اطمینــان نهادهــای بیــن
المللــی بــه نظــام قضایــی کشــورهایی کــه جرایــم بیــن المللــی
در قلمــرو آنهــا بــه وقــوع مــی پیونــدد از یــک ســو و عــدم
کامــل دولتهــا بــه مراجــع قضایــی بیــن المللــی از
اعتمــا ِد
ِ
ســوی دیگــر ،کــه هــر دو نکتــه در اصــل صالحیــت تکمیلــی
دیــوان کیفــری بیــن المللــی جلــوه گــر شــده اســت ،تأســیس
دادگاههــای مختلــط را میتــوان بــه عنــوان حــد فاصــل و

از ماهیتــی دوگانــه و ترکیبــی از دادگاههــای بیــن المللــی و
داخلــی برخوردارنــد کــه اساســنامۀ آنهــا شــامل مقــررات حقوق
جــزای بیــن الملــل ،حقــوق بشردوســتانه بیــن المللــی و حقــوق
داخلــی کشــورهای محــل استقرارشــان اســت .محاکــم مختلــط
ا ملّیانــد و نــه کام ـ ً
نــه کام ـ ً
ا بیــن المللــی ،بلکــه همچنــان
ماهیــت مختلـ ِ
ـط ملّــی و بیــن
کــه از نامشــان پیداســت ،دارای
ّ
المللــی میباشــند و بــا ترکیبــی از قضــات ،دادســتانها و
کارکنــان ملّــی و بیــن المللــی انجــام وظیفــه مینماینــد.
قواعــد حاکــم بــر دادگاههــای مختلــط ،ترکیبــی از قواعــد
حقــوق ملــی و بیــن المللــی بــوده و مشــروعیت آنهــا نیــز از
ـم مختلــط
دو نظــام حقوقــی ریشــه میگیــرد .درواقــع ،مکانیسـ ِ
ـی عدالــت کیفــری در راســتای ایجــاد تــوازن میــان دو
و ترکیبـ ِ
مبنایــی حقــوق بینالملــل حرکــت میکنــد :تعهــد
رویکــرد
ِ

ـح هــر دو نظــام قضایــی داخلــی و بیــن المللــی در
نقطــه صلـ ِ
نظــر گرفــت .ظرفیــت ســازیِ نظــام قضایــی ملــی ،ارتبــاط
مســتقیم
متقابــل بــا جامعــۀ بزهدیــده ،افزایــش مشــارکت
ِ
بزهدیــدگان در فراینــد رســیدگیهای دادگاه ،همــکاری
ِ
ـهولت دسترســی
کشــور محــل ارتــکاب جنایــات بــا دادگاه و سـ
بــه شــهود ،اســناد و مــدارک و تحقیــق و تعقیــب مرتکبــان
از مهمتریــن فرصتهــا ،و عــدم همــکاری کشــورهای ثالــث،
امــکان مداخــات و فشــارهای سیاســی ،پیچیدگیهــای ناشــی
ـودن دادگاه از حیــث حقــوق قابــل اجــرا و کارکنــان
از تلفیقــی بـ ِ
دادگاه و مســائل مالــی از بزرگتریــن چالشهــای محاکــم
کیفــری مختلــط در راســتای مقابلــه بــا بیکیفــری محســوب
ِ
مختلــط دادرســی کیفــری یکــی از
مــدل
میشــود .امــروزه
ِ
مهمتریــن راهکارهــای موجــود پیــش رویِ دســت انــدرکاران

خبرنامه
عدالت
کیفری
عدالــت کیفــری بیــن المللــی و داخلــی در راســتای تعقیــب
ِ
مجــازات آن دســته از جنایتــکاران بیــن المللــی اســت کــه
و
تاکنــون در هیــچ مرجعــی محاکمــه نشــدهاند.
واژگان کلیدی:
دادگاههــای مختلــط ،بــی کیفــری ،دیــوان کیفــری بیــن
المللــی ،محاکــم ملــی ،حقــوق جــزای بیــن الملــل
 -3ایــران و منطقــه ای شــدن سیاســت گــذاری کیفــری
در قبــال جرایــم فــرا ملــی
دانشــجو :آقــای توحیــد شــفیعزاده دیزجــی /اســتاد راهنمــا:
دکتــر محمدعلــی اردبیلــی /اســاتید مشــاور :دکتــر باقــر شــاملو
و دکتــر علــی حســین نجفــی ابرنــد آبــادی /اســاتید داور داخلی:
دکتــر مهــدی صبــوری پــور و دکتــر محمدحســین رمضانــی
قــوام آبــادی /اســاتید داور خارجــی :دکتــر محمدمهــدی
ســاقیان و دکتــر پوریــا عســکری.
چکیده:
امــروزه ظهــور و گســترش جرایــم فراملــی ماننــد تروریســم،
قاچــاق انســان ،قاچــاق مــواد مخــدر ،قاچــاق اســلحه و
مهمــات ،پولشــویی و  ...در مناطــق مختلــف دنیــا ،بــه دلیــل
ویژگیهایشــان از جملــه اینکــه همزمــان منافــع چندیــن
دولــت را هــدف قــرار داده و ســازمانیافته هســتند ،دولتهــای
درگیــر را بــا چالشهــای جــدی در تأمیــن امنیــت خــود
روبـهرو ســاخته اســت .مبــارزه موثــر و کارآمــد بــا ایــن جرایــم،
تنهــا بــا تکیــه بــر ظرفیتهــای نظــام عدالــت کیفــری ملــی
دولتهــا امکانپذیــر نبــوده و تأمیــن امنیــت دیگــر محــدود
بــه داخــل مرزهــای دولتهــا نیســت .از ایــن رو در ســالهای
اخیــر ،دولت-هــا بیــش از پیــش بــه همــکاری بــا یکدیگــر
بــرای مقابلــه بــا جرایــم فراملــی روی آوردهانــد .بــه ایــن ترتیــب
بــوده کــه سیاس ـتگذاری کیفــری منطق ـهای در قالــب حقــوق
کیفــری فراملــی ایجــاد شــده اســت .در منطقــه مجــاور ایــران
بــه دلیــل موقعیــت جغرافیایــی و سیاســی خاصــی کــه وجــود
دارد ،جرایــم فراملــی همــواره منشــأ مشــکالت مهمــی بودهانــد
و اتخــاذ تدابیــری در ایــن خصــوص ضــروری اســت .مدلهــای
مختلفــی بــرای سیاســتگذاری کیفــری منطقــهای جهــت
مبــارزه بــا جرایــم فراملــی ارائــه شــدهاند کــه در ســطح عمــده
بــه دو دســته تقســیم میشــوند :مدلهــای سیاســتگذاری
منطقــهای مشــترک و مدلهــای سیاســتگذاری منطقــهای
هماهنگشــده .نکتــه مهــم ایــن اســت کــه مــدل مبــارزه بــا
جرایــم فراملــی در منطقــه مجــاورت ایــران بایــد بومیســازی
شــود .ایــن مــدل بومیشــده دارای دو بعــد ملــی و فراملــی
خواهــد بــود .در بعــد ملــی ،افتراقیشــدن مبــارزه بــا مرتکبــان
جرایــم فراملــی اهمیــت دارد کــه میتــوان آن را بــر مبنــای
مــدل کنتــرل جــرم هربــرت پاکــر بنــا نمــود .در بعــد فراملــی
چنیــن بــه نظــر میرســد کــه مناســبترین روش ،همــکاری
بــر مبنــای شناســایی متقابــل تصمیمــات قضایــی اســت تــا

سال دوم  /شامره پنجم  /پاییز 98

27

دولتهــا بتواننــد مبتنــی بــر اصــل اعتمــاد قضایــی ،بــه صــورت
موثرتــری نســبت بــه مقابلــه بــا جرایــم فراملــی اقــدام نماینــد.
بعــد فراملــی مــدل بومیشــده در قالــب یــک بســتر سیاســی-
حقوقــی میتوانــد قابلیــت اجــرا و پیادهســازی داشــته باشــد.
تجربــه حقــوق کیفــری اروپــا ایــن یافتــه را تأییــد میکنــد.
در منطقــه مجــاور ایــران بــه نظــر میرســد ســازمان اکــو بــا
توجــه بــه ســابقه همــکاری دولتهــای عضــو بــرای مقابلــه بــا
جرایــم فراملــی ،مناســبترین گزینــه اســت .البتــه بــا توجــه
بــه وجــود تفاوتهــای سیاســی بــارز میــان دولتهــای عضــو
اکــو و همچنیــن کاســتیهای حقــوق کیفــری ملــی ماهــوی
ایــران در خصــوص مقابلــه بــا جرایــم فراملــی حرکــت در چنین
مســیری دشــوار خواهــد بــود .در ایــن رســاله از روش تحقیــق
توصیفی-تحلیلــی و ابــزار کتابخانــه اســتفاده شــده اســت.
کلیدواژگان:
سیاســتگذاری کیفــری منطقــهای ،حقــوق کیفــری فراملــی،
جرایــم فراملــی ،اکــو ،همــکاری منطق ـهای.
 -4تأمیــن اهــداف حقــوق کیفــری در مرحلــه اجــرای
احــکام کیفــری بیــن المللــی
دانشــجو :خانــم فاطمــه وحیــد دســتجردی /اســتاد راهنمــا:
دکتــر محمدعلــی اردبیلــی /اســاتید مشــاور :دکتــر حســین
میرمحمــد صادقــی و دکتــر علــی صفــاری /اســاتید داور
داخلــی :دکتــر رجــب گلدوســت جویبــاری و دکتــر مهــدی
صبــوری پــور /اســاتید داور خارجــی :دکتــر حســن عالــی پــور
و دکتــر محمدمهــدی ســاقیان.
چکیده:
بــا شــکل گیــری و توســعه حقــوق کیفــری بیــن المللــی در
پرتــو تاســیس محاکــم نظامــی بعــد از جنــگ جهانــی دوم،
تشــکیل دیوانهــای موقــت کیفــری بــرای یوگســاوی ســابق
و رونــدا و بعدهــا ایجــاد دیــوان کیفــری بیــن المللــی ،اهــداف
گوناگونــی بــرای نظــام عدالــت کیفــری بیــن المللــی بیــان
شــده کــه تحقــق آن هــا از طریــق ســاز و کارهــای بــه کار
رفتــه در مراحــل مختلــف نظــام دادرســی کیفــری بیــن المللــی
امــکان پذیــر اســت .بــر ایــن اســاس و بــا توجــه بــه آن کــه
مرحلــه اجــرای مجــازات بــه عنــوان گام نهایــی ،برآینــد تــاش
هــای صــورت گرفتــه را مشــخص خواهــد کــرد ،رســاله حاضــر
درصــدد پاســخ بــه ایــن پرســش اســت کــه فرآینــد اجــرای
مجــازات در محاکــم کیفــری بیــن المللــی تامیــن کننــده
کــدام یــک از اهــداف و کارکردهــای مجــازات اســت و آیــا
ســاز و کارهــای مرحلــه اجــرا بــا آرمــان مبــارزه بــا کیفرمانــی
منطبــق بــوده اســت یــا خیــر.
جهــت پاســخ بــه پرســشها ،ابتــدا بــا تعییــن منابــع حقــوق
کیفــری بیــن المللــی ،اهــداف ایــن نظــام تعییــن گردیــد؛
اهدافــی کــه فراتــر از اهــداف و کارکردهــای ســنتی بــرای
مجــازات بــوده و بــه عــاوه ،مفهــوم جدیــدی از اهــداف ســنتی
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مدنظــر دارد .ســپس بــا مطالعــه ســازکارو کارهــای اجــرای
مجــازات از جملــه الگــوی اجــرای مجــازات حبــس ،نهادهــای
در مرحلــه اجــرا و نظــارت بــر اجــرای مجــازات ،کوشــش شــد
تــا بــا نگاهــی همــه جانبــه نســبت بــه رونــد اجــرای مجــازات،
امــکان بررســی تحقــق اهــداف نظــام عدالــت کیفــری بیــن
المللــی در ســازو کارهــای ایــن مرحلــه فراهــم آیــد.
بررســیها حاکــی از آن اســت کــه در نظــام عدالــت کیفــری
بیــن المللــی همچنــان اهــداف ســنتی مجــازات نســبت بــه
ســایر اهــداف ،همچــون ایجــاد ســابقه تاریخــی و صلــح پــس
از مخاصمــه از اولویــت برخــوردار هســتند ،امــا میــزان اهمیــت
هریــک در مراحــل مختلــف فراینــد کیفــری متفــاوت اســت؛
بــه نحــوی کــه بازپــروری در اجــرای مجــازات نقــش بارزتــری
دارد ،برخــاف ســزادهی و بازدارندگــی کــه در تعییــن مجــازات
از اولویــت برخــوردار هســتند .بــا وجــود ایــن ،ســاز و کارهــای
فعلــی اجــرای مجــازات در عمــل ،توفیــق چندانــی در نیــل بــه
ایــن هــدف بــه دســت نیــاورده انــد .بنابرایــن الزم اســت تــا
نســبت بــه بازنگــری آنهــا و ایجــاد تغییراتــی بویــژه در الگــوی
اجــرای حبــس اقــدام نمــود ،در غیــر ایــن صــورت تحقــق
آرمــان مبــارزه بــا بــی کیفرمانــی و پیشــگیری از ارتــکاب
چنیــن فجایعــی در آینــده بــه نحــو مطلــوب تامیــن نخواهــد
شــد.
واژگان کلیــدی :نظــام عدالــت کیفــری بیــن المللــی ،اجــرای
مجــازات ،ســازوکارهای اجرایــی ،الگــوی حبــس ،مبــارزه بــا
بــی کیفرمانــی ،بازپــروری
 -5تقــارن بین عناصر مادی و معنوی مبانی و آثار
دانشــجو :خانــم راضیــه صابــری /اســتاد راهنمــا :دکتــر حســین
میرمحمــد صادقــی /اســاتید مشــاور :دکتــر محمدعلــی اردبیلــی
و دکتــر جعفــر کوشــا /اســاتید داور داخلــی :دکتــر باقــر شــاملو
و دکتــر مهــدی صبــوری پــور /اســاتید داور خارجــی :دکتــر
منصــور میرســعیدی و دکتــر فیــروز محمــودی جانکــی
چکیده:
برابــر اصــول پذیرفتــه شــده حقــوق جــزا ،چــه نظامهــای
نوشــته و غیــر آن ،صــرف وجــود عنصــر مــادی و معنــوی بــرای
تحقــق جرایــم کفایــت نمیکنــد ،بلکــه هــم زمانــی آنهــا نیــز
ضــروری اســت .بــرای اثبــات ایــن ضــرورت دالیــل و مبانــی
مختلــف و محکمــی مطــرح شــده ،امــا بــه هــر حــال پذیــرش
«اصــل تقــارن عناصــر مــادی و معنــوی» علــی رغــم بــه دنبــال
داشــتن آثــار مثبــت بــرای تحقــق عدالــت ،بــه عنــوان باالتریــن
هــدف حقــوق کیفــری ،در مــواردی موجــب ایجــاد آثــار منفی و
بیعدالتــی نیــز در نظــام کیفــری میگــردد .مبانــی وتأثیــرات
مثبــت و منفــی کــه اصــل «تقــارن عناصــر مــادي و معنــوي»
میتوانــد بــر حقــوق و دســتگاه عدالــت کیفــري بگــذارد ،بــه
طــور وســیع و عمیــق و بــا یــک رویکــرد فکــری واحــد بحــث
نشــده اســت .همچنیــن در ایــن زمینــه کــه بــا اتخــاذ چــه
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روشهایــی میتــوان آثــار منفــی همچــون تبعیــض نــاروا در
نظــام کیفــری ،فــرار مجرمــان خطرنــاک ،بیتوجهــی بــه
مصلحــت اجتمــاع و حقــوق بزهدیــده کــه ایــن اصــل میتوانــد
در عمــل بجــای بگــذارد را بــه صفــر رســانید و یــا دســت کــم
آنهــا را کاهــش داد ،بحثــی صــورت نگرفتــه اســت.
ایــن پژوهــش درگام نخســت ،بازبینــی نقادانــه و تکمیــل
کمبودهــای موجــود در مــورد مبانــی اصــل «تقــارن عناصــر
مــادي و معنــوي» براســاس رویکــرد ســنتی یــا «اطالقگــرا»
بــه آن در حقــوق کیفــري را هــدف قــرار داده اســت .درگام
بعــدي ،پیامدهــای مطلــوب و نامطلوبــی کــه رویکــرد ســنتی
بــه ایــن اصــل میتوانــد بــرای حقــوق کیفــری و دســتگاه
عدالــت کیفــري داشــته باشــد ،مــورد واکاوي قــرار میگیــرد.
ســپس بــا مطــرح ســاختن ،تبییــن و ارزیابــی رویکــردی
متفــاوت تحــت عنــوان نــگاه «نســبیگرا» بــه اصــل تقــارن
ســعی شــده تــا راهکارهایــی اندیشــیده شــودکه باتمســک بــه
آنهــا بتــوان دســتگاه عدالــت کیفــري را از دام چنیــن آثــار
منفــی رهانیــد.
در واقــع ســؤال اصلــی رســاله ایــن اســت کــه کــدام یــک از
خوانشهــای مطلقگــرا یــا نســبیگرا از اصــل تقــارن هــدف
عالــی حقــوق کیفــری ،یعنــی عدالــت را بهتــر تأمیــن میکنــد.
بــا بررســی توصیفــی -تحلیلــی مبتنــی بــر نظریــه پردازیهــا
در منابــع کتابخانـهای و آرای صــادره از مراجــع قضایــی ســعی
شــده تــا رویکــرد نســبیگرا بــه اصــل تقــارن بــه عنــوان
رویکــرد برتــر و منتخــب مــورد تبییــن و ارزیابــی قــرار گیــرد.
نتیجــه اینکــه براســاس رویکــرد ســنتی یــا «اطالقگــرا» کــه
تقــارن عناصــر را بــه طــور مطلــق در تمامــی جرایــم نیازمنــد
بــه هــر دو عنصــر مــادی و معنــوی در نقطــه ( )1محــور زمانــی
ضــروری میانــگارد ،صــرف نظــر از اینکــه عدالــت را بــرای
دســتگاه کیفــری بــه ارمغــان بیــاورد و یــا برعکــس منجــر بــه
بیعدالتــی گــردد ،رویکــرد نویــن رســاله بــه ایــن اصــل تحــت
عنــوان «نســبیگرایی» در تقــارن بیــن عناصــر و مبانــی آن
میتوانــد تــا حــد زیــادی امــکان بیعدالتــی ناشــی از رویکــرد
اطالقگــرا بــه تقــارن را کاهــش داده و حتــی آن را بــه صفــر
برســاند .چــرا کــه رویکــرد مزبــور بــر ایــن اســتوار اســت کــه
برخــاف تفکــر رایــج ،تقــارن و بــه تبــع آن مســئولیت کیفــری
یــک پدیــده مطلــق نیســت؛ بلکــه تحقــق تقــارن و بــه تبــع
آن مســئولیت کیفــری ،در یــک حالــت نوســان و نســبی شــبیه
محــور اعــداد قــرار میگیــرد .بــر ایــن اســاس ،تقــارن بیــن
عناصــر ممکــن اســت در یکــی از نقــاط زمانــی متعــدد موجــود
بیــن  1و ( 0از جملــه نقطــه  )1/2بــه عنــوان محــور زمانــی
فرضــی رســاله بــرای تحقــق جــرم و مســئولیت کیفــری قــرار
گیــرد.
واژگان کلیدی:
اصــل تقــارن بیــن عناصــر مــادی و معنــوی ،مبانــی و پیامدهای
تقــارن ،رویکــرد اطــاق گــرا و نســبی گــرا بــه اصــل تقارن.
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تنظیمکننده :مهرنوش ایمانی
دانشآموخته کارشناسی ارشد حقوق کیفری و جرمشناسی دانشگاه شهید بهشتی
 .1رای وحــدت رویــه شــماره  1398/07/02-780بــا موضــوع لــزوم الصــاق و ابطــال تمبــر
مالياتــی بــه وكالتنامــه وكيــل جهــت بــه جريــان انداختــن دادخواســت:
مطابــق مــاده  ۱۰۳قانــون مالیاتهــای مســتقیم و تبصــره یــک بنــد «د» آن و مقــررات مــواد  ۵۴ ،۵۳و  ۵۹قانــون
آییــن دادرســی دادگاههــای عمومــی و انقــاب در امــور مدنــی ،وکالی دادگســتری موظفنــد وکالتنامــه خــود
را پــس از الصــاق و ابطــال تمبــر مالیاتــی بــه میــزان مقــرر در قانــون ،پیوســت دادخواســت بــه دادگاه تســلیم
نماینــد .در صــورت عــدم انجــام ایــن امــر ،دادخواســت توســط دفتــر دادگاه پذیرفتــه میشــود لکــن بــرای بــه
جریــان انداختــن آن مدیــر دفتــر نقایــص دادخواســت را بــه خواهــان اطــاع داده و طبــق قانــون رفتــار خواهــد
کــرد؛ بنابرایــن رأی شــعبه بیســت و ســوم دادگاه تجدیدنظــر اســتان خوزســتان در حــدی کــه بــا ایــن نظــر
مطابقــت دارد بــه اکثریــت آراء صحیــح و قانونــی تشــخیص میگــردد .ایــن رأی طبــق مــاده  ۴۷۱قانــون آییــن
دادرســی کیفــری مص ـ ّوب  ۱۳۹۲در مــوارد مشــابه بــرای کلیــه شــعب دیــوان عالــی کشــور ،دادگاههــا و ســایر
مراجــع اعــم از قضایــی و غیــر آن الزماالتبــاع اســت.

تازههای آراء وحدت رویه

 .2رای وحــدت رویــه شــماره  ۷۸۱ـ  1398/06/26بــا موضــوع لــزوم تســری و تعمیــم حکــم مقــرر در مــاده « ۶۵قانــون بيمــه اجبــاری
خســارات وارد شــده بــه شــخص ثالــث در اثــر حــوادث ناشــی از وســايل نقليه»مصــوب ســال  ۱۳۹۵در خصــوص بيم ـه نام ـه هــای موضــوع
بنــد (ب) مــاده  ۱۱۵قانــون «برنامــه پن ـج ســاله پنجــم توســعه جمهــوری اســامی ايــران» مصــوب  ۱۳۸۹كــه بعــد از تصويــب آن قانــون
تنظيــم شــده ولــی خســارت بدنــی راننــده پرداخــت نگرديــده:
نظــر بــه اینکــه مقــررات بنــد (ب) مــاده  ۱۱۵قانــون «برنامــه پنــج ســاله پنجــم توســعه جمهــوری اســامی ایــران» مصــوب ســال  ۱۳۸۹وزارت امــور اقتصــادی و
دارائــی را مکلــف کــرده اســت در مــورد راننــده وســیله نقلیــه همچــون سرنشــین ،بیمــه شــخص ثالــث را اعمــال نمایــد و بــا توجــه بــه اینکــه طبــق بنــد (الــف)
مــاده « ۱قانــون بیمــه اجبــاری خســارات وارد شــده بــه شــخص ثالــث در اثــر حــوادث ناشــی از وســایل نقلیــه» مصــوب ســال  ۱۳۹۵خســارت بدنــی شــامل هــر
نــوع صدمــه بــه بــدن ولــو منتهــی بــه نقــص عضــو و فــوت نشــود میگــردد و بــا عنایــت بــه اینکــه بهموجــب حکــم مقــرر در مــاده  ۶۵ایــن قانــون احــکام
موضــوع مــواد مصــرح در آن مــاده نســبت بــه بیمهنامههــای صــادره پیــش از الزماالجراشــدن قانــون کــه خســارات تحــت پوشــش آنهــا پرداخــت نشــده نیــز
الزمالرعایــه اســت؛ بنابرایــن حکــم ایــن مــاده بــا توجــه بــه اطــاق آن نســبت بــه بیمهنامههــای موضــوع بنــد (ب) مــاده  ۱۱۵قانــون مــورد اشــاره نیــز کــه
بعــد از تصویــب آن قانــون تنظیــم شــده ولــی خســارات بدنــی راننــده پرداخــت نگردیــده قابــل تســری و تعمیــم اســت .بــر ایــن اســاس رأی شــعبه دهــم دیــوان
عالــی کشــور در حــدی کــه بــا ایــن نظــر انطبــاق دارد صحیــح و موافــق قانــون تشــخیص میگــردد .ایــن رأی طبــق مــاده  ۴۷۱قانــون آییــن دادرســی کیفــری
مصـ ّوب  ۱۳۹۲در مــوارد مشــابه بــرای شــعب دیــوان عالــی کشــور و دادگاههــا و ســایر مراجــع اعــم از قضایــی و غیــر آن الزماالتبــاع اســت.

 .1قانــون اصــاح قانــون تعییــن تکلیــف تابعیــت فرزنــدان حاصــل از ازدواج زنــان ایرانــی بــا مــردان
خارجــی مصــوب :1398/07/02
براســاس ایــن مــاده واحــده فرزنــدان حاصــل از ازدواج شــرعی زنــان ایرانــی بــا مــردان غیرایرانــی کــه قبــل یــا بعــد از
تصویــب ایــن قانــون متولــد شــده یــا میشــوند ،قبــل از رســیدن بــه ســن هجــده ســال تمــام شمســی بــه درخواســت
مــادر ایرانــی در صــورت نداشــتن مشــکل امنیتــی بــه تابعیــت ایــران در میآینــد.

تازههای آییننامهها و دستورالعملها

 .1آیین نامه سجل قضایی:
در اجــرای مــاده  448قانــون آییــن دارســی کیفــری مصــوب  1392و در راســتای شفافســازی اطالعــات و ســوابق دقیــق مربــوط بــه متهمــان و محکومــان ایــن
آییــن نامــه در تاریــخ  1398/07/29در  18مــاده و  15تبصــره بــه تصویــب رســید .بــه موجــب ایــن آییــن نامــه مرکــز آمــار و فنــاوری اطالعــات قــوه قضاییــه
موظــف بــه راهانــدازی ســامانه الکترونیکــی ســجل قضایــی مشــتمل بــر بانــک اطالعــات مجرمان(اعــم از اشــخاص حقیقــی و حقوقــی) و هــم چنیــن کلیــه آرا و
تصمیمــات کیفــری اعــم از احــکام و قرارهــای قطعــی ،عفــو یــا تخفیــف مجــازات و آرای غیرکیفــری منــدرج در مــواد ایــن آییــن نامــه اســت .ســامانه مذکــور
قابــل دسترســی بــرای مراجــع قضایــی ،ضابطــان دادگســتری و ســایر مراجــع قانونــی اســت.
 .2آیین نامه اجرایی ماده  ۱۴الحاقی قانون مبارزه با پولشــویی:
این آیین نامه در  158ماده در مورخه  1398/07/21به تصویب رسید.
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مشاهیر حقوقی
تنظیمکننده :پریسا پورهاشمی
دانشآموخته کارشناسی ارشد حقوق کیفری و جرمشناسی دانشگاه شهید بهشتی

ادوین ساترلند
در این شماره به مناسبت تمرکز بر مبحث فساد و جرایم
اقتصادی به معرفی ادوین ساترلند ،تعریفکننده مفهوم
جرایم یقهسفیدان پرداخته میشود .او میان دو تاریخ 13
آگوست 1883و  11اکتبر 1950در آمریکا میزیست.
ساترلند در زمان مدرسه تصمیم گرفت در رشته تاریخ
تحصیل کند و به موازات این تصمیم و در راستای فراهم
آوردن مقدمات آن به مطالعات جامعهشناسی نیز روی
آورد .پس از اخد لیسانس از کالج گرند آیلند در سال
 ،1904به تدریس زبان های التین ،یونانی و تاریخ در
کالجی در داکوتای جنوبی پرداخت .در سال  1906دوباره
به دانشگاه بازگشت و از رشته تاریخ به جامعهشناسی تغییر
رشته داد .در سال  1913دکترای خود را در دو رشته
جامعه شناسی و اقتصاد سیاسی از دانشگاه شیکاگو گرفت.
ساترلند در سال  1935پس از آن که در دانشگاههای
متعددی؛ از جمله دانشگاههای ایلینوی و شیکاگو تدریس
کرد ،کرسی استادی دانشگاه ایندیانا را به دست آورد و تا
زمان مرگ در آن جا مشغول آموزش بود .در طول مدت
تدریس وی در دانشگاه ایلینوی ،از او درخواست شد که
کتابی در رابطه با جرمشناسی بنویسد .وی که گهگاهی در
این موضوع آموزش میداد نگارش کتابی با این عنوان به
واقع برای او چالش بود و اتفاقا تجربه نگارش همین کتاب
در سال  1924با عنوان «اصول جرم شناسی» زندگی
علمی او را تحت تاثیر قرار داد.
وی در سال  1939به عنوان رییس انجمن جامعهشناسی
آمریکا و در سال  1940به عنوان رییس انجمن مطالعات
جامعه شناسی برگزیده شد .وی مفهوم جرم یقه سفیدان
را طی یک سخنرانی خطاب به انجمن جامعهشناسی
1

آمریکا مطرح کرد .این مفهوم نقطه عطفی در
تاریخ جرم شناسی به شمار میآید و در همان
زمان نیز جز معدود خطابههایی بود که صفحات
نخست روزنامه ها را به خود اختصاص داد.
2
ساترلند را به عنوان پیشگام علم جرمشناسی
میشناسند و درباره اهمیت و ارزش فعالیتهای
وی باید گفت که مهمترین جایزه ساالنه انجمن
جرمشناسی آمریکا به نام اوست.
Edwin Sutherland
Dean of Criminology
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تازههای نشر
الف) کتاب
تنظیمکننده :فرشید نظری
دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق کیفری و جرمشناسی دانشگاه شهید بهشتی
 -1دايرة المعارف عدالت كيفري انگلستان  /نويسنده :دكتر نسرين مهرا  /انتشارات ميزان  /چاپ اول /سال  /١٣٩٨نوع جلد  :شوميز /قطع
وزيري  /قيمت ١٠٠٠٠٠٠ريال  /شابك .٩٧٨٦٢٢٢١٢٠٦٥٨
 -٢افق هاي نوين جرم شناسي انتقادي ( جلوه ها و دورنماها ) مجموعه مقاالت /نويسنده :فرهاد شاهيده ،دكتر باقر شاملو  /انتشارات مجد
 /چاپ اول  /سال  / ١٣٩٨نوع جلد  :شوميز  /قطع وزيري  /قيمت ٤١٠٠٠٠ريال  /شابك.٩٧٨٦٢٢٢٢٥١٦٢٨
 -٣متن و ترجمه منتخب مباحث تحرير الوسيله  /نويسنده :روح اهلل الموسوي الخميني  /مترجم  :آيت اهلل سيد محمد موسوي بجنوردي،
دكتر سيد عباس حسيني نيك  /انتشارات مجد /چاپ اول  /سال  / ١٣٩٨نوع جلد  :شوميز  /قطع وزيري /قيمت  ٢٣٠٠٠٠ريال  /شابك
.٩٧٨٦٢٢٢٢٥٢٠١٤
 -٤اصول و موازين حقوقي حاكم بر كاربرد سالح  /نويسنده  :دكتر ابراهيم رجبي تاج امير /انتشارات مجد  /چاپ اول  /سال  / ١٣٩٨نوع
جلد  :شوميز  /قطع وزيري  /قيمت  ٣١٠٠٠٠ريال  /شابك .٩٧٨٦٢٢٢٢٥١٧٥٨
 -٥نظريه حق و حكم و ا ِعمال آن بر خيارات ،در فقه و حقوق ايران  /نويسنده  :محمد علي آقايي /انتشارات مجد  /چاپ اول  /سال ١٣٩٨
 /نوع جلد  :شوميز  /قطع وزيري  /قيمت  ٣٠٠٠٠٠ريال  /شابك.٩٧٨٦٢٢٢٢٥١٧٧٢
 -٦قانون آيين دادرسي كيفري در نظم حقوق كنوني  /نويسنده  :علي نجات پيرمحمدي  /انتشارات مجد  /چاپ اول  /سال  / ١٣٩٨نوع جلد
 :شوميز /قطع وزيري  /قيمت  ٧٨٠٠٠٠ريال  /شابك .٩٧٨٦٢٢٢٢٥١٩٨٧
 -٧كاربرد تخصصي زبان انگليسي در حقوق ( متون حقوقي )  /نويسنده  :دكتر امير ساعد وكيل  /انتشارات مجد  /چاپ اول  /سال/ ١٣٩٨
نوع جلد  :شوميز  /قطع وزيري  /قيمت  ٣٢٠٠٠٠ريال /شابك .٩٧٨٦٢٢٢٢٥١٨٦٤
 -٨علوم جنايي  /نويسنده  :قاسم مرادي  /انتشارات مجد  /چاپ اول  /سال  / ١٣٩٨نوع جلد  :شوميز  /قطع وزيري  /قيمت  ٢٩٠٠٠٠ريال
 /شابك .٩٧٨٦٢٢٩٦١١٧١٥
 -٩سياست جنايي در زمينه سلولهاي بنيادي  /نويسنده  :دكتر احمد پورابراهيم /انتشارات مجد  /چاپ اول  /سال  / ١٣٩٨نوع جلد  :شوميز
 /قطع وزيري  /قيمت  ٣٦٠٠٠٠ريال  /شابك .٩٧٨٦٢٢٢٢٥١٦٤٣
 -١٠حق سكوت متهم مطالعه تطبيقي در اسناد بين المللي و حقوق ايران با تاكيد بر رويه قضايي  /نويسنده  :عليرضا قرقاني  /انتشارات مجد
 /چاپ اول  /سال  / ١٣٩٨نوع جلد  :شوميز  /قطع وزيري  /قيمت  ٣٨٠٠٠٠ريال  /شابك .٩٧٨٦٢٢٢٢٥١٣٢١
 -١١شرح كامل قانون مجازات اسالمي در نظام عدالت كيفري ايران جلدسوم :قصاص ( جنايات ) /نويسنده  :دكتر امير گلريز /انتشارات مجد
 /چاپ اول  /سال  / ١٣٩٨نوع جلد  :شوميز  /قطع وزيري  /قيمت ٣٣٠٠٠٠ريال  /شابك .٩٧٨٦٢٢٢٢٥١٢٣٩
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 -١٢جرايم عليه اموال و مالكيت  /نويسنده  :سعيد حسن زاده سورشجاني /انتشارات مجد  /چاپ اول  /سال  / ١٣٩٨نوع جلد :شوميز  /قطع
وزيري  /قيمت  ٣٢٠٠٠٠ريال  /شابك .٩٧٨٦٢٢٢٢٥١٩٢١
 -١٣بزهكاري و راهبردهاي كاربردي پيشگيري از آن  /نويسنده  :دكتر سيد حسن اسعدي  /انتشارات ميزان  /چاپ اول  /سال  / ١٣٩٨نوع
جلد  :شوميز /قطع وزيري /قيمت  ٦٠٠٠٠٠ريال  /شابك .٩٧٨٦٢٢٢١٢٠٥٥٩
 -١٤افقهاي نوين حقوق كيفري ( نكوداشت نامه استاد دكتر حسين آقايي نيا )  /نويسنده  :گروه حقوق جزا و جرم شناسي دانشكده حقوق
و علوم سياسي دانشگاه تهران  /انتشارات ميزان  /چاپ اول  /سال  /١٣٩٨نوع جلد  :شوميز  /قطع وزيري  /قيمت ٧٥٠٠٠٠ريال  /شابك
.٩٧٨٦٢٢٢١٢٠٩٣١
 -١٥جرم شناسي محكومان /نويسندگان  :جفري ايان راس  ،استفن سي ريچاردز  /مترجم :دكتر هانيه هژبر الساداتي  /انتشارات ميزان /
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