
  
  
  
 

 هاشناختي هدفمندسازي يارانهپيامدهاي جرم
  

  محمدعلي بابائيدكتر 
  المللي امام خمينيدانشيار گروه حقوق دانشگاه بين

  منهاالسادات هاشمي دفاطمه

  المللي امام خمينيشناسي دانشگاه بينه رشته حقوق جزا و جرمدانش آموخت
  
  

در ايـن ميـان،   . ذيردپـ عنوان يك پديده انساني و اجتماعي، از تمام ابعاد زندگي انسان تأثير مـي به ،جرم
گـذارد، اثـرات   اثري كه بر زندگي اقشـار مختلـف مـردم مـي     توجه بهبا ،هاي اقتصادي دولت نيزسياست

- ها، از يك سو زمينـه جـرم  اين سياست. گذاشترمستقيمي بر مدل كلي بزهكاري خواهد مستقيم و غي

زايي برخي از جرايم را كاهش داده و از سوي ديگـر بسـتر ارتكـاب جـرايم جديـد و طيـف جديـدي از        
در  مهـم يكي از قـوانين  ، به عنوان هاقانون هدفمندسازي يارانه. آوردبزهكاران و بزهديدگان را فراهم مي

مردان، در پي تحقـق عـدالت   زعم دولترفاهي پس از انقالب اسالمي، گرچه به- سياست اقتصاديزمينه 
اجتماعي و گسترش رفاه اجتماعي براي آحاد مردم است، اما از جمله قوانيني است كه به سبب تحوالت 

شناسـان قـرار   اي را پـيش روي جـرم  هاي ناشناختهاست، افق اقتصادي خرد و كالني كه به دنبال داشته
هـا، ضـمن   ها و پرداخت نقـدي يارانـه  حذف يارانه انرژي و كاالهاي اساسي و آزادسازي قيمت. استداده

بيكاري، قشـر وسـيعي از مـردم را بـا دغدغـه معيشـت        و هاي اقتصادي مانند تورمچالشبرخي  تشديد
ي اقتصـادي ماننـد سـرقت و    هـا ها بويژه بزهكـاري مواجه نموده است و به تبع آن، به برخي از بزهكاري

لذا با توجه به رابطه عليتـي عميـق ميـان جـرم و شـرايط اقتصـادي، لـزوم        . احتكار كاال دامن زده است
هاي ناشـي از آن  زاي قانون و پيشگيري از بزهكاريبكارگيري تدابير سنجيده براي كاستن از تبعات جرم
اين مقالـه بـا بررسـي نقـش شـرايط       .رسدر مينظ با  توسل به اقدامات پيشگيرانه اجتماعي، ضروري به
هـا را  زايي قانون هدفمندسـازي يارانـه  ها ، ابعاد جرماقتصادي به عنوان پيامد منفي پرداخت نقدي يارانه

  .دكنبررسي مي
  .زاييشناختي، بزهكاري اقتصادي، جرمشناسي علتها، جرمهدفمندي يارانه :هاكليد واژه
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  :مقدمه. 1
بـا وجـود آنكـه بعضـي از     . ها، توسعه و رشد اقتصادي اسـت امروزه يكي از اهداف مهم دولت

ترين كاركرد و وظيفـه دولـت و فلسـفه اصـلي آن را،     صاحب نظران كالسيك و متأخر، عمده
رسد در حال حاضر، دستيابي به امنيت پايدار نظر ميدانند، بهحفظ و تأمين امنيت اتباع مي

ين ثبات سياسي، بدون پيگيري توسعه و تحقق آن و تالش در راسـتاي تـأمين رفـاه و    و تأم
تـرين اهـداف خـود را،    ها يكي از مهمبه همين دليل، دولت. معيشت شهروندان ميسر نيست
اند و بـر ايـن مبنـا بـه تـدوين و      هاي زندگي مردم قرار دادهتوسعه اقتصادي و بهبود شاخص

  .پردازندمورد نياز ميها و قوانين طراحي سياست
زا، فقر و شناسان جنايي نيز در بررسي عوامل جرمجامعه شناسان وبر همين اساس، جرم

و برخي ديگر براي عوامـل اقتصـادي در ارتكـاب     دهندميعامل اقتصادي را مورد توجه قرار 
يط بـديهي اسـت مـادامي كـه فقـر، بيكـاري و سـاير شـرا        . انـد مستقيم قائلجرايم تأثير غير

بين نرفته باشد، واكنش در  اجتماعي مرتبط با جرم، در حقيقت علل ايجاد جرم از-اقتصادي
  . بودنخواهد  برابر جرم چندان مؤثر

هـا بـراي حمايـت از اقشـار و     نيز از جمله ابزارهاي مهم اقتصادي دولت )سوبسيد(يارانه 
هـاي  هـا درنظـام  يارانـه ميزان دخالت و نحوه پرداخـت  . پذير استهاي توليدي آسيبفعاليت

پـذير  هدف اصلي از توزيع يارانه دولتي كمك به اقشار آسيب. مختلف اقتصادي متفاوت است
جامعه است، با اين اميد كه همه انسانها تحت حاكميت دولت به حداقل نيازهاي يك زندگي 

اسـت،   المللي حقوق بشر ذكر شدهقانون اساسي، شرع، عرف و موازين بين مدار كه دركرامت
با اين حال، روش پرداخت يارانه عام، گاه به دليل واقعي نبـودن قيمـت كـاالي    . دست يابند

كـالن بـر    اي، موجب عدم تخصيص كارآمد منابع، كسري بودجه و در نتيجه آثار سـوء يارانه
همچنين تعيين يارانه  براي كاالهاي اساسي مانند بنزين، نفـت، شـكر،   . شوداقتصاد ملي مي

شود و بازار سياه براي خريـد و فـروش   ثال آن باعث رونق قاچاق اين گونه كاالها ميآرد و ام
  .آوردبوجود مي

در ايران نيز گرچه اين شيوه از نظر اجرايي آسان بوده، اما موجب از دست رفتن كـارايي  
شوراي «ستادي به نام  1384لذا در سال . اقتصادي و عدم تحقق توسعه اقتصادي شده است

يـابي مشـكالت اصـلي    تشكيل شد و به بررسي، شـناخت و ريشـه  » اقتصادي دولت راهبردي
ترين موضوعات مورد بحث اين ستاد، موضوع هدفمنـد كـردن   از مهم. اقتصاد كشور پرداخت

ها به عنوان يكي از محورهاي طرح تحول اقتصادي دولت بـود كـه در نهايـت بـه ارائـه      يارانه
 .وي دولت منجر شدها از ساليحه هدفمند كردن يارانه
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وري، ها، رونـق اقتصـادي، افـزايش بهـره    استفاده بهينه ازمنابع كشور، واقعي شدن قيمت
پـذير  هاي آسيبتقويت بنيه پول ملي و حركت به سوي عدالت اجتماعي و افزايش رفاه گروه

سـرانجام ايـن   . از آثار مثبتي بود كه از سوي موافقان اين طرح در حمايت از آن مطـرح شـد  
با شانزده مـاده و شـانزده تبصـره بـه تصـويب مجلـس شـوراي         1388دي ماه  15يحه در ال

 .اسالمي رسيد

هايي كه در مورد نقض برخي از اصول قانون اساسي در ايـن قـانون، از   صرفنظر از چالش
تـوان از آثـار و   ، نمـي )12-13: 1388كاشـاني،  (سوي برخي حقوقدانان مطرح شـده اسـت   

هـا بـه عنـوان يكـي از     پرداخت نقدي يارانه. اين قانون چشم پوشيد شناختيپيامدهاي جرم
از سوي ديگر، نحـوه شناسـايي خانوارهـاي    . محورهاي قانون، موجب افزايش تورم شده است

هاي رفاهي را به دنبال داشـته  شود، كالهبرداريهدف كه با معيار ميزان درآمد سنجيده مي
هاي اقتصادي چون احتكار كاال، سرقت و زهكاريهمچنين اجراي اين قانون به برخي ب. است

 . فساد اقتصادي دامن زده است

پيامد اثرات جانبي است كه اگـر در توليـد برخـي     ،عرضه جرم در جامعه«لذا بايد گفت، 
شد احتياط الزم مي) ساز جرم شوداعم از قانون يا هرچيز ديگر كه ممكن است زمينه(كاالها 

در نگـرش اقتصـادي، بـراي     ،بـه عبـارت ديگـر   . آمدي پيش نميديگر موقعيتي براي بزهكار
 -يابي به رفاه بيشتر و افزايش كارايي و ثمربخشي يك سياست، بايـد از معيـار هزينـه   دست

هاي مختلف، راهكـاري را  ها و منافع سياستفايده استفاده شود، معياري كه با بررسي هزينه
در ). 166: 1390انصاري،(» امعه داشته باشدكند كه بيشترين ثمربخشي را براي جتجويز مي

اين ميان، احترام به حقوق اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و فراهم كردن زمينـه تحقـق آن از   
كم دامنه واشـكال  ها، اگر به پيشگيري كامل از رفتار مجرمانه منجر نشود، دستسوي دولت

  . كندنياز ميرآميز بيهاي قهبزهكاري را كاهش داده و جامعه را از توسل به اقدام
در اين مقاله ضمن بررسي رابطه ميان شرايط اقتصادي و بزهكاري بـا تكيـه بـر رويكـرد     

ها بـه  شناختي قانون هدفمندسازي يارانهبه برخي پيامدهاي جرم) مبحث نخست( محورعلت
  ).مبحث دوم( شودعنوان يك سياست اقتصادي تأثيرگذار اشاره مي

  
   :جرم و شرايط اقتصادي شناختيتحليل علت. 2

پـارادايم يـا رويكـرد اصـلي در     . شناسي جنايي متولد شـد شناسي در ابتدا در قالب علتجرم
هاي علت محور، اين است كه جرم معلول يك دسته عوامـل اسـت و بـا شـناخت ايـن      نظريه

 انسـاني -جرم در اين رويكرد، به عنوان يك واقعيت حقـوقي . عوامل، جرم از بين خواهد رفت
يابـد؛ بزهكـار بـه لحـاظ     تأثير عوامل فردي و محيطي ارتكـاب مـي  شود كه تحتپذيرفته مي
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بـردن  شناختي با ديگران متفاوت است، بنابراين با پـي شناختي، فيزيولوژيكي و يا جامعهروان
توان او را اصالح و به يك انسان عادي تبديل به عوامل دور و نزديك بزهكاري و رفع آنها، مي

ها، بزهكار محصول قصور، كمبود و در واقع در اين نظريه). 12: 1389ابرندآبادي، جفين(كرد 
در واقع، بزهكار به نوعي قرباني اوضـاع و احـوال و   . هاي اجتماعي و اقتصادي استمحروميت

-هايي است كه قاعدتاً بايـد او را جامعـه  شرايط است، قرباني عدم كاركردها و عملكرد محيط

  .كردندپذير مي
هايي نيز كنند، نظريهدر برابر اين تبيين از رفتار مجرمانه، كه به عامل محيطي توجه مي

در واقـع،  . كننـد ها يا تأثير اقتصادي تبيـين مـي  وجود دارند كه بزهكاري را بر حسب تفاوت
شناسي مورد بحث است، بلكه در تأثير عوامل اقتصادي در بزهكاري نه فقط از نقطه نظر جرم

از سوي ديگـر،  . هاي سياسي نيز بر سر آن مناقشه حادي در ميان استاي ايدئولوژيهزمينه
بيني تحول بزهكـاري، تـأثير عوامـل اقتصـادي از موقعيـت خـاص و اساسـي        در زمينه پيش
  ).183: 1388 كي نيا،(برخوردار است 

ار آن داني است كه با در نظر گرفتن يك بزهكار عقاليي، رفتـ ، اولين اقتصاد1»گري بكر«
و غيراخالقي، بـا   2يك بزهكار عقاليي: وي معتقد است. را از نظر اقتصادي بررسي كرده است

هـاي مجرمانـه   در نظر گرفتن منافع مورد انتظار ناشي از جرم، در مـورد شـركت در فعاليـت   
ارتكاب جرم مؤثرنـد، البتـه    هاي سودجويانه دركند كه به اين ترتيب انگيزهگيري ميتصميم

هاي فردي و پيشينه خانوادگي نيـز بـر نـرخ ارتكـاب     امل ديگري مانند آموزش، ويژگيعو اثر
  ).Becker، 1968 :170-168(جرم قابل بررسي است 

تحليل بكر، اگر مطلوبيت مورد انتظار ناشي از جرم، از مطلوبيت مورد انتظار كـار   ةبر پاي
يط اقتصـادي ماننـد فقـر و    شود كه بـر ايـن اسـاس، شـرا    قانوني بيشتر باشد، جرم انجام مي

شوند، چون اين عوامل تفاوت ميان منافع جرم و بيكاري موجب افزايش نرخ ارتكاب جرم مي
  ).641: 1388كوتر، (دهند كار قانوني را افزايش مي

شود تـا مجرمـان بـالقوه بـا     هاي اجتماعي، فقر و درآمد پايين موجب ميانواع محروميت
ز زندگي خود در آينده مواجه باشند، به نحوي كه آنان به جرم بـه  اي اانداز نااميدكنندهچشم

توانـد كمبودهـاي زنـدگي را جبـران كـرده و موقعيـت       عنوان يك فرصت درآمدي كـه مـي  
تواند انگيـزه ارتكـاب جـرم را در    نگرند كه اين مسأله مياجتماعي بهتري را حاصل كند، مي

، تبيين رابطه ميان جرم و شرايط اقتصادي، شدهبا توجه به مطالب گفته. جامعه افزايش دهد
  .ضروري است

                                                 
1. Becker 
2. Rational Criminal  
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  :)فقر( جرم و شرايط نامساعد اقتصادي. 1.2
اند كه با هم ارتباط مستقيم داشـته و در تـأثير و تـأثر متقابـل بـا      جرم و جامعه دو واقعيتي

اي وجود نداشته باشد بديهي خواهد بود كه جرمـي   باشند؛ از يك سو، اگر جامعه يكديگر مي
هاي بروز هر جرم در واقع در شرايط اقتصادي، اجتماعي  نيز ارتكاب نخواهد يافت، زيرا زمينه

ً بـه همـان    باشند و از سوي ديگر، متقابال اي نهفته است كه بر آن جامعه حاكم مي و فرهنگي
گذارد، به همان ترتيب نيـز   ثير ميأميزان كه شرايط اجتماعي بر نوع و ميزان ارتكاب جرائم ت

  . پذيرد ثير ميأمعه از وقوع جرائم مختلف تجا
هـاي ارائـه شـده    ترين ديـدگاه اقتصادي را، بايد از جمله قديمي ارتباط بين جرم و عامل

اي كه حتي قبـل از بـه وجـود آمـدن جـرم      درخصوص تبيين رفتار مجرمانه دانست؛ به گونه
و انديشـمندان بسـياري،    هاي علمي در تبيين بزهكاري، فالسفهشناسي نوين و ارائه ديدگاه

تـوان  شناسـي علمـي نيـز، مـي    با پيدايش جـرم . اندتأثير فقر در وقوع جرايم را بررسي كرده
هاي مختلفي را مالحظه كرد كه به نـوعي بـين بزهكـاري و عامـل اقتصـادي، رابطـه       ديدگاه

  .شودمي ها با عنوان نظريه اقتصادي جرم بررسيمجموعه اين ديدگاه. اندمثبتي برقرار كرده
، جرايم ارتكابي در يك جامعه و نوسانات متناوب آن، مانند يـك تـابع   1»كتله«به اعتقاد 

: Anselin ،2000(رياضي وابسته به تغييرات شرايط اقتصادي و اجتماعي زمان و مكان است 
هايي در مـورد پيامـدهاي   آور فقيران، همراه با بحثهاي مربوط به وضعيت تأسفبحث). 45

هـا،  اين بحـث . گردداميدي، به روزگار باستان باز ميفقر، همچون بيماري، جرم و نا نامطلوب
اند كه ارتبـاط بـين فقـر و جـرم را     هاي تجربي را به وجود آوردهاي از پژوهششمار گسترده

كننـد تـا   ها، به دگرگوني شرايط اقتصـادي توجـه مـي   برخي از اين پژوهش. كنندبررسي مي
اگر جرم معلول فقر است كه . هاي جرم همانندي دارند يا خيرهاي نرخونيببينند آيا با دگرگ

هايي كه فقيران بيشتري وجـود  ها و زمانآيد، در آن صورت در مكانبا منطق نيز جور درمي
هـا دوران بحـران   از ايـن رو، ايـن پـژوهش   . دارد، بايد جرم بيشتري نيز وجـود داشـته باشـد   

صادي و نواحي ثروتمنـد يـك كشـور را بـا نـواحي آن مقايسـه       اقتصادي را با دوران رونق اقت
ولد و (شان وجود دارد يا خير هاي سيستماتيك در نرخ هاي جرماند تا ببيند آيا تفاوتنموده

  ).154: 1388ديگران، 
فـرض  : در مورد ارتباط بين شرايط اقتصادي و جرم، دو فرض نظري متناقض وجود دارد

يعني هنگامي كه شـرايط اقتصـادي   . ط، برعكس يا منفي استنخست اين است كه اين ارتبا

                                                 
آمـار  "گـزار  پايـه  و وي اهـل بلژيـك بـوده    . متخصص علم آمار اسـت  عالم فيزيك و منجم، كتله رياضيدان، .1

  .اني استهاي انساي اساسي براي بررسي پديدهدر بينش كتله، آمار وسيله .است "جنايي
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خوب است، ميزان جرم بايد پايين باشد و هنگامي كه شرايط اقتصادي مطلوب نيست، جـرم  
دومين فرض . شوداين فرض، فرض عمومي است و در سرتاسر تاريخ يافت مي. بايد باال باشد
. ي بر ارتباط مستقيم يا مثبـت اسـت  ارتباط ميان جرم و شرايط اقتصادي، مبن ةنظري دربار

نگرد و بنابراين، بـه  عنوان بعدي از فعاليت اقتصادي بهنجار مياين فرض دوم، به مجرميت به
  .يابد كه ديگر فعاليتهاي اقتصادياي افزايش يا كاهش ميهمان شيوه
ن سرآغاز اي. هاي زيادي در مورد ارتباط ميان جرم و شرايط اقتصادي وجود داردپژوهش

بـا   1800توان همزمان با ملي شدن آمار جرايم در فرانسـه، در اوايـل دهـه    ها را ميپژوهش
از آن زمان تا كنون، . هاي كتله و گري براي نشان دادن ارتباط بين جرم و فقر، دانستتالش

صدها پژوهش در مورد اين موضوع در مورد ارتباط بين جرم و نوسانات اقتصادي، در اروپـا و  
اين فرض همگاني، كه جـرم بـا نوسـانات اقتصـادي     . متحده آمريكا منتشر شده استاياالت 

لـذا نـابرابري   . ميان جرم و بيكاري مبتني اسـت  ةمرتبط است، احتماالً بر فرضي درباره رابط
 1در پژوهشي كه توسـط گـار  . اقتصادي و معضل جرم، با يكديگر ارتباط علي و معلولي دارند

هاي عليه نه فقط سرقت بلكه جرم - ر و ثروت با وقوع جرم عامانجام شد، مشخص شد كه فق
تـا دهـه    1840در لندن، استكهلم و ولز جنوبي جديـد، از دهـه   . همبستگي دارد - اشخاص
،  هم سرقت و هم تهاجم در دوران كسادي اقتصـادي افـزايش يافـت و هنگـامي كـه      1930

پس هم فقر و هم نـابرابري، بـه   ). 155-163همان، (شرايط اقتصادي بهتر شد، كاهش يافت 
به عبارت بهتر، سـطح  . آميز، همبستگي دارندويژه بزهكاري خشونتطور قطع با بزهكاري به

 - يعني شكاف بين ثروتمندترين و فقيرترين شهروند - نابرابري اقتصادي كلي در يك جامعه
  . تأثيري علي بر سطح جرم خشونت بار در آن جامعه دارد

، نابرابري اجتماعي را يك وضعيت انسـاني بهنجـار و نـاگزير تلقـي     2كيمگرچه اميل دور
هـاي اجتمـاعي ماننـد جـرم همبسـته نيسـت، مگـر ايـن كـه يـك           كند كـه بـا بيمـاري   مي

ساترلند نيز رابطه بنيادهـاي  . فروشكستگي هنجارها يا قواعد اجتماعي نيز وجود داشته باشد
رسد كه عامل اقتصادي نقش و به اين نتيجه مياقتصادي و بزهكاري را مورد توجه قرار داده 

از نظر وي، فقر زماني در بزهكاري ايفاگر نقش مهمـي اسـت   . اساسي در بروز بزهكاري ندارد
هاي فاسد باشد و از سوي كه در كنار خود از يك سو برخوردار از رفتارهاي جنايي و سرمشق

با تقـوي و مـردان شـرافتمند     يكوكار وهايي از رفتار ضدجنايي و انسانهاي نديگر، فاقد نمونه
  ). 219: پيشين نيا،كي(باشد 

                                                 
1. Gurr 
2. Emile Durkheim  
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، بدون آنكـه بـه طـور خـاص رابطـه فقـر و جـرم را        »ماركس«و » انگلس«در اين ميان، 
هاي مرتبط با رابطه فقـر و جـرم،   اي به ايدهگذاري مكتب تضاد، به گونهبا پايه. بررسي كنند

تب، اقتصاد زيربناي زندگي اجتمـاعي اسـت و   صورت علمي بخشيدند؛ چون براساس اين مك
بنـابراين ماركسـيم درتبيـين    . مابقي يعني سياست، حقوق و فرهنگ، همگي روبنـا هسـتند  

  ).129: 1389وروايي و ديگران، (داند ها، اقتصاد را عامل اصلي ميجرم
و هاي اقتصادي ناگهان تعدادي از اشخاص را از استقالل و حتي از ثروت، محـروم  بحران

در . شـوند تعداد بيشتري از اشخاص دچار چنين مشكالتي مي .سازددچار وابستگي و فقر مي
هاي شيطاني بـه قـدري ضـعيف هسـتند كـه يـاراي       ميان اين عده، بعضي در مقابل وسوسه

توانند خود را با اوضاع و احوال نويني كه براي آنهـا بـه وجـود    مقاومت با آنها را ندارند و نمي
جـويي بـه جـرايم    دهنـد و بـراي چـاره   بيق دهند؛ عنان قدرت را از دست ميآمده است، تط

قحطي و گرسنگي، اين . ورندآسرقت، كالهبرداري، خيانت در امانت، ولگردي و گدايي رو مي
در نوميدي دست به شـورش، ضـرب و جـرح و اهانـت     . دهداشخاص را به نوميدي سوق مي

  ). 187: نيا، پيشينكي(زنند ظم مينسبت به نمايندگان قدرت عمومي و حافظان ن
شرايط بد اقتصادي نه تنها به عنوان عاملي مؤثر در وقوع جرم است، بلكه حـس افـراد را   

تر اي كه سرقت را شرافتمندانهبراي مثال، دزدان حرفه. دهددر زمينه ارتكاب جرم، تغيير مي
). 324 :1386بخـارايي،  ( دزدنـد انـد از دزدان مـي  داننـد، مـدعي  از كالهبرداري و تقلب مـي 

كند، زيرا فرداي مبهم ها ايجاد ميهمچنين مشكالت اقتصادي، يك فضاي ناامني در خانواده
احسـاس نـاامني و    .گـذارد و نامعين بر سيستم رواني كودكان فشار آورده  و اثر نامطلوب مي

عـادل و بـروز   بزهكـاري ناشـي از عـدم ت   . ابهام، مولد ناپايداري و در نتيجه ناسازگاري اسـت 
شـود و در نتيجـه بـه طـور     فقر اقتصـادي مـانع از رشـد عقلـي مـي     . اختالل در منش است

فـاوز بوتونيـه، مـدير آزمايشـگاه روانشناسـي بـاليني در       . گـذارد غيرمستقيم در هوش اثر مي
پوست امريكايي در ايـاالت متحـده امريكـا،    دانشگاه پاريس، درباره بهره هوشي كودكان سياه

عمل آورده است و به اين نتيجه رسـيد كـه ايـن كودكـان در مقـام مقايسـه بـا         تحقيقي به
در اين مقايسه، بايد . تري برخوردارندسن خود، از بهره هوشي پايينكودكان سفيدپوست هم

هـاي  تـر از خـانواده  پوست به مراتب پايينهاي سياهبه ياد داشت كه شرايط اقتصادي خانواده
تغييرات سطح اقتصادي، تغييرات سطح هـوش را در پـي داشـته     لذا. سفيدپوست بوده است

  ). 196 :نيا، پيشينكي(است 
رسد كه عوامل اقتصـادي در ارتكـاب جـرايم تـأثير غيرمسـتقيم      به طور كلي، به نظر مي

مستقيم ممكن است استعداد بزهكاري فقر مستقيماً عامل جرم نيست، ولي به طور غير. دارد
فقر ممكن است مانع از رشد طبيعي افراد شود و از سوي ديگر ناراحتي  را تقويت نمايد؛ زيرا
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جويي و انحرافاتي گردد كه زند و موجب بروز ستيزهنظمي و اختالل خانواده را دامن ميو بي
: بر همين اسـاس، پروفسـور لئوتـه معتقـد اسـت     . به نوبه خور بروز جرايمي را تسهيل نمايد

، وجود يا عـدم وجـود همبسـتگي نزديـك بـين سـطح        هاي علمي جديدهيچ يك از روش«
تأثير عامل اقتصادي را، اگر وجود داشته باشد، در وضـع  . اندزندگي و بزهكاري را ثابت نكرده

  ).197همان، (» توان به تنهايي و مجرد از ساير عوامل سنجيدشناسي، نميفعلي جرم
  

  :يابي اقتصادي جرم در نظريه فشارعلت. 2.2
يابد، به اين دليل است كه افراد براي به دست هايي كه در جامعه ارتكاب ميجرممنشأ اغلب 
كنند،  ولـي از طريـق ابزارهـاي    هايي مانند ثروت وموقعيت مالي بهتر تالش ميآوردن ارزش
هاي نويني براي به دست آوردن ثروت توانند آن را كسب كنند، بنابراين به شيوهمشروع نمي

سـفيد را كـه مسـتلزم    هاي متفاوتي از جرم يقـه گران ممكن است، شكلسودا. آورندروي مي
ريزي كنند يا در مورد ماليات بر درآمـد خـود بـه تقلـب متوسـل      تقلب و تدليس است، طرح

افـراد فقيـر   . طـور مـنظم سـرقت كننـد    امكان دارد كارگران از محل استخدام خود به. شوند
گري يا خريد و فروش مواد مخدر زي، روسپيممكن است عملكردهاي غيرقانوني مانند قماربا

در همه اين موارد، فرد اهداف مورد نظر خـود را از  . را گسترش دهند يا مرتكب سرقت شوند
 ).222: ولد و ديگران؛ پيشين(كند مي تجوطريق ابزارهاي تأييد نشده جس

-كشيده مـي  به ديگر سخن، انسانها ذاتاً منحرف نيستند، بلكه در اثر فشار به سوي جرم

فشار ناشي از آمال و آرزوها از يك سو و عدم امكان دستيابي به آنها از طرق قانوني از . شوند
عدالتي علت اين امر، آن است كه ساختار اجتماعي جامعه به ترتيبي است كه بي. سوي ديگر

و ، تنش ناشي از شكاف بـين آمـال   1رابرت مرتون. گيردزايي به خود مياقتصادي جنبه جرم
وي، نابهنجـاري را بـه   . نامـد مي 2»تئوري فشار«آرزوهاي قانوني و وسايل دستيابي به آنها را 

عنوان يك شكاف و جدايي ميان آن اهداف و ابزارها به عنوان نتيجة راهي كه جامعـه بـر آن   
از اين رو انحراف را . نمايداساس ساختاربندي شده مثالً با تمايز طبقاتي، مجدداً، توصيف مي

اي از يك ساختار اجتماعي تشـريح كـرد كـه در درون آن، آرزوهـاي     توان به عنوان نشانهيم
. متوقف شده از نظر فرهنگي و ابزارهاي اجتماعي ساختاربندي شده، از يكديگر جدا هسـتند 

براساس همين ديدگاه، والتر ميلر نيز معتقد . به بياني ديگر، انحراف محصول نابهنجاري است
قشر پايين جامعه با احساس شكاف عميق ميان خود و امكانات بيشتر مرتكب جوانان «: است

                                                 
1. Robert King Merton 
2. Strain Theory 
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شوند، زيرا اين طبقه در آرزوي يك زنـدگي خـوب، دسـتيابي بـه امكانـات بهتـر را       جرم مي
  ).68 :1389 باقري،(» شودها كشيده ميداند و خواه ناخواه به سوي انواع جرمغيرممكن مي

گوينـد، افـراد نـاتوان همـان     هـاي فشـار مـي   ود كه نظريهگونه تفسير نمتوان اينلذا مي
يابند كه اين چيزها را از طريق ابزارهـاي  ميخواهند كه افراد توانمند، ولي درچيزهايي را مي

كننـد ايـن چيزهـا را از    بنابراين، برخي از آنها تـالش مـي  . توانند به دست آورندمشروع نمي
هـاي  رسـد كـه نظريـه   از اين ديدگاه، به نظر مـي . هاي مجرمانه به دست آورندطريق فعاليت
نماينـد، كـه آيـا نبايـد بـه      اي براي سياست عمومي عنوان ميكنندههاي نگرانفشار، پرسش

هاي مشروع براي بـه دسـت آوردن ايـن تقاضـاها را     جامعه به خوبي گوشزد نمود كه فرصت
  ).244ن، هما(براي افراد ناتوان همانند افراد توانمند فراهم آورد ؟ 

گونـه نتيجـه   تـوان ايـن  ، مي)جرم و وضعيت بد اقتصادي(با توجه به مطالب مبحث قبل 
هـا  هاي رايج فرهنگي و عدم دسترسي گـروه هاي مجرمانه، حاصل روشگرفت كه رفتار گروه

فقر به تنهايي عامل جرم نيست، بلكـه  . ها استهاي نهادينه شده براي رسيدن به هدفبه راه
هاي مورد تأييد اعضاي جامعه باشند و براي رسـيدن  قير، شيفته رسيدن به ارزشاگر افراد ف

هاي مشروع را به ميزان بيشتري در اختيار دارند، به آن با كساني وارد رقابت شوند كه فرصت
: بخارايي، پيشـين (زنند واين يك امر طبيعي است به انجام رفتارهاي ضد اجتماعي دست مي

460.(  
  

  :زايي قانون هدفمندسازيابعاد جرم . 3
هر نظم اقتصادي و اجتماعي، به سبب ابعاد و آثار آن بر جامعه، بسترهاي متفـاوتي را بـراي   

بزهكاري مانند هـر پديـده ديگـر اجتمـاعي، ناشـي از شـرايط       . آوردارتكاب جرايم فراهم مي
مخصوصي كند، قدرت تظاهري كه مي  اما قبل از همه بوسيله. جسماني و حتي طبيعي است

يابـد، تغييـرات تـاريخي كـه در      كه در هر زمان دارد، محيط جغرافيايي كه در آن رشـد مـي  
دهد و تحولي كـه در  مي  هاي مختلف روي بوجود آوردنش مؤثر است، دگرگوني كه در انگيزه

ايـن پديـده در تحـت كليـه     . شـود گـردد، شـناخته مـي   آورنده آن حاصل مـي  عوامل پديده
» تقليـد   قوانين عمومي« شود كهمذكور، هميشه بوسيله قوانيني بيان مي  هاي گوناگون جنبه

  .نام دارد
هـاي مختلـف، تقليـد را علـت     ،  با بررسي طبيعت جنايـت )قاضي فرانسوي(گابريل تارد 

واقعي و اساسي وقوع جرايم اجتماعي اعالم كرد و دامنه آن  را تا آن جا وسعت بخشـيد كـه   
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گانـه  وي بر اساس قوانين سه). 67 :1389پيكا، ( بل تصور دانستجامعه بدون تقليد را غيرقا
، انسـان را محصـول   )كه وجه مشترك آنهـا يـادگيري، الگـوبرداري و فراگيـري اسـت     ( تقليد

در قانون سوم از قوانين تقليد، بزهكاري نـوعي فعاليـت   . داندفرآيند محيط پيرامون خود مي
اقتصـادي و   ت اجتمـاعي، تـابع تحـوالت علمـي،    شود كه مانند هر فعالياجتماعي قلمداد مي

فرهنگي است و با تغيير شرايط اجتماع، جرم هم ممكن است تغيير ماهيت بدهد و مجرمين 
  . دهندشان را تغيير ميهم شيوه و نوع ارتكاب جرم

چنـدبرابر شـدن كاالهـاي مصـرفي، افـزايش      . در واقع، بزهكاري تابع تحول جوامع است
-اينهـا از عـواملي مـي     -گر سطح زندگي فقيرترين افراد، بهتر شده باشـد حتي ا -هانابرابري

همـان،  (كنـد  يافته را هموار مـي پراكنده يا سازمان ةهاي بزهكارانباشند كه گسترش فعاليت
بندي يا كوپن بـود،  به عنوان مثال، زماني كه دريافت كاال با استفاده از  دفترچه جيره). 117
ل و سرقت كوپن روي آوردند و قانونگذار ناچار به وضع قانون جعل اي از مجرمين به جععده

هاي خودپرداز، نـوع جديـدي از سـرقت    كوپن گرديد، و يا با فراگير شدن استفاده از دستگاه
هـاي  ها و ثبت اطالعات كـارت رايج شده است؛ سارقين با نصب دوربين در باالي اين دستگاه

لذا با ورود هر فنـاوري، مصـلحت و   . نماينداي مردم ميهاعتباري، اقدام به برداشت از حساب
  .شناختي آن هم بايد مدنظر قرار گيردسياست در زندگي اجتماعي، آثار جرم

پس از تبيين رابطه ميان جرم و شرايط اقتصادي با تكيه بـر رويكـرد علـت محـور، الزم     
دگي قشر عظيمـي  ها به عنوان يك سياست اقتصادي كه با زناست سياست هدفمندي يارانه

در واقع جرم به عنوان يك پديده انساني . از مردم پيوند خورده است، مورد بررسي قرار گيرد
هـاي اقتصـادي   در اين ميان، سياست. پذيردو اجتماعي، از تمام ابعاد زندگي انسان تأثير مي

يم و گـذارد، اثـرات مسـتق   دولت نيز بنا بر اثري كه بر روي زندگي اقشار مختلـف مـردم مـي   
-ها، از يك سـو زمينـه جـرم   اين سياست. غيرمستقيمي بر مدل كلي بزهكاري خواهد داشت

زايي برخي از جرايم را كاهش داده و از سـوي ديگـر بسـتر ارتكـاب جـرايم جديـد و طيـف        
  .آوردجديدي از بزهكاران و بزهديدگان را فراهم مي

جـرايم جديـدي بـه سـياهه     با حذف يارانه از كاالهاي اساسي و پرداخت نقدي آن نيـز،  
از سـوي ديگـر افـراد    . جرايم اضافه شده و دستگاه عدالت كيفري را مستأصـل نمـوده اسـت   

تـري را  اند كه حمايت از آنهـا، راهكارهـاي منطقـي   ديدگي قرار گرفتهجديدي در معرض بزه
هـا بـر مسـئله    در ادامه به تأثيرات مسـتقيم و غيرمسـتقيم هدفمنـدي يارانـه    . كندطلب مي

  .شودشناختي اين قانون اشاره ميزهكاري و به برخي از پيامدهاي جرمب
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  :تأثير غيرمستقيم بر بزهكاري. 1.3
  :افزايش نابرابري و كاهش رفاه خانوارها. 1.1.3

در ارتباط با علل جرم، اقتصاددانان به بررسي علل اقتصادي جرم پرداختند كه از جملـه آن،  
 ،Brush( و بـراش  ) Ehrlich ،1973 :526-521(ارلـيچ  هـاي  توان به مطالعات و بررسـي مي

اين محققان رابطه ميان نابرابري درآمدي و نرخ انواع جـرم را  . اشاره كرد) 268-264 :2007
انـد، در منـاطقي كـه نـابرابري درآمـدي بيشـتر اسـت، انگيـزه         بررسي نموده و نتيجه گرفته

در اين » كارلن«از همين رو است كه . دتري براي ارتكاب انواع جرايم وجود داراقتصادي قوي
... افزايش شديد نابرابري و ثروت، با افزايش شمار زندانيان همراه بوده است« :گويدزمينه، مي

ها براي هـر مقصـودي كـه درسـت شـده باشـند،       زندان. آور نيستاين مسأله چندان تعجب
والـك ليـت،   (» انـد ود جـاي داده همواره شمار زيادي از فقرا، بيكاران، ازكار افتادگان را در خ

1386 :177.(  
كنـد و  شناسان معتقدند، كه نابرابري درآمد در جوامع مختلف، هم توليد فشـار مـي  جرم

تـوزي  شود، زيرا شكاف عمده بين فقير و غني، كينههم باعث افزايش ميزان جرم در آنها مي
. انجامـد خشونت و جرم مـي  آورد و چنين وضعيتي، سرانجام بهو عدم اعتماد را به وجود مي

در جوامعي كه در آنها نابرابري درآمد افزايش يافته است، يك نوع حقارت و سـرافكندگي در  
هاي مجرمانه در برخـي از ايـن افـراد    شود كه اين عامل باعث انگيزهدرآمد ايجاد ميافراد كم
وان نسـبت بـه   اند كه در چنين شـرايطي، مـردان جـ   روانشناسان يادآوري كرده«. شدخواهد

وضعيت خود نگران خواهنـد شـد و در نتيجـه نسـبت بـه افـرادي كـه از وضـعيت مطلـوبي          
هاي پرخاشـگرانه  چنانچه آنها نسبت به استفاده از شيوه. برخوردارند، حسادت خواهند ورزيد

هاي آينـده  هاي اجتماعي ناتوان باشند، شانس كمتري براي موفقيتآميز در رقابتو مخاطره
در نتيجه اين . شوندبه همين دليل اكثر اين افراد، مرتكب جرم و خشونت مي. شتخواهنددا

شود و عدم اعتماد عدالتي و نارضايتي ميوجودآمدن احساس بياحساس محروميت، باعث به
در نتيجه شانس پيشرفت آنها از طريق معيارهاي مشروع مسـدود  . دهدرا در آنها پرورش مي

آورد كه دشمني و پرخاشگري و سرانجام خشونت را وجود ميا بهشود و احساس ناتواني رمي
  ).69-70: باقري، پيشين(» به دنبال خواهدداشت

هـا، اثـرات مسـتقيمي بـر      اين نكته كامالً روشن است كه اجراي قانون هدفمندي يارانـه 
 هـا بـه صـورت برابـر ميـان همـه       با توجه به اينكه يارانه. توزيع درآمد بر جاي گذاشته است

تـوان نتيجـه گرفـت كـه بـازتوزيع درآمـد بـه نفـع          هاي درآمدي توزيع شده است، مي گروه
در واقـع انتظـار   . هاي بـاالي درآمـدي خواهـد بـود     دهك هاي پايين درآمدي و به زيان دهك
رود در اثر اجراي اين قانون، بخشي از درآمد اقشار باالي درآمدي به اقشار پـايين منتقـل    مي
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درآمد  ين معنا است كه اجراي اين سياست، توزيع درآمد را به نفع اقشار كماين امر به ا. شود
امـا  . تغيير داده و به تبع آن رفاه نسبي آنان را نسبت به اقشار پر درآمد بهبود خواهد بخشيد

تر است، وضعيت رفاه آنان به صورت مطلق  هاي پايين درآمدي مهم به وضوح آنچه براي گروه
هاي باالي درآمدي چه تغييري نموده است،  وضعيت آنها نسبت به گروه در واقع، اينكه. است

اهميت كمتري نسبت به اين موضوع دارد كه وضعيت آنان نسبت به شرايط قبـل از اجـراي   
  . قانون، چه تغييري كرده است

) يل، بنزين، گاز و نفـت ئبرق، گازو(هاي انرژي قانون هدفمندي، بهاي حامل 1طبق ماده 
هـاي  اين افزايش، گذشته از باال بردن هزينـة خانوارهـا در بخـش هزينـه    . ته استافزايش ياف

در زمينـة  . سوخت، برق، آب، گاز و ترابري، به افزايش بهاي كاالها و خدمات خواهد انجاميـد 
بانـك مركـزي، مركـز    . هـايي شـده اسـت   بينـي ها، پـيش تورم برآمده از هدفمندسازي يارانه

هاي وزارت بازرگاني، تورم برآمده از اجراي اين قـانون را  هشهاي مجلس و مركز پژوپژوهش
لذا خانوارها ). 6: 1389عمراني و ديگران، (اند بيني كردهپيش 3/19و  6/52، 5/29به ترتيب 

بايد عالوه بر اينكه بخشي از يارانه نقدي خود را صرف پرداخت هزينه آب، برق، سوخت، نان 
فته است، نمايند، بخشي ديگر را نيز بايـد بـه دليـل افـزايش     و غيره كه قيمت آنها افزايش يا

فرآينـد افـزايش   . قيمت ساير كاالها كه از اجراي اين قانون ناشي شده اسـت، صـرف نماينـد   
. هاي پايين درآمدي را به مرور افـزايش خواهـد داد   هاي گروه ها، ميزان هزينه تدريجي قيمت

ها را  درآمد، در نهايت كفاف افزايش هزينه شار كماكنون سوال اين است كه آيا يارانه نقدي اق
  خواهد داد؟

درآمد، بيش از اقشار پر درآمد زيان  بايد توجه داشت كه افزايش تورم عموماً به اقشار كم
هـاي   هـا بيشـتر باشـد، دهـك     در واقع هرچه اثرات تورمي اجراي قانون يارانـه . خواهد رساند

تنها ممكـن،   در واقع نه. طح رفاهي خواهند ديددرآمدي بيشتري خود را در معرض كاهش س
از , درآمد هاي خانوارهاي كم قدر افزايش يابد كه افزايش هزينه بلكه محتمل است كه تورم آن

يارانه نقدي آنان پيشي بگيرد و در نتيجه وضعيت رفاهي آنان را به صـورت مطلـق نـه تنهـا     
  .بهبود نبخشد، بلكه بدتر نيز كند

كند، زيرا تمكـن مـالي و نيـز قـدرت     آسيبي به طبقه مرفه وارد نمي اين وضعيت، اساساً
داري كه عنوان مثال، كارخانهبه«. انعطاف و سازگاري اقتصادي اين طبقه، سپر بالي آن است

با اجراي هدفمندي، با افزايش قيمت برق و مواد اوليه مواجه شده است، بر قيمت محصوالت 
اما طبقه متوسط، كـه عمـدتاً بـر پايـه     . كندها را جبران ميتن هزينهافزايد و باال رفخود مي
كند، عـاجز از ايـن بـاالنس    ي ثابت مانند حقوق كارمندي و كارگري امرار معاش ميدرآمدها

ها، فقيرتر خواهد شد و بدين ترتيب طبقه متوسـط عمـالً   ثانويه خواهد بود و در فقدان يارانه
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بـه عبـارت ديگـر، در شـرايط تـورم ركـودي، تـداوم بحـران         . ردگيدر آستانه نابودي قرار مي
ها نـه تنهـا وضـعيت توزيـع درآمـد را      هاي الزم، هدفمندي يارانهاقتصادي و نبود زيرساخت

پذير جامعه را تحت فشار قـرار  شود كه طبقات آسيببهبود نخواهد داد، بلكه حتي باعث مي
  ).337: 1390دادگر و نظري، (» دهد و منجر به بدتر شدن وضعيت رفاهي آنها شود

  
  :بيكاري. 2.1.3

كه بيشتر صبغه جامعه شـناختي دارد، معتقـد    2، در نظريه كنترل بزهكاري1تراويس هيرشي
افتد كه پيوند يا اتصال فرد با جامعه ضعيف يا شكسته است اعمال بزهكارانه زماني اتفاق مي

نيازي به عوامل انگيزشي نيست؛ تنها  وي بر اين باور است كه براي بزهكارشدن فرد. شودمي
دهد كه فوايد جرم را نسـبت  عامل مورد نياز، فقدان كنترل است كه به فرد اين آزادي را مي

ديدگاه هيرشي داير بر اينكه چرا افراد . سنگين كند - هاي آن عمل بزهكارانه سبكبه هزينه
: تمل بـر چهـار متغيـر اسـت    كننـد، مشـ  با هنجارهاي اجتماعي، انطباق يا انحراف پيـدا مـي  

در ايـن ميـان، منظـور    ). 106-107: 1389جوانمرد، (وابستگي، تعهد، درگير بودن و اعتقاد 
او معتقـد اسـت كـه    . هاي متعارف است، همان دخالت در فعاليت3»درگير بودن«هيرشي از 

اند بـه  توشود كه نميهاي متعارف درگير شود، وقتش به قدري گرفته مياگر فرد، در فعاليت
دسـت بيكـار،   « اين نگرش، منبعث از همين تفكر اسـت كـه  . آميز كشيده شودرفتار انحراف

  4.»گلوگاه شيطان است
شناختي است؛ چرا كـه  لذا بيكاري پرمعناترين شاخص بحران اقتصادي در مطالعات جرم

 جفـي ن( كنـد نشـين و غيـر اجتمـاعي مـي    راند و او را حاشيهفرد را از جامعه فعال بيرون مي
هاي درآمدي براي رفتن فرصت عالوه بر آن، موجب از دست). 223-224 :1370 ابرندآبادي،

دهـد كـه ايـن    هاي فرصت مشاركت در اعمال مجرمانه را كاهش مينيروي كار شده و هزينه
. تواند انگيزه ارتكـاب جـرم و از طريـق آن نـرخ جـرم را در جامعـه افـزايش دهـد        مسئله مي

گيرد رابطـه مسـتقيمي   رابطه ميان نرخ جرم و شرايط بازار كار، نتيجه مي، با بررسي 5فليشر
  ).82: 1390مداح،(سال وجود دارد 16ميان نرخ جرم و جنايت و بيكاري جوانان باالي 

هاي توليد، به تورم برآمده هاي انرژي و نهادهها و افزايش بهاي حاملهدفمندسازي يارانه
تنگناهـاي  . شودرو ميكه در پي آن، بخش عرضه با تنگنا روبه از فشار هزينه خواهد انجاميد

                                                 
1. Travis Hirschi 
2. Control Theory of Delinquency 
3. Involvement  
4. Idle Hands Are The Devil's Workshop  
5. Fleisher  
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توان مادر بيكاري را مي. كاهش رشد اقتصادي و افزايش بيكاري شود تواند مايةاين بخش مي
بيكاران آمادگي زيادي دارند تا در شرايط فشار و اضطرار . هاي اجتماعي دانستتمام بيماري

  .وستدهاي غيرقانوني و سرقت روي آورندبه انواع جرايم اجتماعي مانند داد
اينك، با توجه به اينكه در گزارش منابع رسمي، وجود ركود در كشور و افزايش بيكـاري  

-كم درنخستين سـال بيني كرد كه دستتوان پيشدر سالهاي آينده پذيرفته شده است، مي

). 196: 1390داح، م(ها، بيكاري كاهش نخواهد يافت هاي اجراي قانون هدفمندسازي يارانه
در جديدترين آمار منتشر شده توسط مركز آمار ايران، نرخ بيكاري كـل كشـور در تابسـتان    

افزايش را نشـان   3/1اعالم شده است كه در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته،  4/12، 91
ديدي ي  هزاران نفر به بازار كار، فشار شـ حضور ساالنه). 9 :1391مركز آمار ايران، (دهد مي

اي بـراي انبـوه بيكـاران    لذا ناگزير بايد چـاره . است كه اقتصاد ايران ناگزير از تحمل آن است
به دليل افزايش عرضه نيروي كار بر تقاضاي نيروي كار، سطح دسـتمزدها كـاهش   . انديشيد

شود و آن چيـزي نيسـت جـز كـاهش قـدرت      يابد كه هر دو راه به يك نتيجه منتهي ميمي
   .فقر خريد و افزايش

با توجه به اينكه در طول چند سال اخير، ميزان تورم اقتصادي به شـدت افـزايش يافتـه    
عنـوان   هـا و خـدمات بـه    رفته و گراني كاال  اي باال كننده است، نرخ رشد بيكاري به نحو نگران

آيـد، بنـابراين جـا دارد كـه پديـده مجرمانـه        شمار مي ها به ترين مشكل افراد و خانواده بزرگ
فقـط از حيـث   ) ينفك و مستقيم با مسائل اقتصـادي دارنـد   خصوص جرائمي كه ارتباط ال هب(

حظه نشوند، بلكه در برخورد با اينگونه جرائم، بايستي علل و عوامـل   مفهوم مجرد قانوني مال
هـا و خـدمات و بيكـاري     ارتكاب آنها نيز كه در واقع رشد نقدينگي، افزايش تورم، گراني كاال

  .حظه قرار گيرند ، مورد مالفزاينده است
  

  :تأثير مستقيم بر بزهكاري. 2.3
  :سرقت .1.2.3

هاي مؤثر بر نوع و ميـزان جـرائم    ترين مؤلفه شرايط اقتصادي جامعه، بدون شك يكي از مهم
هاي زيادي در زمينه اقتصادي روبرو اسـت، تـأثير ايـن    در جهان امروز كه با چالش. باشد مي

. تواند ساير مشكالت را در يك جامعه، تحت تأثير قرار دهـد كه ميعامل به قدري زياد است 
داني كه به تحليل اقتصادي موضوع جـرم و جنايـت پرداخـت،    فليشر، به عنوان اولين اقتصاد

-وي بيان مي. گيري افراد در زمينه اقدام به جرم را بررسي كرده استنقش درآمد بر تصميم

درآمد به جرم، اين است كه كم بـودن درآمـد،   فراد كمنظريه اساسي در زمينه تمايل ا«: كند
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نـژاد،  حسـيني (» گـردد موجب افزايش هزينه نسبي اختصاص زمان به كارهـاي قـانوني مـي   
1384: 45.(  

به عبارت ديگر، در صورتي كه جامعه از حيث اقتصادي در رفاه باشد، مطمئنـاً جرايمـي   
كمتر به وقوع خواهند پيوسـت و در مقابـل    ,ت مالي افراد دارند نيز كه ريشه در فقر و مشكال

تـري برخـوردار    ترديدي نيز وجود ندارد كه هرچه شرايط اقتصادي اجتماع از وضع نـامطلوب 
ت مالي به حداكثر رسيده در نتيجـه   هاي ارتكاب جرائم مرتبط با معضال باشد، در واقع زمينه

ي، در واقع به هزينه فرصت جرم يك مجرم عقالي . گونه جرائم افزوده خواهد شدبه ميزان اين
دهد، زمينه دهد و اوضاعي كه هزينه فرصت جرم را در جامعه كاهش ميدر جامعه پاسخ مي

مـداح،  (كند ورزي در جامعه فراهم ميها مانند سرقت و خشونتمناسبي براي انواع بزهكاري
  ).192، پيشين

فـزايش نسـبت جوانـان در    هاي يك تحقيق نشان داده است، افزايش نـابرابري و ا بررسي
جامعه، داراي اثر افزايشي بر ميزان سرقت اتومبيل بوده و در بررسي و برآورد مدل سـرقت از  

دهد، به نحوي كه افزايش نابرابري و ميـزان جـوان   اماكن نيز، تقريباً نتايج مشابهي نشان مي
از ). 74-75 ن،نـژاد، پيشـي  حسيني(داري بر جرم سرقت دارد بودن جامعه اثر مثبت و معني

شـود كـه   سوي ديگر، افزايش بيكاري، همراه با افزايش تنگناهاي درآمدي بيكاران سبب مـي 
دزدي . هايي مانند دزدي پيـدا كننـد  بزهكاران بالقوه، انگيزه بيشتري براي دست زدن به بزه

شـود كـه بـه كمـك آن، كمبودهـاي      ، فرصتي درآمدي شمرده مـي )درآمدبي( براي بيكاران
  ).194مداح، پيشين، (را جبران كنند و نيازهاي بنيادي را برآورند  درآمدي

فرمانده نيروي انتظامي در حاشيه همايش تخصصي رؤساي پلـيس امنيـت اخالقـي، بـه     
هاي  موجب بيشتر شدن سرقت, ها نوسانات اقتصادي اخير و افزايش قيمت« :خبرنگاران گفت

ضو هيئت رئيسـه كميسـيون اجتمـاعي    اين در حالي است كه ع 1.»خرد در كشور شده است
عـواملي نظيـر   «: گفت 91بان ماه ٱدرصدي جرائم خرد، طي  20مجلس نيز ، درباره افزايش 

ها، نوسانات بازار ارز و طال و همچنين معضالت مشكالت اقتصادي ناشي از آزاد سازي قيمت
ا توجه به اينكه آمـار  ب«: وي افزود. »ترين دالئل بروز جرائم خرد باشد تواند از مهم شهري مي

برابري نسبت به مـاه گذشـته داشـته     2ماه جاري رشد   ارتكاب جرائم خرد در كشور در آبان
هـاي   هـا در واحـد   توان تأثيرات مواردي نظير كاهش سطح اشـتغال و تعـديل نيـرو    است، مي

در  صنفي و توليدي به خاطر مشكالت اقتصادي، معضالت شهري و نوسانات بازار طال و ارز را

                                                 
: تاريخ انتشار ،152268: كد خبر ف،لي شفاسايت خبري تحليم، ثير نوسانات اقتصادي بر افزايش آمار جرايأت .1

 .1391آذر  13
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همچنين معضالتي نظير افزايش آمار اعتياد و طالق را از ديگـر  . اين زمينه تأثيرگذار دانست
عوامـل يـاد شـده داراي    «: وي تصـريح كـرد  . »عوامل تأثيرگذار در بـروز جـرائم خـرد اسـت    

توان ريشـه آنهـا را    تأثيرگذاري درازمدت در زمينه افزايش جرائم خرد هستند كه باز هم مي
  ).1: 1391روزنامه سرخاب، (» تصادي دانستدر مسائل اق

ربط در خصوص نـرخ جـرايم و از جملـه    گرچه آمار و ارقام روشني از سوي نهادهاي ذي
شود، ولي اظهارنظرهاي گاه و بيگاه دولتمردان، مبين ايـن نكتـه اسـت    جرم سرقت ارائه نمي
اقتصـادي را بـر اقشـار    هـا، فشـارهاي   ها و تورم ناشي از هدفمندي يارانهكه آزادسازي قيمت

-بيشتر كرده و در چنين شرايطي، روي آوردن به ارتكاب جرم و بخصوص سـرقت  پذيرآسيب

  .هاي خرد مانند سرقت تلفن همراه، دور از ذهن نيست
  

  :كالهبرداري رفاهي .2.2.3
منظور از كالهبرداري رفاهي، فريب دادن نهادهاي دولتي براي اخذ امتيازهاي رفاهي بيشـتر  

اگر فرد فكر كند كه در موقعيـت اقتصـادي مغلـوب يـا     ). 151 :1386وايت و هينس، (است 
پايين باقي خواهد ماند و امكان ترقي و تغييري در جايگاه اجتماعي وي، پيش نخواهد آمد و 

موقعيت اقتصادي ثابت باقي خواهد ماند، ايـن تفكـر او را سـوق     به عبارت ديگر فكر كند در
ها ارتكاب جـرم و  يكي از اين پاسخ. كاري براي اين وضعيت خود بيابددهد به اين كه راهمي

فرهنگ مجرمانه و انتخاب وسايل مجرمانـه بـراي دسـتيابي بـه اهـداف اسـت       تشكيل خرده
  ).74 :1384 ابرندآبادي، نجفي(

اي از نويسـندگان معاصـر، ارتكـاب جـرم     شناختي گذشته، عدههاي علتبرخالف تحليل
ايـن نظريـه، نسـبت بـه  نقـش      . كننـد تبيـين مـي   1»نظريه فرصت جـرم « كالهبرداري را با

اعتنا است و افزايش ميزان كالهبـرداري در وضـعيت   شخصيت در گذر از انديشه به فعل، بي
 :1389 گسـن، (كند هاي كالهبرداري توجيه ميكنوني را، با رشد و توسعه قابل توجه فرصت

100.(  
اجتماعي قـرار دارنـد، بـه احتمـال زيـاد       -ان اقتصاديتر نردبافرادي كه در سطوح پايين

هـاي ثروتمنـد يـا مرفـه     هاي محدود شده بيشتري را نسبت به آنـاني كـه از خـانواده   فرصت
به عنوان نمونه، يكي از شرايط متقاضيان دريافت مسكن مهر در . هستند، تجربه خواهند كرد
ند از مسـكن مهـر شـهرهاي جديـد     ساله متقاضيان بود تا بتوان5شهر تهران، سابقه سكونت 
كـرد  اما در ابتداي ثبت نام مسكن مهر، مـداركي كـه ثابـت مـي    . اطراف تهران استفاده كنند

                                                 
1. Crime opportunity theory 
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متقاضيان شرايط مسكن مهر را دارند، به راحتي با جعل يك اجاره نامه قابل دسترس بـود و  
سرانجام دولـت  . تعداد قابل توجهي توانستند با جعل مدارك، براي مسكن مهر ثبت نام كنند

سال سكونت، قبول ندارد و بايد 5نامه را براي احراز شرايط در سال جاري اعالم كرد كه اجاره
از جمله شناسنامه فرزند، براي اثبات سكونت ارائه شود و بدين ترتيب بخـش قابـل    يمدارك

  ).4: 1391روزنامه ابتكار، (توجهي از متقاضيان در آستانه تحويل واحدها حذف شدند 
قانون هدفمندي، پرداخت يارانه نقدي بر اسـاس ميـزان درآمـد     7براساس بند الف ماده 

قـانون   7طبـق آيـين نامـه اجرايـي مـاده      . شـود خانوار و به سرپرست خـانوار پرداخـت مـي   
-هدفمندي، وزارت رفاه و تأمين اجتماعي موظف است با استفاده از پايگاه، نسبت بـه گـروه  

). نامـه آيين 5ماده( با توجه به ميزان درآمد خانوارها اقدام كندبندي خانوارهاي جامعه هدف 
-بر اين اساس، قبل از آغاز اجراي قانون، اين وزارت خانه با استناد به پرسشنامه هـاي جمـع  

آوري شده در مركز آمار ايران، كه حاوي اطالعات اقتصادي خانوارها بود و نيز نتـايج راسـتي   
اين ايده، كه در نيمه . انوارها در قالب سه خوشه درآمدي نمودبندي خآزمايي، اقدام به طبقه

تا پاي اجرا نيز رفت، به دليل اعتراضاتي كه با اعالم سه خوشه اول، دوم و سوم  88دوم سال 
پديد آمد، از دستور كار خارج شد؛ چرا كـه ايرادهـاي بسـياري بـر آن وارد بـود و مشـكالت       

 ه اغلب حقـوق بگيـران دولتـي را كـه درآمـدهاي كـامالً      از جمله اينك. كردفراواني ايجاد مي
قرار داده بود و برخي سرمايه ) خوشه محروم از يارانه نقدي(مشخص داشتند در خوشه سوم 

با وجود اين، دولتمردان در نهايت اعـالم كردنـد كـه بـه     . داران بزرگ را در خوشه اول و دوم
 :1390 واعـظ، (پرداخت خواهند كرد  به طور مساوي يارانه نقدي» كنندگانهمه درخواست«
1.(  

رسد مبتني بـر اطالعـات خـام ناشـي از     نظر مي اين نحوه ارزيابي درآمد خانوارها، كه به
ل وحوش ميانـه درآمـدي   كنند در حوشود تا كساني كه فكر ميها باشد، باعث ميپرسشنامه

زان درآمدشـان، بتواننـد   ها و ميـ كنند تا با كم اظهاري داراييبه شدت تالش  جامعه هستند،
انجـام شـد،     1390اي كه در سـال  در سرشماري. در گروه دريافت كننده يارانه قرار بگيرند

مسـكن، خـودرو و   (ها هنگامي كه مأموران جمع آوري آمار از خانوارها درباره مالكيت دارايي
را كـه هـر   چ. كمتر بود ،پرسيدند، احتمال اين كه جوابي صحيح دريافت كنندمي) تجهيزات
اش، خـود را در واجـد دريافـت يارانـه و خـدمات      كوشد با كم اظهاري درباره داراييكس مي

عالوه بر اين، انگيزه هاي غلطي براي داشتن درآمد كمتـر يـا پـس انـداز     . دولتي قلمداد كند
  .كمتر با اميد دريافت يارانه نقدي به وجود آمده است

براي افزايش تعداد اعضاي خانوار و دريافت يارانه شود كه افراد يا در مواردي مشاهده مي
نمايند و يا گاهي با اخذ هويت مجعـول از طريـق خريـد    بيشتر، اقدام به جعل شناسنامه مي
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نامه منزل نيز، اقـدامي فريبكارانـه از   جعل اجاره 1.آيندصدد فريب دولت برمي شناسنامه، در
تـوان از ابعـاد   جـرايم تزويرآميـز را مـي    ايـن گونـه  . جانب برخي افراد، در همين راستا است

اي از عوامل مانند بيكاري، نوع نظام اقتصـادي و يـا حتـي    زيرا مجموعه. مختلف تحليل كرد
در سطح خرد، پژوهشگران بر عوامـل  . فرهنگ جاري در ارتكاب اين گونه جرايم، نقش دارند

كننـد  بان، تأكيـد مـي  شناختي مرتكهاي روانساز، وضعيت اقتصادي مرتكب يا ويژگيفرصت
  ).10 ،1389 گسن،(

  
  :احتكار كاال .3.2.3

عبارت است از اين كه كسي كاالي مورد احتياج و ضـروري عامـه را    2احتكار ،از نظر حقوقي
زياده از مصرف خود داشته و بـراي جلـوگيري از فـروش بـه دولـت يـا مـردم، پنهـان كنـد          

تصويب رسيده است كه برخي از ختلفي به راجع به احتكار، قوانين م). 15 :1384 لنگرودي،(
-آخـرين قـانون الزم  . تواند مالك قـرار گيـرد  اند و تعاريف مندرج در آن، نمينسخ شده آنها

ــانون نظــام صــنفي كشــور،      ــوده اســت، ق ــار نم ــف احتك ــه تعري ــادرت ب ــه مب ــي ك االجراي
احتكار؛ « :آن، احتكار اينگونه تعريف شده است 60باشد كه در ماده مي 24/12/1382مصوب

صالح و امتناع از عرضـه  عبارت است از نگهداري كاال به صورت عمده با تشخيص مراجع ذي
فروشي يا اضرار بـه جامعـه پـس از اعـالم ضـرورت عرضـه از طـرف وزارت        آن به قصد گران

  .»ربطبازرگاني يا ساير مراجع قانوني ذي
ن مرحله تقاضا بـراي كـاال در   در اي. شوداحتكار در دوره گسترش و توزيع كاال ايجاد مي

اگر فرآيند توزيـع يـك رونـد    . شوندحال افزايش است و عرضه كنندگان جديد وارد بازار مي
حال اگـر ايجـاد عـدم    . سالم را طي كند، توزيع در شرايط رقابت كامل و آزاد انجام مي شود

ر آينـده بـه   كننده تصور نمايد كه كاال دكننده، موجب شود كه مصرفاطمينان توسط عرضه
رو خواهد گشـت، بـه   دستش نخواهد رسيد يا حداقل با دشواري بيشتري براي تهيه آن روبه 

                                                 
رئيس پليس آگاهي استان يزد اعالم كرد، در پي دريافت اطالعاتي مبني بـر ايـن كـه شخصـي خـارجي بـا        .1

ارآگاهـان اداره  كنـد، ك  استفاده از اسناد جعلي هويتي و افتتاح حساب بانكي اقدام به دريافت يارانه نقـدي مـي  
هايي كـه از حسـاب    با بررسي. مبارزه با جعل و كالهبرداري تحقيقات خود را براي دستگيري متهم آغاز كردند

متهم كه ابتدا خود را يك . بانكي متهم به عمل آمد مشخص شد، هويت اصلي صاحب حساب، جعلي بوده است
بـا  «: ها به جرم خود اعتراف كرد و گفت بازجوييايراني معرفي كرده بود، مشخص شد تبعه خارجي بوده كه در 

ها و تعويض عكس صاحب شناسنامه و مراجعه به اداره ثبت احوال موفـق   خريد شناسنامه در يكي از شهرستان
به دريافت كارت ملي با هويت صاحب شناسنامه و عكس خود شـدم و بـه همـين روش توانسـتم شناسـنامه و      

 ) 23/6/1390سايت تابناك،  :به نقل از(» مسر و فرزندم تهيه كنمكارت ملي با هويت ايراني براي ه
2. hoarding 
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كننـدگان، زمينـه   آورد و با پيدايش چنين پنداري در مصـرف مقادير بيشتري از آن روي مي
  .آيدآميز فروشندگان به وجود مياقدامات احتكار

ل در نظـام توزيـع و عرضـه و تقاضـا     احتكار، يك جرم اقتصادي است؛ زيرا موجب اخـال 
تواند نظام اقتصادي يـك  گرديده و چنانچه در سطح وسيع و حجم گسترده صورت گيرد، مي

 در جـرم احتكـار، توليـد   ). 174 :1389ساكي، (كشور را هرچند به صورت موقت، فلج نمايد 
يش قيمـت،  كند تا در نتيجـه افـزا  رغم وجود جنس آن را عرضه نميكننده يا فروشنده علي

هايي از اين دست، تجـاوز  فعاليت. نوعي سوداگري است ،اين عمل. سود بيشتري بدست آورد
شـود، از  باشد و بديهي است، مقدار تجاوزي كه به حقوق افراد مـي به حقوق فرد و جامعه مي

در اين ميـان،  . كندشفافيت بازارها كاسته و جريان اطالعات مورد نياز را با مشكل مواجه مي
تواند زمينـه ارتكـاب بـه ايـن عمـل را در جامعـه       هاي ناپايدار، ميولت نيز با اتخاذ سياستد

  جــا و نســنجيده از جانــب متصــديان دولتــي در امــر عرضــه و هــاي بــيدخالــت. ايجادكنــد
  .تواند سرچشمه برخي اقدامات احتكارآميز باشدگذاري كاال ميقيمت

رغـم واريـز نقـدي يارانـه،     د، امروزه هـم، علـي  بو» فساد و احتكار«اگر نظام كوپني پر از 
را » اقتصاد معيشـتي «شايد شكل جديدي  از . كامالً رفع نشده است» احتكار كاال«نگراني از 

ها و عدم نظارت و كنترل دقيـق بـازار از سـوي     بعد از افزايش ناگهاني قيمت. دامن زده است
ان اقدام به احتكار كاالها كردند تـا  هاي مربوط، تعدادي از توليدكنندگان و فروشندگ دستگاه

  .نظر با قيمت دلخواه به فروش برسانند در زمان مورد
فروشي،  در كنار ناكارآمد بودن قانون تعزيرات حكومتي در برخورد با جرايمي مانند گران

هـا در  فروشي و احتكار كه متأسفانه پس از اجراي قانون هدفمندي و واقعي شدن قيمـت  كم
شود و گريبان برخي كاالها مانند لوازم خانگي و مرغ و گوشت را هم گرفته  مي بازار مشاهده

است، مسئوالن اين سازمان هيچ اقدامي هم براي بـازنگري در قـوانين مربـوط بـه مجـازات      
. شود دهند و همين امر باعث ادامه بروز تخلفات در سطح بازار مي متخلفان از خود نشان نمي
 32، 91ماهه نخسـت سـال   شش تان تهران اظهار داشته، كه در معاون تعزيرات حكومتي اس

   1.پرونده احتكار در سطح استان تهران تشكيل شده است
  

  :گسترش فساد اقتصادي .4.2.3
هـاي كارآمـدي   كنند سياسـت اند و تالش ميها براي تضمين كارآمدي خود مايلهمه دولت

آنها را با توجه به منـابع كميـابي كـه    دانند، تنظيم و براي رسيدن به اهدافي كه مطلوب مي

                                                 
 http://www.farnews.com  :، قابل دسترس در25/6/91به نقل از فارس نيوز، .1
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در اين ميـان مسـائل ديگـري نظيـر حفـظ حقـوق و       . دارند، با نهايت تأثيربخشي اجرا كنند
... هاي مردم، پاسخگو بودن در برابر نظريات مردم، حفظ و ارتقاي مشـروعيت دولـت و  آزادي

  1 "مرانـي خـوب  حك"مجموعه اين مباحث، در دو دهه اخير تحت عنوان . شودنيز مطرح مي
تـرين موانـع   اي دارد و يكي از عمدهرسيدن به حكمراني خوب موانع گسترده. استبيان شده

  ).13 :1388 فاضلي،(آن، فساد است 
تر سطح كـه در ميـان كارمنـدان غيـر     عوامل متعددي براي فساد بيان شده كه در پايين

كند، اداره زندگي كفايت نمي دهد، معموالً حقوق و دستمزدهاي پايين كه برايارشد رخ مي
در ميـان نهادهـاى بررسـى كننـده فسـاد در جهـان، گـروه        .  شـود علت فساد پنداشته مـي 

عنـوان  هـايش، بـه  از اعتبار و اقتدار فراوان برخوردار اسـت و ارزيـابى   2»المللىشفافيت بين«
المللـي،  بر اساس تحقيـق سـازمان شـفافيت بـين    . اسنادى معتبر، مورد توجه قرار مى گيرند

در جـايي كـه دولـت    . شـود مداخله دولت در اقتصاد نيز، از علل ايجـاد فسـاد پنداشـته مـي    
هـاي ارزي و  ها، چندگانگي نرخ ارز، تخصيص سهميهآميز، كنترل قيمتهاي تبعيضسياست

فساد ). 51 :1383 پور،فرج(شود هاي بروز فساد پيدا ميدهد، زمينهموارد مشابه را انجام مي
هاي اساسي و بنـابراين، بـر چگـونگي تخصـيص     گيريكال مختلف آن، بر نظام تصميمدر اش

هاي آتـي آنهـا تـأثيرات    توسعه اقتصادي ملت ها و رفاه نسل  منابع اساسي و از اين طريق بر
  ).115: 1389 راغفر،(مخرب دارد 

زار ها در شرايط فعلي حـدود يكصـد هـ   مطابق برآوردهاي مسئوالن دولتي، حجم يارانه«
اگر مجريان قانون بتوانند اين حجم از درآمد را تجميع كننـد،  . شودميليارد تومان برآورد مي

، كـه زيـر چتـر    )هفت دهك درآمدي(ميليون نفر  50توزيع اين حجم از پول در بين حدود 
از . كنـد اند، زمينه ايجاد و گسترش فساد اقتصادي را فـراهم مـي  هاي نقدي قرار گرفتهيارانه
  هـاي متعـدد در مـتن قـانون و راهكارهـاي اجـراي آن بـه صـورت         سو، به دليل تبصرهديگر 
اي، هاي دولتي توليـد كننـده كاالهـاي يارانـه    زني مديران شركتاي، زمينه براي چانهمرحله

هـا و تنگنـاي توليـد و نيـاز     شود و به دليل شرايط انحصاري بودن اغلب اين بنگـاه فراهم مي
ها فراهم و موفقيت اجرايي آن با ا، زمينه دور زدن قانون براي اين بنگاهجامعه به توليدات آنه

هاي هاي نقدي به بانكواگذاري اعطاي يارانه).  28 :1388جنت، ( »رو خواهد شدابهام روبه
هـاي اقتصـادي   توانـد در سواسـتفاده  كارگزار و عدم نظارت صحيح بر عملكرد آنها نيـز، مـي  

  .باشد مديران نااليق، تأثيرگذار
  

                                                 
1. Good Governance 
2. Transparency International 
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  :گيرينتيجه. 4
كند كه پيامدهاي اين واقعيت كه در هر اقتصادي، عدم اطمينان بسيار زياد است، ايجاب مي

هـاي مختلـف، مخـاطرات    سياست. هر نوع سياستي نيز با عدم اطمينان بسياري مواجه باشد
عـه تحميـل   هـاي مختلفـي از جام  متفاوتي را به دنبال دارند و ريسك حاصل از آنها، بر گروه

-لذا تدوين سياست. گذاردهاي مختلف اجتماعي تأثير ميطور متفاوتي بر گروه شود و بهمي

يكي از ابعاد اين نگـرش، تـأثير   . هاي اقتصادي، مستلزم يك نگرش جامع و كارشناسانه است
-رسد در تدوين سياست هدفمندسازي يارانهبه نظر مي. آن سياست بر مسئله بزهكاري است

  .زايي آن، غفلت شده باشداين مورد، كمي با مسامحه برخورد و از ابعاد جرم ها، در
زاي قانون، توجـه ويـژه بـه تـدابير پيشـگيرانه      رسد براي كاستن از تبعات جرمنظر ميبه

توان گفت كه در اين نوع پيشگيري، با رويكرد كـالن بـه عوامـل    مي. اجتماعي ضروري است
شود و با توسعه اجتماعي، صادي، فرهنگي و اجتماعي توجه ميبروز بزهكاري از قبيل فقر اقت

به عبارت ديگر، ايـن  . گردددر جامعه، از بروز بزهكاري جلوگيري مي... اقتصادي، فرهنگي و 
،  اجتمـاعي   پيشـگيري   هـاي  شـيوه . كنـد نوع از پيشگيري، بر علل بنيادين جـرم تمركـز مـي   

  در بهبـود وضـعيت    سعي  دارد كه  تكميلي  هاي يستمها و س برنامه  تمركز را بر روي  بيشترين
دارد تـا بـا     فراغـت   و اوقـات   شـغلي   هاي ، فرصت ، مسكن ، آموزش ، زندگي خانوادگي بهداشت

  .يابد  دست  جرم  يا كاهش  بر حذف  خود مبني  آل ايده  هدف  بتواند به  سالم  ايجاد محيطي
-ا، منوط به بهبود اوضاع اقتصـادي اقشـار كـم   هلذا تحقق اهداف قانون هدفمندي يارانه

درآمد، كنترل نرخ تورم، رفع معضل بيكاري، برپايي نظام جامع و كارآمد تأمين اجتمـاعي و  
بـه اميـد آنكـه بـا     . ها و برخورد با متخلفـين اسـت  نيز نظارت مستمر و همه جانبه بر قيمت

ر نظـر گـرفتن واقعيـات و    هـا، بـه شـرط د   اجراي مراحل بعدي قانون هدفمند كـردن يارانـه  
هاي كارشناسي شده توسط مسـئولين و اجـراي   ريزيمشكالت ملموس كشور همراه با برنامه

  .صحيح و كم نقص مجريان، بتوان به اهداف مورد نظر دست يافت
  

  :ع و مĤخذمناب. 5
  :فارسي. الف

پايـان نامـه كارشناسـي     رويكرد اقتصادي به جرم، ،)1390( انصاري، اسـماعيل  .1
  .)ره(المللي امام خميني، دانشگاه بينارشد

، »بررسـي عوامـل خـانوادگي مـؤثر بـر ارتكـاب جـرم       «، )1389( باقري، معصـومه  .2
  .59-86صص، 4سال يازدهم شماره فصلنامه دانش انتظامي،
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چـاپ  ، انحرافات اجتمـاعي در ايـران   شناسيجامعه ،)1386( بخارايي، احمد .3
  .انتشارات پژواك جامعه: تهراناول، 

چاپ اول، ابرندآبادي، حسين نجفيعلي ةترجم شناسي،جرم ،)1389( ، جرجپيكا .4
  .انتشارات ميزان: تهران

  .گنج دانش: تهران ترمينولوژي حقوق، ،)1384( جعفري لنگرودي، محمدجعفر .5
 هـا، ابعاد و نتايج طـرح هدفمنـدكردن يارانـه    ،)1388( صـادق جنت، محمد .6

  .دي24، 1993 روزنامه دنياي اقتصاد، شماره
، »شناختي تـراويس هيرشـي  جرم ةدرآمدي بر دو نظري« ،)1389( جوانمرد، بهروز .7

  .103-116صص، 4سال دوم، شماره نشريه تعالي حقوق،
مـورد  (بررسي علل اقتصـادي جـرم در ايـران    «، )1384( نژاد، سيدمرتضيحسيني .8

  .35-81صص، 95شماره  مجله برنامه و بودجه،، »)سرقت
 اي درهـاي يارانـه  تحليل رفاهي سياسـت « ،)1390( اهللاحروو نظري،  دادگر، يداهللا .9

سـال يـازدهم،    فصلنامه علمـي پژوهشـي رفـاه اجتمـاعي،     ،»ايـران  اقتصاد
  .337-380صص، 42شماره

نشـريه اقتصـاد و   ، »اقتصـاد سياسـي فسـاد در ايـران    «، )1389( راغفر، حسين .10
  .115-146صص، 26و25، شمارهجامعه

انتشـارات  : تهرانچاپ اول،  فري اقتصادي،حقوق كي ،)1389( ساكي، محمدرضا .11
  .جنگل

-بررسـي اجمـالي ابعـاد جـرم     ،)1389(، شهيد پورشاطري و عمراني، سلمان .12

، معاونت حفاظـت  )اظهارنظر كارشناسي( هاشناختي قانون هدفمندي يارانه
-مركز مطالعات اجتماعي و جـرم ( اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم قوه قضاييه

  .)شناسي
مركـز  : چـاپ اول، تهـران   اي بر سنجش فسـاد، مقدمه ،)1388( محمدفاضلي،  .13

  .هاي مجلس شوراي اسالميپژوهش
: تهـران  موانع توسعه در ايران،: فقر، فساد و تبعيض ،)1383( پور، مجيد فرج .14

  .مؤسسه خدمات فرهنگي رسا
قـانون اساسـي و   : قـانوني بـر نقـض قـانون مـادر     « ،)1388( كاشاني، سيد محمود .15

  .12-13صص، 133، شماره نشريه اقتصاد ايران، »هايارانههدفمندي 
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 يداهللا دادگر وحامد ةترجم حقوق و اقتصاد، ،)1388(تامس يولن،  و كوتر، رابرت .16
  .انتشارات نور علم: اخوان هزاوه، همدان

چـاپ   جامعه شناسي جنـايي، –مباني جرم شناسي  ،)1388( نيا، مهـدي كي .17
  .نشگاه تهرانانتشارات دا: تهرانجلد دوم، نهم، 

شـهرام   ةترجمـ شناسـي بزهكـاري اقتصـادي،    جـرم  ،)1389( گسن، ريمون .18
  .انتشارات ميزان: تهرانچاپ اول، ابراهيمي، 

بررسي و تحليل رابطه ميان نابرابري درآمدي و نرخ انـواع  « ،)1390( مداح، مجيد .19
-90صص، 84شماره ،)نامه مفيد(هاي اقتصاديمجله سياست، »جرم در ايران

75.  
اطالعـات   ماهنامـه ، »يكاري و بزهكاري در ايـران ب«، )1390(   ــــــــــــــــ .20

  .188-197صص، 286شماره  اقتصادي،-سياسي
مجلـه  ، »بزهكاري و شـرايط اقتصـادي  « ،)1370( حسيننجفي ابرند آبادي، علي .21

  .219-229صص، 9شماره  تحقيقات حقوقي،
مايـك  ، )ديباچه( فوردشناسي آكسدانشنامه جرم، )1389(ـــــــــــــــــ   .22

  .نشر ميزان: تهرانچاپ اول، محمدي، حميدرضا ملك ةترجم ،مگواير و ديگران
ـــ  .23 ــه، )1384(ـــــــــــــــ ــرات درس جامع ــايي،تقري دوره  شناســي جن

  .بهشتي پور، دانشگاه شهيدكارشناسي ارشد، به كوشش مهدي صبوري
روزنامـه دنيـاي اقتصـاد،     اي،هاي يارانـه پس لرزه پيامك، )1390( واعظ، زهرا .24

  .اسفند23،  2601شماره 
-حميدرضـا ملـك   ة، ترجمـ شناسـي شناخت جرم ،)1386( والك ليت، سـاندرا  .25

  .نشر ميزان: تهرانچاپ اول، محمدي، 
-مير ةترجم شناسي،درآمدي بر جرم و جرم، )1386( فيوناهينس، وايت، راب،  .26

  .رنشر دادگست: تهرانچاپ دوم، اهللا صديق بطحايي،  روح
بررسـي تـأثير عوامـل    « ،)1389(حسن كالكي، مرتضي و نيازخاني،  ؛وروايي، اكبر .27

اجتمـاعي از   -اقتصادي بر گرايش به ناهنجاري اجتمـاعي و راهكارهـاي انتظـامي   
، سـال دوم، شـماره اول   پژوهشـي انتظـام اجتمـاعي،   -فصلنامه علمي، »آن

  .125-157صص
 نظـري،  شناسـي جـرم  ،)1388(، جفـري  اسنيپسو  توماسبرنارد،  ؛ولد، جرج .28

  .انتشارات سمت: تهرانچاپ سوم، علي شجاعي،  ةترجم



 

ژپو      
ی 

وق 
نا 

    /
تان   

،  ھار و 
ه  اول

م، مار
ل ھار

سا
١٣٩٢  

50  

  :خارجي. ب
1. Anselin. Luc, 2000, Spatial Analysis of Crime, national institute of 

justice (nij) available at: http:/www.nij.com. 
2. Becker. G, 1968, Crime and Punishment, Journal of Political 

Economy, 76(2). 
3. Brush. J, 2007, Does Income Inequality Lead to more Crime? A 

Comparison of Cross- Sectional and time – Series Analyses of United 
States Counties, Economics Letters. 

4. Ehrlich, I, 1973, Participation in Illegitimate Activities: A Theoretical 
and Empirical Investigation, Journal of political Economy. 

 

  


	
	آدمخواري تغذيهاي:
	آدمخواري ديگرآزارانه، لزوماً همزمان با بريدن گوشت بدن انسان و خوردن آن به صورت خام نيست. حالت ديگر آن به صورت آدمخواري تغذيهاي ميباشد که در مورد اخير، ديگرآزار با نگه داشتن اعضاي بدن افراد در منزل خود اقدام به پخت غذا با آنها ميکند و هر زمان که ا...
	2.2.1.10. آدمخواري جنسي:
	3.1.10. ضرب و  جرح ديگرآزارانه:
	ضرب و جرحي ديگرآزارانه محسوب ميشود که بدون دليل مشخصي نظير دشمني، عصبانيت، و... صورت ميپذيرد و فرد در آن با ايجاد آزار بهوسيلۀ ضربههاي بدني، اشياي سخت يا برنده نسبت به ديگران و مشاهده رنج آنها به ارضا ميرسد. از بارزترين نمونههاي ضرب و جرح ديگرآز...
	ضرب و جرحي ديگرآزارانه محسوب ميشود که بدون دليل مشخصي نظير دشمني، عصبانيت، و... صورت ميپذيرد و فرد در آن با ايجاد آزار بهوسيلۀ ضربههاي بدني، اشياي سخت يا برنده نسبت به ديگران و مشاهده رنج آنها به ارضا ميرسد. از بارزترين نمونههاي ضرب و جرح ديگرآز...
	ضرب و جرحي ديگرآزارانه محسوب ميشود که بدون دليل مشخصي نظير دشمني، عصبانيت، و... صورت ميپذيرد و فرد در آن با ايجاد آزار بهوسيلۀ ضربههاي بدني، اشياي سخت يا برنده نسبت به ديگران و مشاهده رنج آنها به ارضا ميرسد. از بارزترين نمونههاي ضرب و جرح ديگرآز...
	4.1.10. تجاوز به عنف ديگرآزارانه:
	تجاوز جنسي اصطلاحي در 15Tپزشکي قانوني15T است که به معناي انجام عمل جنسي بدون رضايت فرد ميباشد. تجاوز جنسي ديگرآزارانه، انجام عمل جنسي فرد يا افرادي  به منظور لذت بردن از رنج و ناراحتي قرباني و نه اشتياق به خود عمل جنسي است و قاتلين سريالي نسبت به قرب...
	جرائم ديگرآزارانه جسمی عليه اشخاص دارای نمودهای اجتماعی گوناگونی نيز میباشند که جا دارد پيش از پرداختن به جرائم ديگرآزارانه روحی عليه اشخاص، به جهت اهميت فراوانشان در زندگی روزمره و امکان ايجاد مشکلاتی جدی و غيرقابل جبران، مورد واکاوی قرار گيرند.
	جرائم ديگرآزارانه جسمی عليه اشخاص دارای نمودهای اجتماعی گوناگونی نيز میباشند که جا دارد پيش از پرداختن به جرائم ديگرآزارانه روحی عليه اشخاص، به جهت اهميت فراوانشان در زندگی روزمره و امکان ايجاد مشکلاتی جدی و غيرقابل جبران، مورد واکاوی قرار گيرند.
	جرائم ديگرآزارانه جسمی عليه اشخاص دارای نمودهای اجتماعی گوناگونی نيز میباشند که جا دارد پيش از پرداختن به جرائم ديگرآزارانه روحی عليه اشخاص، به جهت اهميت فراوانشان در زندگی روزمره و امکان ايجاد مشکلاتی جدی و غيرقابل جبران، مورد واکاوی قرار گيرند.
	جرائم ديگرآزارانه روحي عليه اشخاص، جرائمي هستند که در آنها فرد با هدف رسيدن به ارضا و کسب لذت اقدام به آزردن روان اشخاص از طريق رفتار، گفتار يا نوشتار ميکند. اين جرائم از شيوعي به مراتب بيشتر نسبت به جرائم ديگرآزارانه جسمي عليه اشخاص برخوردارند اما ن...
	1.2.10. توهين ديگرآزارانه:
	به توهيني گفته ميشود که ديگرآزار بدون آنکه از فرد مقابل ناراحت باشد، يا سببي براي توهينش وجود داشته باشد، با هدف خرد کردن شخصيت فرد و احساس لذت از اين اقدام، فحاشي کند. توهين ديگرآزارانه را ميتوان در مزاحمت خيابانی و توهين بعضي از موتورسواران يا اتو...
	2.2.10. تهديد ديگرآزارانه:
	تهديد ديگرآزارانه به معناي ترساندن ديگران از ايجاد وقايع ناخوشآيند يا ارتکاب جرائمي بر عليه آنان است که با هدف لذت بردن از ترس و استيصال ديگران صورت ميگيرد و ديگرآزار با تکرار اين اقدامات هر چه بيشتر ارضا ميشود. تهديد ديگرآزارانه ميتواند شفاهي و ب...
	تهديد ديگرآزارانه به معناي ترساندن ديگران از ايجاد وقايع ناخوشآيند يا ارتکاب جرائمي بر عليه آنان است که با هدف لذت بردن از ترس و استيصال ديگران صورت ميگيرد و ديگرآزار با تکرار اين اقدامات هر چه بيشتر ارضا ميشود. تهديد ديگرآزارانه ميتواند شفاهي و ب...
	تهديد ديگرآزارانه به معناي ترساندن ديگران از ايجاد وقايع ناخوشآيند يا ارتکاب جرائمي بر عليه آنان است که با هدف لذت بردن از ترس و استيصال ديگران صورت ميگيرد و ديگرآزار با تکرار اين اقدامات هر چه بيشتر ارضا ميشود. تهديد ديگرآزارانه ميتواند شفاهي و ب...
	3.2.10. مزاحمت تلفني ديگرآزارانه:
	مزاحمت تلفني از آن جرائمي است که ميتواند هدف يا وسيله باشد. در جايي که مزاحمت تلفني وسيله است، معمولاً با وجود خصومت شخصي، کينه يا مواردي از اين دست مواجهيم، اما وقتي مزاحمت تلفني هدف مجرم قرار ميگيرد با يک جرم ديگرآزارانه مواجه هستيم. مزاحمت تلفني ...
	11. جرائم ديگرآزارانه عليه اموال و مالکيت:
	در جرائم ديگرآزارانه عليه اموال و مالکيت، فرد ديگرآزار يا از آسيبي که به اشياء وارد ميکند و انسان پنداري آنها لذت ميبرد، يا با ديدن رنج صاحب آن شيء در مواجهه با آسيب ديدن و نابودي مال متعلق به خود، به ارضا ميرسد. جرائم ديگرآزارانه عليه اموال بسيار...
	1.11. تخريب ديگرآزارانه:
	آسيب زدن جزيي يا کلي به اموال متعلق به ديگران با هدف تحميل رنج به آنها و رسيدن به ارضا از اين طريق، تخريب ديگرآزارانه است. مثالهاي اين جرم آنقدر فراواناند که نام بردن از تمامي آنها نامقدور است اما با نگاهي به زندگي روزمره هم ميتوان مصاديق فراواني ا...
	2.11. سرقت ديگرآزارانه:
	سرقتي که در آن انگيزه مالي وجود نداشته باشد و سارق جرم را با هدف رنج دادن مالباخته انجام دهد سرقتي ديگرآزارانه است. همچنين سرقتي ساده و با هدف مالي که مقرون به آزار اذيت باشد نيز ديگرآزارانه محسوب ميشود. به شرط آنکه اين آزار و اذيت با هدف قانع کردن ق...



