
مهر و آبان  1399      شماره دوم          257 کتاب

کــتــاب را  گـــر ایـــن  ا کـــرده ایـــم  عــمــلــی؛ یعنی ســعــی 
می خواند  حقوقی  و  دانشگاهی  شخصیت  یــک 
ــه در حــوزه  ک فـــردی  بــبــرد و هــم  را  اســتــفــاده اش 
قضایی، وکالت و موارد مشابه است از محتوای آن 
کرده ایم تا  کند؛ یعنی هر دو وجه را تأمین  استفاده 
ح قانون ساده. از  کاربردی باشد، نه یک شر کتاب 
کرده ایم در فضای علمی این مواد را  آن طرف سعی 
کنیم و نظر دهیم. مثال هایی در جای جای  تحلیل 
کرده ایم؛  ح  کتاب زده ایم ابتدا بحث نظری را مطر
مثًا این ایراد مبنایی اینجاست و این باید این طور 
وارد  بعد  این است.  ماده   این  از  ما  تفسیر  یا  شود 
تــا مطالب  زده ایـــم  و مثال هــم  حــوزه عملی شــده 

کامل و بدون ابهام باشد.
مطلب دیگر اینکه ما چند ضمیمه به انتهای 
کتاب  کرده ایم و از صفحه 135 به بعد  کتاب اضافه 
ضمیمه است. 10 تا ضمیمه آورده ایم. در ضمیمه 
ح داده ایم. ماده 10  1 ماده 10 قانون مجازات را شر
قانون  این  در  که  است  مــاده ای  مجازات،  قانون 
کم  مجازات ها  چون  می کند؛  پیدا  وسیعی  کاربرد 
قانون مجازات اسامی راجع   10 شده است. ماده 
کم شد، شما  گر مجازات قانونی  که ا به این است 
دوم  ضمیمه  در  کنید.  اعمال  را  آن  باید  چگونه 
کاهش  قانون  در  زیــرا  آورده ایـــم؛  را  اصاحی  مــواد 
شده  ذکر  کلی  به  صــورت  تعزیری  حبس  مجازات 
از مواد و قانون دچار تغییر خواهد  اما خیلی  بود، 
شد و ما آن موارد را به همراه اصاحاتش آورده ایم.
عاوه بر این جدول هایی برای نظم بخشیدن 
قابل  جــرائــم  آورده ایـــــم.  ضمیمه  در  مــوضــوع  بــه 
جــرم،  نــوع  قانونی  مستندات  و  احصا  را  گذشت 
را  آن هــا  بــودن  گذشت  قابل  آثــار  و  میزان مجازات 

کرده ایم. ذکر 
آنچه  تمام  و  آورده ایــم  را هم  نظرات مشورتی 
نظریه  هــر  و  بــود  شــده  منتشر  کتاب  چــاپ  روز  تــا 
آوردیم  زیرنویس  در  داشتیم  قبول  که  را  مشورتی 

ح و  و بــه هــر جــا نقد داشــتــه ایــم، داخـــل متن طــر
کرده ایم. ح  ایرادات را هم مطر

گرنکتهای پژوهشکدهتحقیقاتراهبردی:ا
کهدراینحوزهانجام کارهایمشابهی درباره

شدهاستدارید،بفرمایید.
کتاب دیگر هم با  کتاب دو  در مدت چاپ این 
که یکی را  کتاب منتشر شد  مضمونی نظیر همین 
آقای مصدق در انتشارات جنگل چاپ کرده و بیشتر 
نظریات مشورتی را آورده و خود او قلم نزده است. 
که آن هم  کرده  کتاب دیگر را هم آقای عابدی چاپ 

کتاب ما به بازار آمده است. به تازگی و تقریبًا با 
جمع کرده اند؛  ــازار  ب از  را  مصدق  آقــای  کتاب 
تایپی  غلط  گــویــی  نــمــی دانــم،  را  دقیقش  دلــیــل 
که آقای عابدی  کتاب دوم را  زیادی داشته است. 
که  کتاب مفیدی می دانم  کرده،  در نشر طاها چاپ 
کتاب  کمک می کند. این  کشور  به رویه قضایی در 
ح  ح قانون نوشته شده و نکات خوبی را مطر در شر
آیین  در  نویسنده  اینکه  به  خصوص  اســت.  کــرده 

کیفری هم تخصص دارد. دادرسی 

پژوهشکدهتحقیقاتراهبردی:باتوجهبه
کتابرادکترالهامنگاشتهاست، اینکهدیباچه
کتابچهمیزان نقشدکترالهامدرتألیفاین

بودهاست؟
که آقای دکتر الهام در  واقعیت امر  این است 
ایشان  و  بودند  من  استاد  ارشــد  کارشناسی  دوره 
داشتیم  مــا  وقــتــی  داشــتــنــد.  لطف  مــن  بــه  خیلی 
با انجمن  گفت وگویی  کتاب را می نوشتیم، ایشان 
کرد و راجع به  برگزار  گرام  اینستا حقوق شناسی در 
اینکه شورای نگهبان چه ایرادهایی به این قانون 
یا نداشت  ایــرادات مبنا داشت  آن  آیا  و  بود  گرفته 
که بحث های دکتر  بود  این  کرد. هدف من  بحث 
به  راجـــع  کــه  ــار  ک ایــن  در  و  کنم  مکتوب  را  الــهــام 

را  آن هــا  اســت،  تعزیری  حبس های  کاهش  قانون 
گفتم هم  کتاب بیاوریم. به آقای دکتر الهام  هم در 
کتاب ما با اسم شما مزین شود و هم  دوست داریم 
کارمان پوشش  که ما آن ها را در  مطالب خوب شما 
چاپ  ما  مباحث  کنار  در  تا  بنویسید  را  نــداده ایــم 
را  ایرادهایی  اما  را نوشته ایم  ح قانون  شود. ما شر
در  است  کرده  وارد  موضوع  به  نگهبان  شورای  که 
بنویسید  را  آن موارد  و شما  نیست  ما  کاری  حوزه 
ایشان زحمت  و  کنار مباحث ما چاپ شود  که در 
کشیدند و دیباچه را خیلی سریع نوشتند و به ما 

کتاب قراردادیم. که آن را در ابتدای  دادند 

برنامه راهـــبـــردی: تحقیقات پــژوهــشــکــده
تألیفجدیدینیزدارید؟

کتاب دیگری به همراه همین  در حال تألیف 
از  نــگــارش  آن  ــام هستیم.  ت آقـــای  عــزیــزم  دوســـت 
خیلی وقت پیش آغاز و عمده مطالب آن هم آماده 
که  دارد  الزم  پژوهشی  عمیق  کار  اما  اســت؛  شده 
کار  از عید آن  تا قبل  زمان بر است، سعی می کنیم 
کیفری  کتاب »حقوق  کنیم. عنوان این  را هم تمام 
ــوزه زمــیــن خــواری و  ــت. االن ح زمــیــن خــواری« اس
جرائم مرتبط با آن یعنی بحث هایی مانند تصرف 
غیرمجاز  کاربری  تغییر  غیر،  مال  فــروش  عدوانی، 
اراضی و همچنین تصرف اراضی ملی منبع مستقل 
که همه  کتابی  پژوهشی را می طلبد. در حال حاضر 
نداریم؛  باشد  دیده  جامع  به  صورت  را  مــوارد  این 
نظام  و  قضایی  رویه  در  جرائم  این  اینکه  علی رغم 
کشور بسیار شایع است. در حال حاضر هر  حقوقی 
کس حقوق جزای اختصاصی نوشته بیشتر با نگاه 
است؛  بوده  دانشگاهی  سرفصل های  و  کادمیک  آ
کرده ایم  با این هدف طراحی  را  کتاب  ولی ما این 
این  در  که  نظری  به خأل  کاملی  و  پاسخ جامع  که 
حوزه وجود دارد بدهیم و همه افراد بتوانند از آن 

کنند. استفاده 


