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ــازات حــبــس تــعــزیــری در  ــج کــاهــش م قــانــون 
کاهش تعداد  ۲3 اردیبهشت 99 و با هدف اصلی 
به  دهـــم  مجلس  روزهــــای  آخــریــن  در  ــیــان  ــدان زن
اجرایی  و  اباغ  با وجود  که  قانونی  تصویب رسید. 
ــن روزهـــا انــتــقــادات زیـــادی بــه آن وارد  شـــدن، ای
زیر  را  آن  تصویب  نحوه  منتقدان  برخی  می  شود. 
بــرای  کافی  زمــان  از  عــاری  را  آن  و  می برند  ســؤال 
دیگر  برخی  و  می دانند  دقیق  کارشناسی  کارهای 
که این قانون به اهداف مورد نظرش  کید دارند  تأ
که  معتقدند  نیز  منتقدان  از  گــروهــی  نمی رسد. 
هیچ گونه  جرم شناسی  نظری  مبانی  با  قانون  این 
قانون  ــن  ای مــوافــقــان  طــرفــی  از  ــدارد.  ــ ن سنخیتی 
کاهش  به خصوص  قــانــون  ایــن  بــر دســتــاوردهــای 
این  بررسی  هدف  با  دارند.  کید  تأ زندانیان  تعداد 
کارشناس  عظیمی  دکتر  بــا  را  گفت وگویی  ح  طــر
انجام  اسامی  شــورای  مجلس  پژوهش های  مرکز 

که در ادامه خواهد آمد. داده ایم 

پــژوهــشــکــدهتــحــقــیــقــاتراهــــبــــردی:چه
نتیجه ایــن به قــانــونگــذار شــده باعث عواملی
ــشــوررابـــهسمت ک ــظــامحــقــوقــی کـــهن ــرســد ب

کند؟ مجازاتهایجایگزینحبسهدایت
برای شروع بحث بهتر است مروری بر ماجرای 
حبس زدایی داشته باشیم. در واقع برای بازنگری 
تعیین  و  در سیاست های تدوینی در حوزه حبس 
ــا مــبــانــی ایــن  ــتــدا الزم اســـت ب مــجــازات حــبــس اب
دهیم  پاسخ  ســؤال  ایــن  به  و  شویم  آشنا  موضوع 
که اصًا پیشینه جرقه خوردن و به حرکت درآمدن 
گرفته است؛ بعد برسیم  کجا نشئت  این مسئله از 
اقــدامــات  آخــریــن  در  ــذار  ــون گ ــان ق آنــچــه  اینکه  بــه 
تدوینی خود در خصوص مجازات های تعزیری در 
پیش گرفته چیست تا بتوانیم نقد و بررسی داشته 

باشیم.
کشور  کیفری  قــوانــیــن  بــر  داشــتــه  مـــروری  در 
پیش بینی  اصلی  جایگاه  کــه  می کنیم  مشاهده 
مجازات های حبس در مجموعه قوانین مدون ما 
تقریبًا یک  عمر صد ساله دارد. از همان ابتدا مثًا 
به   1304 سال  که  عمومی  مجازات  قانون  زمان  از 
است  الزم  که  اندیشه  و  تفکر  این  رسیده  تصویب 
تخفیفاتی در اعمال مجازات حبس در نظر بگیریم 
قانون گذار  که  می بینیم  اســت.  شــده  پیش بینی 
زندان  از  بتوانند  که  راهکار می گردد  به دنبال یک 
جلوگیری  کوتاه  مدت های  در  به ویژه  افــراد  رفتن 

کــه مــا بــایــد از مــجــازات  کــنــد؛ یعنی ایــن انــدیــشــه 
کنیم، مربوط به  حبس به صورت حداقلی استفاده 
ح بوده  سال های اخیر نیست و از همان ابتدا مطر

است.
از  یــکــی  زنــــدان  ــع مـــجـــازات حــبــس و  ــ در واق
کیفری  حــقــوق  ــوزه  حـ در  مــوضــوعــات  مــهــم تــریــن 
کــشــورهــای زیــــادی به  و نــظــام هــای دنــیــاســت و 
کــشــورهــایــی  ــد؛ چـــون هــمــه  ــه ان ــت ســمــت آن هـــا رف
حقوقی شان  نــظــام  در  مــجــازات  ایــن  گــونــه  از  ــه  ک
از  ناشی  مشکات  با  کم وبیش  کــرده انــد  استفاده 
اجـــرای مــجــازات حبس و زنـــدان مــواجــه بــودنــد و 
مجازات  قانون  تصویب  به محض  ابتدا  همان  از 
که  عمومی، قانون گذار به دنبال راهکاری می گردد 

کند. کم  مجازات ها را 
که باعث شد قانون گذار از  یکی دیگر از عواملی 
همان ابتدای تصویب قوانین مربوط به حبس به 
که  کاهش این مجازات ها باشد، معضات بود  فکر 
کم وبیش وارد  کشورهای دیگر با آن مواجه بودند و 

نظام سیاست گذاری ما نیز شده بود.
گذشته  سال  یک  در  که  بحث هایی  بر  عاوه 
است  شده  ح  مطر حبس  مجازات  کاهش  ــاره  درب
ح  در برهه های زمانی دیگری نیز این موضوع مطر
بازنگری  به  منجر  سال ها  از  برخی  در  و  بود  شده 
نظر  به  که  است  شده  نیز  سیاست ها  از  برخی  در 

نمی رسد نیازی به توضیح جزئیات آن باشد.
هدف  دو  با  ایجاد  ابتدای  از  حبس  مجازات 
آن  کلی  و  اول  هــدف  اســت:  گرفته  صــورت  عمده 
ایجاد  با  که  صورت  این  به  است؛  بوده  پیشگیری 
از انجام تخلفات مشابه  ارعاب عمومی سایرین را 

بازپروری،  از مجازات حبس  باز دارد و هدف دوم 
بوده  اجتماع  دامــن  به  بزهکار  بازگشت  و  درمــان 
که  زمانی  در  این ها  دوی  هر  که  شاهدیم  اســت. 
با  قوانین استفاده می کنیم  از  به طور مداوم  داریم 
اهداف  به  و  است  شده  مواجه  شکست  و  ناتوانی 
است  طبیعی  بنابراین  نیافته ایم؛  دست  موردنظر 
که هدف بوده  که قانون گذار وقتی می بیند آنچه را 
که  در مجازات برآورده نشده است به فکر می افتد 
کند. به همین جهت  این رویکرد و روند را اصاح 
چشم انداز،  سند  مانند  کشور  باالدستی  اسناد  در 
کید  تأ نظام  کلی  سیاست های  و  اساسی  قانون 
ــر بــازنــگــری در ســیــاســت هــای مــربــوط به  جـــدی ب
ادبــیــات مختلف شــده اســت.  بــا  مــجــازات حبس 
دنبال  به  بیشتر  باالدستی  اسناد  در  سیاست گذار 
سمت وسوی  به  را  حبس  مــجــازات  که  بــوده   ایــن 
دیگری سوق دهد تا هم جنبه بازدارندگی مجازات 
کاستی ها و معضات ناشی  از بین نرود و هم بتواند 

کاهش دهد. از اجرای مجازات زندان را 
از  ــر  ــراب ب کــشــور حـــدود دو  ــیــان در  ــدان آمـــار زن
ظرفیت زندان ها بیشتر است و سرانه فیزیکی الزم 
پایین تر اســت.  اســتــانــدارد  از حــد  زنــدانــیــان  ــرای  ب
نــمــی تــوان  فــضــایــی  چنین  در  ــه  ک اســـت  طبیعی 
به  نسبت  به خوبی  را  بهداشتی  اســتــانــداردهــای 
زندانی  برای  بازپروری  برنامه  و  کرد  اعمال  زندانی 
با مشکل مواجه می شود. وقتی فضای زندان برای 
بهترین  در  حتی  بــاشــد،  تحمل  غیرقابل  زنــدانــی 
هــم،  ــازپـــروری  بـ بــرنــامــه  ــجــاد  ای در  حــالــت ممکن 
آمارها  طبق  داشــت.  نخواهد  را  الزم  تأثیرپذیری 
تحمل  را  حبس  مجازات  که  کسانی  درصــد   40 تا 
از آزادی شــان مرتکب جرم و  می کنند، دوبــاره بعد 
که  می دهد  نشان  ایــن  می شوند؛  بزهکاران  جــزو 
نظر  در  زنــدان  مجازات  از  ما  که  هدفی  متأسفانه 

داشتیم موفقیت آمیز نبوده است.
گزارش ها و آمارهای مسئولین قضایی  مطابق 
برای  کلی  به صورت  تومان  هزار   ۲00 تا   150 حدود 
ماه  در  رقم  این  می شود.  هزینه  روز  در  زندانی  هر 
حدود 5 میلیون و در سال حدود 50 میلیون برای 
کشور هزینه می کنیم  از بودجه عمومی  زندانی  هر 
ــدان  زن بــه بحث  ــرف نسبت  مـــادی ص نــگــاه  ــر  گ ا و 
در  باید  زودتــر  چه  هر  که  می بینیم  باشیم  داشته 
را  الزم  سیاست های  و  تجدیدنظر  خصوص  ایــن 

کرد. اتخاذ 
که  بگویم  باید  اول  ســؤال  از  جمع بندی  در 

کــشــور حـــدود دو  ــار زنــدانــیــان در    آمـ
و  اســت  بیشتر  زنــدان هــا  ظرفیت  از  بــرابــر 
حد  از  زندانیان  برای  الزم  فیزیکی  سرانه 
استاندارد پایین تر است. طبیعی است که 
در چنین فضایی نمی توان استانداردهای 
زندانی  به  نسبت  به خوبی  را  بهداشتی 
ــرای  ــروری ب ــازپـ اعــمــال کـــرد و بــرنــامــه بـ
وقتی  می شود.  مواجه  مشکل  با  زندانی 
فضای زندان برای زندانی غیرقابل تحمل 
در  ممکن  حالت  بهترین  در  حتی  باشد، 
ایجاد برنامه بازپروری هم، تأثیرپذیری 

الزم را نخواهد داشت.  


