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رسیدن  در  سیاست گذار  و  قانون گذار  توفیق  عدم 
کــه از اجـــرای مــجــازات زنـــدان داشته  بــه اهــدافــی 
است، به صورت طبیعی قانون گذار و سیاست گذار 
که در سیاست گذاری  این سمت سوق داده  به  را 

کنند. در خصوص حبس تجدیدنظر 

نگاهی در راهبردی: تحقیقات پژوهشکده
تعزیری مجازاتحبس کاهش قانون کلیت به
به برداشت این اســت، شده تصویب 

ً
اخیرا که

تعداد کــاهــش هــدف بیشتر کــه مــیآیــد ــود وجـ
کشور.نظرشما کاهشجرمدر زندانیانبودهتا
دراینخصوصچیستوآیااینقانونتوانسته
درزمینهکاهشجرمدرکشورتأثیرمثبتیداشته

باشد؟
بــه مشکات  تــوجــه  بــا  اخــیــر  ــال  در چــنــد سـ
افــزایــشــی جمعیت  اقــتــصــادی پــیــش آمــده و رونـــد 
ــا یـــک تــغــیــیــر در  بـ ــان، در عــمــل  ــیـ ــدانـ ــیــفــری زنـ ک
شورای  مجلس  شده ایم.  مواجه  سیاست گذاری 
برای  الزم  توانایی  قضائیه  قوه  دید  وقتی  اسامی 
برخی عناوین مجرمانه  از  و جرم زدایی  کیفرزدایی 
و  برساند  سرانجام  به  را  آنــان  نمی تواند  و  نــدارد  را 
نمایندگان  کند،  مجلس  تقدیم  الیحه  به صورت 
موضوع  پیگیری  دنبال  به  ح  طر قالب  در  مجلس 
کان  گر نمی توانند به صورت  ا که حداقل  برآمدند 
که  را  مـــواردی  کنند،  دنــبــال  را  قــضــازدایــی  بحث 
نمایند.  اصــاح  اســت،  مرتبط تر  آن  آسیب زدایی 
دوفوریتی  ح  طر یک  ارائــه  شاهد  دهم  مجلس  در 

با عنوان »تقلیل مجازات حبس تعزیری« بودیم.
ــی از  ــرم زدایـ ــی جـ ــت ــوری ح دوف هـــدف ایـــن طـــر
جمعیت  از  کاستن  بلکه  نبود،  مجرمانه  عناوین 
نظر  از  بنابراین  بــود؛  زنــدان هــا  در  موجود  کیفری 
کـــردن جمعیت  ــم  ک ــر  ح ب ــذاری ایـــن طـــر ــدف گـ هـ
کیفری زندان ها متمرکز شد. مجلس دهم با توجه 
را زمان بر و در صاحیت خود  اینکه این فرایند  به 
کرد  ورود  موضوع  به  خودش  می دید  قضائیه  قوه 
کاهش  تا حداقل آسیب های موجود در زندان ها را 
کاستن  ح  که هدف طر دهد؛ بنابراین طبیعی بود 
ح اولیه مجلس واجد  کیفری باشد. طر از جمعیت 
اشکاالت متعدد و جدی بود و ممکن بود لطماتی 
کشور وارد شود. برای همین قوه  به نظام قضایی 
که  کرد و با اصاحیه هایی  قضائیه به موضوع ورود 

گرفت به 15 ماده تبدیل شد. صورت 
جرم شناسان  جــدی  نقدهای  بــا  ح  طــر ایــن 

مــواجــه بـــود، زیـــرا هــدف و رســالــت خــود را بــر این 
که به هر نحو ممکن جمعیت زندان ها  گذاشته بود 
که ما برای رسیدن به  کاهش دهد. از این جهت  را 
کنیم  هدفی منطقی و معقول از ابزارهایی استفاده 
تا رویکردی افراطی را به وجود بیاورد و قوانین را به 
سمت بی خاصیت بودن سوق دهیم واجد اشکال 
قبال  در  جامعه  که  می شود  این  به  منجر  و  است 

بزهکاری مورد حمایت جدی قرار نگیرد.
که مطابق با اصل 156 قانون اساسی،  از آنجا 
قوه قضائیه باید هم پشتیبان حقوق فردی باشد 
و هم پشتیبان حقوق جامعه، الزم است ایراداتی 
که این قانون در پی دارد از جهت تزلزل در دفاع  را 
از حقوق جامعه و حقوق شهروندان به طور جدی 
در نظر داشته باشیم. از این جهت می توانیم این 
اجــرای  که  بدانیم  وارد  قانون  ایــن  به  را  کلی  نقد 
این قانون در میان مدت و درازمدت ممکن است 
کند و موجب افزایش  به جامعه این آسیب را وارد 

بزهکاری در برخی از زمینه ها شود.
ایــن جنبه درســت است  از  ح  امــا ســؤال مطر
گر بخواهیم به صورت معقول به هدف برسیم  که ا
که سراغ جامعه برویم و  الزمه اولیه اش این است 
گام  در  و  باشیم  جرائم  سطح  از  کاستن  دنبال  به 

کیفرزدایی برویم. بعدی به سراغ 

نظر بــه راهــبــردی: تحقیقات پژوهشکده
ازسیاست قبل کــه بــود اصلی گــام ــدام ک شما
حــبــسزدایــیبــایــدبــرداشــتــهمــیشــد،ولــیاین

اتفاقرخنداد؟
ــار تــدابــیــر  ــن ک کـــه در  نــکــتــه مــهــم ایـــن اســـت 
کمک کننده در بحث حبس زدایی ما باید به سمت 
مقوله دیگری برویم و آن مقوله پیشگیری از وقوع 
گامی  جرم است. پیشگیری از وقوع جرم مهم ترین 
بــرداریــم.  کیفری  امنیت  جهت  در  باید  که  اســت 
و  تأخیر  هرگونه  جرم  از  پیشگیری  زمینه  در  ما  گر  ا
تبعات  با  علی القاعده  باشیم  داشته  سهل انگاری 
اول  گــام  پس  شد  خواهیم  مواجه  ناخوشایندی 
کمیت  کــان حا مــربــوط اســت بــه ســیــاســت هــای 
به  منسجم  و  هماهنگ  کــامــًا  بــه صــورت  باید  کــه 
وقــوع  از  قــانــون پیشگیری  کــردن  اجــرایــی  دنــبــال 
قانون  تصویب  از  سالی  چند  گرچه،  ا باشند.  جرم 
آثار  متأسفانه  مــی گــذرد،  جــرم  وقــوع  از  پیشگیری 

عملی خاصی را مشاهده نکرده ایم.

راهـــبـــردی:نهاد تــحــقــیــقــات پــژوهــشــکــده
به اختصاص الکترونیکی نظارت و آزادی نیمه
داشت؛ وشش پنج درجــه تعزیری حبسهای
ولیدرقانونجدیدبهدرجاتدو،سهوچهار
اینکه بــر مــشــروط اســت کــرده پــیــدا توسعه نیز
گذراندهباشند؛ یکچهارممدتحبسخودرا
کمک آیااینسیاستمیتواندبهدستگاهقضا
نظارت دربـــاره را قضا دستگاه عملکرد کند؟
الکترونیکیبرزندانیانچگونهارزیابیمیکنید؟

را  کشورها  سایر  قوانین  وقتی  طبیعی  به طور 
که قلمرو نظارت  بررسی می کنیم. متوجه  می شویم 
الکترونیک برای اجرای مجازات حبس محدود به 
به همین  باشد؛  که اهمیت داشته  مواردی است 
الکترونیکی  از مجازات نظارت  باید استفاده  دلیل 
از  و  دهیم  انجام  محتاطانه  کامًا  دلیل  دو  به  را 
خودداری  جدی  به صورت  آن  از  بی رویه  استفاده 

کنیم.
کــه تا  ــت  ــواردی اس ــ بــررســی م یــک  جهت آن 
اآلن موفق به اجرای آن شده ایم؛ یعنی باید نقاط 
قانون  از  بعد  از  را  الکترونیک  نظارت  قوت  ضعف 
کنیم. قوه قضائیه  مجازات اسامی تا اآلن بررسی 
در تأمین زیرساخت های نظارت الکترونیک موفق 
عمل نکرده است و همین یکی دو سال پیش بود 
عملکرد  کــرد.  تدوین  را  آن  اجــرایــی  آیین نامه  که 
نظارت  اجــرای  ظرفیت  که  داد  نشان  قضائیه  قوه 
را  محدود  جرائم  همان  خصوص  در  الکترونیک 
که افزایش محدود اجرای  نیز ندارد. طبیعی است 
مجازات نظارت الکترونیک به سایر مجازات ها نیز 
اینکه قوه  در مرحله اجرا ناموفق خواهد بود؛ مگر 
کند. در واقع  قضائیه رویه خود را به طورکلی اصاح 
این  از قوه قضائیه در  کارنامه عملی و قابل قبولی 
که  زمینه شاهد نبوده ایم. ارزیابی بنده این است 
بیشتری  کارشناسی  باید  موضوع  این  با  رابطه  در 

صورت می گرفت.
است؛  تئوریک  لحاظ  از  دیگر  اساسی  مشکل 
به صورت  سنگین  جــرائــم  بــا  کــه  نیست  صــاح  بــه 
نظارت  مشمول  را  آن ها  و  کرد  برخورد  سهلگیرانه 

الکترونیک قرارداد؛
اجرای  با  وقتی  که  است  تعجب برانگیز  واقعًا 
مشکات  انــواع  با  نیز  الکترونیک  نظارت  محدود 
مواجه هستیم، آن را به سایر جرائم توسعه دهیم!
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