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مــجــازات  کــاهــش  ــون  ــان ق ســـوم  مثبت  نکته 
بخش ها  بعضی  در  که  اســت  ایــن  تعزیری  حبس 
است.  برداشته  کشور  قضایی  نظام  از  را  ابهاماتی 
در قانون مجازات اسامی 139۲ ابهاماتی داشتیم 
که این ابهامات را قانون برداشت؛ از جمله درباره 
که در  از جرائم  برخی  به جرم و معاونت در  شروع 
نشده  پیش بینی   مجازات  برایش  متفرقه  قوانین 

بود.
را  قوانین  اصــاح  مــدل  ایــن  بنده  به طورکلی 
جهت  این  به  نمی بینم،  کشور  نظام  مصلحت  به 
و  آمــار  بر  مــورد و مصداقی مبتنی  به  مــورد  باید  که 
کارشناسی این موضوع استخراج و بر اساس آن ها 
که دست نزدن  تصمیم گیری شود. به همان میزان 
دیگر  ســال  یک  تا  بگذاریم  اینکه  و  قانون  ایــن  به 
کنیم  پیش بینی  آن  برای  کاملی  و  جامع  مقررات 
کند شتاب زده عمل  برای ما می تواند مشکل ایجاد 

کردن نیز ما را دچار مشکل می کند.
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قوهقضائیهچهملزوماتیدارد؟
آن ها  از  بخشی  که  زندان ها  در  گسترده  عفو 
ــود، مــمــکــن اســـت مــعــضــات و  ــی شـ رســـانـــه ای مـ
و  داریــم  اطاع  ما  که  باشد  مسائلی در پی داشته 
گرفته می شود و دامنه  مبتنی بر آن ها تصمیماتی 
قـــرار می گیرند،  اصـــل  ایـــن  مــشــمــول  ــه  ک افــــرادی 
و  بشنویم  را  دالیـــل  ابــتــدا  بــایــد  مــی یــابــد.  توسعه 
در  که  چارچوب هایی  منتها  کنیم.  قضاوت  بعد 
اعــام  مــربــوط  آیــیــن نــامــه هــای  و  دستورالعمل ها 
که مخل امنیت  می شود، جرائمی را در بر نمی گیرد 
و  مهم  جرائم  جزو  عمومی  افکار  و  انظار  در  بــوده، 
مردم  سامت  و  امنیت  به  آسیب رسان  و  سنگین 
هستند. هرچند سیاست های قوه در دوره جدید 
با  خصوص  ایــن  در  حــدی  تا  قضائیه  قــوه  ریاست 
توسعه بیشتری مواجه شده است؛ ولی به هرحال 
ــا و  ــت ه ــدودی ــیــم بــگــویــیــم چـــون آن مــح ــوان مــی ت
ممنوعیت ها به قوت خود باقی است، پس نگرانی 

در این باره وجود ندارد.
زندانیان  به  مرخصی  اعطای  سیاست  درباره 

کرونا این واقعیت  به جهت توسعه و شیوع ویروس 
مواجه  جدیدی  بحران  با  جهت  این  از  که  هست 
همین  ما  زنــدان هــای  اینکه  به  توجه  با  شده ایم. 
در  هستند  مواجه  جمعیت  برابر   ۲٫5 تا   ۲ با  اآلن 
ممکن  مرخصی ها  این گونه  اعطای  عــدم  صــورت 
و  شویم  مواجه  زندان ها  در  انسانی  فاجعه  با  بود 
اجتماعی مختلفی  و  امنیتی  تبعات  اتفاقی  چنین 
و  بد  گزینه های  بین  مــی آورد.  به وجود  ما  برای  را 
با  از وضعیت زندان ها و  با اطاع  بدتر قوه قضائیه 
وزارت  و  بهداشت  مسئولین  توصیه های  به  توجه 
که  بهداشت و عامان و مراودات دو نهاد و تذکراتی 

گرفت. دادند، این تصمیم را 
گر بخواهیم قضاوتی داشته باشیم دفاع از آن  ا
را  بد  گزینه  بدتر،  و  بد  گزینه  بین  اینکه  در  مرجع 
بعدی  پیگیری های  مستلزم  است،  کرده  انتخاب 
برای  را  الزم  تدابیر  زودتــر  هرچه  باید  یعنی  اســت؛ 
و  امنیت  باعث سلب  اینکه  افراد در خصوص  این 
در  حداقل  و  بگیرد  نظر  در  نشوند،  مــردم  آسایش 
حداقل  می توانند  دارنــد،  سابقه  که  کسانی  مــورد 
را در همان  الکترونیک آن ها  از نظارت  با استفاده 
که الزم است مانع  کنند و در جایی  چارچوب رصد 

از ارتکاب جرم آن ها شوند.
خود  جای  در  قضائیه  قوه  کار  اســاس  این  بر 
کنترل  قابل دفاع است و اقدامات بعدی در جهت 
جلوی  می تواند  ســابــقــه دار  محکومین  نــظــارت  و 
اثر  بر  که  بگیرد  را  مشکات  و  آسیب ها  از  یکسری 
آزادی و استفاده نکردن از مرخصی پیش می آید و 
گر قوه قضائیه تا به حال اقدامی در این  الزم است ا

خصوص نکرده، حتمًا تدابیر الزم را در نظر بگیرد.

بهعنوان راهبردی: تحقیقات پژوهشکده
سیاست با رابطه در نکتهای گر ا پایانی سخن

حبسزداییمدنظرشماهستبفرمایید؟
در مجموع مجازات زندان چه بخواهیم، چه 
است  گزینه ای  نخستین  حاضر  حال  در  نخواهیم 
استفاده  آن  از  دنیا  مختلف  حقوقی  نظام های  که 
آن  به  شرعی  و  فقهی  لحاظ  به  باید  ما  و  می کنند 
توجه داشته باشیم. رسالت اصلی قوه قضائیه این 
باشد؛  جامعه  و  فــرد  پشتیبان  هــم زمــان  که  اســت 
باید  گزینه  دو  ایــن  جمع  از  مــورد  ایــن  در  بنابراین 
کند.  بــرقــرار  حبس  مــجــازات  از  استفاده  در  تــوازنــی 
اینکه  مگر  نمی شود،  محقق  جامعه  و  فــرد  حقوق 
اســاس  بــر  حبس  مــجــازات  جایگزین های  تعیین 

کارشناسی و هماهنگی و مدیریت همه جانبه باشد.
گر بخواهم مشخص تر بگویم ما این انتظار را  ا
تعزیرات  که در تدوین الیحه  از قوه قضائیه داریم 
بسیاری از جرائم و بنا بر برخی از رویکردها تمامی 
ــا در آنجا  ــده شــود و مــجــازات هــای آن ه جــرائــم دی
کامًا  نگاه  با  انتظار می رود قوه قضائیه  گیرد.  قرار 
اطاعات  و  آمار  بر  مبتنی  و  و تخصصی  کارشناسی 
این  خصوص  در  مجازات  تعیین  به  نسبت  دقیق 
کند؛ بنابراین هرگونه اقدام سلیقه ای  جرائم اقدام 
کــه باید زنــدان هــا  یــا اقـــدام بــر اســاس ایــن مطلب 
حداقل  بــه  را  کیفری  زنــدانــیــان  و  کنیم  خــالــی  را 
ارتــکــاب  بــرســانــیــم، فــقــط جــامــعــه را در خــصــوص 
چالش  بــا  عمل  در  و  می کند  بــی دفــاع  بــزهــکــاری 

بزرگ تر و بحران جدیدتری مواجه می شویم.
گر الزم است  بنابراین باید در الیحه تعزیرات ا
دبیرخانه یا ستادی از افرادی در سازمان زندان ها، 
قوه  مسئولین  خــود  و  ثابت  امنیتی  کارشناسان 
معاونت  ازجمله  مختلف  معاونت های  در  قضائیه 
عمومی تشکیل شود و در این رابطه اقدامات الزم 
بازدارنده  و  متناسب  مجازات های  تعیین  برای  را 

کنند. پیش بینی 
اقــدامــات  ایــن  همه  کنار  در  اینکه  آخــر  نکته 
از  پیشگیری  بر  اثربخشی  به  باید  ما  اولیه  توجه 
کشور  مشکل  فقط  مسئله  این  باشد.  جرم  وقــوع 
با  کشورها  از  بسیاری  دنیا  سراسر  در  نیست،  ما 
این  و  هستند  مــواجــه  کیفری  جمعیت  ازدحــــام 
اجتماعی،  ســاخــتــار  مختلف  دالیـــل  ــه  ب معضل 
اقتصادی و فرهنگی و تبعیض ها و طبقات مختلف 
و بحث های اقتصادی رو به افزایش است و به تبع 
کشورها به سمت  کیفری،  اضافه شدن بر جمعیت 
همین  و  رفته  زندانیان  جمعیت  کاهش  سیاست 
با  که  اســت  اقدامی  بهترین  پیشگیرانه  اقــدامــات 
کیفری  جمعیت  درصد   30 تا   ۲0 حدود  آن  انجام 
کاهش داده اند. آن ها پیشگیری های اجتماعی  را 
کار قرار داده  کان در دستور  و وضعی را به صورت 
جمعیت  از  بخشی  شکل  این  به  شده اند  موفق  و 

کنند. کم  کیفری خود را 
که نظام  کید مضاعف بر این است  بنابراین تأ
ستادی  و  همه جانبه  به صورت  باید  کمیت  حا و 
در شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم، اقدامات 
الزم و تکالیف پیش بینی شده در قانون را به صورت 
آن هــا  شــدن  اجــرایــی  جهت  در  و  پیگیری  جــدی 

کند. اقدام 


