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به  می توان  مجرمانه،  عناوین  کاهش  آثــار  جمله 
کاهش  و  قضائیه  قوه  به  پرونده ها  ورودی  کاهش 
کرد. در رویکرد دوم نیز به ایجاد  آمار زندانیان اشاره 
کتفا می شود تا  تغییرات در میزان مجازات جرائم ا
محکومین  برخی  آزادســـازی  امکان  طریق  ایــن  از 
از  تعزیری،  حبس  کاهش  قانون  در  گــردد.  فراهم 
استفاده  زندانیان  میزان  کاهش  بــرای  روش  این 

شده است.
ــس زدایــــی  ــب ــن دالیـــــل ح ــری ــم ت ــه از م ــی  ــک ی
جمعیت  ــودن  ب بــاال  حــاضــر،  زمــان  در  به خصوص 
ایران است. تعداد زندانیان  کیفری در زندان های 
بر اساس هر 100 هزار نفر محاسبه می شود و مطابق 
ایران  اســت،  شده  اعــام  رسمی  به طور  که  آمــاری 
در اسفند 1397 به ازای هر 100 هزار نفر جمعیت، 
در  لحاظ  ایــن  از  و  اســت  داشته  زنــدانــی  نفر   ۲33
زندانیان  آمارهای  البته  دارد.  قرار  آسیا  نهم  رتبه 
افزایشی بوده است، به طوری که  تا 97  از سال 94 
در سال 1397، حدود ۲51 هزار زندانی در زندان ها 
گسترده رهبری، این  وجود داشته،  ولی بعد از عفو 

کاهش یافته  است. تعداد، به 189 هزار نفر 
قوه  مشکات  از  یکی  همچنان  این  وجــود  با 
بنا  قضائیه تعداد زیاد زندانیان است، به طوری که 
سازمان  احکام  اجــرای  و  قضایی  مدیرکل  گفته  بر 
زندان ها  اشغال شده  ظرفیت  کشور،  زنــدان هــای 
که همین امر مشکات بسیار  1۲7.68 درصد است 
و  سلول ها  در  کف خوابی  باال،  کم  ترا مانند  زیادی 
راهروهای بندها و عدم رعایت مسائل بهداشتی را 

به دنبال خواهد داشت.

کاهش جرم یا کاهش زندانیان
یکی از پرسش های مهم از واضعان این قانون 
کاهش  که هدف از تصویب این قانون،  این است 
هدف  گــر  ا جــرم؟  کاهش  یا  بــوده  زندانیان  تعداد 
خطر  این  گفت  باید  باشد  زندانیان  کاهش  فقط 
که با بازگشت مجرمان به جامعه شاهد  وجود دارد 
افزایش میزان جرم و جنایت باشیم و جامعه دچار 
که تعداد مرتکبین  ج شود. در جامعه ای  ج ومر هر
اعتماد عمومی  زیاد شود،  جرم و به تبع آن جرائم 
کمیت و دستگاه  قضایی سلب خواهد  نسبت به حا
شد. قانون گذاران باید به دنبال راهکارهایی جهت 
که  خ جرم در جامعه باشند. امری  پایین آوردن نر

در این قانون مشاهده نمی گردد.
منطقی  هدف  زندانیان  تعداد  کاهش  صرف 

نه تنها  ــدف  ه ــن  ای بــا  اینکه  بــه خــصــوص  نیست؛ 
دست  به  صحیح  و  مشخص  ضابطه ای  و  ک  مــا
نمی آید، بلکه می تواند به التهاب جامعه و افزایش 
خ جرم نیز بینجامد؛ بنابراین هدف باید تناسب  نر
ــر اســـاس آن  ــا مــجــازات بـــوده و ب جـــرم ارتــکــابــی ب

قانون گذاری صورت بگیرد.

رعایت  دلیل  به  کرونا  ایــام  در  حبس زدایی 
مسائل بهداشتی

کرونا  بیماری  شروع  با  و   1398 اسفندماه  در 
ک، زندان ها بودند.  کن خطرنا )کووید 19( یکی از اما
زندان ها  و  زندانیان  تعداد  شد  ذکر  که  همان طور 
ــد  ــا یــکــدیــگــر تــنــاســب نـــدارنـــد و حـــدود ۲7 درص ب
یکی  و  ــد  دارن وجــود  زنــدان هــا  در  اضافی  جمعیت 
بیماری  از  پیشگیری  در  جدی  نیازمندی های  از 
فاصله گذاری  و  بهداشتی  مسائل  رعــایــت  کــرونــا، 
اجتماعی است. عاوه بر این موارد، در صورتی  که 
کند،  زندان ها شیوع پیدا  کرونا در داخل  بیماری 
مشکات بسیار زیادی را به دنبال خواهد داشت. 
بخشنامه  دو  صدور  با  ابتدا  همان  در  قضائیه  قوه 
در  زنــدانــیــان  مرخصی  بــه  اعـــزام  بــرای  را  شرایطی 
کرونا در زندان ها صادر  راستای پیشگیری از شیوع 
مرخصی  اعــطــای  بــه  مــربــوط  اول  بخشنامه  کــرد. 
و  کنترل  به  مربوط  دیگر  بخشنامه  و  زندانیان  به 
بنا  بود.  زندان ها  به  جدید  زندانیان  ورود  کاهش 
اواخــر  زنــدان هــا در  اعــام رئیس سابق ســازمــان  بر 

اسفند، به حدود 70 هزار زندانی )حدود یک سوم( 
مرخصی،  کنار  در  همچنین  شــد.  داده  مرخصی 
اقداماتی مانند اعطای آزادی مشروط و استفاده از 

گردید. پابند الکترونیکی نیز انجام 
در ایام عید فطر نیز، حدود 3700 نفر به واسطه 
که  نیز  نفر  آزاد شدند و حدود ۲0 هزار  عفو رهبری 
به  ــود  ب کــم  بــاقــی مــانــده محکومیت آن هـــا  مــیــزان 
مرخصی منتهی به آزادی رفتند. با توجه به تداوم 
در  بخشنامه ای  دوبــاره  کرونا،  بیماری  همه گیری 
خصوص اعطای مرخصی مجدد به زندانیان اباغ 
شد تا شرایط بهداشتی زندان ها را در این وضعیت 

کنترل شود.

مخاطرات آزادسازی زندانیان در ایام کرونا. 1
کرونا موجب  که شیوع ویروس  در حال حاضر 
بیکاری  و  مـــردم  کــســب وکــار  شــرایــط  در  اخــتــال 
افزایش  همچنین،  و  است  شده  آن هــا  از  بسیاری 
شده  موجب  مختلف،  اجناس  قیمت  بی سابقه 
گاهی برای رهایی  گرفته و  است مردم در فشار قرار 
از این فشار دست به ارتکاب جرم بزنند. همان طور 
مرداد  در  نیز  بــزرگ  تهران  گاهی  آ پلیس  رئیس  که 
کـــرد بــیــش از 50 درصــد  ــام  طــی مــصــاحــبــه ای اعـ
سارقان در سه ماهه اخیر »بار اولی« بودند. در این 
را  اوضــاع  این  وخامت  می تواند  که  امری  شرایط، 
کافی  گسترده و بدون دقت  تشدید نماید، اعطای 
در  برمی آید  اعامی  آمار  از  آنچه  است.  مرخصی ها 
کیفری زندان ها  اسفند تنها به یک سوم از جمعیت 
نیز  تیرماه  در  رونـــد  ایــن  کــه  شــده  اعــطــا  مرخصی 
ورود  صورت  در  نتیجه  در  است.  کرده  پیدا  ادامه 
ارتکاب  خ  نــر افــزایــش  جامعه،  به  مجرمین  برخی 
را شاهد خواهیم  کاهش امنیت در جامعه  جرم  و 
فرمانده  رحیمی،  حسین  ســردار  همچنین  ــود.  ب
اعــام  تلویزیونی  برنامه  یــک  در  تــهــران  انتظامی 
و  را مضاعف  ما  زندانی ها زحمت  »آزادســازی  کرد: 

کرده است«. سرقت ها را بیشتر 

مواد مخدر؛ باالترین نرخ بزهکاری
بر اساس اعام رئیس سابق سازمان زندان ها، 
جرائم  مرتکبین  را  زندانیان  از  درصــد   38 حــدود 
مواد مخدر تشکیل می دهند. پس از آن مجرمین 
سرقت با 30 درصد و مرتکبین جرم علیه اشخاص 
در  دارنـــد.  را  بزهکاری  خ  نــر باالترین  ــد  درص  10 بــا 
ح، صرفه جویی  مقدمه توجیهی از علل تقدیم طر

 یکی از مهم ترین دالیل حبس زدایی 
بودن  باال  حاضر،  زمــان  در  به خصوص 
ایـــران  ــای  ــدان هـ زنـ در  کــیــفــری  جمعیت 
 ۱00 هر  اســاس  بر  زندانیان  تعداد  اســت. 
مطابق  و  مــی شــود  محاسبه  نفر  هـــزار 
ــام شــده  ــاری کــه بــه طــور رســمــی اعـ آمــ
است، ایران در اسفند ۱۳۹7 به ازای هر 
زندانی  نفر   ۲۳۳ جمعیت،  نفر  هــزار   ۱00
داشته است و از این لحاظ در رتبه نهم 
زندانیان  آمارهای  البته  دارد.  قــرار  آسیا 
است،  بــوده  افزایشی   ۹7 تا   ۹4 ســال  از 
به طوری که در سال ۱۳۹7، حدود ۲۵۱ 
داشته،   وجــود  زندان ها  در  زندانی  هــزار 
این  رهــبــری،  گسترده  عفو  از  بعد  ولــی 
کاهش یافته   نفر  هــزار   ۱8۹ بــه  تــعــداد، 

است.  


