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کیفرهای اجتامعمحور :از نظریه تا عمل
با تأکید بر پیشنیازهای اعامل كيفرهای اجتامعمحور در ایران
محمد یکرنگی ،1مهدی ایرانمنش
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چکیده

كيفره��ای اجتماعمح��ور در عمر کوتاه خود توانس��ته ان��د به خوبی جای خ��ود را در قوانین
کش��ورها باز كنند .صرفنظر از اهداف این كيفر ها ،ا ِعمال مؤثر آنها منوط به ش��رایط و پیش
نیازه��ای اجتماع��ی ،فرهنگی و قضائی از جمله س��رمایهگذاري و ارتقاء آگاهی و عالقهمندي
دستاندرکاران عدالت جنائي و مردم است که در صورت فقدان هریک ،این كيفرها نمی توانند
کارایی الزم را داش��ته باش��ند .اين مقاله پس از بررسی اهداف مجازات های اجتماعی و پیش
نیازهای ضروری برای اعمال آنها ،به بررسی شرایط کنونی برای اعمال مجازات های اجتماعی
در اي��ران پرداخت��ه و نتیجهگيري می نماید که در حال حاضر جامعة ایران به دلیل مهیا نبودن
این ش��رایط قابلی��ت پذیرش این مجازات ها را ن��دارد و در پایان برای اجرائی ش��دن الیحة
مجازاتهای اجتماعی پیشنهادهایی ارائه مینماید.

واژگان کلیدی

كيفرهای اجتماع محور ،سیاست جنائي ،زندان ،اصالح مجرم
 .1دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه شهید بهشتی
 .2کارشناس ارشد حقوق کیفری و جرم شناسی از دانشگاه شهید بهشتی
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هیچ دولتمردی به مجلس نميرود تا قانونی وضع نماید که باعث اغتش��اش و
بینظمی ش��ود و یا با وضع آن قانون حقی به ناحق از مردم س��لب ش��ود .بلکه
برعکس ،تمامی قانونگذاران هربار که الیحه يا طرحی مطرح ميش��ود ،با خود
ميگوین��د :ب��ا وضع این قانون صلح و امنیت را ب��ه جامعه هدیه ميدهیم .لیکن
با وجود این نیات و قصدهای نیکو ،بار دیگر در سراس��ر دنیا مش��اهده ميکنیم
قوانینی وضع ميش��وند ک��ه مغایر با مقاصد مذکور بوده ان��د .همة قانونگذاران
ميخواهند مملکتی امن داشته باشند که همه در آن احساس امنیت و راحتی کنند
اما گاه پس از تصویب قوانین ،این نیات نیکو نهتنها محقق نميشود بلکه درست
مغایر آن رخ ميدهد .ش��اید شناخت نادرست و آگاهی ناقص از شرایط جامعه ،از
یک س��و و عدم علم به مبانی و ضرورت تصویب قانون از سوی دیگر مهمترین
دالیل این امر باش��د ( .)17 : 1لذا شناخت شرایط اجتماعی و مبانی قانون بسیار
حائز اهمیت است.
پيدايش مجازات هايي با وص��ف اجتماعي نتيجة گذار مراحل مختلف عدالت
كيف��ري از گذش��تههاي دور تا به امروز بوده اس��ت .فرآين��دي كه ميتوان در
آن ردپاي��ي از انديش��ههاي صاحبنظران حقوق كيفري را مش��اهده كرد و به
اين نتيجه رس��يد كه اي��ن نوع از واكنش هاي نوپ��اي عدالت كيفري محصول
واكنش هاي متعددي اس��ت كه هر كدام در دورهاي از تحوالت جرمش��ناختي
و كيفرش��ناختي تجربه ش��ده و آثار مثبت و منفي آنها مورد ارزيابي قرار گرفته
اس��ت .در این گذار از دهة  1970ميالدي طرح انديشة حبس زدايي با تأكيد بر
آثار نامطلوب ناشي از مجازاتهاي سالب آزادي ،از جمله ت ّورم جمعيت كيفري
زن��دان ،كيفرشناس��ان و محققان را در جس��توجوي ارائ��ة راهكارهايي نوين
قرار داد .در این راس��تا ،با پش��تيباني س��ازمان ملل متحد ،از طريق قطعنامه ها،
كنفرانس ها و اس��ناد بين المللي به تدريج واکنش ه��ای جدیدی وارد زرادخانه
کیفری کش��ورها ش��د که به دليل وصف جامعهمدار بودن عن��وان «كيفرهاي
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اجتماعمحور» برای آنها برگزيده ش��د.
در س��ه دهة اخیر نهتنها کشورها ،بلکه نهادها و اسناد بینالمللی نیز گاه به
صراح��ت و گاه به طور تلویحی باره��ا حمایت خود را از اين مجازاتها اعالم
نمودند .برای نمونه ،س��ازمان اصالحات جزائی بینالمللی  1یکی از برنامههای
خود را توس��عه و گسترش ش��یوهها و الگوهای مربوط به جانشینهای حبس
معرفی کرده اس��ت ( )5 : 6یا در بند  8-2قواعد حداقل اس��تاندارد س��ازمان
ملل برای اقدامات غیر س��الب آزادی ،یک سلس��له اقدام��ات جایگزین حبس
معرفی شده اس��ت ،از جمله آزادی مشروط با نظارت قضائی ،حبس خانگی و
کار در جامعة تحت نظارت قضائی ( .)2 : 336لذا ،با توجه به این جهتگيري
جامع��ة جهانی دیر یا زود توس��ل به مجازاته��اي اجتماعمحور اجتنابناپذیر
اس��ت .لیکن کش��ورها باید پیش از توس��ل به این اقدام��ات زمینههای الزم
ب��رای اجرای آن را فراهم نماین��د .همچنین با توجه ب��ه مطرح بودن الیحة
مجازاته��اي اجتماع��ی جايگزين زن��دان ضرورت بح��ث از مبانی و اهداف
آن بیش از گذش��ته احس��اس ميش��ود .بنا بر این ش��ناخت اه��داف و پیش
ش��رطهای اعمال این مجازاتها در برهة زمان��ی حاضر نه تنها ضروری بلکه
اجتنابناپذی��رمی نمای��د.
به همین دلیل نوشتار حاضر در سه مبحث ابتدا ،اهداف این مجازاتها را از جنبة
نظري بررس��ی مينماید .در این مبحث آنچه ایجاد مجازاتهای اجتماعمحور را
تقویت نمود و دورنمایی که این مجازاتها در صدد رسيدن به آن هستند معرفی
میشوند .در مبحث دوم به پیشنیازهای اعمال مجازاتهای اجتماعمحور در عمل
پرداخته خواهد ش��د .در این قسمت آنچه برای اعمال موفقیتآمیز این واکنشها
الزم و ض��روری می نماید مورد بررس��ی قرار خواهد گرف��ت و مبحث پایانی به
اقدامات الزم برای اعمال مجازات اجتماعمحور در ایران خواهد پرداخت .در این
مبحث نیز ش��رایط اجتماعی ،قضائی و فرهنگی ایران بررسی شده و به اقداماتی
)1. Penal Reform International (PRI
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ک��ه برای اجرای موفق الیحة مجازات های اجتماعی در ایران ضروری مينماید،
اشاره خواهد شد.

مبحث اول :اهداف كيفر اجتامعمحور

هنگامی که از اهداف یک پدیدة اجتماعي مانند مجازات بحث ميش��ود در واقع
دورنمایی ترس��يم ميش��ود که آن پدیده در صدد وصول به آن است .لذا تمامی
نظریهپردازان اهدافی را بیان مينمایند که با اجرای آن پديده محقق خواهد شد.
مجازاتهاي اجتماعمحور هم از این قاعده مستثنا نیستند و نظريهپردازان اهدافی
را براي آن ترسیم کرده و امیدوار اند در صورت اعمال صحیح این کیفرها به این
اهداف دست یابند .این مبحث به بررسی این اهداف ميپردازد.
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 .1کاهش جمعيت کيفری زندان و صرفه جويي در هزينه ها

زندان به ش��کل امروزی در س��ال  1810با وضع قانون کيفری فرانس��ه ایجاد
ش��د .از آن تاري��خ زندان به عن��وان يکی از اصلی تري��ن ابزارهای مجازات در
حقوق فرانس��ه و هم زمان در بسياری از کشورهای غربی رايج شد (.)8 : 219
بهرغم تمام تحوالتی که زندان تا به امروز به خود ديده اس��ت  ،1ش��ايد بتوان
علت گس��ترش سريع زندان را در تبليغات گس��ترده و نقش اصالحی و انسانی
بودن آن نس��بت به مجازاتهای گذشته دانس��ت« .زندان سربازخانه اي است
با قدری سختگيری ،مدرس��ه اي است بدون اغماض و کارگاهی است تاريک،
اما در نهايت هيچ تفاوت عمده اي با آن (مدرس��ه) ندارد )11 : 287( 2 ».زندان
2

3

 .1ب��راي آگاه��ي بيشتر ،ر.ک :.بولک،برنار؛ کیفر شناس�ی؛ ترجمه :نجفيابرندآبادي ،علیحس��ین؛ چاپ چهارم،
تهران ،مجمع علمی فرهنگی مجد ،1384 ،صص 189ـ .178
 .2مقایسة این جمله با آنچه در دوران قاجار در ایران واقع می شد ،جالب توجه است .کتاب تاریخ بیداری ایرانیان
زندان های دورة ناصري را اين گونه توصیف می کند« :زندان عبارت است از اتاق تاریک ،مرطوب و کثیفی که
در آن جز غل و زنجیر برای گردن و پش��ه و کک و ش��پش و ساس برای اذیت ،دیگر چیزی پیدا نميشود .در
 24س��اعت ش��بانه روز پنج سیر نان خشک به هریک ميدهند .آب خیلی کم و به ندرت ميدهند ،برای اینکه
محتاج به ادرار نگردند .درب زندان کوچک بوده در وقت داخل شدن باید خم شوند .باالی درب پنجره آهنین
نص��ب کرده بودند و بعضی اوقات رعایای خارجه به تماش��ای آنها ميآمدند و ب��ر حال آنها گریه ميکردند».
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به علت دور ش��دن از مجازات های ترذيلی و بدنی گذشته چون شالق ،داشتن
نق��ش اصالحی و دور نگاه داش��تن مجرم از جامعه ،م��ورد توجه عامة مردم و
دولتمردان قرار گرفت و باعث ش��د در زمان کوتاه مجازات اصلی بس��ياری از
جرائ��م گردد .به طوری که طبق آمار برای مثال در س��ال  1990به ترتيب در
فرانس��ه ،ايتالي��ا و انگلس��تان تع��داد  65631 ،87648و  56069نفر به حبس
محکوم ش��دند (.1 )6 : 24
اي��ن افزايش جمعي��ت کيفری زندان هم برای دولت و ه��م برای خانوادة فرد
هزينهبردار بود ( .)12 : 89از طرفی ،پرداختکنندگان ماليات هم چندان مايل به
پرداخت هزينه هنگفت برای مجرمان نیس��تند .مجازات های اجتماع محور نهتنها
باعث جلوگيری از افزايش جمعيت کيفری زندانها می شود ،بلکه حتی در برخی
م��وارد مانند خدم��ات اجتماعمحور 2و جزای نقدی روزان��ه دارای بار مثبت مالی
برای جامعه و دولت اس��ت .از جهت مقایس��ة میزان هزین��ة تحمیلی هر زندانی
ب��ر دولت با هزینة مجازات اجتماعمحور ،طبق آم��ار در اواخر دهه  1990هزینه
هر زندانی انگلیس��ی س��االنه س��ی و هفت هزار و پانصد پوند و هزینة هر حکم
آزادی مش��روط دو هزار و پانصد و بیستوهفت پوند است (  .)13 : 32بنا بر اين
يکی از اهداف اصلی مجازات های اجتماعمحور عالوه بر کاهش جمعیت کیفری
زندانها ،صرفه جويي در هزينه ها ست.
4

5

 .2بازپذيری اجتماعی و تقويت حس مسؤوليت در بزهکار

يکی از اهداف اصلی کيفرها اصالح بزهکار اس��ت .ریشههای این تفکر اگرچه
(ناظم االسالم کرمانی ،محمد بن علی؛ تاریخ بیداری ایرانیان؛ جلد اول ،چاپ سوم ،تهران ،انتشارات امیرکبیر،
 ،1363ص .)170

 .1تعداد زندانيان این کش��ورها در س��ال  2007ب��ه ترتیب 88458 ،61721 ،52009 :نفر ب��ود )19(.لذا چنانکه
مش��اهده ميش��ود بهرغم افزایش جمعیت و بزهکاری در فرانس��ه و ایتالیا ش��مار زندانيان در این هفده س��ال
( )1990-2007کاه��ش یافت��ه که ميتوان یکی از علل آن را توس��ل به مجازاته��ای اجتماعمحور در این
کشورها دانست.
2. community services
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به نظرات فلس��فی ـ حقوقی افالطون ارس��طو و آش��یل باز ميگردد ،اما این
موضوع به عنوان یک نظریه در کیفرشناسی در اواخر قرن هجده و اوایل قرن
نوزده ارائه ش��د .در سال  1901هنری بوائیه بیان داشت« :افراد نا به هنجار و
کجرو خواس��تار آنند که درمان ویژهای غی��ر از مجازات برای آنان فراهم آید.
پاسخ این درخواست «اصالح و درمان» بیماری و رفع شرایط نابه هنجار است
که مانع از اطاعت قانون ش��ده اس��ت )4 : 4(».این هدف کیفر به ویژه پس از
ظهور جنبش دفاع اجتماعی نوين مهمترین هدف مجازات تلقی ش��د (.)3 :  33
مجازاته��ای اجتماعمحور نيز به واس��طه داش��تن صبغ��ة اجتماعی و ادعای
آن که در جهت جلوگيری از اثرات س��وء زندان ايجاد ش��ده اند ،اين هدف را
در ص��در اهداف خود ق��رار داده اند .همچنين ،در خ�لال اجراي مجازاتهاي
اجتماعمح��ور بزهکار از عمق و صدمة ناش��ی از رفتار خود نس��بت به جامعه و
بزهديده آگاه می ش��ود و با احيای احساس��ات نيک انس��انی ،مسؤوليت اعمال
خود را خواهد پذيرف��ت و در مجازاتهايي چون خدمات اجتماعمحور و تعليق
مراقبتی از مهارتها يا آموزش های الزم بهره مند میگردد و زمينة بازگش��ت
وی به جامعه فراهم می ش��ود.
 .3مبارزه با افزايش تکرار جرم

به رغ��م عمر کوتاه زندان در جوامع غربی به عل��ت عدم تأمين اهداف مورد نظر
اين جوامع ،زندانها با تحوالت بس��ياری روبهرو ش��دهاند و ش��يوه های مختلف
حبس ابداع و تجربه ش��ده است .همة اين شيوه ها داعية اصالح و درمان جرم را
داشتهاند .اما امروزه زندان مکاني برای اصالح و درمان نيست که مدرسة تکرار
جرم اس��ت به طوری که «بیس��ت و نه درصد افراد به ط��ور مرتب مرتکب جرم
شده ،به زندان بازگشت نموده اند .بدین ترتیب در ميیابیم که زندان نهتنها برای
افراد سابقهدار (یعنی  29درصد) کاری صورت نميدهد ،بلکه سایر زندانیان یعنی
زندانیان بیس��ابقه ه��م در معرض آموزشهای غلط آنان ق��رار ميگیرند .با این
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وضع زندان نميتواند مکان اصالحی و تربیتی باشد» )14 : 113( .به همين دليل
برخی س��خن از الغای آن به ميان می آورند .1از طرفی ديگر ،حبس برچس��بی به
فرد میزند که باعث می گردد فرد پس از ورود به جامعه از آن طرد شود و پس از
قبول شخصيت مجرمانة خود به نقشآفرينی به عنوان مجرم ادامه دهد .اين امر
در مجازاتهاي اجتماعمحور مدنظر قرار گرفته است .مجازاتهاي اجتماعمحور
با هدف کاهش تکرار جرم پا به عرصة ضمانت اجراهای کيفری گذارده اما نه با
روشه��ای انفعالی بلکه با تأثيرگذاري بر بزهکار جهت بازس��ازی اجتماعی او .به
عن��وان نمونه در خدمات اجتماعمحور مطالبة اين خدمات از بزهکار نش��ان از آن
دارد که جامعه وی را طرد ننموده اس��ت و همچنان او را عنصر مطلوبی میداند،
لذا آميزه ای از مجازات و بازس��ازی بدون آن که انگ و برچسبی بر وی زده شود
او را از تکرار بزه منصرف خواهد کرد.
6

 .4جبران خسارات بزهديده

از زمانی که بزهديده در قلمرو مطالعات جرم شناسی وارد و دانش بزهديدهشناسی
ايجاد شد و به ويژه پس از ظهور بزهدیدهشناسی حمایتی (ثانویه)  2و رواج اين
تفکر در کش��ورهای مختلف ،قانونگذاران و نظريه پ��ردازان ناگزير از مدنظر
قرار دادن بزهديده در مطالعات و اعمال خود ش��دند .چنان که اين انديش��ه به
يک��ی از ارکان اصلی عدالت ترميمی بزهديده تبديل ش��ده اس��ت .برای مثال،
بيزم��ور و ال گريو عدالت ترميم��ی را چنين تعريف كرده اند« :عدالت ترميمی
هر اقدامی اس��ت که قبل از هر چيز به س��مت اعمال عدالت از طريق جبران
و ترمي��م خس��ارات و صدماتی که با ارت��کاب جرم به وجود آم��ده جهتگيری
می کن��د )15 : 23( ».و ي��ا در تعري��ف ديگري آمده اس��ت« :عدالت ترميمی
7

 .1براي آگاهي بيشتر ،ر.ک :.توماس ،جیم؛ و بویلفیلد ،ش��ارون؛ نقد و بررسی یک نظریه از جرم شناسی رادیکال

:تفک�ر مجدد الغاگری یا لغو مجازات حبس؛ ترجمه :گودرزي ،محمدرضا؛ مجله حقوقی و قضائی دادگس��تری،
شماره  ،37زمستان  ،1380صص .142-158
 .2براي آگاهي بيشتر ،ر.ک :.رايجيان اصلی ،مهرداد؛ بزهديده شناس�ی حمايتی؛ چاپ اول ،تهران ،نشر دادگستر،
 ،1384ص .13
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ب��ه دنبال کمک ب��ه ترميم و بهب��ودی وضعيت بزهديده و قادر س��اختن همة
طرفهای دارای حق ،نقش يا س��هم در عدالت برای ش��رکت مؤثر و مثمرثمر
در آن اس��ت )15 : 24( ».ب��ه همي��ن جهت ام��کان ترمیم ،جبران خس��ارت،
بازس��ازی و احيای دوب��ارة زندگی بزهديده و اعادة وضع او به ش��رايط قبل از
بزهديدگی و توزيع عدالت و امنيت در جامعه از مقاصد عدالت ترميمی هستند.
مجازاتهاي اجتماعمحور نيز كه در راس��تای مشارکت مؤثر جامعه و بازپذیری
مناسب تر بزهکار ،درصدد آن اند كه با توجه به شرايط بزهکار و وضعيت مالی
او در جهت جبران خس��ارت بزهديده قدم بردارند .جبران خس��ارتی که هم به
ص��ورت م��ادی و هم به صورت معن��وی قابل تحقق اس��ت .بهويژه در برخی
مجازات های جايگزين مانند خدمات اجتماعمحور ش��رط اعمال ،جلب رضايت
و جبران خس��ارت بزهديده اس��ت.
 .5ايجاد اعتماد عمومی نسبت به عملکرد نظام عدالت کيفری

م��ردم هنگامی احس��اس امني��ت و آرام��ش می کنند که اج��رای قانون را با
چش��مان خود مشاهده کنند .امروزه ش��مار زياد زندانيان و هزينه های باالی
آنه��ا باعث ش��ده که بس��ياری از محکوم��ان به حبس ب��ه مرخصی های گاه
طوالنی مدت بروند لذا بزهديدگان و جامعة ناآش��نا با حقوق با مش��اهدة اين
افراد گمان به فساد دس��تگاه قضائي برده و احساس بی اعتمادی در آنها زياد
می ش��ود .حقيقت اين اس��ت که پاس��خ به برخی از گرايشهاي سخت گيرانه
نس��بت به جرم و ضرورت فراهم کردن منابع مالی برای مبارزه با آن بسياری
از مس��ؤوالن کشورها را با مش��کل روبه رو کرده اس��ت .در برابر زندانهای
پر جمعيت و هزينه های س��نگين س��اخت زندان ،مجازاته��ای اجتماعمحور
مسؤوالن را توانا می کند تا به جامعه اطمينان دهند که ضمن صرفه جويي های
مال��ی و مدنظر ق��راردادن اقدام های پيشگيرانه ناظر ب��ه وقوع جرم ،با جرم
ارتکابی نيز به ش��دت برخورد می ش��ود ( .)16 : 198ب��ه عبارت ديگر از یک

کیفرهای اجتامعمحور :از نظریه تا عمل
محمد یکرنگی ،مهدی ایرامننش

ط��رف ،ب��ه علت آن که مجازات اجتماعی هزين��ة کمتری برای دولت دارد و
جامع��ة مدنی نيز در اجرای آن مش��ارکت دارد و به عين��ه اجرای مجازات را
مش��اهده مینمايد ،اعتماد عمومی به نظام عدالت کيفری بیش تر خواهد ش��د
و از طرفی ديگر ،به علت مش��ارکت مردم رابطة مس��تحکم تری بين دستگاه
قضائي و ش��هروندان ايجاد می ش��ود.
م��وارد مذک��ور در این مبح��ث اهدافی بود ک��ه نظریه پ��ردازان مجازات های
اجتماعمحور در ابتدای پیش��نهاد این کیفرها مدنظر داش��ته اند ،ولي برای اعمال
مؤثر مجازات های اجتماعمحور وجود پیش نیازهایی در جامعه ضروری است ،لذا
مبحث آتی به بررسی این پیش نیازها خواهد پرداخت.

مبحث دوم :پيش نيازهای اعامل مؤثر كيفرهای اجتامع محور

نظری��های که با توجه به ش��رایط و اوضاع و احوال جامع��ه ارائه گردد ،نظريهاي
مناس��ب اس��ت .ولي اجرای در عمل ،نیازمند اقدامات و زمینههایی اس��ت که در
صورت محقق نشدن ،آن نظریه ناكام ميماند .این مبحث به بررسی پیشنیازهایی
ميپردازد که هر کش��وریباید برای اعمال مؤثر مج��ازات اجتماعمحور تدارک
ببیند.
 .1تصويب متون قانونی

مجازات های اجتماعمحور به هر حال ضمانت اجرای کيفری تلقی می ش��وند؛
ضمان��ت اجراهايي که به رغ��م جامعه مدار بودن با حقوق اش��خاص تعارض
دارند .اين امر باعث می ش��ود که اين ضمانت اجراها نیز از اصول کلی حاکم
به مجازات ها پيروی نمايند .يکی از اصول اوليه در حقوق کيفری هر کش��ور
اصل قانونمندی جرم و مجازات اس��ت .پس قانون ش��رط اول برای تحميل
هر گونه مجازاتی اس��ت .مجازاتهای اجتماعمحور هم از اين قاعده مس��تثنا
نیس��تند .در صورتی که جامعه اي در صدد ا ِعم��ال مجازاتهاي اجتماعمحور
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باشد بايد به تصويب يک متن قانونی اقدام نمايد .اين قانون به معنای صرف
تصويب متنی توس��ط قوة مقننه نیس��ت بلکه به معنای آن است که بايد متنی
تصويب ش��ود که در آن طبق اصل کيفی بودن جرائم و مجازاتها به روشنی
تکليف ش��هروندان معين ش��ود .لذا ،باي��د در اين متن مقام��ات صادرکننده،
مج��ری ،نظارتکننده ،انواع مجازات های اجتماعمحور و ش��روط اعمال آنها،
نح��وة اعتراض و به طور کلی تمامی امور مربوط به ش��کل و ماهيت به طور
کامل مش��خص و معين گردد تا هر ش��هروند بتوان��د وضعيت خود را در برابر
اي��ن قان��ون درک نماي��د.
از ط��رف دیگر ،برای تصویب قانونی مناس��ب قانونگ��ذارباید اطالعات
جامع و صحیحی از وضعیت اجتماعی ،سیاسی ،اقتصادی و ...داشته باشد و از
آنجا که اعمال مجازاتهاي اجتماعمحور تا حد بس��يار زيادی وابس��ته به نوع
جامعه اي اس��ت که در آن اجرا میشود،بهرغم داشتن محاسن بسیار ،به طور
يکس��ان در تمامی جوامع قابل اعمال نمی باش��ند .جامعه هميشه طالب امنيت
اس��ت و يا به عبارت بهتر افراد جامعه بايد در زندگی اجتماعی خود احس��اس
امنيت نمايند .به همين دليل در جوامعی که ميزان خش��ونت و بزهكاری بسيار
باال اس��ت و تاکنون مجازات های سنتي و سزاگرا اعمال می شده است تبديل
ناگهانی مجازات های س��نتی به مجازات های اجتماعمح��ور نهتنها نمی تواند
چارهس��از باش��د ،بلکه ممکن اس��ت باعث افزاي��ش ناگهانی جرائ��م و تورم
بزهکاری در جامعه ش��ود .لذا ،برای تصویب قانون مناسب برای مجازاتهاي
اجتماعمحور ،دولت بايد ش��ناخت صحيحی نس��بت به گونة بزهکاران موجود
در آن جامع��ه ،نوع جرائم ارتکابی ،آمار دقيق بزهکاری با تفکيک زمان مکان
و نوع آن و رقم س��ياه بزهکاری داش��ته باش��د و با توجه به اين داده ها و گذر
زمان ش��روع به اعمال اين مجازاتها نمايد.
موضوع دیگری که قانونگ��ذارباید به هنگام وضع قانون مدنظر قرار دهد،

کیفرهای اجتامع محور :از نظریه تا عمل
محمد یکرنگی ،مهدی ایرامننش

مس��ألة توسعة ش��بکة کیفری  1است .توسعة ش��بکة کيفری باعث می شود که
دامنه و مناس��بت مداخلة کیفری افزايشيابد .در کيفرهای سنتی مانند حبس،
شالق ،جزای نقدی محکومعلیه پس از تحمل مجازات از حوزة اقتدار دستگاه
قضائي خارج ش��ده و ديگر دس��تگاههای دولتی نظارتی بر وی نداش��تند .ولي
در مجازات ه��ای اجتماعمحور فرد در تمام ط��ول مدت اجرای مجازات تحت
نظ��ارت دقي��ق مأموران نظارتی قرار دارد .همچنین ش��خص در صورت نقض
ش��رطهاي مجازاتهاي اجتماعمحور به کيفر حبس محکوم خواهد ش��د .لذا،
در واق��ع اين کيفرها باعث افزايش کنترل اجتماعی بر افراد و توس��عة ش��بکة
کيفری ش��ده اند .رهآورد توس��عة ش��بکه ،تضييق همزمان منافذ شبکة نظارت
دولت و گرفتاری بيشتر افراد اس��ت زيرا توسعة شبکه جرمزا ست و بر اساس
نظریة برچس��ب زنی ،با کنترل اجتماعی بيشتر و واکنش نسبت به متخلفان،
به عنوان مجرمان ،افراد دچار مش��کل می ش��وند .همچنی��ن بزهکارانی که در
انجام نتايج ترميمی کوتاهی کنند دوباره به دادرس��ی رس��می ارجاع می شوند
و ناگزي��ر به تحمل کيفرهای س��نتی هس��تند ( .)9 : 158جهت محدود کردن
این مش��کل شایس��ته اس��ت قانونگذار در زمان تدوین مواد ب��ه طور صریح
و دقی��ق حدود اختیارات و وظای��ف مأموران تعلیق مراقبتی و س��ایر مجریان
مجازات ه��ای اجتماعمحور را بیان نماید ت��ا محکوم علیه با کنترلهای اضافی
و نابهجای مأموران ،که باعث نقض حقوق ش��هروندی و بش��ری وی میشود،
مواجه نگردد .همچنین مناس��ب است قانونگذار مجازات سنتی (حبس) ناشی
از نقض ش��رایط مجازات اجتماعمحور را ،به عنوان آخرین حربه و آن هم پس
از چندین مرحله (مانند تذکر ش��فاهی ،کتبی ،افزایش دورة مجازات و ش��رایط
آن) پیشبین��ی نماید تا هم حداکثر حس��ن نیت خود را برای اصالح مجرم به
جامعه و محکوم علیه نش��ان دهد و هم تا حد ممکن از معایب کیفرهای سنتی
دورینمای��د.
8

1. net widening
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قضات و پليس اغلب بر اين عقيده اند که مجازات اجتماعمحور نوعی آسان گيری
بر مجرم اس��ت که نفع جامعه را تأمي��ن نمی نمايد و ارضاء حس انتقامجويي و
تش��فیخاطر بزهديده را نيز مهي��ا نمی کند .از آنجا كه تعيين مجازات و ضمانت
اجرای مناسب در فرآيند کيفری تنها توسط قضات صورت می گيرد ،لذا تقویت
عالقهمندی قضات و اطالعرسانی به آنها برای اجرای اين مجازات ها ضرورتی
اجتنابناپذیر میباشد .قضات نيز به عنوان افرادی که مجازات مناسب را برای
مج��رم تعيين می کنند بايد ش��ناخت کافی از انواع مجازات ه��ا ،اثرات ،فوايد و
نحوة اجرای آنها داش��ته باش��ند .از آن جا که مجازات ه��ای اجتماعمحور يک
پديدة نوظهور در اغلب جوامع اس��ت و از شدت کمتری نسبت به مجازات های
س��نتی برخوردار اند ،قضات به آنها به دیدة ش��ک مينگرند .لذا اطالعرسانی و
توجيه قضات و ساير دستاندرکاران عدالت کيفری برای اعمال اين مجازات ها
ضروری اس��ت .بیانیه ابیجان دربارة جايگزين های مجازات زندان که در فوريه
2
 2000توسط س��ازمان اصالحات جزائی بين الملل  1کميسيون ملی حقوق بشر
و ط��رح اقدام ب��ه بازپروری و رفاه زندانيان  3صادر ش��ده در بخش راهکارهای
اجرائ��ي عن��وان ميدارد ،بايد هر چه س��ريع تر پروژه اي برای ن��گارش و تهية
کتابچه اي جهت راهنمايي قضات در رس��يدگی های کيفری در نظر گرفته شود
(.)1 : 67
9

10

11

 .3به کارگيري نیروی کار حرفهای برای اعمال كيفرهاي اجتماعمحور

شخصی که مجازات اجتماعمحور در مورد وی صادر می شود در طول تحمل آن
همواره مورد نظارت قرار می گيرد .اين نظارت اغلب توس��ط مأموران مراقبتی يا
1. Penal Reform International
2. National Human Right Commission
3. Prisoners Rehabilitation and Welfare Action

کیفرهای اجتامع محور :از نظریه تا عمل
محمد یکرنگی ،مهدی ایرامننش

مددکاران اجتماعی اس��ت که تحت نظر قاضی اجرای مجازات صورت می گيرد.
ب��رای مثال در امريکا ايفای نقش مأم��ور تعليق مراقبتی نيازمند مهارت های زير
است:
1ـ ارائة مشاورة مستقیم و خدمات به افراد نيازمند مددکاری اجتماعی؛
2ـ مصاحبه و گردآوری داده های مربوط به خدمات اجتماعی؛
3ـ ارائة توصيه های شخصيتی؛
4ـ حفظ روابط کاری با کارگزارهای مجری قانون؛
5ـ استفاده از منابع و خدمات اجتماعی؛
6ـ استفاده از کمک های داوطلبان و مأموران تعليق مراقبتی ؛
7ـ نوشتن گزارش های مربوط به مرحلة پيش وضعيت؛
 8ـ کار با خانواد ة نوجوان و کودک تحت نظارت؛
گروهی مش��اورة تغيير رفتار يا مش��اورة
9ـ ارائة خدمات تخصصی همانند کار
ِ
واقعيت ـ درمانی؛
10ـ نظارت تخصصی بر افراد نيازمند مددکاری اجتماعی؛
11ـ تصميم گيری در خصوص فسخ تعليق مراقبتی و خاتمة آن (.)1 : 172
بی گم��ان مهارته��ای فوق نيازمند آم��وزش اند لذا ،عدم مه��ارت مأموران
اجرای کیفرهای اجتماعمحور می تواند یکی از مشکالت عمده در مسیر اجرای
اي��ن مجازات ها باش��د  .1بنا بر این پي��ش از اعمال مجازاته��ای اجتماعی از
يک س��و نياز به تدارک وس��ايل و امکانات الزم و از س��وی ديگر نيروی کار
حرفه اي مش��هود می باش��د .زيرا نظارت مستمر بر ش��خص ممکن نيست مگر
توس��ط نيروی انس��انی آموزشديده و با امکانات کافی .از سوی ديگر ،با توجه
به گس��تردگی مجازات های اجتماعمحور هر يک از اين نيروهای انس��انی بايد
آموزشه��ای خ��اص مربوط به آن مجازات را نیز درياف��ت دارند  .2لذا تربيت و
12

13

 .1اين امر اگرچه قابل حل اس��ت ولي حل آن خود مش��کل ديگري را پيش می آورد که آن هزينه بر بودن اين
آموزش ها ست که در بند آتی ذکر می شود.
 .2شایان ذکر است که در اين ميان می توان از مشارکت سازمانهای غيردولتی ( )NGOsنيز استفاده نمود.
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آموزش نيروی انس��انی متخصص يک��ی از پيشنيازهای ضروری برای اعمال
اين مجازات ها س��ت ،زيرا در صورت تأمين تمامی پيشنيازها و رفع همة موانع
در ص��ورت عدم وجود ب��ازوی اجرائي برای اعمال اي��ن مجازات ها ،عم ً
ال اين
کیفرها غير قابل اجرا خواهند ماند.
 .4سرمایهگذاري

102

مانع ديگر در مس��ير پذي��رش مجازاته��اي اجتماعمحور که بایس��تی پیش از
اج��را مرتفع ش��ود ،هزينهبر بودن آنها س��ت .بهرغم اين نکت��ه که مجازاتهاي
اجتماعمح��ور باعث کاه��ش هزينه های نگهداری پرخرج زندانيان می ش��ود ،اما
نمی ت��وان اي��ن واقعيت را نيز ان��کار نمود که اين مجازات ه��ا دارای هزينه های
خ��اص خود می باش��ند .برای مث��ال ،در خصوص نظ��ارت الکترونيکی افزون بر
مخارج نخس��تين برای تجهيزات نظارت الکترونيکی هزينه های ديگری نيز بايد
لح��اظ ش��ود .از جمله پرداخت اضاف��ه کاری به مأموران نظارت که بايد ش��ب و
روز ب��ه ويژه در پايان هفته نيز انج��ام وظيفه کنند .هزينة آموزش کارکنان برای
اس��تفاده از تجهيزات پيچيده و هزينة آموزش��ی قضات نيز به مخارج اوليه اضافه
می شود  .)1 : 410( 1بنا بر اینباید هنگام تصویب قانون منابع مالی برای اجرای
آن نيز پيش بينیش��ود .مجازات های اجتماعمحور بهويژه در کش��ورهايي که در
ابتدای ايجاد اين ضمانتاجراها هستند نيازمند سرمايه گذاری و تأمين منابع مالی
می باشد .اين منابع مالی بايد از دو جهت تأمين گردد .اول ،در جهت تهية وسايل
مورد نياز و دوم ،در جهت تربيت نيروهای متخصص .در خصوص مورد اول مانند
وسايلی که برای نظارت الکترونيکی مورد نياز است و يا تهية مکانهای آموزش
اف��راد ب��رای مهارت های کاری يا زندگ��ی و مورد دوم ،مانن��د آموزش نيروهای
متخص��ص خواه مأموران تعليق و خواه مددکاران اجتماعی .از طرف ديگر تأمين
دس��تمزد اين افراد نيز باي��د در منابع مالی که جهت اج��رای اين ضمانتاجراها
14

 .1نظ��ارت الکترونيک��ی به زعم ع��ده اي باعث صرفه جويي در پول نخواهد ش��د مگر اين که ضرورت س��اخت
زندان های جديد را مرتفع سازد)1:410(.
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پيش بينی می شود ،مدنظر قرار گيرد.
 .5ارتقاء آگاهیهای عمومی

علوم انس��انی همواره متکی به انس��ان است .انسانها در علومی چون حقوق از
بعد جمعی و فردی مورد توجه قرار می گيرند .بنا بر اين عقيده و نظر شهروندان
در هر پديدة جديد ،به ويژه آن جا که به حقوق آنها مربوط می باشد ،حائز اهميت
است .امروزه ،به ويژه در جوامع حد فاصل جوامع مکانيک و ارگانيک  ،1مجازات
هنوز هم وسيله ای جهت نشان دادن قدرت دولت و ايجاد تشفی خاطر بزه ديده
و احس��اس امنيت در جامعه است .در چنين جوامعی ،مجازات های اجتماعمحور
به علت آن که سرس��ختی و س��نگينی مجازات های س��نتی را همراه ندارند در
ابت��دا مورد قب��ول واقع نخواهند ش��د .در اين جوامع با اعم��ال اين مجازاتها
گم��ان می رود که نظام عدالت کيفری برای از س��ر گذران��دن تعهد نگهداری
مجرمين قصد آسانگيری به مرتکبان جرائم را با کیفرهای اجتماعمحور دارند.
لذا ،حاضر به پذيرش آنها نيس��تند و اگر خود نيز بزهديده واقع ش��وند اتخاذ اين
تدابير را بزهديدگی مضاعف نس��بت به خود تلقی می نمايند .بنا بر این پذيرش
مجازات های اجتماعمحور توس��ط م��ردم از پيشنيازهای ضروری برای ا ِعمال
اين مجازات ها اس��ت .اطالع رسانی و آگاه ساختن مردم از اين امر که ضمانت
اجراه��ای س��نتی امروزه در عمل نتوانس��ته به اصالح واقعی بينجامد و ش��مار
زياد زندانيان دولت را دچار مش��کل نموده اس��ت ،می تواند در نگرش جامعه به
اين مجازات ها تأثير عمده داش��ته باش��د .در همين راستا در قسمت راهکارهای
اجرائي بياني��ة ابیجان دربارة جايگزين های مجازات زندان ( )2000به صراحت
بيان ش��ده است «الزم است برنامه هايی جهت آگاهسازی همگان برای دانستن
15

 .1از نظر دورکیم جوامع مکانیک جوامعی هس��تند که تقس��یم کار در آنها ابتدایی و وجدان جمعی منسجم است
لذا از آنجا که جرم در این جوامع جریحه دار ش��دن ش��دید وجدان جمعی را در پی دارد ،حقوق سرکوبگر عمل
مينماید .به عکس در جوامع ارگانیک تقسیم کار پیچیده و نقشها بر اساس مکمل بودن است و فرد مهمتر
از جمع ميباشد لذا در این جوامع جرم مانند جوامع مکانیک ایجاد تشویش شدید اجتماعی نميکند بنا بر این
حقوق کیفری رویهمرفته دارای کیفرهای ترمیمی ،اصالحی و مالیم است.
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اين که عدالت چيس��ت و چه بايد باشد و نيز در موردآگاهسازی مردم نسبت به
عيب های ناش��ی از عملکرد ناقص هر يک از دس��تگاه هايي که در روند فرايند
قضائي دخالت دارند تنظیم ش��ود» همچنين« ،وس��ايل ارتباط جمعی در ايفای
نقش س��ازنده تش��ويق ش��وند و برنامه های تبليغاتی برای عدالت را پشتيبانی
کنند» .ب��ه عالوه همين بيانيه حذف تبليغات نامنصفانه و غيراخالقی را توصيه
مينماي��د ( .)1 : 67ل��ذا ،با توجه ب��ه اين امر بايد دولته��ا علی رغم ضرورت
اطالعرسانی در آگاهسازی شهروندان صادق باشند و نه آن که آنها را دستخوش
گرايش سياسی خود قرار دهند.

مبحث سوم :پیش نیازهای الزم برای اعامل مجازات اجتامعمحور در ایران

104

سیاس��ت کیفری ایران در زمینة مجازاتهای تعزیری از سال  1362که قانون
آزمایشی مجازات اسالمی (تعزیرات) تصویب شد تاکنون که کتاب پنجم ق.م.ا.
(تعزی��رات و مجازات های بازدارنده ،مصوب  )1375اجرا ميش��ود ،همواره در
حال تغییر و در پردهای از ابهام بوده است .قانونگذار در سال  1362با تصویب
قان��ون فوق ب��رای  105عنوان مجرمانه مجازات حب��س پیش بینی کرد .ولي
در ق.م.ا .ای��ن مجازات به  206مورد رس��ید .در قان��ون اول تعداد جرائمی که
مجازات ش�لاق در پی داش��تند  64مورد بودند ولیک��ن در ق.م.ا .این مجازات
برای  39مورد عنوان مجرمانه پیشبینی ش��د .لذا ،قانونگذار ایران که در سال
 1362به مجازات بدنی(ش�لاق) متمایل بود در سال  1375تغییر گرایش داده
و به س��مت حبس رفت .ای��ن تغییر گرایش ناگهانی باعث ش��د در پایان دهه
 1370ش��مار زندانیان چنان باال رود که از یک سو فضای کافی برای زندانیان
و از س��وی دیگر بودجة قوه قضائیه برای پاس��خ مناس��ب به مسائل محبوسان
به مش��کل برخورد ،به طوری که فضای موجود برای هر فرد زندانی در س��ال
 ،1380دو و نی��م ( )2/5مت��ر مربع بود در حالی که اس��تاندارد جهانی این فضا
بیس��ت متر مربع است ( .)7 : 2بر اس��اس آمار سازمان زندانها در شش ماهة
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نخس��ت سال  1384بیش از دویس��ت هزار نفر وارد زندانهای کشور شده اند
( .)15 : 23س��وء بهداشت ،بیماریهای خطرناک و مسری ،اعمال منافی عفت
و درگی��ر ش��دن خانوادههای زندانیان در مش��کالت مال��ی و اجتماعی بهویژه
در خص��وص زندانی��ان متأهل که در خارج از محل اقام��ت خود زندانی بودند،
مش��کالتی بود که قوه قضائیه به طور خاص و دولت به طور عام با آن درگیر
بود.
تمای��ل قضات به ص��دور حکم محکومیت ب��ه زندان در اواخ��ر دهة هفتاد
خورش��یدی چنان زیاد ش��د که طبق آمار س��ازمان زندانها و اقدامات تأمینی
و تربیتی در هر  51ثانیه یک نفر وارد زندان ميش��د ( .)7 : 2این مش��کل تا
کن��ون هم ادامه یافته اس��ت به طوری که طبق آمار س��ازمان ملل ،ایران در
س��ال  2007با داشتن  147926نفر زندانی در رتبة دهم جهان قرار دارد ()19
و به ازای هر یک صد هزار نفر  214نفر در زندان قرار دارد ( .)20این ش��مار
باالی زندانيان و مش��کالت ایجادش��ده توس��ط آنها دولت را بار دیگر به تغییر
سیاس��ت کیفری پس از پنج سال واداش��ت .در این چهارچوب ابتدا رئیس قوة
قضائی��ه با ص��دور بخشنامههایی به قضات توصیة ص��دور مجازاتهای غیر
1
س��الب آزادی را نمود .برای نمونه بخشنامة ش��مارة 1380 /1/7-1/80/47
ک��ه در آن توصیه صدور قرار تعلیق مجازات را نمودند و یا بخشنامة ش��مارة
16

« .1از جمله تأسيسات حقوقى مؤثر در اصالح اخالقى مجرمان اتفاقى و بازداشتن بزه كاران از تكرار جرم ،تعليق
مقررات آن ،به شرح فصل سوم ق.م.ا .مص ّوب آذرماه  1370طى مواد  25تا 36
اجراى مجازات مى باش��د كه ّ
پيش بينى شده است.
گزارشهاى رس��يده ،حاكى از آن است كه دادگاههاى رسيدگى كننده به جرائم تعزيرى و بازدارنده ،در عمل،
مقررات توجه مىكنند و حال آنكه ،اس��تفادة صحي��ح و بهجا از اين نهاد نظام كيفرى ،مىتواند تا
كمت��ر به اين ّ
حدود زيادى از آثار سوء زندان و تحميل بار مالى بر بودجه ،جهت تأمين مخارج زندانيان بكاهد و موجبات اصالح
مجرم و بازگشت او به زندگى عادى و تقليل آمار جرائم تكرارى را در پى داشته باشد; از اين رو ،به قضات محترم
رسيدگىكننده به امور كيفرى ،توصيه مىگردد ،در جريان دادرسىها با فراهم ديدن شرايط اعمال تعليق كيفر
و مناسب نبودن اجراى تمام يا قسمتى از مجازات در محكوميتهاى تعزيرى و بازدارنده ،با استفاده از اختيارات
قانون��ى مذك��ور ،طى همان حكم محكوميت و براى م ّدتى كه قانون ،مجاز اعالم كرده اس��ت ،كيفر را معلّق و
دستورهاى الزم ،صادر نمايند و محكوم را از عواقب نقض حكم تعليق در مدت مزبور ،آگاه سازند ».
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 1 1381 /7/15-1/81/13394ک��ه ب��ا عبارت « با توجه ب��ه تراکم بیش از حد
17

106

« .1با توجه به تراكم بيش از حد زندانى در زندانهاى كش��ور و معضالت و مش��كالت ايجاد ش��ده كه ضرورت
تدبير عاجل در اين زمينه كام ً
ال محس��وس مى باش��د ... ،نس��بت به كليه زندانيان معتاد ،مواد مخ ّدر ،چك و
كس��انى كه در رابطه با مس��ايل مالى زندانى هستند به شرح دستورالعمل ذيل اقدام نموده و نتيجه اقدامات را
هر سه ماه يك بار ،گزارش نماييد:
 -1در اج��راى م��اده  31قانون مبارزه با مواد مخ ّدر حبس ب��دل از جزاى نقدى محكومان جرائم مواد مخ ّدر و
اعتياد از لحظه ورود زندانى روزى پنجاه هزار ريال محاسبه شود.
 -2به زندانيان جرائم مواد مخ ّدر و اعتياد كه به علت عجز از پرداخت جريمه در زندان به سر مى برند او ًال ،در
اجراى تبصره يك ماده  31قانون مبارزه با مواد مخ ّدر ،نسبت به تقسيط جريمه اقدام ،ثاني ًا ،توسط قضات ناظر
زندان با اخذ وثيقه مناس��ب يا كفيل معتبر به مدت يك ماه مرخصى اعطا ش��ود تا نسبت به تقسيط باقيمانده
جريمه خود اقدام نمايند.
تبصره :اجراى اين بند و تشخيص مالئت كفيل برعهده رئيس حوزه قضايى بوده و چنانچه زندانى فاقد ضامن
معتبر باش��د به تش��خيص رئيس حوزه كه با التزام و قول شرف از مرخصى مراجعت خواهد نمود نيازى به اخذ
كفيل يا وثيقه نبوده و مرخصى آنان بالمانع مى باشد.
 -3به زندانيانى كه حبس توأم با جزاى نقدى دارند به ش��رط نداش��تن سابقه تا يك ماه مرخصى اعطا شود تا
نس��بت به تقس��يط جزاى نقدى خود يا پرداخت آن اقدام نمايند .زندان و قاضى ناظر زندان پس از اطمينان از
تقس��يط يا پرداخت جزاى نقدى در اجراى ماده  39قانون مجازات اس�لامى نظر موافق خود را جهت آزادى
مشروط زندانى به دادگاه اعالم نمايند.
 -4در اج��راى م��اده  16قانون مبارزه با م��واد مخ ّدر قضات محاكم انقالب از تبديل ش� ّ
لاق يا جزاى نقدى
معتادان مواد مخ ّدر به حبس ،خوددارى نمايند.
 -5در مورد محكومان موضوع قانون نحوه اجراى محكوميتهاى مالى مص ّوب  1377/8/10مجلس ش��وراى
مورخ  ،1381/6/27تاريخ محاسبه مبلغ يك صد هزار
اس�لامى با عنايت به بخش��نامه ش��مارهّ 81/12523/1
ريال به ازاى هر روز بازداشت  1381/1/1تعيين مى گردد.
 -6در مورد زندانيانى كه به جرم صدور چك بالمحل ،محكوم به جزاى نقدى هس��تند م ّدت يك ماه به آنان
مرخصى اعطا شود تا نسبت به تقسيط جزاى نقدى يا جلب رضايت شاكى اقدام نمايند.
 -7در مورد زندانيانى كه در اجراى محكوميتهاى مالى ناش��ى از آراى دادگاههاى حقوقى (احكام مدنى) در
زندان هستند م ّدت يك ماه مرخصى اعطا شود تا نسبت به جلب رضايت محكوم له اقدام نمايند.
 -8در مورد محكومين ديه توأم با حبس يا محكومين ديه فاقد حبس يا اينكه حبس را تح ّمل نموده باشند،
مدت يك ماه مرخصى اعطا شود تا نسبت به جلب رضايت اولياى دم و شاكى اقدام نمايند.
 -9يك ماه مرخصى مورد اش��اره در بندهاى  2و  3و  5و  6و  7و  8اين دس��تورالعمل در صورت لزوم براى
چند بار قابل تمديد است.
 -10حد نصاب نگهدارى زندانيان محكوم در زندان بس��ته براى انتقال به زندان نيمه باز و زندان باز موضوع
مادتين  8و  10آيين نامه اجرايى س��ازمان زندانها در صورت احراز س��اير شرايط مندرج در دو ماده مذكور به
تشخيص مسؤولين مربوطه واگذار شود تا استفاده از زندان نيمه باز و زندان باز براى زندانيان به صورت سهل
و آسان انجام شود.
 -11مفاد دس��تورالعمل فوق ،ش��امل كس��انى كه برابر ماده  215آييننامه اجرايى سازمان زندانها از شمول
اعطاى مرخصى مس��تثنى مىباشند و همچنين محكومانى كه داراى سوابق متعدد مواد مخ ّدر و طويل المدت
بوده و نيز قاچاق فروشانى كه احتمال فعاليت مجدد آنان مىباشد ،نخواهد بود.
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زندانی در زندانهای کش��ور و معضالت و مش��کالت ایجاد شده» آغاز گشته
و در آن به تس��هیالتی جهت اعطاء مرخصی و محاس��بة جزای نقدی بدل از
حبس پرداخته شده اس��ت .همچنین در راستاي كاهش جمعيت كيفري زندان
بر اس��اس آمار س��ازمان زندانها در ش��ش ماهه نخست سال  ،1384دویست
و هش��تاد هزار نفر درموقعیتهای گوناگون و مراس��م عفو با تالش مسؤوالن
و کمکهای مردمی از زندان آزاد ش��ده ان��د ( .)10 : 23عالوه بر تالش های
ف��وق بن��د ب مادة  130برنامه چهارم توس��عه هم یکی از برنامههای توس��عة
قضائ��ی را «جایگزینی مجازات حبس ب��ا مجازاتهای دیگر جهت بهرهگيري
از روشه��ای نوین اص�لاح و تربیت مجرمان در جامعه» عنوان کرده اس��ت.
همة این عوامل باعث ش��د که الیح��ة مجازاتهاي اجتماعی جايگزين زندان
در جلس��ة  1384/4/8هی��أت وزیران با قید یک فوری��ت تصویب و به مجلس
ارائه گردد.
حال جای این پرس��ش باقی اس��ت که آی��ا صرف کمبود زن��دان و اینکه این
مجازاتها در برخی کش��ورها پاس��خ داده اند ميتواند توجیه مناسبی برای طرح
الیحه مجازات اجتماعی باشد؟ آیا زمینههای اجرائی این قانون به واقع در جامعة
فعلی ایران فراهم اس��ت؟ چه موانع و مش��کالتی پیش از اجرای این قانون باید
برطرف گردد؟ این مبحث در صدد پاسخ به این پرسش است.
اولین مشکل در زمینة اعمال مجازات اجتماعمحور در ایران عدم آگاهی صحیح
مردم از اهداف و کارکرد و چرایی ایجاد این مجازات ها ست .به علت ضعف آگاهی
و اطالع رس��انی ،از یک س��و و تمایل مردم به سمت کیفر در جامعة ایران از سوی
دیگر ،این اقدامات اجتماعی نميتواند در باور ش��هروندان ایرانی به عنوان مجازات
تلقی ش��ود و هنگامی که ش��هروندان باور نکنند که دس��تگاه قضائی مجرمان را
تبصره :تشخيص هركدام از موارد اين بند بر عهده رئيس دادگسترى استان يا نماينده او مى باشد.
 -12قض��ات محاك��م در هنگام صدور قرار تأمين براى م ّتهمين ،از صدور قرار بازداش��ت مو ّقت يا قرار تأمين
وثيقه جز در مواردى كه قانون ًا ملزم مى باشند خوددارى نموده و به كيفيتى اقدام نمايند كه اخذ تأمين ،نتيجت ًا
منتهى به بازداشت م ّتهم نگردد».
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مجازات مينماید و به آن به دیده تردید بنگرند (هر چند قضات با تحمیل مجازات
اجتماعی به وظیفة حقوقی خود عمل کرده باش��ند) به آرامی از گرایش به دستگاه
قضائی جدا شده و به سمت دادگستری خصوصی خواهند رفت .همچنین ،در مادة
یک این الیحه عنوان ش��ده مجازات اجتماعی با مشارکت مردم و نهادهای مدنی
اجرا ميش��ود .این امر مش��کلی دیگر ایجاد ميکند .هنگامی که مردم به حقیقت،
این مجازات ها را باور ندارند ،چگونه ميتوان از مش��ارکت آنها اس��تفاده نمود؟ لذا
اطالعرسانی کامل و توجیه مناسب مردم در این زمينه ضروری ميباشد.
دومین مسأله در ا ِعمال مجازات اجتماعمحور در ایران کیفرگرایی قضات است.
اين موضوع را ميتوان از گزارش شمارة م  1381/6/5-43/16/7858سرپرست
دفتر بازرس��ی س��ازمان زندانها به روش��نی دریافت .طی این گزارش که در پی
بخشنامهه��ای متعدد مبنی بر توصیه به عدم تعیین مجازات حبس صادر ش��د،
دفتر س��ازمان زندانها به رئیس قوة قضائیه گزارش ميدهد که «اکثر قریب به
اتف��اق بخشنامههایی که در موضوعات زن��دان و زندانی به مراجع قضائی ابالغ
فرمودهاید یا اساس�� ًا به اجرا نرسیده یا اجرای آن با کمبود و نقصانهایی صورت
پذیرفته است» .لذا توجیه قضات در خصوص مجازات اجتماعی و مضرات زندان
و مشکالت عملی که قوه قضائیه با آن روبهرو است ميتواند در این زمینه کمک
شایانی نماید.
موضوع دیگر در خصوص نیروهای حرفهای جهت اعمال این مجازاتها ست .با
فرض توجیه قضات و مردم و اینکه قضات مجازات اجتماعمحور صادر نمایند ،آیا
نیروهای الزم جهت اعمال این کیفرها وجود دارد؟ در مادة  13این الیحه عنوان
ش��ده «قاضی اجرای مجازات جایگزین زندان به تعداد کافی مددکار اجتماعی و
مأمور مراقبتی در اختیار خواهد داشت» .حال با توجه به آن که این الیحه حدود
 45/6درصد مجازاتهای قانونی حبس را در بر ميگیرد 1به نظر ميرسد در حال
18

 «.1در قوانین کیفری برای بیش از هفتصد عنوان مجرمانه مجازات حبس پیش بینی شده است 15/6 .درصد این
حبسها س��ه تا ش��ش ماه و  30درصد آنها بیش از شش ماه تا دو سال است .به این ترتیب این الیحه چیزی
حدود  45/6درصد مجازاتهای قانونی حبس را شامل ميشود» ( .ر.ک  :.ویژه نامه مأوی)1383/1/26 ،
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حاض��ر به تعداد کافی مددکار اجتماعی و مأمور مراقبتی آموزشدیده برای اعمال
ای��ن مجازاتها در اختیار قوه قضائیه وجود ن��دارد .لذا در صورت تصویب قانون
مجری آن فاقد نیروهای الزم برای اجرا خواهد بود.
مس��ألة مهم پایانی که دولت باید در این مورد به آن توجه نماید تغییر ناگهانی
سیاس��ت كيفري خود با تصویب این الیحه است .آیا صحیح است که بدون هیچ
اجرائی آموزشی قانون مشابه ،ناگهان قانونی تصویب گردد که نیمی
گونه سابقة
ِ
از مجازاته��ای حبس را در برگی��رد .اجرای این قانون بالفاصله پس از تصویب
جای تأمل بسیار دارد.

نتیجهگريی

اگر چه از عمر زندان به ش��کل نوین آن بیش از دو قرن نميگذرد و در طی این
دو قرن زندان برای اصالح مناسبتر مجرمان اشکال متفاوتی به خود دیده است
و نظامهای اجرائی گوناگون را تجربه کرده است ،اما از حدود سه دهة پیش شمار
باالی زندانیان ،کمبود فضای زندان ،هزینة رو به افزایش آن و ميزان باالی تکرار
جرم در زندانیان آزاد ش��ده ،جرمشناس��ان را به اندیشة کاهش توسل به مجازات
حبس به عنوان حربة اصلی نظام عدالت کیفری س��وق داد .با این گرایش جدید
ضمانت اجراهایی ایجاد شدند که مجازات اجتماعمحور نام گرفتند.
ای��ن مجازاتها امروزه صورته��اي مختلفی یافته و اه��داف گوناگونی را
دنبال ميکنند و هر روز در کش��ورهای جهان در حال گس��ترش هس��تند .به
نظر ميرس��د با توجه به ویژگیهای خاص و فواید این مجازاتها نس��بت به
مجازاتهای س��نتی ،امروزه اعمال این ضمانت اجراها اجتنابناپذیر مينماید.
ول��ي بای��د توجه نمود که هر قانونی هرچند مفی��د پیش از اجرا نیازمند فراهم
ش��دن زمینههای بسیاری ميباشد .در این راس��تا ميتوان گفت برای اعمال
مجازاته��اي اجتماعمحور در یک جامعه باید ابت��دا افکار عمومی جامعه این
مجازات را بپذیرد ،قضات نس��بت به این ضمانت اجراها توجیه ش��وند ،بودجة
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مالی کافی برای اجرای آنها تأمین ش��ده و قانونی با چهارچوب مس��تحکم به
تصویب برس��د .از طرفی باید توجه نمود که مج��ازات اجتماعمحور نميتواند
ضمانت اجرای مناس��ب برای جرائم شدید باشد و در جامعهای که اکثر جرائم
از نوع خش��ونتآمیز است و رقم سیاه بزهکاری در آن باال ست ،به طوری که
تصمیم برای یک سیاس��ت کیفری منس��جم را غیر ممکن یا دشوار ميگرداند
اعمال مجازات اجتماعمحور مانند س��ایر واکنشهای کیفری نميتواند اهداف
از پیش تعیین ش��ده را محقق نماید .در صورت تحقق تمامی پیش شرطهای
الزم ب��رای تحقق این مجازاتها ميتوان گفت و ی��ا حداقل در عالم نظر بر
ای��ن امید بود که مجازات اجتماعمح��ور ميتواند فوایدی چون کاهش ميزان
تکرار جرم ،تس��ریع در جبران خس��ارت بزهدیده و کاه��ش هزینهها را در پی
داشته باشد.
بدین سان می توان نتیجه گرفت مجازاتهاي اجتماعمحور در ایران با صرف
تصویب قانون ایجاد نميش��ود ،بلکه نیازمند گذش��تن از موانع بس��یار و تدارک
ل��وازم ،امکانات و تدابیری اس��ت که در صورت فق��دان هریک این قانون اجرا
نخواهد ش��د .بررسی جامعهشناختی وضعیت کنونی ایران ،از یک سو و بررسی
جامعهش��ناختی الیحة مذکور از س��وی دیگر ،چش��مها را نگ��ران آن می کند
ک��ه بهرغم وج��ود این گونه مجازاته��ا در زرادخانة کیفری ای��ران ،اگر بدون
آمادهس��ازی بس��ترهای اجتماعی ،فرهنگی ،حقوقی و  ...این الیحه به تصویب
برس��د امکان عدم اجرای آن بس��یار ب��اال خواهد بود و بیگمان به سرنوش��ت
قوانینی چون ق.ا.ت .دچار خواهد ش��د که بهرغم مدرن بودن در زمان خود به
علت عدم وجود بس��ترهای قضائی اجتماعی هیچ گاه آنگونه که شایسته است
اجرا نشد .لذا ،پیشنهاد ميگردد پیش از آنکه این الیحه در ایران تصویب شود
نس��بت به توجیه قضات و باال بردن آگاهیهای آنان در این زمینه ،از یک س��و
و شناس��اندن این مجازاتها و فواید آن به جامعه ،از س��وی دیگر تالش شود.
این امر ميتواند از طریق رس��انههای جمعی یا بروشورها یا به هر نحو مقتضی

کیفرهای اجتامع محور :از نظریه تا عمل
محمد یکرنگی ،مهدی ایرامننش

انجام ش��ود ،اما این اطالع رسانی باید صادقانه صورت گیرد .همچنین آموزش
نیروهای متخصص نیز ضرورت دیگری است تا پس از تصویب قانون با فقدان
بازوی اجرائی مواجه نش��ویم و شایسته است پس از حصول این شرایط در ابتدا
به طور محدود به اعمال این ضمانت اجراها اقدام ش��ود و پس از بررسی نتایج
در صورت مثبت بودن اثرات آن نس��بت به اجرای آن به طور کامل در کش��ور
اقدام ش��ود زیرا آنچه در عالم نظر و تئوری وجود دارد با آن چه در عمل ایجاد
ميشود همواره بسیار فاصله دارد.
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