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محروميت از حقوق اجتامعی در الیحۀ
«مجازاتهای اجتامعی جایگزین زندان»
جلوهای از کارکرد توانگیرانۀ کیفرهای اجتامعمحور
امیرحسن نیازپور

1

چکیده

سياستگذاران جنائي از گذشته تا امروز با اتخاذ تدابير مختلف درصدد پاسخدهي به گونههاي
بزهكاري و مجرمان بوده اند .تدابير كيفري يا واكنش��ي س��نتيترين ابزار نظام كيفري اس��ت
كه تصميمگيران سياس��ت جنائي ب��ا اعطاي كاركردهاي متفاوت به آنها حمايت و پاس��داري
از ارزشه��اي بنيادين جوامع بش��ري و همچنين پيشگيري از تك��رار جرم را مورد توجه قرار
ميدهن��د .كاركرد توانگيرانه از كاركردهاي فايدهگراي كيفر اس��ت كه از رهگذر ش��ماري از
مصاديق از جمله برخي از گونههاي كيفرهاي اجتماعمحور قابل دسترس��ي اس��ت .در همين
راس��تا تهيهكنندگان اليحة «مجازاتهاي اجتماعي جايگزين زندان» با پيشبيني محروميت
ب��زهكاران از حق��وق اجتماعي كارك��رد توانگيران��ه را در قالب برخ��ي از مصاديق كيفرهاي
اجتماعمحور متبلور س��اخته اند .در اين مقاله جلوههاي محروميت از حقوق اجتماعي در س��ه
قسمت محروميت بزهكاران از حقهاي مدني (الف) ،حقهاي سياسي (ب) و حقهاي اقتصادي
(ج) به عنوان نمودي از كاركرد توانگيرانة كيفرهاي اجتماعمحورــ با تأكيد بر اليحة ياد شده
مورد بررسي قرار ميگيرد.

واژگان کلیدی

كيفرهاي اجتماعمحور ،جايگزينهاي زندان ،ناتوانس�ازي ،پيشگيري از تكرار جرم ،حقوق
مدني و سياسي ،حقوق اقتصادي
 .1دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرمشناسی دانشگاه شهید بهشتی
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مجازات ،س�لاح کالسیک جوامع بش��ری در زمینة پاسخدهی به بزهکاران است
ک��ه با کارکردها و ش��کلهای متعدد به دنبال كيفر آن��ان و پیشگیری از وقوع
گونههای بزهکاری میباشد .توانگیری یا سلب توان مجرمان از جمله کارکردهای
فایدهگرای کیفر اس��ت که نقش مؤث��ری در پیشگیری از تک��رار بزهکاری ایفا
میکند .مجازات بر اس��اس این کارکرد درصدد سلب موقعیتهای مناسب جرمزا
و ت��وان ب��زهکاران و در نتیجه کاهش گرایش آنان به س��وی تکرار جرم اس��ت.
کارکرد یادشده بر این فرض مبتنی است که مجرمان تا هنگامی که مورد تدابیر
توانگیر هستند ،از ارتکاب دوبارة جرم ناتوان اند و از این رو ،نظام عدالت کیفری
با کاهش ش��مار بزهکاری روبهرو میش��ود ( .)11 :57بدین ترتیب ،ناتوانسازی
بزهکاران در برگیرندة آن دس��ته از تدابیر کیفری ست که موجبات نامناسب جلوه
دادن موقعیتها و شرایط ارتکاب دوباره جرم را فراهم مينماید .بنابراین ،کارکرد
توانگیرانة مجازات در پی پیشگیری از تکرار بزهکاری و کاهش شمار آن است
(.)14 :304
این کارکرد کیفر در میان آموزههای فلسفی _ کیفری پشتوانة اندکی دارد ولی
ب��اور عمومی آن را مؤثرترین کارکرد مجازات میپندارد ( .)15 :72زیرا به عقیدة
م��ردم مجازات ،بهویژه ،برخی از جلوهه��ای آن مانند کیفر زندان ،مرگ ،تبعید و
محرومیته��ا ،بیش از هرگونه تأثیر یا فایده؛ توان مجرمان برای تکرار بزهکاری
را سلب میکنند.
نظام عدالت کیفری دس��تکم از چهار هزار سال پیشتاکنون از مجازاتهای
ش��دید از جمل��ه کیفر مرگ یا اخراج ب��زهکاران از جامعه ب��رای توانگیری آنان
استفاده میکند .ولی به تدریج تحت تأثیر تحوالت جرمشناسانه و انجام مطالعات
جدید در این زمینه جلوههای جدیدی از کیفرهای توانگیر نمایان شده  اند.
تصمیمگیران سیاس��ت جنائی نیز برای کاهش میزان تکرار جرم این کارکرد را
مورد پذیرش قرار داده و ش��ماری از مصادیق پاسخهاي توانگي ر را وارد زرادخانة
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کیفری کرده اند .بر همین اس��اس در نظام کیفری پیش و پس از انقالب ايران
كيفرهاي توانگير به سیاهة مجازاتها افزوده شده اند .نمونة کالسیک آن کیفر
مرگ اس��ت ک��ه قانونگذار ایران در هر دو نظام کیفری آن را برای ش��ماری از
جرمها مانند برخی از جرمهای امنیتی یا جرمهای مرتبط با مواد مخدر پیشبینی
کرده اس��ت 1.اما با توجه به تحوالت سیاس��ت جنائی در زمینة نظام مجازاتها و
پیدایش شکلهای جدیدی از آنها کارکرد مذکور در برخی از گونههاي کیفرهای
جامعهمدار نیز متبلور شده است .کیفرهای جامعهمدار نسل جدیدی از مجازاتها
هس��تند که از سه دهة پیش به این س��و و در ادامة جنبش کیفرزدایی (گونهگون
س��ازی پاس��خدهی به جرم) و زندانزدایی_ دست کم در مورد جرمهای سبک و
کم اهمیت _ نخس��ت در قالب مجازاتهای جایگزین زندان و سپس مستقل از
دیگر کیفرها وارد زرادخانة کیفری ش��دهاند ( .)16 :110اینگونة مجازات امروزه
بهش��كلهاي متعدد و متنوع مانن��د محرومیت بزهکاران از حق��وق اجتماعی ،با
کارکردهای مختلف ،ازجمله کارکرد توانگیرانه در صدد پاس��خدهی به مجرمان
اس��ت .بدینسان ،محرومیت بزهکاران از حقوق اجتماعی جلوهای از مجازاتهای
جامعهمدار اس��ت که تصميمگيران سياس��ت جنائی از رهگذر آنها به دنبال سلب
توان بزهکاران  اند.
حقوق اجتماعی به عنوان جلوهای بنیادین از حقوق بش��ر دربرگیرندة آن دسته
از حقوق انسانها ست که به منظور برابری اجتماعی و اقتصادی و در نتیجه رفع
بیعدالتیهای ناشی از ش��رایط اجتماعی و اقتصادی جوامع شناسایی شده است
( .)9 :135این حقوق در میان اس��ناد بینالمللی نخس��تین بار در اعالمیه جهانی
ق بینالمللی حقوق مدنی و
حقوق بش��ر  1948و سپس به شکل گسترده در ميثا 
سیاس��ی و نیز ميثاق بینالمللی حقوق اقتص��ادی ،اجتماعی و فرهنگی  1966به
رس��میت شناخته ش��ده اند .حقوق مزبور با توجه به نگرش حکومتها به حقوق
 .1برای آگاهی بیش تر ر.ک :.نوربها ،رضا؛ کیفر مرگ ،بود یا نبود؛ ضمیمة مجلة تحقیقات حقوقی ،یادنامة شادروان
دکتر سید مهدی شهیدی 1384 ،و همچنین ر.ک :.رایجیان اصلی ،مهرداد؛ جایگاه کیفر مرگ در جهان؛ مجلة
پژوهش حقوق و سیاست ،شمارة .1383 ،11
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انسانها و میزان امکانات دولتها به گونههای متعددی دستهبندی میشوند؛ که
حقوق مدنی ،سیاس��ی و اقتصادی از جلوههای بارز آن به ش��مار میروند .حقوق
اجتماعی در گس��ترة ملی نیز در مقررات فراتقنینی و ش��ماری از مقررات تقنینی
ایران مورد توجه واقع ش��ده اس��ت .بدین س��ان ،خبرگان قانون اساسی مصوب
 1358از رهگذر برخی از اصول ،بهویژه اصول پیشبینی ش��ده در فصل س��وم با
عنوان «حقوق ملت»؛ آنها را محترم شمرده اند .بدین ترتیب ،قانون اساسي ايران
بدون ارائة تعریف از حقوق اجتماعی ،تنها در پرتو تعدادی از اصول به شناس��ایی
مصادیق آن مبادرت ورزید ه اس��ت .اما قانونگذار عادي ایران در س��ال  1378با
اف��زودن ماده  62مکرر به ق.م.ا .حقوق مذکور را البته پس از گذش��ت دو دهه از
تصويب قانون اساسي تعریف نموده است .بر اساس تبصره  1ماده مذكور «حقوق
اجتماعی عبارت از حقوقی است که قانونگذار برای اتباع کشور جمهوری اسالمی
ایران و سایر افراد مقیم در قلمرو حاکمیت آن منظور نموده [است] و سلب آن به
موجب قانون یا حکم دادگاه صالح میباشد» .بنا براین ،مقنن ایران از رهگذر این
تبصره ،افزون بر شناس��ایی حقوق اجتماعی و برش��مردن جلوههای آن ،سلب آن
را در برخی موارد مجاز پنداشته است .بدینسان ،قانونگذار ایران با توجه به این
نکته که محدود یا محروم کردن ش��ماری از حقوق انسانی بزهکاران میتواند در
ناتوانسازی آنان برای تکرار جرم مؤثر باشد ،سلب این حقوق برای مدت معین را
در شمار گونههای مجازات پیشبینی کرد ه است .آنان با توجه کارکرد توانگیرانة
محرومیت از حقوق اجتماعی این دس��ته از تدابیر را به منظور حمایت از جامعه و
کاهش احتمال وقوع تکرار جرم به سیاهة مجازاتها افزوده  اند.
 نویس��ندگان الیح��ة قضائی«مجازاتهای اجتماعی جایگزی��ن زندان» نیز از
رهگ��ذر درآمد و برخی از مواد الیحة مذک��ور کارکرد توانگیران ة کیفرهای مزبور
را م��ورد توجه قرار داده اند .در درآمد این الیحه «ناکارآمدی مجازات زندان  ...و
طرد و کنارگذاش��تن مجرم از اجتماع» از دالیل روآوری به کیفرهای جامعهمدار
برش��مرده شده و به موجب شماری از بندهای مواد  14و  28کارکرد توانگیرانة
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مجازاتهای جامعهمدار به منظور ناتوانسازی مجرمان در ارتکاب دوبارة بزهکاری
پذيرفته شده است .با این تفاوت نسبت به مادة  62مکرر قانون مذكور که گونههاي
توانگیرانة اين الیحه به شکل مجازات اصلی و پس از تشکیل پروندة شخصیت
ب��زهکاران مورد حکم و اجرا قرار میگیرند .بدینس��ان ،محرومی��ت بزهکاران از
حقوق اجتماعی در باور تدوینکنندگان الیحه گونة مس��تقلی از مجازاتها   س��ت
که با هویت جداگانه و از طریق س��ازوکارهای جدید نس��بت به مجرمان اعمال
میگردد .به دیگر سخن ،تهيهكنندگان این الیحه با پذیرش روی کرد مجرم مدار
و بیآنکه قصد کوچک ش��مردن مجرمان را داش��ته باش��ند ،محرومیت از حقوق
مزبور را با توجه به نوع ،شدت و وخامت جرم ارتکاب یافته و شخصیت بزهكاران
برای ناتوانس��ازی پیشبینی کرده    اند .بدین ترتیب ،مجازاتهای اجتماع محور با
ایجاد محدودیت یا محرومیت در حقوق و آزادیهای مجرمان در بس��تر جامعه و
نه در مؤسس��هها و نهادهای دولتی کالس��یک ،رعایت شرایط و یا انجام وظایف
مختلفی را به آن��ان تحمیلیکنند .این وظایف معمو ًال در پرتو نظارت ،مداخله یا
مشارکت نهادهای دولتی و جامعوی به اجرا در میآیند(.)16 :3
نویسندگان این الیحه با پیشبینی محرومیت بزهکاران از حقوق مدنی ،سیاسی
و اقتص��ادی در قالب دوره مراقبت (فص��ل دوم) و محرومیت از حقوق اجتماعی
(فص��ل پنجم) برخ��ی از جلوههای توانگیر محرومیت از حق��وق اجتماعی را در
ش��مار کیفرهای جامعهمدار گنجانده   اند .در این نوش��تار كاركردهاي توانگيرانة
محرومیت بزهکاران از حقوق اجتماعی در س��ه قسمت محرومیت از حقوق مدنی
(الف) ،حقوق سیاسی (ب) و حقوق اقتصادی (ج) مورد بررسی قرار میگیرد تا از
این رهگذر جایگاه این مجازاتها در نظام سیاست جنائی ایران ،الیحة مذكور و
تأثیر آنها بر سلب توان بزهکاران مشخص شود.

الف .توانگريی بزهکاران از رهگذر محروميت از حقوق مدنی

حقوق مدنی ش��امل مجموعه ای از حقوق انس��انها درخص��وص حیات ،امنیت
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ف��ردی ،رفتوآم��د و مواردی مانند اینها   س��ت .این حقوق ب��ه دنبال منع دولت
از دخالت در گس��ترة فردی و در نتیجه آزادگذاش��تن افراد در فعالیتهای خود در
پهن��ة زندگی اس��ت ( .)9 :33این حقوق دارای مصادیق متعددی اس��ت که حق
انس��انها در برخورداری از آزادی رفتوآمد از جلوههای بارز آن به شمار میرود.
بر اس��اس حق یاد شده انسانها میتوانند آزادانه به مکانهای مورد نظر خود در
درون و بیرون کش��ور؛ بیآنکه محدودیتی وجود داش��ته باشد؛ رفت وآمد کنند.
این حق در گس��ترة بینالمللی از س��وی نویسندگان ش��ماری از اسناد جهانی و
منطقهای به رسمیت شناخته شده است .در میان اسناد جهانی برای نخستین بار
تدوینکنندگان اعالمیه جهانی حقوق بشر  1948در مادة  13به حق مذکور توجه
كرده   ان��د .ب��ه موجب این ماده «هر کس حق دارد آزادانه در درون هر کش��وری
رف��ت و آمد کند و مح��ل اقامت خود را برگزیند (بند  )1و هر کش��وری از جمله
کشور خود را ترک کند یا به کشور خود برگردد (بند  .»)2بدینسان ،مطابق این
ماده حق انس��انها در برخورداری از آزادی رفت و آمد در درون و بیرون کش��ور
محترم شمرده شده است .پس از آن تهيهكنندگان پیمان بینالمللی رفع هرگونه
تفاوتگذاری نژادی  1965بر پایة قسمت  1بند د مادة  5این حق را از جلوههای
بنیادین حقوق بش��ر به شمار آورده و مقرر کرده   اند که« :دولتهای عضو مطابق
تعهدهای بنیادین بیان شده در مادة  2متعهد میشوند که تفاوتگذاری نژادی را
به هر شکل ممنوع نمایند و حق هر فرد را بهطور مساوی در برابر قانون؛ به ویژه؛
در بهرهمندی از حقوق زیر [ازجمله حق رفت و آمد آزاد و  ]...بدون تفاوتگذاری
از نظ��ر نژاد یا رنگ یا ملیت یا قومیت تضمی��ن کنند» .در واقع ،تدوینکنندگان
این سند با روی کردی الزامآور درصدد به رسمیت شناختن و تضمین حق یادشده
از س��وی دولتها بوده   اند تا از این رهگذر ویژگیهای نژادی ،قومیتی و غیره در
محرومکردن انس��انها از حق برخورداری از رفت و آمد بیتأثیر باش��د .به دنبال
این نگرش نویس��ندگان ميثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی  1966بر اساس
مادة  12این حق را از یک س��و در ش��مار جلوههای حقوق مدنی انس��انها قرار
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داده   اند و از س��وی دیگر دولتها را به شناس��ایی آن در هنگام تدوین مقررات،
سیاستها و رویههای ملی ملزم نموده   اند .این حق آن چنان پر اهمیت است که
تدوین کنن��دگان پیمان بینالمللی منع و مجازات جنایت آپارتاید  1973از رهگذر
بند ج ماده  2نادیده انگاشتن آن از سوی دولتها را جرمانگاری کرده   اند .افزون
بر این ،برخی از اس��ناد منطقهای ازجمله پیمان امریکایی حقوق بش��ر  1978به
موجب مادة  22و منش��ور افریقایی حقوق بش��ر و خلق  1981بر اساس مادة 12
نیز آن را پذیرفته   اند.
حق مزبور در گسترة ملی نيز مطابق اصل  33ق.ا .مورد توجه واقع شده است.
بر پایة این اصل «هیچ کس را نمیتوان از محل اقامت خود تبعید کرد یا از محل
اقامت در محل مورد عالقهاش ممنوع یا به اقامت در محلی مجبور س��اخت.»...
بدین ترتیب ،مالحظه میشود که اسناد بینالمللی جهانی و منطقهای و همچنين
قانون اساسی ایران حق مذکور را درشمار جلوههای بنیادین حقوق بشر قرار داده
و از مصادیق حقوق مدنی انسانها شناسایی کرده  اند.
با وجود این ،اس��ناد بینالمللی و مقررات مل��ی به دالیل متعدد به ویژه دالیل
جرمشناس��انه ،محدود یا محروم کردن دسترس��ی انسانها به اين حق را با وجود
ش��رایطی مورد پذیرش قرار دادهاند ( .)13 : 658بدین س��ان ،ایجاد محدودیت
یا محرومیت نس��بت به این حق از سوی دولتها به شکل استثنائی و در شرایط
ویژه مجاز ش��مرده شده است .به همین دلیل ،ش��ماری از اسناد بینالمللی مانند
ميثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی ( 1966بند  3مادة  ،)12پیمان امریکایی
حقوق بش��ر ( 1978بند  3ماد ة  )22و منش��ور افریقایی حقوق بشر و خلق 1981
(قس��مت پایانی بند  2مادة  )12اجازة محدود یا محروم کردن دسترسی انسانها
به این حق برای پیشگیری از جرم ،برقراری امنیت ،حفظ نظم عمومی و حمایت
از حقوق و آزادیهای دیگر انسانها را به دولتها داده اند .این نگرش در قانون
اساسی مصوب  1358از رهگذر قسمت پایانی اصل  33با توجه به عبارت « ...در
مواردی که قانون مقرر میدارد» به رسمیت شناخته شده است .از اینرو ،سیاست
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جنائی ایران محرومیت از آزادی رفت و آمد را به عنوان گونهای از مجازات وارد
زرادخان��ة کیفری کرده اس��ت تا از رهگذر ممنوع ک��ردن رفت و آمد مجرمان به
برخی مکانهای جرمزا احتمال تکرار جرم از س��وی آنان با کاهش روبهرو شود.
زیرا بر پایة تعدادی از پژوهشهای جرمشناس��انه ارتباط ش��ماری از بزهکاران با
اینگونه مکانها زمینههای پیدای��ش انگیزههای جنائی   ،همکاریهای مجرمانه
و تأسیس س��ازمانهای بزهکارانه را فراهم میکند )18 :1351( .به همين دليل،
سیاس��تگذاران جنائي ،محرومیت بزهکاران از رفت و آمد آزاد را برای دورکردن
مجرمان از محیطها و موقعیتهای جرمزا ،کاهش احتمال ش��کلگیری انگیزهها
و همکاریه��ای جنائی و افزایش میزان پیشگیری از تکرار بزهکاری در ش��مار
سیاهة مجازاتها گنجانده   اند ( .)4 : 65نویسندگان قانون مجازات اسالمی 1375
ني��ز در مادة  ،20بند  5مادة  29و تبص��ره  3مادة  38و همچنین تدوین کنندگان
الیحة مذكور در بندهای  1و  2مادة « ،14اقامت در محل معین» و «منع اقامت
ی��ا ت��ردد در محل یا محلهای معین» و بر اس��اس بنده��ای  11و  12مادة 28
«اخراج اتباع بیگانه از کشور و منع ورود آنان به ایران تا پنج سال» و «منع خروج
اتباع ایرانی از کش��ور تا شش ماه» را به عنوان کیفرهای اجتماع محور طردكننده
شناس��ایی کرده     اند .بدین س��ان ،این دس��ته از تدابیر با ماهی��ت و ویژگیهای
توانگیرانه به دنبال س��لب فرصتهای جرمزا از بزهکاران هس��تند .البته ،در این
می��ان برخی از تدابیر مذک��ور مانند ممنوعیت اقامت در مکانهای خاص در کنار
کارکرد توانگیرانه دارای کارکرد اصالحی -درمانی نیز میباش��ند ،بدین ش��کل
که مجرمان از رهگذر تدبیر یادش��ده از یک س��و از موقعیتهای مساعد ارتکاب
ج��رم دور و از س��وی دیگر از حیث ش��خصیتی متحول و در نتیجه باز س��ازگار
میش��وند .بنا   بر   ای��ن ،محروميت از حق��وق مدني که با روی ک��ردی توان گیرانه
درصدد دورکردن بزهکاران از محیطهای مس��تعد تکرار جرم میباشد تا اندازهای
ب��ر بازپروری مجرمان نیز تأثیرگذار اس��ت ( .)6 :173افزون بر این ،ش��ماری از
تدابی��ر مزبور بهویژه اخراج بیگانگان از ایران منحصراً در پی دسترس��ی به هدف
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سلب توان بزهکاران اند ( .)4 :80زيرا اين تدبير كه به هدايت بیگانگان بزهکار به
فراس��وی مرزهای کشور میانجامد ،به دنبال پاکسازی جامعه از وجود اشخاص
مس��تعد تکرار جرم اس��ت .بنا بر این ،هدف تدبیر یادش��ده سلب فرصت مساعد
ب��رای ارت��کاب دوبارة بزهکاری بیگان��گان و در نتیجه دف��اع از جامعه در معناي
مكتب تحققي اس��ت .به دیگر س��خن ،اخراج بیگانگان بزهکار از کشور موجبات
خروج عنصر نامطلوب از جامعه و خنثیسازی آنان را فراهم میآورد .بدینترتیب،
نویسندگان این الیحه با پیشبینی محرومیت بزهکاران از آزادی رفت و آمد و در
قالب مجازاتهای اجتماع محور ،از یکسو به دنبال دورکردن آنان از فرصتهای
جرمزا و در نتیجه پیشگیری از تکرار بزهکاری و از س��وی دیگر درصدد تحمیل
مجازات بر بزهکاران در بستر جامعه بوده  اند.

ب .توانگريی بزهکاران از رهگذر محروميت از حقوق سیاسی

حقوق سیاس��ی یا حق انس��انها بر مشارکت در امور سیاس��ی از جلوههای بارز
حقوق بش��ر اس��ت .بر اس��اس این حق ،انس��انها میتوانند به عنوان عضوی از
جامعه از رهگذر نامزد شدن برای به دست آوردن شغلهای سیاسی و اجتماعی یا
انتخاب مقامهای سیاس��ی و اجتماعی به صورت فعال در قلمرو سياسي مشارکت
نمایند ( .)9 :121بدین سان ،انسانها حق دارند از یک سو ،در انتخابات سیاسی-
ملی مانند انتخابات ریاس��ت جمهوری ،سیاسی -منطقهای مثل انتخابات شورای
اس�لامی و سیاس��ی -صنفی از جمله انتخابات انجمنه��ای صنفی خود را برای
انتخاب ش��دن نامزد کنند و از سوی دیگر با بررسی شناسنامةسیاسی ،اجتماعی
و  ...نامزدها ،مناس��بترین آنان را برگزینند .در گس��ترة جهاني مصاديق حقوق
سياس��ي براي نخس��تين بار در اعالمیة جهانی حقوق بش��ر  1948به رس��میت
ش��ناخته ش��ده اس��ت .مطابق بندهای  1و  2مادة  21این س��ند «هر کس حق
دارد که در اداره امور عمومی کش��ور خود ،چه به ش��کل مستقیم و چه از رهگذر
نمایندگانی که آزادانه انتخاب ش��د ه باشند ،شرکت نماید» (بند  )1و میتواند «با
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ش��رایط برابر به شغلهای عمومی کشور خود دسترسی پیدا کند» (بند  .)2سپس
در ميثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاس��ی  1966از رهگذر بند ب مادة  23حق
انس��انها بر شرکت در انتخابات سیاسی و اجتماعی (خواه به شکل انتخابکننده
و خواه به صورت انتخاب ش��ونده) شناس��ايي شده است .در گسترة منطقهای نیز
تدوینکنندگان پیمان امریکایی حقوق بش��ر  1978به موجب مادة  23و با عنوان
حق مش��ارکت در امور دولتی ،منش��ور افریقایی حقوق بشر و خلق  1981بر پایة
بند  1مادة  20و اعالمیه اسالمی حقوق بشر  1990بر اساس مادة  25این حقوق
را به رسميت شناخته  اند.
در همین راس��تا خبرگان قانون اساس��ی ایران در مقدمه و زير عنوان (ش��یوه
حکومت در اس�لام) و در برخی از اصول مانند اصول  62و  100قانونگذار ایران
به موجب ش��ماری از مقررات تقنین��ی مانند قانون انتخابات ریاس��ت جمهوری
 1364و قانون انتخابات مجلس ش��ورای اس�لامی  1378ای��ن حقوق را محترم
ش��مرده اند .بدینترتیب ،حق انس��انها مبنی بر مشارکت در انتخابات سیاسی و
اجتماعی در شماری از اسناد جهانی ،منطقهای  -جغرافیایی ،منطقهای  -عقیدتی
و مقررات ملی برخی از کش��ورها ازجمله ایران مورد توجه واقع ش��ده اس��ت .به
دنبال این نگرش و شناس��ایی حق یادش��ده در اس��ناد بینالمللی و مقررات ملی
تصمیمگیران سیاس��ت جنائی محرومیت انس��انها از دسترسی به این حقوق را
به عنوان كيفر به س��یاهة مجازاتها افزوده اند .پس از انقالب ایران نیز در سال
 1377ب��ا افزودن مادة 62مکرر به ق.م .ا .محرومی��ت بزهکاران از حقوق مذکور
از رهگذر بند الف تبصرة  1این ماده به زرادخانة کیفری راه يافته اس��ت .بر پایة
این بند محرومیت شماری از مجرمان از «حق انتخاب شدن در مجالس شورای
اس�لامی و خبرگان و  ...و انتخاب شدن به ریاست جمهوری» به عنوان گونهای
از کیفرها پیشبینی شده است.
افزون بر این ،نویسندگان الیحة مزبور نیز از طریق بند  7مادة « 28محرومیت
از حق انتخاب ش��دن در انتخابات ریاس��ت جمهوری ،مجالس ش��ورای اسالمی
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و خب��رگان و همچنین عضوی��ت در کلیة انجمنها ،ش��وراها و جمعیتهایی که
اعضای آن به موجب قانون تا پنج س��ال انتخاب میشوند» را در شمار کیفرهای
اجتماع محور گنجانده اند .بر اس��اس اینگونة مجازات بزهکاران برای مدت معین
از فعالی��ت ی��ا حض��ور در برخی مناص��ب و موقعیتهاي مؤثر ب��ر امنیت و نظم
عمومی؛ به اين دليل كه مجرمان را از موقعيتهاي مستعد بزهكاري دور ميكند؛
محروم میش��وند .زیرا ،فرض بر این است که امکان حضور شماری از بزهكاران
در مناص��ب یادش��ده تا اندازة زی��ادی فرصت ارتكاب جرم را ب��راي آنان فراهم
میکن��د ( .)6 :177از ای��ن رو ،محرومکردن تعدادی از بزهکاران از دسترس��ی به
این دس��ته از مناصب و دور کردن آنان از موقعيتهاي جرمزا ،بزهکاران را برای
تکرار جرم ناتوان میس��ازد .به عنوان نمونه؛ هرگاه بزهكاري به دليل انگيزههاي
مالي مرتكب جرم شود ،دادگاه ميتواند با استفاده از بند مزبور آنان را براي مدت
معين از عضويت در برخي مناصب مانند عضويت در ش��وراي اسالمي شهر -كه
فرصت ارتكاب ش��ماري از گونههاي جرم مال��ي را پديد ميآورد -محروم نمايد.
بدین ترتیب ،تدبیر یادش��ده افزون بر اجرا شدن در بستر جامعه نقش بسزایی در
ناتوانسازی مجرمان و کاهش میزان تکرار بزهکاری ایفا مینماید.

ج .توانگريی بزهکاران از رهگذر محروميت از حقوق اقتصادی

حقوق اقتصادی به منزلة یکی از جلوههای بنیادین حقوق بش��ر ش��امل آن دسته
از حقوق انس��انها س��ت که بر اس��اس آن میتوانند آزادانه دارای شغل (حرفه)
ش��وند و بدون محدودیت در راس��تای امور اقتصادی و تجاری تالش نمایند .به
دیگر س��خن ،حق انس��انها در برخورداری از مش��ارکت آزاد در امور اقتصادی،
مالکی��ت ،فعالیت حرفهای و تش��کیل اتحادیههای حرف��های را حقوق اقتصادی
گویند ( .)21 :137دوگونة نخست این حقوق از جلوههای کالسیک و دو گونة دوم
از مصادیق جدید آن به ش��مار میروند .بدینسان ،حق انسانها در برخورداری از
فعالیت حرفهای گونة جدید حقوق اقتصادی اس��ت که بر اساس آن انسانها حق
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دارند در زمینة هر ش��غل و حرفهای که ب��ه آن گرایش دارند ،بهطور آزاد فعالیت
کنند .بنابراین ،انس��انها بر پایة این حق میتوانند حرفة مورد نظر خود را بدون
وجود محدودیت ،آزادانه برگزینند (.)13 : 675
این حق در میان اس��ناد جهانی برای نخس��تین بار در بند  1مادة  23اعالمیة
جهانی حقوق بشر  1948مورد توجه واقع شده است .مطابق بند یادشده «هر کس
حق دارد کار کند ،کار خود را آزادانه برگزیند ،از ش��رایط عادالنه و رضایتمندانه
برای دسترسی به کار برخوردار باشد و در برابر بیکاری حمایت شود».
ن بینالمللی رفع هرگونه تفاوتگذاری نژادی
از آن پس تدوینکنندگان پیم��ا 
 1965اي��ن حق را به عن��وان یکی از جلوههای حقوق اقتصادی مورد توجه قرار
داده  اند .بر اساس قسمت  1بند هـ مادة  5این سند شناسایی این حق و حمایت
کیفری از آن در ش��مار وظایف دولتهای عضو این پیماننامه قرار گرفته است.
همچنی��ن ،در ميثاق بینالمللی حقوق اقتص��ادی ،اجتماعی و فرهنگی  1966از
رهگذر مواد  6و  7و در منشور افریقایی حقوق بشر و خلق  1981به موجب ماده
 15به حق مزبور اشاره شده است .مطابق مادة  15سند دوم «هر کس حق دارد
در شرایط برابر و رضایتبخش کار کند و برای کار یکسان دستمزد برابر دریافت
نماید».
در گس��ترة ملی نیز خبرگان قانون اساسی مصوب  1358بر اساس بند  4اصل
 43به شناس��ایی این حق مبادرت ورزیده  اند .بنا   بر این ،حق برخورداری از شغل
و حرفه ،ش��الودة اساس��ی نظام جمهوری اسالمی ایران اس��ت که بر اساس آن
نمیتوان انس��انها را به داشتن شغل و پیشة معین مجبور کرد و از شغل و پیشة
مورد عالقهش��ان محروم نمود و یا از تغییر ،تبدیل ،ترک و تعطیل آن جلوگیری
به عمل آورد ( .)22 :470بدین ترتیب ،مالحظه میش��ود که در برخی از اس��ناد
بینالمللی و قانون اساس��ی ایران  1358حق انس��انها در برخورداری از شغل و
حرفه به رسميت شناخته شده است.
با وجود این ،دولتها به دالیل جرمشناس��انه و به منظور پاس��داری از امنیت و
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نظم عمومی در برخی شرایط محدود یا محروم کردن بزهکاران از دسترسی به آن
برای مدت معین را به عنوان گونهای از مجازات وارد زرادخانة کیفری نموده   اند.
بدینس��ان ،تصمیمگیران سیاس��ت جنائی با توجه به نقش برخی ش��غلها در
بزهکاری درصدد کاهش ی��ا از بین بردن موقعیتهای جرمزا و در نتیجه کاهش
میزان بزهکاری از رهگذر شماری از گونههای کیفر بوده  اند .از اینرو ،با پیشبینی
محرومیت بزهکاران از فعالیتهای حرفهای ،از یک س��و به تحمیل محدودیتها
و محرومیتهای ناش��ی از مجازات و از سوی دیگر ،به کاهش احتمال دسترسی
مجرمان به فرصتهای ش��غلی مناس��ب برای ارتکاب جرم توج��ه ميگردد .در
گسترة سیاست جنائی ایران محرومیت بزهکاران از فعالیتهای حرفهای در برخی
از مقررات تقنینی مالحظه ميشود .نمونة کالسیک این مجازات در نظام کیفری
ایران انفصال از ش��غلهای دولتی اس��ت که در شماری از مواد ق.م.ا .مانند مادة
 570برای پاس��خدهی به جرمهای سلب غیرقانونی آزادی شهروندان مورد توجه
قانونگذار قرار گرفته است .همچنین ،مقنن ایران در سال  1378از رهگذر برخی
از بندهای مادة  62مکرر به محرومیت بزهکاران از اش��تغال به ش��غلهایی مانند
« مشاغل آموزشی و روزنامهنگاری» (بند د) اشاره کرده است.
نویس��ندگان الیح��ة قضائي نیز بر اس��اس برخ��ی از م��واد آن محرومیت از
فعالیتهای حرفهای را در ش��مار مجازاته��ای اجتماع محورگنجانده اند .مطابق
قس��مت دوم بند  7مادة  ...« 14منع اشتغال به کارهای معینی که زمینة ارتکاب
ج��رم را فراه��م میکند» و به موجب ش��ماری از بندهای م��ادة « 28انفصال از
مش��اغل دولتی و مؤسس��ات و نهادهای عمومی غیردولتی تا شش ماه» (بند ،)1
«منع از اش��تغال به ش��غل یا کس��ب یا حرفه معین مربوط تا یک سال» (بند ،)2
«محرومیت از دریافت جواز یا پروانه فعالیت و عناوین مش��ابه آن تا پنج س��ال»
(بند  )3و «محرومیت از عضویت در هیأت مؤس��س و هیأت مدیره ش��رکتهای
تجاری و همچنین از مدیریت عامل آنها تا سه سال » (بند  )4به عنوان جلوههای
محرومیت مجرمان از فعالیتهای حرفهای پیشبینی شده  اند.
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این کیفرها که امروزه از س��وی تصمیمگیران سیاس��ت جنائی مورد توجه واقع
ش��ده   اند ،بیش تر دارای کارکرد طردکننده و توانگیراند تا کارکرد بازپرورانه .زیرا
در نگرش اصالحی – درمانی فعالیت حرفهای از مناسبترین ابزارهای باز سازگار
ك��ردن بزهکاران با هنجاره��ا و زندگی اجتماعی اس��ت ( .)4 :69در حالی که بر
اس��اس روی  کرد توانگیرانه اش��تغال مجرمان به برخی از شغل و حرفهها نهتنها
اس��باب دوباره اجتماعی ش��دن بزهکاران را فراهم نمیکند ،بلکه احتمال گرایش
آنان به س��وی رفتارهای مجرمانه و تکرار ج��رم را افزایش میدهد .بدینترتیب،
محرومی��ت ب��زهکاران از فعالیتهای حرفهای که زمینهس��از رفتارهای مجرمانه
هس��تند ،بهجای تأثیرگذاری بر پرورش و تربیت دوبارة مجرمان در کاهش یا از
بین بردن فرصتهای مناس��ب جرمزا و به دیگر س��خن در سخت کردن ارتکاب
جرم نقشآفریناند .بدین س��ان ،اینگونة مجازات از یک سو به دلیل دور کردن
بزهکاران از موقعیتهای شغلی جرمزا و از سوی دیگر به دلیل اجرا شدن در بستر
جامعه نقش بسزایی در پیشگیری از تکرار جرم ایفاء مینماید.

نتیجهگیری

مجازاتها برای دسترس��ی دس��تاندرکاران نظام عدالت کیفری به پاس��داري از
ارزشه��ا و هنجارهاي بنيادين و درنتیج��ه برقراری امنیت و نظم عمومی دارای
کارکردهای مختلفاند .این کارکردها معمو ًال بر اساس روی کردها و نگرشهای
متفاوت تقس��یم میش��وند .اما طبقهبن��دی کارکردهای مجازاته��ا به دوگونة
غیرپیامدگرا و پیامدگرا از بارزترین آنها اس��ت .در پرت��و این رویکردها و کارکرد
کیفرها را میتوان به دو گونة تکلیفگرا (سزاده) و فایدهگرا (پیشگیرانه -ترميمي)
دستهبندی کرد ( .)19 :146کارکرد تکلیفگرای کیفر با «گذشته  نگری» تنها به
دنبال س��رزنش بزهکار -مقصر و کارکرد فایدهگرای مجازات با «آیندهنگری» در
ص��دد پیشگی��ری از بزهکاری؛ بهویژه؛ کاهش میزان تکرار  جرم اس��ت (.)23 :3
کارک��رد توانگیران��ة کیفر گونهای از کارکرد فایدهگرا اس��ت ک��ه با روی کردی
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آیندهنگ��ر به پیشگیری از جرم و تکرار آن توج��ه مینماید .مطابق این کارکرد
ش��ماری از مجازاتهای ناتوانساز میتوانند از رهگذر سلب موقعیتها و شرایط
مناس��ب برای تکرار جرم از ارتکاب دوبارة بزهکاری پیشگیری کنند .بدینسان،
تصمیمگیران سیاست جنائی با پیشبینی جلوههای توانگیر در سیاهة کیفرها در پی
دسترسی به اين هدف میباشند .محرومیت بزهکاران از حقوق اجتماعی نمونهای
از مصادی��ق کیفره��ای اجتماع محور اند که با برخ��ورداري از ماهيت توانگيرانه
از س��وی تهيهكنندگان الیحه قضائی قانون «مجازاته��ای اجتماعی جایگزین
زندان» برای سلب توان مجرمان و در نتیجه پیشگیری از تکرار جرم پیشبینی
شده   اند .این دسته از تدابیر با تمركز بر فرصتزدایی و سلب موقعیتهای مناسب
ج��رمزا به دنبال كاهش مي��زان تکرار جرم  اند و تأثیری بر ش��خصیت مجرمان
و دوب��اره تربیت کردن آن��ان ندارند .گونههاي ناتوانس��از کیفرهای جامعهمدار؛
بیآنکه در بازپروری بزهکاران نقشآفرین باش��ند؛ از رهگذر نامناسب جلوهدادن
فرصته��ای تکرار ج��رم و موقعیتزدایی درصدد پیشگی��ری از ارتکاب دوباره
بزهکاری هس��تند ..با وجود این ،تدابیر مذکور _ که تنها به س��لب توان مجرمان
میانجامد_ از زاویههای مختلف؛ بهویژه؛ از زاویة جرمشناسی بازپروری (بالینی)
با چالشهایی روبهرو اس��ت .زیرا مصادیق ناتوانس��از مجازاتهای اجتماع محور
توان و امکان تکرار جرم از بزهکاران را برای مدت معین سلب میکنند؛ بیآنکه
مشکل روانشناس��انه ،جامعهشناسانه و  ...آنان برطرف گردد .بدین سان ،چالش
بنیادی��ن کارکرد توانگیرانة کیفرهای اجتماع محور بیتأثیر یا کمتأثیر بودن آنها
بر شخصیت بزهکاران و درنتیجه بازسازی شخصیت مجرمان است.
از سوي ديگر ،گزينش جلوههاي كيفرهاي اجتماع محور از جمله محروميتهاي
بزهكاران از حقوق اجتماعي با توجه به متنوع بودن گونههاي آن نيازمند شناسايي
دقيق دادرس��ان از مشكالت مجرمان و در نتيجه تش��خيص مناسبترين پاسخ
اس��ت .از اينرو ،تشكيل پروندة شخصيت بزهكاران و اتخاذ تدابير مناسب در اين
زمينه نقش مؤثري در گزينش واقعيترين تصميم كيفري ايفاء ميكند.
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همچنين ،با توجه به س��اختار سياست كيفري ايران و ماهيت و گرايش كنوني
آن به مجازاتهاي س��الب آزادي ،بدني و غيره پيشبيني محروميت بزهكاران از
حقوق اجتماعي به عنوان كيفر اصلي براي شماري از جرمها بدون فرهنگسازي
عمومي و براي دس��تاندركاران عدالت كيفري تا اندازهاي پذيرش اين دس��ته از
مجازاتها از سوي افكار عمومي را با ابهام روبهرو ميسازد .از اينرو ،تهيهكنندگان
اين اليحه بايد در كنار پيگيري فرآيند تصويب آن با به كارگيري تدابير مناسب
به دنبال بسترس��ازي براي كارآمدي اين كيفرها باش��د .زيرا نخست اينكه؛ باور
عمومي ايراني بايد اين دس��ته از مجازاتها را به عنوان پاس��خي مناسب و حتي
قاطعانه و س��ختگيرانه تلقي كند تا از اين رهگذر محروميت مجرمان از حقوق
اجتماعي جنبة انصرافآور داش��ته باشد .به ديگر س��خن ،دستاندركاران بايد به
گونهاي در زمينة فرهنگس��ازي برنامهريزي كنند كه افكار عمومي محروميت از
حق��وق ياد ش��ده را به عنوان يك مجازات بپذيرند .اما آي��ا جامعه و باور عمومي
ايراني براي محروميت بزهكاران از حقوق اجتماعي آنچنان اهميت قائل است كه
گونههاي آن را به عنوان مجازات مورد پذيرش قرار دهد؟ به هر حال رسيدن به
چنين باوري از سوي شهروندان به بسترسازي فرهنگي نيازمند است .دوم اينكه؛
باور حقوق دانان كاربردي ايران (اعم از دادرسان ،وكيالن و )...بايد به سوي بهره
جس��تن از اين گونة كيفرها به عنوان پاسخ سياست جنائي ايران در قبال شماري
از جرمها هدايت ش��ود .بنا بر اين ،با توجه به اينكه مجازاتهاي اجتماع محور در
ايران از س��وي تصميمگيران سياس��ت جنائي قضائي تا اندازهاي مورد توجه واقع
ش��ده اس��ت ،پيشبيني ابزارهاي مناسب براي اس��تفادة مطلوب از مصاديق آن
از جمل��ه محروميت بزهكاران از حقوق اجتماعي و نيز ايجاد زمينههاي مناس��ب
فرهنگ��ي در اين راس��تا می تواند ب��ر گرايش جامعة ايران��ي دربهره گیری از این
كيفرها تأثيرگذار باشد.
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