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 ناصر و معین و به نستعین انه خیربسم اهلل الرحمن الرحیم 

بنده خیلی خوشحال هستم که مفتخرم در حضور دوستان باشم و چند کلمه ای را با توجه به سیاست حبس 

 زدایی به ویژه با تاکید بر سیاست جنایی جمهوری اسالمی ایران در خدمت دوستان باشیم.

 : سخنران مقدمه

در طول حاکمیت ها وجود داشته  موضوع حبس گرایی و حبس زدایی از موضوعاتی است در سیاست جنایی

است، لکن نوع این سیاست ها با عنایت به نوع نظام های سیاسی متفاوت بوده است. در آثار ارسطو و افالطون 

نیز این موضوع مشهود است. به عنوان مثال در مورد نگهداری مجانین، بیماران و منحرفین هم این موضوع 

ین نظام های سیاسی متفاوت بوده است ، حبس های کوتاه مدت مطرح شده است. حبس ها در هر نوع از ا

انفرادی شب و روز که حبس های بلند مدت ، ولی به طور مشخص رژیم حبس هایی که ما به عنوان رژیم حبس 

در واقع بعد از این  1مبتنی بر برخی آموزه های مسیحیت می باشد و عمدتا به حبس پنسیلوانیایی معروف است.

این که در سالمت روانی محبوسین تاثیر داشت این حبس را تعدیل می کنند و تبدیل به حبسی  نظام به علت

می نمایند که شب در انفرادی بودند لکن روز در زندان مشترک اما با سکوت مطلق، که این نظام نیز به حبس 

 انظباطی، این نوع حبساوبرنی معروف است. و در نهایت به دلیل عدم رعایت سکوت و در نتیجه تنبیهات شدید 

در این نظام حبس از شرایط سخت آغاز می شود و با   2نیز منحل شد و تبدیل به نظام مرحله ای حبس گردد.

و در  همراه با آموزش توجه به رفتارهای اصالحی آنها این حبس تعدیل به حبس در روز ، مشترک ، همراه با کار،

 نهایت به نظام حبس مشروط تبدیل می شد.

 يکرد جرم شناسي نظری به حبس:رو

اگر با یک دید تحولی به حبس نگاه کنیم در واقع نسبت به حبس گرایی دو نوع رویکرد داریم. یک رویکرد، 

اعتقادی به اصالح و درمان افراد ندارد و در یک رویکرد اعتقاد به اصالح و درمان وجود دارد. و در هر دو این 

 رویکردها حبس گرایی وجود دارد. 

 

 رويکرد حبس گرايي:

نشانه های اولیه حبس گرایی و جداسازی افراد }مجرم{ از جامعه در مکتب تحققی ایتالیایی می بینیم. مطلبی 

که توسط لومبروزو ایتالیایی و متاثر از تحوالتی که در زیست شناسی انجام شده بود و عمدتا متاثر از نظرات 

                                                           
1- Solitary confinement 
2- Stage system if cinfinement 



ایشان با توجه به نوع تکامل افراد مجرم به این نتیجه رسید  1اشد.پارلز داروین در حوزه تکامل مطرح شد می ب

که این افراد، در واقع یک نقایصی از جهت تکاملی دارند و این افراد به این دلیل که در سیر گزینش انتخابی در 

د را ستننسل به گونه ای عقب افتاده اند و همین مسائل آنها را از نسل جدیدی که به نوعی تکامل یافته تر ه

بعدها نتیجه این رویکرد این بود که مجرمین  2جدا کرده و آنها در یک پس رفت اجتماعی و رفتاری قرار دارند.

عمدتا شناسه های خاصی دارند و ذاتا مجرم اند. در واقع اینها مجرم زاده می شوند. نتیجه از این رویکرد در واقع 

این نظر انسان فاقد اراده می داند بر خالف نظری کالسیک  چیزی است که به آن جبر پنداری جنایی می دانیم

که ناسان را مبتنی بر اراده و توانایی تصمیم در مورد سرنوشت خود می داند. به همین خاطر اعتقادی به اصالح 

و درمان در این مکتب وجود ندارد. به هر حال زیست شناسی جنایی که از لومبروزو شروع شد نتیجه آن عدم 

به اصالح مجرمین است و در نتیجه رویکرد طرد و حذف مجرمین را برای مجرمین تجویز نمودند مثل  اعتقاد

اعدام حبس ها و قرنتینه هایی که انجام می شد و حتی برای پیشگیری از جرم با توجه به مشخصات ظاهری 

گیر و جدا از جامعه می افرادی که احتمال ارتکاب جرم در آنها باال است را از پیش تعیین می کردند ، دست

نمودند. لذا این رویکرد به دلیل طرد مجرمین به سمت حبس گرایی گرایش داشت و به سمت مجازات های 

 سالب آزادی می رفت. 

 رويکرد حبس زدايي:

یک درمان نگاه می کند و جرم شناسی بالینی مکتب دفاع اجتماعی و رویکرد اصالح و درمان به حبس به مثابه 

حبس در رویکرد دفاع اجتماعی بر  محور اصالح و درمان حرکت می کند در اینجا نمود پیدا می کند.که حول 

                                                           
 غلیش هایموقعیت. بود تورن دانشگاه در قانونی پزشکی درس استاد و پاوی دانشگاه در روانپزشکی درس استاد و نظامی پزشک لومبروزو -1 

 العاتمط هاییافته اساس بر را خود معروف نظریه و پرداخته بزهکاران بدنی فیزیک بررسی به تا آورد فراهم وی برای را ایزمینه لمبروزو دکتر

 مراحل رد که است انسانی بزهکار که است آن گویای است، داروین تدریجی تکامل نظریه از برخاسته که لومبروزو نظریه اساس. نماید ارایه خود

 از دسته آن اثیرت تحت و فرانسوی فیلسوف کنت، اگوست فلسفی تفکرات از برخاسته مکتب این فلسفی بنای زیر. است مانده تکامل ابتدایی

 لیسیانگ داروین و فرانسوی المارک مثل کسانی توسط انسان نباتی زندگی مختلف زوایای خصوص در که بود طبیعی علوم جدید هاییافته

 هایاندیشه آغاز نقطه به را ما مجازات، قبال در پیروانش و وی هایدیدگاه به نگاهی لومبروزو، شناسی جرم هایدیدگاه از فارغ .بود شده مطرح

 .است جرم ارتکاب در جبرگرایی همان که رساندمی ها آن

 کند یم رد خلقت در را خدا نقش نوعی به و است اولیه سلولی تک جانداران یافته تکامل انسان نوع که کند می بیان داروین تکامل نظریه -2 

 چگونگی که علمی نظریه تنها عنوان به حاال تا قبل سال 151 از داروین نظریه این. داند می احتمال و تصادف پایه بر را خلقت آغاز و اساس و

 کنون تا که یهای انسان ترین قدیمی که کرد ثابت ستیت کین و کالیفرنیا های دانشگاه تحقیقات البته. است مطرح کند می بیان را حیات آغاز

  .است کرده رد را انسان خلقت درمورد داروین نظریه تحقیقات این و هستند امروزی های انسان شبیه اند، شده کشف

 فرن دو نسل از امروزی بشر که دارد این بر داللت قرآن آیات تصریح به قریب همچنین با توجه به آموزه های دینی این نظر باطل است، ظاهر

 و پخته گل یا گل یا خاک از بلکه نیامده وجود به مادری و پدر از زن و مرد آن و است شده نامیده آدم قرآن در مرد و هستند معین مرد و زن

معارف قرآن از آیت اهلل مصباح یزدی وعلل گرایش . برای مطالعه بیشتر رجوع کنید به 212 ص ،11 ج المیزان، اند./ تفسیرآمده پدید زمین از یا

 به مادی گرای از استاد مطهری.



روی سرزنش اجتماعی نگاه می کند و افراد را با رویکرد اصالح و درمان نگاه می کند. این مکتب بعتقد به اصالح 

 افراد می باشد. 

 رويکرد سیاست جنايي در نظام های كنوني:

سیاست جنایی کشورهای مختلف این دو رویکرد را داریم و انتخاب این رویکردها متاثر بر مبانی  ما امروزه در

ایدوئولژیکی آنها می باشد. تقسیم بندی که خانم ایلماس مارتی انجام می دهد، مبتنی برمولفه های ایدوئولوژی 

می دهند تاثیر گذار در سیاست قدرت ، مساوات و آزادی است. تعریفی که نظام سیاسی از این مفاهیم انجام 

 جنایی همان نظام خواهد بود. 

اولین رویکرد این است که انسان ها ذاتا به دنبال جرم می روند و لذا باید آنها را کنترل نمود. تمام این نظریات 

ذیل نظام سیاسی یا رویکرد سیاسی جرم شناسی است. در این مکتب به صراحت نمی گویند جبر گونه است 

مجرمین وضعیت خطرناکی دارند و قابلیت اصالح و درمان را ندارند و به جامعه این باور را القاء می کنند ولی 

این رویکرد که این افراد باید از جامعه طرد شوند را می پذیرند. امروزه این رویکرد در نظام آمریکا وجود دارد، به 

حوزه صراحتا مجرمین را اصالح ناپذیر می داند. در ویژه در حوزه جرم شناسی راست محافظه کار یا سنتی این 

واقع این رویکردبعد از تحوالت ساختاری اقتصادی واجتماعی بعد از دهه هفتاد اتفاق افتاد و پس از آن در 

انگلستان آغاز می شود و مبتنی بر سیاست های نظم وقانون و نظام پلیسی می گردد. هر چند مبنای این نظریه 

ام های سیاسی باز گردد، مثال نظام سیاسی که برخورد بیشتری را مجرم تبلیغ می نماید ممکن است به نظ

به عنوان مثال قوانین خانواده در  1شانس بیشتری را برای پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا دارد.

ه قوق آنها نیز کاستآمریکا به صورتی است که یکی از پدر مادر باید ساعاتی در منزل حضور داشته باشند و ح

نشود. زیرا آقای نایل به این نتنیجه رسیده بود که یکی از عواملی که باعث بزه کاری می شود اشتغال والدین 

است و در بحث افراد اغلب بزه کار این را مطرح کردند که دو گروه بیشتر از همه بزه کار می شوند، کسانی که 

ود کنترلی را ون که بحث خرسزندانی که والدین شاغل دارند. و آقای گاد فخانواده آنها را طرد کرده ناد و دوم فر

 3که برخی آن را مشابه تقوا در نظام } اسالمی{ ترجمه کرده اند که این کامال اشتباه است.  2مطرح کرده اند.

 اخیرا نیزبه هر حال نظریه عدالت استحقاقی این است که امروزه در آمریکا بیشترین محبوسین را داریم. که 

 جنبش هایی بر ضد این رویکرد در آمریکا به وجود آمده است.

                                                           
 امروزه در آمریکا از این مکتب به نظام راست جدید تعبیر می شود.  -1 

2 - Self-control 

حالی در بحث تقوا در خود کنترلی که در بحث آقای گاد فرسون مطرح می شود به معنای عدم وجود فرست های ارتکاب جرم است. در  -3 

 جایی است فرد فرست ارتکاب جرم را دارد ولی خودکنترلی آگاهانه ای نسبت به ارتکاب دارد.



در کشورهایی مثل استرلیا و کانادا این مبانی فکری وجود دارد که انسان ها ذات مجرم در مقابل این رویکرد

ولی اصالح به همین خاطر آنها قائل به اصالح ودرمان هستند  1نیستنید ، بلکه انسان ها نه مختارند و نه مجبور.

ودرمان را در زندان نمی دانند بلکه آن را در بازگشت پذیری فرد به جامعه می دانند. این نظریه برای اجتماع 

یک اصالت قائل است ، بیان می دارد افراد اجتماعی هستند و تکامل آنها نیز در همین اجتماع است و علت اینکه 

یعنی انطباق پذیری و هنجار پذیری فرد از جامعه دچار فردی مرتکب جرم می شود جدایی او از جامعه است 

این رویکرد به سمت    2مشکل شده است. لذا برای اصالح مجرم باید او را به سیستم اجتماعی قبلی برگردانیم.

حبس زدایی می رود و اعتقادی به اصالح و درمان در حبس را نیز ندارد و می گوید اصالح ودرمان در اجتماع 

رد. عامل اصلی برای سازگاری جامعه محلی است و از جامعه محلی می خواهد که مجرم را به صورت می گی

رویکرد های تغییر مسیر از عدالت کیفری بدهد. یعنی افراد وارد سیستم عدالت کیفری نشوند. در واقع  سمت

که خود مسئله ارتکاب نظریه عدالت ترمیمی همان مطلبی است که بیان شد ، در واقع از جامعه افراد می خواهد 

این مهم که حبس باعث تکرار جرم ، فساد ، رفتارهای مجرمانه و ...  با توجه بهجرم را در این نظام حل نمایند. 

می گردد. در واقع زندان نمی تواند پیشگیری از جرم نماید و تنها پیشگیری در قبال عدم ارتکاب جرم در جامعه 

ه اصالح ذات فرد برای عدم انجام دادن جرم. در حال حاضر فقدان بازپروی و ارتکاب جرم در محیط زندان است ن

 ، هزینه های اقتصادی زندانی ، باعث شد که رویکرد حبس زدایی در نظام های جنایی انجام شود.

 نظام عدالت كیفری جمهوری اسالمي ايران:

در حال حاضر اگر بخواهیم  3نظام جمهوری اسالمی برگرفته از نظام فقاهتی می باشد. الگوی سیاست جنایی

الگویی را  ترسیم کنیم باید مبنای خودمان را از آن بیان کنیم. در دورهای ابتدایی نظام قضائی نظامی مورد 

التی اطر بعضا مشکپذیرش قرار گرفت بدون آنکه با مبانی سیاست جنایی ما سازگاری داشته باشد. به همین خ

 پیش آمد که با فرهنگ و مذهب هماهنگ نبوده است.

 الگوی سیاست جنايي اسالم:

 نگاه اسالم به انسان: 

 بودن انسان مختار .1

 دارای شرافت و ذات خدایی و کرامت .2

 قابلیت تکامل و اصالح و درمان را دارد .3

                                                           
 همان مطلبی مه ما در مذهب امامیه به آن معتقدیم -1 

 بازسازگاری، اصالح و انطباق با هنجارهای اجتماعی -2 

 تعبیر دیگر نظام فقه حکومتیمذهب امامیه که قائل جدایی دین از سیاست نیست. به  -3 



 .در واقع نظریاتی را که مجرم را فطرتا مجرم می داند را رد می کند

 نظام تربیتی انسان: .1

 تقوا : ضمانت جرای معنوی که فرد را آگاهانه از جرم وگناه دور می کند.

 رابطه فرد با خدا ، رابطه فرد با خود ، رابطه فرد با جامعه

 نظام خانواده:  .2

 تاکید شده است. بحث و  وظایف والدین که به شدت نسبت به آن 

 نظام الگوی خویشان ، همسایگان و دوستان: .3

  چگونگی انتخاب معاشرت با این افراد در اسالم نظامند است.

 نظام آموزش .4

 نظام محله  .5

 1نوع معماری محله و نظریات بوم شناسی و همچنین نوع معماری منزل در الگوی اسالمی.

 اجتماع رسمی: آنچه حکومت به جامعه برای سیاست جنایی القاء می کند. مثل رادیو و تلویزیون

 آنچه با توجه به هنجارهای در خود جامعه تولید می گردد.اجتماع عرفی: 

آخرین مرحله در نظام اجتماعی اسالم نظام عدالت کیفری است. یعنی زمانی که این چند الیه مخدوش 

گردد نوببت به نظام عدالت کیفری می رسد. این در حالی است که در دوره های اول و دوم نظام عدالت 

ان به نظر می رسد برخورد با پدیده مجرمانه بیشتر رویکرد دولتی داشته است کیفری جمهوری اسالمی ایر

 تا رویکرد اجتماعی. 

 :در اسالم عوامل هنجار پذيری

 تقوا .1

 2همبستگی اجتماعی .2

                                                           
 به عنوان نمونه مترین عامل انحرافات جنسی یکی بودن محل خواب والدین و فرزندان بوده است. -1 

 برای عدم ارتکاب گناه باید تشکیل شود.شهید مطهری در این بحث مطرح میکند که: یک روح جمعی  -2 



 شاخص های كنتری جرم در نظام اجتماعي اسالم:

 توبه و استغفار .1

 ممنوعیت تجسس .2

 1حفظ حریم خصوصی .3

 بزه پوشی .4

 2گذشت و عفو .5

 معروف و نهی از منکرامر به  .1

اینها نشان می دهد که در مشام اسالمی به سمت حل پدیده مجرمانه در خود اجتماع هستیم نه  اینکه یک 

  3دستگاه حکومتی به دنبال مبارزه با پدیده مجرمانه باشد.

 مشکلی که ما داریم این است که هنر پیاده سازی و تئوری سازی ایدوئولوژی خود را نداریم.

 های برخورد با پديده مجرمانه در سیاست جنايي اسالم:رويکر

 4رويکردهای تغییر مسیرمجرم:

 بزه پوشی .1

 توبه کردن ، اصالح درونی وندامت .2

 گذشت و عفو  .3

 صلح و سازش .4

 نصیحت وتذکر .5

 5نظام عدالت كیفری در اسالم:

 1شفاعت .1

                                                           
نوشته دیگری نگاه کند این عمل حرام است. در اسالم تا این حد حریم خصوصی امام صادق )علیه السالم( می فرمایند: کسی که به  -1 

 اهمییت دارد.

در کشوری مثل ایرلند در حال حاضر این نظام اجرا می شود ارگانی به نام شهروند برادر این در حالی است که در جامعه ما اولین راه رفع  -2 

 اعتقادی ما در تناقض است. خصومت نظام عدالت کیفری می باشد و این با مبانی

یک حدیث از معصوم)علیه السالم( هست که می توان آن را مبنای سیاست عدالت کیفری قرار داد به این مضمون که : بین ارتکاب جرم و  -3 

 مجازات فرصتی را برای عذر خواهی قرار دهید.

 باعث برگشت فرد به جامعه می گردد.. -4 

 هایی وجود دارد که باعث می شود تا مجرم به جامعه باز گردد.در این سیستم نیز آیتم  -5 

 همچنان جای این مورد در نظام حقوقی ایران خالی است. -1 



 قاعده درء .2

 عفو قاضی .3

 توبه .4

 انکار .5

 1پایین بودن قطعیت اثبات .1

 اسالم:حبس زدايي در 

لذا بر اساس این الگو باید سیاست جنایی را تنظیم کنیم. در واقع یکی از سیاست های عدالت کیفری حبس 

 است که باید با توجه به مطالب گذشته نتیجه گرفت که سیاست جنایی اسالم حبس زدایی است.

 تطبیق نظام عدالت كیفری جمهوری اسالمي ايران با نظام قضايي اسالم:

ضایی ایران برخی از مواردی که درباره آن سخن گفتیم تعبیه نشده بود. یکی از عوامل رویکردهای در نظام ق

حبس گرایی نیز همین مسائل بوده است. حتی در بحث اجتماعی توبه نیز تعبیه تشده بوده است. لکن جامعه 

نترل بوده است و در اولیه انقالب مشاهده می کنیم که همبستگی اجتماعی و صلح و سازش یکی از عوامل ک

مشاهده می شود که نظام اجتماعی ،  2دوره های بعدی این مورد ضعیف شده است. در دوره دوم قضایی

همبستگی اجتماعی ، بزه پوشی، استثنایی بودن مجازات های طرد کننده، و... ضعیف شده است و حبس گرایی 

وجود دارد. در واقع با توجه به آنچه در مورد الگوی اسالمی بحث شد اینها با الگوی اصلی اسالم فاصله دارد. ولی 

شاهد تغییراتی در نظام عدالت کیفری هستیم که یکی از آن تغییرات حبس زدایی  3به دالیلی در دوره سوم،

 در واقع در این دوره تالش می است. می توان گفت این تغییرات متاثر از تغییرات سیاسی کشور نیز بوده است.

صالح شود تا به سمت جامعوی بودن پاسخ های قضایی برود ، همچنین برگشت مجرم به جامعه و تربیت و ا

لذا در این دوره  4درمان مجرم. و در نتیجه این سیاست ها اعمال تغییرات در برخی قوانین را مالحظه می نماییم.

در حوزه قوانین با سیاست جنایی اسالم انطباق بیشتری را مالحظه می کنیم. به عنوان نمونه ارگان های ، توبه ، 

 عفو حاکم اسالمی مشهود تر می باشد.  قاعده درء ، مرور زمان در }امور کیفری{ ، گسترش

                                                           
 شاید در طول تاریخ اسالم حدودی که با چهار شاهد اثبات شده باشد به تعداد انگشتان دست نباشد. -1 

 اواخر دوره آیت اهلل یزدی)زید عزه( -2 

 هلل العظمی هاشمی شاهرودی)زید عزه(دوره آیت ا -3 

 1322مثل قانون آیین دادرسی کیفری مصوب جدید و قانون مجازات اسالمی مصوب  -4 



ولی در عین حال همچنان با موج جرم مواجه هستیم و علت آن عدم فعالیت در حوزه اجتماعی است. جامعه به 

سمت تربیت الگوی مطلوب حرکت نکرده است. به عنوان نمونه در رجامعه ما اثری از عفو وجود ندارد ، صلح و 

  1سازش نیست.

 ر آن در نظام جزائي ايران:حبس زدايي و آثا

در  2است. 1331های کلی نظام در سال در حوزه اسناد، اولین رویکرد سیستم عدالت کیفری ایران ، سیاست 

بر کاهش عناوین مجرمانه و کاهش مجازات های حبس شده است. در واقع عمدتا به علت  آن تاکید 14بند 

 داشت، این سیاست مطرح می شود.وجود مسئله تورم کیفری و معایبی که در زندان ها 

شاید بتوان گفت: اولین بار که در اسناد جمهوری اسالمی ایران به مسئله کاهش حبس و یا حبس زدایی اشاره  

در آنجا به قوه قضائیه اجازه داده شده   3.است 1313شده است در قانون برنامه توسعه اول اقتصادی در سال 

تبدیل به جزای نقدی نماید و یا حبس های روز است،  21ازات آنها کمتر از کثر مجاست که جرائمی را که حدا

این موضوع که مسئله حبس به ویژه حبس کوتاه مدت  4موضوع جرائم رانندگی را به جزای نقدی تبدیل نماید.

اشت بلکه به شدت آسیب زا است در اینجا مشهود شد. در واقع این نوع حبس ها نه تنها کارایی نخواهند د

به صراحت از  1333سیاست های کلی قضایی سال  13و  12نتیجه عکس خواهند داد. بعد از این در بندهای 

حبس زدایی به عنوان یک سیاست قضائی در کشور نام برده می شود و قوه قضائیه مکلف می گردد که به سمت 

قوه قضائیه مکلف است الیحه جرم  1333انون برنامه چهارم توسعه ق 131 در ماده 5حبس زدایی حرکت نماید.

زدایی از قوانین کیفری و همچنین الیحه مجازات های اسالمی را تصویب نماید که به هر حال هر دو اینها در 

                                                           
صلح و سازشی که به عنوان شوراهای حل اختالف داریم ، صلح و سازش به معنای دینی خود نیست. در واقع بخشی از شوراهای حل  -1 

به وجود آمده است. در اسالم صلح و سازش به معنای گذشت قلبی است نه گذشت با اعمال نظام عدالت اختالف به علت تورم جمعیت کیفری 

 کیفری.

 با متن همان ”مجددا و گردیده درج 14/15/1332 -10112 شماره رسمی روزنامه در 23/10/1331 مصوب قضایی کلی های سیاست -2 

 . است شده درج نیز 15/12/1335 -10225 شماره رسمی روزنامه در قضایی امنیت خصوص در نظام کلی های سیاست عنوان

خدمات قضایی( ) 411111عالوه بر درآمدهای موضوع ردیف  1312شود از ابتدای سال به رئیس قوه قضائیه اجازه داده می - 10تبصره  -3 

 .، درآمدهای جدید مشروحه ذیل را وصول و به حساب درآمد عمومی کشور منظور نماید1313دجه سال قسمت سوم قانون بومنظور در

روز حبس و یا مجازات تعزیری موضوع تخلفات رانندگی باشد از این پس به جای  21ر هر مورد که در قوانین حداکثر مجازات کمتر از د.1 

فتاد هزار و یک ریال تا یک میلیون ریال داده خواهد شد و هر گاه حداکثر مجازات بیش یا آن مجازات تعزیری، حکم به جزای نقدی از هحبس

حبس و حداقل آن کمتر از این باشد دادگاه مخیر است که حکم به بیش از سه ماه حبس یا جزای نقدی از هفتاد هزار و یک ریال تا روز 21از 

یا سایر محکومیتهای تعزیری موضوع تخلفات رانندگی یا جزای نقدی باشد و به  در صورتی که در موارد فوق حبس وسه میلیون ریال بدهد.

 .جزای نقدی مورد حکم قرار گیرد هر دو جزای نقدی با هم جمع خواهد شدجای حبس یا آن مجازات تعزیری

 قانون تعزیرات 013الی  014مواد  -4 

 (12/12/1333 -ابالغی) رهبری معظم مقام توسط شده ابالغ ساله پنج قضایی کلی سیاست -5 



همچنین شورای نگهبان نیز در بررسی برخی مصوبات  1رابطه با جایگزین های حبس و حبس زدایی می رود.

سیاست های کلی در چندین مورد بسیاری از مصوبات مجلس که در حوزه کیفر سیاست های جنائی، بعد از این 

  2گزاری و حبس بوده اند را مغایر با سیاست های کلی نظام دانسته اند

همچنین مشکالت اقتصادی ناشی از حبس گرایی ، عدم کارایی زندان باعث شد تا قوه قضائیه به سمت حبس 

به عنوان  4همچنین ایجاد ارگان مجازات های جایگزین نیز از سیاست های حبس زدایی است. 3زدایی برود.

نظارت الکترونیکی همه در راستای حبس زدایی  5نمونه، نظان نیمه آزادی ، قاعده درء ، توبه ، میانجیگری،

  1است.

 مشکالت حبس زدايي:

که از آن می خواهیم را دارد؟ آیا اصول خاصی در آیا این سیاست حبس زدایی با توجه وضعیت اجتماعی،کارایی 

 سیاست جنایی جمهوری اسالمی ایران در مورد حبس زدایی حاکم است یا خیر؟ 

برای پاسخ به این پرسش ما نیاز داریم از جهت کارکرد به سمت نهادینه کردن فرهنگ اصالح ودرمان هم دربین 

ید به جامعه این مورد تحمیل شود که محل اصالح و درمان عوامل قضائی و هم در اجتماع حرکت کنیم. یعنی با

فرد در جامعه است. اگر چنانچه صرف حبس زدایی بدون راهکار اصالح مجرم انجام شود ممکن است که تنها 

 فضای زندان از محدوده خاص به کل جامعه تسری پیدا کند. 

ائم خطرناک که باعث تکرار جرم شده است. در برخی از موارد حبس زدایی کارایی نداشته است به ویژه در جر

همچنین در زمینه هایی پذیرش}بزه کار در جامعه{ وجود ندارد، مثال اگر خانواده ، نظام شغلی و اجتماعی او را 

                                                           
 بیان شده است. 1322همانطور که مجازات های جایگزین حبس در قانون مجازات اسالمی مصوب  -1 

تصویب شد این ایراد را وارد کرده بودند که مجازات ها را  1322مجازات اسالمی که بعدها در سال الیحه قانون  223به عنوان نمونه ماده  -2 

 و این را خالف سیاست های حبس زدایی برنامه توسعه دانسته بودند. به سمت حبس و جزای نقدی برده بودند

به عنوان مثال بخش نامه تتدیل حبس به جزای نقدی  .بخش نامه های زیادی از سوی ریاست قوه قضائیه در همین مورد صادر شده است -3 

که در این بخش نامه به صراحت به عدم  1334، بخش نامه تعلیق و تعدیل برخی مجازرات ها  1303منع تعقیب برخی مجازات ها  1303

ادی و معایب زندان گرایی ، بخش کارایی مجازات حبس اشاره شده است، بخش نامه دستور العمل کاهش تراکم زندانی در راستای مسائل اقتص

که در این بخش نامه تدابیری را به دادگستری های استان ها ابالغ نومدند که به سمت حبس زدایی بروند. لذا  1335نامه تداوم حبس زدایی 

ه شکل تقنینی مالحظه می کینیم که در این دوره حبس زدایی به صورت یک سیاست اعمال شده  است و بخشی از این حبس زدایی هم ب

 وارد شده است. 

 راهکار کسانی که مخالف حبس گرایی هستند همین ارگان مجازات های جایگزین حبس است.شاید بتوان گفت: اولین  -4 

 قانون آئین دادرسی کیفری 34ماده  -5 

رجوع کنید به کتاب زندان زدایی و حبس برای آشنایی بیشتر با نظرات حضرت آیت اهلل العظمی هاشمی شاهرودی)دام ظله( در این زمینه  -1 

 زدایی منتشر شده توسط دانشگاه عدالت.



نپذیر در واقع زندان برای بزه کار در این فرض بهتر از جامعه است. به هیمن خاطر باید در سیستم قضائی و 

 رویم که تربیت بزه کار در حبس زدایی وجود داشته باشد.دانشگاهی به سمتی ب

 نتیجه بحث:

در واقع تالش هایی که برای حبس زدایی در سیستم قضائی جمهوری اسالمی ایران صورت پذیرفته است اغلب 

جنبه اقتصادی داشته است. به نظر می رسد، اگر بخواهیم حبس زدایی را به سمت کارامدی ببریم باید به 

. اگر با رویکرد اقتصادی به حبس زدایی نگاه کنیم ممکن اجتماعی آن توجه نمائیم تا رویکرد اقتصادیرویکرد 

است در کوتاه مدت یکسری از هزینه ها را کاهش دهیم ولی در بلند مدت باید هزینه های بیشتری پرداخت 

    ارایی بیشتری خواهد داشت.نمائیم، ولی اگر با رویکرد اجتماعی به سمت اصالح و تربیت مجرم پیش برویم ک


