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A B S T R A C T  

Until the 19th century, most lawyers considered imprisonment to be the best way of punishing offenders. However, 

this approach, which was based on correction and rehabilitation, gradually led to the development of incarceration-oriented 

institutions favoring punishment and preventive and educative measures. Therefore, less emphasis was placed on the 

punishment of imprisonment, and the concept of social penalties (community-oriented) and imprisonment alternatives 

became increasingly dominant. Influenced by these developments, the Iranian criminal system moved towards 

decarceration and accepted the decarceration policy as a general policy. Therefore, it is necessary to explore the 

developments and the theoretical framework of this policy, and the criminal policy of iran towards decarceration should 

be based on a specific theoretical framework. Models of welfare, high quality of regulations, and participatory and 

restorative justice can be offered in this regard. This is an applied study conducted using the descriptive-analytical method. 

Data were collected using desk-based, documentary and field studies through note taking and were then analyzed. 

 

Keywords: Imprisonment, Decarceration, Prison, Release from Prison, Criminal Policy. 

R E S E A R C H   A R T I C L E 

https://doi.org/10.22059/jppolicy.2023.91406
https://doi.org/10.22059/jppolicy.2023.91406
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/


 
 
 
 
 
 
 
 

 

108 

ری عمومی فصلنامه   سیاستگذا

 107  -  121   صفحات.   1401 زمستان   ،  4  شماره  ،  8   دوره

 

 
 
 

 

  

 

  

 

 

 
       Https://doi.org/10.22059/jppolicy.2023.91406 

 

 

 

 

 

 و چارچوب نظریزدایی در ایران به مثابه یک سیاست: تحوالت زندان

 2شهرام ابراهیمی ،*1رسولی امیرحاجلواسحاق 

 

 
 دانشگاه شیراز، شیراز، ایران دکتری حقوق جزا و جرم شناسی -1

 دانشگاه شیراز، شیراز، ایران دانشیار حقوق جزا و جرم شناسی -2

 

 

 Eshaghrasuli@yahoo.com مسئول:رایانامۀ نویسنده  *

 1401 مرداد 27تاریخ دریافت: 
 1401آبان  6تاریخ پذیرش: 

 چکیده

ح و بازپروری اما این رویکرد که مبتنی بر اصال میالدی، حبس را بهترین شیوه مجازات مجرمان می دانستند 19غالب حقوقدانان تا قرن 
ن، کم رنگ شد گرا در قالب مجازات و اقدامات تأمینی و تربیتی شد؛ لذا تأکید بر مجازات زندابود، به تدریج موجب توسعه نهادهای حبس

از این  کیفری ایران نیز متأثرو مفهوم ضمانت اجراهای اجتماعی )جامعه محور( و جایگزین های حبس شتاب فزاینده ای گرفت. نظام 
ت تحوالبنابراین شایسته است تحوالت، به سمت حبس زدایی حرکت نمود و سیاست حبس زدایی را به عنوان یک سیاست کلی پذیرفت. 

. و سیاست جنایی کشورمان در راستای حبس زدایی، منطبق با چارچوب نظری مشخصی باشد گردد و چارچوب نظری این سیاست بررسی
دف، کاربردی و این پژوهش از نظر هوهای رفاه، کیفی بودن مقررات، مشارکتی و عدالت ترمیمی را می توان در این راستا معرفی نمود. الگ

تحلیل شده  ای و میدانی ) آراء( یادداشت وکتابخانهی و صورت مطالعات اسناد های آن بهتحلیلی است که داده -از لحاظ روش، توصیفی 
 است.
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ن ظریک سیاست: تحوالت و چارچوب ن زدایی رد اریان هب مثاهب یزندا  

کارو ه  اسحاق رسولی امیرحاجلو  م

 مقدمه

های و درمان بزهکار می باشد. امروزه اکثر نظام 1مهمترین فلسفه ای که برای مجازات بیان گردیده، سزادهی و اصالح
اند و به همین علت به کیفر را پذیرفتهشکست این مجازات در نیل به اهداف  قضایی، تحت تأثیر جمعیت روزافزون زندان ها،

حرکت نموده  2محورسمت تحدید استفاده از آن و به میزان ضرورت و نیز توسل به سایر مجازات ها از جمله کیفرهای اجتماع
زدایی سال هاست مورد به عبارت دیگر سیاست حبسزدایی شناخته می شود. اند؛ حرکتی که به عنوان جنبش و سیاست حبس

زدایی به معنای نفی مطلق حبس نیست؛ بلکه در این حبس»البته شایان ذکر است که سیاستگذاران عمومی بوده است.  توجه
به  شمسی 70در ایران نیز گفتمان زندان زدایی از دهه  .(Sadeghi, 2019: 177)« گرایی کیفری استسیاست، سعی بر کمینه

قانون مجازات  72۸و  22، 17در ادامه برخی از محاکم با استفاده از ظرفیت مواد گردید؛  مباحث آکادمیک صورت ویژه وارد
در قوانین توسعه اسالمی، احکام متضمن جایگزین های زندان را در مورد اطفال و نوجوانان صادر نمودند، در حوزه تقنین، 

کید گردیده و نهایتاً قوانین مجازات اسالمی تأبارها های کلی نظام نیز به این سیاست اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و سیاست
اوج اقدامات مقنن نیز در قانون کاهش  .های اساسی و جدی در این زمینه برداشته اندگام 1392و آیین دادرسی کیفری مصوب 

ر العمل های متعددی در قوه قضاییه دها و دستورمضافأ بخشنامه متجلی گردیده است. 1399مجازات حبس تعزیری مصوب 
به تصویب رییس قوه قضاییه  30/9/1399سند تحول قضایی که در تاریخ راستای تحقق این سیاست صادر گردیده از جمله 

زدایی؛ چه در بعد تدوین قوانین و مقررات و چه در بعد رویه قضایی، مستلزم بررسی رسید. ادامه حرکت در مسیر حبس
باشد، به نحوی که چارچوب مذکور بتواند مبنای سنجش نظری مناسبی میها و نیز شناسایی چارچوب تحوالت و اصالح کاستی

با بررسی تحوالت این سیاست در نظام قضایی ایران، شتار حاضر درصدد است تا سیاست جنایی تقنینی و قضایی قرار گیرد. نو
این ابتدا تاریخچه بنابر اقدام نماید؛ زداییمناسب جهت به کارگیری سیاست حبس چارچوب نظری شناسایی نسبت به

مناسب جهت بکارگیری این  چارچوب نظرینماییم و سپس می کنکاشدر نظام کیفری ایران را و تحوالت آن  زداییزندان
 مورد شناسایی قرار می دهیم.سیاست را 

 زداییتحوالت سیاست حبس

د. با ذکر این این سیاست نمایان شو زدایی در حقوق ایران بررسی گردد تا سیر تکاملدر ابتدا الزم است تاریخچه زندان
ایم که گاه به عنوان سیاسی، شاهد تحوالت پاسخ های کیفری هم بوده -همراه با تحوالت اقتصادیهمواره در ایران نکته که 

یران ازدایی در حقوق های حبسبنابراین در مطالب بخش نخست، دگرگونیسیاسی شناخته شده است.  -وظیفه نظام حقوقی
ان را می توان زدایی در حقوق ایرزدایی و تکامل سیاست حبسگیرد؛ سیر تحوالت مقررات مربوط به زنداناقه قرار میمورد مد

ب این مبحث را در زدایی مورد بررسی قرار داد. بنابراین مطالدر سه مرحله شامل دوره آغازین، دوره گذار و عصر نوین زندان
 ایران اختصاص می دهیم.سه بخش به بررسی پیشینه حبس زدایی در 

 شناسایی حبس زدایی: دوره آغازین
های کوتاه مدت به این جهت که نه تنها موجب با توجه به آثار سوء بیشتر حبس»در ابتدا بیان این نکته ضروری است که 

الحات قانونی، حذف شد، در نخستین گام از اصاصالح و درمان بزهکاران نمی شد بلکه باعث انتقال فرهنگ مجرمانه به آنها می
در قانون مجازات عمومی مصوب  .(Bahrmand, 2017: 360)« حبس های کوتاه مدت در دستور کار قانون گذار قرار گرفت

نظام اصلی پاسخ به بزهکاری، توسل به کیفرهای سنتی از جمله حبس، در قالب اندیشه سنتی حقوق کیفری و عمدتأ  1304
 45ماده گردد. مطابق های غیرسالب آزادی نیز در قانون مذکور مالحظه میتوسل به مجازات ای بوده است. با این حال،ترجمه

 10و  9مواد  .توانست مجازات حبس تأدیبی را به جزای نقدی تبدیل کنددادگاه با توجه به اوضاع و احوال قضیه می در جنحه،
ماه  مهم را مستوجب حبس تأدیبی بیش از یکنحه روز تا یک ماه و ج 11کوچک را مستوجب حبس تأدیبی از  نحهنیز ج

آیین  119طبق ماده  جهت کاهش آثار زیان بار حبس، کار بیرون از زندان پیش بینی شده بود. در ادامه 53طبق ماده  دانسته بود.
                                                           
1 - Reform 
2 - Community -Based Punishments 
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سی که بفی و حدر امور خال حبسقانون امکان تبدیل نیز کار بیرون از زندان پیش بینی شده بود.  1347نامه زندان ها مصوب 
قانون مجازات عمومی  11در امور خالفی )که مطابق ماده حبس  1307مدت آن دو ماه یا کمتر باشد به جزای نقدی مصوب 

روز تا یک ماه بود(را به صورت مطلق و نیز حبسی که مدت آن دو ماه یا کمتر  11مستلزم حبس تکدیری از  1304مصوب 
محکمه مکلف بود در صورت تقاضای محکوم  انست. در راستای اعمال این ماده واحده،باشد را قابل تبدیل به جزای نقدی د

همین حکم  1327قانون اصالح بعضی از مواد آیین دادرسی کیفری مصوب  5در ادامه ماده  تبدیل مجازات را انجام دهد. علیه،
نیز مجازات های فوق الذکر را قابل تبدیل به  1337قانون اصالح آیین دادرسی کیفری مصوب  4ماده  کید قرار داد.أرا مورد ت

در اختیار دادگاه اٌ مطلقاعمال آن حذف شده بود و  هجزای نقدی دانست با این تفاوت که به درخواست محکوم علیه از مقرر
پیشگیرانه آموزه های اصالحی و باز پرورانه و  هقانونگذار ب توجه، شاهد مذکور اما سه دهه پس از اتخاذ رویکرد قرار گرفت.
قانون تشکیل  1339و  133۸و به خصوص نیمه دوم آن از این جهت بسیار قابل توجه است. در سال های  1330هستیم. دهه 

قانون تعلیق اجرای  40های اطفال و نوجوانان بزهکار، قانون اقدامات تأمینی و تربیتی و قانون آزادی مشروط و در دهه دادگاه
از تحول در نظام پاسخ دهی کیفری در  یدیگر مرحلهتوانیم به سراغ می مذکور واقع با زمینهدر  .به تصویب رسید مجازات

 1304قانون مجازات عمومی ، 1352اقتصادی رقم خورد. سال  -ایران برویم که عمدتاً با توسل به یک استراتژی کالن سیاسی
 تقریباً و معرفی ساز و کارهای  اصالح شد و در این اصالحیه با توجه به تحولی که در نظام توسل به کیفر از طریق تعدیل حبس

 ردای از بزهکاران مثل اطفال مد نظر قرار گرفت، می توان چنین استنباط کگرایانه از پاسخ به بزهکاری به خصوص دستهرفاه
در قالب اصالح قانون مجازات  . در نتیجههای رفاه گرایانه سیاسی و اقتصادی بودیر آموزهتأثتحت 1352که قانون اصالحی 

از شدت کیفرگرایی کالسیک به نفع بازپروری و اصالح و تربیت بزهکاران و بازاجتماعی شدن  1352در سال  1304عمومی 
به بعد آن قانون، راجع به مسئولیت  33مواد و  1352قانون مجازات عمومی  19تا  7. این موضوع در مواد کاسته شدها  آن

جرایم را از حیث شدت و ضعف مجازات به  ،1352قانون مجازات عمومی مصوب  7ماده  .استمالحظه  قابل کیفری اطفال
اجباراً به جزای  روز حبس باشد، 61مواردی را که حداکثر مجازات کمتر از  11جنحه و خالف تقسیم کرد و ماده  جنایت،
روز حبس و حداقل کمتر از آن باشد به دادگاه اختیار داد که  61بدیل نمود و در صورتیکه حداکثر مجازات بیش از نقدی ت

سازی در ادامه، نظام کیفری وارد مرحله اسالمی حکم به بیش از دو ماه حبس صادر کند یا جزای نقدی را مورد حکم قرار دهد.
طبقه  1361پس از تصویب قانون راجع به مجازات اسالمی در سال مراه بود. شد. این تحول با تغییر نظام سیاسی حقوقی ه

دیات و تعزیرات  قصاص، ها حسب نوع جرایم به حدود،مجازات ،این قانون 7بندی جرایم به کلی تغییر نمود. مطابق ماده 
. اما بند یک تبصره دیل مجازات نکرای به تبدتنها تخفیف را در جرایم مستوجب تعزیر پذیرفت و اشاره 35تقسیم گردید. ماده 

مقرر داشت در هر مورد که  136۸اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران مصوب  قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، 17
 روز حبس و یا مجازات تعزیری موضوع تخلفات رانندگی باشد از این پس به جای 91قوانین حداکثر مجازات کمتر از  در

روز حبس و حداقل  91شد و هر گاه حداکثر مجازات بیش از حکم به جزای نقدی داده خواهد ازات تعزیری،حبس یا آن مج
گیری اوایل انقالب پس از سخت. ماه حبس یا جزای نقدی بدهد 3است که حکم به بیش از  خیردادگاه م آن کمتر از این باشد،

با این تفاوت که حداکثر  تقریباً به همان روند و رویه قبل از انقالب بازگشت، 136۸قانونگذار مجدداً در سال  ،1361در سال 
 1بر اساس بند  136۸قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوب روز را به سه ماه افزایش داد.  60حبس 
شاهد تغییرات بنیادین  گر جنگ تحمیلی،ویران در ادامه تحت تأثیر آثار زدایی با رویکرد اقتصادی توجه کرد.به حبس 17تبصره 

 المللیبین صندوق از اقتصادی کمک لزوم اخذهای ناشی از جنگ و متأثر از خرابیو در الگوی حکمرانی به ویژه اقتصادی 
 هایابیخر بازسازی و جبران برای پول و سرمایه عنصر به نیاز زمانی برهه این در. کشورها هستیم سایر و جهانی بانک پول،

دی منجر زیا حد شرایط مذکور تا. بود دولت هایبرنامه جمله از مالیاتی درآمدهای افزایش و تولید نظام نمودن فعال و جنگ
به کمک عنصر سرمایه و پول نیز نظام کیفری در نتیجه  .های نئولیبرال شدبه پذیرش الگوی حکمرانی اقتصادی متأثر از آموزه

 مرتکبین مجازات تشدید قانونحامی پول و سرمایه تحت عناوینی مثل  خاصآمد. در همین راستا است که شاهد وضع قوانین 
 (1367حکومتی ) تعزیرات قانون (،1369اقتصادی ) نظام در اخاللگران مجازات قانون (،1367کالهبرداری ) و اختالس ارتشاء،

ش به رویکردهای گرای. هستیم قانون آن اجرای برای قضاییه قوه ساختار از فراتر و اساسی قانون مغایر خاص رساختا ایجاد و
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کارو ه  اسحاق رسولی امیرحاجلو  م

گیرانه ساز وضع قوانین خاص عمدتاً سختاقتصادی نئولیبرال، با توجه به مجموعه ضرورت های بعد از جنگ هشت ساله، زمینه
، به تصویب کتاب پنجم قانون مجازات اسالمی هم 1362با تغییر قانون تعزیرات  1375شد که در نتیجه همه تحوالت در سال 

های شدید . نتیجه اصلی چنین تغییر رویکردی در قانونگذاری کیفری در برخی عرصه ها، افزایش توسل به مجازاتپرداخته شد
ها از اوایل دهه  ش جمعیت کیفری زندانافزای درنهایتالب از سوی دیگر و غاز یک سو و توسل به کیفر حبس به عنوان کیفر 

اقدامات جسته و گریخته فوق که از انسجام کافی نیز برخوردار نیست را می توان به عنوان دوره آغازین زندان زدایی  بود. 13۸0
 در ایران مورد شناسایی قرار داد.

 زدایی: دوره گذاردگرگونی چارچوب حبس
از آغاز دهه هفتاد خورشیدی در ایران مورد  ن حبس و سپس کیفرهای اجتماعی،مفهوم کیفرهای جایگزی»در مباحث نظری، 

     قضایی  رویهاما در  «توجه بعضی از استادان حقوق کیفری و جرم شناسی قرار گرفت و وارد ادبیات حقوقی فارسی گردید
قانون مجازات اسالمی  17یر مفاد ماده فستهای عمومی با های ویژه اطفال دادگاهعضی از شعبه، ب137۸های پایانی سال از ماه»

زیرا قانونگذار پس از ارائه تعریف مبنی بر اینکه مصادیق مجازات بازدارنده مذکور در این ماده جنبه تمثیلی دارد و نه حصری، 
و به استناد  بردپایان میبه « نند آنو ما»ادامه داده و با « از قبیل»جمله را با قید احصاء آن ها، در مقام مجازات های بازدارنده، 

برای بعضی  همین قانون که در واقع اختیار فردی کردن مجازات های تعزیری و بازدارنده را به قاضی می دهد، 72۸و  22مواد 
شرافتمندانه یا انجام  آموختن حرفه آموزش رایانه، سال اقدام هایی از قبیل فراگیری کار با رایانه، 1۸از اطفال بزهکار زیر 

صادر  شده، پیش بینیبه جای کیفر حبس  شرکت در کارآموزی خاص و...، ارائه خدمات در بیمارستان ها، ات در کانون،خدم
 این . به عبارتی در این دوره، گفتمان توسعه قضایی مورد توجه قرار گرفت. در(Najafi Abrandabadi, 2008: 3-4) «کردند
یفری با تعامل عناصر و کنشگران دانشگاهی، قوه مجریه و قوه قضاییه در بطن ه اصالح بنیادین نظام پاسخ های کاندیش زمان،

قوه قضاییه در معاونتی تحت عنوان معاونت توسعه قضایی شکل گرفت. نتیجه اصالحات کیفری در این معاونت، تدوین دو 
و قانون آیین دادرسی کیفری بود  قانون بنیادین و اساسی تغییر دهنده در نظام پاسخ های کیفری یعنی قانون مجازات اسالمی

ماده  ،1370در قانون مجازات اسالمی مصوب های بعدی به تصویب رسید. الزم به ذکر است در حوزه تقنین، که نهایتأ در دوره
در  توانستمی 22های تعزیری و بازدارنده را پذیرفت. دادگاه در اعمال ماده تبدیل تمامی مجازات در راستای تخفیف، 22

های مذکور را تخفیف دهد یا تبدیل به مجازات دیگری نماید که مساعد به حال متهم مجازات ،ت وجود جهات تخفیفصور
این قانون همان  3تصویب شد و ماده  1373قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین در سال  باشد.

در مورد تبدیل حبس های را  136۸اجتماعی و فرهنگی مصوب  تصادی،قانون برنامه اول توسعه اق 17تبصره  1مقررات بند 
تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده تصویب  -کتاب پنجم 1375عیناً مورد تصویب قرار داد. در سال ، 1کوتاه مدت به جزای نقدی

رانندگی ) 71۸قتل غیر عمد ناشی از تصادف( و ) 714قانون وصول را در خصوص مواد  3اعمال ماده  ،71۸شد و تبصره ماده 
نداشتن پروانه یا سرعت غیر مجاز یا عیب و نقص در وسیله یا عدم توجه به محل عبور عابر پیاده یا رانندگی  یادر حالت مستی 

اجتماعی  نیز محرومیت از حقوق 1377مکرر قانون مجازات اسالمی مصوب  62ماده  در محل عبور ممنوع( ممنوع اعالم نمود.
به  17تبصره  1و در بند  136۸را پیش بینی نمود. علیرغم اینکه در برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در سال 

زدایی نگردید. اشاره ای به زندان 1379زدایی با رویکرد اقتصادی اشاره شده بود لیکن در قانون برنامه سوم توسعه مصوب حبس
های کلی نظام در خصوص امنیت قضایی ابالغ شده توسط سیاست 14در بند  13۸1نخستین بار در سال به عنوان سیاست کلی، 

بازنگری در قوانین در جهت کاهش عناوین جرایم و کاهش استفاده از مجازات زندان مورد تأکید قرار »مقام معظم رهبری، 
های مجازات وه قضاییه موظف گردید الیحه جایگزینق 13۸3قانون برنامه چهارم توسعه مصوب  130و  125در مواد « گرفت.

الیحه مجازات های اجتماعی جایگزین »به تکلیف خود عمل نمود و  13۸4حبس را تهیه و ارائه کند. قوه قضاییه در سال 
در سال ها در مجلس بود و مورد تصویب قرار نگرفت. را به مجلس شورای اسالمی ارسال کرد. البته الیحه مذکور سال« زندان
اتخاذ تدابیر الزم در استفاده از  13و  12سیاست کلی قضایی پنج ساله توسط مقام معظم رهبری ابالغ شد و در بندهای  13۸۸

اما در قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی »زدایی به عنوان سیاست کلی تعیین گردید. مجازات زندان با رویکرد حبس
                                                           
1 - Cash Punishment  or Fine 
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قانون گذار با مالحظه اینکه الیحه مجازات های اجتماعی جایگزین حبس در  13۸9ایران مصوب و فرهنگی جمهوری اسالمی 
به تصویب هیئت وزیران رسیده و به مجلس ارسال شده بود، به جای تأکید مجدد بر تهیه این الیحه به  ۸/4/13۸4جلسه مورخ 

ضمانت اجراهای غیر کیفری مؤثر و ارتقای بازدارندگی اموری چون استانداردسازی ضمانت اجراهای کیفری و جایگزینی آنها با 
با توجه به آنچه بیان  .(Bahrmand, 2017: 360)« ها توجه شده استو جنبه اصالحی مجازات حبس و اصالح محیط زندان

سالمی ایران توان به عنوان دوره گذار این سیاست در نظام کیفری جمهوری ارا می ۸0شمسی تا پایان دهه  70شد، از آغاز دهه 
 معرفی کرد.

 زداییزدایی به مثابه سیاست: عصر نوین حبسحبس
زدایی در ایران آغاز ، با تصویب قانون مجازات اسالمی و قانون آیین دادرسی کیفری، عصر جدید زندان1392نهایتأ در سال 

ز قانون مجازات اسالمی و تحت عنوان های اجتماعی که تا آن زمان تصویب نشده بود، به عنوان بخشی اگردید؛ الیحه مجازات
متفاوتی از پاسخ به نظام مجرمانه در قالب  شیوهگیری شاهد شکل زمان از این های جایگزین حبس به تصویب رسید.مجازات

و با نگاه به مطالعات علمی و تطبیقی، در قوانین شکلی بین کنشگران مختلف این دو قانون هستیم. تحت تأثیر تعامل درونی 
های ترمیمی از سوی دیگر هستیم. در کنار عناصر حقوق شهروندی و بشری از یک سو و توجه به برخی آموزه توجه بههد شا

از جمله معافیت از مجازات، تعویق صدور حکم،  حبسآن، در قانون مجازات اسالمی شاهد ورود برخی نهادهای تعدیل کننده 
. پاسخ به بزهکاری اطفال و نوجوانان هستیم خاصهای های حبس و نظامنتعلیق اجرای مجازات، نظام نیمه آزادی، جایگزی

توجهی شد. در واقع گفتمان توسعه در قلمرو قانونگذاری جزایی، هم در بعد شکلی و هم ماهوی منجر به ایجاد تحوالت قابل
برنامه های احکام دائمی  یعنی مهم و بنیادین دو قانون 1390ای است که در نیمه دوم دهه به عبارتی در طول چنین تجربه

ششم توسعه، قوه قضاییه را در کنار دو قوه دیگر مکلف به بازنگری در سیاست کیفری، کاهش  پنج ساله و برنامهتوسعه کشور 
همانگونه  کند.توسل به مجازات حبس و در عین حال تشویق به استفاده از پاسخ های انضباطی، اداری، ترمیمی و انتظامی می

اره شد از جمله نهادهایی که توسط این دو قانون در راستای تحدید زندان مورد توجه قانونگذار قرار گرفت عبارتند از: که اش
، خدمات 4، نظارت الکترونیکی3، نظام نیمه آزادی، آزادی مشروط2، تعلیق اجرای مجازات1معافیت از کیفر، تعویق صدور حکم

، حبس آخر هفته، توبه، قرار 5اجتماعی، دوره مراقبت، جزای نقدی روزانه، حبس خانگیعمومی رایگان، محرومیت از حقوق 
گری، تحدید حبس های پیش از ترک تعقیب، قرار بایگانی پرونده، قرار تعلیق تعقیب، قرار تعویق تعقیب، ارجاع به میانجی

های کلی در سیاست 1394خفیف. در سال محکومیت، استفاده از روش ترغیب متهم به تسلیم به رأی جهت بهره مندی از ت
بازنگری در قوانین جزایی به منظور کاستن از محکومیت به حبس و تبدیل آن به » 64برنامه پنج ساله ششم توسعه در بند 

 های توسعه کشور مصوبمی برنامهیاحکام دا قانون 3۸مورد توجه قرار گرفت. همچنین بر اساس ماده « مجازات های دیگر
نسبت به تنقیح، اصالح و رفع خألهای قوانین قضائی با رویکرد پیشگیری از وقوع جرم  شدقوه قضائیه مکلف  1395 بهمن 10

ها و جرائم، سازی مجازاتهای دیگر و متناسبو اختالف، کاهش عناوین مجرمانه و محکومیت حبس و تبدیل آن به مجازات
مد از قبیل انتظامی، انضباطی، مدنی، اداری و ترمیمی اقدام و لوایح جایگزین کردن ضمانت اجراهای غیرکیفری مؤثر و روزآ

به مجلس  13۸9/3/25مورد نیاز را تهیه و از طریق دولت با رعایت قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب 
ی، اجتماعی و فرهنگی اقتصاد قانون برنامه ششم توسعه 113بند )ت( ماده  3جزء پس از آن،  کند.شورای اسالمی تقدیم 

بازداشت یا حکم زندان دانست  قضات را فقط در موارد ضروری مجاز به صدور قرار ،1396جمهوری اسالمی ایران مصوب 
رسد به نظر می»بیان شده  اخیردر مورد مقرره  .اعالم داشتو دادسرای انتظامی قضات را مکلف به نظارت بر حسن اجرای آن 

زدا و امه ششم توسعه، مقررات مربوط به اختیارات مقام قضایی در اعمال اختیاری نهادهای زنداناین حکم جدید قانون برن
حاکم شده است، به صورتی که اگر دادرس از آمار زندانیان و فضای آزاد ها و از این جهت بر آنزده زدا را تخصیص بازداشت

                                                           
1 - Deferring Sentence 
2 - Suspended Sentence 
3 - Parole 
4 - Electronic Supervision 
5 - House Arrest  
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کارو ه  اسحاق رسولی امیرحاجلو  م

تواند حکم به بازداشت یا ری )به موجب قوانین مربوط( میزندان و ظرفیت پذیرش زندانیان مطلع باشد، فقط در موارد ضرو
های ها و دستورالعملزدایی، این سیاست مورد توجه بخشنامهدر عصر نوین حبس .(Sadeghi, 2019: 40) «حبس صادر کند

پنج ساله ششم  قانون برنامه 113بند ت ماده  3در اجرای تبصره قسمت  5/5/139۸در تاریخ متعددی نیز قرار گرفت؛ از جمله 
دار به تصویب رییس قوه قضاییه توسعه، دستورالعمل اجرایی اعالم برخط ظرفیت پذیرش زندانیان به مقامات قضایی صالحیت

 منتهی تأمین قرارهای صدور از ضروری موارد در مکلفند جز محاکم و دادسراها قضاتاین دستورالعمل،  5رسید؛ مطابق ماده 
 و اسالمی مجازات قانون کیفری، دادرسی آیین قانون موضوع کیفری، هایتأسیس از و خودداری حبس احکام یا و بازداشت به

 آزادی حکم، صدور تعویق مجازات، یا تعقیب تعلیق مانند ها،زندان کیفری جمعیت کاهش و زندانیان ساماندهی دستورالعمل
 ،5ماده  نمایند. بر اساس تبصره استفاده حبس جایگزین مجازاتهای و مشروط آزادی الکترونیکی، هایسامانه نظارت تحت
 کشور کل دادستان به یکبار ماه 3 هر را ماده این موضوع شده، انجام اقدامات گزارش است موظف استان دادگستری کل رئیس

های کلی استسی 64رئیس قوه قضاییه در اجرای بند  31/5/139۸همچنین در تاریخ نمایند.  ارائه قضات انتظامی دادستان و
دستورالعمل ساماندهی »زدایی، برنامه ششم توسعه و مقررات قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسالمی در زمینه حبس

زدایی در مواد مختلف این . راهکارهای اعمال سیاست حبسابالغ کردتصویب و را « هازندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان
زدایی پیش بینی گردیده است، از جمله کالیف متعددی برای مقامات مختلف در راستای تحقق حبسشود و تمقرره دیده می

قضات  7، مقررات متعددی جهت کاهش صدور قرارهای تأمین کیفری منتهی به بازداشت پیش بینی کرده؛ ماده 4تا  2مواد 
رؤسای  10زدایی نموده؛ ماده ی سیاست حبسمحاکم بدوی و تجدیدنظر و رؤسای کل دادگستری استان ها را مکلف به اجرا

زندان ها و قضات اجرای احکام کیفری را موظف به بررسی وضعیت محکوم از حیث برخورداری از شرایط آزادی مشروط و 
بندی و قضات اجرای احکام کیفری را موظف به تشکیل جلسات شورای طبقه 13ارسال پرونده به دادگاه نموده است، ماده 

قضات اجرای احکام کیفری را مکلف به بررسی امور  17زدا کرده و ماده تخاذ تصمیم در مورد اعمال نهادهای حبسمنظم و ا
در ادامه، قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در زدا نموده است. مندی از تأسیسات حبسزندانیان و اقدام الزم جهت بهره

راستای کاهش استفاده از حبس در حوزه تقنیین ایجاد گردید. از جمله گیری در تصویب شد و اقدامات چشم 23/2/1399تاریخ 
؛ 1زدایی صورت گرفت عبارتند از: کاهش میزان حبس برخی از جرایم بموجب ماده اقداماتی که در راستای سیاست حبس

ایش دامنه تکلیف دادگاه به صدور حکم به حداقل حبس و در صورت صدور حکم به حبس بیش از حداقل، ذکر علت؛ افز
؛ کاهش دامنه 6تقلیل حبس در راستای تخفیف مجازات و امکان تبدیل مجازات تخفیف یافته به جایگزین حبس بموجب ماده 

و  3، 2؛ افزایش دامنه اعمال نظام نیمه آزادی نسبت به حبس های تعزیری درجه 7استثنائات تعلیق اجرای مجازات طبق ماده 
؛ افزایش دامنه اعمال نظارت الکترونیکی نسبت به حبس های ۸ت حبس به موجب ماده در صورت گذراندن یک چهارم مد 4

ماه به یک سال در مورد ممنوعیت  6؛ افزایش حداقل مجازات از 9پس از گذراندن یک چهارم حبس طبق ماده  4و  3، 2درجه 
ابل گذشت به جرایم قابل گذشت و تقلیل ؛ تبدیل بسیاری از جرایم غیر ق10اعمال جایگزین ها در صورت تعدد بر اساس ماده 

؛ اصالح مقررات 11برای جرایم قابل گذشت به نصف طبق ماده  ۸تا  4حداقل و حداکثر مجازات های حبس تعزیری درجه 
 و کاهش دامنه تشدید کیفر و افزایش دامنه تخفیف در صورت وجود جهات آن.  14و  13، 12تعدد و تکرار بر اساس مواد 

زدا های حبسبه تصویب رییس قوه قضاییه رسید نیز بر اجرای سیاست 30/9/1399در نهایت سند تحول قضایی که در تاریخ 
ست و چالش تأکید نمود. مأموریت سوم مقرر در این سند، نظارت بر اجرای صحیح قوانین و حسن جریان امور تعیین شده ا

های ارزیابی عملکرد گرفته شده است. در مبحث راهکارها، بخشی از شاخص ها، عوامل، راهبردها و راهکارهایی نیز در نظر
زدایی به صورت بیان شد، موضوع حبس 1زدا اختصاص یافته است. بنا به آنچه در بخش قضات به استفاده از نهادهای حبس

نی و منعطف رفیت های قانوجدی و منسجم، ابتدا وارد مباحث آکادمیک شد و در ادامه رویه قضایی با استفاده از برخی ظ
 زدایی حرکت کرد و در نهایت این سیاست بصورت ویژه وارد مرحله تقنین گردید. نمودن آن، به سمت زندان

 زداییچارچوب نظری حبس
های مختلف علوم انسانی مورد مطالعه قرار می ضمانت اجراهای کیفری به طور پراکنده در رشته»همان طور که می دانیم، 

ها ها نیز بر دیگری تأثیرگذار است و مبنای سنجش دیگر رشتههر یک از این رشته. (Najafi Abrandabadi, 2008: 20) «گیرد
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ای از جمله جامعه زدایی، ناگزیر از مطالعات میان رشتهقرار می گیرد. بنابراین برای شناسایی چارچوب نظری مناسب زندان
زم به ذکر است سالیان متمادی هدف مجازات، تنبیه محکومان بود و جنبه هستیم. ال 1شناسی و کیفرشناسیشناسی، جرم

ها در مورد شناختی و رویکردهای بشردوستانه، دیدگاهشناختی، روانهای جرمجویانه و ارعاب داشت لیکن پژوهشتالفی
د نقش بازپرورانه و بازدارنده مجازات را تغییر داد. بازدارندگی و اصالح و درمان به هدف اصلی مجازات تبدیل شد و در مور

گرفتن الگوهای مجازات زندان نیز تردید جدی به وجود آمد. در نتیجه کشورها به سمت تحدید مجازات زندان و در پیش
زدایی حرکت کردند. در این جنبش با این دیدگاه که مجازات زندان تنها پاسخ مناسب برای اعمال خالف قانون مختلف حبس

شود. با پذیرش ناکارآمد بودن کیفر حبس، بایستی به دنبال شناسایی ذف یا کاهش استفاده از کیفر حبس تأکید مینمی باشد، به ح
ارائه شود که هر یک از اقدامات حبس  چارچوب نظری مشخصی باید عبارتی به راهکارهای مناسب تحدید این مجازات باشیم.

چارچوب دیگر مالک مفید و مناسب بودن نهاد یا اقدام ضد حبس، همسویی با همخوانی و مطابقت داشته باشد، به بیان  آنزدا با 
 اعمال قابل و مناسب در این راستا مشارکتی و عدالت ترمیمی کیفی بودن مقررات، رفاه، الگوی رسدمی نظر به مذکور باشد.

 پردازیم.که در ادامه به بررسی آن ها می 2باشند

 هرفا الگوی
 بهبود و تأمین نآ در که است دولتی»دولت رفاه استخراج می گردد. در تعریف دولت رفاه عنوان گردیده این الگو از نظریه 

اور ببه » 195۸تا  194۸های در بین سال .(Rahigh Aghsan, 2005: 403) «است قدرت نهادهای قانونی وظیفه عمومی رفاه
مده در این بستر، آری خود را نشان داد. رویکرد نوین به وجود اندیشمندان، تبلور قانونگذاری رفاه مدار در عرصه سیاست کیف

رم را از طریق جیاد کرده است. بر اساس این مفهوم می توان نرخ « رفاه گرایی کیفری»همان چیزی است که گارلند از آن به 
  .(Sevdiren, 2017: 66) «برابری فرصت ها و بیکاری کاهش دادنابهبود شرایط محرومیت زا، 

صرف نظر از اینکه نظریه دولت رفاه در چه دوره زمانی ایجاد شده و در گذر زمان توسعه یافته و نهایتاً شایان ذکر است     
امروزه دچار افول گردیده است، باید پذیرفت که در مقررات کشورهای مختلف جنبه هایی از دولت رفاه گنجانده شده، از 

اقتصاد  ،43اصل1بند  به عنوان مثال، .اصول متعددی به این موضوع پرداخته است جمله در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران
ها تأمین نیازهای اساسی مردم مانند مسکن، خوراک،  جمهوری اسالمی ایران را بر اساس ضوابطی استوار می سازد که یکی از آن

 50و  31، 30، 29، 3اصول آموزش و پرورش و امکانات الزم برای تشکیل خانواده برای همه است. پوشاک، بهداشت، درمان، 
تأمین حدأقل امکانات »نیز دارای مقرراتی در این زمینه می باشند. در نتیجه هم قانون اساسی ایران و هم دولت های رفاه، بر 

.  همچنین الگوی مذکور، .(Jafari Samimi, Zarrin Eghbal, Zibaei and Derahkshani Darabi, 2016: 68)« صحه گذاشته اند
با این توضیح که یکی از رویکردهایی که توسط متفکرین اسالمی  نگر، قابل توجیه است.از بعد دینی نیز، مبتنی بر رویکرد جامع

گیرند؛ از ین رویکرد قرار میباشد. متفکران زیادی در حوزه اکالسیک برای رسالت دین عنوان گردیده، رویکرد جامع نگر می
وجود پیامبر در بقاء نوع انسان و اصالح احوال وی در زمینه »جمله ابن میثم بحرانی، رسالت دین را چنین معرفی کرده است: 

هر چند نحوه دخالت دین در حوزه معیشت و رفاه مسلمانان و به . (Bahrani, 1007: 122)« معیشت و معاد او، ضروری است
شهروندان و اینکه این دخالت بایستی به چه شکل و میزانی باشد، محل اختالف خواهد بود، لیکن این مسئله را می  طور کلی،

بنا بر آنچه بیان شد، به نظر  3توان به الگوی رفاه پیوند زد؛ با ذکر این نکته که در این الگو، باید به مبانی اسالمی معطوف بود.
 به توجه باسازی سیاست جنایی ندارد. از طرف دیگر، امروزه ینتی با رویکرد اسالمی در مدلرسد که ارائه الگوی رفاه، مبامی

 در مذکور هایحداقل نمودنفراهم توانایی هاحکومت عمالً سالیانه، بودجه کسری و مختلف کشورهای اقتصادی مشکالت

                                                           
1 - Penology 

ه سازمان ملل متحد در مورد اقدامات نمقررات معیارهای کمیچارچوب نظری مذکور با بررسی تحوالت حقوق کیفری و مقرره های بین المللی و داخلی از جمله  - 2
 گردیده است.استخراج  1399و سند تحول قضایی مصوب  1990دسامبر  14مورخ  45 /110غیر حبس )قواعد توکیو( مصوب مجمع عمومی طی قطعنامه شماره 

 جهت مطالعه در مورد مبانی فقهی رفاه عمومی در دولت اسالمی ر.ک به:  - 3
Ranjbaran, Mahdi. (2018). The Jurisprudential foundations of providing general welfare, The level of welfare hn The Islamic State, 
Specialized Scientific Quarterly Journal of Research, 35, pp. 177-203. [in Persian]. 
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کارو ه  اسحاق رسولی امیرحاجلو  م

بیان شده،  مطالب به عنایت با .هستند محروم متعارف زندگی یک اولیه نیازهای از مردم از بسیاری و ندارند را اساسی قوانین
ها، از کیفرهایی استفاده نمود که در راستای رفاه اجتماعی قرار داشته باشند. زمانی که مجرم به اده از مجازاتاستف در توانمی

کند اقع به دولت کمک میالتحریر خریداری نماید، در وبضاعت لوازمآموزان بیشود برای تعدادی از دانشجای حبس ملزم می
شود، در واقع به دولت تا زمینه آموزش و پرورش رایگان را فراهم کند یا هنگامی که بزهکار به خدمات بیمارستانی محکوم می

همچنین زمانی که یک پزشک متخلف به جای ؛ رساند تا خدمات بهداشتی و درمانی را به شکل بهتری ارائه نمایدیاری می
کند تا وظیفه تأمین خدمات عداد معینی از بیماران را بدون دریافت هزینه ویزیت نماید به دولت کمک میحبس مکلف شود ت

 به بزهکار که معناست این به شودمی استخراج رفاه دولت نظریه از رفاه که الگویبه عبارت بهتر،  درمانی رایگان را انجام دهد.
 تأمین راستای در خود وظایف به نمایدمی کمک دولت به نهایتاً که شود وممحک اعمالی به خود تخصص با متناسب زندان، جای
ی در راستای توسعه ممل نماید. توسل به این الگو عالوه بر اینکه معایب بی شمار مجازات زندان را در بر ندارد، گاع جامعه رفاه

، یک چنین مجازاتیبه  یتمحکومجهت  خود،بزهکار حتی در صورت اعالم رضایت که آید و از این جهت جامعه به شمار می
ای اجبار درونی را در خود احساس خواهد کرد، جنبه کیفر بودن عمل نیز حفظ خواهد شد. بنابراین در انتخاب نوع کیفر، شیوه

سد متعدد شود که به رفاه جامعه بیشترین کمک را نماید نه اینکه هزینه مضاعف بر دوش دولت قرار دهد و دارای مفا تخاذباید ا
های اقتصادی و اجتماعی هستند. به عبارتی ها دارای مشکالت فراوانی در زمینهباشد، آن هم در شرایطی که معموالً حکومت

در تعیین کیفر بایستی همواره مصالح و منافع عالیه اجتماع نصب العین قانونگذار و به تبع آن مقامات قضایی باشد و مجازات 
ل تشکی رسدمی نظر به الگو  این بهتر چه هر اعمال جهت مکی به تشدید شرایط نامطلوب جامعه نماید.انتخابی نباید کمترین ک

 مجازات با جرم بین تناسب اصل جزا، حقوق مسلم اصول از که یکی چراپرونده شخصیت برای همه متهمین ضروری باشد. 
 کیفری تا کندمی کمک شخصیت پرونده به مربوط هایشاخص وسایر خانوادگی روانی، جسمانی، وضعیت شناسایی. است

مطالعه و » ؛الگوی رفاه از بعد دیگری نیز کارایی دارد 1لگوی رفاه تأمین شود.ا ثانیاً مجازات تفرید اصل اوالً که شود انتخاب
تعیین کننده  گرا از جمله متغیرهای اساسیدهد که حکمرانی غیر رفاهبررسی نرخ جمعیت کیفری در جهان و ایران نشان می
دیدگان اجتماعی، فقیران و بینوایان و به طور کلی مبتالیان و گروگانهای افزایش جمعیت کیفری و به ویژه افزایش جمعیت آسیب

بنابراین تأمین رفاه اجتماعی زمینه بروز . (Gholami, 2019: 206) «تله استضعاف در نظام کیفری و از جمله در زندان است
-22بند الزم به ذکر است  کاهش جرایم و کاهش جمعیت زندان خواهد بود. ،برد و نتیجه آنرا از بین میهای اجتماعی آسیب

ه سازمان ملل متحد در مورد اقدامات غیرحبس )قواعد توکیو( مصوب مجمع عمومی طی قطعنامه نمقررات معیارهای کمی 1
باشد و در این خصوص بیان داشته است که نیز در بر دارنده چنین الگویی می 1990دسامبر  14مورخ  45 /110شماره 

های مناسب در سطوح مختلف باید تدوین شوند تا ایجاد ارتباط میان تشکیالت مسئول قرارهای غیرحبسی و سایر مسمکانی
های شت، مسکن، کار و رسانههای نظام عدالت، توسعه اجتماعی و مؤسسات رفاهی دولتی و غیردولتی در زمینه بهداشاخه

 همگانی را تسهیل کند.

 بودن مقرراتالگوی کیفی
ها و دادرسی سابقاً اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتدادرسی و احکام دادگاه بایستی مستند به قانون باشد. به طور کلی 

اصل  و قانون مجازات اسالمی متضمن قانون آئین دادرسی کیفری 2 مواد  قانون اساسی و 169 و 36ول اص کیفری مطرح بود؛
بودن این است که هیچ جرم، هیچ مجازات، هیچ مفهوم قانونی» د.نباشمیها و دادرسی کیفری قانونی بودن جرایم و مجازات

شایان ذکر .  .(Rabbani, Hushyar and Rahgoshay, 2018: 358) «نوع تعقیب و دادرسی در خارج از پرتو قانون متصور نیست
بودن قانون تغییر یافته در گذر زمان متحول شده و نهایتأ امروزه فراتر از صورت اولیه خود، به اصل کیفی اصل مذکور است
به بیان . شوددانسته میوضع قوانین شفاف و بدون ابهام از لوازم حکومت مطلوب و از آثار حاکمیت قانون چراکه  2است.

                                                           
 برای مطالعه درمورد پرونده شخصیت در حقوق ایران و مقایسه آن با برخی کشورها ر.ک به:  - 1

Talezari, Ali., and Hossien Ali Izad. (2017). Personality Case in Criminal law of Iran, France and England, First Ed. Tehran: Ava Book. [in Persian]. 

 برای مطالعه راجع به تحوالت اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها ر.ک به: - 2
Eftekhar Jahromi, Gudarz. (1999).  “The Legality of Crimes and Punishments and its Developments,” Journal of Legal Research, University 
law School Shahid Beheshti, 25 – 26. Pp. 79- 102. [in Persian]. 
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 ترین تالش قابل درک و فهم باشدای باشد که مدلول آن با کمقانون بایستی به گونهوضع »این اصل بدین معناست که تر، ساده
(Moazzen zadegan and Rahdarpur, 2018: 193-195). در دسترس  ه میزانیقوانین ب بدیهی است الزمه این امر آن است که

شرط در دسترس بودن قانون، عالوه  ؛ند، کسب کنندمردم باشند که ایشان بتوانند اطالعات کافی را درباره عملی که انجام داده ا
چنانکه پیداست،  .(Barghi, 2017: 61) ها هم الزم الرعایه استنامه ها و بخشنامهبر قوانین اصلی، درباره قواعد فرعی نظیر آیین

کیفی بودن قوانین ها به رسمیت شناخته شد و در نهایت، اصل بودن جرایم و مجازاتدر حقوق موضوعه، ابتدا اصل قانونی
، به صورتی دقیق و فنی، «قبح عقاب بال بیان»مورد شناسایی قرار گرفت. اما به نظر نگارنده، در سیاست جنایی اسالم، قاعده 

ظاهراً نخستین بار »باشد. مفاد این قاعده باالتر از اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها، متضمن اصل کیفی بودن مقررات می
می گوید: این « و ما کنا معذبین حتی نبعث رسوال»خورد. وی در تفسیر تبیان ذیل آیه شریفه خ طوسی به چشم میدر متون شی

ها، دالیل و ارسال گر آن است که خداوند هیچ کس را بر معاصی و گناهانش عقاب نخواهد کرد؛ مگر آنکه با حجتآیه بیان
عقاب گوید: به خاطر آنکه زشت است )عقالً( که خداوند کسی را ل میرسل، وی را آگاه ساخته باشد. سپس در مقام استدال

کند قبل از آنکه او را به مصالح و مفاسدش آگاه ساخته باشد. به هر حال، قاعده قبح عقاب بال بیان از قواعد مسلم نزد فقها و 
وم وجود اصل حکم، اعالم آن به بدیهی است که عالوه بر لز .(Mohaghegh Damad, 2015: 14)« اصولیین به شمار می رود

بیان »باشد و به همین دلیل است که فقها مراد از بیان را در این قاعده، مکلف و آگاهی و فهم وی نیز، از شرایط تکلیف می
. مؤید این رویکرد، پذیرش جهل به قانون به عنوان عامل (Mohaghegh Damad, 2015: 15)« اند و نه بیان صادرواصل دانسته

دیگری که برای اعمال نهادهای  ع مسئولیت کیفری در فقه اسالمی است. با عنایت به مطالب مذکور، چارچوب نظریراف
. یعنی گیرد، باید دارای کیفیت باشدزدا الزم است رعایت شود آن است که قانونی که برای اعمال آن مورد استناد قرار میحبس

به نحو  و ستی شفاف و منجز بوده، آثار آن مشخص باشد و در دسترس اشخاصبای زداییمرتبط با سیاست حبس قوانین جزایی
بودن همان طور که اشاره شد، امروزه شفافیت، صراحت و قطعیت قانون از لوازم اصل کیفی قابل فهم تنظیم و انتشار یابد.

شه نماید، اجتناب کند. اما یکی از رود. قانونگذار بایستی از تصویب متونی که این الزامات را دچار خدمقررات به شمار می
باشد، این اقدام با اصل کیفی شود، احاله تبیین جرم و آثار آن به آیین نامه میمشکالتی که در قوانین کیفری ایران مشاهده می

دی مصادیق جزئی و مور هایای، تعیین مؤلفهبودن قوانین در تعارض آشکار قرار دارد. به عنوان مثال، در قانون جرایم رایانه
 مجرمانه به کمیته تعیین مصادیق مجرمانه واگذار گردید.

سیاستگذار از قانون به بخشنامه، با تضعیف »ای شدن سیاست جنایی است. یکی دیگر از مشکالت نظام کیفری، بخشنامه
کند بلکه سیمای اصل حاکمیت قانون در فرایند کیفری، حقوق اشخاص را تحدید کرده و نه تنها به رفع معضالت کمک نمی

بدیهی است که از آثار چنین اقداماتی، خدشه . (Rostami, 2021: 297)« زده سیاست جنایی را بیشتر به نمایش می گذاردبحران
بدین ترتیب، نهادهای قانونگذاری بایستی در تعیین بودن مقررات کیفری و نقض اصل تفکیک قوا خواهد بود. بر اصل کیفی

ی مجرمانه، نوع واکنش به )عنوان مثال خدمات اجتماعی( را تعیین و میزان و نوع خدمت اجتماعی را مجازات برای رفتارها
انتخاب هر شیوه که  چارچوب نظری،به موجب این  در نتیجه به محاکم واگذار نمایند. ،متناسب با اصل فردی کردن مجازات
شایان ذکر است در سند تحول نیز در  باشد.دارای کیفیت نی بایستی منطبق با مقررات قانو ،متضمن تحدید مجازات زندان باشد

زدا از طریق تنقیح قوانین به صورت قابل فهم و واضح برای مردم مورد اشاره قرار گرفته فصل سوم، استفاده از نهادهای حبس
 .دهد اصل کیفی بودن قوانین و مقررات به گفتمان قضایی نیز وارد گردیده استو این مسأله نشان می

 یالگوی مشارکت
در سیر تحوالت حقوق کیفری در غرب، پس از سپری شدن دوره دادگستری خصوصی، دوره دادگستری عمومی حاکم شد 
و دولت به عنوان نماینده جامعه، مسئولیت واکنش نسبت به بزه را در تمام مراحل آن بر عهده گرفت؛ در نتیجه نهادهای جامعوی 

های اجتماعی و اقتصادی شهروندان به حداکثر ممکن اما با گذشت زمان، مداخالت دولت در جنبهدر انزوای کامل قرار گرفتند. 
ای از جمله تورم قوانین جزایی و به تبع آن تورم اعمالی که جرم دانسته شد، افزایش در اثر این رویکرد، مشکالت عدیده ؛رسید

های مومی نسبت به عملکرد نظام جزایی پدید آمد. در ادامه اندیشههای اقتصادی نظام عدالت کیفری و نارضایتی عرویه هزینهبی
ناکارآمدی این نظام پدیدار گشت و موجب گردید تا اندیشه مشارکت جامعه مدنی در زمینه واکنش به جرم در تمام مراحل 
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مطرح شود. لذا ابعاد و  فرایند کیفری به عنوان اصلی ترین راهکار خروج از بحران و بن بست ناشی از آن در کشورهای غربی
در نتیجه،  .(Rostami, 2007: 167) جلوه های مختلفی از این شیوه در هر یک از کشورهای غربی به منصه ظهور و اجرا رسید

نمودن به کارگیری سیاست جنایی مشارکتی با هدف اعتبار بخشیدن به طرح سیاست جنایی قوای مجریه و مقننه و نیز فراهم
اولین از طرفی  .(Lazerges, 2021: 167) ها و شهروندان ضروری دانسته شداز طریق قدرت رسانه ها، انجمنشرایط اجرای آن 

های توان مشارکت در اجرای حدود دانست. در آموزههای مشارکت مردم در اجرای حکم، در نظام کیفری اسالم را میجلوه
رسد به نظر می گردن ایشان نباشد مورد تأکید قرار گرفته است. ای از مؤمنین که حدی بردینی، اجرای حد رجم در حضور عده

به کارگیری این مدل از سیاست جنایی، با آموزه های دین اسالم کامأل منطبق باشد؛ چراکه در دین مبین اسالم، افراد عالوه بر 
ی از منکر به عنوان فروع دین شوند. ضرورت به کارگیری امر به معروف و نهخود، در مقابل اجتماع نیز مسئول شناخته می

گر این نکته است که جامعه اسالمی یک جامعه به هم پیوسته بوده که تعالی و رشد کل افراد آن، مد نظر است و اسالم، نشان
تفاوت باشد. هر چند در ظاهر امر، به کارگیری امر به معروف و نهی از منکر، بیشتر در تواند نسبت به دیگران بیفرد نمی

توان از آن در از جرم تشریع شده، لیکن به نظر نگارنده، ظرفیت آن بیشتر از پیشگیری صرف است و می 1ای پیشگیریراست
های اجتماعی و مشارکتی دارد، راستای اجرای کیفر نیز استفاده کرد. اعمال دیگری که داللت بر تأکید دین اسالم به فعالیت

در رسد، اسالم دین اجتماع است و نه انفراد. ه و نماز جماعت. در نتیجه به نظر میعبارتند از توصیه به احسان، حج، نماز جمع
توان به عنوان اولین جلوه مشارکت مردم در اجرای حکم دانست، چرا که در این شیوه، های باز را مینظام عرفی نیز زندان

ای از اجرای حکم در بستر اجتماع به شمار شیوه ؛ودپردازد که این، خها و مؤسسات، به انجام برخی امور میزندانی در کارگاه
های های مردمی به اجرا در می آید نیز از جلوههمچنین نهاد تعلیق مراقبتی در کشورهایی که تحت نظارت انجمن رود.می

زدایی  های اجتماع محور که نقش مؤثری در تحقق سیاست زندانشایان ذکر است مجازات آید.الگوی مشارکتی به حساب می
وی دارند و در اجرای این کیفرها، نهادهای دولتی،  2کنند، تأکید بر حفظ بزهکار در بستر اجتماع، جهت بازپروریایفا می

اطالق عنوان ضمانت اجراهای کیفری مشارکتی به آن ها، دور از »کمترین دخالت را دارند؛ به نحوی که برخی ادعا نموده اند 
یکی از اهداف »به عبارت دیگر  .) ,2008Bouloc :3(« رسدبه نظر نمی 3های اجتماعیزاتواقعیت مفهومی و اجرایی مجا

های جامعه پذیرشدن مجرمین به منظور ادغام اجتماعی و همنوایی با ارزشهای اجتماعی کمک به سازگارشدن و جامعهمجازات
دهند و امکان های معقول را توسعه میها و مهارتهایی که فرصتاست. این هدف از رهگذر الزام مجرمین به شرکت در برنامه

گیرد. همچنین بر نقش جامعه در کند صورت میها و اصالح و توسعه آنها در متن اجتماع را فراهم میاستفاده از این مهارت
و آموزشی را های شغلی، تفریحی شود. جامعه باید برای تمامی شهروندان خود فرصتها و خدمات الزم تأکید میارائه فرصت
تواند در به های نظری که می. بنا به مراتب فوق، یکی دیگر از چارچوب(Shateripur Esfahani, 2013: 5)«  توسعه دهد

باشد. همانطور که اشاره شد، این الگو عالوه بر زدایی مورد شناسایی قرار گیرد، رویکرد مشارکتی میکارگیری سیاست حبس
رسد این الگو از هر جهت قابل دفاع باشد، اگر به به نظر مییاست جنایی اسالم نیز منطبق است. انطباق با حقوق عرفی، با س

این عقیده هستیم که وقوع جرم، عدالت در جامعه را دچار خدشه کرده است، بدیهی است که احیای این عدالت بایستی در 
خطر »از طرف دیگر،  های زندان.نه در پشت میله بستر همان اجتماعی صورت گیرد که با وقوع جرم، دچار چالش گردیده و

     «باشدتکرار جرم نزد بزهکاران دارای روابط اجتماعی مستحکم یا عالقمند به ایجاد چنین روابط به مراتب کمتر می
(Ebrahimi, 2015: 119) .مورد توجه نیز  قواعد توکیواین شیوه در  ؛ لذا الگوی مشارکتی، از این جهت نیز حائز اهمیت است

منظور از این قواعد را ارتقاء مشارکت بیشتر جامعه در مدیریت عدالت جزایی، مشخصًا مقرره مذکور،  2-1بند قرار گرفته است.
نیز دخالت جامعه و نظام  4-13احساس مسئولیت در میان متخلفان در قبال جامعه دانسته است. بند ویجرفتار با متخلفان و تر

است: به موارد زیر پرداخته 4-1۸ تا 1-1۸پذیرفته است. بندهای  یهای غیر حبسررا در اجرای قرا های پشتیبانی اجتماعی
ها جهت ها و سایر فعالیتها، سمینارها، کارگاهسنفراغیرحبسی؛ برگزاری کنقرارهای  حمایت از سازمان های داوطلب مروج»

های همگانی جهت ایجاد نگرش بسی؛ استفاده از کلیه رسانهآگاهی در مورد نیاز به مشارکت عامه در کاربرد قرارهای غیرح

                                                           
1 - Prevention 
2 - Rehabilitation 
3 - Community Sentences 
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سند تحول نیز به الگوی مشارکتی در اجرای کیفر توجه «. تر رفتار غیرحبسیسازنده عامه و فعالیت های نافع برای کاربرد وسیع
ر نظام مدیریتی اجرای و در فصل سوم که مشتمل ب 1نموده و آن را یکی از راهکارهای اصالح مجرمین به رسمیت شناخته است

و صلح و سازش تأکید شده است.  2گریباشد نیز بر جلب مشارکت نهادهای مردمی در مواردی ازجمله میانجیبرنامه تحول می
دستورالعمل نحوه مشارکت و تعامل نهادهای مردمی با قوه ، 139۸اسفند ماه  5در راستای اعمال هرچه بیشتر این الگو، در 

رییس قوه قضاییه رسید و در مواد متعددی به این الگو توجه شده است؛ از جمله در مقدمه این دستورالعمل، به تصویب  قضاییه
، مشارکت عمومی در راستای همیاری 4گری، صلح و سازش تأکید شده است؛ همچنین ماده به مشارکت مردمی، میانجی
شدن ست. مبحث هفتم، تحت عنوان مشارکت در بازاجتماعیرا مقرر داشته ا 3های جایگزین حبسبازپرورانه در اجرای مجازات

به منظور کاهش استفاده از قرارهای تأمین کیفری منجر به  36متهمان و مجرمان، به مشارکت نهادها توجه ویژه ای داشته، ماده 
ا این حال این عقیده نیز بازداشت، به مقام قضایی اختیار داده از مشارکت نهادهای مردمی همکار در مواردی استفاده نماید. ب

با تحلیل وضعیت فعلی حقوق ایران و مدل سیاست جنایی حاکم بر آن و نیز فقدان فضا و موقعیت مطلوب، »وجود دارد که 
های حقوقی، واضح است که در این راستا مشکالت و موانع جهت مشارکت جامعه مدنی و نهادهای مدنی در عرصه سیاست

 .(Pur Mahiabadi, Bustani and Ghomashi, 2018: 41)« باشدمتعددی سد راه می

 الگوی عدالت ترمیمی
دهد، گر وجود رابطه میان دولت و مجرم است. جبران خسارت قربانی را مورد توجه قرار میدانیم که عدالت سنتی بیانمی

اما نه به عنوان اصل، بلکه به عنوان فرع؛ این در حالی است که باید پذیرفت، جامعه در سطح محلی در واکنش به جرم از حیث 
هایی تالش به منظور جلوگیری از ارتکاب مجدد جرم توسط مجرم، از حقوق و مسئولیت حمایت از قربانی، پاسخگویی به مجرم،

دیده و بزهکار با ضمن تأکید بر مذاکره میان بزه»عدالت ترمیمی به رسمیت شناخته شده و برخوردار است. در همین راستا، 
   یی کیفری بزه دیده از بزهکار به سمتجوحضور بستگان و همکاران آنان، به دنبال هدایت خشونت ناشی از حس انتقام

                     . .(Najafi Abrandabadi, 2018: 109-110)  «سازی بزهکار در مقابل او استبخشش و گذشت بزه دیده با مسئول
 هاسیاستگذاری          در باید عدالت نظام حمایتی، شناسیدیده بزه دیدگاه خصوصاً و حقوقی شناسیجرم منظر به تعبیر دیگر، از

ورد توجه قرار دهد و جبران خسارات مادی را به م پیش از بیش را دیدگانبزه مصالح قضایی، و تقنینی های گیریجهت و
ای ترتیب دهد که در پروسه طوالنی سرگردان نشود، ترمیم معنوی هم در نظر گرفته شود و نسبت به تکرار بزه دیده شدن گونه

 ,Saneei)« قانونی است که برای عموم جامعه آرامش درونی و بیرونی را فراهم کند»مضافًا اینکه قانون خوب تفاوت نباشد. بی

Hoseyni and Seyyedzade Sani, 2022: 268)  بدیهی است که رعایت رویکرد عدالت ترمیمی در تحقق آرامش تأثیر به سزایی
گوی عدالت ترمیمی در انطباق کامل با سیاست جنایی اسالم قرار خواهد داشت. مسئله دیگری که حائز اهمیت است اینکه ال

دارد. در جرایم موجب قصاص نفس یا عضو که شدیدترین جرایم به شمار می رود، دین اسالم قصاص را حق دانسته و نه 
ه در جنایت حکم؛ به همین دلیل به مجرم اختیارداده که با صاحب حق قصاص )اعم از اولیای دم در قتل و شخص مجنی علی

داشته باشد. این اختیار معنایی جز به رسمیت شناختن عدالت ترمیمی ندارد.  4مادون نفس( گفتگو نماید و سعی در مصالحه
بدیهی است در جرایم تعزیری نیز که بخش عمده جرایم امروزی را در بر می گیرد، اعمال رویکرد عدالت ترمیمی، مباینتی با 

تواند خصومت و تنش بین ویژگی بارز عدالت ترمیمی، عنصر رایزنی و مذاکره است. در نتیجه میسیاست جنایی اسالم ندارد. 
توان آن را الگوی برجسته عدالت کیفری معرفی نمود. بنابراین می .ای حل و فصل نمایدبزهکار و بزه دیده را به صورت ریشه

این الگو نسبت به عدالت کیفری  زدایانه ایجاد نماید.داف حبسرا در پیشبرد اه تحولیتواند توجه و به کارگیری این الگو، می
تر عمل تواند موفقپذیری بزهکار میدر ترمیم آثار جرم بر بزه دیده مستقیم و بزه دیده غیرمستقیم )جامعه( و نیز در جامعه

همچنین این الگو در  ز است.کردن بزهکار نینماید. عدالت ترمیمی عالوه بر جبران خسارت بزه دیده، در پی باز اجتماعی

                                                           
 و ضمانت اجراهای غیر کیفری مؤثر و روزآمد با فراهم سازی امکان نقش آفرینی... استفاده اثربخش از نهادهای ارفاقی  ... -2راهکارها: : اصالح مجرمان-6مأموریت  - 1

 ... .نهادهای مردمی
2 - Mediation 
3 - Alternatives to Imprisonment 
4 - Concilition 
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در باشد. های بومی حل و فصل اختالفات و جبران خسارات میچارچوب عدالت اجتماع محور قرار دارد و تأکید آن بر شیوه
گری و صلح که بخشی از آن توسط شوراهای حل اختالف اجرا خواهد شد، آیین دادرسی کیفری، مقررات مربوط به میانجی

توانند در پیشبرد اهداف عدالت ترمیمی مؤثر های مردم نهاد میبنابراین سازمان رود.ترمیمی به شمار میهای عدالت از جلوه
اسفند  5مصوب  دستورالعمل نحوه مشارکت و تعامل نهادهای مردمی با قوه قضاییهواقع گردند. به همین جهت در مواد متعدد 

 22تا  20، مواد 4، ماده 3ماده « ث»أکید گردیده است. از جمله بند رییس قوه قضاییه، به مباحث عدالت ترمیمی ت 139۸ماه 
)مبحث چهارم( که به مشارکت  27تا  23)مبحث سوم( که به صورت خاص به مشارکت در حمایت از بزه دیدگان پرداخته؛ مواد 

از طریق دو حوزه در گسترش  های مردم نهادسازمان». در این میان، 43گری و صلح و سازش اختصاص یافته و ماده در میانجی
های الزم برای اجرای عدالت ترمیمی نقش ایفا می کنند: نخست؛ با افزایش سرمایه اجتماعی جامعه و دوم؛ با ایجاد زیرساخت

نهادهای  یشتردر مقررات ماهوی جزایی نیز شرط اعمال ب. باید افزود که (Rahimi, 2019: 121) «های عدالت ترمیمیبرنامه
بنابراین  است ، قرار داده شدهاز طریق جبران یا برقرای ترتیب جبران یا اخذ رضایت وی ترمیم خسارت بزه دیده زدا،حبس

ها را فراهم خواهد نمود، نهایتاً بزهکار با فراهم نمودن شرایط،  زمینه گفت و گو بین طرفین و توافق بین آن ،جبران خسارت
و در برخی موارد،  گرددتری محکوم میهای مالیمرها شده و به مجازاتتر از محکومیت به مجازات های سنگین و خشن

که  ها، صرف اینبرخی از جرم در»شود؛ به عبارت دیگر صرف جبران خسارات بزه دیده به عنوان کیفر به رسمیت شناخته می
ییع شده وی را حتی در حد های بزه دیده یا شاکی را پس از وقوع جرم برآورده کرده و حقوق تضمجرم نیازها و خواسته

 اگرچه روند؛می شمار به کیفر نوعی خود ،جویی احیا کند، در واقع مجازات شده است و اقدام های وی به نفع بزه دیدهدل
در رویکرد سنتی، تأکید بر احراز بزهکاری و اعمال مجازات . (Najafi Abrandabadi, 2007: 120) « شته باشندندا سزادهی جنبه

هدف نهایی، بازسازی روابط محلی و جامعوی بزهکار و »باشد اما در رویکرد ترمیمی، به منظور سزادهی و اصالح مجرم می
تحقق . (Najafi Abrandabadi, 2003: 1680)  «بزه دیده و جامعه محلی است که متعاقب ارتکاب جرم دچار انحراف شده است

 توان به هدف مذکور دست یافت.تر میهای مالیماین هدف لزوماً مستلزم اعمال کیفرهای سنگین نیست بلکه با تحمیل واکنش
در قانون کاهش مجازات حبس تعزیری با توسعه جرایم قابل گذشت، مداخله شاکی و بزه دیده در فرایند در همین راستا، 

همانگونه که بیان شد،  بتکار طرح دعوی و پایان دادن به آن در دست بزه دیده قرار گرفته است.کیفری توسعه یافته است و ا
دیده یا جبران خسارات وارده یا برقراری ترتیبات خذ رضایت شاکی و بزهااعمال اکثر نهادها و تأسیسات حبس زدا منوط به 

گر جلوهزدایی از ارکان عدالت ترمیمی است، در جنبش حبسگردیده است. بنابراین توجه به بزه دیده که یکی  1جبران خسارت
تواند بخشی از مشکالت ازدحام جمعیت زندان ها را حل کند. الگوی می باشد. در نتیجه اعمال الگوی عدالت ترمیمی می

های عضو در دولت ،4-1مطابق بند نیز به رسمیت شناخته شده و بر آن تأکید گردیده است.  قواعد توکیوعدالت ترمیمی در 
موقع اجرای این قواعد سعی خواهند کرد که تعادل میان حقوق فردی متخلفان، حقوق بزه دیدگان و نگرانی جامعه برای ایمنی 

های ترمیمی در سند تحول نیز اعمال شیوه نیز به این الگو اشاره دارد. 1-12بند ؛آحاد مردم و پیشگیری از جرم را اطمینان دهند
به عنوان یکی از  های ترمیمی در دادرسیطراحی و پیگیری اعمال شیوه، 6و به موجب مأموریت  شده است به رسمیت شناخته

 راه کارهای تسهیل صدور تصمیمات قضایی مؤثر بر اصالح مجرمان و در راستای اصالح بزهکاران مورد تأکید قرار گرفته است.

 گیرینتیجه

ایران نیز مانند بیشتر کشورهای جهان به صورت جدی به  نشان می دهد، کشورمان نظام کیفریهای گیریبررسی جهت
با شتاب بیشتری  چه در بعد قانونگذاری و چه در بعد قضایی که امروزه باشد. این حرکتدر حال حرکت میزدایی سمت حبس

االتری نسبت به مجازات باشد که اهداف کیفر را به میزان بچارچوب نظری مشخصی بایستی مبتنی بر  در حال انجام است،
باشد و اوالً یکی از وظایف حکومت، فراهم نمودن حداقل امکانات رفاهی برای شهروندان میزندان تأمین کند. در شرایطی که 

بودن اصل قانونی ثانیأ است؛با مشکالت اقتصادی و اجتماعی فراوانی روبرو به دالیل مختلف از جمله تحریم، کشور از طرفی، 
هستند و دادرسی و حکم بر مجازات بایستی انکار لی غیرقابلواصبودن قوانین و مقررات، و دادرسی و نیز اصل کیفی هامجازات

                                                           
1 - Compensation Orders 
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مشارکت مردم در مرحله اجرای حکم و پس از آن یکی از ثالثأ  ؛مطابق قانونی شفاف و قابل فهم برای عموم صورت گیرد
یا پس و مشارکت مردم در این مرحله در حین اجرای مجازات  و باشدیها برای بازپروری و اصالح مجرمین مترین روشمهم

. رابعأ توجه به گیرداز آن با هدف اصالح و تربیت مجرم و بازپذیری اجتماعی او در نتیجه جلوگیری از تکرار جرم صورت می
رقراری تعادل میان حقوق بزه بای است به نحوی که جبران خسارات بزه دیده در گفتمان عدالت ترمیمی دارای جایگاه ویژه

دیده با حقوق متهم و رفع نیازها و ترمیم خسارات مادی، معنوی، روانی و عاطفی قربانی جرم توسط بزهکار در فرایند کیفری 
زدا بنابراین به کارگیری نهادهای حبسشود، شناخته می)رفتار کرامت مدار با بزه دیده( از آثار سیاست جنایی بزه دیده محور 

تا و عدالت ترمیمی باشد مشارکتی  بودن مقررات برای اشخاص متعارف جامعه،کیفی و قابل فهمی رفاه، هااید مبتنی بر الگوب
 جامعوی،نهادهای اجرای کیفر در بستر باشد، با استفاده از  ی قابل فهم و شفافکردن بزهکار بر اساس قانونضمن اینکه مجازات

در بنابراین  نیز مؤثر واقع گردد.و جبران خسارات وارد بر بزه دیده در تأمین رفاه جامعه  باری از دوش دولت برداشته شود و
زندان زدایی از تمامی جرایم حوزه خانواده  ، در راستای رعایت الگوهای مذکور، خصوصأ الگوی عدالت ترمیمی،حوزه تقنین

زدایی عت از مالقات و حضانت، ازدواج با بیگانه و نیز حبسنفقه، ممان امتناع از پرداخت مانند عدم ثبت ازدواج، طالق و رجوع،
زدایی کامل از حبسهمچنین  .گرددمحیطی و نیز دستکاری در پالک وسیله نقلیه پیشنهاد میاز تمامی جرایم انتخاباتی و زیست

. شودنیز پیشنهاد می به دلیل ناکارآمدی حبس در پیشگیری )فردی و اجتماعی( و اصالح مجرم ،تمامی جرایم حوزه مواد مخدر
در زمان استفاده از مرخصی و حتی از داخل  یمجرمین این حوزه سوابق متعددی دارند. حتی در بسیاری از موارد شخص زندان

را محکوم به مثالً جزای نقدی معادل قیمت عرفی مواد  چنین بزهکارینماید. اگر زندان اقدام به ارتکاب جرایم این حوزه می
تواند تأمین کننده و این امر می ها همسوتر خواهیم شدبا اهداف مجازات اًنماییم یا از جزای نقدی روزانه استفاده کنیم، قطع
های با آن، مجازات باید به دانش و مهارت بزهکار توجه کرد و متناسب الگوی رفاه و عدالت ترمیمی نیز باشد. از طرفی

با توجه به استعداد، به  ؛ یعنی بزهکاراول یادگیری دانش یا مهارت ؛جایگزین تعیین نمود. این پیشنهاد، خود دو جنبه دارد
 ،ای یا نزد اشخاص دارای آن مهارت و متقاضی همکاریدر مراکز فنی حرفه ، به عنوان مثالیادگیری یک مهارت محکوم شود

بدین معنی که  ؛دوم آموزش دانش یا مهارت توسط بزهکار به دیگران .، به یادگیری بپردازدجنایی مشارکتیدر راستای سیاست 
برای دانش  ،با توجه به مدرک تحصیلیبه عنوان مثال به متقاضیان آموزش دهند،  و تخصص خود، بر اساس شغلمجرمین 

ای تحقق اهداف، با عنایت به اهمیت بومی گزینی، پیشنهاد در راست آموزان یا دانشجویان کالس های تقویتی برگزار نمایند.
شود کمیسیونی برای بومی گزینی نهادهای زندان زدا متناسب با آداب، رسوم، فرهنگ و مذهب متشکل از حقوقدانان، جامعه می

بررسی این مبحث مهم شناسان، جرم شناسان، روانشناسان، کارشناسان مذهبی و سایر رشته های مرتبط، تشکیل تا به مطالعه و 
استفاده و ضروری پرداخته شود و پیشنهادات تقنینی الزم به مجلس شورای اسالمی ارائه گردد. در پایان الزم به ذکر است که 

 هاینهاد اجرای در دینی مبلغان خالی جای و است برخی از نظام های کیفری مثبت از نقاط ،از مبلغان مذهبی در اجرای کیفر
 مؤثر کیفر اهداف تحقق در نهادهایی مانند تعلیق مراقبتی در دینی مبلغان از استفاده. شودمی احساس ایران قوقح در زداحبس

در این خصوص، نظام کیفری ما را  قانونی بینی تشکیالتهای علمیه و پیشرسد همکاری حوزهخواهد بود. بنابراین به نظر می
 در پیشبرد اهداف حبس زدایانه یاری خواهد نمود.
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