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جلیل امیدي1

چكيده
مجلس ش��وراي اس��المي در دورة هفتم اهتمام خاصي به مس��ائل و وقایع كیفري داشته و در 
این حوزه طرح ها و لوایح مهم و متعددي تدوین یا دریافت كرده اس��ت. بررس��ي مفاد طرح ها، 
مقدم��اِت توجیه��ي و زمینه هاي تنظیم و تقدیم آنها و نحوة تعام��ل با لوایح تقدیمي دولت در 
مجموع نشان مي دهد كه گفتمان سیاست جنائي این مجلس از نوع گفتمان كالسیك بود. در 
چهارچوب مفهوم یا برداشت مضیِق سیاست جنائي قابل درك و تحلیل است. در تلقي مجلس 
هفتم در واقع از راه افزایش مداخلة كیفري، تش��دید كیفرها، تقلیل اختیارات قضات، توس��عة 
اختیارات مراجع اجرائي و فاصله گرفتن از سیاس��ت جنائي مشاركتي و راه حل هاي غیركیفري 
و نظای��ر اینها مي توان به رویارویي با جرم پرداخت. به نظر مي رس��د كه ریش��ه هاي روي كرد 
مجلس، در زمینه هایي چون نگاه س��نتي نمایندگان به بزه كار و بزه كاري و كاركردهاي كیفر، 
می��زان آگاهي یا عالق��ة آنان به تجربیات و دس��ت آوردهاي جدید در حوزة سیاس��ت جنائي، 
خاس��تگاه هاي اجتماعي و تبعات سیاسي وقایع كیفري و تا حدودي ظرفیت هاي قانون اساسي 

قابل جست و جو باشد.
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1. دكتر حقوق كیفري و جرم شناسي، عضو هیأت علمي دانشگاه تهران

گفتامن سياست جنائِی مجلس هفتم
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درآمد

اصطالح سیاس��ت جنائي نخستین بار در س��ال هاي پایاني قرن هجدهم میالدي 
توس��ط دانشمندان آلماني كالینش��ُرد1 و فون  فوئرباخ2 به كار رفته است. تعریف 
كالینش��ُرد از این اصطالح شناخت وس��ایل و امكاناتي است كه قانون گذار بسته 
به اس��تعداد و آمادگي حكومت براي جلوگیري از جرم و حمایت از حقوق طبیعي 
ش��هروندان مي یابد. تلقي فوئرباخ از سیاس��ت جنائي مجموعة چاره اندیش��ي ها و 
ش��یوه هاي س��ركوبگرانة دولت در برابر جرم اس��ت. نزدیك به سه ربع قرن بعد، 
فون لیس��ت3 كه او هم آلماني بود، با وارد كردن عنصر جامعه سیاس��ت جنائي را 
چنین تعریف كرد: »مجموعه اي منظم از اصولي كه دولت و جامعه به وسیلة آنها 
مبارزه با بزه كاري را س��ازمان دهي مي كنند«. ك��وش4 و دوندیو دو وابر5 در نیمة 
اول و مارك آنسل6 و خانم دلماس مارتي7 در نیمة دوم قرن بیستم، برداشت خود 
از این اصطالح را مطرح و مورد بحث قرار داده  اند. برداشت كوش و وابر با تلقي 
دانش��مندان آلماني قرابت هایي دارد. از نظر وابر سیاست جنائي هنر یا فني است 
كه كش��ف روش هاي مبارزة مؤثر با بزه كاري را میسر مي سازد. اِعمال این فن یا 
هنر البته در صالحیت انحصاري دولت است و لزومًا بعد از ارتكاب جرم و در قالب 

روش هاي تنبیهي و واكنش هاي قهر آمیز رسمي اعمال مي شود. 
به طور كلي تعاریف و برداشت هاي پیش از پایان نیمة اول قرن بیستم مفهومي 
مضی��ق از سیاس��ت جنائي به دس��ت مي دهند. عناصر و مؤلفه ه��اي این مفهوم 
مح��دود را چنین احصا و معرفي كرده  اند: دولتي بودن تدوین و اِعمال راه حل ها، 
قهر آمیز بودن واكنش ها، محدودیت مبارزه با جرم به مفهوم قانوني آن و سرانجام 

محدودیت  روش هاي پیش گیري از جرم به اعمال كیفر. 
1 . Klinschrod
2 . Von Feuerbach
3 . Von Liszt
4 . Cuche 
5 . Donnedieu de vabres 
6 . Marc Ancel
7 . Delmas Marty
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برداش��ت هاي مطرح در نیمة دوم قرن بیستم مفهومي موسع از سیاست جنائي 
ارائه داده اند. مارك آنس��ل و خانم دلماس مارتي با تعمیم حوزة بحث و دخالت 
دادن دیگ��ر عناصر مؤثر در تدوین و اعمال سیاس��ت جنائي، در تحول مفهومي 
این اصطالح و طرح معناي موس��ع آن سهم بسزائي داشته اند. سیاست جنائي از 
نظر آنان به عنوان بخش��ي از سیاست عمومي دولت، تأملي است معرفت شناسانه 
ب��راي درك و تحلیل ب��زه كاري و انحراف و راه هاي مبارزه با آنها. در این مفهوم 
موس��ع در كنار دولت، جامعة مدني و نهادهاي مردمي؛ در كنار جرم، انحراف؛ در 
كنار كیفر، پاسخ هاي غیركیفري؛ و در كنار سركوِب جرم، پیش گیري از آن وجود 
 2

8 و نه سیاست كیفري9

دارد. به طور خالصه مي توان گفت امروزه سیاست جنائي1
كه اصطالحي اس��ت متناس��ب با تعاریف و برداشت هاي كالسیك، عبارت است 
از مجموعه س��ازمان یافتة تدابیر كیفري و غیركیفري كه توسط دولت و نهادهاي 
مردم��ي براي پیش گیري از جرم و مبارزه با ب��زه كاري و انحراف اتخاذ و اعمال 

مي گردند310. 
در این مقاله، ضمن تحلیل گفتمان سیاس��ت جنائي مجلس هفتم از نظرگاهي 
نقادانه )به ویژه با توجه به تمركز این مجلس بر مفهوم مضیق سیاس��ت جنائي(، 
جنبه ه��اي مثبت عمل كرد مجلس هفتم از بعد سیاس��ت جنائي تقنیني بررس��ي 

خواهند شد.

الف. تحليل گفتامن سياست جنائی مجلس هفتم

مجلس هفتم طرح ها و لوایح مهمي را كه مستقیمًا به مسائل و موضوعات كیفري 
مربوط مي ش��وند در دستور كار داشته اس��ت. با مطالعة مفاد طرح ها و زمینه هاي 
تدوی��ن و تقدیم آنها و نحوة تعامل با لوایح دول��ت مي توان عناصر و مؤلفه هاي 

1 . Criminal policy
2 . Penal policy 

3 . براي آگاهي بیش تر، ر.ك.: پیش گفتارهاي اس��تاد دكتر نجفي ابرندآبادي بر ترجمه درآمدي به سياسـت جنائي 
نوشته: الزرژ؛كریستين، تهران، نشر ميزان، 1382.

گفتامن سياست جنائی مجلس هفتم

جليل اميدی
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سیاس��ت جنائي این مجلس را اس��تقرا و تحلیل كرد. در مجموع و با قطع نظر از 
برخي فراز و فرودها این عناصر و مؤلفه ها را مي توان به شرح زیر معرفي كرد:

1. تمركز بر مفهوم مضيق سياست جنائي
مجلس هفتم برنامة مش��خصي در زمینة سیاس��ت جنائي تدوین و اعالم نكرده 
اس��ت. بنا بر این از این راه نمي توان به برداش��ت آن از سیاس��ت جنائي دس��ت 
یاف��ت. با وجود این، از راه تتبع و اس��تقراي طرح ها و لوایح كیفري مصوب یا در 
دس��ت تصویب مي توان به چهارچوب مفهومي و اركان و عناصر سیاست جنائي 
این مجلس دس��ت یافت. در مجموع باید گفت كه برداشت از سیاست جنائي در 
این دوره یك برداش��ت مضیق و فوئر باخي است، یعني نظامي محدود به عناصِر 
ج��رم، دولت و پاس��خ هاي قهر آمیز )كیفري(. عناصر اختصاصي سیاس��ت جنائي 
موّسع )یعني انحراف، مشاركت، پیش گیري و پاسخ هاي غیرسركوبگر( و تدابیر و 
سیاس��ت هاي افتراقي در گفتمان سیاست جنائي مجلس هفتم جایگاهي ندارند و 
چنان كه خواهد آمد، از لوایح متضمن این مفاهیم هم استقبال در توجهي به عمل 
نیامده است. از آنجا كه میان مفهوم مضیق سیاست جنائي و روي كرد امنیت گراي 
ناظر به این سیاست قرابتي هست و به منظور تكرار و تداخل مطالب، تفصیل این 

بحث به مطالب مطرح در ذیل عنوان روي كرد امنیت گرا ارجاع مي شود.

2. فقدان راهبرد مشخص
مجلس هفتم براي رویارویي با موضوعات كیفري و تدوین یك سیاست كیفري 
منسجم برنامة مشخص یا راهبرد روشني نداشته است. براي اثبات این ادعا چند 
دلیل مي توان اقامه كرد. نخست اینكه هیچ كدام از جریان ها و جناح هاي سیاسي 
حاض��ر در مجلس، نه در ضم��ن تبلیغات و رقابت هاي انتخابات��ي پیش از ورود 
ب��ه مجل��س و نه بعد از انتخاب و ورود به مجل��س، مدعي وجود چنین برنامه اي 

نشدند.
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دوم اینكه تدوین و تقدیم طرح ها به صورت موردي و غالبًا تحت تأثیر التهابات 
و نوس��انات سیاس��ي اجتماعي بوده اس��ت. موردي و اتفاقي ب��ودن تصمیمات و 
تأثیرپذیري آنها از وقایع و نوسانات بیروني به طور كلي نشان دهنده بي برنامگي و 
انفعال در برابر اتفاقات بیروني است. طرح »اصالح قانون نحوه مجازات اشخاصي 
كه در امور سمعي و بصري فعالیت غیرمجاز مي نمایند« و تصویب یك فوریت آن 
در 1385/10/6 به دنبال تكثیر و توزیع یك س��ي دي حاوي تصاویر مستهجن و 
طرح »الحاق موادي به قانون مجازات اسالمي در خصوص جرائم ناشي از اهانت 
به اقوام ایراني« كه براي آن هم تقاضاي فوریت ش��ده بود، متعاقب انتش��ار یك 

تصویر كاریكاتوري تدوین و تقدیم شده  اند. 
ناهماهنگي میان مفاد طرح ها در این باره مي تواند دلیل س��وم به ش��مار آید. در 
حالي كه طرح هاي مربوط به آغاز كار مجلس نظیر طرح اصالح موادي از قانون 
مجازات اسالمي در صدد اصالح این قانون )از جمله حذف مواد 226 و تبصرة 2 
مادة 295، تعیین مصادیق جرم سیاسي و الزام به حضور هیأت منصفه در جلسات 
رس��یدگي به آن( بوده طرح هاي جدیدتر )از جمله طرح »اصالح و الحاق موادي 
به فصل اول كتاب پنجم قانون مجازات اس��المي« و طرح »اصالح قانون نحوه 
مجازات اش��خاصي كه در امور س��معي و بصري فعالیت غیرمج��از مي نمایند«( 

روي كردي تشدیدي و تحدیدي   دارند.
دلیل چهارم، ناهماهنگي دیدگاه ها و برداش��ت هاي نمایندگان در برابر مسائل و 
موضوعات كیفري اس��ت. اصرار برخي از آنان ب��ر تصویب و حتي تصویب فوري 
بعضي از طرح ها و اعتقاد برخي دیگر بر عدم ضرورت یا عدم فوریت تصویب آنها 
و ارائة پیش��نهادهاي متعارض در فرض موافقت با تصویب طرح مس��أله اي كاماًل 
مش��هود اس��ت. رد طرح اصالح موادي از قانون مجازات اسالمي كه در مجموع 
روي كردي اصالحي داشت و رد طرح مجازات جرائم ناشي از اهانت به اقوام ایراني 

كه روي كردي محدود كننده داشت، نمونه هاي بارز این ناهماهنگي ها هستند.

گفتامن سياست جنائی مجلس هفتم

جليل اميدی
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3. برداشت سنتي از بزه و بزه كار
از نظ��ر مجل��س هفتم، بزه رفت��اري اختیاري و ب��زه كار فردي مخت��ار و داراي 
مس��ؤولیت اخالقي است. در واقع موضع مجلس هفتم با اصول مكتب كالسیك 
حقوق كیفري قابل تطبیق است. این واقعیت كه عوامل اجتماعي، زیست شناختي 
و روان��ي چه نقش��ي در بروز بزه كاري و تكوین ش��خصیت بزه كار دارند، اساس��ًا 
م��ورد توجه قانون گذار و مؤث��ر در تصمیم گیري هاي قانوني مجلس نیس��ت. نه 
در طرح ه��اي اولی��ه، نه در ضمن طرح ه��اي مصوب و نه حت��ي در مقدمه هاي 
توجیهي و ش��رح مذاكرات مجلس نش��اني از توجه نمایندگان به این مسألة مهم 
وج��ود ندارد. برعكس، تعمیم قلمرو قوانین كیفري، تش��دید مجازات ها، حذف یا 
محدودیت موارد معافیت، گذش��ت، تخفیف و تعلیق كیفرها بر دیدگاه كالس��یك 
مجلس داللت دارد. براي مثال، مادة 8 طرح اصالح و الحاق موادي به فصل اول 
كت��اب پنجم ق.م.ا.، اِعمال م��ادة 728 ق.م.ا. را در حق مرتكبان جرائم موضوع 
مواد 503�501، 505 و 506، 508 و 510 این قانون ممنوع اعالم كرده اس��ت. 
این طرز تفكر سنتي شاید از این دیدگاه نشأت گرفته باشد كه مسؤولیت كیفري، 
مس��ؤولیت مطلق و اخالقي اس��ت؛ یعني ج��ز ارادة آزاد مرتك��ب عامل دیگري 
براي ارتكاب جرم نمي توان یافت. این مسأله كه عوامل محیطي، نابساماني هاي 
اجتماعي، اختالل هاي رواني و علل زیست شناختي مي توانند در ارادة افراد مكلف 
و در نوع رفتار و حدود مس��ؤولیت آنان مؤثر باش��د اساسًا مورد توجه نبوده است. 
كمیسیون قضائي مجلس كه كمیسیون تخصصي بررسي طرح ها و لوایح حقوقي 
و قضائي است، چنان كه خواهد آمد، تاكنون نتوانسته است خود را با نوآوري هاي 
الیحة رس��یدگي به جرائم اطفال و نوجوانان هماهنگ ساخته و حدود مسؤولیت 
نوجوانان را از كس��اني كه به سن بلوغ رسیده  اند تفكیك كند. از نظر كمیسیون، 
اعتقاد به مسؤولیت نسبي افراد زیر هجده سال كه به سن بلوغ رسیده اند، مغایر 

موازین فقهي است و بعد از بلوغ همه داراي مسؤولیت مطلق  اند.
پاي بن��دي بیش از اندازة قانون گذار به اصول مكتب كالس��یك حقوق كیفري 
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نتای��ج روش��ني دارد: بي توجهي به مباني نظري و نتای��ج عملي آموزه هاي جدید 
وتحقیق��ات جرم شناس��ان. تاریخ تحوالت كیف��ري به خوبي نش��ان مي دهد كه 
دكترین حقوقي چه نقش روش��ني در تحول تاریخي عدالت كیفري داشته است. 
تأثیر حاصل تحقیقات جرم شناس��ان در قانون گذار و قبض و بس��ط قلمرو قوانین 
و ترس��یم حدود مسؤولیت كیفري افراد هم بر اهل فن پوشیده نیست. معیارهاي 
جهاني حقوق بش��ر هم در ابعاد ماهوي و شكلي بر تحكیم اصول بنیادین حقوق 
كیف��ري نظی��ر اصل قانوني ب��ودن جرم و مج��ازات و نتایج منطق��ي آن، حفظ 
كرامت انس��اني افراد در ضمن اتخاذ و اِعمال تدابی��ر كیفري، منع مجازات هاي 
غیرضروري و غیرانس��اني، برابري اف��راد در برابر قانون و حقوق دفاعي متهم در 
دادرس��ي هاي كیفري تأكید انكار ناپذیري دارند. نكتة قابل مالحظه این است كه 
در گفتمان سیاست جنائي مجلس هفتم این سه عامل مؤثر در تحول و نوسازي  
حق��وق كیفري _  یعني دكترین حقوقي، تحقيقات جرم شـناختي و معيارهاي 
حقوق بشـري _ اساسًا محل توجه نیستند. در میان مجموعه طرح هاي كیفري 
مجل��س هفتم و در ضمن مذاك��رات راجع به لوایح دولت ش��اید نتوان مقرره یا 
حتي اظهارنظري متأثر از یكي از این س��ه عامل اساس��ي به دست آورد. گفتمان 
مجلس هفتم به طور كلي از دس��ت آوردها و حتي تعابیر و اصطالحات این س��ه 

منبع تغذیه كنندة حقوق كیفري مدرن خالي است.
یافته هاي بزه دیده شناس��ي _ به ویژه از نوع بزه دیده شناسي نخستین یا اولیه _ 
هم تقریبًا در گفتمان سیاست جنائي این مجلس جایگاهي ندارد. این واقعیت كه 
بزه دیده ممكن اس��ت در تحریك بزه كار و تس��هیل ارتكاب بزه علیه خود نقشي 
داش��ته باش��د و همین نقش بتواند در میزان مس��ؤولیت بزه كار مؤثر واقع ش��ود، 
به هیچ وجه مورد توجه نیس��ت. مفاد طرح هاي كیف��ري مجلس هفتم گواه این 
ادعا  ست. طرح اصالح قانون نحوة مجازات اشخاصي كه در امور سمعي و بصري 
فعالی��ت غیرمجاز مي نمایند، با توجه به طبیعت جرائم، موضوع طرح و س��وابق و 
زمینه هاي عینِي تدوین و تقدیم آن مي توانس��ت عرصه اي براي توجه قانون گذار 

گفتامن سياست جنائی مجلس هفتم

جليل اميدی



48

دوره جدید  شامره 63-62  
بهار و تابستان 1387

ب��ه نق��ش  بزه دیده در وقوع بزه و تأثیر آن در مس��وؤلیت بزه كار باش��د اما چنین 
توجه و تأثیري هیچ گاه به عمل نیامده است. برعكس، قانون گذار كه با تكیه بر 
دیدگاه سنتي، بزه دیده را قرباني محض و فاقد هر نوع تأثیر در وقوع بزه مي داند، 
بار س��نگین جبران زیان هاي واردشده را یك س��ره به دوش بزه كار مي اندازد. در 
پیش نویس هاي اولیة طرح یادش��ده س��خن از محكومیت بزه كار به پرداخت پنج 
براب��ر مهرالمثل دختران ایراني در حق بزه دیدة مكَره بوده كه س��رانجام به حكم 
محكومی��ت بزه كار به پرداخت ارش البكاره یا مهرالمثل یا هر دو در صورت وادار 
كردن اشخاص به روابط جنسي نامشروع از طریق تهدید به افشاي آثار مبتذل و 

مستهجن محدود شد )مواد چهارم و هفتم طرح مصوب(.

4. كم توجهي به نوآوري ها و روي كردهاي اصالحي
در دورة هفتم مجلس شوراي اسالمي لوایح قضائي متعدد و مهمي تدوین و براي 
طي مراحل تصویب و تأیید تقدیم ش��ده اس��ت. بعضي از ای��ن لوایح در نوع خود 
مهم و منشأ تحوالت چشم گیري در نظام حقوقي كشور مي توانند باشند. مهم ترین 
لوای��ح به ترتیب تاریخ وصول عبارت  اند از: الیحة رس��یدگي ب��ه جرائم اطفال و 
نوجوانان )1383/11/25(؛ الیحة جرائم رایانه اي )1384/4/21(؛ الیحة جرم زدایي 
از قانون مواد مخدر و مبتالیان به س��وءمصرف مواد مخ��در )1385/5/9(؛ الیحة 
مجازات هاي اجتماعي جایگزین زندان )1385/5/16( و الیحة پیش گیري از وقوع 
جرم )1385/5/16(. مجلس هفتم كه تقریباً براي همة طرح هاي مهم خود تقاضاي 
11، از لوایح قضائي اس��تقبال چنداني نكرده و در تصویب آنها جدیت و 

فوریت كرده1
سرعت عملي از خود نشان نداده است. هیچ كدام از لوایح مهمي كه نام برده شدند 
هنوز به تصویب نهایي مجلس نرسیده   اند. بعضي از آنها در كمیسیون هاي تخصصي 

رد شده و بعضي براي بررسي بیش تر به كمیته هاي فرعي ارجاع شده  اند. 
1 . به عنوان مثال، طرح اصالح مادة 188 ق.ا.د.ا.ك. ؛ طرح اصالح قانون نحوة مجازات اش��خاصي كه در امور 
س��معي و بصري فعالیت مي نمایند؛ طرح ممنوعیت س��اخت، حمل و نگهداري ادوات درگیري هاي فیزیكي؛ و 

طرح مجازات جرائم ناشي از اهانت به اقوام ایراني همه با تقاضاي فوریت همراه بوده اند.
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تقاضاي اجراي اصل 85 ق.ا. نسبت به بعضي دیگر از لوایح با مخالفت مواجه 
ش��ده اس��ت. الیحۀ جرم زدایي از قانون مبارزه با مواد مخدر و الیحه تشکيل 

پليس قضائي رد شده اند.
 الیحۀ نحوه رسيدگي به تخلفات و اخذ جریمه هاي امور حمل و نقل با مخالفت 
روبه رو ش��ده اس��ت. الیحۀ پيش گيري از وقوع جرم؛ الیحۀ جرائم رایانه اي و 
الیحۀ مجازات هـاي اجتماعي جایگزین زنـدان همچنان در كمیته هاي فرعي 
مانده اند. تقاضاي تمدید مهلت اجراي آزمایشي ق.م.ا. و ق.ا.د.ا.ك. نیز به زحمت 

توانستند از تصویب مجلس بگذرند. 
لوایح قضائي یادش��ده متضمن مفاهیم و مؤلفه هاي كلیدي سیاس��ت جنائي در 
معناي موس��ع مي باش��ند. این مفاهیم از جمله عبارت اند از: پیش گیري از جرم، 
مش��اركت مردم و نهادهاي غیررس��مي، حقوق كیفري وی��ژة اطفال و نوجوانان، 
تنوع ضمانت  اجراها و فراهم آوردن زمینة اعمال پاسخ هاي غیركیفري و سرانجام، 
جرم زدایي، و در م��واردي قضازدایي و زندان زدایي. مجلس هفتم چنان كه گفته 
شد، استقبال مجدانه اي از این مفاهیم و عناصر مهم و مؤثر به عمل نیاورده و در 

مجموع اعتناي چنداني به نوآوري هاي قوة قضائیه نداشته است.

5 . امنيت محوري
برخ��ي از حقوق دان��ان از تأثیر نگرش قانون گذار و برداش��ت وي از بزه و بزه كار 
1 و 

در تدوین سیاس��ت جنائي س��خن گفته و از تقابل میان دو روي كرد امنیت گرا12
2 در سیاس��ت جنائي معاصر بحث كرده اس��ت. خطوط كلي این روي كرد 

بازپذیر13
از نظر ایش��ان عبارت اند از: مبتني بودن براحساس ناامني؛ طرفداري از سركوب 
و ش��دت عمل كیف��ري؛ تقلیل اختیار دادگاه در انتخ��اب مجازات و فردي كردن 
ضمانت اجراها؛ اعطاي اختیارات وس��یع به پلیس و نهادهاي امنیتي. براي نمونه، 
قانون مش��هور به »امنیت و آزادي مص��وب دوم فوریة 1981« و مواد  3 � 221 
1. Ideologie se'curitaire
2 . Ide'ologie de L'insertion 
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و4 �  221 قان��ون ج��زاي جدید فرانس��ه مصوب اول فوری��ة 1994 )كه اولي به 
ن��ام تأمین امنی��ت و آزادي ش��هروندان، در واقع حقوق و آزادي ه��اي« آنان را 
ب��ا اِعمال یك نظام دادرس��ي س��ریع و تحمیل كیفرهایي قطع��ي تهدید كرد و 
دوم��ي كیفرهایي تخفیف ناپذی��ر براي جرائم قتل با س��بق تصمیم، قتل كودك 
زیر س��ن پانزده س��ال، قتل قاضي، وكیل، پلیس، ش��اهد و تجاوز به عنف مقرر 
مي داش��ت(، محصول همین روي كرد امنیت گرا هستند. به نظر مي رسد كه بتوان 
خطوطي  دیگر همچون دولتي و غیرمشاركتي بودن، توسعة قلمرو حقوق كیفري، 
انعطاف پذیري تعریف جرائم را هم به این خطوط كلي افزود. در برابر این گزینه، 
بازپذیري اجتماعي قرار دارد كه مشاركتي، پیش گیرانه، حافظ حقوق و آزادي هاي 

فردي و معطوف به بازپذیري بزه كار است.
ب��ا مطالعة پیش نویس ها، طرح هاي مصوب، نحوة برخ��ورد با لوایح دولت و با 
مالحظة اظه��ارات نمایندگان مجلس هفتم مي توان گفت كه گفتمان سیاس��ت 
جنائ��ي این مجلس مبتني بر روي كرد امنیت گرا س��ت. البت��ه امنیت محوري در 
اینجا صبغة سیاس��ي ندارد و مقصود از آن تأمین امنیت در برابر بزه كاري اس��ت. 
در واقع منظور ناامني واقعي یا احس��اس ناامني حاصل از اقدامات مجرمانه است 
كه نهایتًا قانون گذار را به س��مت اتخاذ چنین موضعي سوق مي دهد. در هر حال 
مجلس هفتم در طرح هایي چون طرح اصالح قانون نحوه مجازات اشخاصي كه 
در امور سمعي و بصري فعالیت غیرمجاز مي نمایند و طرح اصالح و الحاق موادي 
به فصل پنجم ق.م.ا. تمایل خود را به ش��دت عمل كیفري علیه بزه كاران نشان 
داده اس��ت. در پیش نویس اولیة طرح نخست، همه جا س��خن از اعدام، مجازات 
مفسد في االرض، و محرومیت دائم از حقوق اجتماعي و جمع مجازات هاي حبس، 
ج��زاي نقدي و محرومیت از حقوق اجتماعي بوده اس��ت. ای��ن خصیصة اخیر از 
بي اعتم��ادي به دادگاه و تقلی��ل اختیارات آن نیز خبر مي داد. همچنان كه مادة 6 
پیش نویس جرائم موضوع طرح را عمومي و از شمول مروز زمان، تعلیق و تخفیف 
و آزادي مش��روط خارج ساخته و مادة 7 قرار تأمین مرتكبان )متهمان( را حداقل 
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دوماه بازداشت موقت اعالم مي كرد. مادة 9 قانون را از تاریخ تصویب الزم االجرا 
و قابل عطف به پرونده هاي س��ابق بر تصویب طرح مي دانست. نظر كارشناسان 
حقوقي و مخالفت بعضي از نمایندگان نیز نتوانست چندان از شدت ضمانت  اجراها 
بكاهد. در متن مصوب ارسالي براي شوراي نگهبان، برخالف قانون مصوب سال 
1372، مواردي از فعالیت غیرمجاز در حوزه آثار س��معي و بصري به حكم قانون 
افس��ادفي االرض شناسایي شده و سایر مصادیق به تشخیص دادگاه موكول شده 
اس��ت. محرومیت دائم البته به حداكثر تا ده س��ال محدود شده است ولي عالوه 
ب��ر بدعت تبدیل محرومیت از حق��وق اجتماعي به یك مجازات اصلي، همچنان 
بر جمع مجازات محرومیت، جزاي نقدي، حبس و ش��الق تأكید شده است. مادة 
4 مت��ن مص��وب مفهوم زناي ب��ه عنف را كه مجازات آن اعدام اس��ت، به موارد 
سوءاس��تفاده از آثار مبتذل و مستهجن به منظور اغفال یا وادار كردن بزه دیده به 
رابطة جنسي تعمیم داده است. طرح اصالح و الحاق موادي به فصل پنجم ق.م.ا. 
هم به س��هم خود در تعمیم مفهوم جاسوسي و تش��دید كیفر جاسوسان كوشیده 
است. به طور مثال، مادة 501 قانون فعلي در اختیار گذاشتن نقشه ها، اسناد، اسرار 
و تصمیمات راجع به سیاست داخلي یا خارجي دولت را مستوجب مجازات حبس 
از یك تا ده س��ال دانسته اس��ت، در حالي كه متن پیشنهادي در طرح اصالحي 
گس��ترة جاسوسي را در اختیار گذاشتن اسرار، اس��ناد و اطالعات طبقه بندي شدة 
نظامي، امنیتي، اقتصادي، علمي و فني تعمیم داده و مرتكب را مس��تحق پنج تا 

پانزده سال حبس یا اعدام دانسته است.
احس��اس عدم امنیت نمایندگان مجلس هفتم به خوب��ي از فحواي اظهارات و 
مفاد مقررات طرح هاي آنان قابل درك اس��ت. در مقدمة طرح اصالحي و الحاق 
موادي به فصل اول كتاب پنجم ق.م.ا. از »غارت جاسوسي« كشور، »خطرپذیري 
جاسوس��ي«، »ناكارآمدي مجازات هاي فعلي« و »ش��رایط و چالش هاي امنیتي 
كش��ور« بحث ش��ده اس��ت. مقدمة توجیهي طرح اصالح قان��ون نحوه مجازات 
اش��خاصي كه در امور سمعي و بصري فعالیت مي كنند، نیز بر »جریحه دار شدن 
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عفت عمومي« و »مخدوش شدن آرامش خاطر بسیاري از خانواده ها« تأكید شده 
و هش��دار داده ش��ده اس��ت كه »در صورت عدم اتخاذ تدابیر مناسب و بازدارنده 
كیان بس��یاري از خانواده ها در مخاطره ]افتاده[ و حرمت دختران و بانوان زیادي 
در مع��رض هت��ك قرار خواهد گرف��ت«. طرح الحاق موادي ب��ه قانون مجازات 
اس��المي در خصوص جرائم ناش��ي از اهانت به اقوام ایراني هم در واقع طرحي 
مبتني بر احساس عدم امنیت بود. از یك سو، مقدمة این طرح به حوادث مقارن 
با تدوین آن در برخی مناطق كش��ور ارجاع مي داد و از س��وي دیگر، متن طرح 
بس��یاري از مصادیق اهانت به اقوام را مشمول مجازات مقرر در مادة 498 ق.م.ا. 
اعالم مي كرد. مادة اخیر یك مادة امنیتي اس��ت و مجازات مقرر در آن مجازات 
محاربه یا دس��ت كم دو تا ده سال حبس است. طرح ممنوعیت فعالیت شركت ها 
و مؤسسات با ساختار هرمي یا شبكة بي انتها كه نهایتًا به طرح الحاق یك بند و 
یك تبصره به مادة 1 ق.م.ا.ا. منجر ش��د و با همین عنوان به تصویب رس��ید نیز 

خاستگاهي امنیتي داشت.
در خصوص تحدید اختیارات مراجع قضائي، تعیین مصادیق ویژة افسادفي االرض 
در مادة 3 طرح اصالحي »قانون نحوه مجازات اش��خاصي كه در امور س��معي و 
بص��ري فعالیت غیرمجاز مي نمایند« قابل ذكر اس��ت. قانون 1372 به طور كلي 
دس��ت قاضي را در تشخیص مصادیق افس��اد في االرض بازگذاشته بود اما طرح 
فعلي با تعیین مصادیق مش��خص اختیار قاضي را در خصوص تولید كنندگان آثار 
مستهجن با توسل به عنف و اكراه، یا به منظور سوء استفادة جنسي و نیز عوامل 
اصلي تولید این آثار س��لب ك��رده و حكم به مجازات افس��اد في االرض در حق 
مصادیق مذكور داده است. طرح اصالح و الحاق موادي به فصل اول كتاب پنجم 
ق.م.ا. نیز چنان كه گذشت جرائم موضوع این طرح را از شمول مادة 728 قانون 
كه اختیارات وس��یعي در زمینة تخفیف، تعلیق و تبدیل مجازات ها به دادگاه داده، 
مس��تثنا نموده اس��ت. بي اعتمادي به مراجع قضائي و ضرورت تحدید اختیارات 
آن��ان در پیش نویس اولیة طرح اصالح مادة 188 ق.ا.د.ا.ك. نمود بیش تري دارد. 
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ای��ن پیش نویس بر انتش��ار حكم محكومیت مجرمان اقتص��ادي قبل از قطعیت 
تأكید مي كرد. اس��تدالل برخي از نمایندگان این بود كه در صورت موكول شدن 
انتش��ار حكم به قطعیت آن، محاكم تجدیدنظر درصدد تس��ریع رسیدگي و نهایتًا 
تأیی��د حكم ب��ر نخواهند آمد. س��رانجام پس از قبول قید قطعیت مقرر ش��د كه 

محاكم تجدیدنظر ظرف مدت شش ماه رسیدگي صدور حكم نمایند.  
درب��ارة عدم تمایل به جرم زدایي و كاس��تن از قلمرو قوانین كیفري آنچه قابل 
ذكر اس��ت فقدان مقرره اي داّل بر حذف عنواني از عناوین مجرمانة قانوني است. 
در میان مجموعة پیش نویس ها، طرح هاي مصوب و لوایح در دس��ت بررس��ي در 
مجل��س هفتم نمونه اي براي س��لب صالحیت حقوق كیف��ري در تعقیب و تنبیه 
رفت��اري مجرمانه نمي توان یاف��ت. در مقابل، واكنش این مجلس در برابر الیحة 
جرم زدایي از قانون مبارزه با مواد مخدر و مبتالیان به س��وء مصرف مواد مذكور 
محل تأمل اس��ت. مادة 1 این الیحه كلیة وظایف و مس��ؤولیت هاي پیش گیري 
مصرف آن مواد، درمان و كاهش آسیب هاي ناشي از مصرف آن مواد و داروهاي 
روان گ��ردان را ب��ه وزارت خانه هاي بهداش��ت و رف��اه محول مي ك��رد، اعتیاد را 
سوء  مصرف مي نامید و مبتالیان به سوءمصرف را تا زماني كه مطابق برنامه هاي 
وزارت خانه ه��اي مذكور خود را تحت درمان قرار مي دادند معاف از تعقیب كیفري 
اعالم مي كرد. كمیس��یون هاي تخصصي مجلس بدون تأمل در مسأله و بررسي 

علمي آن به رد الیحه رأي داده اند.
اگر بخواهیم مثالي براي توس��عة اختیارات دستگاه هاي اجرائي ذكر كنیم، باید 
به تبصرة ماده واحدة پیش نویس طرح ممنوعیت ساخت، حمل و نگهداري ادواتي 
كه در درگیري هاي فیزیكي به كار مي روند اشاره كنیم. این تبصره قبل از مداخلة 
مقام قضائي نیروي انتظامي را موظف به »جمع آوري افراد«، »تعطیلي واحدهاي 
تولید و عرضه اقالم مذكور« و تهیة طرح سایر ادوات مشمول طرح موظف نموده 
است. در الیحة نحوة رسیدگي به تخلفات و اخذ جریمه هاي مربوط به امور حمل 
و نقل هم كه به تصویب كمیس��یون قضائي مجلس رس��یده، شواهدي از توسعة 

گفتامن سياست جنائی مجلس هفتم

جليل اميدی
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اختیارات مأموران راهنمایي و رانندگي و نیروهاي داوطلب منتخب آنان در زمینة 
تش��خیص تخلف و صدور برگة جریمه، تش��خیص مستي راننده و توقیف وسیلة 

نقلیه به  چشم مي خورند.

ب. جنبه  های مثبت عمل كرد مجلس هفتم در قانون گذاری های كيفری

از نظ��رگاه حقوقي، و در عین حال به دور از ادبیات و معیارهاي سیاس��ت جنائي 
مس��ائل زی��ر در ارتباط با جنبه ه��اي مثبت عمل ك��رد مجلس هفت��م در حوزة 

قانون گذاري كیفري قابل طرح خواهند بود.

1. توجه به اصل مسألۀ امنيت عمومي 
حاكمی��ت روي ك��رد امنیت گرا به نحوي كه گفته ش��د، خود به خود مس��ألة قابل 
انتقادي نیس��ت. تأمین امنیت عمومي وظیفة قانون گذار و قوانین كیفري اس��ت. 
درك این وظیفه از سوي مجلس و توجه به ایفاي آن مي تواند قابل تحسین هم 
باش��د. مشكلي اگر باشد در نحوة مدیریت و كنترل چنین اهتمام و توجهي است. 
امنیت گرایي قانون گذار اگر توأم با حفظ حقوق و آزادي هاي شهروندي، اعتماد به 
دستگاه قضائي و كنترل حدود اختیارات نهادهاي اجرائي باشد و میان پیش گیري 
از ج��رم، مجازات و بازپذیري اجتماعي بزه كار تعادلي س��نجیده فراهم آورد و در 
این راه دش��وار از مشاركت هاي مردمي بهره ببرد، بسیاري از انتقادات زمینة بروز 
خود را از دست  مي دهند. توجه مجلس هفتم به تأمین و حفظ امنیت عمومي در 
ابعاد مختلف، خود یك امتیاز است و بي توجهي به آن تعادل سنجیده مي تواند اثر 

این حسن توجه را كم رنگ كند.

2. پاي بندي به اصول قانون اساسي و موازین فقهي
مجلس هفتم در قانون گذاري هاي خود، خواه در اثر الزامات ناشي از قانون اساسي 
كه پیش تر اش��اره ش��د، خواه به دلیل تعهد و پاي بندي عقیدتي تركیب مجلس، 
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همواره اصول قانون اساسي و موازین فقهي را در نظر داشته است كه این التزام 
و پاي بندي در چهارچوب نظام حقوقي كش��ور نكتة مثبتي اس��ت. قانون اساسي 
میثاق ملي، و موازین ش��رعي مطلوب جامعة اس��المي � ایراني اس��ت. ش��اید در 
میان مصوبات و مذاكرات مجلس هفتم نمونه اي كه نقض آش��كار و اساسي این 
میثاق یا این موازین مطلوب باش��د نتوان یافت. تندروي هاي موجود در بعضي از 
پیش نویس هاي اولیة طرح ها به همین منظور در ضمن مذاكرات و رسیدگي هاي 

تخصصي تعدیل شده است.

3. پاي بندي به اصل قانونمندي
مجل��س هفتم به رغم  اعتقاد به جامعیت احكام فقهي و ضرورت حاكمیت آن بر 
ابعاد مختلف رفتارها و مناسبات اجتماعي هیچ گاه به اتكاي آنها خود را از تصویب 
و اج��راي مقررات قانوني بي نیاز ندیده اس��ت و بر این اس��اس، اصل قانونمندي 
جرائم و مجازات ها همیش��ه مورد توجه بوده اس��ت. این مجلس با وجود انتقادي 
كه به دلیل عدم ارائة لوایح دائمي قانون مجازات اسالمي و قانون آیین دادرسي 
كیفري از قوة قضائیه داشت و با وجود مخالفت هاي اولیه با تمدید مهلت اجراي 
آزمایشي آنها، خأ قانون را برنتافت و نهایتًا با ترجیح حاكمیت قانون موضوعه بر 
اس��تفاده از اختیارات اصل 167 ق.ا. به تمدید مهلت اجراي دو قانون مذكور رأي 
داد. تأكید بر تصویب طرح هاي جزائي متعددي كه پیش تر نام برده شد، و نیز الزام 
قوة قضائیه به تنظیم و تقدیم س��ریع تر لوایح قانوني راجع به مجازات اس��المي و 

آیین دادرسي كیفري از همین التزام و پاي بندي ناشي مي شود.

4 . تعدیل روي كرد اوليه
حساسیت نمایندگان مجلس نسبت به شرایط موجود در جامعه و تأثیرپذیري آنان از 
روند سیاسي � اجتماعي كه پیش تر مورد اشاره واقع شد، به طور طبیعي منشأ برخي 
تندروي هاي اولیه در پیش نویس طرح هاي قانوني بوده است. براي مثال در طرح 

گفتامن سياست جنائی مجلس هفتم

جليل اميدی
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اصالح قانون نحوه مجازات اشخاصي كه در امور سمعي و بصري فعالیت غیرمجاز 
مي نمایند، محرومیت دائم از حقوق اجتماعي به عنوان یكي از مجازات هاي اصلي 
براي عمل واحد پیش بیني ش��ده بود. طرح اصالح مادة 188 ق.آ.د.ع.ا. نیز انتشار 
متن حكم و اس��امي محكوم��ان پیش از قطعیت حك��م را پیش بیني مي كرد. اما 

درایت مجلس نهایتاً به تعدیل این تندروي ها منجر شده است.

5. بهره گيري از توصيه هاي كارشناسي
یك��ي از نهادهایي كه در معیت مجلس ش��وراي اس��المي فعالیت مي كند، مركز 
پژوهش ه��اي مجلس اس��ت. این نه��اد صاحب نظ��ران متع��ددي را در دفاتر و 
دپارتمان ه��اي مختلف در خود جاي داده اس��ت. مجلس ش��وراي اس��المي كه 
به خوبي از فلس��فة تأس��یس چنین مركزي آگاه اس��ت همواره س��عي كرده تا از 
نظرهای تخصصي كارشناسان این مركز بهره ببرد. این بهره  گیري از قرار معلوم 
محدود به خدمات مشورتي و كارشناسي مركز پژوهش ها نمي شود. كارشناسان و 
صاحب نظران نهادهاي مرتبط با طرح ها و لوایح تحت رسیدگي، به كمیسیون هاي 
تخصصي مجلس دعوت مي ش��وند و نظرهای و اظه��ارات آنان مورد توجه واقع 
مي ش��ود. این توج��ه و التفات اگرچه در نقطة كمال نیس��ت اما ب��ه طور كلي و 
خصوصًا براي مجلسي كه در تركیب اعضاي آن افراد صاحب نظر در ابعاد مختلف 
حقوق، اقتصاد، سیاس��ت، فرهنگ و آموزش و غیر آنها كم نیستند قابل تحسین 

است.

6. هم كاري با دولت براي توسـعۀ معاهدات ناظـر به معاضد ت هاي حقوقي و 
قضائي

مجلس هفتم در زمینة تصویب معاهدات بین المللي و موافقت نامه هاي منطقه اِي 
ناظر به معاضدت هاي حقوقي و قضائي در زمینه هاي كیفري كارنامة روشن و قابل 
تحس��یني دارد. تصویب بیش از ده كنوانسیون، پروتكل و موافقت نامه در كارنامة 
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این مجلس وجود دارد. كنوانسیون سازمان ملل براي مبارزه با فساد )كنوانسیون 
مریدا(، پروتكل اختیاري كنوانس��یون حقوق كودك در خصوص فروش، فحشا و 
هرزه نگاري كودكان، موافقت نامة معاضدت حقوقي و قضائي و اس��ترداد مجرمان 
با دولت هاي آذربایجان، ارمنس��تان، اكراین، قزاقس��تان، قرقیزس��تان، بالروس، 
الجزای��ر، آفریقاي جنوبي و س��وریه در این زمینه در خور ذك��ر اند. تصویب این 
معاه��دات عالوه بر تكامل نظام حقوق داخلي، در تقویت وجهة بین المللي دولت 

نیز مي تواند مؤثر باشد.

نتيجه گريی

مجلس ش��وراي اس��المي به طور كلي براي اتخاذ یك سیاس��ت جنائي علمي، 
مشاركتي، مس��المت آمیز و پیش گیرانه با محدودیت هایي روبه رو بوده است. این 
محدودیت ه��ا را مي توان در قانون اساس��ي، روي كرد حاكم بر مجلس و س��طح 

آگاهي آن از آخرین دست آورد هاي علمي خالصه كرد.
قانون اساسي جمهوري اسالمي ایران از یك سو، انطباق همة قوانین و مقررات 
موضوعه كشور را با موازین اسالمي الزم دانسته )اصل چهارم( و مجلس شوراي 
اس��المي را از وضع قوانین مغایر با اصول و احكام مذهب رس��مي كشور و قانون 
اساسي بازداشته است )اصل 72 ق.ا.( و از سوي دیگر، تهیة لوایح قضائي متناسب 
با جمهوري اس��المي و اقدام مناس��ب براي پیش گیري از وق��وع جرم و اصالح 
مجرمان را از وظایف قوه قضائیه آورده اس��ت. )اصل 156 و 158 ق.ا.(. از طرف 
دیگ��ر، ظاهر عبارت بند پنجم اصل 156 و بند دوم اصل 158 ق.ا. ش��ائبة عدم 
تكلیف مجلس در برابر پدیدة بزه كاري را فراهم آورده است. در این شرایط است 
كه مي توان از رو ي كرد قانون گذار در سیاس��ت جنائي بحث كرد كه این مس��أله 
در مورد قانون گذار ایران، همچنان كه گفته ش��د، به ش��كل روي كرد امنیت گرا 
متجلي ش��ده اس��ت. در این روي كرد، كه بیش تر بر احساس عدم امنیت استوار 
اس��ت تا ناامني واقعي، مفهوم مضیق سیاست جنائي _ یعني توسل به پاسخ هاي 

گفتامن سياست جنائی مجلس هفتم

جليل اميدی
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س��ركوبگر دولتي در برابر جرم _ بیش از هر راه حل دیگر مورد توجه است. یعني 
مجلس ش��وراي اسالمي در برابر بزه كار و بزه كاري طرز فكري امنیتي دارد و به 
زعم او تنها با تحمیل مجازات مي توان از عهدة مقابله با بزه كاران و حفظ حقوق، 
آزادي و امنی��ت مردم برآم��د. آگاهي حقوق دانان مجلس مح��دود به آموزه ها و 
آموخته هاي كالس��یك حقوق در سطح ملي است. توجه به دست آوردهاي علمي 
تازه و مطالعة تطبیقي مس��ائل حقوقي ظاهراً در دس��تور كار آنان قرار ندارد. این 
مس��أله هم باید محدودیتي براي روي آوردن مجلس به مفهوم امروزین سیاست 

جنائي به شمار آید.

كتاب شناسي 
1. اتنف، رنالد؛ نقش مطالعات و یافته هاي جرم شناسي در تحوالت حقوق كيفري و سياست جنائي؛ مجلة تحقیقات 

حقوقي، شماره 14� 13، 1373.
2. دلماس مارتي، می ری؛ نظام هاي بزرگ سياسـت جنائي؛ مترجم: نجفي ابرندآبادي، علي حس��ین؛ نش��ر میزان، 

.1382
3. شاكري گلپایگاني، طوبي؛ سياست جنائي اسالمي؛ دفتر نشر فرهنگ اسالمي، 1385.

4. قیاسي، جالل الدین؛ مباني سياست جنائي حکومت اسالمي؛ پژوهشگاه علوم و فرهنگ علوم انساني، 1385.
5. الزرژ، كریستین؛ درآمدي بر سياست جنائي؛ مترجم: نجفي ابرندآبادي، علي حسین؛ نشر میزان، 1381.


