مجرم در زندان اصالح نمی شود

قرار دادی اجتماعی به نام «حقوق شهروندی»
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حقوقدان و عضو هیأت مدیره کانون وکال

یکی از مواردی که ســبب شده حبس بهعنوان مجازات
بــرای مجرمــان در نظر گرفته شــود به نحوی که امــروزه در
سراســر دنیا بهعنوان بومیترین مجازات و رویکرد در قبال
بزهکاران اعمال میشود ،تنبیه مجرم و جلوگیری از تکرار
و ارعــاب دیگران اســت .بــه نحوی که با مالحظــه مجازات
مرتکبــان ،دیگر افــراد از انجام جــرم خــودداری نمایند .از
ســوی دیگر در امان ماندن جامعه از آســیب بیشتر مجرم
و جبــران ضرر و زیان فرد آســیب دیده از جــرم یکی دیگر از
دالیل استقبالعمدهحقوقدانان ازمجازاتحبسبود.
امــا امروزه بــه علت اینکــه در بســیاری از مــوارد حبس
کارکردهایفوقراازدستدادهاستبنابرنظرکارشناسان
نه تنها مفید نیســت بلکه دارای معایب بسیاری نیز است
از جملــه هزینههــای بــاالی نگهــداری زندانیــان ،ازدحام
بیش از حد زندانیان ،ارتکاب مجدد جرم توسط مجرمان،
انتقــال بیمــاری هــای واگیــردار در زندان ،آســیبهایی که
بهخانوادههــای مجرمــان در زمــان حبس وارد میشــود و
برخی مشــکالت دیگر باعث شــد تا ضرورت مجازاتهای
جایگزین حبس بیشــتر از قبل احســاس شــود .با این حال
پذیــرش ایــن معایــب و اجــرای مجازاتهــای جایگزین،
مستلزم ایجاد ساختار مناســب ،وجود نهادها و مؤسسات
برایمراقبتازمجرمانپسازآزادیاززنداناست.عالوه
بر ایجاد ســاختار مناســب ،تصویب قوانین کاربردی نیز در
این زمینــه الزم و ضروری اســت .بیتردید محکومی که در
حال تحمل حبس اســت فقط یــک مصرفکننده بوده که
هزینههای بســیاری را بر دولت بار میکنــد و بیتوجهی به
محیط زندان ،در کنار یکدیگر قرار گرفتن زندانیان و ارتباط
آنها بــا همدیگــر محیطــی بــرای حرفهایتر شــدن آنها را
فراهم کرده است .بنابراین در
عمل مشاهده شد آن گونه که
حقوقدانان و جامعه شناسان
انتظارداشتندمجرمدرزندان
نــه تنهــا اصــاح نمیشــود
بلکــه پــس از آزادی مرتکــب
جرایمــی بســیار ســنگینتر
از قبــل میشــود .قانونگــذار
در قانــون مجــازات اســامی
مصــوب  1392در مــواد  37تا
 64مــوارد تخفیف مجــازات،
تعلیــق مجــازات ،تعویــق
صــدور حکم ،نظــام نیمــه آزادی مشــروط و مجازاتهای
جایگزینحبسراپیشبینیکردهاست.
ماده  64قانون مجازات اســامی میگوید :مجازاتهای
جایگزین حبس عبــارت از دوره مراقبت ،خدمات عمومی
رایــگان ،جزای نقــدی ،جزای نقــدی روزانــه و محرومیت از
حقوق اجتماعی اســت که در صورت گذشت شاکی و وجود
جهــات تخفیف بــا مالحظه نوع جرم و کیفیــت ارتکاب آن،
آثــار ناشــی از جرم ،ســن ،مهــارت ،وضعیت ،شــخصیت و
ســابقه مجرم ،وضعیــت بزه دیده و ســایر اوضــاع و احوال،
تعییــن و اجــرا میشــود .اما بــا توجه بــه پیشبینــی قانون و
تصویبقوانینالزم،نیازمندسازوکارهاییبرایاجرایاین
قانونهستیمبهنحویکهسازمانهایارائهدهندهخدمات
عمومــی ،مراکــز نگهــداری و مراقبــت از افــرادی کــه نیاز به
مراقبتوآموزشالزمدارند،بایدفعالمیشدند.بنابراین
آییننامه اجرایــی قانون مجازاتهــای جایگزین حبس در
ســال 1393بــه پیشــنهاد وزارت دادگســتری و وزارت کشــور
و تأیید ریاســت قــوه قضائیه تصویب شــد .در این آییننامه
جزئیاتچگونگیاجرایمواردفوقبهتفسیرمشخصشده
اســت و چنانچه محکومان به هر طریقی از انجام آییننامه
اســتنکاف نمایند نحوه برخــورد با آنها نیز پیشبینی شــده
اســت .نظــارت کامل بــر اجرای ایــن آییننامه نیــز برعهده
دادستانها یا رؤسای حوزه قضایی بخش است.
ایناقداماتازجملهکارهایبسیارشایستهقوهقضائیه
در اجــرای هدفمنــد و منظــم مجازاتهــای جایگزیــن از
جمله خدمات عمومــی رایگان و کاهش جمعیت کیفری
است.

انســانها از دیر باز در زندگی اجتماعی خود بر اســاس
عــرف و الزامــات یک زندگــی قانونمند و بــه منظور حفظ
کرامــت انســانی و تأکیــد بــر حــق و تکلیــف توســط مردم
و مســئوالن ابتــدا بــه صــورت نانوشــته و ســپس در قالــب
آموزههــای ادیــان و درنهایــت بهصــورت نوشــته و مدون
حقوقــی را شناســایی ،پیشبینــی و قانونمنــد کردهانــد
تا بر اســاس آن بتــوان نظم اجتماعــی را در جامعه ایجاد
کرد .برای وجه تســمیه چنین حقوقی کشورهای مختلف
در مضمونهــای متفاوت هر یک تعریف و عنوان خاصی
بــرای آن مقــرر داشــتند کــه بتدریج بــه صورت یکســان با
ادبیاتی مشــابه در کشــورهای مختلف و در قوانین مرتبط
مقررشد.
امروز حقوق شــهروندی ،حقوق بشــر ،حقوق اساسی
و حقــوق اجتماعــی عناوین مختلف مجموعــه امتیازات
و حقــوق اجتماعی فــرد در یک جامعه تلقی میشــود که
در صورت رعایت توســط شهروندان و حاکمیت میتواند
یــک زندگی متعــادل و متعارفی را برای افــراد ایجاد کرد.
در کشــور مــا این حقوق تحــت عناوینی که اعالم شــد ،نام
بــرده میشــود و در واقــع از لحــاظ نگاه حقوقی و سیاســی
عنوان«حقوقشهروندی»بهنوعیبارمعناییوسیعتری
نســبت به حقوق اساســی یــا بشــری را در بــر دارد .حقوق
شــهروندی بــه مجموعــهای از حقــوق و امتیازاتی اطالق

بعد سیاسی این منشور و اسناد مشابه دیگر
نشان دهنده تأکید حاکمیت بر رعایت
حقوق شهروندی و به نوعی اشاره ،تذکر و
تأکید به سایر مسئوالن برای احترام به این
قوانین است و درعین حال یک پیام نانوشته
مبنی بررعایت نشدن بخشی از این حقوق از
سوی مسئوالن و نهادها تلقی میشود
میشــود که در چارچوب یک قــرارداد اجتماعی بهعنوان
قانون مادر یا میثاق ملی قانون اساســی و براساس قوانین
حاکمیتمکلفبهبسترسازیجهتتأمینآناست.این
حقوق شــهروندی ابعاد مختلفی دارد که به بخشــی از آن
اشارهمیشود.یکبخشازاینحقوقمرتبطباوضعیت
اقتصادیمردماست.
اشــتغال ،ازدواج ،مسکن ،بهداشــت و آموزش رایگان
و تأمیــن حقــوق ابتدایــی .یعنی آنچــه مربوط بــه زندگی
حداقلــی و غریــزی مــردم میشــود .جنبــه دیگــر حقوق
شــهروندی مربــوط بــه آزادیهــا و بعــد سیاســی مــردم
اســت .تأمین امنیــت ،تحصــن ،اجتماعــات و انتخابات،
اعتراضات و اموری که زندگی سیاســی افــراد را در جامعه
بایــد تأمین کنند و از این حقوق صیانــت کنند .جنبه دیگر
حقوق شــهروندی مربــوط به عدالت قضایی اســت .حق
سکوت ،حق دفاع ،حق اعتراض به احکام صادره از سوی
دادگاه ،علنــی بــودن دادرســی ،بیطــرف بــودن قاضــی،
غیرسیاسی بودن دســتگاه قضا و در نهایت تمام تدابیری
که بتواند عدالت قضایی را بهعنوان محوریترین حصول
عدالتاجتماعیبهصورتمتعارفتأمینکند.
امــا بعــد دیگــر حقــوق شــهروندی مربــوط بــه امــور
فرهنگی اســت .هر شــهروندی حــق دارد با لحــاظ دین،
نژاد و زبان از آزادیها و حمایتهای الزم برخوردار باشد
و این حقوق به گونهای مورد تصمیم حاکمیت قرار گیرد
که به آزادی افراد در ابــداع امتیازات مربوطه خللی وارد
نشــود .بنابراین حقوق شــهروندی به مجموعهای از این
امتیازات تلقی میشــود که در زندگی انسانی امکان پذیر

باشد .در کشور ما ضوابط مختلفی درباره حقوق اساسی،
حقوق بشری و حقوق شهروندی دیده شده است .یعنی
در قانون اساســی ،مدنی ،جزا یا آیین دادرسی کیفری و...
برای تمام قشــرها و ملیت هــا قوانینی را مقــرر کردهاند.
همچنیــن در کنــار این قوانین بــا الحاق کنوانســیونهای
بینالمللــی همانند حقــوق مدنی و سیاســی ،میثاقین،
اعالمیــه جهانــی حقــوق بشــر و بســیاری از پروتکلهــا
و کنوانســیونهای جهانــی در ابتــدای چنیــن حقوقــی
نــه تنهــا تأکیــد کردهایم بلکــه خــود را متعهد بــه اجرای
ابعــاد مختلف این حقوق دانســتهایم .امــا دغدغههای
مســئوالن کشــور در برهههای گذشــته و حال نــه بهدلیل
فقدان قانون یا خأل آن بلکه بهدلیل چالشهای اجرایی
حســب مــورد در چارچوب بخشــنامه ،اعالمیه و منشــور
جلوهای دیگر پیدا کرد.
رئیس قوه قضائیه سابق با تدوین یک منشور مانندی
پیگیر بخشــی از حقوق شــهروندی که مربــوط به عدالت
قضایــی بود شــد کــه در نهایــت بهعنــوان قانــون حقوق
شــهروندی تصویــب شــد .البتــه در واقــع تکــرار همــان
حقوقی بود که در قوانین کشور مقرر شده بود.
امــا بــا توجــه بــه نــگاه جناحــی و سیاســی گروههــای
صاحب قدرت در کشــور تحت عناویــن اصولگرا ،اصالح
طلــب و ...در نهایت از یک منظر متفاوت دکتر روحانی-
رئیس جمهوری  -کشور با کمک همکاران خود منشوری
را تــدارک و تدویــن کردنــد کــه ضمــن اجتمــاع تمــام
بخشهــای حقوق شــهروندی در قوانیــن مختلف و یک
تأکیــد مضاعف ،با نگاه کامل تری این حقوق مورد توجه
و تجمیع قرار گرفت.
بــه طــور مســلم از بعــد سیاســی این منشــور و اســناد
مشــابه دیگــر نشــان دهنــده تأکیــد حاکمیت بــر رعایت
حقوق شــهروندی و به نوعی اشــاره ،تذکر و تأکید به سایر
مســئوالن بــرای احتــرام به ایــن قوانیــن اســت و درعین
حال یک پیام نانوشــته مبنی بررعایت نشــدن بخشــی از
این حقوق از ســوی مســئوالن و نهادها تلقی میشــود که
البتــه درصورت حصــول چنیــن پیامی دســتگاه اجرایی
تحت مدیریــت آقای روحانــی نیز مصــون نخواهند بود
و مشــمول این پیام خواهنــد بود .زیرا مســائلی همچون
بیــکاری ،ازدواج نکردن،افزایــش طــاق ،مشــکالت
مســکن ،آمــوزش و بهداشــت پولی کــه براســاس قانون
اساســی دو مورد اخیر باید به طور رایگان در اختیار مردم
قــرار گیــرد متوجــه شــخص رئیــس جمهــوری محتــرم
میکند .ضمن اینکه ایشــان طبق قانون اساســی مسئول
نظارت بر حســن اجرای ســایر بخش های قانون اساسی
که در حقوق شــهروندی وجــود دارد ،تلقی میشــود .اما
از ابعــاد قضایی و غیره نیز این پیام به طور کامل رســمی
است .از اینرو بهعنوان یک سند که نشان دهنده دغدغه
مســئوالن باشــد این منشــور یا منشــورهای مشــابه دیگر
ارزش خــاص و البتــه شــعاری دارد امــا درعمــل اجرای
مفــاد ایــن گونــه اســناد مســتلزم وجــود قانون اســت .به
عبــارت روشــن تر منشــور فقــط قــوه مجریــه را مکلف به
اجــرای مفــاد آن میکنــد زیــرا قــوه مجریــه آن را تنظیم
و منتشــر کــرده و ضرورت اجــرای آن را بــرای یک زندگی
متعــارف و متعــادل یــاد آور شــده اســت .از ایــنرو قبــل
از همــه حتــی درهمیــن مرحلــه موظــف بــه اجــرای آن
خواهد بود.
اما بــرای آنکــه بتواند بــرای ســایر نهادهــا که تحت
نظــر قوه مجریه نیســتند جنبه اجرایی پیــدا کند به طور
مســلم بایــد این منشــور جنبــه اجرایــی پیدا کنــد و این
کار ممکــن نخواهــد بــود مگر آنکــه در قانونــی مصوب
مجلــس ،ضمــن پیشبینی تمــام ابعــاد آن ضمانت
اجراهای الزم هم در نظر بگیریم .از این نظر این منشور
با کمبود و چالش اساسی روبه رو است .در واقع شعاری
داده شــده و حرفــی زدهایم و نــه تنها خود نیــز ملزم به
اجرای آن هســتیم بلکه بهعنــوان ناظر بر اجرای قانون
اساســی باید با تصویب یک قانون عادی بســتر اجرایی
این منشور را فراهم کنیم.
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