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)تاریخ دریافت  49/2/12 :تاریخ پذیرش (49/4/11 :

چکیده؛
سیاست جنایی با توجه به اینکه حکومت واجد چه خصوصیاتی است و هویتش را از طریق چه مفاهیمی میشناسد
و تشکیل خود را برای تحقق چه اهدافی میداند بهعنوان بخشی از سیاست عمومی ،چهرهای منحصربهفرد خواهد
داشت .نظام سیاسی مبتنی بر جمهوریت و اسالمیت و ازجمله حکومت ایران نیز بر اساس دو مؤلفهی مذکور،
دارای سیاست جنایی مختص خود است .جمهوریت و اسالمیت دارای آثاری برای سیاست جنایی آن حکومت
میباشد که میتواند آن را از سایر نظامهای سیاسی متمایز نماید .پذیرش جمهوریت برای نظام سیاسی میتواند
ملزم شدن نظام به تبعیت از اصول دموکراسی ازجمله حاکمیت قانون و جامعه مدنی و احترام به اصول برابری و
آزادی را در پی داشته باشد و این مقوالت چهرهی سیاست جنایی را دگرگون مینمایند با اضافه شدن وصف
اسالمیت برای حکومت که به معنای احترام به ضرورات دین است باید دید وضعیت این سیاست جنایی در عرصه
نظری چگونه خواهد بود .در این مقاله ضمن تبیین مفاهیم مذکور به مدلبندی سیاست جنایی حکومت ایران بر
اساس مؤلفههای اسالمیت و جمهوریت در عرصه نظری نیز پرداخته خواهد شد.
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درآمد؛

هر زمان که گفتوگو در باب رفتارهای ارتکابی توسط افراد جامعه است ،گریزی از پاسخ به
چهار پرسش مهمی که در این زمینه قابلطرح بوده است وجود ندارد و آن چهار پرسش
عبارتاند از:
 )2رفتار اعضاای جامعه با توجه به چه مبانی و موازینی وصف مااز و یا غیرمااز گرفته و بر چه
مبنایی خطوط این مرزبندی ترسااایم میشاااودش (شاااناخت مبنایی برای تمییز پدیدهی مارمانه و
انحراف اجتماعی)؛
 )1این مبانی و معیارها توساط چه مرجعی انتخاب شاده و مورد تفسیر قرار میگیرند و به عبارت
روشاانتر تعیین حدود قلمرو رفتار غیرمااز در اختیار کدامین نهاد قرار گرفته اسااتش (شااناخت
مرجع صالح تعیین و تفسیر مبانی)؛
 )3سااومین پرسااش این اساات که در برابر ارتکاب رفتار غیرمااز ،باید چه نوش واکنشاای ،با چه
کیفیتی و در راستای تحقق چه هدفی صورت پذیردش (شناخت واکنش)؛
 )9پرساااش آخر اینکاه چاه کسااای این واکنش را رهبری و هادایت کرده و مورد اجرا خواهد
گذاردش (شناخت نهاد ماری).
ارائهی پاساخی به پرساشهای فوق ،بهطورکلی مختصاات ی

سایاسات جنایی را ترسیم و

نقش و جاایگااه مفااهیم بنیاادین آن (قادرت ،آزادی و برابری) را تعیین خواهد نمود .ازآنااکه
سااایاسااات جنایی به دلیل همراه داشاااتن آثار و تبعات گوناگون و پایدار بر تمامی ابعاد زندگی
ساکنان جامعه ،همواره باید همگام با آرمانهای اجتماش ،برآوردهکننده خواسته مردمان جامعه و
متناسا

با امکانات و اساتعدادهای اجتماعی و همچنین آگاه به خصاوصیات عصر و دورانی که

در آن تدوین گردیده و به اجرا گذارده میشاود ،باشد؛ ژرفاندیشی در سیاست جنایی ،پیوسته
امری نیکو تلقی خواهد شد.
نکتهی حائز اهمیت این است که کوشش برای گام برداشتن در مسیر شناخت سیاست جنایی
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و کاویدن طریق ساااامانبخشااای آن ،راه بهجایی نبرده و جهدی بیثمر خواهد بود؛ مگر آنکه از
منفذ معرفت مفاهیمی که نهاد حکومت درصاااحنهی تالش برای کسا ا هویت و افکندن رن
تعین بر قامت خویش ،آنها را دسااتآویز کرده و خود را متصااف به آنها میسااازد ،داخل در
این قلمرو شااویم .چراکه بیگمان سااهم عظیمی از دگرگون نمودن چهرهی ساایاساات جنایی از
طریق قبض و بسااط نقش بازیگران آن ،تعیین ساارحد امتیازها و اختیارات آنها ،چگونگی افزار
به کار گرفتهشاده در این میدان ،کارآمدی تصمیمها و ...به مفاهیمی منسوب است که حکومت
هویت خود را با آنها عاین دانسته و سرشت خویش را با آنها میشناسد.
این مقاله تالش در راساتای شاناخت هرچه بیشاتر سایاسات جنایی حکومتی اسات که لباسی
تنیده از تاروپود جمهوریت و اسالمیت در بر کرده و آن را مایهی تمایز خویش قرار داده است.
این پژوهش با تمرکز بر ماهیت دو مفهوم هویتآور جمهوریت و اساالمیت ،در نهایت شناخت
بیشااتر ماهیت حکومت و ساایاساات جنایی را در عرصااهی نظری رقم میزند؛ چراکه دو مؤلفهی
جمهوریت و اساالمیت ساب

گردیده اسات ،حکومت و سیاست جنایی سرچشمه گرفته از آن،

ناگزیر در عرصاههای مرتبط با این دو عنصار ،جاری گردد و التزامات خاصای را برای ساایاست
جنایی حاصل آورد.
از سااوی دیگر شااناخت مفاهیمی که حکومت هویت خود را با آنها میشااناسااد ،ازآنرو
اهمیت دارد که حکومت آنها را مبنا قرار داده و با توجه به تعریف خود از آنها ،اقدامات خود
را در جهات مقاابلاه باا پادیدهی مارمانه و انحرافات اجتماعی ،تنظیم مینماید .از طرفی تالش
برای تعیین مرزهاای قلمروی رفتاار غیرماااز و تطبیق نتیااهی حااصااال از اقدامات حکومت با
آرمانها و نیازهای واقعی جامعه (که بساتر اصالی تشاکیل نهاد حکومت اساات) نیازمند شناخت
این مفاهیم اساات .همچنین الزم به رکر اساات که برای ارائهی پاسااخی رضااایتبخش و مورد
توافق حکومت و جامعه ،به پرساااشهایی در مورد  .2مبنای غیرمااز بودن ی

رفتار؛  .1مرجع

صاااالح برای تعیین و تفسااایر مبنا؛  .3هدف ،نوش و کیفیت واکنش نسااابت به رفتار غیرمااز؛ .9
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مرجع اعمال واکنش نساابت به رفتار غیرمااز که اساااس ساایاساات جنایی را تشااکیل میدهد؛
نیازمند شااناخت بیشااتر این مفاهیم خواهیم بود .کاویدن هرچه بیشااتر در این مقام ،کاسااتیها را
نمایان و چهرهی حقیقی و ثمرات سایاساات جنایی اتخارشاده را برای ما روشاانتر میسااازد .این
شاااناخت ،ما را نیرو میبخشاااد که در صاااورت نیاز ،به ترمیم یا تنییر آن بمردازیم .ازآنااییکه
حرکت مؤثر و کارا در مسااایر عمل ،نیازمند اتخار مبنایی صاااحیح و مطابق با واقع در عرصاااهی
تئوری است ،میتوان بهسادگی اهمیت وافر شناخت مختصات تئوری

سیاست جنایی را درک

نمود.

 .1یرهوم جمهوریت؛
مفهوم جمهوریت مفهومی پیچیده و دارای ابعاد مختلف است که در طول تاریخ معنایی یکسان
نداشته و دچار تنییر و تحوالت زیادی شده است .در این قسمت پس از ارائهی تعریفی از
حکومت جمهوری ،اصول قوامدهندهی جمهوریت و رابطهی این مفهوم با دموکراسی را بررسی
خواهیم کرد.

.1-1

تعییف جمهوری؛

گذشته از سیر تاریخی مفهوم جمهوری ،امروزه تعریفی که از جمهوری میشود به آن این معنی
را داده است« :حکومتی که در آن ،مردم یا مستقیماً و یا توسط نمایندگان برگزیدهی خود ،اعمال
حاکمیت میکنند» .بهعبارتدیگر؛ حکومتی است که در آن جانشینی رئیس کشور ارثی نیست
و مدت ریاست جمهوری محدود است و انتخاب رئیسجمهور با مراجعهی مستقیم یا غیرمستقیم
به آرای مردم صورت میگیرد (لیمست؛ سیمور مارتین ،)913 :2333 ،اما اگر بخواهیم ی
تعریف جامعومانع را از جمهوری ارائه کنیم میتوان جمهوری را چنین تعریف نمود :طرز
حکومتى است که بر اساس دموکراسى یا غیر دموکراسى ،مردم آن ،حق حاکمیت بر سرنوشت
اجتماعى خودشان را بهطور مستقیم یا غیرمستقیم از طریق زمامدارانى که با رضایت و رأى مستقیم
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یا غیرمستقیم آنان بهگونهای که توارث در آن دخالتى نداشته باشد تعیین کردهاند و آنان نیز
اقتدارات معین قانونى خود را در ی

مدت محدود و تحت نظارت مردم ،اعمال مىنمایند (رحیق

اغصان.)399 :2339 ،

.2-1

یاای ،و ویژگ،های جمهوری؛

امروزه اکثریت قری

بهاتفاق دولتهای موجود در دنیا نوعی نظام حکومتی جمهوری دارند

ولی این بدین معنا نیست که بافت و ساختار نظام حکومتی جمهوری در تمام کشورها یکسان
است .در واقع بین نظامهای جمهوری عمالً تفاوت فاحشی وجود دارد .تفاوت بارز ساختاری
حکومتهای جمهوری پیرامون سه اصل اساسی زیر دور میزند:
الف) میزان وابستگی قانونی قوهی مقننه و اجرائیه به قانون اساسی کشور.
ب) شیوهی تقسیم قدرت بین نهادهای مختلف درون دستگاه دولتی.
ج) تفاوت در میزان و وسعت نمایندگی رسمی.

.3-1

جمهوریت و دیوکیاس،؛

پیش از آنکه رابطه ی جمهوری و دموکراسی را مورد بررسی قرار دهیم ابتدا مفهوم دموکراسی
را مطالعه خواهیم کرد و اصول حاکم بر آن را برخواهیم شمرد.

 .1-3-1تعییف دیوکیاس،؛
اگرچه بر اساس ریشهی کلمهی «دموکراسی» ،این مفهوم به معنای «حاکمیت مردم» تعریف
میشود و در همهی نظریههای دموکراسی نیز بهگونهای به آن اشاره شده است ،اما واقع امر آن
است که دموکراسی در بستر زمان دستخوش تنییرات و دگرگونیهای مفهومی و نهادی بسیار
گردیده است .امروزه ،عرصه های عدم توافق در مورد دموکراسی بسیار گسترده است و همین
امر نیز سب

شکلگیری نظریههای مختلفی پیرامون آن گردیده است .در این راستا برای درک
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بهتر مفهوم دموکراسی ،شناخت اصول آن میتواند بیش از تمرکز بر تعریفهای ارائهشده از این
اصطالح راه گشا باشد.

 .2-3-1اصول دیوکیاس ،آریای،؛
دموکراسی ،مفهومی مرک از چند اصل اساسی است که همهی نظریههای مربوط به دموکراسی
بر آنها تأکید نمودهاند .البته دموکراسی مقولهای مشک

است که به هراندازه نهادهایی برای

تحقق این اصول وجود داشته باشد ،دموکراسی کاملتری وجود خواهد داشت .این اصول
عبارتاند از:

 .1-2-3-1اصل حاکمیت ییدم؛
جوهرهی دموکراسی و اصل اساسی آن «حاکمیت مردم» است .حاکمیت مردم با دو مؤلفهی
«جمعی بودن اقتدار» و «مشارکت سیاسی» نمود مییابد (رحیق اغصان ،پیشین )369 :بدین معنا
که قدرت و اقتدار در دموکراسی از ماهیت جمعی و نه فردی یا گروهی برخوردار است .همچنین
در این نوش از حکومت ،مردم نظام سیاسی را شکل داده و با مشارکت خود آن را اداره میکنند؛
بنابراین همهی نظریات دموکراسی الگوی مورد نظر خود برای ادارهی جامعه را بر رأی و
مشارکت مردم در سیاست مبتنی کردهاند و مداخلهی مردم را بهعنوان پایهی شکلگیری و
مشروعیت حکومت در نظر گرفتهاند.

 .2-2-3-1بیابیی سیاس،؛
منظور از اصل برابری این است که در نظام دموکراسی ،افراد ،گروهها و احزاب سیاسی نسبت
به یکدیگر از لحاظ حق حکومت برتری و امتیازی ندارند .همهی مردم قطعنظر از هویتهای
قومی ،مذهبی ،طبقاتی و یا گرایشهای سیاسی ،حق اعمال حاکمیت دارند .برابری سیاسی ،اصل
مشترکی ،هم در دموکراسیهای آتنی و هم در دموکراسیهای مدرن است؛ بنابراین نظامهایی
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حزبی که احزاب دیگر از لحاظ قانونی اجازه فعالیت ندارند و رقبا حذف یا

سرکوب میشوند یا عمالً امکان مشارکت و رقابت نمییابند را نمیتوان دموکراتی

نامید.

نظامی که مخالفان و دگراندیشان را از اعمال حق حاکمیت خود محروم میکند نیز از دموکراسی
فاصله دارد.

 .3-2-3-1آزادی سیاس،؛
آزادی چه به مفهوم منفی آن یعنی رهایی از ارادهی خودسرانه دیگران و چه به مفهوم مثبت آن
یعنی توانایی گزینش و عمل و مشارکت در حیات سیاسی ،در سرشت دموکراسی نهفته است.
این اصل شامل آزادی اعتقاد و اندیشه ،آزادی بیان ،آزادی مطبوعات ،آزادی اجتماعات و آزادی
مشارکت در حیات سیاسی می شود .آزادی بیان در تمام اشکالش چه گفتاری ،چه نوشتاری و
چه تضاربآراء از طریق رسانههای مختلف ،آزادی شهروندان برای تشکیل انامنها و
اجتماعات ،بهمنظور تالش در راستای به فعلیت رساندن اهداف سیاسی بدون نگرانی از احتمال
تنبیه و ماازات نیز جزء آزادیهای سیاسی است .در این زمینه ،کارل کوهن 1بهدرستی ،آزادی
بیان را به «آزادی ارائهی پیشنهاد و آزادی مخالفت» تقسیم میکند .دموکراسی نهتنها مستلزم
آزادی شهروندان در مخالفت باسیاستها و نامزدهای مطرحشده از سوی جامعه است بلکه مستلزم
آزادی در پیشنهاد شیوههای عمل جایگزین و آزادی در مشارکت مؤثر و کارآمد نیز هست
(عبدالرحمن.)143 :2332 ،

 .4-2-3-1یظارت همگای،؛
در همهی دموکراسیها ،حاکمانی که توسط مردم تعیین شدهاند باید مسئول و پاسخگوی
تصمیمات و اعمالی باشند که اناام میدهند .به همین جهت باید عامهی مردم نیز بتوانند از آنان
در مورد اعمال و تصمیماتشان پرسوجو کنند و در صورت لزوم ،بر طبق قانونی که آن را نیز
Carl Cohen

1.
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خود وضع نموده اند آنان را عزل نمایند .هرقدر که نهادها و راهکارهایی قوی برای نظارت
همگانی وجود داشته باشد ،دموکراسی کاملتری تحقق خواهد یافت.

 .5-2-3-1اصالت قایون؛
قانون و قانون گرایی یکی دیگر از ارکان دموکراسی است .حکومت مردم بدون وجود قانون،
دموکراسی نیست .کار ویژهی قانونی که مردم بر اساس اصل حاکمیت خود وضع میکنند دو
امر اساسی است :از ی

سو راه مطمئنی برای جلوگیری از استبداد و خودکامگی است و از جهت

دیگر ابزاری است برای نظارت مردم بر حاکمان از طریق تطبیق اعمال و تصمیمات آنان با قوانین
موجود .باالترین و اساسیترین قانون در ی

جامعه قانون اساسی است که بهعنوان ماموعهای

از اصول و قواعد بنیادی و کلی ،چارچوبی برای سامان دادن به روابط قدرت در حکومت است
و ایفای دو کار ویژهی مذکور ،اساس دموکراسی به شمار میرود.
با توجه به آنچه گفته شد دموکراسی صرفاً شکلی از حکومت نیست ،بلکه قبل از هر چیز
ی

فلسفهی اجتماعی ،نوعی راه زندگی و ماموعهای از آرمانها و نظریات است که نهتنها در

مورد امر سیاسی صادق است بلکه شامل روابط اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی نیز میگردد و
حتی به شکلی عمیقتر بهعنوان شیوهی تفکر و شیوهی رهن تصور میشود .در زمینهی رابطهی
جمهوری با دموکراسی باید گفت که مفهوم جمهوری بیانکنندهی صورت و قال

حکومت

است و دموکراسی بیانکنندهی محتوای آن خواهد بود .درواقع حکومت جمهوری به حکومت
فردی ،استبدادی ،موروثی و خاندانی خاتمه میدهد و قدرت را به مردم میسمارد؛ بنابراین
جمهوری از نظر مفهوم کلمه اغل

درجاتی از دموکراسی را نیز دربردارد و بهنوعی با آن توأم

شده است؛ به این معنا که اقشار مختلف مردم ،خواهان حقوق شهروندی شدهاند (آشوری:2394 ،
 .)222فضیلت جمهوری در این است که میتواند فراسوی منافع شخصی یا طبقاتی ،خیر کل
جامعه را مقدم بر منافع محدود قرار دهد .بهعنوانمثال در مورد آزادی سیاسی که یکی از اصول
دموکراسی تلقی میشود میتوان گفت که یکی از مشخصههای مهم جمهوریها نیز محسوب

مختصات تئوریک سیاست جنایی حکومت جمهوری اسالمی ایران...

23

میگردد .آزادی مانند برابری از حکومت جمهوری جداشدنی نیست؛ زیرا جایی که آزادی
نباشد ،مردم توانایی اظهارنظر دربارهی حکومت ندارند و هنگامیکه توانایی اظهارنظر نداشتند
حکومت متعلّق به آنها نیست و جاییکه حکومت متعلق به مردم نباشد ،اصالً چنین حکومتی
جمهوری نیست .در واقع ،آزادی تضمینی است برای محدود کردن قدرت حکومت و طبیعتاً
گستره و مفهوم آزادی به این معنی در حکومت جمهوری ،از زمانی است که با دموکراسی توأمان
شد ه است .در نتیاه باید گفت که جمهوری در عصر حاضر زمانی جمهوری واقعی محسوب
میشود که همراه و همگام با اصول دموکراسی باشد.

 .2یرهوم حکویت جمهوری اسمی،؛
اصطالح جمهوری اسالمی برای اولینبار تحت عنوان نوش رسمی حکومت ،در پاکستان
بهکاربرده شد و اگرچه امروزه عنوان جمهوری اسالمی به چهار کشور ایران ،پاکستان ،موریتانی
و افنانستان اطالق میگردد ،در این قسمت صرفاً جمهوری اسالمی ایران و مبانی و اصول حاکم
بر آن مورد بررس ی قرار خواهد گرفت .با توجه به توضیحات فوق ،در این قسمت ابتدا به بیان
ویژگیهای حکومت جمهوری اسالمی و تعریف آن از دیدگاه قانون اساسی ایران و سمس مبانی
و اصول حاکم بر این حکومت خواهیم پرداخت.

 .1-2ویژگ،های حکویت جمهوری اسمی،؛
با توجه به قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران ،میتوان مهمترین ویژگیهای حکومت
جمهوری اسالمی را به ترتی

زیر برشمرد:

 )2قدرت در جمهوری اسالمی به مردم جامعه تعلق دارد .قدرت حکومت از ارادهی مردم جامعه
سرچشمه گرفته است و حکومت در جهت تأمین خواستههای اجتماش گام برمیدارد؛ درنتیاه
مسیر حرکت حکومت با آرمانهای جامعه نباید در تضاد باشد و اگر بخشی از آرمانهای واالی
جامعه ،با عمل به آیین اسالم تبلور مییابد ،مسیر حکومت مطمئناً نباید با این آیین مخالف باشد.
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 )1انسان آزاد آفریده شده است و همسو با این خصیصهی راتی انسانی ،حکومت جمهوری
اسالمی موظف است ،آزادیهای انسان در تمام ابعاد را گسترش داده و موردحمایت قرار دهد و
جز درجایی که مصلحت جامعه و حقوق دیگران اقتضا مینماید ،آزادی انسانها محدود نخواهد
شد.
 )3در حکومت جمهوری اسالمی ،همهی افراد جامعه از حقوق برابر برخوردار خواهند بود و هیچ
طبقه ،نژاد یا گروهی راتاً بر سایر افراد برتری نخواهد داشت.
در مقام نتیاهگیری باید گفت؛ تأکید بر نقش اراده و خواست مردم جامعهی ایران و احترام به
آزادی و برابری در ابواب مختلف آن توسط رهبران انقالب و مؤسسین جمهوری اسالمی ایران
سب

گردیده است که دموکراسی بهعنوان رکن پایه و اساسی حکومت جمهوری اسالمی ایران

محسوب شود؛ چراکه آنها به این موضوش آگاه بودند که تضمین دموکراسی ،موج

تضمین

احترام به ارزشهای موردپسند جامعه خواهد شد و تضمین دموکراسی در جامعهی ایران که
اکثریت آن را مردمان معتقد به ارزشهای اسالمی تشکیل دادهاند ،قوانین را با این ارزشها،
هماهن

خواهد نمود.

 .2-2تعییف از دیدگاه قایون اساس،؛
در قانون اساسی ایران هیچ اصلی منحصراً به تعریف جمهوری اسالمی اختصاص داده نشده
است ،اما با بررسی اصول قانون اساسی و رکر خصوصیات ،ساختار و وظایف حکومت جمهوری
اسالمی در اصول متعدد قانون اساسی ،میتوان این تعریف را از جمهوری اسالمی ایران ارائه
نمود :حکومتی است که توسط اکثریت افراد جامعه ،آزادانه انتخاب شده و حق اعمال حاکمیت
در تمام ابعادش ،اصالتاً از آن جامعه بوده و اعمال حاکمیت در آن ،توسط اکثریت جامعه
بهصورت مستقیم یا غیرمستقیم از طریق وضع قانون و تعیین مسیر و اجرای قوانین ،صورت
میگیرد و نحوهی این اعمال حاکمیت با اصول واالی انسانی و همچنین ارزشهای اسالمی
بهعنوان آیین متعلق به اکثریت افراد جامعه در تضاد نیست.
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 .1-2-2ویژگ،های وصف اسمی ،حکویت ،در قایون اساس،؛
مؤلفه ی اسالمیت؛ عنصری است که با روح قانون اساسی ایران آمیخته و عاین گردیده است.
مفهوم اسالمیت در سرتاسر این قانون ،حضوری محسوس داشته و همراه ثابتقدم مفهوم
جمهوریت به شمار آمده است .این مسئله به نحوی است که یافتن اصلی از اصول قانون اساسی
که فارغ از مفهوم اسالمیت باشد ،شاید کار سادهای به نظر نرسد.
دو واژهی «اسالم» و «اسالمی» در قال ترکیباتی چون« :مبانی اسالم»« ،حریم اسالم»« ،احکام
اسالم»« ،موازین اسالم»« ،قوانین اسالم»« ،معیارهای اسالم»« ،عدل اسالمی»« ،مقررات اسالمی»،
«ضوابط اسالمی»« ،نظام اسالمی»« ،برادری اسالمی»« ،جامعهی اسالمی»« ،اخالق اسالمی»،
«انامنهای اسالمی»« ،حکومت اسالمی» و ...بارها در قانون اساسی ایران تکرار شده است.
نکته ی حائز اهمیت این است که تعریفی از اسالمیت در هیچ کاای این قانون ،ارائه نشده
است .یکی از دالیل این امر شاید این باشد که تعریف این مؤلفه نیز ،چون تعریف مؤلفهی
جمهوریت اگرچه ناممکن نیست ،بدون ش

کاری دشوار است .بااینوجود ،پیرامون مؤلفهی

اسالمیت در قانون اساسی ،سؤالهای زیاد دیگری مطرح میگردد .ازجمله اینکه آیا در گذشته،
مفاهیمی چون جامعهی اسالمی و اخالق اسالمی وجود نداشته است و حکومت بهی

باره موظف

به تحقق این مفاهیم گردیده استش و اگر اینچنین است ،ابزار حکومت در این عرصه چه کیفیتی
داردش آیا هیئت شش نفره حاضر در شورای نگهبان قانون اساسی ،مسئول تحقق مفاهیمی چون
عدل اسالمی ،اخالق اسالمی و برادری اسالمی استش
خبرگان قانون اساسی ایران به این امر آگاهی داشتهاند که این قانون برای ملتی وضع میشود
که اکثریت مردم آن ،خود را مسلمان و معتقد به آیین اسالم میدانند .همچنین این خبرگان ،به
این حقیقت ایمان داشتهاند که آیین اسالم را میتوان در آیین زندگی مردم مسلمان یافت .از
طرفی ،همانطور که در اصل اول قانون اساسی از اعتقاد دیرینهی ملت ایران« ،به حکومت حق و
عدل قرآن» سخن گفته میشود؛ مشخص است که مفاهیمی که در باال برشمردیم ،مفاهیمی نیستند
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که حکومت موظف به ایااد آنها باشد ،بلکه مفاهیمی هستند که در گذشته توسط اکثریت مردم
ایران مورد احترام واقع شدهاند و در ابعاد مختلف زندگی همین مردم ،وجود داشته اند .در این
راستا ،وظیفهی حکومت شناسایی این مفاهیم و حفظ و تقویت آنها ،در جهت خواستههای مردم
جامعه ایران است.
نکتهی دیگر اینکه بسیار بعید به نظر میرسد که تصور نماییم ،ملتی که در تالش و تکاپو
برای تشکیل حکومتی آزادیبخش و مردمساالر است ،وظیفهی تعیین تمام معیارهای زندگی که
با آیین اسالم در ارتباط است را از خود سل

نماید و به یکی از بازوهای حکومت بسمارد .در

همین زمینه ،باید گفت اصل نودوششم قانون اساسی که مقرر میدارد« :تشخیص عدم منایرت
مصوبات مالس شورای اسالمی با احکام اسالم با اکثریت فقهای شورای نگهبان است» متناس
با روح حاکم بر مؤلفهی جمهوریت در قانون اساسی ،تفسیر شود و محدود به ارائهی نظر
تخصصی در زمینه احکام پیچیده فقهی-حقوقی باشد که سابقه و سنت فقهی آنها برای این مردم
ارزشمند تلقی شده و متعاقباً در این موارد ،انتظار ملت از حکومت ،ایااد قوانینی موافق با
معیارهای فقهی مورداحترام ،برای مردم مسلمان جامعهی ایران است .با توجه به توضیحی که ارائه
شد ،در مورد وصف اسالمی پیدا کردن حکومت ،در قانون اساسی ایران ،اهداف و ویژگیهایی
را به شرح ریل ،میتوان برشمرد:
 )2وصف اسالمی حکومت ،از وصف اسالمی موجود در جامعه نشئت میگیرد .چنانکه این امر
از اصل اول قانون اساسی استنباط میگردد .این اصل بر این مفهوم تأکید کرده است که حضور
مؤثر اکثریت مردم مسلمان ایران در ایااد انقالب ،رن

اسالمی به این انقالب داده است و همین

امر زمینه ی تشکیل حکومت جمهوری اسالمی را فراهم نموده است .احترام به آیین اکثریت
اجتماش ،در اصل دوازدهم قانون اساسی نیز ،مورد تأکید قرار گرفته است.
 )1وصف اسالمی حکومت ،پایههای ایمانی این حکومت را تعیین مینماید .مطابق اصل دوم
قانون اساسی ،ایمان به مفاهیمی چون «خدای یکتا»« ،کرامت و ارزش واالی انسان»« ،نفی هرگونه
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ستمگری و ستمکشی و سلطهگری و سلطهپذیری» که با توجه به آیین اسالم انتخاب شده است،
سب

کس

هویت و تمایز این حکومت با دیگر حکومتها ،ازجمله حکومتهای کمونیستی،

خواهد شد.
 )3وصف اسالمی حکومت ،سب

تضمین بهتر حراست از حقوق و ارزشهای واالی انسانی

میشود .چنانکه اصل چهاردهم قانون اساسی مقرر میدارد« :به حکم آیه شریفه «ال ینهاکم اهلل
عن الدین لم یقاتلوکم فی الدین و لم یخرجوکم من دیارکم ان تبروهم و تقسطوا الیهم ان اهلل
یح

المقسطین» دولت جمهوری اسالمی ایران و مسلمانان موظفاند نسبت به افراد غیرمسلمان

بااخالق حسنه و قسط و عدل اسالمی عمل نمایند و حقوق انسانی آنان را رعایت کنند».
 )9وصف اسالمی حکومت ،سب ایااد اتحاد و یکمارچگی با دیگر حکومتهای اسالمی خواهد
شد .در همین راستا ،اصل یازدهم قانون اساسی مقرر داشته است« :بهحکم آیه کریمه «ان هذه
امتکم امة واحدة و أنا ربکم فاعبدون» همه مسلمانان ی

امتاند و دولت جمهوری اسالمی ایران

موظف است سیاست کلی خود را بر پایه ائتالف و اتحاد ملل اسالمی قرار دهد و کوشش به عمل
آورد تا وحدت سیاسی ،اقتصادی و فرهنگی جهان اسالم را تحقق بخشد».

 .3-2یاای ،حکویت جمهوری اسمی ،اییان؛
پس از ارائه ی تعریفی از حکومت جمهوری اسالمی ایران باید به این مسئله بمردازیم که با توجه
به قانون اساسی ،این حکومت بر چه مبانی استوار است .در این راستا باید به چهار پرسش زیر
پاسخ دهیم:
 )2مبنای حاکمیت در حکومت جمهوری اسالمی ایران چیستش
 )1زمامداران و حاکمان در حکومت جمهوری اسالمی ایران چگونه کس

قدرت مینمایندش

 )3در این حکومت اعمال قدرت چگونه صورت میگیردش
 )9نهایتاً اینکه قدرت در حکومت جمهوری اسالمی ایران چگونه تحدید و کنترل میشودش

11
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 .1-3-2یااای حاکمیت در قایون اساس،؛
در اصل پنااهوششم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران چنین آمده است« :حاکمیت مطلق بر
جهان و انسان از آن خداست و هم او ،انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است.
هیچکس نمیتواند این حق الهی را از انسان سل

کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص

قرار ده د و ملت این حق خداداد را از طرقی که در اصول بعد میآید اعمال میکند» .تصوی
این اصل که بین حاکمیت الهی و حاکمیت مردم پیوند ایااد کرده است توانست ضمن رعایت
اصول اساسی و مبانی فکری و اعتقادی اسالم ،حق مردم در تعیین سرنوشت خود را به رسمیت
شناخته و آن را حقوقی نماید .با تأمل در مفاد اصل پنااهوششم قانون اساسی جمهوری اسالمی
ایران ،میتوان نکات ریل را از آن استنباط نمود:
 )2با توجه به اصول اساسی و بنیادین اسالم ،حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداوند است
که بالطبع نتیاهی منطقی اصل توحید و نفی شرک است .ازاینرو در چارچوب اعتقادات اسالمی
و نیز مستند به آیات قرآنی ،حاکمیت و والیت مطلقه بر همهی هستی از آن خداوند به شمار
میآید.
 )1خداوند که دارندهی حاکمیت مطلق میباشد ،انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم
کرده است .ازاینرو منشأ چنین حاکمیتی از آن خداوند است و خداوند مردم را برای تعیین
سرنوشت اجتماعی خویش مختار گذاشته است.
 )3حق تعیین سرنوشت بهعنوان حقی الهی از طرف خداوند به انسانها سل
هیچکس چنین حقی را ندارد که آن را از انسان سل

شدنی نیست و

نماید .البته این حق انسانها نیز بهتبع

حاکمیت مطلق خدا بر هستی است؛ چراکه این حق توسط خداوند به انسان واگذار شده است و
تنها او که دهنده چنین حقی است میتواند از انسان سل

نماید و کس دیگری نیز چنین حقی را

ندارد .در نتیاه سایر افراد نمیتوانند این حق را از انسان سل

نمایند.
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 )9حق تعیین سرنوشت اجتماعی نمیتواند در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار گیرد.
بهعبارتدیگر این حق نمیتواند دستاویز قدرت خواهی فرد یا گروه خاص شود؛ چراکه اصل
بر عدم حاکمیت افراد بر یکدیگر است مگر اینکه دلیل خاصی دراینارتباط وجود داشته باشد
که چنین حاکمیتی را بهصورت مشخص اثبات نموده باشد که این حق بهواسطهی آن در اختیار
فرد یا گروهی قرار گیرد.
 )9این حق که برای ت

ت

افراد است در شکل اجتماعی آن در قال

ملت (در عصر حاضر)

درمیآید و توسط ملت و از طرقی که قانون به آن اشاره میکند ،اعمال میگردد.

 .2-3-2طییق به قدرت رسیدن زیامداران؛
در پاسخ به دومین سؤال در زمینه شناخت مبانی حکومت جمهوری اسالمی ایران باید گفت که
مطابق قانون اساسی در حکومت جمهوری اسالمی ایران انتخابات آزاد ،سازوکار اصلی به قدرت
رسیدن دولتمردان و مقامهای ارشد حکومت است که برای تحقق این هدف و شکلدهی و
هدایت افکار عمومی نیز امکان ایااد تشکلها و نهادهای واسطه ضروری خواهد بود.
در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران ،توجه به آرای مردم و انتخابات ،بهعنوان مهمترین
ابزار اعمال حق حاکمیت مردم بیان گردیده است .در این راستا از ویژگیهای اساسی نظام
جمهوری اسالمی ایران ،ادارهی امور کشور با اتکا به آرای عمومی است که در اصل ششم قانون
اساسی و در اصول کلی آن آورده شده است .این اصل تصریح میدارد« :در جمهوری اسالمی
ایران امور کشور باید به اتکا آراء عمومی اداره شود؛ از راه انتخابات ،انتخاب رئیسجمهور،
نمایندگان مالس شورای اسالمی ،اعضای شوراها و نظایر اینها یا از راه همهپرسی در مواردی
که در اصول دیگر این قانون معین میگردد» .همچنین در مؤخرهی اصل پنااهوششم تأکید شده
است« :هیچکس نمیتواند این حق الهی را از انسان سل

کند» .بر این اساس میتوان گفت که

انتخابات در نظام جمهوری اسالمی ایران راه را بر روی هرگونه زمامداری از طریق غیر مردمی
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مسدود خواهد نمود .در ادامه جلوهها یی از این حق را در ابواب مختلف قانون اساسی بررسی
خواهیم کرد.

 .3-3-2شیوهی حکویت حاکمان؛
در حکومت جمهوری اسالمی ایران مانند سایر جمهوریها ،نحوهی تفکی

قوا در حکومت و

شیوه تعیین نمایندگان و تحدید اختیارات آنها در قانون اساسی بیانگر شیوهی حکومت حاکمان
و مسئولین کشور است .بر این اساس طبق اصل پنااهوهفتم قانون اساسی ،تفکی

قوا پذیرفته

شده است و سه قوهی مقننه ،قضائیه و ماریه بهصورت مستقل از یکدیگر به رسمیت شناخته
شدهاند .مطابق اصل پنااهوهشتم قانون اساسی ،اعمال قوهی مقننه از طریق مالس شورای اسالمی
است که از نمایندگان منتخ

مردم تشکیل میشود و مصوبات آن پس از طی مراحل قانونی

برای اجرا به قوهی ماریه و قضاییه ابالغ میگردد .اصل شصتوچهارم قانون اساسی تعدد و تنوش
نمایندگان منتخ

مردم را در مالس قانونگذاری مورد تأکید قرار میدهد و اصل پنااهونهم

قانون اساسی مقرر میدارد که ممکن است در مسائل مهم اقتصادی ،سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی،
اعمال قوهی مقننه از راه همهپرسی و مراجعهی مستقیم به آرای مردم صورت گیرد .اعمال قوهی
ماریه نیز ،مطابق اصل شصتم قانون اساسی جز در اموری که در قانون اساسی مستقیماً بر عهدهی
رهبری گذارده شده ،از طریق رئیسجمهور و وزرا صورت میگیرد .در مورد قوهی قضائیه نیز
باید گفت که ریاست آن طبق اصل صدوپنااهوهفتم بهصورت غیرمستقیم از سوی مردم و توسط
رهبری انتخاب میشود.
در مورد رهبری که باالترین مقام اجرایی کشور محسوب میگردد ،اصل ی
قانون اساسی ترتی

صدوهفتم

انتخاب آن مقام را مقرر نمود است .مطابق این اصل؛ تعیین رهبر به عهدهی

مالس خبرگان منتخ

مردم است .اعضای این مالس بهصورت مستقیم از سوی مردم انتخاب

میشوند و این اصل مقرر میدارد که این مالس وظیفه دارد دربارهی همهی فقها واجد شرایط
مذکور در اصول پنام و ی

صدونهم بررسی و مشورت کند و هرگاه یکی از آنان را اعلم بداند
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یا دارای مقبولیت عامه یا واجد برجستگی خاص در یکی از صفات مذکور در اصل ی

صدونهم

تشخیص دهد ،او را به رهبری انتخاب نماید.
عالوه بر آنچه در مورد قوای حاکم در حکومت جمهوری اسالمی ایران گفته شد در این
حکومت امکان شکلگیری نهادهای واسطهای نیز منتفی نیست .ایااد این نهادها که تسهیل اناام
امور کشور و کاهش فاصله بین جامعه و قوای حاکم را سب

میگردد؛ میتواند نقش مؤثری در

تحقق دموکراسی در حکومت جمهوری اسالمی ایران داشته باشد.

 .4-3-2یکاییسم یحدود کیدن قدرت حاکمان؛
مطابق قانون اسایس در حکومت جمهوری اسالمی ایران نیز بهمانند دیگر حکومتهای
جمهوری ،نه قدرت زمامداران نامحدود است و نه مدتزمان تصدی مسئولیت .همچنین حقوق
و امتیازات ناشی از توارث و دیگر خصوصیات انتصابی نیز به رسمیت شناخته نشده است .در این
حکومت تمام زمامداران ،صرفاً تا زمانی که صالحیت الزم و قانونی برای تصدی قدرت را داشته
باشند مشروعیت دارند و در صورت فقدان صالحیت الزم قانونی برای تصدی امور ،در هر زمان
قابل عزل میباشند .در همین راستا است که اصل ی

صدوهفتم قانون اساسی مقرر میدارد:

«رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است» و امکان عزل رهبری و بعضی دیگر از
مقامات عالی اجرائی کشور ازجمله رئیسجمهور ،در اصول قانون اساسی پیشبینی شده است.
از طرف دیگر ،این امر که چگونه قدرت زمامداران باید محدود شود صرفاً به پیشبینی امکان
عزل حاکمان محدود نشده و با مسئلهی به رسمیت شناختن حقوق و آزادیهای مردمی ،اعم از
فردی و اجتماعی ارتباط مییابد .تحدید قدرت حاکمان تحقق نمییابد مگر اینکه جامعه مدنی
نظارت مؤثر و مستمر بر عملکرد حاکمان داشته باشد .ازاینجهت ،احترام به حقوق مردم جامعه
از قبیل داشتن احزاب متعدد در کشور و حق شرکت در احزاب قانونی (اصل بیستو ششم) ،حق
راهمیمایی و تامعات مسالمتآمیز (اصل بیستوهفتم) ،حق اظهارنظر و آزادی بیان و قلم (اصول
بیستوسوم و بیستوچهارم) و ...سب

میگردد ،عمالً مردم و گروهها و تشکلهای سیاسی و
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اجتماعی و نهادهای مدنی بر حکومت نظارت کنند و شرایط تحقق یکی دیگر از اصول
دموکراسی یعنی نظارت همگانی فراهم گردد.
در مقام نتیاهگیری ،میتوان این گونه گفت که حکومت جمهوری اسالمی ایران ،مطابق با
قانون اساسی آن ،ویژگیها و خصوصیات اصلی حکومتهای جمهوری را که در قسمت قبل
برای این نوش از حکومت برشمردیم ،دارا بوده و داشتن وصف اسالمی خدشهای به این
خصوصیات وارد ننموده است.

 .3تیسیم یختصات سیاست جاای ،اییان (در یقام تئوری)؛
در این قسمت ابتدا با توجه به ایدئولوژی حکومت جمهوری اسالمی ایران که در قانون اساسی
این حکومت طرح گردیده است ،اصول حاکم بر سیاست جنایی را استخراج خواهیم کرد و به
این نکته خواهیم پرداخت که با توجه به این اصول استخراجشده ،سیاست جنایی جمهوری
اسالمی ایران چگونه مدلبندی خواهد شد .در گام آخر به تعامل مؤلفههای جمهوریت و
اسالمیت در مقام تئوری و تأثیر آن بر مختصات سیاست جنایی حکومت جمهوری اسالمی ایران
خواهیم پرداخت.

 .1-3اصول حاکم بی سیاست جاای،؛
اکنون نوبت به آن رسیده است که چهار اصل دموکراسی که باید در حکومتهای جمهوری
مورد احترام واقع شود را در اساسنامهی این حکومت کاوش نماییم و جایگاه این اصول در قانون
اساسی را بررسی نماییم .این اصول چهارچوب ایدئولوژی حکومت را تعیین مینماید و درنهایت
مختصات سیاست جنایی با توجه به آنها ترسیم میگردد .این چهار اصل به ترتی عبارتاند از:
 )2اصالت حاکمیت جامعه مدنی؛  )1اصالت آزادی افراد جامعه در تمام ابعاد؛  )3اصالت برابری
و تساوی افراد جامعه در تمام عرصهها؛  )9اصالت قانون .در ادامه پس از بررسی وضعیت این
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اصول در قانون اساسی حکومت جمهوری اسالمی ایران ،مدل سیاست جنایی این حکومت مورد
بررسی قرار خواهد گرفت.

 .1-1-3اصالت حاکمیت جایعه یدی،؛
با تأمل در اصول متعدد قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران ازجمله اصل اول (انتخاب نوش
حکومت توسط مردم) ،اصل ششم (اتکا ی تمام امور کشور به آرای عمومی مردم) ،اصل هفتم
(نقش شوراها در عرصه تصمیمگیری امور) ،اصل دوازدهم (تناس

مقررات محلی با آیین

اکثریت مردم هر منطقه کشور) اصل پنااهونهم (برگزاری همهپرسی و مراجعه به آرای مستقیم
مردم در موارد خطیر) و مهمتر از همه اصل پنااهوششم قانون اساسی که صریحاً بیان میدارد
«حق حاکمیت تا ابد به انسان تفویض شده است» ،میتوان اینگونه نتیاه گرفت که این جامعهی
مدنی است که با توسل به تصوی قانون ،حاکمیت خود را از طریق بازوهای خود ،اعمال میکند
و به اجرا میگذارد .در قانون اساسی نهتنها حق حاکمیت جامعه به رسمیت شناخته شده است،
بلکه جامعه چون موجود بالنی محسوب گردیده است که حکومت را خود انتخاب مینماید و
حکومت موظف است که در جهت خواستههای آن گام بردارد .در اصل ی

صدوبیست و یکم

قانون اساسی این امر مورد تأکید قرار گرفته و تماماً متعلق به ملت دانسته شده است که چون
«امانتی مقدس» در اختیار رئیسجمهور منتخ

مردم قرار میگیرد .با توجه به موارد رکر شده،

سیاست های عمومی حکومت جمهوری اسالمی ایران باید با مدنظر قرار دادن و التزام کامل به
این اصل اتخار گردند که طبعاً این امر ایااب مینماید سیاست جنایی حکومت نیز با این اصل
همگام و همراه باشد و پایبندی به حاکمیت جامعه را در ابواب مختلف سیاست جنایی سرلوحهی
اقدامات خود قرار دهد.
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 .2-1-3اصالت آزادی افیاد جایعه ،در تمام ابعاد؛
اصول قانون اساسی بیانگر این مفهوم است که اصل بر آزادی انسان در تمام ابعاد زندگی فردی
و اجتماعی بوده و انسان در تمام شئونات زندگی ،برخوردار از این حق راتی میباشد .محدود
شدن آزادی افراد جامعه کامالً امری استثنایی بوده و فقط آناا مااز است که جامعه خود در
جهت مصلحت افراد اجتماش و برای حفظ و حراست از حقوق و آزادیهای افراد جامعه ،بخشی
از آن را بهصورت محدود ،موقت و بهموج

قانون مقید سازد .این مفهوم از اصل نهم قانون

اساسی آناا که اعالم میدارد« :هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقالل و تمامیت ارضی کشور
آزادیهای مشروش را ،هرچند با وضع قوانین و مقررات سل

کند ».کامالً قابل استنباط است .به

عبارت روشنتر ،میتوان گفت که مرز محدودکنندهی آزادیهای افراد جامعه ،حقوق و آزادی
دیگر افراد جامعه میباشد که البته تشخیص حدود آن نیز با خود جامعه میباشد .سیاست جنایی
حکومت و ازجمله بعد تقنینی و اجرایی آن عرصهای است که رعایت این اصل در آن از ارزش
و اهمیت فوقالعادهای برخوردار است و همین امر اهتمام هرچه بیشتر حکومت به رعایت
آزادیهای افراد جامعه در تعیین چارچوب سیاست جنایی را خواستار میشود.

 .3-1-3اصالت بیابیی و تساوی افیاد جایعه ،در تمام عیصهها؛
اصل اول قانون اساسی از اعتقاد دیرینهی ملت ایران به حکومت حق و عدل قرآنی سخن
میگوید ،بند شش اصل دوم ،قسط و عدل را از پایههای ایمانی حکومت جمهوری اسالمی
قلمداد میکند و اصل ی

صدوهفتم این قانون ،رهبر را در برابر قانون با سایر افراد جامعه برابر

می داند .در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران در موارد بسیار دیگری به آرمان گسترش
عدالت ،برابری و رفع تبعیض اشاره میشود که ازجملهی این اصول ،بهقرار ریل است :بند نه اصل
سوم (رفع تبعیضات ناروا و ایااد امکانات عادالنه برای همه ،در تمام زمینههای مادی و معنوی)،
بند دوازدهم این اصل (پیریزی اقتصادی صحیح و عادالنه) و همینطور بند چهاردهم آن (تأمین
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حقوق همهجانبهی افراد از زن و مرد و ایااد امنیت قضایی عادالنه برای همه و تساوی عموم در
برابر قانون ) .در اصول متعدد دیگری نیز ،این آرمان مقدس شمرده شده و عدالت در ابعاد مختلف
آن مورد تأکید قرار گرفته است .در نتیاه باید گفت که دستیابی به عدالت و برابری در تمام
عرصهها بهعنوان یکی از آمال مهم جامعهی ایران در قانون اساسی مورد تأکید فراوان قرار گرفته
است .در همین راستا است که در اصل ی

صدوبیستویکم قانون اساسی« ،گسترش عدالت»

ازجمله مهمترین وظایف مسئول منتخ جامعهی ایران شمرده شده است .در نتیاه التزام به اصل
تساوی عنصر بسیار مهمی تلقی شده است که احترام به آن الزاماً ویژگی تمامی اقدامات و اعمال
حکومت جمهوری اسالمی و البته اتخار سیاست جنایی این حکومت خواهد بود.

 .4-1-3اصالت قایون؛
اصطالح قانون در اساسنامهی حکومت جمهوری اسالمی ایران از پرکاربردترین و پرتکرارترین
اصطالحات است .واژه قانون در معنای قانون اساسی و قانون عادی (که واضع هردوی آنها
نمایندگان جامعه میباشند) بیش از نود مرتبه در قانون اساسی تکرار شده است و در موارد بسیار
زیادی ازجمله برای تعیین شرایط ،ضوابط ،حدود و کیفیت موضوعی خاص و یا معرفی استثنائات
و تعیین مرزهای ممنوعیت ی

موضوش به قانون ارجاش داده شده است .این امر ،به کیفیتی صورت

پذیرفته است که می توان احراز نمود از دیدگاه قانون اساسی این حکومت ،هر امری که مبنای
قانونی (اعم از قانون اساسی یا قانون عادی) نداشته باشد پذیرفته و الزماالتباش نیست .در مقام
نتیاهگیری باید گفت؛ از مالحظه در اصول قانون اساسی احراز میگردد که این حکومت باید
در تمام عرصهها ،خود را ملتزم به قانون نماید و اقدامات خود را صرفاً زمانی مشروش و موجه
محسوب دارد که قوانین مصوب نمایندگان جامعه ،مؤید آن اقدامات قرار گرفته باشند.
پس از بررسی چهار اصل فوق در قانون اساسی ،در مقام نتیاهگیری باید گفت که حکومت
جمهوری اسالمی ایران مطابق با اساسنامهی خود ،باید پایبند به چهار اصل مذکور بوده و
چارچوب ایدئولوژی و متعاقباً سیاست جنایی خود را ،بر مبنای احترام به این اصول تعریف نماید.
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 .2-3یدلبادی سیاست جاای،؛
به نظر میرسد که حکومت جمهوری اسالمی ایران میتواند واجد سیاست جنایی مردمساالر
باشد .حکومت جمهوری اسالمی ایران همجهت با احترامی که برای حق حاکمیت جامعه (اصل
پنااهو ششم قانون اساسی) و نقش بنیادین عنصر آزادی (اصل نهم قانون اساسی) قائل گردیده
است؛ مااز است جهتگیری و کنترل تمامی پاسخهای پیشگیرانه و سرکوبگرانه به پدیدهی
مارمانه را به عهده نگیرد و بخشی از آن را به جامعهی مدنی واگذار نماید .این حکومت میتواند
در زمینهی بزه وارد عمل شده و در جهت پاسخگویی به جرم در روشهای کیفری ،اداری ،مدنی
و میانایگری (چنانکه مراجع رسمی و قضایی در این زمینه در قانون اساسی پیشبینی شده
است) مداخله نماید و درعین حال پاسخ از سوی جامعه مدنی به انحرافات را پذیرا شود و به
رسمیت شناسد .از طرفی آزادی جامعه مدنی در ارائه پاسخ به انحرافات ،در سیاست جنایی این
نوش از حکومت ،خصیصهی اساسی محسوب میشود و همین امر ،متضمن آن است که
پاسخگویی به انحراف ،عمدتاً اختیار و وظیفه جامعه مدنی تلقی گردد .از طرف دیگر ،حکومت
جمهوری اسالمی ایران در اساسنامه ی خود ،به کرّات احترام به اصل قانونی بودن را در همهی
زمینهها مطرح نموده است و ازآنااکه رعایت این اصل در سیاست جنایی دولتهای مردمساالر
(حکومتهای لیبرال و سوسیالدموکرات) ،جزو ارکان اصلی سیاست جنایی محسوب میگردد؛
این امر خود از دالیلی است که سب
جنایی دولت مردمساالر تلقی نماییم.

میشود سیاست جنایی این حکومت را از نوش سیاست

 .3-3تعایل یؤلرههای جمهوریت و اسمییت (در یقام تئوری)؛
نکتها ی که در این قسمت به آن خواهیم پرداخت آن است که آیا با توجه به این امر که قانون
اساسی وصف اسالمی بودن را بر جمهوریت افزوده است این امر میتواند در تحقق اهداف
جمهوریت و التزام به اصول دموکراسی ایااد اختالل نمایدش در این راستا باید ارعان داشت؛
مؤلفه اسالمیت اگر بر همان مفهومی که در قسمت قبل برای آن در نظر گرفتیم استوار باشد با
مفهوم جمهوریت ،تعاملی سازنده و مفید خواهد داشت .در این فرض ،مؤلفهی اسالمیت ،نهتنها
در ایااد سیاست جنایی از نوش مردمساالر ،ایااد اختالل نخواهد کرد بلکه زمینههای شکلگیری
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هرچه بهتر این نوش از سیاست جنایی را نیز فراهم مینماید .در این برداشت ،مؤلفهی اسالمیت
بهعنوان عاملی مؤکّد و مقوّم جمهوریت محسوب میگردد و عالوه بر آنکه ارزشهای مورد
احترام حکومت جمهوری را به رسمیت میشناسد ،بلکه تحقق این ارزشها را تسهیل خواهد
نمود .همانطور که در قسمت قبل شرح گردید ،اسالمیت با اهدافی ازجمله کس هویت ،ایااد
وحدت ،احترام به اعتقادات اکثریت و از همه مهمتر باهدف گسترش و افزودن بر ارزشهای
واالی انسانی ،حفظ کرامت راتی بشر و تضمین هرچه بیشتر مفاهیم آزادی و برابری ،با عنصر
جمهوریت همراه گردیده است .اسالمیت با ماهیت اینچنین ،هرگز توانایی وارد نمودن خدشه
بر پیکر جمهوریت را نخواهد داشت.
ارزش و مقام واالی انسان در مکت

اسالم ،میتواند عرصه را برای شکلگیری جامعه مدنی

فراهم نماید و تأکید بر کرامت راتی بشر و نفی ظلم و استبداد و مخالفت با استثمار ،میتواند
سدّی در جهت افزایش قدرت حکومت و تضمین قدرت جامعه باشد .همین امر موج خواهد
شد که نقش جامعهی مدنی در عرصه سیاست جنایی پررن

تر جلوه نماید .از طرفی ،ارج قائل

گشتن برای عدالت و مخالفت با تبعیضهای ناروا در اسالم ،مقوّم اصل تساویمداری و برابری
خواهی در همه عرصهها و ازجمله سیاست جنایی حکومت جمهوری اسالمی خواهد بود .احترام
به آزادی انسان در آیین اسالم و تأکید بر رها بودن او حتی نسبت به خود ،همجهت با تقویت
سومین اصل حاکم بر سیاست جنایی حکومت جمهوری اسالمی ایران؛ یعنی آزادی مداری
خواهد بود .در مورد اصل قانون مداری حاکم بر سیاست جنایی جمهوری اسالمی ایران نیز ،باید
ارعان داشت که مفهوم اسالمیت ،هرگز در مخالفت با این اصل و تضعیف و یا تخفیف آن
نخواهد بود.
اگرچه در بعضی از اصول قانون اساسی مانند اصل بیستم این قانون ،در ظاهر امر« ،رعایت
موازین اسالم» به عنوان قیدی برای برخورداری متفاوت افراد جامعه ،از حقوق اساسی مطرح
گردیده است؛ اما با بررسی و تأمل بیشتر میتوان در این زمینه به صورتی متفاوت ازآنچه گفته
شد ،نتیاهگیری نمود .اصل بیستم قانون اساسی مقرر میدارد« :همه افراد ملت اعم از زن و مرد
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یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی ،سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی و
فرهنگی با رعایت موازین اسالم برخوردارند».
نکته ی اول اینکه ،تمام اصول قانون اساسی و ازجمله این اصل ،حاصل کار مالسی متشکل
از نمایندگان مردم و ثمره عقل جمعی است .درنتیاه ،عبارت «موازین اسالم» نیز از این امر مستثنی
نبوده است و توسط همین مردم و نمایندگان آن ،قابلیت تفسیرهای متفاوت را مییابد.
نکته ی دوم اینکه ،این عبارت نه در جهت تضییق و محدودسازی ،بلکه برای تأمین بیشتر و
بهتر ارزش های انسانی (در این اصل ،برابری و عدالت) ،اضافه گردیده است؛ زیرا همانطور که
پیشتر گفته شد ،تصور بر این بوده است که موازین اسالم بهنحوی بهتر میتواند ،حقوق انسانها
را محافظت نماید.
نکتهی سوم اینکه ،موازین اسالم نمیتواند هرگز به شکلی تفسیر شود که با اصول دیگر قانون
اساسی یا خواستههای ملت ایران ،تناقض و تضاد داشته باشد .چنانکه در همین رابطه ،صدر اصل
سوم قانون اساسی مقرر میدارد« :دولت جمهوری اسالمی ایران موظف است برای نیل به اهداف
مذکور در اصل دوم ،همه امکانات خود را برای امور زیر به کار برد» و بند چهاردهم این اصل،
در مورد هدف تأمین عدالت بهعنوان یکی از خواستهها و آرمانهای اصلی ملت ایران ،اشعار
داشته است« :تأمین حقوق همهجانبهی افراد از زن و مرد و ایااد امنیت قضایی عادالنه برای همه
و تساوی عموم در برابر قانون».
نکته ی چهارم اینکه ،اگر ملتی با تشخیص خود ،مفهومی را با شاخص و معیاری دیگر ،محدود
مینماید ،چنانکه در حکومتهای آزادیگرا نیز برخی از آزادیهای فردی در تقابل باهدف
حفاظت از آزادیهای دیگر افراد اجتماش ،محدود میشود؛ این امر به این معنا نخواهد بود که
این ملت ،حق تصمیم گیری مادد در این رابطه را از خود سل

نموده است« .موازین اسالم» نیز

اگر قیدی محدودکننده باشد ،باز هم تعیین حدود و تأثیرگذاری آن منوط به رأی ملت ایران
است .در این فرض ،قید «موازین اسالم» ،همپایهی اصولی چون استقالل ،آزادی و یا وحدت ملی
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خواهد بود و درنت یاه ،اختاللی در مبانی تحقق جمهوریت و سیاست جنایی مردمساالر ،وارد
نخواهد کرد .با همین رویکرد ،اصل بیستوششم قانون اساسی ،اینگونه نگارش یافته است:
«احزاب ،جمعیتها ،انامنهای سیاسی و صنفی و انامنهای اسالمی یا اقلیتهای دینی
شناختهشده آزادند ،مشروط به اینکه اصول استقالل ،آزادی ،وحدت ملی ،موازین اسالمی و
اساس جمهوری اسالمی را نقض نکنند».

 .4-3وضعیت اقدایات غییکیریی و پیشگییایه در سیاست جاای ،حکویت
جمهوری اسمی ،اییان؛
عالوه بر آنکه بند  9اصل  296قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران «اقدام مناس برای پیشگیری
از جرم و اصالح مارمان» را یکی از وظایف قوهی قضاییه دانسته است باید به این نکته توجه
داشت که اصول دموکراسی که در اساسنامهی این حکومت به رسمیت شناخته شده است اقتضا
مینماید که بیش از آنکه حکومت در پی اندیشه سزادهی و اعمال اقدامات کیفری باشد،
اقدامات غیر کیفری و پیشگیرانه را سرلوحهی خود قرار دهد .اهمیت سرلوحه قرار دادن اقدامات
پیشگیرانه ازآنرو است که این امر سب میگردد نقش جامعهی مدنی در عرصهی سیاست جنایی
برجستهتر شود و با مشارکت هرچه بیشتر جامعهی مدنی شرایط برای التزام به اصل قانونی بودن
و تأمین هرچه بیشتر آزادیها و برابریهای اجتماعی فراهم گردد.

 .5-3یاای ،جیمایگاری و سزاده ،در سیاست جاای ،حکویت جمهوری اسمی،
اییان؛
آنچه از مطالعهی مختصات حکومت جمهوری اسالمی ایران و سیاست جنایی این حکومت در باب
مبانی جرم انگاری حاصل میگردد به شرح ریل خواهد بود:
الف) جرمانگاری در سیاست جنایی این حکومت باید حتماً متکی به قوانینی باشد که در راستای
تأمین مصلحتهای افراد جامعه ازجمله تضمین آزادیها و برابریهای اشخاص توسط نمایندگان
جامعه تصوی

شده است.
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ب) سزادهی در این حکومت همواره باید باهدف تضمین حداکثری آزادیها و برابریهای اشخاص
در عرصههای مختلف صورت بگیرد؛ در غیر اینصورت سزادهی از معیارها و موازین اصلی خود
منحرف شده است.
پ) این حکومت همچنانکه در راستای تحقق آمال جامعه مبنی بر مشارکت حداکثری جامعه ایااد
شده است باید به نقش حداقلی خود در عرصهی پاسخ به بزه قناعت ورزد و تعیین ،تفسیر و پاسخ به
انحراف را به جامعهی مدنی واگذارد.
بیآید؛
در مقام نتیاهگیری این پژوهش بهطور خالصه باید گفت:
الف) سیاست جنایی با توجه به نوش حکومت چهارچوب خاص خود را خواهد داشت و نوش نگرش
حکومتها به مفاهیم سهگانهی قدرت ،آزادی و برابری؛ انواش مختلفی از سیاست جنایی را رقم
میزند.
ب) جمهوری بهعنوان نوعی از حکومت ،به مبانی و اصول مختص به خود ملتزم است و گزینش این
نوش از حکومت ،بالضروره سیاست جنایی را در زمینه خاص خود وارد مینماید .بااینوجود ،تحقق
کامل دموکراسی با جمهوری بودن حکومت مالزمه ندارد و ممکن است حکومتی جمهوری باشد،
اما واجد شکل پیشرفتهای از دموکراسی نباشد.
ج) حکومت ایران وفق اساسنامهاش ،به مبانی جمهوریت پایبند است و وصف اسالمی داشتن
حکومت ایران ،از دیدگاه قانون اساسی در تعارض با اصول جمهوریت و دموکراسی نیست.
د) سیاست جنایی حکومت ایران به دلیل قبول و التزام به مبنای جمهوریت در عرصهی تئوری،
بالضروره ،اصولی حاکم خواهد بود که ضرورتاً موج

میشود؛ سیاست جنایی این حکومت ،از

نوش مردمساالر باشد و اتخار سیاست جنایی از نوش اقتدارگرا از سوی این حکومت پذیرفته نیست.
همچنین در عرصه تئوری ،وصف اسالمی حکومت ،در مسیر تحقق سیاست جنایی مردمساالر ،خدشه
و مانعی را ایااد نمینماید.
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ها) در نتیاه التزام به سیاست جمهوریت و اسالمیت نظام سیاسی ،توسل به سیاست جنایی و بهویژه
سیاست کیفری باید با رعایت حقوق و آزادیهای بنیادین افراد جامعه و بهعنوان آخرین و ناگزیرترین
وسیلهی مدیریت و کنترل اجتماعی صورت گیرد.
ی) اقتضای جمهوریت و اسالمیت بهعنوان مؤلفههای تضمین حقوق و آزادیهای عمومی در قلمرو
سیاست جنایی آن است که در قلمرو جرمانگاری و کیفرگذاری ،ضمن ضرورت احترام حداکثری
به آزادی و کرامت انسانی آحاد شهروندان ،توسل به پاسخهای ادغامکننده بر پاسخهای حذف و
طردکننده نسبت به شهروندانی که مرتک بزه شدهاند ،اولویت داشته باشد.
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 )1کتابها
 قرآن کریم.

 قانون اساسی.

 آشوری ،داریوش ( .)2394فرهن
 آقابخشی ،علی ( .)2339فرهن

سیاسی ،تهران :انتشارات مروارید.
علوم سیاسی ،چاپ دوم ،تهران :انتشارات مرکز اطالعات

و مدارک علمی ایران.
 ابوالحمد ،ابوالحمید ( .)2363مبانی علم سیاست ،تهران :انتشارات توس.

 بشیریه ،حسین ( .)2331درس هایی از دموکراسی برای همه ، ،چاپ سوم ،تهران :نگاه معاصر

 پوپر ،کارل ( .)2333جامعه باز و دشمنان آن ،ترجمه عزت اهلل فوالدوند ،جلد  ،1چاپ سوم؛
تهران :نگاه معاصر.
 حسینی ،محمد ( .)2333سیاست جنایی در اسالم و جمهوری اسالمی ،تهران :سمت.

 حسینی بهشتی ،محمد ( .)2393مبانی نظری قانون اساسی ،گفتارهای حسینیه ارشاد شهید
بهشتی ،چاپ سوم ،تهران :بقعه.
 حسینی بهشتی ،کیانوری و دیگران ( .)2332آزادی ،هرجومرج و زورمداری  ،چاپ چهارم،
تهران :بنیاد نشر آثار بهشتی.
 دلماسمارتی ،می ری ( .)2332نظامهای بزرگ سیاست جنایی ،ترجمه ابرندآبادی ،تهران:
میزان ،جلد اول.
 دلماسمارتی ،می ری ( .)2342جهانیشدن حقوق و چالشهای سهگانه ،ترجمه علیرضا
میالنی ،تهران :میزان.
 رحیق اغصان ،علی ( .)2339دانشنامه در علم سیاست ،چاپ دوم ،تهران :فرهن

صبا.

 دهخدا ،علیاکبر ( .)2333لنتنامه دهخدا ،چاپ دوم ،تهران :انتشارات دانشگاه تهران.
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 صحیفه نور ( ،)2331مالدات ،11 ،21 ،3 ،6 ،9،چاپ دوم ،تهران :انتشارات سازمان
مدارک فرهنگی انقالب اسالمی.
 صورت مشروح مذاکرات مالس قانون اساسی ( .)2369جلد دوم ،چاپ سوم ،تهران:
نشر مالس شورای اسالمی.
 عالم ،عبدالرحمن ( .)2332بنیادهای علم سیاست ،چاپ نهم ،تهران :نشر نی.
 کوهن ،کارل ( .)2332دموکراسی ،ترجمه عباس مخیر ،تهران :نشر نی.

 الزرژ ،کریستین ( .)2341درآمدی بر سیاست جنایی ،ترجمه علی حسین نافی ابرندآبادی،
چاپ دوم ،تهران :نشر میزان.

 مطهری ،مرتضی ( .)2336پیرامون انقالب اسالمی ،چاپ چهارم ،تهران :انتشارات صدرا.

 نافی ابرندآبادی ،علی حسین ( .)2339سیاست جنایی در علوم جنایی (ماموعه مقاالت)،
تهران :نشر سلسبیل.
 )2یقالهها و جزوات
 خالصی ،محسن (« .)2333سیاست جنایی ایران در پرتوی قانون اساسی» ،ماله حقوق
اساسی ،)3(23 ،صص .19-93
 عظیم زاده اردبیلی ،فائزه (« .)2341سیاست جنایی و تطور مفهومی آن» ،ماله تعالی حقوق،
 ،)9(29صص .31-91
 غالمی ،حسین (« .)2341درآمدی بر آسی شناسی سیاستگذاری جنایی» ،ماله آموزههای
حقوقی ،)6(21 ،صص .91-69
 غالمی ،حسین« .)2341( .درآمدی بر سیاست جنایی توتالیتر» ،ماله مطالعات پیشگیری از
جرم ،)9(24 ،صص .11-91
 غالمی ،حسین (« .)2339سیاست جنایی سختگیرانه» ،فصلنامه دانش انتظامی ،)3(13 ،صص
.39-99
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 فیرحی ،داود (« .)2342رهبری و حکومت در اندیشه شهید بهشتی» ،ماله دانشکده حقوق
دانشگاه تهران .)2(99 ،صص.96-69
 نافی ابرندآبادی ،علی حسین (« .)2332سیاست جنایی» ،ماله تحقیقات حقوقی،)22(12 ،
صص .231-296

