
  

 

 3 - 93، ص 6931، شماره هجدهم ، بهار پنجمپژوهش حقوق کیفری، سال 
 

 مختصات تئوریک سیاست جنایی حکومت جمهوری اسالمی ایران

 مقام تئوری(بندی در مدل)تحلیل مبانی، اصول و 
  ** محمد رحمانی  *حسین غالمی

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

 چکیده؛
 شناسدیم مفاهیمی چه طریق از را هویتش و است خصوصیاتی چه واجد حکومت کهینا به توجه با جنایی سیاست

 خواهدد فرمنحصربه یاچهره عمومی، سیاست از بخشی عنوانبه داندیماهدافی  چه تحقق برای را خود تشکیل و

 کور،مذ یمؤلفه دو اساس بر نیز حکومت ایرانازجمله  و اسالمیت و جمهوریت بر نظام سیاسی مبتنی .داشت
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ی در عرصه جنای سیاست این وضعیت دید باید است دین ضرورات احترام به معنای به که حکومت اسالمیت برای

 بر یرانا حکومت جنایی سیاست بندیمدل به مذکور مفاهیم تبیین ضمن مقاله این. در بود خواهد چگونه نظری
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 جاای،.

 

                                                           
 شناسی دانشگاه عالمه طباطبائی..کیفری و جرم حقوق دانشیار *

 مسئول(: )نویسنده  طباطبائی عالمه دانشگاه شناسیجرم و جزا حقوق رشته ارشد کارشناسی آموختهدانش **

m.rahmani1989@yahoo.com 
                                



 
 
 
 
 
 

21  

 

1396 بهار، هجدهم، شماره فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، سال پنجم  

 درآمد؛

توسط افراد جامعه است، گریزی از پاسخ به  یدر باب رفتارهای ارتکاب وگوگفتهر زمان که 

و آن چهار پرسش  وجود ندارد است بوده طرحقابلکه در این زمینه  چهار پرسش مهمی

 از: اندعبارت
ر چه یرمااز گرفته و بغ( رفتار اعضاای جامعه با توجه به چه مبانی و موازینی وصف مااز و یا  2

رمانه و ی ماشاااودش )شاااناخت مبنایی برای تمییز پدیدهیممبنایی خطوط این مرزبندی ترسااایم 

 انحراف اجتماعی(؛

بارت گیرند و به عب شاده و مورد تفسیر قرار می ( این مبانی و معیارها توساط چه مرجعی انتخا 1

رفتار غیرمااز در اختیار کدامین نهاد قرار گرفته اسااتش )شااناخت  تعیین حدود قلمرو ترروشاان

 مرجع صالح تعیین و تفسیر مبانی(؛

( سااومین پرسااش این اساات که در برابر ارتکاب رفتار غیرمااز، باید چه نوش واکنشاای، با چه  3

 ستای تحقق چه هدفی صورت پذیردش )شناخت واکنش(؛کیفیتی و در را

( پرساااش آخر اینکاه چاه کسااای این واکنش را رهبری و هادایت کرده و مورد اجرا خواهد     9

 گذاردش )شناخت نهاد ماری(. 

و  طورکلی مختصاات ی  سایاسات جنایی را ترسیم   های فوق، بهی پاساخی به پرساش  ارائه

ت، آزادی و برابری( را تعیین خواهد نمود. ازآنااکه نقش و جاایگااه مفااهیم بنیاادین آن )قادر     

سااایاسااات جنایی به دلیل همراه داشاااتن آثار و تبعات گوناگون و پایدار بر تمامی ابعاد زندگی  

خواسته مردمان جامعه و  کنندهبرآوردههای اجتماش، ساکنان جامعه، همواره باید همگام با آرمان

اعی و همچنین آگاه به خصاوصیات عصر و دورانی که  متناسا  با امکانات و اساتعدادهای اجتم  

اندیشی در سیاست جنایی، پیوسته ژرف ، باشد؛شاود در آن تدوین گردیده و به اجرا گذارده می

 امری نیکو تلقی خواهد شد.

ی حائز اهمیت این است که کوشش برای گام برداشتن در مسیر شناخت سیاست جنایی نکته
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ثمر خواهد بود؛ مگر آنکه از یبیی نبرده و جهدی جابهآن، راه بخشااای و کاویدن طریق ساااامان

ی تالش برای کسااا  هویت و افکندن رن  درصاااحنهمنفذ معرفت مفاهیمی که نهاد حکومت 

سااازد، داخل در ها مییز کرده و خود را متصااف به آنآودسااترا  هاآنتعین بر قامت خویش، 

ی ساایاساات جنایی از ز دگرگون نمودن چهرهگمان سااهم عظیمی ااین قلمرو شااویم. چراکه بی

ی افزار ها، چگونگطریق قبض و بسااط نقش بازیگران آن، تعیین ساارحد امتیازها و اختیارات آن 

ها و... به مفاهیمی منسوب است که حکومت یمتصمدر این میدان، کارآمدی  شاده گرفتهبه کار 

 شناسد.یمها ها عاین دانسته و سرشت خویش را با آنخود را با آن هویت

این مقاله تالش در راساتای شاناخت هرچه بیشاتر سایاسات جنایی حکومتی اسات که لباسی       

ی تمایز خویش قرار داده است. جمهوریت و اسالمیت در بر کرده و آن را مایه تاروپودتنیده از 

آور جمهوریت و اساالمیت، در نهایت شناخت  این پژوهش با تمرکز بر ماهیت دو مفهوم هویت

 یزند؛ چراکه دو مؤلفهیمرقم  نظریی عرصااهرا در  بیشااتر ماهیت حکومت و ساایاساات جنایی

جمهوریت و اساالمیت ساب  گردیده اسات، حکومت و سیاست جنایی سرچشمه گرفته از آن،    

ی مرتبط با این دو عنصار، جاری گردد و التزامات خاصای را برای ساایاست   هاعرصاه ناگزیر در 

 جنایی حاصل آورد.

 روازآنشااناسااد،  یمها که حکومت هویت خود را با آن مفاهیمی شااناخت یگردی از سااو

ها، اقدامات خود ها را مبنا قرار داده و با توجه به تعریف خود از آناهمیت دارد که حکومت آن

نماید. از طرفی تالش یم ی مارمانه و انحرافات اجتماعی، تنظیمرا در جهات مقاابلاه باا پادیده     

ی حااصااال از اقدامات حکومت با  یااه نتزهاای قلمروی رفتاار غیرماااز و تطبیق    برای تعیین مر

ها و نیازهای واقعی جامعه )که بساتر اصالی تشاکیل نهاد حکومت اساات( نیازمند شناخت    آرمان

بخش و مورد یترضااای پاسااخی این مفاهیم اساات. همچنین الزم به رکر اساات که برای ارائه 

. مرجع 1. مبنای غیرمااز بودن ی  رفتار؛ 2ایی در مورد هتوافق حکومت و جامعه، به پرساااش

. 9. هدف، نوش و کیفیت واکنش نسااابت به رفتار غیرمااز؛ 3یر مبنا؛ و تفساااصاااالح برای تعیین 
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دهد؛ یممرجع اعمال واکنش نساابت به رفتار غیرمااز که اساااس ساایاساات جنایی را تشااکیل     

ها را یسااتکایدن هرچه بیشااتر در این مقام، نیازمند شااناخت بیشااتر این مفاهیم خواهیم بود. کاو 

 سااازد. اینتر میرا برای ما روشاان اتخارشاده ی حقیقی و ثمرات سایاساات جنایی  نمایان و چهره

که ییازآناا بخشاااد که در صاااورت نیاز، به ترمیم یا تنییر آن بمردازیم.یمشاااناخت، ما را نیرو 

 یایی صاااحیح و مطابق با واقع در عرصاااهدر مسااایر عمل، نیازمند اتخار مبن کاراحرکت مؤثر و 

ی اهمیت وافر شناخت مختصات تئوری  سیاست جنایی را درک سادگبهتوان یم، استتئوری 

 نمود.

 جمهوریت؛ یرهوم .1

مفهوم جمهوریت مفهومی پیچیده و دارای ابعاد مختلف است که در طول تاریخ معنایی یکسان 

ی تعریفی از است. در این قسمت پس از ارائهنداشته و دچار تنییر و تحوالت زیادی شده 

ی این مفهوم با دموکراسی را بررسی ی جمهوریت و رابطهدهندهحکومت جمهوری، اصول قوام

 خواهیم کرد.

 جمهوری؛ فیتعی .1-1

ی شود به آن این معنامروزه تعریفی که از جمهوری میگذشته از سیر تاریخی مفهوم جمهوری، 

اعمال  ،ودی خو یا توسط نمایندگان برگزیده مردم یا مستقیماً ،در آنحکومتی که »: است را داده

حکومتی است که در آن جانشینی رئیس کشور ارثی نیست  یگر؛دعبارتبه «.کنندحاکمیت می

ی مستقیم یا غیرمستقیم جمهور با مراجعهرئیسو مدت ریاست جمهوری محدود است و انتخاب 

اگر بخواهیم ی   اما (،913: 2333یمور مارتین، سست؛ )لیم گیردبه آرای مردم صورت می

توان جمهوری را چنین تعریف نمود: طرز ومانع را از جمهوری ارائه کنیم میتعریف جامع

حکومتى است که بر اساس دموکراسى یا غیر دموکراسى، مردم آن، حق حاکمیت بر سرنوشت 

تقیم دارانى که با رضایت و رأى مسیق زمامطور مستقیم یا غیرمستقیم از طراجتماعى خودشان را به
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د و آنان نیز انکرده که توارث در آن دخالتى نداشته باشد تعیین یاگونهیا غیرمستقیم آنان به

 )رحیق نماینداعمال مى مردم،اقتدارات معین قانونى خود را در ی  مدت محدود و تحت نظارت 

 (.399: 2339 اغصان،

 ی؛های جمهورو ویژگ، ،یاای .1-2

های موجود در دنیا نوعی نظام حکومتی جمهوری دارند اتفاق دولتامروزه اکثریت قری  به 

کسان ی تی جمهوری در تمام کشورهاولی این بدین معنا نیست که بافت و ساختار نظام حکوم

تفاوت بارز ساختاری  .تفاوت فاحشی وجود دارد های جمهوری عمالًدر واقع بین نظام .است

 زند:جمهوری پیرامون سه اصل اساسی زیر دور میهای حکومت

 ی مقننه و اجرائیه به قانون اساسی کشور.الف( میزان وابستگی قانونی قوه

 ی تقسیم قدرت بین نهادهای مختلف درون دستگاه دولتی.ب( شیوه

 ج( تفاوت در میزان و وسعت نمایندگی رسمی.

 ؛و دیوکیاس، تیجمهور .1-3

ی جمهوری و دموکراسی را مورد بررسی قرار دهیم ابتدا مفهوم دموکراسی پیش از آنکه رابطه

 را برخواهیم شمرد. بر آنرا مطالعه خواهیم کرد و اصول حاکم 

 ؛تعییف دیوکیاس، .1-3-1

 تعریف« حاکمیت مردم»، این مفهوم به معنای «دموکراسی»ی ی کلمهگرچه بر اساس ریشها

ای به آن اشاره شده است، اما واقع امر آن گونهز بههای دموکراسی نیی نظریهشود و در همهمی

یار های مفهومی و نهادی بساست که دموکراسی در بستر زمان دستخوش تنییرات و دگرگونی

های عدم توافق در مورد دموکراسی بسیار گسترده است و همین عرصه ،گردیده است. امروزه

ای درک در این راستا بر ن گردیده است.های مختلفی پیرامون آگیری نظریهامر نیز سب  شکل



 
 
 
 
 
 

29  

 

1396 بهار، هجدهم، شماره فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، سال پنجم  

از این  شدهارائههای یفتعرتواند بیش از تمرکز بر بهتر مفهوم دموکراسی، شناخت اصول آن می

 اصطالح راه گشا باشد.

 ؛اصول دیوکیاس، آریای، .1-3-2

 اسیدموکر های مربوط بهیهی نظرمفهومی مرک  از چند اصل اساسی است که همه ،دموکراسی 

ای مشک  است که به هراندازه نهادهایی برای اند. البته دموکراسی مقولهها تأکید نمودهبر آن

تری وجود خواهد داشت. این اصول تحقق این اصول وجود داشته باشد، دموکراسی کامل

 اند از:عبارت

 ؛اصل حاکمیت ییدم .1-3-2-1

ی حاکمیت مردم با دو مؤلفهاست. « حاکمیت مردم»ی دموکراسی و اصل اساسی آن جوهره

بدین معنا  (369پیشین:  )رحیق اغصان، یابدمی نمود« مشارکت سیاسی»و « جمعی بودن اقتدار»

نه فردی یا گروهی برخوردار است. همچنین و که قدرت و اقتدار در دموکراسی از ماهیت جمعی 

 ؛دکنند آن را اداره میدر این نوش از حکومت، مردم نظام سیاسی را شکل داده و با مشارکت خو

ی جامعه را بر رأی و ی نظریات دموکراسی الگوی مورد نظر خود برای ادارهبنابراین همه

گیری و ی شکلعنوان پایهی مردم را بهاند و مداخلهمشارکت مردم در سیاست مبتنی کرده

 .اندمشروعیت حکومت در نظر گرفته

 ؛بیابیی سیاس، .1-3-2-2

 ها و احزاب سیاسی نسبتاین است که در نظام دموکراسی، افراد، گروهمنظور از اصل برابری  

ای هنظر از هویتی مردم قطعبه یکدیگر از لحاظ حق حکومت برتری و امتیازی ندارند. همه

اصل  ،حق اعمال حاکمیت دارند. برابری سیاسی ،سیاسی هاییشقومی، مذهبی، طبقاتی و یا گرا

ی هایهای مدرن است؛ بنابراین نظامتنی و هم در دموکراسیهای آهم در دموکراسی ی،مشترک
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حزبی که احزاب دیگر از لحاظ قانونی اجازه فعالیت ندارند و رقبا حذف یا های ت همانند نظام

. توان دموکراتی  نامیدیابند را نمیامکان مشارکت و رقابت نمی شوند یا عمالًسرکوب می

 کند نیز از دموکراسیاز اعمال حق حاکمیت خود محروم می نظامی که مخالفان و دگراندیشان را

 فاصله دارد.

 ؛آزادی سیاس، .1-3-2-3

ی خودسرانه دیگران و چه به مفهوم مثبت آن آزادی چه به مفهوم منفی آن یعنی رهایی از اراده

یعنی توانایی گزینش و عمل و مشارکت در حیات سیاسی، در سرشت دموکراسی نهفته است. 

ادی اعتقاد و اندیشه، آزادی بیان، آزادی مطبوعات، آزادی اجتماعات و آزادی این اصل شامل آز

شود. آزادی بیان در تمام اشکالش چه گفتاری، چه نوشتاری و مشارکت در حیات سیاسی می

ها و های مختلف، آزادی شهروندان برای تشکیل انامنآراء از طریق رسانهچه تضارب

تای به فعلیت رساندن اهداف سیاسی بدون نگرانی از احتمال منظور تالش در راسبه ،اجتماعات

درستی، آزادی به 1کارل کوهن در این زمینه، های سیاسی است.تنبیه و ماازات نیز جزء آزادی

ستلزم تنها مدموکراسی نه .کندتقسیم می «پیشنهاد و آزادی مخالفت یآزادی ارائه»بیان را به 

شده از سوی جامعه است بلکه مستلزم و نامزدهای مطرح هایاستآزادی شهروندان در مخالفت باس

 های عمل جایگزین و آزادی در مشارکت مؤثر و کارآمد نیز هستآزادی در پیشنهاد شیوه

 (.143: 2332، عبدالرحمن)

 ؛یظارت همگای، .1-3-2-4

 گویاند باید مسئول و پاسخحاکمانی که توسط مردم تعیین شده ،های دموکراسیدر همه

 ی مردم نیز بتوانند از آناندهند. به همین جهت باید عامهمات و اعمالی باشند که اناام میتصمی

ا نیز ر وجو کنند و در صورت لزوم، بر طبق قانونی که آندر مورد اعمال و تصمیماتشان پرس

                                                           
1. Carl Cohen 

http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CB0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FCarl_Cohen&ei=xNUvVbvBJ8rV7Aah14HIBQ&usg=AFQjCNHHHfG1e_QgSq--r-aiCkAQdxOiww&bvm=bv.91071109,d.ZGU
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اند آنان را عزل نمایند. هرقدر که نهادها و راهکارهایی قوی برای نظارت خود وضع نموده

 تری تحقق خواهد یافت.دموکراسی کامل ،نی وجود داشته باشدهمگا

 ؛اصالت قایون .1-3-2-5

گرایی یکی دیگر از ارکان دموکراسی است. حکومت مردم بدون وجود قانون، قانون و قانون

ند دو کنی قانونی که مردم بر اساس اصل حاکمیت خود وضع میویژه دموکراسی نیست. کار

راه مطمئنی برای جلوگیری از استبداد و خودکامگی است و از جهت  سوی امر اساسی است: از 

دیگر ابزاری است برای نظارت مردم بر حاکمان از طریق تطبیق اعمال و تصمیمات آنان با قوانین 

ای عنوان ماموعهترین قانون در ی  جامعه قانون اساسی است که بهموجود. باالترین و اساسی

کلی، چارچوبی برای سامان دادن به روابط قدرت در حکومت است  از اصول و قواعد بنیادی و

 رود.اساس دموکراسی به شمار می، ی مذکورویژه و ایفای دو کار

ز شکلی از حکومت نیست، بلکه قبل از هر چی دموکراسی صرفاً با توجه به آنچه گفته شد

در  تنهاظریات است که نهها و نای از آرمانی اجتماعی، نوعی راه زندگی و ماموعهی  فلسفه

ردد و گمورد امر سیاسی صادق است بلکه شامل روابط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیز می

ی رابطه ی. در زمینهشودی رهن تصور میی تفکر و شیوهعنوان شیوهتر بهحتی به شکلی عمیق

ت ل  حکومی صورت و قاکنندهجمهوری بیان جمهوری با دموکراسی باید گفت که مفهوم

درواقع حکومت جمهوری به حکومت  خواهد بود. محتوای آن یکنندهیاناست و دموکراسی ب

بنابراین  ؛سمارددهد و قدرت را به مردم میفردی، استبدادی، موروثی و خاندانی خاتمه می

أم با آن تو ینوعو به دجمهوری از نظر مفهوم کلمه اغل  درجاتی از دموکراسی را نیز دربردار

: 2394 )آشوری، اندشده است؛ به این معنا که اقشار مختلف مردم، خواهان حقوق شهروندی شده

واند فراسوی منافع شخصی یا طبقاتی، خیر کل تمی که است این در جمهوری (. فضیلت222

در مورد آزادی سیاسی که یکی از اصول  مثالعنوانبه جامعه را مقدم بر منافع محدود قرار دهد.

 نیز محسوب هایهای مهم جمهوراز مشخصه توان گفت که یکیمی شودسی تلقی میدموکرا
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نیست؛ زیرا جایی که آزادی  یمانند برابری از حکومت جمهوری جداشدن گردد. آزادیمی

ند توانایی اظهارنظر نداشت کهیی حکومت ندارند و هنگامنباشد، مردم توانایی اظهارنظر درباره

کومتی چنین ح که حکومت متعلق به مردم نباشد، اصالًییها نیست و جاحکومت متعلّق به آن

 اًو طبیعت آزادی تضمینی است برای محدود کردن قدرت حکومت ،در واقع .جمهوری نیست

وأمان راسی تگستره و مفهوم آزادی به این معنی در حکومت جمهوری، از زمانی است که با دموک

ه است. در نتیاه باید گفت که جمهوری در عصر حاضر زمانی جمهوری واقعی محسوب شد

 شود که همراه و همگام با اصول دموکراسی باشد.می

 حکویت جمهوری اسمی،؛ یرهوم .2

در پاکستان  ،نوش رسمی حکومت تحت عنوانبار جمهوری اسالمی برای اولین اصطالح

و اگرچه امروزه عنوان جمهوری اسالمی به چهار کشور ایران، پاکستان، موریتانی  کاربرده شدبه

گردد، در این قسمت صرفاً جمهوری اسالمی ایران و مبانی و اصول حاکم اطالق می و افنانستان

ه بیان بی قرار خواهد گرفت. با توجه به توضیحات فوق، در این قسمت ابتدا بررس موردبر آن 

قانون اساسی ایران و سمس مبانی  از دیدگاه و تعریف آن جمهوری اسالمیمت های حکوویژگی

 .پرداختو اصول حاکم بر این حکومت خواهیم 

 های حکویت جمهوری اسمی،؛ویژگ، .2-1

های حکومت ترین ویژگیتوان مهمتوجه به قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران، میبا 

 جمهوری اسالمی را به ترتی  زیر برشمرد: 

ی مردم جامعه ( قدرت در جمهوری اسالمی به مردم جامعه تعلق دارد. قدرت حکومت از اراده2

یاه درنتدارد؛ های اجتماش گام برمیسرچشمه گرفته است و حکومت در جهت تأمین خواسته

االی های وهای جامعه نباید در تضاد باشد و اگر بخشی از آرمانمسیر حرکت حکومت با آرمان

 لف باشد.نباید با این آیین مخا مطمئناًیابد، مسیر حکومت یمعمل به آیین اسالم تبلور جامعه، با 
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ومت جمهوری ی راتی انسانی، حکسو با این خصیصه( انسان آزاد آفریده شده است و هم1

یت قرار دهد و موردحماهای انسان در تمام ابعاد را گسترش داده و یآزاد اسالمی موظف است،

محدود نخواهد  هاانساننماید، آزادی اقتضا می مصلحت جامعه و حقوق دیگران یی کهدرجاجز 

 شد.

ی افراد جامعه از حقوق برابر برخوردار خواهند بود و هیچ ( در حکومت جمهوری اسالمی، همه3

 طبقه، نژاد یا گروهی راتاً بر سایر افراد برتری نخواهد داشت.

رام به یران و احتا یجامعهنقش اراده و خواست مردم  گیری باید گفت؛ تأکید بریاهنتدر مقام 

آزادی و برابری در ابواب مختلف آن توسط رهبران انقالب و مؤسسین جمهوری اسالمی ایران 

 حکومت جمهوری اسالمی ایران عنوان رکن پایه و اساسیبه دموکراسیسب  گردیده است که 

که تضمین دموکراسی، موج  تضمین  ها به این موضوش آگاه بودندمحسوب شود؛ چراکه آن

یران که ا یجامعهجامعه خواهد شد و تضمین دموکراسی در  موردپسندی هاارزشاحترام به 

، هاارزش، قوانین را با این انددادهی اسالمی تشکیل هاارزشاکثریت آن را مردمان معتقد به 

 هماهن  خواهد نمود.

 تعییف از دیدگاه قایون اساس،؛ .2-2

اساسی ایران هیچ اصلی منحصراً به تعریف جمهوری اسالمی اختصاص داده نشده در قانون  

است، اما با بررسی اصول قانون اساسی و رکر خصوصیات، ساختار و وظایف حکومت جمهوری 

توان این تعریف را از جمهوری اسالمی ایران ارائه اسالمی در اصول متعدد قانون اساسی، می

اکثریت افراد جامعه، آزادانه انتخاب شده و حق اعمال حاکمیت ی است که توسط حکومت نمود:

در تمام ابعادش، اصالتاً از آن جامعه بوده و اعمال حاکمیت در آن، توسط اکثریت جامعه 

یرمستقیم از طریق وضع قانون و تعیین مسیر و اجرای قوانین، صورت غمستقیم یا  صورتبه

ی اسالمی هاارزشصول واالی انسانی و همچنین ی این اعمال حاکمیت با اگیرد و نحوهمی

 یست.نعنوان آیین متعلق به اکثریت افراد جامعه در تضاد به
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 های وصف اسمی، حکویت، در قایون اساس،؛ویژگ، .2-2-1

ی اسالمیت؛ عنصری است که با روح قانون اساسی ایران آمیخته و عاین گردیده است. مؤلفه

مفهوم  قدمثابت، حضوری محسوس داشته و همراه مفهوم اسالمیت در سرتاسر این قانون

جمهوریت به شمار آمده است. این مسئله به نحوی است که یافتن اصلی از اصول قانون اساسی 

 ی به نظر نرسد.اسادهکه فارغ از مفهوم اسالمیت باشد، شاید کار 

کام اح»، «حریم اسالم»، «مبانی اسالم»در قال  ترکیباتی چون: « اسالمی»و « اسالم» یدو واژه

، «مقررات اسالمی»، «اسالمی عدل»، «معیارهای اسالم»، «قوانین اسالم»، «مموازین اسال»، «اسالم

 ،«اخالق اسالمی»، «اسالمی یجامعه» ،«برادری اسالمی»، «نظام اسالمی»، «ضوابط اسالمی»

 ان تکرار شده است.و... بارها در قانون اساسی ایر« حکومت اسالمی»، «اسالمی یهاانامن»

ی حائز اهمیت این است که تعریفی از اسالمیت در هیچ کاای این قانون، ارائه نشده نکته

 یاست. یکی از دالیل این امر شاید این باشد که تعریف این مؤلفه نیز، چون تعریف مؤلفه

 یهوجود، پیرامون مؤلفینبااجمهوریت اگرچه ناممکن نیست، بدون ش  کاری دشوار است. 

ه، که آیا در گذشتیناگردد. ازجمله ی زیاد دیگری مطرح میهاسؤالاسالمیت در قانون اساسی، 

ف باره موظی بهی اسالمی و اخالق اسالمی وجود نداشته است و حکومت مفاهیمی چون جامعه

 یچنین است، ابزار حکومت در این عرصه چه کیفیتینابه تحقق این مفاهیم گردیده استش و اگر 

یئت شش نفره حاضر در شورای نگهبان قانون اساسی، مسئول تحقق مفاهیمی چون هداردش آیا 

 عدل اسالمی، اخالق اسالمی و برادری اسالمی استش

شود که این قانون برای ملتی وضع می اندداشتهقانون اساسی ایران به این امر آگاهی  خبرگان

، به انخبرگدانند. همچنین این یمکه اکثریت مردم آن، خود را مسلمان و معتقد به آیین اسالم 

توان در آیین زندگی مردم مسلمان یافت. از که آیین اسالم را می اندداشتهاین حقیقت ایمان 

 به حکومت حق و» ملت ایران، یاد دیرینهکه در اصل اول قانون اساسی از اعتق طورهمانطرفی، 

شود؛ مشخص است که مفاهیمی که در باال برشمردیم، مفاهیمی نیستند سخن گفته می« عدل قرآن
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ثریت مردم سط اکها باشد، بلکه مفاهیمی هستند که در گذشته توکه حکومت موظف به ایااد آن

. در این ی همین مردم، وجود داشته اندزندگو در ابعاد مختلف  اندشدهواقع  احترام موردایران 

های مردم ، در جهت خواستههاحکومت شناسایی این مفاهیم و حفظ و تقویت آن یراستا، وظیفه

 جامعه ایران است.

ر تالش و تکاپو د ، ملتی کهییمنماتصور  که رسدیمبسیار بعید به نظر  کهینای دیگر نکته

ندگی که یارهای زمعتعیین تمام  یساالر است، وظیفهبخش و مردمیآزادبرای تشکیل حکومتی 

ر د با آیین اسالم در ارتباط است را از خود سل  نماید و به یکی از بازوهای حکومت بسمارد.

 تشخیص عدم منایرت»دارد: ششم قانون اساسی که مقرر میونوداصل همین زمینه، باید گفت 

متناس   «اکثریت فقهای شورای نگهبان است مصوبات مالس شورای اسالمی با احکام اسالم با

 ی نظردر قانون اساسی، تفسیر شود و محدود به ارائه جمهوریتی با روح حاکم بر مؤلفه

برای این مردم  هاحقوقی باشد که سابقه و سنت فقهی آن-تخصصی در زمینه احکام پیچیده فقهی

از حکومت، ایااد قوانینی موافق با ملت  ارزشمند تلقی شده و متعاقباً در این موارد، انتظار

ی ایران است. با توجه به توضیحی که ارائه ، برای مردم مسلمان جامعهمورداحتراممعیارهای فقهی 

ی هایشد، در مورد وصف اسالمی پیدا کردن حکومت، در قانون اساسی ایران، اهداف و ویژگی

 توان برشمرد:را به شرح ریل، می

ر این ام کهچنانگیرد. ( وصف اسالمی حکومت، از وصف اسالمی موجود در جامعه نشئت می2

گردد. این اصل بر این مفهوم تأکید کرده است که حضور از اصل اول قانون اساسی استنباط می

مؤثر اکثریت مردم مسلمان ایران در ایااد انقالب، رن  اسالمی به این انقالب داده است و همین 

ی تشکیل حکومت جمهوری اسالمی را فراهم نموده است. احترام به آیین اکثریت زمینهامر 

 اجتماش، در اصل دوازدهم قانون اساسی نیز، مورد تأکید قرار گرفته است.

نماید. مطابق اصل دوم های ایمانی این حکومت را تعیین مییهپا( وصف اسالمی حکومت، 1

ونه نفی هرگ»، «کرامت و ارزش واالی انسان»، «خدای یکتا» قانون اساسی، ایمان به مفاهیمی چون
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ست، که با توجه به آیین اسالم انتخاب شده ا« پذیریگری و سلطهکشی و سلطهگری و ستمستم

تی، های کمونیسها، ازجمله حکومتسب  کس  هویت و تمایز این حکومت با دیگر حکومت

 خواهد شد.

های واالی انسانی هتر حراست از حقوق و ارزش( وصف اسالمی حکومت، سب  تضمین ب3

 ال ینهاکم اهلل»به حکم آیه شریفه »دارد: که اصل چهاردهم قانون اساسی مقرر میشود. چنانمی

اهلل  ان تبروهم و تقسطوا الیهم ان من دیارکم یخرجوکم عن الدین لم یقاتلوکم فی الدین و لم

 لمانیرمساند نسبت به افراد غان و مسلمانان موظفدولت جمهوری اسالمی ایر« یح  المقسطین

 «.بااخالق حسنه و قسط و عدل اسالمی عمل نمایند و حقوق انسانی آنان را رعایت کنند

خواهد  های اسالمی( وصف اسالمی حکومت، سب  ایااد اتحاد و یکمارچگی با دیگر حکومت9

ه ان هذ»حکم آیه کریمه به»است:  در همین راستا، اصل یازدهم قانون اساسی مقرر داشته شد.

اند و دولت جمهوری اسالمی ایران همه مسلمانان ی  امت« امتکم امة واحدة و أنا ربکم فاعبدون

ف است سیاست کلی خود را بر پایه ائتالف و اتحاد ملل اسالمی قرار دهد و کوشش به عمل ظمو

 .«ق بخشدآورد تا وحدت سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جهان اسالم را تحق

 یاای، حکویت جمهوری اسمی، اییان؛ .2-3

ی تعریفی از حکومت جمهوری اسالمی ایران باید به این مسئله بمردازیم که با توجه پس از ارائه

 در این راستا باید به چهار پرسش زیر به قانون اساسی، این حکومت بر چه مبانی استوار است.

 یم:پاسخ ده

 جمهوری اسالمی ایران چیستش( مبنای حاکمیت در حکومت 2

 نمایندش( زمامداران و حاکمان در حکومت جمهوری اسالمی ایران چگونه کس  قدرت می1

 گیردش( در این حکومت اعمال قدرت چگونه صورت می3

 ششود( نهایتاً اینکه قدرت در حکومت جمهوری اسالمی ایران چگونه تحدید و کنترل می9
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1396 بهار، هجدهم، شماره فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، سال پنجم  

 ؛حاکمیت در قایون اساس، یااای .2-3-1

 حاکمیت مطلق بر»ششم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران چنین آمده است: واصل پنااهدر 

جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. 

 ا گروهی خاصیاین حق الهی را از انسان سل  کند یا در خدمت منافع فرد  تواندینم کسیچه

تصوی  . «کندیاعمال م آیدید و ملت این حق خداداد را از طرقی که در اصول بعد مقرار ده

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 

 قانون اساسی جمهوری اسالمی ششموپنااهمفاد اصل  تأمل درنماید. با  شناخته و آن را حقوقی

 نمود: استنباطنکات ریل را از آن  توانیم ایران،

اصول اساسی و بنیادین اسالم، حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداوند است  ( با توجه به2

المی در چارچوب اعتقادات اس روینمنطقی اصل توحید و نفی شرک است. ازا یکه بالطبع نتیاه

هستی از آن خداوند به شمار  یو نیز مستند به آیات قرآنی، حاکمیت و والیت مطلقه بر همه

 آید.یم

، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم باشدیحاکمیت مطلق م یخداوند که دارنده( 1

و خداوند مردم را برای تعیین  منشأ چنین حاکمیتی از آن خداوند است روینازا .کرده است

 .سرنوشت اجتماعی خویش مختار گذاشته است

ها سل  شدنی نیست و عنوان حقی الهی از طرف خداوند به انسانحق تعیین سرنوشت به( 3

تبع ها نیز بهچنین حقی را ندارد که آن را از انسان سل  نماید. البته این حق انسان کسیچه

است؛ چراکه این حق توسط خداوند به انسان واگذار شده است و  حاکمیت مطلق خدا بر هستی

از انسان سل  نماید و کس دیگری نیز چنین حقی را  تواندیتنها او که دهنده چنین حقی است م

 .نمایند سل  انسان از را حق این توانندیسایر افراد نم . در نتیاهندارد
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مختصات تئوریک سیاست جنایی حکومت جمهوری اسالمی ایران...   

منافع فرد یا گروهی خاص قرار گیرد. در خدمت  تواندیحق تعیین سرنوشت اجتماعی نم( 9

 صلاچراکه  شود؛ خاص گروه یا فرد دستاویز قدرت خواهی  تواندیاین حق نم یگردعبارتبه

 باشد اشتهد وجود ارتباطیندرا خاصی دلیل کهینا مگر است یکدیگر بر افراد حاکمیت عدم بر

 اختیار در آن یواسطهبه حق این که باشد نموده اثبات  مشخصصورت به را حاکمیتی چنین که

 .گیرد قرار گروهی یا فرد

)در عصر حاضر(  ت  افراد است در شکل اجتماعی آن در قال  ملتاین حق که برای ت ( 9

 .گرددی، اعمال مکندیو توسط ملت و از طرقی که قانون به آن اشاره م آیدیدرم

 داران؛طییق به قدرت رسیدن زیام .2-3-2

که  باید گفت در زمینه شناخت مبانی حکومت جمهوری اسالمی ایران سؤالدر پاسخ به دومین 

انتخابات آزاد، سازوکار اصلی به قدرت  اسالمی ایران در حکومت جمهوریمطابق قانون اساسی 

دهی و شکل تحقق این هدف و برایکه است  حکومتارشد  یهامردان و مقامرسیدن دولت

 .ضروری خواهد بودها و نهادهای واسطه تشکل امکان ایااد هدایت افکار عمومی نیز

ن تریعنوان مهمبه ،توجه به آرای مردم و انتخابات ،در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران

اساسی نظام  هاییژگیاین راستا از و ابزار اعمال حق حاکمیت مردم بیان گردیده است. در

آرای عمومی است که در اصل ششم قانون  امور کشور با اتکا به یاداره ،جمهوری اسالمی ایران

در جمهوری اسالمی : »داردیم صریحاساسی و در اصول کلی آن آورده شده است. این اصل ت

، رجمهویساز راه انتخابات، انتخاب رئ ؛ایران امور کشور باید به اتکا آراء عمومی اداره شود

در مواردی  یپرسیا از راه همه هایننمایندگان مالس شورای اسالمی، اعضای شوراها و نظایر ا

ده ششم تأکید شواصل پنااه یخرهؤهمچنین در م .«گرددیکه در اصول دیگر این قانون معین م

که  توان گفتمیاین اساس  بر. «این حق الهی را از انسان سل  کند تواندینم کسیچه» :است

ق غیر مردمی یزمامداری از طر نهراه را بر روی هرگو ایران انتخابات در نظام جمهوری اسالمی
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یی از این حق را در ابواب مختلف قانون اساسی بررسی هاجلوهمسدود خواهد نمود. در ادامه 

 خواهیم کرد.

 ی حکویت حاکمان؛شیوه .2-3-3

ی تفکی  قوا در حکومت و ها، نحوهیجمهوردر حکومت جمهوری اسالمی ایران مانند سایر 

ومت حاکمان ی حکها در قانون اساسی بیانگر شیوهاختیارات آنشیوه تعیین نمایندگان و تحدید 

یرفته هفتم قانون اساسی، تفکی  قوا پذوو مسئولین کشور است. بر این اساس طبق اصل پنااه

ه مستقل از یکدیگر به رسمیت شناخت صورتبهی مقننه، قضائیه و ماریه شده است و سه قوه

مقننه از طریق مالس شورای اسالمی  یاعمال قوهنون اساسی، هشتم قاو. مطابق اصل پنااهاندشده

 ونیقانشود و مصوبات آن پس از طی مراحل است که از نمایندگان منتخ  مردم تشکیل می

د و تنوش تعدچهارم قانون اساسی و. اصل شصتگرددماریه و قضاییه ابالغ می یبرای اجرا به قوه

هم نوو اصل پنااه دهدی مورد تأکید قرار میگذارنونقارا در مالس  مردم منتخ  نمایندگان

 ،در مسائل مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگیدارد که ممکن است قانون اساسی مقرر می

 یاعمال قوه مردم صورت گیرد. یمستقیم به آرا یپرسی و مراجعهمقننه از راه همه یاعمال قوه

 یبر عهده یماًمستق اساسی جز در اموری که در قانوننیز، مطابق اصل شصتم قانون اساسی  ماریه

ی قضائیه نیز در مورد قوه .گیردصورت میو وزرا  جمهوریسرهبری گذارده شده، از طریق رئ

و توسط  غیرمستقیم از سوی مردم صورتبههفتم وپنااهوباید گفت که ریاست آن طبق اصل صد

 شود.نتخاب میرهبری ا

م هفتوصدگردد، اصل ی در مورد رهبری که باالترین مقام اجرایی کشور محسوب می

ی هدهتعیین رهبر به عقانون اساسی ترتی  انتخاب آن مقام را مقرر نمود است. مطابق این اصل؛ 

 از سوی مردم انتخاب مستقیم صورتبهاین مالس  اعضای خبرگان منتخ  مردم است. مالس

فقها واجد شرایط  یهمه یدرباره دارد که این مالس وظیفه داردشوند و این اصل مقرر مییم

 داندبهرگاه یکی از آنان را اعلم  کند ونهم بررسی و مشورت وصدی و  مذکور در اصول پنام
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مختصات تئوریک سیاست جنایی حکومت جمهوری اسالمی ایران...   

نهم وصدی یا دارای مقبولیت عامه یا واجد برجستگی خاص در یکی از صفات مذکور در اصل 

 نماید.او را به رهبری انتخاب  ،دهدتشخیص 

عالوه بر آنچه در مورد قوای حاکم در حکومت جمهوری اسالمی ایران گفته شد در این 

هیل اناام که تس نهادهای نیز منتفی نیست. ایااد این اواسطهی نهادهایری گشکلحکومت امکان 

در  تواند نقش مؤثریگردد؛ میامور کشور و کاهش فاصله بین جامعه و قوای حاکم را سب  می

 تحقق دموکراسی در حکومت جمهوری اسالمی ایران داشته باشد.

 یحدود کیدن قدرت حاکمان؛ سمییکای .2-3-4

های دیگر حکومت مانندبهاسالمی ایران نیز  جمهوری حکومتدر مطابق قانون اسایس 

تصدی مسئولیت. همچنین حقوق  زمانمدتاست و نه قدرت زمامداران نامحدود  جمهوری، نه

و امتیازات ناشی از توارث و دیگر خصوصیات انتصابی نیز به رسمیت شناخته نشده است. در این 

داشته  احکومت تمام زمامداران، صرفاً تا زمانی که صالحیت الزم و قانونی برای تصدی قدرت ر

باشند مشروعیت دارند و در صورت فقدان صالحیت الزم قانونی برای تصدی امور، در هر زمان 

 دارد:هفتم قانون اساسی مقرر میوصدباشند. در همین راستا است که اصل ی یمقابل عزل 

 زو امکان عزل رهبری و بعضی دیگر ا« رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است»

 .بینی شده استیشپجمهور، در اصول قانون اساسی یسرئمقامات عالی اجرائی کشور ازجمله 

نی امکان بییشپصرفاً به  باید محدود شود زمامداران امر که چگونه قدرت این از طرف دیگر،

اعم از  ی،های مردمرسمیت شناختن حقوق و آزادیبه  یها مسئلبعزل حاکمان محدود نشده و 

نی یابد مگر اینکه جامعه مدینمتحقق  یابد. تحدید قدرت حاکمانیمارتباط  اجتماعی فردی و

جهت، احترام به حقوق مردم جامعه ینازانظارت مؤثر و مستمر بر عملکرد حاکمان داشته باشد. 

حق  م(،ششو اصل بیست)از قبیل داشتن احزاب متعدد در کشور و حق شرکت در احزاب قانونی 

م )اصول و قل بیان ، حق اظهارنظر و آزادیهفتم(و)اصل بیست آمیزراهمیمایی و تامعات مسالمت

و  های سیاسیها و تشکلمردم و گروه عمالً گردد،سب  می چهارم( و...وسوم و بیستوبیست
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و شرایط تحقق یکی دیگر از اصول  کنندنظارت  حکومتاجتماعی و نهادهای مدنی بر 

 اسی یعنی نظارت همگانی فراهم گردد.دموکر

گونه گفت که حکومت جمهوری اسالمی ایران، مطابق با یناتوان گیری، مییاهنتدر مقام 

های جمهوری را که در قسمت قبل ها و خصوصیات اصلی حکومتیژگیوقانون اساسی آن، 

ی به این اخدشهبرای این نوش از حکومت برشمردیم، دارا بوده و داشتن وصف اسالمی 

 خصوصیات وارد ننموده است.

 ؛(تیسیم یختصات سیاست جاای، اییان )در یقام تئوری .3

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 

، سیاست جنایی جمهوری شدهاستخراجاین نکته خواهیم پرداخت که با توجه به این اصول 

ی جمهوریت و هامؤلفهبندی خواهد شد. در گام آخر به تعامل ه مدلاسالمی ایران چگون

اسالمیت در مقام تئوری و تأثیر آن بر مختصات سیاست جنایی حکومت جمهوری اسالمی ایران 

 خواهیم پرداخت.

 اصول حاکم بی سیاست جاای،؛ .3-1

ی رهای جمهواکنون نوبت به آن رسیده است که چهار اصل دموکراسی که باید در حکومت

ییم و جایگاه این اصول در قانون نمای این حکومت کاوش مورد احترام واقع شود را در اساسنامه

یت رنهادنماید و ییم. این اصول چهارچوب ایدئولوژی حکومت را تعیین مینمااساسی را بررسی 

از:  اندبارتعگردد. این چهار اصل به ترتی  ها ترسیم میمختصات سیاست جنایی با توجه به آن

( اصالت برابری 3( اصالت آزادی افراد جامعه در تمام ابعاد؛ 1( اصالت حاکمیت جامعه مدنی؛ 2

( اصالت قانون. در ادامه پس از بررسی وضعیت این 9؛ هاعرصهو تساوی افراد جامعه در تمام 
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مختصات تئوریک سیاست جنایی حکومت جمهوری اسالمی ایران...   

اصول در قانون اساسی حکومت جمهوری اسالمی ایران، مدل سیاست جنایی این حکومت مورد 

 سی قرار خواهد گرفت.برر

 اصالت حاکمیت جایعه یدی،؛ .3-1-1

با تأمل در اصول متعدد قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران ازجمله اصل اول )انتخاب نوش 

ی تمام امور کشور به آرای عمومی مردم(، اصل هفتم اتکاحکومت توسط مردم(، اصل ششم )

)تناس  مقررات محلی با آیین گیری امور(، اصل دوازدهم یمتصم )نقش شوراها در عرصه

ی و مراجعه به آرای مستقیم پرسهمهنهم )برگزاری واصل پنااه اکثریت مردم هر منطقه کشور(

دارد ششم قانون اساسی که صریحاً بیان میوتر از همه اصل پنااهو مهم مردم در موارد خطیر(

ی ن جامعهنه نتیاه گرفت که ایگویناتوان ، می«حق حاکمیت تا ابد به انسان تفویض شده است»

کند ی خود، اعمال میبازوهامدنی است که با توسل به تصوی  قانون، حاکمیت خود را از طریق 

حق حاکمیت جامعه به رسمیت شناخته شده است،  تنهانهگذارد. در قانون اساسی یم اجراو به 

و  نمایدانتخاب می بلکه جامعه چون موجود بالنی محسوب گردیده است که حکومت را خود

 بیست و یکموصددر اصل ی  .های آن گام برداردحکومت موظف است که در جهت خواسته

تماماً متعلق به ملت دانسته شده است که چون  کید قرار گرفته وقانون اساسی این امر مورد تأ

گیرد. با توجه به موارد رکر شده، جمهور منتخ  مردم قرار مییسرئدر اختیار « امانتی مقدس»

های عمومی حکومت جمهوری اسالمی ایران باید با مدنظر قرار دادن و التزام کامل به یاستس

نماید سیاست جنایی حکومت نیز با این اصل این امر ایااب می طبعاًاین اصل اتخار گردند که 

 یبه حاکمیت جامعه را در ابواب مختلف سیاست جنایی سرلوحه همگام و همراه باشد و پایبندی

 اقدامات خود قرار دهد.
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 اصالت آزادی افیاد جایعه، در تمام ابعاد؛ .3-1-2

اصول قانون اساسی بیانگر این مفهوم است که اصل بر آزادی انسان در تمام ابعاد زندگی فردی 

باشد. محدود ار از این حق راتی میو اجتماعی بوده و انسان در تمام شئونات زندگی، برخورد

جامعه خود در  شدن آزادی افراد جامعه کامالً امری استثنایی بوده و فقط آناا مااز است که

های افراد جامعه، بخشی جهت مصلحت افراد اجتماش و برای حفظ و حراست از حقوق و آزادی

مفهوم از اصل نهم قانون  قانون مقید سازد. این موج بهصورت محدود، موقت و از آن را به

هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقالل و تمامیت ارضی کشور »دارد: اساسی آناا که اعالم می

 کامالً قابل استنباط است. به.« های مشروش را، هرچند با وضع قوانین و مقررات سل  کندآزادی

های افراد جامعه، حقوق و آزادی ی آزادیمحدودکنندهتوان گفت که مرز تر، میعبارت روشن

ت جنایی باشد. سیاسباشد که البته تشخیص حدود آن نیز با خود جامعه میدیگر افراد جامعه می

ی است که رعایت این اصل در آن از ارزش اعرصهحکومت و ازجمله بعد تقنینی و اجرایی آن 

م هرچه بیشتر حکومت به رعایت ی برخوردار است و همین امر اهتمااالعادهفوقو اهمیت 

 شود.های افراد جامعه در تعیین چارچوب سیاست جنایی را خواستار میآزادی

 ؛هاعیصهاصالت بیابیی و تساوی افیاد جایعه، در تمام  .3-1-3

ی ملت ایران به حکومت حق و عدل قرآنی سخن اصل اول قانون اساسی از اعتقاد دیرینه

های ایمانی حکومت جمهوری اسالمی عدل را از پایهگوید، بند شش اصل دوم، قسط و یم

هفتم این قانون، رهبر را در برابر قانون با سایر افراد جامعه برابر وصدکند و اصل ی قلمداد می

داند. در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران در موارد بسیار دیگری به آرمان گسترش می

ه اصل قرار ریل است: بند نی این اصول، بهد که ازجملهشوعدالت، برابری و رفع تبعیض اشاره می

، (های مادی و معنویرفع تبعیضات ناروا و ایااد امکانات عادالنه برای همه، در تمام زمینهسوم )

مین تأطور بند چهاردهم آن )( و همینریزی اقتصادی صحیح و عادالنهپیبند دوازدهم این اصل )
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و مرد و ایااد امنیت قضایی عادالنه برای همه و تساوی عموم در  افراد از زن یجانبهحقوق همه

(. در اصول متعدد دیگری نیز، این آرمان مقدس شمرده شده و عدالت در ابعاد مختلف برابر قانون

ی در تمام یابی به عدالت و برابردستآن مورد تأکید قرار گرفته است. در نتیاه باید گفت که 

ی ایران در قانون اساسی مورد تأکید فراوان قرار گرفته آمال مهم جامعه عنوان یکی ازبه هاعرصه

« تگسترش عدال»یکم قانون اساسی، وبیستوصداست. در همین راستا است که در اصل ی 

ل نتیاه التزام به اص ی ایران شمرده شده است. درترین وظایف مسئول منتخ  جامعهازجمله مهم

عنصر بسیار مهمی تلقی شده است که احترام به آن الزاماً ویژگی تمامی اقدامات و اعمال  تساوی

 حکومت جمهوری اسالمی و البته اتخار سیاست جنایی این حکومت خواهد بود.

 اصالت قایون؛ .3-1-4

ی حکومت جمهوری اسالمی ایران از پرکاربردترین و پرتکرارترین اصطالح قانون در اساسنامه

ها ی آنهردوت. واژه قانون در معنای قانون اساسی و قانون عادی )که واضع اصطالحات اس

باشند( بیش از نود مرتبه در قانون اساسی تکرار شده است و در موارد بسیار یمنمایندگان جامعه 

نائات موضوعی خاص و یا معرفی استث حدود و کیفیت ، ضوابط،شرایطزیادی ازجمله برای تعیین 

ممنوعیت ی  موضوش به قانون ارجاش داده شده است. این امر، به کیفیتی صورت و تعیین مرزهای 

توان احراز نمود از دیدگاه قانون اساسی این حکومت، هر امری که مبنای پذیرفته است که می

ر مقام االتباش نیست. دقانونی )اعم از قانون اساسی یا قانون عادی( نداشته باشد پذیرفته و الزم

اید بگردد که این حکومت باید گفت؛ از مالحظه در اصول قانون اساسی احراز میگیری یاهنت

و اقدامات خود را صرفاً زمانی مشروش و موجه  ، خود را ملتزم به قانون نمایدهاعرصهدر تمام 

 د.نمحسوب دارد که قوانین مصوب نمایندگان جامعه، مؤید آن اقدامات قرار گرفته باش

مت گیری باید گفت که حکویاهنتفوق در قانون اساسی، در مقام  پس از بررسی چهار اصل

 وباید پایبند به چهار اصل مذکور بوده ی خود، جمهوری اسالمی ایران مطابق با اساسنامه

 نماید.چارچوب ایدئولوژی و متعاقباً سیاست جنایی خود را، بر مبنای احترام به این اصول تعریف 
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 بادی سیاست جاای،؛یدل .3-2
 ساالرتواند واجد سیاست جنایی مردمرسد که حکومت جمهوری اسالمی ایران مییمبه نظر 

با احترامی که برای حق حاکمیت جامعه )اصل  جهتهمباشد. حکومت جمهوری اسالمی ایران 
ششم قانون اساسی( و نقش بنیادین عنصر آزادی )اصل نهم قانون اساسی( قائل گردیده وپنااه

 یهای پیشگیرانه و سرکوبگرانه به پدیدهگیری و کنترل تمامی پاسخجهت است؛ مااز است
تواند ی مدنی واگذار نماید. این حکومت میمارمانه را به عهده نگیرد و بخشی از آن را به جامعه

ی کیفری، اداری، مدنی هاروشی بزه وارد عمل شده و در جهت پاسخگویی به جرم در در زمینه
شده  بینییشپکه مراجع رسمی و قضایی در این زمینه در قانون اساسی انگری )چنیانایمو 

حال پاسخ از سوی جامعه مدنی به انحرافات را پذیرا شود و به یندرعاست( مداخله نماید و 
رسمیت شناسد. از طرفی آزادی جامعه مدنی در ارائه پاسخ به انحرافات، در سیاست جنایی این 

شود و همین امر، متضمن آن است که ساسی محسوب میی انوش از حکومت، خصیصه
پاسخگویی به انحراف، عمدتاً اختیار و وظیفه جامعه مدنی تلقی گردد. از طرف دیگر، حکومت 

ی ی خود، به کرّات احترام به اصل قانونی بودن را در همهجمهوری اسالمی ایران در اساسنامه
ر ساالهای مردماین اصل در سیاست جنایی دولتها مطرح نموده است و ازآنااکه رعایت زمینه

گردد؛ دموکرات(، جزو ارکان اصلی سیاست جنایی محسوب مییالسوسهای لیبرال و )حکومت
ت سیاس شود سیاست جنایی این حکومت را از نوشاین امر خود از دالیلی است که سب  می

 ییم.نماساالر تلقی مردم جنایی دولت

 یت و اسمییت )در یقام تئوری(؛ی جمهورهایؤلرهتعایل  .3-3
انون قی که در این قسمت به آن خواهیم پرداخت آن است که آیا با توجه به این امر که انکته
تواند در تحقق اهداف وصف اسالمی بودن را بر جمهوریت افزوده است این امر می اساسی

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 

 تنهانهی اسالمیت، تعاملی سازنده و مفید خواهد داشت. در این فرض، مؤلفه مفهوم جمهوریت،
یری گلشکهای ساالر، ایااد اختالل نخواهد کرد بلکه زمینهدر ایااد سیاست جنایی از نوش مردم
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میت ی اسالاین برداشت، مؤلفه در نماید.هرچه بهتر این نوش از سیاست جنایی را نیز فراهم می
های مورد ارزش بر آنکهگردد و عالوه املی مؤکّد و مقوّم جمهوریت محسوب میعنوان عبه

را تسهیل خواهد  هاارزششناسد، بلکه تحقق این یماحترام حکومت جمهوری را به رسمیت 
که در قسمت قبل شرح گردید، اسالمیت با اهدافی ازجمله کس  هویت، ایااد  طورهماننمود. 

 هایتر باهدف گسترش و افزودن بر ارزشاکثریت و از همه مهم وحدت، احترام به اعتقادات
واالی انسانی، حفظ کرامت راتی بشر و تضمین هرچه بیشتر مفاهیم آزادی و برابری، با عنصر 

چنین، هرگز توانایی وارد نمودن خدشه یناجمهوریت همراه گردیده است. اسالمیت با ماهیت 
 یت را نخواهد داشت.جمهور یکرپبر 
 یری جامعه مدنیگشکلتواند عرصه را برای و مقام واالی انسان در مکت  اسالم، می زشار

تواند فراهم نماید و تأکید بر کرامت راتی بشر و نفی ظلم و استبداد و مخالفت با استثمار، می
سدّی در جهت افزایش قدرت حکومت و تضمین قدرت جامعه باشد. همین امر موج  خواهد 

جلوه نماید. از طرفی، ارج قائل  ترپررن ی مدنی در عرصه سیاست جنایی هشد که نقش جامع
ابری مداری و برهای ناروا در اسالم، مقوّم اصل تساوییضتبعگشتن برای عدالت و مخالفت با 

و ازجمله سیاست جنایی حکومت جمهوری اسالمی خواهد بود. احترام  هاعرصهخواهی در همه 
قویت با ت جهتهماسالم و تأکید بر رها بودن او حتی نسبت به خود، به آزادی انسان در آیین 

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 

ر مخالفت با این اصل و تضعیف و یا تخفیف آن ارعان داشت که مفهوم اسالمیت، هرگز د
 نخواهد بود.

یت رعا»بیستم این قانون، در ظاهر امر،  اصلاگرچه در بعضی از اصول قانون اساسی مانند 

عنوان قیدی برای برخورداری متفاوت افراد جامعه، از حقوق اساسی مطرح به« موازین اسالم

گفته  زآنچهای متفاوت به صورتتوان در این زمینه یاما با بررسی و تأمل بیشتر م؛ گردیده است

همه افراد ملت اعم از زن و مرد »دارد: گیری نمود. اصل بیستم قانون اساسی مقرر مییاهنتشد، 
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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

ی اول اینکه، تمام اصول قانون اساسی و ازجمله این اصل، حاصل کار مالسی متشکل نکته

ثنی نیز از این امر مست« موازین اسالم»یاه، عبارت درنتاز نمایندگان مردم و ثمره عقل جمعی است. 

 د.یابنبوده است و توسط همین مردم و نمایندگان آن، قابلیت تفسیرهای متفاوت را می

ی دوم اینکه، این عبارت نه در جهت تضییق و محدودسازی، بلکه برای تأمین بیشتر و نکته

ه ک طورهمانهای انسانی )در این اصل، برابری و عدالت(، اضافه گردیده است؛ زیرا بهتر ارزش

 هاانسان، حقوق تواندنحوی بهتر میپیشتر گفته شد، تصور بر این بوده است که موازین اسالم به

 افظت نماید.را مح

انون تواند هرگز به شکلی تفسیر شود که با اصول دیگر قی سوم اینکه، موازین اسالم نمینکته

صل که در همین رابطه، صدر اهای ملت ایران، تناقض و تضاد داشته باشد. چناناساسی یا خواسته

یل به اهداف دولت جمهوری اسالمی ایران موظف است برای ن» دارد:سوم قانون اساسی مقرر می

و بند چهاردهم این اصل، « مذکور در اصل دوم، همه امکانات خود را برای امور زیر به کار برد

های اصلی ملت ایران، اشعار و آرمان هاخواستهعنوان یکی از در مورد هدف تأمین عدالت به

مه ادالنه برای هافراد از زن و مرد و ایااد امنیت قضایی ع یجانبهتأمین حقوق همه» داشته است:

 .«و تساوی عموم در برابر قانون

ی چهارم اینکه، اگر ملتی با تشخیص خود، مفهومی را با شاخص و معیاری دیگر، محدود نکته

های فردی در تقابل باهدف گرا نیز برخی از آزادییآزادهای که در حکومتنماید، چنانمی

شود؛ این امر به این معنا نخواهد بود که یهای دیگر افراد اجتماش، محدود محفاظت از آزادی

یز ن« مموازین اسال»گیری مادد در این رابطه را از خود سل  نموده است. یمتصماین ملت، حق 

تعیین حدود و تأثیرگذاری آن منوط به رأی ملت ایران  هم بازباشد،  محدودکنندهاگر قیدی 

 و یا وحدت ملی صولی چون استقالل، آزادیی ایهپاهم، «موازین اسالم»است. در این فرض، قید 
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د ساالر، واریاه، اختاللی در مبانی تحقق جمهوریت و سیاست جنایی مردمدرنتخواهد بود و 

ت: گونه نگارش یافته اسیناششم قانون اساسی، وبیستصل نخواهد کرد. با همین رویکرد، ا

دینی  هاییتسالمی یا اقلا یهاهای سیاسی و صنفی و انامنها، انامناحزاب، جمعیت»

اصول استقالل، آزادی، وحدت ملی، موازین اسالمی و  کهینشده آزادند، مشروط به اشناخته

 .«اساس جمهوری اسالمی را نقض نکنند

 در سیاست جاای، حکویتغییکیریی و پیشگییایه وضعیت اقدایات  .3-4

 ؛جمهوری اسمی، اییان
اقدام مناس  برای پیشگیری »جمهوری اسالمی ایران  قانون اساسی 296اصل  9بند عالوه بر آنکه 

جه باید به این نکته تو قضاییه دانسته است یرا یکی از وظایف قوه« از جرم و اصالح مارمان
ی این حکومت به رسمیت شناخته شده است اقتضا داشت که اصول دموکراسی که در اساسنامه

زادهی و اعمال اقدامات کیفری باشد، حکومت در پی اندیشه س کهآننماید که بیش از می
ی خود قرار دهد. اهمیت سرلوحه قرار دادن اقدامات اقدامات غیر کیفری و پیشگیرانه را سرلوحه

جنایی  ی سیاستی مدنی در عرصهگردد نقش جامعهاست که این امر سب  می روازآنپیشگیرانه 
ودن ی مدنی شرایط برای التزام به اصل قانونی بشود و با مشارکت هرچه بیشتر جامعه تربرجسته
 .گرددفراهم  های اجتماعییبرابرها و یآزادین هرچه بیشتر تأمو 

جمهوری اسمی،  سیاست جاای، حکویتایگاری و سزاده، در یاای، جیم .3-5

 ؛اییان
 سیاست جنایی این حکومت در باب ی مختصات حکومت جمهوری اسالمی ایران وآنچه از مطالعه

 گردد به شرح ریل خواهد بود:حاصل میمبانی جرم انگاری 
ی متکی به قوانینی باشد که در راستا حتماًانگاری در سیاست جنایی این حکومت باید الف( جرم

توسط نمایندگان  های اشخاصیبرابرها و یآزادی افراد جامعه ازجمله تضمین هامصلحتین تأم
 جامعه تصوی  شده است.
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های اشخاص یبرابرها و یآزاداین حکومت همواره باید باهدف تضمین حداکثری  ب( سزادهی در

سزادهی از معیارها و موازین اصلی خود  صورتی مختلف صورت بگیرد؛ در غیر اینهاعرصهدر 

 منحرف شده است.
ااد یجامعه اکه در راستای تحقق آمال جامعه مبنی بر مشارکت حداکثری پ( این حکومت همچنان

ر و پاسخ به یتفس ی پاسخ به بزه قناعت ورزد و تعیین،است باید به نقش حداقلی خود در عرصهشده 
 ی مدنی واگذارد.انحراف را به جامعه

 بیآید؛

 طور خالصه باید گفت:گیری این پژوهش بهیاهنتدر مقام 

الف( سیاست جنایی با توجه به نوش حکومت چهارچوب خاص خود را خواهد داشت و نوش نگرش 

ی قدرت، آزادی و برابری؛ انواش مختلفی از سیاست جنایی را رقم گانهسهها به مفاهیم حکومت

 زند.یم

 عنوان نوعی از حکومت، به مبانی و اصول مختص به خود ملتزم است و گزینش اینب( جمهوری به

ق وجود، تحقینباا نماید.نوش از حکومت، بالضروره سیاست جنایی را در زمینه خاص خود وارد می

کامل دموکراسی با جمهوری بودن حکومت مالزمه ندارد و ممکن است حکومتی جمهوری باشد، 

 ای از دموکراسی نباشد.یشرفتهپاما واجد شکل 

یت پایبند است و وصف اسالمی داشتن ، به مبانی جمهوراشاساسنامهج( حکومت ایران وفق 

 یست.نحکومت ایران، از دیدگاه قانون اساسی در تعارض با اصول جمهوریت و دموکراسی 

ری، ی تئود( سیاست جنایی حکومت ایران به دلیل قبول و التزام به مبنای جمهوریت در عرصه

ز ا ایی این حکومت،شود؛ سیاست جنی حاکم خواهد بود که ضرورتاً موج  میاصول بالضروره،

. از سوی این حکومت پذیرفته نیست اقتدارگراساالر باشد و اتخار سیاست جنایی از نوش نوش مردم

خدشه  ساالر،همچنین در عرصه تئوری، وصف اسالمی حکومت، در مسیر تحقق سیاست جنایی مردم

 نماید.و مانعی را ایااد نمی
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یژه  وسالمیت نظام سیاسی، توسل به سیاست جنایی و بهها( در نتیاه التزام به سیاست جمهوریت و ا

زیرترین عنوان آخرین و ناگهای بنیادین افراد جامعه و بهسیاست کیفری باید با رعایت حقوق و آزادی

 ی مدیریت و کنترل اجتماعی صورت گیرد.وسیله

های عمومی در قلمرو حقوق و آزادی های تضمینعنوان مؤلفهی( اقتضای جمهوریت و اسالمیت به

انگاری و کیفرگذاری، ضمن ضرورت احترام حداکثری سیاست جنایی آن است که در قلمرو جرم

 های حذف وکننده بر پاسخهای ادغامبه آزادی و کرامت انسانی آحاد شهروندان، توسل به پاسخ

اشته باشد.اند، اولویت دطردکننده نسبت به شهروندانی که مرتک  بزه شده
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 هاکتاب (1

  قرآن کریم. 

  .قانون اساسی 

   ،انتشارات مروارید.تهران ،فرهن  سیاسی(. 2394) یوشدارآشوری : 

   ،انتشارات مرکز اطالعات تهران، چاپ دوم، فرهن  علوم سیاسی(. 2339) یعلآقابخشی :

 و مدارک علمی ایران.

  ( 2363ابوالحمد، ابوالحمید.) انتشارات توس :، تهرانمبانی علم سیاست. 

  ،نگاه معاصرتهران، ، چاپ سوم، درس هایی از دموکراسی برای همه(. 2331) ینحسبشیریه : 

  ،چاپ سوم؛ 1، ترجمه عزت اهلل فوالدوند، جلد جامعه باز و دشمنان آن(. 2333کارل )پوپر ،

 تهران: نگاه معاصر.

  ،تهران: سمت.اسالم و جمهوری اسالمیسیاست جنایی در (. 2333محمد )حسینی ، 

  ،گفتارهای حسینیه ارشاد شهید مبانی نظری قانون اساسی(. 2393محمد )حسینی بهشتی ،

 بهشتی، چاپ سوم، تهران: بقعه.

  چاپ چهارم، و زورمداری  ومرجهرجآزادی، (. 2332) یگراندحسینی بهشتی، کیانوری و ،

 بهشتی. تهران: بنیاد نشر آثار

 ترجمه ابرندآبادی، تهران:ی بزرگ سیاست جناییهانظام .(2332) یررتی، می مادلماس ، 

 میزان، جلد اول.

 ترجمه علیرضا گانهسهی هاچالششدن حقوق و یجهان .(2342) یرمارتی، می دلماس ،

 میالنی، تهران: میزان.

  ،صبا.، چاپ دوم، تهران: فرهن  در علم سیاست نامهدانش(. 2339) یعلرحیق اغصان 

  ،چاپ دوم، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.دهخدا نامهلنت(. 2333اکبر )یعلدهخدا ، 
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 ( 2331صحیفه نور)،انتشارات سازمان  تهران: ،دوم چاپ ،11، 21، 3، 6 ،9، مالدات

 .مدارک فرهنگی انقالب اسالمی

  تهران: ،چاپ سوم ،دومجلد  (.2369)صورت مشروح مذاکرات مالس قانون اساسی 

 .مالس شورای اسالمی نشر

 ( 2332عالم، عبدالرحمن.) نشر نی تهران: ،نهم، چاپ بنیادهای علم سیاست. 

  ،ترجمه عباس مخیر، تهران: نشر نی.دموکراسی .(2332کارل )کوهن ، 

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

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

  سیاست جنایی در علوم جنایی )ماموعه مقاالت((. 2339) ینحسنافی ابرندآبادی، علی ،

 تهران: نشر سلسبیل.

 و جزوات هایقاله( 2

  ،حقوق  ماله ،«سیاست جنایی ایران در پرتوی قانون اساسی» .(2333محسن )خالصی

 .19-93(، صص 3)23اساسی، 

  ،ماله تعالی حقوق، «سیاست جنایی و تطور مفهومی آن» (.2341فائزه )عظیم زاده اردبیلی ،

 .31-91(، صص 9)29

 ،یهاآموزه، ماله «گذاری جنایییاستسشناسی ی آسدرآمدی بر » (.2341) ینحس غالمی 

 .91-69(، صص 6)21حقوقی، 

 ( .2341غالمی، حسین.) «از  مطالعات پیشگیری ماله ،«درآمدی بر سیاست جنایی توتالیتر

 .11-91(، صص 9)24جرم، 

  ،(، صص 3)13دانش انتظامی،  فصلنامه ،«سیاست جنایی سختگیرانه» (.2339) ینحسغالمی

99-39. 
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  ،ماله دانشکده حقوق «رهبری و حکومت در اندیشه شهید بهشتی» (.2342داود )فیرحی ،

 .96-69(. صص2)99دانشگاه تهران، 

 ( 2332نافی ابرندآبادی، علی حسین.) «(، 22)12، ماله تحقیقات حقوقی، «سیاست جنایی

 .231-296صص 

 

 


