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واگذاری اجرای مجازات به بخش خصوصی مکرراً مورد نقد قرار گرفته است. با وجود این امر،  هدف: و زمینه 

یا مجازات اجتماعی، به طرز چشمگیری رو به  های نهادهای جایگزین حبسدخالت بخش خصوصی در مجازات

ها جلوه بسیار پررنگی دارد. در افزایش است. در کشور آمریکا مشارکت بخش خصوصی در این گروه از مجازات

توان گرایش به این رویکرد را در رغم آن میحقوق ایران اما انتقادات سنگینی به این رویکرد وارد است. گرچه علی

ست. بررسی بسترهای اجرایی کردن دخالت ای از مقررات دانها در حقوق کیفری و پارهدیشهراستای برخی ان

های کیفرهای اجتماعی در حقوق بخش خصوصی در کیفرهای اجتماعی، ابتدئاً مستلزم پرداختن به مصداق

ی سعی باشد. در گام بعدکشورهای مختلف است که در این پژوهش تمرکز اصلی بر سیستم حقوق آمریکا می

 سازی این رویکرد در ایران مورد بررسی قرار گیرد. شده بسترهای اجرایی

آوری باشد و روش جمعروش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی میاین تحقیق از نوع نظری بوده  ها:روش و مواد

 ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقاالت صورت گرفته است.اطالعات بصورت کتابخانه

مدار به نهادهای ای اصالحدهد که واگذاری اجرای برخی از پاسخههای پژوهش حاضر نشان مییافته ها:یافته

تواند مزایای بسیاری داشته باشد. از جمله آنها، استفاده از نیروهای متخصص و کارآمد بخش خصوصی می

قق بخشیدن به اهداف ای برای تحخصوصی در جهت بازدهی و اثربخشی هرچه بیشتر کیفر است که وسیله

توان گامی ها است. به تبع این امر میسیاست مشارکتی و کاستن از تورم سیستم قضایی در بخش اجرای مجازات

 های اجتماعی برداشت.ارزشمند در جهت نیل به مقاصد مجازات

داری در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت مالحظات اخالقی:

 رعایت شده است.

محور در  ها به بخش خصوصی، به دلیل حاکمیت دیدگاه منفعتواگذاری اجرای بخشی از مجازات گیری:نتیجه

هایی همچون عدم رعایت عدالت، سودجویی از محکومان و اعمال فشارهای بیش از تواند چالشاین بخش، می

توان عالوه بر رفع یگر با ایجاد تغییرات و اصالحاتی چند، میاستحقاق مجرم را به همراه داشته باشد. اما از سوی د

ی معایب این سیستم، از منافع آن بهره برد. برای مثال افزایش قدرت سیستم نظارتی، شفافیت و صراحت در نحوه

تواند سبب رفع های زمانی معین، میهای موردی و مشخص و بررسی نواقص و معایب در بازهاجرای مجازات

های مذکور گردد. در ایران به واسطه نوپا بودن این رویکرد، بررسی بیشتر ابعاد مختلف آن، همچنین چالش
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 مقدمه. 1

شناختی بر این جرم - امروزه متخصصان حوزه کیفرشناختی

لف پوشش دادن به مقاصد مخت باورند که الزم است در راستای

مجازات، از واگذاری صرف مجازات به بخش دولتی فاصله 

های مختلف یاری طلبید. این گرفته و از متخصصین حوزه

توان در حقوق کشورهایی مثل سیاست مشارکتی را می

ر انگلستان و آمریکا به وضوح مشاهده نمود. با وجود بیشت

های ی برای کشورهای متعددشدن شمار زندانیان چالش

ن مختلف از جمله ایران ایجاد شده است و در راستای حل ای

ر ها سعی در افزایش سیاست ارفاق به مجرمین دمعضل، دولت

ز گذاری، صدور حکم و اجرای مجازات دارند. امرحله قانون

مدتی توان به راهکارهای کوتاههای این سیاست مینمونه

تی همچون تعلیق اجرای همچون مرخصی و راهکارهای بلندمد

مجازات اشاره نمود. واگذاری اجرای بخشی از مجازات به 

 هاست. یکی ازنهادهای غیردولتی نیز یکی از همین سیاست

اهداف پژوهش حاضر پرداختن به این پرسش است که 

سازی اجرای کیفر در ایران مستلزم وجود چه بستری خصوصی

ید اعمال گردد. بوده و به چه شکلی و در کدام جرایم با

ی تکالیف و اختیارات نهاد خصوصی چیست. همچنین محدوده

های آن در کشور پرسش دیگر بررسی این رویکرد و چالش

ن باشد. در ایآمریکا و تطبیق آن با سیستم حقوق ایران می

های ظهور و افزایش عملکرد پژوهش نخست، به زمینه

یگزین مدار جاهای اصالحنهادهای خصوصی در مجازات

ا، های مورد کاربرد در حقوق آمریکپرداخت شده و سپس گونه

های سازی و اجرای مجازاتبسترهای توسل به خصوصی

مدار از سوی نهادهای خصوصی غیردولتی اجتماعی اصالح

رای اج مورد مطالعه قرار گرفته است. در ادامه به یک نمونه از

ان اشاره نوجوان مدار نسبت بههای خصوصی اصطالحمجازات

های کالن این سیاست در حقوق چالش گشته و در نهایت

 آمریکا، مورد بررسی واقع شده است.

 

 . مالحظات اخالقی2

در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت 

 داری رعایت شده است.متون، صداقت و امانت

 ها. مواد و روش3

ورت توصیفی روش تحقیق به صاین تحقیق از نوع نظری بوده 

آوری اطالعات بصورت باشد و روش جمعتحلیلی می

 ورتای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقاالت صکتابخانه

 گرفته است.

 

 ها. یافته4

رسد که دخالت نهادهای خصوصی غیردولتی به به نظر می

واند تمدار جایگزین میهای اصالحعنوان مُجری برخی از پاسخ

 هایاست مشارکتی، با کاهش تراکم پروندهدر عین تقویت سی

کیفری موضوع اجرا و افزایش دقت در آن از طریق جلب 

همکاری متخصصان بخش خصوصی اهداف کیفرهای اجتماعی 

ی و دزایبا این وجود تأکید بر انگیزه درآم را نیز محقق نماید.

های کسب سود از محکومان و همچنین برخی از چالش

توانند تبعیض و توسل به خشونت می داجرایی مانن-ساختاری

هت بر کارآیی این نوع اجرای مجازات سایه افکند. از این ج

 ری وگیها و اجرای موردی و محدود توأم با بیانتقویت نظارت

نعی تواند از تحقق چنین مواای عملکرد میشناسی دورهآسیب

 دایجلوگیری نماید. در حقوق کیفری ایران این سیاست در ابت

های آن، اما بینی برخی از جنبهاه است و به رغم پیشر

 ها و تشریفات عملی آن مسکوت مانده کهبسیاری از مولفه

 تری در این خصوص است.گذاری فنیخود نیازمند قانون

 

 . بحث5

 پیشینه تحقیق .5-1

های جایگزین به عنوان یکی از متغیرهای پژوهش مجازات

 به گرفته است که در ادامه حاضر مورد توجه نویسندگان قرار

 ترین آثار در این زمینه اشاره خواهیم کرد.مهم

حبس و کاهش  نیگزیجا یاجتماع یهامجازات یبررس»مقالة 

نوشتة داود پرچمی و فاطمه درخشان که در سال « جرم

مجازات حبس به چاپ رسیده است. از نظر نویسندگان،  1397

ه و دولت، سهم باالیی با وجود تبعات منفی برای افراد، جامع

حال بر جلوگیری از ها داشته و در عین دادگاه در احکام صادره

 حبس به های جایگزینتکرار جرم تأثیر کمی دارد. مجازات
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شود. عنوان بارزترین تالش برای رفع این نقیصه محسوب می

توان نظام مجازاتی بر های جایگزین میدر تعیین مجازات

عیِ وقوع جرم در نظر گرفت که در این مبنای شرایط اجتما

های اجتماعی نامیده شده است. پژوهش، نظام مجازات

های اجتماعی نظامی است که در آن احکام، با در نظر مجازات

گرفتن شرایط وقوع و نوع جرم، شرایط مجرم و میزان 

های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و برخورداری او از سرمایه

شود. این مقاله به بررسی دیده صادر میسیاسی و شرایط بزه

حبس و  های جایگزینقابلیت جلوگیری ارتکاب جرمِ مجازات

پردازد. های اجتماعی در مقایسه با مجازات زندان میمجازات

 و قضات نفر از  65ای کیفی است، با در این تحقیق که مطالعه

. است شده صاحبهـم مندهدف انتخاب روش با حقوقدانان

 تحلیل و آوریجمع یافته ساختنیمه هایمصاحبه با هاداده

 تماتیک تحلیل و دارجهت کیفی محتوای تحلیل روش با هاآن

دهد که اکثریت های تحقیق نشان میجام شده است. یافتهان

های اجتماعی را به شرط اجرای صحیح، پاسخگویان مجازات

نوع  بیش از مجازات حبس بر کاهش جرم موثر دانسته و این

 .(1)د داننها را دارای پیامدهای منفی زندان نمیمجازات

« های جایگزین حبسعوامل مؤثر بر صدور مجازات»مقالة 

به  1398نوشتة داوود خاکسار و حسین غالمی که در سال 

وین ـهای ندیدگاهظر نویسندگان، ـچاپ رسیده است. از ن

شناسی جنایی که تا شناسی و جامعهشناسی، کیفرجرم

 رمان مجرمین و بازپذیریحدودی مبتنی بر اصالح و د

هاست، تأثیرات شگرفی را بر حقوق کیفری که اجتماعی آن

جای گذاشته و  دهی محض است برهای سزاصرفاً دارای جنبه

واع ـاز این طریق موجبات اثبات ناکارآمدی برخی از ان

رده است. روند تعدیل جمله زندان را فراهم آوها منمجازات

مروزه ندان، ازای زگرا و اصالح ساختار آسیبتفکرات کیفر

گرفته و  های حبس در دستور کار قراراستفاده از جایگزین

( 1392درصد از مواد کتاب ق. م. ا ) 5گذار ایرانی تقریباً قانون

ها اختصاص داده است. لیکن باید را به این دست از مجازات

 مشخص شود چه عواملی موجبات استفاده و یا عدم استفاده از

آورد؟ قضات برای استفاده از یها را فراهم ماین دست مجازات

هایی روبرو این ابزارهای اصالحی و درمانی با چه چالش

تحلیل آراء  گرو تجزیه و گویی به این سؤاالت درهستند؟ پاسخ

افزار صادره از محاکم است که در این تحقیق با استفاده از نرم

توان گفت نتیجه این بررسی می انجام شد. در SPSSتحلیلی 

جمله جزای های جایگزین حبس منانواع مجازات بعضی از

نقدی روزانه و خدمات عام المنفعه فاقد کارایی عملی هستند 

جمله نوع جرم، نوع مجازات، پیشینه و برخی متغیرها من

های کیفری شغل متهم بر نوع و میزان اعمال مجازات

 .(2) جایگزین حبس از سوی قضات تأثیرگذار است

سازی اجرای متغیر دوم پژوهش حاضر یعنی مسأله خصوصی

ل ها به صورت بسیار محدود و در قالب موضوعِ تشکیازاتمج

 های خصوصی مورد توجه قرار گرفته است که در همینزندان

و  یخصوص یهازندان یریگشکل»توانیم به مقالة راستا می

وشتة احمد ـن« کایرـو آم رانـیآن در ا یقیطالعه تطبـم

ر زاده اشاره کنیم. از نظآبادی و مرتضی جلیلدهحاجی

، 19 و 18در قرون  کایآمر یخصوص یهادر زنداننویسندگان، 

 از یادیو نفع ز گماردندیفرسا مطاقت یرا به کارها نیمحکوم

 نیا اریدر اخت یکم اریاما امکانات بس شدیبرده م انیزندان

شکل  1970. از اواخر دهه گرفتیقرار م متیقکارگران ارزان

پا به عرصه  کایدر آمر یخصوص یهااز زندان یدیجد

 یهازندان چند معضالت ها هرزندان نیگذارد. ا یبانزندان

به وجود  یدیجد بیرا نداشت، معا 19و  18قرون  یخصوص

 توانیبوده است که م یتا حد یحقوق بشر بیمعا نیآورد. ا

دانست.  یسنت یخصوص یهابارتر از زندانفاجعه اریآن را بس

 آباددلعا یهار زنداند یسازیخصوص زین رانیدر حقوق ا

آمدن  وجود مشهد دنبال شد. اما به آبادلیو وک رازیش

 .(3) ها بستزندان یسازیراه را بر گسترش خصوص ،یمشکالت

نوشتة « سازی زندان در حقوق جزای ایرانخصوصی»مقالة 

به چاپ رسیده است.  1396فر نیانی که در سال مهدی کالن

 یدهیپدها، امور زندان یسازیخصوصاز نظر نویسنده، 

ها به عنوان امور زندان یسازی. بلکه خصوصستین ینوظهور

موجود همراه با  یهازندان تیظرف شیافزا یبرا دیجد یروش

. در اعصار شودیم یکمتر، تلق نهیبا هز تیفیبردن ک باال

و مدرن  یبه اشکال مختلف سنت یخصوص یها، زندانگذشته

 یقدرت عموم یریگکه قبل از شکل یطور هاند. بوجود داشته
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مجازات در دست اشخاص قدرتمند  ی، اجرادر جوامع مختلف

 ،یها به شکل امروزدولت یریگبود؛ اما پس از شکل لیقبا

اداره  ایمجازات و  یحق دخالت در اجرا زین یاشخاص خصوص

استفاده از خدمات  رانیا یهاکردند. در زندان دایها را پزندان

دارد. قبل از انقالب اداره  الهس 50 یاسابقه یوصبخش خص

 یدولتریآباد به بخش غلیآباد و وکعادل یهازندان ساتیسأت

اصل  یکل یهااستیس نیواگذار شده بود. پس از انقالب با تدو

بخش  یدر جهت توانمندساز ییهاگام ،یقانون اساس 44

، انجام شد. حجم دولت یجیبه منظور کاهش تدر یخصوص

و  ریی، تغها در کشورمانبه زندانو مقررات مربوط  نیانقو

در زندان  یاند. واگذاررا پشت سر گذاشته یاریتحوالت بس

انجام شد و در زندان  یخصوصمهیآباد مشهد به صورت نلیوک

. در هر دو مورد، کامل صورت گرفت یواگذار رازیآباد شعادل

 رحـط یراـاج ،ینه چندان طوالن یادوره یپس از ط

که به ذهن متبادر  یشد. حال سوال متوقف یسازیخصوص

چه  رانیها در ازندان یسازیآن است که خصوص گرددیم

وجود  نهیزم نیدر ا یموفق اتیتجرب ایداشته و آ یگاهیجا

به  یابیدست یدر پژوهش حاضر در پ ر؟یخ ایداشته است 

 .(4) آمد میخواه پرسش بر نیپاسخ ا

 

 بهنوآوری تحقیق با عنایت به تحقیقات مشا. 5-2

طور که در قسمت پیشینه پژوهش مشاهده شد، هیچ همان

رای ـازی اجسپژوهشی که به طور خاص اواًل خصوصی

قوق ایران ـضای حـرا در ف ها )اعم از حبس و...(مجازات

هش سنجی کرده باشد، انجام نشده است. ثانیاً در پژوامکان

 یمدار اجتماعاصالح یهامجازاتحاضر تأکید بر اجرای 

باشد که این موضوع نیز توسط بخش خصوصی می نیگزیجا

 در هیچ پژوهشی مورد توجه قرار نگرفته است.

 

 اهمیت و ضرورت پژوهش. 5-3

با گذشت زمان و و افزایش میزان جمعیت و همچنین ورود 

متغیرهای جدید به فضای روابط تابعان حقوق )مانند فضای 

گذار نیز انگاری رفتارهای افراد توسط قانونمجازی(، دامنة جرم

افزایش یاقته است. همین امر موجب افزایش جمعیت کیفری 

ه گسترش ـوجه بـرفی نیز با تـاز ط زندانیان شده است.

ها، های مختلف در سطح جوامع و باال بودن هزینهچالش

ها به دنبال سیاست کوچک کردن دولت و افزایش میزان دولت

ها به دنبال مشارکت بخش خصوصی هستند. در واقع دولت

محول کردن بخشی از وظایف خود به بخش خصوصی هستند. 

به رغم نگرش منفی نسبت به  در حقوق کیفری ایران نیز

ای توان دخالت نهادهسازی اجرای زندان، اما میخصوصی

مدار اجتماعی را با برخی های اصالحجامعوی در مجازات

بر این امر تأکید نیز ها همسو دانست و برخی از مقررات هآموز

رسد که با در نظر گرفتن در نتیجه به نظر می دارند.

های اصلی به اجرای مجازاتهای موجود نسبت حساسیت

های توان به سمت اجرای مجازاتتوسط بخش خصوصی، می

جایگزین توسط بخش خصوصی متمرکز شد؛ در گام اول نیز 

این سیاست در نظام حقوقی  سنجی اجرایامکانالزم است که 

 ایران را مورد بحث و بررسی قرار داد.

 

 پژوهش  یهاتیمحدود. 5-4

های موضوعی آن را نیز محدودیت متغیرهای پژوهش حاضر،

سنجی کنند. در این پژوهش تمرکز ما بر امکانمشخص می

باشد. های جایگزین توسط بخش خصوصی میاجرای مجازات

علت وهش رویکردی تطبیقی اتخاذ شده است. در این پژ

ین ای تطبیقی موضوع حاضر انتخاب کشور آمریکا برای مطالعه

ران با معضل افزایش جمعیت است که آمریکا به مانند ای

 کیفری زندانیان مواجه است و از سوی دیگر، کشور آمریکا

های خصوصی و یکی از یازده کشوری است که از زندان

 زندان را در قلمرو خود پیاده کرده و سازیسیاست خصوصی

ه بست. ای را به این سیاست داده اکاربرد قابل توجه و گسترده

ر وارد ساختن نهادهای مختلف و عالوه اینکه این کشور د

متعددی در قالب مساعدت در اجرای مجازات رویکرد قابل 

 توجهی دارد.
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ی در های افزایش عملکرد نهادهای خصوصزمینه. 5-5

 مدار جایگزین های اصالحمجازات

واقعیت غیرقابل انکار در حقوق کیفری آمریکا آن است که در 

ت روزانه در ون مجرم به صورای نزدیک، بیش از دو میلیآینده

ی حبس خواهند شد. در چنین ، روانهایاالت متحده آمریکا

د و رسریح میـظر روشن و صـره به نـواعد آمـشرایطی، ق

ای ارائه دهند گرایانههای واقعحلبایستی راهشناسان میجرم

های کنونی را به صورت توان، زندانکه راجع به چه نحوی می

با وجود چنین  .(5) آوردانی و کارآمد درهای انسمحیط

باشند، رو میهایی، که کشور ایران نیز با آنها روبهدغدغه

ها و ه شیوهـی با ورود بـهای انتفاعدانـهای زنشرکت

هایی چون مدار سوق یافتند و در قالبهای اصالحجازاتـم

های نیمه های موسوم به خانههای خصوصی، ایجاد خانهزندان

وط و مراکز توانبخشی ایفای راه، مراکز تعلیق و آزادی مشر

های خصوصی که اصالحات جایگزین را نقش نمودند. شرکت

های انتفاعی هستند که که اغلب همان شرکت- دهندانجام می

دقیقاً همان انگیزه سود  -کنندهای خصوصی را اداره میزندان

های تجاری مبتنی بر سود را دارند و تمایل دارند از همان مدل

ی کسب . به اعتقاد یکی از نویسندگان، انگیزهاستفاده کنند

ها را گسترش داده است، تا جایی که سود فعالیت این شرکت

ها، مراکز بازپذیرسازی و توانبخشی و همچنین عالوه بر زندان

را نیز در اختیار گرفته و در  1مدارهای اصالحسایر جایگزین

لذا در حال حاضر عمده  .(6) نمایندآنها ایفای نقش می

وجهی از ـه قسمت قابل تـای کصوصیـهای خشرکت

اند عبارتند از ر آمریکا را متولی شدههای اجتماعی دجازاتـم

( و گروه موسوم به CCAشرکت اصالحات آمریکا موسوم به )

(GEO در کنار این دو نهاد خصوصی، نهادهای متعددی نیز .)

توان به اصالحات اِمِرلند، کنند که از جمله آنها میفعالیت می

ال سی اس، مدیریت و آموزش اصالح و غیره اشاره نمود. به 

های گذاران و شرکتیل نگرانی از اصالح مجازات، سرمایهدل

مدار گذاری خود را در خدمات اصالحزندان خصوصی سرمایه

های نیمه راه خصوصی، نظارت جایگزین مانند خانه

                                                        
1 Correctional alternatives 

الکترونیکی، تعلیق مراقبتی و آزادی مشروط توسط نهادهای 

برای متخلفین جنسی و مراکز  "تعهد مدنی"خصوصی، مراکز 

اند. اعتقاد بر این است انی مسکونی غیرانتفاعی آغاز کردهدرم

تواند بسیار سودآور برای حبس می "های دیگرگزینه"که 

های خصوصی اداره باشد، به ویژه اگر به طور مشابه به زندان

 .(7) شود

هزار بزهکار  193در آمریکا حدود  2015طبق آماری، در سال 

این تعداد اما  .(8)های خصوصی قرار دارند تحت نظام زندان

صوصی ـدار مجازات خـرا که وارد ممجرمان بسیار دیگری 

، 2های خصوصیگیرد، که شامل زندانشوند، در نظر نمیمی

و  4، نظارت پس از آزادی خصوصی3تعلیق مراقبتی خصوصی

ین ـمچنـو ه 5های نیمه راههـصوصی/خانـی خوانبخشـت

ند حمل و نقل، سپاری خدمات ضروری زندانیان مانرونـب

تقریباً هشت درصد از  های بهداشتی، تلفنی و غذا.مراقبت

شوند و زندانیان در مراکز تصحیح خصوصی نگهداری می

کل  .یابداحتماالً تعداد آنها نیز مانند سود شرکت افزایش می

میلیارد  3/3ی مربوط به اصالحات خصوصی بیش از درآمدها

صوصی در ـهای خران زندانـدیـدالر در سال است و م

کنند، های غرامت عظیمی را درگیر میهای پیشرو بستهشرکت

سود متعلق به مجازات در  ها دالردر برخی موارد میلیون

 .(9) سازی مجازات استهنگام خصوصی

سازی در مجازات در حقوق ایران، اگرچه سیاست خصوصی

ن چندان مود توجه رویکرد قانونی و رویکرد عملی قرار زندا

های توان زمینهنگرفته است، اما به موجب مقررات مختلف می

سازی صوصی در پیادهـوسل به همکاری نهادهای خـت

های اصالحی جایگزین را موجود یافت. در برنامه ششم سیاست

ها بهبود بخشیدن به وضعیت زندان"توسعه  در ضمن اشاره به 

با  113از بند پ ماده  5، به طور خاص در بند "هاو بازداشتگاه

های های غیردولتی در زمینههای بخشعنوان قسمت همکاری

آموزی، اشتغال حین حبس و پس از آزادی، آموزش، حرفه

های حمایتی از خانواده زندانیان و سالمت و درمان، طرح

                                                        
2 Private jails 
3 Private probation 
4 Private post-release supervision 
5 Private rehabilitation/halfway houses 
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غیردولتی به ها همکارهی نهادهای کمک به خودکفایی زندان

سازی اجرای رسمیت شناخته شده است، لذا فارغ از خصوصی

های ها، جلب مشارکت نهادهای غیردولتی در سیاستزندان

 پذیرش قرار گرفته شده است.  مدار جایگزین مورداصالح

 

مدار اصالح هایمجازاتهای اجرای خصوصی گونه. 6-5

 جایگزین

وصی و اجرای نظر به مصادیق متعددی که به شکلی خص

ر و هدف نظارت بیشت مدار جایگزین زندان، بانهادهای اصالح

ا، هسخمند و در مواردی نیز با توجه به نوع آن پااجرای نظام

مدار از سوی متولی هایی برای این نهادهای اصالحمکان

های شود. گاه نیز در زندانغیردولتی اختصاص داده می

اما در  ؛شوندجرایی میمدار اخصوصی، این تدابیر اصالح

ه مواردی که در حقوق ایران نیز مدنظر است، نهادهای خیری

 باشد.می

 

و  های خصوصی موسوم به نیمه راهخانه. 1-6-5

  1های ورود مجددرنامهـب

های سازی خصوصی پاسخیکی از مصادیق مهم در زمینه پیاده

الذکر است که ی فوقمدار نسبت به محکومان، خانهاصالح

ای میان زندان و ورود های واسطههای نیمه راه یا خانهخانه

باشند. تأسیس این نهادها با حمایت مجدد به جامعه می

هدف . است GEO داریهای مختلفی مانند گروه سرمایهروهـگ

سازی هایی توانبخشی محکومان و آمادهاساسی چنین مکان

ها، آموزش حرفه ندنهایی ماورود آنها به جامعه است و با برنامه

زای بزهکاران و کاهش آثار منفی های جرمدرمان حالت

ها بر محکومان است. در ایالت نیوجرسی این اقدام به دانـزن

آغاز گردید. اما  1990ی هایی در دههتأسیس چنین مکان

ی سازی ارائهدمناقدام به نظا 2011الذکر از سال گروه فوق

محکومان کرده است. این خدمات مختلف در زمان توانبخشی 

ر این کشور نشان از در حالی است که تجارب عملی مختلف د

های های به اصطالح خانهکننده بودن نتایج این خانهنگران

های نیمه راه خصوصی اصالح بوده است. شرایط در این خانه

                                                        
1 Private Halfway Houses and Re-Entry Programs 

های ، بدتر از شرایطی که توسط مکاندهنده بودبسیار تکان

ها بزهکار از خانه 185، نها در یک سالشد. تدولتی اداره می

بسیاری از آنها بزهکاران خشن بودند و زندگی در  فرار کردند،

نشده بود. مشکالت مربوط به  این مراکز خطرناک و کنترل

شود. در به نیوجرسی محدود نمی CEC های نیمه راهخانه

، یک زندانی در ایالت ایندیانا به دلیل عوارض 2011سال 

 .(10) درمان نشده درگذشتبارداری 

 

های مدار در زندانصالحاهای اجرای برنامه. 2-6-5

 خصوصی

ار مدحسازی تدابیر اصالهای اجرایی خاص در پیادهیکی از گونه

 هایتوان اجرا در محیط زندانتوسط نهادهای خصوصی را می

ای که در حقوق آمریکا یکی از خصوصی تصور نمود، رویه

از سیاست عد ـن بُـجه است. ایوـل تـهای قابسیاست

سازی بدین معناست که عالوه بر ماهیت خصوصی خصوصی

مدار، محل اجرا نیز همان نهادهای های اصالحمجازات

عضالت عملی و ـخصوصی است. این شیوه با توجه به م

در  های قابل توجهی که در آمریکا به دنبال داشته استچالش

یران نیز ادر . (6) شودعین اجرا، اما به دیده انتقاد نگریسته می

ی خصوصی، اجرای هابا نظر به نگرش منفی نسبت به زندان

 ینکهاباشد. مضافا سازی با تردید مواجه میع از خصوصیاین نو

ی اجرای معایب زندان در چنین روشی آن هم نظر به دغدغه

های مدار بر کارکرد مثبت این سیاستهای اصالحمجازات

 افکند. به همیناصالحی و بازپذیرسازی محکومان سایه می

به های موسوم ی موجود در خانهدلیل شاید رویکرد میانه

ن و ی خروج از محیط زنداهای نیمه راه به دلیل دغدغهخانه

 تر به نظر برسد.معایب آن منطقی

 

ر بسترهای دخالت نهادهای خصوصی غیردولتی د .7-5

 مدار جایگزینهای اصالحمجازات

سازی اجرای مجازات حبس، به با توجه به این نگرش خصوصی

مذکور نسبت به عنوان شدیدترین مجازات، به تدریج رویکرد 

توان در سایر کیفرها مجال طرح پیدا کرد و در این راستا می

های دولتی و تفویض ها نیز کاهش مسئولیتسایر مجازات
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سازی را مشاهده نمود. های اجرایی و پیادهبرخی مسئولیت

رویکرد کلی آن است که کشورهای مختلف برای توسل به 

ترکیبی از این  سازی اجرای مجازات یک یاسیاست خصوصی

تر کردن اجرای مجازات؛ توجه کنند: انسانیدالیل را مطرح می

های به ابعاد حقوق بشری مجازات؛ کاهش بار تراکم مجازات

موضوع اجرای نهادهای دولتی؛ افزایش دقت و کاهش میزان 

ها از سوی نهادهای دولتی. در کشور اشتباه در اجرای مجازات

این دالیل را مشاهده نمود که از این  توان ترکیبی ازآمریکا می

جهت حقوق آن کشور در فرآیند اجرای مجازات، نهادهایی را 

شناسد که اعضای آنها دولتی نبوده و به رسمیت می

رسد در دهند. به نظر میاالجرایی میپیشنهادات موثر و الزم

سازی وارد فرآیند اجرای حقوق کیفری ایران، اگر خصوصی

توان در رویکرد عملی ود دلیل عمده آن را میاحکام کیفری ش

کاهش تراکم و تعداد آمار باالی موضوع اجرای انواع احکام 

توان دریافت که کیفری باشد. لذا در قالب این رویکرد، می

محوری چندان جایگاه ندارد. اما اینکه در حقوق ایران منفعت

ش تواند به افزایها میسازی اجرای مجازاتسیاست خصوصی

دقت در اجرای احکام کیفری منتهی شود خود به فرآیند 

سازی آنها بستگی اجرایی و تشریفات عملی و چگونگی پیاده

 دارد؛

عویق ـعلیق و تـی دستورهای حین تسازهمکاری در پیاده

تواند از جمله بسترهای مشارکت نهادهای خصوصی با می

یت نهادهای دولتی باشد، زیرا غالب این دستورها محدود

خاصی در اجرا از سوی نهادهای دولتی نداشته و صالحدید 

مقام قضایی در آنها گسترده است. به عالوه به موجب قسمت 

نامه نحوه اجرای قرار تعلیق اجرای آیین 8اخیر بند ث ماده 

مجازات، آزادی مشروط، قرار تعویق صدور حکم، نظام 

نیکی و های الکتروآزادی و آزادی تحت نظارت سامانهنیمه

ریاست قوه قضائیه  1398های جایگزین حبس مصوب مجازات

بینی قاضی اجرا با توجه به نوع دوره و مدت زمانی پیش»... 

شده در رأی دادگاه از طریق مؤسسات یا نهادهایی که مورد 

کند، قاضی اجرا به ربط است، اقدام میتأیید مراجع قانونی ذی

کند که ذکور اعالم میهای ماشخاص یا نهادهای مجری دوره

ارزیابی عملکرد آموزشی مرتکب را در پایان هر دوره به قاضی 

اجرا منعکس کنند. در این زمینه، مددکار اجتماعی در هر 

دوره بر نتیجه ارزیابی نظارت کرده و در پایان مراتب را به 

ن ماده در فصل دوم این ـای« .کندزارش میـقاضی اجرا گ

نحوه اجرای قرار تعویق صدور حکم و  نامه و با عنوانآیین

 باشد.تعلیق اجرای مجازات مرتبط می

 وق یکی از وظایف سازمانـنامه فاز آیین 12بند پ ماده 

 ظامنطه با ـدامات تأمینی و تربیتی را در رابـها و اقزندان

تعامل، هماهنگی و » آزادی چنین بیان نموده استنیمه

های ها، سازمانیی، تعاونیهای اجراهمکاری الزم با دستگاه

م نامه در اجرای نظامردم نهاد و بخش خصوصی و انعقاد تفاهم

 ه بندالبت«. آزادی در چارچوب بودجه و اعتبارات سازماننیمه

کیل آزادی و تشتأسیس مرکز نیمه» یالف از این ماده درباره

ها، به منظور اجرای مراکز متناظر آن در ادارات کل استان

( 56ه )آزادی در اجرای مادها و تحقق اهداف نظام نیمهبرنامه

خود یکی از مصادیق پذیرش تأسیس به شکلی کلی « قانون

یل ذهای غیردولتی باشد. در تواند با همکاری سازمانکه می

وق نامه فاز آیین 14آزادی است که ماده همین مجازات نیمه

ه دادگاای مورد حکم همحل اجرای فعالیت» مقرر داشته است

تواند در هر محلی از قبیل دستگاه آزادی میدر نظام نیمه

ز اجرایی یا محل اقامت سایر اشخاص حقیقی یا حقوقی اعم ا

 دماتهمچنین در رابطه با ارائه خ. «عمومی یا غیردولتی باشد

 عمومی و اجرا از سوی نهادهای خصوصی نیز پذیرش نهادهای

دولتی و عمومی مؤسسات "پذیرنده غیردولتی با عنوان 

نامه اجرایی آیین 4به طور محدود در بندهای ماده  "غیردولتی

ده ـمشاه 1393صوب ـجازات اسالمی مـون مـقان 79ماده 

 شود.می

 

رای ـسازی اجهای خصوصیگسترش و گونه .8-5

 مدار نسبت به نوجوانانهای اصالحپاسخ

 رمدار دسازی نهادهای اصالحهای ناظر به خصوصینگرانی

خصوص نوجوانان نیز مطرح است. در حال حاضر بیش از 

کودک در مراکز اصالحی خصوصی قرار دارند. این  40،000

رقم تقریباً معادل چهل درصد از تمام بزهکارانی است که از 

باال بودن این رقم در  .(11) موضوع نهادهای خصوصی هستند
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بکارگیری نهادهای خصوصی در کشور آمریکا اهمیت بحث از 

مدار را به بحثی بسیار مهم و جدی های اصالحمجازات اجرای

 نماید.تبدیل می

 مطالعات مختلفی که برخی از پژوهشگران در رابطه با این

از  دهند که مشکالت قابل توجهیمینهادها انجام داده نشان 

ا بقبیل مدیریت بد، نظارت اندک، توسل به خشونت در رفتار 

ن اناکودکان و نوجوانان، سوءاستفاده جنسی از کودکان و نوجو

و غیره ازجمله معضالت اجرای این تدابیر توسط نهادهای 

 در دونخصوصی بوده است. با این وجود، ایالتی مانند فلوریدا ب

یر ها و تدابرفتن نتایج مطالعات، اجرای تمام برنامهنظر گ

مدار مرتبط با کودکان و نوجوانان را به موسسات اصالح

 .(6)خصوصی واگذار نمود 

های اجرایی بینابین همانطور که پیش از این ذکر شده، ضمانت

عموما در نهادهای اصالحی ایالتی )همانند مرکز اصالحات 

ای و غیره( های تعلیق مراقبتی منطقهاجتماعی اقامتی، کمپ

های ر پی ایجاد مکانگیرند. در واقع، چندین ایالت دقرار نمی

ها و به شکل دولتی، بلکه اند که نه توسط ایالتخاصی برآمده

شود. محدودیت خاصی بر توسط مناطقی مشخص اداره می

ها وجود ندارد و به همین محل تأسیس و اجرای این پاسخ

توانند در مناطق روستایی، های مشخص میدلیل این مکان

اقبتی، مستقر و تأسیس ها و مزارع تعلیق مرهمانند کمپ

های گروهی و مراکز اصالحات همچنین، خانه. (12) شوند

ی شهری ساخته اجتماعی اقامتی نیز غالبا در مناطق حاشیه

اقامتی ینابین اقامتی را از غیرهای باند. آنچه که پاسخشده

سازد، سطح نظارت و کنترلی است که بر روی متمایز می

گردد. بدین تعبیر که میزان نظارت بزهکاران نوجوان ِاعمال می

اقامتی است و های غیربیشتر از پاسخ 1مدارهای اقامتدر پاسخ

ی به همین دلیل نویسندگان حقوق کیفری آمریکا از واژه

اقامت برای نشان دادن میزان محدودیت موجود در این مناطق 

 .(13) کننداستفاده می

ق.م.ا، یعنی فرستادن طفل یا  88ی بند الف ماده در تبصره

نوجوان به یک مؤسسه آموزشی و فرهنگی به منظور تحصیل 

                                                        
1 Residential Intermediate Sanctions 

تواند به الزام به حضور وی در مراکز خاص آموزی، مییا حرفه

استفاده اند مجالی برای سوءتومینیز تعبیر گردد که کلیت آن 

های اطفال و نوجوانان و و یا به طور کلی عدم توسل دادگاه

کیفری یک ویژه نوجوانان را توجیه نماید. در حقوق انگلستان، 

تواند در دو حالت اعمال می 2یک قرار حضور در مراکز خاص

گردد، الف؛ بر روی یک کودک و نوجوانی اِعمال گردد که در 

گونه تخلفی مقصر شناخته شده که در همین حال رابطه با هر

شد حتما مشمول اگر فرد بالغی چنین جرمی را مرتکب می

گشت؛ ب؛ برای کودک و نوجوانی حکم محکومیت به زندان می

اِعمال گردد که برای انجام یک قرار قبلی دادگاه )از جمله عدم 

پرداخت جریمه( دچار شکست شده باشد. قرارهای حضور در 

 1948کز خاص در ابتدا توسط قانون عدالت کیفری سال مرا

نداشته و  "متخلف"ارائه گردیدند. این قرارها نیازی به رضایت 

تواند برای آن تعیین نموده به حداکثر ساعاتی که دادگاه می

ساعت برای  24ساله و  16-20ساعت برای افراد  36صورت 

 12این قرار برای  باشد. زمان حداقلیسال می 16افرادِ زیر 

ه تصمیم بگیرد که این ساعت بوده، بجز در موردی که دادگا

ی ناظر سال، شدید است. نکته 14یک کودک زیر زمان برای 

جالب است و بسته به سن مرتکب  به ساعت اجرایی، بسیار

تواند مورد استفاده نظام تقنینی و رویه قضایی ایران واقع می

نماید. زمانی که یک طفل یا  شود و این نهاد را از اطالق خارج

لزم ـشود، منوجوان مشمول قرار حضور در مراکز خاص می

مراجعه  "مرکز مراقبتی"گردد که به نحو تعیین شده، به می

مراکز مراقبتی معموال در در انگلستان و ولز،  .(14) نماید

های مدارس بوده و اطفال و نوجوانان ملزم به این ساختمان

این . (15) ها به آنجا مراجعه نمایندهستند که صبح یکشنبه

ی نوع خاصی از کنندهتداعی شکل از اجرایی شدن کیفری،

ی است که به هایی پیراقضایمجازات خصوصی با مشارکت نهاد

رسد در عین تناسب با شخصیت محکومان یعنی نظر می

جازات ـصوصی مـرای خـوینی از اجـنوجوانان، خود شکل ن

مندی در اجرا، باید به همین دلیل و به منظور نظام باشد.می

نهاد یا شخصی را برای نظارت بر اجرا در حقوق ایران تعیین 

                                                        
2 ATTENDANCE CENTRE ORDERS 
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رخی از معلمان مدرسه تواند مددکاران اجتماعی، بنمود که می

 و یا افسران زن از نیروی انتظامی را شامل گردد.

 

 1های اجباریاردوگاه .5-8-1

تحده های اجباری در ایاالت می تشکیل اردوگاهمبنا و فلسفه

 نرخ های اجتماع محور، پاسخ به افزایشنیز مانند دیگر پاسخ

ن جرم نوجوانان و ترس ناشی از این بزهکاران و هدف از آ

 رادیساز نوجوانان است. بسیاری از افاصالح رفتارهای مسأله

 ربازیسرا همانند دوران  ها قرار گرفته آنکه در این اردوگاه

ک ینها اند که زندگی در آنجا از آدیده و به این نتیجه رسیده

م نوعی اقبال عمومی به 1990ی در دهه .مرد خواهد ساخت

جود پذیرش گسترده آنها بوهای اجباری و سمت ایجاد اردوگاه

آمد، زیرا این پاسخ به طور همزمان، هم توانبخشی و هم 

 باریهای اجدهد. زمانی که اردوگاهمجازات را مدنظر قرار می

 انِ فته شده، ایاالت متحده در دوررـبرای اولین بار بکار گ

قرار  "گیرانه نسبت به جرمسخت"سیاست کیفری سازیپیاده

ی، ی اردوگاه اجبارگیرانهرح پاسخ سختداشت. تا قبل از ط

، شدتنها احکامی که نسبت به نوجوانان سختگیرانه تلقی می

 هایی بوده که افراد را تا زمان سن بلوغ در مدارسپاسخ

 .(16) نمودندآموزشی ایالتی نگهداری می

ری های اجباهمچنین در نظر نوجوانان کشور آمریکا، اردوگاه

های شود، زیرا در دورهبه عنوان یک حبس دشوار تلقی می

دانی روزه( به مانند حبس، در زن 180یا  90، 60) کوتاه مدتی

امت کند، اقمیکه از انضباطی شبیه به اردوگاه نظامی پیروی 

 ط بانمودند. در قالب این پاسخ غالبا مشاوره گروهی مرتبمی

 وهای روانی مواد مخدر و مضرات آن، خدمات عمومی، مراقبت

های آموزشی های پس از خروج و کالسجسمانی، مراقبت

ین اگیرند. نظم و مقررات اتخاذی در متعددی مدنظر قرار می

های مختلف رفتاری نبهها بسیار دقیق است و جاردوگاه

 .(17) محکومان را مورد توجه قرار داده است

های اجباری صورت مطالعات متعددی در رابطه با اردوگاه

گرفته است. به موجب این تحقیقات، ارزیابی نتایج برخی از 

هایی نیز با هدف سنجش میزان های مشخص و فراتحلیلبرنامه

                                                        
1 Boot camps 

اند. ها بر کاهش تکرار جرم انجام گرفتهاثربخشی این اردوگاه

های اجباری به سبک مده این است که اردوگاهآنچه بدست آ

نظامی اثر کمی بر روی تغییر رفتار بزهکاران داشته به ویژه 

چنانچه مراقبت پس از خروج از این مراکز وجود نداشته باشد 

یا ناقص صورت گیرد، این اثربخشی بسیار کمتر نیز خواهد 

ها هشد. به اعتقاد یکی از نویسندگان، کسی که در این اردوگا

دارای انضباط نظامی شده، پس از این دوران نیز مجددا در 

آورد. های خود به توزیع مواد مخدر و بزهکاری روی میمحله

ی تها اثربخشی مثبحتی اگر معتقد باشیم که این اردوگاه

مدت و ناپایدار خواهد بود. اند، اما این اثربخشی کوتاهداشته

بسیار عجیب است اینکه، ای که در حقوق کیفری آمریکا نکته

 -ها در کاهش تکرار جرمبا وجود اثربخشی اندک این اردوگاه

ولی کماکان ، اندالبته در مواردی نیز باعث افزایش جرم شده

های ها دالر در سرتاسر کشور برای اجرای اردوگاهمیلیون

شود. در نهایت و پس از این تحقیقات، نهاد اجباری هزینه می

ومی ایالت واشنگتن نیز به این نتیجه رسید گذاری عمسیاست

های نظام های اجباری در کاهش جرم و هزینهکه اردوگاه

هایی که بنابراین، مولفه .(18) اندعدالت کیفری کارآمد نبوده

اند و باید بنا بر این تحقیقات، از اثربخشی این پاسخ کاسته

گرِی مدنظر حقوق کیفری ایران قرار بگیرند عبارتند از؛ نظامی

ن ـراقبت پس از خروج از ایحاکم بر این پاسخ، ضعف م

عف توانبخشی بزهکاران در قالب این پاسخ و ها، ضاردوگاه

غیره. هرچند که نتایج عموما نامناسب و آثار مثبت اندک از 

ی تطبیقی و ی مطالعهاین نهاد باعث خواهد شد که نتیجه

اشاره به نکات فوق خود از نوعی عدم استفاده از این نهاد در 

که ی بسیار مهم آن است ایران حکایت داشته باشد. اما نکته

ها و احتساب یا کسر مدتی از هم زمانی نگهداری در این مکان

تواند نه تنها به مدت نوجوانانِ پسِر مشمولِ خدمت سربازی می

لکه از بسیای ـخواهد بود، ب ود نوجوانان مناسبـحال خ

 های غیرضروری نگهداری خواهد کاست.هزینه

ند ب از منظر مراقبت بر نوجوانان، در نظام کیفری ایران، ب

ق.م.ا چنین مقرر نموده است که در صورت عدم  88ماده 

صالحیت والدین، اولیاء یا سرپرست قانونی طفل یا نوجوان، 

این افراد بزهکار به اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگری که 
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شوند. بنابراین امکان جدا دادگاه مصلحت بداند تسلیم می

ام تأمینی و کردن طفل یا نوجوان از خانواده به عنوان یک اقد

تربیتی قابل اجرا در محیط اجتماعی آن هم با شرایطی، در 

حقوق کیفری ایران نیز ممکن شده است. اما به طور کلی در 

حقوق کیفری ایران مراقبت فیزیکی از بزهکار طفل یا نوجوان 

بینی آن هم به طور خاص و از سوی یک مقام خاص پیش

نشده است. به عنوان مثال سپردن به والدین یا اشخاص 

خود  88حقیقی یا حقوقی دیگر در بندهای الف و ب ماده 

نوعی مراقبت است؛ ولی باید مدنظر داشت که اگر والدین 

وجود نداشته یا اشخاص دیگر حاضر به قبول آن بزهکار نباشد 

نهاد این مراقبت به نحو صحیح و عملی ممکن نیست و هیچ 

دولتی در مقام حمایت در این راستا گام برنخواهد داشت. 

های بهزیستی نیز در این نحو از مراقبت منوط وضعیت سازمان

به وجود شرایط خاصی است و با بررسی آرای قضایی صادره از 

توان موردی را یافت که سوی محاکم اطفال و نوجوانان، نمی

حکم دادگاه، بهزیستی در قالب پاسخ رفتار معارض قانون و به 

 مکلف به نگهداری طفل یا نوجوان شده باشد. 

 

 1های تعلیق مراقبتیاردوگاه .5-8-2

سختگیری کیفری منجر به هدایت متخصصان حوزه "رویکرد 

های عدالت نوجوانان به سوی بکارگیری برخی از ضمانت

های تعلیق اجباری در دهه اجرایی اجتماع محور مانند اردوگاه

ها و مزارع گردید. احتماال مشهورترین اردوگاه 1990و  1980

تعلیق مراقبتی نوجوانان، آنهایی بوده که در کالیفرنیا ایجاد و 

های تعلیق مراقبتی در ابتدا این اند. بخشبکار گرفته شده

ها را به عنوان ابزاری به منظور ایجاد خانه برای اردوگاه

دف جلوگیری از ارسال بزهکاران خطرناک نوجوانِ، آن هم با ه

گرفتند. نوجوانان آنان به سازمان نوجوانان کالیفرنیا در نظر می

ها های زمانی بین سه ماه تا یک سال به این اردوگاهبرای دوره

های تعلیق مراقبتی معموال در مناطق شوند. اردوگاهاعزام می

شوند. روستایی )و گاهی اوقات مناطق دوردست( تأسیس می

های متوسط تا بزرگ زندگی ضر در آنجا در خوابگاهافراد حا

کرده و تحت نظارت منظم در همه روزهای هفته قرار دارند. 

                                                        
1 Probation camps 

ها کامال محصور بوده و توسط نگهبانان نیز مورد این اردوگاه

 .(19) گیرندمحافظت قرار می

ها و مزارع تعلیق تحقیقات مرتبط با ارزیابی تأثیر اردوگاه

ها و مزارع، اجباریِ کالیفرنیا بر این نظر هستند که: این اردوگاه

شدید و بازسازی رفتاری، فرصتی را برای  با ایجاد نظارت

نوجوانان به منظور کسب یک دیپلم یا توسعه آموزش عمومی 

سازد. اردوگاه ای فراهم میو یا یادگیری یک مهارت حرفه

یعنی تنها اردوگاه آتشِ کالیفرنیا در بخش لس آنجلس  2روث

قرار گرفته است. در این اردوگاه، نوجوانان با بخش جنگلداری 

نگل همکاری ـوزی در جـسبارزه با آتشـرای مـلیفرنیا بکا

کنند؛ افراد مقیم این اردوگاه پسرانی هستند که در رابطه با می

های اجرایی بینابین دچار تعلیق مراقبتی سنتی و دیگر ضمانت

 6ی تسهیالت به افراد بین اند. این اردوگاه با ارئهشکست شده

 نفر خدمات ارائه نماید 90تواند به سال، حداکثر می 12تا 

(12). 

ها مصداق قانونی نداشته و در حقوق کیفری ایران این اردوگاه

نتایج  های کمی در رابطه بادر حقوق آمریکا نیز ارزیابی

های تعلیق مراقبتی انجام گرفته است. یک تحقیق در اردوگاه

ها های نتایج این برنامهبر این نظر بوده که ارزیابی 2008سال 

ها در ها به آسانی برای برنامهبسیار دشوار بوده چرا که داده

 1984ل پالمر و وِدگ در سال حا دسترس نیستند. با این

اردوگاه تعلیق مراقبتی در ایالت های بدست آمده از هر داده

کالیفرنیا را مورد بررسی قرار دادند. آنها به صورت تصادفی 

نوجوان )هم آنهایی که به صورت  2.835جمعیتی شامل 

آمیز دوره اردوگاه را به پایان رسانده و هم آنهایی که موفقیت

را مطالعه کردند تا ببینند که آنان  در آنجا دچار شکست شده(

اند یا خیر. به اعتقاد سال پس از آن مرتکب جرم شدهطی دو 

راهم ساختن ـه هدف فـها باین نویسندگان، این اردوگاه

های جایگزین بجای قرار دادن نوجوانان در نهادهای گزینه

های ایالتی کمک کرده است، اما باعث اصالحی ایالتی به بخش

اند. و دهایجاد کاهشی قابل توجه در ارتکاب دوباره جرم نگردی

ها درصد( از نوجوانانی که به این اردوگاه 65تقریبا دو سوم )

                                                        
2 Camp Routh 
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اره دستگیر ـماه پس از آزادی، دوب 48ی ـشده ط هفرستاد

درصد از آنها دست به ارتکاب تخلفی جدید و  16اند. شده

هی یک نهاد اصالحی درصد از آنها هم را 29خشونت بار زده و 

 .(20)اند ایالتی گردیده

 

مدار های اصالحهای اجرای مجازاتچالش. 9-5

 اجتماعی از سوی نهادهای خصوصی

ترین چالش قابل توجه در این خصوص به ئیاز جمله ابتدا

های خصوصی متولی تعلیق مراقبتی مرتبط رقابت بین شرکت

است، زیرا رقابت آنها برای قراردادهای سودآور و انحصاری با 

تواند باعث ایجاد فساد در مقامات دادگاه های محلی میدادگاه

به عنوان مثال یک شرکت  .(21) و مقامات شرکت شود

بتی در آالباما محکوم را مکلف خصوصی متولی تعلیق مراق

دالر  240 1ی اصالح اخالقینمود تا برای شرکت در برنامهمی

، یک شرکت خصوصی متولی تعلیق به عنوان مثال بپردازد.

ل اتهامات سودآوری و تحمیل لیمراقبتی در آیداهو به د

 های غیرقانونی ده سال تعطیل شد. به همین ترتیب، درهزینه

، شرکتی مشابه چنان مشتاقانه اقدام به اخذ هزینه از تنسی

ج اند که برخی از آنها از ترک خانه خود خاربزهکاران کرده

های در آالباما و می سی سی پی نیز از شرکت .ترسیدندمی

اصالح قضایی، بارها به جرم اخاذی و برخی خدمات  بزرگ

های لذا با نظر به این مثال .دیگر اتهامات شکایت شده است

توان فقدان نظارت و شفافیت در اجرای عملی در آمریکا می

مدار از سوی نهادهای خصوصی را مشهود های اصالحمجازات

 .(22) یافت

صوصی متولی ـهای خرکتـر از مشکالت شـیکی دیگ

گسترش شبکه عدالت " مدار، روند روزافزونهای اصالحمجازات

یرا به اعتقادی باعث شمول افراد بیشتر در است: ز "کیفری

لذا به رغم . شودمدتی طوالنی در سیستم دادرسی کیفری می

های زندان نیستند اما اینکه بزهکاران محکوم پشت میله

های خصوصی با پوشانیدن ابزارهای نظارتی و تعیین شرکت

ن دارند آمدار بر این افراد سعی بر زمدت اصالحاهای دربرنامه

در عین روانه کردن محکومان به جامعه سودآوری خود را  تا

                                                        
1 Moral Reconation Therapy 

گیری از سوی صمیمـمایند. از همین رو، تـنیز تضمین ن

ی هغهای با دغدطرف به شرکتهای عادل و بیدادگاه

شود که از نظر آنها بزهکاران ابزاری برای سوددهی تفویض می

 .(23) درآمدزایی هستند

 

 اجرایی - های ساختاریچالش. 1-9-5

به موجب برخی از مطالعات میدانی صورت گرفته در برخی از 

میزان تکرار جرم از سوی محکومانی که در های آمریکا، ایالت

هادهای ـومان نـحکـبیشتر از م اند بسیاراین مراکز بوده

اند. به اعتقاد برخی، یکی از دالیل مهم مدار دولتی بودهاصالح

این امر مدل تجاری حاکم بر این نوع مراکز است که از طوالنی 

رسد که با دقت در به نظر می .(6)برند شدن زمان سود می

مدار در آمریکا، های اصالحهای اجرای خصوصی پاسخشیوه

گردد را به چند عامل اجرایی مرتبط می کرار جرمدلیل میزان ت

ید أیشود. در حقوق کیفری آمریکا با تکه در ادامه تبیین می

ر اقتصادی، فرهنگی توان استثمابسیاری از تحقیقات علمی، می

های خصوصی روزافزون را پرستی در زندانو حاکمیت نژاد

در  های میدانیشاهد بود. حتی به اعتقاد بسیار از پژوهش

های خصوصی به نوعی کنترل نژادپرستانه آمریکا، اجرای زندان

پوست با یک تبدیل شده است که در آن صرفا جوانان سیاه

به . شوندمجرای قانونی از جامعه طرد شده و دور نگهداشته می

های خصوصی یا زندان ،اعتقاد برخی از نویسندگان در آمریکا

های نظام هزینهها، با هدف کاهش سازی زندانخصوصی

اند اما این عدالت کیفری و کاهش جمعیت کیفری ظاهر شده

های خصوصی چندان یا ندامتگاه 2نهادهای اصالحیِ خصوصی

اند در کاهش تکرار جرم موثر واقع گردند و به دلیل نتوانسته

های بسیار باال تحقق رغم هزینههای مختلف، علیوجود چالش

 اندر جرم آنان را به دنبال نداشتهاصالح زندانیان و کاهش تکرا

(24). 

ی دیگری در حقوق کیفری ایران چالش ساختاری به گونه

 کردن از سیاست کند و آن اینکه، بدون یادخودنمایی می

کنند آمیز، نهادهایی فعالیت میخصوصی اجرای تدابیر ارفاق

جهت ارزیابی میزان انطباق که سازوکار اجرایی آن در 

                                                        
2 Private correctional institutions 
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های های کیفرشناختی، با ویژگیهای آنها با رهیافتعالیتـف

مدار مبهم است. به عنوان مثال در جهت نهادهای اصالح

نامه آیین 14 از ماده 2و  1های آزادی نبضرهاجرای نظام نیمه

اجرای مجازات، آزادی مشروط، قرار  نحوه اجرای قرار تعلیق

آزادی و آزادی تحت نظارت تعویق صدور حکم، نظام نیمه

 از 1398های حبس مصوب و جایگزین های الکترونیکیسامانه

های ها و آموزشگاهکارگاه"و  همچنین  "بنیاد تعاون زندانیان"

یاد شده است. این در حالی  "نیانوابسته به بنیاد تعاون زندا

ه است و اگرچه اساسنامه است که این بنیاد نهادی خیرخواهان

های موثری را در زمینه حمایت از مددجویان مدنظر آن مولفه

قرار داده است، اما ساختار این نهاد باید در قالب خارج از نظام 

قضایی یا درون آن بودن و همچنین نوع تعامل با نهادهای 

ی مقرر در ایی مشخص گردد. یا تکثر نهادهای پذیرندهقض

قانون مجازات اسالمی  79نامه اجرایی ماده از آیین 4ماده 

، نشانگر دوبُعدی بودن دولتی و خصوصی بودن 1393مصوب 

  مدار است.  اجرای نهادهای اصالح

 

 مدارهای اصالحخشونت در اعمال برنامه. 1-1-9-5

گرفته چنین ادعا شده است که  های صورتبه موجب شکایت

در این مراکز خصوصی چندین مورد حمله جنسی به یک زن 

توسط افسران متولی اصالح صورت گرفته ولی نادیده گرفته 

شده است. منابع متعدد مرکز بازداشت هارول را به عنوان یک 

مؤسسه خارج از کنترل قاچاق، اخاذی و سوءمصرف مواد 

ها نیز حکایت از این ی از شکایتبرخ .اندمخدر توصیف کرده

واقعیت دارند که عضو خانواده آنها در حین طی محکومیت 

تحت  صوصی متولی اصالح و درمان،ـخود در مراکز خ

های پزشکی نادرست قرار گرفته است و این امر منجر مراقبت

توان به مرگ آن محکوم شده است. در رویه قضایی ایران می

در معنای وسیع کلمه با ابعاد مواردی از وقوع خشونت، 

مختلف، را از سوی برخی از نهادهای پذیرنده متولی اجرای 

نامه ق.م.ا و آیین 79خدمات عمومی رایگان موضوع ماده 

ها در چنین اجرایی آن تصدیق نمود. احتمال تکرار خشونت

نهادهایی بدان دلیل است که مقررات مرتبط به شکلی تک 

زارش از سوی نهادهای پذیرنده اشاره بُعدی، صرفا به اعالم گ

اند و جایگاهی برای اعتراض محکومان نسبت به شیوه کرده

 تعامل این نهادها به رسمیت نشناخته است.

 

ی نهادهای خصوصی افتادههای دورمکان. 2-1-9-5

 رمدااصالح

ی مالی حاکم بر موسسات خصوصی متولی با توجه به دغدغه

ها در قسمت قابل این مکان های اصالح و درمان،سیاست

 هایهای آمریکا و بسیار دور از خانوادهتوجهی از ایالت

اند. یکی از محکومان و شهرهای محل سکونت تأسیش شده

توان در های قابل طرح در حقوق کیفری ایران را میچالش

ن ای بیاافتادهایی مددجویان در مناطق صنعتی دورزاشتغال

رای ـون زندانیان و در جهت اجعانمود که از سوی بنیاد ت

از  شود. زیراآزادی برای محکومان معرفی و پیشنهاد مینیمه

یک سو تالش استفاده حداکثری محکومان از چنین نهادهای 

محکومیت بسترهای  مدار است، اما در عین حال دراصالح

 ی ازمندسازی وجود ندارد و محکوم به ناچار برای بهرهپیاده

 19 مادهگردد. افتادگی را متحمل میصالحی، دوراین تدابیر ا

 نامه نحوه اجرای قرار تعلیق اجرای مجازات، آزادیاز آیین

 آزادی و آزادیمشروط، قرار تعویق صدور حکم، نظام نیمه

های حبس های الکترونیکی و جایگزینتحت نظارت سامانه

بر عدم وجود فاصله مکانی تأکید کرده است  1398مصوب 

تواند مانعی در مسیر اصالح رسد که میه نظر میزیرا ب

اده ( م3آزادی وفق تبصره )حکم نیمه»محکومان ایجاد نماید 

( قانون آیین دادرسی کیفری باید در محل اقامت 513)

علیه اجرا شود، مگر اینکه اجرای حکم مزبور در محل محکوم

اقامت وی مقدور نباشد یا موجب مفسده باشد که در این 

ه بنا به تقاضای قاضی اجرا و موافقت دادگاه نسبت ب صورت

 «.شودتغییر محل اجرای حکم اقدام می

 

نابرابری نژادی از سوی نهادهای خصوصی . 3-1-9-5

 متولی اصالح و درمان

های خصوصی نسبت به نهادهای دولتی بیشتر افراد زندان

دهند، واقعیتی که پیامدهای رنگین پوست را در خود جای می

شود آن است نگاهی که به چنین افرادی می .کننده داردراننگ
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ی گذارای قابل قبول از این افراد سرمایهکه تنها استفاده

حتی میزان باالی . (6) باشدآمد از آنها میاقتصادی و کسب در

حضور این افراد در چنین موسساتی نشان از کمبود دسترسی 

به خدمات آموزشی مختلف دارد. حضور آنان در این نهادهای 

کند که آنان نه به عنوان خصوصی این نگرش را تقویت می

مدار، بلکه به عنوان وندان شایسته خدمات عمومی اصالحشهر

شوند. هنگامی که مجازات منبع دستیابی به سود تلقی می

شود و به های محلی برداشته میمحور از دولتکیفری جامعه

چیز و شود، همهطرف و خصوصی واگذار میهای بیشرکت

کس رنج خواهد برد. لذا اعطای این قدرت به صاحبان همه

های سنگینی را برای حقوق جامعه، سهام سود اقتصادی هزینه

امعه جو کنترل محلی و دموکراتیک بودن  مشروعیت مجازات

 .زندرقم می

 

سازی ضعیف تدابیر اصالحی نسبت به پیاده. 4-1-9-5

 محکومان

س گزابه عنوان مثال در مرکز بازداشتگاه جک هارول در واکو ت

ز ان در آنجا به طور مرتب اچنین ادعا شده است که کارمند

ومان، داروهای ضروری و ـمحکهداشت روانی ـمعالجه ب

کنند و برای های پزشکی از زندانیان خودداری میمراقبت

ور طکردند. به کتمان این واقعیت از اسناد جعلی استفاده می

و  هاهای مرتبط با زندانکلی در حقوق کیفری ایران، گزارش

ت، آنها بسیار اسفناک اعالم شده اس محوری درشرایط اصالح

ن، ندااما نباید این شرایط حداقل در مراکز اصالحی خارج از ز

 عاونتی خصوصی و دولتی و یا بنیاد از جمله نهادهای پذیرنده

 زندانیان وجود داشته باشد. 

 

 دیاقتصا - های مالیچالش .2-9-5

ود بیشتر بزهکاران، که تمایل به احیای وضعیت اقتصادی خ

دارند، بقیه عمر خود را صرف تالش برای پرداخت بدهی خود 

عدم توزیع صحیح دارو، عدم  .کنندبه عدالت کیفری می

هایی با مکانیسم قفل ، سلولدسترسی به آب آشامیدنی

های غیراستاندارد از های بهداشتی و حمامشکسته و سرویس

ات جمله مواردی است که دغدغه درآمدزایی کیفیت ارائه خدم

با  .(21) دهدو امکانات را پایین آورده و تحت تأثیر قرار می

- های مالیاین وجود، در دو بُعد مهم به شرح ذیل این چالش

 اقتصادی در زمینه عملکرد این مراکز قابل تصور است.

 

ها برای نظام جویی هزینهبهام در صرفها. 1-2-9-5

 عدالت کیفری

ت محور خصوصی با مشکالبا نظر به اینکه این مراکز اصالح

ثبت مرو هستند، و ابهام در عملکرد قابل توجه ساختاری روبه

ز ارسد که تحقق تکرار جرم پس آنها وجود دارد، به نظر می

لت بر نظام عدای مضاعفی را عدم تحقق اصالح و درمان هزینه

به موجب مطالعات متختلف در  نماید.کیفری تحمیل می

 جویی ارزی ازحقوق آمریکا، در بهترین حالت، میزان صرفه

ن ی آسوی این مراکز بسیار ناچیز است و در مقایسه با شعارها

ظارت نبه اعتقادی دیگر، همین  .رسدغیرقابل اعتنا به نظر می

متولی اصالح  محکومان  از سوی دولت بر نهادهای خصوصی

ه عنوان ـاست. این مراکز ب خود برای دولت هزینه بردار

 دهندگان دولت و همچنین نهادهایی که در صدد سودمالیات

 های مالیخود و پرداخت مالیات هستند باعث حاکمیت مولفه

ت ای از ضرر به دولت از طریق عدم پرداخمتفاوت و پیچیده

ر ها دلعات مبتنی بر فراتحلیلشود. مطامالیات و غیره می

ش اند که نه کاهریکا نشان دادهـهای آمبرخی از دانشگاه

ضمین ی خدمات بهتر از سوی این مراکز تها و نه ارائههزینه

 .(25) نشده است

 

های های سنگین بر خانوادهتحمیل هزینه. 2-2-9-5

 محکومان

یکی از نتایج و معضالت قابل توجه این سیستم از اجرای 

های مجازات در آمریکا به نوع تحمیل هزینه بر خانواده

ی محکومان با نظر به اینکه عمده بزهکاران محکوم است. با

حمایت خانوادگی قابل قبولی برخوردار نیستند و یا فاقد 

ها بسیار سنگین بوده و خانواده و حامی هستند این هزینه

های اجرای مجازات تأثیری منفی بر اهداف این نوع از سیاست

بند پ از در راستای همین رویکرد است که  .(6)پی دارد  در

نامه نحوه اجرای قرار تعلیق اجرای مجازات، آزادی آیین 8ماده 
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آزادی و آزادی مشروط، قرار تعویق صدور حکم، نظام نیمه

 های حبسهای الکترونیکی و جایگزینتحت نظارت سامانه

یکی از دستورهای حین تدابیر اصالحی را  1398مصوب 

اصالح محکوم نباید  ،پرداخت نفقه قرار داده است. بدین تعبیر

ی وی به تباهی شرایط مالی خانواده و افراد واجب النفقه

 منتهی شود.

 

 گیرینتیجه. 6

توان از ی نظام قضایی، میکاهش حداکثری دامنهبه منظور 

ی نهادهای خصوصی در این زمینه بهره بیشترین میزان بازده

جست. در نظام حقوق آمریکا ادارات خاصی به این منظور 

اند که با حضور و زیر نظر یک مقام قضایی فعالیت ایجاد گشته

 کنند و بدین وسیله بخش قابل توجهی از فرآیند اجرایمی

مدار و اصالحی به نهادهای غیردولتی واگذار مجازات جامعه

های اصلی رویکرد گشته است. از این رو یکی از چالش

های قابل ها، تعیین مصادیق و مجازاتسازی مجازاتخصوصی

واگذاری و غیرقابل واگذاری به بخش خصوصی، با توجه به 

یران، مقتضیات آنهاست. با در نظر گرفتن قوانین و مقررات ا

ی اجرای قرار تعلیق اجرای مجازات، نامه نحوهمانند آیین

آزادی و آزادی مشروط، قرار تعویق صدور حکم، نظام نیمه

ی الکترونیکی و جایگزین حبس آزادی تحت نظارت سامانه

توان دریافت که فضای الزم برای فعالیت می 1398مصوب 

است. نهادهای خصوصی در مجاورت نهادهای قضایی فراهم 

توان به موارد متعددی همچون قرار برای شرح بیشتر می

آزادی، تعلیق اجرای مجازات و تعویق صدور حکم، نظام نیمه

ق. م. ا( اشاره  79نامه ماده خدمات عمومی رایگان )در آیین

نمود که در اجرای آنها استفاده از نهادهای غیردولتی در نظر 

ر فاز اجرایی، سازوکار گرفته شده است. اما در گام بعدی و د

تواند موجب قانونی با سکوت مواجه است که در عمل می

های خصوصی با ای و به دور از عدالت دستگاهبرخورد سلیقه

محور آنها گردد. از سوی دیگر، اجرای توجه به رویکرد منفعت

های حقوقی از جمله آمریکا عماًل این سیاست در سایر نظام

سازی ست و تقنین مطلوب برای پیادهاثبات کرده است که سیا

و تحقق اهداف این رویکرد کافی نبوده و نیاز است با افزایش 

سازی قوانین به طور دقیق، از اعمال شفافیت، نظارت و پیاده

ای مجازات بر مجرمین توسط نهادهای خصوصی سلیقه

جلوگیری گردد. اجرای این فرایند و تضمین حقوق مجرمین 

ساز اصالح این افراد، بازگشت آنها به اجتماع در طی آن، زمینه

ی جرم توسط آنهاست که البته رسالت و عدم تحقق دوباره

 اجرای مجازات نیز همین است.

در این راستا ضروری است نهادهای خصوصی دائماً در طی 

ن، جوابگوی عملکرد خود باشند. برای عیزمان و به صورت م

ظایف و اختیارات نهادهای تحقق این امر تعیین نمودن دایره و

به خصوص  -مزبور، پاسخگویی مستمر به دستگاه قضایی 

و همینطور تعیین مجازات الزم برای  -قاضی اجرای احکام 

تخلفات ضروری است. در ادامه با در نظر گرفتن نتایج 

محوری ی منفعتنامطلوب سیستم حقوقی آمریکا که نتیجه

فتند که برای موسسات خصوصی است، اندیشمندان دریا

نظر قرار دادن ی آن، مدی کیفر و اجرای عادالنهافزایش بازده

های محلی به جای شرایط موسسات غیردولتی، نتایج بافت

های مذکور، ظرفیت به بهتری در پی دارد؛ زیرا که بافت

های نظارتی کارگیری اقدامات ترمیمی را با استفاده از سیستم

رات زیادی بر حرکت به سمت توانند اثداخلی دارند و می

اهداف مجازات داشته باشند. با الهام از سیستم مذکور و 

گیری از توان با بهرهپوشش دادن عیوب آن، در ایران نیز می

های بخش های بومی توام با استفاده از قابلیتظرفیت

خصوصی، چهارچوبی متناسب با مقتضیات کشور طراحی و 

ها سازی مجازاتیاست خصوصیاجرا نمود. در حقوق ایران، س

رسد طرح به صورت غیرمنسجم انجام یافته و به نظر می

راهکارهای اجرایی برای سامان دادن و استفاده اثربخش از 

توان به این رویکرد مزبور الزم و ضروری است. از جمله آنها می

موارد اشاره کرد: وضع قوانین الزم و متناسب برای نهادهای 

مدار، تعیین چهارچوب های اصالحجازاتخصوصی مجری و م

وظایف و اختیارات موسسات مزبور، مشخص نمودن مقررات 

حاکم بر فضای ارتباط متقابل میان دستگاه قضایی و موسسات 

مجری مجازات، تعریف کردن سازمانی در ساختار سازمان 

ها و پایین دست آن به منظور ارزیابی،  نظارت و اجرای زندان
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های ها در نهادهای متولی اجرای پاسخاتیک شکل مجاز

 اجتماعی.

 

 تقدیر و تشکر .7

و  از تمام عزیزانی که در تهیه و تدوین این مقاله مساعدت

 کنم.همکاری نمودند تقدیر و تشکر می

 

 سهم نویسندگان. 8

کلیه نویسندگان به صورت برابر در تهیه و تدوین پژوهش 

 اند.حاضر مشارکت داشته

 

 افعتضاد من .9

 در این مقاله هیچگونه تضاد منافعی وجود ندارد.
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Background and Aim: The transfer of punishment to the private sector has been 

repeatedly criticized. Nevertheless, private sector involvement in alternatives to 

imprisonment or social punishment is on the rise. In the United States, private sector 

participation in this group of punishments is very significant. In Iranian law, however, 

this approach is heavily criticized. Nevertheless, the tendency towards this approach 

can be considered in line with some ideas in criminal law and some regulations. 

Examining the context of implementing private sector involvement in social penalties 

first requires addressing the examples of social penalties in the law of different 

countries, which in this study is the main focus of the American legal system. In the 

next step, we have tried to examine the implementation contexts of this approach in 

Iran. 

Materials and Methods: This research is of theoretical type and the research method 

is descriptive-analytical and the method of data collection is library and has been done 

by referring to documents, books and articles. 

Results: The findings of the present study show that outsourcing the implementation 

of some correctional responses to private institutions can have many benefits. Among 

them, the use of specialized and efficient forces of the private sector in order to 

increase the efficiency and effectiveness of punishment is a means to achieve the 

goals of participatory policy and reduce the inflation of the judicial system in the 

execution of punishments. Consequently, a valuable step can be taken towards the 

goals of social punishment. 

Ethical considerations: In order to organize this research, while observing the 

authenticity of the texts, honesty and fidelity have been observed. 

Conclusion: Assigning some of the punishments to the private sector, due to the 

prevailing interest-based perspective in this sector, can lead to challenges such as 

lack of justice, profiteering of convicts and exerting more pressure than the offender 

deserves. But on the other hand, by making a few changes and improvements, in 

addition to eliminating the disadvantages of this system, its benefits can be used. For 

example, increasing the strength of the oversight system, transparency and openness 

in how to execute case and specific punishments and examining the shortcomings 

and shortcomings in certain time periods, can address these challenges. In Iran, due 

to the infancy of this approach, it is necessary to further study its various dimensions, 

as well as to cover legal gaps in this field. 
 

Keywords: 

Privatization 

Alternative Punishments 

Iranian Law 

US Law  

 

 Corresponding Author: 

Mohsen Shekarchizadeh 

Address: Department of Law, 

Najafabad Branch, Islamic Azad 

University, Najafabad, Iran. 

Postal Code: 85141-43131 

Telephone: 31-42292929 

Email: Mohsen.Shekarchi@gmail.com 

 

 

 

© Copyright (2018) Iranian Association of Medical law, Tehran, Iran. 

Cite this article as: 
Khorshidi E, Shekarchizadeh M, Ghasemi Kahriz Sangi R. Feasibility study Private Enforcement of 

Alternative Social Correction Penalties in Iranian Law with a Comparative Study of Practical Experiences 

in American Law.  Medical Law Journal 2021; Legal Innovation. 
 

http://ijmedicallaw.ir/
http://ijmedicallaw.ir/
http://ijmedicallaw.ir/
https://orcid.org/0000-0001-6745-0450
https://orcid.org/0000-0001-8769-9798

