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المللی ها در کشور و همچنین مالحظات بینبا گسترش جمعیت زندان هدف: و مینهز 

مند در محیط زندان، بازاندیشی و پژوهش سازی اصول و قواعد نظاممرتبط با تأکید بر پیاده

سازی قواعد حاکم بر زندان اهمیت یافته است. هدف ما در ی پیادهشناختی از شیوهآسیب

با نگاهی بر اسناد  رانای در زندان بر حاکم استاندارد قواعد یفرشناختیک هایچالشاین مقاله 

 باشد.می المللیبین

و استفاده از ابزار  یاز روش اسناد یرگیو با بهره ،یلیتحل - یفیمقاله توص نیا ها:روش و مواد

 است. دهیگرد نیو تدو هیته برداریشیف

نامه د حاکم بر زندان در حقوق ایران در آیینها حاکی از این است که، قواعیافته ها:یافته

المللی ها و اقدامات تأمینی و تربیتی گرفتار تشتت شده است و اسناد بینسازمان زندان

گرایی حداکثری اینکه مصلحت گردد. مضافا  مرتبط نیز چندان آموزش داده نشده و پیاده نمی

ورتر شدن از پایبندی به قواعد حاکم بر قضایی در تعامل با زندانیان، باعث د-نهادهای اجرایی

 ها و همچنین برخورد افتراقی با هریک از محکومان به زندان شده است.زندان

داری تهیه و از ابتدا تا انتهای مقاله با پایبندی به اصول صداقت و امانت مالحظات اخالقی:

 تدوین گردیده است.

به هدف  یابیدستجدی در جهت ش ما، تال یهازنداندر  یفعل طیدر شرا گیری:نتیجه

رفتار نگهبانان و کارکنان با زندانیان، عواملی چون سوء پذیردنمیالتزام به قواعد زندان صورت 

ها، نبود فضا و نحوة نگهداری زندانیان، عدم رعایت بهداشت در زندان، تورم جمعیتی زندان

نظارت کافی، همه از جمله  و از سویی دیگر خالءهای قانونی و عدم رفیشرایط مناسب از ط

زدائی دم اصالح مجرم و جرمـه ناکارآمدی مجازات و عـعواملی هستند که نه تنها منجر ب

 .است آورده فراهم نیز را پروری مجرم و جرم گسترش اسباب بلکه گرددمی
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 مقدمه. 1

و  رانیدر اچه استاندارد حاکم بر زندان  از جمله قواعد مهم و

خصوص اختصاص فضای کافی برای در المللیاسناد بین چه در

سفانه این استاندارد جهانی در باشد که متأشخص زندانی می

 ،یفریک تیرت جمعـه علت کثـبشود. ایران رعایت نمی

که متهمان و  یطورنبوده به زیآمتیموفق یاصالح یهابرنامه

 یاجبار یستیزسابقه همیب نیدار و محکوممحکومان سابقه

 یزیربرنامه ندهیبزهکارانه در آ یهاتیفعال یبرا تا یداشته و نها

است  یاز جمله عوامل تیعامل تراکم جمع نیکنند. بنابرایم

و درمان بزهکاران را دشوارتر  حو اصال یرورـپباز نهیکه زم

که مجازات حبس از جمله امروزه با توجه به این کند.یم

اد ـران است و اسنـایری ـوق کیفـهای مهم در حقمجازات

اند، خصوص آن به رسمیت شناخته شدهالمللی متعددی دربین

کیفرشناسان با مطالعه و تحقیقات مختلف راهکارهایی را در 

اند. با توجه جهت افزایش اثربخشی این مجازات پیشنهاد داده

به اینکه مشکالت زندان در غالب کشورها یکسان هستند، لذا 

رفع این مشکالت قابلیت استفاده در پیشنهادات مرتبط با 

دیگر کشورها را خواهند داشت. راهکارها گاه با تمرکز بر بهبود 

های  شرایط حبس و گاه نیز با تالش در جهت اصالح رویه

زندانبانی سعی در قابل تحمل نمودن حبس و شرایط آن در 

. نمایندی مرتبط میمدار و بازپرورانهجهت تحقق اهداف اصالح

های کشور، آن هم با نظر سازی هرچه بهتر زنداناستانداردلذا 

الملل از اولویت و اهمیت فراوان برخوردار است. به اسناد بین

در این حوزه یک نقد ثابت وجود دارد مبنی بر اینکه  معموال 

آور بسیار غیرالزامتالش برای تهیه و تدوین یا اصالح یک سند 

ی آن است. اگرچه این گذاری برای اجرابیشتر از سرمایه

له مجموعه قواعد ه در بیشتر موارد بجاست، لیکن مسأدغدغ

ای در کل توصیه - ماندال متفاوت است. این مجموعه ارشادی

دنیا به عنوان یک ابزار ارزیابی شرایط الزم برای نگهداری 

زندانی و نحوه رفتار با وی و نیز به عنوان یک مبنا برای تدوین 

چه گیرد. اگربه زندان مورد استفاده قرار می مقررات ملی ناظر

باشد لیکن نتایج آن فرایند بازنگری این مجموعه مورد نقد می

های مدرن از سازی قواعد حداقل با استانداردبه دلیل هماهنگ

یک سو و پرداختن مفصل و با جزئیات به برخی از موضوعات 

برای شود. در نهایت اینکه این یک تحول تاریخی محسوب می

المللی وظیفه بازنگری یک سند اولین بار است جامعه بین

دهد. عالوه بر این، ای یا ارشادی تن میتوصیه آور،الزامغیر

شیوه بازنگری گزینشی که در این سند معیار انجام اصالحات 

تواند به عنوان یک الگو نسبت به سایر اند ولی میبوده

مجموعه  ده قرار گیرد.استانداردهای موجود مرتبط مورد استفا

ن قواعد حداقل نحوه رفتار با زندانیان، از ابتدا تا کنون به عنوا

بردارنده هنجارهای یک مرجع جهانی شناخته شده و در

سسات زندان و اصالح قل قابل اعمال در زمینه مدیریت مؤحدا

ها، شود و در تدوین سیاستو درمان بزهکاران محسوب می

های عضو، در سطح دنیا نقش ولتشناختی دهای کیفررویه

ل یک فرایند بازنگری ای داشته است. این مجموعه بدنباسازنده

ها و در جهت توجه و انطباق با بین دولت عمیق در سطح

شناسی برآمده است تا پاسخگوی الملل و علم کیفرحقوق بین

تواند در باشد. این قواعد می 21مقتضیات اداره زندان در قرن 

مدیریت آن و  به حبس، بهبود شرایط زندان و کاهش توسل

زندانیان پس از خروج از  نیز مساعدت در بازسازگاری اجتماعی

سوال مهمی که در این مقاله با آن  ثر واقع شود.زندان مؤ

لی اسباب حدوث ـه عوامـه، چـمواجهه بودیم این بود ک

را در  زندان یسازهای کیفرشناختی در استانداردچالش

ه این سوال ـی ایران فراهم آورده است؟ در پاسخ بهازندان

رفتار نگهبانان و سوء :چونهایی توان گفت که فاکتورمی

کارکنان با زندانیان، نحوة نگهداری زندانیان، عدم رعایت 

ها، نبود فضا و شرایط بهداشت در زندان، تورم جمعیتی زندان

 مناسب از طرفی و از سویی دیگر خالءهای قانونی و عدم

های بر زندان از جمله عواملی است که چالش نظارت کافی

عنایت  ها باسازی زندانکیفرشناختی را درخصوص استاندارد

 المللی ایجاد نموده است.به اسناد بین

 

 . مالحظات اخالقی2

د ای پایبنهـول اخالقی و حرفـدر نگارش این مقاله به  اص

 وداقت صول یبندی به اصایم و از ابتدا تا انتهای مقاله با پابوده

 داری این مقاله تهیه و تدوین گردیده است.امانت
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 ها. مواد و روش3

سنادی و اگیری از روش تحلیلی، و با بهره -این مقاله توصیفی 

 .برداری تهیه و تدوین گردیده استاستفاده از ابزار فیش

 

 ها. یافته4

 قوقحان در ها حاکی از این است که، قواعد حاکم بر زندیافته

بیتی و تر ها و اقدامات تأمینینامه سازمان زندانایران در آیین

دان المللی مرتبط نیز چنگرفتار تشتت شده است و اسناد بین

ه ـ اینکضافا ـردد. مـگوزش داده نشده و پیاده نمیـآم

مل با قضایی در تعا-گرایی حداکثری نهادهای اجراییمصلحت

ر از پایبندی به قواعد حاکم بزندانیان، باعث دورتر شدن 

به  ها و همچنین برخورد افتراقی با هریک از محکومانزندان

 زندان شده است.

 

 . بحث5

 پیشینه تحقیق. 5-1

( در پژوهشی تحت عنوان:  1391)اصغر  یفرقدان، عل -1

 شیپ یهاسالمت روان و زندان چالش یسازمان بهداشت جهان

اسب های ایران تنر زندانبه این نتیجه رسیده است که: د رو

 یلیبین زندان و زندانی وجود ندارد یعنی تعداد زندانیان خ

 ستهبیشتر از معیارهای جهانی است که بسیاری از بیماری خوا

جمله مشکالت گردد منیا ناخواسته به ایشان منتقل می

 باشد. ، که زنگ خطری برای جامعه میروحی

 گاهیدر باب جا یپژوهش (؛ در1387) یروزجائیتبار فیحاج -2

گونه  نیا رانیا یفریحبس در نظام عدالت ک یهانیجانش

بوده  انیزندان یهدف از حبس بازپرور مطرح کرده است که:

مدت کوتاه یهااست و از آنجا که مجازات حبس خاصه حبس

ت ـت دولـدس یه بر روـک یصادـاقت یهاهـنیر هزـعالوه ب

 را نیمجرم یاصالح و بازپرور الزم در جهت ییگذارند کارایم

در  رانیا یگذاران جنائاستیاساس امروزه س نیهم برندارند. 

س، از مجازات حب هیرویو منع استفاده ب ییزداحبس یراستا

 یاجتماع یهاتحت عنوان مجازاتی قانون نیاقدام به تدو

 اند.زندان نموده

 ساثرات و تبعات مجازات حب ی( در بررس1390) یجواهر -3

 یهامهیجر ینیجانش یهاشهیو اند یفریدر نظام عدالت ک

 که ییاز آنجا کند که:یگونه عنوان م نیبدل از حبس را ا

حبس به  فریک در قبال یحقوق نیگسترده دکتر قاتیتحق

 تیجمع یفریوان کاهش کـرا با عن یطرح دینرس ییجا

مرتفع  یرا تا حدود مشکل نیشد که ا دهیکش شیها پزندان

دان و ـزن نیجانش یهاشهیرو طرح اند نیاز ا» .دینما

به  نینو یکردیبا رو یفریک تیجمع کاهش یهاسمیمکان

مند دهیکارساز و فا ییبه عنوان الگو یمقوله زندان و زندانبان

معضل مورد استقبال واضعان عرصه  نیرفت از اجهت برون

 «.قرار گرفته است ییجنا استیس

 

 ت به تحقیقات مشابهنوآوری تحقیق با عنای .5-2

در  ای که ذکر گردید با توجه به اینکهبا عنایت به پیشینه

 یهاچالش تحقیقات انجام گرفته صرفا  به ارائه کلیاتی از

ا در ی، و زندان پرداخته بر حاکم استاندارد قواعد کیفرشناختی

خته رداپها مواردی به ارائه کلیاتی از حقوق زندانیان در زندان

نقص تحقیقاتی وجود داشته ضمن اینکه در این شده است و 

ر دزندان  یسازهای کیفرشناختی در استانداردچالش مقاله به

 پرداخته شده است. المللیپرتو اسناد بین

 

 اهمیت و ضرورت پژوهش. 3-5

د عدااز جمله استانداردهای زندان میزان هر زندان نسبت به ت

و  حیطیمران از لحاظ باشد. سرانه هر زندانی در ایزندانیان می

 میندیگر استانداراهای جهانی کمتر از حد ممکن است. و به ه

 ، جسمی و بعضا طر زندانیان در شرایط مطلوب روحیخا

یل اهمیت بحث از استانداردها به دلبهداشتی قرار ندارند. 

، به (انیهزار زند 596بالغ بر )زندانیان در ایران  باالیتعداد 

به  وجهتول اینکه آیا این استانداردها با چند دلیل مهم است: ا

 ثانیا   .سازی دارندوضعیت کشور قابلیت تغییر و یا بومی

که فضای کلی  را فراهم نمودههایی چالشها اسباب کمبود

. رددگحاکم بر قواعد و استانداردها در زندان نامطلوب توصیف 

ن توان نشان از اهمیت ایها را میبحث مفصل از این جنبه

  ت.ضوع در کشور دانسمو
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 پژوهش  یهاتیمحدود. 5-4

ین ارو بودیم هایی که ما در این تحقیق با آن روبهمحدودیت

 عضا  ب ، وبه آمار دقیق از تعداد زندانیان محقق دسترسی بود که

 ست.های خاص نداشته ابندی زندانیان در کشور و زندانطبقه

 

 مفاهیم . 5-5

فاهیم کلیدی را از منظر در این قسمت سعی شده است که م

ر د ، تعریف نماییم.حی به شیوه معمول در مقاالت علمیاصطال

 و، ، مبنای کیفرهمین راستا مفاهیمی نظیر: کیفر، کیفرشناسی

ه زا مورد مطالعه قرار گرفتزندان در ذیل از منظر حقوق ج

 رائهادر ابتدا الزم است تعریفی جامع از مفاهیم کلیدی است. 

 گردد.

 

 اصطالح  کیفر در. 1-5-5

 کبکه بر مرت یفریو ک هیعبارت است از تنب فریدر اصطالح، ک

نج ر نیتوأم است با رنج و تعب و هم فریشود. کیاعمال م بزه

 ریآن از سا کیو موجب تفک فریک یقیو تعب مشخصه حق

اقدامات  زیاز وقوع بزه و ن یریو جلوگ یریشگیاقدامات پ

 .(1) شودیم یحقوق یدعاو در انیمربوط به جبران ضرر و ز

مى تصور ما از کیفر و مسئولیت حاکى از ارتباط مفهومى محک

اى است که هر انسانى به دهنده نقطهمیان آنهاست. کیفر نشان

. شودعملى خالف، مسئول شناخته مىخاطر ارتکاب 

 .سازدپذیر مىمسئولیت، درك مفهوم کیفر را براى ما امکان

که خود را کیفر باید فرصتى را براى فرد متخلف فراهم نماید 

قبال عملى خالف مسئول  اى که او را دربا جامعه مجددا 

تواند در مورد کیفرى که داند هماهنگ کند. این گفته مىمى

شود نیز صدق کند: کودك به خاطر در خانواده اِعمال مى

شود و سپس بار دیگر مورد محبت خود تنبیه مى« تخلف»

گیرد. از د قرار مىانوالدینى که در مورد عمل او قضاوت کرده

پردازان برخى از نظریه برد.این لحاظ، کیفر تخلف را از بین مى

کند. اما گونه عمل مىمعتقدند که در زمان ما کیفر این

ایرادهاى معین و روشنى بر این ادعا وارد است که کیفر، افراد 

خود را ادا کنند و نقش « دین»سازد که متخلف را قادر مى

ا از سر بگیرند. نخستین ایراد این است که خود در جامعه ر

کل کیفر در ترین شترین و رایجادعاى فوق، اعدام را که قدیمى

گیرد. دیگر اینکه، اگر به قوانین نمىطول تاریخ بوده، دربر

اى که معتاد به ارتکاب جرم جدید مربوط به مجرمان حرفه

ى هستند، به ویژه به عمومیت قوانینى که حبس ابد را برا

بارى که براى بار سوم انجام گرفته وضع جنایت خشونت

نظر کنیم، «( با سه ضربه نقش بر زمین خواهد شد)»کنند مى

توانیم شاهد توجهى زیاد به این اصل باشیم که به سختى مى

برد. اگر کیفر واقع جرم را از بین کیفر تخلف را از بین مى

کیفر براى جرم بار کننده افزایش بُرد، هیچ عاملى که توجیهمى

 .(2) داشتدوم و سوم باشد وجود نمى

 

 ناسی ش. کیفر2-5-5

عبارت است از مطالعه مجازات سالب حقوق،  یفرشناسیک

 رهعلم ادا ب،یترت نی. به ایتیاعدام و اقدامات ترب ،یآزاد

 یفرشناسی. پس کردیگیقرار م یفرشناسیها در دل کزندان

 تباطار یشناسها بطور خاص با جرمعلم اداره زندان یبطور کل

 .(3) دارند یو تنگاتنگ کینزد

ها و شناسی علمی است که از اهداف مجازاتدر واقع کیفر

کند و ی پیشگیری از جرم را دارند بحث میتدابیری که جنبه

ترین راهکارهای که اجرای آنها ما را برای رسیدن به این به

شناسی دو هدف را سازد. کیفرنماید، آشنا میاهداف کمک می

ها و نماید. الف( مشخصات ساختن اهداف مجازاتدنیال می

دهد. تدابیری که برای پیشگیری از جرم از یک طرف ارائه می

دهد و در علم ب( بهترین راهکارهای اجرای آنها را نشان می

د ـخواهشود. بلکه می، از وضعی خاص پیروی میمجازات

دو تصمیم  های تحلیلی مجردی را برای رسیدن به هربحث

خود انجام دهد و قانونگذار را ارشاد نماید و آنچه را که 

رشان باشد و در ـنظانونگذار از منظر سرزمینی بودن مدق

و یا از منظر علمی  های پزشکی قانونگذار را هدایت نماید.روش

علیهم را بر اساس کاری که به آن چنانچه ضروری باشد محکوم

تمایل دارند راهنمایی و ارشاد نمایند تا اسباب و عواملی را که 

اند درمان نموده و مجرم پس از تمام سبب ارتکاب جرم شده

ای که در آن زندگی شدن مدت محکومیت بتواند در جامعه
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 انه به ادامه زندگی خویش بپردازدمندکند بصورت شرافتمی

(4). 

 

 فریک یمقصود از مبنا. 3-5-5

 و اریمع یعنی، باشدیم ییهمان چرا فریک یمقصود از مبنا

  یمورد بهرمند فریاز ک یخاصّ زانیم نییکه جهت تع یمالک

 است که مقنن به آن واقف یهمان مصالح نیا ردیگیقرار م

ن آا ب ریمغا یخواهان مقابله با رفتارها فر،یاست و با وضع ک

آن است که شناخت  تیست. در هر صورت واقعمصالح بوده ا

اهداف آن امکان ندارد و دو  صیحقوق جزا با تشخ یمبان

 .(5)مشترك دارند  یریمسأله مبنا و هدف حقوق با هم مس

 

  زندان فیتعر. 4-5-5

و  ینیمأها و اقدامات تسازمان زندان یینامه اجرانییآ طبق

 نیکه متهم است یزندان محل 1389کشور مصوب  یتیترب

ود شیم دهینام فگاهیتوق ایبازداشتگاه  شوند معموال یمراقبت م

 که یبه حبس است. در حال نیزندان محل مراقبت محکومو 

 یکساخص کلمه به محل مراقبت  یاالصول زندان به معنیعل

محکوم به تحمل  یشود که به علت ارتکاب بزهیاطالق م

 .(6)حبس شده باشد  یمدت

لی مح نها زنداسازمان زندان یینامه اجرانییالبته مطابق با آ

ه حکم آنان قطعی شده است با است که در آن محکومانی ک

ا یمدت معین  ات صالحیتدار قضایی و قانونی برایمعرفی مقام

 ری وآموزی، بازپروتحمل کیفر، حرفه به طور دائم با هدف

 .شوندبازسازگاری نگهداری می

 فگاهیتوق ایبازداشتگاه  نیمتهم یول محل نگهدارصاالیعل

 یکسان یارزندان و ندامتگاه به محل نگهد شود ویم دهینام

اند. اما شده یسلب آزاد ایاختصاص دارد که محکوم به حبس 

 نیقوان و یدر کتب تخصص یحت مردم و نیب جیدر زبان را

 تههر دو مفهوم بکار گرف انیب یمشترك برا یهاواژه یگاه

 و میمفاه یحت رانـیا یاسالم یورـشوند. در نظام جمهیم

مثل -به کار گرفته شده  وضع و زین یدتریجد یهانام

که از لحاظ  -«بازداشتگاه موقت» و «یتیبازداشتگاه امن»

اعم  و یعرف یبا بازداشتگاه به معن یکارکرد تفاوت مفهوم و

 فیافراد توق یبندتنها نشانگر طبقه یاسام نیرند. اکلمه ندا

با  دتریاغلب شد برخورد متفاوت و نهیفراهم کردن زم شده و

 یعنی گر،ید یمسامحه با برخ جرائم خاص و نیاز مرتکب یبرخ

 .(7) اعمال است در بخش اجرا و یافتراق یفریک استیس

 تیاست که محکومان را به منظور حفظ امن یزندان محل

 و یعموم ای یخصوص اعم از یحقوق شاک تیرعا و یاجتماع

 است شده دیحکم ق در آنچه جز به یزندان حقوق ریسا تیرعا

جرم  از تکرار یریگجلو یبه واسطه تیترب به منظور اصالح و و

ر د زندانن آ مسئوالن زندان در صیو به تشخ ییبا مجوز قضا

 .(8) کنندیم یآن نگهدار

 

بر  سنجی میزان پایبندی به قواعد حاکمهدف. 6-5

 هازندان

 وهدف »قواعد حداقل اصالح زندانیان نیز  58به موجب ماده 

زندان یا اقدامی مشابه در  هـد بافرادلیل محکوم کردن 

بل در مقاجامعه از سازی از آزادی، در نهایت محافظت محروم

 گردد کهاست. این منظور فقط در صورتی حاصل می جرم

 شود متوجه اقداماتیمدت نگهداری فرد در زندان تا حد امکان 

 گشت بهدر هنگام باز بزهکار :کهبپردازد تضمین این امر  به که

تواند با رعایت خواهد بلکه همچنین میجامعه نه تنها می

 «.قانون زندگی خویش را اداره کند

 

 تأمینی های بهداشتیحمایت. 1-6-5

مین اجتماعی از جمله تی و تأهای بهداشدسترسی مراقبت

شود. قواعد مهم نسبت به بازپذیرسازی زندانیان قلمداد می

هم  تخمین استمرار درمان زندانیان هم برای سالمت فردی و

االیی برخوردار است. معموال  این سالمت جمعی از اهمیت ب

دسته به منظور دستیابی به خدمات بهداشتی و مرتبط با 

شوند. نشناختی و مالی متعدد روبرو میسالمت با مشکالت روا

ای نبوده در برخی از کشورها، زندانیان تحت هیچ پوشش بیمه

و به هیچ کدام از این خدمات دسترسی ندارند. بر همین اساس 

 های تشخیصیباید قبل از آزادی، ارتباط این دسته با کلینیک

مین اجتماعی جهت دریافت های تأدرمانی با پوشش بیمه -

در حقوق ایران در . (6) بازپروری برقرار نمود - ات درمانیخدم
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 و تأمینی اقدامات و هازندان سازمان اجرایی نامهآیین 60ماده 

  1کشور به این مهم اختصاص داده شده است. تربیتی

 

 ان به زندانتوجه به سن محکوم. 2-6-5

شایسته است که به نیازهای این دسته از بزهکاران، به طور 

نگهداری  ویژه توجه نمود؛ بدین شکل که تا حد امکان محل

آنان را از دیگر زندانیان مجزا ساخت و در هیچ شرایطی آنان را 

                                                        
آمده  یتیو ترب ینتأمی اقدامات و هاسازمان زندان یینامه اجرانییآ 60در ماده  1

در اسرع وقت زندانی یا متهم بازداشتی برای بررسی « تشخیص»در بخش است که: 

گیرد و انشناس مؤسسه مورد معاینه و مصاحبه قرار میمقدماتی، توسط پزشک و رو

شناس مؤسسه برای بررسی تکمیلی و در صورت لزوم به تشخیص پزشک یا روان

شناسی قرار های روانپزشکی و آزمونهای پزشکی، روانتخصصی مورد آزمایش

گیرد و وضعیت سالمت جسمی و روانی، عالئم حیاتی، قد، وزن، بیماری فعلی، می

های مسری، های قبلی، داروهای مصرفی، احتمال ابتال به بیماریابق بیماریسو

واکسیناسیون، پوست و مو، دهان و دندان، بینایی، شنوایی و موارد حساسیت 

کاوی های پزشکی و روان)آلرژی(، نوع ناتوانی، وضعیت بارداری و سایر شاخص

و شرایط مناسب و ایمن مطابق ضوابط، بررسی و در پرونده سالمت زندانی ثبت 

گردد و در صورت لزوم نسبت به برای نگهداری زندانی ناتوان یا بیمار فراهم می

های پزشکی، درمان بیماری و یا پیشگیری از هرگونه عوارض سوء، اقدام مراقبت

 .شودمی

ک یا رای پزشـها و مستندات بدست آمده، بهرگاه بنابر نتایج بررسی 1ه تبصر

ا یسه، مشخص گردد که زندانی دارای ناتوانی، بیماری جسمی شناس مؤسروان

می ت جسروانی است و نگهداری زندانی ناتوان در محیط مؤسسه، همراه با مخاطرا

انی مت زنداقا و روانی برای او یا دیگر زندانیان باشد یا شرایط مناسب و ایمن برای

دانی ی زنبهبودی بیمارناتوان فراهم نباشد و یا حبس موجب تشدید و یا تأخیر در 

 داوایمگردد و یا چنانچه بیماری به نحوی است که مانع اجرای حبس باشد و می

راتب د، مزندانی در خارج از مؤسسه ضروری بوده یا امیدی به بهبودی بیمار نباش

ضایی رجع قمگردد تا در اسرع وقت به قاضی اجرا و فورا  به رئیس مؤسسه اعالم می

یفری کقانون آیین دادرسی  522و  502د و مطابق مقررات موامربوط گزارش شود 

 .اتخاذ تصمیم و اقدام مقتضی صورت گیرد

هداشت احد بول وئدر موارد فوری )اورژانسی(، زندانیان بیمار به دستور مس 2ه تبصر

خارج  رمانیدها به بیمارستان و مراکز و درمان و اجازه رئیس مؤسسه یا جانشین آن

 .شودیاده مدیابند و موضوع در اسرع وقت به قاضی اجرا اطالع ال میاز مؤسسه انتق

ین ان قوانالملل و چه در حقوق ایرگردد چه در حقوق بینطور که مشاهده میهمان

ا با . امموثر مفیدی در راستای تأمین بهداشت و درمان زندانیان تصویب شده است

س با شرایط نامساعد حب، نحقوق زندانیارعایت نشدن قوانین و زیرپا گذاشتن 

یا  یجادا در یالحاظ فضای ناخوشایند زندان و امکانات محدود آن، عامل بالقوه

وضوع مگردد. تنها راهکار این میتشدید صدمات و آثار مخرب فیزیکی و روانی 

 د و باجرا کننهای ابالغی را با دقت تمام انامهتمامی مدیران باید شیوهاینست که 

. از مل آیدها از سالمت کارکنان و زندانیان مراقبت به عدستورالعملاجرای دقیق 

های جهادی مردمی، گروه توان ازطرفی جهت سهولت و سرعت در اجرا می

 .های علوم پزشکی کمک گرفته شودنیروهای مسلح و دانشگاه

به انجام کارهای سخت یا سنگین مجبور نساخت ولی باید 

های مفید مشغول و درگیر نمود. اداره آنان را در فعالیت

بازپروری زندان کانادا در همین زمینه خدماتی را در زمینه 

شغل، بیمه درمان، بیمه  ترك اعتیاد، سالمت روانی، یافتن

های کند. حمایتتأمین اجتماعی به این دسته ارائه می

نهاد، در مرحله پسا های حمایت اجتماعی و مردمسازمان

های این دسته از زندانیان و حبس، با توجه به تعدد نیاز

تواند در پذیری باال، بویژه در یافتن محل سکونت میآسیب

 .(9) مجرمانه مؤثر واقع شودکاهش زمینه بازگشت به حرفه 

مایت از اطفال محروم از از قواعد سازمان ملل برای ح 27ماده 

ریزی برای خصوص نیازهای اطفال بزهکار و برنامهآزادی در

 2مداخله به این امر اختصاص داده شده است. 

د ه در اسناـطور کدر مورد اطفال و نوجوانان زندانی همان

 دف ازو در ایران نیز هگردیده  کیدالملل بسیار به آن تأبین

دن های اصالح و تربیت همین بود، به وجود آورسیس کانونتأ

به  رسیدگیباشد. شرایطی متفاوت از زندان برای این گروه می

و  باشدکیفر این گروه حساس بسیار متفاوت از بزرگساالن می

بر  که همگی مبتنی در نظر داشتها و اقتضائاتی لفهؤمباید 

ای ها، تسامح، رویکرد به آینده به جتگیریارفاق، کاهش سخ

محوری و بینش مداری و درماننگاه به گذشته، اصالح

 باشند.بازپرورانه 

صیت یک فرد، در طول اری معتقدند شخن رفتاروانشناس

. ودشزندگی و از خالل تعامل با دیگران فراگرفته می

معتقدند افراد از طریق مشاهده چگونگی واکنش رفتارگرایان 

یرند. در ابتدا گان، رفتارها را یاد میآن اردیگران نسبت به رفت

ار یک محرك یا تغییر در محیط باعث برانگیخته شدن رفت

رفتار را تقویت کند، رفتار  شود. اگر یک واکنش مثبت،می

تمام تدابیر  .(10) ه خواهد شدیابد و سرانجام فراگرفتادامه می

ت تا با تحریک و اسع وتشویقی در کانون، با توجه به این موض

                                                        
در اولین فرصت پس از پذیرش باید با هر نوجوان مصاحبه شود و گزارش روانی » 2

تماعی حاوی تشخیص عوامل مربوط به نوع، سطح مراقبت و برنامه الزم برای و اج

ها تهیه شود و این گزارش همراه با گزارش پزشکی به مدیریت تحویل گردد تا آن

ها های مراقبتی از آنبهترین محل مناسب برای نوجوانان در بازداشتگاه و برنامه

 «.تعیین شود
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مند ساختن آنها به حسن خلق، چنین رفتاری را در آنها انگیزه

 .نهادینه کنند

 دنتوایشده و ثابت نم های از پیش تعیینطبیعتا  اجرای برنامه

 طیراباشد که دارای ش یانتنوع نوجوانم ایازهین پاسخگوی

 .(11) باشندیمی اوتمتف یانوادگفردی و خ

 وامه اجرایی کانون اصالح نذکر است فصل سوم آئین شایان

شته باطی و تشویقی مددجویان اشاره دابه مقررات انض تربیت،

 .(12) و قواعدی را در این زمینه وضع نموده است

 

 دانیتوجه به جنسیت زن. 3-6-5

ن، الملل، به غیر از اصول کلی رفتار با زندانیادر حقوق بین

؛ دارد جودردهایی نیز برای رفتار با زن زندانی وقواعد و استاندا

 زنان از نظر مسائل روحی و روانی، فیزیکی و جسمی و حتی

و  بهداشتی، خیلی بیشتر از مردان در معرض خطر قرار دارند

 در عین حال، بسیار بیشتر از مردان مورد تجاوزهای جنسی

گیرند. به همین دلیل، سازمان بهداشت جهانی در قرار می

 میالدی، به صراحت بیان کرده که 2009گزارش خود در سال 

های اتخاذ شده برای بهبود سالمت و بهداشت در مورد سیاست

 ت الزمها باید اقداماعموم زندانیان به ویژه زندانیان زن، دولت

 را انجام دهند.

اعالمیه اصول اساسی سازمان ملل متحد برای رفتار مناسب با 

المللی ، سند حداقل رفتار بین1990زندانیان مصوب سال 

، اولین کنگره سازمان ملل 1995برای برخورد با زندانیان سال 

، اعالمیه 1977متحد درباره پیشگیری از جرم و مجرمان سال 

میه مهمی راجع ، قوانین اصول توکیو که اعال1947حقوق بشر 

دارد، میثاق حقوق مدنی به طور کلی  زندانی به رفتار با زنان

ر مورد زنان و مردان، اعالمیه سازمان ملل متحد برای حذف د

، اصول اخالق 1963تمامی اشکال نژادپرستی در نوامبر 

پزشکی مربوط به نقش بهداشت فردی و سالمت در زندان 

یری از هر نوع برای حمایت از زندانیان به ویژه زنان و جلوگ

ندان انسانی، سند پیشگیری از ایدز در زشکنجه و رفتار غیر

، زنان و ایدز در سال 2006برای حمایت از زندانیان مصوب 

برای  2009و برنامه سازمان بهداشت جهانی در سال  2005

کند که در جدا نمودن ، قواعد بانکوك تصریح میبهداشت زنان

زنان زندانی از خانواده و جامعه، ضرورتا  باید وضعیت و روابط 

 .خانوادگی آنان مورد توجه قرار گیرد

اشت الملل نیز از نهادهایی است که درباره بهدسازمان عفو بین

ت حبدان صزنان و مسأله ایدز و اصوال  مراقبت از زنان در زن

 خصوص مسائلی که برای زنان در زندانها را درکند و دولتمی

استفاده ها، سوءها و خودسوزیبیل خودکشیآید )از قپیش می

اقات غیرمترقبه( مسئول و تجاوزهای نسبت به زنان و اتف

ها را موظف به استخدام داند. این سازمان همچنین دولتمی

دیده دانسته و تأکید دارد که حتی پرسنل زن آموزش

های کالمی و تهدیدها به تجاوزهای جنسی و غیره از خشونت

 سوی مأموران نیز به هیچ وجه پذیرفته نخواهد بود.

 أمینی وتها و اقدامات نداننامه زآئین 39ایران ماده  حقوق در

 راحت دارد بر اینکه نگهبانان وص 1372تربیتی مصوب 

وان های زنان بایستی از بین بانکارکنان پوشش داخلی زندان

دان متخصص زندان انتخاب شوند و ورود مردان به زن کارمند و

 .زنان در معیت مدیران داخلی زندان انجام پذیرد

ه شاهدمتنها نبود و کمبود قوانین بنابراین در حقوق ایران نه 

را ـه شکل صحیحی اجگردد بلکه در عمل نیز قوانین بمی

ن سفانه ضمانت اجرایی وجود ندارد. در ایگردند و متأنمی

و  المللیراستا تصویب قوانین حمایتی، توجه به قوانین بین

 ونان فری، حمایت از زهای کیالهام گرفتن از آنان در رسیدگی

ن مین نیازهای عاطفی و جسمی از طریق قراردادتأزندانی و 

گسترش  ره،ـای درمان گروهی و تک نفهای مشاورهبرنامه

گی ها رسیدها، و فرایندهایی که به سوگیریها، سیاسترویه

 ،ندکطور مؤثر پیاده میکرده و قانون اساسی و قوانین را به

 اندرکاران دادرسی کیفری درآموزش عمیق برای همه دست

های تدوین برنامه زنان،زمینه مسایل مربوط به دادرسی 

الملل و وق بینـکارگیری حق آموزشی در مورد نحوه به

ای و استانداردهای حقوق بشر در زمینه دادرسی منطقه

 گردد.، پیشنهاد میکیفری در سطح داخلی

ار زنان زندانی نسبت به آم 2010طبق آمار اعالم شده در سال 

ار جدول قر 18کشور در رتبه  200ان از بین ، ایرکل جمعیت

، اعتقاد بر این المللی زنداندارد. و طبق مطالعات مرکز بین

است که بیش از نیم میلیون زن در سراسر جهان در بازداشت 
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برند. بنابراین در این زمینه الزم است که تدابیری در به سر می

 .(13) جهت توجه به جنسیت زنان زندانی صورت بپذیرد

 

ه( بر تماس با خانواده و جامع)مالقات زندانیان . 4-6-5

 اساس قواعد حاکم بر زندان

عد حداقل نحوه رفتار با زندانیان همچنین متضمن مجموعه قوا

حق زندانی بر حفظ تماس با خانواده خود، مالقات در زندان با 

به  (.79باشد )ماده ف مهیا ساختن بازگشت به جامعه میهد

بایستی توجه ویژه به حفظ و بهبود »موجب این ماده: 

دو  های بین زندانی و خانواده وی با توجه به مصلحت هررابطه

تماس با خانواده برای اطفال بزهکار نیز  «طرف معطوف شود.

اهمیت حیاتی دارد. در واقع حفظ یا برقراری ارتباط با خانواده 

و نیز دنیای بیرون از زندان شرط قبلی بازپذیری اجتماعی 

قواعد سازمان  61و  60، 59ای که در ماده فق است. نکتهمو

از اطفال  خصوص حمایترل و نیز دنیای بیرون از زندان دمل

کید قرار گرفته است: به موجب ماده محروم از آزادی مورد تأ

برای اطمینان از این که نوجوانان ارتباط کافی با دنیای  :59

ناپذیر از حق رفتار خارج داشته باشند، که بخشی تفکیک

عادالنه و انسانی و برای آماده کردن نوجوانان برای بازگشت 

 .ای باید فراهم شودروری است، هر وسیلهن به اجتماع ضآنا

ها، دوستان خود و نوجوانان باید اجازه داشته باشند با خانواده

های معتبر در خارج از اشخاص دیگر یا نمایندگان سازمان

زندان تماس بگیرند، از مراکز بازداشت برای دیدن خانه و 

خانواده خود خارج شوند و اجازه ویژه به منظور ترك مرکز 

ای یا دالیل مهم دیگر بازداشت برای دالیل آموزشی، حرفه

گذراند، دریافت کنند. نوجوانی که دوره محکومیت خود را می

زمان صرف شده در بیرون از مرکز بازداشت باید به عنوان دوره 

در ارتباط با حق برقراری تماس  1.محکومیت او حساب شود

                                                        
های منظم و مکرر، باید حق داشته باشد مالقات هر نوجوانی: »60به موجب ماده  1

ای یک بار و نه کمتر از یک بار در هر ماه، در شرایطی که نیاز نوجوان در اصل هفته

کند با خانواده و وکیل مدافع خود برای تنهایی، تماس و ارتباط نامحدود ایجاب می

 «.داشته باشد

رت مکتوب یا با تلفن حداقل دو هر نوجوانی باید حق داشته باشد به صو» :61ماده 

بار در هفته با شخص موردنظر خود تماس برقرار کند، مگر این که از نظر قانونی 

، قواعد 28ل، ماده زنان و اطفالشان یا نمایندگان قانونی اطفا

بانکوك بر ضرورت اتخاذ تدابیر الزم جهت دیدار در یک 

 پردازد.محیط آرام و مثبت می

 در ونظام حقوقی کشور ایران نیز از این امر مهم غافل نشده 

 قداماتا و هازندان سازمان اجرایی نامهآیین 222تا  210مواد 

ن زندانیاتربیتی به صورت مفصل به موضوع مالقات  و تأمینی

 پرداخته شد است.

ضرورت ارتباط مستمر و مداوم زندانی با خانواده، این موضوع 

را به عنوان یک حق برای زندانی تعیین کرده است و اگر از 

سوی مسئوالن زندان منع قانونی و قضایی وجود نداشته باشد، 

تواند با افراد اصلی خانواده خود به طور مرتب دیدار زندانی می

سعی گردیده تا های ایران در زندان. در این بین باشدداشته 

ون مالقات روزانه، مالقات خصوصی ای نیز همچخدمات ویژه

اختیار گذاشتن سوئیت،  برای افراد متاهل( به صورت در)

ای و مرخصی ها شیشهاتاقمالقات خصوصی با سایرین در 

روزانه برای حضور در منزل و یا حضور در مراسم  ساعتی و

به دالیل مختلفی نظر گرفته گردد. با این حال  انوادگی درخ

مشکالت  هایی روبرو هستند از جملهها با چالشاین مالقات

ها، باورهای مالی، عدم طراحی فضای مناسب برای سوئیت

. بنابراین هاای مدیران برخی زندانفرهنگی و رفتارهای سلیقه

ه این بعد ها الزم است که مسئولین بدر جهت رفع چالش

بیشتری در اختیار  اهمیت زیادی اختصاص داده و بودجه

ها قرار دهند تا شرایط را هم از جهت ایجاد فضای بیشتر زندان

تر و هم از جهت آموزش و استخدام کارکنان جدید و مناسب

سازی ضمن فرهنگتری اداره نمایند. درصورت مطلوببه 

م به اصالح مقوله مهم دیگری در این زمینه است که ه

باورهای زندانیان و خانواده ایشان و هم مدیران و مسئولین 

نامه با استناد به آیین نماید.ها کمک بالقوه و موثری میزندان

مالقات که در  یمقرر برا یهابر زمان عالوه هاسازمان زندان

 به مالقات به وجود آمد عالوه ازیزندان آمده است اگر ن برنامه

 رکلیو مد دارتیصالح ییقضا یهامقام ندان،ز سیرئ بر

                                                                                      
محدود شده باشد، و برای برخورداری موثر از این حق باید آن گونه که الزم است به 

 «.ید حق داشته باشد نامه دریافت کندبااو کمک شود. هر نوجوانی 
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را  یاجازه مالقات در وقت ادار توانندیم زیاستان ن یهازندان

 .(14) ندینماصادر 

 

ای ضمن محکومیت حرفه هایتربیت و آموزش. 5-6-5

 زندانیان

رفتار با زندانیان، مجموعه قواعد حداقل نحوه  77ماده 

نیان، المللی بر ضرورت آموزش و تحصیل زنداهنجارهای بین

ها از سوادیالزامی نمودن این آموزش برای جوانان زندانی و بی

ها در نظام آموزشی هر بینی و تلفیق این برنامهیک سو و پیش

ای که این دسته بتوانند تحصیالت خود را پس کشور به گونه

گراف پارا 1کند.کید میآزادی، بدون دشواری ادامه دهند تأاز 

قا خصوص شرایط زندانیان در آفریدر هفتم از اعالمیه کامپاال

کننده بازپذیری ای را تسهیلصراحتا  تحصیالت و آموزش حرفه

اصل هشتم از اصول  داند.زندانیان در جامعه پس از آزادی می

بنیادی مربوط به اصول بنیادی رفتار با زندانیان نیز ضرورت 

دستیابی به یک شغل مفیدِ با اجرت را یادآوری و بر نقش آن 

فع نیازهای سازی و تسهیل ورود آنان به بازار کار، ردر آماده

 مناسب اقدام نهدر زمی کند.کید میمالی خود و خانواده تأ

رمین تدوین قوانین مج اصالح و جرم وقوع از پیشگیری برای

ر بینی شده است دپیشآموزی و اشتغال به کار زندانیان حرفه

نی و بازپروری زندانی ح و تربیت زنداالاین سیستم که هدف اص

 زندان نههمین راستا هزی درباشد و برای بازگشت به جامعه می

 .(15) دیابمی کاهش نیز

نباید در مورد زندانیان باشد و ضروری  البته این آموزش صرفا 

آنچه مهم است ده وی نیز انجام بپذیرد. ااست که در مورد خانو

حفظ شود و آنچه  خانواده سرپرست خانواده، ابیدر غ نکهیا

                                                        
تدارکات الزم برای »که در دو قسمت تدوین شده است  به موجب این ماده 1

هایی که توان بهره جستن از آن را دارند، از جمله آموزش بیشتر به همه زندانی

تعالیم مذهبی در کشورهایی که امکان آن وجود دارد، باید فراهم شود. آموزش 

ژه مسئولین های نوجوان باید اجباری بوده و مورد توجه ویسواد و زندانیافراد بی

 اداره زندان قرار گیرد.

نها ها باید تا حد ممکن با سیستم آموزشی کشور همگون باشد تا آآموزش زندانی

 «بتوانند پس از آزادی به تحصیالت خود بدون دشواری ادامه دهند.

 

 نیا ردیصورت گ دیبا انیخانواده زندان انتیو ص تیحما یبرا

متکفل  یشخص، به طور رسمدار مصالحیت مرجع است که

متالشی شدن را  سرپرست و در معرضیب یهاخانواده نیا

اهداف معمول  نیا نیمأجهت ت را در یو اقدامات شناسایی

تواند انجام دهد: یم مؤسسه نیکه ا یدارد. از جمله اقدامات

 یکفائدر جهت خود انیخانواده زندان یبرا یابیاشتغال و کار

آن  یپرورش و نظارت بر حسن اجرا آموزش و آنان،ی اقتصاد

 .(16) باشدمی انیفرزندان زندان یبرا

 دانور زنـی از متصدیان املالملجارهای بینـن، هنـرایـببنا

 ردد،خواهد تا برای زندانیان در درون زندان کار فراهم گمی

الح از قواعد حداقل اص 71هرچند براساس پاراگراف دوم ماده 

زندانیان، تنها محکومین باید مشغول به کار شوند و نه 

 ررـنیز مق 71ه ماد 6راف ـوقت. پاراگـن بازداشت مـمتهمی

ت دارد، مدیران زندان باید در انتخاب نوع کار ترجیحامی

، و نیز 76زندانی را لحاظ نمایند. براساس پاراگراف اول از ماده 

ر داز اصول بنیادین مربوط به اصالح بزهکاران، کار  8اصل 

داره ر اهای زندان دزندان باید با اجرت باشد و بتواند توانایی

دگی را حفظ و یا بهبود بخشد. ضمن اینکه آبرومندانه زن

ط شرایط و قواعد کار در زندان نیز باید شبیه کار در محی

 بیرون از زندان باشد. 

 

م بر ها و مشکالت قواعد استاندارد حاکچالش. 7-5

 زندان

ها قوانین زیادی در ایران در رابطه با حقوق اگرچه طول سال

ه است اما حاکم بر زندان تدوین و تا حدودی به اجرا نیز درآمد

هایی سفانه باید گفت در مواردی نیز با مشکالت و چالشمتأ

ها مانع از تحقق هدف اصلی زندان ایم که این چالشروبرو بوده

اشد، گردیده بمجرمان می بازپروری و تربیت و که همان اصالح

 هایان در زنداننقض حقوق زنداناست. امروزه از طرفی شاهد 

تورم در جمعیت زندانیان یا اشباع هستیم و از طرفی دیگر 

وع ـهای پزشکی، شیراقبتـتغذیه، نبود مها، سوءزندان

های واگیر و عفونی، تجاوزهای جنسی، فساد رفتاری، بیماری

، سالمت همچون ایدزهای ویروسی و مرگبار شیوع بیماری

کید را در خطر قرار داده است. باید تأجسمی و روحی ایشان 
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دیده، مجرب و متخصص و نبود فقدان پرسنل آموزشنمود 

عدم اجرای صحیح قوانین و ها و نیز منابع مالی کافی در زندان

عدم هماهنگی در دستگاه جزائی، منجر های الزم، نبود نظارت

ه ـروه از جامعـضییع حقوق این گو تاجرای عدالت عدم به 

 گردد.می

 

 بعد قانونی. 1-7-5

 ندانهای موجود در قواعد استاندارد حاکم بر زاز جمله چالش

ه ـتوان بوجود خالءهای قانونی است. در این راستا می

 از روی های زندانیان اشاره نمود که شامل بازرسیبازرسی

 فرد متهم اخلید هایتفتیش اندام یا لباس درآوردن لباس،

 جسمانی خصوصی حریم بر تجاوز توانندمی موارد باشد. این

ن استاندارد خاصی در ای کلی به طور .گردند محسوب زندانی

مایت دوم الیحه ح فصل. در ندارد وجود ایران قوانین زمینه در

 پرداخته آنها، اقسام و شرایط از حریم خصوصی به بازرسی

 نیز هاسازمان زندان نامهآیین 31در بند دو ماده است. شده 

رای ورود و خروج زندانی بدر زمان ی لک بازرسی بدنی به طور

وگیری از ورود کاالهای ممنوعه مجاز شمرده شده است. لج

 ودهبدود به زمان ورود و خروج زندانیان حاین بازرسی بدنی م

یر تواند به سااما اینکه تا چه میزان این بازرسی بدنی می

ا بدن رلی ا تسری یابد و اینکه بازرسی اعضای داخهموقعیت

سفانه متأمانده است.  تشود یا خیر، مسکومی لنیز شام

دن شخالهای قانونی در این موارد منجر بروز مشکالت و ضایع 

 .(17) حقوق زندانیان گشته است

اصالحیه چهارم قانون اساسی آمریکا به محفوظ در این راستا 

و اسناد افراد در برابر بازرسی  بودن جان، امالك، اوراق

قضایی  هایحیه حوزهمورد این اصال در. 1غیرقانونی اشاره دارد

را برای  خاصیمتعددی در آمریکا حق حریم خصوصی 

موجب آن زندانیان از بازرسی و  ند که بهدزندانیان قائل ش

اند؛ برای مثال؛ در قضیه توقیف غیرمعقول محفوظ دانسته شده

اوراق محرمانه  بازرسیایالت متحده آمریکا در مقابل هینکلی، 

                                                        
1 The fourth amendment to United States Constitution 

provides 

تی نهاد زندان ضروری زندانیان که برای پیشبرد اهداف امنی

بازرسی و شرایط توقیف  عقالنینقض استانداردهای و  نبود

 .(18) مذکور در اصالحیه چهارم قانون اساسی دانسته شد

 یاتیکی از خصوصدر ادامه خالءهای قانون در ایران باید گفت 

های جایگزین حبس جامعوی بودن آن است و محکوم مجازات

ی هاکند. در الیحه مجازاتمجازاتش را در اجتماع تحمل می

شارکت اجتماعی جایگزین زندان در ماده یک به صراحت به م

ه شاراهای اجتماعی مردم و نهادهای مدنی در اجرای مجازات

شده بود، ولی در قانون مجازات اسالمی جدید این عبارت 

 استانداردهای این در حالی است که در سندحذف شده است. 

ه مشارکت ب حبس کامال  جایگزین اقدامات بر حاکم حداقلی

 در جامعه یریدرگ و مشارکت" کید شده است:مردم اشاره و تأ

 ".مجرمین درمان مخصوصا  حبس جایگزین اقدامات فرآیند

 

 بعد اجرایی. 2-7-5

ها و تحصیالت مختلفی در ها، مذهبدر زندان افراد با فرهنگ

کنند که این تنوع و پیچیدگی دارای کنار هم زندگی می

گردد. در این راستا بسیار عواقب نامطلوبی در زندان می

 توجهیبی دلیل به هادر زندان دانیانزن کهمشاهده شده 

 افراد که در محلی آنان و نگهداری افراد فرهنگ به مسئوالن

 هایخسارت منجر به شوند،می نگهداری مختلف هایبافرهنگ

سفانه در قوانین ایران بسیاری گشته است. متأ مالیو  جانی

 قانونی که به این مورد پرداخته باشد وجود ندارد. این مورد هم

های مختلف با از لحاظ برخورد زندانیان با عقاید و فرهنگ

موران لحاظ برخورد نامناسب مسئولین و مأیکدیگر و هم از 

زندان با زندانیان قابل توجه است. نکته قابل توجه در این 

در قانون مجازات اسالمی برای  پژوهش این است با اینکه

نینی ذکر شده قوا کنندافرادی که حقوق زندانیان را نقض می

فرهنگ نهادینه شده که باید با  رسد این ضدنظر میه باما 

مور یا أکه ماینبه دلیل زندانی و متهم رفتار نامناسب داشت 

مجرم محکوم به شکنجه است یا و کارمند زندان آموزش ندیده 

...، بیشتر از قوانین در جامعه رسوخ کرده است. از سویی و

نظارت کافی بر این موضوع دامن وجود خالء اجرایی و نبود 

 از برخورداری حق زده است. این در حالی است که زندانی
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 10 ماده در دارد. را انسان ذاتی حیثیت با منطبق رفتاری

ی درباره است آمده و سیاسی مدنی حقوق المللیبین میثاق

و  انسانیت با اند، بایدشده محروم خود آزادی از کسانی که کلیه

ماده براساس نمود رفتار انسان شخص ذاتی حیثیت به احترام

 1949 مصوب جنگی اسیران با معامله مورد قرارداد ژنو در 17

 گیرد. قرار غیرقانونی تعرض مورد نباید متهم و حیثیت شرافت

 با تعامل برای حداقلی همچنین در قانون استانداردهای

 یاصل اخالقی، و مذهبی باورهای به احترام مجرمین به اصل

ت. دانند، پرداخته اسمی آن به متعلق خود را زندانیان که

 مجموعه قواعد حداقل استاندارد برای 41( 1)مطابق ماده 

ن یک روارفتار با زندانیان چنانچه در زندان، تعداد کافی از پی

د، بایستی یک نماینده مذهبی ـود باشنـمذهب، موج

قت و، تمامدار منصوب گردد و چنانچه شمار زندانیانصالحیت

 ازهبودن امور مذهبی را توجیه نماید و شرایط موجود نیز اج

ست چنین ترتیبی را دهد، بایستی اینگونه عمل شود. بدیهی ا

 اسککه نماینده مذهبی فوق، باید اجازه برگزاری مراسم و من

ر دمذهبی را داشته و هرازگاهی با زندانیان هم مذهب خود، 

 .ی داشته باشدهای مقتضی، مالقات خصوصزمان

 رب اکمح استاندارد های قابل بیان در مورد قواعداز دیگر چالش

 برای مناسب فضای زندان، کمبود جمعیت زندان، تراکم

ا زندانیان، و کاهش استانداردهای محل اقامت آنه نگهداری

 یاصالح هایبرنامه جمعیت زندانیان، فزونی دلیل به است که

عد اند در بمسئولین نتوانسته در این زمینه ناموفق بوده و

این  ند.اجرایی به اندازه الزم به رفع مشکالت زندانیان بپرداز

 اقلیحد المللی و در قانون استانداردهایموضوع در قواعد بین

ر مجرمین به صورت مطلوبی بیان شده است. د با تعامل برای

 اقامت محل مطلوب هایویژگی بخشی از این قانون به

 وجود بر و داشته و خواب( اشاره استراحت محل )مخصوصا 

و  سرمایش «، مناسب فضای «مانند مشخصی استانداردهای

 نماید.تأکید می و غیره  نور «، تهویه «، گرمایش

زندان در کشور مورد دیگری  مددکار و مراقب مأمور کمبود

ها و زندانیان افزوده و باشد که به وضعیت نابسامان زندانمی

 به اهداف را با شکست روبرو ساخته است. بر روند رسیدگی

 نفر زندانی، هر قبال در باید المللیبین استانداردهای اساس

 140 هر برای ما کشور در که حالی در باشد مراقب مأمور یک

 90 هر برای نیز و دارد وجود مأمور مراقب نفر یک زندانی نفر

در  که حالی در شود. گرفته نظر در باید مددکار یک زندانی نفر

 مددکار یک زندانی نفر 1145 ازای به ما کشور هایزندان

 .(19) دارد وجود

قانون کاهش مجازات حبس ناگفته نماند در حقوق ایران 

 به تصویب 24/2/1399یخ زدایی در تاربا هدف کیفر تعزیری

 نه فقط زندان(  رسید. این قانون، ضمن کاستن از مجازات

برخی جرایم تعزیری، بسیاری از مفاهیم و نهادهای حقوق 

، کیفری یا قلمرو آنها مانند جرایم قابل گذشت، تعدد جرم

تکرار جرم، مصادیق خاص شروع جرم و معاونت در جرم، 

ی هالیق مجازات، جایگزینتقلیل مجازات، تبدیل مجازات، تع

ی هاهآزادی، نظارت با سامانحبس، مجازات تکمیلی، نظام نیمه

ما ااد. ها را تغییر دالکترونیکی، انشاء حکم و صالحیت دادگاه

ته نک این قانون با نقایص و ایراداتی همراه بوده است. اولین

اینست که بر خالف نام قانون که کاهش مجازات است در 

اند. قوانین به سوی تشدید مجازات پیش رفته برخی موارد

برخی از الزامات در قانون تقلیل مجازات حبس  همچنین

 مثال  تعزیری بر خالف اصول شناحته شده حقوق کیفری است، 

الزام قضات به تعیین حداقل مجازات حبس برای مجرمین و 

صل ا ابتأکید بر تعیین مجازات به بیش از حداقل با ذکر دلیل، 

ی کردن مجازات در تعارض است و دفاع جامعه در قبال فرد

 نماید.میبزه و بزهکاران را با چالش مواجه 

رد ن واقانواین ایرادات و اشکاالتی که بر  به طور کلی بر اساس

که نقاط ضعف قانون کاهش  تصریح نمودتوان می شده

و همین از نقاط قوت آن است  ترمجازات حبس تعزیری بیش

 با ای صحیح و تضمین حقوق زندانیان خواهد شد ومانع از اجر

 گیرد.قواعد استاندارد در تضاد قرار می

 

ی هادهای خصوصی و عمومی در اجرامشارکت ن. 8-5

 ثر قواعد حاکم بر زندان مؤ

رویکرد مشارکتی در فرهنگ کهن ایرانیان چه پیش از اسالم 

توجه یعنی از روزگاران باستان و چه در تعالیم اسالمی مورد 

المللی، بویژه در های بیننامهبوده است. در اسناد و پیمان
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های ششم، هفتم و نهم سازمان ملل در زمینه پیشگیری کنگره

از جرم و اصالح مجرمان، مشارکت شهروندان و نهادهای مدنی 

در پیشگیری از جرم و اجرای کیفرها مورد تأکید قرار گرفته 

مندی یافته، با بهرهعهاست. در سیاست جنایی کشورهای توس

از مطالعات تطبیقی از دهۀ شصت به بعد، شاهد توسعه 

های مختلف اصالحات مبتنی بر مشارکت اجتماع در عرصه

مدار، اصالح و عدالت کیفری از جمله پیشگیری جامعه

بازپروری مجرمان در اجتماع، رعایت قاعده متناسب بودن 

مدار هستیم. در مدار و عدالتتعقیب در جهت توسعه جامعه

توان در ابتدا و قبل از ایران معاصر نیز رویکرد مشارکتی را می

های اصناف و شوراهای داوری و پس از انقالب انقالب در خانه

های ستاد مبارزه با مواد مخدر به منظور اسالمی در برنامه

پیشگیری از اعتیاد جستجو نمود. با این همه بحث تدوین 

مدار، مشارکت مردم در از جرم جامعه برنامه ملی پیشگیری

دازی شوراهای حل اختالف، ـانری، راهـفرایندهای کیف

گری کیفری در مرحله تحقیقات مقدماتی و فعالیت میانجی

پذیر مثل های آسیبنهاد در حمایت از گروههای مردمسازمان

های کودکان خیابانی و زنان قربانی خشونت خانگی، انجمن

ن و ستادهای دیه و های آنانیان و خانوادهحمایت از زندا

ی رایگان به افراد کننده خدمات مشورتی و حقوقنهادهای ارائه

 .(20) بضاعت اشاره کردو زندانیان بی

ضور حر کشور ها قبل دنهاد با آن که از سالهای مردمسازمان

تی سفانه از سوی دولت و نهادهای دولأفیزیکی دارند اما مت

ند ثیرگذاری در فرایأآفرینی تچندان جدی تلقی نشده و نقش

یفری های قانون آیین دادرسی کاند. از نوآوریکیفری نداشته

های سیاست جنایی مشارکتی از طریق ، تحقق آموزه1392

  نهاد در فرایند رسیدگی کیفریهای مردممشارکت سازمان

ه ثر واقع شدها نیز مؤاست که این قانون در سازمان زندان

 .(21) است

این نهاد برخاسته از سیاست جنایی مشارکتی در اعمال کیفر 

 زندان برابر با قوانین،سسات باشد و هدف آن این است تا مؤمی

های مصوب در پرتو رعایت حقوق ها و سیاستنامهآیین

هدف از . زندانیان و جهت نیل به اهداف تعیین شده اداره شود

این اقدام، کمک به ایجاد یک محیط امن، مطمئن و انسانی 

تواند ضمن ایجاد زمینه گفتگو و است. این شیوه کنترل می

ای در انجام کنندهزندان، نقش تعیینتعامل سازنده با مدیران 

اصالحات درون زندان جهت دستیابی به اهداف تعیین شده 

( 85تا  83)قواعد  ایفا کند. این بخش از قواعد ماندال

های بیرونی و درونی در مقایسه با نسخه درخصوص بازرسی

قواعد جدید . (16) پیشرفت چشمگیری دارد 1955اولیه در 

اسناد کننده تحوالت مهمی است که اخیرا  در واقع منعکس

های کنترل و بازرسی مستقل در زندان با المللی و نیز رویهبین

های از جمله این تحوالت سازوکار بوده است. آن مواجه

ه پیشگیری پیشگیری از شکنجه و نیز بازدیدهای منظم کمیت

غیرانسانی و تحقیرکننده و  های خشن،از شکنجه و سایر رفتار

 های داخلی بوده است.نیز سایر سازوکار

ق ن به زرادخانه حقوتوادر منظومه عدالت کیفری دیگر نمی

گریست که از سوی دولت سازکاری ن وان تنهاکیفری به عن

لت الی داتی و قوانین برنامهدساالناد بگردد. توجه اساعمال می

ها و اقدامات ها و تکلیف سازمان زندانبر مشارکت سمن

سات های اجرایی، مؤستگاهتأمینی و تربیتی به همکاری با دس

 .ت بازاجتماعی شدن محکومان داردنهاد جهعمومی و مردم

جهت مشارکت در  نهادهای خصوصی و عمومیپس حضور 

به  تواندمی )خاصه در قواعد مرتبط با زندان( فرآیند کیفری

سازی عدالت کیفری تلقی معنی گام نهادن در مسیر خصوصی

 .(22) گردد

 

 گیرینتیجه. 6

کیفرشناسان هدف از اعمال مجازات زندان را اصالح و 

و به همین دلیل به منظور دانند بازپروری اجتماعی فرد می

رعایت قواعد تحقق این اهداف، اجرای کیفر حبس را مقید به 

المللی، قواعد اند. بر این اساس به لحاظ بینو اصولی نموده

اجرای کیفر زندان و رفتار با زندانیان و همچنین مدیریت 

اند. از المللی قرار گرفتهزندان موضوع ارشادات و الزامات بین

این حیث، در حقوق کشور ایران، تبلور و تجلی این قواعد 

دهد که متأسفانه ین تحقیق نشان مینتایج اشود. مشاهده می

های ما، تالش چندانی برای دستیابی به در شرایط فعلی زندان

عواملی . گیردصورت نمی التزام به قواعد حاکم بر زندان هدف
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با زندانیان، نحوة نگهداری  نگهبانان و کارکنانرفتار سوء چون

ورم جمعیتی ـ، تزندانیان، عدم رعایت بهداشت در زندان

، نبود فضا و شرایط مناسب از طرفی و از سویی دیگر هاانزند

عواملی  خالءهای قانونی و عدم نظارت کافی، همه از جمله

اصالح  و عدممجازات  نه تنها منجر به ناکارآمدیکه  هستند

و  گسترش جرماسباب  گردد بلکهمیزدائی مجرم و جرم

سئولین به ه است. بنابراین نظر مپروری را نیز فراهم آوردمجرم

قوه کلی های . سیاسترهنمون نموده استزدائی زندانسوی 

زندان رویکرد استفاده قضاییه جهت کاهش استفاده از مجازات 

بررسی مواد در این راستا  های جایگزین بوده است.از مجازات

و تصویب و اجرایی شدن قانون  1392قانون مجازات اسالمی 

و  1399م تیرماه کاهش مجازات حبس تعزیری از یازده

و نیز  1388های کلی قضایی مصوب همچنین اجرای سیاست

توسعه در بخش قضایی مصوب های های کلی برنامهسیاست

خصوص کاهش استفاده از کیفر حبس، داللت بر این در 1394

ها استانداردهای زندان هضرورت توجه بهمچنین بر  وامر دارد 

این میان، چگونگی تعامل  در نماید.کید مینها تأو نظارت بر آ

المللی نیز شایسته توجه با زندانی و رعایت استاندارهای بین

ار تأثیرگذر حبس ـول کیفیت و کمیت کیفـر تحـاست و ب

 باشد.می

یکی از اما مشکل دیگری که در این راستا سربرآورده و 

آید عدم به شمار می حاضرنظام قضایی  هایدغدغهمهمترین 

جایگزین از سوی جامعه، مردم و حتی  پذیرش این نظام

از دیدگاه یک فرد عادی آزادی  باشد. مثال دستگاه قضایی می

زادی مشروط از آعنی عدم اعمال کیفر و کسی که با مشروط ی

در چنین . شود، به سزای خود نرسیده استزندان آزاد می

سزادهی به ، شرایطی که تفکر حاکم بر عامه مردم از مجازات

های اصالحی در اعمال سیاست، و نه اصالح او مجرم است

تواند زندان است نمی تها که نتیجه آن کاهش مجازامجازات

سازی صحیح و حل فرهنگبنابراین بهترین راه مثمر ثمر باشد.

کامل است که هم جامعه را همسو با اهداف نموده و مشارکت 

د مردم و نهادهای مختلف را در پی خواهد داشت و هم در بع

تر قوانین کمک شایان توجهی عملی به اجرای آسان و صحیح

گذاری در حوزه فرهنگ جهت خواهد نمود. بدون شک سرمایه

تواند نتایج بسیار مثبت و های مذکور میجا افتادن سیاست

اثربخشی به دنبال داشته باشد. با مطالعاتی که درخصوص 

نظیر: موضوع صورت پذیرفت محرز گردید که فاکتورهایی که 

رفتار نگهبانان و کارکنان با زندانیان، نحوة نگهداری سوء

ورم جمعیتی ـزندانیان، عدم رعایت بهداشت در زندان، ت

ها، نبود فضا و شرایط مناسب از طرفی و از سویی دیگر زندان

، که بعنوان خالءهای قانونی و عدم نظارت کافی بر زندان

 عوامل رسد بنابراینفرضیه مطرح گردید در اینجا به اثبات می

را  یفرشناختیک یهاکه چالش فوق از جمله عللی است

ه اسناد ـب تیناـع ها بادانـزن یسازداردـنوص استاـخصدر

  نموده است. جادیا یالمللنیب

 

 تقدیر و تشکر. 7

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

 کنم.همکاری نمودند تقدیر و تشکر می

 

 . سهم نویسندگان8

ان نولفین، به عسئول و بقیه مؤنویسنده دوم بعنوان نویسنده م

 اند.همکار در تدوین مقاله ایفای نقش نموده

 

 . تضاد منافع9

 در این مقاله هیچگونه تضاد منافعی وجود ندارد. 
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Background and Aim: With the expansion in the population of prisons in 

Iran and the international considerations related to the emphasis on 

implementing the systematic principles and regulations in a prison 

environment, rethinking and doing pathological research about implementing 

the rules governing the prison has gained importance. The goal of the 

present study is the criminological challenges of standardizing the 

regulations governing the prison in Iran with a glance at the international 

documents. 

Materials and Methods: This descriptive-analytical research uses a 

documentary and note-taking method for advancing the study objective. 

Results: The study findings signified that the regulations governing the 

prison have a multiplicity of rulings in Iran’s laws, especially the guidelines of 

the prisons organization and regarding the training and security measures 

and the related international documents, as well, have not been adequately 

taught and are not being very well implemented. In addition, maximal 

exigency-preference by the executive-judicial institutions in interaction with 

inmates has caused distancing away from adherence to regulations 

governing the prisons and divergent treatment of each of the persons 

sentenced to incarceration. 

Ethical considerations: Principles like honesty and trustworthiness have 

been observed from the beginning of the article to the end. 

Conclusion: Under the current conditions, no serious effort is made in our 

prisons for achieving the goal of remaining adherent to the prison 

regulations. Factors like misbehavior by the guards and staff members 

towards the prisoners, method of keeping the prisoners, non-observance of 

hygiene principles inside the prison, population burst inside the prisons, lack 

of proper room and conditions, on the one hand, and the other legal gaps 

and insufficient supervision, on the other hand, are amongst the factors that 

have not only led to punishments’ ineffectiveness and non-correction of the 

criminals and decriminalization but also set the ground for the expansion of 

crimes and adding to the number of criminals. 
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