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منتشر  زندانیان«1  با  رفتار  خصوص  در  استاندارد 
که به قواعد »ماندال« معروف شد و دولت های  کرد 
این  فــراخــوانــد.  آن  رعایت  به  را  متحد  ملل  عضو 
ســنــد، قـــواعـــد جـــزئـــی تـــری در خــصــوص رعــایــت 
محل  تربیتی،  و  آمــوزشــی  برنامه های  بهداشت، 
استراحت، خدمات پزشکی و ورزشی و تفریحات، 

کرد. اجرای مجازات حبس و ... تجویز 
و  زنــدان  نهاد  کــارکــردهــای  مهم ترین  از  یکی 
تمرکز  و  صدور حکم حبس، ماحظات پیشگیرانه 
گاه  اســت.  بــوده  مجازات  بــازدارنــده  جنبه های  بر 
کارکرد را در ذیل اصاح و درمان ذکر می کردند،  این 
کارکرد را باید به طور  که این  ولی واقعیت آن است 
اندیشمندان  از  بــرخــی  گــرفــت.  نظر  در  مستقل 
که اجرای مجازات باید  کیفری بر این باور هستند 
گذر  مجرمان را از ارتکاب جرائم آینده بازدارد؛ اما در 
که ناتوانی زندان در برنامه های  زمان مشخص شد 
کارکرد بازدارندگی را تقویت  اصاح و درمان، نه تنها 
گردید  مجرمان  مهارت افزایی  موجب  بلکه  نکرد، 
ارتکاب جرم، تقویت و  که شگردهای  و باعث شد 
کارکرد در عمل شکست  کامل شود و در نتیجه این 

خورد.
بــعــد،  بـــه  مـــیـــادی   1970 دهـــه  از  ــرایــن  ــنــاب ب
برنامه های اصاح و درمان در نظام آمریکا و سراسر 
که  شــد  موجب  امــر  ایــن  و  خــورد  شکست  جهان 
با شدت و غلظت  برای بزهکاران به محلی  زندان 
برنامه های  به  نیازی  دیگر  و  شــود  تبدیل  سابق 
نبود.  ــازپــرورانــه  ب و  اصــاحــی  ــی،  درمــان حمایتی، 
گرایانه برای تحمیل  کارکرد سزا کارکرد زندان به یک 
عذاب و رنج ناشی از ارتکاب جرم به مجرم، تبدیل 
جنگ  و  سپتامبر   11 ــوادث  حـ از  پــس  حتی  ــد.  ش
اداره  بر  ناظر  اولیه  قواعد  از  بسیاری  تروریسم،  با 
و  گردید  نقض  زندانیان  با  رفتار  و  ــدان  زن محیط 
چنین برخوردی، از سوی جامعه آمریکایی تقبیح 
اخیر،  ســال   50 در  امــری  چنین  درحالی که  نشد، 

وحشیانه و مذموم به نظر می رسید.

حقوق زندانیان
زندانی  که  است  آن  بیانگر  زنــدان  نهاد  تاریخ 
کلیه حقوق انسان های زنده محروم می شدند.  از 
مجرم  که  بود  دیدگاه  این  در  برداشت  این  ریشه 

1-  United Nations Standard Minimum Rules 
for the Treatment of Prisoners ("the Mandela 
Rules") (UNSMR)

را  جامعه  مستحکم  بنیادهای  ــرم،  ج ارتــکــاب  بــا 
کــرده  نقض  را  جامعه  ایستایی  و  درهم شکسته 
اســـت. اصــطــاح »حــقــوق زنــدانــیــان« را بــایــد در 
با  رفتار  نحوه  و  زنــدان  اداره  قواعد  تحوالت  سیر 
جست وجو  متحد  ملل  سامان  اسناد  در  زندانیان 
کمی خنده آور  کرد. تا پیشتر، این اصطاح غریب و 
فاقد  جرم،  ارتکاب  به واسطه  زندانی  شخص  بود. 
جریان  غلبه  در  امــا  مــی شــد؛  تلقی  حــق  هــرگــونــه 
اصاح و درمان و تاش های سازمان ملل متحد و 
در  بشر  حقوق  گفتمان  ترویج  و  توسعه  همچنین 
پیدا  مصداق  زندانیان  حقوق  بین المللی،  جامعه 

کرد.
میثاق حقوق مدنی و سیاسی، قواعد حداقلی 
کنوانسیون های  استاندارد برای رفتار با زندانیان، 
از  که همگی پس  حقوق بشر و سایر اسناد مشابه 
جنگ جهانی دوم تصویب شدند، حقوق زندانیان 
ــر طــبــق ایـــن اســنــاد  ــه رســمــیــت شــنــاخــتــنــد. ب را ب

که باید مراعات شود. زندانیان حقوقی دارند 

 ناکارآمدی زندان
مطالعات تجربی جرم شناسان بیانگر آن است 
تغییر  را  مجرمان  رفتار  نمی تواند  ــدان  زن دیگر  که 
مجرمان  از  نیمی  از  بیش  شواهد  طبق  بر  و  دهــد 
ارتکاب  اثــر  ــاره در  زنـــدان، دوبـ اتــمــام دوره  از  پــس 
که  جرم به زندان بازمی گردند، این در حالی است 
که  بازنگشتن نیم دیگر به زندان، بیانگر آن نیست 
است  ممکن  بلکه  نمی  شوند،  جرم  مرتکب  لزومًا 
پیشرفته تر  شگردهای  با  مجرمانه ای  فعالیت های 
نباشد.  آن هــا  دستگیری  امکان  که  دهند  انجام 
بیشتر  ــدان  ــ زن نــهــاد  جــرم شــنــاســان،  گفته  ــر  ب بــنــا 
ــرم بــه روش هـــای  کــه ارتــکــاب ج مــوجــب مــی شــود 
تعداد  افزایش  همچنین،  یابد.  ارتقا  پیشرفته تری 
کاهش جرم نمی شود. به عبارت  زندانیان موجب 
دقــیــق تــر، هیچ رابــطــه مــعــنــاداری مــیــان افــزایــش 
کاهش جرم وجود  زندانیان و صدور حکم حبس با 

ندارد.
ــازات حــبــس و  ــج ــر ایـــن مــشــکــات، م ــاوه ب عـ
سبک  زنــدان،  در  زندگی  از  جدیدی  دوران  شروع 
زندگی  سبک  ایــن  دارد.  دنبال  به  خاصی  زندگی 
سامت  محیط،  بهداشت  معیارهای  حداقل  از 
جسمی و آرامش روانی، پایین تر است. بسیاری از 
برای  را  مخدر  مواد  و  دخانیات  مصرف  زندانیان، 
زندان تجربه می کنند. همچنین  بار، در  نخستین 

خانواده های بسیاری از آنان، با مشکات مادی و 
روانی فراوانی مواجه بوده و در غالب موارد، منجر 
به ارتکاب نابهنجاری ها از سوی خانواده های آنان 
زندانیان  که  است  آن  توجه  قابل   نکته  می شود. 
محل  بــه  را  زنــدگــی  سبک  هــمــان  آزادی،  از  پــس 
که  سکونت و میان خانواده خود منتقل می کنند 
این امر موجب ترویج رفتارهای نابهنجار در میان 

سایر شهروندان خواهد شد.
میان  خشونت  رشــد  بــه  زنـــدان  دیگر  چالش 
این  می شود.  مربوط  ــدان  زن کارکنان  و  زندانیان 
ــا زنــدانــبــان هــا  خــشــونــت هــم در تــعــامــل زنــدانــی ب
یا  زندانبان  است  ممکن  هم  و  می شود  مشاهده 
جامعه  یا  خــانــواده  محیط  درون  به  را  آن  زندانی 
پیرامون خود انتقال دهد. در نقطه مقابل، زندان 
را  او  و  گذاشته  زندانی  بر  معکوس  تأثیر  می تواند 
یا  انــزوا به خودکشی  کند و این  درون گــرا و منزوی 

خودزنی زندانیان منجر شود.

1-برآمد
مباحثه  یک  زنــدان  کارآمدی  از  گفتن  سخن 
داغ و جذاب در رسانه ها، میتینگ های انتخاباتی، 
ــای ســیــاســتــمــداران و مــطــبــوعــات  ــی ه ــران ــن ــخ س
اظهارنظر  آن  ــاره  درب یقین  با  نمی توان  امــا  اســت، 
که  اســت  آن  بیانگر  مطالعات  برخی  گرچه  ا کــرد. 
مجازات های سرکوبگر نظیر اعدام و حبس های ابد 
و طویل المدت، می تواند رعب و وحشت بیافریند 
این  حقیقت  در  اما  بکاهد،  جرائم  خ  نر از  اندکی  و 
و  سرکوبگر  نظام  یک  خلق  به  می تواند  وضعیت 
زیبا  آینده  تاریخی،  ماحظات  که  بینجامد  خشن 
پیش بینی  نظام های  چنین  ــرای  ب را  دوامــی  با  و 

نمی کند.
امروزه از رهگذر آموزه های حقوق بشر و ترویج 
نظام های  کیفری،  حقوق  انتقادی  دیدگاه های 
سیاسی معقول چنین برخوردی را تجویز نمی کنند 

نهاد  جــرم شــنــاســان،  گفته  ــر  ب بــنــا    
ارتکاب  که  بیشتر موجب می شود  زندان 
ارتقا  پیشرفته تری  روش هــای  به  جــرم 
زندانیان  تعداد  افزایش  همچنین،  یابد. 
ــرم نـــمـــی شـــود. به  ــ کـــاهـــش ج مـــوجـــب 
معناداری  رابطه  هیچ  دقیق تر،  عبارت 
مــیــان افــزایــش زنــدانــیــان و صـــدور حکم 

حبس با کاهش جرم وجود ندارد. 


