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عبارت اند از:
ــمــبــودفــضــای. 1 ک ــدانو ــ ــ ــمجــمــعــیــتزن کـ ــرا تـ

علت  به  زنــدانــیــان:  نگهداری ــرای ب مناسب
اصاحی  برنامه های  کیفری،  جمعیت  کثرت 
موفقیت آمیز نبوده است؛ به طوری که متهمان 
هم زیستی  بی سابقه  و  سابقه دار  محکومان  و 
فعالیت های  برای  نهایت  در  داشته،  اجباری 

بزهکارانه در آینده برنامه ریزی می کنند؛
بــهــداشــتــیوشیوع. ۲ مــعــضــالت و مــشــکــالت

ایـــن مسئله  عــفــونــی:  ــیــمــاریهــای ب ــواع ــ انـ
کارآمدی حبس است. به عنوان یک عامل نا

کمبودمأمورمراقبومددکارزندان: بر اساس . 3
استانداردهای بین المللی باید در قبال هر نفر 
در  درحالی که  باشد  مراقب  مأمور  یک  زندانی، 
مراقب  مــأمــور  یــک  نفر   140 هــر  بــرای  مــا  کشور 
یک  زنــدانــی  نفر   90 هر  ــرای  ب نیز  و  دارد  وجــود 
درحالی که  شــود،  گرفته  نظر  در  باید  مــددکــار 
ازای 1145  کشور ما به  آمار در زندان های  این 
نفر زندانی یک مددکار است. همین امر باعث 

شکست برنامه اصاح و درمان می شود.
اصلی. 4 مــجــازات بــهعــنــوان حبس پذیرفتن

مشکات  از  یکی  جــزایــی:  قوانین در جــرائــم
کشور مــا داشــتــن زنــدان هــایــی شلوغ  اســاســی 
است. اصل پذیرفتن زندان به عنوان مجازات 
گونه جرائم و همه شرایط و  آن  هم برای همه 
مختلف؛  مقررات  و  قوانین  در  احوال  اوضاع  و 
برای  مثال، قانون تعزیرات و بازدارنده مصوب 
مــجــازات  قــانــون  پنجم  کــتــاب  از   1375 ــال  س
اسامی است، در صورتی  که در خیلی از موارد 
به نظر می رسد باید از آن عمل ارتکابی عنوان 
کیفر  پذیرفتن  از  اینکه  یا  کــرد،  حــذف  را  جــرم 
ــودداری  ــازات اصــلــی خــ ــج حــبــس بــه عــنــوان م
شود. به این ترتیب، مهم ترین نقص مجازات 
که  سالب آزادی افزایش خطر تکرار جرم است 

آن را تا حدود  50 درصد دانسته اند.

جرم زا بودن محیط زندان
در  زنـــدان  که  معتقدند  حبس  کیفر  مخالفان 
عمل به یک محیط جرم زا و مجرم پرور تبدیل شده 

است. دالیل جرم زا بودن محیط زندان عبارت اند از:
الــف- زنــدان مکانی مناسب است بــرای آماده 
که  ــکــاب بــزه طــی مــدتــی  ــردن و انــتــقــال مــتــون ارت کـ
زندانیان در یک جا با هم در ارتباط هستند؛ به  عبارت  

دیگر، همان پدیده فرهنگ پذیری از زندان در وهله 
بــرای خود زندانی مدنظر اســت؛ زیــرا محکومی  اول 
کم اهمیت به زنــدان رفته  که به خاطر ارتکاب جرم 
داخل  حرفه ای  بزهکاران  با  تماس  با  است  ممکن 
زندان به مجرم حرفه ای تبدیل شود. به همین علت 
کیفیت جرائم  برخی معتقدند: زندان موجب ارتقای 
کم زندانیان بیشتر باشد مقدار  می شود؛ زیرا هرچه ترا
بیشتر  نیز  بزهکاری  حیله های  و  شگردها  یادگیری 
می شود. در وهله دوم، نسبت به سایر افراد جامعه، 
و  فرهنگ  انتقال  موجب  شــدن  آزاد  با  زنــدانــی  ــرا  زی
متون مجرمانه به سایر عموم افراد جامعه می شود 
ــدان ممکن  از زن نــام فرهنگ پذیری  پــدیــده ای به  و 
است از طرف عموم افراد جامعه رخ دهد و افرادی 
به سمت ارتکاب بزه با الگو و فرهنگ پذیری از زندانی 
جرم شناسی های  در  بنابراین  می کنند.  پیدا  سوق 
زنــدان«  »فرهنگ پذیری  عنوان  با  نظریه ای  معاصر 
طول  در  زنــدان  فرهنگ  گونه های  که  مطرح شده 
اثر  زندانیان  رفتار  و  شخصیت  بر  حبس  در  اقامت 

می گذارد.
ب- زندان مکانی مناسب برای ارتکاب خشونت 
و ستیزه جویی است: این خشونت ممکن است در 
نتیجه عمل زندانیان نسبت به همدیگر »زدوخورد، 
گفتن و…« یا عمل مأمورین زنــدان نسبت به  ناسزا 
کم در زندان و مشکات  زندانیان یا اوضاع  و احوال حا
بهداشتی باشد. »مارک آنسل« در این باره می گوید: 
می گویند  ما  به  زنــدان  مسائل  به  گــاه  آ کارشناسان 
که بر  زنــدان با توجه به قیود و اختاط و خشونتی 
آن حکم فرماست در حقیقت یک تنبیه بدنی واقعی 
است که به تمامیت جسمانی و روانی محکوم آسیب 
وی  شخصیت  در  اختاالتی  آن چــنــان  و  می رساند 
که نتیجه آن یا برعکس حالت طغیان  ایجاد می کند 
است و به صورت پرخاشگری های روزافزون با توسل 
به خشونت متجلی می شود. شورش های زندانیان 

بیشتر فقط جلوه ای از این حالت است.
نظر  بــه  زنــدانــیــان  خشونت آمیز  رفــتــار  علل  از 
با  ارتکابی خود  که زندانی در مقایسه جرم  می رسد 
دیگران و مدت حبس تعیین شده برای آن یا به دلیل 
عدم تناسب میان جرم ارتکابی اش و مدت حبس یا 
به دلیل جرم ندانستن عمل خود، مجازات صادره را 
ناعادالنه و غیرواقعی دانسته، در نتیجه اقدام به بروز 

رفتار خشونت آمیز از خود می نماید.
کنترل دقیق برای ورود و خروج مواد  ج- عدم 
مخدر به زندان: بنا به گفته رئیس سازمان زندان ها از 
نیمه دوم سال 1378 تا مهر 1381 به میزان 80 کیلوگرم 
کشف شده است و آمار  کشور  هروئین در زندان های 
دیگری نشان می دهد، تنها در سال 1380 بالغ  بر 143 
کشف شده  کشور  کیلوگرم مواد مخدر در زندان های 
کیلوگرم آن هروئین بوده است. روابط جنسی  که ۲3 
فردی  رضایت  عدم  نهایت  در  و  یکدیگر  با  زندانیان 
زندان ها  که در آن زندگی می کنند  از محیطی  آن ها 
کرده است. به عنوان  را به محیطی جرم پرور تبدیل 
 مثال، زنــدان چون که مانعی بر سر راه ارضــای غریزه 
جنسی است موجبات بروز انحرافات جنسی را فراهم 
می کنند که بیانگر مجرمانه و مجرم پرور بودن محیط 

زندان است.

تعارض با اصل شخصی بودن مجازات ها
که مجازات تنها بر شخص  اصل بر این است 
کیفر حبس در ظاهر بر خود  مجرم تحمیل شود و 
زندانی  که  گفت  باید  اما  زندانی تحمیل می شود، 
آثار  غیرمستقیم  شکل  به  بی شک  مجرم،  شــدن 
زیان بار مالی، معنوی، فکری و روحی را بر خانواده 
زندانی به بار مــی آورد. در نتیجه به اصل شخصی 
را  مجازات  و  می شود  وارد  خدشه  مجازات  بــودن 
نمونه ای  می کند.  ج  خــار بــودن  شخصی  حالت  از 
نگرانی  ــرد،  ک اشــاره  مــی تــوان  که  مشکات  ایــن  از 
خــانــواده،  اعضای  سایر  میان  ناامنی  احساس  و 
فــرزنــدان،  تحصیل  تــرک  ــد،  ــ درآم منبع  نــداشــتــن 
سرخوردگی در جامعه و بین دوستان و حتی طرد 
شدن از جمع فامیل و دوست و آشنا و ... است. 
از  بدنی  »داروی  به عنوان  زنــدان  مــوارد  برخی  در 

درد« تعبیر می شود.
ــول  ــئ ــس ــم م ــ ــی خــــــانــــــواده هـ ــ ــل ــ عـــنـــاصـــر اص
در  بــایــد  هــم  و  هستند  فـــرزنـــدان  جــامــعــه پــذیــری 
باشند،  داشته  نظارت  آن هــا  بر  خانواده  از  ج  خــار
خانواده  اصلی  عناصر  حضور  عــدم  اســاس  ایــن  بر 

ارتکاب  بــرای     زنــدان مکانی مناسب 
ــت: ایــن  ــ خــشــونــت و ســتــیــزه جــویــی اس
عمل  نتیجه  در  اســت  ممکن  خشونت 
»زدوخــورد،  همدیگر  به  نسبت  زندانیان 
گفتن و…« یا عمل مأمورین زندان  ناسزا 
ــاع  و احــوال  نسبت بــه زنــدانــیــان یــا اوضـ
بهداشتی  مشکات  و  ــدان  زنـ در  حــاکــم 

باشد.  


