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  مقدمه

مجرمین، فرآیند مستمر و هدفمندي است که در تمامی مراحل فرآیند کیفري 1اصالح

در مرحله اجراي مجازات یابد.این تفکر که اصالح و درمان مجرمین  قابلیت تحلیل می

یابد، چندان به صواب نبوده و امروزه در نزد  زندان خالصه شده و اتمام می

که در سیستم اصالحی  طوري به رنگ باخته است ،ندگان سیاست جناییگیر تصمیم

نقشی  در این راستا ،دوره آزادي و مرحله خارج از محیط زندان کشورهاي پیشرفته،

  .دارکلیدي د

یک طرف قضیه است؛ لکن طرف دیگر  ،اصالحی محیط زندانهاي  استسیدر واقع 

بد تا مرحله طل اي را می ویژههاي  سیاست که فرد با ورود به اجتماع،است قضیه این 

، گرفته در مراحل قبل هاي صورت یابد و تالشاي اتمام  طور شایسته به وي، پایانی اصالح

  د.شولوث ن

اي  کشور پیشرفتههاي  سیاستیران در کنار کالن اصالحی اهاي  سیاستتوجه به 

 يها مبتنی بر یافته را همچون کانادا که نهادسازي خود در حوزه اصالح و درمان

،راهگشاي مشکالت بسیاري است که در زمان فعلی پیش ستا  شناسی قرار داده جرم

 گیرندگان سیاست تا تصمیمشود محقق  داین مهم بای .استروي سیستم اصالحی ایران 

 ،کالنگیري  تصمیمتنها در سطح سازوکار و نهادي بلکه در حوزه  نه ،جنایی ایران

  .دنتجربیات کشورهاي دیگر را مدنظر قرار ده

له : یکی راهبردهاي حاکم در مرحدر این نوشتار، تمرکز مباحث بر دو مطلب است

سته هر مقطعی دان ،اي که مرحله آزادي گونه بهشود؛  آزادي مورد بررسی واقع می

طور موقت یا دائم بتواند از محیط زندان خارج شود. دومین مطلب  که مجرم به شود می

در فرد  ،. در این مرحلهدانست ضمانت اجراهاي غیر سالب آزادي متمرکز بر را نیز باید

 اي است که گونه ، لکن نفس کیفر و شرایط حاکم بر آن بهاستنمودن کیفر  حال سپري

نوشتار حاضر در سه مبحث ارائه  حی را به همراه داشته باشد.اصال هاي جنبه تواند می

هاي  جداي از توجه به سیستم ،راهبردهاي اصالحی موجود ،در مبحث نخست د.شو می

مبحث دوم به بررسی گیرد.  حقوقی ایران و کانادا مورد اشاره و بیان ضمنی قرار می

قابلیت تحلیل در راستاي  هاي حقوقی ایران و کانادا که هاي منعکس در سیستم جلوه

تحلیلی جامع از به و مبحث پایانی یافته اختصاص ، شده را دارند راهبردهاي معرفی

                                                             
  . اصالح در این مقاله اعم از اصالح اصطالحی، بازپروري و بازسازگاري است.1
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و جایگاه هر دو سیستم در کنار هم مورد  زدپردا میدهاي اصالحی ایران و کانادا راهبر

  مقایسه قرار خواهد گرفت.

  معرفی راهبردهاي موجود.1

کنند که در ادامه  آفرینی می ، سه راهبرد اساسی نقشدر مرحله مورد بحث در این مقاله

در بررسی سطح  هاي اصالحی ایران و کانادا قرار می گیرند. مورد تحلیل در سیستم

نامد.  راهبردي، نگارنده راهبردهاي ممکن در این مرحله را راهبردهاي تکمیلی می

در این مقاله در همچنین این مهم قابل بیان است که راهبردهاي اصالحی دیگري نیز 

گیرد که هم در بررسی فرآیندي و هم  مبحث بررسی راهبردي مورد اشاره قرار می

  .هستندي دیگر از فرآیند کیفري ها سطح راهبردي ویژه دوره

  توسعه حمایت از زندانی آزاد شده . 1 -1

 هاي اصالحی، ا گذراندن دورهاگر بر این فرضیه اعتقاد داشته باشیم که فرد زندانی ب

همانند یک نوزاد که نیازمند حمایت والدین و  ،کنون تولدي دوباره داشته استا

بایست مورد حمایت  فرد زندانی نیز می اطرافیان براي سازگاري با محیط بیرون است،

  قرار گیرد.

اند که به دالیل مختلف مادي و معنوي  در واقع زندانیان افراد معمولی نبوده بلکه کسانی

اي  مشکالت عدیدهقبل از ورود به زندان،  ،دست زده و از این جهتبه ارتکاب جرم 

له به شکل ئد که مسشوتواند محقق  زمانی می ،این دسته از افراد اند و لذا اصالح داشته

چنانچه تنها به اجراي  ،در غیر این صورت .اي نیز مورد تحلیل قرار گیرد یشهر

مشکالت  ،ها از آن محیط با خروج آن ،شودمحور در درون زندان اکتفا  حهاي اصال  برنامه

 خوردن فرآیند اصالح ي برهمگذشته باز بر سر راه این افراد ظاهر شده و موجبی برا

  .شود  می ایجاد ها  آن

انست موانعی د ددیگر در راستاي راهبرد توسعه حمایت از زندانی آزادشده را بای مسئله

و در تضاد با شود  میسر راهش ظاهر  در خروج وي بر ،که با ورود زندانی به زندان

داراي شغل و  ،فرد در هنگام ارتکاب جرم ،در بسیاري از موارد .است اصالح و بازپروري 

دادن آن شغل  موجبی براي ازدست ،لکن حضور وي در زندان استمنبع در آمد 

چنین  شود. رو می با معضل بیکاري روبهشود  می د و حال که از زندان خارجشو می

اصالح فرد در هم تنیده است که بدون حل آن بعید است بتوان  مسئلهضلی چنان با مع

  از تکامل فرآیند اصالح صحبت نمود.
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اند که  احکامی را بیان نموده ،اشتغال و استخدامی در برخی مواردقوانین  ،از سوي دیگر

 .شود می سسات دولتی ؤمنجر به کنارگذاشتن زندانیان آزادشده از لیست استخدامی م

آوردن  دست در بهشود  میایجاد  شاناین افراد با توجه به سابقه سوء کیفري که برای

  1ند.شو میرو  روبه هاي اساسی ، با محدودیتشغل

فرد  د. در برخی مواردشو هبرد حمایت از زندانی آزادشده به این مواد ختم نمینقش را

اعتماد به نفس قرار  زندانی به دلیل دورشدن از محیط اجتماع در یک حالت عدم

آید حتی با فرض عدم محدودیت  گیرد و به دلیل بدبینی که نسبت به او به وجود می می

  گیرد. رمایان قرار میسختی مد نظر کارف از سوي قوانین به

عالوه بر شغل یا یافتن یک منبع درآمد، نیاز اساسی دیگر فرد زندانی در هنگام خروج 

قبل از ارتکاب جرم به  ،انبرخی از زندانی وي دانست.از زندان را باید محل سکونت 

به ولگردي روي آورده و بر همین اساس نیز  ،محل سکونت و استقرار دلیل فقدان

نیز همین قضیه بوده ها  آن از سوي جرم اند و حتی دلیل بارز ارتکاب معیشت کرده

هدف  به گردش بیهاي عمومی  ها را در مکان شب فدر بسیاري از مواقع این افراد است.

این امر موجب  کنند. استراحت میها  ناها یا گوشه خیاب اختصاص داده یا در پارك

عبارت  ا بهاي براي ارتکاب جرم قرار گیرند ی راحتی در معرض هر حادثه تا بهشود  می

  .شودهاي اصالحی بیشتر  ماندن تالش احتمال عقیم ،بهتر

ند که در فاصله دوري از شو هایی حبس می نداندر ز افراد زندانی، ،در برخی موارد دیگر

چنین فردي بخواهد با استفاده از یکی از  چنانچه .استواقع ها  آن محل سکونت

نیاز است تا تدابیري  ،دشومدت از زندان خارج  سازوکارهاي موجود براي آزادي کوتاه

  ماید.اندیشیده شود که وي حداقل در شب بتواند در محلی امن و آرام استراحت ن

داشتن  عد حمایتی از اهمیت برخوردار است،سومین نیاز که در بدو ورود فرد زندانی از ب

اي هر چند مختصر براي مدت کوتاه قبل از پیدانمودن شغل و کسب درآمد  سرمایه

کردن  هاي ثروتمند نیستند و لذا با سپري افراد زندانی از خانواده ،طور معمول به .است

تا هنوز از شود  می موجب مسئلهاین  ی خالی وارد اجتماع می شوند.دوره زندان با جیب

بر  .شوندغذا متوسل  اولیه خصوصاً اند به انجام جرم براي رفع نیازهاي زندان آزاد نشده

تدابیر حمایتی باید از این نظر نیز جامع باشد تا بتواند دوره ابتدائی آزادي  همین اساس

                                                             
  ها دارد. حکایت از این محدودیت 1392قانون مجازات اسالمی  25. ماده 1
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از دیگر  تواند و وسایل اولیه زندگی نیز میلباس  تهیه د.نحو مطلوب پوشش ده را به

  1.است ند بازپذیري از اهمیت برخوردارضروریاتی باشد که در جهت تکمیل فرآی

فرد زندانی در خروج از زندان در هر حال  حمایت معنوي است. ،عد دیگر از این راهبردب

رخوردهاي شاید و با بشود  میبه چشم یک انسان عادي از سوي شهروندان نگریسته ن

نیاز  ،اگر قرار باشد فرد بازاجتماعی شود د.شو رو می روبهها  آن ناخوشایندي از سوي

هایی که براي وي ایجاد  تا بتواند در مقابل سختیشود   از نظر روانی حمایت است

 انزوا و احساس جدایی از سوي ويها موجبی براي  مقاومت نماید و این بدبینیشود  می

وي خود را جداي از جامعه  در صورت ایجاد چنین احساسی از سوي فرد، چرا کهشود، ن

 ،گراز سوي دی .نماید بطه و هنجارمندبودن توجه نمیدیگر به ضا ،دانسته و با این تفکر

 دشورو  ی خاص روبهگبا مشکالت خانواد فرد زندانی حتی ممکن است در زمان خروج

دچار ه در غیاب او بر وي وارد آمده است به دلیل تنگناهایی ک اي که همسر او گونه به

و حمایت بایست محفلی براي تسلی خاطر  کانون خانواده را که میو  دهافسردگی ش

در این ارتباط  باشد به جهنمی تبدیل نماید که بر مشکالت زندانی بیفزاید.معنوي وي 

وص در در این خص .دشو اي بازسازگاري کامال روشن مینیز نقش حمایت از زندانی بر

هاي زندانیان استان تهران موضوع بررسی  خانواده از خانواده400یک تحقیق آماري که 

قه قضایی وي با بجرم زندانی و ساآن بودند مشخص شد که رابطه معناداري میان 

اي که ارتکاب جرم و  گونه به 2؛میزان افسردگی و انحراف همسر خانواده وجود دارد

   .استریختن وضعیت عادي و مطلوب خانواده زندانی  مه موجبی براي به ،شدن زندانی

  راهبرد نظارت،کنترل و تمرین . 1-2

ارتکاب جرم از ناحیه وي نیز دلیلی بر  گر است. فرد مجرم در واقع یک انسان انتخاب

در واقع مجرم در زمان تصمیم به ارتکاب جرم از میان تمام  .استانتخاب از سوي وي 

ارتکاب جرم را برگزیده  سته است براي او وجود داشته باشد،توان هایی که می انتخاب

  است.

                                                             
رغم داشتن هدف متعالی در این راستا متأسفانه از سویی  علی» بعد از خروجمراکز مراقبت « نامه  آیین. 1 

نحو کلی و  هاي خود را به بینی نموده است و از سوي دیگر، برنامه  اي محدود پیش گونه مراکز مذکور را به

 شدن هاي الزم، اجرایی فراتر از توان فعلی سیستم حاکم تعریف نموده است و لذا به دلیل عدم زمینه

  ها مورد تردید است. برنامه
شماره  ،یتمجله اصالح و ترب ،»شدن بر خانواده زندانی ثیر زندانیأت بررسی«، طهمورث زارعی قاضیانی،.  2

  .48 ص.، 1388 ،85
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اصالح  ،هاي اصالحی محیط زندان صرف برنامه از این واقعیت غافل شویم که فرد بهاگر 

ت و نظارت وارد گونه محدودی و او را بدون هیچآورد  یافته خود را به دست نمی تکامل

 اثر هاي گذشته را بی ه تمامی تالشک نتایجی حاصل خواهد شد ،صحنه اجتماع کنیم

  نماید. می

 1اي از نظارت را بر اعمال خود احساس کند. سایه در دوران آزادي از زندان، دزندانی بای

صورت گسترده و بی حدومرز بلکه باید با قاعده و محدود به  البته چنین نظارتی نباید به

خود با دقت بیشتري عمل هاي  در این صورت است که در انتخاب زمان مشخصی باشد.

  د.شو زدن به جرم منصرف می دست خواهد کرد و از

در نظارت  صورت محسوس یا غیرمحسوس باشد. تواند به نظارت حاکم بر اعمال فرد می

مور أعبارت بهتر با م ستقیم یا بهطور م فرد موردنظر به ،در زمان آزادي ،محسوس

مور ویژه را همراه خود احساس أیک مو نظارت شود  میبه محیط اجتماع وارد  مراقبت

دارد که در طول این دوره مورد  فرد هرچند علم ،ر نظارت غیرمحسوسلکن د کند. می

حالت  بیند. نمیناظر خاصی را در اطراف خود  ،یکیصورت فیز لکن به استنظارت 

صورت محسوس و در مقاطع  بینابینی نیز وجود دارد که نظارت در یک مقطع زمانی به

این نکته قابل ذکر است که هریک از این  گیرد. میبه شکل غیرمحسوس انجام  دیگر

سه نوع نظارت در جاي خود و در خصوص صنف خاصی از مجرمان از کارایی برخوردار 

  است.

 دبلکه بای ،تواند کارساز باشد صرف نظارت نمی باید توجه داشت که در بسیاري از موارد،

در  فرد مورد کنترل قرار گیرد. ،که در برخی از مواقع این امکان نیز وجود داشته باشد

کننده  ند همراه با دخالت کنترلاتو که می است اي فراتر از نظارت مرحله ،واقع کنترل

در این صورت است که اگر نظارت نتواند در انتخاب درست از سوي مجرم کارساز  باشد.

  . شود  می جر مرتکب ،فردکه شود  می فرد مسئول با دخالت خود مانع از آن باشد،

نماید و آن تمرین  خود قسمت سوم راهبرد را یاري می ،شده هر دو مورد بحث

 هاي حبس به فرد اعطا بین دوره هایی که خصوصاً بسیاري از آزادي زیستن است. درست

به پهنه اجتماع وارد  دفرد بای که وي از اجتماع دور نیفتد. استبا این هدف شود  می

این فرد با  در منظر اجتماع عملی نماید. ،در زندانرا هاي خود  تهشده و آموخ

جداي از اینکه به مسئوالن بازپروري و اصالح نشان خود، هاي  نمودن آموخته عملی

                                                             
  هاي بعد از خروج. نامه مراکز مراقبت آیین 3ماده » ج«. بند  1
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تمرین  ،استقیدوشرط به اجتماع  دهد که داراي شایستگی الزم براي ورود بی می

  نماید. هنجارزیستن می درست و به

موجبی براي  تواند هنجارمندي، می است که عادات زندگی وپذیر  موجودي تحول ،انسان

اگر فرد در یک دوره معین که تحت نظارت وکنترل قرار ي درست او باشد. پذیر عادت

گاه رعایت هنجارهاي  آن طور صحیح و هنجارمند زندگی خود را ادامه دهد، دارد به

نحو  آید و به او به حساب نمیاجتماعی در زمان محدودیت نیز چندان امر دشواري براي 

  تواند با شرایط کنار بیاید. ري میت سهل

  راهبرد توسعه ضمانت اجراهاي اجتماع محور. 1-3

هنجارکردن  هاصالح و درمان در قالب همنواسازي و ب، مدار اجتماع يها مجازات در بستر

االبردن شیوه زندگی فرد را از طریق ب به این معنی که باید؛ شود می  فرد نمایان

بنابراین اصالح بزهکاران در چنین معنایی رنگ و بوي مردمی  هاي او تغییر داد. مهارت

در  زهکاران به میان آورد.سازي اصالح ب توان سخن از مردمی یبه خود خواهد گرفت و م

 کنترل جرم،هاي  سیاستهاي اخیر در قلمرو  هاي این ضمانت اجراها در دهه پناه مزیت

هاي جامعه در اصالح  هایی هستیم که بر استفاده از ظرفیت دگاهشاهد پیدایش دی

  1نمایند. کید میأمجرمان غیرخطرناك و اصالح پذیر و استفاده حداقلی از کیفر حبس ت

هایی چون جدانشدن  ویژگی سازد، مدار را از سایر موارد جدا می کیفرهاي جامعه آنچه

نظارت و  کیفر با جرم و مجرم، تناسب مشارکت اجتماع در اجرا، محکوم از جامعه،

هاي  مجازات .ها است آن بودن فرآیند اجراي مراقبت جهت پیشگیري از جرم و ترمیمی

 .استراهی میانه براي دستیابی به مجازات و بازپروري بزهکاران  ،مدار جامعه

یک واقعیت  ،که بزهکاران را متقاعد نمایند که جرمها این است  گیري این مجازات جهت

هاي مطلوبی که دارند  ها و پتانسیل ها به دلیل ویژگی این نسل از مجازات .استباه اشت

  2ند.هستها قادر به اصالح و همنوانمودن بزهکاران با جامعه  بهتر از سایر مجازات

راهبردي کالن و قابل اتکا است که در  مدار، راهبرد توسعه ضمانت اجراهاي جامعه

این  کند. بازي می ، نقش کلیديو درمان مجرماندر اصالح  ،مرحله اجراي مجازات

                                                             
 ، مجله»محور در ایران کیفرهاي اجتماعسرمایه اجتماعی: بستري براي اعمال « ،زینالی، امیرحمزه.  1

  .35 ص.، 64،1387دادگستري، شماره  حقوقی
 هايمجازات الیحه بر تأکید با مدارجامعه هايمجازات درمان و اصالح کارکرد ،کوچی، مهدي مرادي.  2

  .6ص. ، 1389نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه مفید قم،  زندان، پایان جایگزین اجتماعی
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قبل هر یک از این  ،کیفريهایی را جاي داده است که در مراحل  لفهؤراهبرد در خود م

  توانست نقش یک راهبرد را داشته باشد. ها می لفهؤم

ده است که راهبرد شاین ویژگی حاصل  با عنایت به تقسیم راهبردها در مراحل مختلف،

راهبرد  .دیگر باشداي از یک راهبرد اساسی در مرحله  لفهؤمرحله، خود ماساسی در یک 

، هدف متعالی اصالح و هاي زیر لفهؤنمودن م مدار با دنبال هتوسعه ضمانت اجراهاي جامع

  نماید. درمان مجرمین را دنبال می

  گسترش مشارکت مردمی.الف

که در سیاست  مقوله جدیدي است ،مشارکت مردم در مرحله اجراي کیفرگفتمان 

فرد  مدار، هاي جامعه در قالب مجازات جنایی و بسیاري از کشورها رونق یافته است.

بزهکار در بستر اجتماع حفظ شده و بدون جدایی از آن با سازوکارهاي کنترلی و 

رسیدن به هدف اصالح با توسل به این  1.گیرد مورد اصالح و بازپروري قرار می نظارتی،

دادن جامعه مدنی در سیاست  قق سیاست جنایی مشارکتی و شرکتدر قالب تحمؤلفه 

  پذیر است. جنایی در مرحله اجراي مجازات امکان

فردي است که یک فرآیند  ،در واقع اگر این اعتقاد وجود داشته باشد که شخص بزهکار

وي نیازمند  ،پذیري ناموفق را طی نموده است و در راستاي اصالح و درمان جامعه

این امر جز در سایه و بستر اجتماع و استفاده  ،دانسته شود شدن و بازاجتماعی بازپروري

در رسیدن به این مطلوب از  دبای ،. به بیان دیگرنیستپذیر  هاي آن امکان از ظرفیت

  هاي اجتماعی استفاده نمود. کردن ارزش هاي جامعه در راستاي نهادینه ظرفیت

همدلی و  طور کلی، به هاي توسعه و پیشرفت، هها در اجراي برنام الزمه توفیق حکومت«

هایش را  تواند برنامه دولت نمی ،در غیر این صورت طلبد. هاي مردم را می همراهی توده

صورت صحیح و کامل اجرایی نماید و درنتیجه همچون ظرف مشبکی خواهد ماند که  به

هد و به آنچه د ظرفیتش را از دست میهمۀ  مرحله اجرا،به گذاري  از مرحله سیاست

  2آید. گرفتار میشود  میخوانده  »بحران نفوذ«

  ها) کردن مجازات اصل تناسب(فردي. ب

مدار است  هاي قابل توجه راهبرد توسعه ضمانت اجراهاي جامعه مؤلفهاصل تناسب از 

در واقع اصل تناسب در پناه  .استرا دارا  اساسیکه در راستاي اصالح مجرمان نقش 

                                                             
، 64دادگستري، شماره  حقوقی ، مجله»محور مبانی اثر بخشی کیفرهاي اجتماع« ،مقدم، حسن قاسمی.  1

  .133ص. ، 1387
  .93 ص.، 1390،میزان ،مشارکتی جنایی سیاست ،علیرضا جمشیدي،.  2
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چرا که برقراري تناسب ، گیرد رنگ و بوي خاصی را به خود می ،مدار هاي جامعه مجازات

ها و نحوه اجراي آن با درنظرداشتن شخصیت مجرم و نوع جرم ارتکابی و  میان مجازات

  پذیر است. خوبی امکان واحوال حاکم بر ارتکاب جرم به اوضاع

مود اصل تناسب پذیري موجود در این نوع ضمانت اجراها موجبی براي ن تنوع و انعطاف

 اي ها در این خصوص نقش برجسته هاي این نوع از مجازات هرچند برخی از جلوه است.

لکن نفس این  ،استمحور  دلیلی محکم جهت وجود دیدگاه اصالحها  آن دارند و وجود

  ضمانت اجراها نیز خود بر این مهم داللت دارد.

دف اصالح و بازپروري اصل تناسب را از اصول اساسی جهت رسیدن به هتوان  می

هرچند یک سري از ملزومات مانند پرونده شخصیت و نهاد مددکاري ، مجرمان دانست

  برخوردار هستند. زیادي اجتماعی در این خصوص از اهمیت

  ابعاد ترمیمی. ج

، دهند می ف ترمیمی را بر هدف سزادهی ترجیحطور ذاتی هد مدار به هاي جامعه مجازات

دیده  هاي مادي و معنوي واردشده بر بزه به دنبال ترمیم خسارت به این معنا که بیشتر

خورده  ترمیم روابط برهم ،ین عوامل در راستاي بازپروري بزهکارانتر مهمهستند. از 

نمودن  ثیر مثبت سیاست بازاجتماعیأچرا که ت 1استدیده و جامعه  بزهکار با شخص بزه

بینی شده  که به این منظور پیشاست  نفع در اقدامی نمودن ذي منوط به دخیل ،بزهکار

تر باشد مباشر بزه نیز در اجراي  هر چه قدر جنبه ترمیمی در فرآیند گسترده است.

  تر خواهد شد. ضمانت اجرا مشارکت داده شده و هدف بازپروري قابل وصول

دیده و جامعه محلی  میان بزهکار و بزه مدار بر خالف کیفر زندان، هاي جامعه مجازات

نیازهاي خود را مطرح نموده و بزهکار تالش  ،دیده شخص بزه نمایند. اط برقرار میارتب

  حرکت کند. ها  آن نماید تا در جهت برآوردن می

تواند نقش یک مانع را نسبت به فرآیند اصالح و درمان  ین عواملی که میتر مهماز 

از سوي بزهکار  دیده و احساس قدرت ایجاد روحیه انتقام در بزه مجرمین داشته باشد،

فرد  ،مدار هاي جامعه در پناه مجازاتد. شو جري می ،چرا که وي با ارتکاب جرم است

دیده را التیام  هاي روانی وارد بر بزه بزهکار ضمن اینکه خسارات معنوي و آسیب

آن ضع فرود آورده و از اخودش نیز سر تو ،کند او را از جو انتقام خارج میبخشد و  می

  .گیرد رت فاصله میاحساس پوچ قد

                                                             
هاي اجتماعی جایگزین  مدار در الیحه مجازات هاي جامعه مجازات« ،حسین ابرندآبادي، علی نجفی.  1

  .111ص. ، 1386عه مقاالت همایش راهکارهاي کاهش جمعیت کیفري زندان، میزان، ، مجمو»زندان
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  نظارت و مراقبت . د

این  محور است که بدون این جزء، نظارت و مراقبت جزء الینکف ضمانت اجراهاي جامعه

در پناه این ضمانت  دهند. محور خود را از دست می ضمانت اجراها ماهیت و ذات اصالح

تی یا موران خاص دولأو م استتنها نظارت در قلمرو کنترل رسمی مدنظر  اجرا نه

کنترل غیررسمی یا در زمینه بلکه  ،گذارند عد را به اجرا میاین ب منتخب از طرف دولت،

هاي غیررسمی  طوري که اگر نتوان نقش کنترل به 1کنند ی میآفرین رسمی نیز نقش نیمه

  . نیست هاي رسمی دانست،کمتر نیز  را بیشتر از کنترل

ادعا کرد که نهادهاي جامعوي، توان  میمدار  هاي جامعه با صدور حکم مبنی بر مجازات

چرا که صرف رهاسازي مجرم  نمایند کار خود را در جهت اصالح و بازپروري شروع می

 و لذا نیاز است تا افراد متخصص،د آثار منفی بیشتري را نسبت به زندان دار ،در اجتماع

  وظیفه نظارت و مراقبت از این دسته از افراد را بر عهده داشته باشند.

که چون فرد بزهکار به دلیل  استمدار این  هاي جامعه اگر هدف از حکم به مجازات

براي رفع این  دپذیري نامناسب به فرد نابهنجار تبدیل شده است لذا بای جامعه

. نحو مطلوب انجام دهد شدن را به ناهنجاري و اصالح و همنوایی مجرم، فرآیند اجتماعی

  .ام نظارت استنیازمند مکملی به ن ،این فرایند

  هاي منعکس در ایران و کانادا جلوه. 2

زیادي از یکدیگر هاي راهبردي موجود در ایران و کانادا تا حدود  با عنایت به اینکه جلوه

هاي منعکس در کانادا و سپس  در دو قسمت جداگانه ابتدا جلوه ؛متفاوت می باشند

  د گرفت.نایران مورد اشاره قرار خواه

  کانادا. 2-1

  ٢هاي تعلیمات نظامی کمپ. الف

ناپذیر عدالت کیفري  به جزء جدایی سال اخیر 30در  ظامی تقریباًهاي تعلیمات ن کمپ

که در جهت کاهش  تبدیل شده و از مواردي بودهدر مرحله اجراي مجازات در کانادا 

ها با توسل به  این کمپ .قرار گرفته استدر کانادا مورد توسل ها  ناجمعیت کیفري زند

                                                             
 حقوق دانشگاه جنایی علوم مجله لیال اکبري، :ترجمه ،»کنترل اجتماعی غیررسمی« ،هنري استوارت،.  1

  .274 ص.، 1386، 2شماره  ،سیاسی علوم و
2 . Boot camps 
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روز با استفاده از قواعد و شکل خاص  هاي نظامی در یک دوره معین در شبانه موزشآ

 1ند.هستموجبی براي اصالح و بازپذیري افراد تحت برنامه  ،نظم و قواعد نظامی

نرخ تکرار جرم جوانان در کانادا به حدي باال رفت که  1988-1998هاي  در بین سال

این  هاي خود را بر جوانان متمرکز کردند. هاي تعلیمات نظامی محوریت برنامه کمپ

روز نسبت به فرد تحت  180تا  90معمول بین  طور بههاي خود را  ها برنامه کمپ

هاي الزم در این  بر یادگیري آموزش فرد عالوه ،در این مدت زمان دهند. موضوع ارائه می

  2ها در اجتماع نیز حضور دارد. کمپ

  3بازداشت خانگی .ب

این  .استمحور در کانادا  اي از ضمانت اجراهاي اجتماع بس خانگی گونهیا حبازداشت 

در سال توان  مینهاد در حقوق کانادا سابقه زیادي ندارد و اولین جرقه اجرایی آن را 

کلی  طور بهرود که دادگاه  هایی به کار می این ضمانت اجر در پرونده ) دانست.1996(

مستند قانونی که  4اکی کمی برخوردار هستند.احراز نماید که مجرمان از درجه خطرن

) قانون 718در کانادا از سوي قضات براي تعیین این ضمانت اجرا وجود دارد ماده (

  .است  5جزایی کانادا

 خر بر قانون جزایی،ؤدر خصوص استفاده از مجازات حبس خانگی در کانادا دو قانون م

رسد هدف  که به نظر می يطور به اند دهدامنه استفاده از این ضمانت اجرا را محدود نمو

مندي این نهاد محروم  این بوده است تا افراد خطرناك را از بهره این دو قانون صرفاً

  دنبال کرد.به هر قیمت توان  میمحور را ن بازپروري اجتماعکنند چرا که 

  :است بنابراین سه محدودیت وارد بر استفاده از این نهاد به ترتیب زیر 

سال  10ي ها مجازات) قضات در خصوص 2007مصوب (  c-9سند قانونی وفق . 1

  توانند به این نهاد متوسل شوند. یا بیشتر نمی

 قضات در خصوص جرایمی که فرد مجرم الزاماً مطابق با سند قانونی بند قبل،. 2

  حق استفاده از حبس خانگی را ندارند. حداقلی از زندان را سپري نمایند، دبای

                                                             
1 . Anonymous, boot camps:issues for Canada, Alberta, johnhoward society of 

Alberta,1998 ,p.8. 
2 . http://www.essortment.com/Canadian-boot-camps.31426.html. 
3 . house arrest 
4 . http://www.laws.justice.gc.ca/eng/c-46/pag-16htmlusg,rules on house arrest in 

canada 
5 . criminal code of canada 
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) که حزب حاکم 2010آوریل ( 22مصوب  c-161با سند قانونی مطابق . 3

 سوزي، هر کس موجب آتش کار کانادا الیحه قانونی آن را به مجلس عوام برد، محافظه

از دریافت حکم بازداشت خانگی منع شود   قتل و حمله به قصد ضرب و جرح تقلب،

  .شود  می 

  2نظارت الکترونیکی .ج

لکن د؛ از این نهاد استفاده ش ساسکاچوانهاي بریتیش کلمبیا و  استان ابتدا در در کانادا

جز  اي که در زمان کنونی به گونه هاي دیگر نیز تسري یافت به به مرو زمان به استان

  3.رواج یافته استها  آنجمعیت در بقیه  مناطق کم

هاي فرد  اي است که فعالیت گونه وسایل تجهیزات مورد استفاده در این نهاد در کانادا به

که فرد در چه مکانی شود  می دهد بلکه تنها موجب ایجاد این اطمینان را گزارش نمی

  شده خارج شده است یا خیر؟ یا از محدوده تعیینحضور دارد 

اقبال به سوي استفاده از  امروزه در کانادا بیش از آنکه از این دو سیستم استفاده شود،

) متمایل شده است و این دستگاه که از GPS(4»یاب جهانی ماهواره موقعیت« فناوري

  5گیرد. مورد استفاده قرار می ،قرار داردنظر دقت در سطح باالتري 

هاي مختلفی در خصوص استفاده از این نهاد وجود دارد  رویه ،هاي کانادا در استان

مجرمان را به سوي این نهاد  ،دادگاه ،مثال در استان ساسکاچوان طور بهاي که  گونه به

این مسئوالن اصالحی هستند که چنین  که در بریتیش کلمبیا، یکند درحال دایت میه

نقش  ،موران زندانأحتی در این استان م .دهند دارند و انجام می اي را مقرر می رویه

در خصوص مدت زمانی نیز که افراد تحت نظارت  کنند. کارکنان نظارتی را بازي می

  کشد. ماه طول نمی 6در عمل بیشتر از  ،تده اس، هر چند سه سال بیان شندهست

                                                             
  شود. این سند قانونی به قانون حقوق و عدالت اجتماعی نیز یاد می. از 1

2. electronic monitoring 
3. Bonta Wallace, S. Capretta & J. Rooney, Electronic monitoring in Canada , solicitor 

general Canada, Ottawa, 1999, p. 60. 
4  . global positioning satellite 
5 . Downtown, Calgary,Electronic monitoring, Alberta, john howard society, Vol. 18, 

2001. 



 

 

دا 
انا

 ک
 و

ن
را

 ای
ي

فر
کی

ط 
حی

 م
 از

ج
ار

 خ
ی

الح
ص

ي ا
ها

د 
بر

اه
 ر

ی
یق

طب
ه ت

لع
طا

م
  

19  

  1مدت نظارت طوالنی. د

) قانون جزایی توسط 753ماده (1طرحی است که تحت بند  ،مدت مجرم نظارت طوالنی

 نیستسال  10براي مدتی که بیش از  ،مجرمان موضوع این نهاد .شود دادگاه تعیین می

که شود  می ت در زمانی اجراییاین نوع از نظار ياهدستور گیرند. تحت نظارت قرار می

  هاي خود را گذرانده باشد. فرد محکوم تمام محکومیت

  2برنامه شبکه نمایندگی هماهنگ .ه

در این برنامه هدف این است تا  .استاین برنامه با موضوعیت نظارت بر مجرمین جوان 

 موجبی براي جلوگیري از تکرار جرم و ،منظمصورت فشرده و  با افزایش نظارت به

یک  مور تعلیق مراقبتی،أبر م در این راستا عالوه .شودشدن جوانان فراهم  بازاجتماعی

وي حداقل هر ماه دو مرتبه فرد را  شود. رده میصورت داوطلبانه گما مور پلیس بهأم

  3دهد. قرار می مالقات کرده و مورد مشاره

  4نهاد کرکان .و

در قالب  .استهاي اشتغال  برنامهنهاد کرکان متولی اصلی  ،کانادا اصالحی در سیستم

هاي مهارت شغلی که در محیط زندان اجرا  جداي از حرفه آموزي و آموزش ،این نهاد

در مرحله  گیرد هاي غیرانتفاعی صورت می هایی که از سوي سازمان با حمایت د،شو می

  گیرد. مورد حمایت قرار می و نشدهبعد از آزادي نیز مجرم تنها گذاشته 

هاي خود نسبت به مجرمین در راستاي  نهاد کرکان به دو طریق حمایت ،مولمع طور به

  5.نماید یافتن شغل را اجرا می

ها در  گرفتن برخی از مسئولیت هاي تولیدي و به عهده انعقاد قرارداد با شرکت. 1

  دیده قبال استفاده زندانیان در مشاغل آموزش

  ها یان در این کارگاهکارگیري زندان هاي تولید و به ایجاد کارگاه. 2

                                                             
1 . long-term supervision orders 
2  . coordinate agency network (can) 
3  . Curt Griffiths, Danielle Murdoch & Yvon Dandurand, The social reintegration of 

offenders and crime preventation, Toronto, 2007, p.43. 
4 . Corcan 
5 . C. Visher, L. Winterfield & M. B. Coggeshall, "Ex-offender employment programs 

and recidivism: A meta analysis", Journal of Experienental Criminology, No.1, 2005, 

p. 301. 
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شوند  درصد مجرمان که وارد سیستم زندان در سطح فدرال می 75در کانادا نزدیک به 

 شوند و همچنین تحقیقات نشان داده است، نیازمند شناخته می ،از نظر اشتغال

 مشروع نیز تلقیاند یک شغل مناسب که  مجرمانی که در دوره بعد از زندان توانسته

دادن رفتارهاي  توجهی از جهت تکرار جرم و نشان قابل طور بهیند پیدا نماشود  می

  1اند. تر بوده آل مجرمانه ایده

  2ارتش رستگاري .ز

نوعی جنبش  ،این نهاد ) به وجود آمد.1865ارتش رستگاري نهادي است که در سال (

تا در  استدیده و شهود  بزه تماس با مجرم، ،موریت آنأمذهبی خیرخواهانه است که م

موریت این نهاد به دوران أین متر مهم د.شوتمامی طرفین دعوا کمک به  ،ضمن آن

اقامت و نظارت  که این ارتش در خصوص پیدانمودن کار،شود  میآزادي زندانی مربوط 

  3.کند بر افراد زندانی آزادشده فعالیت می

  4هاي مشورتی شهروندان کمیته. ح

 عنوان بهها  وظایف این کمیته ملی شدند.ع1965مشورتی اولین بار از سال  هاي کمیته

که تمامی واحدهاي  شددر این سال مقرر  ) رسمیت یافت.1977نهادي ملی در (

csc)( در قانون اصالحات و  د.نهاي مشورتی استفاده نمای در معیت خود از کمیته دبای

مشارکت بین نهاد  ،ها بر تثبیت موقعیت این کمیته عالوه )،1992( آزادي مشروط

طوري که امروزه نزدیک به  به را افزایش دادهاي مذکور  خدمات اصالحی کانادا و کمیته

این اعضاي محلی  عضو نیز دارند. 600کمیته در کانادا وجود دارد و بیش از  106

فعالیت این  شوند. سال انتخاب می 2که براي  نفر هستند 15تا  5 ها معموالً کمیته

  5.است اي و ملی  یهناح ها در سه سطح محلی، کمیته

                                                             
1  .ibid, p.303 
2   . The salvation army 
3 . Jeffrey Christian, Corrections and conditional release in Canada: An overview, 

International Center for Criminal Law Reform, British Columbia, 2006, p. 65. 
4  . Citizens' advisory committees 
5  .  Christa Gillis & Shelley Treventhan, Involving the community in corrections: 

Citizens' advisory committees in Canada, Center for criminal law reform and criminal 

justice policy, Ottawa, 2000, p.3. 
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  1گویی محافل حمایت و پاسخ. ط

گروهی از شهروندان با دغدغه حمایت از زندانیان آزادشده محکوم به  1995در سال 

 عنوان بهمحوري را در کانادا تشکیل دادند که بعدها  جرایم جنسی،گروه حمایتی اجتماع

ز مسیحیان به نام اي ا این محافل از فرقه گویی معروف شد. محافل حمایت و پاسخ

Mennonite   هاي مذکور در پی  محفل شود. میو یک کمیته خاص از استان تشکیل

از نظر زمانی نیز  نمایند. انجام وظیفه میها  آن حل مشکالت مجرمین جنسی و درمان

نفره  7تا  4گویی، محافل حمایت و پاسخ نمایند. ماه افراد را یاري و کمک می 34 تقریباً

  کنند. شناسان نیز استفاده می ترکیب خود از روانو در هستند 

  2تعلیق مراقبتی. ي

و شود  می تعلیق مراقبتی در واقع ضمانت اجراي کیفري است که توسط دادگاه تعیین

شوند و در طول  عبارت از روش برخورد با مجرمینی است که به نحو خاصی انتخاب می

این  .گیرند مور تعلیق قرار میأم انعنو بهاي  تحت نظارت شخص ویژه ،مدت زمانی معین

  3ند.شو  عاف میو از رفتن به زندان م واقع شده افراد در این زمان مورد ارشاد و درمان

 1921) میالدي تعلیق مراقبتی وارد قوانین جزایی کانادا شد و در سال 1892از سال (

مراقبتی در نخستین خدمات تعلیق  تعلیق عملی شد. مأموراجبار به ارائه گزارش به 

از نظر طول  با تصویب قانون تعلیق مراقبتی انتاریو انجام گرفت. 1922عمل در سال 

 که حداقلی براي آن وجود ندارد. درحالی سال است، 3طول آن  دوره نیز حداکثر

تواند با جریمه نقدي یا حتی یک دوره زندان کمتر از دو سال  همچنین این نهاد می

خاطر نرمی و عطوفت با مجرمان  خیر در کانادا این نهاد بههاي ا در سال همراه شود.

  4.ه استمورد انتقاد قرار گرفت

                                                             
1  . Circles of support and accountability 
2   . probation 

  .13 ص.، 1377نیا، میزان،  . هامایی، کوایچی و دیگران، تعلیق مراقبتی در دنیا، ترجمه حسین آقائی 3
4  . Donald Evans, Trends in community corrections: The case for probation, 

International centre for criminal law reformation, Ottawa, 2006, p.3. 
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  1آزادي مشروط. ك

و به شـکل گسـترده    استنهادي است که در کانادا داراي سابقه طوالنی  ،آزادي مشروط

هاي آزادي مشروط موجـود در   توان مدل کلی می طور به .گیرد نیز مورد استفاده قرار می

  صورت زیر دانست: تم حقوقی کانادا را بهسیس

  2آزادي موقت )1

 .شـود ترین فرصت براي فرد زندانی است تا به سمت جامعـه روانـه    ابتدائی ،آزادي موقت

آزادي  چنـد هفتـه طـول بکشـد.     این زمان ممکن است چند ساعت یا چند روز و نهایتاً

دي موقت بـا اسـکورت طبـق    آزا د.شو اعطا می موقت در دو نوع با مراقب و بدون مراقب

) ماده 1قانون اصالحات و آزادي مشروط بدون اسکورت مطابق با بند ( 17) ماده 1بند (

  .ون جزایی کانادا شناسایی شده استقان 746

  3آزادي مشروط روزانه )2

قـانون   چـرا کـه بـا    انستسال د 51بالغ بر  دانادا را بایسابقه آزادي مشروط روزانه در ک

آزادي  ،ایـن قـانون   وارد سیستم حقوقی کانادا شـده اسـت.   1959صوبآزادي مشروط م

آزادي  ،در ابتـدا  دو سال یا بیشتر مقرر نمـوده بـود.   ي فدرالیها مجازاتوط را براي مشر

بایست  آموزش و . . .که می روزانه راهی بود براي آزادي زندانیان در طول روز جهت کار،

امکان اسـکان   1970هاي بین راهی در جاد خانهگشتند لکن با ای در عصر به زندان بازمی

  شبانه زندانیان فراهم شد.  

هایی نیـز بـراي افـراد     دوره هاي آزادي مشروط روزانه، در زمان با توجه به نیاز مجرمین،

 68دهـد کـه    تحقیقات نشان مـی  .شود می هاي بین راهی تدارك دیده  در خانه خصوصاً

در میـان   .شـود  مـی  اجـرا  هـا   آن رنامه نسبت بـه درصد افراد تحت این نهاد حداقل یک ب

هـاي مبـارزه بـا     برنامه ،درصد افراد 66 در مورد توان گفت که هاي اجرایی نیز می برنامه

درمـانی مجرمـان جنسـی اجـرا      درصد روان 5 هاي رفتاري، درصد مهارت 53مواد مخدر،

  4.شود  می 

  5آزادي مشروط کامل )3

                                                             
1  . parole 
2  . temporary absence 
3. day parole 
4 . Brian Grant & Gal Marlo ,Case management preparation for release and day parole 

outcome, Ottawa, 1998, p.18. 
5  . full parole 
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ط کامـل زنـدانی اسـت کـه تحـت نظـارت افسـر آزادي        این برنامه در واقع آزادي مشرو

همـه   .یابـد  زمان این نهاد نیز تا آخر مدت مجازات فرد ادامه می گیرد. مشروط انجام می

شـرطی کـه یـا     بـه  ندهسـت ، واجـد شـرایط   هاي قتل عمدي غیر از حبس ابدي ،مجرمان

 ارنـد. دوسوم مجازات را گذرانده باشند یا هفت سـال از حـبس خـود را پشـت سـر بگذ     

سـال   25تا  10سال و در درجه دو بعد از  25بعد از 1مجرمان حبس ابد در قتل درجه 

  1ند.شوتوانند از این نهاد بهره مند  می

  2آزادي مشروط قانونی )4

سـوم   یـک  زندانیانی که دوسوم محکومیت خود را سـپري نمـوده باشـند،    ،معمول طور به

توجه داشت  دبای کنند. این نهاد سپري مینهایی را در جامعه تحت نظارت و با توسل به 

یـا   در آزادي مشروط پذیرفته نشده کنند که یا کسانی از این نهاد استفاده می ،که اغلب

ــد. در دوره آزادي مرتکــب جــرم شــده ــا  ان ــرخالف ســایر نهاده ــاد ب ــن نه  ،در مــورد ای

ر حاصـل  قانونی و خودکـا  طور بهبر عهده نهاد ملی آزادي مشروط نیست و گیري  تصمیم

  .شود می 

  3آزادي کارمحور )5

) باعـث ایجـاد تغییراتـی در خصـوص     1992قانون اصالحات و آزادي مشروط مصـوب ( 

 طور بهاین تغییرات  د.شمقررات مربوط به آزادي زندانیان تحت مراقبت فدرال در کانادا 

  بود.مؤثر آزادي مشروط کامل  آزادي روزانه و بر نهادهاي آزادي موقت، ،عمده

 اسـت مقررات مربوط به آزادي کارمحور  استی ازجمله نهادهایی که ابداع این قانون یک

ایـن نـوع از    بینـی شـده اسـت.    قانون اصالحات و آزادي مشـروط پـیش   18که در ماده 

نهاد مـذکور   کند. هایی را براي کار خروج از زندان براي زندانیان فراهم می فرصت ،آزادي

اگرچه نیـاز بـه نظـارت و دیگـر      .استاصالحی کانادا  کامل تحت اختیار خدمات طور به

روزه دوره و  60معیارهاي آزادي کارمحور شبیه به نهاد آزادي موقت است، لکـن طـول   

  4. استفرد آن  هاي منحصر به قابلیت تمدید از ویژگی

                                                             
1 . http://www.pbc-clcc.gc.ca/infocntr/factsh/rls-eng.shtml. 
2 . statutory release 
3. work release 
4 . Ibid, p.35 
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  ایران. 2-2

  المنفعه خدمات عام. الف

اجتمـاع محـور از اهمیـت    ي هـا  مجـازات یکـی از   عنـوان  بههرچند خدمات عام المنفعه 

در سیستم عدالت کیفري ایران حالت اجرایی بـه خـود نگرفتـه اسـت و      ،برخوردار است

عنوان مثال در برخـی از احکـام    به شوند. عد رویه قضایی به این نهاد متوسل میتنها در ب

جزایی شهرستان فسا در خصوص نوجوانی که مرتکب جرم تولیـد، توزیـع و    102شعبه 

فرد را  قاضی شعبه ضمن تعلیق مجازات، ر سمعی و بصري غیرمجاز شده بود،تحویل آثا

در  1.اخالقـی و فرهنگـی نمـود    دي مجاز با موضوعات مذهبی، سی 200محکوم به تهیه 

ها براي قاضی وجود دارد و همواره در معرض ایـن   چنین مواردي نیز برخی از محدودیت

  توسل به این راهکار وجود ندارد.گیرند که مستند قانونی براي  ایراد قرار می

ازجملـه   مـدار  جامعهمسئوالن عالی قضایی از رهگذر تدابیر مختلف استفاده از کیفرهاي 

 19مـورخ   6933/78/1بخشنامه شماره  اند. المنفعه را به قضات توصیه کرده خدمات عام

و ) ازجمله این تـدابیر اسـت کـه البتـه توجـه آن نسـبت بـه زنان،کودکـان         1378مهر (

) نیـز ازجملـه   1370قـانون مجـازات اسـالمی (    )25(و  )22(،)17(مـواد   .استنوجوانان 

 دهی به کودکان بزهکار از براي پاسخ سابقکه قضات در وضعیت بودندبسترهاي تقنینی 

  .  جستند بهره میها  آن

مورد تصویب مجلس شوراي اسالمی قرار  1392جدید که در قانون مجازات اسالمی  در

جزئیات  ولیبینی شده  مقررات مربوط به این نهاد پیش )83(در ماده  گرفته است

نامه خاص آن شده است و لذا  موکول به تصویب آیین ،مربوط به اجراي این نهاد

  توان گفت هنوز قابلیت اجرایی نیافته است. می

  دوره مراقبت. ب

اسـایی شـده   قبت بـه ایـن نحـو شن   دوره مرا ،جدید قانون مجازات اسالمی )84(ماده در 

اي است که طی آن محکوم به حکـم دادگـاه و تحـت نظـارت      دوره مراقبت دوره« است:

مندرج در تعویـق مراقبتـی    هايقاضی اجراي احکام به انجام یک یا چند مورد از دستور

  د:شو به شرح ذیل محکوم می

  ماه شش تا است، حبس ماه سه حداکثر ها آن قانونی مجازات که درجرائمی: 1

                                                             
  .141 ص.چی، پیشین، کو به نقل از مرادي 102/1388/ج/8809987312400386. پرونده 1



 

 

دا 
انا

 ک
 و

ن
را

 ای
ي

فر
کی

ط 
حی

 م
 از

ج
ار

 خ
ی

الح
ص

ي ا
ها

د 
بر

اه
 ر

ی
یق

طب
ه ت

لع
طا

م
  

25  

نودویـک روز تـا شـش مـاه حـبس اسـت و       هـا   آن جرائمی که مجازات قانونیدر  :2

شـش مـاه تـا     در قانون موضوعه تعیین نشده است،ها  آن جرائمی که نوع و میزان تعزیر

  یک سال

  یک تا دو سال ها شش ماه تا یک سال است، در جرائمی که مجازات قانونی آن :3

بیش از یک سال است دو تـا چهـار   ا ه آن در جرائم غیرعمدي که مجازات قانونی :4

  .»سال

این نهاد در قوانین سـابق مـورد توجـه نبـوده اسـت و در شـرایط       الزم به ذکر است که 

  ذکر شد جلوه اجرایی به خود نگرفته است.در بند قبل واسطه آنچه  کنونی نیز به

  محرومیت از حقوق اجتماعی. ج

مـیم  تت عنوان بهز حقوق اجتماعی را محرومیت ا، سابق قانون مجازات اسالمی )19(ماده 

لکـن حقـوق و چگـونگی     د.ونمـ  حکم تعزیري و بازدارنده و نه مجازات اصـلی بیـان مـی   

مکرر الحاقی به  )62(ماده  )1(پس از آن در تبصره  .دکر سازي مجرم را بیان نمی حرومم

) هر چند مقـنن اقـدام بـه تعریـف     1377اردیبهشت ( 27قانون مجازات اسالمی مصوب 

کیفري تبعی که به تبـع   عنوان بهنماید ولی این بار نیز آن را  حقوق اجتماعی مذکور می

در  .نمایـد  معرفـی مـی   ،م عمدي قابل اعمـال اسـت  محکومیت و مجازات اصلی در جرای

یکـی   عنوان به) محرومیت از حقوق اجتماعی 63قانون مجازات اسالمی جدید، در ماده (

) و 25است لکـن مقـررات مربـوط بـه آن در مـواد (     هاي حبس معرفی شده  از جایگزین

در این مورد نیز اجراي  هرچند، مند مورد اشاره قرار گرفته است هو قاعد ) به تفصیل26(

  نامه خاص در این ارتباط شده است.   آن منوط به تصویب آیین

  جریمه نقدي و جریمه روزانه. د

مـدت بـر شـمرده     هـاي کوتـاه   ین جایگزین حبستر مهم عنوان بهها  تا مدتجزاي نقدي 

د که شـکل جدیـدي از جـزاي نقـدي تحـت      شلکن وجود برخی از عیوب باعث  .شد می

 تنهـا عیـوب   رهاي مختلف شود که نهعنوان جزاي نقدي روزانه وارد قوانین کیفري کشو

کمتري نسبت به شکل سنتی جزاي نقدي دارد بلکه راه را براي اسـتفاده بیشـتر از ایـن    

  .کند میتر  جایگزین زندان گشوده وانعن بهنوع کیفر 

از تالش براي کسب منفعـت نـاحق بـا    را فلسفه جزاي نقدي نسبی این است که بزهکار 

نمودن مجـرم بـه    محکوم مثل بازدارد ،درآمدهاي ناشی از جرم اي بیش از تعیین جریمه

وي در این روش مقـنن قصـد دارد در تـراز    پرداخت جریمه معادل دو برابر قیمت اموال.

تـر   کفه ترازو را به سود عدالت کیفري سنگین ،سنجش سود و زیان عمل، به گفته بنتام
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سود خود را در پرهیز از آن عمل بجویند.الزم به ذکر است که جـزاي   ،نماید تا بزهکاران

ند وجود غرامت و دیه در آنجا بـه ایـن نهـاد    چهر اي ندارد. نقدي در حقوق اسالم سابقه

در قـانون   ،ه نقدي روزانه در قوانین گذشته وجـود نداشـته اسـت   جریم و 1شباهت دارد

) 85ماده ( ) مورد اشاره و شناسایی قرار گرفته است.84مجازات اسالمی جدید در ماده (

  نماید. خاص بیان می طور بهنیز جریمه نقدي را 

  هاي بعد از خروج مراقبت مراکز .ه

نامـه   آیـین  تبصـره بـا عنـوان    1ده و ما 11اي مشتمل بر  نامه آیین 13/2/1378در مورخ 

صـریح بـر    طـور  بـه نامـه   آیین )1(در ماده  روج به تصویب رسید.مراکز مراقبت بعد از خ

کید شده است و بیان شده که در قالب ایـن  أسیس این مراکز تأحی ناشی از تهدف اصال

د اي مساعد جهت بازگشت زندانیان به زندگی سالم اجتمـاعی میسـر خواهـ    زمینه ،نهاد

  شد.

هـاي خـود را در جهـت     ریـزي  اند تا تمـامی برنامـه   موظف شده )6(این مراکز وفق ماده 

آوردن زندگی سالم اجتماعی و بهبود شـرایط اقتصـادي مـددجو     اصالح و تربیت و فراهم

مین أتـ  ادامـه تحصـیل،   ازدواج، اشـتغال،  ایجاد زمینه الزم جهت کارآموزي، انجام دهند.

ددجویان در امور آموزش و بهداشت و درمان و نظارت بر رفتار ارائه خدمات به م مسکن،

مددجویان در مراحل اولیه آزادي ازجمله مواردي اسـت کـه در مراکـز مراقبـت بعـد از      

  .شودمد نظر واقع  دخروج بای

  انجمن حمایت از زندانیان. و

ارد کـه  انجمن حمایت از زندانیان نیـز وجـود د   ،هاي بعد از خروج مراقبت مراکز در کنار

هـاي   ضمن همکاري با مراکز و انجمـن  ها، سازمان زنداننامه  آیین )239(مطابق با ماده 

آزادي فعالیـت   مـاه ابتـداي   3آزادشـده حـداقل در    خیریه در راستاي حمایت از زندانی

بنگـاه حمایـت نـام داشـتند و     1336و  1320این نهادها که ابتدا در اساسنامه  .نماید می

زنـدانیان   اساسی نتوانستند در راستاي حمایـت از زنـدانیان خصوصـاً    رطو بهگاه نیز  هیچ

و اساسنامه جدیدي را بـه خـود دیدنـد    نامه  آیین 1360آزادشده اعمال وجود نمایند در 

کمـک بـه اشـتغال و پیـدانمودن شـغل جهـت        ،خـاص  طـور  بهاساسنامه  3ماده که در 

  قرار گرفته است.ها  آن زندانیان آزادشده به عهده

                                                             
  .206 ص.، 1385بینابین، نشر گرایش، چاپ دوم،  هايمجازات یا زندان هاي آشوري، محمد، جایگزین.  1
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  مددکاري اجتماعی .ز

 آن را در تحلیل راهبردي وضعیت بعد از خروج دخیـل کـرد،  توان  میمین نهادي که سو

عمـل   1364مـددکاري مصـوب   نامـه   آیـین ایـن نهـاد تحـت     مددکاري اجتماعی است.

اي و بسترسـاز را در راسـتاي راهبـرد     اي پایه وظیفهنامه  آیینآن  4نماید و وفق ماده  می

شناسایی و اظهارنظر در خصوص افراد واجد شـرایط حمایـت    بررسی، .استحمایتی دارا 

  جهت معرفی به مراکز مراقبت بعد از خروج به عهده این نهاد است.  

  تعلیق اجراي مجازات. ح

مدت معـین  دن تمام یا بخشی از مجازات در شکلی تعلیق اجراي مجازات را اجران طور به

ه همواره احتمال اصالح و درمان آنان وجـود  دانند ک کارانی مینسبت به آن دسته از بزه

تعلیـق  . 3تعلیـق مراقبتـی   . 2تعلیـق سـاده   . 1: اسـت سه نوع  ،تعلیق اجراي کیفر دارد.

  مراقبتی فشرده

تعلیق اجـراي مجـازات در ایـران     مستند قانونی نهاد )25(ماده ، در قانون مجازات سابق

مـورد   یـز ایـن نـوع از تعلیـق را    ن نویسندگان قانون مجازات اسالمی جدید شد. می تلقی

مفصلی بـه ایـن    نحو نسبتاً ) به54) تا (45در فصل ششم و طی مواد ( اند. توجه قرار داده

در قالب این مواد به تعلیق ساده و مراقبتی اشاره شده است  موضوع پرداخته شده است.

بتـی در  گرفته حاکی از تفاوت میان این نهـاد بـا تعلیـق مراق    هاي صورت بینی لکن پیش

  .است سایر کشورها 

  آزادي مشروط. ت

آزادي مشروط، آزادي موقت محکوم به حبس است که مدتی از دوره محکومیت خود را 

شده قابلیت آزادي بقیه مدت کیفـر زنـدان را    بینی پیشسپري کرده و با شرایط تقنینی 

 ده،شـ  عایـت درسـت دسـتورهاي تعیـین    اي که در صورت ر گونه است، به به دست آورده

محکومیت وي به شکل کامل بـه اجـرا    ،آزادي او قطعیت پیدا کرده و در غیر این صورت

  .آید در می

)و از 1314آزادي مشروط براي نخستین بـار در سـال (   ،در قلمرو سیاست جنایی ایران 

 به رسمیت شناخته شد. ،رهگذر قانون راجع به وادارنمودن محبوسین غیرسیاسی به کار

 ) آزادي مشروط با تصویب قانون تعلیق مجازات زنـدانیان مجـدداً  1331بعدها در سال (

کلی و برخالف عنوانی که مقنن بـراي   طور بهمقررات این قانون  کید قرار گرفت.أمورد ت

جـداي از   ،آزادي مشـروط  همخـوانی داشـت.   ،آن برگزیده بود با قواعـد آزادي مشـروط  
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می جدید نیز مورد توجه قرار گرفتـه  قانون مجازات اسالدر  سابق قانون مجازات اسالمی

  ) به این موضوع پرداخته شده است.62( تا )57و طی مواد (

  آزادي نهاد نیمه. ي

 ،ي سـالب آزادي از رهگـذر آن  ها مجازاتاي است که محکومان به  شیوه ،آزادي نهاد نیمه

پري هـا را در زنـدان سـ    محـیط و سـایر وقـت   مدتی از دوران حبس را در خارج از ایـن  

بزهکـار   ،آن موجـب  بـه  اي از اجراي کیفر حبس اسـت کـه   شیوه ،دیگرسخن به کنند. می

هاي مربوط به زندگی خود را در بیرون از محیط زنـدان انجـام    الیتتواند برخی از فع می

  1.دهد

محکومان به کیفر حبس بـدون مراقبـت در بیـرون از محـیط زنـدان       ،در پرتو این شیوه

هـا در زنـدان بـه سـر      ها مثـل شـب   پی گرفته و دیگر وقت اي خود را هاي حرفه فعالیت

گـذاري   هاي مختلف مقـررات  این روش در دوره در قلمرو سیاست جنایی ایران، برند. می

قـانونی و  نامه  آیین 5مطابق با ماده  هاي سالب آزادي شناسایی شده است. ناظر به پاسخ

شـیوه   )،1372بیتـی مصـوب (  مینی و ترأو اقـدامات تـ  ها  نامقررات اجرایی سازمان زند

نیز این نهاد رسمیت داشته لکن عنوان  84نامه  آییندر  آزادي شناسایی شده است. نیمه

  آموزي و اشتغال تغییر یافته است. آن به مراکز حرفه

آزادي  ) بـه نظـام نیمـه   55نیز در قالـب مـاده (   جدیدمجازات اسالمی قانون نویسندگان 

 ،اي اسـت کـه بـر اسـاس آن     آزادي شـیوه  نظام نیمه«د که ان اند و مقرر داشته توجه کرده

 آموزشــی، اي، هــاي حرفــه فعالیــت توانــد در زمــان اجــراي حکــم حــبس، محکــوم مــی

  .»ها را در خارج از زندان انجام دهد آموزي درمانی و نظایر این حرفه

  بررسی راهبردي. 3

لعـه راهبـردي   ار مطازآنجاکه نهادهاي منعکس در سیستم اصالحی ایران و کانـادا از نظـ  

  گیرند. متمایزند در قالب دو قسمت جداگانه مورد بررسی قرار می

  کانادا. 3-1

و از شـود   مـی اي مورد اشاره در کانادا دیـده   فردي که از توجه به جلوه ویژگی منحصربه

که ایـن نهادهـا در غالـب     استاین  جهت راهبردهاي اصالح و درمان قابل تحلیل است،

  اي از راهبردها را نشانگرند. دهنده یک راهبرد خاص بلکه مجموعه سنه انعکا ،موارد

                                                             
  .305 ص.، 1390 ، میزان،یفريک یدادرس یینشدن آیتوافق، نامیرحس نیازپور،.  1
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 هاي تعلیمات نظامی به شـکل خاصـی راهبردهـاي نظـارت،کنترل و تمـرین،      نهاد کمپ

 مـدار،  هعـ توسعه ضـمانت اجراهـاي جام   مداراگرایی، زادشده،آتوسعه حمایت از زندانیان 

  نماید. اصالح را معرفی می هاي اصالحی و اولویت در اختیار به شرکت در برنامه

مشـاهده   هاي این نهـاد  در جنس و ذات برنامهتوان  میراهبرد نظارت،کنترل و تمرین را 

سطح نظارت در این برنامـه بـه شـیوه     آید. نمود که به شکل خاص نظامی به اجرا درمی

 ند و با فراگیـري و هستتحت کنترل  ،افراد موضوع برنامه ،بوده و در ضمن آن اي فشرده

تقویـت و در جهـت رعایـت    هـا   آن نمـودن در  حـس اطاعـت   هاي نظامی، اجراي آموزش

هـاي   د جنبهکن روز فعالیت می ازآنجاکه این نهاد در شبانه ند.شو جارها بازاجتماعی مینه

  د.کن می نیازهاي اولیه فرد حفظ مین مسکن وأحمایتی خود را نسبت به ت

و با حفظ ارتباط خود با مـردم  شود  می فظاز رهگذر این نهاد است که فرد در اجتماع ح

همچنین از خصوصیات بـارز ایـن نهـاد     کند. شدن را طی می فرایند بازاجتماعی ،اجتماع

توجـه بـه راهبـرد    شوند.  هاي اصالحی می انه وارد کمپداوطلب طور بهاین است که افراد 

که بـا توجـه بـه     این ویژگی نهاد جستجو نمود درتوان  میدي در اصالح را نیز بن اولویت

خـاص   طـور  بـه  مدار کانـادا تنهـا جوانـان    اصالحشناسی و  وضعیت حاکم بر سیستم جرم

  اند. موضوع این نهاد قرار گرفته

در سیسـتم اصـالحی کانـادا     مـدار  جامعهبازداشت خانگی یکی دیگر از ضمانت اجراهاي 

نحـو   را بـه  رمـدا  جامعهي ها مجازاتکه راهبرد توسعه ضمانت اجراهاي شود  می محسوب

در بطـن   اافراد تحت این نهاد اجـازه دارنـد تـا مجـازات خـود ر      کند. مطلوبی تقویت می

 جامعه گذرانده و ضمن اینکه در اکثر اوقات در منزل هسـتند و جنبـه سـزادهی حفـظ    

ند و ارتباطـات  شـو رج ادرمان آموزشی از منزل خ براي پیگیري مسائل شخصی،شود  می

  یند.اجتماعی خویش را حفظ نما

معمول این ضمانت اجرا همراه و در کنار یکی از ابزارهاي نظارتی مـورد   طور بهاز طرفی 

ین سیاستی است که تر مهمعرف بر این است که نظارت الکترونیکی  گیرد. حکم قرار می

خـوبی در   بـه  راهبرد نظارت کنترل و تمرین لذاشود  میدر این ارتباط مورد توسل واقع 

در قالـب ایـن ضـمانت اجـرا     توانـد   مـی اهداف ترمیمی نیز  هده است.این نهاد قابل مشا

. شکل معمول این نهاد به این نحو است که دادگاه اجراي برخی از شـروط را  شود  دنبال

هاي درمـانی   شروط مراجعه به کلینیک ،دهد که از بارزترین آن براي فرد الزامی قرار می

ان انتظـامی وجـود   مأموری این امکان براي که حت يطور به استهاي اعتیاد  و انجام تست

  دارد تا سرزده به خانه فرد رفته و او را مورد تست و آزمایش قرار دهند.
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راهبـرد   آیـد،  که از عنوان آن بر می چنان نظارت الکترونیکی تدبیري است که هرچند آن

ور را محـ  ي اجتماعها مجازاتدهد لکن راهبرد توسعه  نظارت،کنترل و تمرین را نشان می

در پناه این تدبیر است که فـرد وارد   .استگر  ن نشا ،نیز شاید به همان اندازه راهبرد قبل

بـودن وي بـا خبـر     پهنه اجتماع شده و بدون آنکه هیچ شهروند دیگري از موضوع مجرم

ضمن اینکه ارتباطات خود با جامعه را حفظ ؛ ردازدپ شدن می د به فرآیند بازاجتماعیباش

همچنـین از مـوانعی    .نمایـد  هاي موجود در این ارتباط استفاده مـی  ظرفیتاز  و کند می

توانست بر سر راه او وجود داشـته باشـد    همچون انگ مجرمانه و نگاه بدبینانه نیز که می

  1ماند. در امان می

در واقع بیانگر نکته نوینی در ارتباط بـا نظـارت   اي فشرده،  امه نظارت اجتماعی لحظهبرن

تشـکیل   هاي محلـی در ایـن خصـوص اسـت.     و آن استفاده از ظرفیت ستامحور  اصالح

خـود موجـب    ،هایی که اعضاي جامعه محلی در آن هستند و اعمال نظارت بـر فـرد   تیم

شدن داشته  را در راستاي بازاجتماعی همکاري کمتر احساس عدم ،تا فرد مجرمشود  می

آینـد موجـب شـده     ه اجرا در میهاي مختلف ب گونه هاي نظارتی که به تنوع برنامه باشد.

بتوان در راستاي اصالح فرد از هـر ظرفیتـی اسـتفاده نمـود و همچنـین امکـان        است تا

شبکه که در قالب برنامه  يطور بههبرد خاص دیگر نیز فراهم شده است، نمودن را پررنگ

  ند.هستمدنظر  خاص طور بهجرمان جوان نمایندگی هماهنگ، م

هاي حمایـت و   حمایت مالی و سکونت،گروه هاي ، برنامهانکرک،نهادهاي ارتش رستگاري

اهـداف عمـده    گویی، هاي مشورتی شهروندان و محافل حمایت و پاسخ نگهداري، کمیته

انـد و هـر یـک بـه      زادشـده قـرار داده  آخود را متوجه راهبرد توسعه حمایت از زندانیان 

ح مـدار نسـبت بـه    اي را بـه شـکل اصـال    جانبـه  شکلی سعی نموده است تا حمایت همه

  زندانیان آزادشده اجرا نمایند.

گفت که راهبرد نظارت،کنترل و تمرین در کانادا در مقطع خروج از توان  میکلی  طور به

  :است مدل اجرایی را درا  4زندان 

  محور توانایی. 4میانه     . 3نیازمحور     . 2خطرمحور   . 1

                                                             
 ،يدادگستر یحقوقمجله  ،»هاي زندان گامی به سوي جایگزین ،نظارت الکترونیکی«، عباس تدین،.  1

  .64 ص.، 1387، 64شماره 
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خطرناك هستند و نیاز به کنتـرل   مدل خطرمحور مبتنی بر این فرض است که مجرمان

 که چنین مدلی نیاز به دستگاه الکترونیکی را به وجود آورده است و نظارت شدید دارند.

  1.شده استگر  مدت جلوه در قالب برنامه نظارت طوالنی

شناسانه مجرمان است کـه در ایـن راسـتا     مبتنی بر نیازهاي جرم مدل نظارت نیازمحور،

چـرا کـه در ایـن خصـوص بـا توجـه بـه         استادي مشروط مدنظر هاي نظارتی آز برنامه

تا نوعی از نظارت که نیازهاي مجـرم را نیـز   شود  میسعی  ،هاي مجرم و نوع جرم ویژگی

هاي رفتـاري و   هاي درمانی و مهارت در این خصوص برنامه .شوداستفاده  ند،ک مین میأت

  گیرد. اي انجام می مشاوره

اي که ضمن توجه به خطراتـی   گونه ست از دو مدل دیگر بهمدل میانه در واقع ترکیبی ا

نیازهاي وي نیـز در   نظارت متناسبی در خصوص وي صورت گیرد، دکه مجرم دارد و بای

  .شود  می شرایط خاصی تا حد امکان برآورده 

محور نیز حوزه نظارت را نه صرف نظارت بر خطر یـا نظـارت همـراه     مدل نظارتی جامعه

طرفـداران   دانـد.  ها بلکه نظارت مبتنی بر آشتی میان مجرم و جامعه مـی با برآوردن نیاز

سب مجرمانه را به خـود گرفتـه   برچ ،جرم رتکابرند که فرد مجرم با ااین مدل اعتقاد دا

در واقع فرد خود را متعلق بـه جامعـه    ساز است. انگ بیش از هر چیز مشکل است و این

اي  گونـه  شرایط بـه  دگو نیست لذا بای جواب ،داند و اگر تحت نظارت صرف قرار گیرد نمی

از این راه ضـمن احیـاي    و فراهم شود که فرد بتواند توانایی خود را در جامعه بروز دهد

 2برچسب مزبور را نیز پاك کند. رفته خود، موقعیت ازدست

 در کانـادا از مـدل خاصـی تحـت عنـوان      مـدار  جامعـه راهبرد توسعه ضمانت اجراهـاي  

قانونگذار باید افکار عمومی را «بر این صحبت بنتام که   هره گرفته است وب»گرایی عوام«

  صحه گذاشته است. »در تعیین مجازات مالحظه نماید

  ایران. 3-2

و  هاي موجـود  نامه آیین با توجه به اسناد قانونی،تحلیل راهبردي سیستم اصالحی ایران 

نکته از اهمیت برخـوردار اسـت    در این راستا اشاره به این صورت می پذیرد. رویه حاکم

                                                             
1 . Diana Gordon, The justice juggernaut: Fighting street crime, controlling citizens, 

Rutgers university press, New Brunswick, 1991, p.164. 

2. Ross Burnett & Shadd Maruna, "The kindness of prisoners: strength based 

resettlement in theory and in action", Criminology and criminal justice, No.6, 2006, 

p.31. 
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توانـد جـداي از وضـعیت     قابل اتکاست که مـی سندي  ،جدیدمجازات اسالمی  قانونکه 

  مداري را در ایران نشان دهد.راهبرددورنماي  فعلی،

در دو بسـتر قضـایی و    در قلمرو سیاست جنایی ایـران،  مدار جامعهي ها مجازاتتوسعه  

) قـانون  130در بسـتر تقنینـی بنـد (ب) مـاده (     تقنینی مورد توجه محدود بوده اسـت. 

و در جدیـد   مجازات اسالمیقانون اجتماعی و فرهنگی و  برنامه چهارم توسعه اقتصادي،

گیري نهضت قضایی میان قضات در این زمینه از محـدود نمودهـاي    شکل ،بستر قضایی

  .استاین راهبرد 

کـه  اسـت  و بازپروري بزهکاران درمان  المنفعه در واقع فرصتی براي اصالح، خدمات عام

در بزهکاران تقویت نمود و موجب افـزایش  را در پناه این شیوه بتوان احساس مسئولیت 

ازآنجاکه جامعه با ارتکـاب جـرم از سـوي مجـرمین متضـرر       .دنفس در این افراد ش عزت

عـه  هاي وارد بر پیکـره جام  زیان نتواند جبرا المنفعه می لذا انجام خدمات عام شده است،

صحبت از آشـتی میـان جامعـه و فـرد بزهکـار      توان  میدر چنین فضایی است که  باشد.

  اهداف اصالحی را در فرد مجرم دنبال کرد. نمود و در قالب راهبرد ترمیمی،

 شـد  قانون مجازات اسـالمی سـعی مـی    25و17،22تحت مواد  سابق در وضعیتهرچند 

بیشـتر   ،سـمت و سـوي ایـن اقـدامات    لکن  شودالمنفعه مورد استفاده واقع  خدمات عام

گفـت صـحبت از اهتمـام بـه راهبـرد      تـوان   مـی و لذا  رفتگ کودکان بزهکار را در بر می

که بـر ایـن   نیزسازوکاري  سفانهأمت .نبوده استچندان به صواب  در آن وضعیت حمایتی

 .اسـت وجـود دارد بـرخالف هـدف راهبـردي آن      مجازات اسالمی جدیـد  قانون نهاد در

باید توجـه داشـت   شود  می هنگامی که فردي به دلیل فقر مرتکب سرقت ،مثال عنوان به

بلکه باید در ازاي خدمتی کـه   کند المنفعه کفایت نمی که صرف صدور حکم خدمات عام

مبلغـی بـه وي پرداخـت شـود تـا بتوانـد در خـالل انجـام          دهد، فرد به جامعه انجام می

عکـس   ،در قانون مجازات اسالمی جدید د.اینیازهاي مالی خود را نیز برطرف نم ،خدمت

بودن این خدمات اشاره شده اسـت   به رایگان چنین انتظاري حرکت شده است و صریحاً

سـیس  أاز ت ،قانونکنندگان این  د که تهیهشو و حتی موجب ایجاد این شبهه در ذهن می

یـک   نعنـوا  بـه بلکـه تنهـا   نداشـتند  هدف اصالح و بـازپروري   ،این نهاد در حقوق ایران

ــه آن نگریســته  ــدان ب ــع  جــایگزین زن ــه رف ــد و تالششــان بیشــتر معطــوف ب نمــودن  ان

اي در  قرینـه  ،جایگزین زندان يها مجازاتانتخاب عنوان  .هاي مالی بوده است محدودیت

  .است جهت اثبات این فرضیه 

امکانـات اصـالح و درمـان را    توان  میاي است که در قالب آن  شیوه راهکار دوره مراقبت،

نشـان از آن   ،حمایت از بزهکار در دوره مراقبـت  ر جهت راهبرد حمایتی به کار گرفت.د
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بنابراین  داند. دارد که جامعه این فرد را طرد ننموده و همچنان او را عنصري مطلوب می

 کنـد.  دوره مراقبت بدون آنکه انگ مجرمانه را بر وي بزند او را از تکرار جرم منصرف می

چنـین مهمـی از    .اسـت پرونده شخصـیت   ي دوره مراقبت نیاز است،از ملزوماتی که برا

  دهد. مدار را به شکل مطلوبی نشان می اهمیت بسیاري برخوردار است و دید اصالح

سیاست محرومیت اجتماعی بر این مبنا از نظر اصالحی قابل تحلیل اسـت کـه ازجملـه    

فردي که داراي  ،طی آنسازي است که  محروم ،طرق اصالح و درمان رفتارهاي نابهنجار

نصـیب   رفتار نابهنجار است از دریافت چیزي که براي او خوشـایند و مطلـوب اسـت بـی    

 سازي که در راستاي اصـالح و بـازپروري نیـز قابـل بررسـی اسـت،       نوعی از محروم ماند.

کـردن از   محـروم  «هاي رفتار نامطلوب اسـت کـه از آن بـه    ساختن فرد از محرك محروم

نگارنده معتقد اسـت کـه ایـن نهـاد      ،رغم این بیانات علی .شود می عبیر ت 1»تقویت مثبت

در واقـع محرومیـت از حقـوق اجتمـاعی      تواند مانعی براي اصالح نیز به حساب آیـد.  می

پروري مجرمـان اسـتفاده نمایـد    هـاي اجتمـاع بـراي بـاز     کـه از ظرفیـت  شاید بیش از آن

هاي ارتکاب جرم باشـد و شـاید بتـوان     هکننده زمینهاي اصالح و ایجاد برنده زمینه بیناز

گـرا   منفـی  را از نظر تحلیـل اصـالحی،   سابق مکرر قانون مجازات اسالمی 62و  19مواد 

دانان معتقدند چنین نهادي با اصول شـرع   حتی برخی از حقوقدر این خصوص  دانست.

  2اسالم نیز مخالفت دارد.

ه کارکرد اصـالحی شـد کـه ایـن     قائل ب ،براي جریمه روزانهتوان  میدر فرضی همچنین 

ضمانت اجرا در راستاي ترمیم و جبران عوارض ناشی از اعمال بزهکاران به اجرا در آیـد  

 اینکـه نـه   ،و از سوي دیگر نیز شخص بزهکار در همین راستا داراي مشارکت فعال باشد

ی را به کیفر مال ،که دورکیم معتقد است چنان در واقع باید آن کننده باشد. پرداخت اًصرف

رویکرد در قانون مجـازات اسـالمی دیـده    متأسفانه این  .تبدیل کردنوعی کیفر ترمیمی 

  .نداردجنبه ترمیمی  ،و در موادي که جزاي نقدي را مقرر نمودهشود  مین

در یک دید انتقادي نسبت به راهبرد توسعه ضمانت اجراهـاي اجتمـاع محـور در ایـران     

اهتمامی براي این ضـمانت اجراهـا قائـل     ،سابقمی قانون مجازات اسالگفت که توان  می

 .شـود  مـی نشده است و در اندك موارد قابل اجرا نیز رنگی از اجراي هدفمند آن دیـده ن 

 استکننده این ضمانت اجراها  سندي که بیان عنوان بهنیز  قانون مجازات اسالمی جدید

کـه   اسـت ایـن   وارد اسـت، ین ایرادي که به این قانون تر مهم ت.از جهاتی مورد ایراد اس

                                                             
1 . Time out from positive reinforcement 

  .474 ص.، 1385، گنج دانش، 17عمومی، چاپ  جزاي حقوق نوربها، رضا، زمینه .2
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ال ؤننموده است و این سبینی  پیش ملزومات آن را ،شناسایی کردههرچند نهاد را  قانون

مثـال در مـاده    عنـوان  بهرا به وجود آورده که هدف از شناسایی نهـاد چـه بـوده اسـت؟    

انواع خـدمات و نهادهـاي پذیرنـده     ،)که نهاد خدمات اجتماعی شناسایی شده است83(

قضات اجراي احکام با حجـم بـاالیی از    ،که در ایران و در حالی هدششخص نممحکومان 

قاضی را مسـئول پیگیـري مسـتمر    توان  میکنند چگونه  ها دست و پنجه نرم می پرونده

مدار نیازمند واحد اجـراي احکـام    ي اجتماعها مجازاتهمچنین  چند پروند خاص نمود؟

واند در حکـم صادرشـده در راسـتاي    بت دتخصصی است که در آن قاضی اجراي حکم بای

و حال آنکه چنین امکانی بـا توجـه بـه موقعیـت سیسـتم      1اصالح و درمان تصرف نماید

  .  نیست عدالت کیفري ایران فراهم 

هایی اسـت   شرط از پیش ي اجتماعی در ایران نیازمند برخیها مجازاتدر واقع توسل به 

و جلب توجـه نهادهـاي داوطلـب در     سازي افکار عمومی آگاه .نیستاکنون فراهم  هم که

همچنـین در جهـت راهبـرد نظـارت،کنترل و      این خصوص از اهمیـت برخـوردار اسـت.   

استفاده از متخصصان علـوم  هفتم و هشتم قانون آمده است،  فصول ششم،تمرین که در 

بتـوان بـا    استاجتماعی و مددکاري ضروري شناخته شده و این در حالی است که بعید 

  اي را استخدام نمود. ضاع اقتصادي حاکم، چنین حجم گستردهعنایت به او

یک شهروند ایرانی در این جامعه زنـدگی نمـوده و جلوهـاي     عنوان بهدرهرحال همه ما 

را مشـاهده   هـاي بعـد از خـروج    مراکـز مراقبـت  نامه  آیینعملی نهادهاي مورد بحث در 

نهادها با چه ابـزاري   شده در خصوص این مشخص نیست که وظایف برشمرده نماییم. می

کـه شـهروندان از   شـود   می یا خدمات آموزشی و مشاوره در کجا ارائه در حال اجراست؟

هاي خیریـه بـه آسـانی     هاي مردمی و انجمن همچنین جلب کمک اطالع هستند؟ آن بی

وظایف نظارتی در این مراکز نیز که به مراحل اولیه آزادي مختص  .شود بیان حاصل نمی

از طرفی نیز  پذیرد. ي و چگونه انجام میمأموربا چه  یست در چه قالبی،مشخص ن است،

هـا   آنطـور کـه از نـام     همـان هاي حمایت کـه   در قالب برخی از نهادها همچون انجمن

سـفانه  أمت بایست حمایت جامع و کاملی از زندانیان آزادشده صورت پـذیرد،  پیداست می

نی نیز حوزه کـاري تـا حـدود زیـادي     و حتی در متن قانو یستیمشاهد چنین حمایتی ن

حمایت و نظـارت بـه نحـو نـاقص مـورد       راهبرد گفت کهتوان  میلذا  ده استشمحدود 

                                                             
مدار با تأکید بر رویکرد سیاست  جامعه هاي بستر مجازات«. منصورآبادي، عباس، و کونانی، سلمان، 3

  .26 ص.، 1389، 15 جرم، شماره از پیشگیري مطالعات ، فصلنامه»جنایی ایران
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صحبت از اقدام ابتکاري یک مرکز یـا   ،هرچند گاهی در اخبار و مجالتست ا  توجه بوده

  .است انجمن نسبت به راهبردهاي مذکور 

ل اصـالح و درمـان   اایی ایران در قبگیري سیاست جن رسد که جهت همچنین به نظر می

) 48ثیر اقدامات امنیتی قرار گرفته است و شاید رسالتی که در مـاده ( أتحت ت مجرمین،

دار بـه تصـویب    مجرمـان سـابقه   در مورد نظـارت بـر   سابق مکرر قانون مجازات اسالمی

دیگر  ضمن اینکه همانند بسیاري؛ گاه اهداف بازپروري را دنبال ننموده است هیچ ،رسید

چندان با بسترهاي موجـود و  سازوکار اجرایی راهکار،  ح قانونی،از نهادهاي مطرح در لوای

  1.سازگاري ندارد مچنین مبانی فکري حاکم بر نهادهاه

این نهادها  ند.هستنهادهاي مذکور داراي کارکردهاي اصالحی نیز  ،رغم بیانات فوق علی

یـن  بـر اسـتفاده از آثـار اصـالحی ا     عـالوه  راهبرد مداراگرایی کیفري را در خود داشته و

میت برخـوردار  اثرات منفی زندان از اه خصوصاً ،بردن موانع اصالح از حیث ازبین ،راهبرد

چـرا کـه در    اي براي آشتی میان مردم و بزهکار است وسیله ،ورهمچنین نهاد مذک است.

که همه از یـک  گیرد میو در کنار افرادي قرار شود  میفرد در بطن جامعه وارد  ،هر حال

که روابط اجتماعی خـویش را مسـتحکم   شود  می ند و لذا فرد داراي این امکانهستنوع 

  شدن را تجربه نماید. بازاجتماعی هاي اجتماعی، نماید و تحت کنترل

یـابی   رفت از وضعیت فعلی و دسـت  تواند در برون رسد آنچه در این مقطع می به نظر می

جداي از هر  ،در یک وجه شود از دو جهت قابل بیان باشد. به وضعیت آرمانی مفید واقع

خصوص  انقالب مفیدي در قانونگذاري به ،با عنایت به اینکه در زمان فعلی راهبرد خاص،

مربوط نیز هنوز صورت نگرفته هاي  نامه آیینو تدوین  در حقوق جزا در حال انجام است

توجه بـه سـازوکارها و    جنایی، گیرندگان سیاست و خوشبختانه مسئولین و تصمیم است

جاست ب دهند، قرار میمدنظر تجارب سازنده دیگر کشورها را در قالب مطالعات تطبیقی 

سازوکارهاي برگرفتـه از راهبردهـاي مـورد    بینی  پیشضمن توسعه مطالعات تطبیقی و 

و شـرایط   انجـام گیـرد   مین و تجهیز امور زیربناییأ، تالشی مضاعف در راستاي تبررسی

 واقـع  مهیـاي اجـراي راهبردهـاي اصـالحی     ،جود چه از نظر مادي و چه از نظر روانیمو

تـا در عمـل راهبردهـاي    شـود   بینی سازوکاري پیشدر وجه دوم نیز شایسته است  .شود

نمایی کنند و متناسب با شرایط موجود در جامعه ایرانی مورد قبـول   موجود بتوانند نقش

خصـوص در حـوزه    از متخصصان علوم اجتمـاعی بـه   رسد استفاده به نظر می ند.شوواقع 

                                                             
ارزیابی تحوالت اخیر سیاست کیفري در قبال بزهکاران مزمن در پرتو موازین «ابراهیمی، شهرام، .  1

، 1390، )دیدگی پیشگیري از بزه(الت ، مجموعه مقا)»از مراقبت و تنبیه تا تنبیه و مراقبت(حقوق بشر 

  .36 ص.
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اثربخشی و اثرپذیري « گیري از نتایج تحقیقات با موضوعاتی مانند:  شناسی و بهره جامعه

هـاي   گیـري از کمیتـه   بهـره  همچنین .بتواند مفید باشد» در جامعه راهکارهاي اصالحی

هـاي   م بـه آزادي احتـرا «اي هماننـد آنچـه در قـانون     نظارتی در سطح کالن و زیرشاخه

تواند ضـمن تقویـت    می مربوط آمده است،نامه  آیینو » مشروع و حفظ حقوق شهروندي

  .  شودساز اجراي دقیق و کامل راهبردهاي دیگر  زمینه ،راهبرد نظارت
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  نتیجه 

هاي مربوط به کانادا حاکی از آن اسـت کـه در    سازوکارهاي مورد بررسی در بخش جلوه

میل به مشارکت در جامعه محلی وجود دارد و سـعی شـده    د،بسیاري از نهادهاي موجو

نمودن و توجه بـه   است تا فرآیند اصالح و بازپروري در تمامی راهبردها با گرایش محلی

بسـیاري از نهادهـاي خودجـوش در سـطح ایـن       در این راستا .گیردافکار عمومی انجام 

هدف عی و غیردولتی که تنها با سسات غیرانتفاؤنهادها و م ند؛ا کشور اجازه فعالیت یافته

  .اند شدهاصالح و کمک وارد عرصه 

 ،کـالن بـا عنایـت بـه وجـود نهادهـاي محلـی و مردمـی         طور بهراهبرد حمایتی نیز 

ضمن آنکه تمایل سیسـتم اصـالحی کانـادا    ؛ محور به خود گرفته است رویکردي اجتماع

کـه حتـی از    يطـور  بـه  شود می هاي ممکن استفاده  که از تمامی ظرفیت استاي  گونه به

حمایت در سیسـتم کانـادا    ده است.شمذهب نیز در این خصوص به نحو احسن استفاده 

متوجه مسائل مالی و شغلی صرف نیست بلکه متوجه روحیات معنوي و عاطفی زنـدانی  

سـعی بـر    ،هاي حمایت و نگهداري، اعضـاي گـروه   به شرحی که در گروه، استآزادشده 

کنند تا نیازهاي اساسی فـرد را از   نگ عاطفی با فرد نموده و سعی میایجاد ارتباط تنگات

 ،نگـر  عمق موضوع حل نمایند و حتی در جهت رسیدن به واقعیات در یـک اقـدام آینـده   

بنـابراین   کننـد.  بودن فرد و تهیه لیست نیازهاي او شروع مـی  کار خود را از زمان زندانی

 مـدار،  هاي مـذهبی  ادشده در کانادا با گرایشگفت راهبرد حمایت از زندانیان آزتوان  می

  کند. ساختن امر، اعمال وجود می بودن و محلی معنوي

قابـل  در ایران محور  راهبرد توسعه ضمانت اجراهاي اجتماعهرچند گرایش به سمت 

بعید است که این موارد رنگ اجرایـی بـه    ،هاي مورد نیاز تقدیر است به دلیل عدم زمینه

حداقل در این  ،گذاران جنایی ین مبنا نگارنده معتقد است که سیاستبر هم خود بگیرد.

  اند. ظاهرسازي راهبردي را مدنظر قرار داده ،حوزه

رسد این راهبرد  به نظر مینیز در ارتباط با راهبرد توسعه حمایت از زندانی آزادشده 

روج و هرچنـد مراکـز مراقبـت بعـد از خـ      شایسته مورد توجه قرار نگرفته اسـت.  طور به

محـوري را در   انجمن حمایت از زندانیان در این راستا در متون قـانونی وظـایف حمایـت   

در عمل چنین وظایفی اجرایی نشده است یا حداقل  ،استارتباط با اصالح و درمان دارا 

  .نیست گونه که بایسته و شایسته است مورد اهتمام  گفت به شکل کامل و آنتوان  می

آزادي مشـروط و شـیوه    تمرین نیز که در قالب سه جلوه تعلیق، راهبرد نظارت،کنترل و

نتوانسته است آن طور که بایسته آن ، استگر  ایران جلوه نیمه آزادي در سیاست جنایی



 

 

38  

شم
م ، 

ل هفتاد و هفت
ي ، سا

ستر
ی دادگ

حقوق
جله 

م
ن 

ستا
چهارم ، زم

شتاد و 
اره ه

1392
  

 

کنتـرل و تمـرین    بارزترین رکنی که در قالـب راهبـرد نظـارت،    نمایی نماید. است جلوه

یـک از نهادهـاي    است که در هیچ این در حالی ان نظارتی است.مأموروجود  وجود دارد،

نشـده اسـت و جلـوه راهبـردي را از ایـن      بینی  پیش خاصی به این منظور مأمور مذکور،

  .نهادها گرفته است
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  :منابع

  فارسی  -الف 

ارزیابی تحوالت اخیر سیاست کیفري در قبـال بزهکـاران   «، شـهرام  ابراهیمی، -

 ،»یه تـا تنبیـه و مراقبـت)   (از مراقبت و تنب مزمن در پرتو موازین حقوق بشر

  .1390 ،(پیشگیري از بزه دیدگی) مجموعه مقاالت

 علـوم  مجلـه  لیال اکبـري،  :ترجمه ،»کنترل اجتماعی غیررسمی«، هنري استوارت، -

  .2،1386شماره  ،سیاسی علوم و حقوق دانشکده جنایی

 چـاپ  ،نشر گـرایش  ،ي بینابینها مجازاتزندان یا  هاي جایگزین ،محمد آشوري، -

  .1385 دوم،

 مجلـه  ،»هاي زندان گامی به سوي جایگزین ،نظارت الکترونیکی« ،عباس تدین، -

  .1387 ،64شماره  ،دادگستري حقوقی

  .1390 ،میزان ،سیاست جنایی مشارکتی ،علیرضا جمشیدي، -

 مجلـه  ،»شدن بر خانواده زندانی بررسی تاثیر زندانی« ،طهمورث زارعی قاضیانی، -

  .1388 ،85ماره ش ،تربیت و اصالح

ــراي اعمــال کیفرهــاي  ســرمایه اجتمــاعی:« ،حمــزهامیر زینــالی، - بســتري ب

  .1387 ،64شماره  ،دادگستري حقوقی مجله ،»محور در ایران اجتماع

 حقـوقی  مجلـه  ،»محـور  مبانی اثربخشی کیفرهاي اجتماع« ،حسن قاسمی مقدم، -

  .1387 ،64شماره  ،دادگستري

کیـد  أبا ت مدار جامعهي ها مجازاتاصالح و درمان  کارکرد ،مهـدي  کوچی، مرادي -

 نامـه کارشناسـی ارشـد،    پایـان  ،ي اجتماعی جـایگزین زنـدان  ها مجازاتبر الیحه 

  .1389 دانشگاه مفید قم،

کید بر أبا ت مدار جامعهي ها مجازاتبستر «، سـلمان،  عباس و کونانی منصورآبادي، -

 ،15 شـماره  ،جـرم  از پیشـگیري  مطالعـات  فصلنامه ،»رویکرد سیاست جنایی ایران

1389.  

ي هـا  مجازاتدر الیحه  مدار جامعهي ها مجازات« ،حسـین  علی براندآبادي،ا  نجفی -

مجموعه مقاالت همـایش راهکارهـاي کـاهش جمعیـت      ،»اجتماعی جایگزین زندان

  .1386 کیفري زندان، میزان،

  .1390 ،میزان ،شدن آیین دادرسی کیفري توافقی ،نامیرحس نیازپور، -
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 میزان، نیا، ائیحسین آق :ترجمه ،تعلیق مراقبتی در دنیا هامایی، کوایچی و دیگران، -

1377.  
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