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بخش اول1 

چکیده

جــرم جــزء الینفــک جامعــه بوده و بــه عقیدۀ دانشــمندان جامعه شناســی جامعۀ بــدون جرم 

ــی  ــرای ایجــاد نظــم و امــن عامــه عکس العمل هــا و واکنش های ــدارد. اجتــاع ب وجــود ن

ــد  ــاری مجرمیــن در قوانیــن جزایــی کشــور پیش بینــی منوده ان ــل افعــال و کج رفت در مقاب

ــس(  ــد. زندان)حب ــق می کن ــال و تطبی ــرم اع ــر مج ــت آن را ب ــتگاه عدال ــق دس و از طری

یکــی از ایــن جزاهاســت کــه در کودجــزای افغانســتان در ماده هــای متعــدد بــه آن اشــاره 

شــده اســت. در دو ســدۀ اخیــر معایــب مجــازات حبــس مــورد توجــه حقوق دانــان قــرار 

گرفــت و از دیــد حقوق دانــان معــارص، مجــازات زنــدان جامعــه را از هــدف اصلی)اصالح 

ــرم  ــکاب ج ــی در ارت ــۀ بازدارندگ ــه جنب ــای این ک ــس به ج ــرده و محاب ــن( دور ک مجرمی

داشــته باشــد، بیشــر زمینــۀ آمــوزش ارتــکاب جرایــم را دارد. ایــن مقالــه بــه دنبــال 

1.  ایــن مقالــه در دوبخــش تنظیــم گردیــده اســت: بخــش اول آن در همیــن شــاره تــا عنــوان »گفتــار دوم- تأثیرهــای روانــی 

بــر زندانــی« آمــده اســت و بخــش دوم زیــر عنــوان »جزاهــای بدیــل از کیفــر حبــس« در شــارۀبعدی چــاپ می شــود.

مجازات بدیل حبس

محمدمهدی باتور
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ــدان  ــد كــه كیفــر زن جزاهــای بدیــل حبــس می باشــد. در ایــن پژوهــش چنیــن می منایان

چقــدر بــه اجتــاع آســیب وارد می كنــد. بعــد از برجسته ســاخنت آســیب های كیفــر 

ــرای آن می باشــد. مجــازات  ــال راه كارهــای جای گزیــن محــازات حبــس ب حبــس، به دنب

ــه  ــوان ب ــا را می ت ــن رویكرده ــت. ای ــده اس ــی ش ــاوت بررس ــرد متف ــا دو رویك ــس، ب حب

ــرد.  ــیم ک ــارص تقس ــد و مع ــای جدی ــنتی و بدیل ه ــس س ــازات حب ــای مج جایگزین ه

ــی افغانســتان تنهــا از یــك رویكــرد اســتفاده كــرده اســت كــه آن هــم           قوانیــن جزای

ــل از ســلب آزادی  ــن جزاهــای بدی جایگزین هــای مجــازات حبــس ســنتی می باشــد. ای

عبــارت اســت  از: جریمــۀ  نقــدی،  آزادی مــروط و تعلیــق ســادۀ مجــازات حبــس 

اســت. امــروزه در ســطح جهــان بــا اســتفادۀ بهینــه از سیاســت جنایــی تقنینــی و سیاســت 

ــل حبــس  ــرای بدی ــی، كشــورها توانســته اند كــه جزاهــای بســیار مناســب ب ــی قضای جنای

ــر از  ــدان دیگ ــرا زن ــند؛ زی ــازات برس ــال مج ــی از اع ــدف اصل ــد و به ه ــر گیرن در نظ

ــن  ــرای مجرمی ــاً ب ــای كارآ خصوص ــه كیفره ــران از جمل ــان و صاحب نظ ــر حقوق دان نظ

محكــوم به حبس هــای كوتاه مــدت، به حســاب منی آیــد. بایــد توجــه منــود كــه  در 

ــط  ــرم،  رشای ــوط به ج ــه گانه)رشایط مرب ــط س ــس، رشای ــل حب ــای بدی ــن جزاه ــال ای اع

مربــوط به مجــرم و رشایــط مربــوط به مجنی علیــه( آن بایــد رعایــت گــردد. افــزون بــر آن، 

ــه می شــود و منی تــوان  در اعــال جزاهــای مذكــور محــدوده و قلمــرو آن در نظــر گرفت

ــل به جــای كیفرهــای ســالب  آزادی اســتفاده كــرد.  بیشــر از آن قلمــرو، از جزاهــای بدی

به عبــارت  دیگــر  بــا رعایــت رشایــط فــوق، محــدوده و قلمــرو، می تــوان از جایگزین هــای 

ــاالی محكومیــن تطبیــق منــود. مجــازات حبــس اســتفاده و ب

واژگان کلیــدی:  محبس)زنــدان(،  مجــازات، جــرم، سیاســت جنایــی- تقنیــی و سیاســت 

جنایــی- قضایــی. 
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مقدمه 

ــت  ــق آزادی از قدام ــت. ح ــق آزادی اس ــراد، ح ــری اف ــوق ب ــن حق ــی از مهم تری یك

تاریخــی فراوانــی برخــوردار اســت. كتــب آســانی و دیگــر منابــع حقــوق، ایــن حــق را 

مــورد تأكیــد قــرار داده انــد و اجــازۀ ســلب حــق را بــه افــراد جامعــه و حتــا به حكومت هــا 

ــورد  ــی را م ــراد قوانین ــلب آزادی اف ــرای س ــا ب ــد. دولت ه ــی نداده ان ــذر قانون ــدون ع ب

تصویــب قــرار داده انــد تــا بتواننــد مانــع  خودرسی هــای حكومــت یــا قدرمتنــدان شــوند 

ــط  ــراد توس ــوارد آزادی اف ــی م ــد. در بعض ــاع گردن ــراد در اجت ــق آزادی اف ــع ح و مداف

ــرار  ــلب ق ــورد س ــده، م ــی ش ــورها پیش بین ــی كش ــن جزای ــه در قوانی ــازات ك ــرای مج اج

ــوق و  ــه حق ــن ك ــن و متخلفی ــش مجرمی ــرای كن ــوراً ب ــا مجب ــرا حكومت ه ــرد؛ زی می گی

قوانیــن را نقــض می کننــد، بــرای دفــاع از حقــوق دیگــر اتبــاع و اجــرای عدالــت واكنشــی 

متناســب به جرم شــان انجــام می دهــد تــا بتوانــد از طریــق ایــن واكنــش اجتــاع را كنــرول 

ــد. منــوده و ســبب ارعــاب و كاهــش میــزان ارتــكاب جــرم گردن

ــزای  ــوق ج ــر وارد حق ــدۀ اخی ــه در دو س ــی ك ــزای اصل ــوان ج ــدان( به عن        حبس)زن

ــع  ــل قط ــا از قبی ــایر جزاه ــبت به س ــدی نس ــای جدی ــه مجازات ه ــده، از جمل ــدرن ش م

عضــو، اعــدام، شــالق و... محســوب می شــود؛ زیــرا در گذشــته دولت هــا كیفرهــای 

شــدیدتری را بــرای كنــرول مجرمیــن در نظــر می گرفتنــد. مهم تریــن هــدف حكومت هــا 

و نظام هــای حقوقــی از مجازات كــردن مجرمیــن در قرن هــای اخیــر، اصــالح آن هاســت. 

ــد رشــد دیگــر  ــوده و هانن ــا امــروز به صــورت یكســان نب اعــال مجــازات از گذشــته ت

در  چشــم گیری  دگردیســی های  و  تفاوت هــا  جزایــی  قوانیــن  و  حقــوق  در  علــوم، 

ــدان  ــان و مكاتــب حقوقــی زن مجازات كــردن مجرمیــن رومنــا گردیــده اســت. حقوق دان

را كــه در گذشــته به عنــوان محلــی بــرای انتظاركشــیدن مجرمیــن و متهمیــن جهــت تطبیــق 

جــزای اصلی شــان در نظــر گرفتــه می شــد، تعدیــل و زنــدان را جایگزیــن جزاهــای 

ــد و  ــورها كردن ــی كش ــن جزای ــوق و قوانی ــخ و...( وارد حق ــو، چهارمی ــدید)قطع عض ش

ــد.  ــود آوردن ــی به وج ــزای اصل ــوان ج ــس را به عن حب

ــرای  ــدان ب ــر زن ــر از كیف ــان بیش ــطح جه ــورها در س ــی كش ــم قضای ــروزه محاك        ام

ــیلۀ  ــا به وس ــد ت ــتفاده می كنن ــی اس ــم قضای ــن در حك ــدد متخلفی ــت مج ــالح و تربی اص
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ــدان را  ــند و زن ــدد( برس ــت مج ــالح و تربی ــردن )اص ــی مجازات ك ــدف اصل ــدان به ه زن

ــن  ــا ای ــاخته اند ت ــرم س ــن ج ــدد مرتكبی ــم مج ــرورش و تعلی ــوزش، پ ــرای آم ــی ب محیط

ــه  ــامل ب ــرد س ــك ف ــوان ی ــده و به عن ــالح ش ــان اص ــپری كردن مجازات ش ــد از س ــراد بع اف

ــا در بعضــی مــوارد  اجتــاع تقدیــم شــوند. افغانســتان نیــز هاننــد دیگــر كشــورها و حت

ــی  ــدان را محیــط و محــل خوب بیشــر از آن هــا از جــزای حبــس اســتفاده می منایــد و زن

بــرای اصــالح و تربیــت مجرمیــن می دانــد؛ به همیــن منــوال در کودجــزا و دیگــر قوانیــن 

جزایــی، از جــزای حبــس بیشــر ســخن گفتــه و اکــر كیفرهــا را به ســلب آزادی خالصــه 

منــوده اســت. از آن جایــی كــه هــدف اصلــی كیفــردادن مجرمیــن و متخلفیــن، اصــالح 

ــد توجــه گــردد كــه در هــر  ــه اســت؛ بای ــكاب جــرم در جامع ــری از ارت ــا و پیش گی آن ه

نظــام حقوقــی و مطابــق بــه اوضــاع و رشایــط محیطــی هــر كشــور، كــدام نــوع مجــازات 

رسیع تــر مــا را به هــدف متذكــره می رســاند.

ــر  ــد، به ــی اش دور می كن ــدف واقع ــاع را از ه ــدان( اجت ــازات كنونی)زن ــر مج        اگ

ــدی را  ــت جدی ــرده و سیاس ــری ك ــا جلوگی ــوع كیفره ــن ن ــال ای ــه از اع ــود ك ــد ب خواه

ــرای كیفــر  ــی ب ــد جایگزیــن خوب جای گزیــن آن منــود. جزاهــای بدیــل حبــس  می توان

زنــدان باشــد تــا جامعــه بتوانــد بــا ایــن جایگزینــی و تعدیــالت مفیــد در قوانیــن جزایــی، 

بــه اهــداف خــود رســیده و ارقــام مجرمیــن را كاهــش دهــد و اجتاعــی مملــو از آســایش 

ــا جای گزیــن مناســب کیفــر  ــر آن ب ــا منایــد. افــزون ب ــرای شــهروندان مهی و آرامــش را ب

ــدان، از مصــارف گزافــی كــه در محابــس كشــور می شــود، كاســته خواهــد شــد.  زن

       ایــن نبشــته بــا برجســته منودن انتقــادات و مشــكالت زنــدان به دنبــال جزاهــای بدیــل 

حبــس در قوانیــن جزایــی بــوده تــا از طریــق دیگــر جزاهــا به غیــر از حبس)البتــه در بعضی 

جرایــم از قبیــل: جرایــم قباحتــی و حبس هــای كوتاه مــدت( بــا تطبیــق جزاهــای متناســب 

ــدد  ــت مج ــاع و تربی ــطح اجت ــم در س ــش جرای ــه را به هدفش)کاه ــن، جامع ــر مجرمی ب

ــه در دو بخــش »مبانــی و آســیب های زنــدان« و »جزاهــای  متخلفیــن( برســاند. ایــن مقال

بدیــل از مجــازات حبــس« را به بررســی و واکاوی گرفتــه اســت. 
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بخش اول- مبانی و آسیب های زندان)حبس(

1- مبانی کیفر زندان

مهم تریــن چارچوب هایــی كــه می توانــد مــا را در فهــم ابعــاد ایــن موضــوع یــاری رســاند، 

نظریاتــی مرتبــط بــه »وجــود« كیفــر زنــدان یــا »عدم« كیفــر زنــدان در حقــوق جــزا و اجتاع 

می باشــد. ایــن نظریه هــا از زمــان به وجود آمــدن زنــدان مطــرح گردیــد؛ زیــرا قبــل از 

ایجــاد زنــدان فقهــا، دانشــمندان و حقوق دانــان افكارشــان متوجــه ایــن امــر بــود كــه بــرای 

ــدان و  ــدن زن ــد از به وجود آم ــد. بع ــر بگیرن ــا را مدنظ ــدام جزاه ــی ک ــدید بدن ــازات ش مج

هویداشــدن معایــب محبــس و ظهــور مكاتــب حقوقــی، نظریاتــی در این باره مطــرح گردید 

كــه حتــا بعضــی از نظریــات مخالــف رأی و نظــر عــدۀ دیگــر می باشــد. در ذیــل به برخــی از 

ــدان، به صــورت مختــر اشــاره می گــردد: ایــن نظریــات در مــورد زن

گفتار اول- الغای كامل جزای حبس )زندان( 

ــدۀ  ــتند. به عقی ــدان هس ــزای زن ــل ج ــای كام ــذف و الغ ــاد به ح ــان اعتق ــی از حقوق دان برخ

اینــان زنــدان بــا معایبــی كــه دارد، جامعــه را به هدفش)اصــالح و تربیــۀ مجرمیــن( نرســانده؛ 

ــه  ــد ك ــردازان معتقدن ــن نظریه پ ــردد. ای ــدف دور گ ــاع از ه ــود اجت ــبب می ش ــه س بلك

ــكاب جــرم را  ــدان ارت ــن می باشــد و مجــرم در زن ــت مجرمی ــرای تربی ــدان دانشــگاهی ب زن

ــرای تولیــد مجرمیــن در اجتــاع اســت.  ــدان، محلــی ب ــا به عبــارت ســاده تر زن می آمــوزد ی

از میــان ایــن نظریه پــردازان می تــوان بــه هانــس هابرمــاس Hanshabermass(( یــا دوهــان 

ــت  ــای عدال ــردن نظام ه ــه توصیف ك ــا نامنصفان ــمندان ب ــن دانش ــرد. ای ــاره ك ))Dohan اش

كیفــری دموكراســی غربــی، معتقــد بــه حــذف زنــدان از عدالــت كیفــری هســتند. آن هــا نــه 

ــاغند، 1389: 20(  ــد. )س ــدان را می خواهن ــل زن ــای كام ــه الغ ــازات؛ بلك ــردن مج عادالنه ك

ــل  ــو كام ــان لغ ــی، خواه ــب الغاگرای ــه مكت ــوم ب ــكال مرس ــی رادی ــاخه یی از جرم شناس ش

ــدان هســتند. )تومــاس و بویلفیــد:1380(  نظــام كیفــری متــداول و به ویــژه زن

         ایــن دانشــمندان جــزای حبــس را بــرای مجرمیــن كارآ منی داننــد و اعتقــاد دارنــد كــه 

زنــدان محــل و مــکان خوبــی بــرای آمــوزش مجرمیــن بــه ارتــكاب جــرم اســت یــا بــه الفــاظ 

عامیانــه تخم مــرغ دزد، بــا رفــنت به زنــدان شــردزد خواهــد شــد؛ زیــرا در محبــس مجرمیــن 

به درســتی طبقه بنــدی منی گردنــد و ایــن باعــث می شــود كــه مجرمیــن جرایــم قباحتــی بــا 
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مجرمیــن جرایــم جنایــت یــا جنجــه  یكجــا نگهــداری شــوند و ســبب به-وجودآمــدن باندها 

ــد. اگــر در جامعــه به برخــی مجرمیــن  ــرای ارتــكاب جــرم گردن و ســازمان های جنایتــكار ب

متکــرر نظــر بیندازیــم، نظریــۀ ایــن دانشــمندان تــا حــدودی صــدق می كنــد؛ مثــالً در قضیــۀ 

ســارقین پغــان كــه پنــچ نفــر از آنــان اعــدام گردیــد. ایــن مجرمیــن ادعــا داشــتند كــه در 

ــا  ــد. حت ــا رشکای جرمی شــان معرفــت حاصــل منــوده بودن محبــس مركزی)پل چرخــی( ب

بــر اســاس گــزارش بعضــی از ارگان هــای امنیتــی كــه از طریــق رســانه های جمعــی به نرمــی 

 رســد، بیانگــر ایــن مطلــب اســت كــه بعضــی از گروه هــای مجرمانــه از داخــل زنــدان رهــری 

ــت می شــوند. و مدیری

گفتار دوم- لزوم و رضورت زندان

ــودن  ــش ارعاب ب ــی از ویژگی های ــه یك ــود ك ــوب می ش ــای محس ــه كیفره ــدان از جمل زن

اســت. البتــه ارعــاب خــاص بــرای مرتكبیــن جــرم؛ زیــرا مجــازات حبــس می توانــد یــك نــوع 

حربــۀ تدافعــی جامعــه در مقابــل مجرمیــن باشــد. اگــر زنــدان وجــود نداشــته باشــد، امــکان 

دارد كــه نظــم در جامعــه محقــق نشــده و هرج ومــرج به وجــود آیــد؛ زیــرا مجرمیــن به خاطــر 

تــرس و ارعابــی كــه كیفــر حبس)زنــدان( دارد، مرتكــب جــرم منی شــوند. اگــر زنــدان وجــود 

نداشــته باشــد و جــزای حبــس، از قوانیــن جزایــی به صــورت كامــل ملغــی گــردد، مجرمیــن 

بــا خاطــر آســوده تری جــرم را مرتكــب خواهنــد شــد؛ زیــرا دیگــر مجــازات از قبیــل جریمــۀ  

ــم  ــكاران مه ــرای تبه ــلب آزادی ب ــه س ــدر ك ــراد و... آن ق ــوق اف ــی حق ــلب بعض ــدی، س نق

شــمرده می شــود، تــرس از دیگــر جزاهــا نخواهنــد داشــت. ایــن وضــع ســبب می گــردد كــه 

میــزان ارتــكاب جرایــم در كشــور گســرش پیــدا كنــد. هــوای نفــس و متایــالت شــهوانی و 

افزون طلبــی انســان ســبب می شــود كــه همه چیــز را در انحصــار خــود قــرار دهــد و جامعــه 

ــته رخ  ــا ناخواس ــته ی ــت، خواس ــرم و جنای ــه ج ــت ك ــاند. این جاس ــت بكش ــر و هالك را به فق

می دهــد.

ــه و  ــز مقابل ــی ج ــد، چاره ی ــون مبان ــرات آن مص ــا و تأثی ــه از پیامده ــه جامع ــرای این ك        ب

برخــورد قانونــی نیســت؛ وگرنــه هاننــد میكــروب و بیــاری مــری، همــه را آلــوده و مبتــال 

می ســازد. در همیــن رابطــه فلســفۀ وجــودی قانــون كیفــری و جزایــی حبــس تبییــن می گــردد 

ــدان مطــرح می شــود. )فتحــی، 1390: 5(   و در اثــر اعــال و اجــرای آن موضــوع زن
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ــرده و  ــاده ك ــی را اع ــت عموم ــم و امنی ــدان، نظ ــه زن ــد ك ــدان معتقدن ــود زن ــداران وج طرف

جامعــه را در مقابــل مجرمــان مصــون می ســازد. )پــرادل، 1373: 73( ایــن نظریه پــردازان 

وجــود زنــدان را بــرای اجتــاع یــك امــر حتمــی و الزامــی می داننــد و بــرای باقی مانــدن 

كیفــر حبــس در قوانیــن جزایــی نظام هــای حقوقــی پافشــاری می مناینــد. طرفــداران ایــن 

نظریــه عقیــده دارنــد كــه اگــر به درســتی در محابــس مجرمیــن صنف بنــدی شــوند و هــر 

متخلــف در صنــف خــود باشــد، زنــدان آموزشــگاه ارتــكاب جــرم نشــده؛ بلكــه برعکــس، 

ــرم  ــرد مج ــرا ف ــد؛ زی ــری منای ــده جلوگی ــرم در آین ــوع ج ــه از وق ــد ك ــد ش ــبب خواه س

ــوزد ،  ــس می آم ــه در محب ــغل ك ــه و ش ــنت حرف ــا آموخ ــدد و ب ــت مج ــالح و تربی ــا اص ب

ــامل و  ــرد س ــك ف ــۀ ی ــاع به منزل ــا( در اجت ــور زندان ه ــم ام ــای ادارۀ تنظی ــق پالن ه )مطاب

دارای شــغل و حرفــۀ جدیــد تقدیــم خواهــد شــد. 

       یكــی از فقهــای دیــن، زنــدان را در اســالم مــروع شــمرده و پیدایــش محبــس را بــه 

ســه امــر ذیــل مطــرح كــرده اســت:

ــی  ــرای آدم ــاك ب ــكنجۀ دردن ــلب آزادی ش ــه س ــه آزادی و این ك ــان ب ــق انس ــف( عش ال

ــردد؛  ــتفاده می گ ــدان اس ــان از زن ــازات آن ــه و مج ــرای تنبی ــذا ب ــود، ل ــوب می ش محس

ب( دفع رش)برای جلوگیری از رضررساندن به اجتاع(؛

ج( جلوگیری از فرار مجرم. )شیرازی، 1364: 14(

گفتار سوم- جمع بندی نظریات

نظریه هــا همیشــه طبــق رشایــط تاریخــی، فرهنگــی و بــا توجــه بــه اوضــاع اجتاعــی متولــد 

ــده و  ــب پیچی ــرد، اغل ــرار می گی ــق ق ــورد تحقی ــده و موضوعــی کــه م می شــوند و هرپدی

ــد  دارای ابعــاد، زاویه هــا و الیه هــای مختلفــی اســت. در هیــچ تحقیقــی محقــق منی توان

متامــی زاویه هــا و ابعــاد را مــورد بررســی قــرار دهــد و هــر محقــق طبــق افــکار، اندیشــه 

ــرای  ــا را ب ــواره نظریه ه ــد هم ــد. بای ــه می کن ــی را ارائ ــود نظریه ی ــی خ ــط اجتاع و محی

انطبــاق بــا واقعـــیت های گوناگــون تعدیــل مناییــم. از میــان نظریــات پیش گفتــه، می تــوان 

ــب  ــاس و مكت ــس هابرم ــۀ هان ــن نظری ــود آورد. تبی ــرات به وج ــی تغیی ــا کم ــی ب نظریه ی

ــمندان  ــر دانش ــرا به نظ ــد؛ زی ــدان می باش ــزای زن ــل ج ــای كام ــر الغ ــی ب ــی متك الغاگرای

ــرد، حــال آن كــه  ــاال می ب ــام ارتــكاب جــرم را در اجتــاع ب ــدان خــود ارق ــن بخــش زن ای
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ــرای  ــی ب ــدان مکان ــی زن ــم. وقت ــروع می دانی ــن م ــالح مجرمی ــر اص ــدان را به خاط ــا زن م

آمــوزش مجرمیــن گــردد، تطبیــق كیفــر حبــس معنایــی نــدارد. 

ــان پافشــاری  ــرادل )JanParadel( و برخــی دیگــر از حقوق دان ــل، ژان پ ــا در مقاب        ام

به وجــود كیفــر زنــدان می كننــد. اینــان زنــدان را یــك ســپر دفاعــی بــرای جامعــه 

می داننــد و اعتقــاد دارنــد كــه ایــن جــزا باعــث خواهــد شــد تــا حكومــت نظــم اجتــاع را 

در دســت داشــته و جامعــۀ منظمــی را به وجــود آورد. ایــن صاحب نظــران بــرای پاســخ بــه 

ــد كــه اگــر مــا در محبــس به درســتی  انتقــاد مخالفیــن جــزای حبــس، خاطرنشــان کرده ان

ــر آن، فعالیت هــای صناعتــی و حرفه آمــوزی  محبوســین را طبقه بنــدی مناییــم و افــزون ب

ــرم دارد،  ــردن مج ــه از زندانی ك ــی ك ــه به هدف ــا جامع ــم ت ــدازی منایی ــدان راه ان را در زن

ــدان  ــرای كاهــش نظــام زن ــد کــه ب برســد. همین طــور گــروه دیگــری هســتند كــه معتقدن

ــای  ــد از روش ه ــدف، بای ــه آن ه ــیدن ب ــا رس ــا ت ــت؛ ام ــش رف ــل پی ــای كام ــرز الغ ــا م ت

ــل  ــای بدی ــتفاده از جزاه ــژه اس ــا و به وی ــزای زندان ه ــی در اج ــرای دگرگون ــی ب اصالح

ــر مجرمــان بهــره جســت.  حبــس و نظــارت گســردۀ اجتاعــی ب

ــوان جزاهــای درجه ســوم محســوب  ــن مقــدس اســالم هــم به عن ــدان در دی ــر زن        كیف

می شــود. به عبــارت دیگــر، در رشیعــت اســالم زنــدان به عنــوان جزاهــای تبعــی یــا 

ــری  ــرای جلوگی ــه ب ــن این ك ــالم، ضم ــری اس ــن كیف ــد. در قوانی ــار می آی ــی به ش تكمیل

ــر  ــای دیگ ــراد رشور، از راه ه ــل رشارت اف ــه در مقاب ــت جامع ــرم و حای ــكاب ج از ارت

اســتفاده شــده اســت، حكــم رضورت عقوبــت زنــدان نیــز به عنــوان كیفــر ثانــوی پذیرفتــه 

ــوده،  ــت معمــول ب ــای بری ــی كــه در دنی ــا آن طــول و تفصیل ــدان ب ــا زن شــده اســت. ام

ــا  ــم نه تنه ــام جرای ــدان را در مت ــالم زن ــت اس ــرا رشیع ــت؛ زی ــالم نیس ــرش اس ــورد پذی م

مفیــد و ســودمند به حــال اجتــاع منی دانــد؛ بلكــه زیــان آور هــم تشــخیص داده اســت. 

)فتحــی، 1390: 12(

ــات  ــدی را از نظری ــۀ جدی ــوان نظری ــدگاه تلفیقــی می ت ــر اســاس دی ــب، ب        به هــر ترتی

دانشــمندان و صاحب نظــران به وجــود آورد. بهــر اســت كیفــر زنــدان در قوانیــن جزایــی 

وجــود داشــته باشــد؛ امــا در برخــی از جرایــم، نــه متامــی آن. بــه ایــن دلیــل کــه در بعضــی 

از جرایــم زنــدان جنبــۀ مثبــت نداشــته و حتــا معایــب زنــدان باعــث خواهــد شــد كــه میــزان 
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ــر مثبــت و  ــای یــك تغیی ــری به معن ــرا هــر تغیی ــرود؛ زی ــاال ب ــم در كشــور ب ــكاب جرای ارت

اصالحــی نخواهــد بــود و در ابتــدا بایــد رشایــط و بســر آن را در اجتــاع فراهــم منــود.

2- آسیب شناسی مجازات حبس)زندان(

ــرار  ــه ق ــی و مطالع ــورد بررس ــدان را م ــر زن ــیب های كیف ــه، آس ــمت از مقال ــن قس در ای

می دهیــم؛ زیــرا یــك جــزا یــا جرم انــگاری وقتــی قابــل تعدیــل و اصــالح قــرار می گیــرد 

كــه رضرهــای آن هویــدا گــردد. زنــدان از جملــه جزاهــای به شــار می آیــد كــه 

ــی در  ــدید بدن ــای ش ــای جزاه ــر به ج ــدۀ اخی ــی در دو س ــای مذهب ــان و فقه حقوق دان

ــا  ــد. ب ــق می مناین ــا، تطبی ــدد آن ه ــالح مج ــدف اص ــن به ه ــر مجرمی ــد و ب ــر گرفته ان نظ

ــورد  ــاند، م ــاع می رس ــه اجت ــزا ب ــن ج ــه ای ــی ك ــب و رضرهای ــس، معای ــر حب ــاد كیف ایج

ــرار گرفــت. به همیــن دلیــل، در ایــن بخــش از  ــان ق توجــه مكاتــب حقوقــی و حقوق دان

مقالــه در رابطــه بــه آســیب های كیفــر حبــس در ســه مبحــث مهــم پرداختــه شــده اســت.

مبحــث اول آســیب های اجتاعــی، مبحــث دوم آســیب های اقتصــادی و مبحــث ســوم 

ــح می گــردد:  ــل هــر كــدام به ترتیــب توضی ــی كــه در ذی آســیب های بهداشــتی و روان

گفتار اول- آسیب های اجتامعی  مجازات حبس

الف( عدم طبقه بندی مجرمین و جرم زابودن محیط زندان

محابــس در رسارس كشــور بایــد به گونه یــی باشــند كــه مجرمیــن در آن هــا به درســتی 

صنف بنــدی گردنــد و هــر مجــرم در ردیــف و صنــف اشــخاصی قــرار گیــرد كــه از نظــر 

ارتــكاب جــرم، جنســیت، ســن، شــخصیت و غیــره، باهــم برابــر باشــند و بــا آن هــا در یــك 

مــکان و محیــط مشــخص در محبــس در یــك بــالك نگهــداری شــوند. مطابــق فقــرۀ دوم 

مــادۀ دهــم مقــررۀ تنظیــم امــور محابــس و توقیف خانه هــای افغانســتان »محبوســین 

ــات  ــن خصوصی ــت ای ــا درنظرداش ــداری ب ــرض نگه ــف را غ ــت توقی ــخاص تح ــا اش ی

ــاد  ــازات، اعتی ــدت مج ــرم، م ــت ج ــی، نوعی ــابقۀ جرم ــن، س ــد: س ــدی می منای گروپ بن

بــه مــواد مخــدر، وضعیــت صحــی، تابعیــت، چگونگــی شــخصیت و موقــف اجتاعــی، 

ــرك.« ــاس مش ــادات و احس ــات، ع خصوصی

ــف  ــین در صن ــود و محبوس ــام نش ــس انج ــتی در محب ــیم بندی به درس ــن تقس ــر ای        اگ

خــود قــرار نگیرنــد، ایــن امــر ســبب خواهــد شــد كــه مجرمیــن از همدیگــر ارتــكاب جــرم 
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ــط و  ــرا محی ــد؛ زی ــاع گردن ــم اجت ــر از گذشــته تقدی ــن خطرناك ت ــه و مجرمی ــاد گرفت را ی

اجتــاع، بــر رفتــار و كــردار انســان تأثیــر بــس عمیــق به جــا می گــذارد. مخالفیــن زنــدان 

معتقدنــد كــه محبــس در عمــل به یــك محیــط جــرم زا و مجرم پــرور تبدیــل شــده اســت. 

)پیــکا، 1370: 108( اینــان بــه ایــن باورنــد كــه مجرمیــن متكــرر اكــر جرایمی كــه مرتكب 

ــس  ــرم در محب ــكاب ج ــگ ارت ــر فرهن ــارت دیگ ــد. به عب ــدان می آموزن ــوند، در زن می ش

آمــوزش و در جامعــه عملــی می گــردد و افــزون بــر آن، ایــن فرهنــگ را بــه افــراد اجتــاع 

ــی  ــه آن جرم ــد ك ــد ش ــث خواه ــن باع ــد. ای ــم می دهن ــر تعلی ــی واگی ــك مریض ــد ی مانن

كــه مجــرم در زنــدان آموختــه، شــخص مجــرم ســابقه دار و دیگــر افــراد جامعــه به علــت 

عوامــل مختلف)بــی كاری و...( آن جــرم را انجــام دهنــد و ســبب افزایــش آمــار مجرمیــن 

ــر اســاس آمــاری كــه به تاریــخ 1393/1/31 از محابــس  و محبوســین در كشــور گــردد. ب

ــند. )از  ــی می باش ــتان زندان ــس افغانس ــر در محاب ــده، 30307 نف ــت آم ــتان به دس افغانس

تحقیقــات میدانــی پژوهشــگر( ایــن آمــار هــر مــاه افزایــش یافتــه و روز بــه روز به جمعیــت 

مناســب  امکانــات  عــدم  و  محبوســین  افزایــش  ایــن  می شــود.  اضافــه  محبوســین 

 sccp ــۀ ــای مؤسس ــط كمك ه ــه توس ــس ك ــد محب ــر از چن ــتان )به غی ــای افغانس زندان ه

و جامعــۀ بین املللــی به صــورت اســتاندارد ســاخته شــده اند، محابســی وجــود دارنــد 

ــه  ــردد ک ــبب می گ ــوند( س ــداری می ش ــین در آن نگه ــی محبوس ــای كرای ــه در خانه ه ك

ــرا  ــوند؛ زی ــدی نش ــخصیت صنف بن ــن، ش ــرم، س ــوع ج ــر ن ــتی از نظ ــین به درس محبوس

ــوان  ــد و منی ت ــیع می باش ــکان وس ــاز به م ــن نی ــروه از مجرمی ــر گ ــودن ه ــرای تفكیك من ب

ــود. ــدی من ــس طبقه بن ــین را در محاب ــتی محبوس ــته به درس ــت داش ــات در دس ــا امکان ب

ــود دارد:  ــورها وج ــیاری از كش ــتان در بس ــور افغانس ــر كش ــالوه ب ــات ع ــود امکان        نب

ــاف  ــود، انكش ــرده ب ــدا ك ــش پی ــال 1990 افزای ــم در س ــطح جرای ــی« س ــور »هایت در كش

ــی محاكــم هایتــی  ــده شــد؛ ول ــن فزاین در مهارت هــای پولیســی ســبب دســتگیری متهمی

به صــورت پیوســته، تــوان رســیدگی به متامــی دوســیه های متهمیــن را نداشــت، ایــن 

موضــوع بیشــر در مناطــق »پــورت او برنــس« صــدق می منــود، جایــی كــه از 10 نفــر، 9 

ــوی  ــق در پهل ــن ناح ــا و متهمی ــیدند. خس دزده ــه را می كش ــار محاكم ــی انتظ ــر زندان نف

ــال ها  ــرای س ــان ب ــوارد دوسیه  هاش ــی از م ــد و در برخ ــرار می گرفتن ــده ق ــكاران عم جنایت
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ــرای  ــا بســر خــواب ب مــورد رســیدگی قــرار منی گرفــت و ســه چهارم حصــۀ زندانیــان حت

ــل، 1386: 189( ــتند. )اندروکوی ــدن نداش خوابی

ــان  ــه پای ــت، ن ــان اس ــراف آن ــن انح ــۀ آغازی ــن نقط ــیاری از مجرمی ــرای بس ــدان ب        زن

مجرمیــت؛ زیــرا اگــر زنــدان می توانســت باعــث ندامــت مجــرم از ار تــکاب جــرم شــود، 

اغلــب مجرمیــن نبایــد بیشــر از یك بــار به زنــدان می رفتنــد. )ناســخیان، 1387: 28( 

به ســخن دیگــر محبــس ســبب می شــود كــه مجرمیــن جرایــم تــازه و جدیــدی را بیاموزنــد 

ــل فوكو  ــوند. میش ــب ش ــرم را مرتك ــدان، آن ج ــنت از زن ــرون رف ــض بی ــده به مح و در آین

ــۀ  ــا جامع ــان م ــون در می ــم اكن ــد: »ه ــه می نویس ــدان این گون ــارۀ زن )Mishelfoko( درب

ــزرگ  ــی ب ــن ملت ــك را در بط ــی كوچ ــان ملت ــود دارد، آن ــن وج ــازمان یافته از مجرمی س

ــا در  ــده اند ی ــنا ش ــم آش ــا ه ــدان ب ــان ها در زن ــن انس ــی ای ــاً متام ــد. تقریب ــكل می دهن ش

ــم  ــه داری ــه وظیف ــت ك ــی اس ــان جامعه ی ــد. این ه ــات می كنن ــر را مالق ــا یكدیگ آن ج

ــو، 1384: 286( ــم.« )فوک ــف كنی ــای آن را متوق اعض

ــوابق  ــال س ــب انتق ــر، موج ــر یکدیگ ــان ب ــذاری آن ــان و تأثیرگ ــل زندانی ــار متقاب        رفت

ــرر  ــدد و متک ــم متع ــب جرای ــه مرتک ــی ک ــدان از کس ــگ زن ــود. در فرهن ــه می ش مجرمان

شــده اســت، به عنــوان یــک فــرد زیــرک و زرنــگ نامــرده می شــود. عــرف زنــدان چنیــن 

اســت کــه در هــر ســلول کــه چندیــن نفر)مثــالً حــدود 20 تــا 25 نفــر( اقامــت دارنــد، یک 

ــه  ــور روزان ــق ام ــرای رتق وفت ــا و ب ــای آن ه ــؤول کاره ــی( و مس ــوان ارشد)باش ــر به عن نف

ــا  ــرد و آشــنایی ب ــط انتخــاب ارشــد، ســابقه دار بودن ف انتخــاب می شــود و یکــی از رشای

ــی  ــران امتیازات ــبت به دیگ ــابقه دار، نس ــرد س ــی ف ــائل زندان)یعن ــط و مس ــن و ضواب قوانی

دارد و مجرمــان حرفه یــی در زندان هــا حالــت پیش کســوت دارنــد( اســت. در مــراودات 

ــود  ــرم خ ــان، ج ــر مجرم ــود و اک ــده منی ش ــت و ادب دی ــت نزاک ــری از رعای ــدان، اث زن

ــس  ــدی: 1371( در محاب ــد. )عب ــم منی کنن ــاری ه ــاس رشمس ــرده و احس ــان نک را کت

افغانســتان هــم محبوســی كــه نســبت به دیگــر زندانیــان بیشــر در زنــدان بــوده و بــا قوانیــن 

ــردد.  ــاب می گ ــالك انتخ ــی« در آن ب ــوان »باش ــنایی دارد، به عن ــس آش ــررات محب و مق

ــر  ــدان، حرفه یی ت ــروج از زن ــگام خ ــرم در هن ــا مج ــود ت ــب می ش ــل موج ــن عوام        ای

شــده، حالــت خطرنــاک و جرم زایــی وی بیشــر گــردد. در پژوهشــی کــه از زنــدان 
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قر)یكــی از زندان هــای ایــران(  به عمــل آمــد، محققــان متوجــه شــدند بیشــر زندانیــان 

ــتان  ــد و به دوس ــدان بازمی گردن ــی، به زن ــم قبل ــبت به جرای ــنگین تر نس ــم س ــت جرای به عل

خــود وعــدۀ دیــدار می دهنــد. )عبــدی، پیشــین: 435( در یــک تحقیــق آمــاری از برخــی 

از زندان هــای کشــور ایــران مشــاهده شــد کــه فقــط8/5 درصــد مجرمــان به مــواد مخــدر 

ــن در  ــه مجرمی ــه هم ــی ک ــد، در صورت ــت زده ان ــری دس ــم دیگ ــار به جرای ــرای دومین ب ب

ــم دیگــری شــده اند. )هــان: 437( ــه، مرتکــب جرای ــن مرتب دومی

ب( تعارض با اصل شخصی بودن مجازات

ــرار  ــان ق ــا و حقوق دان ــد فقه ــه و تأكی ــورد توج ــزا م ــوق ج ــه در حق ــی ك ــی از اصول یك

ــق اصــل متذكــره كیفــر  ــودن مجــازات« می باشــد. مطاب ــه اســت، »اصــل شــخصی ب گرفت

بــر شــخص مرتكــب جــرم تطبیــق می گــردد. ایــن جــزا شــامل خانــواده، اقــارب و دیگــران 

منی شــود. آن قــدر ایــن اصــل اهمیــت دارد كــه شــارع مقــدس در كتــب آســانی بــه آن 

ــت.  ــرارداده اس ــه ق ــورد توج ــازات را م ــخصی بودن مج ــل ش ــت و اص ــوده اس ــاره من اش

حقوق دانــان همــواره اصــل فــوق را تأكیــد كرده انــد و در قوانیــن جزایــی و افــزون بــر آن 

در قانــون اساســی از ایــن اصــل پیــروی منوده انــد؛ امــا در جــزای حبــس بــا زندانی كــردن 

ــه دادن  ــف به نفق ــواده و مكل ــت خان ــرم رسپرس ــه مج ــرض این ك ــا ف ــرم، ب ــخص مج ش

اعضــای خانــوادۀ خــود می باشــد. بــا تطبیــق كیفــر زنــدان، در حقیقــت خانــواده و كســانی 

ــا زندانی كــردن پــدر  ــرا ب را كــه تحــت رسپرســتی وی می باشــند، مجــازات می منایــم؛ زی

ــر  ــی كــه ب ــواده متــرر گــردد. در حال ــن وجــود دارد كــه متــام خان ــواده، امــکان ای خان

ــن فــرض  ــی در ای ــر مجــرم اعــال می شــود؛ ول ــاً ب اســاس اصــل متذكــره مجــازات رصف

متــام خانــواده آســیب خواهــد دیــد، حتــا در بعضــی مــوارد خانــوادۀ مجــرم بــرای امــرار 

ــی  ــه اطفال ــه ب ــور در رابط ــد. همین ط ــد ش ــم خواهن ــكاب جرای ــبب ارت ــود س ــاش خ مع

ــدون  ــال به صــورت ناخواســته و ب ــن اطف ــس همــراه مادران شــان هســتند، ای كــه در محاب

ــتان  ــۀ افغانس ــس اناثی ــر به محاب ــد. اگ ــا برمی برن ــی در زندان ه ــه جرم ــكاب هیچ گون ارت

نظــر بیندازیــم، شــاهد آمــار زیــادی از این گونــه اطفــال كــه در زنــدان همــراه مادران شــان 

زندگــی می كننــد، می باشــیم. 

       در محابــس افغانســتان در حــدود 370 طفــل در تاریــخ 1393/8/18 همراه مادران شــان 
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ــر  ــوالً كم ت ــال معم ــه اطف ــن این گون ــگر( س ــی پژوهش ــات میدان ــد. )از تحقیق ــر می برن ب

از 7 ســال می باشــد و قانــون هــم بــه آن هــا اجــازه داده اســت تــا بــا مادران شــان در زنــدان 

ــۀ اطفــال خواهــد  ــم و تربی ــرای رشــد، تعلی ــا محیــط محبــس جــای مناســبی ب باشــند. آی

بــود؟ ایــن افــراد نیــز به صــورت ناخواســته قربانــی جرمــی می شــوند كــه توســط مــادران 

ــان به وقــوع پیوســته اســت.   آن

ج( مشكالت اجتامعی و خانوادگی

ــر دارد؛  ــكالتی را درب ــوق مش ــوارد ف ــد م ــواده، هانن ــاع و خان ــدان در اجت ــازات زن مج

زیــرا بــا رفــنت فــرد به زنــدان شــخصیتش در جامعــه زیــر ســؤال خواهــد رفــت، حتــا اگــر 

ــر مجــرم،  ــزون ب ــد. اف ــده باش ــس وارد ش ــه محب ــل ب ــدون دلی ــاه و ب ــردی بی گن ــم و ف مته

خانــوادۀ وی از نظــر مــردم برچســب خواهنــد خــورد و دیگــر آن جایگاهــی كه در گذشــته 

ــر این كــه  ــا رفــنت به محبــس لگدمــال و ســاقط می شــود. عــالوه ب ــزد اجتــاع داشــته، ب ن

زنــدان در محیــط اجتــاع تأثیرگــذار اســت، در محیــط خانــواده نیــز بســیار تأثیــر مخربــی 

ــواده اش  ــا در خان ــرم حت ــخصیت زدایی مج ــث ش ــرا باع ــت؛ زی ــد گذاش ــای خواه ــر ج ب

خواهــد گردیــد، اقــارب وی فــرد خطــاكار را به عنــوان یــك مجــرم می شناســند و آن 

اعتــاد و احرامــی كــه در گذشــته بــه وی می داشــتند، كــم شــده یــا از بیــن خواهــد رفــت. 

       بــا زندانی شــدن 114 هــزار نفــر متأهــل، 313 هــزار نفــر فرزنــد بی رسپرســت 

به وجــود می آیــد کــه بــا محاســبۀ همــران آن هــا، ایــن میــزان بــه 427 هــزار نفــر 

ــه  ــد ک ــاد می کن ــۀ وی ایج ــرای زوج ــادی را ب ــکالت زی ــدن زوج مش ــد. زندانی ش می رس

ــرای فــرار از چنیــن وضعیتــی، متوســل  در نهایــت، فشــارهای وارده، همــر محکــوم را ب

ــد یــا حبس هــای  به طــالق می کنــد. ایــن امــر در مــورد همــر زندانیانــی کــه به حبــس اب

طوالنی مــدت محکــوم شــده اند، بیشــر شــایع اســت. زنــدان، شــالودۀ خانــواده را سســت 

ــد  ــدان می توان ــه، زن ــد. در نتیج ــرار می ده ــالل ق ــی و اضمح ــرض فروپاش ــرده، در مع ک

موجبــات ارتــکاب جرایــم همــر و فرزنــدان را فراهــم ســاخته، زمینه ســاز گرایــش آنــان 

بــه اعالــی چــون اعتیــاد، خریدوفــروش مــواد مخــدر، رسقــت، فــرار از منــزل یــا مدرســه، 

روســپی گری و... گــردد. )بهجــت، 1387: 23( 

چندمورد  از آسیب های اجتاعی زندان را می  توان چنین بیان کرد:
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الف( تأثیر سوء بر شخصیت زندانی 

در مصاحبه هایــی كــه بــا زندانیــان صــورت گرفتــه، آن هــا احســاس خــود را هنــگام اجــرای 

ــی،   ــذاب روح ــراب، ع ــارت، اضط ــاس حق ــد: احس ــح كرده ان ــه تری ــازات این گون مج

ــدان  ــد منــود كــه زن ــد تأكی ــراد ســابقه دار( بای ــی)در مــورد اف تــرس، افردگــی و بی خیال

تأثیــر عمیقــی بــر روح و روان زندانــی برجــای می گــذارد. ایــن تأثیــر شــاید ســالیان دراز 

ــدان تنهــا یــك انتقــال فیزیكــی  ــد. منتقل شــدن به زن ــز باقــی مبان پــس از زندانی شــدن، نی

ــازه مجازات شــده، كســی اســت كــه از وضعیتــی از مجــازات  نیســت؛ بلكــه زندانی یــی ت

ــه  ــت ك ــدی اس ــت جدی ــال هوی ــن رو به دنب ــت. از ای ــته اس ــا گذاش ــر پ ــت دیگ به وضعی

خــود را بــا وضعیــت تــازه ســازگار منایــد. بخشــی از ایــن هویــت بــا برچســبی كــه جامعــه 

ــا آن هــا زندگــی  ــا افــرادی كــه ب ــه او می زنــد، شــكل می گیــرد و مابقــی آن در ارتبــاط ب ب

می كنــد، به وجــود می آیــد. )بیدگلــی، 1378: 35(

ــت.  ــاوت اس ــه( متف ــات پیش گیران ــر تأمینی)اقدام ــا تدابی ــاً ب ــازات ماهیت         در كل مج

یكــی از ویژیگی هــای جــزا بدنام کنندگــی و رســواكنندگی آن اســت كــه ایــن ویژگــی در 

ــی  ــد. وقت ــی منی باش ــؤولیت مدن ــاره در مس ــران خس ــرم و ج ــه از ج ــات پیش گیران اقدام

ــه اجتــاع خواهــد گذاشــت  ــق می شــود، الجــرم بدنامــی ب ــر مجــرم تطبی كیفــر حبــس ب

ــازات  ــر مج ــن دارد، دیگ ــه مجرمی ــبت ب ــه نس ــدان در جامع ــزای زن ــه ج ــی ك و رضبه ی

نخواهــد داشــت. 

ب( تراكم جمعیت زندان

ــورم جمعیــت  ــزون و صــدور احــكام ســالب  آزادی، ســبب ت ــگاری روزاف امــروزه جرم ان

كیفــری زندان هــا شــده اســت. )اکــری، 1392: 2( بیشــرین جزایــی كــه محاکــم 

ــه در  ــا را ك ــر جزاه ــد و دیگ ــذی می باش ــس تنفی ــد، حب ــم می كنن ــدار حك ــرم اص به ج

ــرای  ــه ب ــوۀ مقنن ــد. ق ــرار می دهن ــورد اســتفاده ق ــر م ــی شــده اســت، كم ت ــن پیش بین قوانی

به دســت آوردن نظــم و كنــرول جامعــه، بیشــرین هنجارهایــی كــه خــالف نظــم عامــه بوده 

جرم انــگاری منــوده و كیفــری متناســب بــا آن در نظــر گرفتــه اســت؛ ولــی بیشــر در برابــر 

جرایــم، مجــازات زنــدان را مــورد تأكیــد قــرار داده اســت. افــزون بــر آن، رونــد محاكاتی 

كــه در قانــون اصــول محاكــات جزایــی میعــاد و زمــان تعییــن شــده، مــورد توجــه قــرار 
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نگرفتــه و متهــم در وقــت و زمانــی كــه قانــون بــرای آن تعییــن كــرده، فیصلــه اش قطعــی 

ــی  ــتان، مدت ــی افغانس ــراات جزای ــون اج ــم قان ــادۀ یك صدویك ــاس م ــر اس ــردد. ب منی گ

ــت  ــن رسنوش ــد: »1- تعیی ــل می باش ــرار ذی ــد، ق ــپری می كن ــه س ــم در توقیف خان ــه مته ك

ــد  ــوده و می توان ــدۀ آن ب ــه به عه ــه به محكم ــۀ قضی ــد از احال ــف بع ــت توقی ــم تح مته

ــد: در  ــادر منای ــم را ص ــف مته ــرار توقی ــل ق ــب ذی ــی به ترتی ــیدگی قضای ــل رس در مراح

ــه  ــان رســیدگی قضی ــی 30 روز؛ در جری ــه ال ــه در محكمــۀ ابتدایی ــان رســیدگی قضی جری

در محكمــۀ اســتیناف الــی 30 روز؛ در جریــان رســیدگی قضیــه در ســره محكمه الــی 60 

ــرد  ــی مس ــق به څارنوال ــص در تحقی ــر نواق ــه بناب ــرف محكم ــه از ط ــرگاه قضی روز. 2- ه

گــردد، محكمــه مكلــف اســت رسنوشــت متهــم را طبــق صالحیت هــای منــدرج فقــرۀ اول 

ایــن مــاده تعییــن منایــد. 3- مجمــوع مــدت توقیــف در متــام مراحــل محاكمه)ابتداییــه، 

ــد.«  ــوده منی توان ــر ب ــره محكمه( از 120 روز بیش ــتیناف و س اس

       هان طــور كــه مطالعــه كردیــم، در قانــون بیــش از 120 روز به محاكــم اجــازۀ 

ــت  ــر مجرمی ــی ب ــزام كاف ــل ال ــدت دلی ــن م ــر در ای ــت. اگ ــداده اس ــم را ن ــداری مته نگه

ــس و  ــون محاب ــتا قان ــن راس ــردد. در همی ــا گ ــد ره ــم بای ــد، مته ــع آوری نگردی ــرد جم ف

ــه  ــی ك ــت: »متهم ــرده اس ــرر ك ــن مق ــتم چنی ــادۀ بیس ــارم م ــرۀ چه ــا در فق توقیف خانه ه

دوســیۀ نســبتی اش طبــق حكــم منــدرج فقــرۀ 3 مــادۀ ششــم قانــون اجــراات جزایــی موقت 

ــه  ــا توقیف خان ــس ی ــد، ادارۀ محب ــده نتوان ــل ش ــاه تكمی ــدت 9 م ــم در م ــرای محاك ب

مكلــف اســت پانــزده روز قبــل از ختــم میعــاد معینــه به څارنوالــی و محكمــه مربوطــه از 

ــد.« ــاً اطــالع دهن ــل مــدت متذكــره كتب تكمی

       گرچنــد ایــن مــادۀ قانــون محابــس در زمانــی تصویــب گردیــده كــه قانــون اجــراآت 

ــی  ــراات جزای ــون اج ــر قان ــب و ن ــا تصوی ــی ب ــود؛ ول ــراء ب ــت الزم االج ــی موق جزای

مصــوب ســال 1393 قانــون اجــراآت جزایــی موقــت ملغــی شــده اســت و مــدت 9 مــاه 

كــه قانــون محابــس اشــاره كــرده اســت، بایــد تعدیــل بــر اســاس مــادۀ 121 قانــون جدیــد 

ــه تخلفــات اطفــال، توقیــف و تحــت  ــون رســیدگی ب ــوال قان ــن من ــن گــردد. به همی تدوی

ــزارش   ــه در گ ــال آن ك ــت. ح ــوده اس ــخص من ــف را مش ــل متخل ــنت طف ــز قرارگرف حج

نشــان می دهــد کــه دســت کــم % ۴1 از مصاحبه شــوندگان)محجوزین( در مراکــز اصــالح 
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ــه%  ــی ک ــد؛ در حال ــر می بردن ــه ب ــۀ محکم ــار فیصل ــا در انتظ ــه ی ــر محاکم ــال منتظ اطف

۴۵ از آن هــا دورۀ توقیف شــان را ســپری می منودنــد. %30 از اطفــال گــزارش دادنــد کــه 

ــه  ــیدگی ب ــون رس ــق به قان ــد. مطاب ــر می بردن ــز ب ــت حج ــت تح ــنت ضان ــل نداش به دلی

ــل محاکمــه   ــد به خاطــر تکمی ــی کــه یــک طفــل می توان تخلفــات اطفــال، حداکــر مدت

ــاه را در  ــک م ــر از ی ــا کم ت ــد. رصف %1۶ از آن ه ــد، ۴0 روز می باش ــز باش ــت حج تح

مراکــز اصــالح ســپری منــوده بودنــد، در حالــی کــه% ۴۶ از مصاحبــه شــونده ها گــزارش 

دادنــد کــه از 1 تــا ۶ مــاه را در ایــن مراکــز ســپری منوده انــد. در مجمــوع %30 از 

پاســخ دهنده ها مــدت بیشــر از 6 مــاه را در مراکــز اصــالح اطفــال ســپری منــوده بودنــد. 

       بــر اســاس گزارش هــای فــوق دیــده می شــود كــه تعــداد زیــادی از مجرمیــن و 

محجوزیــن در محبــس و دارالتأدیــب به صــورت غیرقانونــی و از مــدت زمانــی كــه قانــون 

ــبب  ــود س ــن خ ــه ای ــوند ك ــداری می ش ــا نگه ــن مکان ه ــر در ای ــوده، بیش ــی من پیش بین

تراكــم جمعیــت در زنــدان خواهــد گردیــد؛ در حالــی كــه می تــوان ایــن نــوع اشــخاص 

را بــا گرفــنت ضانــت باملــال یــا ضانــت بالــرأس رهــا منــود. عــالوه بــر ایــن، افــرادی در 

محابــس به دلیــل عــدم پرداخــت دیــن بــر می برنــد كــه ایــن افــراد هــم خــالف قوانیــن 

افغانســتان آزادی شــان ســلب گردیــده اســت.

ــودن چنیــن مقــرر كــرده اســت:  ــارۀ مدیون ب ــون اساســی افغانســتان در ب        مــادۀ 32 قان

ــرز و  ــردد. ط ــدن آزادی وی منی گ ــا محدودش ــلب ی ــب س ــخص موج ــودن ش »مدیون ب

وســایل تحصیــل دیــن توســط قانــون تنظیــم می گــردد.« همین طــور در رأی متحداملــال 

ــرای متامــی  ــن اصــدار حكــم منــوده اســت كــه ب ــن چنی ســره محكمه در مــورد مدیونی

محاكــم الزم االجــرا می باشــد: »محبوســینی كــه مــدت حبــس محكوم بهــای خویــش را 

ــام محــرم  ــف مجــازات از طــرف مق ــو و تخفی ــان عف ــر فرم ــر اث ــا ب ــد ی ــل منوده ان تكمی

ریاســت جمهــوری اســالمی افغانســتان قابــل رهایــی باشــند، رصف به خاطــر نــدادن 

ــه  ــه رهــا شــوند؛ البت ــد، الزم اســت بالفاصل ــه منی توانن ــرار گرفت ــن تحــت حبــس ق تضمی

در مــورد محبوســینی كــه عــالوه بــر محكومیــت حبــس به مجــازات نقــدی نیــز محكــوم 

ــن  ــه دادن تضمی ــد، ب ــل ننموده ان ــت تحوی ــۀ دول ــا را به خزین ــغ محكوم به ــد، مبل گردیده ان

ــورش ها  ــر ش ــره محكمه، 1386: ش361-421( اك ــای س ــند.« )داراالنش ــف می باش مكل
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و اعتصاب هایــی كــه در محابــس افغانســتان به وقــوع می پیونــدد، عامــل عمــدۀ آن 

ــون پیش بینــی  مشــكالت فــوق و عــدم رســیدگی دوســیه های متهمیــن در مدتــی كــه قان

ــه  ــی ك ــر از مدت ــه بیش ــد به هیچ وج ــین منی خواهن ــرا محبوس ــد؛ زی ــت، می باش ــرده اس ك

در قانــون در نظرگرفتــه شــده اســت، در زنــدان باشــند. 

گفتار دوم- آسیب های اقتصادی مجازات حبس

كیفــر زنــدان از نظــر اقتصــادی هــم مشــكالت خــاص خــود را در پــی  دارد؛ زیــرا حبــس 

از جملــه جــزای پرهزینــه به شــار می آیــد و بــرای جامعــه از نظــر اقتصــادی آســیب های 

ــدان از محبــوس، موجــب توســعۀ تأسیســات و افزایــش  ــد. مملوشــدن زن را وارد می منای

ــۀ  ــت و از بودج ــدۀ دول ــن آن برعه ــه تأمی ــود ك ــه می ش ــای مربوط ــایر هزینه ه ــرو و س نی

ــر این كــه  ــدان عــالوه ب ــر زن ــد خاطرنشــان کــرد كــه كیف عمومــی مملكــت می باشــد. بای

ــود،  ــروم می ش ــان مح ــازده آن ــه از ب ــی دارد و جامع ــت بازم ــین را از كار و فعالی محبوس

ــۀ  ــده هزین ــۀ كنرول نش ــالف كار به گون ــراد خ ــردن اف ــرای زندانی ك ــز ب ــت نی ــۀ دول خزان

ــدان  ــان زن ــر مخالف ــدان، 1379: 23( به نظ ــی جوکن ــود. )عباس ــل می ش ــنگینی را متحم س

هیــچ دلیلــی وجــود نــدارد كــه در جامعه یــی كــه بــا ســیل انبــوه بــی كاران مواجــه اســت، 

از عده یــی از افــراد مجــرم و ناقضــان قانــون در زنــدان نگهــداری و پذیرایــی شــود. 

مؤدیــان مالیاتــی ملــزم به پرداخــت هزینه هــای آنــان باشــند. )اکــری، پیشــین: 2( در ذیــل 

ــم: ــاره می منای ــس اش ــر حب ــادی كیف ــیب های اقتص ــه آس ــی از این گون به بعض

الف( رضورت حفظ و نگهداری محبوسین

بــرای محافظــت از مجرمیــن نیــاز به مــکان خاصــی به نــام زنــدان می باشــد. در یــك 

قســمت از رسزمیــن هــر شــهر یــك كشــور، حكومــت بــرای نگهــداری محبوســین زنــدان 

ــق قوانیــن، افــرادی كــه مجــازات حبــس تنفیــذی  ــا در آن جــا مطاب را ایجــاد می منایــد ت

ــد  ــتان هانن ــد. افغانس ــت منای ــده، محافظ ــی ش ــی و نهای ــم قطع ــر محاك ــان از نظ برای ش

ــرده  ــخص ك ــا مش ــدان و توقیف خانه ه ــاد زن ــرای ایج ــی را ب ــورها مکان های ــر كش دیگ

ــود  ــه وج ــوالی ها توقیف خان ــس و در ولس ــات محب ــی والی ــروزه در متام ــه ام ــت ك اس

ــردد. ــاد می گ ــت، ایج ــس رضورت اس ــرای محب ــه ب ــاحتی ك ــا مس ــدان ب دارد؛ زن

ــات  ــه شــود و متامــی امکان ــد در نظــر گرفت ــع بای ــرای هــر محبــوس 3/25 مــر مرب        ب
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یــك محبــس ماننــد: محیــط تفریــح، حــام و... بــرای محبوســین مطابــق هــر نفــر محاســبه 

ــد،  ــته باش ــش داش ــر گنجای ــه در آن 500 نف ــی ك ــم زندان ــر بخواهی ــروزه اگ ــود. ام می ش

ــی  ــر امریكای ــون دال ــدود یك ونیم میلی ــی در ح ــد مبلغ ــازیم، بای ــات بس ــی امکان ــا متام ب

مــرف منایــم. زنــدان بدخشــان كــه به تازگــی ســاخته شــده اســت و گنجایــش 800 الــی 

ــدان وجــود  ــده اســت. اگــر زن ــر ایجــاد گردی ــون دال ــغ ســه میلی ــر را دارد، به مبل 1000 نف

ــرای  ــر ب ــا بیش ــرده ت ــه ك ــتفادۀ بهین ــه اس ــن محوط ــد از ای ــت می توان ــد، دول ــته باش نداش

ــا بیارســتان بســازد.  ــت دانشــگاه ی ــدان دول ــالً به جــای زن ــع شــود؛ مث ــد واق اجتــاع مفی

ــر  ــرف دارد. اگ ــه م ــر اعاش ــی از نظ ــغ 80 افغان ــه مبل ــی روزان ــك زندان ــر آن ی ــزون ب اف

مطابــق آمــار به دســت آمده از محبوســین، در محابــس افغانســتان 30307 نفــر زندانــی را 

رصف از نظــر خــوراك حســاب كنیــم، مبلــغ 2424560 افغانــی روزانــه محابــس افغانســتان 

مــرف اعاشــه محبوســین می كنــد. البتــه قابــل ذكــر اســت كــه ایــن مبلــغ شــامل اطفالــی 

كــه بــا مــادران مجرم شــان در زنــدان بــر می برنــد و از رژیــم غذایــی خاصــی برخــوردار 

ــور زندان هــا مكلــف  ــم ام ــر اعاشــۀ محبوســین، ادارۀ تنظی ــد؛ عــالوه ب هســتند، منی گردن

اســت كــه بــرای محبوســین لبــاس مخصــوص تهیــه منایــد، در فصل هــای رسد بــرای آن ها 

تــا جایــی كــه ممكــن اســت البســه از قبیــل كمپــل، دوشــك و... مهیــا منایــد. گذشــته از 

ــده نخواهــد  ــی از فای ــن هزینه هــا، هزینه هــای دیگــر وجــود دارد كــه ذكــر آن هــا خال ای

ــا ســنبله  ــرق محبــس مركزی)پل چرخــی( از ســال 1387 ت ــد این كــه مــرف ب ــود؛ مانن ب

ــس  ــاً محب ــه تقریب ــد ك ــی می باش ــون افغان ــی  میلی ــدود چهارصدوس ــی در ح 1393 مبلغ

متذكــره هــر ســال در حــدود هفتادمیلیــون مــرف بــرق از بالك هــای محبوســین دارد كــه 

ایــن مصارفــات ســبب خواهــد شــد كــه تخصیــص گزافــی از دولــت خــرج نگهــداری و 

محافظــت از محبوســین گــردد. )تحقیقــات میدانــی پژوهشــگر(

ب( نیاز به نیروی انسانی جهت ادارۀ زندان

در هــر زنــدان نظــر به تشــكیل ادارۀ تنظیــم امــور زندان هــا پرســونل بــرای حفاظــت 

ــن را در  ــانی مجرمی ــروی انس ــن نی ــق ای ــا از طری ــود دارد ت ــدان وج ــین و ادارۀ زن محبوس

ــا از ایــن طریــق  ــد؛ ت ــان فعالیت هــای صنعتــی و حرفه یــی بیاموزن ــه آن ــدان كنــرول و ب زن

ــم گــردد.  ــاع تقدی ــه اجت ــراد ســامل ب اف
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       ایــن اداره مطابــق تحقیقــی کــه در ســال 1393 انجــام گردیــده، 6056 پرســونل نظامــی، 

ــای  ــس، آموزش ه ــی محاب ــونل نظام ــر پرس ــر دارد. اك ــی و 786 اجی ــونل ملك 502 پرس

داخلــی یــا خارجــی )بورس هــای كوتاه مــدت( شــیوۀ نگهــداری و برخــورد بــا محبوســین 

را آموخته انــد. ایــن آموزش هــا بــرای دولــت افغانســتان بســیار پرهزینــه اســت. عــالوه بــر 

آن هــر پولیــس محابــس در طــول ســال از نظــر البســه مســتحق البســۀ تابســتانی و زمســتانی 

ــردد. در  ــح می گ ــال توضی ــك س ــه در ی ــوع البس ــونل، دو ن ــی پرس ــرای متام ــد. ب می باش

فصــل زمســتان مطابــق نــورم مفروشــات و قانــون، تخصیصــی جهــت اخــذ چــوب بخــاری 

ــر  ــس در نظ ــر محب ــرای ه ــاعته( ب ــی 12 س ــاعته و بعض ــا 24 س ــن بخاری ه ــی از ای )بعض

ــی در  ــغ 135 افغان ــس مبل ــدان محاب ــی كارمن ــز متام ــه نی ــر اعاش ــود. از نظ ــه می ش گرفت

ــزل،  ــات )دی ــر از روغنی ــتان به غی ــس افغانس ــارف محاب ــتند. در كل مص ــتحق هس روز مس

پطــرول و...( چیــزی در حــدود چهارمیلیــارد افغانــی در هــر ســال می باشــد. )تحقیقــات 

میدانــی پژوهشــگر(

ــن  ــر ای ــه درك به ــف، ب ــورهای مختل ــدان در كش ــای زن ــی هزینه ه ــاره یی به برخ        اش

ــون  ــداری 1/7 میلی ــۀ نگه ــۀ 1990هزین ــر ده ــود. در اواخ ــد ب ــان خواه ــأله یاری رس مس

زندانــی در آمریــكا چهل میلیــارد دالــر بــوده اســت. در انگلســتان و ولــز ایــن هزینــه بــرای 

ــد اســت. تحقیقــات  ــارد پون ــد و در كل دومیلی ــی در ســال 37 هــزار و 500 پون هــر زندان

ــان  ــرای زندانی ــری كــه ســاالنه فقــط ب ــون دال ــا 200 میلی ــل نشــان می دهــد كــه ب در برزی

یــا  درمانــگاه  پنجصــد  خانــه،  هجده هــزار  می تــوان  می شــود،  هزینــه  غیرحرفه یــی 

چهارصــد مدرســه بنــا كــرد. در ایــران، هزینــۀ نگهداری ســاالنۀ محكومــان مالــی ده میلیارد 

تومــان اســت؛ در حالــی كــه مجموعــه كمك هــای دولتــی و خیریــه بــرای آزادی زندانیــان 

مالــی در طــول 7 ســال ســی میلیارد تومــان بــوده اســت كــه به هیچ وجــه تكافــوی زندانیــان 

مالــی بی بضاعــت ســاكن در زندان هــا را منی کنــد. بــا رصفه جویــی در ایــن بخــش، 

ــادآوری  ــل ی ــد. قاب ــان را یكجــا پرداخــت منای ــام بدهــی آن ــود مت ــادر ب ــران ق ــت ای دول

ــان  ــارد توم ــه دوصدمیلی ــك ب ــاالنه نزدی ــران س ــان در ای ــای زندانی ــه كل هزینه ه ــت ك اس

اســت. )فراســت خواه، 1389: 45(
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ج( زوال حس مسؤولیت، بی كاری و ازدست دادن شغل 

ــدان به تن پــروری و بــی كاری عــادت می منایــد و حــس مســؤولیت پذیری  زندانــی در زن

ــؤولیت را از  ــس مس ــدان ح ــازات زن ــد. مج ــد ش ــگ خواه ــواده كم رن ــال خان وی در قب

زندانــی برمــی دارد و او را به بــی كاری و تن پــروری ســوق می دهــد؛ زیــرا بســیاری از 

زندانیــان مــدت زیــادی را در زنــدان بــر برده انــد و در آن جــا بــا بــی كاری و تن پــروری 

روزگار گذرانده انــد و متامــی نیازهــای آنــان اعــم از خــوراك، پوشــاك، مســكن و... بــدون 

تحمــل زحمــت تأمیــن گردیــده اســت. ایــن وضــع چنــان عــادی جلــوه می كنــد كــه حتــا 

ــرون  ــدان بی ــه از زن ــد؛ چنانچ ــان منی دهن ــی نش ــل چندان ــدان می ــدن از زن ــرای بیرون آم ب

ــدان  ــه در زن ــرا ك ــد؛ چ ــدان برگردن ــا به زن ــوند ت ــی می ش ــب جرم ــاره مرتك ــد، دوب بیاین

به برخــی نیازهای شــان دسرســی پیــدا می كننــد كــه در بیــرون از زنــدان امــکان دسرســی 

ــوع رنجــی احســاس منی كننــد و به طبــع  ــدان هیچ ن ــد؛ از ایــن رو در زن ــه آن هــا را ندارن ب

شــوق زنــدان، آن هــا را بــه ارتــكاب مجــدد جــرم وامــی دارد تــا بتواننــد از واقعیــت زندگــی 

خــود كــه در نظــر آن هــا یــك نــوع زندانــی جلوه گــر شــده، خالصــی پیــدا كننــد. )نــژاد، 

)46 :1384

ــته اش را از  ــغل دست داش ــی ش ــخص زندان ــود ش ــث می ش ــدان باع ــر آن زن ــالوه ب        ع

دســت بدهــد و دیگــر نتوانــد از طریــق حرفه یــی كــه در گذشــته و قبــل از ورود به زنــدان 

ــی و  ــای صناعت ــدان به فعالیت ه ــوس در زن ــر محب ــا اگ ــد؛ ام ــاش منای ــرار مع ــته، ام داش

ــاد  ــه را ی ــته آن حرف ــه در گذش ــوزد ك ــس بیام ــغلی را در محب ــردازد و ش ــوزی بپ حرفه آم

ــط  ــود و توس ــه كار ش ــغول ب ــدان مش ــنت از زن ــض بیرون رف ــد به مح ــود، می توان ــته ب نداش

آن شــغل آموختــه در زنــدان، امــرار معــاش كنــد. مجــازات حبــس ضمــن آن كــه در حیــن 

ــز باعــث  اجــراء باعــث بیكارشــدن یــك عضــو فعــال جامعــه می گــردد، پــس از اجــرا نی

ــته  ــه در گذش ــوی ك ــد و عض ــت بده ــود را از دس ــغلی خ ــت ش ــرد موقعی ــه ف ــود ك می ش

ــه  ــار جامع ــی كار و رسب ــو ب ــان عض ــون بس ــد، اكن ــار می آم ــو كاری به ش ــوان عض به عن

ــه  ــدان شــود، عــرف جامع ــرد داخــل زن ــن كــه ف ــرا همی شــود. )عباســی، پیشــین: 56( زی

ــنت  ــش از رف ــته و پی ــه در گذش ــی را ك ــگاه و منزلت ــد زد و آن جای ــب خواه وی را برچس

ــت.  ــد داش ــر نخواه ــود، دیگ ــته ب ــس داش به محب
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       افــزون بــر آن، تعــدادی از زندانیــان مذکــور دارای کارخانــه و محــل کار بوده انــد کــه 

ــوی،  ــود و به نح ــان می ش ــۀ آن ــل کار و کارخان ــل مح ــر به تعطی ــا منج ــدن آن ه زندانی ش

ــی آورد.  ــم م ــز فراه ــا را نی ــن کارخانه ه ــاغل در ای ــران ش ــی کارگ ــات از کارافتادگ موجب

ــه 50  ــد ک ــخص ش ــی، مش ــان مال ــر از زندانی ــده از 969 نف ــل آم ــش به عم ــک پژوه در ی

نفــر از آنــان بیــش از 500 نفــر کارگــر را تحــت پوشــش داشــتند و 549 مــورد تــا 50 نفــر 

ــز  ــا نی ــران آن ه ــراد، کارگ ــن اف ــدن ای ــال زندانی ش ــه به دنب ــته اند ک ــش داش ــت پوش را تح

ــان  ــفبار زندانی ــت اس ــس از وضعی ــای مجل ــز پژوهش ه ــزارش مرک ــده اند. )گ ــی کار ش ب

ــدات در  ــای تعه ــتگی ایف ــادی و پیوس ــاختار اقتص ــر: 1381/1/24( س ــدان ق ــی زن مال

ــی  ــورد، زمین خوردگ ــن خ ــر زمی ــک نف ــر ی ــه اگ ــت ک ــی اس ــادی به گونه ی ــۀ اقتص عرص

وی به صــورت زنجیــروار، دامــن دیگــران را نیــز می گیــرد. ایــن ســخن در بــارۀ اشــخاصی 

ــد،  ــدان افتاده ان ــود به زن ــای خ ــت قرض ه ــالس از پرداخ ــتگی و اف ــت ورشکس ــه به عل ک

بیشــر قابــل اســتناد اســت.

گفتار سوم- آسیب های بهداشتی و روانی مجازات حبس

محبــس عــالوه بــر مشــكالت اجتاعــی و اقتصــادی آســیب های بهداشــتی و روانــی هــم 

در پــی دارد كــه در ایــن مبحــث مــواردی ازایــن انتقادات)نقــاط ضعــف( وارده به زنــدان 

از نظــر بهداشــتی را مــورد مطالعــه و بررســی قــرار خواهیــم داد.

الف( مشكالت بهداشتی موجود در زندان

در هــر محیطــی كــه انســان ها به صــورت گروهــی در یــك مــکان زندگــی كننــد، الجــرم 

مشــكالت را از نظــر بهداشــتی خواهنــد داشــت، فرقــی منی كنــد كــه ایــن مــکان دانشــگاه 

باشــد یــا زنــدان؛ ولــی محبــس بــا توجــه بــه افــرادی كــه در آن جــا بــر می برنــد، ممكــن 

اســت كــه آســیب بیشــری از نظــر بهداشــتی بــر اشــخاص وارد منایــد. بهداشــت زنــدان 

شــامل بهداشــت شخص)جســمی و روحــی( و محیــط اســت.

       یکــی از مهم تریــن مســائلی کــه امــروزه ذهــن بســیاری از مســؤوالن و متولیــان 

ــری و  ــای م ــایر بیاری ه ــدز و س ــرش ای ــیوع و گس ــرده، ش ــغول ک ــود مش ــر را به خ ام

ــا 10  ــان، 9 ت ــن زندانی ــز در بی ــت نی ــیوع هپاتی ــت. ش ــور اس ــای کش ــی در زندان ه عفون

ــتفاده از  ــت. اس ــده اس ــزارش ش ــادی گ ــت ع ــر جمعی ــا 17 براب ــل، 4 ت ــیوع س ــر و ش براب
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رسنــگ آلــوده و مشــرک، روابــط جنســی زندانیــان و فقــدان بهداشــت از عوامــل بــروز 

ــال  ــان مبت ــی از مریض ــار دقیق ــارض آم ــال ح ــت. در ح ــور اس ــای مذک ــیوع بیاری ه و ش

به هپاتیــت، ایــدز و... از متامــی محابــس افغانســتان در دســرس نیســت. مطابــق تحقیقــی 

ــه ایــن امــراض  كــه از محبــس مركــزی صــورت گرفتــه در مــورد محبوســینی كــه مبتــال ب

ــواد  ــاد به م ــر، معت ــدز)اچ-آی وی( 36 نف ــل می باشــد: مریضــان ای ــرار ذی ــق ق هســتند، طب

مخــدر 265 نفــر و مریضــان صعب العــالج 10 نفــر. گرچنــد بایــد خاطرنشــان گــردد كــه 

ادارۀ تنظیــم امــور زندان هــا یــك بــالك را در محبــس پل چرخــی جهــت تــداوی معتــادان 

اختصــاص داده اســت و معتــادان در آن جــا مطابــق مراقبت هــای خــاص توســط پزشــكان 

ــگر: 1393(  ــی پژوهش ــات میدان ــوند. )تحقیق ــان می ش ــص درم متخص

مطالعــات نشــان داده اســت كــه عواملــی كــه باعــث بــروز بیاری هــای مــری و واگیــر 

ــد از: ــس ســطح جهــان می شــوند، عبارتن در محاب

1. تراکــم جمعیــت و کمبــود فضــا در زنــدان کــه امــکان ارائــۀ خدمــات درمانــی بهداشــتی 

و تأمیــن بهداشــت فــردی و عمومــی زندانیــان را بســیار دشــوار می ســازد؛ هرچــه تراکــم 

ــی  ــت و بیاری هــای مقاربت ــدز و هپاتی ــه ای ــال ب ــدان بیشــر باشــد، خطــر ابت ــت زن جمعی

ــد.  ــش می یاب افزای

 2. چرخــۀ ورود و خــروج زندانیــان کــه بــر اســاس آن، هــر ســال تعــدادی از زندانیــان از 

زنــدان آزاد و عــدۀ دیگــری پذیــرش می شــوند کــه هرچــه این ورود و خروج بیشــر باشــد، 

احتــال بــروز مشــکالت و بیاری هــای خطرنــاک و مــری بیشــر می شــود. افــزون بــر 

ــان پــس از ورود به جامعــه، ممکــن اســت بیــاری خــود را به دیگــران منتقــل  آن، مبتالی

و از ایــن طریــق بهداشــت و ســالمت اجتــاع را نیــز به مخاطــره اندازنــد.

3. عامــل دیگــری کــه می تــوان بــه آن اشــاره کــرد، رواج و شــیوع اعتیــاد در زندان هــای 

ــی  ــادان تزریق ــاً معت ــه بعض ــی ک ــت؛ به گونه ی ــرک اس ــگ مش ــتفاده از رسن ــور و اس کش

ــگ  ــتفاده از رسن ــا اس ــد و حت ــتفاده می کنن ــر اس ــا بیش ــار ی ــا 50 ب ــگ، ت ــک رسن از ی

به صــورت اجاره یــی نیــز در میــان زندانیــان رواج دارد. ایــن امــر، احتــال ابتــال و شــیوع 

ــزوم  ــد. ل ــش می ده ــمگیری افزای ــو چش ــی را به نح ــای عفون ــت و بیاری ه ــدز و هپاتی ای

ــان در مــورد راه هــای  ــان مبتــال به بیــاری از دیگــران و آمــوزش زندانی جداســازی زندانی
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ــر  ــیار مؤث ــتا بس ــن راس ــد در ای ــت و... می توان ــدز، هپاتی ــون ای ــی چ ــال بیاری های انتق

ــودرزی، 1385: 25(  ــد. )گ باش

4. عــدم امکانــات صحــی در محابــس؛ در زندان هــای كشــور آن قــدر كــه ادویه)صحــی و 

بهداشــتی( و پزشــك متخصــص رضورت اســت، وجــود نــدارد؛ زیــرا یــك داكــر متخصص 

بــا معــاش كــم، هرگــز حــارض بــه انجــام وظیفــه نخواهــد بــود. گرچنــد بــا توجــه و كمــك 

ــم  ــا آن ه ــی ب ــت؛ ول ــده اس ــوع گردی ــكل مرف ــن مش ــدودی ای ــا ح ــی ت ــات خارج مؤسس

ــن مشــكل  ــود داكــران متخصــص مواجــه اســت. ای ــا نب ــس كشــور ب در بســیاری از محاب

ــی را  ــم امــور زندان هــای افغانســتان تخصیــص گزاف به قــدری جــدی اســت كــه ادارۀ تنظی

ســاالنه بــرای انتقــال محبوســین مریــض جهــت تــداوی از والیــات كشــور به مركز)كابــل( 

و دوبــاره اســرداد زندانــی به محبــس والیتــش مــرف می منایــد. در همیــن راســتا مقــررۀ 

ــت: »1-  ــته اس ــن نگاش ــم چنی ــادۀ چهل وهفت ــا در م ــس و توقیف خانه ه ــور محاب ــم ام تنظی

محبوســین و اشــخاص تحــت توقیــف بنــا بــر دالیــل امنیتــی، محكمــه و معاذیــر صحــی از 

ــس  ــس محاب ــط پولی ــر توس ــۀ دیگ ــس و توقیف خان ــه به محب ــس و توقیف خان ــك محب ی

ــد.     ــده می توان ــل ش منتق

 اشــخاص تحــت توقیــف مــرد توســط پولیــس مــرد و انتقــال محبوســین زن توســط پولیــس 

ــرف  ــر به م ــس دیگ ــس به محب ــك محب ــین از ی ــرد، انتقــال محبوس ــورت می گی زن ص

ــردد.  ــل می گ ــظ منتق ــا دو محاف ــوس ب ــر محب ــرد. و ه ــورت می گی ــت ص دول

ــت  ــی اس ــزۀ جنس ــای غری ــود دارد، ارض ــان وج ــه در انس ــی ک ــه نیازمندی های        از جمل

ــع آن  ــدان به دلیــل ویژگی هــا و محدودیت هایــی کــه دارد، مان ــد تأمیــن گــردد و زن کــه بای

ــزۀ نهــادی مذکــور به طــور طبیعــی و مــروع، اشــباع و ارضــا گــردد. در  می شــود کــه غری

ــروزه  ــی آورد. ام ــم م ــان را فراه ــان زندانی ــی در می ــات جنس ــروز انحراف ــات ب ــه، موجب نتیج

مشــکالت اخالقــی و روابــط جنســی در زندان هــای ســطح جهــان را منی تــوان انــکار کــرد. 

ایــن روابــط، خــود یکــی از عوامــل شــیوع بیاری هــای خطرنــاک عفونــی و مقاربتــی مانند: 

ایــدز و هپاتیــت می باشــد. )یــاوری، 1381: 38( البتــه بــا شــیوۀ مالقات هــای رشعــی كــه در 

محابــس افغانســتان بــرای محبوســین متأهــل در نظــر گرفتــه شــده، می تــوان تــا حداالمــکان 

از بــروز انحرافــات جنســی در میــان محبوســین جلوگیــری به عمــل آورد.
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عــالوه بــر بیاری هــای فــوق كــه در زنــدان، محبوســین بــه آن مبتــال می شــوند، مشــكل 

ــیوع و  ــر ش ــا خط ــی آب در زندان ه ــت. آلودگ ــرح اس ــم مط ــی ه ــامیدنی زندان آب آش

بــروز بیاری هــای میکروبــی و انگلــی را بیشــر می کنــد کــه در صــورت گســرش، ایــن 

بیــاری در شــهرها نیــز شــیوع خواهــد یافــت. وضعیــت نامناســب فاضالب هــا وضعیــت 

جمــع آوری و دفــع فاضــالب و تولیــد روزانــه حــدود 68 تــن زبالــه در زندان هــای کشــور 

ــل توجــه و تأمــل  ــکات قاب ــۀ خــود، از ن ــز به نوب ــر محیــط زیســت نی ــرات ســوء آن ب و اث

ــران، 1379: 8(  ــی و دیگ ــد. )بیگدل می باش

ب( تأثیرهای روانی بر زندانی

ــدان اســت.  ــی زن ــدان، مســألۀ بهداشــت روان ــن از دیگــر پیامدهــای بهداشــتی زن همچنی

ــه  ــال ب ــری از ابت ــر پیش گی ــزون ب ــه اف ــود ک ــی می ش ــامل فعالیت های ــی ش ــت روان بهداش

ــای بهداشــت روان  ــرای ارتق ــی را ب ــرد زندان ــی، ف ــی و عصب ــات روان مشــکالت و اختالف

ــه  ــان ب ــالی زندانی ــری از ابت ــر پیش گی ــد. اســاس فعالیت هــای بهداشــت روان ب ــاری کن ی

اختــالالت روانــی و عصبــی اســتوار اســت. در حالــی کــه متأســفانه امــروزه زنــدان تنهــا 

ــده  ــدان عقی ــائل زن ــان آگاه به مس ــود و کارشناس ــال منی ش ــان اع ــه آزادی محکوم علی

دارنــد کــه زنــدان بــا توجــه به خشــونت و قیــودی کــه بــر آن حکم فرماســت، یــک تنبیــه و 

مجــازات بدنــی، روحــی و روانــی اســت کــه افــزون بــر جســم، به متامیــت روانــی محکــوم 

نیــز آســیب می رســاند. هویــت او را از بیــن می بــرد و آن چنــان اختالالتــی در وی ایجــاد 

می کنــد کــه نتیجــۀ آن یــا اطاعــت کورکورانــه اســت کــه در آن فــرد، مفهــوم آزادی و میــل 

بــه ابتــکار عمــل را از دســت می دهــد یــا بالعکــس، حالــت طغیــان اســت کــه به صــورت 

ــق و  ــر عمی ــدان، تأثی ــود. زن ــی  می ش ــونت متجل ــل به خش ــزون و توس ــگری روزاف پرخاش

مهمــی بــر روح و روان زندانــی برجــای می گــذارد کــه ایــن تأثیــر شــاید تــا ســالیان دراز 

پــس از آزادی از زنــدان نیــز باقــی مبانــد. )گــودرزی، پیشــین: 87(

ــل  ــی از تحم ــار ناش ــواده و فش ــت خان ــی از وضعی ــد نگران ــان می ده ــات نش        تحقیق

ــدان، خــود باعــث تشــدید حــاالت  ــوم پــس از زن ــدۀ نامعل ــه آین ــگاه خــاص ب كیفــر و ن

روانــی نامطلــوب و آشــفتگی ذهنــی زندانــی می شــود. )دهقانــی، 1386: 7( این فشــارهای 

روحــی و روانــی بیشــر بــرای افــرادی صــدق می كننــد كــه مجــازات حبس شــان درازمدت 
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ــه  ــدن ب ــه مبتالش ــد ك ــل می كنن ــس تحم ــی را در محب ــان رنج ــراد آن چن ــن اف ــد. ای باش

ــپری كردن  ــا س ــرد ب ــه ف ــن را دارد ك ــکان ای ــوده و ام ــد نب ــی بعی ــی و روان ــراض روح ام

كیفــر ســلب آزادی و آزادشــدن از زنــدان، منحیــث یــك مریــض روحــی و روانــی تقدیــم 

اجتــاع گــردد.
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