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 یالمللنیها و نقض مقررات بزندان یفریک تیتورم جمع
 ها و راهبردهاحقوق بشر؛ علت
 

  دکتر بابک پورقهرمانی - دکتر جمال بیگی - نسلمریم شیریان
 4.0sa/-nc-https://creativecommons.org/licenses/by( :This is an open access article under the CC BY NC SA license/( چکیده

 یریها تأثبردن آن نیاست که زندان در از ب یو اجتماع یاز عوامل ساختار یناش یزهکارب
 یرفیک تیمعها هم با ازدحام جدر جامعه، زندان یبزهکار یهانهیندارد و تا زمان وجود علل و زم

ه چاز  یها ناشزندان یفریک تیاست که تورم جمع نیا یمواجه خواهند بود. لذا سؤال اصل
آن  تیریدر مد تواندیم یحقوق بشر یالمللنیاسناد ب یکدام راهبردها تیبوده و رعا یعوامل

 یاابخانهبع کتو بر پایه اسناد و منا یو تحلیل یباشد؟ تحقیق حاضر به روش توصیف رگذاریتأث
رده فاده گستاست ن،یپژوهش، حبس محور بودن قوان نیا یهاافتهینگاشته شده است. بر اساس 

 یاپابنده وندها ازجمله دستب نینو یهایو فراهم نبودن امکانات استفاده از فناور سقضات از حب
 یالمللنیاند که مقررات بشده ییها شناسازندان یفریک تیمهم تورم جمع لیاز دال ک،یالکترون

منظور به یاند رشتهجامع و چ یراهبرد کهنیا یاصل جهی. نتندینمایرا نقض م انیحقوق بشر زندان
تا عوامل  آن است مقاله بر نیاالزم است. لذا  یالمللنیب یو مقابله با آن، برابر استانداردها نییبت

با  یربتج ییعلوم جنا یهارا از منظر آموزه رانیا یهادر زندان یفریک تیمؤثر بر تورم جمع
 .دیمان یبررس یفریک تیجمع تیریبشر در مد المللنیحقوق ب یراهبردها برهیتک

 

کمه، از محا ت قبلبازداش ،یافراط یانگارها، حبسازدحام زندان ،یفریک تیجمع:کلیدواژگان
 .یحقوق بشر یالمللنیاسناد ب
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 مقدمه
 یجا یملو  المللیبین هایسیاستدهه در  نیچند یبرا هازنداندر  تیازدحام جمع موضوع

های مبتنی بر های عملی هر نظام کیفری در ارتباط است. نظامو با مبانی نظری و سیاستداشته 

گردانی از مالیمت و تساهل در برابر بزهکاران و اعمال سیاست به دلیل روی»سزادهی، 

. ( ,2007Davoodi Garmaroodi :51)« رو بودهل با تورم جمعیت زندانی روبهگیرانه، در عمسخت

 یفریک تیجمع شیمواد مخدر سبب افزا رینظ یخاص مئبا جرا بلندمدت ای یمبارزه مقطعبا و »

سازی مساله موردتوجه در این رویکرد، کنترل خطر و فراهم» (. ,2001Grosk: 1( «شودمی هازندان

نماید و که خدمات متمرکز و تشدید یافته برای بزهکاران پرخطر پیشنهاد می دفاع اجتماعی است

 کیفری جمعیت افزایش و مجازات تشدید خطر، مدیریت و جرم کنترل هایسیاست نتیجه

1998Losel, ; 174 :2002, Newburn :17(«است بوده هازندان
 

andJones (.  در این میان، تمایل به

عنوان هدف اصلی مجازات و توجه خاص به ندان، افزایش ارعاب بهتر در زایجاد شرایط سخت

ها و اعمال تبعیض در ارائه این تأمین امکانات رفاهی در زندان با در نظر گرفتن شایستگی

به عنوان  .( ,2002Sparks :110)«بوده است« 1تردکترین شایستگی کم»امکانات، همگی تحت تأثیر 

مثال
 

 اعتراضات، از پس شده بازداشت افراد لکن است عادی روندی دهمتحایاالت در اعتراضات»
 برای گرفته درنظر هایحبس و شده صادر احکام نهایت در و آنان دادگاه به رسیدگی نحوه

 ریاست دوران در تنها است.بوده ایگسترده تبعیضات دهندهنشان کشور این سیاهان و سفیدپوستان
 دستگیرشدگان میزان 2020 سال سپتامبر تا میالدی 2016 سال از یعنی ترامپ دونالد جمهوری

 .( ,.2020Alishahi and et.al :140)« استبوده سفیدپوستان برابرهشت از بیش سیاهپوست

 جنایی گذارانسیاست موردتوجه هایموضوعاز  یکیهمواره » رانیدر ا یفریک تینرخ جمع

 گردیده عوامل مختلفی مطرح، و افزایش آنبروز  یبراهماواره از سوی کارشناسان که است بوده 

ها در ها و متناسب نبودن آنشدت مجازات» .( ,2006Davoodi Garmaroodi :19-20) «.است

آن تورم جمعیت کیفری دهنده شدت عمل مقنن و نتیجه جرائمی مثل مواد اعتیادآور، نشان

 میزان» همچون ایران،  سعه،تودرحال کشورهای از بسیاری در .( ,2012Bullk :36)«هاستزندان

                                                           
1. The Doctrine of Less Merit 
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) United Nations« تر استبیش شده محکوم زندانی جمعیت از محاکمه، از پیش زندانی جمعیت

)11 :3201Crime,  andOffice on Drugs   

 یبهداشت هایزمینه درآن ناگوار  یامدهایو پ هازندان تیاز تراکم جمع یناش هایآسیب

به لحاظ تورم  یجنس ی)تجاوزها ی)تکرار جرم(، اخالق یشناخت(، جرمیمسر هایبیماری)انتقال 

( باعث شده است که یو خانوادگ ی)انقطاع شغل یمختلف زندان( و اجتماع یدر بندها تیجمع

 یجهان هیاعالم 5ماده  .حقوق بشری هم این موضوع مطرح گردد المللیبینو  ایمنطقه در اسناد

 ونیکنوانس 4و  2 ، مواد1966 سیاسیو  یحقوق مدن للیالممیثاق بین 7، ماده 1948 بشرحقوق 

 3، ماده 1969حقوق بشر  ییکایآمر ونیکنوانس 5ماده  2بند ، 1984منع شکنجه  المللیبین

منشور  49و ماده  1981 بشر حقوق ییقایمـنشور آفر 5، ماده 1950 بشرحقوق  ییاروپا ونیکنوانس

نامتناسب را  یهامجازات تیو ممنوع هاو مجازات مئرااصل تناسب ج ،2000اروپا  نیادیحقوق بن

 .)2008Habibzadeh, and  ahimi NejaR :116(ند امورد تأکید قرار داده یضمن ای حیصر صورتبه
بهبود  المللیبینسند » 2001در سال هم  اصالح قوانین کیفری و سیاست جنایی المللیبینمرکز »

در موضوع اجرای کیفر  المللیبینرا دکترین  آن توانمیکه  دنمومنتـشر را « 1سیاست زندانبانی

از افراد تحت هرگونه  تیحما یبرا لاصو مجموعه .( ,2009Saeedi Nazad :5) «تسحـبس دانـ

 ان،یقواعـد حـداقل اسـتاندارد رفتـار بـا زنـدان ،انیرفتار با زندانی اساسل اصو حبس، ایبازداشت 

، (ـویحـبس )قواعـد توک نزیگیجـا نیمـواز یازمان ملـل متحـد بـراس استاندارد قواعـد حـداقل

 طیشرا دربـاره 2006 سـپتامبر 20اروپـا مصـوب  یشـورا وزیرانهیأت Rec)2006(13نامه توصیه

 تیو تورم جمع زندان ازدحـام در مورد درشورا  این R)99(22 نامهتوصیهو  استفاده از بازداشت

 یاسـتانداردهاکه بر رعایت  هستند حقوق بشریاسناد  ترینمهم ،1999 سپتامبر 30 مصوب یفریک

تأکید از محاکمه  قبلبازداشت  نزیگیجا هایشیوه ناظر بر یاصول کلـی و حـداقل حقوق بشر

 نمایند.می

یکی از که است  نیا انگریب درواقعحقوق بشر  المللیبیننظام  در مقررات لیقب نیا ینیبشیپ

نموده، به حبس ن اانتقال محکوم هاینامهموافقترا وادار به پذیرش  هاکشورمهمی که  هایانگیزه

                                                           
1. International Prison Policy Development Instrument 
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حقوق نظام  دگاهیاز د .(and et.al. Carrier ,2018 :135) «است یحقوق بشر نیمواز تیرعا

 تیاما با توجه به وضع ؛از محکوم خالصه شود یدر سلب آزاد دیزندان فقط باالملل بشر، بین

و  سازدمیوارد  بیجسم و روح محکوم، آس تیبه تماماجرای کیفر حبس ، هانزندابر  تراکم

 ،که در درازمدت نمایدمی جادیا یو تیدر شخص هاییاختاللاو را دگرگون ساخته و  تیهو

 یو پرخاشگر انیبرعکس حالت طغ ایو  دهدمیبه ابتکار را از دست  لیو م یمفهوم آزادزندانی 

ی حق کرامت انسان تیکه رعا ستی ادر حال نیا کند.میبروز  یدست جمع هایحتی شورشو 

اسناد و  کردیرو». از آن برخوردار استهم که انسان بزهکار های بنیادین بشری است ازجمله حق

 بوده منطبق ترشیب« 1طیمجموعه شرا» اریمع ها، برازدحام در زندان فیدر تعر یالمللنیب یهاهیرو

 «باشدمی یاساس طیشرا یفیو ک تیحداقل فضا و ظرف یکم یارهایاز معاست  یبیاست که ترک

(19: 2015Hans Burke, ). است که  یفریک تیجمع شیمنشأ ازدحام، افزا» ،گرید یاز سو

کل  تینفر در هر صد هزار نفر جمع کینرخ زندان که بر اساس هر  اریمع قیرآن از ط راتییتغ

 به دبای هک حقوق بشری هنکت .) ,2013Walmsley :3(« شودیم نیی، تعگرددیکشور محاسبه م کی

 ایبا نقض  دصرفاً نبای ه و منافع بزه دیده،جامع از انتصی هایهدف که تاس نای تآن توجه داش

 .ودش نیحبس تأم فریک یاجرا در بزهکار یهدف بازپرور ینف

بر تورم عوامل مؤثر  نیترمهماصلی است که  سؤالاین نوشتار در راستای پاسخ به این 

المللی حقوق بین و نظام اند؟کدمیی تجربی از منظر علوم جنادر ایران ها زندان یفریک تیجمع

تصویب  رسدمیبه نظر باشد؟  رگذاریأثتواند در مدیریت آن تمی ییهاارائه چه راهبرد بشر با

کنار موانع  های قبل از محاکمه، درو فراوانی نرخ بازداشت افراطی قوانین حبس زا، حبس انگاری

بر تورم  مؤثرعوامل  ازجملههای ارفاقی مقنن و قضات نسبت به برخی از بزهکاران؛ و محدودیت

، با پایبندی به راهبردهای ناظر بر شاخص روازاینباشند. های ایران میجمعیت کیفری در زندان

آن را مدیریت  توانالمللی حقوق بشر زندانیان، میدر اسناد بین شدهمطرحنرخ جمعیت کیفری 

علت شناسی ازدحام جمعیت کیفری زندانیان و راهبردنگاری از  باهدف پژوهش این در نمود.

ی حقوق المللنیباسناد  ی،شناسجرمی هاهینظری لیو تحل یفیبه روش توصمنظر حقوق بشر؛ 

                                                           
1. Conditions Set 



 

 

 

69  تورم جمعیت کیفری زندانها و نقض مقررات بینالمللی حقوق بشر؛ علتها و راهبردها 
 

 یعمل و ی تقنینی، قضایی، اجراییشناسبیآس برای راهبردهایی و اصول ،هایقانونمندبشری، 

 کار به کشور یتیو ترب ینیها و اقدامات تأمسازمان زندانی مندبهرهتورم جمعیت کیفری، جهت 

 یاصل یهامؤلفه یضمن بررس ،رونیازا دانست. کاربردی نوع آن را از توانیم، لذا شودیمگرفته 

ی هاآموزهبر پایه تا  کندیتالش ماین مقاله ها و عوامل مؤثر بر آن، زندان یفریک تیتورم جمع

به جهت بروز  رانیرا در ا یزندانبان تیریو مد ییقضا ،ینیتقن ییجنا استیسعلوم جنایی تجربی، 

 .دینما یشناسبیآسی حقوق بشر المللنیبو نقض مقررات ها زندان یفریک تیتورم جمع دیو تشد

 

 پیشینه پژوهش -1

از  شیحداقل بازداشت پ یاستانداردها»(، با انجام تحقیق 1398آشوری؛ صفاری و انصاری )

 یهاناظر بر بازداشتی المللنیبی اصول و استانداردها، «رانیو حقوق ا یالمللنیاسناد ب در محاکمه

. اندنمودهشناسایی  هازندانازدحام جمعیت کیفری  رفت از بحرانبرونرا برای  محاکمه از قبل

 نیگزیحبس و جا فریدر تحول ک یشرو حقوق ب یالمللنینقش اسناد ب» بامطالعه(، 1397) اضتیر

از همه بر تحول  شیب ییارائه استانداردها و هنجارهای با المللنیاسناد بمعتقد است که  ،«حبس

 انصاریو  یآشور. است بوده رگذاریتأث رانیای حقوق نظام در حبس نیگزیجا حبس و فریک

، «از محاکمه شیپ یهازداشتاز با یناش یفریک تیجمع شیعوامل افزا» قی(، با انجام تحق1397)

و ناکارآمد  ازحدشیب یمقررات مربوط به بازداشت موقت، اتکا نیدر کنار ضعف مقنن در تقن

 یهاو محدود از اقدام یها به کنترل جرم، استفاده حداقلدادستان لیقضات به مجازات حبس، تما

 شیافزا ییعوامل قضا نیتررا عمده هییقوه قضا یو سازمان یساختار یهاو ضعف یربازداشتیغ

عوامل  یبررس»(، در مقاله 1396) یعقوبیو  یلیرخلیم اند.شمار متهمان منتظر محاکمه دانسته

 یتیو ترب یخانوادگ نهیشیآحاد جامعه، پ ییگرا، حبس«هازندان یفریک تیجمع شیافزا ییقضا

نبود  ،یتشناخجرم یهافقدان آموزش ،یو کانینزد ای یقاض یدگیدسوابق بزه ،یقاض

بودن  به مؤثر ییقضا یهامقام یاعتقادیحبس و ب یهانیگزیجا یبرخ ییاجرا یسازوکارها

چنین هم اند.ها دانستهزندان یفریک تیجمع شیافزا ییازجمله عوامل قضارا حبس  یهانیگزیجا

های مقابله و بهترین شیوه هایاستراتژ»در مورد ، با انجام تحقیق (2011)در مقاله دیگر از ساسکی 

 لیدال کهییازآنجابه این نتیجه رسیده است که: « در مراکز اصالح و تربیت ازحدشیببا ازدحام 
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از  یعیوس فیط بوده ومتفاوت  گریبه کشور د یمتعدد و از کشور هاکیفری زندان تیرشد جمع

، یتماعاج یتیحما هایشبکهفقدان  ای وجود ی ازجملهو اقتصاد یاجتماع هایسیاستعوامل و 

در  حبس از جرم و نقش یاجتماع هایبرداشت، یفریعدالت ک نظام، توسعه انهریشگیپ هایاقدام

 ینابرابر شیو افزا یسخت اجتماع هایسیاستاز زندان، فساد،  ازحدبیشاستفاده ، مقابله با جرم

عان داشت که اذ توانیموضوع م نیسوابق ا یهاافتهیو  جیبامالحظه نتاگیرد. را دربر می یدرآمد

 تیجمعبرخالف قوت این نوشتگان در حوزه تدابیر جایگزین حبس و راهکارهای کاهش 

علوم جنایی تجربی و مقررات مطالعات  هیبر پا رانیدر ا هازندانی، تورم جمعیت کیفری فریک

 اند.نشده یشناسبیطور مبسوط آسبه افتهیانجامی هاپژوهشدر  ،ی حقوق بشرالمللنیب

 

 از منظر علوم جنایی تجربی هازندانری شناسی تورم جمعیت کیفعلت: نی نظریمبا -2

ها زندان یفریک تیو کاهش جمع انیزندان یدهدستورالعمل سازمانتدوین نخستین قبل از  تا

به کار نرفته بود. لذا « 2هاازدحام در زندان» ای« 1یفریک تیتورم جمع»، اصطالح 1392 در سال

 ایکاهش و  یبرا یکشور یوقت کنیاست، ل نشدهفیاصطالح تعر نیا انریهرچند در حقوق ا

ها و اصالح و درمان و ازدحام آن شیاز افزا یریو جلوگ انیداشتن نرخ زنداننگه بتحداقل ثا

 مئتوسعه دامنه جرا یکه عمدتاً در راستا نیدر قوان یمئو تحوالت مستمر و دا راتییبه تغ ان،یزندان

. در دینمایاست، اقدام م یسالب و محدودکننده آزاد یهامجازات دیدتش ایمستوجب حبس و 

 .( ,2001Grosk :2) «رو استروبه« 3هازندان یفریک تیتورم جمع» دهیآن کشور با پد» لت،حا نیا
اشاره « 4جمعیت اصالحی»جای جمعیت کیفری، به ناگفته نماند که برخی از نویسندگان نیز به

های مراقبت و اصالح اعم از فرادی است که تحت یکی از شکلکنند که شامل کلیه امی

)Correctional -BJS« باشندمدت، تعلیق مراقبتی و آزادی مشروط میهای بلندمدت یا کوتاهزندان

).2014Populations in the United States,  رانیا» یان،مطالعات زندان یالمللنیطابق اعالم مرکز بم 

                                                           
1. Criminal Population Inflation. 

2. Overcrowding in Prisons 

3. Criminal Population Inflation in Prisons 
4. Correctional Population 
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 .( ,2016Gholami :14) «داردقرار  یو زندان تیجمع انیلحاظ نسبت م از اینکشور اول د 8 انیدر م
 یکیزیف فضایسرانه »، کشور هایزنداناحکام سازمان  یو اجرا ییقضا رکلیبرابر اظهارات مد

 انیزندان مورداستفاده یکه شامل تمام فضاهاهست  مربعمتر 14 زانیبه مدر ایران  یهر زندان

چنین و هم استبوده درصد  127.6 ،1398در سال  کشور هایزندان شدهاشغال تیظرفو  شودیم

  .( ,news code 2019Pourmand :955211) «ها استدرصد بیش از ظرفیت زندان 28تعداد زندانیان 
از  یاجتماعی و انسان یتیواقع عنوانبهرفتار مجرمانه را ، 1یتجرب ییعلوم جناکه ازآنجایی

. دهندمیقرار  موردمطالعه رهیغ و شناختیانسان ،شناختیجامعه ،شناختینرواگوناگون  هایزاویه

 هایحوزهدر تمام بایستی میموضوع،  تیبه جهت جامعهم  هازندان یفریک تیتورم جمعلذا 

 .علت شناسی گردد یو حقوق یریشگیپ ،یپزشک ،ینیبال ،یاجتماع ،یروان ،یستیز

 زاحبس نیقوان بیو تصو یافراط یجرم انگار -2-1

ن قضات زا و در کنار آحبس نیو قوان یافراط یهایتورم کیفری و جرم انگار» شکیب

« هستند رانیا یهادر زندان یفریک تیجمع شیحبس محور، از عمده عوامل بروز و افزا

(140: 2003Javanfar,  andGoodarzi Boroujerdi ). نظام عدالت  یوقفه در عملکرد نهادها

بر  یبتنم تیمجازات، تزلزل اصل رفع مسئول ییکاهش کارا ،یرقم بزهکار یدصعو ریس ،یفریک

 یراطاف یراز جرم انگا یناش یفریک تیتعداد بزهکاران و تورم جمع شیاجهل به قانون، افز

 .شوندیبا آن مواجه م یفریک نیتورم قوان ها بالفاصله پس ازاست که زندان یازجمله مسائل

دحام ، بلکه موجب ازبرندمی نیقبح زندان را از ب تنهانهزا  حبس نیقوان بیوضع و تصو 

 بیتصو کنیارد، لد ی. اگرچه نگاه قضات به زندان نقش برترشوندمیهم  هازنداندر  تیجمع

ا ر یدارد. چراکه دست قاض تریاساسینقش  هازندان یفریک تیجمع شیحبس زا در افزا نیقوان

ایی که تا ج تندایران حبس محور هس یقوانین کیفر» .گذاردمیجهت فرستادن مجرم به زندان باز 

ها، کیفر از آن مورد 400مورد عنوان مجرمانه وجود دارد که برای  1400در قوانین ایران حدود 

 .( ,2018Vazir :69)« شده استبینیحبس پیش

                                                           
 ای یلیو علوم تحل یابیبه دوگونه علوم جرم یطورکلبه )Experimental Criminal Sciences)یی تجربی علوم جنا. »1

 نی، اددهنیم لیرا تشک یریتفس ای یلیتحل ییعلوم جنا یاجزا یی کههادانش . به اعتبارشودیم یبنددسته یریتفس
 .(Niazpour, 2007: 1)«شودیم میتقس ی و ...فریک یشناسجامعه ی،شناسفری، کیشناسعلوم به جرم
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بیبا تصو» 1362در سال  گذارقانون
 

ات رمانه مجازعنوان مج 105 برای تعزیرات، ونقان

.نمود بینیپیش سحب
 

« درسی مورد 620 به مجازات ینا، 1370قانون مجازات اسالمی در  ولی

(36-34: 2005Mohammadnejad, ).  هفتاد، دهه  انپای در دباعث ش یناگهان شیگرا رتغیی این

 قوه هدجبو گرید ویاز س و انیزندان یبرا یکاف یفضا سویکچنان باال رود که از  انزندانی مارش

 یموجود برا یفضا کهطوریبه» برخورد، کلمش بهمحبوسان  مسائل به مناسب خپاس یبرا هیضائق

فضا نیا هانیج تاندارداس کهدرحالی بود، مترمربع یمدو و ن، 1380ل در سا یهر فرد زندان
 
 تسیب

جازات مدر قانون  گذارقانون یکل استیسهرچند  .( ,2002Amirarajmand :7)« بع استمترمر

 یبلق نیر قواندرا ابداع نموده که  تأسیساتی نهادها و بوده و زیحبس گر استیس، 1392 یماسال

 یواردنداشته و در م میمستق و یصعود ریس دفشه یدر راستا گذارقانوناما  اند؛بوده سابقهبی

، نامجرم یزادهدر جهت س گرید درجاهاییبرداشته، لکن  نهیزم نیمثبت در ا اریبس هاییگام

 کلیبه دلیلبی هاشرطو  دیق یبا بعض ،گرید یکار قرار داده است. از طرف تیرا اولو هانآحبس 

ایی که مورد سیاست حبس زدبدین ترتیب » .گرددمیجسته و حبس محور  یدور حبس زداییاز 

ن قانو در اینکهباکامل پیاده نشده و  طورایران به گذاریقانوناسناد باالدستی بوده، در الیه  تأکید

 «شده است بینیپیش، نهادهایی برای اجرایی شدن این سیاست 1392 مجازات اسالمی

(372: 2017Bahremand, ). 
گرای زدایی در ایران را با توجه به فرهنگ حبسحبسموفقیت »هم سایرین نظری  هاییافته

البته  .( ,2015Moradi Dalvand :72) «انددادهقرار  تردید موردنگارش قانون، ه ایرانیان و شیو

داشته است.  گرایی در دستگاه عدالت کیفری نقش بسزایینیز بر سیطره حبس گذارقانونعملکرد 

معروف و نهی از منکر و تعیین انگاری ایجاد ممانعت و مزاحمت در برابر اجرای امربهجرم»

زجمله ا 1394مجازات حبس برای آن در قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر 

مورد  40از  شیب بینیمثال دیگر، پیشعنوانشده در دهه نود است. بهزای تصویبقوانین حبس
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 با قطع طوربه« 1زنان در برابر خشونت تیامن نیتأم» حهیمجازات حبس در فصل سوم ال

 قرارو ضرورت مدنظر  ییزداکه بر موضوع حبس ییو قضا ینظام در امور حقوق یکل هایسیاست

 Ghomashi,  andPourmahiabadi) «در تضاد است ،حبس تأکید دارد نیگزیجا یهاجازاتم دادن

56: 2018). 

 و بازداشت قبل از محاکمه یافراط یانگارحبس -2-2

 یفریامکانات دستگاه عدالت ک هرفتار مجرمانه بدون توجه ب کی یقضات برا یانگارحبس

 یفریک تیجمع شیداشته باشد که افزا تواندیم یادیز یمنف یامدهایآثار و پ ،فریک نیا یدر اجرا

 ،یفرهنگ ،یاقتصاد ،یانسان یهانهیتنها هزنه ،یافراط یانگارهاست. حبساز آن یکیها زندان

 ی، بلکه هم زندانکندیم لیتحم امعهرا به ج یاسیکالن س یهانهیهز ترعیو در سطح وس یاجتماع

. ( ,2005Habibzadeh & Zeinali :5-8) سازدیأثر ممت میرمستقیطور غو هم آحاد جامعه را به

جرم و  نییدر تب یظهور مکاتب فکر رغمینهاد زندان عل سیها از تأسپس از گذشت سال»

 یاز هدف سزادهرا ها زندان تیکه وضع یعلوم جرم شناخت شرفتیواکنش در مقابل آن و پ

مجازات استفاده  نیاز ا یفریکبازهم قضات  یول داده، یجد رییاصالح بزهکاران تغ یسوبه

در  تواندیو نوع نگرش قضات م ییتفکر حاکم بر دستگاه قضا ی،شناس. از منظر جامعهندینمایم

اصوالً ». ( ,2014Nazerzadeh Kermani & Emami Ghaffari :157) «احکام مؤثر باشد یاجرا

 جیتدربه ع،یسر ییقضا میدر جهت اتخاذ تصم یو فشار افکار عموم یفریک یهاتراکم پرونده

به  یشناختازلحاظ جرم یتر، مطالعات کمیتخصص فن رغمیسبب شده است که قضات عل

به لحاظ موانع موجود در  یفریقضات محاکم ک»ها داشته باشند. زندان یفریک تیموضوع جمع

 خصوص در، به12/6/1393آن مصوب  79ماده  ییاجرا نامهنیو آئ 1392 یقانون مجازات اسالم

موجود در باب نحوه مراقبت و نظارت و  یهادستورالعمل یو ناکارآمد رندهیپذ یتعامل با نهادها

اجتناب  هانیگزیاز اعمال جا ن،یگزیجا یهامجازات لیدشوار نحوه محاسبه و تبد طیشرا

 نیگزیکه مبادرت به صدور حکم مجازات جا یفریاز محاکم ک یو تعداد اندک ندینمایم

                                                           
کرامت  انت،یص حهیال» دینام داده و با عنوان جد رییتغ ،یاسالم یدر مجلس شورا بیبه جهت عدم تصو حهیال. این 1

و به دولت  دهیرس هییقوه قضا دییسرانجام به تأ ییهااضافهو با حذف و « بانوان در برابر خشونت تیامن نیو تأم
 شده است.ارسال



 

 

 

74    9139 زمستان(، 67) 3، شماره 71لی، سال الملبینفصلنامه مطالعات 
 

 یمجازات و آزاد یجراا قیتعل ،ینقد یخصوص جزابه یسنت یهانیگزیجا تیثراک ند،ینمایم

Beigi and ) «ردیگیمورد حکم قرار م 1نینو یهانیگزیندرت جاو به ندینمایمشروط را صادر م

10: 2019Beigi, ). 
تا مجازات  شودیها، موجب مآن انکاررقابلیموجود در دستگاه قضایی و آثار غ بسترهای

ها وندهزدا باشد. دو چالش حجم باالی پرتر و خوشایندتر از نهادهای حبسمراتب مطلوببهحبس 

محسوب  رانیا یهادر زندان یفریک تیجمع شیابسترهای افز نیترگرایی، از مهم و کمی

 اغت باالبا فر تواندیدر سیستم قضایی، قاضی نم موجود . با توجه به مشکالت زیرساختیشوندیم

صدور و ت فردی کردن مجازا نیچنهمو به احراز عناصر جرم و اثبات مجرمیت  و با دقت،

البته ». شودیملذا موجبات افـزایش جمعیت کیفری فراهم  بپردازد،جایگزین حبس  یهامجازات

ین ا. ازنظر شودیتأثیرگذار برای قضات اجرای احکام نیز محسوب م یا، دغدغهاین معضالت

له را هم  اموال توسط محکوم اساییشنعدم . بردیتری مچون کارکم ،حبس بهتر استهم قضات 

ن، حجم زای اجرای احکام معرفی نمود. بنابرایبسمثابه استراتژی کم دردسر ولی حبه توانیم

و یفریها و کمی گرایی نظام عدالت کباالی پرونده
 

ز ستفاده اا یفراهم نبودن امکانات الزم برا

 ور و یاسیر صدمی هستند که های، بسترکیالکترون یدستبندها و پابندهاازجمله  نینو یهایفناور

 یفریک تیمعج شیموجبات افزا تیاجرای آراء منتهی به زندان را برای قضات، هموارتر و درنها

 ,2018Pourmahiabadi, Bustani & Ghomashi :93-) «سازندیرا فراهم م رانیا یهادر زندان

و  یالمللنیدر اسناد ب «ییر بازداشت موقت در موارد خاص و استثناصدور قرا»امروزه اصل  .(41
بازداشت  ،یقاعده کل کیعنوان در انگلستان به». است شدهرفتهیمختلف پذ یحقوق کشورها

 کهنیمستلزم مجازات حبس نباشد، ممنوع است؛ مگر ا یجرم ارتکاب کهیموقت متهم درصورت
، امتناع شدهنییدر مواقع تع ییقضا یهاه و از حضور نزد مقامآزاد بود نیمتهم قبالً تحت قرار تأم

مانند صدور قرار بازداشت  یقواعد تیعدم رعا» .( ,1994Muezzin Zadegan :254) «داشته باشد
 انحق اعتراض متهم و لزوم جبر رشیمدت آن، پذ تیمحدود ،ییموقت در موارد خاص و استثنا

                                                           
قرار  یمراقبت قیحبس و تعل فریک انیاند و در مشده ریتعبهم  نینابیب یفرهایحبس که به کی جدید هانیگزیجا. »1

زندان شده  نیگزیجا بیترتنیاو به رندیگیمورد حکم قرار م یزندان توسط قاض یجاهستند که به ییفرهایک ،دارند
 (Beigi, 2008: 2). «شوندیها مورود افراد به زندان مانعو 
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 یحقوق متهم در دادرس اتنیبه تضم توانیها ماز آنکه  یرضروریاز بازداشت غ یخسارت ناش

 تی، درنهاحقوق بشر زندانیانضمن نقض  .( ,2002Yazdanian :238) «نمود ادیعادالنه و منصفانه 
ضعف و  لیقبل از محاکمه به دل بازداشت. شودیها مدر زندان یفریک تیمنجر به ازدحام جمع

اعمال قدرت و  یبرا یهنگ زندان، صرفاً به ابزارو رواج فر ییجنا یهااستیدر س یناکارآمد
مضاف بر  یادهیپد نیمبدل شده است. چن یها در کنترل بزهکاردولت یحل مشکالت سطح
 است. دهیها گردزندان یفریک تیتورم جمع متینقطه عز ،یردف یهاینقض حقوق و آزاد

 ،نیر تأمقرا میعدم تفه و اعتراض، قهیوث ل،یکف رشیعدم پذ ،یفریک نیتناسب قرار تأم عدم

عمال، به است ادیتعنوان اع رییتغ ،ییو بدون توجه به فقد وصف جزا یکاف لیاتهام بدون دال میتفه

 قیحقو ت بیو تعق هینقل لهیدارندگان وس یمدن تیمسئول مهیب یعدم توجه به مقررات اصالح

بل از قاشت ر به بازدعفت ازجمله عوامل منج یدر جرائم مناف یو قانون یشرع نیبرخالف مواز

ضات . البته نقش قشوندیها مزندان یفریک تیجمع شیموجب افزا تیمحاکمه هستند که درنها

حت قرار ت انیزندان افزایشها در احکام زندان یحل اختالف و اجرا یها، شوراهاناظر بر زندان

 ا تخفیفا فک یی ءقاابموارد بدون بررسی مجدد  اتمهم است. ناگفته نماند که اکثر قض اریهم بس

 .کنندیظهارنظر ما ابقاء قرار خصوص صورت تشریفاتی دربه، قرار بازداشت موقت

تورم  لیاز دال یکیعنوان نرخ بازداشت قبل از محاکمه به شیعوامل افزا یطورکلبه»

خالصه نمود.  یو ساختار ییقضا ،یدر عوامل قانون توانیرا م رانیها در ازندان یفریک تیجمع

 یهاجنبه تیجرائم مواد مخدر، تقو ژهیکنترل و ،یفریک یریگحبس محور، سخت یرم انگارج

و عدم لحاظ  بیتعق یهانیگزیو جا یربازداشتیغ رینبودن تداب یکاف ده،یت از حقوق بزه دیحما

قبل از  یهابازداشت شیمؤثر در افزا ینیعوامل تقن نیتردر بازداشت موقت از مهم هاتیواقع

 یبه تقاضا توانیهم م انیزندان تیدر ازدحام جمع دخلیذ ییاز عوامل قضا». باشندیممحاکمه 

 ریاز تداب یقضات، استفاده حداقل یافراط ییکنترل جرم، بازداشت گرا یها برادادستان

قبل از محاکمه توسط قضات  یهانصاب حداکثر مدت بازداشت تیو عدم رعا یربازداشتیغ

 یو سازمان یمثابه عوامل ساختارهم به یو منابع انسان زاتیتجهت و اشاره نمود. ضعف امکانا

 ( ,2018Ashouri & Ansari :19-26)« قبل از محاکمه شوند یهابازداشت شیمنجر به افزا توانندیم

کاهش  یبرا ییزداحبس یهایبه استراتژبایستی ها، زندان نظامتمرکز صرف بر  یجابهلذا ».
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و  هایکاستن طول مدت بازداشت ،کاهش استفاده از بازداشت موقت ،زندان تعداد افراد محکوم به

 .) Murdoch andGriffiths ,2009: 28(«متمرکز شد حبسریبر غ ناظر ریتوسعه تداب نیچنهم

 جرائم یدر برخ یارفاق ینهادها یهاتیموانع و محدود -3-2

 طیواد مخدر نسبت به شرام مئبه جرا یها و نگاه جرم شناختبا توجه به اهداف مجازات

محور  ریاز مجازات اعدام، تعز ریقانون مبارزه با مواد مخدر در غ کهنیبه ا تیموجود و با عنا

 اراتیگذار در قانون مبارزه با مواد مخدر درصدد قبض اختاست که قانون یدر حال نیاست. ا

قانون  بیه با تصومعتقدند ک یرخب»آن بوده است.  یمندسازو نظام فیدر مقام تخف یقاض

 37گرفته است و در ماده تعلق یمندسازنظام نیگذار بر همقانون ییاراده نها 1392 یمجازات اسام

همان  ف،یقضات در استفاده از نهاد تخف اراتیدر اخت ییهاتیمحدود جادیبا ا یصورت منطقبه

به شکل حاضر و  فیخفمقررات ت یمندسازقانون و نظام نیا بیاست. لذا با تصو شدهنیهدف تأم

قانون مبارزه با مواد مخدر در دست  38تمسک به ماده  یبرا یلیتوجه به هدف و غرض مقنن، دل

از قوت به  یهرچند خال دگاهید نیا  .( ,2017Bahremand Ahmadzadeh & Rostami :46) «ستین

نگهبان، تاب  یشورا 18/2/1372-4575شماره  هی، اما با استظهار از بند سوم نظررسدینظر نم

ماده  نیمنصرف به هم فیماده را ندارد و لذا هم چنان مقررات تخف نیعدم نسخ ا لیمعارضه با دل

 وانید یعموم هیأت 31/6/1377-628شماره  هیوحدت رو یبا وحدت مالک رأ نی؛ بنابراستا

 38ماده  رسدیبه نظر م هیقوه قضائ یاداره حقوق 14/5/1371-263/7شماره  هیو نظر 1کشور یعال

 .حاکم است هادر مجازات فیخصوص تخف قانون مبارزه با مواد مخدر در

مجازات در مورد  ی، صدور حکم و اجرا1392 یقانون مجازات اسالم 47اساس ماده  بر

بر اساس  نیچن. همستین قیو تعل قیگردان و شروع به آن قابل تعوروان ایقاچاق عمده مواد مخدر 

صدور  ب،یموضوع قانون مبارزه با مواد مخدر مشمول مرور زمان تعق مئجراهمان قانون،  109ماده 

 یعنوان رکن اصلبه شدهرفتهیپذ یارفاق ینهادها چنین،هم. شوندیمجازات نم یاجراحکم و 

شده است. مواد مخدر مورد غفلت واقع مئجرا یهابا مجازات فریک نییتع ندیدر فرآ یساز یفرد

                                                           
 و ءارتشا مرتکبین مجازات تشدید قانون خاص حکم که فوق رویه وحدت یرأ در دیوان عمومی ئتیه استدالل. 1

 عدم هب یمبن است، پابرجا سابق قوت به چنان هم نظام مصلحت تشـخیص مجمع 1367مصوب  کاهبرداری و اختالس
 .است اجیاحت قابل هم مخدر مواد با مبارزه قانون مورد در آن، ویژه خصوصیت وجود
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موجود در نظام حقوق  یارفاق یاز نهادها یابا مواد مخدر به بخش عمدهچراکه در قانون مبارزه 

 ینهادها ریاعتقاد دارند که رجوع به عمومات در سا یهرچند برخ»نشده است.  یااشاره یفریک

ها نشده است، بنا به مفهوم به آن یااشاره اثباتاٌ ای یاً که در قانون مبارزه با مواد مخدر نفرا  یارفاق

وحدت  یو وحدت مالک رأ یاسالمقانون مجازات  109و بند پ ماده  47ند ت ماده مخالف ب

 توانیبه نفع متهم، م ریقاعده تفس یذکرشده و اقتضا یمشورت یهاهیو نظر 738شماره  هیرو

  ) 2017Rostami,  andBahremand Ahmadzadeh :48-52(«داد قرار رشیموردپذ
 است، شدهفتهریپذ یامر یریتعز مئدر جرا یارفاق یاامکان اعمال نهاده نکهیباوجودا کنیل

کرده  ینیبشیپ یعنوان نهاد ارفاقرا بهمحدود  فیقانون مبارزه با مواد مخدر تنها امکان اعمال تخف

وص قانون در خص نیا صیبه جهت تخص ،یارفاق یضرورت وجود نهادها رغمیاست. لذا عل

 یقارفا یهادها، امکان اعمال ن1392 یات اسالمدر قانون مجاز شدهینیبشیپ یارفاق ینهادها

 یهانیگزیاجمشروط، مرور زمان، توبه و  یآزاد ،یآزاد مهین ق،یتعو ق،یتعل ت،یهمچون معاف

 نشدن در قانون مبارزه با مواد مخدر، وجود ندارد. ینیبشیحبس به جهت پ

و  ییتقاد بر کارآاع گریاست، د شدهحاصل یی تجربیکه در علوم جنا یبا توجه به تحوالت

 اریدر جامعه آثار بس تواندمی یارفاق یاستفاده از نهادها ثابت وجود ندارد. هایمجازات یسازگار

 طیروزانه، دور بودن از مح هایفعالیتاز برچسب خوردن افراد، انجام  یریجلوگ رینظ یمثبت

ازدحام  توانمی یارفاق یاعمال نهادها قیاز طر نیبنابرا ؛بگذارد یاشتغال از خود برجا و زندان

 ی، نهادها1392 یقانون مجازات اسالم بیبا تصو» را کاهش داد. هازنداندر  یفریک تیجمع

 نظامبهحبس  نیگزیجا هایمجازاتصدور حکم و  قیتعو فر،یاز ک تیمعاف رینظ یدیجد یارفاق

 یزسازگاردرصدد هستند تا ضمن با یارفاق ی. نهادهااندشدهاضافه رانیا یفریعدالت ک

« .ندینما راهمف ی ایران نیز بتوانـدهازندان یرـفیک تیکاهش جمع یرا برا هـنیزم ،علیهمحکوم

)247-241: 9201Neghadar,  andPour Qahramani )  حدود، قصاص  مئجرادر نظام کیفری ایران

 ،یجاسوس لیباز ق تیامن هیعل مئدر جرا .ستندین قیقابل تعل ای قیخود قابل تعو تیدر ماه و دیات

مجازات را  تواننمی ،یو خارج یداخل تیاخالل در نظام و امن جادیا ای یخرابکار ،یطرح برانداز

که در ماده  ییو بندها سرقت مسلحانه ،یافتهسازمان مئدر جرا چنینهم کرد. قیتعل یحت ایق یتعو



 

 

 

78    9139 زمستان(، 67) 3، شماره 71لی، سال الملبینفصلنامه مطالعات 
 

قانون  109طبق ماده  .نمودرا اجرا  قیتعل تواننمیآمده است،  1392 یقانون مجازات اسالم 47

 مئو جرا یشامل کالهبردار یاقتصاد مئجرا ،کشور یو خارج یداخل تیامن هیعل مئ، جرایادشده

 .شوندیمشمول مرور زمان نمی، قانون مجازات اسالم 36موضوع تبصره ماده 

و  ءارتشا نیمجازات مرتکب دیدر خصوص حکم خاص قانون تشدنسخ و اعتبار موضوع 

 628شماره  هیوحدت رو یبه صدور رأ یمنته درنهایتمطرح بوده که  زین یرس و کاهبرداالاخت

خاص آن قانون را هم چنان به  محک ی دیوان عالی کشور،عموم هیأتقضات  تیکه اکثر گردید

اند. بدین ترتیبدانستهقوت سابق پابرجا 
 

مجازات و  یاجرا قیتعل ینهاد ارفاقاعمال  تیممنوع

رسد که به قوت شده در این قانون خاص، به نظر میتصریح فیتخف ینهاد ارفاق یبرا تیمحدود

موجب حکم خاص خود باقی باشد. درمجموع عالوه بر جرائم یادشده و سایر جرائمی که مقنن به

، برای قضات محدودیت یا 1(1369) کشور یقانون مجازات اخاللگران در نظام اقتصادنظیر 

 ممنوعیتی ایجاد نموده است.

 

 برای مدیریت جمعیت کیفری بشر المللنیبدهای حقوق راهبر -3

همه  یبرا و تعهدات حقوقجهت همراه داشتن به بشر  المللبینحقوق  گستریجهان

و  المللیبین هجامع فرهنگی چند انی، بنییایجغراف یژگیبا هر فرهنگ، آرمان، مذهب و و هادولت

 ،یحاکم بر سرنوشت همگان یهاهنجار ریزیپیدر  گوناگونهای دیدگاهضرورت مشارکت 

مدیریت  یمختلف برا یهاکشور هایگذاران حوزه زندانسیاست بر لزوم همت لیدل ترینمهم

 هحاکم بر جامع نیادیبن یو هنجارها اصول است که منطبق با هاجمعیت کیفری در زندان

وق بشر، در چراکه نقض حقوق بشر و توانایی بالقوه آموزش راهبردهای حق باشد. المللیبین

. ( ,2019Bageri hamed :66)طلبدبیش می س، توجه(زندانیان)پذیر های آسیبتوانمندسازی گروه

حقوق  یغرب تیماه پایبندی به حاکمیت ملی و حتی موازین حقوق بشر اسالمی و تلقی ،رواین از

الحاق و اجرای  به دولت ایرانمشارکت اندک  ای گردانیروی یبراای بهانه دینبا ،بشر المللبین

                                                           
اعدام  نیچننبوده و هم قیقانون قابل تعل نیمقرر در ا یهااز مجازات کیچیهاین قانون،  2ماده  5تبصره  موجببه.  1

 .باشدینم لیتقل ای فیمحاکم قابل تخف قیطرو نهادها از  یو انفصال دائم از خدمات دولت تیو محروم یمال یو جزاها
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ازدحام  هنزاع دربار ترینبنابراین بیش ؛گرددالمللی حقوق بشری در امور زندانیان اسناد بین

 های حقوق بشری آن است.مربوط به جنبه های ایرانجمعیت کیفری در زندان

 ن ملل متحدسازما یو اجتماع یاقتصاد یشورا یهاهیانیها و بقطعنامه -3-1

زندان  طیدر خصوص شرا کامپاال هیانیببا تصویب سازمان ملل  یتماعو اج یاقتصاد یشورا

ضرورت استفاده  برمخرب زندان  هایریتأثبا اشاره به  ،1995 یجوال 21 خیتار به قایفرآدر 

ی، روان مارانیبو  مانند کودکان، زنان بیدر معرض آس انیبه زندان ژهوی ، توجهآن ازی حداقل

 تأکید نمودهخرد  مئدر جرا یفریرکیغ یراهکارها استفاده از های حبس وبا جایگزین ییآشنا

سازمان ملل متحد در رابطه با  یو اجتماع یاقتصاد یشورا یبعد یاست. سند مهم حقوق بشر

که « 1زندان خوب است هایرویه نهیآروشا در زم هیانیب»مجازات حبس،  یاستانداردها و هنجارها

 .)Economic & Social Council Resolution, 1999(ته اسدیرس بیبه تصو 1999آگوست  30در 
شده  تأکید ان،ینزندان و زندا تیریحاکم بر مد گوییپاسخو  تیسند بر اصل شفاف نیدر ا

های نمدیریت جمعیت کیفری در زندا در خصوص کارکرد آن آگاه باشند. یستیکه مردم با

 ندرجاتبرابر م وده است. چراکهب و آروشا های کامپاالایران در تقابل با موازین حقوق بشری بیانیه

 یستیها بادولتکه دانسته شده  یاعمثابه خدمات اجتمزندان به تیریمداسناد حقوق بشری،  نیا

های قاممنمایند. ها را فراهم کارکنان زندان فیوظا بهترچهانجام هر  یالزم برا یمنابع مال

 یا برقرارببوده و  آگاه هاناز ازدحام زندا یشنسبت به مشکالت نا بایستینیز می کنندهتعقیب

ازدحام  .نماینداقدام  نهیزم نیا درب مناس هایحلراه اتخاذ به بتها نسزندان تیریارتباط به مد

اصول  گرید ای یاصل کرامت انساناصول کالنی چون  ران،یا هایزنداندر  یفریک تیجمع

و  بندیطبقهان، نحوه تعامل با آن ان،یزندانمجازات  ایپایهمثل اصول  یبشر و حقوق یاخالق

 هایبتمراقو  یعارتباطات اجتما ،یکار، آموزش و سرگرم ،یازدهیامت ستمی، سهاآن یساز یفرد

 .دهدمیقرار  الشعاعتحترا  انیدانپس از خروج زن

 متحد لمل ازمانس عمومی و بیانیه مجمع هاقطعنامه -3-2

 یبرا یاصول مجموعه»که با عنوان سازمان ملل  یمومع مجمع 43/173در قطعنامه شماره 

                                                           
1. Arusha Declaration on Good Prison Practice 
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 دهیرس بیتصو به 1988 دسامبر 9 خیدر تار، «همه افراد از انواع اشکال بازداشت و حبس انتیص

 شخص یبر اساس کرامت ذات زندانیانضرورت رفتار با ، به اصول حقوق بشری چون است

 هایمقام سطتو یقانون داتیتمه کردن افراد بر اساس یضرورت بازداشت و زندان، 1انیانس

اجرای مربوط به  یاستانداردها یاجرا بر ییهای قضاضرورت کنترل و نظارت مقامدار، صالحیت

 بودن یها، با توجه به حداقلدر زندان انیبه خاطر ازدحام زندان .توجه شده است حبس مجازات

اصول  نیاز ا یبرخ ایاز همه  دینبازندانیان،  خصوص در ملل ازمانس هنجارهای و تانداردهااس

های جمعیت کیفری در زندان رو با توجه به آمار بیش از حد. ازایناغماض شودحقوق بشری 

 است. سند نیمندرج در ا 2بودن اغماضغیرقابلاصل ایران، ناقض 

 مه شمارهقطعنا زندانیان، و تعامل باحبس مجازات  حقوق بشری ناظر براسناد  گریاز د

اب رفتار بدر  اساسی اصول» عنوان با 1990 دسامبر 14سازمان ملل مصوب  یعموم مجمع 45/111

ازحد زندانیان در به جهت تراکم بیش  .) 111/45General Assembly Resolution(تاس «انیبا زندان

 اصل مه وقطعنا نیدر اشده بینیزندانیان پیش یاصل احترام به کرامت ذاتهای ایران، زندان

 ثاقمی و ربش قحقو یجهان هیمندرج در اعالم یاساس هایآزادیو  یاز حقوق انسان یبرخوردار

شود.نادیده گرفته می یفرهنگ ی واجتماع ،یحقوق اقتصاد المللیبین
 

 موضوع نیاز ا نظرصرف

،مهم
 

 تاریخ رد کهاست « حبس نیگزیجاهای اقدامحاکم بر  یحداقل یاستانداردها»سند 

 است دهیرس تحد نیزسازمان ملل م یمجمع عموم بیبه تصو ایقطعنامه صورتبه 1990 امبردس14

).110/45General Assembly Resolution (. در این سند حقوق  بررسیقابل مهم و  جمله مباحث از

 مالزمه دمعو  حبس با کاهش مجازات حبس نیگزیجا هایمجازات شیلزوم مقارنه افزابشری، 

 است. بوده حبس مجازاتی حبس و ضرورت اجرا نیگزیجا هایمجازاتکارآمد نبودن  نبی

 یاز دادرسقبل  یهاالمللی ناظر بر بازداشتای و بیناسناد منطقه -3-3

از  قبلبازداشت  تنهای، نهاسیو س یالمللی حقوق مدنبین ثاقیم 1ماده  8بند  اساس بر»

 6با توجه به بند  بلکه ته شود،شناخ یو عموم یمثابه قاعده اصلبه دینبا یمحاکمه و انتظار دادرس

                                                           
1. The Inherent Dignity of the Human Person 
2. There Shall be no Restriction Upon or Derogation from any of the Human Rights of Persons. 
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 امه ـنتوصیهقدمه ـ. متـاس هـاز محاکم لــقبت ـاب از بازداشـده اجتنـاصل و قاع و،ـید توکـقواع

13)2006(R دیهمواره با که دانسته استثنا کی شهیهمرا اروپا، اسـتفاده از بازداشت موقت  شورای 

ها اقدام ریکه توسل به سا ییجا همآند؛ شناخته شو کیفری در فرایند ابزار نیآخر مثابهبه

.باشد رممکنیغ
 

سازمان ملل متحد اعالمیه هزاره
 

ارزش و اصل قلمداد  نیرا اول یآزاد، 2000

 نیمثابه اولبه یاز دادرس قبلاز بازداشت  لزوم پرهیزمتهم تا صدور حکم و  یآزادبر حق و  نموده

ضرورت آن نماید، می جابیا هابازداشت بودنی یاستثنا نماید.میمربوطه تأکید  مقررات اصل در

 یاز تمام تیحما یبرا لمجموعه اصو» 81بات گردد. در اصـل ثاحراز و ا حصال ییمقام قضا یبرا

 مورخ 173/43مصوب قطعنامه شماره  «هستند حبس ایکه تحت هر شکل در بازداشت  یاشخاص

مقام  یضرورت بازداشت از سو یرسبر لزوم بهز ـیسازمان ملل ن یمجمع عموم 1988دسامبر  9

است. شدهاشاره ییقضا
 

در
 

مانند  یو امارات قرائن اروپا، یشورا R)99(22نامه توصیه 1ماده  1بند 

 لمقدمه اصوموجب به .است شدهمعرفیاحراز ضرورت بازداشت  یو شدت جرم برا بودنی جد

از  تیحما یبرا لاصو با عنوان ایهمجموع چهاراصل ، 19851 هیقوه قضائ اللدرباره استق یاساس

1988س محبو ای یاشخاص بازداشت
 

 ا، هراروپ یشورا R)2006(13نامه توصیه 13ماده  نیوهم چن

« ردیصورت بگهای قضایی مقام رثمؤ لبه دستور، مجوز و کنتر دیحبس با ایاز بازداشت  شکلی

(10-4: 2019 and et.al. Ashouri). ی، بر اساس آمار ارائه شده از المللپایه این مقررات بین بر

قبل از  هایازدحام جمعیت کیفری به علت فراوانی استفاده قضات محاکم ایران از بازداشت

 نزیگیجا هایشیوه ناظر بر یاصول کلی متهمان و حداقل حقوق بشر یاسـتانداردها، محاکمه

 نماید.مندرج در این اسناد را نقض میاز محاکمه  قبلبازداشت 

 

 یریگجهینت

 ،یاسیس ابعاد مختلف یدارا ،یتجرب ییعلوم جنا هایآموزه یها بر مبناازدحام در زندان

آن پرداخت.  یمنظر به بررس کیاز  دینبالذا است و  یو روان یاجتماع ،یحقوق ،یادار ،یاقتصاد

                                                           
در  1985سپتامبر  6اوت تا  26از جرم و رفتار با مجرمان در  یریشگیدرباره پ کنگره سازمان ملل نیمصوب هفتم. 1

دسامبر  13مورخ  146/40و  1985نوامبر  29مورخ  32/40شماره  یهاقطعنامه یطـ یمجمع عموم دییو تأ ایتالیا النیم
1985. 
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 یفریک تیمنجر به تورم جمع تواندمی هابخش نیاز ا کیعملکرد نامطلوب در هر  ای یناکارآمد

ها منشأ از آن یکه برخ هستند مؤثر ی ایران عوامل متعددیهازندان یفریک تیدر تورم جمع شود.

و  یحداکثر یجرم انگار ،عوامل نیا ازجمله .دندار هییخارج از قوه قضا یعنی یبرون دستگاه

 یگرید هایمجازاتو  هاواکنشدر مقابل آن از  توانیاست که م یتخلفات نمودن یجرم تلق

رفته است که  شیپ آنجاتا حبس و تأکید بر مجازات  یمحور. حبسنموداستفاده  حبس یرازغبه

 کیفر هم سازدینم دارحهیجر عنوانهیچبهجامعه را  یکه وجدان جمع اهمیتیکماعمال  یبرا

، هازندان یفریک تیجمع تورمآمدن  دیاز علل پد گرید یکیاست.  شدهگرفتهنظر  رد حبس

از  یاریبلکه در بس، عامه مردم تنهانه متأسفانه است.در جامعه  ییهنگ حبس گراشدن فر نهینهاد

نرخ  ندهای. رشد فزکنندمیاز مجازات حبس استفاده  یافکار عموم تأثیرموارد قضات تحت 

. هاستدر زندان یفریک تیجمع شیافزا یاز عوامل اصل یکهم یاز محاکمه قبل  یهابازداشت

ا ابتدها بر اساس مطالعات علوم جنایی تجربی، زندانر د یفریک تیجمع نبود باال در علت شناسی

تمام قوا از . گردندمیکه باعث افزایش جمعیت کیفری شود هایی بحث ریشه ر موردد باید

بسیاری از ، یشناختو روان شناختیجامعهتحلیل  نمایند و ازنظری تبعیت نمیمنسجم ییجنا استیس

. گیرندمیر نظر برای قانون جایگاهی فراتر از توان آن د ایرانر ی و حتی متخصصان دم عادمرد

 و گریزیقانونکه چرا  نمود شناسیآسیب یستیبا یفریک تیجمع شیافزا ییچرابرای فهم 

 تیجمع هرحال تورمبه است. روروبهمتعارف از حد  تربیشو  ندهیفزا یبا رشد مئارتکاب جرا

و  گرفتهانجامدو دهه  نیکه در ا ییهااست که با تمام تالش نهیرید یها معضلزندان یفریک

بر  کهاینبا توجه به  است. ماندهباقیچنان ناگشوده  ، همشدهتصویب نهیزم نیدر ا هم یمقررات

گذار و قضات در های ارفاقی قانونحدودیتهای پژوهش حاضر، در کنار موانع و ماساس یافته

حبس زا، فراوانی گستره کیفر حبس در رویه  عمدتاًای از جرایم، تصویب مقررات قبال پاره

بر تورم جمعیت  مؤثرعوامل  ترینمهمقبل از محاکمه، از  هایبازداشتقضایی و نرخ باالی 

ایبندی به راهبردهای ناظر بر شاخص نرخ ، با پروازاین. شناسایی شدندهای ایران کیفری در زندان

 توان آن را مدیریت نمود.المللی حقوق بشر زندانیان، میدر اسناد بین شدهمطرحجمعیت کیفری 

توجه است و  ستهیشا زین المللیبینی استاندارها تیو رعا یتعامل با زندان یچگونگ ،انیم نیدر ا
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مدیریت جمعیت  یدر تحوالت آت دیبا وحبس اثرگذار بوده  فریک تیو کم تیفیبر تحول ک

 هایچالشموانع و لذا ازجمله  .ردیقرار گ موردتوجه ازپیشهای ایران، بیشکیفری در زندان

 ناداس بررسی به توجه اب. است یحقوق بشر هاینقض آموزه ها،ازدحام زندانیان در زندان

 های ایران،در زندان ق بشرحقوالمللی موارد نقض مقررات بین یبرخ اییو شناس المللیبین

حبس  هایجایگزین هب مقنن ایرانی شیالمللی در گرااسناد بینهرچند که  اذعان داشت توانمی

با  یفریک تیجمع تیریمد بوده و اجر رقابلیچنان غ هم ییحبس زدا استیساند، لیکن بوده مؤثر

با بحران مواجه  تجربی توجه به علت شناسی صورت گرفته در این پژوهش از منظر علوم جنایی

، رانیالمللی دولت ابر اساس تعهدات بین الملل بشراستانداردها و راهبردهای حقوق بین لذا. است

ایران برای ارتقای  هایبایستی در زندانمیتوجه به اصل ضرورت اکتفا به حداقل،  یدر راستا

 المیاس د قانون مجازاتموا یبررس رعایت گردد. انیزندان نسبت بهحبس  فریک یاجرا کیفیت

و تصویب و اجرایی شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیری از یازدهم باب  نیدر ا 1392

 یکل هایسیاست زین و 1388مصوب  ییقضا یکل هایسیاست چنین اجرایو هم 1399تیرماه 

 حبس، کیفر از تفادهاهش اسدر خصوص ک 1394 مصوب ییتوسعه در بخش قضا هایبرنامه

حقوق بشری ازجمله ضرورت توجه بر استانداردهای  راهبردهای هک امر دارد نای بر تدالل

ها، استفاده از اقدامات جایگزین حبس و اجتناب از ها و نظارت بر آمار ورودی زندانزندان

مدیریت جمعیت  اصالح نهیتواند زمیمبازداشت قبل از محاکمه و احراز ضرورت بازداشت 

رو پیشنهاد . ازاینفراهم آورد راها ازدحام زندانیان در زندان کاهش وکنترل منظور به کیفری

ها، دالیل افزایش ازدحام شود قبل از ارائه و اجرای راهبردهای کاهش جمعیت کیفری زندانمی

شناسی شود. در های ایران بر پایه مطالعات علوم جنایی تجربی آسیباین جمعیت در زندان

ها توجه شود تا اختی هر نوع تدبیر جایگزین حبسی هم به این آموزهارزیابی پیامدهای جرم شن

 مینباش های غیرعلمی و غیرتجربی به محاق نبرده و ناگزیرگذارینظام عدالت کیفری را با سیاست

های مثابه آموزههای تقنینی، قضایی و اجرایی سرگردان، بهنتایج سیاستاز  رفتبروندر جهت 

های چالو احیای رویکرد سزادهی، بزهکاران را مجدداً به سیاهمکتب نئوکالسیک نوین 

های میانی گسیل نماییم.تر از سدهتر و با جمعیت کیفری افزونوسطی، لیکن متورمقرون
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