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استفاده از زندان، به عنوان محل نگهداری مجرمان و محكومان، همواره 

با دیدگاه های موافق و مخالفی رو به رو بوده است و هر گروه، با دالیل 

متعدد، درصدد دفاع از عقاید خود برآمده اند. از جمله موارد اختالف 

نظر، می توان اشتغال به كار زندانیان وجایگزین های مناسب به جای 

محكومیت زندانیان را نام برد كه پژوهش حارض بدان می پردازد. از این 

رو،  هدف اصلی مقاله، بررسی و تبیین راهكارهای مختلف پیامدهای 

اشتغال زندانیان در ایراِن پس از شهریور۱۳۲۰ است. 

دلیل انتخاب دورۀ زمانی مذکور، تحوالت جدید حقوقی و قانونی 

و تصویب قوانین مربوط به زندانیان در ایران است . بررسی های 

موجود نشان می دهد که از منظر تاریخی، و به وی ژه با استناد به 

منابع و مدارك منترش نشده، پژوهشی مستند در این باره تهیه و ارائه 

نشده است. مقاله پیِش  رو بر آن است تا با تكیه بر اسناد تاریخی،  

روند انجام این قوانین و چگونگی اشتغال زندانیان را مورد بررسی و 

تجزیه و تحلیل قراردهد. زندان قزل حصار، به عنوان مطالعه موردی،- 

¼ونۀ تغییر و تحول امور زندان ها و زندانیان ایران و توجه به امر 

اشتغال آنان در چند دهۀ اخیر- انتخاب گردیده است.این پژوهش 

تغییر نگرش مسئوالن وقت را نسبت به حقوق زندانیان مورد توجه 

و مداقه قرار خواهد داد.

روش پژوهش: مقاله با تکیه براسناد تاریخی وشیوۀ کتابخانه ای روند 

انجام اشتغال زندانیان را مورد بررسی قرار می دهد. زندان قزل حصار 

به عنوان مطالعه موردی ¼ونه ای ازدگرگونی امور زندان ها وزندانیان 

درایران است که از ابتدا به منظور اشتغال به کارزندانیان تأسیس و 

راه اندازی شد .

فرضیه پژوهش: فرض این پژوهش این است که براثر تحوالت جدید 

حقوقی وقانونی مربوط به زندان وچگونگی رفتار بازندانیان ، درایران نیز 

ازدوران حکومت رضاشاه وبه ویژه پس ازشهریور۱۳۲۰، نگاه به زندان 

و زندانی تغییرکرد وبه گونه ای دیگردرآمد که ¼ونۀ بارزآن به کارگÅردن 

زندانیان عادی درقبال دستمزد بود.
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پژوهشی در آثار و نتایج اشتغال زندانیان
  پس از شهریور۱۳۲۰

مقدمه
واژه زندان، كه در زبان پهلوي به صورت Zindan تلفظ مي  شد، از كلمه زند گرفته شده و در 
فرهنگستان ادب فارسي به جاي محبس برگزيده شده است. به اين ترتيب، كلمه زنداني نيز 

به جاي محبوس پذيرفته شد و نبايد به جاي اسير به كار رود. 
اما در اصطالح، زندان به جايى گفته مى شود كه متهمان و محكومان را در آن نگه مي دارند. 
از نظر حقوقي نيز زندان، محلي است كه محكومان را به منظور حفظ امنيت اجتماعي و رعايت 
حقوق شاكي و نيز با هدف اصالح و تربيت زندانيان وجلوگيري ازتكرارجرم با مجوز مرجع 

قضايى درآن جا نگهداري مي كنند (شمس،1375،ص 17). 
امروزه، حتي با شروع هزارة سوم ميالدي، در بسياري از كشورها و از ديدگاه مردم 
عادي، عدالت كيفري برابر با زندان است و اغلب از دادرسان توقع دارند نه تنها در جرم هاي 
مهم كه در جرم هاي متوسط و كوچك نيز به زندان متّوسل شوند، البته مجازاِت سالب آزادي 
را تنها شهروندان عادي پشتيباني نمي كنند، بلكه برخي صاحب نظران نيز بر ضرورت استفاده 
از آن تأكيد مي كنند. در ميان دليل هايي كه اين گروه ارائه كرده اند مي توان به موارد زير اشاره 

كرد:
1. حذف مجازات زندان ممكن است دادرسان را در كشورهايي كه هنوز هم مجازات 

اعدام در آنجا وجود دارد، به تّوسل هرچه بيشتر به صدور حكم اعدام سوق دهد.
2 . هنگامي كه از ارعاب و بازدارندگي زندان سخن به ميان مي آيد، در واقع ناتوان سازي 
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مجرم در طول تحمل كيفر زندان مّد نظر است كه با روش هاي جايگزين زندان نمي توان 
بدان دست يافت.

3. در صورت حذف مجازات زندان معلوم نيست كه با مجرمان خطرناك و تكرار كنندگان 
جرم چگونه بايد رفتار كرد و با چه وسيله اي جامعه را از خطر اينگونه افراد حفظ نمود 

(آشوري، 1385، ص39).
در مقابل اين گروه، تعداد ديگري از حقوق دانان و جرم شناسان، مخالف استفاده از زندان 

هستند و داليل خود را به اين شرح بيان كرده اند:
1. زندان، افزون بر اينكه افراد زنداني را از كار و فعاليت باز مي دارد، موجب مى شود 
جامعه نيز از بازده فعاليت آنها بهره مند نگردد. خزانة دولت به جهت زنداني كردن افراد خالفكار، 
به طور كنترل نشده، هزينه سنگيني را متحمل مى شود. مى توان از رهگذر مجازات هاي ديگر 
وظيفه پيشگيري از بزه را انجام داد، و با تخلفات مبارزه كرد، بدون اينكه نيروي انساني از 
اين راه به تعطيلي كشانده شود، البته اداره كنندگان زندان ها براي بهره كشي از نيروي انساني 
تالش هايي نموده اند ولي تنها براي تعداد كمي از آنها توانستند تأمين كار نمايند (وائلي، 1375، 

ص 212) .
2. محافظت از زندانيان، به ويژه محكومان زندان هاي بلند مدت، مشكالتي به وجود 
مي آورد كه يكي از مهم ترين آنها جلوگيري از فرار زندانيان يا مبارزه با شورش و اغتشاش 

است كه غالباً در زندان هاي عمومي رخ مى دهد (صالحي، 1354، ص4) .
3. مشكل مهم ديگر مسئلة ازدياد جرايم به ويژه تكرار جرم است، كه علماي حقوق 
جزا، روان شناسان، و جامعه شناسان نو گرا اغلب آن را زاييده رژيم غلط كيفري و عدم پيروي 
از اصول نوين علمي جهت ادارة زندان ها دانسته اند، و عقيده دارند رژيم كيفري قديم كه 
مبتني بر زنداني كردن مطلق مجرمان است سبب ازدياد جرايم شده است. اصوالً مجازات 
زندان برپاية پيشگيري از گناه تشريح و تبيين شده، ولي در عمل ثابت شده است كه مجازات 
زندان اين هدف را تأمين نمي كند، زيرا تجربه نشان داده است افرادي كه به زندان با اعمال 
شاقّه ،كه شديدترين انواع زندان است، محكوم مي شوند پس از پايان مدت محكوميت از 
زندان بيرون نمي روند، مگر اينكه با ارتكاب به كارهاي خالف، دوباره به زندان بازگردند 

(آشورى،1385،ص40).
4. فاسد شدن افراد زنداني: با توجه به اينكه در زندان افرادي كه ساليان دراز با تخلف ها 
ممارست داشته و در اين باره مهارتي پيدا كرده اند، با افراد عادي و احياناً با كساني كه در واقع 
خالفكار نيستند بلكه قانون آنها را خالفكار شناخته است- مانند كساني كه چك بي محل صادر 
مي كنند و يا به خاطر ناتواني در پرداخت ديون خود زنداني هستند و يا از راه خطا مرتكب 
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جرمي شده اند- در يكجا نگهداري مي شوند؛ چه بسا مجرماني كه به علت ارتكاب جرايم ساده 
و سبكي از قبيل اعتياد يا قاچاق چند گرم مواد مخدر، به زندان محكوم شده اند و در زندان 
بر اثر معاشرت با بزهكاران حرفه اي، پس از آزادي به مجرمي حرفه اي و خطرناك تبديل 
شده اند (گودرزي، 1386، ص32).جمع شدن زندانيان در زير يك سقف باعث مى شود كه 
قدرت سرايت تخلفات در ميان آنها بيشتر شود و حالت همگاني پيدا كند، زيرا افراد گناهكار 
كه بركار خودشان مهارت و آگاهي دارند، آنچه را مي دانند، به افراد تازه كار تلقين مي كنند 
و از ياد دادن انواع تبهكاري ها به آنان فروگذاري نمي كنند. در نتيجه، موقعي كه محكومان 
از زندان بيرون مي آيند با انواع جرم ها آشنايي كامل پيدا كرده اند (وائلى، 1375، ص 213). 
بنابراين، زندان در عمل، آنچه را مدعي آن است- و براي آن ايجاد شده- ارائه نمي كند. به گفته 
مارك آنسل «...  [انگيزه]مردمان سدة هجدهم كه براي زندان، اقسام و  درجه هايي را منظور 
كرده بودند، آن بود كه مجازات يادشده، جنبة عبرت انگيز به خود بگيرد. در سدة نوزدهم نظر 
مردم برآن بود كه زندان انفرادي، اسباب ندامت محكوم را فراهم مي سازد و او را در اتخاذ 
تصميم مبتني بر ادامة زندگي شرافتمندانه ياري مى دهد. در سدة بيستم نيز زندان را اغلب 
وسيلة بازپروري اجتماعي محكوم مي دانستند، ولي حقيقت اين است كه همه اين اميدها برباد 
رفته است، زندان ضمن آنكه بايد ابزار اصلي واكنش در مقابل بزهكاري باشد، از همان آغاز 
به صورت يك مدرسه تكرار جرم بوده و يا به آن تبديل شده است» (آنسل، 1375، ص 87). 
زندان با ايجاد فرهنگ بزهكاري مشترك، مي تواند زيربناي تشكيل باندهاي مجرمانه را پس 

از زندان پايه ريزي كند (گودرزي، 1386، ص 33). 
5. نابودي حس مسئوليت: مجازات زندان افزون بر اينكه نيروي بازدارنده ندارد، حس 
مسئوليت را نيز در مجرمان از بين مي برد و آنان را به بيكاري و تن پروري سوق مى دهد، 
زيرا بسياري از زندانيان كه مدت درازي را در زندان سپري مي كنند، در آنجا با بيكاري و 
تن پروري روزگار مي گذرانند و تمامي نيازهاي خود را از خوراك و پوشاك و مسكن بدون 

تحمل زحمت به دست مي آورند (وائلى، 1375، ص215).
6. پايين آمدن سطح بهداشت و اخالق: اجراي مجازات زندان غالباً تقاضا مي كند كه 
تعداد كثيري از افراد تندرست و نيرومند براي مدت هاي مختلف در يك مكان محبوس شوند 
كه در اين مدت از آزادي بي نصيب و از تماس با همسرانشان محروم مي شوند. با توجه به 
اينكه تعداد افراد زندانى سال به سال رو به افزايش است و به موازات آن بر تعداد زندان ها 
افزوده نمى شود، تراكم افراد زنداني، فقدان وسايل بهداشتي، و محروميت آنان از تماس با 
همسرانشان باعث مى شود كه بيماري هاي واگيردار پوستي، ريوي، و ساير امراض خطرناك 

در ميان آنها شايع گردد (گودرزي، 1386،ص34).
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7. چنانچه با مجرمي كه به زندان افتاده است با قساوت و خشونت رفتار كنند و او را از 
جامعه كنار بگذارند و به عنوان خالفكارمعرفي كنند، او نيز خود را از ديگران پايين تر مي داند 
و نوعي حقارت در خود احساس مي كند و در نتيجه، با جامعه دشمني كرده و براي انجام 

رفتارهاي ناپسند آماده مى شود (وائلي، 1375، ص 219). 
8. اگر اشتباهي درصدور حكم رخ داده باشد، ديگر نمي توان عمر از دست رفته محكوم 

را به او بازگرداند.
9. زندان ،هويت محكوم را از ميان مي برد و به ويژه، در زندان هاي بلندمدت، آن چنان 
اختاللي در شخصيت او به وجود مي آورد كه نتيجه آن پيروي كوركورانه و محض يا حالت 
تهاجمي است كه به شكل شورش در زندان، درگيري با ساير زندانيان، و همانند آن آشكار 

مى شود (اسدي،1385،ص72).
10. زندان ،افزون بر محكوم، بر خانواده و نزديكان او نيز تأثير هاي نامطلوبى مي گذارد و 
نه تنها آنان را از سرپرست خانواده و پشتيباني مالي او محروم مي كند، كه در بسياري از موارد 
زن و فرزند محكوم، به ناچار بدهي و هزينه هاي جانبي اقامت شوهر يا پدر خود را در زندان 

پرداخت مي كنند (آشوري، 1385، ص40). 
11. تراكم جمعيت كيفري، مانع از آن است كه بتوان مقدمات آزادسازي مجرمان و 
بازسازگاري آنان را فراهم كرد. به ديگر سخن، كساني كه بايد از درمان و برنامه هاى اصالحي 

استفاده كنند، از آن محروم مي شوند (محدث، 1388، ص.17).
12. همواره تعداد روزافزوني از مجرمان كه در وضعيت جرم زاي زندان به سر مي برند 
و بر خطرناكي آنان افزوده مى شود آزاد شده و وارد جامعه مي شوند در اين صورت آيا 
مي توان گفت كه زندان بهترين شيوة پشتيباني از جامعه محسوب مى شود (گودرزى، 1386، 

ص37).
13. در اغلب كشورها، براي بيشتر جرم ها در قانون، مجازات زندان منظور شده و 
دادرسان حتي در جرم هاي كم اهميت نيز آن را به كار مي برند .  به ديگر سخن، زندان مركز 
ثقل فرآيند كيفري است. در بسياري از موارد كه جزاي نقدي اعمال مى شود نيز محكوم عليه، 

به علت عجز از پرداخت آن بازداشت مى شود.
14. در بسياري از كشورها، كودكان به زندان هايي گسيل مي شوند كه شرايط بزرگساالن 

بر آنان تحميل مى شود. (آشوري، 1385، ص44). 
15. اغلب براي معتادان امكان وفرصت مداوا درزندان وجود ندارد و حتي زندان مركز 

امني براي داد و ستد مواد مخدر است.
16. يكي ديگر از پيامدهاي منفي زندان، طرد اجتماعي و از دست دادن شغل است. 
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بزهكاري كه پس از تحمل كيفر حبس، از زندان آزاد شده و وارد اجتماع مى شود، در سرراه 
اشتغال خويش، با موانع بي شماري برخورد مي كند وحتي در بسياري ازموارد، به داليلي از قبيل 
بي اعتمادي كاركنان دولت به وي، غيبت طوالني ازمحيط كار و از دست دادن سرمايه، شغل 

سابق خود را از دست مى دهد.
17. انتقال فرهنگ زندان به جامعه: ساالنه در ايران رقمي حدود 600 هزار نفر به اسم و 
عنوان بازداشت موقت، داخل زندان ها مي شوند و از اين تعداد 47 درصدشان كمتر از ده روز 
و 66 درصد هم كمتر از يك ماه در زندان به سر مي برند (آمار يادشده مربوط به سال 1380 
است ودرحال حاضرآمار، رو به افزايش است.) تعداد كساني كه طي يكسال وارد زندان هاي 
ايران مي شوند 700 تا 800 هزار نفر است، پرواضح است با چنين تعداد عظيمي از ورودي ها 
و خروجي هاي زندان در طول سال، خرده فرهنگ هاي مخّرِب مجرمانة زندان به وسيلة 
زندانيان و يا محكومان آزاد شده، به جامعه منتقل مى شود و موجبات بزهكاري بيشتر افراد 
جامعه را، اعم از بزهكاران بالقوه و بالفعل، فراهم مي آورد. امروزه، يكي از مهم ترين مصاديق 
جرم زايي زندان، همين چرخه اي است كه به وجود آمده: همواره عده اي در حال وارد شدن و 
عده اي در حال خارج شدن از زندان هستند و به همراه خود، فرهنگ زندان را به جامعه منتقل 

مي كنند (گودرزي، 1386، ص40). 

جایگزین ها و حقوق زندانیان 
با توجه به معايب و زيان هاي زندان، از ديرباز،شماري از مصلحان و حقوق دانان برآن بودند 
تا با يافتن راه هايي تا حدودى از آسيب هاي فردي و اجتماعي زندان بكاهند و يا با قراردادن 
گزينه هاي ديگري به جاي زندان، اين مجازات را براي بسياري از محكوميت ها  كنار نهند. 
مجازات هاى جايگزين زندان مى تواند جمعيت كيفرى زندان ها را به شدت كاسته و هزينه هاى 

مادى را نيز كاهش دهد (ميرشمس شهشهانى،1386،ص140).
در برخى كشور ها تعدادي از روش هاي جايگزين مجازات زندان به كار گرفته شده كه 
عبارت اند از: آزادي مشروط (آخوندى،1369،ص140؛ محمدي،1384، صص177-175)، 
تعليق اجراي مجازات(گودرزي ، مقدادي،1384،صص77-79 )، مجازات هاي شفاهي(حاجى 
تبارفيروزجايي،1386،ص98)، زندان پايان هفته اي(فيروزي،1385،صص166-167)، بازداشت 
خانگي، جزاي نقدي(حاجي تبار،1386،ص100)، نظارت الكترونيكي، و پادگان هاي آموزشي- 
اصالحي. با اين همه آنچه بيش از اجراي روش هاي جايگزين زندان اهميت دارد، حقوق 

زندانيان و رعايت آنهاست (تاريخچه زندان ، 1384،صص 339-336).
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اما مهم ترين اين حقوق عبارت اند از:
۱. فراهم كردن تسهیالت رضوری و رفاه زندانیان 

برقراري وضعي مناسب و مطلوب براي زنداني سبب مى شود، زنداني بتواند با آرامش به 
تهذيب نفس پرداخته و تغيير رفتار دهد و راه هاي بازگشت به جامعه را بيابد و در آن گام 
زند. براي دستيابي به اين هدف البته الزم است حقوق زنداني به طور دقيق مشخص شود 

و به اجرا درآيد (شمس، 1375، ص 62).
ايجاد محيطي بهداشتي و پاكيزه و داراي نظم و انضباط براي زندانيان و تشويق و ترغيب 
آنها به داشتن نظافت و انضباط، منجر به پاكيزه سازي اخالق زنداني شده و زمينه ساز رشد 
صفات نيكو و دوري وي از مفاسد و آلودگى ها مي گردد. محيط زندان از لحاظ بهداشتي در 
حفظ نظم، آسايش و آرامش و نيز در اصالح و تربيت زندانيان تأثير دارد. زنداني بايد از نوعي 
آسايش نسبي جسمي و روحي برخوردار باشد تا فرصتي براي تفكر و ندامت داشته باشد. 
عالوه براين، تهيه و تنظيم برنامة غذايي زندانيان، به خصوص در زندان هاي پرجمعيت يكي 
از مسائل مهم زندان هاست كه بايد به تناسب فصول سال و احتياجات منطقه اي تنظيم گردد 

(گودرزي، 1387، ص 186).
درمان زندانيان يكي ديگر از مواردي است كه بايد در جهت رعايت بهداشت مورد 
توجه مسئوالن زندان ها قرار گيرد و پزشك زندان بايد زندانيان بيمار را معاينه و تحت درمان 
قرار دهد و زنداني به محض احساس كسالت، بايد جريان را به مسئوالن زندان اطالع دهد و 
با اخذ معرفي نامه به بيمارستان و درمانگاه مراجعه و دارو و دستورات الزم را دريافت دارد. 

تأمين نيازهاي ضروري زندانيان از قبيل غذا و دارو و هواي پاك و فراهم كردن لباس هاي 
تابستاني و زمستاني و ديگر امكانات از تكاليف حكومت ها مي باشد (منتظري، 1366، ج2 

ص 469).

۲. تأمین روابط رضوری زندانیان 

پس از ورود محكوم به زندان، رابطه او با محيط بيرون قطع مى شود. دوري از خانواده و زن 
و فرزند  سبب تأثر و تألم روحي زنداني شده و او را پريشان خاطر و غمگين و مضطرب 
مي سازد. اين محروميت، نبايد به مرحله اي برسد كه زنداني خود را فردي بي كس و بي پناه و 
مطرود از اجتماع تصور كرده و اميدي به آينده و بازگشت به كانون خانواده نداشته باشد. براي 
تقويت رواني زندانيان و تسكين آالم دروني آنها بايد در حفظ روابط خانوادگي آنها اهتمام 
الزم به عمل آيد و با فراهم نمودن وسايل مالقات و مكاتبه و بازديد از زندان، اميد پيوند 
زنداني با اجتماع عادي تقويت شود.مالقات زنداني با افراد خانواده و دوستانش سبب آرامش 
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رواني و رفع اضطراب دروني شده و در تسكين آالم و تقويت روحيه او بسيار موثر است.

۳. منع آزار و شكنجه زندانیان 

قاعدة ممنوعيت شكنجه در نظام حقوق بين الملل مورد توجه قرار گرفته و در مهم ترين 
معاهدات بين المللي منعكس شده است. چنانكه در ماه 7 ميثاق بين المللي حقوق مدني و 
سياسي سازمان ملل متحد، كه در سال 1966 تصويب شده، آمده است:« هيچ كس را نبايد 
مورد شكنجه و آزار يا رفتارهاي خشن و غير انساني قرار داد» (رحيمي نژاد، 1387، ص 

.(179
اصل 38 قانون اساسي جمهوري اسالمي در اين خصوص چنين مقرر مي دارد:« هرگونه 
شكنجه براي گرفتن اقرار و كسب اطالع ممنوع است، اجبار شخصي به شهادت، اقرار يا 
سوگند مجاز نيست و چنين شهادت و اقرار و سوگندي فاقد ارزش و اعتبار است، متخلف 
از اين اصل طبق قانون مجازات مى شود»(قربانى،1375،ص43).همچنين، ماده 578 قانون 
مجازات اسالمي ايران (مصوب 1375)، به عنوان ضمانت اصل 38 قانون اساسي، پيش بيني 
كرده است:« هر يك از مستخدمين و مأموران قضايي يا غير قضايى دولتي براي اينكه متهمي 
را مجبور به اقرار كند، او را آزار و اذيت بدني نمايد عالوه بر قصاص يا پرداخت ديه، حسب 
مورد به حبس از شش ماه تا سه سال محكوم مي گردد و چنانچه كسي در اين مورد دستور 
داده باشد، فقط دستور دهنده به مجازات حبس مذكور خواهد شد و اگر متهم به واسطه اذيت 
و آزار فوت كند، مباشر مجازات قاتل و آمر، مجازات آمر قتل را خواهد داشت» (حجتى 

اشرفى ،1383، ص 181). 

اشتغال به كار زندانیان 
به كار گماردن زندانيان، از روزگار گذشته، به منظور تأديب بزهكاران معمول و به انواع مختلف 
از جمله اعمال شاقه اجرا مي شد و قساوت و شكنجه در حين كار نسبت به زندانيان اعمال 
مي گرديد. بناهاي عظيم تاريخي اكثراً يادبود و حاصل دسترنج اسرا و محكومان است. اما ، زجر 
و شكنجه و كار با اعمال شاقّه، همواره مورد انتقاد عالمان و فيلسوفان قرار مي گرفت(آقابابايى 
بنى،1383،ص150). با ظهور مسيح، عقايد فالسفه، با افكار و ادراكات مذهبي درهم آميخت 
و ترحم و عفو و نيكوكاري، كه يكي از اصول مسيحيت است، سبب گرديد كه روحانيون 
مسيحي از زندان ها بازديد كنند و به زندانيان كارهاى دستي بياموزند (دانش، 1368، ص188). 
از اين رو، از اوايل قرن شانزدهم ، در بيشتر زندان هاي اروپا محكومان، به كار اشتغال داشتند 
(علي آبادي، بي تا ، ص 28 ) .كار بايد يكي از عنصرهاي اصلي تغيير و اجتماعي كردن 
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گام به گام زندانيان باشد، كار كيفري نبايد به منزله مكمل يا به عبارتي تشديد كيفر در نظر گرفته 
شود، بلكه بايد به منزله تخفيفي در نظر گرفته شود كه محروم كردن زنداني از آن امكان پذير 
نباشد. كار بايد به زنداني امكان دهد كه حرفه اي را فرا بگيرد و مشغول شود و درآمدي را 

براي خانواده خود تأمين كند (سپهري،1373،صص 174-173).
بي تحركي و بيكاري، يكي از پيامدهاي بِد زندان است. بيكاري از ديدگاه اسالم امري 
ناپسند مي باشد و در قواعد بين المللي نيز اشتغال زندانيان پذيرفته شده است (فوكو، 1378، 

ص337).
در مادة پانزدهم قطعنامه همايشى كه در 19-27 بهمن 1347 تشكيل شد، اشاره شده 
است: « سمينار با اعتقاد به اينكه كار عامل تهذيب اخالق زنداني و اعاده او به زندگي 
شرافتمندانه است اميدوار است موجباتي فراهم آيد كه زندانيان به كار مولّد و مفيد در زندان 

راهنمايي و تشويق شوند »(صدري، 1339، ص 170).
اما، در ايران، با ورود نيروهاي نظامي متفقين به خاك كشور و استعفاى رضاشاه در 
شهريور 1320، و برقراري آزادي هاي نسبي، دگرگوني هاي عمده اي در اوضاع سياسي و 
اجتماعي كشور ايجاد شد و شيوه  هاي ديگري براي ادارة امور اجتماعي مورد توجه قرار 
گرفت. از جمله با آزاد شدن زندانيان سياسي و آشكار شدن رفتار خشن مسئوالن زندان هاي 
كشور با زندانيان، به خصوص جناياتي كه شهرباني رضاشاه در زندان قصر تهران انجام داده 
بود، توجه عموم مردم به زندان ها و چگونگي ادارة آنها جلب شد و به تدريج تغييراتي در 
ادارة زندان ها به وقوع پيوست و حتي انجمن حمايت از زندانيان در سال 1321    تأسيس شد 

(هومن ، 1339، ص 262).
در ارديبهشت 1321، بنابر گزارش دادسراى تهران «زندانيان زندان قصر از خوردن غذا 
خودداري و شورش» كردند كه با «مداخله قواي قهريه» درهم شكسته شد. علت اصلي اين 
ماجرا«نبودن وسايل كار براي آنها و عملي نشدن قانون وادار نمودن زندانيان غير سياسي 
به كار، مصّوب 12 اسفند 1314 بود»... « و به اين جهت زنداني ها از طول اقامت در زندان 
طبعاً خسته شده و براي رهايى خود به هر وسيله ..... » متوسل مي شدند. به نظر دادسراي تهران 
«براي جلوگيري از نظاير اين اقدام» الزم بود كه قانون مصوب 14 اسفند در زندان اجرا مي شد 

«و وسيله عملي شدن كار در زندان فراهم» مي گشت (ساكما: 293/520). 
مشكل ديگر، كمبود جا و تراكم زندانيان بود. چنانكه 317 نفر در 18 اتاق زندان موقت 
دادگستري در بازداشت به سر مي بردند (ساكما: 293/520). در چهارم دي 1323، نيز سرپاس 
سيف، رئيس شهرباني كل كشور در نامه اي به وزارت دادگستري سخن از تعداد «بيش از مأخذ 
معمول زنداني ..... در زندان مركز و زندان موقت» به ميان آورد و به نامناسب بودن وضعيت 
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بهداشتي زندانيان اشاره كرد و حتي اقدامات انجام شده براي بهبود اين وضع را «...به واسطه 
كثرت جمعيت مؤثر» ندانسته و چاره كار را در اين مى داند كه پيش از هر اقدامي «محل مناسبي 
با اصول صحيحي كه گنجايش زندانيان را داشته باشد...» تهيه شود. افزون بر اين، به طور متوالي 
«...گزارشاتي از اداره كل شهرباني درباب اوضاع داخلي زندان و جرح و ضرب ها و عمليات 
برخالف انتظام زندانيان و عدم تكافوي عده پاسبان براي جلوگيري از شرارت آنها به وزارت 
كشور...»( ساكما: 293/520) فرستاده مي شد. براي رفع اين مشكالت، عالوه بر تهية «لباس و 
ساير احتياجات» زندانيان و دراختيار گذاشتن سه ميليون ريال اعتبار به شهرباني كل كشور و 
ارائة اليحه هايي براي انتظامات داخلي زندان به مجلس شوراي ملي براي «واداشتن محبوسين 
به كار و انتقال آنها به نقاطي كه براي كار آماده و مستعد» بود، كميسيون هايي با حضور ملك 
اسماعيلي، معاون ادارة حقوقي وزارت دادگستري در وزارت كشور تشكيل شد و در پي آن 
اقداماتي به انجام رسيد كه از جمله آنها يكي بهره گيري از اموال بى صاحب بود و ديگري 

استفاده از جايگزين تعليق به جاي زندان(ساكما: 293/520 ).
دربارة استفاده از اموال بى صاحب، دادستان كل كشور در 20 فروردين 1329، نامه اي به 

سرتيپ دفتري، رئيس كل شهرباني كشور نوشت:
«ماده 28 قانون مدني مصرف اموال مجهول المالك را با اجازه حاكم شرع يا مأذون از 
طرف او ( براي) فقرا مقرر داشته است» (منصور،1383، ص24).«... چون زندان هاي مركز 
و قم و قزوين را بازرسي شده كافي براي زندانيان نيست، چنانچه در نظر گرفته شده است 
وجوهي را كه بايد صرف فقرا شود و فعالً مقداري از آن با سود كمي به بانك سپرده شده 
است از آن وجوه ساختمان هايي براي زندان هاي تأديبي و توقيف گاه ساخته شود و بالنتيجه 
فعًال به شهرباني اجاره داده شود و تا آن اندازه كه ممكن است از فقراي زنداني، كارگر گرفته 
شود و دستمزد آنان در صورتي كه عيالمند باشند به عائله آنها و چنانچه عائله نداشته باشند 
براي آنان پس انداز گردد و در عين حال منظور آن است كه بعداً آنچه ساخته شود به شهرباني 
كل اجاره داده شود و مال االجاره آنها صرف دارااليتام و بيمارستان عمومي گردد و سه محل 
براي اين ساختمان در نظر گرفته شده، 1. تهران 2. قم 3. قزوين... چنانچه شهرباني تعهد 
نمايد هر نقطه كه ساختمان شد به نسبت مخارجي كه شده است از قرار 13درصد در سال 
مال االجاره بپردازد اقدام به آن خواهد شد و االّ از وجوه موجوده مستغالتي خريداري و عوايد 
آن به مصرف فقرا مي رسد. خالصه اقدام به ساختمان زندان از جمله براي قزوين متفرع بر 
آن است كه اوالً نقشه از طرف آن اداره براي آن جا تهيه شود كه هم به درد زندان هاي تأديبي 
مي خورد و در صورت بي نيازي شهرباني مورد استفاده هاي ديگري واقع گردد. و به عالوه 
تقبل مال االجاره از تاريخ شروع به ساختمان  از طرف شهرباني به ميزان فوق الذكر به عمل آيد 
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و چون در مذاكرات حضوري نسبت به هردو قسمت از طرف حضرت عالي موافقت شده 
بود در سركشي به زندان قزوين به رييس شهرباني ...وعده اين كار داده شده و با آن كه وسايل 
كافى نبود آنجا، در حدود امكان سر و صورتي به وضعيت آنجا داده اند .... در خاتمه چنان كه 
نسبت به مراتب فوق الذكر موافقت مي فرمايند، مقرر دارند زودتر نقشه اي براي زندان اينجا و 

قم و قزوين تهيه شود تا به مناقصه بگذاريم و شروع به كار نماييم» (ساكما: 293/519).
درباره اجراي مجازات تعليق، الزم به يادآوري است كه اين شيوه، متوقف كردن مجازات 
كسي است كه به كيفرهاي تعزيري و بازدارنده محكوم شده، اما اگر در مدتي معين مرتكب 
جرم ديگري نشود و فرمان هاي دادگاه را به كار بندد، محكوميت او بي اثر تلقي مي گردد 

(اردبيلي، 1383، ج 2،ص 24).
در اين باره، وزارت دادگستري در نامه اي به وزارت كشور، در ارديبهشت 1332، ده مورد 

را براي تأييد و تصويب مطرح كرد كه اصل آن بدين شرح است: 
«نظر به تراكم زندانيان و عدم تفكيك انواع مجرمين از يك ديگر و بالنتيجه خلط و 
آميزش آنان با يك ديگر كه خود موجب فساد اخالق خواهد بود و عدم امكان رعايت اصول 

بهداشت با كمي جا موارد زير پيشنهاد و تقاضاي تصويب آن به قيد سه فوريت مى شود:
1. كليه محكومين به جنحه اعم از اينكه حكم اجرا نشده يا قسمتي از آن اجرا شده 
است به شرط آن كه سابقه محكوميت نظير آن جرم نداشته باشد در صورت اولى تمام و در 
صورت ثاني باقي مانده از مجازات در مدت پنج سال تعليق مي گردد كه با عدم ارتكاب مجدد 

به جنايت يا جنحه مدت آن مجازات ملغي شده و االّ ابتدا مجازات تعليق شده اجرا گردد.
2. كليه محكومين به جنايت به جز قتل عمد در صورتي كه دو ثلث مدت محكوميت 
در اين تاريخ اجرا شده و يا شش ماه باقي باشد نسبت به باقى مانده تعليق مي گردد كه در 
 صورت عدم ارتكاب مجدد به جنحه يا جنايت آن مجازات مرتفع و االّ ابتدا مجازات تعليق

اجرا شده اجرا گردد.
تبصره- اين حكم شامل اشخاصي كه سن آنها هجده سال نرسيده  نمى باشد.

3. محكومين به جرم ارتكاب و ارتشاء و اختالس چنانچه اصل مال را به دولت دفعتاً و 
يا در سه قسط منتها در يك سال بپردازند از مقررات ماده 1 استفاده خواهند كرد.

تبصره- كالهبرداري و خيانت در امانت مأمورين دولت و كارمندان مؤسسات انتفاعي 
دولت و شهرداري ها مشمول اين ماده خواهند شد.

4. ماده 47 قانون مجازات عمومي به قوت خود باقي است و ماده 47 اصالحي مصوب 
16 بهمن 307 [1] ملغي است.

5. ماده واحده مصوبه سيزدهم مرداد 1322 راجع به تشديد مجازات اشخاص شرور 
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و بد سابقه از اين تاريخ ملغي و احكامي كه در نتيجه تشديد از كميسيون مربوط صادر شده 
است مشمول مقررات ماده يك خواهد بود.

6. غرامات مندرجه در ماده 1 و 2 از قانون تشديد مجازات رانندگان مصّوب چهاردهم 
تير ماه 1328 از اين تاريخ ملغي است.

7. مجرمين سياسي به جز كساني كه مرتكب سوءقصد نسبت به حيات رييس مملكت 
شده اند اعم از اين كه حكم مجازات دربارة آنان صادر شده يا نشده باشد از مقررات ماده 1 

استفاده خواهند كرد.
8. دولت مكّلف است با نظارت دادستان كل، منتها تا يك سال در مركز شهرستان ها 
زندان هاي قانوني منظم از يك ديگر از محل اموال مجهول المالك و متوفي بالوارث و غايب 
مفقوداالثر كه بايد عائد خزانه دولت گردد و همچنين از وجوه حاصل از جرائم، زندان هاي 

مزبوره را مطابق نقشه هاي ساده و اصول بهداشت با داشتن كارخانه ها تأسيس نمايد.
9. تمام اصناف محكومين عمومي بايد در مدت محكوميت مشغول كار باشند و دسترنج 

آنها به مصرف خود و عائله آنها خواهد رسيد.
10. نظارت به وضعيت محبوسين به طور كلي به عهده دادستان كل خواهد بود و مي تواند 
نمايندگان مخصوص براي بازرسي زندان ها تعيين و به تمام نقاط كشور اعزام دارد»( ساكما: 

.(293/520
با اين همه، مهم ترين اقدام براي بهبود كلي وضع زندان و اشتغال به كار زندانيان تأسيس 
كارگاه كشاورزي جهت زندانيان در قزل حصار در سال 1337 بود (ساكما: 293/520). 
زمين هاى قزل حصار، خالصة دولت بود و در پي مذاكراتي ميان وزارت كشاورزي و وزارت 
دادگستري، در مرداد 1337، وزارت كشاورزي «...موافقت خود را با واگذاري كليه اراضي و 
ابنيه قزل حصار وقنات ها و حقا به آن از رودخانه كرج براي ايجاد زندان كشاورزي...» اعالم 
كرد و پذيرفت «...جاده مخصوصي براي قزل حصار از اراضي كمال آباد كه متعلق به آن 
وزارت خانه بود مستقيماً از جاده قزوين ايجاد...» شود (ساكما: 293/520). پس از آن، در 
شهريور همان سال، اداره حقوقي وزارت دادگستري وارد عمل شد و با همكاري وزارت 
كشاورزي مشغول تهية نقشه زمين ها و احداث جاده گرديدتا بر اساس نقشه، زمين هاي 

موردنظر به شهرباني كل كشور تحويل داده شود (ساكما: 293/520).
از سوي ديگر، در 27 شهريور، كميسيوني در دفتر وزير دادگستري تشكيل شد و در 

موضوعات زير موافقت حاصل شد:
1. وزارت دادگستري و وزارت كشور موافقت دارند كه زندان و كارگاه كشاورزي 
زندانيان در اراضي قزل حصار خالصه واقع در نزديكي كرج بر طبق نقشه اي كه شهرباني كل 
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كشور تهيه نموده و به تصويب سازمان برنامه خواهد رسيد ساخته شود. 
2. وزارت دادگستري و وزارت كشور و سازمان برنامه موافقت دارند كه پس از تصويب 
نقشه زندان، اعتبار موضوع از طرف سازمان در اختيار شهرباني كل كشور گذاشته شود كه هرچه 
زود تر شروع به ساختمان شود. احداث ساختمان، تحت نظارت سازمان برنامه صورت خواهد 

گرفت و هزينه هاى آن از اعتبار پيش بيني شده، براي ساختمان زندان پرداخت خواهد شد .
3. چون هنوز تصويب نامه مربوط به واگذاري زمين ها و ساختمان قزل حصار و قنات ها 
و حقابة آن از رودخانة كرج و جادة مخصوص آن از اراضي كمال آباد خالصه صادر گرديده 
دو وزارتخانه كشور و داد گستري با موافقت وزارت كشاورزي، طرح تصويب نامه مزبور را 

تهيه خواهد نمود كه در اولين جلسه هيئت دولت مطرح گردد.
4. براي تهية نقشة زمين ها اراضي و جادة مزبور از طرف وزارت كشور و دادگستري 
با وزارت كشاورزي مذاكره خواهد شد كه هر چه زودتر نقشة مزبور تهيه و ترتيب تحويل 

زمين ها به شهرباني كل كشور داده شود.
5. اين صورت مجلس در پنج نسخه تهيه و امضا شد. 

هيئت وزيران نيز در جلسه 14 آبان 1337، «تصويب نمودند كه قريه قزل حصار خالصه 
واقع در ساوجبالغ جهت ساختمان زندان و كارگاه كشاورزي زندانيان طبق حدود مشخصه 
در سند مالكيت به اداره شهرباني كل كشور واگذار گردد» البته در اين تصويب نامه قيد 
شده بود كه «هر موقع قريه قزل حصار براي منظور فوق مورد استفاده قرار نگيرد، بايد به 

خالصجات مسترد گردد» (293/520).
به اين ترتيب «تصويب نامه واگذاري قريه قزل حصار خالصه جهت ساختمان زندان و 
كارگاه كشاورزي زندانيان» به شماره 17128 در پانزدهم آبان صادر شد (293/520). پس 
از آن در پانزدهم دي 1337، مهندس نجم آبادي، سرپرست بنگاه خالصجات كرج از سوي 
وزارت كشاورزي مأمور شد، قرية خالصة قزل حصار را با توجه به سند مالكيت آن «در 
حضور نماينده دامپروري به نماينده اداره كل شهرباني ضمن صورت مجلس تحويل» نمايد 

.(293/520)

نتیجه  گیری
استفاده از زندان، درقالب محلي براي نگهداشتن مجرمان و محكومان،از ديرباز داراى موافقان 
و مخالفاني بوده است و هريك از اين دو گروه داليل خود را عرضه كرده اند و هر دو گروه از 
ديرباز در پي اين بودند تا آنجا كه امكان دارد شيوه هاي ديگري را به جاي زندان به كار گيرند 

و با اجراي برنامه هايي از جمله واداشتن زندانيان به كار، از فساد زندان بكاهند. 
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يافته هاي پژوهش حاضر نشان مى دهد براثرتحوالت سياسي و اجتماعي در چند دهة 
اخير نگرش مسئوالن، اعم از سياسي ، اجتماعي و فرهنگي، تا اندازه اى نسبت به مفهوم زندان 
و زنداني و حقوق زندانيان دگرگون شده است؛به طوري كه باعث طرح حقوق ويژة زندانيان 
شده ودربرخى موارد(البته به ندرت) حركت هاي مثبتي در اين زمينه صورت گرفته است كه از 
آن جمله مي توان به تأسيس و راه اندازي زندان قزل حصار در سال 1337 اشاره كرد كه از آن 
مي توان به عنوان مركز خوداشتغالي براي زندانيان نام برد. البته زندان مذكور، خدماتي از جمله 
آموزش مهارت هاي توليد و فرآوري فرآورده هاي كشاورزي را به زندانيان در دستور كار خود 
قرار داده كه اين نقطة عطفي در احقاق حقوق زندانيان و هماهنگي و همترازي زندان هاي 
ايران با زندان هاي نوين دنيا تلقى مى شود.براساس يافته ها وآمارحاصل، آموزش هاي اين مركز 
در كاهش ميزان بيكاري و فساد هم در داخل زندان و هم بعد از آزادي از زندان زندانيان 

بسيار مؤثر بوده است.
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نامة وزارت دادگستري به وزارت كشاورزي، 20770، 1337/5/18، نامة وزارت كشاورزي به وزارت 
دادگستري، شمارة 12460، 1337/5/22 ،نامة ادارة حقوقي وزارت دادگستري به وزارت كشاورزي، 
شمارة 4334/ح/28818 ، 7/1/ 1337، گزارش بنگاه خالصجات وزارت كشاورزي، بدون شماره و تاريخ، 
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گزارش وزارت كشاورزي از جلسة هيات دولت، شمارة 1337/8/17128،15، گزارش اداره كل دفتر 
وزارتي وزارت دارايى به ادارة حسابداري بنگاه خالصجات، شمارة 7685 ، 1337/8/26، رونوشت نامة 
بنگاه خالصجات وزارت كشاورزي به مهندس نجم آبادي سرپرست خالصجات كرج، بدون شماره، 

1337/10/15
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