
  
  
  
  
 

مطالعه تطبيقي راهبردهاي اصالحي و درماني، در مرحلـه اجـراي مجـازات    
  در ايران و كانادازندان، 

  
  دكتر شهرام ابراهيمي

  دانشگاه شيرازحقوق و علوم سياسي دانشكده ر استاديا
  عبداله ايزدي

  شناسيكارشناس ارشد حقوق جزا و جرم
  
  

گيرندگان سياست جنايي، در حوزه اصـالح و درمـان   گذاران و تصميمبررسي تفكرات راهبردي قانون
مرحله اجراي مجازات زندان و ميزان اهتمام به اجرايـي نمـودن آن؛ مسـأله    مجرمين، به خصوص در 

مداري يك سيستم را نشـان  تواند در قالب مطالعه تطبيقي، هدفمند بودن و برنامهمهمي است كه مي
بايسـت در  رسد كه مـي نظر ميبندي راهبردها بپردازيم، بهاگر در بحث اصالح و درمان به سطح. دهد

اي و يا بسترساز، برخي از موارد موجود در مرحلـه اجـراي كيفـر را راهبردهـاي     اي پايهكنار راهبرده
هاي اصالحي درماني، ارزيابي و سنجش كارايي، اولويـت  در اين مرحله، برگزاري دوره. اجرايي دانست

توجـه عميـق بـه    . كننـد نمـايي مـي  در اصالح، تخيير در اصالح و تخصصي نمودن امر اصـالح جلـوه  
هاي عملي ساز وكارهاي اصالحي حاكم در مرحلة اجـراي مجـازات زنـدان در ايـران و كانـادا      كاركرد

آلي نسبت به آن در ايران و كانادا بيانگر اين مهم است كه جز در خصوص راهبرد اول كه اهتمام ايده
. سـت ي مواجـه ا يبا كاستي هـا سيستم اصالحي ايران برخالف كانادا  ،وجود دارد، در مورد ساير موارد

باشـند كـه   راهبردهاي كالني مـي  ،راهبردهاي ارزيابي و سنجش كارايي و تخصصي نمودن امر اصالح
   .گرددعدم توجه به آنها موجب تأثير بر ساير راهبردها مي
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  :مقدمه. 1
گـراي مجـازات اسـت و ضـروري اسـت كـه       اصالح و بازپروري مجرمان از كاركردهاي فايـده 

هـاي اصـالح و   مجازاتي مورد حكم قرار گيرد كه در ضمن آن توان الزم براي اجـراي برنامـه  
نظـر  ن چنين بهاهاي اصالح و درمان مجرمبررسي قلمرو برنامه در .داشته باشد وجود درمان

هـاي اصـالح و   كه مجازات زندان تنها مجازاتي است كه تاب الزم براي اعمال برنامه رسدمي
يعنـي اقامـت    ).2412: 1386 نجفـي ابرنـدآبادي،  (باشـد  درمان در مفهوم خاص را دارا مـي 

در واقـع ديگـر    .)152: 1391 ابراهيمـي، ( شـود  زنداني در زندان بايد به بازپروري وي منجر
به دليل اين كه نتيجه آن مسـاوي بـا عـدم وجـود فـرد اسـت و       » اعدام« ها از جملهمجازات

هاي اصالح و توانند موضوع برنامهبه دليل ماهيت خاص آنها نمي» جريمه نقدي«يا » شالق«
كننـده و داراي قابليـت تحليـل    نفسـه اصـالح   هر چند دو مورد اخير فـي . درمان قرار گيرند

   .باشنداصالحي مي
حتي در خصوص اجراي آن اتفاق نظـر   هيچ گاه، در روند گريز به سمت اصالح و درمان،

بـه نحـوي كـه در    . اجرا درآمـده اسـت   بههاي بسياري در اين خصوص و شيوه هحاصل نشد
اصـالح در   ،رور زمانپذيرفت لكن به مابتداي امر اصالح و درمان در محيط زندان صورت مي

 ةهـاي زنـدان همچـون جريمـ    محيط زندان مردود شد و صحبت از اصالح در قالب جايگزين
  ).  96: 1375 آنسل،(نقدي و خدمات اجتماعي به ميان آمد 

هاي اجرايي متفاوت اتخاذ شده در ساير كشـورها كـه ناشـي از تفـاوت در     توجه به شيوه
هـر   .ا از اهميـت برخـوردار اسـت   نهج حاصل از اجراي آباشد و نتايها و راهبردها ميسياست

چند تحقيق جامع و كاملي كه به خصوص در حـوزه داخلـي و در سـطح راهبـردي صـورت      
رويكرد فقهـي پـر رنـگ تـر از     نيز گرفته باشد موجود نيست و در اندك مقاالت راهبرد مدار 

قـاط ضـعف و قـوت در    پي بردن به ن). 86: 1388 آبادي،حاجي ده( باشدحقوق موضوعه مي
هاي اصالحي ديگر تحليل راهبردي هر كشور، منوط به مقايسه آن سيستم با يكي از سيستم

شود تا راهبردهاي اصـالحي را در مرحلـه اجـراي    در اين نوشتار سعي مي .باشددر جهان مي
سـت  آنگـاه ا  .مجازات استخراج نموده، و در دو سيستم ايران و كانادا مورد تحليل قرار دهـيم 

تري مـؤثر توان از نقاط قوت دو سيستم بهره گرفت و مسير اصالح و درمان را به نحـو  كه مي
  .دنبال نمود

اي در كننـده با توجه به اين كه متوليان و كنشگران اصالح و درمان داراي نقـش تعيـين  
در  .يابـد باشند، مبحث اول به اين مقوله اختصاص مـي هاي تحليلي ميگيريبررسي و نتيجه

پـردازيم و مبحـث   مبحث دوم به معرفي اجمالي راهبردهاي قابل تصور در مرحله زندان مـي 
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نهايي نيز  بررسي و تحليل تطبيقي راهبردهاي معرفي شده در مبحث دوم را در خود جـاي  
  .خواهد داد

  
  نهادهاي متولي و قوانين حاكم بر اصالح و درمان زندانيان در ايران و كانادا: مبحث اول. 2

خراج راهبردهاي اصالحي و درماني در مرحلـه اجـراي مجـازات زنـدان نيازمنـد تحليـل       است
ت أدر واقـع راهبردهـاي اصـالحي نشـ     .استقوانين و عملكرد كنشگران و متوليان اين حوزه 

گيرنـدگان سياسـت   هاي متوليان و تصـميم گذاريگرفته از قوانين بر پايه عملكرد و سياست
  .همين رو بيان مبحث پيش رو مورد نياز است جنايي در هر كشور است و از

  
  :ايران .1.2

نمـوده، قـانون اساسـي     تأكيدمهمترين سند قانوني كه بر اهداف اصالحي و درماني زندانيان 
عالوه بر اصولي چندكه در خصـوص حقـوق زنـدانيان در ايـن     . جمهوري اسالمي ايران است

 .قضائيه نهاده است ةقو ةمجرمان را بر عهداصالح  ،)156(اصل ) 5(قانون وجود دارد، در بند 
رسد كه نويسندگان قانون اساسي با آگاهي از محورهاي سياست جنـايي سـازمان   نظر مي به

اصـل  ) 5(اصـالح مجرمـان را در بنـد     ساله آن آمـده اسـت،   5هاي ملل كه در عنوان كنگره
  .)13 :1384 حميدخاني،(اند قانون اساسي مفهومي راهبردي بخشيده) 156(

) 2(ماده » ه« و» ب«گذار ايراني در دو سطح تقنيني و فرو تقنيني نيز در پرتو بند قانون
هـا و اقـدامات   ي بـه سـازمان زنـدان   تأمينها و اقدامات قانون تبديل شوراي سرپرستي زندان

اجتمـاعي و   چهـارم توسـعه اقتصـادي،    ةقـانون برنامـ  ) 132(و ماده ) 1364(ي مصوب تأمين
» ه« و »ج« ،»ب«بندهاي  ،)1360(هاي حمايت از زندانيان انجمن ةاساسنام ،)83(فرهنگي 

اساسـنامه بنگـاه تعـاون و    ) 16(ماده » ك«و » ط« ،»ز« ،»و« ،»ه« ،»د«و بندهاي ) 3(ماده 
بنـابراين   .در راستاي اصالح زندانيان پيش رفته است) 1363(آموزي و صنايع زندانيان حرفه

بارزترين نهادي كه در ايران متولي امر اصالح و درمان زنـدانيان محسـوب   در شرايط كنوني 
  .ها است كه زير نظر قوه قضائيه قرار داردسازمان زندان گردد،مي

  
  :كانادا .2.2
 .اسـت ها تقسيم شـده ليت مربوط به اصالح زندانيان در كانادا بين دولت فدرال و استانئومس

قابـل اعمـال    2ها در زندانو در سطح استان 1هار ندامتگاهاقدامات اصالحي در سطح فدرال د
                                                 

1. penitentiary 
2. jail 
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ــدامتگاه) 1868(اي در قــانون چنــين رويــه .اســت   هــا مــورد تصــريح قــرار گرفتــه اســت ن
)(Christian, 2006: 1. 

در . ، دپارتمان عدالت، مسئول اجـراي قـوانين اصـالحي بـود    )1996(تا ) 1867(از سال 
همچنـان  شد لكن در اين سال دپارتمان عـدالت   تأسيسوزارت تعقيب و دادستاني ) 1996(

قانون اصـالحات و آزادي مشـروط    .خود در خصوص تعقيبات فدرال را حفظ نمود مسئوليت
گاه تميالدي تصويب و جايگزين قوانين ندام) 1992(باشد در سال مي  CCRAكه معروف به 

  .شد) 1959( و عفو مشروط) 1868(
متـولي اصـلي اصـالح زنـدانيان در      )سيستم اصالحي كانادا( CSC 1در شرايط فعلي نهاد

آميز هاي متنوعي در خصوص كمك به زندانيان، جهت بازگشت موفقيتكانادا است كه برنامه
در  CSCنهـاد   .wallbank, choudhry, herring, 2008: 4)(نمايد به جامعه تدوين و اجرا مي

   اصــالحي خــود، مســئوليتمــورد شناســايي قــرار گرفتــه اســت و در جهــت  CCRAقـانون  
لكن آنچه در قياس متوليان اصالح  .3نموده است تأسيسرا  RPD2تر مانند هاي جزئيكميته

و درمان بين ايران و كانادا قابل توجه است، امكان حضور برخي از نهادهاي اجتماع محور در 
  ... ات غيردولتـي ماننـد جـان هـوارد، اليزابـت و     مؤسس درون زندان كانادا است كه به صورت

يـا امكـان حضـور برخـي از      دارنـد؛  مـؤثر هاي اصـالحي دخالـت   باشد و در اجراي برنامهمي
اسـت كـه از سـال     4نهادهاي مذهبي خارج از زندان همانند شوراي كليسايي اصالح و عدالت

  .Christian, 2006: 65)( اندشده تأسيسميالدي  )1974(
  

  معرفي راهبردهاي موجود :مبحث دوم. 3
رسد كه در بررسي سيستم اصـالحي ايـران و كانـادا حـداقل بتـوان پـنج راهبـرد        به نظر مي

گيرد به شرح ذيل معرفـي  اساسي را كه در مرحله اجراي مجازات زندان مورد توسل قرار مي
  :و بيان نمود

  
  :هاي اصالحي درمانيبرگزاري دوره .1.3

اي است كـه  گونههاي اصالح و درماني بهزندان در جهت راهبرد برگزاري دورهاهميت محيط 
. گـردد در ابتدا نظرها به سمت محيط زندان جلب مـي  ن،ابا صحبت از اصالح و درمان مجرم

هاي اصالح و درمان نيز همه متمركـز  حتي مطالعات صورت گرفته در خصوص كارايي برنامه
                                                 

1. Correctional Service Canada 
2. Reintegration Program Divisions 
3. http://www.csc.scc.gc.ca/text/prgrm/cor-pro-2009-eng.shtml                                                  
4. the church council on justice and corrections   
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ذات و ماهيت راهبردها در اين مرحلـه بـه    .ن محيط بوده استهاي مورد اجرا در ايبر برنامه
راهبـرد   ةشود و هـدف و نشـان  اي است كه در معرض تماس مستقيم با مجرم اعمال ميگونه

 در واقـع در كنـار راهبردهـاي ضـمني بسترسـاز،      .نيز تغيير در شخصيت خود مجـرم اسـت  
  .نقش بسيار مهمي داشته باشندتوانند در رسيدن به هدف نهايي راهبردهايي اجرايي مي

در  .هاي اصالحي و درماني، مهمترين راهبرد اجرايـي در ايـن مرحلـه اسـت    راهبرد دوره
واقع از زماني كه بحث آثار مخرب زندان به ميان آمد و اثرات منفي كه هم بر خـود زنـداني،   

ها ان در زندانتفكر اصالح و درم گردد به وجود آمد،هم جامعه و هم خانواده فرد تحميل مي
نمودنـد  تر از گذشـته احسـاس مـي   رنگ ها نيز كه اثر ارعابي زندان را كمتقويت شد و دولت

جهت برگـزاري   باشد،چاره را در اين ديدند كه از فرصت زماني موجود، كه فرد در حبس مي
  .)45: 1387 صفاكيش كاشاني، محمدبيگي،(هاي اصالحي استفاده گردد دوره

هاي اصالحي درماني بايد گفت كه بـه طـور معمـول سـه     برد تدوين دورهدر راستاي راه
اتكا بـه بـازپروري و    ،يك مجموعه .گرددها در محيط زندان اجرا ميدسته كلي از اين برنامه

هـا فـرد را بـه حالـت     نمايد تا ضمن اجـراي ايـن برنامـه   بازاجتماعي نمودن دارد و سعي مي
كند به نحوي كـه در زمـان   هدف رفع مانع را دنبال مي هابرخي برنامه .هنجارمند سوق دهد

دسـته سـوم،    .خروج فرد از محيط زندان مانعي براي هنجارمنـد مانـدن وي موجـود نباشـد    
  .گردندهاي مختلف در محيط زندان اجرا ميهاي درماني است كه به سبكبرنامه
  

  :اولويت در اصالح .2.3
بنـدي  اولويـت  ،استضروري و الزامي  از هر چيز،در راستاي موفقيت در هر امري آنچه بيش 

شـهر  و تنها در يك آرمـان  نيستترديد امكانات موجود در هر كشوري به شكل تام بي .است
آنچـه در راسـتاي    ،از ايـن رو  .توان صد درصد شرايط را فـراهم شـده پنداشـت   است كه مي

ن و تدوين سازوكارهايي انديشيد موفقيت در هدف اصالح و درمان از اهميت برخوردار است؛
  .ترين نحو ممكن از امكانات و شرايط موجود استفاده شوداست كه به مطلوب

هاي قابل بندي در خصوص برنامهاولويت. تواند در هر جهتي اعمال گرددبندي مياولويت
از موارد قابل بحث در ايـن  . اعمال و همچنين مجرمان تحت برنامه از اهميت برخوردار است

توجه به سيستم دو كشور ايران و كانادا است كه هر  بندي،ر در خصوص راهبرد اولويتنوشتا
تـوان  در يك بيان كلي مي .اندريزي نمودههاي اصالحي خود را بر چه مبنايي پايهيك اولويت

 .بندي مختلفي از مجرمان را بـه خـود ديـده اسـت    شناسي همواره دستهگفت كه دانش جرم
بندي كه در راستاي هدف اصالح و درماني قابل تحليل باشد به نحو دستهترين شايد مناسب

   :زير صورت پذيرد
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  :ايمجرمان حرفه .1.2.3
 .اسـت اين دسته از مجرمان داراي سوابق متعدد بوده و رفتار مجرمانه در آنهـا نهادينـه شـده   

عنـوان  بـه   شناسي از ايـن افـراد  دانش جرم .شودجرم براي اين افراد يك حرفه محسوب مي
انـد  ها شدهافراد مذكور دچار نوعي دگرديسي در مفاهيم و ارزش .كندمجرم به عادت ياد مي

  .معتقد به ارزشمندي جرم و جنايت هستند و عمالً
  

  :بزهكاران .2.2.3
هر چند يك فرد بزهكار دچار انحراف اجتماعي بزرگ است و گاه نيز مرتكب جرايمي همانند 

  اسـت در واقـع بزهكـار را    مجرمانه در او نهادينـه نشـده  لكن رفتار  شود،اي ميمجرمان حرفه
مجرمان هر چند در مسير اصالحي اين دسته از . بايست قرباني انحرافات اجتماعي دانستمي

اين امكان وجود دارد كه موفقيت در اصالح آنها كم باشد لكن در اين گروه تمايل به اصـالح  
  .وجود دارد

  
  :خطاكاران. 3.2.3
بـه داليلـي    اين افراد معموالً .دهندوسيعي از جمعيت زندان را خطاكاران تشكيل مي ةگستر

در ارتبـاط بـا    .انـد گرفتار زندان شده ،ضعف دانش و اغفال نداشتن مهارت، كاري،نظير ندانم
ن در خصـوص ايـن دسـته از افـراد بسـيار      والئمسـ  وظيفـه هاي اصالحي بايد گفت كه دوره

هـاي زنـدان   بايست نيم نگـاهي نيـز بـه آسـيب    چرا كه مي .استتر از دو دسته قبل سنگين
  .ها را بر مبناي نياز آنها قرار دهند كه اثر معكوس ايجاد ننمايدداشته، تدوين برنامه

  
  :مجرمين ويژه .4.2.3

هـاي  دانيم كه در قالب هيچ يك از دستهاين دسته از مجرمان را از اين حيث مجرم ويژه مي
چرا كه از نظر ظاهر و رفتار شبيه خطاكاران هسـتند لكـن از نظـر جـرم و      .گنجندقبل نمي

در واقع اين افراد چون از هنجارهـاي   .اي دارندشباهت تامي به مجرمان حرفه ،انگيزه ارتكاب
چنين . گو نيستهاي اصالحي در مورد آنها جواباند شكل سنتي برنامهاجتماعي غافل نشده

اي كه ركن ي بر دو ركن استعداد مجرمانه و قابليت سازگارپذيري است به گونهتفكيكي مبتن
   ).2437: 1386 نجفي ابراندآبادي،( استاول ايستا و ركن دوم پويا و قابل اثر بر ركن اول 

  
  



 

 

35  

 هطا  
و مای

صالی  ردی ا
ا طی ر

ا  ن و کاد
،  اا

ان ت زد
ی  جاز

ا حه ا   ،
  

  :راهبرد ارزيابي و سنجش كارايي .3.3
داراي مبناي عقالنـي  ارزيابي و سنجش كارايي، راهبردي است كه در مبحث اصالح و درمان 

  از نظر عقلي انجام كاري كـه مشـخص اسـت منجـر بـه هـدف از پـيش تعيـين شـده           .است
عدم وجود چنين راهبردي در حوزه اصالح و درمان كه اهميت . گردد لغو و بيهوده استنمي

  .استبيان كننده ضعف بارزي در آن سيستم  به سزايي در سيستم كيفري دارد،
  :تواند از دو جهت با اهميت قلمداد شودي ميتوسل به چنين راهبرد

تسلط خود را در زماني در معناي  دستگاه متولي امر اصالح و درمان در محيط زندان،. 1.3.3
تواند اعمال كند كه دست اندركاران خويش را با شرايط فراهم شده سازگار بيابد و واقعي مي

گـردد تـا   سل به اين راهبـرد باعـث مـي   در واقع تو .مسير را در رسيدن به هدف هموار بداند
اي كه در اين خصـوص صـورت   دستگاه متولي امر اصالح و درمان بتواند با تحقيقات گسترده

چرا كه در  .اي رقم بزند كه به هدف نهايي خود نائل گرددها را به گونهخط و مشي گيرد،مي
سـتم احسـاس نمـود و    توان نقاط ضعف را در سيپرتو ارزيابي و سنجش كارايي است كه مي

  .ها را دچار تغيير و تحول نمودريزي كرد و يا شكل اجراي برنامهبراي آينده برنامه
  بديل و دقيق راهبرد ارزيابي و سنجش كـارايي باعـث ايجـاد بعـد نظـارتي      اجراي بي. 2.3.3

هستند، ها كاركنان اجرايي سازمان زندان از آن جا كه يكي از عناصر مورد سنجش، .گرددمي
جهت شايسته جلوه دادن خود در مقابل مقامات  ،كه داراي نقش حياتي در اصالح و درمانند

  اهميـت ايـن مـورد را     .نمايند تا به شكل كارآمدتري انجام وظيفـه نماينـد  سعي مي ما فوق،
پي برد كه توصيه بر به كارگيري نـاظران راسـتگو و وفـادار    ) ع(توان از سخنان امام علي مي

  .1نمايدبه مديران و عوامل اجرايي مينسبت 
گـذار بـر   تأثير توان با قاطعيت بيان كرد كه ضعف هر سيستم در اهتمام اين راهبـرد، مي

توان از عدم توجـه بـه ايـن راهبـرد بـه      به نحوي كه دو نتيجه را مي باشد،ساير راهبردها مي
  :دست آورد

خاصي قائـل نبـوده و موضـوع    امر در راستاي هدف اصالح و درمان اهميت  مسئولين :1
  .دانندمذكور را در كنار ساير موضوعات به داليلي واجد اولويت نمي

 هاي موجود و عدم توانايي در رسـيدن بـه مطلـوب،   مسئولين به دليل آگاهي از ضعف :2
كنند تـا بـا نـوعي    وجود چنين راهبردي را براي حفظ موقعيت، خطرناك دانسته و سعي مي

  .را كارآمد جلوه دهندظاهر فريبي سيستم 
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حـذف و يـا اضـافه نمـودن راهبـرد و همچنـين تغييـر         اصالح و تعديل ساير راهبردهـا، 
ريشه در راهبرد ارزيابي و سنجش كـارايي دارد و شـايد بتـوان توسـعه      سازوكارهاي موجود،

ترين راهبرد اصالحي در مرحله اجراي كيفر زندان به شـمار  مؤثرارزيابي و سنجش كارايي را 
زماني كه نتايج حاصله از ارزيابي و سنجش كـارايي بـدون دخـل و تصـرف در اختيـار      . ردآو

تواند از ارزش واالتر برخـوردار  عموم و حداقل كليه متخصصان و صاحب نظران قرار گيرد مي
توان اميدوار به كارآمدي نظام متولي اصالح و درمان در در چنين فضايي است كه مي. گردد

  . محيط زندان گرديد
  
  :راهبرد تخيير در اصالح .4.3

، اصالح واقعي اعم از اخالقي يا اجتماعي جز با اراده و اختيار فرد حاصل گانبه اعتقاد نگارند
ه خوبي توصـيف  را ب مسألهقرآن اين  .گردد؛ چرا كه ذات موضوع اصالح اراده محور استنمي
  :كندمي

»ا  واهوا سما و ﴾7﴿نَفْسٍ وهورا فُجهما  فَأَلْهاها   ﴾8﴿َتَقْو كَّاهـنْ زم أَفْلَح 9﴿قَد﴾ و   قَـد
  1»﴾10﴿خَاب منْ دساها 

در ايـن   .ها براي فرد يكسـان باشـد  خوبي و بدي ةداند كه جنبتسويه را قرآن حالتي مي
 مكارم شـيرازي، ( كندفرد بنا بر قوه اختيار و اراده مسير زندگي را انتخاب ميحالت است كه 

قوه عاقله ابزار  .غضبيه و شهويه وجود دارد به طور كلي در انسان سه قوه عاقله،). 44: 1374
قـوه شـهويه    قوه غضبيه موجب ابراز نفـرت و خشـم و   .شناخت انسان در قضاياي كلي است

در ابتداي خلقت انسان تنها دو قوه غضبيه و شـهويه   .رافت استموجب بروز حالت محبت و 
آيـد و از ايـن   قوه عاقله به مرور به خدمت انسـان در مـي   لكن در حالت تسويه، .را دارا است

موسـوي  (زمان است كه اراده را در خدمت عقل گرفته، با اختيار مسير خود را انتخاب كنـد  
  .)280: 1377خميني، 

قوه عاقله وي تحت فشار قرار گرفتـه و لـذا    محيط اجبار قرار گيرد، حال اگر فرد در يك
در واقـع در   .گيرنـد آيند و اراده او را در جهت منفي به كـار مـي  دو قوه ديگر بر آن فائق مي

هاي اصالحي وجود دارد با توجـه  چنين مواقعي مجرمي كه امكان اصالح وي در قالب برنامه
گيـري خـاص   نگرش منفي پيدا خواهد كرد و با يك جبهه دشوبه اجباري كه بر وي وارد مي

هاي دوره اصـالحي آموختـه اسـت    تحت قدرت قوه غضبيه رفتار متعارضي با آنچه در برنامه
  .دهدبروز مي
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شود تا افراد مجرم موجب مي قائل شدن به جنبه اختياري بودن و توسعه راهبرد مذكور،
د در مقام تمييز خـوب از بـد برآمـده، انگيـزه الزم     در حالت تسويه با اتكاي به قوه عاقله خو

   شـود تـا فـرد مجـرم،    چنـين رويكـردي باعـث مـي     .ها را پيدا نمايندجهت ورود به اين دوره
هاي اصالحي را نه ابزاري جهت مقابله با خـود، بلكـه راهكـاري در راسـتاي همكـاري و      دوره

بايسـت درحـالتي   نداني مـي مجرم ز. مساعدت تشخيص داده، تصميم به كمك به خود گيرد
قرار گيرد كه احساس نمايد با ارتكاب جرم بيش از هر كس در حق خويش ظلم نموده است 

خواهد بـه خـودش كمـك    هاي اصالحي را راهكاري بيابد كه تحت آن ميو شركت در برنامه
  .بيرون آيد نمايد تا از موقعيتي كه در آن قرار گرفته است،

اي است كه در بررسي علل شكست رويكرد اصـالح و درمـان   هبه انداز مسألهاهميت اين 
اجباري تلقي نمودن امر اصالح، از مهمترين داليل به حساب آمده و پـذيرش   1970در دهه 

تنهـا بـا قصـد رهـايي از دامـان دسـتگاه قضـا         هاي اصالحي از سوي زندانيان،ظاهري برنامه
  ).52: 1386 حاجي ده آبادي،( ارزيابي گرديده است

  
  :راهبرد تخصصي نمودن امر اصالح  .5.3

هاي تخصصي و متناسب بايست مبتني بر برنامهاصالح و درمان مجرمين عالوه بر اين كه مي
بايستي از سوي افرادي به اجرا درآيد كه شايستگي و توانـايي   با افراد تحت موضوع آن باشد،
اصالحي و درماني به بهتـرين شـكل   هاي در واقع اگر برنامه. انجام چنين مسئوليتي را دارند

ممكن تدوين گردند لكن نيروهاي اجرايي توانايي الزم براي انجام چنين اهـدافي را نداشـته   
ترديدي هدف نهايي با بـن  بي ها را اجرايي نمايند،باشند و نتوانند به نحو احسن آن سياست

تخصص، متعهد و كارآمـد  اگر ما در زندانهاي خود نيروي انساني م« .گرددبست رو به رو مي
شناخت زندانيان هر چه بهتر و بيشتر كمـك   داشته باشيم كه بتوانند به ارتقا سطح آگاهي و

  ).71: 1382 شمس،(» ايمبه همان نسبت از جهل، ناداني و گمراهي آنان را رهانيده كنند،
  اي دارد كــه جــزء اساســي فرآينــد آن هــاي نانوشــتهاصــالح و درمــان مجرمــان شــيوه

در همين راستا  .شودچنين شيوه و سازو كارايي در تجربه و تخصص افراد ظاهر مي.باشندمي
در استراليا بر طبق تحقيقاتي كـه صـورت پذيرفتـه مشـخص شـده اسـت كـه آن دسـته از         

تـر  اند از جهت بازپروري مجرمـان موفـق  هاي تخصصي برخوردار بودهمجرياني كه از آموزش
   ).23: 1387ها، فرجي(اند عمل نموده

هاي اصالحي از درماني شـايد بتـوان گفـت كـه اهميـت بـه كـارگيري        در تفكيك شيوه
شناسـان و مـددكاران از   وجود جامعه. نيروهاي متخصص در دو شاخه، اساسي و حياتي است

در زمـره سيسـتم اجرايـي از     شناسان و حتي پزشكان از سوي ديگر،يك طرف و وجود روان
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صرف اشاره بر بكارگيري چنـين   ر راستاي راهبرد تخصصي نمودن،د .اهميت برخوردار است
توانـد نقـش   كند بلكه تنها در زماني مـي ها كفايت نمينامهنيروهايي در متون قانوني و آيين

  .راهبردي را به خود بگيرد كه در عمل نيز مورد رعايت واقع شود
تخصصـي شـدن صـرفاً بـه     نكتة ديگر قابل بيان در اين خصوص اين است كه منظـور از  

شناسـي  شناسي، مـددكاري و روان هاي جامعهكارگيري فارغ التحصيالن دانشگاهي در رشته
بايست افرادي انتخاب و جذب شوند كه عالوه بر داشتن مدرك دانشگاهي در نيست بلكه مي

د ديگر داراي سابقه عملي و كاري الزم بوده و توانايي و هنر خود را در موار هاي مربوط،رشته
 .تواند اثر راهبـردي مطلـوب را ايجـاد نمايـد    چرا كه صرف علم تئوري نمي .ه باشنددنشان دا

ترديد نشان دادن توانايي ضمن داشتن علم تئوري و رشته تحصـيلي دانشـگاهي در گـرو    بي
  . وجود انگيزه الزم براي همكاري در اين حوزه است

اي ويـژه هسـتند كـه روحيـات     مجموعههاي خاص و محيط زندان و افراد زنداني، انسان
هاي دانشـگاهي  اين امكان وجود دارد كه برخي از افراد از نخبه .طلبنداي را ميخاص و ويژه

  و كارآمـد در تحقيقـات علمـي  و انجـام      مـؤثر در پهنـه اجتمـاع نيـز نيـروي      قلمداد شـده، 
در محيط زنـدان بـه   لكن به داليل خاص نتوانند نقش خود را  هاي موجود باشند،فرا تحليل

بيني نمايند تا نيروهاي امر سازوكاري را پيش مسئولينبايست لذا مي .نحو مطلوب ايفا كنند
هاي علمي قرار گيرند و بـدون انجـام هـيچ    ها مورد مصاحبهاجرايي جهت ورود به اين پست

كـه   در چنين فضـايي اسـت   .گونه تبعيض و تنها بر مبناي لياقت خود وارد اين حوزه گردند
  .اي روشن را براي سيستم اصالح و درمان تصور نمودتوان اميدوار به پيشرفت بود و آيندهمي

دهنـد و  ها را ميشك نيروهاي نخبه و با تجربه زماني به خود اجازه ورود به اين پستبي
هاي اميد را براي آنها روزنه گيرند كه شرايط مهيا شده،تصميم به حضور در محيط زندان مي

ها باشـد لكـن   داوطلب ورود به اين پست چنانچه نيرويي با داشتن كليه شرايط، .جاد نمايداي
دهد شرايط مالي يا همكاري براي وي فراهم نشود انگيزه خود را سركوب نموده و ترجيح مي

ايجـاد   .در محيطي ديگر كه فشـار روانـي كمتـري بـر وي وارد آورد بـه كـار مشـغول شـود        
ف براي اين افراد و طرز رفتار و برخورد نامناسب بـا آنهـا بزرگتـرين    هاي غيرمتعارمحدوديت

  .گردندها ميهايي هستند كه مانع از حضور نيروهاي كارامد به اين پستچالش
  

  و درماني هاي اصالحيجلوه :مبحث سوم. 4
هاي منعكس در ايران و كانادا در كنار هـم مـورد اشـاره    شود تا جلوهدر اين مبحث سعي مي

  .قرار گيرند
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  :بندي و تفكيك زندانيانطبقه .1.4
  :ايران .1.1.4
سياستي اسـت كـه اصـالح و درمـان مجـرمين را تسـهيل و        بندي و تفكيك زندانيان،طبقه

بنـدي و تفكيـك زنـدانيان    در خصوص طبقه .دهدهاي اجرا شده را افزايش ميكارايي برنامه
ي و تربيتي كشور مصوب تأمينها و اقدامات داننامه اجرايي سازمان زنموارد متعددي از آيين

بندي زندانيان به اين امر اختصاص يافتـه  نامه نحوه تفكيك و طبقهو همچنين آيين) 1384(
  .است

نامـه  آيـين  )4( و )3(اشـاره مـواد    اولين جلوه تفكيكي كه در اين خصوص وجـود دارد، 
جدا نموده، محل نگهـداري مجـرمين   ها است كه زندان و بازداشتگاه را از هم سازمان زندان

زنـدان را محـل نگهـداري     .اسـت محكوم شده و متهمين بازداشت شـده را تفكيـك نمـوده   
محكومان با حكم قطعي دانسته كه با معرفي و حكم مقام قضايي براي مدت معين يـا دائـم   

كـه  لكن بازداشـتگاه را محلـي دانسـته     .شوندآموزي و بازپروري نگهداري ميبه هدف حرفه
 .گردنـد تا اتخاذ تصميم بر مبناي قرار كتبي مقام قضايي در آن نگهداري مـي  متهمان صرفاً

دومين جلـوه تفكيكـي    .استنموده تأكيدنيز بر تفكيك اين دسته افراد ) 4(ماده ) 1(تبصره 
آمـوزي و اشـتغال و   مركـز حرفـه   ها را بـه زنـدان بسـته،   بايد دانست كه زندان) 5(نيز ماده 
  .تقسيم نموده استاردوگاه 
نيز مواد چندي را بـه ايـن   ) 1385(بندي زندانيان مصوب نحوه تفكيك و طبقه نامهآيين

 بنـدي و تفكيـك را بـه جداسـازي زنـدانيان،     نامـه طبقـه  اين آيـين  .امر اختصاص داده است
نـوع جـرم و وضـعيت     ي و تربيتي كشور از حيث سن،تأمينبازداشتگاهها و يا مراكز اقدامات 

همچنين حبس انفرادي جهـت آن دسـته از زنـدانياني كـه بـه       .تي تعريف نموده استسالم
  .1بيني گرديده استباشند پيشمشكالت انضباطي دچار مي

  
  :كانادا. 2.1.4

بندي و تفكيك زندانيان در سيستم زندانباني و اصالحي كانادا نيز مـورد توجـه   اهميت طبقه
بايستي به سيستم زندان كانادا توجـه نمـود كـه دو نـوع     ترين تفكيك در ابتدائي .بوده است

هاي فـدرال تحـت   زندانيان باالي دو سال حبس در ندامتگاه. بيني نموده استزندان را پيش
زندانياني نيز كه به مجازات حبس كمتـر از دو   .گيردهاي اصالحي خاص خود قرار ميبرنامه

در كنـار ايـن دو    .شـوند گهداري واقع مـي هاي استاني مورد نشوند در زندانسال محكوم مي

                                                 
  .1385بندي زندانيان مصوب نامه نحوه تفكيك و طبقهآيين 3ماده . 1
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باشد نيز اشاره كرد كـه در  سال مي 18هاي تربيتي كه ويژه افراد زير مورد، بايستي به كانون
  (cheristian, 2006: 10).  اي وجود داردهاي كانادا به شكل گستردهبرخي از استان

يان در سيسـتم  بنـدي و تفكيـك زنـدان   بندي ديگري كه حاكي از اهميـت طبقـه  تقسيم
 سـطح امنيتـي،   4هـاي اسـتاني و فـدرال در    باشد مبتني بر تقسيم زنـدان حقوقي كانادا مي

تـوان بـه امكـان    بنـدي مـي  از نكات قابل بيان در اين سطح .باشدباز و اجتماعي مي متوسط،
متوسط در مراكز با درجه امنيت  .انتقال به سطح ديگر با توجه به نوع رفتار زنداني اشاره كرد

مـواردي ماننـد ديـوار و     .گـردد از دو عامل پويا و ايستا در راستاي حفظ امنيت استفاده مـي 
فنس از عوامل پويا و تعامل و نظارت كاركنان نسـبت بـه مجرمـان از عوامـل پويـاي حفـظ       

هاي اصـالحي متوجـه آن   هاي متوسط كه بيشتر حجم برنامهزندان .روندامنيت به شمار مي
  شـويي مـورد آمـوزش قـرار     فلزكـاري و لبـاس   هاي متنوعي از جمله نجاري،مهبرنا باشد،مي
  .(Christian, 2006: 11)  گيردمي

دسته اول را  .شوندزندانيان از حيث امنيتي به سه گروه تقسيم مي هاي فدرال،در زندان
د دهند كه احتمال فـرار نمـودن آنهـا زيـا    دانند زندانياني تشكيل ميكه سطح حداكثري مي

سطح متوسط و حداقلي نيـز بـر همـين     .لذا نظارت و كنترل زيادي بر آنها وجود دارد .است
در اين ارتباط بـه طـور معمـول     .گيردباشد و ميزان كنترل بر اين اساس انجام مياساس مي

گردند و افـراد بـدون سـابقه نيـز در     محكومان به قتل عمد در سطح حداكثري نگهداري مي
باشـند لكـن امكـان    در بيشتر موارد زندانيان در سطح متوسط مـي  .ندباشسطح حداقلي مي

از اين جهت زنـدانيان بـه طـور دائـم تحـت       .ورود به سطح حداقلي نيز براي آنها وجود دارد
هايي كه حاكي از شايستگي آنها بـراي انتقـال   گيرند تا نشانهنظارت مسئولين زندان قرار مي

  .(caplan, 2003: 2) باشد نمايان گرددمي
  

  مالقات با زندانيان .2.4
  :ايران .1.2.4

نامـه اجرايـي   آيـين ) 197(الـي  ) 187(مالقات با زندانيان موضوعي است كه كه طي مـوارد  
مالقـات در واقـع حقـي اسـت بـراي زنـداني و        .ها مورد توجه قرار گرفته استسازمان زندان

مالقـات بـا اقـوام و     .نمـوده اسـت   تأكيـد به طور صـريح بـر آن   ) 180(آشنايان وي كه ماده 
لكن چنانچه زنداني از خود حسـن رفتـار نشـان     پذير است،آشنايان به صورت هفتگي امكان

حتي در مواردي اين امكـان وجـود دارد كـه     .باشددهد امكان مالقات حضوري نيز فراهم مي
  .مالقات به صورت حضوري و بدون حضور مراقب و يا مامور انجام گيرد

مالقـات   ةموظفند برنام مسئولين هر زندان، مند كردن سازوكار مالقات،اي قاعدهدر راست
در اين خصوص بايد اين نكته مـورد   .را براي هر زنداني با توجه به فصول سال تعيين نمايند
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بينـي  رعايت قرار گيرد كه براي هر زنداني در هفته حداقل يك مرتبه برنامـه مالقـات پـيش   
  .دقيقه نباشد 20نيز مدت زمان آن كمتر از شده باشد و از طرفي 

  
  :كانادا .2.2.4

نامه اجرايي قانون اصالحات و آزادي مشروط ،چنين نهادي آيين) 90(در كانادا نيز طي ماده 
بايسـت داراي  در اين ماده مقرر شده است كه هر زنداني مي .مورد شناسايي قرار گرفته است

اي كه هيچ مانع فيزيكـي وجـود   گر باشد به گونهفرصت معقولي جهت مالقات با اشخاص دي
مگر آن كه رئيس زندان يا شخص منتخب از ناحيه وي بـر اسـاس يـك تصـور      .نداشته باشد

گيـرد و  در هنگام مالقات تمامي اقدامات نظارتي انجام مي .معقول معتقد به وجود مانع باشد
اي فراهم شود كه با اهـداف  مينهگردد تا زحتي از وسايل الكترونيكي و مكانيكي استفاده مي

  .اصالحي فرد در تعارض نباشد
  
  :درماني هاي اصالح ودوره .3.4

  :اشتغال .1.3.4
گردد و سـپس در  هاي ايران و كانادا مطرح ميهاي اشتغال موجود در زنداندر اين بند جنبه

  .بررسي راهبردي، نقش اصالح مدار آن مورد بررسي قرار گيرد
  

  :ايران .1.1.3.4
) 135(تـا  ) 122(آموزي و اشتغال زندانيان موارد ها در راستاي حرفهنامه سازمان زندانآيين

يكـي از اهـداف ايـن شـاخه را     ) 122(به موجب مـاده   .را به اين مبحث اختصاص داده است
محكومان و متهمان داوطلب پس از آزمايشات الزم  .هاي بازپرورانه دانسته استتوسعه برنامه
بنـدي و رعايـت سـاير    ذوق و تخصص آنها با كسب نظر شـوراي طبقـه   استعداد،و تشخيص 

 ات صـنعتي، مؤسسـ آمـوزي و اشـتغال  يـا    مراكـز حرفـه   مقررات در كارگاهي داخل زنـدان، 
  .شوندكشاورزي و خدماتي خارج از زندان به كار گمارده مي

  
  :كانادا.2.1.3.4

يز همانند ايران از اهميت برخوردار بوده است و توجه و اهتمام به اشتغال زندانيان در كانادا ن
مورد شناسـايي قـرار گرفتـه اسـت كـه متـولي        1»كركان«به طور خاص نهادي تحت عنوان 

  .باشدهاي اشتغال زندانيان در اين كشور مياجراي برنامه

                                                 
1. corcan 
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مقررات ) 108(تا ) 105(طي مواد  نامه اجرايي قانون اصالحات و آزادي مشروط،در آيين
شده كه شركت افـراد زنـداني    تأكيدنامه در اين آيين .بيني شده استبه كركان پيش مربوط

 .مند باشد و حرفه مدنظر نيز با شخصيت فرد متناسب باشـد هاي اشتغال بايد قاعدهدر برنامه
جهت توليد كـاال، خـدمات،    به انعقاد قرارداد ميان كركان و بنگاههاي اقتصادي، از طرفي نيز

  .ها اشاره شده استدام مجرمان در اين بنگاهآموزش و استخ
اي را كميته نامهآيين) 108(ماده  باشد،مند مياز آنجا كه اين نهاد نيازمند نظامي قاعده

نفـر تشـكيل    12بيني نموده است كـه حـداكثر از   تحت عنوان كميته مشورتي كركان پيش
  تشـكيل   ...صـنعت و  ت،هـاي اشـتغال هـم چـون تجـار     گردد و اعضاي آن از كليه شـاخه مي
كركـان در   .دار اسـت اين كميته وظيفه سامان بخشيدن به وظايف كركان را عهـده  .شودمي

هـاي  واقع موجب كمك و اعانه در استقرار موفق مجرمان با فـراهم نمـودن آمـوزش مهـارت    
در پنـاه ايـن نهـاد    . باشـد ه اصالحي در سراسر كانادا فعال مـي مؤسس 36شغل گرديده و در 

كشاورزي را  نجاري و هاي ابتكاري همچون فلزكاري،كنند تا مهارتمان فرصت پيدا ميمجر
به طوري كـه   رسد،محصوالت توليدي تحت اين نهاد در سراسر كانادا به فروش مي .بياموزند
ميليـون   50ميالدي سود ناشي از فـروش محصـوالت كركـان نزديـك بـه      ) 2004(در سال 

  .1برآورد شده است
داوطلبانه بودن نهاد كركـان در كانـادا لكـن اسـتقبال بسـيار خـوبي از ناحيـه        علي رغم 

است كه زندانيان صورت گرفته است به طوري كه در تحقيقات صورت گرفته نشان داده شده
 4666، 2008-2009در سـال  . كشندليست دراز مدتي از زندانيان انتظار شروع برنامه را مي

آمـوزي  ميليون سـاعت را بـه اشـتغال و حرفـه     8/2ك به زن زنداني چيزي نزدي 141مرد و 
 71نزديـك بـه   ) 2008(در سال . افزايش داشته است 2/0گذاراندند؛ كه نسبت به سال قبل 

-روز بود شركت فعال داشتند و روند به گونه 90هايي كه حداقل درصد كل زندانيان در دوره

  .(sangent, 2009 :5) ه استهاي كوتاه مدت پيش رفتاي است كه كركان به سمت دوره
هاي مختلـف زنـدان بـه    مند و در دورههاي كانادا برنامه اشتغال به شكل ضابطهدر زندان

اشتغال پيش از «اي از برنامه اشتغال كه به به طور مثال مرحله .شوداشكال گوناگون اجرا مي
يط اسـتخدام  معروف است به طور خاص اهداف خود را در جهت فراهم آوردن شـرا  2»آزادي

جمعيـت هـدف در ايـن برنامـه نيـز بيشـتر        .فرد زنداني در زمان خروج متمركز نموده است
  .باشندجوانان زنداني مي

  

                                                 
1. http://www.csc.scc.gc.ca/text/prgrm/corcan/pblct/nesp-eng.shtml.  
2. pre-release employment program 
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  :هاي بازپرورانهبرنامه .2.3.4
  :ايران. 1.2.3.4

موارد چندي را به بحـث   ي و تربيتي،تأمينها و اقدامات نامه سازمان زندانفصل چهارم آيين
 دينـي،  تواند در ابعاد تحصـيلي، هاي مذكور ميآموزش .زندانيان اختصاص داده استآموزش 

هاي بر اجباري بودن شركت افراد زنداني در كالس) 137(در تبصره ماده  .باشد  ...فرهنگي و
  .شده است تأكيدسال  60سوادآموزي نسبت به افراد زير 

هـاي مـذهبي در   و انجام فعاليـت هاي ديني نيز بر رعايت آموزش) 149(و ) 148(موارد 
نامه اسـت كـه در   يينآدر  تأكيدورزش در زندان نيز از موارد مورد  .نموده است تأكيدزندان 
بيني امكانات ورزشـي مـورد نيـاز و حتـي مربيـان ورزش در سـطح       ضمن پيش) 151(ماده 
اجبـاري   هاي ورزش صبحگاهي براي محكومـان قـادر بـه انجـام ورزش،    اجراي برنامه زندان،

هـاي  نامـه اجرايـي كـانون اصـالح و تربيـت برنامـه      همچنين بر اساس آيين .تلقي شده است
 2سال تعيين شده و در اين راستا بر اساس مـاده   18بازپرورانه خاصي براي افراد بزهكار زير 

  .اي  به نام اصالح مورد شناسايي قرار گرفته استنامه مرحلهآيين
  

  :كانادا. 2.2.3.4
  هـاي آن كشـور بـه اجـرا     دا آمـوزش سـوادآموزي زنـدانيان هماننـد ايـران در زنـدان      در كانا
نهاد سيستم اصالحي كانادا با عنايت به پايين بودن سطح آموزشي زنـدانيان ايـن    .آيددر مي

در واقع فقدان آمـوزش از فاكتورهـاي اساسـي جهـت      .كندبرنامه را به طور گسترده اجرا مي
  .شودهاي مجرمانه محسوب ميليتدرگير شدن افراد در فعا

آموزش تحصيلي زندانيان قبل از هر چيز منوط به انجام ارزيابي و مشخص نمودن ميزان 
درصـد از مجرمـان    82تحقيقات در كانادا نشـان داده اسـت كـه     .دانش و استعداد آنها است

انـد  بـوده  درصـد نيـز در حـد ابتـدائي     37تقريبا  .اندداراي سطح سوادي زير دبيرستان بوده
(Anonymous, 1999: 9).  

موارد مورد بحث در خصوص آموزش زندانيان توجـه بـه ايـن نكتـه اسـت كـه اغلـب         از
اند و اين موجب تقويت اين فرضـيه  اي در مدرسه بودهزندانيان داراي پيشينه شكست خورده

زنـدان در  هـاي آموزشـي محـيط    لذا برنامه .شوندشده است كه آنها در اين عرصه موفق نمي
كانادا با اين اولويت است كه ابتدا حس اعتماد بـه نفـس در آنهـا زنـده شـود و آن گـاه وارد       

اي كلي بـا اسـتفاده   دوره هاي آموزشي،بنابراين قبل از اعمال برنامه .هاي آموزشي شونددوره
  .گردداز كارشناسان روانشناسي برگزار مي

  :گردد كه عبارتند ازري اجرا ميدر كانادا چندين برنامه با موضوعيت بازپرو
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  :1برنامه فشرده اصالحي. 3.3.4
  هاي نظـامي را بـراي جوانـان مجـرم بـه اجـرا در       اي آموزشاين برنامه به طور اساسي و پايه

آمـوزش شـغلي و توسـعه     هـاي مهـارت زنـدگي،   ها نيـز برنامـه  در كنار اين آموزش .آوردمي
اين برنامه به طور خـاص جوانـان را مـورد     .گيردهاي فكري نيز رنگ عمل به خود ميمهارت

اي كـه ايـن   دوره .باشدمي مؤثردهد و به طور قابل توجهي در عدم تكرار جرم هدف قرار مي
نتايج نشان داده است كه حتي در يـك دوره دو   .شود حداقل شش هفته استبرنامه اجرا مي

بـر    HITاز موفقيـت برنامـه   ساله آمار تكرار جرم به شدت كاهش يافته اسـت و ايـن نشـان   
  (Griffiths, Murdoch, Dandurand, 2007: 17).  مجرمان موضوع آن دارد

  
  :2برنامه اصالحي آموزش نظامي. 1.3.3.4

  اين برنامه نيز سازوكاري شبيه برنامه قبـل دارد لكـن در خصـوص مجرمـان نظـامي اعمـال       
هاي رفتـاري  اين افراد از طريق آموزشاين برنامه در واقع تالش خود را بر كمك به  .شودمي

  .(Griffiths, Murdoch, Dandunard, 2007: 18) دهدو مديريت شغل قرار مي
  

  :3برنامه تغييرات روحي رواني. 2.3.3.4
 Innerchangeبرنامـه   .آيـد هاي كانادا به اجرا در مـي ها با ماهيت مذهبي در زنداناين برنامه

  باشـد و رهنمودهـاي موجـود در آن را مـنعكس     وابسته به آموزش هاي كتـاب مقـدس مـي   
ماهه بعد از  12تا  6شود و در يك دوره ماه اجرا مي 24تا  16بين  اين برنامه تقريباً .كندمي

  .(Griffiths, Murdoch, Dandunard, 2007: 19) يابدآزادي نيز ادامه مي
  :هاي درمانيبرنامه. 3.3.4

در  .گيـرد هاي در محيط زندان به دو شكل روان درماني و درمان جسـماني انجـام مـي   رنامهب
  .اين بند در دو قالب مجزا بين ايران و كانادا هر يك از اين دو بيان خواهند شد

  
  :ايران. 1.3.3.4

ها در خصوص توسـل بـه روان درمـاني چنـد مـاده اشـاراتي را بيـان        در آيين سازمان زندان
بايست در بدو ورود زنـداني بـه آن   نامه از جمله مواردي كه مياين آيين) 64(ماده  .اندداشته

لكن صحبت از اجـراي دقيـق    .توجه شود را مباحث روانشناسي و روان پزشكي دانسته است

                                                 
1. high intensity treatment 
2. military corrective training 
3. innerchange 
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  در فصـل نخسـت از از بخـش چهـارم ايـن       .هاي درماني در محيط زندان نشده اسـت برنامه
به طور مختصر بـه بحـث روان درمـاني اشـاره گرديـده      ) 237-242(نامه نيز طي مواد آيين
  .است

اند تا به طور مكرر و مـنظم در تمـاس بـا    در اين ارتباط مددكاران اجتماعي موظف شده
) 242(مـاده   .زنداني قرار گرفته و با جلب اعتماد وي مشكالت معنوي او را بر طـرف نماينـد  

شتن تماس منظم با زنداني دانسـته اسـت تـا بـا     نيز مسئوالن واحد بازپروري را موظف به دا
تعليم مباني عقيدتي مذهبي و تبليغ صحيح نسبت به تهذيب و تزكيه نفس و تحكيم مبـاني  
اخالقي در حل مشكالت روحي، تسكين دروني و ايجاد اميد به زندگي در جهت حل مسـائل  

  .رواني فرد اقدام نمايند
 هاي روان درماني در محـيط زنـدان،  برنامهرغم عدم وجود متون قانوني در خصوص علي

-ها به طور پراكنـده و نـامتمركز برنامـه   كه در عمل در برخي از زندان اين اعتقاد وجود دارد

 كـاوي، روان درمـاني انفـرادي شـامل روان   . گرددهايي در دو قالب انفرادي و گروهي اجرا مي
شد و روان درماني گروهي نيز شـامل  بادرماني حمايتي ميهيپنودرماني و روان رفتار درماني،

نمايد كاوي روشي است كه طي آن درمانگر سعي ميروان .باشدگروه درماني و سايكودرام مي
هاي رفتاري و اختالل با پيدا نمودن عوامل پنهاني و ناخودآگاه مددجو و تجزيه و تحليل آنها،

نمايد تا قـادر بـه سـازگاري و    شخصيتي بيمار را پيدا كرده و به بيمار در شناسايي آن كمك 
توان گفت كه هدف از روان كاوي ايجاد تغييرات پايـدار  مي .ادامه زندگي آرام و متعادل باشد

  .باشددر افراد مي
نامـه سـازمان   در آيـين  مسـأله در خصوص درمان جسماني نيز در زمان كنوني بـه ايـن   

باشـد و تنهـا در مـاده    مـي ها اشاره خاص صورت نگرفته است و شيوه خاصي مـدنظر ن زندان
اردوگاه ويژه افراد زنداني معتاد دانسته  بندي زندانيان،نامه است كه در تقسيماين آيين) 12(

  .باشدآيد مشخص نمياي در اين مكان به اجرا در ميلكن اين كه چه برنامه .شده است
  

  :كانادا. 2.3.3.4
درمان در محيط زندان را به شـكل   )88(تا ) 85(قانون اصالحات و آزادي مشروط طي مواد 
هـاي روانـي نظيـر    هـم بـر درمـان   ) 85(در ماده  .بسيار منسجمي مورد توجه قرار داده است

رعايــت  .شــده اســت تأكيــدهــاي جســماني ادراكــي و هــم بــر درمــان - اخــتالالت فكــري
استانداردهاي مربوط به درمان مجرمان از جمله وظايفي است كه بر عهده خدمات اصـالحي  

  .كانادا قرار داده شده است
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به جنبه داوطلبانه بودن شركت در درمـان اشـاره   ) 88(از قسمت اول ماده ) الف(در بند 
جز در موارد خاص نبايسـتي درمـان مجرمـان بـه صـورت      «شده و تصريح گرديده است كه 

يـز  ن) ب(در بنـد   .»بلكه مجرم بايستي داوطلبانه وارد ايـن برنامـه شـود    اجباري انجام گيرد،
تواند از درمان امتناع نمايد يا در هر زمان كه بخواهد از ادامه دادن مجرم مي«آمده است كه 
البته بايد توجه داشت كه جداي از اين كه زنداني در انتخاب ورود . »گيري نمايددرمان كناره

بـه   .به درمان مختار است، لكن سازوكارهايي وجود دارد كه فرد به اين سمت كشـانده شـود  
هاي در گرو حضور در اين برنامه. ..آزادي كار محور و عنوان مثال برخورداري از آزادي موقت،

  .باشددرماني مي
اي بـه گونـه  . باشدمبحث روان درماني در سيستم اصالحي كانادا از اهميت برخوردار مي

كه حتي در مرحله قبل از آموزش زندانيان ،مشكالت مربوط بـه نگـرش و اعتقـادات مجـرم     
به همين منظور ابتدا با استدالالت منطقـي و گـاه حتـي     .گيردمورد تجزيه و تحليل قرار مي

گردد تا به مجرمان فهمانده شود كه علت شكسـت  خارج از كالس به صورت فردي سعي مي
  (west, 1994: 93). و روي آوردن آنها به تبهكاري ناشي از چه دليلي بوده است

هـاي روان درمـاني اسـت كـه در     جمله مهمتـرين برنامـه   هاي مهارت شناختي، ازبرنامه
هـاي  اين برنامه مبتني بـر ايـن فرضـيه اسـت كـه برنامـه       .گرددهاي كانادا اجرايي ميزندان

اصالحي مبتني بر تغييرات رفتار جنايي است و لذا بايستي با تغيير در آن به هـدف مطلـوب   
  مجرمـان دچـار يـك حالـت تكانشـي      انـد كـه   مطالعات نشـان داده .كه اصالح است نائل آمد

شوند و از كنند و در يك لحظه مرتكب جرم ميحالتي كه در هنگام جرم فكر نمي .باشندمي
  .(Fabiano, Rabinson, 1999: 123)هستند  1جهتي نيز دچار فقدان خود كنترلي

هاي كانادا متمركز بـر مجرمـان جنسـي و معتـادان     هاي درمان جسماني در زندانبرنامه
شوند و از ايـن  مجرمان جنسي موجب تزريق احساس ترس و نگراني در شهروندان مي .است

در ايران برخالف كانـادا بـيش از    متأسفانه .نظر توجه به درمان آنها از اهميت برخوردار است
هـا و  كننـد تـا انگيـزه   هاي عمومي سعي ميرسانه آن كه به درمان اين مجرمان توجه گردد،

  .به شكل گسترده پوشش داده و منتشر نمايندجوانب موضوع را 
در خصوص مجرمان جنسي به طور خاص در زماني كه يكي از اين دسـته مجرمـان وارد   

وي را مـورد شناسـايي قـرار داده و     شناسان متخصـص، شناسان و جرمروان شوند،زندان مي
ندگي فرد و تصور در اين خصوص تجارب ز .كنندبهترين برنامه درماني را براي وي معين مي

ها در تمامي دوران ادامه يافته تا اين كـه  اين برنامه .شودباطني او محاسبه و تخمين زده مي

                                                 
1. self-control 
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 ,Anonymous) باشـد نظر مـي فرد آزاد گردد و حتي در زمان آزادي نيز دورادور مجرم تحت

نـرخ  تحقيقات نشان داده است كه درمان مجرمان جنسي باعث ايجاد تفاوت در . (30 :2002
بـه طـوري كـه مجرمـان     .تكرار جرم ميان آن دسته از مجرمان تحت برنامه و بقيه شده است

درصـد جـرم را    10درصد و مجرم فعال در برنامه به احتمـال   17خارج از برنامه به احتمال 
  (Hanson, Brougon, Helmus, Hodgson, 2009: 23).  اندتكرار نموده

هـاي درمـاني قـرار    زندانياني هستند كه تحت برنامه معتادان به مواد مخدر دسته دوم از
  :گرددهاي كانادا سه رويكرد مهم دنبال ميدر زمينه درمان معتادان در زندان گيرندمي

از اين كه به هر طريقي مواد مخدر به داخل زندان رسانده شود بـه شـدت جلـوگيري     :1
  .گيرندقرار مي ها تحت بازرسيدر اين راستا تمامي مالقات كننده .شودمي

  .شودهاي مالي و معنوي و رواني ميبه زندانيان جهت ترك اعتياد كمك :2
  هـاي مـرتبط بـا اعتيـاد نيـز بـا ديـد حمـايتي مـورد درمـان قـرار            بسياري از بيماري :3
  .1رنديگمي

 .آيـد بـه اجـرا در مـي   WOSAP"2"در خصوص مجرمين معتاد زن برنامـه تحـت عنـوان   
گردد و تـا  برنامه به اين گونه است كه به محض ورود به زندان آغاز ميسازوكار حاكم بر اين 

شود تا شخصيت انسـاني  در اجراي برنامه سعي مي .يابدانتهاي حضور فرد در زندان ادامه مي
زنداني لحاظ گردد به طوري كه هيچ گاه احساس مجـرم بـودن بـه وي دسـت ندهـد بلكـه       

جالب اين است كـه تحقيقـات صـورت     .قرار دهد همانند يك بيمار خود را در معرض درمان
باشـد و نتـايج خـوبي نيـز از     آل زنان زنداني در اين برنامه مـي گرفته حاكي از مشاركت ايده

 (Dandurand Griffiths, Danielle, 2007: 36).  برنامه وجود داشته است تأثيرجهت 

ورد مـردان معتـاد اجـرا    نيز وجود دارد كه در مـ  ISU"3"اي ديگر نيز تحت عنوان برنامه
شود نظارتي انجام مي مهمترين ويژگي اين برنامه اين است كه در يك محيط كامالً .گرددمي

از مهمترين  .و پرسنل مورد استفاده در اين برنامه تيز كامال تخصصي و آموزش ديده هستند
ايـن مـاده در   هاي اين برنامه جلوگيري از ورود مواد مخدر به زندان و كاهش وجود ماموريت

در ايـن   .پـذيرد چنين مطلوبي با جستجو در آزمايشگاههاي اعتياد صـورت مـي   .زندان است
باشـد بـراي انجـام    مـي ) همان نام برنامه( "ISU"ارتباط محيط مشخصي از زندان كه به نام 

 ,Anonymous). شـود ماموريت اين برنامه در خصوص زندانيان داوطلب به كـار گرفتـه مـي   

1998: 39)  
  

                                                 
1. http://www.hc.sc.gc.ca/hppb/alcohl-otherdrugs  
2. women offender substance abuse programming 
3. intensive support units 
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  :تنبيهات انضباطي. 4.3.4
 تواند در بعد اصالح زندانيان مورد نظر باشد،هايي كه مياز ديدگاه نگارنده يكي ديگر از جلوه

در اين گفتـار ابتـدا سـازوكار حـاكم بـر تنبيهـات       . تنبيهات انضباطي در محيط زندان است
  .گيردانضباطي در ايران و سپس كانادا مورد بحث قرار مي

  
  :ايران. 1.4.3.4

تا ) 167(در فصل پنجم موارد چندي را طي مواد ) 1384(ها مصوب نامه سازمان زندانآيين
شـوراي  «بـه همـين منظـور شـورايي بـا عنـوان        .به اين بحث اختصـاص داده اسـت  ) 179(

  بيني شـده اسـت كـه در خصـوص تعيـين تنبيهـات تشـكيل        با تركيب زير پيش» انضباطي
رئيس اندرزگاه مربوطه و يـك   حفاظت اطالعات، ي، بازپروري،والن واحد قضايئمس :گرددمي

آراي صادره توسط شورا با دستور رئيس زندان يـا جانشـين   . مددكار به انتخاب رئيس زندان
شود و صورت جلسه حاكي از ذكر نوع تنبيه و اجراي آن نيـز ضـمن تنظـيم در    وي اجرا مي

واجد وصف جزايي يا حقوقي باشد مراتـب  چنانچه عمل فرد  .گرددپرونده محكوم بايگاني مي
  .گرددبه قاضي ناظر زندان به منظور اتخاذ تصميم گزارش مي

  
  :كانادا. 2.4.3.4

آزادي مشروط و  زندان كانادا هم در قانون اصالحات و 1قواعد حاكم بر سيستم انضباطي
مذكور با شناسايي قانون ) 38(ماده  .نامه اجرايي آن مورد تصريح واقع شده استهم در آيين

سيستم انضباطي هدف از وجود چنين سيستمي را فراهم آوردن موجبـات تحـول در رفتـار    
اي كه منجر به بـازپروري و بـاز اجتمـاعي نمـودن موفـق آنهـا       زندانيان دانسته است به گونه

  .گردد
ق وفـ  .نامه اجرايي قانون مذكور نيز مواد چندي را به اين بحث اختصاص داده اسـت آيين

تخلفات انضباطي كوچك توسط رئيس زندان يا يكيار كاركنان زندان كه  نامهآيين) 27(ماده 
تخلفات انضباطي شديد نيز به وسيله فردي مسـتقل از   .گرددمنتخب وي است رسيدگي مي

مگر در مواردي كه رئيس مستقل در دسترس نباشـد كـه در ايـن     .گرددزندان رسيدگي مي
  .شودك برخورد ميصورت مانند تخلفات كوچ

                                                 
1. disciplinary system 
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هاي مدنظر در تعيين تنبيه انضباطي مد نظر قرار داده است و نامه مالكآيين) 34(ماده 
به اين مهم اشاره شده است كه ضمانت اجراهاي فوق نبايستي در زمان هـايي  ) 35(در ماده 

  .هاي اصالح و درماني برخورد نمايداجرايي گردد كه با برنامه
  

  تحليل تطبيقي راهبردها :مبحث چهارم. 5
راهبردهاي اصالح و درماني مجرمين در مرحله اجراي مجازات زندان عالوه بر موارد معرفـي  

  گـردد كـه در ضـمن ايـن مبحـث مـورد بررسـي قـرار         موارد ديگري را نيز شامل مـي  شده،
بنـدي  هـايي را در خصـوص تفكيـك و طبقـه    سياسـت  ها،نامه سازمان زندانآيين .گيرندمي
اي را در زنـدان  نامه در ضمن ايـن كـه محـل جداگانـه    اين آيين .انيان در پي گرفته استزند

هاي كوتـاه مـدت   بيني نموده است در اقدامي اصالح مدار حبسبراي نگهداري متهمان پيش
 .اي از زندان دانسـته اسـت  ماه را نيز قابل تحمل در بازداشت گاه يا محل جداگانه 6كمتر از 

  :توان تحليل نمودنامه را از دو جهت مينندگان آيينكاين تفكر تهيه
نامه مذكور با علم به اين كه از جنبه اول تصميم گيرندگان سياست جنايي در تهيه آيين

هاي اصالحي واقع گردند و توانند موضوع اصلي برنامهمجرمان با دوره حبس كوتاه مدت نمي
بـه نگهـداري ايـن افـراد در خـارج از       تصـميم  دوره موفقي را در اين خصوص داشته باشند،

ضمن اين كه به اين نكته نيز توجه شده است كـه بـا ايـن سياسـت      .اندمحيط زندان گرفته
اي و اتفاقي به وجود آورده تـا آمـوزش ارتكـاب جـرم و     مانعي را جهت تماس زندانيان حرفه
ـ    ديگر مشكالتي كه در اين ارتباط مي ه از بـين رفـتن   تواند حاصل شود و بعضـا نيـز منجـر ب

  .از ميان برداشته شود هاي اصالح و بازپروري و ياحداقل سخت شدن فرآيند شود،زمينه
مـاه   6وجه دوم قضيه را بايستي در محلي جستجو كرد كه فرد محكوم به زندان كمتر از 

كننـدگان  اي است كه به اعتقاد نگارنده هـيچ گـاه تهيـه   اين همان نقطه .شوددر آن وارد مي
ترديد بسياري از افرادي كـه تحـت عنـوان مـتهم وارد     بي .اندنامه به آثار آن فكر ننمودهآيين

 .شـوند گناهي به خارج سيستم كيفـري هـدايت مـي   شوند با تبرئه و اثبات بيبازداشتگاه مي
هاي كوتاه مدت از نظر ميـزان  حال هر چند اين اعتقاد وجود داشته باشد كه مجرمين حبس

باشند لكـن در همـان   حد پاييني قرار دارند و گاهي مجرم اتفاقي نيز ميدرجه خطرناكي در 
درصد احتمال كم نيز بايستي ريسك ننمود و از مداخله و ارتباط تنگاتنگ ميان محكومان و 

را هـر چنـد بـا هـدف     ) 4(مـاده  ) 1(توان وجود تبصـره  بنابراين مي .متهمان جلوگيري كرد
  .ازپروري صحيح دانستلكن در تضاد با اصالح و ب اصالحي،

بندي و تفكيـك  نامه كه ناظر به طبقهآيين) 8(و ) 7( ،)6( ،)5(رويكرد اصالحي در مواد 
اي كه با مدنظر قرار دادن معيارهـايي تـدابيري   به گونه .باشدزندانيان است كامال مشهود مي
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 .اسـت  تأملحل م) 7(اما تبصره ماده  .شود كه زمينه اصالح زنداني فراهم گرددانديشيده مي
آمـوزش و اصـالح را در مـورد     آمـوزي و هـاي حرفـه  تواند برنامهسازمان مي"وفق اين تبصره 

هـا مفهـوم   نامه سازمان زنـدان كنندگان آيينرسد كه تهيهبه نظر مي ."متهمان نيز اجرا كند
 معمـوالً هاي اصالحي را به خوبي درك نكردند و لذا بر اجراي آنها در مورد متهمان كه برنامه

  تـر ايـن اسـت كـه     جالـب  مسـأله  .انـد باشـند مقـرر نمـوده   مدت كوتاهي را در بازداشت مـي 
باشـد و اگـر در نهايـت تبرئـه     مجرم نمي كه متهم، اندنامه فراموش نمودهكنندگان آيينتهيه

اين موارد در  .شود؛ چه دليلي وجود دارد كه بخواهيم كسي را كه بهنجار است اصالح نماييم
داشـته و   تأكيـد هاي اصالحي با سيستم اصالحي كانادا كه به طور دقيق بر طول دورهقياس 

در مواردي بر كوتاه بودن اين مدت نيز توجه شده است، حكايت از پيشرفته بودن راهبـردي  
  .سيستم اصالحي در آن كشور دارد

در  .ردهمچنين نگارنده معتقد است كه روحي از اجبار به اصالح در اين تبصره وجـود دا 
واقع افراد متهم كه خود اعتقاد به غير مجرم بودن خود دارند چگونه امكان دارد كه بخواهند 

  ترديــد در عمــق تفكــرات بنــابراين بـي  هــاي اصـالحي ســر بســپارند؟ بـه شــركت در برنامــه 
اعتقـادي كـه بـرخالف     .شـود هايي از اعتقاد به اجبار در اصالح ديـده مـي  كنندگان رگهتهيه

  .باشداصالحي و درمان مي راهبردهاي
بندي در راستاي اصالح و درمان را تري موضوع طبقهنامه نحوه تفكيك به نحو دقيقآيين

بندي بيـان  نوع تقسيم باشد،نامه وارد ميلكن ايرادي كه به اين آيين .مد نظر قرار داده است
 ةقانون نحـو ) 2(ماده چرا كه به عنوان مثال قراردادن محكومين مالي موضوع  .باشدشده مي

باشند در كنار مجرمين هاي مالي كه در بسياري از موارد مجرم بالذات نمياجراي محكوميت
به زنا و لواط از يك سو و محكومين به ارتشا و كالهبرداري از سوي ديگر، در تضاد با اهداف 

و كانـادا در   رسد كه در مقايسه راهبردي سيستم اصالحي ايرانبه نظر مي. باشداصالحي مي
و بر مبناي ظاهرسازي حركـت   تأملسيستم اصالحي ايران بدون  بندي زندانيان،حوزه طبقه

به عنوان مثال مـاده   .توان گفت كه راهي غير مشخص را پيش گرفته استنموده است و مي
بيني كـرده اسـت   بندي زندانيان يك فرجه زماني دو ماهه را پيشدر شناسايي و طبقه) 63(

هاي اصـالحي را بـه متهمـان كـه مـدت بسـيار كوتـاهي را در        طرفي ديگر روي برنامه اما از
-بيني ضوابط هوشمند حاكم بر طبقهلكن پيش. مانند نيز منعكس دانسته استبازداشت مي

جلوه خاصي را به اين  بندي در كانادا و توجه به راهبرد اختيار به اصالح و اولويت در اصالح،
  .سازوكار بخشيده است

شود و سه نـوع از  بندي و تفكيك در سيستم كانادا از همان تفكيك زندان آغاز ميطبقه
ها از حيث تفكيك ميان زندان .استاني و كانون تربيت معرفي گرديده است هاي فدرال،زندان
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هاي باز و متوسـط، نشـان از   هاي اصالحي در زنداندرجه و اعمال بيشتر برنامه 4امنيتي به 
اين سيستم ايجـاد انگيـزش بـه     .ه راهبرد اواويت در اصالح در اين سيستم استتوجه ويژه ب

اصالح را به جاي اجبار به اصالح برگزيده است به طوري كه امكان انتقال از سطوح مختلـف  
شود وجـود  هاي اصالحي در آن اعمال ميزندان به سطح متوسط كه حجم بيشتري از برنامه

دهنده وجود تفكـرات اصـالحي   بندي زندانيان نشانبر طبقه بيني معيارهاي حاكمپيش .دارد
معيارهايي چون ميزان پيشرفت و تحول شخصيت فرد زنداني يـا رفتـار و    .در اين مواد است

  .باشديد اين مطلب ميؤعملكرد زنداني در زمان اجراي مجازات م
يـك مـورد    .باشـد ها از دو نوع خـارج نمـي  نامه سازمان زندانمالقات با زندانيان در آيين

رسد تنها در نوع اول به نظر مي .باشدمالقات با اقوام و دوستان و ديگري مالقات با وكيل مي
در اين سـازوكار افـراد زنـداني بـا      .توان مالقات را داراي جنبه بازپرورانه دانستاست كه مي

ا جهت بازگشـت  روحيه و انگيزه الزم ر همسر و فرزندان، ديدن آشنايان و اقوام خود خصوصاً
هاي اصالحي كنند و از آن جا كه بازگشت آنها منوط به طي نمودن برنامهبه اجتماع پيدا مي

  .دهندهاي اصالحي از خود نشان ميلذا مشاركت فعالي در برنامه باشد،مي
اي از مالقات كه در راستاي اهداف اصالحي قابل بررسي است ارتبـاط بـا   مهمترين جنبه
در  خصوصـاً (از مهمتـرين مشـكالتي كـه بـراي افـراد زنـداني        .ندان اسـت محيط خارج از ز

اين است كه افراد در زمان آزادي با محيطي رو بـه رو   آيد،پيش مي )زندانهاي طوالني مدت
  ايـن موجـب    .شوند كه از نظر شرايط فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي تغييـر نمـوده اسـت   مي
لكـن   .طور خودكار بـه سـمت انـزوا كشـيده شـود      گردد تا فرد احساس غربت نمايد و بهمي

سازوكار مالقات طوري است كه فرد با ديدن آشنايان در جريـان تغييـرات محـيط بيـرون از     
تواند تداوم و تري ميزندان قرار گرفته و با حفظ ارتباط با آنها در زمان آزادي به نحو اساسي

 .ند بازاجتماعي شدن را دنبـال كنـد  استمرار ارتباطات اجتماعي خويش را حفظ نمايد و فرآي
در قبال دوره يك هفتگي براي مالقات قابـل تقـدير اسـت     ها زندانسازمان  نامهآيينموضع 

دوستان و اقـوام وي   چرا كه موجبي است جهت فراهم نمودن ارتباطات مستمر ميان زنداني،
  .  آوردكه زمينه بازپروري و بازاجتماعي شدن او را فراهم مي

تري و از زاويه ديگـري  سازوكار مالقات در سيستم اصالح و درمان كانادا به نحو گسترده
مالقات در كانادا نه صرف انجام يك ديدار با اقـوام، ديـدن ظـاهري     .مد نظر قرار گرفته است

آنها و انجام گفتگوي با آنها بلكه روشي جهت فراهم كردن امكان بروز احساسات و عواطف از 
ترديد افراد در زندان تحت فشارهاي رواني بسـياري هسـتند كـه    بي .نداني استجانب فرد ز

مند هستند تـا بتواننـد   اين افراد بسيار عالقه .شودهاي رواني براي آنها ميموجب ايجاد عقده
سيسـتم   .داننـد در ميـان بگذارنـد   در يك محيط آرام با كساني كه آنها را همـدم خـود مـي   
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اصل را بر اين گذاشته است كه مالقات ميان زنداني و  ستم ايران،اصالحي كانادا برخالف سي
اقوام با وجود مانع فيزيكي نباشد و تنها در يك حالت استثنا است كـه بـا تشـخيص رئـيس     

اين نـوع از مالقـات    .توان از مالقات فيزيكي جلوگيري نمودزندان در جهت حفظ امنيت مي
اهميت برخوردار اسـت كـه توسـل بـه ايجـاد مـانع        اي ازدر سيستم اصالحي كانادا به اندازه

ايـن   .فيزيكي را حتي منوط به عدم وجود جايگزين يا محدود كننده ديگـري دانسـته اسـت   
نكته نيز قابل ذكر است كه انجام مالقات از پشت شيشه به وسيله تلفن كـه در ايـران مـورد    

پروري را تحـت شـعاع قـرار    استفاده است، هدف متعالي اين سازوكار در راستاي اصالح و باز
  .دهدمي

تري مـؤثر ايران سعي شده است تا سازوكار مالقـات بـه نحـو    هاي زنداندر رويكرد اخير 
 مسـأله لكن اين  .گرديده است تأسيسهلين أهاي ويژه مالقات متمدنظر قرار گيرد و لذا اتاق

صـالح را بـرآورده   نيز هنوز نتوانسته است اثرات مورد انتظار از سـازوكار مالقـات در جهـت ا   
چرا كه از سويي نگرش منفي مسئولين در اين خصوص مانع از اجرايي شدن كامل آن  .نمايد

شود و از سوي ديگر نيز محدود بـه  ها به كارگرفته ميگرديده است و تنها در برخي از زندان
قـات  باشد كه سـاير زنـدانيان نيـز نيازمنـد مال    هل شده است و اين در حالي ميأزندانيان مت

  .باشند تا در يك فضاي آرام با خانواده همدردي نمايندخصوصي مي
تواند اثرات اصالحي به دنبـال  مرخصي نيز سازوكار ديگري است كه مي در كنار مالقات،

گيـري از ايـن   بهـره  .باشدنيز شبيه به مالقات مي تأثيرداشته باشد و حتي از حيث چگونگي 
هـاي رياسـت   در عمل رنگ اصالحي خـود را از دسـت داده اسـت و بخشـنامه     متأسفانهنهاد 

   .نمايـد  تـأمين محترم قوه قضائيه نيز نتوانسته اسـت هـدفهاي اصـالحي را بـه نحـو جـامع       
هاي خاص در ايـن خصـوص، اسـتثنا كـردن جـرايم خـاص و       بيني شرايط و محدوديتپيش

قرار  تأثيرهاي اصالحي را تحت هدف منوط نمودن اين سازوكار به گذراندن حداقلي از مدت
  .   داده است
 .دهـد هاي بازپروري و اصالحي به طور مستقيم اصالح و درمـان را هـدف قـرار مـي    دوره

توانيم صحبت از تحقق آن اصالح و درمان فاكتورهايي دارد كه با رسيدن به اين فاكتورها مي
هـا دنبـال   ايي كه هر يك از اين دورهبايست فاكتورهبنابراين در بررسي راهبردي مي .نماييم

اشتغال به كار افراد زنداني يك نوع بهداشت رواني  .كنند را مورد تحليل و تطبيق قرار دادمي
است كه اولين اثر آن تقويت روح كار كردن در نهاد شـخص و اجتنـاب از تنبلـي و بيكـاري     

يند بازپروري را طي نمايند توانند فرآمددجويان در محيط كار و اشتغال به سهولت مي .است
عـاطفي و اقتصـادي    آمـوزي و اشـتغال بـر عملكـرد روانـي،     چرا كه از اين طريق اثرات حرفه

از آن جـا   .كندو او را جهت انواع اقدامات اصالحي و تربيتي آماده مي گذاردمي تأثيرمددجو 
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ر مخـرب سـروكار   نمايد كمتر بـا تخـيالت و افكـا   كه اين فرد اوقات خود را با كار سپري مي
در  از طرفي بر اثـر اشـتغال،   .رسدداشته، در نتيجه از لحاظ روحي رواني به تعادل نسبي مي

  .)156، 1375 وليدي،(گردد فرد زنداني حس مفيد بودن براي جامعه ايجاد مي
توجه و عنايت به اين سازوكار در دو سيستم اصالحي نشان دهنده اين است كـه هـر دو   

است تا مقررات جامع اند و سعي شدهاي را براي اين راهبرد قائل شدهيستهسيستم اهتمام شا
آمـوزي در  آنچه در بررسي راهبردي سـازوكار اشـتغال و حرفـه    .بيني گرددو متناسبي پيش

يك مورد توجه به راهبرد سنجش و كـارايي  .باشد دو مطلب استكانادا برجسته و نمايان مي
هاي بسياري در حوزه اشتغال به طور اخـص و  تحقيقات و فراتحليلدر كشور كانادا  .باشدمي

آموزي مورد تحليل آمـاري واقـع شـده    هاي اشتغال و حرفهاصالح انجام گرفته است و برنامه
  .است

هاي توان نكته دوم را پيدا نمود كه جهت برنامهاست كه ميدر پناه همين تحقيقات بوده
 در واقع هر چند ابتـدائاً  .باشدمت محيط خارج از زندان ميآموزي كانادا به ساشتغال و حرفه

بازرس كل در  1966كار زنداني در كانادا چندان از اهميت برخوردار نبوده است لكن در سال
 دهي وجود داردهاي زندانيان بيان نمود كه يك خالء اساسي در نتيجهارزيابي عملكرد برنامه
اين تحقيق بيان نمود كه چنين  .ور تام در زندان استهاي آموزش به طو آن برگزاري برنامه

در ايـن سـال    .خالئي موجب شده است تا زندانيان در هنگام خروج با مشكل رو به رو گردند
هاي متعددي را كه مبتنـي بـر اجتمـاع بـود تعريـف و      برنامه) CSC( خدمات اصالحي كانادا

  (Anonymous, 2002: 7).كل گرفت تدوين نمود و در همين راستا نيز بعدها نهاد كركان ش
آموزي در سيستم فعلي ايران در عمل چندان مورد اقبال واقع نشده است اشتغال و حرفه

سنجش كـارايي در ايـن    .سازي گرددو بيشتر سعي شده تا در چند زندان بزرگ كشور پياده
در برخـي  گاه مدنظر نبوده و هيچ تحليل آماري نيز صورت نگرفتـه اسـت و تنهـا    حوزه هيچ

مواقع دست اندركاران مربوط آماري را كه پرورانده ذهن آنهاست بدون هيچ مستند علمي در 
اين در حالي است كه نويسندگان حقوقي بر وجـود   .كنندسخنراني و گزارشات خود بيان مي

 دارنـد  تأكيـد اي و شغلي و كاهش تكرار جرم هاي حرفهبين آموزش رابطه معنادار  و مثبت،
ي كشـور بـه مثابـه سـدي     هازندانوجود واحد حفاظت اطالعات در ). 271: 1387 غالمي،(

تـر ايـن اسـت كـه در هـر      جالب .باشدمحكم در مقابل انجام تحقيقات با سنجش كارايي مي
  خـان رسـتم   زندان چندين واحد حفاظت اطالعات وجـود دارد كـه بـه قـول معـروف هفـت      

ادامه  ي بودن آمار و اطالعات مربوط به اشتغال،سرّنيز به بهانه  بايست طي گردد و نهايتاًمي
  .ماندنتيجه ميفعاليت بي
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راهبرد اختيار به شركت در برنامه اصالحي در قابل سازوكار حرفه آمـوزي و اشـتغال در   
سيستم اصالحي هر دو كشور نهفته است كه اين مهم در كانادا مـورد مطالعـه آمـاري قـرار     

اميـد اسـت در ايـران در    .از استقبال زندانيان به اين مهـم دارد گرفته است و نتايج نيز نشان 
  .حوزه عمل نيز راهبرد مذكور حداقل در اشتغال و حرفه آموزي مورد اهتمام باشد

بندي در اصـالح  اصالح و بازپروري قاعده مند و گام به گام كه ذيل عنوان راهبرد اولويت
هـاي  برنامـه  .گردددر كانادا مشاهده مي آموزيقابل بررسي است در سازوكار اشتغال و حرفه

شود كه به عنوان مثال برنامـه اشـتغال   اشتغال نه در يك مقطع بلكه در چند مرحله اجرا مي
  .باشدپيش از آزادي كه در مبحث قبل بيان شد معرف چنين مهمي مي

در  شخصيت و توانايي آنها هاي خاص آموزشي متناسب با استعداد زندانيان،اجراي برنامه
اسـتفاده از   هـاي آموزشـي و  استفاده از كارشناسان روانشناسي قبـل از برگـزاري دوره   كانادا،
بر نيازهـاي ايـن دسـته از     تأكيدهايي كه مختص يك صنف خاص از زندانيان است با برنامه
ها و اولويت در اصالح را به نحو احسـن تقويـت و روشـن    راهبرد تخصصي شدن برنامه افراد،
  .نمايدمي

هاي سيستم اصالحي كانادا چند دسته از زندانيان را مستحق توجه ويژه در اجراي برنامه
زنـان در ارتكـاب جـرم    .زنـان بـارزترين دسـته در ايـن ارتبـاط انـد       .بازپرورانه قرارداده است

ايـن   .انـد را دارا بـوده  ...بيسوادي و مشكالت سـكني و  مشكالتي نظير اعتماد به نفس پايين،
-دارد كه مجرمان ارتكاب جرم را به عنوان يك انتخاب از ميان تمـامي انتخـاب  اعتقاد وجود 

بنابراين تالش سيستم اصالحي كانادا در مورد اين دسـته از مجرمـان    .اندهاي ديگر پذيرفته
  (Fortin, 2004: 5).  تقويت نمايد هاي ديگر رااين بوده است تا با كمك شهروندان انتخاب

در كانادا به طور اتفاقي نبـوده بلكـه تحـت راهبـرد ارزيـابي و      توجه خاص به صنف زنان 
) 1934(از آن جا كه در سـال   .سنجش كارايي چنين رويكردي مورد توسل قرار گرفته است

نتـايج ارزيـابي حـاكي از     ميالدي در زندان كينگستون و انتاريو كه ويژه زنـان زنـداني بـود،   
د لذا توجهات خاص به اين حـوزه منعطـف   هاي اصالحي بووضعيت نه چندان مطلوب برنامه

  بودجـه مربـوط بـه    ) 2001(شد به طوري كـه ضـمن انحـالل زنـدان كينگسـتون در سـال       
هاي با محوريت خاص ايـن صـنف   يافت و سپس نيز برنامه 1هاي اصالحي زنان افزايشبرنامه

) 1389(در ايـران نيـز هـر چنـد در خـرداد      (Anonymous, 2003: 4).  مد نظر قرار گرفـت 

                                                 
ميليـون   57بـر   دهند، لكن مبلغـي بـالغ  هاي كانادا را تشكيل ميدرصد جمعيت زندان 5هر چند زنان تنها . 1

ميليون دالر آن فقط در خصوص برنامـه هـاي    13در مورد آن ها هزينه شد كه نزديك به  2001دالر در سال 
  .اصالح مدار صرف هزينه گشت
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شـد و حتـي   شـنيده مـي   1"اصالح و رفتار زندانيان زن" هايي از اجراي طرح آزمايشيزمزمه
شد كه طرح مذكوركه از سوي انجمن حمايت از زندانيان پيشنهاد شده اسـت قـرار   بيان مي

لكن هنوز به تصويب نرسيده و تنها در يك مقطع در زنـدان اويـن اجـرا     است اجرايي گردد،
  .شده است

هاي بازپرورانه واقـع  اي هستند كه به طور خاص تحت برنامهبومي دومين دسته زندانيان
اين دسته از زندانيان داراي فرهنگ خاص خود بـوده و لـذا سـازوكارهاي خاصـي      .گردندمي

بوميـان متحـد و جامعـه    "اي تحـت عنـوان   براي مثال برنامه .بيني شده استبراي آنها پيش
شـده اسـت يـا مراكـز اجتمـاعي آمـوزش        تأسيس) 1970(كه در  NCSAيا مركز  2"دورگه

هـدف ايـن مراكـز ايجـاد تسـهيالت الزم بـراي        .باشـد زندانيان در راستاي اين سياست مـي 
اعتقـاد حـاكم بـر ايـن      .هاي اجتماي شركت نمايندمجرمان بومي است تا بتوانند در فعاليت

باشـد كـه بايسـتي    د جـرم آمـوزش مـي   باشد كه تنها راه خروج از فرآينسازوكار نيز اين مي
  .متناسب با فرهنگ صورت گيرد و موانع فرهنگي آن برداشته شود

سازوكار ارزيـابي و سـنجش    ،هازندانسازمان  نامهآيينهاي بازپرورانه در در حوزه برنامه
مورد شناسايي قرار گرفته اسـت لكـن نگارنـده تنهـا زمـاني      ) 158(و ) 39(كارايي طي مواد 

هايي از آن را داند كه عالوه بر متون در عمل نيز بتوان نشانهنوان راهبرد را به جا مياطالق ع
بيني شده اسـت امـا   آلي پيشبه شكل ايده) 39(هر چند سازوكار ارزيابي در ماده  .پيدا كرد

اين اطمينان وجود دارد كه تا زمان كنوني هيچ گاه مجالي براي ارزيابي حاصل نشده چرا كه 
اي اسـت بـر   ايـن خـود نشـانه    .صي به اين منظور طراحي و معرفي نگرديده اسـت هيچ شاخ

عقيده نگارنده مبني بر اين كه در زمان كنوني بيشتر به سمت ظاهرسازي در راهبردمحوري 
  .رويمو نه راهبردگرايي در عمل  پيش مي

هبـرد  فاكتورهاي خاص مد نظر بوده است كه را در بحث از آموزش سوادآموزي زندانيان،
 .دهـد هاي اصالحي را بـه نحـو مطلـوب در سيسـتم اصـالحي ايـران نشـان مـي        اجراي دوره

شـود تـا بـاز اجتمـاعي شـدن      خوشبختانه اين رويكرد در عمل نيز وجـود دارد و باعـث مـي   

                                                 
  :مرحله اجرايي گردد 5طرح اصالح رفتار زندانيان زن قرار است در . 1

هاي ورزشي و بدنسازي پرداختـه  فعاليتمرحله اول اين طرح شامل سالمت جسماني زنداني است كه به انجام 
شـود تـا از نظـر عـوارض و     در مرحله دوم زن زنداني زير نظر پزشك معالج چكاپ كامل جسماني مي. شودمي

هـاي زنـدگي   مرحله سـوم بـه مشـاوره و آمـوزش مهـارت     . هاي خوني و خاص زنان دچار مشكل نباشدبيماري
آمـوزي و  معارف ديني و اسـالمي آشـناو در مرحلـه آخـر حرفـه     در مرحله چهارم زن زنداني با . اختصاص دارد

  .باشداشتغال مد نظر مي
2. Allied Indian and metis society 
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در واقع يكي از موانعي كه همواره . زندانيان در مرحله بعد از زندان به نحو بهتري انجام گيرد
كنند مدت زمـان زيـادي را   اد به جامعه وجود دارد اين است كه افراد فكر ميدر بدو ورود افر

انـد و لـذا روحيـه ادامـه     در محيط زندان به بطالت سپري نموده و حال از بقيه عقـب افتـاده  
وجـود   .گردنـد تر وارد اجتمـاع مـي  زندگي در اين اجتماع را ندارند و با نااميدي هر چه تمام

سوادآموزي در زندان و ادامه تحصيل حتي در سطح دانشگاه كه هم اكنون به امكاناتي مانند 
از مهمتـرين دسـتاوردهاي اصـالحي     .1عنوان دانشجوي پيام نور نيز امكان پذير شـده اسـت  

  .بوده است نامهآيينكنندگان است كه مد نظر تهيه
 هي زنـدانيان، اهداف و فاكتورهاي متعددي از جمله ارتقا سـطح آگـا   هاي درماني،برنامه

بهبود وضعيت جسماني زنداني و رفع نقايص و داليل محرك انجام  كاهش ارتكاب مجدد بزه،
هاي درماني مورد اجرا در سيستم اصالح و درمان ايران متمركـز  برنامه .كنندبزه را دنبال مي

ده بر بحث روان درماني مي باشد و توجه و اهتمام كافي به درمان جسماني مورد اقبـال نبـو  
  .است

هاي درماني در ايـران را تاييـد   گرايي در برنامهوجود دارد كه تخصص نامهآيينموادي از 
كـه بـر اسـتفاده از روانشناسـان     ) 38(آن يـا مـاده   ) 3(يا تبصـره  ) 35(مانند ماده . نمايدمي

بـاز در   .دارد نشان از اين مهـم دارد  تأكيدمتخصص، مددكاران اجتماعي و حقوقدانان مسلط 
  .شوداست كه در عمل تا چه اندازه به اين مواد اهميت داده مي تأملن جا نيز محل اي

هـاي  زنان زنـداني در انتخـاب برنامـه    بندي و تخصصي نمودن،در راستاي راهبرد اولويت
راهبـرد   .انـد روان درماني به طور خاص در سيستم اصالحي كانـادا مـورد توجـه قـرار گفتـه     

از قسمت اول مـاده  ) الف(مه درماني نيز به نحو مطلوبي در بند اختياري بودن شركت در برنا
در اين ماده تصريح گشـته كـه    .بيني شده استقانون اصالحات و آزادي مشروط پيش) 88(

  .جز در موارد خاص نبايستي درمان مجرم به صورت اجباري صورت گيرد
بنـدي  گرايي و اولويـت راهبرد تخصص در بحث درمان جسماني نيز همانند روان درماني،

هـاي درمـان   مد نظر بوده است و مجرمين معتاد و جنسي به طور خاص در تيـر رس برنامـه  
اي طراحـي شـده   هاي ويژهدر خصوص اين دو دسته برنامه .جسماني در كانادا قرار گرفته اند

كم هاي حااز ويژگي .است كه تحقيقات صورت گرفته نيز حكايت از كارايي مطلوب آنها دارد
اعمـال نظـارت شـديد و اجـراي دوره      در مورد مجرمـان معتـاد،   بر درمان جسماني خصوصاً
  .باشد كه باعث موفقيت در اين امر شده استدرمان به صورت مستمر مي

                                                 
1.http://www.tehranprisons.ir/index.php?Module=SMMNewsAgency&SMMOp=View&S
MM_CMD=&PageId=2795 
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ي ايران و هم كانادا مـد نظـر بـوده اسـت در     هازندانسازوكار تنبيه انضباطي كه هم در 
واقف شـدن   تنبيه در لغت به معني پيدا كردن، .دباشراستاي اصالح مجرمان قابل تحليل مي

اند كه انبياء الهـي  تنبيه در كنار تشويق دوعنصري بوده. بر چيزي و هشيار كردن آمده است
 .)102: 1382 شمس،( اندها از آنان بهره بردهنيز به عنوان معلمان بريت در راه تربيت انسان

فـرد زنـداني    .باشـد كه در اين جا مدنظر ميراهبرد نظارت و تمرين بارزترين راهبردي است 
بايستي از همين محيط زندان بياموزد كه به شيوه صحيح زندگي نمايد و در رعايت هنجارها 

در واقع اگر زنداني نتواند در يـك دوره معـين كـه تحـت نظـارت شـديد اسـت         .دقت نمايد
ي اجتمـاع را كـه بـا    توانـد هنجارهـا  هيچ گاه نمـي  هنجارهاي محيط زندان را رعايت نمايد،

  .شود رعايت نمايدرو ميبهنظارت بسيار محدودتري با آنها رو
اي باشد كه در اجتماع انتظـار  نحوه برخورد با هنجارشكني در زندان نيز بايستي به گونه

بايست شرايطي كه بر جامعه از اين حيـث  در واقع مي .رود چنين برخوردي صورت گيردمي
سيستم اصالحي كانادا ضمن توجه بـه راهبـرد تمـرين     .زندان برقرار گرددباشد در فراهم مي

توجه خاصـي بـه    باشد،درست زيستن كه مشترك ميان هر دو سيستم ايران و آن كشور مي
) 41(اي كـه در مـاده   گونـه موضوع حل و فصل غير رسمي تخلفات انضباطي داشته است به

اگـر مسـئول زنـدان معتقـد باشـد كـه       «ت قانون اصالحات و آزادي مشروط مقرر داشته اس
را بـه   مسـأله زنداني مرتكب جرم انضباطي شده است بايستي با يك گام مستدل و منطقـي  

  ».صورت غير رسمي حل نمايد
زندان انفرادي كه هم در سيسـتم اصـالحي ايـران و كانـادا بـه عنـوان يكـي از ضـمانت         

ين نظر كه آثار اصالحي را بـه همـراه   اجراهاي تخلفات انضباطي مد نظر قرار گرفته است از ا
طول دوره زندان انفرادي در دو كشور بـه طـور    .گيرددارد در اين مبحث مورد بحث قرار مي

ماه مد نظر قـرار   6ماه و در ايران  2اي كه در كانادا حداكثر اي متفاوت است به گونهگسترده
شـور ايـن اسـت كـه سيسـتم      اما مهمترين نكته در مقايسه راهبردي بين دو ك .گرفته است

اصالحي كانادا برخالف ايران زندان را به عنوان يك جامعه كوچك نگريسته است و حتـي در  
به همـين   .مند را اجرايي نمايددرون اين جامعه كوچك نيز سعي نموده است تا اصالح قاعده

از خطري در اين جامعه كوچك مهيـا شـود و   دليل از طرفي سعي شده است تا سالمت و بي
طرف ديگر فرد مورد اصالح قرار گيرد و باز اجتماعي شدن را از همـين محـيط زنـدان آغـاز     

اين سيستم در جهت اين كه فرد را از آثار منفي همچون منزوي شدن در امان بـدارد   .نمايد
لكـن در طـول    .نموده است تا در اسرع وقت فرد به اجتماع زندانيان عودت داده شـود  تأكيد

هاي اصالحي در گيرد و حتي برنامهمرتب فرد تحت نظارت و سركشي قرار ميدوران به طور 
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-گردد و به تناسب در همين دوران نيز در مورد وي به اجـرا درمـي  خصوص وي تعطيل نمي

  .آيد
 

  :گيرينتيجه. 6
هم در راستاي اصالح و هم ناهنجارسازي شخصـيت مجـرم    دتوانزندان محيطي است كه مي

از همين رو توجه خاص به راهبردهاي اصالح و درمـاني قابـل اجـرا در ايـن      .گذار باشدتأثير
  .محيط از اهميت برخوردار است

باشـد داراي  كه متولي اصلي اصالح و درمان در سيستم اصالحي كانـادا مـي    CSCنهاد
هاي اصالحي كه ناشي از حضـور نهادهـاي   مدار بودن برنامهجامعه .استنقش راهبرد مداري 

صي در محيط زندان است نيز جايگاه خاصي را در فرآيند اصـالح و درمـان ايجـاد    خصو بعضاً
اين در حالي است كه قوه قضائيه كه وفق قانون اساسي متولي اصـالح و درمـان   . كرده است

  هـاي عملـي موجـود و سـاير قـوانين حـاكم نقـش        با توجه به جنبه است،مجرمين در ايران 
  .كنددي در حوزه اصالح و درمان بازي ميگذاري راهبررنگي را در سياستكم

عنايت به راهبردهاي اجرايي فعلي در سيستم حقوقي ايـران نشـان دهنـده عـدم وجـود      
در حـالي كـه سيسـتم    . استتفكرات راهبردي در اجراي سازوكارهاي اصالحي محيط زندان 

  ســت هـاي بسـيار اندوختـه ا   اي كـه از سـال  اصـالحي كانـادا بـا توجـه بـه تجـارب آموزنــده      
  .نموده است مندي را تدوين و اجراهاي دقيق و هدفريزيبرنامه

جايگـاه خاصـي را بـراي راهبـرد ارزيـابي و       متأسفانهبرخالف سيستم اصالحي ايران كه 
بـه صـورت جـدي    در سيستم كانادا عالوه بر اين كه اين راهبرد  نيست،سنجش كارايي قائل 

لذا به نظر مي رسد در راسـتاي  . گيردنيز مورد توجه قرار مي هنتايج حاصل مدنظر بوده است،
بهبود وضعيت راهبرد مداري در سيستم اصالحي ايران قبل از هر چيز بايد راهبردهاي كالن 

تـوان  آن گاه است كه مي .بسترساز مانند سنجش كارايي و تخصص گرايي مدنظر قرار گيرند
اولويـت در اصـالح و    هـاي اصـالح محـور،   دورهنقص راهبردهاي اجرايي همچون با اعمال بي

  .فرآيند مفيدتري را ارائه كرد تخيير در اصالح،
مندتري نسبت بحث درمان زندانيان در سيستم اصالحي كانادا به شكل منسجم و ضابطه

درماني هم سطح با درمـان  اي كه توجه به روانبه گونه .به ايران مورد توجه قرار گرفته است
هاي مشروط هر دو را در يك ماده بيـان  قانون اصالحات و آزادي) 85(و ماده جسماني بوده 

در بعد روان درماني نيز مبتني بر مشاوره و افزايش مهـارت شـناختي اجتمـاعي     .كرده است
  .باشدمي
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 هطا  
و مای

صالی  ردی ا
ا طی ر

ا  ن و کاد
،  اا

ان ت زد
ی  جاز

ا حه ا   ،
  

هـم راستاسـازي    ،اسـت اي نكتـه ديگـر كـه از اهميـت برخـوردار      در كنار چنـين رويـه  
مشـكل عمـده    ،در واقـع  .اسـت راهبردهاي تـدوين شـده   سازوكارهاي اصالح محور به سوي 

-ديگري كه در بررسي راهبردي وجود دارد قوانين متعارض حاكم بر سازوكارها است به گونه

 ،با هدف اوليه كمك به فرآيند اصالحي تدوين شـده اسـت  كه نهادي  ،اي كه در برخي موارد
نمايـد بنـابراين   رو مـي شكل روبهنمايد كه ساير راهبردهاي اصالحي را با مروندي را طي مي

 .گذاري گرددتري قانونشايسته است در اين خصوص با تفكر عميق
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