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 مقدمه 

قرن پیش وارد جوامعی مانند ایاالت متحده شد و  2هاي خصوصی سنتی از  زندان

ونقل و ... سازي، حملهاي راه عنوان کارگر براي شرکتهاي دولتی به زندانیان زندان

شد. در ازاي کار این دسته از زندانیان، مبالغی به ایاالت  به خدمت گرفته می

شد. ایاالت با قراردادن این دسته از زندانیان در اختیار بخش خصوصی،  پرداخت می

  کردند.  شدند و هم هزینه نگهداري زندانیان را پرداخت نمی هم صاحب درآمد می

شد که آب، غذا و محل زندگی (زندان)  از طرف دیگر، بخش خصوصی متعهد می

ت زندگی و شرایط کار ها حاکی از آن بود که وضعیها تهیه کند. گزارشبراي آن

که این سیستم به مرگ تدریجی معروف شده بود و احکام طوريبسیار سخت بود به

ها برابر با مرگ بود. اعتراضات بسیاري علیه این سال در این اردوگاه 7باالي 

  ها صورت گرفت تا اینکه پس از چندین سال مبارزات نتیجه داد و ایاالت  اردوگاه

ها بهتر شود یا  را تصویب کردند که یا شرایط زندگی در این اردوگاهترتیب قوانینی به

دیگر هیچ ایالتی زندانیان خود را در اختیار  1930کلی لغو شود. تا سال اینکه به

هاي خصوصی شکل  ، نوع جدیدي از زندان 70داد. از دهه  بخش خصوصی قرار نمی

و وارد قسمت زندان گرفت. بخش خصوصی از قسمت زندان نوجوانان شروع کرد 

هاي  ساالن شد. رشد جمعیت کیفري و افزایش هزینه زندانیان از جمله علتبزرگ

هاي دولتی بود. حال سؤال کلیدي  اصلی کشورها براي ورود بخش خصوصی به زندان

حلی ها چه خواهد بود؟ آیا راه این است که نتایج ورود بخش خصوصی به زندان

هاي دولتی رفع شود یا اینکه خود عامل معضالت  هاي زندانخواهد شد که ضعف

   جدیدي خواهد شد؟

 سازي زندان خصوصی -2

ظاهري عبارت است از فرایندي که طی آن وظایف و   در شکل 1سازيخصوصی

شود. اما  تأسیسات بخش دولتی در هر سطحی به بخش خصوصی انتقال داده می

کلیه سطوح جامعه اطالق سازي در مفهوم حقیقی به اشاعه فرهنگی در خصوصی

مجریه و تمامی آحاد یک کشور باور   شود که دستگاه قانونگذاري، قواي قضاییه، می

 2کنند که کار مردم را باید به مردم واگذاشت.

                                                             
1  .  Privatization 

 .7، ص 1385ه تهران، . رحیمی بروجردي، علیرضا، خصوصی سازي، چاپ اول، انتشارات دانشگا2
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فرایندي است که در طی آن وظایف بخش عمومی در زندان   سازي زندان،خصوصی

تواند مدیریت یا  وصی مییابد. زمینه فعالیت بخش خص به بخش خصوصی انتقال می

  خدمات درون زندان باشد.

  19و  18هاي  سازي زندان در قرنخصوصی -3

هاي  بانگیري ایاالت متحده، این روش ادامه یافت و زندان هاي اولیه شکلدر سال

گرفته در ابتدا شکلهاي تازهها و دولتدادند که ملت اي را انجام میخصوصی وظیفه

بودند. در اواخر قرن نوزدهم، زندان وظیفه انحصاري دولت تلقی قادر به انجام آن ن

شد و نقش بخش خصوصی در اصالح و تربیت رو به افول نهاد تا اینکه زندان 

  1هاي قرن نوزده بود. ، آخرین مدیریت بخش خصوصی در زندانآرکانزاس

عد در به ب 18اما ورود بخش خصوصی تنها محدود به اداره زندان نبود بلکه از قرن 

طور ها نیز این بخش بهزمینه استفاده از نیروي جسمانی زندانیان و نگهداري آن

هاي خصوصی با دو سیستم مشغول به  طور کلی زندانگسترده وارد زندان شد. به

خصوصی بود. دوم ـ سیستم صورت نیمهکه به 2سیستم قرارداد - فعالیت بودند: اول

  وصی بود.خصصورت تمامکه به 3اجاره محکومین

  . زندان خصوصی طبق سیستم قرارداد1-3

    صورت نیمهاین سیستم در ایاالت متحده و اروپا به اجرا درآمد. سیستم قرارداد به

شدند.  خصوصی بود بدین شکل که محکومین در زندان مشغول به فعالیت می

محکوم، شدند و در ازاي هر روز کار  کارفرمایان خصوصی از طریق مزایده انتخاب می

پرداختند. شیوه کار بدین شکل بود که محکومین در هنگام مبالغی را به دولت می

کار، تحت اختیار بخش خصوصی قرار داشتند و در غیر آن، تحت کنترل مأمورین 

در حقیقت زندان دو بخش داشت. یک بخش آن متعلق به دولت و  4زندان بودند.

شد. مدت  خش خصوصی اداره میدیگري متعلق به بخش خصوصی که با مدیریت ب

سال بود. این  10تا  5نمود بین  قراردادي که بخش خصوصی با دولت منعقد می

  سیستم براي دولت مزایایی داشت:

  شد. تر مشغول به کار می مندتر و قانونیصورت نظامـ مطابق این سیستم، محکوم به

                                                             
هاي خصوصی سنتی در حقوق ایران وسعت چندانی نیافت اما در حقوق آمریکا بسیار رشد و نمو پیدا  . زندان1

  تقریباً کل ایاالت متحده را در بر گرفت. 19و  18هاي  کرد، بطوریکه در قرن
2. Contract system 
3. Leasing Convict system 
4. Calvin Mahler, Henry, Convict Labor Policies, Journal of the Amerian Institute 
of  Criminal Law and Criminology, Vol 15   , No. 4, p. 549. 
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ی که به چنین ها داشت. ایاالت ـ این سیستم منفعت مادي زیادي براي ایالت

  آوردند. درصد هزینه جاري خود را به دست می 65شدند سیستمی متوسل می

کرد  ـ این سیستم مسئولیت کار زندانیان را از دولت به بخش خصوصی منتقل می

  1که چنین امري  خوشایند مأمورین زندان بود.

  حال این سیستم داراي معایبی نیز بود:اما درعین

شت که بین مأمورین دولتی و بخش خصوصی براي استثمار ـ این احتمال وجود دا

  هرچه بیشتر محکومین تبانی صورت گیرد.

ـ غایت اصلی این سیستم، رسیدن به منافع بیشتر بود و اصالح و تربیت محکومین، 

  جنبه کمرنگ داشت.

مداران قرار گرفت به مزایاي آن، این سیستم مورد توجه سیاستباوجود این و باتوجه

مورد نقد و اعتراض قرار گرفت و بالغ بر نصف ایاالت آمریکا  1910ینکه در سالتا ا

  2استفاده از چنین سیستمی را ممنوع کردند.

صورت سیستم اجاره محکومین است که تر از این سیستم، زندان خصوصی به اما مهم

  صورت مفصل توضیح داده خواهد شد. تقریباً به

  تم اجاره محکومینسازي زندان طبق سیس. خصوصی2-3

طور موقت تمام اختیارات خود بر محکومین از قبیل طبق این سیستم، دولت به

نمود. در حقیقت دولت محکومین  نظارت و کنترل را به بخش خصوصی تفویض می

داد و در قبال آن پول دریافت را براي مدت معینی به بخش خصوصی اجاره می

ها را بر عهده اس، غذا و مراقبت از آنشد که لبکرد. بخش خصوصی متعهد می می

گیرد. در این بین، حق تأدیب و اصالح محکومین نیز به بخش خصوصی واگذار 

اولین پی  سی سی میاین سیستم بیشتر در ایاالت جنوبی رواج داشت.  3شد. می

طور واقعی از این سیستم بهره جست و زندان را به به 1867ایالتی بود که در سال 

ی اجاره داد تا از محکومین در ساخت ریل قطار و همچنین در بخش خصوص

   4این سیستم را اعمال کرد. لویزیاناها استفاده کند. سه سال بعد  لنگرگاه

                                                             
1  .  Ibid, p. 550. 
2  .  Ibid. 
3  .  Ibid, p. 551. 
4  .  Ibid, p. 563. 
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 فلوریدا، تگزاس، آرکانزاس، آالباما، جنوبیو  کارولیناي شمالی، تنسی 1878تا سال 

ایاالت، مدت این قرارداد  بستند و در برخی کار میتماماً این سیستم را به کنتاکیو 

  1سال هم گزارش شده بود. 25تا 

ها در دو  براي تبیین دقیق زندان خصوصی طبق سیستم اجاره محکومین، این زندان

بخش مجزا، یعنی شرایط بسیار بد زندگی محکومین و سرانجام این سیستم، شرح 

  داده خواهد شد.

  هاي خصوصی الف. شرایط بد زندگی محکومین در زندان

ط وحشتناك کار کنند و هاي خصوصی محکومان مجبور بودند در شرای در زندان

هاي ناشی از گردوخاك که خطرناك و کشنده بود رنج  ها از بیماريآنبسیاري از 

کار اجباري براي محکومان «دارد:  در این خصوص بیان می سینجربردند. دکتر  می

آورد.  راي محکومان به بار میزیردست کارفرمایان وحشی، خستگی و ناراحتی را ب

به وقوع پیوست.  اوهایومن متأسفم که تصدیق کنم این فجایع در شهر بزرگ 

عنوان برده براي من هاي معدن، حاضر بودند به محکومان براي فرار از کار در کمپ

  2».خدمت کنند

این سیستم به قدري فجیع بود که تبدیل به سیستم مرگ تدریجی شده بود. 

اي با محکومین رفتار  طرز وحشیانهبخش خصوصی به هنگام کار به نگهبانان

تر  گرفتند که چندین برابر سخت کار میشده را بههاي  نسخ کردند و انواع مجازات می

      از مجازات قانونی بود. کالنترها و قضات نیز از طرف بخش خصوصی براي 

ها نیز بخش  . در کمپکردند منافع این بخش هدایایی دریافت می داشتنلحاظ

داد و محکومین با هر  گونه تفکیکی بین محکومین صورت نمی خصوصی عمالً هیچ

شود  نوع جرم، کنار هم قرار داشتند. ماهیت ترسناك این سیستم، وقتی نمایان می

که فهمیده شود بخش خصوصی در اصالح و تربیت محکومین، اختیارات بسیار 

ود هر چه بیشتر بخش خصوصی و از طرف دیگر، وسیع داشت. از یک طرف انگیزه س

حق مجازات این بخش بر محکومین، سیستم اجاره محکومین را تبدیل به سیستم 

  3انداخت. مرگ کرده بود که ذهن را به یاد بردگان مصري در خدمت فراعنه می

                                                             
1  .  Ibid. 
2  . Whitin, E. Stag , Prison Labor, Proceeding of the Academy of political Science 

in the city of New York, Vol.2. No. 4, organization for Social work ,Jul, 1912, p 
161. . 
3. Mahler, Calvin, op.cit, p. 563. 
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طبق نظر کمیسیون تحقیق مجلس که موظف شده بود در مورد سیستم اجاره 

جام دهد، محکومین مجبور بودند هنگامی که مریض یا ناتوان محکومین تحقیق ان

سال، برابر با مرگ  7بودند نیز کار کنند. بر اساس مدارك موجود، احکام بیشتر از 

آوردند و این خود گواه  ها دوام نمیسال در این اردوگاه 7بود و محکومین بیشتر از 

بود. سیستم اجاره  بر وضع بسیار بد محل کار این محکومین در بخش خصوصی

  1محکومین، چیزي جز بردگی انسان نبود.

گیري داللی بین زندان و بخش  از دیگر فجایع سیستم اجاره محکومین، شکل

دولت محکومین را به یک دالل اجاره می داد و  فلوریداکه در طوريخصوصی بود؛ به

شد. ه میداد آن شخص به دالل ثالث و در نهایت وي به یک شرکت خصوصی اجاره 

 220که دولت براي هر زندانی در سال طورياین شیوه چندین سال وجود داشت  به

دالر در سال براي هر زندانی پرداخت  660نمود اما شرکت خصوصی  دالر دریافت می

اوضاع از سایر ایاالت  فلوریدادالر سهم دالالن بود. در  440کرد که در این بین  می

شدند. محل  ین ایالت زنان نیز در هر سنی به اجاره داده میکه در اطوريبدتر بود به

نگهداري محکومین، کثیف و داراي حشرات بود و بوي بد و نامطبوع هم  نگهداري 

هاي آمیزشی، سل و ... در زندان خصوصی با  کرد. انواع بیماريمحکومین را بدتر می

  2سیستم اجاره محکومین وجود داشت.

  طبق سیستم اجاره محکومین صوصیهاي خ ب. سرانجام زندان

به اوضاع فجیعِ شرایط زندگی محکومین که این سیستم را تبدیل به مرگ باتوجه

هاي خصوصی  دادن به این شکل از زندانهایی براي پایان تدریجی کرده بود، تالش

نویس مشهور آغاز شد. رمان 19صورت گرفت. مبارزه با این سیستم در اواخر قرن 

سیستم اجاره محکومین «اي تحت عنوان  مقاله لویزیانادر جورج دبیلوکابل آن زمان، 

نیز به » سکوت جنوب«به چاپ رساند. این مقاله بعداً در کتاب » در ایالت جنوبی

افتاده در ها فجایع اتفاقچاپ رسید که چندین مرتبه تجدید چاپ شد و براي ملت

ن سیستم پرداخت. نکته حائز اهمیت این سیستم را شرح داد و به انتقاد شدید از ای

هاي مقامات رسمی  در این نوشتار، همان گزارش کابلاینکه مطالب استنادي آقاي 

در پی آن بود که افکار عمومی آگاه شده  3است که به صورت منسجم درآمده است.

هاي سیاسی نیز  به خواست مردم،  و در صدد حذف چنین سیستمی برآمدند و گروه

                                                             
1  . S .Potts, Charles, the American Academy of Political and Social Science, Vol. 

21, Problems in Charities and Corrections, May 1903, p. 87. 
2 . Calvin Mahler, op.cit, p  . 564. 
3 . Ibid. 
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دادند که این سیستم را لغو کنند. در نتیجۀ فشار افکار رفه به مردم میطتعهدات یک

عمومی، این موضوع توسط مجالس مقننه پیگیري شد و دستور رسیدگی به اوضاع 

صادر شد. همچنین جلساتی با حضور فرمانداران تشکیل شد و مصوباتی در این 

هاي  ر گذاشت و زنداندر نهایت، فشار افکار عمومی تأثی 1زمینه به تصویب رسید.

  خصوصی به شکل سیستم اجاره محکومین لغو شد.

  در ایران و آمریکا هاي خصوصی پیشرفته زندان   پیدایش -4

هاي  به بعد، تحت تأثیر حاکمیت سیاست نئولیبرال در دنیا، زندان 1980از سال 

خصوصی به عرصه مجازات نیز راه یافته است. از این سال به بعد، تعدادي از 

هاي خصوصی در دنیا  وجود آمده که سرآمد مدیریت زندانهاي چندملیتی به رکتش

ها از جمله آمریکا،  ساله با دولت 30-25ها با امضاي قرارداد  هستند. این شرکت

ها را با پرسنل امنیتی خود و دستمزد کم  هاي جدید احداث نموده و زندان زندان

هاي سنتی آن در آمریکا  ه با نمونههاي خصوصی پیشرفت نمایند. زندان اداره می

بین بخش خصوصی و دولت بسته عقودي  1980اي دارند. در سال  هاي عمده تفاوت

-طبق آن، بخش خصوصی خدمات درون زندان را به عهده گرفت. در سال شد که

هاي بعد، بخش خصوصی اختیار تمام زندان را دارا شد. درنتیجه تمام خدمات درون 

  2هاي خصوصی قرار گرفت. کتزندان به عهده شر

آغاز شده و از  ریگانها در آمریکا از زمان ریاست جمهوري  سازي زندان خصوصی

هاي خصوصی در دنیا گسترش یافت  به بعد توسعه یافت. پس از آن، زندان 90دهه 

بر آمریکا مؤسسه رسید. عالوه 158هاي خصوصی به  تعداد زندان 90که دهه طوريبه

استرالیا، زالندنو، کانادا و آفریقاي جنوبی نیز زندان خصوصی   لستان،در کشورهاي انگ

ت متحده شروع شد و سازي ابتدا در ایاالدر حقیقت جنبش خصوصی 3تأسیس شد.

المللی به دیگر کشورها راه  هاي بزرگ بین واسطه فعالیت برخی از شرکتسپس به

  4کنند. یها عمدتاً از طریق داللی سیاسی عمل م یافت. این شرکت

  

  

                                                             
1. Whitin ,op.cit, p. 159. 
2  .  Patrick Nt Sobi ,Mfanelo, Privatization of prisons and prison services in South 

Africa, university of the Western Cape, November 2005, p. 33. 
3  .   Ibid. 

ها در هزاره سوم، ترجمه: لیال اکبري، چاپ اول، انتشارات راه تربیت،  فرانسیس، پیتر، زندان ماتیوس، راجر، و . 4

  .33، ص 1381
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  هاي خصوصی پیشرفته در ایران  زندان  . پیدایش1-4

جز اوین که ها در اختیار نیروي شهربانی بود (به هاي قبل از انقالب، زنداندر سال

ها در اختیار  زندان امنیتی بود و متعلق به ساواك بود). اما پس از انقالب، زندان

ي انتظامی زیرمجموعه وزارت کشور به اینکه نیرووزارت کشور قرار گرفت و باتوجه

ها در اختیار این نیرو قرار گرفته بود. در  شد نگهداري و حفاظت از زندان محسوب می

قوه قضاییه در  1ها در اختیار قوه قضاییه قرار گرفت. دوم انقالب اسالمی زندان  دهه

مشهد و آباد  دو زندان، اجازه ورود بیشتر را به بخش خصوصی داد، یکی زندان وکیل

  شود. آباد شیراز که به بررسی هر یک از این دو زندان پرداخته میدیگري زندان عادل

سال  3آباد شروع شد و در کمتر از سازي در زندان وکیل خصوصی 1373در سال 

هایی از جمله اداره بیمارستان زندان، اداره  هاي خراسان، اداره بخش اداره کل زندان

زندان، طبخ غذاي زندانیان، ثبت آمار و اطالعات رایانه، دفتر اجراي احکام قضایی 

شناسی و مددکاري و  خدمات فرهنگی، آموزش زندانیان، خدمات مشاوره روان

  واگذار کرد.   خدمات نگهبانی غیرمسلح در پوسته داخلی زندان را به بخش خصوصی

رابر آن در بدو امر، مقامات با ورود بخش خصوصی به زندان مخالف بودند و در ب

کردند. باوجود این، بخش خصوصی وارد شد. طبق آمارهاي موجود،  مخالفت می

که در بخش اجراي طوريبخش خصوصی بهتر از بخش دولتی عمل کرده بود به

احکام، ضمن کاهش قابل توجه پرسنل اداري، سرعت و دقت در انجام کار بهبود 

ن، آمار تخلف زندانیان کاهش یافت و در خدمات مددکاري با افزایش تعداد مددکارا

آمده حتی صحبت از انتقال مدیریت این زندان دستهاي به پیدا کرد. در پی موفقیت

به بخش خصوصی به میان آمد اما در عمل مدیریت در اختیار بخش دولتی باقی 

ماند. بخش خصوصی در چهار حوزه خدمات اداري، بهداشت و درمان، مطالعات و 

  خوبی عمل کرد.ت فیزیکی بهتحقیقات و بخش حفاظ

آباد شیراز طرح واگذاري این زندان به بخش خصوصی به مدت اما در زندان عادل

یک سال مورد مطالعه قرار گرفته بود و بر اساس قرارداد بین دولت و بخش 

درصد از وظایف جاري و مدیریتی  90خصوصی مقرر شده بود که به مدت یک سال 

هاي  غیر از بخشاختیار بخش خصوصی قرار گرفته شود. به آباد شیراز در زندان عادل

شد به بخش  دانیان مربوط میهایی که با حقوق زن رایانه و اجراي احکام، قسمت

به قرارداد منعقدشده با بخش خصوصی، واگذار شده بود. باتوجهخصوصی 

                                                             
قضاوت آمریکایی، ترجمه: عمادالدین باقی و محمد حسین باقی، چاپ اول، نشر سرایی،    . هافمن، دنیس، 1

  .365، ص 1382
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ها به آنشده در نظر گرفته شد که باتوجههایی نیز جهت ارزیابی خدمات ارائه مکانیزم

عملکرد بخش خصوصی در اداره زندان سنجیده شود. حفاظت زندانیان به این 

صورت بود که نگهبانی در داخل بندها بر عهده بخش خصوصی و حفاظت از پوسته 

ها بود. قرار بر این بود که در صورت  بیرونی بر عهده یگان انتظامی سازمان زندان

هاي کشور به  بانی تمامی زندانز، زندانآباد شیرا سازي در عادلموفقیت خصوصی

آباد  رو شد. زندان عادلبخش خصوصی واگذار شود. اما این طرح با شکست روبه

شیراز تقریباً به شیوه سیستم بینابینی خصوصی شده بود که در آن مدیریت زندان 

به بخش خصوصی واگذار شده بود و حفظ امنیت زندان همچنان در اختیار دولت 

  ماند. باقی می

  هاي خصوصی پیشرفته در آمریکا گیري زندان . شکل2-4

      در دو بخش زندان نوجوانان و زندان سازي زندان در ایاالت متحده  خصوصی

  به اینکه این دو بخش تا حدودي با همبزرگساالن قابل بررسی است. باتوجه

  طور جداگانه مورد بررسی قرار خواهند گرفت.اند بهمتفاوت

  سازي زندان نوجوانان خصوصیالف. 

شروع نمود.  ماساچوستبخش خصوصی در ابتدا فعالیت خود را از بخش نوجوانان 

سازي نبود به دلیل اینکه واژه  البته این به معنی واقعی کلمه خصوصی

  1، وارد نشده بود.80، یعنی اوایل دهه تاچرو  ریگانسازي تا زمان  خصوصی

ها وارد شد.  بیت نوجوانان بیشتر از سایر بخشبخش خصوصی در زمینه اصالح و تر

، یک سرشماري کلی در کشور ایاالت متحده انجام گرفت که بر 1974در سال 

% کل نوجوانان بزهکار بودند در 41نفر از نوجوانان که بالغ بر  37749اساس آن 

 1975هاي شدند. بر طبق آمار موجود در سال نگهداري می  مؤسسه خصوصی 1300

 2167به  1277و از   درصدي داشته 70مؤسسات بخش خصوصی رشد  1989تا 

ها مؤسسات اصالح و تربیت  است که در همین سال اند. این در حالی مؤسسه رسیده

مؤسسه  1107به  874اند و از  % رشد داشته26دولتی مربوط به نوجوانان تنها 

شت و از رقم % رشد دا39رسیدند. شمار نوجوانان بزهکار در مؤسسات خصوصی 

رسید و در مقابل، شمار  1989نفر در سال  37889به  1975نفر در سال  27290

نفر به  46980% رشد داشت و از 16نوجوانان در مؤسسات بخش دولتی تنها 

 2نفر رسید. 54351

                                                             
  .33ص.  ماتیوس و فرانسیس، منبع پیشین، . 1
 .367-369همان، صص.  . 2
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  ساالنسازي زندان بزرگ ب. خصوصی

در  شروع شد و 1980ساالن از سال سازي زندان بزرگ گرایش به سمت خصوصی

سازي زندان   هاي سرکشانه اي در مقابل آن به عمل آمد. خصوصی عین حال مقاومت

کار قرار گرفت و در تمام ابعاد طور جدي در دستور کار دولت محافظهپس از آن به

و اتحادیه  1مورد استفاده واقع شد. برخی از نهادها مانند انجمن وکالي آمریکایی

الفت با آن پرداختند اما در نهایت این کشور به به مخ 2هاي مدنی آمریکایی آزادي

   3سازي زندان پیش رفت. سمت خصوصی

 همیلتوندر بخش  تنسیاولین واگذاري کامل زندان به بخش خصوصی در ایالت 

شکل گرفت و سنگ بنایی براي سایر قراردادها شد.  1984بود. این قرارداد در سال 

سازي کامل به وجود نیامده است  خصوصیاما برخی در همان ابتدا معتقد بودند که 

هرحال آمریکا از همان اما به 4و دولت در کنترل زندان یا سهام زندان دخالت دارد.

سازي کامل در اقتصاد بهره جست و مانند الگوهاي اقتصادي،  ابتدا از خصوصی

مدیریت و امنیت زندان را به بخش خصوصی واگذار کرد و حق نظارت خود را حفظ 

 10ایالت دیگر با بخش خصوصی قرارداد بستند. این  40ایالت،  10غیر از به نمود.

، رودآیلند، نیویورك، نیوهامشیر، ماساچوست ،کانکتیکتایالت عبارت بودند از: 

و از میان ایاالتی که اجازه ورود به  ویرجینیاي غربیو  نبراسکا، آیوا،ایلینویز، ورمونت

  5در صدر قرار داشتند. کالیفرنیاو  تگزاسدند بانی دابخش خصوصی در حوزه زندان

رشد صعودي داشت.  2000ساالن از بدو شروع تا سال سازي زندان بزرگ خصوصی

ها مواجه  اما از این سال به بعد ایاالت با معضل حقوق بشري این دسته از زندان

سال ها را کاهش دهند. در  شدند. بنابراین مجبور شدند تا حدودي تعداد این زندان

قانونی را به تصویب رساند که در آن واگذاري زندان به بخش  نیویوركایالت  2000

در همین سال تقریباً هیچ ایالتی بر سر قراردادهاي  6خصوصی ممنوع شده بود.

کفایتی بخش  جدید با بخش خصوصی مذاکره نکرد و برخی از ایاالت به دلیل بی

قانون سالمت  2001ز آن در سال خصوصی قرارداد منعقده را فسخ کردند. پس ا

                                                             
1 . American Association Bar 
2 . American Civil Liberties Union 
3 . Patrick Nt Sobi, op.cit, p. 38. 
4. Flanagan, Timothy, "Private Prisons: Cons and Pros" ,Contemporary Sociology, 

Vol. 20, No. 4, Jul 1991, p. 600. 
5. Yijia, Jing, state prison privatization in the US :a study of the causes and 

magnitude, the Ohio state university, 2005, p 30. 
6. Ibid, p.32. 
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هاي  هاي ایالتی و نه زندان هاي فدرال (نه زندان عمومی به تصویب رسید که زندان

  محلی) را نباید در اختیار بخش خصوصی قرار داد.

ها آغاز  خصوصی رشد خود را در زندان با وجود این، در دولت بوش دوباره بخش 

آوري مواجه شد که این رکود در  ود سرسامصنایع آمریکا با رک 2008نمود. در سال 

میلیون زندانی  2هاي این کشور بیش از  سابقه بوده است. زندان سال گذشته بی 28

را در خود جاي داده و با کمبود بودجه مواجه است. همین امر، زمینه حضور هرچه 

که طوريسازد به بانی بیشتر فراهم میبیشتر بخش خصوصی را در زمینه زندان

هزار نفر  50هاي خصوصی از  مارها حاکی از آن است که جمعیت زندانیان در زندانآ

بالغ بر  1997رسیده است. در سال  2007هزار نفر در سال  120به  1997در سال 

بودند که    کمپانی خصوصی در ایاالت متحده در زمینه زندان، مشغول به فعالیت 20

  1اند. در حال حاضر افزایش یافته

ایاالت آمریکا، ایاالت غربی و جنوبی گرایش بیشتري به سمت  در میان

اند. این گرایش بیشتر معلول چند علت  ساالن داشتهسازي زندان بزرگ خصوصی

هاي خصوصی در  توان به جمعیت زیاد زندانیان، وجود شرکتاست. از جمله می

  2اره کرد.اش  هاي خصوصی در این ایاالت ایاالت جنوبی و غربی و حمایت از شرکت

  ها سازي زندانعلل گرایش به خصوصی -5

سازي زندان پیش  چندین علت موجب شد که ایران و آمریکا به سمت خصوصی

  شود. ها پرداخته میبروند. اینک به بررسی هر یک از آن

  . در ایران1-5

طور کلی سه عامل افزایش جمعیت، کمبود فضاي زندان و کاهش سطح خدمات به

  سازي زندان در حقوق ایران نام برد. هاي خصوصی توان از جمله علت یدر زندان را م

  الف. افزایش جمعیت زندانیان

نفر زندانی وجود داشته است و در سال  29هزار نفر  100ازاي هر به 1358در سال 

 1358هزار نفر رسیده است. از ابتداي سال  100نفر در هر  204این رقم به  1384

در حال  3درصد بوده است. 9متوسط رشد سرانه زندانیان ، 1380تا پایان سال 

                                                             
1. Lippke, Richard, "Thinking About private prisons", Journal of Criminal Justice 

Ethics, Vol. 16, 1997, p. 1. 
2. Maruono, Atsuko, The Correctional-Commercial Complex :an Examination of 

Privatization of the Us Prison System, Department Of Geology and Geography 
Morgantown, West Virginia, 2000, p 20. 

ش جمعیت کیفري زندان، ، راهکارهاي کاه»ها با تکیه بر قرار کفالت جمعیت کیفري زندان«. شهیدزاده، ژاله، 3

 .142، ص 1386به کوشش مائده میرشمس شهشهانی، چاپ اول، میزان، 



20  

شماره
ي ، 

ستر
ی دادگ

حقوق
جله 

م
8 3

ز  ، پایی
13 92

 

 صوصی و مطالعه ...شکل گیري زندان هاي خ

  هزار نفر برآورد شده است.  125ها در حدود  حاضر، جمعیت کیفري زندان

% است، رشد جمعیت ورود 3/1که رشد متوسط جمعیت در کشور در حدود درحالی

  1% است.9به زندان 

ها وارد  به زنداناز ابتداي پیروزي انقالب تاکنون، در حدود هشت میلیون نفر 

اند. رشد جمعیت زندان در ابتداي انقالب پایین بود ولی در حال حاضر رو به  شده

-به ها مربوط به مواد مخدر است  ترین عامل رشد جمعیت زندان مهم 2افزایش است.

طبق   3درصد از زندانیان، محکومین به قاچاق مواد مخدر هستند. 70اي که  گونه

هزار نفر به جهت ارتکاب جرائم مواد مخدر زندانی  102تعداد  1381آمار سال 

، 1385عنوان نمونه در شش ماه نخست هاي یادشده صعودي هستند. به اند. رقم بوده

درصد رشد  17هزار نفر وارد زندان شدند که نسبت به سال قبل از آن،  340بالغ بر 

اي  هاي بودجه ودیتها با محد با چنین افزایش جمعیتی سازمان زندان 4است. داشته 

بایست به راهکارهایی متوسل می روست. براي افزایش سطح خدمات زندانیان  روبه

کمتري صرف شود. این   شده افزایش یابد. ثانیاً بودجهشد که اوالً خدمات ارائه می

  شد. کارگیري بخش خصوصی تأمین میاهداف با به

  ب. کمبود فضاي زندان

که در متر مربع است درحالی 5/17ري هر نفر زندانی سرانه استاندارد فضاي نگهدا

  عالوهگزارش شده است. متر مربع  5/4شده در حال حاضر هاي انجام ایران با تالش

صورت استیجاري است و بعضاً نیز منازل هاي کشور به بر این بسیاري از زندان

کشور به  هاي مسکونی خارج از استاندارد است. ضمن اینکه عمر برخی از زندان

   5سال دارد. 400تا  250ها قدمت  رسد و برخی ساختمان دوران صفویه می

 ج. کمبود مأمور مراقب و مددکار

نفر زندانی یک مأمور مراقب باید  5/2المللی در قبال هر  بر اساس استانداردهاي بین

نفر یک مراقب وجود دارد.  147وجود داشته باشد، لیکن در ایران به ازاي هر 

نفر زندانی یک مددکار وجود  90ازاي هر المللی به ین طبق استانداردهاي بینهمچن

                                                             
 .11، ص 1381هاي بینابین، انتشارات اندیشه،  هاي حبس یا مجازات . آشوري، محمد، جایگزین1
، در راهکارهاي کاهش جمعیت کیفري زندان، به »راهکارهاي کاهش جمعیت کیفري«جعفرقلی، ناصر، . 2

 .131، ص 1386مائده میرشمس شهشهانی، میزان، چاپ اول،  کوشش
 .366. هافمن، پیشین، ص 3
  .9. آشوري، پیشین، ص 4
  .97، ص 1384هاي جایگزین، چاپ اول، انتشارات عود،  . محمدي، داود، مجازات5
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نفر زندانی یک نفر مددکار در زندان  2145که در ایران به ازاي هر دارد درحالی

 1مشغول به فعالیت است.

  د. کمبود اعتبارات سرانه غذا و بهداشت

 1378تومان و در سال  200تا  180براي سه وعده غذایی هر زندان،  1377در سال 

تومان رسیده بود. سرانه هر  450به مبلغ  1380تومان و در سال  280این مبلغ به 

زندانی چهارصد هزار ریال بود. این مبالغ پایین، سطح خدمات به زندانیان را کاهش 

وجودآمده مسئولین مربوطه را به فکر افزایش سطح خدمات براي داد. مشکالت به

  2اي وجود داشت. هاي بودجه . اما از طرف دیگر محدودیتزندانیان انداخت

  ها در آمریکا سازي زندان. علل گرایش به خصوصی2-5

سازي زندان پیش برود. اینک  چندین علت موجب شد که آمریکا به سمت خصوصی

  شود. ها پرداخته میبه بررسی هریک از آن

  الف.  افزایش جمعیت زندانیان

هاي که کاهش خفیفی داشت، بین سال 1960ثناي دهه استنرخ جمعیت زندان، به

کم به باال  منحی کم 1975تا حدودي ثابت مانده است. از سال  1975تا  1960

یابد. در سال  سرعت افزایش میتعداد زندانیان به 1982رود و از حدود سال  می

هاي زندانی وجود داشت. این نرخ بین سال 452ازاي هر صدهزار نفر به 1998

هاي محلی،  با احتساب جمعیت زندان 1998چهاربرابر شد. در سال  1997تا  1975

، به 2000ام ژوئن  در نهایت در سی 3میلیون زندانی سرشماري شد. 8/1

 2در آغاز هزاره سوم، جمعیت یادشده از مرز  نفر رسید. بدین ترتیب،  659/931/1

نده حضور سه میلیون زندانی دههاي اخیر آمارها نشاندر سال 4میلیون نفر گذشت.

  هاي این کشور است. در زندانی

  

 

                                                             
سوئدي به هنگام ها در ایران به شکل کامالً مدرن و جامع نوشته شده است، بطوریکه مقامات  نامه زندان . آیین1

اي به شگفت آمده بودند. ولی در عمل به دلیل تورم جمعیت  نامه هاي ایران با دیدن چنین آیین بازدید از زندان

ها، اجرا  سازمان زندان  نامه اجرایی کیفري زندان و کمبود بودجه و نبودن فضاي کافی، بسیاري از مقررات آیین

تقریرات درس جامعه شناسی جنایی، دانشگاه شهید بهشتی، سال نشده است (نجفی ابرندآبادي، علی حسین، 

 .)2396، ص 83-84تحصیلی 
 .99. همان، ص. 2
، ترجمه قاسم قاسمی، مجله حقوقی دادگستري، »تحول زندان در ایاالت متحده آمریکا«. کوسون، موریس،  3

  .200، ص 1382، 42شماره 
  .31. آشوري، پیشین، ص  4
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  ب.  کاهش بودجه زندان

عمومی   کردن دولت و کاهش بودجهمبنی بر کوچک 80سیاست اقتصادي در دهه 

ها اثرگذار بود.  ایاالت بود. این کاهش بودجه در سطح عمومی و در سطح زندان

ها هزینه بخش نظامی و  تمام بخش مند بود با کاهش بودجه درعالقه ریگاندولت 

هاي % نسبت به سال37که بودجه کل کشور دفاعی هوا و فضا را زیاد کند. درحالی

میلیارد دالر رسیده  808میلیارد دالر به  590رشد داشت و از رقم  1982تا  1980

 4/92به  4/91رشد داشت و از  2/1شده به ایاالت تنها بود. اما رقم اختصاص داده

بالغ  1983تا  1980یارد دالر رسیده بود که با احتساب تورم ساالنه که از سال میل

% در سال بود، رقم کل بودجه عمومی ایاالت کاهش یافته بود. در نتیجه 15بر 

که از سال طوريها نیز کاهش یافت، به کاهش بودجه عمومی، بودجه بخش زندان

این بدین معنی  1نزل پیدا کرد.میلیارد دالر ت 4/11به  5/15از  1982تا  1980

است که از یک طرف رقم عددي بودجه کاهش یافت و از طرف دیگر با احتساب 

سازي  مند به خصوصیطور شدید پایین آمد. دولت عالقهتورم، رقم واقعی آن نیز به

  نوعی جبران شود.کم زندان به  زندان بود تا بودجه

  هاي نظام عدالت کیفري ج. افزایش هزینه

ها،  هاي تمام بخش دولتی افزایش یافت و از جمله این بخش هزینه 80ر اوایل دهه د

نظام عدالت کیفري بود. در نتیجه افزایش جمعیت کیفري زندان، پرسنل بیشتري به 

استخدام درآمد و همچنین حقوق پرداختی به پرسنل زندان نیز افزایش یافته بود، 

% و در  7/65کارکنان در زندان فدرال حقوق  1987تا  1982که از سال طوريبه

طور کلی % رشد داشت. به2/49هاي محلی  % و در زندان3/72هاي ایالتی  زندان

دالر افزایش یافت.  000/752/946/5به  000/964/010/3هاي محلی از  هزینه زندان

دالر افزایش  000/880/732/10به  000/792/559/5هاي ایالتی از  هزینه زندان

دالر افزایش  000/000/994به  000/000/541هاي فدرال از  زینه زندانیافت و ه

  2یافت.

قرار گرفت و مشخص  توماسو  لوگانعنوان سال پایه مورد مطالعه به 1988سال 

شد که براي جادادن زندانیانی که هر سال به جمعیت کیفري کشور ایاالت متحده 

                                                             
1   . Rimond, David, Prisons of Industry: the Recent History of American Private 

Prisons 1978-1985, University of Ottawa, 1998, pp. 42-46. 
2. Ibid, p. 48. 
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هر سال اضافه نمود و این چیزي جز میلیارد دالر در  98/5شوند باید مبلغ  اضافه می

  1دهندگان نبود. مداران در مقابل مالیات مرگ سیاسی براي سیاست

  دهندگاند. اعتراض مالیات

یک رکود اقتصادي دامن اقتصاد آمریکا را در برگرفت و موجب شد که  70  در دهه

ولتی اقتصاد د 1981تا  1973دید منفی نسبت به اقتصاد دولتی پیدا شود. از سال 

ترین حد ممکن تا سال  ها ضرر دید و به پایین ها، مشاغل و سایر بخش در بانک

دهندگان نسبت به این اقتصاد معترض رسید. این امر موجب شد که مالیات 1981

رو مداران با مشکل مضاعفی روبهسیاست از پرداخت مالیات خودداري کنند. باشند و

زینه زندان باال رفته بود و از طرف دیگر هاي عمومی و ه شدند. از یک طرف هزینه

بایست اقتصاد درآمد ناشی از مالیات پایین آمده بود. براي حل این مشکل می

   2شد. خصوصی در زندان وارد می

  هاها و دخالت دادگاه ه. اضافه جمعیت زندان

افزایش جمعیت زندانیان موجب کمبود فضاي زندان شد و در نتیجه شرایط درون 

    ه هم خورد و شرایط زندگی و خدمات درون زندان افول پیدا کرده بود زندان ب

اخباري را منتشر نمود که بر طبق آن در سال  3که اداره آماري قضاییطوريبه

% ظرفیت زندان خود 110طور متوسط از هاي فدرال و ایالتی به زندان 1983

سازي رئیس  وصیاستفاده کرده بودند و طبق آمار منتشرشده از کمیسیون خص

% 124% حداقل ظرفیت و از 106هاي ایالتی از  زندان 1986در سال  4جمهوري

تخت در هر هفته  1000شدن کردند و نیاز به اضافه حداکثر ظرفیت استفاده می

% 159% حداقل ظرفیت و از 127هاي فدرال از  وجود داشت. به همین ترتیب زندان

به این شرایط، خدمات درون زندان باتوجه کردند. حداکثر ظرفیت خود استفاده می

ها کارمند کافی نداشتند و مراقبت پزشکی و ارائه خدمات  کاهش پیدا کرد، زندان

هایی همچون اتحادیه  ها و اتحادیه با چنین وضعیتی زندانیان از انجمن 5کاهش یافت.

-پایانهایی براي ها تالش هاي مدنی کمک خواستند. این اتحادیه آمریکایی آزادي

ها به  ها، دادگاه هاي این اتحادیه دادن به وضعیت بد زندانیان انجام دادند. با تالش

                                                             
1. W. Harping , Richard, "Private Prisons", Crime And Punishment   , Micheal 

Tonry (ed), oxford University, 1998, p.629. 
2. Guimond, op.cit, p. 51. 
3 . Bureau of Justice Statistics 
4 . President's Commission on Privatization 

هاي قبل از  % از زندانیان در زندان10سال بود و  40هاي ایاالت متحده  عمر متوسط زندان 1386در سال  . 5

 شدند نگهداري می 1875
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حمایت از زندانیان وارد شدند و به شکایات زندانیان علیه وضع بد زندان رسیدگی 

مورد در سال  218که تعداد شکایت زندانیان از شرایط زندان از طوريکردند به

  1رسید.1979ال مورد در س 000/11به  1964

دادند و همین امر موجب فشار بر  ها می ها حکم به اصالح وضعیت زندان دادگاه

ها، اضافه جمعیت، منبع تمام  شد. از نظر دادگاه مداران و مسئولین زندان می سیاست

هاي بزرگ آمریکا مورد  % از بازداشتگاه22بالغ بر  1984اوضاع بد زندان بود. در سال 

یا شمار زندانیان را  ن را گسترش دهندد که یا ظرفیت داخلی زنداحکم دادگاه بودن

بایست شرایط داخلی زندان را بهبود ببخشند. در  ها می % از زندان24کاهش دهند و 

مورد حکم دادگاه قرار گرفتند  کلمبیاایالت و همچنین بخش  41بالغ بر  1983سال 

ایالت  44این رقم به  1986که شرایط داخلی زندان را بهبود ببخشند و در سال 

  2رسید.

با چنین شرایطی ایاالت دو راهکار داشتند، یا جمعیت زندان را کاهش دهند که این 

کار با خواسته افکار عمومی که همان برخورد جدي با مجرمین بود در تضاد بود و یا 

اینکه با هزینه کم موجب بهبود شرایط زندان شوند. ایاالت براي رسیدن به مورد 

  ها نمودند. سازي زندان وم شروع به خصوصید

  هاجویی در هزینه و. صرفه

هاي  بر اینکه کارآمدتر از زندانهاي خصوصی بر این ادعا هستند که عالوه زندان

هزینه کمتري را صرف   هستند، در ارائه خدمات مشابه با زندان دولتی، دولتی

  کنند. می

% هزینۀ نهایی آنها کمتر از 20تا  دولتی، هاي  در ارائه خدمات مشابه نسبت به زندان

بخش دولتی است. که این امر در نهایت موجب ذخیره پولی براي دولت خواهد بود. 

جهت منابع جلوگیري  ها از اتالف بی هاي خصوصی با مدیریت صحیح بر هزینه زندان

  کنند. می 

رزیابی گسترش عالوه بر دالیل گفته شده کریستر پیتر و سونجا استاکن به هنگام ا

هاي خود نشان  اند. آنها در ارزیابی سازي به دالیل پشت پرده نیز پرداخته  خصوصی

در آمریکا، سازي زندان در کشورها متفاوت است.  دادند دالیل خصوصی

ها و بدتر شدن شرایط آنها بوده است.  سازي به دلیل افزایش جمعیت زندان خصوصی

هاي خصوصی، بطور وسیع ناشی از تبلیغات  زندان اما در بریتانیا و استرالیا احداث

برخی شرکت هاي بانفوذ است. در بریتانیا حتی زمانی که جمعیت زندان در اواخر 

                                                             
1 . Grimond, op.cit, p 58-60. 
2 . Ibid, p.62. 
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خالی باقی ماند، باز  هاي نوساز به شکل نیمه کاهش یافت و برخی زندان 1980دهه 

  سازي زندان ادامه داشت. هم تقاضا براي خصوصی

  صی هاي خصو معضالت زندان - 6

  باشد.  هاي خصوصی در آمریکا در چندین موضوع قابل بررسی می معضالت زندان

  هاي خصوصی ابهام در فلسفه وضع زندان - 1- 6

بانی شدند. اول اینکه با هزینه  هاي خصوصی با دو شعار وارد عرصه زندان زندان

بت به کنند. دوم اینکه نس ها را اداره می هاي دولتی، زندان کمتري نسبت به زندان

هاي دولتی از کارایی بیشتري برخوردار هستند. اما مطالعاتی که در مورد  زندان

هاي خصوصی صورت گرفته است این ادعاي  ها و افزایش کارایی زندان کاهش هزینه

  سازد. رو می هاي خصوصی را با ابهام روبه زندان

  هاي خصوصی ابهام در هزینه کمتر زندان -1- 1- 6

هاي زندان براي دولت منجر به این شد که بخش خصوصی  ینهافزایش روزافزون هز

ها  وارد زندان شود. البته شرط قرارداد با بخش خصوصی این بود که این بخش زندان

جویی  % صرف10ها چنانچه  تر از دولت اداره کند. بر اساس تحلیل % ارزان10را 

س انداز تخت خوابی، پ 1000گشت، در یک زندان  توسط بخش خصوصی مهیا می

هاي خصوصی نیز خود چنین ادعایی  زندان 1بود. سالیانه، معادل یک میلیون دالر می

که به عنوان مثال مؤسسه خصوصی اصالح و تربیت اوهایو اعالم  طوري نمودند، به می

میلیون  5سازي در زندان این ایالت موجب شده است که  نموده است که خصوصی

 3در این بین مؤسسه آدام اسمیت 2دد.ها ایجاد گر صرفه جویی در هزینه

سازي  که این مؤسسه خصوصی طوري کرد به ها را تشویق می سازي در زندان خصوصی

داشت که هزینه  کرد و بیان می را حرکت به سوي بازارهاي آزاد تلقی می  در زندان

هاي دولتی است، در ضمن اینکه خدمات ارائه  هاي خصوصی کمتر از زندان زندان

هاي مؤسسه آدام اسمیت توسط  باشد. گزارش هاي دولتی نمی تر از زندانشده کم

تواند موثر  ها نمی منتقدین مورد نقد قرار گرفت. آنها بیان داشتند که این گزارش

شود. چون خود به  طرف محسوب نمی باشد. بدلیل اینکه این مؤسسه یک نهاد بی

ان داشتند که مطالعه در سازي پرداخته است. همچنین بی ترویج و گسترش خصوصی

                                                             
، 1378، 10سال اول، شماره   ، نشریه اصالح و تربیت،»ها سازي در زندان خصوصی«. راهرو خواجه، علی اصغر، 1

 36و  35صص 
2  . Abbey, David, Review of private prison contracts penalty assessment, legislative 

finance committee, 2010, p.3. 
3  .  Adam Smith Institute 
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طرف  بایست توسط نهادهایی بی هاي خصوصی می جویی در زندان خصوص صرفه

هاي  هاي زندان طرف مأمور تهیه گزارش از مقایسه هزینه هاي بی انجام شود. گروه

  دولتی و خصوصی شدند.

صورت پذیرفت. این مؤسسه پنج  GAOمطالعات مستقلی توسط  1996در سال 

هاي بخش عمومی و بخش خصوصی در کشور ایاالت متحده  هزینه مطالعه بر سر

  انجام داد که نتایج از قرار زیر بود.

توانست صورت گرفته باشد زیرا اختالف  بر اساس چهار مطالعه، صرف جویی نمی

ها   هاي بخش عمومی و خصوصی یا کم بود و یا به دلیل اختالف در هزینه بین هزینه

ایت اینکه تفاوت شایانی بین بخش عمومی و بخش خصوصی قابل بررسی نبود. در نه

  1وجود نداشت.

صورت گرفت که  2مطالعه دیگري توسط اداره معاضدت دادگستري 2001در سال 

% 20نتایج مشابهی را گزارش داد. بر طبق گزارش این مؤسسه به جاي اینکه 

هاي  دانگیرد (آنچه مدیران زن سازي زندان صورت  جویی ناشی از خصوصی صرفه

  3جویی صورت گرفته بود. % صرفه1کردند) تنها  خصوصی ادعا می

هاي خصوصی  هاي خصوصی معتقدند که چنانچه زندان عالوه بر آن منتقدان زندان

ها داشته  در ابتدا دستمزد پایینی را طلب کنند، در ادامه که دولت نیاز به این شرکت

دستمزد  2004تا  2001از سال ورزند.  باشد به افزایش دستمزد خود مبادرت می

CCA  افزایش داشت. این افزایش موجب 42در مرکز اصالح و تربیت داوید موس %

 2005میلیون دالري مواجه شود. در سال  307با کمبود بودجه  4شد بخش تولسا

این بخش تصمیم گرفت خود اداره زندان را بر عهده گیرد و حاضر به ادامه قرارداد با 

  5.بخش خصوصی نشد

  هاي خصوصی ابهام در افزایش کارایی زندان - 2- 1- 6

هاي خصوصی را به اثبات رساند،  جویی زندان عالوه بر اینکه عدم صرفه GAOگزارش 

هاي خصوصی موجب بهبود در کیفیت خدمات  بیانگر این مطلب نیز بود که زندان

                                                             
1  .  Patrick Nt Sobi, op.cit, p. 39. 
2  .  Bureau of justice Assistance 
3. Schwartz, Martin, "Capitalist Punishment: Ethics and Private Prison", Kluwr 
international law, vol. 12, 2004, p 140. 
4.  County Tulsa 
5. Empty promise 5: Private Prisons Save Tax Payers Money, 2009, 
www.afscme.org. 
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توان به  نمیگیري در حال حاضر ضعیف هستند و با آنها  هاي اندازه شود. سیستم نمی

  هاي خصوصی باالتر است. این نتیجه رسید که کیفیت خدمات زندان

هاي دو بخش وجود ندارد یا  مطالعات باال نشان داد که یا فرقی بین کارایی و هزینه

هاي  تر بوده است. بنابراین، این ادعا که زندان در مواردي بخش دولتی موفق

باشد. بطور کلی،  ري دارند ثابت شده نمیت هاي پایین خصوصی کارایی باالتر و هزینه

تر، کارایی باالتر) وارد عرضه  هاي خصوصی با این دو ادعا (هزینه پایین زندان

گونه  باشد. بنابراین فلسفه وجودي این اند که هر دو ادعا صحیح نمی بانی شده زندان

  ها زیر سوال رفته است. زندان

 هاي خصوصی احتیاطی شدید زندان بی - 2- 6

ها سرشار  باشد، اما تاریخچه کوتاه آن هاي خصوصی مدرن بسیار کوتاه می ر زندانعم

باشد که حوادث وخیمی را در  ها می احتیاطی مسئولین و مدیران این زندان از بی

زندان بدنبال داشته است. در شمال شرقی ایالت اوهایو در زندان یانگ استون 

قتل عمد و  2ضرب با چاقو،  13جه آن هاي زیادي انجام شد که در نتی احتیاطی بی

فرار از زندان به وقوع پیوسته بود. پیتر دیویس مدیر بازرسی از زندان اوهایو بیان  6

». باشد در تاریخ اوهایو هیچ چیز به مانند خشونت در درون زندان آن نمی«داشت: 

ان آن کفایتی کارمند نتیجه تحقیقات نشان داد که حوادث درون زندان در نتیجه بی

بوده است. بدین صورت که مجرمان امنیتی باال و متوسط در یک محل نگه 

بود.  CCAزندان یانگ استون پر از شکایت علیه شرکت  1998اند. در سال  داشته

ها بدین دلیل بود که این شرکت زندانیان با درجه امنیت باال (خطرناك)  این شکایت

حل قرار داده بود و این کار براي زندانیان را با زندانیان درجه امنیت پایین در یک م

زندانی خطرناك در جاي دیگري نگهداري  113ناگوار بود. تا اینکه دادگاه حکم داد 

 1شوند.

هیچ ایالتی در آمریکا بر  2000ها به حدي رسیده بود که در سال  احتیاطی زندان بی

رولیناي شمالی هاي خصوصی مذاکره نکرد. حتی در کا سر قرارداد جدید با زندان

کفایتی مدیران زندان خصوصی منجر به این شد که این ایالت قرارداد زندان  بی

زندان  2ایالت ارکانزاس اعالم کرد که اداره  2001خصوصی را فسخ کند. در فوریه 

  2گیرد. هوت پس می خود را از شرکت داك

                                                             
1. Prison privatization and the use of incarceration, 2009, www.sentencing 
project.org. 
2 . Ibid. 
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صی را هاي خصو هاي دولتی و زندان یک کارشناس میزان حوادث مهم در زندان

% بیشتر، ضرب وجرح 50هاي خصوصی  مقایسه کرد و نتیجه این شد که در زندان

پیوندد و همچنین میزان ضرب و جرح  زندانیان توسط کارمندان زندان به وقوع می

 4که فقط در یکسال  طوري هاي دولتی است. به زندانیان علیه زندانیان بیشتر از زندان

  زندانی و یک نگهبان کشته شدند.

که بخش خصوصی وارد زندان شده بود) یک  (هنگامی 1384ر ایران نیز در مهر ماه د

شورش در زندان به وقوع پیوست که علت آن افت کیفی غذا بوده است. مقامات 

مسئول علت این حادثه را اعتراض به زندانیانی که وضعیت آنها بالتکلیف است اعالم 

آباد بوقوع پیوسته بود که  زندان عادل 11و  10کرده بودند. این اغتشاش در بندهاي 

  زندانی بود.  1200تا  1100هر کدام داراي 

همچنین یک ماه بعد در این زندان، یک زندانی توسط چهار زندانی دیگر به قتل 

رسید. علت این حادثه بی احتیاطی مدیریت زندان در هم سلول کردن مجرمین 

چهار نفر از زندانیان که یکی از آنها خطرناك با سایر مجرمین بود. در این حادثه، 

هایی خود را به قتل رساندند. در  سلولی متهم به سرقت مسلحانه بود یک نفر از هم

  این زندان تفکیک بین مجرمین خطرناك و مجرمین عادي صورت نگرفته بود.

نفر  70تا  60همچنین اغتشاش دیگري صورت گرفت که عاملین اصلی این اغتشاش 

به اعدام بودند که در بندهاي عادي با سایر محکومین نگه داشته از محکومین 

احتیاطی مسئولین زندان در تفکیک زندانیان از جمله علل بروز  شدند. این بی می

  1اغتشاش بود.

در حادثه دیگري در این زندان، نوجوانی توسط پنج شرور به قتل رسید. علت این 

مین خطرناك بود. متصدیان داخلی زندان حادثه، قرار دادن این نوجوان در بند محکو

قصد تعمیر و مرمت بخش نوجوانان را داشتند و به علت محدودیت مکان، این 

نوجوان در بخش اشرار جا داده شده بود. در پی حوادث فوق تصمیم بر آن شد که 

بخش خصوصی توانایی اداره زندان را ندارد و از این بخش خواسته شد که تجهیزات 

سازي  زندان خارج کند. بدین ترتیب اولین تجربه ایران در خصوصی خود را از

  رو شد. مدیریتی زندان با شکست روبه

                                                             
1.   www.iran-newspaper.com – 1384/08/30. 
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  هاي خصوصی مشکل نظارت در زندان -3- 6

هاي خصوصی آمریکا از دو جهت قابل بررسی است. یکی  مشکل نظارت در زندان

ارت بر هاي خصوصی و دیگري هزینه نظ نداشتن نظارت کافی بر عملکرد زندان

  ها. گونه زندان این

  هاي خصوصی عدم نظارت کافی بر زندان -3-1- 6

هاي خصوصی نظارت کافی و مستمر وجود نخواهد داشت. این امر موجب  در زندان

باشد،  افزایش سطح تخلفات خواهد شد. اما زمانی که زندان در اختیار دولت می

تر از نظارت بر بخش  آسان سازمانی بسیار سازمانی است و نظارت درون نظارت درون

هاي خصوصی تبعات منفی  عدم نظارت کافی بر زندان 1گیرد. خصوصی انجام می

ها به  بسیاري بدنبال خواهد داشت. حوادث و جنایات زیادي که در اینگونه زندان

وقوع پیوسته نمونه یکی از تبعات منفی است. در کوئینزلند استرالیا در ابتدا ناظر، 

ندان وجود داشت. اما با در نظر گرفتن این مساله که نیازي به نظارت تمام وقت در ز

باشد به دوبار در هفته کاهش یافت. در برخی  دائمی بر عملکرد بخش خصوصی نمی

  2هاي آمریکا نیز زمان نظارت، یک ساعت در هفته است. زندان

  هاي خصوصی هزینه نظارت بر زندان -3-2- 6

اي که  باشد. بودجه خصوصی، هزینه نظارت می مشکل دیگر بر سر نظارت بر بخش

ها به  اي است که اداره زندان شود جدا از بودجه صرف نظارت بر بخش خصوصی می

پردازد. در حقیقت دولت دو هزینه جداگانه را  بخش خصوصی براي اداره زندان می

کند. یکی دستمزد بخش خصوصی براي اداره زندان و دیگري هزینه  پرداخت می

هاي خصوصی و  دستمزد ناظران دولتی در زندان 3بر بخش خصوصی است. نظارت

هاي  هاي درون زندان براي بررسی عملکرد این بخش و دیگر هزینه هزینه دوربین

هاي اضافی باید با دستمزد بخش  نظارتی بر عهده دولت خواهد بود. این هزینه

ها به  اینگونه هزینهخصوصی جمع شود تا هزینه نهایی براي دولت معلوم گردد. از 

شود. یعنی  شود که در عمل گاهی منجر به پارادوکس می عنوان هزینه پنهان یاد می

                                                             
1. Theodore Gentry, James, "The Panopticon Revisited: The Problem of 
Monitoring Private Prisons", the Yale Law journal, vol. 96. No. 2, Dec 1986, p. 
358. 

 375. ماتیوس، همان، ص.  2
3.   Gentry, op.cit, p 358. 
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هاي نظارت) بیشتر از هزینه  در عمل هزینه نهایی (دستمزد بخش خصوصی و هزینه

 1هاي دولتی خواهد شد. زندان

  هاي خصوصی البی گري زندان - 4- 6

هاي خصوصی است به دو دسته تقسیم  زندان هاي البی که از جمله آنها البی گروه

کند که هزینه انتخاباتی  شوند. یکی البی درونی، که بدین شکل عمل می می

کند  شود و نمایندگان خاصی را وارد مجلس نمایندگان می نمایندگان را متقبل می

هاي خود را به تصویب برساند. دوم البی بیرونی،  ها و لوایح مطابق با سیاست تا طرح

کند با فشار افکار عمومی بر مجلس، قانونی را  که با تحریک اعضاي جامعه سعی می

  2به نفع خود به تصویب برساند.

هاي خصوصی از  هاي خصوصی وجود داشت که زندان این بیم از بدو وجود زندان

اي  رفته خود به گونه برند و رفته ها سود می توسعه و گسترش کمی و کیفی زندان

سازي  هاي خصوصی زنند به صورتی که البی گسترش آن دامن می سودجویانه به

درستی به وقوع پیوست و در حال  ها به بینی این پیش 3زندان شکل خواهد گرفت.

هاي خصوصی  حاضر در کشورهایی مثل انگلستان و ایاالت متحده، شرکت

هاي خصوصی هستند.  کننده زندان بصورت البی در حال گسترش زندان اداره

هاي سیاسی و تجاري  ها در بریتانیا فاش کردند که یک نوع پیوستگی فعالیت امهروزن

ها و مؤسسه خدمات حبس بریتانیا وجود دارد و آنها سهم زیادي  بین این نوع شرکت

  4اند. کار داشته در تأمین بودجه حزب محافظه

  

  

  

  

                                                             
1. Weinrath, Michael, "Punishment for Profit: Private Prisons", the Canadian 
journal of sociology, vol. 23, no. 4, autumn 1998, p. 468. 
2. T. walker, Edward, The Privatization Of political Influence: Profferssional 
Grassroots Lobbying in the United States, The Pennsylvania state university, may 
2007, p 8-9. 

، 1384چاپ اول، مجد،  شناسی نوین یا کیفر اجتماعی، کیفرگودرزي بروجردي، محمد رضا، و مقدادي، لیال،  . 3

 .26ص 
  .357ن، ص . ماتیوس و فرانسیس، پیشی 4
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  نتیجه 

به وجود آوردند.  باري را براي زندانیان آمریکا هاي خصوصی سنتی وضع رقت زندان

ها بطور کامل حذف شدند. شکل جدید  اینگونه زندان 1930که تا سال  طوري به

بانی شد.  در آمریکا ایجاد شد با دو ادعا وارد عرصه زندان 1976ها که از سال  زندان

اول اینکه کارایی بیشتري را دارند و دوم اینکه با هزینه کمتر در اداره زندان، موجب 

شوند. این در حالی است که یکی از معیارهاي  ارزي براي دولت میسازي  ذخیره

کارایی بیشتر در سطح زندان، رعایت حقوق اولیه زندانیان است که آمار جنایات، 

اي باال بوده که ادعاي کارایی  ها به اندازه حوادث، فساد، تبعیض و ... در این زندان

خصوصی با ادعاهاي مشابه آمریکا  شود. در ایران نیز بخش بیشتر به طور کلی رد می

احتیاطی شدید  بانی شدند. اما عدم مدیریت صحیح این بخش و بی وارد عرصه زندان

ها، منجر به این شد که قرارداد با بخش خصوصی ادامه پیدا نکند. در  این زندان

ضمن واگذاري زندان به بخش خصوصی چه به صورت کلی و چه به صورت جزیی با 

باشد. اما در آمریکا و تقریباً تمام کشورهاي  رات فعلی کشور در تضاد میقوانین و مقر

سازي زندان نمودند ابتدا قوانینی به تصویب رسید که اجازه  که اقدام به خصوصی

  حضور بخش خصوصی را فراهم آورد.

ها به خوبی عمل کرده باشد اما در  بخش خصوصی ممکن است در سایر بخش

کا کارنامه بسیار بدي از خود به جا گذاشته است. این هاي ایران و آمری زندان

دهنده آن است که این بخش از ابتدا نباید وارد ارگان حساسی مانند زندان  نشان

شد. با ورود این بخش نتیجه همین خواهد شد که در کشور آمریکا اتفاق افتاده  می

  است که حقوق اولیه زندانیان به کنجی انداخته شده است.

ا ورود این بخش در زندان جنبه اقتصادي داشت. همین امر موجب این شد در ابتد

که به حقوق اولیه زندانیان توجهی نشود و فقط مقرون به صرفه بودن آن لحاظ 

اند، اما با تصور  ها شده شک متصدیان امر متوجه معضالت شدید این زندان گردد. بی

دهند. در کنار این  گسترش میهاي خصوصی را  ها، زندان اقتصادي بودن این زندان

هاي خصوصی هم اشاره  کنندگان زندان گري بسیار باالي این اداره امر باید به البی

گیر تا به حال قوانین موثري در جهت گسترش  کرد که با ورود به نهادهاي تصمیم

اند. واگذاري کامل زندان که بر طبق آن مدیریت  هاي خصوصی تصویب نموده زندان

گیرد چیزي جز ضایع کردن  یت زندان در اختیار بخش خصوصی قرار میو حفظ امن

  حقوق اولیه زندانیان نخواهد بود.
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