
 رش در آنهايانواع زندانها و افراد قابل پذ

   دكتر علي صفاري  
   استاديار دانشكدة حقوق دانشگاه شهيد بهشتي 

 چكيده      
اعم از افراد بزرگسـا  و   ـ  محكومانحاضر انواع زندانها شامل بازداشتگاه و زندان  ةدر مقال

 يگـران نگهـدار  ياز د يالزم است جـدا  يا هه به گونك ير افراديز سايسا  تمام و ن 81ر يز
 ياز فقهـا  يكـ  مـورد اشـاره    يبنـد  ميتقسـ  يـ  ز يـ زندان و ن يها نامه نيياساس آ شوندـ بر

 در هـر  يگر بحـ  افـراد بابـل نگهـدار    يموضوع د. ح داده شده استيمعاصر مطرح و توض
زنـدان بـا    يهـا  هنامـ  آيـين  يبسـمتها   برخـ  يرتهـا يا مغايـ ها ياستكز ين زندانها و نياز ا ي 

 .  استالملل نيو اسناد ب  لكمقررات 
 .بندي زندانيان بندي زندان، طبقه نامة زندانها، طبقه زندان، آيين :كليد واژگان

 درآمد
بس است كهه   يا نجا مطرح نخواهد شد و اشارهيدر ايران قدمت زيادي دارد كه در ا ،زندان

قبه  از   555از  كهه  هدر مهواردي نادره   هرچنهد  هطبق شواهد تاريخي، زندان و حتي كيفر حبس  
 ز وجود داشته استيشود، در ايران باستان ن شروع مي ميالد حضرت مسيح
به همين دلي  در مورد تعريف و انواع زندان فقط بهه شهرح و تفسهير    .   
در ادبيات فقههي و   ،فر حبسكيمفهوم . ودش بسنده مي  «زندان يها نامه آيين»برخي از قسمتهاي 
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 :عبارت است از «زندان يها هنام آيين»منظور از  . 
 يرسهم  ةروزنامه ) 05/9/1831مهور   « شهور ك يته يو ترب ينيمأسازمان زندانها و اقدامات ته  يياجرا ةنام آيين»ه 1  

 .(6/15/1831مور   17701 ةشمار
 17997 ةشهمار  يرسهم  ةزنامه ور) 85/3/1835مهور   « يته يامن يبازداشهتگاهها  ة ادارةنحهو  يياجرا ةنام آيين»ه 0  



 

 گر بحث شدهيد يزندان در جا يها نامه حقوقي و نيز در آيين
يكهي از فقههاي معاصهر از انهواع     از سهوي  بنهدي نقه  شهده     ن مقاله ابتدا تقسيمي، در ا

هاي موجود و افراد قاب  پذيرش و نگههداري  سپس انواع زندان ،گردد يزندان و نقد آن مطرح م
 .شود آمده بيان مي« زندان يها هنام آيين»اي كه در  گونهه يك از آنها ب در هر

زنداندرآثارفقهابنديتقسيم
 ،گهر يخالف موضوعات د بر ،نگهداري زندانيان و شك  ظاهري آن ةزندانها و نحو بندي تقسيم
آنچهه قابه  ركهر اسهت نقه  يهك       . سهت يبرخهوردار ن  يافكه از بسهط و عمهق    يات فقهه يدر ادب
 در كتاب مباني فقهي حكومت اسالمي است بندي تقسيم
م زنهدان برحسه    يتقسه : نق  شده است زندانيانبندي از زندانها و  كه در آن دو نوع دسته 
ن ين عنهاو يه شهرح ا  يه در دو قسمت بعدكشدن  ياساس موجبات زندان ان و بريزندان يها دسته

 .آمدخواهد 

هايزندانيانتقسيمزندانبرحسبدسته
محه   »كلهي بهه تفكيهك    اي  و به گونهتحت اين عنوان صرفًا به تقسيم زندانيان به زنان و مردان 

تجربه و سهاده، از محه  زنهدگي آنهاني كهه مسهت رق در انحهراف فكهري و          زندانيان جوان و بي
 همهان . اشاره شده است« هستندبسته به مرامهاي باط  و مولد كينه و دشمني  فاسد و دل عقيدتي،

 بنهدي بهر   توان چند تقسهيم  مي زندانها نيز ةنام گونه كه در گفتار بعدي اشاره خواهد شد، از آيين
نگونهه  ين زنهدان زنهان و مهردان و ام هال ا    يكله هاي خاص زندانيان اسهتخرا  نمهود،    اساس دسته

                                                                                                                                       

 .(13/9/1835مور  
مههور   17997 ةشههمار يرسههم مههةروزنا) 85/3/1835مههور  « موقههت يبازداشههتگاهها يههياجرا ةنامهه آيههين»ههه 8  

05/9/1835.) 
مهور    17999 ةشهمار  يرسهم  ةروزنامه ) 9/9/1835مهور   « انيزنهدان  يبنهد  و طبقهه  كيكتفة نحوة نام آيين»ه 1  

05/9/1835.) 
سهال  مصهوب  زنهدانها   ةنامه  آيهين »شهود   يدر متن نام بهرده مه  ر ي  زيفوق به ترت يها نامه نييجهت اختصار، از آ  

 .«انيزندان بندي طبقه ةنام آيين»و « موقت يبازداشتگاهها ةنام آيين»، «يتيامن يبازداشتگاهها ةنام آيين»، «1831
  يات مح  و افراد قاب  نگهداريز خصوصيبا خدمت و مقررات آن و ن ه حبِسكحات، روشن است ين توضيبا ا  

مسهلح   يروهها يم نيقهانون مجهازات جهرا    11 ة مهادة با خهدمت موضهوع تبصهر    موضوع دستورالعم  حبِس ن ه در آ
ه 08/15/1838مور   17115 رةشما يرسم ةمندر  در روزنام ،ياسالم يمجلس محترم شورا 9/15/1830مصوب 

 .از بحث حاضر خار  است



اسهاس مقهررات مربهوه بهه      ها از يكديگر تنها بهر  دستهن يا ييگنجد و جدا يدر آن نم هاكيكتف
 .گيرد بندي زندانيان انجام مي طبقه

طبقموجباتزندانيشدن،بنديزندانطبقه
مباني فقهيا فففدر جلهد چههارم   . بندي به علت و سب  زنهداني شهدن فهرد اشهاره دارد     اين تقسيم

شهدن   ياساس موجبات زندان ، زندانها بريوائل حكنمفالسجوناتاب كبه نق  از  حكومتفاسالم 
ح داده خواههد  يه بعهدًا توضه  كه ه گون همان هه  ك يدر حال. م شده استيبه چهار صنف تقس ،فرد
اعم )  بازداشت يبه دل يكي :شوند يم يبه زندان معرف يلك  ياز دو دل يكيامروزه افراد به  هشد

بهه عنهوان    يگهر يو د( ماننهد آن قهه و  ين وثيمأا تي  يفك يفمعر ييا به خاطر عدم تواناياز موقت 
 ةمه يگهر م ه  جر  يفهر د كي يهك ا بهدل از  يه ( حهبس ) يو تحم  مجازات اصل يفركيت يومكمح
 يز بهرا يه ن ي، علهت سهوم  يالملله  نيمقهررات به   يخالف برخه  ران بريدر حال حاضر، در ا. ينقد
 .است يمال يتهايومكت محپرداخ يِيه همان عدم تواناكوجود دارد  ،شدن افراد يزندان

زنداناحتياطي
براي جلهوگيري از فهرار    ،پيش از اثبات جرم به طور موقت ،اين نوع زندان براي نگهداري متهم

رود كههه  كههار مههيه يهها تأثيرگههذاري نههامطلوب بههر تحقيقههات قضههايي و همچنههين بههراي كسههي بهه
 .الحال است و نيكوكاري و بدكاري او ثابت نشده است مجهول

(استبرائي)كتشافيازندان
شود كه مديون است و حهال او از نظهر تمكهن و نهاداري      كار گرفته ميه براي نگهداري كسي ب
هرچنهد  . نهدارد اول وجهود   ةتفاوتي بهين ايهن نهوع و گونه    برخي از فقها، مشخص نيست؛ به نظر 

شد با ممكن است گفته شود كه اولي در جايي است كه بدون مقدمه و بدون اينكه شاكي داشته
اما در دومي فرد مهديون يها    ،به كسي مشكوك شوند و او را نگهدارند و دربارة او تحقيق كنند

 .شود منسوب به فساد است و با اين سابقه دستگير مي

زندانحقوقي
به منظور اخذ يك حق از او كه هم شام  حقوق عمهومي اسهت و ههم     ،يعني زنداني كردن فرد

بها   ، هرچندكسي كه به آزاررساني مردم مشهور باشدم    ،حقوق عموميدر . حقوق خصوصي
در حقهوق  شهود تها توبهه نمايهد و      شود يا جاسوسي كه حبس مي چشمك زدن كه حبس ابد مي



 

 .ني كه در امانتي خيانت كرده استم   كسي كه مال يتيمي را غص  كرده يا اميخصوصي، 

زندانجنايي
البته م الي كهه  . شود محبوس مي ،ن مجازاتموردي است كه فرد به عنوا ،رسد منظور به نظر مي

اسهتناد   او بهه روايتهي از حضهرت علهي    . زند با اين ههدف تطهابق نهدارد    مصنف براي آن مي
كند كه ايشان چهار نفر را كه در حال مستي با چاقو همديگر را مهورد حملهه و ضهرب قهرار      مي

 .گردنده حال عادي بازداده و شكم يكديگر را پاره كرده بودند، به زندان انداخت تا ب
افزايد كه فرق دو نوع اول بر ما مشخص نشده و بهتر بود كهه آنهها را در يهك دسهته      ي ميو
افتند  صرف، م   زن مرتده به زندان مي اهلِل گنجاند زيرا برخي از زندانيان فقط براي يك حق مي

 .م است يا خود نوع مستقلي استكه معلوم نيست آيا اين از مصاديق نوع سو
 ههاي وائلهي بهه آن اشهاره نشهده      كند كه در نوشهته  ايشان همچنين به زندان سياسي اشاره مي

زندان سياسهي از   :بگوييماينكه يكي  :توان در اين مورد نظر داد گونه مي به نظر ايشان دو. است
زنهداني كهردن بهه    اينكه  يامصاديق نوع سوم است كه باعث تضييع حقوق عمومي شده است و 

ين جرمهي بهدعت اسهت و مخهالف آزاديههاي مهردم و نهايتهًا معتقهد اسهت كهه سهيرة            استناد چن
 .اين مطل  است ةشاهد زند ، هو ائم مبراپي

زندانهايهانامهدرآيينانواعزندان
قانوني و مقررات اجرايي سهازمان زنهدانها و اقهدامات تهأميني و      ةنام در كشور ايران مطابق آيين

زنهدان   نهوع اخيهر ه   ه كه شام  بازداشتگاه و زندان بود  يلكنها بطور ، زندا1870مصوب  ،تربيتي
زنهدان بسهته، زنهدان    : بنهدي شهده بهود    ه بر سه نوع طبقهه  كلمه محكومان يا زندان به معني اخّص

هاي بعدي تحهت عنهوان    نامه آييناما در (. 70 ةنام آيين 3 ه 1مواد )و زندان باز ( بسته نيمه)باز  نيمه
و  81/1/1835مصهوب  « يي سهازمان زنهدانها و اقهدامات تهأميني و تربيتهي كشهور      اجرا ةنام آيين»
بهه معنهي اخهص     بندي سابق، انواع ديگري نيهز بهه زنهدان     با حفظ شك  كلي تقسيم 05/9/1831

 .ده استشكلمه يعني زندان محكومان اضافه 
 :آمده بود 1835 ةنام آيين 5 ةدر ماد

آمهوزي و   باز، زندان باز و مجتمعههاي حرفهه   ته، زندان نيمهزندانها به شرح مواد آتي به زندان بس
 .شوند تقسيم مي« اردوگاه»كاردرماني 



توجهه بهه مالكههاي متعهدد و      ولي با ،به چهار نوع زندان اشاره شده بود ،هرچند در اين ماده
 كور در مهواد مختلهف  بندي از زنهدانهاي مهذ   توان چند نوع تقسيم مزبور مي ةنام مواد ديگر آيين
 .آن ارائه داد

 :است بيان شده 1831زندانها سال  ةنام آيين 5 ةهمچنين در ماد
آمهوزي و   هاي حرفهه  سسهؤآموزي و اشت ال كه خود شام  م  زندانها به زندان بسته، مراكز حرفه

 .شوند است، تقسيم مي «اردوگاه»كاردرماني 

ولهي   ،انهد  كلي تقسهيم شهده   ةستسابق، زندانها به دو د ةنام آيين 5 ةخالف ماد در اين ماده بر
در سال  .يا مراكز شبيه زندان وجود دارندانواع ديگري از زندانها  ،نامه برابر مواد ديگر اين آيين

م يتقسه  يز بهه طبقهات  يه ه در آنهها بازداشهتگاه ن  كده ي  رسيبه تصو يديجد يها هنام آيين، 1835
 :بازداشتگاه وجود دارد ور سه نوعشك ين اساس، در نظام زندانهايا بر. ده استيگرد
 ؛1831سال  ، مصوبزندانها ةنام آيينموضوع  ،«يبازداشتگاه عموم» ه
 ؛85/3/1835خ يبه تار بازداشتگاههاي امنيتي ةنام موضوع آيين ،«بازداشتگاه امنيتي» ه
 .85/3/1835موقت مور   يبازداشتگاهها ةنام آيينموضوع  ،«بازداشتگاه موقت» ه
 :بندي از زندانها قاب  ارائه است زندان، سه نوع تقسيم ياه نامه اساس آيين بر

 ؛شدن يا موج  زندانياساس علت  بندي بر تقسيم
 ؛زندانياناساس نوع  م زندان بريا تقسيشخصي  بندي طبقه
 يزان مراقبهت ززم بهرا  يه جهه م يا جهرم و در نت يه ه نشانگر شدت مجازات كامنيتي  بندي طبقه
 .است ياز فرار زندان يريجلوگ

اساسعلتياموجبزندانيشدنافرادبنديزندانهابرطبقه
 :طور كلي افراد به دو علت ممكن است وارد زندان شونده ب

 ير قرارهها بهرا  يسها  ةجه يا در نتيه به دلي  صدور قرار بازداشت موقت  ،توقيف يا بازداشت ه1
 ؛تأمين حضور فرد در مرجع قضايي

 .محكوميت به كيفر ه0
ي فهورًا بهه زنهدان    أحكوميهت فهرد حهبس اسهت كهه پهس از قطعيهت ر       در اين صورت يها م 

در چنهين صهورتي،   . ت فرد كيفرهايي غير از حبس اسهت يومكا محيشود؛  ي  ميگس محكومان
ولهي در صهورتي كهه مهوانعي بهراي اجهراي فهوري         ،تقدم بها اجهراي محكوميهت اصهلي اسهت     



 

فع مانع يا بهدل از محكوميهت   محكوميت اصلي وجود داشته باشد، آنگاه محكوم عليه تا زمان ر
توان گفهت كهه    مي ،در نتيجه. گردد به زندان يا بازداشتگاه معرفي مي( نقدي ةم   جريم)اصلي 

ن اقاب  تقسيم به بازداشتگاه و زندان محكومه  ،اساس علت يا موج  زنداني شدن فرد زندانها بر
اسهت   يگهر يد محكومهان به حهبس و   محكومانشام   ،خود ةز به نوبين محكومانزندان . هستند

ا موجه   يه اساس علت  زندانها بر يبند دسته. برند يسر مه در زندان ب ي  خاص قانونيه به دزك
 .دگير و قسمت ري  مورد بحث قرار ميدر د ،شدن فرد يزندان

رشدرآنيبازداشتگاهوافرادقابلپذ
 اخهص د كه زندان بهه معنهي   زيرا قباًل اشاره ش ؛نوعي زندان به معني اعم كلمه است ،بازداشتگاه

يكهي   ،تفكيك متهمان از محكومان. باشد نگهداري محكومان به مجازات حبس مي ةويژ ،كلمه
ن در مقهررات  يهمچنه . شناسهي اسهت   جهرم به دنبال آن، از آثار تفكرات جديد حقوق كيفري و 

قررات حهداق   م 3 ةد شده است، م   بند ب مادكيأت يين جدايبر ا ،آور و اسناد الزام يالملل نيب
 :دارد يه مقرر مكان ياستاندارد رفتار با زندان

  شهوند  نشده از زندانيان محكوم جدا نگهداشته مهي  زندانيان محاكمه
. 

 :م شده استيبه سه نوع تقس ،رانيا يدر حال حاضر در مقررات قانون ،بازداشتگاه
 .يو بازداشتگاه عموم، بازداشتگاه موقت يتيبازداشتگاه امن

 يتيبازداشتگاه امن
 :85/3/1835مصوب  ،يتيامن يبازداشتگاهها ةادار ةنحو ةنام آيين يك ةبرابر ماد

بها   لحاظ حساسهيتهاي امنيتهي و نظهامي و    بازداشتگاه امنيتي مح  نگهداري متهماني است كه به
شهوند و تحهت    معرفي مي آنجا قضايي تا اتخار تصميم نهايي به قرار كتبي مقامهاي صالحيتدار
 .اداره خواهند شد... ميني و تربيتي كشورأنظر سازمان زندانها و اقدامات ت

ه معمهوًز در زنهدان   كه  ه  يين بازداشهتگاهها يچنه  ةظه جهاد و ادار يه، انامه  آيهين ن يا 7 ةطبق ماد
 يردهااسهتاندا  يول ،ه بودهنام آيينن يه مطابق مقررات ا(8 ةماد)شود  يجاد ميهر استان ا يزكمر

 1831سهال   ، مصهوب زنهدانها  ةنامه  آيهين خدمات در آنهها تهابع    ةت و ارائيريمد ة، نحوينگهدار
م و مراجهع  كمحها  ،يته يامن يبازداشهتگاهها  ةنامه  آيهين  7 ةن برابر ماديهمچن(. 5 ةماد)خواهد بود 

ز خهار  از نظهارت سهازمان    كه به مرا ،هنام آيينن يمشمول ا متهمان ياز معرفكه لفند كم ييقضا



ن يچنه  يضهمانت اجهرا   يوله  ،انهد    تخلهف شهده  كه ن صهورت مرت ير ايند، در غينما يخوددار
 .يده استمشخص نگرد ين موارديچن ز درين زندان نامورأف ميلكان نشده و تيب يتخلف

بهه  كننهده   مزبهور، قاضهي رسهيدگي    ةنامه  آيهين  0 ةعالوه بر مقامات سازمان زندانها، برابر ماد
ن بازداشهتگاهها نظهارت داشهته و مقامهات     يه بهر امهور ا   ،يو ةنهد ينماا يه دادسهتان   متهم و ةپروند
گهزارش   يهئقضها  ةس قهو يرده و به رئه كد يبار از آنها بازد يكلفند هر پانزده روز كر مكرالذياخ
 ،هنامه  آيهين در  ،گونهه بازداشهتگاهها  يندر ا يضابطه و نوع افهراد قابه  نگههدار    ،سفانهأمت  .ندينما

ور در بنهد  كمهذ  يطهرف آن نههاد   يكه ك يباعث شود هر جرم تواند يه مكده يمشخص نگرد
 يريشهده و باعهث سهختگ    يتلقه  يته يا به آن مربوه گردد امنيه بوده نام آيينن يا يك ةماد «ب»
 .شود متهمان يجا برا يب

 بازداشتگاه موقت
 ،موقهت  يبازداشهتگاهها  يهي اجرا ةنامه  آيهين و بهه موجه     1835ز در سال ين نوع بازداشتگاه نيا

و  بهاني  ديهده  يعهدم احهداب برجهها    ه  يوجود آمده و با حفاظهت معمهول  ه ب 85/3/1835  مور
و  ينيمأتحت نظر سازمان زندانها و اقهدامات ته   ه (10 ةماد)م خاردار در اطراف آن ياستفاده از س

ن به بازداشهت آنهها منجهر شهده     يمأه صدور قرار تكاست  يمتهمان يمخصوص نگهدار ،يتيترب
 (.0و  1مواد )باشد 

 يمحله  ،يله كطهور  ه به  ،بازداشتگاهاينكه  يكي :ن مورد وجود داردير در اكقاب  ر ةتكچند ن
در  يش از حهد و طهوزن  يبه  يف اسهت و نگههدار  يه لكو افراد بالت متهمانموقت  ينگهدار يبرا
ن يله به ين وسه يه قصهد داشهته تها بهد    يئقضها  ةا قويگو. است يو عموم يلكخالف مقررات  ،آنها
ه   در بازداشت بيفك يقه و معرفين وثيمأا تيدر پرداخت  ييبه خاطر عدم تواناه صرفًا ك يافراد
 ةدسهت  يقائه  شهده و بهرا    كيهك تف ،گر در بازداشت هستندي  ديه به دزك يسانكبرند و  يسر م
 يافراد تحهت قرارهه سه    ه  ين افراديچن ي ر نگهداركرا حدايز ؛قائ  گردد يشتريازات بياول امت

شهوند   ياعهزام مه   يف بهه بازداشهتگاه عمهوم   يه لكن تييدر صورت عدم تع روز بوده و پس از آن
 ن بازداشهتگاه ه  يص ايتشخ يز طبق نظر شورايروز ن يس ش ازيب يالبته نگهدار. 

 ةمهاد ) يار اجتمهاع كس بازداشتگاه، مسئول بهداشت و درمهان و مهدد  يناظر، رئ ي  از قاضكمتش
 .باشد ير ميپذ انكه ام(8

                                                        

ها  نهين زميه در اكاست  يالتكله و عمق مشئمس تياز اهم كيحا دادن، به گزارشقضائيه  ةس قويرئمكلف كردن  . 
 .وجود دارد



 

 ين بازداشهتگاه يه چنه كه  ييقضها  ةدر هر حهوز  ،موقت يبازداشتگاهها ةنام آيين 7 ةر مادبراب
ه در نامه  آيهين ن يه ا مشمولرش متهمان ياز پذ يعموم ياهزندانها و بازداشتگاه ،جاد شده باشديا

ظرفيهت اسهمي چنهين     ،زنهدانهاي اسهتان    كريص مديه بنا به تشخكنيمگر ا ،اند آن حوزه ممنوع
، نگهداري در بازداشتگاه موقهت  ةشايست باشد كه در اين صورت پذيرش افراد  محلهايي پر شده

 .شود در بازداشتگاه عمومي نيز مجاز مي
شهور،  كت يه ه امنيه م مواد مخدر، سهرقت مسهلحانه، اقهدام عل   يمتهمان جرا 3 ةبه صراحت ماد

ننهدگان  كرياراد ضرب و جرح با چاقو، ورود به عنف، افراد شرور و دي، اي، قت  عمدييربا آدم
هه   يرش در بازداشهتگاه عمهوم  يان پهذ كه از عدم ام يعني فوق ه  ةز فساد و فحشا از شمول مادكمرا
از موارد  يكي ،ه اتهام آنهاكافراد  يرش برخيتواند از پذ يز ميص نيتشخ يشورا. هستند يمست ن
 .دينما يريآنها در بازداشتگاه موقت به مصلحت نباشد جلوگ ينگهدار يول ،ستيفوق ن
 يرا مهوقت يه ز ؛اسهت  يال ادبه كاشه  يدارا ياز لحاظ لفظ ،ه بازداشتگاه موقتكنيگر ايد ةتكن

افهراد   بنهدي  طبقهه توانسهت بها    يم كيكن تفيا. بودن اقامت در خود لفظ بازداشتگاه مستتر است
جههاد يبههه ا يازيههمختلههف بازداشههتگاه انجههام شههود و ن  يا قسههمتهايههدر بنههدها  ،شههده بازداشههت
 .ين وصف نبودبا ا يبازداشتگاه
دسهت  ه مشخصي در است ناي برخي افراد از ورود به اين بازداشتگاه به دلي  سوم اينكه،  ةنكت

داده نشده؛ زيرا بسياري از جرايم مهم هستند كه اهميت و خطرناكي آنها از جهرايم مهذكور در   
داد رغهم ركهر تعه    از طرفهي علهي  . ولي ركري از آنها نشهده اسهت   ،نامه كمتر نيست آيين 3 ةماد

كهس ديگهر    زيادي از است نائات، در پايان ماده، اختيار كلي به شوراي تشخيص داده شده تا ههر 
تشهخيص  توانسهت   مهي در حالي كهه بهراي رفهع ايهن دوگهانگي      . را در اين مكانها پذيرش نمايد

شهوراي تشهخيص قهرار گيهرد،      ةعهد طور كلي بره در اين بازداشتگاه ب ،استحقاق پذيرش افراد
وجود آورد كه احتمال آن اكنون نيهز وجهود   ه توانست مواردي از تبعيض را ب نيز ميهرچند آن 

مضهاف بهر اينكهه اصهوًز     . همين ايرادات در مورد بازداشتگاههاي امنيتي نيز مصداق دارد. دارد
 ةنامه  توانسهت در شهك  اصهالحيه بهه آيهين      هاي مستق  نبود و مواد مربوه مي نامه نيازي به آيين
 .ردداصلي الحاق گ

 يبازداشتگاه عموم
 مخصهوص باشهد كهه    مهي  1831سهال   ، مصوبزندانها ةنام آيين 1 ةموضوع ماد ،ن بازداشتگاهيا

ت يه انون اصهالح و ترب كه ه در كه  اسهت سهال تمهام    13غيهر از اشهخاص زيهر     ،متهماننگهداري 



 .گردند يرش ميه در اردوگاه پذكمواد مخدر و اعتياد  متهماننيز شوند و  يم ينگهدار
و افهرادي كهه در    انهد  كه بالتكليف يا منتظهر محاكمهه  هستند افراد تحت قرار ، شام  همانمت

م   سنگيني جرم، داشهتن حالهت خطرنهاك و     ،اما آزادي آنها بنا به دزيلي ،حال محاكمه بوده
افهرادي كهه   بنهابراين    .پهذير نيسهت   قبه  از صهدور حكهم قطعهي امكهان      ،زمكان بهودن و غيهره  

مهتهم فهر     ،مطابق مقررات قانوني قطعيت نيافتهه  ،لي هنوز محكوميت آنانو ،محكوميت يافته
 متهمهان تهابع مقهررات مربهوه بهه      ،شهوند و از ايهن حيهث    شده و در بازداشهتگاه نگههداري مهي   

 ةمهاد  ةتبصهر ) يعني مالقات يا مكاتبهه  ؛ارتباه با خار  از زندان ةنحو  م   نوع لباس، ،باشند مي
 .مانند آن و( 007 ةماد)مرخصي  ،(135

 :1870 ةنام آيين 11 ةبرابر ماد
قطعي يا قهرار   مح  نگهداري متهماني است كه تحت تعقي  بوده و طبق حكم غير ،بازداشتگاه

 .باشند نهايي در آنجا بازداشت ميدار قضايي تا اتخار تصميم  كتبي مقامات صالحيت
مگهر اينكهه در    ،شهوند  ميشبها به صورت انفرادي نگهداري  ،در صورت امكان متهمان: تبصره

 .باشد خالف آن تصريح شده ،قرار مقام قضايي

 ؛سهابق اضهافي باشهد    ةنامه  آيين 11 ةدر مهاد« تحت تعقي  بهوده»رسد كه عهبارت  به نظر مي
. يابهد  نمهي گهردد و بهه زنهدان راه     مهتهم محسهوب نمهي    ،چرا كه اگر فردي تحت تعقي  نباشهد 

 ،زنهدان  ةسياسهت ادار اين ماده نيز از نظهر   ةدر تبصر ، اضافه كرد كه مطل  مندر دهمچنين باي
و همچنهين از نظهر تهأثير منفهي     گذاشت  سازمان زندانها مي ةعهد كه بر خصوصًا بعد از تكاليفي

كرد تا متهمهان را   زندانها را مكلف مي ،اين تبصره. قاب  انتقاد بود ،نگهداري افراد به طور مجرد
خهالف آن را تصهريح كهرده     ،مگر اينكهه مقهام قضهايي    ،دبه صورت مجرد نگهداري كنن ،شبها

  ؛كرد منوه به تصريح مقام قضايي مي ،اص  استباشد؛ بهتر بود نگهداري مجرد را كه خالف 
                                                        

اساس آنها بازداشت فرد الزامي  براي بازداشت و همچنين موادي كه بر ،براي اطالع بيشتر از موارد و دزي  قانوني . 
و  1873مصهوب   ،قهانون آيهين دادرسهي دادگاهههاي عمهومي و انقهالب در امهور كيفهري         85و  80به مواد  ،است
 .همين قانون در مورد بازداشت به دلي  عجز از معرفي كفي  يا وثيقه مراجعه شود 183 ةچنين مادهم

هر زنداني به محض ورود به زندان مكلف به پوشيدن لباس زنهداني   ،1870مصوب  ،زندانها ةنام آيين 98 ةبرابر ماد.  
امها در  . شدند متمايز مي محكومانباس آنها از ه نيز متهمان با نص  عالمتي روي لنام آيينهمين  91 ةبود و طبق ماد

به تشخيص سازمان  مگر ،پوشيدن لباس مخصوص زنداني اجباري نيست ،1831 ةنام آيين 95 ةحال حاضر طبق ماد
رسهد بها    نظهر مهي  ه امها به   ،اخير گامي در جهت رعايهت بيشهتر حقهوق زنهدانيان بهوده      ةهرچند تصوي  ماد. زندانها

سازمان و بدون تعيين مقهام مربهوه و نيهز معيارههاي آن، راه      ةعهد تفاده از لباس برواگذاري تشخيص ضرورت اس
 .و احيانًا سوء استفاده باز شود براي تبعيض

كهه صهرفًا آزادي رفهت و آمهد      گر توضيح داده شد كه در نگهداري افراد در زندان اص  بر اين اسهت يد يدر جا.  



 

مگهر اينكهه علهت خاصهي آن را      ،وجود ندارد متهمانچراكه لزومي به نگهداري مجرد همگي 
همچنهين اگهر نگههداري    . ريح نمايهد به آن تصه  دمقام قضايي باي ،اقتضا كند كه در اين صورت

زيرا از مفاد اين  ؛چرا اين مطل  در روز رعايت نشود ،به دزي  خاصي ززم است متهمانمجرد 
بهار   ،از اينهها گذشهته  . شهوند  مهي آمد كه در روز نيز در مكانهاي مجهرد نگههداري    تبصره برنمي

ين بود و سازمان زنهدانها را بهه   سنگ متهماناقتصادي اجراي چنين تكليفي با توجه به تعداد زياد 
 .كرد ميمكلف ي مجرد زيادي داشتن سلولها

 ةبرطرف گرديد؛ زيرا ماد 1831و  1835هاي سال  نامه آيين 1 ةايرادات مزبور با تصوي  ماد
صهورت  ه دال بر نگههداري الزامهي و به    ،قبلي ةتر از بازداشتگاه تبصر تعريفي دقيق ةمزبور با ارائ

 :اساس اين ماده بر. يز به همراه نداردرا ن متهمان مجرد 
دار قضهايي تها    بازداشتگاه، مح  نگهداري متهماني است كه با قهرار كتبهي مقامههاي صهالحيت    

 .شوند ميم نهايي به آنجا معرفي مياتخار تص

مربهوه بهه   ههاي زنهدان    نامهه  آيين 1در مواد  ،بدين ترتي ، اگرچه تعريف جديد بازداشتگاه
 امها بهر   د،را ندار 1870سال  ةنام آيين 11 ةبرخي ايرادات موجود در ماد ،1831و  1835سالهاي 

بهه  . اي نهدارد  نيافتهه اشهاره  ولي حكم آنان قطعيهت   ،به كساني كه محكوم شده ،خالف اين ماده
بهتر بهود بهه    ،شوند اي كه قباًل گفته شد از آنجا كه اينگونه افراد نيز بازداشتي محسوب مي گونه

 .گرديد ن در بازداشتگاه تصريح ميمح  نگهداري آنا
اي  مزبور، مح  جداگانهة موضوع ماد يك اين ماده، تا زمان تأسيس بازداشتگاه  ةتبصر برابر
كيد شده كه نگههداري متهمهان   أت ،در اين تبصره. شود در زندانها در نظر گرفته مي متهمانبراي 
ان ايهن قاعهدة كلهي در    يه ز بيه ن تصهريح و ن يه رغم ا علي. ومان در يك مكان ممنوع استكو مح
 «1831سهال  مصهوب   ،زنهدانها  ةنام آيين»مزبور  ةدوم ماد ة، بالفاصله در تبصريالملل نيات برمقر

ماه را در بازداشهتگاه موضهوع    ششمدت تا  به حبسهاي كوتاه محكومانتوان  يآمده است كه م
 يهك  ةت اخير تبصهر با صراحت قسم ،مزبور ةنظر از اينكه تبصر صرف. ردكاين ماده نگهداري 

تعار  آشكار دارد و شش ماه حبس نيز مدت كوتاهي نيست؛ هرچند تشخيص اين امر  1 ةماد
 :رسد عرفي است، اما اص  اين مطل  از سه جهت قاب  نقد به نظر مي

                                                                                                                                       

دار بهه آن تصهريح    اضافي اگر در قانون و حكهم قاضهي صهالحيت    لذا هر محدوديت يا تحمي  ؛آنها محدود گردد
تبار،  حاجي :ك.شتر، رياطالع ب يبرا)از مفهوم مجازات حبس خار  است   فاقد مشروعيت بوده و قطعًا ،نشده باشد

 (.ديباچة دكتر علي صفاري: 1836



بهه   ،انهد  رغم اينكه محكوميت حاصه  كهرده   علي ،چون افراد موضوع اين تبصرهاينكه يكي 
خالف صهريح   بر ،پس نگهداري آنها در بازداشتگاه ؛شوند ارد نميزندان به معني اخص كلمه و

اينكهه  بهه خهاطر    ،زيرا در بازداشهتگاه  ؛بوده و با هدف مذكور در آن نيز هماهنگي ندارد 8 ةماد
ههاي اصهالحي    معموًز از برنامه ،ممكن است آزاد شوند ،آن موقتي بوده و هر آن اناغل  ساكن

اسهت  تصريح شهده   ،نامه آيين 7 ةماد رةدلي  است كه در تبصبه همين . و آموزشي خبري نيست
آمهوزي، آمهوزش و اصهالح را در مهورد      ههاي حرفهه   برنامهه نه اينكه بايده  تواند ه  ميكه سازمان 

ترساننده نيز نباشد و به خاطر عهدم   ةچنين قسمتي ممكن است داراي جنب. متهمان نيز اجرا نمايد
بوده و هنوز مجرميت آنان ثابت نشده است، افراد  تهمانمن آن كه اسختگيري براي اغل  ساكن

اينكهه  بهدون   ،عماًل مدتي از عمهر خهود را در زنهدان تلهف كننهد      ،مدت به حبس كوتاه  محكوم
 .از تنبيه آنان به دست آمده باشدهدف خاصي 

قضائيه و  ةشده از سوي قو اعالم زدايِي خالف سياستهاي زندان دوم اينكه، چنين تمهيدي بر
بهه حبسههاي   ، ولت جمهوري اسالمي است و وجود محلهايي براي نگهداري زندانيان محكهوم د

بهراي قضهات در جههت اسهتفاده از چنهين حبسههايي        ،كننهده  تواند عاملي تشويق مدت مي كوتاه
رسد فقدان مح  كافي براي چنهين افهرادي و اعهالم مكهرر آن بهه       در حالي كه به نظر مي. باشد

مهدت مهؤثر    تواند در كاهش سطح استفاده از زندانهاي كوتهاه  مي ،مجازات ةكنند نهادهاي تعيين
 .واقع شود
 ةماد« ب»بندي زندانيان نيز اشاره خواهد شد، برابر بند  ، به طوري كه بعدًا در بحث طبقهسوم

در دنيا تفكيك متهمان از محكومهان جهزء    ،«مقررات حداق  استاندارد براي رفتار با زندانيان» 3
، بنابراين نگههداري  را داردشده براي زنداني است كه دزي  خاص خود  قوق پذيرفتهحداق  ح

ن اصه   يا با ،متهماننار كو در ه در بازداشتگاه  مدت حتي با محكوميت كم يا كوتاه محكومان ه 
 .و غير قاب  توجيه استر يم ا يالملل نيب ةشد رفتهيپذ

تصريح  ،ديگر خالي است و آن ةك تبصرجاي ي ،مزبور ةرسد كه در ماد همچنين به نظر مي
نقدي، اعدام يا شالق كهه   ةم   جريم ،نگهداري ساير افراد محكوم به مجازاتهاي ديگراينكه به 

در كهدام محه  خواههد بهود،      ،برند موقتًا در حالت انتظار براي اجراي حكم در زندان به سر مي
 دبايه  ،چنين افرادي به دزي  متعدد نكه مح  نگهدارييزندان يا بازداشتگاه؟ آنچه مسلم است ا

زيرا چنين افرادي نه مهتهم محسهوب    ؛جدا باشد محكومانو  متهماناز بازداشتگاه و زندان ساير 
 .شوند و نه محكوم به حبس هستند تا در يكي از اين دو مح  نگهداري گردند مي



 

اجهراي   ةنون نحوقا 1 ةتنها كساني نيستند كه در اجراي ماد ،مورد بحث محكومانمنظور از 
مجلس شوراي اسهالمي بهه دليه  عهدم پرداخهت جريمهه در        1877مصوب  ،محكوميتهاي مالي

ا يه ار، كومهان بهده  كز هسهتند كهه ماننهد مح   يبلكه در اينجا منظور كساني ن ،برند سر ميه حبس ب
  يه ن دليهنوز حكم آنها اجرا نشده است و بهه همه   ،به دزي  ديگري ،فرهاكير يومان به ساكمح
تكليهف افهراد موضهوع    . ديآنان به اجرا درآ يت اصليومكا محيفر كيبرند تا  يسر مه زندان ب در
قادر يا ماي  به پرداخهت جريمهه    ،يعني افرادي كه پس از قطعيت حكم ؛قانون مزبور 0و  1ة ماد
 سهال  ةنام آيين 15و  3در مواد  ،گردند به زندان معرفي مي ،نيستند و در نتيجه يت ماليومكا محي

ي به آن نيز وارد بود كه در جهاي خهود   يمشخص شده بود، اگرچه ايراداتي از لحاظ اجرا 1835
ر يسها  يه منتظهر اجهرا  ك محكومانير يسا يبه مح  نگهدار ،نامه نيين آيدر ا. مطرح خواهد شد

 .ح نشده بوديز تصريبودند ن يفركيام كاح
 ؛بهه حهبس اسهت    محكومهان  مح  نگههداري  ،زندان به معني اخص كلمهكه قباًل اشاره شد 

بهه مجهازات    ،(قهانون اساسهي   86اصه   )موج  قانون و حكم دادگاه صالح ه كه ب يعني كساني
اينگونهه  . آن شهده باشهد   اجرايحبس محكوم شده و محكوميت آنها قطعي گرديده و شروع به 

صوب ، مزندانها ةنام آيين 10 ةموج  ماده كه ب)م مواد مخدر يبه جرا محكومان، جز محكومان
و اطفال و نوجوانهان كمتهر از   ( شوند كاردرماني يا اردوگاه نگهداري مي ؤسسةدر م ،1831سال 
در كهانون اصهالح و تربيهت پهذيرش      ،هنامه  آيهين همهان   17 ةموجه  مهاد  ه كهه به  )سال تمام  13
 1 ةمهاد  0 ةن اسهت طبهق تبصهر   كه ممك)ماه  6مدت تا  وتاهكومان به حبس كز محيو ن( شوند مي
، مطابق مقرراتي كه رياًل بحهث خواههد شهد و    (گردند يدر بازداشتگاه نگهدارمزبور، ة نام آيين

كيفهري و   ةتوجه به نهوع و ميهزان محكوميهت، پيشهين     با ،بندي زندان برابر تشخيص شوراي طبقه
آمهوزي و   در يكهي از انهواع زنهدانهاي بسهته يها مراكهز حرفهه       ( نامه آيين 69و  18،  3 ةماد)غيره 

محكوميهت خهود را سهپري     (نامهه  آيهين  7 ةماد)بسته يا باز هستند  ساتي بسته، نيمهسؤاشت ال كه م
 .نمايند مي

نقهدي، اعهدام و يها شهالق محكهوم شهده و        ةزندان م   جريمه  كه به مجازاتهاي غير كساني
يهت حكهم، محكهوم ناميهده     عپهس از قط  ،به حهبس  محكومانهمانند  ،منتظر اجراي حكم هستند

به زندان تفاوت قائ  شده و اصوًز در محه  متفهاوتي در    محكومانن آنها و بي داما باي ،شوند مي
بهه   محكومهان زندان و در صورت امكان در زندان جداگانهه يها حتهي در محلهي غيهر از زنهدان       

رسد كه مقررات نگهداري آنها و ارتباه با خار   حتي به نظر مي. جرم نگهداري شوند ارتكاب



به حهبس   محكومانبا  محكوماندر مورد اينگونه  دنيز باي( كاتبهمرخصي، مالقات و م)از زندان 
از آزادي بيشتري برخوردار باشند، خصوصًا در مواردي كه افهراد اصهالتًا    ،يمتفاوت بوده و برخ

غيهر از   ،نقهدي يها مجهازات ديگهري     ةبهه جريمه   ،نقدي محكوم شده يا به جاي حبس ةبه جريم
بدي  مجازات جلوگيري از زنهداني شهدن فهرد بهوده     شوند و هدف اصلي از ت زندان محكوم مي

داراي توجيهه   ،در نتيجه زنداني كردن كسي كه سزاوار كيفر حبس تشهخيص داده نشهده  . است
 1835سهال   ةنامه  كنندگان آيهين  در عين حال از ديدگاه تهيه .قوي اخالقي و حتي حقوقي نيست

ه بهه دسهتور دادگهاه و در    كه اتوان ا نه يف كاران مستنكنقدي و بده ةبه جريم محكومانزندانها، 
در يكهي از زنهدانهاي    ،به حهبس  محكوماندند نيز م   ش يف ميتوق ،اركدرخواست طلب ياجرا
ايهن در حهالي اسهت كهه مهالك چنهين       . شدند شده و در آن نگهداري مي پذيرش باز يا باز نيمه

ه كهه بهه زودي   گونه  نهمها ه نيز به روشني بيان نگرديهده بهود و   نام آيين 15 و 3تبعيضي در مواد 
بهه حهبس    محكومهان بهراي   ،مطرح خواهد شد، نهه تنهها در مقايسهه بها سهاير مالكههاي موجهود       

آفهرين گهردد، بلكهه در عمه       توانست در عم  مشهك   شد كه مي تعارضاتي در آن مشاهده مي
نقهدي يها يهك زنهداني      ةچهرا كهه يهك محكهوم بهه جريمه       ؛گرديد سب  تبعيض آشكار نيز مي

مجلهس شهوراي اسهالمي     1877مصهوب   ،اجراي محكوميتهاي مالي ةقانون نحو 0 ةموضوع ماد
بسهته پهذيرش و نگههداري     توانسهت در زنهدان نيمهه    هم قاب  پذيرش در زندان باز بود و هم مهي 

 .ركر نشده بود ،گردد و هيچ مالكي براي اين تفاوت
يهرا در ايهن   ز ؛وضهع از ايهن ههم بهدتر شهده اسهت       ،1831سال  ، مصوبزندانها ةنام در آيين

م ه    يامكه احبه منظهور اجهراي    ،شده تكليف افراد بازداشت ،طور صريح و آشكاره نامه ب آيين
شهوند   زنهداني مهي   ،مالينقدي يا ساير محكوميتهاي  ةجاي جريمه ه بك يسانكا اعدام و يشالق 

 بنهدي  بنهابراين شهوراي طبقهه   و ( 86 ةمهاد  ةاي گذرا در تبصر جز اشاره)است مشخص نگرديده 
از انهواع زنهدان بسهته،     يكهي آنهها را در   ،زنهدانها  ةنامه  آيين 69و  18و  3اساس مواد  تواند بر مي
 1 ةمهاد  0 ةر تبصهر يه بهه موجه  قسهمت اخ   )بازداشهتگاه   يو اشهت ال و حته   يآمهوز  ز حرفهكمرا
ترتيه    ،مگر اينكه در حكم محكوميهت آنهها   ،دهدجاي ( 1831سال  ، مصوبزندانها ةنام آيين

حهبس محكهوم    زيرا وقتي يك فرد به كيفر غير ؛نقد استاين امر قاب  . ر شده باشدديگري مقر
مستحق حبس نبوده يا نيازي به آن نداشهته، لهذا بهتهر اسهت اينگونهه      مراد اين است كه  ،شود مي

ا يه م   فهروش   ،يگريا به طرق ديجداي از ساير زندانيان نگهداري شده افراد در مح  ديگري 
. مجبهور بهه اداي جريمهه يها ديهون خهود شهوند        ،ط قسمتي از درآمد و غيرهاموال، ضببازداشت 



 

فاقد توجيه قوي كيفرشناختي و حتي حقهوقي اسهت    ،بنابراين نه تنها زنداني كردن چنين افرادي
 ساة   عُ ذو ن كانن  إو  و برابر منابع حقوق اسالمي نيز داراي توجيه قهوي و قابه  قبهولي نيسهت     

مقهررات  » 3 ةمهاد «  » خالف بند ، بلكه بر يسة  لي مَإ ة ٌظِن ف 
نگههداري محكومهان   مبنهي بهر    ، «حداق  استاندارد براي رفتار با زندانيان

 بنهدي  طبقهه  ةنامه  در آيهين  حتي  .باشد مالي در جايي كاماًل جدا از افراد محكوم به جرايم نيز مي
 بنهدي  طبقهه آن ضهمن   3و  7  رفهع نشهده و در مهواد    كن مشه يز اين 9/9/1835مصوب  ،انيدانزن
( 7 ةماد)نفر  755 يت بازيبا ظرف يآنها در زندانها كيكو تف محكومانخاص  يها دسته يبرخ
، ضهرب و  يو اقتصهاد  يم مهال يومهان جهرا  كنهار مح كاران را در كبده ينفر، نگهدار 855ر يو ز

 .ي قرار داده استم ضد عفت و اخالق عموميواه و جرا، زنا و ليجرح عمد
مزبور، نگهداري متهمان نظامي نيز كه با قرار و يا حكهم مراجهع    ةنام آيين 00 ةمستفاد از ماد

سازمان زندانهاست و در بازداشتگاههاي عمومي نگههداري   ةعهد بر ،شوند قضايي بازداشت مي
 ،نامهه نبهوده   خالف آيين ،آنها از ساير زندانيان رسد كه تفكيك داخلي به نظر مي، ولي شوند مي

 15 ةززم بهه يهادآوري اسهت كهه طبهق مهاد      . ضروري نيز باشد ،ون ش ليئبلكه جهت رعايت ش
زندانيان نظامي و روحاني جهدا   9/9/1835مور  « بندي زندانيان تفكيك و طبقه ةنحو ةنام آيين»

 .شوند از ديگر زندانيان نگهداري مي
از شهمول ايهن    ،، بازداشهتگاههاي انضهباطي نيروههاي مسهلح و انتظهامي     00 ةادم ةبرابر تبصر

 ،ههاي انضهباطي مربهوه بهه عنهوان تنبيهه       نامه خار  است، لذا افراد نظامي كه برابر آيين  نامه آيين
تهابع  و شهوند   در نيروههاي متبهوع نگههداري مهي     ،در بازداشتگاههاي مربوه ،شوند بازداشت مي

 .باشند نمي 1831سال  ، مصوبزندانها مةنا نمقررات مندر  در آيي

درآنيوافرادقابلنگهدارمحكومانزندان
بندي، زندان محكومان يا همان زندان به معني اخص كلمه است  در اين تقسيم ،نوع ديگر زندان

محلي براي نگهداري محكومان قطعهي بها    ،1831سال  ، مصوبزندانها ةنام آيين 8 ةكه برابر ماد
آموزي،  به منظور تحم  كيفر با هدف حرفه ،براي مدت معين يا دائم ،صالح مقامات ريمعرفي 

اين نوع زندان با توجه به نوع زندانيان و ميهزان حهبس يها همهان     . بازپروري و بازسازگاري است
شدت مجازات و نيز نوع جرم ارتكابي داراي انواعي است كه در قسهمتهاي بعهدي بها جزئيهات     

                                                        

بها   يومان مالكو بازداشت مح 1877مصوب  ،يمال يتهايومكمح ياجرا ةرت قانون نحوياز م ا يليبحث تفص يبرا . 
 . 37ه71: 1835زماني،  :ك.، ريالملل نياسناد و تعهدات ب



  .رار خواهند گرفتكام  مورد بحث ق

(بنديشخصيتقسيم)مبنايشخصزندانيزندانبربنديطبقه
 :اين دسته خود داراي چهار زيرمجموعه بود ،1835مصوب  ،زندانها ةنام آيينمطابق 

 و مخصوص نگهداري متهمان 11 ةموضوع ماد( اردوگاه)آموزي و كاردرماني  مجتمع حرفه ه1
 ؛و محكومان مواد مخدر و اعتياد

 13نگهداري اطفال و نوجوانان بزهكهار زيهر    ةويژ ،19 ةموضوع ماد ،كانون اصالح و تربيت ه0
 ؛سال
براي نگهداري متهمان و محكوماني كه قب ،  ،16 ةبرابر ماد ،ميني و تربيتيأمراكز اقدامات ت ه 8

 ؛اي كيفر داراي حالت خطرناك باشندبعد يا ضمن اجر
يافتنهد   محكوميت به حبس مي ،به موج  حكم دادگاه زندانهاي مخصوص ساير افرادي كه ه1

 ،اجهراي محكوميتههاي مهالي    ةم   قهانون نحهو   يا در اجراي برخي از قوانين و مقررات خاص ه 
ه به جاي ساير كيفرها يا براي فراهم شدن زمينه يا هنگهام اجهراي آنهها در زنهدان     1877مصوب 

 .شدند نگهداري مي

توان تحهت عنهوان زنهدانهاي محكومهان عمهومي يها عهادي و         اينگونه مراكز يا زندانها را مي
سهال   ، مصهوب زنهدانها  ةنامه  در حال حاضر با اندك ت ييهري در آيهين  . محكومان مالي نشان داد

آمهوزي و كاردرمهاني    ههاي حرفهه   سسهه مؤيعنهي مركهز يها     ؛بندي حفظ شهده  همين دسته ،1831
آمهوزي و   عادي به نهام مراكهز حرفهه    نوعي زندان ةزيرمجموع ،بندي جديد در تقسيم( اردوگاه)

 ةنامه  در آيهين  ،سهابق  ةنام آيين 15و  3خالف مواد  اشت ال قرار گرفته و نام محكومان مالي نيز بر
بنهدي   تفكيهك و طبقهه   ةنحو ةنام مستقلي تحت عنوان آيين ةنام جديد ركر نشده و بعدًا در آيين

نار برخي محكومان جنهايي بهرده شهده    نام اينگونه محكومان در ك ،9/9/1835مصوب  ،زندانيان
به نحوي كهه مالحظهه خواههد شهد، هرچنهد ايهن ت ييهرات جزئهي         (. نامه آيين 3و  7 ةماد)است 

ولهي از لحهاظ انطبهاق و     ،كنهد  بنهدي از زنهدانها ايجهاد نمهي     در اين نهوع تقسهيم   ،ثيري ماهويأت
بهدين ترتيه ، برابهر    . انهد  شدهت ييرات مزبور در اينجا در نظر گرفته  د،جدي ةنام همراهي با آيين

اصلي بهه شهرح ريه      ةبه چهار دست ،اساس شخص زنداني توان زندانها را بر مي ،1831 ةنام آيين
                                                        

آن بهه زنهدان زنهان و     بنهدي  تقسهيم بنديهاي ديگري نيز از زندان ارائه داد، م ه    توان دسته مي ،بندي تقسيمبرابر اين .  
و ام هالهم، امها ايهن نهوع      لسها  بهزر  ومان جهوان و  كنظامي، زندان مح محكومانسياسي، زندان  محكومانمردان، 
زندانها نيز به چنهين تفكيكهي جهز در مهورد      ةنام آيينشود و در  زندان مطرح مي بندي طبقهبيشتر در بحث  ،تفكيك
 .ي اشاره نشده استو روحان يان نظاميزندان



 

 :تقسيم كرد

(اردوگاه)آموزيوكاردرمانيهايحرفهسسهمؤ
 مجتمهع زندانها كه قباًل بهه   1831 ةنام آيين 10 ةبرابر ماد ،آموزي و كاردرماني هاي حرفه سسهؤم

موسهوم بهود،    1835 ، مصهوب زنهدانها  ةنامه  آيهين  11 ةموضهوع مهاد   ،آموزي و كاردرمهاني  فهحر
  .مخصوص نگهداري محكومان و متهمان جرايم مواد مخدر و اعتياد است

                                                        

 ةنامه  آيهين  105و  05واد زيرا اجراي مه  ؛جاسته بسيار ب 1831و  1835سال ة نام در آيين، مذكور 11 دةبيني ما پيش . 
بهه محلههايي موسهوم بهه مراكهز       ،معتهاد  محكومهان و  متهمهان مبنهي بهر اعهزام و نگههداري      ،1870 بمصو ،زندانها

رغهم   علهي . رسد اشكال مزبور در حال حاضر رفع شده باشد ولي به نظر مي ،با اشكال مواجه بود ان،بازپروري معتاد
مجمع  1876ماه  مصوب آبان ،و الحاق موادي به آن 1867ه با مواد مخدر قانون اصالح قانون مبارز 10 ةتصريح ماد

موضهوع قهانون مهذكور در     ،محكومهان قضائيه براي نگهداري برخي از  ةبه مجاز بودن قو ،تشخيص مصلحت نظام
اينكهه  بهه   ،همهين مهاده   0 ةو همچنين تصريح تبصهر  «با شرايط عادي و سخت»اردوگاههاي خاص و به تعبير مقنن 

بهه اقامهت در اردوگاهههاي     ،موضوع قانون مورد بحهث را بهه جهاي حهبس     محكومانتوانند برخي از  دگاهها ميدا
صهدور حكهم بهه     ،امها ظهاهرًا برخهي از قضهات محتهرم دادگهاه انقهالب        ،محكوم نماينهد  10 ةمذكور در صدر ماد
از سوي سهازمان زنهدانها   شده، يادن موضوع قانون مواد مخدر و حتي اعزام آنها به اردوگاههاي امحكوميت مرتكب

در اولين كارگهاه   ،(بختياري)اين موضوع از سوي رياست محترم وقت سازمان زندانها . دانستند را خالف قانون مي
. در محه  هته  انقهالب تههران مطهرح گرديهد       ،01/15/1879آموزش سراسري قضات دادگهاه انقهالب در تهاريخ    

ن جهرايم مهواد مخهدر را بهه حهبس      اتوان مرتكب فقط مي ،مواد قانونين اين بود كه طبق نص صريح ااستدزل مخالف
يها نهه؟ و   آينهد   به شمار ميحبس و زندان  ،از لحاظ قانون ،محكوم كرد و معلوم نيست كه آيا اردوگاههاي موجود

. ارد نبهود ايهن اشهكال و   ،به نظر نگارنده. اي نيز اردوگاه تعريف نشده است نامه از اين گذشته در هيچ قانون يا آيين
كهار  ه با ب ،به صورت تخييريهرچند حكم به اقامت در اردوگاه به جاي حبس را، ، مذكور ةماد 0 ةتبصر: زيرا اوًز
داشهت يها دادگاههها از     چنانچه اين تصريح وجود نمي: ثانيًا. ، براي دادگاهها مجاز شمرده بود«توانند مي»بردن لفظ 

بهاز ههم پهذيرش و نگههداري      ،كردنهد  وميت افهراد بهه حهبس صهادر مهي     اين اختيار استفاده نكرده و حكم به محك
 ،نادر اردوگاههاي كار معتاد ،76موضوع قانون سال  ،به جرايم مواد مخدر محكومانمعتاد و حتي ساير  محكومان

ه تنها زيرا ن ؛زندانها بالاشكال بود ةنام آيين 105و  05قانون مزبور و مواد  10 ةبه موج  مجوز مندر  در صدر ماد
مجهاز بهه پهذيرش و     ،در مقام مجري احكام زندان ،قضائيه و در واقع سازمان زندانها ةطبق نص صريح اين ماده، قو

قانون تبدي  شوراي  0 ةبلكه طبق ماد ،شده به همين منظور بود ي در اردوگاههاي تأسيسمحكوماننگهداري چنين 
بندي و نگهداري  مجلس شوراي اسالمي پذيرش و طبقه 1861مصوب  ...به سازمان زندانها و ...سرپرستي زندانها و

ست و نيازي به تصريح و تصهميم يها حتهي نظهر مسهاعد مقهام       زمان زندانهااز وظايف خاص سا ،به زندان محكومان
امهري قضهايي و از شهأن قاضهي و قضهاوت       ،چرا كه صدور حكم بهه محكوميهت  . نيستحكم  ةقضايي صادركنند

به راهنمايي و نظارت يك قاضي، نهه ضهرورتًا خهود قاضهي     هرچند قضايي است  ي غيرامر ،اما اجراي حكم ،است
قضهائيه اسهت و رئهيس     ةاين در حالي است كه سازمان زندانها نيز نهادي وابسته به قو. باشدنياز حكم،  ةصادركنند

توسهط   ،1861مصهوب  ... بهه سهازمان  ... قانون تبدي  شوراي 8 ةقضايي است و به موج  ماد يةآن معموًز داراي پا
مجريهه   ةقهو  ةعهد حتي اگر چنين نبود و م   قب  از انقالب، اجراي احكام بر. گردد قضائيه منصوب مي ةرئيس قو

 .زيرا قضا و اجرا دو امر متفاوتند ؛قاب  دفاع بودشده،  مطرح ةباز هم نظري ،او قرار داشت ةيا دادستان و نمايند



شبيه زنهدان و وابسهته    ؤسسةتر نوعي م نوعي زندان و به تعبير دقيق ،ها يا مجتمعها سسهؤم اين
قهانون   10 ةاحتمهاًز بهه پيهروي از مهاد     1831و  1835ههاي   مهنا به آن هستند كه نويسندگان آيين
مصهوب مجمهع    ،1876سال در  ،به آن يو الحاق مواد 1867اصالح قانون مبارزه با مواد مخدر 

يه مجاز است تا ئقضا ةقو ،اين مادهطبق . اند اين نام را براي آن برگزيده ،تشخيص مصلحت نظام
اردوگاهههاي خهاص بها شهرايط عهادي و سهخت       در  موضهوع ايهن قهانون را    محكومانبرخي از 

بهراي   ،گهزينش نامههايي از ايهن قبيه      هچنانچه به زودي خواههد آمده   ههرچند   .نگهداري نمايد
 ،ثير تحوزت جديد كيفريأتواند تحت ت مي ،محكومان خاصناميدن مراكز نگهداري برخي از 

توجهه بهه    امها بها   ،تلقهي گهردد   زدايي يا كيفرزدايي از برخي جرايم م ه  اعتيهاد   در جهت زندان
جرايم مواد مخدر و اعتياد و نيز در  رةدربا ،دولت جمهوري اسالمي ايران ةسياستهاي سختگيران

كم  بعيد نيست كه نوع خاص از سختگيري يا دست ،مذكور ةنظر گرفتن نحوة بيان مقنن در ماد
 .نظام متفاوت براي چنين محكومان و متهماني مد نظر بوده است

ناصالحوتربيتكانو
و مسهتفاد از مهادة    1831 ةنامه  آيين 17 ةو ماد 1835مصوب  ،زندانها ةنام آيين 19 ةبه موج  ماد

بهه نگههداري اطفهال و نوجوانهان      ،، كهانون اصهالح و تربيهت   1875قانون مجهازات اسهالمي    19
اراي د ،اين مح  طبق مقهررات مربهوه  . سال تمام اختصاص داده شده است 13بزهكار كمتر از 

 :سه قسمت اصلي است
 ؛(ا تحت قرار و بالتكليفيشده  فيمخصوص نوجوانان و جوانان توق)بازداشتگاه كانون 

در زنهدان باشهند    دبايه  ،ه طبق تصميم دادگاه اطفالك يمخصوص نوجوانان و جوانان)زندان 
 ؛(يا مرتك  تخلفي در كانون بشوند

بها   ،يت به نگهداري در كانونمخصوص كساني است كه به عنوان محكوم)قسمت آموزش 
در  ينگههدار  يبهرا  ،انونكه  يا طبق نظر مقامات داخليبه اين مح  معرفي شده  ،هدف آموزش

 (.شوند يص داده مين قسمت مناس  تشخيا
مراكههز  ،طههور كلههيه و بهه( اردوگههاه)آمههوزي و كاردرمههاني  هههاي حرفههه  سسهههؤهرچنههد م

 ،، همچنين كانون اصالح و تربيهت 1831 ةنام آيين 7و  5مذكور در مواد  ،و اشت ال آموزي حرفه
 ،محكومهان م   دوري جستن از شبهه برخورد كيفري صرف با برخي از  ،شايد به دزي  خاصي

ن ازمان نشهان دادن برخهورد متفهاوت حكومهت بها مرتكبه       ن يا نوجوانان و به طور همام   معتاد
ا از آنجا كه هر يك در جهت سل  ام ،اند زندان ناميده نشده( به ويژه مواد مخدر)جرايم خاص 



 

اند و از طرفي نيز با تعريف زندان به  نظر گرفته شده و محدود نمودن آزادي افراد بخصوصي در
نهوعي   ،رسد كه هر يهك  لذا به نظر مي ،زندانها آمده تطابق دارند ةنام آيين 8 ةطوري كه در ماد

محسوب  ،نظر، مجازات حبس دزندان هستند و از لحاظ مقررات آيين دادرسي، خصوصًا تجدي
 .شوند مي

  سان گونه يا مراكز زندان به اينگونه مراكز، مؤسسات زندان ،در اصطالح دقيق كيفرشناختي
ززم به يادآوري است كه هرچند مؤسسات صهنعتي و كشهاورزي و    ،جا در همين. شود گفته مي
نيهز داراي همهان   ( زنهدانها  1831 ةنامه  آيين 18 ةو ماد 1835 ةنام آيين 17 ةموضوع ماد)خدماتي 

 ،زيهرا مراكهز مزبهور    ؛آينهد  حسهاب نمهي  اما نوع مستقلي از زندان به  ،خصوصيات زندانها هستند
بلكهه ههر يهك از محكومهان بهه زنهدان        ،نيسهتند  محكومانخاصي از ة مخصوص نگهداري دست

معموًز مح  استقرار به اينگونه مراكز كه  ،زندانها ةنام توانند با داشتن شرايط مندر  در آيين مي
تهر،   به عبارت دقيهق . مؤسسات وابسته به آن است، اعزام شوندكارگاهها و كارخانجات زندان و 

بلكهه   ،انهد  به عنوان زندان مستق  قلمداد نشده ،مراكز مزبور از سوي مقنن يا مقامات مجاز ديگر
البته . برداري شود بهرهاز آنها  ،مؤسساتي كمكي بوده و در طول زندان هستند تا در صورت نياز

 ،بهه عنهوان زنهدان    ،اين مؤسسات تا زماني مشمول اين نظريه هستند كه از سوي سازمان زنهدانها 
 .آيند شمار ميبه مورد استفاده قرار نگيرند، چرا كه در اين صورت آنها نيز نوعي زندان 

مراكزاقداماتتأمينيوتربيتيوسايرمؤسساتمشابهووابستهبهزندان
 :زندانها، اين مراكز محلهايي هستند كه 1831 ةنام آيين 11 ةبرابر ماد

رفع حهالتي   تا ،در آنجا متهمان و محكومان قب  و بعد، يا ضمن اجراي مجازات يا مستق  از آن
دهد به حكم يا قهرار كتبهي مراجهع قضهايي      كه آنها را در آينده در مظان ارتكاب جرم قرار مي

 .شوند نگهداري مي

 ،آموزي و كاردرمهاني  سسات حرفهؤمانند كانون اصالح و تربيت و م ،د اين مراكز نيزهرچن
كسي به خاطر ارتكاب جرمي محكوم به اقامهت در آنهها    ،اند و در واقع نام زندان به خود نگرفته

 .آيند نوعي زندان به حساب مي ،اما با همان استدزلي كه در باز ركر شد ،شود نمي
 1889مصهوب   ،مزبور از قانون اقهدامات تهأميني   ةكه هرچند ظاهرًا ماد ززم به تصريح است

الهام گرفته و پس از گذشت بهيش از چهه  سهال از عهدم اجهراي آن، يهك قهانون متهروك را         

                                                        

 . Custodial Institutions/ Punishments. 



تا رفع حالتي كه آنها را در آينهده   ...»اما چنانچه منظور از عبارت  ،دوباره به صحنه آورده است
 حالت خطرنهاك « ...هدد در مظان ارتكاب جرم قرار مي

به معني داشتن ناهنجاريها و امهرا    ،
در  ،مجهز به امكانات درماني و پزشكي مناس  باشند دجسمي يا رواني باشد، چنين مراكزي باي

امها اگهر منظهور از حالهت خطرنهاك       ،رناك آنها تشديد خواهد شهد غير اين صورت حالت خط
 ،كنهد  ناپذير مي بيماريهاي جسمي يا روحي نباشد كه ارتكاب جرم را از سوي فرد مبتال اجتناب

 انسهانها داراي حالهت خطرنهاك    ةكليه  :بايد گفت ،نظر باشد بلكه صرف احتمال تكرار جرم مد
چهه رسهد بهه شخصهي كهه       ،هيچ كسي منتفي نيسهت  زيرا احتمال ارتكاب جرم از سوي ؛ندهست
نگهداري افراد بيش از  ،واضح است كه در چنين صورتي پر. ارتكاب جرم نيز داشته باشد ةسابق

خالف قهانون و نهاقض حقهوق و آزاديههاي      بر ،ديگري ةحد مجاز قانوني در زندان يا هر مؤسس
ديگهري در  حكهم بهه مجهازات     ،نهتواند به جز مجازاتهاي معي فردي است و حتي قاضي نيز نمي

 .مورد افراد صادر نمايد
ايجهاد علهم قطعهي يها      ،غيهر از بيمهاري   ،البته چنانچه سوابق مرتكبي يا اوضهاع و احهوال وي  

امكهان  آن ههم در صهورت    ه  شهايد تنهها راه   ،كم ظن قوي بر تكرار جرم از سوي او نمايد دست
 ،د يها اعطهاي مجهازات تتميمهي و تكميلهي     حسه  مهور   تشديد يا تبدي  مجازات او، بهر ه   قانوني

چنانچه اين حالت پس از صدور و اجراي حكم . موضوع موادي از قانون مجازات اسالمي باشد
 16 ةموضوع ماد)بعد از خرو   مراقبتاز طريق ادارات  دباي ،صادره براي جرم اوليه احراز شود

داخت تا مجددًا به دامن جرم نيفتهد و يها   به مواظبت و مراقبت از فرد مبتال پر ، (زندانها ةنام آيين
از طريق تصوي  قانون، تأسيسي مانند آزادي بها مراقبهت ايجهاد نمهود تها بتهوان ضهمن رعايهت         

چنهين   ،در غيهر ايهن صهورت   . حقوق چنين افرادي از امكان تكرار جرم آنها نيز جلوگيري نمود
هاي عهدالت را   افراد شده و پايه آميز با تواند مستمسكي براي برخورد تبعيض قوانين و موادي مي

سهابقه نبهوده    اخير دنيا بهي  ةهايي در تاريخ دويست سال استفاده چنين سوءچنان كه سست نمايد، 
 .است

، زنهدانها  ةنامه  آيهين  18 ةمهاد  0و بنهد   1برابهر بنهد    ،مؤسسات صنعتي، كشاورزي و خهدماتي 
ر  از زنهدانها و در مالكيهت   توانند در داخه  يها خها    محلهايي هستند كه مي ،1831سال  مصوب

                                                        

شده و واجهد شهرايط را    هاي مراقبت بعد از خرو  مراكزي هستند كه حمايت محكومان آزاد اداره»طبق اين ماده .  
 .«گيرند عهده مي بر



 

سسهات خيريهه بهوده و    ؤزندان يا ديگر بخشهاي دولتي، عمومي و تعاوني يا حتي خصوصهي و م 
بهه   ،سسه و تشخيص رئيس سازمان زندانهاؤتوانند به پيشنهاد رئيس م مي ،اين ماده 1 ةبرابر تبصر

 :همين ماده 0 ةبصربرابر ت. آموزي و اشت ال مورد استفاده قرار گيرند عنوان مراكز حرفه
كهم واجهد محلههاي كهافي،      صنعتي، كشاورزي و خدماتي خار  از سازمان بايد دسهت  ةسسؤم

جهت نمازخانه، كتابخانه، وساي  ارتباه جمعهي، خوابگهاه، غهذاخوري، محلهي بهراي مالقهات       
 .هاي تفريحات سالم باشند ير زمينهمحكومان و سا

ليعموميياعاديومحكومانمامحكومانزندان
 ركهر  ةبه نگهداري ساير زندانيان محكوم به حبس، غيهر از سهه دسهت    ،زندانهاي عادي يا عمومي

 ةبدل از جريم ،به حبس محكومانم    ،ديگر محكومانشده در باز و نيز براي نگهداري برخي 
 بهر  ،1831 ةنامه  هرچنهد در آيهين   ؛انهد  اختصهاص داده شهده  ( ارانكبده)مالي  محكوماننقدي يا 
 ةايهن نهوع زنهدان دربرگيرنهد     .نامي از اين محكومان بهرده نشهده اسهت    ،1835 ةنام ينخالف آي
نشهده   بينهي  پيشزندانها  ةنام آيينآنان در  يبرا يزندان خاص يباشد، ول زن و مرد مي محكومان

بنهدي   طبقهه  يالملل نيو ب ياساس مقررات داخل بر ،هر حال، هرچند زندان زنان و مردان به. است
رسد كه چنهين جهدايي بهه معنهي تفهاوت       اما به نظر مياست، از يكديگر قاب  تفكيك  ،زندانيان

 ةزيرا ههر دو طبقه   ؛حاكم بر آن، جز موارد مربوه به جنس زنداني، نيست مقرراتنوع زندان و 
جهز   ،شوند و نظام حاكم بهر آنهها   به دزي  مشابهي در چنين زنداني نگهداري مي ،مردان و زنان

 .مشابه باشد دباي ،وريات مربوه به جنس آنهادر مورد رعايت ضر
زنهدان  : جديد زندانها عبارتنهد از  ةنام آيين 5 ةاساس ماد بر ،بندي هاي اين تقسيم زيرمجموعه

آمهوزي و كاردرمهاني    ههاي حرفهه   سسهه ؤه خهود شهام  م  كآموزي و اشت ال  بسته و مراكز حرفه
آمهوزي و كاردرمهاني    ههاي حرفهه   سسهه مؤچنانچه قباًل ركر شهد، چهون   . شوند نيز مي( اردوگاه)
شبيه زندان هسهتند كهه بهراي اشهخاص      ؤسسةتر، نوعي م نوعي زندان و به تعبير دقيق ،(اردوگاه)

بندي شخصي زندانها مهورد بحهث قهرار     ري  تقسيم ، ين دليبه هم ،اند معيني در نظر گرفته شده
زي و اشت ال ريهاًل تحهت عنهوان    آمو يعني زندان بسته و مراكز حرفه؛ ولي دو نوع ديگر ،گرفتند
اساس شهدت   بر ظاهرًا ،اين دو نوع زندان. گيرند بندي سوم از زندانها مورد بحث قرار مي تقسيم

از يكهديگر   ،محه  اعمهال كيفهر    مجازات حبس يا همان مهدت زنهدان يها سهطح امنيتهي زنهدان       
يهك از ايهن    طهن ههر  شود كه زنهدان زنهان و مهردان نيهز در ب     مجددًا تاكيد مي. اند تفكيك شده

 .گيرند طور جداگانه مورد بحث قرار نميه بنديها نهفته است، لذا ب تقسيم



(شدتمجازاتيامدتحبس)بنديامنيتيزندانهاطبقه
زندانها به سه نوع زنهدان   ،1835مصوب  ،زندانها ةنام آيين 5 ةو طبق مادبندي  طبقهاساس اين  بر

 15و  3خهالف ظهاهر مهواد     ه بهر كه شهدند   يم مه يو زندان باز تقس( باز نيمه)بسته  بسته، زندان نيمه
نهوع   ،آنها كيكتف كمال  نظران صاح  يمزبور و برداشت برخ ةنام نييآ

ن يدر چنه  يعامه  اساسه   ،ت حهبس يومكا مدت محيزان يه مكبل ،نبود( فركي)ت يومكا محيجرم 
 .آمد يبه حساب م كيكيتف

نهار  كظهاهرًا   يبنهد  مين تقسه يه ا ،1831سهال   ، مصهوب زنهدانها  ةنامه  نيير آدر حال حاضر براب
م يو اشهت ال تقسه   يآمهوز  ز حرفهه كآن، زندانها به زندان بسته و مرا 5 ةرا در ماديز ؛گذاشته شده

 :نامه نيين آيهم 3 ةح ماديبه تصر. اند شده
 اخالق و رفتار بهر  كيفري، شخصيت، ةتوجه به نوع و ميزان محكوميت، پيشين محكومان با ةكلي

و اشت ال  يآموز ز حرفهكا مرايبسته  ي، حس  مورد در زندانهايبند طبقه يم شوراياساس تصم
را  يصادره محه  خاصه   يأدر ر ،حكم ةنندكصادر ييه مقام قضاكشوند، مگر آن يم ينگهدار

 .ن نموده باشدييوم تعكمح ينگهدار يبرا

زنهدانها بهه دو دسهته     ،يته يد، از لحهاظ سهطح امن  يجد ةنام نييه در آكرسد  ين به نظر ميبنابرا
، زنهدانها  ةنامه  آيهين  7 ةه مالحظهه خواههد شهد، برابهر مهاد     ك يا شوند، هرچند به گونه يم ميتقس

بهه سهه    ،1835 ةنام آييناز  يز با الفاظ متفاوتيو اشت ال ن يآموز ز حرفهكمرا ،1831سال  مصوب
زندانها به بسته،  يبند ادآور درجهيه كاند  م شدهيتقس( نينابيمحصور، نامحصور و ب) يتيسطح امن

 يهيبهد . باشهد  يسهابق زنهدانها مه    يهها  نامه نييگر آيه و دنام آيينن يدر ا ،و باز( باز مهين)بسته  مهين
« انيزنهدان  بنهدي  طبقهه و  كيهك تف ةنامه  آيهين » 3و  7بها مهواد    يرتيچ م ايه بندي تقسيمن ياست ا
 يت بهاز يه با ظرف يم در زندانهايجرا ين برخابكمرت يازه در آنها جداسكندارد  1835مصوب 

 .ده استير آن مشخص گرديهفتصد نفر و غ
شوند كه نهوعي زنهدان عمهومي يها عهادي بهوده و        يرياًل هر يك از اين زندانها شرح داده م

م، نهاتوان از پرداخهت جهزاي    كه ح يمنتظهر اجهرا   ومهان  كر محيبه حبس، سا محكومانعالوه بر 
 ةنامه  نيهي ومهان صهراحتًا در آ  كنگونه محياز ا. دهند هكاران را نيز در خود جاي ميز بدينقدي و ن
ه به  ينقد يحبس بدل از جزا يتهايومكبه مح 86 ة مادةبرده نشده و فقط در تبصر ينام ،زندانها

 .طور گذرا اشاره شده است



 

زندانبسته
كهه اطهراف آن بها     يعنهي محلهي   ،به مفهوم موجود در ادبيهات حقهوقي و موضهوعه    ،زندان بسته

 ،امنيتي تحت كنترل بوده و افراد داخه  آن، اعهم از زنهداني يها كارمنهد     ة ابزارهاي متعدد و ويژ
امنيتهي زنهدان    ةبه عبارت ديگر چون درج. توانند به راحتي از آن خار  يا به آن وارد شوند نمي
فهوق اعمهال    ةبردكنتهرل شهديد در مهورد افهراد نهام      ،خيلي بازست، لذا در چنهين زنهداني   ،بسته
 ،در داخه  زنهدان بهر سهاير كاركردههاي آن      ،شود و معموًز كنترل و نگهداري افراد زنداني مي

هاي اصهالحي   رنامهاعم از اصالح و غيره برتري تام دارد، هر چند معني چنين بياني عدم وجود ب
 .و آموزشي نيست

اي كهه در   گونهه ه آن به در دو قسمت ري  به تعريف زنهدان بسهته و افهراد قابه  پهذيرش در      
 .پردازيم زندانها آمده، مي ةنام آيين

 زندان بسته تعريف
رار كه ت 1835 ةنامه  نيهي آ 6 ةنهًا در مهاد  يه عكه  1831سهال   ، مصهوب زندانها مةنا آيين 6 ةبرابر ماد
توسهط   ،داخلهي و خهارجي آن   ةده بود، زندان بسته داراي حفهاظ و حصهار بهوده و پوسهت    يگرد

در اطهراف اينگونهه زنهدانها    . شهود  ن مسلح متعددي پاسداري مياني مأموريع ،يبان ديدهبرجهاي 
بهراي   ،شهده  خاردار، گاهي اوقات ميدان مهين و فضهاي بهاز كنتهرل     معموًز ديوارهاي بلند، سيم

اين ماده، در اين نوع زندان  ةبرابر تبصر. شود تر حركات زندانيان ديده مي مراقبت و كنترل دقيق
كنههد و روزههها در  ر خوابگاههههاي اختصاصههي يهها گروهههي سههپري مههيشهه  را د ،محكههوم عليههه

  و غيهره بههره   ههاي آموزشهي، تفريحهي    يا از برنامهه پردازد و  كارگاههاي داخ  زندان به كار مي
 .برد مي

 افراد قابل پذيرش در زندان بسته
ان ، افهرادي در ايهن نهوع زنهد    1870مصهوب   ،سهابق زنهدانها   ةنامه  آيهين  1 ةبرابر قسمت اخير ماد

سهاير  نگههداري آنهان را در    ،بنهدي زنهدان   شدند كه مقام قضايي يها شهوراي طبقهه    نگهداري مي
 ،گيري مقام قضهايي در ايهن زمينهه    مالك تصميم. زندانها و مؤسسات وابسته، به مصلحت ندانند

 كبهه مهال   يميتصمبندي براي چنين  رسيد كه اختيار شوراي طبقه ولي به نظر مي ،مشخص نبود
 ، يه ن ترتيبهد . محهدود بهود   يت زنهدان يه ومكمهدت مح  يعنه ي ،هنامه  آيين 3و  6مواد مندر  در 
ززم بهود ابتهدا مهدتي را كهه در ايهن      د يگرد يوم مكش از دو سال حبس محيبه ب يچنانچه فرد



 ياخالقه  يستگيشا ،يه زندانك يدر صورتهمچنين . در زندان بسته سپري نمايد ،مواد معين شده
  فهرار  كه ا مرتيه سسهات وابسهته را نداشهت    ؤا ميه ر انهواع زنهدان   يا اقامهت در سها  يه ار كه جهت 

ا مقامات ي بندي طبقه يحس  مورد به شورا ،د و مرات يگرد يبه زندان بسته منتق  م ،گشت يم
 .ديگرد ياعالم م ييقضا

زنهدان  خصهوص   در ،1870 ةنامه  آيهين  1 ةعبارتي شبيه قسمت اخير مهاد  ،1835 ةنام در آيين
نگهداري  ،د كه كسي در اين نوع زندانيرس ن در بادي امر به نظر ميينابرابسته وجود نداشت، ب

ت و ابا ت يير 15و  3كه مواد داد  يه نشان منام آيينن يگر هميدقت در مواد د يمكاما  ،شود نمي
 ةميجر يمال محكومانز در مورد يو نيك از انواع زندانها  در مورد مدت اقامت در هر)اضافاتي 

 يدر مقهام اجهرا ابهامهات    ،ن مهواد يه اگرچهه ا . اند شده يقبل ةنام آيين 3و  6ن مواد يگزيجا ،(ينقد
يافتنهد،   سهال حهبس محكوميهت مهي     0محكوماني كه به بيش از ن مواد ياساس ا بر يول ،داشتند

ن پهس  ايا در مورد متخلفه )شدند و پس از گذراندن مدت معيني  ميبدوًا در زندان بسته پذيرش 
شده از سوي شوراي انضباطي زندان يا تعيين تكليف از سهوي شهوراي    نمعياز تحم  مجازات 

 1835 ةنامه  آيين 18 ةاين برابر ماد عالوه بر. نمودند به انواع ديگر زندانها راه پيدا مي ،(بندي طبقه
بهاز و   نيمهه ي كه شايستگي اخالقي اقامت در مؤسسات مح  كار يا زنهدانهاي  محكومانزندانها، 

با نظر رئيس زنهدان بهه زنهدان     ،نمودند نداشتند يا مقررات مربوه را رعايت نميزندانهاي باز را 
يا ( چنانچه جرم باشد)به مقامات قضايي  ،و مرات  تخلف آنان حس  موردشدند  ميبسته اعزام 

يها بهه ههر دو اعهالم     ( باشهد كه صهرفًا يهك تخلهف انضهباطي      در صورتي)بندي  به شوراي طبقه
 يبرا يهات انضباطياز تنب يكيزندانها،  1835 ةنام آيين 169 ةماد 5ند ن طبق بيهمچن. ديگرد مي
م كه مهورد ح  ،ان داشهت در قاله  انتقهال بهه زنهدان بسهته      كه امكر زندان آنان بود ييت  ،انيزندان
 .رديزندان قرار گ يانضباط يشورا
در زنهدان   يقابه  نگههدار   محكومهان خصوص نوع  مواد در يندگكالت مربوه به پراكمش
اسهت ناي مهذكور در   را، جهز دو  يه ز؛ ي رفهع شهده اسهت   ا تا اندازه 1831 ةنام نيي  آيه با تصوبست

طبق  ،و اشت ال به زندان بسته يآموز ز حرفهكاز مرا يانتقال زندان يعني ه  11و  3هاي مواد  تبصره
ه  يآموز ت حرفهيا نداشتن صالحياب تخلف كدر صورت ارت بندي طبقها ي يانضباط ينظر شورا

ا يه وم بهه حهبس   كه اعم از مح ،ومانكمح ةيلك، 1831سال  ، مصوبزندانها ةنام آيين 3 ةبر مادبرا
ه البتهه  كه  ه  69 ةن مهاده و مهاد  يهم ور دركمذ يهاكبا توجه به مال ،يوم مالكا محيمه يبدل از جر

 ةموضهوع مهاد  )زندان  يبند طبقه يم شوراياساس تصم ه و بر است يراركموارد در آنها ت يبرخ



 

و  يآمهوز  ز حرفهه كه ا انواع مرايبسته  ياز زندانها يكيحس  مورد در ( نامه نيين آيهم 66و  65
را  يمح  خاص ،تيومكمح يأر ةنندكصادر ييه مقام قضاكشوند، مگر آن يم ياشت ال نگهدار

  .ن نموده باشدييوم تعكمح ينگهدار يبرا
بسهته   زندانبه  ،يال زندانانتق كه مالك 11و  3مواد  يها ور در تبصرهكموارد مذ يبه است نا
 ةنامه  نيهي رده اسهت، در آ كه ر كه ر يآموز حرفه يبرا يستگيا عدم شاياز مقررات  يرا تخلف و

تشهخيص   ةمشخص نيست كهه ضهابط   ،سابق يها نامه نييخالف آ بر 1831سال  ، مصوبزندانها
در شهورا   يجه دسهت اعضها  ينت در. زندانيان در زندان بسته چيست شورا در اختصاص و پذيرش

ظهاهرًا ههر    يعنه ي ؛اماًل بهاز اسهت  كنامه  نيين آيهم 69و  3ور در مواد كمذ يلك يارهاياعمال مع
ن ابهزار بهه   يه ح اياربرد صهح كه هرچنهد  . نهد ين نوع زنهدان مسهتقر نما  يتوانند در ا يرا م يومكمح
 ،يشده و ثهابت  فيتعر ةياما اگر رو ،رساند يم ياريان يق زندانينترل و تشوكدر  ،ت زندانيريمد

ض يتوانهد بهه تبعه    يوجود نداشته باشهد، مه   يدستورالعم  داخل يكان در قال  يم زندانيدر تقس
ر در يچشهمگ  يا در صهورت وجهود تفاوتهها   يه ا ناخواسته منجهر شهده و در درازمهدت    يخواسته 

 .ينجامدز بيان نيزندان ةا خانواديان به اعترا  آنان يم زندانيتقس

واشتغاليآموززحرفهكمرا
گهر از  يد يكهي  ،1831سهال   ، مصهوب زندانها ةنام آيين 5 ةو اشت ال برابر ماد يآموز رفهز حكمرا

 يهها  سسهه ؤن مهاده، م يبهه موجه  همه   . ن بهار طهرح شهده اسهت    ياوله  يه براكانواع زندان است 
 يبرا ،10 ةه طبق مادكز هستند كنگونه مرايا ةرمجموعيز ،(اردوگاه) ياردرمانكو  يآموز حرفه
اند و بحث آنها قباًل  اد در نظر گرفته شدهيم مواد مخدر و اعتيومان جراكمحمتهمان و  ينگهدار
 .گذشت

 و اشتغال يآموز ز حرفهكف مرايتعر
 :زندانها ةنام نييآ 7 ةبرابر ماد

 يدارا ،يتوانهد محصهور و در پوشهش خهارج     يه مكاست  يانكو اشت ال م يآموز ز حرفهكمرا
ه در كن باشد ينابيب يا در حالتيو  يمور انتظامأما نامحصور و بدون حفاظت و يحفاظت مناس  

ار دوبههاره بههه كهه ةگردنههد و پههس از خاتمهه يار اعههزام مههكههبههه  يطههور گروهههه ومههان بههكآن مح
 .شوند يخود بازگشت داده م يشگاههايآسا

                                                        

 يبهرا ) و منصوص در قهانون، داشهته باشهد    ييرا جز در موارد است نا يارين اختيچن ييه مقام قضاكرسد  يبه نظر نم.  
 (.«بندي زندانيان بندي و شوراي طبقه طبقه»گفتار : 1836صفاري، : ك.شتر، ريب يآگاه



، يآمهوز  حرفهه  يهها  توانهد برنامهه   يم[ شورك يتيو ترب ينيمأزندانها و اقدامات ت]سازمان  :هتبصر
 .يدز اجرا نمايح را در مورد متهمان نآموزش و اصال

 بهه زنهدانها  : دارد كهه مقهرر مهي    1831سهال   ، مصهوب زندانها ةنام آيين 5 ةتحرير ماد ةاز نحو
 ياردرمهان كو  يآموز حرفه يها سسهؤه خود شام  مكو اشت ال  يآموز ز حرفهكزندان بسته، مرا

 ،و اشهت ال  يآمهوز  ز حرفهه كه راه مكه گردد  ين برداشت ميچن ،شوند يم مياست، تقس( اردوگاه)
م مهواد  يومهان جهرا  كمخصوص متهمان و مح ،ياردرمانكو  يآموز حرفه يها سسهؤتنها شام  م
ز را كه ن مرايه ه اكه  7 ةرا از مهاد يه ز ؛نيستح ين برداشت صحيظاهرًا ا يول ،اد استيمخدر و اعت

گهر  يد( يعهاد ) يومان عمومكمح ينگهدار يز براكن مرايه اكشود  يند استفاده مك يف ميتعر
در  ،آنهان  يبهه نگههدار   يازيه ن ،يبنهد  طبقهه  يص شهورا يه طبق تشخكاند  ز در نظر گرفته شدهين

نامهه بهتهر    نيهي آ 5 ةاز ماد ين ابهاميه جهت رفع چنكرسد  ين، به نظر ميبنابرا. ستيزندان بسته ن
ن نحهو  يبهد آن عو  شهده و مه اًل    ير  نداده باشد، انشا ير آن اشتباهيباشد تا چنانچه در تحر

 يها همؤسس. شوند يم ميو اشت ال تقس آموزي حرفهز كزندانها به زندان بسته و مرا»: ر گردديتحر
 .«ات هستندمؤسسن ياز ا يبخش( اردوگاه) كاردرمانيو  آموزي حرفه
قهرار  نسهبت بهه زنهدان بسهته      يتهر  نييپها  ةدر درجه  ،يتيه ظاهرًا از لحاظ امنكور كز مذكمرا
 ،در ايهن مهاده  ه كباشند  يم يتيسه سطح امن يخود دارا ،زندانها ةنام آيين 7 ةگيرند، برابر ماد مي

و بهدون حفاظهت و   از آنها به محصور و داراي حفاظت مناس  در پوشش خهارجي، نامحصهور   
بهه   1835 ةنامه  آيهين در  ،زندانها يتيم امنيادآور تقسيه كر شده است ين تعبينابيو ب يمور انتظامأم

 ةنامه  آيهين در  يبهه روشهن   ،هابنهدي  تقسهيم ن يه ا كهرچند مال. و باز است( باز مهين)بسته  مهيبسته، ن
و به  يتيسطح امن ي  اصليرسد دل ير شد، به نظر مكز رياما چنانچه قباًل ن ،ستيزندانها مشخص ن

ن يباعث ا ،گردد ين ميفر معكيزان يازصول با م يه علكجرم  كيتر شدت و خطرنا قيعبارت دق
 .تكيكها شده استف

 و اشتغال يآموز ز حرفهكرش در مرايافراد قابل پذ
نگههداري   يبهرا  ،يلكطور ه ز مورد بحث بكه مراكرسد  ين به نظر ميباتوجه به مطال  فوق چن

اد و يز يريبه سختگ يازيهستند و ن يتر نييفر پاكي يگران دارايد محكوماني است كه نسبت به
ن حهال،  يدر عه . در مهورد آنهها وجهود نهدارد     ،ديشهد  يته يت مقهررات امن يتر رعا قيبه عبارت دق

 يبنهد  طبقه يه شوراكن است يه ا ز گذشتيه قباًل نك يبه طور ه ه نام آيين 69و  3مستفاد از مواد 



 

زان يه را بها ههر م   يومكه توانهد ههر مح   يو مه  اسهت امه   كار يه اخت يم آنان دارايدر تقس ،انيزندان
در  ييم دستورالعم  اجراي ، تنظين دليه همب. ديدر آنها مستقر نما ،يا هر نوع جرميت يومكمح
 يز بهرا يه ومهان و ن كدر مهورد مح  ،ا ناخواسهته يه خواسهته   ،ضياز تبعه  يريجلهوگ  يبرا ،ن مورديا

 يز ضهرور كه ن مرايه ا بهاز ا يه بسهته   مهه ياسهتقرار در انهواع بسهته، ن    يبهرا  ،ح آنهان يصح يبند دسته
 .دينما يم

ومهان بهه   كاران و محكبهده  يعنه ي ،يالومهان مه  كمح ينگهدار يبرا ييززم است قسمتهانيز 
ر يه در غ. گردد ينيب شيومان به حبس پكمح ياز مح  نگهدار جدا ،ينقد ةميحبس بدل از جر

ه مقهررات  كه بل ،ت نشهده يه بهه حهبس رعا   محكومهان ر يه ن صورت نه تنها انصهاف در مهورد غ  يا
گرفتهه   يهده ز ناديه ن مجرمهان اران از كبهده  يمح  نگههدار  كيكخصوص لزوم تف در يالملل نيب

 .شده است
، شههوراي 1831سههال  ، مصههوبزنههدانها ةنامهه آيههين 69و  3در حههال حاضههر بهها اطههالق مههواد 

بسهته،   يا واحهدها يه از زنهدان بسهته   يكهي  نگونهه افهراد را در   يا ةتوانهد همه   يم ،زندان يبند طبقه
 86 ةمهاد  ةتبصهر . ديو مستقر نما يبند اشت ال طبقه و آموزي حرفهز كا باز مربوه به مرايبسته  مهين

 :د داردكيأت ينقد ةميبه جر محكومانبر  يطور ضمن، به زيه ننام آيين
در  ،زيه ومهان ن كمح ينقهد  يحهبس بهدل از جهزا    يتهايومكمح يام  در اجراكنظارت  :تبصره
ا يه ه مؤسسه ام ههر  كه اح يمسئول اجهرا  يف راتيو اشت ال، از وظا آموزي حرفهز كا مرايزندانها 
 .شود يول مربوه انجام مر نظر مسئيه زك[ است]زندان 

يريگجهينت
طبهق  . قهرار گرفهت   يمهورد بررسه   ،يهك  در ههر  ،رشين مقاله انواع زندان و افراد قاب  پهذ يدر ا
ه و سهه نهوع زنهدان      يتي، موقت و امنيعموم ران، سه نوع بازداشتگاه ه يموجود در ا يها هنام آيين

ز كه ، مرا(واد مخدر و معتهاد ومان مكمخصوص مح)زندان بسته، اردوگاه  ه  محكومانمخصوص 
ديگر وابسته به زندان و نيز كانون اصالح و ات مؤسس ينار برخكدر  ه  كاردرمانيو  آموزي حرفه
ومهان  كمح يمح  نگهدار كيكعدم تف. ه وجود دارد سال تمام 13ر يمخصوص افراد ز ه  تربيت
 يعهرف زنهدانبان  ه نه تنها خهالف انصهاف و   كاست  ياز موارد يكي ،يفركيومان كاز مح يمال

ير ز م ها يه ان نيزندان ينگهدار يو مقررات حداق  استاندارد برا يالملل نيه با تعهدات بكبل ،است
 .است
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