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 و مواد مخدر  زندان

 

    3اسماعیل محمدی ،  9عباس حمادپور ،  1سید کرامت

 

 دکترای حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه ازاد واحد بوشهردانشجوی -1

  کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه ازاد واحد بوشهرقاضی و -9

 تهران مرکز دانشگاه ازاد واحد  دانشجوی دکترای حقوق خصوصی. 3

                                

                                                                                                                                                                         

مواد مخدر در همه زندان های دنیا مصرف می شوند به طوری که دولت ها را به : چکیده

این پدیده خطرناک فرا می خواند. در این مقاله به روش ها و شیوه های ورود  چالش و مبارزه با

و مصرف مواد مخدر در زندان پرداخته می شود و عوامل مصرف مواد را ذکر خواهیم نمود. با 

مصرف مواد مخدر در زندان باعث ایجاد اختالالت روحی و روانی برای فرد زندانی و محیط 

د یک نوع چالش برای زندانیان و محیط زندان را در بر دارد. ورود فرد زندان می افتد که این خو

زندانی به محیط مخرب و آلوده زندان و برخورد با افراد معتاد و عدم تحمل حبس ، دوری از 

خانواده مشکالت روحی و روانی زندانی، و وجود انواع مواد مخدر در زندان باعث روی آوردن 

این  شد و  و این خود باعث ایجاد چالش در فرد زندانی می شود.فرد زندانی به مواد خواهد 

پژوهش بر اساس روش تحقیق تحلیلی و توصیفی بر پایه تجزیه و تحلیل اطالعات موجود بر آن 

 تا به تبیین مواد مخدر چالشی برای زندانیان  بپردازد. است 

 زندان، جرم، مجرم، مجازات، قوه قضائیه، مواد مخدر.کلیدواژه: 

 همدقم

هر شیوه رفتاری که قانون را نقض »جرم عبارتست از تعریفترین هر جا قانون وجود دارد جرم نیز هست؛ زیرا ساده

و  شناسان اجتماعی، مخالفت با آدابشناسان و روان داند. جامعه می (. تارد، جرم را تجاوز به حق و وظیفه911: 1371گیدنز،«)کند

ت که در آن محکومانی که حکم آنان محلی اس»(. زندان، 1:، 1378و تربیت، کنند)ماهنامه اصالحسنن اجتماعی را جرم تلقی می

طور دائم به منظور تحمل کیفر، با هدف  معین یا به دار قضایی و قانونی برای مدتاست با معرفی مقامات صالحیت  قطعی شده

ی در کنکاش (. این مقاله سع1: 1371سازمان زندان ها، نامه اجرائیآئین«)شوندداری میآموزی، بازپروری و بازسازگاری نگه حرفه

تواند در جهت پیشگیری، های پیشگیری دارد. این که زندان چقدر می خود یعنی مواد مخدر، زندان و راه موضوع مورد مطالعه

قایل است و  گرایش به مواد مخدر سهم بیشتر برای علل اجتماعی و بازپروری معتادان مفید و موثر باشد. نگارنده در علل درمان

های  گیرد. با این توضیح که در اثر از بین رفتن پایگاهیک رفتار اجتماعی در نظر می توسط معتادان را به عنوان مصرف مواد مخدر

آنها روی به اعتیاد به مواد  شود که شخص برای تحملهایی تولید می اجتماعی، ناراحتی های اجتماعی و پدید آمدن نابسامانی
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تواند مفید واقع شود. آیا های اجتماعی چقدر می نابسامانی فه زندان در جهت درمان چنینآورد. با چنین توضیحی وظیمی مخدر

نگرد و در جهت پیشگیری اصولی، باشد یا کمی فراتر به قضیه میبازپروری می نگرد و هدفشزندان فقط به خود شخص معتاد می

معتادین به وجود آورد که عالوه بر  تواند محیطی را براینه میگیرد. مجیط زندان چگوهای اجتماعی را نیز در نظر مینابسامانی

هدف این پژوهش تبیین این مساله که مواد مخدر  های انسانی را نیز نهادینه نماید.و بازپروری سایر ارزش  درمان و پیشگیری

زندانیان محسوب می گردد؟ در پاسخ چالشی برای زندانیان می باشد، و این سوال مطرح است: که که آیا مواد مخدر چالشی برای 

به این سوال، این فرضیه مطرح است که با ورود مواد مخدر در زندان و محیط نابهنجار زندان عالوه بر آسیب های روحی باعث به 

 وجود آمدن مشکالت جسمی فراوان بر زندانیان را سبب می شود که این خود به عنوان یک چالش محسوب می گردد.

 اد مخدرزندان و مو

 کند بسیار مهم است. زندان به عنوان یک نهاد اجتماعی تحتمی نقشی که محیط اجتماعی زندان در وجود و مصرف مواد بازی

 هایی دارد که معموال در هیچ نهاد دیگریتاثیر ساختار سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی هر کشور است. با این حال ویژگی 

به میزان  شود. محیط اجتماعی زندانروزی یافت نمیبه با آن دارد، مانند سربازخانه و موسسه های شبانهکه ساختاری نسبتاَ مشا

شود. مصرف مواد از الگوهای کند اداره میکه خود را بر زندان تحمیل می ایزیادی براساس خرده فرهنگ زندانیان و قواعد نانوشته

 اله مصرف مواد به میزان زیادی محصول تعامل محیط زندان با کسانی که در آنرفتاری و آموخته شده اکثر مجرمان است. مس

است؛  مصرف مواد در زندان و بیرون از زندان تا حدود زیادی یکسان باشد. عللکنند، می اقامت دارند و افرادی که آنجا را اداره می

 (.11: 1371مصرف مواد است)محمدی، اما یکی از مهمترین علل مصرف مواد، ارتباط بین رفتار مجرمانه و 

ها است. اساسی هر دولت در اداره زندان  هایها است و شناخت و مقابله با آن یکی از چالش  مصرف مواد، مشکل بیشتر زندان

آن دامن  و بهگیرد ای کارکنان زندان با زندانیان که معموالَ مورد استقبال زندانیان قرار میگاهی ایجاد ارتباط شخصی و غیر حرفه

زنند و همچنین همانند سازی برخی کارکنان با زندانیان پرنفوذ و جذاب، خطر مصرف و گاه همکاری در ورود مواد به زندان را می

مشکلی پیچیده و چند جانبه  ها را جدی تلقی نماییم و این پدیده را به عنواننماید. به جاست خطر وجود مواد در زندان فراهم می

رو، مصرف مواد به  دنبال کسب آرامش و کاهش تنش و اضطراب است. از اینداشته باشیم. در محیط زندان زندانی به  در نظر

تواند به او کمک کند تا با محیط زندان کنار بیاید. هر چند این روش مقابله با مشکالت خود به مشکل دیگری به میزان زیادی می

دهند. ای ناکارآمد و مخرب است. تعداد بسیاری از زندانیان را معتادان تشکیل می مقابله ایه شود و از روشنام اعتیاد ختم می

امنیتی و بهداشتی زیادی  زند و مشکالتنیز مشکل مصرف مواد در زندان را بیشتر دامن می مصرف مواد در زندان توسط این گروه

 (.91: 1383آورد)محمدی،وجود می را در زندان به

 رایش به مواد مخدر در زندانعلل گ

 (محیط مادی)فیزیکی -الف

و پوشاک و...محدود است. تعداد زیادی از محکومان و متهمان در  به نیازهای اولیه مانند خوراک زندان محیطی است که دسترسی

بینی و محدود است و بل پیشو مراقبان قا نبود تناسب میان تعداد زندانیان اند. نظارت کارکنان به دلیلشده فضای کم محبوس

 تواند در تبیین رفتارهای های محیطی می طبیعی پایین است. هر کدام از این جنبه های سطح محرک

مواد، رابطه جنسی همراه با زور و تجاوز به عنف، خودزنی ها و شورش هایی که در  پرخاشگرانه، درگیری ها، زورگیری ها، مصرف

 کننده باشد.افتد کمکمی زندان اتفاق
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 جمعیت -ب

زندانیان تنگ است. همچنین تراکم جمعیت  است، یعنی فضای زندگی تراکم فضا بین زندانیان کم زندان دارای محیطی است که

کنند بسیار باال است و ممکن است روز با هم برخورد می است که تعداد افرادی که در طی زیاد است. به عبارت دیگر، زندان جایی

شوند و این ازدحام)تراکم اجتماعی( باشند. این ویژگی های زندان موجب ازدحام افراد می های جدیدیاز این افراد چهره  یتعداد

گذارد تا کمبود فضا، تری بر رفتار زندانیان می کند. تراکم جمعیت تاثیر مخربفضای زندگی را محدود و برخورد افراد را بیشتر می

مانند تریاک، شیره، هروئین( موجب کاهش تنفس،  ی، سوء مصرف مواد مخدر)به خصوص مواد افیونیدر چنین محیط و موقعیت

 مصرف مواد، بدست آوردن مواد مخدر، کاهش خماری، موجب شود. از طرف دیگر، ادامهرنج می کردن برانگیختگی و کاهش آرام

 (.9-1: 1371یابد)دهقانی، صورت یک دور باطل تکرار و ادامه می شود بهتنش، درگیری و رفتارها تییر قانونی در زندانیان می

 کاهش محرک های محیطی -ت

کند. هر چند میزان هوش تواند در روش تفکر افراد تاثیرگذارده و در توانایی او دگرگونی ایجاد میمی کاهش محرک های محیطی

با مشکالت  گشایی و کنار آمدنمانند مشکل های ذهنی الیتتوانایی انجام فع کند اما این وضعیت موجب کاهشفرد تغییر نمی

 چگونه یکنواختی، کسالت و ناکامی و فقر در زندگی در زندان باعث خشونت، مصرف ها نشان داده است کهشود. بررسیروزمره می

است  خوت و کسالت ممکنشود. یکی از راه های شکستن یکنواختی و احساس رآفرین میمشکل مواد مخدر و دیگر رفتارهای

تحقیقی از زندان های  دهد)کند و کسالت را کاهش میخود جلب می طور موقت توجه را به فعالیت های پرخاشگرانه باشد که به

 (.1371ایران، دفتر برنامه کنترل مواد،  زندان

 فرهنگ زندانیانخرده  -د

با زندانیان سهم  آفرینمحیط اجتماعی زندان است که در درک و رفتار مشکلمهمترین ویژگی های  فرهنگ زندانیان از جملهخرده 

همراه با خشونت و  فروشی ممنوع است، دفاع زندانیان عبارتند از: خبرچینی و آدم فرهنگبسزایی دارد. مهمترین عناصر خرده 

مراتب قدرت ضروری  زوم حفظ موقعیت در سلسلهو ل کشی و سوءاستفادهاز اموال، سرسختی و مقاوت در برابر بهره قدرت جسمی

با کارکنان و مسئوالن زندان، وفاداری  امکان برقراری رابطه صمیمانه در نزاع و درگیری، نداشتن و عقب نشستن و جا نزدن است

تو الک  نی باید سرشکالم این که هر زندا زندان، نادیده گرفتن مقررات و انضباط رسمی زندان و در یک نسبت به منافع گروه

مواد  شود. یکی از الگوهای رفتار رایج بین مجرمان، سوء مصرفمی زندگی و بقاء در زندان محسوب خودش باشد نیز الزام های

 شود.تلقی می فرهنگ زندانیاناز عناصر خرده  مخدر است و به عنوان یکی

 عوامل اختصاصی زندان -س

کند. برخی از این مشکالت را نیز تحمل و تجربه می دارد، مشکالت خاص زندان بیرون از زندان زندانی عالوه بر مشکالتی که در

انسان در  کنیم:ویژگی های زندان را اینک ذکر می افتد. برخی از مهم ترینها اتفاق نمی به زندان دارد و دیگر وضعیت اختصاص

محل زندگی، چگونگی و  آن عمل کند از جمله انتخاب خود را انتخاب و به تواند بیشتر فعالیت هایزندگی عادی و روزمره خود می

 آزادی و توانایی انتخاب این که سلیقه شخصی در انتخاب لباس، غذا، تفریح،سرگرمی و داشتن زندگی، دوست و غیره. اعمال نوع

ی وارد زندان شد توانایی انتخاب و حق انتخاب در است. وقتی کس بخش و پر اهمیت ها لذتکنیم برای ما انسان چگونه زندگی می
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اساسی و اولیه زندگی خود را  توانند بیشتر مسائلدهد. زندانیان نمیبسیاری از فعالیت های شخصی و اجتماعی خود را از دست می

یی را بخورند، انتخاب کنند. این غذا بخوابند، چه زمانی و چه نوع وقتکنند، چه لباسی بپوشند، چه وقت استحماممانند این که چه 

خواهد شد  و توأم با فشارهای روانی است. این حالت منجر به واکنش هایی دهنده است تجربه دردناک برای هر انسانی بسیار تکان

شوند، زندان میبار وارد  که برای اولینبرای کسانی ویژهناامیدی و افسردگی به  سردرگمی، اضطراب احساس از جمله، خشم ناکامی

 آورد.می ای مساعد برای سوء مصرف مواد را فراهمبسیار تحقیرآمیز و هولناک خواهد بود. این واکنش ها زمینه

 از دست دادن خانواده -خ

زندانیان  مهم ترین افرادی هستند که شود. اعضای خانوادهخانواده و دوستان و روابط اجتماعی می زندانی شدن موجب ترک

است.  خانوادگی منبع بسیار مهمی در ایجاد آرامش و اعتماد زندانیان و اعتماد داشته باشند. حمایت های وانند به آنان اطمینانتمی

کند از جمله دغدغه را دچار مشکل فراوان می آور است که زندانیانو تأسف ارتباط با آنان بسیار دردناک جدایی از خانواده و قطع

اند برخورد و رفتار دیگر اعضای بگویند زندانی شده و این که چگونه به فرزندان ر اقتصادی خانواده، تربیت فرزندانهای تأمین امو

موجب کاهش احساس  شدن و قطع ارتباط با خانواده خانواده و همسایگان با آنان چگونه خواهد بود؟ در برخورد موارد زندانی

افتند. در برخی آمده به فکر جدایی میمشکالت پیش زندانیان به خاطر تحمل نکردن رانشود و اغلب همسدر آنان می دلبستگی

 دیدار کنند. این تصمیم موجب مایل نیستند فرزندان خود را در زندان مالقات نمایند و با آنان کدامخانواده و یا زندانی هیچ مواقع

 متالشی شدن پیوند های خانوادگی واهد شد. گاهی نیز زندانی شدن موجببروز مشکالت عاطفی و ارتباط میان آنان و زندانیان خ

 آورد.ارمغان می های جدی دیگر همچون روابط نامشروع را بهاز مواقع آسیب  شود و در برخیو زناشویی می

 کاهش الگوهای رفتار سالم -ه

و رسوم  پسند، سالم و مطابق آدابجامعه  وهای رفتاریشود انسان ها در مراحل مختل رشد کنند الگمی زندگی در اجتماع موجب

دهد آنان را در معرض مشاهده و رفتارهایی قرار می تجربه سن و سال و کمرا از دیگران تقلید نمایند، زندانی شدن افراد جوان، کم

از والدین، برادران و خواهران، دوستان و در بیرون از زندان  که ضد اجتماعی، غیرقانونی و ناهنجار هستند. افراد جامعه ممکن است

دانشگاه  زندان»گوینددر این باره که می را تقلید نمایند. های بانفوذ الگو و مشق گیرند و رفتار آنانآشنایان و یا شخصیت 

گیرند. به خصوص یقرار م جوان به راحتی تحت تاثیر زندانیان و مجرمان کارکشته حقایقی وجود دارد. زندانیان« خالفکاری است

اند، سعی دارند افراد جوان را مورد سوء استفاده جرم شده به این نکته مهم است که افراد باسابقه و کسانی که بارها مرتکب توجه

 این که مجرمان جوان بخواهند از مجرمان معروف تر و مجرم بیشترین استفاده را ببرند. احتمال آمدهقرار دهند و از موقعیت پیش

بار در زندان با مواد مخدر آشنا اولین  تر تقلید نمایند و بیشتر خود را درگیر رفتار مجرمانه کنند بسیار زیاد است. برخی افراد برای

 (.7-3: 1371در زندان آغاز شده است)دهقانی،  اند و سوء اعتیاد آنانشده

مناسبی  اجتماعی و روانی زندان زمینه ند و موقعیت فیزیکیاز آنچه بیان شد مشخص شد که مجرمان با مواد مخدر سرو کار دار

 کند.می مواد مخدر در زندان را فراهم برای وجود سوء مصرف

 راهبردهای مناسب برای کاهش مواد در زندان

 ست که بیکاری یکیو اشتغال آنان به کارهای سودمند و مناسب ا اولین اقدام عملی و مهم در این زمینه، تغییر فرهنگ زندانیان -1

را با  توان آنانبرای اکثر زندانیان می از عوامل بزرگ شیوع اعتیاد و رواج آن در زندان است. در صورت عدم امکان ایجاد اشتغال
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فرهنگی سرگرم کرده و با آموزش صحیح، فرهنگ رایج در میان آنان را تغییر داد و تحول و دگرگونی  های مفید و متنوعبرنامه 

 یقی در آنان ایجاد کرد.عم

اند و در های جستجوگر مواد مخدر که به خوبی آموزش دیده های جستجوگر مواد مخدر: تعداد سگ افزایش استفاده از سگ -9

 ها، افزایش خواهند یافت. برای بهبود امر بازرسی و بازدارندگی، سگشوند و همچنین مربیان تربیت سگ زندان ها به کار گرفته می

 اند، اضافهآنهایی که در حال انجام کارند و آنهایی که در ذخیره ها، یعنییی با قابلیت واکنش چند منظوره به تیم کنونی سگ ها

 زندان توسط مردم و در نتیجه پخش شدن آن در زندان جلوگیری های اضافه از آوردن مواد مخدر به داخلخواهند شد. حضور سگ

یا هرکس دیگری که به  کنندگانگر مواد مخدر به صورت دایمی برای جستجوی زندانیان، مالقاتهای جستجو خواهد کرد. سگ

نحوی قصد ورود مواد مخدر را به زندان دارد و همچنین تجهیزات مرتبط با قاچاق مواد مخدر را مورد بازرسی و جستجو قرار 

 دهند روش مناسبی است.می

گردند و یا از اعزام به مراجع قضایی و یا بیمارستان که از مرخصی برمی ودی جدید و کسانیاقدام دیگر کنترل شدید زندانیان ور -3

تمام وظیفه خو  کوچکترین گذشتی و با قاطعیت و امین و مورد اعتماد که بدون دیدهنمایند با مأمورین زبده و آموزشمراجعت می

نداشتن یا انباری  دانیان ورودی و پس از حصول اطمینان کامل از همراهکردن زن انجام دهند و همچنین قرنطینه را به نحو احسن

 زدن مواد، عودت آنان به بندها.

آنان این  امر تا خدای ناکرده از طریق وظیفه و سایر پرسنل زندان و گوشزد کردن عواقب خطیر این آموزش صحیح سربازان -1

 سوز وارد زندان نگردد. مواد خانمان

 نمایند.)شرعی(مراجعه می که جهت مالقات خصوصی هایییح خانواده کنترل صح -1

 گردد.می که از آنان مواد کشفبرخورد شدید انضباطی با کسانی -8

طور جدی در مسایل فرهنگی و هنری مانند تئاتر، موسیقی، باید بهاجباری: واحد فرهنگی زندان می ایجاد کارهای خدماتی -7

ها را ارزیابی و در خارج فعالیت داشته باشد و حاصل فعالیت  ی، سودآموزی، آموزش عقیدتی، احکام و غیرهنقاشی، خطاطی، طراح

تواند اش را در صورت دارا بودن میاستعدادهای فرهنگی هنری  ارایه نماید تا زندانی خود را ملزم بداند که از زندان در سطح جامعه

باشد. مثال اگر قرار باشد الزم می هایاصالحی مستلزم بودجه کافی و هزینه  هایطرح  عرضه کند. بدیهی است این کار و دیگر

 صورت به مثابه)آب در هاونهای ضروری است در غیر اینکاری در قالب مطلوب و استاندارد صورت پذیرد نیازمند صرف هزینه 

ی اهمیت باالیی برخوردار است. ها از درجه است در زندان نشاط زایی و تندرستی آفرین کوبیدن است(. ورزش که از جمله عوامل

سراسر کشور  هایهای ورزشی زندان  زندانیان در برنامه بدنی برای زیر پوشش قرار دادن ورزش استقرار واحدی تحت عنوان تربیت

 مند در امر ورزش زندانیان است.از عوامل روی کرد نظام 

 نتیجه گیری

با مواد مخدر  شد که مجرمان بطور وسیعی های متفاوت مورد بررسی قرار گرفت و مشخصمواد مخدر از جنبهدر این مقاله وجود 

برای وجود و سوءاستفاده مواد مخدر در زندان را  های مناسبیسروکار دارند و موقعیت فیزیکی اجتماعی و روانی زندان زمینه 

انجام داد نیز مورد  توانجلوگیری از ورود آن می هایی که برایمواد مخدر و اقدام کند. البته باید روش های ورود و توزیعفراهم می

با ورود مواد مخدر با توجه از دست دادن موقعیت زندانی و و محیط آلوده و مخرب آلود زندان باعث کشاندن  گیرد.بررسی قرار می
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حبس طوالنی خواهند بود برای کاستن از فشار روحی و روانی  فرد زندانی به سمت و سوی مواد خواهد شد و زندانیانی که دارای

محیط زندان و راحت تر تحمل نمودن زندان به سمت و سوی مواد روی می آورند و این خود یک نوع چالش جسمی را سبب 

وص استفاده از خواهد شد و باعث خواهد شد فرد زندانی معتاد شود و این یک هزینه مازاد بر دوش زندان خواهد گذاشت. در خص

متادون بر تحمل حبس برای معتادان در زندان این نیز خود یک نوع مواد مخدر هست عالوه بر هزینه های مازاد بر دوش زندان 

باعث افزایش این نوع مواد در محیط زندان خواهد شد و این نیز یک نوع چالش را سبب می شود. بنابرانی به طور کلی می توان 

عالوه بر هزینه های اضافی عالوه بر کنترل و نظارت زندانبان بر زندانی راسبب می شود باعث آلوده شدن گفت که مواد مخدر 

محیط زندان نیز میشود و افرادی که در بیرون افرادی سالم از لحاظ جسمی بوده اند به ورود به محیط زندان و به دلیل عدم تحمل 

 مواد روی می آورند و این نیز باعث چالش خواهد شد.محیط زندان و آشنایی با معتادین به سمت و سوی 
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