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 7931، زمستان سال اول، شماره اول، ژپوهشناهم حقوق افرس
 

 

  های خصوصی در حقوق کیفری ایران و ایاالت متحده آمریکاجایگاه زندان

 )کالیفرنیا و تگزاس(

 2زهرا وهبی،  1فروتن مصطفی

 

 چکیده

 با اعمال مجازات حبس یکی از اهداف مجازات یعنی، ناتوان سازی و طرد از اجتماع محقق

 نموده تجربه را خصوصیهای  زندان از استفاده بیشترین آمریکا متحده ایاالت گردد. کشور می

 فضای کمبود زندانیان، آمار توان به افزایش می خصوصیهای  گرایش به زندان است. از علل

خصوصی را نام های  زندان بیشتر و کارایی مالی امکانات کمبود انسانی، نیروی کمبود استاندارد،

در  میالدی 8019 سال از آمریکا متحده در ایاالت زندان سازی خصوصی سمت به برد. گرایش

خصوصی اجرایی گردید یکی های  شد. در کشور ایران دو مصداق از زندان شروع تنسی ایالت

آباد مشهد که پس از مدتی کوتاه به علت عوامل  وکیل شیراز و دیگری زندان آباد عادل زندان

های خصوصی در انکه جایگاه زند است این تحقیق متعددی جمع آوری گردیدند. پرسش

 هدف، نظر از حاضر چگونه است؟ پژوهش آمریکا متحده حقوق کیفری ایران و ایاالت

 ترجمه و تالیفی مقاالت و کتب از استفاده با ای کتابخانه روش به آن مطالب و است کاربردی

 .است گردیده تدوین و تحلیل ای

 تگزاس، کالیفرنیا. آمریکا، متحده زندان خصوصی، ایران، ایاالت واژگان کلیدی:

                                                      
 forutanmostafa@gmail.com شیراز اسالمی آزاد دانشگاه حقوق دانشهده شناسی جرم و جزا حقوق گروه استادیاش -1
 zahravahabi1@yahoo.com دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی و مدشگ دانشگاه دنویسنده مس و   -2

 نویسندگان از همهاشی آقای یاسر شاکری دش تمیه این مقاله قدشدانی می نمایند.
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 مقدمه 

که ناقض مهم ترین هنجارهای ای  مقوله مجازات یعنی واکنش به ارتکاب جرم به عنوان پدیده

باشد، از پیدایش نخستین جوامع مطرح بوده است. از نخستین مکتوبات بشر که هر اجتماع می

جرم و مجازات  نسبت به مقولهها  توان دغدغه حکومتباشد، می می در حال حاضر در دسترس

توان در  می متنوع از انواع مجازات اعم از حبس و مجازات سالب حیات راهای  را یافت. نمونه

و تأکیدات این دو بر برخورد با مجرمین یافت. تاریخچه نگاه ها  استل حمورابی و قوانین هیتی

ور از این نگاه، نگاه توان مدنظر قرارداد. اگر منظ می جرم شناسانه به مقوله مجازات را از دو بعد

توان گفت که علم جرم شناسی بر خالف بسیاری از علوم دیگر به عنوان یک  می علمی باشد

شود که از بروز و ظهور آن کمتر از یکصدوپنجاه سال گذشته است. اما اگر  می علم نوپا تلقی

دوره  توان بروز و شکل گیری آن را به سه می به جرم شناسی به صورت عام نگریسته شود

توان آن را دوره غیرعلمی نامید، برخورد با جرم براساس  می تفکیک نمود؛ در دوره اول که

متافیزیکی و یا ماوراءالطبیعه مثل تأثیر روح یا جن بر مجرم بوده است و در نتیجه در های  نگاه

عنوان  گردد. به می اعمال مجازات و برخورد با مجرم نیز آثار رسوخ چنین دیدگاه هایی مالحظه

سوراخ کردن سر مجرم برای خارج شدن روح خبیث بوده است. این ها  مثال یکی از مجازات

با بروز عقاید فلسفی اندیشمندانی مانند ارسطو، افالطون و سقراط متحول شده و رفته ها  دیدگاه

اشی گردد به طور کلی ادیان الهی علت بروز جرم ن می رفته با بروز ادیان تحوالتی در آن ایجاد

 ادامه پیدا 8179تا اواخر سال ها  از فریب شیطان و پیروی از غرایز تلقی شده است. این دیدگاه

گیرد جرم شناسانی نظیر  می برخورد نیمه علمی با جرم شکلهای  نماید تا اولین نشانه می

تر با  ناپلئون، الپاترا و الواتر با طرح اولین مالحظات نسبتاً علمی راه را برای برخورد تخصصی

توان گفت شروع نگاه کامالً علمی نسبت به مقوله جرم با بروز  می جرم هموار نموده اند

لمبروزو و شکل گیری مکتب تحققی و تکمیل آن با نظرات شاگردان او های  اندیشه

باشد. علت ذکر این سه دوره از جرم شناسی در این قسمت تأثیر آن  می گاروفالو(-)انریکوفری

متافیزیکی و با های  باشد. مجازات که در ابتدا با اندیشه می به مقوله مجازات بر نگاه عمومی

هدف اعمال درد ورنج طاقت فرسا بر مجرم بوده رفته رفته به برخوردهای انسانی همراه با 

رود که در  می دهد. این موضوع تا جایی پیش می هدف اصالح و درمان مجرم تغییر رویکرد
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آزادی از کشتن مجرم به وسیله انداختن در روغن داغ به حذف جوامعی که مجازات سالب 

سالب حیات یا محدود کردن آن به موارد بسیار خاص آن هم به انسانی ترین نوع های  مجازات

کنند. مجازات زندان نیز از این قاعده  می آن که کمترین درد و رنج بر مجرم را داشته باشد تغییر

تغییر شرایط داخل زندان و پذیرفتن حداقل شرایط انسانی مستثنی نبوده است. صرف نظر از 

برای محبوسین نگاه به اصل زندان دچار تحول شده است به این صورت که از آغاز قرن 

که زندان به عنوان مجازات اصلی پذیرفته شد و حتی در دوره اصالح و درمان وسعت  نوزدهم

ه، تا اواخر قرن بیستم که به عنوان و طوالنی بودن آن برای اصالح مجرم ضروری شمرده شد

 نماید. می در نظر گرفته شده، جنبش لغو مجازات زندان انتقادات زیادی را وارد 8آخرین حربه

آورد و  می متفاوتی را نیز به وجودهای  جایگاه قوانین کیفری در هر کشور سیستم یا سیستم

دارای سیستم کیفری خاص بوده  ایاالت متحده آمریکا دارای ایاالت متعددی است که هر کدام

 و عمال برخی از اعمال در یک ایالت جرم و در ایالتی دیگر به عنوان عملی عادی محسوب

نیز از این قاعده مستثنی ها  شود. بر این اساس نیز سیستم مدیریتی، نظارت و اداره ی زندان می

در این کشور شاهد  زندانهای  نیست و باالخص پس از تورم جمعیت کیفری و افزایش هزینه

خصوصی های  دولتی بودیم. با توجه به اینکه زندانهای  خصوصی در کنار زندانهای  زندان

موضوعی کلی است که تقریبا در کلیه ی ایاالت قابل مشاهده است و با اینکه به صورت 

آن گسترده مورد استفاده قرار گرفته و یا در مقطع خاصی مورد استفاده قرار گرفته و پس از 

کاهش یافته و یا به طور کلی قطع شده است بنا، بر این ها  وابستگی آن ایالت به این گونه زندان

خصوصی مدرن های  است که ابتدا با بررسی روند خصوصی سازی، به جایگاه ایجاد زندان

امنیتی که عمال به طور های  مدرن مدیریتی و انواع مدلهای  پرداخته شود و پس از آن شیوه

گردد، مورد بررسی قرار گیرد و در نهایت به دلیل  می اعمال آمریکا متحده ایاالت ر کشورکلی د

متفاوت در ایاالت، تنها به دو ایالت تگزاس که دارای بزرگ ترین ایالتی های  گسترش سیستم

در این ایالت به وسیله ی ها  که از زندان خصوصی بهره گرفته و کالیفرنیا که مدیریت زندان

 گردد پرداخته شده است.  می تی ادارهبخش دول

                                                      
1- Ulima ratio- last resort 
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 از استفاده با ای کتابخانه روش به آن مطالب و است کاربردی هدف، نظر از حاضر پژوهش

که  است این تحقیق پرسش .است گردیده تدوین و تحلیل ای ترجمه و تالیفی مقاالت و کتب

 چگونه است؟ اآمریک متحده های خصوصی در حقوق کیفری ایران و ایاالتجایگاه زندان

 خصوصی در ایران های  زندان -1

آمریکا باعث شد تا  متحده نظیر ایاالتها  بحث اشتغال اجباری زندانیان، در بسیاری از کشور

محکومین  به کارهای سنگین گماشته شده و از این نیروی کار ارزان قیمت استفاده شود و 

نیان رایج شد. به این صورت که خصوصی و استفاده بخش خصوصی از زنداهای  ایجاد زندان

راه سازی، حمل و نقل و غیره های  دولتی به عنوان کارگر برای شرکتهای  زندانیان زندان

شد. این امر  می مبالغی به دولت پرداختها  شدند و در قبال آن از سوی این شرکت می استفاده

سوی دیگر بخش شده و از  می نگهداری برای ایاالتهای  از یک سو باعث کاهش هزینه

نموده و کسب  نمی خصوصی در مقابل استفاده از نیروی کار هزینه نگهداری آنها را پرداخت

نموده است. پس از یک دوره اعتراضات گسترده به این نوع قراردادها که معموالً با  می منفعت

لغو آمریکا این نوع از خصوصی سازی  متحده شرایط سخت کار زندگی همراه بوده، در ایاالت

و شکل دیگری جایگزین آن شد. به این صورت که وظایف بخش عمومی در زندان به بخش 

داد. بنابراین در  می خصوصی واگذار شد و این بخش مدیریت یا خدمات درون زندان را انجام

توان دو حالت کلی را در نظر گرفت حالت اول به معنی  می بحث خصوصی سازی زندان

باشد به این صورت که دولت در عوض دریافت وجوهی  می دانیاناستفاده از نیروی کار زن

دهد در این وضعیت بخش  می محکومین را جهت کار کردن به بخش خصوصی اجاره

کند و حتی در قبال  می خصوصی به صورت مستقیم از زندانیان برای کسب منفعت استفاده

 روش به دو شکل امکان پذیر نماید. اجرای این می دریافت هر زندانی مبلغی به دولت پرداخت

شوند و کارفرمایان  می باشد شکل اول این که محکومین در زندان مشغول به فعالیت می

پردازند و در زمان  می خصوصی از طریق مزایده انتخاب و به ازای هر روز کار محکوم مبالغ را

گیرند.  می دان قرارکار، زندانیان تحت نظارت این بخش و پس از اتمام کار روزانه در کنترل زن

شکل دوم این که دولت به صورت موقت تمام اختیارات خود را بر زندانی اعم از کنترل و 
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نماید در حقیقت در این شکل دولت به صورت کامل در  می نظارت به بخش خصوصی تفویض

کند  می دهد و در قبال آن پول دریافت می یک دوره زمانی محکوم را به بخش خصوصی اجاره

شود که نیازهای اولیه )از قبیل غذا و لباس( و همچنین  می ر مقابل بخش خصوصی متعهدو د

مراقبت از آنها را بر عهده بگیرد. با توجه به این که محکومین به صورت تمام وقت در اختیار 

گیرند وظایف و اختیارات مربوط به اصالح مجرمین و تأدیب آنها نیز  می بخش خصوصی قرار

 گیرد. می بخش قراربه عهده این 

باشد و هدف کسب منفعت بخش خصوصی از نیروی کار  می حالت دوم بر خالف حالت اول

زندانی نخواهد بود و صرفاً بخش خصوصی در قبال دریافت خدماتی مثل طبخ غذا یا امور 

تواند به  می نماید. این موضوع می دهد از دولت دریافت اجرت می بهداشتی و درمانی که ارائه

ل گسترده تری اعمال گردد، به این صورت که تمام وظایفی که یک زندان دولتی در شک

دهد به صورت کامل به بخش خصوصی واگذار شد و این بخش به  می خصوص زندانیان انجام

نحو کامل زندان را اداره نماید و در قبال این اداره که شامل کلیه اقدامات اداری، خدماتی و 

 شود، از دولت دریافت وجه نماید.  می ، تربیتی و اصالحی زندانینظارت بر امور فرهنگی

 مصادیق خصوصی سازی زندان  -2

مصادیقی از خصوصی سازی قبل از انقالب در کشور مشاهده نشده است. در آن زمان به جز 

زندان اوین که در اختیار و تحت نظارت سازمان اطالعات و امنیت کشور بود، اداره سایر 

ابتدا زیر نظر وزارت ها  ر اختیار نیروی شهربانی بوده است. اما پس از انقالب زنداندها  زندان

 کشور و در نهایت تحت کنترل مستقیم قوه قضائیه قرار گرفت.

پس از تفویض صالحیت به قوه قضائیه صرفا در دو زندان اجازه ورود به بخش خصوصی داده 

ه به موجب آن زندان وکیل آباد توسط اداره و در استان خراسان بوده ک8373شد. یکی در سال 

خراسان و در بخش هایی مانند اداره بیمارستان زندان، طبخ غذای زندانیان،  استانهای  کل زندان

اداره دفتر اجرای احکام زندان، ثبت و آمار و اطالعات رایانه، خدمات فرهنگی، آموزش 

ات نگهبانی غیرمسلح در قسمت زندانیان، خدمات مشاوره روان شناسی و مددکاری و خدم

اولیه های  داخلی زندان به بخش خصوصی واگذار شد. طبق آمارهای موجود علیرغم مخالفت
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بخش خصوصی بهتر از بخش دولتی عمل نموده بود و ضمن کاهش پرسنل، افزایش سرعت و 

دقت در انجام امور در بخش اجرای حکم، در بخش مددکاری اجتماعی با افزایش تعداد 

دکاران آمار تخلفات زندانیان کاهش پیدا نمود. به عالوه عملکرد بخش خصوصی در حوزه مد

 خدمات و درمان و همچنین حفاظت فیزیکی مطلوب بوده است.

باشد. بر اساس طرح پیشنهادی به مدت یک  می مصداق دوم مربوط به زندان عادل آباد شیراز

ن در اختیار بخش خصوصی قرار گرفت سال نود درصد از وظایف جاری و مدیریتی این زندا

)صرفاً بخش رایانه و اجرای احکام استثنا شد(. در این واگذاری حفاظت زندان در قسمت 

داخلی به عهده بخش خصوصی و در قسمت بیرونی به عهده یگان انتظامی زندان بود. این 

 طرح به دالیل مختلف با شکست مواجه شد و ادامه نیافت.

هر دو مصداق بیان شده حالت دوم از خصوصی سازی مورد لحاظ قرار  گردد در می مالحظه

نمایند و موضوع  می گرفته و بخش خصوصی در ازای انجام خدمات از دولت دریافت هزینه

 اجاره نیروی کار زندانیان مطرح نشده است.

 اعلل گرایش  -3

 افزایش آمار زندانیان -3-1

برد، تورم  می آمار زندانیان را به نسبت باالصرف نظر از افزایش جمعیت کشور که به طبع 

مختلف و استفاده از حبس به عنوان اولین و های  متعدد در زمینههای  کیفری و جرم انگاری

شایع ترین مجازات و به عالوه گسترش فناوری و افزایش سطح دسترسی افراد به منابع مختلف 

ای  اخیر به نحو فزایندههای  سال و نوسانات اقتصادی باعث شده جمعیت زندانیان کشور در

اتخاذ شده در های  (. البته این حالت تا حدی مرتبط با سیاست8318،88افزایش یابد)آشوری، 

که بخش اعظم زندانیان کشور در ارتباط با این نوع ای  باشد به گونه می حوزه مواد مخدر نیز

 باشند. می جرائم
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 کمبود فضای استاندارد -3-2

 داردهای بین المللی سرانه فضای نگهداری هر زندانی هفده و نیم متر مربعبر اساس استان

 باشد که کشور ما از این آمار فاصله زیادی دارد و کمتر از چهارونیم متر مربع به ازای هر نفر می

 بسیار قدیمی و خارج از استانداردها  (. به عالوه بعضی از زندان8314،07باشد)محمدی،  می

موارد عالوه بر کاهش امکان نظارت باعث مشکالت روانی و بروز اغتشاشات در باشند. این  می

 زندان خواهد بود.

 کمبود نیروی انسانی  -3-3

مطابق استانداردهای ذکر شده به ازای هر دوونیم نفر زندانی بایستی یک مأمور مراقب وجود 

ود دارد. این کمبود در داشته باشد. ولی در ایران به ازای هر یکصدوپنجاه نفر یک مأمور وج

خصوص تعداد مددکاران و مشاوران و حتی کادر پزشکی و درمانی نیز وجود دارد)محمدی، 

 پزشک به صورت دائمی وجود ندارد.ها  (. در بسیاری از زندان8314،07

 کمبود امکانات مالی  -3-4

غذا، لباس های  زینهنگهداری هر زندانی به جز نیاز به فضا و نیروی انسانی هزینه بردار است. ه

و لوازم استراحت، امکانات گرمایشی و سرمایشی و هر گونه امکانات ورزشی و رفاهی و 

مستلزم وجود بودجه کافی است. علیرغم مدرن بودن آئین نامه ها  آموزشی مانند کتابخانه

 بسیاری از مقررات آن اجرا نشده است.ها  به دلیل همین کاستیها  زندان

 خصوصی های  شتر زندانکارایی بی -3-5

عقیده بر این است که استفاده از بخش خصوصی از لحاظ کیفیت ارائه خدمات در مقایسه با 

(. با 8302،21باشد)حاجی ده آبادی و جلیل زاده،  می بخش دولتی از وضعیت بهتری برخوردار

 بهتر خدمات این توضیح که این بخش برای جلب اعتماد و تمدید قرارداد خود را ملزم به ارائه

 نماید. می
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 معایب  -4

 ابهام در حصول اهداف -4-1

استفاده از زندان خصوصی و گرایش به آن در عمل با دو هدف عمده ی هزینه کمتر و کارایی 

بیشتر بوده است. با این حال تجربه ی کشورهای استفاده کننده از این روش نشان دهنده این 

فته و به دلیل وجود منفعت در ارائه آمار از سوی است که در ارائه آمار اغراق صورت گر

نهادهای بی طرف ارزیابی صورت نگرفته است. پس از این ارزیابی از سوی این نهادها آمارها 

به میزان بسیار اندک بوده و به عالوه پس از واگذاری خدمات ها  نشان داده اند که کاهش هزینه

به عالوه  8به دنبال افزایش دستمزد بوده اند.ها  و سپری شدن زمان، به مرور شرکتها  به شرکت

افزایش کارایی و بهبود کیفیت نیز به اثبات نرسیده است. چرا که هر شرکت خصوصی با هدف 

چه از حیث نیروی انسانی و چه ها  کسب منفعت بیشتر همواره به دنبال سرفه جویی در هزینه

 از حیث صرف هزینه در ارائه خدمات بوده است.

 خصوصیهای  شرایط بد محکومین در زندان -4-2

در نوع اول واگذاری زندان یعنی اجازه محکومین در ابتدای بحث مطرح گردید با توجه به این  

نمایند و بخش خصوصی از نیروی کار زندانی  می که دولت در قبال واگذاری وجوهی دریافت

شتناک و خطرناک برای زندانیان شرایط وحها  کند این احتمال وجود دارد که شرکت می استفاده

 فراهم نمایند و مسائل جسمی و روحی ناگوار بروز کند.

تجربه اسفبار کشورهای استفاده کننده از این روش به حدی بوده که برخی نویسندگان آن را به 

 تشبیه نموده اند به نحوی که هنگام کار به طرز وحشیانه و مانند بردگان رفتار« مرگ تدریجی»

نسخ شده نسبت به ایشان به کار گرفته شده است)حاجی ده آبادی های  و انواع مجازات شده می

شدت این موضوع به حدی بوده که براساس آمارها احکام بیش از  (.8302،84و جلیل زاده، 

 آورده اند. نمی هفت سال حبس برای محکومین برابر مرگ بوده و بیش از این مدت دوام

 

                                                      
 دش کشوش آمریها شك: GAOجمت مالحظه آماشهای مختلف از جمله آماش مرکز مطالعاتی مستقل  -1

Private Prison Save Tax Payers Money, 2009, Available at: www.afscme.org. 
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 ندانمعضالت خصوصی سازی ز -5

 مشکالت امنیتی  -5-1

اگر چه واگذاری مدیریت داخلی به بخش خصوصی سابقه زیادی ندارد ولی در همین مدت 

صورت گرفته از سوی مسئولین خصوصی های  کوتاه عدم نظارت امنیتی دقیق و بی احتیاطی

و هنگام واگذاری 8314نظارت سبب بروز حوادث ناگواری شده است. به عنوان مثال در سال 

زندان عادل آباد به بخش خصوصی بر اثر افت کیفیت غذا در بندهای ده و یازده از زندان که 

دارای بیش از هزار زندانی بوده شورش و اعتراضاتی به وقوع پیوست همچنین به لحاظ عدم 

کنترل دقیق در تفکیک زندانیان خطرناک از سایرین چهار سارق مسلح یک هم سلولی خود را 

نند در نهایت نوجوانی در زندان توسط چند شرور به قتل رسید)روزنامه ایران، رسا می به قتل

(. این معضالت باعث شد اولین تجربه ی انتقال مدیریت به بخش خصوصی به 39/91/8314

 عنوان یک تجربه تلخ در ایران کامالً با شکست مواجه شد.

 مشکالت نظارتی -5-2

بر اساس سلسله مراتب سازمانی امکان نظارت دقیق  چنانچه زندان در اختیار بخش دولتی باشد

گیرد  نمی بر پرسنل وجود دارد. اما با انتقال مدیریت اصال یا نظارت به صورت مستقیم صورت

یا اینکه نظارت به صورت محدود و با معرفی یک یا چند نماینده از سوی دولت که در زندان 

حاظ تعداد علی القاعده حضور مأمورین گیرد که از یک سو از ل می باشند صورت می مستقر

 دولتی ناظر کمتر و از لحاظ طول مدت حضور نیز کمتر خواهد بود.

به عالوه این نظارت باعث تحمیل هزینه مضاعف بر دولت خواهد بود یعنی از یک سو بایستی 

به عنوان دستمزد به بخش خصوصی هزینه پرداخت شود و از سوی دیگر حقوق و مزایا برای 

 یندگان دولت بایستی پرداخت شود.نما
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 دالل گری -5-3

خصوصی ممکن است جهت دسترسی به قرارداد، شرکت در مزایده، یا مناقصه به های  شرکت

واسطه که در های  اقدامات نامشروع متوسل شوند و از سوی دیگر شکل گیری شرکت

ال مختلف به شرکت دیگر شرکت نموده و با کسر مبلغی قرارداد را به اشکها  مناقصات و مزایده

نمایند خود معضل بزرگی خواهد بود که عالوه بر تأیید بر کیفیت ارائه خدمات،  می واگذار

 تخلفات و جرائم مالی رادر بین خواهد داشت.

های  آمریکا که در سطح وسیع دارای زندان متحده این موضوع در کشورهایی مثل ایاالت

برای دستیابی به ها  کند. این شرکت می وز پیداباشند به شکل دیگری نیز بر می خصوصی

سیاسی نمایندگان مجلس داشتند و های  قراردادهای بزرگ نوعی ارتباط و پیوستگی با فعالیت

 (.8314،27، مقدادیو  گودرزی بروجردینماید) می انتخاباتی را به نوعی تأمینهای  هزینه

  خصوصیهای  خصوصی در ایجاد زندانهای  جایگاه شرکت -6

خصوصوی را  هوای   کشورهای ایاالت متحده آمریکا، بریتانیا و استرالیا بیشترین استفاده از زنودان 

تجربه کرده اند، بزرگ ترین کمپانی هایی که در ایاالت متحوده آمریکوا در صونعت زنودان وارد     

هسوتند کوه درآمود      GEO group( و CCA)  Correction Corporation of Americaشدند 

در صونعت   8013هوا در سوال   دو کمپانی سه بیلیون دالر بود. بوا ورود ایون شورکت   ساالنه هر 

ایوالتی و فودرال، کیفیوت    های  خصوصی با ادعای توانایی ساخت و اداره کردن زندانهای  زندان

در ابتودا   CCAیک سال بعود   .(Wade،2013، 12)یکسان و حداقل هزینه را شعار خود نمودند

بوه    CCA،8011د مدیریت یک زندان را به عهده گرفت. در سال به جای بخش عمومی، قراردا

تنسی پرداخت اما آن پیشنهاد به واسطه قوانون گوذار ایوالتی    کنترل مدیریت سیستم زندان ایالت 

، رد شد. با وجود ایون عقوب   CCAجدی درباره رشد اعتبار های  پس از روبرو شدن با مخالفت

تنسوی،  هوای   قراردادهوای اضوافی در ایالوت   ، CCAنشینی درباره ی حضور شرکت خصوصوی  

(. پوس از آن  Mattera،5،2003را بوه هموراه داشوت)    8017در انتهوای سوال    تگزاس و کنتاکی

 GEOکه در حال حاضر   Wackenhut  Correction Corporationبیشتری مانند های  شرکت

عوا بویش از   مجمو GEOو  CCAخصوصی شد. امروزه، های  شود وارد سیستم زندان می نامیده
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بوه عنووان بوزرگ تورین      CCAکننود.   می نیمی از قراردادها را در ایاالت متحده آمریکا مدیریت

کمپانی زندان خصوصوی بویش از هفتوادوپنج هوزار زنودانی را مودیریت و در شصوت و شوش         

است  CCAرقیب نزدیک  GEO .(Gleeman and Hartency،2011، 9)ساختمان فعالیت دارد

 Managementکوچوک تور شوامل    های  نماید، شرکت می دیریت و ادارهکه بخش کمتری را م

and Training Corporation   وLcs Correction باشند می(2011، 30،Cohn).  

 خصوصی در ایاالت متحده آمریکاهای  شکل گیری زندان -7

 خصوصی سازی زندان نوجوانان -7-1

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

البته این به معنی واقعی کلمه خصوصی سازی نبود. به دلیل اینکه واژه ی خصوصی سازی تا 

میالدی به صورت جدی وارد نشده بود. 8019زمان ریاست جمهوری رونالد ریگان یعنی دهه 

ارد شد در وها  بخش خصوصی سازی، در زمینه اصالح و تربیت نوجوانان بیشتر از سایر بخش

میالدی بخش خصوصی رشد هفتاد درصدی داشت این در حالی است  8010تا  8071های  سال

که موسسات اصالح و تربیت دولتی مربوط به نوجوانان بزهکار بیست و شش درصد رشد 

داشت و در مقابل شمار نوجوانان بزهکار در موسسات خصوصی سی و نه درصد رشد را 

 .(377و2،370831 هافمن،)اهد بودش

 سازی زندان بزرگساالن خصوصی -7-2

شروع شد و در عین  میالدی 8019گرایش به سمت خصوصی سازی زندان بزرگساالن از سال 

بسیاری در مقابل آن به عمل آمد، خصوصی سازی زندان پس از آن به طور های  حال مقاومت

رد استفاده قرار گرفت. جدی در دستور کار دولت محافظه کار قرار گرفت و در تمام ابعاد مو

مدنی به مخالفت با های  برخی نهادها مانند انجمن وکالی آمریکایی و اتحادیه امریکایی آزادی

 پیش رفت. ها  آن پرداختند اما در نهایت این کشور به سمت خصوصی سازی زندان

در  شاید بتوان گفت اولین واگذاری کامل زندان به بخش خصوصی )و نه تنها مدیریت زندان(

شکل  میالدی 8014ایالت تنسی در بخش همیلتون قابل مشاهده است. این قرارداد در سال 

گرفت. اما برخی در همان ابتدا معتقد بودند که خصوصی سازی کامل به وجود نیامده و دولت 
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 در کنترل زندان و یا سهام زندان دخالت دارد. در میان ایاالت آمریکا، ایاالت غربی و ایاالت

)حاجی ده آبادی و داشتندگرایش بیشتری به سمت خصوصی سازی زندان بزرگساالن  جنوبی

با ادعای اینکه خصوصی سازی ها  رشد خصوصی سازی زندان .(81و8302،80جلیل زاده، 

 دهند ایجاد شد.  می دولتی ارائههای  امکانات اعمالی بیشتری را نسبت به زندان

 ها  اعلل گرایش به خصوصی سازی زندان -8

 اداعای ارائه خدمات بیشتر به زندانیان و صرفه جویی مالی  -8-1

 دولتی ارائههای  با این ادعا که امکانات بیشتر را نسبت به زندانها  رشد خصوصی سازی زندان

رسد این ادعا چندان درست نبوده و حتی خدمات ارائه  می دهند ایجاد شد که البته به نظر می

ویی مالی نیز از مواردی است که طرفداران ایجاد و تشکیل شده بسیار محدود است. صرفه ج

کردند این در حالی است که صرفه جویی مالی و بهره  می خصوصی بر آن تاکیدهای  زندان

مندی از نیروی کار انسانی در صنعت توسط طرفداران حقوق بشر مورد انتقاد قرار گرفته 

  .(Mason،2012، 7)است

نشان داده شد که هیچ تفاوت  GAOمیالدی از طریق  8000 در گزارش ارائه شده در سال

خصوصی و دولتی وجود ندارد البته نتایج مشابهی درباره های  عمده در بهره وری بین زندان

یوتا ارائه شد که در آن میالدی به وسیله دانشگاه  2990نیز در سال ها  صرفه جویی در هزینه

 دهد و این گزارش اشارهو دولتی را نشان میخصوصی های  در زندانها  تساوی بین هزینه

کند که حرکت به سمت خصوصی سازی هنوز دارای ابهام بوده و سئوال برانگیز  می

در آن سال یک زندان به  اوهایودر حالی است که در ایالت . این (Gaes،2008، 259)ستا

CCA شرکت دیگر به های  فروخته شد و مدیریت ساختمانManagement and 

Training corporation های  با هدف اداره کردن زندان به منظور ذخیره ی هزینه یا برنامه

 .(Paynter،25،2011)خصوصی سازی سپرده شد
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 افزایش جمعیت زندانیان  -8-2

های  میالدی که کاهش خفیف داشته، بین سال 8079نرخ جمعیت زندان به استثنای دهه ی 

 منحنی کم کم به باال میالدی 8071مانده است. از سال  میالدی تا حدودی ثابت 8071تا  8079

 میالدی 8071تا حدودی ثابت مانده است. از سال  میالدی 8012رود و از حدود سال  می

 تعداد زندانیان به سرعت افزایش میالدی 8012رود و از حدود سال  می منحنی کم کم به باال

دی، به ازای هر صد هزار نفر، هفتصد و چهل میال 2990 یابد. به عنوان نمونه در پایان سال می

رسمی و شناخته شده  ایاالت متحده آمریکا زندانی بوده اند های  و سه نفر بزرگسال در زندان

 که در این میان تعداد مردان پانزده برابر زنان بوده است.

 معضالت گرایش به خصوصی سازی زندان ها -9

 یاریها  خصوصی بیشتر به زندانیهای  ت به زندانرسد که نسب می دولتی به نظرهای  زندان

مربوط به های  مربوط به دارو و الکل، دورههای  رسانند مانند مالحظه روان شناختی، مشاوره می

توانند برای اشخاص و  ها می رسد که این زندان می کار، آموزش شغلی و غیره. به نظر

بازیابی یا های  رسد که برنامه می ی به نظرخصوصهای  آنها مناسب باشند. در زندانهای  خانواده

بسیار کم هستند و یا اینکه تضمینی به عنوان نمونه برای پیداکردن کار، برنامه آموزش کار و 

با ها  برای بیماران روانی وجود ندارد. مدیریت و یا سالمت عمومی در این زندانای  هیچ برنامه

ک بار به صورت رایگان امکان این اقدامات خصوصی تنها یهای  مشکل مواجه است. در زندان

تواند  می خصوصیهای  برای اشخاص محکوم وجود دارد. بنابراین تکرار جرم برای زندان

گیرد و پس از اینکه  می خوب باشد چرا که یک مرتبه خدمات جزئی به صورت رایگان صورت

گردند این موضوع تجارتی  می تعداد زیادی از مرتکبین به دلیل ارتکاب مجدد جرم به زندان بر

  (Prison for Profit،15،2011-16)شود. می خصوصی محسوبهای  خوب برای زندان

های  شود، کارمندان آموزش ندیده هستند. زندان می خصوصی دیدههای  مشکلی که در زندان

برند در این  می خصوصی در سراسر کشور از کارکنان آموزش ندیده و بدون انضباط رنج

ها  کنند. امنیت زندان می کارمندان به میزان کمتر از کارمندان دولتی حقوق دریافت ها زندان

بستگی بسیار به نیروی کار ثابت دارد، زمانی که نیروی کار ثابت وجود نداشته باشد که در 
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خصوصی بیشتر قابل مالحظه است، منتهی به شورش، تجاوز، حمله و فرارمی شود. های  زندان

خصوصی پنجاه درصد بیشتر ضرب های  میالدی نشان داد که زندان 2994 یک گزارش در سال

بیشتر حمله ی زندانی به کارمند در آن قابل  درصد و جرح زندانی با زندانی و بیش از پنجاه

خود را از طریق تعداد کارمندان، استخدام های  خصوصی عموما هزینههای  زندان مشاهده است.

عموما ها  آورند. امنیت زندان می ا از بین بردن مزایای جانبی پائینپائین و کاهش یهای  با هزینه

 Dela،15،2013)داز طریق سازمان هایی است که اغلب تجربه کم دارند و یا آموزش ندیده ان

Vega). مذهبی و های  توان به عدم شانس اقلیت می خصوصی نیزهای  از معایب زندان

البته به طور کلی  .(Petrella،23،2013)بردصی نام خصوهای  مهاجران برای استقرار در زندان

باید بیان نمود که اشخاص با ورود به زندان )چه دولتی چه خصوصی( کار خود را از دست 

شود. کارفرمای این اشخاص  می داده و خانواده از نیروی کار و در نتیجه درآمد حاصله محروم

 کنند( بلکه آن کار حذف و یا فراموش نمی کنند )یعنی کارگری را جایگزین نمی نیز شغل را پر

خیلی ها  شود و ورود زنان به زندان نیز پیامدهای خاص خود را دارد از جمله اینکه خانواده می

 .(Smaha،448،2006)شوند می احساسی، روانی یا مالی محرومهای  از حمایتها  وقت

 در ایالت کالیفرنیا خصوصیهای  جایگاه زندان -11

توان  می ی در ایاالت متحده آمریکا از هر ایالت به ایالت دیگر متفاوت و در واقعسیستم اعمال

برد. ایالت کالیفرنیا به دلیل اینکه اداره  می گفت که هر ایالت از سیستم قانون گذاری خاص بهره

گیرد از جایگاه متفاوتی نسبت به ایالت  می آن انحصارا به وسیله دولت صورتهای  ی زندان

بهره گرفته اند برخوردار است. همان طور که ذکر ها  از سیستم خصوصی سازی زندانهایی که 

گردید سیستم خصوصی سازی زندان با وجود ادعای صورت گرفته مبنی بر صرفه جویی و 

ارائه خدمات بیشتر از جایگاه متزلزلی برخوردار است. البته دیدگاه متضادی نیز در این موضوع 

 وجود دارد.

میالدی که  8000در ایاالت مختلف آمریکا به ویژه از سال ها  صوصی سازی زندانبا گسترش خ

در همان سال زندان خصوصی که در سی و یک ایالت وجود داشت و این مورد به سی و سه 

های  فزایش پیدا نمود، با توجه به عدم توانایی برخی شرکت میالدی ا 2994ایالت در سال  
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مالی در این های  و صرفه جوییها  صحیح و درست بر زندانخصوصی مبنی بر ادعای کنترل 

 CCAمانند ایالت کارولینای شمالی قرارداد خود را با شرکت خصوصیها  زمینه برخی از ایالت

آرکانزاس به دو منحل نمود و ایالت کالیفرنیا نیز ممنوعیت مشابه را اعمال نمود و ایالت  

مه داد. با توجه به ادعاهای صورت گرفته مبنی بر خات میالدی 2998در سال  GEOقرارداد با 

دهد که در ایالت کالیفرنیا در یک عدم توانایی بخش خصوصی در کنترل زندان آمارها نشان می

 سال،

بیست زندان جدید ایجاد شد. این در حالی است که تنها یک واحد دانشگاهی در این ایالت 

 (.Smaha،13،2006ساخته شده است)

میالدی نتایج متفاوتی  2989الی 8000های  در طی سالها  صی سازی زنداناقدامات خصو

درباره ایاالت مختلف به دنبال داشت که قبل از بررسی هدف اصالح و بازپروری زندان و 

ها بیان آن خالی از لطف نیست. از میان ایالتای  و دو ضربهای  بررسی کوتاه قوانین سه ضربه

ورمونت، کارولینای جنوبی، پنسیلوانیا، ایاالت  میالدی 2989الی 8000های  در آمریکا بین سال

سازی نمودند و نه ایالت به طور کامل اتکای خود شروع به خصوصی اوهایو ت وکانتیکآالباما، 

 کانزاس، مین، میشیگان، آرکانزاس،ایاالت های خصوصی را حذف کردند که شامل به زندان

 باشند. واشنگتن می و یوتا نوادا، داکوتا، مینه سوتا،

این در حالی است که ایالتی مانند آیداهو بزرگ ترین افزایش نگهداری زندانیان را در سال 

تجربه کرد که چهارصد و پنجاه و نه بود و عالوه  میالدی 8000نسبت به سال  میالدی 2989

از پنجاه سی سی پی، هاوایی، جورجیا، تگزاس و نیومکزیکو افزایش بیش  می بر این ایاالت

درصدی را تجربه کردند و ایاالت واشنگتن، داکوتا، کارولینای شمالی، مریلند و کالیفرنیا هر 

توان  می کدام کاهش بیش از چهل درصدی را تجربه کرده اند و با بررسی این آمار به وضوح

در آمریکا و اینکه در ایالت تگزاس ها  دریافت که با گسترش صنعت خصوصی سازی زندان

درصد افزایش یافت  ه بر خصوصی سازی قرار گرفت جمعیت زندان در این ایالت پنجاهتکی

به صورت دولتی است و نه ها  این در حالی است که در ایالت کالیفرنیا که اداره ی زندان

  .(Mason،2012، 6)شده استخصوصی بسیار کاسته های  خصوصی در ظرفیت زندان
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ح مجرمین به منظور بازگرداندن اشخاص به اجتماع یکی از اهداف زندان بازپروی و اصال

است. در چهارچوب اقدامات اداره ی اصالح و بازپروری ایالت کالیفرنیا به منظور اصالح و 

بازپروی بزهکاران بزرگسال سی و یک برنامه پاسخ دهی در قبال مجرمان بزرگسال طراحی و 

و تدابیر ها  جرم کاتولوگی از برنامهبه مرحله اجرا گذاشته شد. فهرست برنامه کاهش تکرار 

در خصوص  میالدی 2997ارائه شده توسط اداره اصالح و بازپروری ایالت کالیفرنیا تا سال 

رود که از مجموعه این سی و یک فقره  می کاهش تکرار جرم توسط مجرمان بزرگسال به شمار

ی مقدماتی نجاری، رجوع سیاست بازپرورانه و اصالحی پانزده برنامه مانند برنامه کارآموز

مجدد آموزش، برنامه بنای خانواده، هیچ گاه مورد ارزیابی قرار نگرفته و طرحی برای سنجش 

میزان تاثیرگذاری آنها وجود ندارد و از میان نه برنامه که مورد ارزیابی قرارگرفته بودند نیز به 

ذاری برنامه تدوینی در کاهش صورت گرفته که بر مبنای آن تاثیرگهای  استثناء یکی از ارزیابی

موارد تکرار جرم به صراحت مورد تائید قرار نگرفت و هشت برنامه نیز در کاستن از میزان 

تکرار جرم و بازگشت بزهکاران به زندان مورد تصدیق پژوهشگران واقع شده است)ایروانیان، 

8302،212.) 

تراکم جمعیت در  میالدی 2990سال  بازپرورانه ایالت کالیفرنیا درهای  با وجود اعمال برنامه

این ایالت شرایط های  این ایالت بر خالف قانون اعالم شد. تراکم جمعیتی در زندانهای  زندان

نامناسبی را برای زندانیان فراهم نمود که دادگاه عالی این قاعده مربوط به کاهش جمعیت را در 

اعالم شد. بر این  میالدی 2987ه سال تایید نمود. آخرین مهلت در ماه فوری میالدی 2988سال 

به عنوان بخشی از   GEOاین ایالت قراردادهای خود را با گروه  میالدی 2988اساس در سال 

به منظور کاهش جمعیت زندان و مخارج آن    Criminal justice Realignmentبرنامه 

این ایالت و اعمال  درای  و سه ضربهای  (. وجود قوانین دو ضربهMason،2012، 3خاتمه داد)

سخت برای اشخاصی که دو یا سه مرتبه مرتکب جرم شده اند به خوبی قابل های  مجازات

مشاهده است و بر این اساس در حال حاضر چهل و هفت درصد مرتکبینی که برای مرتبه دوم 

شوند،  می شوند و چهل و چهار درصد از آنهایی که سه مرتبه مرتکب جرم می مرتکب جرم

بسیار سختی برای جرایم مربوط به دارویی، جرایم علیه اموال و یا جرایم مربوط های  تمجازا

 (. Galik،14،2015کنند) می به حمل اسلحه غیرمجاز دریافت
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قابل ذکر اینکه در این ایالت پنجاه و چهار درصد از هزینه هایی که برای سیستم کیفری در سال 

در بخش نگهداری محکومین جوان در مراکز  به کاربرده شده است، میالدی 2981 -2987

پانزده   Jailمخصوص ایجاد شغل و بازپروری، در بخش زندان بیست و دو درصد، در بخش

ها  درصد و در بخش عفو و آزادی اشخاص به صورت مشروط و قول شرف نه درصد هزینه

 (.Probation in Cali fornia،2016-2015استفاده شده است )

 در ایالت تگزاس  خصوصیهای  نجایگاه زندا -11

 خصوصی ذیل قرارداد با دولت ساخته و ادارههای  خصوصی عموما به وسیله شرکتهای  زندان

خصوصی را در های  ایالت تگزاس اولین ایالتی بود که زندان میالدی 8010شوند. در سال  می

ارک امور خصوصی با دولت برای تدهای  کشور ایالت متحده آمریکا تاسیس نمود. شرکت

بهداشتی و درمانی، صنعت در زندان، مشاوره، آموزش و غذا همکاری کرده و یا کال در تمام 

جوانب، مسائل مربوط به زندان را به عهده گرفتند. دو مدل شیوه مدیریتی در زندان وجود دارد 

 control model ofو   responsibility prison managementو تحت عناوین

prison management  به شیوه  2، جورج بتو8که رئیس اسبق دپارتمان اصالحات تگزاس

را پذیرفت. این شیوه کنترل   Control model of prison managementمدیریتی

ایجاد شده به اطاعت، کار و آموزش تاکید داشت.  میالدی 8199که در طول دهه ها  زندانی

ت امنیت حداکثری فعال کرد. همچنین ایالت تگزاس را به صورهای  جورج بتو تمامی زندان

توان عالوه  می آموزشیهای  در بخش کار و مهارتها  وی معتقد بود که از طریق کنترل زندانی

بر اینکه محصوالتی در زندان تولید کرد و برای اشخاص محکوم پس از خروج از زندان با 

سیار موثر باشد. در این تواند ب می هدف بازگشت به اجتماع در جهت امکان یافتن کار مناسب

ها بین مسیرهای مشخص شده در سیستم به دلیل امنیت باالیی که در نظر گرفته شد، زندانی

-زنند، بلند صحبت کردن به عنوان یک جرم قابل مجازات دانسته می می راهروها قدم

 (. Smaha،459،2006شد)

                                                      
1- Texas Depart ment  of Corrections 
2- George Beta 
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اس و با وجود اینکه انتقاداتی بر امنیتی در تگزهای  با وجود اقدامات جورج بتو در ایجاد زندان

توان  می اعمال سیستم خصوصی زندان وجود دارد با این حال در بعد صرفه جویی در هزینه

شود  می استفادهها  بیان داشت که در ایالت هایی که از خدمات بخش خصوصی در اداره زندان

رد و صرفه جویی گی می صورتها  به طور متوسط روزانه بیست و هشت صرفه جویی در هزینه

آن با مشارکت بخش های  که بخش وسیعی از زندان-در این شیوه در مقایسه ایالت تگزاس

به طور انحصاری ها  با ایالت کالیفرنیا که در آن مدیریت و اداره زندان -شود می خصوصی اداره

ی ساالنه های  در اختیار بخش دولتی قرار دارد قابل توجه است. به این صورت که هزینه

پرداخت شده برای هر زندانی در کل نظام بازپروری در حدود دو سوم کمتر از میزانی بوده 

است که در ایالت کالیفرنیا مصرف شده است و مقامات تگزاس تخمین زده اند که نرخ صرفه 

مشمول برنامه مشارکت بخش خصوصی از سال های  ساالنه در زندانهای  جویی در هزینه

میالدی رقمی حدود سه الی پانزده درصد  2989ان شروع برنامه (تا سال میالدی )در زم 2993

نوین های  بوده است. بخش خصوصی به سوی بکارگیری رویکردهای مدیریتی جدید، تکنیک

کند)ایروانیان،  می حرکتها  نظارت و افزایش کارایی اداری به همراه برخی دیگر از نوآوری

خصوصی نیز انتقاداتی وجود دارد و های  ظارت بر زندان(. با این حال در بعد ن329و8302،328

گیری از باشد با بهره می بسیار دورهای  البته با توجه به اینکه این مسائل مربوط به سال

خصوصی تا حدودی این های  مدیریتی جدید با ایجاد جو رقابتی بین شرکتهای  سیستم

خصوصی نظارت کافی و های  ر زندانانتقادات زیر سوال رفته است. الزم به ذکر است که د

مستمر وجود نخواهد داشت و این امر موجب افزایش سطح تخلفات خواهد شد اما هر زمانی 

که زندان در اختیار دولت باشد نظارت درون سازمانی است و نظارت درون سازمانی بسیار 

د مزایایی (. با وجوGentry،358،1986گیرد) می آسان تر از نظارت بر بخش خصوصی انجام

 -مدیریتی جدیدهای  در مواردی با به کارگیری سیستم -که برای بخش خصوصی وجود دارد

خصوصی های  توان آنها را بر طرف کرد. با این حال در زمینه ی هزینه ی نظارت بر زندان می

خصوصی های  همچنان انتقاداتی وجود دارد. به این صورت که دستمزد ناظران دولتی در زندان

نظارتی بر های  درون زندان برای بررسی عملکرد این بخش و دیگر هزینههای  ینه دوربینو هز

شود که در عمل  می پنهان یادهای  به عنوان هزینهها  عهده دولت خواهد بود و از این گونه هزینه
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شود که هزینه نهایی بیشتر از هزینه  می شود یعنی در عمل دیده می گاهی منجر به پارادوکس

 (.Weirather،468،1998دولتی خواهد شد)های  زندان

 گیری نتیجه

دولتی و خصوصی وجود های  در دو بخش زندانای  در ایران به طور مشخص تقسیم بندی

ندارد. خصوصی سازی در تمامی کشورها در قرن اخیر بسیار مورد توجه قرار گرفته و بر 

ی سازی وجود دارد. رویکرد سیستم کیفری ایران نیز موثر بوده و تمایل به سمت خصوص

 وکیل آباد و عادل آباد شیراز تا حدودی مشاهده شد. های  خصوصی سازی در زندان

ایاالت متحده آمریکا دارای ایاالت متعددی است که هر کدام دارای سیستم کیفری خاص بوده 

 وبو عمال برخی از اعمال در یک ایالت جرم و در ایالتی دیگر به عنوان عملی عادی محس

نیز از این قاعده مستثنی ها  شود. بر این اساس نیز سیستم مدیریتی، نظارت و اداره ی زندان می

 نیست.

شده است گاهی  نمی میالدی به صورت گسترده از زندان برای مجازات استفاده8799تا سال 

د. نمودن می اوقات قضات آمریکایی در ابتدا مجرمین را بیشتر به شالق و یا قطع عضو محکوم

 8711های  برخی از ایاالت متحده آمریکا مانند ماساچوست، پنسیلوانیا و نیویورک در طی سال

دادند. پس از تورم  می سازمان هایی را تحت عنوان ندامتگاه مورد استفاده قرار میالدی 8109تا 

خصوصی در کنار های  زندان در این کشور شاهد زندانهای  جمعیت کیفری و افزایش هزینه

آن با های  دولتی بودیم. ایالت تگزاس به عنوان ایالتی که بخش وسیعی از زندانهای  انزند

به ها  شود با ایالت کالیفرنیا که در آن مدیریت و اداره زندان می مشارکت بخش خصوصی اداره

 طور انحصاری در اختیار بخش دولتی قرار دارد، قابل مقایسه است.

الت متحده آمریکا در صنعت زندان وارد شدند بزرگ ترین کمپانی هایی که در ایا

Correction Corporation of America  (CCA و )GEO group   هستند که درآمد

 ه است.ساالنه هر دو کمپانی سه بیلیون دالر بود
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در دو بخش زندان نوجوانان و زندان  خصوصی سازی زندان در ایاالت متحده آمریکا

خصوصی سازی، در زمینه اصالح و تربیت نوجوانان بیشتر  بزرگساالن صورت گرفته است لکن

 .وارد شدها  از سایر بخش

عبارتند از: ادعای ارائه خدمات بیشتر به ها  علل گرایش به خصوصی سازی زندانعمده 

 باشد. می افزایش جمعیت زندانیانو  زندانیان، صرفه جویی مالی

 خصوصی وجود دارد. به نظرهای  انمعضالتی در گرایش به زند آمریکا متحده در ایاالت

بازیابی یا بسیار کم هستند و یا اینکه تضمینی به های  خصوصی که برنامههای  رسد در زندان می

برای بیماران روانی وجود ای  عنوان نمونه برای پیدا کردن کار، برنامه آموزش کار و هیچ برنامه

های  امنیت در زندانمشکل مواجه است.  باها  ندارد، مدیریت و یا سالمت عمومی در این زندان

شود: فرار، صدمه به  می که به  واسطه سه آیتم ارزیابیبسیار اهمیت دارد  آمریکا متحده ایاالت

در ها  به این ترتیب از لحاظ امنیت زندان کارمندان و دیگر زندانیان و قاچاق مواد مخدر و غیره.

های  ، زنداندارای حداکثر امنیتهای  زندان شوند: می به چهار دسته تقسیم آمریکا متحده ایاالت

 دارای امنیت متوسط و پائین.های  ، زندانامنیتی فراتر از حداکثر

علیرغم ادعاهای صورت گرفته مبنی بر عدم توانایی بخش خصوصی در کنترل زندان آمارها 

این در حالی دهد که در ایالت کالیفرنیا در یک سال، بیست زندان جدید ایجاد شد.  می نشان

های  . در نتیجه با تحلیل برنامهاست که تنها یک واحد دانشگاهی در این ایالت ساخته شده است

توان گفت مخالفت با  می اصالحی در این ایالت و مقایسه با ایالت داراری سیستم خصوصی

 خصوصی سازی مطلوب نبوده است.

خصوصوی ذیول قورارداد بوا     های  خصوصی عموما به وسیله شرکتهای  در ایالت تگزاس زندان

خصوصی با دولت بورای تودارک اموور بهداشوتی و     های  شوند. شرکت می دولت ساخته و اداره

درمانی، صنعت در زندان، مشاوره، آموزش و غذا همکاری کورده و یوا کوال در تموام جوانوب،      

تحوت   مسائل مربوط به زندان را به عهده گرفتنود. دو مودل مودیریتی در زنودان وجوود دارد و     

 control model of prison managementو    responsibility prison managementعناوین

 که در تگزاس شیوه دوم پذیرفته شده است.  
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