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 های زندانیان:تعاونی

 توانند به بهبود زندگی زندانیان کمک کنند؟ها میچگونه تعاونی

 مقدمه

ها همواره از دیرباز، فضایی  در حیات جمعی بشر، زندان
اند که به هر نحوی از  برای تحدید آزادی کسانی بوده

قوانین وضع شده و یا قرارداد اجتماعی مرسوم تخطی 
کرده باشند. بنابراین حبس با اعمال محدودیت و ایجاد 
ممانعت در روابط اجتماعی، به عنوان مجازات جرم 

شود. البته باید توجه داشت که  مرتکب شده، تلقی می
های مختلف بسته به  نحوه حبس و نوع مجازات در دوره

کارکردهای زندان همچون بازدارندگی/ بازپروری متفاوت 
بوده است. به طوریکه از قرن بیستم میالدی، با فعالیت 

 »انجمن اروپایی آموزش در زندان « مراکزی چون
حبس، با کارکرد تأدیبی و آموزشی به طور همزمان 

 (.21تعریف شده است )
ها و زیست  از این دوران به بعد شاهد تغییر چهره زندان

روزمره زندانیان هستیم. بر این اساس فضای زندان، 
امکانات خصوصی و عمومی زندانیان، برنامه روزانه و نوع 

ها با  مجازات متفاوت خواهد بود. در این دوران، زندان
توانند به فضای زندگی  تنظیم امور روزمره برای افراد می

ای شامل: استراحت، ورزش و البته کار  روزمره با برنامه
ها به تدریج و در جریان توانمندسازی  تبدیل شوند. زندان

زندانیان، به محیط کاری بزرگ با نیروی ارزان نیز تبدیل 
آموزد  هایی را می شوند. در این ساختار، فرد زندانی مهارت

و در برابر این آموزش رایگان، موظف به انجام کاری 
در این شرایط، دستمزد برای مجموعه زندان است.  کم

های  ها و بکارگیری شیوه مدیریت صحیح زندان
های مدیران  ترین اهداف و دغدغه تر از مهم اثربخش

 (.7شود ) قضایی محسوب می
های  ها، سازمان عالوه بر مسئولیت دولت در اداره زندان

های مدنی و نهادهای نیمه مستقلی  مستقلی چون سازمان

اند، که در ایجاد اشتغال و  ها نیز توانسته چون تعاونی
مندی از  افزایش رفاه زندانیان مؤثر باشند. عضویت و بهره

ها، تنها محدود به شخص زندانی نیست،  خدمات تعاونی

و وابستگان آنها را نیز  تواند نیازهای خانواده بلکه می
ها نیز  مرتفع کند. وجه دوم اهمیت فعالیت این نوع تعاونی

تواند  این است که خدمات به اقتضاء اساسنامه تعاونی، می

ها محدود به دوران محکومیت باشد و یا  این تعاونی

ها به دوران پس از محکومیت با هدف  گستره این حمایت
توانمندسازی و تقویت پذیرش اجتماعی نیز گسترش یابد. 

های  در این نوشتار برآنیم تا به بررسی وضعیت تعاونی
 زندانیان در ایران و جهان پرداخته شود.

ها کمک  توانند به زندانی ها چگونه می تعاونی

 کنند؟
تیوانید بیه  ترین کمکی که اجرای مدل تعاونی میی مهم

زندانیان داشته باشد، اشتغالزایی و کسب درآمد است. امیا 
توانند راهیگیشیای مسیا یل  ها می آیا تمام انواع تعاونی

هیای  ترین نوع، تعیاونیی زندانیان باشند؟ در اینجا، مناسب
های اجیتیمیاعیی  اجتماعی هستند. طبق تعریف، تعاونی

(social cooperatives) تعاونی چندسهامدار ،(multi-

stakeholder cooperatives و خیدمیات میتیقیابیل )
کاراترین مدل بیرای  (public service mutual)عمومی
کینینیده  افزایی، توانمندسازی و در نهایت فیراهیم مهارت

اشتغال برای اعضاء هستند. وجه تمایز این نوع در ساختار 

است، به طیورییکیه اعضیاء از  »عضویت چندذینفعی«
هیای هیدف،  سطوح مختلف شامل: مسئولییین، گیروه

 شود. نهادهای مدنی و وابستگان اعضاء می
های توزیعی هستند  های اجتماعی، نوعی از تعاونی تعاونی

هایی چون: پیگیری منافع عمومی، عضویت  که با ویژگی
چند ذینفعی، ماهیت غیردولتی، نمایندگی اعضاء کارگر و 
عدم توزیع یا محدود مازاد درصدد ارا ه خدماتی چون: 
کاریابی، آموزش و بهداشت است. بر این اساس اغلب 

های مربوط به زندانیان در  شود که تعاونی پیشنهاد می
های اجتماعی با عضویت چند ذینفعی شامل:  قالب تعاونی

های آنها و نهادهای  ها، زندانیان و خانواده مسئولین زندان
 مدنی بازیابی شود.
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تواند اشتغال و اسکان  ها می این مدل در چارچوب زندان
مجدد را برای اعضاء فراهم نماید. همچنین با 

توانند زمینه پذیرش  افزایی و توانمندسازی افراد می مهارت
اجتماعی را پس از ازادی فراهم آورند. در ایران نیز با توجه 

درصدی، ضرورت تاسیس و  04به نرخ بازگشت به جرم 
های اجتماعی به ویژه برای اقشاری چون:  توسعه تعاونی
 (.0و  5تواند مفید باشند ) زندانیان می

 های زندانیان در جهانتعاونی

 تاریخچه: نخستین تعاونی زندانیان

سالگی، در  21روبرتو لو یز رودریگز روزاریو که در سن 
ساله خود در زندان پورتوریکو  215حال گذراندن حبس 
سال، به همراه جمعی از زندانیان،  25بود، بعد از گذشت 

اقدام به انجام کار جمعی در مدیریت زندان نمود. بدین 
ترتیب رودریگز به سازماندهی نخستین تعاونی برای 

 Cooperativa de Servicios  زندانیان با عنوان

ARIGOS (. 1) پرداخت 
های  ها، تعاونی به مرور زمان و پیرو جلب توجه رسانه

زندانیان معرفی و دیده شدند. تا جایی که نهادهای محلی 
ها همواره  در برپایی رویدادهای عمومی همچون نمایشگاه

های زندانیان جهت نمایش و فروش  سهمی برای تعاونی
 های زندانیان قا ل شدند.  سازه دست

با الهام از تجریه رودریگز به تدریج کشورهای دیگر 
های اجتماعی برای زندانیان  مبادرت به تاسیس تعاونی

نمودند. به تدریج کشورهایی چون آمریکای جنوبی، کانادا، 
ایتالیا، اتیوپی و دیگر کشورهای اروپایی اقدام به تاسیس 

 های زندانیان نمودند. های اجتماعی و تعاونی تعاونی

 های اجتماعی برای زندانیانایتالیا، مهد تعاونی

های اجتماعی در جهان و در ایتالیا به عنوان مهد تعاونی
با  2195های زندانیان از سال قاره اروپا، نخستین تعاونی

ها در گری زندانیان آغاز بکار کردند. این تعاونیتصدی
-های کوچک تعاونی با مسئولیت محدود میواقع بنگاه

ها از ابتدا برای شرکای داخلی و باشند. ورود به این تعاونی
خارجی کامال باز بوده و اعضاء نیز یا دوران حبس خود را 

ها اند. در این تعاونیکنند و یا سابقا زندانی بودهسپری می
های ذیل، سعی بر این است که برای ورود اعضاء به حوزه

 آموزش مورد توجه قرار گرفته است: 

های صنایع دستی به ویژه در تجارت رو به مهارت •
 زوال سنتی 

 محیطیهای زیستهایی برای فعالیتمهارت •
 های مربوط به چاپ و نشرکلیه فعالیت •
 های مربوط به کشاورزی کلیه فعالیت •
 تحقیق و کار با کامپیوتر •

هیای فیرهینیگیی، ارا ه خدمات اجتماعی در زمینه •
ای شده و معیلیول )های حاشیهورزشی برای گروه

24.) 
نخستین تعاونی زندانیان در قاره اروپا، در ایتالیا با عینیوان 

تاسیس گردیید.  2190( در سال Giugno 29ژو ن ) 11
 21عضو داشت که در آن میییان  17این تعاونی در ابتدا، 

زندانی آزاد شیده  1زندانی زن به همراه  2زندانی مرد و 
حضور داشتند. بزرگترین موفقیت این تعاونی، ارتباط سریع 
و پایدار با بازار کار بود، به طوریکه توانست پس از میدت 

های شغلی مینیاسیب  عضو خود فرصت 24کوتاهی برای 
 (. 24فراهم نمایند )

هیا،  هایی چون نگهیداری جیاده ژو ن در زمینه 11تعاونی 
کنید. محیط زیست، نظافت عمومی و تهیه غذا فعالیت می

ها در یک صندوق اجتماعی ) سود حاصل از اینگونه فعالیت
Social Fund )   شود و در گسترش فعالیتانداز می پس-

 شود. های تعاونی و خدمات جدید به اعضاء می
در ارتباط با بخش خصوصی بیه  2197این تعاونی از سال 

معلیول  5با استخدام  2199فعالیت خود ادامه داد. در سال 
زندانی مهاجر دایره عضویت خیود را  1ذهنی و جسمی و 

گسترش دادند. به مرور زمان و تا امروز به دلیییل تیعیدد 
های فعالیت خود به استخدام کارگران خارجی شیده  زمینه
 است.

هیای  ها، این تعاونی فراز و نشییب با وجود گسترش فعالیت
بسیاری را طی کرده است. تا جاییکه به تدریج و به میرور 
زمان، با آزاد شدن تدریجی زندانییان و پیییوسیتین بیه 

های شغلی جدید تعداد اعضاء و موجودی صینیدوق  فرصت
 کاهش پیدا کرد.

های به طور کلی در شهر رم موارد متعددی از تعاونی
زندانیان وجود دارند که غذاخوری زندان محل سکونت 

های مرکز اداره خود و یک سلف را در ارتباط با رستوران
 کنند. می

تعاونی اجتماعی وجود دارند که  214در ایتالیا به طور کلی 
اند. بر اساس آمار زندانی را مشغول بکار کرده 2144حدود 

انگیز ها در ایتالیا شگفتاعالم شده موفقیت این تعاونی
 24درصد را به  94است، چرا که از نرخ تکرار جرم از 

 (.9رسانده است )

 هازندانیان زن و لزوم کارآفرینی در زندان

% زندانیان  24% تا  1به گزارش سازمان ملل متحد، زنان 
(. در 21دهند )را در سطح هر کشور به خود اختصاص می

ها، تعداد های اخیر پیرو افزایش کلی جمعیت زندانسال

زنان زندانی افزایش قابل توجهی داشته است. تا جاییکه در 
برخی از کشورهای توسعه یافته همچون ایاالت متحده و 

های کشورهای در حال توسعه مانند مکزیک نیز نرخ
افزایش ارتکاب به جرم و زندانی شدن زنان را تجربه 

 (.20اند )کرده

باید توجه داشت که در سراسر جهان، زنان اغلب به دلیل 
ارتکاب به جرا م کوچک و غیرخشن زندانی بنا به دالیلی 

شوند. بر این اساس ایجاد چون: فقر و بدسرپرستی می
هایی که عالوه بر کارکرد تآدیبی، تامین نیازهای زندان

خاص جنسیتی به ویژه در زمینه بهداشت جسمی و روانی 
 های نظام جهانی است. را مد نظر قرار دهد، از دغدغه

 ای برای زنان زندانیقوانین بانکوک، پشتوانه

مورد با تاکید بر رفیتیار بیا  74ای از ، مجموعهقوانین بانکوک
زنان متخلف و زندانی مصوب مجمع عمومی سازمیان میلیل 

 باشد.می 1424دسامبر  11متحد در 

ها موظف هستند که عیلیل با ارجاع به اعالمیه وین، دولت .1
وقوع جرم را که ممکن است ناشی از فقر، تبعیض در کار و 

هیای تحصیل، خشونت و اعتیاد باشد، از طریق سیییاسیت
 خواهانه بررسی کنند.اجتماعی، بهداشتی، آموزشی و برابری

ها به ویژه در ایاالت متحده آمریکا اصل عدم تبعیض دولت .2
های جنسیتی  را ملزم به توجه به نیازهای زنان و حل چالش

 کند.ها میدر زندان

های جیاییگیزیین های مرکزی و ایالتی باید مجازاتدولت .3
حبس را برای زنان برابر با مردان مورد بررسی و توجه قیرار 

 دهند.

ها باید به زنان امکان کار و تحصیل بدون تبیعیییض دولت .4
های ورود آنها به جامعه و بازار کار را فیار  از داده و زمینه

 تقسیم جنسیتی کار فراهم آورند. 

هیای تیوانیمینیدسیازی و ها ملزم به اجرای برنامیهدولت .5
های زندانیان زن در جهت افزایش ادغیام بازآفرینی مهارت

 (.21)اجتماعی و اشتغالزایی پس از آزادی هستند 
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 های زندانیان در ایرانتعاونی

با هدف بازپروری و  2111بنیاد تعاون زندانیان از سال 
تالش برای پذیرش اجتماعی زندانیان تشکیل شده است. 

المنفعه با گردش مالی خودسامان و بدون این نهاد عام
واحد تولیدی  1144ای از دولت، در مدیریت دریافت بودجه
 54هزار زندانی عضو فعالیت دارد. اکنون 15و صنعتی با 

شرکت تعاونی و در خانواده بنیاد تعاون  54هزار زندانی در 
 باشند.زندانیان مشغول فعالیت می

 0های حاضر در این بنیاد برای زندانیان عضو در فعالیت
. 2ها عبارتند از: بندی است. این گروهگروه قابل دسته

. اشتغال در 1و محل اقامت(،  اشتغال نشسته )کنار تخت
محیط بسته )کارگاه های صنعتی و خدماتی داخل زندان 

هزار هکتار اراضی  25. اشتغال در محیط نیمه باز )1ها(، 
پیرامون زندان ها و در فعالیت های کشاورزی، دامپروری و 

. اشتغال در محیط باز یا اعزام بکار 0پروری( و آبزی
های صنعتی، کارخانجات، منابع طبیعی و )شهرک
 ها(.شهرداری

های تخصصی، زندانیان پیش از اشتغال در هریک از رشته
ای رشته فنی و حرفه 144های آموزشی را در حدود دوره

شاگردی و یا در مشارکت با سازمان -به صورت استاد
رسانند. در سازوکار ای را به اتمام میآموزش فنی حرفه

مالی این نهاد، نیمی از دستمزد زندانی به حساب خانواده 
شود. بازده این سیستم قابل توجه بوده و وی واریز می

شوندرسته تولیدی ساخته می 20هزار نوع کاال در  1حدود 
(1 .) 

 سند تحول قضایی

سند تحول قضایی یکی از اسناد متاخری است که در آن 
آفرینی بنیاد تعاون بر اشتغال زندانیان با تاکید بر نقش

ها و اقدامات تأمینی و تربیتی  زندانیان و سازمان زندان
 در بندهای ذیل تاکید شده است. کشور

در خصوص  9و  7، 1های در این سند، ذیل ماموریت

 آمده است: »اصالح مجرمان«

آموزی و اشتغال زندانیان با  بازنگری در نظام حرفه(  4

کارهای خرد و خانگی مبتنی بر محوریت توسعه کسب و
های فردی ایشان و برقراری ارتباط حداکثری میان قابلیت

حرفه و فعالیت آنها با تقاضای بازار کار خارج از زندان 
ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، بنیاد  )سازمان زندان

 مدت( ها ی میان تعاون زندانیان، دادگستری استان

آموزی و اشتغال زندانیان با استقرار  نظام حرفهتوسعه (  6

بخش برای زندانیان و  نظام جبران خدمات عادالنه و انگیزه
ترغیب مأموران اجرا به مشارکت فعال در اشتغال زندانیان 

افزوده فعالیت  با تخصیص بخشی از افزایش ارزش
ها و اقدامات  اقتصادی در زندان به ایشان )سازمان زندان

 مدت( تأمینی و تربیتی کشور، بنیاد تعاون زندانیان ی میان

آموزی و اشتغال زندانیان با  توسعه نظام حرفه(  ۷

های  سازی امکان فعالیت نهادهای مردمی، شرکت فراهم
تعاونی، خصوصی، دولتی و کارآفرینان اجتماعی در ایجاد و 

اقتصادی و خدماتی در داخل و   اداره مؤسسات تولیدی،
ها و اقدامات تأمینی و تربیتی  خارج از زندان )سازمان زندان

ها ی  کشور، بنیاد تعاون زندانیان، دادگستری استان
 مدت( میان

تمرکز بنیاد تعاون زندانیان بر ایجاد اشتغال برای   (۸

عنوان   زندانیان، تعیین میزان درآمد زندانیان از اشتغال به
شاخص نهایی ارزیابی عملکرد بنیاد، تخصیص تمامی 
منافع، عایدات و مازاد درآمدهای آن در حال و آینده به 

آموزی و اشتغال زندانیان و کسب درآمد این  موضوع حرفه
بنیاد منحصراً از طریق ایجاد اشتغال برای زندانیان )بنیاد 

ها و اقدامات تأمینی و تربیتی  تعاون زندانیان، سازمان زندان
 (. 1مدت( ) کشور ی میان

های در ادامه به ساماندهی وضعیت اقتصادی خانواده

ها و نهادهای  پیگیری از دستگاه«شود: زندانیان تاکید می
حمایتی و جلب مشارکت نهادهای مردمی، خیرین، 

های تعاونی، خصوصی و کارآفرینان اجتماعی برای  شرکت

دهی به ایجاد اشتغال برای خانواده زندانیان دارای  اولویت
ها و اقدامات  ضعف در تأمین معیشت )سازمان زندان
های  ها، انجمن تأمینی و تربیتی کشور، دادگستری استان

 (. 1) »مدت( حمایت زندانیان ی میان

 گروه کارخانجات حامی و محصوالت تولید حامی

های این گروه در واقع هلدینگی است متشکل از فعالیت
کشاورزی، دامپروری، صنعت و خدمات در سراسر ایران 

ها هزار دام، هزاران هکتار زمین و است. این مجموعه ده
نقطه کارگاه صنعتی، مزارع کشاورزی و  110در بیش از 

اراضی دامپروری، چند ده هزار نفر کارگر و کارمند را تحت 
های اصلی شامل صنایع پوشش قرار داده است. رشته

فلزی، چوبی و غذایی، پرورش آبزیان، کشاورزی و 
باغداری، منسوجات، صنایع دستی، مبلمان شهری، 

ای، صنایع فرش و تابلو فرش، دامداری، محصوالت گلخانه
صنایع کیف و کفش، صنایع بهداشتی، قطعات صنعتی و 

 باشد. قطعات مربوط به خودرو می

 دیگر نهادهای حامی زندانیان

 . انجمن حمایت زندانیان مرکز2

 . معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضا یه1

 . اداره کل زندان های استان1

. کارشناس مسئول اورژانس اجتماعی اداره کل بهزیستی 0
 استان

. انجمن حمایت زندانیان مرکز سامانه حمایت از خانواده 5
 زندانیان

. ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان 1
 نیازمند

 . آدرس و تلفن انجمن های حمایت از زندانیان کشور7

 

 های قانونی و نهادی پشتوانه

قانون وادار نمودن محبوسین غیر سیاسی به کار، از طریق  •
انتقال به مؤسسات صنعتی و فالحتی 

 2120/21/21 مصوب 

و نظامنامه اشتغال  تشکیل کمیسیون قوانین عدلیه •
 2125/5/21مددجویان مصوب 

به نام  2111های اشتغالزایی در ندامتگاه در سال  فعالیت •
 کارخانجات ندامتگاه

تاسیس بنگاه تعاون و صنایع برای اشتغال مددجویان به  •
جهت بهبود  2111/7/27ای صنعتی در  امور حرفه

 ها ندامتگاه وضعیت کارخانجات در

 آمارهایی از وضعیت زندانیان در استان تهران:

 هزار زندانی در شهر تهران  12 •

 درصد زندانیان زن و نیم درصد کودکان و نوجوانان 1 •

 درصد متاهل  10 •

 سال قرار  04درصد زیر  74حدود  •

 درصد محکومین مواد مخدر  01 •

 درصد معتاد به مواد مخدر  15 •

 (1درصد متهم به ارتکای جرا م غیرعمد ) 11 •

 های مالیدرصد از محکومیت 75صدور چک دلیل   •

 هاهزار مددجوی شاغل در زندان 04حدود  •

 (1رشته آموزشی برای مددجویان ) 14 •

http://bonyad-taavon.com/index.php/2013-05-27-05-33-07
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