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 چکيده

زندان به عنوان یک نهاد اجتماعی در میان جوامع بشری همواره موجودیت خود را حفظ کرده 

و زندانی کردن مجرمان به منظور مجازات آنها یکی از مهمترین کارکردهای زندان در طول 

ت که شاید بیش از تاریخ بوده است. زندان آن هم از نوع مدرن آن یکی از نهادهای تامی اس

های نوین در فناوریامروزه شود. شده در آن تحمیل میبینینهادهای مشابه، نظم و قواعد پیش

گیرد و یکی از ها مورد استفاده قرار میدر سازمان زندان ،افزارافزار و نرمها، سختزمینه سامانه

شده در حال ارائه وزیعهای متعددی است که به صورت متمرکز یا تها سامانهترین آنمهم

سرویس و انجام فرآیندهای عمومی و تخصصی سازمان است. عدم وجود یک سیستم 

 ،اعم از دوربین سنسورهای حرکتی ،الکترونیکی کامل و یکپارچه شامل سنسور های میدانی

اعالم حریق و ، سنسورهای کنترل تردد ،سنسور های قفل درب ،سیستم آالرم تحت شبکه

ای هوشمند که در بهره وری و حفظ امنیت زندانها نقش مهم و انکار ناپذیری سایر سنسور ه

 لطمات جبران ناپذیری بر سیستم ،وجود نقص در این سیستم هانبودن و یا در صورت  ،دارند

های روز های مختلف از فناوریهایی که توانسته در زمینهیکی از سازمان شود. وارد می زندان

ها از سازمان زندان کشور است. و تربیتی زمان زندان ها و اقدامات تامینیدنیا استفاده کند، سا

با مجهز شدن به رایانه، استفاده از فناوری اطالعات را جهت پیشبرد اهداف خود  0731سال 

و با  ، مقاالتکتابخانه ای ،آغاز کرد. در پژوهش حاضر با گردآوری و مطالعه منابع آرشیوی

و  های مدیریتیبه سازمان اطالعات ورود فناوریای زمینه های کتابخانه  - روش توصیفی

  بررسی خواهیم کرد.های مختلف زمینه بردپیشو اثرات آن را در کشور  نظارتی

فناوری اطالعات و ارتباطات، زندان، زندان الکترونیک، زندانبانی نوین،  :يديکل واژگان

  .سازمان زندان ها
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 مقدمه
( بر جامعه زندگی می کنیم. فناوری اطالعات و ارتباطات به TCI) 0فناوری اطالعات و ارتباطاتوسیع ما در عصر تأثیر 

اطالعات توسط مردم در سراسر جهان در نظر گرفته می شود.  برای ارائه و انتقال عالی طور کلی به عنوان روشی فوق العاده

TCI ر شکل می دهد. ما را چه در خانه و چه در مکان های دیگ ۀفعالیت های روزانTCI انجام خدمات دولتی را کامالً  ۀشیو

 . [0ه است ]تغییر داد

های پشتیبانی ارتقاء فناوری اطالعات و ارتباطات تازه تأسیس  مکانیزم ،مدیریت و رهبری سازمانهای عمومی به طور فعال

و توانایی   اثربخشی می توانند  همراه  فن برنامه های تل  و اینترنت   را حمایت می کند. به عنوان مثال، به نظر می رسد که

 عمومی رشتۀ اداری را افزایش دهند. اما یک بیمارستان ها، مدارس و دفاتر  الکترونیکی ارائه دهندگان خدمات عمومی مانند

 است 1زندان آغاز می کند. این سیستمرا آهسته کار  ابتدا همان   از ICTآن روند نفوذ   که در وجود دارد  ها فعالیت ازخاص 

  نهادهای دولتی عقب مانده اند. به سایر و از تجارت  ،اتخاذ فناوری جدید ۀبیستم در زمین های قرن . نیمی از اولین زندان[0]

 نهاد   که  های اصلی اجتماعی گروه ۀبرای هم ارتباطات  و   اطالعات  فناوری  به  دسترسی از  محرومیت  رسد  می نظر 

 پشتیبانی و ،کارکنان زندان مهم قشباشد. نبه عنوان یک مانع جدید وان  کل  موجودیت تشکیل می دهند به  عن  را  زندان

 خاص اعمال می شود. یرویه هایی است که برای سازمان و   با قوانین  مطابق ، سازمان  ۀروزان  فعالیت های سازماندهی 

  .[0ست]متمرکز شده ا آنها بر روی عملکردهای نهادهای زندان کارکردها و ۀافرادی هستند که کلی از زندانیان گروه اساسی

 به ویژگی های خاص،  ICTبه خصوص نهاد زندان از   ۀآهستۀ ند که دلیل استفاده ابرخی از کارشناسان اظهار داشت

 ن کلیدی درارائه شده توسط محققا ، براساس شواهد و تحلیل هایها فعالیت های آن مربوط می شود. منصفانه است که دولت

 داشته ینهاد زندان در هر کشور نظمثیر زیادی در امنیت و أد: این تکنولوژی می تواند تناین زمینه، گزاره های زیر را ارائه ده

 ن راه برای این کار،افراد در نهاد زندان، ایمنی کارکنان زندان و خود زندانیان است. بهتری اینباشد. نگرانی واضح و اساسی 

 وری اطالعات و ارتباطات می تواندوجود موقعیت های خطرناک و بحرانی در زندان ها است. به طور خالصه، فنا کاهش احتمال

 ی توانند کارآیی مؤسسات زندان رازندان را برای کارمندان زندان و زندانیان امن تر کند. فن آوری های جدید و نوآورانه م

 ات و به اشتراک گذاری آن با دیگرنامحدودی برای جمع آوری اطالع ت تقریباًافزایش دهند. به عنوان مثال، رایانه ها امکانا

 .[0]بسیار مهم است ای سازمان های دولتی ارائه می دهند که برای عملکرد هر مؤسسه

تشکیل شده است از علوم رایانه، ارتباطات و شبکه سازی. امروزه کاربردهای متنوع و گسترده و ارتباطات  فناوری اطالعات

، اتوماسیون، علم روباتها، فناوری 4، پردازش تصویری7ای از این علم درمحیط کار مطرح شده است. ازجمله سیستم های خبره

و... کاربردهای میان رشته ای فوق طی دهه های گذشته اثرات تحول زایی بر روش زندگی و امرار  6، مکاترونیکس5حساسه ها

بر نیروی کار و زندگی بشر چنان چشمگیر بوده است که به سختی می توان سرعت و  معاش انسان داشته اند. آثار این تحوالت

 . [1]ابعاد آن را مورد ارزیابی قرار داد

هرچه نقش مثبت فناوری اطالعات در زندگی ما بیشتر روشن می شود معایب و مشکالت روش های سنتی و دستی نیز 

  زندان ها تاسیس   ۀنیست. اگرچه یکی از اهداف  اولی ء مستثنا قایده   ز ازنی  و زندانبان یزندان  ۀبیشتر مشخص میشود. مسال

بزهکاران و جداسازی ایشان از جامعه بوده است اما  امروزه  با به میان آمدن روش های نوین و  تربیت ایجاد امنیت و اصالح و

ن با روش های مبتنی بر فناوری اطالعات برطرف الکترونیکی  به نظر می رسد که بسیاری از معایب زندان های سنتی را می توا

  دلیل در سراسر جهان دیگر نام  به همین ساخت و راه کارهایی نو را برای برخورد با  بزهکاران و اصالح رفتار ایشان پیش گرفت.

                                                           
1 Information and Communication Technology (ICT) 
2 Prison 
3 Expert systems 
4 Image processing 
5 Sensors 
6 Mechatronics 
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ندامتگاه یا مراکز بازپروری به نام   بودن در جایی مددجو می شناسند. مددجو  نمی شنوید و آنها را با نام   ولینئزندانی را از مس

 .[1]مانند بیماربودن در یک  بیمارستان است

استراحت در منزل دارد   ند ساعتچ  به  نیازمند و یا یک  سرگیجه که   است که آیا برای سرماخوردگی  حال سوال این

به   وع جرمناز نظر   زندان ها ر تفکیک زندان در کنا  مجازات های جایگزین بستری کنیم؟   به زور در بیمارستان باید  بیمار را 

خارج از زندان های بزرگ  رادبا تمام این اوصاف اف می اندیشد، یعنی همان هدف فناوری اطالعات.   برای جامعه بهتر  آینده ای

ازگار است؟ خیر. مور و نگهبان برای هر فرد در خارج از زندان با عقل سأامروزی نیز باید تحت نظارت باشند. اما آیا قراردادن م

 .[1و ارتباطات] راهکار  این موضوع نیز در دست دانشی است به نام فناوری اطالعات

 

 پيشينه
و  شد. کمپانی های پیشرو   صنعت کامالً جدیدی تحت عنوان صنعت رایانه های بزرگ متولد  میالدی 0151 ۀدر ده

  رایانه های  . صنعت01و یونی وک 1، هــانی ول8آر سی ای ،3از آی بی ام  بــودنـد  صنعت عبــارت صاحب نام در ایــن 

و خدمات رایانه ای را به بازار کار معرفی کرد. در مدت زمان   نگهداری و  بزرگ، مشاغل جدیدی همچون تولید، تعمیرات

و کارشناسان  کوتاهی، مشاغل جانبی این جریان صنعتی، ماننـد برنامه نویسی، کاربران رایانه ای، تکنسین های تعمیرات

این روند، میلیونها موقعیت شغلی جدید در زمینــه هــای مختلف دانش  ۀبازاریابی و فروش به آمار بازار کار اضافه شدند. در ادام

 .[7]نـرم افزار و سخت افزار ایجاد گردید

ی لندن بود. یکی از زندانیان مرکز  در زندان 0111زندانیان در سال   نشانه گذاری الکترونیکی برای  عملی ۀ نمون اولین 

صبح  3شب تا  3با همراه داشتن یک دستبند الکترونیکی از  ماه حبس قرار شد تا  08که برای این کار انتخاب شده بود پس از 

خانگی موفق به اخذ موافقت دادگاه برای آزادی از زندان  ،ماه و نیم 1روز را به کار مشغول باشد. او پس از  ۀدر خانه بماند و بقی

نفر از زندانیان را برای گذراندن تعطیالت  464/03دولت انگلستان تصمیم گرفت  0111سال  00شد. پس از آن در ابتدای ماه 

آنها آگاه  ۀبه لحظ  از مکان حضور لحظه  آزاد کند، پس با بستن یک مچ بند الکترونیکی به آنها سال نو در کنار خانواده موقتاً

شده بود. در   کشته به زندان بازنگشت، چراکه در مسیر رسیدن به خانه در یک تصادف   ها یک نفر از آنهاماه تن 1از   بود و پس

 پس  به این امکان پاسخ مثبت دادند. از آن   زندانیان  درصد 16بر اساس مطالعات  و   هزار نفر رسید 71به  دور بعد این رقم 

از مرکز پلیس به سرعت جای بسیاری از زندان ها را گرفت. زندان   فاصله محدودیت  و   خانگی حبس  حکم   در دادگاه ها

 .[7]کندمی الکترونیکی همچنین امور داخلی زندان را با استفاده از نرم افزارها و سیستم های جامع کنترل 

ی کنند که اکثر زندانیان همراه با مجرمانی زندگی م ،بر اساس تحقیقی که در سازمان زندان های آلمان انجام شده است

اشاره شده است که باید زندانیان بر   آنها را کسی نمی شناسد و خانواده ای برای زندگی ندارند، در این تحقیق به این نکته

زندان ها  دتعدا است، افزایش  حاکم  کشورها  تمام  در   که  سیاست  حسب نوع جرم تفکیک شوند. عالوه بر این ها، بنابر یک

دستبندهای  و   زندان های پر هزینه، از پابند رفه و مفید نمی دانند، پس ترجیح می دهند بجای ساخت را مقرون به ص

 .[7]اما کارکردشان بسیار بیشتر از زندان است ،کنند که هزینه ای بسیار اندک دارند استفاده   الکترونیکی

، ستاد ایشاندر دوران تصدی یاد می شود.  های کشورمبتکر فناوری اطالعات در زندانبه عنوان شهید الجوردی، از 

با رایانه و ابزار مخابراتی و نرم افزارهای  ،هایی که حداقل پنجاه نفر زندانی داشتههای کشور و زندان سازمان و ادارات کل زندان

دستگاه  01ع مواز مج ،0731ل در سا شد.ها خریداری میتجهیزات فوق از محل درآمدهای محدود زندان .مربوط تجهیز شدند

حداکثر برای ، های خوزستان، اصفهان، فارس و خراسان قرار داشتدستگاه آن در مراکز استان 4ه رایانه موجود در سازمان ک

انجام گرفته بود. هنگامی  ،ها با نرم افزارهای رایج وقتشد که طراحی و صفحه بندی آنهایی استفاده میتایپ و تولید گزارش

ای های رایانهتعداد سیستم ،کردها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور را ترک میسازمان زندان 0736ل در ساکه شهید الجوردی 

                                                           
7 IBM 
8 RCA 
9 Honywell  
10 Univock 
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داد. از مهمترین ها تشکیل میها را تایپ و تحریر نامهموجود در سطح سازمان بالغ بر سیصد دستگاه بود و کمترین خدمات آن

 [:74]توان اشاره کردبه موارد ذیل می آثار و دستاوردهای این مرحله از تحول سازمان

 هاي کشور با رایانهتجهيز سازمان و زندان .1

هایی که حداقل پنجاه نفر زندانی های کشور و زندان در دوران تصدی شهید الجوردی ستاد سازمان و ادارات کل زندان

تجهیزات فوق از محل درآمدهای محدود  .یز شدندو نرم افزارهای مربوط تجه 00چاپگر و ابزار مخابراتی مودم ،داشته با رایانه

 ها و گاه بصورت اقساط خریداری شد.زندان

 آموزش کارکنان .2

ها، صدها نفر شامل: مدیران، کارکنان رسمی، قرار دادی و سرباز وظیفه طی متناسب با توسعه خدمات ماشینی در زندان

خدمات تا حدی که بتوانند بصورت خودکفا انجام وظیفه  ۀرایانه و ارائکار با  ۀعمومی و اختصاصی نسبت به نحو ۀهای فشرددوره

 کنند آموزش دیدند.

 هاي فنیکسب مهارت .3

 ،ها شاغل بودندمور خرید، متصدی دبیرخانه، مراقب، راننده و مانند اینأبه عنوان م طی این دوران  از پرسنل کادر که بعضاً

رایانه داشته  ۀمیان ناباوری کارشناسان، بدون آنکه تحصیالت دانشگاهی در زمینکه در  ،نیروهای زبده و کارآمد تربیت شد

حقوق و دستمزد،  ۀهای پیچیدهای بزرگ، برنامه نویسی سیستمای ادارات کل و زندانباشند، در نصب و مدیریت شبکه رایانه

 های بیرونی بودند. نیاز از مساعدت شرکتبی ،هاسیستم ءحتی پشتیبانی فنی و خدمات تعمیرات و ارتقاو دبیرخانه، اموال و ... 

 اطالعات زندان .4

 الف( سیستم اطالعات زندانیان موجود 

های بزرگ و ادارت کل که با تجهیز زندان ،دو ساله ۀبا رعایت اصل عدم تمرکز و تولید اطالعات در محل، طی یک برنام

نیم میلیون نفر در سال پوشش  ،یکصد هزار نفر ورود و خروج درصد زندانیان کل کشور را با جمعیتی بالغ  بر 81ب قری

ها را به ها سپرده شد. این اقدام چنان تحولی در نظام اطالعاتی زندانرایانه ۀعات کلیه زندانیان موجود به حافظدادند، اطالمی

بتنی بر اطالعات و تحقیقات همراه داشت که برخی متخصصین آن را سنگ بنای زندانبانی علمی و پی ریزی نظام مدیریتی م

شد و توصیف کردند. دفاتر بزرگ زندان که با خطوط ناهنجار متصدیان کم سواد و تندنویسی بصورتی ناخوانا و ناقص تنظیم می

ترین  چند خط دستور دقیقبا هایی داد که جای خود را به سیستم ،غیرممکن بود اًها تقریبدسترسی به آمار دقیق از طریق آن

 کرد.ات را ارائه میاطالع

بینی شده بود. این هایی بود که در تعرفه با کارت زندانی طبق قانون پیشمتضمن ورودی ،اطالعات ثبت شده در رایانه

ها شد که خود سرآغاز ورود سازمان به عصر جدیدی در ریزی منجر به تولید سیستم کُدینگ زندانطرح ۀها در مرحلورودی

های زندانیان، سیستمی را بنا نهاد که در استخراج اطالعات، طی های این نهال با ثبت تعرفهلی بود. پایهپردازش اطالعات دیجیتا

زندانیان ساکن یک کوچه یا جرم خاص و یا ترکیبی از شرایط سنی، جنسی، مذهب،   دقیقه اطالعات و یا آمار دقیق 5ز کمتر ا

گاه نیازمند  ،نمود و برای یک زندان صد نفرهقبل از آن  قریب به محل میکاری که  ،جرم، مرجع قضایی و... قابل استخراج بود

غذایی و پوشاک و سوادآموزی، تعلیم و  ۀمین جیرأها، تیک نفر نیروی تمام وقت طی چند هفته بود. زندانیان، کنترل آمار زندان

م در مراحل تکمیلی تاین سیس ارزیابی است.تربیت، بهداشت و درمان و طبقه بندی زندانیان در حد تحول در زندانبانی قابل 

ترین بانک اطالعاتی مجرمین همراه با بانک با نیروی انتظامی مطرح شد و به عنوان قوی 34ا ی 37ت خود شاید حدود سنوا

 شود در خدمت اقدامات تامینی کشور قرار گرفت.سوابق مجرمین که در ادامه معرف می

 ب( بانک اطالعات سوابق زندانیان

طی یک بسیج سراسری و با همت مدیران و کارکنان بصورت  ،ا درخشش نتایج حاصل از ایجاد بانک اطالعات زندانیانب

ن در دستور کار قرار گرفت. حاصل ورود اطالعات زندانیان میورود اطالعات سوابق مجر ،ساعت در روز 11ک پیوسته  و گاه نزدی

ها از شهادت عاتی مجرمین کشور را پدید آورد که همچنان پس از گذشت سالترین بانک اطالغنی ،موجود و سوابق زندانیان
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رود. در این اقدام مهم سوابق زندانیان از اولین زندانی ورودی ایشان کماکان بزرگترین بانک اطالعاتی مجرمین کشور به شمار می

خارج و پس از  از بایگانی ،گشترضا پهلوی باز میبه اواخر دوران رضاخان و اوایل حکومت محمد هایی که بعضاًآغاز شد و پرونده

ها به چند صد هزار رکورد اطالعات زندانی بالغ گردید و ها سپرده شد. این مخزن در برخی استانرایانه ۀخالصه برداری به حافظ

به سه میلیون رکورد ها شاهد بود، این بانک اطالعاتی نزدیک هنگامیکه شهید الجوری در مراسم تودیع خود درسازمان زندان

 اطالعات تفضیلی زندانیان را در خود داشت.

ای نوشته شد که از طریق آن های پیچیدهبرنامه ،با امکانات سخت افزاری و نرم افزاری وقت ،ک اطالعاتی مذکورنروی با

اطالعاتی از کیفیت بزه  صرفاًاطالعاتی که گاه برای شناسایی مجرمین گمنام که  .ترین اطالعات و آمار قابل استخراج بوددقیق

کاری که قبل از دوران تصدی شهید الجوری در حد  ،شدزمانی بازداشت ایشان وجود داشت استفاده می ۀقبلی و زندان و محدود

 یک رویا بود.

 ج( سیستم اطالعات نیروی انسانی

عات فردی ایشان بود و از جمله وظیفه، حاوی خالصه اطال و های پرسنل رسمی، قراردادیاین سیستم شامل زیر سیستم

 سربازان بود. ۀهای این سیستم، تولید احکام کارگزینی و محاسبات مربوطه و نیز گزارشات مدیریتی ویژخروجی

 د( سیستم حقوق و دستمزد

از طریق از پانزدهم هر ماه آغاز و نزدیک به اواخر ماه  پرداخت دستی حقوق و دستمزد که در هر اداره کل یا زندان تقریباً

گرفت با استفاده از سیستم حقوق و دستمزد به کمتر از نصف روز تقلیل یافت و پرداخت آن نیز از های دستی صورت میسیستم

حالت دستی و پرداخت از طریق بانک متحول شد. پرداخت حقوق پرسنل وظیفه و قراردادی نیز با استفاده از خدمات ماشینی 

 گرفت.انجام می

 ماهیانهه( سیستم آمار 

طی یک مکانیزم فاقد دقت، دستی و بصورتی  قبالً ،زندانیان و مراقبین زندان بود ۀآمار ماهیانه که مبنای تخصیص جیر

گرفت متکی بر آمار فوق بود و چون از گرفت. تخصیص منابع که از طریق مرکز صورت میاز طریق نامه نگاری انجام می ،کند

همه ماهه چندین کارتن کاغذهای آمار و اسامی به تهران  ،همراه آمار اسمی ارسال گردد مرکز ابالغ شده بود که آمار عددی

شد. برای این روش نادرست در در اتاق بزرگی بایگانی میها، عمال ًشد و به دلیل غیرقابل استفاده بودن بخش اعظم آنواصل می

های ویژه به مسئولین و گزارش ۀود. این آمار مبنای ارائهر زندان یک نفر که قادر به رفتن مرخصی نبود اختصاص داده شده ب

 مقامات ذیصالح نیز بود.

با تحولی که از طریق تولید سیستم آمار و اطالعات در دوران شهید الجوری پدید آمد، آمار براساس اطالعات زندانیان و با 

 ل عالوه بر خاتمه یافتن روند پر زحمت قبلی،دقت باال و در چهارچوب نظام مشخصی از طریق رایانه تولید شد. با این تحو

ای بسیاری از ای افزایش یافت. در سیستم آمار رایانهسرعت دسترسی به اطالعات آماری و نمودارهای متنوع بطور قابل مالحظه

های یب گزارشگرفت و لذا بیشترین سرمایه گذاری روی ارتقای محتوی گذارده شد. به این ترتمحاسبات توسط رایانه انجام می

شد جای خود را به یک کتاب آماری ماهیانه داد که در آن های زیادی تولید میآماری گذشته که با خودکار و با نواقص و کاستی

جغرافیای جرائم کشور از زوایای مختلف مورد توجه قرار گرفته بود و مدیران ارشد سازمان همواره از طریق آن بر تحوالت زیر 

 طه داشتند.مجموعه خود احا

پس از موفقیت در ورود اطالعات زندانیان موجود که به ورود سوابق امتداد یافت، با شناخت اهمیت نتایج حاصل از ورود 

های آماری مربوط به زمان پیروزی انقالب اطالعات آماری کار ثبت سوابق نیز آغاز شد و در یک اقدام ضربتی اولین گزارش

 اولین نمودارهای سه بعدی شامل سال، ها،آماری زندان ۀسال 01 ایانه شد. با ورود اطالعات حدوداسالمی بصورت ماهیانه وارد ر

سال را  11ب های کشور طی قری... که تحوالت زندانو  جنسیت، طبقه بندی سنی مانند نوع جرم، یفاکتورهای دیگر و شهر

ها با سیاست شهید ن را به همراه داشت. از طریق این گزارشاستخراج شد. نمودارهایی که شگفتی دست اندرکارا ،دادنشان می

مینی و أهای متنوعی برای نهادهای دست اندرکار اقدامات تاطالعات به نهادهای ذیصالح گزارش ۀالجوردی مبنی بر تولید و ارائ

 تربیتی تهیه و توزیع شد.
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 ی( سیستم بهداشت و درمان

های کشور کار آسانی های در اختیار زنداناطالع دقیق از تعداد آمبوالنس در سازمانی که قبل از تصدی شهید الجوردی

که حداقل در آن دوران شاید در هیچ نهاد تحت  ،ها تهیه شدها و تجهیزات و داروهای آننبود، بانک اطالعاتی از وضعیت بهداری

ترین اطالعات از وضعیت دقیق ،اطالعاتیو آموزش پزشکی کشور سابقه نداشت. در این بانک پوشش وزارت بهداشت و درمان 

های کشور تهیه شد و طی یک سیستم مشخص اطالعات بصورت متمرکز گردآوری و ها، تجهیزات و اقالم دارویی زندانبهداری

زمان ها که روزی برای ساگرفت. به این ترتیب تهیه آمار آمبوالنسمورد بهره برداری اداره کل بهداشت و درمان سازمان قرار می

این بانک اطالعاتی  های کشور میسر بود.های موجود در زندانها و شربتکاری مشکل بود به جایی رسید که ارائه آمار قرص

عالوه بر ثمرات کاربردی آن به ویژه در صرفه جویی و مدیریت صحیح خرید اقالم درمانی بسیار کارساز و موثر بود و هم چنین 

 ستم خدمات درمانی نسبت به توزیع اقالم مازاد اقدام گردد.موجب شد تا با بازنگری در سی

 های کشورز( سیستم اطالعات زندان

 ،هایی کالنهای کشور بود. در این سیستم از گزارشسیستم مهم دیگری که باید از آن یاد کرد سیستم اطالعات زندان

های دوش، هابری و مالکیت، تا گزارش تعداد اطاقشامل سطح زیربنا و زمین در اختیار سازمان در کل کشور برحسب نوع کار

دقیق فضای در اختیار زندانی  ۀپس از گردآوری این اطالعات برای اولین بار سران ،های بهداشتی قابل قید بودحمام و سرویس

سازمان برای  هایی گزار برحسب محل اقامت، وزرشی، فرهنگی، بهداشتی و مالقات و... استخراج شد. اطالعاتی که در سیاست

زمانی  ۀهای کشور نیز در دورنهایت ضروری و تعیین کننده بود. سیستم اطالعات زندانها بیفرهنگی زندان ۀتحقیق توسع

 گردید.شد و اطالعات جدید از طریق دیسکت و یا با مودم به سازمان مخابره و مورد بهره برداری واقع میبه هنگام می ،شخصی

 زمانو( سیستم دبیرخانه سا

ها باشد. در های خدماتی نظیر سازمان زندانهای دولتی مربوط به سازمانترین مکاتبات در دستگاهشاید یکی از پرحجم

اهمیت سرعت در پیگیری یک نامه با عنایت به ابعاد سیاسی و امنیتی آن گاه تا حد یک مسئله ملی  ها خصوصاًسازمان زندان

های وارده و صادره در رایانه و ایجاد سیستم دبیرخانه در سازمان در واقع از اقدامات ط برنامهیافت. ثبت اطالعات مربومی ءارتقا

های دارای مهلت زمانی و یا حائز اهمیت را فراهم اساسی دیگری بود که عالوه بر جبران نیازمندی فوق، امکان پیگیری نامه

یافت. شهید الجوردی معتقد بود که هیچ ی در روز افزایش  میآورد و نیز از طریق آن سرعت پاسخگویی به مکاتبات تا حدمی

های بال اقدام باشد. سیستم دبیرخانه ای نباید وجود داشته باشد و میزهای کار در پایان وقت اداری باید فاقد نامهکار عقب افتاده

ین پدیده توانست بر سرعت اقدامات و ها و مراکز توقف کار آگاه کند و لذا اتوانست ایشان را به وضعیت عملکرد مدیریتمی

پاسخگویی سازمان بیافزاید. هم چنین مراجعه کنندگان اعم از مردم و کارکنان از سردرگمی نجات یافتند و با اولین مراجعه و یا 

می  شان رهگیری و نتیجه آخرین وضعیت آن مشخص و در صورت وجود وقفه در انجام کار رسیدگی و اقداممکالمه تلفنی، نامه

 .کرد

 ،کشوری ۀهای گستردبه شبکه ،محدود محلی ۀاز حالت شبک ،سازمان ۀشبک ۀهای فوق در مراحل بعدی با توسعسیستم

ها و مرکز به صورت همزمان و تبادل دیتا فراهم گردید. در این راستا سازمان ارتباط مراکز استان ۀامکان توسعه یافت و زمین

ها از از مخابرات اقدام نمود و لذا سازمان زندان %15نسبت به خرید تجهیزات  ،قتبرای جبران کندی خطوط مخابراتی و

نسبت به پیوستن به شبکه  ،همچنین در ایام تصدی شهید الجوری های دولتی بود.سازمان ۀگسترد ۀپیشگامان ایجاد شبک

اقدام گردید و مقدمات اشتراک و  ،شده میارائ 01گران و در دو حالت گرافیکی و متنی ۀجهانی اینترنت که در آن ایام با هزین

 .[74د]بهره برداری از این ابزار در سال آخر تصدی شهید الجوری فراهم آمده بو

از مهترین اولویت ، در حال حاضر و در برنامه های آینده، فناوری اطالعات و ارتباطات و ایجاد زندان های هدفمند ۀتوسع

هم در  ،انفورماتیک و ایجاد زندان های هوشمند ۀده از تکنولوژی های جدید در عرصچرا که استفا، های سازمان زندانهاست

کاهش استفاده از مجازات حبس و هم در بهبود فرآیندها تأثیر بسزایی دارد که در این زمینه نیز اقدامات مهمی از جمله ایجاد 

 .[74]پا بندهای الکترونیکی طراحی گشته است ۀسامان
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 زندانبانی نوین  4

 های برنامه توسعۀ و  ها و هنجارهای موجود در زندانها، با غنی سازی اوقات فراغت با حذف خرده فرهنگ  زندانبانی نوین

تا از این رهگذر آنان بتوانند نقش اجتماعی  اران داشته،بزهک درتوانمندکردن آموزی، سعی حرفه و اشتغال تربیتی، و فرهنگی

با فاصله گرفتن از زندگی مصرفی، در تولید  های اقتصادی کشور را به حرکت در آورده و خود را در جامعه ایفاء نموده و چرخ

توان ضمن ارتقاء می ،های هوشمندها و استفاده از سیستمحفاظت فیزیکی زندان ۀبا گسترش فناوری پیشرفت .نقش داشته باشند

 .[75]نی را به نحو چشمگیری جبران کردکمبودهای موجود در بخش نیروی انسا ،دهی و ضریب امنیتیکیفیت خدمات

ه اجرای گسترده تر فناوری اطالعات و ارتباطات در زندان ها باعث افزایش سطح امنیت برای افسران و زندانیان زندان شد

نها . به دلیل وضعیت منحصر به فرد، کارکنان زندان دائماً با شرایط خطرناکی روبرو هستند که می تواند سالمتی و زندگی آاست

به ارمغان می آورد.  ایمنیرا به خطر اندازد. سیستم زندان راه حلهای مختلف فن آوری را برای مقابله با مسائل مداوم امنیت و 

برای تشخیص فلز. سیستم های  گذر از درگاه هاکارمندان زندان شامل دستگاه های اشعه ایکس،  فیزیکیامنیت  ی برایاقدامات

 .[0قابل انجام است] بازدید کنندگان برای شناساییهای ورود بیومتریک  کشف مواد منفجره؛ و سیستم

به سخت افزار و محیط  الکترونیک   بود، زندان  نزدیک  اداری  به نرم افزار و محیط  الکترونیک  دادگاه  همانقدر که

 ((شناسایی برپایۀ امواج رادیویی)) نزدیک است. در یک جمله می توان گفت زندان الکترونیک بر اساس دانش 07کنترل کننده ها

امواج  ثیرأعلم فیزیک و الکترومغناتیس است.  نوع ت ۀبر پای اًچیز عجیبی نیست و تمام RFID است. RFID یا همان

الکترومغناتیس را می توان در نزدیک کردن دو آهن ربا  مشاهده کرد و بنابر همین اصل، یعنی اثر اجسام دارای بار الکتریکی بر 

 .[1]بنا شده است. البته یکی از قوانین نیوتن هم به همین اثر  اشاره دارد RFID دانش محیط،

یکی از شاخه های علم فناوری اطالعات ، RFIDعلم استفاده از امواج رادیویی برای شناسایی و عالمت گذاری یا همان 

 ،اما مورد صحبت ما در این مطلب د.گنجانده می شو  05و هم در الیه های کاربردی 04است که هم در الیه های دسترسی

استفاده از این دانش برای استحکام بخشی به ساختار نگهبانی و بلوغ شیوه های کنترل افراد در زندان و خارج از زندان است. 

قش ن .برای ارتقاء امنیت و جبران برخی کمبودها ضروری است ،استفاده از تجهیزات، امکانات و شیوه های نوین در زندانبانی

استفاده از زندانبانی هوشمند به معنای . فناوری اطالعات و ارتباطات در کاهش هدفمند جمعیت کیفری کلیدی و مهم است

 .[1]اشراف و بهره برداری از فن آوری است که آسیب ها را بشناسد و پیشگیری کند

  Jeremy Bentham باید زندان ها را از شیشه  ،می گفتخود برای اصالح زندانیان  ۀدر نظری ،فیلسوف انگلیسی معاصر

در زمان او که زیاد هم دور نیست  ،ساخت تا همه یکدیگر را ببینند ولی نتوانند به هم نزدیک شوند. زندانی که او می خواست

آنکه بدون  ،ساخته نشد، اما دنیای امروز این خیال او را معادل سازی کرده و زندانیان و مردم می توانند در نزدیک هم باشند

تردد  ۀبه زندانبانان این امکان را می دهد که بدون داشتن حصار از محدود 06شیشه ای بین آنها باشد. نشانه گذاری الکترونیک

بهتری  ۀباعث می شود که آنها از روحی  ،محکومان را کمتر آزار داده ،زندانیان محافظت کنند. این ابزارهای نشانه گذاری

به دلیل زندانی بودن خود نیز بیندیشند. عالوه بر این ها زندانیان امکان فرار ندارند، چرا که در هر  برخوردار شوند و در عین حال

نگهبانان را خود به خود از اینکار آگاه ، از محدود مشخصی دورتر بروند جایی که باشند به راحتی ردیابی می شوند و اصوالً

 .[1]ساخته اند

سخت افزاری دارند، انواع و اشکال زیادی نیز خواهند  ۀاز آنجا که بیشتر جنب ،شوند کار تهیه می ابزارهایی که برای این

د، یعنی یک ابزار همراه که می تواند یک مچ بند یا پابند باشد که نیک سیستم کلی طراحی می شو ۀاما اکثر آنها بر پای ،داشت

اما ممکن  ،ممکن است این ابزار یک ابزار فرستنده باشددارد. در اکثر مواقع  03دائم یک ارتباط رادیویی یا یک سیستم کنترلی

است به عنوان گیرنده هم استفاده شود و بر اساس پیام های ارسالی واکنش نشان دهد. این خاصیت کمک می کند تا این ابزار 

                                                           
13 Controller 
14 Access 
15  Application 
16 Electronic Tagging 
17 Device Monitoring 
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مانند آژیر عمل کرده به عنوان یک آژیر نیز عمل کند و در هنگامی که زندانی قصد بازگشت نداشت با ارسال پیامی این دستگاه 

مورین را از حضور وی آگاه می کند. وضعیت این فرستنده ها از نظر شبکه می تواند به شبکه موبایل تشبیه شود. یعنی مچ أو م

آنتن ها برقرار است. جالب است بدانید پلیس نیازی به  ۀبندها مانند تلفن همراه دائم در حرکت هستند اما ارتباط آنها با شبک

  .[1]نتن های جداگانه ندارد. چراکه می تواند از آنتن های موبایل و امثال آن برای کنترل این فرستنده ها استفاده کنداحداث آ
 

 رویکردهاي جهانی استفاده از فناوري اطالعات و ارتباطات در زندانبانی نوین

 ها در کرۀ جنوبی خدمات براي محافظت از زندانبهسازي روبات هاي 

 یو هشدار ردهک ثبتها  تا رفتار زندانیان را در روزها و شب اند، در کره جنوبی ساخته شده 08های بهسازی خدمات روبات

آن ها سر  ی داشته و با چهار چرخ در حال حرکت می باشند.متر بلند 0.5ند. روبات ها را به مرکز کنترل از راه دور ابالغ کن

 .انع استویک سنسور اندازه گیری م اندازه گیری از راه دور و رنسوداخلی، میکروفون، آنتن، بلندگو، س دوربین های دارای

رعایت جنبه های عاطفی و  تصمیم گیری در ها به ربات سازی شده، دوربین های سه بعدی به همراه نرم افزارهای سفارشی

تنها ها  روبات این. دکمک می کننو نیز تشخیص ناهنجاری هایی مانند رفتار خودکشی و خشونت  رفتار غیر طبیعی زندانیان

، افسران ها از طریق ربات نیز می باشد.استرس  از، بلکه برای رهایی کارکنان شاغل نیستند برای اطمینان از ایمنی زندانیان فقط

استفاده از این . استفاده کنند ها ربات برای کنترل خود iPad رار کنند و حتی ازمی توانند از اتاق کنترل با زندانیان ارتباط برق

 [.4فناوری به نگهبانان انسانی اجازه می دهد تا بیشتر در زمینۀ تمرکز بر اصالح و توانبخشی تالش کنند]
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 سيستم تجزیه و تحليل ویدئویی

چشم ویدیویی اولین نمونه ای است که می تواند درگیری فیزیکی بین زندانیان را تشخیص دهد.  سیستم تجزیه و تحلیل

اما به این معنی نیست که فعالیتهای  ،انداز این است که تعداد بیشتری از نگهبانان در حال گشت زنی در سلولهای زندان باشند

، به عنوان می باشد که 01به نام آواتار ای اولیه ۀنمون ،ویدئوییسیستم تجزیه و تحلیل  .وندکشف نش رگیری هاغیرطبیعی مانند د

حرکات نامنظم و نقاط متقابل  شدت ،سیستم شناسایی رفتار انسانی شناخته می شود و می تواند با استفاده از الگوریتمی

 .[5]را تشخیص دهد انهاقدامات پرخاشگررده، مختلف بین دو فرد در یک سلول را ضبط ک

به عنوان بخشی از مفهوم عملیاتی  (SPS) از چندین ابتکار جدید فن آوری است که سرویس زندان سنگاپورآواتار یکی 

در صورت  کننده سیستم تحلیل. تحول گرا در زندان بدون محافظ در آوریل سال گذشته معرفی و یا در حال اجرای آن است

 ویدیوییپیش از این، افسران مجبور بودند فیلم های  .ی دهدانجام اقدامات تهاجمی، به مأموران مرکز کنترل زندان هشدار م

شبانه روز گشت  ،در حالی که افسران نیز به طور مرتب ،تا هرگونه درگیری را در نظر بگیرند ،رصد کنندرا ها  مدار بسته از سلول

ست که می خواهیم افسران خود به گونه ای ا گاهماندید، سرویس زندان سنگاپور معاون ارشد شعبه فناوریطبق نظر  .می زدند

مانند  ،انجام کارهای مرتبه باالتراشتغال تا آنها بتوانند زمان بیشتری را برای  ،را از فعالیت های روزمره تر و عادی تر رها کنیم

 [.5د]توانبخشی زندانیان خود اختصاص دهن

                                                           
18 The correction service robot 
19 Avatar 

 [4دو نمونه از ربات بهسازي خدمات در زندان]  -1شکل 
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 سپری کردن شخیص چهره در حال، که در آن فن آوری تت می باشدابتکارات دیگر شامل بررسی خودکار عضالاز 

جایگزین  رابار انجام می شود   روزانه چندین زندان  افسران   که توسط را  زندانیان لیست های آزمایش است تا بتواند چک 

اه و آنها را با سوابق موجود در پایگ کرده   ضبط را   زندانیان  چهرۀبا ابتکار جدید، دوربین های موجود در سلول تصاویر د. کن

سلف  خدمات  ،های فروش ماشین درتدارکات مورد استفاده  ،هوشمند یسیستم توزیع کننده کاال .تطبیق می دهندداده 

مورد می دهد که به زندانیان اجازه می دهد تا متناسب با هویت خود و کمک هزینه هفتگی خود، اقالم ارائه   ی  راسرویس

 .[77[]5]را بخرند نیازشان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 ست اسکنر فرودگاه در زندان هات

 ،برای اسکن بازدید کنندگان کوتاهاز یک سیستم تصویربرداری موج  است که، یا آزمایشی تحت حمایت موفق ۀیک برنام

. سیستم تصویربرداری می تواند لباس را برای شناسایی می کنددر مؤسسه اصالحات ایالتی گراتفورد در پنسیلوانیا استفاده 

 TortartsI ytirttrS nimtIن های همراه و اشیاء غیر فلزی جستجو کند. این سیستم در حال حاضر توسط سالح ها، تلف

tortartsI (ISA) این سیستم در  ،برای اسکن مسافران در تعداد فزاینده ای از فرودگاه ها مورد استفاده قرار گرفته است

dtartttsti انی در خارج از فیالدلفیا قرار دارد، مورد آزمایش و ارزیابی زند 7،011امنیتی که در حدود  فوق، یک تأسیسات

 .[6ه است]قرار گرفت

از آنتن هایی  کوتاهرا در طیف موج  ییمی شود، که مانند یک غرفه است. سیستم انرژی رادیو "درگاه"شخص وارد یک 

در زیر  شده بدن و اشیاء پنهانتصویری از  ،می کند. انرژی منعکس شده و اسکنرها ساطعکه در اطراف شخص می چرخند، 

سازنده، این ۀ . طبق گفتعمل می کند 11بعدی -7از طریق تماس   yattettSلباس را تولید می کنند. این سیستم با نام 

 .[6]کمتری تولید می کند ارتعاشتلفن همراه  ۀسیستم نسبت به گیرند

 .نده احریم خصوصی استفاده کرد ۀان از یک صفحی مربوط به حریم خصوصی، مقامات زندیرسیدگی به نگرانی هادربارۀ 

ند تا اگر چیزی در زیر لباس شخص پنهان شده باشد، سیگنال بدهد. مقامات گراتفورد ه ااما همچنان به سیستم اجازه داد

شان اویرهمچنین هنگام معرفی سیستم، لپ تاپ های رایانه ای را نصب کردند تا بازدید کنندگان بتوانند خود را ببینند که تص

را  توده ایپنهان شده موجود در لباس را کشف می کند، اما هیچ گونه  اجناس اگرچه این فناوری  . [6]چگونه به نظر می رسد

پنهان در حفره  مواردسیستمی است که می تواند  ۀدر حال حاضر در تالش برای توسع JTNنشان نمی دهد. برای رفع این نیاز، 

 Quantumتوسط( است، TFIین سیستم که مبتنی بر توموگرافی میدان الکتریکی )های بدن را شناسایی کند. ا

Magnetics.Inc [6]، ساخته می شود. 

                                                           
20 CsmmrItiartsIo 3-L 

 کننده ليتحل ستميس.کرده اند يساز هيشب سلول کی در را انيزندان نيب درگيري ،زندان فسرانا  -2شکل

 [.5]دهد یم هشدار زندان کنترل مرکز مأموران به ،یتهاجم اقدامات انجام صورت در
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 ردیابی زندانيان و نقاط مهم زندان

یک  می کنند که می تواند در رفع سایر چالش ها نیز مؤثر باشد.  یشروع به آزمایش فن آوری های جدید حمقامات اصل

 "برچسب"به نام  ی( است که از رباتهای کوچکDFTRدوارکننده شامل فناوری شناسایی فرکانس رادیویی )رویکرد بالقوه امی

یا  الصاقرا می توان به انواع مختلفی از اشیاء، مانند بندهای مچ،  DFTRبرای ردیابی حرکات استفاده می کند. برچسب های 

ی نترل سیگنالهای رادیویی است و می توان با سنسورهاو آنتن ریز برای ک مجتمعمتصل کرد. هر برچسب دارای مدار 

اصالح و برای ردیابی حرکات از آنها استفاده کرد. به عنوان مثال، برخی از مؤسسات  DFTRبه نام خوانندگان  - مخصوصی

ول در افراد غیرمعم حالتیاطالعاتی در مورد حرکات زندانیان و هشدار دادن به کارمندان در صورت وجود  ۀبرای ارائ تربیت

خاص، از این سیستمها استفاده کرده اند. اطالعات حرکات را می توان در رایانه ها ذخیره کرد و می تواند در تحقیقات مفید 

 DFTRفناوری  .[8]خاص حضور داشته است یدر یک زمانو خاص از ساختمان  یباشد تا مشخص شود چه کسی در یک قسمت

نسبتاً جدید است.  و تربیت اصالح مراکزجودی در انبارها استفاده می شود، اما استفاده از آن در بالغ است و از آن برای ردیابی مو

، اما سیستم های تخصصی ندبه بازار عرضه شد 0131 ۀاستفاده می کنند، در ده DFTRتجاری که از فن آوری  ۀمحصوالت اولی

 . [1]قرن بیست و یکم هستند ۀپدید ، و تربیت مرتبط با محیط اصالح

 

 GPS سيستم موقعيت یابی جهانی

GPS10  برای نظارت بر زندانها در داخل و خارج از زندان استفاده می شود. واحد ردیابیGPS  که توسط یک زندانی

 اًدقیق یها را در هر زمان به رایانه ها امکان می دهد مکان  بیرون برود( اجتماع زندانیانپوشیده شده است )کسی که می تواند از 

دا کنند. فن آوری نظارت به کارمندان زندان اجازه می دهد تا چندین منطقه از زندان را همزمان مشاهده کنند. مأمورین پی

زندان همچنین می توانند از واحدهای هشدار شخصی و موقعیت مکانی استفاده کنند که به یک رایانه امکان می دهد مکانهای 

 . [1]پاسخ دهدمختل شده ین شماره تلفن های دفتر به محل اورژانس، به سیگنالهای خود را ردیابی کرده و با ارسال نزدیکتر

 

 دوربين مدار بسته توسطنظارت 

( امکان دیدن مکان های زندان از راه دور را CCTV) 11زندانها به طور فعال با استفاده از فن آوری تلویزیون مدار بسته

هستند و طیف گسترده ای از رفتارهای منفی در این  یکان های خشونت آمیز. با توجه به اینکه زندان ها مکرده اندفراهم 

. این رفتار [1]در زندان، یک امر مهم برای دوربین مدار بسته باشد شورشمحیط رخ می دهد، ممکن است که جلوگیری از 

 (ندانی، تعرض به زندانی و قتلمی شود و منجر به تأثیر منفی جسمی )حمله زندانی به ز یدرگیرموجب معموالً توسط زندانیان 

دوربین مدار  توسط. از دیگر اهداف نظارت شود ، تأثیر منفی روانی )سوء استفاده کالمی و تهدید( یا خطرات اقتصادی )سرقت(

 .[1]بسته در زندان ها می توان به کشف جرم و اختالل، بهبود کنترل داخلی یا اقدام به عنوان یک ابزار نظارت عمومی اشاره کرد

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

                                                           
21 Global Positioning System 
22 Closed Circuit Television 

افسر زندان در حال بازرسی از داخل سلول از طریق دوربين مدار بسته، زندان   -3شکل 

 کرزیوانيچ، لهستان
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 ارتباطات رادیویی

( برای رفع نیازهای ارتباطی ایمن خود استفاده PMR) 17مدیران زندان و کارمندان از سیستم های حرفه ای رادیو موبایل 

را ارائه می دهند. عالوه بر این،  14عملکردهای مفید دیگری مانند مدیریت گروه و مدیریت اولویت PMRمی کنند. راه حل های 

 رار پایانه های هوشمند اجازه می دهد تا از زیرساختهای ارتباطات رادیویی برای انتقال اطالعات زنگ خطر استفاده شود.استق

به کارکنان این امکان را می دهد تا به سرعت و به طور مؤثر موقعیت  RMDانتقال صدا، داده و زنگ هشدارها به پایانه های 

 . [01]رسی کنند. منابع مناسب پس از آن می توانند برای مدیریت حادثه اعزام شوند، شناسایی و بریاقتههای اضطراری را 

 

 25یادگيري الکترونيکی

یادگیری الکترونیکی مورد استفاده قرار می گیرد. با استفاده از سیستم های یادگیری ، بیشتر کارکنان زندان ارتقاءبرای  

مزایای استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات در آموزش آگاه می  ، افسران زندان ازمورد نظرالکترونیکی برای اهداف 

یادگیری الکترونیکی برای کارمندان ابزارهای نوآورانه ای را برای مهارت های مداوم الزم فراهم می کند و در عین  . [00]شوند

ونیکی برای زندانیان با گسترش فرصت های . یادگیری الکتر[01]در مورد مزایای یادگیری الکترونیکی را باال می برد دیدگاهحال 

برای زندانیان فرصتی بزرگ برای ارتقاء سطح و نیز ( ان، ایجاد انگیزه )بویژه جوانیادگیریصالحیت، ارتقاء کیفیت آموزش و 

باحث مهارت های تحصیلی فراهم می آورد. یادگیری الکترونیکی این شانس را به زندانیان می دهد که نه تنها به یادگیری م

 بازگشتفرصتی برای رشد در زندگی روزمره فراهم می کند که شانس  همچنین بلکه ،آموزش عمومی یا حرفه ای بپردازند

 . [07]مجدد زندانیان به شدت افزایش می یابد

زندان ها همچنین برای استفاده های متقابل و بازدید از اینترنت، از ویدئو کنفرانس استفاده می کنند. مقامات دادستان     

و با برنامه ریزی کنفرانس های ویدئویی با زندانیان و  ردهکیفری و دادستان ها هم اکنون می توانند در سفر صرفه جویی ک

 . [00]خودداری کنند جانبی اتمجرمان احتمالی، از برقراری ارتباط
 

 16مسدود کننده تلفن همراه  5-1  

امنیتی بزرگ برای اپراتورهای زندان است. تلفن های همراه به  مسئلۀیک  ،زندان به ویژه تلفنهای همراه درونقاچاق اقالم 

د. هرچه تلفن ها به طور فزاینده ابزاری اساسی برای تالش برای فرار از جمله تماس با همدستان در خارج از زندان تبدیل شده ان

ای کوچکتر شوند و اجزای فلزی کمتری داشته باشند، تشخیص آنها با استفاده از فناوری مرسوم تشخیص فلز سخت تر می 

 شکوفا شدهبه عنوان مؤثرترین وسیله برای مقابله با این نوع تهدیدات  ،فرکانس های تلفن همراه انتشارشود. دقت در برابر 

 . [04]است
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 در زندان درگيريراه اندازي هوش مصنوعی براي شناسایی تالش هاي خودکشی احتمالی و 

خودکشی و دعوا  برای شناسایی تالش های احتمالی ،هوش مصنوعی را با استفاده از  Wildfacesاستارتاپ هنگ کنگ

مانند  ،انسان دخالتویر دوربین به طور خودکار و بدون الگوهای رفتاری را از طریق تصا ،این سیستم. در زندان استفاده می کند

در ، هنگ کنگ شده توسط راه اندازی stcitaitoفناوری . مقایسه و تجزیه و تحلیل می کندیان را، زندان اجتماعات مشکوک

ت های تالش است تا با کمک هوش مصنوعی از تالش های خودکشی و خشونت در زندان ها جلوگیری کند، زیرا دولت و شرک

فقدان عمومی داده  .داده اندهوشمند افزایش  زیرساخت های شهر ایجادخصوصی در این شهر استفاده از هوش مصنوعی را برای 

مبتنی  ،از یادگیری عمیق خودداری کند و به تجزیه و تحلیل رفتاری stcitaitoهای مربوط به این نوع رفتارها باعث شد تا 

  [.05]ار منفی بالقوه را تشخیص دهدبر قانون بپردازد تا عالئم رفت

مانند جمع آوری  ،انسان دخالترا از طریق تصاویر دوربین به طور خودکار و بدون  یاین سیستم الگوهای مشکوک رفتار

در مقابل دیوار قرار می دهد،  زدن ضربهرا جهت  زندانیان یا اینکه یک زندانی در کنار پنجره با طناب ایستاده و یا سر خود

نسبت به خطر هشدار داده و آنها می توانند مداخله  فیزیکی،یسه و تحلیل می کند. در چنین مواردی  سیستم به مأموران مقا

مچ بندهای  ،ننیهمچ ی،ساخته شده است، بخش خدمات اصالح stcitaito برایجدا از سیستم نظارت تصویری که  کنند.

بازوهای روباتیک برای ردیابی مواد مخدر در مدفوع انسانی، تحت ابتکار  را آزمایش می کند تا بر سالمت زندانیان و یهوشمند

 .[05]نظارت کند "زندان هوشمند"
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 براي عدالت کيفري دوربين هاي بدن

د استفاده ،  توسط ایالت متحده و سازمان های محلی مجری قانون در این ایالت، بسیار مور13یبدن -ندوربین های پوشید

قرار می گیرد. آنها در انجام وظایفی که نیاز به تماس آزادانه و مستقیم با مردم دارند، توسط افسران پوشیده می شوند. با وجود 

استقبال گسترده و روبه رشد آنها، شواهد موجود مختلفی در مورد اثر بخشی دوربینهای پوشیدنی بدنی آمیخته شده است. 

می دهند که دوربین های فرسوده بدنی ممکن است مزایایی را ارائه دهند، درحالیکه برخی دیگر تأثیر  برخی از مطالعات نشان

 [.06منفی را نشان دهند. به طور خاص، مطالعات بیشتری با استفاده از آزمایشات کنترل تصادفی مورد نیاز می باشد]

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 28ردیابی زندانيان در زندان با بيومتریک

دیگر  یتأسیسات به بخش به خصوص که آنها از یک بخش، مداوم است ییک چالش سلول،انیان در زندان یا پیگیری زند

. برای شناسایی دقیق زندانیان در هنگام گذر از پست های امنیتی است مأمورانینظارت بر حرکات آنها مستلزم . منتقل می شوند

زندانیان را  انتقالامنیتی، گذرنامه هایی که اجازه  ستدر دو یا چند پ تلفنی و رادیویی بین مأمورین همچنین به ارتباطات مکرر

. شونددیگر، یادداشت مکانی تا هنگام آزادی زندانیان از یک منطقه و ورود به  نیاز است،برگه های دست نوشته به  و یامی دهد، 

توجه افسران را  ندمی توان مرتکب شد، زندانیان نیز شده، می توان اشتباهاتی تدبیرعلیرغم بهترین اقدامات احتیاطی و اقدامات 

سیستم های بیومتریک می توانند از چندین ویژگی وند. به موقع متوجه جستجوی آنها نش و یا دنرسب ترو دیر همنحرف کرد

ر هستند. جسمی و / یا رفتاری مختلف برای شناسایی و تأیید استفاده کنند. برخی از لحاظ فنی و تجاری از سایرین پیشرفته ت

استفاده از سیستم، میزان دقت و قابلیت اطمینان  ۀبستگی به نحو مناسب است، کدام روش بیومتریک برای کاراینکه تعیین 

 . [03]مانند هزینه و سرعت دارد یمورد نیاز و سایر عوامل

ابتدا، یک دوربین، اسکنر یا  .استفاده می کنندسیستم های بیومتریک معموالً با استفاده از یک فرآیند سه مرحله ای      

ساخته ، که یک امضای بیومتریک نامیده می شود الگویی درون یکمی گیرد. دوم، آن تصویر  را ویراتصویر یا تص ،دیگر یسنسور

هستند. تشخیص  انتهای خطوط و ها انگشت، شکاف نوک درریز با اثر انگشت، امضاها شامل نقاط  ،می شود. به عنوان مثال

خصوصیات بدنی مانند طول و ضخامت را اندازه  ،دست و انگشت 71سۀل الگویی از مهارت، صدا و لحن است. هندشام ،11صدا

تبدیل می شود. قالب ها شامل داده های  یسوم، امضای بیومتریک با استفاده از الگوریتم ریاضی به یک الگوی. گیری می کند

یا در یک بانک اطالعاتی و ا روی کارت پالستیکی تعبیه شده اند و سایر داده ها به صورت اعدادی هستند که ی ،بیومتریک

ذخیره می شوند. برخی سیستم ها از کارتهایی استفاده می کنند که می تواند در کنار یک اسکنر که اطالعات مربوط به کارت را 

نیاز ندارند. آنها به سادگی داده های . سایر سیستم ها به کارت شته شوندبه یک رایانه وارد می کند، در آن قرار داده یا نگه دا
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را با مواردی که در پرونده های خود موجود  شده امضای بیومتریک اسکن ،بیومتریک را اسکن می کنند. در هر سیستم، کامپیوتر

 .[08]یا نزدیکترین سابقه را پیدا کند ترین است مقایسه می کند تا صحیح

 

 استفاده از اسکنرهاي دیجيتال تمام بدن

اولین زندان این ایالت بود که با استفاده از یک کمک  ،در جنوب غربی اوهایو namtcrsI CsrIrSزندان  1101سال  در

را خریداری کرد. پس از آن، زندانیان این مرکز عالوه بر  ytirtRaooدالری فدرال، اسکنر دیجیتالی تمام بدن  147111 ۀهزین

کوچک، پیچ  ۀقرار گرفتند. مقامات زندان گزارش دادند که این دستگاه از اسلح اسکنمورد  نیز ، در طول زمانترتیبیجستجوی 

کرده است. به طور کامل،  کشف را پر از مواد مخدر و بسیاری موارد دیگر مخفی کیسه های، یگوشتی، چاقوهای جیب

 آنطورانجام می شود.  و تربیت اصالحسیستمهای  ۀتقریباً در کلی ،جستجوهای منظم از افراد زندانی، بازدید کنندگان و کارمندان

و برای حفظ  ی بودهافراد زندانی، بخش مهمی از رویه های کلی مدیریتترتیبی که به این گزارش مربوط می شود، جستجوی 

 [.01]کمک می کندها نیز  اسکنر به متوقف کردن جریان مواد مخدر در زندان .الزم هستند ،سالمو  محیط های اصلح، ایمن

این حال، اسکنرهای تمام بدن از خود اشعۀ یونیزه شده ساطع می کنند و استفاده از آنها در زندان توسط پرسنل  با     

پزشکی نظارت نمی شود. قرار گرفتن مکرر در معرض دوزهای زیاد پرتوهای یونیزه شده، می تواند باعث صدمه و خطر سرطان 

قط برای تابش دوز اشعه ای که از آنها ساطع می شود، آزمایش شوند و به شود. بنابراین، منطقی است که چنین دستگاه هایی ف

ادعا می کند که اسکنرهای کامل  Rapiscanهمان اندازه که دردستگاه های اشعۀ ایکس پزشکی هستند، تنطیم شوند. شرکت 

 [.01ارای رادیو اکتیو است! ]است، ایزوتوپی که کمی د 41بدن آنها از خوردن موز کمتر ضرر دارند، زیرا موز حاوی پتاسیم 

 

 31تلفن هوشمند  يتورینگ بامانتوسعۀ  فعال کردن نظارت هوشمند با استفاده از

(OSM ) نظارت مشروط به  یمدرن برا یکمک یکاز خدمات را به عنوان  یگسترده ا عۀاست که مجمو 71اپلیکیشینیک

دادگاه و  ، یادآورینقض یهشدارها، نظارت بر الکل خون، GPSنظارت فعال ی: ها یژگیبرنامه شامل واین کند.  یبازار عرضه م

 یاورگان برا ی اهلقاض یکاز  یکه در پاسخ به درخواست مشخص ینجاستجالب ایم ها می باشد. مشوق ها و تحر، قرار مالقات

  است.شده  یهو ادغام مجدد با جامعه، ته یشیآزما تکلپرو یکمک به مجرمان در اجرا یبرا ای برنامه یک یۀته

MyM ابزارهای نظارت سنتی را  ۀیکل .هوشمند برای مجرمان است ۀبرای افسران و یک برنام ،77وب ۀ مبتنی بریک برنام

 ۀبرای اطمینان از اینکه فرد متخلف در ضمن محافظت از مردم در قبال اقدامات خود مسئولیت دارند، ارائه می دهد. برنام

MyM می  جرمی کند و داده های الزم را برای مستند سازی آنچه که واقعاً باعث کاهش همچنین منابع توانبخشی را توزیع م

الکل خون را از  یو محتوا یمشتر یبه اطالعات نه تنها مکان ها یدسترس و نظارت بر تلفن هوشمند. شود، جمع آوری می کند

برنامه  ینکند. ا یم یرو درگ رکت دادهمشا ،نظارت یندکند، بلکه افراد را در طول فرا یهوشمند کنترل م یتلفن ها یقطر

مبتنی بر پلتفرمی  MyM شود. یلهمراه تبد یکهر فرد به عنوان  یرفتار و توانبخش ییرکمک به تغ یکه برا شده است یطراح

 زنحوۀ کارکرد آن به این صورت است که ا و پا سازگار است. بیومتریک مچ دستو  Wifi، دستگاه بلوتوثبوده که با نرم افزار 

  [.11]را مطابق توافق نامه نظارت تضمین می کند گرفته و صحت آنهامتخلفان چک های تصادفی یا برنامه ریزی شده 
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 های براي زندان ییبازدید ویدیوامکان فناوري 

ت یکی از ممکن اس شان،با عزیزان طاز بین بسیاری از دشواری هایی که افراد زندانی با آن روبرو هستند، از دست دادن ارتبا

، شدهسالمت و رفاه آنها موجب بهبود جامعه می تواند  با آسیب های جدی باشد. تحقیقات نشان داده است که حفظ روابط

، عالئم اضطراب و استرس را کاهش داده و احساس کنترل و درگیری آنها را در زندگی خانوادگی بهبود م کردهاحساس انزوا را ک

به هیچ وجه در حین حبس، خطر ابتالی شخص به ارتکاب  زندانینشان می دهد که مالقات با بخشد. عالوه بر این، تحقیقات 

 انگیزۀمالقات با عزیزان یی و بازدید ویدیو، امکان کاهش می دهد. بنابراینمشروط را  جدید یا نقض شرایط هنگام آزادی یجرم

کردن راه بازگشت به جامعه کمک می کند. با افزایش تعداد مهمی را برای زندانیان خارج از کشور به وجود می آورد و به هموار 

 .[10افزایش می دهد]که شخص دریافت می کند، شانس موفقیت آنها در جامعه را نیز  از راه دوری بازدیدهای

 

 به زندانيان و ارتباطی هاي آموزشی تبلتارائه 

د، نکن یحفظ م یروسو کروناش سرعت گسترش کاه یاز اجتماع را برا یدور یمتحده نوع یاالتا یتکه اکثر یدر حال

 74تعطیلیزندانهای فدرال در این کشور در حال مهار  مانده اند. یمنزو یشهاز هم یشترمتحده ب یاالتسراسر اهای  در زندان افراد

عدم  یندگو یویروس منجر به شورش در داخل و تالش برای مهار شیوع بیماری می شود. وکال م هستند، زیرا گسترش کرونا

 وجود دارد. یزن ندانیانز یبرا یبه فن آور یدسترس یبرا یسابقه ا یب یازاست که ن یمعن ینکنندگان به ا یدبازد دریافت ییتوانا

در  یانزندان ییدر توانا یتدر مورد اعمال محدود یمنعطف یکردرو یدبا یدولت ی، سازمان هایرهمه گ یماریب ینبا گسترش ا 

 .[11]خاذ کنندارتباط با جهان خارج ات

خود با  JP 5 یلوح یانهرا در را یگانرا یرسان یاماعالم کرد خدمات پ Securus ی، شرکت فناور1111 آوریل 6در تاریخ 

در ارتباط با  -01Covidبحران  یاناجازه دهد تا در جر یاندهد تا به زندان یارائه م یکادستگاه در سراسر آمر 611از  یشب

در حالی که هزینه های  مورد استفاده در سراسر کشور دارد. 111،111از  یشب تشرک ینندان باشند. اخود در خارج از ز یزانعز

 ؛به ویژه امروز -مورد انتقاد قرار گرفته است، زندانیان می گویند که اهمیت دسترسی غیرقابل انکار است  ای باالی چنین فناوری

افراد زندانی در مدت شیوع کرونا ویروس رایگان  ۀن وسایلی برای کلیگروه های مدافع حقوق بشر خواستار این بودند که چنی

 .[11]باشد

، مردم در زندان ها و بازداشتگاه ها از نظر سانسور و ویدگمی عمومی مرکز دفاع از حقوق بشر  روابط، مدیر 75میشل دیلون

به خصوص در هنگام بروز همه  "فت: بسیار آسیب پذیر هستند. وی گ dILو  ytirtroزندان مانند  از استثمار سودجویان

از دسترسی به ابزارهایی برای اتصال به اطالعات و جوامع خود استفاده  آنهاکه  استزندانیان بسیار مهم برای گیری جهانی، این 

 ".[11]کنند و این ابزارها بدون قیمت گزاف در دسترس باشند

                                                           
34 lockdown 
35 Michelle Dillon 

 App  :Outreach smartphone monitoringامکان نظارت هوشمند با   - 8 شکل

(OSM)   
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به عامل  یلتواند به محض خارج شدن، تبد یم کنند،کار  یفن آور باچگونه نمی دانند از افراد در زندان، که  یاریبس یبرا

به  یدبدان ینیچاینکه است که بدون  ین، مانند ایدشناس یرا نم ی، فناورییدآ یکه به خانه م ی. اگر هنگامآنها شود گردعقب یاصل

و به آنها کمک کند تا  یردبگشان را ستد یکس ینکهبدون اند شکوفا شو یطدشوار خواهد بود که در آن مح افراد ی. برایدبرو ینچ

 .[17]حرکت کنند

برای از طریق سلول، به جای انتظار برای رها شدن و عجله  شانتوانایی زندانیان برای برقراری تماس تلفنی با خانواده 

خود، تنش های  ۀوببه ن امر زندانیان کاهش داده است. این ازیکی از تلفن های دیواری محدود، فشارهای چشمگیری را  تماس با

دسترسی زندانیان به برنامه های مدیریت خشم، ، رایانه های لوحی .می دهدو زندانی را به شدت کاهش  مأموران زندانبین 

، فراهم می را می شود جرمبرنامه هایی که اثبات شده است باعث کاهش میزان  ۀهم محور وآموزش اشتغال و خدمات آموزشی

 .[17]کند

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 بهبود زندگی در زندان یجیتالی ومهارت درای ب و تبلت ها دستگاه های تلفن همراهفاده از است

 یشرفتۀپ یجیتالید ۀدر جامع یآزاد یرا برا یانزندان نسته اندرا دارند، اما آنها نتوا ینمجرم یایاح یاگرچه زندان ها آرزو

که  ه ایم. ما کشف کردیمآموخته ا یادیز یزهایمجرمان چ یتوانبخش یدر مورد چگونگ یراخ یما در دهه ها ما آماده کنند.

قابل  یزانتواند به م یم ی،با مداخالت رفتار شناخت یازمندی هاو ن یسکبا هدف قرار دادن ر محور مجرم رفتار یبرنامه ها

در زندانها با  یشبهبود توان بخ یبرا ییوجود فرصتها یندر جامعه بکاهد. با ا ینو مجرم یانمجدد زندان بازگشتاز  یتوجه

بر شواهد وجود دارد. کودکان  یارائه مداخالت مبتن یبرا ها یتگسترش ظرف یبرا یجیتالیآموزش د یها یکاستفاده از تکن

را  یجیتالد عصرگروه ها در  یرتریناز فق یکیما  یانکه زندان یهستند، در حال یجیتالد یما متخصص فن آور یمدرسه ا

 [.14] دهند یم یلتشک

عملکرد  یبرا یازمورد ن یاساس یبه دست آوردن و استفاده از مهارتها یبرا ها آنها با امتناع از فرصت یجیتالید یتمحروم

شود که  یهستند، اما استدالل م یجیتالیفاقد مهارت د یانزندان ۀشود. اگرچه هم یم یدمدرن تشد ۀدر جامع یزآم یتموفق

 .[14یابند] یشکاف م ینا یدشد یخود را در انتها یاناز زندان یارید که بسدر جامعه وجود دار یرو به رشد یجیتالیشکاف د

 های مهارت کنند می کمک زندانیان به و کنند می پشتیبانی را زندگی در جویی صرفه ۀمشاور همراه تلفن های دستگاه

که گروهی به نام مرکز ، هنگامی 1105ل در سا. دهد کاهش را جرم است ممکن که دهند توسعه را واقعی دنیای در شغلی

ها را به  تبلت( را به عهده گرفت، این سازمان پیشنهاد کرد که SAP)76سوء مصرف مواد در زندان  ۀبرنام، مراقبت های جامع

به دلیل محدودیت های مالی و نگرانی در مورد امنیت، نسبت به اتخاذ فناوری برای  و تربیت، د. مؤسسات اصالحنزندان بیاور

کند عمل کرده اند. اما، مانند شهر هاپکینز، تعدادی از زندان ها در سراسر کشور تصمیم می گیرند که  ،محور ندانبرنامه های ز

سامسونگ را به  dacaaS IaT nسری  تبلت 51این زندان نزدیک به  پیشی گیرد. دیگر مزایای فن آوری آموزشی از معایب

ه در یک سبد شارژ تلفن همراه نگهداری می شد و از موارد نادرست مستقر کرد، کجهت آموزش  ynR ۀعنوان بخشی از برنام

                                                           
36 Prison Abuse Program 

 JP5 [22]نمونه اي از تبلت   -9شکل 
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استفاده را می دهند،  نحوۀ همچنین به زندان و کارمندان زندان امکان نظارت بر MRM73ابزارهای  .[15]محافظت می کرد

. مطلع می شوندداری بنابراین اگر یک زندانی به طریقی راهی برای دسترسی به فیس بوک یا توییتر پیدا کند، سرپرستان ا

 [.15می دهند] استفاده از تبلت ها و سایر وسایل را در حالی که در کالس هستند ۀتعدادی از مؤسسات فقط اجاز

 

 38یزندان یسسرو_خود يفناور

 یرواج ندارد. اگرچه به طور شهود های جهانی ( در سراسر خدمات زندانPSS) یزندان یسسرو_خود یاستفاده از فناور

در  یمخرب یرتأث یانبه زندان یکنترل ینانتقال چن می گویند که ی وجود دارندمحکم یاربس یدگاه هاین آشکار است، اما دآ یدفوا

 "گرا ینظام" یشترب یکردرو یممکن است نوع ،به کنترل عملکرد یلتما معد ینخواهد گذاشت. ا یانافسران و زندان ینروابط ب

 یدگاهدیسی، و انگل یهلند یزندان ها یسۀشود، به عنوان مثال، در مقا یکه مشاهده مباشد، همانطور  یاندر برخورد با زندان

، محققان و ینبخشد. بنابرا یآنها را بهبود م ینب ۀدر واقع رابط 71ها یوسکاست که استفاده از ک ینو افسران ا یانزندان یگزینجا

تواند  یم ینا یراکنند، ز یخوددار یدجد یفناور یرشاز پذ ،یو زندان مأمورانروابط  ییربخاطر ترس از تغ یدگذاران نبا یاستس

 .[16شود]در زندان ها  یفرهنگ واقع ییرتغ یبرا یفرصتمنجر به 

 

و شروع به  یردگ یمهارت ها را فرا م یدوم، زندان ۀدهد و در مرحل یها را نشان م یوسکک یاول اجرا ۀ، مرحل01در شکل 

خودشان  یقادر خواهند بود برا یانکند که زندان یرا ارائه م ییاز کارها یمجموعه اسوم  ۀکند. مرحل یم یستماستفاده از س

 [.16]انجام دهند

 

 

 

 

 
                                                           

37 Mobile Device Management 
38 Prisoner Self-Service 
39 kiosks 

 (PSS) یزندان سیسرو_خود یفناورنمونه ای از کیوسک های   -11شکل 

 [26نظریۀ تغيير براي زندانيان ]  - 11شکل 
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 زندانها و فناوري اطالعات سالمت

در حال کشف راه حل های فناوری اطالعات  لتیدر سراسر ایاالت متحده، تعداد فزاینده ای از زندان های محلی و ایا

، صرفه جویی قابل توجه در تر و کاراتر هماهنگهای ی توانند به آنها در دستیابی به مراقبت ( هستند که مHIT)41سالمت

هزینه های مراقبت های بهداشتی و پیشرفت در سالمت عمومی و امنیت عمومی کمک کنند. به طور خاص، آنها در حال اجرای 

ه قدیمی مبتنی بر کاغذ خود هستند و در ( برای جایگزینی سیستم های ضبط شدEHR) 40سیستم های الکترونیکی سالمت

( HIEحال مطالعه راه های ایجاد ارتباط با ارائه دهندگان جامعه از طریق گزینه هایی مانند تبادل اطالعات بهداشتی )

شجاع و جدید گیج کننده هستند. حتی فهمیدن اینکه از کجا شروع  یزندانها در حال یافتن این فن آوری جهان .[13]هستند

و نه فقط برای زندانها، بلکه برای اجتماعات  -م می تواند یک چالش باشد. با این وجود مهم است که این تالشها موفق شوند کنی

خدمات درمانی شناخته نشده اند. در  ۀاز نظر تاریخی، زندان ها به عنوان ارائه دهند؛ آنها و سیستم مراقبت های بهداشتی در کل

 ۀاز مباحث اصلی سیاست های بهداشتی خارج شوند، حتی اگر آنها به عنوان ارائه دهندگان مهم شبک نتیجه، آنها تمایل دارند که

 .[71کنند]با نیاز باال و پر هزینه خدمت  یایمنی برای جمعیت

( یک سازمان غیرانتفاعی است که به حوزه های قضایی COCHS) 41جامعه محور یخدمات بهداشتی و درمانی اصالح

برای  HITبین زندان ها و اجتماعات آنها ارتباط برقرار کنند. ما اغلب در مورد چگونگی اتخاذ اشکال مختلف کمک می کند تا 

پشتیبانی از این نوع ارتباطات، مشاوره داریم. از آنجا که هر وضعیت منحصر به فرد است، هیچ راه حلی برای چگونگی انجام این 

 . [13[]18]کار وجود ندارد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 IAاده از هوش مصنوعی استف

کند  ی( به نگهبانان زندان و کالنترها در سراسر کشور کمک مAI) 44یتوسط هوش مصنوع 47شده تیهدا دیجد یفناور

 یدر زمان واقع ی،از خشونت و قاچاق مواد مخدر گرفته تا اقدام به خودکش ،را زیحل نشده را سرکوب کنند و همه چ اتیتا جنا

 یخنث کشور ۀگسترد یزندان و زندان ها یها ستمیس در داخل یتلفنتماس  ونهایلیم یتالیجیت دموارد با نظار یو در برخ

و نرم افزار  ییمعنا لیو تحل هیگفتار، تجز صیتشخ یموارد از فناور نیبه کار رفته در ا یهوش مصنوع یها ستمیس کنند.

 یدر شبکه ها یانقالب جهان کیاز  یجستجو در بخشدر حال رشد کلمات قابل  یداده ها گاهیپا جادیا یبرا ینیماش یریادگی

به طرز  شیچند سال پدر بسازند که فقط  ی رادرست یاطالعات یو بانکها فهمندتوانند گفتار را ب یکنند که م یاستفاده م یعصب

 .[11]بودند مواجه مشکلی با در زمان واقع یجستجو با هوش مصنوع یبرا یمشروع
                                                           

40 Health Information Technology  
41 Electronic Health Record 
42 Community Oriented Correctional Health Services 
43 Driven 
44 Artificial Intelligence 

انفورماتیک 

 سالمت

“H.I.M.” 
 سیستم ها

رکوردها، کدنویسی، سندسازی، سیاست 

 طباقها، راهنماها، مدیریت سازی، ان

مدیریت 

اطالعات 

 سالمت

 ابزارها

“H.I.T.” 

کامپیوترها، سخت افزار، نرم افزار، 

شبکه، برنامه نویسی، ذخیره سازی داده، 

 امنیت

فناوری 

اطالعات 

 سالمت

 سالمت کیانفورمات

 نهیزم کیدر  یاطالعات یها ستمیو س یفناور یها کاربردسالمت استفاده از  کیانفورمات ""

 "" است یبهداشت یاقبت هامر حوزۀ ای

 [www.google.comاجزاي فناوري اطالعات سالمت جهت کاربرد در زندان ]  -12 شکل
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امروزه وجود دارد. هوش مصنوعی شاخه ای از علم است که  ،برای استفاده از هوش مصنوعیتوصیفات بسیار مشابه زیادی 

 جهتحرفه ای  ۀهدف آن ایجاد ماشین هایی است که می توانند مانند انسان ها فکر و عمل کنند. موفق ترین زمینه برای مطالع

یا یک سوء تفاهم مورد  ،ان یک اصطالح بازاریابیبه عنو nTرسیدن به آن، علم کامپیوتر است. مدتی است که مخفف اختصاری 

 . [71]استفاده قرار گرفته است

از فناوری رونویسی آمازون پشتیبانی می کند، بخشی از مجموعه خدمات فناوری که  LTM ItigIscshttoسیستم 

کرده  یابیبازار کایتحده آمرم االتیا یقانون یغول خرده فروشی در سال های اخیر از طریق نرم افزار تشخیص چهره به بازپرس

 ینظارت دولت را برا یها تیمی گویند که آمازون اساساً قابل -از جمله برخی از کارمندان خود آمازون  -. برخی منتقدان تاس

 .[11]دهد یسود خود گسترش م

نه تنها در  یتلفن ینظارت بر تماسها یبرا یاطالعات هوش مصنوع یند که فناوره اخاطرنشان کرد انیفعاالن حقوق زندان

محکوم  یاما به جرم ،متهم شده اند انیاز زندان یاریکه بس یی، جاردیگ یمورد استفاده قرار م زین بازداشتگاه هازندانها، بلکه در 

 .[70]نباشند قهیوثنشده اند و ممکن است قادر به پرداخت 

 

 چالش هاي پيش رو
ن زندان می توانند در برابر تغییرات شدید مقاومت کنالبه بر آنها وجود دارد. کار، هنوز موانعی برای غTCIبا وجود رشد 

کنند. آنها از وضع موجود فعلی احساس رضایت بیشتری می کنند و تمایل بیشتری به پیروی از قوانین و رویه های فعلی دارند. 

 .[0]ندکنمی  زیادیمقاومت  ،های مخالف بگیرد، گروه صورت بهسازی هاوقتی 

. راه اندازی فن آوری های جدید نیاز به سرمایه [71]یکی دیگر از دالیل تردید برای اتخاذ فناوری جدید هزینه است

نگرانی های اخالقی در مورد حقوق . خود می تواند بارهای بیشتری را نیز به بار آورد ۀگذاری بسیار زیادی دارد. این به نوب

وانع اجرای فناوری جدید باشد. ما باید سازوکارهای قانونی منسجمی را ایجاد کنیم که می زندانیان ممکن است یکی دیگر از م

تواند تضمین کند که از حقوق اساسی زندانیان و حفظ حریم خصوصی بی ارزش محافظت می شود. تضمین باید از باالترین و 

 .[71]پایین ترین سطح از زندان ها تأمین شود

در کار نهادهای زندان ایفا می کنند. دلیل را که سیستم ها و دستگاه های جدید نقش سازنده ای  شکی نیست ،با این حال

زندان بخشی از  ۀاست که تمام جنبه های زندگی انسان را شکل می دهد. خود مؤسس ییک روند مدرن آناین امر این است که 

 .[71]شدبه طور یکسان با سازی آن است. بنابراین باید بخشی از روند مدرن

 ۀآیندببینیم. از یک طرف، گروهی از مردم نسبت به توسعه و کاربرد  ر دو دیدگاه مخالف در جامعهدتسلط را  ما می توانیم

ند که پیشرفت فن آوری می تواند پارادایم ه افناوری اطالعات و ارتباطات در سیستم زندان خوشبین هستند. آنها اظهار داشت

ارتقاء ظرفیت های  کند بلکه بهنه تنها می تواند از زندان حمایت  امر به صورت مثبت تغییر دهد. این کلی مؤسسات زندان را

که به زندانها و  یبر هوش مصنوع یمبتن يهایاز فناور يادیتعداد ز -13 شکل

داده  گاهیدر پا یتاليجیشوند، به صورت د یم یابیمتحده بازار االتیا يابازداشتگاه ه

نظارت زندان ها بر  ۀويش ريي، شروع به تغکردهضبط شده موجود جستجو تماس  يها

 .[29]کنند یخود م انيزندان تيجمع

 ياریشود، به  یم هدایت( AI) یکه توسط هوش مصنوع يدیجد يفن آور - 14 شکل

کردن  یحل نشده و خنث اتیجنا کشف يبرا جهانزندان در  مأمورانانان و بزندان

آمده  ها یو قاچاق مواد مخدر گرفته تا اقدام به خودکش، از شورش ها زيهمه چ

 [.29است]
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در مؤسسات زندان کامالً  ICTاز سوی دیگر، گروهی از مردم با استفاده گسترده از ،کمک کند نیز فکری و روانی زندانیان

فاده از فناوری اطالعات و ارتباطات در زندانها دارند. آنها معتقدند است ۀنسبت به نحو ای مخالف هستند. آنها نگرش منفی و کلی

زندانیان را آسیب پذیرتر و در برابر حقوق اساسی بشر قرار می دهد. در عین  ۀهای روزمر که فناوری اطالعات و ارتباطات فعالیت

هد بود که می توان ارتباط فعلی بین کارمندان و غیر انسانی تر می کند. نتیجه این خوا تر حال این کار کارکنان زندان را روال

 . [71]زندان را کاهش داد ۀو ادار زندان و زندانی

 

 ي کشورهادر زندان اطالعات و ارتباطات کارگيري فناورينتایج مثبت به
تسریع در انجام ان را می توها و اقدامات تامینی کشور در سازمان زندان اطالعات کارگیری فناوریدستاوردهای به ۀاز جمل

 [.74ذکر کرد] های کشورفرآیندها و امور جاری زندان

 

 هاي سراسر کشورهزار دوربين مدار بسته در زندانچهارده 

یکی از سواالت مهم در خصوص استفاده از فناوری، این است که تکنولوژی چه کمکی به شناسایی مجرمان در سازمان 

ها، تشخیص هویت به روش های مورد استفاده در سازمان زندانگفت: از فناوریمی توان این سوال در پاسخ به  کند؟ها میزندان

این تکنولوژی روشی برای  .شوندگیری و تحلیل آماری میهای بیولوژیکی اندازهشناسایی بیومتریک است که در این روش، داده

، اکنون اسکنرهای اثر انگشت جهت تشخیص هویت زندانی در گیری و آنالیز مشخصات بدن افراد است و عالوه بر ایناندازه

 .گیردهای کشور مورد استفاده قرار میزندان

 

 تجهيزات کشف مواد مخدر و اشياي ممنوعه

هاست ، سالشود ری استفاده میهای ایکسها و دستگاهبرای تشخیص و یافتن این موارد، از بادی اسکنرها، فلزیاب

های سراسر کشور با هدف هزار دوربین مدار بسته در زندان04بیش از  کنونها وجود دارد و اتصویری در زندانتجهیزات نظارت 

 .برداری استنظارت و کنترل بیشتر زندانیان در داخل زندان در حال بهره

 

 حبس الکترونيکی

؛ حبس می باشدبندهای الکترونیکی ، مچاست دهها آمهایی که برای کنترل زندانیان به کمک سازمان زنداناز دیگر فناوری

 .ها رقم خواهد زدهایی است که اجرایی شدن آن اتفاقات خوبی را در سیستم قضایی و سازمان زندانالکترونیکی از جمله سیستم

مجازات های کنترل و نظارت )پابندهای الکترونیکی( جهت حبس الکترونیکی زندانیان در خارج از زندان به عنوان سیستم

برداری قرار گرفته و در آینده نزدیک به شرط تامین بودجه آن توسط مجلس بهره جایگزین حبس، به صورت پایلوت مورد

توسعه الزم به ذکر است که  .شورای اسالمی تعداد قابل توجهی از زندانیان ایرانی تحت پوشش این طرح قرار خواهند گرفت

اجرایی شدن طرح حبس است که حبس الکترونیکی زندانیان منوط به تخصیص بودجه استفاده از پابندهای الکترونیکی جهت 

الکترونیکی باعث کاهش جمعیت کیفری داخل زندان و حفظ کرامت افراد شده و عالوه بر آن به تحکیم خانواده مجرمین کمک 

 .کندمی

 

 هاي هوشمندتلفن

آید اما گاهی اوقات ممکن است ی خوشایند برای زندانیان به حساب میهای ارتباطتماس تلفنی از داخل زندان یکی از راه

های سوء های نوین راهبا استفاده از فناوریباید تالش هایی صورت گیرد تا های نادرستی صورت بگیرد که از این امکان، استفاده

هایی های قبلی شده و فهرست شمارهلفنهای عمومی هوشمند داخل زندان به مرور جایگزین تتلفن .استفاده از آن مسدود شود

عالوه بر این فهرست مشخص که امکان بروز جرایم را  .می شودتوانند تماس داشته باشند در آن مشخص که مددجویان می
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ها، جلسات آموزشی و اداری به صورت تصویری در سطح کشور دهد، ارتباطات ویدیو کنفرانس جهت برگزاری همایشکاهش می

 . له دستاوردهای سازمان استنیز از جم

 

 هاي هوشمند انتقال مجرمانماشين

های حفاظتی و های روز دنیا هستند و در آنها تمام شاخصمجهز به تکنولوژی ،خودروهای ویژه اعزام و بدرقه زندانیان

نیسان ضد  یخودرون دستاوردها، یکی از ای .ها را افزایش دهدتواند ضریب امنیت اعزامامنیتی رعایت شده است و به راحتی می

، سیستم نظارت تصویری و ارتباط با GPSیابسیم، سیستم موقعیتبه تجهیزاتی مانند بی است کهنفر  11گنجایش با گلوله 

مرکز کنترل، سیستم شناسایی و ثبت پالک خودروهای مجاور مشکوک و جداسازی کابین مختص زندانی، مامورین و سراکیپ، 

 .مجهز است

 

 محاکمه متهم زندانی از طریق ویدیوکنفرانس

متهم زندانی از طریق  شهر رشت، محاکمه انقالب و کیفری و برقراری ارتباط با زندان مرکزی های با تجهیز مجتمع دادگاه

 شده است.ویدیوکنفرانس برگزار 

و حوادث داخل زندان، جلوگیری از اشتباه در  کاهش جرایماز دیگر موارد اثرات استفاده از فناوری اطالعات را می توان به: 

آزادی زندانیان، کاهش هزینه ارائه خدمات به زندانیان، کاهش نیاز به نیروی انسانی، حذف کاغذ در تعداد زیادی از فرآیندهای 

اطالعات دسترسی به ، ها خصوصا مراجع قضایی جهت کاهش اطاله دادرسیاجرایی سازمان، ارتباط مکانیزه با سایر ارگان

های نوین از جمله ها با استفاده از تکنولوژیریزی در امور مختلف، افزایش امنیت داخل زندانکشوری و امکان ارزیابی و برنامه

ها برای تجزیه و تحلیل آماری در کاهش جمعیت های امنیتی، استفاده از اطالعات سامانههای مدار بسته و سیستمدوربین

 .ن اشاره کردکیفری و جرایم زندانیا

توان رسد، میهای مخلتف به ثبت میآید و در سامانهخانوادگی که از زندانی به دست می -با استفاده از اطالعات رفتاری

جامعی ترتیب داد که مانع از بازگشت مجدد افراد به زندان شود، به این ترتیب عالوه بر زندانی، مددکاران و مسئوالن  برنامه

 .ها جلوگیری کنندانند خانواده زندانی را نیز ساماندهی کرده و از بروز مشکالت احتمالی برای آنتوزندان می

عد اش، در بُباعث حفظ حرمت زندانی و خانواده ،عد اجتماعیهای نوین مرتبط با حوزه زندانبانی در بُاستفاده از فناوری

باعث کاهش جمعیت  ،عد قضاییتامین امرار معاش خانواده و در بُسبب کم شدن هزینه نگهداری زندانیان و حتی  ،اقتصادی

آنچه امروزه در زندانبانی نوین مطرح است، امنیت در جوار اصالح و تربیت زندانیان است که مجموعه این . شودکیفری می

 انجامد.ها به بازگشت شرافتمندانه زندانیان به جامعه میفعالیت

 

 دهنتيجه گيري و کارهاي آین
گیرد و یکی از ها مورد استفاده قرار میافزار در سازمان زندانافزار و نرمها، سختسامانه ۀهای نوین در زمیناکنون فناوری

شده در حال ارائه سرویس و انجام فرآیندهای عمومی و های متعددی است که به صورت متمرکز یا توزیعها سامانهترین آنمهم

هایی بر اموال و نجایی که زندان محل نگهداری افراد ناهنجار اجتماعی است، طبیعتاً خسارتاز آ .تخصصی سازمان است

های فنی ها توانسته است همگام با پیشرفتکنند که با وجود چنین مشکالتی، سازمان زندانهای نظام زندانبانی وارد میسرمایه

آوری اطالعات باید کارآمدی سیستم مورد توجه باشد و در نه از فنبرای بهره برداری بهی و الکترونیکی نوین در کشور پیش برود.

های فنی یکی و همسان باشند اطالعات صورت پذیرد و برای مبادله اطالعات ضروری است که زیرساخت ۀاین راستا باید مبادل

 که در حال حاضر در برخی موارد در این زمینه ارتباط بین دو سیستم وجود ندارد.

الکترونیک ایرانی به غیر از مواردی مانند ابزار کنترل خارج از زندان می تواند در بسیاری موارد با زندان های  زندان

کشورهای پیشرفته برابری کند. نرم افزارهای جامعی که زیر سیستم هایی مانند سیستم کنترل حضور و کنترل ساعات را بر 

 ۀقضاییه در غرف ۀاطی را در یک محیط شفاف به نظم وادار کند. در نمایشگاه قوعهده دارد، می تواند در بسیاری موارد افراد خ
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زندان الکترونیک به نمایش گذاشته شده بود که از جمله ویژگی های آن می توان به  ۀسازمان زندان های کرمانشاه مجموع

مچنین سیستم های حفاظتی و کاری برای تمام افراد و ه ۀسیستم صدور کارت هوشمند برای هر مددجو و سیستم برنام

طی مقرراتی کارت  مدار بسته اشاره کرد. در این سیستم حتی برای مالقات کنندگان نیز وارتباطی مانند مانیتورینگ و ویدی

صادر گردیده و از تمامی افراد یک شناسۀ دیجیتال تهیه می شود. نرم افزارهای جامع کنترل زندان های سراسر کشور نیز در 

 سازی است که به گفتۀ مسئولین اجرایی از تمام امکانات آن برای ایجاد فضای بهتر برای مددجو می توان بهره برد. حال پیاده
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