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چکيده

تاریخ دریافت0711/01/10 :
تاریخ پذیرش0711/1/71 :

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
تاریخ بوده است .زندان آن هم از نوع مدرن آن یکی از نهادهای تامی است که شاید بیش از
نهادهای مشابه ،نظم و قواعد پیشبینیشده در آن تحمیل میشود .امروزه فناوریهای نوین در
زمینه سامانهها ،سختافزار و نرمافزار ،در سازمان زندانها مورد استفاده قرار میگیرد و یکی از
مهمترین آنها سامانههای متعددی است که به صورت متمرکز یا توزیعشده در حال ارائه
سرویس و انجام فرآیندهای عمومی و تخصصی سازمان است .عدم وجود یک سیستم
الکترونیکی کامل و یکپارچه شامل سنسور های میدانی ،اعم از دوربین سنسورهای حرکتی،
سیستم آالرم تحت شبکه ،سنسور های قفل درب ،سنسورهای کنترل تردد ،اعالم حریق و
سایر سنسور ه ای هوشمند که در بهره وری و حفظ امنیت زندانها نقش مهم و انکار ناپذیری
دارند ،در صورت نبودن و یا وجود نقص در این سیستم ها ،لطمات جبران ناپذیری بر سیستم
زندان وارد می شود .یکی از سازمانهایی که توانسته در زمینههای مختلف از فناوریهای روز
دنیا استفاده کند ،سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور است .سازمان زندانها از
سال  0731با مجهز شدن به رایانه ،استفاده از فناوری اطالعات را جهت پیشبرد اهداف خود
آغاز کرد .در پژوهش حاضر با گردآوری و مطالعه منابع آرشیوی ،کتابخانه ای ،مقاالت و با
روش توصیفی  -کتابخانه ای زمینه های ورود فناوری اطالعات به سازمانهای مدیریتی و
نظارتی کشور و اثرات آن را در پیشبرد زمینههای مختلف بررسی خواهیم کرد.

واژگان کليدي :فناوری اطالعات و ارتباطات ،زندان ،زندان الکترونیک ،زندانبانی نوین،
سازمان زندان ها.
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مقدمه
ما در عصر تأثیر وسیع فناوری اطالعات و ارتباطات ) TCI( 0بر جامعه زندگی می کنیم .فناوری اطالعات و ارتباطات به
طور کلی به عنوان روشی فوق العاده عالی برای ارائه و انتقال اطالعات توسط مردم در سراسر جهان در نظر گرفته می شود.
 TCIفعالیت های روزانۀ ما را چه در خانه و چه در مکان های دیگر شکل می دهد TCI .شیوۀ انجام خدمات دولتی را کامالً
تغییر داده است [.]0
مدیریت و رهبری سازمانهای عمومی به طور فعال ،مکانیزم های پشتیبانی ارتقاء فناوری اطالعات و ارتباطات تازه تأسیس
را حمایت می کند .به عنوان مثال ،به نظر می رسد که اینترنت و برنامه های تلفن همراه می توانند اثربخشی و توانایی
الکترونیکی ارائه دهندگان خدمات عمومی مانند بیمارستان ها ،مدارس و دفاتر اداری را افزایش دهند .اما یک رشتۀ عمومی
خاص از فعالیت ها وجود دارد که در آن روند نفوذ  ICTاز همان ابتدا کار را آهسته آغاز می کند .این سیستم زندان 1است
[ .]0نیمی از اولین زندان های قرن بیستم در زمینۀ اتخاذ فناوری جدید ،از تجارت و سایر نهادهای دولتی عقب مانده اند .به
نظر می رسد محرومیت از دسترسی به فناوری اطالعات و ارتباطات برای همۀ گروه های اصلی اجتماعی که نهاد
زندان را به عنوان کل موجودیت تشکیل می دهند به عنوان یک مانع جدید باشد .نقش مهم کارکنان زندان ،پشتیبانی و
سازماندهی فعالیت های روزانۀ سازمان ،مطابق با قوانین و رویه هایی است که برای سازمانی خاص اعمال می شود.
زندانیان گروه اساسی از افرادی هستند که کلیۀ کارکردها و عملکردهای نهادهای زندان بر روی آنها متمرکز شده است[.]0
برخی از کارشناسان اظهار داشته اند که دلیل استفادۀ آهستۀ به خصوص نهاد زندان از  ، ICTبه ویژگی های خاص
فعالیت های آن مربوط می شود .منصفانه است که دولت ها ،براساس شواهد و تحلیل های ارائه شده توسط محققان کلیدی در
این زمینه ،گزاره های زیر را ارائه دهند :این تکنولوژی می تواند تأثیر زیادی در امنیت و نظم نهاد زندان در هر کشوری داشته
باشد .نگرانی واضح و اساسی این افراد در نهاد زندان ،ایمنی کارکنان زندان و خود زندانیان است .بهترین راه برای این کار،
کاهش احتمال وجود موقعیت های خطرناک و بحرانی در زندان ها است .به طور خالصه ،فناوری اطالعات و ارتباطات می تواند
زندان را برای کارمندان زندان و زندانیان امن تر کند .فن آوری های جدید و نوآورانه می توانند کارآیی مؤسسات زندان را
افزایش دهند .به عنوان مثال ،رایانه ها امکانات تقریباً نامحدودی برای جمع آوری اطالعات و به اشتراک گذاری آن با دیگر
سازمان های دولتی ارائه می دهند که برای عملکرد هر مؤسسه ای بسیار مهم است[.]0
فناوری اطالعات و ارتباطات تشکیل شده است از علوم رایانه ،ارتباطات و شبکه سازی .امروزه کاربردهای متنوع و گسترده
ای از این علم درمحیط کار مطرح شده است .ازجمله سیستم های خبره ،7پردازش تصویری ،4اتوماسیون ،علم روباتها ،فناوری
حساسه ها ،5مکاترونیکس 6و ...کاربردهای میان رشته ای فوق طی دهه های گذشته اثرات تحول زایی بر روش زندگی و امرار
معاش انسان داشته اند .آثار این تحوالت بر نیروی کار و زندگی بشر چنان چشمگیر بوده است که به سختی می توان سرعت و
ابعاد آن را مورد ارزیابی قرار داد[.]1
هرچه نقش مثبت فناوری اطالعات در زندگی ما بیشتر روشن می شود معایب و مشکالت روش های سنتی و دستی نیز
بیشتر مشخص میشود .مسالۀ زندانی و زندانبان نیز از قایده مستثناء نیست .اگرچه یکی از اهداف اولیۀ تاسیس زندان ها
ایجاد امنیت و اصالح و تربیت بزهکاران و جداسازی ایشان از جامعه بوده است اما امروزه با به میان آمدن روش های نوین و
الکترونیکی به نظر می رسد که بسیاری از معایب زندان های سنتی را می توان با روش های مبتنی بر فناوری اطالعات برطرف
ساخت و راه کارهایی نو را برای برخورد با بزهکاران و اصالح رفتار ایشان پیش گرفت .به همین دلیل در سراسر جهان دیگر نام
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زندانی را از مسئولین نمی شنوید و آنها را با نام مددجو می شناسند .مددجو بودن در جایی به نام ندامتگاه یا مراکز بازپروری
مانند بیماربودن در یک بیمارستان است[.]1
حال سوال این است که آیا برای سرماخوردگی و یا یک سرگیجه که نیازمند به چند ساعت استراحت در منزل دارد
باید بیمار را به زور در بیمارستان بستری کنیم؟ مجازات های جایگزین زندان در کنار تفکیک زندان ها از نظر نوع جرم به
آینده ای بهتر برای جامعه می اندیشد ،یعنی همان هدف فناوری اطالعات .با تمام این اوصاف افراد خارج از زندان های بزرگ
امروزی نیز باید تحت نظارت باشند .اما آیا قراردادن مأ مور و نگهبان برای هر فرد در خارج از زندان با عقل سازگار است؟ خیر.
راهکار این موضوع نیز در دست دانشی است به نام فناوری اطالعات و ارتباطات[.]1

پيشينه
در دهۀ  0151میالدی صنعت کامالً جدیدی تحت عنوان صنعت رایانه های بزرگ متولد شد .کمپانی های پیشرو و
صاحب نام در ایــن صنعت عبــارت بــودنـد از آی بی ام ،3آر سی ای ،8هــانی ول 1و یونی وک .01صنعت رایانه های
بزرگ ،مشاغل جدیدی همچون تولید ،تعمیرات و نگهداری و خدمات رایانه ای را به بازار کار معرفی کرد .در مدت زمان
کوتاهی ،مشاغل جانبی این جریان صنعتی ،ماننـد برنامه نویسی ،کاربران رایانه ای ،تکنسین های تعمیرات و کارشناسان
بازاریابی و فروش به آمار بازار کار اضافه شدند .در ادامۀ این روند ،میلیونها موقعیت شغلی جدید در زمینــه هــای مختلف دانش
نـرم افزار و سخت افزار ایجاد گردید[.]7
اولین نمونۀ عملی نشانه گذاری الکترونیکی برای زندانیان در سال  0111در زندان مرکزی لندن بود .یکی از زندانیان
که برای این کار انتخاب شده بود پس از  08ماه حبس قرار شد تا با همراه داشتن یک دستبند الکترونیکی از  3شب تا  3صبح
در خانه بماند و بقیۀ روز را به کار مشغول باشد .او پس از  1ماه و نیم ،موفق به اخذ موافقت دادگاه برای آزادی از زندان خانگی
شد .پس از آن در ابتدای ماه  00سال  0111دولت انگلستان تصمیم گرفت  03/464نفر از زندانیان را برای گذراندن تعطیالت
سال نو در کنار خانواده موقتاً آزاد کند ،پس با بستن یک مچ بند الکترونیکی به آنها از مکان حضور لحظه به لحظۀ آنها آگاه
بود و پس از  1ماه تنها یک نفر از آنها به زندان بازنگشت ،چراکه در مسیر رسیدن به خانه در یک تصادف کشته شده بود .در
دور بعد این رقم به  71هزار نفر رسید و بر اساس مطالعات  16درصد زندانیان به این امکان پاسخ مثبت دادند .از آن پس
در دادگاه ها حکم حبس خانگی و محدودیت فاصله از مرکز پلیس به سرعت جای بسیاری از زندان ها را گرفت .زندان
الکترونیکی همچنین امور داخلی زندان را با استفاده از نرم افزارها و سیستم های جامع کنترل می کند[.]7
بر اساس تحقیقی که در سازمان زندان های آلمان انجام شده است ،زندانیان همراه با مجرمانی زندگی می کنند که اکثر
آنها را کسی نمی شناسد و خانواده ای برای زندگی ندارند ،در این تحقیق به این نکته اشاره شده است که باید زندانیان بر
حسب نوع جرم تفکیک شوند .عالوه بر این ها ،بنابر یک سیاست که در تمام کشورها حاکم است ،افزایش تعداد زندان ها
را مقرون به ص رفه و مفید نمی دانند ،پس ترجیح می دهند بجای ساخت زندان های پر هزینه ،از پابند و دستبندهای
الکترونیکی استفاده کنند که هزینه ای بسیار اندک دارند ،اما کارکردشان بسیار بیشتر از زندان است[.]7
از شهید الجوردی ،به عنوان مبتکر فناوری اطالعات در زندانهای کشور یاد می شود .در دوران تصدی ایشان ،ستاد
سازمان و ادارات کل زندانهای کشور و زندان هایی که حداقل پنجاه نفر زندانی داشته ،با رایانه و ابزار مخابراتی و نرم افزارهای
مربوط تجهیز شدند .تجهیزات فوق از محل درآمدهای محدود زندانها خریداری میشد .در سال  ،0731از مجموع  01دستگاه
رایانه موجود در سازمان که  4دستگاه آن در مراکز استانهای خوزستان ،اصفهان ،فارس و خراسان قرار داشت ،حداکثر برای
تایپ و تولید گزارشهایی استفاده میشد که طراحی و صفحه بندی آنها با نرم افزارهای رایج وقت ،انجام گرفته بود .هنگامی
که شهید الجوردی در سال  0736سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور را ترک میکرد ،تعداد سیستمهای رایانهای
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موجود در سطح سازمان بالغ بر سیصد دستگاه بود و کمترین خدمات آنها را تایپ و تحریر نامهها تشکیل میداد .از مهمترین
آثار و دستاوردهای این مرحله از تحول سازمان به موارد ذیل میتوان اشاره کرد[:]74
 .1تجهيز سازمان و زندانهاي کشور با رایانه
در دوران تصدی شهید الجوردی ستاد سازمان و ادارات کل زندانهای کشور و زندان هایی که حداقل پنجاه نفر زندانی
داشته با رایانه ،چاپگر و ابزار مخابراتی مودم 00و نرم افزارهای مربوط تجهیز شدند .تجهیزات فوق از محل درآمدهای محدود
زندانها و گاه بصورت اقساط خریداری شد.
 .2آموزش کارکنان
متناسب با توسعه خدمات ماشینی در زندان ها ،صدها نفر شامل :مدیران ،کارکنان رسمی ،قرار دادی و سرباز وظیفه طی
دورههای فشردۀ عمومی و اختصاصی نسبت به نحوۀ کار با رایانه و ارائۀ خدمات تا حدی که بتوانند بصورت خودکفا انجام وظیفه
کنند آموزش دیدند.
 .3کسب مهارتهاي فنی
طی این دوران از پرسنل کادر که بعضاً به عنوان مأمور خرید ،متصدی دبیرخانه ،مراقب ،راننده و مانند اینها شاغل بودند،
نیروهای زبده و کارآمد تربیت شد ،که در میان ناباوری کارشناسان ،بدون آنکه تحصیالت دانشگاهی در زمینۀ رایانه داشته
باشند ،در نصب و مدیریت شبکه رایانهای ادارات کل و زندانهای بزرگ ،برنامه نویسی سیستمهای پیچیدۀ حقوق و دستمزد،
دبیرخانه ،اموال و  ...و حتی پشتیبانی فنی و خدمات تعمیرات و ارتقاء سیستمها ،بینیاز از مساعدت شرکتهای بیرونی بودند.
 .4اطالعات زندان
الف) سیستم اطالعات زندانیان موجود
با رعایت اصل عدم تمرکز و تولید اطالعات در محل ،طی یک برنامۀ دو ساله ،با تجهیز زندانهای بزرگ و ادارت کل که
قریب  81درصد زندانیان کل کشور را با جمعیتی بالغ بر یکصد هزار نفر ورود و خروج ،نیم میلیون نفر در سال پوشش
میدادند ،اطالعات کلیه زندانیان موجود به حافظۀ رایانهها سپرده شد .این اقدام چنان تحولی در نظام اطالعاتی زندانها را به
همراه داشت که برخی متخصصین آن را سنگ بنای زندانبانی علمی و پی ریزی نظام مدیریتی مبتنی بر اطالعات و تحقیقات
توصیف کردند .دفاتر بزرگ زندان که با خطوط ناهنجار متصدیان کم سواد و تندنویسی بصورتی ناخوانا و ناقص تنظیم میشد و
دسترسی به آمار دقیق از طریق آنها تقریباً غیرممکن بود ،جای خود را به سیستمهایی داد که با چند خط دستور دقیق ترین
اطالعات را ارائه میکرد.
اطالعات ثبت شده در رایانه ،متضمن ورودیهایی بود که در تعرفه با کارت زندانی طبق قانون پیشبینی شده بود .این
ورودیها در مرحلۀ طرحریزی منجر به تولید سیستم کُدینگ زندانها شد که خود سرآغاز ورود سازمان به عصر جدیدی در
پردازش اطالعات دیجیتالی بود .پایههای این نهال با ثبت تعرفه های زندانیان ،سیستمی را بنا نهاد که در استخراج اطالعات ،طی
کمتر از  5دقیقه اطالعات و یا آمار دقیق زندانیان ساکن یک کوچه یا جرم خاص و یا ترکیبی از شرایط سنی ،جنسی ،مذهب،
جرم ،مرجع قضایی و ...قابل استخراج بود ،کاری که قبل از آن قریب به محل مینمود و برای یک زندان صد نفره ،گاه نیازمند
یک نفر نیروی تمام وقت طی چند هفته بود .زندانیان ،کنترل آمار زندانها ،تأمین جیرۀ غذایی و پوشاک و سوادآموزی ،تعلیم و
تربیت ،بهداشت و درمان و طبقه بندی زندانیان در حد تحول در زندانبانی قابل ارزیابی است .این سیستم در مراحل تکمیلی
خود شاید حدود سنوات  37یا  34با نیروی انتظامی مطرح شد و به عنوان قویترین بانک اطالعاتی مجرمین همراه با بانک
سوابق مجرمین که در ادامه معرف میشود در خدمت اقدامات تامینی کشور قرار گرفت.
ب) بانک اطالعات سوابق زندانیان
با درخشش نتایج حاصل از ایجاد بانک اطالعات زندانیان ،طی یک بسیج سراسری و با همت مدیران و کارکنان بصورت
پیوسته و گاه نزدیک  11ساعت در روز ،ورود اطالعات سوابق مجرمین در دستور کار قرار گرفت .حاصل ورود اطالعات زندانیان
موجود و سوابق زندانیان ،غنیترین بانک اطالعاتی مجرمین کشور را پدید آورد که همچنان پس از گذشت سالها از شهادت
Modem
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ایشان کماکان بزرگترین بانک اطالعاتی مجرمین کشور به شمار میرود .در این اقدام مهم سوابق زندانیان از اولین زندانی ورودی
آغاز شد و پروندههایی که بعضاً به اواخر دوران رضاخان و اوایل حکومت محمدرضا پهلوی باز میگشت ،از بایگانی خارج و پس از
خالصه برداری به حافظۀ رایانهها سپرده شد .این مخزن در برخی استانها به چند صد هزار رکورد اطالعات زندانی بالغ گردید و
هنگامیکه شهید الجوری در مراسم تودیع خود درسازمان زندانها شاهد بود ،این بانک اطالعاتی نزدیک به سه میلیون رکورد
اطالعات تفضیلی زندانیان را در خود داشت.
روی بانک اطالعاتی مذکور ،با امکانات سخت افزاری و نرم افزاری وقت ،برنامههای پیچیدهای نوشته شد که از طریق آن
دقیقترین اطالعات و آمار قابل استخراج بود .اطالعاتی که گاه برای شناسایی مجرمین گمنام که صرفاً اطالعاتی از کیفیت بزه
قبلی و زندان و محدودۀ زمانی بازداشت ایشان وجود داشت استفاده میشد ،کاری که قبل از دوران تصدی شهید الجوری در حد
یک رویا بود.
ج) سیستم اطالعات نیروی انسانی
این سیستم شامل زیر سیستمهای پرسنل رسمی ،قراردادی و وظیفه ،حاوی خالصه اطالعات فردی ایشان بود و از جمله
خروجیهای این سیستم ،تولید احکام کارگزینی و محاسبات مربوطه و نیز گزارشات مدیریتی ویژۀ سربازان بود.
د) سیستم حقوق و دستمزد
پرداخت دستی حقوق و دستمزد که در هر اداره کل یا زندان تقریباً از پانزدهم هر ماه آغاز و نزدیک به اواخر ماه از طریق
سیستمهای دستی صورت می گرفت با استفاده از سیستم حقوق و دستمزد به کمتر از نصف روز تقلیل یافت و پرداخت آن نیز از
حالت دستی و پرداخت از طریق بانک متحول شد .پرداخت حقوق پرسنل وظیفه و قراردادی نیز با استفاده از خدمات ماشینی
انجام میگرفت.
ه) سیستم آمار ماهیانه
آمار ماهیانه که مبنای تخصیص جیرۀ زندانیان و مراقبین زندان بود ،قبالً طی یک مکانیزم فاقد دقت ،دستی و بصورتی
کند ،از طریق نامه نگاری انجام میگرفت .تخصیص منابع که از طریق مرکز صورت میگرفت متکی بر آمار فوق بود و چون از
مرکز ابالغ شده بود که آمار عددی همراه آمار اسمی ارسال گردد ،همه ماهه چندین کارتن کاغذهای آمار و اسامی به تهران
واصل میشد و به دلیل غیرقابل استفاده بودن بخش اعظم آنها ،عمال ًدر اتاق بزرگی بایگانی میشد .برای این روش نادرست در
هر زندان یک نفر که قادر به رفتن مرخصی نبود اختصاص داده شده بود .این آمار مبنای ارائۀ گزارشهای ویژه به مسئولین و
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
دقت باال و در چهارچوب نظام مشخصی از طریق رایانه تولید شد .با این تحول عالوه بر خاتمه یافتن روند پر زحمت قبلی،
سرعت دسترسی به اطالعات آماری و نمودارهای متنوع بطور قابل مالحظهای افزایش یافت .در سیستم آمار رایانهای بسیاری از
محاسبات توسط رایانه انجام می گرفت و لذا بیشترین سرمایه گذاری روی ارتقای محتوی گذارده شد .به این ترتیب گزارشهای
آماری گذشته که با خودکار و با نواقص و کاستیهای زیادی تولید می شد جای خود را به یک کتاب آماری ماهیانه داد که در آن
جغرافیای جرائم کشور از زوایای مختلف مورد توجه قرار گرفته بود و مدیران ارشد سازمان همواره از طریق آن بر تحوالت زیر
مجموعه خود احاطه داشتند.
پس از موفقیت در ورود اطالعات زندانیان موجود که به ورود سوابق امتداد یافت ،با شناخت اهمیت نتایج حاصل از ورود
اطالعات آماری کار ثبت سوابق نیز آغاز شد و در یک اقدام ضربتی اولین گزارشهای آماری مربوط به زمان پیروزی انقالب
اسالمی بصورت ماهیانه وارد رایانه شد .با ورود اطالعات حدود  01سالۀ آماری زندانها ،اولین نمودارهای سه بعدی شامل سال،
شهر و فاکتورهای دیگری مانند نوع جرم ،جنسیت ،طبقه بندی سنی و  ...که تحوالت زندانهای کشور طی قریب  11سال را
نشان میداد ،استخراج شد .نمودارهایی که شگفتی دست اندرکاران را به همراه داشت .از طریق این گزارشها با سیاست شهید
الجوردی مبنی بر تولید و ارائۀ اطالعات به نهادهای ذیصالح گزارشهای متنوعی برای نهادهای دست اندرکار اقدامات تأمینی و
تربیتی تهیه و توزیع شد.
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ی) سیستم بهداشت و درمان
در سازمانی که قبل از تصدی شهید الجوردی اطالع دقیق از تعداد آمبوالنسهای در اختیار زندانهای کشور کار آسانی
نبود ،بانک اطالعاتی از وضعیت بهداریها و تجهیزات و داروهای آنها تهیه شد ،که حداقل در آن دوران شاید در هیچ نهاد تحت
پوشش وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی کشور سابقه نداشت .در این بانک اطالعاتی ،دقیقترین اطالعات از وضعیت
بهداریها ،تجهیزات و اقالم دارویی زندان های کشور تهیه شد و طی یک سیستم مشخص اطالعات بصورت متمرکز گردآوری و
مورد بهره برداری اداره کل بهداشت و درمان سازمان قرار میگرفت .به این ترتیب تهیه آمار آمبوالنسها که روزی برای سازمان
کاری مشکل بود به جایی رسید که ارائه آمار قرصها و شربتهای موجود در زندانهای کشور میسر بود .این بانک اطالعاتی
عالوه بر ثمرات کاربردی آن به ویژه در صرفه جویی و مدیریت صحیح خرید اقالم درمانی بسیار کارساز و موثر بود و هم چنین
موجب شد تا با بازنگری در سیستم خدمات درمانی نسبت به توزیع اقالم مازاد اقدام گردد.
ز) سیستم اطالعات زندانهای کشور
سیستم مهم دیگری که باید از آن یاد کرد سیستم اطالعات زندانهای کشور بود .در این سیستم از گزارشهایی کالن،
شامل سطح زیربنا و زمین در اختیار سازمان در کل کشور برحسب نوع کاربری و مالکیت ،تا گزارش تعداد اطاقها ،دوشهای
حمام و سرویسهای بهداشتی قابل قید بود ،پس از گردآوری این اطالعات برای اولین بار سرانۀ دقیق فضای در اختیار زندانی
برحسب محل اقامت ،وزرشی ،فرهنگی ،بهداشتی و مالقات و ...استخراج شد .اطالعاتی که در سیاست گزاری های سازمان برای
تحقیق توسعۀ فرهنگی زندانها بینهایت ضروری و تعیین کننده بود .سیستم اطالعات زندانهای کشور نیز در دورۀ زمانی
شخصی ،به هنگام میشد و اطالعات جدید از طریق دیسکت و یا با مودم به سازمان مخابره و مورد بهره برداری واقع میگردید.
و) سیستم دبیرخانه سازمان
شاید یکی از پرحجمترین مکاتبات در دستگاههای دولتی مربوط به سازمانهای خدماتی نظیر سازمان زندانها باشد .در
سازمان زندانها خصوصاً اهمیت سرعت در پیگیری یک نامه با عنایت به ابعاد سیاسی و امنیتی آن گاه تا حد یک مسئله ملی
ارتقاء مییافت .ثبت اطالعات مربوط برنامه های وارده و صادره در رایانه و ایجاد سیستم دبیرخانه در سازمان در واقع از اقدامات
اساسی دیگری بود که عالوه بر جبران نیازمندی فوق ،امکان پیگیری نامههای دارای مهلت زمانی و یا حائز اهمیت را فراهم
میآورد و نیز از طریق آن سرعت پاسخگویی به مکاتبات تا حدی در روز افزایش مییافت .شهید الجوردی معتقد بود که هیچ
کار عقب افتاده ای نباید وجود داشته باشد و میزهای کار در پایان وقت اداری باید فاقد نامههای بال اقدام باشد .سیستم دبیرخانه
میتوانست ایشان را به وضعیت عملکرد مدیریتها و مراکز توقف کار آگاه کند و لذا این پدیده توانست بر سرعت اقدامات و
پاسخگویی سازمان بیافزاید .هم چنین مراجعه کنندگان اعم از مردم و کارکنان از سردرگمی نجات یافتند و با اولین مراجعه و یا
مکالمه تلفنی ،نامه شان رهگیری و نتیجه آخرین وضعیت آن مشخص و در صورت وجود وقفه در انجام کار رسیدگی و اقدام می
کرد.
سیستمهای فوق در مراحل بعدی با توسعۀ شبکۀ سازمان ،از حالت شبکۀ محدود محلی ،به شبکههای گستردۀ کشوری،
امکان توسعه یافت و زمینۀ ارتباط مراکز استان ها و مرکز به صورت همزمان و تبادل دیتا فراهم گردید .در این راستا سازمان
برای جبران کندی خطوط مخابراتی وقت ،نسبت به خرید تجهیزات  %15از مخابرات اقدام نمود و لذا سازمان زندانها از
پیشگامان ایجاد شبکۀ گستردۀ سازمانهای دولتی بود .همچنین در ایام تصدی شهید الجوری ،نسبت به پیوستن به شبکه
جهانی اینترنت که در آن ایام با هزینۀ گران و در دو حالت گرافیکی و متنی 01ارائه میشد ،اقدام گردید و مقدمات اشتراک و
بهره برداری از این ابزار در سال آخر تصدی شهید الجوری فراهم آمده بود[.]74
توسعۀ فناوری اطالعات و ارتباطات و ایجاد زندان های هدفمند ،در حال حاضر و در برنامه های آینده ،از مهترین اولویت
های سازمان زندانهاست ،چرا که استفاده از تکنولوژی های جدید در عرصۀ انفورماتیک و ایجاد زندان های هوشمند ،هم در
کاهش استفاده از مجازات حبس و هم در بهبود فرآیندها تأثیر بسزایی دارد که در این زمینه نیز اقدامات مهمی از جمله ایجاد
سامانۀ پا بندهای الکترونیکی طراحی گشته است[.]74
Text
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 4زندانبانی نوین
زندانبانی نوین با حذف خرده فرهنگ ها و هنجارهای موجود در زندانها ،با غنی سازی اوقات فراغت و توسعۀ برنامه های
فرهنگی و تربیتی ،اشتغال و حرفه آموزی ،سعی درتوانمندکردن بزهکاران داشته ،تا از این رهگذر آنان بتوانند نقش اجتماعی
خود را در جامعه ایفاء نموده و چرخ های اقتصادی کشور را به حرکت در آورده و با فاصله گرفتن از زندگی مصرفی ،در تولید
نقش داشته باشند .با گسترش فناوری پیشرفتۀ حفاظت فیزیکی زندانها و استفاده از سیستمهای هوشمند ،میتوان ضمن ارتقاء
کیفیت خدماتدهی و ضریب امنیتی ،کمبودهای موجود در بخش نیروی انسانی را به نحو چشمگیری جبران کرد[.]75
اجرای گسترده تر فناوری اطالعات و ارتباطات در زندان ها باعث افزایش سطح امنیت برای افسران و زندانیان زندان شده
است  .به دلیل وضعیت منحصر به فرد ،کارکنان زندان دائماً با شرایط خطرناکی روبرو هستند که می تواند سالمتی و زندگی آنها
را به خطر اندازد .سیستم زندان راه حلهای مختلف فن آوری را برای مقابله با مسائل مداوم امنیت و ایمنی به ارمغان می آورد.
اقداماتی برای امنیت فیزیکی کارمندان زندان شامل دستگاه های اشعه ایکس ،گذر از درگاه ها برای تشخیص فلز .سیستم های
کشف مواد منفجره؛ و سیستم های ورود بیومتریک برای شناسایی بازدید کنندگان قابل انجام است[.]0
همانقدر که دادگاه الکترونیک به نرم افزار و محیط اداری نزدیک بود ،زندان الکترونیک به سخت افزار و محیط
کنترل کننده ها 07نزدیک است .در یک جمله می توان گفت زندان الکترونیک بر اساس دانش ((شناسایی برپایۀ امواج رادیویی))
یا همان  RFIDاست RFID .چیز عجیبی نیست و تماماً بر پایۀ علم فیزیک و الکترومغناتیس است .نوع تأثیر امواج
الکترومغناتیس را می توان در نزدیک کردن دو آهن ربا مشاهده کرد و بنابر همین اصل ،یعنی اثر اجسام دارای بار الکتریکی بر
محیط ،دانش  RFIDبنا شده است .البته یکی از قوانین نیوتن هم به همین اثر اشاره دارد[.]1
علم استفاده از امواج رادیویی برای شناسایی و عالمت گذاری یا همان  ،RFIDیکی از شاخه های علم فناوری اطالعات
است که هم در الیه های دسترسی 04و هم در الیه های کاربردی 05گنجانده می شود .اما مورد صحبت ما در این مطلب،
استفاده از این دانش برای استحکام بخشی به ساختار نگهبانی و بلوغ شیوه های کنترل افراد در زندان و خارج از زندان است.
استفاده از تجهیزات ،امکانات و شیوه های نوین در زندانبانی ،برای ارتقاء امنیت و جبران برخی کمبودها ضروری است .نقش
فناوری اطالعات و ارتباطات در کاهش هدفمند جمعیت کیفری کلیدی و مهم است .استفاده از زندانبانی هوشمند به معنای
اشراف و بهره برداری از فن آوری است که آسیب ها را بشناسد و پیشگیری کند[.]1
 Jeremy Benthamفیلسوف انگلیسی معاصر ،در نظریۀ خود برای اصالح زندانیان می گفت ،باید زندان ها را از شیشه
ساخت تا همه یکدیگر را ببینند ولی نتوانند به هم نزدیک شوند .زندانی که او می خواست ،در زمان او که زیاد هم دور نیست
ساخته نشد ،اما دنیای امروز این خیال او را معادل سازی کرده و زندانیان و مردم می توانند در نزدیک هم باشند ،بدون آنکه
شیشه ای بین آنها باشد .نشانه گذاری الکترونیک 06به زندانبانان این امکان را می دهد که بدون داشتن حصار از محدودۀ تردد
زندانیان محافظت کنند .این ابزارهای نشانه گذاری ،محکومان را کمتر آزار داده ،باعث می شود که آنها از روحیۀ بهتری
برخوردار شوند و در عین حال به دلیل زندانی بودن خود نیز بیندیشند .عالوه بر این ها زندانیان امکان فرار ندارند ،چرا که در هر
جایی که باشند به راحتی ردیابی می شوند و اصوالً از محدود مشخصی دورتر بروند ،نگهبانان را خود به خود از اینکار آگاه
ساخته اند[.]1
ابزارهایی که برای این کار تهیه می شوند ،از آنجا که بیشتر جنبۀ سخت افزاری دارند ،انواع و اشکال زیادی نیز خواهند
داشت ،اما اکثر آنها بر پایۀ یک سیستم کلی طراحی می شون د ،یعنی یک ابزار همراه که می تواند یک مچ بند یا پابند باشد که
دائم یک ارتباط رادیویی یا یک سیستم کنترلی 03دارد .در اکثر مواقع ممکن است این ابزار یک ابزار فرستنده باشد ،اما ممکن
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
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به عنوان یک آژیر نیز عمل کند و در هنگامی که زندانی قصد بازگشت نداشت با ارسال پیامی این دستگاه مانند آژیر عمل کرده
و مأ مورین را از حضور وی آگاه می کند .وضعیت این فرستنده ها از نظر شبکه می تواند به شبکه موبایل تشبیه شود .یعنی مچ
بندها مانند تلفن همراه دائم در حرکت هستند اما ارتباط آنها با شبکۀ آنتن ها برقرار است .جالب است بدانید پلیس نیازی به
احداث آ نتن های جداگانه ندارد .چراکه می تواند از آنتن های موبایل و امثال آن برای کنترل این فرستنده ها استفاده کند[.]1

رویکردهاي جهانی استفاده از فناوري اطالعات و ارتباطات در زندانبانی نوین
روبات هاي بهسازي خدمات براي محافظت از زندان ها در کرۀ جنوبی
روبات های بهسازی خدمات 08در کره جنوبی ساخته شده اند ،تا رفتار زندانیان را در روزها و شب ها ثبت کرده و هشداری
را به مرکز کنترل از راه دور ابالغ کنند .روبات ها  0.5متر بلندی داشته و با چهار چرخ در حال حرکت می باشند .سر آن ها
دارای دوربین های داخلی ،میکروفون ،آنتن ،بلندگو ،سنسور اندازه گیری از راه دور و یک سنسور اندازه گیری موانع است.
دوربین های سه بعدی به همراه نرم افزارهای سفارشی سازی شده ،به ربات ها در تصمیم گیری رعایت جنبه های عاطفی و
رفتار غیر طبیعی زندانیان و نیز تشخیص ناهنجاری هایی مانند رفتار خودکشی و خشونت کمک می کنند .این روبات ها تنها
فقط برای اطمینان از ایمنی زندانیان نیستند ،بلکه برای رهایی کارکنان شاغل از استرس نیز می باشد .از طریق ربات ها ،افسران
می توانند از اتاق کنترل با زندانیان ارتباط برقرار کنند و حتی از  iPadخود برای کنترل ربات ها استفاده کنند .استفاده از این
فناوری به نگهبانان انسانی اجازه می دهد تا بیشتر در زمینۀ تمرکز بر اصالح و توانبخشی تالش کنند[.]4

شکل  -1دو نمونه از ربات بهسازي خدمات در زندان[]4

سيستم تجزیه و تحليل ویدئویی
سیستم تجزیه و تحلیل ویدیویی اولین نمونه ای است که می تواند درگیری فیزیکی بین زندانیان را تشخیص دهد .چشم
انداز این است که تعداد بیشتری از نگهبانان در حال گشت زنی در سلولهای زندان باشند ،اما به این معنی نیست که فعالیتهای
غیرطبیعی مانند درگیری ها کشف نشوند .سیستم تجزیه و تحلیل ویدئویی ،نمونۀ اولیه ای به نام آواتار 01می باشد که ،به عنوان
سیستم شناسایی رفتار انسانی شناخته می شود و می تواند با استفاده از الگوریتمی ،شدت حرکات نامنظم و نقاط متقابل
مختلف بین دو فرد در یک سلول را ضبط کرده ،اقدامات پرخاشگرانه را تشخیص دهد[.]5
آواتار یکی از چندین ابتکار جدید فن آوری است که سرویس زندان سنگاپور ) (SPSبه عنوان بخشی از مفهوم عملیاتی
تحول گرا در زندان بدون محافظ در آوریل سال گذشته معرفی و یا در حال اجرای آن است .سیستم تحلیل کننده در صورت
انجام اقدامات تهاجمی ،به مأموران مرکز کنترل زندان هشدار می دهد .پیش از این ،افسران مجبور بودند فیلم های ویدیویی
مدار بسته از سلول ها را رصد کنند ،تا هرگونه درگیری را در نظر بگیرند ،در حالی که افسران نیز به طور مرتب ،شبانه روز گشت
می زدند .طبق نظر معاون ارشد شعبه فناوری سرویس زندان سنگاپور ،دیدگاهمان به گونه ای است که می خواهیم افسران خود
را از فعالیت های روزمره تر و عادی تر رها کنیم ،تا آنها بتوانند زمان بیشتری را برای اشتغال انجام کارهای مرتبه باالتر ،مانند
توانبخشی زندانیان خود اختصاص دهند[.]5
The correction service robot
Avatar
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از ابتکارات دیگر شامل بررسی خودکار عضالت می باشد ،که در آن فن آوری تشخیص چهره در حال سپری کردن
آزمایش است تا بتواند چک لیست های زندانیان را که توسط افسران زندان روزانه چندین بار انجام می شود را جایگزین
کند .با ابتکار جدید ،دوربین های موجود در سلول تصاویر چهرۀ زندانیان را ضبط کرده و آنها را با سوابق موجود در پایگاه
داده تطبیق می دهند .سیستم توزیع کننده کاالی هوشمند ،تدارکات مورد استفاده در ماشین های فروش ،خدمات سلف
سرویسی را ارائه می دهد که به زندانیان اجازه می دهد تا متناسب با هویت خود و کمک هزینه هفتگی خود ،اقالم مورد
نیازشان را بخرند[.]77[]5

شکل -2افسران زندان ،درگيري بين زندانيان را در یک سلول شبيه سازي کرده اند.سيستم تحليل کننده
در صورت انجام اقدامات تهاجمی ،به مأموران مرکز کنترل زندان هشدار می دهد[.]5

تست اسکنر فرودگاه در زندان ها
یک برنامۀ آزمایشی تحت حمایت موفق ای است که ،از یک سیستم تصویربرداری موج کوتاه برای اسکن بازدید کنندگان،
در مؤسسه اصالحات ایالتی گراتفورد در پنسیلوانیا استفاده می کند .سیستم تصویربرداری می تواند لباس را برای شناسایی
سالح ها ،تلف ن های همراه و اشیاء غیر فلزی جستجو کند .این سیستم در حال حاضر توسط nimtI ytirttrS TortartsI
 (ISA) tortartsIبرای اسکن مسافران در تعداد فزاینده ای از فرودگاه ها مورد استفاده قرار گرفته است ،این سیستم در
 ،dtartttstiیک تأسیسات فوق امنیتی که در حدود  7،011زندانی در خارج از فیالدلفیا قرار دارد ،مورد آزمایش و ارزیابی
قرار گرفته است[.]6
شخص وارد یک "درگاه" می شود ،که مانند یک غرفه است .سیستم انرژی رادیویی را در طیف موج کوتاه از آنتن هایی
که در اطراف شخص می چرخند ،ساطع می کند .انرژی منعکس شده و اسکنرها ،تصویری از بدن و اشیاء پنهان شده در زیر
لباس را تولید می کنند .این سیستم با نام  yattettSاز طریق تماس  -7بعدی 11عمل می کند .طبق گفتۀ سازنده ،این
سیستم نسبت به گیرندۀ تلفن همراه ارتعاش کمتری تولید می کند[.]6
دربارۀ رسیدگی به نگرانی هایی مربوط به حریم خصوصی ،مقامات زندان از یک صفحۀ حریم خصوصی استفاده کرده اند.
اما همچنان به سیستم اجازه داده ا ند تا اگر چیزی در زیر لباس شخص پنهان شده باشد ،سیگنال بدهد .مقامات گراتفورد
همچنین هنگام معرفی سیستم ،لپ تاپ های رایانه ای را نصب کردند تا بازدید کنندگان بتوانند خود را ببینند که تصاویرشان
چگونه به نظر می رسد[ .]6اگرچه این فناوری اجناس پنهان شده موجود در لباس را کشف می کند ،اما هیچ گونه توده ای را
نشان نمی دهد .برای رفع این نیاز JTN ،در حال حاضر در تالش برای توسعۀ سیستمی است که می تواند موارد پنهان در حفره
های بدن را شناسایی کند .ا ین سیستم که مبتنی بر توموگرافی میدان الکتریکی ( )TFIاست ،توسط Quantum
 ،Magnetics.Incساخته می شود[.]6
CsmmrItiartsIo 3-L
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ردیابی زندانيان و نقاط مهم زندان
مقامات اصلح شروع به آزمایش فن آوری های جدیدی می کنند که می تواند در رفع سایر چالش ها نیز مؤثر باشد .یک
رویکرد بالقوه امیدوارکننده شامل فناوری شناسایی فرکانس رادیویی ( )DFTRاست که از رباتهای کوچکی به نام "برچسب"
برای ردیابی حرکات استفاده می کند .برچسب های  DFTRرا می توان به انواع مختلفی از اشیاء ،مانند بندهای مچ ،الصاق یا
متصل کرد .هر برچسب دارای مدار مجتمع و آنتن ریز برای کنترل سیگنالهای رادیویی است و می توان با سنسورهای
مخصوصی  -به نام خوانندگان  DFTRبرای ردیابی حرکات از آنها استفاده کرد .به عنوان مثال ،برخی از مؤسسات اصالح و
تربیت برای ارائۀ اطالعاتی در مورد حرکات زندانیان و هشدار دادن به کارمندان در صورت وجود حالتی غیرمعمول در افراد
خاص ،از این سیستمها استفاده کرده اند .اطالعات حرکات را می توان در رایانه ها ذخیره کرد و می تواند در تحقیقات مفید
باشد تا مشخص شود چه کسی در یک قسمتی خاص از ساختمان و در یک زمانی خاص حضور داشته است[ .]8فناوری DFTR
بالغ است و از آن برای ردیابی موجودی در انبارها استفاده می شود ،اما استفاده از آن در مراکز اصالح و تربیت نسبتاً جدید است.
محصوالت اولیۀ تجاری که از فن آوری  DFTRاستفاده می کنند ،در دهۀ  0131به بازار عرضه شدند ،اما سیستم های تخصصی
مرتبط با محیط اصالح و تربیت  ،پدیدۀ قرن بیست و یکم هستند[.]1
سيستم موقعيت یابی جهانی GPS

 10GPSبرای نظارت بر زندانها در داخل و خارج از زندان استفاده می شود .واحد ردیابی  GPSکه توسط یک زندانی
پوشیده شده است (کسی که می تواند از اجتماع زندانیان بیرون برود) به رایانه ها امکان می دهد مکان ها را در هر زمانی دقیقاً
پی دا کنند .فن آوری نظارت به کارمندان زندان اجازه می دهد تا چندین منطقه از زندان را همزمان مشاهده کنند .مأمورین
زندان همچنین می توانند از واحدهای هشدار شخصی و موقعیت مکانی استفاده کنند که به یک رایانه امکان می دهد مکانهای
خود را ردیابی کرده و با ارسال نزدیکترین شماره تلفن های دفتر به محل اورژانس ،به سیگنالهای مختل شده پاسخ دهد[.]1
نظارت توسط دوربين مدار بسته
زندانها به طور فعال با استفاده از فن آوری تلویزیون مدار بسته )CCTV( 11امکان دیدن مکان های زندان از راه دور را
فراهم کرده اند .با توجه به اینکه زندان ها مکان های خشونت آمیزی هستند و طیف گسترده ای از رفتارهای منفی در این
محیط رخ می دهد ،ممکن است که جلوگیری از شورش در زندان ،یک امر مهم برای دوربین مدار بسته باشد[ .]1این رفتار
معموالً توسط زندانیان موجب درگیری می شود و منجر به تأثیر منفی جسمی (حمله زندانی به زندانی ،تعرض به زندانی و قتل)
 ،تأثیر منفی روانی (سوء استفاده کالمی و تهدید) یا خطرات اقتصادی (سرقت) شود .از دیگر اهداف نظارت توسط دوربین مدار
بسته در زندان ها می توان به کشف جرم و اختالل ،بهبود کنترل داخلی یا اقدام به عنوان یک ابزار نظارت عمومی اشاره کرد[.]1

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

Global Positioning System
Closed Circuit Television
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ارتباطات رادیویی
موبایل17

( )PMRبرای رفع نیازهای ارتباطی ایمن خود استفاده
مدیران زندان و کارمندان از سیستم های حرفه ای رادیو
می کنند .راه حل های  PMRعملکردهای مفید دیگری مانند مدیریت گروه و مدیریت اولویت 14را ارائه می دهند .عالوه بر این،
استق رار پایانه های هوشمند اجازه می دهد تا از زیرساختهای ارتباطات رادیویی برای انتقال اطالعات زنگ خطر استفاده شود.
انتقال صدا ،داده و زنگ هشدارها به پایانه های  RMDبه کارکنان این امکان را می دهد تا به سرعت و به طور مؤثر موقعیت
های اضطراری را یاقته ،شناسایی و بر رسی کنند .منابع مناسب پس از آن می توانند برای مدیریت حادثه اعزام شوند[.]01
یادگيري

الکترونيکی25

برای ارتقاء بیشتر کارکنان زندان ،یادگیری الکترونیکی مورد استفاده قرار می گیرد .با استفاده از سیستم های یادگیری
الکترونیکی برای اهداف مورد نظر ،افسران زندان از مزایای استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات در آموزش آگاه می
شوند[ .]00یادگیری الکترونیکی برای کارمندان ابزارهای نوآورانه ای را برای مهارت های مداوم الزم فراهم می کند و در عین
حال دیدگاه در مورد مزایای یادگیری الکترونیکی را باال می برد[ .]01یادگیری الکترونیکی برای زندانیان با گسترش فرصت های
صالحیت ،ارتقاء کیفیت آموزش و یادگیری ،ایجاد انگیزه (بویژه جوانان) و نیز برای زندانیان فرصتی بزرگ برای ارتقاء سطح
مهارت های تحصیلی فراهم می آورد .یادگیری الکترونیکی این شانس را به زندانیان می دهد که نه تنها به یادگیری مباحث
آموزش عمومی یا حرفه ای بپردازند ،بلکه همچنین فرصتی برای رشد در زندگی روزمره فراهم می کند که شانس بازگشت
مجدد زندانیان به شدت افزایش می یابد[.]07
زندان ها همچنین برای استفاده های متقابل و بازدید از اینترنت ،از ویدئو کنفرانس استفاده می کنند .مقامات دادستان
کیفری و دادستان ها هم اکنون می توانند در سفر صرفه جویی کرده و با برنامه ریزی کنفرانس های ویدئویی با زندانیان و
مجرمان احتمالی ،از برقراری ارتباطات جانبی خودداری کنند[.]00
همراه16

 1-5مسدود کننده تلفن
قاچاق اقالم درون زندان به ویژه تلفنهای همراه ،یک مسئلۀ امنیتی بزرگ برای اپراتورهای زندان است .تلفن های همراه به
ابزاری اساسی برای تالش برای فرار از جمله تماس با همدستان در خارج از زندان تبدیل شده اند .هرچه تلفن ها به طور فزاینده
ای کوچکتر شوند و اجزای فلزی کمتری داشته باشند ،تشخیص آنها با استفاده از فناوری مرسوم تشخیص فلز سخت تر می
شود .دقت در برابر انتشار فرکانس های تلفن همراه ،به عنوان مؤثرترین وسیله برای مقابله با این نوع تهدیدات شکوفا شده
است[.]04

شکل  -4استفاده از مسدود کننده تلفن همراه در داخل و خارج زندان
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راه اندازي هوش مصنوعی براي شناسایی تالش هاي خودکشی احتمالی و درگيري در زندان
هنگ کنگ استارتاپ  Wildfacesرا با استفاده از هوش مصنوعی ،برای شناسایی تالش های احتمالی خودکشی و دعوا
در زندان استفاده می کند .این سیستم ،الگوهای رفتاری را از طریق تصاویر دوربین به طور خودکار و بدون دخالت انسان ،مانند
اجتماعات مشکوک زندانیان را ،مقایسه و تجزیه و تحلیل می کند .فناوری  stcitaitoراه اندازی شده توسط هنگ کنگ ،در
تالش است تا با کمک هوش مصنوعی از تالش های خودکشی و خشونت در زندان ها جلوگیری کند ،زیرا دولت و شرکت های
خصوصی در این شهر استفاده از هوش مصنوعی را برای ایجاد زیرساخت های شهر هوشمند افزایش داده اند .فقدان عمومی داده
های مربوط به این نوع رفتارها باعث شد تا  stcitaitoاز یادگیری عمیق خودداری کند و به تجزیه و تحلیل رفتاری ،مبتنی
بر قانون بپردازد تا عالئم رفتار منفی بالقوه را تشخیص دهد[.]05
این سیستم الگوهای مشکوک رفتاری را از طریق تصاویر دوربین به طور خودکار و بدون دخالت انسان ،مانند جمع آوری
زندانیان یا اینکه یک زندانی در کنار پنجره با طناب ایستاده و یا سر خود را جهت ضربه زدن در مقابل دیوار قرار می دهد،
مقا یسه و تحلیل می کند .در چنین مواردی سیستم به مأموران فیزیکی ،نسبت به خطر هشدار داده و آنها می توانند مداخله
کنند .جدا از سیستم نظارت تصویری که برای  stcitaitoساخته شده است ،بخش خدمات اصالحی ،همچنین ،مچ بندهای
هوشمندی را آزمایش می کند تا بر سالمت زندانیان و بازوهای روباتیک برای ردیابی مواد مخدر در مدفوع انسانی ،تحت ابتکار
"زندان هوشمند" نظارت کند[.]05

شکل  -5استارتاپ  ،Wildfacesفناوري اي براي جلوگيري از خودکشی و خشونت در زندان ها []15

شکل  -6نمونه اي از دوربين هاي پوشيدن -بدنی
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دوربين هاي بدن براي عدالت کيفري
دوربین های پوشیدن -بدنی ،13توسط ایالت متحده و سازمان های محلی مجری قانون در این ایالت ،بسیار مورد استفاده
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.
برخی از مطالعات نشان می دهند که دوربین های فرسوده بدنی ممکن است مزایایی را ارائه دهند ،درحالیکه برخی دیگر تأثیر
منفی را نشان دهند .به طور خاص ،مطالعات بیشتری با استفاده از آزمایشات کنترل تصادفی مورد نیاز می باشد[.]06

شکل  -7چند نمونه از روش هاي اسکن بيومتریک مورد استفاده در زندان ها

ردیابی زندانيان در زندان با

بيومتریک28

پیگیری زندانیان در زندان یا سلول ،یک چالشی مداوم است ،به خصوص که آنها از یک بخش تأسیسات به بخشی دیگر
منتقل می شوند .نظارت بر حرکات آنها مستلزم مأمورانی برای شناسایی دقیق زندانیان در هنگام گذر از پست های امنیتی است.
همچنین به ارتباطات مکرر تلفنی و رادیویی بین مأمورین در دو یا چند پست امنیتی ،گذرنامه هایی که اجازه انتقال زندانیان را
می دهد ،و یا به برگه های دست نوشته نیاز است ،تا هنگام آزادی زندانیان از یک منطقه و ورود به مکانی دیگر ،یادداشت شوند.
علیرغم بهترین اقدامات احتیاطی و اقدامات تدبیر شده ،می توان اشتباهاتی نیز مرتکب شد ،زندانیان می توانند توجه افسران را
منحرف کرده و دیرتر برسند و یا به موقع متوجه جستجوی آنها نشوند .سیستم های بیومتریک می توانند از چندین ویژگی
جسمی و  /یا رفتاری مختلف برای شناسایی و تأیید استفاده کنند .برخی از لحاظ فنی و تجاری از سایرین پیشرفته تر هستند.
تعیین اینکه کدام روش بیومتریک برای کار مناسب است ،بستگی به نحوۀ استفاده از سیستم ،میزان دقت و قابلیت اطمینان
مورد نیاز و سایر عواملی مانند هزینه و سرعت دارد[.]03
سیستم های بیومتریک معموالً با استفاده از یک فرآیند سه مرحله ای استفاده می کنند .ابتدا ،یک دوربین ،اسکنر یا
سنسوری دیگر ،تصویر یا تصاویر را می گیرد .دوم ،آن تصویر درون یک الگویی که یک امضای بیومتریک نامیده می شود ،ساخته
می شود .به عنوان مثال ،با اثر انگشت ،امضاها شامل نقاط ریز در نوک انگشت ،شکاف ها و انتهای خطوط هستند .تشخیص
صدا ،11شامل الگویی از مهارت ،صدا و لحن است .هندسۀ 71دست و انگشت ،خصوصیات بدنی مانند طول و ضخامت را اندازه
گیری می کند .سوم ،امضای بیومتریک با استفاده از الگوریتم ریاضی به یک الگویی تبدیل می شود .قالب ها شامل داده های
بیومتریک ،و سایر داده ها به صورت اعدادی هستند که یا روی کارت پالستیکی تعبیه شده اند و یا در یک بانک اطالعاتی
ذخیره می شوند .برخی سیستم ها از کارتهایی استفاده می کنند که می تواند در کنار یک اسکنر که اطالعات مربوط به کارت را
به یک رایانه وارد می کند ،در آن قرار داده یا نگه داشته شوند .سایر سیستم ها به کارت نیاز ندارند .آنها به سادگی داده های
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بیومتریک را اسکن می کنند .در هر سیستم ،کامپیوتر ،امضای بیومتریک اسکن شده را با مواردی که در پرونده های خود موجود
است مقایسه می کند تا صحیح ترین یا نزدیکترین سابقه را پیدا کند[.]08
استفاده از اسکنرهاي دیجيتال تمام بدن
در سال  1101زندان  CsrIrS namtcrsIدر جنوب غربی اوهایو ،اولین زندان این ایالت بود که با استفاده از یک کمک
هزینۀ  147111دالری فدرال ،اسکنر دیجیتالی تمام بدن  ytirtRaooرا خریداری کرد .پس از آن ،زندانیان این مرکز عالوه بر
جستجوی ترتیبی ،در طول زمان نیز مورد اسکن قرار گرفتند .مقامات زندان گزارش دادند که این دستگاه از اسلحۀ کوچک ،پیچ
گوشتی ،چاقوهای جیبی ،کیسه های پر از مواد مخدر و بسیاری موارد دیگر مخفی را کشف کرده است .به طور کامل،
جستجوهای منظم از افراد زندانی ،بازدید کنندگان و کارمندان ،تقریباً در کلیۀ سیستمهای اصالح و تربیت انجام می شود .آنطور
که به این گزارش مربوط می شود ،جستجوی ترتیبی افراد زندانی ،بخش مهمی از رویه های کلی مدیریتی بوده و برای حفظ
محیط های اصلح ،ایمن و سالم ،الزم هستند .اسکنر به متوقف کردن جریان مواد مخدر در زندان ها نیز کمک می کند[.]01
با این حال ،اسکنرهای تمام بدن از خود اشعۀ یونیزه شده ساطع می کنند و استفاده از آنها در زندان توسط پرسنل
پزشکی نظارت نمی شود .قرار گرفتن مکرر در معرض دوزهای زیاد پرتوهای یونیزه شده ،می تواند باعث صدمه و خطر سرطان
شود .بنابراین ،منطقی است که چنین دستگاه هایی ف قط برای تابش دوز اشعه ای که از آنها ساطع می شود ،آزمایش شوند و به
همان اندازه که دردستگاه های اشعۀ ایکس پزشکی هستند ،تنطیم شوند .شرکت  Rapiscanادعا می کند که اسکنرهای کامل
بدن آنها از خوردن موز کمتر ضرر دارند ،زیرا موز حاوی پتاسیم  41است ،ایزوتوپی که کمی دارای رادیو اکتیو است! [.]01
فعال کردن نظارت هوشمند با استفاده از توسعۀ مانيتورینگ با تلفن هوشمند

31

( )OSMیک اپلیکیشین 71است که مجموعۀ گسترده ای از خدمات را به عنوان یک کمکی مدرن برای نظارت مشروط به
بازار عرضه می کند .این برنامه شامل ویژگی های :نظارت فعال  ،GPSنظارت بر الکل خون ،هشدارهای نقض ،یادآوری دادگاه و
قرار مالقات ،مشوق ها و تحریم ها می باشد .جالب اینجاست که در پاسخ به درخواست مشخصی از یک قاضی اهل اورگان برای
تهیۀ یک برنامه ای برای کمک به مجرمان در اجرای پروتکل آزمایشی و ادغام مجدد با جامعه ،تهیه شده است.
 MyMیک برنامۀ مبتنی بر وب ،77برای افسران و یک برنامۀ هوشمند برای مجرمان است .کلیۀ ابزارهای نظارت سنتی را
برای اطمینان از اینکه فرد متخلف در ضمن محافظت از مردم در قبال اقدامات خود مسئولیت دارند ،ارائه می دهد .برنامۀ
 MyMهمچنین منابع توانبخشی را توزیع م ی کند و داده های الزم را برای مستند سازی آنچه که واقعاً باعث کاهش جرم می
شود ،جمع آوری می کند .نظارت بر تلفن هوشمند و دسترسی به اطالعات نه تنها مکان های مشتری و محتوای الکل خون را از
طریق تلفن های هوشمند کنترل می کند ،بلکه افراد را در طول فرایند نظارت ،مشارکت داده و درگیر می کند .این برنامه
طراحی شده است که برای کمک به تغییر رفتار و توانبخشی هر فرد به عنوان یک همراه تبدیل شود MyM .پلتفرمی مبتنی بر
نرم افزار بوده که با دستگاه بلوتوث Wifi ،و بیومتریک مچ دست و پا سازگار است .نحوۀ کارکرد آن به این صورت است که از
متخلفان چک های تصادفی یا برنامه ریزی شده گرفته و صحت آنها را مطابق توافق نامه نظارت تضمین می کند[.]11
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شکل  - 8امکان نظارت هوشمند با Outreach smartphone monitoring :App
)(OSM

فناوري امکان بازدید ویدیویی براي زندانی ها
از بین بسیاری از دشواری هایی که افراد زندانی با آن روبرو هستند ،از دست دادن ارتباط با عزیزانشان ،ممکن است یکی از
آسیب های جدی باشد .تحقیقات نشان داده است که حفظ روابط با جامعه می تواند موجب بهبود سالمت و رفاه آنها شده،
احساس انزوا را کم کرده  ،عالئم اضطراب و استرس را کاهش داده و احساس کنترل و درگیری آنها را در زندگی خانوادگی بهبود
بخشد .عالوه بر این ،تحقیقات نشان می دهد که مالقات با زندانی به هیچ وجه در حین حبس ،خطر ابتالی شخص به ارتکاب
جرمی جدید یا نقض شرایط هنگام آزادی مشروط را کاهش می دهد .بنابراین ،امکان بازدید ویدیویی و مالقات با عزیزان انگیزۀ
مهمی را برای زندانیان خارج از کشور به وجود می آورد و به هموار کردن راه بازگشت به جامعه کمک می کند .با افزایش تعداد
بازدیدهای از راه دوری که شخص دریافت می کند ،شانس موفقیت آنها در جامعه را نیز افزایش می دهد[.]10
ارائه تبلت هاي آموزشی و ارتباطی به زندانيان
در حالی که اکثریت ایاالت متحده نوعی دوری از اجتماع را برای کاهش سرعت گسترش کرونا ویروس حفظ می کنند،
افراد در زندان های سراسر ایاالت متحده بیشتر از همیشه منزوی مانده اند .زندانهای فدرال در این کشور در حال مهار تعطیلی74
هستند ،زیرا گسترش کرونا ویروس منجر به شورش در داخل و تالش برای مهار شیوع بیماری می شود .وکال می گویند عدم
توانایی دریافت بازدید کنندگان به این معنی است که نیاز بی سابقه ای برای دسترسی به فن آوری برای زندانیان نیز وجود دارد.
با گسترش این بیماری همه گیر ،سازمان های دولتی باید رویکرد منعطفی در مورد اعمال محدودیت در توانایی زندانیان در
ارتباط با جهان خارج اتخاذ کنند[.]11
در تاریخ  6آوریل  ،1111شرکت فناوری  Securusاعالم کرد خدمات پیام رسانی رایگان را در رایانه لوحی  JP5خود با
بیش از  611دستگاه در سراسر آمریکا ارائه می دهد تا به زندانیان اجازه دهد تا در جریان بحران  Covid-01در ارتباط با
عزیزان خود در خارج از زندان باشند .این شرکت بیش از  111،111مورد استفاده در سراسر کشور دارد .در حالی که هزینه های
باالی چنین فناوری ای مورد انتقاد قرار گرفته است ،زندانیان می گویند که اهمیت دسترسی غیرقابل انکار است  -به ویژه امروز؛
گروه های مدافع حقوق بشر خواستار این بودند که چنین وسایلی برای کلیۀ افراد زندانی در مدت شیوع کرونا ویروس رایگان
باشد[.]11
میشل دیلون ،75مدیر روابط عمومی مرکز دفاع از حقوق بشر می گوید ،مردم در زندان ها و بازداشتگاه ها از نظر سانسور و
استثمار سودجویان از زندان مانند  ytirtroو  dILبسیار آسیب پذیر هستند .وی گفت " :به خصوص در هنگام بروز همه
گیری جهانی ،این برای زندانیان بسیار مهم است که آنها از دسترسی به ابزارهایی برای اتصال به اطالعات و جوامع خود استفاده
کنند و این ابزارها بدون قیمت گزاف در دسترس باشند[".]11

lockdown
Michelle Dillon
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برای بسیاری از افراد در زندان ،که نمی دانند چگونه با فن آوری کار کنند ،می تواند به محض خارج شدن ،تبدیل به عامل
اصلی عقبگرد آنها شود .اگر هنگامی که به خانه می آیید ،فناوری را نمی شناسید ،مانند این است که بدون اینکه چینی بدانید به
چین بروید .برای افراد دشوار خواهد بود که در آن محیط شکوفا شوند بدون اینکه کسی دستشان را بگیرد و به آنها کمک کند تا
حرکت کنند[.]17
توانایی زندانیان برای برقراری تماس تلفنی با خانواده شان از طریق سلول ،به جای انتظار برای رها شدن و عجله برای
تماس با یکی از تلفن های دیواری محدود ،فشارهای چشمگیری را از زندانیان کاهش داده است .این امر به نوبۀ خود ،تنش های
بین مأموران زندان و زندانی را به شدت کاهش می دهد .رایانه های لوحی ،دسترسی زندانیان به برنامه های مدیریت خشم،
خدمات آموزشی وآموزش اشتغال محور و همۀ برنامه هایی که اثبات شده است باعث کاهش میزان جرم می شود را ،فراهم می
کند[.]17

شکل -9

نمونه اي از تبلت ]22[ JP5

استفاده از دستگاه های تلفن همراه و تبلت ها برای مهارت دیجیتالی و بهبود زندگی در زندان
اگرچه زندان ها آرزوی احیای مجرمین را دارند ،اما آنها نتوانسته اند زندانیان را برای آزادی در جامعۀ دیجیتالی پیشرفتۀ
ما آماده کنند .ما در دهه های اخیر در مورد چگونگی توانبخشی مجرمان چیزهای زیادی آموخته ایم .ما کشف کرده ایم که
برنامه های رفتار محور مجرم با هدف قرار دادن ریسک و نیازمندی ها با مداخالت رفتار شناختی ،می تواند به میزان قابل
توجهی از بازگشت مجدد زندانیان و مجرمین در جامعه بکاهد .با این وجود فرصتهایی برای بهبود توان بخشی در زندانها با
استفاده از تکنیک های آموزش دیجیتالی برای گسترش ظرفیت ها برای ارائه مداخالت مبتنی بر شواهد وجود دارد .کودکان
مدرسه ای ما متخصص فن آوری دیجیتال هستند ،در حالی که زندانیان ما یکی از فقیرترین گروه ها در عصر دیجیتال را
تشکیل می دهند [.]14
محرومیت دیجیتالی آنها با امتناع از فرصت ها برای به دست آوردن و استفاده از مهارتهای اساسی مورد نیاز برای عملکرد
موفقیت آمیز در جامعۀ مدرن تشدید می شود .اگرچه همۀ زندانیان فاقد مهارت دیجیتالی هستند ،اما استدالل می شود که
شکاف دیجیتالی رو به رشدی در جامعه وجود دارد که بسیاری از زندانیان خود را در انتهای شدید این شکاف می یابند[.]14
دستگاه های تلفن همراه مشاورۀ صرفه جویی در زندگی را پشتیبانی می کنند و به زندانیان کمک می کنند مهارت های
شغلی در دنیای واقعی را توسعه دهند که ممکن است جرم را کاهش دهد .در سال  ،1105هنگامی که گروهی به نام مرکز
مراقبت های جامع ،برنامۀ سوء مصرف مواد در زندان  )SAP(76را به عهده گرفت ،این سازمان پیشنهاد کرد که تبلت ها را به
زندان بیاورند .مؤسسات اصالح و تربیت ،به دلیل محدودیت های مالی و نگرانی در مورد امنیت ،نسبت به اتخاذ فناوری برای
برنامه های زندان محور ،کند عمل کرده اند .اما ،مانند شهر هاپکینز ،تعدادی از زندان ها در سراسر کشور تصمیم می گیرند که
مزایای فن آوری آموزشی از معایب دیگر پیشی گیرد .این زندان نزدیک به  51تبلت سری  n IaT dacaaSسامسونگ را به
عنوان بخشی از برنامۀ  ynRجهت آموزش مستقر کرد ،ک ه در یک سبد شارژ تلفن همراه نگهداری می شد و از موارد نادرست

Prison Abuse Program
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محافظت می کرد[ .]15ابزارهای  73MRMهمچنین به زندان و کارمندان زندان امکان نظارت بر نحوۀ استفاده را می دهند،
بنابراین اگر یک زندانی به طریقی راهی برای دسترسی به فیس بوک یا توییتر پیدا کند ،سرپرستان اداری مطلع می شوند.
تعدادی از مؤسسات فقط اجازۀ استفاده از تبلت ها و سایر وسایل را در حالی که در کالس هستند می دهند[.]15
فناوري خود_سرویس

زندانی38

استفاده از فناوری خود_سرویس زندانی ( )PSSدر سراسر خدمات زندان های جهانی رواج ندارد .اگرچه به طور شهودی
فواید آن آشکار است ،اما دیدگاه های بسیار محکمی وجود دارند که می گویند انتقال چنین کنترلی به زندانیان تأثیر مخربی در
روابط بین افسران و زندانیان خواهد گذاشت .این عدم تمایل به کنترل عملکرد ،ممکن است نوعی رویکرد بیشتر "نظامی گرا"
در برخورد با زندانیان باشد ،همانطور که مشاهده می شود ،به عنوان مثال ،در مقایسۀ زندان های هلندی و انگلیسی ،دیدگاه
جایگزین زندانیان و افسران این است که استفاده از کیوسک ها 71در واقع رابطۀ بین آنها را بهبود می بخشد .بنابراین ،محققان و
سیاست گذاران نباید بخاطر ترس از تغییر روابط مأموران و زندانی ،از پذیرش فناوری جدید خودداری کنند ،زیرا این می تواند
منجر به فرصتی برای تغییر فرهنگ واقعی در زندان ها شود[.]16

شکل  -11نمونه ای از کیوسک های فناوری خود_سرویس زندانی

)(PSS

شکل  - 11نظریۀ تغيير براي زندانيان []26

در شکل  ،01مرحلۀ اول اجرای کیوسک ها را نشان می دهد و در مرحلۀ دوم ،زندانی مهارت ها را فرا می گیرد و شروع به
استفاده از سیستم می کند .مرحلۀ سوم مجموعه ای از کارهایی را ارائه می کند که زندانیان قادر خواهند بود برای خودشان
انجام دهند[.]16
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زندانها و فناوري اطالعات سالمت
در سراسر ایاالت متحده ،تعداد فزاینده ای از زندان های محلی و ایالتی در حال کشف راه حل های فناوری اطالعات
سالمت )HIT(41هستند که می توانند به آنها در دستیابی به مراقبت های هماهنگ تر و کاراتر ،صرفه جویی قابل توجه در
هزینه های مراقبت های بهداشتی و پیشرفت در سالمت عمومی و امنیت عمومی کمک کنند .به طور خاص ،آنها در حال اجرای
سیستم های الکترونیکی سالمت )EHR( 40برای جایگزینی سیستم های ضبط شده قدیمی مبتنی بر کاغذ خود هستند و در
حال مطالعه راه های ایجاد ارتباط با ارائه دهندگان جامعه از طریق گزینه هایی مانند تبادل اطالعات بهداشتی ()HIE
هستند[ .]13زندانها در حال یافتن این فن آوری جهانی شجاع و جدید گیج کننده هستند .حتی فهمیدن اینکه از کجا شروع
کنی م می تواند یک چالش باشد .با این وجود مهم است که این تالشها موفق شوند  -و نه فقط برای زندانها ،بلکه برای اجتماعات
آنها و سیستم مراقبت های بهداشتی در کل؛ از نظر تاریخی ،زندان ها به عنوان ارائه دهندۀ خدمات درمانی شناخته نشده اند .در
نتیجه ،آنها تمایل دارند که از مباحث اصلی سیاست های بهداشتی خارج شوند ،حتی اگر آنها به عنوان ارائه دهندگان مهم شبکۀ
ایمنی برای جمعیتی با نیاز باال و پر هزینه خدمت کنند[.]71
خدمات بهداشتی و درمانی اصالحی جامعه محور )COCHS( 41یک سازمان غیرانتفاعی است که به حوزه های قضایی
کمک می کند تا بین زندان ها و اجتماعات آنها ارتباط برقرار کنند .ما اغلب در مورد چگونگی اتخاذ اشکال مختلف  HITبرای
پشتیبانی از این نوع ارتباطات ،مشاوره داریم .از آنجا که هر وضعیت منحصر به فرد است ،هیچ راه حلی برای چگونگی انجام این
کار وجود ندارد[.]13[]18
مدیریت
اطالعات
سالمت

”“H.I.M.

سیستم ها
رکوردها ،کدنویسی ،سندسازی ،سیاست
ها ،راهنماها ،مدیریت سازی ،انطباق

”“H.I.T.
انفورماتیک
سالمت

فناوری
اطالعات
سالمت
ابزارها

کامپیوترها ،سخت افزار ،نرم افزار،
شبکه ،برنامه نویسی ،ذخیره سازی داده،
امنیت

انفورماتیک سالمت
"" انفورماتیک سالمت استفاده از کاربرد های فناوری و سیستم های اطالعاتی در یک زمینه
یا حوزۀ مراقبت های بهداشتی است ""

شکل  -12اجزاي فناوري اطالعات سالمت جهت کاربرد در زندان []www.google.com

استفاده از هوش مصنوعی IA
فناوری جدید هدایت شده 47توسط هوش مصنوعی )AI( 44به نگهبانان زندان و کالنترها در سراسر کشور کمک می کند
تا جنایات حل نشده را سرکوب کنند و همه چیز را ،از خشونت و قاچاق مواد مخدر گرفته تا اقدام به خودکشی ،در زمان واقعی
و در برخی موارد با نظارت دیجیتالی میلیونها تماس تلفنی در داخل سیستم های زندان و زندان های گستردۀ کشور خنثی
کنند .سیستم های هوش مصنوعی به کار رفته در این موارد از فناوری تشخیص گفتار ،تجزیه و تحلیل معنایی و نرم افزار
یادگیری ماشینی برای ایجاد پایگاه داده های در حال رشد کلمات قابل جستجو در بخشی از یک انقالب جهانی در شبکه های
عصبی استفاده می کنند که می توانند گفتار را بفهمند و بانکهای اطالعاتی درستی را بسازند که فقط در چند سال پیش به طرز
مشروعی برای جستجو با هوش مصنوعی در زمان واقعی با مشکل مواجه بودند[.]11
40
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توصیفات بسیار مشابه زیادی برای استفاده از هوش مصنوعی ،امروزه وجود دارد .هوش مصنوعی شاخه ای از علم است که
هدف آن ایجاد ماشین هایی است که می توانند مانند انسان ها فکر و عمل کنند .موفق ترین زمینه برای مطالعۀ حرفه ای جهت
رسیدن به آن ،علم کامپیوتر است .مدتی است که مخفف اختصاری  nTبه عنوان یک اصطالح بازاریابی ،یا یک سوء تفاهم مورد
استفاده قرار گرفته است[.]71
سیستم  ItigIscshtto LTMاز فناوری رونویسی آمازون پشتیبانی می کند ،بخشی از مجموعه خدمات فناوری که
غول خرده فروشی در سال های اخیر از طریق نرم افزار تشخیص چهره به بازپرسی قانونی ایاالت متحده آمریکا بازاریابی کرده
است .برخی منتقدان  -از جمله برخی از کارمندان خود آمازون  -می گویند که آمازون اساساً قابلیت های نظارت دولت را برای
سود خود گسترش می دهد[.]11
فعاالن حقوق زندانیان خاطرنشان کرده اند که فناوری اطالعات هوش مصنوعی برای نظارت بر تماسهای تلفنی نه تنها در
زندانها ،بلکه در بازداشتگاه ها نیز مورد استفاده قرار می گیرد ،جایی که بسیاری از زندانیان متهم شده اند ،اما به جرمی محکوم
نشده اند و ممکن است قادر به پرداخت وثیقه نباشند[.]70

شکل  -13تعداد زیادي از فناوریهاي مبتنی بر هوش مصنوعی که به زندانها و

شکل  - 14فن آوري جدیدي که توسط هوش مصنوعی ( )AIهدایت می شود ،به یاري

بازداشتگاه هاي ایاالت متحده بازاریابی می شوند ،به صورت دیجيتالی در پایگاه داده

زندانبانان و مأموران زندان در جهان براي کشف جنایات حل نشده و خنثی کردن

هاي تماس ضبط شده موجود جستجو کرده ،شروع به تغيير شيوۀ نظارت زندان ها بر

همه چيز ،از شورش ها و قاچاق مواد مخدر گرفته تا اقدام به خودکشی ها آمده

جمعيت زندانيان خود می کنند[.]29

است[.]29

چالش هاي پيش رو
با وجود رشد  ،TCIهنوز موانعی برای غلبه بر آنها وجود دارد .کارکنان زندان می توانند در برابر تغییرات شدید مقاومت
کنند .آنها از وضع موجود فعلی احساس رضایت بیشتری می کنند و تمایل بیشتری به پیروی از قوانین و رویه های فعلی دارند.
وقتی بهسازی ها صورت بگیرد ،گروه های مخالف ،مقاومت زیادی می کنند[.]0
یکی دیگر از دالیل تردید برای اتخاذ فناوری جدید هزینه است[ .]71راه اندازی فن آوری های جدید نیاز به سرمایه
گذاری بسیار زیادی دارد .این به نوبۀ خود می تواند بارهای بیشتری را نیز به بار آورد .نگرانی های اخالقی در مورد حقوق
زندانیان ممکن است یکی دیگر از م وانع اجرای فناوری جدید باشد .ما باید سازوکارهای قانونی منسجمی را ایجاد کنیم که می
تواند تضمین کند که از حقوق اساسی زندانیان و حفظ حریم خصوصی بی ارزش محافظت می شود .تضمین باید از باالترین و
پایین ترین سطح از زندان ها تأمین شود[.]71
با این حال ،شکی نیست که سیستم ها و دستگاه های جدید نقش سازنده ای را در کار نهادهای زندان ایفا می کنند .دلیل
این امر این است که آن یک روند مدرنی است که تمام جنبه های زندگی انسان را شکل می دهد .خود مؤسسۀ زندان بخشی از
آن است .بنابراین باید بخشی از روند مدرن سازی به طور یکسان باشد[.]71
ما می توانیم تسلط را در دو دیدگاه مخالف در جامعه ببینیم .از یک طرف ،گروهی از مردم نسبت به توسعه و کاربرد آیندۀ
فناوری اطالعات و ارتباطات در سیستم زندان خوشبین هستند .آنها اظهار داشته اند که پیشرفت فن آوری می تواند پارادایم
کلی مؤسسات زندان را به صورت مثبت تغییر دهد .این امر نه تنها می تواند از زندان حمایت کند بلکه به ارتقاء ظرفیت های
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فکری و روانی زندانیان نیز کمک کند ،از سوی دیگر ،گروهی از مردم با استفاده گسترده از ICTدر مؤسسات زندان کامالً
مخالف هستند .آنها نگرش منفی و کلی ای نسبت به نحوۀ است فاده از فناوری اطالعات و ارتباطات در زندانها دارند .آنها معتقدند
که فناوری اطالعات و ارتباطات فعالیت های روزمرۀ زندانیان را آسیب پذیرتر و در برابر حقوق اساسی بشر قرار می دهد .در عین
حال این کار کارکنان زندان را روال تر و غیر انسانی تر می کند .نتیجه این خواهد بود که می توان ارتباط فعلی بین کارمندان
زندان و زندانی و ادارۀ زندان را کاهش داد[.]71

نتایج مثبت بهکارگيري فناوري اطالعات و ارتباطات در زندانهاي کشور
از جملۀ دستاوردهای بهکارگیری فناوری اطالعات در سازمان زندانها و اقدامات تامینی کشور را می توان تسریع در انجام
فرآیندها و امور جاری زندانهای کشور ذکر کرد[.]74
چهارده هزار دوربين مدار بسته در زندانهاي سراسر کشور
یکی از سواالت مهم در خصوص استفاده از فناوری ،این است که تکنولوژی چه کمکی به شناسایی مجرمان در سازمان
زندانها میکند؟ در پاسخ به این سوال می توان گفت :از فناوریهای مورد استفاده در سازمان زندانها ،تشخیص هویت به روش
شناسایی بیومتریک است که در این روش ،دادههای بیولوژیکی اندازهگیری و تحلیل آماری میشوند .این تکنولوژی روشی برای
اندازهگیری و آنالیز مشخصات بدن افراد است و عالوه بر این  ،اکنون اسکنرهای اثر انگشت جهت تشخیص هویت زندانی در
زندانهای کشور مورد استفاده قرار میگیرد.
تجهيزات کشف مواد مخدر و اشياي ممنوعه
برای تشخیص و یافتن این موارد ،از بادی اسکنرها ،فلزیابها و دستگاههای ایکسری استفاده می شود ،سالهاست
تجهیزات نظارت تصویری در زندانها وجود دارد و اکنون بیش از 04هزار دوربین مدار بسته در زندانهای سراسر کشور با هدف
نظارت و کنترل بیشتر زندانیان در داخل زندان در حال بهرهبرداری است.
حبس الکترونيکی
از دیگر فناوریهایی که برای کنترل زندانیان به کمک سازمان زندانها آمده است ،مچبندهای الکترونیکی می باشد؛ حبس
الکترونیکی از جمله سیستمهایی است که اجرایی شدن آن اتفاقات خوبی را در سیستم قضایی و سازمان زندانها رقم خواهد زد.
سیستم های کنترل و نظارت (پابندهای الکترونیکی) جهت حبس الکترونیکی زندانیان در خارج از زندان به عنوان مجازات
جایگزین حبس ،به صورت پایلوت مورد بهره برداری قرار گرفته و در آینده نزدیک به شرط تامین بودجه آن توسط مجلس
شورای اسالمی تعداد قابل توجهی از زندانیان ایرانی تحت پوشش این طرح قرار خواهند گرفت .الزم به ذکر است که توسعه
استفاده از پابندهای الکترونیکی جهت حبس الکترونیکی زندانیان منوط به تخصیص بودجه است که اجرایی شدن طرح حبس
الکترونیکی باعث کاهش جمعیت کیفری داخل زندان و حفظ کرامت افراد شده و عالوه بر آن به تحکیم خانواده مجرمین کمک
میکند.
تلفنهاي هوشمند
تماس تلفنی از داخل زندان یکی از راههای ارتباطی خوشایند برای زندانیان به حساب میآید اما گاهی اوقات ممکن است
از این امکان ،استفادههای نادرستی صورت بگیرد که باید تالش هایی صورت گیرد تا با استفاده از فناوریهای نوین راههای سوء
استفاده از آن مسدود شود .تلفنهای عمومی هوشمند داخل زندان به مرور جایگزین تلفنهای قبلی شده و فهرست شمارههایی
که مددجویان میتوانند تماس داشته باشند در آن مشخص می شود .عالوه بر این فهرست مشخص که امکان بروز جرایم را
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کاهش می دهد ،ارتباطات ویدیو کنفرانس جهت برگزاری همایش ها ،جلسات آموزشی و اداری به صورت تصویری در سطح کشور
نیز از جمله دستاوردهای سازمان است.
ماشينهاي هوشمند انتقال مجرمان
خودروهای ویژه اعزام و بدرقه زندانیان ،مجهز به تکنولوژیهای روز دنیا هستند و در آنها تمام شاخصهای حفاظتی و
امنیتی رعایت شده است و به راحتی میتواند ضریب امنیت اعزامها را افزایش دهد .یکی از این دستاوردها ،خودروی نیسان ضد
گلوله با گنجایش  11نفر است که به تجهیزاتی مانند بیسیم ،سیستم موقعیتیاب ،GPSسیستم نظارت تصویری و ارتباط با
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
با تجهیز مجتمع دادگاه های انقالب و کیفری و برقراری ارتباط با زندان مرکزی شهر رشت ،محاکمه متهم زندانی از طریق
ویدیوکنفرانس برگزار شده است.
از دیگر موارد اثرات استفاده از فناوری اطالعات را می توان به :کاهش جرایم و حوادث داخل زندان ،جلوگیری از اشتباه در
آزادی زندانیان ،کاهش هزینه ارائه خدمات به زندانیان ،کاهش نیاز به نیروی انسانی ،حذف کاغذ در تعداد زیادی از فرآیندهای
اجرایی سازمان ،ارتباط مکانیزه با سایر ارگان ها خصوصا مراجع قضایی جهت کاهش اطاله دادرسی ،دسترسی به اطالعات
کشوری و امکان ارزیابی و برنامهریزی در امور مختلف ،افزایش امنیت داخل زندانها با استفاده از تکنولوژیهای نوین از جمله
دوربینهای مدار بسته و سیستمهای امنیتی ،استفاده از اطالعات سامانهها برای تجزیه و تحلیل آماری در کاهش جمعیت
کیفری و جرایم زندانیان اشاره کرد.
با استفاده از اطالعات رفتاری -خانوادگی که از زندانی به دست میآید و در سامانههای مخلتف به ثبت میرسد ،میتوان
برنامه جامعی ترتیب داد که مانع از بازگشت مجدد افراد به زندان شود ،به این ترتیب عالوه بر زندانی ،مددکاران و مسئوالن
زندان میتو انند خانواده زندانی را نیز ساماندهی کرده و از بروز مشکالت احتمالی برای آنها جلوگیری کنند.
استفاده از فناوریهای نوین مرتبط با حوزه زندانبانی در بُعد اجتماعی ،باعث حفظ حرمت زندانی و خانوادهاش ،در بُعد
اقتصادی ،سبب کم شدن هزینه نگهداری زندانیان و حتی تامین امرار معاش خانواده و در بُعد قضایی ،باعث کاهش جمعیت
کیفری میشود .آنچه امروزه در زندانبانی نوین مطرح است ،امنیت در جوار اصالح و تربیت زندانیان است که مجموعه این
فعالیتها به بازگشت شرافتمندانه زندانیان به جامعه میانجامد.

نتيجه گيري و کارهاي آینده
اکنون فناوریهای نوین در زمینۀ سامانهها ،سختافزار و نرمافزار در سازمان زندانها مورد استفاده قرار میگیرد و یکی از
مهمترین آنها سامانههای متعددی است که به صورت متمرکز یا توزیعشده در حال ارائه سرویس و انجام فرآیندهای عمومی و
تخصصی سازمان است .از آ نجایی که زندان محل نگهداری افراد ناهنجار اجتماعی است ،طبیعتاً خسارتهایی بر اموال و
سرمایههای نظام زندانبانی وارد میکنند که با وجود چنین مشکالتی ،سازمان زندانها توانسته است همگام با پیشرفتهای فنی
و الکترونیکی نوین در کشور پیش برود .برای بهره برداری بهینه از فنآوری اطالعات باید کارآمدی سیستم مورد توجه باشد و در
این راستا باید مبادلۀ اطالعات صورت پذیرد و برای مبادله اطالعات ضروری است که زیرساختهای فنی یکی و همسان باشند
که در حال حاضر در برخی موارد در این زمینه ارتباط بین دو سیستم وجود ندارد.
زندان الکترونیک ایرانی به غیر از مواردی مانند ابزار کنترل خارج از زندان می تواند در بسیاری موارد با زندان های
کشورهای پیشرفته برابری کند .نرم افزارهای جامعی که زیر سیستم هایی مانند سیستم کنترل حضور و کنترل ساعات را بر
عهده دارد ،می تواند در بسیاری موارد افراد خ اطی را در یک محیط شفاف به نظم وادار کند .در نمایشگاه قوۀ قضاییه در غرفۀ
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سازمان زندان های کرمانشاه مجموعۀ زندان الکترونیک به نمایش گذاشته شده بود که از جمله ویژگی های آن می توان به
سیستم صدور کارت هوشمند برای هر مددجو و سیستم برنامۀ کاری برای تمام افراد و همچنین سیستم های حفاظتی و
ارتباطی مانند مانیتورینگ و ویدیو مدار بسته اشاره کرد .در این سیستم حتی برای مالقات کنندگان نیز طی مقرراتی کارت
صادر گردیده و از تمامی افراد یک شناسۀ دیجیتال تهیه می شود .نرم افزارهای جامع کنترل زندان های سراسر کشور نیز در
حال پیاده سازی است که به گفتۀ مسئولین اجرایی از تمام امکانات آن برای ایجاد فضای بهتر برای مددجو می توان بهره برد.
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