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اشتغال به کار زندانيان در حقوق موضوعه ايران
سعيد غياثوند
 8دکتری جسا ٍ جرمشٌبسی ،استبدیبر داًشگبُ آزاد اسالهیٍ ،احد دٍرٍد ،دٍرٍد ،ایراى

چکيده
یکی از حمَق زًداًیبى فراّن ثَدى زهیٌِّبی اشتغبل ٍ فراگیرری ٍ حرکر هتتلرج جْر آهربدُ شردى آىّرب ثررای ثبزگشر
هطلَة ٍ سعبدتوٌداًِ ثِ جبهعِ هیثبشد .یکی از عَاهل اصلی ارتکبة ثِ جرائن هتتلج ًداشرتي حرفرِ ٍ شرغل هریثبشرد ،لراا
ٍاجت اس کِ در دٍراى حجس شتص خبطی ثتَاًد شغل ٍ حرفِای را جْ تأهیي زًدگی خَد فراگیرد .ایي پژٍّش ثِهٌظرَر
ثررسی اشتغبل ثِ کبر زًداًیبى در حمَق هَضَعِ ایراى اًجبم گرفتِ اس  .سؤال اصلی پژٍّش ایي اس کِ اشتغبل ثِ کربر ثررای
زًداًی تکلیج اس یب حك تلمی هیگردد؟ ثب تَجِ ثِ ایٌکِ اصالح ٍ ترثی هجرهبى ٍ زًداًیبى ٍ ثبزسبزگبری اجتوبعی آًبى یکری
از اّداف هْن ّر جبهعِ ٍ از دغدغِّبی هردم ٍ هسئَالى هیثبشد ٍ سبالًِ ّسیٌِّبی ٌّگفتی صرف ایي هْن هیگردد .افرسایش
رٍ ثِ رشد تعداد زًداًیبى در کشَر ٍ داهٌِ سٌی هحکَهبى ثِ حجس کِ ًشبىدٌّردُ جرَاًی ایري جوعیر هریثبشرد ،اّویر
حرفِ آهَزی ٍ اشتغبل زًداًیبى را ثیش از پریش ثرِ یکری از هسربئل هَردثحر ٍ هْرن تجردیل کرردُ اسر  .اشرتغبل ثرِ کربر ٍ
حرفِآهَزی زًداًیبى از دیدگبُ ّبی هتتلفی هیتَاًد هَردثح لرار گیررد .تعرداد زیربد زًرداًیبى ّسیٌرِّربی ثریشروبری را ثرِ
حکَه ٍ ثِطَر اخص ثِ سبزهبى زًداىّب تحویل هیکٌد .اشتغبل زًداًیبى هیتَاًد ثسیبری از ّسیٌِّبی ًگْرداری زًرداًیبى را
ججراى ًوَدُ ٍ زًداًیبى هی تَاًد از هسایبی شغل ٍ حرفِ ًظیر ارضبی ًیبزّبی رٍاًی ٍ رٍحی شغل ،تأهیي ّسیٌِّبی اهرارهعرب
خبًَادُ خَد ٍ یبدگیری تأثیر کبر ثر اصالح رفتبر خَد ثْرُهٌد گردًد .عالٍُ ثر ایي اّوی ٍ تَجرِ دیري اسرالم ثرر کسرت رٍزی
حالل ٍ ًکَّش ثیکبری ٍ سرثبر ثَدى فرد ثبع گردیدُ در ایي پرژٍّش ثرِ ایري هَضرَد پرداخترِ شرَد .ایري پرژٍّش از ًرَد
تَصیفی -تحلیلی اس ٍ رٍ گردآٍری اطالعبت ثِصَرت کتبثتبًِای اس .
واژههاي کليدي :زًداًیبى ،جرمشٌبسی ،اشتغبل ثِ کبر ،حمَق کیفری ایراى
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