ﮔزارﺷﯽ از وﺿﻌﯾت زﻧداﻧﯾﺎن زﻧدان ﻗرﭼﮏ
ﮔﻠرخ اﺑراھﯾﻣﯽ اﯾراﯾﯽ
ﻣﺎھﻧﺎﻣﮫ ﺧط ﺻﻠﺢ – زﻧدان ﻗرﭼﮏ در ﻧﯾزارھﺎی اطراف وراﻣﯾن واﻗﻊ ﺷده اﺳت .ﻣﻧطﻘﮫ ای ﺑﺎ آب و ھوای ﺧﺷﮏ و در ﻣﯾﺎن
ﺑﯾﺎﺑﺎن ،ﮐﮫ ﻋدم دﺳﺗرﺳﯽ آﺳﺎن ﺑﮫ آن ﺟﺎ رﻓت و آﻣد ﺧﺎﻧواده ھﺎ ﺟﮭت ﻣﻼﻗﺎت را ﺑﺎ ﻣﺷﮑﻼت ﺟدی ﻣواﺟﮫ ﺳﺎﺧﺗﮫ اﺳت .ﺑﻧﺎی زﻧدان
ﻗرﭼﮏ ﭘﯾش از ﺗﻐﯾﯾر ﮐﺎرﺑری آن ،ﺳوﻟﮫ ای ﺟﮭت ﻧﮕﮭداری دام ﺑوده اﺳت .ﭘس از ﺗﻐﯾﯾر ﮐﺎرﺑری ،ﺑﮫ ﺟز اﺿﺎﻓﮫ ﮐردن ﺑﻧﺎھﺎﯾﯽ
ﮐوﭼﮏ ﺟﮭت ﺑﮭداری و آﺷﭘزﺧﺎﻧﮫ ،ﮐوﭼﮑﺗرﯾن ﺗﻐﯾﯾری در اﯾن ﺑﻧﺎ اﯾﺟﺎد ﻧﺷده اﺳت .ﻋدم رﻋﺎﯾت ﻗواﻧﯾن ﻣﺻوب ﮐﺷور ﺗوﺳط
ﻣﺎﻣورﯾن و ﻣﺳﺋوﻟﯾن اﯾن زﻧدان ﻣوﺟب اﯾﺟﺎد ﻣﺣروﻣﯾت ھﺎی زﯾﺎدی ﺷده اﺳت ﺑﮫ ﺣدی ﮐﮫ ﺑﯾش از ھزار زن ﻣﺣﺑوس در اﯾن زﻧدان
از اﻏﻠب ﺣﻘوق ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﯾﮏ زﻧداﻧﯽ ﻣﺣروم و ﺑﻌﺿﺎ ً ﺑﺎ رﻓﺗﺎرھﺎی ﻏﯾر اﺧﻼﻗﯽ و ﻏﯾر اﻧﺳﺎﻧﯽ ﺗوﺳط ﻣﺎﻣورﯾن ﻣواﺟﮫ ھﺳﺗﻧد .اﯾن
زﻧدان  ١١ﺑﻧد دارد .ﺑﻧد ﻗرﻧطﯾﻧﮫ در اﺑﺗدای ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن)ﺳوﻟﮫ( واﻗﻊ ﺷده و زﻧداﻧﯾﺎن ورودی ﺟدﯾد ،ﺑﮫ ﻣدت ﺳﮫ ﺷﺑﺎﻧﮫ روز در اﯾن ﺑﻧد
ﻧﮕﮭداری ﻣﯽ ﺷوﻧد .اﻟﺑﺗﮫ ﺷﺎﯾﺎن ذﮐر اﺳت ،زﻧداﻧﯾﺎن ﺳﯾﺎﺳﯽ و ﻋﻘﯾدﺗﯽ ﺗﺑﻌﯾدی ﺑﮫ ﻗرﭼﮏ را ﻣﻌﻣوﻻ ﺑﮫ ﻣدت طوﻻﻧﯽ ﺗری در
ﻗرﻧطﯾﻧﮫ ،ﮐﮫ ﻣﮑﺎﻧﯽ ﺷﻠوغ و ﭘر رﻓت و آﻣد اﺳت ﻣﺣﺑوس ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾﻧد .اﯾن ﻋﻣل ﺑﮫ ﻗﺻد ﺗﻧﺑﯾﮫ و اﻋﻣﺎل ﻓﺷﺎر ﺑﯾﺷﺗر ﺑر زﻧداﻧﯾﺎن
ﺳﯾﺎﺳﯽ و ﻋﻘﯾدﺗﯽ اﻧﺟﺎم ﻣﯽ ﺷود .ﻏﯾر از ﻗرﻧطﯾﻧﮫ دو ﺑﻧد ﻣﺧﺻوص ﻧﮕﮭداری زﻧداﻧﯾﺎن ﻣﺣﮑوم ﺑﮫ ﻣﺻرف ﯾﺎ ﺣﻣل ﻣواد ﻣﺧدر ﺑوده
و دو ﺑﻧد ﻣﺧﺻوص ﻧﮕﮭداری ﻣﺣﮑوﻣﯾن ﺑﮫ ﻗﺗل ﯾﺎ ﻣﺷﺎرﮐت و ﻣﻌﺎوﻧت در ﻗﺗل اﺳت .اﯾن ﭼﮭﺎر ﺑﻧد ﭘرﺟﻣﻌﯾت ﺗرﯾن ﺑﻧدھﺎ از ﺑﯾن ١١
ﺑﻧد زﻧدان ﻗرﭼﮏ اﺳت .ﺑﻧدھﺎی دﯾﮕر ﺟﮭت ﻧﮕﮭداری ﻣﺗﮭﻣﯾن ﺑﮫ ﮐﻼھﺑرداری ،ﺳرﻗت ،ھﻣﭼﻧﯾن زﻧداﻧﯾﺎن ﺑﻼﺗﮑﻠﯾف و ﻣﺗﻔرﻗﮫ
اﺧﺗﺻﺎص داده ﺷده اﻧد .دو ﺑﻧد ﻣﺷﺎوره ﺑﺎ ﺷراﯾطﯽ ﺑﮭﺗر ﻧﺳﺑت ﺑﮫ دﯾﮕر ﺑﻧدھﺎ ﺑوده و ﯾﮏ ﺑﻧد ﻧﯾز ﻣوﺳوم ﺑﮫ ﺑﻧد ﻣﺎدران ﮐﮫ ﺟﮭت
.ﻧﮕﮭداری زﻧﺎن ﺑﺎردار ﯾﺎ زﻧﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ھﻣراه ﮐودﮐﺎن ﺧردﺳﺎل ﺧود ﺑﺎزداﺷت ﺷده اﻧد ،اﺳت
دﺳﺗرﺳﯽ ﺑﮫ آب آﺷﺎﻣﯾدﻧﯽ در اﯾن زﻧدان در ﺷراﯾط ﺑﺣراﻧﯽ ﻗرار دارد .ﺗﻣﺎﻣﯽ ﺧطوط ﻟوﻟﮫ آب  ١١ﺑﻧد زﻧدان ﻗرﭼﮏ ،ﺑﮫ ﺟز ﯾﮏ
ﺧط ﻟوﻟﮫ ،ﺣﺎوی آب ﺷور و آب ھﻣﯾن ﺧط ﻟوﻟﮫ آب ﺷﯾرﯾن ﻧﯾز ،طﻌم دار اﺳت .زﻧداﻧﯾﺎن ﻗدﯾﻣﯽ ﻣﺣﺑوس در ﻗرﭼﮏ ﻣﻌﺗﻘدﻧد ﻧوﺷﯾدن
.اﯾن آب در دراز ﻣدت ﺑﮫ ﮐﻠﯾﮫ ھﺎﺷﺎن آﺳﯾب ھﺎی ﺟﺑران ﻧﺎﭘذﯾری وارد ﮐرده و ﺑﮫ اﻧواع ﺑﯾﻣﺎری ھﺎی اﻧﮕﻠﯽ ﻣﺑﺗﻼ ﺷده اﻧد
وﺿﻌﯾت ﻣﻌﯾﺷﺗﯽ زﻧداﻧﯾﺎن ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ ای اﺳت ﮐﮫ وﻋده ھﺎی ﻏذاﯾﯽ ﻧﺎھﺎر و ﺷﺎم ﺑﮫ ﻣﯾزاﻧﯽ ﮐﻣﺗر از ﻧﺻف ﯾﮏ ظرف ﻏذای ﯾﮏ ﺑﺎر
ﻣﺻرف در اﺧﺗﯾﺎرﺷﺎن ﻗرار ﻣﯽ ﮔﯾرد .ﺑﺳﯾﺎری از زﻧداﻧﯾﺎن ﺑﮫ ﺣﺟم ﻏذای زﻧدان ﻣﻌﺗرض ﺑوده و ادﻋﺎ ﻣﯽ ﮐردﻧد “ﻣدت ھﺎﺳت ﺑﻌد
از اﺗﻣﺎم ﻏذا ﺳﯾر ﻧﺷده اﻧد” .در وﻋده ھﺎی ﺻﺑﺣﺎﻧﮫ آب ﺟوﺷﯽ ﺗوﺳط زﻧداﻧﯾﺎن در ﺑﻧدھﺎ ﺳرو ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﮐﺎﻣﻼً وﻟرم ﺷده و
ﻣﺷﺧص اﺳت ﮐﮫ ﻧﺟوﺷﯾده اﺳت .ﺑﺳﯾﺎری از زﻧداﻧﯾﺎن ﻗدﯾﻣﯽ ﺳﺎل ھﺎﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ اﺟﺑﺎر ﺧود را از ﻧوﺷﯾدن ﭼﺎی ﻣﺣروم ﮐرده اﻧد .در
ﻏذای زﻧدان ھﯾﭻ ﮔوﻧﮫ ﭘروﺗﺋﯾﻧﯽ وﺟود ﻧدارد و ﻣﻌﻣوﻻً ﻣﺣﺗوﯾﺎت ﻏذاھﺎ ﺷﺎﻣل ﺑرﻧﺞ ،ﺣﺑوﺑﺎت ،ﺳﯾب زﻣﯾﻧﯽ و ﺳوﯾﺎ اﺳت .ﺳوﯾﺎی
ﻣﺻرﻓﯽ در ﻏذای زﻧدان ﮐﻧﺟﺎﻟﮫ داﻣﯽ ﺑوده ﮐﮫ آﺳﯾب زﻧﻧده ﺑﮫ ﻣﻌده و روده اﻧﺳﺎن ﻗﻠﻣداد ﻣﯽ ﺷود .ﺗﻧوع ﻏذاﯾﯽ ﺑﺳﯾﺎر ﻣﺣدود ﺑوده و
ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ اﯾن ﮐﮫ ﺑﺳﯾﺎری از زﻧداﻧﯾﺎن ﻣﺣﺑوس در زﻧدان ﻗرﭼﮏ )طﺑق آن ﭼﮫ ﮐﮫ ﻣﺷﺎھده ﮐرده ام( ھﯾﭻ وﺟﮫ وارﯾزی ﺑﮫ ﮐﺎرت
ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺷﺎن ﻧداﺷﺗﻧد ﺑﮫ اﻻﺟﺑﺎر ﺑﺎﯾد ﺑﺎ ھﻣﯾن ﻏذای ﻧﺎﺳﺎﻟم و اﻧدک ﺧود را ﺳﯾر ﻣﯽ ﮐردﻧد .اﻗﻼم ﻓروﺷﮕﺎه زﻧدان ﻧﯾز ﺑﺳﯾﺎر ﻣﺣدود و
ﺻرﻓﺎ ﺷﺎﻣل ﭼﻧد ﻧوع ﮐﻧﺳرو و ﻏذای ﻧﯾﻣﮫ آﻣﺎده ،ﺑﯾﺳﮑوﯾت ،ﮐﯾﮏ و آب ﻣﯾوه ﺑود .ﻏذای ﻧﯾم ﭘز و ﮐﻧﺳرو ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﻣدت ﺣداﻗل ٢٠
دﻗﯾﻘﮫ ﺟوﺷﺎﻧده ﺷود ﮐﮫ اﯾن اﻣﮑﺎن ﺑرای زﻧداﻧﯾﺎن ﻣﮭﯾﺎ ﻧﯾﺳت و ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺗوان ﺧرﯾد دارﻧد ﺑﮫ ھﻣﺎن ﺷﮑل ﻧﯾم ﭘز و ﺑدون ﺟوﺷﺎﻧدن
.آن را ﻣﺻرف ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ اﯾن در درازﻣدت ،آﺳﯾب زﻧﻧده ﺑﮫ ﺳﻼﻣت اﻓراد اﺳت
ﻣﯾوه ﺑﮫ ﺻورت ﮔﺎه ﺑﮫ ﮔﺎه در ﻓروﺷﮕﺎه ﻋرﺿﮫ ﻣﯽ ﺷود و ھﻣﮫ زﻧداﻧﯾﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺗوان ﺧرﯾد آن را دارﻧد ﻧﯾز ﺑﮫ ﺟﮭت ﻣﻘدار اﻧدک
ﻋرﺿﮫ اﻣﮑﺎن ﺧرﯾد را ﻧﻣﯽ ﯾﺎﺑﻧد .ﺑﺳﯾﺎری از اﻓراد ﮐم ﺗوان از ﻟﺣﺎظ ﻣﺎﻟﯽ ،ﻣﺎه ھﺎ ﺑود ﮐﮫ ھﯾﭻ ﻧوع ﻣﯾوه ای ﻧﺧورده ﺑودﻧد.
وﺿﻌﯾت ﻟﺑﻧﯾﺎت ﻧﯾز ﺑﮫ ھﻣﯾن اﻧدازه اﺳﻔﻧﺎک اﺳت .ﻏذای زﻧداﻧﯾﺎن در ظروف ﯾﮏ ﺑﺎر ﻣﺻرف اراﺋﮫ ﻣﯽ ﺷد .ﭘﯾﺷﺗر در ﺳﻠف
ﺳروﯾس زﻧدان ظروف ﻓﻠزی ﺟﮭت ﺻرف ﻏذا در اﺧﺗﯾﺎر زﻧداﻧﯾﺎن ﻗرار داﺷت ﮐﮫ ،ﺑﺎ ﺑرﭼﯾده ﺷدن ﺳﻠف و ﺳرو ﻏذا در ﺑﻧدھﺎ از
.ظروف ﯾﮏ ﺑﺎر ﻣﺻرف اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﺷود .زﻧداﻧﯾﺎن ﻗدﯾﻣﯽ اﺳﺗﻔﺎده طوﻻﻧﯽ ﻣدت آن را آﺳﯾب زﻧﻧده ﺑﮫ ﺳﻼﻣت ﺧود ﻣﯽ داﻧﻧد
وﺿﻌﯾت ﺑﮭداﺷﺗﯽ ﺑﻧدھﺎ ﻧﯾز ﺑﺳﯾﺎر ﻧﮕران ﮐﻧﻧده اﺳت .ھﯾﭻ ﻣﺎده ﺿدﻋﻔوﻧﯽ ﮐﻧﻧده ای در ﻗرﭼﮏ در اﺧﺗﯾﺎر زﻧداﻧﯾﺎن ﻗرار ﻧﻣﯽ ﮔﯾرد.
ﻣواد ﺷوﯾﻧده ﻧﯾز ﻓﻘط ﻣﺣدود ﺑﮫ ﻣﺎﯾﻊ دﺳﺗﺷوﯾﯽ اﺳت .اﯾن در ﺣﺎﻟﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑﺳﯾﺎری از ﻣﺣﺑوﺳﯾن ﺑﮫ اﻧواع ﺑﯾﻣﺎری ھﺎی ﻋﻔوﻧﯽ،
ﭘوﺳﺗﯽ ،ﻣﻘﺎرﺑﺗﯽ و ﻏﯾره ﻣﺑﺗﻼ ھﺳﺗﻧد .ﻋﻼوه ﺑر اﯾن در ﻗرﻧطﯾﻧﮫ ﺷﺎھد ﺑودم ﮐﮫ زﻧداﻧﯾﺎن در ﺑدو ورود در ﺑﮭداری زﻧدان ﺗﺳت اﯾدز
و ھﭘﺎﺗﯾت را اﻧﺟﺎم ﻣﯽ دھﻧد .اﻣﺎ ھﯾﭻ ﮔوﻧﮫ ﺗﻔﮑﯾﮑﯽ در زﻧدان ﺑر ﻣﺑﻧﺎی ﺑﯾﻣﺎری اﻧﺟﺎم ﻧﻣﯽ ﺷود و ھرﮔز ﭘﺎﺳﺦ آزﻣﺎﯾش ھﺎی اﻧﺟﺎم
ﺷده اﻋﻼم ﻧﻣﯽ ﮔردد .در واﻗﻊ آن ﭼﮫ ﮐﮫ از ﻣﺎﻣورﯾن و ﭘرﺳﻧل ﺑﮭداری ﺷﻧﯾدم اﯾن آزﻣﺎﯾش ھﺎ ﺟﮭت ﺗﮑﻣﯾل ﭘروﻧده زﻧداﻧﯾﺎن اﻧﺟﺎم
.ﻣﯽ ﺷود ﻧﮫ ﺑﮫ ھدف دﯾﮕری
زﻧداﻧﯾﺎن ﻣﻌﺗﺎد ﺑﮫ ﻣواد ﻣﺧدر در ﺑدو ورود ﺗوﺳط ﻓردی اﺻطﻼﺣﺎ ﻣددﮐﺎر ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽ ﺷوﻧد و ﺑﮭداری ﻧﯾز ﻣﻌﺗﺎدﯾن ﺑﮫ ﻣﺧدر را
ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ و ﺛﺑت ﻣﯽ ﮐﻧد .اﻣﺎ در ﺳﮫ روز اوﻟﯾﮫ ﮐﮫ زﻧداﻧﯾﺎن در ﻗرﻧطﯾﻧﮫ ﺣﺿور ﻣﯽ ﯾﺎﺑﻧد ،ﮐﻠﯾﮫ ﻣواد ﻣﺧدر و ﺣﺗﯽ ﺳﯾﮕﺎر زﻧداﻧﯾﺎن
ﻗطﻊ ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﻣوﺟب ﺑروز ﺣﺎﻻت رواﻧﯽ ﺧﺷوﻧت آﻣﯾزی ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﻧﮭﺎﯾﺗﺎ ً ﺑﮫ درﮔﯾری ھﺎی ﺑﻌﺿﺎ ً ﺧطرﻧﺎک ﺑﯾن اﻓراد ﻣﯽ
اﻧﺟﺎﻣد .در واﻗﻊ ﻓرد ﻣﻌﺗﺎد ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﮐﻣپ ﺗرک اﻋﺗﯾﺎد ﻣﻧﺗﻘل ﻣﯽ ﺷد اﻣﺎ در زﻧدان ﺑﮫ راﺣﺗﯽ ﺗوﺳط ﻣﺳﺋوﻟﯾن زﻧدان ﭘذﯾرش و ﺑﮫ ﺟﺎی
ﻣداوا در ﺳﮫ روز اﺑﺗداﯾﯽ ﺣﺑس ﻣﺣروم از ھر ﻧوع داروی آرام ﺑﺧش ﻣﯽ ﺷود .ﺑﻌد از ﺳﮫ روز ﺑﻧﺎ ﺑﮫ دﺳﺗور ﭘزﺷﮑﺎن ﺑﮭداری دز
.ﻣﻌﯾﻧﯽ دارو ﺑﮫ ﻓرد داده ﻣﯽ ﺷود

در ﺑرﺧورد ﺑﺎ ﺑﺳﯾﺎری از زﻧﺎن ﻣﺣﮑوم ﺑﮫ ﻗﺗل ﻣﺗوﺟﮫ ﺷدم درﺻد ﺑﯾﺷﺗرﺷﺎن ﺑﮫ ﺟﮭت ﻋدم اﻣﮑﺎن طﻼق از ھﻣﺳراﻧﺷﺎن ﭘس از ﺳﺎل
ھﺎ ﺗﺣﻣل زﻧدﮔﯽ ﻣﺷﺗرﮐﯽ آﺷﻔﺗﮫ ﮐﮫ ﺑﺎ ﺗوھﯾن ،ﺿرب و ﺷﺗم و ﺑﻌﺿﺎ ً ﺷﮑﻧﺟﮫ ﺗوﺳط ھﻣﺳراﻧﺷﺎن ھﻣراه ﺑوده اﺳت ،ﺑﺎ ﻧﻘﺷﮫ ﻗﺑﻠﯽ و ﯾﺎ
ﺑﮫ ﺻورت ﻧﺎﮔﮭﺎﻧﯽ ﻣرﺗﮑب ﻗﺗل ھﻣﺳراﻧﺷﺎن ﺷده اﻧد .درﺻد زﯾﺎدی از اﯾن زﻧﺎن ﮐﮫ ﺑﺎ ﻧﻘﺷﮫ ﻗﺑﻠﯽ ھﻣﺳراﻧﺷﺎن را ﺑﮫ ﻗﺗل رﺳﺎﻧدﻧد اﯾن
ﻋﻣل را ﺑﺎ ھﻣﮑﺎری ﻣرد دﯾﮕر ﮐﮫ وارد زﻧدﮔﯽ ﺷﺎن ﺷده ﺑود اﻧﺟﺎم داده ﺑودﻧد .آن ھﺎ ﺑﺎ اﯾن ﮐﮫ ﺧود را ﺟﻧﺎﯾت ﮐﺎر ﻣﯽ داﻧﺳﺗﻧد،
ﻣﻌﺗﻘد ﺑودﻧد اﮔر در دﻓﻌﺎت ﻣﮑرِر ﺷﮑﺎﯾﺗﯽ ﮐﮫ از ھﻣﺳراﻧﺷﺎن داﺷﺗﻧد ،ﻗﺎﺿﯽ ﭘروﻧده رﺿﺎﯾت ﺑﮫ طﻼق ﺷﺎن ﻣﯽ داد ھرﮔز دﺳت ﺑﮫ
ﺟﻧﺎﯾت ﻧزده ﺑودﻧد .ﺟﺎﻣﻌﮫ ای ﮐﮫ ادﻋﺎی ﺣﺎﮐﻣﯾﺗﯽ ﺑر ﻣﺑﻧﺎی اﺳﻼم را دارد ﺑﮫ دﻟﯾل وﺿﻊ ﻗواﻧﯾﻧﯽ ﺑﯾﻣﺎرﮔوﻧﮫ )ﻣﺷﺧﺻﺎ ﻗواﻧﯾن ﻣرﺑوط
ﺑﮫ طﻼق( اﻓراد را در ﺷراﯾطﯽ ﻗرار ﻣﯽ دھد ﮐﮫ ﻗرﺑﺎﻧﯾﺎن ،ﺑﺎﻋث ﺑروز ﺟﻧﺎﯾت ﻣﯽ ﺷوﻧد .ﻣردی ﮐﮫ در اﯾن ﺟﻧﺎﯾت ﺟﺎن ﺧود را از
دﺳت ﻣﯽ دھد .زﻧﯽ ﮐﮫ ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ﯾﮏ ﺟﻧﺎﯾت ﮐﺎر ﺷده ،ﺑﮫ اﻋدام ﻣﺣﮑوم ،ﯾﺎ ﺑﺎ ﺣﮑﻣﯽ ﺳﻧﮕﯾن رواﻧﮫ زﻧدان ﻣﯽ ﺷود .ﻣردی ﮐﮫ
ﻣﺣﮑوم ﺑﮫ اﻋدام ﻣﯽ ﺷود و ﻓرزﻧداﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ دﻟﯾل ﺗﺣﻣﯾل ﺷراﯾط ،دوران ﺳﺧﺗﯽ را ﮐودﮐﯽ و ﻧوﺟواﻧﯽ ﺗﺟرﺑﮫ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و ﺑﻌﺿﺎ ً ﺑﮫ
دﻟﯾل ﭘرورش ﯾﺎﻓﺗن در ﺷراﯾط ﻧﺎ ﺑﮫ ﺳﺎﻣﺎن ﭘس از ﻗﺗل و اﻋدام ﯾﺎ ﺣﺑس ﻣﺎدر ،ﺑﺎ ﻣﻌﺿﻼت ﺑﺳﯾﺎری ﻣواﺟﮫ ﻣﯽ ﺷوﻧد .ﮐودﮐﺎﻧﯽ ﮐﮫ
ت ﺗﺣﻣﯾل ﺷده آﯾﻧده ای ﺗﻠﺦ در اﻧﺗظﺎرﺷﺎن
ﻗرﺑﺎﻧﯾﺎن اﯾن ﻗواﻧﯾن ارﺗﺟﺎﻋﯽ ھﺳﺗﻧد و ﺑﮫ دﻟﯾل ﻓﺷﺎرھﺎی رواﻧﯽ ﻣوﺟود و ﺷراﯾط ﻣﺗﻔﺎو ِ
.ﺧواھد ﺑود
اﺣﮑﺎم ﺻﺎدره ﺑرای زﻧداﻧﯾﺎن ﻣﺣﮑوم ﺑﮫ ﺣﻣل ﻣواد ﻣﺧدر ﻧﯾز در ﻗﯾﺎس ﺑﺎ ﮐﺷورھﺎی دﯾﮕر ﺑﺳﯾﺎر ﻧﺎﻋﺎدﻻﻧﮫ ﺑوده و اﻓرادی ﮐﮫ )طﺑق
اظﮭﺎراﺗﺷﺎن( ﺑﮫ ﻧﺎﭼﺎر و ﺑﮫ ﺟﮭت اﻣرار ﻣﻌﺎش ﺗن ﺑﮫ ﻗﺎﭼﺎق ﻣواد ﻣﺧدر داده ﺑودﻧد ﺑﺎ اﺣﮑﺎم اﻋدام ،ﺣﺑس اﺑد ﯾﺎ اﺣﮑﺎم ﺑﺎﻻی  ٢٠ﺳﺎل
و ﻏﯾره ﻣواﺟﮫ ﺑودﻧد .اﯾن در ﺣﺎﻟﯽ اﺳت ﮐﮫ ھﯾﭻ ﮔوﻧﮫ آﺳﯾب ﺷﻧﺎﺳﯽ ای ﭘس از ﺑﺎزداﺷت و طﯽ رﺳﯾدﮔﯽ ﺑﮫ ﭘروﻧده در ﻣورد
ﻣﺗﮭﻣﯾن اﻧﺟﺎم ﻧﻣﯽ ﺷود و زﻧدﮔﯽ اﻓراد ﺑدون ﮐﻣﺗرﯾن ﻣﻼﺣظﮫ ای ﺑرای ھﻣﯾﺷﮫ ﺑﮫ ﺗﺑﺎھﯽ ﻣﯽ ﮐﺷد .ﻻزم ﺑﮫ ذﮐر اﺳت اﯾن اﺣﮑﺎم
ﻣﻌﻣوﻻً در ﻣورد اﻓرادی ﻗطﻌﯾت ﭘﯾدا ﻣﯽ ﮐﻧد و اﺟراﯾﯽ ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﻓروﺷﻧدﮔﺎن ﺳطوح ﻣﯾﺎﻧﯽ ﺑوده و ﻗﺎﭼﺎﻗﭼﯾﺎن ﺳطﺢ ﮐﻼن ﺑﮫ ﺟﮭت
زد و ﺑﻧدھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ ارﮔﺎن ھﺎی ﺑﺎزداﺷت ﮐﻧﻧده دارﻧد ،ﺗﺑرﺋﮫ ﻣﯽ ﺷوﻧد .ﻣﺷﺎھدات ﺑﻧده ﺑر ﻣﺑﻧﺎی ﺗﺣﻘﯾق ﻣﯾداﻧﯽ از ﻣﺣﮑوﻣﯾن در
ﻗرﻧطﯾﻧﮫ زﻧدان و ﺑﻧد ﻣﺎدران و ﺷﻧﯾده ھﺎﯾم از ﮔﻔﺗﮫ ھﺎی ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻋﻣدﺗﺎ ً از زﻧداﻧﯾﺎن ﻗدﯾﻣﯽ ﻗرﭼﮏ ﺑودﻧد اﺳت .ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺷﺎھد
ﺑودﻧد در ﻣوارد ﺑﺳﯾﺎری ﻣﺗﮭﻣﯾن رده ھﺎی ﺑﺎﻻﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﯾﺷﺗرﯾن ﻧﻘش را در ﻗﺎﭼﺎق داﺷﺗﻧد ﺧﯾﻠﯽ زود آزاد ﺷده و ﭘروﻧده آن ھﺎ ﺑﺳﺗﮫ ﺷده
.اﺳت
زﻧداﻧﯾﺎن ﻋﻣدﺗﺎ اﻣﮑﺎن اﺳﺗﻔﺎده از ﺣق ﻣرﺧﺻﯽ ﻗﺎﻧوﻧﯽ را ﻧدارﻧد و در ﺷراﯾط ﺧﺎص در ﺻورت ﺟﻠب ﻧظر زﻧداﻧﺑﺎﻧﺎن طﯽ اﻧﺟﺎم
ﭘروﺳﮫ ای ﮐﮫ “ﺣﺳن اﺧﻼق” ﻧﺎم ﮔرﻓﺗﮫ ،ﭘس از ﻣدت ھﺎ ﻣوﻓق ﺑﮫ درﯾﺎﻓت اﯾن ﺣق ﺑﮫ ﻋﻧوان ﭘوﺋن ﻣﯽ ﺷوﻧد .ﺣﺳن اﺧﻼق ﺷﺎﻣل
اﻧﺟﺎم ﻓراﯾض دﯾﻧﯽ ،ﺣﺿور در ﮐﻼس ھﺎی ﻣذھﺑﯽ ،ﺣرف ﺷﻧوی از زﻧداﻧﺑﺎﻧﺎن و ھﻣﮑﺎری در ﻧظﺎﻓت و ﺑﻌﺿﺎ ً اﻧﺟﺎم اﻣورات
.ﺷﺧﺻﯽ زﻧداﻧﺑﺎﻧﺎن )ﮔرم ﮐردن ﻏذای زﻧداﻧﺑﺎﻧﺎن در آﺷﭘزﺧﺎﻧﮫ زﻧدان و ﻧظﺎﻓت ﻣﺣل ﮐﺎر ﭘرﺳﻧل و ﻏﯾره( اﺳت
ﺗﻌدادی از زﻧداﻧﯾﺎن ﺟﮭت ﮐﺳب درآﻣد در ﺑﺧش اداری ،آﺷﭘزﺧﺎﻧﮫ ،ﺧﯾﺎط ﺧﺎﻧﮫ ،ﮐﺎرﮔﺎه و ﺑﻧدھﺎ ﻣﺷﻐول ﺑﮫ ﮐﺎر ھﺳﺗﻧد .ﺳﺎﻋت ﮐﺎری
از ﺣدود  ٩ﺻﺑﺢ ﺗﺎ ﺣدود ﭼﮭﺎر ﻋﺻر اﺳت .در ازای اﯾن ﺣﺟم از ﮐﺎر ﻣﺑﺎﻟﻐﯽ از  ۵٠ھزار ،ھﺷﺗﺎد ھزار و ﺗﺎ ﺳﻘف  ١٠٠ھزار
ﺗوﻣﺎن ﺑﮫ ﮐﺎرت زﻧداﻧﯾﺎن ﺑرای ﯾﮏ ﻣﺎه ﮐﺎر وارﯾز ﻣﯽ ﺷود .ﺑرﺧﯽ از زﻧداﻧﯾﺎن ﻧﯾز در اﺑﺗدای ﮐﺎر در زﻧدان ﺑﮫ ﺻورت ھﻔﺗﮕﯽ دو
ﭘﺎﮐت ﺳﯾﮕﺎر درﯾﺎﻓت ﻣﯽ ﮐردﻧد) .ھﻔﺗﮫ ای دو ﭘﺎﮐت ﺳﯾﮕﺎر ﻣﻌﻣوﻻً ﺑﮭﻣن( و ﺑرﺧﯽ دﯾﮕر ﮐﺎرت ﺗﻠﻔن درﯾﺎﻓت ﻣﯽ ﮐردﻧد .ﺗﻌدادی ﻧﯾز
در اﺑﺗدای ﮐﺎر ﮐﮫ در واﻗﻊ ﺑﯾﮕﺎری ﻣﺣﺳوب ﻣﯽ ﺷود ،ﻓﻘط و ﻓﻘط اﺟﺎزه اﺳﺗﻔﺎده از ﺗﻠﻔن ﺑرای ﻣدت ﺑﯾﺷﺗری را داﺷﺗﻧد .ﯾﻌﻧﯽ ھﯾﭻ
.وﻗت وﺟﮭﯽ درﯾﺎﻓت ﻧﻣﯽ ﺷد و ﻓﻘط ﻣدت زﻣﺎن ﺑﯾﺷﺗری اﻣﮑﺎن اﺳﺗﻔﺎده از ﺗﻠﻔن را داﺷﺗﻧد
در زﻧدان ﻗرﭼﮏ ﺑﺎ ﻣﻘوﻟﮫ “ﻣت ﺑﺎزی” آﺷﻧﺎ ﺷدم .زﻧﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺟﮭت ﮐﺳب درآﻣد ﺧود را در اﺧﺗﯾﺎر ھم ﺑﻧدﯾﺎن ﺟﮭت اﺳﺗﻔﺎده ﺟﻧﺳﯽ
ﻗرار ﻣﯽ دھﻧد .ﺑرﺧﯽ ﺑﮫ ﺟﮭت رﻓﻊ ﻧﯾﺎز ﺟﻧﺳﯽ اﻗدام ﺑﮫ اﯾﺟﺎد راﺑطﮫ ﻣﯽ ﮐردﻧد ،اﻣﺎ اﻓرادی ﮐﮫ ﻓﻘط ﺑﮫ ﻗﺻد ﮐﺳب درآﻣد ﺟﮭت ﺗﺄﻣﯾن
ﺳﯾﮕﺎر ﯾﺎ ﺧرﯾد ﻣواد ﻏذاﯾﯽ ﯾﺎ ﻣواد ﺷوﯾﻧده ﻣورد ﻧﯾﺎز ﺑﮫ راﺑطﮫ ﺟﻧﺳﯽ ﺑﺎ ھم ﺑﻧدی ﺗن ﻣﯽ دھﻧد ﻗرﺑﺎﻧﯾﺎن ﻓﻘر و ﻋدم آﺳﯾب ﺷﻧﺎﺳﯽ
.ﺗوﺳط ﻣددﮐﺎران و ﻣﺳﺋوﻟﯾن زﻧدان ھﺳﺗﻧد
ﺑر ﺳردر ورودی زﻧدان ﻋﺑﺎرت “ﻧداﻣﺗﮕﺎه” ﻧوﺷﺗﮫ ﺷده اﺳت .اﻣﺎ ﺑﺳﯾﺎری ﺷﺎن از ﻋﻣﻠﮑرد ﺧود ﭘﺷﯾﻣﺎن ﻧﯾﺳﺗﻧد .اﯾن ﻗﺿﯾﮫ در ﻣورد
اﻓرادی ﮐﮫ ﺳرﻗﺗﯽ ﺧطﺎب ﻣﯽ ﺷدﻧد ﺑﯾﺷﺗر از ﺑﻘﯾﮫ ﺑﮫ ﭼﺷم ﻣﯽ آﻣد .ﺳرﻗﺗﯽ ھﺎ ﻋﻣدﺗﺎ از طﺑﻘﮫ ﻓرودﺳت ﺟﺎﻣﻌﮫ ھﺳﺗﻧد و اﺑراز ﻣﯽ
ﮐﻧﻧد :ﮐﮫ اﮔر ﻧﻣﯽ دزدﯾدﯾم ﭼﮕوﻧﮫ ﺳﯾر ﻣﯽ ﺷدﯾم ،ﺑروﯾم ﺑﯾرون ﺑﺎز ھم ﻣﯽ دزدﯾم .اﯾن اﻓراد ﺑﮫ واﻗﻊ ﻣﯽ دزدﯾدﻧد ﮐﮫ ﮔرﺳﻧﮫ ﻧﻣﺎﻧﻧد.
ﻣﯽ ﮔﻔﺗﻧد از زدن دﺧل ﻣﻐﺎزه ھﺎ ،ﺗﺎ ﮐش رﻓﺗن ﻣﯾوه و ﺧوراﮐﯽ از ﺳوﭘری و ﺑرداﺷﺗن ﻟﺑﺎس و ﮐﻔش از ﻓروﺷﮕﺎه ھﺎ ،ﺗﺎ دزدی از
ﭘﺎرﮐﯾﻧﮓ و اﻧﺑﺎری ﺧﺎﻧﮫ ھﺎ و ﻣﺎﺷﯾن دﯾﮕران ھﻣﮫ را در ﭘروﻧده دارﻧد .و در آﮔﺎھﯽ ﺷﺎﭘور ﮐﮫ از آن ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺷﮑﻧﺟﮫ ﮔﺎه ﯾﺎد ﻣﯽ
ﮐردﻧد ،ﺑﮫ ھﻣﮫ آن ھﺎ اﻋﺗراف ﮐرده ﺑودﻧد .در آﮔﺎھﯽ ﺷﺎﭘور ﺑﺎ ﮐﺎﺑل ﮐﺗﮏ ﻣﯽ ﺧورﻧد .در ﻻﺳﺗﯾﮏ ھﺎی ﺑزرگ ﻣﺎﺷﯾن ھﺎی ﺳﻧﮕﯾن
ﻗرارﺷﺎن داده ،روی زﻣﯾن ﻣﯾﻐﻠﺗﺎﻧدﻧد ﺷﺎن .ﻣورد ﺿرب و ﺷﺗم و ﻟﮕد ﺑﺎ ﭘوﺗﯾن ﻗرار ﺷﺎن ﻣﯽ دادﻧد .ﻓﺣش ھﺎی رﮐﯾﮏ ﺟﻧﺳﯽ ﺷﻧﯾده
ﺑودﻧد و ﻧﮭﺎﯾﺗﺎ ً ﺑﮫ ھر آن ﭼﮫ ﮐﮫ ﮐرده ﺑودﻧد اﻋﺗراف ﻣﯽ ﮐردﻧد .آن ھﺎ ﻣﻌﺗﻘد ﺑودﻧد“ :ﮐﮫ ﮐﺎرﺷﺎن از ﮐﺎر در ﻣﻌدن ھم ﺳﺧت ﺗر اﺳت.
”.ﺑرای ﺳﯾر ﮐردن ﯾﮏ ﮐف دﺳت ﺷﮑم ،ﺑﺎﯾد ﭼﮫ ﺳﺧﺗﯽ ھﺎﯾﯽ را ﺗﺣﻣل ﮐﻧﻧد
درﺑﻧد ﻣﺎدران ،ﻧوزادان و ﮐودﮐﺎن ﺑﺳﯾﺎری ﺑﮫ ھﻣراه ﻣﺎدراﻧﺷﺎن ﺗﺣﻣل ﺣﺑس ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .از ﮐودک ﭼﻧد روزه ﺗﺎ ﺣدود  ٢٠ﺳﺎﻟﮫ را در
آن ﺟﺎ دﯾدم .ﮐودﮐﺎﻧﯽ ﮐﮫ در زﻧدان ﻣﺗوﻟد ﻣﯽ ﺷوﻧد ﯾﺎ ﺑﮫ ھﻣراه ﻣﺎدراﻧﺷﺎن وارد زﻧدان ﻣﯽ ﺷوﻧد .ﮐودﮐﺎﻧﯽ ﮐﮫ از ﺣق ﺧوراک و
ﭘوﺷﺎک ﻣﻧﺎﺳب ،ﺑﮭداﺷت ،ﺗﻔرﯾﺢ ،ﺳرﮔرﻣﯽ و آﻣوزش ﻣﺣروم اﻧد و دﻧﯾﺎی ﺧﺎرج از زﻧدان را ﻧﻣﯽ ﺷﻧﺎﺳﻧد .ﮐودﮐﺎﻧﯽ ﮐﮫ از دﯾدن
ﻣردان )ﺗﮑﻧﺳﯾن ھﺎ و ﺧدﻣﺎﺗﯽ ھﺎی زﻧدان( ﻣﯽ ﺗرﺳﻧد .از ﺷﻧﯾدن ﺻدای ﻣﺎﺷﯾن )ﺑﻌﺿﺎ ً اﮔر در ﻣﺣوطﮫ زﻧدان ﺑﺑﯾﻧﻧد( وﺣﺷت ﻣﯽ
ﮐﻧﻧد .ﮐودﮐﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻧﮫ طﻌم و ﺷﮑل ﻣﯾوه ﺧﺎﺻﯽ را ﻣﯽ ﺷﻧﺎﺳﻧد و ﻧﮫ ﺑﺎ ھﯾﭻ ﺣﯾواﻧﯽ آﺷﻧﺎ ھﺳﺗﻧد .ﺑدﺗرﯾن ﺷراﯾط را از ﺑﯾن اﯾن ﮐودﮐﺎن
آن دﺳﺗﮫ ای دارﻧد ﮐﮫ از ﻣﺎدران ﻣﻌﺗﺎد ﻣﺗوﻟد ﺷده اﻧد .ﺑﮫ ﺟﺎی اﻧﺗﻘﺎل ﻣﺎدر و ﮐودک ﻣﻌﺗﺎد ﺑﮫ ﮐﻣپ آن ھﺎ را ﺑﮫ زﻧدان ﻣﻧﺗﻘل ﻣﯽ ﮐﻧﻧد
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و اﯾن ﻧوزادان ﺗﺎزه ﻣﺗوﻟد ﺷده از ﻣﺎدری ﻣﻌﺗﺎد ،ﮐﮫ ﺑﮫ ﺟﮭت ﭘﯾوﻧد ﺧوﻧﯽ ﺑﺎ ﻣﺎدر ﯾﺎ ﺧوردن ﺷﯾر ﻣﺎدر ﺑﮫ ھﻣﺎن ﺳﺎن ﺑﮫ اﻋﺗﯾﺎد اﺑﺗﻼ
دارﻧد ،ﭘس از ورود ﺑﮫ زﻧدان ﺑﺎ دردھﺎی ﺗرک اﻋﺗﯾﺎد ﻣواﺟﮫ ﻣﯽ ﺷوﻧد .ﺟﮭت آرام ﻧﻣودن درد اﯾن ﮐودﮐﺎن )ﺑﺎ اﯾﻧﮑﮫ ﺑﺎرھﺎ ﺑﮫ ﭘرﺳﻧل
ﺷﮑﺎﯾت ﺷده ﺑود( ھﯾﭻ اﻗداﻣﯽ اﻧﺟﺎم ﻧﻣﯽ ﮔﯾرد و ﻧﮭﺎﯾﺗﺎ ً زﻧداﻧﯾﺎن ﺑﺎ ﻣﺎﺳﺎژ دادن ﺑدن ﻧﺣﯾف و ﮐوﭼﮏ ﮐودک ﺳﻌﯽ در آرام ﻧﻣودن او
ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾﻧد .اﯾن ﮐودﮐﺎن در ﺻورت طوﻻﻧﯽ ﺷدن ﻣﺣﮑوﻣﯾت ﻣﺎدران ﭘس از ﺳن دو ﺳﺎﻟﮕﯽ از ﻣﺎدر ﺟدا ﺷده و ﺑﮫ اﻓراد ﻧﺎﺷﻧﺎس
)اﻗوام ﯾﺎ ﻧزدﯾﮑﺎن( ﺳﭘرده ﻣﯽ ﺷوﻧد .در ﺻورت ﻧﺑود اﻗوام ﺟﮭت ﻧﮕﮭداری ،ﮐودﮐﺎن ﺑﮫ ﺑﮭزﯾﺳﺗﯽ ﻣﻧﺗﻘل ﻣﯽ ﺷوﻧد ،ﺑدون آن ﮐﮫ دﻟﯾل
ﺟدا ﺷدن از ﻣﺎدر را ﺑداﻧﻧد ،ﮐﮫ ﺑﮫ ﺟﮭت ﺣﺿور در زﻧدان ﺑﮫ ﺷدت ﺑﮫ او واﺑﺳﺗﮫ ﺑودﻧد .ﺷراﯾط زﻧدﮔﯽ اﯾن ﮐودﮐﺎن ﺑﮫ ﺷدت دردﻧﺎک
و ﻏﯾر اﻧﺳﺎﻧﯽ ﺑوده و ھﯾﭻ ﮔوﻧﮫ ﺗدﺑﯾری در ﺟﮭت رﻓﺎه ﺣﺎل آﻧﺎن اﻧﺟﺎم ﻧﻣﯽ ﮔﯾرد .ﺳﮭﻣﯾﮫ ﺷﯾر ﺧﺷﮏ و ﭘوﺷﮑﯽ ﮐﮫ زﻧدان در اﺧﺗﯾﺎر
ﻣﺎدران ﻗرار ﻣﯽ دھد ﮐﻔﺎف ﻧﺻف ﻣﺎه را ھم ﻧﻣﯽ دھد و ﺑﺎﻗﯽ روزھﺎی ﻣﺎه را ﻣﻌﻣوﻻ ﻣﺎدران ﺑﮫ دﻟﯾل ﻋدم ﺗوان ﻣﺎﻟﯽ در ﺗﺎﻣﯾن ﺷﯾر
.ﺧﺷﮏ ،ﺑﮫ ﺧوراﻧدن آب ﻧﯾم ﮔرم و ﻗﻧد ﺑﮫ ﮐودک ﺟﮭت ﺳﯾر ﮐردن او ،اﻗدام ﻣﯽ ﮐﻧﻧد
در زﻧدان ﻗرﭼﮏ ﺑﺎ زﻧﺎن ﺑﺳﯾﺎری ﻣواﺟﮫ ﺷدم ﮐﮫ ادﻋﺎ ﻣﯽ ﮐردﻧد زﯾر ﺷﮑﻧﺟﮫ در آﮔﺎھﯽ ﺷﺎﭘور ﺑﮫ ﺣﻣل ﻣواد ﻣﺧدری ﮐﮫ در اﻧﺗﻘﺎل
و ﻧﮕﮭداری آن ﻧﻘﺷﯽ ﻧداﺷﺗﻧد اﻋﺗراف ﮐرده اﻧد و ﺣﺎل ﺳﺎل ھﺎﺳت ﮐﮫ در زﻧدان ھﺳﺗﻧد .اﯾن ﻣﺳﺋﻠﮫ را در ﻣورد زﻧداﻧﯾﺎن ﻣﺣﮑوم ﺑﮫ
.ﻗﺗل ﻧﯾز ﺷﺎھد ﺑودم ﮐﮫ ﯾﻘﯾﻧﺎ ً ﻧﯾﺎز ﺑﮫ ﺑررﺳﯽ دارد ،اﻣﺎ از آن ﺟﺎ ﮐﮫ ﺑﺳﯾﺎری ﺷﺎن ﺗوان ﮔرﻓﺗن وﮐﯾل ﻧدارﻧد ،ﺑﯽ ﺳراﻧﺟﺎم رھﺎ ﺷده اﻧد
ﺑﮫ ھﻧﮕﺎم ﺑروز درﮔﯾری اﺑﺗدا ﭘﺎس ﯾﺎران زن ﺑﮫ داﺧل ﺑﻧدھﺎ اﻋزام ﺷده و در ﺻورت ﻋدم ﺗوان ﮐﻧﺗرل درﮔﯾری ﻣﺎﻣوران ﻣرد ﺑﺎ
ﺑﺎﺗوم و ﺷوﮐر ﺑﮫ ﺑﻧد ھﺎ وارد ﺷده و ﻓﺿﺎی آﺷﻔﺗﮫ ﺑﻧد را آرام ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .ﺑﯾﺷﺗر درﮔﯾری ھﺎ ﺑر ﺳر ﻣواد ﻏذاﯾﯽ ،ﺳﯾﮕﺎر ،ﯾﺎ ﺑﻌﺿﺎ ً ﺑﮫ
ﺧﺎطر ﺑروز اﺧﺗﻼف ﺑر ﺳر ﺷرﯾﮏ ھﺎی ﺟﻧﺳﯽ اﺳت ،ﮐﮫ اﯾن آﺧرﯾن ﻣورد ﮔﺎه ﺑﮫ درﮔﯾری ھﺎﯾﯽ ﻣﯽ اﻧﺟﺎﻣد ﮐﮫ ﻣدت ھﺎ ﻓﺿﺎی ﺑﻧد
را ﻣﻠﺗﮭب ﻣﯽ ﮐﻧد .ﭘس از درﮔﯾری و ورود ﻣﺎﻣورﯾن ﺑﮫ ﺑﻧد ،اﻓراد را ﺑﺎ ﺿرب و ﺷﺗم و ﺑﮫ ﺻورت ﻣوﻗت ﺟﮭت ﺗﻧﺑﯾﮫ ﺑﮫ ﺳﻠوﻟﮭﺎی
.ا ﻧ ﻔ ر ا د ی ﻣ ﻧ ﺗ ﻘ ل ﻣ ﯽ ﮐ ﻧ ﻧ د
ﺑﮭداری زﻧدان ﺗﻧﮭﺎ ﻗرص ھﺎ و داروھﺎی اوﻟﯾﮫ را در اﺧﺗﯾﺎر ﺑﯾﻣﺎران ﻗرار ﻣﯽ دھد و ﺑﯾﻣﺎراﻧﯽ ﮐﮫ ﻧﯾﺎز ﺑﮫ اﻋزام داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد ،ﻣﮕر
.در ﻣوارد ﺑﺳﯾﺎر ﺧﺎص و ﺑﻌد از ﻣدت ھﺎ ﭘﯾﮕﯾری ﺑﮫ دﻟﯾل ﻣﺣدودﯾت ھﺎ ﺑﺎ اﻧﺗﺧﺎب ﺗﺻﺎدﻓﯽ ،ﺑﮫ ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎن اﻋزام ﻣﯽ ﺷوﻧد
ﻗﺎﻧون ﻋدم ﺗﺣﻣل ﺣﺑس و ﮐﮭوﻟت ﺳن ﻧﯾز در ﻣوارد ﺑﺳﯾﺎری اﺟراﯾﯽ ﻧﻣﯽ ﺷود .زﻧﺎن ﻣﺳن و زﻧﺎﻧﯽ ﺑﺎ دارا ﺑودن ﺑﯾﻣﺎری ھﺎی ﺧﺎص
و ﻻﻋﻼج ھﻣﭼﻧﺎن در زﻧدان و ﺑدون رﺳﯾدﮔﯽ رھﺎ ﺷده اﻧد .ﻧﺑود آﮔﺎھﯽ ﮐﺎﻓﯽ ﻣوﺟب ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ زﻧداﻧﯾﺎن ﺑﮫ اﯾن ﻗواﻧﯾن )ﻋدم ﺗﺣﻣل
ﺣﺑس ﺑﮫ ﺟﮭت ﺑﯾﻣﺎری ﯾﺎ ﮐﮭوﻟت ﺳن( آﺷﻧﺎ ﻧﺑﺎﺷﻧد و ﻣددﮐﺎران و ﻣﺳﺋوﻟﯾن زﻧدان ﻧﯾز ﺑرای اﺟراﯾﯽ ﺷدن اﯾن ﻗﺎﻧون ھﯾﭻ اﻗداﻣﯽ ﻧﻣﯽ
.ﮐ ﻧ ﻧ د
در اﯾن ﮐﮫ ﺑﺳﯾﺎری از اﯾن اﻓراد ﻣرﺗﮑب ﺟرم ﺷده اﻧد ﺷﮑﯽ ﻧﯾﺳت ،اﻣﺎ ﻋدم رﻋﺎﯾت ﻗﺎﻧون و ﺑرﺧوردھﺎی ﻏﯾر اﺧﻼﻗﯽ و ﺑﻌﺿﺎ ً ﻏﯾر
.اﻧﺳﺎﻧﯽ ﻣوﺟب ﺷده اﺳت ،ﺗﺎ ﺑﺳﯾﺎری از اﯾن اﻓراد ﻗرﺑﺎﻧﯽ ﺳﯾﺳﺗم ﺑﯾﻣﺎر ﻗﺿﺎﯾﯽ ﯾﺎ ﻗرﺑﺎﻧﯽ ﻋدم رﺳﯾدﮔﯽ ﻣﺳﺋوﻟﯾن و زﻧداﻧﺑﺎﻧﺎن ﺷوﻧد
در زﻧدان ﻗرﭼﮏ دو ﻧﻔر از ﻗدﯾﻣﯽ ﺗرﯾن زﻧداﻧﯾﺎن زن اﯾران ﺑﺎ ﺟراﯾم ﻋﻣوﻣﯽ را دﯾدم .ﻣرﯾم زراﻋﺗﯽ و ﻓﺎطﻣﮫ ﻓﯾروزﺑﺧت ﺣدودا
 ٣٠ﺳﺎﻟﮫ ﮐﮫ ﺑﯾش از ﻧﯾﻣﯽ از ﻋﻣر ﺧود را در زﻧدان ﻧوﺟواﻧﺎن و ﺑﻌد در زﻧدان ﺑزرﮔﺳﺎﻻن ﺳﭘری ﮐرده اﻧد .آن ھﺎ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺟﮭت ﺣﻣل
ﻣواد ﻣﺧدر ﺑﺎزداﺷت ﺷده ﺑودﻧد در زﻧدان ﺑﮫ دﻟﯾل ارﺗﮑﺎب ﺟرم ﻣﺟدد )ﺿرب و ﺷﺗم و درﮔﯾری و ﺑﻌدھﺎ ﻗﺗل ھم ﺑﻧدی( ھﻣﭼﻧﺎن در
زﻧدان ھﺳﺗﻧد .در روزھﺎی ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﺣﺿورم در ﻗرﭼﮏ آﮔﺎه ﺷدم ﮐﮫ ھر دو ﻧﻔرﺷﺎن ﺑﮫ ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎن اﻣﯾن آﺑﺎد ﻣﻧﺗﻘل ﺷده ﺑودﻧد .دﯾﮕر از
ﺳرﻧوﺷﺗﺷﺎن ﺧﺑری ﻧدارم .در ﻣورد اﯾن ﻗﺑﯾل اﻓراد آن ﭼﮫ ﮐﮫ دردﻧﺎک اﺳت اﯾن اﺳت ﮐﮫ آن ھﺎ ﺑﮫ ﺟﮭت ﺳﺎل ھﺎ ﺗﺣﻣل ﺣﺑس
.ﻧﺎﻋﺎدﻻﻧﮫ و ﻣورد ﺳو اﺳﺗﻔﺎده ﻣﺎﻣوران ﻗرار ﮔرﻓﺗن ،دﭼﺎر ﻋدم ﺳﻼﻣت رواﻧﯽ ﺷده اﻧد
زﻧداﻧﯾﺎن ﻗدﯾﻣﯽ ﺷﺎھد ﺑودﻧد ﮐﮫ ﻣﺎﻣوران ﻣﺷﺧﺻﺎ از اﯾن اﻓراد ﮐﮫ ھم ﺑﻧدی ھﺎﯾﺷﺎن آن را “ﻗﻠدر” ﯾﺎ “ﺑزن ﺑﮭﺎدر” ﺧطﺎب ﻣﯽ ﮐردﻧد،
ﺟﮭت آزار زﻧداﻧﯾﺎن دﯾﮕر اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﮐردﻧد ﮐﮫ ﺑﺳﯾﺎری ﻣﻌﺗﻘد ﺑودن اﯾن ﺳوء اﺳﺗﻔﺎده ھﺎ و ﻓﺷﺎرھﺎی وارده ﺑﺎﻋث ﻋدم ﺗﻌﺎدل ﻓﻌﻠﯽ
آﻧﺎن اﺳت .ﺑﺳﯾﺎری ﻣﻌﺗﻘد ﺑودﻧد ﻋﻠت اﯾن ﮐﮫ اﯾن زﻧداﻧﯾﺎن ﺑﺎ وﺟود اﻧﺟﺎم ﻗﺗل ،ھﻣﭼﻧﺎن اﻋدام ﻧﺷده اﻧد اﯾن ﺑود ﮐﮫ ،ﻣورد ﺳوء اﺳﺗﻔﺎده
ﻣﺎﻣورﯾن ﺑوده اﻧد .ﭼرا ﮐﮫ طﺑق ﮔﻔﺗﮫ زﻧداﻧﯾﺎن ﻗدﯾﻣﯽ اﻋدام ھﺎی ﺑﺳﯾﺎری طﯽ اﯾن ﺳﺎل ھﺎ اﺟراﯾﯽ ﺷد اﻣﺎ از اﻋدام اﯾن دو ﻧﻔر
.ﻣﻣﺎﻧﻌت ﺑﮫ ﻋﻣل آﻣد
در واﻗﻊ زﻧدان ﻗرﭼﮏ و اﺣﺗﻣﺎﻻ ﺑﺳﯾﺎری دﯾﮕر از زﻧدان ھﺎی اﯾران ،ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﻧداﻣﺗﮕﺎه ﻧﺑوده ،ﺑﻠﮑﮫ ﻣﺟﻣوﻋﮫ ای ﻏﯾر ﻗﺎﺑل دﺳﺗرﺳﯽ
ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ در آن ھﺎ اﻧﺳﺎن ھﺎی ﺑﺳﯾﺎری را از ھوﯾت اﻧﺳﺎﻧﯽ ﺗﮭﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .ﺑﺳﯾﺎری از زﻧداﻧﺑﺎﻧﺎن ﻧﯾز ﺑﮫ ﺷﮑل ﺑﯾﻣﺎرﮔوﻧﮫ ای ﺑﺎ
.ﻓﺿﺎی ﻏﯾر اﻧﺳﺎﻧﯽ اﯾﺟﺎد ﺷده ارﺗﺑﺎط ﺑرﻗرار ﮐرده ،ھﻣﺎھﻧﮓ و ھﻣراه ھﺳﺗﻧد
در ﺻورت ﺣل ﺷدن ﺑﺳﯾﺎری از ﻣﻌﺿﻼت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﮐﮫ ﻓﻘر ﺳرﻟوﺣﮫ آن اﺳت و در ﺻورت ﺗﻐﯾﯾر ﻗواﻧﯾن ﮐﺷور ﮐﮫ ﻗﺎﻧون طﻼق در
ت آن اﺳت ،ﺑﺳﯾﺎری از اﯾن ﺟراﯾم ﺑروز ﻧﻣﯽ ﮐﻧﻧد و ﺑﺳﯾﺎری از اﻓراد ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ﺳﺎرق ،ﻗﺎﭼﺎﻗﭼﯽ و ﻗﺎﺗل ﻧﻣﯽ ﺷوﻧد .ﺳﯾﺳﺗم ﺑﯾﻣﺎر
ا وﻟ و ﯾ ِ
ﻗﺿﺎﯾﯽ ﮐﺷور و ﻗواﻧﯾن ارﺗﺟﺎﻋﯽ و ﻓﻘر و ﻓﺎﺻﻠﮫ طﺑﻘﺎﺗﯽ از اﻓراد ﺟﺎﻣﻌﮫ ،ﺟﻧﺎﯾﺗﮑﺎران و ﺧﻼﻓﮑﺎراﻧﯽ را ﻣﯽ ﺳﺎزد ﮐﮫ در زﻧدان ھﺎ
در ﺣﺎل ﭘوﺳﯾدن ھﺳﺗﻧد .ﺗﻐﯾﯾر در ﻗواﻧﯾن و ﺳﯾﺳﺗم ﻗﺿﺎﯾﯽ ﺗﺎﮐﻧون طﯽ ﭼﮭﺎر دھﮫ اﺧﯾر ﻧﺎﻣﻣﮑن ﺑوده اﺳت .اﻣﯾد ﮐﮫ ﺑﺎ اﯾﺟﺎد ﺗﻐﯾﯾری
.ﺑزرگ ﻣﺷﮑﻼت و ﻣﻌﺿﻼت ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺣل ﺷود ،ﺗﺎ ﺷﺎھد ﻗرﺑﺎﻧﯽ ﺷدن اﻧﺳﺎﻧﮭﺎ در ﭼﻧﯾن ﺷراﯾط ﻏﯾر اﻧﺳﺎﻧﯽ ﻧﺑﺎﺷﯾم
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