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  شمس الدين امانتی

  ٢٠١۶ اگست ١۶
  

   ھزار زن و دختر در سراسر جھان،٧٠٠بيش از 
  !زندانی ھستند

 ھنگام بارداری به زندان می افتند يا در زندان توسط آن تعداد از زنانی که به ھر دليلی به حبس محکوم می شوند و به

شوند در بعضی از  نگھبانان و پرسنل زندان مورد تجاوز جنسی قرار می گيرند و فرزندان آنھا در زندان متولد می

ان توانند تا سن ھفت سالگی در زندان و در نزد مادر  رژيم اسالمی، کودکان آنھا میۀکشور ھا از جمله ايران تحت سلط

  .خود زندگی کنند

در مطلبی به بررسی وضعيت زندان زنان در پنج کشور جھان »نيويورک ديلی نيوز«به نقل از" ايسنا"خبرگزاری 

  :پرداخته که مختصری از اين گزارش به شرح زير است

طور  زندانی زن در آن محبوس ھستند که به ٢٠٠در اسلو واقع شده که ناروی  بزرگترين زندان زنان : ناروی-

پوشند،  زندانيان لباس فرم نمی. نيمی از زنان اين زندان خارجی ھستند. شوند ميانگين چھار سال در زندان نگھداری می

ی که بيشتر به اتاق خواب و ئنيان زن اتاق خود را دارند و فضامأموران زندان به سالح مجھز نيستند، ھر يک از زندا

اين زندان چھار طبقه . سايل شخصی ھمچون جواھرات به ھمراه داشته باشندآنان حق دارند و. نه يک سلول شباھت دارد

  .از آشپزخانه، مبلمان و تلويزيون برخوردار است

 يک کارشناس اجتماعی، وضعيت زنان زندانی نسبت به مردان ۀھا فضای مناسبی ندارند اما به گفت  زندان: چين-

. شوند است، تعداد زندانيان کمتری در ھر سلول نگھداری میدسترسی زنان به آب گرم بيشتر . تاحدودی بھتر است

زندانيان زن برای نگھداری وسايل شخصی خود فضای بيشتری دارند اما در برابر سوء استفاده و تجاوز، ايمن نيستند و 

  . گيرند مورد شکنجه قرار می

 زن ۴٠٠٠فريقای جنوبی اھای   زنداندر»گاردين«و » ديلی ميل«ھای انگليسی  روزنامه  به گزارش:فريقای جنوبیا -

ھای زنان را وخيم  برخی از زندانيان زن وضعيت زندان.  زندان به زنان اختصاص دارد٨زندانی وجود دارند و 

  .کنند ھای خود را شکنجه می سلولی خود اين زنان ھم. اند توصيف کرده

 ۀ سال١٩ و خودکشی دختر ٢٠٠٧ستند اما پس از سال ھای وحشتناکی ھ  مکانًھای زنان در کانادا واقعا  زندان: کانادا-

ھای اين کشور  گر اين صحنه بودند و دخالتی ھم نکردند، سيستم زندان والن زندان که خود نظارهؤزندانی در مقابل مس

  .ر کردئيتغ
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ن زندانی  درصد از زنا٣٠کنند، اما اين کشور حدود   زندگی میامريکا درصد از جمعيت زنان جھان در ۵ :امريکا -

زندانيان محبوس به داليل «: »آنتی مديا «ۀبه گزارش خبرگزاری فارس و به نقل از روزنام. در تمام جھان را دارد

 درصد درگيری بابت خريد و فروش مواد مخدر يا جرايم اموالی و ملک در ۵٧ارتکاب جرايم غير خشونت آميز، 

 ھزار نفر زن ١٠٠ سال ھستند، به ازای ھر ١٨زندانی زير سن  درصد زنان زندانی مادر و دارای فر۶٠زندان ھستند، 

  ». زن زندانی ھستند١٢٧ امريکااز جمعيت 

 درصد ٩٨. ، برای ديدن مادران خود بايد به مالقات آنھا در زندان بروندامريکائی ھزار کودک ١۴٧ھم اکنون بيش از 

وضع حمل مادران زندانی و . از مقامات زندان است، گفتۀ يکی امريکاھای  از موارد تجاوز جنسی به زنان در زندان

 حتی بعد از تولد ھم برقراری ارتباط امريکا ئینظام قضا. نگھداری از نوزادان آنھا غير انسانی و فاجعه بار است

بسياری از مادران بالفاصله بعد از تولد فرزندشان به زندان . ًمادری و فرزندی را تقريبا غيرممکن کرده است

  ».شوند ده می شوند و نوزادھای آنھا نيز به دست خويشاوندان و يا به مراکز نگھداری از کودکان سپرده میبرگردان

 ديگری است، به نحوی که ۀ رژيم اسالمی، وضع زنان زندانی و فرزندان ھمراه آنھا به گونۀاما درايران زير سلط

در واقع زنان به ھنگام ورود به . تری قرار دارندمادران زندانی در مقايسه با مردان زندانی، تحت ستم مضاعف بيش

اين عده از مادران زندانی متأسفانه از جانب خانواده . زندان در مقايسه با مردان زندانی، به مراتب آسيب پذير تر ھستند

  .شوند ھای خود نيز گناھکار محسوب و طرد می

 سال که بھترين ٧ تا ٢ن خود طی مدت زمانی بين عواقب زيانبار و مخرب اين با ھم بودن مادران به ھمراه کودکا

دوران کودکی آنھا ومناسب ترين سن يادگيری محسوب می شود در محيطی بسته و غير بھداشتی با حداقل امکانات و 

 در سن و سال انجام جرم نيستند اما متأسفانه در کنار ًه جرمی مرتکب شدە و اصال رفاھيات اوليه، آنھم بدون آنک

  .سر خواھند برده ن در زندان بمادرانشا

 ۀاگرچه جامعه به سمت پير شدن در حرکت است اما متأسفانه جامع«گفت: رئيس سازمان زندان ھا»اصغر جھانگير«

» . به سمت جوان شدن دارد که اين موضوع بايد به عنوان يک آسيب اجتماعی جدی مورد توجه قرار گيردزندانيان رو

 کيفری ۀ درصد زنان زندانی فاقد سابق۶۵دھند،   ھزار زندانيان ايران را زنان تشکيل می٢١۴ درصد از ٣«: وی افزود

  » .ولی رسيدگی به فرزندان زندانيان نيستسفانه ھيچ نھادی متأ در صد زندانيان متأھل ھستند و مت۶۴ھستند، 

 ]اسد[ مرداد٢٣وزير دادگستری رژيم اسالمی در مصاحبه با خبرگزاری مجلس اسالمی، در روز شنبه "پورمحمدی"

زمانی که در يک اتاق . ھا تجمع زياد زندانيان است يکی از داليل نامناسب بودن وضعيت بھداشتی زندان«:  گفت١٣٩۵

کند که اين   ھای او سرايت می  ھم اتاقیۀکنند بدون شک اگر يک نفر بيمار شود به ھم زندگی می زندانی ٢٠ تا ١۵

  ».خطرناک است

ی خطرناک و فضای غيربھداشتی مورد اق ھای آلوده به ويروس ھات تعدادی از کودکان زندانيان زن دراين اًايقين

  !  نفره ھستند٢٠ قربانيان اصلی در گوشه و کنار اين سلول ھای» پور محمدی"نظر

 کودک در کنار مادرانشان در زندان ھای ايران ۴٢۶ھم اکنون «،  ١٣٩۵بر اساس آخرين آمار رژيم اسالمی در سال 

  ».زندگی می کنند

جدا کردن اين کودکان از مادرانشان از نظر روحی، جسمی و عاطفی ضربات غير قابل جبران پذيری برکودکان و 

چندان دور تحت الشعاع ر سلول ھای زندان در آينده ای ندر عين حال با ھم بودنشان نيز دمادران آنھا خواھد داشت و 

اتفاقات روانی و اجتماعی زندانيان ھم بند مادران خود قرار خواھند گرفت که ھر کدام از آنھا به ارتکاب جرمی زندانی 

  .ھستند
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کيد دارند و بسياری از مادران أسال از مادرانشان ت کودکان بعد از دوئیبھزيستی بر جدا«:  ابتکارۀبه گزارش روزنام

ھر چند مادران بعد از آزادی می توانند بار ديگر سرپرستی کودک را . دلشان نمی خواھد کودک خود را از دست دھند

 آن ھا به آغوش مادر بعد از ۀ آن ھا بعد از دوسال و بازگشت دوبارئی کارشناسان جداۀبه عھده بگيرند اما به گفت

 دوباره ای بر روح آن ھا زده و اين عواقب روحی و روانی به شکل يک ۀ محکوميت می تواند ضربۀذراندن دورگ

  ».فرآيند برای آن ھا ادامه دارد

سقط جنين،   رژيم اسالمی عبارتند از اعتياد، توزيع مواد مخدر،ۀعمده ترين و بيشترين جرايم زنان در ايران تحت سلط

حل، سرقت از مغازه ھا و موارد مشابه با اين نوع از جرايم که نه تنھا در ايران بلکه در می تن فروشی، صدور چک ب

 که اين چنين جرايمی در آن متداول است ارتباط مستقيمی با نوع حاکميت و پايگاه طبقاتی آنھا، شرايط ئیساير کشور ھا

عکس تأثير مستقيم آن بر جامعه و ه  و ب بر عملکرد شخص مجرمًتاو مناسبات محيط زندگی و محل وقوع جرم که قاعد

  . ھمچنين فقر و بيکاری مرتبط است

 جرم و ارتکاب به اين ۀدر ايران تحت حاکميت رژيم سرمايه داری اسالمی، فقر ناشی از بيکاری عامل اصلی زمين

پاسداران ھدايت و  تحت نظارت و سازماندھی مافيای سپاه ًا اعتياد و فروش مواد مخدر که مستقيمۀپروس. پديده است

رھبری می شود، روزانه تعداد زيادی از زنان و مردان را به جرم خريد و فروش و مصرف مواد مخدر دستگير، 

  .زندانی و اعدام خواھند کرد و می کنند، اما چنين پديدەای روزانه توليد و باز توليد می شود

د و خريد و فروش مواد مخدر و جرايم مشابه به آن نخواھد  اعتياۀکه مانع از پروس اعمال جريمه، زندان و اعدام نه اين

شد، بلکه اغلب مجرمين و معتادان بعد از سپری کردن مدت حبس خود به جامعه ای رجوع خواھند کرد که به مراتب 

  .بيشتر از گذشته به فساد کشيده شده است که مسبب اصلی آن حاکميت است نه کسانی که قربانی چنين جرايمی شدەاند

 نظام سرمايه ۀ با اين نوع از زائدًاين نوع از جوامع با اين مشخصات زمينه ساز پروسه ای است برای کسانی که قبال

داری معتاد و در نتيجه روح، جسم و زندگی خود را در اين پروسه از دست داده اند که در نھايت و بر طبق آمار خود 

گردند و  فری و زندان ھستند پس از مدتی دوباره به زندان باز می کيۀ درصد افرادی که دارای سابق۴۶رژيم اسالمی، 

در برخی از موارد زندانيان مواد مخدر به صورت خانوادگی در زندان به سر می برند و زن و شوھر ھر دو به علت 

  .يکی از جرايم در بند ھستند

دان، شالق، شکنجه و اعدام استوار کرده را بر اساس جريمه، زن» اصالح جامعه«تسليم شدن در مقابل نظامی که مبنای 

 خود در آورده است، عواقب زيانبار آن در چنين جامعه ای ۀّو با ايجاد جو تھديد، ترور و خفقان جامعه را تحت سلط

  .يأس و نا اميدی است

 نا اميدی حاصل  کارگر آگاه و مبارز در تقابل با اين يأس وۀ مردم تحت ستم از جمله طبقۀ متشکل و سازمان يافتۀمبارز

 زنان زندانی و فرزندان بی گناه آنھا است که با توجه به شرايط سخت ئیاز سياست ارعاب ترور و وحشت تنھا راه رھا

  . سر می برنده امنيتی حاکم بر زندانھای، بدون ارتکاب جرم در حبس ب

  

٢٠١۶/٨/١۴  

  

 

 

 


