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 Children کودکان

  
 مينا مھاجر

  ٢٠١۴ مارچ ٢٩
  

  کودکان زندان و بحرانھای روانی
در کشور وضعيت کودکان در زندان چگونه است ؟ تعداد اين قشر از اقشار آسيب ديده چه ميزان است ؟ قوانين موجود 

 تا چه ميزان در حمايت از آنھا برنامه ريزی شده است ؟

 در بين ، نسبت زندانی به کل جمعيت کشور،درصد ٣٦اگر نسبت زندانی به جمعيت ھرکشور را مقايسه کنيم ايران با 

ران به به بيان ديگر اي. قرار دارد) درصد١٤ و چين ٨ با امريکاقبل از ( نخست جھان ۀ کشورھای جھان در رتبۀھم

اين ارقام برای کشوری با .  دارای زندانی استامريکاطور نسبی دو و نيم برابربيش از چين و چھار برابر بيش از 

طور ه بی سبب نيست که نسبت اعدام شدگان در جھان را ھم مقايسه کنيم ايران ب. مل داردأ اخالق اسالمی جای تۀداعي

.  نخست جھانی قرار گرفته استۀرده و در اين شاخص نيز در رتب شھروندان خود را اعدام ک،نسبی شش برابرچين

  ) نخست ايران در زندان و اعدامۀرتب(

   :توان تقسيم کرد و به توضيح ھريک به طور جداگانه پرداخت  گروه مختلف می٦کودکان و زندان را در 

 ی می کنندفرزندان متولد شده و رشد کرده در زندان که ھمراه مادر در زندان زندگ/کودکان.  

 والدين خود زندگی می کندۀکودکانی که يکی از والدين آنھا در زندان افتاده است و کودک با خانواد . 

  کودکانی که مادرشان در زندان به سر می برد و پدر اقدام به طالق و ھمسرگزينی مجدد کرده است و کودک با

 .نامادری زندگی می کند

 پدربزرگ يا مادربزرگ (تند و کودک با پدر يا مادر يکی از والدين خود کودکانی که ھر دو والد در زندان ھس

 .زندگی می کند) خود

 سال سن دارند١٨ خود نيز در زندان ھستند و ھنوز زير ،کودکانی که عالوه بر يکی از والدين . 

 نگھداری می  بی سرپرست تلقی و توسط بھزيستی ،ول نگھدارندهؤ به دليل زندان والدين و نبود مسکودکانی که

 .شوند

خاطر زندانی ه فرزندانی است که ب/ ازاين ميان آنچه که در اين مقاله مورد بررسی قرار می گيرد عبارت از کودکان 

  . بودن يکی از والدين خود در زندان يا بيرون از آن به سر می برند

 ممکن ، روی می دھدئی پيامدھا،دوقتی يک زن به دليل ارتکاب به جرايم مختلف بازداشت و محکوم به زندان می شو

ممکن است با .  به آسيبھای روانی ــ اجتماعی دچار شوند،دليل نبود مادره است ھمسر زن ازدواج کند و فرزندان او ب

  .سر برده  سالگی نيز تمديد می شود ھمراه مادر در زندان ب٦ سالگی که گاه تا ٢ کودک نيز ناگزير تا سن ،حبس مادر
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 يکی از والدين ۀ ناگزير از سپردن فرزند کودک به  پدر يا خانواد،ارد در صورت حبس يکی از والدينھمچنين امکان د

  . مل است أشود که در جای خود قابل ت می

  

  کودکان درون زندان ھمراه مادر زندانی 

 را ئیھيچ فضا ،شود و رشد می کند کودکی که در زندان متولد می شود يا در زندان با زندانيان بزرگ و تربيت می

  .تجربه نمی کند جز حياط و ديوار زندان

 بعدھا درسنين نوجوانی وجوانی با عناوين ،بسياری از اين کودکان در صورت داشتن والدينی با آگاھی کم يا کم سواد

ی کنند و  متخلف و مجرم وارد ندامتگاه و يا ھمان زندانھا شده اند و به اين ترتيب جای مادران خود را اشغال م،بزھکار

  ؟!ولی داليل اين امر چيست.  زندانی باز توليد می شودۀپديد

 ھمراه با کودک دوساله اش با زنان متعددی با جرايمی ،شود وقتی زنی به علت سرقت يا مواد مخدر وارد زندان می

 و ناھنجاری  از خشونتئی ساله در اوج سن يادگيری صحنه ھا٢ کودک ،شود چون قتل و انواع انحرافات ھم سلول می

  .را تجربه می کند

طور بالقوه ه اين حافظه به وی در دوران نوجوانی و جوانی کمک خواھد کرد تا زشتی و قبح جرم و گناه را بشکند و  ب

  .              تبديل به يک مجرم شود

 ،ن نگھداری نمی شوندکه سازمان بھزيستی گفته است کودکانی که مادران مجرم دارند از اين پس در زندا با وجود اين

  .والن سازمان زندانھا روشن نيستؤات اين تصميم و ھماھنگی بين سازمانھای بھزيستی و مسئيولی ھنوز جز

اما بر اساس گزارش .  سازمان زندانھا کودکان می توانند تا سن سه سالگی با مادرانشان در زندان بمانندۀن نامئيطبق آ

با  ) کودکان زندان(اين وضع تا شش سالگی ھم طول می کشد و طی اين سالھا انجمن دفاع از حقوق زندانيان گاھی 

که طرف دعوا در يک سلول را بيشتر  زنان زندانبان برای اين. حداقل  امکانات از کمترين حقوق خود محروم می شوند

  . نيان می شونددر نھايت اين کودکان ھستند که قربانی درگيريھای زندا. عذاب دھند کودک او را کتک می زنند

بر اساس اين گزارش در حال . ت کماکان فاقد شيرخوارگاه و مھدکودک برای اين کودکان اس،اغلب زندانھای ايران

و اين موجب افت چشمگير خدمات به زندانيان و به دنبال .  برابر گنجايش زندانھای کشور است٥حاضر تعداد زندانيان 

 . آن کودکان ھمراه با زنان دربند شده است

درصد  ٤نی از سعيد مدنی پژوھشگر مسايل اجتماعی گزارش می دھد طی ھشت سال گذشته تعداد جمعيت زنان زندا

 ساله و ٢٩ تا ١٩درصد اين زنان  ٦٠کل جمعيت زندانيان به ھشت درصد افزايش يافته و اين در حالی است که 

کند روی بدن بسياری از کودکان زندان آثار اذيت و آزار ديده شده که اين  او اضافه می. بسياری از آنھا مادر ھستند

  .ن برای کودکان استزنازندان نشانگر نبود امنيت کافی در بند 

  

  کودکان دور از مادر يا پدر زندانی 

 سال مادران و پدران ١٨کودکان زير / ارقام باالی زندانيان کشور اعم از زن و مرد نشان از اين دارد که تعداد فرزندان

 از مادر يا پدر بخش بزرگی از اين کودکان به دور. زندانی بسيار بيش از آن است که بتوان برآوردی از آن به دست داد

 اجتماعی و اقتصادی آنان را ، فرھنگی، آموزشی،سر می برند که از نظر تربيتیه خود در شرايط سخت و ناھنجاری ب

  .دھد در وضعيتی آسيب پذير قرار می

 درصد است ولی شواھد نشان می دھد ١٠ تا ٥اگر چه تعداد زنان نسبت به مردان زندانی بسيار اندک و گاھی بين 

 شواھد آماری نشان می.   کودکان مادران دربند به مراتب خاص تر و دشوارتر از کودکان پدران زندانی استوضعيت
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 است ئی نفر زندانی در ھر يکصدھزارنفر از زمره استانھا٢٦١عنوان مثال استان سيستان و بلوچستان با داشتن ه دھد ب

 اساس گزارش دفتر حمايت از زنان  و کودکان در ھمين راستا بر. که دارای متوسط اين نسبت در کشور است 

درصد از زنان بند نسوان که خواسته يا ناخواسته مرتکب جرم شده اند خود  ٩٠دادگستری سيستان و بلوچستان 

  .فرزندان ھشتاد درصد از اين زنان فاقد متولی ھستند و به حال خود در جامعه رھا شده اند. سرپرست ھستند

  

  ر کودکان زندانيانمھمترين مسايل دامنگي

  .  سبب آسيب پذيری از نوع ديگری نيز می شود ،زيستن با مادر در بند

 از آزار و اذيتھای جسمی و تحقير و فشارھای ،اين کودکان عالوه بر آسيب پذيری جسمی و روحی از محيط زندان

ندگی کودک در محيط خانه و حبس يکی از والدين سبب سرافک. روحی ھم سلولی ھای ديگر در زندان در امان نيستند

 والدين آنان می شود که ۀمدرسه و ھمچنين موجب طرد شدن کودک توسط ساير کودکان و ھمساالن به ويژه به توصي

انتقام . در جای خود فشار زيادی برکودک می آورد و او را برای جبران اين نقيصه به بازی مکافات و انتقام می کشاند

 ھراس از ، نگرانی و تشويش،فقدان اعتماد به نفس. دو والد او را سخت مجازات کرده استاز جامعه ای که يکی يا ھر 

 پرھيز از نمايش اجتماعی حضور کودک در محيط خانوادگی و ،ليس و مراکز تربيتی و انتظامیونيروھای امنيتی و پ

 ، حاشيه نشينی او،نزوای کودک نگرانی از تحقير و نگاھھای پرسش برانگيز ديگران سبب ا،دوستان در خانه و مدرسه

  .قبول انزوای اجتماعی و روانپريشی مزمن و گاه شديد کودک می شود

  

  با ھم نگری و برخی راھکارھا

 است که می تواند زمينه کاھش ئی يکی از راھکارھا، از زنان و مردانی که کودکان خردسال دارندئی حبس زداـ١

  .آسيب پذيری کودکان را فراھم کند

 بلکه برای کاھش آثار زيانبار زندان و مشکالت جامعه ــ پذيری مجدد ،نه تنھا در مورد زندانيان پدر و مادراين روش 

 روشی است که مورد توجه ،فرد زندانی و در عين حال کاھش ھزينه ھای انسانی و اجتماعی گسترش مجازات زندان

  .برخی نھادھای اجتماعی و نھادھای مدنی دنيای مدرن است

يل مجازات افراد از زندان و حبس به خدمات اجتماعی با منافع عمومی در پاسخ دھی به زيانھای اجتماعی فرد  تبدـ٢

  . ھمزيستی مادران و پدران صاحبان فرزندان خردسال می شودۀ است که زمينئی از ديگر روشھا،مجرم

ند خانه ھای کودک و مادر فراھم آورد تا  مانئی نھادھا، دولت متعھد شود برای مادران مجرم زندانی و فرزندان آنھاـ٣

عنوان زندان بلکه در مراکزی نگھداری شوند که کودکانشان از ھمزيستی ه  نه بئیکه اين مادران مجرم در مکانھا اين

 مادری خود ۀبا ساير افراد بزھکار و جرايم مختلف در زندانھای عادی دور باشند و در عين حال مادر بتواند به وظيف

  . کودکش بپردازدنسبت به

  . در کنار زندان و نه در درون آنھائی ايجاد مھدکودک ھاـ٤

 اين ۀ قومی و مواردی از اين دست بی ھيچ سخنی بايد نخست از حقوق اولي، دينی، زندانيان سياسی ــ عقيدتیۀ دربارـ٥

ه  زندانيان سياسی  بۀ تواند درباردولت مستبد و تماميت خواه نمی. افراد در بيان آزاد آراء و انديشه ھايشان دفاع کرد

زيرا که نفس بازداشت و به زندان . طور  عام راھکاری را برای مراقبت از فرزندان کودک اين گروه پيش بينی کند

  .ی انسانھاستئ در تناقض جدی با مفاد حقوق پايه  او اصوالً ۀمحکوم کردن فرد به استناد نوع باور و انديش
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