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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Children کودکان

  

  جھانگير محبی: فرستنده

  ئیغالمرضا بقا: نگارش
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 آنان یوان و ریاجتماع ،یفکر ،ی عاطفاتيح  گذاشته،یجاه  بیرانگري و وی منفريثا رشد کودکان تیبرا زندان،

  . روبروخواھد ساختیرا با مخاطرات جد

.  انسانی خردسالامي ایدرزندگ جو و  جستاينام کاوش ه  بمي داری ترم اساسکي کودک ی روانشناختدردانش

 رامونيکودک نسبت به جھان پۀ ختي خود انگی ازآموخته ھایريچشمگ روان شناسان کودک معتقدند که بخش

 ی که برائی ھاطي او درفراھم آوردن آن محانيمرب  اطراف ونقشطيدرمح اوۀ ان کاوش آزادني ھمقي ازطرشيخو

  . ردي گیصورت م  ست؛ی کودک خردسال ضروریري گادي
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  ! آن بر رشد کودکانريثا و تزندان
  

  یديخورش٦٠ۀ دردھی اسالمی جمھوریاسي سی درزندانھای کودکان زندانراموني پقي تحقکي طرح

  

  

) کارله (ايتاليو ا) رتردام(لند ا، ھ) سيپار( در فرانسه ئی ھائیفتار نگارنده ست درگردھمانوشتار حاضر، گ : اشاره

  . کشورھا برگزار شدني در اانيراني ايی و فرھنگی علمیدعوت انجمن ھاه  گذشته و بیکه در ھفته ھا

  

   !دوستان

 از ی ، طرح برخراني در ایدانکودکان زنۀ  در باری پژوھش جارکي راموني پی درخدمت تان ھستم با گفتارامروز

    آن بر رشد کودکانريزندان و تاث: ست ا ني اق،ي تحقموضوع  آنی احتمالجي ، ونتاقي تحقني ایايزوا

 ی به گمانم بررسی و مجرد ، ولی کلمي مفاھی بکند به برختيست شما را ھداا عنوان ممکن ني ای واژه ھادي کلگرچه

 یم.  خواھد کردی آوررتي حی دچار بھت و ناباورزي موضوع ، شما را نني ای ھانهي زمشي ھا و پنهي زمیبرخ

 موضوع را ني بار اني که نخستی ، زماناي استرالیانشگاھ از استادان دی که احساس شمارلي دلني، به ازي شما نميگو

   . بودی و ناباوررتي حني گذاشتم ، ھمانيبا آنھا در م

  . خاص آنھا یاي و جغرافخي در حال انجام ، و تار پژوھشني ای واژه ھادي بپردازم به کلپس

  

   زندان

 که ئی جاھایعني. یديشصت خورشۀ ست در دھا ی اسالمی جمھوریاسي سی، زندانھاقي تحقنيزندان در اۀ واژ

 ی به آنجا برده و زندانی به مادران زندانی فشار رواناي و یاسيسۀ زي به علت و انگیرانيھزاران کودک و نوجوان ا

   .شدند

 ما از ی ولند،ي بگویزي شان در زندان با ما چۀ تا از تجربستندي زنده نگري کودکان دني از ایاري شمار بسگرچه

 زندان که تا کنون ی گزارش ھای برخقي کردند، از طرداي شانس زنده ماندن پی کودکان که به نوعگريسرنوشت د

 لي تحلی براني نخستی داده ھانيا . مي آگاه بشوميان توی ، منهي زمني در اقي موجود تحقی راھھاگريمنتشر شده و د

  .ستا ی پژوھش جارکي رکن آکادمکي رشد کودکان که یعنيست ، ا قي تحقیبعدۀ يپا

 کند ی مزيرا متما  خاص آن ، که آنی ھایژگي زندان و وني گوناگون ای جلوه ھاري و تصوی ، با بررسني براافزون

، خاصه  انسانی و اثرگذار آن بر روزي خوف انگتي ، ابعاد به غایرف حقوقزندان در عۀ  شناخته شدفياز تعر

  .ردي گی قرار میابي مورد ارزیکودک انسان

  

   کودکان

  : اند وستهي ، سه دسته متفاوت اما به ھم پقي مورد تحقکودکان

 یاسي سی ھاتياطر فعال ھستند که به خی ، فرزندان زنان و مادراننانيا.  که در زندان متولد شدندی ، کودکاننخست

 ی و اجتماعی و فرھنگیاسي زنان، کوشا گران سنيست که ااآشکار .  شدندري شان دستگیدتي عقیو باورھا
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 رخداد ، آنھا در واقع بار دار ني در زمان ایعني.  شدندی و زندانري دستگ، گفتهشيپۀ کشورمان بودند که در دور

  د آمدنايدنه بوده و نوزادان شان در زندان ب

 ۀھمچون دست.  ھستند که ھمراه با مادران شان به زندان برده شدندی و خردسالرخوارهيدوم ، کودکان شۀ دست

، یري بودند که در زمان دستگی و اجتماعی و فرھنگیاسي از شمار فعاالن سز،ي خردساالن نني، مادران انخست

   داشتندی فرزندان خردسالايفرزند 

 ی از کودکان و نوجوانانی، مجموعه ا گسترده ترنداري بسنيشيو تعداد، از دو گروه پ سوم ، که به لحاظ شماره گروه

در ) هي و پخش اعالمهيفروش نشر(ن  شایاسي و سی و فرھنگی اجتماعئی ابتدای ھاتي فعالیخاطر برخه ھستند که ب

 یحضور اجتماعۀ  تجربني نخستنيقي، که به ٥٧ انقالب سال ز بعد اجاني پر شور و ھی سالھایعني،  گفتهشيپۀ دور

   شدندی و زندانري بشود ، دستگی تواند تلقیآنان م

 سال ، کودک جدهي ھريافراد زۀ ھم)  حقوق کودک ی جھانونيکنوانس (ی و حقوقیتي ترم تربکي کنم که برابر اضافه

زندان و  کودکان در ني اۀ مجموعستي و زی جوانب زندگی، بررس پژوھشني ایگرچه آماج اصل.  شوندی میتلق

 بر آن ست تا با قي تحقنيا ی، ولاست) Development( رشد یعني کودک ی ترم روان شناختکيارتباط آن با 

در ه  از جان بی ضبط شده با شماریگوھا و ، گفت تا کنون منتشر شدهی گزارش ھایعني به منابع موجود ءاتکا

 منابع، به شمار گريو د) Questionnaire (یقي تحقی پرسش نامه ھازي، و نآزاد شده یاسي سانيبردگان و زندان

   بکندداي پی گفته دسترسشيپۀ  در دوری کودکان زندانیبي و تقریاحتمال

  

  رشد

) Growing(اگر ترم بلوغ .  کودک ستی در دانش روان شناختیئ هيپاۀ  واژدي کلکي، ) Development (اي رشد

 ی طولدني ھمچون بزرگ شدن اندام ھا و قد کشميريسان بگ انیکيولوژيز و فیکيز فراتييتغۀ  مجموعیرا به معنا

 از ی ، به مجموعه ای رشد انسانیعني . ابدي ی تر معيوس به مراتب ئیمعنا" رشد "  ترم ی آنھا ، ولی یو عرض

.  سازدی و منحصر به فرد اورا مدهيچي پتي شود که شخصیالق مط انسان ایئ هي، و پای، درونیفي کراتييتغ

. .  فرد و ی ، و اجتماعی ، روانی ، فکری عاطفاتي ، حطي فرد با محی ی، قدرت سازگاریريادگيچون  ھمیميمفاھ

 یالبته داده ھا) . Development (اي رشد یدي ترم کلني اجتناب مربوط اند به ھمرقابلي و غري ناپذزي گرورطه ب. 

طور عام و ه  بیشناخت ما از رشد انسانۀ  ، گستریتي علوم تربني امروزی کودک و دستاورد ھای روان شناختیعلم

 ی و تخصصیقي خاص تحقی امروزه ما حوزه ھاه کیگونه اه  پر دامنه ساخته باريطور خاص را بسه رشد کودک ب

 که ئی، و انبوه پژوھش ھاميرا دار" یرشد فکر" ، و"یرشد عاطف"، "یرشد روان"، "یرشد اجتماع"یعنيرشد 

  م شده است رشته از علوني ایسبب ساز غنا

 یتي و علوم تربیدانش روان شناسۀ  آن در حوزگاهي ترم رشد و جاکيکادما اتئي ممکن ست وارد شدن به جزگرچه

 و ء بر آرای پژوھش جاری نظرۀي را ھم اضافه کنم که پاني المي مای مالل آور باشد ، ولتاني مجرد برایگونه اه ب

 هيرظست با نا ی روسۀختي فرھشمندي، اند )Lev Semenovich Vygotsky ( یگوتسکي وچينظرات لو سمنوو

 کيولوژي از تکامل جھان بی که ناشیعيرشد در دو سطح طبۀ ديچي پروند راموني کارآمد و اثرگذاراو پاري بسیھا

 ی انسان در ھم می ھر دو سطح در رشد روانیست ، ولا جامعه یخي که حاصل رشد تاری، و سطح فرھنگفرد ست

، و ی به سطح فرھنگیعي را از سطح طبلي و تبدريي تغني که چگونه اابدي تا در دهي کوشیگوتسکيودر واقع . زنديآم

 ، امروزه پا به یراتظ ننيچن.  کندی، درک و ضابطه بند را در انسانی روانی عالی ھاروند رشد و تکامل یچگونگ
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 کودک ، ھمچنان مورد استناد یاخت و روان شنیتي در علوم تربیسي محقق بزرگ سوئازهي ارزشمند ژان پی آرایپا

  .ستا در سراسر جھان انياستادان و دانشجو

 ريزندان ، بر رشد کودکان تاث : قي تحقني فرض اشي پاي ی ، بپردازم به پرسش اساسئی ابتداحي و تشرحي توضني ابا

 روبرو یخاطرات جد آنان را با می ی و روانی ، اجتماعی ، فکری عاطفاتي گذاشته ، حیجاه  بیرانگري و ویمنف

 لي ملموس و تحلجي به نتای، دسترس ست که تا انجام کامل آنی جارقي تحقنينخستۀ ي فرضنيخب ، ا. خواھد ساخت

  . توان اظھار کردی نمیزي کودک، ظاھرا چی موجود در دانش روان شناختی تاکنونیه ھا آن با دادقيو تطب

،  موضوع و بر شمارم چند تجربه راني ارامونينه داشته باشم پ گذرا و طرح گوئی اشاره ھانجاي خواھم در ای میول

 و در ی کلیري تا ھم تصو،ی اسالمی جمھوریاسي سی کودکان در زندانھای از زندگئی گوشه ھایو بعد مرور اجمال

 بر  مخربراتي عرضه بکنم از آن تاثئی زندانھا داده باشم و ھم نمونه ھاني ای و فضاطي حال تکان دھنده از محنيع

 یزندان) Early childhood Years(  آنیسي انگلري به تعباي شان ی زندگني نخستی که در سالھای کودکانیرو

  .بوده اند

دست اندرکاران و پژوھندگان دانش ۀ  ترم رشد را که مورد توافق ھمراموني پیئ هي اصل پاکيست ا ستهي شاز،ين

 ی وشکل بندتي به ھفتاد درصد از رشد شخصکينزد :  کنمیادآوري ست ، یتي کودک و علوم تربیروان شناخت

 ني نخستی ھمان سالھایعني او ی انساناتي حی اولاندورۀ  کنندني و تعتي با اھماريبس ۀ انسان از مرحلیرفتار

روابط او با جھان ۀ  ، نحوی مرحله از زندگني انسان در ایستي زطي شرای چگونگگر،ي دانيبه ب.  متاثرستیزندگ

، س عوامل بازدارنده و محدود کننده عکه باي او، یريادگي ی و فضاطي محی ضروریلفه ھاؤر مضو، حرامونيپ

 ی او ھستند ، سامانه ھایريادگي و ی زندگیعي از عوامل موثر و طبی ھا و ھم سن وساالن که بخشیجھان ھمباز

، ی روانی ھاازيرور به ن ضئی ، پاسخ گوی دبستانشي پی ھاطي محاي ھمچون کانون خانواده یتي و تربیآموزش

 که در ھر انسان ی زندگني و نخستی فردی تجربه ھایرخ، ببزرگساالنۀ ي او از ناحی و اجتماعی ، فکریعاطف

 نه تنھا جھان گر،ي دیضرورۀ لفؤدھھا م. . . ، آموزش و هي، تغذ اند ، بھداشتگانهيو ) Unique(فرد ه منحصر ب

 کودک تي شخصیلفه ھا در صورت بندؤ مني عدم حضور ھماي حضور ، بلکه دھندی سازند و شکل میکودک را م

   کننده اندني و حتا کھولت او موثر و تعی سالاني ، میدر جھان جوان

 و بعد آنھا را مي را بگوی اسالمی ی جمھوری کودکان در زندانھای از زندگیتجربۀ  چند نمونء ابتدادي اجازه بدھپس

 اي در استرالی پناھندگی کمپ ھااي ی اجباری کودکان در بازداشتگاھھایندگ مشابه زی بکنم با نمونه ھاسهيمقا

Detention Centres .  

 ی که زندانی مخربراتي از تاثمي داری پرشماری ھاقي که ما امروزه تحقلي دلني ؟ به انم کی را مسهي مقانيچرا ا

 ی پناھندگیکمپ ھاۀ سي موارد مقایرخ، ھرچند که در ب رشد آنان داشتهتيکودکان پناھجو بر وضعۀ شدن چند سال

  .ديآ ینطر نمه  بیمنصفانه اۀ سي ، مقای اسالمی جمھوری با زندانھاايدر استرال

   

   :ی اسالمی در جمھوری کودکان زندانی و زندگستي به زميندازي بی ، نگاھخب

 و چند ساله، ستي ست بی امروز به ھمراه فرزندش که جوانی اسالمی جمھورنيشي پی یاسي سی از زنان زندانیکي

 ی را به ھمراه مادرش در زندان ھای خرد سالامي و چند ساله ، استي جوان بنيا.  کندی میلندن مثال زندگۀ در حوم

 ھا و شکنجه و سلول و بند آزاد شده و ئی تحمل آن بازجودنباله بعد ھم مادر ب. سر بردهه  بی اسالمی جمھوریاسيس

 شان را ی در لندن زندگی امنطينھا ظاھرا در شراآ یشور خارج بشود و حال ھر دو بعد تر توانسته از کئیسالھا
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 مي تر بشوکير بای اندکیاما وقت . ميني بی آنھا نمی کنونی در زندگی کار ظاھرا اتفاق خاصینجايتا ا.  دھندیادامه م

 مادر گزارش ني قرار که انيز اا. درد ھنوز ادامه داردۀ  که قصميياب ی، در م شانی امروزی به زندگمي بزنیو نقب

نرا با خود دارد آ، فرزند او ھنوز آثار و عوارض پنھان و آشکار از گذشت سالھا از آن دوران زندان دھد که بعد یم

ست و ھر غروب به خانه باز ا از خانه مشغول روني در بشي روزانه به کار خودربه مثل ما.  بردین رنج مآو از 

 به خانه رتري دی اندک، اتوبوساي در حرکت قطار ريخأ تديري فرض بگ- یليو به ھر دل یاما اگر روز.  گرددیم

 و حشت در خانه دچار وئی از تنھایعني.  گرددی میشاني و پری، فرزند او دچار اضطراب و سردرگمبرسد

، و درشرسه برگشته و منتظر بازگشت ما که از مدی عادی با کودکدي بکنسهي را شما مقانيا.  شودیاضطراب م

،  رسدی به خانه مگري آمده و تا دو ساعت دشي پی مشکلشي که مثال برانکهي احين کوتاه و توضولفي تکيمادر با 

 آن ی رفتاری که واکنش ھاميابي ی در می اسهي مقانيبا چن.  شودیکودک آسوده خاطر به کار خودش مشغول م

 ستي نیزي، چیعي طبري غی و واکنش رفتارهي روحني، و احتماال استا و چند ساله، خاص و متفاوت ستيجوان ب

 که در سلول ئی تنھایزمان طوالن یذھنۀ ، با ھمان سابقاو و مادرش در زندانۀ  گذشتی ھمان زندگیجز تداع

  . باز گرددئی شده از بازجویچي مجروح و باند پی به انتظار مانده تا مادرش با سر و رویرادانف

، به ی امور پناھندگی بردم برایسر مه ب) هيترک( که در آنکارا یامي در ا١٣٦٩سال در  : مي را بگوگري دی نمونه ا

 را سر و ی ، اتاقی ، کالسی مدرسه اند دوستان آمد- راني بچه ھا در آموزش و پرورش ای آموزگار– کارم یاقتضا

بلکه با بچه ھا .  نبودانير م متداول دري به تعبیالبته درس و مشق.  پناھنده را درس بدھم یسامان دادند تا بچه ھا

 از آنھا ، به ی شمارافتمي با بچه ھا بود که دری زندگنيھمۀ انيو درست در م . مي کردی مینقاش. مي خواندیقصه م

 بود که فقط با زنان یمثال کودک. ھمساالن خود را ندارند ی رفتار و حرکات کودکانه و پر از تحرک و بازی روچيھ

 کرد با پارچه ی مداياگر فرصت پ شدت پرخاشجو بود وه  که بی کودکاي.  گرفتیفاصله مدمخور بود و از مردھا 

  : گفت ی کند ، می کار را مني چرا ادمي پرسیم.  بستی را مگري دی چشم بچه ادي رسی که دستش میزي چاي یا

 مرد نيو خب ا. لي و سبنکي مرد بود با عکي ري تنھا تصوشي ھای که نقاشی بچه ااي! مي کنی میچشم بند باز!  آقا

ۀ  که آنھا ، چند سالافتمي بچه ھا درني ایگو با خانواده ھا و بعد ھا با گفت.  بوددهي، پدرش بود که ھرگز ندینقاش

   شان را به ھمراه مادران شان درزندان گذرانده اندیزندگۀ ياول

 ی، و به استناد به گزارش ھارم به آن سالھا شما را ببدي ، اما اجازه بدھتانيست براا دانم که تلخ و رنج آوری مگرچه

،  آثار آمدهني ای که در البالی کودکان زندانی و زندگی اسالمی جمھوریاسي سی از زندانھایتاکنونۀ منتشر شد

   . آنھا را خدمت تان عرضه بکنمی و زندگستي زطي از شرایريتصو

ندان که شرح آن در سه جلد کتاب  در زیندگ، با ھشت سال زی زندانی آشنای برادران از چھره ھارهي منخانم

   :دي گوی میديشصت خورشۀ  زندان در دھطي شراحي، در توضآمده"  سادهقتيحق"

 فرسا و غم اقت طتي وشکنجه تا تحمل وضعئی در زندان از بازجوی بودند در مراحل دشوار زندگريکودکان ناگز "

 که به ھمراه دي گوی می ساله اکيکودک " یعل"او از " .  در بند و سلول، ھمراه مادران شان باشندی زندگزيانگ

برابر . ابندي ی، اورا نم روندی می پدر علیري دستگی برایمادرش در واقع گروگان زندانبان بودند چرا که وقت

 ی که آنھا را عمه و خاله می صدھا زن و دختر جواناني بود در ممجبور خردسال یعل"گزارش خانم برادران، 

 ی را به بازی ساده نداشت تا لحظاتی اسباب بازکياو حتا .  پر از خشونت و اضطراب باشدیاھد آن فضا، شدينام

  ".. گرفتی بود و بھانه می عصبماي دای علی رونياز ھم. با آن سرکند



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٦

در  که ی در بندی و زندگ١٣٦٣، خانم برادران اشاره دارد به تابستان " کودکان زندان" نوشتار با عنوان ني در ھم

،  بچه ھاني انيبزرگتر " . . . تي روانيبرابر ھم.  کردندی می زندگیآن پنج تا ده کودک ھمراه با زنان زندان

او آن قدر .  دھدی انجام مراآنۀ  روزانفي بند ست و ھم وظای کارگرستي شش ساله ست که ھم نامش در لیدختر

به .  شده ی دانست چرا زندانیدر بچه بود که نم آن قی در زندان را بفھمد ولی زندگی ھاتيسن داشت که محدود

،  دختر خردسالنيا.  گذشتی دردناک تر بر او می در زندان بسی کودکان ، زندگگري با دسهي خاطر، و در مقانيھم

  ". تنھا و ساکت بودشهيھم

 زدند و یم بند م از بچه ھا چشیکيآنھا گاه به .  آور بودرتي، حی کودکان زندانی یباز" گزارش خانم برادران به

چادرتون سر !  کردند با گفتن خواھرانی میگاه ھم نقش نگھبانان و پاسداران را باز. دندي کشیاورا پشت سر خود م

  ".! ، برادران لوله کش آمده اندديکن

 یبچه ھا رو" که سدي نوی کودکان مزي غم انگی ھای بازحي آزاد در خاطرات زندان خود در توضباي خانم فرنيھمچن

آنھا . گريکدي ی نشستند به پرستاری، و آن گاه م کردندی میچي وبعد اطراف انرا باند پدندي مالی پماد مگري ھمدیاپ

  ". آموخته بودندد بنۀ شکنجه شداني کار را از زنداننيدر واقع ا

 در یندگ از زی طوالنی، زمان که کودکان بند و سلولئی که از آن جامي خوانی ، باز می خاطرات زنان زنداندر

، و " یبستن"، " جيساندو"ۀ ، مثل واژ در جھان کودکانی عادمي از مفاھیاري، بس را تجربه نکرده بودندرونيب

 آزاد باي از خاطرات فری به پاره انهي زمنيدرا.  گرفته بودندادي ونيزي تلوقي از طراي شناختند و یرا نم" پارک"

   :ميگوش کن

 ی استفاده ملهي وسکيازش ھمچون .  آن ی گوسفند روکي از ی بود با عکسرين پی سطل خالکيدر اتاق ما  " . . . 

 روز کي. مي بوده کردینام گذار" گاو "  سطل بزرگترھم بود که کي". گوساله " مي و اسمش را گذاشته بودميکرد

 ؟ ستين چ پرسد که آیم. ندي بی گاو مکي، یدختر خردسال زندان" سحر"، ونيزي برنامه کودک تلویموقع تماشا

 دھد و ی مگراني، نشان دوردآ ی رود و سطل را میبعد م!  نه دي گوی خندد و میسحر م.  دھند گاوست یجوابش م

  . !"دي گوی ھم چنان سحر اصرار دارد که او درست می خندند اما تا مدتیھمه م!  گاو ست نيا : دي گویم

 که به باور توابھا و یست ؛ کودکاناما ھم تکان دھنده  ئی بھاھناني متعلق به ھم می داستان تلخ کودکان زنداناما

  :ديگوش بکن!  تماس بودند رقابليزندانبانان ھمچون پدران ومادران شان نجس و غ

 حرکت و کاوش ی تنھا امکان او برا، گرفت ادي مال راه رفتن را نهي که سیزمان.  ، در زندان متولد شدديسع " . . . 

شمرده " نجس" که او ئیاز آن جا.  کردی می بازاي دي خوابی آن می بود که روئیپتو ۀ ھمان اندازرامونشيجھان پ

 ی می، مجاز نبود از حد ھمان پتو تجاوز بکند تا آن جا که مادرش وقت کردی را نجس مگراني ددي شد و نبایم

  .!" شوفاژ بندد ی ھالهي خردسال را با مدي سعی برود ، مجبور بود پاتاق از ارونيخواست به ب

 اينام کاوش ه  بمي داری ترم اساسکي کودک یکه در دانش روانشناخت!  دوستانديخاطر داشته باشه  را ھم بنيا

 از یريروان شناسان کودک معتقدند که بخش چشمگ.  انسان ی خردسالامي ایدر زندگ) Exploration(جو  و جست

 اطراف و طياو در محۀ  کاوش آزادنني ھمقيطر از شي خورامونيکودک نسبت به جھان پۀ ختي خود انگیآموخته ھا

 ی، صورت مستا ی کودک خردسال ضروریريادگي ی که برائی ھاطي او در فراھم آوردن آن محانينقش مرب

 تنھا ھمان رامونشي جھان پیجو و  کاوش و جستیخردسال برا" ديسع" که سھم ديني ، شما ببحي توضنيبا ا. رديگ

  ! کرده اند نيي تعشي و تواب براانست که زندانب" پتو"مساحت 
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 ، روزبه ی گزارش از زنان زندانکيبرابر .  ستیدني ھم شنیکودک خردسال زندان" روزبه"درد ۀ ، قص ھمهني ابا

 طفل دو ني بعد ایول.  گرددی مدت مادرش از او جدا میطوالنۀ م با شکنجأ توی ھائی بازجواميست که در اا یکودک

 ۀ به اندازیدر مساحت" بند دوھزار"ه  سالن معروف بیاھرو، و در ر شودیزگردانده م، نزد مادر مجروحش باساله

 شود به ی بدل مري بلکه ناگزستي کودکانه اش نیاي با دنی کودکگري ، روزبه دنجايدر ا.  کندی می پتو زندگکي

، که اورا به بند با چشم دهي مجروح و چشمان پوشی با پاھای مادری شود عصایاو م. راھنما و پرستار مادر

  . مادرشینھا براآ ئی ، و بازگوندي بی در اطراف می که به تلخی حوادثی شود راوی برد، که می مئیودستش

 در ی شمار کودکان زندانئی که در دوره ھامي خوانی زندان میست که در گزارش ھا  آن نھاياۀ  ترازھمدردناک

 ئیاز آنجا که گاه مدت بازجو. شترستيب  کردند،ی میندگ که در بندھا زی از تعداد کودکانی انفرادیسلول ھا

شش ۀ  به اندازی سلول انفرادکي بودند که در ري کودکان ناگزني ، ادي کشی سال طول مکيمادران از شش ماه تا 

 کودکان در سلول را از زبان خانم برادران ی مرحله از زندگني از اینمونه ا. ، با مادرشان سر کنندقدم راه رفتن

   :ديشنوب

 ه کودکان راگري دیعي بدشانس بود، آخر او به شکل زود رس و خارج از معمول و طبیلي ده ماھه خشواويس "

 واني حکي مي شدیم. مي خواندی شعر مشيبرا. مي کردی میگرچه با او باز ! ی در نه ماھگیعني،  گرفتاديرفتن را 

 پشت سوراخ ستادي ای، م تازهئی تنفس ھوای براشواويکه سبل.  نبودني او ایاي ھمه دنني، با امي دادی مشيو سوار

.  آموخته بودیتازگه  که بی؛ تنھا کلمه ا" ايب" زد ی مادي فرو دادند، ی را می زندانیکوچک در سلول که از آن غذا

.  بردی م آمد و اورا با خودی ، مشواوي داستان تلخ سني متاثر بود از ای از زندانبانان که به نوعیکي اني منيدر ا

  .."حاضر نبود از زندانبان جدا بشود گشت و ی بازمشواوي بود که سی زمانزتريغم انگ

ۀ  جملکي دئياجازه بفرما) Language development(  کودکی رشد گفتاریعني عرصه از رشد نياۀ  باردر

 واژه شي پیريادگيبا  ی کودک انسانی گفتاراي ی ، رشد زبانی علمیبرابر پژوھش ھا . ميمعترضه خدمت تان بگو

 نيرير ساظکودک و مادراو معنا دارند و از ن د خوی واژه ھا تنھا براشيپ.  شود یآغاز م) Pro-words ( ايھا 

 ینام گذار"  گوليآب" خود را ی متکااي کند، بالش ی زبان باز می کودک وقتکيمثال .  ھستندی معنی و بیساختگ

 یاقوام انسانۀ زبان ھا و ھمۀ  واژه ھا در ھمشي پنيا. "ل دوگولدوگو "دي گوی اش می به قاشق غذاخوراي کند ، یم

 یملت ھا با زبانھاۀ  در ھمشي آموزد و کمابی می که کودک انسانیعموم و معنادارۀ  واژنياما معموال نخست. ھستند

 از یاريبس اوربه ب. است ھنيو ھمانند ا" مامان"، " مام"، " ما ما" "ما"، " دا"ۀ ست واژا کسانيگوناگون 

 ۀست که سبب ساز آن رابطان ا و اثرگذار یو طول عمر طوالن" درما "ۀ واژني ھمی یريادگي ، یتيکارشناسان ترب

 دي بکنسهي را مقاتي وضعني ادئيايحال شما ب.  شودی آنھا می کودک و مادر در سراسر طول عمرانسانقي عمیعاطف

" سلول "اي" یھواخور" ھمچون ی آموزد کلمه ای که می کلمه انيت کند و نخسی که در زندان زبان باز میبا کودک

  . ست ی من در پژوھش جاری ھاافتهي از ی بخشريموارد اخ! ست " بند "اي

 شان مثال در مدرسه و یاجتماعۀ  تجربنيخاطر نخسته  که بی که داستان کودکاندي را ھم داشته باشني ، اخب

 شان را یدر بند و سلول و شالق و شکنجه، کودکسال،  اني سالتيبه محکوم شدند و ري شان دستگۀ  محلاي رستانيدب

، باز با مراجعه به مي در دست ندارودکان کني از ای آمار رسمچيگرچه ھنوز ھ.  ستیگري دتي، روا بردندانيپاه ب

 توان ی سال ست ، مجدهي ھري که سن شان زی نام اعدام شدگانستيخصوص له ، ب تاکنون منتشر شدهیگزارش ھا

 ۀينيحس" داخل زندان مثال دری از تجمع ھاميني بی می زندانھا اشاراتیمثال در گزارش ھا. ابعاد فاجعه را حدس زد

 حال نيدر ع.  بزرگ سال بودنداني جمع زنداناني که در می قابل توجه شمار کودکان و نوجوانانبيو ترک" نياو
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 به شماره و تعداد ی و احتمالیورد عمومآ برکيبا " ات زندانخاطر" کتاب خود با نام  پور دریخانم شھرنوش پارس

  : که سدي نوی پردازد و می می ھر زندانی زندان برای کودکان و فضا و مسا حت تنفسنيا

 و ئیسطح زندان را با احتساب راھرو و دستشو.  زدم یري آمار گکي ، دست به ١٣٦٠ ]اسد[وريدر روز ده شھر "

 ی متر مربع فضا مميبه ھر نفر ن.  کردم مين موقع در بند بودند، تقسآ که در ی زندان١٦٥حمام اندازه گرفتم و بر 

  . ".ديرس

 نيسال بعد در ھم.  نوزده سال و شش ماه بوداني زندان–ۀ  دورني ا- ی سننيانگيم"ست که ا پور معتقدی پارسخانم

از .  سال و شش ماه و دو سه روز بودستي بیسن نيانگيم.  تکرار کردم اني از زندانیگريدۀ  آمار را با دستنيماه ا

 در ١٣٦٠ زن در مقطع سال یاسي ساني زندانفي توان گفت طی م، سال داشتند١٤ اني زندانني که جوان ترئیآنجا

 ١٣٤٢، ) ١٩٦٢ (١٣٤١، ) ١٩٦١ (١٣٤٠ ی متولد سال ھاانيزندان.  سال در نوسان بود٢٦ تا ١٤حد فاصل 

  .." گرفتندیدر اوج جدول قرار م) ١٩٦٣(

دانشجو و  % ١٥تا % ١٠حدود .  دانش آموز بودندانيزندان% ٨٠ پور ، متجاوز از ی گزارش خانم پارسنيبرابرھم

 ني ااني پور در پایخانم پارس. ، و کارمند تعلق داشتند ھمچون معلم، پرستار، خانه دارگري دی ھافي به طهيبق

 ی قرار منياز ا" که ردي گی مجهيزندان ، نتۀ د منتشر شیھا گزارش گريست با دا مشابه یگزارش که به گونه ا

 پور ی در گزارش خانم پارسگري دۀ تکان دھندۀنکت.  "مي روبرو بودیموزآ شورش دانش کيتوان گفت که ما با 

 تي در مطالعه اش از وضعزي که او نی پرستار زندانکي ھم بند اوست ؛ اني از زندانیکياو به تجربه ۀ اشار

 از قطع عادت ماھانه ی ناشی عصبی زن دچار تنش ھااني از ھفتاد درصد از زندانشي که بقدست معتنايزندان

  .ھستند

 کودکان و نوجوانان ی عصبی ام در خصوص اختالل ھا و تنش ھای تاکنونی ھاافتهي را ھم اشاره بکنم که برابر نيا

 کي نجاي برخورده ام که در ایتکان دھنده است به موارد ا پرازاضطراب زندان طي که احتماال محصول محیزندان

 ضبط شده که ئیگو و  در گفتی اسالمی جمھورنيشي پیاسي زن سی زندانکي:  کنمی بازگو متانيآن را براۀ نمون

 دختر کي بار کي آورم که یخاطر مه ب" . . .  که دي گوی پژوھش ست منيا) Reference (اي مرجع کيھمچون 

 نداشتند با ترس و اضطراب ی رشد کافشي بود و ھنوز پستان ھای بلوغ جسمۀ آغاز مرحلنو جوان ھم بند من که در

 که دي دانی را منيخب ، شما ا. . ."  کرده اند وري شروع به ترشح ششيبه من مراجعه کرد و گفت که پستان ھا

 درست بعد از ست کها کيولوژيز ف– ی عصب– یھورمونۀ ديچي پروند کي مادر محصول ی ھاپستان رازيترشح ش

 ی او رشد کافی ھانهي ساله که حتا سزدهيس – دوازده ی افتد که دختری میپس چه اتفاق.  بنددی صورت ممانيزا

 ھمچون ئیايميست که افزودن مواد شا ني احتمال اکي شوند ؟ ی مسي خري، از ترشح ش را نکرده اندکيولوژيزف

ست و گزارش ااما آنچه محتمل تر. زنانه شده ست یھورمون ی باعث اختالل در سامانه ھای زندانیکافور به غذا

 خوفناک و پراز استرس اري بسطي کنند ، شرای مدئي آنرا تای اسالمی جمھوری در زندانھایاسي سی زنان زندانیھا

 مرحله از رشد و بلوغ بوده است، تحمل و تجربه ني که در ایزندان  ست که کودک و نوجوان دختریو اضطراب

  . را دچار اختالل کرده استی انسانکيولوژيز ف– ی عصب- ی که ساختار ھورمونیگونه ا هکرده ، ب

 به یتجاوز جنس : مي بگوتاني ھم برایزندان و کودکان و نوجوانان زندانۀ  تلخ در عرصني ازاديبگذار!  دوستان اما

 و یتيکارگزاران امنۀ د و حساب شافتهي سازمان ی از شکنجه ھای ھمچون پاره ایدختران و زنان جوان زندان

  .زندانبانان
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، که " ی آذرلونيکتا"خانم ۀ نوشت" مصلوب" کتاب یعني ري اخی سالھاۀ  اثر تکا ن دھند کيتشار ن ، انهي زمني ادر

 که تنھا ی زمانونيکتا.  داردی پرده بر م، رفتهنيري ھولناک که بر او و سای ھاتي پروا و دالورانه از آن جنایب

"  آبادليزندان وک "ی، فضادهي کشريکه او به تصو" مصلوب "ع، و در واق شدريدر مشھد دستگھفده سال داشت 

  .مشھد ست

 ني زمريز"موسوم به  در زندان ی جنستي جنانيکه از ھم" شھرزاد"ۀ نوشت" رندي می دختران نمنجايدر ا" کتاب اي

 ھم بندش که ھر بار انياز زبان زنداناو به صراحت و . سدي نوی زندان دستگرد اصفھان مزيو ن"  خان ی علديس

سرور : " . . .  دست نياز ا.  کندی مادي" یتف مال "یار گفتبي ترکاهي گرفتند با سی قرار میمورد تجاوز جنس

 شد پوست تنم یکاش م.  شدم یلجن مال.  شدم ی گفت، تف مالی مادي با فرستي گری که میدرحال. سخت متشنج بود

   " .نيندازي و دور بنيرو بکن

 از تجاوز مي داری مستندتي، روازي در زندان تبری تجاوز جنسني گزارش و در خصوص ھمکي گرازي دئی جادر

 رسد ی زندان مروني که بعد از مدتھا سکوت دردمندانه نسبت به آن، سرانجام خبرآن به بیبه دھھا دختر و زن جوان

" ديحاج حم" ، سرانجام ی از زنان زندانیکي یردالو ، و شجاعت و ی زندانی خانواده ھایو به دنبال اعتراض ھا

 بعد ی را ھم اندکتي جنانيگر اء افشای امور زندان ، ھمان زن زندانیايگرچه اول.  شودیبازجو ، محاکمه و اعدام م

  . کنندیاعدام م

و آمده  خاطرات اوستيپۀ  که در مجموع١٣٦٥ در سال یني به خمی هللا منتظرتيآۀ  نامکي انتشار نکهي اضمن

، ١٤٣ۀ  شماروستي، پ٥١٠ۀ به صفحدينگاه بکن. دي گوی را باز می به دختران نوجوان زندانی تجاوز جنسني، است

 ی میني و خطاب به خمی منتظری نامه از زبان آقانيدرا.  در اروپایراني، چاپ اتحاد ناشران ایخاطرات منتظر

 مي آن در رژري شده که ھرگز نظیاتي به نام اسالم جنایاسالم ی جمھوری در زندانھادي دانی مايآ : " . . . . ديخوان

 دخترجوان ی ھای به زنداندني در زندان مشھد در اثر نبودن پزشک و نرسدي دانی مايآ. . . منحوس شاه نشده است ؟ 

 یدر بعض دي دانی مايآ. . .  رحم ناقص کنند ؟ اي و پنج دختر را با اخراج تخمدان و ستيبعدا ناچار شدند حدود ب

   . . . " .اي دختران جوان را به زور تصرف کردند ؟ آی اسالمی جمھوریزندانھا

 ی تنھا در زندانھایاسي ساني تعداد زندانی منتظریقاآ، ١٣٦٥/٧/١٧ خي نامه به تارني را ھم اضافه کنم که در ھمنيا

شماره و تعداد ۀ ني در زمی تاکنونی تنھا سند رسمدي شاني، و ا کندیگزارش م" پانزده ھزار نفر"کرج و تھران را 

  . سالھا باشد ني در ایاسي سانيزندان

 کودکان ی زندان بر روطي از محیطي شراني چنري از تاثی عمومیري گجهي نتکي افتيھدف درک و دره  ، بحال

 کودکان یدگ ، با زنديديھمسان با آنچه شنۀ  تجربکي از ی ، و با مرور کوتاھاي برم به استرالی، شما را میزندان

 مستند ھنوز ی گفته به گونه اشي پقي تحقجي گرچه نتاکه لي دلنيبه ا.  کنمیشنا مآ ی پناھندگیپناھجو در کمپ ھا

 سال را در ني کودکان پناھجو که درست مانند ھمساالن خود گاه چندتي وضعراموني پی، ولستيروشن ن

 و یتي توسط کارشناسان تربی متفاوتی ھاقيا کنون تحق گذرانند، تی گذرانده و ماي استرالی اجباریبازداشتگاھھا

 قي تحقی احتمالجي نتاافتي تواند به شما کمک بکند به درک و دری خود مني صورت گرفته که اشناسانروان 

  . ازآن ی کلی شماکي ري دست کم تصواي، یجار

 و کم شباھت شي ، باي استرالیگناھند پی کمپ ھاايآنھا در بازداشتگاھھا ۀ  چند سالی کودکان پناھجو و زندگداستان

   :ی اساسزي دارد و البته چند تفاوت و تماراني در ای به کودکان زندانیاديز
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ه ب . مي شماره و تعداد کودکان پناھجو را دارباي تقراي، ما در استرالراني در ای، خالف کودکان زنداننکهي انخست

 مربوط به ی و نھادھااي وزارت مھاجرت استرالینترنتي اتيا سیرو" کيکل" کوبه کي االن شما با نيطور مثال ھم

 صد و چند نفر تنھا کودک کي به دو ھزار و کي نزد٢٠٠١ ا ت١٩٩٩ که مثال از سال ديني بی، به صراحت مآن

  . شده اندی شده اند که بالفاصله زندانايپناھنده وارد استرال

خصوص ه  خانواده ھا و بی کمپ ھا بر زندگنيانبارايز ی ھاتي و محدود ستي و زی زندگطي از شرانکهي ، ادوم

 ري و غئیاي مدافع حقوق بشر استرالی و نھادھای عمومی رسانه ھاقي، جامعه از طرکودکان خردسال درآنجا

  .وند شیشدت حساس ھستند ، روزانه با خبرمه  بهي قضني که نسبت به ائیايسترالآ

 ی ھاقي، و با تحقنشسته اندن کاري ھم بساي و حتا کلی و حقوقیھ دانشگای، نھادھاتي وضعني ای ، به اقتضاسوم

 ی فشارمري پناه زی بی بچه ھاني ای آزادی را براايسترالآ، نه فقط مرتبا دولت حاکم بر ی علمیروشنگر و پژوھشھا

 یمند، فرصت و امکان ارزشی کودکان زندانی و جسمی روانی شناختبي ھا با نگاه آسقي تحقنيگذارند که خود ھم

 و در اورنديصدا در به ، زنگ خطرھا را بمدافع حقوق کودکان در سراسر جھان ی آورد تا سازمانھایفراھم م

  .رندي جلو بگیعي فجاني باشند تا از بروز چنیراه کار و چاره اۀ شياند

 ی در زندانھاینراي و از رنج و شکنج کودکان امي آی و چند سال من مستي که اگر بعد از برمي بگجهي جا نتني ھمپس

 ادي، زشکالت روبرو ھستم میاري و پژوھش با بسقي تحقني و ھنوز ھم بر سر انجام چنمي گوی می اسالمیجمھور

 نکهيبماند ا . مي استادهي دھد که ما کجا ای نشان میزمانۀ  فاصلني موضوع با اني، که خود ھمھم شق القمر نکرده ام

 دي بایاسي سهياني بکيل زندان و شکنجه و اعدام و حبس و بند را از سطح  مثئی ھادهي که پددي بدھحي شما توضیوقت

 بشود طرح می اساسی کشاند تا فکری و دانشگاھکي کرد و به مجامع آکادمی حقوقیفراتر برد و آنھا را بدل به امر

! اقدام ! کنند نه  ی، و فکر م افتدیست و نما کج یاسي سشاني از جزم اندیاري بسیالي برسد ، ھنوز دو رئیو به جا

   !یاسيفقط اقدام س

 کوشش کي در شي پیچند : مي بگوتاني بر کودکان پناھجو برای و حقوقی روشنگر دانشگاھقاتي کنم و از تحقرھا

 کي دھند به کودکان پناھجو که در یم" تست" آزمون کي ئیايسترالآ از روان شناسان ی و اثرگذار، گروھیعلم

 ني که بچه ھا به ای کودکانه ایبا پاسخ ھا.  کنندفي را تعری بازداشتگاه پناھند گاي"  Detention Centre" کلمه، 

پاسخ بچه . دندي بر خود لرزاي استرالی کرد، مجامع علمداي پايسترالآ در یآزمون دادند و بالفاصله بازتاب گسترده ا

کودک " ئی بدراانيشا"ۀ  کودکانی ھایقاش انتشار ناي. . . زندان ، قبر ، سوراخ جھنم و :  بود نيھا به آن پرسش ا

 که رگ خود را ی، پناھنده ادست، آمبوالنسه  باتوم بسيلو خاردار، پميس"ۀ  سادی با نما ھایراني ایخردسال پناھجو

 بار کي، "  کنندی مهي، او و خواھر خردسالش که گر کندی می پرد و خود کشی که از ارتفاع می، پناھنده ا زندیم

 راتي ، و تاثسيلو وپاني پناھجواني در بازداشتگاھھا و می جاری ھاونت را نسبت به خشیکارعموم توجه افگريد

  . کودکان جلب کردیمخرب آن بر رو

 ی زندان و فضارانگريثار وآست که عوارض و ا ئی نمونه ھاني از اثرگذارتریکي، "انيشا" داستان ني ھمازقضا

 شتري، چند سال ب"انيشا" قرار که نياز ا.  دھدین را بازتاب م کودکای و جسمیپرازخشونت آن بر سالمت روان

.  گرددی شود و بالفاصله به زندان منتقل می مايرالستآ وارد یصورت قاچاقه  و بقيندارد که به ھمراه خانواده با قا

و خود  و گاز اشک آور یري گوناگون شاھد نزاع و درگی در کمپ ھای شدن و زندگی چند سال زندانی در طانيشا

 سخت نگران اني شاتي در خصوص وضعی و روان پزشکی پزشکیگزارش ھا.  بزرگترھاستی ی و خود کشیزن

  :کننده ست 
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 در ی زندگتيوضعۀ ادام". .ر حالت ترس و اضطراب و کابوس ست، او مرتبا د خورد نه غذایب مآنه  " . . . 

 گونه ھمراه با تشنج ی عصبی ھایداري، بیاب آشفتگ، خویشب ادرار : " . . . دي افزای، بر وخامت حال او مزندان

 ی، و رفتارھادني، ناخن جو، انزوا از جمع" !  کشند یآنھا ما را م: "  او یتکرارۀ  کودکانه با جملی ھاغيو ج

  ". در مدرسهانهيپرخاشجو

 محدودکننده تر طيرا کمپ با شکي و او به اني شاۀ امور کمپ ھا ، خانوادیاي توسط اولیھي تنبئیجاه  جابکي در اي

 ني، و ھم" . برندی بد را به آنجا میآدم ھا"او ۀ گفته  که بردي گی مادي انيبعد شا.  شوندیو سخت تر منتقل م

،  رابطهنيدر ھم.  کندی مدي اورا تشدی ھایدرار، کابوس ھا و شب ا روان شناسانۀگفته ست که با تيوضع

 ی، جسمی روانی بحران ھادي دارند از تشدتيوان پزشکان حکا پزشکان و رۀي از ناحی دھھا گزارش رسمنيھمچن

 خود را انيمشاھده شده که شا : " . . . ی مقام دولتکي گزارش ني، ااز جمله. ی کودک خردسال زندانني ایو عاطف

  ". کند ی مهي ست ، گری عصبی که دچار تشنج ھای کند و در حالی پنھان مئی پتوريز

 که در ئی نمونه ھاگري و داني شای و رفتاری روانی ھابي عوارض و آسني از ایموعه ا سرانجام به استناد به مجو

 سکي در معرض خطر و ری کودکانني دھند که چنی کودکان خردسال پناھجوست ، روان شناسان ھشدار مريسا

   ".Prolonged Stress Syndrome: "  مدت اضطراب و استرس اند یطوالن

 به ھفتاد بار مورد کي نزد٢٠٠٢ماه مارچ تا اگوست سال ۀ  در حد فاصلاني، که شا ی گزارش رسمني باالخره او

  : شودیاو صادر مۀ  در باری پزشکئی نھاصي نظر و تشخني، و ا بودهی و روان پزشکی پزشکۀنيمعا

" Chronic post-traumatic stress disorder . "پناھجوست که ی کودکان زندانیدگ از زنیتي وضعنيبا چن 

 ی روان شناساديبن"،  " ايسترالآ روان شناسان یانجمن سلطنت" ھمچون لنديوزي و نايسترالآ در ی پژوھشیادھانھ

 التيآموزگاران اۀ ياتحاد"وابسته به  ی فرھنگی، و نھاد ھا "یدني دانشگاه سی یدپارتمان جامعه شناس"، "لنديوزين

 ی شدن کودکان در بازداشتگاھھای و زندانیزندگۀ  متفاوت خود نه فقط ادامی، در پژوھش ھا"  ساث ولزوين

 و ی کودکان اعالم کرده اند که نسبت به سالمت روانني ای ی رسان به حال کنونبي را خطرناک و آسیپناھندگ

  :حرف آخر.  از زندان ھشدار داده اندینان حتا بعد از آزادآ وارد آمده به ی ھابيآس

 ی که سرانجام زنده ماندند و با تن و جسمیديشصت خورشۀ  در دھی صدھا کودک ونوجوان زندانیراسته  اما ب

 بر ی کشند ؟ و چه کسی به جامعه پرتاب شدند ، حال کجا ھستند ؟ چه مماري بی، و روح و روان و فرسودهیزخم

   ؟ گذاردیزخم طاقت سوزآنان مرھم م

  

  


