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  حميد محوی:برگردان از

 ٢٠١۴ مارچ ١٠

 :خصوصی سازی زندان در اياالت متحده 

  تجارتی شکوفاتر از مواد مخدر

 

 را امريکا، و نظام جزائی بر پايۀ حبس، اياالت متحدۀ )مدارای صفر(ده ھا سال سياست ضد خارجی و مشت پوالدين 

زندان برای صنعت زندان به زندانبان پر جمعيت ترين زندانھای جھان تبديل کرد و در عين حال با خصوصی سازی 

 .منافع چندين ميليونی به ارمغان آورد

را » مجتمع صنعتی زندان«، آنجال ديويس اصطالح ٦٠ئی و مبارز سالھای امريکا سال پيش از اين، پژوھشگر ١٥

  : می نويسد) ١(اين رھبر کمونيست . مطرح کرد و آن را با مجتمع صنعتی نظامی اياالت متحده قابل مقايسه دانست

چنين کار بستی برای از بين بردن بخش بزرگی . زندان مشکالت را از بين نمی برد، بلکه انسان ھا را از بين می برد«

 عمال به تجارت پر درآمدی تبديل شده ،از اقشار فقير، مھاجر و آنھائی که از ديدگاه نژادی به حاشيه رانده شده اند

 ».است

که در عين حال نخستين نھاد در اين ) ٢( استامريکا، شرکت زندانبانی تأديبی بزرگترين شرکت زندانبانی اياالت متحده

 .صنعت نو پا می باشد

 مجتمع ۶٠بود که طراح آن بود، ھمين فرد نيز بود که در اواخر سال ھای ) ٣( ايجاد شد و جک ميسی١٩٨٣سال 

ا و مراکز جراحی خصوصی در اياالت  را به وجود آورد که امروز بزرگترين مجتمع بيمارستان ھامريکابيمارستان 

 .متحده است

 توسط گروه در بازار به منصۀ ظھور رسيد، يعنی شرکتی که بعداً ) ۴(» واکنھوت کورکشن کورپوريشن«سال بعد، 

 .دومين شرکت بزرگ صنعتی خريداری شد) ۵(ژئو
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کر محافظه کارانۀ دوران رونالد صنعت زندانبانی در شرايطی به وجود آمد که تف«: ، می گويد )۶(تالم دونالد کوھن

ريگان و در چھارچوب سياست مشت فوالدين رايج بود و تقاضای کافی وجود داشت تا سرمايه گذاران را متقاعد سازد 

 . فرصت مناسبی برای ايجاد شرکت وجود داردو به آنھا نشان دھد که واقعاً 

» زندان ھای سوداگرانه«رده است، شرکت ھا ساخت ن از دفترش در واشينگتن تعريف کولفيبر اساس آنچه از طريق ت

 .را حتی پيش از بستن قرارداد با دولت ھای محلی آغاز کردند

نخستين زندان ھا در روستاھای کوچک و فقير با قول و قرار برای تضمين ايجاد کار، افزايش دريافت ماليات و کاھش 

 .مخارج جمعيت فزايندۀ زندانيان برای دولت، ساخته شد

 تحت نظارت مأموران  دان ھای خصوصی تابع موازين زندان ھای دولتی بودند و از وقتی که به خدمت گرفته شدندزن

 .دولتی نيز قرار گرفتند، ولی مانند ھر شرکت ديگری ھدف آنھا بھره برداری مالی از سرمايه گذاری ھايشان بود

اين روند از شھرداری ھا شروع . ذوب شد» داریبرش کارمندان ا«به گفتۀ کوھن، از آغاز گسترش اين صنعت، در 

شد، دولت ھا آن را به ويژه در جنوب کشور در نزديکی مرز مکزيک پی گيری کردند، و سرانجام دولت فدرال با 

 .ورود بيل کلينتون به کاخ سفيد به اين جريان پيوست

به شکل » دوران دولت بزرگ«ايان کلينتون بيش از پيش سياست جنائی کشور را تحکيم بخشيد، ولی سھم او در پ

اسفناکی ديوان ساالری دولتی را تنزل داد و موجب گشودن درھای وزارت دادگستری برای انعقاد قراداد با زندان ھای 

خصوصی شد يعنی جائی که ده ھا ھزار مھاجر بدون مجوز اقامت و مجرم قانونی به عنوان زندانی در اين زندان ھا 

 .سکونت داشتند

ژی امور دادگستری، سازمان کارشناس در سياست جنائی که در بروکلين در يرين مدير سازمان ستراتجودی گ

 شرکت ۀاز جمل) ٢(امريکا شرکت زندان تأديبی ٩٠در اواسط سال ھای «: نيويورک مستقر می باشد، گفته است که 

 .»ھائی بود که در وال استريت اعتبار خوبی داشت

 به وقوع ٢٠٠١در سال » جنگ عليه تروريسم«ی مجتمع صنايع زندانبانی پس از اعالم ولی بزرگترين اوج گيری برا

 .پيوست، و به ويژه با سياست جلوگيری از مھاجرت طی دومين دور رياست جمھوری جرج دابليو بوش

 نظام فدرال  درصد زندانيان٨ مجتمع صنعت زندانبانی ٢٠١٠به گفتۀ دفتر آمار دادگستری اياالت متحده، در پايان سال 

 . ايالت کشور مستقر شده بود۵٠ ايالت از ٣٠و اياالت را در بر می گرفت، و با تراکم جمعيت مختلف در 

خود جلب کند، آھنگ رشد اين صنعت بر حسب ه نظر می رسد، ولی آنچه توجه ما را بايد به درصد اعالم شده اندک ب

 .افزايش تعداد افراد زندانی در کشور است

 درصد افزايش داشته ولی تعداد زندانيان در زندان ھای ١٨ جمعيت زندانيان در اياالت متحده ٢٠١٠  و١٩٩٩بين 

 . درصد افزايش داشته است٨٠خصوصی فدرال و اياالت 

 ۶۵رای  زندانی می باشد، در حالی که گروه ژئو دا٩١٠٠٠ زندان با قابليت ۶۶ دارای امريکاشرکت زندانبانی تأديبی 

 ميليون ١۶٠٠ ميليون و ١٧٠٠ به ترتيب ٢٠١١سود ساالنۀ آنھا در سال .  زندانی است۶۵٧٠٠زندان با قابليت بيش از 

 . بوده استدالر

در سطح فدرال، چنين رشدی بر اساس خصوصی سازی بخش مھمی از نظام حبس مھاجران بدون مجوز تحقق يافت، 

شد فزاينده را ممکن ساخت و موجب عقد رمندان رسمی توسط مقامات محلی عالوه بر اين برای دولت کاھش تعداد کار

 .قراردادھائی شد که چندان رايج نبود
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د و اجرائی ساختن آن ئيشرکت ھای زندانبانی قوانين را ايجاد نکرده اند، ولی به تأ« : جودی گرين نتيجه می گيرد که 

 و برای و در وال استريت کسب اعتبار کرده ای، بايد رشد کنیاگر ت. و چنين امری معنی دار است...ياری رسانده اند

 »ت، بازار تو بايد گسترش يابديش سھامازاف

 . سال گذشته نشان داده است که تنھا شيوۀ گسترش نظام زندانبانی، سياست جنائی سر سختانه است٣٠طی 

Telam 

Article original en espagnol Cárceles privadas en EEUU : un negocio millonario | 

CONTRAINJERENCIA, le 3 mars 2014. 

  

Traduction Anne Wolff 

 Traduction Anne Wolff -:يادداشت مترجم فرانسوی آن وولف 

شرايط زيستی اين نوع زندان ھا . اختصاص يافته» مھاجران بدون مجوز«برخی زندان ھای خصوصی به زندان ويژۀ 

با زندانيان بد رفتاری می شود و خشونت جسمی رواج دارد، از ھيچ امکان درمانی و بھداشتی برخوردار . اسفناک است

در اينجا بايد يادآوری کنيم (خودشان بپردازندرا  برخی موارد زندانيان مجبور ھستند که مخارج خوراکشان نيستند و در

 ). در سال برای ھر زندانی دريافت می کننددالر ٢٠٠٠٠که اين زندان ھا بودجه ھائی معادل 

که بر اساس سھم زندان ھا و پر در مقاله ای خواندم که قضات حکم خودشان را بر اساس اھميت جرم اعالم نمی کنند بل

و در اينجا می خواھم توجه خوانندگان را به اين موضوع جلب کنم که تعدادی از انجمن ھای اسپانيائی اعالم . کردن آنھا

در » مدارای صفر«خطر کرده اند که در کشور آنھا نيز ھمين موازين و خوصی سازی زندان در چھار چوب سياست 

 .شرف تکوين است

 :، برای مرکز بين المللی پژوھش زندانبانی )٧(»روی والمسلی« توسط ٢٠١١س پژوھش ھای سال بر اسا

 

 زندانی ٧٤٣ يعنی ٣٠٨٤٩٧٠٣٩ زندانی داشته است در رابطه با جمعيتی معادل ٢٢٩٢١٣٣ اياالت متحده ٢٠١١سال 

و از . ( درصد از جمعيت زندان ھای جھان را در بر می گيرد٢٣ی شمالی و اين تعداد امريکا ساکن ١٠٠٠٠٠برای 

 ) درصد در سال به پيش می رود١٥آھنگ  در حال افزايش بوده و با دوران ريگان اين رقم دائماً 

 .١٠٢ و فرانسه ١٢٢ ، چين ١٠٠٠٠٠ زندانی برای ٥٥٩در مقايسه با روسيه که نسبت زندانيان به جمعيت 

 :منبع 

http://www.mondialisation.ca/les-prisons-privees-aux-etats-unis-un-commerce-plus-lucratif-

que-la-drogue/5371975 
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 :پی نوشت 

برای .  طی دوران جنبش سياھانالبته در کمونيست بودن آنجال ديويس ترديدھائی وجود دارد خصوصاً : مترجم  -١

شيادی «شاھين نجفی، موسيقی رپ طرح امپرياليستی عليه ايران در چشم انداز «قالۀ اطالع بيشتر مراجعه شود به م

 »انتلپرو.پ: طرح قديمی اف بی آی . نوشتۀ ماتياس کارده» مخوف رپ

aspx.70-post/com.blogfa.interculturel.www://http 

  

2)    Corrections Corporation of America (CCA) 

3)    Jack Massey 

4)    Wackenhut Corrections Corporation 

5)    Groupe Geo 

6)  Télam Donald Cohen directeur exécutif de l’organisation In The Public Interest 

7)      Roy Walmsley 

  

Telam    منتشر شده توسط 

com.contrainjerencia 
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