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حقوق ما در ویرایش مطالب آزاد است!

یادداشت هایی که از روزنامه نگاران و اشخاص دریافت می شود نظر شخصی آنان است 
و دیدگاه مجله حقوق ما نیست.

کودکاِن زناِن محبوس و باز تولید مجرمان تازه

آسیبهایی که زندان بر نوزادان و کودکان وارد میآورد

زندان مادران؛ زندان کودکان

مادرانی که مجبورند کودکانشان را با خود به زندان ببرند

کودکانی که به تاوان مجرم بودن مادر در زندان هستند
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نیره انصاری
گروه هــای هم ســاِل بزهــکار، فرزندانــی  بــه بــاور ماتــرا )١٩٦٤( »در 
آنهــا  اجتماعــی  منزلــت  مادرانشــان،  شــدِن  زندانــی  علــت  بــه  کــه 
کاهــش یافتــه و پائیــن آمــده اســت یــک نــوع ســاخت های زبانــی 
رفتــار  کــه  می ســازد  قــادر  را  آنهــا  ســاخت ها  آن  کــه  می آموزنــد  را 
بزهــکاران را توجیــه نماینــد. زندانــی شــدِن زنــان بــه ویــژه در جوامــع 
گسســتن آنهــا از شــبکه های نیرومنــد خانوادگــی،  ســنتی، موجــب 
ــب  ــه موج ــده ک ــه ای گردی ــی و قبیل ــایگی و قوم ــاوندی، همس خویش

می شــود.«  آنهــا  اجتماعــی  انــزوای 
بــر پایــه ایــن نظریــه طــرد اجتماعــِی زنــان  پــس از آزادی توســط ایــن 
گردیــد و زمینــه را بــرای نقــل  شــبکه ها بــه بی پناهــی آنــان منجــر 
مــکان آنهــا و زندگــی در محله هــای گمنــام می گــردد وایــن محله هــا 

خــود مســتعِد رفتــاِر جنایــی اســت.
 یکــی از پیامدهــای منفــی زنــدان زنــان، ایجــاد فرســودگِی روحــی در 
ــزوا  ــاِن زندانــی اســت کــه بــه شــکل افســردگی، ناامیــدی و ان بیــن زن
رفتــار  پیدایــش  روحــی، خــود موجــب  فرســودگِی  ظاهــر می گــردد. 
خشــونت آمیز گردیــده کــه بعضــًا بــه خودزنــی بیــن زنــان کــه ســابقه 
)زندانــی شــدن( نداشــته و محیــط زنــدان بــرای آنهــا نامٔانــوس و غیــر 

قابــل تحمــل اســت، منجــر می گــردد. 
بــر  حبــس  مجــازاِت  تٔاثیــر  زنــان  زنــدان  دیگــر  منفــِی  پیامــد 
خانواده هــاِی آنهــا اســت، ِاعمــال برچســِب ارتــکاب جــرم بــه زنــان 
ــد  ــادراِن دربن ــه م ــدان ب ــد فرزن ــد و تقی ــق، تعه ــاِس تعل ــل، احس متٔاه
کاهــش می دهــد. برچســب ها هم چنیــن اقتــدار مــادران در نــزد  را 

فرزنــدان بــه علــت ارتــکاب جــرم و غیبــت طوالنــی مــدت از محیــط 
خانــواده و اقامــت در زنــدان موجــب می گــردد تــا فرزنــدان احســاس 
خودمختــاری و آزادی بیشــتری نمــوده و اوقــات فراغــت خــود را در 
ــا  ــا »گروه هــای هم ســاِل بزهــکار ســپری نمــوده و ب ــه ی بیــرون از خان

گــروه بزهــکار ســازگار می شــوند. هنجارهــای 
در جوامعــی )ماننــد ایــران( کــه مســاعدت و کمک هــای مالــِی نهادهــا 
و ســازمان هــای حمایتــی بــه زنــان آزاد شــده از زنــدان ناچیــز بــوده و 
نمی توانــد نیازهــای مــادی آنهــا را تٔامیــن نمایــد، مشــکالت رفاهــی 
موجــب می گــردد تــا آنهــا مرتکــب جرائــم و آســیب های اجتماعــی 

نظیــر ســرقت و موادمخــدر گردنــد.
دائــم  زندان هــای  و  زندان هــای موقــت  در  زندانیــاِن زن  افزایــش 
مشــکالت فراوانــی را بــه وجــود آورده اســت. از جملــه ایــن مشــکالت، 
مربــوط بــه آن دســته و گــروه از زندانیــان اســت کــه کــودکاِن نــوزاد 
ــا مدتــی  ــوزادان خــود را ت ــا ن ــد ت گزیرن ــاردار هســتند و نا ــا ب داشــته و ی
در زنــدان و تحــت مراقبــت خودشــان نگــه دارنــد و در ایــن خصــوص 
کــودکاِن زنــاِن محبــوس نیــز بــه همــراه مادرانشــان قربانــی جرائــم 
بــا  زندگــِی  یــک  از  فرزندانــی  اجتماعــی هســتند. چنیــن  شــرایط  و 
ثبــاِت خانوادگــی محــروم بــوده و ممکــن اســت در آینــده از الگوهــای 

ــد. ــت نماین ــان تبعی ــارِی مادرانش رفت
ــیب پذیر  ــار آس ــی از اقش ــوان یک ــه عن ــی ب ــان زندان ــا زن ــار ب ــوه رفت نح
جامعــه در سراســر جهــان مــورد توجــه نظام هــای حقوقــی کشــورهای 
مختلــف بــوده و در ایــن مســیر در مجموعــه قوانیــن داخلــی خــود 

مــوادی را بــه ایــن قشــر از زندانیــان اختصــاص داده انــد.

کودکاِن زناِن محبوس و باز تولید 
مجرمان تازه

ــر ٥٠ ســال پیــش، ســندی تحــت  ــی هــم نزدیــک ب در ُبعــد بین الملل
عنــوان »قواعــد حداقــل اســتاندارد رفتــار بــا زندانیــان« در ســازمان 
ملــل بــه تصویــب رســید کــه در مــورد همــه زندانیــان به طــور یکســان 
گســتره شــمول آن در  اجــرا و اعمــال می شــود. ایــن ســند از حیــث 
ــه  ــا توج ــود و ب ــوب می ش ــر محس ــوق بش ــی حق ــناد بین الملل ــره اس زم
بــه این کــه صرفــًا حقــوق افــراد خاصــی تحــت عنــوان زندانیــان را 
مــورد حمایــت قــرار می دهــد در دســته اســناد خــاص بین المللــی نیــز 
ــه  ــده دارای جنب ــاد ش ــند ی ــت، س ــث ماهی ــه حی ــا ب ــرد؛ ام ــرار می گی ق
اعالمیــه ای ]توصیــه ای[ اســت و از ایــن جهــت بــر دولت هــای عضــو 
الــزام آور نیســت، بلکــه، صرفــًا دارای ارزش اخالقــی و سیاســی اســت. 
حقــوق  اســناد  از  بســیاری  در  شــده  یــاد  اعالمیــه  محتــوای  البتــه 
بشــری الــزام آور گنجانــده شــده و بــه ایــن جهــت رعایــت مفــاد آن بــر 

ــت. ــزام آور اس ــا ال ــو آنه ــای عض دولت ه

 حداقل استاندارد رفتار با زنان زندانی
نیازهــای  بــه  الزم  توجــه  کــه  اســت  نکتــه ضــروری  ایــن  یــادآوری 
خــاص زنــان زندانــی در ســندی کــه تحــت عنــوان »قواعــد حداقــل 
اســتاندارد رفتــار بــا زندانیــان« در ســازمان ملــل بــه تصویــب رســیده، 
نشــده اســت. نبــود توجــه الزم بــه نیازهــای خــاص زنــان زندانــی در 
ایــن ســند، افزایــش جمعیــت زنــان زندانــی در سراســر جهــان و تغییــر 
در نــوع جرایــم ارتکابــی آنــان، ضــرورت توجــه بیشــتر جامعــه جهانــی 
بــه ایــن قشــر از زندانیــان را آشــکار کــرد کــه در نهایــت بــا ابتــکار کشــور 
ــان  ــا زن ــار ب ــورد رفت ــژه در م ــی وی ــند بین الملل ــس س ــد، پیش نوی تایلن

زندانــی تهیــه و تنظیــم شــده اســت.
ایــن ســند تحــت عنــوان »قواعــد ســازمان ملــل در خصــوص رفتــار 
بــا زنــان زندانــی و تدابیــر غیــر ســالب آزادی بــرای بزهــکاران زنــان« 
)معــروف بــه قواعــد بانکــوک(، در ســال ٢٠١١ در مجمــع عمومــی 
ســازمان ملــل بــه تصویــب رســید کــه به عنــوان مکمــل اســناد قبلــی 
بــا  رفتــار  اســتاندارد  قواعــد حداقــل  از جملــه  بــا موضــوع،  مرتبــط 
زندانیــان همچنیــن قواعــد توکیــو در کلیــه کشــورهای عضــو ســازمان 

ــت. ــل اجراس ــل قاب مل
 ایــن ســند حــاوی چهــار فصــل و ٧٠ مــاده اســت کــه در هــر فصــل 
بــه موضوعــات مهمــی دربــاره حقــوق و تکالیــف زنــان زندانــی کــه 
کمــه هســتند )مظنونــان و متهمــان زن( نیــز زنــان  در انتظــار محا
کــه مجــازات حبــس خــود را ســپری می کننــد )محکومــان  زندانــی 

زن( بــه طــور مجــزا پرداختــه اســت. 
یکــی از نــکات قابــل توجــه در ســند بین المللــی مصــوب ٢٠١١، توجــه 
بــه گروه هــای ویــژه زنــان زندانــی اســت. بدیــن معنــا کــه در عیــن 

کل ســند بــر زنــان زندانــی؛ امــا در مــوادی بــه بحــث زنــان  تمرکــز 
ــان  ــرای نمونــه در خصــوص زن ــز پرداختــه اســت. ب آســیب پذیر تر نی
جــوان زندانــی، زنــان دارای فرزنــد، زنــان بــاردار، زنــان شــیرده و غیــره 

حــاوی مقرراتــی خــاص اســت.
کــه همــراه  بــه موجــب ایــن ســند، زنــان شــیرده یــا بــاردار و زنانــی 
بــا نــوزاد خــود در زنــدان به ســر می برنــد؛ از حمایت هــای ویــژه ای 
برخــوردار هســتند. از جملــه اینکــه از حبــس انفــرادی ایــن زنــان بایــد 
خــودداری شــود و ممنوعیــت ارتبــاط بــا خانــواده خصوصــا بــا کودکان 
نبایــد به عنــوان تنبیــه مدنظــر قــرار گیــرد و رژیــم غذایــی مناســب کــه 

مــورد نظــارت و ارزیابــی مامــوران بهداشــت بــوده، الزم اســت.
افــزون بــر آن ضــروری اســت کــه کــودکان همــراه مــادران زندانــی نیــز 
از مراقبت هــای بهداشــتی برخــوردار باشــند. همچنیــن یکــی دیگــر 
ــرون از  ــط بی ــا محی ــاط ب ــظ ارتب ــی، حف ــان زندان ــی زن ــوق اساس از حق
کــردن  زنــدان اســت بنابرایــن بایــد زمینــه اجــرای آن را بــا فراهــم 
تدابیــر و وســایل معقــول فراهــم کــرد. همچنیــن در جایــی کــه اجــازه 
مالقات هــای زناشــویی بــه مــردان داده می شــود؛ زنــان زندانــی هــم 

بایــد ماننــد مــردان از ایــن حــق بهره منــد باشــند.
کــردن  فراهــم  و  کــودک  رشــد  کــه  اســت  ضــروری  بیــش  ایــن  از 
ــد  ــا ح ــرد و ت ــرار گی ــه ق ــورد توج ــودک م ــو ک ــد و نم ــرای رش ــرایطی ب ش
امــکان محیطــی کــه کــودک در آن رشــد می کنــد بایــد مشــابه    همــان 
محیطــی باشــد کــه کــودک در بیــرون از زنــدان از آن برخــوردار اســت.
از جملــه مــوارد مهــم دیگــر کــه در ســند بین المللــی رفتــار بــا زنــان 
آموزشــی  برنامه هــای  کــردن  فراهــم  اســت؛  شــده  اشــاره  زندانــی 
الزم بــرای پرســنل و کارکنــان ســازمان شــامل مــواردی ماننــد ارایــه 
بیماری هــای  بــا  آشــنایی  پزشــکی،  و  درمانــی  اولیــه  کمک هــای 
مختلــف زنــان و ویــروس HIV، کشــف و شناســایی خطــر خودزنــی و 

خودکشــی در میــان زنــان زندانــی اســت.
مصــوب  ژنــو  کــودک  حقــوق  اعالمیــه  شــده،  یــاد  ســند  بــر  افــزون 
حقــوق  اعالمیــه  ١٣٣٨/١٩٥٩،در  در  شــده  بیــان   ،١٣٠٣/١٩٢٤
فراتــر  رســید.  تصویــب  بــه  ملــل  ســازمان  عمومــی  مجمــع  کــودک 
و  مدنــی  حقــوق  بین المللــی  کنوانســیون   ٢٤ و   ٢٣ مــاده  ایــن  از 
سیاســی و مــاده ١٠ پیمــان بین المللــی حقــوق اجتماعــی، اقتصــادی 
و فرهنگــی و نیــز در اســناد و احــکام ســازمانهای تخصصــی و بیــن 
المللــی در خصــوص رفــاه کــودکان بــه رســمیت شــناخته شــده اســت 
ــر اینکــه کــودک بــه دلیــل نداشــتن رشــد کامــل فیزیکــی و  کیــد ب و تا
ذهنــی نیازمنــد مراقبت هــا و محافظت هایــی از جملــه حمایت هــای 

مناســب حقوقــی، پیــش و پــس از تولــد اســت. 
کشــور کــه  آیین نامــه ســازمان زندان هــا و اقدامــات تامینــی و تربیتــی 
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حــاوی مقرراتــی دربــاره حقــوق و وظایــف زندانیــان، اعــم از زن و مــرد 
اســت  نیــز در ســال ١٣٨٠ تصویــب شــد ســپس در چنــد نوبــت مــورد 
بازنگــری قــرار گرفــت و نســخه کنونــی آن در تاریــخ ٢١،٢،١٣٨٩ بــه 

تصویــب ریاســت قــوه قضاییــه رســیده اســت
در بررســی بــازه  زمانــی مجــاز بــه پذیــرش زنــان زندانــی بــه همــراه 
فرزنــدان خــود در زنــدان، همچنیــن نگهــداری کــودکان بعــد از ســن 
زندان هــا،  ســازمان  آیین نامــه  موجــب  بــه  کــه  گفــت  بایــد  مجــاز 
محکـــومان و متهمــان زن می تواننــد اطفــال خــود را تــا ســن دو ســال 
تمــام به همــراه داشــته باشــند. تفکیــک و جداســازی کــودکان ٢ تــا 
کــودک( یــا انتقــال ایــن اطفــال بــه  ٦ ســال در محــل مجــزا )مهــد 
بهزیســتی یــا موسســات نگهــداری اطفــال صــورت می گیــرد. بــرای 
ســایر کــودکان از جملــه آنهایــی کــه پدرشــان زندانــی اســت، حداقــل 

حمایــت هــم پیش بینــی نشــده اســت!
کارشناســان قضایــی در بررســی امــکان مرخصــی بــرای زنــان زندانــی 
و مــدت آن در نظــام حقوقــی ایــران می گوینــد: »در نظــام حقوقــی 
گرچــه مرخصــی به عنــوان یــک حــق بــرای زندانــی به رســمیت  ایــران ا
شــناخته نشــده اســت بــا وجــود ایــن، در صــورت احــراز شــرایط قانونی 
و کســب امتیــازات الزم مقــرر در آیین نامــه ســازمان زندانهــا امــکان 
ــوان  ــی به عن ــدت مرخص ــود دارد و م ــی زن وج ــرای زندان ــی ب مرخص
 ١٨٢ مــاده  موجــب  بــه  می شــود.«  محســوب  محکومیــت  مــدت 
آیین نامــه، زوج، پــدر، مــادر، بــرادر، خواهــر و فرزنــدان محکــوم یــا 
متهــم، همچنیــن پــدر و مــادر همســر وی حــق دارنــد بــر اســاس 
شــرایط مالقات هــای هفتگــی بــا محکــوم مالقــات کننــد و در صــورت 
کــردار محکــوم، امــکان مالقــات حضــوری زندانــی  حســن  رفتــار و 
ــز  ــواده همچنیــن مالقــات خصوصــی بــدون حضــور مامــور نی ــا خان ب
سیاســی  جــرم  بــا  زن  محکومــان  البتــه   . اســت  شــده  پیش بینــی 

شــامل ایــن مــاده نمی شــوند!
ــدان یکــی از  ــان در زن ــرِی زن ــا جامعه پذی ــر شــدن ی ــد زندان پذی فراین

موضوعــات مــورد بحــث در رابطــه بــا زنــدان زنــان اســت. 
ــر  ــی، نظی ــکالت اجتماع ــی و مش ــارهای عصب ــا فش ــدان ب ــان در زن زن
ســلب آزادی،ممنوعیــِت ارتبــاط بــا خانــواده و دوســتان پیشــین و 
گزیرنــد تــا  تحمــل روش هــای انضباطــِی ســخت مواجــه هســتند کــه نا
کــم در زنــدان یــک  از طریــق جامعه پذیــری شــدن، بــا هنجارهــای حا

دنیــاِی جدیــد و قابــل تحمــل بــرای خودشــان بســازند.
شــکل  بــه  زنــدان  در  جامعه پذیــری  بــا  شــدن  زندان پذیــر  فراینــد 
گیــری »خــرده فرهنگــی زندانیــان« منتهــی می شــود کــه ایــن خــرده 
کــم بــر جامعــه در تعــارض  فرهنــگ بــا هنجارهــا و ارزش هــای حا
درون  تجربه هــای  از  تنهــا  نــه  زندانیــان  فرهنــِگ  خــرده  اســت . 
کــه  زنــدان  از  بیــرون  محیــط  رفتــارِی  الگوهــای  از  بلکــه  زنــدان، 

زندانیــان بــا خودشــان بــه زنــدان می آورنــد شــکل می گیــرد. خــرده 
گونــه خــرده فرهنگ هایــی  فرهنــگ زندانیــان ترکیبــی از چندیــن 
ــراد وارد  ــیله اف ــه وس ــته و ب ــود داش ــدان وج ج از زن ــار ــه در خ ــت ک اس
زنــدان شــده اســت. یکــی از مــوارد زمانــی اســت که کودکــی در زنــدان 
بــزرگ و تربیــت و رشــد  بــا زندانیــان  یــا در زنــدان  متولــد می شــود 
می کنــد، هیــچ فضایــی را تجربــه نمی کنــد جــز حیــاط و دیــوار زنــدان. 
گاهــی کــم  بســیاری از ایــن کــودکان در صــورت داشــتن والدینــی بــا آ
یــا کم ســواد، بعد هــا در ســنین نوجوانــی و جوانــی بــا عناویــن بزهــکار، 
متخلــف و مجــرم وارد ندامتــگاه و یــا    همــان زندان  هــا شــده  اند و بــه 
ایــن ترتیــب جــاى مــادران خــود را ُپــر کــرده و پدیــده زندانــی بازتولیــد 

ــه؛ ــرای نمون ــت؟ ب ــر چیس ــن ام ــل ای ــی دالی ــود، ول می ش
ــا  هنگامــی کــه زنــی بــه علــت ســرقت وارد زنــدان می شــود، همــراه ب
ــا جرایمــی همچــون قتــل،  ــا زنــان متعــددی ب کــودک دوســاله  اش، ب

زنــا و انــواع انحرافــات هم ســلول می شــود. کــودک دو ســاله در اوج 
را تجربــه  ناهنجــارى  و  از خشــونت  یادگیــری، صحنه هایــی  ســن 
ــه  ــا توجــه ب ــان« ب ــه آمــوزش »خــرده فرهنــگ زندانی ــد. از جمل می کن
گــر  کــودکان در زنــدان، حتــی ا وجــود ایــن امــر بــه ویــژه بــا حضــور 
ســازمان رســمِی زنــدان برنامــه هــای تربیتــی، آموزشــِی اصالحــی و 
بازپــروری داشــته باشــد، ایــن برنامه هــا بــا خــرده فرهنــِگ زندانیــان 
در تضــاد قــرار می گرفتــه و چنانچــه فراینــد زندان پذیــر شــدن موفــق 
شــود، برنامه هــای بازپــروری و اصالحــِی زنــدان بــا شکســت روبــرو 

خواهد شــد . 

قانون حمایت از کودکان و نوجوانان چه می گوید؟
قانــون تــازه حمایــت از کــودکان و نوجوانــان مصــوب ١٣٩٩ شــرایط 
کــودک  بــرای  را  والــد  شــدن  زندانــی  و  کــرده  پیش بینــی  را  خطــر 

آســیب زا می دانــد امــا بــر ضــرورت توجــه دادگاه بــه فرزنــدان زندانیــان 
کیــدی نمی کنــد؛ بــا اینکــه حکــم  در زمــان صــدور حکــم، هیــچ تا
محکومیــت، تبعــات مســتقیم و خطــرات روشــنی بــرای ایــن کــودکان 

دارد.
قانــون حمایــت از کــودکان و نوجوانــان تنهــا در بنــد ســه مــاده شــش، 
حمایــت بســیار ضعیفــی در نظــر گرفته اســت: »اطفــال و نوجوانانی را 
کــه پــدر یــا مــادر یــا سرپرســت قانونــی آنــان در زنــدان بــه ســر می برنــد، 
بــه ســازمان بهزیســتی کشــور معرفــی کــرده تــا برابــر مقــررات، طفــل یــا 

نوجــوان نیازمنــد را حمایــت کنــد«.
معرفــی بــه بهزیســتی ممکــن اســت مانــع آوارگــی و بی ســرپناه شــدن 
کودکانــی شــود کــه هیــچ حمایتــی از بستگان شــان ندارنــد، امــا ســایر 
حمایت هــا ماننــد جایگزیــن مناســب و ارتبــاط بــا خــود والدیــن در 
خوابگاه هــای  در  کــودکان  نگهــداری  اســت.  نشــده  گرفتــه  نظــر 
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کــه اغلــب شــرایط مطلوبــی هــم فراهــم نمی کننــد و بــه  بهزیســتی 
عنــوان آخریــن راه حــل در نظــر گرفتــه می شــوند، کــه بــرای حمایــت 

از ایــن کــودکان اساســا کافــی نیســت.
بــا توجــه بــه اینکــه قانــون شــرایط خطــر را بــرای کــودکان مشــخص 
دادســراها  و  خــود  دفاعیــات  در  وکال  مــی رود  انتظــار  اســت،  کــرده 
دربــاره  اجتماعــی  مــددکاران  از  تصمیم هایشــان،  در  دادگاه هــا  و 
شــرایط کــودکان اســتعالم و در حــد امــکان از زندانــی شــدن والدیــن 

کننــد. ممانعــت 
ــی  ــودکان حق ــرای ک ــون، ب ــز« در قان ــره آمی ــت مخاط ــف »موقعی تعری
ایجــاد کــرده کــه مرتبــط بــا پرهیــز از زنــدان کــردن والدیــن اســت. 
ک کــه چــاره  جــز در مــوارد بســیار ضــروری همچــون جنایــات خطرنــا
کــه والدیــن یــا  دیگــری وجــود نــدارد، منصفانــه بــه نظــر می رســد 

نــان آور، سرپرســت و حامــی کــودکان زندانــی نشــوند.
کاهــش آســیب، را در زندانــی نشــدن  گرچــه ایــن قانــون تنهــا راه  ا
والدیــن مــی دانــد. فــرض قانــون ایــن اســت کــه همــه کــودکان در 
قــوه  دوگانــه  رفتــار  امــا  هســتند.  خطــر  معــرض  در  موقعیــت  ایــن 

دارد. مغایــرت  قانون گــذار  فلســفه  بــا  قضائیــه 

در مــاده ســه قانــون تــازه حمایــت از کــودکان و نوجوانــان، یکــی از 
مصادیــق وضعیــت مخاطــره آمیــز، زندانــی شــدن هــر یــک از والدین، 
اولیــا و سرپرســتان قانونــی کــودک اســت: »مــوارد زیــر در صورتــی کــه 
طفــل یــا نوجــوان را در معــرض بزه دیدگــی یــا ورود آســیب بــه ســالمت 
جســمی، روانــی، اجتماعــی، اخالقــی، امنیــت و یــا وضعیــت آموزشــی 
قــرار دهــد، وضعیــت مخاطــره آمیــز محســوب شــده و موجــب مداخله 
ــرای  ــون ب و حمایــت قانونــی از طفــل و نوجــوان می شــود.« ایــن قان
نخســتین بــار وجــه تــازه ای بــه ادبیــات و ســاختار حقوقــی ایــران در 
حــوزه حقــوق کــودک افــزوده اســت، از جملــه دربــاره کودکانــی کــه 

والدین شــان زندانــی می شــوند!
گــر بــه زندان هــا و جمعیــت بــاالی آنهــا در سراســر ایــران  از همیــن رو ا
نــگاه بیفکنیــم، خانواده هــا و کــودکان زیــادی را مشــاهده می کنیــم 
اشــد  بــه  امــا  ندارنــد  حضــور  کمــه  محا و  دادرســی  فراینــد  در  کــه 
مجــازات محکــوم می شــوند، محرومیــت از سرپرســت، محرومیــت از 
آغــوش مــادر یــا پــدر، محکومیــت بــه زود بــزرگ شــدن و کار کــردن و 

احــکام ســنگین نانوشــته و ناعادالنــه دیگــر را تجربــه مــی کننــد.
کــه والدیــن را روانــه  امــا بایــد پرســید آیــا دادگاه هــا، همــان جایــی 

می گیرنــد؟ نظــر  در  را  کودکان شــان  می کننــد،  زنــدان 
در ســابقه طوالنــی رویــه غالــب در مراجــع قضایــی، اثــری روشــن و 
کــودکان در زمــان صــدور رای  قابــل اعتنــاء از توجــه و حمایــت از 

ــرای والدیــن  دیــده نمی شــود. قوانیــن ماهــوی ماننــد  محکومیــت ب
قانــون مجــازات اســالمی، »پــدر و مــادر بــودن« را دلیــل تخفیــف 
جایگزیــن  مجازات هــای  بــه  توســل  ماننــد  مجــازات  تعدیــل  یــا 

نمی  دانــد. ایــن قانــون در ایــن خصــوص موضعــی نــدارد،
قضــات دادگاه هــای انقــالب در اغلــب پرونده هــا، بــرای جــرم »تبلیــغ 
علیــه نظــام -موضــوع مــاده ٥٠٠ قانــون مجــازات اســالمی«- اشــد 
مجــازات یعنــی یــک ســال زنــدان را در نظــر می گیرنــد و بنــدرت کمتــر 
کــه ایــن جــرم از جرایــم  از ایــن، اصــدار حکــم نموده انــد در حالــی 

ــود. ــداد نمی ش ــم قلم مه
کــودکان و  در صــدور احــکام زنــدان طوالنــی مــدت بــرای والدیــن، 
حقوقشــان از جملــه جلوگیــری از بی سرپرســت  شدن شــان بــه چشــم 
قضــات دادگاه هــای انقــالب نمی آینــد! حتــی هنگامــی کــه هــم پــدر 
گانــه زندانــی می شــوند، اثــری از  هــم مــادر در یــک پرونــده یــا جدا
توجــه بــه وضعیــت مخاطــره آمیــز کــودک در تصمیــم قضایــی یــا در 
ِاعمــال عفــو مشــروط نیســت. و ایــن در حالــی اســت کــه دادگاه مــی 
توانــد بــا اســتناد بــه قانــون جدیــد حمایــت از کــودکان و نوجوانــان، 
شــرایط فرزنــد/ فرزنــدان را مــد نظــر قــرار دهنــد و بــرای جلوگیــری 
از قــرار گرفتــن کــودک در موقعیــت مخاطــره آمیــز، حکــم بــه جــزای 

نقــدی یــا حبــس تعلیقــی دهــد.
 

مقررات زندان  چه می گوید؟
مقــررات زندان هــا تنهــا زمانــی بــه کــودک توجــه می کنــد کــه مــادری 
بــا فرزنــد خردســالش بــه زنــدان آمــده باشــد. کمیســیون های عفــو 
نیــز صرفــا زنــان زندانــی دارای کــودک فاقــد سرپرســت را بــا شــرایطی 

مشــمول عفــو می داننــد.
در ســال های اخیــر در عفوهــای دســته جمعــی کــه بــه مناســبت های 
ــتن  ــادر و داش ــودن م ــوار ب ــِت خان ــوند، سرپرس ــادر می ش ــف ص مختل
فرزنــد زیــر ١٨ ســال بــرای بخشــیدن باقیمانــده حبــس در نظــر گرفتــه 
کمیســیون های  و  زندان هــا  ســازمان  مــوارد،  ایــن  در  می شــوند. 
عفــو بــرای رعایــت مصلحــت کــودکان و جلوگیــری از بی سرپرســت 
محکومــان  عفــو  گرچــه  کرده انــد،  اتخــاذ  تصمیماتــی  آنهــا  شــدن 
همیشــه اســتثنا دارد و شــامل همــه زندانیــان بــه ویــژه محکومــان 
جرایــم سیاســی و عقیدتــی نمــی  گــردد؛ بــرای نمونــه در دســتور عفــو 
نــوروزی ١٣٩٩، بــه همیــن موضــوع در بنــد چهــار آن توجــه شــده امــا 

اســتثنائاتی هــم قائــل شــده اســت.
کــه  »کودکانــی  اســت:  گفتــه  بهزیســتی  ســازمان  اینکــه  وجــود   بــا 
مــادران مجــرم دارنــد، از ایــن پــس در زنــدان نگهــدارى نمی شــوند«، 
امــا هنــوز جزئیــات ایــن تصمیــم و هماهنگــی بیــن ســازمان بهزیســتی 

و مســئوالن ســازمان زندان  هــا روشــن نیســت. بــه موجــب آئین نامــه 
بــا  ســالگی  ســه  ســن  تــا  می تواننــد  کــودکان  زندان هــا  ســازمان 
انجمــن  گــزارش  اســاس  بــر  امــا  بماننــد،  زنــدان  در  مادران شــان 
دفــاع از حقــوق زندانیــان گاهــی ایــن وضــع تــا شــش ســالگی هــم 
طــول می کشــد و طــی ایــن ســال ها »کــودکان زنــدان«  بــا حداقــل 
امکانــات از کمتریــن حقــوق خــود محــروم می شــوند. زنــان زنــدان گاه 
ــد،  ــرای ایــن  کــه طــرف دعــوا در یــک ســلول را بیشــتر عــذاب دهن ب
کــه  کــودکان هســتند  کــودک او را کتــک می زننــد و در    نهایــت ایــن 
قربانــی درگیری هــای زندانیــان می شــدند. اغلــب زندان هــای ایــران 
هنــوز نیــز فاقــد شــیرخوارگاه و مهدکــودک بــرای ایــن بچه هــا اســت. 
ــر  ــج براب ــان پن ــداد زندانی ــر تع ــال حاض ــزارش در ح ــن گ ــاس ای ــر اس ب
گنجایــش زندان هــای کشــور اســت و ایــن موجــب افــت چشــمگیر 
خدمــات بــه زندانیــان و بــه دنبــال آن کــودکان همــراه بــا زنــان دربنــد 

شده اســت.

آمارها
بــر اســاس پژوهش هــای طــی هشــت ســال گذشــته تعــداد جمعیــت 
هشــت  بــه  زندانیــان  جمعیــت  کل  درصــد  چهــار  از  زندانــی  زنــان 
درصــد افزایــش یافتــه و ایــن در حالــی اســت کــه ٦٠درصــد ایــن زنــان 
١٩ تــا ٢٩ ســاله و بســیاری از آن هــا مــادر  هســتند. همچنیــن روی 
کــه  کــودکان زنــدان آثــار اذیــت و آزار دیــده شــده  بــدن بســیاری از 
ایــن نشــانگر نبــود امنیــت کافــی در بنــد نســوان برای کودکان اســت. 
ــدان  ــادر و فرزن ــان م ــداد زندانی ــی از تع ــار دقیق ــه آم ــت ک ــت اس  درس
همــراه آنــان در زنــدان موجــود نیســت و ســازمان زندان هــا نیــز اعــالم 
بــر  نمی دانــد.  خــود  وظیفــه  را  زندان هــا  ســازمان  کــودکان  تعــداد 
اســاس گــزارش دیگــری در حــال حاضــر ٤٥٠ کــودک همــراه بــا مــادران 
خــود در زندان هــا بــه ســر می برنــد و هــزار و پانصــد کــودک زیــر ١٥ 
کــز شــبانه روزی  ســال بــه دلیــل زندانــی بــودن مادران شــان در مرا
بهزیســتی زندگــی می کننــد. آمــار ســازمان بهزیســتی از میــزان انتقــال 
کودکانــی کــه بــه دلیــل عــدم صالحیــت یــا زندانــی شــدن مــادر و پــدر 
ــداد  ــش تع ــان از افزای ــوند، نش ــل می ش ــازمان منتق ــن س ــز ای ک ــه مرا ب
کنــون تعــداد کودکانــی کــه  ایــن دســت از کــودکان دارد. از ســال ٨٣ تا
کــز بهزیســتی رفته انــد از دو هــزار و ســیصد تــن  بــه ایــن طریــق بــه مرا

بــه بیــش از ســه هــزار کــودک افزایــش یافتــه اســت.
کشــورهای دیگــر نظیــر چیــن زنــان بــاردار یــا مــادران تــا یــک  در 
ــاالت  ــدان فرســتاده نمی شــوند. در برخــی از ای ــه زن ســالگی کــودک ب
ــا ٧٢ ســاعت از فضــای  ــوزادان مــادران زندانــی ظــرف ٢٤ ت ــکا ن آمری
مهــد  کــز  مرا ایــن  در  دیگــر  ایالت هــای  در  و  می شــوند  دور  زنــدان 

کــودک ســاخته شــده اســت. ٧٥درصــد همــه زندانیــان زن در آمریــکا 
مــادر هســتند و بســیاران کــودک مادران شــان در زنــدان بســر می برنــد 
متولــد  زنــدان  در  مــادر،  حبــس  دوره  طــول  در  کــودک  هــزاران  و 
می شــوند. نتایــج یــک پژوهــش در انگلســتان نشــان می دهــد کــه در 
انگلیــس از هــر شــش کــودک، پنــج نفــر پدرشــان و یــک نفــر مادرشــان 
در زنــدان بــوده اســت. ٩٥درصــد کــودکان در ایــن مطالعــه بــا پــدر یــا 
مــادر زندانــی خــود در تمــاس بودنــد و تقریبــًا نیمــی از آنــان اظهــار 
بــدی  زنــدان تاثیــر  از والدین شــان در  بــودن یکــی  کــه  داشــته اند 
روی آن هــا گذاشــته اســت. همچنیــن ارقــام کــودکان دولت اســکاتلند 
هــم بــه زندان هــا اجــازه داده کــه کــودک را تــا یک ســالگی نگهدارنــد 
کــودکان بی سرپرســت منتقــل  کــز نگهــداری از  و پــس از آن بــه مرا
بیــن  تفاهم نامــه ای  اســاس  بــر   ٧٩ ســال  از  نیــز  ایــران  در  کننــد. 
ســازمان بهزیســتی و زندان هــا کــودکان زنــدان پــس از دو ســالگی بــه 
کنــون  شــبانه روزی های بهزیســتی یــا اقــوام ســپرده می شــوند، امــا ا

اطالعــی از رونــد اجــرای ایــن تفاهــم نامــه در دســت نیســت .
دادگســتری  کــودکان  و  زنــان  از  حمایــت  دفتــر  گــزارش  پایــه  بــر 
سیســتان و بلوچســتان بــا داشــتن ٢٦١ زندانــی، ٩٠ درصــد از زنــان 
بنــد نســوان کــه خواســته یــا ناخواســته مرتکــب جــرم شــده اند خــود 
از ایــن زنــان فاقــد متولــی  سرپرســت هســتند. فرزنــدان ٨٠درصــد 
هســتند و بــه حــال خــود در جامعــه    رهــا شــده اند.حال آن کــه ١٧٥ 
انجمــن حمایــت زندانیــان در ســطح کشــور متولــی ایــن اقدامــات 
حمایتــی هســتند کــه بــه علــت کمبــود شــدید اعتبــارات نمی تواننــد 

پاســخگوی ایــن تعــداد خانــوار باشــند.

 بازاجتماعی شدن زنان زندانی
از آنجــا کــه هــدف مهــم مجــازات، اصــالح بزهــکار و بازگشــت وی بــه 
ــان  ــان زندانــی بــه ویــژه زن ــاز اجتماعــی شــدن زن آغــوش جامعــه و ب
بــا جرایمــی غیــر از جــرم سیاســی اســت، همــواره بایــد بــه موضــوع 
بازپذیــری اجتماعــی زنــان زندانــی نیــز توجــه داشــت و بــا تدویــن 

برنامه هــای منســجم و نظــارت بــر حســن اجــرای آن اقــدام کــرد.
بــه   اتخــاذ تدابیــر زندان زدایــی، اعمــال مجازات هــای جایگزیــن 
منظــور ادغــام تدابیــر غیــر ســالب آزادی بــا ســایر مداخــالت و توجــه 
بــه مرحلــه قبــل از دادگاه، توجــه بــه ســابقه بزه دیدگــی زنــان زندانــی 
و ارایــه مشــاوره های درمانــی و روان شناســی از جملــه مــواردی اســت 
کــم بــر نظــام زنــدان بــه آن توجهــی  کلــی حا کــه در سیاســت های 

شــود.
بازپــروری  واحــد  مســئوالن  آیین نامــه،   ٣٩ مــاده  موجــب  بــه 
مکلف انــد تــا کلیــه برنامه هــا و اقدامــات خــود را بــه ســمت بازپــروری 
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و بازســازگاری اجتماعــی محکومــان بــا هــدف کاهــش تکــرار جــرم 
ایــن  در  کــه  دهنــد  ســوق  محکومــان  خروجــی  میــزان  افزایــش  و 
ویژگی هــای  و  بومــی  و  فرهنگــی  اقلیمــی  شــرایط  بــه  بایــد  راســتا 

شــود. توجــه  بایــد  نیــز  محکومــان  مردم شناســانه 
و البتــه بــه منظــور دســتیابی بــه ایــن هــدف، تربیــت و تٔامیــن نیــروی 
»انســانِی شایســته و متخصــص و نــه مکتبــی« کــه بتوانــد موقعیــت 
زنــان و بــه ویــژه کــودکان همــراه بــا آنــان در زنــدان را درک نمایــد، 
ــکیل  ــان، تش ــداِن زن ــف زن ــای مختل ــتقرار در بخش ه ــور اس ــه منظ ب
کارکنــان  تربیــت  هــدف  بــا  امنیتــی  آموزشــی،کارکنان  مٔوسســات 
آمــاده  زنــان،  زنــداِن  بــرای  گــون  گونا تخصص هــای  بــا  امنیتــی 
ســازی پذیــرش اجتماعــی و رفــع مشــکالت اقتصــادِی زنــاِن زندانــی 
در مراحــل پایانــِی گذرانــدِن دوره ی محکومیــت و ایجــاد خانه هــاِی 
بین راهــی بــرای زنــاِن زندانــی و بــه منظــور برنامه ریــزی در جهــت 
مراقبــِت پــس از زنــدان و اطمینــان از حــل مســائل و مشــکالت آنهــا 
و بعضــًا تٔامیــن جانــی آنهــا می بایســتی در برنامه هــای بازپــروری و 

اصالحــِی زندان هــای زنــان قــرار گیــرد.
 

ــوان یــک دســتگاِه انضباطــی  ــه عن ــد ب ــدان می بای ــو، زن ــاور فوک ــه ب ب
جامعــه مســئولیت تربیــت جســمی و اخالقــِی افــراد، قابلیــتِ  کاری 

ــرد. ــر عهــده گی ــار روزمــره و رشــد اســتعداد هایشــان را ب آنهــا، رفت

راهکارها 
یکــی از روش هایــی کــه بــه منظــور بازپــروری و اصــالح زندانیــاِن زن 

مــی تــوان در نظــر گرفــت:
ــر جهــت دادِن  ــا هــدف تغیی ــدان ب ــِن زن ــا روش جایگزی ـ بازپــروری ب
اصالحــی آنهــا از زنــدان بــه ســوی برنامه هایــی کــه بســیار مفیدتــر از 
زندانــی شــدن اســت. برخــی از ایــن روش هــای جایگزیــن عبارتنــد از:
ـ ارائــه ی خدمــات بــه جامعــه: در ایــن روش تنبیــه مجــرم، تبدیــل 
بــه کار بــرای جامعــه می شــود و مجرمیــن وادار بــه کار گردیــده و از 
ایــن طریــق بــه تــوان بخشــی و بازپــرورِی مجرمیــن کمــک می شــود.

ــه جــای حبــس  ــِد ضمانــت: در ایــن روش مجرمیــن ب ــه قی ـ آزادی ب
ــدان دوران محکومیت شــان را تحــت نظــارت یــک سرپرســت  در زن
و یــا تحــت یــک شــرایط رفتارســنجی در جامعــه ســپری می کننــد. 
ــای  ــک فض ــن در ی ــه مجرمی ــده ک ــی ش ــه ای طراح ــه گون ــا ب برنامه ه
کیــد دارد مــورد  اجتماعــی کــه بــر روی یــک نــوع »خودانضباطــی« تٔا

بازپــروری قــرار می گیرنــد.
قــرار  برنامــه  ایــن  تحــت  کــه  مجرمینــی  روزانــه:  گــزارش  کــز  مرا ـ 
برایشــان  کــه  کــزی  مرا بــه  می بایســتی  مدتــی  از  پــس  می گیرنــد، 
تعییــن شــده اســت، گــزارش داده و بــا اختیــار در هــر »جــا« زندگــی 

کننــد.
ـــبازداشت خانگــی: بازداشــت بــا نظــارت الکترونیکــی انجــام می شــود 
محدودیــِت  نظیــر  خــاص،  قوانیــِن  از  می بایســت  مجرمیــن  و 
بــا پــدر و  بــا ایــن روش زنــاِن مجــرم  تــرک خانــه تبعیــت نماینــد. 
مــادر، همســر و فرزندانشــان در ارتبــاط بیشــتری بــوده و از یکــی از 
آســیب های وارده بــر کودکانشــان همچــون آمــوزش مخــرب »خــرده 
فرهنــگ زندانیــان« و بازتولیــد مجرمــان تــازه در جامعــه پیشــگیری 

خواهــد شــد.
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علی اصغر فریدی
گروه سنی  کدام و هر  کودکان و نوزادان در زندان، برای هر  نگهداری 
خاصی از آنها، آثار مخرب خودش را به همراه دارد، به عنوان مثال، 
ایمنی  سیستم  اول،  ماه  چند  تا  می آیند،  دنیا  به  تازه  که  کودکانی 
کودک را ندارد، بنابراین  بدن آنها هنوز توانایی الزم برای حفاظت از 
و  خطر  معرض  در  کودکان  این  زندان،  محیط  بودن  آلوده  دلیل  به 
به  تنها  نه  زندان  محیط  می گیرند.  قرار  جسمی  جدی  آسیب های 
کودکان ساخته شده باشد، بلکه  که برای حفاظت از  گونه ای نیست 
تامین  در  حکومت  سیستماتیک  و  عمدی  بی توجهی  دلیل  به  حتی 
بهداشت و نیازهای اساسی و عدم برخورداری از زندانیان از امکانات 
در  نیز  آنها  و  نیست  مناسبی  محیط  هم  بزرگساالن  برای  بهداشتی، 

ک قرار دارند. معرض آسیب های جدی و بیماری های خطرنا
در  مادرانشان  همراه  که  کودکانی  و  نوزادان  وضعیت  بررسی  برای 
که می تواند  روحی  و  آسیب های جسمی  و  زندان نگهداری می شوند 
فعال  فرمند  حامد  با  ما  حقوق  مجله  بشود،  کودکان  این  گریبانگیر 

ح زیر است حوزه کودک گفتگویی انجام داده که مشروح آن به شر

زندان چه تاثیرهای منفی و مخربی می تواند بر وضعیت روحی و 
جسمی کودکانی که همراه مادرانشان در زندان هستند، بگذارد؟

بلکه  کودکان  تنها  نه  قانونی،  شرایط  بنابه  که  بگویم  باید  متاسفانه 
وارد  مادر  همراه  به  هستند  جنینی  مرحله  در  که  هم  نوزادانی  عمال 
زندان می شوند و پس از تولد در زندان بعضی از آنها به نسبت مدت 
سن  به  نزدیک  تا  آنها  از  برخی  بماند،  زندان  در  باید  مادر  که  زمانی 

گذشته تا سنین ١٠ و ١١ سالگی در زندان  مدرسه و حتی در سال های 
بوده اند.

کثر تا سن پنج و یا شش  کودکان حدا در حال حاضر اما فکر می کنم 
کنون به همراه مادرانشان  سالگی باید در زندان بمانند و کودکانی که ا

در زندان به سر می برند، نهایتا زیر سن مدرسه هستند.
گروه سنی خاصی  کودکان و هر  کدام از این  بودن در زندان برای هر 
از آنها آثار مخرب خودش را به همراه دارد، به عنوان مثال، کودکانی 
که تازه به دنیا می آیند، تا چند ماه اول، سیستم ایمنی بدن آنها هنوز 
کودک را ندارد، بنابراین به دلیل آلوده  از  توانایی الزم برای حفاظت 
بودن محیط زندان، این کودکان در معرض خطر و آسیب های جدی 

جسمی قرار می گیرند.
از  حفاظت  برای  که  نیست  گونه ای  به  تنها  نه  زندان  محیط   
عمدی  بی توجهی  دلیل  به  حتی  بلکه  باشد،  شده  ساخته  کودکان 
و  اساسی  نیازهای  و  بهداشت  تامین  در  حکومت  سیستماتیک  و 
بزرگساالن  برای  بهداشتی،  امکانات  از  زندانیان  از  برخورداری  عدم 
و  آسیب های جدی  نیز در معرض  آنها  و  هم محیط مناسبی نیست 

ک قرار دارند. بیماری های خطرنا
ویژه ای  شرایط  دارای  مدرسه،  سن  به  نزدیک  کودکان  همچنین 
آموزش ها  از  مجموعه ای  نیازمند  که  هستند  سنی  در  آنها  هستند، 
یا هفت سالگی شروع  از شش  آموزش رسمی  که  است، درست است 
می شود، اما آموزش هایی هم هست که قبل از آموزش رسمی و مدرسه 
است که کودک باید قبل از رفتن به مدرسه آن را بیاموزد، در این سن 
نشدن  تامین  دلیل  به  مادرانشان،  همراه  زندانی  کودکانی  که  است 

آسیب هایی که زندان بر نوزادان و 
کودکان وارد می آورد

گفت وگو با حامد فرمند
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نمی تواند  مغزی شان  رشد  اساسی،  و  اصلی  نیازهای  از  مجموعه ای 
ویژه  به  می شود،  مدت  طوالنی  آسیب های  دچار  و  بشود  تکمیل 
هنگامی که برای زمانی طوالنی در محیط زندان نگهداری شده باشند 
گر پس از این زمان به جای رفتن به محیط خانواده  و به خصوص ا
و برخورداری از حمایت های عاطفی و خانودگی، به بهزیستی که خود 

باز یک محیط آسیب زای دیگر است، تحویل داده می شوند.
کم باالی جمعیت و ازدحام  از طرفی دیگر، محیط زندان به دلیل ترا
زیاد و شرایط نامناسب روحی محبوسین، محیطی پر تنش و استرس زا 
کرات در آن دعوا و برخوردهای خشن میان افراد صورت  که به  است 
هم  مختلفی  آسیب های  شدن  وارد  باعث  تنش ها  این  که  می گیرد، 
از  و  رفتاری وارد می کند  رفتاری  از لحاظ  روانی هم  و  از لحاظ روحی 
بر  مخربی  اثرات  می تواند  زندان  محیط  آسیب زای  الگوهای  طرفی 

رفتار و روان کودک برجایی بگذارد.
و  والد  وخود  بدرفتاری  بر  مبنی  دارد،  وجود  گزارشاتی  همچنین 
زندان، که  گارد  و  کارکنان  کودک، همبندی های مادر،  مشخصا مادر 
بنابه این گزارشات، این بدرفتاری ها شامل خشونت کالمی و توهین و 
کودک، تنبیه بدنی و متاسفانه آزار جنسی بوده  کرامت انسانی  نقض 
که هرکدام از این ها به شکلی باعث وارد شدن آسیب جدی به جسم 

و روان کودک در زمان حال و در آینده خواهد شد.     
همراه  به  محبوس  کودکان  و  اطفال  به  مربوط  مسائل  که  کسانی 
کرده اند از پرخاشگری و  مادران را دنبال می کنند، گزارشاتی را منتشر 
آنها  کودکان،  این  زندان  از  کودکان در سال های پس  این  انزواطلبی 
کرده اند از آسیب های روحی و  که تحمل  همچنین به دلیل شرایطی 

روانی همچون تنفر از خود و شرم رنج می برند.
کودکان است، چیزی  کنم، تغذیه این  که باید یادآوری  نکته دیگری 
کودکان بسیار حائز اهمیت است و  که برای سالمتی جسمی و مغزی 
همانگونه که می دانیم، در اغلب مواقع کودکان محبوس در زندان به 
کودکان از تغذیه مناسب  همراه مادرانشان از آن محروم هستند. این 
کیفیت  با  کافی،  و  و  مغذی  غذاهای  و  سبزیجات  و  میوه  همانند 
هستند،  به بهره  است،  ضروری  بسیار  آنها  کامل  رشد  برای  که  خوب 
و  است  زندانی  مادر  عهده  بر  کودک  نیازهای  تامین  از  بخشی  چون 
نابرابری  و  فقر  قربانیان  زندانیان،  اغلب  می دانیم،  ما  که  همانگونه 
تامین  و  نیازها  تامین  از  جدی  صورت  به  دلیل  همین  به  و  هستند 

تغذیه کودکانشان عاجز هستند.
نکته دیگر اینکه همانطور که می دانیم بسیاری از زندانیان، قربانیان 
مجموعه ای از آسیب های اجتماعی مانند اعتیاد هستند که به جای 
گرفتن، سر از زندان در می آورند و در زندان  کمک  مداخله حامیانه و 
هم نه تنها حمایت الزم و کافی از آنها صورت نمی گیرد، بلکه برعکس 
به نوعی با تنبیهات جدی مواجه می شوند و بعضی از این کودکان با 

اعتیاد به دنیا می آیند که متاسفانه به جای دریافت درمان، به نوعی 
رها می شوند.   

آیا وضعیت تحصیل این کودکان در زندان به چه صورتی است؟
حال  در  حداقل  کردم،  اشاره  قبال  که  همانطور  هم  تحصیل  مورد  در 
همراه  به  تحصیل،  سن  در  کودکان  که  نداریم  گزارشی  ما  حاضر، 
کودکان  بودند  پیش،  سال  سه  تا  هرچند  باشند.  زندان  در  مارانشان 
می شدند،  نگهداری  مادرنشان  همراه  زندان  در  مدرسه،  سنین  در 
گرچه ما گزارشی نداریم که در حال حاضر این کودکان در زندان  البته ا
که واقعا وجود نداشته باشند  باشند اما چندان اطمینانی وجود ندارد 

و چنین کودکانی در هیچ زندانی نگهداری نشود.
موظف  زندان ها  زندان ها،  سازمان  جدید  اجرایی  آئین نامه  طبق  اما 
در  شیرخوارگی  زمان  یعنی  دوسالگی  تا  را  نوزادان  حتما  که  هستند 
مختار  زندان ها  دوسال  از  پس  نگهدارد،  ماردانشان  کنار  و  زندان 
هستند که این کودکان را تا ٦ سالگی هم کودکان را در زندان نگهدارند 
و زندان هم این موضوع نگهداری پس از دوسالگی را به عهده شورایی 
گذاشته که عمده آنها مردان تشکیل می دهند که اغلب غیرمتخصص 
که  کنون ما ندیده ایم  کودک هستند و تا  در امور تربیت و روانشناسی 

منافع عالیه و نیازهای کودک را در نظر بگیرند.
مسیر  بتوانند  کودکان  که  مهم  بسیار  نکته  دو  اما  مورد  این  در 
تحصیلی اشان را به خوبی طی کنند و افت تحصیلی و یا ترک تحصیل 
کودک پیش از شروع تحصیل رسمی  گریبانگیر آنها نشود، اول اینکه 
کند  طی  را  مدرسه  از  پیش  آموزش های  سری  یک  باید  مدرسه،  در 
و  الفبا  آموزش  لزوما  آموزش ها  این  بشود.  دبستان  وارد  آمادگی  با  و 
چنین  تنها  نه  می دانیم  ما  که  جایی  تا  خوب  و  نیست  مسائل  این 
آموزش هایی که برای آمادگی دبستان الزم است در زندان وجود ندارد، 
برای  زندان  در  آموزشی  برنامه  هیچ  عمال  ما  تحقیقات  طبق  بلکه 
کودکان وجود ندارد، حتی وسایل ابتدایی بازی هم از سوی زندان در 

اختیار کودکان قرار نمی گیرد.
زندانیان  توسط  دارد،  وجود  گر  ا هم  مستعملی  و  کم  امکانات  تنها   
امکانات  به  دسترسی  و  برخوردارند  باالتری  دانش  از  که  سیاسی 
بیشتری به نسبت سایر زندانیان عادی دارند و از لحاظ رسانه ای هم 
این  از  برخی  که  شده  تامین  می شود،  شنیده  صدایشان  اندازه ای  تا 
وسایل غیرقابل استفاده شده اند و یا تناسبی با سن و نیازهای کودک 

ندارد.
اینکه  احتمال  و  نمی بینند  الزم  آموزش های  کودکان  این  بنابراین 
ما  گرچه  ا دارد،  وجود  کنند  طی  خوبی  به  را  تحصیل  مراحل  نتوانند 
امکانات زیادی نداریم تا این مسئله را به صورت جدی دنبال کنیم و 
تحقیقات جدی هم در این زمینه انجام نشده، اما از لحاظ منطقی و 

دانشی که ما داریم، این اتفاق می تواند بیفتد و چیز عجیبی نیست و 
ضمن اینکه بسیاری از این کودکان پس از زندان به سازمان بهزیستی 
کودکان منتقل می شوند و در  به عنوان یک موسسه بزرگ نگهداری 
آنجا هم امکان حمایت تک به تک برایشان وجود ندارد، و از طرفی، 
در بهزیستی هم امکانات بهتری دریافت نمی کنند و عدم آموزش قبل 

از تحصیل رسمی برای این کودکان همچنان وجود دارد.
نکته مهم دیگر در این رابطه این است که در روند رشد مغزی کودک 
که سال های ابتدایی زندگی را زندان می گذراند، اخالل ایجاد می شود 
کودکان  این  که  می شود  باعث  زندگی  اول  سال های  در  زندان  و 
تاثیر  آنها  تحصیل  بر  آینده  در  و  بدهند  دست  از  را  مغزی  توانمدی 
منفی بگذارد و کودک با یک آسیب جدی و جبران ناپذیر روبرو بشود.

 
کودکان  این  از  جنسی  سوءاستفاده  عدم  برای  راهکارهایی  چه 
گر وجود دارد، می تواند  اندیشیده شده و تا چه اندازه این راهکار ا

و یا توانسته، موفق باشد و از این امر جلوگیری کند؟
اغلب  در  بلکه  ایران،  در  تنها  نه  زندان ها  ساختار  بگویم  باید  ابتدا 
بدان  این  البته  شده،  طراحی  بزرگسال  مردان  برای  دنیا،  کشورهای 
سوءاستفاده  و  مشکالت  با  زندانی  مردان  از  برخی  که  نیست  معنا 
دارد،  وجود  که  معتددی  گزارشات  بنابه  اما  نمی شود،  روبرو  جنسی 
مکانیزم  و  است  بیشتر  مورد  این  در  کودکان  و  زنان  آسیب پذیری 
و  زنان  برای  زندان  در  جنسی  سوءاستفاده  برای  محیطی  شرایط  و 
کودکان به شدت در معرض چنین آسیبی  کودکان بیشتر مهیا شده و 

قرار دارند.
از طرفی بر اساس تحقیقات ما نه تنها به این موضوع پرداخته نشده 
کودکان  و  زنان  از  جنسی  سوءاستفاده  از  جلوگیری  برای  راهکاری  و 
ارائه نشده، بلکه بنابه آنچه که ما اطالع داریم، برخی از این کودکان 
تجربه  را  آزاری  چنین  زندان  مسئوالن  و  سربازان  چشم  مقابل  در 
که  می افتد  اتفاق  زندان  مثل  جایی  در  اتفاق ها  این  اینکه  کرده اند. 
کامال تحت  بیشتر مکان های آن مجهز به دوربین مداربسته است و 
که عمدی در این رابطه وجود  کنترل است، نشان می دهد  نظارت و 

دارد و با دست باز چنین اعمالی انجام می شود.  
عوض اینکه قوانین حامیانه ای تصویب و اجرا بشود و مکانیزم هایی 
به  را  زندانی  کودکان  از  سوءاستفاده  و  آسیب ها  که  بکند  تعریف  را 
کنترل بیشتری را تضمین بکند، متاسفانه ما شاهد  کاهش و  حداقل 
این هستیم که عمال فضایی عکس آن به وجود آمده و ما نه تنها هیچ 
گزارشی از کنترل و نظارت کافی در داخل زندان برای برخورد و مقابله 
با چنین شرایطی نمی بینمیم بلکه متاسفانه گزارش های دقیقی از آزار 

و اذیت جنسی این کودکان در دست داریم. 

رشد  اجتماع  از  درو  و  بوده  زندان  در  طوالنی  مدتی  که  کودکانی 
کودکی خود را در زندان بوده اند،  کرده اند و یا آنهایی تمام دوارن 

پس از ورود به جامعه با چه مشکالتی روبرو هستند؟
یک  با  ما  کردم،  اشاره  شما  اول  سوال  به  پاسخ  در  که  همانطور 
مجموعه ای از آسیب های روانی، جسمی و رفتاری مواجه هستیم که 
زندان  محیطی  شرایط  و  می شود  کودکان  دامنگیر  زندان  محیط  در 
امکان پایداری و ته نشین شدن چنین آسیب هایی را در کودکان باالتر 

هم می برد.
همانطور که قبال هم گفتم در مورد برخی از این کودکان گزارش هایی 
پرخاشگری،  شامل،  رفتاری  اختالالت  سری  یک  بر  مبنی  شده، 
با  ارتباط  برقراری  در  توانایی  عدم  خشم،  کنترل  عدم  انزاوطلبی، 
نشانه هایی  آنها  از  برخی  جمعی.  فعالیت های  در  شرکت  و  سایرین 
کابوس های  گرفتار  از اختالل و اضطراب و تراما با خود دارند و برخی 

شبانه و شب ادراری هستند.
آموزش  موضوع  کودکان،  این  مشکالت  از  دیگر  یکی  همچنین 
بلند  آسیب  دچار  کودک  که  است  آنها  آموزش  مسیر  در  اختالل  و 
باشد.  پایدار  می تواند  متاسفانه  که  اجتماعی  و  فردی  اثرات  با  مدت 
کودکان  که این  آسیب های جسمی هم یکی دیگر از مشکالتی است 
به آن دچار می شوند و برخی از این بیمارها همانند بیماری های قلبی 
صورت  به  است  ممکن  جسمانی،  ناتوانی  و  عفونی  بیماری های  یا 

طوالنی مدت دامنگیر این کودکان بشود.
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در بسیاری از کشورهای توسعه یافته ضرورت حفظ پیوند مادر و 
کودک، حق کودک بر همراهی مادر، حق مادر بر تربیت و پرورش 
پذیرش  مورد  و  شناسائی  بشری  بنادین  حقوق  بعنوان  کودک 
که  است  شده  فراهم  امکان  این  اساس  همین  بر  و  دارد  قرار 
که از مادران زندانی متولد می شوند و یا مادرانشان در  کودکانی 
ج از محیط زندان  زندان هستند و امکان نگهداری آنها در خار
ضرورت های  سایر  وجود  یا  و  خانواده  پذیرش  عدم  دلیل  به 
روانی تشخیصی که به تائید متخصصین روانشناسی و ... رسیده 
زندان  از  و در محیط های منفک  زندان  در  ندارد،  است، وجود 

عمومی توسط مادر نگهداری شوند. 
وکیل  و  حقوقدان  طاطایی  مازیار  سخنان  از  بخش هایی  اینها 
که  نوزادانی  و  کودکان  با  رابطه  در  است  دادگستری  یک  پایه 
سر  به  زندان  در  و  شده اند  جرمی  مرتکب  که  مادرانشان  همراه 
می برند، در مصاحبه با مجله حقوق ما، مشروح این مصاحبه را 

در این زمینه در زیر بخوانید

که  مادران شان  همراه  به  نوزادان  و  کودکان  از  برخی  چرا 
زندانی هستند، در زندان نگهداری می شوند؟ 

محکومیت  کردن  سپری  حال  در  که  مادری  اینکه  اصلی  دلیل 
کودک و یا نوزاد خود را همراه  در زندان است، می تواند و یا باید 

کودک با والدین و خصوصًا مادر از  داشته باشد، ضرورت زندگی 
که  یک طرف و حق بر مادر بودن و تربیت کودک از طرف دیگر 
از جمله حقوق افراد از بدو تولد است و در اسناد حقوق بشری بر 

کید شده است.  آن تا
دیگر  طرف  از  و  مادر  با  زندگی  حق  چنین  تامین  طرف  یک  از 
برای  روانشناسان  نظر  مطابق  که  فرزندی  و  مادر  پیوند  حفظ 
تامین  و  حفظ  و  است  ضروری  کودک  مطلوب  و  مناسب  رشد 
کشورهای دنیا مورد توجه و پذیرش  کثریت  چنین پیوندی در ا

قرار گرفته است. 
بنابراین این می توان حقوق کودک و مادر را که در اسناد حقوق 
اصلی  منشاء  است،  شده  کید  تا آن  بر  داخلی  مقررات  و  بشری 

چنین ضرورتی دانست. 
محیط  و  شرایط  این مورد  در  اهمیت  حائز  و  مهم  نکته  اما 
تامین  عدم  است.  آنها  مادران  و  کودکان  اینگونه  نگهداری 
مادر  و  کودک  نگهداری  برای  مطلوب  محیط  و  مناسب  شرایط 
به  شود.  کودک  اولیه  حقوق  نقض  موجب  می تواند  زندانی، 
از جرم شناس، روانشناس و  همین دلیل، متخصصین امر اعم 
که محل نگهداری مادر و  کید دارند  جامعه شناس بر این امر تا
کنار هم  که بتوانند بصورت دائم در  باید محیطی باشد  کودک 
از  الاقل  کودک  و  مادر  باید  محیط ها  اینگونه  در  کنند.  زندگی 

زندان مادران؛ زندان کودکان

ج  که در خار ابندائی ترین امکانات الزم رفاهی و تربیتی مناسب 
از زندان می توانند و باید از آن برخوردار باشند، بهره مند گردند و 
رشد فردی و اجتماعی کودک به دلیل اینکه مادرش زندانی است 
کید دارند که پس از  گردد. متخصصین امر حتی تا نباید محدود 
کودکان و مادر باید از حمایت های  ازادی مادر از زندان اینگونه 

خاص برای بازپروری و رشد برخودار گردند. 
بنابراین بطور خالصه می توان گفت دلیل همراهی کودک با مادر 
روانی  شرایط  تامین  با  توام  فرزندی  مادر  پیوند  حفظ  زندانی، 

مناسب برای کودک است. 

زندان  زندانی شان در  که همراه مادران   کودکان غیرمجرمی 
نگهداری می شوند، بنابه کدام قانون باید در زندان باشند و 
کز دیگری غیر  آیا هیچ راه دیگری برای نگهداری آن ها در مرا

از زندان وجود دارد؟ 
کم، الزامی برای نگهداری  کید است که مقررات حا بدوًا الزم به تا
کودک با مادر زندانی ایجاد نکرده است و بلکه این امر به اختیار 
مادر گذاشته شده است. بر همین اساس در بند الف از ماده ١٥٨ 
آئین نامه اجرائی زندان  ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور آمده 
است: " مادران زندانی می توانند فرزند شیرخوار خود را تا سن دو 
سالگی در مؤسسه نگهداری کنند. افزایش مدت مذکور تا سقف 

شش سال با نظر شورای طبقه بندی امکان پذیر است". 
همچنین در بند ب همان ماده آمده است: "مددکاران اجتماعی 
مکلف انـد با رعایت بند »الف« این ماده، ترتیب سپردن اطفال 
را به خانواده و در صورت عدم پذیرش خانواده، به بهزیستی یا 

مؤسسه های ذی صالح فراهم سازند". 
با توجه به مراتب، می توان اینگونه پاسخ داد که راه دیگری برای 
ج از زندان در مقررات پیش  نگهداری فرزند مادر زندانی در خار
کودک است و راهکار  که اولین راهکار خانواده  بینی شده است 
کر  مرا به  کودک  سپردن  خانواده  پذیرش  عدم  صورت  در  دوم 
بهزیستی  سازمان  طرف  از  که  است  موسسه هائی  و  بهزیستی 

برای این امر ذیصالح شناخته شده اند. 

کودکان باید تا چه سنی در زندان بمانند؟   بنابه قانون این 

گر سرپرست آنها هنوز  وضعیت آنها پس از خروج از زندان، ا
در زندان باشد، به چه صورت خواهد بود؟

به شرحی که در باال گفته شد، بنا به تشخیص مددکاران زندان و 
تائید شورای طبقه بندی زندان، کودک ممکن است تا ٦ سالگی 
است  ممکن  است،  مدرسه  به  ورود  و  تحصیل  آغاز  سن  که 
چنانچه  و  سالگی  شش  از  بعد  اما  باشد.  مادر  همراه  زندان  در 
کودک  پذیرش  از  خانواده  یا  و  باشد  نداشته  وجود  خانواده ای 
موسسات  یا  و  بهزیستی  سازمان  به  کودک  نماید،  خودداری 
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ذیصالح برای این امر سپرده خواهد شد. 

 وضعیت تحصیلی این کودکان به چه صورت باید باشد؟
اساسی  قانون   ٣٠ اصل  مطابق  که  است  کید  تا به  الزم  بدوًا 
به  ملزم  دولت  که  است  ملت  آحاد  حقوق  از  رایگان  تحصیل 
تامین و اجرای آن است و چنین کودکانی نیز از این امر مستثنی 
نیستند و سازمان زندانها به نمایندگی از دولت برای کودکان زیر 
سال  شش  باالی  کودکان  برای  بهزیستی  سازمان  و  سال  شش 

ملزم به تامین و ایجاد شرایط تحصیل رایگان هستند.
کثر سن نگهداری کودک در زندان را شش  اما، اینکه مقررات حدا
که با آغاز سن  کرده است عماًل به این مفهوم است  سال تعیین 

ج خواهد شد.  تحصیل، کودک از زندان خار
از  بهره مندی  با  کودکی  چنین  تحصیلی  وضعیت  اینصورت،  در 
حق موضوع اصل ٣٠ قانون اساسی، بر عهده ی خانواده است که 
کودک را مورد پذیرش قرار داده اند و در غیاب چنین  سرپرستی 
موسسات  یا  و  بهزیستی  به  کودک  شدن  سپرده  با  خانواده ای 
یا  و  سازمان  عهده  بر  تحصیل  شرایط  تامین  صالحیت،  واجد 

موسسه مربوطه خواهد بود. 
که  ایامی  در  مادر،  ترک  و  زندان  از  کودک  خروج  از  قبل  تا  اما 
کودک همراه مادر در زندان است، مطابق تبصره ذیل ماده ١٥٨ 
آئین نامه فوق، رئیس زندان ملزم است با همکاری سازمان های 
در  کودک  مهد  کردن  دایر  برای  را  الزم  تمهیدات  ذی صالح، 
مؤسسه فراهم می کند تا اطفال ۲ تا ۶ سال موضوع بند »الف« با 
رضایت مادر یا در صورت اقتضای مصلحت طفل در آنجا تحت 

آموزش متناسب قرار گیرند". 
بنابراین، وظیفه تامین تسهیالت و امکانات آموزشی و تربیتی تا 
پیش از خروج کودک از زندان بر عهده سازمان زندانها است که 

توسط رئیس زندان باید اجرا گردد. 

این  از  جنسی  سوءاستفاده  عدم  برای  راهکارهایی   چه 
گر  ا راهکار  این  اندازه  چه  تا  و  شده  اندیشیده  کودکان 
وجود دارد، می تواند و یا توانسته، موفق باشد و از این امر 

جلوگیری کند؟

مقررات در خصوص این موضوع هیچ گونه تصریح و یا پیش بینی 
ندارد اما نکته اساسی برای جلوگیری از چنین سوء استفاده هائی 
کودک و مادر در زندان  تامین محل اختصاصی برای نگهداری 
و محیط  و مجزا  اصلی منفک  بندهای  از  باید  قاعدتا  که  است 
مناسبی برای رشد سالم کودک و حفظ حقوق توام کودک و مادر 

باشند. 
در برخی از زندان های ایران بندهائی با عنوان بند مادران ایجاد 
که به تنهائی برای تامین سالمت روان کودک و مادر  شده است 
آموزش  و  کودک  منافع  باید  بندهائی  چنین  در  نیست.  کافی 
امر آنجه  کودک مورد توجه باشد. زیرا، در بدایت  اومان مادر و 
مادر و کودک نیازمند آن هستند محیطی آرام توام با برنامه های 

آموزشی است . 
در اینگونه بندها باید از پرسنل آموزش دیده که با نیازهای اصلی 
کرد. وجود مددکار در  کودک و مادر آشنا باشند، استفاده  و اولیه 
از  بسیاری  نیست.  ضرورت  این  کننده  تامین  تنهائی  به  زندان 
با  مادران  این  و  مادرانشان هستند  فرزندان  اولین  کودکان  این 
بر  و  نیستند  آشنا  کودک  تربیتی  و  روانی  اقتضائات  از  بسیاری 
از نیروهای آموزش دیده می تواند عالوه  همین اساس استفاده 
از بسیاری  کودک و آموزش مادر،  بر تامین فضای مناسب رشد 

از سوء استفاده های جنسی از کودکان ممانعت به عمل آورد.
 

کشورهای دیگر هم در شرایطی   آیا عالوه بر ایران، در سایر 
خاص، کودکان را همراه مادرانشان در زندان نگه می دارند؟

در بسیاری از کشورهای توسعه یافته ضرورت حفظ پیوند مادر و 
کودک، حق کودک بر همراهی مادر، حق مادر بر تربیت و پرورش 
پذیرش  مورد  و  شناسائی  بشری  بنادین  حقوق  بعنوان  کودک 
که  است  شده  فراهم  امکان  این  اساس  همین  بر  و  دارد  قرار 
که از مادران زندانی متولد می شوند و یا مادرانشان در  کودکانی 
ج از محیط زندان  زندان هستند و امکان نگهداری آنها در خار
ضرورت های  سایر  وجود  یا  و  خانواده  پذیرش  عدم  دلیل  به 
روانی تشخیصی که به تائید متخصصین روانشناسی و ... رسیده 
زندان  از  و در محیط های منفک  زندان  در  ندارد،  است، وجود 

عمومی توسط مادر نگهداری شوند. 

بحث نگهداری از کودکان مادرانی که دارای کودکان خردسال هستند 
و محکوم به حبس می شوند، چالش بسیار بزرگی است، به ویژه برای 
گر هم دارند، قابل اعتماد  کودکانی که مادرانشان بستگانی ندارند و یا ا
برای  امنیتی  او  کنار  در  هست،  هم  گر  ا و  ندارد  وجود  پدر  نیستند، 
کودک متصور نیست، در نتیجه مادر مجبور است که طفل را به همراه 

خود در زندان ببرد و از او نگهداری بکند. 
کودکان در زندان، یا تحویل آنها  برای بررسی موضوع نگهداری این 
معین  با  ما  حقوق  مجله  متهم،  بستگان  یا  و  بهزیستی  سازمان  به 
خزائلی حقوقدان مصاحبه ای انجام داده که مشروح این مصاحبه در 

زیر آمده است. 

زندانی  که  به همراه مادران شان  نوزادان  و  کودکان  از  برخی  چرا 
هستند، در زندان نگهداری می شوند؟ 

کنار  کودک در  که، بودن  این است  این تصمیم  از دالیل اصلی  یکی 
کودک در بیرون از زندان اما جدا  که  مادر در زندان بهتر از این است 
کودک اقتضا  که حق و حقوق  از مادرش باشد. دلیل دیگر این است 
می کند که کودک به مادرش دسترسی داشته باشد و نمی شود این حق 

را از کودک سلب کرد
که  که قریب به اتفاق همه مواردی  اما دلیل اصلی در واقع این است 
کودکان به همراه مادرانشان در زندان به سر می برند به این دلیل است 
حیات  قید  در  پدر  یا  یعنی  ندارند،  مادر  جز  به  دیگری  سرپرست  که 
دسترسی  یا  است  مفقوداالثر  و  کجاست  نیست  مشخص  یا  نیست، 

بستگان  هیچ  و  کرده  مسئولیت  سلب  خودش  از  پدر  یا  نیست  او  به 
دیگری وجود ندارد که بخواهد از طفل، نوزاد یا کودک نگهداری کند 
گر هم وجود دارد، اعتمادی به آنها نیست، در برخی موارد هم،  و یا ا
کنند، مادر  با وجود پدر و یا بستگانی که بخواهند از کودک نگهداری 
می کند  فکر  چون  نگهدارد  زندان  درون  را  کودک  که  می دهد  ترجیح 
که این احتمال وجود دارد که امنیت طفل نزد آنها تامین نیست و در 

معرض خطر قرار خواهد گرفت.  
بحث  می شوند،  حبس  به  محکوم  که  مادرانی  برای  نتیجه  در 
برای  ویژه  به  است  بزرگی  بسیار  چالش  و  مسئله  کودک  از  نگهداری 
گر هم دارند، قابل اعتماد  کودکانی که مادرانشان بستگانی ندارند و یا ا
برای  امنیتی  او  کنار  در  هست،  هم  گر  ا و  ندارد  وجود  پدر  نیستند، 
کودک متصور نیست، در نتیجه مادر مجبور است که طفل را به همراه 

خود در زندان ببرد و از او نگهداری بکند. 

زندان  در  زندانی اشان  مادران  همراه  که  غیرمجرمی   کودکان 
آیا  و  باید در زندان باشند  کدام قانون  بنابه  نگهداری می شوند، 
کز دیگری غیر از زندان  هیچ راه دیگری برای نگهداری آن ها در مرا

وجود دارد؟ 
قانون آئین دادرسی کیفری در ماده ٥٢٣ به صراحت اعالم می کند که 
که محکوم  اطفال تا سن ٢ سال را نباید از مادرانشان  یعنی مادرانی 
کند.  اقتضا  طفل  مصلحت  اینکه  مگر  کرد،  جدا  شده اند،  حبس  به 
بحث  در   ١٥٨ ماده  در  هم  زندان ها  سازمان  اجرایی  آئین نامه  در 

مادرانی که مجبورند کودکانشان را با خود به 
زندان ببرند

گفت وگو با معین خزائلی
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نگهداری زندانیان زن به صراحت به این نکته اشاره شده که مادران 
سالگی  دو  تا  شیرخوار  فرزند  و  هستند  مادر  که  زنانی  یعنی  زندانی، 

دارند، می توانند فرزندشان را همراه خود در زندان نگه دارند.
دادرسی  آئین   ٥٢٣ ماده  یعنی  قانون،  دو  این  براساس  حقیقت  در 
کیفری و ماده ١٥٨ آئین نامه اجرایی سازمان زندان ها، مادران زندانی 
در صورتی که خودشان تمایل داشته باشند، می توانند کودک خردسال 
تمایل  از  منظور  البته  دارند.  نگه  خودشان  همراه  زندان  در  را  خود 
که بستگان و  این است  بلکه منظور  انتخاب بکنند،  که  این نیست 
کودک،  که بتوانند با اطمینان خاطر و بدون ترس از امنیت  شوهری 
را در  کودک  امنیت  و  باشد  او بسپارند وجود نداشته  به  را  فرزند خود 

این ببینند که همراه خودشان در زندان باشد.
که در همان  کرده این است  که قانون گذار پیش بینی  راه دیگری هم 
گر مصلحت طفل اقتضا بکند  کیفری اشاره شد، ا ماده ٥٢٣ دادرسی 
گر پدر یا بستگانی وجود داشته باشد، به  که کودک در زندان نباشد، ا
ترتیب صالحیتی که در قوانین ایران مورد توجه قرار گرفته، کودک به 
نداشته  وجود  بستگانی  گر  ا و  اینصورت  غیر  در  می شود،  سپرده  آنها 
کودک  از  که  است  موظف  بهزیستی  سازمان  قانون،  براساس  باشد، 
نهاد  عنوان  به  بهزیستی  سازمان  اختیار  در  کودک  و  کند  نگهداری 

مسئول در این زمینه قرار داده می شود.
البته در آئین نامه سازمان زندان ها در ماده ١٥٨ اشاره شده که باید در 
زندان ها مهدکودک هایی ساخته و آماده بشود برای مادران زندانی و 
کودکان  که در زندان هستند،  کودکان ٢ تا ٦ سال  فرزندانشان یعنی 
ج از محیط زندان نگهداری بشوند.  باید در این مهدکودک ها و در خار
 ١٥٨ ماده  و  کیفری  دادرسی   ٥٢٣ ماده  قانونی  مبنای  حال  عین  در 
پیش بینی  قانون گذار  هم  دیگری  راه  و  است  زندان ها  نامه  آئین 
کرده، در اختیار گذاشتن کودک به سازمان بهزیستی است و ساخت و 
گر نیاز باشد به آن  که ا آماده سازی مهدکودک ها بحث دیگری است 

هم خواهم پرداخت و در رابطه با آن صحبت خواهم کرد.

بمانند؟  زندان  در  سنی  چه  تا  باید  کودکان  این  قانون   بنابه 
آنها هنوز در  گر سرپرست  آنها پس از خروج از زندان، ا وضعیت 

زندان باشد، به چه صورت خواهد بود؟
در پاسخ به این سوال باید بگویم که بر اساس قانون، یعنی ماده ٥٢٣ 
آن  تا  که  است  سنی  تمام،  سال   ٢ سن  کیفری،  دادرسی  آئین  قانون 
کنار مادرش در زندان باقی بماند، اما نکته  کودک می تواند در  زمان 
اینجاست که تبصره الف ماده ١٥٨ آئین نامه اجرایی سازمان زندان ها 

اعالم کرده است، این مدت می تواند تا سن ٦ سالگی هم افزایش پیدا 
کند.

که در همان آئین نامه اجرایی  البته با نظر شورای طبقه بندی زندان 
چیست  طبقه بندی  شورای  سازوکار  که  شده  داده  توضیح  آمده، 
قانون  که  سالگی  دو  زیر  سن  عالوه  واقع  در  می کند،  عمل  چگونه  و 
شورای  نظر  بنابه  باشد،  مادرش  کنار  در  باید  کودک  و  کرده  تعیین 
تا چهار سال دیگر یعنی سن شش سالگی  کودک  طبقه بندی زندان 
از  پس  اصلی  مسئله  اما  بماند،  مادرش  کنار  در  و  زندان  در  می تواند 
تمام  مادر  محکومیت  هنوز  که  وقتی  است،  زندان  از  کودک  خروج 

نشده و باید در زندان بماند.
گر زمان خروج کودک از زندان فرا رسیده باشد و مادر باید همچنان در  ا
گر در ابتدا سرپرستی برای کودک  زندان باقی بماند، با این فرض که ا
وجود نداشته، اما در این مدت سرپرستی پیدا شده برای نگهداری از 
که قبال مفقوداالثر بوده یا خبری از او نبوده، پیدا  کودک، مثال پدری 
کنون حبس پدر به  ا و  یا پدر و مادر هر دو در حبس بوده اند  بشود، 
اتمام رسیده و آزاد شده، و یا بستگانی پیدا شده اند و یا به هر دلیلی 
اول  درجه  در  بسپارد،  آنها  به  را  کودک  که  بگیرد  تصمیم  مادر  مثال 
غیراینصورت  در  و  می شود  سپرده  نسبی  و  سببی  بستگان  به  کودک 
را  کودک  از  که سرپرستی و نگهداری  سازمان بهزیستی موظف است 

بپذیرد.
در  را  زندگی  ابتدایی  سال های  که  کودکی  برای  وضعیت  این  قطعا 
بماند  زندان  در  همچنان  مادر  باید  هم  آن  از  بعد  و  گذرانده  زندان 
و  بود  برود، شرایط مناسبی نخواهد  بهزیستی  به  باید  و خودش هم 
مشکالت و چالش های فراوانی را برای کودک به همراه خواهد داشت.
گر وجود داشته  سپردن کودک به سازمان بهزیستی و یا بستگانی که ا
باشند و یا پیدا شده باشند، راهکاری قانونی است. در مورد سن هم 
گزارش هایی  که  گفته شود، این است  که ضروری است  نکته دیگری 
کودکانی در سنین ٧ یا ٨ سالگی هم در برخی از  که حتی  وجود دارد 
این  هم  آن  دلیل  و  بوده اند  زندان  در  مادرانشان  همراه  به  زندان ها 
که سازمان بهزیستی به دالیلی همچون عدم تخصیص بودجه  بوده 
و  می کند  خودداری  کودکان  این  پذیرش  از  مالی،  شرایط  نداشتن  و 
اداری  اینکه سازوکار  یا  را می پذیرد،  کودکان  این  یا خیلی به سختی 
کم کاری  موارد  از  پاره ای  در  یا  و  می دهد  پیشنهاد  را  ای  پیچیده 
مدیران زندان ها و مددکاران، بی توجهی به وضعیت مادران و کودکان 
کودکان تا سنین ٧ یا ٨ سالگی در زندان  از  که برخی  باعث می شود 

بمانند.

سالگی  شش  تا  نهایتا  کودک  قانون  طبق  که  اسیت  حالی  در  این 
مجاز است که در زندان به همراه مادرش باشد و تا همین سن هم به 
اندازه زیادی دچار آسیب های جدی روحی، روانی، پرورشی و آموزشی 
کودک بیشتر در زندان بماند آسیب های  که  می شود و هر یک روزی 

بیشتری بر او وارد خواهد شد.  

 وضعیت تحصیلی این کودکان به چه صورت باید باشد؟
که اساسا وضعیت تحصیلی نیاز نیست، پس از آن    تا سن دو سالگی 
هم تا سن شش سالگی که بنابه قانون کودک تا این سن مجاز است 
کودک  که در زندان باشد، آموزش رسمی وجود ندارد، اما در این سن 
ماده ١٥٨  الف  بند  در  که  دارد  نیاز  از دبستان  آموزش های پیش  به 
کید شده که این کودکان باید به  آئین نامه اجرایی سازمان زندان ها تا
مهدکودک سپرده شوند و طبق این تبصره باید مهدکودک هایی برای 
کودکان در آنجا تحت آموزش و مراقبت  کودکان فراهم بشود تا  این 
که  زندان هایی  باید  گفته،  قانون  که  آنچه  بنابه  پس  بگیرند.  قرار 
کودکان خردسال شان در آنجا زندانی هستند، باید  با  مادران زندانی 

مهدکودک هایی را برای کودکان فراهم بکنند.
اما مسئله اساسی این است که با وجود اینکه قانون بحث مهیا کردن 
از  بسیاری  عمل  در  اما  کرده،  ح  مطر کودکان  این  برای  را  مهدکودک 
که مادران متهم و مکوم به حبس در آنجا هستند هنوز  زندان هایی 
داردی  می کنند  ادعا  که  هم  زندان هایی  و  هستند  مهدکودک  فاقد 
مهدکودک هستند، در واقع یک اطاق را در زندان جدا کرده و اسمش 
را گذاشته اند مهدکودک، مسلما این چیزی نبوده که در قانون آمده و 

در واقع هیچ تاثیری در آموزش کودک ندارد.
کودک  کنوانسیون جهانی حقوق  آنچه مورد نظر است، باید براساس 
باشد و حق و حقوق کودک کامال رعایت بشود و باتوجه به سن کودک 
این  شرایط  که  ویژه  به  بگیرد  قرار  مشخص  آموزشی  مکان  یک  در 
از  ج  خار در  که  دیگر  کودکان  با  کرده اند  رشد  زندان  در  که  کودکان 
زندان هستند، کامال متفاوت است و این کودکان باید به انواع و اقسام 

وسایل آموزشی و سرگرمی دسترسی داشته باشند.
کردن یک اطاق در بیرون از بند مادران و معرفی آن  ساخت و آماده 
کودک مفید  برای  بتواند  که  نیست  آن چیزی  به عنوان مهدکودک، 
واقع بشود و حقوق کودک را در این زمینه تامین بکند. در بسیاری از 
که  آنهایی  کودکان به ویژه  که  گزارش هایی داشته ایم  موارد ما حتی 
ج می شده برای  در سنین ٧ یا ٨ سالگی بوده اند، صبح از زندان خار
از پایان مدرسه دوباره به زندان  اینکه به مدرسه برود و دوباره پس 

که  متفاوتی  شرایط  و  مسئله  این  که  صورتی  در  است،  بازمی گشته 
کودک تجربه می کند در مقایسه با همساالن خود به شدت بر روح و 

روان او تاثیر منفی برجایی می گذارد.

کودکان  این  از  جنسی  سوءاستفاده  عدم  برای  راهکارهایی  چه 
گر وجود دارد، می تواند  اندیشیده شده و تا چه اندازه این راهکار ا

کند؟ و یا توانسته، موفق باشد و از این امر جلوگیری 
حضور  صرف  می شود،  منتشر  زندان ها  وضعیت  از  که  گزارش هایی 
به  اینکه  ضمن  است،  آسیب زا  شدت  به  فضایی  چنین  در  کودکان 
است  اینجا  اصلی  مشکل  اما  می کند،  نقض  را  کودکان  حقوق  شدت 
گرچه بر اساس قانون، بند زنان دارای فرزند خردسال باید از بند  که ا
دیگر زنان جدا باشد، اما در این بند تفکیک جرایم صورت نمی گیرد و 
کودکان خردسال بهاتهامات متفاوت با هم در یک  تمام زنان دارای 
گاها در یک اطاق یا سلول بزرگ نگهداری می شوند و ممکن  مکان و 
در این مکان، افرادی که جرائم خشن داشته باشند، افرادی که اعتیاد 
و  مالی  جرایم  متهمین  دارند،  سبک  خیلی  جرائم  که  افرادی  دارند، 
شده اند،  حبس  به  محکوم  بالمحل  چک  صدور  دلیل  به  که  کسانی 
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اثر جرایم،  بر  همگی در یک جا نگهداری شوند و این عدم تفکیک 
که عالوه بر اینکه مادران زندانی دچار فشار مضاعف  باعث می شود 
می شوند و حقوقشان به عنوان زندانی نقض می شود، باعث می شود 
که کودکان هم در معرض خطرات بیشتری قرار بگیرند، به ویژه اینکه 
گاها مواد مخدر مصرف  که اعتیاد دارند،  آن دسته از مادران زندانی 
آنجا ممکن است میان  که  می کنند، سیگار می کشند، خشونت هایی 
باعث  قبیل،  این  از  مسائلی  و  بیفتد  اتفاق  خشن  جرایم  زندانیان 

می شود که کودکان در معرض خطرات بیشتری قرار بدهد.
مشکل دیگری که وجود دارد این است که با توجه به شرایط متفاوت 
خردسال،  کودکان  دارای  زنان  نگهداری  بندهای  کم  ترا و  ازدحام 
آسیب پذیری  امکان  باشد،  بیشتر  بند  یک  زندانیان  تعداد  که  هرچه 
کودکان نیز بیشتر خواهد بود و آنها در معرض آسیب پذیری بیشتری 

قرار خوهند گرفت.
که بنابه دالیل فقر  که برخی از مادران زندانی  نکته بعدی این است 
بدهند  اجازه  داوطلبانه  صورت  به  خودشان  هستند،  زندان  در  مالی 
که برخالف  کودکش نقض بشود و دست به اقداماتی بزند  که حقوق 
کودک باشد. مسلما  کودک به ویژه تمامیت جسمانی و روانی  حقوق 
گر راستای جلوگیری از این امر در زندان های ایران  تالش هایی هم ا
بر اساس  اوال تفکیک پذیری  کافی است. چون  نا گرفته باشد  صورت 
هواخوری ها  هم،  طرفی  از  و  نمی شود  لحاظ  مادران  بند  در  جرایم 
که  دارد  وجود  امکان  این  و  است  مشترک  زندانی ها  دیگر  با  عموما 
کودکان دیگر زندانی ها را مالقات کنند و با آنها در تماس باشند، دیگر 
کودک دسترسی داشته باشند و بتوانند  زندانی ها هم ممکن است به 

کودک را مورد آزار و اذیت جنسی، جسمی و کالمی قرار بدهند.

شرایطی  در  هم  دیگر  کشورهای  سایر  در  ایران،  بر  عالوه   آیا 
خاص، کودکان را همراه مادرانشان در زندان نگه می دارند؟

کشورها  همه  در  خردسال   فرزند  دارای  مادران  معضل  حقیقت  در 
وجود دارد، منتها مسئله اینجاست که امروزه بسیاری از کشورها سعی 
می کنند که تا حد امکان حقوق کودک را در اولویت اصلی قرار بدهند، 
به این معنی که ما شاهد هستیم که در کشورهای اروپایی، و به ویژه 
کشورهای اسکاندیناوی و اروپای غربی، اساسا مکان های دیگری را 
ج از زندان آماده می کنند برای اینکه مادر و کودک بتوانند زمانی را  خار

در این فضا با هم بگذرانند.
است،  شده  زنداتعریف  عنوان  به  کشورها  این  در  آنچه  اینکه  ضمن 
خانه هایی  در  زندانی  مادران  که  شده  سعی  و  است  متفاوت  اساسا 

حبس بشوند که خیلی شباهتی به آنچه ما به عنوان زندان در ایران 
برای  که  محل هایی  و  متفاوت  کامال  خانه هایی  ندارد.  می سناسیم 
کیفری در  کامال مناسب سازی شده و اثری از جرم و مجازات  کودکان 
و  مادر  و  است  شبیه  پانسیون  یک  به  بیشتر  و  نمی شود  دیدی  آنجا 

کودک برای مدتی در آنجا نگهداری می شوند.
در پایان الزم می دانم که به این نکته اشاره کنم که متاسفانه قوانین 
ایران به ویژه در بحث کیفری، هیچ گونه تفکیکی میان مادران متهم 

که فرزند خردسال دارند قائل نشده و همه را به یک مجازات  زمانی 
گر یک مرد جوان مجرد، یک جرمی را مرتکب  محکوم می کند. یعنی ا
بشود و زنی هم که دارای فرزند خردسال است و کسی هم نیست که از 
فرزند او نگهداری کند، همان جرم را مرتکب بشود، متاسفانه مجازاتی 
که دادگاه اعمال می کند برای هر دو فرد یکسان خواهد بود. در حالی 
مجازات های  می شود  امروزه  اینکه  ضمن  باشد،  اینگونه  نباید  که 
جایگزین را برای مادران دارای کودکان خردسال که متهم به ارتکاب 

مجازات های  یا  خانگی  حبس  جمله  از  کرد،  اعمال  هستند  جرم 
پویا  شکلی  به  کیفری  قوانین  که  است  نیاز  امرروزه  دیگر.  جایگزین 
کنند و شرایط متهم به  دربیایند و دادگاه ها هم به شکلی پویا عمل 
ارتکاب  که متهم به  را  کودکان خردسال  ویژه مادران داری اطفال و 

جرم هستند در نظر بگیرند.

گفتوگوگفتوگو



23 شماره 169، آوریل 2022/ فروردین 1401شماره 169، آوریل 2022/ فروردین 22221401

این  کارشناسان  از  گفته برخی  که بنابه  مادران« نگه داری می شوند. 
گرچه خیرخواهانه است اما می تواند باعث آسیب های جدی  موضوع ا
از  هستند،  یادگیری  سن  در  که  زمانی  در  آنها  و  شود  کودکان  این  به 
همان  از  و  کنند  الگوبرداری  هستند  اطرافشان  در  که  بزهکاری  افراد 
کودکی با بزه آشنا شوند و در آینده تاثیرات مخربی بر آنها بگذارد. آنها 
سایر  از  بیشتر  زندان  کودکان  می دهند  نشان  مطالعات  که  می گویند 
هم سن و سال های خود در معرض بزهکاری قرار دارند و زودتر از سایر 
بزهکاران در این مسیر قرار می گیرند و بسیاری از آنها به جرم ارتکاب 

جرائم مختلف به زندان بازمی گردند.
که  کودکانی  از  که حدود یک سوم  روانی  و  بر مشکالت روحی  عالوه 
مشکالت  از  آثاری  از  غیر  به  و  بوده اند،  زندان  در  ماردانشان  همراه 
گفتاری نیز که در میان آنها مشاهده شده، در سیزده درصد از آنها نیز 
عالئمی از کودک آزاری مشاهده. از طرفی، جدا از اینکه زندان  به لحاظ 
بیماری های  شیوع  نیست،  کودکان  برای  مناسبی  محیط  تربیتی 
دیگر  از  بیشتر  بسته  محیطی  داشتن  دلیل  به  زندان ها  در  جسمی 
میان  در  ادراری  عفونت  مانند  عفونی  بیماری های  و  است  معیط ها 

کودکان زندان شایع است.
نظر  در  یکسان  مجازات های  یکسان،  جرم های  برای  قانون  گرچه  ا
گرفته و هیچ فرقی میان مردان و زنان مجرم به ویژه زنان دارای نوزاد 
و کودک خردسال و زنان حامله قائل نشده، اما یکی از راه های کمک 
به کودکان و نوزادانی که مادرانشان مرتکب جرمی شده اند این است 
که برای مادران آنها مجازات های جایگزین زندان صادر شود تا این 

کودکان کمتر دچار آسیب بشوند.
بنابراین بهتر است قوه قضائیه چاره ای بیندیشد و برای جلوگیری از 
کنار مادرانشان به فکر  کودکان در زندان در  پیامدهای منفی زندگی 

مجازات های جایگزین باشد و صدور احکام و مجازاتی که آسیب های 
روحی و جسمی بسیاری برای کودکان در پی دارد جلوگیری کند، چون 
علت  به  بلکه  نیست  کودک  عمل  از  ناشی  مجازات  این  حقیقت  در 
کودک تنها به دلیل داشتن یک مادر  یک عامل بیرونی است و یک 

بزهکار باید تاوان گناهی را بپردازد که او مرتکب آن نشده است.
آغازین  سال های  از  سال  چند  باید  مادرش  گناه  دلیل  به  که  کودکی 
معرض  در  مستقیم  صورت  به  کند،  سپری  زندان  در  را  زندگی اش 
که برخی از این  انواع آسیب های روحی، روانی و جسمی قرار می گیرد 
کودکان  این  او همراه خواهد بود،  با  تا زمانی بسیار طوالنی  آسیب ها 
زندگی  به  مجبور  اجتماع  از  جدا  فضای  در  و  زندان  در  که  هنگامی 
می شوند، به طور طبیعی فرآیند جامعه پذیر شدن و توانمند شدن شان 
قرار  شعاع  تحت  آنها  جسمی  و  عاطفی  رشد  و  می شود  اختالل  دچار 

می گیرد.
این کودکان به دلیل دور بودن از اجتماع و محرومیت از آموزش هایی 
از  هستند،  بی نصیب  آن  از  آنها  و  دارد  وجود  جامعه  عرصه  در  که 
لحاظ فکری، از رشد کافی بی بهره و از حداقل ترین آموزش ها محروم 
گناه  که مادران آنها مرتکب شده اند و تنها  می شوند، به دلیل جرمی 

آنها فرزند یک مادر مجرم بودن است. 
ناچار  به  و  دارد  خردسال  کودک  یا  نوزاد  که  مادری  کردن  زندانی  با 
بودن  شخصی  اصل  برود،  زندان  به  مادر  همراه  به  باید  هم  کودک 
مجازات، که طبق این اصل مجازات فقط باید بر مجرم اعمال گردد، 
باید به مجرم  نیز  آثار مجازات  او،  بر اعضای خانواده و خویشان  نه 
کند. نقض می شود و  محدود شود و نباید به اشخاص ثالث سرایت 
که مادرش  که هیچ جرمی مرتکب نشده تنها به دلیل جرمی  کودکی 

مرتکب شده باید در کنار او و در زندان بماند. 

علی اصغر فریدی
بسیار  پرسش  جامعه؟  مادر؟  پدر؟  قاضی؟  قانون؟  کیست؟  مقصر 
در  حتی  بلکه  نشده اند،  مرتکب  جرمی  تنها  نه  آنها  است.  سختی 
کودکانی  که اصال معنای جرم را بدانند. آنها نوزاد یا  سنی هم نیستند 
خردسال هستند که تاوان گناه والدین شان را باید پس بدهند و همراه 

آنها کودکی شان را در زندان سپری کنند.
که به دلیل مجرم بودن مادرانشان، باید  کودکان و نوزادانی  حکایت 
کنند، حکایتی است تلخ  را در زندان سپری  سال های آغازین زندگی 
کودک و  کنون راه حل مناسبی برای آن پیدا نشده است. بودن  که تا

نوزاد در زندان دردی است و دوری او از مادر دردی دیگر.
آیین  با محکومین و متهمین زن، در تبصره  یک ماده  ۶۹  رابطه  در 
زن  و متهمان  است:  محکومان  آمده  زندا ن ها  اجرایی سازمان  نامه  
می توانند اطفال خود را تا سن دو سال تمام به همراه داشته باشند. 
یا  موسسه  هر  در  می توانند  اشتغال  و  آموزی  حرفه  کز  مرا و  رییسان 
زندان نسبت به تفکیک و جداسازی اطفال ٢ تا ٦ سال در محل مجزا 
)مهد کودک( اقدام و یا نسبت به انتقال اطفال موصوف به بهزیستی 

یا موسسه های نگهداری اطفال مبادرت نمایند.
مجازات  در  تخفیف  برای  راهی  هیچ  ایران،  جزایی  قوانین  بنابه 
مادری که باردار است و یا کودک خردسال دارد، وجود ندارد و قوانین 
ایران برای زنان و مردان برای جرایم یکسان، مجازات های یکسانی 
که  گرفته، بنابراین با زندانی شدن زنان باردار و یا مادرانی  را در نظر 
زندان  در  کودکان  و  نوزادان  بودن  دارند،  خردسال  فرزند  یا  و  نوزاد 

گزیر است. نا
معتقدند،  اجتماعی  مددیاران  و  کودک  حوزه  کارشناسان  از  برخی   
ببرند،  به سر  زندان  در  باید  مادرانشان  که همراه  نوزادانی  و  کودکان 
را تنها  از اجتماع است و اطرافشان  که دور  در محیطی رشد می کنند 
کودکان  که جرایم مختلفی را مرتکب شده اند و این  گرفته اند  کسانی 
افرادی  با  و  محیطی  در  هستند،  یادگیری  سن  در  آنها  از  برخی  که 
زندگی می کنند که الگوهای مناسبی برای پرورش و یادگیری نیستند.

برخی دیگر اما معتقدند، تا زمانی که قانون به گونه ای است که صدور 
که فرزندان خردسال دارند و یا حامله هستند و  حکم برای زن هایی 
کودک آنها باید در زندان متولد بشود، هیچ انعطافی ندارد و هیچ فرقی 
کودکان  در صدور حکم بین آنها و سایر مجرمین وجود ندارد، بودن 
و نوزادان با مادرانشان در زندان بهتر از دوری آنها از همدیگر خواهد 

بود.
برای  را  آسیب هایی  زندان،  در  کودکان  حضور  هرچند  معتقدند  آنها   
کودکان و نوزادان به همراه دارد، جدا کردن این کودکان از مادران شان 
نیز به این سادگی نیست و آسیب هایی برای مادر و فرزند به همراه 

دارد.
کیفری،  مالی،  جرائم  زندانی های  زندانی ها،  تفکیک  آئین نامه  بنابه 
به  مختص  دربندهای  و  جدا  همدگر  از  باید  قتل  سرقتی،  امنیتی، 
دستگاه  و  زندان  مقامات  گفته  به  اما  می شوند،  زندانی  خودشان 
قضایی ایران، در رابطه با مادران همراه با فرزند، برای امنیت بیشتر 
که مرتکب شده باشند در »بند  روحی و روانی فرزندانشان، هر جرمی 

کودکانی که به تاوان مجرم بودن مادر در 
زندان هستند

یادداشت یادداشت
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