ﻧﻘﺾ ﺣﻖ ﻣﺎدری ،ﻓﺸﺎر ﻣﻀﺎﻋﻒ ﺑﺮ زﻧﺪاﻧﯿﺎن زن
ﻣﺮﯾﻢ ﺣﺴﯿﻦﺧﻮاه

در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﻓﺸﺎرﻫﺎی ﻣﻀﺎﻋﻒ ﺑﺮ »ﻣﺎدران زﻧﺪاﻧﯽ« ،ﻫﺸﺖ ﻧﻬﺎد ﻣﺪﻧﯽ ﺧﻮاﻫﺎن آن ﺷﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ  ۲۶ﺗﯿﺮﻣﺎه ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان »روز ﻣﺎدران زﻧﺪاﻧﯽ« ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد .ﮐﺎرزار ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻣﺎدران زﻧﺪاﻧﯽ ،ﻣﺮﮐﺰ ﺣﺎﻣﯿﺎن ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ،
ﮐﺎﻧﻮن ﻣﺪاﻓﻌﺎن ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ،ﻣﺆﺳﺴﻪی زﻧﺎن ﻧﻮﺑﻞ ،ﮐﺎرزار ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ در اﯾﺮان ،ﻣﻮزهی ﺟﻨﺒﺶ
زﻧﺎن اﯾﺮان ،ﻣﺆﺳﺴﻪی ﻏﯿﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﯽ ﮐﻮدﮐﺎن زﻧﺪاﻧﯿﺎن ،و ﮐﺎرزار ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ »ﻧﺮﮔﺲ را آزاد ﮐﻨﯿﺪ« اﻣﻀﺎ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎنِ
اﯾﻦ ﻓﺮاﺧﻮاناﻧﺪ.

ﻧﺴﺮﯾﻦ ﺳﺘﻮده ،وﮐﯿﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ دﻓﺎع از ﺣﻘﻮق ﻣﺪﻧﯽ دﺧﺘﺮش اﻋﺘﺼﺎب ﻏﺬا ﮐﺮد؛ ﻧﺮﮔﺲ ﻣﺤﻤﺪی ،ﻓﻌﺎل ﺣﻘﻮق
ﺑﺸﺮی ﮐﻪ ﻣﺎهﻫﺎ از ﺗﻤﺎس ﺗﻠﻔﻨﯽ ﺑﺎ ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺶ ﻣﺤﺮوم ﺑﻮد؛ ﺑﺎﻧﻮ ﺻﺎﺑﺮی ،زﻧﺪاﻧﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ دﻫﻪی  ۶۰ﮐﻪ ﺑﺎ دو ﮐﻮدک
ﺧﺮدﺳﺎﻟﺶ در ﺳﻠﻮل اﻧﻔﺮادی ﺑﻮد؛ و راﺣﻠﻪ زﻣﺎﻧﯽ ،زن ﻣﺤﮑﻮم ﺑﻪ ﻗﺘﻠﯽ ﮐﻪ ﺳﻪ ﺳﺎل از دﯾﺪن ﮐﻮدﮐﺎﻧﺶ ﻣﺤﺮوم ﺑﻮد و
ﺑﺪون دﯾﺪن آنﻫﺎ اﻋﺪام ﺷﺪ ،اﯾﻦﻫﺎ ﻓﻘﻂ ﻧﻤﻮﻧﻪای از زﻧﺎن زﻧﺪاﻧﯽای ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻫﻮﯾﺖ ﻣﺎدریﺷﺎن ،ﻓﺸﺎر و
ﻣﺠﺎزات ﻣﻀﺎﻋﻔﯽ ﺑﺮ آنﻫﺎ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ .در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻓﺸﺎرﻫﺎی ﻣﻀﺎﻋﻒ ،ﻫﺸﺖ ﻧﻬﺎد ﻣﺪﻧﯽ در ﻓﺮاﺧﻮاﻧﯽ
ﺧﻮاﻫﺎن آن ﺷﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ  ۲۶ﺗﯿﺮﻣﺎه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان »روز ﻣﺎدران زﻧﺪاﻧﯽ« ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد.
 ۲۶ﺗﯿﺮﻣﺎه روزی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺮﮔﺲ ﻣﺤﻤﺪی ،ﻓﻌﺎل ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ و ﺣﻘﻮق زﻧﺎن ،و زﻧﺪاﻧﯽ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺑﻨﺪ زﻧﺎن اوﯾﻦ ،ﻓﺮزﻧﺪان
دوﻗﻠﻮی ﻫﺸﺖ ﺳﺎﻟﻪی ﺧﻮد را ﺑﺮای داﺷﺘﻦ اﻣﻨﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﭘﯿﺶ ﭘﺪرﺷﺎن ﻓﺮﺳﺘﺎد ،و از آن زﻣﺎن از دﯾﺪار آنﻫﺎ
ﻣﺤﺮوم ﺷﺪ .ﺗﻘﯽ رﺣﻤﺎﻧﯽ ،ﭘﺪر ﮐﻮدﮐﺎن ﻧﺮﮔﺲ ﻣﺤﻤﺪی ،ﭘﺲ از ﺗﺤﻤﻞ  ۱۷ﺳﺎل زﻧﺪان در دوران ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ،
ﺑﺮای اﺛﺮ ﻓﺸﺎرﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﺗﺮک اﯾﺮان ﺷﺪه ﺑﻮد .ﻧﺮﮔﺲ ﻣﺤﻤﺪی ﺑﻪ  ۱۶ﺳﺎل زﻧﺪان ﻣﺤﮑﻮم ﺷﺪه ،و ﭘﯿﺶ از
ﺧﺮوج ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺶ از اﯾﺮان ﻧﯿﺰ – ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺎدر دو ﮐﻮدک ﺧﺮدﺳﺎل – ﺑﺎرﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﻘﺾ ﺣﻘﻮﻗﺶ ﺑﺮای ﻣﻼﻗﺎت و ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ
ﮐﻮدﮐﺎﻧﺶ و ﻧﻘﺾ ﺣﻘﻮق آنﻫﺎ در ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺎزداﺷﺖ و ﺣﺒﺲ ﺧﻮدش اﻋﺘﺮاض ﮐﺮده ﺑﻮد ،اﻋﺘﺮاضﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﭽﻮن
اﻋﺘﺮاض ﺳﺎﯾﺮ زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺑﻪ ﻧﻘﺾ ﺣﻘﻮﻗﺸﺎن ،اﻏﻠﺐ ﺑﯽﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ.
ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﭘﯿﺸﻨﻬﺎددﻫﻨﺪهی »روز ﻣﺎدران زﻧﺪاﻧﯽ« اﻋﻼم ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ »اﯾﻦ روز ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻓﺮﺻﺘﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎ را
ﺑﺮای ﺗﻮﺟﻪ وﯾﮋه ﺑﻪ ﺣﻘﻮق و ﻧﯿﺎزﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺎدران زﻧﺪاﻧﯽ ،اﻋﻢ از ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻋﻘﯿﺪﺗﯽ و ﻋﺎدی ،ﺑﺮای اﯾﺠﺎد اﻣﮑﺎﻧﺎت
ﺑﺮای اﻋﻤﺎل ﺗﻨﺒﯿﻪﻫﺎی ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ زﻧﺪان ،ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد ﺷﺮاﯾﻂ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎدر و ﻓﺮزﻧﺪ در زﻧﺪان ،و ﺑﺮای ﺣﺬف ﻓﺸﺎرﻫﺎی
ﻣﻀﺎﻋﻒ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻋﻮاﻃﻒ ﻣﺎدری ﻣﺨﺎﻃﺐ ﻗﺮار دﻫﯿﻢ» «.ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻦ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﻀﺎﻋﻒ ﻣﺎدران زﻧﺪاﻧﯽ
ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻋﻘﯿﺪﺗﯽ از ﯾﮏ ﺳﻮ و ﮐﺎﻫﺶ اﻧﮓ زدن ﺑﺮ ﻣﺎدران زﻧﺪاﻧﯽ از ﺳﻮی ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻗﻀﺎﯾﯽ ،و در ﻧﻬﺎﯾﺖ

ﺣﻔﻆ ﺣﻘﻮق ﻣﺎدران زﻧﺪاﻧﯽ ﺑﺮای ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮﯾﺶ« از دﯾﮕﺮ اﻫﺪاﻓﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای اﯾﻦ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻣﺪﻧﯽ ﺑﺎ ﺗﺄ ﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ »اﻧﮓ« ﻣﺎدر زﻧﺪاﻧﯽ ﺑﻮدن را ﺗﻨﻬﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﻗﻀﺎﯾﯽ و ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎ
ﺑﻪ ﻓﺮد وارد ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ» :ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﮐﻠﯿﺸﻪای ﮐﻪ از ﻣﺎدر ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ ،زﻧﺪاﻧﯽ ﺷﺪن او را اﻧﮕﯽ ﺑﺮای او
ﻣﯽداﻧﺪ و ﺧﻮد را ﻣﻮﻇﻒ ﻣﯽداﻧﺪ ﺗﺎ رﻧﺠﯽ را ﮐﻪ زﻧﺪاﻧﯽ ﺷﺪﻧﺶ ﺑﺮ ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺶ وارد ﮐﺮده ﺑﻪ او ﯾﺎدآوری ﮐﻨﺪ«.
ﻣﻨﺼﻮره ﺷﺠﺎﻋﯽ ،از ﻓﻌﺎﻻن در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی »ﻣﻮزهی ﺟﻨﺒﺶ زﻧﺎن اﯾﺮان« ،ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از اﻣﻀﺎ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﯾﻦ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ اﺳﺖ،
درﺑﺎرهی ﺿﺮورت ﺗﻮﺟﻪ وﯾﮋه ﺑﻪ »ﻣﺎدران زﻧﺪاﻧﯽ« و ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮدن روزی ﺑﺮای آن ،ﺑﻪ آﺳﻮ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﭘﺮرﻧﮓ ﺷﺪن
ﻫﻮﯾﺖ ﻣﺎدری زﻧﺪاﻧﯿﺎن زن ،در واﻗﻊ ،در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ از ﺳﻮی ﺧﻮد زﻧﺎن زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺷﺮوع ﺷﺪ ،و ﻣﺎدراﻧﯽ ﮐﻪ
ﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎ ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎﯾﺸﺎن از داﺧﻞ زﻧﺪان ،ﺗﻮﺟﻪ وﯾﮋهای را ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺟﻠﺐ ﮐﺮدﻧﺪ «.ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪی او،
زﻧﺪاﻧ n
»ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ،ﻓﻌﺎﻻن و ﺗﺸﮑﻞﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺣﺘﯽ ﮔﺎه ﺑﺮﺧﯽ ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎی ﻓﻤﯿﻨﺴﯿﺘﯽ ﻧﯿﺰ ﭼﻨﺪان روی ﺣﻖ ﻣﺎدریِ زﻧﺎن و
ﺑﻪ وﯾﮋه زﻧﺎن زﻧﺪاﻧﯽ ﭘﺎﻓﺸﺎری ﻧﻤﯽﮐﺮدﻧﺪ ،اﻣﺎ اﻻن ﺧﻮد زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﻪ در ﺑﯿﺮون از زﻧﺪان ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ
ﺑﻮدهاﻧﺪ ،اﯾﻦ ﺣﻖﺧﻮاﻫﯽ را ﺑﻪ ﻋﺮﺻﻪی ﻣﺎدری و ﺣﻖ ﺧﻮدﺷﺎن و ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺸﺎن در دوران ﺣﺒﺲ ﮔﺴﺘﺮش دادهاﻧﺪ ،ﺑﺮ
اﺣﻘﺎق ﺣﻘﺸﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﺎدر زﻧﺪاﻧﯽ اﺻﺮار دارﻧﺪ ،و ﺳﺎﯾﻪی اﯾﻦ ﺣﻖﺧﻮاﻫﯽ ﺣﺘﯽ زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﻏﯿﺮﺳﯿﺎﺳﯽ را ﻧﯿﺰ
ﭘﻮﺷﺶ داده اﺳﺖ«.
ﻧﺮﮔﺲ ﻣﺤﻤﺪی ،ﻧﺎزﻧﯿﻦ زاﻏﺮی ،آزﯾﺘﺎ رﻓﯿﻊزاده ،ﻓﻬﯿﻤﻪ اﻋﺮاﻓﯽ ،ﻣﺮﯾﻢ ا ﮐﺒﺮی ﻣﻨﻔﺮد ،ﻣﻬﻮش ﺷﻬﺮﯾﺎری ،ﻓﺮﯾﺒﺎ ﮐﻤﺎل
آﺑﺎدی ،ﺻﺪﯾﻘﻪ ﻣﺮادی ،ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻣﺜﻨﯽ ،اﻟﻬﺎم ﺑﺮﻣﮑﯽ ،ز ﯾﺒﺎ ﭘﻮرﺣﺒﯿﺐ ،زﻫﺮا زﻫﺘﺎﺑﭽﯽ ،و اﻟﻬﺎم ﻓﺮاﻫﺎﻧﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺎدراﻧﯽ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﺑﻨﺪ زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ زﻧﺪان اوﯾﻦ در ﺣﺎل ﮔﺬراﻧﺪن دوران ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺘﺸﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ .زﻧﺎن زﻧﺪاﻧﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ در
اوﯾﻦ از ﺣﻖ ﺗﻤﺎس ﺗﻠﻔﻨﯽ ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮاده و ﺣﺘﯽ ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﺮدﺳﺎﻟﺸﺎن ﻣﺤﺮوم ﻫﺴﺘﻨﺪ ،و ﻓﻘﻂ در ﯾﮏ ﻣﻼﻗﺎت ﯾﮏ
ﺳﺎﻋﺘﻪی ﺣﻀﻮری ﻫﻔﺘﮕﯽ اﺟﺎزهی دﯾﺪار ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺸﺎن را دارﻧﺪ ،ﻣﻼﻗﺎتﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﻨﻈﻢ ﻧﯿﺴﺖ و ﮔﺎه از ﻗﻄﻊ آن ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﯾﮏ اﺑﺰار ﻓﺸﺎر ﻣﻀﺎﻋﻒ ﺑﺮای ﻣﺎدران زﻧﺪاﻧﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد.
ﮐﺎرزار ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ اﯾﺮان ،در ﮔﺰارﺷﯽ ﮐﻪ درﺑﺎرهی وﺿﻌﯿﺖ زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ زن در اوﯾﻦ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮده ،ﯾﮑﯽ از
ﻧﺎراﺣﺖﮐﻨﻨﺪهﺗﺮﯾﻦ رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﮔﺰارشﺷﺪه از ﻣﻘﺎﻣﺎت اﯾﺮاﻧﯽ در »ﺑﻨﺪ زﻧﺎن« زﻧﺪان اوﯾﻦ را ﻋﺪم ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﯾﺎ اﯾﺠﺎد
ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﺑﺮای ﺗﻤﺎس ﺗﻠﻔﻨﯽ و ﻣﻼﻗﺎتﻫﺎی ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﻋﻨﻮان ﮐﺮده و ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ» :از آنﺟﺎ ﮐﻪ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻧﻔﺮ از
زﻧﺎن زﻧﺪاﻧﯽ در ﺑﻨﺪ زﻧﺎن ﻣﺎدر ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻣﻘﺎﻣﺎت زﻧﺪان ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد ﺑﯿﻦ ﻣﺎدر و ﮐﻮدک ،از اﯾﻦ
ﻓﺮﺻﺖ ﺑﺮای اﯾﺠﺎد رﻧﺞ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮای زﻧﺪاﻧﯿﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ«.
ﻋﻼوه ﺑﺮ زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﻣﺎدران زﻧﺪاﻧﯽای ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺟﺮاﯾﻢ ﻋﺎدی در ﺣﺒﺲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﻧﻘﺾ ﺣﻘﻮق ﻣﺎدر ﯾﺸﺎن در
زﻧﺪان ﻣﻮاﺟﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺮ اﺳﺎس آﺧﺮﯾﻦ آﻣﺎر اﻋﻼمﺷﺪه از ﺳﻮی ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ در  ۲۵ﺗﯿﺮﻣﺎه  ،۱۳۹۶دﺳﺖﮐﻢ ۲۳۰۰
ﮐﻮدک ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻣﺎدراﻧﺸﺎن در زﻧﺪانﻫﺎی اﯾﺮان ﻧﮕﻪداری ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺸﺎﻫﺪات ﻓﻌﺎﻻن زﻧﯽ ﮐﻪ در ﺳﺎلﻫﺎی
اﺧﯿﺮ ﺑﺎرﻫﺎ در ﺑﻨﺪ ﻋﻤﻮﻣﯽ زﻧﺪان ﺑﺎ زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻫﻢﺑﻨﺪ ﺑﻮدهاﻧﺪ ،ﻣﺎدران زﻧﺪاﻧﯽ و ﮐﻮدﮐﺎﻧﺸﺎن ﺑﺪون داﺷﺘﻦ ﻫﯿﭻﮔﻮﻧﻪ
اﻣﮑﺎﻧﺎت وﯾﮋهای ،در ﮐﻨﺎر زﻧﺪاﻧﯿﺎن دﯾﮕﺮ ﻧﮕﻪداری ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ ﮐﻮدﮐﺎن ز ﯾﺮ دو ﺳﺎل ،ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﻮدﮐﺎن ز ﯾﺮ

ﻫﻔﺖ ﺳﺎل ﻧﯿﺰ در زﻧﺪان ﻫﻤﺮاه ﻣﺎدراﻧﺸﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ ،و اﯾﻦ ﮐﻮدﮐﺎن ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﺤﻤﻞ ﻓﻀﺎی ﺧﺸﻦ ،ﻏﯿﺮﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ،و ﻧﺎﺳﺎﻟﻢ
زﻧﺪان ،ﮔﺎه ﻣﻮرد آزار ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و ﺟﻨﺴﯽ ﺳﺎﯾﺮ زﻧﺪاﻧﯿﺎن دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ واﻗﻊ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
ﺣﺎﻣﺪ ﻓﺮﻣﻨﺪ ،ﻣﺪﯾﺮ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻏﯿﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﯽ ﮐﻮدﮐﺎن زﻧﺪاﻧﯿﺎن ،و ﯾﮑﯽ از اﻣﻀﺎ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﯾﻦ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ،ﺑﻪ آﺳﻮ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﻓﺮاﻫﻢ
آوردن ﺷﺮاﯾﻂ ﺳﺎﻟﻤﯽ ﮐﻪ ﻓﺮزﻧﺪان ز ﯾﺮ دو ﺳﺎلِ ﻣﺎدران زﻧﺪاﻧﯽ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻫﻤﺮاه آنﻫﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﯾﮑﯽ از اﺻﻮل ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ،و در
ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﺮای اﯾﺠﺎد اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺳﺎﻟﻢ ،ﺑﻪ آﻣﻮزش ،اﻣﻨﯿﺖ ،و ﺳﻼﻣﺖ و ﺑﻬﺪاﺷﺖ اﯾﻦ ﮐﻮدﮐﺎن ﺗﻮﺟﻪ دارﻧﺪ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪی او ،ﺗﻔﺎوت ﻣﻬﻤﯽ ﮐﻪ در وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺎدران زﻧﺪاﻧﯽ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪﯾﺎﻓﺘﻪ و ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﻫﻤﭽﻮن اﯾﺮان دﯾﺪه
ﻣﯽﺷﻮد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ،در ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪﯾﺎﻓﺘﻪ اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺻﺮﻓﺎً ﮐﻮدﮐﺎن ﻫﻤﺮاه ﻣﺎدرﺷﺎن در زﻧﺪان
ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮای ﻣﺎدر و ﮐﻮدک ﻣﮑﺎن ﺟﺪاﯾﯽ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
ﺣﺎﻣﺪ ﻓﺮﻣﻨﺪ در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ،ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﻣﺜﻞ ﺳﺨﺘﯽ ﻣﻼﻗﺎتﻫﺎی ﻣﻨﻈﻢ ﺑﯿﻦ ﻣﺎدر زﻧﺪاﻧﯽ و ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺶ ،ﺑﻪ
دﻟﯿﻞ ﻓﺎﺻﻠﻪی ز ﯾﺎد زﻧﺪانﻫﺎ از ﻣﺤﻞ اﻗﺎﻣﺖ ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ و ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺎﻟﯽ ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ ﺑﺮای ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی رﻓﺖوآﻣﺪ ،از ﺟﻤﻠﻪ
ﻣﻮاﻧﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ درﮔﯿﺮ آن ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﻣﺎ در آﻣﺮﯾﮑﺎ و اﻏﻠﺐ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪﯾﺎﻓﺘﻪ ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮدن ارﺗﺒﺎط ﺗﻠﻔﻨﯽ
و وﯾﺪﺋﻮ ﭼﺖ ﺑﯿﻦ ﻣﺎدران و ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺸﺎن را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان راﻫﮑﺎر اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ،و ﺣﺘﯽ در ﮐﺸﻮری ﻣﺜﻞ
آﻣﺮﯾﮑﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﻮدن اﻏﻠﺐ زﻧﺪانﻫﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﺎﻻی ﺗﻠﻔﻦ و وﯾﺪﺋﻮ ﭼﺖ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﺧﻮد زﻧﺪاﻧﯿﺎن اﺳﺖ،
ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻣﺪﻧﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎی زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
اﯾﻦ ﻓﻌﺎل ﺣﻘﻮق ﮐﻮدﮐﺎن »ﮐﺘﺎبﺧﺎﻧﻪ دوﻟﺘﯽ ﺷﻬﺮ واﺷﻨﮕﺘﻦ« را ﻣﺜﺎل ﻣﯽزﻧﺪ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن وﯾﺪﺋﻮ ﭼﺖ راﯾﮕﺎن ﻣﺎدران
زﻧﺪاﻧﯽ ﺑﺎ ﮐﻮدﮐﺎﻧﺸﺎن را ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮده اﺳﺖ .او ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻣﺪﻧﯽ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در اﻃﻼعرﺳﺎﻧﯽ در زﻣﯿﻨﻪی
وﺿﻌﯿﺖ ﮐﻮدﮐﺎن زﻧﺪاﻧﯿﺎن و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺼﺤﯿﺢ ﺑﺎورﻫﺎی ﻧﺎدرﺳﺖ ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ و ﺟﺎﻣﻌﻪ درﺑﺎرهی ارﺗﺒﺎط ﻣﺎدران زﻧﺪاﻧﯽ و
ﮐﻮدﮐﺎﻧﺸﺎن ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،و ﺗﻼش دارﻧﺪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از ﻧﯿﺎزﻫﺎی اوﻟﯿﻪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﯿﺎزﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ nﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎی زﻧﺪاﻧﯿﺎن
و ﮐﻮدﮐﺎن آنﻫﺎ را ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ.
در اﯾﺮان اﻣﺎ ﻫﯿﭻ ﻧﻬﺎد ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻣﺪﻧﯽای ﺑﺮای رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺎدران زﻧﺪاﻧﯽ و ﮐﻮدﮐﺎﻧﺸﺎن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ .ﭼﻨﺎن
ﮐﻪ ﺣﺎﻣﺪ ﻓﺮﻣﻨﺪ ﻧﯿﺰ اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺗﻨﻬﺎ ﻧﻬﺎد ﻧﺴﺒﺘﺎً ﻓﻌﺎل در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ »اﻧﺠﻤﻦ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎی زﻧﺪاﻧﯿﺎن« اﺳﺖ
ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از اﻧﻘﻼب ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺷﺪه و از ﻫﻤﺎن زﻣﺎن ﯾﮏ ﻧﻬﺎد دوﻟﺘﯽ و واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻗﻮهی ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ» .ﺑﻨﯿﺎد ﮐﻮدک«
دﯾﮕﺮ ﻧﻬﺎدی اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ دوﻟﺖ ،در زﻣﯿﻨﻪی اﯾﺠﺎد ﻣﻬﺪ ﮐﻮدک در زﻧﺪانﻫﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻣﺪﯾﺮ ﻣﺆﺳﺴﻪی
ﮐﻮدﮐﺎن زﻧﺪاﻧﯿﺎن ،ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺷﻔﺎف ﭼﻨﺪاﻧﯽ از ﻋﻤﻠﮑﺮد اﯾﻦ دو ﻧﻬﺎد وﺟﻮد ﻧﺪارد ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﻣﺸﺨﺺ
ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ دو ﻧﻬﺎد ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺮاﮐﻨﺪهای ﮐﻪ ﮔﺎه ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﭼﻪ اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ ﺑﺮای ﻣﺎدران زﻧﺪاﻧﯽ و
ﮐﻮدﮐﺎﻧﺸﺎن اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﻨﺪ و ﻫﯿﭻﮐﺪام از آنﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﻧﻬﺎدی ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ.
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