
کاری از مدرسه ی فمینیستی
صفحه ی ما
در فیسبوک

https://www.facebook.com/FeministSchool


2

کـــودکـــان    زنــدانــیــان
مرکز توجه کمیته حـقـوق کـودک سازمان ملل 

پیوند نوشته در سپیده یوسف زاده
از سازمان  نیز  به کمیته ارسال می شود، کمیته حقوق کودک گزارش هایی  کشورها 
ارزیابی  در  را  غیررسمی  و  دو گزارش رسمی  هر  و  کند  می  دریافت  غیردولتی  های 
حقوق  کمیته  ای،  دوره  گزارش  هر  از  پس  دهد.  می  قرار  نظر  مد  کشورها  وضعیت 

کودک مالحظات و نظرات خود را طی سندی رسمی به کشورها ارسال می کند.
ایران نیز یکی از کشورهایی است که به پیمان نامه حقوق کودک پیوسته و از این رو 
موظف به ارائه گزارش های دوره ای به کمیته حقوق کودک سازمان ملل است. دومین 
گزارش دوره ای کشور ایران]2[ در سال 2005 توسط کمیته حقوق کودک سازمان ملل 

متحد مورد بررسی قرار گرفت و مالحظات نهایی کمیته به طور رسمی منتشر شد.]3[
  

کمیته حقوق کودک  عمومی  نشست  در  زندانیان  بر وضعیت کودکان  تمرکز خاص 
امسال به واسطه فعالیت های متمرکز و گزارش های سازمان های غیردولتی بود که سال 
های متمادی در حمایت از حقوق کودکان زندانیان فعالیت کرده اند. کمپین ها و نامه 
های مکرری که فعالین حقوق کودک و سازمانهای غیردولتی به کمیته حقوق کودک 
ارسال کرده بودند زیربنای تصمیم گیری برای این نشست بود. در پنجاه و ششمین نشست 
کمیته حقوق کودک )17ژانویه – 7 فوریه سال 2011( تصمیم گرفته شد تا در نشست 
عمومی بعدی کمیته )سپتامبر 2011( یک روز کامل به ماده 9 پیمان نامه حقوق کودک 
اختصاص داده شود. بند چهارم این این ماده به وضعیت کودکان زندانیان می پردازد.]4[ 
پیرو این تصمیم نشست تخصصی در خصوص کودکان زندانیان روز جمعه 30 سپتامبر 
2011 )هشتم مهر( در ژنو برگزار شد. این نشست در دو جلسه جداگانه طراحی شده 
بود، که یکی به کودکانی خردسالی که در داخل زندان با والدین خود به سر می برند 
و دیگری به کودکانی که در بیرون از زندان و دور از والدین هستند پرداخت. یکی از 
مهمترین خالء هایی که در این نشست به بحث گذاشته شد، دسترسی به اطالعات در 
مورد این گروه از کودکان بود. در مبحث کودکان زندانیان عدم دسترسی به اطالعات 
در مورد چگونگی وضعیت زندگی، مراقبت و مشکالت این کودکان جدی ترین مسئله 
دو  واسطه  به  است  ممکن  خالء  این  گیرد.  قرار  توجه  مورد  بایست  می  که  است  ای 
دلیل کلی باشد: از طرفی اطالعاتی که در دسترس فعالین حقوق کودک و سازمانهای 
این  کیفیت  یا  گیرد.  نمی  قرار  دانشگاهی  مراکز  اختیار  در  معموالً  است  غیردولتی 
اطالعات جمع آوری شده مورد قبول مراکز دانشگاهی نیست و یا هماهنگی الزم برای 

مدرسه فمینیستی: امسال در سی ام سپتامبر 2011، برابر با هشتم مهرماه 1390، کودکان 
زندانیان برای اولین بار به طور خاص مورد توجه »کمیته حقوق کودک سازمان ملل« 
قرار گرفتند. کمیته حقوق کودک، کمیته ی تخصصی سازمان ملل است که اعضای آن 
کارشناسان مستقلی از کشورهای مختلف هستند و به طور دوره ای در کمیته فعالیت می 
کنند. هر دوره شامل چهار سال است و اعضای آن بیش از دو دوره متوالی نمی توانند 
در کمیته فعالیت کنند.]1[  مسئولیت اصلی این کمیته، نظارت بر اجرای پیمان نامه حقوق 

پروتکل  و  تمامی کودک  کشورهاست.  توسط  آن  الحاقی  های 
نامه حقوق کودک ملحق شده کشورهایی  پیمان  به  که 

موظف  هستند تا گزارش های دوره ای از نحوه اند، 
این پیمان نامه در کشور خود را برای اجرای 

تهیه کنند. عالوه  این کمیته  به  ارائه 
بر گزارش هایی که به طور رسمی 

توسط 

همکاری و تبادل اطالعات وجود ندارد. از 
طرف دیگر بررسی های علمی انجام شده 

)که بیشتر حول محور مشکالت روحی 
است(  کودکان  این  روانی  و 
کاربردی نبوده و برای فعالین 

سازمانهای  و  کودک  حقوق 
غیردولتی به راحتی قابل استفاده 

که  کرد  اشاره  باید  البته  نیست. 
دانشگاهی  مراکز  همکاری  ضعف 

تنها  کودکان  غیردولتی  سازمانهای  و 
زندانیان  کودکان  موضوع  به  محدود 
نبوده و نکته ای جدی تر است که باید 

مورد توجه قرار گیرد.
نشست  پیگیری  در  و  مقدمه،  این  با 
دانشگاه  کودک،  حقوق  کمیته 
سازمان ملل در ماستریخت )هلند( 
کودکان  تخصصی  علمی  نشست 
نوامبر   17 تاریخ  در  را  زندانیان 
2011 )26 آبان ماه 1380( و به 
مناسبت سالروز تصویب پیمان 
اهداف  با  نامه حقوق کودک 

زیر برگزار کرد:
 

• مورد 	 در  آگاهی  ایجاد 
کودکان  خاص  نیازها 

زندانیان
• و 	 مشکالت  بررسی 

از  این گروه  که  هایی  چالش 
گریبان  به  دست  آن  با  کودکان 

هستند
• موجود 	 اجتماعی  بستر  بررسی 

که  کشور  هر  محلی  مقضیات  و 
کودکان  این  وضعیت  مطالعه  برای 

نظر  در  بایست  می  راهکار  ارائه  و 
گرفت )شامل مقتضیاتی که انجام 

فعالیت و ارائه خدمات را در 
کشورهای مختلف تحت 
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برخی از گزارش های ارائه شده توسط اعضای این میزگرد در نشست دانشگاه سازمان 
ملل ماستریخت نیز در ویژه نامه مدرسه فمینیستی با عنوان »کودکان زندانیان در سایه« 

ترجمه و  منتشر خواهد شد.
 

پانوشت ها:
 

  
[1]  http://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/members.htm
 
 
[2]  http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/898586b1dc7b4043c125
6a450044f331/85a6e7f7f2afacaac1256e7b003a4899/$FILE/
G0345590.pdf
 
 
[3]  http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/898586b1dc7b4043c12
56a450044f331/816601ca7398c9b3c1257021004d0583/$FI
LE/G0540872.pdf
 
 

]4[  ماده  9 بند 4پیمان نامه حقوق کودک:

» هرگاه این جدایي ناشي از اقدامات یک کشور عضو از قبیل بازداشت، حبس، تبعید، 
اخراج یا مرگ یک یا هر دو والد یا کودک )از جمله مرگي که به هر دلیل در حین 
درخواست،  به  بنا  عضو،  کشور  باشد،  مي دهد(  روي  دولت  توسط  شخص  توقیف 
اطالعات ضروري مربوط به محل اقامت عضو )یا اعضاي( غایب خانواده را در اختیار 
از اعضاي خانواده قرار خواهد داد،  یا در موارد مقتضي، یکي دیگر  والدین، کودک 
مگر آن که ارایه این اطالعات مخل رفاه کودک باشد. عالوه بر این، کشورهاي عضو 
)یا  فرد  براي  نامطلوبي  تبعات  في نفسه  درخواست  این  تسلیم  که  کرد  خواهند  تضمین 

افراد( ذي نفع در پي نداشته باشد.«

غیر  های  سازمان  از  بسیاری  مثال  عنوان  به  دهد.  می  قرار  تاثیر 
کار  زمینه  این  در  استرالیا  و  اروپایی  کشورهای  در  که  دولتی 
این  در  دارند.  کودک  برای  خوانی  قصه  خدمات  کنند  می 
با استفاده از ضبط صوت  فعالیت پدر یا مادر زندانی می توانند 
برای کودک خود درداخل زندان قصه بخوانند و نوار کاست با 
صدای او در اختیار کودک قرار می گیرد. یا در تجربه ای دیگر 
در آمریکا عالوه بر مالقاتهای حضوری امکان مالقات با والدین 
در  ویژه  به  امکان  این  دارد.  وجود  )اسکایپ(  اینترنت  طریق  از 
یا مادر در شهر دیگری در زندان است کمک  مواردی که پدر 
موثری برای تداوم ارتباط کودک با والدین زندانی دارد. اما همین 
دو مثال مشخص در ایران امکان اجرا ندارند و برای بحث در زمینه 
راهکارهای عملی به این تفاوتها بایستی دقت کرد. از طرف دیگر 
در کشورهایی مانند ایران یا سایر کشورهای خاور میانه شبکه های 
خانواده  و  فامیل  دوست،   – است  اختیار کودک  در  که  عاطفی 
ارائه خدمات و حمایت های الزم از  –  و برای  گسترده و غیره 
این شبکه می توان بهره مند شد. اما این امکان لزوما در کشورهای 

غربی در اختیار کودکان نیست. (
• زندانیان 	 کودکان  از  قانونی  حمایت  برای  راهکارهایی  بررسی 

)متناسب با هر کشور(
• بررسی راهکارهایی برای تحکیم و تقویت ارتباط بین کودک و 	

پدر یا مادر زندانی
 

 در این نشست یکی از اعضای کمیته حقوق کودک نیز حضور داشت 
ماه  اختصاصی  جلسه  زمینه  در  نیز  گزارشی  و   ) هرکزوگ  )ماریا 
سپتامبر کمیته در خصوص کودکان زندانیان ارائه کرد. شرکت 
کنندگان دیگر این نشست از سازمانهای تحقیقی و مراکز 
و  خیریه  سازمانهای  غیردولتی،  سازمانهای  دانشگاهی، 
به  این حوزه مشغول  بودند که در  فعالین حقوق کودک 
تجارب  و  ها  فعالیت  کنندگان  شرکت  هستند.  فعالیت 
خود را در خصوص کودکان زندانیان در دو میزگرد به 
گفتگو گذاشتند. میزگرد اول به بررسی مشکالتی که 
این کودکان با آن مواجه هستند پرداخت و میزگرد 
ارائه  و تجارب موجود در  راهکارها  بررسی  به  دوم 
خدمات به این کودکان. اعضای میزگرد از انگلستان، 

ایرلند، آمریکا، سوریه، هلند و ایران بودند.
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آنها،  اعضای خانواده  و  زندانیان  با  مردم  و  رفتار دولت  و  زندان  فمینیستی:  مدرسه 
یکی از شاخص های مهمی است که نشان دهنده میزان نهادینه شدن حقوق اولیه انسانها 
در یک جامعه است. به سخن دیگر، رفتار دولت ها و نهادهای مردمی با شهروندانی که 
درست یا غلط به اتهام نقض قانون به زندان می افتند، می تواند برای افکار عمومی آن 
جامعه نشان دهندۀ میزان رعایت حقوق بشر و حقوق شهروندی ساکنان آن کشور باشد.

 
در سرزمین ما ایران، هم اکنون با افزایش آمار زندانیان، روبرو هستیم و از سوی دیگر، 
کاهش استانداردهای بهداشتی، تغذیه و سالمتی در محیط زندان، نگرانی های بسیاری را 
دامن می زند. در این میان، وضعیت خانواده های این زندانیان )به ویژه شرایط دردناک 
کودکانی که پدر یا مادری در زندان دارند(،  بیش از پیش موجب نگرانی است. زیرا نه 
تنها در ایران قوانینی مطابق با معیارهای حقوق بشری برای رسیدگی به وضعیت زندانیان 
وجود ندارد بلکه قوانین و مقرراتی نیز وجود ندارد که بتواند از کودکان زندانیان که 

بدون هیچ جرمی که مرتکب شده باشند رنج می برند و کودکی شان در مرداب تیرگی 
فرو می رود، حمایت کند. چرا که تأثیر مخرب و جبران ناپذیری که ممکن است زندانی 
برجای  آنان  آینده  نهایت،  در  و  زندانیان  این  کودکان  روان  و  روح  بر  والدین  شدن 
نه از سوی مسئوالن پیگیری می شود. این درحالی  نه در قوانین لحاظ شده و  گذارد، 
است که یکی از وظایف دولت ها و نهادهای مسئول مملکتی، برنامه ریزی برای تضمین 

زندگی سالم برای کودکان این سرزمین است.
 

به یاد داشته باشیم که بخشی از امروز و فردای کشورمان را کودکانی شکل می دهند که 
پدر یا مادری در زندان دارند. این گروه از کودکان که زندانی شدن والدین شان، تمام 
کودکی و چه بسا آینده شان را دستخوش تغییراتی می کند، به طور عاجل، نیازمند توجه 

خاص دولت  و نهادهای جامعه مدنی هستند.
 

با  رابطه  نامه ای در  بر آن شدیم که ویژه  فمینیستی  ما در مدرسه  از همین روست که 
کودکان زندانیان تهیه کرده و بدین وسیله و در حد بضاعت مان، جامعه و مسئوالن را 
نسبت به این امر مهم، حساس سازیم. چرا که به نظر ما، حقوق کودکان و حقوق زنان و 
در مجموع حقوق اقشاری که در الیه های فرودست و نادیدۀ جامعه قرار دارند، نه تنها با 

حقوق بشر پیوند بالواسطه دارد بلکه با یکدیگر نیز پیوندی تنگاتنگ دارند.
 

کودکان زندانیان امروز، پدرها و مادرهای آینده هستند که می توانند سازنده خانواده 
تأثیر و حمایت  باشند و یا می توانند تحت  های آسیب پذیر و خشونت گرا در آینده 
جامعه و دولت، به خانواده هایی سالم و مسئول تبدیل شوند؛ و این تحول، بستگی به رفتار 

امروز ما با این کودکان دارد.
 

در خرداد ماه امسال، با انتشار »نامه سرگشاده 350 تن از فعاالن مدنی در حمایت از حقوق 
کودکان خانواده های زندانی«]1[  نسبت به وضعیت نگران کننده کودکان زندانیان ابراز 
نگرانی کرده بودیم و اکنون نیز در پی آن بیانیه، در صدد تهیه این ویژه نامه برآمدیم. 
یافته است و  نیز  ابعاد جهانی  به کودکان زندانیان  این درحالی است که نگرانی نسبت 
امسال در بیست و دومین سالروز تصویب »پیمان نامه حقوق کودکان«، برای اولین بار 

»کمیته حقوق کودک سازمان ملل« یک روز را به کودکان زندانیان )یعنی فرزندانی که 
پدر یا مادرشان در زندان هستند( اختصاص داده است.]2[ و این امر خوشبختانه می تواند 
به افزایش حساسیت و توجه نسبت به وضعیت فعلی و آینده کودکان زندانیان کمک 
کند. هم از این رو ما نیز در مدرسه فمینیستی  بار دیگر دست به دست به هم دادیم و این 
فرصت را غنیمت شمرده و برخی از گزارش هایی را که امسال در نشستی به مناسبت 
سالروز تصویب پیمان نامه حقوق کودک و با هدف توجه بیشتر به کودکان زندانیان برپا 
شده بود را به فارسی برگردانده ایم تا به سهم خود در تداوم این حرکت انسانی، مؤثر 
باشیم و به این ترتیب بتوانیم از تجربه ها و راهکارهای جهانی به منظور توجه بیشتر به 

کودکان زندانیان در ایران بهره ببریم.

 امروز در میان گزارش های متنوع رسانه ها، صداهایی ضعیف از کودکانی که والدین 
شان در زندان بسر می برند می شنویم و بسیار پیش می آید که به سهولت از کنار آن 
می گذریم، اما فراموش می کنیم که این صداهای ضعیف برآمده از رنج و درد بزرگ 
کودکانی است که کودکی شان در حال ویران شدن است، آن هم به سبب موقعیتی که 
خود در آن نقشی ندارند. امروز ما صدای کودکانی همچون نیما و مهرآوه، دو فرزند 

»شب  نویسد  می  که  سطرهایی  البالی  در  را  ستوده  نسرین  خردسال 
یلدا هم اجازه مالقات حضوری نسرین با فرزندان اش را ندادند« می 
این  به عمق فاجعه و کابوس های شبانه  توانیم  شنویم ولی هنوز نمی 
دخترکان و پسرکان خردسالی که مادران شان در زندان بسر می برند، 
پی ببریم. این کودکان حتا اگر پدران و مادران شان »جرمی« مرتکب 

که  زندانیان،  کودکان  برای  کودکانه  نقاشی های 
می بینند کابوس  پروانه،  خواب  جای  به  شب ها 

پیوند نوشته در

http://www.google.com
https://www.facebook.com/notes/the-feminist-school-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%87-%D9%81%D9%85%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%8A/%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B4%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%87-%D8%B4%D8%A8-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%B3-%D9%85%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%86%D9%86/10150510741417356
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شده باشند، اما خودشان بی گناه و بدون هیچ جرمی از »آغوش مادر یا پدر« محروم شده 
اند و زندگی شان پُر از کابوس شده است. اما این حق آنان نیست. آنان جدای از پدر و 

مادرشان دارای حقوقی هستند که در نظر گرفتن آن، می تواند به بهبود 
شرایط زندگی بخشی از نسل آینده کشورمان کمک کند.

 
رعایت حقوق کودکان زندانیان از سوی مسئوالن، نشانه ضعف مقامات 
انسانی  های  دغدغه  نشاندهنده  بلکه  نیست  زندانیان  به  امتیاز  دادن  و 
است.  آنها  عاطفی  و  روجی  سالمت  و  کودکان  به  نسبت  مسئوالن 
پس چرا باید هنوز شاهد آن باشیم که این کودکان بدون آنکه جرمی 
از حق  و  می شوند  تنبیه  مادرشان،  و  پدر  با  همراه  باشند  مرتکب شده 
اولیه »مالقات حضوری منظم و در فضایی مناسب« و در محیطی مناسِب 

روحیه کودکانه شان و.... منع می شوند؟
 

نقاشی های کودکانه برای  کودکان زندانیان: آن سوی میله های زندان، 
مملو از بچه هایی است که شب ها به جای پروانه، کابوس می بینند

مجموعۀ این مسایل، دغدغه ای است که ما را در مدرسه فمینیستی به 
تهیه این ویژه نامه ترغیب کرد و به عنوان نخستین گام، تالش کردیم تا 

صدای کودکان زندانیان را از طریق هم سن و سال های خودشان به جامعه و مسئوالن 
برسانیم. برای این منظور، با شرح وضعیت نمادین کودکانی همچون »نیما و مهرآوره« 
از  تعدادی  به  برد(  می  بسر  زندان  در  که  زنان  جنبش  وکیل  ستوده،  نسرین  )فرزندان 
کودکان هم سن و سال شان، از آنها تقاضا کردیم که نقاشی هایی در »همبستگی با نیماها 
و مهرآوه ها« ترسیم کنند تا صدایی باشند برای همبازی های شان که برخالف آنان، 
مادرشان در کنارشان نیست. برخی از این نقاشی ها را در ادامه می توانید مشاهده کنید 
و رنج و درد کودکان زندانیان را از نقاشی های این کودکان دریابید. این کودکان در 
قلب کوچک شان، بدون آن که واژگان درستی بیابند، رنج می برند و به جای واژه، خط 

می کشند و این همه آن چیزی است که بیننده در این نقاشی ها می تواند احساس کند:
 

پانوشت ها:
  

]1[ نامه سرگشاده 350 تن از فعاالن مدنی در حمایت از حقوق کودکان خانواده های 
زندانی

 
]2[ پشت سر هر پدر یا مادر زندانی، کودکی بی صدا رنج می برد / ریا ولس وینکل/ 

ترجمه و تلخیص: سپیده یوسف زاده
 

https://www.facebook.com/note.php?note_id=10150222807247356
https://www.facebook.com/note.php?note_id=10150222807247356
https://www.facebook.com/note.php?note_id=10150222807247356
https://www.facebook.com/note.php?note_id=10150408837062356
https://www.facebook.com/note.php?note_id=10150408837062356
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حقوق کودک گنجانده نشده است اما امکان برگزاری یک و یا دو نشست ساالنه برای 
از  هدف  دارد.  وجود  کنوانسیون  مشخص  مواد  از  یکی  برروی  عمومی  نظری  تبادل 
پیچیدگی  درک  عمومی،تسهیل  نظری  تبادل  و  بحث  برای  مشخص  روزی  اختصاص 
ها  نمایندگان دولت  این جلسات  اصلی  آفرینان  نقش  است.  کنوانسیون  محتوایی  های 
،سازمان های غیردولتی ، پژوهشگران، فعالین حقوق کودک، هیات حقوق بشر سازمان 
ملل متحد و آژانس های متخصص در این زمینه، افراد مستقل و حتی کودکان هستند. 
در طی برگزاری این نشست عالوه بر یک جلسه عمومی، کارگاه هایی هم برای شرکت 
کنندگان و اعضای کمیته برگزار می شود که با جزئیات موضوعات مطرح شده آشنا 

شوند.
 همیشه فهرست باال بلندی از موضوعات پیشنهادی برای کمیته ارسال می شود که در این 
نشست ها به آنها پرداخته شود و  نهایتاً کمیته حقوق کودک تصمیم میگیرد که کدام 
موضوع باید انتخاب شود . در سال 2011 موضوع فرزندان زندانیان انتخاب شد . و در 

سال 2012 در مورد کودکان مهاجرت بررسی و بحث خواهد شد.
 

هدف نشست اخیر در خصوص کودکان زندانیان افزایش آگاهی در مورد کودکانی بود 
که از سیستم های قضایی کیفری آسیب می بینند. البته این برنامه همه اشکال بازداشت 
والدین کودک را پوشش نمی داد. هدف این نشست همچنین بررسی تمام جنبه ها و 
مراحل درگیری والدین در سیستم کیفری و قضایی بود که شامل دستگیری،بازجویی، 
دوران بازداشت پیش از تشکیل دادگاه، تشکیل دادگاه و محکومیت، دوران حبس و 
در نهایت آزادی از بند و پیوند دوباره با خانواده و جامعه بود. در این نشست دوره های 
مختلف زندگی یک کودک  و خانواده اش در طی دوران حبس پدر یا مادر به عنوان 
چارچوب بحث در نظر گرفته شد و مجموعه مقاالت و گزارشاتی که کمیته دریافت 

کرده بود  مورد بررسی دقیق قرار گرفت.
 کمیته حقوق کودک جلسه روز سوم سپتامبر سال 2011 را به شنیدن نظرات و دیدگاههای 
کودکان و خانواده هایی که یکی از والدین را در حبس یا بازداشت داشتند اختصاص داد. 
سازمانهای مرتبط به کودکان و والدین هم در این نشست مشارکت داشتند. هدف این بود 
که پیشنهاداتی به کشورهای عضو و دیگر شرکت کنندگان ارائه شود تا به واسطه آن بتوانند 

حقوق کودکان زندانیان را بر اساس کنوانسیون حقوق کودک ترویج و حمایت کنند.

مـیـلیـون هـا  والـدین،  بـودن  زنـدانـی 
می دهد   قرار  تاثیر  تحت  جهان  سرتاسر  را  کودک 

پیوند نوشته در ماریا هرزوگ / ترجمه: سحر مفخم

مدرسه فمینیستی:  مقاله حاضر متن تحریر شدۀ سخنرانی »ماریا هرزوگ، دکترای 
رشته جامعه شناسی  و عضو کمیته حقوق کودکان سازمان ملل از سال 2007 تاکنون، 
به  و  محبوس«  »پیوند  عنوان   با  ماستریخت   ملل  سازمان  دانشگاه  نشست  در  که  است 
مناسبت سالگرد تصویب »پیمان نامه حقوق کودک« در آبان ماه امسال ارائه شده است. 
این نشست به بهانه آن برگزار شد که امسال در بیست و دومین سالروز تصویب پیمان 
نامه حقوق کودکان، برای اولین بار »کمیته حقوق کودک سازمان ملل« یک روز را به 
کودکان زندانیان )یعنی فرزندانی که پدر یا مادرشان در زندان هستند( اختصاص داده 
است. برگردان این مطلب، توسط »سحر مفخم« برای ویژه نامه مدرسه فمینیستی با نام 

»کودکان زندانیان در سایه« انجام گرفته است.  
 

کمیته حقوق کودک سازمان ملل متحد در ماه سپتامبر 2011 و به رسم هر سال جلسه ای 
برای تبادل نظر عمومی برگزار کرد .تشکیل این جلسه در مقررات آئین نامه کنوانسیون 

حقوق  کنوانسیون   9 ماده  که  شود  می  شامل  را  کودک  ها  میلیون  زندانیان  کودکان 
کودک به آنها اشاره کرده است:

 
از . 1 خود  میل  خالف  بر  نباید  کودک  که  کرد  خواهند  تضمین  عضو  دولت هاي 

والدینش جدا نشود، مگر در مواردي که مقامات واجد صالحیت مطابق قوانین و 
مقررات قابل اعمال و پس از بررسي هاي قضایي حکم دهند که این جدایي براي 
مواردي  در  است  ممکن  است. چنین حکمي  عالیه کودک ضروري  منافع  تأمین 
خاص، از قبیل سوءاستفاده از کودک یا بي توجهي به او توسط والدین، یا زماني 
که والدین جدا از یکدیگر زندگي مي کنند و باید در مورد محل اقامت کودک 

تصمیم گیري شود، ضروري باشد.
 در هر یک از دادرسي هاي مرتبط با بند 1 این ماده، باید به همه ي طرف هاي ذي نفع . 2

فرصت داده شود در دادرسي ها شرکت کنند و نظرات خود را ابراز نمایند.
 دولت هاي عضو حق کودک جدا شده از یک یا هر دو والد خود را براي حفظ . 3

روابط شخصي و تماس مستقیم و منظم با هر دو والد محترم خواهند شمرد مگر آن 
که این امر مغایر با منافع عالیه  کودک باشد.

بازداشت، حبس، . 4 قبیل  از  اقدامات یک کشور عضو  از  ناشي  این جدایي   هرگاه 
هر  به  که  مرگي  )از جمله  یا کودک  والد  دو  هر  یا  مرگ یک  یا  اخراج  تبعید، 
بنا  باشد، کشور عضو،  دلیل در حین توقیف شخص توسط دولت روي مي دهد( 
به درخواست، اطالعات ضروري مربوط به محل اقامت عضو )یا اعضاي( غایب 
خانواده را در اختیار والدین، کودک یا در موارد مقتضي، یکي دیگر از اعضاي 
خانواده قرار خواهد داد، مگر آن که ارایه این اطالعات مخل رفاه کودک باشد. 
درخواست،  این  تسلیم  که  کرد  خواهند  تضمین  عضو  کشورهاي  این،  بر  عالوه 

في نفسه تبعات نامطلوبي براي فرد )یا افراد( ذي نفع در پي نداشته باشد.
 

دو کارگروه موضوعی که در این نشست برگزار شد  به موضوعات تقسیم شده بود.
 

نوزادان و کودکانی که با پدر و مادر زندانی در زندان زندگی می کنند. 1
فرزندانی که بیرون زندانی هستند در حالیکه پدر یا مادر در زندان به سر می برند.. 2
 

در طی برگزاری این کارگاه ها و بحث ها شرکت کنندگان نظرات، دانش و تجربیات 
خود را حول مسائل حقوقی کودک در رابطه با پدران و مادران محبوس درمیان گذاشتند. 
نمونه سیاستهای موفق و راههای عملی موثر مورد بررسی قرار گرفت و با جمع بندی 

نظرات مطرح شده ، پیشنهاد ها و راهکارهایی برای دولت ها و افراد 
ذی نفع  تهیه شد تا به صورت بومی و یا بین المللی به اجرا در آید .

 
روی  بر   والدین  حبس  اثرات  با  رابطه  در  محدودی  های  پژوهش 
کودکان  این  به  کمی  توجه  تاکنون  که  چرا  است  موجود  کودک 

http://www.google.com
https://www.facebook.com/notes/the-feminist-school-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%87-%D9%81%D9%85%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%8A/%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B4%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%87-%D8%B4%D8%A8-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%B3-%D9%85%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%86%D9%86/10150510741417356
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و  است  زبان  انگلیسی  و  از کشورهای غربی  ها  نمونه  بیشتر  است.  آسیب خورده شده 
یکی از دالیل کمبود اطالعات عدم آشنایی به زبان های دیگر است. و مشکل دیگر در 

دسترس نبودن مطالعات میدانی در نقاط مختلف دنیا است.
 

فرزندان والدین دربند خودشان هم قربانی زندان هستند .تمام ابعاد زندگی آنان با این 
حقیقت که پدر یا مادرشان در زندان است پیوند خورده است .این اثرات خیلی به ندرت 
در فرایند کیفری و قضایی در نظر گرفته می شود در حالیکه توان بخشی به این قربانیان 

و حمایت های فراهم شده برای انان می تواند اثرات مختلفی داشته باشد .
 میان کودکانی که با والدین شان، معموال مادر، در زندان به سر می برند با آنهایی که 
بیرون زندان باقی می مانند تفاوت های بنیادینی وجود دارد .در هر دو حالت تمام جوانب 
حقوق کودک باید لحاظ گردد و.عواقب مستقیم و  همچنین طوالنی مدت باید بررسی 
شود . این عواقب شامل بی حرمتی،فقر و محرومیت مادی و احساسی، خطر درگیر شدن 

در جرایم  و کارهای خالف، دور ماندن از مدرسه و عواقب منفی دیگر نیز می شود.
 

اصل مهم این است که  کودکان والدین محبوس درست مانند دیگر کودکان مشمول 
حقوق کودکان هستند. از آنجایی که آنها خود هیچ جرمی مرتکب نشده اند که به خاطر 
آن تنبیه شوند نباید به خاطر آنکه والدینشان در زندان است مورد تبعیض قرار گیرند. 
کودکانی که در زندان زندگی می کنند نیز  زندانی محسوب نمی شوند  و باید تمام 

حقوق و آزادی ها و فرصت ها را به مانند دیگر کودکان داشته باشند.
 

دهد.  می  قرار  تاثیر  تحت  جهان  سر  تا  سر  را  ها کودک  میلیون  والدین  بودن  زندانی 
خیلی از آنها از گروه های اجتماعی فقیر یا آسیب پذیری می آیند. یکی از وخیم ترین 
مشکالت کودکان زندانیان این است که اگر حکم اعدام والدین نیز اجرا شود کودک 
اطالعات  نرم کند.  پنجه  و  والدین دست  از  یکی  دادن  از دست  پذیرش  و  با غم  باید 
کمی در مورد این کودکان موجود است و بسیار مهم است بدانیم که چه تعداد کودک 
به واسطه زندانی بودن والدین خود دچار مشکل و آسیب می شوند. و البته مهم است 
با پدر و یا مادر زندانی برای آنها چیست و حمایت هایی  که بدانیم بهترین راه تماس 
با موقعیت جدید دست و پنجه نرم کنند و  بتوانند  مفید برای کل خانواده داده شود تا 
از احساس شرمساری یا احساس گناه بپرهیزند .چشم پوشی از زندانی کردن والدین در 
شرایطی که به خاطر حفظ سالمت  کودک صورت می پذیرد نه تنها اجرای صحیح مواد 
حقوق کودک است بلکه برای پیوند دوباره فرد محکوم که جرمی را مرتکب شده به 

جامعه نیز مفید است.
 

آموزش سیاست گذاران، نیروهای پلیس، قضات،دادستان ها،کمک به متخصصین امر و 
باالبردن هوشیاری عمومی نسبت به کودکان زندانیان  می تواند به درک بهتر پیچیدگی 
های مسائل اجتماعی منجر شود .و این خود با اجرای صحیح و بدون کم و کاست مواد 

حقوق بشر و حقوق کودک مرتبط است. 
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یک سازمان غیر دولتی )NGO( که حمایت از خانواده های زندانیان را به عهده دارد 
صورت می گیرد.

 
و    )Huddersfield( هادرزفیلد  دانشگاه  نظر  تحت  تحقیق  این  انگلستان  کشور  در 
همکاری گروه غیر دولتی حمایت از زندانیان و خانواده های آنان پپُس ]pops(]3(   و 
در آلمان دانشگاه تلکنولوژی درسدن )Dresden( و سازمان غیر دولتی ترفت پانکت 
دانشگاه  شود.  می  انجام  است  نورنبرگ  شهر  در  آن  مرکزیت  که   )Trefftpunkt(
اسویشیشا  دولتی  غیر  سازمان  و   )Alexandru Ioan Cuza( کوزا  آیون  الکساندر 
و  رومانی  کشور  در   )Asociatia Alternative( Socialeسوشیال آلترناتیو  
انستیتیو کارولینسکا )Karolinska(  در استکهلم و سازمان غیر دولتی ریکس بریگن 
)Riksbryggan( که در بسیاری از شهری سوئد شعبه دارد نیز دیگر برروی این پروژه 

تحقیقاتی فعالیت می کنند.
 

ساختار تحقیقات
 

• مرحله اول تحقیقات تکمیل 250 پرسشنامه )کمی( در هریک از کشورهای شرکت 	
کننده است که باید  توسط کودکان و نوجوانانی که یکی از والدین آنها در زندان 
آنها  از  در حال حاضر  که  سرپرستی  یا  مادر  یا  پدر  توسط   همچنین  و  بسرمیبرد 
این  از تحقیق  در  این مرحله  نگهداری می کنند تکمیل می شد. در حال حاضر 

کشورها انجام شده است.
•  مرحله دوم این تحقیقات انجام مصاحبه )کیفی(  با 40 خانواده در هر یک از این 	

کشورهاست. این مصاحبه ها هم  با کودکان و نوجوانانی که یکی از والدین آنها 
در زندان است، کسی که سرپرستی آنها را به عهده دارد  و همچنین با خود پدر 
یا مادر زندانی انجام می شود. در حال حاضر این مرحله از تحقیق در حال تکمیل 
شدن است و گزارشات این تحقیق کیفیتی در نیمه اول سال 2012 نوشته خواهد 

شد.
• شامل 	 متخصص  افراد  زندانی،  فرد  با خود  مصاحبه  انجام  تحقیق  این  مرحله سوم 

این کودکان و  اجتماعی، روانکاوان  و مدارسی است که  زندانبانان، مدد کاران 

زندانیان    کـودکـان  روانـی  سـالمـت  کاهش 

پیوند نوشته در دکتر برنارد گاالگر و مارتین مانبی / ترجمه: رویا صحرائی

مدرسه فمینیستی: مقاله حاضر خالصه ای است از یک تحقیق دانشگاهی  که توسط 
کشور  چهار  در  تحقیق  این  است.  انجام  حال  در  مانبی  مارتین  و  گاالگر  برنارد  دکتر 
اروپایی و در بین کودکانی که پدر یا مادر زندانی شان دارای محکومیت های کیفری 
هستند در حال اجراست و هنوز به پایان نرسیده است. برگردان این مطلب، توسط »رویا 
صحرایی« برای ویژه نامه مدرسه فمینیستی با نام »کودکان زندانیان در سایه« انجام گرفته 

است.
 

کودکان زندانیان و کاهش  سالمت روانی آنها در دوران زندانی بودن والدین
 

»کوپینگ«]1[ پروژه تحقیقاتی سه ساله ای است )2012-2010( که تاثیر زندانی بودن 
تحقیقات  این  انجام  بودجه  کند.  می  بررسی  نوجوانان  و  کودکان  روی  به  را  والدین 
توسط اتحادیه اروپا تامین می شود و چهار کشور انگلیس، آلمان، رومانی و سوئد درآن 
 ) Eurochips( 2[ که مرکز آن در ژنو است و یورو چیپس[QUNO.شرکت دارند

در پاریس از دیگر حمایت کننده های اصلی این پروژه تحقیقاتی هستند.
 

این پروژه تحقیقاتی در هر یک از کشورهای یاد شده توسط  یک دانشگاه و همکاری 

ساکنان  و  دولتی  آژانسهای  همچنین  و  هستند  تحصیل  مشغول  آنجا  در  نوجوانان 
محل زندگی کودکان است. این مرحله از تحقیق در حال انجام است.

•  مرحله چهارم این تحقیق شامل )بررسی ( خدمات ارائه شده برای حمایت ازاین  	
خانواده ها در چهار کشور یاد شده است.

• انتشار 	 نهایتا  و  پیشنهادات  ها،  یافته  ارزیابِی  تمرکز روی  پروژه  این  نهایی  مرحله   
آنهاست.

 
خالصه ای از روشناسی این تحقیق و نتایج فاز اول

 
یا مادر زندانی شده آن  از پدر  با خانواده هایی که  ارتباط  از طریق  اکثرا  پرسشنامه ها 
خانواده مالقات می کردند و همچنین از طریق تماس با خدمات مراقبتی دولتی صورت 
گرفته است. این پرسشنامه ها شامل داده های جمعیت شناختی و داده هایی درباره تاثیر 
زندانی بودن یکی از والدین برروی فرزندان و خانواده آنها بوده است. از جمله: بررسی 
اعتماد به نفس کودک )با استفاده از رویکر روزنبرگ]4[( ، تکمیل پرسشنامه کمی  و 
 .))WHO( کیفی )با استفاده از شیوه های توصیه شده توسط سازمان بهداشت جهانی
در انگلستان 251 پرسشنامه توسط خود کودکان و نوجوانان و 181پرسشنامه به وسیله 
این بچه ها و سرپرست آنها تکمیل شده است. در آلمان 141 نفر از فرزندان زندانیان 
این پرسشنامه ها را پر کرده اند. در کشور رومانی 163 پرسشنامه از این تحقیق تکمیل 
شده است که 160 تای آنها توسط هم کودکان و هم سرپرست های  آنها پرشده است. 
در مراحل مقدماتی 38 کودک و 31 نفر از والدین در سوئد این پرسشنامه ها را تکمیل 

کرده بودند.
 

یافته ها از انجام تحقیقات در کشور انگستان
 

در انگلیس تقریبا نیمی از کودکانی که پرسشنامه ها را تکمیل کرده بودند دختر و نیم 
دیگر آنها پسر بودند. متوسط سن آنان یازه سال و نیم است. از هر شش کودک پنج نفر 
پدرشان در زندان بوده  و یک نفر مادر زندانی داشته اند. 94/7 درصپ کودکان در این 
مطالعه با  پدر یا مادر زندانی خود در تماس بودند. تقریبا نیمی از آنان اظهار داشته اند که 
بودن یکی از والدینشان در زندان تاثیر بدی بر روی آنها گذاشته است. نیمی دیگری این 
مسئله را خیلی موثر در زندگی خود نمی دانستند و پنج نفر از آنها درباره تاثیر زندانی 

بودن والدین خود در زندگی شان خیلی مطمئن نبودند. 
 

در این مطالعه از هر پنج کودک، چهار نفر، امتیاز خوبی در بررسی مربوط 
به اعتماد به نفس  داشتند، هر چند که والدین آنها فکر می کردند که اعتماد 
به نفس کودکانشان کمتر از آنچه نشان داده شده است می باشد.  هیچ یک 
از والدینی که در زندان به سر می برند به طور کلی سطح مناسبی از مقیاس 

کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی را  نشان نداده اند.

http://www.google.com
https://www.facebook.com/notes/the-feminist-school-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%87-%D9%81%D9%85%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%8A/%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B4%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%87-%D8%B4%D8%A8-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%B3-%D9%85%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%86%D9%86/10150510741417356
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 نتایج تحقیقات تا امروز
 

یافته های این بررسی نشان می دهد در چهار کشور تحت بررسی تشابهات زیادی میان 
تشابهات  این  اند.  قرار گرفته  بررسی  مورد  ها  نمونه  در  است که  والدینی   و  کودکان 

عبارتند از:
 

• همه کشورها تعداد برابری از دختران و پسران را مورد بررسی قرار داده است.	
• متوسط سن کودکان شرکت کننده  با انحراف معیار یک سال در نظر گرفته شده.	
• اغلب کودکان به لحاظ قومی و نژادی، ملی یا شهروندی و یا کشور محل تولد به 	

اکثریت مردم آن کشوری در آن زندگی می کنند مشابهت داشته اند.
• عالوه بر این  تعدادی از کودکان اقلیت نیز مورد بررسی قرار گرفته اند با این هدف 	

که با تحلیل این تفاوتها بتوانند میزان تاثیر آنها را در این کودکان بررسی کنند.    
• پدریا 	 مراقبت می کنند  از کودک  یا سرپرستانی که  والدین  اکثر  بررسی  این  در 

مادری بیولوژیکی کودکان هستند.
• امتیاز مقیاس سطح کیفیت زندگی  سازمان بهداشت جهانی این والدین تا حدود 	

زیادی به هم نزدیک است.
• بیشتر والدینی که در زندان به بسر میبرند مردان هستند. اکثرا طول مدت محکومیت 	

آنان به هم نزدیک است.
• تنها و شاید مهمترین تفاوتی که تا به امروز به چشم خورده این است که طول مدت 	

محکومیت زندانیان در رومانی به طرز قابل مالحظه در مقایسه با سه کشور دیگر 
باالتر است.

 
یافته های این بررسی نسبت به آنچه که در ابتدا پیش بینی شده است جزئیات بیشتر و 
تصویر گسترده تر و دقیقتری از زندگی این کودکان را در اختیار ما می گذارد و این 

جزییات یافته های مهم و مغایری را در میان این چهار کشور آشکار می سازد.
-  نمونه های اولیه این تحقیق از تعداد کودکانی خبر می داد  که از ناتوانی های  مزمن و  

بیماری رنج می برند و یا  نیاز به مراقبتهای پزشکی یا محافظتی ویژه دارند.
- تعداد کمی از این کودکان در بررسی مربوط به اعتماد به نفس نتایج غیرطبیعی از خود 
نشان داده اند که مستقیما با زندانی بودن یکی از والدین آنان  مرتبط بوده است. این نشان 
می دهد که به احتمال قوی کودک به لحاظ  سالمت روانی   مشکل دارد. این میزان در 

میان چهار کشور مورد بررسی به شدت متفاوت است.
- همچنین تفاوتهای مهم دیگری در خصوص پدر یا مادر و یا سرپرست زندانی وجود 

دارد مثال طول مدت زمان محکومیتی که پدر یا مادر زندانی پیش روی دارد.
 

با این تحقیق – تاکنون-  به این نتیجه می رسیم که علی رغم تشابهات فراوانی که در 
با  بسیار  تفاوتهای  دارد،  وجود  شده  یاد  کشور  چهار  در  شده  بررسی  های  نمونه  میان 
اهمیتی  در این کشورها به چشم می خورد. دالیل این تفاوتها و ارتباط آن با دیگر یافته 

بیشتر مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته  با جزئیات  ها در گزارشات تکمیلی و همراه 
و منتشر خواهند شد. کار نشر این گزارشات آغاز شده و ما امیدواریم که تا پایان سال 
2011 منتشر شوند. این گزارشات توسط تیم های همکار در هر کشور به طور جداگانه 

وهمچنین توسط اعضاء مشترک در هر چهار کشور نوشته خواهد شد .
 

خالصه ای از انجام مصاحبه های کیفی
 

است.  ابتدایی  مراحل  در  هنوز  مصاحبه  از  آمده  بدست  های  داده  بررسی  و  تحلیل 
موضوعاتی که در زیر می آید صرفا برآمده ازانجام مصاحبه هایی است که در کشور 
انگلستان صورت گرفته و باید بسیار محتاطانه به نتیجه گیری در مورد آن پرداخت چرا 
به دست خواهد آمد. شرکت کنندگان در  بیشتری در دیگر کشورها  که قطعا شواهد 
این مصاحبه ها بیشتر از میان کودکان و خانواده هایی بودند که مرحله بررسی کمی این 
پروژه را تکمیل کرده بودند. راهنمای مصاحبه ها در کشور انگلستان تهیه و تدارک دیده 
شده  و به زبانهای آلمانی، سوئدی و رومانیایی ترجمه شده است  در تمام این مصاحبه 
ها نکته کلیدی مطلع کردن کامل شرکت کنندگان از دالیل انجام آن و کسب رضایت 
آنها در مشارکت در آن بوده است. این بخش ،مصاحبه با پدر یا مادری که در زندان 
دوران محکومیت خود را سپری می کند رانیز شامل می شود. کودکان و نوجوانان به 
تنهایی و یا در حضور سرپرست  یاخواهر و برادر خود این مصاحبه ها را انجام داده اند. 
بیشتر مصاحبه زمانی صورت گرفته است که پدر یا مادر زندانی در حال گذراندن دوران 
محکومیت خود در زندان بوده اند. کلیه مصاحبه ها بروی نوار ضبط شده و بعد همگی 

به روی کاغذ پیاده شده و با نرم افزاری خاص]5[ بررسی و تحلیل شده اند.
 

برای بیشتر کودکان و نوجوانان دستگیری و مراحل دادگاهی شدن های والدینشان که 
در نهایت منجر به زندانی شدن آنها شده است به تجربه ای عمیقا رنج آور تشبیه شده 
است. خانواده در مورد زندان نظرات متفاوتی دارند. بعضی از آنها همه چیز را با فرزندان 
خود در میان گذاشته اند ) در این زمینه سن کودکان فاکتور مهمی است(. عده ای دیگر 
این موضوع را دیرتر به کودکان خود اطالع داده اند و بعضی ها هم گفته اند که پدر یا 
مادر آنها برای انجام کار از آنها جدا شده اند. این مصاحبه ها نشان داده است که مشاهده 
پدر یا مادر زندانی  برای اولین بار در زندان چقدر برای کودکان و نوجوانان شوک آور 
بوده است. بعضی از خانواده ها به تمامی تالش می کنند که از گفتگو  در مورد زندانی 
بودن یکی از والدین در حضور فامیل پرهیز کنند. و برخی دیگر به راحتی تمام اطالعات 
به جرمی  ارتکاب  با دوستان و آشنایان خود مطرح می کنند. در مواردی که  را  خود 

سنگین منجر به زندانی شدن یکی از والدین شده است این خبر اغلب 
از قبل توسط روزنامه های به طور گسترده منتشر شده است.

 
میزان پذیرش کودک از زندانی شدن والدین در بین کودکان متفاوت 
است و بستگی به این دارد که کودک از قبل با پدر یا مادر زندانی شده 
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خود رابطه خوبی داشته باشد؛ و یا اینکه در غیاب والد زندانی تحت مراقبت یکی از افراد 
خانواده باشد )پدر یا مادر یا سرپرستی که در حال حاضر مسئولیت آنها به عهده دارد و 
دیگر خواهر برادر هایشان(؛ و زندگی نسبتا با ثباتی را داشته باشند. این تحقیق اهمیت 
کمک پدربزرگ و مادربزرگ ها را در میزان رفاه و سالمت روانی کودکان در طول 
زندانی بودن یکی از والدینشان نشان میدهد. طول مدت زندانی بودن والدین هم یکی از 

فاکتور های اصلی تفاوت در این کودکان و نوجوانان شناخته شده است.
 

با  بسیار  برای کودکان و نوجوانان  یا مادر زندانی شده  با پدر  تلفنی مکرر  تماس های 
اهمیت است. کودکان و نواجوانان به مسائل امنیتی و قواعد زندان در طی مالقاتهایشان 
از والدین خود عادت می کنند. بعضی از والدین در زندان تماس نزدیک خود را با بچه 
ها و همسر خود همچنان حفظ می کنند. این تحقیقات نشان داده است که مشخصا تاثیر 
زندانی بودن مادر به روی فرزندان بسیار عمیقتر است. دراین حالت اگر  پدران عهده دار 
مراقبت از فرزندان باشند، پیوندها ی عمیقی  می تواند درمیان رابطه آنها با فرزندانشان 
به وجود بیاید. اما رابطه خود همسران در این شرایط می تواند بسیار آسیب پذیر باشد. 
یا  والدین  از  بعضی  که  است  داشته  اشاره  موضوع  این  به  تاکنون  همچنین  تحقیق  این 
سرپرستان که مسئولیت نگهدای از کودکان را به عهده دارند قادر هستند که حمایتهای 

بی دریغی از کودکان به عمل بیاورند و به تماسها و مالقاتهای آنان  اولویت بدهند.
 

در مواردی که والدین از هم جدا شده بودند بچه ها با این موضوع به خوبی کنار می 
آمدند که پدر یا مادر یا سرپرستی که از آنها مراقبت می کند اهمیت ادامه ارتباط آنها  با 

پدر یا مادر زندانی شده را تشخیص بدهد و تسهیالت این تماسها را برقرار کند.
 

بودن  زندانی  باره  در  اطالعات  تا چه حد  بگیرند که  باید خودشان تصمیم  ها  خانواده 
والدین به مدرسه فرزندان خود بدهند. مدارس می توانند حمایتهای حساس و مهمی را 
از این کودکان و نوجوانان به عمل بیاوردند. این تحقیقات نشان داده است که بعضی 
این  به  ای  پرسنل مدارس- توجه ویژه  یا  معلمان و  تا  – از مدیران مدارس  از مدارس 
کودکان داشته و در کنترل زورگویی ها و بدنامی به این کودکان کمک کنند. مدارسی 
این کودکان و  به  نقش کمی در همراهی و کمک  اند که  بوده  تحقیقات  این  هم در 

نوجوانان از خود نشان داده اند.
 

این تحقیقات همچنین نشان داده است که پدر یا مادر و یا سرپرستی که از این کودکان 
مراقبت می کنند برای ارتباطات خود با سازمانهای غیر دولتی که حمایت این خانواده ها 
را به عهده دارند ارزش زیادی قائل هستند وهمچنین نمونه هایی از آژانسهای تخصصی 
مانند خدمات بهداشت روانی، انجام مشاوره های مهم و موثر برای کودکان در هنگام 

نیازنیز در این راستا به این خانواده ها کمک کرده اند.
 

پانوشت ها:
[1] COPING: Children of Prisoners Interventions and Mitigations to 
Strengthen Mental Health
[2] QUAKER United Nation
[3] Prisoners and Families Support Group
[4] Rosenberg Self Esteem Scale
[5]  N.VIVO
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ما بی مرام نبودیم:
و... علـی،  نیـما،  کـیانـا،  مـهـراوه،  برای 

پیوند نوشته در منصوره شجاعی
مدرسه فمینیستی: شبی که خبردار شدم تولد مهراوه است، یکی از شبهای ماه نوامبر 
سال 2011 بود.  در تماسی کوتاه با او که در آستانه دوران بلوغ به سر می برد  خواستم 
بگویم که آیا امکان تنها حرف زدن با نسرین را برای درددل های این سنین دارد یانه 
؟ اما گفتم که اگر به داروهای تقویتی نیازپیدا کرد خبرم کند .  دوباره خواستم برایش 
یاد  چقدربه  یائسگی  درآستانه  وغریب  تنانه  ای  تجربه  در  پیش  شب  چند  که  بگویم  
گریخته   و  جسته  و  گفتم  چیزدیگری  دستپاچه  اما  بودم  اش  غریبانه  بلوغ  دوران  و  او 

ازاحواالت این ایام  پرسیدم، پاسخ او هنوز زنانه نبود.
شبی که نرگس محمدی  از عمل جراحی  دختر سه ساله اش کیانا برایم گفت ، یکی از 
شبهای  تیر ماه سال 1389 بود. بیهوش و بی حال روی تخت بیمارستان »ایران مهر« افتاده 
بود وبه زحمت  سخن می گفت. اما اصرار داشت که چیزی را برایم بگوید . نزدیکتر 
شدم تا که صدای اش را بشنوم خاطره ای  را به سختی و درد برایم حکایت کرد :  »...

وقتی کیانا را زاییدم سزارین شده بودم  و شکم ام پر از بخیه بود اما تن داغ کیانا مرهم 
بخیه های من بود . وقتی دستگیر شدم کیانا را تازه از بیمارستان به خانه آورده بودیم 
شکمش پر از بخیه بود و مِن بی مرام هیچ مرهمی برای بخیه ها ش نبودم  بعد از عمل 
تنهاش گذاشتم و روانه زندان شدم....«   پیش از آن که از هوش برود چندین بار به سختی 
یک جمله را تکرار کرد » من بی مرام بودم »...خواستم بگویم نرگس جان تو »بی مرام 
نبودی« و ما  » خولی »  در قصه ها  کم نداشته ایم  اما چیز دیگری گفتم و باقربان صدقه 
ای از ته دل  سعی کردم آرام اش کنم،  آشفتگی او از این دلداری ها تسلی نمی یافت و 

قربان صدقه های بی وقفه  من هم تنها اشک خودم را در می آورد و بس.
 

نگاهی از دور به دو تابلوی«کودک – مادر« و  »مادر – کودک«
 

تابلوی اول :
 

غربت بلوغ و تنهایی دختری نوجوان ، نیازدختر در آستانه نوجوانی  به آستان امن مادر 
تا که  با او به صحبت نشیند. دراین تابلو، تصویر کودکان دیگری همچون مهراوه را نیز 

میتوان یافت. کودکانی ازسی سال پیش تاکنون .دور از مادر، ونیازمند او.

 
هست،  نیز  آفرین  افتخار  بسا  چه  و  نیست  انگیز  غم  مادر  ،غیبت  آرمانگرایانه  نگاه  از 
حضور خاله ها و عمه ها وعموها ودایی ها...نیزبی تردید موجب تلطیف شرایط و ایجاد 
خرسندی است اما به هرروی آنچه که ضایع می شود  حق کودک است در برخورداری 

از امنیت حضور مادر.
امنیتی  که بدون هیچ شرط و قراردادی در اختیار کودک قرار می گیرد.  خلوتی که 
دختردوازده ساله و مادر هردو بدان نیازمندند و پچ پچه هایی که کم کم زنانه می شوند 

و زنانگی را می سازند.
برطبق  را  خویش  محبت  و  دوستی  و...که  عموها  و  ها  عمه  و  ها  خاله  تعداد  هرچند  
اخالص نهاده و صف تا صف به مهراوه تقدیم می کنند ، چشم حقیردشمنان را نیز خیره 
کرده است ، اما روشی که هر کسی ازظن خود برای پر کردن  خال مادر به کار می گیرد 
گاه حتی ممکن است نتیجه عکس دهد و الزاما مفید واقع نشودو حتی کودک را دچار 

نوعی سرگردانی کند.
در این تابلو من یکی ، بی تردید نقش مادری را بسیار ناشیانه بازی کرده بودم.  دور شدن 
از محیط بومی خودم ، دور شدن از حلقه خوشی ها و ناخوشی های این سالها غریبه وارم 
ساخته بود. و مهراوه که با آن متانت کالمی، پرسش های پریشان و شتابزده مرا با چه 

آرامشی جواب  داده بود.
 نکته دیگراما ، داوری های پیرامون رفتار مبارزاتی مادر زندانی است.  مادری که به قول 

»گیتا« یکی از کودکان مادران زندانی در سالهای شصت » توی شیشه بود«...
این نظرها  گاه  حتی از سوی برخی از  »خاله ها و عمو ها« و اطرافیان فرزند  زندانی اظهار 
می شود و او را به قضاوتی خام وامیدارد. قضاوتی که در ساختن تصویر ذهنی کودک 

نسبت به مادر تاثیر گذار خواهد بود.
یکی ازاین داوری ها برآمده از نقشی  است که جوامع وبه ویژه جوامع سنتی برای مادر 
در خانواده  قائل می شوند . حقنه کردن این نقش به زندانی ، به اطرافیان او وبه جامعه گاه 
تا حدی پیش می رود که کودکان خانواده های روشنفکر نیزتصویرمادر فعال، مبارزو 
پیشرو خود را  بیگانه با فضای عاطفی خانواده ارزیابی می کنند. درحالی که پدرخانواده 

درموقعیتی مشابه میتواند  قهرمان جلوه کند.
مثال  هرگاه که پدر  خانواده در زندان باشد وبرای دستیابی به مطالبات حقوقی خویش 
تصمیم به  اعتصاب غذا بگیرد ویا ...، جامعه هیچگاه در یاد آوری نقش پدری او پافشاری 
نمی کند و یا  به دلیل مسولیت سنگین  تربیت و نگهداری از کودکان  از او درخواست 
شکستن اعتصاب غذا نمی کند، ولی درمورد زن زندانی این نقش بارها  و در شکل های 

گوناگون و حتی از سوی قشر روشنفکر جامعه به او یاد آوری می شود.
زمانی که  نسرین ستوده دست به اعتصاب غذا می زند ویا زمانی که 
از حق نیم بند ومشروط مالقات چشم می پوشد تا  به پایمال کنندگان 
حق بیاموزد که حقوق زندانی را رعایت کنند،غائله داوری ویاد آوری 
نقش های اساسی یک مادر بس طوالنی تر و پرماجرا می شود وحتی 
کسانی نقش مادری او را در مقابل نقش زندانی سیاسی قرار می دهند 

http://www.google.com
https://www.facebook.com/notes/the-feminist-school-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%87-%D9%81%D9%85%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%8A/%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B4%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%87-%D8%B4%D8%A8-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%B3-%D9%85%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%86%D9%86/10150510741417356
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به بی  پیدا خواهد کرد که  ، فقط در تصاویر صیادهای سنگدلی معنا  تابلوهایی  چنین  
و شکار خویش  کنند   نمی  رحم  آنها  از  مادر  دلخراش   دوری  و  آهوان   بچه  پناهی 
از کودکان اش دور می کنند. چگونه مدعیان حقوق کودک، همچون  تله ظلم  به  را 

تماشاچیان خاموش صحنه های شکار، می توانند چشم بررنج این کودکان فرو بندند؟
بازگشت نرگس به خانه در بیماری کامل و به دوراز سالمت جسم وروح بود. مادری را 
به زور از دو فرزند کوچک خود در حساس ترین شرایط عاطفی برای یک مادر یعنی 

بیماری فرزند جدا کرده بودند .
حق کودک بیمار...به جای خود. اما در این تابلو چه برسر نرگس آمده ؟  تصویر حقنه 
شده  به  او از نقش مادری چنان بی رحمانه در دوران زندان  برجسم و جان او کوبیده 
شده که در مدتی نه چندان بلند جسمی لرزان و اندامی کرخت شده را به اسم مادر به 

این سوی دیوار می کشاند تاکه منبعد به تیمار کودک خود نشیند...
حسی که مادر زندانی  در جدایی از فرزند دارد در کنار فشارهای معمول زندان و نیز 
فشار طعنه هایی به قصد آزردن روح مادرانه وی  ...او  را  به جایی می رساند که درواقع 
آنچه  از مادر پس از رها شدن از زندان به جا می ماند  تنی است  بیمار، روحی است 
آزرده و وجدانی است دچار عذاب الیم  ...واین  موجود برساخته از شرایط زندان در 
کنار همه تعهدات انسانی، اجتماعی و آرمانی خویش باید وظایف مادری و نگهداری از 

فرزندان و خانه و خانواده را نیز سامان دهد.
 

بی تردید، توان بازخود سازی واستواری مادرانی همچون نرگس بارها و بارها در تاریخ 
مبارزاتی زنان ایران  آزموده شده، اما آنچه زن – مادران زندانی سیاسی  تحمل می کنند 
ستمی است مضاعف که از یک سو دستگاه امنیتی  برآنان تحمیل کرده  واز سوی دیگر 

فشاری است منبعث از  نقش های سنتی و تعاریف مرسوم از نقش مادری .
 

تابلوی آخر : تصویر ازلی
 

سالهاست که زنان و مادران برابری خواه ، محاصره شده درحلقه ای از »بی مرامی« ، در 
جاده صعب رسیدن به جهانی » با مرام«،  صلیب  زن- مادر- کنش گر، را یک تنه بر 

دوش می کشند و آرام و صبور پیش می روند . 
 

در  دشمنانه  تبلیغات  با  معصومانه  جدالی  در   ، زندانی  مادران  کودکان  که  سالهاست 
تخریب چهره مادران اشان ، تصویرذهنی خویش را از مادران دربنداشان می سازند. و 
آن  تصویر » پری کوچک غمگینی«  است که هرشب با بوسه مهربان اش به خواب می 

روند تا از هزارتوی قصه های او ، به همان جاده صعب برسند و در گام 
های کودکانه خویش تجربه مادران اشان را » پا به پا » پیش برند وجهان 

خویش را بسازند.

با استناد به  منطق عرف و ...  درمعرفی و انتخاب یک از این دو و به تعبیری نقش  و 
اصلح تالش می کنند.

»نسرین ستوده« و  مبارزاتی و حقوقی   هرچند مهراوه دختری است که در سایه منطق 
»رضا خندان« پرورده شده اما به هرروی  نه آنقدرکودک است که در فضای این داوری 
قرار نگیرد  و نه آنقدر با تجربه که به تحلیل نظرها نشیند. به راستی چه بر سرعواطف و 
تربیت کودکی می آید که  مثال  اینجا و آشنا بشنود که ای کاش  نسرین ازهمین نواله  
بخور و نمیری که قانون قضا در اختیارش گذاشته استفاده می کرد و فرزندان خودرا از 

مالقاتش بی بهره نمی کرد... 
شخصیتی که نسرین ستوده، در مقام مادر و  مبارز حقوقی و مدنی ، به جامعه ایران و 
جهان معرفی می کند چهره ای است یگانه و دارای منزلتی سخت یاب. شخصیتی که 
تنها به شرط تحمل بار عظیم اخالق مداری و آزادی خواهی  میتوان به جوهره واقعی آن 
دست یافت.  اما در این فضای بی عدالتی ونادیده گرفتن وضعیت کودک و مادر ، سهم 
فرزندان نسرین از حقوق کودک و درسایه پذیرش کنوانسیون حقوق کودک چیست؟

 میزان مشارکت نهادهای  مدافع حقوق مادر و کودک با نسرین ها ومهراوه ها در تحمل 
این بار چقدر  بوده است ؟ آیا دستگاه های مرتبط با حقوق کودک در ایران و جهان 
نمی بایست دراعتراض به تضییع حق کودک مادر زندانی حرکتی جدی و 

پایدار آغاز کنند ؟
 

تابلوی دوم  
 

بیماری  آن،   از  پس  بیمارش.  مادروفرزند  تراژیک  جدایی   
ازخود،  او  شدید  آزردگی   و  محمدی  نرگس  مشکوک 
عذاب وجدانی  برساخته رفتار و برخورد دستگاه امنیتی که 

میتواند مادر را تا سرحد جنون بکشاند.
 

مادری که  به زورنیروهای امنیتی  از کودک بیمارو 
تب دار  خود جدا  وروانه زندان می شود. مادری 
های  سلول  سترگ  و  هولناک  درخلوت  که 
و  اش  دخترک  بیماری  نگرانی  ،در  انفرادی 
تمام   ، اصول خویش  برای حفظ  درتالش 
متوجه  را  خود  استقامت  و  استواری 
تن،  سرانجام  سازد.  می  خویش  روح 
سنگینی این روح پرعطوفت را تاب 
جسم  سالمت  مادر  و  آورد  نمی 
دیدن  سالمت  به  درانتطار  را 
دست  از  باره  یک  کودک  

می دهد .
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نمی شوند  دیده  و  منزوی اند  زندانیان  کودکان 
پیوند نوشته در شلی سولومون / ترجمه: شیرین بهرامی راد

 
در سال 2006 »شبکه ی خدمات به فرزندان زندانیان« با همکاری ده سازمان اجتماعی، 
دینی و حرفه ای در منطقه ی میامی دید در ایالت فلوریدا شروع به کار کرد. همکاران این 
شبکه ، فرزندان و خانواده های زندانیان را به منابع کسب نیازهای پایه، خدمات سالمت 
نیاز  مورد  خدمات  دیگر  و  تحصیلی  پشتیبانی  زندگی،  مهارت های  آموزش  روانی، 
متصل می کردند. برای تقویت پیوندهای خانوادگی بین کودک و والدین زندانی، این 
شبکه مالقات هایی کودک محور را برای والدین زندانی فراهم می کند. شبکه همچنین 
آموزش هایی برای آشنایی جامعه با نیازهای فرزندان زندانیان فراهم می سازد. در چهار 
سالی که از شروع کار آن گذشته، این شبکه به بزرگترین تأمین کننده ی خدمات مورد 
نیاز فرزندان زندانیان در کشور تبدیل شده است. به دلیل پیچیدگی و سختی کار با این 
گروه از شهروندان در خطر، یک سازمان که تأمین کننده ی این نیازهاست تنها می تواند 
 2600 تعداد  شبکه  این   2007 سال  از  باشد.  سال  در  متقاضی   250 تا   100 پاسخگوی 
از  نفر  با 2000  منابع دریافت کرده که  دیگر  و  زندانی  مادران  و  پدران  از  درخواست 
برقرار کرده و برای 1500 کودک و خانواده های آن ها مراقبت های ویژه  آن ها تماس 

فراهم می کند.
 

برای اندازه گیری بازده و فواید کاری مان، مطالعات منظمی برای تعیین نیازهای کودک/
خانواده و خطرات احتمالی انجام می دهیم و نظرسنجی هایی از خود کودکان، مراقبان 
رفتارهای  و  مادر  و  پدر  و  کودک  بین  پیوند  مورد  در  زندانی شان  والدین  و  آن ها 
از 90  بیشتر  برده ایم که  ما پی  نظرسنجی ها  این  از  اجرا می کنیم.  غیراجتماعی کودک 
درصد کودکان شرکت کننده و مراقبان شان از این خدمات استفاده می کنند، تقریباً 90 
درصد کودکان شرکت کننده پیوند عمیق تری با والدین و مراقبان شان برقرار کرده اند، 
بیشتر از 70 درصد از کودکان رفتارهای خوب اجتماعی از خود بروز داده اند و رفتارهای 

اجتماعی تقریباً 50 درصد از آنان بهبود یافته است.
 

ب. روایت هایی از کودکان زندانیان
 

سوزان زمانی که چهار سال پیش وارد برنامه ی شبکه خدمات رسانی کودکان زندانیان 
)COI( شد، دختر 14 ساله ی عصبانی و بددهنی با حکم تعلیقی بود. پدر سوزان به جرم 
قاچاق مواد مخدر در زندان بود. در نظر سوزان او پدری مهربان بود که تمام نیازهای او 
را برطرف می کرد و او را به طور کامل می فهمید. سوزان از زمانی که پدرش زندانی شده 
بود، بارها از خانه فرار کرده بود و دو سال از دبیرستانش عقب مانده بود. در ضمن رابطه ای 

هم با مردی 25 ساله آغاز کرده بود. در طول چهار سال گذشته سوزان 
به دوره های درمانی فردی و خانوادگی فرستاده شده بود و با گروهی از 
مشاوران در ارتباط بود. او در اردوی یک روزه ی تابستانی شرکت کرد 
و در»انجمن مشاوره ای جوانان« سازمان »سرپرستی کودکان« ناحیه ی 
برنامه ی  از  استفاده  با  شد.  پذیرفته  عضویت  به  فلوریدا  در  میامی دید 

فعالیت های  پیاده سازی 3-1-1، خشونت های خانگی و  باب کنترل های جمع ها،  را در 
ضد تسلیحاتی مدیریت کرده است. شلی در ضمن یکی از اعضای هیئت مدیره ی مرکز 
بهداشت جسی ترایس است و پیش از این از اعضای هیئت مدیره ی انجمن آمریکایی 
از  را  ارشدش  کارشناسی  مدرک  شلی  بود.  دانشگاهی  زنان  حقوقی  حمایتی  صندوق 
از  را  و مدرک کارشناسی اش  مردمی  تحلیل سیاست های  راچستر در رشته ی  دانشگاه 
این مطلب، توسط  اقتصاد دریافت کرده است. برگردان  دانشگاه اوکالهما در رشته ی 
»شیرین بهرامی راد« برای ویژه نامه مدرسه فمینیستی با نام »کودکان زندانیان در سایه« 

انجام گرفته است: 
 

 بیست و دومین سالگرد کنگره ی حقوق کودکان:
کودکان خانواده های زندانی

 
الف. مقدمه

 
پدر  زندانی،   809800 حدود   ،2008 سال  در  آمریکا  کشور  عالی  دیوان  ارزیابی  طبق 
با  برابر  افزایشی  این رقم نشان دهنده ی  بودند.  ِ 1706600 کودک زیر 18 سال  یا مادر 
761000 کودک از سال 1991 بود )گالزه و ماروشاک، 2008(. فلوریدا در سال 2008 
سومین ایالت در آمریکا با 100000 زندانی بود؛ امری که زندگی حدود دویست هزار 
کودک را تحت تأثیر قرار می داد. پانزده هزار نفر از این کودکان در ناحیه ی میامی دید 
در ایالت فلوریدا زندگی می کردند. رفتارهای مشترک در این کودکان شامل تعارض 
با قانون، خشونت، افسردگی، عملکرد ضعیف درسی و انزواطلبی احساسی بود. دو تن 
از استادان دانشگاه کمبریج در تحقیقات شان نشان دادند که کودکان پدران و مادران 
زندانی دو برابر کودکان دیگر در معرض بیماری های روانی قرار دارند و خطر رفتارهای 
غیراجتماعی در آن ها سه برابر کودکان دیگر است )مورای و فارنیگتون، 2008(. نتیجه ی 
تحقیقاتی دیگر نشان داد که احتمال زندانی شدن کودکان زندانیان سه تا نه برابر کودکان 
دیگر است. )اچ اچ اس 2005: بنیاد دفاع از کودکان، 2007( در بیشتر جوامع هیچ تالش 

جدی برای کمک به این جمعیت در خطر انجام نمی شود.

شبکه ی  پروژه ی  مدیر  سولومون،  شلی  نوشته  حاضر  مقاله  فمینیستی:  مدرسه 
سرویس دهی به فرزندان زندانیان با همکاری هشت سازمان اجتماعی، دینی و حرفه ای 
برای پشتیبانی از کودکانی است که والدین شان زندانی هستند. این شبکه رسیدگی به 
دادن کودکان  پیوند  برای  دارد، مالقات های فصلی  برعهده  را  از 1400 کودک  بیش 
ایالت فلوریدا برگزار می کند و کمپین های حمایتی  نه زندان  و والدین زندانی شان در 
محل  در  حاضر  محقق  عنوان  به  سولومون  شلی  پروژه،  این  کنار  در  می اندازد.  راه  به 
اعطای  جرایم  به  رسیدگی  واحدهای  برای 
میامی- ایالت  وکالی  کانون  و  وام 

است. همچنین  به کار  دید مشغول 
مدیر مطالعاتی است با استفاده از 
حمایت مالی سازمان سرپرستی 
ملی  موسسه ی  و  کودکان 
دادگستری در میامی درباره ی 
با  مرتبط  جمعی  تأثیرات 
انجام  خشونت های همسایگی 
پروژه های  بر  عالوه  می شود. 
با  سولومون  خانم  میامی، 
در  لس آنجلس  پلیس  دپارتمان 
تحقیقات مربوط به شیوه های قابل 
مطالعات  نیز  و  کنترل  پیش بینی 
برای  جایگزین  تکنولوژی های 
در  موادمخدر  تست 
همکاری  زندان ها 
پیش  می کند. 
خانم  این،  از 

سولومون 
پروژه هایی 

http://www.google.com
https://www.facebook.com/notes/the-feminist-school-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%87-%D9%81%D9%85%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%8A/%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B4%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%87-%D8%B4%D8%A8-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%B3-%D9%85%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%86%D9%86/10150510741417356
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تحصیل در خانه که توسط سیستم مدرسه های عمومی اجرا می شد، سوزان به درس اش 
ادامه داد و قرار است که در بهار 2012 فارغ التحصیل شود و در حال حاضر برای ورود 

به کالج آماده می شود. 
 

فرانکلین سه سال پیش وارد شبکه شد. در هفت سالگی با مادربزرگ اش، شوهر الکلی 
و آزاردهنده ی او و خواهر کوچک اش زندگی می کرد. مادرش به جرم حمله به یک 
افسر پلیس در زندان بود و پدرش را هیچ وقت ندیده بود. در واقع مادرش به او گفته 
بود که او هم نمی داند پدر فرانکلین کیست. فرانکلین فوتبالیست بسیار خوبی بود اما با 
الکلی اش در تمرین های فوتبال و عادت اش به مشت  توجه به خشونت های پدربزرگ 
زدن به دیگر بازیکنان، از تیم کنار گذاشته شده بود. در مدرسه هم در معرض اخراج 
بود و مادربزرگ اش به او گفته بود که باالخره او هم به زندان خواهد رفت. فرانکلین 
با  فشرده  صورت  به  شبکه  کارکنان  پیش  سال  دو  از  بود.  عبوسی  و  غمگین  کودک 

خانواده ی فرانکلین کار می کنند تا به رفتارهای او و محیط زندگی خانواده اش بپردازند. 
اخیراً مادرش از زندان آزاد شده است. کارکنان شبکه به او در پیدا کردن کار، بازگشت 
به جامعه و به عهده گرفتن نقش مادری اش کمک کرده اند. تابستان گذشته فرانکلین با 
نمونه  از دانش آموزان  تابستانی شرکت کرد و یکی  خوشحالی در اردوی یک روزه ی 

بود. 
 

ملودی و ملیندا دوقلوهایی هستند که چهار سال پیش به شبکه خدمات رسانی به کودکان 
زندانیان پیوستند. در هشت سالگی به مدت پنج سال به همراه خواهر یک سال و نیمه شان 
پیش مادربزرگ شان زندگی می کردند. مادرشان زندانی بود. ملودی صرع داشت و ملیندا 
سردردهای مزمن و هر دو به ناتوانی شدید در یادگیری دچار بودند. در اولین جلسه ی 
شبکه با مادرشان، مادرشان گفت که نگران ملیندا است. ملیندا در نامه ای به تصمیم اش 
برای خودکشی اشاره کرده بود. زمانی که مشاوران ما این مسئله را با مادربزرگ و خود 
نظر  زیر  را  مشاوران کماکان خانواده  انکار کردند.  را  دو آن  هر  میان گذاشتند  در  او 
داشتند و سعی کردند که به آن ها نزدیک شوند. در این مدت متوجه شدند بچه ها هیچ 
تختی برای خوابیدن ندارند، اغلب غذایی برای خوردن ندارند و از مراقبت های پزشکی 
مناسب بی بهره اند. و عالوه بر این ها زمانی که بچه ها به اندازه ی کافی به مشاوران اعتماد 
کردند معلوم شد که ملیندا واقعاً از بیماری روانی رنج می برد و فعالیت های غیرقانونی ای 
نیز در خانه ی آن ها انجام می شد. همچنین بچه ها به ما گفتند که دفتر حمایت از کودکان 
و خانواده  وضعیت آن ها را بررسی کرده نتوانسته به آن ها کمکی کند هرچند بارها بچه ها 
مستقیماً از آن ها درخواست کمک کرده بودند. بچه ها کاماًل اعتمادشان را به سیستم و 
بزرگتر ها از دست داده بودند. شبکه خدمات رسانی به کودکان زندانیان بعد از این که 
از نزدیک با مادر بچه ها کار کرد، به او کمک کرد که حق سرپرستی بچه ها را بگیرد. 
و  برای غذا  مالی دولتی  تهیه ی تخت خواب و کمک های  به آن ها در  در ضمن شبکه 
افسردگی رنج می برد،  از  ملیندا هنوز  این که  با  مراقبت ها پزشکی مناسب کمک کرد. 
با آن به درستی برخورد کند و قبول کرده زمانی که افسردگی به  یاد گرفته است که 
سراغ اش آمد و احساس کرد که تعادل اش را از دست داده کمک بخواهد. ملودی هم 
با موقعیت کنار آمده و ماه هاست که حمله ی صرع نداشته است. مدرسه ی جدید هم با 

پشتکار با بچه ها کار می کند تا مشکالت یادگیرشان را برطرف کنند. 
 

پ. چالش ها و درس هایی که آموختیم:
 

۱- مشارکت با سازمان زندان ها:
 

نمی شوند.  دیده  و  منزوی اند  زندانیان  کودکان  که  شدیم  متوجه  کار  ابتدای  همان  در 
هیچ سیستمی این کودکان را شناسایی نمی کند و به دلیل بی آبرویی اجتماعی کودکان 
نیز هویت خود را آشکار نمی کنند و بنابراین پیدا کردن شان بسیار مشکل بود. برای رفع 
مشارکت  ما  با  که  خواستیم  میامی دید  و  فلوریدا  زندان های  سازمان  از  ما  مشکل،  این 

رئیس  شد.  گذاشته  رسمی  قرارهای  و  کردند  استقبال  ما  از  اجرایی  هیئت های  کنند. 
یکی از زندان ها در تنظیم برنامه ای برای مشارکت زندانیان و جلب اعتمادشان به کمک 
کرد. در سطح محلی هم سازمان زندان های میامی دید پرستاری را به ما معرفی کرد که 
مورد اعتماد زندانیان بود و مکانی را برای او در زندان فراهم کردند تا به زندانیان در 
مشارکت شان کمک کند و مراجعان را بپذیرد. با این کار از وضعیتی که در یک ماه 
حتا بیست کودک هم پیدا نمی کردیم به وضعیتی رسیدیم که دویست کودک در یک 
ماه به ما مراجعه می کردند. با فهم بهتر از نیازها و نگرانی های زندانیان تحت نظر سازمان 
و  کودکان  پیوند  برای  مخصوص  مالقات  دو  و  هشتاد  توانسته ایم  فلوریدا،  زندان های 
پدران و مادران زندانی شان برای حدود 700 کودک فراهم کنیم. اآلن زندانیان به اعتبار 
معرفی  به کودکان شان  برای کمک  زندانیان دیگر  به  را  ما  و  دارند  اعتماد  ما  به  ما  نام 

می کنند.
 

۲- مشارکت و ایجاد حسی جمعی:
 

این کودکان چالش  »یافتن« خود  این فرایند است.  اولین قدم در  تنها  داشتن مراجعان، 
بزرگی است. بسیاری از زندانیان رد کودکان و خانواده هایشان را گم کرده اند. عالوه بر 
این، از ترس این که سیستم کودکان شان را از آن ها بگیرد، این خانواده ها هم خودشان را 
قایم می کنند. تنها با مشارکت زندانیان، با گروه های شناخته شده، مذهبی یا با مراجعان مان 
ما یک سری  دهیم.  مشارکت  این کار  در  را  زندانیان  می توانیم خانواده های  است که 
کار  به  آن ها  اطمینان  جلب  و  خانواده ها  کردن  جذب  برای  امدادرسانی  روش های 
از  قبل  موردنظر  خانواده های  با  انجمن  کنونی  اعضای  صحبت  از  اغلب  که  می گیریم 

این که به ما بپیوندند شروع می شود.
 

عالوه بر این ما در تالش برای پیاده سازی تئوری کارآیی گروهی و برپایی یک جمع 
بین خانواده ها هستیم. اگر خانواده ها بتوانند در گروه های پشتیبانی و مالقات های ارتباطی 
با یکدیگر انس پیدا کنند، می توانند حسی تعلق ایجاد کنند. در این صورت احساس 
هم  دارند.  مشترکی  پیوندهای  که  می کنند  احساس  و  کرد  خواهند  کمتری  انزوای 
اکنون در شبکه خانواده هایی داریم که داوطلب کمک رسانی هستند، موادغذایی برای 
مسافرت های گروهی تهیه می کنند و در نگه داشتن کودکان به یکدیگر کمک می کنند. 
به  نیاز سفر  اسباب بازی و دیگر مواد مورد  تهیه ی  ما کودکانی داریم که داوطلبانه در 
به  شروع  حتا  و  می کنند  خود  آن  از  را  شبکه  دارند  کودکان  این  می کنند.  کمک  ما 
صحبت با سیاست گذارانی کرده اند که منابع مالی ما را تأمین می کنند. این خانواده ها از 

فعال جامعه ی  به شرکت کننده های  بی اعتماد جامعه  منزوی و  اعضای 
خود تبدیل شده اند.
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۳- فعالیت بر اساس تحقیق به همراه استفاده از مدل های حقیقت مدار
 

چندجانبه ای  مشکالت  با  زندانیان  خانواده های  و  کودکان  که  فهمیدیم  سرعت  به  ما 
روبه رو هستند که غالباً ماه ها طول می کشد تا بروز کند و شناسایی شوند. دریافتیم که 
والدین،  با  ارتباط  روانی،  مراقبت های  لباس، خوراک،  تأمین کفش،  در  این کودکان 
این  کردن  برطرف  برای  هستند.  کمبود  دچار  دیگر  چیزهای  خیلی  و  آموزشی  منابع 
مشکالت نیازهای آنها را ارزیابی کردیم و بر اساس آن مشکالتی را که سربرمی آورد 
رفع می کردیم و به صورت پیوسته در جهت پایدار کردن خانواده ها قدم برمی داشتیم. 
مراقبان  شدن  برکنار  کار  از  نظیر  زندگی  مشکالت  که  زمانی  که  شدیم  متوجه  ضمناً 
کودکان، بارداری نوجوانان و دوباره زندانی شدن والدین پیش می آید، خانواده ها ممکن 
باشند. دانش  نیازها و سایر خدمات داشته  ارزیابی  به  نیاز  ناپایدار شوند و  است دوباره 
زیادی درباره ی این که چه روشی به کودکان زندانیان بیشتر کمک می کند وجود ندارد. 
مشاور  کردن  فراهم  برای  مستندات  برپایه ی  برنامه  ای  فدرال  دولت  متحده،  ایالت  در 
اما  این اساس شروع کردیم  بر  به اجرا درآورد. ما تالش مان را  برای فرزندان زندانیان 
به زودی متوجه شدیم که با این که فراهم کردن مشاوره برای این کودکان بسیار مفید 
است، نقطه ی شروع مناسبی نیست. همان طور که در باال به آن اشاره شد، این کودکان با 
مشکالت پیچیده ای از نیازهای اولیه گرفته تا مشاوره های روانی فشرده درگیرند. بدون 
پرداختن به این نیازها، مشاوران به سرعت از پا درمی آمدند و کودکان ناامید و افسرده 
ورد  شواهد«  »مبتنی  اصطالح   2010 سال  در  که  حالی  در  می شدند.  رها  خود  حال  به 
که  روشی  و  نیستند  همگن  گروهی  زندانیان«  »فرزندان  که  شدیم  متوجه  بود،  زبان ها 
»مبتنی شواهد« بنا شده باشد لزوماً نمی تواند برای بیشتر از یک گروه خاص از مراجعان 
کاربرد داشته باشد.  برای موفقیت در پرورش فرزندان زندانیان باید رویکرد فردی در 
پیش گرفت. هر کودک و خانواده با ترکیب خاصی از مشکالت دست به گریبان است. 
در حالی که ممکن است مدل های متکی بر شواهد برای روبه رو شدن با برخی مشکالت 
به کار رود، این مدل ها باید با یکدیگر ترکیب شده و بر اساس آن مشکل خاص تغییر 

کنند تا بتوانند تأثیرگذار باشند.
 

۴- انتظار موفقیت برای همه:
 

یکی از درس های مهمی که آموخته ایم این است که اگر انتظارات مثبتی از کودکان، 
مراقبان، پدران و مادران زندانی و خودمان داشته باشیم و اگر در راستای رسیدن به این 
انتظارات عمل کنیم، در بیشتر موارد به آن ها دست  می یابیم. اگر به کودکی بگوییم »تو 
نشان  را  باهوشی«، آن کودک در همین جهت حرکت می کند و می کوشد هوش اش 
بدهد. زمانی که به والدین زندانی می گوییم که »تو ممکن است که زندانی باشی ولی 
کماکان یک پدر یا مادر هستی«، آن ها سعی می کنند که بیشتر به وظایف پدر-مادری 
به مراقبان و  پیشرفت کنند. زمانی که  ارتباطی خود  خود عمل کنند و در مهارت های 
مشاوران خود می گوییم »شما بزرگساالن مسئول « زندگی این کودکان هستید، در جهت 

بهینه کردن زندگی کودکان بیشتر تالش می کنند.
 

:)CRC( ت. به کارگیری پیمان نامه حقوق کودک
 

به  برای خانواده  باید  »معتقدیم که  است:  آمده  نامه حقوق کودک  پیمان  مقدمه ی  در 
عنوان پایه ای ترین گروه جامعه و محیط طبیعی پرورش و سالمت اعضای آن به خصوص 
کودکان، حمایت و پشتیبانی الزم را فراهم کنیم تا بتواند مسئولیت های خود را به طور 

کامل درون جامعه به درستی برعهده بگیرد.«
 

تحقیقات اولیه ی شبکه نشان داد که خانواده های بیشتر کودکان این جمع، از ساختاری 
باشد.  نامه حقوق کودک همخوان  پیمان  مقدمه ی  ایده آل های  با  نیستند که  برخوردار 
کودک در غیاب والدین زندانی در خطر نداشتن حمایت های جامعه یا خانواده، منابع 
بود.  خواهد  جامعه  در  فردی  زندگی  برای  شدن  آماده  برای  آموزشی  یا  و  سالمتی 
نیاز  بر   27 ماده  متمرکزند.  کودک  حقوق  نامه  پیمان  ماده  دو  روی  شبکه  برنامه های 
کودک به داشتن سطح معینی از زندگی برای پرورش اجتماعی، اخالقی، روحی، روانی 
و فیزیکی مناسب تأکید می کند. در اکثر خانواده های تحت نظر شبکه خدمات رسانی 
والدین،  از  یکی  با  عموماً  ندارد. کودک  کافی وجود  مالی  منابع  زندانیان  به کودکان 
یا با مراقبی زندگی می کند که درآمد کافی برای نگهداری از فرزندان زندانیان ندارد 
و در ضمن واجد شرایط برای دریافت کمک های مالی دولتی نیز نیست. شبکه بخش 
به خانواده ها در گسترش شبکه ی حمایت اجتماعی شامل  از تالش اش کمک  بزرگی 
بردن  باال  برای  دولتی  حمایت های  و  فامیلی  حمایت های  شغل،  کردن  پیدا  در  کمک 
هیچ  به  نباید  کودکان  که  می کند  تأکید  نامه  پیمان   33 ماده  است.  زندگی شان  سطح 
از  زیادی  تعداد  متأسفانه،  شوند.  مخدر  مواد  قاچاق  یا  و  تولید  استفاده،  درگیر  عنوان 
قاچاق  و  تولید  استعمال،  که  می کنند  زندگی  محله هایی  در  شبکه  تحت نظر  کودکان 
مواد مخدر بسیار عادی است. بیشتر والدین آن ها هم به یکی از همین دالیل در زندان 
هستند. این روش می تواند یک راه کوتاه و سودآور برای تأمین نیازهای مالی خانواده ای 
بدون حمایت های مالی کافی باشد. و کودکانی که برای یکی از این خالف ها دستگیر 
می شوند دوران زندانی کوتاه تری خواهند کشید و بنابراین »کارمندان« جذاب تری برای 
بزرگساالنی هستند که درگیر مواد مخدر هستند. در حال حاضر ما خانواده هایی را در 
مواد  قاچاق  به  مجبور  مراقبان شان  توسط  آن ها کودکان  در  داریم که  تحت نظر  شبکه 
در  شبکه  در  ما  مشاوران  »بپردازند«.  را  خود  زندگی  هزینه ی  بتوانند  تا  شده اند  مخدر 

تالش اند تا این خانواده ها را پیدا کنند و با این مشکل به صورت مناسبی برخورد کنند.
 

ث. توصیه نامه:
 

همکاری اصولی و بازده محور: ما از مشاغل تجاری شناخته شده به عنوان چارچوبی برای 
کارهای غیرانتفاعی خود استفاده می کنیم و بر اصول گرایی، بازده محوری و داده محوری 

برابری،  بر  متکی  ما  مدیریتی  ساختار  کرده ایم.  تمرکز 
زمانی که  است.  قانون مند  اعتمادی  و  شفافیت، 

همکاری را شروع کردیم، مقاالت مدیریتی موفق 
را مطالعه کردیم و متوجه شدیم که »از خوب به 
را  چارچوب  بهترین  کالینز  جیم  فوق العاده«ی 
برای کار ما را تعریف می کند. با استفاده از این 
چارچوب، اساس نامه  و انتظارات مان از یکدیگر 

مشخص شد. دیدگاهمان نیز مشخص شد: 
»مطمئن شویم بزرگسال مسئولی در 

زندگی کودک وجود دارد و از 
زندانی شدن نسل در نسل این 

خانواده ها جلوگیری کنیم.« 
رفتاری  توافق نامه های 

برای  کردیم:  وضع 
در  حضور  مثال 

ماهیانه  جلسات 
بود  اجباری 

قوانین  و 
عضویت 

را 

می کردیم.  تعیین  ما 
فرآیند 

تصمیم گیری 
را مشخص و 



16

مادر زندانی و 700 کودک برقرار کرده ایم. در حدود 40 درصد از کودکان مان گزارش 
داده اند که بعد از چهار سال با والدین شان »مالقات« می کنند. بیشتر از 90 درصد کودکان 

از بهبود روابط شان با پدر و مادرشان حکایت کرده اند.
 

گروه های پشتیبان: در دو مرکز همکاری، شام های هفتگی و جلسات گروهی پشتیبانی 
برای کودکان و مراقبان شان برگزار می شود. کودکان و مراقبان شان در شام خانوادگی 
بدون تلویزیون و هیچ عامل مخل دیگری شرکت می کنند. مطالبی به آن ها داده می شود 
که درباره ی آن ها بحث کنند و تشویق می شوند که داستان زندگی خود را برای دیگران 
تعریف کنند. بعد از شام، کودکان به سه دسته ی سنی تقسیم می شوند تا مشکالتی که 
با آن ها درگیر هستند با یکدیگر درمیان بگذارند و مراقبان شان نیز به هم می پیوندند و 
مشکالت شان را به اشتراک می گذارند. در گروه های پشتیبانی کودکان اجازه دارند تا 
درباره ی حبس والدین شان نقاشی بکشند، صحبت کنند و یا حتا عصبانیت خود را بروز 
از  آن ها  می شود.  گردانده  اجتماعی  کارآموزان  توسط  پشتیبانی  گروه های  این  دهند. 
کاردستی یا دیگر تمرین ها برای کمک به کودکان در نشان دادن احساسات شان استفاده 
می کنند. گروه های پشتیبانی مراقبان توسط مشاوران ارشد مدیریت می شود. این گروه با 
مشکالتی چون گرفتن گواهی تولد تا تبدیل یک بازنشسته به پدر یا مادر برخورد کرده 
است. ما دریافته ایم که این مراقبان فایده ی زیادی از به اشتراک گذاشتن تجربیات شان 

می برند و بهتر از هر کس دیگر می توانند مشکالت زندگی شان را برطرف کنند.
 

شبکه ی  را  و خود  گرفته ایم  پیش  در  حقیقت«  »بیان  رویکرد  یک  ما  دفاعی:  کارهای 
فرزندان  درباره ی  گفتگو  با  که  دریافته ایم  همواره  می نامیم.  زندانیان  فرزندان  خدمات 
مستقیم  گفتگو ی  از  پرهیز  با  که  می دانیم  ضمناً  اما  می کنیم  معذب  را  آن ها  زندانیان 
درباره ی این کودکان هرگز طرف دیگر این حبس را مخاطب قرار نداده ایم. از زمانی 
نشان دهیم  به مردم  ببریم و  را پیش  این قضیه  که شروع کرده ایم، تالش کرده ایم که 
اولیه  به گریبان هستند. در گروه های  با چه مشکالتی دست  از کودکان  این گروه  که 
نمی دانستند  آ  ما  ورود  از  قبل  می کردند چون  تشکر  ما  از  مدارس  مشاوران  و  معلم ها 
چه گونه با کودکی که به آن ها می گوید »مادر یا پدرش در زندان است« رفتار کنند. ما 
از وب سایت مان، روزنامه ها، رادیو، تلویزیون و شبکه های اجتماعی استفاده می کنیم تا 
ببریم. شبکه ی ما، رسانه های خبری را درگیر این ماجرا کرده است  این قضیه را پیش 
برنامه ی  چهار  زندانیان.  فرزندان  مورد  در  هرالد  میامی  مقاله ی  سه  از  که  همان طور 
درباره ی   2010 ژانویه ی  که  ملی  رادیوی  در  بگو«  بیشتر  من  »به  برنامه ی  و  تلویزیونی 

کارهای ما پخش شد مشخص است.

مشکالت مالی را به صورت واضح مطرح کردیم: کمک های مالی به اشتراک 
سال  پنج  در  می شد.  مذاکره  شفاف  طور  به  بودجه  مورد  در  و  گذاشته 
گذشته جلسات ماهیانه طبق اساس نامه هر پنج شنبه ی اول ماه به مدت 

دو ساعت برگزار می شود.
 

است.  آشفته  و  بی نظم  اغلب  زندانیان  فرزندان  زندگی  انسجام: 
داده  پاس  مختلف  خانواده های  بین  کودکان  این  از  زیادی  تعداد 
مستأصل  آن ها  از  نگهداری  برای  مراقبان شان  چون  می شوند؛ 
مانند  زندگی  مهارت های  این که  جای  به  آن ها  بیشتر  شده اند. 
را  یاد می گیرند چه طور هرروز  بیاموزند  را  برنامه ریزی کردن 
زنده بمانند و از سربگذرانند. علی رغم بی ثباتی این خانواده ها 
در شرکت در جلسات، در رفتارشان و حتا در ساختارشان، 
آموخته ایم که باید در تالش مان منسجم باشیم. برای مثال ما 
مالقات های فصلی برای پیوند خانواده ها برگزار می کنیم. 
این سفرهای مالقاتی بدون توجه به تعداد خانواده هایی 
که به ما می پیوندند هر فصل برقرار می شود. بعضی از 
سفرها بسیار کم جمعیت و برخی بسیار شلوغ است. 
در طول زمان کودکان و خانواده هایشان فهمیده اند 
با  این سفرها حساب کنند و  که می توانند روی 

توجه به آن برنامه ریزی می کنند.
 

این  ساختار  کودک محور:  مالقات های 
اجتماعی  شبکه ی  توسط  که  مالقات ها 
رئیس  همکاری  با  می شود  برگزار 
فلوریدا  زندان های  سازمان  روشن فکر 
بر  مالقات ها  این  است.  شده  طراحی 
تعامل بین کودکان و والدین زندانی، 
پیوند  و  یکدیگر  با  آشنایی شان 
به  تا  دارد.  تأکید  بین شان 
 82 از  بیشتر  امروز 
بین  مالقات 
پدر   250

یا 
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بود وسایل جلوگیری از بارداری و قانونی شدن سقط جنین، جنسیت و مادری دیگر دو 
مقوله جدا نشدنی محسوب نمی شوند اما آزادی بیشتری نیز به دست نیامده است. این 

موضوع در آمار موجود درباره بزهکاری منعکس شده است.
 

در دهه گذشته، یک جریان از موارد سوء استفاده جنسی و فیزیکی پدیدار شد و معلوم 
شد که به ویژه زنان بزهکار از چنین سوء استفاده هایی رنج برده و یا می برند. به این ترتیب 
دوگانگی بین متجاوزان و قربانیان از بین رفته است. جرم شناسان فمینیست اثبات کردند 
بزهکاران  رفتار  و  مردان  واقع،  در  بودند.  محور  جنسیت  جرم شناسی  و  بزهکاری  که 

پذیر،  تنبیه  اعمال  طبیعت  است.  بوده  مطالعه  هدف  و  موضوع  مذکر، 
به نقاط کور زیادی منتهی شده است.  ثبت بزهکاری و تفسیر هر دو 

جدای از تفاوت های مبتنی بر جنسیت و سن، علل اجتماعی و قومی هنوز به 
طور کامل تایید نشده اند، مواردی هم که تایید شده اند به عنوان یک نظر کلی تصدیق 
نشده اند. اگرچه وجود تفاسیر غالب خاص فرهنگ بر توضیح و مطالعه بزهکاری تاثیر 

می گذارد اما توسعه و بسط مفهوم جنسیت این موضوع را ساده کرده است.
 

مساله دیگر فرهنگ زندان است. با استفاده از تجربه زنان زندانی به عنوان منبع، نویسنده 
فعالیت های  می کنند،  کار  آن ها  با  که  افرادی  با  شان  ارتباط  زنان،  بین خود  ارتباط  به 
روزانه شان، ارتباط بیرون از زندان و روشی که توسط آن جنسیتشان را تجربه می کنند، 
فقدان فضای خصوصی، و نیاز آن ها به همدلی را مورد مطالعه قرار می دهد. مطالعات 
زیادی در مورد تاثیر زندگی در داخل فضاهایی مانند زندان بر زنان انجام شده است. 
تحقیق در مورد پروسه های روانی نشان داده اند که رفتارهای در جهت بقای زنان زندانی 
زندان  در  زنان  توسط  که  جنسی  ارتباطات  دارد.  گرایش  سازگاری  سمت  به  بیشتر 
صورت می گیرد به نوعی در جهت بازنمایش صحنه خانواده است. این مطالعه تصریح 
می کند که چون زنان از طریق هویت های مشتق شده یا به بیان دیگر دختر، شریک، مادر 
کسی بودن، اجتماعی شده اند در مقایسه با مردان زندانی در موقعیتی مشابه، با بحران های 
از  زنان که  برای  به طور خاص، وسیله ای است  هویتی زیادی مواجه هستند. جنسیت، 
طریق آن تالش می کنند تا در یک ساختار اجتماعی خاص، جایگاهی را برنده شوند. 
اگرچه ممکن است نقش جنسیت محور زنان در سیاست بازداشت و زندان به حساب 

زنـــان   زنــدانــی
خانوادگی  زندگی  حـق  و  مــادری  ایدئولوژی 

پیوند نوشته در ریا ولسوینکل / ترجمه: پریسا کاکائی و محمود ارغوان
مدرسه فمینیستی: مقاله حاضر، تحقیقی است که توسط »ریا ولسوینکل« انجام گرفته 
فارسی  به  انگلیسی  از  و سپس  برگردانده شده  انگلیسی  به  رایار  لوییس  توسط  ابتدا  و 
توسط »پریسا کاکائی و محمود ارغوان« برای ویژه نامه مدرسه فمینیستی با نام »کودکان 
زنان  قانونی  مطالعه، وضعیت  این  اصلی  موضوع  است.  ترجمه شده  سایه«  در  زندانیان 
زندانی به ویژه با تاکید بر آن افرادی ست که می توانند بر اساس جایگاه مادری حق خود 

را از مسئوالن مطالبه کنند.  
  

زنان در مقایسه با مردان، کمتر مرتکب جرایم جزایی می شوند. تا اواسط قرن نوزدهم، در 
مقایسه با موارد مشابه، تعداد زنانی که از قانون تخطی کرده بودند به طور چشمگیری بیش 
از امروز بوده است. بعد از انقالب صنعتی و توسعه علم پزشکی، و متعاقبا جرم شناسی، 
تعداد زنان مجرم بسیار کم بوده است. این مساله ممکن است با نوع اعمالی که سزاوار 
مجازات هستند یا با روش ضبط سابقه و شرح حال مجرم، در ارتباط باشد. به هر حال 
و  بیولوژیکی  تفاوت های  مانند  تری  بنیادی  توضیحات  دنبال  به  هنوز  محققین،  برخی 
و  اجتماعی-روانی  تفاسیر  بر  بیشتر  دیگر،  برخی  هستند.  جنیست ها  بین  روان شناختی 
عنوان  به  اجتماعی،  کنترل  مکانیسم های  خصوص،  به  دارند.  تمرکز  جامعه شناختی 
عوامل تعیین کننده رفتارهای مجرمانه معرفی شده اند. سوالی که اینجا مطرح می شود در 
مورد چرایی حساسیت زیاد زنان به مساله کنترل اجتماعی است. پاسخ باید در نظریه ای 

اجتماعی شدن مورد جستجو قرار بگیرد.
 

توقعات موجود از زنان متفاوت از مردان است. زنان با ابژه های ارتباطی مانند تولید مثل، 
مادری، وظایف مراقبتی بزرگ می شوند. مردان در جایگاه نان آور و روابط سلسه مراتبی 
رشد کرده و تربیت می شوند. بزهکاری در زنان در دو بخش قابل توضیح است، بخش 
پیش  از  نقش های جنسیتی  اجتماعی و بخش دیگر طغیان علیه  نخست عدم سازگاری 
تعیین شده است. ایدئولوژی مادری، در تئوری های تفسیری مختلف نقش مهمی را بازی 
می نماید: از یک طرف در توضیح رفتار سازگار و غیربزهکارانه زنان بر پایه تئوری های 
شخصیت و اجتماعی شدن و از طرف دیگر واجد شرایط رفتار منحرف بودن و تحلیل 
روانی آن یا به عنوان بزهکاری و جنبه سیاسی دادن به آن. اگرچه در نتیجه در دسترس 

دلیل  به  را  خودشان  اصیل  بنیادهای  زنان  این  که  آنجایی  اما  شود  آورده 
بازداشت از دست می دهند این موضوع در تضاد با واقعیت قرار می گیرد.

 
تئوری های آزادی، از تقویت وضعیت قانونی زندانیان به عنوان راهی برای 
غلبه بر تاثیرات ناشی از حبس کامل حمایت می کنند. به نظر می رسد که این 
راه کار بیشتر در مورد مردان زندانی موثر باشد تا زنان زندانی. در مورد زنان، 
شبیه ساختن زندان به یک اجتماع معمولی بر پایه استراتژی اصالح زندان، 
به  بهنجاری در   نهایت ممکن است منجر  به نظر می رسد.  پارادوکس  یک 
کیشه سازی جنسیتی نامطلوب شود. زندان ها در چنین مواردی سیستمی شبیه 
عنوان  به  مادری  منظور،  این  برای  می کنند.  تقویت  را  پدرساالری  سیستم 

http://www.google.com
https://www.facebook.com/notes/the-feminist-school-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%87-%D9%81%D9%85%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%8A/%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B4%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%87-%D8%B4%D8%A8-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%B3-%D9%85%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%86%D9%86/10150510741417356
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یک مفهوم ایدئولوژیک و برای نشان دادن زنان به عنوان قربانیان جامعه ارائه می شود. 
مشکالت زنان زندانی صراحتا واقعیت اجتماع را منعکس می کند. همچنین، نحوه ای که 
زنان زندانی جنسیت را تجربه می کنند، توجه و یا دلسردی ناگهانی در ارتباط با احترام 
به روابط خانوادگی، تا اندازه ای رشد )معاصر( هویت زنانه به طور کلی و صرف نظر 
از تفاوت های موجود بین آن ها را آشکار می کند. حتی در استراتژی های بقا که زنان 
روانی(  مشکالت  و  پزشکی  داروهای  یا  مخدر  مواد  به  )اعتیاد  می برند  کار  به  زندانی 
می توان قرینه هایی را با زندگی غالبا مخفی بسیاری از زنان آزاد پیدا کرد. میزان تفاوت 
بین زنان، بیشتر بر اساس تفاوت پیش زمینه های فرهنگیشان، برای مثال سابقه قومی و یا 
اجتماعی متفاوت قابل توضیح است. تحقیقات وابسته به کیفر شناسی گسترده در میان 
باید  بلکه  بازداشت  به  تنها تجارب منتهی  نباید  زنان بسیار طرفدار دارد. چنین تحقیقی 
پس زمینه ها و تاریخچه آن ها را نیز مورد بررسی قرار دهد. عالوه بر این الزم است یک 

مطالعه پی گیری برای ترسیم پروسه دوباره اجتماعی شدن انجام بگیرد.
 

دوباره اجتماعی شدن موضوع اصلی سیاست بعد از جنگ هلند است که همراه با اصل 
حداقل محدودیت در قانون ما به عنوان هدف زندان، محترم شمرده شده است. در ابتدا، 
فرهنگی  یا  و  اجتماعی  مشترک، کار  از طریق کار  داشت که  زیادی وجود  انتظارات 
که  دریافت  این  هفتاد،  دهه  در  کند.  تغییر  می تواند  زندانی  نگرش  و  رفتار  -اجتماعی 
به طور کامل زندانی بودن و اوقات را در زندان سپری کردن می تواند تاثیرات مضری 
داشته باشد شروع به رشد کرد. در دهه هشتاد، این خوش بینی اولیه محو شد. راه حل های 
شدیدتری در مقابل جرایم مربوط به مواد مخدر و متعاقبا جرایم جدی، مظهر تغییری جدی 
در ذهنیت بود که کمتر به مالیمت رفتار با مجرمان گرایش داشت. اگرچه، این موضوع 
نیز معلوم شد که با افزایش تعداد زندانیان، مشکالت زندان ها نیز افزایش پیدا کرده بود. 
این مساله منجر به اتخاذ سیاست خاص برای گروه های آسیب پذیر شد. به نظر رسید که 
حقوق بازداشت شدگان از حقوق جمعی به حقوق فردی مانند برنامه های اضافی نقاشی 
کننده  هدایت  اصل  به یک  تغییر کند. کار کردن  پایان محکومیت  در  دیوار  بر روی 
تبدیل شد. این پیشرفت ها علی رغم افزایش تمرکز بر فرم بازداشت ها و اشکال جایگزین 
محرومیت از آزادی موجب تمایزاتی مانند تنوع بیشتر در انواع بازداشت 
و افزایش تعداد سلول ها شد. تعداد زنان زندانی در این دوره نسبتا کم 
بود. این مساله بر این موضوع داللت دارد که تا دهه هشتاد، این زنان 
بوده اند  بازداشت  مردان  از  زندان هایی جدای  انحصاری در  به طور 
می شدند.  نگهداری  مشابه  امنیتی  اقدامات  و  برنامه ها  تحت  و 
اگرچه، برای زنان تفکیک های داخلی بسیار کمتر از مردان 
با مردان  تنها در دهه هشتاد، زنان رفتارهای مشابه  بود. 
مانند دستمزد برابر، مالقات بدون ناظر، سلول های باز 
امکان  نود،  را دریافت کردند. در دهه  باز،  نیمه  یا  و 
اختصاص بخشی به مشاوره فردی برای زنانی که از 
اختالالت روانی اجتماعی خفیف رنج می بردند 

فراهم شد و همچنین بخش ویژه ای برای زنان معتاد گشوده شد. در بیانیه مربوط به خط 
مشی سیاسی که بین سال های 1947 و 1990 اعالم شد، در مواردی داشتن سیاست های 
مخصوص زنان حمایت شده بود اما این لطف بر پایه کمی بیش از طبیعت مخصوص 

زنان بود.
بهره مند  جزایی  قوانین  تحت  یکسانی  حقوق  از  زندانی  مردان  و  زنان  هلند،  قانون  در 
می شوند. تنها برای توجه به حضور نوزادان نیازمند مراقبت درون زندان قوانین مخصوص 
مادران وجود دارد. تحت استانداردهای بین المللی، تسهیالت مناسب برای زنان زندانی 
اگرچه خطر کلیشه سازی جنسیتی همیشه وجود  دارد،  تری  تعریف گسترده  تا حدی 
باشد  برابر  زنان  مورد  در  نمی تواند  الزاما  مردان  و  زنان  برای  برابر  قوانین  داشتن  دارد. 
زیرا زندان تاثیر متفاوتی بر آنان نسبت به مردان دارد. حق نامه نگاری، مالقات و تماس 
تلفنی در کنوانسیون حقوق بشر اروپا )ECHR( آورده شده است. برای برخورداری از 
حق احترام به زندگی خانوادگی در ارتباط با بازگشت به جامعه رویکرد جنسیت محور 
مانند مرخصی از زندان به قید ضمانت، بازداشت مرحله ای و سیاست های آموزش کار 

و کاریابی سودمند است.
 

انواع توسعه اجتماعی در ارتباط با نگاه شان به خانواده، مادرانگی و منافع فرزند موضوع 
مشارکت  افزایش  و  روبه رشد طالق  رقم  مثل،  تولید  و  دیگری ست. طالق، جنسیت 
زنان در بازار کار تأثیر زیادی روی خانوده داشته است. اگرچه در موارد بسیاری اثبات 
شده است که فرزندآوری تأثیر کوچکی در حفظ یک خانواده دارد، در کل خانواده 
هنوز به عنوان محیطی ایده آل برای پرورش فرزند نگریسته می شد. پژوهش در مورد 
تأثیر فرهنگ های غیرغربی بر جامعه ما مورد توجه زیادی قرار نگرفته است. با این حال 
ما  خانوادگی«  »زندگی  روی  فزاینده،  جایی های  جابه  و  مهاجرت  که  می رسد  نظر  به 
تأثیر داشته است. در ارتباط با مادرانگی، انتظارات کامال مشخص نیستند. وظیفه التزام 
شده  جایگزین  بودن  پاسخگو  و  بودن  دسترس  در  آل  ایده  شکل  با  مداوم  حضور  به 
است. در ابتدا، بررسی نمرات بد و تخلفات رفتاری فرزندان مادران مجرد و یا شاغل در 
مدرسه، رابطه این فرزندان با مادرانشان را مساله مند کرد. با این حال شرایط اجتماعی-

اقتصادی که کودکان در آن بزرگ می شوند، به نظر تعیین کننده تر از شرایط زندگی و 
فعالیتهای مادر می رسند. به نظر می رسد که خود مادران نیز جایی که نقش آن ها به عنوان 
مادر مطرح است، از دوگانگی رنج می برند. در ارتباط با ایده آل های خودشان، شرایط 
اقتصادی-اجتماعی، به نظر می رسد که نوع کار و فعالیت هایی که زنان انجام می دهند 
عوامل تعیین کننده ای در تفاوتهای بین زنان باشد. دولت در ابتدا سیاستی را براساس مدل 
نان آوری دنبال می کرد. بر این اساس از مادران انتظار می رفت که در خانه بمانند و از 
کارکردن آن ها خارج از خانه استقبال نمی شد. اخیرا، تاحدودی به دلیل سیاست آزادی 
بازار کار جایی  در  تشویق شده اند که  زنان  داشت،  زیادی  اقتصادی  تأکید  بخشی که 
به  آید. سازمان هایی که  اجبار درمی  به شکل  اغلب  انگیزشی که  بیابند.  برای خود  را 
افراد جوان یاری می رسانند بیشتر یا با زنانی سروکار دارند که مجبورند تک سرپرستی، 
بیکاری و وابستگی به نظام رفاه اجتماعی را باهم تلفیق کنند و یا با خانواده های مهاجر. 

ایده آل های خانواده طبقه متوسط  برمبنای  ارائه شده هنوز  به نظر می رسد که همیاری 
مهاجرت،  پیشینه  با  مادران جوان  ویژه  به  باشد.  بچه های خردسال  رشد  روان شناسی  و 
بزرگ تر  فرزندان  پرورش  بیشتری در  اعالم می کنند که حمایت های عملی  به وضوح 
مجال  باید  فرزندی،  مادر-  رابطه  از  جدا  که  می کنند  احساس  مادران  این  دارند.  نیاز 
بیشتری به آرزوهای خود آن ها نیز داده شود. همینطور باید توجه بیشتری به شبکه های 
ایفا  مهمی  نقش  مادربزرگ  به خصوص  آن ها  در  بشود که  فرهنگ  اجتماعی مختص 
می کند. به طور کلی در نظریه پردازی درمورد رشد، دو جنبش را می توان از هم تمیز 
به شدت روی  خانواده گرا  دیدگاه  از  است که  روان شناسی رشدی  اولی جنبش  داد: 
خانواده هسته ای و وظیفه شناسی و همبستگی حرکت می کند. دیگری، رویکردی بیشتر 
در  که  است  متمرکز  دنیای خود کودک  و  رشد کودک  بر  که  است  محور  آموزش 
به خصوص همساالن جایگاهی  و  پیرامون  بزرگسال  افراد  و دیگر  والدین  آن هردوی 
دارند. به نظر می آید که این رویکرد از دیدگاهی متفاوتی نسبت به شکل گیری هویت 
نشات می گیرد. هردوی این جنبش ها، ارزش زیادی برای محیط امن برای فرزند جوان 
قائل هستند. جایی که رشد فرزندان بزرگ تر مساله است، تفاوت های بیشتری بین این 

رویکرد ها عیان می شود.
 

مصلحت کودک و حفاظت از مادرانگی از منظر حقوق بشری مورد بحث قرار می گیرد. 
در بندهای متعددی از معاهده ها، »زندگی خانوادگی« و »زندگی خصوصی« شهروندان 
مورد حفاظت قرار می گیرند. میثاق حقوق کودک سازمان ملل متحد، با داشتن بندهای 
کافی، حکومت ها را ملزم به حمایت از والدین در مراقبت از فرزندانشان و پرورش آن ها 
می کند. در واقعیت اجتماعی، جایگاه کودکان ارتباط زیادی به جایگاه زنان ندارد. هم 
کودکان و هم زنان از شبکه های اجتماعیشان بهره می برند. با این حال، حقوق کودکان 
شود.  گرفته  کار  به  مادر  سنتی  نقش  پذیرش  به  زنان  ساختن  وادار  منظور  به  می تواند 
میثاق  با »مصلحت کودک« مهم است.  رابطه  این دلیل، جایگاه خودمختار زنان در  به 
حذف تمامی اشکال تبعیض علیه زنان سازمان ملل متحد )CEDAW( از کارکردهای 
مختلف »مادران« حفاظت می کند: کارکرد بالقوه بیولِوژیکی که اصوال تمام زنان را در 
به بارداری، دوره وضع حمل، شیردهی  بالفعل، که  بیولوژیکی  بر می گیرد، و کارکرد 
و بهبودی از اثرات بارداری، و کارکردهای اجتماعی که در واقع مربوط به مراقبت از 
فرزندان و پرورش آنهاست. کارکرد اجتماعی به مردان هم مربوط می شود، وقتی که 
این مردان وظایف مراقبتی را انجام می دهند. مراقبت واقعی باید براساس شرایط واقعی 
سنجیده شود. موضوع حد و مرز مداخله دولت در پیشبرد سیاستی که مراقبت از کودک 
را بهبود می بخشد، عمدتا ماهیت سیاسی دارد. در این فصل، پیشرفت هایی در قانون کار، 

کودکیاری حرفه ای آموزش و مراقبت بهداشتی شرح داده می شوند تا 
عوامل احتمالی مرتبط با سیاست های بازدارنده یافته شوند.

 
بندهای  به  می توانند  فرزندان  و  والدین  آیا  که  نیست  آشکار  هنوز 
چه  تا  آری،  اگر  و  کنند  استناد  ملی  دادگاه های  مقابل  در  معاهده ها 
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هراس آن دارند که از این طریق روابط نامطلوب خانوادگی حفظ خواهند شد. برخی 
دیگر ادعا می کنند که با عزیمت از نقطه روابط مراقبتی واقعی، امکان تعریف برابری به 
بنابراین اختالف قدرت در روابط خصوصی ممکن است  شکلی مشخص وجود دارد. 

آشکار شوند.
 

اروپایی  کنوانسیون  هشت  ماده  معنای  در  خانوادگی  حیات  وجود  خانواده،  قانون  در 
حقوق بشر اغلب موکول به نسبت پدرو مادری قانونی و شرایط واقعی می شود، که در 
نگاه اول، به نظر می رسد با بی طرفی جنسی بنا شده باشد. »مصلحت کودک« به خصوص 
در مواقع ناسازگاری و اختالف، اصل راهنماست اما این امر بیش از این با قانونگزاری 
اختیار  که  شخصی  می شود.  گرفته  تصمیم  مشخص  موارد  در  بلکه  نمی شود  مشخص 
سرپرستی به او اعطا می شود، می تواند محل اقامت و زندگی کودک را انتخاب کند یا 
می تواند مسئولیت مراقبت و پرورش کودک را به دیگران واگذار کند. اگر که والدین 
و کودک جدا از هم زندگی کنند، به هنگام دادخواست برای حق دیدار )دوجانبه( یا 
پایداری و تداوم محیطی که در آن زمان در  با  تغییر محل زندگی، مصلحت کودک 
و  کودک  از  والدین  جداسازی  اختالف،  و  نزاع  مواقع  در  دارد.  ارتباط  می ماند  آنجا 
بالعکس برای مدت زمان محدود تا تغییر شرایط، تبدیل به عامل تعیین کننده ای در تالش 
می توان  اروپا  بشر  حقوق  دادگاه  قانون  نمونه  از  می شود.  موجود  حقوق  تحمیل  برای 
این را استنباط کرد که مقامات مسئول وظیفه دارند که هرکاری انجام دهند که روابط 
خانوادگی دوام پیدا کنند. در قانون خانواده، می توان مفاهیم رویکرد زمینه مند را یافت 

که می تواند کارکردهای هم ارزی در دیگر حوزه های قانونی بیابد.
 

همچنین رویکرد زمینه مند در قانون جزایی و قانون زندان الزم به نظر می رسد. مقامات 
حتی  بگذارند  احترام  کودک  و  والدین  خصوصی  زندگی  و  خانواده  به  باید  مسوول 
اگر که یکی از والدین مرتکب جرمی شده باشد. در هر مرحله ای از فرآیند دادرسی 
نیاز به اتخاذ تصمیماتی با داللت بسیار بر زندگی خانوادگی است، باید  و هروقت که 
اصول تناسب و همیاری نقش بازی کنند. دیگر عوامل مرتبط، جدا از محتوای مراقبت 
عملی و مصلحت کودک، میزان جدی بودن تخلف و امنیت عمومی جامعه هستند. در 
یک رویکرد زمینه مند، مداخله دولت باید در برابر زندگی خانوادگی موجود و در برابر 
مصلحت کودک و حفاظت از مادرانگی سنجیده شود، یا در یک پرونده ممکن است 
در مورد نقش مراقبت کننده منتهی به تفکرات قالبی جنسی منفی شود. به عالوه، مقامات 
مسئول وظیفه بیشینه ساختن روابط مراقبتی را دارند. روابط مراقبتی حداکثری پیش نیاز 
رهایی بخشی در یک معنای وسیع تر اجتماعی هستند. بندهای ماده های 26 و bis26 از 
قانون زندانهای هلند باید به مثابه اصولی در چارچوب حقوق بنیادین نگریسته شوند. برای 
برقراری عدالت در بیشترین تعداد روابط مراقبتی، تمرکز باید اوال و بیشتر از همه روی 
زنان باشد. زنان اغلب اصلیترین فراهم کننده مراقبت هستند. برای پرهیز از یک تعریف 
استاندارد و محدود از »زندگی خانوادگی«، باید به تنوع روابط پرورش کودک جایگاه 
مناسبی داده شود. تجربه مادران بازداشت شده به ما می آموزد که در مرحله حبس دو 

نقطه اوج وجود دارد که در این مواقع زنان به شدت نگران فرزندانشان هستند و شیون و 
زاری می کنند. اولین نقطه اوج در ابتدای حبس است، در مرحله بازداشت اولیه، و دومی 
برای زنان بازداشت شده ای اتفاق می افتد که محکومیت درازمدتی را سپری می کنند. 
هردوی این موقعیت ها به نظر می رسند که نیازمند راه حل های متفاوتی هستند همانطور 
که امکانات مراقبت از کودک و تضمین تماس مداوم بین مادر و کودک یکی از آن ها 
است  مواردی  در  مراقبتی  امکانات  کننده  تعیین  اول  مرحله  این  که  آنجایی  از  هست. 
که بازداشت ادامه می یابد، توجه مضاعف به نظام انتخاب هم سلولی در مرحله ابتدایی 
بازداشت می تواند در مراحل بعدی اثر مثبتی داشته باشد. نویسنده رویکرد زمینه محوری 
دوره  که  می دهد  ارائه  محکومیت  و  دادرسی  دادرسی،  از  پیش  مرحله  با  رابطه  در  را 
از حبس  باید  نویسنده در هر فرصتی تأکید می کند که  نیز دربر می گیرد.  بازداشت را 
جلوگیری شود. او در مورد زندانی کردن کودکان باهمدیگر استثنائات و احتیاط های 
مسأله  در چنین  باید  آیا یک حکومت  می پرسد که  و  دارد  را  پرسشهای خود  و  خود 
غامضی مقابل والدین قرار بگیرد. اگر پس از آزمودن تمام جایگزینهای ممکن، راه حل 
دیگری نبود، بنا بر مصلحت کودک و مطابق با ماده پنج کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، 
تناسب شرایط آموزش و پرورشی که تحت آن ها یک کودک بازداشت می شود باید 
ارزیابی شوند. در چنین مواردی، طول دوران اقامت در مرکز نگهداری، شخصیت، سن، 
رشد و تحرک کودک و امکان تماس با هماالن و جهان خارج، نیز در معنای خاص 
پنجاه درصد تمام زنان محبوس را  عوامل مرتبط هستند. اگر زنان خارجی که حدودا 
تشکیل می دهند، از رویکرد زمینه محور بهره نمی برند، باید از طریق عذرخواهی و عفو 

سختی هایشان جبران شود.
 

جایی که دالیل عملگرایانه یک طبیعت شخصی و مالی محدودیت در طرحهای فردی 
نهادهای  تغییر جمعی یک روش،  هنگام  به  می کند،  تجویز  را  بازداشت شدگان  برای 
ویژه زنان زندانی باید در اولویت قرار بگیرند. هیچ استداللی نمی تواند صورت بگیرد که 
تضمین کننده دیگر مقیاس ها به نفع نظم و امنیت باشد. این واقعیت که ماهیت تخلفات 
با  اساسا  زنان،  اعمال مجرمانه توسط  یا آمارهایی درباره تکرار  و  زنان  ارتکابی توسط 
داده های مربوط به مردان زندانی تفاوت دارد و این واقعیت که مجازاتهای اعمال بر زنان 
نیز تأثیر نسبتا بیشتری روی زندگیهای شخصی و خانوادگی زنان دارد، چنین سیاستی که 
در برخورد با زنان، امتیازی برای آنان قائل می شود را توجیه می کند. در چنین روشی، 
بلکه  کودک،  از  مراقبت  تنها  نه  باشند.  داشته  بیرون  به  نگاه  باید  شده  ایجاد  امکانات 
همچنین تندرستی زنان، هنرستانهای حرفه آموزی زنان، فعالیت های سیاسی، اجتماعی و 
ارتقا توانایی ها که در موارد بسیاری روی هویت فرهنگی تمرکز دارد، باید پیگیر بیرون 

نیز باشد، تا زنان پس از آزادی در انزوای شخصیشان فرو نروند. تحت 
دوباره،  کردن  اجتماعی  هدف  به  بسته  »بهنجارسازی«،  روش  چنین 

اسکان مختلط زنان با مردان می تواند امکانپذیر باشد.

میزانی این امکان وجود دارد. بندهایی از معاهده ها که تأثیر مستقیمی دارند، نظیر ماده 
8 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و ماده های 10 و 26 میثاق حقوق سیاسی-مدنی ممکن 
است که با کمک بندهایی از میثاق حقوق کودک و همینطور در CEDAW تحکیم 
شوند. اگر که حکومت در حق شهروندان در احترام به »زندگی خانوادگی« بر مبنای 
ماده 8، بخش دوم، کنوانسیون اروپایی حقوق بشر مداخله کند، چنین دخالتی باید هدف 
مشروع را دنبال کند و متناسب با آن هدف باشد. به مثابه یک قانون، اقدام برعلیه یک 
پدرومادر توسط مقامات مسئول و تحت قانون جزایی مشروعیت دارد، اما اصول تناسب 
مقیاسهای  شوند.  داده  توسعه  موجود  مراقبتی  روابط  منظر  از  که  دارند  نیاز  تکمیلی  و 
مشخص باید معطوف به رابطه بین کودک و والدین باشند، مگر اینکه این امر منتج به 

آسیبی به کودک یا دیگران شود.
 

بررسی روابط بین اعضای خانواده یکی دیگر از مسائل است. نویسنده مبحثی پیرامون 
مواردی  از  که  اخالقیات حقوق  می کند.  مطرح  را  قانون  در  مراقبت  اخالق  مطلوبیت 
انتزاع یافته اند، به نظر می رسد که در کنار چیزهای دیگر، به تفکیک  از حیات واقعی 
جنسیتی تحت لوای قانون منتهی شوند. این امر می تواند با یک رویکرد که زمینه را در 
نظر می گیرد جبران شود. وزن منافع دخیل باید بیشتر به اعمال مشخص ارتباط داده شود. 
اینکه آیا این امر اثر سودبخشی روی قانون خانواده دارد یا نه، مورد مناقشه است. برخی 
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دانی سوینی  اساس سخنرانی  بر  زیر می خوانید  در  گزارشی که  فمینیستی:  مدرسه 
با  نوامبر(   17( ماستریخت  نشست  در  نیاکرو  غیردولتی   سازمان  رسانی  خدمات  مدیر 
عنوان کودکان زندانیان تهیه شده است که توسط »سپیده یوسف زاده« برای ویژه نامه 

مدرسه فمینیستی با نام »کودکان زندانیان در سایه« ترجمه شده  است.
دانی سوینی بیش از 30 سال است که فعالیت هایی در حمایت از خانواده زندانیان داشته 
قبل  های  دهه  در  آنها  والدین  که  است  کودکانی  روایت  اساس  بر  او  گزارش  است. 
زندانیان جنگ یا زندانی عقیدتی بوده اند. این روایت ها حاصل فعالیت های دو سازمان 
غیردولتی دیگری است که با این افراد مصاحبه کرده اند، مصاحبه هایی با نگاه به گذشته 
آنها و روایتی که آنها از زندگی خود داشته اند. اما پیش از آن نگاهی می اندازیم به 

فعالیت های سازمان نیاکرو:
 

 نگاهی به فعالیت های سازمان نیاکرو
 

نیاکرو یک سازمان غیردولتی ایرلندی]1[ است و چهار دهه است که در زمینه عدالت 
کیفری فعالیت می کند. هدف فعالیتهای این سازمان کاهش میزان جرم و تبعات آن در 
نیاکرو در سال 1971 تاسیس شده  و از زمان تاسیس تغییراتی در  ایرلند است.  جامعه 
برنامه ها خدمات و سیاست های خود داشته است. برنامه استراتژیک کنونی این سازمان 

حول محورهای زیر طراحی شده است:
• ارائه خدمات به کودکان و جوانان خاطی قانون	
• ارائه خدمات به مجرمان و افرادی که آزاد شده اند	
• ارائه خدمات به زندانیان و خانواده آنها	
• همکاری با سازمان های قانون گذار و مشارکت در سیاست گذاری ها	

 

خدماتی که برای زندانیان ارائه می شود شامل خدماتی در داخل زندان و همچنین خارج 
از زندان )برای خانواده( است و شامل فعالیتهای زیر است:

• ایجاد اشتغال برای جوانان	
• فعالیتهایی در جوامع محلی برای پیشگیری از جرم	
• به 	 بازگرداندن آنها  به  اند و کمک  از زندانیان و مجرمانی که آزاد شده  حمایت 

جامعه
• حرفه آموزی و آموزش	
• مشاوره در زمینه های حقوقی و خدمات اجتماعی	
• خدماتی برای خانواده زندانیان از جمله  تسهیل مالقات در زندان	

 

 »در اتحادیه اروپا ساالنه حدود 800000 کودک از پدر یا مادر زندانی خود جدا می 
شوند. گاهی پدر و مادر هردو به زندان می روند. به رغم این تعداد باال آگاهی عمومی 

نسبت به این کودکان کم است« / یوروچیپس 

 روایت: کودکان زندانیان از زندگی خود می گویند
 

 در بحران و جنگی که ایرلند شمالی در دهه های قبل با آن دست و پنجه نرم می کرد 
30000 نفر به جرم فعالیت سیاسی راهی زندان شدند و این بحران زندگی حدود 100000 
کودک را متاثر کرد. نقل قولهایی که در زیر می خوانید از زبان کودکانی است که در 
همان دوره پدر یا مادرشان راهی زندان می شد. با این کودکان سالها بعد مصاحبه شد...

 
ناشنیده ها

 
»مردم همیشه فکر می کردند جوان تر ها از این جریانات سیاسی متاثر نمی شوند. بچه 
ها باید با شرایط کنار می آمدند تا زمانی که پدر یا مادرشان آزاد شود. نگاه کلی این 
بود که »تو در شرایط بدی نیستی. در خانه هستی، و امن... برای کشورت نمی جنگی.« 
اگر یکی از ما جرآت می کرد به زبان بیاورد که ترجیح می دهد پدرش در خانه و در 
کنارش باشد و نه در جنگ ...پاسخ اطرافیان این بود: چطور جرات کردی این جمله را 

به زبان بیاوری؟«
 

روز دستگیری
 

ما  به سمت  که  را  ای  اسلحه  وقتی  بی حرکت.  زد:  می  فریاد  »پلیس 

داستان های کودکان زندانیان:
بکشم؟  رنج  او  عقاید  خـاطـر  به  باید  من  چرا 

پیوند نوشته در دانی سوینی / ترجمه: سپیده یوسف زاده

http://www.google.com
https://www.facebook.com/notes/the-feminist-school-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%87-%D9%81%D9%85%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%8A/%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B4%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%87-%D8%B4%D8%A8-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%B3-%D9%85%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%86%D9%86/10150510741417356
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اشاره می شد دیدم فکر می کردم همه ما را می 
کشند. همه فریاد می زدیم.«

نمی  باز  خودت  را  در  اگر  بود.  »ترسناک   
کردی در را می شکستند و وارد می شدند«

  
معاش

 
درآمدی  مادرم  بودیم...  پول  بی  »همیشه 
به  پدرم  وقتی  داشتیم که  فروشگاهی  نداشت. 
همیشه  داشتیم.  قرض  شد.  بسته  رفت  زندان 
بی پول بودیم. باید روزهای سختی که مادرم 
داشت می دیدی. تالش می کرد تا زندگیمان 
را اداره کند... من و خواهرم هر پولی داشتیم به 

مادرم می دادیم.«
  

مالقات در زندان
 

»مدت کوتاهی پس از اینکه همسرم دستگیر شد دختر پنج ساله ام را به مالقات پدرش 
بردم. مالقات که به پایان رسید شروع به گریه کرد. از پدرش خواست به خانه برگردد. 
نمی توانست بفهمد چرا پدر نمی تواند به خانه برگردد. به سمت مسئولین زندان رفت، 

گریه می کرد و می گفت بگذارید پدرم با من به خانه برگردد«
 »یک اتاق کوچک بود، با یک میز. پدرم در یک سمت میز نشسته بود و ما روبرویش. 
زندانبان هم با ما نشسته بود. اجازه نداشتیم پدرم با ببوسیم یا حتی لمسش کنیم. همه می 
خواستیم همزمان با او حرف بزنیم... فریاد می زدیم پدر پدر. و او باید با مادرم هم حرف 
می زد. اما ما همه ی توجه او را می خواستیم. خیلی سخت بود که نمی توانستیم لمسش 

کنیم«
 

 پدرم کجاست؟
 

»بیدار شدم و دیدم که پدرم با آنها سوار یک ماشین جیپ شد. او راهی زندان بود اما 
به من گفتند به دندانپزشکی می رود. پدرم برنگشت ... و به من گفتند پدربرای کار به 

شهر دیگری رفته.«
 »به من گفتند پدرم به بیمارستان رفته. من هیچوقت به بیمارستان نرفته بودم. نمی دانستم 
بیمارستان چه جایی است. حرفشان را باور کردم. سه یا چهار سال حرفشان را باور کردم. 
حتی وقتی برای مالقات به زندان می رفتیم، حتی وقتی میله های زندان و لباس زندان و 

زندانبان را می دیم... نمی دانستم زندان چیست«
 

 طعنه ها
 

ما  به  شدند  می  رد  ما  کوچه  از  که  »مردمی 
فحش می دادند. یکبار که به خانه خاله ام می 
رفتم روی لباسم شیر ریختند و گفتند قاتل. من 

12 سالم بود. فقط گریه می کردم«
 »مردم می گفتند خونی که روی دست این مرد 
بوده به فرزندش هم منتقل می شود. من فرزند 

او هستم. پس دست من هم خونی است«
  

پدر به خانه برگشت...
 

»از او متنفر بودم. وقتی به خانه برگشت امر و 
نهی می کرد و من به این عادت نداشتم. من 13 
ساله بودم. از خانه بیرون می رفتم چون دیوانه 

ام می کرد. نمی توانستم اجازه دهم امر و نهی کند«
 »نمی دانستم قبل از اینکه به زندان برود چکار می کرد. هیچوقت به من نگفته بود. وقتی 
هم که برگشت نمی خواستم بشنوم. او دیگر زندگی مرا نمی شناسد. من هم نمی خواهم 

زندگیش را بشناسم.«
 

سیاست
 

»چرا من باید بخاطر عقاید او رنج بکشم؟ از 
وقتی 7 ساله بودم مجبور بودم همیشه در سفر 
باشم: انگلیس، اسکاتلند، هر بار یک جا... تا 
پدرم را ببینم. سالی دو بار، سه روز... و بعد 
همه راه را دوباره بر می گشتیم. راه طوالنی 
بود و این همه برای مادرم هم زیاد بود. برای 
بودم...  من و خواهرم هم همینطور. عصبانی 
نمی  بدهم؟  را  او  عقیده  بهای  باید  ما  چرا 

فهمیدم. فکر نمی کردم درست باشد«
 »وقتی بچه بودیم هیچوقت نمی فهمیدیم چرا 
پدر یا مادرمان درگیر است. از تجربه آنها و 
زندگیشان چیزی سر در نمی آوردیم و نمی 
نمی  آمده.  سرشان  به  بالیی  چه  فهمیدیم 

فهمیدیم چرا به زندان می روند«.

 پانوشت:
 

با  اروپا  از سایت یوروچیپس سازمانی که در  باال،  نقاشی های منشر شده در مطلب   *
کودکان زندانیان کار می کند گرفته شده است:

/http://www.eurochips.org/about-us/about-the-drawings-and-paintings
 

  
]1[  همسر یکی از زندانیان کیفری در ایرلند در مورد سازمان نیاکرو می گوید: هنوز هم 
در شرایط سختی هستم. اما کمک های نیاکرو موثر بوده و اگر بخواهم فقط به یکی از 
ویژگی های کمک های آنها در تسهیل مالقاتها در زندان اشاره کنم قطعا از نگاه عاری 
انجام داده   برای جرمی که شریک زندگیت  تو را  از قضاوت آنها خواهم گفت. آنها 

قضاوت نخواهند کرد. به ندرت با این برخورد مواجه شده ام.
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