ﺗﺄﺳﯿﺲ ﻣﻬﺪﮐﻮدک در زﻧﺪان ﻫﺎ ،ﻣﺤﻞ ﺑﺪهﺑﺴﺘﺎنﻫﺎی ﻣﺴﺌﻮﻻن
ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ در ﺷﺮاﯾﻂ ﺳﺨﺖ زﻧﺪان ﺳﺮ ﮐﻨﻨﺪ ﻣﻬﺪﮐﻮدک ﻋﺎﻣﻠﯽ ﺑﺮای ﺟﺪا ﺷﺪن آﻧﻬﺎ از ﺳﺎﯾﺮ زﻧﺪاﻧﯿﺎن و ﻣﺠﺮﻣﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﻫﻢ ﺑﺮ
آن ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﮐﻨﻨﺪ ﺿﺮورت دارد .ﺷﺎﯾﺪوﺟﻮد ﻣﻬﺪ ﮐﻮدک در زﻧﺪان ﺑﺮای ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﻣﺤﯿﻂ ﺗﻨﮓ و ﺗﺎرﯾﮏ ﯾﮏ دﺧﻤﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از آرﻣﺎن،
ﺑﺮای آن ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﮐﻨﺎر ﭘﺪر و ﻣﺎدراﻧﺸﺎن زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﭼﻨﺪان ﻣﻬﻢ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،اﻣﺎ در ﻣﻮرد ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ در ﺷﺮاﯾﻂ
ﺳﺨﺖ زﻧﺪان ﺳﺮ ﮐﻨﻨﺪ ﻣﻬﺪﮐﻮدک ﻋﺎﻣﻠﯽ ﺑﺮای ﺟﺪا ﺷﺪن آﻧﻬﺎ از ﺳﺎﯾﺮ زﻧﺪاﻧﯿﺎن و ﻣﺠﺮﻣﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﻫﻢ ﺑﺮ آن ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺑﺎ وﺟﻮد
اﯾﻦ ،ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺎﺳﯿﺲ ﻣﻬﺪﮐﻮدک در زﻧﺪان ﻫﺎ ﻣﺤﻞ ﺑﺪه ﺑﺴﺘﺎن ﻫﺎی ﻣﺴﺌﻮﻻن و اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮات ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻣﺠﻮز ﺗﺎﺳﯿﺲ ﻣﻬﺪﮐﻮدک در « در آﺧﺮﯾﻦ اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ،ﻣﺤﻤﺪ ﻧﻔﺮﯾﻪ ،ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ اﻣﻮر ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ:
ﺟﺎی ﮐﻮدک زﯾﺮ ﻫﻔﺖ ﺳﺎل در زﻧﺪان ﻧﯿﺴﺖ وﻟﯽ ﺣﺪود »زﻧﺪان ﻫﺎ ﺻﺎدر ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،زﯾﺮا ﺟﺎی ﮐﻮدک زﯾﺮ ﻫﻔﺖ ﺳﺎل در زﻧﺪان ﻧﯿﺴﺖ.
ﺧﻮد در زﻧﺪان ﻫﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ 400 .ﺗﺎ  430ﮐﻮدک زﯾﺮ ﻫﻔﺖ ﺳﺎل در ﮐﻞ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻣﺎدران
ﺑﻌﺪ از اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ ﯾﮏ ﻣﻘﺎم ﻣﺴﺌﻮل در ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ درﺑﺎره ﻋﺪم ﺻﺪور ﻣﺠﻮز ﺑﺮای ﻣﻬﺪ ﮐﻮدک در زﻧﺪان ﮐﻪ آب ﭘﺎﮐﯽ را روی دﺳﺖ ﻫﻤﻪ
ﻣﯽرﯾﺨﺖ ،ﺑﺎ ﻓﺎﻃﻤﻪ داﻧﺸﻮر،ﺮﺋﯿﺲ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﻮرای ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان در ﺑﺎره ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﮕﻬﺪاری ﮐﻮدﮐﺎن در زﻧﺪان ﻫﺎی اﯾﺮان ﺑﻪ ﮔﻔﺖ و
ﮔﻮ ﻧﺸﺴﺘﯿﻢ.
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی زﻧﺎن زﻧﺪاﻧﯽ و آﻣﻮزش« داﻧﺸﻮر ﺑﻪ ﺑﺎزدﯾﺪﻫﺎی ﺧﻮد از زﻧﺪان ﻫﺎی ﮐﺸﻮر و ﺑﻨﺪ زﻧﺎن اﺷﺎره ﮐﺮده و ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ:
ﻣﻬﺎرت ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ در زﻧﺪان ﻫﺎ اﻗﺪاﻣﺎت ﺧﻮﺑﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ و زﻧﺎن زﻧﺪاﻧﯽ در ﺣﯿﻦ ﻣﻬﺎرت آﻣﻮزی ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ درآﻣﺪ ﻣﺎﻟﯽ ﻫﻢ در
زﻧﺪان داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻣﺴﺎﻟﻪ آزار دﻫﻨﺪه در ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﺑﺎزدﯾﺪﻫﺎ وﺿﻌﯿﺖ ﻧﮕﻬﺪاری ﮐﻮدﮐﺎن در زﻧﺪان ﻫﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﻫﻨﻮز ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺑﻪ
»اﻧﺪازه ﮐﺎﻓﯽ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
در ﮐﻨﺎر ﺑﻨﺪ ﻣﺎدران و ﮐﻮدﮐﺎن ﮐﻪ ﮐﻮدﮐﺎن زﯾﺮ دو ﺳﺎل زﯾﺎدی ﺑﺎ ﻣﺎدران ﺧﻮد در آﻧﺠﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺳﺎﯾﺮ« دﻫﺪ:اﯾﻦ ﻋﻀﻮ ﺷﻮرای ﺷﻬﺮ اداﻣﻪ ﻣﯽ
»ﮐﻮدﮐﺎن زﻧﺪاﻧﯽ در ﺑﻨﺪﻫﺎﯾﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ اﻓﺮاد ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ ﺟﺮاﯾﻢ ﻣﺨﺘﻠﻒ در آﻧﻬﺎ ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ.
از ﺑﺪﻫﮑﺎری اﻗﺘﺼﺎدی ﺗﺎ ﻗﺘﻞ و ﻣﺸﮑﻼت اﺧﻼﻗﯽ در ﻣﯿﺎن اﯾﻦ زﻧﺪاﻧﯿﺎن وﺟﻮد دارد و« داﻧﺸﻮر ﺑﻪ ﺟﺮاﯾﻢ اﯾﻦ اﻓﺮاد اﺷﺎره ﮐﺮده و ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ:
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺣﻀﻮر ﮐﻮدک در ﮐﻨﺎر اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﻣﺠﺮم ﺑﺮای ﺧﻮد ﮐﻮدک ﻧﯿﺰ ﺧﻄﺮآﻓﺮﯾﻦ اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﺑﺎزدﯾﺪ ﻫﺎ ﻣﻦ ﺿﺮورت ﺗﺎﺳﯿﺲ ﻣﻬﺪﮐﻮدک را
»اﺣﺴﺎس ﻣﯽ ﮐﺮدم ﺗﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺮای ﺳﺎﻋﺎﺗﯽ اﯾﻦ ﮐﻮدﮐﺎن از اﯾﻦ ﻣﺤﯿﻂ ﺑﯽ ﻧﺸﺎط ﺟﺪا ﺷﻮﻧﺪ.
ای ﻧﯿﺴﺖ و ﻫﻮای ﺑﯿﺮون را ﻧﺪارد .در ﻣﺤﻮﻃﻪ زﻧﺪان ﻫﻢ ﻓﻀﺎی ﺳﺒﺰ و ﻫﯿﭻﻓﻀﺎی ﺑﻨﺪ زﻧﺎن ﺷﺎد ﻧﯿﺴﺖ ،داﺧﻞ ﭘﻨﺠﺮه« او در اداﻣﻪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ:
»ادواﺗﯽ ﺑﺮای ﺑﺎزی ﮐﻮدک ﻧﯿﺴﺖ و اﯾﻦ ﯾﮑﯽ از ﺿﺮورﯾﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ آن ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻮد.
ﺧﯿﺮان ﺣﺎﺿﺮﻧﺪ ﻣﻬﺪﮐﻮدک ﺑﺴﺎزﻧﺪ
اﻟﺒﺘﻪ در ﻫﻤﻪ اﺳﺘﺎن ﻫﺎ ﮐﻮدﮐﺎن در زﻧﺪان ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺮای ﻣﺜﺎل در اﺳﺘﺎن زﻧﺠﺎن ﻫﯿﭻ ﮐﻮدﮐﯽ در زﻧﺪان ﻧﯿﺴﺖ ،اﻣﺎ در ﺑﺴﯿﺎری از ﺷﻬﺮﻫﺎ و اﺳﺘﺎن
ﻫﺎ ﮐﻮدﮐﺎن در ﮐﻨﺎر ﻣﺎدران ﺧﻮد در زﻧﺪان ﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل در اﺳﺘﺎن ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه  73ﮐﻮدک ﺗﺎ ﭘﻨﺞ ﺳﺎل در ﻣﻬﺪﮐﻮدک زﻧﺪان ﻧﮕﻬﺪاری
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
در اﯾﺮان ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﺒﺼﺮه ﻣﺎده  65آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﯾﯽ ﺳﺎزﻣﺎن زﻧﺪانﻫﺎ و اﻗﺪاﻣﺎت ﺗﺎﻣﯿﻨﯽ و ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ ﮐﺸﻮر ﻣﺼﻮب  1380رﺋﯿﺲ ﻗﻮهﻗﻀﺎﺋﯿﻪ ﺑﺎ
ﺗﻮاﻧﻨﺪ اﻃﻔﺎل ﺧﻮد را ﺗﺎ ﺳﻦ دو ﺳﺎل ﺗﻤﺎم ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .روﺳﺎیزﻧﺪاﻧﯿﺎن زن ﻣﯽ« اﺻﻼﺣﺎت و اﻟﺤﺎﻗﺎت  1389آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ:
زﻧﺪانﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﻫﺮ زﻧﺪاﻧﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ و ﺟﺪاﺳﺎزی اﻃﻔﺎل دو ﺳﺎل ﺗﺎ ﺷﺶ ﺳﺎل در ﻣﺤﻞ ﻣﺠﺰا )ﻣﻬﺪ ﮐﻮدک( اﻗﺪام ﯾﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
»اﻧﺘﻘﺎل اﻃﻔﺎل ﻣﻮﺻﻮف ﺑﻪ ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﯾﺎ ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻧﮕﻬﺪاری اﻃﻔﺎل ﻣﺒﺎدرت ﮐﻨﻨﺪ.
ﺣﺘﯽ در ﻗﺎﻧﻮن ﻫﻢ ﺑﺮای ﺟﺪاﺳﺎزی ﮐﻮدﮐﺎن از ﺳﺎﯾﺮ زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺗﻤﻬﯿﺪاﺗﯽ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و اﯾﻦ اﺻﻼ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی آن ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﻬﺪﮐﻮدک
ﻏﯿﺮﺿﺮوری ﺑﻮده ﮐﻪ ﺻﺮﻓﺎ ﺑﺮای ﺳﺮﮔﺮﻣﯽ ﻃﻔﻞ در ﻣﺤﯿﻂ زﻧﺪان ﺑﻨﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد .اﻣﺮی ﻓﺎﻧﺘﺰی و -ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار در اﯾﻦ ﺗﺒﺼﺮه ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﮐﺮده-
ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ،از ﺳﺎل  80ﮐﻪ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن در ﮐﺸﻮر اﺟﺮا ﻣﯽ ﺷﻮد ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺴﺌﻮﻻن ﻣﺨﺎﻟﻒ اﺟﺮای ﺑﺨﺸﯽ از آن در ﻣﻮرد ﺗﺎﺳﯿﺲ
ﻣﻬﺪﮐﻮدک در زﻧﺪان ﻫﺴﺘﻨﺪ.
در ﻫﻤﻪ زﻧﺪان ﻫﺎی ﮐﺸﻮر ﺑﺨﺶ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ زﻧﺎن ﺑﺎردار و ﺷﯿﺮده و ﮐﻮدﮐﺎﻧﺸﺎن ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﻨﺪﻫﺎﯾﯽ ﺟﺪاﺳﺖ .اﻣﺎ در ﻣﻮرد ﮐﻮدﮐﺎن
ﺑﺎﻻی دو ﺳﺎل ﮐﻪ اﺗﻔﺎﻗﺎ ﺑﺤﺚ ﺗﺎﺛﯿﺮﭘﺬﯾﺮی رﻓﺘﺎری در ﻣﻮرد آﻧﻬﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻄﺮح اﺳﺖ اﯾﻦ ﺟﺪاﺳﺎزی وﺟﻮد ﻧﺪارد و در ﺑﺴﯿﺎری از زﻧﺪان ﻫﺎ

ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺎﻻی دو ﺳﺎل در ﮐﻨﺎر ﻣﺎدران ﺧﻮد و ﻧﻪ در ﺑﻨﺪی ﻣﺠﺰا ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .رﺋﯿﺲ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﻮرای ﺷﻬﺮ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻣﯽ
ﺳﺎﺧﺖ ﻣﻬﺪﮐﻮدک ﺧﯿﻠﯽ ﺳﻨﮕﯿﻦ ﻧﯿﺴﺖ و ﻫﯿﭻ ﻫﺰﯾﻨﻪ زﯾﺎدی ﻫﻢ ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ ﺻﺮف اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺷﻮد ،زﯾﺮا ﺧﻮد ﺧﯿﺮان در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ« ﮔﻮﯾﺪ:
»ﻣﺴﺌﻮﻻن ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮐﻨﻨﺪ ﺣﺎﺿﺮﻧﺪ اﯾﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ را ﺗﻘﺒﻞ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻧﺎاﻣﻦ ﺑﺮای ﮐﻮدک زﯾﺮ  7ﺳﺎل
ﻫﻤﻪ ﮐﻮدﮐﺎن از ﺳﻪ ﺳﺎﻟﮕﯽ رﺷﺪ رواﻧﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﻮد را آﻏﺎز ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .از ﺳﻪ ﺳﺎﻟﮕﯽ ﮐﻮدک ﯾﺎد ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﺑﺎ ﻣﺤﯿﻂ ﺧﻮد ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار
ﮐﻨﺪ و ﻫﺮ ﭼﯿﺰی را ﮐﻪ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﺪ و ﻣﯽ ﺷﻨﻮد ﻣﻨﻌﮑﺲ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺣﺘﯽ اﻫﻤﯿﺖ ﻣﺤﯿﻂ و ﯾﺎدﮔﯿﺮی از ﺑﻌﺪ از دو ﺳﺎﻟﮕﯽ ﮐﻮدک آنﻗﺪر زﯾﺎد اﺳﺖ
ﮐﻪ ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻈﻢ و ﺻﺤﺒﺖﮐﺮدن را ﯾﺎد ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ و اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻣﻬﻤﯽ از ﻓﺮاﯾﻨﺪ رﺷﺪ رواﻧﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻓﺮاد ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد .ﮐﻮدﮐﯽ
ﮐﻪ در ﻣﺤﯿﻂ زﻧﺪان و در اﻃﺮاف ﮐﺴﺎﻧﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺻﺮف ﻧﻈﺮ از ﺑﺰﻫﮑﺎری ﻧﻮﻋﯽ ﻧﺎاﻣﯿﺪی و ﻓﻘﺪان ﻧﺸﺎط و اﻧﮕﯿﺰه را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ
و از ﻫﻤﻪ ﻣﻬﻢ ﺗﺮ از ﺧﻮد و زﻧﺪﮔﯽ ﺷﺎن ،راﺿﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،از اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮد.
در ﮐﻨﺎر اﯾﻨﻬﺎ ﺑﺤﺚ اﻣﻨﯿﺖ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻧﯿﺰ در ﻣﻮرد ﮐﻮدﮐﺎن زﻧﺪاﻧﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ و ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﻣﻨﮑﺮ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺷﺪ .ﺣﺘﯽ در ﺣﺎﻟﺘﯽ
ﮐﻪ ﻣﺎدر ﻫﻢ ﺑﯿﻤﺎری واﮔﯿﺮداری ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ اﯾﻦ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ آن ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﻫﻢﺑﻨﺪیﻫﺎ و زﻧﺪاﻧﯿﺎن دﯾﮕﺮ ﻫﻢ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺎﺷﻨﺪ .در ﮐﻨﺎر ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎی
ﺧﺎص ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﺪز و ﻫﭙﺎﺗﯿﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﮐﺸﻮر ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﺒﺘﻼ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎی ﺳﺎده ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺴﯿﺎری از ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی ﭘﻮﺳﺘﯽ و
ﮔﻮارﺷﯽ واﮔﯿﺮدار در ﻣﯿﺎن زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺷﺎﯾﻊﺗﺮ اﺳﺖ و اﺣﺘﻤﺎل اﺑﺘﻼ ﺑﻪ اﯾﻦ اﻣﺮاض ﺑﺮای ﮐﻮدک زﯾﺮ ﻫﻔﺖ ﺳﺎل ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ.
اﻣﻨﯿﺖ ﻫﻢ ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻢ دﯾﮕﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻤﯽ ﺗﻮان از آن ﻏﺎﻓﻞ ﺷﺪ ،زﯾﺮا درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺗﻤﺎم ﻣﺤﯿﻂ زﻧﺪان اﻣﻨﯿﺖ وﺟﻮد دارد ،اﻣﺎ ﻗﺮار دادن
ﮐﻮدک در ﮐﻨﺎر اﻓﺮادی ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺟﺮم ﮐﻮدک آزاری ﻫﻢ ﯾﮑﯽ از ﺟﺮاﯾﻤﺸﺎن ﺑﺎﺷﺪ ،ﮐﺎری ﻋﻘﻼﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ.
ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ اﻟﺰام ﮐﻨﯿﻢ و ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ« رﺋﯿﺲ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﻮرای ﺷﻬﺮ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﭼﺮا ﻧﺒﺎﯾﺪ ﮐﻮدک در زﻧﺪان ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ:
ﮐﻮدﮐﯽ در زﻧﺪان ﻧﺒﺎﺷﺪ ،زﯾﺮا ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺎدران ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﺗﺎ دو ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺣﺪاﻗﻞ ﮐﻮدﮐﺸﺎن در ﮐﻨﺎرﺷﺎن ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺷﯿﺮ ﺧﻮدﺷﺎن ﺗﻐﺬﯾﻪ
ﮐﻨﺪ و ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ دو ﺳﺎل ﻫﻢ ﻣﺎدر راﺿﯽ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد ﮐﻮدﮐﯽ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﻮدﻧﺶ ﺧﻮ ﮔﺮﻓﺘﻪ رﻫﺎ ﮐﻨﺪ .ﻣﺎدری ﮐﻪ دوران ﺑﺎرداری ﺧﻮدش را در
زﻧﺪان ﺳﭙﺮی ﮐﺮده و ﺻﻼﺣﯿﺖ روان دارد ﮐﻪ ﮐﻮدﮐﺶ در ﮐﻨﺎرش ﺑﺎﺷﺪ ﻫﯿﭻ ﺟﺎ ﺑﺮای ﮐﻮدک ﺑﻬﺘﺮ از آﻏﻮش ﻣﺎدر ﻧﯿﺴﺖ و ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺷﺮاﯾﻄﯽ را
ﮐﻮدک ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺟﺮم ﻣﺎدر ﺑﺎﯾﺪ در ﮐﻨﺎرش ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ وﻇﯿﻔﻪ ﻣﺎﺳﺖ ﮐﻪ« اﻓﺰاﯾﺪ:داﻧﺸﻮر ﻣﯽ »ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﮐﻮدک در ﮐﻨﺎر ﻣﺎدرش ﺑﺎﺷﺪ.
»ﺷﺮاﯾﻂ را ﺑﻪ ﺳﻤﺘﯽ ﺑﺒﺮﯾﻢ ﮐﻪ ﺣﻀﻮر ﮐﻮدک در ﮐﻨﺎر ﻣﺎدر و ﺳﺎﯾﺮ زﻧﺎن زﻧﺪاﻧﯽ ﺑﺎ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺪدﮐﺎری در زﻧﺪانﻫﺎ ﻓﻌﺎلﺗﺮ ﺷﻮد
ﺷﺎﯾﺪ ﻧﻪ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺑﻮدن در زﻧﺪان و ﻧﻪ ﺣﺘﯽ ﺳﭙﺮده ﺷﺪن ﺑﻪ ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﻫﯿﭻ ﯾﮏ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺎدر زﻧﺪاﻧﯽ دارﻧﺪ ،ﻧﺒﺎﺷﺪ .ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ
و ﺿﺮوریﺗﺮﯾﻦ راه ،اﯾﺠﺎد ﺗﺴﻬﯿﻼﺗﯽ ﺑﺮای آزادﺳﺎزی اﯾﻦ ﻣﺎدران و ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖﻫﺎﺳﺖ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ در ﺣﺪ ﯾﮏ آرزو ﻣﺎﻧﺪه
ﮐﻪ ﺧﯿﺮان ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﻋﻤﻠﯽ ﮐﺮدن آن آﺳﺘﯿﻦ ﻫﻤﺖ را ﺑﺎﻻ ﺑﺰﻧﻨﺪ ،ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺤﯿﻂ زﻧﺪان را ﺑﺮای ﮐﻮدک ﺑﻬﺘﺮ ﮐﺮد.
داﻧﺸﻮر در اداﻣﻪ ﺑﻪ اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ ﮐﻪ در ﺷﻮرای ﺷﻬﺮ ﺑﺮای آزادﺳﺎزی ﻣﺎدران زﻧﺪاﻧﯽ اﻧﺠﺎم داده اﺷﺎره ﮐﺮده و ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :ﻣﻦ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻢ
ﻣﺼﻮﺑﻪ ای را ﺑﻪ ﺷﻮرای ﺷﻬﺮ ﺑﺒﺮم ﮐﻪ ﺗﺎ ﺳﻘﻒ دو ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻪ آزادﺳﺎزی زﻧﺎن زﻧﺪاﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺎﻟﯽ ﻏﯿﺮﻋﻤﺪی در زﻧﺪان
ﺑﻮدﻧﺪ ،ﮐﻤﮏ ﺷﻮد.
او ﺑﻪ ﺑﺎزدﯾﺪﻫﺎﯾﺶ از زﻧﺪان زﻧﺎن اﺷﺎره ﮐﺮده و ﻣﯽ اﻓﺰاﯾﺪ :در ﺻﺤﺒﺖ ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از اﯾﻦ زﻧﺎن ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪم ﺑﺴﯿﺎری از آﻧﻬﺎ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ؛
ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻫﻤﺴﺮان ﯾﺎ ﭘﺪران ﺧﻮد ﺑﺮای اﻣﻀﺎ ﮐﺮدن ﭘﺸﺖ ﺳﻔﺘﻪ .در ﻣﻮرد زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﺣﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﻫﻢ ﺑﺴﯿﺎری از آﻧﻬﺎ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺷﺪه اﻧﺪ
و ﺑﺎز از آن ﻣﺎدر ﺑﺪﺗﺮ وﺿﻌﯿﺖ آن ﮐﻮدﮐﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از ﻫﻤﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ اﺳﺖ.
داﻧﺸﻮر ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﮐﻮدﮐﺎن ﺣﻖ ﮐﻮدﮐﯽ دارﻧﺪ و ﻧﺒﺎﯾﺪ از ﺗﺨﺼﯿﺺ ﺣﺪاﻗﻞ ﻫﺎ ﺑﺮای اﯾﻦ آﻧﻬﺎ ﺷﺎﻧﻪ ﺧﺎﻟﯽ ﮐﺮد ،در اداﻣﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻬﻢ
ﻣﺪدﮐﺎری زﻧﺪان ﻫﺎ اﺷﺎره ﮐﺮده و ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :ﺑﯿﻦ زﻧﺎن زﻧﺪاﻧﯽ ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻗﺎﺋﻞ ﺷﺪ .ﺑﺴﯿﺎری از اﯾﻦ زﻧﺎن ﺟﺎﯾﯽ را ﻧﺪارﻧﺪ و ﮐﺴﯽ را
ﻧﺪارﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﮕﯿﺮ ﮐﺎر آﻧﻬﺎ ﺑﺎﺷﺪ ،درﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ ﻫﻢ ﺧﺎﻧﻮاده و وﮐﻼﯾﯽ دارﻧﺪ ﮐﻪ در ﺑﯿﺮون زﻧﺪان ﮐﺎر آﻧﻬﺎ را ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و
ﻫﻤﯿﻦ ﮐﻤﮏ ﺧﯿﺮان را اﻧﺪﮐﯽ ﺳﺨﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .او ﺑﺮ ﻟﺰوم ﻓﻌﺎل ﺷﺪن و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﺪدﮐﺎری زﻧﺪان ﻫﺎ و در اوﻟﻮﯾﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﮐﻮدﮐﺎن ﺗﻮﺳﻂ
آﻧﻬﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
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