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.
ﻣﻨﺒﻊ :آرﻣﺎن

ﮐﻮدﮐﺎن زﻧﺪاﻧﯿﺎن ،ﮐﻮدﮐﺎن ﻓﺮاﻣﻮش ﺷﺪه

 gozareshgaran1ﻋﮑﺲ:
روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎر -ﻣﺎﻫﺮخ ﻏﻼﻣﺤﺴﯿﻦ ﭘﻮر
ﻫﯿﭻ ﻧﻘﻄﻪای از ﺟﻬﺎن ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﮑﯽ زﻧﺪاﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﯿﺰﺑﺎن ﮐﻮدک ﺑﯽﮔﻨﺎﻫﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺴﯿﺎر ﭘﯿﺶ ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ ﮐﻮدﮐﯽ در زﻧﺪانزاده ﻣﯽﺷﻮد ﯾﺎ
ﻣﺎدری ﺑﻪ زﻧﺪان ﻣﯽاﻓﺘﺪ و ﭼﻮن ﮐﺴﯽ ﺑﯿﺮون از زﻧﺪان ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﻧﮕﻬﺪاری آن ﮐﻮدک ﻧﯿﺴﺖ ،اوﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﺎدرش ﻣﯿﻬﻤﺎن ﭼﻬﺎردﯾﻮاری زﻧﺪان
ﻣﯽﺷﻮد.
ﻓﻀﺎی ﺗﺎرﯾﮏ و ﺧﻔﻘﺎن آور و ﻓﻀﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﻪ ﻧﺸﺎﻧﻪای از ﺷﺎدی و ﻧﺸﺎط دارد و ﻧﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ رﺷﺪ ﯾﮏ ﮐﻮدک ﺳﺎﻟﻢ اﺳﺖ ،ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﺎن
ﻣﺠﺮﻣﯿﻦ ﻋﺎدی و ﺧﻄﺮﻧﺎک روزﻫﺎﯾﺸﺎن را ﺳﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ وﻣﺘﺎﺛﺮ از ﻫﻤﻪ اﺗﻔﺎﻗﺎت زﻧﺪاﻧﻨﺪ وﻃﺒﯿﻌﺘﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ اﻧﺪازهٔ ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﯿﺮون از زﻧﺪان ﺷﺎد
رﻫﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ .و
ﺑﺴﯿﺎرﻧﺪ ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺮون از زﻧﺪان ﺑﺎ ﯾﮑﯽ از واﻟﺪﯾﻨﺸﺎن در اﻧﺘﻈﺎر دﯾﮕﺮی ﮐﻪ در زﻧﺪان اﺳﺖ ،روزﻫﺎﯾﺸﺎن را ﺷﺐ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ﮐﻪ
در ﻓﻀﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺪرﺳﻪ ،ﮐﻮﭼﻪ ،اﺟﺘﻤﺎع و اﻗﻮام از زﻧﺪاﻧﯽ ﺑﻮدن ﭘﺪر ﯾﺎ ﻣﺎدرﺷﺎن ﺷﺮﻣﮕﯿﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،دﻟﺘﻨﮓ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،روﯾﺎی ﺧﺎﻧﻮاده اﯾﯽ ﮐﻪ
ﺗﻤﺎم و ﮐﻤﺎل ﺑﺎﺷﺪ و روزﻫﺎی ﺗﻌﻄﯿﻞ را ﺑﻪ ﺷﺎدﻣﺎﻧﯽ درﮐﻨﺎر ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺳﭙﺮی ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﺮاﯾﺸﺎن روﯾﺎی دوردﺳﺘﯽ اﺳﺖ .ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ﮐﻪ
واﻟﺪﯾﻨﺸﺎن ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ارﺗﮑﺎب ﻫﺮ ﺟﺮﻣﯽ درزﻧﺪان ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻫﻢ ﮐﻤﺘﺮ از ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺎﺣﻖ ﺳﺎﮐﻦ زﻧﺪان ﺷﺪه اﻧﺪ دردﻧﺎک ﻧﯿﺴﺖ.
در ﻓﯿﺲ ﺑﻮک ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﺮدم ﻣﺼﻤﻢ ﺷﺪم ﺑﺎ دﺳﺖ اﻧﺪرﮐﺎران  COIPIوﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر اﺗﻔﺎﻗﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻏﯿﺮ اﻧﺘﻔﺎﻋﯽ ﮐﻮدﮐﺎن زﻧﺪاﻧﯿﺎن
اﯾﻦ ﺗﺸﮑﻞ ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﮐﻨﻢ و از آﻧﺎن ﺑﭙﺮﺳﻢ ﭼﻄﻮر ﺑﻪ ﮐﻮدﮐﺎن اﻓﺮاد زﻧﺪاﻧﯽ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و راﻫﮑﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺑﺎره اراﺋﻪ ﻣﯽدﻫﻨﺪ ،ﺷﺎﻣﻞ
ﭼﻪ ﻣﻮاردی اﺳﺖ؟
ﮔﻮﯾﺪ ﻫﺸﺖ ﺳﺎل ﺳﺎﺑﻘﻪ روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎری آزد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .او ﻣﻮﺳﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﻏﯿﺮﻣﻘﺎﻟﻪ ﻧﻮﯾﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺧﻮدش ﻣﯽ »ﺣﺎﻣﺪ ﻓﺮﻣﻨﺪ«
اﻧﺘﻔﺎﻋﯽ ﮐﻮﯾﭙﯽ اﺳﺖ و ﺑﺎ ﺧﻮﺷﺮوﯾﯽ دﻋﻮت ﻣﺮا ﺑﺮای اﯾﻦ ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮد .اﯾﻦ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﻮدﮐﺎن اﻓﺮاد زﻧﺪاﻧﯽ ﯾﺎ
ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺎﭼﺎر در زﻧﺪان ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ راه اﻧﺪازی ﺷﺪه و او در اﯾﻦ ﮔﻔﺖوﮔﻮ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﯾﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻞ ﺑﻪ آنﻫﺎ از
رﻧﺞ اﯾﻦ ﮐﻮدﮐﺎن را ﮐﺎﻫﺶ داد:
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ ﻣﺸﮑﻼت ﻋﻤﺪه ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ﮐﻪ واﻟﺪﯾﻨﺸﺎن در زﻧﺪان ﻫﺴﺘﻨﺪ ﭼﻪ ﻧﻮع ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ اﺳﺖ؟
آﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺧﻮدﺷﺎن در زﻧﺪان ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آﻣﺪه ﯾﺎ ﻣﺪت زﻣﺎﻧﯽ را ﺑﺎ ﻣﺎدرﺷﺎن در زﻧﺪان ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﭘﺪر ﯾﺎ ﻣﺎدرﺷﺎن در زﻧﺪاﻧﻨﺪ و !ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ
ﮔﺬراﻧﺪهاﻧﺪ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ آﺛﺎری ﮐﻪ اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﺑﺮ آنﻫﺎ ﻣﯽﮔﺬارد ﻧﯿﺰ ﻓﺮق ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
اﯾﻦ آﺛﺎر ﺣﺘﯽ در ﻣﻮرد ﮐﻮدﮐﺎن ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻮاده ﮐﻪ ﺑﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺮاﯾﻂ ﯾﮑﺴﺎﻧﯽ داﺷﺘﻪاﻧﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت ﻫﻢ ﻋﻠﺖﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪدی
دارد؛ ﺳﻦ ﮐﻮدک ٬ﺟﻨﺴﯿﺖ او ٬ﻧﺴﺒﺖ ﻓﺮد دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﺪه )ﭘﺪر ﯾﺎ ﻣﺎدر( ٬راﺑﻄﻪ ﻋﺎﻃﻔﯽ ﻓﺮد دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﺪه ﺑﺎ ﮐﻮدک ٬ﻗﺒﻞ و ﺣﯿﻦ دﺳﺘﮕﯿﺮی٬
ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ٬و ﺣﺘﯽ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت روانﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻓﺮدی ﮐﻮدک ﮐﻪ ﺑﺨﺸﯽ از آن ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ژﻧﺘﯿﮑﯽ ﺑﺎﺷﺪ ٬ﻋﻮاﻣﻞ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ آﺛﺎر زﻧﺪاﻧﯽ ﺷﺪن ﭘﺪر ﯾﺎ ﻣﺎدر ﺑﺮ ﮐﻮدک را ﺷﮑﻞ دﻫﻨﺪ.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪ ﻫﻤﻪٔ اﯾﻦ ﮐﻮدﮐﺎن ﻧﮕﺎه ﯾﮑﺴﺎﻧﯽ دار؟
ﺧﯿﺮ .ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ دارد؛ ﺷﯿﻮه اﺟﺮای ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻧﺤﻮه ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل

ﻗﺎﻧﻮن ﻧﮕﻬﺪاری ﮐﻮدک ﺗﺎزه ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آﻣﺪه ﺗﺎ ﺳﻦ ﺧﺎﺻﯽ ٬ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﯾﮏ ﺳﺎل ﯾﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ ٬ﻫﻤﺮاه ﻣﺎدر زﻧﺪاﻧﯽ ٬ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﻧﺴﺎﻧﯽ و
ﺣﻖ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻣﺎدر در ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﯾﺎ در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ٬ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻧﻮع ﺟﺮم ٬اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﯽﺷﻮد .اﻣﺎ در ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ
ﮐﺸﻮرﻫﺎ ٬ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺰاﯾﯽ ﺑﺮای ﻣﺎدران و ﻓﺮزﻧﺪان ﺗﺪارک دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد و اﯾﻦ اﻓﺮاد از اﻣﮑﺎﻧﺎﺗﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺰﺷﮏ ﻣﺨﺼﻮص ﮐﻮدک؛ ﻣﺤﻞ ﺑﺎزی و
وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻣﺎدری ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﻮدﮐﺶ ارﺗﺒﺎط دارد ٬ﮐﻤﺘﺮ -ﺷﻮدﮐﻪ از ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻋﻠﻤﯽ ﻧﺎﺷﯽ ﻣﯽ -اﯾﻦ ﺑﺎور ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ وﮐﻼس
اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺎزﮔﺸﺖ وی ﺑﻪ زﻧﺪان وﺟﻮد دارد .در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ در زﻧﺪانﻫﺎی اﯾﺮان ٬ﻃﺒﻖ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ دارﯾﻢ ٬اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﯿﺴﺖ و ﮐﻮدک
و ﻣﺎدر در ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺰاﯾﯽ ﻧﮕﻬﺪاری ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ و ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮع ٬ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ آﺳﯿﺐﻫﺎﯾﯽ را ﺑﺮای ﮐﻮدک ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
از ﭼﻪ ﻧﻮع آﺳﯿﺐ ﻫﺎﯾﯽ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ؟ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺮﺧﯽ آﺛﺎر زﻧﺪاﻧﯽ ﺷﺪن واﻟﺪﯾﻦ ﺑﺮ ﮐﻮدک ﯾﺎ ﻧﮕﻬﺪاری ﺧﻮد ﮐﻮدک در زﻧﺪان را
ﻋﻨﻮان ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ؟
و ارﺗﮑﺎب ﺟﺮم ﯾﺎ ﯾﺎ اﺧﺘﻼل اﺿﻄﺮاب ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ »زﻧﺪان« اﺿﻄﺮاب ٬اﺳﺘﺮس ﺷﺪﯾﺪ ،اﯾﺠﺎد اﺧﺘﻼل در وﺿﻌﯿﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ،ﭘﯿﻮﺳﺘﻦ ﺑﻪ ﭼﺮﺧﻪ
ﺗﺮاﻣﺎ )ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮدن ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﺮاﻣﺎ ٬در ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﯽ ﮐﻪ ﻇﺎﻫﺮا ﻫﯿﭻ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﺮاﻣﺎ ﻧﺪارد( و اﯾﺠﺎد اﺧﺘﻼل در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ واﻟﺪﯾﻦ ﺑﻌﺪ از
ﺑﺎزﮔﺸﺖ از زﻧﺪان ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺨﺸﯽ از اﯾﻦ آﺳﯿﺐﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻋﻤﺪه ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﺷﻤﺎ در ﭼﻪ ﺣﻮزه ای اﺳﺖ؟
ﻣﺎ ﯾﮏ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻏﯿﺮ اﻧﺘﻔﺎﻋﯽ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﻮدﮐﺎن ﻫﺴﺘﯿﻢ .ﻣﻮﺳﺴﻪای ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮد ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ﮐﻪ واﻟﺪﯾﻦ
زﻧﺪاﻧﯽ داﺷﺘﻪ ﯾﺎ دارﻧﺪ ٬ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺷﺪه و ﻗﺼﺪ دارد ﺗﺎ ﺑﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮد وﺿﻌﯿﺖ اﯾﻦ ﮐﻮدﮐﺎن ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ ٬ﺷﺮاﯾﻄﯽ را
ﻓﺮاﻫﻢ آورد ﺗﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻮدﮐﺎن ٬ﺑﻪ آﺳﯿﺐﻫﺎی روﺣﯽ و ﺟﺴﻤﯽ در ﺑﺰرﮔﺴﺎﻟﯽ آنﻫﺎ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻧﺸﻮد.
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ ﻣﻨﻈﻮرﺗﺎن از ﮐﻤﮏ دﻗﯿﻘﺎ ﭼﻪ ﺟﻮر ﮐﻤﮏﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ؟
ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ و ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ از واﻟﺪﯾﻦ٬ﺷﻮد و ﻫﻢ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﻣﯽﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ٬ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ و درﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﺧﻮد ﺑﭽﻪﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪاﯾﻦ ﮐﻤﮏ
ﺧﺎﻧﻮاده ٬اﻃﺮاﻓﯿﺎن و اﻓﺮاد ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻣﺜﻞ ﻣﺴﺌﻮﻻن و ﻣﺎﻣﻮران ﻗﻀﺎﯾﯽ را ﻫﻢ در ﺑﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮد.
ﺧﻮد ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ﮐﻪ در زﻧﺪان ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آﻣﺪهاﻧﺪ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪهاﯾﺪ؟
ﻣﻦ ﺑﺎ ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ زﻧﺪاﻧﯽ ﺷﺪن ﭘﺪر و ﺑﻠﻪ .اﺳﺎﺳﺎ ﻓﮑﺮ اوﻟﯿﻪ و ﻫﺴﺘﻪٔ ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی ﻣﻮﺳﺴﻪ ﮐﻮﯾﭙﯽ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ارﺗﺒﺎط و ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺷﺨﺼﯽ
ﻣﺎدرﺷﺎن را داﺷﺘﻪ و ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﺑﺮﺧﯽ ازآنﻫﺎ ،ﺧﻮدﺷﺎن ﻫﻢ ﻫﻤﺮاه ﻣﺎدراﻧﺸﺎن زﻧﺪاﻧﯽ ﺑﻮدهاﻧﺪ.
ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ آﺛﺎر زﻧﺪان ﺑﺮ روﺣﯿﻪ اﯾﻦ ﮐﻮدﮐﺎن ﭼﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎداﺗﯽ دارﯾﺪ؟
دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﻧﻪ آﺛﺎر زﻧﺪان ﺑﺮ ﺗﻤﺎم ﮐﻮدﮐﺎن ﯾﮑﺴﺎن اﺳﺖ و ﻧﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ اﯾﻦ آﺛﺎر ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺮای ﻫﻤﻪ ﺟﻮاب ﯾﮑﺴﺎن
دارد .ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺧﺎﻧﻮاده ٬ارﺗﺒﺎط ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺎ ﭘﺪر ﯾﺎ ﻣﺎدر )در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺧﺎرج از زﻧﺪان ﻫﺴﺘﻨﺪ( ٬داﺷﺘﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺮای ﺑﯿﺎن اﺣﺴﺎﺳﺎت ٬و در ﺻﻮرت
ﻧﯿﺎز ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﺘﺨﺼﺺ ٬از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮاردی اﺳﺖ ﮐﻪ در اﻏﻠﺐ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺑﻪ آنﻫﺎ اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﺣﻤﺎﯾﺖ اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ و واﻟﺪﯾﻨﺸﺎن ﺑﻪ دﻟﯿﻞ زﻧﺪاﻧﯽ ﺷﺪن ٬ﺳﺮزﻧﺶ ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ ٬اﻣﮑﺎن ﺑﻬﺘﺮی ﺑﺮای
درﻣﺎن آﺳﯿﺐﻫﺎی وارد ﺷﺪه ﺑﻪ ﺧﻮد را دارﻧﺪ .ﻗﻄﻌﺎ ﻣﻨﻈﻮر از ﺳﺮزﻧﺶ ﻧﺸﺪن ٬ﺗﺎﯾﯿﺪ ﮐﺮدن ﻧﯿﺴﺖ.
ﻫﻤﮑﺎران ﺷﻤﺎ در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺮاﭘﯽ ﯾﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ آﻣﻮزﺷﯽ ﻫﻢ ﺑﺮای اﯾﻦ ﮔﺮوه ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؟
ﻣﺎ در ﺷﺶ ﺣﻮزهٔ آﻣﻮزش ٬ﻣﺮﺑﯽ ﮔﺮی ٬ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽ ٬ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ٬ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻣﻼﻗﺎت ﺑﺎ واﻟﺪﯾﻦ زﻧﺪاﻧﯽ و ﮐﻤﮏﻫﺎی درﻣﺎﻧﯽ رواﻧﯽ و
ﺟﺴﻤﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.
ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ٬ﺑﺮای ﺑﭽﻪ ﻫﺎ ٬ﭼﻪ ﺑﭽﻪﻫﺎی ﺑﺰرگ ﺷﺪه داﺧﻞ زﻧﺪان و ﭼﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﺑﭽﻪ ﻫﺎ ٬ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺟﻤﻠﻪ آﻣﻮزﺷﯽ و درﻣﺎﻧﯽ در ﻧﻈﺮ
ﮔﺮﻓﺘﻪاﯾﻢ.
ﮔﻤﺎن ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﺑﺎ آﻣﻮزش ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎﺛﯿﺮ و ﻋﻮارض ﺧﺸﻮﻧﺖ را ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ از روح اﯾﻦ ﮐﻮدﮐﺎن زدود؟
ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺎ از آﻣﻮزش ٬اﻟﺰاﻣﺎ آﻣﻮزش ﮐﻮدﮐﺎن ﻧﯿﺴﺖ ،آﻣﻮزش واﻟﺪﯾﻦ ٬ﺧﺎﻧﻮاده ٬اﻃﺮاﻓﯿﺎن ٬و ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ در ﻣﻮاردی ﮐﻪ اﻣﮑﺎن
آﻣﻮزش ﻣﺴﺌﻮﻻن و ﻣﺠﺮﯾﺎن ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻓﺮاﻫﻢ ﺑﺎﺷﺪ ٬آﻣﻮزش اﯾﻦ دﺳﺘﻪ از اﻓﺮاد ﻫﻢ ﮐﻤﮏ زﯾﺎدی ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮد ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻮدﮐﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
اﻣﺎ ﻗﻄﻌﺎ آﻣﻮزش ﺗﻨﻬﺎ راه ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻮدﮐﺎن ﻧﯿﺴﺖ .ﮐﻤﮏ درﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص درﻣﺎن آﺳﯿﺐﻫﺎی روﺣﯽ ٬ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﻮدﮐﺎن ﺿﺮورت دارد .ﺑﻬﺒﻮد ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻼﻗﺎت ٬در ﺻﻮرت اﻣﮑﺎن ٬ﮐﻤﮏﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺣﺪاﻗﻞ

ﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﭼﺮﺧﻪ ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﮐﻮدﮐﺎن واﻟﺪﯾﻦ زﻧﺪاﻧﯽﮔﺮی و ﺑﻬﺒﻮد ﻗﻮاﻧﯿﻦ در ﺻﻮرت ﻣﯿﺴﺮ ﺑﻮدن ﺷﺮاﯾﻂ ٬از دﯾﮕﺮ ﺑﺨﺶﻧﯿﺎزﻫﺎی ﮐﻮدﮐﺎن ٬ﻣﺮﺑﯽ
ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﭼﮑﺎر ﮐﻨﻨﺪ؟ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل روش ﻫﺎی ﺗﺸﻮﯾﻖ و ﺗﻨﺒﯿﻪ ﺑﺮای آنﮐﻮدﮐﺎن ،ﺧﺎﻧﻮاده در ﻣﻮرد ﺷﯿﻮهٔ ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ
ﺧﺎص و ﻧﺒﻮدن ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﺑﺎﯾﺪ ﭼﻪ ﺷﺮاﯾﻄﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؟
ﯾﮑﯽ از ﻧﮑﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ روی آن ﺗﺎﮐﯿﺪ زﯾﺎدی ﻣﯽﺷﻮد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺮار ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻧﮕﺎه ﺷﻮد .ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ ﻗﺮار
ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺮﺧﻮرد وﯾﮋهای در ﻣﻮرد روشﻫﺎی ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺸﻮد ﺑﻪ دﻟﯿﻞ آﻧﮑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ وﯾﮋهای دارﻧﺪ .از ﺟﻤﻠﻪ اﺻﻠﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﺗﻮﺻﯿﻪﻫﺎی
ﻧﻮﻋﯽ ﻓﻘﺪان ﯾﺎ از« ﺗﻮاندارﻧﺪ ٬ﮐﻪ زﻧﺪاﻧﯽ ﺷﺪن ﭘﺪر ﯾﺎ ﻣﺎدر را ﻫﻢ ﻣﯽ »از دﺳﺖ دادن« ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮐﻮدﮐﺸﺎن ﺗﺠﺮﺑﻪﺷﻨﺎﺳﺎن ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮادهروان
ﻫﺎی ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ ﺑﻠﮑﻪ درﺗﻠﻘﯽ ﮐﺮد ٬اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻈﻢ زﻧﺪﮔﯽ آﻧﻬﺎ ﺑﺮ ﻫﻢ ﻧﺨﻮرد .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ٬آﻧﭽﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺮاﻗﺐ ﺑﺎﺷﯿﻢ ٬ﻧﻪ در ﺷﯿﻮه »دﺳﺖ دادن
اﯾﺠﺎد ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﺑﺤﺮان اﺳﺖ.
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺼﺪاﻗﯽ ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ دﻗﯿﻘﺎ ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﻨﻨﺪ؟
ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪای ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻮاده اﯾﻦ ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺎﯾﺪ در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ زﻣﯿﻨﻪای ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﻮدک ﺑﺘﻮاﻧﺪ اﺣﺴﺎﺳﺎﺗﺶ را ﺑﯿﺎن ﮐﻨﺪ.
اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ٬ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮاﺣﻞ درﻣﺎن ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﺠﺎد و ﺣﻔﻆ راﺑﻄﻪ ﻋﺎﻃﻔﯽ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺎ ﮐﻮدک ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭼﺘﺮ ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ ﺑﺮای
او ﻋﻤﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .اﻣﺎ ﺑﺎز ﻫﻢ ﯾﺎدآوری ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﭼﺘﺮ ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ ٬ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻓﺮض ﮐﺮدن ﮐﻮدک ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﻠﮑﻪ راﺑﻄﻪ اﻣﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻓﺮﺻﺖ ﺑﺎزﺳﺎزی روﺣﯽ را ﺑﻪ ﮐﻮدک ﻣﯽدﻫﺪ.
در ﺟﺎﯾﯽ ﺧﻮاﻧﺪم ﮐﻪ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻧﺘﺸﺎر ﻓﯿﻠﻢ دﺧﺘﺮ ﺳﻬﯿﻞ ﻋﺮﺑﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻋﺪام ﻣﺤﮑﻮم ﺷﺪه در ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ؟
ﻋﻠﺖ اﯾﻦ ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﺘﺎن ﭼﻪ ﺑﻮد؟
ﻧﻘﺪ ﻣﺎ ﺑﻪ اﻧﺘﺸﺎر ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﮐﻮدﮐﺎن زﻧﺪاﻧﯿﺎن ٬دو ﺑﺨﺶ دارد ﯾﮑﯽ اﻧﺘﻘﺎد ﺣﻘﻮﻗﯽ و دﯾﮕﺮی اﻧﺘﻘﺎد ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺮ روی ﮐﻮدﮐﺎن و ﺧﺎﻧﻮاده
آﻧﺎن.ﻧﻘﺪ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﻦ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﮐﻮدﮐﺎن در ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از ﻋﮑﺲ و ﻓﯿﻠﻤﺸﺎن ﺑﻪ ﻫﺮ ﻣﻨﻈﻮری ٬ﻣﺠﻮز
ﺑﺪﻫﻨﺪ ٬اﯾﻦ ﮐﺎر از ﻧﻈﺮ ﺣﻘﻮق ﮐﻮدک اﯾﺮاد دارد .ﺿﻤﻦ آﻧﮑﻪ ﻣﺎ ﻧﺎﺧﻮدآﮔﺎه آنﻫﺎ را ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻊ ﮔﯿﺮی در ﻣﻮرد واﻟﺪﯾﻦ زﻧﺪاﻧﯿﺸﺎن وادار ﮐﺮدهاﯾﻢ
ﮐﻪ اﯾﻦ ﻫﻢ ﺑﺎ اﺻﻞ رﻋﺎﯾﺖ ﺣﻘﻮق ﮐﻮدک ﻣﻨﺎﻓﺎت دارد.
اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ اﺳﺘﺪﻻل از ﺳﻮی اﻓﺮادی ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﺼﺎوﯾﺮ را ﺗﻬﯿﻪ ﯾﺎ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻣﻄﺮح اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ از ﺷﺮاﯾﻂ زﻧﺪاﻧﯿﺎن در اﯾﺮان ﺣﺮف ﻣﯽزﻧﯿﻢ .در
اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺎ ﻧﺎﭼﺎرﯾﻢ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺟﻠﺐ ﻧﻈﺮ ﻋﻤﻮﻣﯽ دﺳﺖ ﺑﺰﻧﯿﻢ ﺗﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎﻧﻮاده آن ﮐﻮدک را ﺑﻬﺘﺮ ﮐﻨﯿﻢ .ﻣﻦ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻢ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻦ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ
 ٬ﺑﺎز ﻫﻢ ﻧﻘﺾ ﺣﻘﻮق ﮐﻮدک اﺳﺖ».ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎص« ﺑﺴﻨﺪه ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﻧﻘﺾ ﺣﻘﻮق ﮐﻮدک ﺑﻪ دﻟﯿﻞ
ﺑﺎ وارد ﮐﺮدن ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﭼﺎﻟﺶ آزادی ﯾﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺪت زﻧﺪان ﯾﺎ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از اﻋﺪام واﻟﺪﯾﻦ ﮐﻮدک ٬ﺑﺎر رواﻧﯽ ﺧﺎﺻﯽ را
ﺑﺮ ﮐﻮدک ﺗﺤﻤﯿﻞ ﮐﺮدهاﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آن ٬ﮐﻮدک در ﺑﺰرﮔﺴﺎﻟﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت رواﻧﯽ ﺟﺪی ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﻮد.
دﻫﯿﺪ؟ اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺷﻤﺎ در اﯾﺮان ﺳﺎﮐﻦ ﻧﯿﺴﺘﯿﺪ اﯾﻦ ﺧﺪﻣﺎت را ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ﮐﻪ واﻟﺪﯾﻨﺸﺎن در اﯾﺮان زﻧﺪاﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ اراﺋﻪ ﻣﯽ
اﯾﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﮑﺎﻧﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺎﻧﻊ ﮐﺎر و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﺷﺪ؟
ﺑﺮای اﯾﺮان ٬ﭼﻨﺪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در ﻧﻈﺮ دارﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺨﺸﯽ از آن ٬آﻏﺎز ﺷﺪه و ﺑﺮای ﺑﺨﺶﻫﺎی دﯾﮕﺮ ٬ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی
ﺑﺮای اﺟﺮای آنﻫﺎ ﻫﺴﺘﯿﻢ .اﻧﺘﺸﺎر ﻣﻄﺎﻟﺐ آﻣﻮزﺷﯽ ٬در ﻗﺎﻟﺐ ﭘﯿﺎمﻫﺎی ﮐﻮﺗﺎه ٬اﻧﺘﺸﺎر ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻋﻠﻤﯽ و دﺳﺖ آوردﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﮐﻮدﮐﺎن
زﻧﺪاﻧﯿﺎن و ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ از دﺳﺖ دادن دارﻧﺪ .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ٬وﺑﺴﺎﯾﺖ ﮐﻮﯾﭙﯽ ﺑﻪ دو زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ و اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﺨﺘﻠﻒ آﻣﻮزﺷﯽ
را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﭘﯿﺎمﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﻧﯿﺰ از ﻃﺮﯾﻖ ﺻﻔﺤﻪ ﻓﯿﺲ ﺑﻮک ٬ﺗﻮﺋﯿﺘﺮو ﮔﻮﮔﻞ ﭘﻼس ﺑﺎز ﻫﻢ ﺑﻪ دو زﺑﺎن اﻧﺘﺸﺎر ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ واﺳﻄﻪ ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮاده و ﮐﻮدﮐﺎن زﻧﺪاﻧﯿﺎن و در اﺧﺘﯿﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ آﻣﻮزﺷﯽ .از ﯾﮏ ﻃﺮف در ﺣﺎل ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﯾﮏ ﺟﺰوه ﮐﻮﺗﺎه
آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺮای ﺧﺎﻧﻮاده زﻧﺪاﻧﯿﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ را در ﺧﺎﻧﻪ دارﻧﺪ ﻫﺴﺘﯿﻢ .در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ٬ﺗﻄﺒﯿﻖ اﯾﻦ ﻣﺘﻦ ﺑﺎ ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻮﺟﻮد در اﯾﺮان٬
ﺿﺮوری اﺳﺖ ﺗﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮای اﯾﻦ اﻓﺮاد را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ در ﺣﺎل ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﻓﺮادی ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن ﺗﻮزﯾﻊ
ﺟﺰوه ﺑﯿﻦ ﺧﺎﻧﻮاده زﻧﺪاﻧﯿﺎن را ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﻨﺪ
از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ در ﺗﻼﺷﯿﻢ ﺑﺎ ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻓﻌﺎل در ﺣﻮزه ﮐﻮدک و ﺣﻘﻮق زﻧﺪاﻧﯿﺎن در اﯾﺮان ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ و اﻃﻼﻋﺎت و دﺳﺘﺎوردﻫﺎﯾﻤﺎن را در
اﺧﺘﯿﺎرﺷﺎن ﺑﮕﺬارﯾﻢ.
از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮاده زﻧﺪاﻧﯿﺎن و اﻓﺮاد ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آنﻫﺎ ﺑﺮای اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ٬ﺣﻘﻮﻗﯽ و ﻣﺮﺑﯿﮕﺮی ﻣﺪ ﻧﻈﺮﻣﺎ اﺳﺖ.
اﯾﻦ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﺟﺮاﯾﯽ ﺷﺪن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه در ﺑﺎﻻ و ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن ٬ﺑﺮﻗﺮار ﻣﯽﺷﻮد .ﻧﺤﻮه اﺟﺮای آن ٬از دو ﻃﺮﯾﻖ راه دور و ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ٬ﺗﺠﺮﺑﻪﻫﺎی ﻣﻮﻓﻘﯽ در ﻣﻮرد آﻣﻮزش از راه دور ﺑﺮای ﺷﻬﺮوﻧﺪان اﯾﺮاﻧﯽ وﺟﻮد دارد .ﻣﻮﺳﺴﻪ ﮐﻮﯾﭙﯽ ﺗﻤﺎم ﺗﻼش ﺧﻮد

را ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻣﻮﻓﻖ ﻣﻮﺟﻮد اﺟﺮاﯾﯽ ﮐﻨﺪ .در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت ٬از ﺗﺠﺮﺑﻪ آنﻫﺎ ﺑﻬﺮه ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺮد.
آﯾﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪای ﻫﻢ ﺑﺮای ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺠﺮﯾﺎن ودﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﻗﻀﺎﯾﯽ دارﯾﺪ؟
ﺑﻠﻪ ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮن ﮔﺬاران و ﻣﺠﺮﯾﺎن ﻗﺎﻧﻮن .اﻋﺘﻘﺎد دارﯾﻢ ﮐﻪ رﻋﺎﯾﺖ ﺣﻘﻮق ﮐﻮدﮐﺎن و از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﺣﻘﻮق ﮐﻮدﮐﺎن زﻧﺪاﻧﯿﺎن٬
ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﻫﻤﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﭘﺲ ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﺮای ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﺨﺸﯽ از ﻗﻮاﻧﯿﻦ و اﺟﺮاﯾﯽ ﮐﺮدن ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺣﻘﻮق ﮐﻮدک و زﻧﺪاﻧﯿﺎن و
ﺷﻬﺮوﻧﺪان ٬از ﺗﻤﺎم ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ.

