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مادری در زندان
بررسی حقوقی وضعیت  زنان زندانی که فرزند خردسال دارند و نقص جدی قوانین حوزه زنان

مریم لطفی،روزنامه نگار:  غالمعلی محمدی، رئیس ســازمان زندان ها، می گوید درصد ارتکاب جرم از ســوی زنان در کشور در سال های اخیر کاهش 
یافته اســت؛ به طوری که ترکیب جنســیتی زندان ها از نســبت چهار یا پنج درصد زنان در برابر ۹۶ یا ۹۵ درصد مردان، اکنون به نسبت سه درصد 
زنان و ۹۷ درصد مردان رســیده است؛ موضوعی که آذرماه، سید اسداهللا جوالیی، رئیس هیئت امنای ستاد دیه کشور هم آن را اعالم کرد: «با وجود 
جمعیت ۱۲ هزارو هشــت نفری زندانیان جرائم غیرعمد در کشــور، زنان با ۳۸۷ مورد منتهی به محکومیت های مالی تنها سه درصد آمار را به خود 
اختصاص داده اند. هم اکنون ۱۲ هزار زندانی جرائم غیرعمد در ســطح ندامتگاه ها تحمل حبس می کننــد که از این تعداد ۳۸۷ مورد زن و ۱۱ هزار و 
۶۲۱ نفر را مردان شامل می شوند». با این حال ســازمان زندان ها اعالم نمی کند که چه تعداد از زنان زندانی دارای فرزند خردسال هستند. خبرهای 
جسته و گریخته برای ســال ۹۶ است که محمدجواد فتحی، نماینده  وقت مردم تهران در مجلس شورای اســالمی، تعداد کودکان زندان ها را بیش 
از دو هزار نفر اعالم کرده بود و همان موقع از ســازمان زندان ها خواســته بود آمار دقیق این کودکان را اعالم کنــد. او گفته بود: «مخفی کردن آمار، 

مشکلی را حل نمی کند».

سارا باقری، وکیل دادگستری: طبیعتا این بچه ها 
از نظــر روحی و روانی در معرض آســیب هایی 
هستند و شرایطی که در آن بزرگ می شوند قطعا شرایط 
نامطلوبی اســت. برای همین بایــد تدابیری برای حفظ 
حقوق کودکان در نظر گرفته شــود. مثال همان مهدکودک 
امکانی است که بچه تا ســاعت چهار و پنج عصر از سایر 

زندانی ها جدا شود و شب دوباره پیش مادرش بر گردد.

یکشنبه
۲۵ دی ۱۴۰۱

سال بیستم      شماره ۴۴۷۲

کودکان زندانی، موضوع مهمی است که یکی از مباحث حقوق بشری را هم 
شامل می شود. کودکانی که در زندان متولد می شوند و در همان جا حداقل چند 

سال ابتدایی زندگی را سپری می کنند؛ در سایه دیوارهای بلند زندان.
ســارا باقری، حقوق دان و وکیل دادگســتری، درباره حــق و حقوق قانونی 
مادران زندانــی و همچنین فرزندان آنها به «شــرق» می گوید: «قرار بر این بود 
که مهدکودک هایــی در زندان برای مادرانی که بچه های شــان هم همراه آنها 
هستند، ایجاد شود؛ اما این موضوع هنوز به طور کامل برای زندان ها اجرا نشده 
اســت. درحالی که جزء حقوق مادر زندانی است که فرزندش ساعاتی از روز در 

مهدکودک باشد تا از حداقل حقوق کودکی در محیط زندان بهره مند شود».
یکی از مواردی که درباره زنان مرتکب جرم که دارای فرزند هســتند، مطرح 
اســت، حد و حدود مجازات و نوع مجازات انتخابی برای آنهاســت. موضوعی 
که باقری درمورد آن می گوید: «تالش بر این اســت که به این زنان حکم کمتر و 
سبک تری داده شود. اگر هم احکامشان سنگین است و حکم زندان طوالنی تری 
دارنــد و باید فرزندان شــان هم در زندان نگهداری شــوند، این بچه ها جدای از 
وضعیت مادران شان حقوقی دارند که یکی از آنها وجود همین مهدکودک های 

زندان است».
موضــوع دیگری که درمــورد مــادران زندانی مطرح اســت، مجازات های 
جایگزین اســت که ایــن وکیل دادگســتری به آن اشــاره می کنــد: «در قانون 
مجازات اســالمی آیین دادرسی کیفری مجازات های جایگزینی وجود دارد؛ مثال 
محرومیت از خدمات اجتماعی که یکی از مجازات های تکمیلی اســت که تأثیر 
مجازات های تعزیزی را ندارد؛ یعنی حبس تبدیل به مجازات تکمیلی شود و در 
کنارش حبس تعزیری هم به حبــس تعلیقی یا به جزای نقدی یا جزای تبعی 
بــه نفع زنان زندانی تغییر می کند. به خصوص برای زنانی که فرزند شــیرخواره 

دارند».
طبق قانون نوزاد تا دوسالگی می تواند در زندان در کنارش مادرش باشد. او 
می گوید: «زنان مجرمی که در حال گذراندن احکام حبس شــان هستند، شرایط 
خانوادگی متفاوتی دارند. برخی از این زنان سرپرســت دیگری برای فرزندشان 
ندارند و بعد از دوســالگی هم مجبورند خودشان از فرزندشان نگهداری کنند؛ 
اما بهتر اســت بعد از دوسالگی بچه ها در محیط زندان نباشند. گرچه بودن در 
کنار مادر مهم است؛ اما شــرایط زندان فضای خوبی برای کودکان نیست. بعد 
از گذشــت دو سال، قاضی پرونده ممکن است رسیدگی دوباره ای داشته باشد و 
بخواهد در مجازات مادر تخفیفی قائل شــود تا این مادر دیگر نیاز نداشته باشد 

در زندان باقی احکامش را سپری کند».
با این حال او تأکید می کند که این موضوع با شرایط هر زنی در زندان متفاوت 
اســت: «زنانی هستند که خودشــان سرپرست خانواده هســتند. برخی از زنان 
همسران شــان هم در زندان اند، متواری هستند یا دسترسی به آنها وجود ندارد 
و برای همین بعد از دوســالگی کودک هم این مادران باید خودشان فرزندشان 
را در زندان نگهداری کنند. با وجود اینکه شــرایط زندان برای مراقبت از بچه ها 
شرایط مناسبی نیست؛ اما برای برخی از زنان مجرم چاره دیگری وجود ندارد».
ایــن حقوق دان درمــورد اینکه این زنان تــا چه زمانی می تواننــد از کودک 
خود در زنــدان مراقبت کنند، توضیح می دهد: «از نظــر قانونی حضانت فرزند 
تا هفت ســالگی بر عهده مادر اســت و بعد از هفت سالگی به تشخیص دادگاه 
مشخص می شود. معموال بعد از هفت ســالگی حضانت فرزند به پدرش داده 

می شود؛ اما تا پیش از هفت سالگی هم اگر قاضی بداند که بودن فرزند در کنار 
مادر با شرایط خوبی همراه نیست و حتی خطرناک است، در عین حال پدری هم 
وجود نداشــته باشد و در بستگان درجه یک هم کسی نباشد که بتواند از کودک 
نگهداری کند، بچه را به بهزیستی یا مراکز شبه خانواده می سپارد و بچه ها آنجا 

بزرگ می شوند».
البته این موضوع هم به شــرایط بســتگی دارد: «رویه قضائی به این صورت 
اســت که معموال اگر مادر شرایطی داشته باشــد که بتواند از فرزندش مراقبت 
کند و در دادگاه بتواند ثابت کند که این شــرایط را دارد، حضانت فرزند به مادر 
داده می شــود؛ چون هیچ کس به اندازه مادر نمی تواند دلســوز فرزندش باشد؛ 
اما اگر واقعا این شــرایط در پرونده وجود نداشــته باشــد و مادر هم نتواند این 
موضوع را ثابت کند یا احکام حبس خیلی طوالنی مدتی داشــته باشد، با توجه 
به مجموعه این شرایط ممکن است کودک به مراکز بهزیستی یا شبه خانواده که 

زیر نظر بهزیستی هستند، ارسال شود».
باقری می گوید: «در مدتی که مادر در حبس اســت، هم ممکن است قاضی 
تخفیفــی در حکم او قائل شــود و در این مدت مادر درخواســت دهد وقتی از 
زندان خارج شد، فرزندش در کنار خودش بزرگ شود و با توجه به شرایط پرونده 

این امکان وجود دارد که فرزند از بهزیستی دوباره نزد مادر بازگردد».
امکان  حبس خانگی

او به مجازات جایگزین حبس خانگی هم اشاره می کند: «با توجه به شرایط 
خانواده قاضی می تواند چنین مجازاتی را در نظر بگیرد، حتی پابند الکترونیکی. 
بــه هر حال این مجازات ها از بودن در زندان بهتر اســت. البته تناســب جرم و 
مجازات هم مطرح اســت و همچنین این مســئله که آیا مجرمان سرپناه امنی 
دارند که بشــود آنجا را به عنوان حبس خانگی زن در نظر گرفت یا نه. تمام این 
موضوع با توجه به شــرایط کســانی که مرتکب جرم می شوند، متفاوت است. 

بعضــی از این زنان بــه جرم قاچــاق در زندان 
هستند، برخی اعتیاد دارند و خودشان باید کسی 
را داشــته باشــند که از آنها نگهداری کنند و در 
این شرایط قاعدتا نمی توانند سرپرست فرزندشان 

باشند».
در زندان هایــی که مهدکودک وجــود ندارد، 
نوزاد پــس از تولد بالفاصله در کنــار مادر و در 
بنــد عمومی قــرار می گیرد. این حقــوق دان به 
آسیب هایی که متوجه نوزاد است اشاره می کند: 
«طبیعتــا ایــن بچه ها از نظر روحــی و روانی در 

معرض آســیب هایی هستند و شــرایطی که در آن بزرگ می شوند قطعا شرایط 
نامطلوبی اســت. برای همین باید تدابیری برای حفــظ حقوق کودکان در نظر 
گرفته شــود. مثال همان مهدکودک امکانی است که بچه تا ساعت چهار و پنج 

عصر از سایر زندانی ها جدا شود و شب دوباره پیش مادرش بر گردد».
او می گوید نوع جرم مادر در شرایط نگهداری فرزند و حتی تولد او در زندان 
تأثیری ندارد: «معموال اگر زنان باردار حکمی داشــته باشــند، اجرای آن به بعد 
از زمان زایمانشــان موکول می شود و بعد از زایمان به زندان وارد می شوند. اما 
مواردی هم هست که زنان در زندان زایمان می کنند و قاعدتا درمورد دسترسی 
به امکانات بهداشــتی و فرایند زایمان نباید مشــکل خاصی وجود داشته باشد. 

معموال به اینکه زنان در موقعیت مناســبی بتوانند فرزندشان را به دنیا بیاورند، 
توجه می شود».

نقص قوانین در  حوزه  زنان
ماجرای نقص قوانین در حوزه زنان موضوع تازه ای نیســت. معموال بعد از 
هر اتفاق ناگواری در حوزه زنان، این مسئله داغ می شود و مسئوالن قول پیگیری 
جــدی می دهنــد و بعد از اینکه آب ها از آســیاب افتاد، دوباره قانون نانوشــته 
فراموشی همه را دوره می کند. مانند الیحه صیانت، کرامت و تأمین امنیت زنان 
در برابر خشــونت که بیش از ۱۰ سال است در دولت ها و مجلس های مختلف 

دست به دست شده و تا به امروز راه به جایی نبرده است.
باقــری در این رابطه می گوید: «متأســفانه در حوزه زنان بــه ویژه در حوزه 
خشــونت هیچ اتفاق خاصی نیفتاده اســت. در همین الیحه صیانت از زنان در 
برابر خشــونت، با وجود همــه نقدها و نقایصی که دارد، مــواردی هم بود که 
وجودش بهتر از نبودن قانون اســت. در شــرایطی که قانون مشخصی نداریم، 
در حــوزه زنــان ناچاریم به موارد کلی که در قانون مجــازات، قانون حمایت از 
خانــواده و قانون مدنی وجود دارد، اســتناد کنیم. در ایــن زمینه آیین نامه هایی 
هم به زندان ها ابالغ شــده بود تا حقوق زنان زندانی در نظر گرفته شــود. اما تا 
زمانی که قانون مشخصی برای تأمین امنیت و حقوق زنان وجود نداشته باشد، 
با وضعیت مطلوبی روبه رو نیستیم و این آیین نامه های کلی که چند ماده آن به 

مادران زندانی اختصاص داده شده کافی نیست».
او معتقد اســت: «به نظر می رسد در این زمینه نیز مانند سایر موارد در حوزه 
زنان دچار خأل قانونی هســتیم و باید خیلی جدی تر به این موضوع نگاه شــود. 
بــه خصوص  اینکه برای مادر فارغ از زن بودن در کشــور مــا جایگاه خاصی در 
نظر گرفته می شــود. پس وقتی زنان زندانی هــم در جایگاه مادر قرار می گیرند 
باید حقوقشــان بیشتر در نظر گرفته شود. درست که مرتکب جرمی شده اند اما 
به هر حال بایــد قوانین این حوزه هم به صورت 
مشخص وجود داشــته باشد که متأسفانه چنین 

نیست».
با توجه به موضــوع حقوق مادران زندانی و 
فرزندان آنها، باقری به کنوانسیون حقوق کودک 
که ایران هم به آن پیوســته است، اشاره می کند: 
«تأمین منافع عالی کودک در این پیمان نامه لحاظ 
شــده است و به کودکان در زندان هم پرداخته و 
دولت ها را موظف دانســته تا امکانات مورد نیاز 
برای کودکان را در نظر بگیرند. اما مشــکل دیگر 
این است که این موضوعات واقعا چقدر اجرا می شوند و چه سیستم نظارتی بر 
اجــرای آنها وجود دارد؟ مجلس به عنوان قوه مقننه که هم تصویب قوانین را 
بــر عهــده دارد و هم نظارت بر اجرای درســت آنها، چندان پیگیر این مســائل 

نیست».
او تأکید می کند: «پیمان نامه هایی که جمهوری اســالمی ایران به آن پیوسته 
است، در حکم قانون داخلی است و زمانی که به آن استناد می شود، قاعدتا باید 

اجرا شوند، مگر اینکه خالف شرع و قوانین داخلی باشند».
مهم ترین مسئله؛ حفظ مصلحت کودک

سیدحســن موســوی چلک، رئیس انجمن مددکاران، حفظ مصلحت کودک 

و قربانی نشــدن او در فرایند زندانی بودن مادر را موضوع بســیار مهمی می داند 
و به «شــرق» می گوید: «بعضــی از زندانیان زن به جهت شــرایطی که دارند، 
فرزندانشــان هم در کنار آنها هســتند. زمانی که فرزند نوزاد است، حفظ ارتباط 
مادر و کودک در دوران نوزادی بســیار مهم اســت. اما این اتفاق چطور باید رخ 
دهد؟ بهترین کار این اســت که برای مادرانی که نمی شود از مجازات جایگزین 
استفاده کرد، باید واحدی مستقل و جداگانه از سایرین زندانیان در محیط زندان 

تدارک دید. البته متأسفانه در ایران این سازوکارها به درستی وجود ندارد».
او بــه موضوعات مهمی هم پیش از ورود این زنان به زندان اشــاره می کند: 
«پیش از ورود به زندان بهتر اســت موضوع میانجیگری که در قانون هم آمده 
اســت، توســط وکیل، روان شناســان، مددکاران و افرادی که در قانون مشخص 
شــده اند، به صورت جدی دنبال شود. مســئله دیگری که در قانون به آن اشاره 
شــده، پرونده شخصیت است. درست که پرونده شــخصیت درباره درجه بندی 
جرائم مطرح است، اما می توان از ظرفیت آن و نظر مددکاران اجتماعی درمورد 

زنان دارای فرزند استفاده کرد».
تأکید او بر این اســت کــه وقتی از مادران زندانی صحبــت می کنیم، باید به 
آنها پیش از ورود به زندان توجه کنیم: «اگر نمی شــود از این ظرفیت ها استفاده 
کرد، بهتر اســت در داخل زندان شرایط مناسبی فراهم شود، می توان بچه های 
شــیرخوار و کوچــک را در محیطی مناســب، خارج و نزدیک بــه محیط زندان 
نگهــداری کرد، به طــوری که در طول روز چند بار ارتبــاط و تعامل بین مادر و 
کودک فراهم شود و مادران به مالقات آنها بروند. حضور بچه ها در کنار مادران 
در بندهایــی که همه نوع مجرم در آنها وجــود دارد، اصال به مصلحت کودک 

نیست».
او معتقد اســت ارتباط مستمر میان مادر و کودک بسیار مهم است: «نگاه به 
فرزندانی که مادرشان زندانی است، در سایه مادر است و این اصال خوب نیست. 
اگر مادر بســتگانی دارد که امکان نگهداری از فرزندش را داشته باشند، حضور 
کودک در کنار این بســتگان از رفتن او به مراکز بهزیســتی بهتر است. مورد آخر 
هم عفوهایی است که در مناسبت های مختلف شامل حال برخی می شود و از 
زندان خارج می شوند. اما با توجه به اینکه افراد شرایط متفاوتی دارند، می توان 

برای هرکدام از زندانی ها از این راهکارها استفاده کرد».
رئیس انجمن مددکاران تأکید می کند که ســازمان زندان ها نیازمند بازنگری 
اساســی در حوزه مددکاری اجتماعی اســت: «این ســازمان به یــک نظام نامه 
مــددکاری اجتماعی علمــی نیــاز دارد. نظام نامه ای که پشــتوانه قانونی هم 
داشــته باشــد و صرفا صوری نباشــد. این نظام نامه تمامی اجــزا و اختیارات 
و وظایــف در حوزه زنــدان را تعریف می کند و حتی به دلیل توســعه خدمات 
مــددکاری اجتماعی در زندان، می تــوان به بازنگری در قوانیــن این حوزه هم 

ورود کرد».
او با انتقاد از مددکاری اجتماعی ســنتی اجرائی در حوزه زندان ها می گوید: 
«اقدامــات تأمینی در ســازمان زندان ها پررنگ اســت، اما اگــر اقدامات حوزه 
مددکاری اجتماعی هم بیشــتر شود، سالمت اجتماعی و روانی زندانیان به ویژه 
مادران و فرزندانشــان در زندان بیش از گذشــته تأمین خواهد شد. اگر بچه ای 
در کنار مادر در زندان باشــد، او هم ناخواســته مجازات می شــود. صرفا به این 
دلیل که فرزند آن مادر اســت. بنابراین باید اقدامات مددکاران اجتماعی جدی 

گرفته شود».

زمان پیشنهادی: ۲۰ دقیقه 
سودوکو
سودوکو Sudoku یك واژه ترکیبي 
ژاپني به معناي عددهاي بي تکرار 
است و امروزه به جدولي از اعداد 
گفته مي شود که به عنوان یك 
سرگرمي رایج در نشریات کشورهاي 
مختلف به چاپ مي رسد. 

۹- گاو یالدار تبت- تغار چوبی- از آالت موســیقی غربی
 ۱۰- دست شکسته ... گردن است- اضافه شده- کاخ سلطنتی
۱۱- کش لقمــه- مــالزم- ســوره هفتادوهشــتم قرآن
لقــب نوعــی  نومیــدی-  شــکاری-  توله ســگ   -۱۲

۱۳- کارگــردان ســریال نوســتالژیک قصه هــای مجید
۱۴- زادگاه نیمــا- نگاه کــردن- تــازه به دوران رســیده 
۱۵- رمانی نوشــته جین آوستن- بیزاری- فرزند حضرت 

داوود(ع) 

افقی: 
 ۱- ســعادتمند- نزدیک بین- مرزبان ۲- یازده- 
فیلمی ساخته رخشــان بنی اعتماد با بازی زنده یاد 
عزت اهللا انتظامی- روز عرب ۳- قیمتی و باارزش- 
موشــک زمین به زمین ۴- نوشــته حاشــیه سند- 
به طور ناگهانی- ضرورت ۵- ضمیر متکلم وحده- 
ورزش روشندالن- دلگیرشدن ۶- فراوان- دهمین 
خلیفــه اموی- ناپاک ۷- مشــقت- ذکر مصیبت و 
نوحه سرایی- بابا ۸- شــهری در مازندران- نوعی 
خودروی باربری ۹- گرم نیســت- ســرازیری- گریز 
۱۰- از واجبات نماز- هاون- عطرمایه ۱۱- روزانه- 
سوره پنجم قرآن- پیرامون، اطراف ۱۲- آهن- واحد 
 اندازه گیری طــول- نیروی یاری رســان ۱۳- غذای 
چرب و شــیرین اراکی ها در ماه رمضان- تاریخ نگار 
و کتاب شــناس بغدادی و مولف کتاب الفهرســت
 ۱۴- کشــتی جنگــی- اولیــن فیلم بلنــد صامت 
ایران- ســاز شکســته ۱۵-آفریدن- خــوب- جاده 

ریل گذاری شده 
عمودی: 

چانــه رخــوت-  بی خبــر-  و  یکبــاره   -۱
۲- سوبســید- پایتخت لهســتان- موی گردن اســب
 ۳- از اماکن زیارتی نیشابور در کنار آرامگاه خیام که از 
نوادگان امام سجاد(ع) است ۴- نایژه- غزوه سال سوم 
هجرت- چشم ۵- نیکو- لباس ورزشی- برانگیختگی 
و التهــاب درونــی ۶- آســان کردن- آذوقــه ســفر- 
بزرگ ترین شــهر امارات عربی ۷- زن ساکن صومعه- 
فیلســوف انگلیســی قرن هجدهــم- لوکس ۸- نت 
ســوم- حلقه بین پیچ و مهره- مشهور- تکرار  حرفی 

زمان پیشنهادی: ۴۰ دقیقه
قانون هاي حل جدول سودوکو:
۱- در هر سطر و ستون باید اعداد یك 
تا ۹ نوشته شود. بدیهي است که هیچ 
عددي نباید تکرار شود. 
۲- در هر مربع ۳×۳ اعداد یك تا 
۹ باید نوشته شود و در نتیجه هیچ 
عددي نباید تکرار شود.

 جدول ۴۴۱۵      طراح: بیژن گورانی
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