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نشریه داخلی انجمن حمایت زندانیان مرکز

امام خامنه اى: بنده از ده، دوازده سال پيش دارم اين حرف )اقتصاد 
مقاومتى( را با صداى بلند ميزنم كه اگر اقتصاد كشور را در درون 
مقاوم سازى كنيم، عمده  مشکالت ناشى از دشمن از بين خواهد رفت 
و براى اشتغالمان، براى جوانهايمان، براى رفع خيلى از آسيب هاى 
اجتماعى كه ناشى از بيکارى و ركود است، آن وقت ديگر راه حل هاى 

روشنى پيدا خواهد شد.
يک جبهه  دشمن در مقابل ما وجود دارد. ما امروز در مسئله  امنيّتمان، 
در مسئله  اقتصادمان، در معيشتمان، در فرهنگمان، در مسئله  جوانها، 
در مسئله  آسيب هاى اجتماعى بايد توّجه كنيم كه نقش اين دشمن 
چيست و در همه  مسائل براساس اين سياست گذارى كنيم، براساس 
اين قانون گذارى كنيم، براساس اين اقدام كنيم، براساس اين حرف 
بزنيم. غفلت از دشمن افتخار ندارد؛ بدانيم دشمن هست. بعضى ها 
اعتراض ميکنند كه آقا، شما چرا دائمًا ميگوييد دشمن دشمن؛ خب 
در  دشمن  آن وقت  و  داريم  دشمن  كه  ميرود  يادمان  نگوييم،  ]اگر[ 

غفلت ما مى آيد هر كار دلش خواست ميکند.

آيت اهلل صادق آملى الريجانى: ضرورت دارد كه زندان و زندانى و خانواده 
براى  فرهنگى  و  اخالقى  اجتماعى،  مساله اى  زيرا  بگيريم؛  را جدى  زندانيان 
كشور است. با وجود اينکه در طول سال هاى متمادى به ويژه در اين چند سال 
اخير كارهاى بسيار خوبى در بهبود وضعيت زندانيان صورت گرفته، اما بايد 
محاسبه كنيم و ببينيم كه در روشى كه در زندان ها پياده مى شود، چه مقدار به 
موضوع بازدارندگى و پيشگيرى از تکرار جرم، دست يافته ايم. بايد در كنار 
توجه به امور زندانيان، به خانواده آنان هم توجه و از بروز مشکالت بيشتر 
نيازمند  اين موضوعات  به  البته رسيدگى  كه  پيشگيرى شود  براى خانواده ها 
بودجه مناسب است. از طريق نهادهاى مختلف قوه قضاييه همچون سازمان 
زندان ها، معاونت پيشگيرى از جرم، معاونت فرهنگى و نهادهاى مردمى شرايط 
مناسبى براى كمک به اصالح مجرمان و پيشگيرى از وقوع جرم به وجود آيد. 

شوراى عالى انقالب فرهنگى در جلسه 644 مورخ 1388/3/5، بنا به 
پيشنهاد مورخ 1388/5/3رئيس قوه قضائيه، نامگذارى روز 5 خرداد 
را تصويب كرد و اين روز به عـنوان روز نسيم مهر )روز حمايت از 
خانواده زندانيان( تعيين و نامگذارى شد. اما همه ساله پنجم خردادماه 
مصادف با روز ملى حمايت از خانواده زندانيان درحالى گرامى داشته 
مى شود كه اين خانواده ها در معرض انواع آسيب هاى اجتماعى، 
فرهنگى، روانى و اقتصادى قرار دارند. بدون ترديد اكثريت قريب به 
اتفاق خانواده هاى زندانيان را كه هيچ نقشى در ارتکاب جرم ازسوى 
فرد بزهکار نداشته اند بايد در زمره اولين قربانيان جرم و جنايت در 
جامعه به حساب آورد. بر اساس تحقيقات اكثر خانواده هاى زندانيان، 
نيازمند حمايت ُمبرم هستند. گرچه نهادهاى حمايتى درحد بضاعت 
خود به اين خانواده ها خدمات ارائه مى كنند اما فقدان نظام جامع 
حمايتى و كمبود اعتبارات، شرايط دشوارى را براى زندگى روزمره 
آنان به وجود آورده است؛ به نحوى كه حتى در غالب موارد براى 
تامين حداقل نيازها دچار بحران هاى جدى مى شوند. در حالى كه 

بايد دغدغه اين خانواده ها صرفا حبس سرپرست خانواده باشد.
امروز درصورت عدم حمايت از اين خانواده ها شاهد رشد چشمگير 
هاى  ناهنجارى  فرزندان،  تحصيل  ترک  زندانيان،  همسران  طالق 
اجتماعى و روانى، گرايش اعضاى خانواده به مشاغل كاذب و تکدى 

گرى خواهيم بود و بايد اين زنگ خطر را به صدا درآورد كه درآتيه 
بايد شاهد ورود تعداد قابل توجهى از اعضاى خانواده زندانيان به 
نوعى  زندانى  و  زندان  برچسب  ديگر  سوى  از  باشيم.  جرم  چرخه 
به  مناطق  برخى  زندانيان در  فرزندان  به همسران و  را  منفى  نگرش 
است؛  كرده  ايجاد  آنان  به  كمک  براى  ترديدهايى  و  آورده  وجود 
وجو  جست  با  و  اسالمى  موكد  هاى  آموزه  اساس  بر  كه  درحالى 
توان  مى  خوبى  به  عظام  اولياى  و  )ع(  اطهار  ائمه  عملى  سيره  در 
كه  هستند  فقرا  بارز  مصاديق  از  زندانيان  هاى  خانواده  كه  دريافت 
ضرورت حمايت از آنها بيش از ساير نيازمندان احساس مى شود. با 
هدف توجه بيشتر عموم به مشکالت اين قشر نيازمند و لزوم حمايت 
و  ها  زندان  سازمان  پيشنهاد  به  بنا  زندانيان،  خانواده  از  جانبه  همه 
عالى  اساس تصويب شوراى  بر  و  تربيتى كشور  و  تامينى  اقدامات 
انقالب فرهنگى، روز پنجم خرداد ماه به عنوان روز ملى حمايت از 
خانواده زندانيان يا روز نسيم مهر نامگذارى و در تقويم رسمى كشور 
ثبت شد. نامگذارى اين روز، سند گويايى بر ضرورت حفظ كرامت 
انسانى زندانيان و خانواده هاى آنان و الهام گرفته از آموزه هاى شرع 
مقدس اسالم فارغ از نوع جرم، نژاد، مليت و اعتقادات است. اميد 
است كه پنجم خرداد هر سال به جشن ملى توانمندسازى اين خانواده 

ها مبدل شود. 

رئیس قوه قضائیه

5 خرداد؛ روز »نسیم مهر«
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ناهید؛ ستایش؛ ابوالفضل
روزهای سخت یک خانواده زندانی

اينکه هم  با  *سيد هادى كسايى زاده/ گزارش/ ناهيد 
بيمارى داشت و هم گرسنه بود باز هم مى خنديد و مى 
من  باخته  رنگ  هايم صورت  بچه  نمى خواهم  گفت: 
ببينند. شايد با خنده هاى من گرسنگى را احساس  را 

نکنند.
25 كيلومتر دورتر از مركز پايتخت در شهر بومهن و در 
خارج شهر، تپه اى مسکونى است. وقتى با ماشين وارد 
اگر  افتادم.  هراز  خطرناک  هاى  دره  ياد  شدم  شهرک 
كل حواسم به رانندگى نبود در يک چشم بر هم زدن 
از جاده خارج و از تپه پرتاب مى شدم. انگار اصال در 
اين منطقه از تهران پاى هيچ مسئولى باز نشده است. 
آسفالت، شبکه گاز رسانى، شبکه آب رسانى، امنيت و 

.... را در اين مسيرى كه طى  كردم نديدم.
قرارمان ديدار با يک خانواده زندانى بود كه كمى حاشيه 
هاى شهر و مشکالتش حواسمان را پرت كرد. داستان 
 ۹ ناهيد  است.  ابوالفضل  و  ستايش  و  ناهيد  مورد  در 
سال قبل با يکى از اهالى روستا كه پسركى كارگر بود 
ازدواج مى كند. اما به دليل كمردرد شديد و مشکالت 
با  كنند.  مکان  نقل  تهران  به  مى شوند  مجبور  درمانى 
2 ميليون وديعه و ماهى 2۰۰ هزار تومان سهمشان از 
خانه هاى پايتخت خانه اى 25 مترى در تپه اى واقع در 
بومهن مى شود. ستايش 7 ساله و ابوالفضل 4 ساله هم 
فرزندان اين خانواده هستند. در هر حال به دليل وقوع 
جرمى سرپرست خانواده يا همان همسر ناهيد به زندان 

مى رود كه حکمش 6 سال حبس است.

قلبى  بيمارى  با  همراه  فرزند   2 و  مانده  ناهيد  حاال 
خانه  كرايه  دارد.  كه  شديدى  كمردردهاى  و  ابوالفضل 
چند ماه عقب افتاده؛ يخچال سوخته؛ آب گرمکن خراب 
است؛ تلويزيون تصوير ندرد؛ گاز ندارند؛ بخارى دست 
ساز است؛ فقط با يارانه سر مى كنند؛ درآمدى ندارند؛ 
پدر و مادر ناهيد فوت كرده اند؛ سواد درستى ندارد و 

الى آخر ...
ناهيد بايد دراز بکشد و ستايش هم مادرى مى كند... از 
پخت غذايى كه وجود ندارد تا شستن ظرف ها؛ فکر كنم 
همين بخش از روايت زندگى اين خانواده زندانى كافى 
باشد. انجمن حمايت از خانواده زندانيان مركز هم قرار 
است 6 ماه مستمرى 15۰ هزارتومانى بدهد كه قطعا چاره 
كار نيست. حاال اين گزارش و اين هم دستان گرم خيرين 

و مسئوالن... يا على

نشریه داخلی انجمن حمایت زندانیان مرکز
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در  خانواده  اين  گزارش  انتشار  از  پس  روز  چند 
تاريخ 4 بهمن ماه ۹4 پرونده اى در انجمن حمايت 
مستمرى  و  شد  تشکيل  مركز  زندانيان  خانواده 
ها  آن  به  ماه   6 مدت  به  ريال   1.5۰۰.۰۰۰ ماهانه 

تعلق گرفت.
خانواده ناهيد به كميته امداد منطقه هم معرفى شدند 
و در سه نوبت كارت اعتبارى به مبلغ 3.۰۰۰.۰۰۰ 

ريال هم به آن ها اهدا شد.
همچنين كمک هزينه درمان به مبلغ 2۰.۰۰۰.۰۰۰ 
ريال به شکل ماهانه 1.۰۰۰.۰۰۰ ريال بمدت 2۰ 
با  است؛  شود.گفتنى  مى  پرداخت  خانواده  به  ماه 
خانه  مسکن   وديعه  ريال   5۰.۰۰۰.۰۰۰ پرداخت 

ناهيد و فرزندانش هم جابه جا شد.

آخرین وضعیت 
خانواده زندانی

زنان بى سرپرست تکليفشان مشخص است. سرپرست ندارند! 
اما  اند.  يا... طالق گرفته  يا فوت كرده، خانه را ترک كرده و 
زنى كه همسر يا همان سرپرستش در زندان است كمى اوضاع 
و احوالش متفاوت است. اول اينکه هر لحظه با خود مى گويد 
همسرم كى آزاد مى شود؟ دوم اينکه هر روز به جرمى كه همسر 
انجام داده فکر مى كند و با خود مى گويد اگر اين كار را نمى 
كرد االن چقدر خوب بود و اين يعنى هر لحظه افسوس، استرس 
و نگرانى ... سوم، دغدغه اينکه چگونه خود را در برابر همسايه 
فرزندان  نکند  اينکه  دغدغه  چهارم،  كند.  حفظ  آشنايان  و  ها 
به دليل جرم پدر راه را كج بروند. پنجم ...ششم ... هفتم! اگر 
بخواهيم شمارش كنيم زياد است. آنها هم مشکل معيشت دارند 
همه  از  مهمتر  و  است.  در خطر  آنها  اجتماعى  موقعيت  هم  و 
آنها  سرپرست  هرچند  كنند.  مى  زندگى  استرس  در  هميشه 
زنده است و شايد هم به دليل شدت جرمى كه انجام داده بايد 
قصاص يا اعدام شود اما با اين حال اين نوع بودن، سايه بسيار 

سنگينى را در خانواده محسوس مى كند. 
را زدم  بسيارى  زندانى  اين سالها زنگ خانه خانواده هاى  در 
مصاحبه  قصدم  بودم.  ميهمانشان  چاى  فنجان  يک  اندازه  به  و 
به  تا شايد دستى براى كمک  و روايت روزهاى سختشان بود 
آنها دراز شود اما آنقدر مشکالت و چالش ها داشتند كه بعنوان 
مهمترين  و  كرده  تفکيک  هم  از  را  آنها  توانستم  نمى  خبرنگار 
مشکل را منتشر كنم ...! به قول معروف يکى از يکى پيچيده تر 
و فرقى هم ندارد كه سرپرست يک ماه زندان باشد يا 1۰ سال 
... گاهى آنقدر آسيب بود كه مى ترسيدم خودم گرفتار يکى از 
اين آسيب ها شوم. اما آنچه ديدم و شنيدم دستانى بود كه بعد 
از خدا به سمت هر فردى كه نيت كمک دارد دراز مى شود و 
اين بزرگترين خطر براى خانواده هاى زندانيان است. در كنار 
اين خطر بحران معيشت، مسکن و فرهنگى در بسيارى از اين 

خانواده ها بيداد مى كند. 
البته نمى خواهم در مورد تن فروشى، سرقت و جرائم ديگرى 
كه در برخى خانواده ها ديدم صحبت كنم با اين حال هرآنچه 
كه ديدم و شنيدم مى توانم با تمام وجود و اطمينان رسما بعنوان 
خبرنگار فرياد بزنم بحران.... بحران ... لطفا بيدار شويد. و اگر 
اين بيدارى رخ ندهد هر خانواده زندانى استعداد تبديل شدن 
به محلى براى توليد جرم دارد. اين بار نه از مسئوالن بلکه از 
رئيس جمهور مى خواهم رسما وارد اين بخش از جامعه شده و 
از نزديک وقوع زلزله اجتماعى را در زير پوست شهر مشاهده 
كند. زلزله اى كه به آرامى مى تواند با پس لرزه هايش جامعه 

اى را دچار آسيب كند.

یادداشت سردبیر

سید هادی کسایی زاده

بحران ... بحران!
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احمدرضا و محمدرضا روزها و شبها را بيشتر با نان و 
پنير و سبزى سر كرده اند اما تلخى داستان تنها معاش آنها 

نيست بلکه اين خانواده انگار فراموش شده است.
ده  ميدان  ظهر...حوالى   12 13۹4ساعت  رمضان  ماه 
و  مادر  يک  زندگى  داستان  مخروبه  اى  خانه  در  ونک 
3 فرزندش روايت مى شود. اميرعلى 5 ساله، احمدرضا 
12 ساله و محمدرضا 11 سال دارد. پدرشان به دليل يک 
جرم شايد براى هميشه بايد در زندان زندگى كند اما در 
اتاق 12 مترى نمناک بدون كولر، حمام و لوازم خانگى 
زندگى اين 4 نفر تنها در يک روى سکه در جريان است.

هشت ماه است كرايه خانه نداديم
سرپرست  بعنوان  حاال  كه  است  مادرى  نام   ... فرشته 
خانوار هم نقش پدر و هم مادر را بايد براى فرزندانش 
ايفا كند. در اين خرابه آنها تنها نيستند و مردان غريبه در 
مسير زندگى شان قدم مى زنند. صداى تق تق شکستن 
مستحکم  عفاف  به  زدن  گردوها سمفونى ضربه  پوست 
فرشته را تداعى مى كند. مى گويد: 8 ماه است كه كرايه 
او  نداديم؛  خانه  به صاحب  را  هزارتومانى   5۰۰ ماهانه 
هم مردان گردو فروش را مستاجر و همسايه اجبارى ما 
كرده تا راهى براى تخليه اتاق پيدا كند. تنها درآمدشان 
مجتمع  و  ها  خانه  نظافت  گاهى  و  است  يارانه  همان 
هاى مسکونى... يعنى بايد با ماهانه حدود 5۰۰ تا 6۰۰ 
هزار تومان اين خانواده 4 نفره سر كنند. غير از اميرعلى 

كوچک كه البته كمى هم بازيگوش است ساير اعضاى 
خانواده روزه هستند اما با نان و پنير و سبزى... كه از 

روى زرد بچه ها مى توان گرسنگى را نقاشى كرد.

خانه اى خرابه بدون كولر و گاز شهرى
خانه سه قسمت دارد... يک آشپزخانه حدودا 3 مترى، 
يک اتاق 6 مترى و يک حال 12 مترى كه سقف آن هم 
نم كشيده است. وقتى وارد خانه كوچک آنها مى شويم 
تنها  بوى تعفن حالت را بد مى كند. آنقدر كه شايد 
بودن  به دليل مخروبه  بتوانيد تحمل كنيد.  چند دقيقه 
خانه )صاحبخانه به دنبال ساخت است اما شهردارى 
هنوز مجوز نداده( تا اطالع ثانوى هم فاقد لوله كشى 
گاز شهرى است و مادر بايد براى پخت و پز كپسول 
گاز خريدارى كند. سيم كشى هاى ساختمان سوخته و 
تنها روشنايى خانه يک المپ 1۰۰ است كه به وسيله 
است.  شده  متصل  ديوار  روى  پريز  داخل  به  سرپيچ 
يا  پودر  از  اما خبرى  است  موجود  لباسشويى  ماشين 
مايع سفيد كننده و حتى مايع ظرفشويى و دستشويى 

نيست.

بچه ها يک ماه است حمام نرفته اند
ها  بچه  است  ماه  يک  شايد  اما  روز...   7 گويد  مى 
سياه  كامال  ها  صورت  و  دست  اند.  نکرده  استحمام 
شده و حتى نمى توانى روى فرش به راحتى بنشينى ... 

سایه فقر بر سر خانم حقوقدان
روایت زندگی یک خانواده زندانی
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پس از انتشار اين گزارش خيرين و مردم كمکهاى نقدى 
انجمن  البته  ارائه كردند.  انجمن  به  و غيرنقدى خود را 
خانواده  اين  مهم  مشکالت  تا  شد  وارد  سرعت  به  هم 

برطرف شود.
زندانيان  حمايت  انجمن  ها  گزارش  آخرين  اساس  بر 
مركز در مورد پرونده اين مددجو اعالم كرده است: از 
ميزان 3۰۰۰.۰۰۰ ريال را  به  مهر ماه سال 87 مستمرى 
به اين خانواده اختصاص داده و تا امروز هم ادامه دارد.

 1۰ كمک موردى به شکل بن، سبد كاال و موردى از 
هزينه  كمک  همچنين  و  تاكنون  پرونده  تشکيل  زمان 
خير  يک  توسط  ريال   1.۰۰۰.۰۰۰ ميزان  به  تحصيلى 

پرداخت شده است.
مبلغ  به  خبرنگاران  توسط  كاال  سبد  دو  است؛  گفتنى 
14.۰۰۰.۰۰۰ ريال اهدا شده و پس از جمع آورى مبلغ 
رهن به ميزان 5۰.۰۰۰.۰۰۰ ريال از سوى خيرين منزل 

مسکونى اين خانواده تغيير كرد.
در  اى  اجاره  اى  خانه  خيرين،  كمک  از   بعد  فرشته 
زيرزمين يک خانه مسکونى در ده ونک دارد. يک ميز 
ميز  يک  با  همراه  كهنه  و  قديمى  نفره   4 خورى  نهار 
خانواده  اين  خانه  اثباب  مهمترين  شکسته  تلويزيون 
زندانى را تشکيل مى دهد. حاال فرزندانش تقريبا غذاى 
خوب مى خورند و احمدرضا كمى تپل تر شده و روزها 
با دو برادرش در باشگاه ورزشى فوتبال بازى مى كند. 

اما باز هم آنها با مشکل مسکن روبرو خواهند بود.

بچه ها لباس ندارند و آخرين بار كه براى خريد به فروشگاه 
رفته اند سال 13۹2 بوده است.

مادر دانشجوى فقه و حقوق
مادر قصه ما دانشجوى ترم 6 رشته فقه و حقوق اسالمى است 
ادامه تحصيل  به  پرداخت شهريه فعال مجاز  دليل عدم  به  كه 
با كمک  نيست. احمدرضا و محمدرضا هم محصل هستند و 
تکواندو  ورزشى  رشته  در  اند  توانسته  محل  خيرين  از  يکى 

صاحب كمربند رزمى شوند.

ماجراى مردان گردو فروش
از مردان همسايه سوال كرديم كه مادر گفت: كارى به كارمان 
ندارند. اما از صبح تا شب دارند گردو مى شکنند و تعدادشان 
حدود 1۰ تا 15 نفر است. گاهى هم برخى از آنها شب ها در 
نيت  اين مردان  از  همين خرابه مى خوابند. )مى گفت برخى 
درستى ندارند و مى ترسم( فرشته متولد 136۰ است اما براى 
ازدواج پدرش شناسنامه را سال 1355 ثبت كرده و 16 سالگى 
به  را  پدر  نقش  بايد  عروس شده و حاال در سن 35 سالگى 
از يک مالقات عادى در سال گذشته  بازى كند. غير  درستى 
ديگر همسرش را در زندان قزل حصار مالقات نکرده و حاال 8 
سال از حبس همسر مى گذرد. اما به مردان گردو فروش گفته 
است همسرم بيمارستان بسترى شده و به زودى باز مى گردد!

الحمدهلل وضع خواهرانش خوب است اما ارتباطى با هم ندارند 
زندانيان هم گفته  انجمن حمايت  تنها زندگى كند.  بايد  او  و 
بودجه الزم براى حمايت صد در صد از شما را نداريم! خبرى 
هم از حمايت كميته امداد نيست. محمدرضا در ميان گفتگو به 
مادر مى گويد: به آقاى خبرنگار بگو پدرم را آزاد كنند و اين 
آرزوى من است. اما احمدرضا مى گويد: اول خانه، بعد راحتى 

مادر، بعد كامپيوتر و بعد هزاران آرزوى ديگر دارم.

ارسال پيامک به مسئوالن بى پاسخ ماند
گفتگو را نيمه كاره رها كرديم و از خرابه ها خارج شديم. دليل 
چراكه  مى شد  درست  به سرعت  بايد  داشتيم؟! وضعيت  هم 
و  مسئول  به 35  پيامک  ارسال  نبود.  اين خانواده خوب  حال 
اقدامات  مدير دولتى در تهران و حتى كشور براى حضور و 
زندانى خوب  يک  خانواده  »حال  نوشتيم:  نبود.  كارساز  الزم 
نيست اگر مى توانيد امشب را فقط 5 دقيقه ميهمان اين خانواده 
باشيد.« برخى نوشتند ميهمانيم، برخى ديگر گفتند ميزبانيم ... 
را  گزارشت  حاال  نوشتند  هم  گروهى  و  بودند  سفر  گروهى 
ندادند.  پاسخى  اصال  هم  برخى  اما  بعد...  تا  بخوانيم  بنويس 
روايت  از  بعد  مجازى!  فضاى  در  خبرنگاران  مرام  به  هم  باز 
پايتخت  خبرنگاران  خانواده  اين  وضع  تشريحى  و  تصويرى 
از  خانواده  اين  حداقل  تا  كردند  هديه  اندک  هرچند  مبالغى 

وضعيت معيشتى بحرانى رها شوند.

كمک خبرنگاران به خانواده زندانى
ميوه،  غذايى،  مواد  حداقل  توانستيم  ارسالى  هاى  كمک  با 
خريدارى  حدودى  تا  را  خانواده  نياز  مورد  لوازم  و  شوينده 
كنيم. برخى از خبرنگاران هم خودشان براى ارسال كمک ها 

آمدند.

آخرین وضعیت 
خانواده زندانی
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آرزوهای »مهدیه« و 
»محمدرضا«

مهديه و محمدرضا هيچ وقت نمى خندند حتى هديه هاى ما هم نتوانست لبخندى بر لبان اين 
كودكان بياورد با اين حال يکى پدرش را طلب كرد و ديگرى آرزو داشت خانه اى داشته باشند.

***
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مهديه خيلى سرد ما را به خانه دعوت كرد بدون هيچ 
لبخند يا حرفى ... فقط با دست اشاره كرد بفرمائيد باال 
دقيقه  چند  خواستيم  او  از  اما  كشيد  مى  خجالت   ....
اى كنار ما بنشيند... گفتيم: كالس چندمى؟ گفت: دوم 
ابتدايى ... كتاب و دفتر خريديد؟ فقط كتاب و كيف 
بسته  هم  وقتى   .... ببينيم  تا  آورد  رفت  بعد  و  خريدم 
كامل لوازم التحرير فانترى همراه با دفتر و مداد و جا 
خيلى  داديم  هديه  او  به  را  غيره  و  قمقمه  و  مدادى 

خوشحال شد اما باز هيچ لبخندى روى لبانش نبود!
دادستان از آنجا آغاز شد ... ساعت حدود ۹ شب يک 
شماره همراه ناشناس چندين بار تماس گرفت. بعد هم 
پاسخ  لطفا  پيامک داد: من يک خانواده زندانى هستم 
خانه  است  ماه  يک  گفت:  گرفتيم  تماس  وقتى  دهيد! 
نداريم و هر شب بايد خانه يکى از اقوام شب را روز 
كنيم... دو فرزند به نام محمدرضا 13 ساله و مهديه 8 
ساله دارم كه بايد مدرسه بروند اما به كدام آدرس؟ ...

خانواده  اين  زندگى  داستان  شنيدن  براى  داديم  قول 
زندانى ميهمان شان باشيم.

آنها خانواده اى 4 نفره بودند كه پدرخانواده به دليل 
جرمى كه مرتکب شده بايد 15 سالى را در زندان بماند. 
پدرشوهر  خانه  در  آنها  و  بدنبود  اوضاع  اول  سالهاى 
از  تا  اما فشاراقتصادى موجب شد  زندگى مى كردند 
آنها بخواهند خانه را ترک كنند چون براى معاش بايد 
اتاق را به مستاجرى كه كرايه مى دهد مى دادند. اين 
را  خانه  و  گذاشته  را  اثاثيه  و  اسباب  نفره   3 خانواده 
و  پدر  ترک كردند. يک شب خانه خواهر، يک شب 
يک شب هم اقوام يا آشنايان ... اما زندگى به اين روش 
بسيار سخت بود تا اينکه فصل مدرسه ها آغاز شد و 

اين يعنى افزايش مشکالت يک خانواده زندانى ...
همسر اين زندانى مى گويد: پدرم هم اكنون با همسر 
دومش زندگى مى كند كه از آن هم يک پسربچه 1۰ 
ساله دارد. حاال وقتى من و فرزندانم در اين خانه 5۰ 
مترى هستيم كمى شرايط سخت است و هر دو بايد هم 
را تحمل كنيم. قبال در پاكدشت زندگى مى كردم براى 
نگين  خانه  در  معموال  و  كنم  كار  توانستم  مى  همين 
آواره  همسرم  زندانى شدن  از  بعد  اما  زدم  مى  كفش 
شدم و چند جايى هم براى كار اقدام كردم كه به دليل 
مدرسه  به  كيلومترها  را  فرزندانم  ها  صبح  بايد  اينکه 
به سركار مى رسم و همين موجب  دير  برسانم كمى 

شده كار مناسب پيدا نشود.
مادر مهديه و محمدرضا مى گفت: پدرم راننده تاكسى 
است اما به دليل بيمارى كه دارد زياد نمى تواند كار 
و  يارانه  هزارتومان   18۰ همان  ما  زندگى  خرج  كند. 
است.  امداد  كيمته  هزينه  كمک  هزارتومان   7۰ ماهانه 
قبال ماهانه 15۰ هزار تومان انجمن حمايت زندانيان هم 
كمک مى كرد اما بر اساس قانون انجمن بعد از يک 

سال كمکها قطع شد. براى همين از اين ماه ديگر همين 
15۰ تومان هم نداريم.

فقط  شده  موجب  همسرزندانى  اين  مالى  مشکالت 
سالى 2 بار براى مالقات با همسرش از تهران به زندان 
تنها  ساله   35 خودسرپرست  بانوى  اين  برود.  اراک 
خواسته اى كه داشت كار و خانه بود. مى گفت: حتى 
يک زير زمين هم باشد راضى هستيم چرا كه حضور 
ما در خانه كوچک پدر موجب اذيت همسر پدرم مى 

شود و بچه ها با هم درگير هستند.
از مهديه خواستيم با ما بيشتر صحبت كند. گفتيم چه 
گفتيم: هنوز خجالت   ... آرزويى دارى؟ سکوت كرد 
مى كشى؟... باالخره به هر زحمتى بود قلم و كاغذ به 
اين دختر خانواده زندانى داديم تا آرزويش را بنويسد.

او نوشت: من دوست دارم بابام بياد.
كمى در مورد وقوع جرم و اجراى قانون با محمدرضا 
بيشتر  تا  خواستيم  آنها  از  و  كرديم  مهديه صحبت  و 
هواى مادرشان را داشته باشند و سعى كنند بيشترين 
محمدرضا  اما  كنند.  تحصيل  صرف  را  خود  توان 
آرزوى متفاوت داشت و گفت: به اعتقاد من االن خانه 

براى ما خيلى اهميت دارد.
شايد  كه  گفتيم  اما  نداديم  قولى  آنها  به  كه  هرچند 
روايت زندگى شما موجب كمک خيرين شود با اين 

حال توكل به خدا گره گشاى تمام مشکالت است.
هاى  پله  روى  را  برادر  و  خواهر  دو  هر  آخر  لحظه 
حياط نشانديم تا عکس يادگارى از آنها داشته باشيم 
خيلى  چون  كنيد  كمک  مادرم  به  گفت:  دخترک  كه 

گريه مى كند.
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نامش فرشته است و در خانه اى كوچک و تاريک زندگى مى 
كند. خانه كه نه، زيرزمينى كه به واحد مسکونى تبديل شده و 
حاال محل زندگى فرشته و فرزندانش است، جايى كه ماهانه 

4۰۰ هزار تومان هزينه سکونت به فرشته تحميل مى كند.
راه  تنها  است،  من  دغدغه  بزرگترين  مالى  مشکل  گويد:  مى 
درآمدم نظافت منزل ديگران است كه در هفته يکى دوبار اين 
كار را انجام مى دهم و كفاف زندگيم را نمى دهد و هر ماه 
چشم به واريز يارانه ها دارم؛ البته چند جا به سراغ كار رفته ام 
خيلى جاها ضامن معتبر مى خواهند و مى پرسند متاهلى و بعد 

كه وضعيتم رو ميفهمند كار نمى دهند.
از سن و سال و مدرک تحصيلى اش مى پرسم. مى گويد:   
3۰ سال دارم و تا سال آخر دانشگاه خوانده ام البته يک ترم تا 
پايان دوره كارشناسى مانده اما به دليل بدهى 3 ميليون تومانى 

به دانشگاه نتوانسته ام درسم را به پايان برسانم.
به  فرزندانش  تربيت  روى  بر  اما  ندارد  درآمد  و  پول  فرشته 
شدت حساس است تا جايى كه براى تقوبت روحيه، آنان را 
به باشگاه ورزشى ارزان مى فرستد تا در طول روز براى دو 
ساعت هم كه شده از طريق ورزش و فوتبال از شرايط غمناک 

خانه فاصله بگيرند. 
او درباره مخارج تحصيل دو فرزندش مى گويد: مدرسه شرايط 
ما را مى داند و از ما درخواست پول نمى كند. سوال كرديم 
وقتى به نقطه صفر مالى ميرسى چه مى كنيد؟ گفت: سعى مى 
كنم از خيرها كمک بگيرم و گاهى به مسجد محل مراجعه مى 
كنم. گفتيم: حاضرى براى تامين امرار معاش خانواده دست به 
هر كارى بزنى؟ پاسخ داد:  نه... دست به هر كارى نمى زنم 

چرا كه وجدانم قبول نمى كند.
راستى چرا از همسرت طالق نمى گيرى و ازدواج نمى كنى؟ 

چه كسى حاضر است با يک زن كه سه پسر دارد و وضعيت 
مالى مناسبى ندارد ازدواج كند.

تا به حال صيغه مردى شده اى؟ به هيچ وجه ... 
گفتيم تو با ازدواج درست ميتوانى پشتيبانى براى خود داشته 
نياز جنسى  بايد  تو يک زن جوان هستى  برآن  باشى وعالوه 
خود را تامين كنى؟ پاسخ داد: دوست ندارم صيغه شوم. از اين 
كار خوشم نمى آيد. هر چند در محيط زندگى قبلى ام چنين 
پيشنهادهايى مى شد اما من قبول نکردم. پرسيديم به مالقات 
و  است  دور  زندان  راه  گفت:  روى؟  مى  زندان  در  همسرت 

رفت و آمد مشکل. نميتوانم بروم.
براى مالقات حضورى )شرعى(  پرسيديم حتى  از وى  وقتى 
هم حاضر نيستى بروى با تعجب گفت مالقات شرعى چيست؟ 
زمانى كه برايش توضيح داديم كه مى تواند يک شب را در 
كنار همسرش سپرى كند گفت: دوست ندارم در چنين محيط 
شرعى  مالقات  دانست  نمى  حتى  او  باشم.  همسرم  با  هايى 
زندانى و همسرش در خارج از زندان انجام مى شود و پس از 

آگاهى گفت درباره آن فکر مى كنم.
بازگشتند.  به خانه  باشگاه  از  زنگ در به صدا درآمد. پسرها 
بعد از خوش و بش با آنان خواستم تا از آرزوهايشان بگويند. 

آرزوى مشتركشان تنها يک چيز بود: بازگشت پدر 
فرشته مى گويد: بزرگترين مشکل من بى پول است. تا به حال 
با خدا به خاطر وضعيتم دعوا نکرده ام و فکر ميکنم اين هم 

نوعى امتحان است اما از دولت و خيرين توقع كمک دارم.

* از شمالى ترين نقطه تهران به جنوب شهر مى رويم. خانه 
يک خانواده زندانى كه چندين بار پيامک داد كه به مالقاتم 
بيائيد. اعظم 5۰ سال دارد. در يک خانه سه طبقه قديمى مى 

داستان زندگی
»اعظم« و »فرشته«

***
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كند كه به تازگى با كار و قرض و ارث پدرى آن را خريده 
است. طبقه اول و سوم را اجاره داده و پول پيش آن صرف 
بازسازى قسمتى از خانه شده است. يک ظرف هندوانه و يک 
كاسه آجيل كه از شب عيد مانده ... پذيرايى اعظم است. دو 
دختر و يک پسر دارد. دخترها ازدواج كرده اند و هركدام بچه 
دارند. كم و بيش خيالش از بابت دخترها به ويژه دختركوچک 
راحت است. اما دختر بزرگش كمى مشکل دارد. مى گويد 
به آن روز  او را  بد  اما رفيق  نميدانم كى همسرم معتاد شد 
انداخت. سال 75 از شوهرش طالق مى گيرد و سرپرستى بچه 
ها را هم واگذار مى كند و خود در يک توليدى مشغول به 
كار مى شود. چندى بعد از گوشه و كنار مى شنود كه بچه 
ها در خانه پدرى شوهرش عذاب مى كشند. برادرشوهرش 
به داليل مختلف  پاهاى بچه را با طناب مى بست و از سقف 

آويزان مى كرد تا تنبيه شوند.
اعظم طاقت نمى آورد و دوباره صيغه شوهر سابقش مى شود 
و بچه ها را در كنار خود نگه مى دارد. حاال مجبور است با 
نظافت منازل ديگران خرجى سه فرزندش را تامين كند. با اين 
حال شوهر معتادش آواره خيابان ها بود و به وقت بى پولى 
براى بردن وسايل خانه سرى به منزل ميزد تا اينکه در سال 8۰ 
جنازه اش در يکى از پارک هاى جنوب تهران پيدا مى شود. 

او از تزريق مواد جان خود را از دست داد.
اجاره  هزارتومان   2۰۰ همان  اعظم  زندگى  درآمد  تنها  حاال 
مى  دست  به  ديگران  منزل  نظافت  از  كه  مزدى  و  هاست 
تمام فکر  آنچه  اما  به همين مقدار راضى است  آورد. اعظم 
كه  است  اش  ساله   26 پسر  ميثم  كرده  مشغول  را  ذهنش  و 
مخدر  مواد  گرم   5 حمل  جرمش  برد.  مى  سر  به  زندان  در 
يک  تاكنون  و  است  معتاد  ميثم  است.  شيشه  چند صوت  و 

سال از 12 سال حبسش را در زندان قزلحصار گذرانده  و 
از  قبل  ماه  يک  به  رفته  مالقاتش  به  مادر  كه  بارى  آخرين 
و پس  راهنمايى درس خوانده  دوم  تا  ميثم  بازميگردد.  عيد 
از آن در ساندويچى مشغول كار بوده است. اعظم مى گويد 
تاثيرگذار  بسيار  خانواده  اعضاى  سرنوشت  در  خانواده  پدر 
فرزندانم  اما  باشد  داشته  پشتيبان  بايد  آدم در زندگى  است. 
از همان اول هم پشتيبانى نداشتند. من تنها به اين فکر بودم 
كه خرجشان را دربياورم و نميدانستم كه از لحاظ روحى و 
روانى هم پشتيبانى مى خواهند. زمانى كه براى كار به منزل 
ديگران مى رفتم دخترها را هم با خود ميبردم تا هم كمکم 
كنند و هم بيشتر مراقبشان باشم اما در مورد ميثم اين گونه 
نبود. بيشتر حواسم به دخترها بود و به ميثم كارى نداشتم تا 

اينکه معتاد شد.
نه  گويد:  مى  است.  ميثم  آزادى  از  پس  براى  اعظم  نگرانى 
مردى دارم كه دستش را بگيرد و نه فاميلى دارم كه برايش 
دلسوزى كند. از اين مى ترسم كه اوهم مانند پدرش به خاطر 
اعتياد آواره خيابان ها شود و دست آخر در همان وضع بميرد. 

آرزويم اين است عروسى ميثم را ببينم و بعد بميرم. 
هر دو مصاحبه در يک روز بود. اما تفاوت اين دو خانواده 
بى  و  اما گرسنه  نيست  تنها  فرشته  است.  تامل  قابل  زندانى 
خانمان و بى پول ... و اعظم تنهاست و نياز به محبت و عشق 
دارد. اعظم مى گفت: من فقط نياز به محبت و عشق و اميد به 
زندگى دارم. و فعال تمام دغدغه زندگى من پسرم هست. اون 
سر و سامان بگيرد مشکلى ندارم. و فرشته مى گفت: كارى 
در خور تحصيالتم و خانه اى امن و پولى كه بتوانم فرزندانم 

را به آرزوهايشان برسانم. 
به راستى تنها خداست كه از بندگانش حمايت مى كند.
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گاهی مادر در یک 
خانواده زندانی محّبت 
را فراموش می کند!

زندانيان  حمايت  انجمن  مددكار  سه  سراغ  به  گفتگو  اين  در 
علوم  كارشناس  صنيعى  معصومه  ها  خانم  ايم.  رفته  مركز 
انجمن  در  مستقر  مددكار  كار،  سابقه  سال   5 داراى  تربيتى 
مركز، ويژه زندانيان شهرستان و خارج از كشور؛ راضيه نوش 
مددكار  كار،  سابقه  سال   ۹ داراى  مددكارى،  كارشناس  مهر 
مستقر در كميته امداد و اعظم خواجه حسنى مددكار قضايى، 

مستقردر زندان بزرگ داراى يک سال سابقه كار.
در  پرونده  تشکيل  روند  درباره  ها  آن  از  ابتداى صحبت  در 
انجمن حمايت زندانيان مركز سوال كرديم كه صنيعى گفت: 
مددجوها بر اساس نياز اولويت بندى مى شوند به اين معنا كه 
هر مددجويى كه وضعيت اورژانسى داشته باشد پذيرش مى 
شود و در بعضى موارد هم مددجو را به كميته امداد و يا مراكز 
حمايتى ديگرمعرفى مى كنيم، سپس  براى تکميل پرونده به 
كميسيون ادارى فرستاده و بعد از آن اقدامات اجرايى انجام مى 
شود، هر مددجويى هم كه نياز درمانى داشته باشد به خيرين 

معرفى خواهد شد.
پرسيديم مهمترين مشکل خانوارهاى مددجو چيست؟ كه در 
جواب گفتند: مهمترين نيازآن ها مالى و سپس روحى-روانى 

است.
مالى  نياز  موارد  بيشتر  در  گويد:  مى  باره  اين  در  مهر  نوش 
اجازه فکر كردن مادر به دغدغه هاى ديگر را نمى دهد؛ گاهى 

اوقات مادر متوجه نيست كه فرزندش بايد تحصيل كند و 
سال هاى سال از هم سن و ساالنش عقب مانده است. توجيه 
خانواده براى درک مشکالت روحى و روانى فرزندان بسيار 

سخت است.
مى  و  كند  مى  تاييد  را  همکارش  گفته  هم  حسنى  خواجه 
شود  مى  تيره  زياد  مشکالت  دليل  به  مادر  ادراک  گويد: 
يادش  را  فرزند  سر  بر  نوازش  و  محبت  حتى  ودرمواردى 
داند محبت چيست؟ مشکل  نمى  اصال  مواردى  در  و  رفته 
فرهنگى را نمى داند و آنقدر آسيب روحى دارد كه وقت 

محبت به فرزندش را ندارد.
كمک  مددجو  به  تابحال  خودتان  پرسيديم  مددكار  سه  از 
كرده ايد و يا از جيب خودتان هزينه كنيد؟ كه صنيعى در 
پاسخ گفت: زمانى كه يک پرونده در انجمن تشکيل مى شود 
تمام پرسنل خير و مددكار مى شوند و گاهى درجمع اعضاى 
خانواده خودمان درگيرموضوعات خانواده هاى زندانى مى 

شويم و چاره جويى ميکنيم.
تاثير شخصيت  گاهى اوقات پاسخ هاى يک مددجو تحت 
بزهکار سرپرست خانوار قرار مى گيرد و شايد مددكار را 
درگير جواب هاى درست و غلط مددجو كند؛ نکته اى كه 
به آن گفت: مددكار هميشه اصل را بر  صنيعى در واكنش 

راست گويى مددجو مى گذارد.

نشریه داخلی انجمن حمایت زندانیان مرکز
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تامین مسکن اولویت 
خانواده زندانیان است

يک نکته مهم در فعاليت هاى انجمن حمايت زندانيان اين است 
كه اين انجمن از خانواده هاى كه زندانيان آن ها جرائم عمد 
براى مثال قتل، سرقت، حمل و استعمال مواد مخدر داشته اند 
هم حمايت مى كند؛ حال شايد نوع جرم هم در فعاليتشان موثر 
اين موضوع گفت: مددكار  به  واكنش  در  مهر  نوش  باشد كه 
هيچ گاه به جرم زندانى نگاه نمى كند و تنها نياز آن خانواده 

مهم است.
خواجه حسنى هم اصل مددكارى را پذيرش دانست و گفت: 
مهم نيست شخص مددجو چه دين و مذهب و سن و جايگاهى 
باشيد  داشته  كافى  قدرت  و  بودجه  شما  اگر  پرسيديم  دارد. 
مددكار  هر سه  كه  دانيد؟  مى  را چه  زندانى  اولويت خانواده 

مسکن را اولويت يک خانواده زندانى معرفى كردند.

تن فروشى و ترک تحصيل فرزندان بيشترين آسيب است
بيشترين آسيب در خانواده  و  مهمترين  درباره  ما  بعدى  سوال 
هاى زندانى بود كه مددكاران گفتند بيشترين آسيب در خانم ها 
تن فروشى و در فرزندان ترک تحصيل است. نوش مهر دراين 
باره مى گويد: موردهاى زيادى داريم كه پدر از داخل زندان 
فرزند خود را براى تامين مواد مى فروشد و برخى از زنان هم 
زندانى  همسران  مواد  تامين  براى  و  كرده  مشاركت  زندانى  با 

خود، مواد را مى بلعند. 

خود  همسران  هاى  فعاليت  از  مددجو  هاى  خانم  درصد   3۰
حمايت كرده اند

صنيعى مى گويد: 3۰ درصد خانم هاى مددجواز فعاليت هاى 
همسران خود حمايت كرده اند و خودشان هم درگير جرم هاى 

همسرانشان شده اند.
همچون  حمايتى  مراكز  وجود  از  زندانى  هاى  خانواده  تمام 

از  كه  افرادى  ندارند.  اطالع  زندانيان  حمايت  انجمن 
مراجعه به مددكاران واهمه دارند، كه از مددكاران درباره 
علت اين موضوع سوال كرديم كه صنيعى در پاسخ گفت: 
به دليل بازخورد جامعه و افکار عمومى نسبت به خانواده 
است  فرهنگى  خالء  زندانى  خانواده  انگ  است؛  زندانى 
كه بايد براى جامعه تشريح شده و صدا و سيما هم براى 
آن تالش كند. نوش مهر نظر ديگرى دارد، او مى گويد: 
بسيارى از خانواده ها خجالت مى كشند، دوست ندارند 
برچسب خانواده زندانى كه مردم از آن فرار مى كنند به 
آن ها نسبت داده شود، در حالى كه خانواده زندانى گناهى 

ندارد و مجرم نيست.
به  زندانى  مراجعه خانواده  دليل عدم  هم  خواجه حسنى 
مددكاران  داند.  مى  رازش  شدن  فاش  ترس  را  مددكار 
فرهنگى  و  اجتماعى  با  سياسى  هاى  گرايش  مورد  در 
مددجويان خود مى گويند: مددجوها اصال به سياست و 
جريان هاى سياسى فکر نمى كنند و تنها اخبارى كه دنبال 
به  است.  زندانيان  يارانه، سبد كاال و خبر عفو  كنند  مى 
به  مراجعه  از  پس  مددجوها  درصد   5۰ مددكاران  گفته 
انجمن توانمند مى شوند اما مابقى آن ها نه از كارافتاده 
سرخورده  بيشتر  و  دارند  روانى  و  روحى  مشکل  بلکه 
انجمن  كمک  به   ۹4 سال  در  گويد:  مى  صنيعى  هستند. 
به 1۰  و  مددجوها 1۰ مسکن خريدارى  توانايى خود  و 
مددجو واگذار شد كه از اين تعداد تنها ۹ تاى آن ها با 
براى  مبلغ خودشان  با  و  واقعى شده  توانمند  باال  انگيزه 
ميزان  مددكاران  گفته  طبق  كردند.  اقدام  مسکن  خريد 
زندان  در  است؛  مختلف  ها  زندان  به  مددجوها  مراجعه 
اوين روزانه 2۰ مراجعه كننده و در زندان بزرگ روزانه 

5۰۰ مراجعه كننده وجود دارد.

نشریه داخلی انجمن حمایت زندانیان مرکز
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محسن نصيرى در گفتگو با نشريه مهر حامى مى گويد: براساس ديدگاه 
بزرگان خانواده زندانى عائله حکومت است، و زمانى كه زندانى در زندان 
به سر مى برد حکومت بايد مايحتاج خانواده زندانى را تامين كند.براى 
همين در بخشى از برنامه هاى توسعه اى كشور)از برنامه سوم تا برنامه 
پنجم توسعه( قانون حمايت از خانواده زندانيان در قالب يک رديف با 
سه بند گنجانده شده كه در اين قوانين آمده است كه سازمان زندان ها 
و اقدامات تامينى، امنيتى مکلف است با همکارى دستگاه هاى اجرايى، 
محکومان  شدن  اجتماعى  باز  منظور  به  نهاد  مردم  و  عمومى  موسسات 
بى  زندانيان  معيشتى خانواده  رفع مشکالت  گذارد؛  اجرا  به  را  اقداماتى 
بضاعت با همکارى كميته امداد امام خمينى )ره( سازمان بهزيستى و ساير 

سازمان هاى ذى ربط بايد انجام گيرد.

صدا و سيما بايد فرهنگ خانواده زندانى مجرم نيست را ترويج كند
نصيرى در پاسخ به اينکه چرا بسيارى از خيرين براى دستگيرى از ايتام 
و ساخت مدرسه و خانه و سالمت تالش مى كنند و كمتر به حمايت از 
خانواده زندانيان مى پردازند گفت: در ذهن مردم، فرد زندانى خطرناک 
بسا  چه  و  نداشته  نقشى  جرم  ارتکاب  در  خانواده  كه  حالى  در  است، 
خانواده بيشتر در معرض آسيب قرار مى گيرد.رسانه ملى و مطبوعات بايد 
در فرهنگ سازى اين شعار كه »خانواده زندانى مجرم و خطرناک نيست« 

بپردازند و قدرى افکار عمومى را در اين زمينه هدايت كنند.

درآمدهاى انجمن از خيرين و نيکوكاران است
بيشتر  گفت:  مركز  زندانيان  حمايت  انجمن  درآمدى  منابع  درباره  وى 
درآمدهاى انجمن كمک هاى مردمى است، اما طبق اساسنامه فعاليت درآمد 
انقالب، مصوبات دولت،عوارض  از  انجمن مجاز است؛ قبل  براى  زايى 
و فعاليت هاى خدماتى )دريافت مبلغى از آزمون راهنمايى و رانندگى( 
منابع درآمدى انجمن بود اما بعد از پيروزى انقالب دستگاه هاى متولى 
عوارض را به نفع سازمان خود هدايت كردند و امتياز آزمون راهنمايى و 
رانندگى هم در اختيار بنياد تعاون ناجا قرار گرفت، امروز مجوز اقساط 

و بازيافت خودرو، فروش و يا اجاره مستغالت 
انجمن، مجوز تاسيس دفاتر پيشخوان، بخشى از 
با  اقتصادى  هاى  فعاليت  از  درآمدهاى حاصل 
مشاركت بخش خصوصى هم منابع مالى انجمن 

را تامين مى كند.

درآمد سال ۹4 حدود 7 ميليارد تومان بود
به گفته نصيرى ميزان درآمدهاى ساالنه انجمن 
هاى  كمک  به  بستگى  آن  ميزان  و  بوده  متغير 
و  اقتصادى  هاى  فعاليت  افزايش  و  مردمى 
حمايت  هاى  انجمن  درآمدها  دارد؛  خدماتى 
ميليارد   25 حدود   ۹3 سال  در  درسراسركشور 
تومان بوده كه سهم استان تهران از آن 6 ميليارد 
 7 مركز  انجمن  تنها  هم    ،۹4 سال  در  است.  
مردمى  هاى  كمک  ميليارد   4( تومان  ميليارد 
درآمدزا(  خدماتى  هاى  فعاليت  ميليارد   3 و 
درآمد داشته است.مديرعامل انجمن حمايت از 
زندانيان مركز مى گويد: از زمانى كه به عنوان 
مديرعامل انجمن منصوب شده ام هر سال 2۰ 
درصد افزايش درآمد و  مطابق با آن 2۰ درصد 
افزايش خدمات به خانواده زندان ها داشته ايم.

از نصيرى درباره سو استفاده برخى نهادها و يا 
پرسيديم  انجمن  اسم  از  نهاد  مردم  سازمانهاى 
كه گفت: مورد خاصى سراغ نداريم اما مواردى 
جمع  كمکى  زندانى  خانواده  اسم  به  كه  بوده 
آورى شده و ادارات كل زندان ها با آن برخورد 

قانونى كرده اند.
خانواده  از  جامع  اطالعات  بانک  درباره  وى 
زندانيان افزود: بانک اطالعاتى ويژه افراد تحت 

مدیرعامل انجمن حمایت زندانیان مرکز

محسن نصیری

»بهزیستی« و »ستاد مبارزه با 
مواد مخدر« همکاری نکردند
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پوشش انجمن داريم و كل خانواده هاى زندانى را شامل نمى شود 
اما خود سازمان زندان ها براى هر زندانى كارتکسى تهيه كرده كه 
نيست،  اما جامع  درآن  اطالعات جزئى زندانى درج شده است؛ 
دفتر اقدامات تامينى سازمان زندان ها به دنبال ايجاد بانک اطالعات 
جامع است و بر روى آن  كار مى كنند.نصيرى درباره علت تمايل 
انجمن به مركز مشاوره كه حدود دو سال است راه اندازى شده 
گفت: آنچه در عمل ديديم فقر فکرى و فرهنگى خانواده ها بودكه 
ازفقرمالى كمترنيست. بنابراين براى ارتقاى سالمت روان مددجوها 
گام برداشتيم كه خوشبختانه عملکرد خوبى داشته و خانواده هاهم 
استقبال كردند. گزارش هاى مربوط به مركز مشاوره به بنده ارائه 
شده و در صورت لزوم به رئيس سازمان زندان ها هم ارسال مى 

شود.

انعقاد تفاهم نامه انجمن با جهاد دانشگاهى
نصيرى اعتقاد دارد كه  انجمن و دانشگاه ها بايد با يکديگر ارتباط 
و تعامل داشته باشند چراكه  ما در مباحث فرهنگى ضعف داريم و 
دانشگاه ها در اين زمينه بسيار موثر خواهند بود. به زودى با جهاد 
آموزان  دانش  به  آموزش  محوريت  با  اى  نامه  تفاهم  دانشگاهى  

خانواده هاى زندانى را امضا مى كنيم. مديرعامل انجمن حمايت 
از زندانيان 7۰ درصد خانواده هاى زندانى را نيازمند واقعى معرفى 
مى كند و مى گويد: بسيارى از خانوارهايى كه مراجعه مى كنند 
بايد تحت پوشش قرار گيرند اين درحالى است كه به دليل نداشتن 

رديف بودجه اى خاص از سوى دولت به مشکل بر مى خوريم. 

32 هزار خانواده زندانى در كشور تحت پوشش كميته امداد
از سال ۹۰ تفاهم نامه اى ما بين سازمان زندان ها با كميته امداد 
بر عهده  زندانى  هاى  از خانواده  از حمايت  بخشى  امضا شد كه 
كميته امداد باشد كه طبق آمار اعالم شده از سوى كميته امداد امام 
خمينى )ره( در سطح كشور 32 هزار خانواده زندانى تحت پوشش 
دارد كه انجمن هاى سراسر كشور هم به همين ميزان خانوارهارا 

تحت  پوشش دارند
.اين آمار ها در حالى است كه در ايران حدود 1۰۰ هزار خانواده 
زندانى نيازمند وجود دارد كه تنها به دليل منابع مالى محدود به 6۰ 
هزار خانواده خدمات ارائه مى شود و از مابقى آنهاى هيچ حمايتى 

نمى شود.

زندانى بعد از آزادى 3 ماه خدمات دريافت مى كند
به گفته نصيرى مددجويان انجمن تا يک سال تحت پوشش هستندو 
بعد  شود؛  مى  تمديد  ديگر  يکسال  مدت  اين  زندانى  آزادى  تا 
ازآازادى تا 3 ماه سرويس خدماتى از سوى انجمن ارائه مى شود 
از  بعد  كه  كرد  خواهيم  امضا  اى  نامه  تفاهم  امداد  كميته  با  البته 
دريافت  خدمات  سرويس  بتواند  مددجو  ماه   6 تا  زندانى  آزادى 

كنند.

پذيرش 285۰ خانواده در سال ۹4
پذيرش  سقف  زندانيان  خانواده  از  حمايت  انجمن 
به  نيازمندى  هر  ميگويد:  آن  درباره  نصيرى  كه  ندارد 
ازآن  حمايت  به  مکلف  را  خودمان  كند،  مراجعه  ما 
تحت  را  خانواده   285۰ گذشته  سال  در  دانيم.  مى 
و  گرفتند  مى  مستمرى  ما  از  كه  داديم  قرار  پوشش 
حدود 11251 خانواده را هم  خدمات مشاوره دريافت 
كردند.نصيرى استقرار دفتر مددكارى در زندان  رايکى 
از اقدامات مناسب انجمن حمايت زندانيان در تهران 
دفتر  به  كار  پيگيرى  براى  مددجو  ديگر  كه  ميداند 
ماهيانه  نصيرى مستمرى  گفته  نمى كند. طبق  مراجعه 
هر خانوار از 1۰۰ هزار تا 25۰ هزار تومان متغير است 
به تعداد  به تعداد خانوار دارد كه  كه آن هم بستگى 

افراد مبلغى اضافه مى شود.

نمى  همکارى  مخدر  مواد  با  مبارزه  ستاد  و  بهزيستى 
كنند

وى توجه دولت، مجلس و نهادهاى حمايتى همچون 

كميته امداد و سازمان بهزيستى را بسيار موثر دانست 
و افزود: قانون خوبى در رابطه با حمايت از خانواده 
شود.  نمى  اجرايى  درست  متاسفانه  اما  داريم  زندانى 
و  كرديم  برگزار  جلسه  بهزيستى  سازمان  با  بارها  ما 
ضرورت حضور فعاالنه آن ها در ارتباط با حمايت از 
خانواده زندانى شديم و آن ها هر بار بودجه را بهانه 

قرار دادند.
مواد  با  مبارزه  ستاد  همکارى  با  گويد:  مى  نصيرى   
جلسات  از  آن  در  و  داديم  تشکيل  جلساتى  مخدر 
نهادهاى حمايتى دعوت شده اما سخن پايانى آنها براى 
كمک به انجمن عدم بودجه بود درحالى كه اگر خود 
انجمن بودجه مستقلى داشت دست خود را به سوى 
نهادها دراز نمى كرد. يکى از مشکالت خانواده  اين 
زندانى برچسب خوردن از سوى افکار عمومى جامعه 
است موضوعى كه فرهنگ سازى نشده، اين درحالى 
است كه به گفته نصيرى آزادى زندانى از سوى ايرانى 
ها سابقه اى طوالنى هم در دين و هم در آداب و سنن 
دارد؛ حتى خانواده ها و اقوام و آشنايان براى كمک به 
آزادى زندانى و خانواده آن از هيچ تالشى دريغ كنند؛ 
نصيرى ميگويد: مابراى زندانى كار موثر نکرديم حتى 
بنده در مقام مديرعاملى انجمن مى گويم كه در زمينه 
فرد  مردم  ذهن  در  ايم.  داشته  كوتاهى  زندانيان  خود 
زندانى خطرناک است. در اين زمينه حضور رسانه ملى 
و مطبوعات و نخبگان و صاحبان صنايع را نيازداريم.

100 هزار خانواده نیازمند در کشور داریم

پذیرش 2850 خانواده زندانی در سال 94
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 14 آبادى  مسن  آمنه  حامى،  مهر  خبرنگار  گزارش  به      
سال است كه مسئول كاهش آسيب و آموزش خانواده هاى 
زندانيان است و در انجمن حمايت زندانيان مركز در جهت 

كاهش و رفع مشکالت خانواده اى زندانيان تالش مى كند.
او از فعاليت اين واحد مى گويد: در حال حاضر انجمن بر 
هاى  بيمارى  با  مبارزه  جمله  از  اساسى  موضوع  چند  روى 
پرخطر و كاهش آسيب هاى متوجه خانواده زندانيان تمركز 

دارد.
در طرح مبارزه با بيمارى هاى پرخطر مانند ايدز و هپاتيت، 
3۰ پزشک و 5۰ مشاور و پرستار در حال آموزش زندانيان 
زندانيان  براى  ها  بيمارى  اين  خطر  بيشتر  چه  هر  تا  هستند 
بيمارى  به گفته وى 7۰ درصد زندانيان داراى  يابد.  كاهش 
نبايد  ها  آبادى آموزش  اعتقاد مسن  به  هاى پرخطر هستند. 
كاهش  واحد  رو  اين  از  باشد.  زندانيان  خود  مختص  تنها 
آسيب، آموزش و آگاه سازى خانواده هاى زندانيان را هم در 
قالب طرح آموزش همسانان آغاز كرده است. در اين طرح 

ساالنه 30 هزار خانواده زندانی 
آموزش کاهش آسیب می بینند

به گروهى از خانواده زندانيان مطالب مرتبط با بيمارى هاى پر 
خطر آموزش داده مى شود و خود اين خانواده ها با حضور 
در سالن هاى مالقات زندان ها به خانواده هاى ديگر زندانيان 
آگاه  بر  طريق عالوه  اين  از  و  كنند  مى  منتقل  را  ها  آموزش 
سازى خانواده ها، در آمدزايى هم امکان پذير مى شود. مسئول 
كاهش آسيب و آموزش خانواده هاى زندانيان مى گويد: ساالنه 
بينند،  3۰هزار خانواده در اين طرح آموزش هاى الزم را مى 
طرحى كه از سال 8۹ با همکارى دفتر توسعه سازمان ملل آغاز 
و حاال خود  آمد  كار  پاى  ها،  زندان  و سال ۹1 سازمان  شد 

انجمن به صورت متمركز بر روى آن كار مى كند.
وقتى از او درباره نحوه ابتال به اين بيمارى ها پرسيده مى شود 
مى گويد: متاسفانه روابط جنسى نامشروع بيشترين علت ابتال به 
اين بيمارى ها از جمله ايدز را دارد كه سرمنشاء همين روابط 
هم نياز مالى و يا حتى كمبود محبت است كه فرد را به اين 
سمت و سو مى كشاند. بر همين اساس مركز مشاوره انجمن 
در جهت رفع كمبود محبت ها و نيازهاى عاطفى، تحصيلى و 

وقتی کودک شش ساله 
سیب را نمی شناسد
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90 درصد خانواده 
های زندانیان از سوی 

اطرافیان طرد می شوند

ازدواج راه اندازى شد تا خدمات به صورت فردى 
اين  در  و حتى  ارائه شود  مراكز  اين  در  گروهى  و 
مراكز ارزيابى سالمت خانواده ها سنجيده مى شود و 
پس از چند دوره مشاوره مجددا از آنان مصاحبه مى 
شود تا تاثيرگذارى مشاوره ها اطمينان حاصل شود. 
او درباره اينکه چرا برخى از خانواده هاى زندانيان 
به سمت تن فروشى كه خود يکى از داليل ابتال به 
بيمارى هاى پرخطر است، مى روند پاسخ مى دهد: 
فقر مى تواند دليلى بر اين امر باشد اما ايمان سست 
درباره  ما  مددكاران  حتى  است.  آن  علت  مهمترين 
مالقات شرعى )حضورى در زندان( تمام توضيحات 
و  دهند  مى  هايشان  خانواده  و  زندانيان  به  را  الزم 
روند  مى  آن  سمت  به  اى  عده  وجود  اين  با  اينکه 
نشان مى دهد آنان آينده نگرى ندارند تا آسيب هايى 
مى  فرزندانشان  و  خانواده  متوجه  طريق  اين  از  كه 

شود را تشخيص دهند.
هاى  خانواده  آموزش  و  آسيب  كاهش  مسئول 
چقدر  اقتصادى  مشکالت  اينکه  مورد  در  زندانيان 
بر اين موضوع تاثير مى گذارد، مى گويد: متاسفانه 
امرار معاش  بعضى از خانواده هاى زندانيان كه در 
خيلى  خواهند  مى  شوند،  مى  مشکل  دچار  زندگى 
زود به پول برسند از اين رو تن فروشى را به عنوان 
يکى از راه ها انتخاب مى كنند اين در حالى است 
كه يکى از طرح هاى انجمن حمايت توانمندسازى 
خانواده از طريق آموزش مهارت هاى فنى حرفه اى 
به طور رايگان است تا با كسب مهارتى بتوانند براى 

خود اشتغالزايى كنند.

وقتى كودک شش ساله سيب را نمى شناسد
يکى ديگر از مواردى كه مسن آبادى با افسوس از 
آن سخن مى گويد حضور 12۰ كودک بى گناه زير 
6 سال در زندان است كه تنها جرمشان فرزند مادر 
به  مربوط  تنها  آمار  اين  گويد:  مى  او  است.  مجرم 
زندان هاى 6 استان كشور است كه از آبان ماه سال 
۹3 صاحب مهدكودک شده اند. اوادامه مى دهد: اين 
در  كودک  خيريه  بنياد  همکارى  با  كودک  مهدهاى 
رضوى،  خراسان  مركزى،  البرز،  تهران،  هاى  استان 
تا  است  شده  اندازى  راه  كرمان  و  جنوبى  خراسان 
كودكانى كه به همراه مادر خود در زندان به سر مى 
برند از صبح تا ساعت 14 از محيط زندان دور باشند.

به گفته وى بسيارى از اين كودكان در همان زندان 
متولد شده اند و اگر دوره محکوميت مادر بيش از 6 
سال طول بکشد، سرپرستى آنان به بهزيستى واگذار 
مى شود. متولد شدن و زندگى كردن در زندان باعث 
بى  بيرون  دنياى  از  اين كودكان  از  بسيارى  تا  شده 
برخورد  مواردى  با  حتى  كه  نحوى  به  باشند  خبر 
كرده ايم كه يک كودک شش ساله با ميوه ها آشنايى 

نداشته و نمى دانسته سيب چه ميوه اى است.
با  برخورد  اين كودكان در  آبادى مى گويد:   مسن 
ديگران ساكت هستند و حرفى نمى زنند اما نگاهشان 
نشان مى دهد كه دچار افسردگى بوده و وقتى وارد 

رفتار  بايد  دانند چطور  نمى  و  دوگانگى شده  جامعه مى شوند دچار 
كنند كه همين مسئله باعث آسيب خوردن آنان مى شود و آنان را به 
سمت راه هاى نادرست سوق مى دهد. مسئول كاهش آسيب و آموزش 
راه  ايجاد  براى  انجمن  و  مددكاران  پيگيرى  از  زندانيان  هاى  خانواده 
حلى به منظور كاهش زنان زندانى سخن گفته و تاكيد مى كند: سعى 
اين  در  كه  شوند  آزاد  زندانى  زنان  وبتواند  شود  پيدا  خيرى  ميکنيم 

خصوص هم اولويت با زنان داراى فرزند است. 

۹۰درصد خانواده هاى زندانيان از سوى اطرافيان طرد مى شوند
آمنه مسن آبادى يکى از بدترين آسيب هايى كه متوجه خانواده هاى 
زندانيان است را طرد شدن ميداند و مى گويد: متاسفانه بيش ا ز ۹۰ 
درصد خانواده ها پس از به زندان افتادن يک عضو خانواده از سوى 
اطرافيان طرد مى شوند چرا كه جامعه خانواده را هم شريک جرم مجرم 
اهميت  از  زندانى  خانواده  به  كمک  كه  است  حالى  در  اين  داند  مى 
بااليى برخوردار است چرا كه اگر آنان دچار آسيب شوند در حقيقت 

كل جامعه دچار مشکل مى شوند.
 اوبهترين راهکار براى جلوگيرى از اين آسيب را فرهنگسازى مى داند 
و مى گويد: رسانه ها به ويژه صدا و سيما با پخش انواع مستند و فيلم 
به همراه نگاه كارشناسانه مى توانند فرهنگسازى كند تا خيرين به اين 

خانواده ها همانند ساير نيازمندان نگاه كنند.
 مسئول كاهش آسيب و آموزش خانواده هاى زندانيان  ادامه مى دهد: 
نوع برخورد و مسير زندگى زندانيانى كه از بند آزاد مى شوند از ديگر 
مشکالتى است كه گريبان گير خانواده هاى آنان است كه مراجعه به 
مشاوره و دادن شرح  حال و دريافت متناسب پاسخ بهترين راه حل 

آن است.

بزرگترين مشکل خانواده زندانيان چيست؛ فقر يا مديريت؟
فقر  زندانيان،  هاى  خانواده  از  بسيارى  نظر  به  گويد:  مى  آبادى  مسن 
بزرگترين مشکل پيش روى آنان است اما از نظر ما مديريت خانواده 
باالتر از فقر قرار دارد چرا كه اگر مديريت صحيح باشد، آسيب هاى 

كمترى متوجه اين خانواده ها خواهد بود.
وى ادامه مى دهد: به عنوان مثال بسيارى از فرزندان زندانيان در مدرسه 
دچار مشکل مى شوند كه ما براى حل اين موضوع تفاهم نامه اى با 
آموزش و پروش امضا كرديم تا مشکالت اين دسته از دانش آموزان 

به حداقل برسد.
او از ديگر فعاليت هايى كه انجمن براى كمک به خانواده هاى زندانيان 
انجام مى دهد مى گويد: انجمن حمايت زندانيان مركز عالوه براينکه با 
تعدادى از مراكز درمانى و ورزشى هماهنگى هاى الزم را براى استفاده 
اين قشر از جامعه انجام داده است، اين خانواده ها دوروز در هفته از 
مشاوره قضايى بهره مى برند تا  در خصوص مسائل حقوقى اطالعات 

الزم را به دست آورند.

نشریه داخلی انجمن حمایت زندانیان مرکز



نشریه داخلی انجمن حمایت از زندانیان مرکز

عيسى فرهادى؛ فرماندار تهران و عضو هيئت مديره انجمن حمايت 
و  درآمد  گويد:  مى  مهر حامى  نشريه  با  گفتگو  مركزدر  زندانيان 
است. انجمن  اين  روى  پيش  جدى  هاى  چالش  از  مالى  منابع 

انجمن حمايت زندانيان در خصوص  ماموريت هاى مختلفى كه 
امکانات گسترده مالى و  به  نياز  بايد دنبال كند  خانواده زندانيان 
انسانى و ادارى دارد كه متاسفانه چنين امکاناتى از حيطه انجمن 
خارج است چرا كه انجمن سياست گذارى هايى انجام مى دهد 
تا بتواند به خانواده هايى كه در تنگناهاى مالى قرار دارند و يا در 
آزاد كردن زندانيانى كه بدهى دارند و بر اساس جرائم غير عمد 

محکوم شدند، كمک كند.
انجمن  اين  كه  دهد  مى  نشان  زندانيان  حمايت  انجمن  سوابق 
فعاليت هاى بزرگى را در همين امور انجام داده اما كفايت نمى 
كند. نکته و چالش مهمى كه در اين خصوص مورد توجه قرار 
مى گيرد فرهنگ استفاده از بيمه است. به هرحال امروزه بيمه هاى 

مختلفى در كشور وجود دراد و بسيارى از افعال شهروندن را بيمه مى 
كند كه از جمله آن ميتوان به بيمه مسکن، كارگرى، ساختمان، ماشين، 

شخص ثالث، ورزشى، كشاورزى، دامى و بيمه مسافرت اشاره كرد.
پيامدهاى   برابر  در  را  خود  كمى  مبلغ  پرداخت  با  توانند  مى  افراد 
حوادث مصون دارند چرا كه بسيارى از زندانيانى كه بر اثر جرائم غير 
عمد محکوم شدند، اگر داراى بيمه بودند در زندان به سر نمى بردند و 

خانواده خود را از وجود سرپرست محروم نمى كردند.
در  اى  بيمه  وضعيت  سازى  فرهنگ  با  البته  دهد:  مى  ادامه  فرهادى 
كشور به نسبت سال هاى گذشته بهتر شده اما تا رسيدن به حد مطلوب 
هنوز فاصله بسيارى داريم كه اين فاصله با فرهنگسازى مناسب كمتر 
مى شود و اگر اين اتفاق بيفتد مامورت بسيار سنگين انجمن سبک تر 
خواهد شد و در اين صورت انجمن مى تواند به بحث هاى فرهنگى، 

اجتماعى خانواده هاى زندانيان به ويژه فرزندن آنان بپردازد.
فرماندار تهران در پاسخ به سوالى مبنى بر ايجاد بيمه خانواده زندانيان 

گفتگو: سعیده حسن خانی

عیسی فرهادی؛ عضو هیئت مدیره انجمن حمایت؛ فرماندار تهران گفتگو



19

مى گويد: ما بايد كارى كنيم كه فرد قبل زندان افتادن به 
فکربيمه باشد. عضو هيئت مديره انجمن حمايت زندانيان 
به  دولت  كمک  و  بودجه  اختصاص  در خصوص  مركز 
اين انجمن به منظور حمايت از خانواده هاى زندانيان مى 
گويد: اين كارها را نمى توان به سمت دولت برد چون 
را   موارد  اين  همه  نتواند  شايد  كه  دارد  شرايطى  دولت 
پاسخ دهد. از اين رو بيشتر افراد متمکن و به ويژه اقوام 

زندانى بايد براى كمک به خانواده زندانى قدم بردارند.
حمايت   انجمن  به  كمک  اصلى  بار  كه  گفت  بايد  اما 
زندانيان بر دوش خيرين است. اين خيرين تا كنون صدها 
با  و  كردند  كمک  مختلف  هاى  بخش  در  تومان  ميليارد 
وجود اينکه اين مبلغ به نسبت نيازهاى مالى خانواده ها 

كم است باز هم از آنان تشکر مى كنيم.
اين زمينه ها كار  بايد در  ما هم  ادامه مى دهد:  فرهادى 
ارزشمندى  واقعا  ارائه شود. كار  بهترى  تا خدمات  كنيم 
حمايت  انجمن  هاى  فعاليت  تا صد  كه صفر  چرا  است 
كمک  بايد  حاميانش  و  باشد  اهلل  سبيل  فى  بايد  زندانيان 
كند. فرماندار تهران در مورد تامين مسکن به عنوان يکى 
نمى  ما  ها مى گويد:  اين خانواده  مهمترين مشکالت  از 
اين  در  كه  چرا  كنيم  حل  را  آنان  مسکن  مشکل  توانيم 
زندان  به  رفتن  با  كه  ايجاد مى شود  اين تصور  صورت 
درتامين  توانيم  مى  اما  شود.  مى  تامين  خانواده  مسکن 
پوشش  تحت  و  معلول  داراى  كه  هايى  خانواده  مسکن 
بهزيستى و يا كميته امداد هستند و سرپرستانشان به داليل 

خاصى به زندان افتاده اند، كمک كنيم.
مخدر  مواد  از  استفاده  و  اعتياد  اينکه  به  پاسخ  در  وى 
به  كه  است  اجتماعى  هاى  آسيب  از  يکى  عنوان  به 
مى  قرار  تاثير  تحت  را  زندانيان  هاى  خانواده  شدت 
دهد و فرماندارى تهران هم نسبت به كاهش اين آسيب 
هاى  آسيب  بحث  در  گفت:  دارد  سنگينى  مسئوليت  ها 
اجتماعى و به ويژه مواد مخدر، ۹۹ درصد به فرهنگسازى 

مرتبط است. درحقيقت فرهنگ فاصله مواد مخدر با جامعه بايد 
ايجاد شود چنانچه سن استفاده از سيگار و روانگردان پايين آمده 
و حتى بسيارى از زنان هم به سمت آن كشيده شده اند چرا به 
نوعى استفاده از سيگار براى خود شخصيت تلقى مى كند ازاين 

رو مقابله با وى سخت است.
عضو هيئت مديره انجمن حمايت زندانيان مركز ادامه مى هد: 
اين فرهنگسازى بايد از راه هاى مختلف همچون صدا و سيما و 
آموزش پرورش، ائمه جمعه صورت گيرد تا مانع افزايش تعداد 

معتادين شود چنانچه ما تالش ميکنيم قشر جوان آلوده نشود.
او اعتقاد دارد: از ديگر راه هاى مواجهه با اين آسيب مقابله با 
توزيع مواد مخدر،جمع آورى افراد داراى اعتياد و ايجاد كمپ 
براى درمان معتادان است. از نظر فرماندار تهران ايجاد شوراى 
مورد  چندان  كند  فعاليت  زندانيان  خانواده  حوزه  در  كه  عالى 

نياز نيست. 

به  اشاره  با  مركز  زندانيان  حمايت  انجمن  مديره  هيئت  عضو 
اينکه خانواده هاى زندانيان يک معضل است مى گويد: متاسفانه 
درصدى از اين خانواده ها نمى توانند به زندگى خود ادامه دهند 
چرا كه از حداقل ها هم محروم هستند اما اينکه شوراى عالى 
موضوع  اين  خصوص  در  خانه  وزارت  مانند  ابزارى  بخواهد 
مالى  بار  خود  چيزى  چنين  كه  چرا  نيست  شدنى  كند  ايجاد 
مانند  هايى  دستگاه  به  بايد  حقيقت  در  بايد  دارد  بااليى  بسيار 
كميته امداد، بهزيستى و وزارت صنعت معدن تجارت و وزارت 
كار كمک كرد كه براى اين دسته از خانواده ها اشتغالى ايجاد 
شود به عبارت ديگر بايد دستگاه هاى مختلف از جمله آموزشو 
پرورش، صدا و سيما، قوه قضاييه و بيمه ها را در اين خصوص 

حساس كنيم. 
فرهادى به ارائه پيشنهادى براى حمايت از خانواده هاى زندانيان 
پرداخت و تصريح كرد: بايد در خود دستگاه قضايى و در كنار 
سازمان زندان ها شرايطى فراهم كنيم كه هم خيرين كمک كنند 
و هم دولت كمک كند و اگر واقعا تشخيص دادند كه خانواده 
اى واقعا مستحق است آن را نجات دهند كه در اين كار بايد 
ها  البته سمن  و  مربوط  هاى  دستگاه  همچون  مختلفى  ابزار  از 
استفاده كرد. فرماندار تهران مى گويد: انجمن تشکيالت حقوقى 
با امکانت فراوان نيست و بايد از امکانات كميته امداد و سازمان 

زندان ها و ساير دستگاه ها استفاده كند. 

باید کاری کنیم 
که فرد قبل از 
زندانی شدن به 
فکر بیمه باشد

***

عضو هیئت مدیره انجمن حمایت
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زندانيان  حمايت  انجمن  عمومى  مجمع  بازرس  ساالركيا 
مركز كه حدود 25 سال با خانواده هاى زندانيان در ارتباط 
بوده و از نزديک شاهد آسيب هاى اجتماعى آنان است در 
گفتگو با مهر حامى مى گويد:7۰ سال پيش انجمن حمايت 
و خانواده  زندانيان  با  ارتباط  و  با هدف حمايت  زندانيان 
هاى آنان تشکيل شد تا از مجازات ها اثر مثبت گرفته شود 
به اين معنى كه از وقوع جنبه هاى منفى زندانيان از جمله 

جرى شدن به ارتکاب مجدد جلوگيرى شود.
 در اوايل انقالب جمعيت ايران 35 ميليون نفر بود كه از 
اين تعداد 1۰ هزار نفر كيفرى بودند و حاال اين عدد به 2۰۰ 
هزار نفر رسيده است كه اين عدد به نسبت جمعيت كنونى 
افزايش زيادى داشته است و اين سوال مطرح مى شود كه 
از خانوداده  در حمايت  برنامه گذشته  همان  با  ميتوان  آيا 

هاى زندانيان پيش برويم؟
تکاليف  لحاظ  از  را  انجمن  بايد  ما  دارد:  تاكيد  ساالركيا 
حمايت  لحاظ  هر  از  مجموعه  تا  نيازمنديم  و  دهيم  ارتقا 

شود.

بازرس مجمع عمومى انجمن حمايت زندانيان مركز از خال 
قانونى براى تعيين تکليف خانواده هاى زندانيان مى گويد: 

وقتى فردى مرتکب بزه مى شود، 
بر اساس قانون مجازات مى شود اما در كنار آن افرادى كه 
تحت تکلف وى قرار دارند متاسفانه تکليف آنان در قوانين 

و مقررات ديده نشده است.
از  حمايت  موضوع  به  توسعه  سوم  برنامه  مواد  از  يکى 
خانواده هاى زندانيان اختصاص داده شده بود تا بر اساس 
آن صد درصد اين خانواده ها تحت پوشش قرار گيرند اما 
متاسفانه امروز كه وارد برنامه ششم شده ايم اين موضوع 
عملياتى نشد و تنها 3۰ در صد خانواده هاى زندانيان تحت 
پوشش قرار گرفتند و اين در حالى است كه شاهد افزايش 

جمعيت كيفرى در كشور هستيم.
به اعتقاد ساالركيا زندانى و جرم صرفا يک پديد قضايى 
اين  با  قضائيه  قوه  تنها  كه  داشت  انتظار  نبايد  و  نيست 
موضوع برخورد كند چرا كه  هدف از مجازات مجرمين 
اصالح است و اين قوه نمى تواند در مسائل خانواده هاى 
زندانيان از جمله اشتغال و ازدواج و ... كار چندانى بکند و 

بايد همه ارگان ها و نهاد ها را ذى مدخل دانست.
بازرس مجمع عمومى انجمن حمايت زندانيان مركز عدم 
پشتيبانى و حمايت نکردن همه جانبه سه قوه را دليل اصلى 
ناموفق بودن برنامه سوم توسعه مى داند و عنوان مى كند: 
خانواده هاى زندانيان در حقيقت ناكرده بزه هستند كه بايد 
تحت پوشش قرار گيرند تا آنها هم نجات يابند و به سوى 

بزهکارى نروند.
 وى در مورد تامين منابع انجمن گفت: اين انجمن عالوه 
براينکه هيچ بودجه اى از طرف دولت دريافت نمى كند 
بلکه در آمدى هم براى اين مجموعه در نظر گرفته نشده و 
تنها فعاليت هاى خود انجمن است كه توانسته 27 درصد 
از خانواده هاى زندانيان را تحت پوشش حمايتى قرار دهد. 
ساالركيا بستر اصلى حمايت از خانواده هاى تحت پوشش 
را تامين نياز مالى مى داند و ميگويد: در كنار نياز مالى، 
به خانواده هاى زندانيان وارد مى  آسيب هاى زيادى هم 
شود به عنوان مثال زمانى كه دانش آموزى در مدرسه به 
عنوان فرزند يک زندانى شناخته مى شود، نگاه هاى ساير 
دانش آموزان و حتى گاهى مسئوالن مدرسه هم نسبت وى 
آن  روحيه  بر  مخربى  تاثير  موضوع  اين  و  كند  مى  تغيير 
فرزند دارد. بازرس مجمع عمومى انجمن حمايت زندانيان 

چرا نگاه »کمیته امداد« به 
خانواده زندانیان عام است؟

تعدادی از 
زنان خیابانی 
از خانواده 
زندانیان 
هستند و این 
هشدار است!

بازرس مجمع عمومی انجمن حمایت زندانیان
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مركز تاكيد مى كند: اگر به خانواده هاى زندانيان از لحاظ روحى 
و روانى رسيدگى نشود ممکن است آنان به سوى انتقام گرفتن از 
در  مخربى  آثار  تواند  مى  اين موضوع  و  داده شوند  جامعه سوق 
تعدادى  كه  بينيم  مى  حاضر  حال  در  چنانچه  باشد  داشته  جامعه 
از زنان خيابانى از خانوادهاى زندانيان هستند كه بخشى از هدف 
آنان از اين نوع زندگى بحث مالى و بخشى ديگر بحث روحى و 

عاطفى است.
با  و  دارد  اى  تعريف شده  وظايف  امداد  كميته  ميدهد:  ادامه  وى 
هدف انجام وظايف خود نيازمندان جامعه را تحت پوشش قرار مى 
دهد اما مسئله اين است كه اين كميته خانواده هاى زندانيان را به 
صورت عام مى بيند و اين درحالى است كه اين خانواده ها بايد 
به صورت خاص ديده شوند چرا كه از آسيب هاى ويژه اى متوجه 

آنان است.
تکاليف  با  مستقلى  ى  مجموعه  چنين  ايجاد  دارد  اعتقاد  ساالركيا 
بحث  به  ها  زندان  سازمان  كنار  در  تا  بوده  نيت  اين  با  مستقل 

اثربخشى مجازات ها كمک كند. 
به  براى كمک  قطعا  باشند  داشته  آشنايى  انجمن  اين  با  مردم  اگر 
خانواده هاى زندانيان به كمک ما مى آيند با اينکه ما وظيفه داريم 
اين موضوع را عالوه بر مردم، در ميان خواص هم ترويج دهيم چرا 
كه متاسفانه نيمى از مسئولين ما با انجمن حمايت آشنايى ندارند و 

حتى اين اين انجمن را با ستاد ديه اشتباه مى گيرند.
وى از اينکه در برابر هر جرمى در قانون، مجازات زندان در نظر 
گرفته شده است اظهار تاسف مى كند و اميدوار است در مجلس 
دهم اين نگاه وارد شود كه به جاى زندان مجازات هايى معادل آن 
براى مجرمين درنظر گرفته شود چرا كه زندان زندگى بسيارى از 

خانواده ها را از هم متالشى مى كند.
 از مجلس مى خواهيم تا دولت را موظف كند بخشى از درآمدهايش 

از جمله درصدى از هزينه صدور گواهينامه يا گذرنامه و مواردى از 
اين دست را در اختيار انجمن ها قرار دهد تا دست اين انجمن ها 
براى ايجاد اشتغال، افزايش آموزش ها و در نهايت تحت پوشش 
قرار دادن بيشتر خانواده هاى زندانيان باز باشد.به گفته اين حقوقدان 
توجه  بايد  آن  تصويب  به  نسبت  مجلس  كه  مواردى  ديگر  يکى 
ويژه داشته باشد ايجاد مراكز مشاوره در تمامى انجمن هاى سراسر 
اشاره  با مديريت واحد  ها  فعاليت  بودن  به موثر  كشور است.وى 
به صورت  ها  فعاليت  از  بسيارى  در حال حاضر  كرد:  تصريح  و 
انفرادى در حال انجام است اما اگر تغييرى در اساسنامه ايجاد شود 
و انجمن حمايت به عنوان مغز تمامى انجمن هاى حمايت سراسر 
كشور با مديريت واحد عمل كند، قطعا در نتيجه بخش بودن بيشتر 
مشترک  ها  انجمن  اين  همه  هدف  كه  چرا  است  موثر  ها  فعاليت 

است؛ بنابراين فعاليت ها نيز مى تواند متمركز باشد.

نیمی از مسئوالن با انجمن آشنایی ندارند!

نشریه داخلی انجمن حمایت زندانیان مرکز
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هاى  زندان  مديركل  سليمانى  سهراب 
انجمن  مديره  هيئت  عضو  و  تهران  استان 
حمايت زندانيان مركز در گفتگوى مشروح 
با خبرنگار مهر حامى از ارائه تسهيالت به 
خانواده هاى زندانيان، ايجاد مهد هاى كودک 
در كنار زندان، توسعه زندان بزرگ پايتخت 
از خانواده زندانيان  براى حمايت  و تالش 

مى گويد.

با  پايتخت  هاى  زندان  كل  اداره  رايزنى 
شركت هاى حمل و نقل عمومى

ونقل  امکانات حمل  ايجاد  دارد:  اعتقاد  او 
دسترسى  زمينه  آوردن  فراهم  و  عمومى 
زندانيان  هاى  خانواده  براى  ارزان  و  آسان 
خانواده  نيازهاى  ترين  ضرورى  از  يکى 
هاست، بر اين اساس بايد همه دستگاه هاى 
مختلف ادارى مرتبط، اعم از شركت واحد 
اتوبوسرانى، اداره تاكسيرانى تهران و حومه 
نسبت به بسترسازى و ايجاد امکانات حمل و 
نقل عمومى و ارزان قيمت براى خانواده هاى 
زندانيان به منظور فراهم آوردن زمينه مالقات 
خانواده ها و پيگيرى مکاتبات پيگيرى هاى 
ادارى انجام گيرد. براى اين منظور مکاتباتى 
با مسئولين ذيربط توسط اداره كل و همچنين 
مديران  ندامتگاه ها انجام گرفته و همچنان در 

حال پيگيرى است. 
و  كل  اداره  توان  به  توجه  با  اكنون  هم 
امکانات بنيادتعاون و انجمن حمايت اقدامات 
وامکانات حمل و نقل )همچون آژانس( در 
كنار ندامتگاه ها انجام شده است كه با توجه 
به حجم خانواده ها جوابگو نيست؛ اما همچنان 
پيگير رفع اين مشکالت از طريق مبادى ذيربط 

هستيم.

توسعه مهدهاى كودک در كنار ندامتگاه 
درباره  تهران  استان  هاى  زندان  مديركل 
ها  زندان  كنار  در  كودک  مهد  هاى  طرح 
گفت: اين طرح به منظور نگهدارى كودكان 
انجام مى شود.براى  همراه در كنار مادران 
ايجاد يک مهد كودک مناسب با دارا بودن 
استانداردهاى الزم طى تعامالت فى مابين 
با بنياد كودک، انجمن حمايت و بنياد تعاون 
و سازمان زندانها اقداماتى انجام شده است. 
داخل  در  منظور  بدين  فضايى  بنابراين 

ندامتگاه بصورت جداگانه و مستقل ساخته 
اخذ  براى  الزم  اقدامات  ادامه  در  و  شده 
مجوز از اداره كل بهزيستى استان در حال 
انجام است. البته بخشى از هزينه هاى تجهيز 
مهد كودک از طريق بنياد كودک و اداره كل 
اقدامات تامينى و انجمن حمايت مركز تامين 

مى شود.

تخصيصى  اعتبارات  بازگشت  ضرورت 
گذشته به انجمن

سليمانى كه خود عضو هيئت مديره انجمن 
كمبود  از  است  زندانيان  خانواده  حمايت 
راهکار  و  گفت  انجمن  اين  در  بودجه 
در  كه  داند  مى  اعتباراتى  بازگشت  را  آن 
مى  داشت.  وجود  ها  انجمن  براى  گذشته 
گويد:  انجمن هاى حمايت در سال هاى نه 
چندان دور داراى اعتبارات تخصيصى بوده 
اند. فرهنگ سازى مناسب از طريق جرايد 
اقدامات فرهنگى و ساخت  كثيراالنتشار و 
برنامه هاى آموزشى آشنايى با شرح وظايف 
انجمن ها براى كل طيف هاى اجتماع مى 
تواند از يک سو منجر به بسترسازى مناسب 
و جلب مشاركت هاى اجتماعى شده و از 
هاى  موجب كمک  نهايت  در  ديگر  سوى 

مادى و معنوى شود.

به  رسيدن  تا  شرعى  مالقات  واحدهاى 
كمک  خيرين  دارد؛  فاصله  الزم  استاندارد 

كنند
سليمانى مى گويد:  اداره كل زندان ها با در 
نظر داشتن شرايط امنيتى خود هميشه سعى 
كرده  تا از مشاركت هاى خيرين در زمينه 
زندانيان، كمک  آزادى  بويژه  مختلف  هاى 
ها  آموزشگاه  و  ابنيه)مدارس  ساخت  به 
ساختمان هاى مالقات شرعى همچنين سالن 
هاى مالقات( بهره بردارى مناسب كند؛ به 
منظور افزايش سالن هاى مالقات )شرعى و 
حضورى( توسعه و ساخت واحدهايى كه 
داراى استانداردهاى الزم باشد از گذشته در 
دستور كار قرار گرفته كه البته تا رسيدن به 
استانداردهاى الزم كماكان فاصله داريم. لذا 
همچنان افراد و يا گروه هاى خيرى كه تمايل 
دارند تا در اين مهم كمک حال اداره كل 
باشند مى توانند با برقرارى ارتباط با اداره 

مدیرکل زندانهای استان تهران

سهراب سلیمانی؛ مدیرکل زندانهای استان تهران/عضو هیئت مدیره انجمن گفتگو
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رایزنی برای حمل و نقل خانواده 
زندانیان به زندان بزرگ پایتخت

كل چه به صورت تلفنى و با مراجعه حضورى مشاركت كنند.

از خانواده اعدامى ها حمايت كنيم
از لزوم حمايت از خانواده اعدامى ها گفت: دين  ادامه  وى در 
اسالم دين عطوفت و مهربانى است و تاكيد ويژه اى بر كمک به 
محرومين، نيازمندان و بويژه ايتام دارد. بر اين اساس از آنجايى كه 
عموم خانواده هاى معدومين در ارتکاب جرم سرپرست خانواده 
هيچ نقشى ندارند بايد به گونه اى با حفظ كرامت انسانى و در نظر 
داشتن آبروى خانواده نسبت به شناسايى و رفع مشکالت و نيازهاى 
ضرورى آن ها اقدام كرد تا با رسيدگى به حال اين خانواده ها و 
عمل به دستورات دين مبين اسالم  با ارائه خدمات كارشناسى و 
مشاوره اى از سوى متخصصين مستقر در انجمن هاى حمايت، از 

احتمال بروز آسيب هاى اجتماعى در بين فرزندان اين دست از 
خانواده ها پيشگيرى كرد.

 عالوه بر انجمن هاى حمايت سطح استان كه به اين دست 
خانواده ها ارائه خدمت مى كنند، ساير دستگاه هاى حمايتى 
متولى امر همچون بهزيستى و كميته امداد حضرت امام)ره( نگاه 
ويژه اى به خانواده داشته باشند. مديركل زندان هاى استان تهران 
درباره آسيب هاى وارد شده به خانواده هاى زندانيان مى گويد: 
منفى جامعه)خانواده- به نگرش  اول آسيب ها مربوط  دسته 

گروه همساالن-اقوام-همسايه ها( به اين خانواده ها و دسته 
دوم مربوط به كمبودهاى مادى و معنوى ناشى از عدم حضور 
موقت از كوتاه مدت ،طوالنى مدت تا دائم سرپرست خانواده 

را شامل مى شود.

سهراب سلیمانی؛ مدیرکل زندانهای استان تهران/عضو هیئت مدیره انجمن

25

نشریه داخلی انجمن حمایت زندانیان مرکز



26

اعتماد به 
نفس خانواده 
زندانیان 
پایین است

سکوت قانون 
در برابر 
خانواده 
زندانیان

60 درصد 
خانواده 

زندانیان 
بیکارند

خشونت و 
رفتارهای جنسی 

پرخطر دومین 
آسیب خانواده 

زندانیان

به گزارش نشريه مهر حامى، آمارها و تحقيقات نشان مى دهد 
7۰ درصد فرزندان هر زندانى در آمريکا وارد زندان مى شوند 
دليلى  به  دوباره  بعد  سال   3 شده  آزاد  زندانيان  درصد   65 و 
از  هنوز  دست  اين  از  آمارى  هرچند  گردند  مى  باز  زندان  به 
سوى نهادهاى مسئول در ايران گزارش نشده اما دكتر شهبازى 
كارشناس ارشد اعتياد و برنده جايزه پائولوپرتيکا )اين جايزه 
به افرادى كه در حوزه سالمت زندانيان فعاليت كرده اند تعلق 
مى گيرد( در گفتگو با خبرنگار مهر حامى مى گويد: خانواده 
هاى زندانيان در ايران تنها 2 مشکل دارند، يکى مشکل مالى 
و معيشت و ديگرى مشکل قضايى كه وقتى از آنها سوال مى 
كنيم مشکل سوم هم داريد مى گويند نه فقط همين 2 مشکل 

بايد رفع شود!
حاال دكتر شهبازى با همکارى انجمن حمايت از زندانيان مركز، 
اقدام به ايجاد مركز مشاوره اى كردند تا كمى عميق تر وارد 
موضوع كاهش آسيب هاى اجتماعى در ميان خانواده زندانيان 

شوند.

اين مركز با هدف ايجاد مهارت و كنترل خشم، روان درمانى 
بسيار هدفمند و نهادينه شده از سال ۹4 به صورت پايلوت  

در منطقه 15 تهران آغاز به كار كرده است.

به زودى؛ راه اندازى مراكز مشاوره در 6 استان كشور
به گفته رئيس مركز مشاوره انجمن حمايت از خانواده زندانيان؛ 
اين مراكز در حال گسترش است و به زودى در بسيارى از 
مناطق پايتخت و 6 استان خراسان رضوى، خراسان جنوبى، 
كرمان، مركزى، آذربايجان غربى و سيستان و بلوچستان راه 
اندازى مى شود. )اين استان ها به دليل قرارگيرى در مسير 
ترانزيت، جمعيت زندانيان و آسيبهاى اجتماعى آنان انتخاب 
شده اند( مدير مركز درمان سوء مصرف مواد مهرآوين مى 
گويد: اگر سالمت روان در يک خانواده زندانى اصالح شود 
و  علت  رابطه  يک  اين  و  مى شود  هم حل  معيشت  مشکل 
معلولى است. گاهى آسيب اجتماعى علت زندانى شدن فرد 
شده و گاهى هم زندانى شدن فرد، عامل آسيب اجتماعى مى 

دکتر شهبازی؛ رئیس مرکز مشاوره انجمن حمایت زندانیان مرکز

گفتگو: سعیده حسن خانی

گفتگو
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 اعتماد به نفس خانواده هاى زندانى به شدت پايين است، استرس ها به راحتى 
در اين افراد اثر گذاشته و مى تواند زندگى آن ها را  تخريب كند، بنابراين هدف 

ما در مركز مشاوره كاهش استرس و باال بردن قدرت تحمل آن ها است.
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تاثيرگذار است.  شود. حتى موقعيت جغرافيايى هم در اين مهم 
تحقيقات نشان داده كه موقعيت جغرافيايى و محل سکونت در 
بسيار  روان پزشکى  مشکالت  و  خشونت  اضطراب،  افسردگى، 

تاثير گذاشته و حتى در وقوع جرم هم موثر است.
واسطه  به  زندانى  خانواده  يک  گاهى  گويد:  مى  كارشناس  اين 
زندانى شدن همسر با جاهايى مرتبط مى شود كه جرم خيز است. 
يا  برود  طلبکارها  سراغ  بايد  زندان  از  همسر  رهايى  براى  مثال 
رضايت فرد شاكى را جلب كند. گاهى هم وقتى همسر بر اساس 
ارتباط با مواد مخدر به زندان مى افتد، همسر و فرزند به دليل 

ارتباط با دوستان مجرم وى، در معرض خطر هستند.
به اعتقاد دكتر شهبازى آسيب هاى جتماعى در چند حوزه بايد 
مورد بررسى قرار گيرد كه يکى از آن ها زندان ها هستند؛ درواقع 
زندان نقش غربالگرى دارد كه افراد پر آسيب را تا حدى از افراد 
ديگر جدا مى كند؛ خانواده اين افراد مجرم هاى بالقوه اى هستند 
كه با  مهار و توانمند كردن آن ها مى توان قدم هاى بهترى براى 

پيشگيرى از جرم بر داشت.
وى با بيان اينکه در اين خصوص مقرر شده است، از ميان خانواده 
زندانيان برخى به عنوان آموزشگر)همسان آموزش دهنده( انتخاب 
انتظار مالقات زندانيان حضور  افراد در محل  اين  شوند، گفت: 
داشته و با خانواده زندانيان مرتبط مى شوند و تالش مى كنند با 
استخراج مشکالت، آنها را با مددكار زندان مرتبط كنند و مددكار 
هم بعد از مصاحبه آنها را به مراكز مشاوره و يا انجمن ارجاع 
مى دهد به عنوان مثال مادرى مراجعه كرد و گفت »فرزند بزرگم 
مشکالتى دارد و نمى خواهم اين جرم و آسيب به فرزند ديگرم 

منتقل شود و اينجا ما وارد كاهش آسيب مى شويم«
تشکيل 24۰ پرونده در 6ماهه دوم ۹4؛ هدف فقط ارتقاى سالمت 

روانى خانواده هاست
شهبازى با بيان اينکه مركز مهرآوين در خيابان 17 شهريور ايجاد 
شده و با همکارى انجمن حمايت از زندانيان مركز كارخود را 

جغرافیای محل 
سکونت هم از 
بسترهای وقوع 
جرم محسوب 
می شود

نشریه داخلی انجمن حمایت زندانیان مرکز



29

مرگ همسر
طالق 100

73 

عدم مقبولیت 
میان دوستان 

67

متارکه
65 

مرگ 
نزدیکان

63 

مرگ یکی 
از والدین

100 

جدایی از 
کار
43 

ازدواج
50 

مرگ برادر 
یا خواهر

67 

بیماری 
العالج

53 

زندانی شدن 
والدین

70 

آسیب به یک 
عضو بدن

80 

اگر مجموع  آسیب های وارده به یک فرد باالتر 
از 300 باشد دچار مشکل روحی و روانی می 
شود و میان این عدد یعنی تخریب متوسط
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آغاز كرده است، گفت: در اين مركز از 5 مشاور و روانشناس 
ديگر  نفر  دو  و  روانشناسى  دكتراى  ها  آن  از  نفر  سه  كه 
وى  كنيم.  مى  استفاده  هستند  روانشناسى  ارشد  كارشناس 
ادامه مى دهد: در سال ۹4، حدود 24۰ پرونده تشکيل داده و 
مشاوره داده ايم، پرخاشگرى كودكان زير 5 سال در خانواده 
اشتغال  و  تحصيل  فرزندان،  با  مادر  ارتباط  اعتياد،  زندانيان، 
بخشى از مشکالت است كه در طول مشاوره تمام جزئيات در 
پرونده خانواده زندانى ثبت مى شود. هدف مركز فقط و فقط 
مراحل  تمامى  و  است  زندانى  خانواده  روان  ارتقاى سالمت 
رايگان انجام مى شود و حتى وضعيت خانواده زندانى را بعد 

از آزادى زندانى دنبال مى كنيم.
تست سالمت روان اولين مرحله اى است كه مددجو ها در 
مراكز مشاوره مى گذرانند، شهبازى مى گويد: از سال جديد 
گروه درمانى و كالس هاى آموزشى و مهارت زندگى هم به 

فعاليت هاى مركز اضافه شده است.

حساب كنيد: استرس يک خانواده زندانى چند است؟!
ميزان  المللى  بين  آمارهاى  براساس  دكتر شهبازى مى گويد: 
آسيبى كه از اتفاقات مختلف به فرد بالغ مى رسد به قرار زير 
است: مرگ همسر: 1۰۰؛ طالق: 73؛ زندگى جدا از همسر: 65؛ 
زندانى شدن همسر: 63؛ مرگ نزديکان: 63 ؛بيمارى العالج: 
53 درصد؛ ازدواج: 5۰؛ جدايى از كار: 43؛ اگرمجموع  آسيب 
فرد  براى  قطعا  باشد   3۰۰ از  باالتر  فرد  يک  در  وارده  هاى 
مشکل روحى و روانى ايجاد شده و زندگى اش تخريب مى 
شود.اگر اين رقم بين 15۰-3۰۰ باشد ميزان تخريب متوسط و 
پائين تر از 15۰ آسيب بسيار  كم است. اكنون به آمارهاى بين 
المللى ميزان آسيبى كه در موقعيت هاى مختلف به فرد نابالغ 
مى رسد توجه كنيد: مرگ يکى از والدين :1۰۰؛ باردارى فرد 
نابالغ كه منجر به سقط شود: 1۰۰؛ ازدواج: ۹5؛ طالق والدين: 
۹۰؛ آسيب دائمى به يکى از اعضاى بدن: 8۰؛ زندانى شدن 

والدين: 7۰
جدايى والدين: 6۹؛ مرگ برادر يا خواهر: 68؛ عدم مقبوليت 
در ميان دوستان: 67؛ حاال درنظر بگيريد خانواده يک زندانى 

در معرض چه استرس هايى قرار مى گيرد.

اعتماد به نفس خانواده هاى زندانيان بسيار پايين است
هاى  خانواده  نفس  به  اعتماد  دهد:  مى  ادامه  شهبازى  دكتر 
زندانى به شدت پايين است، استرس ها به راحتى در اين افراد 
اثر گذاشته و مى تواند زندگى آن ها را  تخريب كند، بنابراين 
هدف ما در مركز مشاوره كاهش استرس و باال بردن قدرت 

تحمل آن ها است.
مشاوره   مركز  به  مراجعين  درصد   8۰ شهبازى  دكتر  گفته  به 
وابستگى خود و يا فرد مقابل به مواد مخدر را ذكر مى كنند؛ 
همچنين بسيارى از مراجعينى كه روابط نامشروع متعدد داشته 
اند از سوى مشاوران براى انجام تست اچ آى وى به مراكر 

مشاوره بيمارى هاى رفتارى فرستاده مى شوند.
زياد  بسيار  را  جامعه  در  اجتماعى  هاى  آسيب  ميزان  وى 
ارزيابى كرده وبا اشاره به پيام نوروزى »مقام معظم رهبرى« 

در سال ۹5 مى گويد:معظم له در اين بيانات مهمترين بخش، 
بعد ازاقتصاد كشور را رسيدگى به آسيب هاى اجتماعى جامعه 
عنوان كردند كه مى تواند بنيان يک جامعه را تحت تاثير قرار 

دهد.

كميته بررسى آسيب هاى اجتماعى و گزارش ساالنه به »رهبر 
معظم انقالب«

ادامه به كميته اى براى بررسى و مديريت  دكتر شهبازى در 
كه  كند  مى  اشاره  كشور  وزارت  در  اجتماعى  هاى  آسيب 
رياست آن را  ميرباقرى قائم مقام وزير كشور در امور اجتماعى 
آن  اعضاى  از  يکى  هم  ها  زندان  سازمان  و  داشته  عهده  بر 
است؛ اين كميته ساالنه گزارش هاى آسيب هاى اجتماعى را 

به رهبر معظم انقالب ارسال مى كنند.

6 مشکل حاد خانواده زندانى؛ از وابستگى به مواد مخدر تا تن 
فروشى زنان براى يک لقمه نان!

روايت  به  را  زندانيان  خانواده  عمده  مشکالت  بخواهيم  اگر 
كنيم  فهرست  آوين  مهر  مواد  مصرف  سو  درمان  مركز  مدير 
وابستگى به مواد رتبه نخست را دارد، دكتر شهبازى در اين 
باره توضيح مى دهد: آمارها نشان مى دهد 8۰ درصد زندانيان 
به جرم مواد مخدر وارد زندان  با واسطه  يا   كشور مستقيما 
مى شوند؛ وابستگى به مواد مخدر، محرک و توهم زا در ميان 
 6۰( بيکارى  فقر،  سرقت،  است.  زياد  بسيار  ها  آن  خانواده 
درصد خانواده هاى زندانى بيکار هستند(خشونت و رفتارهاى 
زندانيان  خانواده  ديگر  مشکالت  ترتيب  به  خطر  پر  جنسى 
كنندگان  مراجعه  بيشتر  شهبازى  گفته  به  شود.  مى  شامل  را 
به مركز مشاوره مدرک سيکل و كارشناسى  خانواده زندانى 
دارند كه در ميان آن ها تعدادكمى فارغ التحصيالن دانشگاه ها 

با مدارک كارشناسى ارشد هم وجود دارد.
با اينکه براساس قانون فرد زندانى مجرم شناخته مى شود اما 

خانواده 
زندانیان 
در محاصره 
انواع استرس ها 
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به گفته مدير مركز درمان سوء مصرف مواد مهرآوين خانواده 
شخص مجرم واگرايى شديد داشته و جرم وى را نمى پذيرد و 
در بسيارى از موارد قاضى و جامعه را متهم به اشتباه در تصميم 

گيرى مى كنند.

مركز مشاوره »مهر حامى« سراسرى مى شود
با  حامى«  مهر  »مركز  عنوان  تحت  مشاوره   مركز  است  قرار 
راه  كشور  سراسر  در  مشاوره   و  روانشناسى  نظام  همکارى 
اندازى و از طريق رسانه ملى و مطبوعات به عموم مردم اطالع 
رسانى شود؛ به گفته دكتر شهبازى اين اقدام قدم بزرگى براى 
شناسايى انجمن و مراكز مشاوره اى ويژه خانواده زندانيان است.

قانون خانواده زندانى را تعريف نکرده است؟!
مدير مركز مشاوره انجمن در ادامه به چالش هاى انجمن حمايت 
از زندانيان اشاره كرده و تصريح مى كند: خانواده زندانى در 
كشور مغفول واقع شده وعلت اول آن هم نبود تعريف مشخص 
زندانيان  سازمان  آمارهاى  چراكه  است؛  زندانى  خانواده  براى 
نشان مى دهد درصد بسيار زيادى از زندانى ها در 45 روز اول 
حبس آزاد مى شوند، آيا بايد خانواده زندانى را كسى بدانيم كه 
نيم ساعت داخل زندان بوده و يا كسى كه يک سال در زندان 

بوده است؟

از انجمن حمايت از خانواده زندانيان حمايت كنيد
به  كميته  زندانيان  بودجه مختص خانواده  ادامه مى دهد:  وى 
امداد اختصاص داده شد و اين مركز متعهد شد تا ساليانه تعداد 
از  دهد؛  قرار  پوشش  تحت  را  زندانى  هاى  خانواده  از  زيادى 
خورد،  مى  برچسب  عمومى  افکار  در  زندانى  خانواده  طرفى 
برچسبى كه اگر محيط متوجه آن شود انواع آسيب را به آن ها 
وارد مى كند؛ بنابراين حمايت از اين خانواده ها بايد به ارگان 
شرط  به  هم  آن  شود  واگذار  حمايت  انجمن  همچون  خاصى 
هرچند  كشور.  سراسر  هاى  انجمن  توانمندى  و  مستقل  بودجه 
بخش زيادى از اين گفتگو در خصوص مشکالت خانواده هاى 
زندانيان قابل انتشار نبوده اما توجه مسئوالن به خانواده زندانيان 
الزم و ضرورى است. در اين ميان از سوى پزشکان اين مركز 
وارد  تا  شد  درخواست  خيرين  از  زندانيان  حمايت  انجمن  و 
اين حوزه بسيار مهم شوند و با تامين هزينه هاى روانپزشکى، 
روان درمانى، پزشکى و حتى ترک اعتياد اين مركز را حمايت 
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كنونى  رئيس  و  هفتمين  جهانگير  اصغر  على 
تربيتى  و  تامينى  اقدامات  و  ها  زندان  سازمان 
كل كشور است؛ قاضى تحقيق، بازپرس كرج و 
تهران، معاون دادستان تهران، سرپرست دادسراى 
كاركنان دولت، قاضى ديوانعالى كشور، مشاور 
و  حفاظت  مركز  رئيس  قضاييه،  قوه  رئيس 
اطالعات قوه قضاييه، رئيس دفتر بازرسى ويژه 
رئيس قوه قضاييه را هم در كارنامه سوابق خود 
زندانها  سازمان  رياست  كنار  در  امروز  و  دارد 
زندانيان  حمايت  انجمن  مديره  هيئت  رياست 

مركز را هم برعهده دارد.

كمک به خانواده زندانى عبادت است
جهانگير حمايت ازخانواده زندانيان را كمک به 
دارد:  اعتقاد  و  داند  مى  عبادت  نوعى  و  خود 
برخورد  زندانى  مانند  نبايد  زندانيان  با خانواده 
زندانى  سرپرست  كه  هنگامى  متأسفانه  شود؛ 
به زندان مى آيد فرزندانشان به دليل مشکالت 
اقتصادى و يا نگاه اجتماعى دچار افت تحصيلى 
اين  در  مردمى  نهادهاى  بايد  كه  شوند  مى 
خصوص فعال شوند و تالش كنند خانواده در 

نبود سرپرست دچار احساس بى َكسى نشود.
با ورود افراد به زندان خانواده هاى آنان از دو 
با  اينکه  جهت دچار مشکل مى شوند، نخست 
دورشدن از سرپرست خود دچار مشکالت مالى 
و فقر مضاعف شده و از جهتى به دليل شرايط 
اجتماعى  هاى  آسيب  معرض  در  آمده  پيش 
متعدد قرار مى گيرند پس ضرورى است ضمن 
پيگيرى سياست كاهش جمعيت كيفرى، حمايت 
هاى الزم از خانواده هاى زندانيان صورت گيرد. 
وى مى گويد: اگر امروز به سراغ خانواده ها و 
نرويم  دارند  قرار  جرم  معرض  در  كه  افرادى 
فردا دير خواهد بود و اگر امروز براى پيشگيرى 
اقدام كنيم كارمان به مراتب راحت تر از اصالح 

مجرم خواهد بود.

حمايت هدفمند از خانواده زندانى نداريم 
و  تامينى  اقدامات  و  ها  زندان  سازمان  رئيس 
تربيتى كل كشور اضافه مى كند: نهاد خانواده 
بايد با توجه به اهميتش در اسالم مورد حمايت 
قرار گيرد متأسفانه در عمل به آنچه كه اسالم از 
خانواده توقع دارد، نپرداخته ايم. افرادى كه به 
هر دليل سرپرست شان به زندان مى افتد نيازمند 
كمک بيشترى هستند و با توجه به اينکه دچار 

مشکالت اقتصادى در كنار مشکالت فرهنگى و 
اجتماعى مى باشند ايفاى نقش نهادهاى مختلف 
مى  خصوص  اين  در  دولتى  نهادهاى  ازجمله 

تواند كارساز باشد.

حمايت از خانواده زندانى را سياسى نکنيد
به گفته جهانگيرى كمک  و حمايت از خانواده 
هاى  انگيزه  نبايد  كه  است  ارزش  يک  زندانى 
سياسى پيدا كند تا خدايى ناكرده نحوه حمايت 
برخى  متاسفانه  گيرد.  قرار  نظر  تجديد  مورد 
بوى سياسى و  ارزشى رنگ و  اوقات كارهاى 
انگيزه غير الهى پيدا مى كند و باعث مى شود 
كار ارزشمند آسيب ببيند و خانواده ها نتوانند از 

حق و حقوق الزم برخوردار شوند.

زنگ خطر براى بانوان؛ 65 درصد زندانيان زن 
سابقه ندارند

 1۰ جهانى  آمار  براساس  گويد:  مى  جهانگير 
درصد زندانيان در جهان زن هستند درحالى كه 
اين آمار در كشور ما حدود 3 درصد است و 
آمار سه درصدى زندانيان زن نشان دهنده اين 
است كه زنان جامعه ما نسبت به قانون و حفظ 
اما همين درصد كم  بيشتر دارند  ارزشها توجه 

هم بايد مورد توجه قرار گيرد.
مى  زندان  وارد  كه  زنان  درصد   65 به  نزديک 
خطرى  زنگ  اين  و  هستند  سابقه  فاقد  شوند 

است كه بايد حمايت از بانوان را بيشتر كنيم.

مى  باز  زندان  به  دوباره  زندانيان  درصد   46  
گردند

ها  زندان  سازمان  رئيس  هاى  گفته  براساس 
نزديک به 64 درصد از زندانيان متأهل هستند، 
شوند  مى  زندان  وارد  كه  افرادى  درصد   46
ميانگين سن  و  دارند  زندان  به  بازگشت مجدد 
ورود به زندان در حال كاهش است. آمارى كه 
متنبه  از  پس  را  زندانى  جامعه  دهد  مى  نشان 
شدن مورد حمايت قرار نداده و آن ها مجدد به 
زندان باز ميگردند. همچنين بيش از 13۰ حرفه 
امروزه  و  شود  مى  داده  آموزش  ها  زندان  در 
كار  وزارت  اى،  حرفه  فنى  سازمان  كمک  با 
تحصيل  ادامه  به  موفق  پرورش  و  آموزش  و 
ايجاد  و  زندانيان  آموزى  حرفه  مددجويان، 
مدارس  تمام  و  ايم  شده  اشتغال  هاى  كارگاه 
موجود در زندان ها در حال حاضر كد آموزشى 

رئیس سازمان زندانهای کشور

جهانگیر؛ رئیس سازمان زندانها و امور تامینی و تربیتی کشور/ رئیس هیئت مدیره انجمن دیدگاه
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حمایت هدفمند از خانواده 
زندانی نداریم

با  اما  اند  كرده  دريافت  پرورش  و  آموزش  وزارت  سوى  از 
اين حال اين سيکل ناقص است زيرا آنان پس از آزادى مورد 
حمايت قرار نمى گيرند و دوباره به سوى جرم باز مى گردند.

ايجاد 22 هزار فرصت شغلى براى زندانيان
به جهت توسعه  فرهنگ كار به عنوان يک ارزش و جلوگيرى 
ايم  توانسته  به عنوان يک ضد ارزش  بيکارى و بى عارى  از 
براى تعداد حدود 22 هزار نفر شغل ايجاد كنيم در حالى كه 
بيش از 2۰۰ هزار نفر واجد شرايط اشتغال در زندان ها داريم 
تا خانواده  كنند  آمد كسب  در  و  توانند شاغل شوند  مى  كه 
زندانى مجبور نباشد تبعات منفى زندانى شدن سرپرست خود 

را تحمل كند. 

فعاليت 2۰2 انجمن حمايت از خانواده زندانيان در كشور
از  حمايت  انجمن   2۰2 كشور  درسراسر  جهانگير  گفته  به 
دولتى  كه  هستند  فعاليت  به  مشغول  آنها  خانواده  و  زندانيان 
نيستند و همين رمز موفقيت آن هاست. عليرغم گذشت بيش از 
هفتاد سال از فعاليت انجمن هاى حمايت متاسفانه هنوز نقش 
است  نشده  شناخته  جامعه  در  حمايتى  تشکل  اين  جايگاه  و 
و وظيفه ما اين است كه با اطالع رسانى مناسب اين خالء را 
جبران كنيم. پيگيرى وضعيت تحصيلى كودكان زندانى، تامين 
مخارج زندگى ، اعطاى وام براى تامين مسکن و ارائه و اعطاى 
كمک هزينه هاى مختلف زندگى از جمله خدماتى است كه اين 

انجمن ها به زندانيان و خانواده هاى آنها اعطا مى كنند.

جهانگیر؛ رئیس سازمان زندانها و امور تامینی و تربیتی کشور/ رئیس هیئت مدیره انجمن
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امام  خيريه  موسسه  عامل  مدير  )كساء(  زادگان  كسايى  اكبر  سيد 
زندانيان  انجمن حمايت  با  اين خيريه  همکارى  مورد  در  على)ع( 
مركز گفت: همکارى هايى با انجمن حمايت زندانيان داشته ايم به 
ويژه اينکه در گلريزان هاى ماه مبارک رمضان  اين انجمن شركت 
كرده ايم ضمن اينکه مدتى هم براى همکارى با ساير خيريه ها از 

جمله اين انجمن جلساتى داشتيم.
است  حمايتى  حيطه  در  بيشتر  انجمن  كار  افزود:  ادامه  در  وى 
درحاليکه ما بايد از كمک هاى حمايتى به سمت كمک هاى پايدار 
خود را ارتقا دهيم. بايد با ارائه آموزش هاى فنى و حرفه اى و قرار 
از فقر خارج كنيم چرا كه خانواده اى  دادن سرمايه كار، آنان را 
كه سرپرستشان حکم حبس ابد دارد و يا سالهاى طوالنى را بايد 
در زندان سپرى كند نميتواند با كمک هاى مقطعى زندگى خود را 
بگذراند. مدير خيريه امام على)ع( يادآور شد: حدود دوسال پيش 
شبکه اى را ايجاد كرديم كه در آن همه خيريه هاى كشور ثبت شده 
اند تا درآن با تبديل شيوه هاى حمايتى به شيوه هاى پايدار آن بحث 
هاى توان افزايى را مطرح ميکنيم. وى با بيان اينکه اين اولين شبکه 
فعال در حيطه انجمن ها است گفت: اين شبکه در اتاق بازرگانى 
ايران ايجاد شده و فعاليت خود را با حدود صد NGO قوى شروع 

كرده و از خرداد ماه شروع به عضو گيرى مى كند.
كسايى زادگان در خصوص هدف اين شبکه گفت: تعامل بين مراكز 
مهمترين  از جمله  آنان  فعاليت هاى  افزايش سطح كيفى  و  خيريه 

اى  خيريه  اگر  مثال  عنوان  به  است.  شبکه  اين  اهداف 
در روستاها در حوزه اشتغال زايى فعاليت مى كند، در 
اين  در  كه  اى  خيريه  درمانى،  خدمات  به  نياز  صورت 
زمينه فعال است پاى كار بيايد به عبارت ديگر اين شبکه 
به عنوان پل ارتباطى مراكز خيريه در سراسر كشور عمل 
مى كند. مدير خيريه امام على)ع( گفت: اگر انجمن وارد 
هر  كه  مختلف  هاى  خيريه  از  و   ها شود  خيريه  شبکه 
كدام كار خاصى از جمله فعاليت هاى حمايتى، اشتغال 
زايى، درمانى و ... انجام مى دهند استفاده كند، قطعا تاثير 
خواهد  زندانيان  هاى  خانواده  از  حمايت  در  سزايى  به 
داشت. وى به ارائه پيشنهاد براى تشکيل جلسات مشترک 
جلسه  برگزارى  كرد:  تاكيد  و  پرداخت  شبکه  و  انجمن 
بين رئيس انجمن و هيئت مديره شبکه خيريه ها مى تواند 
افزايش  انجمن و مراكز خيريه كشور را  اين  بين  تعامل 
دهد چرا كه اين كار در سرنوشت خانواده هاى زندانيان 
بسيار موثر خواهد بود. مدير خيريه امام على)ع(در پايان 
گفت: انجمن حمايت زندانيان مركز ميتواند تمام خيريه 
هاى مختلف كه در زمينه هاى گوناگون فعاليت مى كنند 
را عضو خود كند. به عبارتى ساختارسازى خود را تغيير 
دهد چرا كه خود به تنهايى نمى تواند اين تعداد خانواده 

را حمايت پايدار كند.

انجمن حمایت 
زندانیان مرکز عضو 
مرکز هماهنگی 
خیریه ها شود

محسن نقی لو؛ رئیس هیئت مدیره موسسه خیریه حامیان قائم آل محمدسید اکبر کسایی زادگان؛ مدیرعامل موسسه خیریه امام علی)ع( گفتگو
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آل  قائم  موسسه خيريه حاميان  مديره  هيئت  رئيس  لو  نقى  محسن 
محمد)عج( و مدير مركزخيريه ومددكارى اصناف وبازاريان تهران  
در مورد ارتباط اين موسسه با انجمن حمايت زندانيان گفت: متاسفانه 
ما تا كنون هيچ ارتباطى با انجمن حمايت زندانيان نداشته ايم اما 
به طور مستقل توانسته ايم 11 خانواده زندانى كه سرپرستانشان به 
جرم مواد مخدر در زندان به سر مى برند را تحت حمايت خود قرار 
دهيم. ناگفته نماند كه از حيطه وظايف اين انجمن اطالع چندانى 
اينکه خودمان چند خانواده زندانى را تحت  به  با توجه  اما  ندارم 
تمکن  عدم  آنان  اساسى  مشکالت  رسد  مى  نظر  به  داريم  پوشش 
مالى براى پرداخت اجاره مسکن و مزاحمت هايى است كه براى 

اين خانواده ها ايجاد ميشود.
نقى لو با اشاره به اينکه اين خانواده ها از مشکالت روحى و روانى 
نيز رنج مى برند تصريح كرد: اين خانواده ها در بحث كنترل رفتارى 
به شدت در معرض آسيب هستند وموسسات خيريه تنها مى توانند 
از لحاظ مادى به صورت محدود به اين خانواده ها رسيدگى كنند 
در حالى اين قشر از جامعه از لحاظ روانى نيز نياز به مشاوره دارند 
زندانيان  حمايت  انجمن  مانند  مركزيتى  سوى  از  بايد  كار  اين  و 

پيگيرى شود. 
رئيس هيئت مديره موسسه خيريه حاميان قائم آل محمد)ص( تاكيد 
كرد: اگر فعاليت هاى مراكز خيريه و انجمن هاى تخصصى تجميع 
زندانى  هاى  خانواده  به  ويژه  نگاه  با  مركز تخصصى  يک  و  شود 
ايجاد شود، قطعا بسيار شايسته است و اگر انجمن پيشنهاد دهد ما 
انجام دهيم. علت  را  منطقه خود حاضريم همکارى هاى الزم  در 
بوده  دو طرف  از  قصور  نشده  انجام  تجميعى  چنين  تاكنون  اينکه 

است. از يک سوهم خيريه ها تا كنون پيش قدم نشده اند 
چرا كه منابع مالى محدودى دارند و نخواستند بار مالى 
خود را سنگين كنند و هم انجمن به فکر خيريه ها نبوده 
كه از اين طريق مى توانند به كانال خانواده هاى زندانيان 
وارد شوند. مديرمركزخيريه ومددكارى اصناف وبازاريان 
تهران ادامه داد: يکى از راهکارهاى تجميع مراكز خيريه 
و انجمن ها ستاد توان افزايى و حمايت از سازمان هاى 
مردم نهاد شهردارى تهران است كه يکى از خالهاى آن 

وجود همين انجمن است.
 اگر اين انجمن به اين ستاد وارد شود براى تمام مناطق 
زندانيان  هاى  خانواده  از  براى حمايت  اى جامع  برنامه 
ايجاد مى شود كه قطعا در پيشبرد اهداف انجمن و مراكز 
خيريه بسيار موثر است. وى عنوان كرد: ما در كارگروه  
آسيب شناسى كه داريم به چند مشکل رسيديم كه يکى 
از آنها  بحث كار آفرينى است كه متاسفانه در اين زمينه 
منابع مالى زيادى وجود ندارد اما ما در حال پيگيرى اين 
موضوع و ايجاد تعاون براى زنان سرپرست خانوار است. 
عالوه بر آن در زمينه هاى علمى  و آموزشى، بهداشت و 
سالمت و اوقات و فراغت خانواده هاى زندانيان فعاليت 

مى كنيم.
قاعدتا اگر تفاهم نامه اى تنظيم شود و به سازمان هاى 
و  ها  شهردارى  پرورش،  و  آموزش  جمله  از  مختلف 
ميراث فرهنگى ارجاع داده شود، در حمايت از اين دسته  

از خانواده ها بسيار موثر است.

پیشنهاد یک خیریه 
به انجمن حمایت 

زندانیان مرکز

گفتگومحسن نقی لو؛ رئیس هیئت مدیره موسسه خیریه حامیان قائم آل محمد
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بنياد خيريه وفاق سبز علوى از سال 8۰ كار خود را براى كمک به 
خانواده هاى نيازمند به ويژه زنان سرپرست خانوار آغاز كرده است.

با  علوى  سبز  وفاق  خيريه  بنياد  اجتماعى  معاون  محمدى  مسعود 
اشاره به همکارى محدود اين خيريه با انجمن حمايت زندان مركز 
اين  با  زندان  مددكاران  طريق  از  كه  است  سال  دو  حدود  گفت: 
آن  با  شناختى  هيچ  آن  از  قبل  تا  البته  هستيم  ارتباط  در  انجمن 
نداشتيم اين در حالى است كه بنياد خيريه وفاق سبز علوى در حال 
حاضر 1۰ خانواده زندانى را تحت پوشش دارد اما اين تعداد شناور 
است چرا كه پس از رسيدگى و خودكفايى اين خانواده از چرخه 

حمايت خارج مى شوند.
وى در ادامه افزود: سال گذشته در يکى از جشن هاى ماه رمضان 
ويژه خانواده هاى زندانيان شركت كرديم و به انجمن اعالم كرديم 
ها  خانواده  از  تعدادى  به  الحسنه  قرض  وام  پرداخت  به  قادر  كه 
البته عدم شناخت دقيق از انجمن باعث شده تا خيريه ها  هستيم. 
نتوانند با اين انجمن ارتباط مستمر داشته باشد لذا اگر ارتباط درستى 
بين انجمن حمايت زندانيان و مراكز خيريه برگزار شود به نظر مى 

رسد خيريه هاى ديگر هم تمايل به كمک به انجمن را دارند.
محمدى با اشاره به اينکه وظيفه اصلى انجمن حمايت از خانواده 
و  آسيب  بزرگترين  شد:  يادآور  زندانى،  نه خود  و  است  زندانيان 
مشکل را خانواده زندانى مى بيند چرا كه با زندانى شدن فرد يک 
مجازات ناخواسته هم خانواده وى بايد تحمل كند از اين رو عالوه 

بر آسيب مالى، دچار آسيب روحى شديدى مى شود به 
ويژه كه اين آسيب براى فرزندان زندانيان بسيار شديدتر 
در  وارد شدن  مالى  هاى  بر كمک  بنابراين عالوه  است 

بحث روحى و سالمت هم نياز است.
مورد  در  علوى  سبز  وفاق  خيريه  بنياد  اجتماعى  معاون 
انجمن  گفت:  زندانيان  حمايت  انجمن  مالى  مشکالت 
آن  براى  دولتى  بودجه  رديف  و  دارد  محدودى  بودجه 
تعريف نشده از طرفى تعداد خانواده هاى زندانيان زياد 
هم  با  انجمن  اين  هدف  جامعه  و  بودجه  بنابراين  است 

همخوانى ندارد.
اين  حل  راهکار  بهترين  را  خيريه  مراكز  با  ارتباط  وى 
مشکل دانست و گفت: اگر انجمن حمايت زندانيان مركز 
راه درآمدى خوبى ندارد بهترين راهکار ارتباط گيرى با 
مشخص  فعاليت  و  اعتبار  داراى  كه  است  هايى  خيريه 
هستند. به عنوان مثال خيريه ما در زمينه زنان سرپرست 
خانوار و خودكفايى آنان بيشتر فعاليت مى كند و يا اگر 
خانواده اى داراى معلول و بيمارى خاصى است، انجمن 
مى تواند با خيريه اى كه در اين حوزه فعاليت مى كند 
ارتباط گيرد، از اين رو امکانات را مى توان تجميع كرد 
و هم پوشانى خوبى انجام داد تا نتايج بهترى در حمايت 

از اين خانواده ها به دست آيد.

ارتباط با خیریه ها بهترین 
راهکار برای انجمن حمایت

36

مسعود محمدی؛ معاون خیریه وفاق سبز علوی گفتگو
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تجربه  درباره  حامى  مهر  خبرنگار  با  گفتگو  در  پور  تقى  اشکان 
همکارى اش با انجمن حمايت خانواده زندانيان مى گويد: تجربه 
كرمان  هاى  استان  زندانيان  خانواده  حمايت  انجمن  با  ما  خيريه 
قتل  براى  گرفتن  رضايت  و  زندانى  آزادى  زمينه  در  مازندران  و 

غيرعمد بوده كه بعد از آن همکارى ديگرى نداشتيم. 
رضايت گرفتن و جمع آورى مبلغ ديه براى يک خانواده كار بسيار 
سختى است و بيشتر خيريه ها ترجيح مى دهند به كار مدرسه سازى 
و غيره ...بپردازند چرا كه زمان ابتدا و پايان كار مشخصى دارد. از 
وى پرسيديم حمايت از خانواده زندانى تنها در رضايت گرفتن و 
آزادى زندانى نيست؛ خانواده كه زير خط فقر است قطعا نيازهاى 
از  آنقدر موضوع رضايت گرفتن  پاسخ گفت:  در  دارد كه  برترى 
اولياى دم و جمع آورى مبلغ ديه بزرگ بوده كه به قضايايى همچون 
تامين نيازهاى يک خانواده زندانى در نبود سرپرست نپرداخته ايم و 
يکى از داليل آن هم عدم آگاهى و اطالع رسانى  است. وى ادامه 
مى دهد: مجوز خيريه ها از سوى وزارت كشور و سازمان بهزيستى 

است و آن ها هم به جامعه هدف خود كمک مى كنند؛ 
به تعبيرى ديگر فعاليت خيريه ها مربوط به جامعه هدفى است كه به 
بهزيستى و وزارت كشور مربوط باشد؛ همچنين  بهزيستى و ديگر 
برخى  درخواست  )با  را  خود  نيازهاى  مجوز  ارائه  از  پس  مراكز 
خيريه ها براى معرفى نيازمندان( اطالع  مى دهند. تاكنون فردى در 
زمينه نيازمند بودن و احتياج يک خانواده زندانى به ما نگفته است. 

تقى پور طرح تجميع 1۰ خيريه ويژه حمايت از خانواده 
زندانى را بسيار مناسب ارزيابى كرد و گفت: اين مهم در 
هماهنگى و كمک به اين خانواده ها موثر است و ما هم 
اعالم آمدگى مى كنيم، البته بايد انجمن حمايت زندانيان 
مركز با مسئوالن بهزيستى وارد گفتگو شده و در كنار آن 

كمپينى ايجاد كنند، ما هم نماينده مى فرستيم؛ 
و  كشور  وزارت  بهزيستى،  سازمان  ندارم  اطالع  البته 
نهادهايى كه مجوز خيريه ها را صادر مى كنند، همچنين 
نهادهاى حمايتى چون كميته امداد و ستاد ديه در زمينه 
كمک به خانواده زندانيان چه فعاليت هايى انجام داده اند 
اما اطمينان دارم حضور قانونمند خيريه ها و سازمان هاى 
رفع  براى  زيبايى  با چنين هدف  كنار هم  نهاد در  مردم 

نيازهاى اين خانواده ها موثر خواهد بود. 
درباره  جمشيد  گامان  نيک  خيريه  موسسه  مديرعامل 
از  زندانيان  خانواده  به  تخصصى  خدمات  ارائه  پيشنهاد 
طريق فعاليت چند خيريه هم گفت:  پيشنهاد فوق العاده 
نامى آورده  اساسنامه خيريه چنين  بايد در  اما  اى است 
بهزيستى  و  كشور  وزارت  همچون  هايى  ارگان  و  شود 
طرحى  چنين  حال  به  تا  كنند،  اعالم  را  خود  موافقت 

وجود نداشته و اگر اتفاق بيفتد خوشايند خواهد بود.

استقبال از طرح تعامل 
خیریه ها با انجمن حمایت

گفتگواشکان تقی پور؛ مدیرعامل خیریه نیک گامان جمشید
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محسن وليئى مديركل كميته امداد استان تهران 
درباره افراد تحت پوشش اين كميته مى گويد: 
قالب 7۰هزار  نفر در  مجموعا حدود132هزار 
خانوار تحت پوشش كميته امداد استان تهران 
گذشته  سال  افراد  اين  از  غير  به  و  هستند 
2۹3هزار نفر از خدمات كميته استفاده كردند 
به طورى كه اين افراد تحت پوشش كميته امداد 
نبودند اما به صورت موردى، چندخدمتى و يا 
به صورت ويژه به آنان خدمت رسانى شد از 
اين رو ويژگى اى كه كميته امداد استان تهران 
كسانى  برابر  دو  به  تقريبا  كه  است  اين  دارد 
ارائه  دارد، خدمات موردى  كه تحت پوشش 

مى دهد.
هزار خانوار  دو  به  نزديک  دهد:  مى  ادامه  او 
افرادى هستند  از مجموعه هفتاد هزار خانوار 
كه سرپرست آنان به داليل مختلف در زندان 
هستند و از طريق زندان ها به كميته امداد در 
بررسى  مورد  و  شده  معرفى  مددكارى  بخش 
زندگيشان  وضعيت  چنانچه  گيرند،  مى  قرار 
طورى باشد كه در زندگى با مشکالتى مواجه 
باشند،  داشته  مستمر  درآمد  نتوانند  و  باشند 
تا زمانى كه سرپرستشان  را  آنان  امداد  كميته 
مى  قرار  پوشش  تحت  شود  آزاد  زندان  از 
از  پس  ماه  سه  مدت  تا  بعضا  حتى  يا  دهد 
آزادى زندانى هم آنان تحت پوشش هستند تا 

سرپرستشان قادر به درآمدزايى شود.
ها  خانواده  اين  سکونت  محل  درباره  وليى 
شهر  در  خانواده   65۰ كند: حدود  مى  عنوان 
تهران سکونت دارند كه بيشترين حجم شان در 
جنوب غرب تهران است. البته شهريار،شهررى، 
ورامين، شهرقدس و قرچک به ترتيب در رده 

هاى بعدى قرار دارند.
گويد:  مى  تهران  استان  امداد  كميته  مديركل 
شکل  اين  به  ها  خانواده  اين  شناسايى  نحوه 
مددكارى  كه  گزارشى  اساس  بر  كه  است 
وى  اظهارات  و  زندانى  وضعيت  از  زندان 
مى  تهيه  اش  خانواده  هاى  نياز  در خصوص 
شوند  مى  معرفى  ما  به  ها  خوانواده  كند،اين 
كه البته اين مرحله پذيرش است و سپس خود 
كميته امداد درحوزه مددكارى اين افراد را نياز 
سنجى كرده و پااليشى انجام مى دهد كه نياز 

اين خانواده چيست. 
نياز  اى  خانواده  ممکن  دهد:  مى  ادامه  او 

فرهنگى داشته باشد و دانش آموز و دانشجويى 
داشته باشد يا ممکن است مشکل درمانى ،نياز 
داشته  روانى  و  روحى  مشکالت  يا  و  مالى 
باشند كه در اين رابطه مشاوره هاى فرهنگى 

وراد ماجرا مى شوند.
وى به جرائمى كه سرپرستان زندانى مرتکب 
شده اند اشاره و تصريح ميکند: عمده افرادى 
و خانواده شان   برند  به سر مى  زندان  در  كه 
جرايمى  داراى  گيرند  مى  قرار  پوشش  تحت 
از نوع مواد مخدر، سرقت، خيانت در امانت 
ميان  اين  در  كه  است  محل  بى  هاى  و چک 
درصد  نيم  و  دوازده  مخدر،  6۰درصدمواد 
در  خيانت  درصد  سرقت،4  درصد  اعتياد،1۰ 
امانت، 3 درصد چک بى محل، 3 درصد قتل 
درصد  يک  مهريه،  درصد   1 غيرعمد  يا  عمد 
را  موارد  ساير  درصد   6 و  اخالقى  مشکالت 

شامل مى شود.
به گفته وليى 45 درصد از اين سرپرستان در 
و  اوين  زندان  در  درصد  قزلحصار،1۰  زندان 
فشافويه،  ورامين،  هاى  زندان  در  نيز  تعداى 
ندامتگاه كرج، دماوند به سر ميبرند البته بعضى 
خود  و  هستند  تهران  ساكن  ها  خانواده  از 
زندان در زندان هاى ديگر استان ها است كه 6 

درصد را شامل مى شوند.
وى آمارى از مددجويان كميته امداد در سراسر 
كشور مى دهد و مى گويد: در كشور نزديک به 
يک ميليون و هفتصد و 5۰ هزار خانوار تحت 
پوشش داريم كه در مجموع 3 ميليون و هفتصد 
هزار نفر جمعيت مدد جويى آنهاست.مديركل 
از  يکى  گويد:  مى  تهران   استان  امداد  كميته 
خدماتى كه در حوزه هاى مختلف به آنان ارائه 
اول  اولويت  كه  است  توانمندسازى  كنيم  مى 
راهبردهاى كميته امدادامام خمينى)ه( محسوب 
مى شود كه اين موضوع در سه حوزه فکرى و 
فرهنگى، شغلى و اقتصادى و همچنين جسمى 
و درمانى نمود پيدا مى كند. در زمينه شغلى 
و اقتصادى حدود 56 ميليارد تومان وام قرض 
ضمن  كرديم  پرداخت  مددجويان  به  الحسنه 
اينکه در حوزه درمان اگر يک خانواده زندانى 
كه تحت پوشش كميته امداد امام خمينى )ره 
( استان تهران است براى درمان به بيمارستان 
بازرگانان مراجعه كند براى درمان سرپايى تا 
تا 1۰۰ در  بيماران بسترى  براى  85 درصد و 

مدیرکل کمیته امداد استان تهران

گفتگو
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2000 خانواده زندانی تحت 
پوشش کمیته امداد تهران

صد هزينه درمان به وى پرداخت مى شود.وى همچنين اشاره 
به فعاليت هاى حمايتى مى كند و مى گويد: كميته امداد امام 
خمينى)ره( فعاليت هاى ويژه اى در اين زمينه دارد كه دادن 
مشاوره و پرداخت وام 5 ميليون تومانى قرض الحسنه و كمک 
4 ميليون تومان بالعوض به نوعروسان از جمله آنهاست ضمن 
اينکه الزم به ذكر ده درصد ازدواج هاى كشور توسط كميته 
امداد انجام مى شود كه كمتر از يک درصد آن به طالق منجر 
مى شود وش اين آمار نسبت به آمار كشورى بسيار قابل قبول 
است. او ادامه مى دهد: يکى ديگر از بخش هايى كميته امداد 

در آن فعاليت مى كند وديعه مسکن امانى است كه مبلغ 5 ميليون 
تومان را يک سال در اختيار صاحب خانه فرد تحت پوشش قرار 
مى دهيم و پس از موعد قرارداد صاحبخانه مبلغ را كميته باز مى 
گرداند. وليى درباره مستمرى افراد تحت پوشش كميته امداد مى 
گويد: ساالنه هزار و 3۰۰ ميليارد تومان به عنوان مستمرى ماهانه 
در اختيار مستمرى بگيران پرداخت مى شود كه به طور ميانگين 
ماهانه 53 هزار تومان براى خانواده هاى تک نفره وتا صد هزار 
تومان براى خانواده هاى باالى 5 نفره داده مى شود كه اين مبلغ 

توسط مجلس تصويب شده است.

محسنی ولیئی؛ مدیرکل کمیته امداد امام خمینی)ره( استان تهران
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كه  ايران  سينماى  خوشنام  درخشنده،كارگردان  پوران 
هاى  آسيب  با  مرتبط  هاى  فيلم  خود  كارى  كارنامه  در 
اجتماعى بيشتر ديده مى شود در گفتگو با مهر حامى مى 
گويد: منشأ تمام آسيب هاى اجتماعى خانواده است چرا 
كه بى توجهى خانواده ها به نقش خود موجب مى شود 
و  معضل  يک  ايجاد  باعث  سنى  هر  در  فرزندانشان  كه 
ناهنجارى شده و به زندان بروند. قطعا بعد از اينکه عضوى 
از خانواده به عنوان به دليلى راهى زندان شود، تاثير خوبى 
براى آن خانواده در جامعه ندارد و نگاه جامعه نسبت به 
اعضاى ديگر اين خانواده فرق خواهد كرد و نگاه درستى 
كه جامعه بايد نسبت به آنها داشته باشد از دست مى رود.

جامعه  نگاه  تغيير  براى  فرهنگسازى  مورد  در  درخشنده 
ادامه داد: قبل از اينکه بخواهيم به فکر فرهنگ سازى براى 
فرهنگ  فکر  به  بايد  باشيم  افراد  افتادن  زندان  به  از  بعد 

سازى براى قبل از آن باشيم.
كارگردان فيلم سينمايى هيس دخترها فرياد نمى زنند تاكيد 
بگوييم كه نقش و جايگاه خانواده  بايد  كرد: در حقيقت 
براى تربيت و توسعه فرزندان بسيار مهم است به عبارت 
ديگر وقتى يک خانواده تنها به فکر فرزند آورى است  و 
به تربيت فرزند آنطور كه بايد نگاه نمى كند، نهايتا تنها به 
فکر تامين خوراک و پوشاک فرزند خود است و به ابعاد 
درونى كه مهمترين قسمت پرورش فرزند است توجه نمى 

كند.
اينها چيزهايى است كه در فيلم ها و تلويزيون كه دانشگاه 
عمومى است بايد به طور جدى و تاثير گذار و نه بارى به 
هر جهت مورد توجه قرار گيرد و افرادى كه دغدغه ى اين 
موضوع را دارند بايد با تکيه بر سنت ها اما با نگاه و هواى 

تازه وارد شوند تا جامعه نفس بکشد.
اينکه جايگاه خانواده  به  با توجه  درخشنده تصريح كرد: 
براى من بسيار اهميت دارد، هميشه بر روى اين موضوع 
اجتماعى  هاى  آسيب  تمام  معتقدم  كه  چرا  ام  كرده  كار 
از بى توجهى خانواده شکل ميگيرد. از اين رو بايد نقش 
داريم  اى  وظيفه  چه  بدانيم  و  بشناسيم  را  جايگاهمان  و 
ضمن اينکه پدر و مادر ها بايد به روز باشند و خود را از 

جريانات پيرامون آگاه كنند.
وى با بيان اينکه پرداختن به آسيب هاى اجتماعى همواره 

پوران درخشنده: 
زندانی بعد از آزادی باید در حمایت 
خانواده قراربگیرد

دغدغه اش بوده است، يادآور شد: طبيعتا من به سهم 
بردارم  زمينه  همين  در  قدمى  تا  كنم  مى  سعى  خود 
مردم  به  بايد  و  است  اين موضوع يک وظيفه  كه  چرا 
قشرهاى مختلف توجه داشته باشيم. درخشنده با اشاره 
هم  رفتن  زندان  به  از  افراد پس  با  رويارويى  اينکه  به 
تنها  به فرهنگسازى دارد، گفت: در اين زمينه هم  نياز 
به  هم  معضل  اين  از  بخشى  و  نيست  درگير  خانواده 
برميگردد  از زندان  جامعه برميگردد. چنانچه فردى كه 
بايد مورد توجه خانواده قرار گيرد به عبارت ديگر زخم 
خانواده  وارد  بتواند  فرد  آن  تا  رود  كنار  بايد  ها  زبان 
شود و از طرفى خود آن فرد هم نقش به سزايى دارد تا 

بتواند نگاه اطرافيان را نسبت به خود تغيير دهد.
كارگردان فيلم بچه هاى ابدى گفت: هر دوطرف روى 
يکديگر تاثير دارند، هم خانواده بايد پذيرا باشد و هم 
جامعه بايد كم كم و با آگاهى فرد را قبول كند، ما هم 
بايد به مردم آگاهى ببخشيم و همزمان بايد خانواده ها 
از خشونت  بايد جامعه  و همچنين  كنيم  تر  به روز  را 

خود كم كند.
وى درباره ساخت اثر هنرى با موضوع آسيب هايى كه 
شما  وقتى  كرد:  عنوان  است،  زندانيان  خانواده  متوجه 
بخواهيد فيلمى بسازيد يا آگاهى بخشى كنيد، اهدافى 
را بايد در آن تعريف كنيد كه از جمله آن اين است كه 
بايد ببينيد براى چه گروه و قشرى مى خواهيد صحبت 
و  داشته  نقش  ها  رفتار  اين  در  افرادى  چه  يا  و  كنيد 
مسووليت دارند؟ آيا در حال حاضر بايد به آن پرداخته 
اثربخشى  براى  هرحال  به  نيست؟  وقتش  االن  يا  شود 
هرچه بيشتربايد به سراغ حرف جديد، فکر نو، لحن و 

زبان تازه رفت.
درخشنده گفت: قطعا افراد به داليل مختلف به زندان 
و  كنيم  يابى  ريشه  را  داليل  اين  بايد  ما  و  روند  مى 
ببينيم اگر وضع اقتصادى در جامعه درست نيست، آن را 
درست كنيم و يا اگر از لحاظ اجتماعى مشکلى وجود 
دارد، بياييم و وضع آگاهى بخشى جامعه را ترميم كنيم 
و نرسيم به جايى كه آدمى به دليل فقر و بى كسى به 
سمت كارهاى ناشايست و خالف از جمله تن فروشى 

برود.
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اگر قصد کمک به خانواده 
زندانیان را ندارید نمک 

روی زخمشان نریزید!

حميدرضا پگاه بازيگر و هنرمند عرصه تلوزيون و سينما 
در گفتگو با مهر حامى مى گويد: در حقيقت خانواده هاى 
افتادن  زندان  به  با  اما  نميشوند  مرتکب  گناهى  زندانيان 
يک فرد، اين خانواده او است كه دچار بيشترين ضررها 
ميشوند و باالترين آسيب ها متوجه آنان است. حال اگر 
قرار باشد اين خانواده در جامعه و در برخورد با اجتماع 
هم به مشکل برخورند، ضربه هاى بيشترى به آنان وارد 
كه  كرد  رفتار  آنان  با  طورى  بايد  رو  اين  از  شود  مى 
درصدى از آسيب هاى آنان كم شود. گاه درباره راهکارى 
هنرى حمايت از اين خانواده ها تاكيد كرد: در فيلم هاى 
سينمايى و سريال ها مشکالت اين خانواده ها بايد معرفى 
و مطرح شود تا جامعه بداند اگر خطايى صورت گرفته 
از سوى فردى از خانواده بوده و ساير اعضا نبايد تاوان 
دهند چنانچه حتى اگر از لحاظ عملى كارى از دستمان 

از  حمايت  براى  اثرگذارى  نحوه  مورد  در  پيشکسوت  بازيگر  نيکپور  سعيد 
خانواده هاى زندانيان با زبان هنر گفت: سازنده فيلم، سريال، موسيقى و يا هر 
اثر هنرى بايد در كار خود آزادى عمل داشته باشد چرا كه وقتى اين آزادى 
را نداشته باشد نمى تواند مفهوم و عقيده و ديدگاه خود را در اين خصوص 
بيان كند. براى همين با اين آزادى مى توان آثار قابل تامل و تاثيرگذارى ويژه 

اين خانواده ها و حمايت از آنها توليد كرد.

سيد كاظم احمدزاده مجرى و تهيه كننده سيما درباره مشکالت و چالش هاى 
پيش روى خانواده هاى زندانيان گفت: باالترين چالش بحث نبود سرپرست در 
اين خانواده ها است. وى در خصوص راهکار هاى حمايت از اين دسته خانواده 
ها ادامه داد: اصالح قانون مجازات اسالمى مى تواند يکى از اين راه ها باشد و 
بايد زندان آخرين راه مجازات افراد مورد توجه قرار گيرد چرا كه زندان مجازاتى 
است نه براى فرد مرتکب به جرم بلکه براى خانواده او محسوب مى شود.اولين 
افرادى كه در مجازات زندان، آسيب مى بيند خانواده زندانى  است لذا بايد براى 
اين موضوع فکرى شود چرا كه هرچه افراد كمتر به زندان بروند، قطعا خانواده 
كننده  تهيه  مواجه مى شوند. مجرى و  ها و چالش هاى كمترى  با آسيب  اش 
سيما در ادامه از انجمن حمايت زندانيان به عنوان يکى از نهادهاى حامى اين 
خانواده ياد كرد و يادآور شد:اين انجمن دلسوز و زحمتکش هستند و به منظور  
از راه  تاثيرگذارى دارد. احمدزاده يکى  به اين خانواده ها فعاليت هاى  كمک 
هاى فرهنگ سازى كمک به اين خانواده ها به عنوان قشر آسيب پذير جامعه را 
آشنايى با انجمن حمايت زندانيان دانست و تاكيد كرد: عدم شناخت انجمن از 
سوى  خيران مى تواند و يکى از عوامل ديد منفى جامعه نسبت به اين خانواده 
ها باشداز اين رو آشنايى خياين با آن مى تواند در گسترش فرهنگ كمک به 

خانواده زندانيان كمک كند.

برنياد از لحاظ روحى با آنان همراه باشيم. اين بازيگر 
از  ها  خانواده  اين  اگر  كرد:  تصريح  تلوزيون  عرصه 
لحاظ مالى و روحى حمايت نشوند ممکن است فردى 
در  پا  هم  او  و  بگذارد  تاثير  خانواده  همين  از  ديگر 
راه خالف بگذارد. وى گفت: حمايت از اين خانواده 
ها هم يک وظيفه براى دولت است و هم يک وظيفه 
فردى  اگر  كه  است  اين  ديگر  مهم  نکته  اما  شخصى 
توانايى كمک به اين خانواده ها را ندارد حداقل دردى 
هم به دردهاى آنان اضافه نکند و نمک روى زخمشان 
نريزد. رسانه ها، فيلم ها، سريال ها و آثار هنرى وظيفه 
دارند كه  اين موضوع را يادآورى كنند كه كمک به 
اين خانواده چه از لحاظ مادى و چه از لحاظ معنوى 
تا چه ميزان مى تواند در جهت حمايت از اين دسته از 

خانواده ها موثر باشد. 

***



42

نشریه داخلی انجمن حمایت زندانیان مرکز

شبنم قليخانى همان ايفاگر نقش آذرِ »اولين شب آرامش«، هماِى »پنجمين خورشيد«، 
آيداِى 5 كيلومتر تا بهشت، نداِى »عطش«و مريم مقدس سينماى ايران را مى شناسيد 
... حاال با او همراه شديم تا ميهمان يک خانواده زندانى شويم.بگذاريد داستان اين 
گزارش را از اينجا شروع كنم با خيلى از هنرمندان تماس گرفتيم اما يا كار داشتند يا 
اعتقادى به كمک به خانواده زندانيان نداشتند يا خارج از كشور بودند. برخى هم مى 
گفتند ما با هر رسانه اى مصاحبه نمى كنيم اما يکى از هنرمندانى كه فقط چند ساعت 
طول كشيد تا وقتش را با ما تنظيم كند شبنم قليخانى بود، بازيگرى كه چندماهى است 

مادر شده و بدون تعارف پيامک زد: كى و كجا...
ساعت قرار 1۰ و 3۰ دقيقه دريک روز آفتابى؛ خيابان سبالن شمالى؛ كوچه بن بست 

يک مترى؛ طبقه دوم...
مريم مقدس اين بار ميهمان خانواده اى است كه در دين ما نهادى مقدس است.

اقوامش در جنوب  از  با يکى  قبل  مادرى 27 ساله كه سه سال  فاطمه است،  نامش 
كشور ازدواج مى كند و حاصل اين ازدواج سه دختر 2.5 ساله، سه قلو به نام هاى 

دريا، درنا و درسا است. 
دريا خواب بود اما درنا و درسا وقتى صداى زنگ در را شنيدند از خواب بيدار شدند، 
مادر سه قلوها كمى از ديدن خانم قليخانى تعجب كرد؛ يک سينى چاى، يک جعبه 

شيرينى كه ما آورده بوديم و مادرى كه داشت پيراهن سه قلوها را تعويض مى كرد.
همه چى خوب بود؛ اما جاى پدر خالى بود، پدر سه قلوها يکسالى مى شود كه به دليل 
جرمى كه مرتکب شده در زندان است، وضعيت معيشت خانواده خوب نيست، بچه ها 
با ديدين موز و چند بيسکوئيت خوشحال شدند. عکس يادگارى؛ چند سلفى؛ بازكردن 
جعبه كادو عروسک ها، اعتراض شديد دريا وقتى گوشى موبايل را از او مى گيريم، 
جيغ، آرامش جالب درسا، عدم استقرار سه قلوها در كادر آقاى عکاس، مادربزرگ كه 
تا آخر ديدار آرام و ساكت بود و در انتها وقتى از شبنم قلى خانى سوال كرديم نظرت 

چيست؟ فقط گريست...
مادر سه قلو ها مى گفت: گاهى مواقع پول شيرپاستوريزه هم ندارم براى فرزندانم تهيه 
كنم؛ وضعيت معيشت خوب نيست؛ وقتى از روزى صحبت كرد كه از سر ناچارى 
به نهاد رياست جمهورى مراجعه كرده بود و آن ها بعد از چند روز جلسه فقط سى 
هزار تومان به او دادند چشمانش بارانى شد. خانه شان اجاره اى است و مى گويد: 1۰ 
ميليون تومان بدهى دارم؛ فاطمه اين روزها خودش هم بيمار است و به دليل مشکالت 
مالى مجبور شده يکى از فرزندانش را به امانت نزد مادرش در خوزستان بفرستد. اينجا 
ساعت 12 ظهر يک روز بهارى در خانه يک خانواده زندانى است؛ صداى ما را از نگاه 
مظلومانه سه قلوها مى شنويد. مادر سه قلوها مى گويد: اگر پول داشتم حتما وكيل 
خوبى اختيار مى كردم چون به اعتقاد من جرمى  مرتکب نشده است. نمى خواهم 
درمورد اينکه چگونه زندگى مى كنم توضيح دهم... خجالت مى كشم... همسرم كارگر 

فصلى بود، چندبار به او گفتم اينکار را نکن اما ...
شبنم قليخانى كه چندساعتى با بچه ها بازى مى كرد مى گويد: اولين بار است كه 
از نزديک با مشکالت خانواده زندانى ها روبه رو مى شوم. شايد بپرسيد آيا اين زن 

توانايى كار ندارد؟ چرا حصيربافى مى كند، اما بازارى براى فروش آن ها ندارد.
خانم قلى خانى همان لحظه عکسى زيبا از سه قلو ها براى گذاشتن در صفحه شخصى 
خود در اينستاگرام گرفت. مى گفت اگر بنويسم به حساب انجمن كمک كنيد همه 
اعتراض مى كنند و ناسزا مى گويند و مى گويند دولتى است؛ براى همين مدير روابط 
عمومى انجمن پيشنهاد داد براى كمک به اين خانواده ها هر فردى كه كمک نقدى 
واريز كرد شماره پيگيرى را اعالم كرده و در پرونده انجمن ثبت شود تا افراد بتوانند 

از جزئيات دريافت هزينه هاى نقدى و كمک هاى خود مطلع شوند.
فضا مرده شده بود؛ خانم قلى خانى گفت پرده ها را كنار بزنيد و پنجره ها را باز كنيد 

و از مادر خواست تا براى بچه ها موسيقى شاد بگذارد.
حمايت  انجمن  سوى  از  كوتاه  مدت  اين  در  اما  شده  زندانى  خانواده  پدر  اينکه  با 
زندانيان مركز بيش از 3۰۰۰۰۰۰ ريال كمک موردى انجام و از سوى خبرنگاران سبد 
ارزاق تهيه شده است. پس از پروسه ادارى و تشکيل پرونده هم مستمرى 15۰ هزار 
تومانى انجمن حمايت به آن ها تعلق مى گيرد. فضا قدرى آرام و هوا كمى خنک تر 
شده؛ به گفتگو با خانم قليخانى بر مى گرديم، او مى گويد من و هنرمندان مسئوليم به 
اين خانواده ها سرى بزنيم، خانواده هايى كه گناهى ندارند. بايد از هنرمندان خواست؛ 
يادشان نرود در كنار كارهاى انسان دوستانه شان، خانواده اى هم نيازمند كمک ماست، 
فيلم سازان، مستند سازان  دست به كار شوند تا گوشه اى از رنج يک خانواده زندانى 

را نشان دهند؛ من به اين اتفاق اميدوارم. 



بدون تیتـــر
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هستی و هلیا



دختری که سکوت کرد اما روی کاغذ آرزویش را نوشت دوقولوهایی که می خواستند آنها را 500 هزار تومان بخرند!
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به گزارش خبرنگار مهر حامى؛ نيکى به ديگران 
و برآورده كردن آرزوهاى مادى و معنوى انسان 
هاى نيازمند از دستورات اعتقادى و سفارش شده 
اوليا خدا است؛ عمل پاكى كه متوليان آن امروز 
از  كه جدا  هستند  مهربانى  سفيران  يا  و  خيرين 
دولتمردان  و در كنار آن ها براى تامين نيازهاى 
مادى و ايجاد امکانات رفاهى و درمانى نيازمندان  
اقدامى خداپسندانه كه مرحوم  كنند.  تالش مى 
غالمرضا مردانى خير مدرسه ساز درباره آن مى 
گفت: ثروت ما به مثابه خزانه الهى است كه كليد 
آن بدست ما سپرده شده است از زمانى كه شروع 
به امر خير و مدرسه سازى كرده ايم، نمى دانيم 
تنها  نه  ايم؛ ولى مى دانيم كه  چقدر خرج كرده 
از ثروت مان كم نشده بلکه بر مقدار آن افزوده 
شده است. در ميان مردم اما خيرين مدرسه ساز، 
مسکن ساز از بزرگترين و فعالترين انجمن هاى 
از  اى  مجموعه  كه  است  كشور  در  نهاد  مردم 
سازمان هاى مردم نهاد را به شکل مجموعه اى 

هزار نفرى  دور خود جمع كرده اند.
سياسى،  هاى  چهره  برخى  اينجاست  نکته 
كه  هستند  هم  اجتماعى  و  فرهنگى  اقتصادى، 
آن  فعاليت  اما  دارند  نيازمندان  به  كمک  قصد 
ها جنبه سياسى و تبليغاتى دارد و اين از ارزش 
كار نيک مى كاهد و كار را مشکل مى كند، اما 
در ميان خيرين كم نيستند كسانى كه بى منت و 
نشان  و  نام  انکه  بدون  كنند،  مى  تعارف كمک 
آذر  بگذارند.  برجاى  خود  از  تصويرى  حتى  و 
كه  بود  حسينى  اربعين  حوالى  گذشته  سال  ماه 
خيرى با واسطه يکى از فرزندان شهداى شاخص 
مركز  زندانيان  حمايت  انجمن  به  مقدس  دفاع 
ميليارد  يک  مبلغ  واريز  با  خير  اين  معرفى شد. 
و 2۰۰ ميليون تومان به حساب اين انجمن زمينه 
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خیر اربعین؛
همچنان گمنام است!

اين  كرد.  فراهم  را  زندانيان   از  تعدداى  آزادى 
خير تهرانى كه به بعدها به خير اربعين معروف 
شد؛ درخواست كرده بود با اين پول زندانيان زن 
زندان  در  مالى  بدهى  دليل  به  كه  فرزند  داراى 
هستند، آزاد شوند كه در اين راستا 21 زندانى زن 
آزاد شدند. وى همچنين در بهمن ماه سال ۹4 با 
واريز يک ميليارد و 88 ميليون تومان 1۰ زندانى 
را به مناسبت مبعث رسول )ص( و 22 زندانى 
ايام دهه فجر آزاد كرد. وى همچنين در  را در 
ايام نوروز 13۹5 با واريز 24۰ ميليون تومان به 
حساب انجمن حمايت از زندانيان مركز و تبديل 
اين مبلغ به كارت هديه به 16۰۰ خانواده زندانى 

هديه داد.
براساس اين گزارش، تنها فردى كه از نام و نشان 
اين خير اطالع دارد همان فرزند شهيد شاخص 
زندانيان  حمايت  انجمن  مديرعامل  حتى  است، 
هم از آن بى اطالع است؛ تالش ما براى مصاحبه 
با خير اربعين با وجود ارسال سواالت و اصرار 
به شکل مکتوب بى ثمر  انجام گفتگو حتى  در 
بود و او همچنان آزادى زندانيان و گم نامى را 
به قول شاعر  داده است.  قرار  دستور كار خود 
پرآوازه ايرانى كه مى گويد: تونيکى مى كن و 
در دجله انداز كه ايزد در بيابانت دهنت باز ... 
شايد اين خير گمنام ايرانى كه در سال گذشته 
موجب آزادى ده ها زندانى اعم از پدر و مادر 
شده هيچ نيازى به رسانه اى شدن نداشته باشد 
به اين  پيامى  اما همين خانواده هاى زندانى در 
دانيم  نمى  گفتند:  اربعين  خير  به  نشريه خطاب 
جوان هستيد يا ميانسال يا سالمند اما هركه هستيد 
و با هر نيتى كه قدم در اين كار خير نهاديد بدانيد 
دعاى هر روز ما سالمتى شما و خانواده محترمتان 

است انشا اهلل هميشه شاد و بخشنده باشيد.
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کمیته امداد باید متولی 
خانواده زندانیان شود

حجت االسالم مجید انصاری معاون پارلمانی رئیس جمهور گفتگو

سید هادی کسایی زاده
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يک روز بهارى در بهارستان پايتخت، ميهمان حجت االسالم مجيد انصارى 
و  جمهور  رئيس  پارلمانى  معاون  نظام،  مصلحت  تشخيص  مجمع  عضو 
فردى  بوديم؛  تربيتى  و  امورتامينى  و  زندانها  سازمان  سابق  رئيس  نخستين 
كه موافقت امام )ره( و راى موافق تمام نمايندگان مجلس وقت را در ايجاد 
سازمان زندان ها و قانون آن، اشتغال زندانيان در ازاى دريافت مزد را گرفت 
و در واقع اولين موسس سازمان زندان ها و اقدامات تامينى و تربيتى كل 

كشور شد.
ايده هايى زيادى در سر داشت اما قبول مسئوليت در مجلس به عنوان نماينده 
مردم زرند مانع از تکميل اين مسير شده و مسئوليت را به افراد ديگر واگذار 

كرد. 

بيشترين زندانيان دهه 6۰، از ساواكى ها گرفته تا گروه هاى ماركسيستى و 
مجرمان مواد مخدر

افتتاح مجلس دوم گذشته بود كه آيت اهلل  از  مى گويد: سال63 چند روز 
كه  زمان  آن  زندانيان  مشکالت  از  و  گرفت  تماس  من  با  اردبيلى  موسوى 
ها،  ساواكى  تروريستى،  هاى  گروهک  منافقين،  ها،  طلب  سلطنت  عمدتا 
گروه هاى ماركسيستى )محکومان دادسراى انقالب(  واشرار و مجرمان مواد 
با حکم  و  مسئوليت كردم  قبول  داد.  بودند، خبر  مخدر)دادسراى عمومى( 
نماينده شوراى عالى قضايى در دادگاه و دادسراى انقالب  به مدت چند ماه 

به بررسى هاى ميدانى از زندان ها پرداختم.

فراوانى بازداشتگاه ها دركشور
زندان  مراكز  تعدد  زندانيان،  هاى  نارسايى  و  مشکالت  از  جامع  گزارشى  
و بازداشتگاه ها خدمت آيت اهلل خامنه اى رئيس جمهور وقت و آيت اهلل 
هاشمى رفسنجانى رئيس مجلس وقت ارائه كردم؛ آن زمان سپاه، شهربانى، 
ها،  دادگسترى  انقالب،  دادسراى  ژاندارمرى،  شهردارى،  انقالب،  كميته 
داشتند؛  جداگانه  هاى  بازداشتگاه  كدام  هر  مخدر  مواد  با  مبارزه  دادسراى 
هر چند شوراى سرپرستى زندان ها بود اما عمال مديريت نمى شد؛ فراوانى 

و پراكندگى بازداشتگاه ها هدايت زندان ها را با مشکل مواجه كرده بود.
در آسيب شناسى از زندان ها به اين نتيجه رسيدم كه مجموعه بازداشتگاه 
ها بايد زير نظر قوه قضائيه باشد و در قوه هم مركزيتى براى مديريت ايجاد 
شود. آن زمان عضو شوراى سرپرستى و مديركل  زندان ها بودم كه بعد از 
مدتى با حکم رئيس شوراى عالى قضايى رياست شوراى سرپرستى به من 

داده شد. 

تاسيس  سرانجام  و  ها  زندان  نابسامان  وضعيت  از  دهنده  تکان  گزارشى 
سازمان زندان ها و اقدامات تامينى وتربيتى

گزارش  تکان دهنده من از وضعيت بازداشتگاه ها و قانون تشکيل سازمان 
زندان ها و اقدامات تامينى و تربيتى با وجود مخالفت از سوى برخى مراكز 
مثل اطالعات و دادسراى انقالب ) از ترس لو رفتن اطالعات(  به شوراى 
كامل  راى  با  و  رسيد  مجلس  علنى  غير  صحن  در  سپس  و  قضايى  عالى 

نمايندگان بدون مخالف تصويب شد.
انصارى  در ادامه از تالش مجموعه براى تاسيس ادارت كل در شهرستان 
هاى كشور مى گويد: تحويل گرفتن زندان ها كار بسيار سختى بود؛ براى 
ها  آن  تمام  بايد  و  داشت  پرسنل  هزار   6 كشور  سراسر  در  شهربانى  مثال 
تجميع مى شد؛ براى سهولت در كار ماده اى در قانون پيش بينى كرديم مبنى 
اگر اختالف پيش آيد دادستان كل كه آن زمان آيت اهلل موسوى  اينکه  بر 

خوئينى ها بود راى قاطع داشته باشد.

سال 67 زندانها را تحويل حجت االسالم شوشترى دادم
اما  گرفتيم  تحويل  را  ها  زندانى  تمام  و  شد  ايجاد  آن  ادارات  و  سازمان 

در  كه  داشتيم  كشور  در  حساس  و  امنيتى  زندان  چند 
آن هاعوامل كودتاى نوژه و ... زندانى بودند، با سازمان 
اطالعات توافق كرديم كه روسا و مسئوالن بازداشتگاه 
ها با تاييد آن ها و حکم ما انتخاب شوند. بنابراين براى 
نخستين بار مديريت كل زندان هاى كشور متمركز شدو 
حدود 2 سال ادامه داشت تا اينکه به انتخابات مجلس 
سوم رسيد؛ براى بار دوم كانديدا شدم و در خرداد سال 

67 سازمان زندان ها را به آقاى شوشترى تحويل دادم.

زندانيان اوين و قزل حصار در دهه 6۰ 
انصارى ايده هاى بلند و طرح هاى زيادى در سر داشت 
از تحويل سازمان  و خودش مى گويد احساس خوبى 
و خارج شدن از آن مسير ندارد؛ يکى از طرح هايى كه 
مربوط به آن زمان است طبقه بندى علمى زندان ها بود؛ 
جرائم  اساس  بر  بايد  ها  زندان  داشت:  اعتقاد  انصارى 
مختلف  مجرمان  و  بندى شوند  طبقه  علمى  به شکل  و 
نبايد با هم در يک فضا قرار بگيرند؛آسيبى كه آن سال 
ها مى ديديم زندگى نوجوانان مجرم با جرمى ناچيز در 
كنار قاتالن و جانيان آن زمان بود. در زندان قزل حصار 
مجرمان مواد مخدر و گروهک هاى تروريستى حضور 
و  انقالب  دادسراى  محکومين  اوين مخصوص  داشتند، 
امنيت ها و گروهک ها بود و آن زمان زندان رجايى شهر 

را به تازگى بهره بردارى كرده بوديم. 

طرح هاى كوتاه، ميان و بلند مدت ساماندهى زندانيان 
گروهکى،  محکومين  بندى  طبقه  گويد:  مى  انصارى 
بررسى سوابق و در آخر عفو آن ها جز تاكيدات امام 
اهلل  آيت  به  را  مسئوليتش  زمان  آن  در  كه  بود  راحل 
منتظرى واگذار كردند. تعداد زيادى از اين مجرمان كه 

جرم چندانى نداشتند عفو خورده و آزاد شدند.
زندانيان عادى  به  باز  تا راى  اجازه گرفتيم  امام)ره(  از 
اشتغال  به  زندان  در  ماندن  جاى  به  و  گرفته  تعلق 
بپردازند، در نتيجه زندانيان زيادى كه داوطلب بودند با 
هماهنگى قوه قضاييه در طرح هاى جنگل كارى، تثبيت 
شن و ماسه هاى روان، جاده سازى و كارگاه هاى داخل 
زندان به كار گرفته شدند؛ يک سوم از درآمد به خود 
آن ها، يک سوم به حساب خانواده ها و يک سوم مابقى 
آزادى(  از  بعد  انداز  هم در حسابى ويژه زندانى )پس 

در نظر گرفتيم.

 توسعه وبهبود امکانات در زندان
برنامه ميان مدت ما ساماندهى ساختمان ها و جانمايى 
زندان هايى بود كه وضع بحرانى داشتند؛ زندان كرج در 
براى  فراوانى  هاى  آسيب  و  آلودگى  و  بود  وسط شهر 
مردم داشت،  آن زمان، بندى به زندان قزل حصار اضافه 
كرديم و زندانيان كرج به آن جا منتقل شد و به جاى 
زندان كرج هم بيمارستان شهيد بهشتى ساخته شد.همان 
موقع هم در قانون مجوز فروش زندان ها را پيش بينى 

كرديم.
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مى خواستم زندان قصر نمايشگاه كتاب تهران شود
به آيت اهلل هاشمى درباره طرح خالى كردن زندان قصر كه براى مردم 
سمبل  قصر  زندان  طرح  اين  اساس  بر  نوشتم؛  نامه  داشت  آلودگى 
مركز فرهنگى و فروش كتاب مى شد؛ حتى سالن هايى براى نمايش و 
كارهاى فرهنگى و بورس كتاب تهران در نظر گرفته بوديم كه اكنون 

به پارک تبديل شده است.
انصارى از طرح نيمه كاره آموزشى به زندانيان و مجرمان بد عادتى 
مى گفت اين افراد بيش از 25 مرتبه سابقه زندانى شدن داشتند؛ اين 
مجرمان براساس زمان طورى جرم مى كردند كه در پاييز و هواى سرد 
از نعمت هواى گرم زندان بهره برده و در فصل بهار كارتن خوابى در 
پارک را از دست ندهند. بنابراين بايد مراكزى ويژه تعليم و تربيت اين 

مجرمان تاسيس مى شد. 

قدمت انجمن حمايت خانواده زندانيان پيش از انقالب
از  تربيتى كشور  تامينى و  اقدامات  اولين رئيس سازمان زندان ها و 
انجمن  اين  انجمن حمايت خانواده زندانيان مى گويد:  فعاليت هاى 
ها  زندان  زماِن شوراى سرپرستى  بود و همان  فعال  انقالب،  از  قبل 
وجود داشت؛ از نظر قانون رئيس شوراى سرپرستى زندان ها، مديركل 
زندان ها، دادستان تهران، رئيس دادگسترى و دو نفر خير عضو انجمن 
بودند؛ يکى از اين خيرها پدر آقاى حداد عادل )صاحب بنگاه حمل 
و نقل و بار( بود. جلسه انجمن را دو هفته يکبار تشکيل مى داديم، 
به  كمک  براى  را  مردمى  هاى  كمک  بود،  فعالى  و  خوب  انجمن 
خانواده زندانيان جمع آورى مى كرديم. بسيارى از كارگاه ها و مراكز 
حرفه آموزى و توليدات داخل زندان وابسته به انجمن بود از جمله 

بنگاه تعاون و صنايع زندان.

بايد خيريه ها به كمک انجمن بيايند
مالى  مقررات خشک  از  تا  كرد  مى  باز  را  ما  دست  ها  كارگاه  اين 
دو  از  انجمن  كنيم.  امکانات  جذب  و  شده  خارج  دولت  ادارى  و 
در  فعاليت  و  ها  كارگاه  در  زندانى  گرفته شدن  كار  به  يکى  جهت 
واحد هاى تحقيقاتى و ديگرى كمک نقدى و غير نقدى به خانواده 
اگر  و  مى شد  انجام  هم  مددكارى  هاى  بود. كمک  فعال  آنان  هاى 
فردى نياز به مشورت حقوقى و يا مشکل روحى داشت به كارشناس 
دستاوردهاى  انجمن  كرد؛  مى  مراجعه  اجتماعى  مددكار  و  انجمن 
خوبى داشت و در حل بسيارى از مشکالت زندانيان موثر بود. وى 
اعتقاد دارد كه انجمن همواره منشا خير و بركت بوده و هم اكنون 
بايد ngo هاى مختلفى  به زندانيان وخانواده آن ها  هم براى كمک 
باشد؛ افراد خير زيادى هستند كه آمادگى براى كمک دارند كه بايد 
در قالب خيريه باشد چه بسا با اجازه مراجع تقليد هم بتوان وجوهات 
شرعى و وقوفات عام را براى درآمد انجمن جذب كرد. در گذشته 
از  حمايت  هاى  انجمن  ميان  خاصى  تشکيالتى  و  ساختارى  ارتباط 
در  اما  نداشت  مركزوجود  انجمن  با  زندانيان سراسر كشور  خانواده 
عمل مديريت انجمن ها با مركز بود. اگر چه هر كدام مستقل بودند. 
ستاد ديه هم بعدها تشکيل شد و همه كارهاى حمايتى از سوى خيريه 
ها انجام مى شد.آن زمان يکى از درآمدهاى انجمن از شماره گذارى 

خودروها بود.
آسيب هاى اجتماعى در دهه 6۰

شصت  دهه  هاى  زندان  مشکالت  و  ها  آسيب  درباره  انصارى  از 

باید خیریه ها 
به کمک انجمن 

بیایند
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زندانيان  خانواده  ميان  در  امروز  كه  مشکالتى  گفت:  كه  پرسيديم 
هاى  گروهک  را  زندانيان  بيشتر  چون  نبود،  زمان  آن  دارد  وجود 
را  خود  خاص  تدابير  كه  دادند  مى  تشکيل  منافقين  و  تروريستى 
داشت؛ اقدامات و گزارشاتى كه از نارسايى ها و بدرفتارى ها در 
زندان به امام ارائه كرديم منجر به تغيير دادستان انقالب تهران )شهيد 
مواد  هاى  زندان  با  دررابطه  اما  زندان شد.  مديريت  و  الجوردى( 
مخدر آن زمان آسيب ها شديد بود چون زندان ها ظرفيت پايينى 
اجتماعى  آثار  متفاوت  سنين  با  مختلف  زندانيان  تراكم  و  داشت 
نامناسب و بيمارى هاى جسمى ميان آن ها را افزايش مى داد اگرچه 
در غرب تهران كانون اصالح و تربيت داشتيم اما در شهرستان ها 

امکان طبقه بندى زندانيان وجود نداشت.

خانواده زندانى بيش و پيش از زندانى مجازات مى شود
از خانواده  استان خود و دور  از  از زندانيان هم در خارج  بخشى 
در تهران نگه دارى مى شدند، بنابراين مالقات خانواده ها با مشکل 
رو به رو بود مسير طوالنى بود و وسيله هاى حمل و نقل به تهران 
به زندان در آزادى  نبود؛ سرويس هايى براى رفت و آمد  مناسب 

وجود داشت اما در مسير رفت و آمدها هم بسيارى از كودكان 
طعمه اشرار مى شدند، فقر مالى پس از زندانى شدن سرپرست 
خانواده هم مشکل ديگرى بود كه زمينه فساد را ايجاد مى كرد 
و هميشه خانواده بيش و پيش از زندانى مجازات مى شود. 
انواع  معرض  در  و  شده  دار  خده  خانواده  اجتماعى  حيثيت 
آسيب هاى روحى و مالى قرار مى گيرند، تحصيل فرزندان و 

تربيت آن ها هم به مشکل مى خورد.

واگذارى حمايت از خانواده زندانيان به كميته امداد؛
خانواده  حمايت  انجمن  پيشخوان  نقش  ايفاى  درباره  وى 
زندانيان معتقد است: امر حمايت از زندانيان و خانواده آنها 
بايد به طور كامل به كميته امداد واگذار شود يا يک تشکيالت 
خاص حمايت هاى مالى و معنوى از صفر تا صد را بر عهده 
بگيرد؛ نفس تشکيل اين كميته كمک به نيازمندان و محروميت 
اين  اما  بود،  خيرين  و  مردمى  هاى  كمک  طريق  از  زدايى 
تشکيالت دولتى شده وعمال 8۰ درصد بودجه اش را دولت 
تامين مى كند.اين درحالى است كه كميته امداد يک ان جى 
او بوده است. به نظرم مى شود تشکيالت انجمن را زير نظر 

كميته امداد باز تعريف كرد.

خانواده زندانی 
بیشتر از زندانی 
مجازات می شود
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شهيندخت موالوردى معاون امور زنان و خانواده رئيس 
جمهور در گفتگو با خبرنگار مهر حامى اين معاونت را 
عالى ترين متولى سياست گذارى درامور زنان و خانواده 
مى داند و مى گويد: ما موظف هستيم براى برنامه ريزي 
و سياستگذاري درک درست و واقع بينانه اي از وضعيت 
موجود داشته باشيم. بايد مسائل و مشکالت حوزه زنان 
و خانواده را درست شناسايي و براى حل آن اقدام كنيم.

وى مى افزايد: براى اين هدف با دو مدل مخاطب سروكار 
داريم؛ اول زنانى كه خودشان متاثر از برخى مسائل مى 
شوند مانند زنان زندانى و زنانى كه از مشکالت ديگران 
تاثير پذير هستند كه خانواده هاى زندانيان از جمله آن 

هاست.
موالوردى با اشاره به آمارهاى زندانيان كشورمى گويد: 
در ده سال گذشته تعداد زندانى هاى مرد بيشتر از زندانى 
هاى زن بوده كه 75 درصد آن ها متاهل هستند، به بيانى 
سرپرست  كشور،  در  زندانى  مردان  درصد   75 ديگر 
خانوار هستند، سرپرستانى كه اكنون در زندان به سر مى 
برند و ما موظف هستيم وضعيت خانواده هاى آن ها را 

بررسى كنيم.
وى ادامه مى دهد: بهترين و موثرترين و كوتاه ترين راه 
رسيدن به اين هدف، همکارى و همگرايي و هماهنگي 
و هم افزايي دولت با دستگاه هاى ديگر و سازمان هاى 
مركز  زندانيان  حمايت  انجمن  با  كه  است  دولتى  غير 
برگزار  متعددى  كارشناسى  جلسات  و  كرديم  همکارى 
ها  برنامه  ها  انجمن  اين  كه  رسيديم  نتيجه  اين  به  شد؛ 
و سياست هاى ما را مي تواند اجرايي كند. موالوردى 
ميليون   5۰۰( تومان  ميليون  در سال گذشته 8۰۰  گفت: 
ميليون   3۰۰ شغلى؛  و  مهارتى  افزايى  توان  براى  تومان 
براى ارتقا سالمت خانواده زندانيان( به انجمن حمايت 
اين  از  مقطعى  حمايت  اما  كرديم،  پرداخت  زندانيان 
با كمک  بنابراين  نمى كرد،  را حل  ها مشکلى  خانواده 
انجمن حمايت زندانيان مركز شروع به اجراى طرح توان 
حوزه  دو  در  معدومين  و  زندانيان  هاى  خانواده  افزايى 
تهران،  استان   8 بر  مشتمل  اشتغالزايى  و  آموزى  حرفه 
آذربايجان  جنوبى،  خراسان  همدان،  مركزى،  فارس، 
غربى، گلستان و كرمان)زندانيان(؛ همچنين خانواده هاى 

شهیندخت موالوردی؛ معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده گفتگو
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75 درصد زندانیان مرد 
متاهلند؛ یعنی 150000 همسر 
زندانی داریم 

آذربايجان  بلوچستان،  و  تهران، سيستان  استان   7 معدومين 
غربى، خراسان رضوى، كرمان، خراسان جنوبى، و مركزى 
نموديم. معاون امور زنان و خانواده رياست جمهورى مى 
گويد:  فعاليت هاى ما براساس ماده 23۰ قانون برنامه پنجم 
توسعه بايد به شکل تفاهم نامه با دستگاه هاى ديگر انجام 
شود، براى اين منظور تفاهم نامه اى با سازمان زندان ها و 
اقدامات تاميني و تربيتي كشور داريم كه در آن به مسايل و 
نيازهاي مختلف زندانيان و زنان زندانى، همچنين خانواده 
هاى آن ها پرداخته ايم. موالوردى درباره طرح حمايت از 
خانواده معدومين كه مورد استقبال هم قرار گرفت توضيح 
جمهورى   رياست  خانواده  و  زنان  امور  معاونت  دهد:  مى 
در سال ۹4 با پيگيرى بسيار زياد سعى كرد تا مشابه برنامه 
چهارم توسعه بحث حمايت از خانواده زندانيان و معدومين 
در برنامه ششم توسعه هم مطرح شود، چرا كه معتقديم اين 
خانواده ها بخشى از جامعه كشور هستند و درد و مسئله آن 
ها بايد مسئله ما هم باشد، قرار نيست تاوان جرم فردى را 
خانواده او پرداخت كند. سعى كرديم اين بحث در شوراى 
برنامه ريزي فرهنگ و هنر وزنان و خانواده و جوانان كه از 

شوراهاى تدوين برنامه ششم بود مطرح شودكه اين اتفاق 
نشد چراكه  وارد  برنامه  در اليحه  بعد  مراحل  در  اما  افتاد 
برخى كارشناسان معتقد بودند كه از طرح هايى نيست كه 
نياز به مصوبه مجلس داشته باشد. معاون رئيس جمهور در 
امور زنان و خانواده درباره راهکار معاونت براى جلوگيرى 
از آسيب هايي كه متوجه زنان بعد از زندانى شدن سرپرست 
ترک  مشکالت  و  فروشى  تن  جمله  از  شود،  مي  خانوار 
زياد  زندگي  مشکالت  وقتي  گويد:  مى  فرزندان  تحصيل 
باشد، قاعدتا اول هر فردى به رفع نيازهاي پايه مي پردازد 
بنابراين، تهيه غذا و سرپناه به عنوان اولين نيازهاي انساني 
در اولويت قرار مي گيرد و آموزش قطعا در مقابل اولويت 
تهيه غذا رنگ مي بازد، آموزه هاي ديني ما هم بر ارتباط 
بايد  قطع  طور  به  دارد.  تاكيد  انسانها  معاد  و  معاش  ميان 
معرض  در  گروه  اين  پايه  نيازهاي  تأمين  فکر  به  مسئوالن 
را در جهت  تمام تالش خود  هم  معاونت  و  باشند  آسيب 
همکاري با دستگاه هاي متولي اين حوزه و پيگيري وظايف 
ذاتي آنها خواهد داشت و تا توان افزايي و توان بخشي اين 

گروه از زنان جامعه از پا تخواهد نشست.

یکی از معاونین قوه قضائیه اعالم کرد که 200 هزار زندانی در کشور داریم که بر اساس 
آمار 75 درصد زندانیان متاهل هستند باید گفت که 150 هزار همسر زندانی داریم.
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ذبیح اهلل خدائیان؛ معاون حقوقی قوه قضائیه گفتگو

در  قضائيه  قوه  حقوقى  معاون  خداييان  اهلل  ذبيح 
را  زندانيان  خانواده  حامى  مهر  خبرنگار  با  گفتگو 
قشر آسيب پذير جامعه مى داند و مى گويد: حمايت 
ازاين خانواده ها  اقدام فراقوه اى را مى طلبد چراكه 
نياز  بلکه  ندارند،  قضايى  به حمايت  نياز  فقط  آنها 
نظر  مد  بايد  هم  ها  آن  اجتماعى  و  فرهنگى  مالى، 

قرار بگيرد.
 بنابراين چنين اقدامى هم نيازمند كمک دولت است 
تا دستور كار برنامه هاى اجرايى آن ها قرار بگيرد 
ملت  تا وكالى  طلبد  مى  را  مجلس  هم حمايت  و 
آمادگى تصويب قوانين و مقررات ويژه حمايت از 

خانواده زندانيان را داشته باشند.
 اگر قانونى در اين زمينه نداشته باشيم هر اقدامى هم 
در اين زمينه انجام شود مقطعى است و در حاشيه 
ساير برنامه ها قرار مى گيرد؛ وى گفت: قواى سه 
گانه براى حمايت از خانواده زندانيان بايد دست به 

دست هم دهند.
معاون قوه قضائيه در ادامه به برنامه ششم توسعه و 
عدم توجه به خانواده زندانى در اين برنامه 5 ساله 
اشاره كرد و گفت:  سازمان زندان ها و قوه قضائيه 
پيشنهاد حمايت از خانواده زندانيان را براى تصويب 
مراحل  در  متاسفانه  اما  كردند  ارائه  برنامه  اين  در 
بعدى از سوى نمايندگان مجلس رد شد و اكنون هم 
برنامه از دسترس كميسيون تلفيق خارج شده است، 

اكنون ما به نمايندگان مجلس دهم اميدواريم.
معاونت حقوقى قوه قضائيه و سازمان زندان ها اين 
از  حمايت  براى  را  اى  اليحه  كه  دارد  را  آمادگى 
خانواده زندانيان تنظيم كند اما اين مهم به حمايت 
و  مجلس  حمايت  بدون  و  دارد  نياز  هم  قوا  ساير 
دولت تهيه اليحه بى فايده است و مانند ساير اليحه 

ها ابتر مى ماند. 
معاون حقوقى قوه قضائيه اعتقاد دارد روز 5 خرداد 
و  تقويم  در  زندانيان(  از خانواده  )سالروز حمايت 
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معاون قوه قضائیه:
 باید قانونی داشته باشیم که در آن نوشته شود، 
اگر سرپرست خانواده راهی زندان شد، سازمان 
هایی حمایتی سرپرستی آن ها را برعهده بگیرند 

در نگاه مسئوالن ديده نمى شود؛ وى مى گويد: هنوز 
بسيارى از دست اندكاران،  اين خانواده ها را جزء قشر 
آسيب پذير نمى دانند؛ اما بايد گفت دودِ عدم حمايت 

از آن ها به چشم همگان خواهد رفت.
 خانواده اى كه از نظر معيشت، فرهنگ و... فقير است 
جزئى از جامعه ما محسوب مى شود كه اگر حمايت 

نشود در آينده پتانسيِل انواع آسيب ها خواهد شد.
خدائيان اظهار داشت: درست است كه خانواده زندانى 
مجرم نيست اما ما موارد بسيار زيادى داريم كه بعد از 
زندانى شدن سرپرست، خانواده هم بزهکار مى شود؛ 
بايد خانواده زندانى را قبل از آنکه جرمى جديد اتفاق 

بيفتد تربيت كرد و خانواده هاى ديگر را نجات داد.
خداييان در پاسخ به اين سوال كه چرا خانواده زندانيان 
در پيوست احکام قضايى ديده نمى شوند براى مثال 
خانواده  و  فرزندان  تکليف  حکم  ارائه  از  بعد  قاضى 
زندانى را تعيين نمى كند؟ گفت: قاضى مجرى قانون 
تا  بنابراين  است و در چارچوب آن  حکم مى دهد، 
نمى  نداده  قاضى  به  دستورى  چنين  قانون  كه  زمانى 

تواند چنين چيزى را پيوست حکم قضايى كند.
ارائه  در  تواند  مى  نهايت  در  قاضى  داد:  ادامه  وى 
مرخصى، آزادى مشروط و .. كمى به خانواده زندانى 
اختيارى  چنين  هم  قضائيه  قوه  حتى  كند؛  مساعدت 
كند.  ملزم  امر  اين  به  را  سازمانى  تواند  نمى  و  ندارد 
براى اين منظور خود سازمان زندان ها اقداماتى را در 
كه  دهد  مى  انجام  زندانيان  انجمن حمايت  چارچوب 
كفايت نمى كند، از طرفى قوه قضاييه چنين امکاناتى 
بيايد.  بايد به كمک اين خانواده ها  ندارد، قوه مجريه 
اگر از اين خانواده ها حمايت نشود انتظار موفقيت و 

سالم بودن آن ها را نبايد داشت.
در  كه  باشيم  داشته  قانونى  بايد  است:  معتقد  خداييان 
آن نوشته شود، اگر سرپرست خانواده راهى زندان شد، 
سازمان هايى حمايتى سرپرستى آن ها را برعهده بگيرند 
و تکليف داشته باشند، اين مهم امکانات فراقوه اى مى 

طلبد.
به گزارش حامى قوه قضائيه برنامه هايى قانونى براى 

حمايت از خانواده زندانيان در دستور كار دارد.
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به گزارش خبرنگار مهر حامى؛ سيد مرتضى بختيارى  پس از 
شهيد الجوردى، چهارمين رئيس سازمان زندان ها و اقدامات 
و  نوجوانان  كامل  جداسازى  است؛  كشور  تربيتى  و  تامينى 
و  اصالح  هاى  كانون  تاسيس  كشور،  هاى  زندان  از  اطفال 
و  آموزشى  مركز  تقويت  ها،  استان  مراكز  اكثر  در  تربيت 
متخصص  كادر  تربيت  جهت  ها  زندان  سازمان  پژوهشى 
مددكارى  جايگاه  تقويت  و  تحقيقات  امر  كردن  نهادينه  و 
اجتماعى در زندان ها از جمله اقدامات او در دوران رياستش 
بود. وى در گفتگو با خبرنگار مهر حامى از برنامه هاى خود 
براى حمايت از خانواده زندانيان در دوران رياست بر سازمان 
زندان ها مى گويد: بخشى از نيازهاى خانواده زندانيان توسط 
انجمن حمايت زندانيان مورد رسيدگى قرار مى گرفت؛ دولت 
هم جداگانه بودجه اى را در اختيار انجمن حمايت زندانيان 
مركز گذاشته بود كه در سراسر كشور تقسيم مى كرد؛ اما بعد،  
براساس بررسى هايى كه سازمان  بازرسى كل كشور انجام 
داد اوايل سال 1377،  تدبير شد تا با هماهنگى كميته امداد، 

خانواده زندانيان تحت پوشش اين نهاد قرار گيرند.
وى ادامه مى دهد: بودجه دولت در اختيار كميته امداد قرار 
گرفت تا اين نهاد خانواده هاى واجد شرايط را تحت پوشش 
خود قرار دهد و انجمن حمايت زندانيان هم با سبقه مردمى 
را  واجد شرايط  زندانيان  به خانواده  هاى خود  خود، كمک 
ادامه دهد؛ بنابراين از سال 1387 بودجه ها به طور رسمى در 

کمیته امداد حمایت 
از خانواده اعدامی 
ها را در دستور کار 
قراردهد

اختيار كميته امداد قرار گرفت و نهادينه شد. بختيارى اضافه 
مى كند: كميته امداد ساليانه اين بودجه را دريافت كرده و هم 
زندانيان  فرزندان  تحصيلى  مسائل  هم  و  معيشتى  به وضعيت 
رسيدگى مى كند، اما انجمن همچنان صبقه مردمى اش فعال 
است، هر چه بيشتر كمک مردمى در اختيارآن ها قرار بگيرد آن 

ها هم افراد بيشترى را تحت پوشش قرار خواهند داد.
رئيس اسبق سازمان زندان هاى كشور طرح پيشنهادى كميته 
هاى   خانواده  از  حمايت  واگذارى  بر  مبنى  )ره(  امام  امداد 
را  زندانيان  حمايت  انجمن  به  كميته  پوشش  تحت  زندانيان 
اشراف  حمايتى  نهاد  اين  دارد:  اعتقاد  و  داند  نمى  مناسب 
كاملى بر زندگى و نياز اين خانواده ها دارد، مسائل معيشتى، 
جز  ها  خانواده  سازى  توانمند  و  اشتغال  آموزشى،  فرهنگى، 
وظايف كميته امداد است و در كنار آن فعاليت انجمن حمايت 
زندانيان بايد تقويت شود نه تضعيف كه به نفع خانواده هاى 
ادامه  امدادكشور  كميته  امناى  هيئت  عضو  است.  زندانى 
و  مددجويى  قسمت  در  امداد  كميته  كه  تجربياتى  دهد:  مى 
زندانيان  با خانواده  رابطه  در  و  داشته  قبل  از  توانمندسازى  
از سال 77 به بعد دارد، خوب است؛ اما اگر كميته امداد در 
رسيدگى به آن ها مشکل دارد موضوع فرق مى كند؛ اما اگر 
به  هم  انجمن  و  دولت  هاى  كمک  با  كميته  نباشد،  مشکلى 
فعاليت هايش بايد ادامه دهد. بختيارى درباره كاهش آسيب 
در خانواده زندانيان و پيشنهاد ساخت مسکن در كنار زندان 

سید مرتضی بختیاری؛ رئیس اسبق سازمان زندانهای کشور گفتگو
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است،  وسيعى  مقوله  زندانيان  خانواده  هاى  آسيب  گفت: 
به  كه  است  برچسبى  و  انگ  خانواده،  يک  آسيب  اولين 
فرزندان آن ها در مدارس مى خورد، بيشتر زنان و خانواده 
ها از جرم همسر و يا پدر خود خبر ندارند، بنابراين بحث 
آبرو در ميان است و نمى شود در كنار زندان براى آن ها 
مسکن ساخت تا بيش از حد تابلودار شوند چرا كه همين 
بختيارى  زندانى است.  براى خانواده  بزرگى  اقدام آسيب 
درباره طرح و برنامه هاى دوران رياست خود بر سازمان 
مى  ها  آن  هاى  خانواده  از  حمايت  جهت  در  ها  زندان 

گويد: براى توانمندى خانواده ها و زندانيان كارهاى بسيار 
زندانى  از  مراقبت  آن  جمله  از  كه  داديم  انجام  زيادى 
بعد از خروج از زندان  بود كه آئين نامه آن به تصويب 
رئيس قوه رسيد و در روزنامه هاى رسمى هم اعالم شد، 
براى اجراى اين طرح در هر استان يک مركز مراقبت بعد 
از خروج داشتيم، براين اساس زندانى تا چند سال پس 
برگشت  تا هم  قرار مى گرفت  از خروج تحت حمايت 
مجدد به زندان و هم برگشت مجدد به جرم و بزهکارى 
نداشته باشد؛ در طول اين مدت هم دولت بودجه اى را 

در اختيار مى گذاشت تا براساس آن وام هايى براى زندانيان آزاد 
شده اى كه حرفه آموخته و گواهى مهارت داشتند براى جلوگيرى 
از بيکارى آن ها قرار دهيم بعد از رفتن من از سازمان زندان ها به 
دليل شرايط جديد كارى اجراى اين طرح را پيگيرى نکردم و نمى 

دانم اين تجربه چه آينده اى داشت و اكنون به كجا رسيده است.
 رئيس اسبق سازمان زندان هاى كشور حمايت از خانواده اعداميان 
را هم مهم مى داند و معتقد است:  كميته امداد همانند حمايت از 
هم  شرايط  واجد  هاى  اعدامى  خانواده  از  بايد  زندانيان  خانواده 

انجمن  بگيرند، در كنار آن  تا تحت پوشش قرار  حمايت كند 
حمايت زندانيان هم در سراسر كشور بايد فعال تر برخورد كنند 
و با افزايش زمينه هاى اقتصادى خانواده هاى بيشترى را تحت 
پوشش خود قرار دهند. وى همچنين طرح شوراى عالى حمايت 
جامعه  زمينه  در  تحقيق  و  بررسى  نيازمند  را  زندانيان  خانواده 
متولى  كه  دارد  باور  و  داند  مى  آن  فعاليت  هدف، وچگونگى 
رسيدگى به خانواده زندانيان كميته امداد امام خمينى )ره( است 

كه فعاليت هايش هم اكنون ادامه دارد.
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عضو کمیسیون قضایی مجلس هشتم

     فرهاد تجری

دولت می تواند 
خانواده زندانیان 
را »بیمه« کند

و  بهترين  گويد:  مى  مهر حامى  با  گفتگو  در  تجرى  فرهاد 
كم هزينه ترين راهکار حمايتى از خانواده هاى زندانيان كه 
بيشترين ضمانت اجرايى دارد، بيمه است. رويکرد مجازات 
و اعمال اصالحات براى فردى كه بنا به هر دليلى به حبس 
محکوم مى شود، بايد به نحوى باشد كه صدمات غيرقابل 
جبران به اطرافيان وى وارد نکند و تنها خود فرد مورد تنبه 

قرار گيرد.
تنها  ها  مجازات  اعمال  كه  بوديم  شاهد  دورتر  درگذشته 
با زندانى شدن فرد،  نسبت به خود فرد اعمال نمى شد و 
به  شد  مى  وارد  فرد  خانواده  به  ناپذيرى  جبران  صدمات 
و  محدوديت  اعمال  نحوى  به  مجازات  اعمال  كه  نحوى 
ظلم به اطرفيان مجرم بود. بر همين اساس در كنار اعمال 
قانون مجرمان، عالوه بر اينکه قانون گذار توجه به خانواده 
زندانيان را پيش بينى كرده است، اين موضوع به عنوان يک 
ضرورت اجتماعى مورد توجه قرار گرفت، از اين رو انجمن 
حمايت از زندانيان با هدف جلوگيرى از ظلم به متهمين و 
دفاع و حمايت از خانواده هاى آنان تشکيل شد و مجموعه 
واسطه  يک  عنوان  به  را  اوليه  خدمات  و  اقدامات  از  اى 

خدماتى به جامعه زندانيان كشور ارائه مى دهد.
عضو كميسيون قضايى دوره هشتم مجلس شوراى اسالمى 
ارائه راهکار براى بهبود وضعيت خانواده هاى زندانيان  به 
راهکار  ترين  هزينه  كم  و  بهترين  كرد:  تاكيد  و  پرداخت 
ضمانت  بيشترين  كه  زندانيان  هاى  خانواده  از  حمايتى 
اجرايى را دارد اين است كه دولت مبلغى را به عنوان قالب 
ميانگين سرانه جمعيت اين خانواده ها به دست بياورد و به 
ازاى آن شركت هاى بيمه را اجبار كند و يا يکى از نهادهاى 
حمايتى را مامور بستن قرارداد با شركت هاى بيمه اى كند 
تا به موجب آن خانواده هاى زندانيان تحت پوشش بيمه اى 

قرار گيرند.
وى گفت: راهکارهاى ديگرى هم با توجه به ظرفيت هاى 
قانونى، حاكميتى و ملى و مردمى وجود دارد كه بخشى از 
افراد خير ازجمله اين ظرفيت ها هستند كه در اين خصوص 

به دولت كمک مى كنند. 
و  هنرى  مختلف  هاى  حوزه  در  سازى  فرهنگ  همچنين 
انجام شود تا شخصيت خود زندانى از  بايد  اطالع رسانى 
خانواده وى جدا محسوب شود كه در اين زمينه روحانيون، 
سخنرانان و به ويژه صدا و سيما مى توانند به خوبى عمل 
كنند تا براى سايرين اين موضوع نهادينه شود و حرمت و 

اينکه  تجرى  اعتقاد  به  شود.  حفظ  ها  خانواده  اين  شأن 
از  حمايت  براى  را  خود  درآمدهاى  از  درصدى  دولت 
خانواده هاى زندانيان اختصاص دهد امکان پذير است اما 
اين نوع تخصيص مى تواند باعث نابه سامانى شود چرا كه 
در آمدهاى دولت بايد در بخشى متمركز شود و به فراخور 
نيازمندى ها و اولويت هاى كشورى توزيع شود و اينکه 
بدون تعيين سقف و كف درآمدى براى بخشى تعيين شود، 
ممکن است بخش مربوطه صدمه ببيند چرا كه امکان دارد 

مبلغ مورد نظر وصول نشود. 



59

نشریه داخلی انجمن حمایت زندانیان مرکز

عضو کمیسیون قضایی مجلس نهم

     موسی غضنفرآبادی

مجلس نهم کاری 
برای خانواده 

زندانیان نکرد!
حجت االسالم موسى غضنفرآبادى نماينده مجلس نهم در 
زندانيان  خانواده  حقوق  به  اشاره  با  مهرحامى  با  گفتگو 
گفت: وقتى فردى بنا به هر جرمى راهى زندان مى شود، 
اطرافيان وى نبايد مجازات شوند. نظام مقدس جمهورى 
اسالمى ايران برنامه هايى را براى زندانيان تدارک ديده كه 
امام  امداد  كميته  و  زندانيان  انجمن حمايت  آنها  ازجمله 
خمينى )ره( است كه از اين طريق به صورت ماهيانه براى 
تعدادى از اين خانواده ها مستمرى در نظر گرفته مى شود 

اين در حالى است كه مجلس در قالب اليحه حمايت هاى 
خود را از خانواده هاى زندانيان انجام مى دهد اما تا كنون 

چيزى به ذهن ما نرسيده است.
به  اقداماتى  چه  نهم  مجلس  كه  سوال  اين  به  پاسخ  در  وى 
اعطاى  گفت:  است،  داده  انجام  زندانيان  از  حمايت  منظور 
مرخصى ها و مالقات ها از جمله خدماتى است كه به زندايان 
و خانواده هايشان ارائه مى شود اما دقيق نميدانم در مجلس 
نهم براى حمايت زندانيان كارى انجام شده يا نه  فقط همين 
از  بعضى  ديه  تا  شد  داده  قرار  مبلغى  بودجه  در  ميدانم  را 

زندانيان پرداخت شود.
غضنفرآبادى در مورد اينکه براى خانواده هايى كه نياز روحى 
انجام  بايد  اقداماتى  چه  دارند  تحصيلى  يا حتى  و  روانى  و 
شود عنوان كرد: اين ها مشکالتى است كه فقط به خانواده 
زندانيان تعلق ندارد و براى همه وجود دارد، به هر حال در 
حد توان و بودجه كشور كمک هايى صورت مى گيرد و به 

نوعى امتياز است.
نظر من  به  تاكيد كرد:  نهم شوراى اسالمى   نماينده مجلس 
درست است كه بايد به خانواده اى زندانيان كمک شود  اما 
تا  فرد زندانى راحت شود  باشد كه خيال  به گونه اى  نبايد 
زندگى شان  اينکه مشکالت  براى  را  زندان  افراد،  از  بعضى 
زندان است و گرفتارى  به هر حال  كنند.  انتخاب  حل شود 
هاى خود را دارد اما رأفت اسالمى اقتضا مى كند كه نگرانى 

هاى خانواده هاى زندانى كمتر شود.
وى در مورد اينکه دولت بايد درصدى از درآمدهايش را به 
انجمن حمايت زندانيان اختصاص دهد گفت: اين زمينه نظرى 
ندارم اگر دولت درآمد داشته باشد كمک مى كند اما دولت 
انداز  تا  زندانى  هاى  خانواده  از  اينکه  ضمن  ندارد  درآمد  
نيازهاى خود مرتکب  اى حمايت شود كه خود براى تامين 
جرم نشوند. غضنفرآبادى از راهکارى براى بازگشت زندانيان 
ديه،  پرداخت  كرد:  تصريح  و  گفت  سخن  خانواده  بطن  به 
اشتغال، فراگيرى و يادگيرى كار در زندان تدارک ديده شده 
زندانى  كه  است  اين  براى  دارد  وجود  كه  ساير خدماتى  و 
پس از دوران محکوميت به جامعه  برگردد و زندگى كند و 
شخصيت خود را ترميم كند از سوى ديگر خانواده ها هم بايد 

به زندانيان كمک كنند تا به جامعه برگردند.
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منتخب مردم تهران در مجلس دهم

     دکتر محمود صادقی

مجلس می تواند 
در موضوع نیازهای 
فوری فوتی خانواده 
زندانیان ورود کند

منتخب  تربيت مدرس و  دانشيار حقوق  دكتر محمود صادقى 
در  دهم  دوره  اسالمى  شوراى  مجلس  در  تهران  استان  مردم 
گفتگو با مهر حامى با اشاره به اينکه مجلس دو وظيفه قانون 
گذارى و نظارتى دارد كه بايد از اين دو زاويه به بحث حمايت 
از زندانيان ورود پيدا كند گفت: يکى از زمينه هاى حمايت، 
همين  بر  كه  است  مجرم  و  جرم  پديده  رويکردهاى  اصالح 
اساس اقدامات پيشگيرانه نسبت به اين پديده در قانون مطرح 

شده است.
وى در ادامه افزود: البته در پيشگيرى از وقوع جرم همه دستگاه 
اجتماعى و  از جهت  اقتصادى و هم  از جهت  نظام هم  هاى 
خيز  جرم  جامعه  تا  كنند  سازى  زمينه  دارند  وظيفه  فرهنگى 
نباشد اما به طور خاص اين موضوع برعهده سه قوه قرار داده 
شده است  لذا مجلس مى تواند از اين زاويه ورود پيدا كند و 
از دستگاه هاى مختلف بخواهد كه چرا وظايف خود را در اين 

زمينه انجام نداده اند. 
صادقى با بيان اينکه مجلس همچنين مى تواند از حيطه وظيفه 
قانون گذارى وارد شود، تصريح كرد: يکى از رويکردها حبس 
زدايى و تعيين مجازات هاى جايگزين حبس است كه در اين 
زمينه كارهايى صورت گرفته و اليحه قبال آماده شده اما هنوز 
تعيين تکليف نشده است لذا مجلس بايد براى تهيه اين اليحه 
انجام دهد.  پيگيرى هاى الزم را  قانونش تصويب  و تصويب 
نتخب مردم استان تهران در مجلس شوراى اسالمى دوره دهم 
گفت: بحث مهمتر كه مجلس مى تواند در آن ايفاى نقش كند 
بحث رويکرد در مقوله جرم و جرم شناسى است كه در قالب 
يعنى  طرفين  خود  آن  مطابق  كه  شده  مطرح  ترميمى  عدالت 
بزهکار و بزه ديده با هم مشاركت مى كنند و درباره  پيامدهاى 
جرم با هم تعامل مى كنند و در واقع بزه ديده اجازه دارد به 
با بزهکار ديدار كند و هر دو فرصت پيدا مى  طور داوطبانه 
كنند  براى جبران خسارت برنامه ريزى كنند. داشته باشد به 
عنوان مثال در بودجه هاى ساالنه براى خود انجمن كمک هاى 
مالى در نظر گرفته شود و يا در قالب هاى مختلف ديگر مى 
توان مبلغى را به خانواده ها پرداخت كرد كه اين موارد سطحى 
است و اگه بخواهيم موضوع را ريشه اى بررسى كنيم بايد نگاه 
آسيب شناسانه و پيشگيرانه داشته باشيم كه عدالت ترميمى و 
حبس زدايى رويکردهايى از اين دست است. وى تشريح كرد: 
نيازهاى فورى فوتى دارند كه بحث هاى مالى و  خانواده ها 
بحث هاى مربوط به تکفل و سرپرستى از جمله آنهاست  كه 
در اين زمينه مجلس ميتواند هم جنبه هاى حمايتى فورى فوتى 
را انجام دارد و هم مهمتر از آن نگاه هاى بنيادى ترى به مسئله 
كند كه يکى از آن تقويت  ان جى اوها از جمله انجمن است. 
وى به ارائه راهکارى براى پذيرش زندانيان پس از طى دوره 

محکوميت پرداخت و گفت: بخشى از اين موضوع به قوانين 
مربوط به مجازات هاى تبعى بر مى گردد كه پيرو بعضى از 
محکوميت ها، محروميت از بعضى از حقوق اجتماعى مقرر 
شده است كه به نظر بعضى از آنان سختگيرانه است و نياز به 
اصالح دارد به عنوان مثال محکوميت كيفرى در استخدام فرد 
حتى به عنوان مستخدم تاثير مى گذارد البته درباره پذيرش از 
سوى جامعه بايد بگوييم فرد زندانى به نوعى برچسب خورده 
است و بايد فرهنگسازى به گونه اى باشد كه جامعه وى را 

پس از آزادى به عنوان يک فرد متنبه بپذيرد.



61

نشریه داخلی انجمن حمایت زندانیان مرکز

منتخب مردم تهران در مجلس دهم

     حجت االسالم مازنی

حمایت از قوه قضائیه 
در مجلس دهم برای 

حمایت از خانواده 
زندانیان

حجت االسالم احمد مازنى نماينده منتخب مردم تهران در مجلس 
دهم درباره حمايت از خانواده هاى زندانيان گفت: برآورد دقيقى از 
خدمات و كمک هاى دولت و خيرين ندارم و اگر بخواهم در اين 
موردقضاوت كنم و بگويم بودجه اى كه دولت مى دهد كم است يا 
نه نيازمند اطالعات هستم اما به صورت كلى معتقدم هر فردى كه به 
هر دليلى حکمى صادر مى شود و در زندان به سر مى برد، بايد از 
تمام حقوق انسانى و شهروندى برخوردار باشد ضمن اينکه خانواده 
وى هم نبايد در طول دوران محکوميت عضو زندانى احساس خال 
و بى سرپرستى كند به ويژه افرادى كه متاهل هستند و عضو زندانى 

نان آور و سرپرست خانواده بوده است. وى در ادامه افزود: به نظر مى 
رسد اين موضوع به طور طبيعى وظيفه حاكم در نظام اسالمى باشد كه 
سرپرستى اين خانواده ها را به عهده بگيرد و افراد ديگر هم به عنوان 

مسلمان به اين دسته از خانواده ها كمک كنند.
مازنى در خصوص ارائه راهکار مناسب براى حمايت از خانواده هاى 
زندانيان در مجلس تصريح كرد: اين مسئله يک بحث كارشناسى است 
و معتقدم قبل از طرح مسئله اى در مجلس، حوزه هاى تخصصى 
مربوطه در دستگاه هاى ذى ربط بر روى آن بايد كار كنند و پيشنهاداتى 
ارائه دهند و در خصوص حمايت از خانواده هاى زندانيان، دولت، 
سازمان زندان ها و قوه محترم قضاييه بايد با توجه به مسئوليت خود، 
برآورد دقيقى از موضوع ارائه دهند و سپس على القاعده در كميسيون 
اجتماعى مجلس مورد بررسى قرار گيرد و بنده به سهم خود از هر 
اقدامى كه از سوى قوه قضاييه و دولت براى كمک به خانواده هاى 

زندانيان ارائه شود، حمايت مى كنم.
وى درباره افزايش بودجه سازمان زندان ها براى افزايش حمايت هاى 
اين سازمان از خانواده هاى زندانيان گفت: اين موضوع نيازمند بررسى 
است. اگر سازمان زندان ها از طريق دولت يا قوه قضاييه اليحه اى 
به مجلس ارائه كند و خواستار افزايش بودجه شود، از اين پيشنهاد 

حمايت هاى الزم را انجام خواهيم داد.
يکى از روش ها مى تواند استفاده از منابع دولت باشد به عنوان مثال 
بخشى از درآمدهاى دولت از نفت، ماليات، عوارض و .. است و 
يکى از مصارفى كه مى شود براى اين درآمد ها درنظر گرفت كمک 
و حمايت از خانواده هاى زندانيان است البته بايد بر اين نکته تاكيد 
كرد افرادى كه مى خواهند اين منبع درآمدى را تامين و اجراى آن را 
عملياتى كنند بايد به مجلس شوراى اسالمى پيشنهاداتى ارائه دهند تا 

مجلس تصميمات الزم را اتخاذ كند و اقدامات مقتضى انجام گيرد.
مازنى تاكيد كرد: اين موضوع يک مسئله بين دو قوه مجريه و قضاييه 
و يک مسئله بين كميسيونى است چرا كه كميسيون اجتماعى از بعد 
اينکه به مشکالت اجتماعى توجه دارد و در صدد پيشگيرى از آسيب 
هاى اجتماعى است و كميسيون حقوقى و قضايى هم از لحاظ اينکه 

متناظر با قوه قضاييه است بايد به اين مسئله رسيدگى كنند. 
وى درباره ديد منفى جامعه به خانواده هاى زندانيان گفت: دليلى 
ندارد ديد منفى در جامعه نسبت به خود زندانى باشد چه برسد به 

خانواده وى؛ 
چرا كه وقتى اتهام فردى محرز و حکم براى وى صادر مى شود، به 
اندازه كافى متنبه مى شود و نه از لحاظ فيزيکى و نه به لحاظ روانى و 
اجتماعى انصاف نيست كه بيش از محکوميت، خود زندانى و خانواده 

اش آزار ببينند. 
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ما را از خود دور نکنيد ما هم يکى مانند همه شماها هستيم 
كنيم.  مى  زندگى  سربلند  و  پهناور  سرزمين  اين  در  كه 
درست است پدرم فعل ناصوابى مرتکب شد اما تو اى زن 
همسايه بگو، اين وسط گناه مادرم چيست كه حتى حاضر 
نيستى با او در صف نانوايى در يک ديف بايستى؟ خواهر 
خردسالم چه گناهى مرتکب شده است كه اينگونه دست 
به سمت  كودكت را در كوچه مى گيرى و كشان كشان 

خانه مى برى تا مبادا با خواهرم همبازى شود؟
باور كنيد ما هم مانند شما هستيم؛ پدرم هر كارى كرده االن 
نمى كنيد؛  اگر كمک مان  دارد جوابش را پس مى دهد؛ 

دست مان را نمى گيريد؛ الاقل اينگونه با ما رفتار نکنيد.
اين تنها بخش كوچکى از اظهارات يک فرزند زندانى است 
كه از رفتار من و شما كه بقول خودمان مسلمان هستيم و 

در يک جامعه اسالمى زندگى مى كنيم رنج مى برد. 
آيا در كجاى مرام نامه دين اسالم آمده است كسى را به 
قسمت  كدام  در  كنيد؟  مجازات  ديگر  كسى  جرم  خاطر 
شده  جرمى  مرتکب  پدرى  اگر  شده  نوشته  كريم  قرآن 

خانواده او را كامال طرد كنيد؟
كجاى غيرت ايرانى بودن مان به ما اين اجازه را مى دهد 
تا نه تنها دست اين خانواده ها را نگيريم، بلکه تحقيرشان 
كنيم.همه مسووالن كشور تقريبا به اين امر اذعان دارند كه 
مجازات امرى فردى است پس خانواده نبايد در كنار فرد 
مجازات شود؛ اما متاسفانه خانواده ها نيز در اين ميان با بى 
مهرى ها و ندانم كارى هاى ما مجازات مى شوند؛ شايد 

چه بسا مجازاتى سخت تر از آن فرد زندانى در زندان.
تامينى  اقدامات  و  زندانها  سازمان  رئيس  جهانگير  اصغر 
كل  مديران  تخصصى  نشست  اولين  در  كشور  تربيتى  و 
ستادى و استانى اين سازمان،گفته بود،  متاسفانه هنوز نگاه 
وارد محيط  اگر كسى  كه  است  اى  بگونه  و جامعه  مردم 
زندان بشود، آسيب آن بيشتر متوجه خانواده زندانى است. 
انجمن هاى  مانند  نهادهاى  با وجود همه كمک هايى كه 
نگاه موجب طرد  نوع  اين  هنوز  انجام مى دهند،  حمايت 
اجتماعى خانواده زندانى و زمينه ساز بروز جرم در بين آنها 
مى شود. اين مقام ارشد قضايى، نگاه به زندانى به عنوان 
حمايتى  نگرش  نوعى  مستلزم  را  ديده  آسيب  انسان  يک 
دانست و گفت: اين نوع نگاه بايد در همه ما وجود داشته 

باشد.
يادم نمى رود وقتى براى ديدار با يک خانواده زندانى به 
منزل آنان -منزل كه چه عرض كنم خرابه اى در جنوب 
شهر رى- رفتيم، همسر زندانى مى گفت: خوش به حال 
همسرم كه در زندان است، غذاى آماده، جاى خواب آماده، 
جايى كه در زمستان گرم است و در تابستان خنک؛ اما من 
چى؟ اينجا نه سقف مناسبى براى زندگى كردن داريم، نه 

خبرنگار حوزه قضایی و حقوقی/ ایرنا

لیال اسماعیل نژاد

به کدامین گناه ناکرده 
مجازاتمان می کنید

قلم  و  مداد  فکر  به  بايد  گاهى  خوردن؛  براى  مناسبى  غذاى 
كودكم باشم و گاهى بايد به اين فکر كنم كجا كار خدماتى 
انجام دهم تا مرا نشناسند و از من ضمانت نامه نخواهند.اين 
به كوچه  نه ترس ريختن وسايل  او  بود،  همسر زندانى گفته 
توسط صاحبخانه را دارد نه دغدغه درس و تحصيل بچه! او 
در زندان هست و وعده هاى غذايى اش سر موقع برقرار است. 

نه از سرما ميلرزد نه از گرما مى سوزد!
آرى اين تنها شمه كوتاهى از درد دل يک زنى بود كه همسرش 
را  محصلش  فرزند  دو  بايد  تنهايى  به  خود  و  است  بند  در 
باال  اينها تف سر  بگويم  مردم  به  مى خواهم  كند.  سرپرستى 
هستند؛ يعنى اگر از خودمان دورشان كنيم به يک آسيب در 
جامعه تبديل مى شوند كه بعدها اين آسيب دامن خود ما و 

خانواده ها و فرزندان ما را خواهد گرفت.
از طرفى ديگر خطابم به مسئوالن است؛ اگر مى خواهيم تعداد 
آمار جمعيت كيفرى كاهش بيابد بايد چاره اى براى اين قشر 
فراموش  با  بينديشيم؛  جامعه  حاشيه  در  و  شده  گرفته  ناديده 
را  كيفرى  جمعيت  كاهش  بايد  حقيقت  در  افراد  اين  كردن 
فراموش كنيم چون هيچوقت اين امر محقق نخواهد شد.همه 
نمى  و  هستند  مرتبط  و  پيوسته  بهم  وار  سلسله  جامعه  افراد 
توانيم يک حلقه از اين زنجير را حذف كنيم و به گوشه اى 
بيندازيم چون جاى آن حلقه خالى مانده و تسلسل به هم مى 
خورد و از طرفى ديگر اگر بخواهيم اين حلقه آسيب پذير به 
باشيد  داشته  يقين  بماند  باقى  جامعه  زنجيره  در  منوال  همين 
حلقه هاى بعد و قبلش نيز آسيب پذير شده و همينطور تا پايان 

ادامه مى يابد.
 پس به جاى حذف يا دور كردن اين افراد، بياييم آنان را مانند 
خانواده و فرزندان خود بدانيم و مطمئن باشيم با نجات دادن 
اين افراد خانواده خود را از باليى كه درآينده اى نزديک دامن 
آنها را خواهد گرفت، نجات داده ايم. يقين داشته باشيم اگر 
اين فرزندان همانند پدران خود فردا به آسيب اجتماعى تبديل 
در  ها  آسيب  اين  از  هيچکدام  فرزندانمان  نه  خود  نه  شوند، 
امان نخواهيم بود و دود اين بى توجهى و طرد كردن به چشم 

خودمان خواهد رفت.
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خبرنگار قضایی و حقوقی/ فارس

سعیده اسدیان

معجزه زندگی دیگران 
باشید تا روزی معجزه 
زندگی تو شوند

زير آسمان شهر من خانواده هايى زندگى مى كنند كه بار 
گناهى ناكرده را به دوش مى كشند، بار گناهى كه يک 
نفر مرتکب شده و حاال بايد چند نفر تاوان آن را بدهند.

تاواني كه امروز زندگي را به كام فرزندان يک خانواده 
كارهاي  از  بي خبر  و  بي گناه  كه  فرزنداني  كرده،  تلخ 
پدريا مادر خود، چشم برجهاني تيره بازكرده اند و سال ها 
طول خواهد كشيد تا با پشت سر گذاشتن اين سختي ها 

روزهاي عادي و طبيعي زندگي خود را آغاز كنند.
كه  كه  هستند  خانواده هايى  من  شهر  كنار  و  گوشه  در 
مهمان  را  اشک  خانواده شان  سرپرست  اشتباه  دود 
خانه شان كرده، خانواده هايى كه نگاهشان آنقدر پر درد 
و سنگين است كه وقتى چشم در چشم شان مى دوزى 
بغض مى كنى از اين همه بى رحمى دنيا… اينجا، در ال 
به الى خيابان هاى دود و دم گرفته پايتخت خانواده هايى 
زندگى مى كنند كه نه مى دانند توافق هسته اى چيست و 

نه امضاى پاى آن را سند خوشبختى خود مى دانند.
كودكانى كه يک شبه زير بار تجربه هاى شوم و زودهنگام 
پاى حرف هايشان  وقتى  و  تركانده اند  استخوان  زندگى 
در  اينجا  كند.  مى  جادويت  كالمشان  قدرت  مى نشينى 
را  زندگى هايى  باشى  كه  هم  سال  فصل  بهارى ترين 
اقدام  يک  اشتباه،  يک  دليل  به  تنها  و  تنها  كه  مى بينى 
سرپرست  سوى  از  ناگهانى  وسوسه  يک  يا  عجوالنه 
خانواده، به خزانى دردناک تبديل شده است. در طول 
7 سال حضورم در عرصه خبر و به تناسب حوزه كارى 
و ارتباط با زندان و زندانى، با خانواده هايى آشنا شدم 
كه قصه زندگى هركدامشان شاهنامه اى از دردها و بى 
تا مرز افسردگى  پناهى ها بوده است، كودكانى كه گاه 
پيگيرى هاى  خيرين،  حمايت هاى  اگر  و  رفته اند  پيش 
خبرنگاران و انجمن  حمايت از زندانيان نبود، در آينده 
نداشته خيلى ها مى خنديدند! چند  به غيرت  بايد  خود 
برنامه  مجرى  تالش  خندوانه  برنامه  در  كه  پيش  شب 
مى ديدم  مخاطبان  لبان  بر  لبخند  بستن  نقش  براى  را 
ناخودآگاه به ياد دختركى افتادم كه پدرش به دليل حمل 

مواد مخدر به زندان افتاده بود، دخترک 8 ساله اى كه پدرش 
براى مصرف مواد مخدر تلويزيون خانه را كه تنها سرگرمى 
اين فرشته كوچک بود فروخت تا مليسا تنها تر شود و بيشتر 

از قبل سکوت كند.
هرچه فکر كردم ديدم خيلى جاها نمى توان خنديد، وقتى 
مادر خانواده به دليل هزينه هاى سنگين، 5 ماه شيمى درمانى 
نرفته باشد...وقتى خوردن ميوه براى كودكى تبديل به آرزو 
شده باشد...وقتى پسرى در اوج سنين نوجوانى با كوهى از 
بريزد....وقتى  اشک  رويت  به  رو  و  شود  مواجه  مشکالت 
مادرى دستت را بگيرد و بگويد »تنهايم نگذار، من غير از 
خداى سجاد كسى را ندارم«. تمام اين تلخى  ها وقتى بيشتر 
بر وجدان خود بسته اند  مى شود كه مى بينى خيلى  ها چشم 
و چنان گوش خود را با پنبه هاى بى غيرتى پر كرده اند كه 
هرگز صداى ناله اين خانواده ها را نمى شنود. تمام اين ها را 
اين دست خانواده ها هرچقدر  كه كنار هم بگذارى مى بينى 
از  دردى  هم  باز  بزنند  لبخند  زندگى شان  مشکالت  به  هم 
نان  با  آن ها دوا نمى شود، دواى درد يک زنى كه هر روز 
نيست،  را سير مى كند خنده  بچه هايش  و تخم مرغ شکم 
پولى در شرف  دليل بى  به  دواى درد دختر خردسالى كه 
ترک تحصيل است لبخند نيست، دواى درد پسربچه اى كه 
به دليل مشکالت مالى توان درمان چشم هايش را ندارد و به 
مرز نابينايى رسيده خنده نيست! من با ايمان خود مى گويم 
ديگران  زندگى  معجزه  اگر  كه  دارم  باور  حرف  اين  به  و 
زندگى  در  ساختن  شادى  براى  باشى  قرار  بى  اگر  باشى، 
روياى  برآوردن  براى  باشى  خدا  دست هاى  اگر  انسان ها، 
انسان ديگرى جز خودت، اگر خنثى و بى تفاوت نباشى و 
وقتى ديدى كسى گره اى دارد و تو راهش را مى دانى دريغ 
نکنى، يعنى تو معجزه زندگى ديگران شده اى و اين قانون 
كائنات است كه اگر معجزه زندگى ديگران باشى بى شک 

كسى معجزه زندگى تو خواهد شد.
من اين را با تمام وجود در زندگى شخصى ام لمس كرده ام 
كه هرجا بنا بر وظيفه انسانى دستى را گرفتم يا صداى درد 
با قلم به گوش ديگران رساندم  و غصه هاى خانواده اى را 
خدا آنجا برايم حسابى جدا باز كرد. اى كاش در اين ميدان، 
كسانى كه مسئول هستند و در قبال اين خانواده ها وظيفه اى 
دارند چشم بر هم نگذارند و آخرت خود را به اين دنياى 
فانى نفروشند.  حرف آخر من از حضرت على )ع( خطاب به 
تمام مسئوالنى است كه اين خانواده ها را فراموش كرده اند:

»فريفته چه هستيد؟ حال آنکه از اين زمين پر طول وعرض 
خدا، تنها قطعه اى  به شما خواهد رسيد كه با گونه اى خاک 

آلود بر آن خواهيد خفت!«
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فرحناز رافع؛ رئیس سازمان داوطلبان هالل احمر کشور گفتگو

اقشار  از  حمايت  حامى؛  مهر  خبرنگار  گزارش  به 
نوروزى  مايحتاج  و  غذايى  سبد  توزيع  و  آسيب پذير 
نيازمندان و خانواده هاى بى سرپرست و بدسرپرست يکى 
از برنامه هاى جمعيت هالل احمر بويژه سازمان داوطلبان 
رحمت  فرشتگان  نام  به  گذشته  هاى  سال  در  كه  است 

فعال بوده است.
اين  برنامه  جمله  از  هم  زندانيان  خانواده  از  حمايت 
خبرنگار  با  گفتگو  در  رافع  فرحناز  كه  است  جمعيت 
حامى درباره آن مى گويد: در سال گذشته حدود 2۹5 
هزار و 54۰ تن از خانواده زندانيان نيازمند كه ناخواسته 
حد  در  شده اند،  معيشتى  وضعيت  سخت ترين  دچار 
توان و قدرت خيرين و داوطلبان  تحت حمايت  انواع 
و  بهداشتى  فرهنگى،  و  اجتماعى  خدماتى،  كمک هاى 

درمانى و توزيع چندين نوبت سبد كاال قرار گرفتند.
رافع معتقد است: متاسفانه به دليل معضالت و مشکالت 
معرض  در  نيازمند  زندانيان  خانواده  امروز  اقتصادى 
دارند  قرار  اخالقى  و  اجتماعى  آسيب هاى  و  تهديدات 
و كمک خيرين و حمايت مسئولين از خانواده زندانيان 

مصداق كامل انفاق محسوب مى شود.
از  حمايت  كشور  احمر  هالل  داوطلبان  سازمان  رئيس 
نوع  واجب ترين  و  بهترين  را  نيازمند  زندانيان  خانواده 
داند  مى  عام المنفعه  و  خير  اعمال  بين  در  خير  عمل 
هالل  جمعيت  در  اجتماعى  واكنش  نظام  گويد:  مى  و 
و  عمومى  خير  حداكثرى  تامين  بدنبال  امروز  احمر، 
آنجايى  از  بنابراين  است،  اجتماعى  هاى  آسيب  كاهش 
كه خانواده زندانيان قربانياني هستند كه پس از به زندان 
از كمترين حمايت برخورداربوده  آنها  افتادن سرپرست 
و با آسيب هاي مختلفي روبرو مي شوند. آثار و تبعات  
كيفر زندان، برخانواده زنداني بيشتر از خود زنداني است 
و اين معضل،دوباره آسيب را به جامعه سرريز مى كند 
مى  المال  بيت  هنگفت روى دست  هاى  هزينه  نهايتا  و 

گذارد.
به گفته رافع فروپاشى خانواده ها، رشد چشمگير طالق ، 
ترک تحصيل فرزندان، ناهنجارى هاى اجتماعى و روانى 
مشاغل  به  خانواده  اعضاى  گرايش  اخالقى،  فساد  و 
ديگر  افزوده شدن صدها آسيب  و  تکدى گرى  كاذب، 
در اين مرداب جرم خيز از عوارض عدم حمايت از اين 

خانواده ها ست.
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بهره مندی 295 هزار نفر از 
خانواده زندانیان از خدمات 
داوطلبانه هالل احمر 

با  احمر  هالل  جمعيت  داوطلبان  و  خيرين  گويد:  مى  وى 
اجراى برنامه هاى آموزشى متعدد پيشگيرى از بيمارى هاى 
توانمندسازى و  پروژه هاى داوطلبى،  از مواد مخدر،  ناشى 
كارآفرينى خانواده هاى بد سرپرست و بى سرپرست، برنامه 
هاى هماى رحمت و فرشتگان رحمت)ويژه اهداى سبدهاى 
و  رمضان  مبارک  ماه  ايام  در  ضرورى  مايحتاج  و  غذايى 
نوروز( و همچنين برنامه پنجره هاى اميد )حمايت از سالمت 
زندانيان  خانواده  به  كمک  و  حمايت  نيازمندان(  كرامت  و 
محروم را در اولويت امور خير خود قرار داده اند و درطول 

سال اين قشر را از حمايت هايشان منتفع مى كنند.
مالک  كند:  مى  تاكيد  احمر  هالل  داوطلبان  سازمان  رئيس 
عمل ما فقط كمک به خانواده هاى نيازمند زندانى است، البته 
را  نيازمند  قشر  اين  مشکالت  از  بخشى  مردمى  هاى  كمک 
كه جزو آسيب پذيرترين اقشار جامعه هستند، مرتفع ميکند.

بايد چنان سامان پذيرد  اما وراى آن، خط مشى گذارى ها 
كه  با آموزش هاى همگانى، جمعيت زندانيان كاهش يافته، 
همچنين خانواده ها تحت پوشش چتر تامينى-حمايتى قرار 

گيرند.
فرحناز رافع رئيس سازمان داوطلبان هالل احمر سال گذشته 

در جشن تولد دوقولوهاى يک خانواده زندانى در خبرگزارى 
مهر حضور يافت و لوازم خانه اين خانواده زندانى را تامين 
كرد. همچنين در ماه رمضان سال گذشته هم همراه با معاون 
اول قوه قضائيه با حضور در خانه يک خانواده زندانى بخشى 

از هزينه هاى زندگى اين خانواده زندانى را تامين كرد.
ارائه  در  مرزى  برون  ماموريتهاى  بيشتر  احمر  هالل  هرچند 
نيازمندان  اما درخواست  دارد  برعهده  را  داوطلبانه  خدمات 
عام  و  حمايتى  هاى  دستگاه  تمامى  از  زندانيان  خانواده  و 
المنفعه موجب شده تا در ميان صفوف نيازمندان جامعه پشت 

دربهاى هالل احمر خانواده زندانيان هم قرار داشته باشند.
رافع معتقد است بايد كار ريشه اى انجام داد و آن هم اشتغال 
فورى و توانمند سازى خانواده زندانيان است كه البته نيازمند 
تامين اعتبار و نگاه ويژه دولت و دستگاه هاى مرتبط در اين 

مورد است.
كه  كرد  آمادگى  احمراعالم  هالل  داوطلبان  سازمان  رئيس 
خدمات  مركز  زندانيان  حمايت  انجمن  كنار  در  تواند  مى 
انجمن  اين  اختيار  در  را  سازمان  آن  تجربيات  و  داوطلبانه 
قرارداده تا بهترين شکل و شيوه خدمات به خانواده زندانيان 

نيازمند ارائه شود.
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به گزارش خبرنگار مهر حامى؛ »مقام معظم رهبرى« از سال 136۰ 
تا كنون يعنى طى 35 سال موضوع مهم سبک زندگى اسالمى 
را در 48 بياِن مفصل، توصيه، توضيح وهشدار دادند و براى آن 
بيانات  از  يکى  در  انقالب  معظم  رهبر  ترسيم كردند؛  راه  نقشه 
خود در بيست و سوم مهر ماه 13۹1 به تفصيل مردم و مسئوالن 
را مورد خطاب قرار دادند و فرمودند: چرا در برخى از بخش 
هاى كشورمان طالق زياد است؟ چرا در برخى از بخش هاى 
كشورمان روى آوردن جوان ها به مواد مخدر زياد است؟ الگوى 
تفريح سالم چيست؟ نوع معمارى در جامعه  ما چگونه است؟ 
ببينيد چقدر اين مسائل متنوع و فراگيرِ همه  بخش هاى زندگى، 
اصلى  بخش  اين  در  است؛  زندگى  سبک  مقوله   اين  در  داخل 
و حقيقى و واقعى تمدن، كه رفتارهاى ماست در بين ما دروغ 
چقدر رواج دارد؟ علت پرخاشگرى و بى صبرى و نابردبارى در 
ميان بعضى از ماها چيست؟ حقوق افراد را چقدر مراعات مى 
كنيم؟ در رسانه ها چقدر مراعات مى شود؟ چقدر به قانون احترام 
مى كنيم؟ وجدان كارى در جامعه چقدر وجود دارد؟ انضباط 

اجتماعى در جامعه چقدر وجود دارد؟ اين آسيب است.
ايشان فرمودند: چه كنيم كه ريشه  ربا در جامعه قطع شود؟ چه 
كنيم كه حق همسر - حق زن، حق فرزندان رعايت شود؟ چه 
رائج  آنچنان كه در غرب  فروپاشى خانواده،  و  كنيم كه طالق 
است، در بين ما رواج پيدا نکند؟ چه كنيم كه زن در جامعه  ما، 
هم كرامتش حفظ شود و عزت خانوادگى اش محفوظ بماند، هم 
بتواند وظايف اجتماعى اش را انجام دهد، هم حقوق اجتماعى و 
خانوادگى اش محفوظ بماند؟ چه كنيم كه زن مجبور نباشد بين 
اين چند تا، يکى اش را انتخاب كند؟ اينها جزو مسائل اساسى 
ماست. اينها بخش هاى گوناگونى از مسائل سبک زندگى است، 
و ده ها مسئله از اين قبيل وجود دارد؛ كه بعضى از اينهائى كه 
من گفتم، مهمتر است. اين يک فهرستى است از آن چيزهائى كه 
متن تمدن را تشکيل مى دهد. قضاوت درباره  يک تمدن، مبتنى 

بر اينهاست.
اگر مشکالتى كه رهبرى بيان كردند را موشکافانه نگاه ارزيابى 
باال رفتن سن كنيم متوجه مى شويم كه والدين و در واقع خانواده اولين جايى 

ازدواج، پایین آمدن 
میزان ازدواج، 

فروریختگی ارزش 
ها و بی توجهی به 
اعتقادات در جامعه 

نشان می دهد میزان 
جرم هم نسبت به 
سال های گذشته 

افزایش یافته است 

گفتگو با دو 
آسیب شناس 
اجتماعی
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است كه شخص با آن مواجه است، به بيانى ديگر خانواده 
كوچک ترين واحد اجتماعى است اما اين نهاد خيلى كوچک، 
هسته اصلى جامعه و پايه و بناى هر اجتماع بزرگ بوده و 
از مهمترين نهادهاى موجود در جامعه انسانى است؛ و اگر 
نتوانيم پايه هاى خانواده را محکم و استوار بنا كنيم در اين 
صورت شاهد بروز آسيب ها و ناهنجارى ها در خانواده ها 
خواهيم بود. خانواده آسيب پذيرترين گروه در برابر آسيب 
اكثر مشکالت و آسيب  به طورى كه  هاى اجتماعى است، 
ها ابتدا در خانواده ها بروز پيدا مى كند و در صورت عدم 
پيشگيرى و برخورد ناصحيح با آن ها ، به درون جامعه هم 
به  توان  نمى  ديگر  دشوار،  شرايط  اين  در  و  كند  مى  نفوذ 

راحتى مشکالت و آسيب ها را كنترل كرد.

سيگار  لطفا  اجتماعى؛  هاى  آسيب  بروز  عوامل  و  خانواده 
نکشيد!

حاال خانواده اى را در نظر بگيريد كه يکى از والدين آن اعتياد 
داشته باشد، به طور قطع اين آسيب به اعضاى ديگر خانواده 
هم منتقل مى شود و آن ها را گريبانگير خواهد كرد. وقتى 
در خانواده مواد مخدر وارد شود و مورد مصرف و توزيع 
نوجوانان  و  كودكان  سرنوشت  گرفت،  قرار  اعضا  از  يکى 
آن در معرض تهديد جدى و جديدى قرار مى گيرد، گاهى 
والدين براى حفظ خانواده و جلوگيرى از فروپاشى آن اعضا 
را به مشاركت در مصرف و توزيع مواد وا مى دارند. فرض 
را مورد خشونت  فرزندان  مرتب  والدين يک خانواده  كنيد 
و سختگيرى بى جا قرار دهند، يا بر عکس بى تفاوت و بى 
توجه به فرزندان باشند، فرزندان در معرض اين نوع نگرش 
تعبيرى ديگر  به  آلوده خواهند شد؛  قرار گرفته و  اجتماعى 

بزهکاران همواره داراى والدينى بسيار خشن يا بسيار 
بى توجه به فرزندان بوده اند.

كمبود محبت در فرزندان و فحاشى از سوى پدر و مادر 
هم از ديگر عوامل بروز آسيب هاى اجتماعى است؛ در 
واقع خال عاطفى يکى از عوامل بسيار قوى در سوق 
دادن كودک و نوجوان به سمت ارتکاب بزهکارى بوده 
و بنا بر نظر روانشناسان، كودكانى كه مورد بى مهرى 
والدين قرار مى گيرند شروع به سرقت و يا آزار و اذيت 

ديگران مى كنند.
را  مادرى  بزرگ  نقش  نبايد  عوامل  اين  همه  ميان  در 
فراموش كرد؛ نوازش، محبت، و مراقبت همه جانبه اى 
كه مادر براى فرزند دارد از هر تربيتى باالتر است، آنچنان 
كه زندگى در پرورشگاه و موسسه ها براى كودكان در 

جامعه ما به معناى فقدان كامل كانون خانوادگى است.
يعنى پدر  نظام خانواده،  به ركن  اين نقش بگذريم  از 
مى رسيم، حضور پدر در جمع اعضاى خانواده تاثير 
گذارد  مى  باقى  فرزندان  روحيه  در  انکارى  قابل  غير 
نتيجه آن را در تعالى و رشد فرزندان آشکارا مى  كه 
پدر  و حضور  مديريت صحيح  از  اى   خانواده  بينيم. 
برخوردار نباشد نظم، انسجام و اساس آن از بين رفته 
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و انواع آسيب ها در انتظار اعضا است. حاال 
خانواده اى را در نظر بگيريد كه سرپرست 
زندان است، در  دليلى در  به هر  )پدر(  آن 
تاوان  بايد  افتاده كه  اتفاق  نگاه اول جرمى 
آن پرداخت شود و در نگاه دوم ديگر نان 
آور و مدير خانه حضور ندارد! بنابراين مادر 
مى ماند و فرزندان كوچک و بزرگى كه هر 
به خود را دارند،  نيازهاى مخصوص  كدام 
مادر مى ماند و سير كردن شکم كودكانش، 
مادر مى ماند و اجاره خانه، تحکيم خانواده، 
تحصيل بچه ها، مادر مى ماند و هزار مشکل 

بزرگ و كوچک..
آمارها و كارشناسان از افزايش استرس در 
خانواده زندانيان سخن مى گويند. بنابراين ما 
ابتدا با خانواده اى سرشار از استرس روبه رو 
مى شويم كه تعداد آن ها بيش از 2۰۰ هزار 
نفر در كشور است كه 1۰۰ هزار نفر از آنان 
زير خط فقر قرار دارند، به بيانى ديگر 1۰۰ 
هزار خانواده زندانى مشکل مالى دارند كه 
اين خود زمينه بسيارى از آسيب هاى ديگر 
از جمله وابستگى به مواد مخدر)آمارها نشان 
مى دهد 8۰ درصد زندانيان كشور مستقيما 
يا  با واسطه به جرم مواد مخدر وارد زندان 
مى شوند؛ وابستگى به مواد مخدر، محرک و 
توهم زا در ميان خانواده آن ها بسيار زياد 
درصد   6۰( بيکارى  فقر،  سرقت،  است( 
خانواده هاى زندانى بيکار هستند(خشونت، 
ترک تحصيل فرزندان و رفتارهاى جنسى پر 

خطر)تن فروشى در زنان( است.

وحشت  و  اقتصادى  امنيت  رفتن  دست  از 
نبود امنيت اجتماعى

شناس  جامعه  يزدى  شريفى  عليرضا  دكتر 
درباره  حامى  مهر  خبرنگار  با  گفتگو  در 
زندانى  از  پس  زندانيان  خانواده  وضعيت 
صحبت  وقتى  گويد:  مى  سرپرست  شدن 
از زندان مى كنيم درباره فردى صحبت مى 
كنيم كه در جامعه دچار مشکالتى است كه 
ما براى  جلوگيرى از تکرار مشکالت بايد  
ابتدا خود فرد را تنبيه كنيم و دوم  جامعه 
را از آسيب هاى بيشتر مصون بداريم. اغلب 
براى تنبيه مجرم به شکل مناسکى عمل مى 
كنيم به اين معنا كه طبق قانون مجرم، جرمى 
و  شده  زندانى  بايد  پس  شده،  مرتکب  را 
اصالح شود، اما خارج از اين داستان، تمام 

نوع  اين  هاى  باحاشيه  ايران  از جمله  و  دنيا 
كيفرها مواجه است كه يکى از آن ها خانواده 
زندانى است، خانواده اى كه سرپرست آن به 
هر دليلى بايد تقاص جرمى كه مرتکب شده را 
در زندان پس دهد. اين جامعه شناس توضيح 
مى دهد: خانواده زندانى امنيت اقتصادى اش 
را از دست داده و امنيت اجتماعى او هم دچار 
كه  افرادى  تمام  طرفى  از  شود؛  مى  خدشه 
از زندانى شدن سرپرست باخبر مى شوند با 

خانواده او قطع رابطه مى كنند؛
آسيب  دچار  ها  خانواده  اين  كه  اينجاست   
عدم حمايت عاطفى مى شوند. شريفى يزدى 
ايران و  تحقيقات جامعه شناسان  به  اشاره  با 
بيمارى  انواع  به  ابتال  دهد:  مى  ادامه  جهان 
و  اجتماعى  فشار  اثر  بر  روانى  اختالالت  و 
نوع  طعنه هايى كه در مدرسه به دانش آموز 
خانواده زندانى مى دهد مسئله ديگرى است 
امنيت اخالقى مى  فقدان  باعث  آينده  كه در 
چنين  همسر   يا  و  فرزندان  نتيجه  در  شود، 
فردى يله و رها شده و در معرض انواع آسيب 

هاى اجتماعى قرار مى گيرند.
اين چرخه معيوب آسيب هم در ادامه باعث 
باز توليد آسيب در جامعه مى شود، يعنى اگر 
مرد به جرم قاچاق، اعتياد و يا دزدى زندانى 
است فرزند و همسر او هم ميتواند اين مسير 
را در پيش بگيرد، درست است براساس قانون 
و قاعده عقل بايد چنين مجرمى زندانى شود 
و كيفر ببيند اما چرخه بزرگى از آسيب هاى 
بالقوه و بالفعل ايجاد مى شود كه در بسيارى 

از موارد از آن ها آگاه نيستيم. 
آسيب  از  رفت  برون  راه  شناس  جامعه  اين 
هاى اجتماعى در خانواده زندانيان را باال بردن 
دارد:  اعتقاد  و  داند  مى  جامعه  آگاهى  سطح 
دانش عمومى را بايد به گونه اى باال ببريم كه 

باید آگاهی 
جامعه را باال برد 
تا در برخورد با 

خانواده زندانیان 
آنها را طرد و 

حذف نکنند

احکام قضایی 
می تواند پیوست 
خانواده زندانی 
داشته باشد
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مردم در برخورد با خانواده زندانى، آن ها را طرد يا حذف 
نکرده و با ديده ترديد و قضاوت عجوالنه به آن ها نگاه 
نکنند.در مرحله دوم  ان جى او و سازمان هاى مردم نهاد 
به كمک خانواده زندانى  تا  بايد فعال و حساس كرد  را 
در  آسيب  و  جرم  بازتوليد  از  جلوگيرى  براى  و  بشتابند 

جامعه تالش كنند.
اين  به گفته دكتر شريفى يزدى حساسيت عموم مردم و 
سازمان ها نگاه قانونگذاران و مسئوالن را واقع بينانه تر مى 
كند؛ قوه قضائيه هم بايد قابليت انعطاف داشته و انواع تنبيه 
را به جاى زندان در نظر بگيرد. به طورى كه هم از تعداد 
ندانيان در جامعه كم شود و هم راهى براى تکرار جرم از 

سوى زندانى وجود نداشته باشد.
و  قضائيه  قوه  كرد:  پيشنهاد  همچنين  شناس  جامعه  اين 
سازمان مربوطه بايد پس از زندانى كردن سرپرست خانواده 
مکلف باشد تا پيوستى به حکم او بزند مبنى بر اينکه تکليف 
خانواده پس از زندانى شدن او چه مى شود؟آيا اين دستگاه 
فرزند  هستند؟ چند  افرادى  زندانى چه  خانواده  داند  مى 
دارند؟ هزينه هاى اقتصادى، مسائل عاطفى و اجتماعى آن 
ها چگونه حل خواهد شد؟ اين پيوستى اجبارى در بسيارى 

از كشور هاى جهان وجود دارد.
سرپرست  شدن  زندانى  از  پس  فرزندان  و  همسر  گاهى 
با افراد و مکان هايى ارتباط مى گيرند كه جرم  خانواده 

خيز است؛
امان اهلل قرايى مقدم جامعه شناس و استاد   نکته اى كه 
دانشگاه در گفتگو با خبرنگار »مهر حامى« مى گويد: وقتى 
سرپرست خانواده و نان آور خانواده را به زندان مى برند، 
اند، چرا كه هم  برده  به زندان  او راهم  در واقع خانواده 
آبروى خانواده  از ميان مى رود)به واسطه برچسب زندانى( 
و هم منزلت اجتماعى دختر و پسر خانواده به شدت پائين 
آمده و در آينده براى ازدواج آن ها مشکل پيش مى آيد، 
برخى مواقع مادر خانوده هم به دليل سرگردانى و مشکل 
را  خود  دختر  مواردى  در  و  شده  كشيده  فساد  به  مالى 
براى خرج زندگى اش در اختيار مردان قرار مى دهد و به 

اصطالح قواد مى شود.

در هر ساعت 1۹ طالق در كشور رخ مى دهد
او مى گويد: بيش از 5 سال است كه ميزان آسيب هاى 
اجتماعى افزايش يافته و عواملى همچون بيکارى، گرانى، 
تورم، باال رفتن خط فقر و هزينه هاى زندگى در آن اثر 
مستقيم و غير مستقيم دارد. اين استاد دانشگاه با اشاره به 
آمارها و تحقيقات جامعه شناسان در بررسى آسيب هاى 
اجتماعى معتقد است: ارزش ها و هنجارهايى كه معرف 
يک جامعه پويا و مطلوب است زير پا گذاشته شده و ميزان 
طالق در ميان جوانان افزايش يافته است،  در برخى شهر 
هاى كشور مثل البرز از هر 3.5 ازدواج يک طالق اتفاق 
انجام  ساعت 1۹ طالق  هر  در  ديگر  تعبيرى  به  افتد  مى 
مى شودكه آسيب بزرگى براى جامعه است. باال رفتن سن 
ازدواج، پايين آمدن ميزان ازدواج، فروريختگى ارزش ها 
و بى توجهى به اعتقادات در جامعه نشان مى دهد ميزان 
جرم هم نسبت به سال هاى گذشته افزايش يافته و مسئوالن 
در  شناس  جامعه  بکنند.اين  كارى  و  شوند  بايد حساس 
ادامه به نقش و حضور پدر و يا سرپرست خانواده اشاره 
مى كند و توضيح مى دهد: اقتدار پدر در خانواده از نظر 
نظم و انضباط و موفقيت فرزندان در آينده بسيار باال و اثر 
گذار است، به همين دليل است كه بسيارى  از جوامع پدر 
را روح خانواده مى دانند كه اگر نباشد و يا به هر دليلى 
زندانى شود اثرات بسيار بد و در مواردى غير قابل جبران 

براى خانواده و جامعه مى گذارد.

من مخالف زندانى كردن تمام مجرمان هستم
اختالالت روحى و روانى، مشکالت اجتماعى و فرهنگى 
هر كدام براى برهم زدن زندگى فرزندان و مادر خانواده 
با زندانى كردن  به همين دليل است كه من   ، بس است 
مجرم مخالف هستم و معتقدم براى زندانى بايد امکانات 
آموزشى، تربيتى و كار در خانه در نظر گرفته شود، هيچ 
مى دانيد اگر خانواده زندانى اهل يک شهر كوچک باشند 
به دليل انگشت نما شدن نابود مى شوند؟ اگر چه جرم يک 
اقدام فردى محسوب مى شود، اما آثار پيرامون آن مجموعه 
اى از عناصر انساني را درگير مى كند، ابتدا رخداد جرم به 
واسطه نوع وقوع آن باعث جريحه دار شدن وجدان عمومي 
مى شود و در وقوع يک جرم تنها مجرم متضرر نمي شود 
بلکه همه حاميان و خويشاوندان و بستگان و جامعه تحت 
تاثير قرار مي گيرند، نکته اى قرايى مقدم درباره راه حل 
آن مى گويد: حمايت از خانواده زندانيان بايد دستور كار 
دولت، قوه قضائيه وزارت كار و رفاه اجتماعى و سازمان 
هايى همچون كميته امداد و بهزيستى قرار گيرد، چرا كه 
مورد  را  زندانيان  خانواده  از  حمايت  هم  اساسى  قانون 
تاكيد قرار داده است. بهتر است به مشکالت خانواده هاى 
زندانيان رسيدگى شود و به جاى افزايش زندانيان شاهد 

كاهش تعداد زندانيان در سطح جامعه باشيم.
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مادرخانه داری 
که  چرم دوز 
حرفه ای شد

روایت همسر یک زندانی که کارآفرین شد
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15 میلیون 
وام گرفتم ، 

وارد مشاغل 
خانگی شدم

قانون ساماندهى و حمايت از مشاغل خانگى در سال 13۹۰ 
به تصويب مجلس شوراى اسالمى رسيد كه بر اساس آن 
اگر اشخاصى فعاليت هاى منطبق بر تعريف اين مشاغل را 
داشته باشند به عنوان پشتيبان چند نفر ار زير پوشش قرار 
داده و در منزل مشغول كار كنند تا سقف يک ميليارد ريال 
تسهيالت قرض الحسنه مى گيرند. خوشبختانه با توجه به 
تاكيد مقام معظم رهبرى در سال هاى اخير مبنى بر حمايت 
و پشتيبانى از توليدات داخلى و لزوم توجه ويژه به اقتصاد 
تکيه گاهى  به عنوان  توانند  مقاومتى، مشاغل خانگى مى 
براى اين دو بخش عمل كرده و عالوه بر مزاياى كالن آن 

به درآمدزايى و استقالل خانواده هم كمک كنند.
يکى از مسائل جدى در هنگام تدوين برنامه هاى توسعه 
به ويژه در حوزه فرابخشى اشتغال بحث سرمايه گذارى 
مورد نياز براى ايجاد يک فرصت شغلى در كل اقتصاد و 
با توجه  همچنين به تفکيک فعاليت هاى اقتصادى است. 
به بررسى ها حدود 25 درصد از شاغالن خانگى، قبل از 
تصدى شغل خانگى فعلى، بيکار بوده  اند و شاغل جديد 
تلقى مى شوند. با تعميم اين نسبت به كل افراد داراى مجوز 
شغل خانگى كه از سال 13۹۰ تا 13۹3 در سامانه  مشاغل 
خانگى ثبت شده اند، 1.2۰۰ ميليون نفر و احتساب مجموع 
221۹2ميليارد  ميزان  به  دولت  توسط  پرداختى  تسهيالت 
ريال، به طور متوسط براى ايجاد هر شغل جديد7۰ ميليون 
ريال توسط دولت تسهيالت پرداخت شده است. با توجه 
به اينکه تسهيالت اعطايى از سوى دولت بخشى از سرمايه 
گذارى كل در ايجاد شغل در طرح هاى اقتصادى بوده و 
اغلب قريب به 3۰ درصد كل سرمايه گذارى الزم را شامل 
مى شود، با در نظر گرفتن سهم آورده افراد متقاضى شغل 
خانگى، مى توان گفت سرمايه الزم براى راه اندازى يک 

شغل خانگى 2۰۰ ميليون ريال برآورد مى شود.
يک  ايجاد  براى  نياز  مورد  سرمايه  بينى  پيش  و  محاسبه 
مى دهد،  نشان  كشور  كل  در   ۹4 سال  در  شغلى  فرصت 
شغلى،  فرصت  يک  ايجاد  براى  نياز  مورد  سرانه  سرمايه 
يک  هر  در  سرانه  اين  كه  است  بوده  ريال  ميليون   2۰32
توجه  با  بنابراين  است.  متفاوت  اقتصادى  فعاليت هاى  از 
به سرانه باالى يک شغل در كشور به نظر مى رسد در اين 
برهه از زمان با توجه به ركود اقتصادى حاكم در كشور، 
سياست هاى حمايتى از كسب و كارهاى خرد به ويژه طرح 
” ساماندهى و حمايت از مشاغل خانگى” در ايجاد اشتغال 

جديد نتيجه بخش خواهد بود.
از  توان  مى  را  زندانيان  خانواده  گزارش  اين  اساس  بر 
عنوان كرد چراكه  اولويت هاى مشاغل خانگى  مهمترين 
كيان  براى حفظ  خانواده  سرپرست  زندانى شدن  از  پس 
خانواده و جلوگيرى از آسيبهاى اجتماعى و يا وقوع جرم 
بايد خانواده مشغول به انجام حرفه و شغل فورى با درآمد 

شوند. 
در ميان خانواده هاى زندانيانى كه در مشاغل خانگى فعال 
با 2  مادرى 58 ساله  رفتيم.  لسانى  به سراغ خانم  هستند 

فرزند پسر كه يکى سرباز است و ديگرى هم فعال به دنبال 
كار مى گردد. پدرخانواده هم به دليل ورشکستگى و بدهى 
با شاكى خصوصى 5 سالى است كه محبوس شده و حاال 

تمام بار زندگى بر دوش مادر است.
همه  و  سرمايه  ماشين،  ويال،  خانه،  ما  گويد:  مى  مادر 
چى داشتيم اما حاال هيچ ... وقتى همسرم به زندان رفت 
خواستم خودم كار كنم چون هزينه هاى زندگى در تهران 
باالست. در اين 5 سال با كمک انجمن حمايت و كميته 
امداد و شهردارى توانستم در كالس هاى مختلف مهارت 
اما  دستى  هنرهاى  تا  سفالگرى  از  كنم.  شركت  آموزى 
موفق ترين كالس ها چرم دوزى بود. در هرحال فشارهاى 
عصبى از زندانى شدن همسرم و بيکارى و بى پولى همه 
دست به دست هم داده بود تا استرس بيشترى داشته باشم 
با كمک  بگيرم.  ياد  درست  اى  تا حرفه  اما مصمم شدن 
هزينه هاى زندگى از سوى انجمن حمايت حدود 2 سال 
آموزش هاى چرم دوزى را يادگرفتم و بعد با سرمايه 15 
با  امداد  كميته  سوى  از  اشتغال  وام  صورت  به  ميليونى 
خواهرم  كمک  با  باالخره  قسط  تومان  هزار   3۰۰ ماهانه 
كارگاه كوچک چرم دوزى را در يکى از اتاق هاى خانه 
شهردارى، جشن  هاى  غرفه  هم  بازاركارما  انداختيم.  راه 
صرف  را  وام  پول  تمام  و  بود  خيريه  بازارهاى  رمضان، 

خريد چرم كردم.
سيمين خانم مى گويد: همسرم راى باز است و 2 روز در 
كار شدم  اين  وارد  من  اينکه  از  و  آيد  مى  خانه  به  هفته 
خيلى خوشحال شد و گفت: كاش زمانى كه خودم بيرون 
بودم وارد حرفه مى شديد. از خانم لسانى سوال كردم آيا 
به ساير  بله  دهيد؟ گفت:  آموزش مى  امروز خودتان هم 
خانواده زندانيان هم آموزش داده ام اما يکى از بزرگترين 
مشکالتى كه داريم بازار كار است. حقيقت را بخواهيد بلد 
نيستيم كيف هايى كه دست دوز مى كنيم وارد بازار كنيم 
چراكه مغازه دارها كاال را امانى مى خواهند و بايد چند 
ماه منتظر برگشت پول شويم. با اين حال با همين بازارچه 
ها ماهانه من و خواهرم هر كدام 1.5 ميليون تومان درآمد 

داريم. 
كارآفرين امروز مى گويد: عالقه داريم كارمان توسعه پيدا 
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مدعی هستم 
می توانم کیف 

چرمی صادر کنم

با 50 میلیون تومان همسرم آزاد می شود
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مشاور تبلیغاتی و 
مشاور بازریابی 

نداریم
كند اما همين توسعه يعنى اينکه يک فردى كه شغل خانگى دارد بايد از 
سوى كميته امداد يا انجمن و دولت مشاور تبليغاتى و مشاور بازاريابى هم 
داشته باشند و همين مشاوره ها خيلى كارما را رونق داده و موجب توسعه 

كار مى شود.
آنها اطالعى از مجوزكار و اينکه حتى مى توانند صنايع دست دوز چرمى 
خود را با نام تجارى و عالمت تجارى مخصوص خود عرضه كنند نداشتند. 
يا اينکه نمى دانستند اگر به مددجويان كميته امداد آموزش داده و آنها را 
در كارگاه خود مشاركت دهند تسهيالت مى گيرند. اما نکته جالب قيمت 
هاى فروش محصوالت چرمى آنها بود. مثال يک كيف زنانه كه در خيابان 
فردوسى تهران 25۰ تا 3۰۰ هزارتومان قيمت دارد آنها بين 1۰۰ تا 15۰ 
هزارتومان مى فروختند. يا كيف جيبى مردانه تمام چرم دست دوز حدود 

45 تا 5۰ هزارتومان بود. 
از نوسانات قيمت چرم در بازار گاليه داشتند و اينکه چندين نوع چرم گاو 
در بازار است كه بايد بهترين را براى كار انتخاب كنيد. سوال كردم: چرا 
كارگاه در بيرون از خانه نداريد؟ گفتند: موضوع همان سرمايه است. قطعا 
بهتر مى توانيم هم خودمان كار كنيم و هم ساير  بيرون باشد  اگر كارگاه 
مددجويان را هم مشاركت دهيم. االن هم خانه خواهرم در يکى از اتاق ها 
كار مى كنيم كه مزاحم بقيه خانواده است. حساب و كتاب دست خواهر 
خانم لسانى بود و در 5 سال مشاركت هم اختالف نظرى پيدا نکرده بودند. 
مى گفت: يک بار دفتر يکى از شهرداران تهران رفتيم و گفتيم براى نوروز 
به جاى كارت هديه محصوالت ما را به كاركنانتان هديه بدهيد كه جوابى 
ندادند. اما واقعيت اين است كه ما در مرحله اى هستيم كه ادعا مى كنيم مى 
توانيم محصوالتمان را صادر كنيم اما همه اينها نياز به اعتماد و تسهيالت و 

ديده شدن از سوى دولت دارد.
هرچند در اين شغل دست هم زياد شده اما توكل به خدا مى توانيم. سيمين 
با  تا  از خيرين خواست  از مشکالت زندگى اش گفت و  خانم كمى هم 
كمک 5۰ ميليون تومانى شرايط آزادى همسرش را مهيا كنند. گفت كه اگر 
اين 5۰ ميليون را بدهيم با ماهى 1 ميليون قسط همسرم آزاد مى شود كه 

خودش هم كار مى كند.  
با 50 میلیون تومان همسرم آزاد می شود
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مسئوليت كيفرى ناشى از ارتکاب به جرم نسبت به محکومان جزائى 
در پرونده هاى كيفرى يا مسئوليت مدنى ناشى از محکوميت هاى 
مالى منجر به زندانى شدن محکومين مربوط، سبب جدايى و هدايت 
زندانيان مزبور از خانواده هاى آنها و پيدايى پيامدها و مشکالت 
متعدد و پيدا و پنهانى نسبت به آنها و جامعه مى گردد. لزوم توجه 
به اين مهم و بازخوردها و آسيب هاى احتمالى مترتب بر زندانى 
شدن محکومين مزبور و حقوق قانونى و بين المللى خانواده هاى 
مورد  بشر،  المللى حقوق  بين  اسناد  و  ايران  نظام حقوقى  در  آنها 
توجه مقنن و تدوين كنندگان قواعد بين المللى مرتبط قرار گرفته 

است كه به اجمال، در اين يادداشت بدان خواهيم پرداخت.
خانواده در نظام حقوقى ايران؛ قانون اساسى ج.ا.ا. از بدو تدوين 
و تصويب آن نسبت به خانواده، داراى رويکرد ارزشى و حمايتى 
بوده و بر لزوم توجه به حقوق خانواده و حفظ و سالمت آن در 
برابر مفاد مندرج در مقدمه  اصول متعدد خود تاكيد داشته است. 
قانون مزبور : »...خانواده واحد بنيادين جامعه و كانون اصلى رشد 
و تعالى انسان است و توافق عقيدتى و آرمانى در تشکيل خانواده 
كه زمينه ساز اصلى حركت تکاملى و رشد يابنده انسان است، اصل 
از  اين مقصود  به  نيل  امکانات جهت  اساسى بوده و فراهم كردن 
مقرر در اصول دوم و  اهداف  وظايف حکومت اسالمى است...«. 
اين  مقرر در اصل 1۰  اساسى  با حقوق  مزبور، همراه  قانون  سوم 
قانون، رويکرد مقنن را نسبت به نهاد خانواده به خوبى آشکار مى 
سازد. براساس اين اصل؛« از آنجا كه  خانواده  واحد بنيادى  جامعه  
اسالمى  است ، همه  قوانين  و مقررات  و برنامه ريزيهاى  مربوط بايد 
در جهت  آسان  كردن  تشکيل  خانواده ، پاسدارى  از قداست  آن  و 
استوارى  روابط خانوادگى  بر پايه  حقوق  و اخالق  اسالمى  باشد«. در 
همين رابطه نيز به موجب اصل 21 آن قانون؛ دولت موظف است، 
ضمن تضمين حقوق زن در تمام جهات با رعايت موازين اسالمى، 
نسبت به ايجاد زمينه  هاى  مساعد براى  رشد شخصيت  زن  و احياء 
دوران   در  مادران ،بالخصوص ،  او،حمايت   معنوى   و  مادى   حقوق  
سرپرست ،     بى   كودكان   از  حمايت   و  فرزند  حضانت   و  باردارى  
بيمه   خانواده،     ايجاد  بقاى   و  كيان   براى  حفظ  دادگاه  صالح   ايجاد 
بيوگان  و زنان  سالخورده  و بى  سرپرست،    اعطاى  قيمومت   خاص  
فرزندان  به  مادران  شايسته  در جهت  غبطه  آنها درصورت  نبودن  ولى  

شرعى اقدام نمايد.
مسکن   آوردن  فراهم  و  تامين  قانون،  آن   31 اصل  اين،  بر  عالوه 
تأمين   نيز  و  ايرانى   خانواده   و  فرد  هر  بعنوان حق   نياز  با  متناسب  
نيازهاى  اساسى : مسکن ، خوراک ، پوشاک ، بهداشت ، درمان ،آموزش  
و پرورش  و امکانات  الزم  براى  تشکيل  خانواده  براى  همه طبق بند 
1 اصل 43 آن قانون، از زمرۀ ديگر تکاليف دولت در اين رابطه، 
با اين وجود، قانون اساسى ضمن توجه به شان  مقرر شده است. 
و جايگاه مهم خانواده نسبت به حقوق اساسى و شهروندى مردم 
و شهروندان نيز توجه كرده و در اصول متعدد خويش بر اين مهم 
انسان )بند 6 اصل  نيز تاكيد داشته است. كرامت و ارزش واالى 
2(، رفع تبعيضات ناروا و ايجاد امکانات عادالنه براى همه و تامين 
حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد)بند هاى ۹ و 14 اصل 3(، حق 
برخوردار مردم ايران از هر قوم و قبيله از حقوق مساوى)اصل 1۹(  

و حق برخوردارى همه افراد ملت، اعم از زن و مرد در حمايت 
از قانون)اصل 2۰(، ممنوعيت »هتک حرمت و حيثيت كسى كه به 
حکم قانون دستگير، بازداشت، زندانى يا تبعيد شده، به هر صورت 
با تضمين مجازات قانونى مترتب بر  كه باشد..«)برابر اصل 37( 
عدم رعايت آن طبق ماده 57۰ قانون مجازات اسالمى و منع هر 
گونه توهين مقرر در ماده 6۰8 آن قانون و نيز ديگر اصول اساسى 
متضمن حقوق ملت، به ترتيب مقرر در فصل سوم آن قانون، از 
نيز  آنها  زندانيان و خانواده هاى  زمرۀ حقوقى است كه مشمول 
خواهد شد و نمى توان و نبايد قائل به تمايز بين آنها و ساير مردم 
و شهروندان، برخالف اصول مزبور و حقوق اساسى و شهروندى 
آنها بود. حقوق خانواده در قوانين عادى: حقوق خانواده و قوانين 
مرتبط با آن،عالوه بر قانون اساسى، در قوانين عادى و موضوعه 
نيز مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است. قوانين مربوط به نهاد 
خانواده تا قبل از سال 1346 به طور پراكنده، در قوانين مختلف، 
از جمله،  قانون مدنى، قانون اجازه رعايت احوال شخصيه ايرانيان 
غيرشيعه در محاكم)1312/4/31(، قانون استخدام كشورى)1345( 
قانون   ، اجتماعى)1354/4/3(  تامين  قانون  بعدى،  اصالحات  با 
لزوم  اما  بود؛  آمده  و...  بعدى  اصالحات  با  كار)136۹/8/2۹( 
توجه بيشتر به نهاد خانواده و ويژگيهاى خاص آن، اين الزام را 
براى مقنن به وجود آورد كه به طور اختصاصى، به نهاد خانواده 
پرداخته و با پيش بينى راهکارهاى مناسب، تا حد امکان از گسسته 
شدن اين نهاد جلوگيرى كرده و معضالت و مشکالت احتمالى 
را با كمترين هزينه حل و فصل نمايد. اولين قانونى كه به طور 
عنوان  با   1346 سال  در  مى شد  خانواده  نهاد  به  مربوط  خاص 
»قانون حمايت خانواده« به تصويب رسيد. قانون مزبور، عليرغم 
نوآورى ها و دستاوردهاى مهم آن، دوام چندانى نياورد و قانون 
ديگرى با همين عنوان در سال 1353 جايگزين آن گرديد. عالوه 
براين،ماده واحده قانون اختصاص تعدادى از دادگاههاى موجود 
خانواده(،  اساسى)دادگاه  قانون   21 اصل  موضوع  دادگاههاى  به 
اليحه قانونى تشکيل دادگاه مدنى خاص مصوب اول مهر 1358، 
قانون  بعدى،  تنظيم خانواده و جمعيت،1372با اصالحات  قانون 
اجازه الحاق دولت جمهورى اسالمى ايران به كنوانسيون حقوق 
با  مرتبط  مواد  احوال)در  ثبت  1372/12/11،،قانون  كودک)1(، 
حقوق خانواده(،جرائم بر ضد تکاليف خانوادگى مقرر در قانون 
خانواده،  از  حمايت  قانون  از  حمايت  اسالمى،قانون  مجازات 
مصوب 13۹2، قانون حمايت از كودكان و نوجوانان بى سرپرست 
و بد سرپرست، 13۹3 و...، از زمرۀ قوانين مرتبط با حقوق خانواده 

در ايران به شمار مى روند)2(
رويکرد قانونگذار نسبت به حقوق خانواده زندانيان: نظر به اهميت 
موضوع خانواده و حقوق خانواده در نظام حقوقى ايران- زندانيان 
و خانواده هاى آنها نيز از حقوق اساسى و شهروندى خويش به 
و  بوده  مند  بهره  مساوى  به طور  و شهروندان،  مردم  ساير  مانند 
ها،  اساسنامه  قالب  مقنن،در  تاكيد  بر  عالوه  مهم،  اين  به  توجه 
بخشنامه ها و دستورالعمل هاى متعدد صادره از سوى قوه قضائيه، 
سازمان زندان ها و اقدامات تامينى و تربيتى و ديگر مراجع قانونى 

ذيربط نيز بدان اشاره و پرداخته شده است.

وکیل پایه یک دادگستری

محمد رضا زمانی درمزاری

حقوق خانواده زندانیان در نظام 
حقوقی ایران و اسناد بین المللی
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الله افتخارى در گفتگو با خبرنگار مهر حامى درباره دغدغه انجمن حمايت 
زندانيان مركز مى گويد:   رسالت اين انجمن، حمايت از خانواده هايى 
است كه اگر چه سرپرستشان مجرم است اما آن ها گناهى ندارند؛ انجمن 
براى حمايت از اين خانواده ها قدم هاى بزرگى بر مى دارد اما بودجه 
كافى ندارد.  وى با بيان اينکه انجمن حمايت زندانيان مركز بايد از سوى 
اقتصادى،  مشکالت  دهد:  مى  ادامه  شود،   حمايت  دولتى  هاى  دستگاه 
روحى و روانى از طرفى و جاى خالى نان آور خانه از يک سو آسيب ها 
و مشکالت زيادى را باعث مى شود كه متاسفانه برخى از اين فرصت سو 
استفاده كرده و بهره هاى ناشايست مى برند؛ اين مهم مسائل خانواده ها 

را افزايش مى دهد.
عضو هيئت مديره انجمن حمايت زندايان مركز معتقد است: دستگاه هاى 
مسئول بايد براى حل مشکالت انجمن برنامه ريزى كرده و راهکار ارائه 
برون سپارى كارها و  با  توانند  دهند؛ دستگاه هاى اجرايى و دولتى مى 
واگذارى آن ها به انجمن عهد و رسالت خود را به پيش برده و در عين 

حال كار را به كاردان بسپارند. 
آموزشى،  مسائل  است  ممکن  ها  خانه  وزارت  برخى  افتخارى  گفته  به 
مشاوره اى و اقتصادى خود را واگذار كنند و از اين طريق فعاليت مراكز 

حمايتى حمايت و هدفمند مى شود. وى مى گويد: دولت به شکل هاى 
خانواده  مشکالت  از  حجمى  هم  تا  باشد  گذار  اثر  تواند  مى  مختلفى 
زندانيان كم شده و هم  كمکى براى بهبود بخشيدن به مسائل اجتماعى 
جامعه باشد؛ گاهى اوقات نداشتن طرف مشورت و يا يک حامى خانواده 
را دچار مشکالت شبيه خود زندانى مى كند؛ بنابراين بايد دست به كار شد 
و كارى كرد. برخى كارشناسان و صاحب نظران اعتقاد دارند كه انجمن 
حمايت زندانيان مركز بايد نقش پيشخوان را بازى كند و افراد نيازمند را 
ارجاع  بهزيستى  سازمان  امداد،  كميته  همچون  ديگرى  مراكز حمايتى  به 
دهد كه افتخارى درباره آن مى گويد: خانواده نيازمند بايد بداند مخاطب 
و حامى او كيست تا دچار سرگردانى نشود؛ بنابراين بايد توزيع ماموريت 
ميان دستگاه ها انجام شده و خانواده ها براى پيگيرى كارشان به مراكز 
همچون  هايى  سازمان  است  معتقد  همچنين  وى  شوند.  هدايت  درست 
اوقاف، سازمان تبليغات اسالمى هم مى توانند از انجمن حمايت خانواده 

زندانيان مركز حمايت كنند.

الله افتخاری؛ بازرس انجمن و نماینده مجلس شورای اسالمی گفتگو

دستگاه های دولتی 
مرتبط برخی 

فعالیتهای خود را به 
انجمن واگذار کنند
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سازمان  رئيس  مهر حامى؛ ششمين  خبرنگار  گزارش  به 
زندان ها و اقدامات تامينى و تربيتى غالمحسين اسماعيلى 
است كه به مدت 5 سال رياست اين سازمان را بر عهده 
داشت. مهمترين اولويت كارى وى در طى اين سال ها 
اجراى برنامه هاى فرهنگى در زندان ها با محوريت قرآن 
و نماز و همچنين حاكميت نظم و انضباط در زندان ها و 
اصالح آئين نامه اجرايى سازمان به ويژه آئين نامه اعطاى 

مرخصى به زندانيان بود.
 وى فقر را از داليل ارتکاب جرم و افزايش آمار زندانيان 
مى داند و مى گويد: زندانى كه در جرايم مواد مخدر و 
سرقت به زندان افتاده بدون شک از قشر نيازمندان است، 
درصد   7۰ حداقل  دهد  مى  نشان  آمارها  كه  طورى  به 
جامعه آمارى زندانيان جزو خانواده هاى فقير و مسکين 
هستند. در حالى كه دين ما گفته بايد به مساكين توجه 
كنيم و اگر فرد مسلمانى به مساكين توجه نکند بايد در 

ديندارى اش شک كرد.
به ظاهر يتيم كسى است كه پدر خود را از دست داده 
پدر  كه  خانواده اى  آيا  پرسيد  بايد  كه  حالى  در  است 
يتيم  فرزندانش  مى افتد  زندان  به  جرم  دليل  به  خانواده 
يتيم  زندانيان  خانواده  فرزندان  قطع  طور  به  نيستند؟ 
شده اند زيرا زمانى كه پدرشان در زندان نبوده براى آنها 
پدرى خوبى نکرده و پس از آن هم به واسطه به زندان 

افتادن از حق پدرى كردن محروم شده اند.
اسماعيلى معتقد است: اگر خانواده زندانيان حمايت نشود 
اضافه شده و شايد  بدهکاران  به جرگه  ها هم  آن  فردا 
خودشان اموال ما را سرقت كنند. بايد فضاى سالمى را 
براى ادامه حيات خانواده زندانيان فراهم كنيم، تا فرزندان 
به  و دست  نداده  تشکيل  را  فردا  بزهکاران  افراد  همين 
جرم نزنند؛ تحليل ها نشان مى دهد كه 7۰ درصد جامعه 
به  هستند.  مسکين  و  فقير  خانواده  زندانيان جزء  آمارى 
تعبيرى ديگر  حدود 7۰ درصد زندانيان ما كسانى هستند 
كه قبل از ورود به زندان هم خود و خانواده هايشان از 
نظر معيشت در مضيقه و نيازمند پوشش و حمايت هاى 
نهادهاى مختلف اعم از انجمن هاى حمايتى، كميته امداد 
و بهزيستى و بخش هاى مختلف بوده اند. عالوه بر اين 
،1۰ تا 15 درصد زندانيان هم وقتى بيرون از زندان بودند 
خانوادهايشان مشکل معيشتى نداشتند اما چون سرپرست 
و نان آور خانواده هستند، وقتى در زندان به سر مى برند 
خانواده هايشان دچار مشکل معيشتى مى شوند. رئيس 
همه  پوشش  و  حمايت  درباره  ها  زندان  سازمان  سابق 

خانواده زندانيان در قالب انجمن حمايت زندانيان مركز 
اين خانواده ها تحت حمايت  از  برخى  هم مى گويد:  
جمعيت  درصد   25 تقريبا  كه  دارند  قرار  امداد  كميته 
دادن  قرار  حمايت  تحت  براى  هستند.  ما  هدف  جامعه 
همه اين خانواده ها براى تامين نيازهاى اوليه آنها ساالنه 
حدود6۰۰ ميليارد تومان نياز داريم؛ البته اگر بخواهيم اين 
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قانون می گوید: خانواده 
زندانی باید تحت پوشش
 بیمه همگانی قرار گیرد

موضوع را به خود اتکايى خانواده زندانيان تبديل كنيم بايد 
براى توانمندسازى خانواده زندانيان بيش از اين مقدار هزينه 
كنيم تا در نتيجه خانواده زندانيان خود اتکا باشند. هزينه خود 
اتکايى بيش از هزينه تامين معيشت است اما  در بلند مدت 

اثربخشى كافى خواهد داشت. 
انجمن  هاى  فعاليت  درباره  تهران  استان  دادگسترى  رئيس 
از  حمايت  هاى  انجمن  گويد:   مى  مركز  زندانيان  حمايت 
زندانيان هيچ بودجه دولتى ندارد و همه خدمات بر اثر كمک 
اين  در  خير  افراد  شود.  مى  تامين  مردم  و  نيکوكاران  هاى 
رسانده اند  انجام  به  را  توجهي  قابل  بسيار  اقدامات  زمينه 
و  فعاليت ها  حركت  اين  با  همسو  اما  است  تقدير  قابل  كه 
هم  اجرايي  دستگاه هاي  تر  افزون  همکاري هاي  و  تعامالت 

مورد نياز است.
هر چند فرد زنداني به سبب ارتکاب جرم دوران محکوميت 
سرپرست،  نبود  براثر  اينکه  اما  كند،  طي  بايد  را  خود 
خانواده اي دچار سردرگمي شده و انسجام خود را از دست 
بدهد براي ما به هيچ عنوان قابل قبول نيست. اگر فردي از 
همه  مسير  اين  در  بزه شد  دچار  زنداني  يک  خانواده  افراد 
چنين  ساز  سبب  ها  بي توجهي  كه  چرا  هستيم،  مسئول  ما 

مشکالتي است؛ براى اين منظور رسالت و كار اصلي انجمن 
حمايت رسيدگي به گرفتاري هاي زندانيان و خانواده هاي 
آنان است، اگر سرپرست خانواده خطا كرد كاري كنيم كه 
خانواده اش مرتکب خطا نشود.به اين نکته مهم توجه كنيم 
كه بي توجهي به خانوارهاي زندانيان آثار سوء و ضررهاي 
بيشماري را به جامعه تحميل مى كند چراكه اين خانواده ها 
هاى  زندان  سازمان  سابق  رئيس  هستند.  آسيب  معرض  در 
كشور به ظرفيت هاى مغفول قانونى براى حمايت از خانواده 
هاى زندانيان اشاره كرده و مى گويد:  تبصره 1 ماده 4 قانون 
بيمه همگانى به زير پوشش بيمه قرار گرفتن همه نيازمندان 
جامعه بدون پرداخت هزينه مى پردازد و بند »پ« اين تبصره 
مختص خانواده هاى زندانيان است كه از زمان محبوس شدن 
رايگان  خدمات  از  مى توانند  زندان  در  خانواده  سرپرست 
درمانى بهره مند شوند اما به واقع تا به حال از اين ظرفيت 
قانونى براى حل مشکل خانواده زندانيان استفاده نشده است؛ 
سرپرست  زنان  از  حمايت  قانون  مثل  هم  ديگرى  موارد 
خانواده و يا استفاده از ظرفيت سمن ها وسازمان هاى مردم 
وجود  هم  خانواده هايشان  و  زندانيان  از  حمايت  براى  نهاد 

دارد كه تابه حال بى استفاده و مهجور مانده است.
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در خانواده هاى ايرانى ، مرد)پدر( سرپرست خانواده محسوب مى 
شود. اما تحت شرايطى ، چنين مسئوليتى بر عهده زنان )مادر( قرار 
مى گيرد. زنان سرپرست خانوار ، شامل زنان بيوه ، زنان مطلقه ، 
همسران مردان معتاد ، همسران مردان زندانى ، همسران مردان بيکار 
و ...  مى شوند. زنان سرپرست خانوار از جمله گروه هاى آسيب 
 پذير جامعه هستند كه گاه عواملى چون طالق، زندانى شدن همسر 
و ...  از موجبات آسيب پذيرى اين طيف وسيع از جامعه ، مى شود.

اقتصادي  دليل وضعيت  به  آنها  فرزندان  و  خانوار  زنان سرپرست 
هاي  آسيب  برابر  در  اقشار جامعه  ترين   پذير  آسيب  از  نامناسب 
اجتماعي اند و فرزندان اين خانواده ها در معرض مسايلي  مانند 
كار كودكان در مشاغل سياه و غير رسمي ، بزه كاري اجتماعي و 

... قراردارند بنابراين توجه به آنها بايستي جدي تر گردد.
توانمند سازى زنان ، نقش آنها را در تصميم گيري در ابعاد فردي 
، خانوادگي و اجتماعي افزايش مي دهد . از جمله مزاياى توانمند 
سازي ، بهبود وضعيت اقتصادي خانواده و رهايي از فقر مي باشد 
. طبق مطالعات انجام گرفته ، اكثر فساد ها  و بزه كاري ها ريشه 
الکفر  يکاد  الفقر  شريف  سخن  مصداق  كه  دارد  اقتصاد   فقر  در 
مي باشد. توانمندسازي اشاره به اقشار محروم و گروههاي حاشيه 
اي دارد و مولفه هايي نظير آموزش، عدالت و... زير مجموعه آن 
قرار مي گيرد. در واقع توانمندسازي مشاركتي است همه جانبه كه 
تنها در محيطهاي كوچک قابل اجراست. فرهنگ انگليسي آكسفورد 
كلمه empower را اين چنين تعريف كرده است : اعطاي قدرت 
اين  ايجاد  يا  و  دهد  انجام  را  چيزي  بتواند  تا  كسي  به  اختيار  يا 

احساس در فرد تا او بتواند كارهاي بيشتري را انجام دهد.
با توجه به تعريف باال و مقوله زندانى و خانواده او و نقش انجمن 
هاى حمايت مى توان گفت در نبود سرپرست خانواده اين انجمن 
مى  زندانيان  خانواده  توانمندسازى  با  كه  است  زندانيان  حمايت 
تواند اغلب مشکالت آنان را مرتفع سازد. بنابراين انجمن ها بايد 
براى توانمندى اين خانواده ها ساز و كارى را داشته باشند؛ بدين 
او  براى  اى  پرونده  و  پذيرش  انجمن  در  مددجو  وقتى  كه  شکل 
تشکيل مى شود ، استعداديابى انجام گيرد و افراد كم توان و افراد 
شامل  حمايتى  خدمات  توان  كم  افراد  به  شوند.  شناسايى  مستعد 
با  را   مستعد  افراد  و  گردد  پرداخت   ... و  درمان  هزينه  مستمرى، 
آموزش هاى متعدد فشرده توانمند نمود . اين موضوع ضمن اينکه 
به  نيز  را   ماندگار  دهد خدمتى  مى  كاهش  را  انجمن  هاى  هزينه 
جامعه و مددجو ارائه داده است. يعنى به جاى ماهى دادن ماهيگيرى 
را آموزش دهيم. پس چرخه توانمند سازى را مى توان اين طور 
ترسيم كرد كه با شناسايى خانواده هاى مستعد و معرفى به مراكز 
آموزش مهارتهاى زندگى ، توانمندسازى اقتصادى و توانمند سازى 
روحى و روانى، استقالل ، اعتماد و عزت نفس را  به اين خانواده 

ها بازگرداند. 
هدايت كمکهاى مردمى به سمت توانمند سازى خانواده زندانيان 
زندگى  مسير  تواند  مى  و  است  جامع  ريزى  برنامه  يک  نيازمند   ،
نبايد تمامى كمکهاى مردمى  بنده معتقدم    . آنان را متحول سازد 

... هزينه شود. بخشى  صرفًا در  پرداخت مستمرى و درمان و 
راستاى  در  خيرين  موافقت  با  توان  مى  را  مردمى  كمکهاى  از 
توليد  توانمند سازى و فراهم نمودن بستر اشتغال و  آموزش و 
نياز جامعه گام اساسى  هزينه نمود و از اين باب نيز در تامين 
برداشته خواهد شد . ترغيب خيرين به اين امر حركتى ماندگار 
و بنيادين را بر جاى خواهد گذاشت . بديهى است با اين اقدام 
آزادى  از  پس  زندانيان  و  شده  توانمند  زيادى  هاى  خانواده   ،
همراه خانواده  به  را  كار   ، اين چرخه  به  پيوستن  با  توانند  مى 
نسبت  درست  راه  از  مناسب  با وجود شغل  و  دهد  ادامه  خود 
است  بديهى   . نمايند  زندگى تالش مضاعف  معيشت  تأمين  به 
انجمن ها نيز وظيفه خود را در راستاى كاهش آسيب در جامعه 
و خانواده زندانيان انجام داده اند. كار اصالحى و توانمندسازى 
بايد در درون زندان براى زندانيان و بيرون زندان براى خانواده 
در  جرم  وقوع  و  زندان  به  زندانيان  بازگشت  تا  افتد  اتفاق  ها 
خانواده زندانيان كاهش يابد. در برنامه هاى توانمند سازى صرفًا 
توانمندى اقتصادى مورد نظر نخواهد بود بلکه توانمندى روحى، 
برخوردار  بااليى  اهميت  از  نيز  فرد  سالمت  و  فرهنگى  فکرى 
از  پبيشگيرى  در  قدم  اولين  عنوان  به  فرهنگى  اقدامات  است. 
وقوع جرم، كاهش جرايم و آسيب هاى اجتماعى در جامعه نقش 
به دليل وضعيت  اغلب خانواده هاى زندانيان   . به سزايى دارد 
موجود دچار افسردگى شديد و بى انگيزه گى شده و در مصائب 
و مشکالت روحى و روانى غرق شده اند تا جايى كه رسيدگى 
به مشکالت روحى و روانى خود را به دست فراموشى سپرده 
و به همين دليل ارائه برنامه هاى فرهنگى و اجتماعى، بهداشت 
روانى، مشاوره اى براى اين قشرآسيب پذير از اولويت بيشترى 
برخوردار است. بنابراين آموزش و توانمندسازى روحى و روانى 
الزم  لذا  سازد.  مى  فراهم  را  اقتصادى  توانمندى  و  رشد  زمينه 
است اعتماد به نفس اين خانواده ها را باال برده ، مهارت هاى 
اساسى زندگى را به آنها آموخت ، در نهايت بعد اقتصادى را در 

تامين مايحتاج زندگى آنان آموزش داد.
اگر آسيب هاى اجتماعى را به مثابه يک مربع ترسيم كنيم شامل 
كه  شد  خواهد  فحشا(  و  فقر)فساد  طالق،  اعتياد،  بيکارى، 
مهمترين دليل آن نيز بيکارى است. اگر بيکارى از ميان برداشته 
شود از هم پاشيدگى خانواد ه ها، طالق، اعتياد و مفاسد اجتماعى 
به نظر مي رسد  بنابراين  پيدا مى كند.  نيز به طور عمده كاهش 
بويژه  زنان سرپرست خانوار  توانمند سازى  در  سرمايه گذاري 
و  هستند  آسيب  معرض  در  همواره  كه  زندانيان  هاى  خانواده 
تشکيل تعاونى ها و فعاليت هاى اقتصادى گروهى باعث تقويت 
ابعاد سرمايه اجتماعي ، حس همکاري و همياري  ، اعتماد ، خود 
باوري  شده و به تبع آن باعث حضور زنان توانمند در عرصه 
هاي اجتماعي مي شود . در بسيارى از تحقيقات در خصوص 
كه  بوده  آن  از  حاكى  اجتماعى   و  روانى  هاى  آسيب  بررسى 
بدون ايجاد بستر فرهنگى و اجتماعى مناسب در جامعه هيچ گاه 

ما شاهد جامعه اى سالم و متعالى نخواهيم بود.

مدیر روابط عمومی انجمن حمایت زندانیان مرکز

حسین فراهانی

توانمند سازی؛ چرخ زندگی 
خانواده زندانیان
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وقتى جرمى اتفاق مى افتد اين تنها مجرم نيست كه درگير 
زندان  هاى  ميله  پشت  را  صباحى  چند  بايد  و  شود  مى 
بايد  او هم درگير مى شوند و حاال  سپرى كند. خانواده 
كاسه چه كنم چه كنم دست بگيرند. هر چند يک نفر بر 
ولى  كند  مى  كيفر  تحمل  و  است  محکوم  دقتى  بى  اثر 
خانواده  كشد.  مى  دوش  بر  را  مشکالت  عمده  خانواده 
اول  سنگ  و  دارد  مهم  بسيار  جايگاهى  اسالم  نظر  از 
و خوشبختى  پيشرفت  هرگونه  است.  جامعه  حيات  بناى 
مى  حاصل  خانواده  سايه  در  اجتماعى  مختلف  ابعاد  در 
شود. خانواده عامل ثبات و سازش اجتماعى نيز هست، 
زيرا بسيارى از هنجارها و ناهنجارى هاى جامعه مربوط 
سالم  محيط خانواده  هر چه  است.  مقدس  نهاد  همين  به 
اعضاى  و  افراد  روحيه  در  اندازه  همان  به  باشد  امن  و 
به جامعه  تأثيرات مطلوب  اين  و  مثبت گذاشته  تأثير  آن 
منتقل مى شود. بنابراين، سعادت جامعه تا حدود زيادى 
در گرو آن است. مددكارى اجتماعى با نياز يک شخص 
و يا يک نظام اجتماعى آغاز مى شود و موقعيت هايى را 
ارزيابى  را   دارد  از سوى مددجو وجود  نياز  آن  كه در 
مى كند. هدف برنامه مى تواند يک شخص ، يک گروه 
كوچک، يک خانواده ، يک سازمان يا يک اجتماع باشد. 
امور اجتماعى و حمايتى انجمن حمايت زندانيان در سه 
شاخه مددكارى، كاهش آسيب و اشتغال بعنوان قائم مقام 
سرپرست خانواده زندانى سعى دارد تا حداقل امکانات را 
براى اين قبيل خانواده ها فراهم سازد . همچنين در كنار 
و خدمات  سازى  فرهنگ  بحث  به  نسبت  مادى  خدمات 
معنوى و خدمت به جامعه هدف را در برنامه هاى خود 
بر  مبتنى  مركز  زندانيان  حمايت  انجمن  مددكارى  دارد. 
مى كند  كمک  مددكار  آن  در  كه  است  هدف  و  مهارت 
كه مددجو مشکل خود را شناخته و به توانايى هاى خود 
پى ببرد و با استفاده از منابع و امکانات موجود در جهت 
نبود  در  زندانيان  هاى  خانواده  آيد.  بر  خود  مشکل  حل 
اين مواقع  سرپرست خود دچار سردر گمى شده  و در 
هركارى  به  دست  خود  معاش  تامين  براى  است  ممکن 
رنج  تحمل  و  شوند  مى  سرخورده  آنان  فرزندان  بزند، 
مادر را ندارند. لذا انجمن با در نظر گرفتن جوانب كار 
و به جهت پيشگيرى از اين قبيل آسيب ها در سالن هاى 
مالقات زندانهاى استان تهران دفتر مددكارى ايجاد كرده 
تا خانواده پس از مالقات با زندانى خود به مددكار مستقر 
در اين دفاتر مراجعه و مشکالت و مسائل خود را پيگير 

سرپرست امور اجتماعی انجمن حمایت زندانیان

عباس سنگانیان

از کاهش آسیب تا اشتغال
نیاز خانواده زندانیان

شود . به نظر مى رسد اگر اين اقدام در سطح كشور تعميم 
داده شود بسيارى از مشکالت اين خانواده ها مرتفع خواهد 
بهداشت  راهکارهاى  و  اصول  از  يکى  آسيب  كاهش  شد. 
عمومى است كه به منظور جايگزينى پيشرفته براى جلوگيرى 
شده  انتخاب  افراد  پرخطر  رفتارهاى  در  بالقوه  گزندهاى  از 
از  فرد  آسيب، شناخت خود  كاهش  در  اصلى  است. هدف 
كه  دارند  رفتارهايى  مداوم  طور  به  معمواًل  كه  است  خود 
از لحاظ بهداشت و سالمت خطرناک است و كمک به فرد 
جهت آگاهى از خطرات رفتار و ارائه ابزارهاى مناسبى جهت 
اش  جامعه  و  فرد  خود  براى  خطرات  اين  عوارض  كاهش 
هاى  مهارت  آموزش  كارگاههاى  برگزارى  با  انجمن  است. 
حضور  به  زندانيان  هاى  خانواده  ترغيب  و  زندگى  اساسى 
در اين كالس ها در كاهش وقوع جرم در اين قشر آسيب 
پذير نقش بسزايى را ايفا كرده است . در واقع هدف واحد 
از  و  مددجويان   زندگى  سبک  تغيير  انجمن  آسيب  كاهش 
مسير  به  ها  خانواده  اين  فرزندان  راهبرى  و  هدايت  طرفى 
)پدر(  سرپرست  شدن  زندانى  با  كه  چرا  ؛  است  درست 
زندانيان  فرزندان  كمين  در  و خطر  آسيب  بيشترين  خانواده 
است. مسؤوليت اجراى طرح توانمندسازي فکرى و فرهنگى 
است.  انجمن  آسيب  كاهش  واحد  برعهده  زندانيان  خانواده 
ايجاد فقر است و فقر و محروميت  بيکارى عامل مهمى در 
مادى نيز از مهم ترين عوامل پيدايش جرم هستند. هر فردى، 
بايد به نحوى زندگى خود را بگذراند و براى اين گذران بايد 
درآمدى داشته باشد. اما تا زمانى كه فرد بيکار است، چون 
كسب درآمد براى وى ميسر نيست و او نتوانسته از راه ها و 
شيوه هاى درست و قانونى امرار معاش كند، ممکن است كه 
تأمين  را  زندگى خود  هزينه هاى  به جرم،  ارتکاب  از طريق 
كند. با افزايش بيکارى زمينه ارتکاب به جرم و باال رفتن آمار 
آسيب هاى اجتماعى نيز تا حد زيادى افزايش مى يابد. در 
خانوارهاي ايراني معمواًل مردان، سرپرست و نان آور خانواده 
سرپرست  بودن  زندانى  شرايط  در  اما  شوند  مي  محسوب 
خانواده چنين مسئوليتي برعهده زنان گماشته مي شود. ايجاد 
اشتغال براى خانواده هاى زندانيان حائز اهميت است و مى 
توان با شناخت استعدادها و نياز سنجى از وضعيت اين قشر 
را براى آنان برنامه ريزى نمود و با هدف خارج كردن آنها 
از چتر حمايتى قدمى در جهت توانمند سازى آنان برداشت. 
لذا انجمن با انعقاد تفاهم نامه با امور زنان و خانواده رياست 
برنامه آموزش و توانمندسازى خانواده ها  جمهورى اجراى 

در سال ۹5 را در اولويت قرار داده است. 




