معاونت سياسي
اداره ژپوهشاهي سياسي

زندانهای آمریکا مصداق بردهداری نوین

فرآوردههای خبری و تولیدات پژوهشی در بخش های زیر قابل دسترس است:
ـ وب سایت خبرگزاری صداوسیما (سرویس پژوهش ) http://www.iribnews.ir

پژوهشگر :مرتضی هوشیار

فـهرسـت مـطالـب
صفحـــه

عنـــوان



مقدمه 2 ......................................................................................................................................................



زندان در آمریکا ؛ از مرگ تدریجی زندانیان تا تجارت پُر سود 3 ..........................................................................



واقعیت های پنهان درباره زندان های آمریکا 4 .................................................................................................
 نبود فضا و امکانات الزم 4 ........... ................................ ................................ ................................ باال بودن جمعیت زنان در زندانهای آمریکا 5 .................... ................................ ................................ مرگ زندانیان آمریکایی پیش از برگزاری دادگاه 6 ............... ................................ ................................ نقض گسترده حقوق زندانیان زن در زندانهای آمریکا 7 ........................................ ................................ خشونت جنسی در زندان های آمریکا 7 ........................... ................................ ................................ -خودکشی در زندانهای آمریکا 8 ................................... ................................ ................................



سیاست "تحمل صفر" در قبال پناهجویان 8 ........................................................................................................



جمع بندی9 ................................................................................................................................................

1

بسمهتعالي
 مقدمه

زندان عالوه بر جنبه مجازاتگر بودنش جنبه دیگری هم دارد که به مراتب مهمتر از جنبه نخستش است و
آن چیزی نی ست جز مرکز بازپروری و ارتقای شخ صیت مجرم .امروزه و ضعیت زندانها یکی از مهمترین
شاخصهای حقوق بشری کشورهاست .چه بسا کشورهای پُرمدعایی که از حقوق بشر تنها ژست ظاهریش

را دارند ولی عملکردشااان نه تنها با این عناوین سرساان ها ساصااله دارد بلکه در مواردی هم اادامات ضااد
حقوق بشری را مرتکب میشوند.
برر سی گذرای وااعیتهای موجود غرب البته به شرط اینکه سان سور ن شود حکایت از رستار دوگانه بلکه
متضاد غرب در ابال حقوق بشر دارد .دولت آمریکا نیز به عنوان سردمدار اصلی غرب از این اصل مُستثنی
نی ست .ر سانههای آزاد و حتی در برخی موارد گزار شگرهای حقوق ب شری  ،ابعاد تکاندهندهای از و ضعیت
حقوق بشاار در زندانهای آمریکا گزارش میکنند .نداشااتن تناسااب مزم میان سضااای زندان با جمعیت
پُرشمار زندانیان ،نقض حقوق زنان ،موارد متعدد خشونت علیه زندانیان ،تجاوز جنسی ،شرایط دشوار حاکم
بر زندان و زندانی همگی موجب بام رستن آمار خودکشی در زندانهای آمریکا شده است .رستار خشونت بار
با زندانیان در زندانهای آمریکا به ادری پُر تعداد و آسان ارتکاب مییابد که هر انسان متفکر و آزاد اندیشی
را به این وااعیت رهنمون می سازد که این رستارهای خ شونتبار در زندانهای آمریکا امری نهادینه شده و
معمول اسااات و البته این ادعا را گزارش ها و اساااناد متعددی تایید میک ند .بنابراین ،این وااعیت های
تکاندهنده با سابقه زندان در آمریکا بی شتر سازگار ا ست تا عکس آن .تاریخ گواهی میدهد که زندانهای
ایالتی در این کشااور برای کسااب در آمد بیشااتر ،زندانیان را در اختیار شاارکتهای خصااوصاای برای انجام
کارهای سخت ارار میدادند و این شرکتها علی رغم تعهداتشان و همچنین بهرهمندی از خدمات آنها؛ از

حقوق مسالم انساانی زندانیان دریم میکردند .این نظام زندانبانی و زندان پس از اندک زمانی به سایساتم
مرگ تدریجی معروف شد .در دهههای اخیر نیز هر چند در ظاهر این نظام دچار تحول شده ا ست ولی باز
سااوداگری و کسااب روت از زندانیان بخت برگشااته در نظام زندانهای آمریکا تداوم دارد .این وااعیت را
برخی رسانه با عنوان نظام بردهداری نوین در آمریکا؛ توصیف میکنند.
در نوشتار زیر تالش شده برخی وااعیتهای ضد بشری رایج در زندانهای آمریکا البته با استناد به مدارک
و اسناد معتبر گردآوری و ارائه شود.
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 زندان در آمریکا ؛ از مرگ تدریجی زندانیان تا تجارت پُر سود

ادمت زندانهای خصااوصاای در جوامعی مانند آمریکا به  2ارن پیش برمیگردد .بر این اسااا( ساانت شااکل گیری
زندانهای خصوصی) زندانیان زندانهای دولتی به عنوان کارگر برای کار در شرکتهای حمل و نقل و راهسازی و  ..به کار
گرسته می شدند و در ازای کار این د سته از زندانیان ،مبالغی به ایامت متحده پرداخت می شد .ایامت متحده با اراردادن
این د سته از زندانیان در اختیار بخش خ صو صی ،هم صاحب درآمد می شدند و از طرسی هزینه نگهداری زندانیان را نیز
متحمل نمی شدند .البته بخش خ صو صی متعهد می شد که آب ،غذا و محل زندگی زندان) برای زندانیان سراهم کند ،اما
وااعیت این اساات که گزارشها از سااخت و غیر اابل تحمل بودن شاارایط حکایت داشاات به گونهای که این وضااعیت به
سی ستم مرگ تدریجی معروف شده بود و احکام بامی  7سال در این اردوگاههای کار اجباری یا زندانهای خ صو صی
ب سیار سخت و در حقیقت برابر با مرگ بود .اعترا ضات ب سیاری علیه این اردوگاهها صورت گرست تا اینکه پس از چندین
سااال اعتراض و مبارزه ،ایامت متحده اوانین مناساابتری برای این اردوگاهها تصااویب کردند .از سااال  1930دیگر هیچ
ایالتی زندانیان خود را در اختیار این اردوگاهها ارار نمیداد تا اینکه از دهه 70میالدی نوع جدیدی از زندان خ صوصی در
آمریکا شکل گرست .اما تغییرات در سیستم زندانبانی آمریکا بدین جا ختم نمیشود .رسانهها از تجارت پر سودی از طریق
زندانیان در آمریکا خبر میدهند .بر این اسا( پایگاه مطالعاتی گلوبال ریسرچ در گزارشی که در اکتبر  201۸منتشر کرد
به صاانعت زندان در آمریکا پرداخت و درباره تبدیل شاادن این صاانعت به تجارتی پرسااود و شااکل جدیدی از س ایسااتم
بردهداری ه شدار داد .در این گزارش آمده ا ست :سوءا ستفاده غیران سانی از جمعیت حدود  2میلیونی زندانیان آمریکا به
ویژه زندانیان سیاهپو ست و ا سپانیایی به صورت کار برای صنایع مختلف با حداال د ستمزد مو ضوعی ا ست که بارها از
سوی سازمانهای حقوق بشری و گروههای سیاسی و اجتماعی محکوم شده است .در وااع سرمایه دارانی که در صنعت
زندان ساارمایه گذاری کرده اند ،گویا به معدن بی انتهای طال دساات یاسته اند .آنها با اعتصااابات کارگری مواجه نیسااتند،
بیمه بیکاری پرداخت نمیکنند و نگرانی درباره زمان کار یا تعطیالت ندارند .این ساارمایهداران ،کارگران تمام واتی دارند
که به دلیل مشاااکالت خانوادگی تاخیر یا غیبت نمیکنند .این کارگران اگر از انجام کار در ازای  2۵سااانت در سااااعت
اجتناب کنند در سلولهای انفرادی حبس میشوند .تا  10سال پیش تنها پنج زندان خصوصی در آمریکا وجود داشت که
 2000نفر در آن زندانی بودند .در حال حاضر  100زندان خصوصی با  ۶2000زندانی وجود دارد .پیش بینی می شود که
در دهه آتی این تعداد به  3۶0هزار نفر برسد .حزب کارگر که همواره صنعت زندان و زندانهای خصوصی را به "تقلید از
کار اجباری و برده داری آلمان نازی" متهم میکند ،اعالم کرد ":ارارداد پر منفعت زندانهای خصااوصاای برای ساارمایه
داران سبب دستگیری بی دلیل مردم و حبس آنان در زندانها می شود .زندانها به این عواید وابسته هستند .سهامداران
این زندانهای خصوصی با مبی کردن و پرداخت پول ،دوران حبس دستگیرشدگان را اسزایش میدهند تا نیروی کار خود
را اسزایش دهند و این گونه سیستم خود را تغذیه

میکنند1".
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 واقعیتهای پنهان درباره زندانهای آمریکا

 -نبود فضا و امکانات المز

 خشونت جنسی درمزندانهای آمریکا

 -باال بودن جمعیت مزنان

 -مرگ مزندانیان آمریکایی

در مزندانهای آمریکا

پیش امز برگزاری دادگاه

 نقض گسترده حقوقمزندانیان مزن در مزندانهای
آمریکا

 خودکشی در مزندانهایآمریکا

 نبود فضا و امکانات الزمگزارشهای ر سانههای آزاد و حتی منابع ر سمی و دولتی همچون وزارت دادگ ستری آمریکا ت صاویر تاریکی از زندانهای
این کشور را بازتاب میدهد که البته این گزارشها در رسانههای آمریکایی سانسور می شوند .یکی از مشکالت زندانهای
آمریکا ظرسیت ناچیز آنها در برابر جمعیت بیش از حد زندانیان اساات .یادآوری این نکته هر چند کامال واضااا اساات اما
باید تاکید کرد که بر ا سا( ا صول م سلم حقوای؛ تنها اسرادی که مجرم بودن شان اطعی شده و به ا صطالح حقوای در
مرحله محکومیت اطعی به سااار میبرند به زندان انتقال می یابند .اما با اساااتناد به گزارش های متعدد و متقن به نظر
میرسااد این اصاال یت اسااتثنا دارد و آن اسااتثنا؛ زندانهای آمریکاساات .بدین معنا که اغلب اسرادی که در این زندانها
نگهداری می شوند در انتظار جل سه دادگاه بوده بنابراین هنوز مجرم بودن آنها تایید اطعی ) ن شده ا ست .اسرادی که از
بیماری روحی و روانی شدید نیز رنج میبرند و واتی در بیمارستانها از درمان آنان ناامید می شوند به زندان سرستاده می
شوند1.

بعد از انتخاب باراک اوباما به ریاساات جمهوری ،سرمانداران و اانونگذاران ایالتی همانطور که وعده داده بودند شااروع به
کاستن از بودجه سازمانها و برنامههای ایالتی مختلف کردند .ادارات زندانها که زمانی مورد حمایت سیاستمداران بودند
و همان مواع نیز با کمبود منابع مالی ناشاای از کاهش بودجهها دساات به گریبان بودند ،اندک اندک و به تدریج تعمیر و
نگهداری تا سی سات زندانها را به تعویق انداختند و برنامههای تح صیلی زندانهای ایالتی را تا جایی تقلیل دادند که یکی
از اانونگذاران ایالت سلوریدا آن را «حبس خشت و خالی» نامیده بود .در نتیجه زندانهای ایالتی امروز به شدت با کمبود
بودجه و پرسنل مواجهاند و بیش از اندازه جمعیت زندانی دارند و این وضعیت هر روز وخیمتر

میشود2.

طبق گزارش وزارت دادگ ستری آمریکا ) (BJSدر سال  ، 201۸تا پایان سال  201۶نزدیت به  2.2میلیون بزرگ سال در
زندانهای آمریکا دوران محکومیت خود را سپری کردهاند .این اراام بدان معناست که از هر  100هزار شهروند آمریکایی،
حدود  ۶۵۵نفر پشت میلههای زندان بوده و هستند .براسا( گزارش گلوبال ریسرچ ،آمریکا بیش از هر کشوری شهروندان
خود را زندانی کرده اساات .جمعیت زندانیان آمریکا نیم میلیون نفر بیش از کشااور پر جمعیت چین اساات که جمعیت
 1مشرق 1399/01/07
 2ایسنا 1399/0۵/09
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چین پنج برابر بیشتر از آمریکاست) .این کشور مدعی دموکراسی و حقوق بشر در حالی که تنها  ۵درصد جمعیت جهان
را ت شکیل میدهد 2۵ ،در صد میزان زندانیان جهان را در خود جای داده ا ست .شمار زندانیان در سال  1972کمتر از
1

 300هزار نفر و در سال  1990یت میلیون نفر بود .این میزان در سال  2000به  2میلیون نفر اسزایش یاست.
جدول مقایسهای زیر گویای رشد سزاینده جمعیت زندانیان آمریکا در مقایسه با سایر کشورها

است2.

 باال بودن جمعیت زنان در زندانهای آمریکابا اسزایش یاستن جمعیت زندانیهای آمریکا از سال  ،19۸0شمار زندانیان زن در زندانهای این کشور بیش از  7۵0درصد
رشد داشته است .بر اسا( آمارها ،جمعیت زنانی که در زندانهای این کشور نگهداری می شوند 2 ،برابر مردان است .به
گفته جرم شناسان ،اسزایش جمعیت زندانیهای آمریکا باعث شده تا زنان بی شتری به دلیل جرایم مالی و یا جرایم مرتبط
با مواد مخدر در زندانها نگهداری شوند؛ در نتیجه با اسزایش زنان زندانی ،شمار کودکانی که در آمریکا پدر و یا مادر آنها
پ شت میلههای زندان به سر میبرند ،اسزایش یاسته ا ست .به گزارش نیویورک تایمز ،د ست کم یکی از والدین  ۵میلیون
کودک یا در حدود  7درصااد از جوانان آمریکا زندانی بوده و یا تجربه زندان دارند؛ بر اسااا( این گزارش ،کودکان ساایاه
پوست ،سقیر و االیتها بیشتر تحت تا یر ارار گرستهاند .از عوااب شرایط کودکانی که یکی از والدین آنها در زندان به سر
میبرند میتوان به تا یر آن بر سااالمت و ناپایداری زندگی این اسراد اشاااره کرد .مطالعات نشااان میدهد که این گروه از
کودکان از جهات مختلف م شکالت م شترکی را با والدین خود سهیم می شوند؛ این کودکان با اسزایش خطرات نا شی از
م شکالت روحی و رستاری ،تغذیه نامنا سب و احتمال معرسی به سی ستم عدالت کیفر رو به رو می شوند .بر ا سا( گزارش
اتحادیه عدالت کیفری ،تگزا( در ساااال  ،2017رکورد دار زنان زندانی در آمریکا اسااات؛ از هر  ۵زنی که در زندانهای
 1باشگاه خبرنگاران جوان 1397/0۸/19
 2ااتصاد آنالین 139۸/04/27

۵

تگزا( نگهداری می شوند  4نفر از آنها مادر هستند؛ جرایم مربوط به مواد مخدر به طور متوسط  9سال و جرایم مربوط
به ساارات  ۸سااال در نظر گرسته شااده اساات .به گزارش سااازمان خانواده و خدمات محاسظتی تگزا( از سااال ،201۶
محکومیت والدین باعث شده سامنه در حدود  20هزار کودک وارد پرورشگاههای دولتی آمریکا

شوند1.

 مرگ زندانیان آمریکایی پیش از برگزاری دادگاهگزارشها درباره مرگ و میر زندانیان آمریکایی ،حاوی مطالب و آمارهایی اسااات که حیرت و تعجب هر سرد منصااافی را
برمیانگیزد .خبرگزاری «رویترز» ،در تحقیقی که به مرگ زندان یان آمری کایی پیش از حضاااور در دادگاه رسااا یدگی به
جرمشان اختصاص داده ،به آمارها و دادههای هولناکی رسیده است .براسا( این گزارش ،بررسی حدود  ۶0درصد مرگ و
میرهای بت شده در میان  70درصد جمعیت زندانیان آمریکایی ،نشان میدهد که شمار زیادی از زندانیان در این کشور
به دمیل مختلف پیش از ح ضور در دادگاه ر سیدگی به جرایم خود ،میمیرند یا ک شته می شوند .شمار این زندانیان که
عمدتا به دمیلی مانند سی ستم نظارتی ناکارآمد ،خودک شی ،سی ستم مراابتی ور شک سته ،و ضعیت نامنا سب تا سی ساتی و
نگهبانی جان خود را از دست دادهاند 4 ،هزار و  99۸نفر برآور شده است .این آمار معادل دو سوم مرگ و میرهایی است
که در مجموع در زندانهای آمریکا رخ دادهاند .در برخی از موارد ،بازپر(های پزشااکی دولتی با عقب انداختن زمان ارائه
مدارک کالبد شکاسی به خانواده زندانیان سوت شده در زندانها ،سبب می شوند تا مهلت اانونی ت شکیل پرونده ا ضایی
منقضی شود« .نیلز ملزر» ،گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور شکنجه و رستارهای غیرانسانی در واکنش به وضعیت
بد زندانها در آمریکا ،تاکید میکند« :تت تت اتلها و مرگهای بت شااده در زندانهای آمریکا باید با تشااکیل پرونده
مخ صوص برر سی شوند ».این گزارش همچنین ن شان میدهد که تنها در بازه زمانی سال  200۸تا  ،2019در بیش از
 ۵00زندان آمریکا  7هزار و  ۵71مورد مرگ و میر پیش از آغاز روند دادرسی بت شده است .این آمار از رشد بیسابقهای
حکایت دارد .این گزارش میاسزاید :حدود  2هزار نفر از این اسراد ،بر ا ر سشارهای روحی در انتظار محاکمه جان خود را از
دساات دادند .تعداد سزایندهای از آنها معادل یت نفر از هر  10نفر ،بر ا ر عوارض اعتیاد به مواد مخدر و الکل در زندانها
مردهاند .تقریباً  300نفر نیز پس از حبس یت ساااله یا بیشااتر بدون محکومیت ،جان خود را از دساات دادند .عمده این
مرگ و میرها مربوط به اسرادی ا ست که با اتهامهای جزئی وارد زندان می شوند و پیش از آغاز روند دادر سی در زندانها
کشته می شوند یا میمیرند .البته این آمار در خصوص زندانیان رنگین پوست به ویژه سیاهپوستان به طور آشکاری بیشتر
است .اگرچه سفیدپوستان تقریبا نیمی از مرگ و میرها را به خود اختصاص دادهاند ،اما سیاهپوستان با اختصاص سهم 2۸
در صدی که  2برابر سهم آنان از کل جمعیت آمریکا ست ،در شرایط نابرابری ارار دارند .مرگ و میرهای مذکور در حالی
رخ داده و آمارهای مرتبط در حالی بت شاادهاند که اانون اساااساای آمریکا مدعی اعطای حقوق اساااساای به زندانیان،
ممنوعیت سهل انگاری عمدی به نیازهای پز شکی جدی زندانیان و ت ضمین رستار عادمنه با بازدا شت شدگان ا ست .البته
این گزارش همچنین بر پنهانکاری مس ائولین زندانها در اطالع رسااانی دایق از آمار مرگ و میرها تاکید دارد .به گونهای
که ت صریا میکند :پنهانکاری وزارت دادگ ستری در این مورد در دوره ریا ست جمهوری «دونالد ترامپ» ،ت شدید شده
است.
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 نقض گسترده حقوق زندانیان زن در زندانهای آمریکاتجویز دارو بدون انجام معاینات و آزمایشهای مشخص کننده از مواردی است که سالمت زندانیان زن را به خطر انداخته
اساات .داروی تاریخ گذشااته و عدم انجام به مواع برخی آزمایشهای سااالیانه که برای تشااخیص بارداری و غیره به کار
میرود؛ از موارد نقض حقوق زندانیان زن ا ست" .مو س سه تربیتی و اصالحی نیویورک" با انتشار گزار شی  233صفحهای
تحت عنوان "نابرابری جنسی" به بررسی وضعیت نابسامان و نقض گسترده حقوق زنان به ویژه زنان باردار در زندانهای
نیویورک پرداخته ا ست .این گزارش که در سوریه  201۵منت شر شده و با برر سی دایق شرایط موجود در زندانهای ویژه
زنان در ایالت نیویورک نشااان داده اساات که چگونه سااازمانهای مساائول در این ایالت با نقض حقوق زنان به ویژه زنان
باردار سبب نقض حقوق این اسراد و تحمیل صدمات جبران ناپذیری به آنان می شوند .تا پایان سال  2013حدود 2300
زندانی زن در شاش زندان این ایالت زندانی بودند که از این شاش زندان ساه زندان مختص زنان بوده و ساه زندان دیگر
شاااامل زندانیان مرد میشاااوند .با تحلیل آماری برخی از ساکتورها در پنج زندان مشاااخص شاااد که تعداد زندانیان زن
سیاهپوست و متین تبار تقریبا دو برابر زندانیان زن سفیدپوست میباشند .تعداد زیادی از کارمندان این زندانها نیز مرد
ه ستند که سبب بروز م شکالت متعددی از جمله تجاوز به زنان میگردد .در چند سال اخیر هر ساله به طور متو سط 4
هزار زندانی زن در زندانهای نیویورک زندانی می شوند و اسزایش 900درصدی تعداد زندانیان زن در  3۶سال گذشته در
آمریکا نگرانی گسااتردهای ایجاد کرده اساات .جمعیت زندانیان زن از  11هزار و  200نفر در سااال  1977به  111هزار و
 300نفر در سال  2013اسزایش یاسته ا ست .اما مو ضوع بدین جا ختم نمی شود از سال  2013تا  201۸جمعیت زنان
زندانی در آمریکا رشاااد اابل مالحظهای کرد به گونهای که زندان های آمریکا در این ساااال  )201۸؛  219هزار زن
آمریکایی را در خود جای دادند .نکته اابل تامل رکورددار بودن آمریکا در آمار زنان زندانی در جهان اسااات یعنی به ازای
هر  100هزار زن آمریکایی 133 ،زن در زندان به ساار میبرند که بساایار بامتر از میزان میانگین جهانی اساات .حدود 70
در صد از زندانیان زن یاد شده مادر بودهاند .شرایط نامنا سب بهدا شتی و پز شکی ،د ستر سی ندا شتن به مواع به پز شت،
برخوردهای توهین آمیز ،عقیم کردن زنان تحت عنوان اصااالح نژادی و نگهداری زنان در ساالولهای انفرادی و محرومیت
دیدار با سرزندان از جمله ااداماتی است که زنان زندانی در زندانهای آمریکا را با سشارهای روحی و جسمی مضاعف روبرو
میکند1.

 خشونت جنسی در زندانهای آمریکاخشونت جنسی در زندانهای آمریکا یکی از موضوعات سراگیر در زندانهای آمریکا به شمار میآید .بر اسا( این گزارش،
کارکنان زندان میزان بامیی از خ شونت و سوء ا ستفاده جن سی را ابول دارند .حقیقت تلخ آن ا ست که خ شونت و سوء
ا ستفاده جن سی یت راه ک سب درآمد برای زندانیان به شمار میآید .در گزارش دیگری آمده ا ست که از سال ،200۸
دساات کم  30۶زندانی در زندانهای اورگن و واشاانگتن به دلیل خودکشاای و سااایر دمیل دیگر جان باختند .گزارش
جدیدتری که در سایت میامی هرالد منت شر شده ا ست آمده ا ست  :مو س سه تادیبی لوول که بزرگترین زندان زنان در
کشور است ،دارای آمار بسیار بامی سساد ،شکنجه و سوء استفاده جنسی از زندانیان زن میباشد .در این زندانها ،صدها
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زن را مجبور میکنند تا جهت زنده ماندن ،جلوگیری از شکنجه شدن و یا جهت تهیه مایحتاج ضروری زندگی ،اادام به
تن سروشی کنند .در طول  10سال گذشته ۵7 ،زندانی در این زندان کشته

شدهاند1.

 خودکشی در زندانهای آمریکاموضوع خودکشی زندانیان در زندانهای آمریکا که در سالهای اخیر روندی صعودی ملموسی را نشان میدهد ،نگرانیها
را در مورد سالمت روانی زندانیان و نقض سی ستم ا ضایی این ک شور ت شدید کرده ا ست .با اسزایش  ۵00در صدی شمار
زندانیان در آمریکا در  40سااال گذشااته ،موضااوع خودکشاای زندانیان نیز بیش از هر زمان دیگری جلب توجه میکند.
براسااا( آمارهای رساامی در سااال  2010از هر  100هزار زندانی آمریکایی  4.7نفر اادام به خودکش ای میکردند که در
نهایت به رام خوردن مرگ آنان منجر میشاااد .این میزان در ساااال  201۶به رام  ۸.1و در ساااال  201۸به  14.7نفر
اسزایش یاست .ایالتهای «تگزا(» و «سلوریدا» که دارای بامترین جمعیت اسراد زندانی در آمریکا هستند و بخش عمدهای
از  2میلیون و  300هزار زندانی این کشااور را در خود جای دادهاند ،بیش از سااایر ایالتها با مشااکل مرگ و میر و البته
خودکشااای منجر به مرگ زندانیان مواجه هساااتند .گزارشهای جدید نشاااان میدهند میزان خودکشااای در زندانهای
کالیفرنیا در سال  2019به بامترین سطا خود در سه دهه گذشته رسیده است .در زندانهای این ایالت در سال گذشته
 3۶نفر بر ا ر خودک شی جان خود را از د ست دادند .مطالعات انجام شده در این زمینه ن شان میدهد سلولهای انفرادی،
سختیهای هفته اول بازدا شت ،بیماریهای روحی ،ممانعت مقامهای زندان از ارائه داروها و تامین خوا ستههای پز شکی
زندانیان و شمار بامی جمعیت در زندانهای آمریکا دلیل اصلی این نرخ صعودی نگران کننده

است2.

 سیاست "تحمل صفر" در قبال پناهجویان

آمریکا یکی از ک شورهایی ا ست که بی شترین تراسیت مهاجرپذیری را دارا ا ست .بنابراین با توجه به موا ضع اعالمی حقوق
ب شری انتظار میرود که رئیس جمهوری این ک شور پناهندگی و پناهجویی به ویژه در مورد مناطق بحرانزده را به عنوان
مو ضوعی بشر دو ستانه در دستور کار ارار دهد؛ اما شاهد هستیم که در سال  201۸تنها  11پناهجوی سوری در آمریکا
مورد پذیرش ارار گرستند .میزان پذیرش پناهجویان با روی کارآمدن ترامپ به پایینترین میزان در  30سال اخیر ر سید
و در مقابل تشااادید برخورد با مهاجران و اعزام آنها به ارودگاههای ویژه و انتقال آنها به زندان و حتی افسهای آماده
شده از ابل و جدا سازی کوکان از والدین شان از جمله این اادامات سختگیرانه ا ست .اما برنامه «تحمل صفر» در مرز
مکزیت مبنی بر ممانعت از ورود مهاجران غیراانونی در مرز تگزا(  /مکزیت در االب سااااخت دیواری مرزی از دیگر
3

اادامات دولت ترامپ بود.

انت شار گزارشهای متعدد از برخورد غیران سانی و شرایط د شوار مهاجران زندانی در بازدا شتگاههای آمریکا ،نه تنها سبب
تغییر رویکرد دولت آمریکا در ابال مو ضوع مهاجرت و مهاجران ن شده بلکه به ت شدید شرایط سختگیرانه و ابزاری شدن
موضوع مهاجران برای دستیابی به خواستههای دولت این کشور منجر شده است .کنسرسیوم بین المللی روزنامه نگاران

 1گزارش وضعیت حقوق بشر درایاامت متحده آمریکا سال  201۵صفحه 2۵
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تحقیقی  )ICIJچندی پیش گزارشی مبنی بر استفاده گسترده از سلولهای انفرادی برای تحت سشار ارار دادن مهاجران
بازداشاات شااده از سااوی سااازمان مهاجرت و گمرک آمریکا  )ICEرا منتشاار کرد .این گزارش ساش میکند که عالوه بر
اعمال روشهای نادرسات و خشاونت آمیز در بازداشات مهاجران ،حبس در سالولهای انفرادی نیز به عنوان ابزاری برای
ایجاد وح شت ،براراری ان ضباط و مجازات مهاجران و جوانانی که به شکل روزاسزونی در جن

سزاینده دولت آمریکا علیه

مهاجران گرستار شااده ،مورد اسااتفاده ارار میگیرد .این گزارش تاکید میکند که دولتهای اوباما و ترامپ به طور مداوم
تمامی اصول شکنجه سازمان ملل را نقض کرده

است1.

 جمع بندی

کشااورها در مواجهه با اصااول و موازین حقوق بین الملل و به ویژه حقوق بشاار مواضااع مختلفی اتخا میکنند .چه بسااا
کشااورها و دولت هایی که با وجود سااردادن شااعارهای پُرطمطراق حقوق بشااری در عمل نه تنها این موازین و اصااول را
رعایت نمیکنند بلکه رستارهایی متنااض با ا صول یاد شده در پیش میگیرند .در وااع آنها در ظاهر ژ ست حقوق ب شری
به خود گرستهاند ولی رستار و عملکرد شان با حقیقت حقوق ب شر سر سن ها سا صله دارد .این رستار دوگانه را دان شمندان
حقوق بین الملل با عنوان  Double standard :یا ا ستاندارد دوگانه یادآور می شوند .بی شتر ک شورهای غربی و بدون
تردید دولت آمریکا یکی از مهمترین مثالها برای این رستار دوگانه ه ستند .دولتهای یاد شده بارها و بارها دیگر ک شورها
را به بهانه جلوگیری از برگزاری تجمعات و محروم ساااختن از آزادی بیان نکوهش کرده و مورد هجمههای ساانگین ارار
دادهاند در حالیکه واتی نوبت به خود شان میر سد ،شهروندان خود شان را که علیه تبعیض و س ساد نهادینه شده در آن
جوامع اعتراض میکنند را با تندترین الفاظ خطاب ارار داده و آنها را مشتی ارا ل و اوباش توصیف میکنند .رستار پلیس
سران سه با جنبش اعترا ضی جلیقه زردها و پلیس آمریکا با جنبش اعترا ضی وال ا ستریت نمونه منا سب و جدیدی از این
رستاردوگانه ا ست .اما همه چیز بدینجا ختم نمی شود .زندانها در هر ک شوری از جمله بهترین آزمونهای حقوق ب شری
برای دولتهاساات .در حالیکه کشااورهای زیادی تالشهای اابل توجهی برای بهبود شاارایط زندانهای خود و انسااانیتر
شدن شرایط به عمل می آورند و حتی به منظور کاستن از جمعیت کیفری خود به سیاست حبس زدایی همانند کشور ما
روی آوردهاند ،اما زندانهای آمریکا در وضااعیت دهشااتناکی بساار میبرند .این وضااعیت غیرانسااانی و غیراابل تحمل به
گونهای است که برخی نهادهای حقوق بشری ،زندانهای آمریکا را با زندانهای حکومت نژادپرست آلمان نازی و یا مرگ
تدریجی یکی میدانند .گزارشهای مکرر این نهادها با وجود اطالع رسانیهای به عمل آمده تنها توانسته ابعاد کوچکی از
وضااعیت غیر انسااانی و دهشااتناک حاکم بر این زندانها نمایان سااازد .انتقال متهمین نه محکومین) به زندان و حبس
آنها ،تالش مدیران زندان برای اسزایش زمان حبس ،نبود سضای مزم برای جمعیت زندانی ،کمبود دارو و خدمات پزشکی،
اسزایش س شار بر زندانیان تا سر حدِ مرگ که معموم به خودک شی منتهی می شود ،محروم ساختن مادران زندانی از دیدار
با سرزندشااان ،رستار نامناسااب و خشااونتبار با زندانیان زن و تجاوز جنساای به آنها و  ...تنها موارد اندکی از واعیتهای
موجود در زندانهای آمریکای مدعی حقوق بشر ا ست .اما آنچه درباره زندانهای آمریکا گفته شد همه ماجرا نی ست مزم
است که نگاه گذارایی هم به آمار انتشار یاسته از زندانهای این کشور بیندازیم .آمریکا دارای بزرگترین جمعیت زندانی در
جهان ا ست .رشد جمعیت زندانیان زن این کشور تنها در طی چند دهه بیش از  700درصد را نشان میدهد .اینها تنها
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چند نمونه از وااعیتهای تکاندهنده ضد حقوق بشری در زندانهای آمریکاست که هر انسان آزاداندیش و منصفی را به
تامل وا دا شته و او را به نتیجه میرساند که دولت آمریکا به رغم ژست حقوق بشری در رستار خود به کرات موازین اصلی
حقوق بشر را به آسانی نقض میکند.
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