ﺳﺘﺎد ﻣﺮدﻣﯽ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ اﻣﻮر دﯾﻪ
ﻣﻘﺪﻣﻪ :
ﭘﺮداﺧﺖ ﺧﻮﻧﺒﻬﺎ ﯾﺎ دﯾﻪ ﺑﻪ اوﻟﯿﺎء دم و ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﺣﻮادث
راﻧﻨﺪﮔﯽ و …… .از دﯾﺮ ﺑﺎز ﺑﻪ اﻧﺤﺎء ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﺸﺮی ﻣﺮﺳﻮم
ﺑﻮده و ﺷﺮﯾﻌﺖ ﻣﻘﺪس اﺳﻼم ﻧﯿﺰ ﺑﺼﻮرت ﻫﺪﻓﻤﻨﺪی ﺑﺮ آن ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮده اﺳﺖ
 ،از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪان ﻣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ در ورﻃﻪ ﻣﺼﯿﺒﺘﯽ ﻣﺎﻟﯽ
ﮔﺮﻓﺘﺎر ﻣﯽ آﯾﻨﺪ ﻫﻤﯿﺸﻪ و ﻫﻤﻪ وﻗﺖ در ﺟﻮاﻣﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ و
ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ زﻣﺎن و ﻣﮑﺎن ﺧﺎﺻﯽ ﻧﺒﻮده و ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﻫﺮ
روزه اﻓﺮادی ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ ﺧﻮد ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ در اﯾﻦ ﮔﺮداﺑﻬﺎ ﻣﺒﺘﻼ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ
ﮐﻪ ﺑﻌﻀﺎً از ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪ ﻣﺎﻟﯽ ﺟﻬﺖ ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرﺗﻬﺎی وارده
ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ .
ﺣﻮادث ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻗﺸﺮ ﺧﺎﺻﯽ از ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﯿﺴﺖ !
ﺣﻀﻮر در زﻧﺪان و ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺟﺮاﺋﻢ ﻏﯿﺮ ﻋﻤﺪی و ﻣﺸﺎﻫﺪه
اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ از ﻫﺮﻗﺸﺮ و ﻃﺒﻘﻪ اﻋﻢ از راﻧﻨﺪه  ،ﺑﺎزرﮔﺎن  ،ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ ،
ﭘﺰﺷﮏ  ،ﻣﻬﻨﺪس  ،روﺣﺎﻧﯽ  ،ﺻﻨﻌﺘﮕﺮ  ،ﻣﺨﺘﺮع  ،ﻣﮑﺘﺸﻒ  ،آﻣﻮزﮔﺎر ،
ﻧﺠﺎر  ،ﺑﻨﺎ  ،ﻧﻘﺎش  ،زن  ،ﻣﺮد  ،ﭘﯿﺮ  ،ﻧﻮﺟﻮان  ،ﺟﻮان  ،ﻧﺸﺎن
ﻣﯿﺪﻫﺪ ﮐﻪ ﺣﻮادث ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻗﺸﺮ ﺧﺎﺻﯽ از ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﯿﺴﺖ  ،ﺑﻠﮑﻪ ﻫﻤﻪ
اﻗﺸﺎر را در ﺑﺮ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد  .ﺣﻮادث ﺑﯽ آﻧﮑﻪ آدﻣﯽ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺑﯽ ﺧﺒﺮ از
راه ﻣﯽ رﺳﺪ و اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﮐﺎرﮔﺮ  ،ﮐﺎرﻣﻨﺪ ﺳﺎده و ﯾﺎ از دﯾﮕﺮ
اﻗﺸﺎر آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎﺷﺪ  ،از ﻃﺮﻓﯽ ﺑﺎ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺑﯿﻤﻪ ﻧﯿﺰ آﺷﻨﺎ
ﻧﺒﻮده و ﺑﺪﺗﺮ از آن اﻃﺮاﻓﯿﺎن اﻧﺴﺎن ﻧﯿﺰ دﺳﺖ ﮐﻤﯽ از ﺧﻮدش ﻧﺪاﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﻨﺪ  ،ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﺣﺎدﺛﻪ  ،ﺷﯿﺮازه زﻧﺪﮔﯽ او و ﺧﺎﻧﻮاده ﺳﺮ ﭘﺮﺳﺖ از
دﺳﺖ داده را از ﻫﻢ ﻣﯽ ﭘﺎﺷﺪ .
در ﻓﺮآﯾﻨﺪ

ﺗﻮﺳﻌﻪ  ،ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺨﺸﯽ از ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﻓﻘﺮ ﺷﺪه

اﻧﺪ  ،ﺑﮕﻮﻧﻪ ای ﮐﻪ ﯾﮏ ﺣﺎدﺛﻪ  ،ﻣﺜﻞ ﺗﺼﺎدف  ،ﺑﯿﻤﺎری ﺻﻌﺐ اﻟﻌﻼج
ﺧﺎﻧﻮاده  ،ﻣﻬﺮﯾﻪ ﻧﺎﻣﻌﻘﻮل  ،ﻋﺪم ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻔﻘﻪ ﺑﺪﻟﯿﻞ ﺑﯿﮑﺎری ﻣﻮﺟﺐ
ﺑﺪﻫﮑﺎر ﺷﺪن و ﺳﻘﻮط اﻓﺮاد
ﺷﺪه اﺳﺖ  ،اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ ﺗﻠﺦ  ،ﮔﺰﻧﺪه و ﺗﺄﺳﻒ ﺑﺎر را ﺗﻨﻬﺎ ﻣﯿﺘﻮان در
زﻧﺪان و درﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ و درﻣﺎﻧﺪه ﺑﻪ واﻗﻌﯿﺖ
ﮐﺮد .

درک

آﺛﺎر زﯾﺎﻧﺒﺎر زﻧﺪان ﺑﺮ ﻓﺮد  ،ﺧﺎﻧﻮاده و اﺟﺘﻤﺎع
ﺑﻪ زﻧﺪان اﻓﺘﺎدن اﻓﺮاد ﺑﺪﻟﯿﻞ ﺑﺪﻫﮑﺎری ﺑﻮﯾﮋه در ﺟﺮاﺋﻢ ﻏﯿﺮ ﻋﻤﺪ ،

آﺛﺎر زﯾﺎﻧﺒﺎری را ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮای ﻣﺪدﺟﻮﯾﺎن و ﺧﺎﻧﻮاده آﻧﺎن در ﺑﺮ
دارد ﺑﻠﮑﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﺟﺮم ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ آﺛﺎر و زﯾﺎﻧﻬﺎ را ﺗﺤﻤﻞ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ  .ﻟﻄﻤﺎت روﺣﯽ و رواﻧﯽ  ،ﻓﺴﺎدﻫﺎی اﺧﻼﻗﯽ  ،اﻋﺘﯿﺎد و دﯾﮕﺮ
آﺳﯿﺒﻬﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ از ﻋﻮاﻗﺐ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﻮده ﮐﻪ از ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎی ﻓﺮدی ،
ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﺄﻣﻞ اﺳﺖ  ،اﮔﺮ ﭼﻪ ﺑﺨﺸﯽ از
آﺳﯿﺒﻬﺎ ﺑﺎ ﭘﺮداﺧﺖ دﯾﻦ از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺘﺎددﯾﻪ ؛ از ﯾﮑﻄﺮف ﺑﺮای ﺧﺎﻧﻮاده
آﺳﯿﺐ دﯾﺪه و از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﺑﺮای ﺧﺎﻧﻮاده آﺳﯿﺐ رﺳﺎن ﻗﺎﺑﻞ ﺟﺒﺮان اﺳﺖ
وﻟﯽ ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه ای از اﯾﻦ ﺻﺪﻣﺎت  ،از ﺟﻤﻠﻪ ﻓﺴﺎد و ﻓﺤﺸﺎء  ،اﻋﺘﯿﺎد
ﺑﻪ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر  ،ﺧﺪﺷﻪ دار ﺷﺪن ﻫﻮﯾﺖ ﺟﻮاﻧﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن در زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ
ﺷﺨﺼﯿﺖ آﻧﺎن در ﺣﺎل ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی اﺳﺖ  ،ﻣﺘﻼﺷﯽ ﺷﺪن ﮐﺎﻧﻮﻧﻬﺎی ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ
ﺑﺮ اﺛﺮ ﻃﻼﻗﻬﺎی ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮاردی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺒﺮان آن ﮐﺎری
ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺨﺖ و ﺑﻌﻀﺎً ﻏﯿﺮ ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻨﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ .
ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از واﻟﺪﯾﻦ آﻧﻬﺎ در زﻧﺪان ﺑﺴﺮ ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ  ،دﭼﺎر
ﻧﺎﺑﺴﺎﻣﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎی ﻧﺎﺑﺴﺎﻣﺎن در اﺧﺘﻼل ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ رﻓﺘﺎر
ﮐﻮدﮐﺎن ﻧﻘﺶ ﺑﺴﺰاﯾﯽ دارﻧﺪ  ،ﻃﺒﻖ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺑﻌﻤﻞ آﻣﺪه ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺣﺪود  50درﺻﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ از زﻧﺪان و ﺑﺰﻫﮑﺎری ﺳﺮ در ﻣﯽ آورﻧﺪ
.
زﻧﺪاﻧﯽ ﺷﺪن ﻓﺮد ﻋﻼوه ﺑﺮ آﺛﺎر ﺳﻮء ﭘﯿﺶ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﺮ روی ﻓﺮزﻧﺪان ،
ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻫﻤﺴﺮ زﻧﺪاﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺷﻮد  ،ﺑﺨﺼﻮص در ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﺣﺒﺲ ﻃﻮﻻﻧﯽ
ﺑﺎﺷﺪ  ،ﻫﻤﺴﺮ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﻪ ﻃﻼق ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﮔﺴﺘﺮده ﺷﺪن داﻣﻬﺎی
اﺧﻼق و ﺗﺒﺎﻫﯽ را
ﻓﺴﺎد
ﺷﯿﻄﺎﻧﯽ در ﻣﺴﯿﺮ راه اﯾﻦ زﻧﺎن ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ
ﺑﺮای آﻧﺎن در ﺑﺮدارد  ،ﺑﻠﮑﻪ ﺗﻬﺪﯾﺪی ﺑﺮای ﺳﻼﻣﺖ اﺟﺘﻤﺎع ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .
ﺳﺎده اﻧﺪﯾﺸﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﻮادث و اﺗﻔﺎﻗﺎت ﭘﯿﺶ ﮔﻔﺘﻪ
در اﻃﺮاف ﺧﻮد  ،ﺑﺎ ﺗﺼﻮر ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﺧﺎﻧﻮاده  ،آﻧﺎن را از ﺧﻄﺮات در
ﮐﻤﯿﻦ  ،ﻣﺼﻮن ﻣﯿﺪارد  .ﺑﺪون ﺷﮏ اﮔﺮ آﺗﺶ ﻫﺎی ﺷﻌﻠﻪ ور ﺷﺪه ﻣﻬﺎر ﻧﺸﻮد
 ،ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪدی دﭼﺎر اﯾﻦ آﺳﯿﺒﻬﺎ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ .
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺳﺘﺎد ﻣﺮدﻣﯽ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ اﻣﻮر دﯾﻪ و ﮐﻤﮏ ﺑﻪ زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ

در ﺳﺎل  1369رﺋﯿﺲ وﻗﺖ ﺳﺎزﻣﺎن زﻧﺪاﻧﻬﺎ  ،ﻋﺒﺪ ﺻﺎﻟﺢ ﺧﺪا ﺷﻬﯿﺪ
واﻻﻣﻘﺎم ﺣﺎج ﺳﯿﺪ اﺳﺪاﻟﻪ ﻻﺟﻮردی  ،ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳﯽ آﻣﺎر ﻣﻮﺟﻮدی
 ،ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ اﺳﺎﻣﯽ ﺗﻌﺪادی از اﯾﻦ ﻣﺪدﺟﻮﯾﺎن ﺑﺼﻮرت
زﻧﺪاﻧﯿﺎن
داﺋﻢ و ﻫﺮ ﻣﺎﻫﻪ در ﻓﻬﺮﺳﺖ آﻣﺎر ﺗﮑﺮار ﻣﯽ ﺷﻮد .
اﯾﺸﺎن ﭘﺲ از ﻣﺪاﻗ ّﻪ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎ اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ روﺑﺮو ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ
اﯾﻦ اﻓﺮاد  ،ﺑﺪﻫﮑﺎران ﺟﺮاﺋﻢ ﻏﯿﺮ ﻋﻤﺪ  ،ﻧﻈﯿﺮ ﺟﺮح و ﯾﺎ ﻗﺘﻞ ﻏﯿﺮ ﻋﻤﺪ
ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﺼﺎدﻓﺎت راﻧﻨﺪﮔﯽ و ﯾﺎ ﺑﺪﻫﮑﺎری ﻣﺎﻟﯽ ﻏﯿﺮ ﮐﻼﻫﺒﺮداری و ﯾﺎ

ﺑﺪﻫﯽ ﺑﺎﺑﺖ ﻣﻬﺮﯾﻪ و ﻧﻔﻘﻪ ﻣﯿﺒﺎﺷﻨﺪ  ،ﮐﻪ ﺣﻖ اﻟﻨّﺎس ﺑﺮ ﻋﻬﺪه اﯾﺸﺎن
اﺳﺖ و ﺗﺎ اﯾﻦ د ِﯾﻦ ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﺸﻮد در زﻧﺪان ﺑﺴﺮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺮد .
ﺑﺎرﻗﻪ ﻫﺎی
اﯾﻦ ﻧﮕﺮش ﺧﺪاﭘﺴﻨﺪاﻧﻪ و اﻧﺴﺎﻧﺪوﺳﺘﺎﻧﻪ ﺷﻬﯿﺪ ﺑﺰرﮔﻮار ،
اﻣﯿﺪ را در دل زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ آﺑﺮوﻣﻨﺪ ﺑﺪﻫﮑﺎر در ﺟﺮاﺋﻢ ﻏﯿﺮﻋﻤﺪ
اﯾﺠﺎد ﻧﻤﻮد و ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ آﻏﻮش ﺧﺎﻧﻮاده و اﺟﺘﻤﺎع را در ﺑﯿﻦ اﯾﻦ
ﻣﺪدﺟﻮﯾﺎن ﭘﺮ رﻧﮓ ﺗﺮ ﮐﺮد.
از اﯾﻦ رو در ﻣﺎه ﻣﺒﺎرک رﻣﻀﺎن ﺳﺎل  1369اوﻟﯿﻦ ﺟﺸﻦ ﮔﻠﺮﯾﺰان ﺑﺮای
آزادﺳﺎزی اﯾﻦ زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺑﺮ ﭘﺎ ﺷﺪ و ﭘﺎﯾﻪ ﻫﺎی اﯾﻦ ﻧﻬﺎد ﺧﯿﺮﯾﻪ ﺑﺎ
در ﺳﺎل  1376ﺑﺎ
ﻋﻨﻮان ﺳﺘﺎددﯾﻪ ﺳﺎزﻣﺎن زﻧﺪاﻧﻬﺎ  ،ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺖ و
ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺟﺪﯾﺪ  ،ﺑﻌﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺧﯿﺮﯾﻪ و ﻣﺮدم ﻧﻬﺎد  ،ﺑﺎ ﻫﺪف ﮐﻤﮏ
ﺑﻪ آزاد ﺳﺎزی زﻧﺪاﻧﯿﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻋﺪم ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ
دﯾﻦ ) ﺣﻖ اﻟﻨﺎس ( در ﺟﺮاﺋﻢ ﻏﯿﺮ ﻋﻤﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ :
.1
.2
.3
.4

اﯾﺮاد ﺻﺪﻣﻪ ﺑﺪﻧﯽ و ﯾﺎ ﻗﺘﻞ ﻏﯿﺮ ﻋﻤﺪ ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﺼﺎدﻓﺎت راﻧﻨﺪﮔﯽ
ﺣﻮادث ﮐﺎرﮔﺎﻫﯽ
ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺘﻬﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﻣﻬﺮﯾﻪ ﻣﻌﻘﻮل و ﻧﻔﻘﻪ .
ﭼﮑﻬﺎی ﺑﻼﻣﺤﻞ ﻏﯿﺮﮐﻼﻫﺒﺮداری

در زﻧﺪاﻧﻬﺎ ﻣﺤﺒﻮس ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ  ،ﺑﺎ ﺛﺒﺖ در اداره ﺛﺒﺖ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ ،
در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر ﺗﺪاوم ﺑﺨﺸﯿﺪ .
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد را
وب ﺳﺎﯾﺖ :
ﺳﺘﺎد ﻣﺮدﻣﯽ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ اﻣﻮر دﯾﻪ و ﮐﻤﮏ ﺑﻪ زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ)ﮐﻠﯿﮏ
ﮐﻨﯿﺪ(

