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گر بودنش جنبه دیگری هم دارد که به مراتب مهمتر از جنبه نخستش است و زندان عالوه بر جنبه مجازات

ست جز مرکز بازپروری و ارتقا ضعیت زندان یآن چیزی نی صیت مجرم. امروزه و ها یکی از مهمترین شخ

بشری کشورهاست. چه بسا کشورهای پُرمدعایی که از حقوق بشر تنها ژست ظاهریش های حقوق شاخص

ها ساصااله دارد بلکه در مواردی هم اادامات ضااد را دارند ولی عملکردشااان نه تنها با این عناوین سرساان 

 شوند.حقوق بشری را مرتکب می

سی  شودوااعیت گذرایبرر سور ن سان شرط اینکه  حکایت از رستار دوگانه بلکه  های موجود غرب البته به 

ستثنی  متضاد غرب در ابال حقوق بشر دارد. دولت آمریکا نیز به عنوان سردمدار اصلی غرب از این اصل مُ

ست. ر شگرانهسنی شری ، ابعاد تکانهای آزاد و حتی در برخی موارد گزار ضعیت دهندههای حقوق ب ای از و

ند.  نداشااتن تناسااب مزم میان سضااای زندان با جمعیت کنهای آمریکا گزارش میحقوق بشاار در زندان

، نقض حقوق زنان، موارد متعدد خشونت علیه زندانیان، تجاوز جنسی، شرایط دشوار حاکم پُرشمار زندانیان

 اربرستار خشونت  های آمریکا شده است.همگی موجب بام رستن آمار خودکشی در زندان بر زندان و زندانی

یابد که هر انسان متفکر و آزاد اندیشی به ادری پُر تعداد و آسان ارتکاب می کایآمر یهادر زندان انیبا زندان

شونترا به این وااعیت رهنمون می شده و  نهینهاد یامرهای آمریکا بار در زندانسازد که این رستارهای خ

نابراین، .ندکیم دییتا یها و اساااناد متعددگزارشو البته این ادعا را  اساااتمعمول  های این وااعیت ب

شتر دهنده باتکان ست تا عکس آن. تاریخ گواهی می سابقه زندان در آمریکا بی ای هدهد که زندانسازگار ا

های خصااوصاای برای انجام ایالتی در این کشااور برای کسااب در آمد بیشااتر، زندانیان را در اختیار شاارکت

ها؛ از مندی از خدمات آنهرغم تعهداتشان و همچنین بهرها علی دادند و این شرکتسخت ارار می کارهای

کردند. این نظام زندانبانی و زندان پس از اندک زمانی به سایساتم حقوق مسالم انساانی زندانیان دریم می

شد. در دهه ست ولی باز مرگ تدریجی معروف  شده ا های اخیر نیز هر چند در ظاهر این نظام دچار تحول 

های آمریکا تداوم دارد. این وااعیت را از زندانیان بخت برگشااته در نظام زندان سااوداگری و کسااب  روت

 کنند.داری نوین در آمریکا؛ توصیف میبرخی رسانه با عنوان نظام برده

های آمریکا البته با استناد به مدارک های ضد بشری رایج در زنداندر نوشتار زیر تالش شده برخی وااعیت

 .ارائه شودوری و و اسناد معتبر گردآ
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 زندان در آمریکا ؛ از مرگ تدریجی زندانیان تا تجارت پُر سود 

ساانت شااکل گیری  گردد. بر این اسااا)  برمیارن پیش  2 آمریکا بهمانند در جوامعی خصااوصاای های ادمت زندان

و .. به کار  سازیراه نقل وهای حمل و در شرکت به عنوان کارگر برای کارهای دولتی زندانیان زندانهای خصوصی( زندان

سته از زندانیان، مبالغی به ایامت شدند وگرسته می  با اراردادن متحده شد. ایامتمی پرداخت متحده در ازای کار این د

صی، هم  صو سته از زندانیان در اختیار بخش خ نیز ا هزینه نگهداری زندانیان رشدند و از طرسی صاحب درآمد میاین د

صی متعهد می شدند.متحمل نمی ا ام برای زندانیان سراهم کند،آب، غذا و محل زندگی  زندان( شد که البته بخش خصو

ای که این وضااعیت به ها از سااخت و غیر اابل تحمل بودن شاارایط حکایت داشاات به گونهگزارشوااعیت این اساات که 

شده بود و احکام بامی  ستم مرگ تدریجی معروف  صی های کار اجباری یا زندانوگاهدسال در این ار 7سی صو های خ

سخت  سیار  سیاری علیه این اردوگاهبرابر با مرگ بوددر حقیقت  وب ضات ب صورت گرست تا اینکه پس از چندین  ها. اعترا

یگر هیچ د 1930. از سااال ا تصااویب کردندهتری برای این اردوگاهاوانین مناسااب متحده ایامت ،همبارزاعتراض و سااال 

در  یخصوصمیالدی نوع جدیدی از زندان  70تا اینکه از دهه دادها ارار نمیایالتی زندانیان خود را در اختیار این اردوگاه

ریق ها از تجارت پر سودی از طشود. رسانهجا ختم نمی آمریکا شکل گرست. اما تغییرات در سیستم زندانبانی آمریکا بدین

منتشر کرد  201۸که در اکتبر  یدر گزارش سرچیگلوبال ردهند. بر این اسا) پایگاه مطالعاتی میانیان در آمریکا خبر دزن

 سااتمیاز ساا یدیپرسااود و شااکل جد یصاانعت به تجارت نیشاادن ا لیپرداخت و درباره تبد کایبه صاانعت زندان در آمر

شدار داد. یداربرده ستفاده غ نیا در ه سوءا ست:  سانیگزارش آمده ا به  کایآمر انیزندان یونیلیم 2حدود  تیاز جمع یران

ستاهیس انیزندان ژهیو سپان پو صورت کار برا ییایو ا ضوع عیصنا یبه  ستمزد مو ست که باره یمختلف با حداال د ا از ا

که در صنعت  یداران هیمحکوم شده است. در وااع سرما یو اجتماع یاسیس یهاو گروه یحقوق بشر یهاسازمان یسو

 سااتند،یمواجه ن یها با اعتصااابات کارگر. آنانداستهیطال دساات  یانتها یبه معدن ب ایاند، گوکرده یگذار هیزندان ساارما

ند دار یکارگران تمام وات ،دارانهیساارما نیندارند. ا التیتعط ایدرباره زمان کار  یو نگران کنندیپرداخت نم یکاریب مهیب

سااانت در سااااعت  2۵ یکارگران اگر از انجام کار در ازا نی. اکنندینم بتیغ ای ریتاخ یمشاااکالت خانوادگ لیکه به دل

وجود داشت که  کایدر آمر یتنها پنج زندان خصوص شیسال پ 10 تا .شوندیحبس م یانفراد یهااجتناب کنند در سلول

که  شودیم ینیب شیوجود دارد. پ یزندان ۶2000با  یزندان خصوص 100بودند. در حال حاضر  ینفر در آن زندان 2000

از  دیتقل"را به  یخصوص یهاحزب کارگر که همواره صنعت زندان و زندان هزار نفر برسد. 3۶0تعداد به  نیا یدر دهه آت

 هیساارما یبرا یخصااوصاا یهاارارداد پر منفعت زندان "اعالم کرد: کند،یمتهم م "یآلمان ناز یو برده دار یکار اجبار

وابسته هستند. سهامداران  دین عوایها به ا. زندانشودیها ممردم و حبس آنان در زندان لیدل یب یریداران سبب دستگ

کار خود  یرویتا ن دهندیم شیرا اسزا رشدگانیکردن و پرداخت پول، دوران حبس دستگ یبا مب یخصوص یهازندان نیا

 1".کنندیم هیخود را تغذ ستمیگونه س نیدهند و ا شیرا اسزا
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 های آمریکا پنهان درباره زندانهای واقعیت 

 

 نبود فضا و امکانات الزم  -

سانه یهاگزارش سمی و دولتی همچون ر سترهای آزاد و حتی منابع ر صاو کایآمر یوزارت دادگ  یهااز زندان یکیتار ریت

 یهااز مشکالت زندان یکی .شوندیسانسور م ییکایآمر یهادر رسانهها البته این گزارشکه  ددهیکشور را بازتاب م نیا

یادآوری این نکته هر چند کامال واضااا اساات اما اساات.  یاناز حد زندان شیبها در برابر جمعیت ناچیز آن تیظرس کایآمر

صطالح حقوای در  شده و به ا شان اطعی  سلم حقوای؛ تنها اسرادی که مجرم بودن صول م سا) ا باید تاکید کرد که بر ا

های متعدد و متقن به نظر یابند. اما با اساااتناد به گزارشبرند به زندان انتقال میمرحله محکومیت اطعی به سااار می

ها زندان نیا دری که اغلب اسرادهای آمریکاساات. بدین معنا که رسااد این اصاال یت اسااتثنا دارد و آن اسااتثنا؛ زندانمی

سه دادگاه  شوندیم ینگهدار ست.   اطعی ( دییتا هاهنوز مجرم بودن آن بوده بنابرایندر انتظار جل شده ا ز که ا یاسراد ن

یبه زندان سرستاده م شوندیم دیها از درمان آنان نااممارستانیدر ب یو وات برندیرنج منیز  دیشد یو روان یروح یماریب

 1.شوند

داده بودند شااروع به طور که وعده اران ایالتی همانذگ، سرمانداران و اانونبه ریاساات جمهوری بعد از انتخاب باراک اوباما

ها که زمانی مورد حمایت سیاستمداران بودند های ایالتی مختلف کردند. ادارات زندانها و برنامهکاستن از بودجه سازمان

ر و تعمیو به تدریج  ها دساات به گریبان بودند، اندک اندکو همان مواع نیز با کمبود منابع مالی ناشاای از کاهش بودجه

سات ز سی های ایالتی را تا جایی تقلیل دادند که یکی های تحصیلی زندانها را به تعویق انداختند و برنامهنداننگهداری تا

های ایالتی امروز به شدت با کمبود در نتیجه زندان نامیده بود.« حبس خشت و خالی»اران ایالت سلوریدا آن را ذگاز اانون

 2شود.تر میندانی دارند و این وضعیت هر روز وخیماند و بیش از اندازه جمعیت زبودجه و پرسنل مواجه

ستری آمریکا طبق گزارش سال (BJS)  وزارت دادگ سال  201۸در  سال در  2.2نزدیت به  201۶، تا پایان  میلیون بزرگ

آمریکایی، هزار شهروند  100ند. این اراام بدان معناست که از هر اههای آمریکا دوران محکومیت خود را سپری کردزندان

براسا) گزارش گلوبال ریسرچ، آمریکا بیش از هر کشوری شهروندان . های زندان بوده و هستندنفر پشت میله ۶۵۵حدود 

 جمعیتاساات  که چین کشااور پر جمعیت نیم میلیون نفر بیش از جمعیت زندانیان آمریکا  خود را زندانی کرده اساات.
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مز  نبود فضا و امکانات ال-
باال بودن جمعیت مزنان-

در مزندان های آمریکا
ی مرگ مزندانیان آمریکای-

پیش امز برگزاری دادگاه

خشونت جنسی در -
های آمریکامزندان

نقض گسترده حقوق -
مزندانیان مزن در مزندان های 

آمریکا

خودکشی در مزندان های -
آمریکا
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درصد جمعیت جهان  ۵ر مدعی دموکراسی و حقوق بشر در حالی که تنها این کشو .(پنج برابر بیشتر از آمریکاست چین

شکیل می سال  2۵دهد، را ت شمار زندانیان در  ست.  صد میزان زندانیان جهان را در خود جای داده ا کمتر از  1972در

  1.استمیلیون نفر اسزایش ی 2به  2000یت میلیون نفر بود. این میزان در سال  1990هزار نفر و در سال  300

 2رشد سزاینده جمعیت زندانیان آمریکا در مقایسه با سایر کشورها است. یای زیر گویاجدول مقایسه

 

 کایآمر یهازنان در زندان تیجمعباال بودن  -

درصد  7۵0از  شیکشور ب نیا یهازن در زندان انی، شمار زندان19۸0از سال  کایآمر یهایزندان تیجمع استنی شیاسزا با

شته است.  به برابر مردان است. 2 شوند،یم یکشور نگهدار نیا یهاکه در زندان یزنان تیاسا) آمارها، جمع بر رشد دا

مرتبط  میجرا ایو  یمال میجرا لیبه دل یشتریباعث شده تا زنان ب کایآمر یهایزندان تیجمع شیگفته جرم شناسان، اسزا

ها مادر آن ایپدر و  کایکه در آمر یشمار کودکان ،یزنان زندان شیبا اسزا جهیشوند؛ در نت یدارها نگهبا مواد مخدر در زندان

شت م سر م یهالهیپ ست. استهی شیبرند، اسزایزندان به  ست کم  مز،یتا ورکیویگزارش ن به ا  ونیلیم ۵ نیاز والد یکید

 اهیگزارش، کودکان ساا نیتجربه زندان دارند؛ بر اسااا) ا ایبوده و  یزندان کایدرصااد از جوانان آمر 7در حدود  ایکودک 

ها در زندان به سر آن نیاز والد یکیکه  یکودکان طیعوااب شرا از اند.ارار گرسته ریتحت تا  شتریب هاتیو اال ریپوست، سق

گروه از  نیکه ا دهدینشااان م مطالعات اسراد اشاااره کرد. نیا یزندگ یداریآن بر سااالمت و ناپا ریبه تا  توانیم برندیم

شترک شکالت م سه نیرا با والد یکودکان از جهات مختلف م ش شیکودکان با اسزا نیا شوند؛یم میخود  از  یخطرات نا

سب و احتمال معرس هیتغذ ،یو رستار یمشکالت روح س ینامنا سا) گزارش  بر .شوندیرو به رو م فریعدالت ک ستمیبه  ا

 یهاکه در زندان یزن ۵اسااات؛ از هر  کایدر آمر ی، رکورد دار زنان زندان2017تگزا) در ساااال  ،یفریعدالت ک هیاتحاد
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مربوط  میسال و جرا 9مربوط به مواد مخدر به طور متوسط  میها مادر هستند؛ جرانفر از آن 4 شوندیم یتگزا) نگهدار

، 201۶تگزا) از سااال  یمات محاسظتگزارش سااازمان خانواده و خد به سااال در نظر گرسته شااده اساات. ۸به ساارات 

 1شوند. کایآمر یدولت یهاهزار کودک وارد پرورشگاه 20باعث شده سامنه در حدود  نیوالد تیمحکوم

 دادگاهبرگزاری از  شیپ ییکایآمر انیزندان مرگ -

سرد منصااافی را و تعجب هر  رتیکه ح اسااات ییآمارهاحاوی مطالب و  ،ییکایآمر انیزندان ریمرگ و م بارهدرها گزارش

ه ب یدگیاز حضاااور در دادگاه رسااا شیپ ییکایآمر انیکه به مرگ زندان یقیدر تحق ،«ترزیرو» خبرگزاری .انگیزدبرمی

درصد مرگ و  ۶0حدود  یبررس ،گزارشاین  براسا) است. دهیرس یهولناک یهاها و دادهجرمشان اختصاص داده، به آمار

کشور  نیدر ا انیاز زندان یادیکه شمار ز دهدینشان م ،ییکایآمر انیزندان تیدرصد جمع 70 انی بت شده در م یهاریم

س شیمختلف پ لیبه دم ضور در دادگاه ر شته م ای رندیمیخود، م میبه جرا یدگیاز ح شمار اشوندیک که  انیزندان نی. 

س یلیعمدتا به دم س تیورشکسته، وضع یمراابت ستمیس ،یناکارآمد، خودکش ینظارت ستمیمانند  سب تا و  یساتینامنا

ست.برآور شده نفر  99۸هزار و  4اند، خود را از دست داده نجا ینگهبان است  ییهاریآمار معادل دو سوم مرگ و م نیا ا

با عقب انداختن زمان ارائه  یدولت یپزشااک یهااز موارد، بازپر) یبرخ در اند.رخ داده کایآمر یهاکه در مجموع در زندان

شکاس شده در زندان انیبه خانواده زندان یمدارک کالبد سبب مسوت  شک یتا مهلت اانون دنشویها،  ضا لیت  ییپرونده ا

 تیدر واکنش به وضع یرانسانیغ یهادر امور شکنجه و رستارمتحد سازمان ملل  ژهی، گزارشگر و«ملزر لزین» شود. یمنقض

رونده پ لیبا تشااک دیبا کایآمر یها بت شااده در زندان یهاها و مرگتت تت اتل» کند:تاکید می کا،یها در آمربد زندان

س صوص برر شان م همچنین گزارشاین  «شوند. یمخ سالکه تنها در بازه زمان دهدین از  شی، در ب2019تا  200۸ ی 

 یاسابقهیآمار از رشد ب نی بت شده است. ا یاز آغاز روند دادرس شیپ ریمورد مرگ و م ۵71هزار و  7 کایزندان آمر ۵00

در انتظار محاکمه جان خود را از  یروح یهااسراد، بر ا ر سشار نیهزار نفر از ا 2حدود اسزاید: میگزارش این  دارد. تیحکا

ها به مواد مخدر و الکل در زندان ادینفر، بر ا ر عوارض اعت 10نفر از هر  تیها معادل از آن یاندهیدساات دادند. تعداد سزا

 نیا عمده جان خود را از دساات دادند. ت،یبدون محکوم شااتریب ایساااله  تیپس از حبس  زینفر ن 300 باًیند. تقراهمرد

ست که با اتهام یمربوط به اسراد هاریمرگ و م س شیو پ شوندیوارد زندان م یجزئ یهاا ها در زندان یاز آغاز روند دادر

ر پوستان به طور آشکاری بیشترنگین پوست به ویژه سیاه البته این آمار در خصوص زندانیان. رندیمیم ای شوندیکشته م

 2۸با اختصاص سهم  پوستاناهیاند، اما سرا به خود اختصاص داده هاریاز مرگ و م یمین بایتقر دپوستانیسف اگرچهاست. 

صد سهم آنان از کل جمع 2که  یدر ست،یآمر تیبرابر   یکور در حالمذ یهاریو م مرگ ارار دارند. ینابرابر طیشرادر  کا

 ان،یبه زندان یحقوق اساااساا یاعطا یمدع کایآمر یاند که اانون اساااساا بت شااده یمرتبط در حال یهارخ داده و آمار

ضم انیزندان یجد یپزشک یهاازیبه ن یعمد یسهل انگار تیممنوع ست. نیو ت شدگان ا شت  لبته ا رستار عادمنه با بازدا

ی اها تاکید دارد. به گونهها در اطالع رسااانی دایق از آمار مرگ و میرزندان ولینئاین گزارش همچنین بر پنهانکاری مساا

صریا می ستر یپنهانکارکند: که ت ستیمورد در دوره ر نیدر ا یوزارت دادگ شد«دونالد ترامپ» یجمهور ا شده  دی، ت

 2. است
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 آمریکا یهازن در زندان انینقض گسترده حقوق زندان -

را به خطر انداخته زن  انیاست که سالمت زندان یمشخص کننده از موارد یهاشیو آزما ناتیدارو بدون انجام معا زیتجو

کار ه ب رهیو غ یباردار صیتشااخ یکه برا انهیسااال یهاشیآزما یگذشااته و عدم انجام به مواع برخ خیتار یاساات. دارو

ست.  انیاز موارد نقض حقوق زندانرود؛ می  یاصفحه 233 یبا انتشار گزارش "ورکیوین یو اصالح یتیربموسسه ت"زن ا

سامان و نقض گسترده حقوق زنان به و تیوضع یبه بررس "یجنس ینابرابر"تحت عنوان   یهازنان باردار در زندان ژهیناب

ست. ورکیوین شده و با بررس 201۵ هیگزارش که در سور نیا پرداخته ا  ژهیو یهاموجود در زندان طیشرا قیدا یمنتشر 

زنان  ژهیبا نقض حقوق زنان به و التیا نیمساائول در ا یهانشااان داده اساات که چگونه سااازمان ورکیوین التیزنان در ا

 2300حدود  2013سال  انیپا تا شوند. یبه آنان م یریصدمات جبران ناپذ لیاسراد و تحم نیباردار سبب نقض حقوق ا

 گریشاش زندان ساه زندان مختص زنان بوده و ساه زندان د نیبودند که از ا یزندان التیا نیزن در شاش زندان ا یزندان

زن  انیاز ساکتورها در پنج زندان مشاااخص شاااد که تعداد زندان یبرخ یآمار لیتحل با .شاااوندیمرد م انیشاااامل زندان

مرد  زیها ننزندا نیاز کارمندان ا یادیز تعداد د.نباشیم پوستدیزن سف انیدو برابر زندان بایتبار تقر نیو مت پوستاهیس

شکالت متعدد سبب بروز م ستند که  سال اخگرددیاز جمله تجاوز به زنان م یه سط  ری. در چند  ساله به طور متو  4هر 

سال گذشته در  3۶زن در  انیتعداد زندان یدرصد 900شیو اسزا شوندیم یزندان ورکیوین یهازن در زندان یهزار زندان

هزار و  111 به 1977نفر در سااال  200هزار و  11زن از  انیزندان تیجمع .ای ایجاد کرده اسااتگسااترده ینگران کایمرآ

سال  300 ست. استهی شیاسزا 2013نفر در  ضوع بدین ا سال جا ختم نمی اما مو جمعیت زنان  201۸تا  2013شود از 

هزار زن  219 ( ؛201۸این ساااال   آمریکا درهای زندانای که ای کرد به گونهزندانی در آمریکا رشاااد اابل مالحظه

به ازای یعنی  آمریکایی را در خود جای دادند. نکته اابل تامل رکورددار بودن آمریکا در آمار زنان زندانی در جهان اسااات

 70حدود  .برند که بساایار بامتر از میزان میانگین جهانی اسااتزن در زندان به ساار می 133هزار زن آمریکایی،  100هر 

صد از زندان شده زن  انیدر شت طیشرا .اندمادر بودهیاد سب بهدا شک ینامنا س ی،و پز ستر شتن  ید ، به مواع به پزشتندا

 تیمحرومی و انفراد یهازنان در ساالول یدارنگهی و کردن زنان تحت عنوان اصااالح نژاد میعق، زیآم نیتوه یبرخوردها

های آمریکا را با سشارهای روحی و جسمی مضاعف روبرو زندانی در زنداناز جمله ااداماتی است که زنان  با سرزندان دارید

 1.کندمی

 کایآمر یهادر زندان یخشونت جنس -

گزارش،  نیاسا) ا بر .دیآیبه شمار م کایآمر یهادر زندان ریاز موضوعات سراگ یکی کایآمر یهادر زندان یجنس خشونت

س ییبام زانیان زندان منکارک ستفاده جن سوء ا شونت و  سوء  قتیحق را ابول دارند. یاز خ شونت و  ست که خ تلخ آن ا

س ستفاده جن سب درآمد برا تی یا شمار م انیزندان یراه ک سال  یگریگزارش د در .دیآیبه  ست که از  ، 200۸آمده ا

 گزارش جان باختند. گرید لیدم ریو سااا یخودکشاا لیاورگن و واشاانگتن به دل یهادر زندان یزندان 30۶دساات کم 

ست جدیدتر شده ا شر  سایت میامی هرالد منت ست :ی که در  سه تادیبی لوول که بزرگترین زندان زنان در  آمده ا س مو

دها ها، صباشد. در این زندانی سساد، شکنجه و سوء استفاده جنسی از زندانیان زن میمکشور است، دارای آمار بسیار با
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شکنجهکنند تا جهت ززن را مجبور می ضروری زندگی، اادام به  نده ماندن، جلوگیری از  شدن و یا جهت تهیه مایحتاج 

 1.اندزندانی در این زندان کشته شده ۵7سال گذشته،  10 تن سروشی کنند. در طول

 کایآمر یهادر زندان یخودکش -

 های، نگراندهدملموسی را نشان می یصعود یروند ریاخ یهاکه در سال کایآمر یهادر زندان انیزندان یخودکش موضوع

سالمت روان س انیزندان یرا در مورد  ضا ستمیو نقض  شد نیا ییا شور ت ست. دیک صد ۵00 شیاسزا با کرده ا شمار  یدر

 .کندیجلب توجه م یگریاز هر زمان د شیب زین انیزندان یسااال گذشااته، موضااوع خودکشاا 40در  کایدر آمر انیزندان

که در  کردندیم ینفر اادام به خودکشاا 4.7 ییکایآمر یهزار زندان 100از هر  2010سااال در  یرساام یآمارها براسااا)

نفر  14.7به  201۸و در ساااال  ۸.1به رام  201۶در ساااال  زانیم نی. اشااادیبه رام خوردن مرگ آنان منجر م تینها

 یاهستند و بخش عمده کایدر آمر یاسراد زندان تیجمع نیبامتر یکه دارا «دایسلور»و « تگزا)» یهاالتیا. استی شیاسزا

و البته  ریبا مشااکل مرگ و م هاالتیا ریاز سااا شیاند، بداده یکشااور را در خود جا نیا یزندانهزار  300و  ونیلیم 2از 

 یهادر زندان یخودکشااا زانیم دهندینشاااان م دیجد یهاگزارش مواجه هساااتند. انیمنجر به مرگ زندان یخودکشااا

در سال گذشته  التیا نیا یهازندان در است. دهیسطا خود در سه دهه گذشته رس نیبه بامتر 2019در سال  ایفرنیکال

شده در ا مطالعات جان خود را از دست دادند. ینفر بر ا ر خودکش 3۶ شان م نهیزم نیانجام   ،یانفراد یهاسلول دهدین

شت، ب یهایسخت سته نیزندان از ارائه داروها و تام یهاامممانعت مق ،یروح یهایماریهفته اول بازدا شک یهاخوا  یپز

                                                                                                                                 2.استنگران کننده  ینرخ صعود نیا یاصل لیدل کایآمر یهادر زندان تیجمع یو شمار بام انیزندان

  پناهجویاندر قبال  "تحمل صفر"سیاست 

شترین تراسیت مهاجرپذیری را دارا  ست که بی شورهایی ا ستآمریکا یکی از ک حقوق  ضع اعالمی. بنابراین با توجه به مواا

شری انتظار می شور پناهندگی و پناه یرود که رئیس جمهورب زده را به عنوان جویی به ویژه در مورد مناطق بحراناین ک

سال  شاهد هستیم که در  شر دوستانه در دستور کار ارار دهد؛ اما  جوی سوری در آمریکا پناه 11تنها  201۸موضوعی ب

سید 30ترین میزان در پذیرش پناهجویان با روی کارآمدن ترامپ به پایین میزان مورد پذیرش ارار گرستند.  سال اخیر ر

های آماده ها به زندان و حتی افسهای ویژه و انتقال آنها به ارودگاهو در مقابل تشااادید برخورد با مهاجران و اعزام آن

سختگی شان از جمله این اادامات  سازی کوکان از والدین ست. اما شده از ابل و جدا صفر»برنامه رانه ا در مرز « تحمل 

از دیگر  مکزیت مبنی بر ممانعت از ورود مهاجران غیراانونی در مرز تگزا) / مکزیت در االب سااااخت دیواری مرزی

 3.اادامات دولت ترامپ بود

شار گزارش سانیمتعدد از برخورد غ یهاانت شرا یران شوار مهاجران زندان طیو  شتگاه ید سبب  کا،یمرآ یهادر بازدا نه تنها 

شد کایدولت آمر کردیرو رییتغ شده بلکه به ت ضوع مهاجرت و مهاجران ن شدن  یو ابزار رانهیسختگ طیشرا دیدر ابال مو

سته یابیدست یموضوع مهاجران برا اران روزنامه نگ یالملل نیب ومیکنسرس کشور منجر شده است. نیا ولتد یهابه خوا
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تحت سشار ارار دادن مهاجران  یبرا یانفراد یهابر استفاده گسترده از سلول یمبن یگزارشچندی پیش ( ICIJ  یقیتحق

که عالوه بر  کندیگزارش ساش م نی( را منتشاار کرد. اICE  کایسااازمان مهاجرت و گمرک آمر یبازداشاات شااده از سااو

 یبرا یبه عنوان ابزار زین یانفراد یهادر بازداشات مهاجران، حبس در سالول زینادرسات و خشاونت آم یهااعمال روش

شت، برارار جادیا ضباط و مجازات مهاجران و جوانان یوح شکل روزاسزون یان  هیعل کایدولت آمر ندهیدر جن  سزا یکه به 

اوباما و ترامپ به طور مداوم  یهاکه دولت کندیم دیتاک زارشاین گ .ردیگی، مورد اسااتفاده ارار مهاجران گرستار شاادهم

 1سازمان ملل را نقض کرده است. اصول شکنجه یتمام

  جمع بندی 

کنند. چه بسااا کشااورها در مواجهه با اصااول و موازین حقوق بین الملل و به ویژه حقوق بشاار مواضااع مختلفی اتخا  می

هایی که با وجود سااردادن شااعارهای پُرطمطراق حقوق بشااری در عمل نه تنها این موازین و اصااول را کشااورها و دولت

شده در پیش میرعایت نمی صول یاد شری در وااع آنگیرند. کنند بلکه رستارهایی متنااض با ا ست حقوق ب ها در ظاهر ژ

سن به خود گرسته شر سر شان با حقیقت حقوق ب شمندان اند ولی رستار و عملکرد صله دارد. این رستار دوگانه را دان ها سا

ستانداریا  Double standard :حقوق بین الملل با عنوان  شورهای غربی و بدون  شوند.یادآور می د دوگانها شتر ک بی

شورها دولت .ها برای این رستار دوگانه هستندمثال مهمترینیکی از  آمریکاتردید دولت  شده بارها و بارها دیگر ک های یاد

ساانگین ارار های را به بهانه جلوگیری از برگزاری تجمعات و محروم ساااختن از آزادی بیان نکوهش کرده و مورد هجمه

شان میاند در حالیداده شده در آن که واتی نوبت به خود ساد نهادینه  شان را که علیه تبعیض و س شهروندان خود سد،  ر

یس رستار پل کنند.ها را مشتی ارا ل و اوباش توصیف میکنند را با تندترین الفاظ خطاب ارار داده و آنجوامع اعتراض می

ضی جلی سه با جنبش اعترا سب و جدیدی از این سران ستریت نمونه منا ضی وال ا قه زردها و پلیس آمریکا با جنبش اعترا

ست. شوری از جمله بهترین آزمونشود. زندانجا ختم نمیاما همه چیز بدین رستاردوگانه ا شری ها در هر ک های حقوق ب

تر های خود و انسااانیشاارایط زندانهای اابل توجهی برای بهبود که کشااورهای زیادی تالشدر حالی هاساات.برای دولت

ا م آورند و حتی به منظور کاستن از جمعیت کیفری خود به سیاست حبس زدایی همانند کشورشدن شرایط به عمل می

این وضااعیت غیرانسااانی و غیراابل تحمل به  برند.های آمریکا در وضااعیت دهشااتناکی بساار میاما زندان ،اندروی آورده

و یا مرگ حکومت نژادپرست آلمان نازی های آمریکا را با زندان هایزندان ،نهادهای حقوق بشری ای است که برخیگونه

های به عمل آمده تنها توانسته ابعاد کوچکی از های مکرر این نهادها با وجود اطالع رسانیگزارش دانند.تدریجی یکی می

انتقال متهمین   نه محکومین( به زندان و حبس  سااازد.ها نمایان این زندان وضااعیت غیر انسااانی و دهشااتناک حاکم بر

 ها، تالش مدیران زندان برای اسزایش زمان حبس، نبود سضای مزم برای جمعیت زندانی، کمبود دارو و خدمات پزشکی،آن

سر حدِ مرگ که معموم به خودکشی منتهی مییاسزا شار بر زندانیان تا  ساختن مادران زندانی ازش س  دیدار شود، محروم 

های .. تنها موارد اندکی از واعیتو .ها بار با زندانیان زن و تجاوز جنساای به آنبا سرزندشااان، رستار نامناسااب و خشااونت

شر اهای آمریکاموجود در زندان های آمریکا گفته شد همه ماجرا نیست مزم زنداناما آنچه درباره  ست.ی مدعی حقوق ب

های این کشور بیندازیم. آمریکا دارای بزرگترین جمعیت زندانی در انتشار یاسته از زندان یی هم به آماراکه نگاه گذار است

ست.  شان می 700رشد جمعیت زندانیان زن این کشور تنها در طی چند دهه بیش از جهان ا ها تنها دهد. ایندرصد را ن
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ت که هر انسان آزاداندیش و منصفی را به های آمریکاسدهنده ضد حقوق بشری در زندانهای تکانچند نمونه از وااعیت

رغم ژست حقوق بشری در رستار خود به کرات موازین اصلی  بهرساند که دولت آمریکا شته و او را به نتیجه میداتامل وا 

 .کندحقوق بشر را به آسانی نقض می


