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قتل ده ها زندانی

هرج و مرج در زندان هاي برزيل
نوشته ان وينيا ( روزنامه نگار در ريو دو ژانيرو)
برگردان :عاطفه اوليايی
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در اوايل ژانويه ،برخورد هاي بين سازمان هاي بزهکار برزيلي به کشته شدن  ۶۵زنداني در
مَنوس و  ۳۳تن در رورِما انجاميد .در عرض بيست سال گذشته ،تعداد زندانيان برزيل هفت
برابر شده است .سياست محبوس کردن ،نه تنها به اهدافي امنيتي و « جنگ عليه مواد مخدر»
نينجاميد ،بلکه دسته هايي را که زندگي در زندان و خارج از آن را مديريت مي کنند تقويت
کرد .يکي از معدود تصاويري که از زندان «ويالي ايندپندنسيا» در سائوپولو درز کرد چنين
است :اين جا و آن جا از ميان بانوج هايي به هم تابيده ،دست و پاي زندنيان آويزان و بيرون
زده است .اسکلت هاي آويخته از ديوار ها و ساختار هايي فلزي  ،چارچوب فلزي ساختمان را
تضعيف مي کند .عليرغم امکان جاي دادن  ۶۵زنداني در سلول هاي طبقه ي هم کف ،که براي
 ۲۱نفر تعبيه شده ست ،طبقه ي بااليي جاي نفس کشيدن ندارد :و اين است «راهکردي» براي
جا دادن زندانيان در اين زندان هاي اشباع شده! آقاي تياگو جوفيلي ،قيم زندانيان استان ريو
دو ژانيرو و چنين مي گويد « :در شرف انفجاريم».

مـاهـنامه سياسي ،اجتماعـي ،فرهنگـی :فوریه ۲۰۱۷

جمعيت زندانی برزيل در عرض بيست سال از  ۰۹۹هزار در  ،۵۰۰۱هم اکنون به  ۳۲۶هزار
رسيده است ( )۵و بدين قرار ،برزيل ،در مقام چهارم در دنيا قرار می گيرد .در حالی که در اياالت
متحده ،چين و روسيه ،تعداد زندانيان در سال هاي اخير کاهش يافته ،در برزيل رو به افزايش است.
عليرغم تعبيه  ۲۶۳هزار جا در عرض پانزده سال اخير ،هنوز  ۲۱۹هزار ديگر مورد نياز است.
خانم والديرن دوفومبَک ،مسؤل دپارتمان سياست هاي تنبيهی فدرال (  ،)nepeDاظهار می کند « :
به نظرمان بسيار بيش از اين تعداد الزم داريم ».و « طبق پژوهشی  ،حدود يک ميليون نفر از
زندانيان بلند مدت و کوتاه مدت ،در سال  ،۲۹۵۲زندانی شده اند».
اگر سياهی و ساکن يک محله فقير  ،حتما قاچاقچی هستی
به اعتقاد متخصصين ،اين سياست ،که آن را «زندانی کردن توده اي » ناميده اند ،تأثيري بر تأمين
امنيت نداشته است .بلکه بر عکس باعث افرايش بزهکاري شده و به مرگ پنجاه و هشت هزار و
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چهارصدو شصت و هفت مرگ ناشی از قتل عمد در  ، ۲۹۵۱دو برابر سال ،۵۰۰۹شده است .
دزدي و قاچاق مواد مخدر نيز چنين تحولی يافته اند .آقاي جوفيلی اضافه می کند « :در واقع،
افزايش جمعيت زندانی به علت درخواست جامعه براي افزايش تنبيه زندان است .تمام پژوهش ها
حاکی از آنند که تأثير سياست « تحمل صفر» ( ،)۲چه در برزيل و چه ساير کشور ها ،ويران کننده
است».
در آمريکاي التين جرم حکومتيان اغلب ،سرو صداي زيادي ايجاد کرده و رسانه ها خواستار
مجازات هاي سخت تر شده اند( .)۶در  ،۵۰۰۹فرديناندو کولور دو مِلو قانونی براي تشديد مجازات
گذراند :مجازات قاچاق مواد مخدر ،هم سنگ قتل  ،آدم ربايی و تجاور شامل سنگين ترين مجازات
ها شد .تنبيه ها شديد تر و چشم انداز ايجاد زندان هاي باز ( که به زندانی براي کار اجازه ي خروج
داده می شود) هر چه دورتر می شود.
از آن جا که نرخ آدمکشی پائين است ( بين  ۳تا  ۸درصد)  ،محکومين به قتل اقليت جمعيت
زندانی را تشکيل می دهند (  .)٪ ۵۲اغلب زندانيان به جرم دزدي ( )٪۲۶,۲و يا فروش مواد
مخدر ( )٪۲۱,۱به زندان افتاده اند .به گفته ژاکلين سينوهرتو ،متخصص زندان ها در انجمن امنيت
عمومی  ،مؤسسه اي تحقيقاتی در سائوپولو « :زندان ها مملو ازافرادي است که پليس نظامی با ضرب
و شتم و توهين دستگير می کند .در برزيل ،پليس نه تجسس ،بلکه گشت می زند .بنا بر اين در
برزيل ،نه قاچاقچيان بزرگ بلکه فقرا به زندان می افتند يعنی بزهکارانی که براي مصرف خود ،مواد
مخدر خريد و فروش می کنند» در  ،۲۹۹۳لوال د سيلوا ،رئيس جمهور ،در مواجهه با افرايش تعداد
بازداشت شدگان به جرم خريد و فروش مواد مخدر ،قانونی گذراند که با متخصصين آن را نقد
کرده و بی پروا خواندند .اين قانون به بري شناختن مصرف کنندگان مواد مخدر از جرم انجاميد و
براي اولين بار اينان نه بزهکار بلکه معتاد و بيمار محسوب شده ،روانه ي درمانگاه شده و به جاي
حبس به خدمات عمومی گمارده شدند .
با اين همه اين قانون مشکلی مهم داشت زيرا که روشن نمی کرد در اختيار داشتن چه مقدار
مواد مخدر قاچاق به شمار می آيد ،بلکه تصميم را بر عهده قاضی می گذارد تا بر حسب سوابق
چنين جرم ها و مقدار در اختيارِ دارنده آن  ،و نيز وجوه اجتماعی مجرم مانند شغل ،رفتار و منشا
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اجتماعی  ...حکم صادر می کند .آقاي رافائل کوستوديو ،وکيل و مسؤل برنامه ي عدالت سازمان غير
دولتی  saDeenoCچنين توضيح می دهد « :درعمل ،اين قانون تعداد محکوميت هاي قاچاق مواد
مخدر را افزود ،در حالی که هدفی کامال بر عکس داشت .چنانچه مجرم مرد جوان سياهی ساکن
محالت فقير بود ،قاضی ها که عمدتا محافظه کارند ،خود به خود وي را قاچاقچی محسوب می
کردند ،در حالی که سفيدانی از طبقه ي متوسط را که همان مقدار مواد مخدر در اختيار داشتند،
استعمال کننده به شمار می آوردند ».در حالی که سفيدان از اين قانون بهره بردند ،براي مصرف
کنندگان سياه و قاچاقچيان کوچک  ،جرم هاي سنگين تري بريده می شد .در نتيجه ،نسبت سياهان
زندانی ( منجمله دو رگه ها) همواره رو به افرايش بوده و در  ۲۹۵۳به  ٪ ۶,۳ ( ۳۶٪کل جمعيت و
 ۲۶٪از دو رگه ها) رسيد .معهذا اين قانون بين قاچاقچيان «کوچک» و «بزرگ» تمايز قايل است.
فقط به اولين گروه ،تخفيفی بين يک ششم تا يک سوم محکوميتشان تعلق می گيرد .با اين حال در
اين مورد نيز معيار ها قابل تفسيرند .براي شمول به اين تخفيف ،مجرم نبايد سابقه داشته و يا
عضوسازمانی بزهکار باشد .به گفته ي آقاي کوستوديو « :از آن جا که سازمان هاي بزهکار
عمدتا در فاوال ها فعاليت می کنند ،قضات ،مجرمين ساکن فاوال را به خودي خود عضو سازمانی
بزهکار می داند .پس از اجراي اين قانون هزاران جوان محکوم به حبس هاي باالتر از پنج سال شده
اند در حالی که اينان مقدار کمی مواد مخدر را به منظور مصرف شخصی در اختيار داشتند» .
تعداد محکومين از  ۶۵هزار در سال  ۲۹۹۱به بيش از  ۵۲۹هزار در سال  ۲۹۵۲رسيده است(.)۲
آمار زنان محکوم از اين نيز باالتر است :طبق آخرين آمار دردست ۳۶٪ ،زنان زندانی به دليل
خريد و فروش مواد مخدر به حبس افتادند .تعداد اينان بين سال هاي  ۲۹۹۹و  ، ۲۹۵۲عمال
هفت برابر شده است( .)۱گروه هاي بزهکار هر چه بيشتر از زنان استفاده می کنند  ،بخصوص براي
انتقال مواد مخدر ،زيرا که کمتر مورد سوءظن پليس هستند .مايرا فرناندز ،وکيل دادگستري ،طی
مطالعه اي در مورد زنان آبستن زندان ريو دوژانيرو( ،)۳نتيجه می گيرد که بهاي اجتماعی زندانی
شدن زنان نسبت به مردان بسيار باالتر است «:اغلب اوقات شريک زندگی زنان زندانی ،آنان را
رها می کنندو خانواده شان بدون سرپرست می شود .بدين لحاظ کودکان اولين قربانيان زندان
هستند ».در ۶۹٪

موارد ،والدين شخص مجرم با دشواري بسيار از فرزندان وي نگاهداري می

کند؛ و در يک پنجم موارد ،اين کودکان به نهاد هاي دولتی سپرده شد و در موقعيتی بسيار
متزلزل به سر می برند .فرناندز اضافه می کند« :اين بی عدالتی مضاف است زيرا زنان می توانستند
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از بديل هاي مجازات ،همانند راهکرد هاي جلوگيري بهره برند .در زمان اين پژوهش۶۹٪ ،
زندانيان هنوز محاکمه نشده بودند .اين شرايط ،تراکم شديد جمعيت را در زندان ها توضيح می
دهد .در حال حاضر ،دويست هزار زن و مرد در انتظار محاکه به سر می برند .اين تعداد تقريبا
معادل تعداد کمبود جا در زندان هاست .در  ۶۶٪موارد ،مدت حبس شان از مدت محکوميتشان
طوالنی تر است و اين موضوع خشم آقاي کوستوديو را دامن می زند « :بنا بر اين مدتی را به
طور غير قانونی و به پوچی در زندان به سر برده اند .طبق اين قانون اشخاصی که در زمان ارتکاب
جرم به خشونت دست نزده اند و براي جامعه خطري به حساب نمی آيند می توانند در آزادي
منتظر دادگاه شان شوند البته آزاديی در چهارچوب محدوديت هايی بسيار شديد..اين قانون نيز
مورد بی اعتنايی قضات قرار می گيرد».
روزنامه نگاران و محققين حق مالقات ندارند
حکومت خانم دلما روسف ،قانون بديل زندان را عمدتا به منظور مبارزه با افرايش جمعيت زندانی
گذراند ليکن تأثير چندانی نداشت .در سال  ،۲۹۵۱وزير دادگستري ،خوزه کاردوزو درمورد
برقراري سياست تنبيهی در سطح ملی پافشاري کرد .اين سياست که شامل جيب بران ( ۰۹هزار
زندانی) و قاچاقچيان مقدار کم مواد مخدر می شد ،به طور جدي ناديده گرفته شد .طبق پژوهش
نهاد رياست جمهوري( ،)۶بسياري از قضات ،قاچاق مواد مخدر را مرحله ي ابتدايی ارتکاب جرم
هاي جدي تر می دانند .بنا بر اين تنبيهی سخت تر براي اين جرم در نظر می گيرند تا ضمانتی براي
عدم ادامه بزهکاري باشد.
به توضيح خانم فرناندز «،جامعه با زندانيان همچو حشرات رفتار می کند و کوچکترين دغدغه ي
ايشان را نداشته و بدون در نظر گرفتن اين که زندانيان باالخره روزي ،با روحياتی بسيار خطرناک
تر از گذشته  ،آزاد خواهند شد ،وضعيت وخيم زندان را توجيه می کند ».اگرچه صاحب منصبان
اياالت سعی در مخفی داشتن اين اوضاع از روزنامه نگاران و دنياي خارج دارند ،اما نمی توانند آن
را از چشم پژوهشگران سازمان هاي غير دولتی پوشيده دارند .اوضاع زندان ها بر همه آشکار
است.
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نگهبانان ،کارکنان بيمارستان ،مذهبيون ،زندانيان آزاد شده ،همه از اوضاع دهشتناک زندان هاي
برزيل خبر داده اند .آمار مبتاليان به سل ،يکی از معيار هايی است که اغلب براي ارزيابی اوضاع
بيمارستان ها در نظر گرفته می شود .در اين زندان ها ،به علت اضافه جمعيت و نور بسيار کم،
خطر ابتال به سل  ۲۸بار بيشتر از خارج زندان است .تشخيص و درمان اين بيماري بسيار
مسري،محتاج به پرسنل پزشکی است  .به گفته خانم لوچيا که از  ۲۲سال پيش پزشک زندان هاي
ريو دو ژانيروست « ،تا سال  ۲۱ ،۲۹۹۲بيمارستان  ،يک درمانگاه سل ،و سه برابر بيشتر پرسنل
داشتيم .امروز ،عليرغم افزايش تعداد زندانيان بيش از يک بيمارستان نداريم».
علی رغم هشدارها ،مسئولين واکنشی نشان نمی دهند
هر زندان ريو دو ژانيرو يک مطب طبيب دارد ،ولی از پزشک خبري نيست و پرستاران آن را
اداره می کنند .در واقع به پزشکان زندان حقوق کمی تعلق می گيرد .خانم ايون پِسَنا ،مسؤل ادراي
بهداشت زندان هاي ريو دو ژانيرو اظهار می کند« :سال پيش ،در صدد استخدام  ۲۶پزشک بوديم
اما نتوانستيم کسی را جلب کنيم ».اضافه جمعيت درزندان ها سرعت انتقال زندانيان را به
بيمارستان کاهش می دهدو بدين لحاط آمار مرگ و مير افزايش يافته است .در سال  ،۲۹۵۲نرخ
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مرگ و مير در زندان ها به  ۸,۲نفر در ده هزار نفر در عرص سه ماه بود که معادل  ۵۳۶,۱مرگ
بين صد هزار نفر در سال است .اين تعداد  ۳برابر نرخ قتل در سراسر کشوردر سال  ۲۹۵۶است.

کمبود در زندان ها همه جانبه است :فضا ،تشک ،خوراک ،و لوازم بهداشتی .به عنوان مثال ،زنان
به جاي نوار بهداشتی از خمير نان استفاده می کنند .به گفته ي خانم کاميال کالدرا نونس دياس،
مهمترين متخصص گروه بزهکار آمريکاي التين «:کماندوي اول پايتخت ( CPemeeP Css ee
 ) eopenoa ao oe eammoDoaدر سال  ۵۰۰۶در زندان هاي سائوپولو تشکيل شد .گروه هاي
بزهکار ،آنچه را که دولت تأمين نمی کند ،در اختيار زندانيان می گذارند .صابون ،خمير دندان ،تلفن
به وکيل :همه به زندانيان « پيشکش» می شود .اما در اين رابطه هيچ چيز رايگان نيست » .به گفته
ي آقاي گوتمبرگ دُ اليويرا ،رئيس سنديکاي پرسنل زندان هاي ايالت ريو دو ژانيره «:مجبور به
اسکان زندانيان متعلق به هر باند با يکديگر ،ومذاکره با آنان براي مديريت امور زندان هستيم زيرا
که به اندازه ي کافی کارمند نداريم».
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طبق پژوهش وزارت امور اجتماعی ۰۹٪ Css ،از  ۵۳۹زندان ايالت سائوپولو را در اختيار داشته و
در زندان هاي سراسر کشور حضور دارد .اين سازمان در  ،۲۹۹۳در حالی که اعضاي آزادش به
چندين بانک حمله می کردند ،شورشی در  ۶۲زندان سائوپولو سازماندهی کرد«.برادران» که لقب
آن هاست ،از نظم و همبستگی بی اندازه اي برخوردارند و خدمات آنان در زندان به يمن همين
خصوصيتشان است .خانم متخصص چنين نتيجه می گيرد « :فاجعه آن است که هر چه تعداد
اعضاي زندانيشان افرايش می يابد ،اين گروه قوي تر می شود .هر بار که دولت از مسؤليتش در
قبال زندانيان شانه خالی کرده است ،اين گروه به کمک آن ها شتافته است .به عالوه با وخامت
روز افزون اوضاع زندان ،ايدئولوژي گروه  Cssکه تنها ديدگاه قادر به ايستادگی در مقابل
دولت است ،قوي تر می شود».
اگر اين بازداشت شدگان ،بدون رابطه با گروهی بزهکار وارد زندان شوند ،تقريبا ناممکن است که
در زندان عضو گروهی نشوند .غالبا ،پس از آزاديشان نيز  Cssتنها گروهی است که آن ها را زير
بال و پر خود می گيرد البته ،گاهی به قيمت جانشان .در اکتبر  ،۲۹۵۳حدود سی نفرشان در
جنگ قدرت بين  Cssو دشمنشانش در زندان  ،کشته شدند؛ منجمله گروه هاي رقيب ريو دو
ژانيرو و بخصوص کماندوي سرخ ،که قاچاق منطقه آمازون برزيل ،در مرز هاي ونزوئال ،کلمبيا ،پرو
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و گويان را در اختيار دارد .بعد از اين کشتار جمعی اوليه ،مسؤلين اياالت در گير ،براي جلوگيري از
فجايع بيشتر ،خواستار نيروي هاي کمکی پليس از دولت شدند ،ولی به تقاضاي آنان پاسخی داده
نشد .طی اولين هفته ي  ،۲۹۵۶در اين منطقه حدود صد عضو گروه هاي مشکوک به بزهکاري
کشته و مثله مثله شدند و هر بار حکومت در کنترل اوضاع شکست خورد و باالخره آنان را به
حال خود واگذاشت .در منوس ،پليس توانسته بود با هک سيستم ارتباطی زندانيان ،از تدارک هاي
شورش آتی و قتل عام خبر بيابد ،اما فقط چهار روز بعد از قتل عام ،رئيس جمهور ميشل تمر پس
از آنکه پاپ فرانسوا براي قربانيان دعا کرد ،آن را « حادثه اي وحشتناک» خواند .در اين موقعيت
اضطراري ،دولت خبر ساختن زندان هاي جديد را با ارائه برنامه اي اعالم کرد و بالفاصله
متخصصين نظر دادند که «کارايی آن چهار دهم درصد» است .در نوامبر ،رئيس جمهور اعالم
کرده بود در صدد اصالح قانون اعدام و تشديد حکم جرايم خشونت بار است( .)۸هديه اي به
بخش خصوصی و يا دورويی سياسی؟ هر چه باشد ،صاحب منصبان در قدرت ،تصور سياستی غير
از« مشت آهنين» ندارند ،سياستی که منشأ بحران کنونی است.
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