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 ده ها زندانی قتل 

  ل يبرز يزندان ها درهرج و مرج 
 

 رو(يو دو ژانيا  ) روزنامه نگار در رينيان ونوشته 

 يیايبرگردان: عاطفه اول
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در  يزندان ۶۵کشته شدن  به يليار برزبزهک ين سازمان هايب يه، برخورد هايل ژانويدر اوا 

ل هفت يان برزيست سال گذشته، تعداد زندانيض بدر عرد.  يانجام در رورِما تن  ۳۳مَنوس و 

« ه مواد مخدريلعجنگ » و  يتيامن  يدن، نه تنها به اهدافروس کباست محيبرابر شده است.  س

ت يکنند تقو يت ميريدر زندان و خارج از آن را مد يرا که زندگ ييها دسته  د، بلکهينجامين

ن يدر سائوپولو درز کرد چن« ايندپندنسيا ياليو»که از زندان  يرياز معدود تصاو يکيکرد. 

رون يزان و بيان آويزندن  يده، دست و پايبه هم تاب ييان  بانوج هاين جا و آن جا از مياست: ا

ساختمان را  يفلزچارچوب  ، يفلز ييساختار ها ديوار ها و  آويخته از ياسکلت ها  . است زده

 يهم کف، که برا يطبقه  يسلول هادر  ينزندا ۶۵دادن  يرغم  امکان جايعل  .کند يف ميتضع

 يبرا «يراهکرد»است ن ي: و ادن نداردينفس کش يجا ييباال يه شده ست، طبقه ينفر تعب ۲۱

و ياستان ر ان يم زندانيق، يليوفجاگو يت ياشباع شده!  آقا يزندان ها نيا ان دريجا دادن زندان

 . «ميدر شرف انفجار»  د:يگو ين ميو  چن رويدو ژان
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هزار  ۳۲۶، هم اکنون به ۵۰۰۱هزار در  ۰۹۹ست سال از يل در عرض بيبرز یزندان  تيجمع

االت يکه در ا یدر حال  رد.يگ یا قرار ميل، در مقام چهارم در دنين قرار، برزيو بد( ۵) ده استيرس

ش است. يازل رو به افيافته، در برزير کاهش ياخ يان در سال هايه، تعداد زندانين و روسيمتحده، چ

از است. يگر  مورد نيهزار د ۲۱۹هنوز   ر، يهزار جا در عرض پانزده سال اخ ۲۶۳ه  يرغم  تعبيعل

» کند :  ی، اظهار م(nepeDفدرال )  یهيتنب ياست هايدپارتمان سمسؤل رن دوفومبَک،  يخانم والد

ون نفر از يليم کي،  حدود  یبق پژوهشط» و   .«ميالزم دارن تعداد يش از ايار بيبه نظرمان بس

 «ه اند.دش یاند، زن۲۹۵۲ان بلند مدت و کوتاه مدت، در سال يزندان

 

 یهست یقاچاقچر ، حتما يک محله فقيو ساکن  یاهياگر س

 

 نيتأم بر يريده اند،  تأثينام«  يکردن توده ا یزندان»است، که آن را ين سين، ايبه اعتقاد متخصص

شده  و به مرگ پنجاه و هشت هزار و  يش بزهکاريرات نداشته است. بلکه بر عکس باعث افيامن
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. شده است  ،۵۰۰۹ر سال ب،  دو برا ۲۹۵۱در  عمد  قتلاز  یچهارصدو شصت و هفت مرگ ناش

در واقع، »   کند: یاضافه م یليجوف يآقا افته اند.ي ین تحوليز چنيو قاچاق مواد مخدر ن يدزد

تمام پژوهش ها  ه زندان است.يش تنبيافزا يبرابه علت درخواست جامعه  یت زندانيش جمعيازاف

ران کننده يور کشور ها، يل و چه ساي، چه در برز(۲) «تحمل صفر» است يس ر يتأثاز آنند که  یحاک

 .«است

 

خواستار رسانه ها جاد کرده  و يا ياديز يسرو صدا ،اغلب انيحکومت جرم   نيالت يکايردر آم

د مجازات يتشد يبرا یناندو کولور دو مِلو قانونيفرد ، ۵۰۰۹. در (۶)سخت تر شده اند يمجازات ها

 ن مجازاتين تريسنگ لو تجاور شام يیهم سنگ قتل ، آدم رباگذراند:  مجازات قاچاق مواد مخدر، 

خروج  يکار اجازه  يبرا یباز ) که به زندان يجاد زندان هايا چشم اندازد تر و يه ها شديتنبشد.   ها

 .شود یتر مهر چه دورشود(  یداده م

 

ت يجمع  تين به قتل اقليدرصد( ، محکوم ۸تا  ۳ن ين است ) بيپائ یاز آن جا که نرخ آدمکش

مواد  فروش ايو    (٪۲,۲۶) يدزد مبه جر اني(. اغلب زندان٪ ۵۲)  را تشکيل می دهند یزندان

ت يانجمن امنزندان ها در  نوهرتو، متخصصين سيژاکل به گفته . ده اندتابه زندان اف (٪۱,۲۱مخدر )

ضرب  با ینظام سياست که پل يزندان ها مملو ازافراد» در سائوپولو:  یقاتيتحق ي، مؤسسه ا یعموم

ن در يند.  بنا بر از یس نه تجسس، بلکه گشت ميل، پليکند. در برز یر ميدستگ ن يتوه و شتم و

مصرف خود، مواد  يکه برا یبزهکاران یعني افتند  یان بزرگ بلکه فقرا به زندان ميل، نه قاچاقچيبرز

ش تعداد ي، در مواجهه با افراس جمهوريلوا، رئي، لوال د س۲۹۹۳در « کنند یوش مرد و فيمخدر خر

آن را نقد   نيمتخصصبا  راند کهذگ ید و فروش مواد مخدر، قانونيبازداشت شدگان به جرم خر

د و يواد مخدر از جرم انجامشناختن مصرف کنندگان م يانون به برقن ياپروا خواندند.   یکرده و ب

 يدرمانگاه شده و به جا يمحسوب شده، روانه مار ينه بزهکار بلکه معتاد و بنان ين بار اياول يبرا

 گمارده شدند . یحبس به خدمات عموم

 

ار داشتن  چه مقدار يتدر اخ کرد  یرا که  روشن نميمهم داشت ز ین قانون مشکلين همه ايبا ا 

گذارد تا بر حسب سوابق  یم یم را بر عهده  قاضيصمتبلکه  ،ديآ یشمار م اچاق  بهقمواد مخدر 

جرم مانند شغل، رفتار  و  منشا م یز وجوه اجتماعيآن ،  و ن دارنده  ارِيدر اختن جرم ها و مقدار يچن
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ر يعدالت سازمان غ يل و مسؤل برنامه يو، وکيل کوستودئرافا ي. آقاکند یم... حکم صادر  یاجتماع

قاچاق مواد  يت هاين قانون تعداد محکوميعمل، ادر» دهد:  یح مين توضيچن saDeenoC یدولت

ساکن  یاهيداشت.  چنانچه مجرم مرد جوان س کامال بر عکس یکه هدف ید، در حالمخدر را افزو

 یم محسوب یرا قاچاقچ يه عمدتا محافظه  کارند،  خود به خود  وها ک یضر بود، قايمحالت فق

ار داشتند، يکه همان مقدار مواد مخدر در اخترا متوسط  ياز طبقه  یدانيکه  سف یلدر حا ،کردند

مصرف  ين قانون بهره  بردند،   برايدان از ايکه سف یدر حال    .«ندوردآ یاستعمال کننده به شمار م

اهان يجه، نسبت سيشد. در نت یده ميبر ين تريسنگ يان کوچک ، جرم هاياه و قاچاقچيکنندگان س

ت و يکل جمع ٪ ۳,۶)  ۳۶٪به  ۲۹۵۳ش بوده و در ياره رو به افراوهم  منجمله دو رگه ها()  یدانزن

ز قايل است.   يتما« بزرگ»و « کوچک»ان يچقن قاچاين قانون بي.  معهذا اديرس از دو رگه ها(  ٪۲۶

ن حال در يرد. با ايگ یتعلق متشان يکومحم ک سوم يک  ششم تا ين يب یفين گروه، تخفيفقط  به اول

ا  يد سابقه  داشته  و يف، مجرم نباين تخفيشمول به ا يرند. برايار ها قابل تفسيز معين مورد نيا

بزهکار  يه سازمان هاکاز آن جا  » و: يکوستود يآقا يبزهکار  باشد.   به گفته  یعضوسازمان

 یخود عضو سازمان يساکن  فاوال را به خود نيمجرم کنند، قضات، یت ميعمدتا  در فاوال ها فعال

باالتر از پنج سال شده  ين قانون هزاران جوان محکوم به حبس هايا يداند. پس از اجرا یبزهکار م

. « ار داشتنديدر اخت یمواد مخدر را به منظور مصرف شخص ینان  مقدار کميکه  ا یاند در حال

 . (۲)ده استيرس ۲۹۵۲هزار در سال  ۵۲۹ش از يبه ب ۲۹۹۱هزار در سال  ۶۵ن از يتعداد محکوم

 

 ل يبه دل یزنان زندان ۳۶٪دست، ن آمار دريطبق آخر  ز باالتر است:ين نيآمار زنان محکوم  از ا 

، عمال   ۲۹۵۲و  ۲۹۹۹ ين سال هايبنان  يد و فروش مواد مخدر به حبس افتادند.  تعداد ايخر 

 يکنند ، بخصوص برا یاده مشتر از زنان استفيبزهکار هر چه ب يگروه ها . (۱)هفت برابر شده است

 ی،  طيل دادگستريرا فرناندز،  وکيماس هستند .يرا که  کمتر مورد سوءظن پليانتقال مواد مخدر،  ز

 یزندان یاجتماع يرد که  بهايگ یمجه ي، نت(۳)رويو دوژانيدر مورد زنان آبستن زندان ر يمطالعه ا

را ان آن ،ینان زندانز یک زندگيوقات  شراغلب ا»  ار باالتر است:يشدن زنان نسبت به مردان  بس

ان زندان ين قربانين لحاظ کودکان اوليشود. بد یکنندو خانواده شان بدون سرپرست م یرها م

 یم ينگاهدار يفرزندان و زا اريبس يم با دشوارمجر صن شخيالدوموارد،      ۶۹٪در  «هستند.

ار  يبس یتيسپرده شد و در موقع یولتد ين کودکان  به نهاد هايک پنجم موارد،  اي؛ و در کند

توانستند  یرا زنان ميمضاف است ز یعدالت ین بيا»کند:  یرند. فرناندز اضافه مب یمتزلزل  به سر م
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 ۶۹٪، ن  پژوهشيا در زمان بهره برند. يريجلوگ يمجازات، همانند راهکرد ها  يل هاياز بد

 یح ميت را در زندان ها توضيد جمعياکم شدتر  ، طين شرايا ان هنوز محاکمه نشده بودند. يزندان

با ين تعداد تقريد. ابرن یست هزار زن و مرد در انتظار محاکه به سر ميدهد. در حال حاضر، دو

تشان يشان از مدت محکوم حبس موارد، مدت ۶۶٪در  کمبود جا در زندان هاست. تعداد  معادل 

به را  ین  مدتيبنا بر ا» زند:  یدامن م و  را يکوستود ين موضوع خشم  آقايتر است و ا یطوالن

که  در زمان ارتکاب  یاشخاص ن قانونيا . طبقدر زندان به سر برده اند و به پوچی  یانونقر يغطور 

 يتوانند  در آزاد یند ميآ یبه حساب نم يطرخجامعه  يجرم به خشونت دست نزده اند  و برا

ز ينقانون  ن يا..ديار شديبس يیت هايدر چهارچوب محدود يیلبته آزادمنتظر دادگاه شان شوند ا

  «رد.يگ یات قرار مضق يیاعتنا یمورد ب

 

 ن حق مالقات ندارنديروزنامه نگاران و محقق

 

 یت زندانيش جمعيل زندان را عمدتا به منظور مبارزه با افرايحکومت خانم دلما روسف، قانون  بد

مورد در، خوزه کاردوزو   يترگسر دادي، وز۲۹۵۱ال نداشت. در س یر چندانيکن تأثيگذراند ل

هزار  ۰۹)ان بر بيج شامل که استين سي.   اکرد يپافشار یدر سطح مل یهيبتناست يس يبرقرار

طبق پژوهش   . ده گرفته شديناد يبه طور جد ، شد یم  مواد مخدر ار کمدمق انيچ( و قاچاقیزندان

ارتکاب جرم  يیابتدا ياچاق مواد مخدر را مرحله از قضات، ق ياري، بس(۶ي)است جمهورينهاد ر

 يبرا یرند تا ضمانتيگ یدر نظر م ن جرميا يسخت تر برا یهيبتنن يدانند. بنا بر ا یتر م يجد يها

 باشد.  يهکارزعدم ادامه  ب

 

 يدغدغه ن يکند و کوچکتر یان همچو حشرات  رفتار ميجامعه با زندان »ح خانم فرناندز،يبه توض

ار خطرناک يبس یاتي، با روحيان باالخره  روزيکه زندان نيو  بدون در نظر گرفتن انداشته  راشان يا

اگرچه صاحب منصبان «  کند. یه ميم زندان را  توجيت وخيتر از گذشته ، آزاد خواهند شد، وضع

د آن توانن یخارج دارند، اما  نم يايدنروزنامه نگاران و ن اوضاع از يداشتن ا یدر مخف یاالت سعيا

اوضاع  زندان ها  بر همه آشکار  ده دارند.يپوش یر دولتيغ يرا از چشم پژوهشگران سازمان ها

  است.
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 يان آزاد شده، همه از اوضاع دهشتناک زندان هايون، زندانيمارستان، مذهبينگهبانان، کارکنان ب

اوضاع  یابيارز   يست که اغلب براا يیار هاياز مع یکيان به سل، يل خبر داده اند.  آمار مبتاليبرز

، مار کيت و نور بسين زندان ها،  به علت اضافه جمعيشود.  در ا ین ها در نظر گرفته مامارستيب

ار يبس  يمارين بيص و درمان ايتشخ  شتر از خارج زندان است. يبار ب ۲۸خطر ابتال به سل 

 يش پزشک زندان  هايسال پ ۲۲از ا که ياست . به گفته خانم لوچ ی،محتاج به پرسنل پزشکيمسر

شتر پرسنل يک درمانگاه سل، و سه برابر بيمارستان ، يب ۲۱، ۲۹۹۲تا سال » روست، يو دو ژانير

 «م.يمارستان نداريک بيش از يان بيش تعداد زندانيرغم  افزايم.  امروز، عليداشت

 

 دهند ینشان نم ین واکنشيرغم هشدارها، مسئول یعل

  

را  نآ ست و پرستارانين يخبر پزشکاز  یول دارد، بيک مطب طبيرو يدو ژانو يزندان  رهر   

 يون پِسَنا، مسؤل ادرايرد.  خانم ايگ یمتعلق   یکم شکان زندان حقوقزکنند. در واقع  به پ یاداره م

م يپزشک بود ۲۶ش، در صدد استخدام يسال پ»کند:  یاظهار مو ريو دو ژانير يبهداشت زندان ها

ان را به يسرعت انتقال زندان درزندان ها   تياضافه جمع« م.يرا جلب کن یم کسياما نتوانست

، نرخ ۲۹۵۲در سال  افته است. يش ير افزايآمار مرگ و من لحاط يبدو هدد یمارستان کاهش ميب
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مرگ  ۱,۵۳۶ص سه ماه بود که معادل  ردر ع رنفر در ده هزار نف ۲,۸ زندان ها به  رر ديمرگ و م

 است.   ۲۹۵۶در سال برابر نرخ قتل در سراسر کشور ۳ن تعداد ينفر در سال است.  ان صد هزار يب

 
 

.   به عنوان مثال، زنان یفضا، تشک، خوراک،  و لوازم بهداشتزندان ها همه جانبه است:  رکمبود د 

  ،اسيال کالدرا نونس ديخانم کام يبه گفته کنند.  یر نان استفاده ميماز خ ینوار بهداشت يبه جا

 ee  Css CPemeePتخت ) يپااول    يکماندو »:نيالت يکايهکار آمربزوه رگ ن متخصصيمهمتر

eammoDoa oe ao eopenoa )  يگروه ها ل شد.يتشک سائوپولو يزندان ها در ۵۰۰۶در سال 

 نر دندان، تلفيخم ،گذارند. صابون یان ميار زندانيکند، در اخت ین نميأمتنچه را که دولت آهکار، زب

به گفته  «ست. يگان نيز رايچ چين رابطه هيشود. اما در ا یم« شکشيپ» ان يل: همه به زندانيه وکب

مجبور به  :»ره يو دو ژانيالت ريا يپرسنل زندان ها يکايس سنديرا، رئيويگوتمبرگ دُ ال يآقا  ي

را يم زيزندان هستت امور يريمد يبا آنان برا  ومذاکره ،گريکديبا متعلق به هر باند  ان يان زندانکاس

 «م.يکارمند ندار یکاف يه به اندازه ک
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ار داشته و يختاوپولو را در ئالت سايزندان ا ۵۳۹از  Css ٪۰۹، یطبق پژوهش وزارت  امور اجتماع

به  شآزاد ياعضا هک یدر حال ، ۲۹۹۳ن سازمان   در يا  .سراسر کشور حضور دارد يدر زندان ها

که لقب « برادران»کرد. یسازمانده زندان سائوپولو  ۶۲ رد یشورش   کردند، ین بانک حمله  ميچند

ن يمن هميو خدمات آنان در زندان به  برخوردارند ياندازه ا یب یآن هاست، از نظم و همبستگ

هر چه تعداد فاجعه آن است که  » رد: يگ یجه مين نتيخانم متخصص چن ست.تشان ايخصوص

تش در يشود. هر بار که دولت از مسؤل یتر م ين گروه  قوي،  اابدي یش ميافراشان يزندان ياعضا

با وخامت  .  به عالوه است ن گروه به کمک آن ها شتافتهيکرده است، ا یان شانه خاليقبال زندان

در مقابل  یستادگيدگاه قادر به ايکه  تنها د  Cssگروه   يدئولوژي،  اروز افزون  اوضاع زندان

  «شود. یتر م يدولت است، قو

 

با ناممکن است که يوارد زندان شوند،  تقر بزهکار ین بازداشت شدگان، بدون رابطه با گروهيا  اگر

ر ياست که آن ها را ز یتنها گروه Cssز يشان نينشوند.  غالبا، پس از آزاد یدر زندان عضو گروه

در   شان نفر ی، حدود س۲۹۵۳جانشان.  در اکتبر  مت يبه ق ی، گاهالبته رديگ یبال و پر خود م

و دو يب ريرق يها ندان ، کشته شدند؛ منجمله گروهزدر  شدشمنشان و  Cssن يجنگ  قدرت ب

ا، پرو يونزوئال، کلمب يل، در مرز هايزررخ، که قاچاق  منطقه آمازون بس يرو و بخصوص کماندويژان
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از  يريجلوگ ير، براياالت در گين ايه،  مسؤلياول ین کشتار جمعيبعد از ا ار دارد. يان را در اختيو گو

داده  یآنان پاسخ يبه تقاضا یس از دولت  شدند، وليپل یکمک يها يرويشتر، خواستار نيع بيفجا

 يمشکوک به بزهکار ين منطقه  حدود صد  عضو گروه هاي، در ا۲۹۵۶ ين هفته ياول یط نشد. 

خره آنان را به هر بار حکومت  در کنترل اوضاع شکست خورد و باال  و کشته  و مثله مثله شدند

 يان، از تدارک هايزندان یستم ارتباطيس توانسته بود با هک سيدر منوس، پلحال خود واگذاشت. 

پس  شل تمريم س جمهوريرئ،از قتل عام  چهار روز بعدفقط اما ، ابديب خبر قتل عام و  یشورش آت

ت ين موقعيدر ا  خواند.« کوحشتنا يحادثه ا »آن را  ، ان دعا کرديقربان يبرا پاپ فرانسوا از آنکه

ه  لاعالم کرد و بالفاص  يد را با ارائه  برنامه ايجد يدولت خبر ساختن زندان ها، يطرارضا

س جمهور اعالم يدر نوامبر، رئاست.  «  آن  چهار دهم درصد يیکارا»ن نظر دادند که  يمتخصص

به  يه ايهد .(۸)است م خشونت باريد حکم جرايکرده بود در صدد اصالح قانون اعدام  و تشد

ر يغ یاستيتصور س ،قدرتدر هر چه باشد، صاحب منصبان   ؟ یاسيس يیا دورويو   یبخش خصوص

 است.  یکنون که منشأ بحران یاستيندارند، س« نيمشت آهن» از
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