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اگر همچنان رعایت نکنیم،وضعیت سیاه در پیش است!

موج بی توجهی به دستورالعملهای بهداشتی شانه به شانه موج کرونا
صفحه 11

رکوردشکنیدوبارهکرونادرکشور

گزارش «ایران» از سرگذشت دردناک زنان زندانی در قرچک ورامین

 ۲۷۲تن دیگر جان باختند

مهسا قویقلب

خبرنگار

عکس :آژانس عکس «ایران»

تابلــوی زندان کــه در بیابانهــای اطراف
قرچــک ورامیــن بــه چشــمم خــورد ،یاد
فیلمهــا و تصاویری کــه از کودکــی درباره
زنــدان زنــان در ذهنم شــکل گرفتــه بود،
افتــادم ،ناخــودآگاه ترســی بر مــن غالب
شــد و خــدا را شــکر کــردم کــه فقــط برای
نوشــتن گزارشــی از محیط زنــدان در این
روزهــا ،درهــای زنــدان بــه رویــم گشــوده
میشــوند .از در اصلــی عبــور کــردم ،پس
از گــذر از گیتهای مختلــف و البته داالن
ضدعفونــی وارد محوطــه اصلــی شــدم.
بــدون اغــراق تعجــب کــردم .نــور زیــاد و
فضــای روشــن تمــام تصوراتــم را عوض
کــرد .ســلولهای گروهــی کــه هــر کــدام
ســالن کوچکی هســتند و طرفین راهروی
اصلی قــرار گرفتهانــد ،محل نگهــداری و
زندگــی زنــان مجرم اســت .اینجــا زنان با
جرایــم عمومــی البتــه بــه صــورت مجزا
دوران محکومیت خود را سپری میکنند.
جرایمــی ماننــد قتــل ،ســرقت ،حمــل و
جابهجایــی مــواد مخــدر و در کل جرایــم
عمومی .عالوه بر ســلولها ،سالن ورزش
و ســالنی کــه بــه عنــوان مدرســه میتوان
در آن ادامــه تحصیــل داد و حتــی مدارج
دانشــگاهی را هــم گذرانــد ،خودنمایــی
میکنــد .البته در طبقــه بــاال ،کارگاههایی
برای مهارتآمــوزی زندانیان هم در نظر
گرفته شده ،صدای گریه نوزادی توجهم را
جلب میکند .اینجا از کودکان زیر دو سال
هــم در کنــار مــادران نگهداری میشــود،
مهــد کودکــی هم برایشــان درنظــر گرفته
شده ،بلندبلند فکرم را به زبان آوردم« :در
ایــن محیط امــن و حاوی امکانات نســبتاً
خوب ،ممکن است مجرمان با تصور یک
محــل نگهــداری مناســب ،دوبــاره خیال
جرم و جنایت به سرشــان بزنــد .اینجا که
به آنها زیاد ســخت نمیگــذرد ».یکی از

مســئوالن زنــدان گفــت« :میتوانی تصور
کنی حتی یک ماه اجازه نداشــته باشــی از
محــل زندگی یا محله خود خارج شــوی؟
یــا مثــاً ممکن اســت حتــی ماههــا خیال
مســافرت نداشــته باشــی ،امــا همیــن که
بفهمی اجازه نداری و دربندی ناخودآگاه
بــی قرار میشــوی ».راســت میگفت .هر
چقدر هم به عنــوان یک زندانی خدمات
بگیــری ،باز هم تصور این که اجازه خروج
نــداری و مدتها از عزیزانت دور هســتی،
کافی است تا به مرز جنون برسی».
 ëëبــا یــک تمــاس مــی توانســتم خــودم
وخانوده ام را نجات دهم
نســرین  7سال است که در زندان زنان
پایتخت زندگــی میکند ،میپرســم چند
ســال دارد و جرمــش چیســت؟ میگوید:
« 40ســال دارم و از  33ســالگی در زنــدان
هســتم .جرمم معاونت در قتل همسرم
اســت .شوهرم پســر میخواســت اما خدا
بــه مــا دو دختــر داد ،بــه هــر بهانــهای به
جــان بچههــا میافتــاد و کتکشــان میزد.
اگــر بــا قانــون آشــنا بــودم و میدانســتم
کودکآزاریهــا را میتوانــم گــزارش
دهــم ،االن اینجا نبودم و بــرای بچههایم
مــادری میکردم .هر چــه بچهها بزرگتر
میشدند ،شوهرم ،بیشتر کتکشان میزد.
بارهــا خواهــش کــردم پیــش روانشــناس
برویم اما قبول نمیکرد .بعضی شــبها
کــه هر ســه مــا را از خانــه بیــرون میکرد،
خیلــی جلــوی همســایهها ســرافکنده
میشدم ،همسایهها دلشان میسوخت و
اصرار میکردند که بیرون نمانیم و دوست
داشتند ما را با خود به خانههایشان ببرند،
اما من همیشــه مقاومــت میکردم چون
مــی دانســتم چنــد دقیقــه بعد شــوهرم
پشــیمان شــده و در را باز میکنــد .بچهها
که بزرگتر شــدند ،تحمل مــن هم کمتر
شــد ،وقتــی میدیدم زیــر کتکهــای پدر
ناتــوان میشــدند و شخصیتشــان هــم

خــرد میشــد ،نمیتوانســتم ،صبــوری
کنــم .از مدرســه دختــر کوچکــم چنــد بار
تماس گرفتند که بچه افســرده شــده باید
روانشــناس او را ببینــد ،دختــرم خیلــی
اجتماعی و پرشــور و هیجان بود اما تحت
تأثیــر رفتارهــای پــدرش بــه ایــن حــال و
روز افتــاده بــود .یک روز باالخره از شــدت
عصبانیــت بــه خودم قــول دادم کــه باید
انتقــام بچههــا را از ایــن مــرد بگیــرم و بــا
همیــن نیــت طرح دوســتی بــا پســری را
ریختم و قرار گذاشــتیم یکبار او را حسابی
کتک بزند ،اما اتفــاق خیلی بدتری افتاد،
دوستم اســلحه تهیه کرد و بدون مشورت
کــردن با من ،همســرم را کشــت .به جرم
معاونت در قتل دســتگیر شــدم ،دوستم
هم اعدام شــد 3 ،ســال تخفیف خوردم و
حاال  4سال دیگر باید اینجا باشم ».بدون
ایــن که بپرســم از کاری که کرده پشــیمان

شــده یا نــه ،ادامــه داد« :خیلی پشــیمان
شدم ،کاش زمان به عقب برگردد ،با یک
تماس با اورژانس اجتماعی میتوانســتم
خــودم و بچههــا را نجــات دهــم ،در آن
صورت دســتم به خون ،آلوده نمیشــد».
از فرزندانــش میپرســم« :بچههایــت
چه میکننــد؟ چه کســی از آنها مراقبت
میکنــد؟» میگوید« :بچههــا دیگر بزرگ
شــدهاند 22 ،و  15ساله هستند .یک مدت
در خوابــگاه زندگی میکردند ،اما با کمک
مــددکار زنــدان ،حاال پیــش پــدر و مادرم
هســتند .دختر بزرگم هم مشــغول به کار
شــده و در فروشــگاه اتکا کار میکند .البته
زندان کمک مالی و شــغلی کــرده ،دختر
کوچکم هم به مدرسه میرود ،تا حاال هم
بچهها را در زندان مالقات نکردم .روحیه
بچهها خراب میشــود .دختر کوچکم در
مدرسه زندان نقاشــی میکشد و خیلی از

لحاظ روحی آسیب دیده».
ëëچشم امیدم به خیرین است
فریده  34ســاله به جــرم حمل مواد
مخــدر  4ســال اســت در زنــدان بــه ســر
میبرد ،بــه «ایران» میگوید :همســرم
کــه اختــال دو شــخصیتی حاد داشــت
هــر روز مــن و دو پســرم را بــه بــاد کتک
میگرفــت تــا اینکــه پــس از چند ســال
زندگــی مشــترک از اوجــدا شــدم .یــک
ســال بعــد با مردی آشــنا شــدم که فکر
میکردم فرشــته نجات من و بچههایم
اســت .حامــد بــا ورود بــه زندگــی مــا
خــودش را بــه فرزندانــم نیــز نزدیــک
کرده بود و بین آنها عالقه شــدید وجود
داشــت امــا متأســفانه پــس از مدتــی
متوجه شــدم که به ماده مخدر هروئین
معتــاد اســت .کار بــه جایی رســیده بود
کــه در خانــه بــه صــورت علنــی مــواد

مصرف میکرد .هر چقدر ســعی کردم،
نتوانســتم او را از خانــه بیــرون کنــم و از
زندگی خود و فرزندانم دور نگه دارم.
فریــده میگوید :همیشــه نگران این
بــودم کــه اعتیــاد حامــد زندگــی مــن و
بچههایــم را تحــت تأثیــر قــرار دهــد تا
اینکــه یــک روز زنــگ در خانــه بــه صدا
درآمــد .نیروهای پلیــس به داخل خانه
ورود کردنــد و بعــد از گشــت و گــذار در
خانــه متوجــه شــدم دنبال مــواد مخدر
هســتند .آن روز بازررســی بدنــی هــم
شــدم پلیس دنبال مواد بود .آنها سراغ
کاپشــن حامــد رفتنــد و در جیبش مواد
مخــدر پیــدا کردنــد .حامــد آن روز بــه
خانــه نیامــد هر چــه اعتراض کــردم که
مواد مال من نیســت پلیس باور نکرد و
من را بازداشــت کردند .بــا هیچ ادلهای
نتوانستم ثابت کنم مقصر نیستم.
فریــده حــاال چنــد ســال اســت بــه
جــرم حمــل مــواد مخــدر در زنــدان به
ســر میبرد .او در این ســالها نتوانســته
فرزندانــش را ببینــد .محیــط زنــدان
جای امنی بــرای بچهها نیســت .فریده
نمیخواهــد فرزندانــش مادرشــان را
پشت میلههای زندان ببینند.
فریده نگران پســر  7سالهاش است
و بــه دلیــل از هــم پاشــیدن خانــواده
اوضاع روانی مناســبی ندارد .این همه
مشکالت فریده نیست .صاحبخانهاش
پســرهای فریــده را جواب کرده اســت.
او نمیدانــد بچههایــش غذایــی بــرای
خــوردن دارند یا نه .تــا چند وقت دیگر
هــم بــی ســرپناه میشــوند .او وقتی به
گذشــتهاش نگاه میکند ،از آشــنایی با
مرد غریبه آن هم بدون شــناخت ابراز
پشــیمانی میکنــد ولــی راه بازگشــتی
برایــش نمانــده اســت .فریــده امیدوار
اســت خیریــن فرزندانــش را در ایــن
اوضاع اقتصادی تنها نگذارند.

گزارش خبری

زنانی که اورژانس اجتماعی را نمیشناسند

بــا جان باختن  272بیمار کووید ،19برای دومین روز پیاپی تعداد
قربانیــان کرونــا به رکــورد جدیدی رســید .این اولین بار اســت که
تعــداد رکوردهای فوت کرونا در ایران بــه  272مورد مرگ در روز
( 21مهر ماه) افزایش می یابد .دیروز ظهر و بهدنبال ارائه گزارشی
روزانه از آخرین وضعیت ابتال و فوت کووید 19در کشور سخنگوی
وزارت بهداشــت از رکــورد دیگــری در فــوت روزانــه کووید 19خبر
داد؛ به گفته سیما سادات الری ،در فاصله  20و  21مهر ماه272 ،
نفــر از مبتالیان فوت کردهاند و این رکورد در حالی ثبت شــده که
بــه گفتــه وزیر بهداشــت مــوج جدید این بیمــاری از امــواج قبلی
ســنگینتر اســت و بهصورت تصاعدی موارد ابتال به این بیماری
در کشــور روبه افزایش است .معاونان وزیر بهداشت از هفتههای
پیــش اعــام کردهانــد اگر وضعیــت بیتوجهــی بــه پروتکلهای
بهداشــتی و استفاده نکردن از ماســک و تداوم سفرهای تفریحی
و برگــزاری میهمانیها و مراســم عزاداری خانوادگــی ،همینطور
ادامه داشــته باشــد در آینده نه چندان دور به فوت روزانه  500تا
 600نفر در روز هم خواهیم رسید.
رکوردهــای فــوت کرونــا در روزهــای آغازیــن پاییز در چنــد نوبت
شکســته شــد؛ 251 ،239 ،230و ایــن بار در  24ســاعت منتهی به
روز گذشــته کرونــا چــراغ  272زندگــی را خاموش کــرد و مجموع
جانباختــگان ایــن بیمــاری بــه  28هــزار و  816نفر رســید .اگرچه
تعــداد رکوردهــای مــرگ بر اثر کرونا در کشــور از شــمارش خارج
شده است اما آمار بیسابقه تعداد جانباختگان و مبتالیان نشان
میدهــد این اعــداد و ارقام اهمیتشــان را برای مردم از دســت
دادهانــد .چرا که مــردم همچون ســابق توصیههای بهداشــتی را
جــدی نمیگیرنــد و رعایــت پروتکلهای بهداشــتی بــه کمترین
میزان قابل قبول در کشور رسیده است.
بنابر آنچه دکتر ســیما ســادات الری اعالم کــرده وضعیت موارد
ابتال نیز همچنان بیشــتر از  4هزار مورد ابتال به کووید 19در کشــور
گزارش میشــود بهطوریکه در  21مهر ماه و بر اســاس معیارهای
قطعــی تشــخیصی ۴ ،هــزار و  ۲۰۶بیمار جدید مبتال بــه کووید۱۹
در کشــور شناســایی شد که دو هزار و  ۶۳نفر از آنها بستری شدند.
همیــن دو رقــم نشــان میدهد نصــف مبتالیــان به کرونــا نیازبه
تخــت بســتری دارنــد .آن هم در شــرایطی که اوضــاع تختهای
بیمارســتانی تمام و کمال اشــغال شــدهاند و وزارت بهداشــت را
بر آن داشــته تــا تختهای بخشهای دیگــر را در اختیار کووید19
قــرار دهنــد .همچنین  ۴۵۳۳نفر از بیمــاران مبتال به کووید ۱۹در
وضعیت شدید این بیماری تحت مراقبت قرار دارند.
مینــو محرز عضو کمیته علمی ســتاد ملی مقابلــه با کرونا هم بار
دیگر درباره تداوم شرایط فعلی و افزایش میزان مرگ و میرهای
ناشــی از بیماری کرونا در کشور هشــدارداد .او به خبرگزاری ایسنا
گفتــه اســت؛ متأســفانه وضعیــت شــیوع کرونا بســیار بد اســت،
بهطوری که تخت خالی برای بستری مبتالیان جدید وجود ندارد
و حتی ممکن است بیماران برای بستری در نوبت قرار گیرند.

