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خوانشِ  هنگام ،رساندمی از درد تحملیرا به میزان قابل آدمی ،های بشرفلاکت تاریخِمرور 

أمل ت اندوهِ وزندان  یتجربه ماضی اندکی از رنجِ هایفعل اند.ها گذشتهفعلزمانِ تاریخ 

است مربوط  رنج و اندوهیکنیم چون گمان می د؛نکاهرا میبیماری در زندان در وضع 

 رحمانهیب ت  یواقعاکنون اما  .است شده اوضاعِ جهان بهتر حالاکنیم خیال میو  به گذشته

 زمان   .افتددارد میاتفاق  :ملموس مضارعِ  ند،حالِ مستمر هافعلدر چشمِ ما زل زده است. 

اند ردهتسخیر کنیز زمان آینده را  هافعل .رسیده است مهبد به گوش ه خبرِ اکنون است،

از  ها سرایت خواهد کرد ورض از جامعه به زندانم: »آیدمی هولناک بر زبان یهملج و

ع پس از شیواما  ای به خود گرفته است.های تازههای مدرن شکلزندان «.ها به جامعهزندان

 اند. شدهتبدیل  زندان هایمجتمع بهخود  شهرهاویروس کرونا در جهان 

ع ندان در ایران، مروری بر وضع شیوز یهدر این جستار پس از نگاهی اجمالی به پیشین

 تأملی بعد جهان دارم وبرخی از کشورهای  قضاییِ هایهای نظامزنداندر ویروس کرونا 

 .داریی دست نظام سرمایههزاران هزار زندان ساختهبر دارم 

 

بر جای مانده  یپهلوقاجار و  عصردر  رانیا یهاوضع زندان یهکه دربارهایی گزارشدر 

 هازندان جاییِهمیشگی و همه خصوصیتِ  مُسری وجود امراضطور که پیداست آن ،است

ناصر  یهنوشت (0931تاریخ زندان در عصر قاجار و پهلوی )در کتاب  .بوده است

هایی آمده است از گزارش های رضاشاهیزندان یهربیعی و احمد راهرو خواجه دربار

 ارانمیب شریپذ ی براییزندان جا یخانهمریضدر  یدمیبروز اپ یهدر دور این قرار که

 نیاز خوان یکی. خواباندندیم دورهاینت کرمِسِ یرورا  روزرهیت یهاضیمر ماند،ینم

 زدم،یزندان قدم م یخانهمریض اطیدر ح یگاه سردصبح»رد که کیم فیتعر یاریبخت

اهده قرار داده بودند، ناگهان مش ندمرده بود فوسینعش پنج شش تن را که از ت یادر گوشه

به  شبیکه د یردرفتم، معلوم شد کُ  شیداده، پ یها به خود حرکتردهاز مُ یکیکردم که 

ا برودت هو ،گذاشته بودند تا امروز دفن شود اطیاموات به ح یهحالت اغما بوده در زمر

ان مردگ انیاز م را چارهیرد باو را به هوش آورده بود. من مأموران زندان را آگاه کردم تا کُ
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ت ار داشت و از نظر بهداشزندان شهربانی وسط شهر قر رازیدر ش «به بستر خود نقل دهند.

 ت امراض مسریبعضاً موجب سرای ،برای زندانیان و اهالی اطراف زندان دردسرساز بود

 مجاهدان و محبسِخانی شمسی زندان ارگ کریم 7031شد، در سال می شیرازبین اهالی 

ای قرار داشتند، در بد و کُشنده غایتبهزندانیان سیاسی بود، زندانیان در وضعیت 

 به علّت رطوبت به امراض مختلفزندانیان  تربیش. نورهای مرطوب و فاقد هوا و زیرزمین

ر از به مراتب بدت وضع هوا وآب به علّت گرما و بدیها شدند. در خوزستان زندانمبتلا می

انات ترین امکاقد کمها فیافت و زندانشدت شیوع میسری به، امراض مُسایر نقاط بود

های کننده نبود. در اکثر زندانبود؛ روماتیسم و سل شایع بود، پزشک و مواد ضدعفونی

ی هولناک یهزندان اصفهان دخم سری همچون تیفوس بسیار شایع بود.خراسان امراض مُ

در  .دبوشایع  شاندر میان و مرض تیفوس بودند حبس در آنکه صغیر و کبیر  بود

 دادندبوسان ترجیح میکه مح قدری مهیب بوداوضاع به ی پهلویهازندانهای خانهمریض

یماری کوشیدند ب، زندانیان میسلول خود بمیرند ولی نزد پزشکان زندان نروند یهگوش

  خود را مخفی نگاه دارند.

قصر اولین زندان مدرن ایران بر روی  یکصدوسی سال پس از بنای قصر قاجار، زندانِ

 اول سه بار گرفتار حبس پهلویِ  یهالشعرای بهار در دورملک .ه بودهای آن بنا شدویرانه

 از این سوغاتی زندان. زجر کشیدا پایان عمر زندان به مرض سل مبتلا شد و تاین و در 

 یهدربار در این زندان حبس شد، 7071نفر که در سال  30، از اعضای گروه یاحسان طبر

به سراغ  دییفویو فصل تابستان ت فوسیفصل زمستان ت» نویسد:رضاشاهی می زندان قصر

 کرد،یم یابزرگ کشتار سبعانه یدورهایخصوص از محبوسان کرو به آمدیمحبوسان م

 کنند آن را یریجلوگ اورییو ب کسیب انیاز مرگ زندان کهنیا یبه جا خانهمریضدر 

اران . پرستکردیم جادیبا نام مرگ وحشت ا کسانی خانهمریض. نام نمودندیم عیتسر

 نیو معالجه در ا رممکنیبهداشت غ تیدوا کم، غذا بد، رعا رحم،یبدخو، پزشکان ب

 و فقط در فروختندیرا م خانهمریض یشوم محال بود. پرستاران اغلب داروها یهمحوط
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تنگدست  نمارایبا ب بردند،یمؤثر را به کار م یهیو ادو هاونیثروتمند انژکس انیمورد زندان

را به  یاسیس یهسخنان مأموران ادار ناًیپرستاران ع نیو ا شدیم یبدرفتار یدرجه تینها

تکرار  شدندیم تابیو از شدت مرض ب سوختندیکه در آتش تب م یمحبوسان

  [7]«.کردندیم

تلخ و تصاویری  وف قصردر زندان مخ و مرض مرگ مانده ازهای برجایگزارش

اما این تصاویر تلخ و هولناک زندان در تاریخ ایران مدرن  .کندبرای ما ترسیم می هولناک

ی بعد تکرار و تکرار شد. خاطرات بازمانده  از زندانیان در دوران پهلوی همچنان در دهه

ی تصاویر هولناک از زیست روزمره هانبوی اخیر همگی گویای دوم و نیز چند دهه

های پس از انقلاب های ایران در سالهایی که از برخی زندانزارشدر گزندانیان است. 

یردار های واگبا بیماری هاکارکنان زندان یههوضع بهداشت و مواجنیز منتشر شده است 

های واگیردار پوستی، بیماری یههایی دربارگزارشهای اخیر در سال تعریفی ندارد.

های شیوع ویروس گزارشاین روزها  [2].ده استهای عفونی و مننژیت منتشر شبیماری

و  ساماننابه وضع شود.نیز هر روز از سوی زندانیان منتشر میهای ایران در زندانکرونا 

  غیرشفاف است.

 

ی قرنطینه و کمربند حفاظتمیلادی شیوع ویروس کرونا از چین آغاز شد.  2372سال  اواخر

ها حبس شدند، کالا ممنوع شد، مردم در خانهتشکیل شد، عبور و مرور مردم و انتقال 

انان و زندانب انیزندان اعلام شد کهمهار ویروس در چین خبر با انتشار  چندی بعد همزمان

، اندکرونا مبتلا شده روسیبه و یجمعدر زندان رنچنگ در شرق استان شاندونگ دسته

 یرخکه ب ه شدگزارش داد .است نفر دو هزاراز  شیب این زندان شمار زندانیان و کارکنان

 لیدلاز افسران زندان به یکیداشتند و م سرفه یعلا هیماه فور لیاز نگهبانان زندان در اوا

جام آزمایش ، سپس با انشد دییکرونا تأ روسیبه و یو یو ابتلا شد نهیقرنط دیشد یسرفه

 [0].اندشده به ویروس مبتلا هااز کارکنان زندان نفرو هفت  یزنداننفر  233معلوم شد 
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ا پس از شیوع ویروس کرونهای اروپا هستند. ترین زندانهای ایتالیا از پرازدحامزندان

خشمگین  هامحدودیت کاربستنِبهاز زندانیان د. زندانیان ممنوع اعلام شدر ایتالیا ملاقات با 

تن از شش  آن دو روز به طول انجامید و طیِ شورش ،دست به شورش زدنددند و ش

ان داروهایی ج شدگان در اثر مصرف بیش از حدِبرخی از کشته جان باختند. انزندانی

 هااز زندان یدر یک باختند که پس از آغاز شورش از کلینیک زندان به سرقت برده بودند.

 ه درونِ ها بعد پس از یورش پلیس ب، ساعتنگهبانان را گروگان گرفتندشورشیان دو تن از 

ویتو در شهر میلان شماری از زندانیان به اد شدند. در زندان سَنها آزروگانزندان گ

زندان رفتند، پرچم ایتالیا را بالا بردند و خواهان عفو عمومی شدند. در زندان شهر  بامِپشت

ن در زندان شهر سیسیل محکوما .هایشان را به آتش کشیدندشکتُ انیزندانتوسکانی 

 یدست نگهبانان کنترل شد. پنجاه تن از زندان فوجامافیایی شورش کردند، این شورش به

 [4].دستگیر شدند ناجنوبی فرار کردند و نیمی از آن

 هایها و بیمارستانگاهها، بازداشتمیلیون نفر در زندان 2.0در ایالات متحد آمریکا 

 مستراح و سالن غذاخوری مشترک است. های آمریکا حمام،نتند. در زنداروانی هس

 همزدن و مسواک مستراح برای شستن دست ، از سینکِندرت سرپوش دارندها بهمستراح

 اند و موادنفره حبسهای کوچک چهارها در سلولزندانی . اغلبِ شوداستفاده می

ها یچههوا ضعیف است، در یهکننده و الکل در زندان ممنوع است. تهویضدعفونی

آن را  یهصورتی صابون خواهد داشت که بتواند هزیندر زندانی شوند و ندرت باز میبه

های مزمن رنج چهل درصد از زندانیان ایالات متحد آمریکا از بیماری پرداخت کند.

یروس امانِ وخود غیرانسانی است و در شرایط شیوع بیخودیها بهوضعیتِ زندان برند.می

ها تهدیدی جدی برای جامعه ها، این مکانکرونا و بازداشت و آزادی مداوم زندانی

نزد  یسه روز در زندان هستند و پس از آزاد ایاز افراد فقط دو  یبرخ .نداهخوانده شد

 که جامعه نیز واقعیت این است [3].گردندیخود بازم یسالخورده نیخانواده و والد
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سایر و  ی رسمیهاگیر مرزهای زندانهای عالمبیماری هاست.تهدیدی جدی برای زندان

 ند. کوامع را شکننده و محو میجنقاط 

های ویروس کرونا دیده نشده است ولی به دلیل نشانه نیسان کوئنت یِالتیزندان ادر 

هایی از این زندان را قرنطینه کردند، آنفلوآنزا برای احتیاط بخشعلائم شبه یهمشاهد

های زندان آغاز ی ساختمانملاقات ممنوع اعلام شد و غربالگری زندانیان و ضدعفون

ان رس از ابتلا، صدها نفر از زندانیدر برزیل پس از شیوع ویروس کرونا و افزایش ت [1].شد

 [1].از چهار زندان در ایالت سائوپائولو فرار کردند

هنگام شیوع آنفلوآنزای ، 2332در سال  یدمیولوژیست،پزشک و اپ ،هومر ونترس

های نیویورک یماری در زندانمسئول مهار و نظارت بر این بعضو تیم ( H7N7خوکی )

و  هاگاهدر بازداشت در نهاد نظارت بر خدمات بهداشتی و درمانی اکنون . ونترسبود

 و هاگوید زندانمی نیویورکروگو با او در گفتها مشغول به همکاری است. زندان

 نسبت به عموم مردم درزندانیان و کارکنان زندان  است و جمعیتها مملو از گاهبازداشت

کلات که با مش شوندزندانیان در کنار افرادی حبس میی قرار دارند. تربیشمعرض خطر 

یان مردم ماز زمان شیوع ویروس کرونا اصطلاحاتی کنند. وپنجه نرم میجدی سلامتی دست

 « منحنیکردنِمسطح»و « خودقرنطینگی»، «اجتماعی یریِگفاصله»مثل  ،رواج یافته است

که  شودمی و کنترل بیماری نمودارهایی ترسیم شیوع یهاطلاعات دربار یهبرای ارائ]

 دهد.را نشان می گیرهمه شده و سرعت شیوع و کنترل بیماریِانجام اقداماتِ اثراتِ

یار بس ن منحنیِ بیماریکردو مسطح های همگانی برای مهار بیماریتلاش هنگامی که

زیاد به کار  Flattening the curveیا  کردن منحنیمسطحاصطلاح  اهمیت دارد

ها واقعیت این است که تمام این اصطلاحات در زندانونترس  یهگفتبه  [.رودمی

کند، در محبس هر تلاشی برای ها وضع را بدتر میها در زنداناجرای آن معناست.بی

شود کند. وقتی فردی دستگیر میتر میاجرای این کارها شیب بالارفتن منحنی را سریع

 رود و در تمام این مراحل میانشود، سپس به دادگاه و بعد به زندان میابتدا بازداشت می

وی اگر نیمکتی برای نشستن پیدا نکند، ر یستد وامی ست،وآمد ادر رفتانبوهی از افراد 

https://www.newyorker.com/news/q-and-a/how-prisons-and-jails-can-respond-to-the-coronavirus
https://www.newyorker.com/news/q-and-a/how-prisons-and-jails-can-respond-to-the-coronavirus
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ت در ی دسوشوشست های واگیردار بسیار سریع است.انتقال بیماری نشیند.زمین می

و  ها دستمال کاغذیها و روشوییبسیاری از مستراحدر ها غیرممکن است. زندان تربیش

شود، سپس به سلول دوم و سوم اغلب بیماری از یک سلول شروع می .نیستصابون 

اگیردار های وبرای گسترش بیماریاز اساس ها زندان یهکند، گویی نقشسرایت پیدا می

  طراحی شده است.

ید گوها میپیشگیری از بدترشدن اوضاع در زندان راهبردهایهومر ونترس در مورد 

یانی زندان اختمان زندان مکانی مجزا شود برای نگهداریترین کار این است که در سمهم

برای زندانیانی که علائم حاد بیماری دارند در نظر گرفت . اگر بتوان مکانی نداکه سالم

ها لولس است، هایی که مملو از زندانیانزندان یهبارباید این کار صورت بگیرد. ولی در

 توان گفت اینیکدیگر دور کرد فقط می توان زندانیان را ازنمیو  جای خالی ندارند

ورد م ند. تا زمانی که کاری بنیادین دراجدید بشر برای انتقال بیماری ستاورددها مکان

در مورد  د.تر خواهد ششود عمر این بیماری برای همگان طولانیها انجام نزندان

ی کاهش ماتی براااقدشان زندانی دارند، باید هایی که بیش از هفتاد درصد از ظرفیتزندان

ز اند که زندانیانی که بیش اشمار زندانیان انجام شود، جمعی از پزشکان درخواست کرده

ر الخصوص اگسال سن دارند آزاد بشوند، اگر تعداد زندانیان کمتر باشد، علیشصت

ل آزاد بشوند، احتما ی برای ابتلا قرار دارند از زندانتربیشافرادی که در معرض خطر 

  شود.می تربیشها بیماری در زندان مهارِ

اول شیوع آنفلوآنزای خوکی  یهرایکرز هفت یهگوید در زندان جزیرونترس می

زد کردیم افسری در آن اتاق قدم میدمای بدن و علائم زندانیان را بررسی میزمانی که 

 مرگ به جهانِ »بود: به صورتش زده بود و روی ماسک نوشته  N23 که ماسک

کردیم تشخیص بدهیم چه کسی مریض است و چه کسی . ما سعی می«آمدیدخوش

مریض نیست، این کار موجی از آشفتگی در میان زندانیان و کارکنان زندان ایجاد کرده 

ش احمقانه را روی ماسک یهبود و مطمئنم آن افسر هم ترسیده بود و به همین دلیل آن جمل
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اید ب گیر تعامل با کارکنان زندانهای همهنظر ونترس در زمان شیوع بیماری بهنوشته بود. 

و بخش اعظم این همکاری این است  ستها ضروریدر اولویت باشد، زیرا همکاری آن

ر محیط و علائم بیماری را د اعلام کنندکه وقتی بیمار هستند یا وقتی کسی بیمار است 

یوع در زمان ش کرزیرا یهریجز اش در زندانِتجربه یهونترس دربارزندان نادیده نگیرند. 

از  های سالموگو با زندانیان بسیار دشوار بود، تعدادی بچهگوید گفتمیبیماری 

 رخیبتوانند هر جایی بروند. در ها گفته شده بود نمیبودند که به آن ساله به بالاشانزده

داخله م هابمیرند کارکنان زندانزندان های شوند یا پشت میلهها اگر افرادی بیمار زندان

 یهارکنند و دربها تلویزیون تماشا میشود. زندانیکنند و کارهای اساسی انجام نمینمی

ن به اهمیت رفت یهصابون نیست. آنها دربار در زندانشنوند ولی اهمیت شستن دست می

در  چیزیشنوند ولی هیچم مییعلا یهمشاهد هنگامبهپزشک  مراجعه بهبیمارستان و 

ها شدیدی پشت میله مرجِوهرجها نیست. سطح ریاکاری و معیارهای دوگانه دسترس آن

کند یها ابراز نگرانی مومیر گسترده در زندانمرگ دکتر ونترس از احتمالِ آورد.به بار می

. نگرانی ری استاز این بیماری قابل پیشگی ومیرهای ناشیو معتقد است بسیاری از مرگ

یماری های بکه نشانه بیماران زندانی وجود دو گونه معیار مراقبت است؛ یهونترس دربار

 شان را از دستجان و ممکن است از رفتن به بیمارستان منع شوند ممکن است را دارند

ند کنیمها مراجعه به بیمارستان میاد در جامعه با همان علاآز ، از سوی دیگر بیمارانبدهند

 ومیر در زندانو در شرایطی که قطعاً نرخ مرگدر این شرایط  ممکن است درمان شوند. و

  [8].ومیر خواهیم داشتمتفاوت از مرگ دو نرخقابل کاهش است 

های جهان چیزی کم مرض کرونا در زندان یهدربار ی جدیدهااما تمامی گزارش

در  یم.دفاعین ویروس به یک اندازه بیدر برابر ا همهکه این :غایت ملموسبهد، چیزی دار

ازی سداری و نظام شهرسازی و آپارتمانهای جهانِ سرمایهنظام زندانگیر این بیماری عالَم

  ها.کردنِ ناگزیرِ انسانحبس ؛اندپیدا کردهداری هر دو کارکردی یکسان سرمایه جهانِ

های دانزن هایو شکل شکنجه ییو وسعت تنها سأیرنج و عمق  زانیم توانینمالبته 

 یهطنق ترینمهم .پنداشت یکیها در آپارتمان ینگیرا با خودقرنط های قضایینظام
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 یِآزاد سلبِها در آپارتمان انیو زندان قضایی هایی نظامهادر زندان انیمشترک زندان

ر د سیاسی حضورِ مخالفانِ یهشعار مورد علاق در خانه بمانیمشعارِ  است. حرکت

 دند،اند مدافعِ وضع موجواثبات کرده بارهاطلبانی که ی اصلاحشعار مورد علاقه ها،خیابان

 یوقت»هانا آرنت  ریتعببه زبان همه شده است. در خانه بمانیم یعنی حرکت نکنیم. وردِ

خاص که ممکن است به ذهن ما  یهایآزاد یههم انیاز م م،یشنویرا م یآزاد یهواژ

رفتن  ییااست. توان نیتریادیبن نیو همچن نیترکهن یخیحرکت از نظر تار یِ آزاد د،یایب

طور که آزادبودن در رفتار است، همان یالگو نینخست گر،ید ییبه جا ییاز جا

 [2].«بوده است یبردگ شرطشیپ میقد اریبس نحرکت از دورا یِآزاد محدودکردنِ

 به انسان یدارهیجهان سرما یایهدا نیآخردر شمار و سلبِ آزادی حرکت کرونا  روسیو

 است.

خود را خاص های بیمارینیز  هاآپارتمان ها وخانه محبسِ حرکت در  آزادیِ  سلبِ

 ،یناتوان ،یینایزوال عقل، ضعف ب ،دِ نیتامیاضافه وزن، کمبود و ،یافسردگدارد. 

ها بازی و مجازی یبازارها یهکنندشدنِ بیش از پیشِ انسان به مصرفو تبدیل یروزمرگ

  .لاینو سایر محصولات آن

 دورانیدر  ،کشید 7823در سال را  هواخوری زندانیاننقاشی  گوگنو ونسان

لند در میان دیوارهای سنگی بهای افتاده با سرها و شانه. زندانیان شدت افسرده بودکه به

 یأس چرخند.می تنگ دور خودتیره و در فضایی  روند.زیر نظارت مأموران زندان راه می

مارگون ای زرد و بیاست. یکی از زندانیان با چهرهپید زندانیاندر بدن تک تک  رنجوریو 

ا ب .رسِ محبوسان استسیار دور از دستها کوچک و بدریچهبه بیننده زل زده است. 

ر گویی خب اند،پرزنان وارد زندان شدهسفید  کوچکِ یهدو پروانها از دریچهها این یههم

زمانی که در آسایشگاه روانی بستری  گوگون دهند.زندگی و آمدن بهار می یهادام از

را خلق  و روحی این اثر شدگی و تنگنای جسمیحبس بازنماییِ حسِ بود برای توصیف و 

کاهش را  انیزندان شمارِ بساچه کردیرا تجربه م 2323سال بحران  گوگوناگر  کرد.
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 دانیاناز زندور و  گریکدیکه با فاصله از ، ناظرانی دادیم شیافزاو شمار ناظران را  ددایم

ی در آن سو شماریهای بیزندانرمقِ کم هایِچراغ و شاید کنندیم هرا نظار وضع ستادهیا

 ؟کردمی تربیشهم ها را پروانه شمارِ گوگونآیا  اما .انداز بوددر چشم هادریچه

هایی وان مکاناز آن است که بت ترتر و سریعناشناخته، ناپیداتر، ویروس کرونا فراگیرتر

ها را از سایر فضاهای شهری سوا کرد. سلامتی هر فردی در هر جای جهان همچون زندان

 ها وگره خورده است. سلامتی هر زندانی در هر کدام از سلول هاانسانبه سلامتی تمام 

گره خورده  ر آزادترین نقاط جهانها دانسان های جهان به سلامتی آزادترینچالهسیاه

ها هخان در چهاردیواریها انسانهاست ماه اند،به خودقرنطینگی روی آوردهاست. بسیاری 

جهان  یهساخت در بندِ هزاران هزار زندانِافتاده تک اند.ها محبوسو آپارتمان

ه های جهان را بشهر وداری نشسته تبی سرد بر پیشانی جهان سرمایه اند.داریسرمایه

خرین آ در زندان بمانیمدیستوپیایی که شعار  شهرهای هزاران هزار زندان بدل کرده است.

گویی دوران قرارداد اجتماعی و حضور جمعی در  مغز عقیمِ ساکنانش است. یهیدیزا

توانیم بتر از آن است که های شهر به سر آمده است. واقعیت سیاهخیابانبازارها و میادین و 

به پایان  داریسرمایه جهانِ زندانیانِ  جمعیِ هواخوری وقتِنمایی طفره برویم. از سیاه

در ، پرخطر جامعه در هواخوریِ  هاخانهمحبوس در  زندانیانِ جمعیِ است. حضورِ رسیده

ا مرگ برابر ب هامکان یهدر هم غیرقانونی و هاغیرعاقلانه، در برخی مکان هابسیاری مکان

  .است شماری از خودمان

ع و بازگشت به اوضا شدنِیمنتظر عاد مانیهایواریچهارد یدر روزمرگ میتوانیم

از  شیپ یایبازگشت به دن باری،. میزل بزن مانیهالیبه موبا شیتر از پشکننده ییایدن

کل بازارها ش. شکل جهان، شکل روابط و مناسبات بشر، رسدیبه نظر م دیکرونا بع روسیو

هان بدیل جشود، تغییر نظام مسلط بر شاید بدیلی متولد کند. یم رییها تغو شهرها و زندان

، شودبدیلی که از دل همین وضعیت متولد می تغییر خود بدیل است، این وضعیت است.

روس وی .داری استهای جهان سرمایههایش بهتر از زندانکم شکل زندانبدیلی که دست

 هایلیونم یکی کرده، بلکه تربزرگ ضایی را با اجتماعِ های قهای نظامفقط زنداننه کرونا
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کاسبان ز ا خالی هایخیابان و کرده استبدل  یزندان هایبه مجتمعکیفیت را بی آپارتمانِ

 ؛کرده استتبدیل به زندان  راندهحاشیهدست و بههای تهیتودهرا برای مشتریان و 

های مراقبتدستمزدهای روزانه، قراردادهای کاری،  اند ازمحروم شده که هاییتوده

رهای شه در زندانِ هااین توده. داریبیکاریِ جهان سرمایهسلامتی و های بهداشتی و بیمه

جهان  بهداشتیِ هایِاند. نظامدهآور به حال خود رها شهای مرگخالی در معرض ویروس

 دانها بدل به زنشان جهان را برای تمام انسانا شکستاند و بداری شکست خوردهسرمایه

  اند.کرده

ه دارد، ن به جهانی بهتر اندیشیدن تأمل در وضع موجود و موجود نیاز به وضعِ  نقدِ

ضع و به دنبال ثروت و موفقیت و شهرت. افتادههای تکانسان در ماراتنِ دویدنوقفهبی

ت؛ پذیر اسامکان هنوز از انسان گرفته است، اما اولی ،وقفه دویدن را، بیموجود دومی را

بر  وردنآبرای فشار داریزندانیانِ جهان سرمایه گوناگونِ انواعِ  همبستگیِ ،اتحاد زندانیان

 نیه اب و طبیعت را که بشر راآن پذیر است.داری امکانجهان سرمایه نِستروَ ساختارهای

 ییرها هازندان نیاتنگنای از  و طبیعت را شر راب تواندیکه منقطه رساند بشر است و آن

 بخشد بشر است.

 

 هانوشتپی

، تهران: نشر ققنوس، 7023، تاریخ زندانناصرر ربیعی، احمد راهرو خواجه،  .7
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ها و اقدمات کل زندان ه یسرررایت اداروب، در زندان انیزنردان یهرایمراریب

 .2371، تأمینی و تربیتی استان تهران

، تاریخ 7028اسرررفند  2، تاریخ انتشرررار شررریوع کرونا در دو زندان چینایرنا،  .0
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