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سپاسگذاری
هم در تهیه این گزارش و هم پیگیری »کمپین حق زندانی«، دوستان زیادی همکاری 

کرده اند. مهدی امینی زاده مسئولیت هامهنگی و اجرای کمپین را بر عهده داشت. میرتا 

پورشجری قسمت بزرگی از گفتگوها با زندانیان را انجام داد و در تنظیم آن همکاری 

منود. در همین بخش کمک های روژین محمدی بسیار مفید بود. مجموعه این گفتگوها در 

بخش شهادتنامه های گزارش گرد آمده است. 

مهدیه جاوید و رضا قاضی نوری نیز،  هم در مرحله تصویب و هم در بخش اجرای کار 

همکاری کردند. همچنین محمد حیدری تهیه و تنظیم گزارش نهایی را بر عهده داشت. 

الزم به ذکر است که برخی دیگر از دوستان هم بودند که برای پیش برد کار کمک کردند، 

اما امکان ذکر نام تک تک آنها وجود نداشت. به این وسیله از همه آنان سپاسگذاریم. 
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سازمان اتحاد برای ایران

درآمد: 
ایران وخیم است. نحوه زندگی زندانیان در این مراکز  چنان است  وضعیت زندان ها در 

که حتی به اعرتاف مسئوالن حکومتی، نقض آشکار قوانین داخلی جمهوری اسالمی است. 

و  زندان بانها  غیراخالقی  و  غیرقانونی  برخوردهای  نحوه  از  ایران  در  زندانیان  مشکالت 

مسئوالن زندان تا محل زندگی و بهداشت و تغذیه آنها را شامل می شود.

زندانیان هم در دوره بازداشت و هم در طول دوران حبس خود بارها مورد آزار و شکنجه 

قرار گرفته و رضب و شتم شده اند. همچنین به دلیل عدم رعایت تفکیک زندانیان، برخی 

زندانیان مورد تعرض دیگر زندانیان هم قرار گرفته اند. در برخی موارد گفته می شود که این 

تعرض ها برنامه ریزی شده و با هدایت مسئوالن زندان بوده است. ناامنی در زندان ها چنان 

است که حتی در برخی موارد به قتل زندانیان هم انجامیده است.

ورود و توزیع مواد مخدر در زندان های ایران امری عادی است و به نظر می رسد که در 

بسیاری از موارد، برخی نگهبانها و یا حتی مسئوالن زندان در قاچاق مواد مخدر به داخل 

زندان مشارکت می کنند. توزیع کنندگان و فروشندگان مواد مخدر در زندان های ایران به 

مافیایی پیچیده تبدیل شده اند. 

کیفیت زندگی در زندان ها به شدت پایین و غیرقابل تحمل است. تعداد زیاد زندانیان در 

حالی که زندان ها گنجایش الزم برای نگهداری این تعداد از زندانی ها را ندارند، موجب 

شده است که سطح بهداشت و درمان نیز به شدت پایین بیاید. در برخی موارد، مشکالت 

درمانی حتی موجب مرگ زندانیان نیز می شود. کیفت غذا در زندان ها نیز بسیار نازل بوده 

و موجب سوء تغذیه زندانیان می شود، چنانچه حتی بیامریهای گوارشی زیادی برای زندانیان 

ایجاد شده است. 

زنان زندانی عالوه بر این مشکالت، با محرومیت ها و تبعیض های دیگری هم مواجه اند. 

زندانی  زنان  و  شده  طراحی  مردانه  کامال  زندان ها  در  ناقص  درمانی  و  بهداشتی  ساختار 

منی توانند حتی از هامن امکانات اندک زندان نیز استفاده کنند. برای منونه پزشک زنان در 

زندان وجود ندارد و هر چند ماه یکبار و برای چند ساعت در زندان حارض می شود. این 

مساله موجب خواهد شد که بسیاری از زندانیان حتی فرصت مالقات با پزشک متخصص را 
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نیز پیدا نکنند. بجز آن احتیاجات طبیعی زنان از جمله نوار بهداشتی در بسیاری از زندان ها، 

در اختیار آنها قرار منی گیرد. 

از دیگر مشکالت جدی زنان در زندان ها، مربوط به کسانی است که کودکی دارند. در برخی 

زندان ها اجازه حضور کودکان در کنار مادرشان داده منی شود و در برخی دیگر از زندان ها نیز 

کودکانی که در زندان هستند، از دیگر زندانیان جدا منی شوند. 

فیروزه محمودی، رئیس سازمان اتحاد برای ایران در اینباره تاکید می کند: »مسئوالن قضایی 

و امنیتی جمهوری اسالمی ایران منی توانند به بهانه کمبود بودجه یا نبود امکانات، حقوق 

بدیهی زندانیان را نقض کنند. هر زندانی می بایست تنها مجازاتی را تحمل کند که بر اساس 

زندانیان در  نگهداری  زندان و  بیشرت در  اعامل محدودیت های  دادگاه صادر شده و  حکم 

رشایط غیرانسانی، در واقع اعامل مجازات مضاعف محسوب می شود، که کامال غیرقانونی 

است.« او اضافه می کند: »اینکه گفته می شود سیستم قضایی ایران و سازمان زندان ها، 

گناه است. این  از  بدتر  ندارد، عذر  زندانیان  برای رعایت حقوق  کافی  امکانات  و  بودجه 

حرف ها مشابه آن است که مجرمان نیز ادعا کنند چون بودجه و امکانات کافی نداشتند، 

مرتکب جرم شده اند و بنابراین نباید مجازات شوند. از آنجا که عدم رعایت حقوق زندانیان، 

نقض قانون است و جرم محسوب می شود، قوه قضائیه ایران منی تواند برای مجازات کسانی 

که مجرم می داند، خود مرتکب جرم دیگری شود. در اینجا باید تاکید کنم که شیوه نگهداری 

زندانیان در ایران، و نقض مکرر حقوق آنان، مسئوالن قضایی و سازمان زندان ها را به مجرم 

تبدیل کرده و خود آنها هم باید پاسخگو باشند.«

خانم محمودی تاکید دارد که: »فعال فرض کنیم که روند دادرسی و شیوه محاکامت و صدور 

حکم در حق زندانیان، روندی عادالنه است. البته این یک فرض است. می خواهم بگویم که 

حتی اگر یک زندانی مرتکب جرمی شده باشد و در یک روند عادالنه محاکمه شود، باز هم 

سیستم قضایی حق ندارد که او را در رشایطی غیرانسانی نگهداری کند. حتی مجرمان هم 

حقوقی دارند و این حقوق باید رعایت شود.« 

باید به  فیروزه محمودی همچنین درباره وضعیت زنان زندانی می گوید: »در این میان، 

وضعیت غیرقابل تحمل زنان زندانی و فشارهای مضاعفی که به آنان وارد می شود، توجه 

بیشرتی کرد و رضورت های زندگی زنان در زندان ها  را تامین منود. اینکه در برخی موارد 

کودکان همراه زنان زندانی هم قربانی وضعیت غیرانسانی زندان ها شده اند، غیرقابل پذیرش 

است.« 

در گزارشی که پیش روی شام است، مروری جداگانه به هر یک از این مشکالت شده و از میان 

اسناد و یا شهادتنامه های زندانیان، بخشی از مشکالت زندگی در  زندان ها ترسیم شده است.

بدیهی است که مجازات زندان ، تنها به معنی محرومیت زندانی از آزادی است و نهادهای 

قضایی و انتظامی حق ندارند که محرومیت ها و تنبیه های مضاعفی بر زندگی زندانیان تحمیل 
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کنند. بسیاری از این مشکالت به سادگی قابل حل است و حتی نیاز به بودجه جداگانه ای 

ندارد. در مواردی هم که نیاز به بودجه باشد، بی تردید تحمیل رشایط ظاملانه به زندانیان با 

توجیه نبود بودجه، نوعی از قانون گریزی و پایامل کردن حقوق بدیهی شهروندان محسوب 

می شود و قابل دفاع نخواهد بود.

سازمان اتحاد برای ایران با انتشار این گزارش و اسناد و شهادتنامه های ضمیمه آن امیدوار 

است که زمینه تغییر در رشایط محیطی زندان فراهم شود. اسناد ضمیمه این گزارش در 

سال های گذشته و در منابع دیگر منترش شده اند. اما شهادتنامه های زندانیان و گزارش هایی 

که انها از زندان داده اند، اسناد اختصاصی این گزارش است.

توصیه ها:
سازمان اتحاد برای ایران، به آیت الله صادق الریجانی، رئیس قوه قضائیه ایران و علی اصغر 

جهانگیر، رئیس سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور، و همچنین ضابطان قضایی 

توصیه می کند، که حداقل قوانین داخلی ایران و از جمله آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها را 

اجرا کنند. آنها نباید فراموش کنند که بهانه کمبود بودجه و امکانات، توجیه قابل قبولی برای 

نقض حقوق شهروندان نیست. سازمان زندان ها باید برای جلوگیری از نقض مداوم حقوق 

زندانیان، اجرای موارد زیر را هر چه رسیعرت آغاز کند: 

همه زندانیان متناسب با جرم و اتهامی که داشته اند، تفکیک شوند. رضب و شتم زندانیان 

در مراحل بازجویی و یا پس از آن در دوران حبس متوقف شود. امنیت در بندهای عمومی 

برقرار شود و از ورود مواد مخدر و اسلحه رسد به زندان جلوگیری شود. 

کیفیت غذا در زندان ها با نظارت یک مناینده از وزارت بهداشت بهبود یابد و سهمیه غذای هر 

کس بر اساس تعریف استاندارد از کالری مورد نیاز افراد بالغ، تهیه شود. سیستم بهداشتی و 

درمانی زندان ها در اختیار وزارت بهداشت قرار گیرد. رسویس های بهداشتی جدید، متناسب 

با تعداد زندانیان ساخته شود. درمان عمومی زندانیان با نظارت پزشک عمومی در داخل 

زندان انجام شود،  اما متامی درمان های تخصصی زندانیان به کلینیک های خارج از زندان 

منتقل شود.  زندانیان بیامر بیش از ۶ ساعت در انتظار معاینه پزشک نباشند. 

سیستم بهداشتی و درمانی بند زنان متناسب با نیازهای زنان بازسازی شود و کودکانی که 

در کنار مادر زندانی خود زندگی می کنند، از دیگر زندانیان تفکیک شوند. و باالخره اینکه 

تعداد زندانیان در زندان ها متناسب با ظرفیت استاندارد این زندان ها باشد و چنانچه زندانیان 

بیشرتی وجود دارند، از احکام جایگزین زندان استفاده شود، تا تراکم زندانیان کاهش یابد.



9

سازمان اتحاد برای ایران

منت گزارش 

وضعیت زندگی در زندان های ایران

وضعیت زندان های ایران، وضعیتی غیرانسانی و حتی خارج از استانداردهای تعریف شده در 

جمهوری اسالمی است. مجازات زندان در ایران، عالوه بر محروم کردن زندانیان از آزادی، 

دیگر حقوق انسانی آنها را نیز برخالف قانون نقض می کند. اگر چه فقدان آیین دادرسی 

عادالنه در دستگاه قضایی ایران و همچنین نقض مکرر قانون کنونی در دادگاه ها و در فرایند 

دارسی، بزرگرتین بحران قوه قضائیه محسوب می شود، اما نقض حقوق برش پس از آن نیز 

ادامه یافته و ابعاد گسرتده تری دارد. متاسفانه افراد درگیر در این پرونده ها، چنانچه حکم 

زندان دریافت کنند، در فرایند تحمل حکم خود، برخالف موازین حقوق برش و حتی بر خالف 

آیین نامه زندان ها، بسیاری از حقوق اولیه و بدیهی خود را از دست می دهند و نهادهای 

مسئول نیز در این باره پاسخگو نیستند.

حتی مسئوالن حکومتی نیز معرتفند که حقوق بدیهی زندانیان باید در دوره حبس تامین شود 

اما متاسفانه اقدامی در این زمینه صورت منی گیرد. علی اصغر جهانگیر، رئیس سازمان زندان ها 

و اقدامات تامینی و تربیتی کشور طی سخنانی که اول مرداد ماه ۱۳۹۵ منترش شد، با اشاره 

به اینکه حبس مجازاتی فردی و رصفا محدود کننده آزادی است، تاکید داشت: »وظیفه ما 

اجرای مجازات حبس بر اساس موازین اسالمی است و نباید در اجرای مجازات غیر از محدود 

شدن آزادی، دیگر شئونات انسانی زندانیان آسیب ببیند.« او اضافه کرده بود: »رعایت 

حقوق شهروندی و اجرای کامل قوانین جزء حقوق زندانیان است که باید همه ما نسبت به 

آن حساس باشیم.«

علی رغم این سخنان، حقوق زندانیان در ایران هیچگاه رعایت نشده است. نه در مرحله 

بازجویی و بازداشت و نه در زمان اعامل حکم، زندانیان از حقوق خود برخوردار نیستند. 

دستگاه قضایی و سازمان زندان ها نه تنها حارض به رعایت حقوق مورد پذیرش بین املللی در 

حق زندانیان نیستند، بلکه حتی آیین نامه سازمان زندان ها نیز در این باره رعایت منی شود. 

یکم: شکنجه و آزار زندانیان در دوران بازداشت و زندان
در گزارشی که عباسعلی علیزاده، رییس كل وقت دادگسرتی استان تهران و رییس هیات نظارت 

و بازرسی حفظ حقوق شهروندی در مرداد سال ۱۳۸۴ منترش کرد، به بخشی از رفتارهای 

غیرقانونی ضابطان قضایی در دوره بازداشت و بازجویی اشاره شده است.  )سند ۱(
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بر اساس این گزارش، تنها در یک مورد  یکی از متهامن بدون »هیچ گونه سابقه ای از سوی 

مرجع قضایی یا حكم محكومیت ... از دی ماه سال ۱۳۶۷ تا زمان تهیه گزارش  در زندان بود. 

در واقع متهمی حدود هفده سال بدون هیچ حکمی در زندان بصورت بازداشت موقت،  نگاه 

داشته شده بود.« در این گزارش همچنین تاکید شده بود که حدود »۱۴۰۰ نفر زندانی در 

زندان رجایی شهر بالتكلیف هستند.« 

در این گزارش همچنین آمده بود: »یكی دیگر از اعضای هیات در جلسه ای مطرح كرده كه 

در صحبت های فرمانده نیروی انتظامی تلویحا اقرار به رضب و شتم شده« و  یا »در كدام 

آیین آمده كه یك زن را این قدر مورد رضب و شتم قرار دهند، در قانون اساسی شكنجه 

ممنوع است ولو مطابق با واقع باشد، كسی منی تواند دستور شكنجه صادر كند.«

علیزاده در گزارش خود همچنین با اشاره به موارد نقض حقوق  شهروندی توسط نیروی 

انتظامی تاکید کرده بود: »ما به قاضی خودمان اشكال داریم، متاسفانه قاضی در اختیار 

نیروی انتظامی است، قاضی ما نباید ابزار وزارت یا حفاظت قرار گیرد.«

گزارش هیات نظارت و بازرسی حفظ حقوق شهروندی در سال ۱۳۸۴ منترش شد، اما وضعیت 

زندان ها و بازداشت گاه ها هرگز تغییری نکرده است.

رضب و شتم زندانیان و متهامن در دوران بازداشت موقت، گسرتده تر از آن است که پنهان 

به  نامه ای  طی  روزنامه نگار،  محمودیان،  مهدی  گزارش،  این  از  بعد  سال  دو  حدود  شود. 

آیت الله خامنه ای از بازداشتگاهی به نام کهریزک خرب داد که در آن شکنجه زندانیان از امور 

عادی و روزانه شده بود. او بعدها و پس از اعرتاضات سال ۱۳۸۸ بازداشت شد و در نامه ای 

دیگر خطاب به رهرب ایران، گزارش پیشین خود را یادآوری کرده و نوشت: »در آن نامه از 

رضب و شتم ها، فحاشی ها، هتک حرمتها، شکنجه های روحی و جسمی و جنسی برخی از 

نیروهای انتظامی نسبت به جوانانی که غالبا ۲۰ تا ۳۰ ساله بودند و از فرزندان جوان این 

مرز و بوم به شامر میرفتند گزارش داده بودم، از دهها نفری که در زمان نگهداری این افراد 

در کهریزک کشته شده بودند، از رفتارهای زشت و نامناسب و غیر انسانی دادستان وقت 

بر  کابل زدن  و  برهنه شدن  به  زندانیان  از مجبور کردن  بودم،  نوشته  با خانواده هایشان، 

بدن یکدیگر، از جادادن بیش از ۴۰ نفر در یک کانتیرن ۳۰ مرت مربعی به مدت چندین هفته، 

از شکسنت دست و پاهای زندانیان و از کابل زدن بر بدنهای خیس زندانیان در حضور مرد 

هلیکوپرت نشین در سحرگاهان و  …اما دریغ از هرگونه پاسخ و عکس العملی، نتیجه آن شد 

که در سال ۸۸ فرزند یکی از یاران نزدیکتان )فرزند آقای دکرت روح االمینی( به همراه چندین 

جوان عزیز دیگر که در آن شکنجه گاه به شهادت رسیدند، تازه یادتان افتاد که باید دستور 

تعطیلی آن بازداشتگاه را صادر فرمایید.« )سند ۲(

محمودیان در همین نامه از شکنجه گسرتده زندانیان در زندان های عمومی نیز خرب داده 

بود: »حداقل ۳ مرتبه در طول یکامه فقط در یک بند که ۱۰ درصد زندانیان رجایی شهر را 
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تشکیل می دهند زندانبانان چندین زندانی را به دالیل مختلف با باتوم چنان مورد رضب و 

شتم قرار دادند که متام بدنشان را سیاهی و کبودی در بر گرفته بود و تا چندین روز حرکت را 

از آنها سلب کرده بود، در یک مورد که فقط صدای آنرا می شنیدم زندانی را که ظاهرا از یک 

زندانبان به دلیل رضب و شتم شکایت کرده بود، با الفاظ رکیک و با زنجیر و باتوم می زدند 

تا به گفته آنها بگوید غلط کردم و شکایتش را پس بگیرد که البته او نیز بعد از نیم ساعت با 

بدنی کبود و سیاه رضایت داد و از شکایتش منرصف شد.« او همچنین از شکنجه زندانیان 

سیاسی، از جمله رضب و شتم آنان، نگهداشنت در هوای رسد، استفاده از شوکر، تحقیر جنسی 

و عریان کردن آنان خرب داده بود. )سند ۲(

چندی بعد، عبدالله مومنی، از دانشجویان دستگیر شده بعد از انتخابات سال ۱۳۸۸ و از اعضای 

دفرت تحکیم وحدت نیز در نامه رسگشاده ای خطاب به آیت الله خامنه ای از اعامل شکنجه در 

دوران بازجویی اش خرب داده و نوشت: »بی خوابی های مکرر در نتیجه جلسات بازجویی چند 

ساعته و ایستادن بر روی یک پا و رضب و شتم و سیلی های پیاپی نیز ترجیع بند این روزها 

بود. فشارها و آزار ناشی از عدم اطاعت از خواست بازجویان آنقدر بود که گاهی باعث 

می شد در حین بازجویی از هوش بروم.« او همچنین به یکی از روزهای بازجویی اشاره کرده 

و نوشته بود: »پس از خواندن کاغذ بازجویی، به من هجوم آورده و با مشت و لگد و سیلی 

به جان من افتادند و به خود و خانواده ام تا جای ممکن فحاشی کردند و پس از کتک کاری 

مفصل و تحقیر و توهین گفتند »به تو اثبات می کنیم که حرامزاده و ولدزنا هستی«. این 

سخنان عصبانیت مرا نیز برانگیخت و به درگیر شدن من با آنان نیز منجر شد که البته نتیجه 

آن فرو کردن رس من در چاه توالت بود، آن چنان که کثافت های درون توالت به دهان و حلق 

من وارد و به مرحله خفگی رسیدم.« )سند ۳(

البته روایت های زندانیان از شکنجه در زندان بسیار گسرتده بوده است. در نامه گروهی 

از زندانیان سیاسی که در اردیبهشت سال ۱۳۹۰ منترش شد، رصیحا اعالم شده است: »ما 

مواجه  بازجویان  غیراسالمی  و  غیراخالقی  رفتار  با  استثنا  بدون  این شکایت  امضاکنندگان 

بوده ایم. شکنجه های روحی و فیزیکی، فحاشی های رشم آور نسبت به ما و خانواده و عزیزان 

ما و طرح اکاذیبی چون روابط غیراخالقی در غالب بازجویی ها به کرات انجام شده است.« 

آنها اضافه کرده  بودند: »بازجویی های بسیار طوالنی در نیمه شب و تکراری برای چند ماه، 

رضب و شتم شدید منجر به صدمه های شدید جسمی، تهدیدات مکرر متهم حتی تهدید به 

تعرض جنسی و تهدید به دستگیری اعضای خانواده او و گاه دستگیری آنان برای تحت فشار 

قرار دادن متهم، دادن اخبار دروغ به متهم، درباره وضعیت خانواده اش، جلوگیری از خواب 

متهم، عدم توجه به بیامری و درد متهم برخی از شکل های متداول شکنجه زندانیان حوادث 

بعد از انتخابات است که به صورتهای گوناگون درباره امضاکنندگان این شکواییه اعامل شده 

است. شکنجه های شدیدتر از جمله فرو کردن رس متهم در توالت، خوراندن کاغذ بازجویی به 
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متهم و مواردی امثال آن اعامل شده ، که برخی از شاکیان و زندانیان در گزارشهای جداگانه 

جزییات آن را منترش کرده اند.« )سند ۹(

بازداشتگاه های  در  اعامل شکنجه  متعدد،  موراد  در  متاسفانه  که  کرد  تاکید  باید  اینجا  در 

شهرستان ها شدیدتر بوده است. سیدسامی حسینی، زندانی سیاسی کرد، در نامه رسگشاده 

خود نوشته است: »در آن زمان در اداره  اطالعات سلامس بودم و ۶ الی ۷ روز زیر سخت ترین 

اداره  اطالعات سلامس بودم که  بخاطر شدت شکنجه  قادر به  تکلم  شکنجه های جسامنی 

نشدم و مرا به  بیامرستان امام خمینی ارومیه  اعزام کردند.« او می افزاید: »به  مدت ۱۸ 

روز به  حالت بیهوشی کامل رفته  و در بیامرستان خصوصی اداره  اطالعا ت بسرتی بودم.«

آقای حسینی نحوه شکنجه در اداره  اطالعات سلامس و ارومیه  را چنین وصف کرده است: 

»برخورد فیزیکی از قبیل ساعتها با مشت و لگد بنده  را می زدند، آویزان کردن بوسیله  طناب از 
ناحیه  مچ دستها، استفاده  از جریان برق یعنی با جریاندهی برق به  بدنم کل سیستم عصبی بنده  

را به  هم می ریختند ، پارگی کتف به  حدود ۲۰ سانتی مرت در اثر شکنجه  که  هنوز با گذشت ۲ 

سال آثار آن موجود است و خود قاضیهای دادگاه  تجدید نظر استان این آثار را در جلسه  دادگاه  

تجدید نظر استان مشاهده  و تأیید کردند ، شالق زدن از ناحیه  کف پا و ران «)سند ۱۴(

متاسفانه بر اساس شواهد موجود، معموال رضب و شتم زندانیان حتی پس از اجرای حکم و 

در دوران حبس نیز ادامه می یابد.  در شهادتنامه هایی که سازمان اتحاد برای ایران از زندانیان 

دریافت کرده است گزارش هایی از اعامل شکنجه در دوره حبس نیز وجود دارد. 

از جمله در روایتی از زندان كلينيك اهواز )شهادتنامه ۶( از قول مادر یکی از زندانیان آمده 

است: »در کنار همه این مشکالت، رضب و شتم افراد زندانی از مهمرتین مشکالت موجود 

است. زندانیان می گویند، هر زندانی که برای بازجویی برده می شود، قطعا با یک یا دو عضو 

شدیدا آسیب دیده بازخواهد گشت. این موضوع آنقدر تکرار شده، که هرگاه فردی برای 

او، که حتام زخمی  از  و مراقبت  تیامر  برای  او،  او و همبندان  بازجویی می رود، دوستان 

به یک سنت شده  تبدیل  این موضوع آهسته آهسته  و  آماده می شوند  بازخواهد گشت، 

است. آماری از افرادی که بر اثر رضب و شتم دچار نقص عضو شده اند وجود ندارد ولی آثار 

آسیب دیدگی شدید و گاه دامئی در زندانیان وجود دارد.« او اضافه می کند که پرسش، براثر 

کتک هایی که در بازجویی خورده، یک بار دچار شکستگی بینی و یک بار دچار شکستگی 

دست شده است.

در روایتی از بند مردان زندان زاهدان )شهادتنامه ۱۳( نیز با اشاره به تخریب اموال زندانیان 

جدید  وسایل  و  می کردند  هزینه  زندانیان  »دوباره  است:  آمده  زندان  مسئوالن  توسط 

می خریدند. وقتی سوال می کردیم که وسایل پارسال کو برخورد بدی می شد. اگر کسی بیش 

از یکبار سوال می کرد او را به قرنطینه می بردند و مورد آزار روحی قرار می دادند و حتی 

گاه شکنجه جسمی هم می شد.« در همین شهادتنامه با بیان خرب مرگ برخی زندانیان، آمده 
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است: »در زندان مرکزی زاهدان زندانیان فوتی زیاد داشتیم . فوتی هایی بودند که براثر 

شکنجه فوت کردند. هم بدلیل شکنجه فوتی داشتیم و هم به علت بیامری فوتی داشتیم. 

حتی بعلت خونریزی بعد از خودکشی هم فوتی داشتیم.« او تاکید داشت: »همین چند 

روز پیش، تقریبا سه روز پیش، محمد گلگیج فرزند ظریف 31 ساله براثر شکنجه در وزارت 

اطالعات فوت کرده بود. سال قبل هم نعیم عباس زهی و موالبخش عبا  زهی این دو فردی 

بودند که در چهارمحال دستگیر شده بودند. اینها زیر شکنجه فوت کرده بودند.«

راحله ذکایی، نیز در شهادتنامه خود از زندان های زنان آورده بود: »من چشمبند داشتم 

و پاهایم به صندلی زنجیر شده بود. آنقدر کتک خورده بودم که مثل بچه ای که مای بی بی 

پوشیده باشد راه می   رفتم. من چشمبند داشتم بعد از اینکه بازجو رفت بیرون وقتی که مثل 

خر کتک خورده بودم. این آقای منفرد مرا با چشم بسته و دست و پای بسته گرفت، سینه 

مرا آنقدر محکم فشار داد که من دقیقا بیهوش شدم از درد. این بدبختی ها یک به یک در 

ذهن من جمع شده. تا شام در آن رشایط قرار نگیرید منی توانید درک کنید من چه سختی ها 

کشیدم.«) شهادتنامه ۱۴(

گفتنی است که خانم راحله ذکایی بعد از سال ها زندان، در حالی که به بیامری رسطان مبتال 

شده بود، آزاد شد، اما متاسفانه مدتی کوتاه پس از آن درگذشت. شهادتنامه خانم ذکایی در 

آخرین ماه های زندگی او اخذ شده است. 

دوم: کمبود فضای الزم برای زندگی و خواب و هواخوری
اصغر جهانگیر، رئیس سازمان زندان ها  در هفدهم شهریور ماه سال ۱۳۹۵  طی سخنانی  اعالم 

کرد که در ایران، سه برابر ظرفیت زندان ها، جمعیت زندانی وجود دارد. او ضمن انتقاد از 

نگاه حبس محور در دستگاه قضایی ایران گفته بود: »باید زندان محلی باشد که واقعاً جای 

افراد مجرم بوده و اساساً نگاه قانون گذار به سمت نگاه حبس محور بوده است.« جهانگیر 

اضافه کرده بود: »تعدد مجازات باعث شده تا افراد زیادی را در زندان ها داشته باشیم، ما در 

دو سال گذشته حتی مواردی داشتیم که به دلیل نبود کفیل یا وثیقه یک روز 37 هزار نفر 

به زندان معرفی شده اند.«

اواسط اردیبهشت سال ۱۳۹۴ رضا محبوبی، معاون مرکز امور اجتامعی وزارت کشور  نیز در 

گفتگو با خربگزاری رسمی ایرنا فاش کرد که ساالنه پانصد هزار نفر به زندان های کشور وارد 

می شوند. او تاکید داشت که ورودی زندان ها در ایران بیش از استانداردهای مقیاس جهانی 

است. مطابق آمارهای رسمی، بیش از دویست هزار نفر در ایران زندانی هستند. ۲۱ خرداد 

سال 1395، رئیس سازمان زندان ها اعالم کرد که حدود ۲۱۳ هزار زندانی در ایران وجود دارد. 

البته این آمار مربوط به زندانیانی است که احکام طوالنی دارند و شامل آمار بازداشت های 
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پیش از حکم منی شود.  

پنجم تیرماه سال 1395 محمدعلی پورمختار، عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس اعالم 

نفر  با ظرفیت ۱۴۰ هزار  زندانی کشور در فضایی  »درحال حارض حدود ۴۰۰ هزار  کرد 

نگهداری می شوند.« او اضافه کرده بود: »به دلیل رسانه پایین، در مواردی، زندانیان با پول 

خود در زندان تغذیه می کنند؛ البته کمبود اعتبارات وضعیت بهداشتی نامناسب و اسفباری 

را در زندان های کشور رقم زده است.« بر اساس این آمار،  جمعیت زندانیان ایران، نزدیک 

به سه و نیم برابر ظرفیت واقعی زندان ها است که آشکارا موجب نقض حقوق زندانیان شده 

است.

ایران را  از علت های وضعیت غیرقابل قبول زندان ها در  مسئوالن جمهوری اسالمی یکی 

کمبود بودجه می دانند. ۲۹ خردادماه ۱۳۹۵ روزنامه حامیت که توسط سازمان زندان های 

ایران منترش می شود، طی گزارشی ادعا کرد که کمبود بودجه، سد راه تفکیک زندانیان شده 

است. در بخشی از گزارش این روزنامه آمده بود: »تفکیک زندانیان و مجرمان به لحاظ نوع 

جرم، سن، سالمتی و روحیه موضوعی است که در روانشناسی جزایی و قوانین کشور بر آن 

تاکید شده است اما هنوز این قانون به شکل کامل اجرا منی شود. طبق قانون باید زندانیان کمرت 

از ۲۱ سال از مابقی زندانیان تفکیک شوند، اما به دلیل تکرث زندانیان این موضوع امکان پذیر 

نیست.« در بخش دیگری از گزارش مدیرکل سابق زندان های کرمانشاه گفته بود: »زندان 

مرکزی کرمانشاه ۶۰۰ نفر ظرفیت دارد این در حالی است که چهار هزار مددجو را در خود 

پوشش می دهد بر این اساس طرح تفکیک زندانیان در این زندان به دلیل کمبود فضا به طور 

کامل اجرا منی شود.« مدیرکل زندان های خوزستان هم گفته بود: »برابر قانون، طبقه بندی 

شامل جنسیت ، سن و نوع کالن جرم زندانیان است که به صورت کلی در زندان ها و مراکز 

تأمینی و تربیتی به اجرا گذاشته می شود اما آنچه در راستای اجرای دقیق طبقه بندی زندانیان 

حایز اهمیت است و به نوعی مشکل فرا روی این محسوب می شود، دو مقوله تعدد عناوین 

مجرمانه و کمبود فضا و مکان های ندامتگاهی اندرزگاهی متناسب با این تنوع است .«

 البته روایتی که زندانیان از کمبود جا در زندانها بیان می کنند، روایتی تکان دهنده تر است. 
ضیا نبوی چند سال پیش، طی نامه ای رسگشاده که  به دبیر ستاد حقوق برش قوه قضائیه 

نوشت درباره وضعیت زندان کارون اهواز آورده بود: »بزرگرتین و اساسی ترین مشکل در 

زندان کارون اهواز، ازدحام و تراکم وحشتناک جمعیت در آن است برای مثال در بند 6 زندان 

که شخصا ساکن آن هستم، حداکرث ظرفیت بند که از روی تعداد تختهای اتاق حساب می شود 

حدود 110 نفر است ولی در این بند به طور متوسط بیش از 300 نفر زندانی هستند، یعنی 

حدودا سه برابر حداکرث ظرفیت. بدیهی است که چنین جمعیتی حتی به صورت ایستاده هم 

به سختی در اتاق ها جای می گیرند. لذا عالوه بر جمعیت زیادی که کف خوابند ) من شش 

ماه بدون تخت بودم یعنی روی زمین می خوابیدم ( نزدیک به یک سوم جمعیت بند، حیاط 
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خواب اند. حیاط خواب به این معنی است که متامی هواخوری زندان توسط پتوهای زندانیان 

مفروش شده و تعدادی از زندانی ها روز و شب را در گرما و رسما در حیاط به رس می برند. 

زندانیانی که به هنگام بارندگی هیچ رسپناهی ندارند و گاه در چراغ خانه )آشپزخانه( و گاه 

حامم و گاه توالت می خوابند. باور کنید حتی مشاهده این وضعیت هم وحشتناک است و 

به جز زنده بودن که بزرگرتین دلخوشی من در اینجاست، شادی دیگرم این است که هیچگاه 

حیاط خواب و …نبوده ام!« )سند ۴(

مرتضی مرادپور نیز در گزارشی از زندان مرکزی تربیز می نویسد: »در بند ۱۲ محکومین 

به علت فضای کم، به تناسب آمار، هر زندانی جدیدالورود بین ۳ تا ۴ ماه باید کف خواب 

... گاهی اوقات بند آنقدر شلوغ می شود که زندانیان  مباند. در بندهای شلوغ مثل ۱۱،  

پهلو فضای  به  به پشت می خوابند و درصورت چرخیدن  به هم  فاصله و چسبیده  بدون 

ایجاد شده توسط نفرات بغلی اشغال می گردد و منی توان دوباره به حالت قبل برگشت. در 

این وضعیت حتی جا برای کف خواب در اتاق نیز منی ماند و زندانی جدیدالورود باید مدتی 

در سالن بخوابد که اصطالحا سالن خواب می گویند. در زندان، تختخواب به منزله خانه و 

محل آسایش بوده و نداشنت تختخواب یعنی زندگی در حالت عدم استقرار و ناامنی است. 

به علت محدودیت در تعداد تخت، خود تخت نیز زمینه ای برای بروز ناهنجاری در میان 

زندانیان است. بطوریکه در بندهایی با آمار باال،  زندانیان برای تصاحب تخت با یکدیگر 

درگیر می شوند و در بعضی از بندها تخت ها با قیمت های بسیار گزاف داد و ستد می شوند. 

با توجه به تراکم زیاد زندانی منی توان انتظار داشت که زندانی از حداقل رشایط زیست و 

کرامت انسانی برخوردار باشد.« )سند ۵(

مشابه همین وضعیت در بیشرت زندان های ایران برقرار است. در شهادتنامه هایی که زندانیان 

سابق در اختیار سازمان اتحاد برای ایران گذارده اند، این موضوع نیز بارها مطرح شده است.

از زندانیان درباره وضعیت زندان کرج می گوید: »زندان ندامتگاه کرج در مجموع  یکی 

حدود ۸۰۰۰ زندانی را در خود جای داده است. آمار هر سالن بطور متوسط بین ۷۰۰ تا 

۱۰۰۰ زندانی است که در اتاق هایی به مساحت ۲۰ مرتمربع بین ۴۰ تا ۵۰ زندانی جاسازی 

شده اند. به هنگام شب و فرارسیدن زمان خواب، کف سالن ها و حسینیه و هر گوشه و 

کنجی جهت خوابیدن اشغال می شود و همواره برای تصاحب محل خواب میان زندانیان زد 

و خورد و درگیری اتفاق می افتد.« او اضافه می کند: »به زندانی تازه وارد معموال تا مدت 

یکسال تخت تعلق منی گیرد و اصطالحا کف خواب است. تختخواب به قیمت های گزاف خرید 

و فروش و یا اجاره داده می شود. هم روسای سالن ها و هم وکیل بند هر سالن که از میان 

خود زندانیان و با هامهنگی رئیس سالن انتخاب شده است، در خرید و فروش تخت ذی نفع 

هستند. کف خواب ها نیز به علت کمبود فضا ناچارند بصورت کتابی و فرشده در کنار یکدیگر 

بخوابند. ماموران انتظامات با کسانی که بشکل طاق باز می خوابند برخورد می کنند. تا قبل 
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از یکی دوسال پیش که فرم تخت ها را تغییر دادند، معموال ۵ نفر بطور کتابی زیر یک تخت 

می خوابیدند که به آنها اصطالحا زاغه خواب می گفتند. با عوض کردن تختخواب ها همین 

امکان هم از تعدادی زندانی گرفته شد بدون اینکه چاره ای اندیشیده شود.« )شهادتنامه ۱(

در روایتی از بند هشت زندان اوین نیز می خوانیم: »می بایست که در هر سالن تنها ۱۵۰ 

زندانی نگاهداری شود، اما با توجه به حجم زیاد زندانیان عادی و نیز زندانیان اتباع خارجی در 

این بند، گاه آمار این سالن ها از ۲۸۰ نفر نیز می گذرد. در این سالن ها، به دلیل نبود امکانات 

کافی برای اسرتاحت در ساعات شب، زندانیان مجبور به خوابیدن در متامی راهروها و حتی 

جلوی درب رسویس بهداشتی هستند.« )شهادتنامه ۲( همچنین در شهادتنامه مربوط به 

زندان مهاباد آمده است: »در آن زمان که من وارد زندان مهاباد شدم، آمار زندانیان نزدیک 

۵۰۰ نفر بود. برای این تعداد افراد،  ۴  دستشویی و حامم وجود داشت.  در چنین رشایطی 

اگر کسی می خواست حامم برود تقریبا باید ۴ روز قبل نوبت می گرفت.« )شهادتنامه ۵(

یکی دیگر از  زندانیان درباره وضعیت زندان زاهدان می گوید: »بند امنیتی سیاسی ۳ از همه 

بندها محدودتر و فرشده تر بود. این بند به قرنطینه مرکزی زاهدان معروف بود. ۱۱ اتاق 

دارد و به هامن صورت ۴ در ۵ اند. ۱۵ تخت در هر اتاق جا می شد و آمار زندانیان اش تقریبا 

۳۵۰ تا ۳۶۰ نفر بود. کمرتین آماری که آنجا می آمد ۳۲۰  نفر بود و باالترین آمار ۳۹۲ تا ۳۹۳ 

نفر بود . ۱۵ نفری که روی تخت بود و ۱۵ نفر دیگه کف خواب بودند که عین آجر به هم 

میچسبیدند و عده ای هم تو کریدور می خوابیدند و امکاناتی نداشتند.« )شهادتنامه ۱۳(

سوم: مافیای مواد مخدر و نا امنی در زندان ها
ناامنی و توزیع مواد مخدر در زندان های ایران به رویه ای عادی تبدیل شده است. به نظر 

می رسد که هم در کنرتل امنیت زندانیان و هم در جلوگیری از توزیع گسرتده مواد مخدر در 

زندان ها، مسئوالن قضایی اقداماتی جدی انجام نداده اند و حتی در بسیاری از موارد، خود آنها 

متهم به همکاری در این زمینه هستند.

در هامن نامه ای که مهدی محمودیان یکی از زندانیان سیاسی، خطاب به آیت الله سیدعلی 

خامنه ای نوشته بود، به توزیع مواد مخدر  در زندان نیز  اشاره شده و آمده بود: »در این سه 

زندان و بندهایی که در آن حضور داشتم، مواد مخدر به راحتی و بدون هیچ مشکلی و به هر 

میزان که اراده می شد وجود داشته و دارد، در حالیکه برای ورود یک دست لباس در زندان 

اوین می بایست 6 ماه صرب کرد و در زندان رجایی شهر می بایست چند هفته نامه نگاری کرد 

و موافقت چندین مدیر و رییس را گرفت، اما مواد مخدر در حد مرصف نزدیک به هزار نفر 

در یک زندان وارد می شود و بدون اینکه مزاحمتی برای وارد کنندگان مجاز !!! ایجاد شود و 

این در حالی است که بعد از حدود ۱۱ ماه زندان بودن، هنوز نتوانسته ام اجازه ورود 2 جلد 
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کتاب آموزشی را بدست آورم.« )سند ۲(

مرتضی مرادپور نیز در گزارش خود از زندان مرکزی تربیز می نویسد: »حدود سه سال است 

که دیگر راه ارتباط زندانیان با بیرون از زندان یعنی مالقات حضوری در زندان تربیز بسته 

شده است. ]...[ از دالیل این کار کنرتل و جلوگیری از ورود مواد مخدر از این طریق به داخل 

زندان می تواند باشد. گرچه مواد مخدر از طرق دیگر به برخی بندها وارد می شود«)سند ۵(

در پیام فعال کارگری زندانی، بهنام ابراهیم زاده به همرسش  نیز  به این مساله اشاره شده و 

همزمان درباره ناامنی درون زندان ها توضیحاتی داده است: »مواد مخدر از نوع شیشه و 

شیره به راحتی وارد زندان می شود. ]...[ حتام جریان کشف مواد مخدر از سید نجم الدین 

حسینی، مسئول بند سابق ۲ و خواهرزاده داریوش امیریان مدیر داخلی زندان و برادر امیریان 

در بهار ۹۴ که یادت نرفته است. تعجب نکن. همه این موارد از زدوبند قرص، خرید و 

فروش مواد و وارد کردن وسایل ممنوعه و مواد، حتی فروش اتاقهای دو مرتی و تختی که 

زندانیان روی آن اسرتاحت می کنند و می خوابند و دهها موارد غیرقانونی دیگر از اجیرکردن 

زندانی برای پیاده کردن نقشه قتل زندانیان دیگر، رضب و شتم زندانیان توسط پاسداربندها و 

مسئوالن زندان، مرگ مشکوک و سیستامتیک دهها زندانی در این چند سال از جمله شاهرخ 

زمانی، سیامک بنده لو، بازرسی بندها توسط گارد زندان همراه با رعب و وحشت و درکل 

نقض مکرر سیستامتیک حقوق برش به رویه ای عادی تبدیل شده است.« )سند ۱۱(

ناامنی در زندان ها، البته محدود به بندهای مردانه نیست. در  اردیبهشت ۱۳۹۰ گروهی از 

زندانیان سیاسی زن که به  زندان قرچک ورامین فرستاده شده بودند، در نامه ای اعرتاضی 

بی حرمتی ها،  اقسام  و  انواع  شاهد  روز  هر  رجایی شهر،  زندان  زنان  بند  »در  نوشتند: 

قانون شکنی ها، موارد متعدد تعدی به حقوق زندانیان و چه بسا در مواردی قتل زندانیان 

توسط مجرمین خطرناک بودیم. به هر روی پیگیری های مداوم اینجانبان، منجر به اختصاص 

دو اتاق مخصوص زندانیان به اصطالح امنیتی شد.« )سند ۱۰(

همچنین در میان شهادتنامه هایی که در اختیار سازمان اتحاد برای ایران گذارده شده نیز، 

موارد متعددی از این قانون شکنی ها ذکر شده است.

در روایتی از زندان ندامتگاه مرکزی کرج، یکی از زندانیان سابق می گوید: »متامی کارکنان 

زندان، به نحوی در موضوع مواد مخدر یا ذینفع هستند و یا به نوعی با آن در ارتباط قرار 

دارند. بیشرتین سهم و سود از معامالت مواد مخدر، نصیب روسای سالن ها می شود. قیمت 

مواد مخدر حدودا ۱۰ برابر نرخ آن در بیرون از زندان است. زمان هایی که سخت گیری شدت 

می یابد و ورود مواد به داخل زندان با مشکالتی مواجه می شود، این قیمت به مراتب بیشرت 

می شود و تاچند برابر افزایش پیدا می کند. بگونه ای که یک گرم ماده “شیشه” در زمانی 

که در شهر تهران ۱۰ هزار تومان قیمت داشت، در زندان ندامتگاه به قیمت ۴۰۰ هزارتومان 

خرید و فروش می شد. به همین دلیل، هر قرش و صنف و گروهی در تالش اند که به زندان 
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مواد مخدر وارد کنند. از خود زندانیان، خانواده آنان، رسبازان وظیفه، ماموران انتظامی و 

امنیتی، کارمندان اداری تا روسای سالن ها و پزشک بهداری و … در این کار رشیک اند. تقریبا 

کلیه نقل و انتقال پرسنل زندان و جابجایی پست ها و وظیفه ها و اخراج کارکنان به شکلی به 

موضوع قاچاق مواد مخدر مربوط است.« )شهادتنامه ۱(

یکی دیگر از زندانیان درباره تجربه خود از زندان شیراز می گوید: »زندان عادل آباد شیراز 

یک شهر بی قانون است. کارکنان زندان از جمله بزرگرتین قانون شکن ها هستند و هر نوع 

تخلفی می کنند. آمدن مواد مخدر به داخل زندان، تا تیزی و چاقو، همه در اختیار مسئوالن و 

نگهبانهای زندان است. آنها خودشان می آورند و بعد هم به زندانی می فروشند. نگهبانان در 

این زندان، حتی اتاق ها را هم خرید و فروش می کنند.« )شهادتنامه ۸(

همچنین در شهادتنامه مربوط به زندان سنندج آمده است: »کارمندان زندان با زندانیان 

رفتار بسیار بدی دارند. کارمندان زندان مواد مخدر وارد می کنند و به پخش کنندگان داخل 

بندها می دهند. بی بند و باری در میان کارمندان زندان هست. کارمندان زندان از زندانی ها 

بدشان می آید و بدرفتاری می کنند. « )شهادتنامه ۹( و در روایتی از زندان تربیز می خوانیم: 

زندانیان  درآمد  راه  یک  که  است  حاکم  زندان  کل  بر  هم  مخدر  مواد  فروش  و  »خرید 
است.« )شهادتنامه ۱۱(

و باالخره در شهادتنامه راحله ذکایی مربوط به برخی از بندهای زنان از جمله زندان مشهد  

آمده است: »مواد مخدر آنقدر آنجا زیاد بود. زندان وکیل آباد واقعا معدن مواد بود. الزم 

نبود از صبح بری بگردی دنبال مواد. دم هر اتاقی می ایستادی مواد بود. ولی این آخری ها 

تزریق آمده بود توی بند. سالی که من آنجا بودم تزریق مد شده بود. همه تزریق می کردند. 

من بعد از سه چهار سال تبعید شدم. تزریق یک چیز وحشتناکی بود. یک کابوس بود که اینها 

انجام می   دادند. یک رسنگ از بهداری می آوردند و نفر اول آن کسی می  زد که مواد آورده 

بود. الباقی همه بصورت مشرتک از آن رسنگ استفاده می کردند. همه دخرتهای کم سن 

و سال، همه بچه سال ها، همه اینها تزریق می کردند. سن باالها که مواد فراوان داشتند.« 

)شهادتنامه ۱۴(
در کنار چنین مافیایی از توزیع مواد مخدر در زندان ها و قانون شکنی آشکار برخی مسئولین 

زندان ها، ناامنی و تهدید جانی زندانیان نیز به امری عادی تبدیل شده است. برای منونه در 

شهادتنامه مربوط به بند هشت زندان اوین آمده است: »بر طبق یکی از اصول سازمان 

جداگانه  مکان های  در  می بایست  صادره،  احکام  و  اتهامات  به  توجه  با  زندانیان  زندانها، 

نگاهداری شوند. در صورتی که برای آزار هر چه بیشرت زندانیان سیاسی، اغلب آنها به صورت 

تک نفره در اتاقهایی محبوس می شدند که آکنده از مجرمین خطرناک بود . تضادهای رفتاری 

و فکری میان زندانیان خود موجب درگیری ها و آسیب های جدی دیگری میان زندانیان عادی 

و زندانیان سیاسی و عقیدتی می شد.« )شهادتنامه ۲( در روایت مربوط به زندان کلینیک 
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اهواز نیز آمده است: »عدم تفکیک زندانیان منجر به بروز برخی موارد زورگیری و تجاوز 

از سوی زندانیان قوی تر به زندانیان ضعیف تر و کم سن و سال تر شده است. این امر عالوه بر 

انتشار بیامریهای مقاربتی میان زندانیان، آنها را از نظر شخصیتی به شدت رسکوب و تحقیر 

کرده است.« )شهادتنامه ۶(

قانون جنگل  این جا  تاکید شده است: »در  تربیز   زندان  به  مربوط  گزارش  در  همچنین 

حکم فرماست. محکومان همه گونه جرایم خطرناک، مثل رسقت مسلحانه و قتل و غیره با 

محکومان مهریه و چک برگشتی در کنار هم اند و هیچ تفکیکی نیست. این مسئله هزار و 

یک مشکل ایجاد می کند. آنجا بر رس مسائل پیش پا افتاده مثال بر رس یک پرتقال همدیگر را 

می کشند.« )شهادتنامه ۱۱( راحله ذکایی نیز درباره زندان وکیل آباد شهادت داده است: 

»در زندان وکیل آباد خیلی زندانی روسی می آوردند. خیلی، یا روس هستند یا اوکراینی. 
بیشرت به جرم روابط نامرشوع. اراذل بند چشمشان که یکی را می گرفت شب که می  شد با 

تیزی می   رفتند باالی رسش! زندان وکیل آباد دوربین نداشت آنزمان. ولی االن می گویند توی 

کریدور مرکزی زندان یک دوربین گذاشته اند.« )شهادتنامه ۱۴(

چهارم: محرومیت های ویژه زنان زندانی 
زنان زندانی در ایرن، عالوه بر موارد مشابهی که مردان زندانی باید تحمل کنند، محرومیت های 

مضاعفی را نیز تحمل می کنند. در گزارش سال ۱۳۸۴ رییس كل دادگسرتی استان تهران که به 

عنوان رییس هیات نظارت و بازرسی حفظ حقوق شهروندی ارائه شد، به برخی از این موارد 

اشاره شده است.

او از جمله به شامر خودكشی زنان زندانی در زندان رجایی شهر اشاره كرده و خواسته بود 

علت خودكشی ها در این زندان بررسی شود. هیات مزبور همچنین در گزارش خود خواسته 

بود تا »مواردی از احتامل تعرض به دخرتان و زنان بازداشت شده و زندانی مورد بررسی قرار 

گیرد و نتایج این بررسی به اطالع هیات رسانده شود.« )سند ۱(

در روایت زندانیان نیز به رفتارهای ظاملانه مسئوالن زندان با زنان اشاراتی شده است. از جمله 

مرتضی مرادپور در گزارش خود از زندان تربیز می نویسد: »موقع بازرسی زندانی مجبور به 

درآوردن متام لباسش) شامل لباس زیر( می شود و باید لخت مادرزاد جلوی رسبازان چرخ زده 

و چند بار بشین پاشو برود. طبق شنیده ها بازرسی از زنان دردناکرت و فجیع تر است طوریکه 

داخل بدن را نیز بازرسی می کنند.« )سند ۵( همچنین در نامه رسگشاده زندانیان سیاسی زن 

زندان قرچک ورامین که در  اردیبهشت ۱۳۹۰ منترش شد، آمده بود: »در کجای دنیا عده ای 

مرد باتوم به دست را به بند نگهداری زنان زندانی به قصد رضب و شتم می فرستند؟ در کجای 

دنیا کودکان 14 و 15 ساله را در چنین رشایطی نگهداری می کنند؟«)سند ۱۰(
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مهرانگیز کار  نیز در گزارشی که تیر ماه سال ۱۳۸۹ منترش شد، به بخشی از محرومیت های 

خاص زنان اشاره کرده است. او می نویسد: »زنان ایرانی در زندانها نیز بار تبعیض را تحمل 

می کنند. زندان اوین که مطرح ترین زندان ایران است، محل و مرکز رواداری تبعیض ضد 

زنان زندانی است. قضات و بازجوها از این وضعیت به اندازه ای آگاهی دارند که آن را به 

یک تهدید تبدیل کرده و همواره به زن زندانی که اتهامش سیاسی است یاد آور می شوند اگر 

همکاری نکند او را به بند عمومی زنان اعزام خواهند کرد تا زنان خاصی در آن بند حسابش 

را برسند. در زندان اوین آن دسته از زنانی که رشایط بند عمومی زنان را می شناسند از این 

تهدید به راستی می ترسند.« )سند ۱۶(

در شهادتنامه هایی که سازمان اتحاد برای ایران دریافت کرده است نیز به این تبعیض های 

مضاعف اشاره شده است. از جمله در توضیح بند زنان زندان اوین آمده است: »به دلیل 

اینکه تنها زندانیان زن در زندان اوین همین چند نفر ساکن بند نسوان اوین هستند، سیستم 

خدمات درمانی بهداری زندان کامال مردانه طراحی شده و متعلق به مردان است.« در ادامه 

این شهادتنامه می خوانیم: »در درمانگاه زندان هم جایی برای بسرتی کردن بانوان نبود و 

می گفتند که منی توانند زنان را بسرتی کنند.  در نهایت زندانیان و هم بندیان بیامر از او مراقب 

می کردند و بهداری مسئولیتی منپذیرفت. از طرفی دیگر، بند زنان اوین نه برانکارد دارد و 

نه ویلچر و نه هیچ وسیله دیگری برای انتقال بیامر به محل درمان.  هر بار که برای زندانی 

مشکلی پیش می آید، انتقال او به آمبوالنس یا محل درمان مشکل بزرگی می شود. در مواردی 

که اورژانس حارض است، کارکنان اورژانس به بهانه مسائل رشعی وارد بند منی شوند و ورود 

آنها ممنوع است، در نتیجه هم بندیان بیامر باید بیامر را بلند کنند و دو طبقه پایین بیاورند و 

داخل آمبوالنس بگذارند.« )شهادتنامه ۳(

خانم راحله ذکایی نیز در شهادتنامه خود درباره زندان مشهد می گوید: »در زندان وکیل آباد 

متاسفانه وسایل بهداشتی، نه تنها آنجا، که در متام زندان هایی که من تا االن بودم هرازگاهی 

یک خط در میان منیدهند. مثال دوماه می دهند سه ماه منی دهند. چهارماه می دهند پنج ماه 

منی دهند. خیلی اینکار بد است. با این کارشان بچه ها خیلی اذیت می شوند. یعنی وقتی 

توالت.  توی  ریخته  روزنامه  عامله  یک  می دیدی  می کردی  نگاه  دستشویی  توی  می رفتی 

اینها را استفاده کرده بودند. من همیشه یکی از  روزنامه های خونی که متوجه می شدی 

اعرتاضاتم همین بود.« او همچنین  درباره زندان سبزوار گفته است: »به ما می گفتند باید 

مناز بخوانید. وقتی می گفتیم پریود هستیم می گفتند باید بکشید پایین تا ببینیم که پریود 

هستید. بچه ها برای اینکه مناز نخوانند، از نوارهای بهداشتی دیگران برای نشان دادن استفاده 

می   کردند! فکر کن چه فاجعه ای بود آنجا.« )شهادتنامه ۱۴(

اما مهمرتین تبعیض در حق زنان زندانی وقتی صورت می گیرد که آنها کوکانی هم داشته 

باشند. به علت اهمیت این موضوع، مساله این کودکان را جداگانه بررسی می کنیم. 
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پنجم: نگهداری کودکان در زندان ها
صدها کودک به همراه مادران زندانی شان در زندان های ایران زندگی می کنند. بر اساس تبرصه 

ماده ۶۵ آيین نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور »زندانیان زن 

می توانند اطفال خود را تا سن دو سال متام به همراه داشته باشند. رؤسای زندان ها می توانند 

در هر زندان نسبت به تفکیک و جداسازی اطفال ۲ سال تا ۶ سال در محل مجزا )مهد کودک( 

اقدام یا نسبت به انتقال اطفال موصوف به بهزیستی یا مؤسسات نگهداری اطفال مبادرت 

زندان ها  در  قانون  کودکان،  این  تفکیک  بر  زندان ها  آیین نامه  تاکید  علی رغم  اما  كنند.« 

رعایت منی شود.

اواخر خرداد سال ۱۳۹۴ رئیس دفاتر حامیت از حقوق زنان و کودکان قوه قضاييه در گفتگویی 

با روزنامه قانون اعالم کرد که حدود چهارصد و سی کودک در کنار مادران خود در زندان 

زندگی می کنند. او درباره اجرای آیین نامه زندانها در این مورد گفته بود: »در اجرا، رشایط 

در استان های مختلف متفاوت است. برخی استان ها مثل زنجان، کودکان یا توسط اقوام یا 

در بهزیستی نگهداری می شوند و کودکی در زندان نیست که نیاز به متهیدات خاصی باشد، 

در مقابل در استان کرمانشاه کودکان تا ۵ سال در مهدکودک زندان نگهداری می شوند.« 

]روزنامه قانون – ۳۰ خرداد ۱۳۹۴[
سازمان  نوجوانان  و  کودکان  امور  مدیرکل  سال ۱۳۹۵  ماه  تیر  اواخر  قانون،  این  علی رغم 

بهزیستی کشور طی گفت وگویی اعالم کرد که »در زندان زنان نباید مهدکودک وجود داشته 

باشد زیرا به لحاظ تخصصی صالح نیست به جز کودک زیر ۲سال که نیاز به شیردهی و متاس 

نزدیک با مادر دارد، کودک دیگری در محیط زندان حضور داشته باشد.« او اضافه کرده 

بود: »در حال حارض هیچ  مجوزی برای احداث مهدکودک در زندان ها صادر نشده است 

اما خدمات مراقبتی خوبی برای کودکان ساکن در زندان فراهم کرده ایم. صالح می دانیم که 

این کودکان از زندان بیرون آمده و تا  آزادی مادر در مراکز بهزیستی حضور داشته باشند.« 

]خربگزاری ایسنا- ۲۵ تیر ۱۳۹۵[
در حالی که مادران زندانی تقاضای فراهم شدن زمینه مناسب برای نگهداری کودکان خود را 

دارند، این سخنان در واقع فراهم کردن زمینه جدایی کودکان از مادرشان محسوب می شد. 

کمیسیون  رئیس  دانشور،  فاطمه  قول  از  گزارشی  آرمان امروز طی  روزنامه  بعد  روز  چند 

اجتامعی شورای شهر تهران نوشت: »در کنار بند مادران و کودکان که کودکان زیر دو سال 

زیادی با مادران خود در آنجا هستند، سایر کودکان زندانی در بندهایی زندگی می کنند که 

افراد مختلف با جرایم مختلف در آنها حضور دارند. از بدهکاری اقتصادی تا قتل و مشکالت 

اخالقی در میان این زندانیان وجود دارد و بنابراین حضور کودک در کنار این همه مجرم 
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برای خود کودک نیز خطرآفرین است. در این بازدیدها من رضورت تاسیس مهدکودک را 

احساس می کردم تا حداقل برای ساعاتی این کودکان از این محیط بی نشاط جدا شوند.« 

او اضافه کرده بود: »فضای بند زنان شاد نیست، داخل پنجره ای نیست و هوای بیرون را 

ندارد. در محوطه زندان هم فضای سبز و هیچ ادواتی برای بازی کودک نیست و این یکی از 

رضوریاتی است که باید به آن توجه شود.« او همچنین تاکید داشت: »منی توانیم الزام کنیم 

و بگوییم کودکی در زندان نباشد، زیرا بسیاری از مادران ترجیح می دهند تا دو سالگی حداقل 

کودکشان در کنارشان باشد تا با شیر خودشان تغذیه کند و بعد از این دو سال هم مادر راضی 

منی شود کودکی را که به بودنش خو گرفته رها کند. مادری که دوران بارداری خودش را در 

زندان سپری کرده و صالحیت روان دارد که کودکش در کنارش باشد. هیچ جا برای کودک 

بهرت از آغوش مادر نیست و ما باید رشایطی را فراهم کنیم که کودک در کنار مادرش باشد.« 

]روزنامه آرمان امروز- ۳۰ تیر ۱۳۹۵[
اینکه مسئوالن قضایی جمهوری اسالمی نیز از رشایط نامناسب  با  علی رغم این سخنان و 

زندان ها برای کودکان خرب دارند، در عمل یا کودکان محروم از همراهی با  مادرانشان شده اند، 

و یا اینکه در بندهای عمومی در بدترین رشایط نگهداری می شوند. 

در شهادتنامه راحله ذکایی درباره نحوه نگهداری کودکان در زندان وکیل آباد مشهد آمده 

است: »ارشاد دو هم مال بچه دارها بود. عمق فاجعه زندان وکیل آباد مربوط به همین بند 

بچه دارها بود. در بند ارشاد دو، وارد هر اتاقی که می شدی، پشت هر دری می دیدی دوتا 

بچه دارند باهم ور می   روند! در زندان وکیل آباد بچه ها را تا سن شش هفت سالگی نگه 

می  دارند و بعد از این سن بچه ها را می بردند پرورشگاه. در زندان اتفاقات وحشتناکی برای 

بچه می افتاد. ]...[ بعد هم بازی اینها مگر چی بود؟ خاله خاله بازی یعنی دونفری یک کاغذ 

را لوله می کردند و توی دماغ همدیگر فرو می کردند که یعنی داریم مواد مرصف می   کنیم. 

حاال ببین این بچه ها در آینده چی از آب در می آیند. زندگی آنها چه خواهد شد. اینجا همه 

چیز به آنها دیکته می شود و چه چیزهای بدی یاد می   گیرند. حاال هر مادری هم که ناراحت 

بود از هر حکمی و یا اعصابش خراب بود، بچه اش را می  زد و یا از تخت سوم می انداخت 

پایین روی زمین. من خیلی از این صحنه ها را دیدم.« )شهادتنامه ۱۴(

ششم: بهداشت محیط و سیستم درمانی
درباره وضعیت اسفناک بهداشتی در زندان ها بیش از دیگر مشکالت زندانیان سخن گفته 

می شود. حتی برخی مسئوالن جمهوری اسالمی نیز در اینباره بارها سخن گفته اند. دهم 

اسفند سال ۱۳۹۳ حسن قاضی زاده هاشمی، وزیر بهداشت، بعد از دیدار از زندان قزلحصار 

به خربنگاران گفت که »از لحاظ بهداشتی این زندان گنجایش این تعداد زندانی را ندارد و 
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در واقع دو برابر بیش از ظرفیت زندان ها زندانی داریم.« او تاکید داشت: »من اولین بار 

است که به زندان می آیم و از نزدیک وضعیت زندانیان را مشاهده می کنم. واقعاً وضعیت 

بدی است. افراد باید سعی کنند مرتکب جرم نشوند و پایشان به زندان باز نشود. زیرا باعث 

بروز بیامری و مشکالت فراوان دیگر می شود.« وزیر بهداشت اضافه کرده بود: »من در 

اینجا شاهد بیامرانی بودم که ایدز داشتند و دچار سل مقاوم بودند، اما مراقبت و نگهداری 

کامل نیست و بیامریابی در این زندان به صورت فعال انجام منی شود چرا که هم امکانات 

و هم اعتبارات سازمان زندان ها بسیار کم است.« ]خربگزاری فارس- ۱۰ اسفند ۱۳۹۳[

حدود دو سال بعد وزیر بهداشت باز همین سخنان را تکرار کرد و اعرتاف کرد که وضعیت 

زندان ها تغییری نکرده است. دوم مردادماه سال ۱۳۹۵، سیدحسن هاشمی، وزیر بهداشت طی 

سخنانی اعالم  کرد: »به رشایط بهداشتی زندان ها معرتضیم« او گفته بود: »بیامری های واگیر از 

مشکالت جدی زندانیان است چراکه تراکم در زندان ها وجود داشته و کمبود فضا و جای مناسب 

گسرتش بیامری های واگیر را سبب می شود. به این ترتیب خود زندانیان و خانواده هایشان در 

معرض خطر قرار می گیرند. اگر بیمه ها و همچنین دستگاه مسوول یک قدم در این زمینه بردارد، 

ما 10 قدم برخواهیم داشت.« وزیر بهداشت تاکید داشت: »متاسفانه اشتباه بیمه ها آن است 

که فردی که زندانی می شود با وجود آنکه پیش از این حق بیمه پرداخت کرده، ولی از بدو ورود 

به زندان از خدمات بیمه محروم می شود! که این موضوع از عجایب است. دلیلی ندارد که 

پزشک خانواده را در زندان ها نداشته باشیم و دلیلی نیست که غربالگری که به صورت رایگان 

در حاشیه شهرها ایجاد کرده ایم در زندان ها نداشته باشیم. الزم است خدمات پزشک خانواده 

در زندان ها گسرتش یابد.« ]ایسنا – ۲ مرداد ۱۳۹۵[

اما این تنها وزیر بهداشت نیست که از وضعیت بهداشتی زندانها ناراضی است. حتی مسئوالن 

قضایی زندان نیز به این مساله اعرتاف کرده اند. اواسط مرداد ماه  سال گذشته اصغر جهانگیر، 

رئیس سازمان زندان ها از کرسی بودجه هزار میلیارد تومانی سازمان زندان ها خرب داده و 

گفته بود: »ما در زندان ها نیازهای آموزشی، بهداشتی، اشتغال و... داریم و امروز بسیاری 

از کسانی که وارد زندان می شوند، به بیامری  مبتال هستند یا اعتیاد دارند که باید درمان شوند 

و اینها مشکالتی را بر سازمان تحمیل می کند.« ]روزنامه رسالت- ۱۶ مرداد ۱۳۹۵[

می توان تصور کرد، در رشایطی که مسئوالن جمهوری اسالمی از وضعیت بهداشتی زندانها 

ابراز نارضایتی می کنند، چه رشایط اسفناکی در آنجا حاکم است. 

حسین رفیعی یکی از زندانیان سیاسی که در بند ۸ زندان اوین نگهداری می شد، چندی پیش 

طی نامه رسگشاده ای درباره وضعیت بهداشتی این بند نوشته بود: »در این زندان، مبتالیان 

پوستی،  و  واگیردار  بیامری های  دیگر  انواع  مزمن،  C، سل  Bو  HIV مثبت، هپاتیت   به 

با هم نگهداری  … در کنار زندانیان ظاهرا سامل  همراه با حرشاتی چون ساس و پشه و  

می شوند. چندین بار این وضع را گزارش داده و طبق آیین نامه زندان تقاضای تفکیک زندانیان 
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براساس نوع اتهام و بیامری افراد را منوده ام، ولی همیشه با بی توجهی روبرو بوده ام. بگذارید 

از تعهد کادرپزشکی اینجا سخن بگویم. چند هفته پیش یکی از زندانیان سیاسی  که در 

اعتصاب غذا بود، دچار بیهوشی موقت شد. ما او را به درمانگاه زندان بردیم. کادر پزشکی 

فشار خون او را ۱۱ و قند خون او را ۱۷۳ اعالم کرده و گفت که خطری اورژانسی او را تهدید 

منی کند. ما که پزشک نبودیم ولی می دانستیم خطری جدی جان او را تهدید می کند، زیرا 

چندین روز بود که او حتی قند هم با آب منی خورد. با ارصار و سامجت ما و با هر مشقتی که 

بود او را به بیامرستان بوعلی سینا تهران منتقل کردند. در بدو ورود به بیامرستان، فشار خون 

او ۶ و قند خون او ۳۵ گزارش شده است. اسناد و مدارک موجود است. جنابعالی می دانید 

که او اگر دیرتر به بیامرستان می رسید چه اتفاقی می افتاد، مخصوصا که پتاسیم او به شدت 

کاهش یافته بود.« )سند ۶(

دیگر زندانیان نیز در روایتهای خود مشابه همین وضعیت را ترسیم کرده اند. یکی از زندانیان 

طی شهادتنامه ای که در اختیار سازمان اتحاد برای ایران قرار داده وضعیت بهداشتی ندامتگاه 

کرج را چنین وصف می کند: »وجود شپش و ساس و گال و سایر حرشات موذی در زندان 

ندامتگاه به عنوان ساکنان دامئی این زندان، از سوی همگان پذیرفته شده و گهگاه بدون یک 

روال مشخص و علمی، و تنها جهت ظاهرسازی، سمپاشی بی اثری هم صورت می گیرد، اما 

پس از آن هم تغییر محسوسی در جمعیت این حرشات دیده منی شود. بیامری هایی چون 

ایدز و هپاتیت و سل نیز هرچند وقت یکبار تلفاتی دارند.« او می افزاید: »مردن در زندان 

برای هیچ یک از طرفین شگفت آور نیست، بطوریکه زندانیان برای شوخی در باره فردی که 

در رشف مرگ است، می گویند مزاحمش نشوید! هر روز که به بهداری زندان مراجعه کنید، 

جنازه یکی دونفر را خواهید دید که درون کاور در گوشه ای افتاده است. زندانیانی که در اثر 

زد و خورد و چاقوکشی مصدوم شده باشند، غالبا تا زمانی که ترشیفات اعزام به بیامرستان 

صورت گیرد، فوت می کنند. رسیدگی به مسایل درمانی و درد و بیامری زندانیان در بهداری 

زندان، همواره با بی توجهی و اهامل و بصورت رسرسی انجام می گیرد. گویی پزشکان و 

پرسنل بهداری همیشه به واقعیت درد و رنج فرد مریض مشکوک اند. توهین و تحقیر زندانی 

در اینجا نیز به مانند سایر بخش های زندان امری عادی است. کمبود دارو، از دیگر مشکالت 

ذاتی بهداری ندامتگاه است.« )شهادتنامه ۱(

در یکی دیگر از شهادتنامه ها که درباره بند ۸ زندان اوین تهیه شده، آمده است: »در این 

به  زندانیان مجبور  در ساعات شب،  اسرتاحت  برای  کافی  امکانات  نبود  دلیل  به  سالن ها، 

خوابیدن در متامی راهروها و حتی جلوی درب رسویس بهداشتی هستند، به گونه ای که 

اغلب تردد  زندانیان دیگر به  رسویس بهداشتی در ساعات شب موجب ترشح آب آلوده 

به صورت و بسرت زندانیان ساکن در سالن می شود و حتی برخی را مبتال به بیامریهای عفونی 

منوده است.« در ادامه این شهادتنامه با اشاره به روند طوالنی پذیرش بیامر در بند ۸ زندان 
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اوین، اضافه شده است: »پس از رسیدن به حضور پزشک زندان، او که به هیچ وجه حوصله 

شنیدن حرفهای شام را نداشت و متامی صحبتها و رشح بیامری را تنها “متارض زندانی” قلمداد 

می کرد، حداکرث  با تجویز یک مسکن سعی می کرد که شام را دست به رس کند. بارها پیش 

آمد که برای بیامران دچار عفونت شدید، حتی یک آنتی بیوتیک تجویز نکردند و شخص به 

شدت دچار تب و تشنج گردید .« )شهادتنامه ۲(

در شهادتنامه مربوط به بند زنان زندان اوین نیز آمده است: »بزرگرتین مشکل زندانیان 

مربوط به خدمات درمانی است. به دلیل اینکه تنها زندانیان زن در زندان اوین همین چند 

نفر ساکن بند نسوان اوین هستند، سیستم خدمات درمانی بهداری زندان کامال مردانه طراحی 

شده و متعلق به مردان است. در بهداری اوین مسئول تزریقات و نوار قلب برای بانوان 

موجود نیست و پزشکان و پرستاران مرد هم به بهانه مسائل و موانع رشعی از انجام تزریقات 

و آزمایشات زنان خودداری می کنند. تنها ماهی یک بار یا حتی گاه هر دو ماه یکبار،  پزشک 

زنان برای معاینه و معالجه زنان به بهداری می آید و زنان را معاینه می کند.« )شهادتنامه ۳(

در گزارش مربوط به زندان مهاباد نیز می خوانیم: »وضع بهداشت زندان و زندانیان خیلی بد 

بود.  وجود سوسک و شپش و حرشات مانند آن در زندان طبیعی بود.  انگار که محل اصلی 

زندگی شپش در داخل زندان است.  زندانی هامن پتو  هامن وسایل شخصی و هامن لباس را 

استفاده می کرد که شپش گرفته بود و هیچ امکانی نبود که بتواند نظافت را رعایت کند تا این 

وضع متام شود.« )شهادتنامه ۵(

در متامی شهادتنامه هایی که در اختیار سازمان اتحاد برای ایران قرار گرفته، وضعیت بهداشت 

و درمان زندان ها غیرقابل قبول و نابسامان توصیف شده است. این وضعیت اسفناک چنان 

است که به سادگی موجب مرگ زندانیان می شود. 

یکی از زندانیان درباره بند مردان زندان زاهدان گفته است: »زندانیانی بودند و همیشه از 

این موارد داشتیم که براثر نبود مداوا، هامنجا فوت کردند. یا کسانی که درد می کشیدند. 

من خودم کلیه ام از کار افتاده بود.« او درباره تعدادی از افرادی که بر اثر عدم رسیدگی 

پزشکی فوت کرده اند می گوید: »یادم هست که یک بنده خدایی در ماه مبارک رمضان و 

موقع افطار براثر بیامری فوت کرد و ما هرچه ارصار کردیم که در را باز کنید در را دیر 

باز کردند تا میخواستیم بربیم بهداری دیگر متام کرد. مردی بود حدود 50-55 ساله بود. یا 

آقای غفور نارویی یک بنده خدایی بود که جوان بود و یک بنده خدایی بنام فرزاد نارویی و 

محسن اسامعیل زهی و رسهنگ کاوه که اعدامی بودند و قبل از اعدام رسش را زده بود به 

نرده های بند و خونریزی داشت و داخل زندان متوم کرد. یک بنده خدای دیگر حمید نهتانی 

و ذکریا ریگی و رخشانی که اسم کوچیکش رو فراموش کردم از بند 4 بود و یک بنده خدایی 

عبدالباسط شه بخش بود اینها هم بند ما بودند و بند 4. یک بنده خدای دیگری را هم از بند 

ما تبعید کردند به تربیز علی نارویی که از دوستان ما بود این رو برده بودند تربیز اونجا هم 
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به دلیل شدت بیامریش و رسیدگی نکردن گفتند فوت کرد. فرد دیگری که اتفاقا یادگاری  در 

دفرت من نوشته بود یادم افتاد. عزیز انوریان تقریبا 32-30 سن داشت بیامری قلبی داشت در 

بند 7 بود این هم بدلیل رسیدگی نکردن در بند 7 فوت کرد.«)شهادتنامه ۱۳(

هفتم: تغذیه و کیفیت مواد غذایی در زندان
یکی از  مهمرتین کمبودها در زندان های ایران، نحوه تغذیه غیراستاندارد و نامناسب در آنها 

است. کیفیت پایین غذا چنان است که زندانیان بعد از مدتی استفاده از غذای زندان، به 

بیامریهای گوناگون گوارشی مبتال می شوند. 

ضیا نبوی در نامه خود به دبیر ستاد حقوق برش قوه قضائیه می نویسد: »درمورد غذای زندان 

هیچ منی گویم که احتامال مقوله ای سلیقه ای تلقی می شود ولی همین قدر بس که آشپز محرتم 

حتی زحمت پوست کندن سیب زمینی های استفاده شده در غذا را به خود منی دهد. فروشگاه 

زندان به طور متوسط هر شش هفته یک بار مقداراندکی میوه می آورد که در بهرتین حالت 

با کشمکش بسیار سهم هر زندانی یک کیلو میوه در شش هفته است و این سبب شده 

بیامری های ناشی از کمبود ویتامین در زندان شایع باشد. از طرفی آشپزی در زندان هم با 

مشکالت خاص خودش روبرو است اول اینکه هیچ یخچالی برای نگهداری مواد اولیه وجود 

ندارد و این مساله ای است که در فصول گرم سال بسیار آزاردهنده است.« )سند ۴(

مرتضی مرادپور نیز درباره وضعیت زندان تربیز می نویسد: »گرچه مطابق ماده ۹۵ آیین 

نامه باید »در هر هفته حداقل سه بار به متهامن و محکومان نهار یا شام با گوشت داده 

شود« ولی عمال به جز آبگوشت که یک لبه یا گوشت کوچک دارد در هیچ غذایی استفاده 

منی شود و در عوض سویا جایگزین گوشت شده است )مثال در خورشت قیمه لپه و سویا و در 

قورمه سبزی سبزی و سویا باهم مخلوط می شود( و همینطور از حبوبات کهنه و جوانه زده 

استفاده می شود که نپخته و سفت رسو می شود و نیز کم کیفیت ترین نوع برنج خارجی که 

بعضا شپش زده به زندانیان خورانده می شود«)سند ۵(

در مهرماه سال ۱۳۹۵ جمعی از زندانیان سیاسی زندان رجایی شهر نامه ای به گزارشگر ویژه 

شورای حقوق برش سازمان ملل نوشته و درباره وضعیت غذا نیز اعرتاض کردند. آنها نوشته 

بودند: »درباره نقض مواد 93 و 95 آیین نامه که تاکید دارد غذای روزانه زندانیان یعنی 

صبحانه و نهار و شام ایشان باید دارای كالری و ویتامین های الزم و كافی بوده باشد، باید گفت 

که غذای زندان دارای كیفیت بسیار پایینی است چه از لحاظ كیفیت مواد اولیه مانند برنج و 

سویایی که در واقع خوراک دام و طیور است و چه از بابت مقدار غذا که همیشه زندانیان 

در حالت نیمه گرسنه برس می برند. حتا در زمان هایی استفاده از مواد فاسد در غذاها باعث 

مسمومیت زندانیان شده است. همچنین بدلیل رعایت نکردن بهداشت در آشپزخانه زندان، 
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بارها در غذای زندانیان حرشات و جانوران ریز مشاهده شده است.« )سند ۸(

زندانیان سیاسی زن نیز از زندان قرچک ورامین نوشته بودند: »در هفته گذشته به دلیل 

کمبود جیره غذایی، چندین بار وعده نامربده به بسیاری از زندانیان نرسید. وعده مذکور نیز 

اغلب دو قرص نان خشک و یک سیب زمینی، و یا مقدار بسیار اندکی ماکارونی را شامل 

می شود. از آنجا که بسیاری از زندانیان کم سن و سال حتی زیر ۱۸ سال نیز در این زندان 

نگهداری می شوند، به وضوح می توان مشکل سوءتغذیه جدی را در میان بسیاری از زندانیان 

مشاهده کرد.« )سند ۱۰(

خانم مائده سلطانی دخرت  عبدالفتاح سلطانی، وکیل زندانی در اوین نیز اخیرا در نامه ای به 

رشح وضعیت غذا در زندان پرداخته و می نویسد: »بسیاری از زندانیان زندان اوین بیامر 

هستند و نیاز به رژیم غذایی و مرصف مواد غذایی مخصوص دارند. اگر در مواردی این مواد 

غذایی در مغازه کوچک زندان قابل خریداری باشند، قیمت آن ها ۵۰ تا ۷۰درصد گران تر 

از قیمت اصلی در مغازه های معمول درشهر است. بسیاری از زندانیان حتی قادر نیستند 

این مواد غذایی را با بودجه خود از مغازه زندان خریداری کنند. مسئوالن زندان از گرفنت 

بسته های مواد غذایی که خانواده ها برای زندانیان بیامر خود به اوین می آورند، خودداری 

می کنند. غذا در زندان اوین کیفیت ندارد . طبق گفته مسئوالن زندان، بودجه در نظر گرفته 

شده برای تغذیه هر زندانی روزانه فقط سه هزار تومان است. در حالی که یک عدد تخم مرغ 

در ایران ۴۰۰ تومان است، چگونه قرار است با این بودجه هر روز به هر زندانی غذای سامل 

برسد؟« )سند ۱۷(

بجز این موارد، در شهادتنامه هایی که در اختیار سازمان اتحاد برای ایران قرار دارد نیز متامی 

زندانیان، نسبت به وضعیت غذا در زندانهای مختلفی که بوده اند، اعرتاض کردند. 

از جمله در گزارش مربوط به زندان کرج آمده است: »گویا مسئوالن و مدیران زندان و 

برنامه ریزان از رده های باال تا پایین این مجموعه، معتقدند که نباید زندانی با غذای کافی 

و با کیفیت تغذیه شود. ]...[ مواد اولیه غذای زندانیان، علی القاعده از بی کیفیت ترین و 

ارزان ترین نوع مواد تهیه می شود. در پخت و تهیه و آشپزی آن نیز انگار تعمدی در کار 

است که زندانی همیشه از غذای خوش طعم و لذیذ محروم باشد. از این نظر، زندانیان 

همواره گرسنه و دچار سوء تغذیه اند. آن دسته از زندانیان که توانایی خرید اجناس گران 

از فروشگاه را داشته باشند، هیچوقت جیره غذای زندان را مرصف منی کنند. در این میان، 

کیفیت و مقدار غذای پرسنل زندان، اصال قابل مقایسه با غذای زندانیان نیست و از بهرتین 

مواد تهیه می شود.« )شهادتنامه ۱(

در شهادتنامه آقای بابک آسیایی از بند هشت زندان اوین نیز آمده است: »چهار روز از 

هفته سویا و برنج ، ماکارونی و قرمه سبزی بی کیفیت و قیمه بی کیفیت که هیچ ربطی به 

این اسامی ندارد!  کیفیت پایین غذا و استفاده از مواد غیراستاندارد در خوراک زندان، باعث 
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برخی ناراحتی های کلیه در میان زندانیان شده است .]...[ آب آشامیدنی اوین از چاه نیمه 

عمیقی فراهم می شد که به دلیل پایین آمدن سطح آب در تهران این آب بسیار بی کیفیت 

شده و با سختی بسیار زیاد به مرصف آشامیدن زندانیان می رسید که آن هم می تواند یکی 

دیگر از علت های ناراحتی های گوارشی و کلیوی در میان زندانیان باشد.« )شهادتنامه ۲(

همچنین در شهادتنامه مربوط به بند نسوان زندان اوین می خوانیم: »کیفیت غذا در بند 

زنان بسیار نازل بود. به دلیل نامناسب بودن غذای زندان و استفاده از مواد اولیه بی کیفیت،  

زندانیان بند نسوان تصمیم به اعتصاب گرفتند و از پذیرش غذای زندان خودداری کردند. در 

نتیجه مسئوالن زندان، مقداری مواد اولیه به عنوان جیره در هر ماه و یا هر فصل در اختیار 

زندانیان قرار می دهند تا خودشان آشپزی کنند. جیره ماهانه برای هر نفر یک عدد مرغ یخ 

زده و حداکرث ۵ عدد تخم مرغ ، نفری ۱ الی ۲ کیلو سیب زمینی و پیاز، سبزی های یخ زده، 

۱۰ الی ۱۵ عدد کره و پنیرهای کوچک است.  جیره فصلی هم مقداری حبوبات، ماکارونی، 

روغن جامد و برنج هندی است که تحویل هر زندانی می شود.به دلیل اینکه جیره غذایی 

اغلب بی کیفیت  و برای یک ماه بسیار کم است، زندانیان ناچار به تهیه مواد غذایی با هزینه 

شخصی هم می شوند.« )شهادتنامه ۳(

مشابه این روایت ها در دیگر شهادتنامه ها نیز بارها تکرار شده است. در یک منونه دیگر 

یکی از زندانیان درباره وضعیت غذای زندان مهاباد می گوید: » کیفیت غذا در آنجا بسیار 

نازل بود. مثال جمعه ها چیزی می دادند که اسمش را  قرمه سبزی گذاشته بودند. من اگر ده 

سال هم قرمه سبزی نخورم حارض نیستم چنان چیزی بخورم.   قرمه سبزی را اینطور تهیه 

می کردند که دبه آب در یک دیگ که پر از لیمو امانی شده بود، می ریختند. باور کنید شاید 

یک گونی لیمو امانی میریختند.  لوبیای آن خیلی کم بود. در  هر ۱۰ قاشق، یک یا لوبیا پیدا 

می شد. گوشت هم که دیده منی شد! همه اینها به یک طرف، من بارها دیدم که از داخل 

غذا سوسک  یا حرشه ای دیگر بیرون آمد. در چنین وضعی زندانی منی توانست غذا بخورد. 

سهمیه گوشت زندانی را هفته ای ۲۵ گرم اعالم کرده بودند. فرض کنید اگر قرار بود  ده کیلو 

گوشت در غذا باشد، نیمی از آن سهمیه را  می دزدیند.« )شهادتنامه ۵(
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شهادتنامه ها

شهادتنامه ۱

روایتی از زندان ندامتگاه مرکزی کرج

 اشاره: ندامتگاه مرکزی کرج که یکی از زندان های بزرگ استان الربز محسوب می گردد، به 
علت اعدام های گسرتده ای که در آن انجام می شود، مشهور است. اواسط شهریور ماه گذشته، 
سایت هرانا گزارش داد که پس از درز اخبار مربوط به اعدام ها در این مرکز، حمالت شدیدی 
از سوی نیروهای امنیتی مستقر در زندان به محبوسان صورت گرفت. در گزارش هرانا آمده 
بود: “در پی اعدام ۱۲ زندانی در ندامتگاه مرکزی کرج و درز گزارشهای خربی مربوط به 
این واقعه در رسانه ها، نیروهای امنیتی طی روزهای گذشته به بند ۵ این زندان مراجعه 
کرده و ضمن رضب و شتم شدید و تهدید زندانیان، دست کم ۶ تن از آنان را برای بازجویی 
به انفرادی منتقل کردند. این نیروها از زندانیان می خواهند نحوه درز گزارشهای خربی از 

اعدام ها در این زندان را توضیح دهند.”
ندامتگاه مرکزی کرج یکی از اسفناک ترین زندان های کشور است. اواخر آبان سال ۱۳۹۲، 
سایت هرانا گزارشی از وضعیت این زندان منترش کرده و تاکید کرده بود که “زندان ندامتگاه 
مرکزی کرج با نزدیک ۸ هزار زندانی، حدود ۴۰۰ زندانی زیر حکم اعدام و ۴ زندانی عقیدتی 
و سیاسی از رشایط نگران کننده ای برخوردار است.” در این گزارش آمده بود: “زندان از 
لحاظ بودجه بهداری با کمبودهای بسیاری روبرو شده و بتازگی هزینه زندانیان بیامر را 
به گردن خود ایشان می گذارد. از طرفی هم وضعیت تغذیه زندانیان و جیره دولتی بسیار 
خراب شده است. بهداری حتی دارویی برای زندانیان بیامر ندارد و قفسه داروهای بهداری 
کامال خالی است. بیامران مبتال به سل و بیامری های خونی هامنند هپاتیت و ایدز بسیار زیاد 
است. زندانیان مبتال به سل، هپاتیت و ایدز حتی قرنطینه هم منی شوند و زندان برای اینکه 
این زندانیان از سوی همبندیانشان طرد نشوند اعالم منی کند چه کسانی بیامر هستند و خود 

بیامران نیز از همبندیانشان این موضوع را پنهان می کنند.”
چند ماه بعد در همین سایت، گزارشی دیگر از این زندان منترش شد که در آن از وخیم شدن 
این زندان آمده  از گزارش دوم مربوط به  وضعیت زندان خرب داده شده بود. در بخشی 
بود: “تعداد مرگ و میر زندانیان بر اثر بیامری در زندان ندامتگاه مرکزی کرج بسیار باال 
رفته. این موضوع تاحدی بارز بود که چند روز پیش چند نفر از بازرسی اداره کل به زندان 
ندامتگاه آمده و پزشکان و ریاست بهداری را مورد بازجویی قرار دادند. سئوال بازرسان در 
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هنگام بازجویی این بود که چرا بیامری هایی که در این زندان منجر به مرگ شده بیامری های 
زندانیان می شود.  به مرگ  منجر  بیامری ها  این  و  نیستند، چرا رسیدگی منی کنید  جدی ای 
پزشکان بهداری نیز کمبود امکانات و دارو را به عنوان دالیل باالرفنت آمار مرگ و میر در 

زندان برشمردند.”
روایتی که در اینجا خواهید خواند، توسط یکی از زندانیان سابق محبوس در این زندان بیان 

شده که مایل به بیان علنی اسم خود نبود.

روایتی از زندان ندامتگاه مرکزی کرج )مردان(:

 زندان مرکزی کرج موسوم به ندامتگاه، در واقع فاز ۵ زندان قزل حصار است که در سال 
۱۳۸۲ و  با هدف نگهداری سارقان بازداشتی و محکومیت یافته استان تهران در یک مرکز، 

بنا گردید. از اواخر سال ۱۳۸۹ و  ابتدای سال ۱۳۹۰  پس از تشکیل استان الربز، به مرور زندان 

ندامتگاه از محکومان استان تهران تخلیه شد و رفته رفته اکرثیت بازداشت شدگان و متهامن 

و محکومان نهادهای قضایی استان تازه تاسیس الربز از هر صنف و طبقه ای به این زندان 

انتقال یافتند.

ورود به  ندامتگاه مرکزی کرج

این زندان یکی از کثیف ترین، شلوغ ترین و پرحادثه ترین زندان های کشور است. از بدو ورود 

متهم، با وی به مانند جنایت کاری کثیف و پلید که هیچ حقوق انسانی برای او متصور نیست 

رفتار می شود. توهین و تحقیر متهم از سوی مدیران و کارکنان و ماموران انتظامی زندان، 

امری پذیرفته شده است. معموال این امر نه از طرف زندانیان با اعرتاض جدی مواجه می شود 

و نه در صورت اعرتاض، مسئوالن زندان به آن توجهی می کنند. گویی طرفین بطور نانوشته 

پذیرفته اند که زندانی شایسته چنین رفتاری است. کام اینکه زندانیان نیز نسبت به یکدیگر، 

رفتار و برخورد بهرتی نشان منی دهند.

متهم تازه وارد را ماموران زندان در حضور دیگران، کامال برهنه کرده و به شکل زننده ای 

بازرسی می کنند و در همین حال چند مامور به رساغ وسایل و لباس های متهم رفته و هر 

شی ارزشمندی تصاحب می شود. این مرحله تقریبا نیمی از روز را شامل می شود که در این 

مدت متهم گرسنه و تشنه می باید رسپا بایستد. سپس متهم را به مدت ۳ روز تا یک هفته 

به بخش قرنطینه زندان منتقل می کنند که از مراحل پر درد و رنج زندان است.

قرنطینه مکانی به غایت کثیف و آلوده است. شپش، ساس، گال و انواع بیامری ها، غالبا از 

همین مکان به سایر بخش های زندان رسایت می کند. به علت ازدحام جمعیت در قرنطینه، 

از هر تخت دونفر استفاده می کند و کف اتاق ها و سالن مملو از زندانی است. قرنطینه 

فاقد فروشگاه است. لذا زندانی ناگزیر است هامن غذایی را که جیره زندان بوده و بسیار 

بی کیفیت و بی ارزش است، مرصف کند.
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کسانی که برای نخستین بار زندان را تجربه می کنند، در هر مرحله ای از روند پذیرش، با 

توجه به نوع برخورد و رفتاری که مشاهده می کنند، غالبا دچار شگفتی و شوک خواهند شد. 

در این مرحله، اگر به متهم مشکوک شوند که احیانا وارد  کننده مواد مخدر است، وی را به 

بخشی بنام “سکو” هدایت می کنند. در اینجا هر کدام از زندانیان که به هر دلیل -از قبیل 

اعزام به مراجع قضایی، اعزام به مراکز درمانی و یا مرخصی- از زندان خارج شده باشد، هنگام 

بازگشت بدون استثنا یکی دو شب را باید در آن مکان سپری کند. در آنجا توالتی بر بلندی و 

بر روی سکو بنا شده که در زیر آن سبدی مبنظور صافی و غربال مدفوع قرار داده اند. متهمی 

که مورد سوء ظن واقع شده، مجبور است مقداری روغن گرچک بخورد و در حضور مامور 

انتظامات که از بین زندانیان انتخاب شده اند، محتویات معده خود را تخلیه کند. چنانچه 

نتیجه ای حاصل نشود و کامکان به فرد متهم مشکوک باقی مبانند، از وی در واحد رادیولوژی 

بهداری زندان عکس تهیه می کنند.

نوع  اساس  بر  را  آنها  پرونده و تقسیم متهامن جدیدالورود،  تهیه  و  انگشت نگاری  از  پس 

جرم، به سالن مربوطه منتقل می کنند. یک مسواک و یک حوله کوچک و یک پتوی بنجل و 

بی مرصف که از ضایعات صنعتی زیان آور بافته شده نیز به متهم داده می شود.

وضعیت سکونت زندانیان در ندامتگاه

ندامتگاه کرج دارای ۱۴ سالن است که ۴ سالن آن به واحد کارگری و آشپزخانه و رای بازها 

و انفرادی یا سوئیت، اختصاص یافته است. در سالن های ۱ تا ۵ متهمین مواد مخدر نگهداری 

می شوند. مدیران زندان ادعا می کنند که در این میان سالن ۵ متعلق به زندانیانی است که 

ترک اعتیاد کرده اند.

در سالن ۶ این زندان، متهمین جرایم مالی از قبیل ورشکسته ها و کاله بردارها و بدهکاران، به 

ویژه و از همه بیشرت بدهکاران مهریه و چک بالمحل نگهداری می شوند.

سالن ۷ به متهمین جرایمی اختصاص دارد که اصطالحا “خاص” گفته می شود. محکومان 

اتهاماتی مانند قتل، رسقت مسلحانه، تجاوز به عنف، رشکت در درگیری ها و چاقوکشی ها و 

باالخره محکومان جرایم سیاسی که در جمهوری اسالمی جرایم “امنیتی” خوانده می شود، 

در همین بند نگهداری می شوند.

سالن های ۸ و ۱۰ نیز متعلق به سارقان است. این صنف از محکومین بگونه ای محرتمانه خود 

را “شعبه ای” معرفی می کنند. یعنی محکومان مربوط به شعبه رسقت ادارات آگاهی!

این  در  دارد.  ویژه ای  وضعیت  است،  معروف  جوانان  سالن  به  که   ۹ سالن  بین  این  در 

سالن، زندانیان کم سن و سال از هر جرم و اتهامی قرار گرفته اند. این سالن شلوغ ترین و 

پرحادثه ترین سالن ندامتگاه است. درگیری و زد و خورد و خونریزی، از اتفاقات هرروزه در 

این سالن است.

الزم به ذکر است که سالن ۱۲ که از تعدادی سلول مجرد تشکیل یافته و شامل یک محوطه 



32

وضعیت زندگی در زندان های ایران

کوچک عمومی هم هست از زندانیان “شورایی” تشکیل می شود. “زندانیان شورایی” یعنی 

زندان شده اند.  مقررات  عملی خالف  و  و جرم  درگیری  مرتکب  زندان  داخل  که  افرادی 

همچنین افرادی که اعتصاب غذا منوده اند و یا محکومین به اعدام و قصاص هستند در شب 

قبل از مرگ در همین سالن نگهداری می شوند.

زندان ندامتگاه کرج در مجموع حدود ۸۰۰۰ زندانی را در خود جای داده است. آمار هر 

سالن بطور متوسط بین ۷۰۰ تا ۱۰۰۰ زندانی است که در اتاق هایی به مساحت ۲۰ مرتمربع 

بین ۴۰ تا ۵۰ زندانی جاسازی شده اند. به هنگام شب و فرارسیدن زمان خواب، کف سالن ها 

و حسینیه و هر گوشه و کنجی جهت خوابیدن اشغال می شود و همواره برای تصاحب محل 

خواب میان زندانیان زد و خورد و درگیری اتفاق می افتد.

به زندانی تازه وارد معموال تا مدت یکسال تخت تعلق منی گیرد و اصطالحا “کف خواب” 

است. تختخواب به قیمت های گزاف خرید و فروش و یا اجاره داده می شود. هم روسای 

سالن ها و هم وکیل بند هر سالن که از میان خود زندانیان و با هامهنگی رئیس سالن انتخاب 

شده است در خرید و فروش تخت ذی نفع هستند.

یکدیگر  کنار  در  فرشده  و  کتابی  بصورت  ناچارند  فضا  کمبود  علت  به  نیز  کف خواب ها 

بخوابند. ماموران انتظامات با کسانی که بشکل طاق باز می خوابند برخورد می کنند. تا قبل 

از یکی دوسال پیش که فرم تخت ها را تغییر دادند، معموال ۵ نفر بطور کتابی زیر یک تخت 

می خوابیدند که به آنها اصطالحا “زاغه خواب” می گفتند. با عوض کردن تختخواب ها همین 

امکان هم از تعدادی زندانی گرفته شد بدون اینکه چاره ای اندیشیده شود.

کمبود جا برای خوابیدن و قرار گرفنت دونفر بر روی یک تخت، که در اصطالح به آن “دوترکه” 

می گویند و نیز همین شکل خوابیدن که توصیف شد، یعنی کتابی قرار گرفنت در کنار یکدیگر 

به هنگام خواب، موجب بروز مسایل و مشکالتی می گردد. از جمله رسایت بیامری، درگیری و 

دعوا، لواط و مزاحمت های جنسی … که در مجموع رنج و عذاب زندانی را شدت می بخشد.

حتی اگر موضوع حبس و زندان و محرومیت از زندگی طبیعی و اجتامعی و قطع ارتباط با 

بستگان و عزیزان و رنج ناشی از آن قابل تحمل باشد، رشایط ناگوار و عذاب آوری که تحمیل 

می شود، این درد و رنج را بطور غیرانسانی و به ناحق مضاعف می کند و غیرقابل تحمل 

می گردد.

وضعیت درمانی و بهداشتی ندامتگاه

مسائل بهداشتی در زندان، همواره از عمده ترین نارسایی ها و مشکالت زندان های جمهوری 

اسالمی بوده است. وجود شپش و ساس و گال و سایر حرشات موذی در زندان ندامتگاه به 

عنوان ساکنان دامئی این زندان، از سوی همگان پذیرفته شده و گهگاه بدون یک روال مشخص 

و علمی، و تنها جهت ظاهرسازی، سمپاشی بی اثری هم صورت می گیرد، اما پس از آن هم 

تغییر محسوسی در جمعیت این حرشات دیده منی شود. بیامری هایی چون ایدز و هپاتیت و 
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سل نیز هرچند وقت یکبار تلفاتی دارند.

مردن در زندان برای هیچ یک از طرفین شگفت آور نیست، بطوریکه زندانیان برای شوخی 

در باره فردی که در رشف مرگ است، می گویند مزاحمش نشوید! هر روز که به بهداری 

زندان مراجعه کنید، جنازه یکی دونفر را خواهید دید که درون کاور در گوشه ای افتاده است. 

زندانیانی که در اثر زد و خورد و چاقوکشی مصدوم شده باشند، غالبا تا زمانی که ترشیفات 

اعزام به بیامرستان صورت گیرد، فوت می کنند. رسیدگی به مسایل درمانی و درد و بیامری 

زندانیان در بهداری زندان، همواره با بی توجهی و اهامل و بصورت رسرسی انجام می گیرد. 

گویی پزشکان و پرسنل بهداری همیشه به واقعیت درد و رنج فرد مریض مشکوک اند. توهین 

و تحقیر زندانی در اینجا نیز به مانند سایر بخش های زندان امری عادی است. کمبود دارو، از 

دیگر مشکالت ذاتی بهداری ندامتگاه است.

حامم ها و توالت ها، محل اصلی رسایت بیامری ها، بویژه آلوده شدن به حرشه گال است. 

می سازد.  مشکل  را  بهداشت  رعایت  حامم،  در  جمعیت  ازدحام  و  ناکافی  حامم ها  تعداد 

هیچوقت هم آب گرم و صابون و شامپو و پودر لباسشویی و دیگر مواد و وسایل بهداشتی به 

اندازه کافی در اختیار زندانی قرار منی گیرد.

وضعیت تغذیه زندانیان ندامتگاه

وضعیت غذای زندانیان از مشکالت همیشگی و جدی ندامتگاه است. گویا مسئوالن و مدیران 

زندان و برنامه ریزان از رده های باال تا پایین این مجموعه، معتقدند که نباید زندانی با غذای 

کافی و با کیفیت تغذیه شود. بهرتین غذایی که به زندانی داده می شود به هنگام عزاداری های 

مذهبی محرم و صفر است که خیرین در بیرون زندان آنرا نذر زندانیان می کنند . این اتفاق 

هم فقط یکی دو وعده در سال دیده می شود.

مواد اولیه غذای زندانیان، علی القاعده از بی کیفیت ترین و ارزان ترین نوع مواد تهیه می شود. 

در پخت و تهیه و آشپزی آن نیز انگار تعمدی در کار است که زندانی همیشه از غذای خوش 

طعم و لذیذ محروم باشد. از این نظر، زندانیان همواره گرسنه و دچار سوء تغذیه اند. آن 

دسته از زندانیان که توانایی خرید اجناس گران از فروشگاه را داشته باشند، هیچوقت جیره 

غذای زندان را مرصف منی کنند.

در این میان، کیفیت و مقدار غذای پرسنل زندان، اصال قابل مقایسه با غذای زندانیان نیست 

و از بهرتین مواد تهیه می شود. البته به رسبازان وظیفه که در زندان خدمت می کنند از هامن 

غذای زندانیان داده می شود.

خرید و فروش مواد مخدر در ندامتگاه

کانونی  و  ویژه  اهمیت  از  مخدر  مواد  بحث  اسالمی،  جمهوری  زندان های  از  در صحبت 

برخوردار است. گردش پولی و مالی ناشی از خرید و فروش مواد مخدر در زندان آنچنان 

رقم زیاد و وسوسه انگیزی است که دیگر مسائل زندان را تحت الشعاع قرار می دهد.
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متامی کارکنان زندان، به نحوی در موضوع مواد مخدر یا ذینفع هستند و یا به نوعی با آن 

در  ارتباط قرار دارند. بیشرتین سهم و سود از معامالت مواد مخدر، نصیب روسای سالن ها 

می شود. قیمت مواد مخدر حدودا ۱۰ برابر نرخ آن در بیرون از زندان است. زمان هایی 

که سخت گیری شدت می یابد و ورود مواد به داخل زندان با مشکالتی مواجه می شود، این 

قیمت به مراتب بیشرت می شود و تاچند برابر افزایش پیدا می کند. بگونه ای که یک گرم ماده 

“شیشه” در زمانی که در شهر تهران ۱۰ هزار تومان قیمت داشت، در زندان ندامتگاه به 
قیمت ۴۰۰ هزارتومان خرید و فروش می شد.

به همین دلیل، هر قرش و صنف و گروهی در تالش اند که به زندان مواد مخدر وارد کنند. از 

خود زندانیان، خانواده آنان، رسبازان وظیفه، ماموران انتظامی و امنیتی، کارمندان اداری تا 

روسای سالن ها و پزشک بهداری و … در این کار رشیک اند. تقریبا کلیه نقل و انتقال پرسنل 

زندان و جابجایی پست ها و وظیفه ها و اخراج کارکنان به شکلی به موضوع قاچاق مواد مخدر 

مربوط است.

ناگفته مناند که جهت وارد ساخنت مواد مخدر به زندان ابتکارات و هوشمندی هایی به خرج 

داده می شود که بسیار شگفت انگیز است. برای مثال موردی بوده که وقتی متهمی را برای 

محاکمه به دادگاه برده بودند، همرسش به رساغش آمده و با بوسیدن وی مقداری موادمخدر 

بسته بندی شده در دهان شوهرش قرار داده است. و یا موادمخدر را بعضا همرس زندانی در 

واژن خود حمل می کند و در زمان مالقات رشعی، شوهرش آنرا تحویل گرفته و در مقعد خود 

جا داده و به داخل سالن وارد می کند.

ضمنا بسیار طبیعی که در این زمینه جنایت هم روی دهد. کام اینکه مرگ های مشکوک و 

خودکشی های ساختگی در زندان، تا حدود زیادی به قاچاق مواد مخدر مربوط است. حتی 

موردی بوده که برای خارج کردن مواد از معده زندانی، شلنگ آب را درون مقعد وی منودند، 

بطوریکه زندانی، در اثر فشار آب و آسیب ناشی از آن فوت کرد.

کسب و کارهای پرسود دیگر در ندامتگاه

یکی دیگر از کسب و کارهای پرسود در زندان، خرید و فروش گوشی تلفن است. گوشی 

موبایل نیز مانند مواد مخدر تا ده  برابر قیمت معمول آن معامله می شود. هدف اصلی از 

یورش های گارد زندان به سالن ها، بیشرت از همه متوجه یافنت و کشف گوشی های موبایل 

نصیب  هم  سودی  محوله،  وظیفه  انجام  و  امنیتی  مسائل  بر  عالوه  امر،  این  چون  است. 

ماموران انتظامی و رسبازان وظیفه می کند. پس از هر بار کشف گوشی موبایل از یک زندانی، 

صاحب آن حارض است برای بازگرداندن اش مبلغی به ماموران بپردازد و این هم کاسبی بدی 

نیست.

حمله گارد زندان به سالن ها، که بیشرت به جهت کشف و جمع آوری گوشی موبایل، موادمخدر، 

چاقو یا اصطالحا “تیزی” و موارد مشکوک دیگر صورت می گیرد، همواره با خشونت و 
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رضب و شتم زندانی و تخریب وسایل زندانیان همراه است. در این مواقع، معموال گارد 

زندان، متشکل از حدود ۶۰ تا ۷۰ نفر از رسبازان وظیفه، بصورت بی خرب و غافلگیرانه به 

داخل سالن هجوم می آورند و به جستجو می پردازند. این رسبازان که عموما از خانواده های 

فقیر به خدمت نظام خوانده شده اند، همگی دارای جثه هایی ضعیف و نحیف و دچار سوء 

تغذیه  اند. رسبازان وظیفه عالوه بر تخریب و لگدمال کردن وسایل زندانیان، هر شی کم حجم 

و ارزشمندی را که پیدا کنند، تصاحب می کنند. آنها حتی به خوراک ذخیره زندانیان هم 

دستربد می زنند و سپس برای بازگرداندن کشفیات خود به صاحب آن،  پول دریافت می کنند.

صحنه سازی مسئوالن در زندان

صحبت از مسایل و مشکالت زندان بی انتهاست. اما جهت ختم کالم الزم است به یکی از 

دروغ های معروف زندان هم مخترصا بپردازیم. موضوع کارآموزی زندانیان و آموزش های 

نیز همراه است، داستانی است  ارائه مدرک وزارت آموزش و پرورش  با  رسمی که بعضا 

رساپا پوچ و بیهوده و بی ارزش. کالس های آموزشی در زندان فقط و فقط جهت ظاهرسازی 

آن  درباره  که  کالس ها  این  می شود.  راه اندازی  بودجه  ردیف های  مرصف  و  تبلیغات  و 

تبلیغ می شود و مدعی اند که در زمینه های  از سوی سازمان زندان ها و قوه قضاییه بسیار 

دروس دبیرستانی و دانشگاهی و فنی و هرنی و کامپیوتر و صنایع دستی فعالیت می کنند کال 

فاقد کمرتین ارزش علمی است. فارغ التحصیالن این دوره های آموزشی، غالبا در هیچ کالسی 

حضور نداشته اند و تنها زمان هایی که بازرسان به رسکشی از زندان می پردازند، این کالس ها 

بطور صوری و منایشی تشکیل می شود. در پایان هر دوره هم یک جلسه امتحان منایشی 

برگزار می شود و پاسخ سوالت امتحانی را در اختیار رشکت کنندگان قرار می دهند و در نهایت 

همه آنها مدرک تحصیلی رسمی از طرف وزارت آموزش و پرورش و دیگر نهادهای آموزشی 

دولتی دریافت خواهند کرد! 
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شهادتنامه ۲

روایتی از بند هشت زندان اوین

شهادتنامه آقای بابک آسیایی

اشاره: بابک آسیایی به همراه تعدادی از فعاالن فرهنگی در آذرماه سال ۱۳۹۱ بازداشت شد. 
او که دو ماه بازداشت بود،  بعدها با حکم قاضی صلواتی رئیس شعبه ۱۵ دادگاه انقالب تهران 
به چهار سال حبس تعزیری محکوم شد. آقای آسیایی از اردیبهشت سال ۱۳۹۳ برای گذراندن 
مدت حبس خود به زندان اوین فراخوانده شد و تا شهریور سال ۱۳۹۴ در زندان بود. او برای 
گذراندن حبس خود به بند هشت زندان اوین فرستاده شد. علت این مساله آن بود که حدود 
یک ماه قبل از حضور بابک آسیایی در زندان اوین، حمله شدیدی به زندانیان سیاسی بند ۳۵۰ 

صورت گرفت و پس از آن اجازه اضافه کردن زندانی جدید در این بند داده منی شد.
روز پنج شنبه ۲۷ فروردین سال ۱۳۹۳، گارد انتظامی سازمان زندان ها و گروهی از عوامل 
امنیتی جهموری اسالمی، به بهانه تفتیش وسایل زندانیان سیاسی به بند ۳۵۰ اوین حمله 
از رسبازان گارد  از یکصدنفر  کردند. بر اساس گزارش  منترش شده در سایت کلمه، بیش 
سازمان زندانها به همراه عوامل وزارت اطالعات وسازمان اطالعات سپاه، زندانیان بند ۳۵۰ 
را با باتوم مورد رضب و جرح قرار دادند که بیش از سی تن از آنان مجروح و مرضوب شده 
و دستکم چهار تن از زندانیان به دلیل خونریزی و شکستگی استخوان به بیامرستان خارج از 
زندان منتقل گردیدند. همچنین در آن روزها سی و دو نفر از زندانیان نیز پس از رضب و 

جرح به زندان انفرادی منتقل شده بودند.
پس از آن ماجرا، به مرور تعدادی از زندانیان بند ۳۵۰  به بندهای دیگر زندان اوین و یا حتی 
به زندانهای دیگر منتقل شدند. همچنین زندانیان سیاسی تازه وارد نیز به بندهایی غیر از بند 
۳۵۰ فرستاده می شدند. روایتی که در ادامه خواهد آمد، مربوط به یکی از این زندانیان است 

که پس از آن ماجرا، به بند هشت زندان اوین فرستاده شد.
آقای آسیایی طی مدتی که در بند هشت زندان اوین حضور داشت به بیامری شدید گوارشی 
دچار شد که اخبار آن نیز منترش گردید. از جمله دهم مرداد سال ۱۳۹۴ سایت هرانا گزارش 
داده بود: “مسئولین زندان اوین از اعزام بابک آسیایی و علیرضا گلی پور به مراکز درمانی 
خارج از زندان علیرغم وخامت حال امتناع می کنند. بنابراطالع منابع هرانا، ارگان خربی 
مجموعه فعاالن حقوق برش در ایران، علیرضا گلی پور زندانی بند ۷ اوین از بیامری قلبی 
جدی رنج می برد و بابک آسیایی نیز اخیرا به مشکالت جدی گوارشی دچار شده است.” در 
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این گزارش از قول یک منبع آگاه آمده بود: “ویروسی در بند ۸ آمده که چند تن از زندانیان 
منجمله بابک آسیایی دچار آن شده اند و در واقع شبیه نوعی مسمومیت است. بابک آسیایی 
دامئاً، هرچه که می خورد، )حتی آب( باال می آورد و هم چنین دچار مشکالت گوارشی شده 

است، از طرفی به بهداری هم منتقل نشده است.”
 

روایت بابک آسیایی از بند هشت زندان اوین

روز سیزدهم اردیبهشت سال ۱۳۹۳ ، روز انتقال من به بند هشت اوین بود . پس از پنج شنبه 

سیاه بند ۳۵۰ اوین به هیچ عنوان اجازه ورود به این بند داده منی شد و متامی زندانیان سیاسی 

و عقیدتی به بندهای ۷ و ۸ اوین منتقل می شدند. بند هشت اوین در واقع ساختامن دادستانی 

پیشین تهران است که  با اندکی تغییرات به عنوان یکی از بندهای اوین از آن استفاده می شود 

. بند هشت، از ۴ سالن) سالن ۷و۸و۹و۱۰( تشکیل شده که هر کدام به طور متوسط دارای 
تنها ۱۵۰ زندانی  این حساب می بایست که در هر سالن  ۱۵۰ تخت و ۱۱ سلول است. با 

نگاهداری شود اما با توجه به حجم زیاد زندانیان عادی و نیز زندانیان اتباع خارجی در این 

بند،  گاه آمار این سالنها از ۲۸۰ نفر نیز می گذرد .

در این سالن ها، به دلیل نبود امکانات کافی برای اسرتاحت در ساعات شب، زندانیان مجبور 

به خوابیدن در متامی راهروها و حتی جلوی درب رسویس بهداشتی هستند، به گونه ای که 

اغلب تردد  زندانیان دیگر به  رسویس بهداشتی در ساعات شب موجب ترشح آب آلوده به 

صورت و بسرت زندانیان ساکن در سالن می شود و حتی برخی را مبتال به بیامریهای عفونی 

منوده است.

من بعد از ورود به این بند و پس از حدود یکسال، توانستم شبی بر روی تختی که به من 

رسیده بود بخوابم و در طول این مدت در راهروها و کف زمین می خوابیدم . لوازم خواب 

را می بایست از بازار سیاه درون زندان با قیمتهای نجومی تهیه کرد وگرنه با توجه به هوای 

منطقه اوین، زمستان بسیار بدی پیش رو خواهد بود .

کمبود شدید امکانات بهداشتی

برای خود  لباس  یا  بند، مجوز آوردن وسایل خواب  این  به  زندانیان سیاسی در بدو ورود 

نداشتند و تنها یک پتوی رسبازی غیرقابل استفاده به آنها داده می شد که حتی هامن هم برای 

استفاده بر روی رسامیک راهروهای رسد بند، کفایت منی کرد و برای رو انداز یا بالش زیر رس 

هم چیزی وجود نداشت.

رسویس های بهداشتی در این سالن ها، علی رغم وجود تعداد زیاد زندانیان،  تنها ۵ رسویس 

اگر رسانه را محاسبه مناییم هر رسویس بهداشتی می بایست به ۵۰ نفر اختصاص  بود که 

می یافت والبته این رسانه در صورتی بود که خرابی های رایج در این رسویسها را در نظر 
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نگیریم . همچنین روشویی ها که با سه شیر آب برای ۲۵۰ نفر تعبیه شده، کفاف این جمعیت 

را منی داد. از طرفی ۴ دوش حامم هم برای این جمعیت بزرگ وجود داشت که باز هم 

یا سه  تنها دو  . در فصل زمستان، در طول یک هفته،   نبود  این جمعیت  نیاز  پاسخگوی 

روز آب گرم وجود داشت و به این ترتیب به علت عدم استحامم کافی، زندانیان زیادی به 

بیامری های پوستی مبتال شده بودند و این مساله در میان اتباع خارجی به وضوح قابل رویت 

بود.

عدم تفکیک زندانیان

بند هشت اوین که با نام “تبعیدگاه” اوین شناخته می شود، محل نگهداری برخی ارشار و نیز 

گروهی از اتباع خارجی است که به اتهام مشارکت در قاچاق مواد مخدر دستگیر شده اند. 

همچنین تعدادی از دزدان دریایی سومالیایی نیز که ابایی از کشنت آدمها ندارند در همین 

بند و در سالن ۹ نگاهداری می شوند . در سلولی که من حبس می کشیدم،  چهار تن از اتباع 

خارجی که اتهام همه آنها در زمینه مواد مخدر بود و همچنین دو فرد که متهم به دزدی 

دریایی بودند، همراه من زندگی می کردند .

باید یادآوری کنم که هم در این مورد و هم در موارد دیگر، اساسنامه سازمان زندانها کامال 

نادیده گرفته شده و هیچ کدام از عملکردهای مسئولین زندان بر پایه آن نیست و از این 

اساسنامه  بیشرت برای اهداف تبلیغاتی استفاده می شود .

بر طبق یکی از اصول سازمان زندانها ، زندانیان با توجه به اتهامات و احکام صادره، می بایست 

در مکان های جداگانه نگاهداری شوند. در صورتی که برای آزار هر چه بیشرت زندانیان سیاسی، 

اغلب آنها به صورت تک نفره در اتاقهایی محبوس می شدند که آکنده از مجرمین خطرناک بود 

. تضادهای رفتاری و فکری میان زندانیان خود موجب درگیری ها و آسیب های جدی دیگری 
میان زندانیان عادی و زندانیان سیاسی و عقیدتی می شد .

وضعیت غذا

کیفیت تغذیه  در این بند بسیار نازل بود و خوراکی که در اختیار زندانیان قرار می گرفت، 

بدین رشح بود :

*  صبحانه: نان و پنیر یا مربای تک نفره تاریخ گذشته
* نهار: چهار روز از هفته سویا و برنج ، ماکارونی و قرمه سبزی بی کیفیت و قیمه بی کیفیت 
که هیچ ربطی به این اسامی ندارد!  کیفیت پایین غذا و استفاده از مواد غیراستاندارد در 

خوراک زندان، باعث برخی ناراحتی های کلیه در میان زندانیان شده است .

* شبها نیز اغلب لوبیا یا عدس داده می شد که حتی همین مورد هم به دلیل تناوب بسیار 
زیاد، باعث اختالالت کلیوی شده بود.
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* آب آشامیدنی اوین از چاه نیمه عمیقی فراهم می شد که به دلیل پایین آمدن سطح آب 
در تهران این آب بسیار بی کیفیت شده و با سختی بسیار زیاد به مرصف آشامیدن زندانیان 

می رسید که آن هم می تواند یکی دیگر از علت های ناراحتی های گوارشی و کلیوی در میان 

زندانیان باشد. ) من به دلیل زندگی در همین رشایط ، دچار ناراحتی گوارشی شدیدی شدم 

که در خربها نیز ذکر شده بود.(

از سوی دیگر، فروشگاه های زندان اوین که می بایست زیر نظر اداره تعاون سازمان زندان ها 

باشد، با تبانی مسئوالن زندان، تبدیل به بنگاهی پر سود برای زندان بانها شده بود. به نحوی 

که بی کیفیت ترین مواد غذایی با باالترین قیمت ممکن به زندانیانی فروخته می شد که چاره ای 

جز تهیه آن نداشتند.  سیاست های سودجویانه و فرصت طلبانه مسئولین فروشگاه، موجب 

ایجاد بازارهای سیاه هم شده بود. فرضا یک کاال،  گاهی با پنج برابر قیمت به زندانیان 

فروخته می شد. البته زندانیان مالی که از متکن مالی بهرتی نسبت به زندانیان سیاسی و 

عقیدتی برخوردار هستند، مشرتیان ثابت این بازار سیاه بودند .

تخریب اموال زندانیان نیز یکی از متداول ترین روشهای نیروهای امنیتی زندان به خصوص 

برای فشار بیشرت بر زندانیان سیاسی و عقیدتی بود. به طور عادی هر ماه در ساعتی تعیین 

نشده، گارد حفاظتی زندان به بهانه های مختلف و با حالتی رعب آور وارد سلولها شده و 

زندانیان را به فضای خارج از بند هدایت می کردند و سپس اقدام به تفتیشش و تخریب 

وسایل آنها می منودند. تخریب اموال زندانیان در حالی بود که  این وسایل با سختی و اغلب 

با هزینه های گزاف تهیه شده بود و جزء امکانات اولیه زندگی یک انسان محسوب می شد.

کمبود شدید امکانات درمانی

روند رسیدگی پزشکی در این بند بدین ترتیب بود که برای مالقات با پزشک حدااقل ۴۸ 

ساعت می بایست در انتظار نوبت معاینه بود. یعنی اگر شام امروز دچار رسماخوردگی و یا 

عفونت شده باشید، باید به رسسالن ]رئیس سالن[ مراجعه و نام خود را اعالم منایید. فردای 

آن روز از هر سالن ۷ نفر، اعزام خواهند شد و مطمئنا در روز نخست به شام نوبت اعزام به 

درمانگاه زندان نخواهد رسید، چرا که تعداد ظرفیت هر سالن از روز قبل پر می شود.  پس 

معموال فرد بیامر باید دو روز منتظراعزام مباند. می دانید که بیامری های عفونی باید بالفاصله 

مورد  درمان قرار گیرند، اما وجود این پروسه طوالنی، موجب می شد که اغلب زندانیان به 

دلیل عدم رسیدگی، حتی با یک رسماخوردگی کوچک، دچار تب و لرزهای شدید می شدند. 

از طرفی ارتباط بیامر با تعداد زیاد زندانیان  که در محیط پر ازدحام زندان امری اجتناب بود، 

موجب گسرتش بیامریهای واگیردار می شد.

ماجرا البته در اینجا متام منی شد. پس از رسیدن به حضور پزشک زندان، او که به هیچ وجه 

حوصله شنیدن حرفهای شام را نداشت و متامی صحبتها و رشح بیامری را تنها “متارض زندانی” 
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قلمداد می کرد، حداکرث  با تجویز یک مسکن سعی می کرد که شام را دست به رس کند. بارها 

پیش آمد که برای بیامران دچار عفونت شدید، حتی یک آنتی بیوتیک تجویز نکردند و شخص 

به شدت دچار تب و تشنج گردید .

اعزام به بیامرستان خارج از زندان کار سخت تری بود. زندانیان سیاسی هم که به هیچ وجه به 

صورت عادی به بیامرستان اعزام منی شدند و گاه دو هفته زمان نیاز بود تا موافقت های امنیتی 

کسب شود و این موضوع باعث عارضه هایی جدی می شد که منونه بیامری شدید امید کوکبی  

و بسیاری از دوستان زندانی دیگر، شاهد همین وضعیت نابسامن است.

بنا به گزارش ها و آمارهایی که با کمک دوستان تهیه کردیم در این بند دو مورد زندانی از 

اتباع خارجی آلوده به آچ آی وی ثبت کردیم و پنج مورد هم بیامری هپاتیت وجود داشت. 

این موارد برای زندانیان دیگر بسیار نگران کننده بود، چرا که این بیامریها اغلب قابل درمان 

کامل نیستند .

همچنین، تهیه دارو تنها با پرداخت هزینه توسط زندانی ممکن می شد و در صورت عدم متکن 

مالی زندانی،  تندرستی او آسیبهای جربان ناپذیری می دید . 
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شهادتنامه ۳

روایتی از بند عمومی زنان در زندان اوین

اشاره: بند عمومی زنان در زندان اوین طی سال های گذشته به دلیل رفت و آمد گروه بزرگی 
از فعاالن سیاسی، روزنامه نگاران، فعاالن حقوق برش و همچنین فعاالن حقوق زنان، بیش 
از گذشته شناخته شده است. مقایسه وضعیت نگهداری زنان در بند عمومی زندان اوین با 

وضعیت مردان در بند ۳۵۰ همین زندان، نشان از تبعیض ها و محدودیت های بیشرت دارد.
مهمرتین تفاوت بند مردان با زنان آن است که چون در زندان اوین بند دیگری برای زنان 
وجود ندارد، زندانیان سیاسی از غیر سیاسی تفکیک نشده اند. تفاوت دیگر در نحوه ارائه 
خدمات بهداشتی و درمانی است که چون زیربنای آن مردانه طراحی شده، پاسخگوی زنان 

زندانی نیست.
از بند زنان زندان اوین پیش از این هم گزارش هایی کوتاه منترش شده است که از همین 
تبعیض ها حکایت می کند. از جمله باید به گزارش خانم مهرانگیز کار در تیر ماه سال ۱۳۸۹ 
اشاره کرد که در آن نوشته بود: “خطری که زنان فعال سیاسی و حقوق برشی را تهدید 
می کند ، سوای دیگر خطرها اعزام آنها به بند عمومی زندان اوین و در شهرستانها بندهائی 
مشابه آن است . حاکمیت از این خطر به خوبی آگاه است و در پرونده های خاصی که زن 
زندانی بار یک عقیده و نیت خیر را به دوش می کشد و به اتهام بر زبان راندن یا بر قلم راندن 
عقیده ای آزادیخواهانه به زندان می افتد ، به او تفهیم می شود که در صورت مقاومت به بند 
عمومی اعزام می شود . مردان زندانی سیاسی و عقیده را منی توان با یک چنین تهدیدی به راه 
آورد. از نگاه مردان زندانی، از هر دسته و گروه ، بند عمومی در مقایسه با بندهای انفرادی 
و سلول انفرادی، بهشت برین است . بنابراین جای این پرسش باقی است که چرا تا به این 
اندازه نگرانی های زن زندانی نسبت به مرد زندانی ، به خصوص اگر جرائم و اتهامات آنها 

سیاسی و مطبوعاتی بوده باشد متفاوت است.”
او در بخش دیگری از گزارش خود اضافه کرده بود: “زندان اوین دارای بندهای عمومی 
متعدد برای مردان است . حال آنکه فقط یک بند عمومی برای زنان وجود دارد که زنان 
را پس از پایان تحقیقات، به آن بند منتقل می کنند. زنان روزنامه نگار و فعاالن حقوق زن و 
زنان وابسته به جنبش دانشجوئی و جنبش سبز در یک سالی که از بحران انتخابات گذشته 
است،]تیرماه ۱۳۸۹[ پیاپی و پس از تحمل انواع خشونتهای زبانی و جسمی و روحی توسط 



42

وضعیت زندگی در زندان های ایران

بازجوها در سلولهای انفرادی، به بند عمومی زندان اوین و در دیگر نقاط کشور به بندهای 
مشابه اعزام شده و در بند عمومی تازه مجبور به تحمل زنان خشونت ورز شده اند .بنابراین 

زنان ایرانی در زندانها نیز بار تبعیض را تحمل می کنند.”
مهرانگیز کار در هامن گزارش این تبعیض ها را یکی از موانع اصلی بازسازی روحی زنان با 
اتهام سیاسی در زندان دانسته و نوشته بود: “مردان با جرائم سیاسی در این بندها که بند 
۳۵۰ مشهورترین آن است ، اعتامد به نفس از دست رفته در سلولهای انفرادی را که به شکسته 
شدن آنها در مرحله تحقیقات انجامیده است، جربان می کنند و با زندگی فکری و سیاسی خود 
دیگر بارآشتی کرده و با شور و حال از دست رفته ارتباط برقرار می کنند . این بازیابی غرور 
و شخصیت ناشی از آن است که مردان همفکر با یکدیگر هم صحبت و همنشین می شوند . 
از انزوا بیرون می آیند و در این بازیابی شخصیت، آالم جسمی و روحی شان در نتیجه  مراوده 
با یکدیگر ترمیم می شود .این فرصت که ترمیم آالم و بازگشت به زندگی سیاسی و بازیابی 
غرور و شخصیت جامنایه آن است از زنان متهم سیاسی و مطبوعاتی و عقیده دریغ شده 

است.”
 در اسفند ماه سال ۱۳۹۴ نیز سایت هرانا گزارشی از وضعیت زنان در زندان اوین منترش 
کرد که در آن به بخش دیگری از این محرومیت ها اشاره شده بود. در بخشی از این گزارش 
آمده بود: ” بند زنان با تعداد زندانیان متغییر، با کمبود تخت و” مشکل کف خوابی” مواجه 
است که در برخی از ماه های سال )حدود خرداد ماه( تعداد زندانیان بسیار افزایش می یابد. 
زندانیان این بند به علت نبود گاز شهری با مشکالت خاص مخصوصا در فصل زمستان مواجه 
هستند. در بند زنان زندان اوین، به ساکنان آن بخصوص مادران امکان متاس تلفنی با دنیای 
بیرون داده منی شود که ین مساله برای زندانیان بسیار آزار دهنده است، درصورت درخواست 
انجام متاس تلفنی، زندانیان مجبور به ارسال مکرر نامه به بخش های ذیربط در زندان هستند 
که این روند ممکن است تا دو ماه نیز تا حصول نتیجه به طول انجامد.” در این گزارش تاکید 
شده بود که “در این بند در همه نقاط به جز رسویس های بهداشتی دوربین مداربسته قرار 

دارد.”
با  اوین است که  ]زنان[ زندان  از وضعیت بند نسوان   آنچه در پی خواهد آمد گزارشی 
جزئیات و دقت بیشرت، و از زبان یکی از زندانیان زن نقل شده است. این گزارش را می توان 

شهادت نامه ای درباره وضعیت غیرانسانی حاکم در این بند دانست.
 

وضعیت کلی بند زنان:

بند زنان زندان اوین، در ضلع شامل غرب محوطه زندان و کنار بند ۳۵۰ مردان است. این 

بند شامل دو طبقه است که طبقه پائین متشکل از دفرت افرسنگهبان و دفرت رییس اندرزگاه، 

آسایشگاه پرسنل، فروشگاه، انبار، باشگاه بانوان و هواخوری است. در طبقه باال هم آسایشگاه 
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زندانیان زن قرار دارد.

طبقه دوم دارای سه اتاق است که در هر اتاق حدود ۸ تا ۱۰ تخت دو طبقه وجود دارد. در 

اتاق یک که بزرگرتین اتاق هم هست، سه رسویس بهداشتی ، یک حامم و یک آشپزخانه قرار 

دارد. یخچال ها و تلویزیون عمومی نیز در همین اتاق است. اتاق یک و اتاق ۲،  به صورت 

مشرتک از رسویس های بهداشتی و حاممی که در اتاق یک وجود دارد، استفاده می کنند. اما 

اتاق سه یک رسویس بهداشتی و یک حامم مجزا دارد.

در هر اتاق دو فرش و تعدادی میز و صندلی پالستیکی وجود دارد و در متام راهروهای بین 

اتاق ها هم قفسه های کتابخانه قرار گرفته است. هر سه اتاق از یک سمت دارای پنجره های 

بزرگ هستند. سیستم گرمایشی بند زنان، شوفاژ و سیستم رسمایشی آن کولرهای سقفی 

است.

در طبقه اول و در داخل باشگاه بانوان،  تعدادی لوازم ورزشی و میز پینگ پنگ وجود دارد 

و بخشی از محوطه باشگاه را هم به کارگاه چرم و معرق و گلیم بافی اختصاص داده اند. در 

داخل باشگاه یک رسویس بهداشتی و دو حامم وجود دارد که از ساعت ۸ صبح الی ۱۰ شب 

برای عموم قابل استفاده است.

متامی وسایل داخل بند از قاشق تا وسایل ورزشی توسط خود زندانیان و خانواده های آنها و 

یا توسط خیرین خریداری شده است. تعداد ۹ عدد یخچال در بند هست که طبقات داخل آن 

بین زندانیان تقسیم می شود و به هر نفر تقریبا یک طبقه تعلق می گیرد تا فقط بتوانند مواد 

غذایی فاسد شدنی در یخچال نگهداری کنند.

وضعیت تغذیه زندانیان:

کیفیت غذا در بند زنان بسیار نازل بود. به دلیل نامناسب بودن غذای زندان و استفاده از 

مواد اولیه بی کیفیت،  زندانیان بند نسوان تصمیم به اعتصاب گرفتند و از پذیرش غذای زندان 

خودداری کردند. در نتیجه مسئوالن زندان، مقداری مواد اولیه به عنوان جیره در هر ماه و 

یا هر فصل در اختیار زندانیان قرار می دهند تا خودشان آشپزی کنند. جیره ماهانه برای هر 

نفر یک عدد مرغ یخ زده و حداکرث ۵ عدد تخم مرغ ، نفری ۱ الی ۲ کیلو سیب زمینی و پیاز، 

سبزی های یخ زده، ۱۰ الی ۱۵ عدد کره و پنیرهای کوچک است.  جیره فصلی هم مقداری 

حبوبات، ماکارونی، روغن جامد و برنج هندی است که تحویل هر زندانی می شود.

به دلیل اینکه جیره غذایی اغلب بی کیفیت  و برای یک ماه بسیار کم است، زندانیان ناچار 

به تهیه مواد غذایی با هزینه شخصی هم می شوند.  بخشی از مواد غذایی از جمله گوشت 

و ماهی و میوه و لبنیات و سبزیجات تازه در جیره غذایی وجود ندارد و همچنین معموال 

تعدادی از مواد جیره بندی تاریخ مرصف گذشته هستند. بنابراین زندانیان اکرث موادغذایی 

مورد نیازشان، حتی برنج، روغن ، گوشت و ماهی را از فروشگاه با هزینه های سنگین تهیه 
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می کنند. آنها ناچارند که هر هفته سفارش میوه و لبنیات و هر ماه سفارش گوشت و مرغ و 

سبزی تازه را به فروشگاه ارائه کنند.

مشکل دیگر آن است که آشپزخانه تنها مجهز به سه عدد گاز سه شعله است که برای حدود 

۳۵ زندانی کافی نیست. اجاق های آشپزی با کپسول گاز قابل استفاده است.

وضعیت بهداشت و درمان:

نظافت و بهداشت بند به عهده خود زندانیان است هر روز بر اساس نوبت و طبق لیست، 

یک نفر مسئول نظافت رسویس ها و آشپزخانه و اماکن عمومی است. از طرفی هر زندانی 

موظف به متیز کردن تخت و محدوده تخت خودش است و هر اتاق هم هفته ای دو بار توسط 

ساکنین آن اتاق متیز می شود.

اما بزرگرتین مشکل زندانیان مربوط به خدمات درمانی است. به دلیل اینکه تنها زندانیان زن 

در زندان اوین همین چند نفر ساکن بند نسوان اوین هستند، سیستم خدمات درمانی بهداری 

زندان کامال مردانه طراحی شده و متعلق به مردان است. در بهداری اوین مسئول تزریقات 

و نوار قلب برای بانوان موجود نیست و پزشکان و پرستاران مرد هم به بهانه مسائل و موانع 

رشعی از انجام تزریقات و آزمایشات زنان خودداری می کنند. تنها ماهی یک بار یا حتی گاه 

هر دو ماه یکبار،  پزشک زنان برای معاینه و معالجه زنان به بهداری می آید و زنان را معاینه 

می کند.

در بهداری زندان، دارو به میزان کافی موجود نیست. طبق یک قاعده، زندانیان باید هر شب 

داروها را در داخل قوطی هایی بریزند و تحویل افرسنگهبان بدهند. حتی همین قوطی ها هم 

کثیف است! موقع پس دادن داروها به زندانیان،  گاهی داروها جابجا می شد و زندانیان 

بیامر به علت عوارض ناشی از داروی اشتباه دوباره راهی بهداری می شدند.

تعدادی از داروها هم از طرف خانواده ها تحویل مسئولین زندان داده می شد که در این 

موارد هم گاه داروها، تعویض می شد و یا ناپدید می گردید.

بر اساس تجربه ای که من داشتم، پزشک متخصص داخلی که ماهی یکبار می آمد،  به هیچ 

عنوان بیامران را معاینه منی کرد و سعی می کرد با گفنت جمله هایی مانند اینکه مشکلی وجود 

ندارد، این که چیزی نیست، یا مساله شام عصبی ست و…،  بیامر را بدون معاینه بازگرداند 

و هرگز نسخه ای منی نوشت.  او ماهی یکبار می آمد و چند نفر را می دید و می رفت. اعزام 

به بیامرستان یا درمانگاه خارج از زندان به دستور متخصص داخلی نیاز داشت که حارض نبود 

که حتی بیامری زندانی را بپذیرد و در نتیجه اعزام های خارج زندان به ندرت و به سختی 

صورت می گرفت. در درمانگاه زندان هم جایی برای بسرتی کردن بانوان نبود و می گفتند که 

منی توانند زنان را بسرتی کنند.  در نهایت زندانیان و هم بندیان بیامر از او مراقب می کردند 

و بهداری مسئولیتی منپذیرفت.
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از طرفی دیگر، بند زنان اوین نه برانکارد دارد و نه ویلچر و نه هیچ وسیله دیگری برای انتقال 

بیامر به محل درمان.  هر بار که برای زندانی مشکلی پیش می آید، انتقال او به آمبوالنس یا 

محل درمان مشکل بزرگی می شود. در مواردی که اورژانس حارض است، کارکنان اورژانس 

به بهانه مسائل رشعی وارد بند منی شوند و ورود آنها ممنوع است، در نتیجه هم بندیان 

بیامر باید بیامر را بلند کنند و دو طبقه پایین بیاورند و داخل آمبوالنس بگذارند. هرچند 

که این کار وظیفه پرسنل درمانی و حتی پاسیارهای خانم بند است، اما هرگز چنین کاری 

انجام منی دهند. 
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شهادتنامه ۴

روایتی از بند ۳۵۰ زندان اوین

اشاره: محمدحسن یوسف پور سیفی، دارای دکرتی فلسفه و از کارمندان سابق صدا و سیام 
بود که پس از انتخابات سال ۱۳۸۸ برای مخالفت با عملکرد این سازمان و در همبستگی 
با معرتضین استعفا کرد. به گزارش سایت کلمه، او که در اسفند ماه ۸۸ به همراه گروهی 
از فعاالن حقوق برش توسط اطالعات سپاه بازداشت شده بود، پس از چند روز آزاد شد اما 
دوباره در تیرماه سال ۱۳۹۰ دستگیر شده و مدتی کوتاه  دربند ۲الف سپاه و دو هفته نیز 
دربند ۳۵۰ زندان اوین زندانی شد. یوسف پور سپس در تابستان سال ۱۳۹۱ برای تحمل حکم 
پنج سال و نیم حبس خود به زندان رفت. این حکم به اتهام اجتامع و تبانی و تبلیغ علیه 
نظام از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقالب به ریاست قاضی صلواتی صادر شده بود و  او در 
اعرتاض به روند پرونده سازی برای فعاالن مدنی و روند ناعادالنه دادرسی پرونده خود به 

حکم صادره اعرتاض نکرد و برای گذراندن حبسش به زندان رفت.
محمدحسن یوسف پور سیفی، از جمله کسانی بود که در زندان به علت عدم رسیدگی پزشکی 
دچار وضعیت وخیم جسمی شد و حتی در آستانه نابینایی قرار گرفت. در اسفند ماه سال 
زندان دچار مشکالت حاد  در  عارضه مغزی  اثر  در  آقای یوسف پور،  که  رسید  ۱۳۹۳ خرب 
بینایی شده، و جهت تزریق کورتون به چشم، در بیامرستان فارابی تهران بسرتی شده است. 
گفته می شد که او ۸۰ درصد از بینایی چشم راست و ۹۰ درصد از بینایی چشم چپ خود 
را از دست داده است. او در یکی از نامه های اعرتاضی اش از داخل زندان نوشته بود: “در 
صورت نابینایی کامل اینجانب، به دنبال مقرص نگردید چون من بارها بصورت رسمی درباره 
وضعیت وخیم شبکیه هر دو چشم ام به مسئولین امر هشدار داده ام، اما انگار هیچ گوش 

شنوایی وجود ندارد.”
آنچه در پی خواهد آمد منت تنظیم شده گفتگوی ما با آقای محمدحسن یوسف پور درباره 
وضعیت بند ۳۵۰ زندان اوین در طول سال هایی است که وی در آنجا زندانی بود. با توجه 
عنوان  به  ارائه شده، می تواند  اطالعات  زندان،  این  در  ایشان  اقامت  ساله  چند  تجربه  به 
شهادت نامه یک شاهد عینی تلقی شود. روایت آقای یوسف پور مربوط به وضعیت بند ۳۵۰ 

زندان اوین در سال های اولیه دهه نود است.

منت روایت محمدحسن یوسف پور از بند ۳۵۰ زندان اوین

خدمت همه دوستان بزرگوار و خوانندگان عزیز، سالم می کنم. من محمدحسن یوسف پورسیفی 
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هستم. عضو مجموعه فعاالن حقوق برش در ایران و همچنین مسئول واحد جذب و عضو 

روابط عمومی جمعیت کودکان کار و خیابان بودم که بعد از انتخابات سال ۱۳۸۸ توسط 

اطالعات سپاه پاسداران دستگیر شدم. در اواخر خرداد ۱۳۹۰ یک ماه را در بند انفرادی ۲الف 

سپاه گذراندم. در این مدت بارها بازجویی شدم و چندین اتهام به من وارد کردند که در 

نهایت سه مورد آن را تفهیم کردند:  اقدام علیه امنیت ملی به خاطر مسئولیت در مجموعه 

فعاالن حقوق برش در ایران که کارهای حقوق برشی انجام می داد )می گفتند غیر قانونی 

است(، توهین به مقدسات و تبلیغ علیه نظام.

این سه مورد اتهاماتی بودند که از بین ۸ اتهام اولیه به دادگاه فرستادند و در شعبه ۱۵ دادگاه 

انقالب، توسط قاضی صلواتی به من تفهیم اتهام شد. در نهایت نیز به ۶۶ ماه حبس تعزیری 

محکوم شدم و برای گذراندن آن به بند ۳۵۰ زندان اوین فرستاده شدم.

اکرث دوستانی که در بند ۳۵۰ زندان اوین بودند، از جمله خود من، زندانیان جنبش سبز بودند 

که از طیف ها و گروه های مختلف سیاسی و احزاب در آنجا آمده بودند. از زمانی که بند ۳۵۰ 

از بند زندانیان مالی جدا شد رشایط مستقل تری هم داشت، و البته این دستاورد با کوشش و 

اهتامم زندانیان سیاسی بدست آمد. در آنجا، متام کارهای بند، اعم از نظافت و موارد دیگر 

را خود زندانیان سیاسی انجام می دادند.  بند ۳۵۰، بند منسجمی بود. حتی شورای فرهنگی 

داشت و کارهای مختلف فرهنگی در آنجا انجام می شد.

اتاقهای بند 350 زندان اوین نزدیك به 9 اتاق بود ، دوستان زندانی، یك اتاق را به لوازم 

ورزشی تخصیص داده بودند. ساختامن آنجا در دو سالن بود.  یک سالن باال بود و دیگری 

پایین.  یك اتاق هم در باال بصورت انبار بود و یك اتاق هم منازخونه دوستان بود كه بیت 

العباس نام داشت و كسانی كه می خواستند عبادت كنند آنجا می رفتند. در بقیه اوقات كه 

وقت منازخواندن نبود، یا  مراسم خاصی كه خود همبندیان می گذاشتند در انجا اجرا می شد و  

یا اینکه زندانیان در این اتاق مطالعه می كردند. آنجا محیط ساكت و آرامی داشت.

در هر اتاقی بیست تخت وجود داشت كه تقریبا همه این تخت ها پر بود. از سال 88 كه تعداد 

زندانیان زیاد شد و  شاید حدود دویست و چند نفر در این اتاقها زندگی می کردند، بعضی 

زندانیان مجبور شدند که روی زمین بخوابند.  تخت ها در بند 350 ، سه طبقه بود.  تخت 

همكف كه زاغه نامیده می شد، تخت وسط و تخت باال.  سه تخت روی هم قرار می گرفت 

و این تختها معموال پر بودند و اتاق ها كف خواب های زیادی داشت كه با یكی دو پتو تجهیز 

می شدند و مجبور بودند منتظر مبانند تا برای استفاده از تخت، نوبتشان برسد. البته  در بین 

زندانیان سیاسی، كسانی كه بیامر بودند و یا سنشان زیاد بود از طرف دیگر زندانیان، بدون 

نوبت جاسازی می شدند، تا  راحت بتوانند در تخت اسرتاحت كنند.

وضعیت اینطور بود که در یك اتاق كوچك،  چیزی نزدیك به 20 تا 22 نفر ،  در كنار همدیگر 

زندگی می كردند. این زندگی  سخت بود و تبعات بیامری و یا افرسدگی یک نفر به دیگران 
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هم می رسید. ممکن بود که حتی برخوردهایی هم بوجود آید.  شاید کسی افرسده باشد 

و آن را به دیگران منتقل كند.  ممکن بود برای فردی مشکلی خانوادگی بوجود آمده که 

عصبی باشد، و همین مساله، زندگی جمعی را تحت الشعاع قرار دهد.  گاه حتی در هر اتاق 

كه بیست نفر گنجایش داشت، بصورت غیر استاندارد تا سی نفر، چهل نفر و حتی تا 45 نفر 

زندگی می کردند كه كف خواب هم داشت.

وضعیت درمانی در بند ۳۵۰ زندان اوین

در مورد وضعیت بهداری و درمان بند ۳۵۰ اوین توضیح بیشرتی الزم است. روزهای فرد 

معموال روز اعزام به بهداری بود و اگر کسی تزریق، یا مشکلی جسمی داشت، باید صرب 

می کرد تا در روزهای فرد هفته، پیگیری کند.  روزهای یکشنبه هم، روز دندانپزشکی بود. 

البته زندانیان سعی می كردند از دندان پزشکی استفاده نکنند چرا که وسایل درمان در آنجا از 

نظر بهداشتی وضعیت مناسب و مساعدی نداشت.

از طرفی متاسفانه پزشكان بهداری  برخورد خوبی با زندانیان سیاسی نداشتند. داروهایی هم 

كه در بهداری زندان اوین وجود داشت، بسیار محدود بود و هركس به هر عارضه ای مبتال 

می شد، داروهای مشخص و مشابه و تکراری تجویز می كردند  و نسخه ها و داروها،  تفاوت 

چندانی با یکدیگر نداشت. از طرفی این داروهایی كه داده می شد، اگر هم در کوتاه مدت و 

بصورت موقت مفید بود،  اما در دراز مدت جوابگو نبود.

مرا بارها به خاطر ناراحتی قلبی ام، هنگام غروب یا شبها، بصورت اورژانسی به بهداری برده 

و در آنجا شاید نزدیك یك ساعت تا دوساعت نگه می داشتند، و سعی می كردند فشار خونم 

را كه باالتر از حد مجاز بود، پایین بیاورند. اما در نهایت بدلیل نبود امکانات کافی، با مجوز 

افرس جانشین، مرا چندین بار به بخش اورژانس قلب بیامرستان مدرس اعزام كردند. برای 

به  اعزام شدن  بود، حتی  مثل رشایط من  از دوستانم كه رشایط جسمی شان  دیگر  برخی 

بیامرستان به علت اتهامی كه داشتند سخت بود و متاسفانه خیلی  از زندانیان را به مراكز 

درمانی بیرون از زندان، اعزام منی كردند.

مشکل دیگر كه در این موارد ایجاد می شد، تاخیر در صدور مجوز دادستانی بود. معموال برای 

اعزام زندانی به بیامرستان ها، دادستانی خیلی دیر اقدام می كرد.  من بابت مشكلی كه برای 

بینایی ام به وجود آمد، بعد از شاید هفت ماه و بعد از یک اعتصاب غذای یك ماه تا 45 روزه،  

توانستم این مجوز دادستانی را دریافت کنم.  و بعد از این همه مدت، باالخره دادستانی 

مجوز داد كه به بیامرستان چشم فارابی اعزام شوم و آنجا تحت معالجه و درمان قرار بگیرم. 

ولی سازمان زندانها ودادستانی دیر اقدام كردند و متاسفانه من بینایی هر دوچشمم را به 

میزان 90 درصد از دست دادم كه به هیچ وجه قابل برگشت نیست.

وقتی هم که بعد از مدتها، مجوز اعزام زندانی به بیامرستان خارج از زندان داده می شد، 

وضعیت و رشایط اعزام بیامر غیرقابل قبول بود. گاه مامورانی که بیامر را برای اعزام به 
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بیامرستان خارج از زندان همراهی می کردند،  پاسیارها و رسبازهایی بودند که به هیچ وجه 

توجیه نبودند و برخوردشان غیرقابل تحمل بود.  البته همه اینطور نبودند و  بعضی افراد 

تحصیل كرده و فهیم هم در بینشان بود،  اما بعضی ها، فكر می كردند كه باید برخورد خیلی 

تندی داشته باشند. گاهی  خیلی برخورد بسته ای می شد و برخی پاسیارها نسبت به نهاد 

امنیتی كاسه داغرت از آش می شدند و بیامرانی را كه باید به مراكز درمانی اعزام می شدند، 

اذیت می كردند وسختگیری های نادرستی انجام می دادند. البته الزم است كه یادآوری کنم 

حتی بین پاسیارها هم بودند کسانی كه لطف داشتند و به حرمت انسانی زندانی، احرتام 

می گذاشتند و من همینجا از طرف خودم و دوستانم از آنها تشكر می كنم.

وضعیت دارویی در درمانگاه زندان، چنانچه گفتم مناسب نبود. داروهایی كه از خارج زندان 

و توسط خانواده ها داده می شد هم متاسفانه اگر گران قیمت بود مفقود می شد و یا اینكه 

بصورت اشتباه به دست فرد دیگری می رسید. دوره اولی كه من آنجا بودم، در درمانگاه 

فردی مسئول بود كه برای اعزام دوستان زندانی به مراكز درمانی، تالشی منی كرد. از طرفی 

حتی بدیهی ترین آزمایشهای رضوری مثل آزمایش خون كه مربوط به قند، كلسرتول و موارد 

دیگر  را به خاطر نبود كیت در ازمایشگاه بهداری اوین منی توانستیم انجام دهیم. همچنین 

به دلیل اینكه بودجه نداشتند و حتی سازمان زندانها هم اعالم كرده بود كه بودجه نداریم، 

زندانیان و درمان آنها بالتكلیف بود.  این مساله باعث می شد كه عوارض و مشكالت عدیده ای 

برای زندانیان بوجود آمد.  داروهایی هم كه تحت عنوان “داروهای تحت نظری” می دادند، 

هرشب یا قبل از آمار یا بعد آمار غروب و شب داده می شد و بقیه داروهایی هم كه از بیرون 

ارسال می شد، عمدتا به دست زندانیان منی رسید.

و  می کرد  تلفن  نگهبان  افرس  خاص،  رشایط  در  اگر  بود.  اسفناک  هم  اورژانس  وضعیت 

آمبوالنسی ارسال می شد، معموال آمبوالنس مناسبی نبود. از طرفی زندانیان به بهداری منتقل 

می شدند و مستقیم به بیامرستان اعزام منی شدند. در آنجا هم  بنا به تشخیص پزشک یا بهیار، 

گاه یكساعت معطل می شدند تا تصمیم به اعزام گرفته شود. این وضعیت در حالی بود که 

زندانی بیامر در حالت اورژانسی قرار داشت. در اینجا هم متاسفانه بعضی از بهیاران كه 

به جرات می توانم بگویم كه  حتی از تزریقات و کمک های اولیه هم رس در منی آوردند،  

تصمیم گیرنده می شدند.  رفتار این بهیاران هم با زندانیان سیاسی رفتار مناسبی نبود و هیچ 

پشتوانه و حق اعرتاضی هم وجود نداشت.

من یكبار در بهداری زندان اوین به علت آنکه یك رسباز با من بدرفتاری كرد و مرا داخل 

آسانسور هل داد، معرتض شدم، بعد از آن، مسئول یگان ویژه اوین آمد، و به رسباز تذكر داد 

و حتی او را از بهداری بیرون کرد. من همینجا از او بعلت رفتار جوامنردانه اش تشکر می کنم. 

اما اتفاقی که بعد از آن افتاد تاسف آور بود. بعد از این ماجرا، رییس گارد ویژه زندان اوین 

آمد و با آن فرد حامیت کننده من درگیر شد و برای من هم خط و نشون كشید. این ماجرا 
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باعث شد كه مدتی از خدمات درمانی در آنجا محروم شدم.

درباره داروهای درمانگاه زندان اوین هم توضیح دادم که تعداد این داروها خیلی محدود 

بود. فرض کنید که اگر فردی رسما می خورد،  قرص رسماخوردگی تجویز می کردند، و اگر فرد 

دیگری دندان درد داشت، باز هم  قرص رسماخوردگی تجویز می شد.

از طرفی پزشكهایی که در آنجا مشغول به کار هستند نیز پزشکان حاذقی نیستند و تخصص 

الزم را ندارند و به همین دلیل در بسیاری موارد تشخیص مناسبی درباره بیامری منی دهند.  

گاهی البته پزشكانی حاذق و واقعا رشیف و انسان دوست وجود داشتند که به متام زندانیان 

محبت داشتند و به سوگند پزشکی شان  نیز پایبند بودند.  مشکل دیگر آن بود که در مواردی 

که پزشکان تشخیص می دادند که یک بیامر باید به خارج از زندان اعزام شود، پروسه اعزام 

طوالنی می شد. تا این درخواست به دادستانی می رفت و نهاد امنیتی مربوطه آن را تایید 

می كرد و تا می رسید به  مرحله اجرا، شاید چندین ماه طول می كشید و برای كسی كه بیامر 

بود می توانست عوارض بسیار خطرناكی داشته باشد.

وضعیت بهداشتی در بند ۳۵۰ زندان اوین

در بند 350 اوین، دوستان زندانی سیاسی، خودشان به وضعیت نظافت و بهداشت رسیدگی 

می كردند و اجازه ورود به كسی منی دادند. خوشبختانه در این بند، هیچگونه دزدی و رسقتی 

انجام منی شد و مسایل غیراخالقی وجود نداشت. متام كارها را خود زندانی ها به عهده گرفته 

بودند.  می دانید که در زندان اوین و در بندهای دیگر، متاسفانه ورود و مرصف مواد مخدر 

رایج است، اما خوشبختانه در بند ۳۵۰ چنین چیزی وجود نداشت. همچنین زندانی ها که از 

احزاب و گروهای مختلف بودند،  یادگرفته بودند كه در كنار همدیگر و با احرتام به عقاید 

یکدیگر زندگی كنند.

جیره ای كه برای نظافت به زندانیان داده می شد،  معموال خیلی دیر می رسید. سازمان زندانها 

مدعی بود که بودجه ندارد. این سهمیه ها هرماه  شامل صابون و شامپو بود كه بعدا هامن 

هم قطع شد. حوله هرچند ماه یكبار باید تحویل می شد که آنهم داده منی شد. برای شست و 

شوی ظروف و همچنین ضد عفونی زمین، برای هر اتاقی شوینده های مختلف و سهمیه ای در 

نظر گرفته شده بود که ماه به ماه كم می شد. می گفتند که چون بودجه نداریم، خودتان مواد 

مورد نیاز را باید تهیه كنید و خودتان باید بخرید. برای حل این مشکالت و این محدودیت ها، 

مسئولین اتاقها با هم جمع می شدند و خودشان این مواد را تهیه می کردند.

در سالن یك بند 350 زندان اوین سه حامم فعال بود و برای این تعداد حامم، چیزی نزدیك 

به 90 نفر تا 100 نفر زندانی وجود داشت که  ناچار بودند بصورت نوبتی از حامم  استفاده 

کنند. آب گرمی كه سازمان زندانها تامین می كرد گه گاه -حتی در فصل رسما- قطع می شد یا 

فشار نداشت و همین باعث شد كه دوستان زندانی به ناچار و با هزینه خودشان آب گرم كن 

برقی نصب كنند كه آنهم گنجایش محدودی داشت. یکی از قوانین در بند 350  این بود که 
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زندانیان هر دو روز یا هر سه روز استحامم کنند. علت آن هم وضعیت بهداشتی نامناسب 

زندان بود.  این قانون را  تقریبا همه رعایت می كردند. روزها چون فشار آب در سالن باال 

کم بود به سالن پایین آب منی رسید و دوستان سالن پایین مجبور بودند كه شبها استحامم كنند 

و با توجه به محدودیت حجم آب گرم، هر  یك نفر در زمان مشخصی می توانست حامم کند.

دستشویی ها هم زیاد نبود. چیزی نزدیك به 4 دستشویی در پایین و 4 دستشویی در سالن 

باال وجود داشت. البته دوستان بند  نظافت را کامال رعایت می كردند.  هرشب ما چند تیم 

داشتیم كه تیم نظافت بود و سالن ها، حامم ها، دستشویی ها و آشپزخانه را كه در سالن پایین، 

بعنوان “چراغ خانه” بود نظافت می كردند.

محیط هواخوری را هم كه جای كوچكی بود، خودشان نظافت می كردند. زباله ها را خودشان 

بیرون می بردند و كار به نوعی سیستم داشت كه هیچگونه آلودگی و مشكلی برای دوستان 

بوجود نیاید. این اقدامات را دوستان زندانی انجام می دادند و همه دست به دست داده 

بودند و به نوبت هرشبی یك گروه از هر اتاق نظافت هرسالنی را انجام می داد . در اینباره 

سازمان زندانها دخل و ترصفی نداشت. البته ظاهرا این مسائل در بندهای سیاسی زندانها و 

از سالهای قبل وجود داشت. البته شاید در سایر بندها اینطور نباشد. مثال در بند مالی کار به 

این صورت هست كه هزینه ای می دهند و یه نفر یا چند نفر كارهای نظافت عمومی را انجام 

می دهد. و چون پول رد و بدل منی شود،  معموال  در ازای یه پاكت سیگار یا یه باكس سیگار 

موارد نظافت را یه عده خاصی در طول یك هفته انجام می دهند.  اما در بند سیاسی 350 اوین 

خود زندانیان سیاسی اجازه می دادند. البته اگر برای کسی نظافت كردن سخت بود، فرضا اگر 

کسی مریض بود و یا سنش باال بود، دیگران منی گذاشتند که كار كند.

وضعیت تغذیه در  بند ۳۵۰ زندان اوین

 متاسفانه وضعیت غذا به شدت وخیم است.  معموال غذاهایی كه می دهند، فاقد پروتئین 
و گوشت است. در حالی که  طبق اساسنامه سازمان زندانها، باید مواد پروتئینی و سبزیجات 

و میوه در برنامه غذایی گنجانده شود. اما حتی اساسنامه خود سازمان زندان ها هم رعایت 

منی شود.ما بارها به این مشکل اعرتاض كردیم و حتی چندین بار این اعرتاض ها باعث شد كه 

بعضی زندانیان را به انفرادی منتقل كنند. غذاهایی كه داده می شد گاه لوبیا، عدس، سیب  

زمینی و تخم مرغ بود. برای ظهر خورشت های مختلف، از جمله قرمه سبزی یا قیمه داده 

می شد و یا مثال ماكارونی و سویا با برنج تحویل می شد.  در این موارد، غذا معموال بدون 

كیفیت بود و خیلی از زندانیان كه بضاعت خرید از فروشگاه زندان نداشتند،  مجبور بودند 

كه همین مواد غذایی را استفاده كنند. همین مساله منجر به مشكالت گوارشی خاصی در 

بین زندانیان شده بود. متام زندانیانی که غذاهای موسوم به غذای دولتی استفاده می كردند، 

به انواع عارضه  های گوارشی مبتال شده بودند. فرضا نانی كه داده می شد از نظر کیفیت نان 

مناسبی نبود. موقع صبحانه پنیرهایی كه داده می شد عمدتا كپك زده و تاریخ گذشته بود. 
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من که مدتی مسئول دریافت غذا بودم، همه این مواد را برگشت می دادم كه جایگزین كنند، 

اما دیگر جایگزین منی شد و حتی هامن پنیر کپک زده هم برمنی گشت. معموال از نازلرتین 

مواد غذایی برای زندانی ها استفاده می كردند و معتقدم که این مساله حتی موجب عوارض 

روحی هم می شود. در آن زمان برخی منایندگان مجلس كه آمده بودند به زندان، مدعی شدند 

که بند ۳۵۰ اوین، مشابه یک هتل است.  واقعا این حرف نادرست بود. متام امكاناتی که در 

بند وجود داشت را خود زندانیان و با هزینه شخصی تهیه كرده بودند.  گفته می شد که بند 

350 امكاناتی دارد، اما منی گفتند که این امكانات همه از جیب خود زندانیان و به صورت 

تعاونی، تامین شده و سازمان زندانها نه تنها دخیل نبوده بلكه وسایلی را كه زندانیان تامین 

کرده بودند، بصورت غیرقانونی دخل و ترصف هم كرده بود.

وضعیت فرهنگی در  بند ۳۵۰ زندان اوین

آنچه گفته شد، خالصه ای از  وضعیت درمان و بهداشت ، وضعیت غذا و موارد مشابه بود.  

به عنوان كسی كه سه سال در بند 350 زندان اوین بودم بد نیست درباره فعالیتهای فرهنگی 

ارائه کنم. دوستان زندانی سعی می كردند  زندانیان در بند 350 زندان اوین هم گزارشی 

كتابخانه ای تشكیل دهند. كتابها را هم خودشان با هزینه شخصی داخل  زندان آورده بودند.

ورود كتاب، اجرای برنامه های فرهنگی و هرنی و موارد مشابه در صورتی بود که حفاظت 

زندان موافقت می کرد. زندانیان خودشان یک شورای فرهنگی داشتند، که آقای دكرت رجایی 

اتاقی یك نفر- هم عضو شورای  -از هر  از دوستان  مسئول آن بود. من و چند تن دیگر 

فرهنگی بودیم.

در آن زمان برنامه ای داشتیم تحت عنوان “گلگشت”، که روزهای جمعه عرص برای زندانیان 

یا قطعه ای موسیقی توسط  انتخاب خودش شعری می خواند  به  برگزار می شد.  هر كس 

نوازندگانی كه تبحر داشتند با معدود ابزاری كه آنجا بود، نواخته می شد. متاسفانه این برنامه 

گلگشت هم در نهایت تعطیل شد.  ما در موارد متعددی سعی كردیم که مقاومت کنیم و 

این مورد هم یکی از آن موارد بود. اما متاسفانه به نتیجه نرسید. وسائل و لوازم زندانیان را  

گرفتند و دیگر اجازه اجرای برنامه گلگشت را ندادند.

در آنجا هفته نامه ای هم منترش می کردیم كه بنده دبیر حقوق برش آن بودم. دوستان بزرگوار 

دیگری كه در رسویس های دیگر بودند، آقای مسعود صادقی، اقای دكرت رجایی كه مسئول 

هفته نامه بودند، آقای داوری، آقای عامد بهاور و آقای مهدی خدایی و بزرگواران دیگری كه 

در بند برای کار فرهنگی در بند تالش می کردند. من شب یلدا و عید، چند منایش هم در آنجا 

اجرا كردم. نزدیك دو یا سه عید برای دوستان سعی كردیم برنامه اجرا كنیم كه حس تنهایی 

را در عید نداشته باشند. دور بودن از خانواده در مناسبت ها و عیدها سخت تر هم هست. با 

اینكه عیدها همه اشك به چشمشان مینشست، اما همه سعی می كردیم که محیط شاد باشد. 

از طرفی در حد بضاعتم، كالس فن بیان و چندین جلسه منایشنامه خوانی گذاشتم.
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شهادتنامه ۵

روایتی از زندان مهاباد

در  زندان ها  وضعیت  است.  اسالمی  جمهوری  زندان های  بدترین  از  یکی  مهاباد  زندان 
شهرستان ها معموال وضعیتی به مراتب سخت تر و غیرقابل تحمل تر از زندان های مرکز است، 
با اینهمه در شهرستان ها نیز وضعیت زندان هایی که در مناطق مربوط به اقلیت های قومی 
زندان  از  برخی گزارش ها  نیز  این  از  مناطق است. پیش  دیگر  از  دارند، هولناک تر  وجود 
می دهد.  نشان  را  زندانیان  زندگی  اسفبار  وضعیت  از  گوشه ای  که  شده   منترش  مهاباد 
حقوق  مدافعان  کانون  سایت  در  و   ۱۳۹۴ سال  اردیبهشت  اواخر  در  گزارش  مفصل ترین 
برش کردستان منترش شد که به گفته این سایت، توسط یکی از گزارشگران همین نهاد که 
خود زندان مهاباد را تجربه کرده بود، تهیه گردید. در بخشی از گزارش مزبور آمده بود: 
“زندان مهاباد فاقد متهیدات ایمنی و حتی کم ترین امکانات رسمایشی و گرمایشی است. در 
مواقع در فصل رسما، دمای هوای بندها بسیار رسد و در فصل گرما نیز بسیار گرم است. 
این زندان از نظر امکانات رفاهی و رسگرمی برای زندانیان، فاقد هرگونه امکاناتی است.” 
نویسنده گزارش درباره وضعیت درمانی این زندان نیز نوشته بود: “روزانه به تعداد کمی 
از ندانیان بیامر، اجازه مالقات با پزشک و معاینه داده می شود. در برخی از مواقع زندانی 
برای یک رسماخوردگی ساده باید ۵ روز در نوبت منتظر مباند و در صورت موفق شدن، به 
علت کمبود و یا نبود دارو در داروخانه ی زندان، زندانی باید منتظر آمدن دارو مباند. در 
مواقعی که دارو موجوذ است، بیش تر از سه عدد قرص عفونت داخلی و دو عدد قرص مسکن 
به زندانی تحویل داده منی شود.” در اسفند ماه سال ۱۳۹۴ نیز سایت هرانا از “بدرفتاری و 
خشونت مسئولین زندان مهاباد با زندانیان” خرب داد و نوشت: “زندانبان های مهاباد به دالیل 
نامشخص و به تکرار، اقدام به بازرسی اتاق ها و وسایل زندانیان می کنند و در اغلب موارد 
این بازرسی ها با رضب و شتم زندانیان و تحقیر و توهین همراه است. تا حاال چندین بار 
تعدادی از زندانی ها را منتقل کردند به خارج بند و آنها را بسته اند و با فحاشی و تنبیه و آب 
پاشیدن آنها را اذیت کرده اند.” آنچه در پی خواهد آمد منت شهادتنامه یکی از افرادی است 
که پیش از این در زندان مهاباد حبس خود را گذرانده است. روایت تکان دهنده این زندانی 

بخشی از واقعیت زندان های ایران است.

زندان مهاباد ، قسمت مردان

سال ۹۱ به زندان مهاباد رفتم. ابتدا به بند پذیرش منتقل شدم ) در آنجا به قرنطینه پذیرش 
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می گفتند(، آمار بند پذیرش ۷۰ نفر بود که با وضعیت خیلی بدی نگهداری می شدند. در آنجا 

تقریبا ۷۰ تا ۸۰  نفر فقط  از دو حامم و دستشویی استفاده می کردند. من سه روز در آنجا 

بودم. در آنجا وضعیت بگونه ای بود که بر رس نوبت حامم و دستشویی زندانی ها همدیگر را 

می زدند  و مجروح می کردند. آنها با هرچیزی که به دستشان می رسید، همدیگر را می زدند. 

مثال بعضی افراد، تسمه تختی را که روی آن می خوابیدند درآورده و چیزی مثل قمه درست 

کرده بودند. من تا با چشم ندیدم  حتی تصور این چیزها را هم منی کردم. بعضی مواقع طوری 

میشد که کف زندان  را خون برمی داشت و دعوا هم بر رس یک نوبت حامم یا دستشویی 

بود. ماموران زندان می ایستادند و نگاه می کردند تا دعوا متام می شد یا اینکه طرفین خسته 

می شدند و بعد به گارد خرب می دادند. گارد و نیروی ویژه هم می آمد و  زندانی ها را می برد.

وضعیت بهداشت و غذای بند پذیرش هم افتضاح بود. من که سه روز آنجا بودم نتوانستم 

غذایی بخورم. مثال یک وعده غذا  لوبیای نپخته بود. انگار لوبیا را داخل یک تشت آب ریخته 

و بعد از  ۱۰ دقیقه یا یک ربع که روی آتش بود، آن را برداشته و به زندانیان تحویل داده 

بودند. زندانیها هم از روی ناچاری می خوردند.

کسی را میشناختم که بیرون از زندان وضعیت جسامنی خوبی داشت ولی داخل زندان که او 

را دیدم باور منی کردم که هامن فرد است.  چنان به حال وخیمی افتاده بود که من فکر کردم 

معتاد شده ولی بعد دانستم که هم جو آنجا و هم وضعیت تغذیه او را چنین کرده است.

ورود به بند عمومی

بعد از این چند روز، مرا به بند ۲ معرفی کردند.  زندان مهاباد مثل بقیه زندانها نیست که 

بندها  کامال جدا باشند بلکه بهم ارتباط دارند. از پله ها که باال می روید به فروشگاه زندان 

می رسید. بعد از فروشگاه بند ۳ بود، از بند سه به  بند ۴  و از آنجا هم به  بند ۲ می شد رفت.  

و بعد هم بند ۵ قرار داشت. بند ۱ هم که به معتادان تعلق داشت و در طبقه پایین و تقریبا 

کنار بند پذیرش بود.

در آن زمان که من وارد زندان مهاباد شدم، آمار زندانیان نزدیک ۵۰۰ نفر بود. برای این تعداد 

افراد،  ۴  دستشویی و حامم وجود داشت.  در چنین رشایطی اگر کسی می خواست حامم برود 

تقریبا باید ۴ روز قبل نوبت می گرفت.

 وضعیت بدی بود، زندانیها  هم رس نوبت حامم  و هم رس نوبت دستشویی با هم مشکل 
پیدا می کردند. شبها وقت خاموشی می رسید همه می رفتند دستشویی و کارهای شخصیشان 

را انجام میدادند و بعد میخوابیدند. در مدتی که آنجا بودم یک شب هم ندیدم که موقع 

خاموشی درگیری رس اینگونه مسایل پیش نیاید. من که اولین بار بود آنجا  رفته و وضعیت 

زندان را می دیدم به خودم می گفتم که یک هفته هم در اینجا دوام نخواهم آورد.

این را هم اضافه کنم که آن چند رسویس بهداشتی موجود هم درست کار منی کرد. شیر آب 
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گرم بعضی دستشویی ها شکسته بود و تنها آب رسد داشت، بعضی وقتها هم آب رسد خراب 

بود و تنها آب گرم وجود داشت و زندانی منی توانست با آب داغ خود را متیز کند. وضعیت 

حامم هم اینگونه بود که تقریبا بعد از نیم ساعت استفاده آب گرم متام می شد.  از طرفی 

هر زندانی باید همراه دو یا سه نفر به داخل حامم می رفت.  نوبتی وجود نداشت و مسئول 

حامم  هم اجازه استفاده تک نفره را منی داد. از طرفی هفته ای ۲ روز نوبت هربند بود و اگر 

کسی در این بند به حامم منی رسید،  باید تا یک هفته یا ۱۰ روز بعد صرب می کرد.

گاه وقت حامم بعضی افراد با وقت مالقات تالقی می کرد و یا مشکلی داشت و ناچار بود که 

به خانواده اش تلفن کند،  و بنابراین نوبت حاممش را از دست می داد.

از این جهت،  وضع بهداشت زندان و زندانیان خیلی بد بود.  وجود سوسک و شپش و 

حرشات مانند آن در زندان طبیعی بود.  انگار که محل اصلی زندگی شپش در داخل زندان 

است.  زندانی هامن پتو  هامن وسایل شخصی و هامن لبای را استفاده می کرد که شپش گرفته 

بود و هیچ امکانی نبود که بتواند نظافت را رعایت کند تا این وضع متام شود.

در فصل زمستان و رسما وضعیت بدتر می شد چرا که  در طول چهار یا پنج ماهی که رسما 

می آمد، زندانیان منیتوانستند به محوطه هواخوری رفته و وسایل یا  پتویشان را  بشورند. در 

زمستان امکانی ایجاد نکرده بودند که زندانی بتواند پتو و لباسش را شستشو کند، و در این 

مدت شپش و سوسک  افزایش چشمگیری پیدا می کرد.

به هر زندانی فقط ۲ پتوی رسبازی قدیمی که متعلق به سازمان زندانها بود تحویل می دادند. 

پتویی هم که به زندانی می دادند متعلق به  زندانی قبلی بود. ملحفه و حوله و وسایل مشابه 

تا به زندانی بعدی  آن هم داده منی شد. هر زندانی که آزاد می شد پتویش را می گرفتند 

بدهند. یعنی رابط بند مسئول بود که پتوها را تحویل بگیرد و اجازه منی دادند که پتوی اضافی 

به دیگران برسد. زندانی بعدی که می آمد پتو را هامن طور نشسته، تحویل او می دادند. به 

همین دلیل هم ، زندانی جدید حتی اگر سعی می کرد که نظافت را رعایت کند، باز به علت 

رشایطی که بود، در مدت یک هفته وسایل و بدن او هم مبتال به شپش می شد. بعضی مجبور 

میش دند موهای رس خود را کامال برتاشند، چرا که منی توانستند این وضعیت را تحمل کنند.  

در مدتی که آنجا بودم ندیدم که مسئوالن زندان، محوطه و محل زندگی زندانیان را  سم 

پاشی کنند یا تالشی برای حل این مساله انجام دهند.

وضعیت غذا و خوراک زندانیان

کیفیت غذا در آنجا بسیار نازل بود. مثال جمعه ها چیزی می دادند که اسمش را  قرمه سبزی 

گذاشته بودند. من اگر ده سال هم قرمه سبزی نخورم حارض نیستم چنان چیزی بخورم.   

قرمه سبزی را اینطور تهیه می کردند که دبه آب در یک دیگ که پر از لیمو امانی شده بود، 

می ریختند. باور کنید شاید یک گونی لیمو امانی میریختند.  لوبیای آن خیلی کم بود. در  هر 
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۱۰ قاشق، یک یا لوبیا پیدا می شد. گوشت هم که دیده منی شد! همه اینها به یک طرف، من 

بارها دیدم که از داخل غذا سوسک  یا حرشه ای دیگر بیرون آمد. در چنین وضعی زندانی 

منی توانست غذا بخورد. سهمیه گوشت زندانی را هفته ای ۲۵ گرم اعالم کرده بودند. فرض 

کنید اگر قرار بود  ده کیلو گوشت در غذا باشد، نیمی از آن سهمیه را  می دزدیند.

از طرفی چون مقدار این غذا کافی نبود، باید به آشپزخانه زندان پول اضافه پرداخت می شد 

تا غذای بیشرتی تحویل دهد. بعضی که پول نداشتند و وضع مالی خانواده شان هم بد بود، 

اما  تامین کنند.  بعضی هم غذای شخصی درست می کردند  را  زندان  منیتوانستند هزینه 

بسیاری از زندانیان متکن مالی نداشتند و منیتوانستند از فروشگاه و آشپزخانه غذا فراهم کنند. 

آنها معموال به افرادی که غذا داشتند رجوع می کردند  و درخواست می کردند که اگر جیره 

غذایشان را منی خورند، به آنها ببخشند.

قیمت ها در فروشگاه زندان هم در اختیار مدیر داخل زندان بود و او قیمتها را تعیین می کرد.  

مسئول فروشگاه را اغلب از کسانی که جرم سنگین داشتند یا کسانی که جرمشان مواد مخدر 

بود، انتخاب می کردند. مدیر داخلی هم با مسئول فروشگاه هرچقدر که می خواستند، قیمتها 

را تعیین می کردند. معموال مدیر داخلی چند درصد هم  زیر میزی می گرفت. برای منونه 

در فروشگاه زندان یک بسته سیگار که 1000 تومان باید باشد، حدود 1500 تومان فروخته 

می شد. میوه و سبزیجات هر دوهفته یکبار داده می شد.  مثال دو جعبه پرتقال می آوردند 

که به خیلی از زندانیان منی رسید و همین موجب درگیری می شد. رییس زندان هم می آمد  و 

کسانی که درگیری ایجاد کرده بودند را تحریم میکرد.

خالصه اینکه وضع تغذیه در زندان خیلی بد بود. یادم هست که  هفته ای یکبار غذا عدس پلو 

بود. این خوراک را بگونه ای تحویل می دادند  که انگار  برنج را  فقط گرم کرده اند. زندانی ها 

تا روی اجاق فروشگاه  ناچرار بودند روغن بخرند و بعد دوباره به فروشگاه پول بدهند 

دوباره پخته شود.  یا مثال غذای دیگر که ابگوشت بود فقط نخود داشت با آبی که توسط 

زردچوبه زرد شده بود.  گوشت آن هم خیلی ریز شده بود و طوری بود  که از  جیره ۱۰ نفر 

می شد یک مالقه گوشت پیدا کرد.  نخود این غذا هم آنقدر خام بود که زندانی ها برای پرت 

کردن به هم و شوخی استفاده می کردند. صبحانه آنجا یک قطعه پنیر پاستوریزه پگاه ۱۰۰ 

گرمی را برای 18 نفر می دادند و هر زندانی هم روزی ۳ نان جیره داشت که برای صبحانه 

و نهار و شام استفاده می شد.

وضعیت  بهداری و درمان

وضعیت بهداری زندان مهاباد هم چیزی مثل وضعیت خود زندان بود. زندانی را در دو حال 

به بهداری می بردند. یا اینکه مریض باشد در حدی که از حال برود و یا اینکه خودزنی کرده 

و  یا در یک درگیری زخمی شود.  وگرنه کسی را بهداری منی بردند.
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برای بیامری هایی مثل رسماخوردگی و تب و رسدرد و پادرد و اینطور چیزها هم رابط بند 

یک بسته قرص داشت که از هامن به زندانی داده می شد. هر دوهفته یکبار رابط بند به 

بهداری میرفت و سهمیه قرص بند را می گرفت. هر بار دو یا سه بسته قرص می دادند و بعد 

اگر کسی از رسدرد شکایت می کرد، یک قرص را با هزار منت می داد یا حتی می گفت باید در 

مقابل این قرص یک نخ سیگار بدهی.  حال اگر زندانی پول خرید سیگار نداشت یا رابط زندان 

با او رس یک موضوعی لج می کرد، باید دوره بیامریش را بدون قرص سپری کند.

این عدم رسیدگی و بی توجهی به درمان زندانیان موجب فجایعی هم شد و حتی بعضی 

زندانیان بعلت محرومیت از درمان مناسب در زندان فوت کردند. مثال یک جوانی به اسم 

ادریس که اهل مهاباد بود داخل زندان فوت کرد. او  سکته کرده بود و بعد داخل دو عدد 

پتو به بهداری منتقل شد و در آنجا هم یک قرص زیرزبانی به او داده بودند.  او را  به خیال 

اینکه متارض می کند، به بیامرستان نربده بودند و چون به حالش رسیدگی نشد، بعد از دوهفته 

دوباره ایست قلبی کرد و از دنیا رفت.  شب قبل به هم بندیان گفته بود سینه ام درد می کند،  

آنها هم  به افرس نگهبان گفته بودند.  افرس نگهبانهم  گفته بود کاری از دستم برمنی آید. صبح 

که آمدند بیدارش کنند دیگربیدار نشد.
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شهادتنامه ۶
روایتی از زندان كلينيك اهواز

این گزارش شهادتنامه مادر یکی از زندانیان زندان كلينيك اهواز است که در گفتگو با سازمان 
حقوق برش اهواز بیان شده است.

روایتی از زندان كلينيك اهواز

تعداد زندانيان سياىس در اين زندان 60 تا 70 نفر است که در رشايط بسيار سخت زندگى 

مى كنند و هيچ كدام از استانداردهای الزم برای یک زندان مانند بهداشت، تراکم جمعیت، 

اصل تفکیک جرائم و رعایت حقوق اساسی زندانیان در آن رعايت منى شود.

یک معلم اهوازی که پرسش در، مجتمع حرفه آموزی استان خوزستان که از آن با نام زندان 

کلینیک اهواز هم یاد می شود، در حبس به رس می برد، در مصاحبهای اختصاصی با سازمان 

حقوق برش اهواز درباره رشایط غیرانسانی این زندان، خواستار مداخله نهادهای بیناملللی 

برای نجات جان زندانیان شد.

 پرس این معلم دوره دبیرستان که نخواست نامش، فاش شود، از چهار سال پیش در این 
زندان به رس می برد. او در این باره گفت: پرسم از برخوردهای تبعیض آمیز شکایت می کند. 

زندانبانان براساس قومیت زندانیان با آنها رفتارهای متفاوتی دارند و با زندانیان عرب رفتار 

بدتری دارند. به دلیل واقع شدن این زندان در یک منطقه عرب نشین، تعداد زندانیان عرب 

در آن بیشرت است و همین باعث می شود افراد دیگر قومیت ها نتوانند به زندانیان عرب 

تعرض کنند، لیکن زندانبانان رفتار به شدت خشنی با زندانیان عرب دارند.

اتحاد موجود بین زندانیان عرب ، خشم مسئوالن زندان را برانگیخته است و به همین دلیل 

به هر روش ممکن تالش می کنند، بین زندانیان عرب اختالف بیاندازند. دامن زدن به اختالف 

شیعه سنی از روش های رایج برای اختالف افکنی در میان زندانیان این زندان است. عالوه بر 

این تکیه بر موضوعات قبیله ای نیز از دیگر روش هاست. زندانبانان از طریق نیروهای نفوذی 

اخبار اختالف قبایل مختلف عربی در خارج از زندان را به داخل درز داده و زندانیان را به جان 

هم می اندازند. این موضوع حتی تا انتشار شایعات اخالقی نیز پیش رفته است.

این مادر زندانی که خود ترجیح داد با نام “ام حسین” از او یاد شود، ادامه داد: “بر اثر همین 

شایعه افکنی ها پرسم به شدت از ناحیه کمر با چاقو آسیب دید. یکی از نفوذی ها، شایعه کرده 

بود که پرس دومم با دخرت یکی از قبایل اهوازی، موضوع اخالقی داشته است و به همین دلیل 

برادر دخرتی که به او تهمت زده شده بود، به چاقو به پرسم  که در زندان است، حمله کرده 
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و او را شدیدا مجروح کرد ولی فردای آن روز متوجه شد که پرس من اصال برادری ندارد و 

تک فرزند است.”

ام حسین  درباره امکانات زندان نیز گفت: “با توجه به گرمای شدید منطقه و فضای بسته 

زندان، موضوع رسمایش از اهمیت زیادی برخوردار است، لیکن مدیریت زندان در این باره 

انواع  با گرما مواجه می شوند. درتابستان  تابستان شدیدا  اهامل کرده و زندانیان درفصل 

بیامری های تنفسی در میان زندانیان رایج می شود و امکانات درمانی زندان، کفاف زندانیان 

را منی دهد و براساس آنچه پرسم گفته است، زندانیان غیرعرب از خدمات درمانی بهرتی 

بهره مند هستند.”

به گفته “ام حسین” غذای این زندان نیز دچار مشکل است و تکراری بودن وعده های غذایی 

به شدت به سالمتی زندانیان آسیب زده است. سیب زمینی آب پز، ماکارونی، عدس و پوره 

سیب زمینی غذاهایی است که بصورت مکرر در میان زندانیان توزیع می شود که کیفیت 

پائینی دارد. البته گاه غذاهایی مانند عدس پلو و یا استانبولی نیز توزیع می شود. در ضمنی 

حجم غذایی که به هر زندانی تعلق می گیرد و همچنین فاصله زیادی که میان وعده های مفید 

وجود دارد، عمال هامن یک یا دو وعده از نیز بی اثر کرده است.

ام حسین از غذا به عنوان ابزاری برای تنبیه زندانیان نیز یاد کرده و گفت: “گاه به دالیل 

مختلف یک یا تعدادی از زندانیان از غذا محروم شده و یا غذای متفاوتی برایشان در نظر 

گرفته می شود.”

موضوعات فرهنگی از مشکالت دیگری است که ام حسین به نقل از فرزند زندانی خود نقل 

می کند. عدم تفکیک زندانیان منجر به بروز برخی مواد زورگیری و تجاوز از سوی زندانیان 

قوی تر به زندانیان ضعیف تر و کم سن و سال تر شده است. این امر عالوه انتشار بیامریهای 

مقاربتی میان زندانیان، آنها را از نظر شخصیتی به شدت رسکوب و تحقیر کرده است. با توجه 

به تشکیل کلونی های قومی در  میان زندانیان، انتقال جربی یک فرد از یک کلونی به کلونی 

دیگر، از روش های برای آزار زندانیان است. زیرا فردی که به کلونی دیگر تبعید می شود، عمال 

در معرض آزار و حتی تجاوز قرار می گیرد و حتی اگر واقعا چنین اتفاقی رخ ندهد، لیکن 

شایعه پردازان چنین شایعاتی را درباره او منترش می کنند.

 نبود مرخصی از موضوعاتی است که آنقدر در زندان کلینیک تکرار شده که زندانیان عمال 
حساسیت خود را به این موضوع از دست داده اند. برخی زندانیان سال هاست که حتی یک 

روز به مرخصی نرفته اند و مسئوالن زندان عالوه بر تبعیض قومیتی و دینی در دادن مرخصی، 

از این امتیاز به عنوان وسیله ای برای ترغیب زندانیان برای همکاری به عنوان نفوذی استفاده 

می شود. زندانیانی که حارض به همکاری نباشند، عمال از امتیاز مرخصی که حق طبیعی هر 

زندانی است، محروم می شوند.

در کنار همه این مشکالت، رضب و شتم افراد زندانی از مهمرتین مشکالت موجود است. 
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زندانیان می گویند، هر زندانی که برای بازجویی برده می شود، قطعا با یک یا دو عضو شدیدا 

آسیب دیده بازخواهد گشت. این موضوع آنقدر تکرار شده، که هرگاه فردی برای بازجویی 

می رود، دوستان او و همبندان او، برای تیامر و مراقبت از او، که حتام زخمی بازخواهد گشت، 

آماده می شوند و این موضوع آهسته آهسته تبدیل به یک سنت شده است. آماری از افرادی 

که بر اثر رضب و شتم دچار نقص عضو شده اند وجود ندارد ولی آثار آسیب دیدگی شدید 

و گاه دامئی در زندانیان وجود دارد. ام حسین می گوید که پرسش، براثر کتک هایی که در 

بازجویی خورده، یک بار دچار شکستگی بینی و یک بار دچار شکستگی دست شده است.

این  است.  زندان  بر  حاکم  غیرانسانی  به رشایط  ما  پایان گفت: “اعرتاض  در  ام حسین   
رشایط تا آنجا غیرقابل تحمل است که پرسم از من خواسته دعا کنم او را اعدام کنند تا از 

این رشایط راحت شود. این در حالی است که جرم پرس من اصال مجازات اعدام ندارد. من از 

همه نهادهای بین املللی و سازمان حقوق برش و همه کسانی که به نحوی دغدغه زندانیان در 

بند را دارند، تقاضا می کنم با مراجعه به این زندان و مشاهده اوضاع از نزدیک، فکر به حال 

این انسان های بدبختی که آنجا گرفتارند، بکنند. از یاد نربیم آنها نیز انسان هستند و منطقی 

نیست برای یک جرم، دو مجازات تحمل زندان و تحمل رشایطی که در زندان بر آنها تحمیل 

می شود را متحمل شوند.”
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شهادتنامه ۷

گفتگو با محمد مرادی )یعقوبی(، زندانی سابق

روایتی از زندان یزد

های  رسویس  به  زندانیان  دسرتسی  وضعیت  و  ها  دستشویی  و  حامم  تعداد  و  وضعیت 

بهداشتی چه طوری بود؟

مثالً بند 9 كه ما در آن بودیم یك حامم و یك دست شویى داشت كه آمار زندانیان آن بین 

به 500نفر  گاهى  و حتی  تا ۴۰۰  به 300  سالنى  بندهاى  آمار  بود.  نوسان  نفردر  15تا20 

می رسید، ۱۰ عدد دستشویى و ۶ عدد حامم داشت. اما بندهاى کوچکرت،  برای هر 150نفر 

4حامم و 3دستشوىی پیش بینی شده است. از نظر بهداشتى، این تعداد خیىل كم بود. هنگام 

صبح و آخر شب كه وقت خاموشی هم بود،  زندانیان در صف استفاده از توالت می ماندند.  

شاید باور نكنید که گاهى مجبور میشدیم درحدود 20 تا 30 دقیقه در صف مبانیم تا نوبت 

استفاده از دستشویی به ما هم برسد.

وضعیت سالن ها از نظر تهویه هوا، گرمایش در زمستان و رسمایش در تابستان چه طور بود؟ 

آیا زندان امکانات الزم مانند کولر و وسایل گرمایشی را  تهیه می کرد؟ یا زندانیان خودشان 

باید تهیه می کردند؟ 

وضعیت زندان از نظر تهویه هوا بد بود. هواكش هاى آن بسیار كهنه و فرسوده شده بود و  

آنقدر  تعمیر کرده بودند که  بدنه ٰآن هم کامال پوسیده شده بود. هر وقت که برای خرید 

یک هواکش جدید اقدام می شد گاه  بیش از 2سال طول می كشید تا فرایند اداری و خرید 

نهایی آن طی شود. هواکش ها  بدرد منی خورد و در واقع فقط یک دكور بود.

همچنین در همه زندان از كولر اىٓب استفاده می شد، وىل تا یک كولر تعمیر و راه اندازى شود، 

مدتها طول می کشید.  وسیله گرمایش هم شوفاژ بود كه قرار بود با گردش آب گرم، اتاقها 

را  گرم کند. اما یا شوفاژها خراب بود و یا  اگر تعمیر شده بود، آب گرمی وجود نداشت تا 

گرم شود!  البته کمبود آب گرم فقط به شوفاژها مربوط منی شد. بیشرت مواقع آب گرم برای  

استحامم كردن  هم نبود. از طرفی در تابستان که  آب باید خنك باشد،  آب حامم آنقدر داغ 

بود كه منی توانستیم زیر دوش برویم . ظاهرا در تابستان مشعل هاى منبع آب گرم خاموش 

منی شد تا مقدارى از بودجه سازمان رصف شود یا روی فیش هزینه ها بهانه دزدی وجود داشته 

باشد. در حالی که آب رسد حامم خود بخود بعلت وجود آفتاب در تابستان گرم می شد. در 
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مقابل ٰآب رسد برای خوردن کم بود . برای استفاده از  یخچال هم با كمبود برق مواجه 

بودیم.

وضعیت سالنها از نظر دسرتسی به امکانات پخت و پز چگونه بود؟ آیا آشپزخانه داشت؟ 

وسایل الزم برای آشپزی در آن مهیا بود؟

نخیر. زنداىن دسرتىس به امكانات پخت و پز نداشت. یك رستوران بود  كه غذا می فروخت اما 

وسایل آشپزی وجود نداشت.

تعداد پتوی اختصاص یافته به هر زندانی چند عدد بود؟ کیفیت پتوها چگونه بود؟

در فصل بهار و تابستان و پاییز تعداد پتوها  سه عدد بود اما زمستان كه می رسید نگهداری 

بیشرت از دو پتو امكان نداشت.  البته افرادی كه دوست و آشنا یا فامیلی در زندان داشتند و یا 

وابسته بودند و به اصطالح زندانیان “كاشفهاى زندان”، پتوی بیشرت می گرفتند. حتی پتوی 

شخصی هم جزء جیره حساب می شد. زندانی ها می توانستند که پتوى شخىص بخرند و چون 

بابتش پول پرداخته کرده بودند، متعلق به خودشان بود. اما در فصل زمستان كه پتوى كاىف 

منی دادند وقتى همه پتوها را از زندانیان می گرفتند و دوباره به هر نفر دو تخته پتو می دادند، 

تعداد پتوهاى شخىص را هم حساب می كردند. یعنى من که دو پتوى شخىص داشتم دیگر 

پتوى سهمیه زندان را دریافت منی کردم و اگر اعرتاض می كردیم میگفتند شام دو پتو دارى. 

می گفتیم پتوها متعلق به خودمان است و  بابتش پول داده ایم. اما در جواب می گفتند هرچه 

که داخل زندان هست اموال زندان محسوب می شود، می خواستى که نخری.

وضعیت بهداشت داخل سالن ها به خصوص از نظر حرشات موذی چگونه بود؟

حرشات بسیار زیاد بود. من خودم چند بار رفتم بهدارى زندان سم كشنده حرشات گرفتم و 

داخل بند و رسویس بهداشتی را سمپاىش كردیم.  خود بهدارى هر یك یا دو ماه براى سمپاىش 

حرشات موزى می آمد. البته سم را به همه منی دادند اما  چون در زندان زیاد مانده بودیم، 

مسئولین بهدارى اعتامد می كردند و سم را به ما هم می دادند.  علت اینکه می خواستیم خودمان 

سمپاشی کنیم آن بود  که وقتى خودشان می آمدند همه وسایل مان را هم  سم پاىش می كردند.

با وجود این سم پاشی ها باز هم حرشات موذی زیاد بودند؟ آیا باعث انتقال بیامری هم 

می شدند؟

بله . واقعاً حرشات زیاد بود.  چون هر مدت یكبار مجبور به سمپاىش دوباره  می شدیم. و 

این وضعیت باعث بیامرى هم می شد.

وضعیت كف خوابها در هر اتاق و راهروها چگونه بود؟
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كف خواب زیاد بود. مثالً اگر گنجایش یک اتاق 12 نفر بود،  گاهى آمارزندانیان این اتاق با 

كف خوابها به بیست نفر می رسید. كف خوابها را در اتاقها تقسیم می كردند و هر اتاق سهمیه 

خودش را داشت.

امکان مالقات زندانی با مقامات قضایی ناظر بر زندان چطور بود؟

یك روز در هفته براى دیدار با زندانی ها داشتند اما معموال کاری انجام منی شد و  فقط وعده 

انجام كار می دادند.

درباره دسرتسی به تلفن و مالقات با خانواده هم توضیحی  بدهید.

وقتی من در آنجا بودم، امکان استفاده از تلفن خوب بود اما  گاهى كارت تلفن كم بود و 

آنوقت بازار سیاه رشوع می شد. البته چون مخابرات در اختیار خودشان بود از فروش کارت 

تلفن سود زیادى می کردند. اخیرا با  یىك از دوستان راجع به وضعیت زندان حرف می زدم 

و او  گفت االن مدتی هست که امکان تلفن و كارت تلفن خیىل بدتر  شده است.  از زندان 

متاس گرفته بود و فرصت زیادی نداشتیم که در مورد دالیل این وضعیت صحبت كنیم.

درباره مالقات باید بگویم که معموال براى زندانی هاى عادى مشكىل وجود نداشت و هر 

باید دستور قضایی صادر  هفته برای مالقات می رفتند.  وىل براى برخی زندانیان سیاسی 

می شد.  مالقاتهاى بند سیاسی خیىل دیر به دیر می آمد چون راه طوالىن بود و منی توانستند 

زوتر بیایند. من تنها كىس بودم كه در طول 20 سال حتى یك روز مالقات با خانواده درجه 

یك خود نداشتم. مالقات کابینی در مورد زندانیان سیاسی بستگى به افرس نگهبان داشت.  

اگر زندانی را  می شناخت و با او رابطه خوبی داشت، مالقات کابینی ممکن بود.  گاهی 

هم مالقات کابینی به تصمیم رئیس زندان موکول می شد. اما مالقات حضورى باید با دستور 

قضایى انجام می شد و باید مشخص می شد که  كه چه كسانی به مالقات زندانی سیاسی 

خواهند آمد.

وضعیت دسرتسی زندانیان به هواخوری چگونه بود؟ آیا روزانه این امکان را داشتند؟ آنها در 

کل چند ساعت به هوای آزاد دسرتسی داشتند؟

هوا خورى اوایل  بد نبود، اما این اواخر آنهم بدتر شد.  این اواخر هواخوری را بصورت 

تفکیکی انجام می دادند.  منظورم این است كه مثل سابق نبود  كه هواخوری در کل روز تا 

غروب باز باشد.  االن سخت گیری بیشرت شده و هواخوری را  ساعتی کرده اند.

آیا مطالبات زندانیان توسط افرس نگهبان و مسؤولین زندان پیگیری می شد؟

در طول روز که افرس نگهبانها گرفتار بودند توجه كردن به كار و مشكالت زندانیان کمرت بود. 
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اما شب ها چون رسشان خلوت می شد، بیشرت با زندانیها رسوكله می زنند.

وضعیت دسرتسی زندانیان به بهداری و درمان )ویزیت پزشک عمومی٬ پزشک متخصص در 

صورت نیاز و دارو( چگونه بود؟ از زمانیکه یک زندانی قصد مراجعه به بهداری را دارد چه 

مدت زمان می برد تا بتواند ویزیت بشود؟

زندانیان هر بند در هفته یك بار می توانستند  پیش پزشك عمومى بروند. اگر پزشک عمومی 

تشخیص می داد، دارو هم می گرفتند. اما زندانیان برای معاینه توسط پزشك متخصص باید به 

بیرون  از زندان منتقل می شدند. البته بیرون رفنت به این سادگی نبود.  باید بارها  به بهدارى 

مراجعه می شد و پس از آن اگر صالح می دانستند  نامه درخواست اعزام به پزشک متخصص 

را  پیش رئیس زندان  می فرستادند. بعد اگر احیانا او  تائید می کرد به مطب یا بیامرستان 

اعزام می کردند. من خودم دو سال مشكالت جسمی داشتم و بارها پیگری کردم تا باالخره  

اجازه یک عمل جراحى انجام دادند.

اگر زندانی نیاز به دارو یا وسایل خاصی داشته باشد آیا امكان دارد که خانواده ها از بیرون 

تهیه کنند تا به داخل زندان آورده شود؟

بله این امكانش هست و روزانه از بیرون به داخل دارو وارد می شود كه به دست فرزندان و 

یا اعضاى خانواده خود كه در زندان هستند می رسانند.  اضافه كنم كه مدىت بعد از عمىل شدن 

تحریم هاى سازمان ملل این کار را انجام دادند. در سال های قبل ممنوع بود و باید در داخل  

زندان دارو تجویز می شد.  بعدها در  زندان داروهای عادی داده می شد اما  داروهایى كه 

گران بود، در زندان وجود نداشت و به همین جهت وارد كردن دارو آزاد شد. البته اول 

دارو به دست مدیر داخىل بهدارى می رسید و بعد به زندانی تحویل می شد.
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شهادتنامه ۸

روایتی از زندان عادل آباد شیراز

اشاره: زندان عادل آباد شیراز به علت عدم رعایت تفکیک بین زندانیان به یکی از زندان های 
خطرناک در ایران تبدیل شده است. در سال های گذشته اخباری از درگیری های خونین در 
میان زندانیان منترش شده که حتی موجب قتل برخی زندانیان هم شده است. این زندان، 
از جمله مکانهایی است که زندانیان سیاسی نیز بدون رعایت قانون تفکیک جرائم در انجا 
استفاده  هم  سیاسی  زندانیان  تبعیدگاه  عنوان  به  زندان،  این  از  گاه  و  می شوند  نگهداری 
می شود. اواخر دی ماه سال ۱۳۹۴، سایت هرانا فیلمی از درگیری خونین میان زندانیان این 

زندان را منترش کرد که نشان می داد آنها در درگیری خود، از چاقو نیز استفاده می کنند.
این سایت در گزارش خود اورده بود: ” زندان عادل آباد شیراز در طی ماههای گذشته بصورت 
مستمر صحنه درگیری بین زندانیان و همینطور زندانیان با گارد زندان بوده است، این زندان 
شاهد چند شورش در سالهای گذشته نیز بوده، تعدادی از خانواده های زندانیان محبوس در این 
زندان طی متاس با هرانا از خشونت جاری در این زندان و نبود نظارت مناسب بر وضعیت و 
امنیت زندانیان ابراز نگرانی کردند، در همین رابطه ویدیویی از صحنه درگیری جمعی زندانیان 
که یک درگیری در سال گذشته را روایت میکند در پی می آید. در این ویدیو که زندانیان بصورت 
جمعی با یکدیگر درگیر میشوند انواع سالح های رسد دست ساز از جمله چاقو و میله فلزی در 
دست زندانیان دیده میشود و تعدادی نیز در درون سلولها یا در مقابل دوربین سالن مجروح 
میشوند. الزم به یادآوری است طبق قانون ساخت و نگهداری سالح در زندان جرم تلقی شده 
و مسئوالن زندان موظف به بازرسی بر اساس آئین نامه و اطمینان از عدم وجود این قبیل لوازم 
خطرناک هستند.” آنچه در پی خواهد آمد شهادتنامه یکی از زندانیان این زندان است که حارض 

به ذکر نام خود نبود اما سازمان اتحاد برای ایران، هویت این زندانی را تایید می کند.

روایتی از زندان عادل آباد شیراز

زندان عادل آباد شیراز یک شهر بی قانون است. کارکنان زندان از جمله بزرگرتین قانون شکن ها 

هستند و هر نوع تخلفی می کنند. آمدن مواد مخدر به داخل زندان، تا تیزی و چاقو، همه 

در اختیار مسئوالن و نگهبانهای زندان است. آنها خودشان می آورند و بعد هم به زندانی 

می فروشند. نگهبانان در این زندان، حتی اتاق ها را هم خرید و فروش می کنند.
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وضعیت کلی زندان عادل آباد

زندان عادل آباد 3 بند بزرگ یک شکل دارد که هرکدام سه طبقه است و در هر طبقه 20 اتاق 

وجود دارد. هر اتاقی نیز بین 15 تا 20 نفر گنجایش دارد. یک بند با اتاق های کوچکرت هم هست 

که البته جمعیتش به اندازه بقیه بندهاست. چند بند کوچکرت نیز هست، 4-5 بند کوچکرت که 

جمعیتش بیشرت از150 تا 200 نفر نیست. ولی هر بند بزرگ حدود هزار نفر جمعیت دارد و در 

مجموع زندان عادل آباد بین 5 تا 6 هزارنفر جمعیت دارد. به تازگی  طبقات سه گانه بندها را از 

همدیگر جدا کرده اند و در نتیجه به هم راه ندارند. هر طبقه 6 یا 7 حامم و رسویس بهداشتی 

دارد. وضعیت بهداشت آنجا خیلی خراب است. البته بعضی از خود زندانیان هم افراد متیزی 

نیستند و این کار را سخت تر می کند. برخی زندانیان رضورت های بهداشتی را رعایت منی کنند. 

اما باید گفت که در کل مسئوالن زندان به بهداشت زندان رسیدگی منی کنند. مگر زمانی که 

بازدید کننده ای بیاید. و یا زندانی ها خودشان اعرتاضی کنند تا تعمیراتی انجام شود. حامم ها آب 

گرم دارد، ولی دستشویی ها فقط آب رسد دارد.

وضعیت تغذیه در زندان

فروشگاه زندان مواد خوراکی مثل گوشت و برنج می آورد و زندانیان بیشرت خودشان غذا 

می پزند. غذای زندان قابل خوردن نیست. مگر بعضی از وعده های غذا مثل برخی وعده های 

نهار. برنجی که می دهند معموال خام است که باید دوباره خودمان بپزیم و بگذاریم دم 

از فروشگاه بخریم. میوه ای که  باید خودمان  بکشد. سبزی و میوه در زندان منی دهند و 

فروشگاه زندان می آورد با کیفیت پایین و درجه دو و درجه سه است، اما چند برابر قیمت 

بیرون بفروش می رسد. مثال اگر میوه ای بیرون کیلویی دوهزار تومان است ،آنجا کیلویی 4 تا 

5 هزار تومان می فروشند. به هر حال، آنجا شهر بی قانون است.

وضعیت درمان در زندان

نوبت بهداری در هر هفته یکبار است که از هر اتاق بیست نفره فقط یک نفر نوبت دارد تا 

به بهداری برود. از هر هزار نفر جمعیت یک بند، هفته ای 30 تا 40 نفر می توانند به بهداری 

بروند. فرقی هم منی کند چه فصلی باشد. مثال در فصل رسما اگر بیامری آنفوالنزا آمده باشد 

و همه گیر شده باشد باز هم فرقی منی کند. از هر قرصی هم یک بسته بیشرت منی دهند: قرص 

رسماخوردگی یا آنتی بیوتیک یا هر قرص عمومی دیگر. دندانپزشکی هم با هزینه شخصی است. 

باید هزینه را خودت پرداخت کنی. در آنجا خیلی از زندانیان به علت عدم رسیدگی پزشکی، 

می مردند. یکی از هم اتاقی های خودم که سکته کرده بود و خودم او را به بهداری بردم، آمپولی 

اشتباهی به او زدند که یک طرف بدنش کامل فلج شد. بعد حتی حارض نشدند او را که سکته 

کرده و در حال مرگ بود، به بیرون اعزام کنند. فکش برگشته بود و یک طرف بدنش فلج شده 
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بود. اما انگار نه انگار. هیچ توجهی نکردند. بحث می کردند که بیامر را به بیرون اعزام کنند یا 

نه و عاقبت هم نربدند. در بازداشتگاه ها حرشه موذی و شپش زیاد است اما در خود زندان عادل 

آباد چون داخل بندها را سمپاشی می کنند شپش ندارد. بندهای دیگری مثل بند آموزش هم هست 

که جمعیتش کمرت است. در حدود 200 نفر و تر و متیز است. مالقات حضوری هر هفته دارند و 

اجازه دارند که خانواده ها لباس بیاورند برای زندانی. به این بندها امکانات می دهند. موقعی هم 

که بازدیدکننده می آید که مشکالت زندان را ببیند، بازدیدکننده ها را می برند تا از همین بندها دیدن 

کنند. می برند اینجور جاها که ببینند چیزی کمبود ندارند. هرکس هم که گفت چنین مشکلی داریم 

و اعرتاض بکند، او را می برند به بند 10 که ما بودیم و هیچ امکاناتی ندارد.

وضعیت هواخوری و مالقات در زندان

ما به مدت سه سال، هر 45 روز یکبار هواخوری داشتیم آنهم به مدت یکساعت. اجازه آنهم 

وقتی صادر می شد که به بهانه ای می خواستند بند را بازرسی کنند. در اینصورت 40 تا 50 نفر 

رسباز داخل بند می فرستادند. بعد همه را بیرون می کردند. یک ساعت در هواخوری بودیم. 

در این مدت رسبازها همه زندگی ما را زیر و رو می کردند. تشک ها را دانه دانه و مالفه ها را 

پاره می کردند. روبالشتی ها را پاره پاره می کردند. همه تخت ها را می انداختند کف اتاق. 

دو سه سال هواخوری ما هر 45 روز یکساعت اینطور بود. بعد اعرتاض کردیم و فشار آوردیم. 

آنوقت یک هواخوری دیگر را تعمیر کردند که در هر هفته دو جلسه و هر بار یکساعت برای 

هواخوری می رفتیم. در بند قرآن و بند سبز که امکانات بیشرتی داشت، زندانیانی را می بردند 

که برای کارکنان زندان نفعی داشته باشد. به اصطالح زندانیانی که مثال آدم فروشی می کردند. 

یعنی همبندی های خودشان را لو می دادند. یا کسانی که مسئوالن زندان میخواستند که او 

راحرت باشند یا کسانی که جرم مالی داشتند یا کالهربداری کرده بودند که مسئوالن زندان از 

اینها به نحوی تغذیه مالی می کردند و از اینها پول می گرفتند. از اینها که جرمشان کالهربداری 

بود، یا جرم مالی بود، پول می گرفتند. مقداری از آن را خرج هامن بندها می کردند و مابقی 

ناپدید می شد. خیلی کثافت کاری و دزدی زیاد بود در آنجا. در بند 10 هم که ما بودیم، به بند 

زیرحکمی ها معروف بود. این بند مثل کشتارگاه شده بود. کاری به کار ما نداشتند ولی امکانات 

هم مثل بندهای دیگر به ما منی دادند. آنجا محکومان جرم های سنگین بودند و هفته ای دو سه 

روز زندانیان را صدا می زدند و برای اجرای حکم می بردند. شده بود مثل کشتارگاه. حتا مالقات 

حضوری در بندی مثل بند ما هم کم بود. در حالی که این افراد زیرحکمی بودند، یا حبس 

سنگین داشتند، بجای اینکه هر هفته مالقات حضوری بدهند، هر دوماه یکبار اجازه مالقات 

حضوری صادر می شد. هفته ای یکبار هم مالقات کابینی بود. البته بیشرت وقت ها هم ممنوع 

املالقات بودیم. من خودم در این 4-5 سال آخر که در بند زیرحکمی ها بودم، شاید در مجموع 5 

بار هم به مالقات حضوری نرفتم. 
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شهادتنامه ۹

روایتی از زندان سنندج

ایران  در  اسفناک  با وضعیتی  غیراستاندارد  زندان های  از  دیگر  یکی  اشاره: زندان سنندج 
است. در شهریور ماه گذشته، کانون مدافعان حقوق برش کردستان طی گزارشی خرب داد که 
در این زندان دسرتسی به مواد مخدر آسانرت از مواد غذایی است. در بخشی از این گزارش از 
قول یک منبع مطلع آمده بود: “مرصف مواد مخدر در این زندان به امری عادی و بدیهی 
مبدل گشته و هیچ ممنوعیت و حتی محدودیتی ندارد به طوری که در صورت کشف مواد 
از سوی پرسنل زندان تنها به ضبط آن مبادرت و موادفروش یا مرصف کننده مواد را به حال 
خود رها می منایند.” این منبع اضافه کرده بود: “کشف و ضبط مواد مخدر توسط پرسنل 
زندان نه به خاطر جلوگیری از ورود آن به داخل زندان و یا مامنعت از مرصف آن، بلکه بیشرت 
به دلیل افت قیمت مواد مخدر در صورت عرضە بیش از آن به محیط زندان صورت می گیرد، 

زیرا مواد مخدر موجود در زندان به صورت مستقیم از کانال مسئووالن آن وارد می شود.”
سایت هرانا هم در آبان ماه سال ۱۳۹۴ گزارشی دیگر از این زندان منترش کرد که در آن آمده 
بود: “در زندان سنندج زندانیان بدون توجه به نوع جرائم ارتکابی شان در کنار هم قرار 
داده میشوند. زندانیان زیر ۱۸ سال و باالی ۱۸ سال را در اتاق های زندان در کنار هم قرار 
می دهند و همچنین زندانیان سیاسی را هم به جهت وارد آوردن فشار در کنار زندانیان 
خطرناک و رشور قرار می دهند.” در بخش دیگری از این گزارش تاکید شده بود: “رشایطی 
که یک زندانی بخواهد یک کتاب را به داخل بدون مشکل از نگاه حفاظت زندان بربد در 
اوج خوش شانسی و با وجود کمک مسئولین زندان بیش از یک سال به طول می انجامد. اما 
به لطف کارمندان فاسد زندان، مواد مخدر و قرصهای روان گردان صنعتی در بندها به وفور 
مرصف می شود و هر چند یک بار جهت خالی نبودن عریضه یک زندانی مرصف کننده ی 

مواد مخدر را به عنوان متهم به نهاد های قضایی معرفی می کنند.”
آنچه در پی خواهد آمد شهادتنامه یکی از زندانیانی است که حبس خود را در زندان سنندج 

گذرانده است.

روایتی از زندان سنندج

کسی  اگر  اینکه  برای  دارد  دژبانی  آنجا  که  است  کوچکی  ورودی  سنندج  زندان  ورودی 

می خواهد برای مالقات داخل شود بازدید بدنی می شود. بعد وارد حیاط زندان می شوید. 
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بخش هایی که داخل حیاط زندان است شامل آشپزخانه و دفرت کارکنان زندان مثل دفرت رئیس 

و بازرسی و نانوایی و از این قبیل می شود. مسیر ورودی به داخل زندان و بندها و کریدور از 

در بزرگی است که برای ورود از زندانی هایی که داخل می شوند بازدید بدنی بعمل می آید. 

بعد دوباره در بزرگ دیگری است که به محوطه کوچکی راه دارد که بند نظامی آنجا جدا 

از بند عادی است. بعد از آن وارد کریدور اصلی می شویم که بند 2 و 3 و 4 و بند 7 و بند 

سالمت و نیز بند سیاسی آنجاست.

وضعیت بهداشت

از لحاظ بهداشت به هیچ وجه رسیدگی منی شود. فقط یک حامم دارد که هفته ای یکبار 

حق استفاده داریم. مثال وقتی این هفته بند 3 یا 4 نوبت حامم دارد ممکن است به متام 

زندانی های این بندها نوبت حامم نرسد. بهداری هم به زندانیان رسیدگی منی کند. کارمندان 

زندان با زندانیان رفتار بسیار بدی دارند. کارمندان زندان مواد مخدر وارد می کنند و به 

پخش کنندگان داخل بندها می دهند.

بی بند و باری در میان کارمندان زندان هست. کارمندان زندان از زندانی ها بدشان می آید 

و بدرفتاری می کنند. نه بهداشت و درمان تامین می شود و نه حق مرخصی زندانیان رعایت 

می گردد. از نظر کالس های آموزشی هم که زندانی بتواند اوقات فراغت و بیکاری اش را در 

زندان به خوبی بگذراند، هیچ برنامه ای وجود ندارد.

بندی درست کرده اند به اسم بند سالمت که برای زندانیانی که سیگار منی کشد یا استعامل 

مواد مخدر ندارد استفاده می شود. وقتی رئیس زندان و یا معاون زندان و یا مدیر داخلی 

می دانستند که زندانی چند فقره پرونده اغتشاش و پرونده های دیگر دارد می آوردند در 

بند سالمت که فقط از نظر جسمی سالمت بودند ولی از نظر روحی هیچ سالمتی نداشتند.

سالن های زندان که مجموعا 8 بند می باشد عبارت است از بند یک، بند 2 و بند 2 سیاسی، بند 

7 و بند سالمت و غیرو. اتاق های بندها شامل اتاق های بزرگی است که بین 100 تا 120 نفر 
گنجایش دارد و بعضی اتاق های کوچکرت که 20 تا 25 زندانی در آن می خوابند. بند سالمت 

هم سوئیت های کوچکی دارد که هر کدام در حدود 6 نفر زندانی دارد. بند سالمت از سایر 

بندها جمعیت کمرتی دارد و ارتباط آنها با بندهای دیگر کمرت و محدود است.

کال زندان سنندج حدودا برای 180 زندانی چهار عدد دستشویی دارد با یک حامم کوچک 

که یک دوش بیشرت ندارد. هر روز نوبت یک اتاق است که به ترتیب حامم می کنند. حامم 

بزرگی هم در زندان وجود دارد که هفته ای یکبار هر بندی می تواند از آن استفاده کند 

که اگر رئیس زندان اجازه بدهد و گرنه حامم بزرگ گاه تا دوماه هم باز منی شود. حامم و 

دستشویی ها از نظر نظافت خوب نیست. زندانی ها مثل بند 7 که بیشرت آنها اعدامی ها بودند 

نسبتا نظافت را رعایت می کنند و این بستگی داشت به وکیل بند وگرنه کارمندان زندان اصال 
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به نظافت و بهداشت رسیدگی منی کردند. فقط وکیل بند اگر شیر آب یا دستشویی ها خراب 

می شد کسی را مسئول تعمیر کردن و نظافت آنها می کرد. آب گرم نسبتا وجود داشت و ما 

از این لحاظ مشکل زیادی نداشتیم.

وضعیت غذا

غذای آنجا بسیار بد بود و هیچ روزی غذای خوب نداشتیم. روزهای دوشنبه و چهارشنبه که 

خورشت قرمه سبزی و خورشت قیمه می دادند که برای زندانیان روز جشن بود با این حال 

این غذاها نیز هیچ کیفتی نداشت. این غذاها گوشت بسیار کمی داشت و آن هم از گوشت 

یخزده استفاده می کردند. سایر مواد آن هم مثل برنج و لوبیا از مواد بی کیفیت استفاده 

می کردند. در آشپزخانه به بهداشت غذاها و نظافت هیچ توجهی نداشتند. چون مسئولین 

زندان می دانستند که زندانی مجبور است این غذاها را مرصف کند و حق اعرتاض ندارد، 

بنابراین به کیفیت غذا توجهی منی کردند. زندانیان اکرثا پول نداشتند که از فروشگاه خرید 

کنند و بخورند. دستور از مقامات باالتر بود که به این طریق زندانی را تنبیه کنند. حتا اگر 

مواد اولیه غذاها داری کیفیت خوب بود، غذا را طوری تهیه می کردند و می پختند که آنچه 

تحویل زندانی داده می شد قابل مرصف نبود. برای صبحانه پنیر و یا تخم مرغ و یا کره و مربا 

می دادند که مقدار آن بقدری کم و ناچیز بود که هیچکس سیر منی شد.

زندانیانی که از بیرون و توسط خانواده ها پول دریافت می کردند و یا آنها که مواد مخدر خرید 

و فروش می کردند، توانایی خرید از فروشگاه زندان را داشتند. ولی بقیه زندانیان ناچار بودند 

که غذاهای بی کیفیت زندان را مرصف کنند. فروشگاه زندان هم گاه ماکارونی می پخت و 

یا کالباس و غذاهای رسد تحوبل زندانی می داد که از بیرون زندان خیلی گرانرت بود. میوه و 

سبزی اصال در جیره غذایی وجود نداشت. بعضی وقت ها مثال تابستانها در هفته یک ظرف 

کوچک ماست برای مرصف چهار نفر می دادند. یا مثال برای هر چهارنفر یک خربزه می دادند. 

که این هم به ندرت اتفاق می افتاد.

وضعیت درمانی

زندان سنندج یک بهداری کوچک داشت که اگر می مردیم بهرت از این بود که خودمان را 

به بهداری معرفی کنیم. به هیچ وجه به دردمان رسیدگی منی کردند و به مریض جواب 

منی دادند. آنجا هم رفیق بازی بود که اگر با کارمندان زندان دوست بودی از بهداری برایت 

قرص می آوردند و پول می گرفتند. اگر هم کسی مثال سکته می کرد او را به بهداری می بردند 

و زود برمی گرداندند و بعد از آن هم به او رسیدگی منی کردند.

اگر وکیل بند که از خود زندانیان بود به مسئوالن زندان اعرتاض می کرد شاید نسبت به رسما 

و گرمای سالن ها کمی رسیدگی می کردند. کال مشکالت ما مشکل غذا بود، مشکل بهداشت 
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بود، مشکل رسیدگی به پرونده زندانیان بود. مسئله اوغات فراغت و کالس های تربیتی بود. 

از لحاظ فرهنگی کالس های موثر و خوبی وجود نداشت و به آن اهمیت منی دادند. برخورد 

و رفتار کارمندان زندان با زندانیان بسیار توهین آمیز و ناامید کننده بود. رفت و آمد زندانیان 

را بسیار محدود می کردند. زندان یک باشگاه ورزشی کوچک داشت که وسایل ورزشی آن 

کافی نبود. یک سالن ورزش سنتی و زورخانه ای بود که بخشی از آن برای بدنسازی و کشتی 

بود. آنان که ورزشکار بودند برای حفظ سالمتی خود ورزش می کردند وگرنه امکانات الزم 

برای متام زندانی ها وجود نداشت.
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شهادتنامه ۱۰

)این اطالعات از میان شهادتنامه برخی زندانیان استخراج شده است(
اطالعات کلی در مورد زندان اوین

اندرزگاه ها )بند( های زندان اوین:

اندرزگاه یک )قرنطینه(

اندرزگاه دو )۲۰۹-۲۴۰-۲۴۱-۲الف(

بند های ۲۰۹ و ۲۴۰ انفرادی و سوئیت های وزارت اطالعات

بند ۲۴۱ متعلق به حفاظت قوه قضائیه

بند ۲-الف که مستقل از اوین، ساختامنی دو طبقه و یک طبقه زیرزمینی مخصوص زندانیان و 

ساختامنی دو طبقه موسوم به “کاشف” مخصوص بازجوئی متعلق به اطالعات سپاه هست.

اندرزگاه سه )بند ۳۵۰(

اندرزگاه چهار )مخصوص زندانیان بالتکلیف، زندانیان چک، مهریه و… که در سال ۹۵ یک 

سالن آن هم قرنطینه شده و اندرزگاه یک تقریبا بسته شد.( همینطور دارای چند سوئیت 

و…

اندرزگاه پنج )نسوان سیاسی(

اندرزگاه شش )کارگری – مخصوص زندانیان کارگر در زندان(

اندرزگاه هفت )بند عمومی-دارای یک اتاق بعنوان قرنطینه(

اندرزگاه هشت )بند عمومی(

اندرزگاه ویژه روحانیت

بند )اندرزگاه(های هفت و هشت اوین :

بند هشت شامل چهار طبقه هر طبقه یک سالن : سالن های هفت و هشت و نه و ده

هر سالن نه یا ده اتاق دارد

و اتاق ها اکرثا حدود هجده مرت مربع مساحت دارند. شامل میانگین پانزده تخت )اتاق های 

کوچک نه تخت، اتاق های معمولی پانزده و چند اتاق بزرگ هجده تخته( و البته ظرفیت 

استاندارد کمرت از پانزده نفر است با این حال در سالهای اخیر تا بیشرت از سی نفر و گاها 

حدود چهل نفر در یک اتاق نگهداری شدند. هر سالن در قسمت انتهایی بطور میانگین شش 

دستشویی و پنج حامم دارد.

یک هواخوری مشرتک مساحت حدود پانصد مرت، هم سطح )چند پله پایین تر( سالن هفت 
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وجود دارد و یک کتابخانه بسیار کوچک با ظرفیت حدود پنج نفر در کنار سالن نه. یک 

حسینیه بزرگ در کنار هواخوری قرار دارد و هر سالن یک حسینیه کوچک نیز دارد.

دو بوفه )فروشگاه( کنار سالن های هشت و ده قرار دارند ولی گاهی یکی باز منی کند. 

صفهای بسیار طوالنی که زندانی گاها بیشرت از دو ساعت در صف می ماند.

بند هفت شامل سه طبقه )بزرگرت از طبقات بند هشت( و هشت سالن است: سالن یک 

)مخصوص زندانیان معتاد و بعضی از بیامران خاص که به مرصف متادون نیاز دارند( ، سالن 
دو )مخصوص شاغلین خیاطی زندان که تقریبا بدون حقوق برای خیاطی کار می کنند( ، 

سالن سه، چهار، پنج، شش، سالن جهاد )مخصوص شاغلین کارگر در زندان( و سالن دوازده 

)زندانیان محکوم ماده های ۵۰۱ و ۵۰۸(
هر سالن بطور میانگین شش دستشویی و پنج حامم قابل استفاده دارد.

یک حسینیه بزرگ )دارالقرآن( در باالی ساختامن و هر سالن یک حسینیه کوچک نیز دارد.

کتابخانه ای با ظرفیت حدودا بیست نفر در طبقه باال قرار دارد.

سالن ها کمرت از چهارده )بین پنج تا چهارده( اتاق دارند و اتاق ها بطور میانگین بیشرت از 

هجده مرت مربع )تا بیست و پنج مرت مربع( مساحت دارند. شانزده تخت در هر اتاق که 

ظرفیت استاندارد کمرت از شانزده نفر است با این حال در سالهای اخیر، آمار اتاق ها تا حدود 

سی نفر هم رسیده است.

سالن های سه و پنج یک هواخوری بزرگ مشرتک دارند و باقی سالنها )بجز جهاد( هواخوری 

مجزا. )تردد زندانیان سالن جهاد در زندان آزاد است.(

در بند هفت هر سالن )بجز جهاد( یک بوفه )فروشگاه( دارد ولی گاها فروشگاه یک سالن 

تعطیل می شود یا بعضی اجناس رضوری را منیاورد و زندانی مجبور می شود با واسطه از 

سالن دیگر خرید کند.

بند نسوان :

سه سالن و بیست تخت دو طبقه ، معموال بیشرت از بیست زندانی سیاسی امنیتی در این بند 

نگهداری می شوند و در مواقعی که زندانی های جدیدالورود )و دارای قرار وثیقه( بیشرتی 

وارد شوند آمار به بیشرت از ظرفیت رسیده و از تخت محروم و کف خواب می شوند. در این 

بند ارتباط تلفنی تقریبا وجود ندارد. دارای سه حامم و پنج دستشوئی ؛ سایر امکانات خوب 

است. رسیدگی های پزشکی نیز مثل سایر قسمت های اوین بسیار ضعیف و گاها سلیقه ای 

است.

جیره صبحانه:

وعده های صبحانه کم و در ظرف های کوچک آماده از محصوالت با کیفیت معمولی یا پایین 

ارائه می شوند:

کره و مربا )هویج( – پنیر خامه ای – پنیر – حلواارده یا حلوا شکری
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جیره ناهار:

توسط قابلمه ها و ظروف بزرگ در زندان پخش می شود. بعلت حمل و تقسیم با رسعت 

کم که بصورت دستی و توسط زندانیان کارگر انجام می شود غذا کمی رسد به زندانیان می 

رسد. اندازه غذا کافی است ولی کیفیت پائین است و خیلی اوقات از مواد قدیمی و بعضا 

تاریخ مرصف گذشته تهیه می شوند. همچنین اکرثا به اندازه کافی پخته نشده و نیم پز است. 

معموال تکه های پالستیک و نوار مربوط به بسته بندی مواد اولیه، تکه هایی کامال خام از مواد 

و یا تکه های ریز آشغال در غذا دیده می شود. در روز هایی به هر اتاق یک قابلمه برنج و 

یک قابلمه خورش می رسد و در روزهای دیگر تنها یک قابلمه و بطور معمول غذاهای زیر 

و در روزهای مختلف آماده و پخش می شود:

برنج و خورش قورمه سبزی – برنج و خورش قیمه – برنج و خورش بادمجان – عدس پلو 

– قاطی پلو )سیب زمینی، سویا حیوانی و برنج(
جیره شام:

عدسی – خوراک لوبیا – آش رشته – سیب زمینی و تخم مرغ پخته

از گوشت  ندارند. بعنوان مثال خیلی کم  آنها تطابق  اسامی  با  لزوما  البته غذاهای زندان 

استفاده می شود و خورش های قیمه و قورمه سبزی اکرثا به جای گوشت با سویا حیوانی 

تهیه می شوند. همینطور سیب زمینی هایی که در خورش ها و کنار برنج قرار دارند نوعی 

سیب زمینی آماده هستند که طعم متفاوتی از سیب زمینی پخته یا رسخ شده طبیعی دارد.

در ایام مختلف ممکن است که چند غذای دیگر به این لیست اضافه شود ولی در سالهای اخیر 

جیره ثابت همین غذاها بوده است.

جیره نان:

روزانه به هر زندانی یک عدد نان ماشینی و یک عدد نان بربری می رسد. این نان ها به شکلی 

بسیار ناشیانه پخت می شوند و هیچوقت کیفیت و مشخصات یک نان را ندارند.

غذای )باصطالح( رستوران:

به هامن شیوه غذای جیره ای تهیه و تقسیم می شود. تنها تفاوت اینکه این غذا انتخابی و 

سفارشی است و در ظروف یکبار مرصف پخش می شود. چند نوع غذا که در جیره ها وجود 

ندارد به این شکل و البته در ازای مبلغی بسیار باالتر از سطح کمی و کیفی غذا ارائه می شود. 

غذاهای سفارش داده شده با اختالف زمانی قبل یا بعد از تقسیم جیره ها تقسیم می شود. 

این غذاها همیشه مانده و کمی خراب است:

ساندویچ کالباس ۶۵۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ ۶۵۰۰ تومان

ساندویچ فالفل ۴۵۰۰ تومان

پیتزا ۱۳۰۰۰ تومان
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جوجه کباب )با برنج ۱۳۰۰۰ تومان(

کباب کوبیده

مرغ ۸۰۰۰ تومان

فربنج ساده ۵۰۰۰ تومان

باقالی پلو ۹۰۰۰ تومان

ساالد ۲۰۰۰ تومان

بعضا در ایامی خاص خورش، آبگوشت و نیز لوبیا پلو هم به این لیست اضافه می شود. 

کیفیت این غذاها – هر چند همیشه پائین بوده است – طی سال های ۹۴ و ۹۵ شدیدا افت 

کرده و دیگر قابل خوردن نیستند.

وضعیت درمانی:

نبود رسیدگی های پزشکی و درمانی )چه رسیدگی های بالینی و چه سایر رسیدگی ها مثل 

مشاوره و…(، بی قانونی در روند پرونده ها و بالتکلیفی، محیط و رشایط منفی و غیر قابل 

تحملی که بیشرت از همه زندانیانی که حامیت مالی ندارند را تحت فشار قرار می دهد در 

موارد زیادی منجر به خودکشی یا سایر آسیب دیدگی های جسمی یا روحی و در بعضی 

موارد باعث مرگ زندانیان می شود. در متام بندها و مشخصا در بند های عمومی )چهار 

و هفت و هشت اوین( که قابل مشاهده است، تعداد قابل توجهی از زندانیان به شیوه 

های مختلف دست به خودکشی می زنند. در این بین معموال افرادی که با بریدن رگ دست 

بوسیله تیغ اصالح یا چاقو های دست ساز اقدام به خودکشی می کنند معموال زنده می 

مانند. همچنین بعضی از زندانیان بدون تعیین خواسته های موردی و تنها به هدف رهایی 

از زندان دست به اعتصاب غذای نامحدود می زنند که این موارد نیز اکرثا شکست خورده و 

زندانی با وضعیتی بدتر از قبل و با مشکالت گوارشی جدید و تحت فشاری مضاعف مجبور 

به ادامه زندگی می شود. در این موارد مسائل زیادی وجود دارد که بیان همه آنها مقدور 

نیست. اما در بعضی موارد هم منجر به مرگ می شود.

در یک مورد و در سال ۹۴ جوانی که در بند هفت اوین محبوس بود از طریق بریدن گلویش 

با چاقوی دست ساز دست به خودکشی می زند. زنده می ماند و بعد از بخیه و درمان های 

رسپایی و به منظور جلوگیری از خودکشی مجدد، از سالن یک به سالن دو )که رشایط بهرتی 

دارد( منتقل می شود، بعد از اینکه برای دومین و به شکل مشابه اقدام به خودکشی ناموفق 

می کند و بصورت تنبیهی مجددا به سالن یک بازگردانده می شود. برای سومین بار در 

سالن یک و به شکلی جدی تر با چاقو نصف گردن خودش را پاره پاره کرده و می شکافد 

و بعد از چند ساعت خونریزی از دنیا می رود. طبق گفته یکی از دوستان این جوان، یکی 

از خواسته های اصلی او )یا شاید تنها خواسته اش( که رسیدگی پزشکی و دریافت داروهای 

اعصاب و آرام بخش بود تا لحظه مرگش بی پاسخ مانده بود.
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در موردی دیگر در هامن سال و به فاصله یک ماه یا کمی بیشرت دو زندانی محبوس در سالن 

دو بند هفت اوین بعلت بیامری های جسمی از دنیا می روند. در یکی از این دو، زندانی با 

کهولت سن و بیامری های متعدد روبرو بود و حتی قادر به ایستادن بر روی پاهای خود نبود 

و برای دستشوئی و حامم نیز هر بار یکی دو نفر از زندانیان دیگر به او کمک کرده و او را 

حرکت می دادند. این زندانی بدون شک شامل قانون عدم تحمل کیفری می شد و در مورد 

زندانی دیگر، زندانی که مدت زیادی نبود که محبوس شده است، بارها به بهداری مراجعه 

کرده بود و با ارائه مدارک پزشکی و توضیح در مورد بیامریش درخواست کرده بود تا با 

توجه به عود و وخامت بیامری برای درمان به مطب پزشک خودش فرستاده )اعزام( شود 

اما در نهایت توسط پزشک به ظاهر متخصص زندان ویزیت شده و این باصطالح متخصص 

از دادن دستور اعزام خودداری کرده و با تجویز چند دارو مدعی می شود که بیامری جدی 

نیست و می تواند به سادگی او را درمان کند. اما تنها ظرف چند روز زندانی بیامر می میرد.

بوفه زندان و غذا شخصی:

زندانیان قدیمی و نیز زندانیانی که به مشکالت گوارشی یا بیامری های دیگر مبتال هستند 

منی توانند در متام طول هفته از غذاهای زندان استفاده کنند و بنابراین در بیشرت یا بخشی 

از وعده های غذایی به آشپزی یا غذاهای آماده بوفه زندان متوسل می شوند. اقالم فروشی 

بوفه بسیار کم و محدود است. برنج، گوشت، مرغ، سبزی بسته بندی، چند قلم میوه به 

تعداد محدود، رشته، آمبیوه آماده و غیرطبیعی، شکر، قند، چای )قند و چای بصورت جیره 

نیز تقسیم می شوند ولی با کیفیتی پایین تر از کیفیت بوفه(، کنرسو )ماهی، لوبیا، بادمجان 

و…(، روغن، شکالت، شیر، آب معدنی و دستامل از جمله اجناسی هستند که در بوفه ها به 

فروش می رسد.

در کنار این هر سالن یک “چراغ خانه” دارد که تعداد محدودی گاز برای گرم کردن غذاها و 

آشپزی دارد ولی تعداد این شعله ها کم است و تا حدی در انحصار زندانیان قدیمی می باشد. 

عالوه بر این قطعی گاز زیاد پیش می آید و گاها به مدت چند هفته یا حتی چند ماه گاز قطع 

می شود که از جدی ترین مشکالت زندانیان محسوب می شود.

سیستم های گرمایشی رسمایشی، آب، آرایش و بهداشت، امکانات رفاهی تفریحی و آموزشی 

از جمله کمبود ها و مشکالت جدی در زندان است. رسد بودن آب در ماه های رسد سال در 

کنار رسمای شدید زندان و هواخوری سحرگاهی اجباری یک مورد است. هر چند مجموعه 

فرهنگی مشرتک بند های هفت و هشت که در کنار بند هفت قرار دارد شامل سالن آمفی 

تاتر و چند کالس، چند کامپیوتر و… می باشد و کالس ها، جلسات و مراسم مختلفی برگزار 

می کند اما کمبود کالس های آموزشی مناسب، باند بازی و عدم پذیرش متام زندانیان و بی 

نظمی و بی قانونی، اجباری بودن مراسم خصوصا در مناسبت ها، عدم وجود پرسنل مناسب، 

و محدودیت های بی مورد در زمان تردد از جمله مسائلی است که این مجموعه را ناکارآمد 
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می کند. کالس های دیگری نیز در مجموعه آموزشی زندان یا “مدرسه” برگزار می شود اما 

در آن مجموعه نیز این کمبود ها و مشکالت دیگری وجود دارد.

در آرایشگاه زندان به هیچ وجه مسائل بهداشتی رعایت منی شود و در طول روز یک تیغ، 

یک ماشین اصالح، یک شانه و یک قیچی بصورت مشرتک برای صد ها زندانی مورد استفاده 

قرار می گیرد.

بند هفت فاقد باشگاه است و تنها یک زورخانه وجود دارد. بند هشت فقط یک باشگاه 

بدنسازی کوچک دارد. البته چند زمین و محیط ورزشی مشرتک در زندان وجود دارد ولی 

زمان تردد و امکانات بسیار محدود است.

مساله مهم اینکه بودجه زندان و متام امکانات توسط پول زندانیان عادی و یا باصطالح خیرین 

و پول های زندانیان قدیمی و خصوصا کالهربداران، مختلسین و سایر زندانیان مالی مرفه 

تامین می شود. این زندانیان مرفه به میل خود و با مقاصد مختلف نظیر برخورداری از 

امکانات خاص این مبالغ را پرداخت می کنند. اما زندانیان عادی به اجبار و از رس ناچاری 

هزینه هایی چون هزینه خرید یا تعمیر کولر، یخچال، فرش و… را می پردازند.
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شهادتنامه ۱۱

روایتی از زندان تربیز

وضعیت  از  دارد،  قرار  شهرستان ها  در  که  زندانهایی  دیگر  همچون  تربیز  زندان   : اشاره 
بهداشتی و درمانی اسفناکی برخوردار است. گزارش طوالنی آقای مرتضی مرادپور از این 
زندان، پیش از این در سایت سازمان اتحاد برای ایران منترش شده است. آنچه در پی خواهد 
آمد شهادتنامه یکی از زندانیانی است که مدتی در زندان تربیز حبس شده بود. این فرد حارض 

به ذکر نام خود نبود، اما سازمان اتحاد برای ایران هویت این فرد را تایید می کند.

روایتی از زندان تربیز

من از پاییز سال 92 تا بهار 93 در زندان مرکزی تربیز بودم. ابتدا در بند قرنطینه و بند 11 

موقت یا هامن بند سه گانه و سپس در بند 12 محکومین حضور داشتم. زندان مرکزی تربیز در 

منطقه دروازه تهران واقع شده و بعد از بزرگ شدن منطقه شهری تقریبا در میانه شهر قرار 

گرفته است. به همین دلیل امکان گسرتش بنای زندان ممکن نیست و تراکم زندانیان بسیار 

باالست. این زندان هیچوقت بند سیاسی نداشته و زندانیان سیاسی و عقیدتی که خیلی زیاد 

هم هستند بصورت چرخشی در بین بندها جابجا می شوند.

بند قرنطینه

بند قرنطینه این زندان دارای سه سالن کوچک است که به اندازه یک دهم تعداد زندانیان 

هم تخت برای خوابیدن ندارد. بیشرت زندانیان در کف سالن و کریدور می خوابند و حتا یک 

مالفه هم برای خوابیدن ندارند. در حامم های آنجا حتی در زمستان هم آب گرم وجود ندارد. 

در بند قرنطینه روی هم رفته شاید شصت عدد تخت هم وجود ندارد ولی بالغ بر هزار نفر 

زندانی در آن حبس شده اند. هوای آنجا بسیار آلوده است که جایی برای تنفس نیست. 

قرنطینه اصال هواخوری ندارد. در این بند سیستم تهویه هم وجود ندارد. زمستان ها با دمای 

25 درجه زیر صفر درهای سالن را برای تهویه باز می گذارند. در اینجا بیش از 80 درصد 

زندانی ها معتاد هستند. در زمستان ها کارتن خواب های بیرون هم به زندان می آیند چون در 

بیرون جایی برای خوابیدن ندارند. و عالقه مندند که در زمستان ها داخل زندان زندگی کنند. 

به همین دلیل مشکالت جدی بهداشتی داریم. اینجا بیشرت زندانیان مشکالت شدید در زمینه 

عفونت پوستی دارند.
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زندان تربیز مشکل اطالع رسانی هم دارد. اخبار و رشایط این زندان در جایی گفته منی شود. 

در زندان تربیز امکان مالقات حضوری وجود ندارد. اصال مکانی که در آنجا تعدادی صندلی 

وجود داشته باشد که با خانواده مالقات حضوری داشته باشیم وجود ندارد. یک اصطبل 

حیوانات که به کاروانرسایی قدیمی تعلق داشته، االن یکی از بندهای این زندان است. یعنی 

آخور احشام آن زمان االن اتاق ما زندانیان است.

معموال وقتی زندانی تازه وارد در قرنطینه پذیرش می شود باید واکسیناسیون انجام بگیرد. 

ولی اینجا زندانیان از ترس رسنگ های آلوده که برای چند نفر استفاده شده هرگز واکسن 

منی زنند. دکرت آنجا هم اصال دکرت نیست بلکه یکی از زندانیان است که به او دکرت می گویند. 

معتادان تزریقی با رسنگ ها تجارت می کنند. ماهم از ترس اینکه ایدز یا هپاتیت بگیریم از 

تزریق واکسن های رضوری هم خوداری می کنیم.

بند سه گانه

بند سه گانه زندان تربیز 5 سالن دارد. این سالن ها تقریبا در حدود 200 تا 400 مرت مربع 

این سالن ها تخت های سه طبقه را قرار داده اند. در بین  مساحت دارند. در چهار طرف 

تخت ها هم زندانی ها می خوابند و در این بندها تراکم زندانیان بسیار باالست.

در این جا قانون جنگل حکم فرماست. محکومان همه گونه جرایم خطرناک، مثل رسقت 

مسلحانه و قتل و غیره با محکومان مهریه و چک برگشتی در کنار هم اند و هیچ تفکیکی 

نیست. این مسئله هزار و یک مشکل ایجاد می کند. آنجا بر رس مسائل پیش پا افتاده مثال 

بر رس یک پرتقال همدیگر را می کشند. در زندان سه گانه، زمانی که من آنجا بودم آمار 

زندانی ها در حدود 800 نفر بود که تا 1200 نفر هم افزایش پیدا می کرد. این بند سه گانه 

در واقع مثل یک قرنطینه بزرگرت است. در این بند برای 800 نفر فقط چهار عدد دوش حامم 

وجود دارد. آنجا کسانی هستند که برای ماه ها حامم نرفته اند. وقتی از دوش حامم صحبت 

می کنیم در حقیقت یک شلنگ آب است که از سقف با نخ بسته اند که هیچوقت هم آب گرم 

ندارد. حامم در حیاط بند واقع شده که در زمستان ها باید حدود 200 مرت در فضای باز از 

حامم تا داخل بند طی کنیم که از رسما یخ می زنیم. چون هوای تربیز در زمستانها عموما زیر 

صفر درجه است. ما در اینجا چون امکان پخنت غذا سخت است معموال حتا تخم مرغ را که 

جیره غذایی ماست خام مرصف می کنیم. حداکرث تخم مرغ را داخل فالسک آب جوش گرم 

قرار می دهیم و بعد هم می خوریم.

بند دوازده

بند  زندان،  مسئولین  اصطالح  به  که  است  بندی  تربیز  مرکزی  زندان  محکومین   12 بند 

روان درمانی گفته می شود. بند روان درمانی به گفته مسئولین زندان معتاد ندارد و از افرادی 
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تشکیل شده که متام قوانین و مقررات داخلی زندان را رعایت می کنند. این افراد به عنوان 

تشویقی در این بند هستند و این بند جزو بهرتین بندهای زندان تربیز است. در عین حال 

تراکم در اینجا خیلی زیاد است. بطوریکه زندانی باید چندین ماه منتظر مباند تا یک تخت به 

او داده شود.

وضعیت غذای کل بندها شبیه هم است. بند دوازده حامم خوب و نسبتا متیزی دارد که 

یکی از زندانیان که متهم به کالهربداری بوده است با هزینه شخصی ساخته است. آنجا اگر 

امکاناتی هست مدیون زندانیانی است که با هزینه خود و دیگر زندانیان تهیه کرده اند. مثال 

به این طریق جاروبرقی و تلویزیون خریده اند. این وسایل را در اصل باید زندان تهیه کند ولی 

اینجا یک پتو هم که ما داریم خودمان خریده ایم. و البته با هزار مشکلی که برای آوردن 

وسایل به داخل زندان وجود دارد.

این بند 5 سالن دارد که این سالن ها از 30 تخته تا 60 تخته متفاوت است. ولی تعداد زندانیان 

بهار و  بند و در فصول گرما، یعنی  این  برابر تعداد تخت هاست. در  تا چهار  معموال سه 

تابستان، موریانه و حرشات موذی فراوان است. زمستان ها هم تهویه هوا مسئله و مشکل 

اصلی است. سال 92 و یا 93 بود که رئیس کل زندان های کشور مالقاتی چندساعته از زندان 

تربیز داشت. یکی دو هفته قبل از اینکه ایشان برای بازدید به زندان بیاید، کل بندها را تا آنجا 

که ما آمار داشتیم نقاشی کردند. خود زندانیان و محکومین داخل بند را به کار می گرفتند. 

دستمزد اینها هم فقط 5 دقیقه متاس تلفنی با خانواده هایشان بود. یعنی یک هفته صبح تا 

شب کار می کردند در ازای 5 دقیقه تلفن. تلفنی که طبق آیین نامه زندانها حق زندانی است 

ولی اینجا در ازای کار، در ازای بیگاری این حق قانونی را به شام پس می دهند. آنهم یک 

مقداری از آن حق را.

تلفن داخل زندان تربیز نبود. من ابدا خط تلفنی ندیدم و مخابرات درست و حسابی هم 

نداریم که بتوانیم زنگ بزنیم. یادم هست که ماه اسفند بود که در اثر بوی گاز رنگ ها و 

بوی بد تیرن همه ما دچار رسدرد شدیم. هنگام ورود رئیس سازمان زندان ها در ورودی بند 

سه گانه نوشته بودند انبار ضایعات. چون وضع این بند آنقدر افتضاح هست که با نقاشی 

هم منی شود درستش کرد. بر روی در این بند نوشته بودند انبار ضایعات که رئیس سازمان 

زندانها داخل آنجا نشود و بازدیدی نداشته باشد. قبل از بازدید کل کف خواب ها را در اتاقی 

که انبار بود جمع کردند که دیده نشوند. چون یک منایش بود واقعا. وقتی ما اعرتاض کردیم 

ما را در جایی بنام باشگاه بدنسازی محبوس کردند.

در زندان تربیز اعرتاض کردن عواقب وحشتناکی دارد. مثال وقتی دو زندانی سیاسی بنام های 

کتک  مارا  که چرا  کردند  اعرتاض  و  کردند  غذا  اعتصاب  و رسول رضوی  مرادپور  مرتضی 

می زنند آنها را به زندان رجایی شهر کرج تبعید کردند.

در برنامه غذایی زندان تربیز من در آن شش ماهی که آنجا بودم، اصال گوشت قرمز ندیدم و 
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مرغ را هم به مقدار کم بین چندین نفر تقسیم می کردند. حداکرث به اندازه یک پای مرغ در 

هر وعده سهم هر نفر بود. کسی هم حق اعرتاض نداشت. چیزی هم به اسم میوه اصال وجود 

نداشت. چون زندان تربیز بند سیاسی ندارد ما هامن امکانات دیگر زندانها را هم نداشتیم.

در قرنطینه و بند سه گانه و بند 12 وضع غذایی محکومین همین شکل بود. بیشرت وعده های 

غذا از نخود و لوبیای جوشیده که کمی رب در آن ریخته بودند، تشکیل می شد. میوه و سبزی 

هم اصال وجود نداشت. هر زندانی هفته ای یکبار اجازه خرید از فروشگاه دارد که از یک 

هفته قبل باید لیست تهیه کرده و تحویل رئیس اتاق داد و او سفارش ها را به ماموران زندان 

می دهد و اجناس را مجبوریم چند برابر قیمت بخریم. اجناس خیلی محدود است و هرچه 

خودشان بخواهند به ما می دهند.

وضعیت تغذیه

در زندان تربیز یخچال اصال وجود ندارد که گوشت یا مرغ بخریم و نگهداری کنیم. بسیاری 

از زندانی ها هم برای خرید کردن اصال پول ندارند. پول رایج در زندان کارت تلفن است. ما 

برای هرکاری ار کارت تلفن بجای پول استفاده می کنیم. برای پخنت غذا هم باید یک روز از 

صبح زود در صف آشپزخانه باشیم تا نوبت به ما برسد.

اگر کسی نتواند از فروشگاه جنس بخرد و فقط از جیره غذایی زندان بخورد حتام مریض 

خواهد شد. چون اگر پنج سال هم بگذرد مثال گوشت قرمز منی بیند که بخورد. اینجا کسی 

که اعتصاب غذا می کند واقعا با زندان های دیگر متفاوت است. زمانی هم که در اعتصاب 

غذا نباشی چیزی پیدا منی کنی که بخوری. اینجا همه وقت ما در صف می گذرد. یا در صف 

یا در صف آشپزخانه هستیم. در بندهایی که تعداد معتاد کمرت  فروشگاه، یا صف حامم 

است بیشرت به وضع بند رسیدگی می کنند. در بند 12 محکومین هم چون معتاد ندارد خود 

از خود زندانیان پول می گیرند و کار  آنجا می پردازند. یعنی تعدادی  به نظافت  زندانیان 

خدماتی می کنند که به آنها کادر زندان می گویند. این افراد هم برای اینکه بتوانند مقدار کمی 

مواد خوراکی تهیه کنند مجبورند که به این کارها بپردازند. برای اینکه مثال مقداری روغن و یا 

رب و یا کمی سیب زمینی تهیه کنند و با جیره غذای زندان مخلوط کنند که قابل مرصف باشد. 

خرید و فروش مواد مخدر هم بر کل زندان حاکم است که یک راه درآمد زندانیان است.

وضعیت درمان در زندان

وضعیت درمانی هم فاجعه است. آقای حسین علیزاده که به اتهام تبلیغ علیه نظام محکوم 

شده بود و تا آن وقت شش ماه بود که در زندان بود در دی ماه درخواست مراجعه به 

دکرت داده بود ولی تا پایان فروردین سال بعد هنوز نوبت به او نرسیده بود که نه یک دکرت 

متخصص که یک دکرت معمولی وی را معاینه کند. شام تا آنجا بی هوش نشوید کسی شام را به 



82

وضعیت زندگی در زندان های ایران

بهداری منی برد. آنجا آنقدر امکانات بهداری محدود است که برای درمان باید در یک لیست 

ثبت نام کنیم ولی معلوم نیست یک ماه دیگر یا پنج ماه دیگر نوبت به شام برسد. بنابراین ما 

حتا وقتی مریض هم نبودیم در این لیست ثبت نام می کردیم چون باالخره مطمنئ بودیم که 

تا چند ماه دیگر حتام مریض می شویم. حال اگر موفق شدیم برویم دکرت فقط حداکرث قرص 

استامینوفن به ما می دادند. به همین خاطر ما به دکرت بهداری می گفتیم دکرت استامینوفن. 

کسی به درد شام گوش منی دهد. فقط یک نسخه آماده است که با آن فقط استامینوفن 

می دهند. آنجا با داروها معامله و تجارت می کنند. داروها را به خود مریض منی دهند بلکه 

از طریق مسئول بهداری تقسیم می کنند که معموال مقداری از داروها را برای خود برمی دارد 

و آنها را که برای خود بر می دارد به دیگران می فروشد. معموال به آنها که اعتیاد را ترک 

بهداری  از مسئول  را  قرص  و  دارو  باید  مریض می شویم  وقتی  اینجا  کرده اند می فروشد. 

بخریم وگرنه تا زمان نوبت خودمان درد و شکنجه بکشیم. اینجا برای داشنت یک عینک 

مطالعه چندین ماه طول می کشد تا دکرت شامره عینک بدهد و تا عینک ساخته بشود و به 

داخل زندان بیاید.

زندان تربیز دندانپزشکی ندارد. فقط آنجا یکنفر دندان کش هست که زندانیان خیلی احتیاط 

می کنند چون می ترسند رسنگ ها آلوده باشد. اینجا وقتی برای یک رسماخوردگی ساده باید 

چندماه در نوبت دکرت مبانیم مشخص است که دیگر وضع دندانپزشکی چقدر وخیم است.

اگر اینجا کسی از هوش برود و وضعیت اورژانسی باشد فقط می برند داخل بهداری و کسی 

به بیرون انتقال داده منی شود. حداکرث در هامنجا درمان می کنند. مثال من برای عکسربداری و 

ارتوپدی آنقدر در نوبت بودم که دست آخر آزاد شدم و نوبت به من نرسید.

وضعیت فرهنگی زندان

اینجا روزنامه پیدا منی شود که بخوانیم. وقتی هم برای سفارش روزنامه هم مثل خوراکی هر 

روزنامه که سفارش بدهیم روزنامه دیگری برایامن می آورند. فرضا روزنامه رشق سفارش 

بدهیم روزنامه کیهان برایامن می آورند. اینجا همین روزنامه های جمهوری اسالمی هم فیلرت 

دارد. این هم یکی از مشکالت ماست. بند ۱۲ یک هواخوری دارد و یک کتابخانه خیلی 

کوچکی هم هست که داخل منازخانه واقع شده که کل کتابهای آنجا شاید به پنجاه جلد 

هم نرسد که این هم مدیون بچه های سیاسی است که وقتی به زندان آمده اند همراه خود 

آورده اند. آنهم کتاب هایی که یگان حفاظت اجازه ورود به زندان داده باشد. این اجازه هم 

تابع قانون مشخصی نیست و هرکس هر طور خودش تشخیص دهد عمل می کند. ولی کال 

کتاب هایی است که اجازه نرشداشته و در بازار موجود است.

وضعیت مالقات ها
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آن موقع که من در زندان تربیز بودم یک ساختامنی بود مقابل بند قرنطینه که در آنجا مالقات 

کابینی بود. یعنی مالقات تلفنی از پشت شیشه. در این زندان مالقات حضوری وجود نداشت. 

همین مالقات کابینی هم کلی درد رس و بازرسی دارد. موقع بازرسی باید لباس ها را کال 

دربیاوریم و لخت مادرزاد باشیم. ما که زندانی سیاسی هستیم لباس هایامن را در منی آوردیم. 

ما اینکار را خالف رشافت انسانی می دانیم. این کار خودش یک شکنجه روحی بزرگی است. 

بخاطر اینکار هم ما را جریمه می کنند. مثال از مالقات با خانواده محروم می شویم. ورود 

دارو و لباس از طرف خانواده ها به زندان به سختی صورت می گیرد. مثال آقای حسین علی 

محمدی که مشکل بینایی داشت و باید از عینک مخصوص استفاده می کرد. خانواده اش چند 

بار عینک فرستادند اما برگشت خورد و اجازه ندادند بیاید داخل زندان. این فرد یک قطره 

چشم الزم داشت. چند بار درخواست کرد ولی اجازه ندادند از بیرون تهیه کند. حتی به 

خانواده ها اجازه منی دهند لباس برای زندانیان بیاورند. وضعیت دارو هم که از لباس اهمیت 

بیشرتی داشت و داخل زندان پیدا منی شد و اجازه هم منی دادند از بیرون زندان تهیه کنیم.

در زندان تربیز زندانیانی که در زیر حکم قصاص و اعدام هستند در اکرث بندها نگهداری می 

شوند و در همه جا هستند. اینجا چون بند سیاسی ندارد ما زندانیان سیاسی با این محکومین 

به اعدام و قصاص در یک مکان زندانی هستیم. اینجا هر دوسه هفته یک کشته داریم توی 

بند. این از لحاظ روحی برای ما فاجعه است. چون با این افراد در یک جا زندگی می کنیم 

بعد وی را می برند و اعدام می کنند و عزاداری و این کارها باعث می شود همه با هم دعوا 

کنند و هزار مصیبت دیگر. در این مواقع وضع اسرتاحت و خواب هم خراب می شود.
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شهادتنامه ۱۲

سابق حزب  زندانیان  از  مرادی  محمد  آقای  با  گفتگویی  آمد  پی خواهد  در  آنچه  اشاره: 
دموکرات کردستان است که سال ها در دو زندان دیزل آباد کرمانشاه و بعد زندان مرکزی یزد 
در حبس بود. گزارش آقای یعقوبی درباره زندان یزد پیش از این منترش شده است. گزارشی 

که در پی خواهد آمد مربوط به زندان دیزل آباد است.

روایتی از زندان دیزل آباد کرمانشاه

گفتگو با محمد مرادی )یعقوبی(، زندانی سابق

 
وضعیت و تعداد حامم و دستشویی ها و وضعیت دسرتسی زندانیان به رسویس های بهداشتی 

چطور بود؟

ما در یک بند بودیم كه سه حامم و چهار توالت داشت. این تعداد به نسبت تعداد آمار بند ما 

از بندهاى دیگه خیىل بهرت بود. ما بند پنج بودیم که هشت اتاق داشت و آمار هر اتاق 12نفر 

بود. آن زمان كف خواب بند ما خیىل كم بود. یعنى در راهرو بند ما حدود چهار پنج نفر كف 

خواب بودند و این براى این بند نسبت به بندهاى دیگر خوب بود.

آمار داشت. بند  وىل تعداد زندانیان در بندهاى دیگر غوغا می كرد. بند داشتیم 1300نفر 

دیگری بود که 1200 نفر زندانی داشت و بند دیگر هم 1000نفر. البته بندی خک داشتیم که 

700-800 نفرزندانی داشت. کل زندان دیزل آباد بیش از 6000 نفر زنداىن داشت. البته این 

آمار در دوره های مختلف از 5000 نفر تا 7000 نفر در نوسان بود.

باور كن هنگام قدم زدن در هواخوری هاش به سختى می توانستیم راه برویم. امكان نداشت 

كه از این طرف هواخورى تا سوی دیگر محوطه بروی و چند بار تنت به تن زندانیان دیگر 

نخورد. حتی گاهى بر رس همین مساله و بهم خوردن تنه ها به همدیگر، دعوا هم می شد.

كف خواب در آن بندها زیاد بود و اگر کسی میخواست داخل رسویسهاى بهداشتى برود از بین 

جمعیت كف خواب ها و به سختى باید عبور می کرد. راه تنگ و باریكی بود که اینطرف و 

آنطرف دیواراش آدم خوابیده بود. در این وضعیت خیلی ها هم مشغول استعامل دخانیات 

و حتی مواد مخدر بودند.

در بندهای دیگر، تعداد حامم ها بیشرت از ۱۵ عدد نبود و همچنین تعداد توالت ها هم حدود 

۱۵ عدد بود. از طرفی چون بندها نامنظم درست شده بود و در واقع در طول زمان بارها 
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معامری آن را دستكاری كرد ه بودند، محل رسویس های بهداشتی با وضعیت سالن ها تناسب 

نداشت.

وضعیت سالنها از نظر تهویه هوا، گرمایش در زمستان و رسمایش در تابستان چه طور بود؟

تهویه فقط در زمستان خوب بود چون آب و هواى كرمانشاه نسبت به 20-25سال قبل خیىل 

تغییر كرده بود. این را از اهاىل كرمانشاه می شنیدیم می گفتند که وضعیت هوا تقریباً رشجى 

شده و هواى زمستانش بهرت بود. شوفاژ هم در همه بندها به تعداد الزم وجود داشت.

اما هواى تابستان خیىل بد بود و امكاناتش خیىل ضعیف بود. به این دلیل كه تهویه تابستان با 

كولر اىٓب بود و آب هم كم بود مشکل داشتیم. زندان آب كاىف نداشت و از آب چاهی كه خود 

حفر كرده بودند استفاده می كردند که آن هم برای خوردن بود. آن آب هم براى زندانیان 

خیىل مرض بود. چون رسوبش زیاد بود. من خودم یىك از افرادى هستم كه به بیامرى كلیه 

مبتال شدم و مدام در این مدت براى سنوگراىف می رفتم. خیىل از زندانیان دیگر را دیدم كه به 

این بیامرى مبتال شده بودند و كلیه هاشان سنگ ریزه تولید می كرد. یك زندانی را دیدم كه 

كلیه اش سنگى تولید كرده بود كه می بایست بیرون از زندان با لیزر شکسته می شد. به هر 

حال تابستان ها به دو دلیل خیىل بد بود، یىك گرماى زیاد باامكانات ضعیف و دوم بوى بد 

فاضالب كه در متام زندان می پیچید.

وضعیت سالنها از نظر دسرتسی به امکانات پخت و پز چگونه بود؟ آیا آشپزخانه داشت؟ 

وسایل الزم برای آشپزی در آن مهیا بود؟

آباد سنتى بود. یک رستوران بزرگ داشت که تردد براى  تا سال83 وضعیت زندان دیزل 

زندانیان آزاد بود . راحت می توانستیم برویم رستوران خرید كنیم یعنى غذا براى نهار یا شام 

سفارش می دادیم. بعد از آن همه چیز تغییر كرد.

تعداد پتوی اختصاص یافته به هر زندانی چند عدد بود؟ کیفیت پتوها چگونه بود؟

سهمیه هر زندانی مثل زندانهای دیگر سه پتو بود. البته پتوها به اصطالح پتوی رسبازی بود 

و کیفیتی نداشت.

وضعیت بهداشت داخل سالنها چگونه بود؟ )به خصوص از نظر حرشات موذی(

مثل زندانهای دیگر حرشات زیاد بود. مگر می شود که زندان حرشات نداشته باشد. بهداشت 

داخل سالنها خیىل بد بود. خصوصا که برخی زندانیان معتاد بودند و بهداشت را رعایت 

منی کردند. وىل بعدها كمى بهرت شد چون اقامت افراد معتاد محدود به بند مخصوىص شد. اما 

جاییكه آنها بودند خیىل بد و كثیف بود. امنیت هم وجود نداشت. در آنجا بود که دعوایی 

راه انداختند و باعث مرگ یك زنداىن شد. از اون روز به بعد مسئوالن زندان مجبور شدند 
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امتیازاىت به اونا بدهد كه بتونند به بندهای دیگر برگردند. البته در صورتی که به ظاهر 

ترك اعتیاد کرده باشند. وىل كم كم دیگر معتادان هم به داخل بندهاى دیگر منتقل شدند و 

مخفیانه مواد مخدر را با قیمتهای باال به انها می فروختند.

وضعیت كف خوابها در هر اتاق و راهروها چگونه بود؟

كف خواب داخل بندها تا قبل از جابجایی معتادان بد بود، چون بیش از حد زیاد بودند وىل 

بعد از آن بخش مشاوره تاسیس شد که معتادان را به آنجا منتقل کردند و تا مدتها كف خواب 

نبود. البته این كار را طی مدتی کوتاه و در فصل بهارو تابستان و تا اواسط پاییز توانستند ادامه 

دهند وىل با فرا رسیدن زمستون دیگر نتوانستند و کف خوابها زیاد شد. چون در فصل زمستان 

تعداد زیادی كارتن خواب به داخل زندان رسازیر می شود. دلیل آن هم این است كه كارتن 

خوابها در رسمای زمستون جایی برا اسكان ندارند و عمداً خود را تحویل زندان میدهند. البته 

كاركوچك خالفی می کنند كه دادگاه بهانه اى براى فرستادن آنان به داخل زندان داشته باشد 

پس زمستانها زندان مملو از زندانی می شود.

امکان مالقات زندانی با مقامات قضایی ناظر بر زندان وجود دارد؟ اگر مشکل یا تقاضایی 

داشته باشند به مسولین دسرتسی دارند؟

براى زندانیان عادی امکان مالقات با مسئوالن بود. هر چند وقت یکبار – گاهى هفته اى 

یكبار و گاهى هم پانزده روز یكبار- این امکان وجود داشت. وىل براى بند ما كمرت این اتفاق 

می افتاد. این امکان براى بند ما تاریخ دقیقى نداشت و به دلخواه خودشان بود. گاه یک 

زندانی که دنبال كار روزانه خود بود را ناگهان صدا می کردند و پیش قاىض ناظر می بردند. 

یک روز را خوب به یاد دارم كه همین قاضی صلواىت كه بعدها قاىض دادگاه انقالب تهران شد 

همه را جمع كرد و یىك یىك از زندانیان نوع جرم و میزان كیفر را پرسید. وقتى نوبت به ما 

رسید پرسید جرمتان چیست و چقدر تحمل كیفر كردید؟ آن زمان یادم هست كه ما چهار 

نفر بودیم و گفتیم سه سال. در جواب گفت بروید دو سال دیگر هم بكشید آونوقت برایتان 

كارى می كنم. او رفت و سالها بعد در تلوزیون دیدم كه متهمین تهران را محاكمه می كند و 

ما همچنان به حبس خود ادامه می دهیم.

هر مدت یكبار هم مسئول حفاظت اطالعات زندان ما را به دفرت خود صدا می کرد – گاهی 

شب و گاهی روز- و بابت كارهاى به گفته او ضدانقالىب و مسایل امنیتى به ما تذكر می داد. 

خودش را به نام مأوا معرفی کرده بود.

وضعیت دسرتسی به تلفن و مالقات برای هر زندانی چگونه بود؟

امکانات مخابرات و تلفن خیىل بد بود. من در ۱۰سالی كه زندان دیزل آباد بودم چهار بار 
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توانستم به اقوام زنگ بزنم. چون فقط در ایران اقوام نداشتم. اعضاى خانواده ام همگى با 

رشوع جنگ در سال 59به عراق مهاجرت كردند و برای همین امکان متاس با آنها داده منی شد.

به هر حال تعداد دستگاهاى تلفن دیزل آباد خیىل كم بود. قبل از راه اندازی بخش مشاوره و 

انتقال زندانیان معتاد به آن این کمبود بیشرت به چشم می آمد. بیشرت از دو دستگاه تلفن داخل 

زنداون نبود یعنی براى چند هزار زنداىن فقط دو دستگا وجود داشت. از طرفی اجازه تلفن 

براى زندانیان خالفكاری بود که امکان پرداخت پول به پرسنل داشتند. همچنین به آدماى 

خودشان كه خربچینى می كردند این اجازه داده می شد. اما بعدها و پس از از راه اندازی بخش 

مشاوره، داخل هر بندى یک تلفن قرار داده شد. البته برای ما كه خیىل دیر بود چون ما را 

تبعید كردند. راه اندازی بخش مشاوره سال 84 بود و تبعید شدن ما هم سال85 بود.

حتی در دوره بعد از راه اندازی بخش مشاوره باز هم تلفن با پارىت بازى انجام می شد. این بار 

خربچین ها و خالفكارها بیشرت شده بودند. زندانی سیاسی هم بیشرت بود و بنابراین نیاز بیشرت 

به خرب چین وجود داشت. و خربچینها هم امتیازات بیشرتی میطلبیدند كه یكی تلفن بود. 

چون آنها بیشرت شده بودند، پس تلفن بیشرت در اختیار آنها بود و كمرت به افراد عادی می رسید.

درباره مالقات حضوری هم باید بگویم که مالقات با خانواده قبل از دوره مشاوره پوىل بود. 

آنجا برای دادن اجازه مالقات پول میگرفتند. رفنت به كابین مالقات در آن زمان ده هزار 

تومان بود. این مساله از سالهاى 75-76 تا سال84 ادامه داشت. کاری هم نداشتند که چه 

کسی به مالقات چه كىس می رود. خیىل هم از این بابت تعجب می كردیم كه چرا با این 

همه سخت گیرى در كارهای امنیتى این جور مالقاتها را اجازه می دهند. البته بعد از مدىت 

فهمیدیم كه مكاملات مالقات كننده گان را شنود می كنند.

وضعیت دسرتسی زندانیان به هواخوری چگونه بود؟ آیا روزانه این امکان را داشتند؟ آنها 

چند ساعت به هوای آزاد دسرتسی داشتند؟

هوا خورى خوب بود. یعنى خوبی اش این بود که متام ساعات روز باز بود. البته قبل از دوره 

مشاوره و بعد از آن هم مشکالتی وجود داشت. مشكل قبل از دوره مشاوره، تردد بیش از 

حد زندانیان و ازدحام بیش از حد آنها بود كه مجال استفاده از هواخورى را منی داد. ما که در 

بند سیاسی ها بودیم، در اختالط با متهمین دیگر مشكالت فراواىن داشتیم و از این بابت راحت 

نبودیم. در آن زمان تردد زندانیان به داخل بندهاى دیگر آزاد بود و از این بابت مزاحم ما 

می شدند. چون بند ما پاك تر بود تردد هم بیشرت بود. مشکل بعد از دوره مشاوره هم این 

بود که به علت زیاد بودن وقت كالسهاى مشاوره، وقت استفاده از هواخورى را گرفته بودند.

به  آیا  بود؟  اندرزگاه چگونه  و مسؤولین  نگهبان  افرس  توسط  زندانیان  مطالبات  پیگیری 

تقاضاهای زندانیان رسیدگی می کردند؟
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در حالت عادی رسیدگى می شد. اما اگر مسأله دعوا و از اینجور چیزها بود، ماجرا به نفع 

کسی كه گردنش كلفت تر بود متام می شد! اگر درخواستی براى رئیس زندان یا قاىض ناظر 

وجود داشت، درخواست را تحویل میگرفتند اما جواب خیلی از درخواست ها هرگز منی آمد.

وضعیت دسرتسی زندانیان به بهداری و درمان )ویزیت پزشک عمومی٬ پزشک متخصص 

در صورت نیاز و دارو( چگونه بود؟ در صورتی که بیامر می شدند چه مدت زمان می برد تا 

بتوانند پزشک را مالقات کنند؟ و در صورت نیاز به پزشک متخصص چه طور؟ اگر به دارو 

نیاز داشتند وضعیت چه طور بود؟

دسرتىس به پزشك عمومى عادى انجام می شد چون هر روز بود. قبل از دوره مشاوره هر كس 

مریض بود، می توانست پیش پزشك عمومی برود. وىل براى دیدن پزشك متخصص می بایست 

و  بندها  تردد  مشاوره، چون  دوره  از  بعد  اما  تشخیص می داد.  پزشك عمومى  و  بهدارى 

زندانیان به داخىل راهرو اصىل زندان ممنوع شد بود، خودشان مجبور شده بودند كه پزشك را 

بصورت روزانه و ساعتى داخل بندها بفرستند. زندانیان براى دیدن دكرت از وكیل بند كه شب 

ها نامنویىس میكردند درخواست می کردند و فردا نزد دكرت مراجعه میكردند.

از زمانیکه یک زندانی قصد مراجعه به بهداری را داشت چه مدت زمان می برد تا بتواند 

ویزیت بشود؟

قبالً زندان سنتى بود زیاد قانومنند نبود. چون تردد آزاد بود مراجعه بیامران به بهدارى زیاد 

سخت نبود. بعدها كه مشاوره رشوع شد و میخواستند که از حالت سنتى خارج شده وهمه 

چیز قانوىن شود اوضاع فرق کرد. مدت زمان براى دیدن پزشك بسته به تعداد زندانیاىن بود 

كه در بهدارى تجمع میكردند. گاهى 20نفر و گاهى 30-40نفر در نوبت ویزیت بودند. اما 

در حالت عادی زمانرب نبود.

اگر زندانی نیاز به دارو یا وسایل خاصی داشته باشد امكان دارد خانواده ها از بیرون تهیه و 

به داخل آورده شود؟

در كرمانشاه از این خربها نبود كه كىس دارو از بیرون به داخل بیاورد. برای افراد مثل ما ویا 

دیگر زندانیان عادی چنین امکانی نبود. شاید برای افراد خودشان آزاد بوده باشد. البته ناگفته 

مناند كه وضعیت بهدارى كرمانشاه تا زمانیكه ما بودیم بد نبود. منظورم درباره امكانات 

پزشىك است. حتى بعىض از عمل هاى ساده را داخل زندان انجام می دادند. عملهاى رس پایى. 

اما بعدها که به زندان یزد رفتم، براى هر عمىل می بایست بیرون اعزام میكردند كه خیىل 

سخت انجام می شد.
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شهادتنامه ۱۳

اشاره: زندان زاهدان یکی از مخوف ترین زندان های ایران است. به علت اینکه در این مکان 
بسیاری از زندانیان اهل سنت و اقلیت بلوچ نگهداری می شوند، میزان فشار بر زندانیان بیش 
از دیگر زندان ها است. در سال های گذشته بارها اخباری از مرگ زندانیان در داخل زندان و 

یا در بازداشتگاه های وابسته به آن منترش شده است.
برای منونه چهاردهم مهرماه گذشته، سایت هرانا خرب داد که عدم رسیدگی و درمان به موقع 
زندانی بیامر “عزیز انوریان” را در زندان مرکزی زاهدان به کام مرگ کشانده است. یازدهم 
دی ماه سال ۱۳۹۴ نیز سایت فعالین بلوچ خرب از مرگ سه زندانی در فاصله چند روز منترش 
کرد. این سایت نوشته بود: ” به گزارش کمپین فعالین بلوچ غالم ربانی براهوی فرزند کریم 
و محمد ناروئی طی هفته گذشته با فاصله یک روزه در زندان مرکزی زاهدان فوت کرده 
اند. ]…[ روز چهارشنبه ۹ دی نیز گزارش شد که یک زندانی بیامر دیگر به نام اقبال ناروئی 
در قرنطینه زندان مرکزی زاهدان فوت کرده است.” آنچه در پی خواهد آمد روایتی یکی از 
زندانیان سابق از قسمت مردان زندان مرکزی زاهدان است. سازمان اتحاد برای ایران، هویت 

این فرد را که مایل به افشای نام خود نبود، تایید می کند.

روایتی از بند مردان زندان زاهدان

 
بنده حقیر در ماه اسفند سال 1388 دستگیر شدم و به مدت 5 سال متام در حبس بودم که 

از این 5 سال، 13 ماه اول در رشایط سخت روحی و جسمی در بازداشتگاه وزارت اطالعات 

ممنوع املالقات بودم و حدود 4 سال را در زندان مرکزی زاهدان در بندهای 5 و سه امنیتی 

سپری کردم. در زندان مرکزی زاهدان بندی هست به اسم بند امنیتی، یعنی بند سیاسی است 

که آنها عنوان امنیتی گذاشته اند. این بند آن اوایل که ما رفتیم بند 5 بود و بعد از مدتی کل 

بند را به بند 3 انتقال دادند.

وضعیت بند 3 نامساعد است، یعنی مثل قرنطینه هست که برای اذیت و آزار و شکنجه روحی 

زندانیان سیاسی، آنها را از بند 5 به بند 3 تبعید کردند و بند 3 شد بند امنیتی یا بند سیاسی.

بند 5 حدود 10 اتاق داشت با چند رسویس بهداشتی محدود و یه منازخانه کوچک که شبها 

بسته بود و رس ساعت باز می کردند و دوباره قفلش می کردند. این بند یک هواخوری داشت 

این 15 تخت یک تخت هم  بین 12 تا 15 تخت داشت. از  تقریبا  و 10 اتاق که هراتاق 
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به وسایل اشپزخونه اختصاص داشت و هم اتاقیها ظرفهایشان را اونجا می گذاشتند. داخل 

هراتاقی 30 نفر تا 35نفر یعنی بیش از 2 برابر ظرفیت زندانی داشت. طوری بود که کف اتاق 

بیش از 15 نفر تا 17 نفر با زور می خوابیدند. فرض کنید چطور آجر را روی دیوار می چینند؟ 

زندانیان هم مجبور بودند به همین شکل بخوابند. طوری بود که موقع خاموشی اگر کسی 

آخر اتاق خوابیده بود منی توانست از اتاق بیرون برود و فرضا خود را به رسویس بهداشتی 

برساند. کف اتاق بصورت کامل از زندانیان پر بود و زندانیان باید از روی هم عبور می کردند. 

در هر اتاق که 15 تخت داشت )یک تخت را هم برای آشپزخانه کم کنیم یعنی 14 تخت 

برای خواب وجود داشت( 30 تا 35 نفر به زور زندگی می کردند.

امکانات داخل بند

در مورد امکانات اینطور بگویم که مثال در فصل تابستان خود زندان امکانات رسد کننده و 

خنک کننده در اختیار زندانیان قرار منی داد. در نهایت زندانیان خودشان پول جمع می کردند 

و مبلغی می فرستادند به بیرون تا خانواده هاشان وسیله ای تهیه کنند و از آنجا تحویل زندان 

می دادند. بعد از یک مدتی در حدود یک هفته و بعد از مجوز بازرسی و مجوز حراست 

وسیله را به داخل بند می آوردند و در کریدور بند نصب می کردند. در واقع از طرف زندان 

هیچ هزینه ای منی شد. در فصل زمستان هم برای گرم کردن اتاق ها هیچ وسایلی در اختیار 

زندانیان منی گذاشتند.

پتوهایی که به زندانیان داده می شد خیلی قدیمی بود که حتی شسته منی شد و پر از شپش 

بود و و قابل استفاده نبودند . زندانیان مجبور بودند که از همین ها استفاده کنند. گاهی هم 

کسانی که آشنا یا پارتی داشتند یا گاهی که اعرتاضی می شد، مثال با رسانه ها متاس می گرفتیم 

و این جریانات را می گفتیم، در آنصورت چند پتو وارد بند می شد. با بدبختی اجازه میدادند 

زندانیان خودشان خریداری  را هم  آن  البته  که  وارد شود.  بند  داخل  به  پتو  یا شش  پنج 

می کردند. از طرفی دیگر هیچ امکاناتی از قبیل کفش و لباس و وسایل شخصی به زندانیان 

تعلق منی گرفت. هرچیزی که بود زندانیان خودشان از بیرون تهیه می کردند.

یا هرچیز دیگررا زندانیان  تابستان وسایلی مثل کولر و یخچال و  گفتم که حتی در فصل 

خودشان تهیه می کردند و به داخل زندان آورده می شد. که البته تعداد این وسایل هم به 

نسبت زندانیان خیلی کم بود. فرض کنید برای 300 نفر،  4 کولر و 2 یخچال وجود داشت. 

یک آب رسدکن هم باز خود زندانیان گرفته بودند. در فصل زمستان هم چیزی اگر الزم بود، 

خود زندانیان هزینه می کردند.

بعد عم وقتی که فصل تابستان یا زمستان متام می شد، مامورین زندان می آمدند کل وسایل را 

جمع می کردند و می بردند. به قول خودشان داخل انبار می بردند که بند شلوغ نشود اما سال 

بعد این وسایل را به زندانیان تحویل منی دادند و دوباره زندانیان هزینه می کردند و وسایل 
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جدید می خریدند. وقتی سوال می کردیم که وسایل پارسال کو برخورد بدی می شد. اگر کسی 

بیش از یکبار سوال می کرد او را به قرنطینه می بردند و مورد آزار روحی قرار می دادند و 

حتی گاه شکنجه جسمی هم می شد.

وضعیت رسویس های بهداشتی:

در بند 5، حدود 6 رسویس بهداشتی بود و 5 تا 6 حموم بود. البته از این رسویس های بهداشتی 

و حامم ها، همیشه 3 یا 2 رسویس خراب بود و قابل استفاده نبود. یعنی در جمعیت 300 تا 

350 نفر بند، 4 رسویس کار می کرد و سامل بود. برخی مواقع، مثل ساعت صبح این رسویس ها 

به اندازه ای شلوغ بود که ما حدودا 1 ساعت تا 1 ساعت و نیم در صف بودیم. آب داخل 

رسویس ها هم در زمستان رسد بود. آب گرم در هر هفته 1 بار و گاه 2 بار وجود داشت و 

آنهم حدود یک ساعت تا دو ساعت آب گرم بود. حال تصور کنید که در این 2 ساعت، آنهم 

هفته ای 2 بار 300 نفر چطور می توانند حامم کنند؟

توالت های بند اکرثا انتهای بندها بودند. از اتاق 1 که از اول بند رشوع میشد می رفت تا اتاق 

10 . رسویسها از اتاق 10، 4 مرت فاصله داشتند و هواکش داخل توالت ها همیشه خراب بود و 

تصور کنید که ساکنان اتاق های نزدیک به توالت ها چه وضعی داشتند. یادم هست گاهی از 

هواکش هایی داخل کریدور برای بیرون کشیدن بوی رسویس های بهداشتی استفاده می کردند. 

آنها همیشه روشن بودند و موقعی که هواکش توالت خراب بود، در را باز می کردند که بوی 

آن از داخل کریدور به بیرون کشیده شود و کل بند یک بوی خیلی بدی می داشت و همه 

اذیت می شدند. در این حالت رسگیجه، رسدرد، استفراغ و… همیشه بود. این کار را هم به 

عمد می کردند. ما آنجا چندین سال زندگی کردیم و رشایط را می دیدم. موقعی که هواکش 

خراب می شد یک ماه یا 20 روز هرچه نامه می نوشتیم و مکاتبه می کردیم اعتنایی منی شد. 

بعد از 20 روز 15 روز درست می کردند اما فقط چند روزی کار می کرد و دوباره به همون 

شکل خراب می شد و زندانیان اذیت و آزار می شدند.

ساعت استفاده از رسویس ها بگونه ای بود که همیشه عده ای تا قبل از بیرون باش منی توانستند 

که از آن استفاده کنند. دوستانی که برای مناز صبح بیدار می شدند حدود یک نیم ساعت به 

کارهایشان مشغول بودند و فرضا وضو می گرفتند و از رسویس ها استفاده می کردند. بیدار 

باش حدود ساعت 6:15 صبح بود. موقعی که زندانیان بیدار می شدند صف دستشویی وجود 

داشت تا حدودا ساعتهای 7:15 که بیرون باش اعالم می شد. حدودا یک ساعت یعنی از 6:15 

تا 7:15 دستشویی ها خیلی شلوغ بود. در این مدت اگر کسانی موفق به استفاده رسویس ها 

منی شدند باز هم باید بیرون می رفتند. این تعداد حدود نصف زندانیان بود. بیرون باش در 

هواخوری بود و برای آمار و ورزش همه باید رشکت می کردند. اگر کسی هم نم یرفت اسمش 

را یادداشت می کردند و به مدیر داخلی می دادند. مدیر داخلی هم این افراد را برای تنبیه 
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داخل قرنطینه می فرستاد و 3 روز داخل قرنطینه بودند. وضع قرنطینه هم خیلی افتضاح 

بود که توضیح خواهم داد. زندانیانی که فرصت منی کردند از رسویس ها استفاده کنند و 

در واقع وقتشان متام می شد تا ساعت 8 برمی گشتند تا به کارهای شخصی شان برسند و بعد 

همه زندانیان را به هواخوری هدایت می کردند و کسی حق نداشت به داخل بند برگردد. 

در زمستان و هم در تابستان تا ساعت 11:30- 11:45 بیرون بودند و بعد دوباره می آمدند 

به داخل تا ساعت 3:30 یا 4 که دوباره همه را به هواخوری می فرستادند. باز هم حدود 

یک ساعتی در هواخوری بودند تا دوباره مسئول آمارگیری می آمد و آمار می گرفت . آمار 

زندانیان دو بار گرفته می شد هم صبح و هم بعدازظهر که نزدیک غروب بود. بعد هم که 

هواخوری را قفل می کردند و دوباره مشکل رسویس ها بود.

آب توالتها همیشه رسد بود. در زمستانی که درجه هوا باالی صفر یا یکی دو درجه زیر صفر 

بود آب کامال یخ می شد. اصال لوله کشی آب گرم داخل رسویس ها نبود. در حامم هم گفتم 

که هفته ای دوبار آنهم یک ساعت تا یکساعت و نیم آب گرم وجود داشت. و چون آب گرم 

کمن بود باالخره همه زندانیان حداقل یکبار در زمستان با آب رسد حامم می کردند که بعد 

هم مشکل رسماخوردگی زیاد می شد. وضعیت درمانگاه بند هم خیلی خراب بود.

وسایلی که داخل بند بود اینها اکرثا قدیمی بودند. مثال پتو یا بالشت یا همین فرش و موکتی 

که کف اتاق بود همه قدیمی بودند و عمری بیش از 15 سال داشتند. زندانیها مجبور بودند از 

همین وسایل استفاده کنند. در مورد سم پاشی من در مدت 4 سالی که اونجا بودم یادم هست 

که یکبار یا حداکرث دوبار برای سم پاشی آمدند. من یادم هست که قرار بود یک مسئولی از 

تهران بیاید و 3 روز قبل از آن سم پاشی کردند. همیشه اگرمی دیدیم که به بندها رسمی زنند 

و بازدید می کنند یا اگر چیزی خراب بود درستش می کردند، ما مطمین می شدیم که فردا یا 

پس فردا مسئولی از تهران یا جایی دیگر برای بازدید خواهد آمد. وگرنه در حالت عادی چیزی 

خراب بود، تعمیر منی شد، یا امکاناتی که زندانیان الزم داشتند، فراهم منی گردید.

البته این را هم بگویم که وقتی مسئول بلند پایه ای از تهران می آمد تا داخل زندان را بازدید 

کند، به رسعت و در حد چند دقیقه داخل بندها گشتی میزد و میرفت. یکساعت تا دوساعت 

قبل از آن هم حفاظت زندان -که خیلی خشن و خطرناک بودند و زندانیان را اذیت می کردند- 

به داخل زندان آمده و می گفتند کسی حق ندارد وقتی ما برای بازدید به داخل بند آمدیم بلند 

شده و سوالی بپرسد یا ایرادی بگیرد. می گفتند اگر مشکلی دارید به خود من بگوید و به هیچ 

وجه اجازه ندارید که با مسئولین بازدیدکننده صحبت کنید. چه در مورد پرونده خودتان و 

چه در مورد وضعیت زندان حق صحبت ندارید. اگر هم کسی صحبتی می کرد بعد از اینکه 

بازدید متام می شد او را به قرنطینه می بردند یا حتی یک میله ای وسط حیاط قرنطینه بود او 

را آنجا می بستند و اگر تابستان بود زیر آفتاب و اگر زمستان بود در رسما، 24 ساعت تا 48 

ساعت در هامن حال می ماند. می خواستند از سوال کردن خود پشیامن شود و تعهد می داد 
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که دیگر سوال منیکنم و بعد داخل بند برمی گرداندند. موهایش را هم میرتاشیدند و کارهای 

تحقیرآمیز دیگری هم انجام می دادند.

وضعیت غذا

در زندان سه وعده غذا می دادند. صبحانه اکرثا یک تخم مرغ بود و آن اوایل گاه حلواشکری 

پنیر بود. پنیر ترشی بود که قابل  اکرثا  عقابهم می دادند. بعد دیگر قطع شد. صبحانه ها 

استفاده نبود. اندازه صبحانه خیلی کم بود. باور کنید که به اندازه دو لقمه یا سه لقمه بود. 

آدم نیم سیر هم منی شد. به اندازه ای بود که بتوان زنده ماند. وزن من بیرون زندان حدود 

70 کیلو بود، و در زندان 45-47 کیلو شدم. اینهمه کاهش وزن به خاطر همین وضعیت 

غذایی بود.

غذای ظهر برنج بود. برنج خشک که روغن نداشت. آنقدر خشک که لقمه ها از گلو به سختی 

پایین می رفت. کیفیت برنج بد بود. از برنجهای درجه سه یا چهار خارجی. از آنها که امکان 

توزیع در خارج زندان را نداشت.

کیفیت شام هم همینطور بود. البته آنجا رستوران داشتند که در اختیار کارمندان زندان 

بود اما قیمت غذاها باال بود. گاه زندانیان هم مجبور بودند که آنجا خرید کنند. فروشگاه 

داخل زندان هم دست مسئولین زندان بود و گاهی هم از آنجا خرید می کردند. کیفیت غذا 

به اندازه ای پایین بود که کسی منیتوانست از آن استفاده کند. و زندانیان مجبور می شدند 

از فروشگاه یا از رستوران خرید کنند. کیفیت پایین غذا هم به خاطر همین بود و به نفع 

خودشان بود که زندانیان مجبور شوند از آنجا خرید کنند. بی کیفیتی غذاها زبانزد کل زندان 

بود و خانواده ها پیش قاضی شکایت میکردند که آقا ما پولی نداریم به حساب زندانیان 

بریزیم اما وضعیت غذا خیلی خرابه و اینها گرسنه می مانند.

گاه در برنجی که بود رنگ خوراکی می ریختند که فقط قرمز شود و رب یا گوجه یا سبزی 

استفاده منی شد. گاهی هم داخل همین برنج بی کیفیت یک زردچوبه می ریختند. گاهی برنج 

سفید خشک و خالی بود. در هفته رنگ برنج را یکی دوبار عوض می کردند. گاهی و در 

دفعات خیلی محدود، کنار برنج، خورشت هم بود که آنهم با آب پر شده بود و به اندازه یک 

قاشق به هرکسی گوشت می رسید و می گفتند از همون واردات مصادره شده است که به 

همین زندانیها می دهند. اسمش خورشت بود اما یک قابلمه پراز آب بود با چند تکه گوشت.

میوه و سبزی از طرف زندان و مسیولین به هیچ وجه به جیره زندانیان تعلق منی گرفت. اما 

در رستوران و فروشگاه می آوردند و همیشه بود. البته قیمتش 2 برابر یا 3 برابر قیمتهای 

واقعی بود. حتی بعضی ها می گفتند این میوه ها، سهمیه خود زندانیان هست که می فروشند. 

به هر حال من در این سال ها ندیدم که به زندانیها سهمیه میوه و سبزی بدهند.

شام گاه کالباس می دادند و گاه گوجه خام بود با یک خیارشور کوچک یا نصف خیارشور. 
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گاهی هم سیب زمینی بود با تخم مرغ. یک سیب زمینی بود با یک تخم مرغ سهمیه دونفر 

بود. از طرفی کیفیت همین غذای کم خیلی پایین بود. دیگ بزرگی را پر از سیب زمینی 

نشسته کرده بودند که در نهایت همه له می شدند و با پوست شون و با گل و الی قاطی 

می شد و داخل سیب زمینی پر از آب شده بود. وضعیت بهداشتی خیلی نامساعدی بود.

وضعیت بهداری و درمان

زندان مرکزی زاهدان حدود هشت بند دارد به غیر از قرنطینه و بند توحید و بندهای جانبی. 

حدود هشت بند است که آمار زندانیان اش خیلی باالست و حدود 3000 نفر می شود. اینهمه 

. زندانیان همیشه دغدغه  است  با مشکالت مواجه  دارد که همیشه  بهداری  زندانی یک 

نبود وقت پذیرش داشتند. در بهداری از زندانیانی که پزشک بودند هم استفاده می کردند. 

اینجا هم مثل آب گرم حامم، نوبت هربندی برای بهداری هفته ای دوبار می رسید و طوری 

بود که حدود 100 تا 150 نفر در نوبت بودند. چون اکرث زندانیان بیامر بودند. هرکسی 

مشکلی داشت. یکی مشکل روحی و روانی داشت، یکی مشکالت معده داشت – البته اکرثا 

زندانیان مشکالت معده داشتند – به هر حال طوری بود که مسئول بهداری حتی رسش را باال 

منی گرفت که بپرسد مشکل تو چیست. هر کس می رفت جلوی صندلی او می نشست و در 

حالی که وضعیتش را توضیح می داد او نسخه را نوشته بود و می گفت پاشو برو.

میرفتی آنجا در مورد مشکل معده صحبت میکردی، بعد میدیدی قرص رسماخوردگی به شام 

داده اند. یا در مورد رسماخوردگی میگفتی، قرص اعصاب می داد! من ندیده بودم که بهداری 

کارش را درست انجام دهد. اخالقش هم تند بود. اگر یکبار زندانی حرفی میزد و اعرتاضی 

می کرد ، فورا به قرنطینه فرستاده می شد و نوبت هفته اینده او هم کنسل می شد.

زندانیانی بودند و همیشه از این موارد داشتیم که براثر نبود مداوا، هامنجا فوت کردند. یا 

کسانی که درد می کشیدند. من خودم کلیه ام از کار افتاده بود. به خاطر شکنجه هایی که در 

زندان مرکزی زاهدان و در مدت بازداشتگاه وزارت اطالعات مواجه شدم کلیه ام از کار افتاد 

و مشکل اعصاب هم داشتم. خونریزی معده هم دارم . براثر نبودن امکانات در مدت 5 سال 

زندان االن رفتم دکرت و به من گفته شده که این دوره و عدم رسیدگی به وضعیت سالمت من 

موجب بحرانی شدن وضعیت جسمی من شده است. در آن سال ها هرچه گزارش کردیم به 

رییس زندان کسی رسیدگی نکرد.

زندانیانی بودند که باید به بیرون اعزام می شدند. به پزشک متخصص یا به عمل جراحی نیاز 

داشتند. خیلی ها بودند که به علت شکنجه ها و مشکالت داخل زندان وضعیت سالمتشان 

نامناسب بود. حتی پذیرش درمانگاه دستور اعزام می داد، اما رییس زندان و حفاطت زندان 

موافقت منی کردند و می گفتند که این زندانی چون بالتکلیف هست یا پرونده سیاسی امنیتی 

دارد اجازه خروج ندارد. به هیچ وجه به سیاسی ها و امنیتی ها اجازه اعزام به بیرون زندان 
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را منی دادند.

بیامرانی داشتیم که اورژانسی بودند، گاه از از شدت دردشان بی هوش می شدند، اما ماهها و 

سالها در آنجا گرفتار بودند و رسیدگی منی شد. زندانی بی هوش میشد و ما او را داخل یک 

پتو می پیچیدیم و دم بند می رفتیم و در را می کوبیدیم و صدا می زدیم نگهبان نگهبان تا داد 

و فریاد ما را بشنوند. بعد از مدتی )نیم ساعت 40 دقیقه (  نگهبان می آمد. رابط بهداری 

هم همراه ما بود که از خود زندانیان انتخاب می شد. بعد نگهبان می رفت و برمی گشت 

و می گفت دکرت نیست. بعد از مدتی با داد و فریاد همه زندانیان بند را باز می کردند و 

می رفتیم بهداری بعد می دیدیم که پذیرش خواب بوده یا رس پستش نیست.. متاس می گرفتند 

مسئول پذیرش می آمد و با رسنگ و اکسیژن این زندانی را به هوش می آوردند. بعد هم چند 

قرص می دادند و ما دوباره می بردیم داخل بند. یادم نیست که در هیچ رشایطی از درمانگاه 

کسی داخل بند بیاید. بردن یک بیامر اورژانسی که در حالت بیهوشی کامل بود یکساعت 

طول می کشید تا از داخل بند به قرنطینه برویم درصورتیکه فاصله ما 30 مرت بیشرت نبود. در 

این فاصله یکساعت داد و فریاد و التامس و رسوصدا می کردیم تا کار راه بیفتد.

در زندان مرکزی زاهدان زندانیان فوتی زیاد داشتیم . فوتی هایی بودند که براثر شکنجه 

فوت کردند. هم بدلیل شکنجه فوتی داشتیم و هم به علت بیامری فوتی داشتیم. حتی بعلت 

خونریزی بعد از خودکشی هم فوتی داشتیم. کسی بود که 15-20 سال آنجا زندانی بود حکم 

اعدام داشت یا مشکالت حبس داشت و رسیدگی منی کردند و بالتکلیف بود. به علت جهنمی 

که آنجا درست کرده بودند می رفت خودزنی می کرد.

یادم هست که یک بنده خدایی در ماه مبارک رمضان و موقع افطار براثر بیامری فوت کرد 

و ما هرچه ارصار کردیم که در را باز کنید در را دیر باز کردند تا میخواستیم بربیم بهداری 

دیگر متام کرد. مردی بود حدود 50-55 ساله بود. یا آقای غفور نارویی یک بنده خدایی بود 

که جوان بود و یک بنده خدایی بنام فرزاد نارویی و محسن اسامعیل زهی و رسهنگ کاوه 

که اعدامی بودند و قبل از اعدام رسش را زده بود به نرده های بند و خونریزی داشت و 

داخل زندان متوم کرد. یک بنده خدای دیگر حمید نهتانی و ذکریا ریگی و رخشانی که اسم 

کوچیکش رو فراموش کردم از بند 4 بود و یک بنده خدایی عبدالباسط شه بخش بود اینها هم 

بند ما بودند و بند 4. یک بنده خدای دیگری را هم از بند ما تبعید کردند به تربیز علی نارویی 

که از دوستان ما بود این رو برده بودند تربیز اونجا هم به دلیل شدت بیامریش و رسیدگی 

نکردن گفتند فوت کرد. فرد دیگری که اتفاقا یادگاری  در دفرت من نوشته بود یادم افتاد. عزیز 

انوریان تقریبا 32-30 سن داشت بیامری قلبی داشت در بند 7 بود این هم بدلیل رسیدگی 

نکردن در بند 7 فوت کرد.

همین چند روز پیش، تقریبا سه روز پیش، محمد گلگیج فرزند ظریف 31 ساله براثر شکنجه در 

وزارت اطالعات فوت کرده بود. سال قبل هم نعیم عباس زهی و موالبخش عبا  زهی این دو 
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فردی بودند که در چهارمحال دستگیر شده بودند. اینها زیر شکنجه فوت کرده بودند. اقبال 

نارویی 9 دیامه 94 براثر بیامری در زندان زاهدان فوت کرد. محمد تنومند که هم اتاقی ما بود و 

همخرجی ما بود یادم هست که روز 22 فروردین 93 در آنجا فوت کرد. عبدالواحد گرمشازدهی 

اهل رساوان بود و روز 28 اردیبهشت 94 براثر بیامری در بند 3 اتاق 6 فوت کرده بود.

بند امنیتی سیاسی 3 از همه بندها محددودتر و فرشده تر بود. این بند به قرنطینه مرکزی 

زاهدان معروف بود. 11 اتاق دارد و به هامن صورت 4 در 5 اند. 15 تخت در هر اتاق جا 

 320 می آمد  آنجا  که  آماری  کمرتین  بود.  نفر   350-360 تقریبا  زندانیان اش  آمار  و  میشد 

نفر بود و باالترین آمار 393-392 نفر بود . 15 نفری که روی تخت بود و 15 نفر دیگه 

کف خواب بودند که عین اجر به هم میچسبیدند و عده ای هم تو کریدور میخوابیدند و 

امکاناتی نداشتند. کسانی که جدید می آمدند نه کفش داشتند نه لباسی و نه هیچ امکاناتی 

داشتند. ما بین خود زندانیان پول جمع می کردیم نفری 1000 تومان جمع میک ردیم و در یک 

کارت می ریختیم -همیشه 50-60-100 هزار تومن جمع می کردیم- و هر زندانی که می آمد 

حداقل یک مسواک و یک جفت دمپایی و یک زیرپوش می خریدیم. چیزای محدود از وسایل 

زندانیانی را هم که آزاد می شدند به اینها میدادیم.

بند امنیتی سیاسی 3 آمنوقع که ما بودیم آب رسدکن نداشت و ما برای تهیه آب خوردن، 

از همون شیری که داخل توالت ها هست استفاده می کردیم. بطریهای نوشابه را پر از آب 

می کردیم و از تخت ها اویزان می کردیم. همین را هم وقتی بازرسی می شد جمع میکردند و 

دور می ریختند. در بندهای دیگر ما کولر و پنکه و یخچال گرفتیم اما در بند 3 اجازه منی دادند 

که امکاناتی بگیریم. برای تردد به بندهای دیگر هم اصال اجازه نداشتیم. اگر هم با هزار 

بدبختی و مصیبت یک اجازه تردد بعد از شش ماه می گرفتیم و می خواستیم به بند دیگری 

برویم تا فرضا پرس عمومان را ببینیم، یک پاسدار گیر میدید و میگفت از کدام بندی بعد که 

ما می گفتیم بند 3 هستیم می گفتند بند امنیتی حق ندارد بیرون بیاید و بعد با زور و خشم و 

غضب و با خشونت ما را به داخل بند برمی گرداندند.

بازرسی در بندهای دیگر هم بود اما بند سیاسی امنیتی 3 طوری بود که ماهانه یکبار بازرسی 

می شد. طوری بود که بیخرب نشسته بودیم و می دیدیم صدای پوتین و فریاد رسبازهای گارد 

زندان که برای بازرسی می آمدند شنیده می شود. با خشم و غضب وارد بند می شدند و فریاد 

می زدند. همه می رفتند هواخوری و کسی اجازه نداشت که به وسایل دست بزند. هواخوری 

را از داخل بند می بستند و همه وسایالی زندانیها را به کف اتاق می ریختند و فرش ها رو چپ 

می کردند و همه وسایل شخصی و کال هرچه آنجا بود، حتی تختها را چپ می کردند. می گفتند 

باید پایین تختها را ببینیم که شام میخواهید تونل بزنید و فرار کنید! خالصه هرچه بود، همه 

را بهم می ریختند و قیامتی می شد.

بدترین رنج و بدترین مصیبت همین بازرسی ماهیانه بود. گاه پیش می آمد که امروز بازرسی 
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ماهیانه می کردند و ما خیاملان راحت می شد که تا ماه بعد خربی نیست اما می دیدیم که 

فردای آن روز دوباره بازرسی می شد.

می خواستند اذیت کنند. ما می گفتیم که دیروز بازرسی کردید و آنها می گفتند خفه بشوید و 

بروید داخل هواخوری. گزارش شده که شام گوشی آورده اید و میخواهید از وضعیت داخل 

فیلم برداری کنید. و یا اینجا مواد آورده اید. درصورتی که اینها همه بهانه بود. از صبح ساعت 

7 که برای بازرسی رشوع می کردند تا 1 ظهر طول می کشید. و متام این مدت در رسما یا گرما 
باید در محوطه می ایستادیم.

االن چند نفر در آن زندان هستند که مثل من که 5 سال زندان بودم، در حالت بالتکلیفی قرار 

دارند. هیچ مدرک و دلیل جرم و یا شاکی نداشتم و 5 سال در بالتکلیفی کامل بودم. بعد از 5 

سال مرا آزاد کردند و برای اینکه خودشان مقرص نشوند اتهام اقدام علیه امنیت داخلی کشور 

به من دادند. االن که بیرون هستم دو کلیه ام از کار افتاده ومشکل خونریزی معده دارم. 

مشکل مغز و اعصاب دارم. به علت همین سابقه، منیتوانم در اداره ای، سازمانی یا موسسه ای 

کار پیدا کنم. می گویند تو پرونده داری و سابقه دار هستی و ما منی توانیم برای شام استعالم 

کنیم و در جایی رسکار بگذاریم. من برای مداوا و خرج و مخارجم مشکل دارم. خانواده 

و همرس و سه فرزند دارم و با این وضع زندگی سخت شده است. وقتی مرا دستگیر کرده 

بودند دانشجو بودم و از تحصیل بازماندم. حتی همرس و بچه هایم که در حال ادامه تحصیل 

بودند به خاطر مشکالت مالی بوجود آمده بعد از که دستگیری من، از تحصیل باز ماندند.
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شهادتنامه ۱۴

روایتی از بند زنان در زندان مشهد، سبزوار، ورامین و قزل حصار

از  یکی  ذکایی،  راحله  خانم  شهادتنامه  شده  پیاده  منت  آمد  خواهد  پی  در  آنچه  اشاره: 
زندانیانی است که سال ها تجربه زندان های مختلف از مشهد تا تهران را داشته است. خانم 
ذکایی که در نوزده سالگی و به علت همراهی با خانواده اش در یک رسقت دستگیر شده بود 

به زندان محکوم شد و بعدها پرونده ای درباره مواد مخدر نیز برای او تشکیل شد. 
او بعدها در زندان اوین با گروهی از زندانیان سیاسی همبند شد و پس از آن بود که داستان 
دستگیری و زندان های او به بیرون درز کرد. خانم مریم حسین خواه، روزنامه نگار در آبان ماه 
سال ۱۳۹۱ و همزمان با اعتصاب غذای گروهی از زنان زندانی در اوین، گزارشی منترش کرده 

و درباره پرونده راحله ذکایی هم توضیح داد.
او نوشته بود: “۲۴ سالش بود و شنیده بودم که اتهامش »رسقت مسلحانه« است. خودش 
می   گفت که دایی هایش رسقت مسلحانه می   کردند و او را از ۱۱ سالگی به عنوان »پوشش« 

با خودشان می   بردند که کسی به آنها مشکوک نشود.
۱۳ ساله بوده که به یکی از رسدسته های ارشار مرز ایران و پاکستان شوهر دادند. خشن بود 
و قلدر و راحله را از هر چه مرد بود ترساند و بیزار کرد. شوهرش چند سال بعد در یک 
درگیری مسلحانه کشته شد و برای راحله پرسی ماند که موقع بازداشتش، فقط یک سال 
داشت. بعد از مرگ شوهر، راحله دوباره به خانه پدرش برگشت و مجبور بود که در هنگام 
این ماجرا می   گفت، پرسیدم:  از  باشد. یک بار که  رسقت های مسلحانه همراه دایی هایش 
“منی شد که همراه دایی هایت منی رفتی، یا فرار می   کردی؟” با تلخندی نگاهم کرد و جواب 

داد: “رسم را می   بریدند. تازه گیرم که فرار هم می   کردم بچه ام را چکار می   کردم؟”.” 

مهم: سازمان اتحاد برای ایران اصلاحاتی را که خانم ذکایی در این  گفت و گو بکار

برده، تغییر نداده است.

روایت راحله ذکایی از زندانهای وکیل آباد مشهد، سبزوار، خورین ورامین و قزل حصار

دقیقا سال 1381 من در زندان وکیل آباد بودم. آن موقع زندان وکیل آباد معروف بود به 

شهر لی لی پوت. چون خیلی بزرگ است. حدود دوهزار نفر آمار زندانی آنزمان بود. من در 

قرنطینه بودم. در قرنطینه اصال بهداشت وجود نداشت. در قرنطینه برای چای از آب حامم 

استفاده می   کردند. چون آب حامم داغ بود، می   ریختند توی فالسک و چای دم می   کردند. 
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قرنطینه با آن وضعیت بود. چای خوردن با آب جوش حامم بود.

من دقیقا یادم هست هامن سال 81 یک نوع مریضی پوستی آمده بود توی بندها و یک رسی 

کسانی که مشکوک به این بیامری بودند را می   فرستادند به قرنطینه. اینها روی بدنشان، روی 

تنشان یک چیزهایی بود که من منیدانم چی بود. اسم خاصی داشت. من اسمش را منیدانم. 

بیامری واگیردار خیلی بدی بود. یک نوع قارچ وحشتناک بود که فکر کنید به چه حدی رسیده 

بود که می   بردند قرنطینه. آنجا هرکس اینطور مریضی می   گرفت باید یک هفته در قرنطینه 

مباند. من هم یک هفته در همین قرنطینه بودم. من این مرض پوستی را هامنجا گرفتم. 

درحالی که اتاقم جدا بود.ولی رفت و آمد آزاد داشتم. آنجا یک آمپول به ما دادند. این آمپول 

ضد این بیامری بود. ولی هرکس باید هزینه آمپول را خودش بدهد. آن سال 81 هزار تومان 

خیلی پول بود. از من پول گرفتند و آن آمپول را دادند به من. هرکس هم پول نداشت آمپول 

منی دادند و می   گفتند مرض گرفتی که گرفتی.

آنجا غذا از بند مردان می   آمد. من پدرم هامن سال زندان بود. پدرم به جرم مواد مخدر 

زندان بود. در آشپزخانه هامنجا کار می   کرد. آن چیزهایی که از آشپزخانه تعریف می   کرد 

وحشتناک بود. یعنی کارهایی که می   کردند رس غذا. توی غذاهای آنجا هرچیزی پیدا می  شد، 

هرچیزی.

تنها غذایی که می  شد خورد و نرتسید کنرسو ماهی بود. هر چهار نفر یک قوطی کنرسو 

ماهی می   دادند با سهمیه برنج بچه ها. اینهم فقط هامن سال بود بعد قطع شد. برنج هم 

آنقدر در آن کافور بود که به رنگ سبز می  زد. بوی کافور همه جا را برمیداشت. می   گفتند 

پزشکان تایید کرده اند که این کافور هیچ مشکلی ندارد. در رسبازخانه ها هم می  دهند و 

از این حرف ها.

طی این سالهایی که زندان بودم دندان پزشک به هیچ عنوان در زندان نبود هیچوقت. در 

زندان وکیل آباد هرکس دندانش درد می   کرد فقط باید دندان را می   کشیدی. دندان تعمیر 

نداشت. من دقیقا متام دندانهایم را کشیدم. هروقت درد می    کرد می    کشیدم…هروقت 

درد می   کرد می   کشیدم. االن در عقب دهانم هیچ دندانی ندارم. فقط چند تا دندان در 

جلوی دهانم بصورت دکوری مانده. هر دندانی را با یکبار دردکردن کشیدم. چون طاقت 

دردکشیدن نداشتم.

هرکسی در آنجا خودزنی می کرد یک پرستاری می آمد یک کارهای اولیه می کرد. تنها درمان 

در آنجا همین بود. غیر از این هیچ درمانی نبود. با یک مقدار باند زخم را می بستند که مثال 

عفونت نکند. آنجا خودزنی خیلی زیاد بود. زندانی های قدیمی برای تازه ورودها خودزنی 

می کردند و یک پولی می   گرفتند. آنجا بجای سیگار ناس می   دادند. برای یک خودزنی یک 

دهان ناس می   دادند. اینجوری تن خودشان را زخمی می کردند. اینجوری به اصطالح معامله 

می کردند. این یک کاری بود که روتین شده بود. همه انجام می   دادند.
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مواد مخدر آنقدر آنجا زیاد بود. زندان وکیل آباد واقعا معدن مواد بود. الزم نبود از صبح 

بری بگردی دنبال مواد. دم هر اتاقی می   ایستادی مواد بود. ولی این آخری ها تزریق آمده 

بود توی بند. سالی که من آنجا بودم تزریق مد شده بود. همه تزریق می   کردند. من بعد 

از سه چهار سال تبعید شدم. تزریق یک چیز وحشتناکی بود. یک کابوس بود که اینها انجام 

می   دادند. یک رسنگ از بهداری می   آوردند و نفر اول آن کسی می  زد که مواد آورده بود. 

الباقی همه بصورت مشرتک از آن رسنگ استفاده می   کردند. همه دخرتهای کم سن و سال، 

همه بچه سال ها، همه اینها تزریق می   کردند. سن باالها که مواد فراوان داشتند.

غیر از این هم همجنس بازی اینجا خیلی زیاد بود. هرکسی هم همجنس بازی منی کرد اکرثا 

با اشیاء کار خودشان را می   کردند. ادعا می   کردند که ما لزبین هستیم یا هموسکسوال ولی 

اکرثا با هرچی دم دستشان بود این کار را می   کردند. این وسایل را به همدیگر قرض می  دادند 

و از این طریق همه جور مریضی را به هم منتقل می   کردند.من بعد از اینکه سه چهار سال 

آنجا بودم تبعید شدم زندان سبزوار.

در زندان وکیل آباد حاممش عمومی بود. یک اتاق خیلی بزرگ بود که دور تا دورش دوش 

گذاشته بودند. کال ما با لباس می   رفتیم زیر دوش. من آنجا متام تنم را خودزنی کرده بودم که 

بگویم خودم وحشی هستم و کسی منی تواند نزدیک من بشود!

در زندان وکیل آباد خیلی زندانی روسی می   آوردند. خیلی یا روس هستند یا اوکراینی. بیشرت 

به جرم روابط نامرشوع. اراذل بند چشمشان که یکی را می   گرفت شب که می  شد با تیزی می   

رفتند باالی رسش! زندان وکیل آباد دوربین نداشت آنزمان. ولی االن می   گویند توی کریدور 

مرکزی زندان یک دوربین گذاشته اند.

آمار زندان وکیل آباد آن زمان دقیقا 2000 نفر بود. حدود 700 تا 800 نفر بند باال و 800-700 

نفر بند پایین. بقیه در اندرزگاه بودند. اندرزگاه بند جوانان بود. یعنی به بند جوانان می   

گفتند اندرزگاه. و بعد بند ارشادیک که مخصوص جرایم قوادی و جرایم دیگر یعنی کال جرایم 

ماده 216 و جرایم خاص مثل جرایم مسلحانه. بعد ارشاد دو هم مال بچه دارها بود. عمق 

فاجعه زندان وکیل آباد مربوط به همین بند بچه دارها بود. در بند ارشاد دو وارد هر اتاقی 

که می   شدی، پشت هر دری می   دیدی دوتا بچه دارند باهم ور می   روند!

در زندان وکیل آباد بچه ها را تا سن شش هفت سالگی نگه می  دارند و بعد از این سن بچه 

ها را می   بردند پرورشگاه. در زندان اتفاقات وحشتناکی برای بچه می   افتاد. بچه ها همجنس 

بازی را بخوبی یاد گرفته بودند و با همدیگر ور می   رفتند این بچه ها. بعد هم بازی اینها 

مگر چی بود؟ خاله خاله بازی یعنی دونفری یک کاغذ را لوله می   کردند و توی دماغ همدیگر 

فرو می   کردند که یعنی داریم مواد مرصف می   کنیم. حاال ببین این بچه ها در آینده چی از 

آب در می   آیند. زندگی آنها چه خواهد شد. اینجا همه چیز به آنها دیکته می   شود و چه 

چیزهای بدی یاد می   گیرند. حاال هر مادری هم که ناراحت بود از هر حکمی و یا اعصابش 
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خراب بود، بچه اش را می  زد و یا از تخت سوم می   انداخت پایین روی زمین. من خیلی از 

ابن صحنه ها را دیدم.

اتاق های ما در یک راهروی خیلی بزرگ بود که در بند باال و بند پایین شکل همدیگر بود. 

هر بندی 15 اتاق داشت. در هر اتاقی دقیقا 30 عدد تخت جا می   گرفت. یعنی ده عدد تخت 

سه تایی. ولی حاال دوستانم می   گویند در زندان وکیل آباد طبقه چهارم هم اضافه کرده اند به 

تخت ها. در زندان وکیل آباد متام اتاق ها پر بود. کف اتاق ها هم پر بود و در متام کریدور 

هم می   خوابیدند. بعد صبح به صبح که با شلنگ آب ما گرفتند تا کریدور را بشورند این 

بدبخت ها یعنی راهرو خواب ها خیلی عذاب می   کشیدند. هرکدام یک پتوی رسبازی زیر 

بغلشان می   رفتند هواخوری تا شب. حتا توی رسمای زمستان. توی رسما و گرما همینطور 

بود. چون هر روز صبح کریدور را می   شستند.

زندان وکیل آباد یک جایی داشت به اسم فرهنگی. در آن فرهنگی دقیقا هامن سال 81 که 

من وارد زندان شده بودم یک رسی کتاب )ندا صیاد شیرازی دخرت برادر صیاد شیرازی که 

خلبان بود و مشاور آنجا بود و قسمت فرهنگی آنجا را هم به عهده داشت( آورده بود. یک 

رسی کتاب نه کتاب های داغ. در حد کتاب های داغ. فقط توی آن مایه. آن رنج کتاب آنجا 

ریخته بودند. کتاب احکام مناز و رشعیات. امکان اینکه کتاب از بیرون بیاوریم زندان وجود 

نداشت.

کالسی هم که ما آن سالها داشتیم فقط کالس نقاشی بود. آمار آن هم هفت هشت تا بود و 

فقط از اندرزگاه نیرو می   گرفتند برای این کالس. غیر از آن ما یک کارگاه هم داشتیم. یعنی 

همه کسانی که می   خواستند مرخصی بروند و یا از مالقات حضوری استفاده کنند باید می   

رفتند کارگاه. کارگاه یک سوله خیلی بزرگ بود که در آن جا در حدود 100 نفر چرخکار 

بودند. 40 نفر رسدوزی و خیاطی می   کردند. بیشرت لباس فرم رسبازها را می   دوختند و یک 

رسی رسدوشی می   دوختند. یا یک رسی یگان اتاق عمل می   دوختند آن سالها. همه این کارها 

را زندانی ها انجام می   دادند که یک موقعیتی داشته باشند برای هر چیزی که می  خواستند 

مثل مرخصی و مالقات حضوری و مالقات رشعی. زندانی برای این خواسته ها باید آنجا کار 

می   کرد.

یک قسمت از آن سالن هم قسمت مونتاژ بود که یک رسی دستگاه بود که پیچ و مهره می   

آوردند و قطعاتی را رسهم می   کردند که یک قطعه دیگر می  شد که منیدانم برای چه کاری 

بود. چند قطعه را به همدیگر وصل می   کردند بعد می   آمدند آن قطعه را چک می   کردند و 

می   بردند. هرکس هر امتیازی می  خواست باید آنجا کار می   کرد.

یک زمین زعفران هم داشتیم که پشت زندان وکیل آباد هست. آن زمین زعفران را آقایانی 

که مرخصی می   خواهند که به این امتیاز رای کار می   گویند، این آقایان رای کار زمین را شخم 

می   زدند و می   کاشتند و بقیه کارهایش را انجام می   دادند. بعد خانم ها در صبح زود و گرگ 
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و می  ش هوا باید آنجا می   بودند. ساعت 3 نیمه شب می   آمدند این خامنها را می   بردند. هر 

کسی مرخصی می   خواست باید این کار را انجام می   داد. باید می   رفت توی این تیم که همه 

سند دار بودند. بدون سند قبول منی کردند. باید حتام سند می   گذاشتی. بعد ساعت سه 

نیمه شب می   رفتی و ساعت هفت و هشت صبح برمی گشتی. آنجا گل زعفران را می   

چیدند. باید به مقدار باال حداقل هر نفر یک کیلو گل زعفران می   چید و گرنه امتیازی به آنها 

تعلق منی گرفت. بعد گل زعفران را می   آوردند داخل بند و بچه هایی که داخل بند مالقات 

حضوری می   خواستند یا مالقات رشعی یا چیز دیگر باید داخل بند گل های زعفران را پاک 

می   کردند. دقیقا گروه گروه یک کیلو یک کیلو پاک می   کردیم. بعد زعفران پاک شده می   

رفت قسمت بسته بندی. در قسمت بسته بندی بچه ها داخل زعفران ها، روی زعفران ها 

کثافت کاری می   کردند.

می گفتند الهی کوفتشان شود کسی که می  خواهد اینها را بخورد که ما اینقدر زحمت کشیدیم، 

بیگاری کشیدیم. بعد ببینید این زعفران ها که می   رسید دست مشرتی چقدر مریضی داشت، 

عفونت داشت.

در زندان وکیل آباد متاسفانه وسایل بهداشتی نه تنها آنجا که در متام زندان هایی که من تا 

االن بودم هرازگاهی یک خط در می  ان منیدهند. مثال دوماه می   دهند سه ماه منی دهند. 

چهارماه می   دهند پنج ماه منیدهند. خیلی اینکار بد است. با این کارشان بچه ها خیلی اذیت 

می   شوند. یعنی وقتی می   رفتی توی دستشویی نگاه می   کردی می   دیدی یک عامله روزنامه 

ریخته توی توالت. روزنامه های خونی که متوجه می   شدی اینها را استفاده کرده بودند. من 

همیشه یکی از اعرتاضاتم همین بود. در جنگ ویتنام آن خانم خربنگار نوشته بود که چقدر 

این زندانبانها به فکر این بودند که حتام نوار بهداشتی به خانم ها داده بشود. ولی در ایران 

این مسئله هیچوقت جا نیافتاده. اصال نوار بهداشتی منی دادند. یک وقت می   دیدی سه ماه 

منی دادند. وحشتناک بود. پارچه هم داخل بند پیدا منی شد. فقط رورنامه برای اینکار بود.

لباس ها همه تکه پاره بود. چاه های توالت همیشه با یک تکه پارچه و دستامل فوری می   

گرفت. ما با آن چاه توالت بیچاره بودیم. بندی که هزار نفر داخل آن هستند و چاه توالت 

هم داخل بند است فکرش را بکنید هر بار که چاه را می   خواهند تخلیه کنند چه بوی گندی 

داخل بند به را می   افتد. همه جا را بوی گند بر می   دارد.

من را از زندان وکیل آباد مشهد تبعید کردند به زندان سبزوار. این زندان مساحت حیاطش 

به اندازه سه تا اتاق دوازده مرتی بود. این کل حیاطش بود و یک منازخونه داشت به اندازه 

چهارتا اتاق دوازده مرتی که شب ها درش بسته می  شد. فقط تا زمان مناز مغرب باز بود.از 

آنطرف مناز خونه هم می  رفت داخل بند که کل مساحت بند هم به اندازه دوتا اتاق دوازده 

که می  رفت  داشت  پله  راه  یک  آنجا  کنار  بود.  زندان  مساحت  کل  این  یعنی  بود.  مرتی 

پایین توی زیرزمین که دو تا حامم و دوتا دستشویی داشت. این کل زندان سبزوار بود. توی 
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هواخوری هم یک دانه انفرادی سه مرتی وجود داشت. 3 مرت در 5/1 مرت که اوالیل خیلی 

رفتم توی انفرادی. خیلی خیلی… بارها و بارها.

توی هامن هواخوری یک اتاق داشت به اندازه یک توالت که اتاق بهداشت و درمان بود. 

هفته ای یکی دوبار دکرت می   آمد چند نفر را ویزیت می   کرد و هامن داروهای روتین و 

تکراری را می   داد و می   رفت.آمار کل زندان بین 20 نفر تا 50 نفر در تغییر بود. به خاطر 

همین آمار کم خیلی به ما توجه منی کردند. به ما می   گفتند باید مناز بخوانید. وقتی می   

گفتیم پریود هستیم می   گفتند باید بکشید پایین تا ببینیم که پریود هستید. بچه ها برای اینکه 

مناز نخوانند از نوارهای بهداشتی دیگران برای نشان دادن استفاده می   کردند! فکر کن چه 

فاجعه ای بود آنجا.

همین 20 تا 50 نفر هم اکرثا مرصف کننده مواد هستند که با مواد خودشان را آرام می   کردند 

که به دکرت نیاز نداشته باشند. تو وقتی می  روی دکرت ده تا دری وری می   شنوی که انگار تو 

متارض می   کنی. برای هر نوع بیامری هامن دارویی که خودش می  دهد باید بخوری. یک 

بیامری بود که رصع داشت و غش می   کرد. بعد دکرت نامردی که آنجا بود سوزن را تا نصفه 

کرد توی انگشت پایش که یعنی این دارد متارض می   کند و او چقدر زجر کشید. آن آقای دکرت 

می   گفت که در زمان رسبازی با من همین کار را می   کردند. فکر منی کرد که این خانم است 

و حامله است.

آنجا دندانپزشک هم نبود فقط دندانکش می   آمد و با ناس که مسکن باشد دندان را بی حس 

می   کردند که هامن آهک ناس باعث می   شد که می  نای دندان از بین برود. مسئولین خیلی 

حواسشون به چند نفری بود که مالقات رشعی داشتند. به اینها آموزش بارداری می  دادند.

آنجا یک چراغخانه هم داشت. اینها به آشپزخانه می   گویند چراغخانه. غذا مثال یک استانبولی 

با برنج قرمز رنگ که مقداری سیب زمینی با پوست داخل آن بود. سهمیه غذا در زندان 

سبزوار خیلی کم بود. در زندان وکیل آباد مشهد غذا اگر بد بود ولی سیر می   شدیم. کافی 

بود.

اینجا یک غذایی داشت به اسم “کمه”. در هفته سه شب شام همین کمه بود که انگار اشکنه 

بود. ولی یک کم ماست بود که توش آب ریخته بودند وخیلی کم بود. همه گرسنه می   

موندیم. پرسنل زندان هم از سهمیه غذای ما بر می   داشتند و اضافه می  خوردند.

زندان فروشگاه نداشت. باید لیست خرید می   دادیم که از بند مردان برای ما خرید کنند. یک 

تعداد جنس اصلی مثل بیسکوییت ساقه طالیی، شیر و خرما در حد نیازهای اصلی و اساسی. 

آب معدنی که اصال نبود. یا می  وه می   نوشتیم توی لیست ولی هرگز منی آوردند. برای من 

آن زندان اوین خیلی بهرت بود. برای ما آنجا بهشت بود.

آب گرم هم نداشت. حامم و دستشویی هواکش نداشت. بوهای بد آنجا خیلی زیاد بود. دوتا 

حامم بود وسط دستشویی ها. آنجا اصال منی شد نفس بکشی. صبح ها موقع آمار از شلوغی 
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دستشویی کردن خیلی سخت بود. بچه ها صبح ها خیلی زودتر از ساعت 5/6 و 7 که آمار 

بود بیدار می   شدند و می   رفتند دستشویی.

بیشرت زندانی های آنجا با همدیگر فامیل بودن و یک تیم داشتند با هم. مثال دوتا عروس و 

مادر شوهر با هم بودند. گوشه هواخوری یک راهی داشت مثل تونل که در آنجا مالقات 

کابینی داشتیم. آنجا هرکس می   رفت مرخصی، می  رفت که مواد بیاورد توی زندان. جنس 

بیاورد داخل. شب هایی که زندانی اعدامی داشتیم خیلی بد و سخت بود. موقع مالقات 

پرسنل زندان ننگ می   دانستند که به بدن زندانی دست بزنند و بازرسی کنند. حتا به خانواده 

زندانی ها هم دست منی زدند. وقتی که زندانی اعدامی داشتیم باید خود زندانی ها می   

رفتند و خانواده زندانی اعدامی که برای مالقات آخر آمده را بازرسی می   کردند. با زندانی 

عادی هرجور بخواهند رفتار می   کنند. آنها که زندانی سیاسی نیستند.

بعد به زندان خورین ورامین تبعید شدم. زندان خورین زندان کوچکی است به شکل و 

شامیل همین زندان سبزوار که تعریف کردم. فقط یک مقدار بزرگرت. حداکرث صد نفر زندانی 

داشت. زندانی ها همه بومی بودند، بچه های پیشوا و ورامین. اونجا یک حسنی که داشت 

برای خودمان آشپزخانه داشتیم. اونجا همین برنج دولتی را می   دادند ولی چون خودمان 

می   پختیم بهرت بود. بچه ها همه همکاری می   کردند و بچه هایی که کارت بهداشتی داشتند 

غذا می   پختند. ولی از لحاظ بهداری و درمان افتضاح بود. هر دردی داشتی می   گفتند برو 

متادون بخور. آنجا از بس قرص اعصاب خورده بودم شده بودم مثل بادکنک. آنجا یک قرص 

ژلوفن را می  گویند داروی لوکس که باید از بیرون بطور قاچاقی وارد می   کردیم. این قرص با 

قرص ادویل که الزم داشتم برای رسدردهای خیلی زیادم، هرچه نامه نگاری کردم به ریاست 

زندان فایده نداشت. قرص قاچاقی هم برای ما خیلی گران بود. خودزنی هم آنجا خیلی زیاد 

بود و خودزنی پانسامن نداشت. کسی آنها را پانسامن منی کرد. چون بچه های ورامین بچه 

های رشی بودند خودزنی و خالکوبی خیلی زیاد بود. معتاد هم آنجا خیلی زیاد بود. مثال 

اگر 80 نفر زندانی بود 75 نفرشان مواد مرصف می   کردند. بیشرتین زندانی هایی که سامل 

می   ماندند جرایم مالی بود و آنهایی که خانه فساد داشتند خیلی سعی می   کردند سامل مبانند. 

اینها خیلی مراقبند اتفاقی برایشان نیفتد معتاد نشوند.آنجا خیاطی برای کار بود. رسدوشی 

نظامی می   دوختیم. کارهای خدماتی هم می  کردیم. نظافت حامم و دستشویی ها. پرسنل 

مرتب رسکشی می   کردند. ساختامن آنجا خیلی قدیمی بود. ما با پول رنگ که خودمان تهیه 

کردیم آنجا را رنگ کردیم. خانم دکرتی بود، شهال معظمی که استاد حقوق دانشگاه تهران 

بود و هزینه تهیه رنگ آمیزی رو داد. چون ساختامن آنجا خیلی قدیمی بود و فکر می   کنم 

مال دامپروری بود. پر از سوسک و جک و جانور بود. حرشه زیاد داشت. پشه ها واقعا 

آزاردهنده بودند. ما توتون سیگار را خیس می  کردیم و آبش را می   ریختیم روی بدمنان و 

با پشه به این طریق مقابله می   کردیم. آنجا وجود سوسک و موش و این چیزها خیلی عادی 
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بود.

در زندان وکیل آباد هم وقتی سمپاشی می   کردند چون آنجا هم حرشه خیلی زیاد بود تا دو 

روز منی توانستیم نفس بکشیم. آنجا هم پر از سوسک بود. هرجا که کارتن بود مثل کارتن 

خرما پر از سوسک بود. آنجا مرطوب بود و باید زیرمان کارتن می   گذاشتیم و این کارتن ها 

هم پر از سوسک بود. آنجا پر از حرشه موذی بود مثل رتیل و مار. وقتی به بهداری تحویل 

می   دادیم بجای دکور در الکل نگهداری می   کردند. در زندان وکیل آباد از مزرعه زعفران 

کاری نزدیک زندان، با گل های زعفران که با زعفران چین ها وارد زندان می   شد،کلی حرشه 

و جک و جونور وارد زندان می   شد. سمپاشی هم سالی یکبار بیشرت نبود. توی همه زندان 

ها تقریبا پر از حرشه است.

اما از زندان قرچک ورامین… زندان قرچک ورامین افتضاح است. از هرجایش بگویم کابوس 

است برام. اگه بخواهم بگویم از این زندان که جگرم خونه. ما 8 مارس پارسال نه پیرارسال 

تو یک جمعی بودیم که اینها آمدند فیلم کارخانه فورد آمریکا درباره زن که قدردانی کنند و 

یادآوری کنند از زحامت بانوانی که آن سالها مبارزه کردند برای احقاق حقوقشان و برابری 

با مردان. چقدر جالب بود، قشنگ بود. آن خانم هایی که در آمریکا داشتند زحمت می   

کشیدند که رسانه باهاشون بود، همه چی باهاشون بود، همرسان خوبی داشتند که کنارشان 

بودند. خیلی قشنگ بود ولی آن آقایی که داشت فیلم را برای ما منایش می   داد… توی آن 

جمع من بودم، نرسین ستوده بود، فائزه هاشمی بود. اینها دوستان من بودند. من با فائزه 

هاشمی رفته بودم، یک آقایی آنجا بود که بغضش گرفته بود، چشمهایش پر از اشک شده بود. 

آمد پشت تریبون گفت ستودنی است کار اینها. من اینقدر آتش گرفته بودم که خدایا این آقا 

انگار اروپا داره زندگی می  کند. مملکت خودمان زنانش روزنامه دارند الی پاشون می  ذارند. 

فاجعه است. همه شپش گرفته اند. رس زنها را دارند با تیغ می  تراشند. حاال فکر کن آن آقا 

داشت واسه کارخانه فورد آمریکا غصه می   خورد. بعد اما خب آنها هم درست است. آنها 

هم زحمت خیلی کشیدند. من منی گویم نه. اما خب رشایط طوری است که در زمانه خون و 

خنجر منی شود از گل و بلبل سخن گفت. واقعا ما رشایط بدی داشتیم آنجا. ولی خانم هاشمی 

آنروز آنجا بود وقتی که من رشایط زندان قرچک را گفتم. اصال انگار من از مریخ امده ام و 

دارم از یک جایی توی مریخ صحبت می   کنم. آدمهای آنجا اصال باورشان منی شد که همچنین 

جایی وجود داشته باشد. من آنجا موقعی که صحبت می   کردم گفتم من از یکجایی اومده ام 

که هزار و خرده ای آدم دارد ولی یک لیوان آب شیرین واسه خوردن ندارد. جای وحشتناکی 

بود آنجا که یک آب سامل نوشیدنی وجود نداشت.

آبی که آنجا مرصف می   کردیم آب شور و آب چاه بود که وقتی پرسنل زندان از دستشویی 

می   آمدند حارض نبودند دستشان را با آن آب بشورند.

حاال ما بدبخت ها باید از آب آنجا استفاده می   کردیم و تنها آبی که قابل مرصف بود آب 
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معدنی بود که فروشگاه می   آورد. اما فروشگاه بکش بکش بود از شلوغی. شام فکر کنید 

آن زندان اوین و آن زندان رجایی شهر کرج را آورده بودند ریخته بودند تو گاوداری خورین 

قرچک ورامین. می  گفتند آنجا قبال گاوداری بوده. آنجا اینهمه آدم یک لیوان آب سامل نداشتند 

بخورند. نکرده بودند یک شاخه لوله آب شیرین بکشند بعد اینهمه زن را بربند آنجا. یعنی 

اولین چیزی که آنجا توی ذوق می  زد آب آنجا بود. منیدانید که چه زجری کشیدیم آنجا با آن 

آب کثیف و آلوده. مدام اسهال و استفراغ داشتیم. مدام اسهال خونی و استفراغ. آنجا بیامری 

بود که موج می  زد. یعنی آب که نباشد اولین چیز نداشنت حامم و نظافت و بهداشت و این 

چیزهاست. بعد شام فکر کنید آن همه آدم مریض و اسهال و استفراغ و عفونت و کثافت 

قاطی هم می   لولیدند. هوا اینقدر آنجا رسد بود، اینقدر رسد بود. من شبها تا صبح گریه می   

کردم از رسما. همیشه پادرد و استخوان درد داشتم. من چندتا لباس روی هم و چندتا جوراب 

روی هم می   پوشیدم. رسمایش آدم را می   کشت. مغز استخوان یخ می  زد. آنجا هر سوله ای 

یک دستگاه بخاری داشت. فقط آن تخت های جلو گرم بود ولی تخت های ما که این عقب 

بودیم از رسما یخ می  زدیم.

سوله ها سقفش گنبدی شکل و مخروبه بود که وقتی حتا گربه روی سقف راه می   رفت 

هرچی آشغال و خاک بود می   ریخت پایین. آنجا اصال تعمیر و بازسازی نشده بود. هر سالن 

آمارش 600-700 نفر بود. از سالن 6 به بعد می  شد بند خانم دکرت مشیر زن دکرت قالیباف. من 

بدلیل اینکه سال بازداشتم آقای قالیباف اینجا رئیس اطالعات نیروی انتظامی مشهد بود و آن 

زمان من بچه ام یکساله بود. بچه شیر می   دادم و من با لقدهای رسدار یوسف زاده که معاون 

آقای قالیباف بود سینه هایم خشک شد. من خیلی دمل خونه ازش. من زمانی که دستگیر شدم 

بچه ام یکسالش بود. هنوز شیر می   خورد. می   آوردند بچه ام را بازداشتگاه اطالعات شیر می   

دادم بعد دوباره می   بردنش. و بعد فهمیدم شیر ندهم بهش اینجوری خیلی بهرته.

ولی من کتک زیادی آنجا خوردم . من شش ماه اول بازداشتم اصال حامم نرفتم. خیابان ارگ 

توی مشهد روبروی بانک مرکزی نوشته پلیس راهنامیی رانندگی که در واقع آنجا پلیس 

راهنامیی رانندگی نیست. آنجا اطالعات نیروی انتظامی مشهد است. آنجا آقای قالیباف و 

آقای یوسف زاده آقای منفرد و آقای قنربخواه آنجا شش ماه متام مرا نگه داشتند. منی دانم 

این اسم ها مستعار است یا نه. آنجا پرسنل خانم ندارد اصال. حامم و دستشویی های آنجا 

انفرادی است و تک. من در این شش ماه شش بار به خونریزی افتادم. وقتی زیر کتک و 

شکنجه باشی آن خونریزی فاجعه خواهد شد. من لباسهایم از کثافت و خونریزی خشک شده 

بود عین چوب. بعد از شش ماه، بعد از اینکه تخلیه ام کردند به اصطالح، توانستم با گریه 

و التامس برای یک ربع بروم حامم. من آن آب را بو می   کردم از خوشحالی. منی توانم از 

احساسم آن لحظه در زیر دوش آب از خوشحالی چیزی بگویم. این اتفاق های بد برای من 

خیلی افتاده است.
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می گویند قالیباف از کارهای معاونش خرب نداشته. ولی مگر می  شود. باید از ماموران تحت 

امرش اطالع داشته باشد. همه شان رس و ته یک کرباسند. من چشمبند داشتم و پاهایم به 

صندلی زنجیر شده بود. آنقدر کتک خورده بودم که مثل بچه ای که مای بی بی پوشیده باشد 

راه می   رفتم. من چشمبند داشتم بعد از اینکه بازجو رفت بیرون وقتی که مثل خر کتک 

خورده بودم. این آقای منفرد مرا با چشم بسته و دست و پای بسته گرفت سینه مرا آنقدر 

محکم فشار داد که من دقیقا بیهوش شدم از درد. این بدبختی ها یک به یک در ذهن من 

جمع شده. تا شام در آن رشایط قرار نگیرید منی توانید درک کنید من چه سختی ها کشیدم. 

آنجا من چه رشایطی داشتم. چه اتفاقات بدی برای من افتاده در سلول های انفرادی آنجا. 

من آنقدر کینه داشتم از قالیباف که وقتی فهمیدم زن قالیباف که دکرت مشیر نام داشت آن 

بند را اداره می   کند، بند مشاور روانشناسی که به آن بند می   گفتند بند گربه های ارشافی. 

در آن بند زندانی عمومی بودند ولی باید خودزنی منی داشتی، باید سابقه منی داشتی، باید 

جزو جرایم مستثنا منی بودی، باید اعدامی یا قصاصی منی بودی، باید خالکوبی توی بدنت منی 

بود، باید حرف زشت ذاتا بلد نباشی تا به بند خانم دکرت مشیر بروی. ولی مگر از هر صدتا 

زندانی چند تا می   توان با این رشایط پیدا کرد. آنهم توی زندان قرچک که سه تا زندان 

مخوف را خالی کرده اند توی یک زندان. مگر چند تا از این سوگولی ها می   شود پیدا کرد. 

خیلی ها با آشنا آشنابازی رفته بودند توی آن بند. همه دوستان و فامیل پرسنل بودند یا مثال 

فالن بازیگر که آمده آنجا. یا کسانی که معرفی شده بودند یا معروف بودند. در آن بند که 

ادعا می   کردند ما روانشناسی می   دانیم در یکسال دونفر خودکشی کردند. یکنفر خودش را 

از طبقه سوم انداخت پایین. مغزش کف بند مشاوره افتاده بود له شده بود.

او نرگس نامی بود که یک بچه فامیل شوهرش را که زن دایی اش می  شد کشته بود. آتش 

زده بود. همین فرد بود که خودش را کشت. اینها روانشناسی دکرت جاللی را کار می   کردند.

تنها جایی که آب شیرین داشت همین بند زن قالیباف بود. بعد ما آنقدر فعالیت کردیم. با 

سایت ها متاس گرفتیم برای افشای رشایط بد زندان قرچک. من را چندین بار به همین خاطر 

به انفرادی بردند. من بخاطر ارتباط با آقای نقاشکار در هلند اعدام گرفتم. متاس هایی که با 

آقای نقاشکار می   گرفتم بخاطر مسائل بهداشتی زندان بود. بخاطر همین تلفن ها من شش 

ماه هفت ماه محکوم به سلول انفرادی بودم.

وقتی آقای سهراب سلیامنی رئیس سازمان زندان ها می   آمد بازدید در سلول های ما کال باز 

منی شد. شش قفله می   کردند. از یک هفته قبل هم همه جا را می   شستند، متیز می   کردند. 

این آقا می   آمد یکرسه می   رفت بند مشاوره خانم قالیباف و برمی گشت می   رفت بیرون.

ظرف های غذای ما در زندان قرچک، قابلمه ها مثل توالت فرنگی بود از کثافت. غذای اصلی 

عدس پلو بود که به آن ساچمه پلو می   گفتیم که اصال قابل خوردن نبود. تو زندان اکرثا کسی 

دندان نداشت که این غذا را بتواند بخورد. چون اکرثا دندان هایشان را با کمرتین درد کشیده 
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بودند. بیشرتین غذا سیب زمینی و تخم مرغ بود. چند وعده در هفته. مثل اینکه چون دوره 

آقای احمدی نژاد بود سیب زمینی هم زیاد پیدا می   شد. دامئا بین زندان ها سیب زمینی 

تقسیم می   کردند. در این رشایط یک زندانی که رسوزبون نداره و هیچکس رو نداره واقعا 

له می  شه.

یک وقت که خانم نگار حائری اومده بود اینجا که با رادیو فرهنگ مصاحبه کرده بود اگه 

شنیده باشید. زندانی سیاسی بود. وارد بند عمومی شده بود. من رس نگار دعوای وحشتناکی 

کردم. نگار خوشگل بود. جایی که همه هار و وحشی بودند. نگار نزدیک یکسال آنجا واقعا 

عذاب کشید. درواقع شکنجه شد توی اون بند. یک جاسوس عراقی هم بود آمده بود آنجا به 

اسم … رشید رحامن جبوری، آنهم همینطور خیلی غذاب کشید. همه زندانی های سیاسی 

و عمومی در این شش تا سوله واقعا زجر کشیدند. ولی آنهایی که توی سالن مشاوره بودند 

وضع خوبی داشتند.

خانم مشیر زن قالیباف تز داده بود ملحفه های آن بند همه صورتی باشد که آن وقت رنگ 

سال بود. هامن صورتی خوشگل اصطالحا پاستیلی بهش می   گفتند که از بودجه اداره فرهنگی 

امور بانوان شهرداری تهران تامین می   شد. آب شیرین هم یک لوله بود که فقط می   رسید 

به بند مشاوره همرس قالیباف. وضع ما که شبیه کابوس بود. وقتی زندانی را می   بردند برای 

اعدام، اولین چیزی که زندانی ها آتش می   زدند ملحفه ها بود. آنها که حبس سنگین بودند 

خودشان ملحفه می   خریدند.

وقتی زندانی را می   بردند برای اعدام شب چهارشنبه ها بود. ریحانه جباری عزیز را وقتی 

بردند برای اعدام همینطور بود. ریحانه معلم شیمی و فیزیک ما بود. ما مثل یک خانواده 

بودیم. وقتی یکی را می   بردند برای اعدام خیلی برای ما سخت بود. این وقت ها مالفه، 

پتو هرچی بود آتش می  زدیم. این لحظه بود که گارد می   ریخت تو و از دم همه را می  زد. 

20 تا 25 نفر رسباز آقا. رسبازهایی که یکی از یکی عقده ای تر. جانور انسان منا اسمشان را 

بگذاریم. حیف اسم جانور. آنها از سگ نجس تر بودند. این وقت یک تعداد دخرتها اول 

بند لخت می   شدند که گارد نیاید جلو و همه را بزند. چون تا آنها لخت باشند و گارد جلو 

نیاید، بقیه خودشان را جمع و جور کنند. مثال سن باالها بروند روی تخت. بچه ها پنهان 

بشوند. مامورهای گارد با باتون برقی و شوکر از دم همه را می   زدند. یک باتون که خورد 

به پشت من تا دوماه رگ سیاتیک پایم درد می   کرد و می   گرفت. باتون ولتاژ باالی برق به 

بدن من فرستاد. وقتی یادم می   آید روانم بهم می   ریزد.

آب گرم هر سه روز چهار روز یکساعت داشتیم. یکروز لوله آب در دیوار پشت تخت ما 

ترکید که متام دیوار فرو ریخت. از بس که ساختامن کهنه و فرسوده بود. هیچکس هم به 

ما کمک منی کرد. حامم و دستشویی آن زندان طوری بود که آب فاظالب حامم ها وارد 

دستشویی می  شد که پر از کثافت و مو و لجن بود. متام زندگی ما زیر آب رفت. به همه جا 
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تلفن کردیم کسی توجه نکرد.

آن زمان خانم فائزه هاشمی برای من لباس آورد که پرسنل زندان قبول نکردند. گفتند هر 

سه ماه یکبار لباس می   شود آورد و آنهم فقط دو دست لباس. بعد آدم منیداند این لباس را 

خودش بپوشد یا بدهد آن زندانی بی مالقات بدبخت تر از خودت بپوشد.

این بند همرس آقای قالیباف آنجا دکان دستگاه باز کردند ساندویچ می   فروختند. این آخر 

کاری ها فست فود می   فروختند که خیلی مشرتی داشت. ازبس غذاهای زندان بد بود همه 

ساندویچ های کالباس اینها را می   خریدند. یک ساندویچ کالباس خالی بود با نوشابه به قیمت 

هفت هزار تومان می   فروختند. تاره به همه منی رسید چون آمار زندان قرچک خیلی زیاد 

بود. هرکس قلدر بود و فحش بلد بود و عربده کشی بلد بود می   توانست ساندویچ بخرد 

و گرنه نوبتش منی رسید.
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اسناد

سند ۱
گزارش رییس هیات نظارت و بازرسی حفظ حقوق شهروندی

شنبه ۱ مرداد ۱۳۸۴

خربگزاری دانشجویان ایران – تهران

رسویس: فقه و حقوق – حقوق سیاسی

حجت االسالم واملسلمین عباسعلی علیزاده، رییس كل دادگسرتی استان تهران و رییس هیات 

با حفظ حقوق  رابطه  انجام شده در  اقدامات  بازرسی حفظ حقوق شهروندی،  نظارت و 

شهروندی را طی گزارش مفصلی به آیت الله هاشمی شاهرودی، رییس قوه ی قضاییه تقدیم 

كرد.

استفاده از چشم بند، رضب و شتم متهامن، تعیین تكلیف نشدن متهامن و طوالنی شدن مدت 

تحقیقات، زندان برای نوجوان 13 ساله به خاطر دزدیدن یك مرغ در بدترین بازداشتگاه ها، 

نگهداری پیرزن متولد 1311 در زندان به خاطر ناتوانی مالی، دستگیری زنی به جای شوهرش 

كه متهم به جرایم مواد مخدر و متواری است، بالتكلیف بودن 1400 زندانی یكی از زندان ها 

و… از موارد بارز نقض حقوق شهروندی است كه هیات نظارت و بازرسی حفظ حقوق 

شهروندی در چند ماه بررسی خود از بازداشتگاه ها به آن رسیده است كه به دنبال پیگیری های 

خربنگار ایسنا از سوی رییس دادگسرتی تهران در اختیار این خربگزاری قرار گرفت.

به گزارش خربنگار ایسنا، این وقایع درحالی رخ داده است كه احرتام به كرامت و ارزش واالی 

انسانی و تامین آزادی های مرشوع و حقوق شهروندی در راستای تاكید دین مبین اسالم به 

این مهم سبب شد كه آیت الله هاشمی شاهرودی بخشنامه ای را در 20 فروردین 1383 در 

باب رعایت حقوق شهروندان خطاب به قضات، ضابطان، ناظران زندان ها و بازداشتگاه های 

رسارس كشور صادر كند.

اهمیت موضوع هم به حدی بود كه دستگاه تقنینی كشور كه متولی امر قانونگذاری است نیز 

بخشنامه مزبور را به تصویب رساند. در این بخشنامه كه بعدها به صورت قانون درآمد به 

رعایت كلیه حقوق شهروندان مخصوصا متهامن در مراحل مختلف تحقیق، تعقیب و نگهداری 

تاكید شده است.

همچنین بخشنامه رییس قوه ی قضاییه بر رعایت قوانین در كشف و تعقیب جرایم، اجرای 

تحقیقات، صدور قرارهای تامین و بازداشت موقت و اجتناب از هرگونه سالیق شخصی و 
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سوءاستفاده از قدرت یا اعامل هرگونه خشونت و یا بازداشت های غیرقانونی، صدور احكام 

محكومیت طبق اصول و موازین قانونی، فراهم آوردن زمینه حق دفاع برای متهامن در 

محاكم و دادرساها و رعایت اخالق اسالمی با مردم، ممنوعیت هرگونه شكنجه و توسل به 

روش خالف در تحقیقات و بازجویی و پرهیز از كنجكاوی در ارسار شخصی و خانوادگی و 

همچنین انجام سوال ها و پرسش های روشن و مرتبط با اتهام انتسابی و خودداری از تحریف 

نوشته ها یا القای به متهامن و تاكید بر برخورد قانونی با متخلفان تاكید شده است.

بر اساس گزارش خربنگار حقوقی ایسنا، در ماده ی 15 بخشنامه رییس قوه ی قضاییه مقرر شده 

كه با هیاتی كه برای نظارت بر اجرای این مواد تعیین شده اند، همكاری الزم مبذول شود.

این هیات كه متشكل از مناینده ی سازمان قضایی نیروهای مسلح، مناینده ی دادستان نظامی 

تهران، مناینده سازمان بازرسی كل كشور، معاون رییس كل دادگسرتی و مناینده ی دادرسای 

انتظامی قضات و یكی از دادیاران دادرسای دیوان عالی كشور بودند اقدام به بازرسی های 

مختلفی از بازداشتگاه ها و آگاهی های استان تهران كردند.

در گزارش تهیه شده از سوی هیات نظارت و بازرسی حفظ حقوق شهروندی، گزارش بازرسی 

از بازداشتگاه آگاهی تهران، بازداشتگاه سازمان حفاظت اطالعات ارتش، بازداشتگاه اماكن، 

بازداشتگاه حفاظت اطالعات وزارت دفاع موسوم به 64، بازداشتگاه حفاظت اطالعات نیروی 

انتظامی، زندان رجایی شهر، بازداشتگاه حفاظت اطالعات سپاه، بازداشتگاه اطالعات سپاه، بند 

209 وزارت اطالعات زندان اوین، بازداشتگاه آگاهی در شهرری، ستاد مبارزه با مواد مخدر 

ری، بازداشتگاه كالنرتی 160 خزانه، زندان قزل حصار كرج واحد 3، ندامتگاه خورین ورامین، 

بازداشتگاه آگاهی ورامین، بازداشتگاه آگاهی شهریار، بازداشتگاه ستاد مبارزه با مواد مخدر 

شهریار، از دادگاه انقالب اسالمی تهران و دادرسای ناحیه 7 انقالب و ذكر شده كه در آن از 

وجود موارد بارز از نقض حقوق شهروندی خرب داده شده است كه هیات مذكور افراد متخلف 

را شناسایی و با برخی از آنها برخورد كرده است.

به گزارش خربنگار حقوقی ایسنا، در اقدام دیگر و پیرو دستورالعمل رییس قوه ی قضاییه، 

دادگسرتی استان تهران اقدام به اختصاص شعبی برای رسیدگی و جمع آوری شكایات واصله 

درباره ی نقض حقوق شهروندی كرد كه شعبه 79 دادگاه كیفری، شعبه 1059 دادگاه عمومی 

تهران، شعبه دوم بازپرسی دادرسای تهران، شعبه های دوم و پنجم دادگاههای نظامی تهران 

در جهت  و  راستا  این  در  تهران  نظامی  دادرسای  دادیاری  اول  و شعبه  بازپرس  شعبه 12 

حقوق  خصوص  در  واصله  شكایات  به  رسیع تر  رسیدگی  و  شهروندان  مراجعه  سهولت 

شهروندی تعیین شدند.

تاكنون 143 شكایت به این هیات واصل شده است كه یكی از آنها مربوط به شخصی است 

بازداشتی وی هیچ گونه  پرونده  در  كه  به رس می برد  زندان  ماه سال 1367 در  از دی  كه 

سابقه ای از سوی مرجع قضایی یا حكم محكومیت وجود ندارد.هیات نظارت و بازرسی حفظ 
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حقوق شهروندی در اولین بازرسی خود گزارش بازرسی های خود از بازداشتگاه های حفاظت 

و اطالعات، آگاهی و اطالعات نیروی انتظامی، حفاظت اطالعات ارتش در مورد وضعیت 

زندانیان و مسائل مربوط به بهداشت و نحوه ی مالقات زندانیان و شیوه های اتخاذ شده در 

مورد احضار، جلب و نحوه دستگیری آنها را جمع آوری و در مورد احضار و برخورد با افراد 

خاطی تصمیامتی اتخاذ كرد.

در این گزارش آمده است كه تعداد 1400 نفر زندانی در زندان رجایی شهر بالتكلیف هستند 

كه وضعیت آنها باید بررسی و چنانچه توسط مراجع ذی ربط تقصیر یا قصوری صورت گرفته 

باشد، اقدام قانونی صورت گیرد. همچنین در این گزارش خواسته شده تا اداره آگاهی كرج و 

تهران وابسته به نیروی انتظامی دعوت و مسائلی به آنها تذكر داده شود. از جمله این موارد 

بالتكلیفی دخرتی دوم دبیرستانی، زندانی كردن پیرزن ناتوان و كمبود مددكاران بوده است.

اولین جلسه هیات  در  تهران  استان  دادگسرتی  كل  رییس  مقام  قائم  میركوهی،  عبدالعلی 

نظارت و بازرسی استان تهران وظیفه این هیات را نظارت و ارزیابی سیستامتیك واحدهای 

ذیربط زندان ها، دادرساها، اداره اطالعات، قضایی حفاظت اطالعات و در نظر گرفنت جنبه های 

ارشادی و آموزشی دانسته و ترصیح می كند كه قانون آیین دادرسی كیفری كه در حال تدوین 

و بازبینی قرار گرفته، بیشرت اتهامی است. همه جوانب باید رعایت شود و رعایت حقوق نیاز 

به اصالح قانون دارد، قانون كلی است، نكات ابهام با نقص گفته شود.

حجت االسالم واملسلمین علیزاده كه ریاست هیات نظارت و بازرسی حفظ حقوق شهروندی 

را بر عهده دارد در یكی از جلسات این هیات بیان كرده كه كلیه مصلحت های الزم در قانون 

در نظر گرفته شده و بایستی توسط مجریان به نحو صحیح اجرا شود و وظایف هیات هم 

انطباق عملكرد مجریان با قانون است و چنان چه فرد یا نهادی مصلحت دیگری را در نظر 

گرفته است ارتباطی با قانون ندارد و در صورت تخلف بایستی پاسخگوی آن باشد.

از  نهادها  از  برخی  اطالعات رسیده  اساس  بر  كه  اعالم می كند  از جلسات  یكی  در  هیات 

چشم بند استفاده می كنند و با توجه به استفاده از آن در قانون به ماموران تذكر داده شده 

اما آنها مسائل امنیتی را عنوان می كنند. بین مسائل امنیتی و اجرایی قانون تعارض ایجاد 

منوده اند. علیزاده در این رابطه بیان می كند این مصلحت ها با قانون ارتباطی ندارد. هر كسی 

مشكلی دارد باید برود و آن را حل كند. هر دلیلی كه آنها برای زدن چشم بند دارند به ما 

ارتباطی ندارد ما نباید در اجرا مصلحت اندیشی كنیم.

یكی دیگر از اعضای هیات در جلسه ای مطرح كرده كه در صحبت های فرمانده نیروی انتظامی 

تلویحا اقرار به رضب و شتم شده كه این مساله باید پیگیری شود. رییس هیات نظارت و 

بازرسی حفظ حقوق شهروندی مطرح می كند هم اینكه هیات شكایت و گزارش ها را پیگیری 

می كند بسیار موثر است. در كدام آیین آمده كه یك زن را این قدر مورد رضب و شتم قرار 

دهند، در قانون اساسی شكنجه ممنوع است ولو مطابق با واقع باشد، كسی منی تواند دستور 
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شكنجه صادر كند.

بر اساس این گزارش گویا عده ای بر رس راه این هیات مشكالتی ایجاد كرده اند و از همكاری 

همه  جانبه با این هیات خودداری كردند، میركوهی مطرح می كند كه این هیات باید وظایف 

قانونی خود را انجام دهد و چنانچه تهدیداتی هم از ناحیه هركسی وجود داشته باشد نباید 

توجه شود و هیات باید شجاعانه وظیفه شان را انجام دهند.

در این گزارش مطرح شده كه علی رغم متام تاكید های مسوالن مبنی بر احرتام به حقوق 

عامه، گروهبانی 4 نفر را در ترمینال فرودگاه بدون مجوز دستگیر می كند و سپس از روی 

عملكردهای خانوادگی و آلبوم آنها تشكیل پرونده می دهد. ما به قاضی خودمان اشكال 

داریم، متاسفانه قاضی در اختیار نیروی انتظامی است، قاضی ما نباید ابزار وزارت یا حفاظت 

قرار گیرد.

علیرغم متام تاكیداتی كه بر اجرای قانون حقوق شهروندی از سوی مسووالن عالی رتبه كشور 

صورت می گیرد، بر اساس گزارش تهیه شده از سوی دادگسرتی بارها شاهد مقاومت در مقابل 

كار هیات هستیم. به طوری كه این هیات به بازداشتگاه اطالعات سپاه مراجعه كرده اما این 

بازداشتگاه از راه دادن آنها خودداری كرده است و مطرح شده كه حتی اگر مقام باالتر از 

شام هم بیاید او را راه منی دهیم. هرچند كه رییس كل دادگسرتی استان تهران، این هیات 

را رسمی و قانونی عنوان كرده و گفته كه ما باید مسوولیت مان را به خوبی انجام دهیم و 

نباید مساله ای از ما پنهان مباند، مسوالن این بازداشتگاه خود را ورای هرگونه قانون می دانند.

هیات نظارت و بازرسی حفظ حقوق شهروندی در بازدیدهای به عمل آمده از بازداشتگاه 

وزارت اطالعات حدود 28 نفر افرادی كه بر اثر ارتباط با یك شبكه ماهواره ای كه توهین به 

مقدسات داشته دستگیر شدند را مالحظه می كند كه گویا اكرثشان بی سواد و فریب خورده 

هستند و بالتكلیف باقی ماندند. تعیین تكلیف نشدن متهامن و طوالنی شدن مدت تحقیقات 

از مسائلی است كه در این گزارش به آنها اشاره و بر رضورت حل آن تاكید شده است.

هیات مذكور در مرحله ی دیگری از بازرسی های خود به زندان رجایی شهر مراجعه می كند و 

در كامل تعجب شاهد وجود پیرزنی متولد 1311 در زندان می شود و در صحبت با وی متوجه 

می شود كه او چهار ماه است در زندان به رس می برد، این پیرزن منزلش را به سه افغانی 

رهن داده كه چون نتوانسته رهن را به آنها برگرداند در زندان به رس می برد یا در این زندان 

خامنی می گفت چون به شوهرش تهمت مواد مخدر زده شده و وی متواری است، او را به 

جای شوهرش دستگیر كرده اند.

از كلیه ی بازداشتگاه های  به گزارش خربنگار حقوقی ایسنا، در بازرسی های به عمل آمده 

حفاظت اطالعات ها بحث شنود به عنوان یك اصل مطرح بوده است. این هیات مطرح می كند 

كه این وضعیت نباید وجود داشته باشد و در موارد مشخص نیز باید با مجوز قضایی این كار 
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صورت گیرد. یكی دیگر از مسایل قابل توجه كه در بازرسی های انجام شده هیات نظارت 

و بازرسی حفظ حقوق شهروندی به آن برخورد شده این بوده كه بازداشتگاه های حفاظت 

اطالعات  تعارض در مدیریت وجود دارد و هرچه كارشناسان خودشان می گویند، عمل كنند. 

آنجا به ظاهر تحت مدیریت سازمان زندان هاست، اما حرف سلسله مراتب خودشان را عمل 

می كنند.

در این گزارش بر اصل و حق مسلم متهامن در استفاده از وكیل تاكید و عدم حضور قاضی ناظر 

زندان و تبعیض آشكار در داخل زندان نیز از جمله موارد تخلف ذكر شده است، وجود دارد. 

این گزارش به شامر خودكشی زنان زندانی در زندان رجایی شهر اشاره كرده و خواسته است 

علت خودكشی ها در این زندان بررسی شود. هرچند كه زندان سعی در كتامن این مساله 

داشته است. همچنین از مسایل قابل توجه وجود 7 مددكار در زندان رجایی شهر برای هر 

سه هزار نفر زندانی بوده است.

آنچه از گزارش مورد بحث بر می آید این بوده كه هر یك از پادگان ها، حفاظت اطالعات ها 

و… بازداشتگاهی جداگانه دارند كه این خالف بخش نامه رییس قوه ی قضاییه است. هیات 

تذكر داده كه بازداشتگاه ها باید متمركز شوند، زندان ها نباید دو مدیریتی یا چندمدیریتی 

باشند. ماموران سپاه و ارتش نباید زندانبان باشند، زیرا اگر اتفاقی رخ دهد قوه ی قضاییه باید 

پاسخ دهد ” پس منی شود كه در اداره زندان نقشی نداشته باشد.

از جمله موارد مهم این گزارش نابسامانی های محیط بازداشتگاه هاست. در بخش نامه آیت الله 

هاشمی شاهرودی تاكید شده كه فضای هر بازداشتگاه نباید از 12 مرت كمرت باشد در حالی 

كه بر اساس اطالعات به دست آمده در جریان بازدید هیات نظارت و بازرسی حفظ حقوق 

شهروندی، متهامنی وجود داشتند كه طی 8 یا 9 ماه در فضای كمرت از یك مرت بازداشت شده 

بودند. علیرغم متام تاكیدات قانونی بر ممنوعیت شكنجه، گزارش تهیه شده از سوی هیات 

وجود شكنجه و انفرادی را در بازداشتگاه پذیرفته و درصدد انجام اقداماتی برای حل آن 

هستند. در این گزارش اقرار با اكراه فاقد اعتبار دانسته شده است و استفاده از چشم بند كه 

در جریان بازرسی ها با آن برخورد كردند را مورد انتقاد شدید قرار دادند.

هنگام مطالعه ی گزارش تهیه شده به بازداشت نوجوان 13 ساله به خاطر دزدیدن یك مرغ 

به مدت شش روز در بدترین بازداشتگاه ورامین برخورد كردم؟ و این سوال برایم مطرح شد 

كه آیا ما باید راحت ترین روش را برای كار انتخاب كنیم؟ چه كسی باید پاسخگوی این موارد 

كه نقض بارز حقوق شهروندان است باشد؟ آیا می توان حقی كه تضییع شده را به صاحبش 

برگرداند؟ خسارت های مادی و معنوی ناشی از این سهل انگاری ها را چه كسی جربان خواهد 

منود؟

همچنین در این گزارش عنوان شده كه هیات نظارت بر حفظ حقوق شهروندی خواستار 

آن شده است كه مواردی از احتامل تعرض به دخرتان و زنان بازداشت شده و زندانی مورد 
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بررسی قرار گیرد و نتایج این بررسی به اطالع هیات رسانده شود.

در بخش های پایانی گزارش آورده شده كه در حال حارض سیاست نیروی انتظامی مقابله با 

دستگاه قضایی است، ما نباید مقابله كنیم، ما باید راه حل منطقی و رشعی ارائه دهیم. هیات 

در بازرسی كه در زندان قرل حصار به عمل آورده، آمار قابل توجه ای را ارائه كرده است. كل 

ندامت گاه تا تاریخ دهم خرداد 1384، 8061 نفر بوده است، تعداد متهامن دادرسای عمومی و 

انقالب استان تهران 3075 است كه تعداد 555 نفر با قرار بازداشت موقت، 1561 نفر با قرار 

كفالت و 959 نفر با قرار وثیقه به رس می برند.

تعداد كل محكومان محاكم عمومی و انقالب 4986 نفر،  محكومان به جزای نقدی 2058 نفر،  

كل متهامن 51 درصد به جرم اعتیاد، استعامل، خرید و فروش مواد مخدر و 49 درصد به جرم 

رسقت، رضب و جرح و محكومیت های مالی، قتل عمد و غیرعمد است. از اول سال 1384 

تعداد 3279 مورد به مرخصی اعزام شده اند كه از این تعداد 481 نفر در مرخصی هستند و 

تعداد 80 نفر مرتكب غیبت شده اند و به زندان بازنگشته اند. آمار كل ورود متهم و محكوم 

به زندان قزل حصار در سال 1383، 41458 و آمار كل خروج در سال 1383، 38830 نفر است.
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سند ۲
نامه آقای مهدی محمودیان به آیت الله سیدعلی خامنه ای

بسم الله الرحمن الرحیم

ولتکن منکم امه یدعون الی الخیر و یامرون باملعروف و ینهون عن املنکر و اوالئک

هم املفلحون )آل عمران ایه 104(

حرضت آیت الله خامنه ای

اولین و آخرین نامه ای که به شام نوشتم به تابستان سال ۱۳۸۶ بر میگردد که به عنوان یک 

شهروند و یک روزنامه نگار، گزارشی از برخوردهای غیرانسانی و جنایت بار نیروهای انتظامی 

با افرادی که اوباش و اراذل نامیده شده بودند و در خیابان ها بازداشت و به بازداشتگاه 

کهریزک منتقل شده بودند را خدمتتان عرض کردم. در آن نامه از رضب و شتم ها، فحاشی ها 

، هتک حرمتها ، شکنجه های روحی و جسمی و جنسی برخی از نیروهای انتظامی نسبت 

به جوانانی که غالبا ۲۰ تا ۳۰ ساله بودند و از فرزندان جوان این مرز و بوم به شامر میرفتند 

گزارش داده بودم،از دهها نفری که در زمان نگهداری این افراد در کهریزک کشته شده بودند 

، از رفتارهای زشت و نامناسب و غیر انسانی دادستان وقت با خانواده هایشان، نوشته بودم، 

از مجبور کردن زندانیان به برهنه شدن و کابل زدن بر بدن یکدیگر، از جادادن بیش از ۴۰ 

نفر در یک کانتیرن ۳۰ مرت مربعی به مدت چندین هفته ، از شکسنت دست و پاهای زندانیان 

از کابل زدن بر بدنهای خیس زندانیان در حضور مرد هلی کوپرت نشین در سحرگاهان  و 

و  …اما دریغ از هرگونه پاسخ و عکس العملی ، نتیجه آن شد که در سال ۸۸ فرزند یکی 

از یاران نزدیکتان )فرزند آقای دکرت روح االمینی( به همراه چندین جوان عزیز دیگر که در 

آن شکنجه گاه به شهادت رسیدند ، تازه یادتان افتاد که باید دستور تعطیلی آن بازداشتگاه را 

صادر فرمایید.

والبته در روزهایی که در سال ۸۸ در انفرادی برس می بردم، بازجوها و نگهبانان به خوبی از 

خجالت آن گزارشها درآمدند و جناب قاضی نیز چندین سال زندان را بخاطر افشاء مسایل 

مربوط به کهریزک به من تحمیل منود.

با این حال براساس آموزه های دینی، اخالقی و انسانی خود آموخته ام که در یک جامعه انسانی 

همه آحاد مردم نسبت به یکدیگر وظایفی دارند و در صدر آن وظایف، اشاعه امر به معروف 

و نهی از منکر است و از آنجایی که هنوز کمی امیدواری برای اصالح امور در من وجود دارد 

و خوش بینانه فکر می کنم و یا الاقل امیدوارم که گزارش قبلی من را حرضتعالی ندیده باشید و 

یا نگذاشتند به دست شام برسد بر آن شدم گزارشی از وضعیت شکنجه و رفتارهای وحشیانه 
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نیروهای امنیتی با زندانیان سیاسی و همینطور وضعیت اسفبار زندانیانی که در ۱۱ ماه اخیر 

حداقل در سه زندان و یک بازداشتگاه ( با پوست و گوشت خود احساس کرده ام را برای شام 

بگویم، تا شاید این بار قبل از آنکه فردی از نزدیکانتان را از دست بدهید، دستور رسیدگی به 

این اوضاع را صادر کنید، با آنکه می دانم بعد از گفنت و انتشار این گزارش احتامال چندین سال 

دیگر نیز به محکومیتم اضافه خواهد شد و احتامال دوباره به انفرادی منتقل و مورد رضب 

و جرح بازجویان و برخی نگهبانان قرار خواهم گرفت، حرضتعالی را بدلیل خیرخواهی که 

در معنای “النصیحه االمئه املسلمین” تجلی یافته است مخاطب قرار می دهم و این نامه را با 

امید به پیگیری و اجرای قسط و داد و نه فقط در برخورد با زندانیانی چون ما که با جرائم و 

بزه های گوناگون و متنوع در زندان به رس برده و امید به جاری شدن عدالت دارند نگاشته ام. 

زندانیانی که در مسیر بازجویی ها و دادرسی ها و حتی پس از صدور احکام در زندانها مورد 

انواع آزارها و شکنجه های جسمی و روحی و جنسی و انواع و اقسام فشارهای غیر انسانی، 

چه از طرف زندانبانان و چه از طرف دیگر زندانیان قرار می گیرند و متاسفانه با توجه به 

سیستم و نوع مناسبات دستگاه قضا در زندان، هیچ فریادرسی منی یابند و رشم آور اینکه متام 

این مظامل نه در زندانهای رشق و غرب که در جمهوری اسالمی که مدعی نیابت امام زمان را 

برای حکومت دارد، در جریان است، در حکومتی که مسئولینش هر روز دم از مدیریت جهان 

می زنند و از حقوق برش و حقوق انسانی در دیگر کشورها انتقاد می کنند. لذا همگی وظیفه 

داریم نا حداقل دامن اسالم را از این همه فجایع و جنایات پاک کنیم و این وظیفه قاعدتا با 

توجه به مسئولیتی که به هر دلیل سیاسی و رشعی بر دوش حرضتعالی به عنوان حاکم نظام 

مدعی اسالمی و به عنوان کسی که خود را نایب امام زمان می خواند گذاشته شده است، بیشرت 

سنگینی میکند، به امید اینکه قبل از آنکه خیلی دیر شود و با از دست دادن نزدیکانتان متوجه 

شوید که جوانان این مرز و بوم در زندانها چه می کشند.

این گزارش را تقدیم حضورتان می کنم:

۱-  وضعیت زندانهای کچوئی ، رجایی شهر و اوین:

 الف: مواد مخدر و اعتیاد:
در این سه زندان و بندهایی که در آن حضور داشتم،مواد مخدر به راحتی و بدون هیچ 

مشکلی و به هر میزان که اراده می شد وجود داشته و دارد ، در حالیکه برای ورود یک دست 

لباس در زندان اوین می بایست 6 ماه صرب کرد و در زندان رجایی شهر می بایست چند هفته 

نامه نگاری کرد و موافقت چندین مدیر و رییس را گرفت، اما مواد مخدر در حد مرصف 

نزدیک به هزار نفر در یک زندان وارد می شود و بدون اینکه مزاحمتی برای وارد کنندگان 

مجاز !!! ایجاد شود و این در حالی است که بعد از حدود ۱۱ ماه زندان بودن هنوز نتوانسته 

ام اجازه ورود 2 جلد کتاب آموزشی را بدست آورم. قابل ذکر است که ورود روزانه چند 
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صد گرم مواد مخدر مختص زندان رجایی شهر نیست که در زندان کچویی نیز در مقیاسی 

کوچکرت به همین صورت بود و در زندان اوین و بند ۳۵۰ که رشایط بسیار جالب تر بود ، به 

این صورت که مواد مخدر دقیقا توسط زندانبانی که هر روز در اتاق رئیس اندرزگاه بودند 

و اکرثا با هم غذا می خوردند ، به قیمتی ارزان توزیع می شد و این افراد خدوم !!! نه فقط 

مشکلی نداشتند که از طرف عوامل نامرئی !!! کامال حامیت می شدند.

ب: لواط:
حرضت آیت الله با رشمندگی از اینکه مجبورم این مطالب را بنویسم رصفا از باب تکلیفی 

است که بر دوش خود احساس می کنم برای اطالع شام بازگو می کنم. در بندهای مختلف 

زندان رجایی شهر عمل لواط بصورت امری معمولی و قابل پذیرش در آمده است که ظاهرا 

مسئولین زندان برای کمرت شدن آلودگیهای آن وسائل بهداشتی مورد لزوم افراد را آزادانه در 

اختیار زندانیان قرار می دهند، من از صدها مورد از این روابط که با رضایت طرفین و بصورت 

آزادانه و شاید رصفا بخاطر چند نخ سیگار و یا یکبار مرصف مواد صورت می گیرد می گذرم، 

من از وضعیتی می گویم که در این زندان هر کسی که کمی زیبایی در چهره داشته باشد و 

احیانا زوری در بازو نداشته باشد و یا پول خوبی در حسابش نداشته باشد که باج بدهد به 

دیگران ، به زور در سالنهای مختلف و هر شب در یک اتاق گردانده می شود و هر مفعولی 

صاحبی دارد و از این بابت پولی بدست می آورد و بعد از چند وقت هم او را به دیگری 

می فروشد، طبق مشاهده یک زندانی سیاسی به یک جوان در طول یک شب 7 مرتبه تجاوز 

شده است و وقتی صبح به زندانبان شکایت می کند به انفرادی ) یا به گفته مسئولین زندان 

سوئیت( منتقل می شود بدون اینکه هیچکدام از متجاوزین حتی مورد سوال واقع شوند. ولی 

امر مسلمین …….. اینجا در زندان رجایی شهر تحت امر شام فرزندان و شهروندان کشور 

تحت امرتان با قیمت دویست و پنجاه هزار تومان اجاره داده می شوند ودر این سیستمی که 

شام مسئولیت آن را دارید هیچ دادرسی منی یابند.

در زندان کچوئی شخصی که ده ها منونه از آن قابل مشاهده است به اتهام عدم پرداخت نفقه 

و مهر به زندان آمده است به صورت مفعول حرفه ای حکم آزادی گرفته است.

ج: رضب ، شتم و جرح زندانیان:
برای زندانیان غیر سفارشی در بسیاری از موارد هیچگونه شأن انسانی قائل نیستند. هر کسی 

اعم از مسئول ، نگهبان و…… به خود اجازه می دهد هر نوع کلامت رکیک و هتاکانه ای را 

نسبت به زندانیان روا بدارد و هر زمان که الزم بداند زندانی را با دست، باتوم، زنجیر و یا 

هر وسیله دیگری مورد رضب و شتم و حتی جرح قرار دهد و هیچ دادرسی برای مظلوم 

بجز ناله ها و ضجه دردآور وجود ندارد، و یا در مورد دیگر، حداقل ۳ مرتبه در طول یکامه 

فقط در یک بند که ۱۰ درصد زندانیان رجایی شهر را تشکیل می دهند زندانبانان چندین 

زندانی را به دالیل مختلف با باتوم چنان مورد رضب و شتم قرار دادند که متام بدنشان را 
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سیاهی و کبودی در بر گرفته بود و تا چندین روز حرکت را از آنها سلب کرده بود، در یک 

مورد که فقط صدای آنرا می شنیدم زندانی را که ظاهرا از یک زندانبان به دلیل رضب و شتم 

شکایت کرده بود با الفاظ رکیک و با زنجیر و باتوم می زدند تا به گفته آنها بگوید غلط کردم 

و شکایتش را پس بگیرد که البته او نیز بعد از نیم ساعت با بدنی کبود و سیاه رضایت داد و 

از شکایتش منرصف شد و سپس بخاطر بر هم زدن نظم زندان به انفرادی و یا سوئیت )بند 

۱۱( منتقل شد و صد البته خوب است بدانید از سگهای موادیاب نیز بجای کشف مواد برای 

ارعاب و زخمی کردن زندانیان استفاده می شود.

جناب آقای خامنه ای ، به جرات می توان گفت هیچکدام از قوانین رفاهی که توسط همین 

نظام و کشور برای رفاه زندانیان تصویب شده است به اجرا گذاشته منی شود ، نه غذای سامل و 

کافی و نه محیط بهداشتی )مطابق آئین نامه( و نه هیچکدام دیگر از امکانات پیش بینی شده 

در قانون در اختیار زندانی قرار منی گیرد و از آنجا که امکان استفاده از مرخصی برای زندانیان 

در اختیار زندانبانان و مسئولین زندان )و نه قانون( قرار دارد هیچ کس اعرتاض منی کند.

در حکومت شام زندانیان به بیگاری های بدون حقوق و یا حقوق اندک، کارگری در سالنهای 

رسویس بهداشتی و محوطه زندان گامرده می شوند و زندانها به شهر مردگان می ماند که باید 

به هر طریقی فقط از آن خارج شد. البته کسانی که در زندان درآمدهای میلیونی دارند، هیچ 

نیازی به بیرون رفنت ندارند و هر زمان که بخواهند با هامهنگی مسئولین زندان و به راحتی 

چند روزی از مرخصی استفاده می کنند.

د: ایدز و سایر بیامریهای واگیردار:
جمعیت قابل توجهی از زندانیان مواد مخدر و معتادین به بیامریهایی همچون ایدز و هپاتیت 

مبتال هستند و هیچ تفکیکی بین بیامران و افراد سامل وجود ندارد و با توجه به مرصف مواد 

مخدر و شیوع لواط بین این افراد هر روز بر تعداد افراد مبتال به بیامری های واگیردار افزوده 

می شود.

جناب آیت الله، اگر به وضعیت اسفبار این زندان ها توجه نشود با توجه به افزایش روزافزون 

زندانیان و برگشت بدون کنرتل آن ها به جامعه و خانواده هر روز به تعداد کسانی که به 

آلودگی های روحی روانی و جسمی مبتال می شوند افزوده خواهد شد و …

۲-  برخورد با زندانیان سیاسی حوادث یکسال گذشته:

چیزی  فعال  آنجا  در  برادرانم  شهادت  و  کهریزک  بازداشتگاه  فجایع  از  الله  آیت  جناب   
منی گویم چون می دانم به طور کامل می دانید در آنجا و توسط چه کسانی چه گذشته است، 

از فجایعی که در خیابان ها و کوچه ها بر رس مردم آمد می گذارم چرا که شام نیک می دانید 

که کسانی که عکس های شام بر سینه و دستشان بود، بر رسخواهران و برادرانم در خیابان ها 

چه آوردند، از پدران منتظر فرزند و مادران گریان و قربهای بی صاحب می گذرم، از بیان به 
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خاک و خون کشیده شدن دهها عزیز هم وطنم در خیابان ها می گذرم و رصفا به بیان جنایاتی 

که توسط نهادهای امنیتی و انتظامی دولت و حکومت شام بر رس زندانیان آورده اند بسنده 

می کنم.

در مدت ۴ ماهی که در زندان اوین و در بند ۳۵۰ و همین طور در زندان رجایی شهر بودم، 

با بیش از ۲۰۰ نفر از زندانیان سیاسی و کسانی که پس از انتخابات به دالیل مختلف بازداشت 

شده اند هم سلول و هم بند بوده ام که مطالب ذیل گوشه ای از شنیده هایی است که هر مورد 

آن از ده ها نفر شنیده شده است و بسیاری را نیز در بند ۲۰۹ دیده ام و یا شنیده ام:

الف: نحوه بازجویی ها:

تقریبا متام بازجویی ها بر خالف نص رصیح قانون، با چشم بند و رو به دیوار صورت می گیرد، 

طول  در  و  نیست  پذیر  امکان  بازجویان  معرفی  و  شناسایی  اسکان  مواقع  بیشرت  در  لذا 

بازجویی ها رسبازان گامن شام از هیچ رفتار و روش خشونت بار و غیر انسانی در برخورد با 

زندانیان کوتاهی نکرده و منی کنند که در این صورت می توان گفت اگر در این راه عمدی 

وجود نداشته باشد این موارد به راحتی قابل تشخیص و رسیدگی است.

ب: به کار بردن الفاظ رکیک، فحاشی، تحقیرهای لفظی و …
تقریبا متام کسانی که مورد بازجویی قرار گرفته اند از جمله خود من بارها و بارها با رکیک 

ترین الفاظ، از فحش های جنسی و خانوادگی و اتهامات اخالقی روبرو شده اند، بخصوص در 

بند 2 الف که تحت نظر سپاه اداره می شود، الفاظ رنگین تر و پر و پیامن تری نثار زندانیان 

و خانواده ی آن ها و به قول خودشان برای خرد و تحقیرکردن زندانی از این الفاظ توسط 

بازجویان استفاده می شود.

ج: تحقیرهای روحی و جنسی:
حداقل ده نفر از زندانیان شهادت می دهد که در زمان بازجویی ها آن ها را مجبور کرده 

اند که برهنه شوند و یا با لباس زیر ساعت ها در بازجویی بایستند و حداقل سه نفر از این 

افراد شهادت می دهند که با باتوم و یا وسیله ای شبیه آن مورد تحقیر جنسی قرار گرفته اند 

وحداقل 2 نفر زا اینها کسانی بوده اند که تا قبل از بازداشت حارض بوده اند برای جنابعالی 

جانشان را نثار کنند و حتی انتقادی هم به شام نداشته اند.

د: دروغ، تهدید و تطمیع زندانیان برای پروژه اعرتاف گیری:
جناب آقای آیت الله، رسبازان گمنام شام از هیچ دروغ و نیرنگی برای فریب متهم بی دفاع 

جهت به اجرا گذاشنت پروژه ی اعرتاف گیری دریغ نکرده اند، از بازداشت اعضای خانواده تا 

صدور احکام دروغین اعدام و منایش دروغین کودتا.

حداقل در 2 مورد که شاهد آن بودم همرسان زندانیان بازداشته شده اند و به آنان گفته 

شده اگر اعرتاف نامه ها را نخوانند برای همرسانشان احکام سنگین صادر خواهد شد و آن 

ها مجبور به اعرتاف به کارهای نکرده منوده اند، در دو مورد فرزندان نوجوان و جوان را 
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احضار منوده و از پشت شیشه به زندانی نشان داده اند تا با اینکار او مجبور شود برای نجات 

فرزندانش آنچه را که آن ها می گویند انجام دهد.

حرضت آیت الله، همه اینها که در زندان های امنیتی شام در جریان است توسط رسبازان 

گمنام شام در وزارت اطالعات و بخصوص سپاه پاسداران به انجام می رسد.

ه: دخالت در حریم خصوص متهمین و ایجاد درگیری های خانوادگی:
نهادهای  قانونی  غیر  و  قانونی  به خاطر شنودها و رسک کشیدن های  موارد  بسیاری  در 

امنیتی در خصوصی ترین و شخصی ترین حوزه های زندگی افراد و دسرتسی بازجوها به 

این اطالعات، حربه ای بود برای تحت فشار قرار دادن زندانی، با استفاده از همین اطالعات 

حداقل در ۳ مورد )منجمله خودم( با همرسان متهمین متاس گرفته شده است که تقاضای 

طالق کنند و یا با به اجرا گذاشنت مطالبات )مهریه( خود متهم تحت فشار بیشرت قرار بگیرد.

جناب آیت الله، بازجویان وقاحت را به جایی رسانده اند که حتی به خود اجازه می دهند به 

همرسان جوان زندانیان به دفعات متاس بگیرند تاجایی که آنها مجبور شده اند گوشی های 

موبایل خود را خاموش یا تعویض کنند تا از رش این بی حرمتی ها نجات یابند.

جناب آقای آیت الله خامنه ای، با جشامن خودم دیدم که در بند ۲۰۹ جوان بیست و چند ساله 

به خاطر متاس های مکرر بازجویان با مادر تنهایش چند بار اقدام به خودکشی کرد.

جناب آقای آیت الله، مامورین اطالعاتی شام به جایی رسیده اند که از همرس جوان یکی از 

زندانیان خواسته اند اگر دوست دارد شوهر و برادر زندانی اش از اعدام احتاملی نجات یابد 

وخود نیز به حبس طوالنی محکوم نشود از شوهرش طالق بگیرد!!! و خدا را شکر می کنم 

که حداقل از این حوادث را در بند ۳۵۰، دو یا سه مورد بیشرت ندیدم.

ت: رضب و شتم و جرح:
تقریبا متام زندانیانی که به بند ۳۵۰ منتقل شده اند و با آن ها صحبت کرده ام، کم یا زیاد و 

هر کدام به میزان الزم!! مورد نوازش قرار گرفته اند که از رشح بسیاری از آن ها می گذرم 

و فقط به برخی از انواع رضب و شتم ها اشاره می کنم:

-در بند ۲ الف متهمین را با شوکر )shocker( برقی مورد آزار و اذیت قرار می دهند )با 
شوکر به آلت تناسلی و سایر نقاط حساس بدنشان می زنند(

-در بند ۲ الف، حداقل ۲ نفر از متهمین به محلی در زیر زمین برده شده و دستانشان را در 
دستگاهی که برای کشیدن ناخن بوده است قرار داده شده است.

-ده ها زندانی که در بند ۲ الف اوین بوده اند گفته اند که با کابل و باتوم به دفعات متوالی 
مورد رضب و شتم و جرح قرار گرفته اند.

-حداقل سه نفر از متهمین بند ۲ الف می گویند به آن ها قرص های رنگی داده شده که آن 
ها را از حالت عادی خارج کرده است واثرات آن در بعضی افراد تا مدت ها در بند ۳۵۰ 

قابل مشاهد بوده است.
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-در بند ۲۰۹ متهمین را برای تنبیه در رسمای شبهای زمستان رصفا با لباس زیر، ساعتها در 
فضای باز رها می کنند از جمله خود من که بیش از ۶ ساعت فقط با لباس زیر در نیمه شب 

اواسط دی ماه در فضای باز رها شدم و بعد از گذشت چند ماه هنوز آثار آن باقی است و به 

مداوای طوالنی مدت نیاز دارد.

و  بر رس  پرونده  مثل  اجسامی  با  ناگهانی  از رضبات  اند  بند ۲۰۹ بوده  در  که  نفر  -ده ها 
صورت، رضبات مشت به گلو، سیلی زدن ها، مشت ها و لگدها، بشین و پاشوهای طوالنی و 

زیاد، به سینه و صورت خواباندن متهم در اتاق بازجویی و ده ها مورد شکنجه و آزار و اذیت 

های روحی و جسمی دچار صدماتی شده اند که اثرات آن در برخی افراد هنوز بعد از ماه ها 

قابل مشاهده است.

-جناب آقای آیت الله، مطالب گفته شده فقط گوشه ای از رشایطی است که رسبازان گمنام 
شام بر رس متهمین بی دفاع آورده اند.

–نحوه برگزاری دادگاه های علنی و غیر علنی:
 

الف: دادگاه های غیرعلنی:

اساسا دادگاه های غیر علنی به جز برخی موارد اندک نه از لحاظ ساختاری و نه از لحاظ 

محتوایی با هیچ یک از قوانین داخلی منطبق نبوده است و معموال بدون حضور وکیل و 

یا حتی مناینده ی دادستان تشکیل و با چند سوال و جواب ساده، قاضی در نهایت با صدور 

هامن حکمی که قبال بازجویان گفته بودند دادگاه به پایان می رسد. البته قابل ذکر است که 

در بسیاری از موارد، منجمله قاضی شعبه ۲۸ ، متهمین را با ترساندن از از حکم سنگین و به 

تعویق افتادن طوالنی دادگاه، از گرفنت وکیل منع می کنند وقضات شعبه ۱۵ از پذیرش بسیاری 

از وکالی مستقل خوداری و متهم را مجبور کرده اند تا از وکالی مورد تایید و سفارشی های 

قاضی و دادگاه استفاده مناید.

-جناب آقای آیت الله، از تعداد و درصد احکامی که با متام فشارها در دادگاه های تجدید 
نظر، توسط این دادگاه ها نقض شده است، می توان به عمق فضاحت و بی قانونی دادگاه های 

بدوی و مراحل تحقیق پی برد. احکام اعدامی که به سه سال زندان تبدیل شده اند، احکامی 

که شش سال بوده به یکسال تبدیل شده اند خود به خوبی منایانگر افتضاحات دادگاه های 

انقالب هستند.

ب- دادگاههای علنی :
جناب آقای آیت الله ، در سال ۱۳۸۸ چندین دادگاه تحت عنوان دادگاههای علنی با حضور 

فله ای متهمین مرتبط و غیر مرتبط برگزار شد و امید دارم و یا احتامال شام نیز به مانند ما 



123

سازمان اتحاد برای ایران

رصفا از تلویزیون به متاشای آنها نشسته باشی و رسبازان گمنامت در سپاه و وزارت اطالعات 

در مورد چگونگی برگزاری آن ها و چگونگی آماده سازی منایش ها با شام سخن نگفته باشند 

و از آنجا که برای فردی چون شام توجیه نداشتند و حتام قابل پذیرش نخواهد بود، من به 

عنوان یک روزنامه نگار که در طول یکسال اخیر در زندان بودم و تقریبا با متام کسانی که در 

دادگاه های صحبت کرده اند از نزدیک مذاکره کرده ام، در ادامه گزارشی از مقدمه تشکیل 

این به اصطالح دادگاه ها را نیز به شام ارائه می دهم.

۱- نحوه و اداره کردن زندانیان به تن دادن به اعرتافات:

 تهدید به بازداشت برخی از اعضای خانواده:
حداقل در 2 مورد از افرادی که در دادگاه ها علیه خود ودیگران صحبت کردند، همرسانشان 

برای  نکنند  قبول  اگر  بود  شده  گفته  آنها  به  و  بودند  شده  بازداشت  نهادها  این  توسط 

همرسانشان احکام سنگین صادر می شود که بعد از پذیرش حضور در دادگاه، همرسانشان 

شب قبل یا روز قبل آزاد شده بودند.

-در یک مورد نهادهای امنیتی شام وقتی با مقاومت زندانی روبرو می شوند، فرزند نوجوان 
وی را بازداشت و از پشت شیشه وی را در مقابل پدرش بازجویی می کنند و او را تهدید 

مخدر  مواد  کیلو!!!  چند  فروش  اتهام  به  را  فرزندش  نکند  اگر وی همکاری  که  می کنند 

بازداشت می کنند و به خاطر آبروی دخرت جوانش مجبور می شود از آبرو و حیثیت خود 

بگذرد و در دادگاه صحبت کند.

-در حداقل سه مورد از کسانی که در دادگاه ها صحبت کردند نهادهای امنیتی شام با تحت 
فشار گذاشنت زندانیان از طریق افشای مسائل خصوصی زندگیشان، از جمله تصاویر فیلم ها 

و یا اطالعات بدست آمده از شنودها و ردگیری های غیر قانونی موفق به گرفنت اعرتافات 

بعضا دروغین شدند.

۲- افرادی که در دادگاه ها حضور پیدا کرده اند:

الف: شخصیت های سیاسی:

از خرد و تحقیر کردن  افتخار  با  بازجویی ها  آقای آیت الله، رسبازان گمنام شام در  جناب 

این افراد سخن می گفتند و آن چیزی که از شادی ها و هلهله هاشان به نظر می رسید بوی 

انتقام از محبوبیت برخی از این افراد که به گفته ی آن ها باید  انتقام جویی بود،  تعفن 

شاخشان شکسته می شد که به حمدالله رسبازان گمنام شام با استفاده از غیرانسانی ترین و 

وحشیانه ترین اعامل این کار را انجام دادند که من در مورد این افراد سخن منی گویم چون 

امیددارم شخصیت های سیاسی که در دادگاه ها صحبت کردند، خود از الک منفعت طلبی و 

ترس خارج شده و به حرمت خون صدها جوان رشید این مملکت که در حامیت از آن ها 
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در خیابان ها به خاک و خون کشیده شدند بگویند در زندان ها بر رسشان چه آمده است و 

با این کار دوباره به آغوش مردم باز گردند.

ب: زندانیان غیر رسشناس:
زندانیان غیر سیاسی که در دادگاه ها علیه خودشان و جنبش سبز صحبت کردند غالبا افرادی 

بودند که مجبور شده بودند در مورد وابستگی شان به سازمان ها و گروه های مخالف نظام 

صحبت کنند تا رسبازان گمنام شام بتوانند به مردم بقبوالنند که معرتضین و مردم بی دفاع که 

در خیابان ها به خاک و خون کشیده شده بودند وابسته به خارج و سازمان های ضد انقالبی 

و تروریستی بوده اند تا بلکه بدین طریق جنایت های خود در خیابان ها و بازداشتگاه ها و 

زندان ها توجیه کنند. برای همین هم تقریبا از هر گروه و سازمان تروریستی و به اصطالح 

ضد انقالبی، چند نفر در این منایش حضور داشتند، که من در ادامه به برخی از این افراد 

اشاره می کنم:

– حداقل ۶ نفر از جمله ۲ نفری که در روزهای پس از حوادث روز عاشورا اعدام شدند، 
اساسا قبل از انتخابات بازداشت شده بودند و هیچ فعالیتی در انتخابات نداشتد که سه نفر 

از آن ها هم اینک زندانی هستند و یکی از این ها نیز زیر اعدام قرار دارد تا روزی که آن 

نوشته ها را در مقابلشان گذاشته بودند به دلیل در انفرادی بودن از حوادث پس از انتخابات 

آگاهی نداشتند و رصفا به دلیل اینکه بازجوها به آن ها گفته بودند که اگر این حرف ها را در 

دادگاه و یا تلویزیون بگویید نجات پیدا می کنید دست به چنین کاری زده بودند.

– حد اقل سه نفر از کسانی که در دادگاه به انجام اقداماتی از جمله آتش زدن کیوسک و 
همینطور مسجد و یا بانک در تاریخ ۸۸/۳/۲۵ اعرتاف کردند اساسا شب ۲۳ خرداد توسط 

نیروهای امنیتی شام بازداشت شده بودند تا برای انجام چنین منایش هایی مورد استفاده قرار 

گیرند. جناب آقای آیت الله ، ماموین امنیتی شام در سپاه پاسداران و وزارت اطالعات برای 

اثبات ادعای وابستگی اعرتاضات به حق مردم در خیابان ها به هر اقدامی دست زدند، کافی 

است شامزمان بازداشت اعرتاف کنندگان با اظهاراتشان در دادگاه های منایشی را بررسی کنید.

۳- مراحل آماده سازی افراد برای حضور در دادگاه های منایشی:

بعد از اینکه زندانیان تحت فشار های ویران کننده جسمی و روحی از رضب و جرح قرار 

گرفته تا هتاکی و فحاشی و تا تهدید و تطمیع نیروهای امنیتی شام مجبور می شدند حضور 

در دادگاه ها را بپذیرند و اوراق تایپ شده ای که در اختیارشان قرار می گرفت تا با خواندن 

و مترین کردن آن متون در دادگاه نقش خود را بهرت و جذاب تر بازی کنند. و براین این امر 

متون تایپ شده توسط زندانی مجددا نوشته می شد تا در دادگاه ها خواند ن از روی آن ها 

طبیعی تر جلوه کند و در صورت لزوم دست نویس ها توسط سایت های خربی نهادهای 

امنیتی منترش شود تا دادگاه ها و اعرتافات طبیعی تر جلوه کند.
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آقای آیت الله ، از روزهای قبل بسیاری از این افراد توسط برخی از بازجویان خاص مورد 

آزمایش قرار گرفتند و برای اجرای بهرت نقش مجبور بودند چندین و چند بار مطالب را در 

حضور بازجوها تکرار کنند و حتی به آن ها در مورد چگونگی حرکت دست و صورت و 

نحوه بیان مطالب آموزشی و تذکرات الزم داده شده بود.

– برگزاری مترین های نهایی در محل دادگاه ها: روز قبل از تشکیل دادگاه ها، زندانیان به 
محل دادگاه برده می شدند و در حضور قاضی صلواتی و یا دادستان وقت و یا آقایان دادیار و 

بازپرس متون را در مقابل دوربین های صدا و سیام و برخی خربنگاران وابسته اجرا می کردند 

و در حین اجراء تذکراتی برای بهرت شدن نقش از کارگردانان گمنام شام دریافت می کرده اند. 

جالب اینجاست که در یکی از موارد که زندانی بخت برگشته در دادگاه اصلی بخاطر حضور 

متاشاگران دست و پای خود را گم می کند و منی تواند نقش خود را خوب بازی کند و برنامه 

20:30 تصاویر و گفته های وی در مترین روز قبل را پخش می کند و آقای شمشادی مجری 

این برنامه خربی احتامال به اشتباه در حالی سخنان اعرتاف کننده در دادگاه را پخش کرد که 

پشت رس وی خالی از متاشاگران و دیگر زندانیان بود.

جناب آقای آیت الله :توجه داشته باشید که این مترینات نه توسط تعدادی رسباز گمنام که 

توسط عامل قوه قضاییه، قاضی ارشد آن و دادستان وقت تهران که مورد حامیت همیشگی 

شام بوده است صورت می گرفته است.

– شب قبل از دادگاه زندانیان متناسب با گفته هایی که قرار است در دادگاه بگویند اصالح 
)رس و صورت( می شدند تا چهره ای متناسب با نقششان داشته باشند. یکی از مضحک ترین 
بخش های این دادگاه ها وقتی بود که به دلیل عدم هامهنگی رسبازان گمنامتان در سپاه و 

وزارت یک نفر در دو زمان مختلف با دو آرایش مختلف در برنامه سازی منایش، دو اعرتاف 

تقریبا متضاد انجام داد و جالب تر آنکه قاضی محرتم شام به جرم هر دو اتهام متضاد که در 

دو روز و دو منطقه ی مختلف رخ داده بود و حکم اعدام و 10 سال زندان صادر کرده است 

در حالی که وی اساسا در آن روز در بازداشت به رس می برده است.

12 نفر از افرادی که قرار بود در دادگاه صحبت کنند برای امتحان نهایی!! به حسینیه و یا 

مسجدی در طبقه سوم دادگاه برده می شوند که در حضور سعید مر ضوی منت های خود را 

بخوانند و بعد از تایید ایشان 9 نفر از آن ها فردای آن روز در دادگاه صحبت می کنند والبته 

دادستان به آن قول رشف!!! می دهد که آن ها را فردای

دادگاه آزاد کند که نکرد.

جناب آقای آیت الله، حتام مضحک خواهد بود در مورد دادگاهی که با این رشایط تشکیل 

می شود حرف از آیین دادرسی، حقوق شهروندی، حقوق انسانی و ….. زده شود، اما به 

جهت اطالع می گویم که هیچ یک از حارضین در آن دادگاه ها نتوانستند و یا بهرت بگویم 

نگذاشتند از وکالی خود استفاده کنندو به اجبار وکالی خود را عزل کردند و از وکالی خود 
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فروخته که توسط قضات و یا آقای دادستان و یا نهادهای امنیتی شام تعیین می کردند تن 

بدهند، و صد البته هامن وکالی تسخیری از هیچ وقت با این زندانیان مالقات و گفتگویی 

نداشتندو حتی هرگز اجازه ی دسرتسی به پرونده های متهمین را نداشتند و فقط برای سیاهی 

لشگر در دادگاه ها حضور پیدا کردند و بسیاری از آن ها حتی وکالت نامه امضا شده ای هم 

در اختیار نداشتند.

جناب آقای آیت الله: منی دانم بعد از انتشار این نامه چه رسنوشتی پیدا خواهم کرد، منی 

دانم شاید در دادگاه های عادالنه رسبازان گمنامت با زیر پا گذاشنت رشافت و انسانیت حرف 

ها و نوشته هایم را تکذیب کنم و اعرتاف کنم د راین مدت که در زندان بودم توسط رژیم 

صهیونیستی و عوامل استکبار تحریک شده ام تا نسبت به نظام مقدس شام توطئه کنم و یا 

منی دانم شاید اعرتاف کنم سفیر انگلستان و فرانسه و رابط سازمان های جاسوسی غربی این 

حرف ها را به من آموزش داده اند ، اما امروز در سالمت و آزادی کامل به خدای بزرگ و امئه 

ی اطهار و همین طور به خون متام شهدای راه آزادی بخصوص شهدای یکسال اخیر سوگند 

یاد می کنم، اعالم می کنم ضمن اینکه این مطالب عین واقعیت رخ داده در زندان های تحت 

امر شامست، هیچ هدفی جز تالشی در راه اصالح امور همین طور انجام فریضه ی امر به 

معروف و نهی از منکر و نصیحت امللوک نداشته و ندارم.

جناب آقای آیت الله، کاش حاکامن صدای ملت خود را قبل از آنکه دیر شود می شنیدند تا الزم 

نبود ملت ها برای رساندن صدیشان به حاکامن شیشه ها را بشکنند.

مهدی محمودیان

روزنامه نگار در بند

شهریور ۱۳۸۹- رجایی شهر
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سند ۳
نامه آقای عبدالله مومنی به آیت الله خامنه ای

بسمه تعالی

 ال یحب الله الجهر بالسوء من القول اال من ظلم و کان الله سمیعا علیام
خدا دوست ندارد کسی عیب خلق خدا را به بلندی صدا کند مگر آنکه ستمی به او رسیده 

باشد و بخواهد از دست ظامل فریاد و دادخواهی کند و زشتی عمل ظامل را فاش گوید. )سوره 

نساء آیه ۱۴۸(

 
جناب آیت الله خامنه ای

مقام رهربی جمهوری اسالمی ایران

 
در یکی از روزهای بازداشت در زندان اوین فرصتی دست داد تا سخنان شام را از تلویزیون 

در رضورت ضدیت با ظلم و رعایت انصاف و عدالت بشنوم )۸۹/۴/۲( و هامن روز بود که 

تصمیم گرفتم تا این نامه را خطاب به شام بنویسم از آن رو که شاید اخبار این بازداشتگاه ها 

از  تنها  نه  نیز یک زندانی  اوین  بازداشتگاه  از کهریزک در  ندانید که غیر  به شام نرسد و 

حداقل حقوق برخوردار نیست بلکه شدیدترین فشارهای روحی و جسمی نیز با هدف ترور 

شخصیتی و اقرار اجباری بر او وارد می شود. همچنین از آنجا که شنیدم در هامن ایام که من 

و امثال من تحت سخت ترین شکنجه ها جهت اعرتاف به جرایم ناکرده بودیم، حرضتعالی 

در خطبه های مناز عید سعید فطر، اظهار داشته اید که »متهم هر چه درباره خود بگوید 

در دادگاه، این حجت است« قصد کردم طی این نامه شکنجه ها و رفتارهای غیرقانونی، 

غیررشعی رفته بر خودم را رشح دهم تا به این پرسش پاسخ جدی داده شود که آیا اعرتافاتی 

که از طریق چنین شیوه های غیرانسانی و غیراخالقی اخذ می شود نیز از نظر شام معترب است 

یا خیر؟ بدین ترتیب و به امید تشکیل کمیته ای حقیقت یاب جهت بررسی آنچه در طول 

دوران بازداشت، بازجویی و دادگاه بر من به عنوان یک زندانی جمهوری اسالمی در دوران 
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حکومت شام گذشته است را بازگو می کنم. گرچه امیدوارم بازگویی آنچه بر من رفته است، 

به جای تحقیق در خصوص واقعیت ماجرا و اجرای عدالت، به افزون شدن فشارها و تلخ تر 

شدن ایام زندان نیانجامد.

 
مقام رهربی

امروز که به عنوان یک منتقد نظام جمهوری اسالمی در زندان اوین برس می برم، بی مناسبت 

منی دانم که در چند سطر مواضع سیاسی خود را طی یک دهه گذشته بیان منایم. اینجانب در 

سال ۱۳۷۵ وارد دانشگاه شدم و در هامن سال ابتدایی، به عضویت انجمن اسالمی دانشجویان 

و متعاقب آن دفرت تحکیم وحدت درآمدم و تا سال ۱۳۸۴ که مدرک کارشناسی ارشد جامعه 

شناسی خود را از دانشگاه عالمه طباطبایی)ره( اخذ منودم به عنوان عضو شورای مرکزی و 

دبیر تشکیالت دفرت تحکیم وحدت، فعالیت کرده و از سال ۱۳۸۴ تا به امروز به عنوان عضو 

شورای مرکزی سازمان دانش آموختگان ایران اسالمی)ادوار تحکیم وحدت( و سخنگوی آن 

مجموعه قانونی، در جهت پیشربد دموکراسی و حقوق برش، به فعالیت پرداخته ام. در دوران 

حضور در جریان دانشجویی، دغدغه اصلی من و همفکرانم تاکید بر استقالل نهاد دانشگاه از 

نهاد قدرت و احزاب و جریانات سیاسی و نقد حاکمیت در جهت همراهی با ملت ایران بوده 

است. من و دوستانم در مجموعه دفرت تحکیم وحدت معتقد بودیم که جنبش دانشجویی 

از حقوق  تاریخی مردم و دفاع  و  آزادی خواهانه  برای طرح مطالبات  رسالت بسرت سازی 

شهروندان، فارغ از هرگونه گرایش و سلیقه آنان را بر عهده دارد و هم از این رو معتقد بودیم 

و هستیم که جریان دانشجویی به جای مجیز گویی قدرت و اصحاب آن، می بایست به نقد 

هرگونه ویژه خواری و امتیاز طلبی برای هر قرش و یا طبقه خاصی پرداخته، از حقوق احاد 

ملت از جمله زنان، اقلیت های مذهبی و قومیت ها دفاع مناید. از این رو در طول یک دهه 

گذشته همواره مغضوب قدرت و نهادهای امنیتی بوده و به همین دلیل، چندین بار طعم 

زندان و انفردای را چشیده ام، به گونه ی که با احتساب دوره ی اخیر، قریب به ۲۰۰ روز سلول 

انفرادی را تجربه کرده ام. اگر چه زندان های قبلی نیز عاری از فشار و شکنجه نبوده است 

اما از این رو که دوره ی اخیر، تجربه ی متفاوت را به منایش گذاشت و آگاهی افکار عمومی و 

مسوالن امر از جنایات رخ داده داده امری بیش از پیش رضوری است بدان می پردازم.

 
مقام رهربی

هتاکی و فحاشی، رضب و شتم و رفتارهای غیر قانونی از هامن لحظه اول بازداشت من آغاز 

شد. در جریان دستگیری درحالیکه گاز اشک آور که تا پیش از آن در خیابانها استفاده می 

شد در فضای بسته مرا به حالت خفگی انداخته و امکان هرگونه تحرکی را از من سلب کرده 

بود ماموران دست بردار نبوده و با کینه و دشمنی چنان مرا به زیر مشت و لگد گرفتند که 
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با بینی، دهان و دندانهایی خونین و دستان و پاهایی زنجیرشده به مسئوالن شان در زندان 

اوین تحویل شدم؛ و جالب آنکه وقتی به ماموران که حدود بیست نفر بودند در برابر فحاشی 

و رضب و شتم می گفتم که از شام به قاضی شکایت می کنم، با فحش های رکیک آنها و 

الفاظ وقیحانه به خودم و قاضی مواجه می شدم. این البته دستگرمی آغاز کار بازجویان بر 

روی جسم و روح من بود. از هامن ابتدای بازداشت درحالیکه مدام در گوشم می خواندند 

که “نظام ترک برداشته” با این وعده مواجه بودم که “شامها اعدام خواهید شد”. انتظار 

تحقق این وعده تا مدتها بارها وقتی در طی شبانه و روز بدون هیچ توضیحی مرا از سلولی 

به سلولی دیگر و از بندی به بندی دیگر منتقل می کردند مرا در بیم و هراس نسبت به ادامه 

حیات خویش قرار می داد. طی ۸۶ روز انفرادی هیچ وقت آسامن را ندیدم و طی هفت ماه 

بازداشت در بندهای امنیتی ۲۰۹ و ۲۴۰ تنها شش بار از “حق هواخوری” برخوردار شدم و 

پس از دوران انفرادی و حتی پایان بازجویی و برگزاری دادگاه هر دو هفته تنها یک بار اجازه 

متاس تلفنی کوتاهی آن هم با حضور بازجو با خانواده را داشتم.

 بگذریم و بگذارید به رشح روزهای ابتدای بازداشت خود برگردم: پس از بازداشت به رشح 
فوق، روانه انفرادی در سلول ۱۰۱ بند ۲۰۹ اوین شدم و در بدو ورود متوجه وجود مدفوع 

در زیر موکت سلول شده و اعرتاض کردم، پاسخم این بود که »شایسته بیشرت از این نیستی«.

 
از بند ۲۰۹ نیز که پس از دو روز مرا به بند ۲۴۰ منتقل کردند و در اختیار وزارت اطالعات 

قرار گرفتم، رشایط زندان سخت تر و غیرانسانی تر شد. برخالف مصوبه مجلس ششم و دستور 

آیت الله شاهرودی که هر دو سلول انفرادی را یکی کرده بودند تا سوئیت بشود، در اینجا 

هر سلول انفرادی را تقسیم به دوسلول کرده بودند با ابعاد ۶/۱ در ۲/۲ مرت )به شکلی که 

عرض سلول از قد من کوتاه تر بوده و تنها در یک وضعیت امکان درازکشیدن داشتم(. یک 

سطل فلزی که بر رس چاه توالت جهت اجابت مزاج گذارده بودند و یک شیرآب در باالی 

آن نیز داخل سلولی به همین اندازه بود تا زندانی برای نیازهای اولیه نیز از سلول بیرون 

آورده نشود. در فضای قرب مانند سلول و سکوت گورستانی بند، متاسفانه وضعیت سلول نیز 

به شکلی بود که جهت قبله به سمت سطل فلزی مذکور بوده و فاصله سجده گاه زندانی با 

آن حدود یک وجب بود و نورافکنی هم ۲۴ ساعته روشن بود تا مبادا زندانی هوس خواب 

در رس بپرورد.

 تحمل انفرادی و بازجویی های طوالنی امری بود که باید به آن عادت می کردم. اما درکنار 
ایستادن بر روی  انفرادی، بی خوابی های مکرر در نتیجه جلسات بازجویی چند ساعته و 

یک پا و رضب و شتم و سیلی های پیاپی نیز ترجیع بند این روزها بود. فشارها و آزار ناشی 

از عدم اطاعت از خواست بازجویان آنقدر بود که گاهی باعث می شد در حین بازجویی از 

هوش بروم.
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 گاهی نیز که گویی باید مشت آهنین از آستین بازجو بیرون می آمد، چنین می شد و چندین 
بار آنچنان بازجوی پرونده، گلویم را تا حد خفگی می فرشد که بی هوش برزمین می افتادم 

و تا روزها از شدت درد در ناحیه گلو، خوردن آب و غذا برای ام زجرآور می شد. البته 

صدمات ناشی از شکنجه تنها متوجه یک زندانی چون من نیست بلکه به شخص بازجو و 

شکنجه گر نیز آسیب می رساند تا جایی که به یاد دارم در جریان یکی از بازجویی ها پس از 

رضبات متعدد و مکرر بازجو که با پشت دست به دهان و دندانهایم می کوبید متوجه ایراد 

جرح بر روی انگشتان دست اش شدم.

زندانیان  دیگر  علیه  شتم  و  در هنگام رضب  نیز  من  ناله های  و  فریاد  از   بازجویان حتی 
استفاده می کردند به طوری که بعدها از برخی زندانیان شنیدم که با ترتیب دادن جلسات 

بازجویی همزمان ضجه های من را به گوش سایر زندانیان می رسانده اند تا آنها را نیز بدین 

وسیله تحت فشار و شکنجه روحی و روانی قرار دهند.

 بدین ترتیب بازجویی ها تنها یک هدف داشت: بریدن زندانی و اعرتاف او به آنچه بازجو 
می خواهد و البته وقتی می پرسیدم که چگونه می توان برای اعرتاف گرفنت دست به چنین 

رفتارهایی زد، پاسخی چنین می شنیدم که »به گفته بنیانگذار انقالب، حفظ نظام اوجب 

واجبات است«.

 در ماه اول بازجویی مدام این جمله را از زبان بازجوها می شنیدم که »خونی ریخته شده 
نظام است«.  نیز  اعدام شوید و شاکی شام  باید  از شامها  برداشته و خیلی  ترک  نظام  و 

هر بار نیز که در بازجویی »مطابق میل بازجو« و به تعبیر آنها »مطابق مصلحت نظام« 

پاسخ منی گفتم، گفته می شد که »یا جواب باید مطابق آنچه باشد که ما می خواهیم یا باید 

همین برگه بازجویی را بخوری و قورت بدهی« و این فقط تهدید نبود بلکه پس از رد 

خواسته هایشان با زور و فشار برگه های بازجویی به من خورانده می شد و جالب آنکه این 

عمل حتی یکبار در ماه مبارک رمضان و در هنگامی که روزه دار بودم نیز انجام شد، البته 

وقتی کتک زدن و فحش های ناموسی در شب های مبارک قدر حرمتی نداشته باشد، دیگر هر 

رفتاری مجاز خواهد بود.
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از هامن ابتدای بازجویی من را وادار به تک نویسی علیه دوستان و نزدیکان کرده و وقتی 

مقاومت کردم عالوه بر رضب و شتم و سیلی های پیاپی با این پاسخ بازجو مواجه شدم که 

»باید تک نویسی کنی تا شخصیت کذایی ات خرد شود«. شاید از همین رو و برای خورد 
شدن و تحقیر شخصیتی من بود که مرتبا می خواستند به روابط و مسائل اخالقی ناکرده 

خود نیز اعرتاف کنم و وقتی می گفتم این سخنان درست نیست و من منی توانم علیه خود 

به دروغ اعرتاف کنم با فحش های رکیک و رضب و شتم و این پاسخ آنها روبرو می شدم که 
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»فاحشه ای را در دادگاه می آوریم تا علیه تو اعرتاف کند و بگوید که رابطه نامرشوع با تو 
داشته است«.

 
تخصص بازجوی نظام جمهوری اسالمی و به اصطالح رسبازان گامن امام زمان در استعامل 

الفاظ رکیک و فحش های ناموسی – رکیک ترین فحش هایی که به هیچ عنوان در این نامه 

منی توان به آن اشاره کرد و حتی برای اولین بار در عمرم به گوشم می خورد- برای ام 

تجربه دردناکی بود و در ادامه همین بازجویی ها و فحاشی ها وقتی از بازجوی خود می 

شنیدم که »بالیی رست می آوریم که وقتی بیرون اسم ۲۴۰ را شنیدی بدنت بلرزد«، از خود 

می پرسیدم که چگونه یک دستگاه امنیتی می تواند با چنین تهدیدها و ارعاب هایی امنیت را 

در کشور برقرار کند و عاقبت چنین روش هایی به کجا خواهد رسید؟ آیا با تکیه بر انهدام 

روانی و شخصیتی زندانیان به عنوان حلقه مکمل شکنجه و رسکوب می توان به عدالت دست 

یافت؟ اینکه در رفتار ضابطان هیچ ضابطه ای جز قاعده اعرتاف گیری به هر قیمت، حکفرما 

نباشد با کدام اصول اخالقی، رشعی و انسانی سازگار است؟ بازجویان در متام طول بازجویی 

بارها به مادر مرحومه ام که زنی مومنه و مادر شهید است، با بدترین وجه ممکنه، مورد فحش 

و ناسزا و الفاظ رکیک قرار می دادند، همرس فداکارم، بارها برغم آنکه زنی مسلامن و مومنه 

و همرس شهید است )و با آنکه می دانستند من با همرس برادر شهیدم ازدواج منوده ام( به 

عنوان….. می نامیدند و خواهرن و نوامیس مرا به فجیع ترین وجه ممکن با لقب …. مورد 

دشنام و توهین قرار می دادند. این ابراز مکرر الفاظ ناشایست از مدافعین نظام اسالمی شامل 

حال برادر شهیدم نیز می شد و هدیه ی خانواده ما به مهین را منافق می خواندند.

 آنان نه تنها برای ما، که برای مسئوالن سابق و فعلی کشور نیز هیچ حرمتی قائل نبودند 
همچون  هایی  شخصیت  از  زننده  و  زشت  الفاظ  و  فحاشی  با  که  بودم  شاهد  بارها  و 

حجت االسالم سیدحسن خمینی) به عنوان لپ گلی، بچه مزلف، و از نظر اخالقی مساله دار 

و…(، آیت الله هاشمی رفسنجانی)فاسد و…(، میرحسین موسوی)دجال و…(، حجه االسالم 

مهدی کروبی)فاسد مالی و اخالقی و…(، حجت االسالم سید محمد خامتی) فاسد اخالقی و 

با نام بردن از برخی زنان مسلامن ومتدین مدعی رابطه ایشان با آن زنان بودند( ، آیت الله 

موسوی خوئینی ها ) مفسد و… ( یاد می کردند. در حالی که حتی برخی از این افراد را 

در طول زندگی خود ندیده بودم، و می خواستند که سخنانی علیه آنها در دادگاه به زبان 

آورم. در خصوص آقایان کروبی و عبدالله نوری می خواستند واژه های سخیفی و ناشایستی 

علیه آنان در دادگاه به زبان آورم. در مورد آیت الله موسوی خوینی می گفتند که شام باید 

از ایشان در دادگاه اسم بیاورید و بگوید ایشان در به اصطالح فتنه، نقش اصلی و محوری 

را داشته و صحنه گردان و طراح اصلی فتنه بوده است در حالیکه تاکنون هیچ گاه ایشان را 

ندیده ام. در این رابطه گفتنی است که در مودبانه ترین حالت ذکر نام این شخصیت ها، فی 
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املثل جناب آقای هاشمی را همیشه “اکرب شاه” خطاب کرده و می گفتند که همه اینها را به 

زندان می آوریم. گویی اراده بازجو باالتر از دستگاه قضایی و هر قانونی است چرا که حتی 

بازجویان مدعی بودند که احکام قضایی را نیز آنان صادر می کنند. شاید ذکر این نکته رضوری 

باشد که قاضی پرونده من)قاضی صلواتی( مطرح می کرد که اگر بازجویان از تو راضی باشند، 

شام را آزاد می کنم؛ که این خود موید میزان استقالل مقام قضا از ضابطین خود است.

 به فشار برای اعرتاف اخالقی علیه خود اشاره کردم و اکنون برای آنکه سخنم را دقیق تر 
کرده باشم، رشح تنها یکی از جلسات بازجویی خود در یک سلول، درخصوص مسائل اخالقی 

را بازگو می کنم باشد که این منونه کثیف اعامل شده در حق من با معیارهای اخالق و عدل و 

انصاف و رفتار و سیره علوی و نبوی سنجیده و تطبیق داده شود: باری دریک سلول کوچک 

بازجوها به رساغ من آمدند و گفتند که آیا تصمیمت را به اعرتاف گرفته ای؟ پرسیدم که درچه 

خصوصی؟ گفتند در مورد مسائل اخالقی، گفتند “همه مسایل اخالقی که داری بگو و خودت 

را خالص کن و هرآنچه از دیگران نیز می دانی بازگو کن”. آنها به دروغ خرب از مسایل اخالقی 

برخی از زندانیان و مسئوالن سابق نظام می دانند و ادعا می کردند که از فالن فعال سیاسی 

اعرتافاتی در مورد روابط نامرشوع اش گرفته ایم. بصورت مداوم مسائل مربوط به پرونده 

دیگران که یا با زور و فشار و شکنجه از آنان اخذ شده بود و یا اساسا کذب محض و دروغ بود 

را به هدف تخریب چهره ی آنان مطرح می کردندکه البته بعدها متوجه شدم که این حربه 

و شیوه کثیف بیت الغزل بازجویی از زندانیان سیاسی پس از انتخابات به ویژه چهره های 

رسشناس بوده است.) بطور مثال در خصوص یکی از چهره های برجسته و متدین اصالحات، 

بارها مسائلی در خصوص ارتباط ایشان با زنان شوهر دار را مطرح می کردند(

 در آن رشایط، که ارصار به اعرتاف به داشنت رابطه ی نامرشوع با دیگران ، جهت به اصطالح 
خالص کردن و پاک شدن من وجود داشت. هر چه قسم خوردم که به زنم پایبند بوده ام و 

گفتم که به رئیس تیم تان هم گفته ام طرح این مسائل هیچ مشکلی را حل منی کند و وارد 

این اتهامات ناروا نشوید و بس کنید. پاسخ می دادند که ما می خواهیم تو اعرتاف کنی تا 

نشانه صداقت و همکاری ات باشد و اگر روی کاغذ بنویسی و اعرتاف کنی در حکمت تخفیف 

داده می شود و در غیر اینصورت برخوردها تندتر خواهد شد. آنها همچنین می گفتند که 

این اعرتاف فقط  البته اعرتاف تو به ما کمکی منی کند چون ما همه چیز را می دانیم و 

کمکی به خودت است. گفتند که می رویم و برمی گردیم و در این فاصله با فکر و حوصله 

و درنظر گرفنت عواقب، آنچه الزم است را روی کاغذ بنویس. به آنها گفتم که جوابم از اکنون 

روشن است که درنتیجه سیلی های محکمی بر صورتم فرود آمد پس از این مجادله بازجویان 

از سلول بیرون رفتند و من با خدای خود عهد کردم که در مقابل آنها کوتاه نیایم و هیچ چیز 

خالف واقعی را نپذیرم و بر کاغذ نوشتم که “من هیچ رفتار و عمل غیراخالقی نداشته ام”.

 در فضای دلهره و انتظار، مدت مدیدی را منتظر ماندم تا بازجویان برگردند. پس از ساعتی 
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بازگشتند و پرسیدند که آیا آنچه باید را نوشته ای یا نه؟ و من نیز بیان داشتم هامن را که 

به شام قبال هم گفته بودم نوشتم. کاغذ را از من گرفتند و خواندند. پس از خواندن کاغذ 

بازجویی، به من هجوم آورده و با مشت و لگد و سیلی به جان من افتادند و به خود و 

خانواده ام تا جای ممکن فحاشی کردند و پس از کتک کاری مفصل و تحقیر و توهین گفتند 

»به تو اثبات می کنیم که حرامزاده و ولدزنا هستی«.
 این سخنان عصبانیت مرا نیز برانگیخت و به درگیر شدن من با آنان نیز منجر شد که البته 
نتیجه آن فرو کردن رس من در چاه توالت بود، آن چنان که کثافت های درون توالت به 

دهان و حلق من وارد و به مرحله خفگی رسیدم. رسم را بیرون آوردند و گفتند که می 

رویم و تا شب بر می گردیم و تو تا آن زمان وقت داری که به مسائل اخالقی ات اعرتاف 

و خودت را خالص کنی. می گفتند که »باید کامال توضیح دهی که با چه کسی در چه زمانی 

و در کجا و چگونه ارتباط داشته ای« و حتی از من می خواستند که در برگه بازجویی ام 

بنویسم که »در دوران کودکی مورد تجاوز جنسی قرار گرفته ام«. بارها به تجاوز و استعامل 

بطری و شیشه نوشابه و چوب تهدید می شدم تا جایی که فی املثل بازجوی وزارت اطالعات 

جمهوری اسالمی بیان می کرد که چوبی را در …. استعامل می کنیم که صدتا نجار نتواند 

آن را در بیاورد. و می گفت مسایلی در خصوص مساله دار بودن اخالقی شامها به سایت ها 

سفارش داده ایم که به زودی در سطح جامعه بصورت بلوتوث یا سی دی منترش شود. در 

رشح این واقعیت تاسف آوری که حکایت از فروپاشی نظام اخالقی در میان ماموران منتسب 

به یک حکومت دینی دارد و یادآوری آن نیز برایم عذاب آور است به همین مقدار بسنده 

می کنم تا روشن شود که یک زندانی سیاسی محبوس در اوین برای اعرتاف به ناکرده های 

خود تحت چه فشارهایی قرار می گیرد. و این پرسش را در برابر شام مطرح کنم که آیا وجود 

این برخوردها بدین مفهوم نیست که حکمرانان و حاکامن فعلی نظام جمهوری اسالمی در 

آزمایش عدالت اخالق و انسانیت مردود شده اند؟ گرچه این وقایع بی سابقه نبوده و حتی 

افکار عمومی نیز با انتشار جریان بازجویی از همرس سعید امامی در سالها پیش بدان پی برده 

بوده اند اما جریان بازجویی ها از زندانیان سیاسی در سال ۸۸ نشان داد که آن واقعه یک 

تخلف موردی نبوده و اراده ای برای برخورد با این بی قانونی ها در کشور وجود ندارد. آنان 

بصورت مداوم بر این نکته پای می فرشدند که ما به پشتوانه ی رهربی از هرگونه برخوردی 

برای رسیدن به هدف استفاده می کنیم و هیچ خط قرمزی برای رسیدن به اهداف خود 

نداریم و استفاده از هر روشی برای وادار سازی افراد و منتقدین به پذیرش القائات بازجویان 

در راستای حفظ نظام را مرشوع بلکه واجب می دانستند.

 
مقام رهربی

برای آنکه از ذهنیت تیم بازجویی و فضای حاکم بر آن بیشرت اطالع داشته باشید نیز سخنی 
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را نقل می کنم که یکبار بازجو در جلسه بازجویی به من گفت و با زبانی آکنده از نفرت و 

خشم فریاد زد “حارض بودم گردن هاشم آقاجری را بعد از سخرنانی همدان از پشت با دست 

های خودم می بریدم و حتی اگر پس از آن هفت بار اعدام می شدم راضی بودم، اما به خاطر 

مصلحت نظام و برای آنکه به پای نظام نوشته نشود این کار را نکردم و در مورد امثال تو 

نیز همینطور است.” آن بازجو می گفت که در قنوت مناز به جانب خدا استغفار می کند 

که نتوانسته است حکم او را اجرا کند و امثال ما را به خیال خود، به جهنم بفرستد.

 البته به باور من این سخنان بازجویان ادعایی بی پایه بود چرا که آنان در واقع به هیچ 
ایدئولوژی اعتقاد نداشته و حتی به قرائتی غیر رحامنی و خشونت آمیز از دین نیز پایبند 

نیستند و تنها حضور در قدرت و بهره مندی از منافع آن و همچنین کینه و نفرت نهادینه 

شده در آنان است که انگیزه این افراد در ماموریت های غیرانسانی شان را تشکیل می دهد.

 
رهرب جمهوری اسالمی

دروغ همچنان که در فضای جامعه رواج پیدا کرده و ابزار حکمرانی گشته است در داخل 

زندان نیز ابزار کارآمد بازجویان است. مبنای حرکت بازجویان در متامی مراحل بازجویی 

»دروغ و فریب« است به طور منونه آنها در مورد وضعیت سیاسی کشور اخبار و تحلیل های 
کذب به زندانیان داده و سعی در تخریب روحیه آنان داشتند به طور منونه پس از راهپیامیی 

روز قدس به رساغ ما آمده و می گفتند که »۵۰ نفر در در این روز به خیابان ها آمده و 

مردم آقای خامتی را کتک زده و ما وی را نجات داده ایم«. و یا می گفتند که »خشم مردم 

از موسوی چنان است که یک گردان محافظ برای حفاظت از جان وی گذاشتیم که مردم او را 

نکشند«. در دادگاه من ، عنوان شد که طی سفری به آملان، آموزش انقالب مخملین دیده ام 

، در حالی که پاسپورت من سال هاست توسط وزارت اطالعات توقیف شده و اساسا تاکنون 

هیچ گونه سفری به اروپا و کشورهای غربی نداشته ام. بازجویان تالش بسیاری داشتند تا 

فضای سلول انفرادی را به صحرای محرش و دادگاه عدل الهی تعبیر کنند و می گفتند تصور 

کنید در روز قیامت هستید و باید به همه گناهان خود اعرتاف کنید. البته تفاوتی را در نظر 

منی گرفتند و آن این بود که در قیامت اعضا و جوارح انسان علیه او به سخن در می آیند اما 

در سلول انفرادی و تحت بازجویی و فشار جسمی و روحی، زندانی مجبور به اعرتاف دروغ 

علیه خود نیز می شود بلکه از دستان بازجو و مشت های آهنین آنها رهایی یابد. برای 

بازسازی چنین محرشی بارها متهمین در سلول های کناری را مورد کتک و رضب و شتم 

قرار می دادند تا عالوه بر فشار روحی و شکنجه ی ما، ضجه های دردمندانه مرضوبین، یادآور 

عذاب الهی در محرش کربی باشد.

 آری چنین است رفتارهایی که در چارچوب حکومت والیی و باتوجیه حفظ نظام با منتقدان 
و مخالفان انجام می شود و این موید این گزاره است که نظام مبتنی بر چنین قرائتی از 
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حکومت دینی تحمل هیچ نوع مخالفت و اعرتاض قانونی را هم ندارد. در حالی که اساس 

حکومت پیامرب به عنوان منونه کامل یک حکومت دینی بر مدارا و مهربانی با مردم استوار بود 

همچنانکه در قرآن کریم می خوانیم:

واْ ِمْن َحْولَِک فَاْعُف َعْنُهْم  َغلِیَظ الَْقلِْب الَنَفضُّ َن اللِّه لِنَت لَُهْم َولَْو کُنَت فَظّاً   فَِباَم َرْحَمٍة مِّ
َواْستَْغِفْر لَُهْم َوَشاِوْرُهْم ِفی األَْمِر فَإِذَا َعَزْمَت فَتََوکَّْل َعىَل اللِّه إِنَّ اللَّه یُِحبُّ الُْمتََوکِّلِیَن. به 

برکت رحمت الهى، در برابر آنان )مردم( نرم و مهربان شدى! و اگر خشن و سنگدل بودى، 

از اطراف تو، پراکنده مى شدند. پس آنها را ببخش و براى آنها آمرزش بطلب! و در کارها، با 

آنان مشورت کن! اما هنگامى که تصمیم گرفتى، قاطع باش! و بر خدا توکل کن! زیرا خداوند 

متوکالن را دوست دارد. )آیه ۱۵۹ سوره آل عمران (

 
جناب آیت الله خامنه ای

اما آنچنانکه توضیح دادم، بسیار تحت فشار قرار گرفتم تا در دادگاه علیه خود، دوستان و 

مجموعه سیاسی که با آنها همکاری می کردم و بیشرت از همه، علیه جناب آقای مهدی کروبی 

که در جریان انتخابات دهم ریاست جمهوری از ایشان حامیت کرده بودم اعرتاف کنم و می 

گفتند »باید اعرتاف کنی تا ُحر شوی و پس از آن برای اسالم شمشیر بزنی«.

 در ادامه چنین فشارهایی و پس از۸۶ روز انفرادی و بعد از ۵۰ روز بی خربی مطلق، عدم 
دسرتسی به تلفن و مالقات با خانواده )که منجر به طرح این پرسش در رسانه ها شده بود 

که آیا عبدالله مومنی زنده است؟( پس ازانجام مترین زیر نظر بازجویان برای اعرتاف علیه 

خود روانه دادگاه شدم. درحالیکه نه اجازه داشتم وکیلی برای خود اختیار کنم و نه البته 

عالقه ای داشتم حتی با اختیار کردن وکیل – وکیل تسخیری و مورد تایید و هامهنگ با 

بازجویان- به دادگاهی مرشوعیت بخشم که دفاعیه متهمش پیش از محاکمه به او دیکته شده 

است. بازجویان به دروغ به من گفته بودند که قبل از مهرماه )۱۳۸۸( بدون حکم از زندان 

آزاد می شوی و کافیست در دادگاه منت مورد نظر را بخوانی تا از بند رهایی یابی. من اما 

بدنبال آن نبودم که با اعرتاف در دادگاه علیه خود، از زندان رهایی یابم بلکه تنها به دنبال 

آن بودم که از فشار روحی و جسمی شبانه روزی بازجوها و مشت آهنین آنها خالصی پیدا 

کنم، تا الاقل هر روز با فحش های رکیک و ناموسی خطاب به خود و خانواده ام مواجه نشوم، 

تا برای پذیرش یک اعرتاف دروغ رسم را داخل چاه توالت فرو نکنند، تا از رضب و شتم های 

پیاپی و سیلی و مشت بازجو خالصی یابم، تا تهدید مداوم به اعدام و اعامل روش های کثیف 

در بازجویی متام شود، تا مگر داستان کثیف اعرتاف کردن به انحرافات اخالقی نداشته، پایان 

یابد. به این ترتیب بود که با دفاعیه ای که برایم آماده شده بود به دادگاه رفتم. در دادگاه 

تالش کردم منت دفاعیه را به گونه ای بخوانم که مشخص باشد انشایی دیکته شده را از رو 

می خوانم. باید علیه خود اعرتاف می کردم و متنی دیکته شده را که به مثابه کیفرخواست 
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علیه خود بود به عنوان دفاعیه می خواندم، بدون آنکه اعتقادی به آن داشته باشم. باور کنید 

تردیدی وجود ندارد که حتی یک گناهکار نیز عالقه ای به اعرتاف در دادگاه در برابر عموم 

ندارد.

 اما تجربه زندان اوین و بازجویی های پرحاشیه ماموران وزارت اطالعات، فرد را به آنجا 
این  که  است  این  و جالب  کند  اعرتاف  دادگاه  در  دروغ  به  علیه خود  که حتی  می کشاند 

دوران  در  بارها  من  اگرچه  گیرد.  می  قرار  نیز  قاضی  و حکم  رای  مبنای  دروغ  اعرتافات 

بازجویی و بازداشت با فحاشی بازجوها خطاب به قاضی و دادستان نیز مواجه شدم؛ گویی 

که از نگاه آنها قاضی و دادستان در روند صدور حکم هیچ تاثیر و نظری ندارند و این آنها 

هستند که برای دستگاه قضایی کشور و کل نظام تصمیم می گیرند. در مورد عدم استقالل 

دستگاه قضا و مقامات قضایی نیز تنها به اولین جلسه مالقات با دادستان جدید تهران یعنی 

آقای دولت آبادی اشاره می کنم. گرچه اوج فشار و شکنجه ها علیه من در دوره دادستان 

سابق تهران بود و مالقات من با آقای جعفری دولت آبادی نیز پس از ۵ ماه بازداشت و 

برگزاری دادگاه صورت می گرفت و طبعا انتظار چندانی نداشتم اما بازجوی مربوطه پیش 

از انجام این مالقات موکدا به من گفت که نیاز نیست چیزی از آنچه بر من رفته است به 

دادستان بگویم و ترصیح داشت که »دادستان هیچ کاره است و همه کاره من هستم« بازجو 

به من گفت که در مالقات با دادستان بگو »وکیل منی خواهم« و در نهایت این مالقات نیز 

در حضور بازجویی که تجربه شکنجه های چند ماهه او بیش از هر چیزی برایم ملموس و 

باورپذیر بود انجام پذیرفت و بدیهی است که در این رشایط سخنی برای گفنت با مقام قضایی 

باقی منی ماند.

 
مقام رهربی

باید توجه داشت که آیا قدرت منایی نهادهای امنیتی در برابر مردم و جایگاه باالدستی آنها در 

تصمیم گیری های مربوط به روند رسکوب و مهار و کنرتل تحوالت سیاسی اجتامعی نشان از 

کاهش مرشوعیت حاکمیت نداشته و وابستگی حکومت به قدرت رسکوب را به ذهن متبادر 

منی کند؟ و آیا این باور هنوز در ذهن حاکامن ما ایجاد نشده که راه حل استفاده از زور برای 

ادامه حکومت منسوخ شده است؟ و آیا اینان همچنان پاسخ مناسب برای اعرتاض، مخالفت و 

حق خواهی را رسکوب می دانند؟ 

بیش از چهارصد روز از بازداشت من می گذرد و اندکی پیش از عید نوروز نیز که با وثیقه ای 

سنگین از زندان آزاد شده و به مرخصی کوتاهی آمدم، به دلیل نپذیرفنت اراده تیم بازجویی 

به ادامه اعرتاف علیه خود و دیگران در خارج از زندان، به حبس بازگشتم. به آگاهی می 

رسانم من همچنان به اعتقاداتی که پیش از بازداشت داشته ام پایبندم و آنچنانکه توضیح دادم 

سخنانی را که تحت فشار در دادگاه روخوانی کردم، بیان اعتقاد خود منی دانم.
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 جرم ما این بوده و هست که برای بهبود رشایط کشور اصالحات و دموکراسی را مناسب 
را  دموکراسی  بازدارنده  نهادهای  نامحدود  قدرت  خواستیم  می  و  دانیم  می  روش  ترین 

محدود کنیم. پرسش من این است که آیا حامیت از خواست ملت ایران برای دستیابی به 

دموکراسی کیفری برابر با تحمیل رفتارهای غیرانسانی و ظاملانه دارد؟ آیا هنوز زمان آن 

نرسیده که بپذیریم بیان و باور هیچ فرد و یا جریانی نباید موضوع محاکمه قرار گیرد؟

 و آیا انتظار اینکه در صورت ثبوت شکنجه، شکنجه گر محاکمه شود انتظار گزافی است؟ 
اگر به دنبال دفع عملی ظامل و رفع ظلم هستیم محاکمه شکنجه گران است که می تواند 

به تشویق راه های موثر و عملی برای اجرای عدالت بیانجامد و این کاسنت از ظلم و استبداد 

است که می تواند زمینه ساز اجرای عدالت و قانون گردد.

 در نهایت منی دانم که این ظلم ها و شکنجه ها بر من و خانواده ام که گوشه هایی از آن 
روایت شد، با چه منطق و به چه قصدی انجام شده است و پاسخی نیز برای این پرسش 

منی خواهم چرا که »صالح مملکت خویش خرسوان دانند«. اما آنچه می دانم این است که 

چنین رفتارهایی نه با عدالت و انصاف سازگار و نه با هیچ قانون ورشعی قابل توجیه است. 

امید که تشکیل یک کمیته حقیقت یاب، ما را از این ظلم های آشکار برهاند و لختی به 

سوی عدالت بکشاند.

وَن. ن ُدوِن اللِّه ِمْن أَْولِیَاء ثُمَّ الَ تُنرَصُ ُکُم النَّاُر َوَما لَُکم مِّ  َوالَ تَْرکَُنواْ إىَِل الَِّذیَن ظَلَُمواْ فَتََمسَّ
و بر ظاملان تکیه ننامیید، که موجب مى شود آتش شام را فرا گیرد و در آن حال، هیچ وىل و 

رسپرستى جز خدا نخواهید داشت؛ و یارى منى شوید! )قرآن کریم آیه ۱۱۳ سوره هود(

 والسالم
عبدالله مومنی

شهریور ۱۳۸۹
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سند ۴

نامه ضیا نبوی  به دبیر ستاد حقوق برش قوه قضائیه

 
جناب آقای محمدجواد اردشیر الریجانی

دبیر ستاد حقوق برش قوه قضائیه

نامه ای که پیش روی شامست و خوانده می شود رسگذشتی طوالنی و مفصل دارد وقتی که 

به گذشته می نگرم می بینم که از مهر ماه ۸۹ که به زندان کارون تبعید شده ام تا اکنون کمرت 

روزی بوده که در آن دقایقی رابه طرح نگارش چنین نامه ای فکر نکنم و درباب آن نیاندیشم. 

البته میان اندیشیدن به کاری و به فعلیت در آوردن شکافی هست که مشخصه افعال انسانی 

است و این فاصله است که گاه چنان رسشار از تردید و تشکیک و تعلیق است که گذشنت از 

آن ناممکن می مناید.

شخصا مدت زمان زیادی است که وقتی می خواهم قلم به دست بگیرم و متنی با سویه های 

انتقادی بنویسم، با پرسش ها و چالش های زیادی در خویشنت روبرو می شوم که کار نوشنت را 

برایم خیلی سخت می کند. پرسش هایی ازاین دست که منظور و مرادت از آنچه می نویسی 

چیست آیا وضعیتی بهرت از این ممکن است؟ جایگاه خودت در این میان چیست ؟ و آیا 

انتقادی متوجه خودت نیست ؟ آیا توانایی انتقال آنچه را می خواهی بگویی داری؟ و آیا آنچه 

می گویی مثری دارد؟

باورکنید در طول این چند ماهی که از تبعیدم به زندان کارون می گذرد بارها و بارها با خودم 

کلنجار رفته ام که در مواجهه با وضعیت فاجعه بار این زندان باید چه کنم و چه واکنشی 

داشته باشم؟ البته من در این مدت وضعیت اینجا را با مدیریت زندان و مسووالن قضایی در 

میان گذاشته ام و گفته هایم نتایج مثبت اندکی نیز در پی داشته است اما وضع اینجا چنان از 

بیخ و بن نادرست است که با عزم و اراده تام و متام مسووالن زندان نیز احتامال چیز زیادی 

حل نخواهد شد و اراده ای فراتر وکارگشاتر الزم است تا قدمی جدی برای تغییر این رشایط 

برداشته شود.

من به خوبی می دانم که انگیزه ای که شام از نگاشنت این نامه به نویسنده اش نسبت می دهید 

در چگونگی مواجه تان با این منت بسیار موثر است و اگر امیدی به اثر گذاری این نامه باشد، 

از این دریچه است که این نوشته را از موضعی همدالنه بخوانید اما خب فکر منی کنم در این 

باره کاری از دست من ساخته باشد و یا اینکه تالش من برای دفاع از انگیزه هایم )که برای 
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خودم نیز کامال روشن نیست!( چندان کاری خیر و اخالقی باشد.

فکر کنم بهرتین وضعیت در این میان این باشد که نیت مرا از نوشنت این نامه نادیده بگیرید و 

به قول معروف “من قال” را وابگذارید و به “ما قال” بپردازید. حداقل در این باره می توانم 

تضمین بدهم از رشحی که از وضعیت این زندان ارایه می کنم هیچ نوع اغراق و بزرگنامیی 

وجود ندارد و در مورد کاستی ها و کژی های اینجا اگر کم نگفته باشم چیزی بدان نیافزوده ام 

و دقیقا به همین دلیل است که توصیف خود را به بند ۶ زندان کارون اهواز که از آن تجربه 

مستقیم دارم محدود می کنم البته عالوه بر وضعیت ناگواری که اینجا وجود دارد شخصا 

مشکالت منحرص به فردی هم دارم که به ایرادات قضایی وارد به پرونده ام باز می گردد. ولی 

از آنجا که توضیح آن در این مقال منی گنجد به آن منی پردازم.

– بزرگرتین و اساسی ترین مشکل در زندان کارون اهواز، ازدحام و تراکم وحشتناک جمعیت 
در آن است برای مثال در بند 6 زندان که شخصا ساکن آن هستم حداکرث ظرفیت بند که از 

روی تعداد تختهای اتاق حساب می شود حدود 110 نفر است ولی در این بند به طور متوسط 

بیش از 300 نفر زندانی هستند، یعنی حدودا سه برابر حداکرث ظرفیت. بدیهی است که چنین 

جمعیتی حتی به صورت ایستاده هم به سختی در اتاق ها جای می گیرند لذا عالوه بر جمعیت 

زیادی که کف خوابند ) من شش ماه بدون تخت بودم یعنی روی زمین می خوابیدم ( نزدیک 

به یک سوم جمعیت بند حیاط خوابند. حیاط خواب به این معنی است که متامی هواخوری 

زندان توسط پتوهای زندانیان مفروش شده و تعدادی از زندانی ها روز و شب را در گرما و 

رسما در حیاط به رس می برند. زندانیانی که به هنگام بارندگی هیچ رسپناهی ندارند و گاه 

در چراغ خانه )آشپزخانه( و گاه حامم و گاه توالت می خوابند. باور کنید حتی مشاهده این 

وضعیت هم وحشتناک است و به جز زنده بودن که بزرگرتین دلخوشی من در اینجاست 

شادی دیگرم این است که هیچگاه حیاط خواب و …نبوده ام!

– تراکم جمعیت بسیار زیاد در زندان سبب شده که اصل تفکیک جرایم هم رعایت نشود و 
با اینکه بند 6 زندان با عنوان “امنیتی ” نامیده می شود ولی فقط یک ششم ساکنین این بند 

اتهام سیاسی یا امنیتی دارند و بقیه اتهامتشان رسقت و یا مواد مخدر است. البته در میان 

سه اتاق موجود در بند، یک اتاق به زندانیان سیاسی و امنیتی تعلق دارد اما به جز در مورد 

محل خواب در بقیه موارد مثل حیاط، چراغ خانه، توالت، حامم و …همه چیز مشرتک است.

زندانیان با اتهام رسقت و مواد مخدر مشکالت خاصی مانند اعتیاد ، بیامری های خطرناک ، 

مشکالت بهداشتی و …دارند که در مورد زندانیان سیاسی و امنیتی مصداق ندارد، بنابراین 

همنشینی و مجاورت با آنها در یک بند برای زندانیان سیاسی بسیار مشکل آفرین است. این 

در حالی است که اهواز یک زندان دیگر هم دارد که متعلق به جرایم مالی است و به لحاظ 

بهداشتی و رفاهی در وضع بهرتی قرار دارد و بدون تردید اسکان زندانیان سیاسی و امنیتی 

در آن مکان منطقی تر بود.
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نظر گرفنت  با در  که  پانزده است  در  ابعاد هشت  با  و  بند 6 بسیار کوچک  – هواخوری 
جمعیت بند و یک حساب ساده می توان فهمید به هرسه زندانی یک مرت مربع مساحت برای 

هواخوردن می رسد. تازه همین فضا هامن طوری که پیشرت گفتم به علت کمبود جا و تراکم 

جمعیت، توسط زندانیان مفروش شده ومحل زندگی آنان است. شاید فقط کسی که زندان را 

تجربه کرده باشد بداند که نبود هواخوری و چند مرت فضا برای قدم زدن چه شکنجه ی بزرگی 

است در ضمن سقف هواخوری نیز توسط میله گرد و تیر آهن هایی که به صورت مشبک به 

هم جوش داده شده پوشانده شده است. اگرچه هدف آن جلوگیری از فرار زندانیان است 

اما نتیجه مستقیم آن محدود شدن تبادل هوا با محیط اطراف و گرم شدن مضاعف هوا 

در گرمای جهنمی تابستان اهواز است، به گونه ای که حیاط زندان به مانند کوره پزخانه 

داغ می شود و نکته مهم اینجاست بسیاری از زندانیان روز و شب را در همین حیاط به رس 

می برند و حتی سایه بانی هم ندارند. از سویی این سقف مشبک لذت نگریسنت به آسامن را 

که از معدود لذت های یک زندانی است سلب می کند و احساس حیوانی وحشی که در یک 

قفس نگهداری می شود را به زندانی می دهد.

کامال  زندان  این  در  بهداشت  واژه  اصال  که  بگویم  باید  اینجا  بهداشتی  مورد وضع  در   –
نامانوس است. در زندانی با این تراکم از جمعیت و با چنین زندانیانی و با چنین ساختامن 

از زندانیان در بیرون  انتظاری منی شود داشت. تعدادی  این هم  از  انصافا بیش  کهنه ای، 

اززندان به اصطالح “کارتن خواب” بوده اند و سبک زندگی خود را به این مکان هم انتقال 

داده اند افرادی که هرگز حامم منی روند، لباسشهایشان را عوض منی کنند، از هیچ ماده 

شوینده ای استفاده منی کنند و حتی چیزی هم به پا منی کنند و مسیر توالت و حامم و بقیه 

جاها را با پای برهنه طی می کنند با وجود چنین افرادی باید وضع بهداشتی بند برای شام کامال 

قابل تصور باشد. از طرفی رسویس توالت و حامم زندان بسیار آلوده و مستعمل است و برای 

استفاده از آن نیز معموال باید در صف ایستاد و حتی گاهی برای استفاده از حامم مجبوریم 

ساعتها در صف مبانیم. آب حامم اکرث اوقات رسد است. رسویس روشویی بند از شش عدد شیر 

آب رسد و کهنه تشکیل شده که در یک ردیف قرار دارد و فاضالب آن توسط یک آبراه بسیار 

آلوده جمع آوری و تخلیه می شود جالب اینجاست از این رسویس برای همه مصارف ممکن 

استفاده می شود. فقط کافی است لحظه ای را تصور کنید که در یک محیط دو مرتی یک نفر 

دست می شوید، یک نفر آب می خورد، یک نفر مسواک می زند، یک نفر ظرف می شوید، یکی 

وضو می گیرد، یکی صورتش را اصالح می کند، یکی برنجش را آبکش می کند، یکی بینی اش را 

تخلیه می کند و ….انصافا لحظه تهوع آوری است اگر چه از آن گریزی نیست.

مهار  نبود  علت  به  از طرفی  است  آن  فاضالب  بند مشکل  بزرگرتین مشکالت  از  یکی   –
آنها  دیدن  و  بیرون می آید  آن  از  به سادگی  فاضالب موش و سوسک  در سیستم  مناسب 

دیگر جز معمول زندگی زندانیان شده است .مشکل دیگر که بسیار جدی تر است گرفنت 
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هراز گاه مسیر فاضالب و بیرون زدن آن از کف هواخوری است که در ابتدا حیاط خوابها را 

آواره می کند این فاضالب که گاه کل فضای هواخوری را پر می کند معموال تا مدتها در این 

وضع باقی می ماند و انصافا آلودگی و بوی تعفن ناشی از آن دیوانه کننده است تا جایی که 

گاه استنشاق هوای پاک تبدیل به آرزو می شود. اگر چه هوای ناشی از دم و بازدم این همه 

زندانی و دود سیگار آنها در چنین محیط بسته و محدودی به خودی خود شکنجه است اما 

همراه شدن آن با بوی فاضالب واقعا غیر قابل تحمل است، البته قسمت اصلی فاجعه آن است 

که باران تندی هم ببارد و آنگاه است که هواخوری تبدیل به استخر می شود و تردد در آن 

و رفت و آمد به حامم و توالت جز با چرخ دستی ممکن نیست. قسمت ناگوارتر اینکه پس 

از فرو نشسنت این فاضالب روی همین زمین بار دیگر زندانیان بساط خود را پهن می کنند، 

می خوابند و می خورند و روزگار می گذرانند.

– درمورد غذای زندان هیچ منی گویم که احتامال مقوله ای سلیقه ای تلقی می شود ولی 
همین قدر بس که آشپز محرتم حتی زحمت پوست کندن سیب زمینی های استفاده شده در 

غذا را به خود منی دهد. فروشگاه زندان به طور متوسط هر شش هفته یک بار مقداراندکی 

با کشمکش بسیار سهم هر زندانی یک کیلو میوه در  میوه می آورد که در بهرتین حالت 

شش هفته است و این سبب شده بیامری های ناشی از کمبود ویتامین در زندان شایع باشد. 

از طرفی آشپزی در زندان هم با مشکالت خاص خودش روبرو است اول اینکه هیچ یخچالی 

برای نگهداری مواد اولیه وجود ندارد و این مساله ای است که در فصول گرم سال بسیار 

آزاردهنده است. البته گویا پیشرت این مشکل وجود نداشته و به علت پیدا شدن مواد مخدر در 

یک یخچال به هنگام بازرسی، کلیه ی یخچال های زندان جمع آوری شده است. اما خب این 

دلیل دقیقا شبیه این است که کلیه ی اتومبیل های یک کشور به علت پیدا شدن مواد مخدر در 

یکی از آنها خوابانده شود! در ضمن چراغ خانه ی کوچکی که برای طبخ غذا در نظر گرفته 

شده است، سوای آلوده بودن آن، بسیار کوچک است و مساحتی حدود 3 مرت مربع دارد و 

اینکه چطور این همه زندانی می توانند آنجا آشپزی کنند، واقعا جای سوال است.

– در مورد امکانات ارتباطی نیز مشکالت زیادی وجود دارد. ابتدا اینکه هیچ روزنامه و 
مجله ای در زندان وجود ندارد و امکان وارد کردن آن نیز میرس نیست . در مورد کتاب نیز 

سختگیریهای زیادی وجود دارد و حداقل شخص خودم تاکنون نتوانستم کتابهای مورد نظر 

خودم را که هیچ موردی نیز ندارد و عموما در مورد فلسفه و یا فیزیک و ادبیات است را 

وارد زندان کنم. در مورد تلفن نیز باید بگویم که مدت متاس تلفنی برای هر زندانی در بند 

6، هر هفته تنها 3 دقیقه است که پر واضح است که چنین زمانی برای شخصی که با خانواده 

ی خود بیش از هزار کیلومرت فاصله دارد، بسیار ناچیز است. تازه همین زمان کم نیز گاه به 

لطایف الحیل از کلیه ی زندانیان و یا اشخاص گرفته می شود و آنها را ممنوع تلفن می کنند. 

من مدت زمان زیادی را در این زندان ممنوع تلفن بوده ام و حق خروج از خوابگاه و استفاده 
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از کتابخانه زندان را نیز نداشته ام.

آنچه در این جا می گذرد حقیقتا “ورای حد تقریر” است و قابل بازمنائی نیست! من چنین 

وضعیتی را نه پیش از این تجربه کرده بودم و نه جائی خوانده یا شنیده بودم. هیچ فیلمی یا 

داستانی تاکنون زندان را این گونه تصویر نکرده بود و هرگز در مخیله ام هم منی گنجید که 

چنین جایی ممکن است وجود داشته باشد! شاید بتوان گفت که همه مصیبت های اینجا از 

این نکته بر می خیزد که انسان در یک محیط بسیار کوچک و بسته و به غایت آلوده با شامر 

زیادی از انسان های متفاوت و نامتناجس مواجه است و مجبور است متامی لحظات خود را در 

چنین وضعیتی بگذراند. واقعا برای خودم هم جای سوال است که چگونه می توان توصیف 

کرد جایی را که حتی هوای ساملی برای تنفس و یا چند مرت فضای خالی برای قدم زدن وجود 

ندارد! در این چند ماهی که در این زندان به رس می برم گاهی وقتی افکار و رفتارم را در طول 

شبانه روز مرور می کنم به نتایج عجیبی می رسم، احساس من این است که کم کم زندگی ام 

از محتوای انسانی تهی می شود و به خلق و خوی حیوانی رجعت می کنم! منظورم این است 

که غریزه ی صیانت نفس و میل به زنده ماندن، کم کم به اصلی ترین محرک و دغدغه ام 

بدل شده است و گوئی جز زنده ماندن هیچ مساله ی مهمی برایم وجود ندارد! برای مثال 

وقتی از اتاق خارج می شوم، متام تالشم را می کنم تا به کسی نگاه نکنم و یا ارتباطی برقرار 

نکنم، اگر کسی از حیاط خوابها طبق معمول چیزی از من خواست خودم را به نشنیدن بزنم 

و در کامل بی اخالقی خواسته اش را رد کنم! بر رس صف توالت و حامم مثل انسان های اولیه 

جدل کنم و در ضمن مواظب باشم که کمرتین متاس ممکن را با دیگران داشته باشم! باور 

کنید من اصال آدم وسواسی نیستم اما اینجا احساس می کنم باید از نفس کشیدن هم ترسید! 

بعضی شبهای زمستان وقتی به زندانیان حیاط خواب نگاه می کردم که در این سوز رسما در 

هواخوری می خوابند و دو یا سه نفره زیر پتوهای منناک و آلوده می لولند، از اینکه هیچ حس 

ترحم و دلسوزی دیگر در من وجود نداشت دچار حیرت می شدم، گویی کامال پذیرفته بودم 

که کار جهان و آدمی همین بوده و همین خواهد بود. چگونه می توان اخالقی بود، در جائی 

که انسان حتی برای لحظه ای هم جسارت ندارد که خود را جای دیگران بگذارد؟

منی دانم، فکر می کنم دیگر گفنت بس است … حرفهای زیادی هست که احساس می کنم نوشنت 

از آنها احتامل موثر بودن و به نتیجه رسیدن این نامه را کمرنگ تر می کند و از این رو از آنها 

رصفنظر می کنم. به هر روی امید من این است که با نگاشنت این نامه، نظر مسئوالن امر 

تا حدی به این رشایط فاجعه بار جلب شود و از این رهگذر بهبودی در وضعیت این زندان 

حاصل آید. وضعیتی ناگوار که اگر بخواهم با موجزترین جمله بیانش کنم “وضعیتی مرزی 

بین زندگی انسانی و زندگی حیوانی است.” زیرکی را گفتم این احوال بین خندید و گفت: 

صعب روزی، بوالعجب کاری، پریشان عاملی

این نامه در اردیبهشت سال ۱۳۹۰ منترش شد.
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سند ۵
روایت مرتضی مرادپور از زندان مرکزی تربیز

اواخر آبان گذشته آقای مرتضی مرادپور، زندانی سیاسی و از فعاالن مدنی ترک آذربایجان که 
مدت دو سال است در زندان تربیز محبوس است، گزارشی طوالنی از وضعیت این زندان ارائه 
کرد که ابتدا در سایت “انجمن دفاع از حقوق برشی آذربایجانی ها در ایران” منترش شد. 
این گزارش مفصل همزمان با روزهای آغازین اعتصاب غذای آقای مرادپور منترش شده بود.

 
مقدمه

یکی از شاخص های مهم سنجش وضعیت حقوق برش بررسی رشایط زندانیان و زندانهاست. 

طبق آمارهای منترشه ، ایران یکی از کشورهای دارای جمعیت زیاد زندانی محسوب می شود، 

که با مسائل ناشی از آن دست به گریبان است. وضعیت کلی زندان های کشور در مقایسه 

با بیشرت کشورها در سطح نامطلوبی قرار دارد. گزارش ها از وضعیت زندان های مناطق و 

استان های مختلف نیز، در مقایسه یا هم متفاوت است. در میان گزارشات و شواهد عینی 

زندانیان به جرات می توان گفت؛ زندان مرکزی تربیز در مقایسه با دیگر زندان های بزرگ، 

از لحاظ حقوق برشی و رفاهی در سطح خیلی پایینی قرار دارد و وضعیت عمومی زندان 

نیازمند  این مورد  قابل مقایسه نیست. البته قضاوت در  با زندان های دیگر  تربیز  مرکزی 

مدنظر قرار دادن ابعاد مختلفی چون: مدیریتی، آموزشی، بودجه ای، حقوقی، قضایی، جرم 

شناختی و … است. در کل با مطالعه ی اسناد حقوق برش در رابطه با زندان و زندانیان متوجه 

وجود فاصله میان قوانین کشور و قطعنامه ها و قوانین سازمان ملل خواهیم شد. درحالیکه 

در مصوبه مجمع عمومی سازمان ملل، در مورد اصول اساسی برای رفتار با زندانیان، در بند 

۱۵ اعالم شده: به استثناء محدودیت هایی که حقیقت زندانی شدن به وضوح ایجاد می کند، 

کلیه ی زندانیان باید از حقوق برش و آزادی های بنیادی تعیین شده در اعالمیه جهانی حقوق 

برش و اگر کشور مربوطه عضو و یا طرف باشد، میثاق بین املللی حقوق اقتصادی، اجتامعی 

و فرهنگی و » میثاق بین املللی حقوق مدنی و سیاسی« و پروتکل اختیاری آن، و حقوق 

مشابه دیگری که در سایر میثاق های سازمان ملل متحد تعیین می شود؛ برخوردار باشند و 

همینطور در مصوبه ی مجمع عمومی سازمان ملل متحد در مورد مجموعه ی اصول برای 

حامیت از متامی اشخاص تحت هر شکل از بازداشت یا حبس؛ در اصل ۳ آمده است: » هیچ 

محدودیت یا تخلفی نسبت به هیچ یک از حقوق برش اشخاص در هیچ یک از بازداشت 
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یا حبس بر اساس قانون، کنوانسیون ها، مقررات یا رسوم هیچ کسوری به این بهانه که این 

مجموعه ی اصول چنین حقوقی را به رسمیت منی شناسد یا اینکه آن ها را به حد کمرتی به 

رسمیت می شناسد؛ به رسمیت شناخته منی شود.« بعضا حتی قوانین آمره با استناد به آیین 

نامه و یا بخشنامه رعایت منی شود، یا ورد تعلیق قرار می گیرند. مثال ماده ی ۲۰ قانون آیین 

دادرسی کیفری در مورد صدور مرخصی به زندانیان می گوید: » محکومان می توانند در 

صورت رعایت ضوابط و مقررات زندان و مشارکت در برنامه های اصالحی و تربیتی و کسب 

از تامین مناسب، ماهانه حداکرث ۳ روز از مرخصی برخوردار شوند.«  امتیازات الزم پس 

درحالیکه در آیین نامه ی سازمان زندان ها برخالف آیین دادرسی کیفری در ماده ۱۲۵ دربند 

ب آمده است: » به محکومان سایر جرائم که امتیازات الزم را کسب منایند در صورت فقدان 

سابقه ی محکومیت در جرائم عمدی به ازای هر ۲ماه و در صورت وجود سابقه ی محکومیت 

می گردد.«  اعطا  تشویقی  مرخصی  روز   ۵ تا   ۳ ماه  چهار  هر  ازای  به  عمدی  جرائم  در 

مشاهده می شود که آیین دادرسی کیفری به عنوان قانون آمره برای هر زندانی در هرماه 

حداکرث ۳روز مرخصی تعیین کرده است درحالیکه آیین نامه سازمان زندان ها برخالف قانون 

مذکور برای هر ۳ یا ۴ ماه حداکرث ۵ روز مرخصی در نظر گرفته است. مهمرتین موضوع در 

مورد قوانین کشوری و وضع موجود در زندان ها اجرا نشدن همه ی قوانین موجود است که 

در ادامه ی مقاله در رابطه با آیین ناممه ی زندان ها در حد امکان به آن ها اشاره خواهد شد. 

در این مقاله وضعیت حقوق برش در زندان مرکزی تربیز را در چند بخش در ارتباط با قوانین 

و آیین نامه ی سازمان زندان ها مورد بررسی قرار خواهیم داد. این مقاله در بهار سال ۱۳۹۵ 

دربند ۱۲ محکومین زندان مرکزی تربیز نگاشته شده است. مواردی که از این بند ذکر خواهد 

شد مشاهدات و تجربه ی شخصی نگارنده به عنوان یک زندانی می باشد. گفتنی است که بند 

۱۲ محکومین در میان بندهای زندان تربیز بهرتین وضعیت را از لحاظ وسعت، بهداشت و … 

داراست و وضعیت دیگر بندها از خیلی جهات بدتر از این بند است.

۱ – رسانه محیط: طبق استاندارد جهانی، فضای الزم برای هر زندانی حداقل ۲۰ تا ۲۶ مرت 
مربع است. درحالیکه استاندارد رسانه ی فضای زندانی در ایران بین ۱۵ تا ۱۷.۵ مرت مربع 

است ولی رسانه ی واقعی فضای زندان در استان های مختلف مابین ۲ تا ۱۰ مرت مربع متغییر 

است. براساس آمارهای منترشه ظرفیت زندان های کل کشور ۸۳ هزار نفر است درحالیکه 

آمار رسمی زندانیان تقریبا ۲۵۰ هزار نفر را نشان می دهد. یعنی طبق آمار رسمی ۳برابر 

ظرفیت موجود زندانی نگهداری می شود. علی مهربان مدیر کل زندان های آذربایجان رشقی 

در سوم خرداد سال ۹۲ در گفتگو با خربگزاری فارس درباره ی ظرفیت زندان تربیز اظهار کرده 

بود: » ظرفیت زندان کنونی تربیز مربوط به ۹۰ سال قبل بوده و تعداد زندانیان موجود ۳ 

برابر ظرفیت این زندان است. حال اگر مساحت کل بند ۱۲ محکومین زندان تربیز را که حدود 
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۱۵۰۰ مرت مربع)قابل استفاده( است بر استاندارد رسانه ی فضای زندان در ایران) ۱۵- ۱۷.۵ 

مرت مربع( تقسیم کنیم، ظرفیت استاندارد نگهداری زندانی در این بند ۸۵- ۱۰۰ نفر می شود. 

درحالیکه معموال آمار این بند مابین ۴۰۰ تا ۵۰۰ نفر متغیر است. یعنی در بند ۱۲ زندان 

مرکزی تربیز) به عنوان بند منونه( حدود ۵ برابر ظرفیت قانونی کشور زندانی نگهداری 

می شود. ) البته این آمار مربوط به قبل از انتقال اتاق مالی بند ۱۵ به بند ۱۲ محکومین 

است. در تاریخ ۷ شهریور ۹۵ اتاق مالی بند ۱۵ پاک با آمار ۱۵۵ نفر با انتقال به محل باشگاه 

ورزشی بند ۱۲ به آمار نزدیک ۴۰۰ نفری بند اضافه گردید. با این حساب بطور منونه مشخص 

می شود که زندان مرکزی تربیز چقدر وضعیت اسفباری را در بین زندان های کسور داراست. 

مساحت بند ۱۲ محکومین با ذکر جزییات به این رشح است: حیاط ۴۰۰ مرت، زیر هست ۱۱۶ 

مرت، سالن ۱۱۱ مرت، منازخانه ۲۴ مرت، خیاطی و آرایشگاه ۲۴ مرت، آشپزخانه ۱۵ مرت، کتابخانه 

۱۲ مرت، فروشگاه ۱۲ مرت، مخابرات ۶ مرت، اتاق یک ۱۵۰ مرت، اتاق دو ۱۸۰ مرت، اتاق سه ۱۸۰ 

مرت، اتاق چهار ۹۰ مرت، اتاق پنج ۶۵ مرت. تعداد تخت های هر اتاق نیز به این قرار است: اتاق 

یک ۶۰ تخت، اتاق دو ۸۱ تخت، اتاق سه ۷۸ تخت، اتاق چهار ۵۴ تخت، اتاق پنج ۳۹ تخت، 

مجموع تخت های اتاق ها به غیر از یک تخت به عنوان انباری ۳۰۹ تخت می باشد یعنی به 

طور میانگین ۱۴۱ نفر کف خواب در بند ۱۲ وجود دارد. البته اتاق تازه ایجاد شده شش با 

۱۷۰ مرت مساحت و ۹۳ تخت به تازگی اضافه گردیده است. در ماده ی ۷۰ و ۷۱ آیین نامه ی 

زندان آمده است: » در صورت امکان به محکومان یک اتاق با وسایل الزم داده می شود 

و هرگاه محکومان به طور دسته جمعی نگهداری شوند باید منتهای کوشش و دقت را در 

انتخاب یک گروه از حیث تناسب سن و جهات دیگر بویژه هنگام خواب به عمل آورده و 

برای محکومانی که حسب دستور مقام های مسئول صالحیت دار می بایست به طور جداگانه 

نگهداری شوند، باید اتاقی با امکانات الزم در نظر گرفته شود.« و » لوازم آسایشگاه برای 

هر محکوم عبارت است از تختخواب، تشک، بالش، دو تخته پتو، ملحفه برای پتو، تشک 

و بالش« هیچ یک از موضوع های موارد باال در زندان تربیز رعایت منی شود. در بند ۱۲ 

محکومین به علت فضای کم به تناسب آمار هر زندانی جدیدالورود بین ۳ تا ۴ ماه باید کف 

خواب مباند. در بندهای شلوغ مثل ۱۱ تحت قرار)سه گانه( گاهی اوقات بند آنقدر شلوغ 

می شود که زندانیان بدون فاصله و چسبیده به هم به پشت می خوابند و درصورت چرخیدن 

به پهلو فضای ایجاد شده توسط نفرات بغلی اشغال می گردد و منی توان دوباره به حالت قبل 

برگشت. در این وضعیت حتی جا برای کف خواب در اتاق نیز منی ماند و زندانی جدیدالورود 

باید مدتی در سالن بخوابد که اصطالحا سالن خواب می گویند. در زندان تختخواب به منزله 

خانه و محل آسایش بوده و نداشنت تختخواب یعنی زندگی در حالت عدم استقرار و ناامنی 

است. به علت محدودیت در تعداد تخت، خود تخت نیز زمینه ای برای بروز ناهنجاری در 

میان زندانیان است. بطوریکه در بندهایی با آمار باال زندانیان برای تصاحب تخت با یکدیگر 
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درگیر می شوند و در بعضی از بندها تخت ها با قیمت های بسیار گزاف داد و ستد می شوند. 

با توجه به تراکم زیاد زندانی منی توان انتظار داشت که زندانی از حداقل رشایط زیست و 

کرامت انسانی برخوردار باشد. در ادامه در قسمت تفکیک جرائم در مورد ماده ۷۰ بیشرت 

توضیح داده خواهد شد. مباند که لوازم تشک، بالش و ملحفه موضوع ماده ی ۷۱ نیز تحویل 

داده منی  شود.

۲ – فرسودگی ساختامن: طبق ماده ی ۱۰۶، » مجاری فاضالب همیشه باید باز باشد و در 
رفع عفونت و آلودگی در محوطه و اماکن زندان ها مراقبت و اقدام الزم و دائم به عمل 

آید« فرسودگی تاسیسات، سیستم فاضالب و سیم کشی برق در رسویس ها و کف راهروها 

از معضالت جدی داخل بند ۱۲ محسوب می شود. بطوریکه لوله های فاضالب طبقه بند ۱۱ 

که باالی طبقه بند ۱۲ واقع است، به علت فرسوده بودن درست روی محل شست و شوی 

ظروف چکه می کند و هنگام شست و شوی ظروف آب کثیف از باالی رس همه را نجس 

می کند. همینطور آب کثیف از طریق کانال مخصوص انتقال کابل و لوله از باالی مسرتاح ها 

چکه می کند و هنگام مراجعه به رسویس باعث کثافت می شود. همچنین به علت شیب بد 

و لق بودن کاشی های کف راهروی روشویی و رسویس های بهداشتی آب جمع شده و موقع 

پا گذاشنت آب کثیف پرت می شود. به علت ایراداتی که در سیستم حرارت مرکزی) که بند 

۱۲ محکومین و سه بند دیگر از آن استفاده می کنند( پیش می آیدو فرسودگی کل تاسیسات 

و همچنین فرسودگی سیستم الکرتیکی، در ماه چند مورد قطعی آب و یا آب گرم و برق رخ 

می دهد. هنگام قطعی آب و برق یا گاز اگر در بیرون از زندان برای پخت غذا و استحامم و 

انجام رضوریات بهداشتی راه دیگری بتوان یافت در زندان به علت محدودیت راه دیگری 

وجود ندارد و فشار مضاعفی بر زندانی وارد می شود. به علت خرابی رادیاتورها که زنگ 

خورده و قدیمی هستند در ماه های رسد گرمای اتاق تامین منی شود و هوای رسد از حیاط 

به داخل اتاق ها جریان دارد. و همچنین به علت رسدی آب حامم رسماخوردگی که دوره 

درمانش حتی تا ماه ها طول می کشد در سطح بند همه گیر می شود. در فصل گرما نیز رشایط 

بهرت از فصل رسما نیست زیرا تنها نوع وسیله رسمایش پنکه سقفی جهت، جریان انداخنت 

هواست آن هم در اتاق های بزرگ کفایت منی کند و با گرمای هوا بوی نامطبوع در اتاق 

ساطع می شود. مورد جالب اینکه چند نفر از زندانیان که از جیب خود یک کولر آبی برای 

سالن تهیه کرده بودند سال بعد به جای سالن به اتاق نگهبانی نصب شد!. مورد دیگر راجع 

به تعداد کم پنجره و هواکش است، در اتاق ها پنجره آنقدر کم است که اتاق ها از نور طبیعی 

بی بهره اند و روشنایی در طول روز از نور مصنوعیی)مهتابی( تامین می شود. کمبود هواکش 

در انتهای راهروی رسویس ها که محل سیگار کشیدن نیز هست سبب می شود تهویه هوا 

انجام نشود و زندانیان غیر سیگاری نیز هنگام مراجعه به رسویس های بهداشتی و شست و 
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شو باالجبار در معرض دود سیگار و بوی مسرتاح قرار می گیرند. وضعیت هنگامی غیر قابل 

تحمل می شد که فن خراب شود و تا نصب فن سامل) که چندین هفته به طول می انجامد( بو 

و دود کل بند را فرا می گیرد و بعد از آمار) ساعت ۴-۷ بعد از ظهر نسبت به فصل( که درب 

سالن بسته می شود فضای اتاق ها آکنده از بو و دود می شود، در این حالت تا نصب فن بعد از 

آمار واقعا وضعیت اسفناکی به بار می آید. این وضعیت در نقض ماده ۸۶ آیین نامه است که 

می گوید:» استعامل دخانیات در اماکن مسقف بطور مطلق ممنوع است.« هامنطور که ذکر 

شد روشنایی زندان از المپ های مهتابی سفید تامین می شود؛ باتوجه به اینکه المپ ها ۲۴ 

ساعته روشن می مانند نور فلورسنت و روشنایی کم اتاق ها سبب می شود چشم ها همیشه 

در معرض حساسیت به نور خورشید و ضعف بینایی قرار گیرد. به عنوان مثال نگارنده یکی 

از چندین موارد دارای حساسیت به نور خورشید و ضعف بینایی است که پس از چهارده ماه 

با دو منره ضعف بینایی مجبور به استفاده از عینک طبی گشته است. طبق مصوبه کنگره 

سازمان ملل متحد در مورد حداقل مقررات معیار برای رفتار با زندانیان در بخش اول قسمت 

مقررات دارای کاربری عمومی ماده ۲۶) بند یک(؛ پزشک زندان موظف به کنرتل مرتب وضع 

دفع فاضالب، گرما و نور و تهویه هوای زندان است. طبق نظر صاحب نظران فرسودگی بناها 

و سیامی کهنه آن آثار نامطلوبی دارد؛ زندان های فرسوده روحیه ی زندانی را تخریب می کند؛ 

در مکان های فرسوده، کهنه و کثیف جرم زایی بیشرت از محیط هایی است که فرسوده نیستند 

و از دید و نور کافی برخوردارند.

۳ – ]بهداشت:[ طبق اسناد حقوق برش بین امللل پزشک زندان باید بطور منظم بهداشت و 
پاکیزگی زندان و زندانیان را بررسی و نظارت کند. ماده ۱۰۸ آیین نامه زندان ها نیز می گوید: 

» گرمابه و مسرتاح و دستشویی زندان باید همیشه متیز باشد و به اندازه کافی دوش رسد و 
گرم در دسرتس محکومان گذاشته شود تا بتواند با توجه به فصول سال در هفته یکبار استحامم 

کند.« درحالیکه با یکبار استحامم در طول هفته آن هم در محیط زندان بهداشت رعایت منی 

شود، ولی برای جمعیت ۵۰۰-۴۰۰ با تعداد شش حجره حامم امکان اجرای همین ماده نیز 

میرس نیست. برای اینکه بتوان ۱۵ دقیقه استحامم کرد باید مدت طوالنی را در صف منتظر 

ماند، در بندهای شلوغ مثل ۱۱ تحت قرار این مدت به چندین ساعت می رسد. مشکل دیگر 

فقدان آب گرم جهت استحامم است که در فصل رسما عمال غیر از سه – چهار ساعت از صبح 

منی توان استحامم کرد بدین جهت بسیاری از زندانیان به علت رسدی آب و صف طوالنی 

چندین هفته یا حتی ماهی یکبار استحامم می کنند. وضعیت مسرتاح اسفبارتر است رصف 

نظر از کمی تعداد مسرتاح در اکرثشان چون رس شیلنک ها و یا بست دیواری باز شده اند اکرث 

اوقات شیلنک روی زمین ول بوده و یا داخل اجاق می افتد و آفتابه نیز در بیشرت اوقات در 

رسویس موجود منی باشد. همچنین روزانه فقط یکبار بعد از خاموشی ظرف مایع دستشویی 
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پر می شود و در طول روز معموال بعد از ظهر که مایع متام می شود بعضی از زندانیان بعد 

از مسرتاح دستانشان را نشسته به اتاق هایشان می روند. یکی از دالیلی که مایع دستشویی 

زود متام می شود شاید به این علت باشد که بنیاد تعاونی زندان مایع با کیفیت پایین و شل 

خریداری می کنند که هنگام شست و شو زیاد استفاده می شود. همچنین چون زندانیان بی 

بضاعت امکان خرید مایع ظرفشویی نداشته و برای شسنت ظروف از مایع دستشویی استفاده 

می کنند مایع زود متام می شود که این عمل خود غیر بهداشتی است. در نتیجه این رشایط 

قارچها، باکرتی ها و میکروب ها در بند شیوع یافته اند و خیلی از زندانیان از بیامری های قارچی 

و حساسیت های پوستی رنج می برند. شپش به عنرص همیشه حارض در زندگی زندانیان تبدیل 

گشته و بجز اتاق کوچک ۵ در همه اتاق ها شپش پیدا می شود.همچنین سوسک ها از مسرتاح 

گرفته تا اتاق ها در همه جا حضور دارند و در اتاق های بزرگ در البه الی وسایل خوراکی نیز 

پیدا می شوند. در مورد بوی نامطبوع اتاق ها نیز باید گفت مخصوصا در فصل تابستان بوی 

بدی در اتاق های بزرگ می آید و در اختالت با گرمای هوا طاقت فرسا می شود. با عنایت این 

اوصاف ادعای رعایت بهداشت و سالمت در زندان تربیز مفهومی ندارد. با اینکه در ماده ۱۹۱ 

آیین نامه سازمان نوشته شده است است:» به تشخیص دایره ی مددکاری از سوی زندانی 

نیازمندی های  به میزان مناسب الزن داده شده و  نیازمند  به متهامن و محکومان  سالیانه 

بهداشتی رضوری متهامن و محکومان زن نیز تامین می شود.« ولی تا به حال یک مورد هم 

در مورد تامین لباس محکومان بی بضاعت و نیازمند مشاهده و شنیده نشده است حتی 

نیازهای رضوری تر مثل مایع دستشویی و پودر رختشویی به طور مناسب و کافی تامین منی 

شود. رشایط مرشوح در تضاد با اهداف تعیین شده سازمان می باشد.

از  مراقبت  باید  زندان  پزشک  املللی  بین  برش  حقوق  اسناد  طبق  ۴ – بهداری و درمان: 
بهداشت جسمی و روانی زندانیان را بر عهده داشته باشد و باید روزانه همه زندانیان بیامر 

و همه زندانیانی که از بیامری شکایت دارند را ببیند. ماده ۱۰۲ آیین نامه سازمان نیز در 

این باره می گوید: » بهداری موسسه یا زندان موکلف است دست کم ماهی یکبار نسبت به 

تست پزشکی کلیه مددجویان اقدام مناید« حال آنکه حداقل زمان برای ویزیت دکرت عمومی 

۲ ماه است. و به جز چند مورد برای مشکالت پزشکی زندانیان دکرت متخصص وجود ندارد. 
برای مثال داندانپزشکی که به زندان می آید به غیر از کشیدن دندان کاری انجام منی دهد 

یعنی شخصی که دندانش نیاز به ترمیم و عصب کشی دارد باید با قرص های مسکن اداره 

کند یا آن دندان را بکشد. همچنین برخی از متخصصین چند ماه یکبار در بهداری زندان 

حضور یافته و برخی از ایشان با حفظ فاصله از زندانی به طور خالصه و با عجله ویزیت 

می کنند. بنا به دستور مسئولین برای امراضی که رابط بهداری بند) که از میان زندانیان است( 

یا پامد تجویز  می تواند تشخیص دهد خود می تواند بدون ویزیت دکرت به زندانی دارو و 



149

سازمان اتحاد برای ایران

کند. علیرغم اینکه  ماده ۱۱۸ می گوید: » معاینه و در صورت نیاز معالجه محکومان بیامر 

به عهده اداره زندان یا مراکز حرفه آموزی و اشتغال است.« در تبرصه همین ماده آمده 

است: » درصورت نیاز محکومان بی بضاعت به دندان مصنوعی، عصا، اعضای مصنوعی، 

صندلی چرخدار و عینک، انجمن حامیت از زندانیان مکلف به تامین آن می باشد.« ماده 

۱۱۷ نیز می گوید:» سازمان می گوید در صورت لزوم نسبت به بیمه درمانی محکومان و یا 

انعقاد قرارداد با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اقدام مناید که اگر زندانیان قادر 

به تامین هزینه درمان نباشند بیمه متکلف آن باشد.« در مورد ماده ۱۱۸ و اینکه چگونه 

نگارنده  که  مثالی می آوریم  اخذ می شود  از وی  بضاعت  بی  زندانی  هزینه عمل جراحی 

خود شاهد آن بوده است. در اطاق ۱ بند ۱۲ محکومین یکی از هم اطاقی ها به اسم پیامن 

.ق جهت انجام عمل جراحی به یک بیامرستان خارج از زندان منتقل شد ولی به علت عدم 
استطاعت مالی در پرداخت هزینه عمل توسط خانواده زندانی مسئول اطاق ۱۵ به اهل 

اطاق اعالم کرد که دو هم اطاقی پیامن.ق چون توانایی پرداخت عمل جراحی اش را ندارد به 

دستور رئیس زندان تا زمان پرداخت هزینه به بند ویژه انتقال خواهد شد و در ادامه از هم 

اطاقی ها درخواست کرد در پرداخت هزینه عمل اورا کمک کنند که در نهایت با پرداخت 

نصف هزینه عمل آن زندانی توانست به بند خویش بازگردد. در اسناد حقوق برش در مورد 

خدمات پزشکی آمده است:» پزشک زندان پس از پذیرش هرزندانی، باید هرچه زودتر 

آنطور که الزم است با نگاهیی ویژه برای پی بردن به بیامری جسمی یا روحی و انجام کلیه 

اقدامات رضوری؛ جداسازی زندانیان مشکوک به ابتال به بیامری های عفونی یا مرسی، توجه 

به نقص های جسمی یا روانی که ممکن است مانع از باز پروری شود و تعیین توانایی جسمی 

هرزندانی برای کار، اورا ببیند و معاینه کند. در مورد بیامری های مرسی مثل ایدز و هیپاتیت 

جداسازی انجام منی گیرد و به علت ناآگاهی عمومی در مورد آن بیامری ها مخصوصا در بند 

متادون، زندانیان سامل در کنار زندانیان مبتال به ایدز و هیپاتیت در خطر ابتال قرار دارند. 

الزم به توضیح نیست که وقتی نان آور خانواده ای محبوس باشد وضعیت مالی آن خانواده با 

چه بحرانی روبروست و افزوده شدن هزینه تامین مخارج زندانی، چه عواقبی می تواند برای 

خانواده به دنبال داشته باشد.

۵ – تغذیه: مطابق ماده ۹۶ آیین نامه سازمان لوازم غذاخوری محکومان شامل بشقاب، 
بند  توزیع در  به جای  از جنس مالمین است ولی  امکان  لیوان و قاشق در صورت  کاسه، 

قرنطینه) محل ورود محکومان( در فروشگاه بند فروخته می شود. ماده ۹۳ آیین نامه سازمان 

می گوید: غذای روزانه در سه وعده به ترتیب زیر به متهامن و زندانیان داده می شود. صبحانه، 

ناهار، شام و اغذیه الزم که دارای کالری و ویتامین های کافی باشند. براساس برنامه های غذایی 

مصوب و متناسب با رشایط آی و هوا در هر محل با چای و آب آشامیدنی در اختیار زندانیان 
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گذارده می شود. در تهیه وسایل رضوری برای جلوگیری از فساد مواد اولیه خواربار و در 

تنظیف ظروف و محوطه آشپزخانه از طرف مسئوالن مربوطه اهتامم کافی و مستمر به عمل 

آید« و در ماده ۹۵ جزییات این مواد غذایی رشح داده می شود. ولی به جرات می توان گفت 

جیره غذایی قید شده در آیین نامه از مواد نامرغوب و کم کیفیت تهیه می شود. همچنین به 

علت استفاده از ماده صدر کافور غذاها بو و طعم ناخوشایندی دارند. گرچه مطابق ماده ۹۵ 

آیین نامه باید » در هر هفته حداقل سه بار به متهامن و محکومان نهار یا شام با گوشت 

داده شود« ولی عمال به جز آبگوشت که یک لبه یا گوشت کوچک دارد در هیچ غذایی 

استفاده منی شود و در عوض سویا جایگزین گوشت شده است) مثال در خورشت قیمه لپه و 

سویا و در قورمه سبزی سبزی و سویا باهم مخلوط می شود( و همینطور از حبوبات کهنه و 

جوانه زده استفاده می شود که نپخته و سفت رسو می شود و نیز کم کیفیت ترین نوع برنج 

خارجی که بعضا شپش زده به زندانیان خورانده می شود مثال در شهرویور امسال دو مورد 

برنج شپش زده در تاریخ های ۶/۲) قورمه سبزی( و ۶/۸) استانبولی( داده شد که بعد از 

اعرتاض نگارنده به رییس زندان موقتا به جای برنج برای هر دونفر یک عدد تن ماهی داده 

شد. راجع به موضوع ارائه چای و آب آشامیدنی سامل در ماده مذکور که اصال رعایت منی 

شود ذکر این مورد رضوری می مناید؛ آب لوله کشی زندان دارای امالح فراوانی است و برای 

نوشیدن سنگین است. این وضعیت با درنظر گرفنت اینکه اکرث فروشگاه های بندهای زندان 

به علت کمبود جا و یخچال حارض به آوردن آب معدنی از فروشگاه مرکزی نیستند و در 

اثر این وضعیت و همینطور عدم تحرک ابتال به سنگ کلیه در زندان شیوع دارد. مورد آخر 

ماده ۹۳ راجع به تنظیف ظروف و محوطه آشپزخانه است که با توجه به غذای ارایه شده 

می توان به کیفیت نظافت پی برد؛ متاسفانه کمرت روزی هست که به موردی از پیدا شدن مو 

و یا نخ گونی مواد اولیه و یا چوب جارو برخورد نشود و گاهی اوقات حتی سوسک نیز از 

داخل سوپ در آورده شده است. اگرچه مطابق آیین نامه باید میوه و سبزیجات جز جیره 

غذایی به زندانیان ارائه شود ولی در عمل میوه و سبزیجات به قیمت باالتر از بیرون به 

زندانیان فروخته می شود و با توجه به محدودیت امکان نگهداری مخصوصا در فصول گرم 

امکان نگه داشنت بیش از سه- چهر روز وجود ندارد. به غیر از آبگوشت و غذاهایی که با 

برنج تهیه می شود در خیلی از وعده های غذایی زندان به جای غذای اصلی یک عدد سیب 

زمینی کوچک یا متوسط آب پز که بعضا همراه با نیم عدد گوجه فرنگی کوچک همراه است 

و یا یک مالغه عدسی آبکی و یا لوبیا قرمز آبکی که گاهی اوقات آنقدر کم است که تعدادش 

شمرده می شود یا سوپ آبکی یا یک عدد تخم مرغ کوچک داده می شود. با این اوصاف غیر 

از مشکالت ذکر شده جیره غذایی زندان به لحاظ حجم نیز خیلی کم حجم بوده و شکم سیر 

کن نیست. طبق مصوبه» حداقل مقررات معیار برای رفتار با زندانیان« سازمان ملل متحدد، 

پزشک زندان موظف به کنرتل مرتب کیفیت و کمیت و آماده کردن و تحویل دادن غذا شده 
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است. هزینه خوراک و معیشت یک فرد زندانی ماهی ۴۰۰-۳۰۰ هزار تومان می شود که 

باری مضاعف بر دوش خانواده تحمیل می کند و اگر فرد زندانی رسپرست خانواده باشد که 

به این لحاظ وضع مالی آن خانواده با بحران روبرو می شود، اضافه شدن هزینه تامین زندانی 

بر دوش خانواده می تواند پیامدهای ناگوار و حتی ویرانگری در پی داشته باشد. زندانیان 

بی مالقات) آن هایی که از بیرون به حسابشان پول واریز منی شود( نیز مجبور هستند با 

این رژیم غذایی نا مناسب کنار بیایند که در این صورت در معرض سوئ تغذیه قرار دارند.

۶ – کیفیت و قیمت میوه و اجناس فروشگاه: ماده ۹۸ آیین نامه سازمان زندان می گوید: 
اندازه احتیاج با رسمایه بنگاه تعاون، حرفه آموزی و  یا زندان ها به  » در داخل موسسه 
صنایع زندانیان کشور و یا زندان، فروشگاه های الزم تاسیس و رییس موسسه یا زندان از نظر 

حفاظت و مسئولیتی که بر عهده دارد بر آنها نظارت خواهد داشت.«.  تبرصه ۱- تعیین 

اجناس و مواد مجاز برای فروش در فروشگاه های زندان با توجه به رضورت حفظ بهداشت 

و امنیت داخلی با رئیس زندان و نرخ آن ها بر اساس قیمت عادالنه روز خواهد بود. تبرصه 

۲- اجناس و لوازم فروشگاه های زندان نباید بیش از قیمت عادالنه روز بوده و درصورت 

وجود اجناس تعاونی الزاما به قیمت تعاونی فروخته شود«. شاید بر اساس تبرصه ۱ ماده 

مذکور است که تعداد اقالم موجود در فروشگاه بند آنقدر محدود است که برخی از اجناس 

مایحتاج در فروشگاه فروخته منی شود. همچنین نه تنها اجناس تعاونی به قیمت تعاونی 

فروخته منی شود بلکه اجناس کم کیفیت و گران فروخته می شود. بدین قرار که بنیاد تعاون 

زندان تربیز از کارخانه ها و شکرت هایی که برند معروفی ندارند و اجناسشان نامرغوب بوده 

و حاشیه سود بیشرتی برای فروشگاه دارند جنس می خرد و برای سودآوری بیشرت اجناس 

بنجول و اجناسی که تاریخ مرصفشان در آستانه انقضائ قرار دارد را از بازار تهیه می کند. 

وحتی بعضی از اقالم گرانرت از قیمت روی جنس به زندانیان فروخته می شود. برای مثال 

کارت تلفن که از پرمرصفرتین اقالم داخل زندان محسوب می شود ۵۰۰ تومان گرانرت از قیمت 

مرصف کننده عرضه می شود درحالیکه بیرون از زندان می توان کارت تلفن را با تخفیف، 

ارزانرت از قیمت مرصف کننده تهیه کرد. میوه جات و سیب زمینی و پیاز و … هامنند اجناس 

فروشگاه به علیت اینکه بدون واسطه، مستقیم و انبوه تهیه می شود قیمت متام شده اش برای 

بنیاد تعاون ارزانرت از فروشگاه حاصل می شود اما گرانرت از قیمت متعارف بیرون به زندانیان 

ارائه می شوئ) برای مثال در شهریور ماه ۹۵ که قیمت کیلویی خربزه در بیرون حداکرث ۱۵۰۰ 

در  تفاوت  این  عرضه می شد(.  تومان  کیلویی۱۸۰۰  قیمت  به  زندان  داخل  در  بود  تومان 

قیمت با بیرون از زندان در مورد میوه ها نسبت به سیفی جات و سیب زمینی و پیاز بیشرت 

محسوس است. بطوریکه میوه درجه سه به قیمت درجه یک به زندانیان عرضه می شود.در 

مورد صف طوالنی فروشگاه هم اینکه در هر بند یک فروشگاه که به غیر از روزهای تعطیل 



152

وضعیت زندگی در زندان های ایران

ایجاد  باعث  باشد و  بند  تواند جوابگوی آمار ۵۰۰ نفری  روزانه ۵ ساعت کار می کند منی 

صف های طوالنی می شود که زندانیان مخصوصا در رسما و گرما در رشایط سخت برای خرید 

مدت های طوالنی را در صف خرید می ایستند. این صف نیز مثل صف های دیگر در بندهای 

شلوغ طوالنی تر است.

۷ – برخورد زندانبانان و مسئولین: زندانی هامن شهروندی است که تا دیروز در جامعه کار 
و زندگی می کرد اما بر اثر رعایت مقررات یا انجام عملی به زندان افتاده است. در زندان ها 

افرادی حضور دارند که شاید نتوان بر ایشان از لفظ گناهکار استفاده کرد مثل کسانیکه در 

پرداخت مهریه ناتوان هستند. این افراد مجرم نیستند و یا کسانیکه با افکار وطن دوستانه و 

یا در راستای احقاق حقوق به عنوان فعال سیاسی در زندان برس می برند یا کسانیکه تخلف 

اما  شوند  آزاد  دیه  پرداخت  با  و می توانستند  اند  شده  مرتکب  رانندگی  سبک  و  کوچک 

بواسطه قوانین موجود کشور راهی زندان شده اند. پس باید به همه زندانیان به یک دید 

نگریسته نشود و با ایجاد رشایطی در زندان زمینه بازگشت زندانیان به دامان جامعه فراهم 

شود. از مهمرتین روش های اصالح شخصیتی و روانی بزهکاران برگزاری کالس هایی با هدف 

آمادگی و سازگاری با جامعه و همچنین نحوه برخورد صحیح و تربیتی زندانبانان و مسئولین 

با زندانی را می توان نام برد. در زندان افراد به علت اسرتس و فشار عصبی کم طاقت شده 

و آستانه تحمل پایینی پیدا می کنند. اگر شخصی در جامعه نسبت به یک حرف ناخوشایندی 

پایینی نشان  پایینی نشان می دهد هامن فرد در فضای زندان آستانه تحمل  آستانه تحمل 

خواهد داد.  نقش برخورد مناسب و صحیح زندانبانان و مسئولین در چنین رشایطی خود 

بر فراهم سازی زمینه  تاکید  به جای  بهرت منایان می کند. در حالیکه در سیستم کنونی  را 

بازگشت مجرمان به جامعه تنبیه مجرم الویت دارد. و اکرث زندانبانان تصور می کنند چون 

زندانی مجرم است باید تنبیه گردد و بعضا در نتیجه این تصور غلط حاکم رفتاری قهرآمیز 

با زندانیان دارند. مطابق اسناد حقوق برش در مورد حداقل مقررات معیار برای رفتار با 

زندانیان:» ماموران زندانی در روابط خود با زندانیان جز در دفاع از خود یا در موارد تالش 

برای فرار یا مقاومت فیزیکی فعال یا غیرفعال نسبت به یک دستور مبتنی به قانون یا مقررات 

نباید از زور استفاده کنند. همچنین در اصل ۶ مجموعه اصول برای حامیت از متامی اشخاص 

تحت هر شکل از بازداشت یا حبس؛ حتی رفتار غیر انسانی یا تحقیر آمیز با استناد به هر 

رشایطی با شخص تحت بازداشت یا حبس ممنوع است. متاسفانه چندین مورد از حتاکی و 

کتک کاری زندانین توسط مسئولین بند و اندرزگاه را به عینه شاهد بوده ام. استفاده از الفاظ 

رکیک و تند مسئولین و رئیس اندرزگاه نسبت به زندانی امری عادی قلمداد می شود. حتی 

برای تنبیه زندانی ای که از امر ایشان اطاعت نکرده، وی را زیر باتوم و لگدهای رسبازان 

وظیفه افرس نگهبانی قرار می دهند. جای تاسف است وقتی زندانی به مسئول اندرزگاه بند 
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خویش راجع به کاستی ها و یا مشکالت بند اطالع رسانی می کند مسئول اندرزگاه جواب های 

بی مسئوالنه ای چون: » اینجا خانه ی خاله ات که نیست؛ زندان است« و در موضوع تهدید 

به زندانی جمالت رکیکی همچون» هی میدم بند ۹ …ت بزارن ها!« را بکار می برد.) 

توضیح اینکه بند ۹ مخصوص زندانیان با حبس سنگین است(. جای تامل است در رشایطی که 

مسئولین طرز رفتار مناسب با زندانی را بلد نیستند چگونه انتظار رفتار مناسب تر از زندانی 

را دارند.ماده ۱۶۹ آیین نامه سازمان می گوید: » تندخویی، دشنام، ادای الفاظ رکیک یا تنبیه 

بدنی متهامن و محکومان و اعامل تنبیه های خشن، مشقت بار و موهون در موسسه ها و 

زندان ها به کلی ممنوع است«. در ذیل ماده ۳۳ نیز مجازات خودرسانه و یا حتی مالمت 

زندانیان توسط نگهبانان بند ممنوع اعالم گشته است درحالیکه اگر زندانی که در معرض 

تندخویی و تنبیه بدنی از سوی مسئوالن زندان قرار گرفته درخواست رسیدگی و یا شکایت 

داشته باشد در مرحله اول از او مدرک یا شاهد مطالبه می شود در غیر اینصورت به افرتا و 

نرش اکاذیب متهم خواهد شد. و چون زندانی نسبت به مسئوالن در موضع پایین قرار دارد 

و در اختیار آن ها قرار دارد و نیز در اثر فشار از سوی کارکنان زندان معموال شکایت راه 

به جایی منی برد. حتی گزارش های زندانیان در مورد وضعیت بهداشت و تغذیه و رعایت 

مفاد آیین نامه نیز تاثیر گذار منی باشد و حتی می تواند برای زندانی گزارش دهنده مشکل 

آفرین باشد. لذا موارد فوق ضامنتاجرایی کافی نداشته و برای احقاق حقوق زندانی کفایت 

منی کند. یکی از مشکالت دیگر تبلیغ و ترویج فرهنگ آدم فروشی توسط برخی مسئولین در 

بین زندانیان است. همیشه در رشایط سخت افراد سست شخصیتی پیدا می شوند که با توسل 

با توسل به کارهای ناشایست و غیراخالقی مثل پا گذاشنت به روی منافع جمعی یا آدم فروشی 

درصدد کسب امتیاز و نفع شخصی یا خود شیرینی و خودمنایی نزد مسئولین بر می آیند. این 

خصایص بیشرت در افرادی بروز می دهد که در جامعه دچار شکست شده و در بیرون از زندان 

جایگاهی برای خود متصور نیستند. در چنین رشایطی برخی از مسئولین بند و اندرزگاه و 

غیره برای کنرتل زندانیان به غیر از انتظامات و کارکنان از چند نفر به اصطالح معتمد که 

گزارشگر اتفاقات بند هستند استفاده می کنند که در نزد هم بندی هایشان به عنوان ساتقین یا 

آدم فروش شناخته می شوند. مورد جالب راجع به بند ۱۲ اینکه به جهت رواج آدم فروشی در 

میان زندانیان برخالف بندهای دیگر در این بند نیازی به نصب دوربین مدار بسته دیده نشده 

است. رئیس اندرزگاه این بند معموال در ازائ وقت تلفن و یا مالقات حضوری و … شخصی 

را مامور انجام وظیفه ای در میان هم بندی هایش می کند. و جهت ظاهرسازی هم که باشد 

در جلسات سخرنانی عمومی به زندانیان) در مناست ها مثال ماه رمضان( با تاکید بر پسندیده 

نبودن این خصایص تالش می کند خود را مربا کرده و متام قباهت این اعامل منفور را به 

گردن خود زندانیان بیندازد. در این بین زندانیانی هم هستند که با مسئولین باالتر همکاری 

کرده و امتیازات بهرتی دریافت می کنند. در نتیجه رویه مرسوم مسئوالن زندان به ترویج و 
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نهادینه شدن فرهنگ آدم فروشی در میان زندانیان کمک می کند. یکی از موارد نقض آشکار 

حقوق برش و کرامت انسانی که توسط رسبازان وظیفه و با دستور رئیس زندان و مسئولین 

مربوطه انجام می گیرد بازرسی بدنی از زندانیان هنگام ورود به زندان و عودت از مرخصی 

و بدرقه می باشد. موقع بازرسی زندانی مجبور به درآوردن متام لباسش) شامل لباس زیر( 

می شود و باید لخت مادرزادی جلوی رسبازان چرخ زده و چند بار بشین پاشو برود. طبق 

شنیده ها بازرسی از زنان دردناکرت و فجیع تر است طوریکهداخل بدن را نیز بازرسی می کنند. 

بازرسی بدنی بدون مالحظه نوع جرم و سابقه بال استثنا از کلیه زندانیان به عمل می آید. 

از موارد دیگر نقض حقوق زندانیان تعویض ادواری بند با دستور است. این روش برای تنبیه 

یک زندانی به غیر از انتقال به بند ویژه محسوب می شود. همچنین در مورد زندانیان جرائم 

مالی و کالهربداری بنا به درخواست شاکی وی از قاضی ناظر زندان انجام می گیرد به این 

صورت که زندانی به مدت نامشخص) چند ماه( هر ۱۵ یا ۱۰ روز از بندی به بند دیگر منتقل 

می شود. مورد اخیر از جمله سخت ترین موارد تنبیهی است که در هیچ یک از قوانین و آیین 

نامه مربوطه نوشته نشده  است.

۸ – حق ارتباط با دنیای بیرون: مطابق اسناد حقوق برش یکی از حقوق طبیعی زندانی 
ارتباط با جهان خارج است. به غیر از ارتباط فیزیکی هرنوع ارتباط با خارج از زندان حق 

زندانی محسوب می شود. انواع این ارتباط بوسیله کتاب و نرشیات، رادیو، تلویزیون، تلفن 

مالقات حضوری، سخرنانی و … می باشد. بنابه عقیده صاحب نظران مفهوم نهفته در پس حق 

ارتباط این است که زندانی باید در رشایطی نگهداری شود که زمان مواجهه با بیرون از زندان 

کمرت دچار عدم انطباق و سازگاری شود. زیرا در غیر اینصورت می تواند بسرت تبدیل شدن او 

به عنرصی ضد اجتامعی گردد. همچنین در صورت گسستگی زندانی با فضای بیرون می تواند 

موجب متوهم ساخنت و ذهنیتی کردن او نسبت به فضای بیرون از زندان گردد و فرد زندانی 

در اندیشه انتقام از جامعه بیرون در آید. زندانی پیش خود فکر می کند چون اطرافیان به 

او توجهی ندارند او در زندان است. با اینکه در ماده ۶۰ آیین نامه استفاده از رادیو تک 

موج باطی دار و ماشین اصالح دستی آزاد است اما در هیچ یک از فروشگاه های بند موجود 

نیست. همینطور با اینکه در ماده ۲۱۰ آمده است: » متهم یا محکوم می تواند کتاب های 

مذهبی، علمی، تحصیلی و هرکتاب و نرشیه مجاز را با نظر مسئول بازپروری دریافت و 

مطالعه مناید، در این مورد نیز بدون توجه به مجوز دار بودن کتاب محدودیت جدی اعامل 

می شود بدین قرار که به غیر از کتاب های مذهبی و رمان و عمومی؛ کتاب های حقوق یا 

زبان های خارجی و یا کتاب های تخصصی دیگر را حفاظت زندان تایید منی کند. جالب اینکه 

بعضا اندرزگاه بند نیز خارج از وظیفه اش به عنوان فیلرت آخر به صالح دید خود کتابی را که 

به تایید حفاظت رسیده است به زندان تحویل منی دهد. کتابخانه ۱۲-۱۰ مرتی داخل بند نیز 
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شامل چند صد جلد کتاب مذهبی و عمومی است که بیشرت کتاب های عمومی اهدایی زندانیان 

سابق آزاد شده می باشد. مدت زمان استفاده از تلفن در بندها متفاوت است ولی بیشرت آن ها 

حداکرث زمان مکامله ۱۵ دقیقه می باشد آن هم در رشایطی که به علت تعداد کم کیوسک 

تلفن، زندانیان گاهی اوقات تا یکساعت را در صفهای طوالنی منتظر می مانند. در این میان 

زندانیانی که به جهت مشکالت پرونده، رضایت از شاکی نیازمند زمان بیشرت برای استفاده 

از مخابرات هستند برای ۱۵ دقیقه وقت اضافی مجبور هستند داخل بند به کارهای نظافتی 

و انتظامی مشغول شوند. همچنین حدود د.- سه سال است که دیگر راه ارتباط زندانیان با 

بیرون از زندان یعنی مالقات حضوری در زندان تربیز بسته شده است. و هم اکنون در قبال 

حضور در مراسامت مذهبی و }ملی{ واحد فرهنگی زندان عنوان تشویقی استفاده می شود. 

همچنین از دالیل این کار کنرتل و جلوگیری از ورود مواد مخدر از این طریق به داخل زندان 

می تواند باشد. گرچه مواد مخدر از طرق دیگر به برخی بندها وارد می شود در هر حال 

شدت آسیب ناشی از تاثیر حذف مالقات حضوری برای زندانیان سنگین متام می شود. طبق 

اصل ۱۵ مجموعه اصول برای حامیت از متامی اشخاص تحت هر شکل از بازداشت یا حبس 

مصوب مجمع عمومی سازمان ملل با شخص بازداشت یا حبس شده نباید از ارتباط و متاس با 

دنیای بیرون و به ویژه با خانواده و وکیل خود بیش از چند روز محروم باشد. حال آنکه در 

خیلی از موارد فرد متهم را بصورت تحت الحفظ الشدید به مدت چندین ماه نزدیک یکسال 

بصورت ممنوع املالقات و ممنوع التلفن نگه داری می کنند. برای منونه نگارنده خود پس از 

سپری کردن ایام بازداشت اطالعات به دستور شعبه ۱۱ بازرسی به مدت دوماه در بند ویژه 

زندان در بازداشت بوده است. اگر مرخصی را یکی از مهمرتین راه های ارتباط و آپدیت شدن 

زندانی با جهان خارج بدانیم محدودیت در ارائه مرخصی به زندانی را تحت هیچ عنوانی 

منی توان توجیه کرد. با توجه به اظهارات زندانیانی که سابقه تحمل حبس در زندان های 

دیگر استان ها را دارند و تجربه عینی در زندان تربیز، می توان ادعا کرد قاضی ناظر زندان 

مرکزی تربیز سخت ترین محدودیت را در ارائه مرخصی به زندانیان اعامل می کند. آیین نامه 

امتیازات الزم جهت ارایه مرخصی را در بند »ج« ماده ۲۱۴، ۲۰۰ امتیاز تعیین کرده است 

و در بند » د « ماده ۲۱۵ آمده است » کسب امتیاز بیشرت از سقف تعیین شده موجب 

بود.  خواهد  مرخصی  دوره  هر  پایان  در  محکوم  زندانیان  برای  تشویقی  مرخصی  متدید 

تعیین مدت متدید بر عهده شورای طبقه بندی بوده ولی هرگز بر اساس کسب امتیاز اضافی 

متدید مرخصی صورت منی گیرد. در مناسبت های عید فطر و عید نوروز درحالیکه بخش 

نامه ابالغی از تهران برای زندانیان حائز رشایط ۱۵ روز که ۱۵ روز دیگر قابل متدید می باشد 

را در نظر دارد، قاضی ناظر زندان تربیز به جای یکامه بطور سلیقه ای و معموال یک هفته 

مرخصی می دهد. همچنین درحالیکه در دیگر شهرهای استان تعیین وثیقه به سهولت انجام 

می گیرد، تربیز به عنوان مرکز استان در میزان تعیین و بازداشت سخت گیری مضاعفی به 
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خرج می دهد. به عقیده صاحب نظران یکی دیگر از آسیب های زندان و سست شدن ارتباط 

زندانی با خانواده اش از لحاظ عاطفی است. خالئ عاطفی یکی از عوامل کنش های ناهنجار 

زندانیان است. در اسناد حقوق برش آمده است: »برای اینکه زندانی موجودی طبیعی باشد 

باید ارتباط پیوسته با خانواده اش و ارتباط خصوصی با آن ها داشته باشد. گسسته شدن ارتباط 

زندانی سبب افرسدگی می شود و امنیت و سالمت اورا به خطر می اندازد درحالیکه هدف از 

حبس، سلب حیات یا به خطر افکندن جان و سالمت زندانی نیست. از این رو محدودیت در 

ارتباط زندانی با خارج از زندان مصداق نقض حقوق برش و شکنجه است.

۹ – تفکیک جرائم و جرم زدایی: پاره ای مطالب این بخش از مقاله، از مقاله » زندانی 
به مثابه شهروند« نوشته ی آقای عامدالدین باقی استفاده شده است. ماده ۶۹ آیین نامه 

مجازات،  مدت  جرم،  نوع  تابعیت،  سن،  پیشینه،  حسب  محکومان   « می گوید:  زندان ها 

وضع جهانی و روانی، چگونگی شخصیت و استعداد و میزان تحصیالت و تخصص به یکی 

از قسمت های مراکز حرفه آموزی و اشتغال زندان یا موسسه های تامینی تربیتی معرفی 

می گردند. همچنین ماده ۶۴ هامن آیین نامه راجع به نحوه ی تفکیک محکومان در بندهای 

مختلف از طریق آزمایش های پزشکی، روانپزشکی، آزمون های روانشاسی و شناخت شخصیت 

و استعداد و با بررسی میزان سالمت جسمی و روانی و معلومات علمی و فنی نگاشته شده 

است. حال آنکه در زندان مرکزی تربیز به علت کمبود رسانه فضای زندان و محدودیت در 

ارائه خدمات و حفاظت و کرس نیروی کار و نهایتا محدودیت منابع مالی و بودجه در اکرث 

بندها چندین برابر ظرفیت بند زندانی نگهداری می شود و مسئله مهمرت ناتوانی در رعایت 

انفرادی)  از: قرنطینه  تفکیک جرائم زندانیان است. بندهای زندان مرکزی تربیز عبارتند 

ویژه( – درمانگاه بهداری- نظامی- جوانان- کارگاه- بند ۷ مخدره- ۸ کاردرمانی- ۹ جرائم 

عمد- روانی- نسوان- ۱۱ تحت قرار عمومی) سه گانه(- ۱۲ محکومین روان درمانی) مشاوره 

و اصالح(- ۱۵ پاک- ۱۴ تولد دوباره) متادون(- کانون اصالح و تربیت) اطفال(. البته در متام 

بندها مسئله تفکیک جرائم به درستی اجرائ منی گردد. به عنوان مثال در بند ۱۲ محکومین، 

جرامئی مانند کالهربداری- قاچاق – رسقت مسلحانه- مهریه و نفقه- اعدامی- قصاص و 

سیاسی با فاصله ی سنی زیاد از ۱۸ حتی ۹۵ ساله نگهداری می شوند. در اسناد حقوق برش در 

قسمت جداسازی دسته ها آمده است:» دسته های گوناگون زندانیان باید در زندان ها جدا 

با بخش های جداگانه ی زندان ها باتوجه به جنسیت، سن، سابقه ی جنایی دلیل قانونی برای 

بازداشت و رضوریت های رفتار با آنان، نگهداری شوند و دربند ب این قسمت آمده است: 

» زندانیان محاکمه نشده باید جدا از زندانیان محکوم نگهداری شوند«. حال آنکه در حال 
حارض در زندان بندی مخصوص افراد متهم یا بازداشتی وجود ندارد و درکنار افراد محکوم در 

بندهای مختلف نگهداری می شوند. همچنین در قسمت طبقه بندی و شخصی سازی، در ماده 
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۶۷ اهداف طبقه بندی به رشح زیر آمده است: الف( جداکردن زندانی از زندانیان دیگری 

که به علت سوابق کیفری با ویژگی های بد خود احتامل دارد تاثیر بدی برجای بگذارند. ب( 

تقسیم کردن زندانیان به گروه های متفاوت بطور تسهیل رفتار با آنان با توجه به بازپروری 

اجتامعی آنان. و در ماده ۶۸ آمده است:» هرچه رسیعرت پس از ورود و پس از بررسی 

شخصیت هر زندانی متناسب با زمان محکومیت باید برنامه ای برای رفتار با او با توجه به 

اطالعات بدست آمده درباره نیازها، توانی ها و خلق و خوی شخصی او آماده شود«. تعداد 

زیاد زندانی و برخوردهای سلیقه ای باعث شده است قانون تفکیک جرائم اجرا نشود و عدم 

وجود بند جداگانه برای برخی جرائم مشهود است. مثل عدم وجود بندجداگانه ای برای 

جرائم سیاسی که در این مورد باتوجه به اینکه مسئوالن امنیتی با کلیت ماهیت واژه جرم 

سیاسی مشکل دارند و از الفاظ جعلی به جای آن استفاده می کنند با کارشکنی مانع اجرای 

قانون تفکیک جرائم برای زندانیان سیاسی و عقیدتی می شوند. افزایش تعداد زندانی بدون 

افزایش محیط فیزیکی مسائل و مشکالت عدیده ای در داخل زندان به بار می آورد. تراکم زیاد 

زندانیان با جرم های متنوع در یک بند باعث ایجاد تنش هایی می شود که آسیب های زندان را 

افزایش می دهد. در ماده ۷۰ آیین نامه ی سازمان زندان ها آمده است:» در صورت امکان، 

محکومان یک اطاق با وسایل الزم داده می شود و هرگاه محکومان بطور دسته جمع نگهداری 

می شوند باید منتهای کوشش و دقت در انتخاب یک گروه از حیث تناسب سن و جهات 

دیگر بویژه، هنگام خواب به عمل آورد، برای محکومانی که حسب دستور مقام های مسئول 

صالحیت دار می بایست بطور جداگانه نگهداری شوند، باید اطاقی با امکانات الزم در نظر 

گرفته شود.« در آمیختگی جرائم هم امکان حرفه ای شدن جرم وجود دارد و هم پیچیده 

شدن جرم، زیرا زمینه تنوع فراگیری جرم هم فراهم می شود. دانشمندان جامعه شناسی در 

کشورهای مختلف معتقدند که عدم تفکیک جرائم باعث می شود زندان منبع یادگیری جرائم 

و حرفه ای شدن مجرم تبدیل شود. شخصیت یک سارق و یک زندانی سیاسی یا مالی و … 

بسیار متفاوت است و منی توانند باهم زندگی کنند و نوعی شکنجه و آزار برای آن ها محسوب 

می شود. یکی از رضوریات انسانی و نیز مدیریتی در زندان جلوگیری از تنش است. در زندان 

آستانه تحمل به شدت پایین آمده و استعداد تنش وجود دارد. بسیاری از عادی ترین امور که 

در بیرون از زندان مورد اعتنا نیستند در زندان در مرکز توجه و حساسیت قرار می گیرند. 

به نحویکه افراد متشخص که در بیرون از زندان اهل سخاوت هستند ممکن است در زندان 

بر رس وسایل کم ارزش یا رفتارهای عادی هم دچار اختالف و برخورد شوند. عدم موفقیت 

نظام کیفری در پیشگیری از جرم بزهکاری، اندیشمندان حقوق را به فکر اتخاذ سیاست هایی 

انداخت که یکی از رویکردهای آن جرم زدایی است که به مفهوم سلب عناوین مجرمانه از 

اعامل خاص است. لزوم وجود قوانین کیفری از بدیهیات است ولی نظر به تبعات منفی 

جرم انگاری های افراطی که منجر به ایجاد پدیده ای به نام »تورم« کیفری می شود بایستی 
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از »حقوق کیفری« به عنوان آخرین راه عالج استفاده کرد. آنهم در صورت عدم تاثیری 

سایر راهکارهای حقوقی اجتامعی. برای مثال از جرم انگاره های افراطی می توان به ایجاد 

جرمی برای عدم متکین بر نهی از منکر در یکسال پیش اشاره کرد. بعد از انجام تحقیقات و 

پژوهش های گسرتده درباره عناوین مجرمانه در قوانین ایران رسانجام در ۱۷ آذرماه ۱۳۸۷ 

الیحه حذف برخی عناوین مجرمانه از قوانین به مجلس شورای اسالمی تقدیم شد که هنوز 

هم به نتیجه مشخصی نرسیده است. بیش از ۱۶۰۰ عنوان مجرمانه در قوانین وجود دارد 

که بسیاری از آن ها می تواند حذف شود. در ماده ۴۴ آیین نامه سازمان نیز از تسهیل روند 

زندان زدایی سخن رفته است. تا زمانیکه عناوین مجرمانه زیاد باشد به تبع آن آمار زندانیان 

نیز باال خواهد بود. عناوین مجرمانه ایران بیش از کشورهای دیگر است از این رو باید در 

قوانین جزایی بازنگری صورت گیرد. در پایان باید گفت اگر بسرت ارتکاب جرم فراهم نشود 

بالطبع تعداد بزهکاران نیز کاهش می یابد. به همین منظور ابتدا باید نرخ بیکاری به عنوان 

اشتغال،  تولید،  از سیاست های بخش  اعم  یابد و سپس همه حوضه ها  مادر جرائم کاهش 

آموزش و پروش، خانواده و تربیت در کشور بازنگری شود تا بسرت ارتکاب جرم کاهش یابد.

۱۰ – برنامه های باز پرورانه:  به منظور کمک به بازسازگاری اجتامعی زندانیان و جذب 

مد  نامه  آیین  در  را  بازپرورانه   برنامه های  سازمان  زندان)جامعه(  پسا  محیط  در  آن ها 

و  وقت  اتالف  از  جلوگیری  و  معلومات  سطح  ارتقاء  سوادآموزی،  است.  داده  قرار  نظر 

جلوگیری از یادگیری جرم از اهداف برنامه های بازپرورانه است. آموزش و یادگیری حرفه 

این  بازپرورانه است. ماده ۱۳۷ در  برنامه های  از  بخش  مهمرتین  از  در مدت محکومیت 

به مدت  با توجه  یا زندان  اقامت خود در موسسه  زمینه می گوید:» محکومان در مدت 

پیش  حرفه ای  و  فنی  و  دینی  علمی،  آموزشی  برنامه های  نوع  و  کیفیت  و  محکومیتشان 

بینی شده در زندان ها به فراگیری سواد و ادامه تحصیالت علمی و دینی و حرفه ای اشتغال 

خواهند داشت«. واحد فنی و حرفه ای اصلی ترین و فعال ترین بخش برنامه های بازپرورانه 

زندان تربیز است. جهت جذب محکومان به برنامه های بازپرورانه مشوق هایی مثل کسب 

امتیاز) که از رشایط مرخصی می باشد( در مقابل اخذ مدرک از واحد فنی و حرفه ای در نظر 

گرفته شده است. حتی تبرصه همین ماده می گوید:» رشکت افراد بی سواد کمرت از ۶۰ سال 

در کالس های سوادآموزی اجباری است، عدم رشکت در کالس های مذبور می تواند موجب 

محرومیت از امتیازات گردد. ولی در مورد اجرای این موشق ها نقص هایی وجود دارد، کام 

اینکه اگر شخص محکومی متتم امتیازات تعیین شده را از طریق واحد فنی و حرفه ای اخذ 

مناید، تا زمانیکه واحد فرهنگی) مذهبی( امتیاز ندهد، شورا مرخصی وی را تایید منی کند. 

در مورد قسمت اول تبرصه مذکور، کالس های سواد آموزی در یک اتاق خالی موکت پوش با 

کیفیت پایین برکزار می شود و برای متام محکومان بی سواد اختیاری بوده و برای هیچ گروه 
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سنی اجباری وجود ندارد. با اینکه در ماده ۱۳۹ قید شده به محصل هر کالس گواهینامه 

رسمی بدون اشاره به محکوم بودن او داده می شود ولی در نقض این ماده در گواهینامه های 

فنی و حرفه ای صادر شده جمله  » زندان مرکزی تربیز« قید شده است. در مورد کیفیت 

تشکیل کالس ها منی خواهیم وارد شویم همین بس که بدانیم قابل قیاس با کالس های متشکه 

در خود سازمان نیست. ماده ۴۴ آیین نامه نیز در مورد کتابخانه و مطالعه می گوید:» درهر 

موسسه یا زندان با جلب کمک و همکاری وزارتخانه ها ، سازمان ها و نهادها، کتابخانه مجهزی 

با توجه به تعداد محکومان تاسیس کرده و کتاب های علمی، مذهبی، اخالقی و فنی در حد 

نیاز برای مطالعه محکومان تهیه می مناید. محکومان می توانند در ساعت مقرر در کتابخانه 

به مطالعه پرداخته و با اجازه مسئوالن کتابخانه بطور امانت از کتابخانه کتاب به امانت 

گرفته سپس با رعایت نظافت کامل و بدون عیب و نقص آن را به کتابخانه مسرتد منایند«. 

درحالیکه کتابخانه بند ۱۱۲ محکومین در یک اتاق کوچک ۱۲-۱۰ مرتی با چند صد جلد کتاب 

جایی برای مطالعه نداشته و بندهای دیگر حتی این کتابخانه کوچک را نیز ندارند. کتابخانه 

مرکزی زندان تربیز نیز در سالن تجمعات فرهنگی و تربیتی واقع است و با حدود چند هزار 

جلد کتاب اکرثا با محوریت مذهبی و عرفانی هستند و امکان بازدید عادی زندانیان و مطالعه 

را ندارد. در ادامه برنامه های باز پرورانه ماده ۲۴۲ می گوید:» مسئوالن و کارکنان واحد 

بازپروری بطور مستمر با محکومان در متاس بوده ضمن تعلیم مبانی عقیدتی اسالم و تبلیغ 

و راهنامیی صحیح نسبت به تهذیب و تذکیه نفس و تحکیم مبانی اخالقی و الفت آنان 

به اخالق اسالمی و عالقه آنان به زندگی سامل و عمل سامل اقدام منوده« در اجرای تعلیم 

مبانی عقیدتی اسالم و تبلیغ و تحکیم مبانی اخالقی اسالمی بین زندانیان و الفت آن ها به 

اخالق اسالمی برگزاری مراسامت مخصوص روزهای سیاسی)ملی( در سطح مطلوب و نظر به 

اینکه از متام مراسامت برگزار شده در واحد تربیتی و فرهنگی زندان تصویربرداری و آرشیو 

می شود مسئوالن رشکت متامی زندانیان در بند را در مراسامت مذهبی و سیاسی)ملی( مثل 

روز پیروزی انقالب اسالمی اجباری اعالم می کند. بدین رشح که هنگام اعالم رشکت اجباری 

اتاق ها  و  بهداشتی  شده، رسویس های  تعطیل  آشپزخانه  و  فروشگاه  مخابرات،  مراسم  در 

واحد  به  را  همه  بالجبار  بالخره  و  می کنند.  جمع  بند  حیاط  در  را  همه  و  گشته  تخلیه 

تربیتی و فرهنگی روانه می کنند. بعضا نیز سیاست تهدید و تشویق را بکار می گیرند، بدین 

رشح که هرکس در مراسم رشکت کند مالقات حضوری به وی اعطا می شود و بعضا از در 

تهدید وارد شده و اعالم می کنند هرکس در مراسم رشکت نکند امکان استفاده از تلفن به 

مدت)مثال( سه روز قطع می شود. آخرین مورد از موارد بازپروری که سالمت جسم و روح 

زندانیان را در نظر گرفته ورزش و مسابقات ورزشی است. آیین نامه نیز از الزم االجرا کردن 

ورزش صبحگاهی در ماده ۱۵۱ می گوید:»در هر زندان در صورت امکان وسایل و امکانات 

ورزشی و تربیت بدنی از قبیل کادر مربیان ورزشی و تدارک سالن رسپوشیده و زمین و 
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وسایل الزم برای ورزش های فردی و گروهی فراهم می گردد». در مورد اجرای این ماده تا 

شهریور ۹۵ در قسمت فنی و حرفه ای یک تشک ابر و برخی از وسایل بدنسازی هر چند به 

صورت ناقص و کهنه و از کار افتاده موجود بوده و زندانیان بندهای ۱۲ محکومین و ۱۵ پاک 

و ۱۴ متادون از آن استفاده می کردند ولی از آن پس آن مکان را خالی و با اشتغال اتاق مالی 

بند ۱۵ به آنجا عمال دیگر مکانی برای فعالیت ورزشی در زندان وجود ندارد. ماده ۱۵۳ در 

مورد رشکت زندانیان در مسابقات ورزشی و فعالیت های فرهنگی و مذهبی خارج از زندان 

با اجرای ترشیفات قانونی و انتظامی نوشته شده است و در تبرصه همین ماده آمده است: 

» رشکت در مسابقه های خارج از کشور افزون بر رعایت مفاد ذکر شده مشمول مقررات 
خاص خود نیز می باشد«. درحالیکه امثال این موارد بیشرت جنبه تبلیغی دارد. در زندانی که 

حتی یک سالن ورزشی و وسایل ورزشی و مربی ورزشی ندارد چگونه می توان انتظار داشت 

که زندانی در زندان با ورزش و مترین بتواند در مسابقات کشوری و یا خارجی رشکت کند. 

کام اینکه تا به حال موردی راجع به انتقال یا رشکت یک زندانی از زندان تربیز در مسابقات 

زندان های خارج از کشور نداشته ایم؛ و به ندرت اتفاق افتاده که زندان تربیز در مسابقات 

کشوری رشکت داشته باشد.

۱۱ – نظارت بر حقوق شهروندی زندانیان: در اصل ۲۹ از مجموعه ی اصول برای حامیت از 

متامی اشخاص تحت هرشکل از بازداشت یا حبس مصوب مجمع عمومی سازمان ملل آمده 

است: » نظارت بر رعایت دقیق قوانین و مقررات مربوطه محل های بازداشت یا زندان 

باید بطور منظم از طرف اشخاص واجد صالحیت و با تجربه که بوسیله ی یک مقام ذیصالح 

که در مقابل او مسئولیت دارند غیر از مقامی که بطور مستقیم اداره ی محل بازداشت یا 

زندان است، منصوب می شوند مورد بازدید قرار گیرند«. در ماده ی ۴۴ آیین نامه سازمان 

زندان ها آمده است: » به منظور توسعه و ترویج مبانی و موازین حقوق شهروندی در 

زندان ها، سالمت گاه ها و موسسه های تحت نظر سازمان، رعایت موازین حقوق انسانی و 

اسالمی و تسهیل روند زندان زدایی و بازسازگاری زندانیان با جامعه، دفرتی بنام دفرت حامیت 

تعداد الزم کارشناس  با  و  زندانیان زیر نظر رسپرستی رئیس سازمان  از حقوق شهروندی 

تشکیل می شود. وظایف این دفرت به رشح زیر است: ۱- مطالعه، بررسی و پیگیری موارد 

نقض حقوق شهروندی در زندان ها، سالمت گاه ها و مراکز حرفه آموزی و اشتغال و اعالم آن 

به رئیس سازمان ۲- مطالعه ی پرونده های قضایی افراد تحت قرار و تذکر گذشت موعد های 

ناظر و مقام های مسئول مربوطه ۳- تهیه ی کتابچه ای در مورد حقوق و  قانونی، قاضیان 

تکالیف قانونی محکومان و متهامن و تقدیم ماهانه ی این حقوق و تکالیف به افراد تازه 

وارد ۴- همکاری مستمر و نظام مند با هیئت نظارت بر اجرای قانون اقوام به ترخیص های 

مرشوع و حفظ حقوق شهروندی؛ ستاد حقوق برش قوه ی قضائیه و سایر نهاد های حقوق 
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برشی پس از هامهنگی با رئیس سازمان ۵- نظارت بر حسن اجرای این آیین نامه و سایر 

اموری که به این دفرت به موجب قانون ارجاع می شود. اما هیچ اطالعی از نحوه ی اجرای 

این ماده موجود نیست و وجود موارد بسیار نقض حقوق شهروندی در زندان تربیز نشان 

دهنده ی عدم اجرای موثر این ماده است. همچنین طبق مشاهدات شخصی نگارنده بند ۳ 

ماده ی ۴۴ تا به حال اجرا نشده است. باتوجه به اینکه » دفرت حامیت از حقوق شهروندی« 

زیر نظر رئیس سازمان زندان هاست و این نوع نظارت یعنی نظارت سازمان برخودش منی 

تواند کارساز باشد، بهرتین حالت الزام آور کردن رعایت حقوق شهروندی نظارت خارج از 

سازمان، نظارت سازمان های مردمی است. مراکز مردم نهاد از طریق نظارت بر رعایت حقوق 

زندانیان به عنوان نظارت بیرونی می تواند در کاهش آسیب های زندان نقش مهمی ایفا کند. 

در کشورهایی که سازمان های اجتامعی مثل )NGO( در آنها در زمینه های حقوق برش و 

امور زندان ها فعال هستند وقتی در داخل زندان حقوق برش نقض شود یا مشکلی بوجود آید، 

سازمان های مذکور می تواند با ورود به زندان و بررسی وضعیت و انجام تحقیقات و ارائه ی 

گزارش، عموم جامعه را نسبت به وضعیت بوجود آمده آگاه کند. NGO بعنوان عامل 

نظارت بر سازمان ها، با حساس سازی جامعه به موضوع، نقش مهمی در بهبود رشایط ایفا 

می کنند. در آیین نامه زندان ها در مورد نظارت سازمان های مردم نهاد بر زندان اشاره نشده 

است. و فقط در ماده ی ۱۶۱ راجع به بازدید از زندان آمده است: » اجازه ی بازدید از زندان 

به دستور کتبی مدیرکل زندان ها یا مقام های قضایی صالحیت دار افزون بر مقام های رسمی 

اجتامعی،  مذهبی،  علوم  به  مربوط  رشته های  در  که  داده می شود  کسانی  به  تنها  کشور، 

اخالقی، تربیتی، کیفرشناسی، جزائی و علوم اداره ی زندان ها، تدریس یا تحقیق می منایند 

یا آن هایی که در انجمن های خیریه به فعالیت های مذهبی، اجتامعی و اصالح محکومان 

عضویت دارند«. با وجود قید و رشط ها و محدودیت های زیاد در این ماده، اما در عمل آیا 

تاکنون به چه میزان به افراد و انجمن ها اجازه ی بازدید از زندان داده شده است؟!

۱۲ – بودجه: کمبود اعتبارت و نبود تناسب بین تعداد زندانیان با فضای زندان های کشور، 

این مراکز به اصطالح تادیبی و تربیتی را از اهداف اولیه ی خود دور و به اعتقاد کارشناسان 

حقوقی و قضایی این مراکز را حتی در برخی موارد به فضای جرم نیز تبدیل کرده است. 

کارشناسان معتقدند برای بهبود رشایط زندان های کشور عالوه بر تغییر در قوانین، به منظور 

زندان زدایی و کاهش تعداد زندانیان باید بودجه ی قوه ی قضاییه و سازمان زندان ها افزایش 

یابد. کمبود اعتبارات سازمان زندان ها علت اصلی پایین بودن کیفیت خدمات ارائه شده 

در زندان ها می باشد. »محمدعی اسفنایی« سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس 

نهم، در گفتگو با خانه ملت گفته بود: سال گذشته بودجه ی سازمان زندان ها حدود ۶درصد 

افزایش یافته است. درحالیکه کشور درگیر تورم ۴۰ درصدی بود. وی می گوید منی شود در 
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زندانی که ۲ هزار نفر ظرفیت دارد، ۸هزار نفر نگهداری کرد و درکنار آن مدعی کار اصالحی 

زندان ها  زندانی ها و ظرفیت  تعداد  بین  تناسب  نبود  و  اعتبارات  بود. کمبود  و فرهنگی 

موجب نادیده گرفنت شدن مسائل بهداشتی، فرهنگی، تربیتی و حتی اخالقی در زندان ها 

شده است. درهمه جای دنیا زندان ها به نحوی طراحی شده اند که زندانی انگیزه ای برای 

بازگشت مجدد به زندان نداشته باشد. در حقیقت نگاه حاکم به زندان باید نگاهی اصالحی 

یا تنبیهی باشد که به دلیل مشکالت موجود در سازمان زندان ها، این مجموعه در تحقق 

وظیفه ی اصلی خود مبتنی بر اصالح و تربیت موفق نبوده است. عدم ارائه ی آموزش اصالح 

گونه موجب بازگشت مجرمین بسوی جرم را افزایش داده است. کار فرهنگی مخصوص 

در زندان ها نیازمند اختصاص اعتبار و رصف هزینه است. البته این به معنی افزایش تعداد 

زندانی ها نیست، بلکه باید رشایط بگونه ای مهیا شود که با کاهش جمعیت زندانیان، محیط 

بهداشتی و تربیتی هم برای زندانیان ایجاد شود. بنابه گزارش مورخ ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۵ 

روزنامه همشهری) شامره ۶۸۲۱( در مورد وضعیت ساختامن زندان جدید در حال احداث، 

معاون امنیتی و سیاسی استاندار آذربایجان رشقی بر لزوم انتقال زندان فعلی تربیز به مکان 

جدید تایید کرده ولی »علی اکرب بنی هاشمی« مدیر کل زندان های استان، از عدم تامین 

اعتبار الزم توسط دولت برای انتقال خرب داد.وی ادامه داد: زندان جدید تربیز، ۱۵% پیرشفت 

دارد ولی متاسفانه اعتباری را که قرار بود دولت برای انتقال زندان به این اداره ی کل پرداخت 

کند، پرداخت نکرده است. » حمیدرضا طباطبائی نائینی« نایب رئیس کمیسیون قضایی 

مجلس نهم می گوید: هم اکنون به دلیل نبود اعتبارات الزم، رسانه ی نگهداری از یک زندانی 

در طول روز از نظر میزان خوراک، پوشاک، آموزش و سایر نیازهای طبیعی و رضوری، یک 

دهم آن چیزی است که باید به زندانیان داده شود. لذا طبیعی است که کیفیت نگهداری از 

زندانیان در کشور کاهش یابد. ولی می گوید: مهمرتین گام برای رفع مشکالت زندان های 

کشور، اختصاص بودجه ی مناسب به سازمان زندان هاست. درحالیکه بودجه ی زندان مرکزی 

تربیز ظاهرا برای تعمیرات سطحی و بهینه سازی محیط فیزیکی زندان و فراهم منودن وسایل 

و ملزومات رفاهی رضوری کفایت منی کند. بطوریکه برای مثال در نیمه ی اول مهرماه ۹۵ 

بنابه ابالغ اندرزگاه بند ۱۲ محکومین از طریق مسئولین اطاق ها، متامی زندانیان موظف به 

پرداخت فیش ۲هزار تومانی بابت تامین هزینه ی تعویض اجاق گازهای آشپزخانه ی بند شوند. 

و یا هزینه ی کاهش کاشی کاری کف راهرو و رسویس های بند قدیمی کارگاه که در حال 

حارض به بند ۱۲ محکومین تغییر یافته را، یکی از زندانیان بنام ح.ف پرداخت کرده است. و 

یا هزینه ی نصب تابلو اعالنات LED در سالن بند را زندانی دیگری به نام هاشم. ف پرداخت 

کرده است. همچنین وسایل رفاهی از قبیل تلویزیون و کولر و فریز و فرش و موکت از 

جیب خود زندانیان خریداری شده و به عنوان اموال زندان ثبت گردیده است. نحوه ی تامین 

هزینه ی برای خرید موارد باال و یا هرکاالیی که اجازه ی خریداری آن توسط اندرزگاه بند 
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داده شود بدین طریق است که مبلغ مورد نظر از حساب زندانی به حساب بنیاد تعاون زندان 

منتقل شده و بنیاد تعاون اقدام به خرید آن کاال به نام خود کرده و در نهایت به اندرزگاه 

بند تحویل داده می شود. درنتیجه بنیاد بصورت رسمی آنرا در لیست هزینه هایی که از سوی 

خویش انجام گرفته به مراجع باال منعکس می کند. در پایان در مورد وضعیت کار زندانیان 

شاغل در بند کارگاه ذکر این مورد رضوری به نظر می آید که در قبال کار، زندانیان حقوق 

خیلی کمی دریافت می کنند. بیشرتین درآمد از آن شاغل کفاشی و قالیبافی است که کارگران 

ساده در روزی ۵ الی ۷ هزار تومان مزد می گیرند. و در بقیه شغل ها حتی به ازاء ۳هزار 

تومان در روز، از زندانی کار می کشند. در تضاد با رشایط موجود در اسناد حقوق برش در 

قسمت کار آمده است: » کار ارائه شده باید تا حد امکان چنان باشد که توانایی زندانیان را 

برای تامین زندگی رشافتمندانه پس از آزادی حفظ یا بیشرت کند.

به آن جامه ی عمل پوشانده منی  ۱۳ – وظایف مسئوالن: از وظایف مسئوالن زندان که 

یا  اشتغال  به ماده ی ۱۴۶ اشاره کرد:» در هر زندان مرکز حرفه آموزی و  شود می توان 

موسسه صنعتی، کشاورزی و خدماتی هر یک ماه یکبار کمیسیونی با مسئولیت رئیس زندان، 

موسسه و یا مناینده ی وی و با رشکت متخصصان روانشناسی، مددکاری، فرهنگی، تربیتی و 

درصورت لزوم کارشناس صالحیت دار دیگر تشکیل و خالصه دیدگاه های کمیسیون یادشده 

نسبت به محکوم در پرونده شخصیت او منعکس و رونوشت نظر کمیسیون برای قاضی 

ناظر زندان ارسال می گردد«. درحالیکه هیچ اطالع و نتیجه ای از تشکیل چنین کمیسیونی 

بند ۸ ماده ۴۵  به  ناظر زندان که عمل منی شود می توان  ندارد. از وظایف دادیار  وجود 

اشاره کرد:»برگزاری جلسه های هفتگی پرسش و پاسخ با محکومان و متهامن به منظور حل 

مشکالت قانونی برآمده از نحوه ی اجرای کیفرها و پاسخگویی به مشکالت حقوق آنان« اگر 

در توضیح درباره کیفیت و ماحصل تشکیل جلسات بگذریم که رضایت بخش نیست و بیشرت 

جنبه منایشی دارد شاید بتوان گفت هر شش ماه یکبار دادیار ناظر و یا معاون ایشان در زندان 

حضور می یابد. از وظایفی که می تواند برعهده یا به دستور ناظر زندان انجام شود می توان 

به صدور گواهی تحمل حبس اشاره کرد که درخصوص برخی جرائم مثل سیاسی اجرا منی 

شود. در مثال برای این مورد تجربه عینی خویش را می آورم. هنگامی که اینجانب حین تحمل 

حبس به دیوان عالی کشور اعاده دادرسی کردم، جهت رسیدگی خارج از نوبت به پرونده ام 

ارائه گواهی حبس الزامی بود. ولی دادیار ناظر و معاون ایشان ) بعلت نوع جرم( از صدور 

گواهی مذبور خودداری کردند. مطابق ماده ۱۳۴ استفاده از محکومین در امور نگهبانی 

و انتظامی و اداری در زندان ممنوع است. اما در بند ۱۲ و کلیه بندهای زندان تربیز انجام 

امور تحویل نامه از زندانیان به مقاصد مورد نظر و نگهبانی و مسئول فروشگاه و بهداری و 

تلفن خانه و انتظامات و مسئول انتظامات و غیره بر عهده ی زندانیان منتخبی است که در 
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ازاء کار فقط ۱۵ دقیقه تلفن اضافی دریافت می کنند. با اینکه در موارد ۱۶۷ و ۲۰۷ بوجود 

صندوق های مخصوص ارتباط با قاضی ناظر و واحد بازرسی اشاره شده است و براساس آن 

محکومان می توانند شکایت خود را با ذکر دلیل ضمن نامه ای که هویت دقیق محکوم روی 

آن قید شده باشد، بصورت مستقیم در صندوق ذکر شده قرار دهند و به بررسی هرهفته 

یکبار صندوق ها توسط مسئولین و اعتقاد زندانیان به عدم وجود حس مسئولیت و انجام 

وظایف و رفع ایرادات و مشکالت از سوی مسئولین مربوطه چنان به ندرت به صندوق ها 

مراجعه می کنند که صندوق ها همواره خالی هستند و گاها چندین ماهانه یا ساالنه گشوده 

می شوند و بیشرت جنبه ی منایشی دارند. تبرصه ی یک ماده ۳۵ در مورد وظایف مسئوالن و 

کارکنان سازمان زندان ها می گوید:» مسئوالن پست های مصوب با توجه به امکانات و نیروی 

انسانی بر اساس تخصص های مربوطه به پست مورد تصدی منصوب خواهند شد.« و رئیس 

سازمان را موظف به رعایت اصل تخصص گرایی در انتصاب ها می کند. درحالیکه هستند 

کارمندانی که در رشته های غیرمرتبط تحصیل کرده اند. اکرثا زندانبانان فارغ التحصیل رشته 

بعضا در  و  دانند  را منی  زندانیان  با  مناسب  برخورد  نتیجه  و در  نیستند  تربیت  و  اصالح 

جهت عکس اهداف کالن خط مشی سازمان رفتار می کنند. همچنین در تبرصه ۲ هامن ماده 

آمده است:» کلیه مسئوالن بازرسی سازمان خواه در ستاد و خواه در استان ها باید از میان 

حقوقدانان مسلط به حقوق زندانیان انتخاب شوند«. آیا واقعا به چه میزان مسئولین شاغل 

ذکر شده در سازمان حقوقدان مسلط به حقوق زندانیان هستند؟

۱۴ – جمعیت کیفری: در ایران آمار درستی در خصوص میزان زندانیان ارائه منی شود این 

را با اتکا به آمار چند زندان بزرگ می توان فهمید. براساس آخرین آمار اعالم شده مرکز 

مطالعات بین املللی زندان های جهان، سازمان زندان های ایران در آگوست سال ۲۰۱۱ تعداد 

زندانیان ایران را ۲۲۰ هزار نفر اعالم کرده و پس از مدت ۱۰ ماه این آمار با افزایش ۳۰ هزار 

نفری به ۲۵۰ هزار نفر افزایش یافته است! درحالیکه حتی این تعداد زندانی برای کشوری با 

کمرت از هشتاد میلیون جمعیت زیاد است. یکی از دالیل تراکم زیاد جمعیت کیفری، صدور 

احکام بی رویه بازداشت یا زندان و عدم توجه به تامین های دیگر در آیین دادرسی است 

که در الویت قرار دارند. بارها مقامات ارشد قوه قضائیه نسبت به صدور احکام بی رویه 

زندان و قرار بازداشت اعرتاض کرده اند. قرارهای تامین برای متهامن به ترتیب زیر است: 

۱- الزام به حضور با قول رشف ۲- الزام به حضور با تعیین وجه التزام ۳- التزام به عدم 

خروج از حوضه قضائی با قول رشف ۴- التزام به عدم خروج از حوزه قضائی با تعیین وجه 

التزام ۵- التزام به معرفی نوبه ای به خود با قول رشف ۶- التزام مستخدمان رسمی کشوری 

یا نیروهای مسلح به حضور با تعیین وجه التزام، موافقت متهم و پس از اخذ تعهد پرداخت 

از محل حقوق آنان از سوی سازمان مربوطه ۷- التزام به عدم خروج از منزل یا محل اقامت 
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تعیین شده با موافقت متهم با تعیین وجه التزام از طرق نظارت با تجهیزات الکرتونیکی یا 

بدون نظارت با این تجهیزات ۸- اخذ کفیل با تعیین وجه الکفاله ۹- اخذ وثیقه اعم از وجه 

نقد، ضامنت نامه بانکب، مال منقول یا غیر منقول ۱۰- بازداشت موقت با رعایت رشایط 

تامین، یک قرار  از قرارهای  به عنوان آخرین مورد  بازداشت  قانونی. بنابراین قرار  مقرر 

تامین، مخصوصا در  استثنائی است نه یک قاعده. اما متاسفانه رویه مرسوم، صدور قرار 

دادگسرتی تربیز از آخر به اول است. بعالوه یکی از دالیل فراوانی جمعیت زندانیان صدور 

توسط  احکام سنگین  این  کارشناسان حقوق صدور  عقیده  به  احکام سنگین حبس است. 

برخی قضات به علت عدم درک عینی و عمیق از مفهوم زندان و آثار آن است و درنتیجه 

مساله عدم تناسب جرم و مجازات یکی از بیشرتین موارد نقض آرا در دادگاه های تجدید نظر 

و دیوان عالی کشور را تشکیل می دهد. مشکل دیگر در خود قوانین است. در قوانین حیطه 

اختیار قضات زیاد است طوریکه برای برخی از اعامل مجرمانه از چند ماه تا چندسال زندان 

پیش بینی شده است؛ و اختیار اجرای قوانینی که امتیازی برای متهم در نظر دارد با درج 

اصطالح »قاضی می تواند« به قاضی سپرده شده است. در نتیجه قضاتی که متایل به صدور 

اشد مجازات دارند و یا متایل ندارند زندانیان از امتیازات مرشوط پیش بینی شده در قانون 

استفاده کنند سبب فزونی جمعیت کیفری یا تورم کیفری می شوند. البته به عقیده کارشناسان 

حقوقی و قضایی مسئولیت رشد نرخ جرائم هم متوجه دستگاه هایی است که در پیشگیری 

از جرم موفق نبوده اند و اساسا بنیان پیشگیری را که پژوهش های علمی و تخصصی آسیب 

شناسانه است به رسمیت منی شناسند. تا زمانی که مدیریت کشور، آسیب شناسی اجتامعی 

را رسلوحه برنامه ریزی قرار ندهد و به جای رویا بافی آمرانه و بی حاصل با آن ها به نایج 

پژوهش های آسیب شناسی متکین نکند این معضل حل نخواهد شد. انجام پژوهش های آسیب 

شناختی نیازمند مقدمات رضوری از قبیل دسرتسی به اطالعات و آمار و آزادی بیان و نقد 

آزاد است. و در رشایطی که آمارهایی که باید در دسرتس محققان باشد محرمانه می شوند 

آسیب شناسی میرس نیست.

از موارد مورد توجه در قوانین و قطعنامه های  ۱۵ – مراقبت بعد از خروج: یکی دیگر 

مطلوب سازمان ملل و قوانین کشورهای مدرن مراقبت های بعد از خروج از زندان است که 

در آن سعی بر کم رنگ کردن آسیب هایی که پس از آزادی متوجه زندانی است می شود. برای 

مثال چند مورد از اسناد حقوق برش بین املللی را در این رابطه می آوریم:۱- » با مشارکت 

با توجه الزم به منافع قربانیان برای پیوسنت دوباره  و کمک موسسات محلی و اجتامعی 

زندانیان سابق به جامعه تحت بهرتین رشایط ممکن باید رشایط مساعد ایجاد شود. ۲- » 

با آزادی زندانی وظیفه اجتامع پایان منی یابد بنابراین باید کارگزاری های دولتی وخصوصی 

وجود داشته باشند که بتوانند به زندانی آزاد شده مراقبت های موثر بعد از آزادی به منظور 
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کاهش تبعیض و پیش داوری علیه او در راستای بازپروری اجتامعی وی ارائه دهند«. با توجه 

به اینکه در کشورنهاد اجتامعی فعال در حوضه حقوق زندانیان وجود ندارد و تنها مرکز 

موجود در این حوضه انجمن حامیت از زندانیان وابسته به خود سازمان زندان هاست که آن 

هم عملکرد و منابع مالی اش محدود بوده و بیشرت در زمینه ی تامین بدهی افرادی که کمرت 

از پنج میلیون تومان بدهی دارند، فعالیت می کند. آن هم به علت رقم هزینه ای است که 

در طول دوران حبس آن شخص، زندان متحمل خواهد شد. کمرتین کاری که مراقبت پس از 

خروج زندان تربیز انجام می شود، ارائه وام چند میلیونی) زیر ۱۰ میلیون( برای زندانیان بی 

بضاعت تازه آزاد شده بود. ولی به تازگی در مورد ارائه آن نیز سختگیری زیادی نشان می دهد 

بطوریکه زندانی از رفت و آمد به ستاد کل زندان ها خسته شده و از وام منرصف می شود. 

۳-  » مسئوالن مربوطه باید بکوشند براساس قوانین محل تضمین کنند در صورت نیاز به 

وابستگان و بویژه برای مراقبت و حفاظت مناسب از کودکانی که بدون رسپرست مانده 

اند به عمل آورند« درحالیکه فعال یک سازمان متوسط فعال در زمینه مراقبت از زندانی 

نیازمند آزاد شده وجود ندارد، بحث در مورد حامیت از خانواده یا کودک بی رسپرست غیر 

معقول می مناید. به عنوان منونه؛ هنگام دستگیری فعال سیاسی آذربایجانی »یوروش مهرعلی 

بیلی« و همرسش نه تنها از تنها کودک خانواده مراقبت و محافظت به عممل نیامد، بلکه در 

حین دستگیری وی عالوه بر کتک کاریش در جلوی چشم فرزند دوساله اش توسط مامورین 

اطالعاتی خود بچه نیز زیر پای آن ها مانده بود. جهت رعایت قوانین بین املللی در آیین نامه 

آزاد شده درج گشته است. که  از محکومان  سازمان زندان ها مواردی مربوط به حامیت 

مهمرتین آن ها را ذکر می کنیم. ماده ۲۳۹ می گوید:» اداره مراقبت بعد از خروج با کمک 

انجمن حامیت از زندانیان، انجمن های خیریه و اداره های مربوطه به مشاغل وزارت کار و 

امور اجتامعی نسبت به محکومانی که ماوی شغلی ندارند دست کم تا سه ماه پس از ترخیص 

از زندان حامیت مادی و معنوی بعمل می آورند« طبق تحقیقات از زندانیان، هیچ زندانی 

از حامیت موضوع این ماده برخوردار نشده است. ماده ۲۴۱ نیز می گوید:» محکومان بیامر 

و بی بضاعتی که در حال بیامری آزاد می شوند می بایستی به وسیله انجمن های حامیت از 

زندانیان تا حصول بهبودی و توانایی انجام کار مورد حامیت قرار گیرند و چنانچه از کار افتاده 

یا معلول باشند با توجه به امکانات انجمن و بر اساس مقررات از آن ها حامیت شود«. اما 

طبق این ماده تا به حال از هیچ یک از زندانیان بیامر حامیتی صورت نگرفته است. چنانچه 

یک مورد زندانی مریض مبتال به بیامری آسم به نام ج.آ که چهار سال پیش در مورد تقبل 

هزینه درمانی اش با زندان مشکل داشت در نهایت مسئوالن زندان برای رهایی از هرینه 

درمان در مهرماه ۱۳۹۵ وی را به یکسال مرخصی استعالجی فرستادند. چنانچه توضیح داده 

شد هیچ یک از موارد مذکور کامال و یا هیچوقت رعایت نشده است و جهت باال بردن سطح 

استاندارد قوانین بر روی کاغذ درج شده است؛ و بسیاری از زندانیان آزاد شده با مشکالت 



167

سازمان اتحاد برای ایران

زیادی دست و پنجه نرم می کنند و بعضا از پس مشکالت ایجاد شده برنیامده و یا نتوانسته 

اند با جامعه همراه شوند و دوباره راهشان به زندان ختم می شود.

پایان: با مطالعه قوانین کشور متوجه می شویم که قوانین موجود مبتنی بر حقوق تنبیهی 

است که از دیدگاه روانشناسانه حاصل شده است در این دیدگاه فرد به عنوان مجرم مورد 

مطالعه قرار می گیرد و تصور بر این است که شخصی که مرتکب اعامل مجرمانه می شود 

باید مجازات و تنبیه گردد و اگر مجازات سخت نباشد مجرم پس از مجازات عربت نگرفته و 

دوباره رساغ اعامل مجرمانه خواهد رفت. اما طبق آمارهای موجود و با توجه به اینکه طبق 

اظهارات مسئولین آمار برگشت زندان زیاد است و اکرثیت نسبی آمار زندان تربیز و همچنین 

دیگر زندان های کشور دارای سابقه محکومیت هستندو مشخص می شود که این دیدگاه موثر 

نبوده و برعکس فرد محکوم در زندان به جای پشیامن شدن در معرض آسیب های زندان به 

مجرم حرفه ای تبدیل می گردد. ولی در جوامع مدرن قوانین حقوقی و جزایی برپایه حقوق 

ترمیمی است که از دیدگاه جامعه شناختی حاصل می شود. در این دیدگاه با فرض اینکه مجرم 

محصول رشایط اجتامعی است به عنوان قربانی آسیب های اجتامعی به آن نگریسته می شود. 

در این دیدگاه سعی بر بازسازگاری جهت بازگشت به جامعه و بازپروی مجرم است و هدف 

بازپروری  از جامعه و درعین حال اصالح اوست. موارد مربوط به  دور نگه داشنت مجرم 

و بازسازگاری که به جهت هم سو نشان دادن با قوانین حقوق برش در آیین نامه سازمان 

زندان ها آورده شده است کارآمد و تاثیرکذار نبوده است. همین آمار بازگشت افراد با سابقه 

به زندان حاکی از صحت این ادعاست.

مرتضی مرادپور، فعال ملی-مدنی
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سند ۶
نامه دکرت حسین رفیعی از محبوسان در زندان اوین به وزیر بهداشت

به نام خداوند دانا و توانا

جناب آقای دکرت حسن قاضی زاده هاشمی

با سالم،

در روزنامه شهروند مورخ سوم مرداد ۱۳۹۵، از قول شام آمده بود که :” به وضع بهداشتی 

زندان ها معرتضم” و در منت خرب خواندم که: “تراکم در زندان ها، کمبود فضا و جای 

مناسب باعث گسرتش بیامری های واگیردار است و زندانیان و خانواده هایشان با این رشایط 

در معرض خطر قرار می گیرند”. در سال ۹۳ هم هنگام بازدید از از زندان قزل حصار در 

وبسایت خود نوشته بودید که:”…چیزهایی که دیدم تکان دهنده و بسیار آزار دهنده بود. 

فکر پزشکان مشغول به کار در زندان ها که با مشکالت بهداشتی و خطرات ناشی از بیامری 

های مختلف درگیر هستند و ماهانه یک میلیون و سیصد هزار تومان حقوق می گیرند خواب 

از چشامنم ربوده است”. و باز گفته بودید: ” عجیب است که زندانیان از بدو ورود به زندان 

از خدمات بیمه محروم می شوند”. و حتی پیشنهاد کرده بودید که: ” وزارت بهداشت پنجاه 

درصد هزینه تجهیز این مراکز، پزشکان و مسائل بهداشتی را تقبل می کند، مرشوط بر آنکه 

بیمه ها نیز هامن اندازه همراهی داشته باشند. اما متاسفانه این همراهی از سوی بیمه ها 

اتفاق نیافتاد”.

من پس از خواندن این منت فریاد زدم ” زنده باد دکرت هاشمی” که از معدود مسئوالنی است 

که شئون شغلی و وجدان کاری و سوگند بقراط را مراعات می کند. فقط اینگونه افراد هستند 

و چه نادرند در ماشین گسرتده دولتی ایران که خود را از متلق، توجیه گری، تزویر و پنهان 

کاری رها ساخته اند و از واقعیت ها سخن می گویند.

آقای دکرت هاشمی،

سیزده ماه است که در بند هشت اوین زندانی هستم و شام علی القاعده باید در جریان 

پرونده من باشید، چون به تفصیل و مکرر در رسانه های مجازی از آن سخن گفتم. به موضوع 

مورد بحث شام برمی گردم:

در این زندان، با دزدان دریایی، قاچاقچیان مواد مخدر بین املللی و داخلی و محکومان متنوع 

مالی ) رشوه، اختالس، کاله برداری ، فروش مال غیر و …( و اداری و جاسوسی و … بی گناه 

یا با گناه و کم سواد و باسواد هم بند هستم. در این زندان، مبتالیان به HIV مثبت، هپاتیت  
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Bو C، سل مزمن، انواع دیگر بیامری های واگیردار و پوستی، همراه با حرشاتی چون ساس 
و پشه و  … در کنار زندانیان ظاهرا سامل با هم نگهداری می شوند.

چندین بار این وضع را گزارش داده و طبق آیین نامه زندان تقاضای تفکیک زندانیان براساس 

نوع اتهام و بیامری افراد را منوده ام، ولی همیشه با بی توجهی روبرو بوده ام. بگذارید از 

تعهد کادرپزشکی اینجا سخن بگویم. چند هفته پیش یکی از زندانیان سیاسی  که در اعتصاب 

غذا بود، دچار بیهوشی موقت شد. ما او را به درمانگاه زندان بردیم. کادر پزشکی فشار خون 

او را ۱۱ و قند خون او را ۱۷۳ اعالم کرده است و گفت که خطری اورژانسی او را تهدید منی 

کند. ما که پزشک نبودیم ولی میدانستیم خطری جدی جان او را تهدید می کند، زیرا چندین 

روز بود که او حتی قند هم با آب منی خورد. با ارصار و سامجت ما و با هر مشقتی که بود 

او را به بیامرستان بوعلی سینا تهران منتقل کردند. در بدو ورود به بیامرستان، فشار خون 

او ۶ و قند خون او ۳۵ گزارش شده است. اسناد و مدارک موجود است. جنابعالی می دانید 

که او اگر دیرتر به بیامرستان می رسید چه اتفاقی می افتاد، مخصوصا که پتاسیم او به شدت 

کاهش یافته بود.

بر ما روشن شده است که در این زندان کادر پزشکی، مخصوصا در مورد زندانیان سیاسی- 

فرهنگی، همچون قضات این پرونده ها تابع دستگاه های اطالعاتی- امنیتی هستند و کسان 

زیادی به علت جلوگیری از معالجه به موقع آنها دچار رسطان های پیرشفته شده اند )دکرت 

رجایی و دکرت کوکبی( و یا جان خود را از دست داده اند ) مرحوم صابر( . چند هفته پیش 

پای یکی از زندانیان شکست، بعد از چهار روز به بیامرستان اعزام شد. در مورد بهداشت، 

دارو، خدمات و کادر پزشکی، شام خود دیده اید و گفته اید.

بگذارید وضع پزشکی خود را در سن ۷۲ سالگی گزارش کنم:

اول- در۱۳ ماه گذشته حتی یک بار فشار خون و رضبان نبض من اندازه گیری نشده است. 

یک دستگاه دیجیتالی اندازه گیری فشار خون و رضبان نبض را هم اجازه ندادند به داخل 

زندان منتقل کنم تا حداقل خود این کار را انجام دهم.

دوم- رضبان قلب من بیش از حالت عادی است و احتامال ناشی از اختالالت تیروئید است. 

در ۱۳ ماه گذشته مورد معاینه قرار نگرفته ام. پای چپ من دچار واریس پیرشفته است و 

می دانید که احتامل آمبولی و سکته مغزی و قلبی در این موارد افزایش می یابد. سکته در 

زندان اوین یعنی مرگ. خود من در این مدت چندین مورد را دیده ام که به علت بروکراسی 

و وسواس های امنیتی و فقدان کادر پزشکی مناسب، بیامر قبل از رسیدن به بیامرستان فوت 

شده است. چهار مهره از مهره های  گردن من دچار ساییدگی است و عصب دست راست در 

تنش می باشد. و گاهی آن را دچار فلج شدگی می کند. در هر دو چشم من لنز کار گذاشته 

شده است ) که یکی را شخص شام انجام داده اید( و هم اکنون پس از چند سال دچار تاری 

شده اند و باید درمان تخصصی روی آن انجام گیرد. تعدادی از دندان های من با توجه به 
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رشایط زندان احتیاج به معالجه دارند. جنابعالی به خوبی میدانید که امکان معالجه هیچکدام 

از موارد فوق در اوین فراهم نیست.

سوم- علی رغم حسین نیت و مساعدت دادیار محرتم ناظر زندان، به دلیل مشکالت عدیده 

امنیتی و اداری زندان معالجه این بیامری ها مقدور نشده است. طرفه اینکه با قانون شکنی 

بیّن دادستان تهران و رصف نظر از پرونده سازی و احکام صادر شده، ادامه بازداشت من از 

۱۲ فرودین ۹۵ غیر قانونی است.

جناب آقای دکرت هاشمی،

موارد ذکر شده مشکالت من است، کسی که امکان انعکاس نقض حقوق خود را در رسانه 

های مجازی دارد و از طرف دیگر هزاران دانشمند و صدها برندگان جایزه نوبل و چندین 

سازمان علمی  بین املللی و مراکز حقوق برش جهانی به بازداشت او اعرتاض کرده اند. من 

بیمه درمانی دارم که حتی می توانم در بیامرستان های خصوصی تحت درمان قرار بگیرم 

ولی وای به حال اکرثیت قریب به اتفاق زندانیانی که چنین امکانی ندارند و از بیامری های 

متعددی رنج می برند. شام را به خدا به حال این محبوسان مظلوم، مفلوک، فقیر، محروم که 

نه زبانی دارند و نه دادرسی، فکری بکنید.

و اگر دولت منی تواند ) معلوم است که منی تواند( اجازه بدهید تا یک کمپین انسان دوستانه 

برای حل مشکل تغذیه، بهداشت، درمان، آموزش و … زندانیان، سازماندهی و اعالم شود و 

از جامعه شناسان و روان شناسان، پزشکان و دندان پزشکان و خیرین انسان دوست استمداد 

شود.

غم و اندوه آنکه کارمندان  وزارت اطالعات در دیدار چند روز پیش خود با من از وضع 

بهداشت و درمان زندان ها دفاع می کردند!

به امید روزی که  اوال تعداد زندانیان تا حد استاندارد کشورهای پیرشفته کاهش یابد و ثانیا 

هیچ معیار حقوق برشی نتواند ما را مکررا محکوم کند.

با سپاس از صداقت و شهامت جنابعالی

حسین رفیعی- بند ۸ اوین- ۵ مرداد ماه ۱۳۹۵

رونوشت: جناب آقای دکرت روحانی، ریاست محرتم جمهوری
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سند ۷
نامه رسگشاده سعید رضوی فقیه، زندانی سیاسی سابق 

به رئیس کمیسیون سیاست خارجی اتحادیه اروپا

فروردین ۱۳۹۵

به نام خدا

نامه رسگشاده خطاب به رسکارخانم فدریکا موگرینی رئیس کمیسیون سیاست خارجی اتحادیه 

اروپا؛ از طریق هیئت منایندگی ریاست دوره ای اتحادیه اروپا )کشور پادشاهی هلند( در تهران

رسکار خانم فدریکا موگرینی رئیس محرتم کمیسیون خارجی اتحادیه اروپا؛

با تقدیم سالم و احرتام، پیشاپیش براساس سنت های کهن میهامن نوازانه ایرانی و آداب و 

اخالق حسنه اسالمی سفر شام را در روزهای آینده به کشورم خوش آمد می گویم و آرزوی 

اقامتی خوش در ایران و خاطراتی خوب از این رسزمین و مردم رشیف آن دارم.

هرچند می دانم فرشدگی برنامه ها و ماموریتهای سیاسی و اقتصادی تان فرصتی برای تجربه 

دیدار با مردم نجیب ایران نخواهد گذاشت و اوقات اقامت شام عموما به مذاکرات پیاپی 

وفرشده دیپلامتیک با مسئوالن حکومتی خواهد گذشت.

با این همه جا دارد اینجانب به عنوان کسی که بیش از دوسال به عنوان یک زندانی سیاسی 

در زندان های رجایی شهر و اوین بوده و تنها ده روز است از زندان آزاد شده و به چشم 

خویش از نزدیک شاهد آنچه خواهم گفت بوده  ام، در آستانه این سفر از فرصت بهره جسته و 

نکاتی چند را به اطالع برسانم. گرچه با توجه به فعالیت های چندین ساله  ی کنشگران سیاسی 

و مدنی ایران و پیگیری نهادهای بین املللی حقوق برشی، چه بسا خود شام بیش از من از 

جزئیات آنچه می  خواهم بگویم مطلعید.

رسکار خانم موگرینی

هم اینک که این سطور را خطاب به شام می  نگارم بیش از بیست روز از اعتصاب غذای دوست 

و هم بند مقاوم و عزیزم حسین رونقی ملکی می  گذرد در حالی که از چند روز پیش پدر و 

مادر این فعال مدنی جوان و آزادی خواه نیز به نشان همراهی با فرزند خویش و حامیت از 

آرمانهایش دست به اعتصاب غذا زده اند. این جوان شجاع از بیست و سه سالگی به این سو 

بیش از هفت سال است بخشی از بهرتین سال های عمر خود را در زندان می گذراند و این غیر 

از فرایند غیرقانونی بازجویی  های توام با شکنجه و بازرسی  های نامتعارف منزل و فشارهای 

مداوم بر خانواده اوست.

حسین رونقی تنها یک منونه است. پیش از او نیز بسیاری از زندانیان در اعرتاض به احکام 
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ناعادالنه صادر شده از سوی محاکم قضایی فرمایشی و غیر مستقل یا در اعرتاض به رشایط 

غیرقاتونی و غیرانسانی بازجویی و بازداشتگاه و زندان دست به اعتصاب غذا زده و پس از 

این نیز خواهند زد.

عیسی سحرخیز که اخیراً دو بار به مدت طوالنی در اعتصاب غذا بود و آسیب  های جدی 

جسامنی دید، احسان مازندرانی و سیامک منازی و محمود بهشتی و رسول بداقی و بسیاری 

دیگر و از همه تاثربرانگیزتر هدا صابر که اعتصابش منجر به مرگی قهرمانانه و دردناک شد.

این امر برای من که جدیت افراد یاد شده و میزان پایبندی شان را به مسئولیت  های اجتامعی 

و پایداری شان را در مسیر مقاومت مدنی و مبارزه مساملت آمیز و اعتصاب غذای تر یا خشک 

به عنوان تنها راه حل دفاع از حقوق زندانیان می شناسم بسیار نگران کننده است و بااندوه و 

نگرانی به پیامدهای خطرناک و غیرقابل جربانی که ممکن است هر آن روی دهد می  اندیشم.

جرم حسین رونقی ملکی مثل بسیاری دیگر از زندانیان سیاسی و عقیدتی تنها مبارزه با 

سانسور خربی و تالش برای گردش آزاد اطالعات و یا اظهار نظر در فضای مجازی است.این 

اقدامات البته در کشوری کهن گاه مسئوالن تراز اولش به امنیت و اقتدار بر بنیاد ارعاب و 

ترس یا سکوت و ناآگاهی مردم است، جرم امنیتی تلقی و تبلیغ می گردد و این در حالی است 

که تدوین و تصویب قانون جرم سیاسی پس از ۳۸ سال عامدانه همچنان مسکوت مانده تا 

بر این اساس اجرای اصل ۱۶۸ قانون اساسی جمهوری اسالمی در خصوص هزاران زندانی که 

یا پس از سال ها آزاد شده اند و یا هنوز در زندان  های ایران شکیب مندانه ایام حبس را سپری 

می  کنند اعامل نشود.

برهمین پایه غلط است که متولیان امر با این شعبده و ترفند رسوا به دروغ مدعی می  شوند 

در ایران زندانی وجدان از جمله عقیدتی و سیاسی یا حقوقدان و روزنامه نگار زندانی وجود 

ندارد و هیچکس رصفاً به جرم اعتقاداتش یا بیان آراء و عقایدش محاکمه و مجازات منی 

شود، همچنان  که مدعی می شوند هیچ کس برای اعرتاف به گناه ناکرده شکنجه رسخ یا سفید 

منی  شود بلکه رصفاً تعزیر می  گردد.

رسکار خانم؛

در کنار نام حسین رونقی ملکی که خاطرات ماه های اخیر حبس من در زندان اوین از جمله با 

حضور آرام و آرامش بخش او گره خورده است، می توانم فهرستی بلند از نام جوانان مظلومی 

را ردیف کنم که حتی لحظه ای تصور چهره و میزان محکومیت و رشایط نامساعدشان در 

زندان صخره ای از اندوه بر سینه  ی بی طاقتم می  نشاند.

واحد  عارفی،  پیامن  خانجانی،  نوید   شهیدی،  ایقان  سواری،  حمزه  مرادی،  لقامن  و  زانیار 

خلوصی، رسول حردانی، فرهنگ و شهرام پور منصوری، سعید ماسوری، سعید پورحیدر، 

سعید شیرزاد، میثاق یزدانی، شاهین ذوقی  تبار و جعفر اقدامی و دیگران در زندان فاجعه بار 

رجایی شهر که حوادث روزمره  اش به برخی افسانه  های قرون وسطایی می  ماند و نیز مسعود 
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ابوطالبی، محمدحسین عزیز، فریربز گرامی،  قاسم خانی، محمدسعید حسین  زاده، مسعود 

فرید اکرمی، محمود بهشتی، امید کوکبی، محمدصدیق کبودوند و رسول بداقی و دیگران در 

اندرزگاه هفت زندان اوین که اخیراَ افتخار مصاحبت شان را در اوین داشتم، زندانی که داغ 

سنگین خاطرات سیاه و ننگین چند دهه را از ۱۹۷۰ به این سو چون کفاره ای ابدی بر پیشانی 

خویش می  کشد و در کنار نام  های باال مردان فرزانه و نستوهی که رسمایه جوانی  شان را رهن 

بهبود وضعیت نسل آینده کردند. نسلی که متاسفانه هنوز هم چشم اندازی روشن در برابر 

خویش منی  یابد و رسنوشت نامعلوم شان به بالهت یا قدرت  طلبی و ثروت اندوزی اقلیتی 

اندک شامر گره خورده که به ناشایستگی بر منابع ثروت و قدرت نامرشوع چنربه زده  اند.

دکرت حسین رفیعی، آقای عبدی و مصطفی تاج زاده، بعنوان منایندگان استادان و معلامن و 

روزنامه  نگاران آزاده ایرانی همچنان در حبس به رس می برند اما کسانی که بارها و بارها با 

»نه« بزرگ مردم روبرو شده  اند سهم بزرگ کیک قدرت را با ولعی سیری ناپذیر می  بلعند 
و هل من مزید می  گویند.

در کنار همه تالشگران آزادی خواه جا دارد در این میان یاد کنم از منادها و سختگویان آزاده 

جنبش اجتامعی و سیاسی همچنان زنده و پویای سبز، یعنی خانم رهنورد و آقایان موسوی 

و کروبی که بیش از پنج سال است با رشایطی دشوار بدون محاکمه و به طور خودرسانه و 

غیرقانونی در زندان خانگی به رس می برند و هم پای هواداران وفادار خود تاوان حق  گویی و 

قانون  گرایی و آزادی خواهی مساملت جویانه را به تشنگان ثروت و شیفتگان قدرت بی حد و حرص 

پس می  دهند. بگذریم از خون  های به ناحق ریخته بر کف خیابان های تهران و پیکرهای پاک 

خفته در خاک سیاه و رسد بهشت زهرا یا خاوران که خود قصه پر غصه و مفصل دیگری است.

کمیرس محرتم امور خارجی اتحادیه اروپا؛

آنچه متذکر شدم رصفاً برای یادآوری نقض حقوق برش و حتی زیر پا گذارده شدن قانون 

اساسی و قوانین موضوعه نظام جمهوری اسالمی در ایران بود و بس. اما آنچه می  خواهم 

بگویم به خالف انتظار شام و دیگران، این نیست که به مثابه فرشته نجات کالن ملت دیرپا، 

از دست رفته جوانان  آیید و حقوق  از آسامن به زمین تهران فرود  ایران  رشید و نجیب 

آزادی خواه ایران را از حکومتی توسعه  طلب و اقتدار گرا به معجزه باز ستانده و به رسم صدقه 

یا نواله به صاحبان حق بازگردانید.

من و شام هر دو به خوبی می  دانیم که اتحادیه اروپا و ارکان آن، از جمله کمیسیون تحت 

مدیریت شام مناینده افکار عمومی مردم اروپا و بازتاب دهنده ارزش های مرتقی برآمده از 

تحوالت فکری، اجتامعی و سیاسی چند سده گذشته اروپا به مثابه ارزش های جهانی و برشی 

نیست. بلکه مناینده منافع دولت های اروپایی است که بیشرت آنها دغدغه اصلی شان حفاظت 

از منافع کالن رسمایه  دارانی است که در پی منافع بیشرت به هر قیمت و تحت هر رشایطی 

هستند.
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بنابراین از شام منی  خواهم به نام ارزش های دنیای جدیدی که ملت های اروپایی آفریده  اند و 

بسیاری از آنها وجه برشی و جنبه جهانی دارند و برای متام مردمان رسزمین  های دیگر غنیمتی 

ارجمند به شامر می  آید در مذاکره با مقامات ایرانی به جای منایندگی منافع و خواست های 

دولت های عضو اتحادیه متبوع خود به جدال برای احقاق حقوق از دست رفته  ی روشنفکران، 

روزنامه  نگاران، دانشجویان، استادان، جوانان آزادی خواه، زنان برابری طلب، اقلیت های دینی 

و ملی، کنش گران مدنی و حقوق دانان برخیزید. اگرچه به حکم عقل به عنوان یک انسان آگاه 

و صاحب اراده آزاد وظیفه دارید چنین کنید.

من از شام منی  خواهم به عنوان یک زن آزاد و بهره  مند از حقوق مساوی با مردان از زنان 

آزادی خواه و مساوات طلب ایرانی که در»بند بانوان زندان اوین« رسافرازانه حبس  های طوالنی 

مدت را به گناه بی  گناهی طی می  کنند دفاع کنید و خواهان آزادی آنان شوید؛ زنانی که حقیقت 

آشکار، یکرسه به  بی گناهی همگی  شان گواهی  می  دهد و تنها و تنها به رصف آزادگی و حق  طلبی 

و دفاع از حقوق زنان ایرانی طنین خوش  آهنگ سخنان نغز و پر مغزشان در پس دیوارهای 

بی روزن اوین خاموش مانده است. اگرچه انتظار می  رود به عنوان یک زن آزاد چنین کنید.

من از شام منی خواهم تاوان خون های به ناحق ریخته را مطالبه کنید یا حتی بر رفع حبس 

خانگی رهربان مظلوم و محبوب جنبش سبز پافشاری منایید یا دست کم ممنوع  التصویر شدن 

خوش نام  ترین رئیس  جمهوری تاریخ ایران را به چالش بکشید. من حتی از شام منی  خواهم به 

همتای محرتم ایرانی خود گوشزد کنید که خالف ادعای ایشان در ایران روزنامه  نگاران زندانی 

هم داریم و منونه حارض آن آزاده مردی نستوه چون عیسی سحرخیز یا احسان مازندرانی 

یا سامان صفرزایی است. من منی  خواهم به وی تذکر دهید که سیاست  ورز رشیف آن است 

که واقعیت تلخ را تغییر دهد و سیاس ت ورز ظریف آن است که اگر منی  تواند واقعیت تلخ 

انکارش  یکرسه  آن  که  نه  توجیه می کند،  یا  توضیح می  دهد  را  آن  تغییر دهد دست کم  را 

مناید. اگرچه به عنوان یک سیاستمدار پرورده در دامن فرهنگ و ارزش های جهان جدید 

علی  القاعده وظیفه دارید چنین کنید. اما من از شام به جد و پافشاری ویژه می  خواهم وقتی 

ایرانی در بخش ها و سطوح مختلف به مذاکره می پردازید خون جوانان  با مقامات ارشد 

وطن مرا و فهرست زندانیان جوان و سال خورده زندان های کوچک این زندان بزرگ و گزارش 

رنج  ها و مصائب ایشان را وجه  املصالحه باال بردن حجم قراردادهای تجاری و معامالت کالن 

سودآور نکنید. از شام به ارصار خواهش می  کنم اگر منی  خواهید از حقوق زنان رنج  دیده 

وطنم و به ویژه فعاالن در بند حقوق زنان دفاع کرده و خواهان آزادی رسیع ایشان شوید و 

اگر منی  کوشید جمهوری اسالمی را متقاعد کنید بی قید و رشط به اصول حقوق برش و قانون 

اساسی و قوانین عادی خود در مورد حقوق مردم و زندانیان سیاسی و عقیدتی و صنفی پایبند 

باشد، دست کم از این  گونه خودرسی  ها و مظامل به مثابه چوب  دستی برای رام کردن و آرام 

کردن مقامات ایرانی در چانه  زنی های اقتصادی و سیاسی استفاده ابزاری نکنید.
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رسکار خانم؛

ایران  ملت  جز  ملتی  هیچ  برای  داده  نشان  گذشته  دهه  دو  طی  حداقل  ایران  حکومت 

خطرآفرین نبوده است. حضور انبوه زندانیانی که در زندان های کشور منایندگان اصناف، 

عقاید و گروه  های سیاسی و اجتامعی مختلف  اند، منایش گر شکاف و نقاری است که میان 

حکومت و مردم به وجود آمده و روزبه روز عمیق  تر شده است. از همین رو است که 

حکومت تالش جدی و متمرکز بر تقویت نیروی رسکوب و ضد شورش، سازماندهی نیروهای 

ویژه مزدور لباس شخصی، تاسیس دستگاه  های اطالعاتی و امنیتی موازی و تبدیل دستگاه 

قضایی به ابزار بروکراتیک پلیس سیاسی برای دست و پا کردن توجیهات حقوقی و قضایی 

رسکوب دارد. در واقع حکومت ایران فقط و فقط برای مردم تحت سلطه خود در قلمروی 

مرزهای ایران خطرآفرین است و بس. بنابراین از شام درخواست دارم از چانه  زنی بر رس 

کمیت و کیفیت آزمایش های موشکی و تاسیسات هسته  ای و خطرات آن برای امنیت منطقه 

و صلح جهانی نیز به مثابه ابزاری برای باال بردن حجم رسمایه  گذاری  های سودآور در ایران 

به عنوان وسیله  را  بدتر مفاهیم حقوق  برش و دموکراسی و صلح  آن  از  و  نکنید  استفاده 

انتفاع تجاری و کسب امتیاز های اقتصادی به کار نگیرید و اگر منی  خواهید به منایندگی از 

فرهیختگان ملت های اروپایی مطالبات جدی و غیر منفعت  طلبانه در زمینه دموکراسی و 

حقوق برش و آزادی های قانونی در ایران داشته باشید، دست کم رنج دوستان پر افتخار و 

رسبلند و بی  مدعای مارا به رایگان وجه املصالحه قرارداد های سودآور برای دولت های عضو 

اتحادیه اروپا و زیان  آور برای ملت ایران قرار ندهید. در غیر این صورت مطمنئ باشید این 

گناه نابخشودنی از حافظه تاریخی ملت ایران پاک نخواهد شد و روزی که مردم ایران بر 

رسمایه  های مادی و معنوی درون و برون مرز های خود حاکم شوند، پاسخی شایسته به این 

رفتار های دوگانه خواهند داد.

در خامته با پوزش از اطاله کالم مجدداً برای شام و هیئت همراه اقامتی خوش در ایران و 

خاطراتی خوب از این سفر آرزو دارم اما پیشنهاد می  کنم که یک روز بیشرت در تهران مبانید و 

رسی به یکی از زندان  های متعدد پایتخت کشور ما به ویژه بازداشت گاه سیاه یا زندان عادی 

زنان در ورامین و »بند بانوان زندان اوین« بزنید که مجموعه  ای از شایسته  ترین زنان و 

دخرتان ایران در آن محبوس  اند؛ و از نزدیک با آنچه در زیر پوست جمهوری اسالمِی به ظاهر 

در حال بازگشت به نظام بین  امللل می  گذرد آشنا شوید.

با احرتام مجدد

سعید رضوی فقیه

۲۰۱۶/۰۴/۱۶ - ۱۳۹۵/۰۱/۲۸

*رونوشت: جناب آقای دکرت حسن روحانی ریاست محرتم جمهوری اسالمی ایران جهت اطالع و پیگیری
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سند ۸
منت نامه جمعی از زندانیان سیاسی زندان رجایی شهر 

به گزارشگر ویژه شورای حقوق برش سازمان ملل

این نامه در مهرماه سال ۱۳۹۵ منترش شد

خطاب به خانم دکرت عاصمه جهانگیر

گزارشگر ویژه شورای حقوق برش سازمان ملل متحد

همچنین به سازمان عفو بین امللل، 

و نیز سازمان دیده بان حقوق برش،

ما زندانیان سیاسی- عقیدتی محبوس در سالن 12 سالن 4 زندان رجایی شهر، بدنبال نقض 

مکرر و مداوم مفاد و مقررات ذكر شده در آیین نامه داخلی سازمان زندان ها و کوتاهی 

در دادن امكانات قانونی، بطور جدی در معرض آسیب ها و بیامری های گوناگون و مرگ 

تدریجی قرار داریم:

۱-  با توجه به اینكه مواد 102 و 103 این آیین نامه تهیه و تامین امكانات پزشكی و بیامرستانی 

و هزینه معاینه و دارو و درمان را به عهده زندان گذاشته است، اما کمبود دارو در بهداری 

زندان یک مشکل جدی است. در بیشرت موارد زندانی می بایست توسط خانواده خود و با 

هزینه شخصی از بیرون زندان دارو تهیه منوده و با دشواری بسیار وارد زندان کند.

غیر  پزشكان  بكارگیری  نیز  و  زندان  كارمندان  ناكارآمدی  و  بهداری  درمانی  امكانات  نبود 

متخصص موجب تخلفات بسیار در زمینه های بهداشتی و درمانی گردیده و سالمت بیامران 

را همواره در معرض خطر قرار داده است. بهداری زندان فاقد كادر متخصص پرستاری بوده 

به گونه ای كه حتی در مواردی کارکنان بهداری از تزریق درست رسم در رگ هم عاجز بوده 

و یا پزشکان بهداری از تشخیص صحیح و به موقع بیامری ناتوانند. موردی بوده است که 

شکستگی استخوان را گرفتگی یا کوفتگی رگ عنوان کرده اند. زندان فاقد اتاق عمل است. از 

سال 1389 كه اتاق عمل زندان به دلیل گسرتش شایعاتی مبنی بر فروش كلیه زندانیان تعطیل 

شد، تاکنون جهت بازگشایی آن اقدامی صورت نگرفته است.

فضای عمومی بهداری نیز كثیف و بسیاری از اوقات آلوده به خونهای ریخته شده زندانیان 

توجهی منی شود. برخورد مسئولین  بهداشتی  نظافت و رضورت های  به  و  است  مجروح 

بهداری با مراجعین بیامر در ابتدای امر بی اعتنایی و در صورت وخیم بودن حال بیامر در 

نهایت تزریق داروی آرامش بخش برای تسكین درد می باشد و هیچ گونه تالشی مبنظور 
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معالجه واقعی و موثر صورت منی گیرد.

در اكرث مواقع خانواده های زندانیان ناگزیرند با مراجعه به دادستانی و تالش و دوندگی بسیار 

و طی مراحل کاغذبازی های اداری، مجوز انتقال بیامرشان را به بیامرستان های خارج از 

زندان دریافت كنند و متامی هزینه های دوا و درمان را نیز شخصا بپردازند.

در اینگونه موارد بیامر را با دستبند و پابند و در وضعیتی تحقیرآمیز به بیامرستان یا مركز 

درمانی برده و به تخت بیامرستان زنجیر می کنند. مواردی هم دیده شده که با وجود مجوز 

بسرتی شدن بیامر اما با دخالت و مخالفت مسئولین زندان به یک معاینه ساده اکتفا شده 

و زندانی را باز گردانده اند. ناگفته مناند كه در زندان افراد مبتال به بیامریهای خاص نظیر 

هپاتیت و ایدز به تعداد قابل توجهی وجود دارند که هیچوقت معالجه موثری در باره آنان 

صورت منی گیرد.

در اثر اینچنین روندهای درمانی ناقص و عدم رسیدگی و بی تفاوتی مسئوالن بهداری و 

زندان، عزیزانی همچون: زنده یاد محسن دگمه چی، شاهرخ زمانی، علی رضا كرمی خیرآبادی، 

منصور رادپور، افشین اسانلو و مهدی زالیه را در طی سالهای اخیر از دست داده ایم و تاكنون 

هیچ كس پاسخگوی این فجایع نبوده است.

نامه سازمان زندانها، آب رسد و گرم در حامم،  آیین  این كه ماده 108 از  به  ۲- با توجه 

دستشویی و توالت را رضوری دانسته، متاسفانه آب گرم در دستشویی و توالت نه تنها وجود 

ندارد كه در بسیاری از ماههای سال آب حامم نبز رسد است. به علت کهنگی و مخروبه بودن 

ساختامن زندان و عدم تعمیرات الزم، در مواردی فاضالب طبقات باال ازسقف برروی زندانیان 

طبقات پایین می ریزد.

۳-  درباره نقض مواد 93 و 95 آیین نامه که تاکید دارد غذای روزانه زندانیان یعنی صبحانه 

و نهار و شام ایشان باید دارای كالری و ویتامین های الزم و كافی بوده باشد، باید گفت که 

غذای زندان دارای كیفیت بسیار پایینی است چه از لحاظ كیفیت مواد اولیه مانند برنج و 

سویایی که در واقع خوراک دام و طیور است و چه از بابت مقدار غذا که همیشه زندانیان 

در حالت نیمه گرسنه برس می برند. حتا در زمان هایی استفاده از مواد فاسد در غذاها باعث 

مسمومیت زندانیان شده است. همچنین بدلیل رعایت نکردن بهداشت در آشپزخانه زندان، 

بارها در غذای زندانیان حرشات و جانوران ریز مشاهده شده است.

ناگفته پیداست که تنها زندانیانی که از متکن مالی برخوردار هستند می توانند کمبود مواد 

غذایی مورد نیاز خود را با خرید از فروشگاه زندان و با قیمت های گزاف جربان کنند.

۴-  ماده 169 آیین نامه سازمان زندانها هرگونه هتک حرمت زندانی را موجب مجازات 

دانسته و برخورد تند، دشنام، تنبیه بدنی و امثالهم را ممنوع کرده است. اما مسئولین زندان 

به جهت تفتیش و بازرسی بدنی، زندانی را برهنه منوده و مورد تحقیر و توهین قرار می 

دهند که در صورت مخالفت و مقاومت زندانی، وی مورد رضب و شتم قرار می گیرد. برای 
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مثال یکی از هم بندیان ما بنام رمضان احمدکامل بدلیل رضبات باتوم به رس وی توسط پرسنل 

انتظامی زندان، بیش از یک هفته در کام بوده است.

متاسفانه هیچگونه راه قانونی موثر برای پیگیری و شکایت از این اعامل غیر انسانی در برابر 

زندانی دیده منی شود. آقایان لقامن مرادی، رمضان احمدکامل، نامق محمودی و بسیاری دیگر 

که مورد رضب و جرح قرار گرفته اند تاکنون هیچ نتیجه ای از پیگیری شکایت خود کسب 

نکرده اند.

۵- ماده 70 و 71 مبنی بر لزوم دادن یک اتاق به محکوم و همچنین آیین نامه طبقه بندی و 

تفکیک زندانیان تاکید بر اتاق هایی به مساحت حداقل 10مرت مربع با نور کافی منوده است. 

اتاق های زندان رجایی شهر عمدتا ۵ مرتمربع بوده و هرکدام 3 تا 5 زندانی را در خود 

جای داده است. اتاق ها به دلیل مسدود شدن پنجره هایشان با آجر و ورقه های فلزی فاقد 

نور کافی و گردش هوای آزاد هستند که عامل اصلی بیامری های پوستی و تنفسی همین 

محدودیت هاست. همچنین ساعات نامناسب و محدود هواخوری نیز عامل دیگری برای 

نارسایی های قلبی و تنفسی است.

۶-  سالن 12 فاقد تلفخانه است. عدم دسرتسی ما به تلفن در حالیکه است که زندانیان جرایم 

قتل و آدم ربایی و رسقت بدون هیچگونه محدودیتی در طول شبانه از تلفنخانه استفاده می 

کنند.

این محدودیت ها و نارسایی ها و کمبودها و بی قانونی ها … بخصوص عدم رسیدگی پزشکی 

از طرف مسئوالن زندان و بهداری، وضعیت مخاطره آمیزی برای متام زندانیان بویژه افراد 

مسن و بیامر همچون کریم عزیز معروف، جامل الدین خانجانی، فرهاد اقبالی، عمر فقی پور، 

اصغر قطان و فرهاد فهندژ فراهم آورده است.

جمعی از زندانیان سیاسی زندان رجایی شهر

مهرماه ۱۳۹۵
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سند ۹
نامه ۲۶ زندانی سیاسی به  ریاست هیات نظارت مرکزی بر حسن اجرای قانون

این شکایت نامه در اردیبهشت سال ۱۳۹۰ منترش شد.

زندانیان سیاسی: شکنجه شده ایم

ریاست محرتم هیات نظارت مرکزی بر حسن اجرای قانون احرتام به آزادی های مرشوط و حفظ 

حقوق شهروندی

با سالم

احرتاما استحضار دارید که قانون احرتام به آزادیهای مرشوع حقوق شهروندی، از قوانین ارجمندی 

است که هفت سال پیش در چنین روزهایی از تصویب ششمین مجلس شورای اسالمی گذشت و 

در تاریخ ۱۳۸۳/۲/۱۶ مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفت .این قانون از نادر قوانینی است که 

به لحاظ اهمیت ویژه اش مصوبه ای جهت اجرایی کردن داشته و مطابق دستور العمل مصوب 

۱۳۸۳/۸/۳۰ تشکیالتی جهت پی گیری و نظارت بر اجرای آن تاسیس یافته و در حال حارض بر 

عهده شامست.

قانون حقوق شهروندی در واقع حاوی مفادی است که پیشرت اصول کلی آن در فصل سوم قانون 

اساسی و آیین دادرسی کیفری مندرج بوده اما همواره مغفول مانده بود و با تصویب این قانون 

مقرر شد تا نسبت به کسانی که حقوق شهروندان را حین بازداشت ودادرسی نقض می کنند 

مجازتهایی اعامل شود تا تضمینی بر اجرای این قانون مهم باشد . از سویی هامن طور که می دانید 

قانون اساسی و قوانین عادی که به ویژه مانند این قانون متضمن حقوق برش است در زمره ی 

مهمرتین تعهدات حاکمیت اند. وفای به عهد نیز به حکم آیات متعدد قران کریم )مائده ۱/ارسا 

۴۳/بقره ۷۷(واجب و متخلف از آن لعنت شده است. ) مائده، ۱۳(

قوانین اساسی و عادی میثاق میان حکومت و مردم هستند که حکومت در تعهد و اجرای دقیق آنها 

اولی بر شهروندان است و اگر حکومتی به قوانین مصوب خود پای بند نبوده و آنها را نقض کند 

دیگر منی تواند از شهروندانش انتظار رعایت قانون را داشته باشد و اساسا صالحیت خود را برای 

محاکمه شهروندان بر اساس قوانینی که خود پیشگام در نقض آنها بوده از دست می دهند .به 

هر روی قانون حقوق شهروندی با ابتکار رییس قوه قضاییه و تصویب منایندگان مجلس، با توجه 

به تجربیات تلخ متهامن، به امید جلوگیری از خود رسی ها و قانون گریزی های محافل نظامی، 

اطالعاتی و امنیتی در فرایند تعقیب، تحقیق و محاکامت متهامن، به ویژه متهامن سیاسی تصویب 
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شده، انتظار می رفت رویه های ناصواب را در بازجویی ها و محاکمه ها اصالح کرده و روش 

های اسالمی و انسانی را به جای آن حاکم گرداند و اجرای آن می توانست افتخاری برای دستگاه 

قضایی و به تبع آن نظام جمهوری اسالمی باشد، متاسفانه نه تنها از ابتدا جدی گرفته نشد بلکه در 

یکی از مهمرتین بزنگاه های تاریخ در دو سال گذشته و در پی حوادث انتخابات مورد بی رحمی 

کامل قرار گرفت و اغراق نیست اگر بگوییم که نه تنها بند بند این قانون مهم اجرا نشده بلکه 

مفهموم و ماهیت آن مورد تطاول مخاطبان ومجریان آن قرار گرفته است .

ما امضا کنندگان این شکواییه بدین وسیله اعرتاض شدید و شکایت خود را از ضابطینی که از سوی 

سپاه پاسداران، وزارا ت اطالعات و نیروی انتظامی مسوولیت تعقیب و بازجویی از ما را بر عهده 

داشته و همچنین دادستان سابق تهران و سایر مقامات ذی ربط که بر اساس مقرارت آیین دادرسی 

کیفری این اقدامات تاکنون تحت نظارت و تعلیامت آنها بوده اعالم می کنیم و از جنابعالی انتظار 

داریم با توجه به گزارش های متعددی که از رفتار غیر رشعی و غیر قانونی نامربدگان منترش شده 

و به حد تواتر رسیده است اقدام مقتضی مبذول فرمایید.در ذیل تنها پاره ای از قانون گریزی ها ی 

روشمند اعامل خالفی که در حق امضا کنندگان این شکواییه ها روا داشته شده ارائه می شود. با 

این تاکید که آنچه در اینجا آمده عمق عملکرد فاجعه آمیز نسبت به متهامن و محکومان حوادث 

پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88را مشخص منی کند.

برخی از امضا کنندگان، در گزارشها و شکایتهای جداگانه که برحی منترش شده به جزییات تکان 

دهنده بیشرتی پرداخته اند که متاسفانه تاکنون به این شکایات نیز رسیدگی نشده و تعداد بیشرتی 

نیز آمادگی دارند که در صورت رضورت نسبت به ترشیح جزییات رفتار غیر رشعی ،غیر قانونی 

و غیر انسانی اعام ل شده علیه آنان در حضور آن هیات اقدام کنند .از سوی دیگر موارد مطرح 

شده در این شکواییه بیشرت محدود به نقض حقوق دادرسی عادالنه در تحقیقات مقدماتی است و 

مسایل بیشرتی در مورد نحوه برگزاری دادگاه ها و درباره محکومیت ما مطرح است که در جای 

خود رضورت رسیدگی جدی دارد .

۱- بر خالف بند اول قانون حقوق شهروندی )مشتمل بر رضورت قرار تامین و بازداشت رصفا 
با رعایت قوانین و دستورات قضایی مشخص و شفاف، منع اعامل سالیق شخصی و سو استفاده 

از قدرت برای بازداشت، منع خشونت در حین بازداشت و منع بازداشت های غیر رضوری ( 

بازداشت های پس از انتخابات ریاست جمهوری 1388 بدون دستورات قضایی مشخص و شفاف 

بوده و احکام بازداشت به صورت فله ای و در ذیل یک دستور کلی به صورت سفید امضا بدون 

ذکرنام متهم و گاه حاوی اسامی چند ده نفر بوده است.

در مواردی احکام بازداشت، به دلیل حوادث پس از انتخابات، چند روز یا چند هفته پیش از 

انتخابات صادر شده بود . این احکام بازداشت نه تنها مبتنی بر رعایت مقررات و قوانین نبود بلکه 

دقیقا ناشی از اعامل نظر و سلیقه گروهی افراطی در سپاه پاسداران و وزارت اطالعات بوده است، 
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و نوعی عقده گشایی و تسویه حساب سیاسی با جناح سیاسی رقیب را در ذهن متبادر می سازد 

و متاسفانه غالب بازداشتها با اعامل خشونت، توهین و تحقیر همراه بوده به طوری که برخی از 

متهامن هنگام دستگیری به شدت مورد رضب و شتم قرار گرفته اند .

۲- بر خالف بند دوم قانون مذکور که ترصیح می کند محکومیتها باید بر طبق ترتیبات قانونی و 
منحرص به مبارش، رشیک و معاون جرم باشد و تا جرم در دادگاه صالح اثبات نشود و رای مستدل 

و مستند به مواد قانونی قطعی نشده اصل بر برائت متهم بوده و هر کس حق دارد در پناه قانون 

از امنیت الزم برخوردار باشد. احکام صادره علیه اینجانبان نوعا، ظنی و گامنی بوده و از اتقان و 

استحکام الزم و کافی برخوردار نیست .و به هیچ وجه مستدل و مستند به مواد مشخص قانونی و 

مصادیق آنان نیست و حتی در بسیاری موارد در منت احکام محکومیت صادره، عبارات غیر حقوقی 

و مبهم درج شده و اصل برائت متهامن نقض شده است .به طوری که احکام صادره را می توان 

در حد مقاالت سیاسی برخی مطبوعات علیه رقیبان سیاسی توصیف کرد که انتشار منت کامل آنها 

موجب وهن نظام و وقوه قضاییه است و در نهایت می توان گفت که با این روش دادگاه، قاضی و 

دادنامه به ابزاری برای حبس فعاالن سیاسی و حفظ وضع موجود توسط ماموران نظامی، اطالعاتی 

و امنیتی بدل شده است .

۳- بند سوم قانون بر رضورت استفاده از وکیل و کارشناس در مراحل تحقیقات مقدماتی دادرساها 
و محاکم ترصیح دارد در قانون برنامه چهارم توسعه نیز بر لزوم متهیداتی جهت حضور وکیل در 

تحقیقات مقدماتی ترصیح شده است . ماده 128 آیین دادرسی نیز رصاحت دارد که متهم می 

تواند در مراحل تحقیق )بازجویی ( یک وکیل همراه خود داشته باشد و در خصوص پرونده های 

محرمانه و امنیتی هم حضور وکیل در مراحل تحقیق منع نشده و منوط به اجازه دادگاه شده 

که با توجه به موخر بودن قانون حقوق شهروندی نسبت به آیین دادرسی با ترصیح این قانون 

حق حضور وکیل در همه مراحل بدون هیچ قیدی قطعی شده است. این در حالی است که تقریبا 

متامی امضا کنندگان این شکایت در دوران بازداشت و بازجویی به طور کامل از حق انتخاب و 

دسرتسی به وکیل محروم بوده اند، اجازه هر گونه مشورت حقوقی با وکیل یا کارشناس را نداشته 

و حتی اجازه دسرتسی به کتابهای قوانین جاری کشور و یا حق داشنت کاغذ و قلم برای تدارک دفاع 

حقوقی از خود را نیز پیدا نکرده اند .

دسرتسی متهامن به وکیل نوعا در حد دقایقی پیش از تشکیل دادگاه و معموال در حضور قاضی و 

یا شخص ثالث مورد نظر بازجوها و برخی نیز بدون حضور وکیل حتی در دادگاه صورت گرفته 

است. در برخی موارد بازجویان متهامن خود را تحت فشار و اجبار قرار داده تا حق اختیار 

وکیل را از خود سلب کنند . در مواردی نیز در دفاتر محاکم به متهامن گفته شده داشنت وکیل 

موجب دردرس و افزایش میزان مجازات می شود و بهرت است از داشنت وکیل رصفنظر کنند .اعامل 

محدودیت وکال به مفاد پرونده موکل نیز مانع بسیار مهمی در راه دفاع موثر از متهامن بوده 
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است. به عنوان مثال یکی از بارزترین موارد نقض حق دفاع عدم ارائه دادنامه به محکوم و وکیل 

وی است .

۴- بند چهارم قانون بر رضورت رعایت اخالق و موازین اسالمی تاکید کرده است . ما امضا 
کنندگان این شکایت بدون استثنا با رفتار غیر اخالقی و غیر اسالمی بازجویان مواجه بوده ایم . 

شکنجه های روحی و فیزیکی، فحاشی های رشم آور نسبت به ما و خانواده و عزیزان ما و طرح 

اکاذیبی چون روابط غیر اخالقی در غالب بازجویی ها به کرات انجام شده است . رفتاری که باعث 

فشار روحی زیاد به متهامن نیز بوده است رضورت حفظ حرمت انسانها، عفت کالم وعدم توهین 

به دیگران از بدیهی ترین مقتضیات اخالقی و اسالمی است .اما ظاهرا بازجویان این شیوه های غیر 

اسالمی و غیر اخالقی را جزو رضورتهای کاری خود برای تحقیر متهم ، گرفتار کردن وی در فشار 

روحی و وادار کردن وی به همکاری می دانند .

۵- بند پنج قانون حقوق شهروندی با توجه به اصل منع دستگیری و بازداشت افراد، بر رضورت 
رعایت ترتیبات قانونی و ارجاع پرونده در مهلت مقرربه مراجع صالح قضایی و مطلع کردن 

خانواده دستگیر شدگان تاکید دارد. عالوه بر این قانون مهمرتین ترتیبات قانونی بازداشت متهمین 

در ماده 134 آیین دادرسی کیفری و بندهای ح و ط ماده سه قانون تشکیل دادگاههای عمومی و 

انقالب درج شده است .متامی این مواد قانونی در مورد بازداشتها نقض شده است، به عنوان منونه 

طبق ماده 134 آیین دادرسی کیفری قرار تامین باید متناسب با اهمیت جرم، شدت مجازات، 

دالیل و اسباب اتهام و همچنین سابقه متهم ، وضعیت مزاجی، سن و حیثیت او باشد . متاسفانه 

متامی این موارد نادیده گرفته شده است و بر خالف این موارد نوعا شدیدترین قرار تامین یعنی 

بازداشت موقت اعامل شده است .

شگفت اینکه در مواردی که قرار تامین از نوع کفالت یا وثیقه صادر شده، متهامن وادار به اعالم 

عدم امکان تامین کفیل و یا وثیقه شده اند . در مواردی هم با کامل تاسف بدون اطالع متهامن از 

قول آنها نوشته شده از تامین وثیقه عاجزند، افراد تا مدتها در همین وضع در بازداشت نگاه داشته 

شده اند .همچنین بر خالف مواد قانون اصالح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقالب امکان 

اعرتاض ماهانه به قرار بازداشت موقت و به تبع آن رسیدگی به این اعرتاض منتفی بوده است .بی 

خربی طوالنی مدت متهمین دربند و خانواده هایشان از وضعیت یکدیگر نیز یکی دیگر از بدیهی 

ترین موارد نقض حقوق شهروندی بوده که عالوه بر نقض حقوق متهم ظلم به خانواده های آنان 

نیز بوده است و آنها را روزها و گاه حتی ماه ها در وضعیت فشار روحی و دلهره و نگرانی شدید 

قرار داده است .

۶- بند ششم قانون بر عدم استفاده از چشم بند و دستبند و پابند در جریان دستگیری و بازجویی 
و عدم تحقیر و استخفاف در هنگام دستگیری و بازجویی تاکید دارد. این بند قانون درباره متام 

متهامن حوادث پس از انتخابات با شدت متفاوت نقض شده است. همه ی ما غالبا پس از بازداشت 
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با چشم بند و گاه دستبند به زندان منتقل شده ایم . بسنت چشم متهامن رویه ی قطعی متامی 

بازداشتگاه های تحت نظارت وزارت اطالعات ) 209( و سپاه پاسدارن ) دو الف ( است و متام 

آنان با چشم بند در زندان جابه جا شده اند و غالبا با چشم بند اجازه استفاده از هواخوری داشته 

اند .برخی از ما و بسیاری دیگر از زندانیان حوادث پس از انتخابات ماه ها از دیدن هر محیطی جز 

سلول انفرادی خود محروم بوده ایم. ما و اغلب زندانیان فقط با چشم بند در مقابل بازجو قرار 

گرفته ایم . عده زیادی ازما حتی در طول بازجویی مجبور به استفاده از چشم بند بوده ایم و 

فقط اجازه داشتیم در حد دیدن برگه بازجویی چشم بند خود را جابه جا کنیم.

ظاهرا برای چشم بند کاربردهایی مختلفی همچون مخفی نگه داشنت هویت بازجویان و ماموران و 

تحقیر و عصبی کردن متهامن پیش بینی شده است . شگفت انگیز آنکه این رویه غیر قانونی حتی 

در محیط دادرسا هم معمول بوده و هست. همچنین تقریبا متامی دستگیری ها و بازجویی ها 

همراه با توهین و تحقیر بوده است و چنانکه در بند پنج اشاره شده بازجویان از فحاشی و توهین 

به ما و خانواده و عزیزان و افراد مورد احرتام ما از جمله رهربان جنبش اعرتاضی، میرحسین 

موسوی و مهدی کروبی، و استفاده از رکیک ترین و زننده ترین عبارات به عنوان شگرد عادی برای 

تحقیر و تضعیف روحیه و تخریب مشاعر متهم استفاده می کردند .

۷- بند هفتم قانون، پنهان شدن بازجو از دید متهم و یا رس در گم کردن متهم را ممنوع کرده 
است و بر ممنوعیت پوشاندن صورت بازجو در هنگام بازجویی و بردن متهم به مکان نامعلوم 

تاکید کرده است. متامی امضا کنندگان این شکواییه در رشایطی کامال خالف این قانون تحت 

بازجویی قرار گرفته اند، غالبا اجازه دیدن چهره بازجو را نداشته اند. بازجویان پشت رس متهم 

نشسته اند و با هر گونه حرکت رس متهامن به شدت برخورد کرده اند .برخی از متهامن به مکانهای 

نامعلوم منتقل شده اند و تحت فشار و رضب و شتم قرار گرفته اند. در واقع پنهان شدن بازجو از 

دید متهم به او امکان می دهد با احساس امنیت از شناسایی ، هر گونه خشونت فیزیکی و کالمی 

علیه متهم را به کار گیرد .

۸- بند هشتم قانون در مورد بازرسی محل زندگی و یا کار متهم است و بر ممنوعیت تعرض 
نسبت به اسناد و مدارک و اشیایی که ارتباط با جرم ندارد و یا به متهم تعلق ندارد و ممنوعیت 

افشای نامه ها و نوشته ها و عکسها و فیلم های خانوادگی و ضبط بی مورد آنها ترصیح دارد. در 

متامی موارد بازرسی منزل ومحل کار متهامن اقداماتی غیر اخالقی و غیر انسانی خالف این بند 

قانون انجام شده است . بازرسی مدارک شخصی، عکسها و فیلم ها ی خانوادگی و ضبط عکس 

ها و آلبو های خانوادگی، ضبط اشیا و مدارک شخصی سایر اعضای خانواده متهم ، ضبط مدارک 

شخصی بی ارتباط با موارد اتهامی تقریبا در متامی موارد اعامل شده است و حتی در مواردی برای 

تحقیر متهم وی را در مورد عکس های شخصی، خانوادگی و مدارک حصوصی مورد بازجویی قرار 

داده اند و درباره نزدیکان و محارم وی پرسش های رکیک و غیر اخالقی مطرح کرده اند .
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۹- مطابق بند نهم قانون حقوق شهروندی هر گونه شکنجه متهم برای اخذ اقرار و اجبار او 
به امور دیگر ممنوع بوده و اقرارهای اخذ شده بدین وسیله حجیت رشعی و قانونی نخواهد 

داشت. این در حالی است که ما امضا کنندگان این شکواییه تحت شکنجه قرار گرفته ایم. یکی 

از متداول ترین شکنجه ها نگهداری ما در سلول های انفرادی بسیار کوچک ) ابعاد 2.2 رضبدر 

1.6 مرت (بوده است .روشی که به اذعان همه مسووالن عالی کشور شکنجه تلقی می شود و 

بازجویان و زندانبانها نیز تایید می کنند که متهم پس از چند هفته نگهداری در سلول انفرادی 

دچار اختالالت جسمی و روحی شدید می شد .

نگهداری متهامن در سلول انفرادی فاقد توالت و جلوگیری از دسرتسی متناوب آنها به توالت و حامم 

به ویژه برای متهامن بیامر شیوه تشدید این شکنجه ها بوده است . بازجویی های بسیار طوالنی 

در نیمه شب و تکراری مدت برای چند ماه، رضب و شتم شدید منجر به صدمه های شدید جسمی 

، تهدیدات مکرر متهم حتی تهدید به تعرض جنسی و تهدید به دستگیری اعضای خانواده او و گاه 

دستگیری آنان برای تحت فشار قرار دادن متهم، دادن اخبار دروغ به متهم درباره وضعیت خانواده 

اش، جلوگیری از خواب متهم، عدم توجه به بیامری و درد متهم برخی از شکل های متداول 

شکنه زندانیان حوادث بعد از انتخابات است که به صورتهای گوناگون درباره امضا کنندگان این 

شکواییه اعامل شده است. شکنجه های شدیدتر از جمله فرو کردن رس متهم در توالت، خوراندن 

کاغذ بازجویی به متهم و مواردی امثال آن اعامل شده ، که برخی از شاکیان و زندانیان در گزارشهای 

جداگانه جزییات آن را منترش کرده اند. شگفت آنکه بازجویان معموال این فشارها را نه برای کشف 

واقعیت بلکه برای وادار کردن متهامن به اعرتاف مطالب واهی و خالف واقع مورد نظر بازجویان 

به کار گرفتند. این رفتارهای خالف قانون منحرص به دوره بازداشت نبوده و برخی محکومان به 

رغم طی مراحل دارسی و حکم قطعی در حال حارض نیز همچنان تحت شکنجه به صورت انفرادی 

یا همراه محکومان دچار بیامری روحی و روانی نگهداری می شوند .

۱۰- بند ده قانون حقوق شهروندی بر اصول و شیوه های علمی و قانونی و آموزش های قبلی 
و نظارت بر رفتار بازجویان و برخورد جدی با متخلفین از وظایف و روش های قانونی تاکید دارد 

.متاسفانه بازجوهای ما غالبا افرادی جوان ، کم تجربه و افراطی بودند. پاره ای از روش های غیر 
اخالقی، انسانی اسالمی آنان تقریبا به رویه ای مشرتک بین بازجویان مبدل شده است و متاسفانه 

به رصاحت این روشهای غیر علمی و قانونی به عنوان ذاتی کار بازجویان کرارا مورد دفاع آنان قرار 

گرفته و به صورت مشرتک و سیستامتیک توسط آنان اعامل شده است .

مجاز دانسنت اعامل روشهای خالف و نقض قوانین در صورت رضورت کار تحقیقات و بازجویی 

،روال داشنت اعامل شکنجه های روحی و جسمی به عنوان بخشی رضروری از روند تحقیقات و 

بازویی و تابعیت بازجویان از تحلیل های وهم آلود و یا تخیالت و توهامت ابالغ شده از سوی 

محافل خاص عمق این انحرافات را به خوبی نشان می دهد .
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۱۱- بند یازدهم قانون حقوق شهروندی بر ممنوعیت پرسش و کنجکاوی در ارسار شخصی و 
خانوادگی و سوال از گناهان گذشته افراد و پرداخنت به موضوع های غیر موثر در پرونده مورد 

بررسی تاکید دارد . هامنگونه که اشاره شد بر خالف این بند قانونی بازجویان با اعتقاد به اینکه در 

صورت کشف ارسار خانوادگی و گناهان گذشته زندگی افراد می توانند آنها را وادار به همکاری و 

اظهار مطالب مورد نظر خود کنند .بخشی از اقدامات و بازجویی هایی خود را رصف کسب اطالع 

از مسایل شخصی و خانوادگی افراد کرده، بازجویان درباره مسایل شخصی خانواده متهم اختالفات 

احتاملی خانوادگی و مسایل شخصی فرزندان متهم تحقیقات وسیعی کرده و حتی گاه برای فریب 

متهم اقدام به جعل حقایق و خلق داستانهای رشم آورو ساختگی غیر اخالقی در مورد افراد 

خانواده متهم کرده .در این موارد بازجویان تالش کرده اند متهامن را وادار کنند برای حفظ آبروی 

خود یا عضوی از خانواده اش به دروغ نسبت به موضوعات مورد نظر بازجویان اعرتاف کند .

۱۲- بند دوازدهم قانون حقوق شهروندی بر ممنوعیت تغییر و تحریف اظهارات متهم تاکید 
دارد. عملی که بازجویان برای رسیدن به اهداف مورد نظر خود خالف آن عمل کرده اند. در 

برخی موارد متهامن تحت فشار وادار به نوشنت دروغ شده اند و حتی در مواردی وادار به امضای 

برگه های بازجویی سفید شده اند در برخی موارد با برخی متهامن با حضور قاضی مناینده دادستان 

و ماموران امنیتی و اطالعات روز قبل از دادگاه رسمی دادگاه مترینی ) دادگاه منایشی ( برگزارشده 

و قاضی و مناینده دادستان اظهاراتی که متهم قرار بوده بر اساس نوشته تهیه شده توسط بازجویان 

برای تکمیل سناریوی مورد نظر روز بعد در دادگاه رسمی در مقابل دوربین های تلویزیون بیان 

کند استامع و اصالح کرده اند که این موضوع خود گواه تلخی بر ابعاد تخلفات انجام گرفته است .

۱۳- بند سیزدهم قانون حقوق شهروندی رضورت نظارت محاکم و دادرساها بر بازداشتگاه 
های نیروهای ضابط را مورد تاکید قرار می دهد .همچنان که ماده 15 قانون آیین دادرسی 

کیفری نیز ضابطین را مامورانی تحت نظارت و تعلیامت مقام قضایی می داند .

این در حالی است که در رسیدگی به پرونده امضا کنندگان این شکواییه ضابطین دادگسرتی اعم 

از بازجوهای سپاه و پاسداران و وزارت اطالعات دارای قدرت نامحدود بوده و مقامات قضایی 

کامال تحت فرمان و نظارت آنان رفتار کرده اند. به طوری که در مواردی بازجوها قبل از جلسه 

دادگاه، متهامن را از حکمی که متعاقبا توسط دادگاه صادر شده مطلع کرده اند . همچنین نشانه 

های زیادی حاکی از آن است که منت احکام قضایی توسط بازجویان نوشته شده ی عینا بر گرفته 

از گردش کار یازجو )گردش کار در سیستم امنیتی ایران به نظریه بازجو اطالق می شود که در 

پرونده متهم در می شود( است و مباحث مطرح شده در دادگاه ها هیچ تاثیری بر محتوای احکام 

از پیش تعیین شده نداشته است .

۱۴- بند چهاردهم قانون حقوق شهروندی بر عدم دخل و ترصف ناروا بر اموال و اشیا ضبط 
شده توقیفی متهامن و رضورت ترسیع در تعیین تکلیف این اموال دارد. بر خالف این ماده 
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قانونی و همچنین ماده 10 قانون مجازات اسالمی متاسفانه اموال ضبط شده متهامن و یا خانواده 

آنان به رغم پایان فرایند دادرسی و صدور حکم قطعی نیز غالبا به آنان مسرتد نشده است . 

اقدامی که عالوه بر آزار متهامن و خانواده آنها گاه باعث رضر و زیانهای مادی و معنوی شده 

است .کامپیوترها ، تلفن های همراه مدارک شناسایی ، مدارک تحصیلی، حتی برخی اسناد مالکیت 

از جمله مواردی است که همچنان در توقیف بوده و ضایطان و مسووان مربوطه مدعی مفقود 

شدن این گونه اموال شده اند .

در خامته نظر به اینکه اوال بنا به موارد ذکر شده، بند بند قانون احرتام به آزادیهای مرشوع و حفظ 

حقوق شهروندی در جریان بازداشتهای فعاالن سیاسی و شهروندان معرتض به نتیجه انتخابات 

ریاست جمهوری نقض شده است و ثانیا مطابق بند 15 این قانون و همچنین مواد یک و دو دستور 

العمل اجرایی این بند نظارت بر حسن اجرای این قانون و اصالح رویه ها در زمره وظایف آن 

هیات محرتم است و با توجه به اینکه اقدامات صورت گرفته نقض آشکار قانون و غالبا متضمن 

رفتار مجرمانه و یا تخلفات اداری و نتظامی بوده است و با توجه به اصول متعدد قانون اساسی به 

ویژه اصول 22 ، 32 ، 34 ، 37 قانون اساسی که همه موید خطیر بودن مساله است خواستار پی 

گیری قاطع شفاف و منصفانه این شکواییه بوده و اعالم می داریم چنانچه یک گروه بازرسی فوق 

العاده بر اساس قانون موظف به رسیدگی شود می تواند مستظهر به اطالعات و اظهارات زندانیان 

گوناگون حوادث پس از انتخابات ابعاد گسرتده تری از جرایم و تخلفات روشمند را به دست آورد 

) مواد 12 بند د، 7 ، 8 ، 9 و 10 دستورالعمل اجرایی (
همچنین تقاضا داریم برای آگاهی جامعه و جلوگیری از جرایم و تخلفات مشابه و اصالح روند 

ناصواب موجود گزارشی از اقدامات انجام شده و حقایق به دست آمده در اختیار ملت رشیف 

ایران قرار گیرد اقدامی که ماده دو دستور العمل اجرایی قانونی آن را جز وظایف هیات نظارت 

تعریف کرده است.

اسامی امضا کنندگان:

محسن امین زاده ، محسن میر دامادی، بهمن احمدی امویی، عبدااله مومنی، میالد اسدی، عبدالله 

رمضان زده، عامد بهاور، مصطفی تاج زاده، مجتبی تهرانی، علی جاملی، محمد حسین خوربک ، 

محمد داوری، امیر خرسو دلیر ثانی، کیوان صمیمی، اسامعیل صحابه، محمد فرید طاهری قزوینی، 

فیض الله عرب رسخی،بهزاد نبوی، ابولفضل قدیانی ،مجید دری ،ضیا نبوی، مهدی کریمیان اقبال، 

محمد رضا مقیسه، علی ملیحی، محمد جواد مظفر، حسن اسدی زید آبادی.
رونوشت :

– ریاست محرتم هیات نظارت و بازرسی )ناظر بر حسن اجرای قانون احرتام به آزادیهای مرشوع و حفظ حقوق 
شهروندی(

– ریاست محرتم کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسالمی
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سند ۱۰
نامه رسگشاده زندانیان سیاسی زن در زندان قرچک ورامین

این نامه در  اردیبهشت ۱۳۹۰ منترش شد.

ملت رشیف ایران

وجدان های بیدار

آیات و مراجع عظام تقلید

مقامات مسئول جمهوری اسالمی

مجامع حقوق برشی در رسارس دنیا

حدود یک هفته از انتقال ما زندانیان سیاسی زن زندان رجایی شهر به “زندان قرچک ورامین” 

می گذرد. آن چه ما را وادار به نوشنت این نامه کرده است، حجم عظیم اتفاقاتی ست که جز 

محیر العقول خواندنشان واژه ای دیگر برای توصیفشان منی یابیم.

از بدو ورود به این اصطالح “ندامتگاه” چنان از آن چه در اطرافامن می گذرد شگفت زده 

ایم که باور منی کنیم سال هاست جمعی از زندانیان را در جمهوری اسالمی ایران به قصد 

“تادیب” به چنین مکانی می فرستند. ما که تجربه ی اسارت در زندان رجایی شهر را نیز در 
کوله بار خود داریم، هرگز گامن منی بردیم که پس از خروج از رجایی شهر شاهد چنین وضع 

اسف باری باشیم.

در بند زنان زندان رجایی شهر، هر روز شاهد انواع و اقسام بی حرمتی ها، قانون شکنی ها، 

موارد متعدد تعدی به حقوق زندانیان و چه بسا در مواردی قتل زندانیان توسط مجرمین 

خطرناک بودیم. به هر روی پیگیری های مداوم اینجانبان، منجر به اختصاص دو اتاق مخصوص 

زندانیان به اصطالح امنیتی شد. تا این که زمزمه ی انتقال زندانیان زن به زندان کچویی کرج 

آغاز شد. با خود می پنداشتیم که هر جایی بهرت از رجایی شهر باشد، اما پس از انتقال بخش 

اعظم زندانیان به زندان کچویی کرج، از رشایط ناگوار زندانیانی شنیدیم که همه به قصد 

“تادیب” و ” تربیت” بدانجا فرستاده شدند! از ابتدای این انتقال، شایعات گوناگونی نیز در 
رابطه با زندانیان سیاسی آغاز شد.

دیری نگذشت که سه شنبه هفته گذشته ما را نیز با دست بند و پا بند و تحت رشایط فوق 

امنیتی ای که حتی در دوران بازجویی نیز به خود ندیده بودیم، در بد ترین وضع ممکن راهی 

جاده ورامین کردند، تا پس از گذران سه ساعت و نیم راه، که منجر به بدحال شدن تنی چند 

از زندانیان نیز گردید، ما را به زندان قرچک ورامین واقع در بیابان های اطراف تهران، منتقل 
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کردند. در رابطه با جایگاه جغرافیایی این زندان، همین بس که ما همچنان در عجبیم از آن 

که خانواده های ما چگونه خواهند توانست برای مالقات با ما به این ینگه دنیا بیایند؟

بگذریم از این که با گذشت چیزی حدود یک هفته هنوز نه حرفی از مالقات هست و نه 

دیداری با خانواده ها. به هر روی ما از آنچه تحت عنوان حقوق زندانیان نامیده می شود می 

گذریم و تنها از بدیهی ترین حقوق انسانی آدمیانی می گوییم که در این زندان مدت هاست 

نگهداری می شده اند و هم اکنون ما نیز به لطف مسئولین سعادت تجربه ی چنین رشایطی 

را پیدا کرده ایم.

زندان قرچک ورامین شامل هفت سوله است که هر سوله با تخت هایی به ظرفیت چند ده 

نفر تجهیز شده است. این در حالی ست که در هر کدام از این سوله ها بیش از 200 زندانی 

نگهداری می شوند. عدم وجود کوچک ترین سیستم، برای تهویه هوا، وضعیت اسف بار 

بهداشتی به نحوی که بوی فاضالب و شدت گازهای ناشی از آن برای بسیاری از زندانیان 

ناراحتی های تنفسی جدی به وجود آورده است. دو رسویس بهداشتی برای بیش از 200 نفر، 

دو اتاقک حامم برای همین تعداد از زندانیان در نظر گرفته شده. محدودیت های به وجود 

آمده به خاطر رسویس های بهداشتی، عمال باعث شده است تا بسیاری از زندانیان از محیط 

سوله و مابین تخت ها به عنوان “رسویس بهداشتی” استفاده کنند.

به دلیل نبود حتی یک شیر آب جداگانه زندانیان برای شستشوی لباس و ظروف خود باید 

از همین حامم و رسویس بهداشتی استفاده کنند. روزانه به اصطالح “سه وعده” غذایی در 

سلف رسویس این زندان ارائه می شود

مجددا از پرداخنت به وضعیت بهداشتی سلف رسویس و کیفیت غذا اجتناب می کنیم و تنها 

این که در هفته گذشته به دلیل کمبود جیره غذایی، چندین بار وعده نامربده به بسیاری از 

زندانیان نرسید. وعده مذکور نیز اغلب دو قرص نان خشک و یک سیب زمینی، و یا مقدار 

بسیار اندکی ماکارونی را شامل می شود. از آنجا که بسیاری از زندانیان کم سن و سال حتی 

زیر 18 سال نیز در این زندان نگهداری می شوند، به وضوح می توان مشکل سوءتغذیه جدی 

را در میان بسیاری از زندانیان مشاهده کرد.

بگذریم از نحوه برخورد مسئولین سلف رسویس، نگهبانان و … که با توهین آمیز ترین شکل 

ممکن زندانیان را خطاب کرده و مرتب نهیب می زنند. و باز بگذریم از عدم وجود امنیت 

جانی در سلف رسویس،به خاطر درگیری های زیادی که بر رس غذا به وجود می آید. تا جایی 

که غذاخوری زندان از جانب زندانیان به طعنه “کتک خوری” نامیده می شود.

در زندان های دیگر اغلب مکانی تحت عنوان فروشگاه جهت تهیه مایحتاج رضوری زندانیان 

از مواد خوراکی تا بهداشتی در نظر گرفته می شود که ما چنین چیزی را نیز در این زندان 

ندیده ایم.

محیط هواخوری زندان نیز فضایی ست که در حالت ایده آل ظرفیت چند ده نفر را داراست 
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که همیشه به عنوان محل هواخوری

بیش از 400 نفر استفاده می شود. محیطی با دیوار های سیامنی بلند که هیچ شباهتی با 

هواخوری زندان هایی همچون اوین و رجایی شهر ندارد. بزرگ ترین لطف مسئولین این 

زندان به زندانیان اجازه ی دوبار استفاده از آب جوش جهت نوشیدن چای است، که در 

هفته گذشته و بر اثر پرتاب ظرف آب جو ش به سمت یکی از زندانیان، چند تن از ایشان 

دچار جراحت جدی شدند.

تنبیهات بسیار شدید و برخوردها و درگیری های میان زندانیان بسیار دور از شان و مقام و 

منزلت انسان است. چرا که از خود می پرسیم در کجای دنیا نتیجه ی درگیری بر رس آب جوش 

و تنبیه متعاقب آن  شکسنت ناخن های دستان یک زندانی باشد؟ در کجای دنیا عده ای مرد 

باتوم به دست را به بند نگهداری زنان زندانی به قصد رضب و شتم می فرستند؟ در کجای 

دنیا کودکان 14 و 15 ساله را در چنین رشایطی نگهداری می کنند؟

دریغا که رشمساریم از آنچه در اطرافامن می گذرد و دو چندان رشمساریم از آن که نظیر 

چنین فجایع غیر انسانی در مملکت ما به وقوع می پیوندد. کشوری که کباده ی تاریخ و 

فرهنگ و هرنش، دبدبه ی اسالم گرایی و انسان دوستی اش گوش فلک را کر کرده است.

ما زندانیان سیاسی زن زندان قرچک ورامین پس از مشاهده ی رشایط فعلی تالش های بسیار 

کرده ایم تا موارد مذکور را که تنها به مثابه ی قطره ای از دریای بی عدالتی ها و بی قانونی 

های موجود در این زندان بوده است را به عرض مقامات زندان برسانیم.

تا به امروز تنها صحبت از انتقال به بند زندانیان مالی، در راستای “کنرتل تراکم جمعیت سوله 

ها” بوده است. اگرچه بند زندانیان مالی نیز تنها سوله ای ست با رشایط مشابه، که کامال با 

محل نگهداری فعلی مرتبط بوده و هیچ برتری ای بر جایگاه فعلی ندارد اما مشکل ما تنها 

اجرای حقوق زندانیان نیست، که اگرچه آن را نیز حق مسلم خود می دانیم اما با توجه به 

آنچه ذکر شد، سخن از بدیهی ترین حقوق انسانی، زندانیانی ست که جملگی به قصد تادیب 

و تربیت بدین جا فرستاده شده اند.

مگر آنکه مسئولین قضایی کشور، متام آنچه رشع و قانون و اخالق بدان معتقد است را 

باشند که  استوار کرده  این اصل  بر  باشند، و سیستم نظارتی خود را  افکنده  به گوشه ای 

متامی مجرمین، از کوچک ترین مرتکبین به جرم تا بزرگ ترینشان مستحق مرگ اند. که اگر 

چنین بود امر به معروف و نهی از منکر به چه منظور به عنوان یکی از اساسی ترین مبانی 

رشیعت اسالم شناخته شده است؟ قانون اساسی، آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات را 

برای چه و که تدوین کرده اند؟ در ابتدای این عریضه، وجدان های بیدار را خطاب قرار دادیم، 

دگرباره از مقامات جمهوری اسالمی ایران، مجامع حقوق برشی، آیات و مراجع عظام تقلید، 

خواهشمندیم، تا به وظیفه ی رشعی، انسانی و اخالقی خود عمل منایند وخواستار رسیدگی به 

وضعیت نگهداری زندانیان زن در زندان قرچک ورامین شوند.
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در پایان خاطر نشان می شویم که در ابتدای مشاهده این وضعیت و هتاکی ها و برخوردهای 

غیر قانونی ای که با زندانیان می شد، تصمیم به اعتصاب غذا گرفتیم، و کامکان بر این حق 

خود ارصار می ورزیم که در صورت تداوم رشایط فعلی، بیمی برای گذشنت از جان خود 

نداریم که اگر داشتیم هیچ کدام امروز در این جا نبودیم. اگرچه تجربه به ما ثابت کرده است 

که بی ارزش ترین چیز در زندان، جان آدمی ست. آن هم چنین زندانی، که اساس وجودش نه 

قانون، نه نظام جمهوری اسالمی، نه مقامات قضایی که اصل انسانیت را به زیر سوال می برد. 

به هر روی دست به دامان وجدان های بیدار شده ایم تا اگر ذره ای انسانیت در وجودمان 

باقی مانده باشد، در برابر این بی حرمتی ها به شان و منزلت انسانی که مالئک بر او سجده 

برده اند سکوت نکنیم.

زندانیان سیاسی زن در زندان قرچک ورامین

اردیبهشت ۱۳۹۰
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سند ۱۱
پیام فعال کارگری زندانی بهنام ابراهیم زاده به همرسش  زبیده حاجی زاده

همرس عزیزم زبیده جان در آغاز درود بی پایان بر شام و مقاومت و پایداری بی پایان شام 

این نامه را خطاب به شام می نویسم. اما قبل از اینکه از بی حقوقی هایی که در این زندان 

جهنمی توسط زندانبانان بر ما زندانیان روا می شود برایت بگویم، اجازه بدهید در آستانه 

سالروز مرگ رفیق و همرزم عزیزمان شاهرخ زمانی فقید که در همین زندان جهنمی رجایی 

شهر، به طرز مشکوکی جان باخت یاد کنیم. یاد کنیم از کسی که در راه دفاع از طبقه کارگر 

تا دم مرگ لحظه ای آرام ننشست و کوتاه نیامد.

همرس عزیزم زبیده جان

بعد از برگشنت از مرخصی به زندان جهنمی گوانتاناموای رجایی شهر)گوهردشت سابق(بارها 

خواستم چیزی بنویسم ولی منیدانم چرا هر بار که دست به قلم بردم احساس ناتوانی می 

کردم.ناتوان از نوشنت حتی یک کلمه، اما امروز رسانجام مجاب شدم که بنویسم. خوب می 

دانی که مسئولین قضایی زندان در ادامه آزار و اذیتهای کین توزانه بدون اینکه اجازه بدهند 

پیگیر معالجات پزشکی ام بشوم .دیگربار مرا به بند دو دارالقرآن بني زندانیان عادی و رشور 

و خطرناک برگرداندند. انتظار داشتم با وجود تعریف و الیحه جرم سیاسی وقانون تفکیک 

جرائم ۶۷سازمان زندانها مرا به بند سیاسی برگردانند.مسئوالن به خیال خود با این رفتارهای 

سادیسم وارشان می خواهند روحیه مبارزه، مقاومت و ایستادگی ما را در هم بشکنند. آنها از 

هر حربه ای برای درهم شکسنت روحیه ما استفاده می کنند تا دست از مبارزه و خواسته های 

انسانیامن برداریم.مسئوالن قضایی و امنیتی باید بدانند، اگر آنها یک مبارز وطن پرست، یک 

فعال کارگری حقوق برشی، را به زندان انداخته اند مطمئنا هرگز منی توانند و قادر نخواهند 

بود حس مبارزه و انسانیت را در وجود او از بین بربند، این فشارها و ادامه اذیت و آزارها 

ایامن و توان ما را در امر مبارزه محکم تر و راسخ تر می کند. باید بدانند لحظه ای از آرمان 

انسانی مان دست نخواهیم کشید و همچنان امنیت شغلی کارگران را دنبال و با هر اجحافی 

در حق کارگران و کودکان کار مبارزه می کنیم و دغدغه های حقوق برشی و ادتقامنزلت 

ومعیشت کارگران وبهبود وضعیت کودکان کار واولویت مبارزه وفعالیتم خواهد بود.

زبیده جان همرس صبورم

مسئوالن زندان حتی داروهایی که با هزینه شخصی باالیی از بیرون تهیه کرده بودم با وجود 

داشنت مجوز ورود به زندان اجازه ندادند که با خود به داخل زندان بربم.اما جالب است که 
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بدانید مواد مخدر از نوع شیشه و شیره به راحتی وارد زندان می شود.همین چند روز پیش 

چند زندانی عادی بنام قهرمان عباس پور،مازیار رشیفی و موسی موسی زاده و سامان شیراوند 

در بند دو دارالقرآن در عین مرصف مواد و کشف آن به بندهای دیگر زندان منتقل شدند. 

حتام جریان کشف مواد مخدر از سید نجم الدین حسینی مسئول بند سابق ۲ و خواهرزاده 

داریوش امیریان مدیر داخلی زندان و برادر امیریان در بهار ۹۴ که یادت نرفته است تعجب 

نکن.همه این موارد از زدوبند قرص، خرید و فروش مواد و وارد کردن وسایل ممنوعه و مواد، 

حتی فروش اتاقهای دو مرتی و تختی که زندانیان روی آن اسرتاحت می کنند و می خوابند و 

دهها موارد غیرقانونی دیگر از اجیرکردن زندانی برای پیاده کردن نقشه قتل زندانیان دیگر، 

رضب و شتم زندانیان توسط پاسداربندها و مسئوالن زندان، مرگ مشکوک و سیستامتیک 

دهها زندانی در این چند سال از جمله شاهرخ زمانی،سیامک بنده لو، بازرسی بندها توسط 

گارد زندان همراه با رعب و وحشت و درکل نقض مکرر سیستامتیک حقوق برش به رویه 

ای عادی تبدیل شده است.ضمنا از وقتی که تلفنهای زندان را دیجیتالی و محدود کرده اند 

و بنام به اصطالح حامیت از خانواده های زندانیان هزینه متاسها را بسیار باال برده اند.قیمت 

گوشی اندروید نزدیک به بیست میلیون تومان شده و این در کنار وارد کردن مواد برای 

مسئوالن زندان به تجارت خوبی تبدیل شده است. راستی این راهم باید اضافه کنم مسئوالن 

زندان هیچ امکاناتی اعم از یخچال و تلویزیون و کولر و مواد بهداشتی در اختیار ما زندانیان 

منی گذارند و زندانی خود باید با قیمتهای چند برابر  وسایل مورد نیاز تهیه و بخرد.اما جالب 

اینکه مسئولین زندان به تازگی اعالم کرده اند یخچال و وسایلی که زندانیان با هزینه شخصی 

خود تهیه کرده اند بخاطر مرصف باالی برق جمع آوری می کنند. این یعنی فشار و اذیت و 

آزار بیشرت و در تنگنا قرار دادن بیشرت زندانیان.

همرس عزیزم

رشم آور اینکه هر زندانی که اعدام و یا قصاص می شود وسایل شخصی اش را به نفع زندان 

مصادره می کنند.در کنار همه این بی حقوقی ها و اجحافها زندانیان عادی از حق استفاده 

از آزادی مرشوط.عفو مرشوط.مرخصی محرومند. تعداد زیادی از این زندانیان زیر فشار 

ادامه  از  اند  اعدام محکوم شده  به علم قاضی قصاص و  یا  بازجویان و ماموران آگاهی و 

این وضع خسته شده اند و آرزوی این را دارند هر چه زودتر قصاص بشوند.اما چیزی که 

جدای از همه این موارد حال مرا دگرگون و ناراحت کرد قصاص و اعدام همبندیانم از جمله 

مهدی کشاورز.محسن خان محمدی و بچه های کرد سنی مذهب از جمله شهرام احمدی و 

کاوه رشیفی و همراهانشان بود. من از اوین تارجایی شهر با این جامعت بودم. آنها قربانی 

سیاستهای سادیسم وار وحشیانه ضدانسانی وار حاکامن بی تدبیر شدند.

همرس عزیزم

اینجا اتفاقات دیگری هم همیشه در حال رخ دادن است. از محروم کردن حق تحصیل ما 
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سیاسیها از قطع مکرر آب و جیره بندی آب و گرفنت پول بابت اطاقهایامن و درگیریهای مرگبار 

بین زندانیان و گروهها و باندهای وارد کننده مواد مخدر .خودکشی وتعداد بیشامری از 

زندانیان بخاطر عدم رسیدگی پزشکی و بی توجهی مسئوالن کامال زمینگیر شده اند. مریضیها 

واگیردار هپاتیت و اچ آی وی شدید و فراگیر است . تعداد زیادی بر اثر عدم رسیدگی پزشکی 

همچون مهدی ایاز جان خود را از دست میدهند.تعدادی هم چون برای مسئوالن زندان 

دردرس ساز و مشکل آفرین بودند، مسئوالن زندان آنها را بطرز مشکوکی از بین برده اند 

منونه سیامک بنده لو و ثابت رشبتی وضعیت بهداشت و غذا را نپرس هیچ تعریفی ندارد. اکرث 

زندانیان بر اثر بی کیفیتی و غیربهداشتی بودن غذا از ناراحتیهای گوارشی دهان و لثه رنج می 

برند. وضعیت فروشگاه و بوفه هم هیچ تعریفی ندارد. نزدیک به دو ماه است هیچ گوشت 

سبزی و میوه ای وارد زندان و بند نشده است تازه اگر وارد هم بشود تاریخ مرصف گذشته 

خورده وبا قیمتهای رسسام آور و چند برابر به زندانیان فروخته میشود.

همرس عزیزم

می دانم با این حرفها و درد دلها مشغولیات و درگیریهای ذهنی،احساسی و نگرانیهای زیادی 

را برایت درست کرده ام . از این بابت تنها چیزی که می توانم بگویم متاسفم که رشایط 

زندگی دشوارمان را بیش از پیش سخت تر کرده ام و تو مجبوری متام باراین سختیها را به 

تنهایی به دوش بکشی متاسفانه دستگاه قضایی با وجود بیامری مادر پیرم و نیامی عزیز و 

ادامه مراجعات پزشکی خودم با متدید مرخصی ام موافقت نکرد. اکنون در زندان هم هیچ 

اقدامی برای پیگیری و رسیدگی به وضعیت پزشکی ام انجام نداده اند.وقتی درهفتم شهریور 

ماه اجبارا به زندان برگشتم تو مجبورشدی نیام را برای پیگیری معالجاتش به بیامرستان بربی 

برای ثبت نام مدرسه و خرید لوازم التحریر و لباس و موارد دیگر اقدام بکنی.پدر و مادر پیر 

و مریضم تنها ماندند و این در حالی است که مادر مریضم بشدت به حضور من نیاز داشت 

که پیگیر معالجاتش میشدم خودت هم در وضعیت خوبی نیستی من رشمنده از اینکه در این 

روزهای سخت و دشوار در کنارت نیستم .دستان گرم و توامنند تو را می فشارم و از تو می 

خواهم همچون گذشته محکم و استوار و با اقتدار مبانی و امیدوار به تغییر و چشم اندازهای 

روشن در آینده ای نه چندان دوربه امید ایرانی آزاد و آباد بدون دزد و غارتگر

همرس زندانی ات بهنام ابراهیم زاده

زندانی سیاسی از زندان جهنمی فوق امنیتی رجایی شهر

بند ۲دارالقرآن/ شهریور ۹۵
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سند ۱۲

نامه رسگشاده آقای داوود سلیامنی به آیت الله سیدعلی خامنه ای

این نامه در خرداد ۱۳۸۹ منترش شد.

اینجانب داود سلیامنی فرزند احمد عضو هیات علمی دانشکده الهیات و معارف دانشگاه 

تهران و عضو انجمن اسالمی مدرسین دانشگاهها و از اعضای شورای مرکزی حزب مشارکت 

ایران اسالمی که به عنوان قائم مقام ستاد انتخاباتی استان تهران آقای میرحسین موسوی در 

انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری فعالیت داشتم ودر صبحگاه 88/3/26 در منزل 

از دستگیری  ماه پس  از حدود یک  و پس  گردیدم  منتقل  اوین  زندان  به  و  دستگیر شده 

توانستم تلفنی با منزل متاس بگیرم.

حدود یک ماه در بند 209 و بیش از سه ماه و نیم در بند 240 اطالعات بصورت انفرادی برس 

بردم. یعنی از بدو دستگیری تا 88/8/9 در انفرادی به اتهام نرش اکاذیب و تشویش اذهان 

عمومی در رشایط سخت جسمی و روحی قرار داشنت و پس از 5 ماه از دستگیری اتهام جدید 

تبانی و اجتامع و تبلیغ علیه نظام به اینجانب مجددا تفهیم گردید!. و باالخره در تاریخ 

88/12/3 در جلسه غیر علنی محاکمه و در تاریخ 89/1/30 به اشد مجازات مربوطه یعنی 6 

سال حبس تعزیری و ده سال محرومیت از فعالیت های حزبی و مطبوعاتی محکوم گردیدم.

اطاله دادرسی و فشار ها و ایذاء و آزار جسمی و روحی منجر به بیامری عصبی ام گردید و 

بیامریهای سابق بنده را که درد ناحیه پهلو و دنده ها بود، مضاعف کرد و پس از حدود یکسال 

متاسفانه با عدم پذیرش قرار وثیقه کامکان در بازداشت موقت برس می برم.

از آنجا که آنچه بر من و امثال من گذشته است بیرون از تصوری بود که نسبت به برخورد 

وزارت اطالعات و قوه قضائیه داشتم بنا به وظیفه رشعی و اخالقی و خیرخواهی بر آن شدم 

که مطالبی را از این طریق به اطالع برسانم. اگر برایم میرس بود مستقیام این نامه را ارسال 

می کردم ولی متاسفانه امکان آن اینک فراهم نیست . از آنجا که یکبار نیز خواستم این تقاضا 

را در برگه های رسمی و دولتی از طریق بند 350 اوین ارسال منایم اما بدلیل شخصی بودن از 

ممهور بودن و ارسال آن خودداری کردند. بنابراین آن ار از طریق نامه رسگشاده تقدیم می 

دارم. امید است که آن مقام معظم نسبت به آن دستور رسیدگی صادر فرمایند.

جدا از اینکه در هیچ جلسه و تجمعی که در موارد اتهامی من ادعا شده یعنی اجتامع و تبانی 

علیه امنیت ملی رشکت نداشته ام و اتهام تبلیغ علیه نظام نیز اتهامی واهی است متاسفانه 

نه دلیل و بینه ای اقامه شده و نه به دفاعیات بنده و وکیلم وقعی ننهاده اند. اینک با من که 
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عضو هیات علمی دانشگاه و از خانواده معظم شهدا هستم و سابقه حضور طوالنی در جبهه 

های جنگ تحمیلی در در کارنامه خود داشته ام اینگونه برخورد می شود باید دید با دیگران 

چه برخوردی به عمل می آید.

هدف از ارسال این نامه نه رصفا شکواییه شخصی بلکه به دلیل مواجهه ای است که با اعامل و 

گفتار ناروا نسبت به غالب دستگیرشدگان داشته ام. از ایرنو بنده از سوابق شخصی خود قبل 

و پس از انقالب و خدمات اندکی که امیدوارم مرضی خداوند متعال باشد چیزی منی گویم و 

اگر اشاره ای به نحوه برخورد بازجوها و برخورد های بازجویان و روند دادرسی و قضا می 

کنم نه تنها بیان مصائبی است که بر بنده روا داشته اند بلکه برای مزید اطالع از این تجربه 

زندان است تا نسبت به اصالح آن که همواره بدان معتقد بوده ام گامی اساسی برداشته شود. 

چون مورد بنده یک منونه از نحوه بازجویی ها و دادرسی ها و قضاوت ها نسبت به متهمین 

سیاسی است. با توجه به قراین و شواهدی که می توان با مصاحبه و تحقیق و به دور از فشار 

از سایر زندانیان سیاسی بدست آورد می توان صحت و سقم این موارد را تبیین منود. چرا که 

مصادیق متنوع و متعددی دارد. این امر باالخص درباره نسل جوانی که اینک عدالت و قسط 

را در دستگاه قضا تجربه می کند و خانواده های ایشان و بخش قابل توجهی از ملت ما، از 

اهمیت باالیی برخوردار است و از آنجا که بر اساس اصل یکصد و دهم قانون اساسی رهربی 

نظام نظارت بر سیاست های کلی نظام را برعهده دارد این امور را با شام در میان می گذارم.

سیستم اطالعاتی و دستگاه قضایی که می بایست مبتنی بر اصل اصیل عدالت و انصاف استوار 

باشد بر اساس وظیفه و ماموریت قانونی خویش حافظ و مروج عملی رعایت عدالت، قسط و 

اخالق در کلیه مراحل تحقیق و دادرسی باشد متاسفانه باید بگویم نه تنها چنین نیست بلکه 

در برخورد با سیاسیون داخل نظام و کسانی که در چهارچوب نظام فعالیت می کنند با نوعی 

جهت گیری خاص که به خاطر اختالف در اندیشه و سالیق سیاسی است برخورد کرده و در 

بازجویی ها تحت رشایط شدید روحی و روانی رضب، شتم، فحاشی،اهانت و … قرار گرفته 

ام و نه تنها قوانین مرصح نظیر اصل 38 و 39 قانون اساسی، آیین دادرسی و قانون حقوق 

شهروندی مصوب مجلس شورای اسالمی اجرا منی شود بلکه عمال زیر پا گذاشته می شود.

اینجانب که توسط یک گروه از بازجویان تحت رشایط غیر معمول و در فشار برای نوشنت 

اقاریر کذب قرار گرفته ام که نام برخی از آنها را می دانم و به دلیل اینکه عمال در آنجا جز 

خدا شاهدی نداشته ام هیچگونه ادعایی ندارم ولی به عنوان فرزند این انقالب از شام می 

خواهم که برای اثبات این ادعا و بررسی صحت و سقم این گزارش فرد یا گروهی مطمنئ را 

انتخاب و مامور منایید تا بتواند رشایطی فراهم گردد که متهمین سیاسی به راحتی بتواند 

آنچه را که بر آنان گذشته رشح داده و تواتر یا عدم تواتر این ادعا را بر شام مکشوف سازند.

واقعا به کجا می رویم، چگونه می توان ادعای مدیریت بر جهان را داشت ولی بی انصافی ها 

و ستم های بیّن، ناهنجاریها و دروغ و تهمت و فشار و فریب برای گرفنت اقاریر و ایجاد رعب 
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و وحشت در داخل را مدیریت کرد؟ اگر قوه قضائیه و سازمان های اطالعاتی در کشوری 

فاسد شده و راه ظلم و ستم و رفتارهای غیر انسانی و بلکه ضد اخالقی را علیه شهروندان 

خود روا بدارند دیگر مردم باید شکوه و شکایت خود را به کجا برند و از چه دستگاه و مقامی 

دادخواهی کنند.

بنده قبل از رفنت به بازداشت و زندان برخی اخبار و وقایع را می شنیدم و باور منی کردم. 

تجربه زندان متاسفانه برخی از این مسایل را بر من ملموس منود. از آنجا که دفاعیات من 

و وکیلم در دادگاه مسموع واقع نشده است و حتی ذره ای به آن توجه ننموده اند که در 

صورت فرض صحت مدعای بازجویان و بازپرسان و دادستان، با توجه به عدم سابقه و حال 

کنونی ام می بایست حداقل حکم در باره ام صادر می شد که البته اساسا خود را بری می دانم، 

چون متامی ادعا ها بر اساس شبهه و تهمت بوده ا ست. نه بنده در حزب غیر قانونی فعالیت 

داشته ام و نه تبانی و اجتامع در جهت برهم زدن امنیت ملی داشته ام و نه در دادگاه بیّنه 

ای برای تبلیغ علیه نظام اقامه شده است، ولی متاسفانه چنانکه گفته شد مرا به اشد مجازات 

محکوم منوده اند و این روایت بسیاری از زندانیان سیاسی است که به احکام سنگین محکوم 

شده اند و چون در این مرحله دادرسی منی بینم این امر را در این مورد و موارد مشابهی که 

نسبت به فرزندان این مرز و بوم اعامل شده به حرضتعالی ارجاع می دهم و امیدوارم که 

مورد توجه قرار گیرد.

میزان عدالت علی علیه السالم به مالک اشرت نخعی فرمودند:

ای مالک، بدان که تو را به شهری فرستاده ام که پیش از تو حکمرانانی دیده، برخی دادگر و 

برخی ستمگر. و مردم در کارهای تو به هامن چشم می نگرند که تو درکارهای حکمرانان 

پیش از خود می نگری و درباره تو هامن گویند که تو درباره آنها می گویی و نیکوکاران را از 

آنچه خداوند درباره آنها بر زبان مردم جاری ساخته، توان شناخت.

و به سخنانی که خداوند بر زبان بندگانش »از نیک وبد« جاری می فرماید می توان به 

نیکوکاری آنان پی برده آنها را شناخت. »اگر از آنها نیکویی بر زبان ها جاری باشد مردم 

ایشان را نیکو کار شمرده و دعا می منایند و اگر در زمان ما بدنام باشند، آنان را بد کار 

دانسته نفرین می کنند. از این رو حکمران چه مسلامن باشد مانند عمر بن عبدالعزیز و 

چه کافر باشند مانند انوشیروان باید کاری کند که ذکر جمیل و نام نیکویی به یادگار مباند تا 

مردم درباره اش دعای خیر منایند و بر اثر آن نیکبختی جاوید بدست آورد« پس باید بهرتین 

اندوخته های تو کردار شایسته تو باشد.

بر هوای نفس خویش مسلط باش و بر نفس خود، در آنچه برای او روا نیست، بخل بورز 

که بخل ورزیدن بر نفس، به انصاف و عدل است در آنچه دوست دارد یا ناخوش می شامرد.

مهربانی به رعیت و دوست داشنت آنها و لطف در حق ایشان را در دل خود جاری ساز.) 

نه آنکه در ظاهر دوستی کرده و در باطن با آنان دشمن باشی که مجب پراکندگی رعیت 
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گردد. چنانکه خداوند در قرآن کریم )آل عمران 159 ( به پیغمرب اکرم )ص( می فرماید: 

بر اثر بخشایش خدا تو با مردم مهربان گشتی و اگر تندخو و سخت دل بودی از گردت 

پراکنده می شدند. پس اگر به تو بدی کنند از آنان درگذر و بر ایشان آمرزش خواه، و در 

کار جنگ با ایشان مشورت منا و پس از مشورت اگر تصمیم گرفتی به خدا توکل کن که خدا 

اعتامدکنندگان را دوست دارد.(

علی علیه السالم در ادامه می فرماید:

ای مالک نسبت به ایشان) چون( حيواىن درنده مباش كه خوردنشان را غنيمت شامرى،زيراآنان 

دو گروه اند يا همكيشان تو هستند يا هامنندان تو در آفرينش.از آنها خطاها رس خواهد زد 

و علتهايى عارضشان خواهد شد، بعمد يا خطا،لغزشهايى كنند،پس،از عفو و بخشايش خويش 

نصيبشان ده، زیرا تو بر آنها برتری و کسی که ترا به حکمرانی فرستاده از تو برتر است و 

خداوند برتر است از کسی که این حکومت را بتو سپرده و خواسته است کارشان را انجام 

دهی و آن راسبب آزمایش تو قرار داده و مبادا خود را برای جنگ با خدا آماده سازی که ترا 

توانایی خشم منوده و از بخشش و مهربانی اش بی نیاز نیستی و هرگز از بخشش و گذشت 

پشیامن نباش و به کیفر شاد مباش و به خشمی که می توانی مرتکب نشوی شتاب منام و مگو 

من مامورم و امر می کنم پس باید فرمان مرا بپذیرند. و این روش سبب فساد و خرابی دل 

و ضعف و سستی دین و تغییر و زوال نعمت ها می گردد. هرگاه سلطنت و حکومت برایت 

عظمت و بزرگی یا کرب و خود پسندی پدید آورد به بزرگی و پادشاهی خدا که فوق توست و 

به توانایی او نسبت به خودبه آنچه از جانب خویش بر آن توانا نیستی بنگر که این نگریسنت، 

کرب و رسکشی تو را فرو می نشاند و رسافرازی را از تو باز می دارد و عقل و خردی را که از 

تو دور گشته به سویت بر می گرداند.

بپرهيز از اينكه خود را در عظمت  با خدا برابر دارى يا در كربيا و جربوت،خودرا به او هامنند 

سازى كه خدا هر جبارى را خوار كند و هر گردنکش و متکربى را پست ويب مقدار می گرداند.

درباره خواص خويشاوندانت و از افراد رعيت،هركس را كه دوستش مى دارى،انصاف را رعايت  

مناى.كه اگر چنني نكنى،ستم كرده اى و هر كه بر بندگان خدا ستم كند،افزون بربندگان،خدا 

نيز دشمن او حواهد بود.و خدا با هر كه خصومت كند، حجتش را نادرست سازد) عذزش را 

منی پذیرد و همواره با او در جنگ باشد تا از اين كار باز ايستد و توبه كند.هيچ چيز چون  

ستمكارى، نعمت خدا را ديگرگون نكند و خشم خدا را برنيانگيزد، زيرا خدا دعاى ستمديدگان 

را مى شنود و در كمني ستمكاران است.»نهج البالغه، ترجمه فیض االسالم ص 994«

امیدوارم که نقل قول موال علی علیه السالم موجبات اتهام دیگری نگردد زیرا این کالم موال 

نه برای یک زمان و یک شخص که پند و اندرز و نصیحتی است برای متامی حاکامنی که می 

خواهند در طول تاریخ به این اسوه عدالت تاسی منایند.

از این رو بنده نیز دادخواهی خود و متامی زندانیان سیاسی را که در باره آنان عادالنه قضاوت 
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نشده اوال به خدا و سپس به شام عرضه می دارم که وظیفه سنگین دفاع از حقوق انسانی 

شهروندان این مرزو بوم را به عهده دارید. چنانکه پیشرت گفتم چون رساندن نامه از داخل 

زندان حضور حرضتعالی بطور مستقیم ممکن نگردید و مامنعت منودند این نامه را بصورت 

رسگشاده منترش می کنم تا انشاالله از آن آگاه شده و جلوی این روند را در نهادها و دستگاهها 

مربوطه بگیرید.

امید است همگی شاهد اصالح امور باشیم . انشاءالله

وما ارید اال االصالح ما استطعت

والسالم علیکم و علی عبادالله الصالحین

زندان شهید کچویی فردیس کرج، داود سلیامنی خرداد 89
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سند ۱۳

نامه اعتصاب غذای آقای سعید شیرزاد به علت رشایط زندان گوهردشت- رجایی شهر

اعتصاب غذا و لب دوزی به دلیل مرگ خاموش زندانیان توسط رئیس زندان )محمد مردانی(

به دادستان انقالب و عمومی تهران، دادرسای کارمندان دولت و دادرسای عمومی تهران، 

رئیس کل سازمان زندان ها

رونوشت به: ریاست حفاظت زندان، ریاست بازرسی زندان

با توجه به رفتار و عملکردهای ضد انسانی ریاست زندان گوهردشت)محمد مردانی( و 

عدم هرگونه پاسخگویی به شکایات و اعرتاضات زندانیان، که از جمله موارد زیر که متاما در 

راستای فشارهای ضدانسانی و حتی منجر به مرگ برای زندانیان سیاسی و عقیدتی است، 

]که[عبارتند از:
۱- جوشکاری پنجره های سلول های بند با چندین الیه ورقه فوالدی وجود کمرتین گردش هوا 

در سالن

۲- توهین ها و رفتارهای زشت و زننده ]با[ زندانیان و خانواده های آنان به صورتیکه علیرغم 

وجود چندین بار بازرسی با دستگاه های الکرتونیکی به بازرسی های بدنی و غیرمعمول اقدام 

منوده و زندانیان را بدون کفش به سالن مالقات می فرستند.

امر موجب عدم مراقبت  اعتصاب غذای زندانیان که همین  نامه ی  ۳- عدم تحویل گرفنت 

پزشکی برای زندانی گردیده و امنیت جانی زندانی اعتصابی را با خطرات بیشرتی مواجه 

می کند.

۴- بازداشت اعضای خانواده زندانیان در سالن مالقات )با توجه به اینکه کوچکرتین کاری در 

داخل زندان بدون اجازه رئیس امکانپذیر منی باشد، یقینا اینگونه اقدامات نیز بدون هامهنگی 

با نامربده ممکن منی باشد( که در این رابطه می توان به بازداشت آقای ایامن صادقی فرزند 

نوجوان آقای حسن صادقی اشاره کرد.

۵- جلوگیری از اعزام زندانیان به بیامرستان به بهانه نپوشیدن لباس زندان از جمله جلوگیری 

از اعزام آقایان حسن صادقی و پیام مرکزی.

۶- رضب و شتم زندانیان سیاسی و عقیدتی و اعزام اجباری به دادگاه همراه با رضب و شتم 

که تعدادی از این موارد عبارتند از: الف( رضب و شتم آقایان ابراهیم فیروزی و محمود 
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ناجی توسط پرسنل زندان و اعزام اجباری به دادگاه، ب( رضب و شتم آقایان سهیل بابادی و 

بهنام ابراهیم زاده توسط مسئولین و پرسنل زندان و انتقال نامربدگان به بند زندانیان قتلی و 

جرایم خشن.

امضا: سعید شیرزاد

۱۷ آذر ۱۳۹۵

حامیت گروهی از زندانیان سیاسی رجایی شهر از خواسته های آقای سعید شیرزاد

۱۳۹۵/۱۰/۱۵

۲۸ روز از اعتصاب غذای دوست و هم بندیامن سعید شیرزاد میگذرد. خواسته هایی که 

وی مطرح کرده است کامال صنفی، مرشوع و قانونی است طی شش سال سکونت زندانیان 

سیاسی-عقیدتی در سالن ۱۲، زندانیان مطالبات صنفی خود را طی مکاتبات و مذاکرات متعدد 

و فراوان با مدیریت زندان، سازمان زندانها و دادستانی تهران در میان نهاده اند. و در این 

انتقال خواسته های  و  پیگیری  ای در  نیز تالشهای شایان توجه  ایشان  راستا خانواده های 

زندانیان به نهادهای ذی ربط بعمل آورده اند.

متاسفانه به جز مواردی اندک، مطالبات اصلی زندانیان سیاسی – عقیدتی بی پاسخ مانده 

است. خواسته هایی که در نامه سعید شیرزاد نیز به آن اشاره شده است، مواردی مانند 

۱- استاندارد سازی محل اسکان زندانیان در برخورداری از نور و تهویه مناسب ۲- دسرتسی 

زندانیان به تلفن ۳- تسهیل رشایط ادامه تحصیل، ایجاد امکانات فرهنگی و ورزشی و رفع 

محدودیتهای موجود، استاندارد سازی خدمات پزشکی و دارویی رایگان که در رشایط فعلی 

علی رغم تاکید آیین نامه سازمان زندان بر رایگان بودن این خدمات، زندانیان مجبورند در 

برخی موارد بویژه در رابطه با تهیه داروهای تخصصی از جیب خود هزینه منایند ۴- حفظ 

شان و کرامت زندانیان در اعزام به مراجع قضایی و بیامرستان.

ما امضاء کنندگان این نامه بر این امر تاکید میکنیم که نه تنها مدیریت زندان، بلکه سایر نهاد 

ها و دستگاه ها مانند سازمان زندانها، دادستانی تهران و قوه قضاییه نیز میبایست مسئولیت 

خود را در نابسامانی های موجود و پایامل شدن حقوق صنفی و انسانی زندانیان بپذیرند و 

رفتار و عملکرد خود را به رعایت حقوق طبیعی و به حق ایشان معطوف منایند.

لذا ما جمعی از زندانیان سیاسی-عقیدتی سالن ۱۲ زندان رجایی شهر کرج )گوهر دشت( 

ضمن ابراز نگرانی از پیامد ها و عوارض اعتصاب غذایی طوالنی بر سالمت جسامنی خواستار 

رسیدگی فوری به وضعیت سعید شیرزاد و خواسته های همگانی ایشان هستیم.

۱-شاهین )جعفر( اقدامی ۲- فرید آزموده ۳- بهزاد ترحمی ۴- سعید پور حیدر ۵- خالد 

تیزفهم ۹- پیام مرکزی ۱۰- سعید  مردانی ۶- لطیف حسنی ۷ -واحد خلوصی ۸- وحید 

ماسوری ۱۱- سعید رضایی ۱۲- کیوان رحیمیان ۱۳- جابر عابدینی ۱۴- ابراهیم فیروزی
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سند ۱۴
نامه رسگشاده سیدسامی حسینی، زندانی سیاسی کرد 

درباره فرایند غیرقانونی تشکیل پرونده برای او

این نامه در  مهر ۱۳۸۹ منترش شد

اتهام و جرم سیاسی دو واژه  کلیشه ای و در ضمن عمیق و دردرسساز. البته  دردرسساز در 

کشوری که  ادبیات حقوقی آن چنان گند نوشته  شده  است که  در رشایطی خاص اتهام با جرم 

تفاوتی که  ندارد هیچ، بلکه  در یک معنا تلقی می شوند. در حالیکه  تفاوت این دو واژه  هم 

در ظاهر)نوشتار(و هم در باطن ) معنی( می باشد. بنده  جوشکاری روستازاده  و روستا نشین 

بودم. ولی بخاطر همین ماجرای در یک کفه  قرار دادن دو کلمه  اتهام و جرم، تبدیل به  

مجرمی با حکم اعدام شدم.

حال اینجانب ایرادهای مراحل بازجویی، بازپرسی و دادگاهی را در این نامه  ذکر می کنم تا هر 

گوش شنوایی در این گیتی هست آنرا بشنود. یا اگر هنوز در این قرن بیست و یکم وجدانی 

بیدار و نهادی حقوقی بر پا هست که  ندای مظللومی را بشنود و حس کند و بلرزه  درآید. 

و اگر در مورد ناعدالتی که  در حق من روا داشته اند را بر طرف نکنند، حداقل صدای تظلم 

خواهی مرا به  متامی برشیت رسانده  و عمق فاجعه  انسانی و ضد حقوق برشی موجود در 

ایران را به  سمع و نظر ابنای برش برسانند. حال آن ایرادهای قانونی موجود در پرونده سازی 

بنده  عبارتند از:

-در جریان مببگذاری روستای حاجی جفان سلامس پس از درخواست حکم بازداشت بنده  از 
سوی اداره  اطالعات سلامس در تاریخ ۱۴. ۳ . ۸۷ دستور قضایی در مورخه ۱۵ ،۳ ،۸۷ صادر 

گردیده  و بنده  در ساعت ۴/۵ صبح آنروز در ایست بازرسی شهید شیرازی دستگیر شده ام 

و این در حالیست که  منزل بنده  در روستای هفتوان سلامس با اداره  اطالعات سلامس حدود 

۱۸۰۰ الی ۱۹۰۰ مرت یعنی کمرت از ۲ کیلومرت فاصله  دارد. پس چرا به  محض شناسایی من و 

دریافت حکم قضایی مرا در منزل دستگیر نکردند و هیچوقت جهت دستگیری و بازداشت 

به  منزمل مراجعه  نشد؟

ایست  بلکه  در  نشدیم،  بازرسی دستگیر  تور  ایجاد  در  آقای جامل الدین محمدی  -بنده  و 
بازرسی شهید شیرازی که  قریب ۴۰ سال در آن محل واقع گردیده ، دستگیر شدیم در حالیکه 

 هنوز ۲۴ ساعت از صدور حکم بازداشتامن نگذشته  بود. در صورتیکه  فاصله  ایست بازرسی 
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و اداره  اطالعات سلامس بیش از ۱۰ برابر فاصله  منزل من با اداره  اطالعات سلامس می باشد. 

پس اگر اطالعات سلامس این اندازه  به  موضوع )مببگذاری( اهمیت می دادند چرا در منزمل 

مرا دستگیر ننمودند؟

-به  هنگام دستگیری من تنها دو عدد گوشی تلفن همراه  با خطوط مربوطه  ضبط گردیده  
و آنها را مجددآ در دادرسا به  پدرم تحویل دادند و چیز دیگری در بازرسی از من و رفیقم 

و اتومبیلم کشف نشد.

-دستگاه  ریموت ادعایی اداره  اطالعات در هنگام دستگیری کشف و ضبط نگردید که  هیچ، 
اصآل همچنین چیزی در پرونده  نیست، یعنی ادعا می شود که  هست ولی موجودیت خارجی 

ندارد، که  در دادگاه حداقل نشان می دادند تا ببینیم این ریموت چیست و چگونه  است؟

-از بدو دستگیری نه  منزل من و نه  منزل آقای جامل الدین محمدی هم جرم بنده  بازرسی 
نشده ، در کجای پرونده  ضبط و درج گردیده  است، حال آنکه  در پرونده  ادعا شده  است که  

ریموت دستگاه کنرتل از راه  دور برای انفجار مبب در بازرسی از منزل بنده  کشف شده  است.

-بنده  در مورخه ۱۵ .۳ .۸۷ دستگیر شده ام و در صفحه  ۱ پرونده ذکر شده  که  مورخه ۱۶ 
.۳ .۸۷ در بازپرسی شعبه  اول حضور داشتم، حال آنکه  بنده  در آن زمان در اداره  اطالعات 
سلامس بودم و ۶ الی ۷ روز زیر سخت ترین شکنجه های جسامنی اداره  اطالعات سلامس بودم 

که  بخاطر شدت شکنجه  قادر به  تکلم نشدم و مرا به  بیامرستان امام خمینی ارومیه  اعزام 

کردند .پس با این وضعیت چطور من در ۱۶ .۳ .۸۷ در بازپرسی شعبه  اول دادگاه  سلامس 

بودم؟ بنده  از ۱۶ .۳ .۸۷ تا ۳ .۶ .۸۷ در شعبه  بازپرسی حارض نبوده ام و کامآل در اختیار اداره  

اطالعات سلامس و اداره  کل اطالعات ارومیه  بودم و در این مدت یعنی در ایام شکنجه  در 

اداره  کل اطالعات استان آذربایجان غربی به  مدت ۱۸ روز به  حالت بیهوشی کامل رفته  و در 

بیامرستان خصوصی اداره  اطالعا ت بسرتی بودم.

-بنده  سامی حسینی و رفیقم جامل الدین محمدی هیچ موقع با شهود ادعایی اداره  اطالعات 
و دادگاه  انقالب اسالمی خوی مواجهه  حضوری نشدیم، در حالیکه  با استناد به  شهادت شهود 

فرضی محکوم به  اعدام شده ایم.

پاسگاه  خوناوین صفحه  ۲۲۹ پرونده  و  -برابر صورت جلسه  مورخه ۲ .۶ .۸۷ فرماندهی 
گزارش فرماندهی هنگ مرزی سلامس صفحه ۲۴۹ پرونده  بر حسب تحقیقات بعمل آمده  

از آن ۲ مرجع انتظامی که  بیش از سایر مراجع به  منطقه  آشنایی و تسلط دارند، تاریخ انفجار 

مبب را ۲۹ .۴ .۸۷ تأیید کرده اند، در حالیکه  بنده  و رفیقم ۴۴ روز قبل از زمان مببگذاری تحت 

اختیار اداره  کل اطالعات ارومیه  بودیم.

-بنده  و رفیقم هیچ اقرار و اعرتافی به  اتهام انتصابی نه  شفاهی و نه  کتبی نکرده ایم. نه  در 
مراحل بازجویی و نه  در دادرسا و نه  در دادگاه .

دادگاه  شعبه  اول  یعنی  از سوی شعبه  بدوی  اعدام  اجرای  عدم  توقف حکم  -درخواست 
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انقالب اسالمی خوی که  در آن به ۲مورد ایراد اساسی و قانونی استناد شده  است که  هامن 

ایرادها از طرف خود قاضی صادر کننده  حکم آقای نوروزی به  دیوان عالی کشور گوشزد 

شده  است.

-عدم امضای حکم محاربه  صادره  از سوی شعبه  یک دادگاه  انقالب اسالمی خوی توسط 
مناینده  دادستان.

-مغایرت استناد مواد قانونی با جرم انتصابی و اعرتاف قاضی صادر کننده  حکم به  مغایرت 
جرم و حکم صادره.

-ارجاع پرونده  به  هنگام اعرتاض به  رأی اولیه  به  دادگاه  تجدید نظر استان آذربایجان غربی، 
حال آنکه  احکام صادره  که  منجر به  صدور حکم اعدام می  شوند طبق آیین داد رسی کیفری 

پس از اعرتاض متهم مستقیآم به  دیوان عالی کشور ارسال می گردند، نه  به  دادگاه  تجدید نظر 

استان. حال پرونده  بنده  چرا این روال غیر معمول و غیر قانونی را طی منوده  است؟

-در پرونده  ۲۶۰ صفحه ای بنده  فقط دو جلسه  یکی در مورخه ۲۰ .۷ .۸۷ در بازپرسی شعبه 
 اول و دیگری در وقت رسیدگی در شعبه  اول دادگاه  انقالب اسالمی خوی مورخه ۱۴ .۹ .۸۷ 
تشکیل جلسه  دادگاه  گردید. در واقع متامی این تصمیامت در اداره  اطالعات سلامس و اداره  

کل اطالعات ارومیه  انجام پذیرفته  بود.

اکنون به  نحوه  بازجویی مسئوالن اداره  اطالعات سلامس و ارومیه  توجه  منائید:

برخورد فیزیکی از قبیل ساعتها با مشت و لگد بنده  را می زدند،_ آویزان کردن بوسیله  طناب 

از ناحیه  مچ دستها_ استفاده  از جریان برق یعنی با جریاندهی برق به  بدنم کل سیستم عصبی 

بنده  را به  هم می ریختند _ پارگی کتف به  حدود ۲۰ سانتی مرت در اثر شکنجه  که  هنوز با 

گذشت ۲ سال آثار آن موجود است و خود قاضیهای دادگاه  تجدید نظر استان این آثار را در 

جلسه  دادگاه  تجدید نظر استان مشاهده  و تأیید کردند _ شالق زدن از ناحیه  کف پا و ران 

_ در زیر این شکنجه های فیزیکی اعامل شکنجه های روحی و اسرتس زا که  شدت شکنجه های 
فیزیکی به  حدی شد که  به  مدت ۱۸ روز به  حالت بیهوشی کامل رفته  بودم و مدت یک 

هفته  بعد از هوشیاری قادر به  خوردن غذا نبودم بلکه  از طریق رسم تغذیه  می کردم و حال 

آنکه  مسئوالن بازجویی این وضعیت بنده  را در پرونده  به  عنوان اعتصاب غدا در بازداشتگاه 

 ذکر کرده اند_ عدم مالقات با خانواده  و حتی متاس تلفنی به  مدت ۳ ماه  و نیم_ ساعتهای 
بازجویی که  بعضی مواقع حدود ۴۸ ساعت بیدار نگه می داشتند تا کامآل تعادل فکری و روحی 

و فیزیکی بنده  به  هم بخورد تا هر چیزی را که  دوست دارند به  من بقبوالنند _ حال برگردیم 

به  مطلبی که  در رشوع نامه ام ذکر کردم: آری االن می بینم که  هامن مساوی انگاشنت اتهام 

با جرم چقدر راحت انجام می پذیرد و ماحصل آن می شود فاجعه ای که  هیچ اسمی منی توان 

بر آن گذاشت. البته  در این میان فعالیت وزارت اطالعات ایران در راستای پوشش گذاشنت بر 

عدم توانایی پرسنلش و عدم دستیابی به  اطالعات درست را می توان مشاهده  کرد. چرا سیر 
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روند طبیعی پرونده  و نحوه  برخورد ایشان منایانگر آن بود که  ایشان در مقابل عمل انجام 

شده  قرار گرفته اند که  بایستی به  نحوی عامل یا عامالن ساختگی آنرا معرفی کنند و در غیر 

این صورت پرنسیب اطالعاتیشان خدشه دار می گردد. حال این مسئله  چقدر به  افراد معمولی 

جامعه  آسیب می رساند و زندگیشان را تباه  می سازد. توجهی که  ندارند هیچ، عالقه ای هم 

به  فکر کردن به  این مسائل نشان منی دهند. البته  جای تعجب نیست، که  این اداره  اطالعات 

دستگاه امنیتی رژیمی است که  خود را وابسته  به  ایدئولوژی می داند که  در جهان بینی اش 

هیچ نوع حقی برای آزاد اندیشی وجود ندارد. بایستی در یک چارچوب خاص و در یک خط 

ترسیمی طی طریق منایید و چون متفاوت اندیشیدن باعث تغییر در نوع نگاه و در نتیجه  

دگرگونی ساختار فکری و اجتامعی می شود و آن باعث پیرشفت فکری، اجتامعی فرهنگی 

سیاسی می گردد و این پیرشفت رفته  رفته  پرده های تعصب و تحجر را به  هم می زند و در 

نتیجه  جایی برای عرض اندام سیستمهای استبدادی و واپسگرا منی ماند که  با پوشش دین و 

تقدس بخشی به  خود و اطرافیانش دژی غیر قابل نفوذ بر خودشان درست منوده اند. وجود 

منافع شخصی چنین افراد و گروههایی مستقیم با زور ، جهالت و تزویر در ارتباط تنگاتنگ 

می باشد. حال چه  انتظاری از چنین نظامی می توانیم داشته  باشیم؟ منظور اساسی کالم بنده  

سیستم حاکم فعلی در ایران می باشد که  به  اندک توصیف محدودی که  از این سیستم برایتان 

نوشتم خواستم بدانید که  واقعآ در جامعه  فعلی ایران چه  در زندانها و چه  در منت جامعه  که 

 به  ظاهر افراد آن آزاد هستند این تحجر و فشار و رسکوب چه  بالها که  بر رس مردم ایران 
نیاورده  است؟ در آخر از متامی مجامع و محافل حقوق برشی، دبیر کل سازمان ملل متحد، 

سازمان دیده بان حقوق برش، دادگاه عالی حقوق برش اروپا تقاضا مندم که  نسبت به  پرونده 

 سازی که  علیه  بنده  و رفیقم منوده اند و با آنکار شنیعشان ما را به  اعدام محکوم کرده اند، 
اعرتاض خود را اعالم منائید و مقدمه  تشکیل دادگاهی علنی و بی طرف حتی بوسیله  خود 

قضات دستگاه قضایی ایران را فراهم منائید. با توجه  به  همه  این تناقضهای آشکار در پرونده  

که  تیرتوار نوشته ام بیگناهی خودمان را ثابت کنیم.

با عرض احرتام

زندانی سیاسی

سید سامی حسینی زندان ارومیه  بند۱۲
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سند ۱۵
نامه چهار زندانی سیاسی درباره اعتصاب غذا

این نامه در آبان  منترش شد

به نام خدا

چرا اعتصاب غذا کردیم؟

مطابق ماده ۱۰۲ آیین نامه سازمان زندان ها، این سازمان مسولیت سالمت و جان زندانیان 

را عهده دار می باشد. بر این اساس و مطابق بند ه ماده ۲۴ و مواد ۱۰۲، ۱۱۱، ۱۱۲، ۱۱۳، 

۱۱۵ و ۱۱۸ آیین نامه مذکور سازمان زندانهای کشور که مستقیام زیر نظر رییس قوه قضاییه 

انجام وظیفه می مناید، موظف است کلیه اقدامات الزم را به منظور حفظ سالمت زندانیان به 

خصوص معاینه و معالجه زندانیان بیامر انجام دهد.

بر اساس شواهد غیر قابل انکار، سازمان زندان ها به نیابت از قوه قضاییه تخلفات عدیده ای 

در این زمینه داشته و دارد. پرونده شهادت زنده یاد هدی صابر در بند ۳۵۰ زندان اوین به 

دلیل اهامل و تخلف مدیریت زندان هنوز در محاکم قضایی باز است.ایست قلبی مرحوم 

افشین اسانلو در مسیر انتقال از زندان رجایی شهر کرج به بیامرستان که به فوت وی منجر 

شد، هنوز در یاد و خاطره ما مانده است.

به اسامی فوق نام زندانیان دیگری همچون مرحوم حسن ناهید، محسن دگمه چی و الربز 

قاسمی را نیز می توان افزود که همگی به دلیل تعلل و بی توجهی مسولین زندان در معالجه، 

درگذشتند.

از این گذشته روند تدریجی فرسایش جسمی و روحی برخی از زندانیان به دلیل رشایط 

نامساعد زندان و ابتالی آنان به بیامریهای مزمن و حاد و در عین حال بی توجهی و تاخیر 

مدیریت زندان در ارایه خدمات درمانی مناسب، مدتهاست روند مرگ تدریجی زندانیان به 

خصوص زندانیان سیاسی، عقیدتی، امتیتی را آغاز کرده است.

اهم مشکالت و مسایلی که موجب شد تا امضا کنندگان این بیانیه پس از بار ها گفتگو و 

پیگیری برای متقاعد سازی مسوالن برای اصالح وضعیت و در آستانه سالروز شهادت مرحوم 

ستار بهشتی اعتصاب غذا کنند عبارت است از:
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۱- عدم ارایه خدمات درمانی تخصصی به بیامران نیازمند به دلیل فقدان پزشک متخصص 

در زندان.

۲-موکول منودن اعزام بیامران به مراکز درمانی خارج از زندان به پوشیدن لباس مخصوص و 

بسنت دستبند و پابند و در نتیجه انرصاف زندانیان به خصوص زندانیان سیاسی – عقیدتی به 

همین دلیل.

۳- مداخله نهادهای امنیتی، دادستانی و حتی برخی قضات در فرایند اعزام بیامران به مراکز 

درمانی و اعامل محدودیت غیر قانونی جهت تصمیم گیری در این زمینه.

۴-فرایند طوالنی و چندین ماهه برای موافقت با اعزام زندانیان به مراکز درمانی به رغم تایید 

نیاز به خدمات تخصصی درمانی فوری از سوی پزشک قانونی و پزشکان شاغل در زندان.

۵- فقدان پزشک متخصص در پاره ای از رشته ها و عدم استقرار دایمی پزشکان متخصص در 

دیگر رشته ها در محل زندان.

۶- بی توجهی به وضعیت بسیاری از بیامران زندانی به این بهانه که بیامری آنان حاصل حضور 

در زندان بوده و امری عادی است.

۷- عدم تامین هزینه معالجه برخی بیامران به خصوص بیامران صعب العالج که تامین دارو 

و درمان آنان نیاز به هزینه باال دارد.

با عنایت به موارد باال و با توجه به اخبار منترشه نگران کننده حاکی از وضعیت نامطلوب 

ارایه خدمات درمانی  آقایان میرحسین موسوی و مهدی کروبی و محدودیت در  جسمی 

به آن ها، ما امضا کنندگان این بیانیه در اعرتاض به محدودیت های نابجا و غیر قانونی برای 

دریافت خدمات درمانی به همه زندانیان سیاسی، عقیدتی و امنیتی از روز شنبه یازده آبان 

۱۳۹۲ اعتصاب غذای خود را آغاز کرده ایم تا شاید به این ترتیب صدای مظلومیت زندانیان در 

بند ۳۵۰ زندان اوین و دیگر زندانهای کشور را به گوش همه آزادگان برسانیم و در آغاز ماه 

محرم، این سخن شهید عدالت و آزادی را بار دیگر خطاب به مسوالن امر یاد آور شویم که: 

“اگر دین ندارید، الاقل آزاده باشید.”

عبدالفتاح سلطانی – امیر خرسو دلیرثانی – مهدی خدایی – سعید مدنی
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سند ۱۶

گزارش مهرانگیز کار از بند زنان اوین

بند زنان درزندان اوین 

 مهرانگیز کار

۱۹ تیر ۱۳۸۹ 

  
خطری که زنان فعال سیاسی و حقوق برشی را تهدید می کند ، سوای دیگر خطرها اعزام آنها 

به بند عمومی زندان اوین و در شهرستانها بندهائی مشابه آن است . حاکمیت از این خطر به 

خوبی آگاه است و در پرونده های خاصی که زن زندانی بار یک عقیده و نیت خیر را به دوش 

می کشد و به اتهام بر زبان راندن یا بر قلم راندن عقیده ای آزادیخواهانه به زندان می افتد 

، به او تفهیم می شود که در صورت مقاومت به بند عمومی اعزام می شود . مردان زندانی 

سیاسی و عقیده را منی توان با یک چنین تهدیدی به راه آورد . از نگاه مردان زندانی از هر 

دسته و گروه ، بند عمومی در مقایسه با بند های انفرادی و سلول انفرادی ، بهشت برین است 

. بنابراین جای این پرسش باقی است که چرا تا به این اندازه نگرانی های زن زندانی نسبت 
به مرد زندانی ، به خصوص اگر جرائم و اتهامات آنها سیاسی و مطبوعاتی بوده باشد متفاوت 

است . آیا ریشه های این تفاوت را باید در جنسیت جست و جو کرد یا در خط مشی های 

امنیتی که بر پایه آن زندانها و ترکیب زندانیان طراحی می شود ؟

هنوز و با وجود افزایش انواع جرم و جنایت در جمعیت زنان کشور که نتیجه ای است بر سوء 

مدیریت در زمینه های اقتصادی ، اجتامعی و امنیتی ، تعداد زنان زندانی در مقایسه با مردان 

بسیار کم است و تنوع جرم در جمعیت زنان زندانی و تحت پیگرد نسبت به مردان اندک 

است . بنابراین در هر یک از حوزه های استانی و شهری بیش از یک بند عمومی برای زنان در 

نظر نگرفته اند که در این بندها زنان با وجود جرائم متفاوت و شان و شخصیت متفاوت در 

هامن بند در کنار یکدیگر به رس می برند . پیامدهای این طراحی جنسیتی در زندان های ایران 

چندان برای زنان زیانبار است که بند عمومی زنان در زندان اوین ، به زنان زندانی با شان و 
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شخصیت خاص ، حتی اگر زندانی سیاسی و عقیده هم نباشند به شدت آسیب می رساند که 

این آسیب لزوما جسمی نیست و اغلب روانی و عاطفی است . به هر روی فعاالن حقوق 

زن که خود نخستین قربانیان وضع موجود در ایران هستند وزندان خانه دوم آنان محسوب 

می شود، رضوری است به این وضعیت از باب رفع تبعیض از زنان و حفظ کرامت انسانی 

آنان به صورت جدی معرتض شده و از زیان های فردی و اجتامعی آن با استفاده از نظرات 

کارشناسی بیشرت بگویند . تفکیک زندانیان متناسب با شخصیت اجتامعی و سن و جرمی که 

مرتکب شده اند از جمله موازین جهانی حقوق برش است ویکی از مبانی حقوق زندانی به 

شامر می رود . زندانیان سیاسی رصف نظر از جنسیت ، برپایه موازین جهانی حقوق برش 

باید در بازداشتگاه ها و زندان ها از امکانات خاصی بهره مند بشوند . تاکید بر این است که 

این دسته از زندانیان حق دارند باجهان خارج از طریق دسرتسی به انواع مطبوعات ، رادیو 

و تلویزیون همواره در ارتباط بوده و به دور از زندانیان عادی دوران حبس را سپری کنند .

در ایران با آنکه تفکیک زندانیان بر پایه ی شخصیت و تحصیالت و سن و پایگاه اجتامعی 

به موجب قوانین ناظر بر زندان ها و حقوق شهروندی پذیرفته شده ، ولی در این قوانین از 

زندانی سیاسی ذکری به میان نیامده و در نتیجه تفکیک زندانی سیاسی از زندانیان عادی 

مطرح نیست و این تفکیک فاقد رصاحت و شفافیت قانونی است . بنابراین زندانیان سیاسی 

و عقیده ، زن یا مرد ازاصل حقوق برشی مراعات حقوق متهمین و مجرمین سیاسی بهره 

ای ندارند . علت آن است که حاکامن در ایران اساسا جرم سیاسی را به رسمیت منی شناسند 

و هرگاه بخواهند آن را تعریف کنند ، این خطر جدی است که هر گونه گفتار و نوشتار و 

رفتار انتقادی را در فهرست جرم سیاسی بگنجانند . در رشایط کنونی که جرم سیاسی را 

قانونگزار تعریف نکرده است ، قضات وضابطین دادگسرتی ، برخورد با منتقدین و مخالفان 

را متناسب با سیاست های امنیتی که از سوی نهادهای نظامی و سیاسی خاصیبه آنها دیکته 

می شود تشدید کرده و حقوق متهمین و مجرمین سیاسی را نه تنها مراعات منی کنند ، بلکه 

آنها را مستحق اشد مجازات می دانند . اختالط این دسته از متهمین و مجرمان با کسانی که 

مرتکب جرامئی مانند قتل نقس ، رسقت ، تجاوز و قاچاق مواد مخدر و مانند آن شده اند ، بر 

درجات مشقت متهمین و مجرمین سیاسی می افزاید و آنها را به خصوص در بندهای عمومی 

به شدت در خطر قرار می دهد ، تا جائیکه جان و رشافت شان تهدید می شود و احساس نا 

امنی می کنند . این وضعیت ، زنان زندانی را که به لحاظ عقیده یا اقدام سیاسی دستگیر 

شده و دوران سخت بازجوئی و تحقیقات را گذرانده و به بند عمومی اعزام می شوند ، بیشرت 

تهدید می کند .

زندان اوین دارای بندهای عمومی متعد د برای مردان است . حا ل آنکه فقط یک بند عمومی 

برای زنان وجود دارد که زنان را پس از پایان تحقیقات ، به آن بند منتقل می کنند. زنان 

روزنامه نگار و فعاالن حقوق زن و زنان وابسته به جنبش دانشجوئی و جنبش سبز در یک 
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سالی که از بحران انتخابات گذشته است ، پیاپی و پس از تحمل انواع خشونتهای زبانی و 

جسمی و روحی توسط بازجوها در سلولهای انفرادی ، به بند عمومی زندان اوین و در دیگر 

نقاط کشور به بندهای مشابه اعزام شده و در بند عمومی تازه مجبور به تحمل زنان خشونت 

ورز شده اند .

بنابراین زنان ایرانی در زندانها نیز بار تبعیض را تحمل می کنند . زندان اوین که مطرح ترین 

زندان ایران است ، محل و مرکزرواداری تبعیض ضد زنان زندانی است . قضات و بازجوها از 

این وضعیت به اندازه ای آگاهی دارند که آن را به یک تهدید تبدیل کرده و همواره به زن 

زندانی که اتهامش سیاسی است یاد آور می شوند اگر همکاری نکند او را به بند عمومی زنان 

اعزام خواهند کرد تا زنان خاصی در آن بند حسابش را برسند . در زندان اوین آن دسته از 

زنانی که رشایط بند عمومی زنان را می شناسند از این تهدید به راستی می ترسند . مسئولین 

زندان اوین و سازمان زندانها به این بهانه که تعداد کل زنان زندانی در اندازه ای نیست 

که بتوانند چند بند را به زنان اختصاص داده و تا حدودی امکانات تفکیک زندانیان زن را 

فراهم کنند ، در وضع موجود تغییری منی دهند .حال آنکه مردان زندانی از امکانات بیشرتی 

برخوردارند و مثال جانیان و صادر کنندگان چک بی محل در بندهای متفاوت به رس می برند 

و هرچند وضعیت مردان نیز در بند های عمومی در مقایسه با حقوق بنیادی زندانی مطلوب 

نیست ، ولی به مراتب از وضعیت زنان زندانی که بند عمومی منحرص به فردی به آنان 

اختصاص دارد ، بهرت است . درست است که در قوانین ایران جرم سیاسی به رسمیت شناخته 

نشده و در نتیجه زن و مرد هردو از تبعات آن رنج می برند ، ولی به رشحی که گذشت ، زنان 

از این رنج سهم بیشرتی نصیب شان می شود . مردانی که مرتکب جرمی با ماهیت سیاسی 

می شوند ، اغلب پس از پایان محاکمه و صدور حکم نهائی به بندهای خاصی اعزام می شوند 

که در آن بندها تعدادی زندانی با جرامئی مشابه آنان نگهداری می شوند . در نتیجه مردان با 

جرائم سیاسی در این بندها که بند ۳۵۰ مشهورترین آن است ، اعتامد به نفس از دست رفته 

در سلولهای انفرادی را که به شکسته شدن آنها در مرحله ی تحقیقات انجامیده است، جربان 

می کنند و با زندگی فکری و سیاسی خود دیگر بارآشتی کرده و با شور و حال از دست رفته 

ارتباط برقرار می کنند . این بازیابی غرور و شخصیت ناشی از آن است که مردان همفکر با 

یکدیگر همصحبت و همنشین می شوند . از انزوا بیرون می آیند و در این بازیابی شخصیت 

، آالم جسمی و روحی شان در نتیجه ی مراوده با یکدیگر ترمیم می شود .

این فرصت که ترمیم آالم و بازگشت به زندگی سیاسی و بازیابی غرور و شخصیت جامنایه 

ی آن است از زنان متهم سیاسی و مطبوعاتی و عقیده دریغ شده است . در مواردی هم که 

مسئولین امنیتی برای حفظ جان زن متهم سیاسی یا عقیده ، او را به تنها بند عمومی خاص 

زنان در زندان اوین منی فرستند ، ناگزیر چند زن با جرم مشابه را در یک سلول نگهداری می 

کنند تا به خیال خودشان در محافل جهانی وامنود کنند ، آنها از رشایط انفرادی خارج شده اند 
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. اما از طرفی این فقط یک صحنه سازی است و متهمین همچنان در رشایط انفرادی به رس 
می برند و از حداقل فضا برای زندگی برخوردارند . می توان در این زمینه دو زن از گروه 

هفت نفری زندانیان بهائی را مثال آورد که در مدت بیش از سه سال که از بازداشت آنان 

می گذرد ، مدتهاست هردو در یک سلول انفرادی به رس می برند . علت آن است که بند 

عمومی زنان در زندان اوین منحرص به فرد است و جو در آن بند به اندازه ای عوامانه است 

و چند زن با جرائم خاص چندان ریاست و کنرتل را به دست می گیرند که ممکن است عوامل 

رادیکال خارج از زندان آنها را تحریک کرده و زنان بهائی که قربانی نبود آزادی وجدان در 

ایران شده اند توسط آنها در بند عمومی به قتل برسند .

یک نگاه به ترکیب زندانیان در بند عمومی زنان در زندان اوین به خوبی نشان می دهد که 

زنان جوانی که قربانی نابسامانی اقتصادی بوده و از سوی دستجات مروج فحشا شکار می 

شوند ، درهمین بند به صورت برنامه ریزی شده و تحت فرمان زنان کارچرخان فحشا و توزیع 

مواد مخدر که زندانی هستند ، به شبکه های فعال خارج از زندان معرفی می شوند . زن 

جوانی که به اتهام رابطه ی نا مرشوع یا رشکت در مهامنی و فعل حرام چندی در بند عمومی 

زنان حبس شده ، در آنجا آموزش های الزم را می بیند و پس از رهائی یکراست به آدرسها 

و نشانی هائی مراجعه می کند که زنان هفت خط زندانی که خود ، زندان را به صورتهای 

گوناگون در کنرتل دارند و در هواخوریها طعمه های خود را از جمع زنان جوان زندانی پیدا 

می کنند ، در اختیار آنها گذاشته اند .

استناد به همین یک فقره از اهامل کاری در زمینه ی زیان های بند عمومی زندان زنان و 

امتناع از ایجاد چند بند عمومی برای زنان به طوریکه تفکیک زندانیان را از یکدیگر ممکن کند 

، به خوبی نشان می دهد که برنامه های دولت ، کنرتل فساد اجتامعی نیست...

این یادداشت در سایت مدرسه فمینیستی منترش شده است. 
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سند ۱۷
وضعیت غذایی، بهداشتی و درمانی در زندان اوین

شنبه ۱۴ اسفند ۱۳۹۵ 

مائده سلطانی

غذیه زندانیان

بسیاری از زندانیان زندان اوین بیامر هستند و نیاز به رژیم غذایی و مرصف مواد غذایی 

قابل خریداری  این مواد غذایی در مغازه کوچک زندان  مخصوص دارند. اگر در مواردی 

اصلی در مغازه های معمول درشهر  از قیمت  باشند، قیمت آن ها ۵۰ تا ۷۰درصد گران تر 

است. بسیاری از زندانیان حتی قادر نیستند این مواد غذایی را با بودجه خود از مغازه زندان 

خریداری کنند. مسئوالن زندان از گرفنت بسته های مواد غذایی که خانواده ها برای زندانیان 

بیامر خود به اوین می آورند، خودداری می کنند.

غذا در زندان اوین کیفیت ندارد . طبق گفته مسئوالن زندان، بودجه در نظر گرفته شده برای 

تغذیه هر زندانی روزانه فقط سه هزار تومان است. در حالی که یک عدد تخم مرغ در ایران 

۴۰۰ تومان است، چگونه قرار است با این بودجه هر روز به هر زندانی غذای سامل برسد؟

بدیهی است که با تعیین بودجه حقیر برای تغذیه زندانیان، گوشت قرمز کامالً از برنامه غذایی 

حذف شده و اگر گوشت مرغ هم در غذاها استفاده می شود، بسیار بی کیفیت و ارزان است. 

استفاده از مواد غذایی بی کیفیت به مرور زمان زندانیان را با مشکالت درمانی و جسمی 

زیادی مواجه کرده، به طوری که همه آن ها بعد از مدتی به کمبود ویتامین و ضعف جسامنی 

دچار می شوند.

وقتی بعد از چهار سال و نیم باالخره دادستانی )بخوانید مأموران امنیتی(، به پدرم حدود سه 
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هفته مرخصی داده بودند، حال پدرم فقط با ماندن در خانه و غذای سامل خیلی بهرت شده بود. 

حاال پزشکان هیچ نسخه ای برای او تجویز منی کنند جز بیرون ماندن از زندان و پایان رشایط 

فعلی تغذیه و سالمتی اش.

درمان در بهداری محقر زندان اوین

بهداری مستقر در اوین جز برای معاینات اولیه و ابتدایی بیامران، تجهیزات دیگری ندارد و 

پزشکان متخصص هر چند هفته یک بار در این درمانگاه برای معاینه بیامران حارض می شوند. 

روشن است که صف طویلی از بیامران برای مراجعه شکل می گیرد و همه موفق به ویزیت 

پزشک زندان منی شوند. در این بین بیامرانی که نیاز فوری به معاینه پزشک دارند گاهی باید 

هفته ها و ماه ها برای یک ویزیت ساده منتظر مبانند.

اینکه بعد از معاینه بیامر مشکل زندانیان به درستی در این درمانگاه تشخیص داده بشود 

مشکل بعدی است. زندانیان بیامر زیادی تا به امروز وجود داشته اند که تازه بعد از پایان 

حبس خود در مراجعه به متخصصان متوجه شده اند در متام مدت حبس خود از بیامری هایی 

همچون رسطان و …، رنج می برده اند، بدون اینکه بیامری آن ها در زندان اوین تشخیص داده 

شده باشد.

در رسیدگی های درمانی به زندانیان بیامر بارها کوتاهی و تعلل شده است. مثال بارز این 

ماجرا مرگ آقای هدی صابر است. مسئوالن زندان آقای صابر را بعد از حمله قلبی در زندان 

آن قدر دیر به بیامرستان انتقال دادند که رسیدگی دیروقت موجب مرگ ایشان شد.

درمان خارج از زندان

هم زندانیان و هم خانواده های آن ها باید برای گرفنت مجوز درمان در بیامرستانی خارج از 

زندان پروسه ای طوالنی را طی کنند. مسئوالن زندان و دادستانی تهران مسئول سالمت و 

درمان زندانیان هستند و موظفند مراتب اداری و دستورات مورد نیاز را صادر کنند اما این 

پروسه آن چنان معیوب و طوالنی است که زمان از دست رفته، سالمت از دست رفته بیامران 

را به دنبال دارد.

مجوز درمان و مرخصی استعالجی دیگر درد بزرگ زندانیان است. برای زندانیان سیاسی 

آن ها صادر  بازجوهای  و  اطالعات  وزارت  از جانب  بلکه  مسئول،  مرجع  از  نه  مجوز  این 

می شود. زندانی سیاسی که مدام تحت کنرتل است و اجازه متاس تلفنی با خانواده یا وکالیش 

را ندارد، تقاضای مرخصی استعالجی اش هم مدام از دادستانی، )بخوانید وزارت اطالعات و 

مأمورانش(، رد می شود.

یک منونه: اولین مرخصی استعالجی به پدرم، عبدالفتاح سلطانی، بعد از دو سال و نیم حبس 

داده شد. مادرم در متام آن دو سال و نیم برای دریافت مجوز بسرتی کردن او در بیامرستانی 

خارج از زندان، بارها و بارها به دادستانی درخواست  داده بود و پی در پی به آنجا مراجعه 

کرده بود تا جوابی بگیرد. وقتی که دادستانی تهران )بخوانید مأموران امنیتی(، با درخواست 
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بسرتی کردن زندانی در بیامرستان موافقت می کنند، می خواهند برای انتخاب بیامرستان هم 

تصمیم گیرنده باشند. زندانی سیاسی بیامر حق انتخاب محل درمان خود را نیز ندارد.

عالوه بر همه این ها خانواده زندانی باید امضا کند که همه هزینه های درمان و بسرتی را 

می پذیرد. حتی هزینه رسبازانی که همراه با زندانی بیامر می فرستند تا شب و روز مراقب 

زندانی بیامر باشند باید از سوی خود زندانی یا خانواده اش پرداخت شود. طبق روال در اعزام 

پزشکی دو رسباز باید زندانی را همراهی کنند. این به آن معناست که وقتی خود زندانی یا 

خانواده های شان توان پرداخت هزینه های گزاف بیامرستان های تهران را ندارند، باید از درمان 

خود چشم بپوشند و با بیامری های خود حتی اگر بسیار جدی باشند، مدت ها در هامن زندان 

دست و پنجه نرم کنند.

بهداشت محیطی و روانی

سالن ۱۲ بند هفت زندان اوین نور خورشید ندارد. در بعضی از بندها و سالن های اوین 

دیوارها مرطوب هستند یا حرشات مرضی مثل ساس و شپش وجود دارند. حتی اگر یک 

فرد جوان و سامل، بدون هیچ پیش زمینه بیامری جسمی وارد زندان شود، بعد از مدتی دچار 

بیامری ها و مشکالت زیادی خواهد شد؛ حال چه رسد به زندانیانی که سنین باالتری دارند و با 

بیامری هایی مثل نوسان فشار خون و مشکالت گوارشی و …، مواجه هستند. منونه بارز یکی 

از زندانیان جوان که زمان دستگیری اش از سالمت کامل برخوردار بود امید کوکبی، برگزیده 

املپیاد و فیزیکدان برجسته ایرانی ست که بعد از بیش ازچهار سال آزادی مرشوط از زندان 

اوین به دلیل رسطان کلیه یکی از کلیه های خود را از دست داده است:

به همه مشکالت جسمی و درمانی موجود در اوین، باید سالمت روحی زندانیان و رشایط پر 

اسرتس زندان را هم اضافه کرد. زندانی وقتی حق ارتباط با خانواده و عزیزان خود را داشته 

باشد از سالمت روحی باالتری برخوردار است. مسئوالن این حق را از زندانیان سیاسی در 

مواردی به کلی ربوده اند یا به صورت بسیار محدود و کنرتل شده به آن ها می دهند.

منونه: بازجوهای وزارت اطالعات اجازه متاس تلفنی نرگس محمدی با دو کودکش را که تنها 

راه ارتباطی او با دو فرزندش در خارج از کشور و پیش پدر در تبعیدشان بود، گرفته بودند. از 

سوی دیگر طبق آیین نامه اجرایی سازمان زندان های کشور، زندانیان سیاسی یا امنیتی باید جدا 

از دیگر زندانیان نگهداری شوند، اما مسئوالن از سال ها پیش زندانیان سیاسی را در بندهای 

طرف  از  تحریک هایی  که  است  افتاده  اتفاق  بسیار  کرده اند.  پخش  اوین  زندان  عمومی 

خالفکاران و مجرمان سابقه دار علیه زندانیان سیاسی صورت گرفته و جو متشنج شده است.

در کنار این همه فشارهای روحی و عصبی، پرخاشگری ها، بی حرمتی ها و تحقیرها را نیز 

اضافه کنید که جزیی از رفتار معمول و متداول با زندانیان در زندان اوین شده است.

زندانی بودن یعنی محروم بودن از داشنت هر گونه متاس و بر آوردن نیازهای انسانی و طبیعی 

مثل انسان های دیگر که آزادند. یک زندانی از حق دیدن و متاس با طبیعت، گیاهان، ارتباطات 
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معمول اجتامعی و متاس با خانواده ممنوع است. او به معنای واقعی، زندانی در چهار دیوار 

است.

همه موارد باال مستندات و تجربیاتی در مورد زندان اوین بودند که در ایران به عنوان بهرتین 

زندان شناخته می شود. بقیه زندان های کشور مثل زندان زنجان، زندان رجایس شهر که هنوز 

هم بسیاری از زندانیان سیاسی و عقیدتی همچون رهربان جامعه بهایی باالی هفت سال است 

در آنجا نگهداری می شوند و …، همه رشایط به مراتب بدتری نسبت به زندان اوین دارند. 

زندان بیامری های این زندانیان را تشدید کرده و سالمت و قوت آن ها را گرفته است.

و اما پدرم …

از پدر من که مرد کوه و صحرا بود اندامی نحیف به جا مانده و بغضی سنگین در گلوی ما. 

فریادمان به هیج جا منی رسد. حبسش نا عادالنه و محکومیتش غیرانسانی ست. جان با ارزشش 

به دست چند بازجوی امنیتی افتاده که با پرونده سازی های متعدد می خواستند )می خواهند( 

مانع کارش در خدمت به مردم شوند. آن ها با جان او و همه زندانیان بازی می کنند.
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سند 18 

نامه آتنا دامئی برای آغاز کمپین حق زندانی

این نامه در آذرماه ۱۳۹۵ منترش شد.

سالم، من آتنا دامئی هستم. احتامل زیادی وجود دارد که زمانی که شام این درخواست را 

می خوانید من در زندان باشم.  هامنطور که برخی از شام می دانید، من به خاطر فعالیت هایم 

در دفاع از حقوق برش در سال های اخیر دو بار بازداشت و به هفت سال زندان محکوم شدم. 

اگرچه زندانی شدن برای هر کسی دشوار است اما یکی از دشوارترین موارد در دوران زندان 

عدم دسرتسی به خدمات درمانی است. من معتقدم زندان بدون خدمات درمانی مناسب، 

نوعی شکنجه است.

امروز برخی از شجاع ترین و متعهدترین شهروندان کشور به دلیل فعالیت های سیاسی، مدنی 

و  داخلی  قوانین  نقض واضح  با  و مقامات  زندان هستند  میله های  و حقوق برشی پشت 

بین املللی، از ارائه خدمات درمانی به زندانیان خودداری می کنند. عالوه بر آن ها زندانیان 

عادی نیز که به دلیل جرایم مختلف گرفتار زندان شده اند از رشایطی به مراتب بدتر در 

از رئیس سازمان زندان ها بخواهیم که به زندانیان خدمات درمانی  با هم  رنج اند. بیایید 

مناسب ارائه کند.

بسیاری از زندانیان از تغذیه مقوی و خدمات درمانی مناسب محروم هستند، و این نقض آشکار 

قوانین داخلی و بین املللی است. آیین نامه سازمان زندان ّّ ها  مقامات زندان های ایران را ملزم 

می کند که به زندانیان خوراک مقوی و خدمات درمانی رسیع و مناسب ارائه کنند؛ این شامل 

انتقال زندانیان به بیامرستان های خارج از زندان و ارائه مرخصی درمانی به آنها می شود. با 

این وجود، مقامات زندان ها به طور مداوم و نظام مند از ارائه این خدمات به زندانیان رس باز 

می زنند. در حال حارض زندانیان بسیاری وجود دارند که بی دلیل از بیامری های قابل رسیدگی 

و درمان رنج می برند، و این امری حیاتی است که با جدیت از مقامات مسئول بخواهیم که 

به وظایف قانونی خود عمل کنند.

نرگس محمدی، مهوش شهریاری و زینب جاللیان سه شهروند ایرانی هستند که در زندان از 

بیامری های جدی رنج می برند و وضعیتشان روز به روز بدتر می شود. نرگس محمدی، یک 

فعال برجسته ی حقوق برش است که به خاطر فعالیت های خود به ۱۶ سال زندان محکوم شده 

است. او از یک بیامری عصبی رنج می برد که موجب تشنج و فلج موقت عضالنی می شود. 

طبق گزارشات رسیده، وضعیت او پس از زندانی شدن وخیم تر شده است. مهوش شهریاری، 



216

وضعیت زندگی در زندان های ایران

شهروند بهایی، ۹ سال است که به خاطر اعتقادش به مذهب بهايئ و دفاع از حقوق این اقلیت 

دینی در زندان به رس می برد. پزشکان تشخیص داده اند که به دلیل خطرات جدی که برای 

سالمت این زندانی ۶۳ ساله وجود دارد، او باید از زندان آزاد شود. اما مسئوالن کامکان به این 

تجویز بی توجهی کرده  و جان او را به خطر می اندازند. زینب جاللیان، فعال کرد ایرانی، در 

خطر از دست دادن بینایی خود است زیرا مسئوالن زندان از ارائه خدمات درمانی تخصصی 

به او جلوگیری می کنند. به گفته وکیل او، بعضی از درخواست های درمانی جاللیان رد شده 

و برخی دیگر به رشطی که او حارض به »اعرتاف« ویدئویی باشد پذیرفته شده اند.

من به تجربه دیده ام که با افزایش شامر ما و رساتر شدن صدایامن، احتامل بیشرتی وجود دارد 

که مسئوالن به خواسته های ما گوش فرا دهند، زیرا برای آنان این موضوع که به ویژه در 

عرصه بین املللی چگونه دیده می شوند اهمیت زیادی دارد. بیایید با هم از مسئولین کشور 

بخواهیم که به زندانیان غذای کافی و خدمات درمانی و بهداشتی مناسب ارائه کنند.

آتنا دامئی
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