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درآمد
وضعیت زندانها در ایران وخیم است .نحوه زندگی زندانیان در این مراکز چنان است
که حتی به اعرتاف مسئوالن حکومتی ،نقض آشکار قوانین داخلی جمهوری اسالمی است.
مشکالت زندانیان در ایران از نحوه برخوردهای غیرقانونی و غیراخالقی زندانبانها و
مسئوالن زندان تا محل زندگی و بهداشت و تغذیه آنها را شامل میشود.
زندانیان هم در دوره بازداشت و هم در طول دوران حبس خود بارها مورد آزار و شکنجه
قرار گرفته و رضب و شتم شدهاند .همچنین به دلیل عدم رعایت تفکیک زندانیان ،برخی
زندانیان مورد تعرض دیگر زندانیان هم قرار گرفتهاند .در برخی موارد گفته میشود که این
تعرضها برنامهریزی شده و با هدایت مسئوالن زندان بوده است .ناامنی در زندانها چنان
است که حتی در برخی موارد به قتل زندانیان هم انجامیده است.
ورود و توزیع مواد مخدر در زندانهای ایران امری عادی است و به نظر میرسد که در
بسیاری از موارد ،برخی نگهبانها و یا حتی مسئوالن زندان در قاچاق مواد مخدر به داخل
زندان مشارکت میکنند .توزیعکنندگان و فروشندگان مواد مخدر در زندانهای ایران به
مافیایی پیچیده تبدیل شده اند.
کیفیت زندگی در زندانها به شدت پایین و غیرقابل تحمل است .تعداد زیاد زندانیان در
حالی که زندانها 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 میشود .کیفت غذا در زندانها نیز بسیار نازل بوده
و موجب سوء تغذیه زندانیان میشود ،چنانچه حتی بیامریهای گوارشی زیادی برای زندانیان
ایجاد شده است.
زنان زندانی عالوه بر این مشکالت ،با محرومیتها و تبعیضهای دیگری هم مواجهاند.
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ساختار بهداشتی و درمانی ناقص در زندانها کامال مردانه طراحی شده و زنان زندانی
منیتوانند 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 میشود .این
مساله موجب خواهد شد که بسیاری از زندانیان حتی فرصت مالقات با پزشک متخصص را
نیز پیدا نکنند .بجز آن احتیاجات طبیعی زنان از جمله نوار بهداشتی در بسیاری از زندانها،
در اختیار آنها قرار منیگیرد.
از دیگر مشکالت جدی زنان در زندانها ،مربوط به کسانی است که کودکی دارند .در برخی
زندانها اجازه حضور کودکان در کنار مادرشان داده منیشود و در برخی دیگر از زندانها نیز
کودکانی که در زندان هستند ،از دیگر زندانیان جدا منیشوند.
فیروزه محمودی ،رئیس سازمان اتحاد برای ایران در اینباره تاکید میکند« :مسئوالن قضایی
و امنیتی جمهوری اسالمی ایران منیتوانند به بهانه کمبود بودجه یا نبود امکانات ،حقوق
بدیهی زندانیان را نقض کنند .هر زندانی میبایست تنها مجازاتی را تحمل کند که بر اساس
حکم دادگاه صادر شده و اعامل محدودیتهای بیشرت در زندان و نگهداری زندانیان در
رشایط غیرانسانی ،در واقع اعامل مجازات مضاعف محسوب میشود ،که کامال غیرقانونی
است ».او اضافه میکند« :اینکه گفته میشود سیستم قضایی ایران و سازمان زندانها،
بودجه و امکانات کافی برای رعایت حقوق زندانیان ندارد ،عذر بدتر از گناه است .این
حرفها مشابه آن است که مجرمان نیز ادعا کنند چون بودجه و امکانات کافی نداشتند،
مرتکب جرم شدهاند و بنابراین نباید مجازات شوند .از آنجا که عدم رعایت حقوق زندانیان،
نقض قانون است و جرم محسوب میشود ،قوه قضائیه ایران منیتواند برای مجازات کسانی
که مجرم میداند ،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 زندانها 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 .میخواهم 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».
فیروزه محمودی همچنین درباره وضعیت زنان زندانی میگوید« :در این میان ،باید به
وضعیت غیرقابل تحمل زنان زندانی و فشارهای مضاعفی که به آنان وارد میشود ،توجه
بیشرتی کرد و رضورتهای زندگی زنان در زندانها را تامین منود .اینکه در برخی موارد
کودکان همراه زنان زندانی هم قربانی وضعیت غیرانسانی زندان ها شدهاند ،غیرقابل پذیرش
است».
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در گزارشی که پیش روی شام است ،مروری جداگانه به هر یک از این مشکالت شده و از میان
اسناد و یا شهادتنامههای زندانیان ،بخشی از مشکالت زندگی در زندانها 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 تنبیههای مضاعفی بر زندگی زندانیان تحمیل
کنند .بسیاری از این مشکالت به سادگی قابل حل است و حتی نیاز به بودجه جداگانهای
ندارد .در مواردی هم که نیاز به بودجه باشد ،بیتردید تحمیل رشایط ظاملانه به زندانیان با
توجیه نبود بودجه ،نوعی از قانونگریزی و پایامل کردن حقوق بدیهی شهروندان محسوب
میشود و قابل دفاع نخواهد بود.
سازمان اتحاد برای ایران با انتشار این گزارش و اسناد و شهادتنامههای ضمیمه آن امیدوار
است که زمینه تغییر در رشایط محیطی زندان فراهم شود .اسناد ضمیمه این گزارش در
سالهای گذشته و در منابع دیگر منترش شدهاند .اما شهادتنامههای زندانیان و گزارشهایی
که انها از زندان دادهاند ،اسناد اختصاصی این گزارش است.
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منت گزارش

وضعیت زندگی در زندانهای ایران
وضعیت زندانهای ایران ،وضعیتی غیرانسانی و حتی خارج از استانداردهای تعریفشده در
جمهوری اسالمی است .مجازات زندان در ایران ،عالوه بر محروم کردن زندانیان از آزادی،
دیگر حقوق انسانی آنها را نیز برخالف قانون نقض میکند .اگر چه فقدان آیین دادرسی
عادالنه در دستگاه قضایی ایران و همچنین نقض مکرر قانون کنونی در دادگاهها و در فرایند
دارسی ،بزرگرتین بحران قوه قضائیه محسوب میشود ،اما نقض حقوقبرش پس از آن نیز
ادامه یافته و ابعاد گسرتدهتری دارد .متاسفانه افراد درگیر در این پروندهها ،چنانچه حکم
زندان دریافت کنند ،در فرایند تحمل حکم خود ،برخالف موازین حقوق برش و حتی بر خالف
آییننامه زندانها ،بسیاری از حقوق اولیه و بدیهی خود را از دست میدهند و نهادهای
مسئول نیز در اینباره پاسخگو نیستند.
حتی مسئوالن حکومتی نیز معرتفند که حقوق بدیهی زندانیان باید در دوره حبس تامین شود
اما متاسفانه اقدامی در این زمینه صورت منیگیرد .علیاصغر جهانگیر ،رئیس سازمان زندانها
و اقدامات تامینی و تربیتی کشور طی سخنانی که اول مرداد ماه  ۱۳۹۵منترش 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».
علیرغم 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.
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دستگاه قضایی و سازمان زندانها نه تنها حارض به رعایت حقوق مورد پذیرش بیناملللی در
حق زندانیان نیستند ،بلکه حتی آییننامه سازمان زندانها نیز در اینباره رعایت منیشود.

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  ۱۳۸۴منترش کرد ،به بخشی از رفتارهای
غیرقانونی ضابطان قضایی در دوره بازداشت و بازجویی اشاره شده است( .سند )۱
بر اساس این گزارش ،تنها در یک مورد یکی از متهامن بدون «هیچگونه سابقهای از سوی
مرجع قضایی یا حكم محكومیت  ...از دی ماه سال  ۱۳۶۷تا 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 « ۱۴۰۰نفر زندانی در
زندان رجایی شهر بالتكلیف هستند».
در این گزارش همچنین آمده بود« :یكی دیگر از اعضای هیات در جلسهای مطرح كرده كه
در صحبتهای 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 منیتواند دستور شكنجه صادر كند».
علیزاده در گزارش خود همچنین با اشاره به موارد نقض حقوقشهروندی 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  ۱۳۸۴منترش شد ،اما وضعیت
زندانها و بازداشتگاهها هرگز تغییری نکرده است.
رضب و شتم زندانیان و متهامن در دوران بازداشت موقت ،گسرتدهتر از آن است که پنهان
شود .حدود دو سال بعد از این گزارش ،مهدی محمودیان ،روزنامهنگار ،طی نامهای به
آیتالله خامنهای 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  ۱۳۸۸بازداشت شد و در نامهای
دیگر خطاب به رهرب ایران ،گزارش پیشین خود را یادآوری کرده و نوشت« :در آن نامه از
رضب و شتمها ،فحاشیها ،هتک حرمتها ،شکنجههای روحی و جسمی و جنسی برخی از
نیروهای انتظامی نسبت به جوانانی که غالبا  ۲۰تا  ۳۰ساله 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 خانوادههایشان ،نوشته بودم ،از مجبور کردن زندانیان به برهنه شدن و کابل زدن بر
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بدن یکدیگر ،از جادادن بیش از  ۴۰نفر در یک کانتیرن  ۳۰مرت 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 عکسالعملی ،نتیجه آن شد
که در سال  ۸۸فرزند یکی از یاران نزدیکتان (فرزند آقای دکرت روح االمینی) به همراه چندین
جوان عزیز دیگر که در آن شکنجهگاه 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 زندانهای عمومی نیز خرب داده
بود« :حداقل  ۳مرتبه در طول یکامه فقط در یک بند که  ۱۰درصد زندانیان رجایی شهر را
تشکیل میدهند 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 میشنیدم زندانی را که ظاهرا از یک
زندانبان به دلیل رضب و شتم شکایت کرده بود ،با الفاظ رکیک و با زنجیر و باتوم میزدند
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  ۱۳۸۸و از اعضای
دفرت تحکیم وحدت نیز در نامه رسگشادهای خطاب به آیتالله خامنهای از اعامل شکنجه در
دوران بازجوییاش خرب داده و نوشت« :بیخوابیهای مکرر در نتیجه جلسات بازجویی چند
ساعته و ایستادن بر روی یک پا و رضب و شتم و سیلیهای پیاپی نیز ترجیع بند این روزها
بود .فشارها و آزار ناشی از عدم اطاعت از خواست بازجویان آنقدر بود که گاهی باعث
میشد 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 کثافتهای درون توالت به دهان و حلق
من وارد و به مرحله خفگی رسیدم( ».سند )۳
البته روایتهای زندانیان از شکنجه در زندان بسیار گسرتده بوده است .در نامه گروهی
از زندانیان سیاسی که در اردیبهشت سال  ۱۳۹۰منترش شد ،رصیحا اعالم شده است« :ما
امضاکنندگان این شکایت بدون استثنا با رفتار غیراخالقی و غیراسالمی بازجویان مواجه
بودهایم .شکنجههای روحی و فیزیکی ،فحاشیهای رشمآور نسبت به ما و خانواده و عزیزان
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ما و طرح اکاذیبی چون روابط غیراخالقی در غالب بازجوییها به کرات انجام شده است».
آنها اضافه کرد ه بودند« :بازجوییهای بسیار طوالنی در نیمه شب و تکراری برای چند ماه،
رضب و شتم شدید منجر به صدمههای 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 خانوادهاش ،جلوگیری از خواب
متهم ،عدم توجه به بیامری و درد متهم برخی از شکلهای متداول شکنجه زندانیان حوادث
بعد از انتخابات است که به صورتهای گوناگون درباره امضاکنندگان این شکواییه اعامل شده
است .شکنجههای 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 کردهاند( ».سند )۹
در اینجا باید تاکید کرد که متاسفانه در موراد متعدد ،اعامل شکنجه در بازداشتگاههای
شهرستانها شدیدتر بوده است .سیدسامی حسینی ،زندانی سیاسی کرد ،در نامه رسگشاده
خود نوشته است« :در آن زمان در ادارهاطالعات سلامس بودم و  ۶الی  ۷روز زیر سختترین
شکنجههای جسامنی ادارهاطالعات سلامس بودم ک ه بخاطر شدت شکنج ه قادر ب ه تکلم
نشدم و مرا ب ه بیامرستان امام خمینی ارومی ه اعزام کردند ».او میافزاید« :ب ه مدت ۱۸
روز ب ه حالت بیهوشی کامل رفتهو در بیامرستان خصوصی ادار ه اطالعا ت بسرتی بودم».
آقای حسینی نحوه شکنجه در ادار ه اطالعات سلامس و ارومی ه را چنین وصف کرده است:
«برخورد فیزیکی از قبیل ساعتها با مشت و لگد بند ه را میزدند ،آویزان کردن بوسیلهطناب از
ناحی ه مچ دستها ،استفادهاز جریان برق یعنی با جریاندهی برق ب ه بدنم کل سیستم عصبی بنده
را ب ه هم میریختند ،پارگی کتف ب ه حدود  ۲۰سانتی مرت در اثر شکنج ه ک ه هنوز با گذشت ۲
سال آثار آن موجود است و خود قاضیهای دادگاهتجدید نظر استان این آثار را در جلسهدادگاه
تجدید نظر استان مشاهد ه و تأیید کردند  ،شالق زدن از ناحی ه 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 مییابد .در شهادتنامههایی که سازمان اتحاد برای ایران از زندانیان
دریافت کرده است گزارشهایی از اعامل شکنجه در دوره حبس نیز وجود دارد.
از جمله در روایتی از زندان كلينيك اهواز (شهادتنامه  )۶از قول مادر یکی از زندانیان آمده
است« :در کنار همه این مشکالت ،رضب و شتم افراد زندانی از مهمرتین مشکالت موجود
است .زندانیان میگویند ،هر زندانی که برای بازجویی برده میشود ،قطعا با یک یا دو عضو
شدیدا آسیب دیده بازخواهد گشت .این موضوع آنقدر تکرار شده ،که هرگاه فردی برای
بازجویی میرود ،دوستان او و همبندان او ،برای تیامر و مراقبت از او ،که حتام زخمی
بازخواهد گشت ،آماده میشوند و این موضوع آهسته آهسته تبدیل به یک سنت شده
است .آماری از افرادی که بر اثر رضب و شتم دچار نقص عضو شدهاند وجود ندارد ولی آثار
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آسیبدیدگی شدید و گاه دامئی در زندانیان وجود دارد ».او اضافه میکند که پرسش ،براثر
کتکهایی 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  )۱۳نیز با اشاره به تخریب اموال زندانیان
توسط مسئوالن زندان آمده است« :دوباره زندانیان هزینه میکردند و وسایل جدید
میخریدند .وقتی سوال میکردیم که وسایل پارسال کو برخورد بدی میشد .اگر کسی بیش
از یکبار سوال میکرد او را به قرنطینه میبردند و مورد آزار روحی قرار میدادند و حتی
گاه شکنجه جسمی هم میشد ».در همین شهادتنامه با بیان خرب مرگ برخی زندانیان ،آمده
است« :در زندان مرکزی زاهدان زندانیان فوتی زیاد داشتیم  .فوتیهایی 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  31ساله براثر شکنجه در وزارت
اطالعات فوت کرده بود .سال قبل هم نعیم عباسزهی 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 زندانهای زنان آورده بود« :من چشمبند داشتم
و پاهایم به صندلی زنجیر شده بود .آنقدر کتک خورده بودم که مثل بچهای که مایبیبی
پوشیده باشد راه م ی 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 بدبختیها یک به یک در
ذهن من جمع شده .تا شام در آن رشایط قرار نگیرید منیتوانید درک کنید من چه سختیها
کشیدم (».شهادتنامه )۱۴
گفتنی است که خانم راحله ذکایی بعد از سالها 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 ماههای زندگی او اخذ شده است.

دوم :کمبود فضای الزم برای زندگی و خواب و هواخوری

اصغر جهانگیر ،رئیس سازمان زندانها در هفدهم شهریور ماه سال  ۱۳۹۵طی سخنانی اعالم
کرد که در ایران ،سه برابر ظرفیت زندانها ،جمعیت زندانی وجود دارد .او ضمن انتقاد از
نگاه حبسمحور در دستگاه قضایی ایران گفته بود« :باید زندان محلی باشد که واقعاً جای
افراد مجرم بوده و اساساً نگاه قانونگذار به سمت نگاه حبسمحور بوده است ».جهانگیر
اضافه کرده بود« :تعدد مجازات باعث شده تا افراد زیادی را در زندانها داشته باشیم ،ما در
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دو سال گذشته حتی مواردی داشتیم که به دلیل نبود کفیل یا وثیقه یک روز  37هزار نفر
به زندان معرفیشدهاند».
اواسط اردیبهشت سال  ۱۳۹۴رضا محبوبی ،معاون مرکز امور اجتامعی وزارت کشور نیز در
گفتگو با خربگزاری رسمی ایرنا فاش کرد که ساالنه پانصد هزار نفر به زندانهای کشور وارد
میشوند .او تاکید داشت که ورودی زندانها در ایران بیش از استانداردهای مقیاس جهانی
است .مطابق آمارهای رسمی ،بیش از دویست هزار نفر در ایران زندانی هستند ۲۱ .خرداد
سال  ،1395رئیس سازمان زندانها اعالم کرد که حدود  ۲۱۳هزار زندانی در ایران وجود دارد.
البته این آمار مربوط به زندانیانی است که احکام طوالنی دارند و شامل آمار بازداشتهای
پیش از حکم منیشود.
پنجم تیرماه سال  1395محمدعلی پورمختار ،عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس اعالم
کرد «درحال حارض حدود  ۴۰۰هزار زندانی کشور در فضایی با ظرفیت  ۱۴۰هزار نفر
نگهداری میشوند ».او اضافه کرده بود« :به دلیل رسانه پایین ،در مواردی ،زندانیان با پول
خود در زندان تغذیه میکنند؛ البته کمبود اعتبارات وضعیت بهداشتی نامناسب و اسفباری
را در زندانهای کشور رقم زده است ».بر اساس این آمار ،جمعیت زندانیان ایران ،نزدیک
به سه و نیم برابر ظرفیت واقعی زندانها است که آشکارا موجب نقض حقوق زندانیان شده
است.
مسئوالن جمهوری اسالمی یکی از علتهای وضعیت غیرقابل قبول زندانها در ایران را
کمبود بودجه میدانند ۲۹ .خردادماه  ۱۳۹۵روزنامه حامیت که توسط سازمان زندانهای
ایران منترش میشود ،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 منیشود .طبق قانون باید زندانیان کمرت
از  ۲۱سال از مابقی زندانیان تفکیک شوند ،اما به دلیل تکرث زندانیان این موضوع امکانپذیر
نیست ».در بخش دیگری از گزارش مدیرکل سابق زندانهای کرمانشاه گفته بود« :زندان
مرکزی کرمانشاه  ۶۰۰نفر ظرفیت دارد این در حالی است که چهار هزار مددجو را در خود
پوشش میدهد بر این اساس طرح تفکیک زندانیان در این زندان به دلیل کمبود فضا به طور
کامل اجرا منیشود ».مدیرکل زندانهای خوزستان هم گفته بود« :برابر قانون ،طبقهبندی
شامل جنسیت ،سن و نوع کالن جرم زندانیان است که بهصورت کلی در زندانها و مراکز
تأمینی و تربیتی به اجرا گذاشته میشود اما آنچه در راستای اجرای دقیق طبقهبندی زندانیان
حایز اهمیت است و بهنوعی مشکل فرا روی این محسوب میشود ،دو مقوله تعدد عناوین
مجرمانه و کمبود فضا و مکانهای ندامتگاهی اندرزگاهی متناسب با این تنوع است».
البته روایتی که زندانیان از کمبود جا در زندانها بیان میکنند ،روایتی تکاندهندهتر است.
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ضیا نبوی چند سال پیش ،طی نامهای رسگشاده که به دبیر ستاد حقوق برش قوه قضائیه
نوشت درباره وضعیت زندان کارون اهواز آورده بود« :بزرگرتین و اساسیترین مشکل در
زندان کارون اهواز ،ازدحام و تراکم وحشتناک جمعیت در آن است برای مثال در بند  6زندان
که شخصا ساکن آن هستم ،حداکرث ظرفیت بند که از روی تعداد تختهای اتاق حساب میشود
حدود  110نفر است ولی در این بند به طور متوسط بیش از  300نفر زندانی هستند ،یعنی
حدودا سه برابر حداکرث ظرفیت .بدیهی است که چنین جمعیتی حتی به صورت ایستاده هم
به سختی در اتاقها جای میگیرند .لذا عالوه بر جمعیت زیادی که کف خوابند ( من شش
ماه بدون تخت بودم یعنی روی زمین میخوابیدم ) نزدیک به یک سوم جمعیت بند ،حیاط
خواباند .حیاطخواب به این معنی است که متامی هواخوری زندان توسط پتوهای زندانیان
مفروش شده و تعدادی از زندانیها روز و شب را در گرما و رسما در حیاط به رس میبرند.
زندانیانی که به هنگام بارندگی هیچ رسپناهی ندارند و گاه در چراغ خانه (آشپزخانه) و گاه
حامم و گاه توالت میخوابند .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 مینویسد« :در بند  ۱۲محکومین
به علت فضای کم ،به تناسب آمار ،هر زندانی جدیدالورود بین  ۳تا  ۴ماه باید کف خواب
مباند .در بندهای شلوغ مثل  ... ،۱۱گاهی اوقات بند آنقدر شلوغ میشود که زندانیان
بدون فاصله و چسبیده به هم به پشت میخوابند و درصورت چرخیدن به پهلو فضای
ایجاد شده توسط نفرات بغلی اشغال میگردد و منیتوان دوباره به حالت قبل برگشت .در
این وضعیت حتی جا برای کف خواب در اتاق نیز منیماند و زندانی جدیدالورود باید مدتی
در سالن بخوابد که اصطالحا سالنخواب میگویند .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 زمینهای برای بروز ناهنجاری در میان
زندانیان است .بطوریکه در بندهایی با آمار باال ،زندانیان برای تصاحب تخت با یکدیگر
درگیر میشوند و در بعضی از بندها تختها با قیمتهای بسیار گزاف داد و ستد میشوند.
با توجه به تراکم زیاد زندانی منیتوان انتظار داشت که زندانی از حداقل رشایط زیست و
کرامت انسانی برخوردار باشد( ».سند )۵
مشابه همین وضعیت در بیشرت زندانهای ایران برقرار است .در شهادتنامههایی که زندانیان
سابق در اختیار سازمان اتحاد برای ایران گذاردهاند ،این موضوع نیز بارها مطرح شده است.
یکی از زندانیان درباره وضعیت زندان کرج میگوید« :زندان ندامتگاه کرج در مجموع
حدود  ۸۰۰۰زندانی را در خود جای داده است .آمار هر سالن بطور متوسط بین  ۷۰۰تا
 ۱۰۰۰زندانی است که در اتاقهایی به مساحت  ۲۰مرتمربع بین  ۴۰تا  ۵۰زندانی جاسازی
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شدهاند .به هنگام شب و فرارسیدن زمان خواب ،کف سالنها و حسینیه و هر گوشه و
کنجی جهت خوابیدن اشغال میشود و همواره برای تصاحب محل خواب میان زندانیان زد
و خورد و درگیری اتفاق میافتد ».او اضافه میکند« :به زندانی تازه وارد معموال تا مدت
یکسال تخت تعلق منیگیرد و اصطالحا کفخواب است .تختخواب به قیمتهای گزاف خرید
و فروش و یا اجاره داده میشود .هم روسای سالنها و هم وکیل بند هر سالن که از میان
خود زندانیان و با هامهنگی رئیس سالن انتخاب شده است ،در خرید و فروش تخت ذینفع
هستند .کفخوابها نیز به علت کمبود فضا ناچارند بصورت کتابی و فرشده در کنار یکدیگر
بخوابند .ماموران انتظامات با کسانی که بشکل طاقباز میخوابند برخورد میکنند .تا قبل
از یکی دوسال پیش که فرم تختها را تغییر دادند ،معموال  ۵نفر بطور کتابی زیر یک تخت
میخوابیدند که به آنها اصطالحا زاغهخواب میگفتند .با عوض کردن تختخوابها همین
امکان هم از تعدادی زندانی گرفته شد بدون اینکه چارهای اندیشیده شود( ».شهادتنامه )۱
در روایتی از بند هشت زندان اوین نیز میخوانیم« :میبایست 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 سالنها از  ۲۸۰نفر نیز میگذرد .در این سالنها ،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  )۲همچنین در شهادتنامه مربوط به
زندان مهاباد آمده است« :در آن زمان که من وارد زندان مهاباد شدم ،آمار زندانیان نزدیک
 ۵۰۰نفر بود .برای این تعداد افراد ۴ ،دستشویی و حامم وجود داشت .در چنین رشایطی
اگر کسی میخواست حامم برود تقریبا باید  ۴روز قبل نوبت میگرفت( ».شهادتنامه )۵
یکی دیگر از زندانیان درباره وضعیت زندان زاهدان میگوید« :بند امنیتی سیاسی  ۳از همه
بندها محدودتر و فرشدهتر بود .این بند به قرنطینه مرکزی زاهدان معروف بود ۱۱ .اتاق
دارد و به هامن صورت  ۴در  ۵اند ۱۵ .تخت در هر اتاق جا میشد و آمار زندانیاناش تقریبا
 ۳۵۰تا  ۳۶۰نفر بود .کمرتین آماری که آنجا میآمد  ۳۲۰نفر بود و باالترین آمار  ۳۹۲تا ۳۹۳
نفر بود  ۱۵ .نفری که روی تخت بود و  ۱۵نفر دیگه کف خواب بودند که عین آجر به هم
میچسبیدند و عدهای هم تو کریدور میخوابیدند و امکاناتی نداشتند( ».شهادتنامه )۱۳

سوم :مافیای مواد مخدر و نا امنی در زندانها

ناامنی و توزیع مواد مخدر در زندانهای ایران به رویهای عادی تبدیل شده است .به نظر
میرسد که هم در کنرتل امنیت زندانیان و هم در جلوگیری از توزیع گسرتده مواد مخدر در
زندانها ،مسئوالن قضایی اقداماتی جدی انجام ندادهاند و حتی در بسیاری از موارد ،خود آنها
متهم به همکاری در این زمینه هستند.
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در هامن نامهای که مهدی محمودیان یکی از زندانیان سیاسی ،خطاب به آیتالله سیدعلی
خامنهای 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 میشد وجود داشته و دارد ،در حالیکه برای ورود یک دست لباس در زندان
اوین میبایست  6ماه صرب کرد و در زندان رجایی شهر میبایست چند هفته نامهنگاری کرد
و موافقت چندین مدیر و رییس را گرفت ،اما مواد مخدر در حد مرصف نزدیک به هزار نفر
در یک زندان وارد میشود و بدون اینکه مزاحمتی برای وارد کنندگان مجاز !!! ایجاد شود و
این در حالی است که بعد از حدود  ۱۱ماه زندان بودن ،هنوز نتوانستهام اجازه ورود  2جلد
کتاب آموزشی را بدست آورم( ».سند )۲
مرتضی مرادپور نیز در گزارش خود از زندان مرکزی تربیز مینویسد« :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 میتواند باشد .گرچه مواد مخدر از طرق دیگر به برخی بندها وارد میشود»(سند )۵
در پیام فعال کارگری زندانی ،بهنام ابراهیمزاده به همرسش نیز به این مساله اشاره شده و
همزمان درباره ناامنی درون زندانها توضیحاتی داده است« :مواد مخدر از نوع شیشه و
شیره به راحتی وارد زندان می شود ]...[ .حتام جریان کشف مواد مخدر از سید نجمالدین
حسینی ،مسئول بند سابق  ۲و خواهرزاده داریوش امیریان مدیر داخلی زندان و برادر امیریان
در بهار  ۹۴که 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 میکنند و میخوابند 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 بندهلو ،بازرسی بندها توسط گارد زندان همراه با رعب و وحشت و درکل
نقض مکرر سیستامتیک حقوق برش به رویهای عادی تبدیل شده است( ».سند )۱۱
ناامنی در زندانها ،البته محدود به بندهای مردانه نیست .در اردیبهشت  ۱۳۹۰گروهی از
زندانیان سیاسی زن که به زندان قرچک ورامین فرستاده شده بودند ،در نامهای اعرتاضی
نوشتند« :در بند زنان زندان رجاییشهر ،هر روز شاهد انواع و اقسام بیحرمتیها،
قانونشکنیها ،موارد متعدد تعدی به حقوق زندانیان و چه بسا در مواردی قتل زندانیان
توسط مجرمین خطرناک بودیم .به هر روی پیگیریهای مداوم اینجانبان ،منجر به اختصاص
دو اتاق مخصوص زندانیان به اصطالح امنیتی شد( ».سند )۱۰
همچنین در میان شهادتنامههایی که در اختیار سازمان اتحاد برای ایران گذارده شده نیز،
موارد متعددی از این قانونشکنیها ذکر شده است.
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در روایتی از زندان ندامتگاه مرکزی کرج ،یکی از زندانیان سابق میگوید« :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 سالنها میشود .قیمت
مواد مخدر حدودا  ۱۰برابر نرخ آن در بیرون از زندان است .زمانهایی که سختگیری شدت
مییابد و ورود مواد به داخل زندان با مشکالتی مواجه میشود ،این قیمت به مراتب بیشرت
میشود و تاچند برابر افزایش پیدا میکند .بگونهای که یک گرم ماده “شیشه” در زمانی
که در شهر تهران  ۱۰هزار تومان قیمت داشت ،در زندان ندامتگاه به قیمت  ۴۰۰هزارتومان
خرید و فروش میشد .به همین دلیل ،هر قرش و صنف و گروهی در تالشاند که به زندان
مواد مخدر وارد کنند .از خود زندانیان ،خانواده آنان ،رسبازان وظیفه ،ماموران انتظامی و
امنیتی ،کارمندان اداری تا روسای سالنها و پزشک بهداری و … در این کار رشیکاند .تقریبا
کلیه نقل و انتقال پرسنل زندان و جابجایی پستها و وظیفهها و اخراج کارکنان به شکلی به
موضوع قاچاق مواد مخدر مربوط است( ».شهادتنامه )۱
یکی دیگر از زندانیان درباره تجربه خود از زندان شیراز میگوید« :زندان عادل آباد شیراز
یک شهر بیقانون است .کارکنان زندان از جمله بزرگرتین قانونشکنها هستند و هر نوع
تخلفی میکنند .آمدن مواد مخدر به داخل زندان ،تا تیزی و چاقو ،همه در اختیار مسئوالن و
نگهبانهای زندان است .آنها خودشان میآورند و بعد هم به زندانی میفروشند .نگهبانان در
این زندان ،حتی اتاقها را هم خرید و فروش میکنند( ».شهادتنامه )۸
همچنین در شهادتنامه مربوط به زندان سنندج آمده است« :کارمندان زندان با زندانیان
رفتار بسیار بدی دارند .کارمندان زندان مواد مخدر وارد میکنند و به پخشکنندگان داخل
بندها میدهند .بی بند و باری در میان کارمندان زندان هست .کارمندان زندان از زندانیها
بدشان میآید و بدرفتاری میکنند( » .شهادتنامه  )۹و در روایتی از زندان تربیز میخوانیم:
«خرید و فروش مواد مخدر هم بر کل زندان حاکم است که یک راه درآمد زندانیان
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 میایستادی مواد بود .ولی این آخریها
تزریق آمده بود توی بند .سالی که من آنجا بودم تزریق مد شده بود .همه تزریق میکردند.
من بعد از سه چهار سال تبعید شدم .تزریق یک چیز وحشتناکی بود .یک کابوس بود که اینها
انجام م ی دادند .یک رسنگ از بهداری میآوردند و نفر اول آن کسی میزد که مواد آورده
بود .الباقی همه بصورت مشرتک از آن رسنگ استفاده میکردند .همه دخرتهای کم سن
و سال ،همه بچه سالها ،همه اینها تزریق میکردند .سن باالها که مواد فراوان داشتند».
(شهادتنامه )۱۴
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در کنار چنین مافیایی از توزیع مواد مخدر در زندانها و قانون شکنی آشکار برخی مسئولین
زندانها ،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
زندانها ،زندانیان با توجه به اتهامات و احکام صادره ،میبایست در مکانهای جداگانه
نگاهداری شوند .در صورتیکه برای آزار هر چه بیشرت زندانیان سیاسی ،اغلب آنها به صورت
تکنفره در اتاقهایی محبوس میشدند که آکنده از مجرمین خطرناک بود  .تضادهای رفتاری
و فکری میان زندانیان خود موجب درگیریها و آسیبهای جدی دیگری میان زندانیان عادی
و زندانیان سیاسی و عقیدتی میشد( ».شهادتنامه  )۲در روایت مربوط به زندان کلینیک
اهواز نیز آمده است« :عدم تفکیک زندانیان منجر به بروز برخی موارد زورگیری و تجاوز
از سوی زندانیان قویتر به زندانیان ضعیفتر و کمسن و سالتر 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
همچنین در گزارش مربوط به زندان تربیز تاکید شده است« :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 هماند و هیچ تفکیکی نیست .این مسئله هزار و
یک مشکل ایجاد میکند .آنجا بر رس مسائل پیش پا افتاده مثال بر رس یک پرتقال همدیگر را
میکشند( ».شهادتنامه  )۱۱راحله ذکایی نیز درباره زندان وکیلآباد شهادت داده است:
«در زندان وکیل آباد خیلی زندانی روسی میآوردند .خیلی ،یا روس هستند یا اوکراینی.
بیشرت به جرم روابط نامرشوع .اراذل بند چشمشان که یکی را میگرفت شب که میشد با
تیزی م ی رفتند باالی رسش! زندان وکیل آباد دوربین نداشت آنزمان .ولی االن میگویند توی
کریدور مرکزی زندان یک دوربین گذاشته اند( ».شهادتنامه )۱۴

چهارم :محرومیتهای ویژه زنان زندانی

زنان زندانی در ایرن ،عالوه بر موارد مشابهی که مردان زندانی باید تحمل کنند ،محرومیتهای
مضاعفی را نیز تحمل میکنند .در گزارش سال  ۱۳۸۴رییس 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 رجاییشهر اشاره كرده و خواسته بود
علت خودكشیها در این زندان بررسی شود .هیات مزبور همچنین در گزارش خود خواسته
بود تا «مواردی از احتامل تعرض به دخرتان و زنان بازداشتشده و زندانی مورد بررسی قرار
گیرد و نتایج این بررسی به اطالع هیات رسانده شود( ».سند )۱
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در روایت زندانیان نیز به رفتارهای ظاملانه مسئوالن زندان با زنان اشاراتی شده است .از جمله
مرتضی مرادپور در گزارش خود از زندان تربیز مینویسد« :موقع بازرسی زندانی مجبور به
درآوردن متام لباسش( شامل لباس زیر) میشود و باید لخت مادرزاد جلوی رسبازان چرخ زده
و چند بار بشین پاشو برود .طبق شنیدهها بازرسی از زنان دردناکرت و فجیعتر است طوریکه
داخل بدن را نیز بازرسی میکنند( ».سند  )۵همچنین در نامه رسگشاده زندانیان سیاسی زن
زندان قرچک ورامین که در اردیبهشت  ۱۳۹۰منترش شد ،آمده بود« :در کجای دنیا عدهای
مرد باتوم به دست را به بند نگهداری زنان زندانی به قصد رضب و شتم میفرستند؟ در کجای
دنیا کودکان  14و  15ساله را در چنین رشایطی نگهداری میکنند؟»(سند )۱۰
مهرانگیز کار نیز در گزارشی که تیر ماه سال  ۱۳۸۹منترش شد ،به بخشی از محرومیتهای
خاص زنان اشاره کرده است .او می نویسد« :زنان ایرانی در زندانها نیز بار تبعیض را تحمل
میکنند .زندان اوین که مطرحترین زندان ایران است ،محل و مرکز رواداری تبعیض ضد
زنان زندانی است .قضات و بازجوها از این وضعیت به اندازهای آگاهی دارند که آن را به
یک تهدید تبدیل کرده و همواره به زن زندانی که اتهامش سیاسی است یاد آور میشوند 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 میشناسند از این
تهدید به راستی میترسند( ».سند )۱۶
در شهادتنامههایی که سازمان اتحاد برای ایران دریافت کرده است نیز به این تبعیضهای
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 میخوانیم« :در درمانگاه زندان هم جایی برای بسرتی کردن بانوان نبود و
میگفتند که منیتوانند زنان را بسرتی کنند .در نهایت زندانیان و همبندیان بیامر از او مراقب
میکردند 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 میآید ،انتقال او به آمبوالنس یا محل درمان مشکل بزرگی میشود .در مواردی
که اورژانس حارض است ،کارکنان اورژانس به بهانه مسائل رشعی وارد بند منیشوند و ورود
آنها ممنوع است ،در نتیجه همبندیان 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 میگوید« :در زندان وکیلآباد
متاسفانه وسایل بهداشتی ،نه تنها آنجا ،که در متام زندانهایی که من تا االن بودم هرازگاهی
یک خط در میان منیدهند .مثال دوماه میدهند سه ماه منیدهند .چهارماه میدهند پنج ماه
منیدهند .خیلی اینکار بد است .با این کارشان بچهها خیلی اذیت میشوند .یعنی وقتی
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میرفتی توی دستشویی نگاه میکردی میدیدی یک عامله روزنامه ریخته توی توالت.
روزنامههای خونی که متوجه میشدی اینها را استفاده کرده بودند .من همیشه یکی از
اعرتاضاتم همین بود ».او همچنین درباره زندان سبزوار گفته است« :به ما میگفتند باید
مناز بخوانید .وقتی میگفتیم پریود هستیم میگفتند باید بکشید پایین تا ببینیم که پریود
هستید .بچه ها برای اینکه مناز نخوانند ،از نوارهای بهداشتی دیگران برای نشان دادن استفاده
م ی کردند! فکر کن چه فاجعهای بود آنجا( ».شهادتنامه )۱۴
اما مهمرتین تبعیض در حق زنان زندانی وقتی صورت میگیرد که آنها کوکانی هم داشته
باشند .به علت اهمیت این موضوع ،مساله این کودکان را جداگانه بررسی میکنیم.

پنجم :نگهداری کودکان در زندانها

صدها کودک به همراه مادران زندانیشان در زندانهای ایران زندگی میکنند .بر اساس تبرصه
ماده  ۶۵آيین نامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور «زندانیان زن
میتوانند اطفال خود را تا سن دو سال متام به همراه داشته باشند .رؤسای زندانها میتوانند
در هر زندان نسبت به تفکیک و جداسازی اطفال  ۲سال تا  ۶سال در محل مجزا (مهد کودک)
اقدام یا نسبت به انتقال اطفال موصوف به بهزیستی یا مؤسسات نگهداری اطفال مبادرت
كنند ».اما علیرغم تاکید آییننامه زندانها بر تفکیک این کودکان ،قانون در زندانها
رعایت منیشود.
اواخر خرداد سال  ۱۳۹۴رئیس دفاتر حامیت از حقوق زنان و کودکان قوهقضاييه در گفتگویی
با روزنامه قانون اعالم کرد که حدود چهارصد و سی کودک در کنار مادران خود در زندان
زندگی میکنند .او درباره اجرای آیین نامه زندانها در این مورد گفته بود« :در اجرا ،رشایط
در استانهای مختلف متفاوت است .برخی استانها مثل زنجان ،کودکان یا توسط اقوام یا
در بهزیستی نگهداری میشوند و کودکی در زندان نیست که نیاز به متهیدات خاصی باشد،
در مقابل در استان کرمانشاه کودکان تا  ۵سال در مهدکودک زندان نگهداری میشوند».
[روزنامه قانون –  ۳۰خرداد ]۱۳۹۴
علیرغم این قانون ،اواخر تیر ماه سال  ۱۳۹۵مدیرکل امور کودکان و نوجوانان سازمان
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 هی چ مجوزی برای احداث مهدکودک در زندان ها صادر نشده است
اما خدمات مراقبتی خوبی برای کودکان ساکن در زندان فراهم کردهایم .صالح میدانیم که
این کودکان از زندان بیرون آمده و تا آزادی مادر در مراکز بهزیستی حضور داشته باشند».
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[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 میشد.
چند روز بعد روزنامه آرمانامروز طی گزارشی از قول فاطمه دانشور ،رئیس کمیسیون
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 میکنند 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
برای خود کودک نیز خطرآفرین است .در این بازدیدها من رضورت تاسیس مهدکودک را
احساس میکردم تا حداقل برای ساعاتی این کودکان از این محیط بینشاط جدا شوند».
او اضافه کرده بود« :فضای بند زنان شاد نیست ،داخل پنجرهای 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 میدهند تا دو سالگی حداقل
کودکشان در کنارشان باشد تا با شیر خودشان تغذیه کند و بعد از این دو سال هم مادر راضی
منیشود 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
علیرغم این سخنان و با اینکه مسئوالن قضایی جمهوری اسالمی نیز از رشایط نامناسب
زندانها برای کودکان خرب دارند ،در عمل یا کودکان محروم از همراهی با مادرانشان شدهاند،
و یا اینکه در بندهای عمومی در بدترین رشایط نگهداری میشوند.
در شهادتنامه راحله ذکایی درباره نحوه نگهداری کودکان در زندان وکیلآباد مشهد آمده
است« :ارشاد دو هم مال بچهدارها بود .عمق فاجعه زندان وکیل آباد مربوط به همین بند
بچه دارها بود .در بند ارشاد دو ،وارد هر اتاقی که میشدی ،پشت هر دری میدیدی دوتا
بچه دارند باهم ور م ی روند! در زندان وکیلآباد بچهها را تا سن شش هفت سالگی نگه
میدارند و بعد از این سن بچه ها را میبردند پرورشگاه .در زندان اتفاقات وحشتناکی برای
بچه میافتاد ]...[ .بعد هم بازی اینها مگر چی بود؟ خاله خاله بازی یعنی دونفری یک کاغذ
را لوله میکردند و توی دماغ همدیگر فرو میکردند که یعنی داریم مواد مرصف م ی کنیم.
حاال ببین این بچهها در آینده چی از آب در میآیند .زندگی آنها چه خواهد شد .اینجا همه
چیز به آنها دیکته میشود و چه چیزهای بدی یاد میگیرند .حاال هر مادری هم که ناراحت
بود از هر حکمی و یا اعصابش خراب بود ،بچهاش را میزد و یا از تخت سوم میانداخت
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پایین روی زمین .من خیلی از این صحنهها را دیدم( ».شهادتنامه )۱۴

ششم :بهداشت محیط و سیستم درمانی

درباره وضعیت اسفناک بهداشتی در زندانها بیش از دیگر مشکالت زندانیان سخن گفته
میشود .حتی برخی مسئوالن جمهوری اسالمی نیز در اینباره بارها سخن گفتهاند .دهم
اسفند سال  ۱۳۹۳حسن قاضیزاده 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
در واقع دو برابر بیش از ظرفیت زندانها زندانی داریم ».او تاکید داشت« :من اولین بار
است که به زندان میآیم و از نزدیک وضعیت زندانیان را مشاهده میکنم .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 میشود ».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 منیشود چرا که هم امکانات
و هم اعتبارات سازمان زندانها 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
زندانها تغییری نکرده است .دوم مردادماه سال  ،۱۳۹۵سیدحسن هاشمی ،وزیر بهداشت طی
سخنانی اعالم کرد« :به رشایط بهداشتی زندانها معرتضیم» او گفته بود« :بیامریهای واگیر از
مشکالت جدی زندانیان است چراکه تراکم در زندانها وجود داشته و کمبود فضا و جای مناسب
گسرتش بیامریهای واگیر را سبب میشود .به این ترتیب خود زندانیان و خانوادههایشان در
معرض خطر قرار میگیرند .اگر بیمهها و همچنین دستگاه مسوول یک قدم در این زمینه بردارد،
ما  10قدم برخواهیم داشت ».وزیر بهداشت تاکید داشت« :متاسفانه اشتباه بیمهها آن است
که فردی که زندانی میشود با وجود آنکه پیش از این حق بیمه پرداخت کرده ،ولی از بدو ورود
به زندان از خدمات بیمه محروم میشود! که این موضوع از عجایب است .دلیلی ندارد که
پزشک خانواده را در زندانها نداشته باشیم و دلیلی نیست که غربالگری که به صورت رایگان
در حاشیه شهرها ایجاد کردهایم در زندانها نداشته باشیم .الزم است خدمات پزشک خانواده
در زندانها گسرتش یابد[ ».ایسنا –  ۲مرداد ]۱۳۹۵
اما این تنها وزیر بهداشت نیست که از وضعیت بهداشتی زندانها ناراضی است .حتی مسئوالن
قضایی زندان نیز به این مساله اعرتاف کردهاند .اواسط مرداد ماه سال گذشته اصغر جهانگیر،
رئیس سازمان زندانها از کرسی بودجه هزار میلیارد تومانی سازمان زندانها خرب داده و
گفته بود« :ما در زندانها نیازهای آموزشی ،بهداشتی ،اشتغال و ...داریم و امروز بسیاری
از کسانی که وارد زندان میشوند ،به بیامر ی مبتال هستند یا اعتیاد دارند که باید درمان شوند
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و اینها مشکالتی را بر سازمان تحمیل میکند[ ».روزنامه رسالت ۱۶ -مرداد ]۱۳۹۵
میتوان تصور کرد ،در رشایطی که مسئوالن جمهوری اسالمی از وضعیت بهداشتی زندانها
ابراز نارضایتی میکنند ،چه رشایط اسفناکی در آنجا حاکم است.
حسین رفیعی یکی از زندانیان سیاسی که در بند  ۸زندان اوین نگهداری میشد ،چندی پیش
طی نامه رسگشادهای درباره وضعیت بهداشتی این بند نوشته بود« :در این زندان ،مبتالیان
به  HIVمثبت ،هپاتیت Bو  ،Cسل مزمن ،انواع دیگر بیامریهای واگیردار و پوستی،
همراه با حرشاتی چون ساس و پشه و … در کنار زندانیان ظاهرا سامل با هم نگهداری
میشوند .چندین بار این وضع را گزارش داده و طبق آییننامه زندان تقاضای تفکیک زندانیان
براساس نوع اتهام و بیامری افراد را منودهام ،ولی همیشه با بیتوجهی روبرو بودهام .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  ۱۱و قند خون او را  ۱۷۳اعالم کرده و گفت که خطری اورژانسی او را تهدید
منیکند .ما که پزشک نبودیم ولی میدانستیم خطری جدی جان او را تهدید میکند ،زیرا
چندین روز بود که او حتی قند هم با آب منیخورد .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  ۶و قند خون او  ۳۵گزارش شده است .اسناد و مدارک موجود است .جنابعالی میدانید
که او اگر دیرتر به بیامرستان میرسید چه اتفاقی میافتاد ،مخصوصا که پتاسیم او به شدت
کاهش یافته بود( ».سند )۶
دیگر زندانیان نیز در روایتهای خود مشابه همین وضعیت را ترسیم کردهاند .یکی از زندانیان
طی شهادتنامهای که در اختیار سازمان اتحاد برای ایران قرار داده وضعیت بهداشتی ندامتگاه
کرج را چنین وصف میکند« :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 بیاثری هم صورت میگیرد ،اما
پس از آن هم تغییر محسوسی در جمعیت این حرشات دیده منیشود .بیامریهایی چون
ایدز و هپاتیت و سل نیز هرچند وقت یکبار تلفاتی دارند ».او میافزاید« :مردن در زندان
برای هیچ یک از طرفین شگفتآور نیست ،بطوریکه زندانیان برای شوخی در باره فردی که
در رشف مرگ است ،میگویند مزاحمش نشوید! هر روز که به بهداری زندان مراجعه کنید،
جنازه یکی دونفر را خواهید دید که درون کاور در گوشهای افتاده است .زندانیانی که در اثر
زد و خورد و چاقوکشی مصدوم شده باشند ،غالبا تا زمانیکه ترشیفات اعزام به بیامرستان
صورت گیرد ،فوت میکنند .رسیدگی به مسایل درمانی و درد و بیامری زندانیان در بهداری
زندان ،همواره با بیتوجهی و اهامل و بصورت رسرسی انجام میگیرد .گویی پزشکان و
پرسنل بهداری همیشه به واقعیت درد و رنج فرد مریض مشکوکاند .توهین و تحقیر زندانی
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در اینجا نیز به مانند سایر بخشهای زندان امری عادی است .کمبود دارو ،از دیگر مشکالت
ذاتی بهداری ندامتگاه است( ».شهادتنامه )۱
در یکی دیگر از شهادتنامهها که درباره بند  ۸زندان اوین تهیه شده ،آمده است« :در این
سالنها ،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 گونهای که
اغلب تردد زندانیان دیگر به رسویس بهداشتی در ساعات شب موجب ترشح آب آلوده
به صورت و بسرت زندانیان ساکن در سالن میشود و حتی برخی را مبتال به بیامریهای عفونی
منوده است ».در ادامه این شهادتنامه با اشاره به روند طوالنی پذیرش بیامر در بند  ۸زندان
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 “متارضزندانی” قلمداد
میکرد ،حداکرث با تجویز یک مسکن سعی میکرد 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 میکنند .تنها ماهی یک بار یا حتی گاه هر دو ماه یکبار ،پزشک
زنان برای معاینه و معالجه زنان به بهداری میآید و زنان را معاینه میکند( ».شهادتنامه )۳
در گزارش مربوط به زندان مهاباد نیز میخوانیم« :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 میکرد که شپش گرفته بود و هیچ امکانی نبود که بتواند نظافت را رعایت کند تا این
وضع متام شود( ».شهادتنامه )۵
در متامی شهادتنامههایی که در اختیار سازمان اتحاد برای ایران قرار گرفته ،وضعیت بهداشت
و درمان زندانها غیرقابل قبول و نابسامان توصیف شده است .این وضعیت اسفناک چنان
است که به سادگی موجب مرگ زندانیان میشود.
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 میکشیدند.
من خودم کلیهام از کار افتاده بود ».او درباره تعدادی از افرادی که بر اثر عدم رسیدگی
پزشکی فوت کردهاند میگوید« :یادم هست که یک بنده خدایی در ماه مبارک رمضان و
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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  55-50ساله بود .یا
آقای غفور نارویی یک بنده خدایی بود که جوان بود و یک بنده خدایی بنام فرزاد نارویی و
محسن اسامعیلزهی و رسهنگ کاوه که اعدامی بودند و قبل از اعدام رسش را زده بود به
نردههای 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  4بود و یک بنده خدایی
عبدالباسط شهبخش بود اینها هم بند ما بودند و بند  .4یک 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 یادگار ی در
دفرت من نوشته بود یادم افتاد .عزیز انوریان تقریبا  30-32سن داشت بیامری قلبی داشت در
بند  7بود این هم بدلیل رسیدگی نکردن در بند  7فوت کرد(».شهادتنامه )۱۳

هفتم :تغذیه و کیفیت مواد غذایی در زندان

یکی از مهمرتین کمبودها در زندانهای 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 میشوند.
ضیا نبوی در نامه خود به دبیر ستاد حقوق برش قوه قضائیه مینویسد« :درمورد غذای زندان
هیچ منیگویم که احتامال مقولهای سلیقهای تلقی میشود ولی همین قدر بس که آشپز محرتم
حتی زحمت پوست کندن سیبزمینیهای استفاده شده در غذا را به خود منیدهد .فروشگاه
زندان به طور متوسط هر شش هفته یک بار مقداراندکی میوه میآورد که در بهرتین حالت
با کشمکش بسیار سهم هر زندانی یک کیلو میوه در شش هفته است و این سبب شده
بیامریهای 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 مسالهای است که در فصول گرم سال بسیار آزاردهنده است( ».سند )۴
مرتضی مرادپور نیز درباره وضعیت زندان تربیز مینویسد« :گرچه مطابق ماده  ۹۵آیین
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
قورمهسبزی سبزی و سویا باهم مخلوط میشود) و همینطور از حبوبات کهنه و جوانه زده
استفاده میشود که نپخته و سفت رسو میشود و نیز کم کیفیتترین نوع برنج خارجی که
بعضا شپش زده به زندانیان خورانده میشود»(سند )۵
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در مهرماه سال  ۱۳۹۵جمعی از زندانیان سیاسی زندان رجاییشهر نامهای به گزارشگر ویژه
شورای حقوق برش سازمان ملل نوشته و درباره وضعیت غذا نیز اعرتاض کردند .آنها نوشته
بودند« :درباره نقض مواد  ٩٣و  ٩٥آیین 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 میبرند .حتا در زمانهایی 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( ».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  ۱۸سال نیز در این زندان
نگهداری میشوند ،به وضوح میتوان 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 نامهای به
رشح وضعیت غذا در زندان پرداخته و مینویسد« :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 آنها  ۵۰تا ۷۰درصد گرانتر
از قیمت اصلی در مغازههای 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
بستههای مواد غذایی که خانوادهها برای زندانیان بیامر خود به اوین میآورند ،خودداری
میکنند .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 تخممرغ
در ایران  ۴۰۰تومان است ،چگونه قرار است با این بودجه هر روز به هر زندانی غذای سامل
برسد؟» (سند )۱۷
بجز این موارد ،در شهادتنامههایی که در اختیار سازمان اتحاد برای ایران قرار دارد نیز متامی
زندانیان ،نسبت به وضعیت غذا در زندانهای مختلفی که بودهاند ،اعرتاض کردند.
از جمله در گزارش مربوط به زندان کرج آمده است« :گویا مسئوالن و مدیران زندان و
برنامهریزان از ردههای باال تا پایین این مجموعه ،معتقدند که نباید زندانی با غذای کافی
و با کیفیت تغذیه شود ]...[ .مواد اولیه غذای زندانیان ،علیالقاعده از بیکیفیتترین و
ارزانترین نوع مواد تهیه میشود .در پخت و تهیه و آشپزی آن نیز انگار تعمدی در کار
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است که زندانی همیشه از غذای خوش طعم و لذیذ محروم باشد .از این نظر ،زندانیان
همواره گرسنه و دچار سوء تغذیهاند .آن دسته از زندانیان که توانایی خرید اجناس گران
از فروشگاه را داشته باشند ،هیچوقت جیره غذای زندان را مرصف منیکنند .در این میان،
کیفیت و مقدار غذای پرسنل زندان ،اصال قابل مقایسه با غذای زندانیان نیست و از بهرتین
مواد تهیه میشود( ».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 بیکیفیت و قیمه بیکیفیت که هیچ ربطی به
این اسامی ندارد! کیفیت پایین غذا و استفاده از مواد غیراستاندارد در خوراک زندان ،باعث
برخی ناراحتیهای کلیه در میان زندانیان شده است  ]...[.آب آشامیدنی اوین از چاه نیمه
عمیقی فراهم میشد که به دلیل پایین آمدن سطح آب در تهران این آب بسیار بیکیفیت
شده و با سختی بسیار زیاد به مرصف آشامیدن زندانیان میرسید که آن هم میتواند یکی
دیگر از علتهای ناراحتیهای گوارشی و کلیوی در میان زندانیان باشد( ».شهادتنامه )۲
همچنین در شهادتنامه مربوط به بند نسوان زندان اوین میخوانیم« :کیفیت غذا در بند
زنان بسیار نازل بود .به دلیل نامناسب بودن غذای زندان و استفاده از مواد اولیه بیکیفیت،
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 میدهند تا خودشان آشپزی کنند .جیره ماهانه برای هر نفر یک عدد مرغ یخ
زده و حداکرث  ۵عدد تخم مرغ  ،نفری  ۱الی  ۲کیلو سیب زمینی و پیاز ،سبزیهای یخ زده،
 ۱۰الی  ۱۵عدد کره و پنیرهای کوچک است .جیره فصلی هم مقداری حبوبات ،ماکارونی،
روغن جامد و برنج هندی است که تحویل هر زندانی میشود.به دلیل اینکه جیره غذایی
اغلب بیکیفیت و برای یک ماه بسیار کم است ،زندانیان ناچار به تهیه مواد غذایی با هزینه
شخصی هم میشوند( ».شهادتنامه )۳
مشابه این روایتها 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 جمعهها چیزی می دادند که اسمش را قرمهسبزی گذاشته بودند .من اگر ده
سال هم قرمه سبزی نخورم حارض نیستم چنان چیزی بخورم .قرمه سبزی را اینطور تهیه
میکردند که دبه آب در یک دیگ که پر از لیمو امانی شده بود ،میریختند .باور کنید شاید
یک گونی لیمو امانی میریختند .لوبیای آن خیلی کم بود .در هر  ۱۰قاشق ،یک یا لوبیا پیدا
میشد .گوشت هم که دیده منیشد! همه اینها به یک طرف ،من بارها دیدم که از داخل
غذا سوسک یا حرشه ای دیگر بیرون آمد .در چنین وضعی زندانی منیتوانست غذا بخورد.
سهمیه گوشت زندانی را هفتهای  ۲۵گرم اعالم کرده بودند .فرض کنید اگر قرار بود ده کیلو
گوشت در غذا باشد ،نیمی از آن سهمیه را میدزدیند( ».شهادتنامه )۵
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توصیهها
سازمان اتحاد برای ایران ،به آیتالله صادق الریجانی ،رئیس قوه قضائیه ایران و علیاصغر
جهانگیر ،رئیس سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور ،و همچنین ضابطان قضایی
توصیه میکند ،که حداقل قوانین داخلی ایران و از جمله آییننامه اجرایی سازمان زندانها را
اجرا کنند .آنها نباید فراموش کنند که بهانه کمبود بودجه و امکانات ،توجیه قابل قبولی برای
نقض حقوق شهروندان نیست .سازمان زندانها 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 داشتهاند ،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 زندانها 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 زندانها در اختیار وزارت بهداشت قرار گیرد .رسویسهای بهداشتی جدید ،متناسب
با تعداد زندانیان ساخته شود .درمان عمومی زندانیان با نظارت پزشک عمومی در داخل
زندان انجام شود ،اما متامی درمانهای تخصصی زندانیان به کلینیکهای خارج از زندان
منتقل شود .زندانیان بیامر بیش از  ۶ساعت 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 زندانها متناسب با ظرفیت استاندارد این زندانها باشد و چنانچه زندانیان
بیشرتی وجود دارند ،از احکام جایگزین زندان استفاده شود ،تا تراکم زندانیان کاهش یابد.
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