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 ه از آخرین وضعیت وخامت بار از زندانهای مختلف در ایرانژیگزارش و
 

 رمانی،دصنفی،  وخامت بار تیوضعآخرین  رامونیپ هاییاست از سلسله گزارش یارو مجموعه شیپ گزارش
 نه به -دان به زن نه یمختلف کشور که توسط کانون حقوق بشر یدر شهرهازندان  ۸ معیشتی و بهداشتی در

از  یمنابع اد شده وآز یاسیس انیزندان ان،یزندان یخانواده ها قیگزارش از طر نیشده است. ا میو تنظ هیاعدام ته
 .شده است تهیه و گردآوری اندرون زند

 ی ماههایطیران اچکیده گزارشهایی که به تفکیک زندانها در این گزارش آمده، حاکی از این است که حکومت 
ور طیاسی به یان سفرسایی را بر زندانیان به طور عام و زندانته فشارهای صنفی و معیشتی و زیستی طاقتگذش

 کند.خاص اعمال می
وان مالی انی که تندانیبراساس این گزارش، غذا و نان زندانیان به کمتر از نصف کاهش یافته است و بسیاری از ز

 نند.کلجه نمی ا معاریان را انجام نمی دهند و زندانیان بیمار ندارند گرسنگی می کشند. دارو و درمان زندان

اد نیستند. در تهیه مو در بهارزاق فروشگاه زندان را کم و یا قطع کرده و زندانیان برای کمبود مواد غذایی دیگر قا
در  نیانزندا وفصل سرما آب گرم برای استحمام وجود ندارد و وسایل گرمایشی در فصل سرما خاموش هستند 

 معرض انواع بیماریها قرار دارند.
کنند یمحبوس م طرناکدر بسیاری از زندانها تفکیک جرایم وجود ندارد و زندانیان سیاسی را در کنار مجرمان خ

 و از این طریق آنان را شکنجه و اذیت و آزار می کنند.
کند. یداد میبانها عفونی در زندبهداشت زندانها به طور فاجعه باری سقوط کرده و انواع بیماریهای پوستی و 

، زندانی در رفیت بندابر ظتراکم زندانیان در بندها به شدت افزایش یافته به طوری که در برخی از زندانها چند بر
فت و آمد را و محل والتهآن جا داده اند. زندانیان جای مناسب برای استراحت ندارند و در کریدورها و یا جلوی ت

 روی زمین سرد می خوابند.سایر زندانیان بر 
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 وضعیت زندان رجایی شهر –قسمت اول 

ان در ن این زندبرند. زندانیاسر میشهر کرج در شرایط طاقت فرسای معیشتی و پزشکی بهزندانیان زندان رجایی
باشند که بیشتر یزندانی محبوس م ۲۰۰۰وضعیت زیستی و پزشکی وخیمی قرار دارند. در این زندان نزدیک به 

 برند.سر میآنها زیر حکم قطعی اعدام به
ری نسبت درفتاهمین عامل باعث شده است که مسئوالن و مأموران زندان رجایی شهر کرج دست به هرگونه ب

 به این زندانیان بزنند.
امکانات اولیه  ده تهیهعزای وعالوه بر تحت فشار قرار دادن زندانیان و آزار و اذیت آنان، اخاذی از زندانیان در ا

 چندین.ستاایجی رشهر کرج، امر بسیار یی که خود زندان موظف به تهیه آنهاست، توسط مدیران زندان رجایی
ر از نصف ن را کمتدانیاماه است که فروشگاه های تمامی بندهای زندان تقریبا خالی است و جیره غذایی و نان زن

ه زندان ر فروشگاود و دنیز مدتهاست که در بین زندانیان توزیع نمی شکرده اند. جیره مواد شوینده و بهداشتی 
اده ی قرار دهداشتهم یافت نمی شود و همین مسئله زندانیان را در معرض مشکالت و تهدیدات جدی عفونی و ب

 است.

د این داننیمنیز  آنچه که در این میان به روشنی مشخص است و تمام زندانیان و مأموران و مسئوالن زندان
 آورند.می بدست های مدیران زندان است که از این طریق سود کالنیاست که علت تمامی این کمبودها، دزدی

 :یران(ا)گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور نامه یک زندانی تازه آزاد شده به آقای جاوید رحمان
ر زندان اوین بودم و بعد به زندان ماه د۴به بند عمومی منتقل شدم. مدت کوتاه حدود  ۱۳۹۳خرداد  ۴در تاریخ 

جوانانی بین ….گوهردشت منتقل شدم. در این مدت صحنه هایی را دیدم که قلب هر انسانی را به درد می اورد
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سال دیدم که از نظر مالی ضعیف بودند و یک کاسه و قاشق و چنگال یعنی ساده ترین وسایل را برای ۲۴تا ۲۰
را که زندان به آنها میداد مجبور بودند بر روی روزنامه بریزند و با دست غذا غذا خوردن نداشتند و غذای دولتی 

بخورند. این جوانان به خاطر مشکالت مالی از کمترین حقوق انسانی محروم بودند و از سوی زندانبانان با آنها 
دیگر زندانیان که از  کردند که بینشد و زندانبانان برای سود خودشان آنها را مجبور میمانند برده برخورد می

زدند مورد ضرب و شتم زندانبانان قرار نظر مالی شرایط خوبی داشتند؛ مواد مخدر پخش کنند و اگر سرباز می
 میگرفتند.

های مخالف حکومت بودم که دست و پای آنها را من شاهد یورش گارد وزارت اطالعات به سالن کردها و سنی
 ت وحشیانه با بدنی زخمی و خون آلود اعدام کردند.نفر از آنها را به صور۲۵ شکستند و

ب آندارد.  ها وجودهای ایران بخصوص زندان گوهردشت کرج مطابق استاندارد نیست. گردش هوا در سالنزندان
اطر مستانها به خها بسیار مشکل است زساعت در روز بیشتر نیست و تنفس در این سالن۲گرم ندارد هواخوری 

را  دگی کردناال زنبکننده و تابستانها به خاطر نبود دستگاه خنک کننده؛ برای افراد سن نبود دستگاه گرم 
 جود همیناطر وخمشکل کرده و باعث مرگ تدریجی زندانیان میشود و من شاهد مرگ بسیاری از زندانیان به 

 شرایط بودم از جمله شاهرخ زمانی.
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 زرگوضعیت زندان تهران ب –قسمت دوم 

م خاندیشیدن و سر  ها زندانی عقیدتی که تنها به جرمهزار زندانی، صد۷۰۰لیون پرونده قضایی، یم۱۸بیش از 
 برند.اند در این زندان به سر مینکردن در برابر ظلم و بیدادگران محکوم به تحمل حبس شده

شتن شغل ز داومتی محروم اها در حال انفجار از جمعیت است. هزاران جوان که به لطف اقتصاد مقازندان
 اند.اند و سرقت را برای امرار معاش انتخاب کردهبوده

نفر  ۲۰۰آن تنها  زندانی در سالنی که ظرفیت نگهداری ۴۰۰زندان تهران بزرگ، بیش از  ۱تیپ  ۹اینجا بند 
صاب به اعت بورانسان را از جمله دو درویش که برای گرفتن حقوق بدیهی خود مج ۲۰۰کم باشد یعنی دستمی

خوابی و خوابی، کریدوراند را محروم از تخت کرده که از حقوق بدیهی یک زندانی می باشد. کفغذا شده
ستند و مجرم نی واقع زند که اکثر آنها بههایی میهای شدید به روح انسانخوابی، آسیبتر از همه دوترکزجرآور

 گاه است.گاه یا تخریبواقع یک شکنجهو اینجا به یا اگر هستند قربانی سیستم آموزشی و اقتصادی هستند

زرگ در یک فایل بزندان تهران  ۱تیپ  ۵دو تن از درویشان گنابادی محبوس در زندان تهران بزرگ از سالن 
 :گوینداین زندان می” بارفاجعه“صوتی از وضعیت 

ر ظاهری الوه بعو روشویی هم در زندان تهران بزرگ وضعیت بهداشت بسیار اسفناک بوده، سرویس بهداشتی »
 شود.باشد. حتی گاهی مواقع مایع دستشویی نیز یافت نمینامناسب کاماًل آلوده می
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فن برای ین سه تلست. ااکند و دوتا در اختیار وکیل بند و انتظامات تا کار نمیاز هشت تلفن موجود در بند، سه
های بهداشتی شود. نیمی از سرویسرید و فروش میها خزندانی نفر زندانی است و حق تلفن بین ۵۰۰حدود 

 غیرقابل استفاده است.
ارد که هم برای دعدد سینک ظرفشویی  ۶باشند. هر سالن حدود ها غیرقابل استفاده میحداقل نیمی از سرویس

ده وتثنا نبده مستنها از این قاعشود. حمام نیز نهشستشوی ظرف و هم برای رخت و لباس از آن استفاده می
ل را هوا مشک د شدنتری دارد. اواًل که در حمام آب داغ وجود ندارد که هرساله سربلکه وضعیت بدتر و کثیف

 کند.برابر میچندین
 ود یازدهوده. چیزی حدبعدد دوش حمام دارد که معمواًل سه یا چهار تا از آنها معیوب  ۱۵هر سالن جمعًا حدود 

ی، و وانی حمام کنند. یعنی حدود نیم ساعت باید در صف ایستاده تا بتمانفر می ۵۰۰دوازده عدد دوش برای 
تنها موجب ه که نهباشد. کف حمام همیشه مملو از آب بوددقیقه می ۵زمان استفاده از دوش برای هر نفر مدت

و به  ندبنویس اق راشوی. شاید ماهی یک بار اسم یکی از زندانیان هر اتتر هم میشود بلکه کثیفپاکیزگی نمی
 شود.نسل میهای دیگر کبهداری اعزام کنند که در خیلی از مواقع هم به دلیل ویزیت نکردن دکتر یا بهانه

ی مرفین ی حاوشود. تجارت هروئین، شیشه، تریاک، حشیش و قرصبین زندانیان سر جیره کم غذایی دعوا می
 است. شود در دست مافیای زندانشناخته می« ۲وی»که در زندان به نام 

ت و فشار زندانی اس دقیقه معادل یک پاکت سیگار است.اعتصاب، تنها اهرم ۵باشد و پول رایج زندان سیگار می
به  تا نسبت رساندخود را به گوش مقامات و مسئولین ب خواهد خواستهبا به خطر انداختن جان خویش تنها می

گیرد و ت نمیند صورهیچ توجهی نسبت به این فرایرفع مشکل اقدامی انجام بدهند. اما در زندان تهران بزرگ 
 «.شودنمی ها و مراجع قضایی هم اطالع دادهحتی در خیلی از موارد این موضوع به سازمان کل زندان

 
 از زندان تهران بزرگ : سندهینو کیگزارش 

طبعا  و رندیگیم«هیکرا»(از اویانتقال متهم به زندان)در صورت داشتن تمکن مال یبرا یباورنکردن یبه شکل-۱
دارد و  یتفاوت قابل توجه هزارتومان( ۱۰۰انتقال به تهران بزرگ ) هیهزارتومان( با کرا ۱۵)نیانتقال به او هیکرا
 ل شوم.زرگ منتقان بزندان تهر ،به«نیاو»بر انتقال بنده به یمبن یقاض دیامر موجب شد تا با وجود تاک نیهم

 نهیرنطق تیضعوشانس را به بنده داد که  نیه شدت خشنودم. چون ااز انتقالم به زندان تهران بزرگ ب-۲
ود با مصطلح ه که آنجزندان زندان تهران بزرگ، آنگون «نهیقرنط»مشاهده کنم:  کیرا از نزد «هایزندان مواد»
 است.« جهنم»

 نیب انیددجوکه بقول خود م ستیایرفاه طیتفاوت شرا هیشب بایتقر «نهیقرنط»با «پیت» یرفاه طیشرا-۳
 وجود دارد.« اتاق خواب»و« مستراح»
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ام، به جرات ردهربه کرا تا کنون سه بار در سه دهه هفتاد، هشتاد و نود تج نهیقرنط طیکه شرا یعنوان کس به
 در زندان تهران بزرگ شهادت دهم. نهیقرنط طیشرا« وخامت»به  توانمیم

 ه،یتهو ن مزه،بدو یدنیاز آب آشام یبازداشت و با هر قرار یبا هر جرم ان،یمددجو نه،یروز قرنط۴در -۴
 تند.وم هسپز، برنج زرد سرد و نپخته( محر میسرد و ن یقابل هضم)ماکارون یو غذا گاریس ،ییدستشو

ت توال»اقدفده، ش یدارند طراح یمعتاد که قدرت تحرک کم انیزندان یزندان تهران بزرگ، از آنرو که برا-۵
 کیه با کو نورست  ییسانت بدون شلنگ و روشو ۶۰در۶۰محوطه  کیکف سوراخ در  کی. توالت،است«یعموم

 است. هشد جدا «لولندیم» مددجو درآنها ۳۲تا۲۶متر، که۳در۳ یپرده از تختها و کف سلولها

قد فا یوقانفنجره (،سه تخت سه طبقه و دو پتو در کف اتاق وجود دارد.دو پهاکیزی)فنهیقرنط یهادر سلول-۶
 یالمپ مهتاب کیا صبح قطع است و نور ب۷بعدازظهر تا ۴شوفاژ وجود ندارد، آب از ساعت است، کولر و  شهیش

 .«است نیبا کرام الکاتب» انیآن به قول زندان ضیکه اگر بسوزد، تعو شودیم نیوات تام۱۰۰

 کهیطور حاکم است؛ به یو سلسله مراتب یطبقات ینانوشته، نظام یبه شکل نه،یقرنط یهادر سلول-۷
بس کومان حافراد سلول است )مح نیترگردن کلفت ایو  نیترمتعلق به باسابقه «یاپنجره یهاوابختخت»

 یهاابتختخو نیسنگ یهایو سرقت هایی، موادفروشان عمده، اشرار، دعوا«هاکشحبس»موسوم به  المدتلیطو
 یهایها، سرقتاپق فیواد، ک)خرده فروشان م ها«یارده»ندارند( متعلق به  دیکه به پنجره د ی)طبقات یعاد

 واردان( است.و تازه های)معتادان،افغان« خوابهاکف»و کف سلول متعلق به ….( پرونده سبک و 

نها به آست.  تجربه تابوت هیشب یزیهستند، چ یقیو تزر یمعموال افغان که«رتختیز یخوابهاکف» طیشرا-۸
تخت، به  رینها در زنفر پس از قرارگرفتن آ ۳معموال  و شوندیجا داده م نییپا یهاتخت ریکمبود جا، ز لیدل

 .شوندیم مهوا محرو انیآنها از هرگونه قدرت تحرک، منفذ نور و جر بیترت نیو بد دهندیم هیتخت تک

در  یقیران تزو چون معتاد ستین یها باورکردندر سلول یعفون یهااز تعرق بدن و زخم یتعفن ناش یبو-۹
اعث امر ب نید و اشستشو ندارن یبرا«ییدستشو»توان انتقال به محفظه موسوم به د،دهنیپس م یخمار نهیقرنط
 گار است.و ماند چدیپیم شاممتا اکنون در م یکه از لحظه آزاد یی. بوشودیتعفن در سلول م یبو شیافزا

و  ا ندارندپ یرو نستایخواب هستند که توان او کارتن یقیمعتادان تزر نهیقرنط انیدرصد زندان۵۰از  شیب-۱۰
 منتقل شوند. مارستانیبه ب دیانتقال به زندان با یبه جا

عم از ازندان  امورات یکه مامور دولت است وجود دارد و مابق« افسر نگهبان» کیفقط  نهیدر کل قرنط-۱۱
 .شودیاداره م انیناظر شب، انتقال مددجو به زندان توسط خود زندان ،یآشپز رش،خدمات،یپذ

بته تند که الاز پرسنل هس زین اریمدد کی( و ی)مسئول فرهنگیروحان کیافسرنگهبان،  کیاز  ریبه غ-۱۲
 ندارد. انیزندان یبرا یتیخاص چیوجودشان ه
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 وضعیت زندان زابل –قسمت سوم 

ین رکز امشهرستان زابل یکی از شهرستانهای استان سیستان و بلوچستان در جنوب شرقی ایران است. 
 شهرستان زابل دارای اقلیم بیابانی گرم و خشک است. ر زابل است.شهرستان شه

دان بعنوان . این زنی استزندان زابل در حومه شمالی شهر زابل قرار دارد و محل نگهداری زندانیان با جرائم عاد
 گیرد.تبعیدگاه زندانیان سیاسی نیز مورد استفاده قرار می

این  ای آلودهو هو ن بسیار سخت است. زندانیان در شرایط خاص آبشرایط زیستی در زندان زابل برای زندانیا
ستحمام برای بیش از دوش ا۲۴روز در هفته از آب گرم برخوردار هستند. در این زندان جمعًا ۳شهرستان، تنها 

شود. ن داده میساعت آب گرم به آنا ۳الی  ۲روز در هفته و هر روز  ۳زندانی وجود دارد که تنها  ۱۰۰۰
ده که به هر سه شقاشق آب خورشت سهمیه دارند. گزارش  ۳قاشق برنج با  ۷الی  ۶یان در وعده ناهار زندان

 شود.زندانی برای وعده غذایی فقط یک تخم مرغ آب پز داده می
اخباری مبنی بر  ۹۶نفره بصورت متراکم زندانی هستند. در اردیبهشت  ۲۳ – ۱۸زندانیان در اتاقهای کوچک 

 انیان در، زندی به این زندان داشتیم که بدلیل وضعیت غیربهداشتی و آب و هوای آلودهحمله حشرات موذ
احت ب و استرت خواشرایط غیربهداشتی اسفناکی قرار داشتند. تمامی وسایل معیشتی آنان از ظروف تا الزاما

 مملو از حشرات موذی است.
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بین  مخدر روش می شود و مصرف موادمواد مخدر در زندان زابل توسط پرسنل زندان توزیع و خرید و ف
دان ر این زندرسوم مزندانیان امری کامال رایج است. کمترین اعتراض زندانیان با شکنجه همراه است. شکنجه 

 ضرب و شتم و بستن به ستون به مدت طوالنی است.
ان شکنجه گر ازود رئیس کنونی این زندان، فردی به نام محمد نارویی است. رئیس سابق زندان مرتضی پیری خ

 زندانیان بود.
 ست.دان ابند به اصطالح کانون اصالح و تربیت نوجوانان بند خاص زندانیان کودک مجرم در این زن

بختی در ان نوجوان نگونسال زندان زابل شرایط اسفناکی دارند. در این بند، زندانی ۱۸زندانیان نوجوان و زیر 
 گردد و بهنمی روانی منفی چیزی عایدشان -جز تاثیرات روحی حال گذراندن دوران محکومیت خود هستند که

 نماید.های جدی روحی و اخالقی در سنین نوجوانی میشکستگیمراتب آنان را دچار درهم
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 وضعیت زندان مرکزی اردبیل –قسمت چهارم 

و  جه هستندن موادر این زندازندانیان سیاسی تبعیدی در زندان مرکزی اردبیل با تبعیض و فشارهای مضاعف 
 مامورین زندان رفتارهای نژادپرستانه و تبعیض آمیز با زندانیان سیاسی دارند.

متری که سقفش را نیز  ۹در  ۹متر ؛ هواخوری  ۴در  ۴این زندان شبیه قرنطینه و انباری می باشد. اتاق  ۷بند 
 ا شبیه به قفس کرده اند.ر ۷ی مانند از باال، بند با توری فلزی پوشانیده اند. مسئولین زندان با زدن حصار تور

ردن کین کار محدود سانتی بوده و کل محوطه بند را فراگرفته است. هدف از ا ۴سوراخهای این حصار مربعهای 
 و تشدید فشار بر زندانیان سیاسی است.

شش متری ارتفاع  که درمتر ساخته شده  ۱۲باالی سر حیاط یک برجک دیدبانی بسیار بلند و وسیع به ارتفاع 
ه آفتاب ب ن نوربرجک دیدبانی قرار داده شده است. برجک استوانه ای شکل بقدری وسیع است که مانع رسید

 زندانیان در حیاط شده و نور خورشید که مورد نیاز زندانیان است به آنها نمی رسد.
رش ستان که باد. در پاییز و زمرسبعدازظهر به بعد به قسمتهای کوچکی از حیاط می 2نور خورشید ساعت 

 باران و برف است؛ زندانیان از نور محروم هستند.

 می بارد ه برفکعلیرغم همه این محدویتها باز هم این قفس توری باالی سر بند کشیده شده است. هنگامی 
 ود.این توری مثل یک پوشش کل هواخوری و محوطه بند را می پوشاند و مانع دیدن آسمان می ش

 ت.که بعنوان قرنطینه زندان استفاده می شود نیز کشیده شده اس ۸قفس توری برای بند این 
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تجاوز  وقت؛ قتل ئم سرمسئوالن زندان دو برابر تعداد زندانیان سیاسی که شش نفر هستند؛ زندانی هایی با جرا

را فراهم  ان سیاسیدانیزن جنسی را در این بند قرار داده اند و در مواردی با تحریک آنها موجبات آزار و اذیت
 می آورند.

اده می شود. اما همین ددقیقه اجازه تماس تلفنی  ۱۰این زندان فقط روزانه  ۷از طرفی به زندانیان سیاسی بند 
 دقیقه ای نیز با بهانه های مختلف قطع می شود. ۱۰تماس 

نند کسافت طی ممتر هزاران کیلو زندانیان سیاسی این زندان همه تبعیدی بوده و خانواده های آنها می بایست
 دقیقه مالقات آنهم در حضور حفاظت زندان را کسب کنند. ۲۰تا اجازه 

 وضعیت بهداری اسفبار و فاقد مینیمم های درمانی و پزشکی است.

انیان زند ۷ند به به همچنین در این زندان یکی از زندانیان جرائم عادی مبتال به بیماری هپاتیت ماههاست ک
( این موضوع ۹۷ماه زندان مرکزی اردبیل منتقل شده است. مسئوالن زندان تا یک هفته پیش )اوائل آذرسیاسی 

ندان که همگی سی این زن سیارا به زندانیان نگفته و آنها را در معرض ابتالء به این بیماری قرار دادند. زندانیا
 واده هاین خانزندانی شدند. همچنی تبعیدی هستند، به این امر اعتراض کرده و خواهان بیرون بردن این

جای  ردبیل بهارکزی زندانیان سیاسی با تماس تلفنی خواهان رسیدگی به این امر شدند. اما مسئوالن زندان م
 ی تبعیدیسیاس انتقال این زندانی، جهت سرپوش گذاشتن بر کار خود اقدام به قطع تماس تلفنی زندانیان

ن وت کشاندبه سک وفحاشی به زندانیان و خانواده های آنها قصد سرکوب کردند. مسئوالن زندان با توهین و 
 آنها را دارند.

یراحمد سی، شزندانیان سیاسی تبعیدی در این زندان از جمله زندانیان سیاسی بلوچ محمدصابر ملک رئی
 هستند.ی ر کعبشیرانی، علی پژگل، عبدالکریم شه بخش و نور احمد حسن زهی و زندانی سیاسی اهوازی ماه

دقیقه مالقات آنهم  ۲۰کنند تا اجازه خانواده های ایشان برای دیدار آنها مجبورند هزاران کیلومتر مسافت طی
 در حضور مأموران حفاظت زندان را کسب کنند.
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 وضعیت زندان اوین –قسمت پنجم 

 :ویدزندان اوین در باره این زندان می گ۸یک زندانی محبوس در بند 
 ،۸اه ی اندرزگتاقهااچندین ماه است که شمار زندانیان در اینجا به شدت افزایش یافته است تا حدی که همه »

ندانیانی ملو از زبها مزندانی کف خواب )بدون تخت( دارد و عالوه بر این حسینیه سالنهای این اندرزگاه نیز ش
 بند.است که مجبور هستند در شرایطی سخت با کمترین فاصله نسبت به یکدیگر تنگاتنگ هم بخوا

هداری مساعد نگط ناتند و شرایاین در شرایطی است که برخی از این زندانیان از بیماریهای مختلف در رنج هس
 وند.شه بیمار درزگاآنها باعث شده است که این بیمارهای به دیگران سرایت کند و تعداد بیشماری در این ان

ای کافی بر وه ای از سوی دیگر بهداری زندان به هیچ وجه جوابگوی این بحران بیماری نیست. نه پرسنل حرف
نیان که از زندا دسته و نه داروهای مناسب و باکیفیت. از سوی دیگر آن این تعداد باالی زندانیان وجود دارد

ته نماند ند. ناگفمی شوندرمان بیماری شان در بهداری زندان میسر نیست به بیمارستان در خارج از زندان اعزام 
یی اروهاد در موردکه در سال گذشته این بحران منجر به چند مورد فوت زندانیان شده است. مسئوالن زندان 
وها این دار ان بهکه خانواده های زندانیان تحویل می دهند سختگیر هستند و در مواردی از دسترسی زندانی

 «ممانعت می کنند.
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 وضعیت زندان فشافویه –قسمت ششم 

 .پردازیممیدر این قسمت از گزارش به آخرین وضعیت مربوط به زندان فشافویه 
 خت زندانرای سابت به صورت یک اردوگاه کاری است که از زندانیان بیگاری می کشند. این زندان در حقیق 

ده ال زمان صرف شس ۱۵شود، حدود فشافویه که از آن به عنوان بزرگترین زندان کشور )ایران( نام برده می
 .است

 گزارش یک درویش زندانی از وضعیت زندان فشافویه در فصل سرما

ت این زندان زندان فشافویه در تماس تلفنی با نزدیکانش وضعی ۱محبوس در تیپ پور درویش سعید سلطان
 غیراستاندارد را در فصل سرما تشریح کرده است.

 :باشدهای سعید سلطانپور را به شرح زیر میمتن کامل گفته
گونه سیستم چیهن از با سرد شدن هوا و سرمای شدیدی که ما در زندان تهران بزرگ با آن مواجهیم هنوز زندا»

ی آقا ۱یپ است تها استفاده نکرده. حتی چندین بار با مسئولین زندان و ریگرمایشی جهت گرم نمودن سالن
ا مم به ست صحبت کردیم ولی متاسفانه یک پتوی ساده هفتحی در خصوص تحویل پتو که حق هر زندانی

ا باز رکه حمام  اند. وقتی همها بستهوضعیت استحمام اینجا به صورتی است که بیشتر مواقع حمام ندادند.
 کنند باید با آب سرد حمام کنیم.می
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شود. وقتی نعت میی مماها دچار بیماری سرماخوردگی و آنفوالنزا هستند که از بردن آنها به بهداراکثر زندانی
حتی  ان آنها.رمت دشوند آنجا نه دکتری هست و نه دارویی جههم که با اصرار و پیگیری به بهداری اعزام می

 شود.ی قرص سرماخوردگی ساده در این زندان به سختی انجام میتهیه
ر کرده به صورتی که تختخوابی دارد شرایط زندگی را خیلی دشوا۱۵اتاق  ۱۶نفر در سالنی که  ۵۰۰آمار باالی 

 خوابند.صورت فشرده در وسط سالن می بیشتر افراد به
ی نان جیره دهند. حتیذایی نامناسب و بسیار کمی است که به زندانیان میی غاز دیگر مشکالت زندان، جیره 

 دهند.دهند یا به تعداد کمتر از روزهای گذشته به ما تحویل میها را یا نمیی زندانیروزانه
 دهیم.فروشگاه زندان جدیدًا اعالم کرده که به دستور ریاست زندان خرید عمده به دراویش نمی

زندانیان  از دیگر نی( راکه ما در این سالن هستیم برای تماس گرفتن باید تایم )وقت مکالمه تلفبعد از سه ماه 
  بخریم.

مکانات زایا و ااز م ما را از تحویل کتاب و رفتن به واحد فرهنگی و سالن ورزشی محروم کردند و حق استفاده
 ناچیز زندان را هم از ما سلب کردند.

دان دهیم مسئولین زنت قانونی و کتبًا جهت امورات اداری یا شخصی به زندان میصورهایی که ما بهدرخواست
ماه  ه مدت یکاید بی ساده، زندانیان بکدام را رسیدگی نکرده و جوابگو نیستند. حتی برای پست یک نامههیچ

ط به امورات ی و مربودارا های آنها که اکثرًاهای فراوان، نامهیا بیشتر در انتظار باشند تا باالخره طی پیگیری
 شان هست ارسال شود.پرونده

ید زمان شتی بابریم. برای رفتن به یک سرویس بهدااینجا از وضعیت خیلی بد بهداشتی و نظافتی رنج می 
ت د. به علبشون ها در حال مصرف مواد هستند خارجزیادی منتظر باشیم تا باالخره افرادی که در دستشویی

ی )درویش آقای مجید رشید جای سالن، دچار مشکالت تنفسی شدیم.د مخدر در همهمصرف دخانیات و موا
اش ط تنفسیشرای برد و از اسپری تنفسی جهت تحمل و بهبودزندانی( متاسفانه از تنگی نفس شدیدًا رنج می

 «کند.استفاده می
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  وضعیت شیبان اهواز –قسمت هفتم 
شود؛  یم هدیاز ناماهو کینیاهواز و کل یاهواز؛ مجتمع حرفه آموز یزندان مرکز یا اساماهواز که ب بانیش زندان

 د. شدن یم یگهدارن ادیمحل جهت ترک اعت نیدر ا نیمعتادان بوده که معتاد یمرکز خوددرمان کی نیاز ا شیپ
ه نام برا  بانیشندان ز یکردند. مردم محل لیمکان به سازمان زندانها؛ آن را به زندان تبد نیاز انتقال ا پس

 شناسند. یاهواز م کینیزندان کل
 وبینژاد؛ ا یمورع یآلبوشوکه و عل دمختاریس ؛یکلب نیچون غالمحس یمیقد یاسیس انیزندان؛ زندان نیدر ا 

 زندان محبوس هستند. نیدر ا یو مسعود مسعود یگیر یپرکار؛ سخ
تماس  یابر یمتلفن عمو کیشود.  یداده نم یورمالقات حض انی( اهواز به زندانکینی)کل بانیدر زندان ش

بت ثه شماره سقط با فبا خانواده دارد و  یا قهیتماس چند دق کیتنها فرصت  یوجود دارد. هر زندان انیزندان
 دین؛ شال تلفاست. در زمان وص بتلفن هم عموما قطع و خرا نیتواند با خانواده صحبت کند. هم یشده م

   ته باشد.با خانواده داش یا قهیتماس سه دق کیفرصت  کباریهر چند روز  ؛یبتواند به سخت یزندان
هستند. در بند  بند محبوس نیدر ا یاسیس انینفر از زندان ۱۰۰اتاق دارد و حدود  ۶ یاسیس انیزندان بند

 هرا آلود فضا وپر است  شهیفاضالب زندان هم ست؛یآب معموال قطع است. امکان استحمام ن یاسیس انیزندان
آب  انیاننبودن آب در حد صفر است؛ زند لیو بهداشت بند به دل یبهداشت یسهایسرو تیکند؛ وضع یم

 .....رندیبگ یتریل کیآب  یتا دو بطر ستندیدر صف با دیندارند و با یدنیآشام
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بر  ان زندانمامور واز طرف عوامل  زین یروان- یروح یفشارها ط؛یمح یبر فشار نبود امکانات و آلودگ عالوه
 انیزندان نیب یه افکنتفرق وزارت اطالعات با ان؛یو مذاهب زندان دیشود. با توجه به تنوع عقا یاعمال م انیزندان

 را بفروشند. گریدشود تا هم یآنها م نیو تفرق ب یو دشمن نهیک جادیباعث ا
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 وضعیت زندان قرچک ورامین –قسمت هشتم   

 آنان یجیو مرگ تدر نیزنان در زندان قرچک ورام تیاز وضع یگزارش
دان و زن نیو مسئول رندیگ یقرار م یو فحاش نیبه طور مستمر مورد توه نیدر زندان قرچک ورام زنان

 یهدارببانه به نان شز یاصال وجود ندارد. وقت کیزندان پزشک کش نیا درکشند.  یم یگاریزندانبانان از آنان ب
 .رندیگ یقرار م یکنند مورد فحاش یعه ممراج

 نی. ادهدیرا نشان م ۱۲عدد  شهی. دستگاهشان همخراب است ایدستگاه فشار سنج ندارند و  یبهدار در
 دهند. یم یبه و یکسانی داروی بیمار، یپزشکان بازٰاء هر بار مراجعه زندان

 نیبه ا شینان درواست. شب اول انتقال ز شکنجه گر ایبه بازجو و  هیشب شتریب زدان؛یبه نام حامد  یپزشک
 نیا رشتیفرت بعث نکه با دیپرس شیزنان درو یدر مورد مناسبات خانوادگ یزیآم نیزندان از آنها سواالت توه

 زنان شد.
شود  یفته مه آنها گما بادارند  یمیرژ یبه غذا ازیشان ن مارانیب یشوند برا یمواجه م یماریبا ب یزنان وقت نیا
 یراکمپوت ب نند کهک یم هیتوص ماریدهند و به ب یبار را هم نم کیشود و آن  یبار داده م کی یماه غذا نیا

 خود بخرد.
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 یعلفها یرتن هواخوداش ایکنند که مابازاء تلفن به خانواده و  یرا وادار م یزنان زندان نیزندان قرچک ورام در
 شود. یم لیشان تعط یه هواخوربکنند و گرن ییا لهیوس چیهرز محوطه را با دست و بدون ه

 یوقت ست.ا یتربهداشیدهد و به شدت غ یفاضالب م یکنند که دائم بو یزندگ یطیزنان مجبورند در مح نیا
ادند که دتقال زندان اعتراض کردند آنها را به بخش مشاوره ان میوخ یستیز تینسبت به وضع شیزنان درو
 است.ندارد و پر از علف هرز  یقبل یاز جا یدست کم

ته که گذش خیارت یاه یمجبور است از آب معدن یوجود ندارد و زندان یزندان یبرا یدنیزندان آب آشام نیا در
 فروشد استفاده کنند. یفروشگاه به آنها م

 هیاست. شب گاه شکنجه هیرسد. زندان شب ینم ییبه جا شانیزندان محبوس هستند که صدا نیدر ا یادیز زنان
 .ردیا بپذر تیوضع نیمجبور است ا یکشند و زندان یم یجیرا در آن به مرگ تدرکه زنان  یشکنجه گاه

امین قرچک ور نی دربه مناسبت روز جهانی حقوق بشر، زندانی سیاسی آتنا دائمی گزارشی از وضعیت زنان زندا
 آید:تهیه کرده است که در زیر می

زندانی دارد و  ۱۵۰۰الی  ۱۰۰۰امین واقع شده و زارهای جاده قرچک ورزارها و در میان نیاین زندان در شوره
لی ا ۳۰روزانه  نفر زندانی هستند. ۲۰۰الی  ۱۰۰بند است و در هر بند حدود  ۱۰ای کوچک و شامل قرنطینه

 !شوند که بیرون رفتن از آن کاری است بس دشوارنفر وارد این زندان می ۵۰

الف شود. انتقال به بندها خو سپس به بندها منتقل می روز در قرنطینه بماند ۳هر جدیدالورودی ابتدا باید 
حکومیت، میزان مقوانین حتی داخلی است و بر اساس جرم، سن، سابقه، وضعیت پرونده )بازداشت یا محکوم( 

 گیرد.صورت نمی… بیماری خاص و 

 ۴و  ۳ت. بند سمختص معتادان ا ۲و  ۱شوند. ظاهرًا بند همه افراد با جرائم متفاوت با هم نگهداری می
تی حد که ترین بندها هستنترین و پرجمعیتمخصوص جرائم سنگین و خطرناک است. این بندها جزء مخوف

ا کتک تا مباد دارندها، هیچ یک جرأت ورود به این بندها را نرئیس زندان، رئیس داخلی و معاونان و حفاظتی
 بخورند.

بند  ۸ی هستند. بند ترکیبی از زندانیان غیر سیگار ۷بند شود و ظاهرًا مخصوص جوانان نامیده می ۶و  ۵بند 
 مادران و زنان باردار و کودکان زیر دو سال است.

و  ری جهت تبلیغاتمشاوره هستند که از سایر بندها جدا هستند و توسط شهردا ۲و  ۱بندهایی نیز موسوم به 
 سانی استکخصوص مر بندها دارد و در ظاهر تر از سایاند. فضایی آرامشده های قوه قضاییه ساختهمالیماست

ارند که ددل وجود متعا تر از سایرین هستند. حال آنکه در سایر بندها بسیاری زندانیکه از لحاظ روانی متعادل
 شرایط آنها را هم عاقبت نامتعادل خواهد کرد.
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ه طور که گفتانستند. همافراد ساکن در این بند گزینش شده و در عین حال مخلوط از همه جرائم و سنین ه
ی مرجان ئم جاشد در هیچ یک از این بندها تفکیک جرائم صورت نگرفته که بر اساس همین اصل تفکیک جرا

 داوری و دراویش در زندان قرچک نیست.

تی و های خدمای کارشوند. رای کاران کسانی هستند که تمامدر قرچک تعدادی از زندانیان رای کار نامیده می
بایست انجام ن میهاست. در واقع تمامی کارهایی را که پرسنل و کارمندابه عهده آن… و آشپزی و مراقبتی 

شورها ر سایر کدهند. دکنند را این زندانیان رای کار انجام میهای هنگفت دریافت میها حقوقدهند و بابت آن
شود. اما در یما کم زان محکومیت آنهکنند و در ازای کارشان از میچنین زندانیانی برای مردم جامعه کار می
ت یشتر تلفن و مالقابهزار تومان و یا کارها، فقط در ازای زمان  ۱۰۰قرچک در بهترین حالت در ازای ماهانه 

 ش هستند.مرار معاشویی و بافتنی برای اشوند. اغلب مجبور به رختماه مجاز است، انجام می ۴حضوری که هر 
ست. اخودشان  عهده ها و عواقب کارهایشان بهشوند که تمام مسئولیتران متعهد میدر تمام این امور، رای کا

 حتی درمان احتمالی و جبران حسنه است.

شوند، ارد میون که ترین مسائل است. اغلب زندانیاها از رای کاران، از آزار دهندهها و سوء استفادهتوهین
ای کمپ جاند و به ابان و هیچ مرهمی جز مواد نداشتهمعتادانی هستند که سقفی جز آسمان و تختی جز خی

ه مجبور ب اروییدشوند و به محض ورود در قرنطینه بدون هیچ مراقبت و اصول و ترک اعتیاد راهی زندان می
یزی جز چند و شوند. اگر حتی در حال مرگ باشند، فقط زندانیان دیگر مراقب آنها هستترک مواد مضر می

ها و ا، توهینمبودهشود. حتی سیگار، چای و غذای بیشتر، به تالفی کز مسئولین دیده نمیتوجهی اتوهین و بی
 زنند یا دیگران.تحقیرها یا به خود آسیب می

انگشت  عدادیتکند. فقط از اند یک پزشک عمومی بیمار آنها را ویزیت میدر طی سه روزی که در قرنطینه
ان ندارند! و با دیگر فاوتیگیرند اما اگر مبتال هم باشند از سر رأفت تشمار زندانی معتاد تست ایدز و هپاتیت می

می به ست با فرامدد  کنند. سپس یک مددکار که خود شدیدًا نیازمندآنها را به حال خود و بین دیگران رها می
الس نون در کیا تاکآ“خواهد که به سؤال زند، میآید و از او که روی برگه چرت میدست به سراغ زندانیان می

 جواب بدهد.” اید یا خیرقرآن شرکت کرده

 شتی، همهبهدا در قرچک از آب آشامیدنی، قاشق پالستیکی، لیوان، میوه، لبنیات، غذا تا لباس و لوازم
ع میوه ار یک نوبه یک ها با چند برابر قیمت و با کیفیتی نازل خریداری شود. هر چند هفتبایست از فروشگاهمی

 رسد.آید که حتی به همه کسانی که قصد خرید دارند هم نمیکافی میبه میزان نا

ریزی یچ واهحال تصور کنید برای گذراندن زندگی خیلی خیلی ساده چه چیزهایی الزم است و کسانی که 
ندانی شده ر شوهر زا مادندارند از کجا باید مایحتاج خود را تأمین کنند؟! اینجاست که زنی که به خاطر دعوا ب

 شود.د هم میدز
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م . آب تمایت نیستقابل رؤ… استفراغ و  ،بهداشت در تمام این زندان امری است فاقد معنا. جایی بدون خون
ز آب ایشتر بزندان شور است و در هر بند فقط یک شیر آب شیرین مخصوص آشامیدن وجود دارد که البته 

ست و پا دکم و دارند و دچار ورم شدید ششور آسیب زننده است. زندانیان اغلب حتی یک دندان سالم هم ن
 باشد هم ست یاهستند. هزینه خدماتی چون دندانپزشکی با زندانی است و سایر خدمات پزشکی یا موجود نی

 ادون.آور شدید و متهای خوابشود در قرصخیلی کند و همراه با توهین و تحقیر است و خالصه می

ت و ش و حشرااع موش دام و طیور بوده است، جایی نیست که از انوتر محل پروراز آنجایی که این زندان پیش
 ین زندانجای اهای خاکی در امان باشد، حتی در غذاها آثاری از آنان مشهود است. همچنین در هیچ ککرم
 این گاز ها از شدتشود، نفس کشید، صبحها خارج میشود بدون بوی شدید فاضالب و گاز سمی که از چاهنمی

 ر مشکالت دچادای سرفه نشانه بیدار باش است و احساس خفگی همه گیر است. به همین دلیل اکثرًابدبو ص
 اند.ریوی شده

نی است د پروتئین مواغذای زندانیان نیز عاری از هر نوع گوشت و پروتئین است. کنجاله )سویای دامی( جایگزی
حتی یک  هاست کهشوند. بسیاری سالکرار میبو و سرد مدام در ظروف یک بار مصرف ترنگ و بیو غذاهای بی

های قطب باز آ شود، تا آب جوش به دست زندانیان برسداند، چرا که آب جوش یافت نمیلیوان چای ننوشیده
 شمال و جنوب هم سردتر است و پر از رسوب و البته شور.

پخته فروشگاه نیمه ذای کنسروی وها در زندان است. اغلب زندانیان غترین بیماریسنگ و عفونت کلیه از رایج
دقیقه در  ۲۰بایست حداقل دهند، حال آنان که این کنسروها میکیفیت و مضر زندان ترجیح میرا به غذای بی

 آب بجوشند، اما از آنجایی که امکان آن هم وجود ندارد سرطان هم رایج شده است.

ما م کرد، اذا گرغبیندازند که بشود آب جوشاند و  هایی در زندان راهخانهخواهند گرمهاست مسئولین میسال
 !نندپردازند پر کهایی که خیرین برای زندانیان میهای خود را از پولاند! باید جیبفعاًل مسئولین مشغول

رسید، می ه یک مشتحتی به اندک آجیلی که خیرین فراهم کرده و به هر زندانی به اغراق به انداز ۹۷نوروز 
مام دود سوزانند که تیمهای زندان را داخل کند بیابان است اما زبالهاطراف زندان تا چشم کار میرحم نکردند! 

ده است! شنیان ها و سر و صورت و ریه زنداهایی از مواد سوخته، اصلی جدا نشدنی از لباسو ذغال و تکه
ه خواهد ل استفادقاب ًا دیگر غیرپوشاک از زیر و رو باید خریداری شود، پوشاکی که پس از یک بار شستن تقریب

ست ولی هلبته شد و چندین برابر قیمت است. اگر لباسی پاره شود حتی سوزن و نخی برای ترمیم نیست، ا
ته حال شاید با توجه هزار تومان خرید. الب ۲۰۰الی  ۱۰۰بایست یک سوزن کج را از زندانیان دالل به قیمت می

 . فندک هم به همین منوال، موجود است.به قیمت دالر افزایش هم یافته باشد

… ها استفاده از قاشق و ظروف پالستیکی یک بار مصرف دچار بیماری گوارشی و ریه و بسیاری به خاطر سال
شود خریداری کرد. اینکه این وسایل چگونه اند که یک قاشق استیل و بشقاب را نیز به همین ترتیب میشده
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نها پاداشی ست که رئیس داخلی زندان )سکینه شاه علی( با هماهنگی موجود است، خیلی عجیب نیست، ای
دهد. کسانی که با اشاره آنها بر سر زندانیان رئیس زندان )مهدی محمدی( به جاسوسان و مزدوران خود می

زنند )همان اتفاقی که برای خود ما رخ داد و حال برای دراویش ریزند و کتکش میدیگر خصوصًا سیاسی می
 شود(.می تکرار

های یمتقع که به صنای کنند؛ اما ایندر بخشی به نام اشتغال تعدادی معدود از زندانیان صنایع دستی تولید می
 شوند، سود بسیار ناچیزی برای زندانی سازنده آن دارد.گزاف فروخته می

گ و جن ۵۷ های انقالبهای مذهبی و کتابهای عاشقانه و کتابهای موجود، رماندر کتابخانه نیز تنها کتاب
ها ین کتاباسنده ای جز وضعیت موجود نداشت و جا دارد به نویایران و عراق است. انقالب و جنگی که ثمره

ه کدی، چرا ها اسیر بو، گفته شود خوشا به حالت که در دست بعثی”اممن زنده“نویسنده ” معصومه آبادی“نظیر 
 های وطنی اسیرند.حال در دست داعشی شرایط تو به مراتب بهتر از کسانی بوده که

ای. رهه پنجنای به هوای آزاد موجود نیست. نه دری شود، هیچ روزنهعصرها وقتی درب هواخوری بسته می
هایی که یر چراغزین و هایی کوتاه غیر استاندارد و یا روی زمزندانیان تا صبح در فضایی بسته و خفه، در تخت

شی هم ند و تاله باشدانند چه چیزهایی باید داشتکنند. زندانیانی که نمی، سر میشوندهرگز خاموش یا کم نمی
 کنند، چرا که اساسًا تصوری از شرایط بهتر ندارند.برای بهبود وضعیت خود نمی

هایی بسیاری هست که ماه و نیم تبعید است و ناگفته ۳های من از قرچک در طول نویسم دیدهها که میاین
ر آن نگوییم د انصافی است اگراند، شنید. البته که بیجا مدفون شدههاست در آنن کسانی که سالباید از زبا

ش ان در تالندانیزندان شاید اندک نفراتی حتی کمتر از انگشتان یک دست باشند، که برای بهتر شدن وضع ز
رسند یمنه به جایی  حاکم است،هستند، اما با وجود فساد اخالقی و قضایی سراسری که بر تمام زندان و ایران 

 شود.و نه تالش آنها دیده می
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