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درباره ما
کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران یک سازمان غیرسیاسی ،مستقل و غیر انتفاعی حقوق بشری است که دفتر آن در نیویورک واقع
شده است و فعالیت های آن در ایا ت متحده ،اروپا و آمریکای تین مشغول متمرکز است.
ماموریت کمپین ارتقاء حقوق بشر و تضمین فرهنگ احترام برای کرامت انسانی و حقوق همه مردم و پاسخگو نگهداشتن مسئو ن ایرانی
نسبت به تعهدات قانونی داخلی و بین المللی شان است.
کمپین موارد نقض حقوق بشر در ایران را از طریق منابع دست اول و اصلی درون کشور مستند میسازد و بیانیه ها ،درخواستهای کمک،
گزارش های خبری ،تولیدات چندرسانه ای و گزارشات تفصیلی خود را به زبان های فارسی و انگلیسی منتشر میکند .کمپین با دولتهای
کشورهای مختلف و موسسات بین دولتی برای تاثیرگذاری در مسیر سیاست گذاری های مربوط به حوزه حقوق بشر در سطوح مختلف
در ارتباط است و برای بهبود وضعیت از طریق اهرم ها و مکانیسم های موجود درعرصه بین المللی استفاده می کند و همچنین با گستره
وسیعی از سازمان های جامعه مدنی در خصوص استراتژی هایی با تمرکز برحمایت از جامعه مدنی و بهبود بخشیدن
به حقوق بشر در ایران همکاری می کند.
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خالصه اجرایی
گزارش پیش رو ،تهیه شده توسط کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران ،مبتنی بر شهادتها و گزارشات
شهود عینی و اعضای خانواده های زندانیان بند زنان زندان اوین است .قریب به  ۲۵زن در بند زنان زندان
اوین نگهداری میشوند .این بند محل نگهداری زندانیان سیاسی زن جمهوری اسالمی ایران است .کلیه زنانی
که در این بند نگهداری میشوند به دلیل پافشاری بر حقوقشان مثل به آزادی بیان و مخالفت مسالمت آمیز،
حقوقی که هم در قوانین ملی ایران و هم در میثاق های بین المللی حقوق بشر که ایران آن ها را امضاء
کرده است تضمین شده ،محکوم شده اند .بنابراین حبس این زنان ناقض این قوانین است .آنها در فرآیندهای
قضایی که مشخصههای آنها نقض فاحش روند قضایی عادالنه ،از جمله عدم دسترسی کامل به وکیل ،محکوم
شده اند .زنان این بند شرایط سختی ،از جمله رژیم غذایی نامناسب ،محل سکونت غیربهداشتی ،کمبود
متناوب گرمایش ،و عدم دسترسی به مراقبتهای پزشکی مناسب در بهداری کثیف ،در فقدان وسایل مورد
نیاز و پزشکان متخصص را تحمل می کنند .مانند همه زندانیان سیاسی در ایران ،این زنان با رفتاری سخت
تر از سایر زندانیان روبرو هستند .مراقبتهای پزشکی از آنها مرتبا دریغ می شود ،با مالقات و ارتباطات آنها با
اعضای خانواده هایشان مخالفت می شود و یا در این زمینه با محدودیت روبرو می شوند ،و با درخواستهای
مرخصی آنان که معموال به زندانیان سیستم تادیبی ایران تعلق می گیرد موافقت نمی شود و یا با مرخصی
های محدود روبرو هستند .بسیاری از این زندانیان زن ،مادر هستند و مقامات زندان غالبا رابطه آنها با
فرزندانشان را به عنوان شیوهای برای کنترل و راهی برای تنبیه مضاعف آنها استفاده می کنند و به صورت
دلبخواه از مالقاتها و ارتباطات آنها با فرزندانشان جلوگیری میکنند .بنابراین محکومیت ،حبس ،و رفتار با
زنان زندانی در بند زنان اوین چندین قانون ملی و بین المللی را نقض می کند .دستگاه قضایی ایران مسئول
زندانیان جمهوری اسالمی ایران است .به همین دلیل ،قوه قضاییه ایران باید برای این موارد نقض حقوق
باید به رییس جمهور ایران حسن روحانی ،به عنوان مجری قانون اساسی در کشور ،نهادهای حقوق بشری
سازمان ملل متحد ،و کلیه کشورهای عضو در روابط دوجانبه خود با ایران پاسخگو باشد و برای تغییر این
وضعیت و مرتفع سازی موارد شده اقدام کند.
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صادق آملی الریجانی رئیس قوه قضاییه ،حسن روحانی رئیس جمهوری و علی الریجانی رئیس مجلس شورای اسالمی ،روسای سه قوه.

توصیه ها
به دولت جمهوری اسالم ایران:
 .1به بررسی قضایی فوری پرونده های کلیه زندانیانی که در بند نسوان زندان اوین نگهداری
میشوند اقدام کنید ،چون این زنان به دلیل باورها و فعالیت هایی که تحت قوانین کشور ایران و
قوانین بین المللی محافظت شده اند پشت میله های زندان قرار گرفته و در فرآیندهای قضایی
که در آنها شواهد معتبر عدم دسترسی به روند عادالنه محاکمه مشهود است مورد محاکمه قرار
گرفته اند .آزادی فوری همه زندانیان سیاسی که تنها به دلیل باورها و فعالیت های مسالمت
آمیزشان نگهداری میشوند را تسهیل کنید.
 .2رعایت فوری تمام قوانین و مقررات کشور ایران در ارتباط با رفتار با زندانیان ،و به ویژه ،آیین
نامه سازمان زندانهای ایران در مورد ارائه کامل و به موقع مراقبت های پزشکی ،تغذیه مناسب ،و
حقوق استاندارد مالقات و ارتباط برای زندانیان ،و همچنین کلیه تعهدات بین المللی که جمهوری
اسالمی ایران نسبت به اجرای آنها در رفتار با زندانیان ،به ویژه ضرورت درمان کامل و به موقع
پزشکی ،متعهد شده است.
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نمایی از شورای حقوق بشر ملل متحد در شهر ژنو .شورایی که در سال  ۲۰۱۱احمدشهید را به عنوان گزارشگر ویژه حقوق بشر درامور ایران برگزید.

به نهادهای حقوق بشری سازمان ملل متحد:
 .1برای کلیه پرونده های زندانیانی که در بند نسوان زندان اوین نگهداری می شوند خواستار
برگزاری یک فرآیند دادرسی عادالنه شوید .چون این افراد به دلیل عقاید و فعالیت هایی
که تحت قوانین بین المللی محافظت شده اند در پشت میله های زندان قرار گرفته اند و در
فرآیندهای قضایی که در آنها مدارک معتبر عدم دسترسی افراد به فرآیند عادالنه قضایی موجود
است محاکمه شده اند.
 .2خواستار رعایت فوری کلیه تعهدات بین المللی که جمهوری اسالمی ایران نسبت به آنها در
مورد رفتار با زندانیان ،به ویژه ضرورت درمان کامل و به موقع پزشکی متعهد شده است شوید.
 .3از دولت ایران درخواست کنید تا به گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در مورد وضعیت حقوق
بشر در ایران و گزارشگران موضوعی سازمان ملل اجازه دهد تا از زندان اوین و به ویژه از بند
نسوان بازدید کنند.
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به کشورهای عضو سازمان ملل متحد:
 .1در کلیه ارتباطات دوجانبه خود با دولت ایران ،خواهان بررسی قضایی پرونده های کلیه زندانی
که در بند نسوان زندان اوین نگهداری می شوند شوید چون این افراد به دلیل عقاید و فعالیتهایی
که تحت قوانین بین المللی محافظت شده هستند پشت میله های زندان هستند و در روندهای
قضایی که در آنها شواهد نقض روند عادالنه قضایی موجود است محاکمه شده اند.
 .2در کلیه ارتباطات دوجانبه خود با دولت ایران ،خواستار رعایت فوری کلیه تعهدات بین المللی
ایران در مورد رفتار با زندانیان ،به ویژه ضرورت خدمات درمانی کامل و به موقع ،شوید.
 .3در کلیه مجامع چند جانبه ،از جمله مجمع عمومی سازمان ملل و شورای حقوق بشر ،خواستار
زندانیان بند زنان در زندان اوین شوید چون آنها به دلیل
بررسی قضایی فوری از پرونده های همه
ِ
عقاید و فعالیت هایی که تحت قوانین بین المللی مورد محافظت قرار گرفته اند پشت میله های
زندان قرار گرفته اند ،و و در روندهای قضایی که در آنها شواهد نقض روند عادالنه قضایی موجود
است محاکمه شده اند.
 .4در کلیه مجامع چندجانبه ،از جمله مجمع عمومی سازمان ملل و شورای حقوق بشر ،خواستار
رعایت فوری دولت ایران از کلیه تعهدات بین المللی که کشور ایران به انجام آنها متعهد شده در
مورد رفتار با زندانیان ،به ویژه ضرورت درمان کامل و به موقع پزشکی ،شوید.

مسوول سیاست خارجه اتحادیه اروپا در یک کنفرانس مطبوعاتی با جوادظریف ،وزیر امورخاجه ایران دیده می شود .مقامات ایرانی بارها از عالقه مندی خود
به طرح مسائل حقوق بشر در قابل طرح موسوم به «گفتوگوهای انتقادی» سخن گفتهاند .اگر چه در برابر درخواستهای کشورهای مختلف جهان برای بهبود
وضعیت حقوق بشر ،اقدام مثبتی انجام نداده اند.
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مقدمه
در حال حاضر بیست و پنج زندانی زن در بند زنان زندان اوین
شناسایی شدهاند .بیشتر آنها جوان هستند و خیلی از آنها مادر هستند.
آنها زندانیان سیاسیایی یا عقیدتی هستند که برای بیان نظراتشان یا
شرکت در فعالیتهایی که دولت جمهوری اسالمی ایران با آنها مخالف
است پشت میله های زندان به سر می برند« .بند نسوان» زندان اوین،
جایی است که جمهوری اسالمی ایران زندانیان سیاسی و عقیدتی زن
خود را نگهداری می کند.
این گزارش توسط کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران با هدف
طرح موارد نقض حقوق قانونی این زنان ،و شرایط سخت و در واقع
غیر قانونی که آنها در داخل بند تحمل می کنند تهیه شده است .این
گزارش مبتنی بر شهادت و گزارشات شاهدان عینی از میان زندانیان
بند زنان است و توسط زندانیان سابق بند که اخیرا آزاد شدهاند و
اعضای خانواده های زندانیان تایید شده است.
این زنان برای سخن گفتن در مورد حقوق زنان ،اعتراض به سیاست های
مجازات اعدام در ایران ،مخالفت با محرومیت از تحصیل دانشجویان به
دالیل سیاسی ،انتقاد از سیاست های دولت در شبکه های اجتماعی،
پیروی از یک مذهب به رسمیت شناخته نشده ،شرکت در تجمعات
مسالمت آمیز ،گزارش دادن در مورد موضوعات «ممنوع» ،و یا مخالفت
مسالمت آمیز با سیاست های سیاسی یا اجتماعی جمهوری اسالمی
ایران به هر صورتی ،پشت میله های زندان نگهداری می شوند.
مانند همه زندانیان سیاسی در ایران ،دستگیری آنها با نقض حقوقشان
تحت قوانین ایران و قوانین بین المللی نسبت به آزادی بیان و مخالفت
مسالمت آمیز بوده و محاکمه و محکومیت آنها در فرآیندهای قضایی
فاقد هرگونه شباهتی به روند عادالنه قضایی صورت گرفته است.
در داخل بند ،آنها متحمل شرایطی هستند که از جمله یک بهداری

شدیدا کثیف که به طور جدی فاقد ملزومات پزشکی و دسترسی
به متخصصان است ،عدم انتقال یا انتقال با تاخیر به بیمارستان یا
متخصصان در صورت بیماری جدی ،تغذیه ناکافی ،و سیستم گرمایشی
که متناوبا در هوای بسیار سرد قطع می شود ،است .این شرایط در
برخی زمان ها متعادلتر و برخی زمان ها دشوارتر می شود.
زندانیان این بند با رفتار سختتری نسبت به سایر زندانیان مواجه
هستند .حقوق و امتیازاتی که به سایر زندانیان تعلق میگیرد ،به آنها
تعلق نمی گیرد .مالقات و ارتباطات با خانوادهها--از جمله با کودکان
خردسال زندانیانی که مادرهستند--اغلب یا کاهش یافته و یا در برخی
زمان ها اصال برقرار نمی شود .مرخصی ،که طی آن زندانیان ایرانی
می توانند به صورت موقت به دالیل نیاز پزشکی و یا مناسبت های
خانوادگی آزاد شوند ،برای این زندانیان با محدودیت و یا در برخی
موارد با ممنوعیت روبروست.
آنگونه که این گزارش تشریح خواهد کرد ،شرایط حبس آنها قوانین
متعدد ایرانی منعکس شده در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران
و در آئین نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی
کشور ،و همچنین مواد متعدد معاهدات بین المللی از جمله میثاق
بین المللی حقوق مدنی و سیاسی ( )ICCPRکه ایران یکی از امضاء
کنندگان آن است را نقض میکند.
همه زنان زندانی در این بند شناسایی نشده اند و برای برخی از زنان،
اطالعاتی که در دسترس است با کاستی مواجه است .آنهایی که چهره
های شناخته شده اجتماعی هستند شناسایی شده اند ،اما برخی
خانوادههای زندانیان دیگر از ترس تبعات احتمالی منفی برای عزیزان
زندانی خود ،حاضر به ارائه اطالعات در مورد آنها نیستند .بنابراین این
گزارش ،یک تصویر جامع از زنانی که در این بخش نگهداری می شوند
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در عکس ریحانه طباطبایی ،روزنامهنگار ۷برای اجرای حکم یک سال زندان خود وارد زندان اوین می شود.

قوه قضاییه ایران و رییس آن صادق آملی الریجانی
باید در مورد حبس غیرعادالنه زنان زندان اوین و
شرایط غیرقانونی که آنها تحت آن نگهداری
می شوند پاسخگو باشد
را ارائه نمیکند و تنها بخش هایی از وضعیت آنها را منعکس می کند.
با این وجود ،این گزارش با هدف باال بردن آگاهی نسبت به زنان
زندانی سیاسی و زندانیان عقیدتی که به ناحق در ایران زندانی شده و
شرایط غیرانسانی که در زندان تحمل می کنند تهیه شده است.
این گزارش همچنین به دنبال قرار دادن قوه قضاییه ایران در کانون
توجه است که تحت قوانین ایران و به صراحت براساس آئین نامه
اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور ،مسئولیت
این زندانیان را به عهده دارد.

بدین ترتیب ،قوه قضاییه ایران و رییس آن صادق آملی الریجانی باید
فورا در مورد حبس غیرعادالنه این زنان و شرایط غیرقانونی که آنها
تحت آن نگهداری میشوند پاسخگوباشد و قوه قضاییه باید برای نقض
حقوق زندانیان بند زنان زندان اوین توسط رییس جمهور ایران حسن
روحانی ،که مسئول اجرای قانون اساسی ایران است ،نهادهای سازمان
ملل متحد که مسئول بررسی حقوق بشر هستند ،و یکایک کشورهای
عضو سازمان ملل متحد که با جمهوری اسالمی ایران روابط دوجانبه
دارند ،مورد پاسخگویی برای نقض حقوق زندانیان در بند زنان زندان
اوین قرار بگیرد و برای برطرف کردن موارد نقض مطرح شده اقدام
کند.
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نمایی از دیوارهای بیرونی زندان اوین که در شمال شهر تهران واقع است.

متدولوژی

کمپین بین المللی حقوق بشر در ای ران بر اساس اظهارات و شهادت
های شاهدان عینی و زندانیان سیاسی بند زنان زندان اوین و همچنین
خانواده های آنها و نیز نامه های ارسالی از این زندان طی سال های
گذشته است و در اختیار کمپین ق رار داده شده است ،این گزارش را
منتشر می کند.

ذکر تاریخ های دقیق آزادی این زندانیان سابق به شناسایی آنها توسط
مقامات ای ران کمک میکند و بناب راین خطر اقدامات تالف یجویانه علیه
آنها یا خانواده های آنها ب رای ارائه شهادت را به وجود م یآورد .از این رو
کمپین ضرورتا تاریخ های آزادی این زندانیان را مبهم نگه داشته است.
مصاحبه ها با زندانیان سابق و اعضای خانواده های آنها بین دی ماه
 ۱۳۹۴تا خرداد  ۱۳۹۵انجام شدهاست.
کمپین همچنین از اسناد رسمی دولت جمهوری اسالمی ای ران ،از
جمله قانون اساسی 1و آئین نامه اج رایی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی

و ت ربیتی کشور ،2معاهدات بین المللی ،از جمله میثاق بین المللی حقوق
مدنی و سیاسی ،3واسناد رسمی سازمان ملل متحد ،از جمله قواعد حداقل
استاندارد ب رای رفتار با زندانیان ،4احکام سازمان ملل متحد در مورد رفتار
با زنان زندانی و اقدامات غیر تادیبی ب رای زنان مجرم (قوانین بانکوک)،5
و اصول اساسی در رفتار با زندانیان 6استفاده کرده است .عالوه بر این،
این گزارش از تحقیقات قبلی و مقاالت منتشر شده توسط کمپین بین
المللی حقوق بشر در ای ران استفاده کرده است.
از سال  ۵۰۰۲تا کنون هیچ یک از بخش های مرتبط ناظر سازمان ملل
اجازه آن را نیافته است که از بند زنان زندان اوین یا هیچ بند دیگری از این
زندان را بازدید و وضعیت زنان زندان را از نزدیک مشاهده کنند .از همین
رو این گزارش به نوعی به طرح نزدیک مسائلی که در این بند زندان اوین
می گذرد می پردازد.

زندانیان
(لیست زنان زندانی در بندزنان اوین در این بخش ،درتاریخ چهارم تیرماه ( ،۹۵چهارروز پس از انتشار اولیه گزارش) به دنبال دریافت اطالعات تکمیلی از منابع مطلع ،ویرایش و به روز شده است).

همه زندانیانی که در بند زنان اوین نگهداری میشوند زندانیان سیاسی
هستند .آنها به دلیل ابراز نظرات یا عقاید و یا شرکت در فعالیت های
مسالمت آمیزی که برخی از نهادهای نظام جمهوری اسالمی با آن مخالف
است پشت میله های زندان قرار گرفته اند.

آنها به دلیل «جرایمی” مانند مبارزه برای آزادیهای سیاسی و فرهنگی
گستردهتر در ایران ،مشارکت در اعتراضات مسالمتآمیز ،گزارش وقایع در
نشریات اصالح طلب ،گفتگو با مقامات خارجی در مورد مسایل حقوق بشر
در ایران ،دفاع از حقوق اساسی بشر ،و انتقاد مسالمتآمیز از سیاست های
جمهوری اسالمی ایران پشت میلههای زندان قرار گرفتهاند.

زنان در زندان
گزارشی از وضعیت زندانیان سیاسی در بند زنان زندان اوین

در ایران ،با مخالفت مسالمت آمیز به عنوان یک جرم علیه امنیت ملی
برخورد می شود که این خود ناقض قوانین کشور است .قانون اساسی
جمهوری اسالمی ایران آزادی عقیده (اصل  ،)۲۳آزادی مطبوعات (اصل
 ،)۲۴حریم شخصی ارتباطات (اصل  ،)۲۵آزادی انجمن (اصل  ،)۲۶و
آزادی تجمع (اصل  )۲۷را تضمین می کند.7

شناسایی شده در بند زنان اوین است ،که دو نفر از آنها اخیرا در اثنای
نوشتن این گزارش آزاد شده اند ،و با خالصه کوتاهی از پرونده های آنها
ارائه می شود:

انکار حق بیان و مخالفت مسالمت آمیز همچنین ناقض معاهدات بین
المللی است که جمهوری اسالمی آنها را امضا کرده است ،از جمله میثاق
بین المللی حقوق مدنی و سیاسی ( ،)ICCPRکه آزادی مذهب را در
ماده  ،۱۸آزادی بیان را در ماده  ،۱۹حق تجمع مسالمت آمیز را در ماده
8
 ،۲۱و آزادی تشکل را در ماده  22تضمین کرده است.
دستگیری ،پیگرد قضایی ،محکومیت ،و صدور حکم زندان برای آنها نیز
قانون اساسی ایران را نقض می کند .این زنان معموال بدون دلیل و مدرکی
که زندانی شدن آنها را توجیه کند بازداشت شدهاند ،برای دورهای طوالنی
تحت عنوان «بازداشت موقت» که طی آن زمان به آنها تفهیم اتهام نشده
و از دسترسی به وکیل محروم بودهاند در زندان نگهداری شدهاند ،و در
محاکمههای مختصر و اغلب غیرعلنی که طی آن وکالی مدافعشان به
پروندههایشان دسترسی کامل و به موقع نداشتهاند (و بعضی وقتها حتی
حضور نیز نداشتهاند) و بر اساس موازین مشهود ،زیر استانداردهای بین
المللی برگزار شدهاند محاکمه شدهاند .آنها سپس توسط قضاتی که به
دلیل احکام سنگینی که در پرونده های سیاسی صادر می کنند از سوی
قوه قضاییه دستچین شدهاند ،محکوم میشوند.
اما اصل  ۳۲قانون اساسی ایران ،دستگیری یا بازداشت خودسرانه را منع
میکند ،ماده  ۳۴حق دسترسی به دادگاههای صالح را تضمین میکند،
ماده  ۳۵حق دسترسی به وکیل مدافع را تضمین میکند ،اصل  ۳۶حکم
ت و اجرای آن تنها از طریق دادگاه صالح را تضمین میکند،
ب ه مجازا 
9
واصل  ۳۷اصل را بر برائت قرار میدهد.
میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی محافظت های مشابهی را
تضمین میکند :ماده  ۹دستگیری ها یا بازداشتهای خودسرانه را منع
میکند و ماده  ۱۴اصل برائت ،حق دسترسی به محاکمه عادالنه و سایر
محافظت های دادرسی عادالنه از جمله حق دسترسی به وکیل انتخابی
01
را تضمین میکند.

بهاره هدایت ۳۴ ،ساله ،یک فعال برجسته حقوق زنان ،حقوق دانشجویان
و حقوق بشر است .او در تاریخ دهم دی ماه  ۱۳۸۸دستگیر شد .در در
تاریخ  ۲۶مرداد ماه  ،۱۳۹۴زمانی که باید آزاد می شد ،به علت به اجرا
گذاشته شدن یک حکم دوسال زندان تعلیقی که در سال ۱۳۸۵به آن
محکوم شده بود و باید طبق قانون مشمول مرور زمان می شد ،در زندان
باقی ماند .فعالیتهای مسالمت آمیز او شامل مشارکت در تظاهرات پس
از انتخابات ۱۳۸۸؛ فعالیت به عنوان مدافع حقوق زنان و دانشجویان،
عضویت در کمیته مرکزی و یکی از موسسان کمیسیون زنان دفتر تحکیم
وحدت و یکی از اعضای کمپین یک میلیون امضا برای تغییر قوانین
تبعیض آمیز علیه زنان ،و تولید ویدیو و مصاحبه در مورد وضعیت حقوق
بشر در ایران بوده است .او به «اقدام علیه امنیت ملی و نشر اکاذیب»،
«توهین به رهبری» و «توهین به رئیس جمهور» متهم شد .سالمتی
هدایت طی مدتی که در زندان بوده است ،به شدت رو به وخامت گذاشته
است.

رفتار خشن و تنبیهی با زندانیان سیاسی بند زنان اوین که دراین گزارش
از طریق شهادت زندانیان فعلی و سابق توصیف شده هم قوانین ایران و
هم قوانین بین المللی را نقض می کند .همانگونه که این گزارش تشریح
خواهد کرد ،این زنان مرتبا تحت شرایطی قرار دارند که به صراحت در
قانون اساسی ایران ،آئین نامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و
تربیتی کشور ،میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (که ایران یکی از
امضاء کنندگان آن است) ،و سایراستانداردها ،قوانین و اصول سازمان ملل
متحد در مورد رفتار با زندانیان ممنوع شده است.
در این مقطع از زمان ،کمپین توانسته است تایید کند که حداقل 25
زندانی در بند زنان زندان اوین نگهداری میشوند ،هرچند که تعداد دقیق
آنها مشخص نیست و در نوسان است .فهرست زیر لیستی از  27زندانی

نرگس محمدی ۳۴ ،ساله ،نیز یکی از فعاالن برجسته حقوق بشر و
حقوق زنان است .او از تاریخ  ۵۱اردیبهشت  ،۴۹۳۱پس از اینکه حکم

15

16

همه زندانیانی که در بند زنان اوین نگهداری میشوند
زندانیان سیاسی هستند .آنها به دلیل ابراز نظرات یا
عقاید و یا شرکت در فعالیت های مسالمت آمیزی
که برخی از نهادهای نظام جمهوری اسالمی با آن
مخالف است پشت میله های زندان قرار گرفته اند.
شش سال زندان وی که در سال 1390قطعی شده بود به اجرا گذاشته
شد ،در زندان به سر میبرد .وی برای حمایت علنی از حقوق زنان و حقوق
بشر ،فعالیت هایش علیه مجازات اعدام ،و مالقات با مقامات امور خارجه
اتحادیه اروپا از جمله کاترین اشتون برای گفتگو در مورد وضعیت حقوق
بشر در ایران مورد پیگرد قضایی قرار گرفت .محمدی در مهرماه سال
 1390به یازده سال زندان به اتهام «تجمع و تبانی علیه امنیت ملی»،
«عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر »،و «تبلیغ علیه نظام» محکوم
شده بود .دادگاه تجدید نظر حکم وی را به شش سال زندان کاهش داد
و در خرداد ماه سال  1392به دلیل بیماری وعدم توانایی تحمل زندان
با وثیقه  600میلیون تومانی آزاد شد .پس از آخرین دستگیری و انتقال
نرگس محمدی به زندان در اردیبهشت ماه  ،1394وضعیت سالمتی وی
رو به وخامت بوده است.

ریحانه طباطبایی ۳۵ ،ساله ،روزنامه نگار ،در تاریخ در تاریخ  ۹آذر ماه
 ۱۳۹۳محاکمه شد ،به دلیل فعالیت های روزنامه نگاری ،انتشار مطالب
انتقادآمیز در صفحه فیس بوکش ،و حمایت از اصالح طلبان به اتهام
«تبلیغ علیه نظام» به یکسال حبس ،دو سال محرومیت از عضویت در
احزاب و گروه های سیاسی و محرومیت از فعالیت در رسانه ها و فضای
مجازی محکوم شد و در تاریخ  ۲۲دی ماه  ۱۳۹۴برای اجرای این حکم
احضار و به زندان اوین منتقل شد.

آتنا فرقدانی* ۲۹ ،ساله ،یک هنرمند و فعال حقوق بشر است .وی در
تاریخ  ۲۰دیماه  ۱۳۹۳دستگیر شد و به  ۱۲سال و  ۹ماه زندان برای
انتشار یک نقاشی که نمایندگان مجلس ایران را مانند حیوانات نشان
میداد محکوم شد .این محکومیت سپس به  ۱۸ماه کاهش پیدا کرد.
وی همچنین به خانواده های معترضانی که طی وقایع پس از انتخابات
سال  ۱۳۸۸کشته شده بودند کمک میکرد .او به «تجمع و تبانی علیه
امنیت ملی« »،تبلیغ عیه نظام »،و «توهین به رهبری ،به رییس جمهور،
نمایندگان مجلس و ماموران سازمان اطالعات سپاه پاسداران در بند
-2الف» که وی را مورد بازجویی قرار دادند متهم شد.
*آتنا فرقدانی در تاریخ  ۱۴اردیبهشت  ،۱۳۹۵در هنگام نگارش این گزارش آزاد شد.

آفرین چیت ساز ۴۱ ،ساله ،توسط سازمان اطالعات سپاه پاسداران در
تاریخ  ۱۰آبان ماه  ۱۳۹۴دستگیر شد .او یک روزنامه نگار است که در
روزنامه ایران در مورد سیاست خارجی ستون می نوشت .وی به عضویت
در «شبکه نفوذ» متصل به کشورهای غربی متهم شد ،و به ده سال زندان
به اتهام «همکاری با دولت های خارجی» و «تجمع و تبانی علیه امنیت
ملی» محکوم شد .همچنین ،آفرین چیت ساز به مدت شش ماه دربند
-۲الف زندان اوین که در اختیار سپاه پاسداران است نگهداری شد و سپس
به بند زنان منتقل شد.

زنان در زندان
گزارشی از وضعیت زندانیان سیاسی در بند زنان زندان اوین

رفتار خشن و تنبیهی با زندانیان سیاسی بند زنان اوین
که دراین گزارش از طریق شهادت زندانیان فعلی و
سابق توصیف شده هم قوانین ایران و هم قوانین بین
المللی را نقض می کند.

مهوش شهریاری ثابت ۶۴ ،ساله ،یکی از هفت رهبر زندانی جامعه
بهاییان است .وی در تاریخ  ۱۶اردیبهشت  ۱۳۸۷دستگیر شد و به
«مدیریت سازمان بهایی« »،جاسوسی برای اسراییل« »،توهین به
مقدسات »،و «تبلیغ علیه نظام» متهم شد و به  ۲۰سال زندان محکوم
شد.

.لیال جعفری ،هوادار و مربی عرفان حلقه ،درپی در یک تجمع مسالمت
آمیز درسال  ۹۴در پارک شهر تهران دستگیر شد و به بازداشتگاه اوین
منتقل شد و سپس با قرار وثیقه از زندان آزاد گردید .پیروی از ادیان و
باورهایی که به رسمیت شناخته نشده اند غالبا در ایران جرم
شناخته میشوند .لیال جعفری در شعبه  ۲۶دادگاه انقالب به ریاست
ماشاءاهلل احمدزاده به دوسال حبس تعزیری محکوم شد و از  18خرداد
 1395تا کنون برای سپری کردن دوره محکومیت خود در زندان اوین
به سر میبرد.

فریبا کمالآبادی ۵۳ ،ساله ،یکی از هفت رهبر زندانی جامعه بهاییان
است .وی در تاریخ  ۲۵اردیبهشت  ۱۳۸۷دستگیر شد و به «مدیریت
سازمان بهایی« »،جاسوسی برای اسراییل« »،توهین به مقدسات »،و
تبلیغ علیه نظام» متهم شد و به  ۲۰سال زندان محکوم شد.
طاهره جعفری ،دگر اندیش دینی در آبان ماه  ۱۳۹۱بازداشت شد و پس
از دو ماه بازجویی در دی ماه  ۱۳۹۱با قرار وثیقه  ۱۰۰میلیون تومانی آزاد
شد .او در شعبه  ۲۸دادگاه انقالب به ریاست قاضی مقیسه به اتهام تبلیغ
علیه نظام به یکسال حبس محکوم شد .از مستندات این اتهام مصاحبه
های انتقادی او در مورد مبانی اعتقادی مذهبی با رسانه های داخلی و
خارجی عنوان شده است .او در شهریور ماه  ۱۳۹۴برای اجرای حکم
یکسال حبس به زندان اوین رفت و هم اکنون در بند زنان اوین است

*فاران حسامی ۴۱ ،ساله ،مدرس موسسه آموزش عالی آنالین بهاییان
بود و به جوانان بهایی که به علت آیین خود از آموزش عالی محروم
شده بودند کمک میکرد .او در تاریخ  25تیر  ۱۳۹۱دستگیر شد و به
اتهام «تبلیغ علیه نظام» و «اقدام علیه امنیت ملی از طریق عضویت در
تشکیالت غیرقانونی» به چهار سال زندان محکوم شد* .فاران حسامی در
تاریخ  ۲۷فروردین  ۱۳۹۵با اتمام دوره محکومیت خود و در هنگام نگارش
این گزارش آزاد شد.
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نسیم باقری ،استاد موسسه آموزش عالی آنالین بهاییان بود .وی به
بهاییان جوان که از آموزش عالی به دلیل مذهبشان محروم شده بودند
کمک میکرد .وی در تاریخ  ۷اردیبهشت  ۱۳۹۳به اتهام «تبلیغ علیه
نظام» و «اقدام علیه امنیت ملی از طریق عشویت در تشکیالت غیرقانونی»
(دانشگاه آنالین بهایی) به چهارسال زندان محکوم شد.
پانیذ عظیمی ،فعال شبکه اجتماعی فیس بوک ،به اتهام «تبلیغ علیه
نظام» به یک سال زندان محکوم شده است .کمپین بین المللی حقوق
بشر در ایران در زمان انتشار این گزارش موفق به کسب اطالعات بیشتری
در مورد پرونده این زندانی نشده است.

مریم نقاش زرگران ۳۷ ،ساله ،یک نوکیش مسیحی است که فعالیت
های کلیساهای خانگی (مکانهای نیایش غیر رسمی در خانه ها) را برنامه
ریزی و اجرا میکرد و در پرورشگاه کشیش زندانی سابق سعید عابدینی
فعالیت می کرد (آقای عابدینی اخیرا در ژانویه  ،۲۰۱۶در تعویض زندانیان
بین ایران و آمریکا از زندان در ایران آزاد شد) .مریم نقاش زرگران در
تاریخ  ۲۴تیرماه  ۱۳۹۲به اتهام «تبلیغ علیه نظام» و «تجمع و تبانی علیه
امنیت ملی» دستگیرشد و به چهارسال زندان محکوم شد .پیروان مذاهبی
که در آنها تبلیغ وجود دارد ،مانند مسیحیان پروتستان تبشیری ،به عنوان
تهدیدی برای مذهب غالب اسالم شیعه دیده میشوند و به شدت مورد
اذیت و آزار قرار می گیرند.

الهام فراهانی ۳۴ ،ساله ،از پیروان آیین بهایی بود که در فعالیت های
اجتماعی بهاییان شرکت می کرده است .او در تاریخ  ۲۱اردیبهشت ۱۳۹۳
به اتهام «عضویت در تشکیالت جامعه بهایی» دستگیر شد و به چهارسال
زندان محکوم شد.
مریم نقاش زرگران ۳۷ ،ساله ،یک نوکیش مسیحی است که فعالیت
های کلیساهای خانگی (مکانهای نیایش غیر رسمی در خانه ها) را برنامه
ریزی و اجرا میکرد و در پرورشگاه کشیش زندانی سابق سعید عابدینی
فعالیت می کرد (آقای عابدینی اخیرا در ژانویه  ،۲۰۱۶در تعویض زندانیان
بین ایران و آمریکا از زندان در ایران آزاد شد) .مریم نقاش زرگران در
تاریخ  ۲۴تیرماه  ۱۳۹۲به اتهام «تبلیغ علیه نظام» و «تجمع و تبانی علیه
امنیت ملی» دستگیرشد و به چهارسال زندان محکوم شد .پیروان مذاهبی
که در آنها تبلیغ وجود دارد ،مانند مسیحیان پروتستان تبشیری ،به عنوان
تهدیدی برای مذهب غالب اسالم شیعه دیده میشوند و به شدت مورد
اذیت و آزار قرار می گیرند.

زیبا پورحبیب ،یکی از طرفداران دکتر محمدعلی طاهری ،رهبر زندانی
گروه عرفان حلقه است .او ابتدا در تاریخ  ۱۶مهر  ۱۳۹۳دستگیرشد و پس
از محکومیت به سه سال زندان به اتهام «توهین به مقدسات »،در تاریخ
 ۱۰تیرماه  ۱۳۹۴خودرا به زندان اوین معرفی کرد.

زنان در زندان
گزارشی از وضعیت زندانیان سیاسی در بند زنان زندان اوین

نازیال حمیدوف ،تبعه جمهوری آذربایجان اهل باکو ،که گفته میشود با
اتهامات مرتبط با امنیت ملی دستگیر شده است ،در حال حاضر در بند
زنان زندان اوین نگهداری میشود .کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران
موفق به کسب اطالعات بیشتر در مورد اتهامات و وضعیت قضایی این
زندانی نشده است.

صدیقه مرادی ۵۶ ،ساله ،یک زندانی سیاسی سابق که ادعا می شود
هوادار سازمان مجاهدین خلق است .وی در تاریخ  11اردیبهشت ۱۳۹۰
دستگیر شد و به اتهام «حمایت موثر از سازمان مجاهدین خلق ایران» به
ده سال زندان در تبعید محکوم شد.
فهیمه اعرفی ،سن نامعلوم ،یکی از طرفداران دکتر محمدعلی طاهری،
رهبر زندانی گروه عرفان حلقه است .پیروی از ادیان و باورهایی که به
رسمیت شناخته نشده اند غالبا در ایران جرم شناخته میشوند .او در
تاریخ  3شهریور  ۱۳۹۴به اتهام «اهانت به مقدسات» به پنج سال زندان
محکوم شد.

مریم اکبری منفرد 41 ،ساله ،خانه دار ،در اعتراضات سال  ۱۳۸۸پس
از انتخابات مورد مناقشه ریاست جمهوری شرکت کرد .وی همچنین به
ارتباط تماس تلفنی با اعضای خانواده خود داخل اردوگاه اشرف سازمان
مجاهدین خلق ایران متهم شد .وی در تاریخ  ۱۰دیماه  ۱۳۸۸دستگیرشد
و به اتهام محاربه به  ۱۵سال زندان محکوم شد.

فاطمه مثنی ۴۷ ،ساله ،یک زندانی سیاسی سابق که ادعا می شود
هوادار سازمان مجاهدین خلق است و قبال در دهه شصت در سن ۱۳
سالگی به مدت سه سال با مادر و خواهرانش در زندان بوده است .وی در
تاریخ  ۱۳مهر  ۱۳۹۴دستگیرشد و به «همکاری موثر با مجاهدین خلق»
متهم شد .از حکم وی اطالعاتی در دست نیست .احتمال دارد وی در بند
 ۲۰۹زندان اوین که در اختیار وزارت اطالعات است نگهداری می شود.

بهناز ذاکری انصاری ۵۱ ،ساله ،با تابعیت دوگانه دانمارک و ایران و
مقیم کشور سوئد است .وی در سال  ۱۳۹۱در زمانی که از بازدید از ایران
به سوئد باز میگشت دستگیر شد و به اتهام «حمایت موثر از سازمان
مجاهدین خلق» به ده سال زندان در تبعید محکوم شد.
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ریحانه حاج ابراهیم دباغ ،که ادعا می شود هوادار سازمان مجاهدین
خلق است .او در تاریخ  5دیماه  ۱۳۸۸در پی وقایع پس از انتخابات مورد
مناقشه سال  ۱۳۸۸دستگیر شد و به اتهام محاربه به اعدام محکوم شد.
در مرحله تجدید نظر حکم وی متعاقبا به  ۱۵سال زندان تقلیل داده شد.

رویا صابری نژاد نوبخت ۴۹ ،ساله ،در فیس بوک مطلب می نوشت
و اطالعاتی را به اشتراک میگذاشت .او در مهرماه  ۱۳۹۲به اتهام «جمع
آوری اطالعات به قصد اقدام علیه امنیت ملی» و «توهین به مقدسات» به
 20سال زندان محکوم شد.
الهام (الهه) برمکی ،دارای تابعیت دوگانه ایران و قبرس است .او در
مردادماه  ۱۳۹۱دستگیر شد و به اتهام «جاسوسی» برای کشور انگلستان
به پنج سال زندان محکوم شد.

زهرا زهتابچی ۴۶ ،ساله ،محقق علوم اجتماعی ،در تاریخ  ۲۴مهرماه
 ۱۳۹۲دستگیر شد .وی به اتهام «حمایت موثر از سازمان مجاهدین خلق
ایران» به  ۱۲سال زندان محکوم شد.
زهرا شریفی (تهرانی) ،فعال اینترنتی به دلیل باورهای مذهبی اش
دستگیر شده و در حال حاضر در بند زنان زندان اوین در بازداشت به سر
میبرد .کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران موفق به کسب اطالعات
بیشتر در مورد اتهامات و وضعیت قضایی این زندانی نشده است.

آزیتا رفیعزاده ۳۵ ،ساله ،در موسسه آموزش عالی آنالین بهاییان تدریس
میکرد و به جوانان بهایی که به علت آیین خود از آموزش عالی محروم
شده بودند کمک میکرد .او برای اولین بار در خرداد  ۱۳۹۰دستگیر شد
و به اتهام «عضویت در تشکیالت غیرقانونی و گروهک ضاله بهائیت با
هدف اقدام علیه امنیت ملی کشور از طریق فعالیت غیرقانونی در موسسه
آموزشی  »BIHEبه پنج سال زندان محکوم شد .او در آبانماه  ۱۳۹۴آغاز
به طی محکومیت خود کرد.

زنان در زندان
گزارشی از وضعیت زندانیان سیاسی در بند زنان زندان اوین

بند نسوان
زندان اوین ،که در دامنه کوه های البرز در شمال غرب ته ران واقع شده،
در سال  ۱۳۵۱ساخته شد .این زندان که در زمان محمدرضا شاه پهلوی بنا
شد ،زندانی بود که مخالفان حکومت شاه در آن نگهداری می شدند .این
زندان در آن زمان بسیار کوچک تر بود و در ابتدا در حدود  ۳۲۰زندانی
را در خود جای داده بود ،بعدها توسعه یافت تا در حدود  ۱۵۰۰زندانی را
11
نگهداری کند.

زندان اوین در زمان حکومت جمهوری اسالمی ای ران به نحو قابل توجهی
21
گسترش یافت تا در حدود  ۱۵۰۰۰زندانی را در خود جای دهد.
در تیرماه  ،۱۳۹۱مقامات اکثر زندانیان زن را از زندان اوین به زندانهای
رجایی شهر در کرج و قرچک در ورامین منتقل کردند .اینک تنها زنانی که
در اوین باقی مانده اند ،زنان زندانی سیاسی و عقیدتی جمهوری اسالمی
ای ران هستند که بند نسوان زندان اوین محل نگهداری آنهاست.

بند زنان تحت اختیار و نظارت قوه قضاییه ای ران است که ریاست آن به
عهده صادق آملی الریجانی است.
تعداد زندانیان این بند متغیر است ،اما در حال حاضر بین  ۲۰تا  ۳۰زندانی
در نوسان است .همانگونه که فهرست فوق نشان میدهد ،در این بند
روزنامه نگاران ،فعاالن ،هنرمندان ،بهاییان ،نوکیشان مسیحی ،فعاالن کرد،

مسلمانان سنی ،و اعضای گروههای عرفانی جایگزین ،به هم راه زنانی که
ادعا می شود هواداران سازمان مجاهدین خلق هستند نگهداری می شوند.
ساکنین مختلف فعلی و سابق بند زنان آن را به عنوان جایی تنگ ،تقریبا
بدون پنجره ،سرد و کثیف توصیف می کنند.
یکی از زندانیان این بند را اینگونه توصیف می کند:

بند نسوان اوين متشكل از  ٣سالن است ،دو سالن  ١٢متری و
يك سالن  ١٨متری كه با راهروهای باريك به هم مرتبط اند.
تمام منافذ و پنجره های رو به محوطه زندان كور شده است
و تنها روزنه آفتاب ،پنجره های رو به تپه های ارتفاعات اوين
است كه نور كافی را تامين نمی كند .علی الخصوص كه برخی
زندانيان بيمار هستند و دردهای استخوان و كمر در طی راه پله
ها امانشان را بريده و ترجيح مي دهند از رفتن به حياط پرهيز
كنند .اين زندانيان به دليل زندگی در محيط فاقد نور كافی
دچار آسيب های بيشتری شده اند .از طرفی نبود نور خورشيد
باعث ايجاد محيط مناسب جهت رشد حشرات موذی در بند

دسترسی به هوای تازه و تهویه و نور مناسب یکی از مشکالتی است که زنان زندانی در زندان اوین با آن مواجه هستند .عکس نمایی از یکی از دیوارهای یکی از بندهای داخلی زندان اوین است.
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نمایی از در ورودی زندان اوین.

شده است  .تابستان گذشته بند به دليل وجود ساس با اصرار و
تماما با حضور زندانيان در محوطه ،بند سمپاشی شد.
دور تا دور هر سالن توسط تخت های فلزی احاطه شده است.
برای هر تخت با پتوهای سربازی تشك تهيه مي شود و بی
واسطه روی فلز تخت قرار مي گيرد .عالوه بر ايجاد مشكل
برای استخوان و عضالت زندانيان در زمستان باعث نفوذ سرما
به بدن آنها مي شود و در ادامه سرماخوردگی های طوالنی و
درد عضالت.
آشپزخانه و سرويس بهداشتی بدون تهويه مناسب در سالن ١
اغلب باعث سردرد و حتی مسموميت زندانيان به واسطه بوی
طبخ غذا و مواد شوينده بوده است .جيره روغن و مواد شوينده
با نازلترين سطح كيفيت به اين شرايط دامن مي زند.

از طرفی ظروف و لوازم آشپزخانه اوليه كه به هزينه خود
زندانيان تهيه شده است اغلب به لحاظ بهداشتی و كاربردی
غير قابل استفاده شده است و نوسازی جزئی از آن جز با
درخواست های مكرر و دوندگی زندانيان ،سال تا سال امكان
پذير نيست.

این شهادت نشاندهنده نقض موازین تعیین شده توسط سازمان ملل
متحد ب رای کشورهای عضو می باشد« .حداقل مقررات معیار سازمان ملل
متحد ب رای رفتار با زندانیان» اعالم میدارد که در بندهای زندانها «همه
محلهایی که ب رای استفاده زندانیان در نظر گرفته شده و بهویژه همه
محلهای خواب باید از همه امکانات بهداشتی برخوردار باشند ،توجه الزم
به ش رایط آب و هوای آن و به ویژه به مقدار هوا ،حداقل مساحت کف ،نور،
31
گرما و تهویه مبذول شود”.
این مقررات در ادامه می افزاید« :در همه جاهایی که الزم است زندانیان در
آنها زندگی یا کار کنند ،الف) پنجره ها باید آنقدر بزرگ باشند که زندانیان
بتوانند با نور طبیعی مطالعه یا کار کنند و چنان ساخته شده باشند که
امکان ورود هوای تازه را به اتاق ف راهم سازند ،حتی اگر تهویه مصنوعی
داشته باشند؛ ب) باید نور مصنوعی کافی ب رای زندانیان ف راهم شود تا بدون
آسیب رسیدن به چشم مطالعه و کار کنند .تاسیسات بهداشتی باید کافی
باشد تا همه زندانیان بتوانند هنگام ضرورت و به روشی تمیز و مناسب،
قضای حاجت کنند .تاسیسات کافی حمام و دوش باید ف راهم باشد تا هر
زندانی بتواند و ملزم شود در دمایی متناسب با اقلیم ،به دفعاتی که ب رای
بهداشت عمومی ،بر حسب فصل و منطقه جغ رافیایی ،اما حداقل یک
بار در هفته ،در آب و هوای معتدل استحمام کند .همه بخش های یک
زندان که به طور منظم مورد استفاده زندانیان است باید به طور مناسبی
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نگهداری و همیشه با دقت تمیز شود”.

زنان در زندان
گزارشی از وضعیت زندانیان سیاسی در بند زنان زندان اوین

تغذیه
زندانیان به صورت مداوم غذای بند زنان زندان اوین را ناکافی ،نامتعادل ،و
ناسالم توصیف میکنند .بسیاری از زنان وعده های غذایی ارائه شده دربند
را با مواد غذایی که از فروشگاه زندان خریداری می شود تکمیل میکنند
(یا به دلیل کیفیت پایین غذاهای زندان اگر بتوانند ،آنها را کال با غذایی
که از فروشگاه زندان خریداری می کنند جایگزین می کنند) ،اما این باری
بردوش خانواده هایی است که امکان این را ندارند که به زندانی به این
مقصود وجوه مالی برسانند .عالوه براین ،غذایی که در فروشگاه زندان برای
فروش عرضه می شود ،مرتبا «ناکافی» یا «با کیفیت پایین» توصیف می
شود و همچنین مقامات زندان مواد خوراکی را با قیمتهایی که از قیمت
آن در خارج از زندان بیشتر است به فروش میرسانند.
یک زندانی گزارش داد:

االن حدود  ١سال هست كه گوشت قرمز و لبنيات از جيرهی
ِ
خشك زندان حذف شده ،قبل تر فروشگاه با فواصل زمانی
نامنظم مايحتاج بچه ها رو مياورد؛ البته با  ١٥درصد افزايش
قيمت و تعداد و كيفيت پايين ،ولی االن چند ماه هست همون
را هم نمياره.
یک زندانی دیگر گفت:

چند سالی است كه بند نسوان به علت كيفيت پايين غذای
زندان از گرفتن غذای طبخ شده امتناع كرده و جيره غذايی
خشك دريافت مي كند ،جيره ای كه هر ماه با جرح و تعديل

روبروست( .جيره ماهیانه مواد غذايی بند نسوان ممکن است
شامل اقالم زیر باشد :تخم مرغ  ٥عدد؛ يكي و نصف مرغ؛ سيب
زميني ،پياز ،بادنجان  ٤يا  ٥عدد؛ ماست  ١٠عدد يك وعده
ای؛ پنير  ١٠عدد يك وعده ای؛ گاها گوشت قرمز ١٦٠ ،گرم؛
حبوبات :عدس ،لپه ،لوبيا؛ نصف بسته كشك.

از ماه رمضان سال گذشته ( 27تیر  )1394جيره گوشت قرمز
و لبنيات به كل حذف شده است.

اين در حالی است كه فروشگاه كوچك و تقريبا خالی بند ،با
درخواست كتبی ،نامرتب و اغلب با فواصل زمانی زياد اقدام به
تهيه اين اقالم براي زندانيان مي كند .بديهی است اين رژيم
غذايي در دراز مدت آسيب های جدی را برای سالمتی زندانيان
بخصوص زندانيان زن به دليل نياز مبرم آنان به مواد غذایی
كلسيم دار به بار آورده است و از طرف ديگر با تحميل هزينه
های گزاف و افزودن بر قيمت ها زندانيان و خانواده های آنان
را در تنگنای اقتصادی قرار داده اند.
تنها چند ماهیست كه با درخواست هايی با فواصل نامنظم
به زندانيان ،شير و لبنيات تازه ،سبزی و شيرينی فروخته مي
شود .همچنين تقريبا هر  ١٠روز يكبار فروشگاه اقالم محدودی
از ميوه جهت خريد در اختيار زندانيان قرار مي دهد .هرچند
اقالم موجود در جيره زندان نيز به لحاظ كمی و كيفی كفاف
يك هفته زندانيان را نمي دهد و عمال مجبور به خريد مايحتاج
خود از فروشگاه و ذخيره آن هستند.
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کیفیت غذای ارائه شده در بند زنان زندان اوین به گواه برخی از زندانیان حاضر و یا سابق این زندان کیفیت بسیار پایینی دارند به نحوی که زندانیان مجبور می شوند غذای خود را از فروشگاه زندان فراهم کنند.

یک زندانی سابق گزارش داد:

(زندانیان) بند نسوان
چون غذای زندان خیلی نامطلوب است،
ِ
خودشان غذا درست میکنند .زندان هم هرماه مقداری جیره
غذایی خشک میدهد که معموال یا تاریخ مصرف آنها گذشته
است یا خیلی محدود است...گوشت وماهی و سبزی و روغن
مایع و خیلی چیزهای دیگر را خود بچه ها باید از فروشگا ِه
(زندان) تهیه میکردند .بچه ها اصال از زندان غذا نمیگیرند .ما
خودمان آشپزخانه داشتیم و خودمان غذا میپختیم.
یک زندانی سابق که هنوز با زندانیان در تماس است گفت:

یک جیرهی مواد غذایی شامل سبزیجاتی مثل بادمجان و پیاز
و سیب زمینی دوهفته یه بار به زندانیان میدهند .اما درمورد
مرغ و تخم مرغ و پنیر و کره وقتی من بودم ماهی یک بار
بود .میوه هم دوهفته یک بار سفارش می گیرند و می آورند
و باید پولش رو بدهی .یه سری چیزهای حداقلی هم میشه از
فروشگاه بند خرید ،مثل شیر مدت دار و تن ماهی و این طور
چیزها.

اما این دفعه که بچه ها آمدند مرخصی می گفتند که خرید
گوشت خیلی راحت تر از پیش شده و تقریبا هر دوهفته یک
بار می توانند گوشت خوب بخرند.
همانطور که این شهادتها نشان می دهند ،استانداردهای تغذیه در بند
زنان اوین بسیار زیر مقتضیات منعکس شده چه در قوانین ایران و چه
در قوانین بین المللی است .مقررات مندرج در آيين نامه اجرايي سازان
زندانها و اقدامات تامينی و تربيتی كشور صریح و روشن است .ماده ۹۳
اعالم می کند که زندانیان باید «اغذیهای که دارای کالری و ویتامینهای
کافی باشد »،و ماده  ۹۵تصریح میکند که «حداقل برنامه غذايی عبارت
است از :نان و پنير و چای براي صبحانه و نهار يا شام ،سبزيجات تازه يا
خشك ،برنج ،سيب زمينی ،پياز ،حبوبات ،انواع لبنيات ،تخممرغ و ميوه
فصل ميباشد و در هر هفته حداقل سه بار به محكومان و متهمان نهار
يا شام با گوشت داده ميشود ».عالوه بر این ،ماده  ۹۸آیین نامه اعالم
میکند که در تمام زندانها «فروشگاههای الزم تأسيس و...نرخ آنها بر
51
اساس قيمت عادالنهی روز خواهد بود».
در حداقل مقررات معیار سازمان ملل متحد برای رفتار با زندانیان ،آمده
است که «مدیریت زندان باید به هر زندانی در ساعات معمول غذای مقوی
که برای سالمت و توانایی او کافی بوده ،و کیفیت خوب داشته و به خوبی
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تهیه و سرو شود تحویل دهد».

زنان در زندان
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گرمایش
زندان اوین در خارج از ته ران واقع شده ،جایی که در آن در ماه های
زمستان ،درجه ح رارت به طور میانگین  ۴درجه سانتیگ راد ( ۳۹درجه
فارنهایت) است ،و ح رارت آن اغلب زیر نقطه انجماد ق رار م یگیرد .به این
ترتیب ،گرمایش کافی در بند زنان یک ضرورت است.

برخی از زندانیان گزارشاتی در مورد ش رایط نامناسب ح رارتی در بند زنان
دادهاند .به گفته یکی ازآنها:

ما يه تعداد بخاری برقی داشتيم كه با هزينه خو ِد زندانی های
زمستون اوين سر
بدون اونها نمي شد كه
بند تهيه شده بود و
ِ
ِ
بشه .امسال اون بخاری ها رو دادند به سربازها و بچه ها دارند از
سرما میلرزند ،چون سيستم گرمايشی اينقدر ضعيف هست كه
آب گر ِم استحمام رو نمي تونه تامين كنه ،چه برسه به شوفاژها.
برعكس
ضمن اينكه به تعداد كافی تو اتاق ها شوفاژ نداريم.
ِ
دوربين های مداربسته كه تو هر اتاق به طور ميانگين  ٤عدد
دوربين ديد در شب.
موجوده ،به اضافه يك
ِ

یک زندانی که دو سال پیش از بند زنان زندان اوین آزاد شد وجود مشکل
گرمایش را تایید میکند:

در مورد ارائه لباس ها هیچ محدودیتی وجود نداشت جز اینکه
یک سری قانون مندی می گفتند که لباس آستردار نیاورید ،اما
برای زندانیان سیاسی هم کمتر سخت می گرفتند و می دادند.
با پول هم پتو گرم می گرفتیم .اما در مورد شوفاژ و آب گرم در
زمان های طوالنی مدت قطع می شد.

«حداقل مقررات معیار سازمان ملل متحد برای رفتار
با زندانیان» اعالم می دارد «همه محل هایی که
برای استفاده زندانیان در نظر گرفته شده و به ویژه
همه محل های خواب باید از همه امکانات بهداشتی
برخوردار باشند».
اما یک زندانی دیگر که یک سال پیش آزاد شده گزارش داد که با سیستم
گرمایش در بند هیچ مشکلی نداشته که خود بیانگر این است که سیستم
گرمایش در بند زنان ممکن است در بهترین ش رایط غیرقابل اعتماد و
کیفیتش ب ی ثبات باشد .وی گفت:

در مورد سرما و گرما هم مشکلی نداشتیم .کولرها خوب کار
میکرد و شوفاژ هم زمستونا به راه بود.

حتی اگر مشکالت گرمایش بند زنان متناوب باشند (اگر چه گزارشهای
چندین زندانی نشان داد که مشکالتی با سرمای مفرط و عدم وجود
گرمایش در بند وجود دارد) ،هر دورهای که در طی آن در محل اقامت
زندانیان گرمایش وجود نداشته است ص راحتا ناقض حداقل مقررات معیار
سازمان ملل متحد ب رای رفتار با زندانیان است که اعالم میدارد «همه
محلهایی که ب رای استفاده زندانیان در نظر گرفته شده و بهویژه همه
محلهای خواب باید از همه امکانات بهداشتی برخوردار باشند ،توجه الزم
به ش رایط آب و هوای آن و به ویژه به مقدار هوا ،حداقل مساحت کف ،نور،
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گرما و تهویه مبذول شود».

بهداری زندان
موارد نقض استانداردهای مراقبت پزشکی که توسط بهداری زندان
انجام شده ،پایدارترین و شاید جدی ترین موارد نقض حقوق بشر
گزارش شده توسط زندانیان بند زنان بوده اند ،چون چنین موارد نقضی
در مورد زندانیانی که به شدت بیمار هستند میتواند به صورت بالقوه
نهایتا حق حیات زندانی را تحت تاثیر قرار دهد.

همه شهود به صورت یکپارچه بهداری زندان را کثیف و فاقد لوازم
و متخصصان پزشکی که توان رسیدگی پزشکی از زندانیان را داشته
باشد ،توصیف کردهاند .ارجاع به متخصصان پزشکی در خارج از زندان
اغلب یا به تعویق افتاده و یا کال از زندانی دریغ شده بود .ارائه داروهایی

که به شدت مورد نیاز زندانی بوده اند اغلب به تعویق افتاده و پزشکان
غیر متخصص در بهداری زندان بعضی اوقات داروهای اشتباه به بیماران
دادهاند.
حداقل مقررات معیار سازمان ملل متحد برای رفتار با زندانیان اعالم
می دارد“ :هر زندان که در داخل آن بیمارستان هست ،تجهیزات ،لوازم
و وسایل پزشکی آن باید برای مراقبت های بهداشتی و مداوای زندانی
بیمار مناسب و کارکنان آن آموزشهای الزم را دیده باشند”.
همچنین در ماده  ۱۱۸آيين نامه اجرايی سازمان زندانها و اقدامات
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تامينی و تربيتی كشور در مورد مراقبتهای پزشکی از زندانیان آمده
است" :معاينه و در صورت نياز معالجه محكومان بيمار به عهده اداره
زندان يا مراكز حرفهاموزی و اشتغال است ".با این حال ،ماهیت ناکافی
این "معالجه" در شهادتهای زیر توصیف شدهند.
طبق اظهارات یک زندانی:

وضعيت بهداشتی و درمانی هم فاجعهست! داروها رو اشتباه
ميده بهداری با بی مسئوليتی تام! اعزام های درمانی لغو شده.
 ٢،٣هفته پيش (نام زندانی حذف شده است) جلوی دفتر
رئيس بهداری تحصن كرد تا بالخره بعد از  ٧،٨ماه اجازه اعزام
دندون پزشكی رو گرفت .بهداری هم يه محيط فوق العاده
كثيف هست ،هم هيچ امكانات دارويي و درمانی نداره .دكتر
متخصص نيست.
ميانگين سنی باالی  ٤٠سال هست و
(در بند زنان زندان اوین)
ِ
آدما هر كدوم كلی مريض شدن طی اين سالها .اينها فقط برای
سخت گيری هست و هيچ توجيهی نداره.

عالوه بر(دادن داروی اشتباهی به) (نام زندانی حذف شده
است) داروهای (نامهای زندانیان حذف شده است) رو هم گاها
اشتباه ميدن...

در اين بند زنانی هستند كه قريب  ٨سال است بدون لحظه ای
استفاده از حق مرخصی دوران محكوميت ناعادالنه خود را طی
مي كنند .زنانی كه در اين اثنا پا به سن گذاشته اند و نبود انواع
امكانات بهداشتی ،درمانی و تغذيه مناسب هركدام را به نوعی
درگير بيماری های مختلف كرده است .بيماری های گوارشی،
استخوان  ،عروقی و پوست جزء شايع ترين بيماری ها هستند.

زندانيان زن عقيدتی-سياسی تنها بند نسوان زندان اوين
بند
ِ
است ،از اين رو اين موضوع بهانه ايست برای اعمال محدوديت
هاي بيشتر .به طور مثال حضور در بهداری و دريافت فوريت
های اوليه پزشكی نياز به هماهنگی و صدور مجوز از جانب
مقامات زندان دارد كه اغلب همزمان با حضور زندانيان زن در
اين مكان ،يكی از كارمندان حراست نيز جهت كنترل شرايط
قطعا در اين مكان حاضر مي شود .تنها يكبار در روز ،در ساعتی
مشخص امكان تردد زنان زندانی به بهداری زندان وجود دارد،
در صورت بروز عالئم غير فوق اورژانسی در ديگر ساعات روز و
شب انتقال آنان به روز بعد و ساعت تعيين شده موكول خواهد
شد.
بهداری اوين جز داروهای ابتدايی ،يك پزشك عمومی كشيك
فاقد امكانات درمانی ديگر است .داروخانه در روزهای پنجشنبه
و جمعه كامال تعطيل است و پاسخ گوی نسخه های تجويز
شده پزشكان مجموعه نيست .از ابتدای سال جاری (،)۱۳۹۴
بهداری اوين بارها اقدام به تحويل داروهای اشتباه كرده
است ،داروهايی كه بعضا باعث بروز و تشديد عالئم خطرناك

در زندانيان بيمار شده است ،كه گرچه با شكايت و پيگيری
زندانيان مواجه شده است ،همچنان ادامه دارد.
زندانيان زن برای تهيه داروی نسخه خود بايد پس از اخذ
تاييديه رئيس درمانگاه تا يكشنبه ،روز مالقات منتظر بمانند تا
نسخه خود را براي خريداری از خارج زندان در اختيار خانواده
خود قرار دهند .اينكه نياز به دارو چقدر مي تواند ضروری
باشد و اين پروسه چقدر مي تواند برای يك بيمار نيازمند
به درمان واجب و خطرناك باشد براي مسئولين زندان و قوه
قضائيه فاقد اهميت است .پروسه اعزام به مراكز درمانی خارج
از زندان در صورت اعالم وضعيت اورژانسی و خطرناك ،طی
كردن مراحل اخذ تاييديه رياست بهداری و پزشك قانونی و
همين طور اعمال سليقهی دادستانی ممكن است ماه ها به
طول انجامد .به همين علت زندانيان اغلب در مرحلهی وخيم
بيماری خود و معموال ٩ماه تا  ١سال بعد از تشخيص اوليه
بيماری وارد پروسه درمانی مي شوند ،پروسهای كه تداوم آن
با كارشكنی و عدم همراهی سيستم قضائی-امنيتی غالبا آغاز
نشده متوقف مي شود.

موارد نقض آیین نامه سازمان زندانها منعکس شده در شهادتهای فوق
شدید و متعدد هستند .ماده  ۱۰۳اعالم میدارد..." :در موارد ضروری
خروج محكوم از زندان برای معالجه بايستی با تاييد بهداری زندان و
اجازه رييس موسسه يا زندان و موافقت قاضی ناظر باشد .در موارد
فوری محكوم بيمار به دستور پزشك يا بهداری زندان و اجازه رييس
موسسه يا زندان يا جانشين او به بيمارستان اعزام میگردد »...طبق
ماده  « ،۱۱۱بهداری موسسه يا زندان مؤظف است از زنداني تازه
وارد معاينههای كامل پزشكی به عمل آورده ،در صورت لزوم با انجام
آزمايشهای تشخيص طبی برنامهريزی و حسب مورد نسبت به درمان
يا معرفی وی به مراكز مربوطه اقدام و كليه اقدامهای پزشكی در پرونده
زندانی درج گردد ”.ماده  ۱۱۲تصریح می کند« :هرگاه دارو (ی تجویز
شده) جنبه حياتی برای وی دارد بايستی فورا ً پس از معاينه و تجويز
پزشك در اختيار وی قرار گيرد ”.و طبق ماده « ،۱۱۳محكوم به محض
احساس كسالت جريان را به مسئول امور نگهبانی زندان اطالع داده و
با اخذ معرفينامه به بهداری موسسه يا زندان اعزام و دارو و دستورهای
الزم پزشكی را دريافت ميدارد”.
این شهادت ،که به تجربه چندین زندانی اشاره میکند ،همچنین
منعکس کننده نقض حداقل مقررات معیار سازمان ملل متحد برای
رفتار با زندانیان است .این استانداردها ،که کلیه کشورهای عضو
سازمان ملل متحد میبایست از آنها پیروی کنند ،می گوید « :زندانیان
بیمار که نیاز به مداوای تخصصی دارند باید به موسسات تخصصی یا
بیمارستان های عادی منتقل شوند».
این استاندارد همچنین در اعالمیه اصول اساسی رفتار با زندانیان
سازمان ملل متحد که اعالم میکند «زندانیان باید به خدمات
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بهداشتی موجود در کشورشان بدون تبعیض به علت موقعیت قانونی
خود ،دسترسی داشته باشند »،منعکس شده است.

اعزام بشوی به بیمارستان و مطب بیرون زندان .بی اعتمادی
هم زیاده .مثال من دندانم مشکل پیدا کرده بود ،ولی دوست
نداشتم توی درمانگاه زندان کاری روی دندانم بکنند .به پاکیزه
و بهداشتی بودن محیط درمانگاه اعتماد نداشتم.

در رابطه با بهداری هم که اجازه درمان و اعزام نمی داند و چون
ما زن بودیم به دلیل مسائل شرعی هم از همون حداقل امکانات
بهداری محروم بودیم .اگر کسی داخل بند حالش بد میشد به
هیچ وجه پزشک باال سرش نمیومد و چون برانکارد و ویلچر
هم نداشتیم ،خود زندانی ها بیمار رو تا آمبوالنس می بردیم .تو
بهداری اوین کسی از نسوان رو برای نظارت بیشتر بستری هم
نمی کردند .حتی از روی لباس فشار خون می گرفتند .تزریقات
و نوار قلب چون پرسنل خانوم نداشتند و به دلیل شرعی از
نسوان انجام نمی دادند.

یک زندانی سابق که حدود دو سال پیش آزاد شد تایید کرد که
مشکالت زندانیان بند زنان با بهداری زندان از قدمت برخوردار است.

یک زندانی سابق نیزتصویر مشابهی از بهداری زندان اوین مطرح می
کند:

پرستار زن نداشتند .فقط پرسنل اداری بهداری بودند که یکی
از اونها تزریقات و نوار قلب بلد بود و تا ساعت اداری اگر کسی
نیاز به تزریق داشت انجام میداد .ولی خود من و (نام زندانی
حذف شده است) که شب دچار حمله قلبی شدیم به خاطر
نبود پرسنل زن و مشکل شرعی نوار قلبی که الزم بود از ما
نگرفتند .دکتر متخصص زنان هم فقط بود که اونم ماهی یک
بار برای ویزیت به بهداری می آمد.

بعد از (مسئله عدم دسترسی به) تلفن( ،مهمترین مسئله
زندانیان) بهداری بود که عالوه بر عدم رسیدگی و نبود پرسنل
زن ،اشتباهاتی بود که بارها بهداری انجام داد و واقعا سالمت
بچه ها به خطر افتاد و اون این بود که بهداری داروهای کسانی
که باید هر شب دارو استفاده میکردند اشتباه میفرستاد ،چون
دارو دست خود بیمار نمیدهند و بهداری با بهداشتی هرچه
تمام تر داروها و قرص های هر بیمار رو بدون روکش در قوطی
میانداخت و اغلب داروها اشتباه بود و این در حالی بود که
بیماران از روی رنگ و اندازه و شکل قرص تشخیص می دادند
که قرص اشتباهه یا مثال داروهایی که خانواده ها تهیه میکردند
و در بهداری میموند گم میشد یا به زندانی های بند های دیگه
می دادند.

طبق شهادت یک زندانی که یک سال پیش آزاد شد و هنوز با زندانیان
بند زنان در ارتباط است،
یکی از مشکالت بزرگ بند زنان اینه که درمانگاه محقری در
اوین هست که برای هر بیماریای که بگیری تو را به آنجا
میبرند .پزشکهایش یا خوب نیستند ،یا ابزار الزم برای معاینه
و آزمایش و درمان ندارند .ولی به تو اجازه هم نمی دهند که

کسی که بیمار می شود به بهداری اعزام میشود ،اما اکثر
مواقع با کمبود متخصص روبه رو بودیم .دیر دسترس به پزشک
متخصص پیدا می کردیم .مثال بیماری حادی مثل بیماری (نام
زندانی حذف شده است) ،داروهایی که خانواده از بیرون تهیه
میکرد تا هفته ها طول میکشید که به دست بیمار برسد.

اظهارات فوق نقض مواد  ۱۰۳و ۱۱۱آیین نامه سازمان زندان ها را،
که انتقال زندانیان بیمار به بیمارستان را ضروری اعالم می کنند ،و
حداقل مقررات معیار سازمان ملل متحد برای رفتار با زندانیان را تایید
می کنند.
آیین نامه سازمان زندانهای ایران در ماده  ۱۲۰خود تصریح می کند
که «رييس بهداری زندان مؤظف است همه روزه اول وقت از كليه
محكومان بيمار كه در بيمارستان زندان بستری هستند عيادت نموده
و پس از پرسش از وضعيت آنان و حصول اطمينان از حسن مراقبت
پزشكان و پرستاران نسبت به معالجه و تغذيه صحيح بيماران نظارت
كامل و مستمری بعمل آورد ».با این حال نه تنها مراقبت پزشکی کافی
ارائه نمی شود ،بلکه اجازه بهبودی زندانیان بیمار نیز داده نمی شود.
در نتیجه ،زندانیان متعددی با وخامت وضعیت سالمتی خود و وضعیت
پزشکی که به فوریت نیاز به درمان تخصصی دارد روبرو شده اند.
به عنوان مثال ،بهاره هدایت در حال حاضر احتماال با آسیب غیر
قابل برگشت دستگاه باروری خود به دلیل شرایط مزمن و درمان
نادرستی که ممکن است از باروری این زن  ۳۴ساله جلوگیری کند
روبروست .نرگس محمدی  ۴۳ساله ،که دارای کودکان خردسال است،
از دسترسی به درمان مناسب برای مشکالت عصبی رو به وخامتی که
باعث فلج عضالنی وی میشود و تشنجات عصبی که در مدت زندان
خود به آنها مبتال بوده است ،محروم بوده است .بنا بر گزارشات رسیده،
نشانه های بیماری غدد لنفاوی طی دوران حبس آتنا فرقدانی  ۲۹ساله
که به تازگی آزاد شده است در وی توسعه یافته است .در آتنا دائمی ۲۷
ساله ،یک زندانی دیگر که به تازگی از بند زنان زندان اوین آزاد شده،
نشانه های بیماری ام .اس .تشخیص داده شد ،اما وی ظرف هشت
ماهی که در این بند به سر برد قادر به دریافت درمان تخصصی برای
این بیماری نشد.
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رفتار توهینآمیز و نابجا توسط نگهبانان
تعدادی از زنان این بند در مورد رفتار توهین آمیز نگهبانان زندان،
شامل بدرفتاری زبانی ،لمس خشن و تماس فیزیکی بی مورد با
هدف تحقیر زنان گزارش داده اند.

یک زندانی گفت:

رفتار پاسيارها خيلی خشن و توهين آميز شده ،رفتارهاشون
كامال سفارشی هست! يک خط درميان هم جديدا از زندانی ها
شكايت می كنند.
… اين حربهی جديدشون هست برای تحقير زندانی های زن.
مثال وقتی تو بند بودند(،نام زندانی حذف شده است) را كه مي
خواست برود مرخصی تو دفت ِر اداری جلوی در كامال برهنه
كردند دو تا پاسيا ِر زن .يا (نام زندانی حذف شده است) را وقتی
می خواستند از  -٢الف (بندی که تحت نظر سازمان اطالعات
سپاه پاسداران اداره می شود) بيارند داخل بند ،دوباره بردند تو
همون دفتر .با اينكه از يک بن ِد امنيتی می آمد و كامال بازرسی
شده بود ،كامال برهنهاش كردند .رو پوست و تن برهنهاش
دست كشيدند  ...قطعا كسی نمیتونه زير پوستش چيزی قايم
كنه ،ولی اينها همه بابت تحقير هست.
(نام زندانی حذف شده است) اولين بار سربسته نوشت ولی بقيه
بچه ها روشون نشد بنويسند ،ولی همه به دادستانی شكايت
كردند كه به جايی نرسيد! اين يه رفتا ِر كامال سيستماتيك
هست برای تحقي ِر زندانی ها ،انگار يه جورايی مي خوان بهشون
برسونن كه شما به عنوان يک زن حتی نمی تونيد از بدنتون
مال خودتون نيست.
در مقابل تعرض حفاظت كنيد! بدنتون هم ِ
حتي موقع بازرسی بدنی يک مامور ببخشيد خيلی الت داشتند
كه بعد از بازرسی خيلي بدش ،بچه های جوون تر رو نيشگون
مي گرفت و هرهر مي خنديد! اينا تو دراز مدت خيلي تاثير
منفی ميزاره ...اونقدر اونجا درد هست كه كسی حوصلهی
درگيری و سماجت نداره.

یک زندانی سابق که دوسال پیش آزاد شده فاش کرد که چنین
رفتارهایی با زندانیان زن نه جدید است و نه نادر:

مشکلی در مورد توالت و حمام نداشتیم .به اندازه کافی توالت و
حمام بود اما مشکلی که داشتیم این بود که گاهی برنامه ریزی
می کردند که دوربین بگذارند که خیلی ما را عذاب می داد و
بسیج می شدیم که بردارند.
(بازرسی بدنی) یکی از بدترین آزارها بود .ماموران میتوانند به
طور روتین بازرسی های بدنی انجام بدهند .در شرایط عادی
جستجوی عادی می کردند و خیلی آزار دهنده نبود ،اما یکهو
در یک مالقات به صورت آزار دهندهای زیر لباس زیر بچه ها
دست می زدند که بچه ها اعتراض می کردند .بچه های جوان
را خیلی ازار می دادند .دستگاه آوردند ،اما می گفتند دستگاه
کاغذ و دستمال کاغذی را نمی گیرد ،و بازرسی با دست خیلی
ناراحت کننده است.

بیانات شهود باال نمایانگر نقض مستقیم موازین سازمان ملل متحد است.
احکام سازمان ملل متحد در مورد رفتار با زنان زندانی و اقدامات غیر
تادیبی ب رای زنان مجرم (قوانین بانکوک) در حکم شماره  ۲۱خود میگوید:
« کارکنان زندان در زمان جستجوی کودکانی که با مادران خود در زندان
به سر م یب رند و کودکانی که ب رای مالقات زندانیان آمدهاند ،باید احت رام
و عزت آنها را حفظ کرده و شایستگی ،حرفه ای بودن و حساسیت خود
92
را نشان دهند”.
یک عضو خانواده یکی از زندانیان گزارش داد:
اینها همیشه بازی درمیارند و زندانی ها رو با کم کردن امکانات
اذیت می کنند .مثال ،کتابخانه ای که (زندان یها) با پول خودشون
درست کرده بودند را( ،یک روز) ریختند و کتابها را بردند.
در اینکه رفتارهایی که در شهادتهای فوق ذکر شده اند ناقض هم قوانین
ای ران و هم قوانین بی نالمللی که جمهوری اسالمی ای ران به آنها متعهد
است شکی نیست .اصل  ۳۹قانون اساسی ای ران اعالم میکند« :هتک
حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر ،بازداشت ،زندانی یا
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تبعید شده ،به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است».
به صورت خاص ،ماده  ۱۶۹آیین نامه سازمان زندانهای کشور ،ص راحتا آزار
کالمی و فیزیکی و همچنین تنبی ههای خشونت آمیز و تحقیر آمیز را
ممنوع کرده است .در این ماده آمده است« :تندخويي ،دشنام ،ادای الفاظ
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درعکس بهاره هدایت زندانی عقیدتی و از فعاالن دانشجویی در مالقات کابینی با همسر خود دیده می شود.

تحت آیین نامه سازمان زندان های ایران ،مالقات
های هفتگی با اعضای خانواده حقی است که همه
زندانیان از آن برخوردارند ،نه یک امتیاز .با این
حال ،قوانین در مورد مالقات ها ،از جمله در میان
زندانیانی که مادر هستند و فرزندان خردسال آنها
جدی گرفته نمی شود.
ركيك يا تنبيه بدنی متهمان و محكومان و اعمال تنبي ههای خشن،
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مشقت بار و موهن در موسس هها و زندانها به كلی ممنوع است».

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی ( )ICCPRنیز در ماده  ۷خود
تصریح می کند که هي چ ك س را نم يتوان مورد آزار و شكنجه يا مجازاتها
يا رفتارهای ظالمانه يا خالف انسانی يا ترذيلی ق رار داد 23.و ماده  ۱۰همین
میثاق تصریح می کند که با كلي ه اف رادی كه از آزادی خود محرو م شدهاند
بايد با انساني ت و احت رام به حيثي ت ذاتی شخ ص انسان رفتار كرد 33.اصول
اساسی سازمان ملل متحد ب رای رفتار با زندانیان نیز اعالم میدارد“ :با تمام
زندانیان باید با احت رام مقتضی نسبت به حیثیت و ارزش ذاتی آنان به
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عنوان انسان رفتار شود”.

عدم موافقت و یا ایجاد محدودیت در مالقات
با خانواده و ارتباطات
یکی از ناراحتکنندهترین رفتارهای گزارش شده مقامات ایرانی در بند
زنان زندان اوین عدم موافقت یا ایجاد محدودیت برای تماس تلفنی و
مالقاتهای خانوادگی زندانیان است .این رفتار در راستای رفتار تنبیهی
جمهوری اسالمی ایران با زندانیان سیاسی در زندانهای سراسر کشور
است.

از آنجا که چندین نفر از زنان زندانی در بند زنان مادر هستند ،مقامات
زندان با استفاده از پیوند منحصربه فرد بین مادر و کودک ،از این فرصت
برای ایجاد رنج بیشتر برای زندانیان استفاده میکند.
در یک نامه که در تیرماه سال گذشته از زندان اوین نوشته شد ،نرگس
محمدی در مورد زمانی که در بند  ۲۰۹وزارت اطالعات در زندان اوین
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هر روز خانواده های بسیاری برای مالقات با زندانیان به سمت زندان اوین روانه میشوند .جلوگیری از مالقات با خانوادهها در برخی موارد به عنوان مجازات برای زندانیان عقیدتی استفاده شده است.

نگهداری می شد و تشویشی که چنین محرومیت ها ایجاد می کند نوشت:
«تمام مدتی که  ۲۰۹بودم ،نه گذاشتند صدایشان را بشنوم و نه اجازه
دادند ببینمشان .تلخی و گزندگی این «محرومیت» ،یعنی محرومیت از
دیدن عزیزانم بیشباهت به جان کندن نبود .جمله بازجویم را دهبار
53
مرور کردم؛ «محرومیتهای بیشتری خواهی پرداخت”».
تحت آیین نامه سازمان زندان های ایران ،مالقاتهای هفتگی با اعضای
خانواده حقی است که همه زندانیان از آن برخوردارند ،نه یک امتیاز .با
این حال ،آنگونه که شهادت های زیر نشان می دهد ،این قوانین در مورد
مالقاتها ،از جمله در میان زندانیانی که مادر هستند و فرزندان خردسال
آنها جدی گرفته نمی شود.

همچنین برخالف بیشتر دیگر بندها و زندانهای ایران که در آنها باجه های
تلفن برای استفاده زندانیان در دسترس است ،در بند زنان زندان اوین
هیچ تلفنی وجود ندارد.
مهناز پراکند ،وکیل حقوق بشر در تاریخ  ۲۷اسفندماه  ۱۳۹۴در
مصاحبهای به کمپین گفت «در عمل تقریبا تمام زندانیان میتوانند از
تلفنهای عمومی داخل بندهای محل نگهداریشان برای تماس با دوستان
و خانواده خود استفاده کنند .زندانیان میتوانند داخل زندان برای تماس
کارتهای تلفن بخرند .اما زندانیان سیاسی اجازه دسترسی به این تلفن
های عمومی را ندارند».

عدم دسترسی به این وسیله ارتباطی بین زندانیان و خانواده هایشان ،به
ویژه بین مادران و فرزندان خردسالشان ،نمونه دیگری از شرایط تنبیهی
اعمال شده بر زندانیان بند زنان اوین است.
یک زندانی گزارش داد:

آنجا تلفن نيست .مادرها هميشه كالفه و در فكر هستن .مالقاتِ
بچه های کوچک را هم كردهاند هر  ٢هفته یک بار .قبال سالی
سه یا چهار بار اجازه مي دادند كه مادرها به بچه های خارج از
كشورشون زنگ بزنند كه واقعا سليقه ای بود .گويا االن خيلی
تلفن داخل كشور كه اصال! اونجا ما به خاطر مادرها
كمتر شدهِ .
خيلي كوتاه می آمدیم و اعتراض جمعی اصال نبود ،چون اولين
كردن مالقاتِ مادرها
تنبيهی كه هميشه دسته جمعی بود قطع
ِ
و بچه هاي كوچيك بود .یک حربه ناجوانمردانه برای ساكت
كردن بند نسوان.

یک زندانی سابق نیز گفت:

ما حق تلفن نداشتیم و تلفنی هم داخل بند نبود .فقط کسانی
که اعضای درجه یک خارج از کشور داشتند ماهی یکبار با
موافقت دادستانی میرفتند (دفتر) اجرای احکام یا حفاظت
زندان و از اونجا تماس میگرفتند.

خود زنان (عدم دسترسی به) تلفن رو مهم ترین مسئله
میدونن .خیلی هم بابت تلفن پیگیر شدیم اما جواب ندادند.
حتی نامه های دسته جمعی نوشتیم اما جوابی ندادند.

زنان در زندان
گزارشی از وضعیت زندانیان سیاسی در بند زنان زندان اوین

نمایی از اتاق مالقات کابینی زندانیان در زندان اوین.

در رابطه با مالقات ها هم هفته ای یکبار هر نفر مالقات کابینی
داشت که وقتش حداکثر نیم ساعت بود و مالقات حضوری هم
هر نفر هر  ۳۵روز مالقات می دادند .اون هم هر بار خانواده
باید میرفتند و درخواست می دادند و دادستانی هم برای تنبیه
هر بار به یکی از اعضای درجه یک مالقات نمی دادند .مادرانی
هم با فرزندان زیر  ۱۸سال هفته ای یک بار مالقات داشتند و
مالقات های حضوری زمانش کال  ۴۰دقیقه بود.

شرایط متغیری که در دو گواهی فوق ارائه شده مجددا بیانگر این است که
مانند سایر مسایل مانند سهمیه خوراک و گرمایش ،در عمل مالقاتهای
زندانیان نیز مورد اعمال نظر مقامات زندان قرار میگیرد.

یک زندانی سابق دیگر نیز که در مورد عدم دسترسی به تلفن و مالقات
سخن گفت ،با اظهارات خود نشان داد که شرایط دقیق استفاده از تلفن
متغیر بوده و در واقع در نوسان بوده است .ماهیت دلبخواهی چنین
امکاناتی منعکس کننده کمبود قوانین روشن و شفاف در مورد دسترسی
به تلفن است.

مشکل بزرگ دیگه نداشتن تلفنه .با التماس و پی گیری های
زیاد به کسانی که خانواده شون خارج از ایرانه اجازه می دن
ماهی یه بار زنگ بزنند.

ولی معموال به بقیه چنین اجازه ای داده نمیشه .یعنی بستگی
به حالشون داره .به من یک بار شب تولدم اجازه دادند زنگ
بزنم. .یعنی ممکنه عزیزت مریض باشه یا مشکلی براش پیش
اومده باشه ،اما یک هفته تا مالقات بعدی ازش بی خبر باشی
و نذارن زنگ بزنی.
سر مالقات ها هم همیشه مشکل و دعوا وجود داشت .هفته ای
فقط نیم ساعت از پشت شیشه میشه حرف زد و وای به حالت
اگه طرفت شناسنامه همراه نداشته باشه .چند بار شد که مادر

(نام زندانی حذف شده است) از امریکا اومد که (نام زندانی
حذف شده است) رو ببینه ولی چون شناسنامه ش رو آمریکا
جا گذاشته بود چندبار اجازه مالقات ندادند.

کال تماس تلفنی گرفتن رو پنج ساله ممنوع کردند .به
زندانیهای بچه دار اجازه تماس نمی دادند .به زندانیهای بچه
داری که بچه شون خارج از ایرانه ماهی یک بار اجازه ی تماس
می دن که اونم بیشتر وقتها با درخواست مکرر همراه بود.

به زندانیهایی که بچه کوچک زیر  9سال داشتند مالقات
حضوری هفتگی میدادن .ولی بچه ها خیلی اذیت می شدند.
بچهی (نام زندانی حذف شده است) و وقتی (نام زندانی حذف
شده است) زندان بود باید با هول و وال از مدرسه خودشون رو
میرسوندن زندان.

یک زندانی سابق که دوسال پیش از زندان آزاد شد تایید کرد که مسایل
عدم دسترسی به تلفن و مالقات از قدمت برخوردار است:

برای کسانی که بچه های زیر  ۱۸سال داشتند یک مالقات
حضوری اضافه یکساعته در هفته ،به غیر از روز مالقات کابینی
می دادند .اما گاهی اوقات خیلی کم بود .خیلی غنیمت بود ،اما
گاهی برای بچه های کوچک هفته ای یکبار یک مالقات یک
ساعته اندک است .تصور کنید وقتی هم زنی چند بچه داشته
باشد .به بعضی از زندانیان دسترسی به تلفن می دهند و به
بعضی ها حق تلفن نمی دهند .اما بند زنان در داخلش تلفن
ندارد .گاهی اما اجازه می دهند که از تلفن ثابت دفتر بند با
حضور مامور زن تماس بگیرند.

تقی رحمانی ،همسر نرگس محمدی ،شهادتهای فوق در مورد عدم
دسترسی زندانیان این بند به تلفن را پیشتردر یک مصاحبه با کمپین
تایید کرده بود“ :نرگس ظرف سه ماه گذشته اجازه نداشته با بچه هایش
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یک زندانی سابق دیگر نیز که در مورد عدم دسترسی
به تلفن و مالقات سخن گفت ،با اظهارات خود نشان
داد که شرایط دقیق استفاده از تلفن متغیر بوده و در
واقع در نوسان بوده است.
هیچکس اجازه مالقات با نرگس را نمی دهند .فقط روز یکشنبه که
روز مالقات هفتگی زندانیان است به خواهر نرگس برای ده دقیقه اجازه
مالقات داده اند اما پس از آن دیگر کسی با او مالقات نکرده است .نرگس
در زندان نیست ،در بیمارستان است و احتیاج دارد کسی از آشنایانش
93
باالی سرش باشد”.

نرگس محمدی همراه با دوفرزنش در عکس دیده می شود .خانم محمدی بارها از تماس تلفنی با فرزندان
خود منع شده است

تماس بگیرد .به او گفته اند چون بچه هایش در خارج از کشور و نزد من
63
که “متهم فراری” ام ،هستند او حق تماس تلفنی با آنها را ندارد.

آیین نامه سازمان زندان ها آيين نامه اجرايی سازان زندانها و اقدامات
تامينی و تربيتی كشور مخصوصا حقوق مالقات زندانی ها را تشریح
میکند .ماده  ۱۸۲این آییننامه اعالم می دارد که «زوج يا زوجه ،پدر،
مادر ،برادر ،خواهر و فرزندان محكوم يا متهم و همچنين پدر و مادر همسر
وی حق دارند بر اساس شرايط مالقاتهای هفتگی با محكوم مالقات كنند
و ساير بستگان و دوستان محكوم در صورت درخواست با كسب اجازه از
طرف رييس موسسه يا زندان يا قاضي ناظر ميتوانند مالقات كنند ”.ماده
 ۱۸۳اعالم میدارد که زندانیانی که «حسن رفتار و كردار داشته باشند با
صالحديد رييس موسسه يا قاضي ناظر ميتوانند با همسر و فرزندان و پدر
و مادر و برادر و خواهر و پدر و مادر همسر خود با حضور مأمور مراقب
مالقات حضوری نمايند »،و ماده  ۱۸۵اضافه میکند که « محكومان يا
متهمان با موافقت رييس زندان يا قاضی ناظر در مواردی میتوانند مالقات
خصوصی بدون حضور مراقب با همسر و فرزندان خود داشته باشند”.
تبصره  2ماده  ۱۸۸مقرر می کند که « برنامه مالقات عمومی بايد به
گونهای تنظيم شود كه هر محكوم دستكم هفتهای يكبار مالقات داشته
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باشد و مدت آن كمتر از ۲۰دقيقه نباشد”.
به این ترتیب ،محرومیت از مالقاتی که توسط این زندانیان تشریح شده،
نقض مستقیم قوانین خود ایران است.

زندانیان بند زنان که در بیمارستان بستری شده اند نیز از حق مالقات
خانواده خود محروم بوده اند .ماده  ۱۹۰آیین نامه سازمان زندانهای ایران
اعالم میدارد« :رييس زندان ميتواند تسهيالت مالقات محكومان بيمار را
كه در بيمارستان بستری بوده يا قادر به حركت نيستند با نظر پزشك
فراهم آورد 83 ».اما در همان مصاحبه که در باال ذکر شد ،تقی رحمانی،
همسر نرگس محمدی ،گزارش داده بود« :آنها به جز کادر پزشکی به

سازمان ملل متحد نیز»ارتباط با خانواده» را به عنوان یک حق و نه یک
امتیاز شناسایی میکند .در احکام سازمان ملل متحد در مورد رفتار با زنان
زندانی و اقدامات غیر تادیبی برای زنان مجرم (قوانین بانکوک) ،قانون ۲۳
اعالم میدارد« :اقدامات تنبیهی برای زنان نباید شامل ممانعت از تماس
آنها با خانواده ،به ویژه با کودکان ،باشد ».و قانون  ۲۶اعالم میدارد که
«ارتباط زنان زندانی با خانواده هایشان ،از جمله فرزندانشان...باید از همه
04
طرق معقول تشویق و تسهیل شود».

عالوه بر این ،قانون  ۲۸اعالم میدارد« :مالقاتهایی که با کودکان صورت
میگیرد باید در محیطی باشد که به یک تجربه مثبت نسبت به مالقات
منجرشود ،از جمله رفتار کارکنان (زندان) ،و اجازه تماس آزاد بین مادر
و کودک را بدهد .هرجا ممکن باشد ،باید مالقاتهایی که در آنها ارتباط با
14
بچه ها گسترده باشد تشویق شود».
در واقع ،با توجه به پیوند منحصر به فرد بین مادر و فرزندان خردسال،
سازمان ملل متحد به صراحت خواستار بررسی دقیق حبس مادران است.
قانون  ۵۸قواعد بانکوک ،اعالم میدارد“ :زنان مجرم نباید از خانواده ها
و جامعه خود بدون توجه نسبت به سوابق و روابط خانوادگی آنها جدا
شوند .راه های جایگزین مدیریت زنانی که مرتکب تخلفات شده اند ،از
جمله اقدامات غیرقضایی و روشهای جایگزین در مرحله پیش از محاکمه
24
و صدور حکم ،باید هر جا که مناسب و امکان پذیر است اجرا شود”.

قانون  ۶۴این قواعد همچنین می افزاید که «تا جایی که ممکن و مناسب
باشد ،احکام جایگزین حبس برای زنان باردار و زنانی که کودکان وابسته
دارند باید بر سایر احکام ترجیح داشته باشند و احکام بازداشت باید تنها
وقتی در نظر گرفته شوند که جرم جدی یا خشونت آمیز باشد و یا اینکه
34
زن متهم ممکن است خطرناک باشد».

از آنجا که هیچیک از این زنان نه به دلیل جرایم خشونت آمیز ،بلکه به
دلیل مخالفت مسالمت آمیز (که جمهوری اسالمی ایران تصمیم گرفته
آنرا به عنوان جرم علیه امنیت ملی مورد پیگرد قرار دهد) محکوم شده اند،
موازین سازمان ملل متحد به روشنی در مورد آنها به استفاده از شیوه های
جایگزین حبس ،و البته حقوق مالقات کامل و با تفسیری سخاوتمندانه،
دعوت می کند.

زنان در زندان
گزارشی از وضعیت زندانیان سیاسی در بند زنان زندان اوین

مرخصی
نامه زندانهای کشور اعالم می دارد که مرخصی یک
امتیاز ،و نه یک حق است .طبق تبصره ماده  ۱۲۳این
آیین نامه« ،اعطای مرخصی به زندانیان به عنوان یک
حق تلقی نمی گردد و برخورداری از آن موکول به
رعایت مقررات زندان و کسب امتیازات الزم میباشد».
مرخصی (مرخصی موقت اعطا شده به بیشتر زندانیان در زندان جمهوری
اسالمی به دالیل پزشکی و یا ب رای رویدادهای خاص خانوادگی) یکی دیگر
از ابزار مورد استفاده ب رای مجازات زندانیان سیاسی است ،و این شامل
زندانیان بند زنان زندان اوین نیز می شود .در حالی که به اکثر زندانیان،
از جمله مجرمان عادی ،مرخصی به طور منظم اعطا می شود ،زنان این
بند مرتبا از مرخصی محروم می شوند.

آیین نامه زندانهای کشور اعالم میدارد که مرخصی یک امتیاز ،و نه یک
حق است .طبق تبصره ماده  ۱۲۳این آیین نامه « ،اعطای مرخصی به
زندانیان به عنوان یک حق تلقی نم یگردد و برخورداری از آن موکول به
رعایت مقررات زندان و کسب امتیازات الزم م یباشد 44”.این باعث می شود
که در ب رای مقامات باز باشد تا در راستای رفتار سخت و تنبیه آمیزی که
معموال نسبت به زندانیان سیاسی روا داشته می شود ،از مرخصی موقت
زندانیان سیاسی جلوگیری کنند.
یک زندانی که یک سال پیش از بند زنان آزاد شده گفت:

“سر مهمترین اتفاق های زندگی زندانی ها بهشون مرخصی ندادن و این
واقعا خردشون کرد .سر عروسی دختر (نام زندانی حذف شده است)و سر
مریضی بابای (نام زندانی حذف شده است)».

عالوه بر این ،ماده  ۲۲۱آیین نامه سازمان زندانهای کشور تصریح می کند
اف رادی که به «اقدام علیه امنیت ملی» محکوم شده اند از دریافت مرخصی
مستثنی شده اند 54.از آنجا که بیشتر زندانیان سیاسی تحت اتهامات
مبهم و کلی امنیت ملی محکوم می شوند (چون مقامات جمهوری
اسالمی ای ران به هرگونه بیان مسالمت آمیز مخالفت به عنوان یک جرم
علیه امنیت ملی می نگ رند) ،زندانی سیاسی مورد مجازات مضاعف ق رار
میگی رند :آنها ب رای دیدگاهها و اعمالی که ظاه را تحت قوانین ای ران و
قوانین بین المللی محافظت شده اند زندانی میشوند ،و بعد از مزایای
عادی زندانیان مانند مرخصی ،به دلیل اتهامات «امنیت ملی» شان محروم

در عکس فریبا کمال آبادی زندانی عقیدتی و شهروند بهایی دیده می شود که بعد از هشت سال زندان
برای پنج روز به مرخصی آمده است.

می شوند .ب رای زندانیان بند زنان که بسیاری از آنها مادر هستند ،این یک
بی عدالتی فوق العاده دردناک است.

ب رای زندانیان بند زنان که تحت اتهامات امنیت ملی محکوم نشده اند،
عدم اعطای مرخصی نقض آیین نامه سازمان زندانهای کشور است .ماده
 ،۲۱۴تبصره ۴اعالم میدارد « :کلیه محکومین به استثنای مشمولین ماده
 ۲۲۱در صورت ازدواج یا فوت یکی از بستگان درجه یک آنان (پدر ،مادر،
فرزند ،همسر ،ب رادر ،خواهر) بدون لحاظ ش رایط مذکور در این ماده از یک
64
نوبت مرخصی بهرهمند م یگردند”.

در واقع ،آیین نامه سازمان زندانهای ای ران ص راحتا اعالم م یکند که هرگونه
محرومیت از مرخصی می باید به شدت محدود باشد ،حتی وقتی که به
عنوان مجازات از آن استفاده می شود :طبق ماده  ،۱۷۵تنبي ههای انضباطی
عبارتند از -۱ :محروميت از مالقات حداكثر سه نوبت -۲ ،محروميت از
مرخصی تا  ۳ماه -۳ ،عدم پيشنهاد عفو و آزادی مشروط حداكثر تا بيست
74
روز -۴ ،نگهداری در واحدهای تك نفره حداكثر تا بيست روز”.
احکام سازمان ملل متحد در مورد رفتار با زنان زندانی و اقدامات غیر
تادیبی ب رای زنان مجرم (قوانین بانکوک) نیز در قانون ۲۳خود ،محروم
کردن زندانیان از ارتباط با خانواده را «حتی به عنوان یک اقدام تنبیهی»
84
ممنوع اعالم میکند.
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پاسخگویی
حداقل مقررات معیار سازمان ملل متحد ب رای رفتار با زندانیان تصریح می
کند« :به جز آن محدودیتهایی که آشکارا ب رای واقعیت حبس ضروری
است ،کلیه زندانیها از حقوق بشر و آزادی های اساسی قید شده در
94
اعالمیه جهانی حقوق بشر برخوردارند»...

از شهادت های فوق آشکار است که این حقوق در بند زنان زندان اوین به
صورت سیستماتیک نقض می شود.
همچنین ،طبق اظهارات زندانیان ،مقامات زندان و قوه قضایی از طریق نامه
های گروهی که مکررا از سوی زندانیان زندان زنان ب رای آنها ارسال شده در
مورد چندین مورد نقض قانون مطلع شده بودند.

یک زندانی سابق گفت:

نامه های دسته جمعی (که می نوشتیم) هم برای تلفن بود
هم داروهایی که بهداری اشتباه می داد و هم رفتار ناشایست
پاسیارهای زن در حین اعزام که خطاب به دادستانی آقای
دولت آبادی ،رئیس زندان ،رئیس حفاظت نوشته می شد.

قوه قضاییه ای ران ،تحت ریاست صادق آملی الریجانی ،مسئولیت زندانیان
جمهوری اسالمی و ش رایط بازداشت آنان را به عهده دارد .بدین ترتیب ،وی
همچنین مسئول نقض قوانین ملی و بین المللی در بند زنان زندان اوین
است و باید پاسخگو باشد.

آنگونه که وکیل برجسته حقوق بشر مه رانگیز کار در مقاله ای در تاریخ
 25شهریور  05۱۳۸۹نوشت:

آئین نامه ی اجرائی سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و
تربیتی کشور که...در تاریخ  ۱۳۸۴/۹/۲۳انتشاریافته و از
تصویب ریاست قوه قضائیه گذشته است  ،بار مسئولیت قوه
قضائیه را سنگین کرده و پاسخگوئی در باره شکایات وارده از
سوی زندانیان  ،وکال و خانواده ی زندانیان فقط و فقط به عهده
آن است...تنها مرجع که نسبت به جان  ،شرافت  ،بهداشت
 ،امنیت و در مجموع کرامت انسانی زندانی به موجب قانون
مسئول است  ،دستگاه قضائی کشور است.

...اگرچه حقوق زندانی در قانون پیش بینی شده  ،اما کسانی که باید این
حقوق را اج رائی و از آن پاسداری کنند  ،حقوق زندانی را باور ندارند و به آن
مانند امتیاز نگاه می کنند ...در هر حال قوهی قضائیه از مسوولی تهائی
که به موجب این دو آئین نامه به عهده دارد طفره رفته و طفره می رود...
این حق مردم است که از قوه قضائیه پاسخگوئی بخواهند.

زنان در زندان
گزارشی از وضعیت زندانیان سیاسی در بند زنان زندان اوین

نتیجه گیری
زندانیان بند زنان زندان اوین به دلیل عقاید و فعالی تهایی که در قوانین
ای ران و قوانین بین المللی مورد محافظت ق رار گرفته است ،و پس از
رسیدگی های قضایی که ناقض تضمی نهای ای ران و بین المللی ب رای
روند دادرسی عادالنه بوده اند ،پشت میله های زندان ق رار گرفته اند .آنها
داخل بند ش رایط غی رانسان یای راتحمل می کنند که نقض قوانین ای ران
و قوانین بین المللی و همچنین قوانین مشروح در آيين نامه اج رايی
سازان زندانها و اقدامات تامينی و ت ربيتی كشور است .این ش رایط بهداری
کثیف و غی ربهداشتی فاقد ملزومات و متخصص ،عدم ارائه خدمات
درمانی مناسب و انتقال به موقع به بیمارستان ،تغذیه نامناسب ،گرمایش
ناکافی ،رفتار نامناسب و غالبا تحقیرآمیز توسط ماموران و محدودیت یا
محرومیت از حق ارتباط ومالقات با خانواده (از جمله با کودکان خردسال
زندانیان) و مرخصی می باشد.
قوه قضاییه ،به ریاست صادق آملی الریجانی ،اقتدار آشکاری بر زندگی
زندانیان جمهوری اسالمی دارد .به همین دلیل باید پاسخگوی این موارد
نقض باشد و باید مسئولیت رفع آنها را به عهده بگیرد .این اظهارات نشان
می دهد که مقامات ای ران از موارد نقضی که در بند زنان صورت گرفته
مطلع شدهاند .قوه قضاییه باید در خصوص تحقیق در مورد ش رایطی که

در این گزارش تشریح شده ،بهبود آنها ،و کسب اطمینان از عدم ادامه
چنین موارد نقض و ایجاد مکانیسم های رسمی ب رای نظارت بر ش رایط
و موارد نقضی که رسما گزارش شده اند نقش رهبری ایفا کند .کمپین
امیدوار است که این گزارش بتواند تحقیقات فوری و کامل در خصوص
حبس این زنان و ش رایطی که تحمل می کنند را ایجاب و تسهیل کند.

به عالوه این همچنین وظیفه رییس جمهور حسن روحانی ،به عنوان
مسئول اج رای قانون اساسی جمهوری اسالمی ای ران ،نهادهای سازمان
ملل متحد که وضعیت حقوق بشر را در همه کشورهای عضو بررسی می
کنند ،و همه کشورهای عضو این زمان که با ای ران روابط دوجانبه دارند
است که مستقیما به وضعیت دردناک این زنان رسیدگی کنند.
همه طرفین باید از قوه قضاییه جمهوری اسالمی ای ران بخواهند تا یک
بررسی فوری قضایی نسبت به پرونده های کلیه زندانیان بند زنان زندان
اوین انجام دهد و تا زمانی که این بررسی انجام شود ،فورا استانداردهای
حبس در این بند را به موازین تعریف شده در قوانین ای ران و قوانین بین
المللی ارتقاء دهد .جامعه مدنی و رسانه های مستقل در ای ران م یتوانند
و باید نقش اصلی را در مشاهده ،نظارت ،و بررسی تصحیح این وضعیت
ایفا کنند.

صادق آملی الریجانی ،رئیس قوه قضاییه ایران ،مسوولیت کامل آن چه در زندان های ایران می گذرد را به عهده دارد.

35

36

پیوست  :1قوانین ایران
پیوست  :1-1قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران
قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران حاوی تضمینهای متعددی است که
مستقیما به زندانیان سیاسی مربوط می شود .بخشهایی از اصول منتخب
که در زیر میآید حبس غیرقانونی زنان در بند نسوان زندان اوین به دلیل
بیان صلحآمیز مخالفت یا باورهایشان را تایید میکند.
ل بیست و سوم :تفتیش عقاید ممنوع است و هیچکس را نمی
•اص 
ن عقیده ای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد.
ن به صرف داشت 
توا 
•اصل بیست و چهارم :نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند
مگر آنک ه مخل به مبانی اسالم یا حقوق عمومی باشد .تفصیل آن را
ن معین می کند.
قانو 
•اصل بیست و پنجم :بازرسی و نرساندن نامه ها ،ضبط و فا 
ش
ن مکالمات تلفنی ،افشای مخابرات تلگرافی و تلکس ،سانسور،
کرد 
عد م مخابره و نرساندن آنها ،استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع
ت مگر به حکم قانون.
اس 
•اصل بیست و ششم :احزاب ،جمعیت ها ،انجمن های سیاس 
ی
و صنفی و انجمنهای اسالمی یا اقلیت های دینی شناخته شده
آزادند ،مشروط به این که اصول استقالل ،آزادی ،وحدت ملی،
موازین اسالمی و اساس جمهور اسالمی را نقض نکنند .هیچکس
ی توان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از
را نم 
آنها مجبور ساخت.
ل بیست و هفتم :تشکیل اجتماعات و راه پیمایی ها ،بدون
•اص 
حمل سالح ،به شرط آن که مخل به مبانی اسالم نباشد آزاد است.
•اصل سی و دوم :هیچکس را نمی توا 
ن
دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که
ن معین می کند .در صورت بازداشت ،موضوع اتهام باید با ذکر
قانو 
ل بالفاصله کتبآ به متهم ابالغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف
دالی 
ت بیست و چهار ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضایی
مد 

م گردد .متخلف از این
ت فراه 
ارسال و مقدمات محاکمه ،در اسرع وق 
ی شود.
اصل طبق قانون مجازات م 
ی حق مسلم هر فرد است و هر
ل سی و چهارم :دادخواه 
•اص 
ی تواند به منظور دادخواهی به دادگاه های صالح رجوع
کس م 
نماید .همه افراد ملت حق دارند این گون ه دادگاه ها را در
دسترس داشت ه باشند و هیچکس را نمی توان از دادگاهی
که به موجب قانون حق مراجع ه به آن را دارد منع کرد.
ل سی و پنجم :در هم ه دادگا ه ها طرفین دعوی حق دارند برا 
ی
•اص 
ب وکیل را نداشته
ی انتخا 
ب نمایند و اگر توانای 
ل انتخا 
خود وکی 
ن وکیل فراهم گردد.
ت تعیی 
باشند باید برای آنها امکانا 
م به مجازات و اجرا آن باید تنها از طریق
•اصل سی و ششم :حک 
ب قانون باشد.
ح و به موج 
دادگاه صال 
ل سی و هفتم :اصل ،برائت است و هیچکس از نظر قانون مجر م
•اص 
ی شود ،مگر این ک ه جر م او در دادگا ه صالح ثابت گردد.
شناخته نم 
•همچنین ،قانون اساسی اصلی دارد که مستقیما به رفتارهای
تحقیرآمیز و آزاردهندهای که زندانیان بند زنان اوین تجربه میکنند
مرتبط است.
ت و حیثیت کسی که به حکم قانو 
ن
ل سی و نهم :هتک حرم 
•اص 
ی یا تبعید شده ،ب ه هر صورت ک ه باشد
دستگیر ،بازداشت ،زندان 
ممنوع و موجب مجازات است.
منبع :مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسالمی ایران
پیوست  :1.2آيين نامه اجرايی سازمان زندانها و اقدامات
تامينی و تربيتی كشور
مواد متعددی مربوط به رفتار با زندانیان در آیین نامه اجرایی سازمان
زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور ،که تحت نظارت قوه قضاییه

زنان در زندان
گزارشی از وضعیت زندانیان سیاسی در بند زنان زندان اوین

ایران فعالیت میکند ،تاییدکننده موارد نقضی هستند که مرتبا علیه
زندانیان در بند زنان زندان اوین صورت میگیرد.
آسایشگاه
•ماده  :٧١لوازم آسايشگاه براي هر محكوم عبارت است از :تختخواب،
تشك ،بالش ،دو تخته پتو ،ملحفه براي پتو ،تشك و بالش (تغيير
محل اين لوازم در آسايشگاه به دلخواه محكوم ممنوع است).
تغذیه
•ماده  :٩٣غذای روزانه در سه وعده به ترتيب زير به زندانيان داده می
شود .:صبحانه ،نهار ،شام و اغذيه الزم كه دارای كالری و ويتامينهای
كافی باشد .براساس برنامههای غذايی مصوب و متناسب با شرايط
آب و هوا در هر محل با چای و آب آشاميدنی سالم در اختيار
زندانيان گذارده می شود .در تهيه وسايل ضروری براي جلوگيری از
فساد مواد اوليه خواروبار و در تنظيف ظروف و محوطه آشپزخانه از
طرف مسئوالن مربوطه اهتمام كافی و مستمر به عمل آيد.
• ماده  :٩٥حداقل برنامه غذايي عبارت است از :نان و پنير و چای
براي صبحانه و نهار يا شام ،سبزيجات تازه يا خشك ،برنج ،سيب
زمينی ،پياز ،حبوبات ،انواع لبنيات ،تخممرغ و ميوه فصل ميباشد
و در هر هفته حداقل سه بار به محكومان و متهمان نهار يا شام با
گوشت داده می شود.
• ماده  :٩٨در داخل موسسه يا زندانها به اندازه احتياج با سرمايه
بنگاه تعاون ،حرفهآموزي و صنايع زندانيان كشور و يا زندان،
فروشگاههای الزم تأسيس و رييس موسسه يا زندان از نظر حفاظت
و مسئوليتی كه به عهده دارد بر آنها نظارت خواهد داشت .تبصره:۱
تعيين اجناس و موادمجاز برای فروش در فروشگاههای زندان با توجه
به ضرورت حفظ بهداشت و امنيت داخلی زندان با رييس زندان و
نرخ آنها بر اساس قيمت عادالنهی روز خواهد بود .تبصره۲ـ اجناس
و لوازم فروشگاههای زندان نبايد بيش از قيمت عادالنه روز بوده و در
صورت لزوم اجناس تعاونی الزاماً با قيمت تعاونی فروخته می شود.
مراقبتهای پزشکی
•ماده  :١٠٢بهداری موسسه يا زندان مكلف است دستكم ماهی يكبار
نسبت به تست پزشكی كليه محكومان اقدام نمايد.

•ماده  :١٠٣تا جايی كه امكانپذير است بايد ترتيبی اتخاذ شود كه
احتياجهای درمانی و بهداشتی محكومان بيمار در داخل موسسه يا
زندان تأمين شود تا به انتقال محكوم به خارج از زندان نيازی نباشد.
با اين همه در موارد ضروری خروج محكوم از زندان برای معالجه
بايستی با تاييد بهداری زندان و اجازه رييس موسسه يا زندان و
موافقت قاضی ناظر باشد .در موارد فوری محكوم بيمار به دستور
پزشك يا بهداری زندان و اجازه رييس موسسه يا زندان يا جانشين
او به بيمارستان اعزام میگردد و مراتب بايد در اسرع وقت به صورت
كتبی به قاضی ناظر گزارش شود.
•ماده  :١١١بهداری موسسه يا زندان مؤظف است از زندانی تازه وارد
معاينههای كامل پزشكی به عمل آورده ،در صورت لزوم با انجام
آزمايشهای تشخيص طبی برنامهريزی و حسب مورد نسبت به
درمان يا معرفی وی به مراكز مربوطه اقدام و كليه اقدامهای پزشكی
در پرونده زندانی درج گردد.
•ماده  :١١٢هرگاه محكومی تازه وارد نسخه يا دارويی همراه داشته
باشد اخذ و در اختيار بهداری زندان قرار میگيرد تا به تجويز پزشك
به او داده شود و هرگاه دارو جنبه حياتی برای وی دارد بايستی فورا ً
پس از معاينه و تجويز پزشك در اختيار وی قرار گيرد.
•ماده  :١١٣محكوم به محض احساس كسالت جريان را به مسئول
امور نگهبانی زندان اطالع داده و با اخذ معرفينامه به بهداری موسسه
يا زندان اعزام و دارو و دستورهای الزم پزشكی را دريافت میدارد.
•ماده  :١١٥با تشخيص پزشك بهداری موسسه يا زندان در صورت
ضرورت ،محكوم بيمار در بيمارستان زندان بستری خواهد شد.
گواهي تشخيص ضرورت بايد بطور كتبی در پرونده بيمار قيد گردد.
•ماده  :١١٨معاينه و در صورت نياز معالجه محكومان بيمار به عهده
اداره زندان يا مراكز حرفهآموزی و اشتغال است.
•ماده  :١٢٠رييس بهداری زندان مؤظف است همه روزه اول وقت
از كليه محكومان بيمار كه در بيمارستان زندان بستری هستند
عيادت نموده و پس از پرسش از وضعيت آنان و حصول اطمينان از
حسن مراقبت پزشكان و پرستاران نسبت به معالجه و تغذيه صحيح
بيماران نظارت كامل و مستمری بعمل آورد.
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اقدامات انظباطی
•ماده  :١٦٩تندخويی ،دشنام ،ادای الفاظ ركيك يا تنبيه بدنی
متهمان و محكومان و اعمال تنبيههای خشن ،مشقت بار و موهن
در موسسهها و زندانها به كلی ممنوع است.
•ماده  :١٧٥تنبيههای انضباطی عبارتند از:
 ۱,محروميت از مالقات حداكثر سه نوبت.
 ۲,محروميت از مرخصی تا  ۳ماه.
 ۳,عدم پيشنهاد عفو و آزادي مشروط حداكثر تا بيست روز
 ۴,نگهداری در واحدهای تك نفره حداكثر تا بيست روز.
مالقات
•ماده  :٦٩تبصره  :١محكومان و متهمان زن ميتوانند اطفال خود
را تا سن دو سال تمام به همراه داشته باشند .رييسان و مراكز
حرفهآموزی و اشتغال میتوانند در هر موسسه يا زندان نسبت به
تفكيك و جداسازی اطفال  ۲تا  ۶سال در محل مجزا (مهدكودك)
اقدام و يا نسبت به انتقال اطفال موصوفبه بهزيستی يا مؤسسههای
نگهداری اطفال مبادرت نمايند.
•ماده  :١٨٢زوج يا زوجه ،پدر ،مادر ،برادر ،خواهر و فرزندان محكوم
يا متهم و همچنين پدر و مادر همسر وی حق دارند بر اساس شرايط
مالقاتهای هفتگی با محكوم مالقات كنند و ساير بستگان و دوستان
محكوم در صورت درخواست با كسب اجازه از طرف رييس موسسه
يا زندان يا قاضی ناظر ميتوانند مالقات كنند.
•ماده  :١٨٣محكومانی كه حسن رفتار و كردار داشته باشند با
صالحديد رييس موسسه يا قاضی ناظر ميتوانند با همسر و فرزندان
و پدر و مادر و برادر و خواهر و پدر و مادر همسر خود با حضور مأمور
مراقب مالقات حضوری نمايند.
•ماده  :١٨٥محكومان يا متهمان با موافقت رييس زندان يا قاضی
ناظر در مواردی ميتوانند مالقات خصوصی بدون حضور مراقب با
همسر و فرزندان خود داشته باشند.
•ماده  :١٨٨تبصره :۲برنامه مالقات عمومی بايد به گونهای تنظيم
شود كه هر محكوم دستكم هفتهای يكبار مالقات داشته باشد و
مدت آن كمتر از ۲۰دقيقه نباشد.

•ماده  :١٩٠رييس زندان میتواند تسهيالت مالقات محكومان بيمار
را كه در بيمارستان بستری بوده يا قادر به حركت نيستند با نظر
پزشك فراهم آورد.
مرخصی زندانیان
•ماده :۲۱۳به منظور کمک به تحکیم مبانی و روابط خانوادگی و
اجتماعی زندانیان ،رفع مشکالت ضروری فردی ،خانوادگی و قضائی،
بازتوانی اجتماعی و فراهم نمودن زمینه بازگشت مجدد به جامعه و
همچنین مشارکت فعال در برنامههای اصالحی ،تربیتی ،فرهنگی و
ورزشی ،حرفهآموزی و اشتغال ،به زندانیان در چهارچوب مواد مربوط
به این فصل مرخصی اعطاء میگردد .تبصره :اعطای مرخصی به
زندانیان به عنوان یک حق تلقی نمیگردد و برخورداری از آن
موکول به رعایت مقررات زندان و کسب امتیازات الزم میباشد.
محکومین
مرخصی:
اعطای
•ماده :۲۲۱مستثنیات
زیر از شمول اعطای مرخصی مستثنی میباشند:
الف ـ محکومین جرائم سرقت مسلحانه و یا مقرون به آزار،
ربودن مال دیگری از طریق کیفزنی ،جاسوسی ،اقدام علیه
امنیت کشور ،آدمربائی ،جرائم باندی و سازمان یافته ،تجاوز
به عنف ،دائرکردن مراکز فساد و فحشاء ،اسیدپاشی ،اخالل
در نظام اقتصادی ،ورود ،تولید ،توزیع و فروش مشروبات
الکلی ،قاچاق مسلحانه و یا عمده مواد مخدر و روانگردانها.
ب ـ محکومین دارای سه سابقه محکومیت به ارتکاب همان جرم.
مشهورند.
شرارت
به
که
محکومینی
ـ
ج
د ـ محکومین به قصاص و اعدام.
•ماده :۲۱۴شرایط اعطای مرخصی :تبصره :۴کلیه محکومین به
استثنای مشمولین ماده  ۲۲۱در صورت ازدواج یا فوت یکی از
بستگان درجه یک آنان (پدر ،مادر ،فرزند ،همسر ،برادر ،خواهر)
بدون لحاظ شرایط مذکور در این ماده از یک نوبت مرخصی بهرهمند
میگردند.
منبع :آيين نامه اجرایی سازان زندانها و اقدامات تامينی و تربيتی كشور

زنان در زندان
گزارشی از وضعیت زندانیان سیاسی در بند زنان زندان اوین

پیوست:2
اصول مربوط به زندانیان سیاسی و وضعیت حبس آنها در
میثاقهای بین المللی که جمهوری اسالمی ایران امضاء کننده
آن است و موازین ،قوانین و اصول سازمان ملل متحد
 2.1میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی ()ICCPR
•ماده  :7هيچ كس را نميتوان مورد آزار و شكنج ه يا مجازاتها يا
ف انسانی يا ترذيلی قرار داد.
رفتارهای ظالمانه يا خال 
•ماده  .1 :9هر كس حق آزادی و امنيت شخصی دارد .هيچ كس را
نميتوان خودسرانه (بدون مجوز) دستگير يا بازداشت (زندانی) كرد.
از هيچ كس نميتوان سلب آزادی كرد مگر به جهات و طبق آئين
دادرسيی مقرر به حكم قانون .2 .هر كس دستگير ميشود بايد در
موقع دستگير شدن از جهات (علل) آن مطلع شود و در اسرع وقت
اخطاريهای دائر بهر گونه اتهاميكه به او نسبت داده ميشود دريافت
دارد .3 .هر كس به اتهام جرمی دستگير يا بازداشت (زندانی) ميشود
بايد او را در اسرع وقت در محضر دادرس يا هر مقام ديگريی كه
ب قانون مجاز به اعمال اختيارات قضايی باشد حاضر نمود و
به موج 
بايد در مدت معقولی دادرسی يا آزاد شود .بازداشت (زندانی نمودن)
اشخاصيی كه در انتظار دادرسی هستند نبايد قانونی كلی باشد ليكن
آزاديی موقت ممكن است موكول باخذ تضمينهايی بشود كه حضور
متهم را در جلسه دادرسی و ساير مراحل رسيدگی قضايی و حسب
مورد برای اجرای حكم تأمين نماید.
•ماده  :10درباره كليه افراد كه از آزادی خود محروم شدهاند بايد با
ت و احترام ب ه حيثيت ذاتی شخص انسان رفتار كرد.
انساني 
ماده  .1 14همه در مقابل دادگاهها و ديوانهای دادگستری متساوی
س حق دارد به اين كه به دادخواهی او منصفانه و علنی در
هستند .هر ك 
يك دادگا ه صالح مستقل و بيطرف تشكيل شده طبق قانون رسيدگی
ن دادگاه درباره حقانيت اتهامات جزائی عليه او يا اختالفات راجع
بشود و آ 
ق و الزمات او در مورد مدنی اتخاذ تصميم بنمايد .تصميم به سری
به حقو 
ن جلسات در تما م يا قسمتي از دادرسی خواه به جهات اخالق حسنه
بود 
م عمومی يا امنيت ملی در يك جامعه دموكراتيك و خواه در صورتی
يا نظ 
كه مصلحت زندگی خصوصی اصحاب دعوی اقتضاء كند و خواه در مواردی
ظ كيفيات خاص علنی بودن جلسات مضر به مصالح دادگستری
كه از لحا 
باشد تا حدی كه دادگا ه الزم بداند امكان دارد ،ليكن حكم صادر در امور
كيفری يا مدنی علنی خواهد بود مگر آنكه مصلحت صغار طور ديگری
اقتضاء نمايد يا دادرسی مربوط به اختالفات زناشوئی يا واليت اطفال باشد.
 .2هر كس به ارتكاب جرمی متهم شده باشد حق دارد بیگناه فرض شود
تا اين كه مقصر بودن او بر طبق قانون محرز بشود .3 .هر كس متهم به

ی ذيل را خواهد
ق تضمينها 
ارتكاب جرمی بشود با تساوی كامل الاقل ح 
ل ب ه زبانی كه او بفهمد از نوع
داشت :الف ـ در اسرع وقت و ب ه تفصي 
و علل اتهامی ك ه به او نسبت داد ه ميشود مطلع شود .ب ـ وقت و
ل منتخب خود داشته
ی تهيه دفا ع خود و ارتباط با وكي 
تسهيالت كافی برا 
ت بشود .دـ در محاكمه
ن تأخير غيرموجه درباره او قضاو 
باشد .ج ـ بدو 
حاضر بشود و شخصاً يا به وسيل ه وكيل منتخب خود از خود دفاع كند و
ل به او اطالع داده شود
ل نداشت ه باشد حق داشتن وكي 
در صورتی كه وكي 
ف دادگاه رأساً براي
ی اقتضاء نمايد از طر 
و در مواردی ك ه مصالح دادگستر 
ن بشود ك ه در صورت عجز او از پرداخت حقالوكاله هزينهای
او وكيلی تعيي 
ت ميدهند سئواالت بكند
ی ك ه عليه او شهاد 
نخواهد داشت .هـ از شهود 
يا بخواهد ك ه از آنها سئواالتی بشود و شهودی ك ه له او شهادت ميدهند با
ط شهود علي ه او احضار و از آنها سئواالت بشود .وـ اگر زبانی
همان شراي 
را كه در دادگاه تكلم ميشود نمیفهمد و يا نمیتواند به آن تكلم كند يك
مترجم مجاناً به او كمك كند .زـ مجبور نشود كه عليه خود شهادت دهد
و يا به مجر م بودن اعتراف نمايد.
ی و خانواده و اقامتگا ه
س نبايد در زندگی خصوص 
چك 
•ماده  .1 :17هي 
ت خودسران ه (بدون مجوز) يا خالف قانون
يا مكاتبات مورد مداخال 
ت و حيثيت او نبايد مورد تعرض غيرقانونی
قرار گيرد و همچنين شراف 
ق دارد در مقابل اين گونه مداخالت يا
واقع شود .2 .هر كس ح 
ن برخوردار گردد.
تعرضها از حمايت قانو 
ن و مذهب دارد .اي 
ن
•ماده  .1 :18هر كس حق آزادی فكر و وجدا 
ب يا معتقدات به انتخاب
ل يك مذه 
ن يا قبو 
حق شامل آزادی ـ داشت 
ی ابراز مذهب يا معتقدات خود ،خواه بطور فردی
خود ،همچنين آزاد 
ت و اجرای آداب و
ی يا در خفا در عبادا 
يا جماعت خواه بطور علن 
ت مذهبی میباشد.
اعمال و تعليما 
چ كس را نمیتوان ب ه مناسبت عقايدش مورد
•ماده  .1 :19هي 
س حق آزادی بيان دارد .اين
مزاحمت و اخافه قرار داد .2 .هر ك 
ل و اشاعه اطالعات و افكار از هر
حق شامل آزادی تفحص و تحصي 
ت خواه شفاهاً يا به صورت نوشته يا
ن توج ه ب ه سر حدا 
قبيل بدو 
ی يا بهر وسيل ه ديگر بانتخاب خود ميباشد.
چاپ يا ب ه صورت هنر 
ق تشكيل مجامع مسالمتآميز به رسميت شناخت ه
•ماده  :21ح 
ق تابع هيچ گونه محدوديتی نميتواند باشد
ميشود .اعمال اين ح 
ن مقرر شد ه و در يك جامع ه دمكراتيك به
جز آنچه بر طبق قانو 
م عمومی يا برای حمايت
ی يا نظ 
مصلحت امنيت ملی يا ايمنی عموم 
ق و آزاديهای ديگران ضرورت
ی يا حقو 
ت يا اخالق عموم 
از سالم 
داشته باشد.
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ن را دارد از جمل ه
•ماده  .1 :22هر كس حق اجتماع آزادانه با ديگرا 
ق تشكيل سنديكا (اتحاديههای صنفی) و الحاق به آن برای
ح
حمايت از منافع خود.
•ماده  .1 :26كليه اشخاص در مقابل قانون متساوی هستند و بدو 
ن
هيچگونه تبعيض استحقاق حمايت بالسويه قانون را دارند .از اين
ظ قانون بايد هر گونه تبعيضی را منع و براي كليه اشخاص
لحا 
ً
حمايت مؤثر و متساوی عليه هر نوع تبعيض خصوصا از حيث نژاد ـ
گ ـ جنس ـ زبان ـ مذهب عقايد سياسی و عقايد ديگر ـ اصل و
رن 
منشأ ملی يا اجتماعی ـ مكنت ـ نسب ـ يا هر وضعيت ديگر تضمين
بكند.
•ماده  :27در كشورهائی كه اقليتهای نژادی ،مذهبی يا زبانی وجود
دارند ،اشخاص متعلق به اقليتهای مزبور را نميتوان از اين حق
محروم نمود كه مجتمعاً با ساير افراد گروه خودشان از فرهنگ خاص
خود متمتع شوند و به دين خود متدين بوده و بر طبق آن عمل
كنند يا به زبان خود تكلم نمايند.
منبعhtm.cp-convenant/hr/org.ir-unic.www//:ptth :

حداقل مقرات معیار سازمان ملل متحد برای رفتار با زندانیان
بخش اول :مقررات داری کاربرد عمومی
• -10همه محل هایی که برای استفاده زندانیان در نظر گرفته شده و
به ویژه همه محل های خواب باید از همه امکانات بهداشتی برخوردار
باشد ،توجه الزم به شرایط آب و هوای آن و به ِوزه به مقدار هوا،
حداقل مساحت کف ،نور ،گرما و تهویه مبذول شود.
• -11در همه جاهایی که الزم است زندانیان در آنها زندگی یا کار
کنند ،الف) پنجره ها باید آنقدر بزرگ باشند که زندانیان بتوانند با
نور طبیعی مطالعه یا کار کنند و چنان ساخته شده باشند که امکان
ورود هوای تازه به اتاق را فراهم سازند ،حتی اگر تهویه مصنوعی
داشته باشند؛ ب) باید نور مصنوعی کافی برای زندانیان فراهم شود
تا بدون آسیب رسیدن به چشم مطالعه و کار کنند.
• -14همه بخش های یک زندان که به طور منظم مورد استفاده
زندانیان است باید به طور مناسبی نگهداری و همیشه با دقت تمیز

شود.
غذا
• )1( -20مدیریت زندان به هر زندانی باید در ساعات معمول غذای
مقوی که برای سالمت و توانایی او کافی بوده ،و کیفیت خوب داشته
و به خوبی تهیه و سرو شود ،تحویل دهد )2( .آب آشامیدنی باید
در دسترس هر زندانی ،هرگاه که نیاز داشته باشد ،قرار داشته باشد.
خدمات پزشکی
• )1( -22در هر زندان باید حداقل یک پزشک با صالحیت ،با
اطالعاتی در باره روانپزشکی ،در دسترس باشد .خدمات پزشکی
باید در رابطه نزدیک با مدیریت عمومی بهداشت جامعه با کشور
سازمان داده شود .این خدمات باید شامل خدمت یک روانپزشک
برای تشخیص و در موارد مناسب ،مداوای حاالت نابهنجاری روانی
باشد )2( .زندانیان بیمار که نیاز به مداوای تخصصی دارند باید
به موسسات تخصصی یا بیمارستان های عادی منتقل شوند .هر
زندان که در داخل آن بیمارستان هست ،تجهیزات ،لوازم و وسایل
پزشکی آن باید برای مراقبت های بهداشتی و مداوای زندانیان بیمار
مناسب و کارکنان آن آموزش های الزم را دیده باشند )3( .خدمات
دندانپزشک با صالحیت باید در دسترس همه زندانیان باشد.
منبع :حداقل مقررات معیار سازمان ملل متحد برای رفتار با
زندانیان
 :2.3احکام سازمان ملل متحد در مورد رفتار با زنان زندانی و
اقدامات غیر تادیبی برای زنان مجرم (قوانین بانکوک)
قوانین کاربردی عمومی
اصول اولیه
•قانون  .1 :2توجه کافی باید به مقرات پذیرش زنان و کودکان،
به علت آسیب پذیری خاص آنها در این زمان ،مبذول شود .زنان
زندانی تازه وارد باید امکانات تماس با اقوام خود ،دسترسی به مشاوره
حقوقی ،اطالعات در مورد قوانین و مقررات زندان ،رژیم زندان و
محل دریافت کمک وقتی نیاز به زبان قابل فهم خوشان را دارند ،و
در مورد اتباع کشورهای خارجی ،همچنین دسترسی به نمایندگان
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کنسولی ،مبذول شود .2 .قبل از پذیرش ،زنانی که مسئولیت
نگهداری از کودکان را دارند باید اجازه داشته باشند تا برای آن بچه
ها مقدمات الزم را ،شامل امکان تعلیق بازداشت با توجه به منافع
کودک را فراهم کنند.
تخصیص
•قانون  :4با توجه به مسئولیتهای زنان زندانی برای مراقبت از خانواده
های خود ،تا آنجا که ممکن است آنها به زندانهایی در نزدیکی خانه
هایشان یا جایی که در آن در حال بازپروری اجتماعی هستند،
تخصیص داده خواهند شد.
بهداشت شخصی
•قانون ( 6پ) :معاینه سالمتی زنان زندانی شامل معاینه جامع برای
تعیین نیازهای مراقبتهای پزشکی آنها خواهد بود...
ایمنی
(الف) تفتیش
•قانون  :21کارکنان زندان باید در زمان تفتیش کودکانی که با
مادرانشان در زندان هستند و کودکانی که به دیدن زندانیان آمده
اند ،از خود شایستگی ،حرفه ای بودن ،و حساسیت نشان بدهند و
باید احترام و عزت را حفظ کنند.
(ب) انضباط و تنبیه

·قانون  :23اقدامات انضباطی برای زنان زندانی نباید شامل
ممانعت از تماس با خانواده ،به ویژه کودکان باشد.
• .8تماس با دنیای خارج
•قانون  :26تماس زنان زندانی با خانواده هایشان ،شامل فرزندانشان،
اولیاء فرزندانشان و نمایندگان رسمی باید تا حد امکان مورد تشویق
و تسهیل قرار بگیرد .هرجا میسراست ،اقدامات الزم برای خنثی
کردن اثرات منفی بازداشت بودن در موسساتی که دور از منزل زنان
زندانی واقع شده اند مبذول شود.

•قانون  :28مالقاتهایی که کودکان در آن حضور دارند باید در
محیطی برگزار شود ،از جمله شیوه برخورد کارکنان ،که تجربه
مثبتی از مالقات ایجاد کند  ،و باید اجازه تماس آزاد بین مادر و
کودک را بدهد.
• .IIقوانین قابل اجرا برای دسته های خاص
•الف .زندانیانی که در حال سپری کردن احکام هستند .3 ،زنان
حامله ،مادران شیرده و مادرانی که با کودکان خود در زندان هستند:
•قانون  :49تصمیم در مورد اجازه دادن به کودکان برای ماندن در
زندان همراه مادرانشان باید بر اساس بهترین منافع کودک گرفته
شود .با کودکانی که همراه مادرانشان در زندان هستند نباید هرگز
مانند زندانی رفتار شود.
•قانون  .1 :52تصمیم گیری در مورد اینکه آیا یک کودک باید از
مادر خود جدا شود باید مبتنی بر ارزیابی فردی و بهترین منافع
کودک در چارچوب قوانین ملی مرتبط صورت بگیرد .2 .بیرون
بردن کودک از زندان باید با حساسیت ،تنها پس از اینکه ترتیبات
جایگزین برای کودک شناسایی شده اند ،و در مورد زندانیانی که
اتباع خارجی هستند ،پس از مشاوره با مقامات کنسولی صورت
بگیرد .3 .پس از اینکه کودکان از مادران خود جدا شده اند و یا
نزد خانواده ،یا اقوام و یا در شرایط جایگزینی قرار گرفته اند ،هرجا
بهترین منافع کودک رعایت می شود و وقتی امنیت عمومی به خطر
نمیافتد به زنان زندانی حداکثر فرصتها و امکانات برای مالقات با
فرزندانشان ارائه خواهد شد.
• .IIIاقدامات جایگزین حبس
•قانون  :58با توجه به مقررات قانون  2.3قوانین توکیو ،زنان مجرم
نباید از خانواده ها و جوامع خود بدون توجه کافی به سوابق و
ارتباطات خانوادگی آنها جدا شوند .راههای جایگزین مدیریت زنانی
که مرتکب جرم شده اند ،مانند اقدامات انحرافی و اقدامات جایگزین
پیش از محاکمه و احکام ،هرجا مناسب و میسر باشد اجرا خواهندشد.
•قانون  :61در زمان صدور رای محکومیت زنان مجرم ،دادگاهها باید
با توجه به مسئولیتهای نگهداری از فرزندان زنان زندانی این قدرت
این را داشته باشند تا عوامل کاهش حکم مانند عدم وجود سابقه
جنایی و عدم جدیت نسبی و ماهیت رفتار مجرمانه و سوابق معمولی
در نظر بگیرند.
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رفتار پس از صدور حکم
•قانون  :63تصمیم گیری در خصوص آزادی زودهنگام (مشروط)
فرزندان زنان زندانی و نیز
باید به طور مثبت مسئولیت نگهداری از
ِ
نیازهای خاص آنها برای ادغام مجدد در جامعه را در نظر بگیرد.
• .2زنان باردار و زنان سرپرست کودکان
•قانون  :64احکام غیرحبس برای زنان باردار و زنانی که سرپرست
فرزندان خود هستند باید هرکجا امکان دارد و مناسب است بر حبس
رجحان داشته باشد و احکام حبس باید وقتی مدنظر قرار بگیرند
که جرم جدی یا خشونتبار بوده و زن مجرم یک خطر مستمر
باشد و پس از بررسی بهترین منافع کودک یا کودکان ،و با تضمین
تمهیدات مناسب برای نگهداری از این کودکان صورت بگیرد.
منبع :احکام سازمان ملل متحد در مورد رفتار با زنان زندانی و
اقدامات غیر تادیبی برای زنان مجرم (قوانین بانکوک)
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که زندانی شدن آنها را توجیه کند
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7
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 :2.4حداقل مقررات معیار سازمان ملل متحد برای رفتار با
زندانیان
•رفتار با همه زندانیان باید با احترامی باشد که شایسته عزت و ارزش
ذاتی آنها به عنوان بشر است.
•جز برای محدودیتهایی که آشکارا برای واقعیت حبس ضروری
هستند ،همه زندانیان حقوق بشر و آزادیهای اساسی خود را که
در اعالمیه جهانی حقوق بشر منعکس شده و هرجا دولت مورد
نظر یکی از امضاء کنندگان است ،حقوق منعکس شده در میثاق
بین المللی حفظ حقوق اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی و میثاق
بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و پروتکل اختیاری مربوط به
آن ،و همچنین حقوق دیگری که در دیگر میثاق های سازمان ملل
منعکس شده را حفظ میکنند.
• .9زندانیان باید به خدمات بهداشتی موجود در کشور بدون
هرگونه تبعیض بر اساس وضعیت حقوقی خود را دارند دسترسی
داشته باشند.
منبع:

11 Abrahamian, Ervand (1999), Tortured
Confessions: Prisons and Public Recantations
in Modern Iran, University of California press,
p.105
 12همانجا ،صفحه .136-135
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 14همانجا.
15 http://goo.gl/J1sDpI
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 18همانجا.
19 http://goo.gl/1OjCpn
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