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در جمهوری اسال� ایران به ترس و ناآرا� در   ۱۹شی�ع و�روس کوو�د 
ن جان خود را از  دست  چندین زندان منجر شدە که � آن چند زنداین ن�ی

ی 1 اند. دادە  از جمله بن�اد عبدالرحمن برومند برای   ،2جامعه حقوق ��ش
های خود را در خصوص شلو�ن  مکررا� نگراین  3حقوق ��ش (بن�اد برومند) 

های ، بهداشت و تغذ�ه نامناسب، رواج ب�ماری ها زندان ب�ش از ظرف�ت 
استاندارد، اعالم کردە است.  ا�ط غ�ی مح�ط �سته  گونا�ون، و د�گر �ش

زندان و س�ستم دفا� تضع�ف شدە زندان�ان، شی�ع این و�روس کشندە را 
ن بر اهم�ت   4. سازمان بهداشت جهاین و د�گر متخصصان کند ��سه�ل  ن�ی

ن شی�ع و�روس در داخل   انه جهت محدود ساخنت   ها زنداناقدامات پ�شگ�ی
اە قضایی ایران دستگ 5اند. به کل جامعه، تا��د ورز�دە  ها زندان و از داخل 

ی از اشاعه و�روس در  گام برداشته که مغتنم   ها زندانهایی به منظور جلوگ�ی
 . با این حال، اطالعایت که  6است، از جمله آزاد کردن موقت هزاران زنداین

بن�اد برومند در خصوص چند زندان گردآوری کردە م��د آن است که این  
انه کا�ن نبودە و به صورت   � پ�شگ�ی ن در همه  تداب�ی �کدست و دقیق ن�ی

ان ابتال به و�روس کرونا در داخل   ها زندان  ن به اجرا گذاشته �شدە است. م�ی
سازی در این  مشخص ن�ست و مقامات ایران تما�� به شفاف�ت ها زندان 

ن به مسئله وضع�ت   ،  است بر ، امری است که مستلزم اصالحات ساختاری اسا� و زمان ها زندان خصوص ندارند. پرداخنت

 
ن الملل، ب�م آن � 1 ی  ۳۶ حدودرود که در طبق گزارش سازمان عفو بنی  ۲۱( ۲۰۲۰آور�ل  ۹ها با عوامل دولیت داخل زندان ها، کشته شدە باشند. زنداین در درگ�ی

 ۱۳۹۹فروردین 
protests/-pandemic-covid19-during-forces-security-by-killed-prisoners-https://www.amnesty.org/en/latest/news/2020/04/iran 

 وضع�ت حقوق ��ش در جمهوری اسال� ایران در�ارەبرای نمونه، نگاە کن�د به گزارش گزارشگر و�ژە سازمان ملل متحد  2
https://www.iranrights.org/library/document/3708 

ی کردە و برای حفاظت از زندان�ان در مقابل و�روس کوو�د نگاە کن�د به "ایران با�د اقداما 3 ، ۱۳۹۸اسفند  ۱۶شفاف تر عمل نما�د."،  ۱۹ت ب�ش�ت
 https://www.iranrights.org/newsletter/issue/106 
ن  ها»، ��ش زنداین «و�روس کرونا: خدمات بهداشیت و حقوق  4 مارس  ۱۶المل� اصالحات ک�فری، سازمان بنی

۲۰۲۰ ،in-people-of-rights-human-and-healthcare-https://www.penalreform.org/resource/coronavirus 
ل کرونا و آمادە  5 ی و کن�ت ، ها و بازداشتگاەسازی برای آن در زندان «جلوگ�ی ، ۲۰۲۰مارس  ۱۵ها»، سازمات بهداشت جهاین

https://www.iranrights.org/fa/library/document/3718 

ان آنالین،  6 ن  https://www.mizanonline.com/fa/news/608692، ۱۳۹۹فروردین  ۹م�ی

https://www.amnesty.org/en/latest/news/2020/04/iran-prisoners-killed-by-security-forces-during-covid19-pandemic-protests/
https://www.iranrights.org/library/document/3708
https://www.iranrights.org/newsletter/issue/106
https://www.penalreform.org/resource/coronavirus-healthcare-and-human-rights-of-people-in/
https://www.iranrights.org/fa/library/document/3718
https://www.mizanonline.com/fa/news/608692/
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تواند و موظف است آنچه را  ایران �  است. اما در کوتاە مدت، مبارزە با این پاند�، مستلزم ارادە س�ا� جدی و شفاف�ت 
ن سالمیت زندان�ان و کارکنان   الزم است، انجام دهد.   ها زندان که جهت تضمنی

  هازندان و�روس کرونا با واقع�ت  مقابله با عدم انطباق تداب�ی اعالم شدە برای 

 ۱۹قوە قضای�ه ایران اقدامایت در مقابله با پاند� کوو�د 
اسفند، قوە قضای�ه قصد خود   ۵انجام دادە است. در روز 

(که با گذشت   ها زندان مبین بر ارائه �سه�الت ما� ب�ش�ت به 
) و کاهش جمع�ت  7�ک ماە هنوز هم در دستور کار است 

العادە به بر�ن زندان�ان  ط��ق اعطای مرخ� فوق از  ها زندان 
ی از ورود زندان�ان جد�د، را اعالم  و حیت  االمکان جلوگ�ی

اسفند ماە، رئ�س قوە قضای�ه  ۱۰و   ۷در تار�ــــخ  8داشت. 
ایران دو بخشنامه صادر کرد که به موجب آن بر�ن از 

زندان�ان، از جمله زندان�این که به حبس محکوم شدە و واجد  
ن  ا�ط مرخ� هستند، و ن�ی زندان�این که به لحاظ عدم   �ش

پرداخت دیون و د�ه و د�گر جرائم ما� به حبس محکوم  
به مرخ�   ۱۳۹۹اردیبهشت ماە  ۱۱توانند تا اند، � شدە 

ا�� که   بروند. این امر شامل حال بر�ن از زندان�ان واجد �ش
ن � به حبس کم�ت از پنج سال محکوم شدە  ن به مرخ� ن�ستند، به عنوان  شود. بر�ن از زندان�ان، واجد �ش اند ن�ی ا�ط رفنت

ن جرا�م �قت  ن به �قت دارای ب�ش مثال، محکومنی ن دارای محکوم�ت ب�ش از پنج سال و محکومنی های مسلحانه، سارقنی
ن جاسو�، مجرماین که به اتهام اقدام عل�ه امن�ت م� به حبس ب�ش از پنج سال   از �ک فقرە محکوم�ت مشابه، مرتکبنی

ن به اعدام. بخشنامه، حاوی دستورات د�گری هم بود، از جمله اجتناب از صدور قرارهای اند محکوم شدە  ، و محکومنی
ن آزاد هستند به   ن منجر به بازداشت و خودداری از معر�ن افرادی که آراء محکومیتشان قطع�ت �افته و با قرار تامنی تامنی

وری«تا پا�ان فروردین ماە،   ها زندان  وری«. واژە »جز در موارد �ن  9در بخشنامه تع��ف �شدە است.   »�ن

ن در تار�ــــخ  ، رئ�س سازمان   ۱۰همچننی اعالم داشت که حقوق زندان�ان، حق برخورداری  ها زندان اسفند ماە، اصغر جهانگ�ی
ن شامل �  شد، وی به مدیران استاین شود. در این �شست که از ط��ق و�دئو کنفرا�س برگزار � از سالمت و بهداشت را ن�ی

ی از ورود و شی�ع و�روس کرونا به  ها ن زندا انه الزم را برای جلوگ�ی به عمل آورند، از   ها زندان دستور داد اقدامات پ�شگ�ی
س  روزانه، ارائه آموزش  کردن   جمله ضدعفوین  های الزم به زندان�ان و زندانبانان، قرار دادن وسا�ل بهداشیت در دس�ت

برای این که   »روزیبه صورت شبانه «برای مراقبت از وضع�ت زندان�ان  ها زندان های سالمت در زندان�ان، �شک�ل کمیته
جهانگ�ی در �ک   10افراِد در معرض خطر، شناسایی شدە و تداب�ی الزم جهت جداسازی و سایر اقدامات درماین اتخاذ گردد. 

 ورز�د: ، بر این توص�ه تا��د ۱۳۹۹فروردین  ۱۱در روز  ها زندان و�دئو کنفرا�س د�گر با مقامات 

 
ان آنالین،  7 ن  om/fa/news/608692https://www.mizanonline.c، ۱۳۹۹فروردین  ۹م�ی
گزاری �سن�م،  8   https://www.tasnimnews.com/fa/news/1398/12/05/2210188، ۱۳۹۸ اسفند ۵خ�ب
ن جرائم آدم ر�ایی در صورت عدم گذشت شا�،  9 ا�ط ن�ستند عبارتند از مرتکبنی ، قاچاق و خ��د و فروش سالح ب�ش از دو قبضه، د�گر افرادی که واجد �ش اس�دپا�ش

دن وث�قه عاجز باشد (غ�ی  ا�ط، از س�پ �. چنانچه زنداین واجد �ش ن به قصاص و اعدام و حدود �ش الشا�، و محکومنی داری کث�ی ن کاله�ب ن ما�، در  محکومنی از محکومنی
ن کفالت �   ه اعطای مرخ� وی اقدام نمود. توان �سب بصورت اطمینان به بازگشت وی، با اخذ تامنی

https://www.iranrights.org/library/document/3712 ،713https://www.iranrights.org/library/document/3 
  https://bit.ly/2VEhlCF، ۱۳۹۸ماە  اسفند ۱۰های استان کرمان، ادارە کل زندان  10

https://www.mizanonline.com/fa/news/608692/
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1398/12/05/2210188/%D8%A8%D8%AE%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D8%AD%D9%81%D8%A7%D8%B8%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://www.iranrights.org/library/document/3712
https://www.iranrights.org/library/document/3713
https://bit.ly/2VEhlCF
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ی از ورود و�روس کرونا به  « انه برای جلوگ�ی العادە بهداشیت از جمله  و اقدامات فوق ها زندان[با�د] اقدامات پ�شگ�ی
س زندان�ان و ارائه ضدعفوین کردن روزانه و مستمر بخش  ها و وسا�ل مورد نظر و قرار دادن وسا�ل بهداشیت در دس�ت

ن �شک�ل کمیته برای خود مراقبیت و   زندانبانانی الزم به زندان�ان و هاآموزش  ل و   ها زندان های سالمت در  ن�ی برای کن�ت
روزی برای شناسایی افراد در معرض خطر به نحوی که با شناسایی و  مراقبت از وضع�ت سالمت زندان�ان به صورت شبانه 

د. �شخ�ص اول�ه پزشکان زندان �سبت به جداسازی و سایر اقدامات بهداشیت و درما  11» ین افراد بدون فوت وقت انجام گ�ی

ل جدی اجرای تصم�مات اعالم شدە و پاسخگویی الزم برای بهبود وضع  ، کن�ت وجود   ها زنداندر چند دهه اخ�ی بودجه کا�ن
ن دل�ل،  ن و انگاری یب های جرمکه از س�است   –های دست جم� ترکییب از حبس نداشته است. به همنی احکاِم  رو�ه و قواننی

ن نا�ش � صدور مجازات ن در ادارە کردن  فقدان منابع و شفاف�ت، فساد، و یب  12  – شود های سنگنی ، ها زندان کفاییت مسئولنی
 مح�� �س خطرنا� برای زندان�ان ا�جاد کردە است. 

ن و مصون�ت ، در بازداشت و  قوە قضای�ه و دستگاە امنییت ایران، با تک�ه بر قواننی حبس صدها هزار نفر  شان از پاسخگویی
ی از خود �شان دادە  و   ها زندان . مسئول�ت ادارە ها زندان اند تا در تالش برای ارتقا و بهبود وضع�ت اشت�اق و جد�ت ب�ش�ت

ن با قوە قضای�ه است. در نبود نهادهای مستقل برای نظارت وضع�ت افرادی که از آزادی محروم شدە بازداشتگاە  اند، ها ن�ی
شکا�ت از قوە قضای�ه را� ندارند به غ�ی از شکا�ت از قوە قضای�ه، �عین همان نهادی که حقوقشان را نقض  این افراد برای 

ن و مقامات مسئول کند. در نت�جه شکا�ات زندان�ان کم�ت مورد توجه قرار � � د. متخصصنی بارها بر لزوم   ها زندان گ�ی
ن و حذف بر�ن جرا�م برای کاهش جمع�ت  زدایی اول��ت نداشته  اما در مجلس، جرم  13اند. تا��د کردە  ها انزندبازنگری قواننی

 است. 

ن   شود این  باعث �  ها زندان اند که بودجه محدود سازمان ی ایران و نمایندگان مجلس مکررا� هشدار دادە هازندان مسئولنی
ن  ، رئ�س سازمان  ۱۳۹۵نما�د. در مرداد ماە  سازمان نتواند تغذ�ه و بهداشت و سالمت زندان�ان را تضمنی ، اصغر جهانگ�ی

های ز�ادی نا�ش از ب�ش از هزار م�ل�ارد های مختلف با کمبود واقع شدە و در بخش ، گفت سازمان، «مظلوم» ها زندان 
نبی� و و اقدامات ت ها زندان ، بودجه سازمان ها زندان رغم افزا�ش مداوم جمع�ت  تومان کمبود بودجه مواجه است. ع�

، کاهش �افت. در زمان پ�شنهاد این ۱۳۹۷م�ل�ارد تومان در سال  ۸۰۰، به ۱۳۹۶م�ل�ارد تومان در سال  ۹۴۴امنییت از 
های آب، گاز، و برق، و �ک  م�ل�ارد توماین برای ه��نه ۸۰با �ک بد�  ها زندان، سازمان  ۱۳۹۶بودجه در آذر ماە سال 

، توانایی سازمان در ارائه سه وعدە غذای  م�ل�ارد توماین مواجه بود  ۱۵۰۰ک�ی  ، و این بحران بودجه، به زعم جهانگ�ی
درصد از زندان�ان روی   ۱۵تا  ۱۰جهانگ�ی در همان زمان گفت که  14انداخت. روزانه مناسب به زندان�ان، به مخاطرە � 

ن �  ن عمر  زمنی ن  ها زندان خوابند و م�انگنی سال است و   ۱۵ف�د �ک زندان، حدا���  سال است در حا� که عمر م  ۲۵تا  ۲۰بنی
�م و از �ک طرف   ها زندان شود ز�را موظف هست�م ی فرسودە به ما کمک ن� هازندان در بازسازی  را به خارج از شهرها ب�ب

 15گ��ند بودجه ن�ست. بدهند، � ها زندان کن�م بودجه الزم را برای انتقال هم وقیت درخواست � 

 
  https://bit.ly/2Se765Q، ۱۳۹۹فروردین  ۱۱های استان کرمان، ادارە کل زندان  11
ن ایران ب�ش از  12  ، ۱۳۹۵دی ماە  ۱۴شود. ا�سنا، های جم� �فعل را جرم انگاری کردە است که به نظر کارشناسان باعث حبس  ۱۸۰۰قواننی

https://www.isna.ir/news/95101408774/   شود. فعل مشمول مجازات اعدام �  ۲۰۰بر اساس تحق�قات بن�اد برومند، ق��ب به 
https://www.iranrights.org/library/document/3591 ن نگهداری محکومیین که به  . به خصوص جرم انگاری شد�د جر ائم مواد مخدر غ�ی خشن، و ن�ی

ها کنند، از علل اص� شلو�ن ب�ش از ظرف�ت زندان تحمل � ۱۳۹۶های دراز مدت را به موجب قانون اعدام محکوم و ا�نون حبس
 g/library/document/3567https://www.iranrights.or است. 

 /https://www.tasnimnews.com/fa/news/1398/02/23/2010338، ۱۳۹۸اردیبهشت  ۲۳ها، اصغر جهانگ�ی رئ�س سازمان زندان  13

 . ۱۳۹۶دی ماە  ۹. رادیو فردا، eghtesad.com/havades/cat-https://www.asre-2/25435. ۱۳۹۶آذر  ۲۲ع� اقتصاد  14
.problem/28947378.html-budget-prison-https://www.radiofarda.com/a/iran 

ق پرس،  15   https://bit.ly/2KHfN4C ۱۳۹۶دی ماە  ۹�ش

https://bit.ly/2Se765Q
https://www.isna.ir/news/95101408774/
https://www.iranrights.org/library/document/3591
https://www.iranrights.org/library/document/3567
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1398/02/23/2010338/
https://www.asre-eghtesad.com/havades/cat-2/25435
https://www.radiofarda.com/a/iran-prison-budget-problem/28947378.html
https://bit.ly/2KHfN4C
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ا�ط   ا�� که و�روس ک��د ها زندان عدم توجه به �ش فرستد، جان  ها را به کام مرگ � در �ا� کشور ا�سان  ۱۹، در �ش
ن سالمیت زندان�ان در  اندازد. تا کنون، بر اساس آمارهای موجود، منابع قابل زندان�ان را به خطر �  توجه خا� جهت تضمنی
شش هفته �س از   16یت در چندین زندان به عمل آمدە، تخص�ص ن�افته است. با اینکه اقداما ها زندان خالل این پاند�، به  

شود و �ا اینکه به طور کامل و  های قوە قضای�ه ناد�دە گرفته � در ایران، هنوز بخشنامه ۱۹پذیرش رس� حضور کوو�د 
 گردد. ، اجرا ن� ها زندان �کسان در �س�اری از 

مقامات هنوز آمار مجزا در خصوص تعداد   17اند. د شدەهزار زنداین آزا ۱۰۰طبق اظهارات رس�، تا به امروز ق��ب به 
غم آزادی زندان�ان �  ی کشور، ارائه ندادە هازندان های مرتبط با و�روس کرونا در هر �ک از  آزادی اند. با این حال، عل�ی
که جا�شان در    ب�ش از ظرف�ت خود زنداین دارند. �س�اری از زندان�ان س�ا� و عق�دیت  ها زندان های گذشته، هنوز هفته

، فعاالن ضد حجاب اجباری، فعاالن  زندان ن�ست و با�د آزاد شوند، از جمله اقل�ت های مذهیب و قو�، وکالی حقوق ��ش
ن دستگ�ی شدە  ن تظاهرات مسالمت آم�ی ، فعاالن مح�ط ز�ست، و افرادی که در حنی اند هنوز کارگری، فعاالن دا�شجویی

ن آزاد �شدەبه اتهام ارتکاب جرائم جزیئ و غ�ی خشن بازداشت �ا محکوم شدە  اند. آنهایی کههای زندان �شت م�له اند. اند ن�ی
کل�ه افرادی که بدون مبنای قانوین کا�ن در  «ملل متحد کشورها را ترغ�ب نمودە دف�ت کم�سار�ای عا� حقوق ��ش سازمان 

ن و مخالف، در بازداشت هستند، را آزاد عقا�د انتقاد باشند، از جمله زندان�ان س�ا� و افرادی که به خاطر بازداشت �  آم�ی
، که توسط ستاد حقوق ��ش قوە قضای�ه اعالم ۱۳۹۹اردیبهشت  ۱س�است عدم حبس محکومان تا تار�ــــخ 18 »کنند. 

ن هنوز کامً� به اجرا گذاشته �شدە است. 19شد   ، ن�ی

، و �ا جرائم س�ا� نظ�ی اطالع افزون بر این، ماموران حکومیت کما�ان افراد را به لحاظ اعت�اد، رساین در  تخلفات جزیئ
ها جسد در  اسفند ماە، فردی که از دە  ۱۳کنند. روز ها �و بازداشتگاە ها زندان خصوص و�روس کرونا و ق��ان�ان آن، روانه 

دە در شبکه ای در قم ف�لم�ب درون �دخانه  ش شد) بازداشت  های اجتما� پخداری کردە بود (و�دیویی که به طور گس�ت
بارە و�روس کرونا دستگ�ی  در   »شا�عه پرا�ین « نفر به خاطر  ۲۷اسفند ماە، رئ�س پل�س تهران اعالم داشت  ۲۴در  20شد. 
، فعال حقوق کارگران، را �س از این که به خاطر اتهامات نامعلوم   ۱۴در روز  21اند. شدە  فروردین، پل�س فتا، ام�ی چمین

�ز د م�ف کنندە مواد مخدر در   ۴۰۷ ، مسئوالن۱۳۹۸در ن�مه دوم اسفند ماە  22ستگ�ی کرد. احضار شدە بود، در ت�ب
ق استان تهران گفت  ۱۵روز  23استان هرمزگان دستگ�ی شدند.  نفر در �ک پاریت مختلط  ۱۱۱فروردین، رئ�س پل�س �ش

 24در شه��ار، دستگ�ی شدند.  »هنجارشکنانه«

ضان و متخلفان عق�دیت   ن کما�ان ادامه دارد. در روزپ�گرد قانوین مع�ت دادگاە جزایی استان   ۱۱۶۷فروردین ماە، شعبه  ۲۶ن�ی
ا�ن �سبت به ساقط کردن �ک هواپ�مای تهران در جلسه ای، فاطمه ماری محمدی را �س از آن که در �ک تجمع اع�ت

 
، توز�ــــع ماسک و دستکش به مالقاتآموزشهای استان همدان اعالم داشت اقدامایت نظ�ی مدیر کل زندان  16 کنندگان، و تخص�ص بندهای جدا�انه های بهداشیت

 . ۱۳۹۸اسفند ماە  ۸شدە بود.  آغاز برای ب�ماران مشکوک به کرونا، حیت پ�ش از اعالم رس� بحران، 
.320325-https://www.mojnews.com/fa/tiny/news 

ان آنالین،  17 ن  /https://www.mizanonline.com/fa/news/608692 ۱۳۹۹فروردین ماە  ۹م�ی
. ۱۳۹۹فروردین ماە  ۱۵ب�انات سخنگوی دف�ت کم�سار�ای عا� حقوق ��ش سازمان ملل متحد،  18

https://www.iranrights.org/library/document/3717 
ی اتخاذ نمودە، فروردین خود اعالم داشت «به  ۱۷ستاد حقوق ��ش قوە قضای�ه در ب�ان�ه  19 »، از آغاز شی�ع و�روس کرونا تداب�ی منظور ص�انت از کرامت ا�ساین

ل مواد غذایی در بدو  وسا�ل مورد استفادەها و کردن روزانه و مستمر بخش  از جمله ضدعفوین  س زندان�ان، کن�ت زندان�ان، قراردادن وسا�ل بهداشیت ب�ش�ت در دس�ت
ها جهت پذیرش وث�قه و اعطای ر�ط زندان برای پرسنل ذی های شبانه فروردین، �شک�ل ش�فت ۳۱ها تا تار�ــــخ ها، توقف اعزام زندان�ان جد�د به زندان ورود به زندان 

 /https://www.irna.ir/news/83739585.، (۱۳۹۹فروردین  ۱۷ایرنا،  ای. های زمینهو جداسازی زندان�ان دارای ب�ماری مرخ�

 /https://www.irna.ir/news/83700652 ۱۳۹۸اسفند ماە  ۱۳ایرنا،  20
ن نیوز،  21  https://www.bultannews.com/fa/news/658619 ۱۳۹۸اسفند  ۲۴بولنت

 news.org/2020/hranews/a-https://www.hra-/24298فروردین ماە  ۱۴هرانا،  22
 https://www.mehrnews.com/news/4872302 ۱۳۹۸ند ماە اسف ۱۷مهر نیوز،  23
 https://www.tasnimnews.com/fa/news/1399/01/15/2235579/111 ۱۳۹۹فروردین ماە  ۱۵�سن�م،  24

https://www.mojnews.com/fa/tiny/news-320325
https://www.mizanonline.com/fa/news/608692/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D9%82%D9%88%D9%87-%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%84-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%81%D8%B8-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D9%88-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D9%82%D8%B5%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB%D9%87-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%82%D8%B2%D8%A2%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%88%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D8%B1%D9%85-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%B4%DA%A9%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%AC%D8%A8-%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%88%D9%85%DB%8C%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B1-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%86%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://www.iranrights.org/library/document/3717
https://www.irna.ir/news/83739585/
https://www.irna.ir/news/83700652/%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D8%BA%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%82%D9%85-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C%D8%B1-%D8%B4%D8%AF
https://www.bultannews.com/fa/news/658619
https://www.hra-news.org/2020/hranews/a-24298/
https://www.mehrnews.com/news/4872302/)%D8%9B
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1399/01/15/2235579/111
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کت کردە بود، به اتهام  ۱۳۹۸مساف��ری در دی ماە  آسا�ش عمو� از ط��ق  اخالل در نظم و «توسط سپاە پاسداران �ش
قانوین  کت در تجمع غ�ی محا�مه کرد. طبق گزارشات، در ج��ان جلسه دادگاە قا�ن به تفت�ش عقا�د مذهیب وی   »�ش

ی و تبلیغ مس�ح�ت، متهم شدە بود،   پرداخت. خانم محمدی پ�ش�ت به مس�ح�ت گرو�دە و به عض��ت در �ک گروە تبش�ی
سال سن و مبتال به ب�ماری د�ابت، ابالغ   ۶۵نا� اشجاری، فردی با ب�ش از ، به  فروردین ماە ۲۴ای مورخ در احضار�ه  25

 در تار�ــــخ   شد 
گ

دادگاە انقالب تهران حضور به هم رساند تا به اتهامات   ۲۶اردیبهشت ماە در شعبه  ۱۶که در جلسه رس�د�
که در  »  داخ� و خار�ب و تبلیغ عل�ه نظام اهانت به پ�ام�ب اسالم، اجتماع و تباین برای ارتکاب جرم ضد امن�ت«وی مبین بر 

 شود.  ۱۳۹۶سال 
گ

 26 عل�ه وی وارد شدە بود، رس�د�

فروردین ماە، پل�س فتا اعالم داشت گردانندە �ک صفحه اینستا�رام را که در زاهدان در استان س�ستان و بلوچستان   ۲۷در 
 � 

گ
ن به مقدسات» دستگ�ی نمودە است. زند� ی 27 کردە، به اتهام «توهنی ی استان فارس از دستگ�ی نفر  ۳ر��س کل دادگس�ت

از «تالش داشتند ابزار و وسا�� از جمله گو�ش از افرادی که در ج��ان ناآرا� اوا�ل فروردین های ماە در زندان عادل آباد ش�ی
 28 تلفن همراە را از خارج زندان به داخل زندان منتقل نمایند» خ�ب داد. 

ن شفاف�ت وجود ندارد. وک�ل اسماع�ل عبدی، دب�ی کانون صن�ن معلمان، در حساب ت��ی�ت  مرخ� در نحوە تجد�د  ها ن�ی
ها خود از اعزام موکلش به زندان خ�ب داد. عبدی در روز اول اردیبهشت، �س از اینکه معاون قوە قضائ�ه اعالم کرد مرخ� 

 29دان او�ن مراجعه کردە بود. اش به زن اردیبهشت تمد�د شدە است، برای تمد�د مرخ� ۱۰تا 

ی که برای ارتقا سطح آ�ا�  گذاری اجتما� را غ�ی ممکن � ، فاصلهها زندانشلو�ن ب�ش از حِد �س�اری از  سازد. تداب�ی
� آنان به مواد ضدعفوین کنندە و خدمات   ن کا�ن و �کدست نبودە و سطح بهداشت زندان�ان و دس�ت زندان�ان اتخاذ شدە ن�ی

ن  ، �س�ار پاینی ن درماین المل� است و به شدت برای حفظ سالمت زندان�ان در طول پاند�، نامناسب  تر از مع�ارهای بنی
دهندە  هایی از د�گر منابع مطلع، �شانهای گردآوری شدە از شاهدان عیین توسط بن�اد برومند و گزارش است. گزارش 

ا�ط �س�ار نامطلویب است که به لحاظ بحران کرون  ن م��د ترس و نگراین فزایندە در م�ان  �ش ا، بدتر هم شدە و همچننی
 زندان�ان است. 

 هازندان وضع�ت 

 خرم آباد، استان لرستان)پارس�لون (زندان 

اند که منابع ما گفتند از  ای کث�فاندازە های بهداشیت به ساختار زندان پارس�لون به قدری منس�خ و قد�� است و �و�س 
های بهداشیت توسط زندان�ان بازسازی شدە بود و در  اند. �و�س ها قدم بگذارند، ا�راە داشتهل �و�س این که حیت به داخ

ها های موجود در آن، همه کثافات در این موزائ�کهای شکسته و ناصا�ن استفادە شدە که به لحاظ سوراخآن از موزای�ک
بهداشیت در آن بود به شک� بازسازی شدە که شش توالت را در  شوند. در �� از بندها، فضایی که قبً� سه �و�س جمع � 

توانند با دیوارهای کث�ف آن، دهد. زندان�ان برای استفادە از آن با�د از پهلو وارد شوند و به هیچ عنوان ن� خود جای � 

 
 news.org/2020/hranews/a-https://www.hra-/24406. ۱۳۹۹فروردین ماە  ۲۶هرانا،  25
�شنال،  26 دین فرور  ۲۴مورخ  نقالب احضار�ه دادگاە ا ؛ IranintlTV/me.t://https/51627 ۱۳۹۹فروردین ماە  ۲۳مصاحبه با نا� اشجاری در تل����ون ایران ان�ت

 e5zaJnlj/?igshid=gtxnixa49y6w--https://www.instagram.com/p/B   ۱۳۹۹ماە 
 tg_rhash=22a41dd9689763-news.org/2020/hranews/a-https://www.hra?/24424 ۱۳۹۹فروردین ماە  ۲۷هرانا،  27
 .irna.ir/news/83756425/%DB%B3https://www ۱۳۹۹فروردین  ۳۱ایرنا  28
ن تاج، اول اردیبهشت 29  https://twitter.com/hosein_taj/status/12521899476516536   ۱۳۹۹ صفحه ت��ی�ت حسنی

https://www.hra-news.org/2020/hranews/a-24406/
https://t.me/IranintlTV/51627)%D8%9B
https://t.me/IranintlTV/51627)%D8%9B
https://t.me/IranintlTV/51627)%D8%9B
https://t.me/IranintlTV/51627)%D8%9B
https://t.me/IranintlTV/51627)%D8%9B
https://t.me/IranintlTV/51627)%D8%9B
https://t.me/IranintlTV/51627)%D8%9B
https://www.instagram.com/p/B--e5zaJnlj/?igshid=gtxnixa49y6w
https://www.hra-news.org/2020/hranews/a-24424/?tg_rhash=22a41dd9689763
https://www.irna.ir/news/83756425/%DB%B3
https://twitter.com/hosein_taj/status/1252189947651653632
https://twitter.com/hosein_taj/status/12521899476516536
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ی  30تماس نداشته باشند.  ، محمد ۱۹های نا�ش از و�روس ک��د  ناآرا�در �ک بازد�د �زدە از زندان پارس�لون برای پ�گ�ی
ن اعتبارات عمراین و  �� زندان پارس�لون، اذعان داشت که تأمنی ن ا�ط ف�ی ی استان لرستان با ارز�ایب �ش رزم، رئ�س کل دادگس�ت

وری است.  ات و تعم�ی زندان، امری �ن ن د کم  شونکه به پارس�لون فرستادە �  های اخ�ی تعداد زندان�این در هفته 31تجه�ی
برند  گردند؛ با این وصف، برای تمام کساین که در قرنطینه به � � شدە، اما قطع �شدە، و کل�ه تازە واردان قرنطینه � 

ن دادە ن�   شود. فقط �ک �و�س بهداشیت وجود دارد و به هیچ �ک از این افراد هم لباس تم�ی

ان با توجه به  �ار زندان�ان قرار � هر ماە، مقدار محدودی صابون، شامپو، و پودر رختشویی در اخت ن د. با این حال، این م�ی گ�ی
احت�ا� کامل از اتا�ت به  ها کامً� متوقف شدە، کارکنان زندان با یب بحران و�روس کرونا تغی�ی نکردە است. با این که مالقات

ن به صورت ندارند. ما�� که �ک روز در م�ان در داخل  ی � اتاق د�گر رفته و گاە ماسک ن�ی شود هیچ بویی ندارد، زندان اس�پ
ن امری که باعث �  ند. وعدە شود زندان�ان کارآیی آن را به عنوان �ک مادە تم�ی های توخا� مسئوالن  کنندە، ز�ر سوال ب�ب

ن زندان�ان باال بردە، به خصوص زماین که آنها  ، فشارهای عصیب و تنش را در بنی ن زندان مبین بر امکان مرخ� محبوسنی
ا�ط آزادی پ�ش از موعد ( ه شدند متوج نفر) و مرخ� (حدودا�   ۵۰تنها درصد ک� از جمع�ت دو هزار نفرە زندان واجد �ش
ا�ط است.  ۱۰۰ ان باالی وث�قه مانع آزادی �س�اری از واجدین �ش ن   ۱زنداین در روز  ۲۳متعاقب فرار  32نفر) هستند. م�ی

 ۲۰۰ی لرستان اعالم کرد کل�ه هازندان زندان پارس�لون، ادارە کل  »این آموزی و کاردرماردوگاە حرفه «از �ک  ۱۳۹۹فروردین 
ن آنان هیچ زنداین خطرنا� کنند دارای جرا�م سبک و با محکوم�ت ای که در کمپ کار � زنداین  های �کساله بودە و در بنی

 اند. �ه، آزاد �شدەمشخص ن�ست چرا این زندان�ان هنوز به موجب بخشنامه اسفند ماە قوە قضای 33وجود ندارد. 

 آباد فشاف��ه، استان تهران)(حسن  ندامتگاە تهران بزرگ

�ت، و هپات�ت در آن شایع است، به نظر � در ندامتگاە تهران بزرگ که ب�ماری ش رسد  های م�ی �س�اری از جمله سل، من�ن
ماری کرونا در اخت�ار زندان�ان  محور، و اطالعات اند� در خصوص ب�-محور است تا سالمت -رو�کرد مسئوالن ب�ش�ت امن�ت

گذاری اجتما� مناسب را رعا�ت کرد: در اواخر  قرار دادە شدە است. زندان شل�غ تر از آن است که بتوان در آن فاصله 
ن  زنداین وجود داشت که در سه اتاق پخش شدە بودند. هر �ک از این   ۱۵۰۰، به طور متوسط ۲، بند ۴در ت�پ  ۱۳۹۸پای�ی

نفر. آب گرم فقط �ک ساعت در روز   ۵۰۰ا�  ۴۰۰توالت دارد و چند عدد دوش هم بود برای استفادە  ۱۴اتاق ها، تنها 
ن ساعات  یب که افراد، خود بتوانند از آن استفادە کنند، وجود ندارد. مواد   ۶و   ۴بنی صبح موجود است. منبع آب �ش

) هر چند ماە �ک بار به  شود و مقدار آن  صورت را�گان توز�ــــع �  بهداشیت شخ� (صابون، شامپو، پودر رختشویی
ی دارند مواد مورد ن�از خود را خ��داری � اندازە به ە خود را به هم  ای اندک است که زندان�این که وسع ما� ب�ش�ت کنند و ج�ی

 دهند. های ن�ازمند خود � بندی

�ت در ندامتگاە تهران بزرگ شایع است، امری که آس�ب پذیری زندان� ش های عفوین را ان در مقابل د�گر ب�ماری ِسل و من�ن
ن توز�ــــع   ۳۵۰به قرنطینه   ۴ماە، �ک اتاق در بند دهد. در اوائل بهمنافزا�ش � �ت ن�ی ش ب�مار مسلول تبد�ل شد. وا�سن من�ن

این محدودتر از آن که بتواند از همه زندان�ان حفاظت کند. �س از اعالم  ن پاند�  شدە اما به گفته منبع بن�اد برومند، به م�ی
در اسفند ماە، دست کم در �ک ساختمان، البسه محافظ در اخت�ار کارکنان خدمات پزش� و درماین قرار گرفت اما چند  

ن زندان�ان ترس و وحشت  ساعت بعد، از مسئوالن امنییت زندان دستور رس�د که این لباس  ها را در ب�اورند چرا که در بنی
کنند. در ساختمان شمارە �ک، اتا�ت  نگاە، به استفادە از ماسک و دستکش �سندە � کند. در نت�جه، کارکنان درما ا�جاد �

 
 . ۱۳۹۹فروردین ماە  ۲۷مصاحبه با منب� مطلع که دارای اطالعات در بارە زندان پارس�لون است،  30
گزاری دا�شج��ان ایران،  31  https://www.isna.ir/news/99011809361. ۱۳۹۹فروردین ماە  ۱۸خ�ب
 . ۱۳۹۹فروردین ماە  ۱۴مصاحبه با منب� مطلع که دارای اطالعات در بارە زندان پارس�لون است،  32
 /http://tabnakbato.ir/fa/news/174400. ۱۳۹۹فروردین ماە  ۲تابنا� نیوز،  33

https://www.isna.ir/news/99011809361
http://tabnakbato.ir/fa/news/174400/
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  ۱۶برای قرنطینه زندان�ان مبتال به و�روس کرونا �ا مشکوک به ابتال به آن، اختصاص دادە شدە است. با این حال در 
زنداین را در خود   ۲۰۰تاق مورد نظر که مشاهدە شدند. ا ۲ت�پ  ۵ماە، پنج زنداین مشکوک به کرونا در اتاق شمارە فروردین
 بن�اد برومند از �نوشت افرادی که در قرنطینه هستند اطال� در دست ندارد.  34اد، فورا� قرنطینه شد. د جای � 

ز)   زندان مرکزی ک�ج (  ک�ج، استان ال�ب

در زندان مرکزی ک�ج تازە واردان با�د از دو قرنطینه عبور  
انجامد) تا بتوانند وارد روز به طول �  ۱۵کنند (که دو�، 

بندهای عمو� �شوند. با این که �س�اری از زندان�ان از  
انه مبین بر آزادی پ�ش از موعد منتفع  اقدامات پ�شگ�ی

اند، گزارش شدە �س�اری از بندها همچنان تا ب�ش از دو  شدە 
ا�ط  برابر ظرف�ت خود، زنداین در خود جای دادە  اند. در �ش

 ۱۵تخت خواب،   ۳۰۰ع�ن از بندها که کم�ت از عادی، ب
ن  ۶توالت، و  (و در مواق�  ۶۰۰و  ۵۰۰عدد دوش دارند، بنی

دهند. گاە تا دو سال طول  زنداین را در خود جای �  )۹۰۰تا 
کشد که �ک زنداین تازە وارد �ک تخت داشته باشد؛ �

ن و نزد�ک به هم � نفر از   ۷۰های پ�ش از موعد که حدودا� ها و آزادیرخ� خوابند. مظرف این مدت، زندان�ان روی زمنی
� بند  ۶۰۰

گذاری ب�ش از حد زندان را حل کند، و فاصله شود، نتوا�سته مشکل ترا�مرا (به عنوان مثال) شامل �  ۶زنداین
 قابل تصور ن�ست. 

�
 مرتبط با مواد مخدر  مادر �� از زندان�این که به خاطر ارتکاب �ک جرم ادعایی  35اجتما� در آنجا اساسا

ن به مرخ� است اما او ن� حبس �  ا�ط رفنت تواند  کشد، در اواسط اسفند ماە به بن�اد برومند گفت که ��ش واجد �ش
ن کند. این مادر که نگران کمبود غذا، بهداشت بد، و شا�عایت مبین بر فوت دو زنداین بر اث ر و�روس  وث�قه مورد ن�از را تامنی

د. مان � ا�م و منتظ��م ببین�م � بچه ما اینجا در خانه �شسته«  کرونا بود، گفت:   36» م�ی

� به آب گرم در بر�ن بندها به �ک ساعت و در د�گر بندها به دو ساعت محدود است. هر دو ا� سه ماە �ک بار،   دس�ت
 –کند دو هفته کفا�ت �  اندازەکه به   –ک�ف�ت، �ک شامپوی کوچک، و دو لیوان پودر رختشویی �ک تکه صابون کوچک یب 

ن زندان�ان توز�ــــع �  ساعته،  ۲۴های شود. طبق اظهارات �ک منبع مطلع، سه پزشک در درمانگاە زندان در ش�فت در بنی
هایی حاوی راهنمایی ن��یت کار �  ی از ب�ماری عبارت است از پوس�ت   کنند. اطالع رساین در خصوص پ�شگ�ی

گ
هایی برای چگون�

ن دست  ن زندانبانان، در مدخل بند، نصب شدە است. در �و�س ها، که بشسنت های بهداشیت �ک بند  ر روی دیوار �شت م�ی
ن موجود است. منبع مطل� از �ک بند د�گر گزارش دادە که به  اندازە کا�ن صابون برای  مایع ظرفشویی برای دست شسنت

گ��ند دستتان را مرتب �ش���د،  ه ما � ب« ها موجود ن�ست و مواد ش��ندە د�گری هم توز�ــــع �شدە است: شستشوی دست
؟  37» اما با �پ

د. حدودا� دو بار در هفته، بندها،  در زندان مرکزی ک�ج، مواد ضدعفوین کنندە فقط در اخت�ار پرسنل زندان قرار �  گ�ی
ی � ها، و همه سط�ح با ما�� که گمان � تلفن رومند گزارش دادە  شود. منبع بن�اد برود مخلو� از آب و ال�ل باشد، اس�پ

 
 . ۱۳۹۹فروردین ماە  ۱۴مصاحبه با منب� مطلع دارای اطالعات در بارە ندامتگاە تهران بزرگ،  34
 . ۱۳۹۹فروردین ماە   ۲۰مصاحبه با منب� مطلع دارای اطالعات در بارە زندان مرکزی ک�ج،  35
  . ۱۳۹۹فروردین ماە  ۴اسفند ماە و  ۱۳محبوس در زندان مرکزی ک�ج، مصاحبه با مادر �ک فرد  36

https://twitter.com/IranRights_org/status/1235236363131408384 
 . ۱۳۹۹فروردین ماە   ۲۰مرکزی ک�ج،  مصاحبه با منب� مطلع دارای اطالعات در بارە زندان   37

https://twitter.com/IranRights_org/status/1235236363131408384
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اند و بند، تنها �ک بار، آن هم در اسفند ماە، ضدعفوین شدە است. به  که در �ک بند د�گر، زندانبانان اصً� به بند ن�امدە 
ن کردن بندها، دفاتر  زندان�این که در داخل زندان آمد و شد داشته ن بندها و درمانگاە، و به زندان�این که وظ�فه تم�ی اند، مثال بنی

اند، قبل از را بر عهدە داشته کند زند و استفادە از هواخوری را مشکل � ی، و فاضالب که داخل هواخوری زندان باال � ادار 
العادە کث�ف به بند خود  های فوقشود. آنها سپس با لباساین که از بند خود خارج شوند، ماسک و دستکش دادە � 

نفر، مجبورند گاە تا دو ساعت ص�ب کنند تا دوش   ۸۰، �عین دو حمام برای ها گردند، و به خاطر تعداد محدود حمام � بر 
 38گرفته و لباس خود را عوض کنند. 

اختصاص  ۱۹از بق�ه جدا شدە و به ب�ماران مشکوک به و�روس کوو�د   ۱ساختمان شمارە  ۱۵�ک سوئ�ت از اتاق شمارە 
ن فردی که دارای عالئم تب باال و �فه بود  ،۶�افته است. در بند  در اواسط   – عمر   ۵۰مردی در اواخر دهه   –نخستنی

های فروردین، تعداد ب�ماراین که قرنطینه اسفند ماە به این سوئ�ت قرنطینه بردە شد.طبق گفته منبع بن�اد برومند، تا ن�مه 
خانه زندان کار � شود، دو تن انفر رس�دە بود. گفته �  ۳۵شدە بودند به حداقل  ن کردند. به گفته منبع ز این افراد در آش�پ

بن�اد برومند، ترس از ب�ماری حیت در م�ان زندانبانان هم ه��دا شدە بود و چند تن از آنان خواستار مرخ� بدون حقوق  
 39شدە بودند. 

 استان قم)، شهرستان قم لنگرود ( لنگرود زندان 

زندان لنگرود در شهرستان قم، مرکز و�روس کرونا، به عدم توجه به بهداشت معروف است. �ک زنداین سابق توضیح داد:  
ی، ز�ر صفر است. « ن ن بخوابند تا  ابتال به شپش امری عادی است و �س�اری از زندان�ان ترجیح �  » غذا و تم�ی دهند روی زمنی

زنداین را در خود جای دادە، به   ۵۰۰که هر �ک   ۵و  ۱مان باشند. بندهای ها در اهای موجود در تخت خواباز گزند ساس 
ن در ح�اط � حدی شل�غ  خوابند. در �ک مورد، زندان�ان مجبور شدند دست به اعتصاب اند که بر�ن از زندان�ان تا آخر پای�ی

ە کش جهت استفادە در  زدە و از خوردن غذا خودداری کنند تا بتوانند مسئوالن را متقاعد سازند که چند تا ا ی ح�ش س�پ
ن است، بند قرآن است که ا��� تخت اتاق  تم�ی

�
ای هستند که ها به گونه خوابها�شان به آنها بدهند. تنها بندی که �سبتا

ن به این بند، زندان�ان با�د تعهد کنند که هر روز پنج خط از قرآن را حفظ کنند.  � شود در آنها خواب�د. اما برای دست �افنت
کت در نماز جماعت به زندان�ان امت�از � مس  توان آن را با امت�ازات د�گری نظ�ی مالقات  دهند که �ئوالن زندان برای �ش

کت ن�  کنند ممکن است به عنوان مجازات، از مزا�ایی همچون حضوری، مبادله کرد. زندان�این که در نماز جماعت �ش
 40تماس تلفین �ا آب، محروم شوند. 

هایی که در باال متعاقب اعال  اشارە شد به زندان�ان لنگرود آموزش   به آن م عمو� وضع�ت اضطراری و�روس کرونا، پوس�ت
ن دست وجود داشت و به  دادند که چگونه دستان خود را �ش��ند. در آن مقطع، صابون به � اندازە کا�ن برای شسنت

ن ماسک و دستکش دادە شدە  کردند  چند زندانبان که در م�ان زندان�ان رفت و آمد �  بود. طبق گزارش واصله،  زندانبانان ن�ی
ە درها و پنجرە مبتال شدە و بدون کوچک  ۱۹به کوو�د  ها فقط ت��ن توض�� از زندان ناپد�د شدند. در �� از بندها، دستگ�ی

ن کمیته 41شد. داد ضدعفوین � هر سه روز �ک بار با ما�� که بوی مایع ظرفشویی � امداد استان قم در   �� از مسئولنی

 
 ۱۳۹۹فروردین ماە  ۱۴مصاحبه با منب� مطلع دارای اطالعات در بارە زندان مرکزی ک�ج، 38
 . ۱۳۹۹فروردین ماە  ۲۰و  ۱۴های بن�اد برومند با منابع مطلع دارای اطالعات در�ارە زندان ک�ج، مصاحبه  39
 . ۱۳۹۹فروردین ماە  ۱۶مصاحبه با منب� مطلع دارای اطالعات در بارە زندان لنگرود،  40
تن از زندان�ان زندان لنگرود که مشکوک به  ۸. اخبار مح� گزارش داد ۱۳۹۹فروردین ماە  ۱۶ ، مصاحبه با منبع مطلع دارای اطالعات در بارە زندان لنگرود 41

ن تا  ۶۴اند جان باخته و بودە ۱۹و�روس کوو�د  ن نیوز،  ۱۳تن د�گر ن�ی  اسفند ماە در ب�مارستان مشغول مداوا هستند. بولنت
.https://www.bultannews.com/fa/news/656597/ 

https://www.bultannews.com/fa/news/656597/
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ـــخ  �سته بهداشیت حاوی ماسک، ژل ضدعفوین کنندە دست و محلول  ۳۰۰۰فروردین ماە اعالم داشت که  ۱۱تار�ـ
ـــع خواهد شد.   42ضدعفوین کنندە سط�ح، در م�ان زندان�ان توز�ـ

 زندان مرکزی اهواز (شیبان، استان خوزستان)

مرکز ترک اعت�اد در زندان مرکزی اهواز، که ساختما�ش پ�ش از زندان  
بود، ترا�م ز�اد جمع�ت، تغذ�ه بد و کمبود امکانات بهداشیت و درماین  

ماە   ، در بهمنعبه گفته منابع مطل .کندتر �ها را محتملشی�ع ب�ماری
ن  ۱۳۹۸ ها مجبور  نداین ز نفر زنداین سا�ن بودند و   ۳۰ا�  ۲۷هر اتاق بنی

ن بخوابند و برای استفادە از �و�س بهداشیت   ی شدند رو � زمنی
وضع بغرنج بهداشیت و خدمات پزش� و   ها در صف با�ستند و ساعت 

ک�ف�ت نامناسب غذای زندان باعث ب�ماری تعداد ز�ادی از زندان�ان  
  43شدە است. 

مدت زمان قرنطینه برای زندان�ان تازە وارد از �ک هفته به دو هفته  
اهن و شلوار دادە  افزا�ش �افت. در  بدو ورود، به هر زنداین �ک پ�ی

نکنندە کم است و بر�ن از زندان�ان  � شود، اما مواد ش��ندە و تم�ی
کنند. به زندان�ان گفته شدە که فاصله  باالجبار با آب خا� شستشو � 

ی با د�گران را رعا�ت کردە و دست  �شه امکان پذیر ن�ست. تعداد  ها�شان را ضدعفوین کنند، اما در عمل این امر هم�ک م�ت
ن دست و رو و هم ظروف استفادە �  شد باعث ازدحام زندان�ان بود. در �ک مقطع،  کم ش�ی آب برای که هم برای شسنت

ی از دستکش و مواد ضدعفوین کنندە ن�ست. زندان�ان که امکا�ش را دارند   ن زندان�ان توز�ــــع شد و� خ�ب تعدادی ماسک بنی
خرند،  سئله را مدی��ت کنند و در نت�جه، از مخلو� از آب و وایتکس که از فروشگاە زندان � کنند خودشان مس� � 

ی ضدعفوین � استفادە �  ن هر سه چهار روز �ک بار زندان را با اس�پ کنند اما این ضدعفوین کنند. مسئوالن زندان ن�ی
های زندانبانان از آن استفادە  بوی ال�ِل ما�� که در اتاق کنند ای که از آن استفادە � ها متناوب و پرا�ندە است و مادە کردن 

ن  کنند و وارد بند زندان�ان ن� دهد. زندانبانان از ماسک و دستکش استفادە � شود را ن� � شوند. زندان�ان زندان اهواز ن�ی
ضای�ه �س�اری از آنها قرار و عصیب هستند مخصوصا که به دل�ل مستثن�ات بخشنامه قوە قهمچون د�گر زندان�ان، یب 

� پروندە 
ن م��وطه،  امکان استفادە از مرخ� را نداشتند و باز�یین های عفو و مرخ� به لحاظ ساعات محدود کاری� مسئولنی

د. به کندی انجام �   44گ�ی

 ستان ا�الم) �الم، اا�الم (ا زندان

زنداین را با �ک عدد دوش   ۴۰ت (بند �ک) حدودا� ها ن�ست. بند سالمگذاری اجتما� در م�ان گ��نه فاصله در زندان ا�الم،
زنداین که هر دو نفر بر   ۱۳۰تختخواب دارد برای  ۴۰حدودا�  ،۲و دو توالت برای همه آنها، در خود جای دادە است. بند 

ن � روی � ن زندان خ�� خطرات و�روس کرونا را جدی گرفته ببه نظر ن� خوابند. ک �شک و �ا روی زمنی اشند. رسد مسئولنی

 
 https://www.hawzahnews.com/news/893441 ۱۳۹۹فروردین ماە  ۱۱حوزە نیوز،  42
 news.org/2019/hranews/a-https://www.hra-19152 ۱۳۹۸ ۲۲هرانا، بهمن  43

 . ۱۳۹۹فروردین ماە  ۱۴ ، مصاحبه با منبع دارای اطالعات در�ارە زندان مرکزی اهواز  44

https://www.hawzahnews.com/news/893441
https://www.hra-news.org/2019/hranews/a-19152
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اند، �س�اری از زندان�اِن  تر آزاد شدەالعادە کند بودە است. ا�رچه زندان�این با احکام سبک فرآیند آزادسازی زندان�ان فوق
ن ذی��ط هنوز در زندان به � �  ا�ِط مرخ�، به لحاظ غیبت مسئولنی برند و زندان�ان جد�د هم به جمع�ت زندان  واجد �ش

رای ارتقا سطح آ�ا� زندان�ان در مورد و�روس کرونا به عمل ن�امدە و حداقل تا اسفند ماە،  تالش خا� ب شوند. اضافه �
ن زندان�ان، از ماسک �ا دستکش استفادە ن�   45 کردند. زندانبانان هنگام رفت و آمد در بنی

ن  تر از حد استاندارد است. ا�رچه  وضع�ت بهداشت در زندان ا�الم پاینی
� دارند، اما تعداد محدودی صابون و ک� پودر  زندان�ان به آب گرم دس�ت 

 به آنها دادە � 
گ

� ن ن دست و د�گر ن�ازهای ک� پا��ی شود.  لباسشویی برای شسنت
  
�
زندان�این که وسع خ��د صابون از فروشگاە زندان را ندارند، به ناچار بعضا

ن زندان، صابون اضا�ن �ا مواد  دستان خود را با آب خا� �  ش��ند. مسئولنی
دعفوین کنندە به طور را�گان برای حفاظت در مقابل تهد�د و�روس  ض

، منبع  کرونای جد�د، در اخت�ار زندان�ان قرار ندادە  اند. ظرف چند هفته اخ�ی
ی مخلو� حاوی وایتکس   مطلع بن�اد برومند تنها �ک مورد استفادە از اس�پ

ن تخت  نبانان �ا  رسد زنداها مشاهدە کردە است. به نظر ن�در بندها و بنی
 46پرسنل پزش� زندان بر سالمت زندان�ان نظاریت داشته باشند. 

 مشهد، استان خراسان رضوی) آباد ( زندان وک�ل

ن در معرض خطر زندان�ان زندان وک�ل  از   ۲اند. شلو�ن ب�ش از ظرف�ت کما�ان ادامه دارد، به عنوان مثال در اتاق آباد ن�ی
که به لحاظ نبود جا، زندان�ان حیت در آستانه    ۴شوند و در اتاق مواد مخدر در آن نگهداری � که زندان�ان با اتهام   ۱-۶بند

ن در راهرو و   ۸۰۰در بند پنج ممکن است تا  47خوابند. در �  زنداین در �ک اتاق نگهداری شوند و زندان�ان مجبورند روی زمنی
. آموزش زندان�ان در مورد و�روس کرونا محدود است به پوس�ت  کنند، بخوابند کارتین که روی توالت پهن �  �ا حیت بر رو ی

 نحوە شستشوی دست را ب�ان �و ترا�ت 
�
اندازە کا�ن ماسک و  کند. حیت به پرسنل پزش� و درماین هم به هایی که �فا

ی �  ،۱-۶بند  شود. در دستکش دادە ن�   48 شود. نو� مایع ضدعفوین کنندە دو بار در روز اس�پ

ای �گشادە که � آن خواستار استعفای ره�ب انقالب شدە بود، در  زاد، که به خاطر امضای نامه محمد نوری به گفته
های این بند را به ب�ماران  برد، و�روس کرونا در بند زنان شایع شدە به شک� که �� از سالن آباد به � � زندان وک�ل

ب�مار مشکوک  ۳۰، که به جرم امضای همان نامه زنداین است، گفت اند. هنگامه واحد�ان مشکوک به کرونا اختصاص دادە 
ها گرفته �شدە است. مسئوالن زندان، با  گونه آزما��ش از آن شوند که هیچ در حا� کنار هم نگهداری �  ۱۹به کوو�د 

ر تب �ا مشاهدە عالئم  کنند. در بهداری زندان، وقیت زندان�ان در اثضدعفوین � ها را ای اتاقمحلول وایتکس رقیق شدە 
شود و بدون هیچ گونه توضیح �ا درمان  کنند، به آنها �ک �ا دو ش�اف دادە � ابتال به و�روس کرونا به بهداری مراجعه � 

ی آنها را روانه �  ن سپهری، معلم محبوس در زندان وک�ل  49کنند. ب�ش�ت ن گفت عالئم ب�ماری  برادر� محمدحسنی آباد مشهد ن�ی
فروردین وی به همراە تعدادی د�گر از زندان�ان این زندان   ۱۴فروردین پ�دا شد و در تار�ــــخ  ۹سپهری در روز  ایآق کرونا در 

 
 ۱۳۹۹مصاحبه با منب� مطلع دارای اطالعات در بارە زندان ا�الم، فروردین ماە  45
 ۱۳۹۹مصاحبه با منب� مطلع دارای اطالعات در بارە زندان ا�الم، فروردین ماە  46
 https://en.iranwire.com/fa/features/37605.۱۳۹۹فروردین ماە  ۱۸ایران وایر،  47
 . ۱۳۹۹فروردین ماە  ۱۴منبع مطلع از وضع�ت زندان وک�ل آباد،  گزارش ته�ه شدە توسط بن�اد برومند از اطالعات  48
 https://en.iranwire.com/fa/features/37605.۱۳۹۹فروردین ماە  ۱۶ایران وایر،  49

https://en.iranwire.com/fa/features/37605
https://en.iranwire.com/fa/features/37605
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برد در حا� که برادرش ا�ار دارد که او با�د  به ادارە اطالعات منتقل شدند. وی در سلول انفرادی این سازمان به � � 
 50فورا به ب�مارستان منتقل شود. 

 گرگان، استان گلستان) آباد (زندان ام�ی  

ا�ط مخاطرە  به گفته �ک آباد با وجود �ش ات نفر از اعضا خانوادە �� از زندان�ان زندان ام�ی ن ن پاند� و نبود تجه�ی آم�ی
ی از جمله مواد ضد  اند. دو زنداین ب�مار  عفوین کنندە، ماسک و دستکش، محکومان جد�د به این زندان منتقل شدە پ�شگ�ی

اند به جای این که به ب�مارستان  در نمازخانه این زندان و با فاصله نزد�ک به زندان�ان د�گر رها شدە  ۱۹کوو�د مشکوک به  
 51اعزام و از خدمات پزش� مناسب برخوردار گردند. 

 (  زندان اروم�ه (اروم�ه، استان آذر�ا�جان غریب

، زندان اروم�ه در آبان ماە ، �عین چهار برابر گنجا�شش  ۴۰۰۰حدود  ۱۳۹۷ به گفته دادستان اروم�ه، مصط�ن حبییب زنداین
ن به آب گرم برای �ک هفته تا دو ماە، حیت در زمستان را تج��ه   52زنداین داشت.  � نداشنت در چندین بند زندان�ان دس�ت

ن نصب شدە است و� تا دف�ت قبند زنان زندان اروم�ه، بندی مجزا است.ا�رچه در همه اتا 53 اند. کردە   زندانبانان  ها دور�نی
وری کار سادە  ۱۰ � به آنها در مواقع �ن ن دق�قه فاصله است و دس�ت زنداین  ۱۶۰تا  ۱۵۰ای ن�ست. در این بند، بنی

اند در  دهد، تقس�م شدە زنداین را در خود جای �  ۴۰های سه طبقه که هر �ک شوند که در چهار اتاق با تخت نگهداری �
ن معتاد است. (به گفته   ،۴ها، اتاق شمارە جود دارد. �� از این اتاقهر اتاق دو عدد دوش و دو توالت و  مخصوص محکومنی

�ت زناین که در زندان اروم�ه نگهداری � شوند به دل�ل اعت�اد �ا د�گر اتهامات م��وط به مواد مخدر  منبع بن�اد برومند، ا���
ن است.  ن بار ب ک �انه بند زنان روز  زنداین هستند). ک�ف�ت غذای زندان �س�ار پاینی � ۱۲تا  ۱۱ساعت   نی   به پزشک دس�ت

. �ک پرستار و �ک ماما هم �ک ساعت قبل از پزشک در اتاق معاینه حضور دارند اما پزشک امکانات ز�ادی در اخت�ار  دارن
 شوند. ندارد و زندان�ان به ندرت درست معاینه و درمان � 

گذارند. کساین که امکان صابون و شامپو را�گان در اخت�ار زندان�ان ن� شپش در این بند �س�ار ز�اد است و مسئوالن زندان  
ن ظرف  های زندان�ان د�گر به صابون و شامپو  ها و لباس خ��د ما�حتاج خود را ندارند با کمک زندان�ان د�گر �ا با شسنت

� پ�دا �  داد. اما از زمان  ان�ان قرار ن� ، زندان مایع ظرفشویی در اخت�ار زند۱۹کنند. قبل از شی�ع و�روس کوو�د دس�ت
اعالم بحران در اسفند ماە، هر اتاق مجهز شدە است به �ک لی�ت مایع ظرفشویی برای �ک ماە؛ ا�ر این مقدار مایع  

ن به صورت را�گان به زندان�ان دادە  ظرفشویی در اتاق ی دادە نخواهد شد. صابون و شامپو همچننی ها تمام شود، مایع ب�ش�ت
ن کردن �و�س ای از وایتکس و مادە ضدعفوین کنندە هفتهلوط قوی شود. مخن� های ای �ک بار با آب پاش برای تم�ی

د. در این بند زنان مراقبت خا� از زندان�ان برای شناسایی افرادی که عالئم ب�ماری دارند  بهداشیت مورد استفادە قرار �  گ�ی
بردند  داین را آزاد نکرد. زندان�این که در مرخ� آخر هفته به � � مشاهدە �شدە است. بخشنامه قوە قضای�ه زندان�ان چن

ا�ط مرخ� به زندان بازنگشته ان باالی وث�قه، کما�ان در  اند و بر�ن زندان�ان سالخوردە �ا ب�مار که واجد �ش ن اند به لحاظ م�ی
 54برند. زندان به � � 

 
 news.org/2020/hranews/a-https://www.hra-/۱۳۹۹.24333فروردین ماە  ۱۶هرانا،  50
 news.org/2020/hranews/a-https://www.hra-/۱۳۹۹.24333فروردین ماە  ۱۶هرانا،  51
گزاری �سن�م  52  https://www.tasnimnews.com/fa/news/1397/0/8/06/1863587 ۱۳۹۷آبان  ۶خ�ب
 news.org/2017/hranews/a-https://www.hra-/11271 ۱۳۹۶ت�ی  ۱۱هرانا،  53
 . ۱۳۹۹فروردین ماە  ۲۶و  ۲۵، غریب های بن�اد برومند با منابع مطلع در آذر�ا�جان مصاحبه  54

https://www.hra-news.org/2020/hranews/a-24333/
https://www.hra-news.org/2020/hranews/a-24333/
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1397/08/06/1863587/
https://www.hra-news.org/2017/hranews/a-11271/
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، استان تهران) ن  زندان قرچک (ورامنی

اند و �ک بند به زندان�این که ند وجود دارد. دو بند به زندان�این که با جرائم مواد مخدر محکوم شدە ب ۱۱در زندان قرچک 
اند اختصاص دادە شدە است. وضع�ت بهداشت، درمان و تغذ�ه این زندان اسفبار است. هر  برای جرائم خشن در زندان 

  ۱۰�و�س بهداشیت و  ۱۲ابر گنجا�ش هر بند است. هر بند زنداین را دارد اما تعداد زندان�ان دو بر  ۱۰۰بند گنجا�ش حدود 
دوش دارد اما به علیت خرایب �ا نبودن آب همه آنها قابل استفادە ن�ست. زندان�ان �ک ساعت صبح و �ک ساعت شب به  

� دارند. آب زندان قابل آشام�دن ن�ست و زندان�ان با�د بطری آب به ق�مت گزاف از فروشگاە زندا ن بخرند.  آب گرم دس�ت
ن آسان ن�ست.  � زندان�ان به بهداری ن�ی ن است و دس�ت ام�د مرادی، وک�ل پا�ه �ک   ،به گفته55امکانات بهداری زندان ناچ�ی

ی، که بر�ن از موکال�ش در قرچک در حبس به � �  گزاریبرند، در مصاحبه دادگس�ت گفت که    های ایرانای با �� از خ�ب
زنداین  ۱۰۰۰هزار نفر زنداین ( ۲حدود  56رسد. معمو� آن در داخل زندان به فروش �  مایع دستشویی به پنج برابر ق�مت

ن زندان)  ن � العادە در قرچک نگهداری �در ازدحا� فوق  57به گفته �� از مسئولنی خوابند. شوند و بر�ن روی زمنی
د برای استفادە از �ک تلفن، که ضدعفوین هم ن�های طوالین شکل � صف توانند آن را و خوِد زندان�ان هم ن�  شود گ�ی

ها، بر�ن از زندان�ان پو� برای خ��د ما�حتاج خود ندارند که این خود،  ضدعفوین کنند. با توجه به ممن�ع شدن مالقات 
ا�ط بهداشیت در زندان  ا�ط عادی هم    –دهد. مقدار کم صابون و پودر رختشویی را به شدت کاهش �  �ش که حیت در �ش

مواد ضدعفوین کنندە، ماسک و  ه است. به خاطر بحران کرونا هم افزا�ش ن�افت – ن�ازهای زندان�ان ن�ست  پاسخگوی
س زندان�ان ن�ست و ��ازها و زندانبانان هم از دستکش و ماسک   کنند؛ بندها هر روز  استفادە ن� دستکش در دس�ت

ن بندها ممن�ع شدە است. ضدعفوین �   58شود و رفت و آمد بنی

اند که ا�نون به صورت �ک بند مجزا در  اند در سالن ورزش زندان جداسازی شدە بروز دادە  ۱۹زندان�این که عالئم کوو�د  
ن   ا� آزاد شدە گفت �ست کرونای �ک پزشک و �ک پرستار درمانگاە، و ن�ی زنداین  ۲۰آمدە است. �� از زندان�این که اخ�ی

� اختصاص �افته بود منتقل شدە هایی که برای مالقاتان به اتاق، مثبت بودە است. این زندان�۶و  ۵بندهای  اند و  های �ش
ایت همچون دستگاە تنفس مصنو�، محروم ن وانایی مبارزە با  اند. این زنداین اضافه کرد قرچک تاز نظارت پزشک و تجه�ی

ارش خ�ب آنالین، پزشک زندان قرچک دو  در گز .59 »تواند بکند؟کن�د برای مبارزە با کرونا چکار � فکر � «شپش را نداشت، 
 60 مورد زندان�ان مبتال به و�روس کرونا را تای�د کرد. 

 ، استان تهران) تهرانزندان او�ن (

ن کنندە در زندان او�ن تهران باعث شدە کارکنان  �� از منابع بن�اد برومند گزارش �  � کم به لوازم بهداشیت و تم�ی دهد دس�ت
 حیت پ�ش از ورود  را با شعله مشعل و ضدعفوین کنندە ها این زندان اقامتگاە

گ
ن کنند. تب و �ماخورد� های موض� تم�ی

ن زندان�ان رایج بود. در �ک مورد، زندانبانان �  ند و فقط بعد از  کرونا هم بنی  به بند ب�ب
�
خواستند زندان�ان تازە وارد را مستق�ما

اض کردند، تازە واردان به قر  فروردین از زندان او�ن   ۱۸سپ�دە فرهان که دوشنبه  61نطینه منتقل شدند. این که زندان�ان اع�ت
ا�ط   به مرخ� آمد خ�ب دادە که نوزدە نفر از بند زنان او�ن همچنان از حق مرخ� محرومند، از جمله دو تن که واجد �ش

 
 news.org/2019/hranews/a-https://www.hra-/20164 ۱۳۹۸اردیبهشت  ۲۱هرانا  55
 https://www.khabaronline.ir/news/1377364. ۱۳۹۹فروردین  ۲۸خ�ب آنالین،  56
گزاری ا�سنا،   57  https://t.me/isna94/157501 ۱۳۹۹فروردین  ۳۰کانال تلگرام خ�ب
 https://www.khabaronline.ir/news/1377364 ۱۳۹۹فروردین  ۲۸خ�ب آنالین،  58
 ؛ ۱۳۹۹فروردین  ۷؛ هرانا، ۱۳۹۹فروردین ماە  ۲۶� فار�، اخبار ساعت شش بعد از ظهر، مصاحبه با زندان�ان آزاد شدە، یب یب  59

24252-news.org/2020/hranews/a-ps://www.hrahtt 
گزاری ا�سنا،   60  https://t.me/isna94/157501 ۱۳۹۹فروردین  ۳۰کانال تلگرام خ�ب
 . ۱۳۹۹و فروردین  ۱۳۹۸های بن�اد برومند با منبع نزد�ک به �ک زنداین امنییت در او�ن، اسفند مصاحبه  61

https://www.hra-news.org/2019/hranews/a-20164/
https://www.khabaronline.ir/news/1377364/%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D8%A2%D9%86%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%B1%DA%86%DA%A9-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%DB%8C%D9%88%D8%B9-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
https://t.me/isna94/157501
https://www.khabaronline.ir/news/1377364/%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D8%A2%D9%86%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%B1%DA%86%DA%A9-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%DB%8C%D9%88%D8%B9-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
https://t.me/isna94/157501
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ن �  ی نکردە و همچنانآزادی موقت قوە قضای�ه ن�ی � زندان�ان به تلفن تغی�ی سه بار در هفته و برای دە دق�قه   باشند. دس�ت
کنندە به بند است و اینکه به پزشکان    عفوین از مشکالیت که خانم فرهان را نگران کردە، تاخ�ی در ارسال مواد ضد  ت. ��اس

ن به بهداری زندان ندارند کزندان�این که ن�از به توجه پزش� دارند چارە  شود. اجازە ورود به بند دادە ن�  ه  ای جز رفنت
زندان�این که استطاعت ما� خ��د �شقاب، آب جوش و کارت   جا ب�ش�ت باشد. بهترسند احتمال تماس به و�روس در آن �

توانند روزانه  با این وصف، روشن ن�ست که مسئوالن زندان چطور �62 شود.  چ�ک از این اقالم دادە ن� ه� د تلفن را ندارن
 . متشان آ�اە باشند و از وضع سال از زندان�ان مراقبت کنند 

 ف�ح آباد، استان مازندران) زندان شه�د الجوردی (

ا�ط حا�م بر  ن �س�ار نگران است.  ی کم�ت شناخته شدە هازندان بن�اد برومند از �ش ای همچون زندان شه�د الجوردی ن�ی
شوند. به  زندان نگهداری � اند، در این  مجرمان مواد مخدر، به استثنای آنهایی که به اعدام �ا حبس ابد محکوم شدە 

قانوین مواد مخدر در م�ان زندان�ان رایج است. آب ش�ی  �س�اری از آنها دوزهای روزانه متادون دادە �  شود؛ م�ف غ�ی
باالجبار   – که �س�اری از آنها استطاعت ما� ندارند   –شود زندان�ان زندان شور و پر از شن و ماسه است، امری که باعث �

ە، استفادە کنند. از پول خو  ن � به آب پا��ی  د برای دس�ت

ن  بنا به اظهارات �ک زنداین سابق و �ک منبع مطلع که با بن�اد برومند مصاحبه کردە  اند، وضع�ت بهداشیت این زندان ن�ی
ن است. زندان�ان هفتهرقت ند. سه عدد دوش با مقدار �س�ار محدودی آب گرم در هر ای دو بار دوش � انگ�ی طبقه  گ�ی

ا�ط عادی، در هر طبقه ب�ش از  شود. �ک سالن با ب�ش از  زنداین نگهداری �  ۳۰۰وجود دارد؛ الزم به ذکر است که در �ش
، تنها  ۴۰۰ توالت و دستشویی دارد که زندان�ان با�د در آن هم بدن خود را �ش��ند و هم ظرو�ن که در آن غذا   ۵زنداین

ا� آزاد شدە به منبع بن�اد برومند گفته است که متعاقب بخشنامه قوە قضای�ه، بر�ن از  �� از زندان�این که اخ�ی  63خورند. �
اند تا از شی�ع و�روس کرونا تا  زندان�این که از نظر سالمیت جسماین در وضع�ت نامناسیب هستند به مرخ� فرستادە شدە 

ی شود. مواد ش��ندە و ضدعفوین کنندە در اخت�ار زندان� شود که  ان قرار دادە �شدە است، اما گفته � حد امکان جلوگ�ی
گذاری اجتما� رعا�ت  جایی که فاصله  – گردند درمانگاە، بندها را برای زندان�این که از نماز جماعت در مسجد بر � 

 64کند. ضدعفوین � – شود ن�

 ) چابهار، استان س�ستان و بلوچستان( چابهار زندان 

 ۴ن�ست و زندان�ان از توجه پزش� و درمان کا�ن بهرمند ن�ستند. در این زندان از شش بند   در زندان چابهار وضع�ت بهداشت خوب
است و در موقع�ت عادی  زندان دو طبقه ۲و  ۱بند به مردان، �ک بند به جوانان و �ک بند به زنان اختصاص دادە شدە است. بند 

 � ۴۰۰�ا  ۳۰۰حدود 
گ

تخت وجود دارد. بنابراین  ۱۳�ا  ۱۲زنداین  ۲۰برای  ۱های بند از اطاقکنند. در �� زنداین در هر بندی زند�
ن اطاق � های موجود �س�ار ز�اد و زندان�ان تعداد زندان�ان �سبت به تخت ۲خوابند. در بند تعدادی از زندان�ان روی کارتون روی زمنی

� دارند. مواد بهداشیت مثل مایع ظرف ۳زندان�ان تنها به  ۱اند. در طبقه دوم بند کارتن خواب تعدادشان فراوان شویی به حمام دس�ت
شود با اینکه، به گفته �ک منبع مطلع، این مواد موجود بود و در �ک قسمت زندان انبار شدە مقدار �س�ار محدود به زندان�ان دادە �

ی دارند و خودشان برای خ��د صابون و شامپو و  ۱بود. زندان�ان بند  های حمام  امکانات ما� به�ت ها وسا�ل نظافت زندان و �ا تعم�ی ش�ی
ی دارند و هم�شه امکان خ��د این مواد را ندارند.  ۲کنند. در بند های سوخته اقدام �و �ا حیت تغی�ی المپ زندان�ان امکانات ما� کم�ت

 
62   ،  https://t.me/bidarzani/6726. ۱۳۹۹فروردین  ۲۰کانال تلگرا� ب�دارزین
جوردی.» ها: شهادت �ک شاهد عیین از اردوگاە مواد مخدر ال بن�اد عبدالرحمن برومند، «�ک سال در اردوگاە الجوردی ساری، معادل دە سال در سایر زندان  63

 https://www.iranrights.org/library/document/3569.انجام گرفته است.  ۱۳۹۸اسفند ماە سال  ۲۸مصاحبه در 
 . ۱۳۹۹وردین فر  ۲۶و  ۱۶، دارای اطالع راجع به زندان شه�د الجوردیمصاحبه بن�اد برومند با منابع  64

https://t.me/bidarzani/6726
https://www.iranrights.org/library/document/3569
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ن �س�ار محدود است. زندان�ان دو بار در کنند. امکانات پزش� زن خود برای زندان و زندان�ان د�گر کار � آنها برای ته�ه ما�حتاج دان ن�ی
� به پزشک دارند و آنهایی که به بهداری � ن معاینه ن�هفته دس�ت هایی های رایج برای ب�ماریشوند. بهداری مقداری قرصروند ن�ی

 به وکالی بند �
گ

 دهد که در مواقع ن�از به زندان�ان بدهند. چون �ماخورد�

نفر کاهش �افت. تعدادی از زندان�ان عفو شدند و  ۱۴۰�ا  ۱۲۰به ۱وس کرونا در کشور، تعداد زندان�ان بند بعد از شایع شدن و�ر 
ن و ضمانت دو نفر به مرخ� رفتند. مقدار مایع ظرفشویی ر�کا که زندان به را�گان در اخت�ار زندان�ان تعدادی هم با وث�قه های سنگنی

ن ب�ش�ت شد. اما زندان�ان� ن نگاە �با امکانات خودشان وسائل ضدعفوین و نظافت � ۱بند  گذاشت ن�ی داشتند. خ��دند و بند را تم�ی
ن تردد ن� ن در قرنطینه بودند. مسئوالن زندان زماین که در زندان�ان برای حفاظت از خود به بندهای د�گر ن�ی کردند و زندان�ان جد�د ن�ی

ی و �ا مراقبت پزش� از کردند. اما به نظر ن�� کردند از ماسک و دستکش استفادە بندها تردد � آ�د که اقدام خا� برای پ�شگ�ی
دار بود بعد از اینکه تبش باال رفت، زندان�ان صورت گرفته باشد. به گفته منبع بن�اد برومند، �ک زنداین که فقط �ک کل�ه داشت و تب

ن آوردند و او را به بند بازگرداندند  به بهداری بردە شد. به دستور رئ�س زندان در بهداری با دارو   65. تبش را پاینی

  

 هازندان مرگ و ناآرا� نا�ش از کرونا در 

هایی به لحاظ کمبود جا،  بنا به اطالعات موجود، ب�مارستان 
های پرداخت �شدە از  ای و �ا صورتحساب مشکالت ب�مه
اجازە ورود به زندان�ان ب�مار را  66،ها زندان سوی سازمان 

ای که در سوئ�ت �سته شدە در  زنداین  ۳۵دهند. دە تن از ن�
شدند، �س از این در زندان مرکزی ک�ج نگهداری � ۱۵اتاق 

شان در اواسط اسفند ماە به شدت رو  که وضع�ت جسماین 
به وخامت گذاشت به ب�مارستان ک�ج منتقل شدند اما 

ناچار   ب�مارستان از پذیرش آنها خودداری کردە و زندان�ان به 
 67به زندان بازگرداندە شدند. 

های قلیب رنج  ای که از آسم و ناراحیت تا کنون جان چندین زنداین را گرفته است. ف��ق محمدی، زنداین  ۱۹ب�ماری کوو�د 
سال حبس بود، �س از عود کردن مشکالت تنف�، به   ۲۵برد و به اتهام جرا�م مرتبط با مواد مخدر مشغول تحمل �

فروردین، حسن جوادی، مردی با نارسایی قلیب   ۶در روز  68درگذشت.  ۱۳۹۸اسفند ماە  ۹منتقل شد. وی در روز  ب�مارستان
�ان قلب که  ی �  ۱۵و دستگاە تنظ�م کنندە �ن کرد، �س از بروز عالئم مشابه  سال حبس خود را در زندان اروم�ه س�پ

ادە، ۹۱۳۹فروردین   ۲در روز  69، دار فاین را وداع گفت. ۱۹کوو�د  ن ساله، که سه سال پ�ش به اتهام حمل   ۵۳، فاطمه عل�ی
مواد مخدر به حبس محکوم شدە بود، در بند زنان زندان اروم�ه درگذشت. �ک منبع مطلع به بن�اد برومند اظهار داشت  

 نفس شد�د، اسها
گ

ادە در روز جمعه اول فروردین رو به وخامت گذاشته بود. وی دچار تن� ن ل شد�د،  که وضع جسماین عل�ی
و حالت ته�ع شدە بود. زندانبانان وی را در �ک پتو پ�چ�دە و با خود بردند اما عالئم ب�مار�ش را جدی نگرفته و از بردن وی  

ادە در ساعت  ن بامداد روز   ۴به درمانگاە خودداری نمودند. در عوض او را به اتاق جوانان که خا� بودە منتقل کردند. عل�ی

 
 ۱۳۹۹ اردیبهشت ۱۰ ، زندان چابهار مصاحبه بن�اد برومند با �ک منبع مطلع از زندان  65
، مقامات زندان درو�ش گنابادی رضا س�گار�پ را برای �ک ۱۳۹۷کنند. برای مثال، در آذر ماە سال ها زندان�ان ب�مار را قبول ن�بار او� ن�ست که ب�مارستان این  66

ن او خودداری کرد. مجزو�ان  ها �شدن بد� سازمان زندان عمل جرا� استنت قلب به ب�مارستان اما خمیین در تهران بردند اما ب�مارستان به دل�ل �س��ه از پذیرفنت
 https://bit.ly/2yVXw0D. ۱۳۹۷آذر  ۲۱نور 

 ۱۳۹۹فروردین  ۲۷و  ۱۴مصاحبه بن�اد برومند با �ک منبع مطلع از زندان مرکزی ک�ج،  67
 http://kurdistanhumanrights.net/fa/?p=12039. ۱۳۹۹اسفند ماە  ۹شبکه حقوق ��ش کردستان،  68
 news.org/2020/hranews/a-https://www.hra-/24252. ۱۳۹۹فروردین  ۷هرانا،  69
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 ۱۰در روز  70ات واصله، مسئوالن زندان علت مرگ این زنداین را به فشارخون باال ذکر کردند. بعد، فوت شد. طبق گزارش
ادە �ک هفته قبل در ب�مارستان  ۱۳۹۹فروردین  ن ی آذر�ا�جان غریب ادعا کرد که خانم عل�ی ، رئ�س کل دادگس�ت ، احمد بروجین

 71و به لحاظ عارضه قلیب فوت شدە است. 

دو زنداین در زندان قرچک، �س از این  فروردین ماە،  ۷حول و حوش 
 ۱۹که به ب�مارستان راە دادە �شدند، بر اثر ب�ماری کوو�د 

، ا�� از من 72درگذشتند.  بع بن�اد برومند تای�د نمود که دو زنداین
ساله در اواخر بهمن ماە در زندان تهران بزرگ   ۴۰ساله و  ۷۰حدودا� 

فروردین،  ۱۶در روز  73اند. بر اثر ابتال به و�روس کرونا فوت شدە 
ساله که به اتهام ارتکاب جرم ما� به حبس   ۴۱مهدی ر���، مردی 

محکوم و در ندامتگاە تهران بزرگ زنداین بود، در ب�مارستان  
بروز دادە بود اما  را  ۱۹ درگذشت. ر��� �ک هفته قبل عالئم کوو�د 

  ۱۸مسئوالن از انتقال وی به زندان خودداری کردە بودند. تا 
فروردین، مسئوالن زندان از انتقال دست کم پنج زنداین د�گر با  

در   74کردند. به ب�مارستان، خودداری �  ۱۹عالئم ب�ماری کوو�د 
زندان لنگرود قم، زندان�ان گزارشایت شن�دند مبین بر این که دست کم  

 75سه زنداین تا اواخر اسفند ماە فوت شدە بودند. 

ا �شان دهندە ب�م و نگراین زندان�ان است، ترس از این که در  هزندان کشور، و فرار زنداین  ۹م های اخ�ی در دست کناآرا�
اضات پناە و آس�ب مقابل این و�روس کشندە، یب  ها تن کشته به دە پذیر، رها شدە باشند. وا�نش شد�د حکومت به این اع�ت

 . د �و مجروح منجر گرد

زنداین از زندان پارس�لون در خرم آباد با نگهبانان درگ�ی شدند، که به گفته محمود  ، تعدادی  ۱۳۹۸اسفند ماە  ۲۹در روز 
، معاون امنییت استان لرستان، به مرگ �ک زنداین و مجروح شدن �ک زنداین د�گر، و فرار  76 زنداین منتج گرد�د.  ۲۳ثمیین

ن اس، ناآرا�۱۳۹۸روز اول فروردین  عبدالمج�د کشوری، مدیرکل  77تان رخ داد. های د�گری در زندان ال�گودرز در همنی
] هازندان همه امکانات سازمان [«چرا که  »ت��ن اما�ن کشور هستنداز امن« ها زندان ی استان لرستان اظهار داشت  هازندان 

ن اع » بهداشیت و درماین بکار گرفته شد. از همان ا�ام ابتدایی شی�ع و�روس کرونا در جهت ارتقاء سطح ا�مین  الم وی همچننی
وی انتظا� جمهوری اسال� (ناجا) در  کرد   78 ی استان مستقر شدند. هازندان واحدهایی از �گان و�ژە ن�ی

اض به پذیرش زندان�ان جد�د بدون � دورە قرنطینه و تاخ�ی در برر� پروندە  های زندان�ان برای اعزام آنها به  در اع�ت
�ز در روز  اض زدە و خواستار �شسیت با مسئوالن قوە  روردین  ف ۷مرخ�، زندان�ان محبوس در زندان ت�ب ماە دست به اع�ت
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ن شن�دە شد.  هقضای� اندازی ن�ی فروردین، در ج��ان   ۸شب  79شدند. دود غل��ن از محل زندان برخواسته و صدای ت�ی
ی با نگهبانان،  این زندان که به اعدام   مصط�ن سل��، �� از زندان�ان فراری از  80زنداین از زندان سقز فرار کردند.  ۴۰درگ�ی

 81فروردین ماە اعدام شد.  ۲۳محکوم شدە بود، به زندان بازگرداندە و در روز 

، پتوهای خود را  ۹در روز  ا�ن فروردین، زندان�ان محبوس در زندان الوند در استان همدان، همراە با د�گر اقدامات اع�ت
اندازی در اطراف زندان شن�دە شد. آ�ش زدند؛ چند زنداین س� کردند فرار کنند و صدای  ، دادستان   82ت�ی ن خانجاین حسنی

ها به لحاظ نگراین در�ارە  همدان گفت تا پا�ان همان روز، آرامش به درون زندان بازگشته است. وی اذعان داشت تنش 
ا�ط بودن هنوز نتوا�س  غم واجد �ش اند به مرخ�  تهشی�ع و�روس کرونا در م�ان زندان�ان و این که تعدادی از آنها عل�ی

ی از شی�ع کرونا در   زنداین در همدان آزاد  ۳۳۰هزار و  ۲، ها زندانبروند، باال گرفت. وی اشارە کرد که به منظور جلوگ�ی
مرتبط آزاد شدن زندان�ان را هم شامل � شدە  . اند؛ البته مشخص ن�ست که این رقم، موارد قب� و غ�ی  83 شود �ا خ�ی

ی  فروردین، در  ١٠صبح روز  وهای امنییت از گاز اشک آور استفادە کردە و به  زندان مهاباد درگ�ی هایی ا�جاد شد که � آن ن�ی
ی ع� ا��ب گرو� رئ�س کل داد  84سوی زندان�ان آ�ش گشودند: �� از زندان�ان کشته و پنج زنداین مجروح شدند.  گس�ت

ن استاین و  « تفاق افتادە بود که در زندان مهاباد ا  »مشکل مخت�ی«استان آذر�ا�جان غریب گفت  با حضور موثر مسئولنی
 از مهاباد به زندان م�اندوآب منتقل شد. در روز    85رفع شد.  »های انتظا��گان 

�
کودک بزهکار، دان�ال ز�ن العابدیین متعاقبا

ب و شتم قر  ،فروردین ۱۲ ار گرفته؛ وی روز  ز�ن العابدیین در �ک تماس تلفین با خانوادە به آنها گفت که به شدت مورد �ن
 86فروردین در بازداشت فوت شد.  ۱۴

از (استان فارس) با زندانبانان درگ�ی شدند.  ١٠شب  روز بعد، و�دیوهایی در   87فروردین، زندان�ان زندان عادل آباد ش�ی
ا� گذاشته شد که در آن دود مشبکه شاهدە و  های اجتما� از زندان سپ�دار (واقع در اهواز، استان خوزستان) به اش�ت

اندازی شن�دە �  ن صدای ت�ی اضات «شد. به گزارش سازمان عفو بنی ن از  به نظر � الملل، اع�ت رسد زماین آغاز شد که مسئولنی
ن در وا�نش به   88» وعدە خود مبین بر آزادی زندان�این که نگراین امنییت خا� در بارە آنها ندارند، � باز زدند.  مسئولنی

ن  استفادە کردند. �دار ح�در عباس زادە، فرماندە انتظا� استان خوزستان، اظهار داشت تعدادی از  ناآرا� از اسلحه گرم ن�ی
بند [زندان] سپ�دار اهواز قصد آشوب و ا�جاد ناآرا� داشتند و اقدام به سوزاندن چند سطل ز�اله در درون این    ۲زندان�ان 

 
 news.org/2020/hranews/a-https://www.hra-/24253. ۱۳۹۹فروردین  ۷هرانا،  79
 news.org/2020/hranews/a-https://www.hra-/24257. ۱۳۹۹فروردین  ۸هرانا،  80
 news.org/2020/hranews/a-https://www.hra-/24371. ۱۳۹۹فروردین  ۲۳هرانا،  81
 news.org/2020/hranews/a-https://www.hra-/24274. ۱۳۹۹فروردین  ۱۱هرانا،  82
 شاپورخواست نیوز، همدان،  83
. https://shapourkhast.ir/%D8%A8%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C/5301( 

ی استان همدان، در سال ئخواە، ر طبق اظهارات حم�درضا عدالت ن تعداد اند. از ایهای استان همدان آزاد شدەزنداین از زندان  ٢۶٠٠ب�ش از  ۹۸�س دادگس�ت
ن  ۱۹۸۵های منت� به آزادی در استان مرخ� زنداین هم با کمک ستاد د�ه استان، که وجو� در اخت�ار  ۱۸۱نفر بودە است.  ۴۹۵نفر، عفو موردی و عمو� ن�ی

 . ۱۳۹۹فروردین  ۱۷دهد، آزاد شدند. یت نیوز، ای که استطاعت پرداخت آن را ندارند، قرار �د�ه پرداختزندان�ان جهت 
).http://tnews.ir/news/655b157642599.html?refc=11 

ی هه نگاو،  84  https://bit.ly/345OTfJ( ۱۳۹۹فروردین  ۱۰سازمان حقوق ��ش
ان،  85 ن گزاری م�ی  https://www.mizanonline.com/fa/news/608848( ۱۳۹۹فروردین  ۱۰خ�ب
ن  86 forces-security-by-killed-prisoners-https://www.amnesty.org/en/latest/news/2020/04/iran- ۲۰۲۰آور�ل  ۹الملل، گزارش عفو بنی

sts/prote-pandemic-covid19-during 

ی استان فارس گفت زندان�ان م�له 87 ن رئ�س کل دادگس�ت وهای امنییت به وضع�ت جواب ها و دور�نی وی انتظا�، و ن�ی های زندان را شکسته بودند و زندانبانان، ن�ی
ان،  ن گزاری م�ی  ttps://www.mizanonline.com/fa/news/608901h ۱۳۹۹فروردین  ۱۱دادە بودند. خ�ب

ن  88 forces-security-by-killed-prisoners-https://www.amnesty.org/en/latest/news/2020/04/iran- ۲۰۲۰آور�ل  ۹الملل، گزارش عفو بنی
protests/-pandemic-covid19-during 
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و «زندان کردند که  ن ییت آرامش به زندان برگرداندە شد» و «های انتظا� و امنبا حضور به موقع ن�ی این زندان�ان  ک� در بنی
 91 اند. اند را منت�ش کردەنفر که مجروح شدە ۱۳و  90زنداین که کشته۱۵منابع مستقل اما اسا�  89» آسییب ند�دە است. 

اندازی، و رفت و آمد آمبوال�س در زندان مرکزی اهواز گزارش  ۱۲در روز  به گفته  92شد. فروردین، دود، صدای ت�ی
آرا� در داخل زندان را داشتند که با ورود به موقع ماموران  زندان�ان چهار بند زندان شیبان قصد آشوب و نا «زادە، عباس

ل و آرامش به زندان بازگشت. به زندان این نا آرا�  انتظا� و امنییت  همزمان، منابع مستقل، اسا� دستکم هشت   93» ها کن�ت
یزنداین که به  اندازی مستق�م در خالل درگ�ی نفر مجروح   ۱۷اند. در مجم�ع، ها، مجروح شدند را منت�ش کردە واسطه ت�ی

 .94فروردین مجروحان به زندان بازگرداندە شدند ۲۵نفر از آنها به مکان نامعلو� منتقل شدند. روز  ۱۴شدند که 

ن های سازمانتوص�ه  ها  سئول�ت دولتالمل� برای مبارزە با پاند� و مهای بنی

، قابل توج�ه است. بدون اقدامات جدی و سازمان �افته، دیری  ها زندانترس زندان�ان به لحاظ وضع�ت بهداشیت کنوین 
پذیر زندان شی�ع پ�دا کند، و نه تنها هزاران زنداین بل�ه جامعه خارج  نخواهد پای�د که و�روس کرونا در م�ان جمع�ت آس�ب

ی، ایران موظف است اقدامایت �س�ار فراتر از آنچه تا کنون انجام دادە، به عمل  �از زندان را به خطر ب اندازد. برای پ�شگ�ی
خشن غ�ی  آورد، از جمله برطرف کردن موانع بر � راە آزادی زندان�ان س�ا� و عق�دیت و زندان�این که به اتهام ارتکاب جرا�م 

ری با مسئوالن زندان جهت به اجرا درآوردن اقدامات پ�شنهادی و ارائه برند، و همکامحکوم شدە و �ا در بازداشت به � � 
ن با�د به منظور حما�ت از تالش  ات الزم به آنان. ایران همچننی ن ن وسا�ل و تجه�ی ، به نهادهای ها زندان های مسئولنی

ن  � به متخصص مح� و بنی  را بدهد.  ها زندان المل� اجازە دس�ت

ن  های ّ هایی منت�ش کردە است با توص�ه ها، دستورالعمل ها در مبارزە با شی�ع ب�ماریدولت المل� برای کمک به  جامعه بنی
، در دستورالعمل موقت خود در�ارە ب�ماری   متعدد و دقیق. سازمان بهداشت جهاین و دف�ت کم�سار�ای عا� حقوق ��ش

 مسائل  «کنند ارە � به نکایت اش » های ذی��ط را خطاب قرار دادەنهادها و وزارتخانه «، ۱۹کوو�د 
�
که هدف آن مشخصا

 95: »اندمرتبط با افرادی است که از آزادی خود محروم شدە 

ی جهت   ها زندان مقامات با�د اقدامات فوری جهت کاهش ازدحام ب�ش از حد در « ● به عمل آوردە، از جمله تداب�ی
، اتخاذ رعا�ت دستورالعمل سازمان بهداشت جهاین در�ارە فاصله گذاری  اجتما� و د�گر اقدامات بهداشیت

د، از جمله اطفال، افرادی که دارای مشکالت سالمیت و   ن بر�ن افراد با�د در اول��ت قرار گ�ی نمایند. آزاد ساخنت
پزش� اسا� هستند، افرادی که [در صورت آزادی] خطر ک� برای جامعه دارند و مرتکب تخلفات جزیئ و کم  

ـــخ آزادی آنها ق��باند، افراداهم�ت شدە    الوق�ع است، و افرادی که به لحاظ ارتکاب تخل�ن که بهی که تار�ـ
ن   »برند. الملل به رسم�ت شناخته �شدە، در حبس به � � موجب حقوق بنی

 
 /https://fararu.com/fa/news/434904 ۱۳۹۹فروردین  ۱۱فرارو،  89
 https://t.me/KhakZadegan/14889 ۱۳۹۹فروردین  ۲۳کانال تلگرا� خا� زادگان،   90
  ۱۳۹۹https://t.me/KhakZadegan/14810فروردین  ۱۴کانال تلگرا� خا� زادگان،   91
  news.org/2020/hranews/a-https://www.hra-/۱۳۹۹24299فروردین  ۱۴هرانا،  92
 https://www.irna.ir/news/83734837 ۱۳۹۹فروردین  ۱۲ایرنا،  93
. اسا� دست کم هشت زنداین که بر اثر شل�ک مستق�م گلوله در news.org/2020/hranews/a-https://www.hra-/24333 ۱۳۹۹فروردین  ۱۸هرانا،  94

ی   ۱۳۹۹فروردین  ۱۹اند. کانال تلگرا� خا� زادگان، اند، گزارش شدە، هفدە زخ�، و چهاردە نفر که به مکاین نامعلوم منتقل شدەها مجروح شدە خالل درگ�ی
https://t.me/KhakZadegan/14842  فروردین  ۲۶وhttps://t.me/KhakZadegan/14929 

ن ب دائ� تهیکم،  اند خود محروم شدە یکه از آزاد  ی، توجه خاص به افراد۱۹ د �کوو   روس�دستورالعمل موقت در مورد و  95 عبدالرحمن  اد �ها / ترجمه بنسازمان  نی
 https://www.iranrights.org/fa/library/document/3716 ۱۳۹۸اسفند  ۱۱، برومند 

https://fararu.com/fa/news/434904/%D8%A2%D8%AA%D8%B4-%D8%B3%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D9%88-%D9%86%D8%A7%D8%A2%D8%B1%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2
https://t.me/KhakZadegan/14889
https://t.me/KhakZadegan/14810
https://www.hra-news.org/2020/hranews/a-24299/
https://www.irna.ir/news/83734837/
https://www.hra-news.org/2020/hranews/a-24333/
https://t.me/KhakZadegan/14842
https://t.me/KhakZadegan/14929
https://www.iranrights.org/fa/library/document/3716
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انه را با�د به کل�ه افرادی که از آزادی خود محروم شدە « ● اند، اطالعات الزم در خصوص اقدامات بهداشیت پ�شگ�ی
� باشد ارائه کرد.  ه شک� که برا�شان قابلبه ز�ان و ب  »فهم و دس�ت

اند ، کل�ه کساین که از آزادی خود محروم شدە ۱۹در موارد مشکوک و موارد تای�د شدە ابتال به و�روس کوو�د « ●
 � ، از جمله به خدمات درماین اورژا�س و خدمات درماین تخص�، دس�ت با�د بدون تاخ�ی به خدمات درماین

با�د رابطه نزد�� با مرا�ز خدمات درماین جامعه و د�گر   ها زندان ها و ند... مدیران بازداشتگاە داشته باش
 »پزش� بر قرار کنند.  کنندگان خدماتارائه

ا�جاد محدود�ت در امر حبس پ�ش از محا�مه و به اجرا گذاردن تداب�ی جا�گ��ن حبس (رج�ع شود به مقررات « ●
وهای  ۱۹در کاهش شی�ع کوو�د تواند اقدا� موثر توکیو) � ن و هم برای کادر ن�ی باشد که هم برای محبوسنی

، ��ــــع  ت��ن شیوە جا�گ��ن حبس در مرحله پ�ش از محا�مه است که  انتظا� سودمند است. آزاد کردن فرد زنداین
 » امات را به انجام آن ترغ�ب نمود. توان مقدر صورت امکان � 

، نهاد شبکه« ● ی و سازمان های م�های حقوق ��ش � های جامعه مدین با�د به بازداشتگاە حقوق ��ش ها دس�ت
، نظارت بر وضع�ت بازداشتگاە  ، و  ها زندان ها و داشته باشند و به گردآوری اطالعات، ارز�ایب وضع�ت بهداشیت

دازند. شناسایی فرصت ، ب�پ  » های حماییت و �شتیباین

ن با�د بدون هیچ گونه تبع��ن به خ « ● ن  کل�ه محبوسنی � داشته باشند... برای تضمنی دمات پزش� و درماین دس�ت
ن از اقالم بهداشیت نظ�ی صابون و مادە ضد  عفوین کنندە دست و اقالم بهداشیت زنان و  برخورداری را�گان محبوسنی

ن به عمل ان جهت عادت ماهانه، با�د تداب�ی عم� و نظاریت ن�ی و   آ�د. این تداب�ی با�د در طول زمان بازداشت دخ�ت
ن ادامه �ابد. �س از مق ـــع اول�ه ن�ی  » طع توز�ـ

ون��، افزا�ش جا�گ��ن کردن مالقات « ● ی نظ�ی و�دئو کنفرا�س، ارتباط ال��ت  با د�گر تداب�ی
گ

های حضوری خانواد�
های های مستمر مدی��ت مکان های عمو� �ا تلفن همراە) ممکن است مستلزم تالش ارتباط تلفین (اعم از تلفن 

 به هیچ وجه نب
گ

ا�د  بازداشت در سازماند� اینگونه امور باشد. مداخله در ح��م شخ� �ا روابط خانواد�
قانوین باشد.   » خود�انه �ا غ�ی

، از جمله مالقات در زندان، را تحت الشعاع قرار  « ●
گ

 خانواد�
گ

انه، زند� با توجه به این که بر�ن اقدامات پ�شگ�ی
ی ا� س را باالخص در م�ان کودکان و ادهد، کشورها با�د تداب�ی فراد تخاذ کنند که سطح اضطراب و اس�ت

 » سالخوردە، به حداقل برساند. 

 96ق�د نمودە است که:  ها زندان رای مسئوالن  بزمان بهداشت جهاین در دستورالعم�سا

ن زندان با�د از وجود ب�مارستان « ● های تنف� و �ا  (مراقبت توانند افراد ن�ازمند به مراقبت پزش� هایی که �مسئولنی
س آنها قرار داد. با�د  مراقبتبخش  های و�ژە) را به آن منتقل کنند، آ�اە باشند و این اطالعات را با�د در دس�ت

ها �ا ، اقدامات مقت�ن به عمل آ�د، از جمله انتقال به کلین�ک۱۹برای کل�ه موارد تصدیق شدە کوو�د 
اند. با�د  جداسازی و درمان تنف�، هر کدام که الزم باشد، اختصاص �افتههای تخص� که به ب�مارستان 

 » های انتقال امن، دنبال شود. همرا� مناسب با زندان�ان به عمل آ�د و دستورالعمل

 
ل کرونا و آمادە  96 ی و کن�ت ، ها و بازداشتگاەسازی برای آن در زندان «جلوگ�ی   ۲۰۲۰مار�  ۱۵ ها»، سازمان بهداشت جهاین

https://www.iranrights.org/fa/library/document/3718 

https://www.iranrights.org/fa/library/document/3718
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ل« ●   های ز�ست مح�� و مهند� که هدف آن کاهش شی�ع عوامل ب�ماری زا (پاتوژن با�د کن�ت
گ

ها) و کاهش آلود�
ل سط�ح و اش�ا ا ن افراد، ته��ه مناسب هوا،  ها شامل فاصله ست، به اجرا درآمدە باشد. این کن�ت گذاری مناسب بنی

 حداقل روزی �ک بار) � 
�
 »گردد. و ضدعفوین کردن روزمرە مح�ط (ترج�حا

ک، �ا تقس�م زمان هواخوری �ا سلول  ها قاقدامایت نظ�ی توز�ــــع غذا در اتا با�د « ● ها به جای سالن غذاخوری مش�ت
د تا از تمرکز زندان�ان و پرسنل زندان حیت در فضاهای  تواند که � ( بر مبنای بند �ا قسمت خاص زندان انجام گ�ی

� زندان�ان به فضای باز با�د کما�ان تداوم داشته  ا�ط، دس�ت د. تحت این �ش باز هم جلوگ�ی شود) مد نظر قرار گ�ی
 .»و به کم�ت از حداقل �ک ساعت در روز، تقل�ل ن�ابد 

ی به بحران  بن�اد برومند از مسئوالن ایران �  ن پاس�ن موثر و کامً� منطبق با مع�ارهای حقوق ��ش خواهد به منظور تضمنی
ایران مسئول حفاظت از زندان�ان است چرا   ر�ط را رعا�ت کنند. های ذی ها و د�گر دستورالعمل ، این دستورالعمل ۱۹کوو�د 

برند، امکان آن را ندارند که از خود محافظت کنند. ی شل�غ به � � هازندان ر که افرادی که از آزادی محروم شدە و د
ب و شتم، پاسخ شا�سته و موثری به هراس های زندان�ان هم در وضع�ت  های موجه زندان�ان ن�ست. خانوادە گلوله و �ن

کت کردە برند. ناپد�د کردن زندان�این که در ناآرا�پاند� کرونا در ترس و نگراین به � �  اند، از جمله آنهایی که کشته ها �ش
ن شبکهاند، نگراین و اضطراب آنها را دو چندان ��ا زخ� شدە  های اجتما� و  کند. پنهان کردن حق�قت، مق� دا�سنت

وهای �گان و�ژە، به جای ر�شه 97دن�ای خارج از زندان،  ها، وا�نش معمول و متداول �ان جمهوری  �ایب ناآرا�و آوردن ن�ی
کند و  را �شد�د �  ها زندان ها فقط تنش در داخل های عمو� است. اما در وضع�ت فع�، این وا�نشاسال� به نارضاییت 

�ــهداشیت در معرض ب�ماری قرار �  ند را افزا�ش � تعداد افرادی که در �ک مح�ط غ�ی  دهد. گ�ی

در خصوص   ۱۳۹۹فروردین  ۲۸ی استان تهران، در وا�نش به اخباری که در روز هازندان الغ�ب، مدیرکل ات هللا ح�حشمت
لی�ت مایع ضدعفوین  ۳۶۰وضع�ت غ�ی بهداشیت زندان قرچک منت�ش شد، اظهار داشت به منظور مقابله با و�روس کرونا، 

جفت دستکش �کبار م�ف و   ۱۸۲۵۰ط�ح، لی�ت مایع ضدعفوین کنندە س ۱۴۶۰مورد ژل دست،  ۱۰۰۸کنندە دست، 
ن زندان�ان توز�ــــع شدە است.  ۱۲ مهرزاد �شک��ان، مدیر کل بهداشت و درمان سازمان   98هزار ماسک به طور را�گان بنی

ن ا�ار داشت طبق پروتک� که به کل ها زندان  سن�ب و عالئم  ها روزانه تب  ی کشور دادە شدە، تمام زنداین هازندان، ن�ی
کند. های مرتب و منظم از وضع�ت سالمت زندان�ان در�افت � شود، و سازماِن تحت نظر وی گزارشن چک � شاح�ایت 

ی کشور چند نفر است، �شک��ان گفت اجازە اعالم تعداد  هازندان در پاسخ به این سوال که تعداد مبتال�ان به کرونا در  
های پزش� و بهداشیت را در  ت�م «تا��د کردە بود  ها زندان س سازمان  فروردین، رئ�  ۱۷تر، در تار�ــــخ پ�ش  99مبتال�ان را ندارد. 

ل و معاینه  ی مختلف مستقر کرد�م که این ت�م هازندان  ها به طور روزانه، وضع�ت سالمت و بهداشت تمام زندان�ان را کن�ت
 و تب بروز � همه زنداین «، »کنند�

گ
،  »د�گر زندان�ان جداسازی شدنددادند، از  ها، حیت آنهایی که عالئم �ماخورد�

ک زندان روزی دو�ار ضدعفوین � « ما تا امروز حیت �ک مورد فویت مرتبط با و�روس کرونا  «، �ا این که  »شودفضاهای مش�ت
ها را اظهارات گمراە کنندە و عدم شفاف�ت که شیوە معموِل قوە قضای�ه است، نه نگراین  100» ا�م. نداشته ها زندان در  

ن نظارت الزم  د و نه ارادە تصم�م کنبرطرف �  ندگان مبین بر انجام اقدامات فوری، تخص�ص منابع مورد ن�از، و تضمنی گ�ی
ی موثر از ابتالی دسته جم� زندان�ان �ا� کشور، را قوی  کند. تر � جهت پ�شگ�ی

 
گزاری �سن�م  97  https://www.tasnimnews.com/fa/news/1399/01/18/2237129 ، ۱۳۹۹روردین ف ۱۸خ�ب
گزاری مهر،  98  https://bit.ly/3cSi4G9 ۱۳۹۹فروردین  ۲۸به نقل از خ�ب
  ۱۳۹۹ws/1377364https://www.khabaronline.ir/neفروردین  ۲۸ین، خ�ب آنال  99

 ۱۳۹۹فروردین  ۱۸صدا و س�ما،  ؛ news/fa/com.tasnimnews.www://https/1399/01/17/2236838 ۱۳۹۹فروردین  ۱۷�سن�م،  100
http://www.iribnews.ir/fa/news/2684434 

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1399/01/18/2237129
https://bit.ly/3cSi4G9
https://www.khabaronline.ir/news/1377364/%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D8%A2%D9%86%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%B1%DA%86%DA%A9-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%DB%8C%D9%88%D8%B9-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1399/01/17/2236838)%D8%9B
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1399/01/17/2236838)%D8%9B
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1399/01/17/2236838)%D8%9B
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1399/01/17/2236838)%D8%9B
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1399/01/17/2236838)%D8%9B
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1399/01/17/2236838)%D8%9B
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1399/01/17/2236838)%D8%9B
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1399/01/17/2236838)%D8%9B
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1399/01/17/2236838)%D8%9B
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1399/01/17/2236838)%D8%9B
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1399/01/17/2236838)%D8%9B
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1399/01/17/2236838)%D8%9B
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1399/01/17/2236838)%D8%9B
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1399/01/17/2236838)%D8%9B
http://www.iribnews.ir/fa/news/2684434/
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مبنای تعهدات  همگام و بر ، ها زندان های مدی��یت پاند� و�روس کرونا فرصیت برای حما�ت و اصالح جدی در س�است 
ن  ی که مدتبنی ورت آن روشن شدە  هاالمل� ایران در خصوص رفتار با زندان�ان (اصول ماندال)، ا�جاد کردە، تغی�ی ست �ن

ها را است. اظهارات گمراە کنندە مقامات و عدم شفاف�ت قوە قضای�ه (که شیوە معمول آن است) به هیچ وجه نگراین 
ە شود تصم�م ، باعث � کند؛ بالعکسطرف ن� بر  ن ندگان، انگ�ی ی که  گ�ی ای برای اتخاذ تداب�ی فوری نداشته باشند، تداب�ی
ی کند. برای زندان�این که در �ک مح�ط  هازندانای موثر از شی�ع و�روس کرونا در تواند به گونه � ی �ا� کشور جلوگ�ی

ظ�ی ضدعفوین کردن روزانه همه بندها با مواد ش��ندە و  برند، کارهایی ن�سته با سطح بهداشت غ�ی استاندارد به � � 
این کارها، اقدامایت شود: ضدعفوین کنندە مناسب، ارائه آب کا�ن (از جمله آب گرم) و صابون، جزء تجمالت محسوب ن� 

از سالمت   دهد از خود محافظت به عمل آورند و حق برخورداریابتدایی و حداق� بهداشیت است که به زندان�ان اجازە �
ن  ن گردد. جامعه بنی المل� با�د به ایران فشار آورد که این اقدامات حداق� را انجام دادە و اجازە ورود  و حق ح�ا�شان تضمنی

 101طرف بدهد. و نظارت به ناظران مستقل و یب  ها زندان به 

و�روس �س�ار م�ی و کشندە است.  ایران، همچون �س�اری از د�گر کشورهای جهان، در بحبوحه تالش برای مدی��ت �ک 
ن افرادی �شت م�له تواند توجی� باشد برای نگه اما این امر ن�  جا�شان در زندان ن�ست، از  داشنت

�
های زندان که اساسا

ا�ط آزادی هستند اما توانایی پرداخت وث�قه ندارند، و زندان�این   ، زندان�این که واجد �ش جمله صدها زنداین س�ا� و عق�دیت
ا� دستگ�ی شدە  که ن با�د حبس� افرادی که اخ�ی اند، افرادی که اعمالشان به موجب  خطری برای جامعه ندارند. ایران همچننی

ن  اند، را متوقف سازد. در صوریت که ایران  شود، و افرادی که مرتکب تخلفات جزیئ شدە الملل جرم شناخته ن� حقوق بنی
ن طبق دستورالعمل  انه موثر اتخاذ نکند، پروتکلالمل�، اقدامات پ� های بنی های �شخ�ص زودهنگام را به اجرا در ن�اورد،  شگ�ی

اند، رفتار مناسب نداشته باشد، شاهد شی�ع جم��  زندان�ان را قرنطینه نکند، و با زندان�این که به و�روس کرونا مبتال شدە 
ی ایران  هازندان  کردە است. وضع�ت فع� را مبتال  ها زندان ها زنداین و پرسنل و�رو� خواهد بود که تا کنون هم دە 

ا�ط دشوار اقتصادی و تح��م  ن بد و فقدان روشن و واضح ارادە س�ا� ارتبا� با �ش ها ندارد: این وضع�ت، معلوِل قواننی
ی زندان�ان است، امری که ایران با�د به خاطر آن پاسخگو باشد.  ن حقوق ��ش  مبتین بر تضمنی
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 شنا� روش

های شد�دی رو�رو است. مقامات ایراین به ناظران مستقل حقوق ��ش اجازە بارە وضع�ت حقوق ��ش در ایران با محدود�تپژوهش در 
� به زندان ن با خطر بازداشت و پ�گرد دهند و ایران�این که در�ارە حقوق ��ش اطالع رساین �ها و حیت ورود به ایران را ن�دس�ت کنند ن�ی

، �ا قبً� زنداین شدەقانوین مواجه ، از جمله فعاالن و وکالی حقوق ��ش اند و �ا این که در حال حا�ن به اند. �س�اری از شهروندان ایراین
برند. بر�ن های مختلف حکومیت و قوە قضای�ه، در حبس به � �لحاظ اطالع رساین در خصوص نقض حقوق ��ش توسط دستگاە 

ن به تبع�د اجباری رفته  ند. اد�گر ن�ی

، به اظهارات رس� مقامات که در کانال  نیت و و�سا�ت گزارش حا�ن ی این�ت ن اطالعایت که های خ�ب های قوە قضای�ه، و ن�ی
ی به ز�ان های اجتما� گزارش و از سوی سازمان توسط زندان�ان سابق و وکال در شبکه  های فار� های مختلف حقوق ��ش

 کند. و انگل�� منت�ش شدە، استناد � 

ن در اسفند ماە هم ، بن�اد عبدالرحمن برومند برای حقوق ��ش در ایران با هشت زنداین  ۱۳۹۹و فروردین ماە  ۱۳۹۸چننی
ا� آزاد شدە سابق و زنداین  ن  اند، مصاحبههایی که اخ�ی ط عدم افشای ه��تشان انجام دادە و با د�گر منابع مطلع ن�ی هایی به �ش

 در این  در خصوص زندان گفتگو کردە است. اطالعایت که این منابع
�
های مختلف در اخت�ار بن�اد برومند قرار دادند عمدتا

 بھ خطر نیافتد.  شوندگانها، و بر�ن جزئ�ات هم�شه عنوان �شدە تا ه��ت و امن�ت مصاحبه گزارش آمدە اما اسا�، تار�ــــخ 
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