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ﺷﯿ�ع و�ﺮوس ﮐﻮو�ﺪ  ۱۹در ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼ� اﯾﺮان بﻪ ﺗﺮس و ﻧﺎآرا� در
ن
زﻧﺪای ی ن
ﻧ� ﺟﺎن ﺧﻮد را از دﺳﺖ
ﭼﻨﺪﯾﻦ زﻧﺪان ﻣﻨﺠﺮ ﺷﺪە ﮐﻪ � آن ﭼﻨﺪ
دادەاﻧﺪ 1 .ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺣﻘﻮق ش
��ی ، 2از ﺟﻤﻠﻪ ﺑن�ﺎد ﻋبﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﺮوﻣﻨﺪ ﺑﺮای
�
�
ﺣﻘﻮق ش
�� )ﺑن�ﺎد ﺑﺮوﻣﻨﺪ( 3ﻣﮑﺮرا ﻧﮕﺮ نایﻫﺎی ﺧﻮد را در ﺧﺼﻮص ﺷﻠﻮ�
ﺑ�ﺶ از ﻇﺮﻓ�ﺖ زﻧﺪانﻫﺎ ،ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺗﻐﺬ�ﻪ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ،رواج ﺑ�ﻤﺎریﻫﺎی
ﻏ�اﺳﺘﺎﻧﺪارد ،اﻋﻼم ﮐﺮدە اﺳﺖ .ﻣﺤ�ﻂ �ﺴﺘﻪ
ﮔﻮﻧﺎ�ﻮن ،و د�ﮕﺮ ش�ا�ﻂ ی
زﻧﺪان و ﺳ�ﺴﺘﻢ دﻓﺎ� ﺗﻀﻌ�ﻒ ﺷﺪە زﻧﺪاﻧ�ﺎن ،ﺷﯿ�ع اﯾﻦ و�ﺮوس ﮐﺸﻨﺪە را
ن
ﺟﻬﺎی و د�ﮕﺮ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن 4ی ن
ﻧ� ﺑﺮ اﻫﻤ�ﺖ
�ﺴﻬ�ﻞ �ﮐﻨﺪ .ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺖ
ت
ن
ﭘ�ﺸﮕ�اﻧﻪ ﺟﻬﺖ ﻣﺤﺪود ﺳﺎﺧن ﺷﯿ�ع و�ﺮوس در داﺧﻞ زﻧﺪانﻫﺎ
اﻗﺪاﻣﺎت
ی
5
ﻗﻀﺎی اﯾﺮان
و از داﺧﻞ زﻧﺪانﻫﺎ بﻪ کﻞ ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﺗﺎ��ﺪ ورز�ﺪەاﻧﺪ .دﺳﺘگﺎە
ی
ﺟﻠﻮﮔ�ی از اﺷﺎﻋﻪ و�ﺮوس در زﻧﺪانﻫﺎ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﻣﻐﺘﻨﻢ
ﻫﺎی بﻪ ﻣﻨﻈﻮر
ی
گﺎم ی
ت
ن
اﺳﺖ ،از ﺟﻤﻠﻪ آزاد ﮐﺮدن ﻣﻮﻗﺖ ﻫﺰاران زﻧﺪای 6.بﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،اﻃﻼﻋﺎی ﮐﻪ
ﺑن�ﺎد ﺑﺮوﻣﻨﺪ در ﺧﺼﻮص ﭼﻨﺪ زﻧﺪان ﮔﺮدآوری ﮐﺮدە ﻣ��ﺪ آن اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ
ﺗﺪاﺑ� ﭘ�ﺸﮕ�اﻧﻪ ف
کﺎ� ﻧﺒﻮدە و بﻪ ﺻﻮرت �ﮑﺪﺳﺖ و دﻗﯿﻖ ی ن
ﻧ� در ﻫﻤﻪ
ی
ی�
ن
ﻣ�ان اﺑﺘﻼ بﻪ و�ﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ در داﺧﻞ
زﻧﺪانﻫﺎ بﻪ اﺟﺮا ﮔﺬاﺷﺘﻪ �ﺸﺪە اﺳﺖ .ی
زﻧﺪانﻫﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﻧ�ﺴﺖ و ﻣﻘﺎﻣﺎت اﯾﺮان ﺗﻤﺎ�� بﻪ ﺷﻔﺎﻓ�ﺖﺳﺎزی در اﯾﻦ
تض
ﺧﺼﻮص ﻧﺪارﻧﺪ.
ﭘﺮداﺧن بﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ وﺿﻌ�ﺖ زﻧﺪانﻫﺎ ،اﻣﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﺘﻠﺰم اﺻﻼﺣﺎت ﺳﺎﺧﺘﺎری اﺳﺎ� و زﻣﺎنﺑﺮ اﺳﺖ،

ن
ﮔ�یﻫﺎ بﺎ ﻋﻮاﻣﻞ ت
 1ﻃﺒﻖ ﮔﺰارش ﺳﺎزﻣﺎن ﻋﻔﻮ ی ف
دوﻟی داﺧﻞ زﻧﺪان ﻫﺎ ،ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪە بﺎﺷﻨﺪ ۹ .آور�ﻞ ۲۱) ۲۰۲۰
ﺑن اﻟﻤﻠﻞ ،ﺑ�ﻢ آن �رود ﮐﻪ در ﺣﺪود  ۳۶زﻧﺪای در در ی
ﻓﺮوردﯾﻦ ۱۳۹۹
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2020/04/iran-prisoners-killed-by-security-forces-during-covid19-pandemic-protests/
 2ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ ،ﻧگﺎە ﮐﻨ�ﺪ بﻪ ﮔﺰارش ﮔﺰارﺷﮕﺮ و�ﮋە ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ در�ﺎرە وﺿﻌ�ﺖ ﺣﻘﻮق ش
�� در ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼ� اﯾﺮان
https://www.iranrights.org/library/document/3708
ت
ﺑ�ﺸ�ی ﮐﺮدە و ﺑﺮای ﺣﻔﺎﻇﺖ از زﻧﺪاﻧ�ﺎن در ﻣﻘﺎبﻞ و�ﺮوس ﮐﻮو�ﺪ  ۱۹ﺷﻔﺎف ﺗﺮ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﺎ�ﺪ ۱۶ ،".اﺳﻔﻨﺪ ،۱۳۹۸
 3ﻧگﺎە ﮐﻨ�ﺪ بﻪ "اﯾﺮان بﺎ�ﺪ اﻗﺪاﻣﺎت
https://www.iranrights.org/newsletter/issue/106
�� ز ن
ﺑﻬﺪاﺷی و ﺣﻘﻮق ش
ت
ﻧﺪایﻫﺎ« ،ﺳﺎزﻣﺎن ی ن
ﺑن اﻟﻤﻠ� اﺻﻼﺣﺎت ﮐ�ﻔﺮی ۱۶ ،ﻣﺎرس
» 4و�ﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ :ﺧﺪﻣﺎت
https://www.penalreform.org/resource/coronavirus-healthcare-and-human-rights-of-people-in،۲۰۲۰
ن
»ﺟﻠﻮﮔ�ی و ت
5
ﺟﻬﺎی ۱۵ ،ﻣﺎرس ،۲۰۲۰
ﮐﻨ�ل ﮐﺮوﻧﺎ و آﻣﺎدەﺳﺎزی ﺑﺮای آن در زﻧﺪانﻫﺎ و بﺎزداﺷﺘگﺎەﻫﺎ« ،ﺳﺎزﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺖ
ی
https://www.iranrights.org/fa/library/document/3718
 6ین
ﻣ�ان آﻧﻼﯾﻦ ۹ ،ﻓﺮوردﯾﻦ https://www.mizanonline.com/fa/news/608692 ،۱۳۹۹
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اﻣﺎ در ﮐﻮﺗﺎە ﻣﺪت ،ﻣبﺎرزە بﺎ اﯾﻦ پﺎﻧﺪ� ،ﻣﺴﺘﻠﺰم ارادە ﺳ�ﺎ� ﺟﺪی و ﺷﻔﺎﻓ�ﺖ اﺳﺖ .اﯾﺮان �ﺗﻮاﻧﺪ و ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ آﻧﭽﻪ را
ت
یض
ﺳﻼﻣی زﻧﺪاﻧ�ﺎن و کﺎرﮐﻨﺎن زﻧﺪانﻫﺎ ﻻزم اﺳﺖ ،اﻧﺠﺎم دﻫﺪ.
ﺗﻀﻤن
ﮐﻪ ﺟﻬﺖ

ﺗﺪاﺑ� اﻋﻼم ﺷﺪە ﺑﺮای ﻣﻘﺎبﻠﻪ بﺎ و�ﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ بﺎ واﻗﻌ�ﺖ زﻧﺪانﻫﺎ
ﻋﺪم اﻧﻄبﺎق
ی
ت
اﻗﺪاﻣﺎی در ﻣﻘﺎبﻠﻪ بﺎ پﺎﻧﺪ� ﮐﻮو�ﺪ ۱۹
ﻗﻮە ﻗﻀﺎﯾ�ﻪ اﯾﺮان
اﻧﺠﺎم دادە اﺳﺖ .در روز  ۵اﺳﻔﻨﺪ ،ﻗﻮە ﻗﻀﺎﯾ�ﻪ ﻗﺼﺪ ﺧﻮد
ت
ن
ﺑ�ﺸ� بﻪ زﻧﺪانﻫﺎ )ﮐﻪ بﺎ ﮔﺬﺷﺖ
ﻣﺒئ ﺑﺮ اراﺋﻪ �ﺴﻬ�ﻼت ﻣﺎ�
�ﮏ ﻣﺎە ﻫﻨﻮز ﻫﻢ در دﺳﺘﻮر کﺎر اﺳﺖ ( 7و کﺎﻫﺶ ﺟﻤﻌ�ﺖ
زﻧﺪانﻫﺎ از ﻃ��ﻖ اﻋﻄﺎی ﻣﺮﺧ� ﻓﻮقاﻟﻌﺎدە بﻪ ن
ﺑﺮ� زﻧﺪاﻧ�ﺎن
و ت
ﺟﻠﻮﮔ�ی از ورود زﻧﺪاﻧ�ﺎن ﺟﺪ�ﺪ ،را اﻋﻼم
ﺣیاﻻﻣکﺎن
ی
داﺷﺖ 8.در ﺗﺎر� ــﺦ  ۷و  ۱۰اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎە ،رﺋ�ﺲ ﻗﻮە ﻗﻀﺎﯾ�ﻪ
اﯾﺮان دو بﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﺻﺎدر ﮐﺮد ﮐﻪ بﻪ ﻣﻮﺟﺐ آن ن
ﺑﺮ� از
ن
زﻧﺪاﻧ�ﺎی ﮐﻪ بﻪ ﺣبﺲ ﻣﺤﮑﻮم ﺷﺪە و واﺟﺪ
زﻧﺪاﻧ�ﺎن ،از ﺟﻤﻠﻪ
ن
ن
ش�ا�ﻂ ﻣﺮﺧ� ﻫﺴتﻨﺪ ،و یﻧ� زﻧﺪاﻧ�ﺎی ﮐﻪ بﻪ ﻟﺤﺎظ ﻋﺪم
ﭘﺮداﺧﺖ دﯾﻮن و د�ﻪ و د�ﮕﺮ ﺟﺮاﺋﻢ ﻣﺎ� بﻪ ﺣبﺲ ﻣﺤﮑﻮم
ﺷﺪەاﻧﺪ� ،ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﺎ  ۱۱اردﯾﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎە  ۱۳۹۹بﻪ ﻣﺮﺧ�
ﺑﺮوﻧﺪ .اﯾﻦ اﻣﺮ ﺷﺎﻣﻞ ﺣﺎل ن
ﺑﺮ� از زﻧﺪاﻧ�ﺎن واﺟﺪ ش�ا�� ﮐﻪ
بﻪ ﺣبﺲ ت
ﻧ� �ﺷﻮد .ن
کﻤ� از ﭘﻨﺞ ﺳﺎل ﻣﺤﮑﻮم ﺷﺪەاﻧﺪ ی ن
ﺑﺮ� از زﻧﺪاﻧ�ﺎن ،واﺟﺪ ش�ا�ﻂ ت ف
رﻓن بﻪ ﻣﺮﺧ� ﻧ�ﺴتﻨﺪ ،بﻪ ﻋﻨﻮان
ین
ین
ین
ﻣﺤﮑﻮﻣن بﻪ �ﻗﺖ دارای ﺑ�ﺶ
ﺳﺎرﻗن دارای ﻣﺤﮑﻮﻣ�ﺖ ﺑ�ﺶ از ﭘﻨﺞ ﺳﺎل و
ﻣﺤﮑﻮﻣن ﺟﺮا�ﻢ �ﻗﺖﻫﺎی ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ،
ﻣﺜﺎل،
ف
ف
ﻣﺮﺗﮑﺒن ﺟﺎﺳﻮ� ،ﻣﺠﺮﻣﺎی ﮐﻪ بﻪ اﺗﻬﺎم اﻗﺪام ﻋﻠ�ﻪ اﻣﻨ�ﺖ ﻣ� بﻪ ﺣبﺲ ﺑ�ﺶ از ﭘﻨﺞ ﺳﺎل
از �ﮏ ﻓﻘﺮە ﻣﺤﮑﻮﻣ�ﺖ ﻣﺸﺎبﻪ،
ی
ین
ﻣﺤﮑﻮﻣن بﻪ اﻋﺪام .بﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ،ﺣﺎوی دﺳﺘﻮرات د�ﮕﺮی ﻫﻢ ﺑﻮد ،از ﺟﻤﻠﻪ اﺟﺘﻨﺎب از ﺻﺪور ﻗﺮارﻫﺎی
ﻣﺤﮑﻮم ﺷﺪەاﻧﺪ ،و
ف
ﺗﺎﻣن ﻣﻨﺠﺮ بﻪ بﺎزداﺷﺖ و ﺧﻮدداری از ﻣﻌﺮ� اﻓﺮادی ﮐﻪ آراء ﻣﺤﮑﻮﻣﯿتﺸﺎن ﻗﻄﻌ�ﺖ �ﺎﻓﺘﻪ و بﺎ ﻗﺮار ی ف
یف
ﺗﺎﻣن آزاد ﻫﺴتﻨﺪ بﻪ
9.
زﻧﺪانﻫﺎ ﺗﺎ پﺎ�ﺎن ﻓﺮوردﯾﻦ ﻣﺎە» ،ﺟﺰ در ﻣﻮارد ض�وری« .واژە » ض�وری« در بﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﺗﻌ��ﻒ �ﺸﺪە اﺳﺖ
ین
ﺟﻬﺎﻧﮕ� ،رﺋ�ﺲ ﺳﺎزﻣﺎن زﻧﺪانﻫﺎ اﻋﻼم داﺷﺖ ﮐﻪ ﺣﻘﻮق زﻧﺪاﻧ�ﺎن ،ﺣﻖ ﺑﺮﺧﻮرداری
ﻫﻤﭽﻨن در ﺗﺎر�ـ ــﺦ  ۱۰اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎە ،اﺻﻐﺮ
ی
ن
از ﺳﻼﻣﺖ و ﺑﻬﺪاﺷﺖ را ی ن
اﺳﺘﺎی
ﻧ� ﺷﺎﻣﻞ �ﺷﻮد .در اﯾﻦ �ﺸﺴﺖ ﮐﻪ از ﻃ��ﻖ و�ﺪﺋﻮ ﮐﻨﻔﺮا�ﺲ ﺑﺮﮔﺰار �ﺷﺪ ،وی بﻪ ﻣﺪﯾﺮان
ﺟﻠﻮﮔ�ی از ورود و ﺷﯿ�ع و�ﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ بﻪ زﻧﺪانﻫﺎ بﻪ ﻋﻤﻞ آورﻧﺪ ،از
ﭘ�ﺸﮕ�اﻧﻪ ﻻزم را ﺑﺮای
زﻧﺪانﻫﺎ دﺳﺘﻮر داد اﻗﺪاﻣﺎت
ی
ی
ض
ت
ت
ﺑﻬﺪاﺷی در دﺳ�س
ﺿﺪﻋﻔﻮی ﮐﺮدن روزاﻧﻪ ،اراﺋﻪ آﻣﻮزشﻫﺎی ﻻزم بﻪ زﻧﺪاﻧ�ﺎن و زﻧﺪاﻧبﺎﻧﺎن ،ﻗﺮار دادن وﺳﺎ�ﻞ
ﺟﻤﻠﻪ
زﻧﺪاﻧ�ﺎن� ،ﺸﮑ�ﻞ کﻤﯿﺘﻪﻫﺎی ﺳﻼﻣﺖ در زﻧﺪانﻫﺎ ﺑﺮای ﻣﺮاﻗبﺖ از وﺿﻌ�ﺖ زﻧﺪاﻧ�ﺎن »بﻪ ﺻﻮرت ﺷبﺎﻧﻪروزی« ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﻪ
ض
10.
ﺟﻬﺎﻧﮕ� در �ﮏ
درﻣﺎی اﺗﺨﺎذ ﮔﺮدد
ﺗﺪاﺑ� ﻻزم ﺟﻬﺖ ﺟﺪاﺳﺎزی و ﺳﺎﯾﺮ اﻗﺪاﻣﺎت
اﻓﺮ ِاد در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ،
ی
ﺷﻨﺎﺳﺎی ﺷﺪە و ی
ی
و�ﺪﺋﻮ ﮐﻨﻔﺮا�ﺲ د�ﮕﺮ بﺎ ﻣﻘﺎﻣﺎت زﻧﺪانﻫﺎ در روز  ۱۱ﻓﺮوردﯾﻦ  ،۱۳۹۹ﺑﺮ اﯾﻦ ﺗﻮﺻ�ﻪ ﺗﺎ��ﺪ ورز�ﺪ:
 7ین
ﻣ�ان آﻧﻼﯾﻦ ۹ ،ﻓﺮوردﯾﻦ https://www.mizanonline.com/fa/news/608692 ،۱۳۹۹
ﺧ�ﮔﺰاری �ﺴن�ﻢ ۵ ،اﺳﻔﻨﺪ https://www.tasnimnews.com/fa/news/1398/12/05/2210188،۱۳۹۸
 8ب
ش
 9د�ﮕﺮ اﻓﺮادی ﮐﻪ واﺟﺪ ش�ا�ﻂ ﻧ�ﺴتﻨﺪ ﻋبﺎرﺗﻨﺪ از ﻣﺮ ی ف
اﺳ�ﺪپﺎ� ،ﻗﺎﭼﺎق و ﺧ��ﺪ و ﻓﺮوش ﺳﻼح ﺑ�ﺶ از دو ﻗبﻀﻪ،
�ﺎئ در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﮔﺬﺷﺖ ﺷﺎ�،
ﺗﮑﺒن ﺟﺮاﺋﻢ آدم ر ی
ن
ین
ین
ین
ﻣﺤﮑﻮﻣن ﻣﺎ� ،در
)ﻏ� از
ﮐﺜ�اﻟﺸﺎ� ،و
ﻣﺤﮑﻮﻣن
ﺳ�دن وﺛ�ﻘﻪ ﻋﺎﺟﺰ بﺎﺷﺪ ی
ﻣﺤﮑﻮﻣن بﻪ ﻗﺼﺎص و اﻋﺪام و ﺣﺪود ث�� .ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ زﻧﺪای واﺟﺪ ث�ا�ﻂ ،از پ
کﻼﻫ�داری ی
ب
ﺻﻮرت اﻃﻤﯿﻨﺎن بﻪ بﺎزﮔﺸﺖ وی ،بﺎ اﺧﺬ ی ف
ﺗﺎﻣن ﮐﻔﺎﻟﺖ �ﺗﻮان �ﺴﺐ بﻪ اﻋﻄﺎی ﻣﺮﺧ� وی اﻗﺪام ﻧﻤﻮد.
https://www.iranrights.org/library/document/3713،https://www.iranrights.org/library/document/3712
 10ادارە کﻞ زﻧﺪانﻫﺎی اﺳﺘﺎن ﮐﺮﻣﺎن ۱۰ ،اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎە https://bit.ly/2VEhlCF،۱۳۹۸
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ت
ﺑﻬﺪاﺷی از ﺟﻤﻠﻪ
ﺟﻠﻮﮔ�ی از ورود و�ﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ بﻪ زﻧﺪانﻫﺎ و اﻗﺪاﻣﺎت ﻓﻮقاﻟﻌﺎدە
ﭘ�ﺸﮕ�اﻧﻪ ﺑﺮای
»]بﺎ�ﺪ[ اﻗﺪاﻣﺎت
ی
ی
ض
ت
ت
ﺑﻬﺪاﺷئ در دﺳ�س زﻧﺪاﻧ�ﺎن و اراﺋﻪ
ﺿﺪﻋﻔﻮی ﮐﺮدن روزاﻧﻪ و ﻣﺴﺘﻤﺮ بﺨﺶﻫﺎ و وﺳﺎ�ﻞ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ و ﻗﺮار دادن وﺳﺎ�ﻞ
ﻧ� �ﺸﮑ�ﻞ کﻤﯿﺘﻪﻫﺎی ﺳﻼﻣﺖ در زﻧﺪانﻫﺎ ﺑﺮای ت
اﻗﺒی و ی ن
آﻣﻮزشﻫﺎی ﻻزم بﻪ زﻧﺪاﻧ�ﺎن و زﻧﺪاﻧبﺎﻧﺎن ﺑﺮای ﺧﻮد ﻣﺮ ت
ﮐﻨ�ل و
ﺷﻨﺎﺳﺎی و
ﺷﻨﺎﺳﺎی اﻓﺮاد در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ بﻪ ﻧﺤﻮی ﮐﻪ بﺎ
ﻣﺮاﻗبﺖ از وﺿﻌ�ﺖ ﺳﻼﻣﺖ زﻧﺪاﻧ�ﺎن بﻪ ﺻﻮرت ﺷبﺎﻧﻪروزی ﺑﺮای
ی
ی
ف
11 .
ت
ﮔ�د «
�ﺸﺨ�ﺺ اوﻟ�ﻪ ﭘﺰﺷکﺎن زﻧﺪان �ﺴبﺖ بﻪ ﺟﺪاﺳﺎزی و ﺳﺎﯾﺮ اﻗﺪاﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷی و درﻣﺎی اﻓﺮاد بﺪون ﻓﻮت وﻗﺖ اﻧﺠﺎم ی
در ﭼﻨﺪ دﻫﻪ اﺧ� ﺑﻮدﺟﻪ ض
کﺎ� ،ت
پﺎﺳﺨﮕﻮی ﻻزم ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد وﺿﻊ زﻧﺪانﻫﺎ وﺟﻮد
ﮐﻨ�ل ﺟﺪی اﺟﺮای ﺗﺼﻤ�ﻤﺎت اﻋﻼم ﺷﺪە و
ی
ی
ن
ن
اﺣکﺎم
ﻗﻮاﻧن و
ﮐﯿی از ﺣبﺲﻫﺎی دﺳﺖ ﺟﻤ� – ﮐﻪ از ﺳ�ﺎﺳﺖﻫﺎی ﺟﺮماﻧگﺎری بیرو�ﻪ و
ی
ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ .بﻪ ی
ﻫﻤن دﻟ�ﻞ ،ﺗﺮ ب
ِ
ﺳﻨﮕن ش
ت
یف
ین
ﻣﺴﺌﻮﻟن در ادارە ﮐﺮدن زﻧﺪانﻫﺎ،
ﮐﻔﺎﯾئ
ﻧﺎ� �ﺷﻮد –  12ﻓﻘﺪان ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﺷﻔﺎﻓ�ﺖ ،ﻓﺴﺎد ،و بی
ﺻﺪور ﻣﺠﺎزاتﻫﺎی
ﻣﺤ�� �ﺲ ﺧﻄﺮﻧﺎ� ﺑﺮای زﻧﺪاﻧ�ﺎن ا�ﺠﺎد ﮐﺮدە اﺳﺖ.
ت
یض
پﺎﺳﺨﮕﻮی ،در بﺎزداﺷﺖ و ﺣبﺲ ﺻﺪﻫﺎ ﻫﺰار ﻧﻔﺮ
ﻗﻮاﻧن و ﻣﺼﻮﻧ�ﺖﺷﺎن از
اﻣﻨﯿی اﯾﺮان ،بﺎ ﺗﮑ�ﻪ ﺑﺮ
ﻗﻮە ﻗﻀﺎﯾ�ﻪ و دﺳﺘگﺎە
ی
ت
اﺷت�ﺎق و ﺟﺪ�ﺖ ﺑ�ﺸ�ی از ﺧﻮد �ﺸﺎن دادەاﻧﺪ ﺗﺎ در ﺗﻼش ﺑﺮای ارﺗﻘﺎ و ﺑﻬﺒﻮد وﺿﻌ�ﺖ زﻧﺪانﻫﺎ .ﻣﺴﺌﻮﻟ�ﺖ ادارە زﻧﺪانﻫﺎ و
بﺎزداﺷﺘگﺎەﻫﺎ ی ض
ﻧ� بﺎ ﻗﻮە ﻗﻀﺎﯾ�ﻪ اﺳﺖ .در ﻧﺒﻮد ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﺮای ﻧﻈﺎرت وﺿﻌ�ﺖ اﻓﺮادی ﮐﻪ از آزادی ﻣﺤﺮوم ﺷﺪەاﻧﺪ،
ﻏ� از ﺷکﺎ�ﺖ از ﻗﻮە ﻗﻀﺎﯾ�ﻪ ،ض
�ﻌی ﻫﻤﺎن ﻧﻬﺎدی ﮐﻪ ﺣﻘﻮﻗﺸﺎن را ﻧﻘﺾ
اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺑﺮای ﺷکﺎ�ﺖ از ﻗﻮە ﻗﻀﺎﯾ�ﻪ را� ﻧﺪارﻧﺪ بﻪ ی
ت
ن
ﮔ�د.
ﻣﺘﺨﺼﺼن و ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻣﺴﺌﻮل زﻧﺪانﻫﺎ بﺎرﻫﺎ ﺑﺮ ﻟﺰوم
ی
�ﮐﻨﺪ .در ﻧت�ﺠﻪ ﺷکﺎ�ﺎت زﻧﺪاﻧ�ﺎن کﻤ� ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار � ی
ف
13
یف
زدای اوﻟ��ﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻪ
بﺎزﻧﮕﺮی
ﻗﻮاﻧن و ﺣﺬف ﺑﺮ� ﺟﺮا�ﻢ ﺑﺮای کﺎﻫﺶ ﺟﻤﻌ�ﺖ زﻧﺪانﻫﺎ ﺗﺎ��ﺪ ﮐﺮدەاﻧﺪ .اﻣﺎ در ﻣﺠﻠﺲ ،ﺟﺮم ی
اﺳﺖ.
�
ین
ﻣﺴﺌﻮﻟن زﻧﺪانﻫﺎی اﯾﺮان و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪگﺎن ﻣﺠﻠﺲ ﻣﮑﺮرا ﻫﺸﺪار دادەاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻮدﺟﻪ ﻣﺤﺪود ﺳﺎزﻣﺎن زﻧﺪانﻫﺎ بﺎﻋﺚ �ﺷﻮد اﯾﻦ
یض
ﺟﻬﺎﻧﮕ� ،رﺋ�ﺲ ﺳﺎزﻣﺎن
ﺗﻀﻤن ﻧﻤﺎ�ﺪ .در ﻣﺮداد ﻣﺎە  ،۱۳۹۵اﺻﻐﺮ
ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﺗﻐﺬ�ﻪ و ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺳﻼﻣﺖ زﻧﺪاﻧ�ﺎن را
ی
ش
زﻧﺪانﻫﺎ ،ﮔﻔﺖ ﺳﺎزﻣﺎن» ،ﻣﻈﻠﻮم« واﻗﻊ ﺷﺪە و در بﺨﺶﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ بﺎ کﻤﺒﻮدﻫﺎی ز�ﺎدی ﻧﺎ� از ﺑ�ﺶ از ﻫﺰار ﻣ�ﻠ�ﺎرد
ﺗﻮﻣﺎن کﻤﺒﻮد ﺑﻮدﺟﻪ ﻣﻮاﺟﻪ اﺳﺖ .ﻋ�رﻏﻢ اﻓﺰا�ﺶ ﻣﺪاوم ﺟﻤﻌ�ﺖ زﻧﺪانﻫﺎ ،ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎزﻣﺎن زﻧﺪانﻫﺎ و اﻗﺪاﻣﺎت ﺗنﺒﯿ� و
ت
اﻣﻨﯿی از  ۹۴۴ﻣ�ﻠ�ﺎرد ﺗﻮﻣﺎن در ﺳﺎل  ،۱۳۹۶بﻪ  ۸۰۰ﻣ�ﻠ�ﺎرد ﺗﻮﻣﺎن در ﺳﺎل  ،۱۳۹۷کﺎﻫﺶ �ﺎﻓﺖ .در زﻣﺎن ﭘ�ﺸﻨﻬﺎد اﯾﻦ
ن
ﺑﻮدﺟﻪ در آذر ﻣﺎە ﺳﺎل  ،۱۳۹۶ﺳﺎزﻣﺎن زﻧﺪانﻫﺎ بﺎ �ﮏ بﺪ�  ۸۰ﻣ�ﻠ�ﺎرد ﺗﻮﻣﺎی ﺑﺮای ﻫ��ﻨﻪﻫﺎی آب ،گﺎز ،و ﺑﺮق ،و �ﮏ
ن
ﺗﻮاﻧﺎئ ﺳﺎزﻣﺎن در اراﺋﻪ ﺳﻪ وﻋﺪە ﻏﺬای
ﺟﻬﺎﻧﮕ�،
ﺗﻮﻣﺎی ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﻮد ،و اﯾﻦ بﺤﺮان ﺑﻮدﺟﻪ ،بﻪ زﻋﻢ
ﮐ�ی  ۱۵۰۰ﻣ�ﻠ�ﺎرد
ی
ی
14
روزاﻧﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ بﻪ زﻧﺪاﻧ�ﺎن ،بﻪ ﻣﺨﺎﻃﺮە �اﻧﺪاﺧﺖ.
ﺟﻬﺎﻧﮕ� در ﻫﻤﺎن زﻣﺎن ﮔﻔﺖ ﮐﻪ  ۱۰ﺗﺎ  ۱۵درﺻﺪ از زﻧﺪاﻧ�ﺎن روی
ی
�
ﻣ�ﺎﻧﮕن ﻋﻤﺮ زﻧﺪانﻫﺎ ی ن
ین
ین
ﺑن  ۲۰ﺗﺎ  ۲۵ﺳﺎل اﺳﺖ در ﺣﺎ� ﮐﻪ ﻋﻤﺮ ﻣﻔ�ﺪ �ﮏ زﻧﺪان ،ﺣﺪا��  ۱۵ﺳﺎل اﺳﺖ و
زﻣن �ﺧﻮاﺑﻨﺪ و
در بﺎزﺳﺎزی زﻧﺪانﻫﺎی ﻓﺮﺳﻮدە بﻪ ﻣﺎ کﻤﮏ ﻧ�ﺷﻮد ز�ﺮا ﻣﻮﻇﻒ ﻫﺴت�ﻢ زﻧﺪانﻫﺎ را بﻪ ﺧﺎرج از ﺷﻬﺮﻫﺎ بﺑ��ﻢ و از �ﮏ ﻃﺮف
15.
ﻫﻢ ت
وﻗی درﺧﻮاﺳﺖ �ﮐﻨ�ﻢ ﺑﻮدﺟﻪ ﻻزم را ﺑﺮای اﻧﺘﻘﺎل زﻧﺪانﻫﺎ بﺪﻫﻨﺪ� ،ﮔ��ﻨﺪ ﺑﻮدﺟﻪ ﻧ�ﺴﺖ

 11ادارە کﻞ زﻧﺪانﻫﺎی اﺳﺘﺎن ﮐﺮﻣﺎن ۱۱ ،ﻓﺮوردﯾﻦ https://bit.ly/2Se765Q،۱۳۹۹
12
ین
ﻗﻮاﻧن اﯾﺮان ﺑ�ﺶ از  ۱۸۰۰ﻓﻌﻞ را ﺟﺮم اﻧگﺎری ﮐﺮدە اﺳﺖ ﮐﻪ بﻪ ﻧﻈﺮ کﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن بﺎﻋﺚ ﺣبﺲﻫﺎی ﺟﻤ� �ﺷﻮد .ا�ﺴﻨﺎ ۱۴ ،دی ﻣﺎە ،۱۳۹۵
 https://www.isna.ir/news/95101408774/ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺤﻘ�ﻘﺎت ﺑن�ﺎد ﺑﺮوﻣﻨﺪ ،ﻗ��ﺐ بﻪ  ۲۰۰ﻓﻌﻞ ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام �ﺷﻮد.
ﻏ� ﺧﺸﻦ ،و ی ن
ن
ﻣﺤﮑﻮﻣﯿئ ﮐﻪ بﻪ
ﻧ� ﻧﮕﻬﺪاری
 .https://www.iranrights.org/library/document/3591بﻪ ﺧﺼﻮص ﺟﺮم اﻧگﺎری ﺷﺪ�ﺪ ﺟﺮاﺋﻢ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ی
ف
ﺷﻠﻮ� ﺑ�ﺶ از ﻇﺮﻓ�ﺖ زﻧﺪانﻫﺎ
اﻋﺪام ﻣﺤﮑﻮم و ا�ﻨﻮن ﺣبﺲﻫﺎی دراز ﻣﺪت را بﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮن  ۱۳۹۶ﺗﺤﻤﻞ �ﮐﻨﻨﺪ ،از ﻋﻠﻞ اﺻ�
اﺳﺖhttps://www.iranrights.org/library/document/3567 .
ﺟﻬﺎﻧﮕ� رﺋ�ﺲ ﺳﺎزﻣﺎن زﻧﺪانﻫﺎ ۲۳ ،اردﯾﺒﻬﺸﺖ https://www.tasnimnews.com/fa/news/1398/02/23/2010338/ ،۱۳۹۸
 13اﺻﻐﺮ
ی
 14ﻋ� اﻗﺘﺼﺎد  ۲۲آذر  .https://www.asre-eghtesad.com/havades/cat-2/25435 .۱۳۹۶رادﯾﻮ ﻓﺮدا ۹ ،دی ﻣﺎە .۱۳۹۶
https://www.radiofarda.com/a/iran-prison-budget-problem/28947378.html.
 15ش�ق ﭘﺮس ۹ ،دی ﻣﺎە https://bit.ly/2KHfN4C ۱۳۹۶
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ﺑن�ﺎد ﻋبﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﺮوﻣﻨﺪ ﺑﺮای ﺣﻘﻮق ش
�� در اﯾﺮان

,و�ﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ در زﻧﺪانﻫﺎی اﯾﺮان ،اردﯾﺒهﺸﺖ ۱۳۹۹

ﻋﺪم ﺗﻮﺟﻪ بﻪ ش�ا�ﻂ زﻧﺪانﻫﺎ ،در ش�ا�� ﮐﻪ و�ﺮوس ﮐ��ﺪ  ۱۹در �ا� ﮐﺸﻮر ا�ﺴﺎنﻫﺎ را بﻪ کﺎم ﻣﺮگ �ﻓﺮﺳﺘﺪ ،ﺟﺎن
ت
یض
ﺳﻼﻣی زﻧﺪاﻧ�ﺎن در
ﺗﻀﻤن
زﻧﺪاﻧ�ﺎن را بﻪ ﺧﻄﺮ �اﻧﺪازد .ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ،ﺑﺮ اﺳﺎس آﻣﺎرﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ،ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻗﺎبﻞﺗﻮﺟﻪ ﺧﺎ� ﺟﻬﺖ
ﺧﻼل اﯾﻦ پﺎﻧﺪ� ،بﻪ زﻧﺪانﻫﺎ ﺗﺨﺼ�ﺺ ﻧ�ﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .بﺎ اﯾﻨﮑﻪ اﻗﺪاﻣﺎ تی در ﭼﻨﺪﯾﻦ زﻧﺪان بﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪە 16،ﺷﺶ ﻫﻔﺘﻪ �ﺲ از
پﺬﯾﺮش رﺳ� ﺣﻀﻮر ﮐﻮو�ﺪ  ۱۹در اﯾﺮان ،ﻫﻨﻮز بﺨﺸﻨﺎﻣﻪﻫﺎی ﻗﻮە ﻗﻀﺎﯾ�ﻪ ﻧﺎد�ﺪە ﮔﺮﻓﺘﻪ �ﺷﻮد و �ﺎ اﯾﻨﮑﻪ بﻪ ﻃﻮر کﺎﻣﻞ و
�ﮑﺴﺎن در �ﺴ�ﺎری از زﻧﺪانﻫﺎ ،اﺟﺮا ﻧ�ﮔﺮدد.
ن
زﻧﺪای آزاد ﺷﺪەاﻧﺪ 17.ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻫﻨﻮز آﻣﺎر ﻣﺠﺰا در ﺧﺼﻮص ﺗﻌﺪاد
ﻃﺒﻖ اﻇﻬﺎرات رﺳ� ،ﺗﺎ بﻪ اﻣﺮوز ﻗ��ﺐ بﻪ  ۱۰۰ﻫﺰار
ﻋﻠ�ﻏﻢ آزادی زﻧﺪاﻧ�ﺎن �
آزادیﻫﺎی ﻣﺮﺗبﻂ بﺎ و�ﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ در ﻫﺮ �ﮏ از زﻧﺪانﻫﺎی ﮐﺸﻮر ،اراﺋﻪ ﻧﺪادەاﻧﺪ .بﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،ی
ت
ف
ﻋﻘ�ﺪی ﮐﻪ ﺟﺎ�ﺸﺎن در
زﻧﺪای دارﻧﺪ� .ﺴ�ﺎری از زﻧﺪاﻧ�ﺎن ﺳ�ﺎ� و
ﻫﻔﺘﻪﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﻫﻨﻮز زﻧﺪانﻫﺎ ﺑ�ﺶ از ﻇﺮﻓ�ﺖ ﺧﻮد
ش
ﻣﺬﻫی و ﻗﻮ� ،وکﻼی ﺣﻘﻮق �� ،ﻓﻌﺎﻻن ﺿﺪ ﺣﺠﺎب اﺟبﺎری ،ﻓﻌﺎﻻن
زﻧﺪان ﻧ�ﺴﺖ و بﺎ�ﺪ آزاد ﺷﻮﻧﺪ ،از ﺟﻤﻠﻪ اﻗﻠ�ﺖﻫﺎی
ب
ف
ف
دﺳﺘﮕ� ﺷﺪەاﻧﺪ ﻫﻨﻮز
آﻣ�
کﺎرﮔﺮی ،ﻓﻌﺎﻻن
ی
ﺣن ﺗﻈﺎﻫﺮات ﻣﺴﺎﻟﻤﺖ ی
دا�ﺸﺠﻮی ،ﻓﻌﺎﻻن ﻣﺤ�ﻂ ز�ﺴﺖ ،و اﻓﺮادی ﮐﻪ در ی
ی
ئ
ن
�ﺸﺖ ﻣ�ﻠﻪﻫﺎی زﻧﺪاناﻧﺪ.
ﻏ� ﺧﺸﻦ بﺎزداﺷﺖ �ﺎ ﻣﺤﮑﻮم ﺷﺪەاﻧﺪ یﻧ� آزاد �ﺸﺪەاﻧﺪ.
آﻧﻬﺎی ﮐﻪ بﻪ اﺗﻬﺎم ارﺗکﺎب ﺟﺮاﺋﻢ ﺟﺰئ و ی
ی
ف
ف
ت
دﻓ� کﻤ�ﺴﺎر�ﺎی ﻋﺎ� ﺣﻘﻮق ش
�� ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﮐﺸﻮرﻫﺎ را ﺗﺮﻏ�ﺐ ﻧﻤﻮدە »کﻠ�ﻪ اﻓﺮادی ﮐﻪ بﺪون ﻣﺒﻨﺎی ﻗﺎﻧﻮی کﺎ� در
بﺎزداﺷﺖ �بﺎﺷﻨﺪ ،از ﺟﻤﻠﻪ زﻧﺪاﻧ�ﺎن ﺳ�ﺎ� و اﻓﺮادی ﮐﻪ بﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻋﻘﺎ�ﺪ اﻧﺘﻘﺎد ی ف
آﻣ� و ﻣﺨﺎﻟﻒ ،در بﺎزداﺷﺖ ﻫﺴتﻨﺪ ،را آزاد
ﮐﻨﻨﺪ 18 «.ﺳ�ﺎﺳﺖ ﻋﺪم ﺣبﺲ ﻣﺤﮑﻮﻣﺎن ﺗﺎ ﺗﺎر�ـ ــﺦ  ۱اردﯾﺒﻬﺸﺖ  ،۱۳۹۹ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺘﺎد ﺣﻘﻮق ش
�� ﻗﻮە ﻗﻀﺎﯾ�ﻪ اﻋﻼم
ً
ﺷﺪ ، 19ی ن
کﺎﻣ� بﻪ اﺟﺮا ﮔﺬاﺷﺘﻪ �ﺸﺪە اﺳﺖ.
ﻧ� ﻫﻨﻮز
ﺟﺰئ ،و �ﺎ ﺟﺮاﺋﻢ ﺳ�ﺎ� ﻧﻈ� اﻃﻼع ن
ﺣﮑﻮﻣی کﻤﺎ�ﺎن اﻓﺮاد را بﻪ ﻟﺤﺎظ اﻋﺘ�ﺎد ،ﺗﺨﻠﻔﺎت ئ
ت
رﺳﺎی در
اﻓﺰون ﺑﺮ اﯾﻦ ،ﻣﺎﻣﻮران
ی
ﺧﺼﻮص و�ﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ و ﻗ��ﺎﻧ�ﺎن آن ،رواﻧﻪ زﻧﺪانﻫﺎ و بﺎزداﺷﺘگﺎەﻫﺎ �ﮐﻨﻨﺪ .روز  ۱۳اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎە ،ﻓﺮدی ﮐﻪ از دەﻫﺎ ﺟﺴﺪ در
درون �دﺧﺎﻧﻪای در ﻗﻢ ﻓ�ﻠﻤ�داری ﮐﺮدە ﺑﻮد )و�ﺪﯾﻮی ﮐﻪ بﻪ ﻃﻮر ت
ﮔﺴ�دە در ﺷبﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎ� پﺨﺶ ﺷﺪ( بﺎزداﺷﺖ
ب
ی
ن
دﺳﺘﮕ�
ﺷﺪ 20.در  ۲۴اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎە ،رﺋ�ﺲ پﻠ�ﺲ ﺗﻬﺮان اﻋﻼم داﺷﺖ  ۲۷ﻧﻔﺮ بﻪ ﺧﺎﻃﺮ »ﺷﺎ�ﻌﻪ ﭘﺮا�ی« دربﺎرە و�ﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ
ی
اﻣ� ف
ﭼﻤی ،ﻓﻌﺎل ﺣﻘﻮق کﺎرﮔﺮان ،را �ﺲ از اﯾﻦ ﮐﻪ بﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﺗﻬﺎﻣﺎت ﻧﺎﻣﻌﻠﻮم
ﺷﺪەاﻧﺪ 21.در روز  ۱۴ﻓﺮوردﯾﻦ ،پﻠ�ﺲ ﻓﺘﺎ ،ی
ﺳﺘﮕ� ﮐﺮد 22.در ﻧ�ﻤﻪ دوم اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎە  ،۱۳۹۸ﻣﺴﺌﻮﻻن  ۴۰۷ﻣ�ف ﮐﻨﻨﺪە ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر در
اﺣﻀﺎر ﺷﺪە ﺑﻮد ،در بﺗ��ﺰ د
ی
ت
23
ش
دﺳﺘﮕ� ﺷﺪﻧﺪ .روز  ۱۵ﻓﺮوردﯾﻦ ،رﺋ�ﺲ پﻠ�ﺲ �ق اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان ﮔﻔﺖ  ۱۱۱ﻧﻔﺮ در �ﮏ پﺎری ﻣﺨﺘﻠﻂ
اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰگﺎن
ی
»ﻫﻨﺠﺎرﺷﮑﻨﺎﻧﻪ« در ﺷﻬ��ﺎر ،دﺳﺘﮕ� ﺷﺪﻧﺪ24.
ی
ت
ض
ﻗﺎﻧﻮی ت
ﻋﻘ�ﺪی ی ن
ﻣﻌ�ﺿﺎن و ﻣﺘﺨﻠﻔﺎن
ﭘ�ﮕﺮد
ﻧ� کﻤﺎ�ﺎن اداﻣﻪ دارد .در روز ۲۶ﻓﺮوردﯾﻦ ﻣﺎە ،ﺷﻌبﻪ  ۱۱۶۷دادگﺎە ﺟﺰ یای اﺳﺘﺎن
ت
ض
ﺗﻬﺮان در ﺟﻠﺴﻪای ،ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻣﺎری ﻣﺤﻤﺪی را �ﺲ از آن ﮐﻪ در �ﮏ ﺗﺠﻤﻊ اﻋ�ا� �ﺴبﺖ بﻪ ﺳﺎﻗﻂ ﮐﺮدن �ﮏ ﻫﻮاﭘ�ﻤﺎی
ت
ت
ﺑﻬﺪاﺷی ،ﺗﻮز� ــﻊ ﻣﺎﺳﮏ و دﺳﺘﮑﺶ بﻪ ﻣﻼﻗﺎتﮐﻨﻨﺪگﺎن ،و ﺗﺨﺼ�ﺺ ﺑﻨﺪﻫﺎی ﺟﺪا�ﺎﻧﻪ
ﻧﻈ� آﻣﻮزشﻫﺎی
 16ﻣﺪﯾﺮ کﻞ زﻧﺪانﻫﺎی اﺳﺘﺎن ﻫﻤﺪان اﻋﻼم داﺷﺖ اﻗﺪاﻣﺎی ی
ﺑﺮای ﺑ�ﻤﺎران ﻣﺸﮑﻮک بﻪ ﮐﺮوﻧﺎ ،ت
ﺣی ﭘ�ﺶ از اﻋﻼم رﺳ� بﺤﺮان ،آﻏﺎز ﺷﺪە ﺑﻮد ۸ .اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎە .۱۳۹۸
https://www.mojnews.com/fa/tiny/news-320325.
 17ی ن
ﻣ�ان آﻧﻼﯾﻦ ۹ ،ﻓﺮوردﯾﻦ ﻣﺎە https://www.mizanonline.com/fa/news/608692/ ۱۳۹۹
 18ﺑ�ﺎﻧﺎت ﺳﺨﻨﮕﻮی ت
دﻓ� کﻤ�ﺴﺎر�ﺎی ﻋﺎ� ﺣﻘﻮق ش
�� ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ۱۵ ،ﻓﺮوردﯾﻦ ﻣﺎە .۱۳۹۹
https://www.iranrights.org/library/document/3717
ن
 19ﺳﺘﺎد ﺣﻘﻮق ش
ﺗﺪاﺑ�ی اﺗﺨﺎذ ﻧﻤﻮدە،
ا�ﺴﺎی« ،از آﻏﺎز ﺷﯿ�ع و�ﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ
�� ﻗﻮە ﻗﻀﺎﯾ�ﻪ در ﺑ�ﺎﻧ�ﻪ  ۱۷ﻓﺮوردﯾﻦ ﺧﻮد اﻋﻼم داﺷﺖ »بﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺻ�ﺎﻧﺖ از ﮐﺮاﻣﺖ
ی
ض
ت
ت
ت
ت
ﻏﺬای در بﺪو
از ﺟﻤﻠﻪ ﺿﺪﻋﻔﻮی ﮐﺮدن روزاﻧﻪ و ﻣﺴﺘﻤﺮ بﺨﺶﻫﺎ و وﺳﺎ�ﻞ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎدە زﻧﺪاﻧ�ﺎن ،ﻗﺮاردادن وﺳﺎ�ﻞ ﺑﻬﺪاﺷی ﺑ�ﺸ� در دﺳ�س زﻧﺪاﻧ�ﺎن ،ﮐﻨ�ل ﻣﻮاد ی
ورود بﻪ زﻧﺪانﻫﺎ ،ﺗﻮﻗﻒ اﻋﺰام زﻧﺪاﻧ�ﺎن ﺟﺪ�ﺪ بﻪ زﻧﺪانﻫﺎ ﺗﺎ ﺗﺎر�ـ ــﺦ  ۳۱ﻓﺮوردﯾﻦ� ،ﺸﮑ�ﻞ ﺷ�ﻔﺖﻫﺎی ﺷبﺎﻧﻪ ﺑﺮای ﭘﺮﺳﻨﻞ ذیر�ﻂ زﻧﺪانﻫﺎ ﺟﻬﺖ پﺬﯾﺮش وﺛ�ﻘﻪ و اﻋﻄﺎی
ﻣﺮﺧ� و ﺟﺪاﺳﺎزی زﻧﺪاﻧ�ﺎن دارای ﺑ�ﻤﺎریﻫﺎی زﻣﯿﻨﻪای .اﯾﺮﻧﺎ ۱۷ ،ﻓﺮوردﯾﻦ https://www.irna.ir/news/83739585/.) ،۱۳۹۹
 20اﯾﺮﻧﺎ ۱۳ ،اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎە https://www.irna.ir/news/83700652/ ۱۳۹۸
 21ت ن
ﺑﻮﻟن ﻧﯿﻮز ۲۴ ،اﺳﻔﻨﺪ https://www.bultannews.com/fa/news/658619 ۱۳۹۸
 22ﻫﺮاﻧﺎ ۱۴ ،ﻓﺮوردﯾﻦ ﻣﺎە https://www.hra-news.org/2020/hranews/a-24298/
 23ﻣﻬﺮ ﻧﯿﻮز ۱۷ ،اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎە https://www.mehrnews.com/news/4872302 ۱۳۹۸
� 24ﺴن�ﻢ ۱۵ ،ﻓﺮوردﯾﻦ ﻣﺎە https://www.tasnimnews.com/fa/news/1399/01/15/2235579/111 ۱۳۹۹
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ﻣﺴﺎﻓ��ﺮی در دی ﻣﺎە  ۱۳۹۸ﺗﻮﺳﻂ ﺳپﺎە پﺎﺳﺪاران ش�ﮐﺖ ﮐﺮدە ﺑﻮد ،بﻪ اﺗﻬﺎم »اﺧﻼل در ﻧﻈﻢ و آﺳﺎ�ﺶ ﻋﻤﻮ� از ﻃ��ﻖ
ش�ﮐﺖ در ﺗﺠﻤﻊ ﻏ� ن
ﻗﺎﻧﻮی« ﻣﺤﺎ�ﻤﻪ ﮐﺮد .ﻃﺒﻖ ﮔﺰارﺷﺎت ،در ﺟ��ﺎن ﺟﻠﺴﻪ دادگﺎە ض
ﻣﺬﻫی وی
ﻗﺎ� بﻪ ﺗﻔﺘ�ﺶ ﻋﻘﺎ�ﺪ
ی
ب
ت
ﺗبﺸ�ی و ﺗبﻠﯿﻎ ﻣﺴ�ﺤ�ﺖ ،ﻣﺘﻬﻢ ﺷﺪە ﺑﻮد،
ﭘﺮداﺧﺖ .ﺧﺎﻧﻢ ﻣﺤﻤﺪی ﭘ�ﺸ� بﻪ ﻣﺴ�ﺤ�ﺖ ﮔﺮو�ﺪە و بﻪ ﻋﻀ��ﺖ در �ﮏ ﮔﺮوە
ی
 25در اﺣﻀﺎر�ﻪای ﻣﻮرخ  ۲۴ﻓﺮوردﯾﻦ ﻣﺎە ،بﻪ ﻧﺎ� اﺷﺠﺎری ،ﻓﺮدی بﺎ ﺑ�ﺶ از  ۶۵ﺳﺎل ﺳﻦ و ﻣﺒﺘﻼ بﻪ ﺑ�ﻤﺎری د�ﺎبﺖ ،ابﻼغ
گ
ﺷﺪ ﮐﻪ در ﺟﻠﺴﻪ رﺳ�ﺪ� در ﺗﺎر� ــﺦ  ۱۶اردﯾﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎە در ﺷﻌبﻪ  ۲۶دادگﺎە اﻧﻘﻼب ﺗﻬﺮان ﺣﻀﻮر بﻪ ﻫﻢ رﺳﺎﻧﺪ ﺗﺎ بﻪ اﺗﻬﺎﻣﺎت
ﻣﺒی ﺑﺮ »اﻫﺎﻧﺖ بﻪ ﭘ�ﺎﻣ� اﺳﻼم ،اﺟﺘﻤﺎع و ض
وی ن
ﺧﺎر� و ﺗبﻠﯿﻎ ﻋﻠ�ﻪ ﻧﻈﺎم« ﮐﻪ در
ﺗبﺎی ﺑﺮای ارﺗکﺎب ﺟﺮم ﺿﺪ اﻣﻨ�ﺖ داﺧ� و ب
ب
گ
ﺳﺎل  ۱۳۹۶ﻋﻠ�ﻪ وی وارد ﺷﺪە ﺑﻮد ،رﺳ�ﺪ� ﺷﻮد26 .
در  ۲۷ﻓﺮوردﯾﻦ ﻣﺎە ،پﻠ�ﺲ ﻓﺘﺎ اﻋﻼم داﺷﺖ ﮔﺮداﻧﻨﺪە �ﮏ ﺻﻔﺤﻪ اﯾنﺴﺘﺎ�ﺮام را ﮐﻪ در زاﻫﺪان در اﺳﺘﺎن ﺳ�ﺴﺘﺎن و بﻠﻮﭼﺴﺘﺎن
گ
ت
ین
دﺳﺘﮕ�ی  ۳ﻧﻔﺮ
دادﮔﺴ�ی اﺳﺘﺎن ﻓﺎرس از
دﺳﺘﮕ� ﻧﻤﻮدە اﺳﺖ 27 .ر��ﺲ کﻞ
»ﺗﻮﻫن بﻪ ﻣﻘﺪﺳﺎت«
زﻧﺪ� �ﮐﺮدە ،بﻪ اﺗﻬﺎم
ی
ی
ﺷ�از »ﺗﻼش داﺷتﻨﺪ اﺑﺰار و وﺳﺎ�� از ﺟﻤﻠﻪ ش
ﮔﻮ�ﻫﺎی
از اﻓﺮادی ﮐﻪ در ﺟ��ﺎن ﻧﺎآرا� اوا�ﻞ ﻓﺮوردﯾﻦﻣﺎە در زﻧﺪان ﻋﺎدل آبﺎد ی
28 .
ﺧ� داد
ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاە را از ﺧﺎرج زﻧﺪان بﻪ داﺧﻞ زﻧﺪان ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ« ب
ت
ﻧ� ﺷﻔﺎﻓ�ﺖ وﺟﻮد ﻧﺪارد .وﮐ�ﻞ اﺳﻤﺎﻋ�ﻞ ﻋبﺪی ،دﺑ� کﺎﻧﻮن ف
در ﻧﺤﻮە ﺗﺠﺪ�ﺪ ﻣﺮﺧ�ﻫﺎ ی ف
ﺗ��ﯿ�
ﺻﻨ� ﻣﻌﻠﻤﺎن ،در ﺣﺴﺎب
ی
ﺧ� داد .ﻋبﺪی در روز اول اردﯾﺒﻬﺸﺖ� ،ﺲ از اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻌﺎون ﻗﻮە ﻗﻀﺎﺋ�ﻪ اﻋﻼم ﮐﺮد ﻣﺮﺧ�ﻫﺎ
ﺧﻮد از اﻋﺰام ﻣﻮکﻠﺶ بﻪ زﻧﺪان ب
29.
ﺗﺎ  ۱۰اردﯾﺒﻬﺸﺖ ﺗﻤﺪ�ﺪ ﺷﺪە اﺳﺖ ،ﺑﺮای ﺗﻤﺪ�ﺪ ﻣﺮﺧ�اش بﻪ زﻧﺪان او�ﻦ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﺮدە ﺑﻮد
�
ﻏ� ﻣﻤﮑﻦ �ﺳﺎزد.
ﺗﺪاﺑ�ی ﮐﻪ ﺑﺮای ارﺗﻘﺎ ﺳﻄﺢ آ�ﺎ�
ی
ﺣﺪ �ﺴ�ﺎری از زﻧﺪانﻫﺎ ،ﻓﺎﺻﻠﻪﮔﺬاری اﺟﺘﻤﺎ� را ی
ﺷﻠﻮ� ﺑ�ﺶ از ِ
ض ض
ض
کﺎ� و �ﮑﺪﺳﺖ ﻧﺒﻮدە و ﺳﻄﺢ ﺑﻬﺪاﺷﺖ زﻧﺪاﻧ�ﺎن و ت
ﺿﺪﻋﻔﻮی ﮐﻨﻨﺪە و ﺧﺪﻣﺎت
دﺳ�� آﻧﺎن بﻪ ﻣﻮاد
زﻧﺪاﻧ�ﺎن اﺗﺨﺎذ ﺷﺪە یﻧ�
ن
ن
درﻣﺎی� ،ﺴ�ﺎر ی ن
پﺎﯾنﺗﺮ از ﻣﻌ�ﺎرﻫﺎی یﺑناﻟﻤﻠ� اﺳﺖ و بﻪ ﺷﺪت ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﺳﻼﻣﺖ زﻧﺪاﻧ�ﺎن در ﻃﻮل پﺎﻧﺪ� ،ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ
ن
ﻫﺎی از د�ﮕﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻄﻠﻊ� ،ﺸﺎندﻫﻨﺪە
اﺳﺖ .ﮔﺰارشﻫﺎی ﮔﺮدآوری ﺷﺪە از ﺷﺎﻫﺪان ﻋﯿی ﺗﻮﺳﻂ ﺑن�ﺎد ﺑﺮوﻣﻨﺪ و ﮔﺰارش ی
یف
ﻫﻤﭽﻨن ﻣ��ﺪ ﺗﺮس و ﻧﮕﺮ فای ﻓﺰاﯾﻨﺪە در ﻣ�ﺎن
ﻧﺎﻣﻄﻠﻮی اﺳﺖ ﮐﻪ بﻪ ﻟﺤﺎظ بﺤﺮان ﮐﺮوﻧﺎ ،بﺪﺗﺮ ﻫﻢ ﺷﺪە و
ش�ا�ﻂ �ﺴ�ﺎر
ب
زﻧﺪاﻧ�ﺎن اﺳﺖ.

وﺿﻌ�ﺖ زﻧﺪانﻫﺎ
زﻧﺪان پﺎرﺳ�ﻠﻮن )ﺧﺮم آبﺎد ،اﺳﺘﺎن ﻟﺮﺳﺘﺎن(
ت
ﺑﻬﺪاﺷی بﻪاﻧﺪازەای ﮐﺜ�ﻒاﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎ ﮔﻔﺘﻨﺪ از
ﺳﺎﺧﺘﺎر زﻧﺪان پﺎرﺳ�ﻠﻮن بﻪ ﻗﺪری ﻣنﺴ�خ و ﻗﺪ�� اﺳﺖ و �و�ﺲﻫﺎی
ت
اﯾﻦ ﮐﻪ ت
ﺑﻬﺪاﺷی ﺗﻮﺳﻂ زﻧﺪاﻧ�ﺎن بﺎزﺳﺎزی ﺷﺪە ﺑﻮد و در
ﺣی بﻪ داﺧﻞ �و�ﺲﻫﺎ ﻗﺪم بﮕﺬارﻧﺪ ،ا�ﺮاە داﺷﺘﻪاﻧﺪ� .و�ﺲﻫﺎی
ف
آن از ﻣﻮزاﯾ�ﮏﻫﺎی ﺷﮑﺴﺘﻪ و ﻧﺎﺻﺎ� اﺳﺘﻔﺎدە ﺷﺪە ﮐﻪ بﻪ ﻟﺤﺎظ ﺳﻮراخﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در آن ،ﻫﻤﻪ ﮐﺜﺎﻓﺎت در اﯾﻦ ﻣﻮزاﺋ�ﮏﻫﺎ
ً
ت
ﺑﻬﺪاﺷی در آن ﺑﻮد بﻪ ﺷک� بﺎزﺳﺎزی ﺷﺪە ﮐﻪ ﺷﺶ ﺗﻮاﻟﺖ را در
ﻓﻀﺎی ﮐﻪ ﻗب� ﺳﻪ �و�ﺲ
ﺟﻤﻊ �ﺷﻮﻧﺪ .در �� از ﺑﻨﺪﻫﺎ،
ی
ﺧﻮد ﺟﺎی �دﻫﺪ .زﻧﺪاﻧ�ﺎن ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎدە از آن بﺎ�ﺪ از ﭘﻬﻠﻮ وارد ﺷﻮﻧﺪ و بﻪ ﻫﯿﭻ ﻋﻨﻮان ﻧ�ﺗﻮاﻧﻨﺪ بﺎ دﯾﻮارﻫﺎی ﮐﺜ�ﻒ آن،
 25ﻫﺮاﻧﺎ ۲۶ ،ﻓﺮوردﯾﻦ ﻣﺎە https://www.hra-news.org/2020/hranews/a-24406/. ۱۳۹۹
 26ﻣﺼﺎﺣبﻪ بﺎ ﻧﺎ� اﺷﺠﺎری در ﺗﻠ����ﻮن اﯾﺮان ت
اﻧ��ﺸﻨﺎل ۲۳ ،ﻓﺮوردﯾﻦ ﻣﺎە https://t.me/IranintlTV/51627 ۱۳۹۹؛ اﺣﻀﺎر�ﻪ دادگﺎە اﻧﻘﻼب ﻣﻮرخ  ۲۴ﻓﺮوردﯾﻦ
ﻣﺎە https://www.instagram.com/p/B--e5zaJnlj/?igshid=gtxnixa49y6w ۱۳۹۹
 27ﻫﺮاﻧﺎ ۲۷ ،ﻓﺮوردﯾﻦ ﻣﺎە https://www.hra-news.org/2020/hranews/a-24424/?tg_rhash=22a41dd9689763 ۱۳۹۹
 28اﯾﺮﻧﺎ  ۳۱ﻓﺮوردﯾﻦ https://www.irna.ir/news/83756425/%DB%B3 ۱۳۹۹
ت
یف
ﺣﺴن ﺗﺎج ،اول اردﯾﺒﻬﺸﺖ https://twitter.com/hosein_taj/status/12521899476516536 ۱۳۹۹
ﺗ��ﯿ�
 29ﺻﻔﺤﻪ

6

www.iranrights.org

ﺑن�ﺎد ﻋبﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﺮوﻣﻨﺪ ﺑﺮای ﺣﻘﻮق ش
�� در اﯾﺮان

,و�ﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ در زﻧﺪانﻫﺎی اﯾﺮان ،اردﯾﺒهﺸﺖ ۱۳۹۹

ﭘ�ﮕ�ی ﻧﺎآرا�ﻫﺎی ش
ﻧﺎ� از و�ﺮوس ﮐ��ﺪ  ،۱۹ﻣﺤﻤﺪ
ﺗﻤﺎس ﻧﺪاﺷﺘﻪ بﺎﺷﻨﺪ 30.در �ﮏ بﺎزد�ﺪ �زدە از زﻧﺪان پﺎرﺳ�ﻠﻮن ﺑﺮای ی
ت
دادﮔﺴ�ی اﺳﺘﺎن ﻟﺮﺳﺘﺎن بﺎ ارز�ﺎئ ش�ا�ﻂ ی ف
ﻓ��� زﻧﺪان پﺎرﺳ�ﻠﻮن ،اذﻋﺎن داﺷﺖ ﮐﻪ ی ف
ﺗﺄﻣن اﻋﺘبﺎرات ﻋﻤﺮائف و
رزم ،رﺋ�ﺲ کﻞ
ب
ن
31
ض
یض
اﺧ� ﺗﻌﺪاد زﻧﺪاﻧ�ﺎی ﮐﻪ بﻪ پﺎرﺳ�ﻠﻮن ﻓﺮﺳﺘﺎدە �ﺷﻮﻧﺪ کﻢ
ﺗﻌﻤ� زﻧﺪان ،اﻣﺮی �وری اﺳﺖ .در ﻫﻔﺘﻪﻫﺎی ی
ﺗﺠﻬ�ات و ی
ف
ﮐﺴﺎی ﮐﻪ در ﻗﺮﻧﻄﯿﻨﻪ بﻪ � �ﺑﺮﻧﺪ
ﺷﺪە ،اﻣﺎ ﻗﻄﻊ �ﺸﺪە ،و کﻠ�ﻪ ﺗﺎزە واردان ﻗﺮﻧﻄﯿﻨﻪ �ﮔﺮدﻧﺪ؛ بﺎ اﯾﻦ وﺻﻒ ،ﺑﺮای ﺗﻤﺎم
ﺑﻬﺪاﺷی وﺟﻮد دارد و بﻪ ﻫﯿﭻ �ﮏ از اﯾﻦ اﻓﺮاد ﻫﻢ ﻟبﺎس ی ف
ت
ﺗﻤ� دادە ﻧ�ﺷﻮد.
ﻓﻘﻂ �ﮏ �و�ﺲ
ﮔ�د .بﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،اﯾﻦ ی ن
ﻣ�ان بﺎ ﺗﻮﺟﻪ بﻪ
ﻫﺮ ﻣﺎە ،ﻣﻘﺪار ﻣﺤﺪودی ﺻﺎﺑﻮن ،ﺷﺎﻣﭙﻮ ،و ﭘﻮدر
رﺧتﺸﻮی در اﺧﺘ�ﺎر زﻧﺪاﻧ�ﺎن ﻗﺮار � ی
ی
ً
ت
ﺗﻐﯿ� ﻧﮑﺮدە اﺳﺖ .بﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﻼﻗﺎتﻫﺎ کﺎﻣ� ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﺪە ،کﺎرﮐﻨﺎن زﻧﺪان بﺎ بیاﺣﺘ�ﺎ� کﺎﻣﻞ از اﺗﺎ� بﻪ
بﺤﺮان و�ﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ ی
ف
ﺑﻮی ﻧﺪارد،
اﺗﺎق د�ﮕﺮ رﻓﺘﻪ و گﺎە ﻣﺎﺳﮏ یﻧ� بﻪ ﺻﻮرت ﻧﺪارﻧﺪ .ﻣﺎ�� ﮐﻪ �ﮏ روز در ﻣ�ﺎن در داﺧﻞ زﻧﺪان پ
اﺳ�ی �ﺷﻮد ﻫﯿﭻ ی
اﻣﺮی ﮐﻪ بﺎﻋﺚ �ﺷﻮد زﻧﺪاﻧ�ﺎن کﺎرآی آن را بﻪ ﻋﻨﻮان �ﮏ ﻣﺎدە ی ن
ﺗﻤ�ﮐﻨﻨﺪە ،ز�ﺮ ﺳﻮال بﺑ�ﻧﺪ .وﻋﺪەﻫﺎی ﺗﻮﺧﺎ� ﻣﺴﺌﻮﻻن
ی
ﺑن زﻧﺪاﻧ�ﺎن بﺎﻻ ﺑﺮدە ،بﻪ ﺧﺼﻮص ف
زﻧﺪان ف
ﻋﺼی و ﺗنﺶ را در ی ف
ف
زﻣﺎی ﮐﻪ آﻧﻬﺎ
ﻓﺸﺎرﻫﺎی
،
ﻣﺤﺒﻮﺳن
ﻣﺒی ﺑﺮ اﻣکﺎن ﻣﺮﺧ�
ی
ب
�
ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪﻧﺪ ﺗﻨﻬﺎ درﺻﺪ ک� از ﺟﻤﻌ�ﺖ دو ﻫﺰار ﻧﻔﺮە زﻧﺪان واﺟﺪ ش�ا�ﻂ آزادی ﭘ�ﺶ از ﻣﻮﻋﺪ ) ۵۰ﻧﻔﺮ( و ﻣﺮﺧ� )ﺣﺪودا
ن
 ۱۰۰ﻧﻔﺮ( ﻫﺴتﻨﺪ .ی ف
زﻧﺪای در روز ۱
ﻣ�ان بﺎﻻی وﺛ�ﻘﻪ ﻣﺎﻧﻊ آزادی �ﺴ�ﺎری از واﺟﺪﯾﻦ ث�ا�ﻂ اﺳﺖ 32.ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ ﻓﺮار ۲۳
ﻓﺮوردﯾﻦ  ۱۳۹۹از �ﮏ »اردوگﺎە ﺣﺮﻓﻪآﻣﻮزی و کﺎردرﻣ نﺎی« زﻧﺪان پﺎرﺳ�ﻠﻮن ،ادارە کﻞ زﻧﺪانﻫﺎی ﻟﺮﺳﺘﺎن اﻋﻼم ﮐﺮد کﻠ�ﻪ ۲۰۰
ن
ن
زﻧﺪایای ﮐﻪ در کﻤﭗ کﺎر �ﮐﻨﻨﺪ دارای ﺟﺮا�ﻢ ﺳبﮏ و بﺎ ﻣﺤﮑﻮﻣ�ﺖﻫﺎی �ﮑﺴﺎﻟﻪ ﺑﻮدە و در ی ن
زﻧﺪای ﺧﻄﺮﻧﺎ�
ﺑن آﻧﺎن ﻫﯿﭻ
وﺟﻮد ﻧﺪارد 33.ﻣﺸﺨﺺ ﻧ�ﺴﺖ ﭼﺮا اﯾﻦ زﻧﺪاﻧ�ﺎن ﻫﻨﻮز بﻪ ﻣﻮﺟﺐ بﺨﺸﻨﺎﻣﻪ اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎە ﻗﻮە ﻗﻀﺎﯾ�ﻪ ،آزاد �ﺸﺪەاﻧﺪ.
ﻧﺪاﻣﺘگﺎە ﺗﻬﺮان ﺑﺰرگ )ﺣﺴﻦآبﺎد ﻓﺸﺎﻓ��ﻪ ،اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان(
در ﻧﺪاﻣﺘگﺎە ﺗﻬﺮان ﺑﺰرگ ﮐﻪ ﺑ�ﻤﺎریﻫﺎی ﻣ�ی �ﺴ�ﺎری از ﺟﻤﻠﻪ ﺳﻞ ،ن ش
ﻣﻨ��ﺖ ،و ﻫپﺎﺗ�ﺖ در آن ﺷﺎﯾﻊ اﺳﺖ ،بﻪ ﻧﻈﺮ �رﺳﺪ
ت
ﺑ�ﺸ� اﻣﻨ�ﺖ-ﻣﺤﻮر اﺳﺖ ﺗﺎ ﺳﻼﻣﺖ-ﻣﺤﻮر ،و اﻃﻼﻋﺎت اﻧﺪ� در ﺧﺼﻮص ﺑ�ﻤﺎری ﮐﺮوﻧﺎ در اﺧﺘ�ﺎر زﻧﺪاﻧ�ﺎن
رو�ﮑﺮد ﻣﺴﺌﻮﻻن
ﻗﺮار دادە ﺷﺪە اﺳﺖ .زﻧﺪان ﺷﻠ�غ ﺗﺮ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺘﻮان در آن ﻓﺎﺻﻠﻪﮔﺬاری اﺟﺘﻤﺎ� ﻣﻨﺎﺳﺐ را رﻋﺎ�ﺖ ﮐﺮد :در اواﺧﺮ
ن
ی�
زﻧﺪای وﺟﻮد داﺷﺖ ﮐﻪ در ﺳﻪ اﺗﺎق پﺨﺶ ﺷﺪە ﺑﻮدﻧﺪ .ﻫﺮ �ﮏ از اﯾﻦ
پﺎﯾ�  ۱۳۹۸در ﺗ�ﭗ  ،۴ﺑﻨﺪ  ،۲بﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ ۱۵۰۰
اﺗﺎق ﻫﺎ ،ﺗﻨﻬﺎ  ۱۴ﺗﻮاﻟﺖ دارد و ﭼﻨﺪ ﻋﺪد دوش ﻫﻢ ﺑﻮد ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎدە  ۴۰۰ا�  ۵۰۰ﻧﻔﺮ .آب ﮔﺮم ﻓﻘﻂ �ﮏ ﺳﺎﻋﺖ در روز
ین
ﺑن ﺳﺎﻋﺎت  ۴و  ۶ﺻﺒﺢ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ .ﻣﻨﺒﻊ آب ش� بی ﮐﻪ اﻓﺮاد ،ﺧﻮد ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ از آن اﺳﺘﻔﺎدە ﮐﻨﻨﺪ ،وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﻣﻮاد
ت
رﺧتﺸﻮی( ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻣﺎە �ﮏ بﺎر بﻪ ﺻﻮرت را�گﺎن ﺗﻮز� ــﻊ �ﺷﻮد و ﻣﻘﺪار آن
ﺑﻬﺪاﺷی ﺷﺨ� )ﺻﺎﺑﻮن ،ﺷﺎﻣﭙﻮ ،ﭘﻮدر
ی
ن
ت
ﺟ�ە ﺧﻮد را بﻪ ﻫﻢ
بﻪاﻧﺪازەای اﻧﺪک اﺳﺖ ﮐﻪ زﻧﺪاﻧ�ﺎی ﮐﻪ وﺳﻊ ﻣﺎ� ﺑ�ﺸ�ی دارﻧﺪ ﻣﻮاد ﻣﻮرد ﻧ�ﺎز ﺧﻮد را ﺧ��ﺪاری �ﮐﻨﻨﺪ و ی
ﺑﻨﺪیﻫﺎی ﻧ�ﺎزﻣﻨﺪ ﺧﻮد �دﻫﻨﺪ.
ف
ِﺳﻞ و ن ش
ﻋﻔﻮی را
ﻣﻨ��ﺖ در ﻧﺪاﻣﺘگﺎە ﺗﻬﺮان ﺑﺰرگ ﺷﺎﯾﻊ اﺳﺖ ،اﻣﺮی ﮐﻪ آﺳ�ﺐ پﺬﯾﺮی زﻧﺪاﻧ�ﺎن در ﻣﻘﺎبﻞ د�ﮕﺮ ﺑ�ﻤﺎریﻫﺎی
ﻣﻨ��ﺖ ی ن
اﻓﺰا�ﺶ �دﻫﺪ .در اواﺋﻞ ﺑﻬﻤﻦﻣﺎە� ،ﮏ اﺗﺎق در ﺑﻨﺪ  ۴بﻪ ﻗﺮﻧﻄﯿﻨﻪ  ۳۵۰ﺑ�ﻤﺎر ﻣﺴﻠﻮل ﺗبﺪ�ﻞ ﺷﺪ .وا�ﺴﻦ ن ش
ﻧ� ﺗﻮز� ــﻊ
ﺷﺪە اﻣﺎ بﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻨﺒﻊ ﺑن�ﺎد ﺑﺮوﻣﻨﺪ ،بﻪ ی ف
ﻣ� فای ﻣﺤﺪودﺗﺮ از آن ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ از ﻫﻤﻪ زﻧﺪاﻧ�ﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﮐﻨﺪ� .ﺲ از اﻋﻼم پﺎﻧﺪ�
ف
درﻣﺎی ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ اﻣﺎ ﭼﻨﺪ
در اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎە ،دﺳﺖ کﻢ در �ﮏ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ،اﻟبﺴﻪ ﻣﺤﺎﻓﻆ در اﺧﺘ�ﺎر کﺎرﮐﻨﺎن ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺰﺷ� و
ت
اﻣﻨﯿئ زﻧﺪان دﺳﺘﻮر رﺳ�ﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻟبﺎسﻫﺎ را در ﺑ�ﺎورﻧﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ در ی ن
ﺑن زﻧﺪاﻧ�ﺎن ﺗﺮس و وﺣﺸﺖ
ﺳﺎﻋﺖ بﻌﺪ ،از ﻣﺴﺌﻮﻻن
ا�ﺠﺎد �ﮐﻨﺪ .در ﻧت�ﺠﻪ ،کﺎرﮐﻨﺎن درﻣﺎﻧگﺎە ،بﻪ اﺳﺘﻔﺎدە از ﻣﺎﺳﮏ و دﺳﺘﮑﺶ �ﺴﻨﺪە �ﮐﻨﻨﺪ .در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺷﻤﺎرە �ﮏ ،اﺗﺎ�ت
 30ﻣﺼﺎﺣبﻪ بﺎ ﻣﻨب� ﻣﻄﻠﻊ ﮐﻪ دارای اﻃﻼﻋﺎت در بﺎرە زﻧﺪان پﺎرﺳ�ﻠﻮن اﺳﺖ ۲۷ ،ﻓﺮوردﯾﻦ ﻣﺎە .۱۳۹۹
ﺧ�ﮔﺰاری دا�ﺸﺠ��ﺎن اﯾﺮان ۱۸ ،ﻓﺮوردﯾﻦ ﻣﺎە https://www.isna.ir/news/99011809361. ۱۳۹۹
 31ب
 32ﻣﺼﺎﺣبﻪ بﺎ ﻣﻨب� ﻣﻄﻠﻊ ﮐﻪ دارای اﻃﻼﻋﺎت در بﺎرە زﻧﺪان پﺎرﺳ�ﻠﻮن اﺳﺖ ۱۴ ،ﻓﺮوردﯾﻦ ﻣﺎە .۱۳۹۹
 33ﺗﺎﺑﻨﺎ� ﻧﯿﻮز ۲ ،ﻓﺮوردﯾﻦ ﻣﺎە http://tabnakbato.ir/fa/news/174400/. ۱۳۹۹
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ﺑﺮای ﻗﺮﻧﻄﯿﻨﻪ زﻧﺪاﻧ�ﺎن ﻣﺒﺘﻼ بﻪ و�ﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ �ﺎ ﻣﺸﮑﻮک بﻪ اﺑﺘﻼ بﻪ آن ،اﺧﺘﺼﺎص دادە ﺷﺪە اﺳﺖ .بﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل در ۱۶
ن
ن
زﻧﺪای را در ﺧﻮد
زﻧﺪای ﻣﺸﮑﻮک بﻪ ﮐﺮوﻧﺎ در اﺗﺎق ﺷﻤﺎرە  ۵ﺗ�ﭗ  ۲ﻣﺸﺎﻫﺪە ﺷﺪﻧﺪ .اﺗﺎق ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﮐﻪ ۲۰۰
ﻓﺮوردﯾﻦﻣﺎە ،ﭘﻨﺞ
�
34
ﺟﺎی �داد ،ﻓﻮرا ﻗﺮﻧﻄﯿﻨﻪ ﺷﺪ .ﺑن�ﺎد ﺑﺮوﻣﻨﺪ از �ﻧﻮﺷﺖ اﻓﺮادی ﮐﻪ در ﻗﺮﻧﻄﯿﻨﻪ ﻫﺴتﻨﺪ اﻃﻼ� در دﺳﺖ ﻧﺪارد.
اﻟ�ز(
زﻧﺪان ﻣﺮﮐﺰی ﮐ�ج ) ﮐ�ج ،اﺳﺘﺎن ب
در زﻧﺪان ﻣﺮﮐﺰی ﮐ�ج ﺗﺎزە واردان بﺎ�ﺪ از دو ﻗﺮﻧﻄﯿﻨﻪ ﻋﺒﻮر
ﮐﻨﻨﺪ )ﮐﻪ دو� ۱۵ ،روز بﻪ ﻃﻮل �اﻧﺠﺎﻣﺪ( ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ وارد
ﺑﻨﺪﻫﺎی ﻋﻤﻮ� �ﺸﻮﻧﺪ .بﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ �ﺴ�ﺎری از زﻧﺪاﻧ�ﺎن از
ﭘ�ﺸﮕ�اﻧﻪ ف
ﻣﺒی ﺑﺮ آزادی ﭘ�ﺶ از ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻨﺘﻔﻊ
اﻗﺪاﻣﺎت
ی
ﺷﺪەاﻧﺪ ،ﮔﺰارش ﺷﺪە �ﺴ�ﺎری از ﺑﻨﺪﻫﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺗﺎ ﺑ�ﺶ از دو
ف
زﻧﺪای در ﺧﻮد ﺟﺎی دادەاﻧﺪ .در ش�ا�ﻂ
ﺑﺮاﺑﺮ ﻇﺮﻓ�ﺖ ﺧﻮد،
ت
ﻋﺎدی ،ب ض
ﻌ� از ﺑﻨﺪﻫﺎ ﮐﻪ کﻤ� از  ۳۰۰ﺗﺨﺖ ﺧﻮاب۱۵ ،
ﺗﻮاﻟﺖ ،و  ۶ﻋﺪد دوش دارﻧﺪ ،ی ن
ﺑن  ۵۰۰و ) ۶۰۰و در ﻣﻮاﻗ�
ن
زﻧﺪای را در ﺧﻮد ﺟﺎی �دﻫﻨﺪ .گﺎە ﺗﺎ دو ﺳﺎل ﻃﻮل
ﺗﺎ (۹۰۰
ن
�ﮐﺸﺪ ﮐﻪ �ﮏ زﻧﺪای ﺗﺎزە وارد �ﮏ ﺗﺨﺖ داﺷﺘﻪ بﺎﺷﺪ؛
�
ﻇﺮف اﯾﻦ ﻣﺪت ،زﻧﺪاﻧ�ﺎن روی ی ف
زﻣن و ﻧﺰد�ﮏ بﻪ ﻫﻢ �ﺧﻮاﺑﻨﺪ .ﻣﺮﺧ�ﻫﺎ و آزادیﻫﺎی ﭘ�ﺶ از ﻣﻮﻋﺪ ﮐﻪ ﺣﺪودا  ۷۰ﻧﻔﺮ از
ن
زﻧﺪای ﺑﻨﺪ  ۶را )بﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل( ﺷﺎﻣﻞ �ﺷﻮد ،ﻧﺘﻮا�ﺴﺘﻪ ﻣﺸکﻞ ﺗﺮا�ﻢ ﺑ�ﺶ از ﺣﺪ زﻧﺪان را ﺣﻞ ﮐﻨﺪ ،و ﻓﺎﺻﻠﻪﮔﺬاری
۶۰۰
�
�
ن
35
ادﻋﺎی ﻣﺮﺗبﻂ بﺎ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر
اﺟﺘﻤﺎ� در آﻧﺠﺎ اﺳﺎﺳﺎ ﻗﺎبﻞ ﺗﺼﻮر ﻧ�ﺴﺖ .ﻣﺎدر �� از زﻧﺪاﻧ�ﺎی ﮐﻪ بﻪ ﺧﺎﻃﺮ ارﺗکﺎب �ﮏ ﺟﺮم
ی
ﺣبﺲ �ﮐﺸﺪ ،در اواﺳﻂ اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎە بﻪ ﺑن�ﺎد ﺑﺮوﻣﻨﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ��ش واﺟﺪ ش�ا�ﻂ ت ف
رﻓن بﻪ ﻣﺮﺧ� اﺳﺖ اﻣﺎ او ﻧ�ﺗﻮاﻧﺪ
ﻣﺒی ﺑﺮ ﻓﻮت دو ز ف
ت
ﺷﺎ�ﻌﺎی ف
وﺛ�ﻘﻪ ﻣﻮرد ﻧ�ﺎز را ی ف
ﻧﺪای ﺑﺮ اﺛﺮ و�ﺮوس
ﺗﺎﻣن ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﻣﺎدر ﮐﻪ ﻧﮕﺮان کﻤﺒﻮد ﻏﺬا ،ﺑﻬﺪاﺷﺖ بﺪ ،و
ﮐﺮوﻧﺎ ﺑﻮد ،ﮔﻔﺖ» :ﻣﺎ اﯾﻨﺠﺎ در ﺧﺎﻧﻪ �ﺸﺴﺘﻪا�ﻢ و ﻣﻨﺘﻈ��ﻢ ﺑبﯿن�ﻢ � بﭽﻪﻣﺎن �ﻣ�د36«.
ی
ت
دﺳ�� بﻪ آب ﮔﺮم در ن
ﺑﺮ� ﺑﻨﺪﻫﺎ بﻪ �ﮏ ﺳﺎﻋﺖ و در د�ﮕﺮ ﺑﻨﺪﻫﺎ بﻪ دو ﺳﺎﻋﺖ ﻣﺤﺪود اﺳﺖ .ﻫﺮ دو ا� ﺳﻪ ﻣﺎە �ﮏ بﺎر،
رﺧتﺸﻮی – ﮐﻪ بﻪاﻧﺪازە دو ﻫﻔﺘﻪ ﮐﻔﺎ�ﺖ �ﮐﻨﺪ –
�ﮏ ﺗﮑﻪ ﺻﺎﺑﻮن ﮐﻮﭼﮏ بیﮐ�ﻔ�ﺖ� ،ﮏ ﺷﺎﻣﭙﻮی ﮐﻮﭼﮏ ،و دو ﻟﯿﻮان ﭘﻮدر
ی
در ی ن
ﺑن زﻧﺪاﻧ�ﺎن ﺗﻮز�ـ ــﻊ �ﺷﻮد .ﻃﺒﻖ اﻇﻬﺎرات �ﮏ ﻣﻨﺒﻊ ﻣﻄﻠﻊ ،ﺳﻪ ﭘﺰﺷﮏ در درﻣﺎﻧگﺎە زﻧﺪان در ﺷ�ﻔﺖﻫﺎی  ۲۴ﺳﺎﻋﺘﻪ،
گ
ن
ت
ت
ﻫﺎی ﺑﺮای ﭼﮕﻮﻧ�
ﻫﺎی ﺣﺎوی ر
رﺳﺎی در ﺧﺼﻮص
ﻧ��ی کﺎر �ﮐﻨﻨﺪ .اﻃﻼع
ی
اﻫﻨﻤﺎی ی
ی
ﭘ�ﺸﮕ�ی از ﺑ�ﻤﺎری ﻋبﺎرت اﺳﺖ از ﭘﻮﺳ� ی
ت
ﺷﺴن دﺳﺖﻫﺎ ،ﮐﻪ ﺑﺮ روی دﯾﻮار �ﺸﺖ ی ن
ت
ن
ﺑﻬﺪاﺷی �ﮏ ﺑﻨﺪ
ﻣ� زﻧﺪاﻧبﺎﻧﺎن ،در ﻣﺪﺧﻞ ﺑﻨﺪ ،ﻧﺼﺐ ﺷﺪە اﺳﺖ .در �و�ﺲﻫﺎی
ف
تف
ﺷﺴن ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ .ﻣﻨﺒﻊ ﻣﻄﻠ� از �ﮏ ﺑﻨﺪ د�ﮕﺮ ﮔﺰارش دادە ﮐﻪ بﻪاﻧﺪازە کﺎ� ﺻﺎﺑﻮن ﺑﺮای
ﻇﺮﻓﺸﻮی ﺑﺮای دﺳﺖ
ﻣﺎﯾﻊ
ی
ﺷﺴتﺸﻮی دﺳﺖﻫﺎ ﻣﻮﺟﻮد ﻧ�ﺴﺖ و ﻣﻮاد ﺷ��ﻨﺪە د�ﮕﺮی ﻫﻢ ﺗﻮز�ـ ــﻊ �ﺸﺪە اﺳﺖ» :بﻪ ﻣﺎ �ﮔ��ﻨﺪ دﺳتﺘﺎن را ﻣﺮﺗﺐ �ﺸ���ﺪ،
37
اﻣﺎ بﺎ ��؟«
�
ض
ﮔ�د .ﺣﺪودا دو بﺎر در ﻫﻔﺘﻪ ،ﺑﻨﺪﻫﺎ،
در زﻧﺪان ﻣﺮﮐﺰی ﮐ�ج ،ﻣﻮاد ﺿﺪﻋﻔﻮی ﮐﻨﻨﺪە ﻓﻘﻂ در اﺧﺘ�ﺎر ﭘﺮﺳﻨﻞ زﻧﺪان ﻗﺮار � ی
اﺳ�ی �ﺷﻮد .ﻣﻨﺒﻊ ﺑن�ﺎد ﺑﺮوﻣﻨﺪ ﮔﺰارش دادە
ﺗﻠﻔﻦﻫﺎ ،و ﻫﻤﻪ ﺳﻄ�ح بﺎ ﻣﺎ�� ﮐﻪ گﻤﺎن �رود ﻣﺨﻠﻮ� از آب و اﻟ�ﻞ بﺎﺷﺪ ،پ
 34ﻣﺼﺎﺣبﻪ بﺎ ﻣﻨب� ﻣﻄﻠﻊ دارای اﻃﻼﻋﺎت در بﺎرە ﻧﺪاﻣﺘگﺎە ﺗﻬﺮان ﺑﺰرگ ۱۴ ،ﻓﺮوردﯾﻦ ﻣﺎە .۱۳۹۹
 35ﻣﺼﺎﺣبﻪ بﺎ ﻣﻨب� ﻣﻄﻠﻊ دارای اﻃﻼﻋﺎت در بﺎرە زﻧﺪان ﻣﺮﮐﺰی ﮐ�ج ۲۰ ،ﻓﺮوردﯾﻦ ﻣﺎە .۱۳۹۹
 36ﻣﺼﺎﺣبﻪ بﺎ ﻣﺎدر �ﮏ ﻓﺮد ﻣﺤﺒﻮس در زﻧﺪان ﻣﺮﮐﺰی ﮐ�ج ۱۳ ،اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎە و  ۴ﻓﺮوردﯾﻦ ﻣﺎە .۱۳۹۹
https://twitter.com/IranRights_org/status/1235236363131408384
 37ﻣﺼﺎﺣبﻪ بﺎ ﻣﻨب� ﻣﻄﻠﻊ دارای اﻃﻼﻋﺎت در بﺎرە زﻧﺪان ﻣﺮﮐﺰی ﮐ�ج ۲۰ ،ﻓﺮوردﯾﻦ ﻣﺎە .۱۳۹۹
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ً
ض
ﺿﺪﻋﻔﻮی ﺷﺪە اﺳﺖ .بﻪ
ﮐﻪ در �ﮏ ﺑﻨﺪ د�ﮕﺮ ،زﻧﺪاﻧبﺎﻧﺎن اﺻ� بﻪ ﺑﻨﺪ ﻧ�ﺎﻣﺪەاﻧﺪ و ﺑﻨﺪ ،ﺗﻨﻬﺎ �ﮏ بﺎر ،آن ﻫﻢ در اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎە،
ن
ف
ﻧﺪاﻧ�ﺎی ﮐﻪ وﻇ�ﻔﻪ ی ف
زﻧﺪاﻧ�ﺎی ﮐﻪ در داﺧﻞ زﻧﺪان آﻣﺪ و ﺷﺪ داﺷﺘﻪاﻧﺪ ،ﻣﺜﻼ ی ف
ﺗﻤ� ﮐﺮدن ﺑﻨﺪﻫﺎ ،دﻓﺎﺗﺮ
ﺑن ﺑﻨﺪﻫﺎ و درﻣﺎﻧگﺎە ،و بﻪ ز
اداری ،و ﻓﺎﺿﻼب ﮐﻪ داﺧﻞ ﻫﻮاﺧﻮری زﻧﺪان بﺎﻻ �زﻧﺪ و اﺳﺘﻔﺎدە از ﻫﻮاﺧﻮری را ﻣﺸکﻞ �ﮐﻨﺪ را ﺑﺮ ﻋﻬﺪە داﺷﺘﻪاﻧﺪ ،ﻗبﻞ از
اﯾﻦ ﮐﻪ از ﺑﻨﺪ ﺧﻮد ﺧﺎرج ﺷﻮﻧﺪ ،ﻣﺎﺳﮏ و دﺳﺘﮑﺶ دادە �ﺷﻮد .آﻧﻬﺎ ﺳپﺲ بﺎ ﻟبﺎسﻫﺎی ﻓﻮقاﻟﻌﺎدە ﮐﺜ�ﻒ بﻪ ﺑﻨﺪ ﺧﻮد
ﺑﺮ�ﮔﺮدﻧﺪ ،و بﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﻌﺪاد ﻣﺤﺪود ﺣﻤﺎمﻫﺎ ،ن
ﺻ� ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ دوش
�ﻌی دو ﺣﻤﺎم ﺑﺮای  ۸۰ﻧﻔﺮ ،ﻣﺠﺒﻮرﻧﺪ گﺎە ﺗﺎ دو ﺳﺎﻋﺖ ب
38.
ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻟبﺎس ﺧﻮد را ﻋﻮض ﮐﻨﻨﺪ
�ﮏ ﺳﻮﺋ�ﺖ از اﺗﺎق ﺷﻤﺎرە  ۱۵ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺷﻤﺎرە  ۱از بﻘ�ﻪ ﺟﺪا ﺷﺪە و بﻪ ﺑ�ﻤﺎران ﻣﺸﮑﻮک بﻪ و�ﺮوس ﮐﻮو�ﺪ  ۱۹اﺧﺘﺼﺎص
یف
ﻧﺨﺴﺘن ﻓﺮدی ﮐﻪ دارای ﻋﻼﺋﻢ ﺗﺐ بﺎﻻ و �ﻓﻪ ﺑﻮد – ﻣﺮدی در اواﺧﺮ دﻫﻪ  ۵۰ﻋﻤﺮ – در اواﺳﻂ
�ﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .در ﺑﻨﺪ ،۶
ف
اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎە بﻪ اﯾﻦ ﺳﻮﺋ�ﺖ ﻗﺮﻧﻄﯿﻨﻪ ﺑﺮدە ﺷﺪ.ﻃﺒﻖ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻨﺒﻊ ﺑن�ﺎد ﺑﺮوﻣﻨﺪ ،ﺗﺎ ﻧ�ﻤﻪﻫﺎی ﻓﺮوردﯾﻦ ،ﺗﻌﺪاد ﺑ�ﻤﺎرای ﮐﻪ ﻗﺮﻧﻄﯿﻨﻪ
ﺷﺪە ﺑﻮدﻧﺪ بﻪ ﺣﺪاﻗﻞ  ۳۵ﻧﻔﺮ رﺳ�ﺪە ﺑﻮد .ﮔﻔﺘﻪ �ﺷﻮد ،دو ﺗﻦ از اﯾﻦ اﻓﺮاد در پ ف
آﺷ�ﺧﺎﻧﻪ زﻧﺪان کﺎر �ﮐﺮدﻧﺪ .بﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻨﺒﻊ
ﺑن�ﺎد ﺑﺮوﻣﻨﺪ ،ﺗﺮس از ﺑ�ﻤﺎری ت
ﺣی در ﻣ�ﺎن زﻧﺪاﻧبﺎﻧﺎن ﻫﻢ ﻫ��ﺪا ﺷﺪە ﺑﻮد و ﭼﻨﺪ ﺗﻦ از آﻧﺎن ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﻣﺮﺧ� بﺪون ﺣﻘﻮق
39.
ﺷﺪە ﺑﻮدﻧﺪ
زﻧﺪان ﻟﻨﮕﺮود )ﻟﻨﮕﺮود ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻗﻢ ،اﺳﺘﺎن ﻗﻢ(
ض
زﻧﺪای ﺳﺎﺑﻖ ﺗﻮﺿﯿﺢ داد:
زﻧﺪان ﻟﻨﮕﺮود در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻗﻢ ،ﻣﺮﮐﺰ و�ﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ ،بﻪ ﻋﺪم ﺗﻮﺟﻪ بﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ� .ﮏ
»ﻏﺬا و ی ف
ﺗﻤ�ی ،ز�ﺮ ﺻﻔﺮ اﺳﺖ «.اﺑﺘﻼ بﻪ ﺷپﺶ اﻣﺮی ﻋﺎدی اﺳﺖ و �ﺴ�ﺎری از زﻧﺪاﻧ�ﺎن ﺗﺮﺟﯿﺢ �دﻫﻨﺪ روی ی ن
زﻣن بﺨﻮاﺑﻨﺪ ﺗﺎ
ن
از ﮔﺰﻧﺪ ﺳﺎسﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﺗﺨﺖ ﺧﻮابﻫﺎ در اﻣﺎن بﺎﺷﻨﺪ .ﺑﻨﺪﻫﺎی  ۱و  ۵ﮐﻪ ﻫﺮ �ﮏ  ۵۰۰زﻧﺪای را در ﺧﻮد ﺟﺎی دادە ،بﻪ
ﺣﺪی ﺷﻠ�غاﻧﺪ ﮐﻪ ن
ﺑﺮ� از زﻧﺪاﻧ�ﺎن ﺗﺎ آﺧﺮ ی ن
پﺎﯾ� در ﺣ�ﺎط �ﺧﻮاﺑﻨﺪ .در �ﮏ ﻣﻮرد ،زﻧﺪاﻧ�ﺎن ﻣﺠﺒﻮر ﺷﺪﻧﺪ دﺳﺖ بﻪ اﻋﺘﺼﺎب
ﺳ�ی ش
ﺣ�ە ﮐﺶ ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻔﺎدە در
زدە و از ﺧﻮردن ﻏﺬا ﺧﻮدداری ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺴﺌﻮﻻن را ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ ﺳﺎزﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﻨﺪ ﺗﺎ ا پ
�
ﺗﻤ� اﺳﺖ ،ﺑﻨﺪ ﻗﺮآن اﺳﺖ ﮐﻪ �
�ﺴبﺘﺎ ی ن
ا�� ﺗﺨﺖﺧﻮابﻫﺎ بﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﻫﺴتﻨﺪ ﮐﻪ
اﺗﺎقﻫﺎ�ﺸﺎن بﻪ آﻧﻬﺎ بﺪﻫﻨﺪ .ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻨﺪی ﮐﻪ
ت
ف
�ﺎﻓن 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
ﻧﻈ� ﻣﻼﻗﺎت
ﻣﺴﺌﻮﻻن زﻧﺪان ﺑﺮای ش�ﮐﺖ در ﻧﻤﺎز ﺟﻤﺎﻋﺖ بﻪ زﻧﺪاﻧ�ﺎن اﻣﺘ�ﺎز �دﻫﻨﺪ ﮐﻪ �ﺗﻮان آن را بﺎ اﻣﺘ�ﺎزات د�ﮕﺮی ی
ض
ش
ا�ﺎی ﻫﻤﭽﻮن
ﺣﻀﻮری ،ﻣبﺎدﻟﻪ ﮐﺮد .زﻧﺪاﻧ�ﺎی ﮐﻪ در ﻧﻤﺎز ﺟﻤﺎﻋﺖ �ﮐﺖ ﻧ�ﮐﻨﻨﺪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ بﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺠﺎزات ،از ﻣﺰ ی
40.
ﺗﻤﺎس ف
ﺗﻠﻔی �ﺎ آب ،ﻣﺤﺮوم ﺷﻮﻧﺪ
ت
ﻫﺎی ﮐﻪ در بﺎﻻ بﻪ آن اﺷﺎرە ﺷﺪ بﻪ زﻧﺪاﻧ�ﺎن ﻟﻨﮕﺮود آﻣﻮزش
ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ اﻋﻼم ﻋﻤﻮ� وﺿﻌ�ﺖ اﺿﻄﺮاری و�ﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ ،ﭘﻮﺳ� ی
�دادﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ دﺳﺘﺎن ﺧﻮد را �ﺸ��ﻨﺪ .در آن ﻣﻘﻄﻊ ،ﺻﺎﺑﻮن بﻪاﻧﺪازە ف
تف
ﺷﺴن دﺳﺖ وﺟﻮد داﺷﺖ و بﻪ
کﺎ� ﺑﺮای
زﻧﺪاﻧبﺎﻧﺎن ی ن
ﻧ� ﻣﺎﺳﮏ و دﺳﺘﮑﺶ دادە ﺷﺪە ﺑﻮد .ﻃﺒﻖ ﮔﺰارش واﺻﻠﻪ ،ﭼﻨﺪ زﻧﺪاﻧبﺎن ﮐﻪ در ﻣ�ﺎن زﻧﺪاﻧ�ﺎن رﻓﺖ و آﻣﺪ �ﮐﺮدﻧﺪ
دﺳﺘﮕ�ە درﻫﺎ و ﭘﻨﺠﺮەﻫﺎ ﻓﻘﻂ
بﻪ ﮐﻮو�ﺪ  ۱۹ﻣﺒﺘﻼ ﺷﺪە و بﺪون ﮐﻮﭼﮏﺗ��ﻦ ﺗﻮﺿ�� از زﻧﺪان ﻧﺎپﺪ�ﺪ ﺷﺪﻧﺪ .در �� از ﺑﻨﺪﻫﺎ،
ی
ض
ن
ﻣﺴﺌﻮﻟن کﻤﯿﺘﻪ اﻣﺪاد اﺳﺘﺎن ﻗﻢ در
ﺿﺪﻋﻔﻮی �ﺷﺪ �� 41.از
ﻇﺮﻓﺸﻮی �داد
ﻫﺮ ﺳﻪ روز �ﮏ بﺎر بﺎ ﻣﺎ�� ﮐﻪ ﺑﻮی ﻣﺎﯾﻊ
ی
ی

38ﻣﺼﺎﺣبﻪ بﺎ ﻣﻨب� ﻣﻄﻠﻊ دارای اﻃﻼﻋﺎت در بﺎرە زﻧﺪان ﻣﺮﮐﺰی ﮐ�ج ۱۴ ،ﻓﺮوردﯾﻦ ﻣﺎە ۱۳۹۹
 39ﻣﺼﺎﺣبﻪﻫﺎی ﺑن�ﺎد ﺑﺮوﻣﻨﺪ بﺎ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻄﻠﻊ دارای اﻃﻼﻋﺎت در�ﺎرە زﻧﺪان ﮐ�ج ۱۴ ،و  ۲۰ﻓﺮوردﯾﻦ ﻣﺎە .۱۳۹۹
 40ﻣﺼﺎﺣبﻪ بﺎ ﻣﻨب� ﻣﻄﻠﻊ دارای اﻃﻼﻋﺎت در بﺎرە زﻧﺪان ﻟﻨﮕﺮود ۱۶ ،ﻓﺮوردﯾﻦ ﻣﺎە .۱۳۹۹
 41ﻣﺼﺎﺣبﻪ بﺎ ﻣﻨﺒﻊ ﻣﻄﻠﻊ دارای اﻃﻼﻋﺎت در بﺎرە زﻧﺪان ﻟﻨﮕﺮود ۱۶ ،ﻓﺮوردﯾﻦ ﻣﺎە  .۱۳۹۹اﺧبﺎر ﻣﺤ� ﮔﺰارش داد  ۸ﺗﻦ از زﻧﺪاﻧ�ﺎن زﻧﺪان ﻟﻨﮕﺮود ﮐﻪ ﻣﺸﮑﻮک بﻪ
و�ﺮوس ﮐﻮو�ﺪ  ۱۹ﺑﻮدەاﻧﺪ ﺟﺎن بﺎﺧﺘﻪ و  ۶۴ﺗﻦ د�ﮕﺮ ی ن
ﻧ� ﺗﺎ  ۱۳اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎە در ﺑ�ﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻣﺸﻐﻮل ﻣﺪاوا ﻫﺴتﻨﺪ .ت ف
ﺑﻮﻟن ﻧﯿﻮز،
https://www.bultannews.com/fa/news/656597/.
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ﺑن�ﺎد ﻋبﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﺮوﻣﻨﺪ ﺑﺮای ﺣﻘﻮق ش
�� در اﯾﺮان

,و�ﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ در زﻧﺪانﻫﺎی اﯾﺮان ،اردﯾﺒهﺸﺖ ۱۳۹۹

ض
ت
ﺿﺪﻋﻔﻮی ﮐﻨﻨﺪە دﺳﺖ و ﻣﺤﻠﻮل
ﺑﻬﺪاﺷی ﺣﺎوی ﻣﺎﺳﮏ ،ژل
ﺗﺎر� ــﺦ  ۱۱ﻓﺮوردﯾﻦ ﻣﺎە اﻋﻼم داﺷﺖ ﮐﻪ � ۳۰۰۰ﺴﺘﻪ
ض
ﺿﺪﻋﻔﻮی ﮐﻨﻨﺪە ﺳﻄ�ح ،در ﻣ�ﺎن زﻧﺪاﻧ�ﺎن ﺗﻮز� ــﻊ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ42.
زﻧﺪان ﻣﺮﮐﺰی اﻫﻮاز )ﺷیبﺎن ،اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن(
در زﻧﺪان ﻣﺮﮐﺰی اﻫﻮاز ،ﮐﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎ�ﺶ ﭘ�ﺶ از زﻧﺪان ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺮک اﻋﺘ�ﺎد
ن
ت
درﻣﺎی
ﺑﻬﺪاﺷی و
ﺑﻮد ،ﺗﺮا�ﻢ ز�ﺎد ﺟﻤﻌ�ﺖ ،ﺗﻐﺬ�ﻪ بﺪ و کﻤﺒﻮد اﻣکﺎﻧﺎت
ﺷﯿ�ع ﺑ�ﻤﺎریﻫﺎ را ﻣﺤﺘﻤﻞﺗﺮ �ﮐﻨﺪ .بﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻄﻠﻊ ،در ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎە
زﻧﺪای ﺳﺎ�ﻦ ﺑﻮدﻧﺪ و ز ن
ف
 ۱۳۹۸ﻫﺮ اﺗﺎق ی ن
ﻧﺪایﻫﺎ ﻣﺠﺒﻮر
ﺑن  ۲۷ا�  ۳۰ﻧﻔﺮ
ت
�ﺷﺪﻧﺪ روی ی ف
ﺑﻬﺪاﺷی
زﻣن بﺨﻮاﺑﻨﺪ و ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎدە از �و�ﺲ
ت
ﺑﻬﺪاﺷی و ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺰﺷ� و
ﺳﺎﻋﺖﻫﺎ در ﺻﻒ بﺎ�ﺴتﻨﺪ و وﺿﻊ بﻐﺮﻧﺞ
ﮐ�ﻔ�ﺖ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﻏﺬای زﻧﺪان بﺎﻋﺚ ﺑ�ﻤﺎری ﺗﻌﺪاد ز�ﺎدی از زﻧﺪاﻧ�ﺎن
43 .
ﺷﺪە اﺳﺖ
ﻣﺪت زﻣﺎن ﻗﺮﻧﻄﯿﻨﻪ ﺑﺮای زﻧﺪاﻧ�ﺎن ﺗﺎزە وارد از �ﮏ ﻫﻔﺘﻪ بﻪ دو ﻫﻔﺘﻪ
اﻓﺰا�ﺶ �ﺎﻓﺖ .در بﺪو ورود ،بﻪ ﻫﺮ ز ن
ﻧﺪای �ﮏ یﭘ�اﻫﻦ و ﺷﻠﻮار دادە
ﺗﻤ�ﮐﻨﻨﺪە کﻢ اﺳﺖ و ن
�ﺷﻮد ،اﻣﺎ ﻣﻮاد ﺷ��ﻨﺪە و ی ن
ﺑﺮ� از زﻧﺪاﻧ�ﺎن
بﺎﻻﺟبﺎر بﺎ آب ﺧﺎ� ﺷﺴتﺸﻮ �ﮐﻨﻨﺪ .بﻪ زﻧﺪاﻧ�ﺎن ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪە ﮐﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ
ض
�ﮏ ت
ﺿﺪﻋﻔﻮی ﮐﻨﻨﺪ ،اﻣﺎ در ﻋﻤﻞ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻫﻤ�ﺸﻪ اﻣکﺎن پﺬﯾﺮ ﻧ�ﺴﺖ .ﺗﻌﺪاد
ﻣ�ی بﺎ د�ﮕﺮان را رﻋﺎ�ﺖ ﮐﺮدە و دﺳﺖﻫﺎ�ﺸﺎن را
تف
ﺷﺴن دﺳﺖ و رو و ﻫﻢ ﻇﺮوف اﺳﺘﻔﺎدە �ﺷﺪ بﺎﻋﺚ ازدﺣﺎم زﻧﺪاﻧ�ﺎن ﺑﻮد .در �ﮏ ﻣﻘﻄﻊ،
ﺷ� آب ﺑﺮای ﮐﻪ ﻫﻢ ﺑﺮای
کﻢ ی
ض
ض
ﺧ�ی از دﺳﺘﮑﺶ و ﻣﻮاد ﺿﺪﻋﻔﻮی ﮐﻨﻨﺪە ﻧ�ﺴﺖ .زﻧﺪاﻧ�ﺎن ﮐﻪ اﻣکﺎ�ﺶ را دارﻧﺪ
ﺗﻌﺪادی ﻣﺎﺳﮏ یﺑن زﻧﺪاﻧ�ﺎن ﺗﻮز�ـ ــﻊ ﺷﺪ و� ب
ﺳ� �ﮐﻨﻨﺪ ﺧﻮدﺷﺎن ﻣﺴﺌﻠﻪ را ﻣﺪﯾ��ﺖ ﮐﻨﻨﺪ و در ﻧت�ﺠﻪ ،از ﻣﺨﻠﻮ� از آب و واﯾﺘﮑﺲ ﮐﻪ از ﻓﺮوﺷگﺎە زﻧﺪان �ﺧﺮﻧﺪ،
ض
اﺳﺘﻔﺎدە �ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﺴﺌﻮﻻن زﻧﺪان ی ض
ﺿﺪﻋﻔﻮی
اﺳ�ی ﺿﺪﻋﻔﻮئض �ﮐﻨﻨﺪ اﻣﺎ اﯾﻦ
ﻧ� ﻫﺮ ﺳﻪ ﭼﻬﺎر روز �ﮏ بﺎر زﻧﺪان را بﺎ پ
اﻟ�ﻞ ﻣﺎ�� ﮐﻪ در اﺗﺎقﻫﺎی زﻧﺪاﻧبﺎﻧﺎن از آن اﺳﺘﻔﺎدە
ﮐﺮدنﻫﺎ ﻣﺘﻨﺎوب و ﭘﺮا�ﻨﺪە اﺳﺖ و ﻣﺎدەای ﮐﻪ از آن اﺳﺘﻔﺎدە �ﮐﻨﻨﺪ ﺑﻮی ِ
�ﺷﻮد را ﻧ�دﻫﺪ .زﻧﺪاﻧبﺎﻧﺎن از ﻣﺎﺳﮏ و دﺳﺘﮑﺶ اﺳﺘﻔﺎدە �ﮐﻨﻨﺪ و وارد ﺑﻨﺪ زﻧﺪاﻧ�ﺎن ﻧ�ﺷﻮﻧﺪ .زﻧﺪاﻧ�ﺎن زﻧﺪان اﻫﻮاز یﻧ�ن
ﻋﺼی ﻫﺴتﻨﺪ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﮐﻪ بﻪ دﻟ�ﻞ ﻣﺴتﺜن�ﺎت بﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﻗﻮە ﻗﻀﺎﯾ�ﻪ �ﺴ�ﺎری از آﻧﻬﺎ
ﻫﻤﭽﻮن د�ﮕﺮ زﻧﺪاﻧ�ﺎن ،بیﻗﺮار و ب
ف
یف
ﻣﺴﺌﻮﻟن ﻣ��ﻮﻃﻪ،
اﻣکﺎن اﺳﺘﻔﺎدە از ﻣﺮﺧ� را ﻧﺪاﺷتﻨﺪ و
کﺎری
بﺎز�ﯿی ﭘﺮوﻧﺪەﻫﺎی ﻋﻔﻮ و ﻣﺮﺧ� بﻪ ﻟﺤﺎظ ﺳﺎﻋﺎت ﻣﺤﺪود �
�
44.
ﮔ�د
بﻪ ﮐﻨﺪی اﻧﺠﺎم � ی
زﻧﺪان ا�ﻼم )ا�ﻼم ،اﺳﺘﺎن ا�ﻼم(
�
ن
زﻧﺪای را بﺎ �ﮏ ﻋﺪد دوش
در زﻧﺪان ا�ﻼم ،ﻓﺎﺻﻠﻪﮔﺬاری اﺟﺘﻤﺎ� در ﻣ�ﺎن ﮔ��ﻨﻪﻫﺎ ﻧ�ﺴﺖ .ﺑﻨﺪ ﺳﻼﻣﺖ )ﺑﻨﺪ �ﮏ( ﺣﺪودا ۴۰
�
ف
زﻧﺪای ﮐﻪ ﻫﺮ دو ﻧﻔﺮ ﺑﺮ
و دو ﺗﻮاﻟﺖ ﺑﺮای ﻫﻤﻪ آﻧﻬﺎ ،در ﺧﻮد ﺟﺎی دادە اﺳﺖ .ﺑﻨﺪ  ،۲ﺣﺪودا  ۴۰ﺗﺨﺘﺨﻮاب دارد ﺑﺮای ۱۳۰
یف
روی �ﮏ �ﺸﮏ و �ﺎ روی ی ن
ﻣﺴﺌﻮﻟن زﻧﺪان ﺧ�� ﺧﻄﺮات و�ﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ را ﺟﺪی ﮔﺮﻓﺘﻪ بﺎﺷﻨﺪ.
زﻣن �ﺧﻮاﺑﻨﺪ .بﻪ ﻧﻈﺮ ﻧ�رﺳﺪ
 42ﺣﻮزە ﻧﯿﻮز ۱۱ ،ﻓﺮوردﯾﻦ ﻣﺎە https://www.hawzahnews.com/news/893441 ۱۳۹۹
 43ﻫﺮاﻧﺎ ،ﺑﻬﻤﻦ https://www.hra-news.org/2019/hranews/a-19152 ۱۳۹۸ ۲۲
 44ﻣﺼﺎﺣبﻪ بﺎ ﻣﻨﺒﻊ دارای اﻃﻼﻋﺎت در�ﺎرە زﻧﺪان ﻣﺮﮐﺰی اﻫﻮاز ۱۴ ،ﻓﺮوردﯾﻦ ﻣﺎە .۱۳۹۹
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ن
زﻧﺪاﻧ�ﺎن
زﻧﺪاﻧ�ﺎی بﺎ اﺣکﺎم ﺳبﮏﺗﺮ آزاد ﺷﺪەاﻧﺪ� ،ﺴ�ﺎری از
ﻓﺮآﯾﻨﺪ آزادﺳﺎزی زﻧﺪاﻧ�ﺎن ﻓﻮقاﻟﻌﺎدە ﮐﻨﺪ ﺑﻮدە اﺳﺖ .ا�ﺮﭼﻪ
ِ
ین
ﻣﺴﺌﻮﻟن ذﯾ��ﻂ ﻫﻨﻮز در زﻧﺪان بﻪ � �ﺑﺮﻧﺪ و زﻧﺪاﻧ�ﺎن ﺟﺪ�ﺪ ﻫﻢ بﻪ ﺟﻤﻌ�ﺖ زﻧﺪان
ا�ﻂ ﻣﺮﺧ� ،بﻪ ﻟﺤﺎظ ﻏﯿبﺖ
واﺟﺪ ش� ِ
اﺿﺎﻓﻪ �ﺷﻮﻧﺪ .ﺗﻼش ﺧﺎ� ﺑﺮای ارﺗﻘﺎ ﺳﻄﺢ آ�ﺎ� زﻧﺪاﻧ�ﺎن در ﻣﻮرد و�ﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ بﻪ ﻋﻤﻞ ﻧ�ﺎﻣﺪە و ﺣﺪاﻗﻞ ﺗﺎ اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎە،
45 .
زﻧﺪاﻧبﺎﻧﺎن ﻫﻨگﺎم رﻓﺖ و آﻣﺪ در ی ف
ﺑن زﻧﺪاﻧ�ﺎن ،از ﻣﺎﺳﮏ �ﺎ دﺳﺘﮑﺶ اﺳﺘﻔﺎدە ﻧ�ﮐﺮدﻧﺪ
وﺿﻌ�ﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺖ در زﻧﺪان ا�ﻼم ی ض
پﺎﯾنﺗﺮ از ﺣﺪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﺳﺖ .ا�ﺮﭼﻪ
زﻧﺪاﻧ�ﺎن بﻪ آب ﮔﺮم ت
دﺳ�� دارﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺗﻌﺪاد ﻣﺤﺪودی ﺻﺎﺑﻮن و ک� ﭘﻮدر
نگ
تن
پﺎ��� بﻪ آﻧﻬﺎ دادە �ﺷﻮد.
ﻟبﺎﺳﺸﻮی ﺑﺮای
ﺷﺴن دﺳﺖ و د�ﮕﺮ ﻧ�ﺎزﻫﺎی ک� ی
ی
�
ض
زﻧﺪاﻧ�ﺎی ﮐﻪ وﺳﻊ ﺧ��ﺪ ﺻﺎﺑﻮن از ﻓﺮوﺷگﺎە زﻧﺪان را ﻧﺪارﻧﺪ ،بﻪ ﻧﺎﭼﺎر بﻌﻀﺎ
ض
یض
دﺳﺘﺎن ﺧﻮد را بﺎ آب ﺧﺎ� �ﺷ��ﻨﺪ.
اﺿﺎ� �ﺎ ﻣﻮاد
ﻣﺴﺌﻮﻟن زﻧﺪان ،ﺻﺎﺑﻮن
ف
ﺪﻋﻔﻮی ﮐﻨﻨﺪە بﻪ ﻃﻮر را�گﺎن ﺑﺮای ﺣﻔﺎﻇﺖ در ﻣﻘﺎبﻞ ﺗﻬﺪ�ﺪ و�ﺮوس
ﺿ
اﺧ� ،ﻣﻨﺒﻊ
ﮐﺮوﻧﺎی ﺟﺪ�ﺪ ،در اﺧﺘ�ﺎر زﻧﺪاﻧ�ﺎن ﻗﺮار ﻧﺪادەاﻧﺪ .ﻇﺮف ﭼﻨﺪ ﻫﻔﺘﻪ ی
اﺳ�ی ﻣﺨﻠﻮ� ﺣﺎوی واﯾﺘﮑﺲ
ﻣﻄﻠﻊ ﺑن�ﺎد ﺑﺮوﻣﻨﺪ ﺗﻨﻬﺎ �ﮏ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎدە از پ
در ﺑﻨﺪﻫﺎ و ی ن
ﺑن ﺗﺨﺖﻫﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪە ﮐﺮدە اﺳﺖ .بﻪ ﻧﻈﺮ ﻧ�رﺳﺪ زﻧﺪاﻧبﺎﻧﺎن �ﺎ
ت
46.
ﻧﻈﺎری داﺷﺘﻪ بﺎﺷﻨﺪ
ﭘﺮﺳﻨﻞ ﭘﺰﺷ� زﻧﺪان ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺖ زﻧﺪاﻧ�ﺎن
زﻧﺪان وﮐ�ﻞآبﺎد )ﻣﺸﻬﺪ ،اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮی(
ف
زﻧﺪاﻧ�ﺎن زﻧﺪان وﮐ�ﻞآبﺎد ی ض
ﻧ� در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮاﻧﺪ.
ﺷﻠﻮ� ﺑ�ﺶ از ﻇﺮﻓ�ﺖ کﻤﺎ�ﺎن اداﻣﻪ دارد ،بﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل در اﺗﺎق  ۲از
ﺑﻨﺪ ۱-۶ﮐﻪ زﻧﺪاﻧ�ﺎن بﺎ اﺗﻬﺎم ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر در آن ﻧﮕﻬﺪاری �ﺷﻮﻧﺪ و در اﺗﺎق  ۴ﮐﻪ بﻪ ﻟﺤﺎظ ﻧﺒﻮد ﺟﺎ ،زﻧﺪاﻧ�ﺎن ت
ﺣی در آﺳﺘﺎﻧﻪ
ن
زﻧﺪای در �ﮏ اﺗﺎق ﻧﮕﻬﺪاری ﺷﻮﻧﺪ و زﻧﺪاﻧ�ﺎن ﻣﺠﺒﻮرﻧﺪ روی ی ن
زﻣن در راﻫﺮو و
در �ﺧﻮاﺑﻨﺪ 47.در ﺑﻨﺪ ﭘﻨﺞ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺗﺎ ۸۰۰
ت
ن
�ﺎ ت
ﭘﻮﺳ�
کﺎرﺗی ﮐﻪ روی ﺗﻮاﻟﺖ ﭘﻬﻦ �ﮐﻨﻨﺪ ،بﺨﻮاﺑﻨﺪ .آﻣﻮزش زﻧﺪاﻧ�ﺎن در ﻣﻮرد و�ﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ ﻣﺤﺪود اﺳﺖ بﻪ
ﺣی ﺑﺮ رو ی
�
ف
ن
و ﺗﺮا�ﺖﻫﺎی ﮐﻪ �ﻓﺎ ﻧﺤﻮە ﺷﺴتﺸﻮی دﺳﺖ را ﺑ�ﺎن �ﮐﻨﺪ .ت
ﺣی بﻪ ﭘﺮﺳﻨﻞ ﭘﺰﺷ� و درﻣﺎی ﻫﻢ بﻪاﻧﺪازە کﺎ� ﻣﺎﺳﮏ و
ی
ض
48 .
اﺳ�ی �ﺷﻮد
دﺳﺘﮑﺶ دادە ﻧ�ﺷﻮد .در ﺑﻨﺪ ،۱-۶ﻧﻮ� ﻣﺎﯾﻊ ﺿﺪﻋﻔﻮی ﮐﻨﻨﺪە دو بﺎر در روز پ
رﻫ� اﻧﻘﻼب ﺷﺪە ﺑﻮد ،در
بﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﻧﻮریزاد ،ﮐﻪ بﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﻣﻀﺎی ﻧﺎﻣﻪای �ﮔﺸﺎدە ﮐﻪ � آن ﺧﻮاﺳﺘﺎر اﺳﺘﻌﻔﺎی ب
زﻧﺪان وﮐ�ﻞآبﺎد بﻪ � �ﺑﺮد ،و�ﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ در ﺑﻨﺪ زﻧﺎن ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪە بﻪ ﺷک� ﮐﻪ �� از ﺳﺎﻟﻦﻫﺎی اﯾﻦ ﺑﻨﺪ را بﻪ ﺑ�ﻤﺎران
ﻣﺸﮑﻮک بﻪ ﮐﺮوﻧﺎ اﺧﺘﺼﺎص دادەاﻧﺪ .ﻫﻨگﺎﻣﻪ واﺣﺪ�ﺎن ،ﮐﻪ بﻪ ﺟﺮم اﻣﻀﺎی ﻫﻤﺎن ﻧﺎﻣﻪ ز ض
ﻧﺪای اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ  ۳۰ﺑ�ﻤﺎر ﻣﺸﮑﻮک
ش
آزﻣﺎ�� از آنﻫﺎ ﮔﺮﻓﺘﻪ �ﺸﺪە اﺳﺖ .ﻣﺴﺌﻮﻻن زﻧﺪان ،بﺎ
بﻪ ﮐﻮو�ﺪ  ۱۹در ﺣﺎ� ﮐﻨﺎر ﻫﻢ ﻧﮕﻬﺪاری �ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ
ض
ت
ﺿﺪﻋﻔﻮی �ﮐﻨﻨﺪ .در ﺑﻬﺪاری زﻧﺪان ،وﻗی زﻧﺪاﻧ�ﺎن در اﺛﺮ ﺗﺐ �ﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪە ﻋﻼﺋﻢ
ﻣﺤﻠﻮل واﯾﺘﮑﺲ رﻗﯿﻖ ﺷﺪەای اﺗﺎقﻫﺎ را
اﺑﺘﻼ بﻪ و�ﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ بﻪ ﺑﻬﺪاری ﻣﺮاﺟﻌﻪ �ﮐﻨﻨﺪ ،بﻪ آﻧﻬﺎ �ﮏ �ﺎ دو ﺷ�ﺎف دادە �ﺷﻮد و بﺪون ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ �ﺎ درﻣﺎن
ت
49
ﻣﺤﻤﺪﺣﺴن ﺳﭙﻬﺮی ،ﻣﻌﻠﻢ ﻣﺤﺒﻮس در زﻧﺪان وﮐ�ﻞآبﺎد ﻣﺸﻬﺪ ی ف
ین
ﻧ� ﮔﻔﺖ ﻋﻼﺋﻢ ﺑ�ﻤﺎری
ادر
ﺑ�ﺸ�ی آﻧﻬﺎ را رواﻧﻪ �ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺮ �
ﮐﺮوﻧﺎ در آﻗﺎی ﺳﭙﻬﺮی در روز  ۹ﻓﺮوردﯾﻦ ﭘ�ﺪا ﺷﺪ و در ﺗﺎر�ـ ــﺦ  ۱۴ﻓﺮوردﯾﻦ وی بﻪ ﻫﻤﺮاە ﺗﻌﺪادی د�ﮕﺮ از زﻧﺪاﻧ�ﺎن اﯾﻦ زﻧﺪان

 45ﻣﺼﺎﺣبﻪ بﺎ ﻣﻨب� ﻣﻄﻠﻊ دارای اﻃﻼﻋﺎت در بﺎرە زﻧﺪان ا�ﻼم ،ﻓﺮوردﯾﻦ ﻣﺎە ۱۳۹۹
 46ﻣﺼﺎﺣبﻪ بﺎ ﻣﻨب� ﻣﻄﻠﻊ دارای اﻃﻼﻋﺎت در بﺎرە زﻧﺪان ا�ﻼم ،ﻓﺮوردﯾﻦ ﻣﺎە ۱۳۹۹
 47اﯾﺮان واﯾﺮ ۱۸ ،ﻓﺮوردﯾﻦ ﻣﺎە https://en.iranwire.com/fa/features/37605.۱۳۹۹
 48ﮔﺰارش ﺗﻬ�ﻪ ﺷﺪە ﺗﻮﺳﻂ ﺑن�ﺎد ﺑﺮوﻣﻨﺪ از اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻨﺒﻊ ﻣﻄﻠﻊ از وﺿﻌ�ﺖ زﻧﺪان وﮐ�ﻞ آبﺎد ۱۴ ،ﻓﺮوردﯾﻦ ﻣﺎە .۱۳۹۹
 49اﯾﺮان واﯾﺮ ۱۶ ،ﻓﺮوردﯾﻦ ﻣﺎە https://en.iranwire.com/fa/features/37605.۱۳۹۹
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بﻪ ادارە اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪﻧﺪ .وی در ﺳﻠﻮل اﻧﻔﺮادی اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن بﻪ � �ﺑﺮد در ﺣﺎ� ﮐﻪ ﺑﺮادرش ا�ار دارد ﮐﻪ او بﺎ�ﺪ
ﻓﻮرا بﻪ ﺑ�ﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﻮد50.
اﻣ�آبﺎد )ﮔﺮگﺎن ،اﺳﺘﺎن گﻠﺴﺘﺎن(
زﻧﺪان ی
ین
اﻣ�آبﺎد بﺎ وﺟﻮد ش�ا�ﻂ ﻣﺨﺎﻃﺮە ی ن
ﺗﺠﻬ�ات
آﻣ� پﺎﻧﺪ� و ﻧﺒﻮد
بﻪ ﮔﻔﺘﻪ �ﮏ ﻧﻔﺮ از اﻋﻀﺎ ﺧﺎﻧﻮادە �� از زﻧﺪاﻧ�ﺎن زﻧﺪان ی
ن
ف
ﻋﻔﻮی ﮐﻨﻨﺪە ،ﻣﺎﺳﮏ و دﺳﺘﮑﺶ ،ﻣﺤﮑﻮﻣﺎن ﺟﺪ�ﺪ بﻪ اﯾﻦ زﻧﺪان ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪەاﻧﺪ .دو زﻧﺪای ﺑ�ﻤﺎر
ﭘ�ﺸﮕ�ی از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮاد ﺿﺪ
ی
ﻣﺸﮑﻮک بﻪ ﮐﻮو�ﺪ  ۱۹در ﻧﻤﺎزﺧﺎﻧﻪ اﯾﻦ زﻧﺪان و بﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻧﺰد�ﮏ بﻪ زﻧﺪاﻧ�ﺎن د�ﮕﺮ رﻫﺎ ﺷﺪەاﻧﺪ بﻪ ﺟﺎی اﯾﻦ ﮐﻪ بﻪ ﺑ�ﻤﺎرﺳﺘﺎن
51.
اﻋﺰام و از ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺰﺷ� ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮﺧﻮردار ﮔﺮدﻧﺪ
ﻏﺮی(
زﻧﺪان اروﻣ�ﻪ )اروﻣ�ﻪ ،اﺳﺘﺎن آذر�ﺎ�ﺠﺎن ب
ن
ف
زﻧﺪای ،ن
�ﻌی ﭼﻬﺎر ﺑﺮاﺑﺮ ﮔﻨﺠﺎ�ﺸﺶ
ﺣﺒﯿی ،زﻧﺪان اروﻣ�ﻪ در آبﺎن ﻣﺎە  ۱۳۹۷ﺣﺪود ۴۰۰۰
بﻪ ﮔﻔﺘﻪ دادﺳﺘﺎن اروﻣ�ﻪ ،ﻣﺼﻄ� ب
ن
زﻧﺪای داﺷﺖ 52.در ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﻨﺪ زﻧﺪاﻧ�ﺎن ت
ﻧﺪاﺷن بﻪ آب ﮔﺮم ﺑﺮای �ﮏ ﻫﻔﺘﻪ ﺗﺎ دو ﻣﺎە ،ت
تف
ﺣی در زﻣﺴﺘﺎن را ﺗﺠ��ﻪ
دﺳ��
دور�ن ﻧﺼﺐ ﺷﺪە اﺳﺖ و� ﺗﺎ ت
یف
دﻓ� زﻧﺪاﻧبﺎﻧﺎن
ﮐﺮدەاﻧﺪ 53 .ﺑﻨﺪ زﻧﺎن زﻧﺪان اروﻣ�ﻪ ،ﺑﻨﺪی ﻣﺠﺰا اﺳﺖ.ا�ﺮﭼﻪ در ﻫﻤﻪ اﺗﺎقﻫﺎ
ن
 ۱۰دﻗ�ﻘﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ اﺳﺖ و ت
دﺳ�� بﻪ آﻧﻬﺎ در ﻣﻮاﻗﻊ ض�وری کﺎر ﺳﺎدەای ﻧ�ﺴﺖ .در اﯾﻦ ﺑﻨﺪ ،ی ن
زﻧﺪای
ﺑن  ۱۵۰ﺗﺎ ۱۶۰
ن
زﻧﺪای را در ﺧﻮد ﺟﺎی �دﻫﺪ ،ﺗﻘﺴ�ﻢ ﺷﺪەاﻧﺪ در
ﻧﮕﻬﺪاری �ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ در ﭼﻬﺎر اﺗﺎق بﺎ ﺗﺨﺖﻫﺎی ﺳﻪ ﻃبﻘﻪ ﮐﻪ ﻫﺮ �ﮏ ۴۰
یف
ﻣﺤﮑﻮﻣن ﻣﻌﺘﺎد اﺳﺖ) .بﻪ ﮔﻔﺘﻪ
ﻫﺮ اﺗﺎق دو ﻋﺪد دوش و دو ﺗﻮاﻟﺖ وﺟﻮد دارد �� .از اﯾﻦ اﺗﺎقﻫﺎ ،اﺗﺎق ﺷﻤﺎرە  ،۴ﻣﺨﺼﻮص
ا���ﺖ ن
ﻣﻨﺒﻊ ﺑن�ﺎد ﺑﺮوﻣﻨﺪ� ،
زﻧﺎی ﮐﻪ در زﻧﺪان اروﻣ�ﻪ ﻧﮕﻬﺪاری �ﺷﻮﻧﺪ بﻪ دﻟ�ﻞ اﻋﺘ�ﺎد �ﺎ د�ﮕﺮ اﺗﻬﺎﻣﺎت ﻣ��ﻮط بﻪ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر
ف
ن ﺳﺎﻋﺖ  ۱۱ﺗﺎ  ۱۲بﻪ ﭘﺰﺷﮏ ت
پﺎﯾن اﺳﺖ .ﺑﻨﺪ زﻧﺎن روزاﻧﻪ �ﮏ بﺎر ﺑ ی ن
زﻧﺪای ﻫﺴتﻨﺪ( .ﮐ�ﻔ�ﺖ ﻏﺬای زﻧﺪان �ﺴ�ﺎر ی ف
دﺳ��
دارن� .ﮏ ﭘﺮﺳﺘﺎر و �ﮏ ﻣﺎﻣﺎ ﻫﻢ �ﮏ ﺳﺎﻋﺖ ﻗبﻞ از ﭘﺰﺷﮏ در اﺗﺎق ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ اﻣﺎ ﭘﺰﺷﮏ اﻣکﺎﻧﺎت ز�ﺎدی در اﺧﺘ�ﺎر
ﻧﺪارد و زﻧﺪاﻧ�ﺎن بﻪ ﻧﺪرت درﺳﺖ ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ و درﻣﺎن �ﺷﻮﻧﺪ.
ن
ﺷپﺶ در اﯾﻦ ﺑﻨﺪ �ﺴ�ﺎر ز�ﺎد اﺳﺖ و ﻣﺴﺌﻮﻻن زﻧﺪان ﺻﺎﺑﻮن و ﺷﺎﻣﭙﻮ را�گﺎن در اﺧﺘ�ﺎر زﻧﺪاﻧ�ﺎن ﻧ�ﮔﺬارﻧﺪ.
ﮐﺴﺎی ﮐﻪ اﻣکﺎن
تف
ﺷﺴن ﻇﺮفﻫﺎ و ﻟبﺎسﻫﺎی زﻧﺪاﻧ�ﺎن د�ﮕﺮ بﻪ ﺻﺎﺑﻮن و ﺷﺎﻣﭙﻮ
ﺧ��ﺪ ﻣﺎ�ﺤﺘﺎج ﺧﻮد را ﻧﺪارﻧﺪ بﺎ کﻤﮏ زﻧﺪاﻧ�ﺎن د�ﮕﺮ �ﺎ بﺎ
ت
ﻇﺮﻓﺸﻮی در اﺧﺘ�ﺎر زﻧﺪاﻧ�ﺎن ﻗﺮار ﻧ�داد .اﻣﺎ از زﻣﺎن
دﺳ�� ﭘ�ﺪا �ﮐﻨﻨﺪ .ﻗبﻞ از ﺷﯿ�ع و�ﺮوس ﮐﻮو�ﺪ  ،۱۹زﻧﺪان ﻣﺎﯾﻊ
ی
اﻋﻼم بﺤﺮان در اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎە ،ﻫﺮ اﺗﺎق ﻣﺠﻬﺰ ﺷﺪە اﺳﺖ بﻪ �ﮏ ت
ﻇﺮﻓﺸﻮی ﺑﺮای �ﮏ ﻣﺎە؛ ا�ﺮ اﯾﻦ ﻣﻘﺪار ﻣﺎﯾﻊ
ﻟﯿ� ﻣﺎﯾﻊ
ی
ت
ین
ﻫﻤﭽﻨن بﻪ ﺻﻮرت را�گﺎن بﻪ زﻧﺪاﻧ�ﺎن دادە
ﺑ�ﺸ�ی دادە ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﺻﺎﺑﻮن و ﺷﺎﻣﭙﻮ
ﻇﺮﻓﺸﻮی در اﺗﺎقﻫﺎ ﺗﻤﺎم ﺷﻮد ،ﻣﺎﯾﻊ
ی
ض
ن
ﺗﻤ� ﮐﺮدن �و�ﺲﻫﺎی
ﻧ�ﺷﻮد .ﻣﺨﻠﻮط ﻗﻮیای از واﯾﺘﮑﺲ و ﻣﺎدە ﺿﺪﻋﻔﻮی ﮐﻨﻨﺪە ﻫﻔﺘﻪای �ﮏ بﺎر بﺎ آب پﺎش ﺑﺮای ی
ت
ﺷﻨﺎﺳﺎئ اﻓﺮادی ﮐﻪ ﻋﻼﺋﻢ ﺑ�ﻤﺎری دارﻧﺪ
ﮔ�د .در اﯾﻦ ﺑﻨﺪ زﻧﺎن ﻣﺮاﻗبﺖ ﺧﺎ� از زﻧﺪاﻧ�ﺎن ﺑﺮای
ﺑﻬﺪاﺷی ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎدە ﻗﺮار � ی
ی
ف
ﻣﺸﺎﻫﺪە �ﺸﺪە اﺳﺖ .بﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﻗﻮە ﻗﻀﺎﯾ�ﻪ زﻧﺪاﻧ�ﺎن ﭼﻨ ف
ﺪای را آزاد ﻧﮑﺮد.
زﻧﺪاﻧ�ﺎی ﮐﻪ در ﻣﺮﺧ� آﺧﺮ ﻫﻔﺘﻪ بﻪ � �ﺑﺮدﻧﺪ
بﻪ زﻧﺪان بﺎزﻧﮕﺸﺘﻪاﻧﺪ و ن
ﺑﺮ� زﻧﺪاﻧ�ﺎن ﺳﺎﻟﺨﻮردە �ﺎ ﺑ�ﻤﺎر ﮐﻪ واﺟﺪ ش�ا�ﻂ ﻣﺮﺧ�اﻧﺪ بﻪ ﻟﺤﺎظ ی ن
ﻣ�ان بﺎﻻی وﺛ�ﻘﻪ ،کﻤﺎ�ﺎن در
54.
زﻧﺪان بﻪ � �ﺑﺮﻧﺪ

 50ﻫﺮاﻧﺎ ۱۶ ،ﻓﺮوردﯾﻦ ﻣﺎە https://www.hra-news.org/2020/hranews/a-24333/.۱۳۹۹
 51ﻫﺮاﻧﺎ ۱۶ ،ﻓﺮوردﯾﻦ ﻣﺎە https://www.hra-news.org/2020/hranews/a-24333/.۱۳۹۹
ﺧ�ﮔﺰاری �ﺴن�ﻢ  ۶آبﺎن https://www.tasnimnews.com/fa/news/1397/08/06/1863587/ ۱۳۹۷
 52ب
 53ﻫﺮاﻧﺎ ۱۱ ،یﺗ� https://www.hra-news.org/2017/hranews/a-11271/ ۱۳۹۶
54
ﻏﺮی ۲۵ ،و  ۲۶ﻓﺮوردﯾﻦ ﻣﺎە .۱۳۹۹
ﻣﺼﺎﺣبﻪﻫﺎی ﺑن�ﺎد ﺑﺮوﻣﻨﺪ بﺎ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻄﻠﻊ در آذر�ﺎ�ﺠﺎن ب
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ﺑن�ﺎد ﻋبﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﺮوﻣﻨﺪ ﺑﺮای ﺣﻘﻮق ش
�� در اﯾﺮان

,و�ﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ در زﻧﺪانﻫﺎی اﯾﺮان ،اردﯾﺒهﺸﺖ ۱۳۹۹

زﻧﺪان ﻗﺮﭼﮏ )ور ی ن
اﻣن ،اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان(
ن
ن
زﻧﺪاﻧ�ﺎی ﮐﻪ
ﻧﺪاﻧ�ﺎئ ﮐﻪ بﺎ ﺟﺮاﺋﻢ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﻣﺤﮑﻮم ﺷﺪەاﻧﺪ و �ﮏ ﺑﻨﺪ بﻪ
در زﻧﺪان ﻗﺮﭼﮏ  ۱۱ﺑﻨﺪ وﺟﻮد دارد .دو ﺑﻨﺪ بﻪ ز
ﺑﺮای ﺟﺮاﺋﻢ ﺧﺸﻦ در زﻧﺪاناﻧﺪ اﺧﺘﺼﺎص دادە ﺷﺪە اﺳﺖ .وﺿﻌ�ﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و ﺗﻐﺬ�ﻪ اﯾﻦ زﻧﺪان اﺳﻔبﺎر اﺳﺖ .ﻫﺮ
ن
ت
ﺑﻬﺪاﺷی و ۱۰
زﻧﺪای را دارد اﻣﺎ ﺗﻌﺪاد زﻧﺪاﻧ�ﺎن دو ﺑﺮاﺑﺮ ﮔﻨﺠﺎ�ﺶ ﻫﺮ ﺑﻨﺪ اﺳﺖ .ﻫﺮ ﺑﻨﺪ � ۱۲و�ﺲ
ﺑﻨﺪ ﮔﻨﺠﺎ�ﺶ ﺣﺪود ۱۰۰
دوش دارد اﻣﺎ بﻪ ت
ﻋﻠی ﺧﺮ بای �ﺎ ﻧﺒﻮدن آب ﻫﻤﻪ آﻧﻬﺎ ﻗﺎبﻞ اﺳﺘﻔﺎدە ﻧ�ﺴﺖ .زﻧﺪاﻧ�ﺎن �ﮏ ﺳﺎﻋﺖ ﺻﺒﺢ و �ﮏ ﺳﺎﻋﺖ ﺷﺐ بﻪ
آب ﮔﺮم ت
دﺳ�� دارﻧﺪ .آب زﻧﺪان ﻗﺎبﻞ آﺷﺎﻣ�ﺪن ﻧ�ﺴﺖ و زﻧﺪاﻧ�ﺎن بﺎ�ﺪ بﻄﺮی آب بﻪ ﻗ�ﻤﺖ ﮔﺰاف از ﻓﺮوﺷگﺎە زﻧﺪان بﺨﺮﻧﺪ.
ﻧﺎﭼ� اﺳﺖ و ت
دﺳ�� زﻧﺪاﻧ�ﺎن بﻪ ﺑﻬﺪاری ی ن
اﻣکﺎﻧﺎت ﺑﻬﺪاری زﻧﺪان ی ن
ﻧ� آﺳﺎن ﻧ�ﺴﺖ، 55.بﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﻣ�ﺪ ﻣﺮادی ،وﮐ�ﻞ پﺎ�ﻪ �ﮏ
ت
دادﮔﺴ�ی ،ﮐﻪ ن
ﺧ�ﮔﺰاریﻫﺎی اﯾﺮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ
ﺑﺮ� از ﻣﻮکﻼ�ﺶ در ﻗﺮﭼﮏ در ﺣبﺲ بﻪ � �ﺑﺮﻧﺪ ،در ﻣﺼﺎﺣبﻪای بﺎ �� از ب
ن
ف
زﻧﺪای
زﻧﺪای )۱۰۰۰
دﺳتﺸﻮی بﻪ ﭘﻨﺞ ﺑﺮاﺑﺮ ﻗ�ﻤﺖ ﻣﻌﻤﻮ� آن در داﺧﻞ زﻧﺪان بﻪ ﻓﺮوش �رﺳﺪ 56.ﺣﺪود  ۲ﻫﺰار ﻧﻔﺮ
ﻣﺎﯾﻊ
ی
ن
57
ن
ف
زﻣن �ﺧﻮاﺑﻨﺪ.
بﻪ ﮔﻔﺘﻪ �� از
ﻣﺴﺌﻮﻟن زﻧﺪان( در ازدﺣﺎ� ﻓﻮقاﻟﻌﺎدە در ﻗﺮﭼﮏ ﻧﮕﻬﺪاری �ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺮ� روی ی
ی
ض
ن
ﺧﻮد زﻧﺪاﻧ�ﺎن ﻫﻢ ﻧ�ﺗﻮاﻧﻨﺪ آن را
ﺻﻒﻫﺎی ﻃﻮﻻی ﺷکﻞ � ی
ﮔ�د ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎدە از �ﮏ ﺗﻠﻔﻦ ،ﮐﻪ ﺿﺪﻋﻔﻮی ﻫﻢ ﻧ�ﺷﻮد و ِ
ض
ن
ﺿﺪﻋﻔﻮی ﮐﻨﻨﺪ .بﺎ ﺗﻮﺟﻪ بﻪ ﻣﻤﻨ�ع ﺷﺪن ﻣﻼﻗﺎتﻫﺎ ،ﺑﺮ� از زﻧﺪاﻧ�ﺎن ﭘﻮ� ﺑﺮای ﺧ��ﺪ ﻣﺎ�ﺤﺘﺎج ﺧﻮد ﻧﺪارﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺧﻮد،
ﺑﻬﺪاﺷی در زﻧﺪان را بﻪ ﺷﺪت کﺎﻫﺶ �دﻫﺪ .ﻣﻘﺪار کﻢ ﺻﺎﺑﻮن و ﭘﻮدر رﺧتﺸﻮی – ﮐﻪ ت
ت
ﺣی در ش�ا�ﻂ ﻋﺎدی ﻫﻢ
ش�ا�ﻂ
ی
ض
ﺿﺪﻋﻔﻮی ﮐﻨﻨﺪە ،ﻣﺎﺳﮏ و
پﺎﺳﺨﮕﻮی ﻧ�ﺎزﻫﺎی زﻧﺪاﻧ�ﺎن ﻧ�ﺴﺖ – بﻪ ﺧﺎﻃﺮ بﺤﺮان ﮐﺮوﻧﺎ ﻫﻢ اﻓﺰا�ﺶ ﻧ�ﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻣﻮاد
دﺳﺘﮑﺶ در ت
دﺳ�س زﻧﺪاﻧ�ﺎن ﻧ�ﺴﺖ و ��ﺎزﻫﺎ و زﻧﺪاﻧبﺎﻧﺎن ﻫﻢ از دﺳﺘﮑﺶ و ﻣﺎﺳﮏ اﺳﺘﻔﺎدە ﻧ�ﮐﻨﻨﺪ؛ ﺑﻨﺪﻫﺎ ﻫﺮ روز
ض
58.
ﺿﺪﻋﻔﻮی �ﺷﻮد و رﻓﺖ و آﻣﺪ ی ف
ﺑن ﺑﻨﺪﻫﺎ ﻣﻤﻨ�ع ﺷﺪە اﺳﺖ
ن
زﻧﺪاﻧ�ﺎئ ﮐﻪ ﻋﻼﺋﻢ ﮐﻮو�ﺪ  ۱۹ﺑﺮوز دادەاﻧﺪ در ﺳﺎﻟﻦ ورزش زﻧﺪان ﺟﺪاﺳﺎزی ﺷﺪەاﻧﺪ ﮐﻪ ا�ﻨﻮن بﻪ ﺻﻮرت �ﮏ ﺑﻨﺪ ﻣﺠﺰا در
�
ن
ف
اﺧ�ا آزاد ﺷﺪە ﮔﻔﺖ �ﺴﺖ ﮐﺮوﻧﺎی �ﮏ ﭘﺰﺷﮏ و �ﮏ ﭘﺮﺳﺘﺎر درﻣﺎﻧگﺎە ،و ی ف
زﻧﺪای
ﻧ� ۲۰
آﻣﺪە اﺳﺖ �� .از زﻧﺪاﻧ�ﺎی ﮐﻪ ی
ﻫﺎی ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﻼﻗﺎتﻫﺎی ش�� اﺧﺘﺼﺎص �ﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪەاﻧﺪ و
ﺑﻨﺪﻫﺎی  ۵و  ،۶ﻣﺜبﺖ ﺑﻮدە اﺳﺖ .اﯾﻦ زﻧﺪاﻧ�ﺎن بﻪ اﺗﺎق ی
ف ت
ض
ﻮاﻧﺎی ﻣبﺎرزە بﺎ
از ﻧﻈﺎرت ﭘﺰﺷﮏ و
ی
ﺗﺠﻬ�ای ﻫﻤﭽﻮن دﺳﺘگﺎە ﺗﻨﻔﺲ ﻣﺼﻨﻮ� ،ﻣﺤﺮوماﻧﺪ .اﯾﻦ زﻧﺪای اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد ﻗﺮﭼﮏ ﺗ ی
59
ﺧ� آﻧﻼﯾﻦ ،ﭘﺰﺷﮏ زﻧﺪان ﻗﺮﭼﮏ دو
ﺷپﺶ را ﻧﺪاﺷﺖ» ،ﻓﮑﺮ �ﮐﻨ�ﺪ ﺑﺮای ﻣبﺎرزە بﺎ ﮐﺮوﻧﺎ ﭼکﺎر �ﺗﻮاﻧﺪ بﮑﻨﺪ؟« .در ﮔﺰارش ب
ﻣﻮرد زﻧﺪاﻧ�ﺎن ﻣﺒﺘﻼ بﻪ و�ﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ را ﺗﺎﯾ�ﺪ ﮐﺮد60 .
زﻧﺪان او�ﻦ )ﺗﻬﺮان ،اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان(
�� از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑن�ﺎد ﺑﺮوﻣﻨﺪ ﮔﺰارش �دﻫﺪ ت
ﺑﻬﺪاﺷی و ی ن
ت
ﺗﻤ� ﮐﻨﻨﺪە در زﻧﺪان او�ﻦ ﺗﻬﺮان بﺎﻋﺚ ﺷﺪە کﺎرﮐﻨﺎن
دﺳ�� کﻢ بﻪ ﻟﻮازم
گ
ض
ﺿﺪﻋﻔﻮی ﮐﻨﻨﺪەﻫﺎی ﻣﻮﺿ� ی ض
ﺗﻤ� ﮐﻨﻨﺪ .ﺗﺐ و �ﻣﺎﺧﻮرد� ت
ﺣی ﭘ�ﺶ از ورود
اﯾﻦ زﻧﺪان اﻗﺎﻣﺘگﺎەﻫﺎ را بﺎ ﺷﻌﻠﻪ ﻣﺸﻌﻞ و
�
ﮐﺮوﻧﺎ ﻫﻢ ی ن
ﺑن زﻧﺪاﻧ�ﺎن راﯾﺞ ﺑﻮد .در �ﮏ ﻣﻮرد ،زﻧﺪاﻧبﺎﻧﺎن �ﺧﻮاﺳتﻨﺪ زﻧﺪاﻧ�ﺎن ﺗﺎزە وارد را ﻣﺴﺘﻘ�ﻤﺎ بﻪ ﺑﻨﺪ بﺑ�ﻧﺪ و ﻓﻘﻂ بﻌﺪ از
اﯾﻦ ﮐﻪ زﻧﺪاﻧ�ﺎن ت
اﻋ�اض ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺗﺎزە واردان بﻪ ﻗﺮﻧﻄﯿﻨﻪ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪﻧﺪ 61.ﺳپ�ﺪە ﻓﺮﻫﺎن ﮐﻪ دوﺷنبﻪ  ۱۸ﻓﺮوردﯾﻦ از زﻧﺪان او�ﻦ
ﺧ� دادە ﮐﻪ ﻧﻮزدە ﻧﻔﺮ از ﺑﻨﺪ زﻧﺎن او�ﻦ ﻫﻤﭽﻨﺎن از ﺣﻖ ﻣﺮﺧ� ﻣﺤﺮوﻣﻨﺪ ،از ﺟﻤﻠﻪ دو ﺗﻦ ﮐﻪ واﺟﺪ ش�ا�ﻂ
بﻪ ﻣﺮﺧ� آﻣﺪ ب
 55ﻫﺮاﻧﺎ  ۲۱اردﯾﺒﻬﺸﺖ https://www.hra-news.org/2019/hranews/a-20164/ ۱۳۹۸
ﺧ� آﻧﻼﯾﻦ ۲۸ ،ﻓﺮوردﯾﻦ https://www.khabaronline.ir/news/1377364. ۱۳۹۹
 56ب
ﺧ�ﮔﺰاری ا�ﺴﻨﺎ ۳۰ ،ﻓﺮوردﯾﻦ https://t.me/isna94/157501 ۱۳۹۹
 57کﺎﻧﺎل ﺗﻠگﺮام ب
ﺧ� آﻧﻼﯾﻦ ۲۸ ،ﻓﺮوردﯾﻦ https://www.khabaronline.ir/news/1377364 ۱۳۹۹
 58ب
 59بی بی� ﻓﺎر� ،اﺧبﺎر ﺳﺎﻋﺖ ﺷﺶ بﻌﺪ از ﻇﻬﺮ ،ﻣﺼﺎﺣبﻪ بﺎ زﻧﺪاﻧ�ﺎن آزاد ﺷﺪە ۲۶ ،ﻓﺮوردﯾﻦ ﻣﺎە ۱۳۹۹؛ ﻫﺮاﻧﺎ ۷ ،ﻓﺮوردﯾﻦ ۱۳۹۹؛
https://www.hra-news.org/2020/hranews/a-24252
ﺧ�ﮔﺰاری ا�ﺴﻨﺎ ۳۰ ،ﻓﺮوردﯾﻦ https://t.me/isna94/157501 ۱۳۹۹
 60کﺎﻧﺎل ﺗﻠگﺮام ب
 61ﻣﺼﺎﺣبﻪﻫﺎی ﺑن�ﺎد ﺑﺮوﻣﻨﺪ بﺎ ﻣﻨﺒﻊ ﻧﺰد�ﮏ بﻪ �ﮏ ز ف
ت
اﻣﻨﯿی در او�ﻦ ،اﺳﻔﻨﺪ  ۱۳۹۸و ﻓﺮوردﯾﻦ .۱۳۹۹
ﻧﺪای
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ت
آزادی ﻣﻮﻗﺖ ﻗﻮە ﻗﻀﺎﯾ�ﻪ ی ض
ﺗﻐﯿ�ی ﻧﮑﺮدە و ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺳﻪ بﺎر در ﻫﻔﺘﻪ و ﺑﺮای دە دﻗ�ﻘﻪ
ﻧ� �بﺎﺷﻨﺪ .دﺳ�� زﻧﺪاﻧ�ﺎن بﻪ ﺗﻠﻔﻦ ی
ف
ت
ﻋﻔﻮی ﮐﻨﻨﺪە بﻪ ﺑﻨﺪ اﺳﺖ و اﯾﻨﮑﻪ بﻪ ﭘﺰﺷکﺎن
ﺗﺎﺧ� در ارﺳﺎل ﻣﻮاد ﺿﺪ
اﺳﺖ �� .از ﻣﺸکﻼی ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻢ ﻓﺮﻫﺎن را ﻧﮕﺮان ﮐﺮدە ،ی
ن
ﻧﺪاﻧ�ﺎی ﮐﻪ ﻧ�ﺎز بﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﭘﺰﺷ� دارﻧﺪ ﭼﺎرەای ﺟﺰ ت ف
رﻓن بﻪ ﺑﻬﺪاری زﻧﺪان ﻧﺪارﻧﺪ ﮐﻪ
اﺟﺎزە ورود بﻪ ﺑﻨﺪ دادە ﻧ�ﺷﻮد .ز
ن
ت
�ﺗﺮﺳﻨﺪ اﺣﺘﻤﺎل ﺗﻤﺎس بﻪ و�ﺮوس در آنﺟﺎ ﺑ�ﺸ� بﺎﺷﺪ .بﻪ زﻧﺪاﻧ�ﺎی ﮐﻪ اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ ﻣﺎ� ﺧ��ﺪ �ﺸﻘﺎب ،آب ﺟﻮش و کﺎرت
ﺗﻠﻔﻦ را ﻧﺪارﻧﺪ ﻫ�ﭽ�ﮏ از اﯾﻦ اﻗﻼم دادە ﻧ�ﺷﻮد 62 .بﺎ اﯾﻦ وﺻﻒ ،روﺷﻦ ﻧ�ﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮﻻن زﻧﺪان ﭼﻄﻮر �ﺗﻮاﻧﻨﺪ روزاﻧﻪ
از زﻧﺪاﻧ�ﺎن ﻣﺮاﻗبﺖ ﮐﻨﻨﺪ و از وﺿﻊ ﺳﻼﻣتﺸﺎن آ�ﺎە بﺎﺷﻨﺪ.
زﻧﺪان ﺷﻬ�ﺪ ﻻﺟﻮردی )ﻓ�ح آبﺎد ،اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران(
ﺑن�ﺎد ﺑﺮوﻣﻨﺪ از ش�ا�ﻂ ﺣﺎ�ﻢ ﺑﺮ زﻧﺪانﻫﺎی ت
کﻤ� ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪەای ﻫﻤﭽﻮن زﻧﺪان ﺷﻬ�ﺪ ﻻﺟﻮردی ی ن
ﻧ� �ﺴ�ﺎر ﻧﮕﺮان اﺳﺖ.
آﻧﻬﺎی ﮐﻪ بﻪ اﻋﺪام �ﺎ ﺣبﺲ ابﺪ ﻣﺤﮑﻮم ﺷﺪەاﻧﺪ ،در اﯾﻦ زﻧﺪان ﻧﮕﻬﺪاری �ﺷﻮﻧﺪ .بﻪ
ﻣﺠﺮﻣﺎن ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ،بﻪ اﺳتﺜﻨﺎی
ی
ف
ﺷ�
ﻏ�ﻗﺎﻧﻮی ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر در ﻣ�ﺎن زﻧﺪاﻧ�ﺎن راﯾﺞ اﺳﺖ .آب ی
�ﺴ�ﺎری از آﻧﻬﺎ دوزﻫﺎی روزاﻧﻪ ﻣﺘﺎدون دادە �ﺷﻮد؛ ﻣ�ف ی
زﻧﺪان ﺷﻮر و ﭘﺮ از ﺷﻦ و ﻣﺎﺳﻪ اﺳﺖ ،اﻣﺮی ﮐﻪ بﺎﻋﺚ �ﺷﻮد زﻧﺪاﻧ�ﺎن – ﮐﻪ �ﺴ�ﺎری از آﻧﻬﺎ اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ ﻣﺎ� ﻧﺪارﻧﺪ – بﺎﻻﺟبﺎر
از ﭘﻮل ﺧﻮد ﺑﺮای ت
دﺳ�� بﻪ آب ی ف
پﺎ��ە ،اﺳﺘﻔﺎدە ﮐﻨﻨﺪ.
ن
ﺑﻬﺪاﺷی اﯾﻦ زﻧﺪان ی ض
ت
ﺑﻨﺎ بﻪ اﻇﻬﺎرات �ﮏ
ﻧ�
زﻧﺪای ﺳﺎﺑﻖ و �ﮏ ﻣﻨﺒﻊ ﻣﻄﻠﻊ ﮐﻪ بﺎ ﺑن�ﺎد ﺑﺮوﻣﻨﺪ ﻣﺼﺎﺣبﻪ ﮐﺮدەاﻧﺪ ،وﺿﻌ�ﺖ
رﻗﺖ ی ف
ﮔ�ﻧﺪ .ﺳﻪ ﻋﺪد دوش بﺎ ﻣﻘﺪار �ﺴ�ﺎر ﻣﺤﺪودی آب ﮔﺮم در ﻫﺮ ﻃبﻘﻪ
اﻧﮕ� اﺳﺖ .زﻧﺪاﻧ�ﺎن ﻫﻔﺘﻪای دو بﺎر دوش � ی
ن
زﻧﺪای ﻧﮕﻬﺪاری �ﺷﻮد� .ﮏ ﺳﺎﻟﻦ بﺎ ﺑ�ﺶ از
وﺟﻮد دارد؛ ﻻزم بﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ در ش�ا�ﻂ ﻋﺎدی ،در ﻫﺮ ﻃبﻘﻪ ﺑ�ﺶ از ۳۰۰
ف
ن
دﺳتﺸﻮی دارد ﮐﻪ زﻧﺪاﻧ�ﺎن بﺎ�ﺪ در آن ﻫﻢ بﺪن ﺧﻮد را �ﺸ��ﻨﺪ و ﻫﻢ ﻇﺮو� ﮐﻪ در آن ﻏﺬا
زﻧﺪای ،ﺗﻨﻬﺎ  ۵ﺗﻮاﻟﺖ و
۴۰۰
ی
�
ن
ض
63
اﺧ�ا آزاد ﺷﺪە بﻪ ﻣﻨﺒﻊ ﺑن�ﺎد ﺑﺮوﻣﻨﺪ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ بﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﻗﻮە ﻗﻀﺎﯾ�ﻪ ،ﺑﺮ� از
�ﺧﻮرﻧﺪ �� .از زﻧﺪاﻧ�ﺎی ﮐﻪ ی
ض
ض
ت
ﻧﺎﻣﻨﺎﺳی ﻫﺴتﻨﺪ بﻪ ﻣﺮﺧ� ﻓﺮﺳﺘﺎدە ﺷﺪەاﻧﺪ ﺗﺎ از ﺷﯿ�ع و�ﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ ﺗﺎ
ﺳﻼﻣی ﺟﺴﻤﺎی در وﺿﻌ�ﺖ
زﻧﺪاﻧ�ﺎی ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ
ب
ض
ﺿﺪﻋﻔﻮی ﮐﻨﻨﺪە در اﺧﺘ�ﺎر زﻧﺪاﻧ�ﺎن ﻗﺮار دادە �ﺸﺪە اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﮔﻔﺘﻪ �ﺷﻮد ﮐﻪ
ﺟﻠﻮﮔ�ی ﺷﻮد .ﻣﻮاد ﺷ��ﻨﺪە و
ﺣﺪ اﻣکﺎن
ی
ن
ﺟﺎی ﮐﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪﮔﺬاری اﺟﺘﻤﺎ� رﻋﺎ�ﺖ
درﻣﺎﻧگﺎە ،ﺑﻨﺪﻫﺎ را ﺑﺮای زﻧﺪاﻧ�ﺎی ﮐﻪ از ﻧﻤﺎز ﺟﻤﺎﻋﺖ در ﻣﺴﺠﺪ ﺑﺮ �ﮔﺮدﻧﺪ – ی
ض
64.
ﺿﺪﻋﻔﻮی �ﮐﻨﺪ
ﻧ�ﺷﻮد –
زﻧﺪان ﭼﺎﺑﻬﺎر )ﭼﺎﺑﻬﺎر ،اﺳﺘﺎن ﺳ�ﺴﺘﺎن و بﻠﻮﭼﺴﺘﺎن(
در زﻧﺪان ﭼﺎﺑهﺎر وﺿﻌ�ﺖ ﺑهﺪاﺷﺖ ﺧﻮب ﻧ�ﺴﺖ و زﻧﺪاﻧ�ﺎن از ﺗﻮﺟﻪ ﭘﺰﺷ� و درﻣﺎن ف
کﺎ� ﺑهﺮﻣﻨﺪ ﻧ�ﺴتﻨﺪ .در اﯾﻦ زﻧﺪان از ﺷﺶ ﺑﻨﺪ ۴
ﺑﻨﺪ بﻪ ﻣﺮدان� ،ﮏ ﺑﻨﺪ بﻪ ﺟﻮاﻧﺎن و �ﮏ ﺑﻨﺪ بﻪ زﻧﺎن اﺧﺘﺼﺎص دادە ﺷﺪە اﺳﺖ .ﺑﻨﺪ  ۱و  ۲زﻧﺪان دو ﻃبﻘﻪ اﺳﺖ و در ﻣﻮﻗﻌ�ﺖ ﻋﺎدی
گ
ن
ن
زﻧﺪای � ۱۲ﺎ  ۱۳ﺗﺨﺖ وﺟﻮد دارد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ
زﻧﺪای در ﻫﺮ ﺑﻨﺪی زﻧﺪ� �ﮐﻨﻨﺪ .در �� از اﻃﺎقﻫﺎی ﺑﻨﺪ  ۱ﺑﺮای ۲۰
ﺣﺪود � ۳۰۰ﺎ ۴۰۰
ﺗﻌﺪادی از زﻧﺪاﻧ�ﺎن روی کﺎرﺗﻮن روی ی ن
زﻣن اﻃﺎق �ﺧﻮاﺑﻨﺪ .در ﺑﻨﺪ  ۲ﺗﻌﺪاد زﻧﺪاﻧ�ﺎن �ﺴبﺖ بﻪ ﺗﺨﺖﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد �ﺴ�ﺎر ز�ﺎد و زﻧﺪاﻧ�ﺎن
ت
ت
ﺷﻮی بﻪ
کﺎرﺗﻦ ﺧﻮاب ﺗﻌﺪادﺷﺎن ﻓﺮاواناﻧﺪ .در ﻃبﻘﻪ دوم ﺑﻨﺪ  ۱زﻧﺪاﻧ�ﺎن ﺗﻨهﺎ بﻪ  ۳ﺣﻤﺎم دﺳ�� دارﻧﺪ .ﻣﻮاد ﺑهﺪاﺷی ﻣﺜﻞ ﻣﺎﯾﻊ ﻇﺮف ی
ﻣﻘﺪار �ﺴ�ﺎر ﻣﺤﺪود بﻪ زﻧﺪاﻧ�ﺎن دادە �ﺷﻮد بﺎ اﯾﻨﮑﻪ ،بﻪ ﮔﻔﺘﻪ �ﮏ ﻣﻨﺒﻊ ﻣﻄﻠﻊ ،اﯾﻦ ﻣﻮاد ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻮد و در �ﮏ ﻗﺴﻤﺖ زﻧﺪان اﻧبﺎر ﺷﺪە
ت
ﺷ�ﻫﺎی ﺣﻤﺎمﻫﺎ
ﺗﻌﻤ� ي
ﺑﻮد .زﻧﺪاﻧ�ﺎن ﺑﻨﺪ  ۱اﻣکﺎﻧﺎت ﻣﺎ� ﺑه�ی دارﻧﺪ و ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﺮای ﺧ��ﺪ ﺻﺎﺑﻮن و ﺷﺎﻣﭙﻮ و وﺳﺎ�ﻞ ﻧﻈﺎﻓﺖ زﻧﺪان و �ﺎ ي
ﺣی ﺗﻐﯿ� ﻻﻣﭗﻫﺎی ﺳﻮﺧﺘﻪ اﻗﺪام �ﮐﻨﻨﺪ .در ﺑﻨﺪ  ۲زﻧﺪاﻧ�ﺎن اﻣکﺎﻧﺎت ﻣﺎ� ت
و �ﺎ ت
کﻤ�ی دارﻧﺪ و ﻫﻤ�ﺸﻪ اﻣکﺎن ﺧ��ﺪ اﯾﻦ ﻣﻮاد را ﻧﺪارﻧﺪ.
ی
ن
ﺑ�ﺪارزی ۲۰ ،ﻓﺮوردﯾﻦ https://t.me/bidarzani/6726. ۱۳۹۹
 62کﺎﻧﺎل ﺗﻠگﺮا�
 63ﺑن�ﺎد ﻋبﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﺮوﻣﻨﺪ�» ،ﮏ ﺳﺎل در اردوگﺎە ﻻﺟﻮردی ﺳﺎری ،ﻣﻌﺎدل دە ﺳﺎل در ﺳﺎﯾﺮ زﻧﺪانﻫﺎ :ﺷﻬﺎدت �ﮏ ﺷﺎﻫﺪ ن
ﻋﯿی از اردوگﺎە ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﻻﺟﻮردی«.
ﻣﺼﺎﺣبﻪ در  ۲۸اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎە ﺳﺎل  ۱۳۹۸اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖhttps://www.iranrights.org/library/document/3569. .
 64ﻣﺼﺎﺣبﻪ ﺑن�ﺎد ﺑﺮوﻣﻨﺪ بﺎ ﻣﻨﺎﺑﻊ دارای اﻃﻼع راﺟﻊ بﻪ زﻧﺪان ﺷﻬ�ﺪ ﻻﺟﻮردی ۱۶ ،و  ۲۶ﻓﺮوردﯾﻦ .۱۳۹۹

14

www.iranrights.org

ﺑن�ﺎد ﻋبﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﺮوﻣﻨﺪ ﺑﺮای ﺣﻘﻮق ش
�� در اﯾﺮان

,و�ﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ در زﻧﺪانﻫﺎی اﯾﺮان ،اردﯾﺒهﺸﺖ ۱۳۹۹

آﻧهﺎ ﺑﺮای ﺗه�ﻪ ﻣﺎ�ﺤﺘﺎج ﺧﻮد ﺑﺮای زﻧﺪان و زﻧﺪاﻧ�ﺎن د�ﮕﺮ کﺎر �ﮐﻨﻨﺪ .اﻣکﺎﻧﺎت ﭘﺰﺷ� زﻧﺪان ی ن
ﻧ� �ﺴ�ﺎر ﻣﺤﺪود اﺳﺖ .زﻧﺪاﻧ�ﺎن دو بﺎر در
ت
ن
ﻫﺎی
آﻧهﺎی ﮐﻪ بﻪ ﺑهﺪاری �روﻧﺪ یﻧ� ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ ﻧ�ﺷﻮﻧﺪ .ﺑهﺪاری ﻣﻘﺪاری ﻗﺮصﻫﺎی راﯾﺞ ﺑﺮای ﺑ�ﻤﺎری ی
ﻫﻔﺘﻪ دﺳ�� گبﻪ ﭘﺰﺷﮏ دارﻧﺪ و ی
ﭼﻮن �ﻣﺎﺧﻮرد� بﻪ وکﻼی ﺑﻨﺪ �دﻫﺪ ﮐﻪ در ﻣﻮاﻗﻊ ﻧ�ﺎز بﻪ زﻧﺪاﻧ�ﺎن بﺪﻫﻨﺪ.
بﻌﺪ از ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪن و�ﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ در ﮐﺸﻮر ،ﺗﻌﺪاد زﻧﺪاﻧ�ﺎن ﺑﻨﺪ  ۱بﻪ� ۱۲۰ﺎ  ۱۴۰ﻧﻔﺮ کﺎﻫﺶ �ﺎﻓﺖ .ﺗﻌﺪادی از زﻧﺪاﻧ�ﺎن ﻋﻔﻮ ﺷﺪﻧﺪ و
یض
ﻇﺮﻓﺸﻮی ر�کﺎ ﮐﻪ زﻧﺪان بﻪ را�گﺎن در اﺧﺘ�ﺎر زﻧﺪاﻧ�ﺎن
ﺳﻨﮕن و ﺿﻤﺎﻧﺖ دو ﻧﻔﺮ بﻪ ﻣﺮﺧ� رﻓﺘﻨﺪ .ﻣﻘﺪار ﻣﺎﯾﻊ
ﺗﻌﺪادی ﻫﻢ بﺎ وﺛ�ﻘﻪﻫﺎی
ی
ئض
ت
ن
�ﮔﺬاﺷﺖ ی ن
ﺗﻤ� ﻧگﺎە �داﺷتﻨﺪ.
ﻧ� ﺑ�ﺸ� ﺷﺪ .اﻣﺎ زﻧﺪاﻧ�ﺎن ﺑﻨﺪ  ۱بﺎ اﻣکﺎﻧﺎت ﺧﻮدﺷﺎن وﺳﺎﺋﻞ ﺿﺪﻋﻔﻮ و ﻧﻈﺎﻓﺖ �ﺧ��ﺪﻧﺪ و ﺑﻨﺪ را ی
ن
ﻧ� ﺗﺮدد ﻧ�ﮐﺮدﻧﺪ و زﻧﺪاﻧ�ﺎن ﺟﺪ�ﺪ ی ن
زﻧﺪاﻧ�ﺎن ﺑﺮای ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﺧﻮد بﻪ ﺑﻨﺪﻫﺎی د�ﮕﺮ ی ف
ﻧ� در ﻗﺮﻧﻄﯿﻨﻪ ﺑﻮدﻧﺪ .ﻣﺴﺌﻮﻻن زﻧﺪان زﻣﺎئ ﮐﻪ در
ﭘ�ﺸﮕ�ی و �ﺎ ﻣﺮاﻗبﺖ ﭘﺰﺷ� از
ﺑﻨﺪﻫﺎ ﺗﺮدد �ﮐﺮدﻧﺪ از ﻣﺎﺳﮏ و دﺳﺘﮑﺶ اﺳﺘﻔﺎدە �ﮐﺮدﻧﺪ .اﻣﺎ بﻪ ﻧﻈﺮ ﻧ�آ�ﺪ ﮐﻪ اﻗﺪام ﺧﺎ� ﺑﺮای
ی
ف
زﻧﺪای ﮐﻪ ﻓﻘﻂ �ﮏ کﻠ�ﻪ داﺷﺖ و ﺗﺐدار ﺑﻮد بﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ ﺗبﺶ بﺎﻻ رﻓﺖ،
زﻧﺪاﻧ�ﺎن ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ بﺎﺷﺪ .بﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻨﺒﻊ ﺑن�ﺎد ﺑﺮوﻣﻨﺪ� ،ﮏ
65 .
بﻪ ﺑهﺪاری ﺑﺮدە ﺷﺪ .بﻪ دﺳﺘﻮر رﺋ�ﺲ زﻧﺪان در ﺑهﺪاری بﺎ دارو ﺗبﺶ را ی ن
پﺎﯾن آوردﻧﺪ و او را بﻪ ﺑﻨﺪ بﺎزﮔﺮداﻧﺪﻧﺪ

ﻣﺮگ و ﻧﺎآرا� ش
ﻧﺎ� از ﮐﺮوﻧﺎ در زﻧﺪانﻫﺎ
ﻫﺎی بﻪ ﻟﺤﺎظ کﻤﺒﻮد ﺟﺎ،
ﺑﻨﺎ بﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺟﻮد ،ﺑ�ﻤﺎرﺳﺘﺎن ی
ﻣﺸکﻼت ﺑ�ﻤﻪای و �ﺎ ﺻﻮرﺗﺤﺴﺎبﻫﺎی ﭘﺮداﺧﺖ �ﺸﺪە از
ﺳﻮی ﺳﺎزﻣﺎن زﻧﺪانﻫﺎ 66،اﺟﺎزە ورود بﻪ زﻧﺪاﻧ�ﺎن ﺑ�ﻤﺎر را
ن
زﻧﺪایای ﮐﻪ در ﺳﻮﺋ�ﺖ �ﺴﺘﻪ ﺷﺪە در
ﻧ�دﻫﻨﺪ .دە ﺗﻦ از ۳۵
اﺗﺎق  ۱۵در زﻧﺪان ﻣﺮﮐﺰی ﮐ�ج ﻧﮕﻬﺪاری �ﺷﺪﻧﺪ� ،ﺲ از اﯾﻦ
ض
ﺟﺴﻤﺎیﺷﺎن در اواﺳﻂ اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎە بﻪ ﺷﺪت رو
ﮐﻪ وﺿﻌ�ﺖ
بﻪ وﺧﺎﻣﺖ ﮔﺬاﺷﺖ بﻪ ﺑ�ﻤﺎرﺳﺘﺎن ﮐ�ج ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪﻧﺪ اﻣﺎ
ﺑ�ﻤﺎرﺳﺘﺎن از پﺬﯾﺮش آﻧﻬﺎ ﺧﻮدداری ﮐﺮدە و زﻧﺪاﻧ�ﺎن بﻪ ﻧﺎﭼﺎر
67.
بﻪ زﻧﺪان بﺎزﮔﺮداﻧﺪە ﺷﺪﻧﺪ
زﻧﺪای را ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻓ��ﻖ ﻣﺤﻤﺪی ،ز ف
ف
ﻧﺪایای ﮐﻪ از آﺳﻢ و ﻧﺎر ت
ﻗﻠی رﻧﺞ
ﺑ�ﻤﺎری ﮐﻮو�ﺪ  ۱۹ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﺟﺎن ﭼﻨﺪﯾﻦ
اﺣیﻫﺎی ب
�ﺑﺮد و بﻪ اﺗﻬﺎم ﺟﺮا�ﻢ ﻣﺮﺗبﻂ بﺎ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﻣﺸﻐﻮل ﺗﺤﻤﻞ  ۲۵ﺳﺎل ﺣبﺲ ﺑﻮد� ،ﺲ از ﻋﻮد ﮐﺮدن ﻣﺸکﻼت ﺗﻨﻔ� ،بﻪ
ﻗﻠی
ﺑ�ﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪ .وی در روز  ۹اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎە  ۱۳۹۸درﮔﺬﺷﺖ 68.در روز  ۶ﻓﺮوردﯾﻦ ،ﺣﺴﻦ ﺟﻮادی ،ﻣﺮدی بﺎ
ﻧﺎرﺳﺎی ب
ی
ﺳ�ی �ﮐﺮد� ،ﺲ از ﺑﺮوز ﻋﻼﺋﻢ ﻣﺸﺎبﻪ
و دﺳﺘگﺎە ﺗﻨﻈ�ﻢ ﮐﻨﻨﺪە ض��ﺎن ﻗﻠﺐ ﮐﻪ  ۱۵ﺳﺎل ﺣبﺲ ﺧﻮد را در زﻧﺪان اروﻣ�ﻪ پ
ﮐﻮو�ﺪ  ،۱۹دار ف
ﻓﺎی را وداع ﮔﻔﺖ 69.در روز  ۲ﻓﺮوردﯾﻦ  ،۱۳۹۹ﻓﺎﻃﻤﻪ ی ف
ﻋﻠ�ادە ۵۳ ،ﺳﺎﻟﻪ ،ﮐﻪ ﺳﻪ ﺳﺎل ﭘ�ﺶ بﻪ اﺗﻬﺎم ﺣﻤﻞ
ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر بﻪ ﺣبﺲ ﻣﺤﮑﻮم ﺷﺪە ﺑﻮد ،در ﺑﻨﺪ زﻧﺎن زﻧﺪان اروﻣ�ﻪ درﮔﺬﺷﺖ� .ﮏ ﻣﻨﺒﻊ ﻣﻄﻠﻊ بﻪ ﺑن�ﺎد ﺑﺮوﻣﻨﺪ اﻇﻬﺎر داﺷﺖ
گ
ض
ﺟﺴﻤﺎی ی ض
ﻋﻠ�ادە در روز ﺟﻤﻌﻪ اول ﻓﺮوردﯾﻦ رو بﻪ وﺧﺎﻣﺖ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻮد .وی دﭼﺎر ﺗﻨ� ﻧﻔﺲ ﺷﺪ�ﺪ ،اﺳﻬﺎل ﺷﺪ�ﺪ،
ﮐﻪ وﺿﻊ
و ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻬ�ع ﺷﺪە ﺑﻮد .زﻧﺪاﻧبﺎﻧﺎن وی را در �ﮏ ﭘﺘﻮ ﭘ�ﭽ�ﺪە و بﺎ ﺧﻮد ﺑﺮدﻧﺪ اﻣﺎ ﻋﻼﺋﻢ ﺑ�ﻤﺎر�ﺶ را ﺟﺪی ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ و از ﺑﺮدن وی
بﻪ درﻣﺎﻧگﺎە ﺧﻮدداری ﻧﻤﻮدﻧﺪ .در ﻋﻮض او را بﻪ اﺗﺎق ﺟﻮاﻧﺎن ﮐﻪ ﺧﺎ� ﺑﻮدە ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﺮدﻧﺪ .ی ض
ﻋﻠ�ادە در ﺳﺎﻋﺖ  ۴بﺎﻣﺪاد روز
 65ﻣﺼﺎﺣبﻪ ﺑن�ﺎد ﺑﺮوﻣﻨﺪ بﺎ �ﮏ ﻣﻨﺒﻊ ﻣﻄﻠﻊ از زﻧﺪان زﻧﺪان ﭼﺎﺑهﺎر  ۱۰ ،اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۳۹۹
ﺳ�گﺎر� را ﺑﺮای �ﮏ
�
 66اﯾﻦ بﺎر او� ﻧ�ﺴﺖ ﮐﻪ ﺑ�ﻤﺎرﺳﺘﺎنﻫﺎ زﻧﺪاﻧ�ﺎن ﺑ�ﻤﺎر را ﻗﺒﻮل ﻧ�ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،در آذر ﻣﺎە ﺳﺎل  ،۱۳۹۷ﻣﻘﺎﻣﺎت زﻧﺪان درو�ﺶ ﮔﻨﺎبﺎدی رﺿﺎ
ن
تف
ﺧﻤﯿی در ﺗﻬﺮان ﺑﺮدﻧﺪ اﻣﺎ ﺑ�ﻤﺎرﺳﺘﺎن بﻪ دﻟ�ﻞ �ﺴ��ﻪ�ﺸﺪن بﺪ� ﺳﺎزﻣﺎن زﻧﺪانﻫﺎ از
پﺬﯾﺮﻓن او ﺧﻮدداری ﮐﺮد .ﻣﺠﺰو�ﺎن
ﻋﻤﻞ ﺟﺮا� اﺳتﻨﺖ ﻗﻠﺐ بﻪ ﺑ�ﻤﺎرﺳﺘﺎن اﻣﺎ
ﻧﻮر  ۲۱آذر https://bit.ly/2yVXw0D .۱۳۹۷
 67ﻣﺼﺎﺣبﻪ ﺑن�ﺎد ﺑﺮوﻣﻨﺪ بﺎ �ﮏ ﻣﻨﺒﻊ ﻣﻄﻠﻊ از زﻧﺪان ﻣﺮﮐﺰی ﮐ�ج ۱۴ ،و  ۲۷ﻓﺮوردﯾﻦ ۱۳۹۹
 68ﺷبﮑﻪ ﺣﻘﻮق ش
�� ﮐﺮدﺳﺘﺎن ۹ ،اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎە http://kurdistanhumanrights.net/fa/?p=12039. ۱۳۹۹
 69ﻫﺮاﻧﺎ ۷ ،ﻓﺮوردﯾﻦ https://www.hra-news.org/2020/hranews/a-24252/. ۱۳۹۹
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ﺑن�ﺎد ﻋبﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﺮوﻣﻨﺪ ﺑﺮای ﺣﻘﻮق ش
�� در اﯾﺮان

,و�ﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ در زﻧﺪانﻫﺎی اﯾﺮان ،اردﯾﺒهﺸﺖ ۱۳۹۹

بﻌﺪ ،ﻓﻮت ﺷﺪ .ﻃﺒﻖ ﮔﺰارﺷﺎت واﺻﻠﻪ ،ﻣﺴﺌﻮﻻن زﻧﺪان ﻋﻠﺖ ﻣﺮگ اﯾﻦ زﻧﺪائف را بﻪ ﻓﺸﺎرﺧﻮن بﺎﻻ ذﮐﺮ ﮐﺮدﻧﺪ 70.در روز ۱۰
ت
دادﮔﺴ�ی آذر�ﺎ�ﺠﺎن ﻏﺮئ ادﻋﺎ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻢ ی ف
ﻋﻠ�ادە �ﮏ ﻫﻔﺘﻪ ﻗبﻞ در ﺑ�ﻤﺎرﺳﺘﺎن
ﻓﺮوردﯾﻦ  ،۱۳۹۹اﺣﻤﺪ ﺑﺮوﺟئف  ،رﺋ�ﺲ کﻞ
ب
71.
ﻗﻠی ﻓﻮت ﺷﺪە اﺳﺖ
و بﻪ ﻟﺤﺎظ ﻋﺎرﺿﻪ ب
ﺣﻮل و ﺣﻮش  ۷ﻓﺮوردﯾﻦ ﻣﺎە ،دو ز ن
ﻧﺪای در زﻧﺪان ﻗﺮﭼﮏ� ،ﺲ از اﯾﻦ
ﮐﻪ بﻪ ﺑ�ﻤﺎرﺳﺘﺎن راە دادە �ﺸﺪﻧﺪ ،ﺑﺮ اﺛﺮ ﺑ�ﻤﺎری ﮐﻮو�ﺪ ۱۹
ن
درﮔﺬﺷتﻨﺪ �� 72.از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑن�ﺎد ﺑﺮوﻣﻨﺪ ﺗﺎﯾ�ﺪ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ دو زﻧﺪای،
�
ﺣﺪودا  ۷۰ﺳﺎﻟﻪ و  ۴۰ﺳﺎﻟﻪ در اواﺧﺮ ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎە در زﻧﺪان ﺗﻬﺮان ﺑﺰرگ
ﺑﺮ اﺛﺮ اﺑﺘﻼ بﻪ و�ﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ ﻓﻮت ﺷﺪەاﻧﺪ 73.در روز  ۱۶ﻓﺮوردﯾﻦ،
ﻣﻬﺪی ر��� ،ﻣﺮدی  ۴۱ﺳﺎﻟﻪ ﮐﻪ بﻪ اﺗﻬﺎم ارﺗکﺎب ﺟﺮم ﻣﺎ� بﻪ ﺣبﺲ
ن
زﻧﺪای ﺑﻮد ،در ﺑ�ﻤﺎرﺳﺘﺎن
ﻣﺤﮑﻮم و در ﻧﺪاﻣﺘگﺎە ﺗﻬﺮان ﺑﺰرگ
درﮔﺬﺷﺖ .ر��� �ﮏ ﻫﻔﺘﻪ ﻗبﻞ ﻋﻼﺋﻢ ﮐﻮو�ﺪ  ۱۹را ﺑﺮوز دادە ﺑﻮد اﻣﺎ
ﻣﺴﺌﻮﻻن از اﻧﺘﻘﺎل وی بﻪ زﻧﺪان ﺧﻮدداری ﮐﺮدە ﺑﻮدﻧﺪ .ﺗﺎ ۱۸
ﻓﺮوردﯾﻦ ،ﻣﺴﺌﻮﻻن زﻧﺪان از اﻧﺘﻘﺎل دﺳﺖ کﻢ ﭘﻨﺞ زﻧﺪائف د�ﮕﺮ بﺎ
ﻋﻼﺋﻢ ﺑ�ﻤﺎری ﮐﻮو�ﺪ  ۱۹بﻪ ﺑ�ﻤﺎرﺳﺘﺎن ،ﺧﻮدداری �ﮐﺮدﻧﺪ 74.در
زﻧﺪان ﻟﻨﮕﺮود ﻗﻢ ،زﻧﺪاﻧ�ﺎن ﮔﺰ ت
ارﺷﺎی ﺷن�ﺪﻧﺪ ن
ﻣﺒی ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ دﺳﺖ کﻢ
ف
زﻧﺪای ﺗﺎ اواﺧﺮ اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎە ﻓﻮت ﺷﺪە ﺑﻮدﻧﺪ75.
ﺳﻪ
ف
زﻧﺪایﻫﺎ �ﺸﺎن دﻫﻨﺪە ﺑ�ﻢ و ﻧﮕﺮ نای زﻧﺪاﻧ�ﺎن اﺳﺖ ،ﺗﺮس از اﯾﻦ ﮐﻪ در
اﺧ� در دﺳﺖ کﻢ  ۹زﻧﺪان ﮐﺸﻮر ،و ﻓﺮار
ﻧﺎآرا�ﻫﺎی ی
ت
ﻣﻘﺎبﻞ اﯾﻦ و�ﺮوس ﮐﺸﻨﺪە ،بیﭘﻨﺎە و آﺳ�ﺐپﺬﯾﺮ ،رﻫﺎ ﺷﺪە بﺎﺷﻨﺪ .وا�نﺶ ﺷﺪ�ﺪ ﺣﮑﻮﻣﺖ بﻪ اﯾﻦ اﻋ�اﺿﺎت بﻪ دەﻫﺎ ﺗﻦ ﮐﺸﺘﻪ
و ﻣﺠﺮوح ﻣﻨﺠﺮ ﮔﺮد�ﺪ.
ف
ﮔ� ﺷﺪﻧﺪ ،ﮐﻪ بﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﺤﻤﻮد
در روز  ۲۹اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎە  ،۱۳۹۸ﺗﻌﺪادی زﻧﺪای از زﻧﺪان پﺎرﺳ�ﻠﻮن در ﺧﺮم آبﺎد بﺎ ﻧﮕﻬبﺎﻧﺎن در ی
ن
ف
ف
76 .
ت
ف
زﻧﺪای ﻣﻨﺘﺞ ﮔﺮد�ﺪ
زﻧﺪای د�ﮕﺮ ،و ﻓﺮار ۲۳
زﻧﺪای و ﻣﺠﺮوح ﺷﺪن �ﮏ
اﻣﻨﯿی اﺳﺘﺎن ﻟﺮﺳﺘﺎن ،بﻪ ﻣﺮگ �ﮏ
ﺛﻤﯿی ،ﻣﻌﺎون
روز اول ﻓﺮوردﯾﻦ  ،۱۳۹۸ﻧﺎآرا�ﻫﺎی د�ﮕﺮی در زﻧﺪان اﻟ�ﮕﻮدرز در ی ن
ﻫﻤن اﺳﺘﺎن رخ داد 77.ﻋبﺪاﻟﻤﺠ�ﺪ ﮐﺸﻮری ،ﻣﺪﯾﺮکﻞ
زﻧﺪانﻫﺎی اﺳﺘﺎن ﻟﺮﺳﺘﺎن اﻇﻬﺎر داﺷﺖ زﻧﺪانﻫﺎ »از اﻣﻦﺗ��ﻦ اﻣﺎ�ﻦ ﮐﺸﻮر ﻫﺴتﻨﺪ« ﭼﺮا ﮐﻪ »ﻫﻤﻪ اﻣکﺎﻧﺎت ﺳﺎزﻣﺎن ]زﻧﺪانﻫﺎ[
ف
ت
از ﻫﻤﺎن ا�ﺎم اﺑﺘﺪای ﺷﯿ�ع و�ﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ در ﺟﻬﺖ ارﺗﻘﺎء ﺳﻄﺢ ن
ین
ﻫﻤﭽﻨن اﻋﻼم
درﻣﺎی بکﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ «.وی
ﺑﻬﺪاﺷی و
ا�ﻤی
ی
ﮐﺮد واﺣﺪﻫﺎی از �گﺎن و�ﮋە ﻧ�وی اﻧﺘﻈﺎ� ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼ� )ﻧﺎﺟﺎ( در زﻧﺪانﻫﺎی اﺳﺘﺎن ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺷﺪﻧﺪ78 .
ی
ی
ت
ﺗﺎﺧ� در ﺑﺮر� ﭘﺮوﻧﺪەﻫﺎی زﻧﺪاﻧ�ﺎن ﺑﺮای اﻋﺰام آﻧﻬﺎ بﻪ
در اﻋ�اض بﻪ پﺬﯾﺮش زﻧﺪاﻧ�ﺎن ﺟﺪ�ﺪ بﺪون � دورە ﻗﺮﻧﻄﯿﻨﻪ و ی
ﻣﺮﺧ� ،زﻧﺪاﻧ�ﺎن ﻣﺤﺒﻮس در زﻧﺪان ﺗ��ﺰ در روز  ۷ﻓﺮوردﯾﻦ ﻣﺎە دﺳﺖ بﻪ ت
ت
�ﺸﺴئ بﺎ ﻣﺴﺌﻮﻻن ﻗﻮە
اﻋ�اض زدە و ﺧﻮاﺳﺘﺎر
ب

 70ﺷبﮑﻪ ﺣﻘﻮق ش
�� ﮐﺮدﺳﺘﺎن ۱۵ ،ﻓﺮوردﯾﻦ http://kurdistanhumanrights.net/fa/?p=12639 ۱۳۹۹؛ ﻣﺼﺎﺣبﻪ ﺑن�ﺎد ﺑﺮوﻣﻨﺪ بﺎ �ﮏ ﻣﻨﺒﻊ ﻣﻄﻠﻊ ،ﻓﺮوردﯾﻦ
.۱۳۹۹
 71آﻓﺘﺎب ﻧﯿﻮز ۱۰ ،ﻓﺮوردﯾﻦ https://aftabnews.ir/fa/news/643956.،۱۳۹۹
 72ﻫﺮاﻧﺎ ۷ ،ﻓﺮوردﯾﻦ https://www.hra-news.org/2020/hranews/a-24252/. ،۱۳۹۹
 73ﻣﺼﺎﺣبﻪ بﺎ �ﮏ ﻣﻨﺒﻊ ﻣﻄﻠﻊ در بﺎرە وﺿﻌ�ﺖ ﻧﺪاﻣﺘگﺎە ﺗﻬﺮان ﺑﺰرگ ۱۴ ،ﻓﺮوردﯾﻦ ﻣﺎە .۱۳۹۹
 74ﻫﺮاﻧﺎ ۱۸ ،ﻓﺮوردﯾﻦ https://www.hra-news.org/2020/hranews/a-24333/. ۱۳۹۹
 75ﻣﺼﺎﺣبﻪ بﺎ ﻓﺮد ﻣﻄﻠﻊ از وﺿﻌ�ﺖ زﻧﺪان ﻟﻨﮕﺮود ۱۶ ،ﻓﺮوردﯾﻦ .۱۳۹۹
 76اﯾﺮﻧﺎ ۲۹ ،اﺳﻔﻨﺪ https://www.irna.ir/news/83721575. ۱۳۹۸
 77ﻫﺮاﻧﺎ ۷ ،ﻓﺮوردﯾﻦ https://www.hra-news.org/2020/hranews/a-24253/. ۱۳۹۹
 78زﻧﺪانﻫﺎی ﻟﺮﺳﺘﺎن ۱۸ ،ﻓﺮوردﯾﻦ https://bit.ly/3b7VLf7. ۱۳۹۹
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ن
ﻏﻠ�� از ﻣﺤﻞ زﻧﺪان ﺑﺮﺧﻮاﺳﺘﻪ و ﺻﺪای یﺗ�اﻧﺪازی ی ن
ﻧ� ﺷن�ﺪە ﺷﺪ 79.ﺷﺐ  ۸ﻓﺮوردﯾﻦ ،در ﺟ��ﺎن
ﻗﻀﺎﯾ�ﻪ ﺷﺪﻧﺪ .دود
ف
ف
ﮔ�ی بﺎ ﻧﮕﻬبﺎﻧﺎن ۴۰ ،زﻧﺪای از زﻧﺪان ﺳﻘﺰ ﻓﺮار ﮐﺮدﻧﺪ 80.ﻣﺼﻄ� ﺳﻠ�� �� ،از زﻧﺪاﻧ�ﺎن ﻓﺮاری از اﯾﻦ زﻧﺪان ﮐﻪ بﻪ اﻋﺪام
در ی
ﻣﺤﮑﻮم ﺷﺪە ﺑﻮد ،بﻪ زﻧﺪان بﺎزﮔﺮداﻧﺪە و در روز  ۲۳ﻓﺮوردﯾﻦ ﻣﺎە اﻋﺪام ﺷﺪ81.
در روز  ۹ﻓﺮوردﯾﻦ ،زﻧﺪاﻧ�ﺎن ﻣﺤﺒﻮس در زﻧﺪان اﻟﻮﻧﺪ در اﺳﺘﺎن ﻫﻤﺪان ،ﻫﻤﺮاە بﺎ د�ﮕﺮ اﻗﺪاﻣﺎت ت
اﻋ� ض
ا� ،ﭘﺘﻮﻫﺎی ﺧﻮد را
ن
آ�ﺶ زدﻧﺪ؛ ﭼﻨﺪ ز ف
82.
ین
ﺧﺎﻧﺠﺎی ،دادﺳﺘﺎن
ﺣﺴن
ﻧﺪای ﺳ� ﮐﺮدﻧﺪ ﻓﺮار ﮐﻨﻨﺪ و ﺻﺪای یﺗ�اﻧﺪازی در اﻃﺮاف زﻧﺪان ﺷن�ﺪە ﺷﺪ
ﻫﻤﺪان ﮔﻔﺖ ﺗﺎ پﺎ�ﺎن ﻫﻤﺎن روز ،آراﻣﺶ بﻪ درون زﻧﺪان بﺎزﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ .وی اذﻋﺎن داﺷﺖ ﺗنﺶﻫﺎ بﻪ ﻟﺤﺎظ ﻧﮕﺮ نای در�ﺎرە
ﻋﻠ�ﻏﻢ واﺟﺪ ش�ا�ﻂ ﺑﻮدن ﻫﻨﻮز ﻧﺘﻮا�ﺴﺘﻪاﻧﺪ بﻪ ﻣﺮﺧ�
ﺷﯿ�ع و�ﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ در ﻣ�ﺎن زﻧﺪاﻧ�ﺎن و اﯾﻦ ﮐﻪ ﺗﻌﺪادی از آﻧﻬﺎ ی
ن
ﺟﻠﻮﮔ�ی از ﺷﯿ�ع ﮐﺮوﻧﺎ در زﻧﺪانﻫﺎ ۲ ،ﻫﺰار و  ۳۳۰زﻧﺪای در ﻫﻤﺪان آزاد
ﺑﺮوﻧﺪ ،بﺎﻻ ﮔﺮﻓﺖ .وی اﺷﺎرە ﮐﺮد ﮐﻪ بﻪ ﻣﻨﻈﻮر
ی
83 .
ﺧ�
ﻏ�ﻣﺮﺗبﻂ آزاد ﺷﺪن زﻧﺪاﻧ�ﺎن را ﻫﻢ ﺷﺎﻣﻞ �ﺷﻮد �ﺎ ی
ﺷﺪەاﻧﺪ؛ اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﻧ�ﺴﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ رﻗﻢ ،ﻣﻮارد ﻗب� و ی
ت
اﻣﻨﯿی از گﺎز اﺷﮏ آور اﺳﺘﻔﺎدە ﮐﺮدە و بﻪ
ﻫﺎی ا�ﺠﺎد ﺷﺪ ﮐﻪ � آن یﻧ�وﻫﺎی
ﺻﺒﺢ روز  ١٠ﻓﺮوردﯾﻦ ،در زﻧﺪان ﻣﻬﺎبﺎد در ی
ﮔ�ی ی
ن
ت
84
ا�� ﮔﺮو� رﺋ�ﺲ کﻞ دادﮔﺴ�ی
ﺳﻮی زﻧﺪاﻧ�ﺎن آ�ﺶ ﮔﺸﻮدﻧﺪ �� :از زﻧﺪاﻧ�ﺎن ﮐﺸﺘﻪ و ﭘﻨﺞ زﻧﺪای ﻣﺠﺮوح ﺷﺪﻧﺪ .ﻋ� ب
ئض
یض
ﻣﺴﺌﻮﻟن اﺳﺘﺎ و
ﻏﺮی ﮔﻔﺖ »ﻣﺸکﻞ ﻣﺨﺘ�ی« ﮐﻪ در زﻧﺪان ﻣﻬﺎبﺎد اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎدە ﺑﻮد »بﺎ ﺣﻀﻮر ﻣﻮﺛﺮ
اﺳﺘﺎن آذر�ﺎ�ﺠﺎن ب
�
85
ن
�گﺎنﻫﺎی اﻧﺘﻈﺎ�« رﻓﻊ ﺷﺪ .ﮐﻮدک ﺑﺰﻫکﺎر ،داﻧ�ﺎل ز�ﻦ اﻟﻌﺎبﺪﯾی ﻣﺘﻌﺎﻗبﺎ از ﻣﻬﺎبﺎد بﻪ زﻧﺪان ﻣ�ﺎﻧﺪوآب ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪ .در روز
اﻟﻌﺎبﺪﯾی در �ﮏ ﺗﻤﺎس ض
ض
ﺗﻠﻔی بﺎ ﺧﺎﻧﻮادە بﻪ آﻧﻬﺎ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ بﻪ ﺷﺪت ﻣﻮرد ض�ب و ﺷﺘﻢ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ؛ وی روز
 ۱۲ﻓﺮوردﯾﻦ ،ز�ﻦ
86.
 ۱۴ﻓﺮوردﯾﻦ در بﺎزداﺷﺖ ﻓﻮت ﺷﺪ
و�ﺪﯾﻮﻫﺎی در
ﮔ� ﺷﺪﻧﺪ 87.روز بﻌﺪ،
ﺷ�از )اﺳﺘﺎن ﻓﺎرس( بﺎ زﻧﺪاﻧبﺎﻧﺎن در ی
ﺷﺐ  ١٠ﻓﺮوردﯾﻦ ،زﻧﺪاﻧ�ﺎن زﻧﺪان ﻋﺎدل آبﺎد ی
ی
ت
ﺷبﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎ� از زﻧﺪان ﺳپ�ﺪار )واﻗﻊ در اﻫﻮاز ،اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن( بﻪ اﺷ�ا� ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ در آن دود ﻣﺸﺎﻫﺪە و
اﻋ�اﺿﺎت »بﻪ ﻧﻈﺮ �رﺳﺪ ن
ﺑناﻟﻤﻠﻞ ،ت
ین
ﺻﺪای یﺗ�اﻧﺪازی ﺷن�ﺪە �ﺷﺪ .بﻪ ﮔﺰارش ﺳﺎزﻣﺎن ﻋﻔﻮ ی ف
ﻣﺴﺌﻮﻟن از
زﻣﺎئ آﻏﺎز ﺷﺪ ﮐﻪ
ن
88 .
ت
وﻋﺪە ﺧﻮد ن
ین
ﻣﺴﺌﻮﻟن در وا�نﺶ بﻪ
اﻣﻨﯿی ﺧﺎ� در بﺎرە آﻧﻬﺎ ﻧﺪارﻧﺪ � ،بﺎز زدﻧﺪ «
زﻧﺪاﻧ�ﺎی ﮐﻪ ﻧﮕﺮ نای
ﻣﺒی ﺑﺮ آزادی
ﻧﺎآرا� از اﺳﻠﺤﻪ ﮔﺮم ی ن
ﻧ� اﺳﺘﻔﺎدە ﮐﺮدﻧﺪ� .دار ﺣ�ﺪر ﻋبﺎس زادە ،ﻓﺮﻣﺎﻧﺪە اﻧﺘﻈﺎ� اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن ،اﻇﻬﺎر داﺷﺖ ﺗﻌﺪادی از
زﻧﺪاﻧ�ﺎن  ۲ﺑﻨﺪ ]زﻧﺪان[ ﺳپ�ﺪار اﻫﻮاز ﻗﺼﺪ آﺷﻮب و ا�ﺠﺎد ﻧﺎآرا� داﺷتﻨﺪ و اﻗﺪام بﻪ ﺳﻮزاﻧﺪن ﭼﻨﺪ ﺳﻄﻞ ز�ﺎﻟﻪ در درون اﯾﻦ

 79ﻫﺮاﻧﺎ ۷ ،ﻓﺮوردﯾﻦ https://www.hra-news.org/2020/hranews/a-24253/. ۱۳۹۹
 80ﻫﺮاﻧﺎ ۸ ،ﻓﺮوردﯾﻦ https://www.hra-news.org/2020/hranews/a-24257/. ۱۳۹۹
 81ﻫﺮاﻧﺎ ۲۳ ،ﻓﺮوردﯾﻦ https://www.hra-news.org/2020/hranews/a-24371/. ۱۳۹۹
 82ﻫﺮاﻧﺎ ۱۱ ،ﻓﺮوردﯾﻦ https://www.hra-news.org/2020/hranews/a-24274/. ۱۳۹۹
 83ﺷﺎﭘﻮرﺧﻮاﺳﺖ ﻧﯿﻮز ،ﻫﻤﺪان،
(https://shapourkhast.ir/%D8%A8%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C/5301.
دادﮔﺴ�ی اﺳﺘﺎن ﻫﻤﺪان ،در ﺳﺎل  ۹۸ﺑ�ﺶ از  ٢۶٠٠ز ن
ت
ﻧﺪای از زﻧﺪانﻫﺎی اﺳﺘﺎن ﻫﻤﺪان آزاد ﺷﺪەاﻧﺪ .از اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد
ﻃﺒﻖ اﻇﻬﺎرات ﺣﻤ�ﺪرﺿﺎ ﻋﺪاﻟﺖﺧﻮاە ،رﺋ�ﺲ
ن
ف
ﻣﺮﺧ�ﻫﺎی ﻣﻨﺘ� بﻪ آزادی در اﺳﺘﺎن  ۱۹۸۵ﻧﻔﺮ ،ﻋﻔﻮ ﻣﻮردی و ﻋﻤﻮ� یﻧ�  ۴۹۵ﻧﻔﺮ ﺑﻮدە اﺳﺖ ۱۸۱ .زﻧﺪای ﻫﻢ بﺎ کﻤﮏ ﺳﺘﺎد د�ﻪ اﺳﺘﺎن ،ﮐﻪ وﺟﻮ� در اﺧﺘ�ﺎر
زﻧﺪاﻧ�ﺎن ﺟﻬﺖ ﭘﺮداﺧﺖ د�ﻪای ﮐﻪ اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ ﭘﺮداﺧﺖ آن را ﻧﺪارﻧﺪ ،ﻗﺮار �دﻫﺪ ،آزاد ﺷﺪﻧﺪ .تی ﻧﯿﻮز ۱۷ ،ﻓﺮوردﯾﻦ .۱۳۹۹
)http://tnews.ir/news/655b157642599.html?refc=11.
 84ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻘﻮق ش
��ی ﻫﻪ ﻧگﺎو ۱۰ ،ﻓﺮوردﯾﻦ https://bit.ly/345OTfJ) ۱۳۹۹
ﺧ�ﮔﺰاری ی ن
ﻣ�ان ۱۰ ،ﻓﺮوردﯾﻦ https://www.mizanonline.com/fa/news/608848) ۱۳۹۹
 85ب
ف
 86ﮔﺰارش ﻋﻔﻮ یﺑناﻟﻤﻠﻞ ۹ ،آور�ﻞ https://www.amnesty.org/en/latest/news/2020/04/iran-prisoners-killed-by-security-forces- ۲۰۲۰
during-covid19-pandemic-protests/
ت
ت
ین
اﻣﻨﯿی بﻪ وﺿﻌ�ﺖ ﺟﻮاب
دور�نﻫﺎی زﻧﺪان را ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ و زﻧﺪاﻧبﺎﻧﺎن ،یﻧ�وی اﻧﺘﻈﺎ� ،و یﻧ�وﻫﺎی
دادﮔﺴ�ی اﺳﺘﺎن ﻓﺎرس ﮔﻔﺖ زﻧﺪاﻧ�ﺎن ﻣ�ﻠﻪﻫﺎ و
 87رﺋ�ﺲ کﻞ
ﺧ�ﮔﺰاری ی ن
ﻣ�ان ۱۱،ﻓﺮوردﯾﻦ https://www.mizanonline.com/fa/news/608901 ۱۳۹۹
دادە ﺑﻮدﻧﺪ .ب
 88ﮔﺰارش ﻋﻔﻮ ی ف
ﺑناﻟﻤﻠﻞ ۹ ،آور�ﻞ https://www.amnesty.org/en/latest/news/2020/04/iran-prisoners-killed-by-security-forces- ۲۰۲۰
during-covid19-pandemic-protests/
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زﻧﺪان ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ »بﺎ ﺣﻀﻮر بﻪ ﻣﻮﻗﻊ یﻧ�وﻫﺎی اﻧﺘﻈﺎ� و اﻣﻨ ت
ﯿی آراﻣﺶ بﻪ زﻧﺪان ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪە ﺷﺪ« و »ﮐ� در ی ن
ﺑن اﯾﻦ زﻧﺪاﻧ�ﺎن
آﺳﯿی ﻧﺪ�ﺪە اﺳﺖ 89«.ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺴﺘﻘﻞ اﻣﺎ اﺳﺎ�  ۱۵ن
ﻣﻨت� ﮐﺮدەاﻧﺪ91 .
زﻧﺪای ﮐﻪ ﮐﺸﺘﻪ 90و ۱۳ﻧﻔﺮ ﮐﻪ ﻣﺠﺮوح ﺷﺪەاﻧﺪ را ش
ب
در روز  ۱۲ﻓﺮوردﯾﻦ ،دود ،ﺻﺪای یﺗ�اﻧﺪازی ،و رﻓﺖ و آﻣﺪ آﻣﺒﻮﻻ�ﺲ در زﻧﺪان ﻣﺮﮐﺰی اﻫﻮاز ﮔﺰارش ﺷﺪ 92.بﻪ ﮔﻔﺘﻪ
ﻋبﺎسزادە» ،زﻧﺪاﻧ�ﺎن ﭼﻬﺎر ﺑﻨﺪ زﻧﺪان ﺷیبﺎن ﻗﺼﺪ آﺷﻮب و ﻧﺎآرا� در داﺧﻞ زﻧﺪان را داﺷتﻨﺪ ﮐﻪ بﺎ ورود بﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﻣﺎﻣﻮران
اﻣﻨﯿی بﻪ زﻧﺪان اﯾﻦ ﻧﺎ آرا�ﻫﺎ ت
ت
ﮐﻨ�ل و آراﻣﺶ بﻪ زﻧﺪان بﺎزﮔﺸﺖ 93«.ﻫﻤﺰﻣﺎن ،ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺴﺘﻘﻞ ،اﺳﺎ� دﺳﺘکﻢ ﻫﺸﺖ
اﻧﺘﻈﺎ� و
ن
ﮔ�یﻫﺎ ،ﻣﺠﺮوح ﺷﺪﻧﺪ را ش
ﻣﻨت� ﮐﺮدەاﻧﺪ .در ﻣﺠﻤ�ع ۱۷ ،ﻧﻔﺮ ﻣﺠﺮوح
زﻧﺪای ﮐﻪ بﻪ واﺳﻄﻪ یﺗ�اﻧﺪازی ﻣﺴﺘﻘ�ﻢ در ﺧﻼل در ی
ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ  ۱۴ﻧﻔﺮ از آﻧﻬﺎ بﻪ ﻣکﺎن ﻧﺎﻣﻌﻠﻮ� ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪﻧﺪ .روز  ۲۵ﻓﺮوردﯾﻦ ﻣﺠﺮوﺣﺎن بﻪ زﻧﺪان بﺎزﮔﺮداﻧﺪە ﺷﺪﻧﺪ. 94

ﺗﻮﺻ�ﻪﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ی ن
ﺑناﻟﻤﻠ� ﺑﺮای ﻣبﺎرزە بﺎ پﺎﻧﺪ� و ﻣﺴﺌﻮﻟ�ﺖ دوﻟﺖﻫﺎ
ض
ت
ﮐﻨﻮی زﻧﺪانﻫﺎ ،ﻗﺎبﻞ ﺗﻮﺟ�ﻪ اﺳﺖ .بﺪون اﻗﺪاﻣﺎت ﺟﺪی و ﺳﺎزﻣﺎن �ﺎﻓﺘﻪ ،دﯾﺮی
ﺑﻬﺪاﺷی
ﺗﺮس زﻧﺪاﻧ�ﺎن بﻪ ﻟﺤﺎظ وﺿﻌ�ﺖ
ن
ﻧﺨﻮاﻫﺪ پﺎﯾ�ﺪ ﮐﻪ و�ﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ در ﻣ�ﺎن ﺟﻤﻌ�ﺖ آﺳ�ﺐپﺬﯾﺮ زﻧﺪان ﺷﯿ�ع ﭘ�ﺪا ﮐﻨﺪ ،و ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻫﺰاران زﻧﺪای بﻠ�ﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺧﺎرج
ت
اﻗﺪاﻣﺎی �ﺴ�ﺎر ﻓﺮاﺗﺮ از آﻧﭽﻪ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن اﻧﺠﺎم دادە ،بﻪ ﻋﻤﻞ
ﭘ�ﺸﮕ�ی ،اﯾﺮان ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ
از زﻧﺪان را بﻪ ﺧﻄﺮ ﺑ�ﺎﻧﺪازد .ﺑﺮای
ی
ف
ت
ﻏ�ﺧﺸﻦ
آورد ،از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺮﻃﺮف ﮐﺮدن ﻣﻮاﻧﻊ ﺑﺮ � راە آزادی زﻧﺪاﻧ�ﺎن ﺳ�ﺎ� و ﻋﻘ�ﺪی و زﻧﺪاﻧ�ﺎی ﮐﻪ بﻪ اﺗﻬﺎم ارﺗکﺎب ﺟﺮا�ﻢ ی
ﻣﺤﮑﻮم ﺷﺪە و �ﺎ در بﺎزداﺷﺖ بﻪ � �ﺑﺮﻧﺪ ،و ﻫﻤکﺎری بﺎ ﻣﺴﺌﻮﻻن زﻧﺪان ﺟﻬﺖ بﻪ اﺟﺮا درآوردن اﻗﺪاﻣﺎت ﭘ�ﺸﻨﻬﺎدی و اراﺋﻪ
ین
ین
ین
ﺗﺠﻬ�ات ﻻزم بﻪ آﻧﺎن .اﯾﺮان
ﻣﺴﺌﻮﻟن زﻧﺪانﻫﺎ ،بﻪ ﻧﻬﺎدﻫﺎی
ﻫﻤﭽﻨن بﺎ�ﺪ بﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻤﺎ�ﺖ از ﺗﻼشﻫﺎی
وﺳﺎ�ﻞ و
ت
ن
ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻣﺤ� و یﺑناﻟﻤﻠ� اﺟﺎزە دﺳ�� بﻪ زﻧﺪانﻫﺎ را بﺪﻫﺪ.
ﺑناﻟﻤﻠ� ﺑﺮای کﻤﮏ بﻪ دوﻟﺖﻫﺎ در ﻣبﺎرزە بﺎ ﺷﯿ�ع ﺑ�ﻤﺎریﻫﺎ ،دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞﻫﺎی ش
ﺟﺎﻣﻌﻪ ی ن
ﺗﻮﺻ�ﻪﻫﺎی
ّ
ﻣﻨت� ﮐﺮدە اﺳﺖ بﺎ
ی
ف
ﺟﻬﺎی و ت
دﻓ� کﻤ�ﺴﺎر�ﺎی ﻋﺎ� ﺣﻘﻮق ش
�� ،در دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻣﻮﻗﺖ ﺧﻮد در�ﺎرە ﺑ�ﻤﺎری
ﻣﺘﻌﺪد و دﻗﯿﻖ .ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺖ
�
ت
ﮐﻮو�ﺪ » ،۱۹ﻧﻬﺎدﻫﺎ و وزارﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎی ذﯾ��ﻂ را ﺧﻄﺎب ﻗﺮار دادە« بﻪ ﻧکﺎی اﺷﺎرە �ﮐﻨﻨﺪ »ﮐﻪ ﻫﺪف آن ﻣﺸﺨﺼﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ
95 :
ﻣﺮﺗبﻂ بﺎ اﻓﺮادی اﺳﺖ ﮐﻪ از آزادی ﺧﻮد ﻣﺤﺮوم ﺷﺪەاﻧﺪ«
ﺗﺪاﺑ�ی ﺟﻬﺖ
● »ﻣﻘﺎﻣﺎت بﺎ�ﺪ اﻗﺪاﻣﺎت ﻓﻮری ﺟﻬﺖ کﺎﻫﺶ ازدﺣﺎم ﺑ�ﺶ از ﺣﺪ در زﻧﺪانﻫﺎ بﻪ ﻋﻤﻞ آوردە ،از ﺟﻤﻠﻪ
ی
ف
ت
ﺟﻬﺎی در�ﺎرە ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮔﺬاری اﺟﺘﻤﺎ� و د�ﮕﺮ اﻗﺪاﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷی ،اﺗﺨﺎذ
رﻋﺎ�ﺖ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺖ
ﺳﺎﺧن ف
ت
تف
ﮔ�د ،از ﺟﻤﻠﻪ اﻃﻔﺎل ،اﻓﺮادی ﮐﻪ دارای ﻣﺸکﻼت ﺳﻼﻣی و
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .آزاد
ﺑﺮ� اﻓﺮاد بﺎ�ﺪ در اوﻟ��ﺖ ﻗﺮار ی
ئ
ﭘﺰﺷ� اﺳﺎ� ﻫﺴتﻨﺪ ،اﻓﺮادی ﮐﻪ ]در ﺻﻮرت آزادی[ ﺧﻄﺮ ک� ﺑﺮای ﺟﺎﻣﻌﻪ دارﻧﺪ و ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺗﺨﻠﻔﺎت ﺟﺰئ و کﻢ
ف
ﺗﺨﻠ� ﮐﻪ بﻪ
اﻫﻤ�ﺖ ﺷﺪەاﻧﺪ ،اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺗﺎر� ــﺦ آزادی آﻧﻬﺎ ﻗ��ﺐاﻟﻮﻗ�ع اﺳﺖ ،و اﻓﺮادی ﮐﻪ بﻪ ﻟﺤﺎظ ارﺗکﺎب
ﻣﻮﺟﺐ ﺣﻘﻮق ی ن
ﺑناﻟﻤﻠﻞ بﻪ رﺳﻤ�ﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ �ﺸﺪە ،در ﺣبﺲ بﻪ � �ﺑﺮﻧﺪ«.

 89ﻓﺮارو ۱۱ ،ﻓﺮوردﯾﻦ https://fararu.com/fa/news/434904/ ۱۳۹۹
 90کﺎﻧﺎل ﺗﻠگﺮا� ﺧﺎ� زادگﺎن ۲۳ ،ﻓﺮوردﯾﻦ https://t.me/KhakZadegan/14889 ۱۳۹۹
 91کﺎﻧﺎل ﺗﻠگﺮا� ﺧﺎ� زادگﺎن ۱۴ ،ﻓﺮوردﯾﻦ https://t.me/KhakZadegan/14810۱۳۹۹
 92ﻫﺮاﻧﺎ ۱۴ ،ﻓﺮوردﯾﻦ https://www.hra-news.org/2020/hranews/a-24299/۱۳۹۹
 93اﯾﺮﻧﺎ ۱۲ ،ﻓﺮوردﯾﻦ https://www.irna.ir/news/83734837 ۱۳۹۹
ن
.
 94ﻫﺮاﻧﺎ ۱۸ ،ﻓﺮوردﯾﻦ  https://www.hra-news.org/2020/hranews/a-24333/ ۱۳۹۹اﺳﺎ� دﺳﺖ کﻢ ﻫﺸﺖ زﻧﺪای ﮐﻪ ﺑﺮ اﺛﺮ ﺷﻠ�ﮏ ﻣﺴﺘﻘ�ﻢ گﻠﻮﻟﻪ در
ﺧﻼل درﮔ�یﻫﺎ ﻣﺠﺮوح ﺷﺪەاﻧﺪ ،ﮔﺰارش ﺷﺪە ،ﻫﻔﺪە زﺧ� ،و ﭼﻬﺎردە ﻧﻔﺮ ﮐﻪ بﻪ ف
ﻣکﺎی ﻧﺎﻣﻌﻠﻮم ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪەاﻧﺪ .کﺎﻧﺎل ﺗﻠگﺮا� ﺧﺎ� زادگﺎن ۱۹ ،ﻓﺮوردﯾﻦ ۱۳۹۹
ی
 https://t.me/KhakZadegan/14842و  ۲۶ﻓﺮوردﯾﻦ https://t.me/KhakZadegan/14929
 95دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻣﻮﻗﺖ در ﻣﻮرد و�ﺮوس ﮐﻮو�ﺪ  ،۱۹ﺗﻮﺟﻪ ﺧﺎص بﻪ اﻓﺮادی ﮐﻪ از آزادی ﺧﻮد ﻣﺤﺮوم ﺷﺪەاﻧﺪ ،کﻤﯿﺘﻪ داﺋ� ﺑ ی ن
ن ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ  /ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺑن�ﺎد ﻋبﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ
ﺑﺮوﻣﻨﺪ ۱۱ ،اﺳﻔﻨﺪ https://www.iranrights.org/fa/library/document/3716 ۱۳۹۸
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ﺑن�ﺎد ﻋبﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﺮوﻣﻨﺪ ﺑﺮای ﺣﻘﻮق ش
�� در اﯾﺮان

,و�ﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ در زﻧﺪانﻫﺎی اﯾﺮان ،اردﯾﺒهﺸﺖ ۱۳۹۹

ت
ﭘ�ﺸﮕ�اﻧﻪ را
ﺑﻬﺪاﺷی
● »بﺎ�ﺪ بﻪ کﻠ�ﻪ اﻓﺮادی ﮐﻪ از آزادی ﺧﻮد ﻣﺤﺮوم ﺷﺪەاﻧﺪ ،اﻃﻼﻋﺎت ﻻزم در ﺧﺼﻮص اﻗﺪاﻣﺎت
ی
بﻪ ز�ﺎن و بﻪ ﺷک� ﮐﻪ ﺑﺮا�ﺸﺎن ﻗﺎبﻞ ﻓﻬﻢ و ت
دﺳ�� بﺎﺷﺪ اراﺋﻪ ﮐﺮد«.
ن
ﮐﺴﺎی ﮐﻪ از آزادی ﺧﻮد ﻣﺤﺮوم ﺷﺪەاﻧﺪ
● »در ﻣﻮارد ﻣﺸﮑﻮک و ﻣﻮارد ﺗﺎﯾ�ﺪ ﺷﺪە اﺑﺘﻼ بﻪ و�ﺮوس ﮐﻮو�ﺪ  ،۱۹کﻠ�ﻪ
ن
ن
ن
ت
درﻣﺎی اورژا�ﺲ و ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎی ﺗﺨﺼ� ،دﺳ��
درﻣﺎی ،از ﺟﻤﻠﻪ بﻪ ﺧﺪﻣﺎت
ﺗﺎﺧ� بﻪ ﺧﺪﻣﺎت
بﺎ�ﺪ بﺪون ی
ن
داﺷﺘﻪ بﺎﺷﻨﺪ ...ﻣﺪﯾﺮان بﺎزداﺷﺘگﺎەﻫﺎ و زﻧﺪانﻫﺎ بﺎ�ﺪ رابﻄﻪ ﻧﺰد�� بﺎ ﻣﺮا�ﺰ ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ و د�ﮕﺮ
اراﺋﻪﮐﻨﻨﺪگﺎن ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺰﺷ� ﺑﺮ ﻗﺮار ﮐﻨﻨﺪ«.

ﺗﺪاﺑ� ﺟﺎ�ﮕ��ﻦ ﺣبﺲ )رﺟ�ع ﺷﻮد بﻪ ﻣﻘﺮرات
● »ا�ﺠﺎد ﻣﺤﺪود�ﺖ در اﻣﺮ ﺣبﺲ ﭘ�ﺶ از ﻣﺤﺎ�ﻤﻪ و بﻪ اﺟﺮا ﮔﺬاردن
ی
ن
ﻣﺤﺒﻮﺳن و ﻫﻢ ﺑﺮای کﺎدر یﻧ�وﻫﺎی
ﺗﻮﮐﯿﻮ( �ﺗﻮاﻧﺪ اﻗﺪا� ﻣﻮﺛﺮ در کﺎﻫﺶ ﺷﯿ�ع ﮐﻮو�ﺪ  ۱۹بﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻫﻢ ﺑﺮای
ی
ف
زﻧﺪای�� ،ـ ــﻊﺗ��ﻦ ﺷﯿﻮە ﺟﺎ�ﮕ��ﻦ ﺣبﺲ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘ�ﺶ از ﻣﺤﺎ�ﻤﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ
اﻧﺘﻈﺎ� ﺳﻮدﻣﻨﺪ اﺳﺖ .آزاد ﮐﺮدن ﻓﺮد
در ﺻﻮرت اﻣکﺎن �ﺗﻮان ﻣﻘﺎﻣﺎت را بﻪ اﻧﺠﺎم آن ﺗﺮﻏ�ﺐ ﻧﻤﻮد«.
��ی و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ ن
ﻣﺪی بﺎ�ﺪ بﻪ بﺎزداﺷﺘگﺎەﻫﺎ ت
�� ،ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻣ� ﺣﻘﻮق ش
● »ﺷبﮑﻪﻫﺎی ﺣﻘﻮق ش
دﺳ��
ت
ﺑﻬﺪاﺷی ،ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ وﺿﻌ�ﺖ بﺎزداﺷﺘگﺎەﻫﺎ و زﻧﺪانﻫﺎ ،و
ارز�ﺎی وﺿﻌ�ﺖ
داﺷﺘﻪ بﺎﺷﻨﺪ و بﻪ ﮔﺮدآوری اﻃﻼﻋﺎت،
ب
ن
ت
ﺣﻤﺎﯾی و �ﺸتﯿبﺎی ،پﺑ�دازﻧﺪ«.
ﺷﻨﺎﺳﺎی ﻓﺮﺻﺖﻫﺎی
ی
ض
درﻣﺎی ت
ض
یض
یض
ﻣﺤﺒﻮﺳن بﺎ�ﺪ بﺪون ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ
● »کﻠ�ﻪ
ﺗﻀﻤن
دﺳ�� داﺷﺘﻪ بﺎﺷﻨﺪ ...ﺑﺮای
ﺗبﻌ�� بﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺰﺷ� و
ف
ت
ت
یض
ﻧﻈ� ﺻﺎﺑﻮن و ﻣﺎدە ﺿﺪﻋﻔﻮی ﮐﻨﻨﺪە دﺳﺖ و اﻗﻼم ﺑﻬﺪاﺷی زﻧﺎن و
ﺑﺮﺧﻮرداری را�گﺎن
ﻣﺤﺒﻮﺳن از اﻗﻼم ﺑﻬﺪاﺷی ی
ت
ت
ﺗﺪاﺑ� ﻋﻤ� و ﻧﻈﺎری ی ن
ﺗﺪاﺑ� بﺎ�ﺪ در ﻃﻮل زﻣﺎن بﺎزداﺷﺖ و
ﻧ� بﻪ ﻋﻤﻞ آ�ﺪ .اﯾﻦ
ی
دﺧ�ان ﺟﻬﺖ ﻋﺎدت ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ،بﺎ�ﺪ ی
�ﺲ از ﻣﻘﻄﻊ ﺗﻮز� ــﻊ اوﻟ�ﻪ ی ن
ﻧ� اداﻣﻪ �ﺎبﺪ«.

گ
ﺧﺎﻧﻮاد� بﺎ د�ﮕﺮ ﺗﺪاﺑ�ی ﻧﻈ� و�ﺪﺋﻮ ﮐﻨﻔﺮا�ﺲ ،ارﺗبﺎط ت
اﻟ��وﻧ�� ،اﻓﺰا�ﺶ
● »ﺟﺎ�ﮕ��ﻦ ﮐﺮدن ﻣﻼﻗﺎتﻫﺎی ﺣﻀﻮری
ی
ی
ارﺗبﺎط ف
ﺗﻠﻔی )اﻋﻢ از ﺗﻠﻔﻦﻫﺎی ﻋﻤﻮ� �ﺎ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاە( ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺗﻼشﻫﺎی ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻣﺪﯾ��ﺖ ﻣکﺎنﻫﺎی
گ
بﺎزداﺷﺖ در ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪ� اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ اﻣﻮر بﺎﺷﺪ .ﻣﺪاﺧﻠﻪ در ﺣ��ﻢ ﺷﺨ� �ﺎ روابﻂ ﺧﺎﻧﻮاد� بﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ ﻧبﺎ�ﺪ
ﺧﻮد�اﻧﻪ �ﺎ ﻏ� ن
ﻗﺎﻧﻮی بﺎﺷﺪ«.
ی
گ
گ
● »بﺎ ﺗﻮﺟﻪ بﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ ن
ﭘ�ﺸﮕ�اﻧﻪ ،زﻧﺪ� ﺧﺎﻧﻮاد� ،از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻼﻗﺎت در زﻧﺪان ،را ﺗﺤﺖ اﻟﺸﻌﺎع ﻗﺮار
ﺑﺮ� اﻗﺪاﻣﺎت
ی
�دﻫﺪ ،ﮐﺸﻮرﻫﺎ بﺎ�ﺪ ﺗﺪاﺑ�ی اﺗﺨﺎذ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﻄﺢ اﺿﻄﺮاب و ت
اﺳ�س را بﺎﻻﺧﺺ در ﻣ�ﺎن ﮐﻮدکﺎن و اﻓﺮاد
ی
ﺳﺎﻟﺨﻮردە ،بﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ«.
ن
96:
ﺟﻬﺎی در دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤ� ﺑﺮای ﻣﺴﺌﻮﻻن زﻧﺪانﻫﺎ ﻗ�ﺪ ﻧﻤﻮدە اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺖ

ین
ﻫﺎی ﮐﻪ �ﺗﻮاﻧﻨﺪ اﻓﺮاد ﻧ�ﺎزﻣﻨﺪ بﻪ ﻣﺮاﻗبﺖ ﭘﺰﺷ� )ﻣﺮاﻗبﺖﻫﺎی ﺗﻨﻔ� و �ﺎ
● »
ﻣﺴﺌﻮﻟن زﻧﺪان بﺎ�ﺪ از وﺟﻮد ﺑ�ﻤﺎرﺳﺘﺎن ی
ت
بﺨﺶ ﻣﺮاﻗبﺖﻫﺎی و�ﮋە( را بﻪ آن ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﻨﻨﺪ ،آ�ﺎە بﺎﺷﻨﺪ و اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت را بﺎ�ﺪ در دﺳ�س آﻧﻬﺎ ﻗﺮار داد .بﺎ�ﺪ
ض
ﻣﻘﺘ� بﻪ ﻋﻤﻞ آ�ﺪ ،از ﺟﻤﻠﻪ اﻧﺘﻘﺎل بﻪ کﻠﯿن�ﮏﻫﺎ �ﺎ
ﺑﺮای کﻠ�ﻪ ﻣﻮارد ﺗﺼﺪﯾﻖ ﺷﺪە ﮐﻮو�ﺪ  ،۱۹اﻗﺪاﻣﺎت
ﺑ�ﻤﺎرﺳﺘﺎنﻫﺎی ﺗﺨﺼ� ﮐﻪ بﻪ ﺟﺪاﺳﺎزی و درﻣﺎن ﺗﻨﻔ� ،ﻫﺮ ﮐﺪام ﮐﻪ ﻻزم بﺎﺷﺪ ،اﺧﺘﺼﺎص �ﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ .بﺎ�ﺪ
ﻫﻤﺮا� ﻣﻨﺎﺳﺐ بﺎ زﻧﺪاﻧ�ﺎن بﻪ ﻋﻤﻞ آ�ﺪ و دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞﻫﺎی اﻧﺘﻘﺎل اﻣﻦ ،دﻧبﺎل ﺷﻮد«.

ن
»ﺟﻠﻮﮔ�ی و ت
96
ﺟﻬﺎی ۱۵ ،ﻣﺎر� ۲۰۲۰
ﮐﻨ�ل ﮐﺮوﻧﺎ و آﻣﺎدەﺳﺎزی ﺑﺮای آن در زﻧﺪانﻫﺎ و بﺎزداﺷﺘگﺎەﻫﺎ« ،ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺖ
ی
https://www.iranrights.org/fa/library/document/3718
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گ
● »بﺎ�ﺪ ت
ﮐﻨ�لﻫﺎی ز�ﺴﺖ ﻣﺤ�� و ﻣﻬﻨﺪ� ﮐﻪ ﻫﺪف آن کﺎﻫﺶ ﺷﯿ�ع ﻋﻮاﻣﻞ ﺑ�ﻤﺎری زا )پﺎﺗﻮژنﻫﺎ( و کﺎﻫﺶ آﻟﻮد�
ﺳﻄ�ح و اﺷ�ﺎ اﺳﺖ ،بﻪ اﺟﺮا درآﻣﺪە بﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ت
ﮐﻨ�لﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﻓﺎﺻﻠﻪﮔﺬاری ﻣﻨﺎﺳﺐ ی ف
ﺑن اﻓﺮاد ،ﺗﻬ��ﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻫﻮا،
�
ض
ﺿﺪﻋﻔﻮی ﮐﺮدن روزﻣﺮە ﻣﺤ�ﻂ )ﺗﺮﺟ�ﺤﺎ ﺣﺪاﻗﻞ روزی �ﮏ بﺎر( �ﮔﺮدد«.
و
ت
اﻗﺪاﻣﺎی ﻧﻈ� ﺗﻮز�ـ ــﻊ ﻏﺬا در اﺗﺎقﻫﺎ �ﺎ ﺳﻠﻮلﻫﺎ بﻪ ﺟﺎی ﺳﺎﻟﻦ ﻏﺬاﺧﻮری ت
ﻣﺸ�ک� ،ﺎ ﺗﻘﺴ�ﻢ زﻣﺎن ﻫﻮاﺧﻮری
● »بﺎ�ﺪ
ی
ت
ﮔ�د ﺗﺎ از ﺗﻤﺮﮐﺰ زﻧﺪاﻧ�ﺎن و ﭘﺮﺳﻨﻞ زﻧﺪان ﺣی در ﻓﻀﺎﻫﺎی
)ﮐﻪ �ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﺑﻨﺪ �ﺎ ﻗﺴﻤﺖ ﺧﺎص زﻧﺪان اﻧﺠﺎم ی
ت
ﮔ�د .ﺗﺤﺖ اﯾﻦ ش�ا�ﻂ ،دﺳ�� زﻧﺪاﻧ�ﺎن بﻪ ﻓﻀﺎی بﺎز بﺎ�ﺪ کﻤﺎ�ﺎن ﺗﺪاوم داﺷﺘﻪ
بﺎز ﻫﻢ
ﺟﻠﻮﮔ� ﺷﻮد( ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ی
ی
ت
و بﻪ کﻤ� از ﺣﺪاﻗﻞ �ﮏ ﺳﺎﻋﺖ در روز ،ﺗﻘﻠ�ﻞ ﻧ�ﺎبﺪ«.
ً
ض
کﺎﻣ� ﻣﻨﻄﺒﻖ بﺎ ﻣﻌ�ﺎرﻫﺎی ﺣﻘﻮق ث
یض
��ی بﻪ بﺤﺮان
پﺎﺳ� ﻣﻮﺛﺮ و
ﺗﻀﻤن
ﺑن�ﺎد ﺑﺮوﻣﻨﺪ از ﻣﺴﺌﻮﻻن اﯾﺮان �ﺧﻮاﻫﺪ بﻪ ﻣﻨﻈﻮر
ﮐﻮو�ﺪ  ،۱۹اﯾﻦ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞﻫﺎ و د�ﮕﺮ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞﻫﺎی ذیر�ﻂ را رﻋﺎ�ﺖ ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﺮان ﻣﺴﺌﻮل ﺣﻔﺎﻇﺖ از زﻧﺪاﻧ�ﺎن اﺳﺖ ﭼﺮا
ﮐﻪ اﻓﺮادی ﮐﻪ از آزادی ﻣﺤﺮوم ﺷﺪە و در زﻧﺪانﻫﺎی ﺷﻠ�غ بﻪ � �ﺑﺮﻧﺪ ،اﻣکﺎن آن را ﻧﺪارﻧﺪ ﮐﻪ از ﺧﻮد ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﮐﻨﻨﺪ.
گﻠﻮﻟﻪ و ض�ب و ﺷﺘﻢ ،پﺎﺳﺦ ﺷﺎ�ﺴﺘﻪ و ﻣﻮﺛﺮی بﻪ ﻫﺮاسﻫﺎی ﻣﻮﺟﻪ زﻧﺪاﻧ�ﺎن ﻧ�ﺴﺖ .ﺧﺎﻧﻮادەﻫﺎی زﻧﺪاﻧ�ﺎن ﻫﻢ در وﺿﻌ�ﺖ
ن
ن
ش
آﻧﻬﺎی ﮐﻪ ﮐﺸﺘﻪ
پﺎﻧﺪ� ﮐﺮوﻧﺎ در ﺗﺮس و ﻧﮕﺮای بﻪ � �ﺑﺮﻧﺪ .ﻧﺎپﺪ�ﺪ ﮐﺮدن زﻧﺪاﻧ�ﺎی ﮐﻪ در ﻧﺎآرا�ﻫﺎ �ﮐﺖ ﮐﺮدەاﻧﺪ ،از ﺟﻤﻠﻪ ی
تن
دا�ﺴن ﺷبﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎ� و
�ﺎ زﺧ� ﺷﺪەاﻧﺪ ،ﻧﮕﺮ ضای و اﺿﻄﺮاب آﻧﻬﺎ را دو ﭼﻨﺪان �ﮐﻨﺪ .ﭘﻨﻬﺎن ﮐﺮدن ﺣﻘ�ﻘﺖ ،ﻣﻘ�
97
�ﺎی ﻧﺎآرا�ﻫﺎ ،وا�نﺶ ﻣﻌﻤﻮل و ﻣﺘﺪاول �ان ﺟﻤﻬﻮری
دﻧ�ﺎی ﺧﺎرج از زﻧﺪان ،و آوردن یﻧ�وﻫﺎی �گﺎن و�ﮋە ،بﻪ ﺟﺎی ر�ﺸﻪ ب
ت
ﻧﺎرﺿﺎﯾیﻫﺎی ﻋﻤﻮ� اﺳﺖ .اﻣﺎ در وﺿﻌ�ﺖ ﻓﻌ� ،اﯾﻦ وا�نﺶﻫﺎ ﻓﻘﻂ ﺗنﺶ در داﺧﻞ زﻧﺪانﻫﺎ را �ﺸﺪ�ﺪ �ﮐﻨﺪ و
اﺳﻼ� بﻪ
ت
ﮔ�ﻧﺪ را اﻓﺰا�ﺶ �دﻫﺪ.
ﻏ��ــﻬﺪاﺷی در ﻣﻌﺮض ﺑ�ﻤﺎری ﻗﺮار � ی
ﺗﻌﺪاد اﻓﺮادی ﮐﻪ در �ﮏ ﻣﺤ�ﻂ ی
ﺣﺸﻤﺖﷲ ﺣ�ﺎتاﻟﻐ�ﺐ ،ﻣﺪﯾﺮکﻞ زﻧﺪانﻫﺎی اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان ،در وا�نﺶ بﻪ اﺧبﺎری ﮐﻪ در روز  ۲۸ﻓﺮوردﯾﻦ  ۱۳۹۹در ﺧﺼﻮص
ض
ﻣﻨت� ﺷﺪ ،اﻇﻬﺎر داﺷﺖ بﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻘﺎبﻠﻪ بﺎ و�ﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ ۳۶۰ ،ت
ﺑﻬﺪاﺷی زﻧﺪان ﻗﺮﭼﮏ ش
ت
ﺿﺪﻋﻔﻮی
ﻟﯿ� ﻣﺎﯾﻊ
ﻏ�
وﺿﻌ�ﺖ ی
ض
ت
ﮐﻨﻨﺪە دﺳﺖ ۱۰۰۸ ،ﻣﻮرد ژل دﺳﺖ ۱۴۶۰ ،ﻟﯿ� ﻣﺎﯾﻊ ﺿﺪﻋﻔﻮی ﮐﻨﻨﺪە ﺳﻄ�ح ۱۸۲۵۰ ،ﺟﻔﺖ دﺳﺘﮑﺶ �ﮑبﺎر ﻣ�ف و
 ۱۲ﻫﺰار ﻣﺎﺳﮏ بﻪ ﻃﻮر را�گﺎن ی ن
ﺑن زﻧﺪاﻧ�ﺎن ﺗﻮز� ــﻊ ﺷﺪە اﺳﺖ 98.ﻣﻬﺮزاد �ﺸﮑ��ﺎن ،ﻣﺪﯾﺮ کﻞ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﺳﺎزﻣﺎن
ن
زﻧﺪانﻫﺎ ،ی ن
ﺳﻨ� و ﻋﻼﺋﻢ
ﻧ� ا�ار داﺷﺖ ﻃﺒﻖ ﭘﺮوﺗک� ﮐﻪ بﻪ کﻞ زﻧﺪانﻫﺎی ﮐﺸﻮر دادە ﺷﺪە ،ﺗﻤﺎم
زﻧﺪایﻫﺎ روزاﻧﻪ ﺗﺐ �
ت
ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ وی ﮔﺰارشﻫﺎی ﻣﺮﺗﺐ و ﻣﻨﻈﻢ از وﺿﻌ�ﺖ ﺳﻼﻣﺖ زﻧﺪاﻧ�ﺎن در�ﺎﻓﺖ �ﮐﻨﺪ.
ﺣ�ﺎیﺷﺎن ﭼﮏ �ﺷﻮد ،و
ِ
در پﺎﺳﺦ بﻪ اﯾﻦ ﺳﻮال ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد ﻣﺒﺘﻼ�ﺎن بﻪ ﮐﺮوﻧﺎ در زﻧﺪانﻫﺎی ﮐﺸﻮر ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ اﺳﺖ� ،ﺸﮑ��ﺎن ﮔﻔﺖ اﺟﺎزە اﻋﻼم ﺗﻌﺪاد
ت
ﺑﻬﺪاﺷی را در
ﻣﺒﺘﻼ�ﺎن را ﻧﺪارد 99.ﭘ�ﺶﺗﺮ ،در ﺗﺎر�ـ ــﺦ  ۱۷ﻓﺮوردﯾﻦ ،رﺋ�ﺲ ﺳﺎزﻣﺎن زﻧﺪانﻫﺎ ﺗﺎ��ﺪ ﮐﺮدە ﺑﻮد »ﺗ�ﻢﻫﺎی ﭘﺰﺷ� و
زﻧﺪانﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﮐﺮد�ﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗ�ﻢﻫﺎ بﻪ ﻃﻮر روزاﻧﻪ ،وﺿﻌ�ﺖ ﺳﻼﻣﺖ و ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺗﻤﺎم زﻧﺪاﻧ�ﺎن را ت
ﮐﻨ�ل و ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ
گ
ن
زﻧﺪایﻫﺎ ،ت
آﻧﻬﺎئ ﮐﻪ ﻋﻼﺋﻢ �ﻣﺎﺧﻮرد� و ﺗﺐ ﺑﺮوز �دادﻧﺪ ،از د�ﮕﺮ زﻧﺪاﻧ�ﺎن ﺟﺪاﺳﺎزی ﺷﺪﻧﺪ«،
ﺣئ
�ﮐﻨﻨﺪ«» ،ﻫﻤﻪ
ی
ت
ض
»ﻓﻀﺎﻫﺎی ت
ت
ﻣﺸ�ک زﻧﺪان روزی دو�ﺎر ﺿﺪﻋﻔﻮی �ﺷﻮد«� ،ﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ »ﻣﺎ ﺗﺎ اﻣﺮوز ﺣی �ﮏ ﻣﻮرد ﻓﻮی ﻣﺮﺗبﻂ بﺎ و�ﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ
ﻣﻌﻤﻮل ﻗﻮە ﻗﻀﺎﯾ�ﻪ اﺳﺖ ،ﻧﻪ ﻧﮕﺮ ضایﻫﺎ را
در زﻧﺪانﻫﺎ ﻧﺪاﺷﺘﻪا�ﻢ 100«.اﻇﻬﺎرات گﻤﺮاە ﮐﻨﻨﺪە و ﻋﺪم ﺷﻔﺎﻓ�ﺖ ﮐﻪ ﺷﯿﻮە
ِ
ﮔ�ﻧﺪگﺎن ض
یض
ﺗﻀﻤن ﻧﻈﺎرت ﻻزم
ﻣﺒی ﺑﺮ اﻧﺠﺎم اﻗﺪاﻣﺎت ﻓﻮری ،ﺗﺨﺼ�ﺺ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮرد ﻧ�ﺎز ،و
ﺑﺮﻃﺮف �ﮐﻨﺪ و ﻧﻪ ارادە ﺗﺼﻤ�ﻢ ی
ﭘ�ﺸﮕ�ی ﻣﻮﺛﺮ از اﺑﺘﻼی دﺳﺘﻪ ﺟﻤ� زﻧﺪاﻧ�ﺎن �ا� ﮐﺸﻮر ،را ﻗﻮیﺗﺮ �ﮐﻨﺪ.
ﺟﻬﺖ
ی

ﺧ�ﮔﺰاری �ﺴن�ﻢ  ۱۸ﻓﺮوردﯾﻦ https://www.tasnimnews.com/fa/news/1399/01/18/2237129 ،۱۳۹۹
 97ب
ﺧ�ﮔﺰاری ﻣﻬﺮ ۲۸ ،ﻓﺮوردﯾﻦ https://bit.ly/3cSi4G9 ۱۳۹۹
 98بﻪ ﻧﻘﻞ از ب
ﺧ� آﻧﻼﯾﻦ ۲۸ ،ﻓﺮوردﯾﻦ https://www.khabaronline.ir/news/1377364۱۳۹۹
 99ب
� 100ﺴن�ﻢ ۱۷ ،ﻓﺮوردﯾﻦ https://www.tasnimnews.com/fa/news/1399/01/17/2236838 ۱۳۹۹؛ ﺻﺪا و ﺳ�ﻤﺎ ۱۸ ،ﻓﺮوردﯾﻦ ۱۳۹۹
http://www.iribnews.ir/fa/news/2684434
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ت
ت
ﻣﺪﯾ��ی زﻧﺪانﻫﺎ ،ﻫﻤگﺎم و ﺑﺮﻣﺒﻨﺎی ﺗﻌﻬﺪات
ﻓﺮﺻی ﺑﺮای ﺣﻤﺎ�ﺖ و اﺻﻼح ﺟﺪی در ﺳ�ﺎﺳﺖﻫﺎی
پﺎﻧﺪ� و�ﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ
ین
ﺗﻐﯿ�ی ﮐﻪ ﻣﺪتﻫﺎﺳﺖ ض�ورت آن روﺷﻦ ﺷﺪە
ﺑناﻟﻤﻠ� اﯾﺮان در ﺧﺼﻮص رﻓﺘﺎر بﺎ زﻧﺪاﻧ�ﺎن )اﺻﻮل ﻣﺎﻧﺪﻻ( ،ا�ﺠﺎد ﮐﺮدە ،ی
ض
اﺳﺖ .اﻇﻬﺎرات گﻤﺮاە ﮐﻨﻨﺪە ﻣﻘﺎﻣﺎت و ﻋﺪم ﺷﻔﺎﻓ�ﺖ ﻗﻮە ﻗﻀﺎﯾ�ﻪ )ﮐﻪ ﺷﯿﻮە ﻣﻌﻤﻮل آن اﺳﺖ( بﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ ﻧﮕﺮایﻫﺎ را
ﮔ�ﻧﺪگﺎن ،ی ن
ﺗﺪاﺑ�ی ﮐﻪ
ﺗﺪاﺑ� ﻓﻮری ﻧﺪاﺷﺘﻪ بﺎﺷﻨﺪ،
اﻧﮕ�ەای ﺑﺮای اﺗﺨﺎذ
ی
ی
ﺑﺮﻃﺮف ﻧ�ﮐﻨﺪ؛ بﺎﻟﻌﮑﺲ ،بﺎﻋﺚ �ﺷﻮد ﺗﺼﻤ�ﻢ ی
ن
ﺟﻠﻮﮔ�ی ﮐﻨﺪ .ﺑﺮای زﻧﺪاﻧ�ﺎی ﮐﻪ در �ﮏ ﻣﺤ�ﻂ
�ﺗﻮاﻧﺪ بﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﻣﻮﺛﺮ از ﺷﯿ�ع و�ﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ در زﻧﺪانﻫﺎی �ا� ﮐﺸﻮر
ی
ض
ﻈ� ﺿﺪﻋﻔﻮی ﮐﺮدن روزاﻧﻪ ﻫﻤﻪ ﺑﻨﺪﻫﺎ بﺎ ﻣﻮاد ﺷ��ﻨﺪە و
ﻏ� اﺳﺘﺎﻧﺪارد بﻪ � �ﺑﺮﻧﺪ،
کﺎرﻫﺎی ﻧ ی
�ﺴﺘﻪ بﺎ ﺳﻄﺢ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ی
ی
ﺿﺪﻋﻔﻮئض ﮐﻨﻨﺪە ﻣﻨﺎﺳﺐ ،اراﺋﻪ آب ض
کﺎ� )از ﺟﻤﻠﻪ آب ﮔﺮم( و ﺻﺎﺑﻮن ،ﺟﺰء ﺗﺠﻤﻼت ﻣﺤﺴﻮب ﻧ�ﺷﻮد :اﯾﻦ کﺎرﻫﺎ ،اﻗﺪاﻣﺎیت
ت
ﺑﻬﺪاﺷی اﺳﺖ ﮐﻪ بﻪ زﻧﺪاﻧ�ﺎن اﺟﺎزە �دﻫﺪ از ﺧﻮد ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ بﻪ ﻋﻤﻞ آورﻧﺪ و ﺣﻖ ﺑﺮﺧﻮرداری از ﺳﻼﻣﺖ
اﺑﺘﺪای و ﺣﺪاﻗ�
ی
ض
ض
ﺗﻀﻤن ﮔﺮدد .ﺟﺎﻣﻌﻪ یﺑناﻟﻤﻠ� بﺎ�ﺪ بﻪ اﯾﺮان ﻓﺸﺎر آورد ﮐﻪ اﯾﻦ اﻗﺪاﻣﺎت ﺣﺪاﻗ� را اﻧﺠﺎم دادە و اﺟﺎزە ورود
و ﺣﻖ ﺣ�ﺎ�ﺸﺎن
ی
101.
بﻪ زﻧﺪانﻫﺎ و ﻧﻈﺎرت بﻪ ﻧﺎﻇﺮان ﻣﺴﺘﻘﻞ و بیﻃﺮف بﺪﻫﺪ
اﯾﺮان ،ﻫﻤﭽﻮن �ﺴ�ﺎری از د�ﮕﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺟﻬﺎن ،در بﺤﺒﻮﺣﻪ ﺗﻼش ﺑﺮای ﻣﺪﯾ��ﺖ �ﮏ و�ﺮوس �ﺴ�ﺎر ﻣ�ی و ﮐﺸﻨﺪە اﺳﺖ.
�
اﻣﺎ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻧ�ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻮﺟﯿ� بﺎﺷﺪ ﺑﺮای ﻧﮕﻪ ت ف
داﺷن اﻓﺮادی �ﺸﺖ ﻣ�ﻠﻪﻫﺎی زﻧﺪان ﮐﻪ اﺳﺎﺳﺎ ﺟﺎ�ﺸﺎن در زﻧﺪان ﻧ�ﺴﺖ ،از
ن
ن
ت
ن
زﻧﺪاﻧ�ﺎی
ﺗﻮاﻧﺎی ﭘﺮداﺧﺖ وﺛ�ﻘﻪ ﻧﺪارﻧﺪ ،و
ﻧﺪاﻧ�ﺎی ﮐﻪ واﺟﺪ ث�ا�ﻂ آزادی ﻫﺴتﻨﺪ اﻣﺎ
ﻋﻘ�ﺪی ،ز
زﻧﺪای ﺳ�ﺎ� و
ﺟﻤﻠﻪ ﺻﺪﻫﺎ
ی
�
ف
دﺳﺘﮕ� ﺷﺪەاﻧﺪ ،اﻓﺮادی ﮐﻪ اﻋﻤﺎﻟﺸﺎن بﻪ ﻣﻮﺟﺐ
اﺧ�ا
ﻫﻤﭽﻨن بﺎ�ﺪ
ﮐﻪ ﺧﻄﺮی ﺑﺮای ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﺪارﻧﺪ .اﯾﺮان
ی
ﺣبﺲ اﻓﺮادی ﮐﻪ ی
ی
�
ت
ئ
ﺣﻘﻮق ی ن
ﺑناﻟﻤﻠﻞ ﺟﺮم ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻧ�ﺷﻮد ،و اﻓﺮادی ﮐﻪ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺗﺨﻠﻔﺎت ﺟﺰئ ﺷﺪەاﻧﺪ ،را ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺳﺎزد .در ﺻﻮری ﮐﻪ اﯾﺮان
ﻃﺒﻖ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞﻫﺎی ی ن
ﺸﮕ�اﻧﻪ ﻣﻮﺛﺮ اﺗﺨﺎذ ﻧﮑﻨﺪ ،ﭘﺮوﺗکﻞﻫﺎی �ﺸﺨ�ﺺ زودﻫﻨگﺎم را بﻪ اﺟﺮا در ﻧ�ﺎورد،
ﺑناﻟﻤﻠ� ،اﻗﺪاﻣﺎت ﭘ� ی
ن
ﺟﻤ�
زﻧﺪاﻧ�ﺎن را ﻗﺮﻧﻄﯿﻨﻪ ﻧﮑﻨﺪ ،و بﺎ زﻧﺪاﻧ�ﺎی ﮐﻪ بﻪ و�ﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ ﻣﺒﺘﻼ ﺷﺪەاﻧﺪ ،رﻓﺘﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﺪاﺷﺘﻪ بﺎﺷﺪ ،ﺷﺎﻫﺪ ﺷﯿ�ع
�
ن
زﻧﺪای و ﭘﺮﺳﻨﻞ زﻧﺪانﻫﺎ را ﻣﺒﺘﻼ ﮐﺮدە اﺳﺖ .وﺿﻌ�ﺖ ﻓﻌ� زﻧﺪانﻫﺎی اﯾﺮان
و�ﺮو� ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﻫﻢ دەﻫﺎ
ض
ﻗﻮاﻧن بﺪ و ﻓﻘﺪان روﺷﻦ و واﺿﺢ ارادە ﺳ�ﺎ�
ﻣﻌﻠﻮل
ارﺗبﺎ� بﺎ ش�ا�ﻂ دﺷﻮار اﻗﺘﺼﺎدی و ﺗﺤ��ﻢﻫﺎ ﻧﺪارد :اﯾﻦ وﺿﻌ�ﺖ،
ی
ِ
ﺗﻀﻤن ﺣﻘﻮق ش
ض
یض
��ی زﻧﺪاﻧ�ﺎن اﺳﺖ ،اﻣﺮی ﮐﻪ اﯾﺮان بﺎ�ﺪ بﻪ ﺧﺎﻃﺮ آن پﺎﺳﺨﮕﻮ بﺎﺷﺪ.
ﻣﺒﺘی ﺑﺮ

 101ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ ﻗﻮاﻋﺪ ﺣﺪاﻗﻞ اﺳﺘﺎﻧﺪارد در رﻓﺘﺎر بﺎ زﻧﺪاﻧ�ﺎن ﺳﺎل  ۳۱ ،۲۰۱۵اردﯾﺒﻬﺸﺖ https://www.iranrights.org/fa/library/document/3721 ،۱۳۹۴
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,و�ﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ در زﻧﺪانﻫﺎی اﯾﺮان ،اردﯾﺒهﺸﺖ ۱۳۹۹

روش ﺷﻨﺎ�
�� در اﯾﺮان بﺎ ﻣﺤﺪود�ﺖﻫﺎی ﺷﺪ�ﺪی رو�ﺮو اﺳﺖ .ﻣﻘﺎﻣﺎت اﯾﺮ نای بﻪ ﻧﺎﻇﺮان ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺣﻘﻮق ش
ﭘﮋوﻫﺶ دربﺎرە وﺿﻌ�ﺖ ﺣﻘﻮق ش
�� اﺟﺎزە
ن
ن
ت
�� اﻃﻼع رﺳﺎی �ﮐﻨﻨﺪ ی ن
ﺣی ورود بﻪ اﯾﺮان را ﻧ�دﻫﻨﺪ و اﯾﺮاﻧ�ﺎی ﮐﻪ در�ﺎرە ﺣﻘﻮق ش
دﺳ�� بﻪ زﻧﺪانﻫﺎ و ت
ﻧ� بﺎ ﺧﻄﺮ بﺎزداﺷﺖ و ﭘ�ﮕﺮد
ً
ف
ن
زﻧﺪای ﺷﺪەاﻧﺪ و �ﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ در ﺣﺎل ض
ﻗﺎﻧﻮی ﻣﻮاﺟﻪاﻧﺪ� .ﺴ�ﺎری از ﺷﻬﺮوﻧﺪان اﯾﺮ فای ،از ﺟﻤﻠﻪ ﻓﻌﺎﻻن و وکﻼی ﺣﻘﻮق ش
ﺣﺎ� بﻪ
��� ،ﺎ ﻗب�
ض
ﺣﮑﻮﻣی و ﻗﻮە ﻗﻀﺎﯾ�ﻪ ،در ﺣبﺲ بﻪ � �ﺑﺮﻧﺪ .ن
ت
رﺳﺎی در ﺧﺼﻮص ﻧﻘﺾ ﺣﻘﻮق ش
ﺑﺮ�
�� ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘگﺎەﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﻟﺤﺎظ اﻃﻼع
د�ﮕﺮ ی ف
ﻧ� بﻪ ﺗبﻌ�ﺪ اﺟبﺎری رﻓﺘﻪاﻧﺪ.

ت
ﺣﺎ� ،بﻪ اﻇﻬﺎرات رﺳ� ﻣﻘﺎﻣﺎت ﮐﻪ در کﺎﻧﺎلﻫﺎی ﺧ�ی ت
اﯾﻨ� تﻧی و و�ﺴﺎ�ﺖﻫﺎی ﻗﻮە ﻗﻀﺎﯾ�ﻪ ،و ی ض
ﮔﺰارش ض
اﻃﻼﻋﺎی ﮐﻪ
ﻧ�
ب
ﺗﻮﺳﻂ زﻧﺪاﻧ�ﺎن ﺳﺎﺑﻖ و وکﻼ در ﺷبﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎ� ﮔﺰارش و از ﺳﻮی ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﻘﻮق ش
��ی بﻪ ز�ﺎنﻫﺎی ﻓﺎر�
ش
ﻣﻨت� ﺷﺪە ،اﺳتﻨﺎد �ﮐﻨﺪ.
و اﻧگﻠ��
ن
ﭽﻨن در اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎە  ۱۳۹۸و ﻓﺮوردﯾﻦ ﻣﺎە  ،۱۳۹۹ﺑن�ﺎد ﻋبﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﺮوﻣﻨﺪ ﺑﺮای ﺣﻘﻮق ش
ﻫﻤ ی ف
زﻧﺪای
�� در اﯾﺮان بﺎ ﻫﺸﺖ
�
ن
اﺧ�ا آزاد ﺷﺪەاﻧﺪ ،ﻣﺼﺎﺣبﻪﻫﺎی بﻪ ش�ط ﻋﺪم اﻓﺸﺎی ﻫ��تﺸﺎن اﻧﺠﺎم دادە و بﺎ د�ﮕﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻄﻠﻊ ی ف
ﻧ�
ﻫﺎی ﮐﻪ ی
ﺳﺎﺑﻖ و زﻧﺪای ی
ی
�
ت
ﮔﻔﺘﮕﻮ ﮐﺮدە اﺳﺖ.
اﻃﻼﻋﺎی ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ در ﺧﺼﻮص زﻧﺪانﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در اﺧﺘ�ﺎر ﺑن�ﺎد ﺑﺮوﻣﻨﺪ ﻗﺮار دادﻧﺪ ﻋﻤﺪﺗﺎ در اﯾﻦ
ن
ﮔﺰارش آﻣﺪە اﻣﺎ اﺳﺎ� ،ﺗﺎر�ـ ــﺦﻫﺎ ،و ﺑﺮ� ﺟﺰﺋ�ﺎت ﻫﻤ�ﺸﻪ ﻋﻨﻮان �ﺸﺪە ﺗﺎ ﻫ��ﺖ و اﻣﻨ�ﺖ ﻣﺼﺎﺣبﻪﺷﻮﻧﺪگﺎن ﺑﮫ ﺧﻄﺮ ﻧﯿﺎﻓﺘﺪ.
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