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»ﺑﺮای ﯾﮏ ﺑﯿﻤﺎری واﮔﯿﺮداری ﻣﺜﻞ ﮐﻮوﯾﺪ  ،۱۹ﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ ﺑﮫ ﻣﻨﺎﺑﻊ ]ﮐﺎﻓﯽ[ ﺑﻠﮑﮫ ﺑﮫ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮔﺬاری ﺑﮭﺪاﺷﺘﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ھﻢ ﻧﯿﺎز دارﯾﻢ ...ﺗﻨﮭﺎ
ﮐﺎری ﮐﮫ ﻣﺴﺌﻮﻻن زﻧﺪانھﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدھﻨﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﯿﻤﺎران را ﯾﺎ ﺟﺪاﺳﺎزی ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﯾﺎ ﺑﮫ دﯾﮕﺮ ﻗﺴﻤﺖھﺎی زﻧﺪان ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ
 ...زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﻣﺒﺘﻼ ﺑﮫ ﺑﯿﻤﺎری ﮐﻮوﯾﺪ  ۱۹ﺑﺎﯾﺪ آزاد ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ از درﻣﺎن ﻻزم ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﻮﻧﺪ ،ﯾﺎ ﮐﮫ ﺣﺪاﻗﻞ آﺑﺮوﻣﻨﺪاﻧﮫ در ﮐﻨﺎر ﺧﺎﻧﻮاده
از دﻧﯿﺎ ﺑﺮوﻧﺪ«.
اظﮭﺎرات ﭘﺰﺷﮑﯽ در ﯾﮑﯽ از زﻧﺪانھﺎی اﺳﺘﺎن ﺗﮭﺮان ﮐﮫ ﻧﺨﻮاﺳﺖ ﻧﺎﻣﺶ ﻓﺎش ﺷﻮد ﺑﮫ ﮔﺰارﺷﮕﺮان ﺑﺪون ﻣﺮز

ﭼﮑﯿﺪه

از زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﻘﺎﻣﺎت اﯾﺮان از ﺧﻄﺮ ﺟﺪی وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ در زﻧﺪانھﺎ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻨﺪ ،ﺷﺶ ﻣﺎه ﻣﯽﮔﺬرد .اواﯾﻞ اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه ،۱۳۹۸
ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺑﻠﻨﺪﭘﺎﯾﮫ زﻧﺪانھﺎ و دﺳﺘﮕﺎه ﻗﻀﺎﯾﯽ ،ﭘﺮوﺗﮑﻞھﺎی ﺟﺪﯾﺪی ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻓﺎﺟﻌﮫ ﺑﮭﺪاﺷﺘﯽ ﮐﮫ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻣﺤﺒﻮﺳﯿﻦ
زﻧﺪانھﺎی ھﻤﻮاره ﭘﺮ ازدﺣﺎم و ﺑﺪون ﺑﻮدﺟﮫ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر را ﺗﮭﺪﯾﺪ ﻣﯽﮐﺮد ،اﻋﻼم ﻧﻤﻮدﻧﺪ :اﻋﺰام ﺑﮫ ﻣﺮﺧﺼﯽ دﺳﺘﮫ ﺧﺎﺻﯽ از
زﻧﺪاﻧﯿﺎن ،ﮐﺎھﺶ ورود زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺟﺪﯾﺪ ﺑﮫ زﻧﺪان ،ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﯽ ﮐﺮدن روزاﻧﮫ ﻣﺤﯿﻂ ،آﻣﻮزشھﺎی ﺑﮭﺪاﺷﺘﯽ ﺑﺮای زﻧﺪاﻧﯿﺎن و
ﮐﺎرﮐﻨﺎن زﻧﺪانھﺎ ،ﺗﻮزﯾﻊ ﺗﺠﮭﯿﺰات ﺑﮭﺪاﺷﺘﯽ ،و ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮐﻤﯿﺘﮫھﺎی ﺗﻤﺎم وﻗﺖ ﺑﺮای ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺖ زﻧﺪاﻧﯿﺎن .در اردﯾﺒﮭﺸﺖ
ﻣﺎه  ،۱۳۹۹ﺑﻨﯿﺎد ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﺮوﻣﻨﺪ ،ﺑﺮای ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ در اﯾﺮان) ،ﺑﻨﯿﺎد ﺑﺮوﻣﻨﺪ( ﮔﺰارﺷﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد ﮐﮫ در آن ،ﮔﺴﺘﺮه
وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺤﺮاﻧﯽ ﺑﯿﻤﺎری ﮐﻮوﯾﺪ  ۱۹را ﺗﺸﺮﯾﺢ ﻣﯽﮐﺮد .در اﯾﻦ ﮔﺰارش از ﺷﯿﻮع اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری در ﭼﻨﺪﯾﻦ زﻧﺪان ،ﺑﺎ وﺟﻮد ﺑﺮﺧﯽ
اﻗﺪاﻣﺎت – از ﺟﻤﻠﮫ آزادﺳﺎزی ھﺰاران زﻧﺪاﻧﯽ – اﺑﺮاز ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﺷﺪه ﺑﻮد .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،ﻧﺎآراﻣﯽھﺎﯾﯽ ﻓﺮوردﯾﻦ ﻣﺎه در
زﻧﺪانھﺎ ،ﺑﮫ دﻟﯿﻞ ھﺮاس ﻓﺰاﯾﻨﺪه زﻧﺪاﻧﯿﺎن از ﺷﯿﻮع وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ ،و ﺳﺮﮐﻮب ﺧﺸﻮﻧﺖﺑﺎر زﻧﺪاﻧﯿﺎن و ﻣﺮگ و زﺧﻤﯽ ﺷﺪن
دهھﺎ ﺗﻦ از آﻧﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﮫ اطﻼع ﻋﻤﻮم رﺳﯿﺪه ﺑﻮد.
اﯾﻦ ﮔﺰارش از ﭼﻨﺪ ﻋﺎﻣﻞ ﺧﻄﺮﻧﺎک ﮐﻠﯿﺪی ،ھﻤﭽﻮن ازدﺣﺎم ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ زﻧﺪاﻧﯽ در زﻧﺪانھﺎ ،ﻧﺎم ﺑﺮده ﺑﻮد و ﮐﺎﺳﺘﯽھﺎ و
ﺗﻨﺎﻗﻀﺎت ﻣﻮﺟﻮد در اﺟﺮای ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﮫھﺎی ﻗﻮه ﻗﻀﺎﯾﯿﮫ را ﮔﻮﺷﺰد ﻣﯽﮐﺮد .ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ،در ﭼﻨﺪﯾﻦ زﻧﺪان ،ﺑﻨﺪھﺎی ﻣﺘﻌﺪدی
ﺑﯿﺶ از دو ﺗﺎ ﺳﮫ ﺑﺮاﺑﺮ ظﺮﻓﯿﺖ ،زﻧﺪاﻧﯽ در ﺧﻮد ﺟﺎی داده ﺑﻮدﻧﺪ ،اﻣﺮی ﮐﮫ ﻓﺎﺻﻠﮫﮔﺬاری اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ً ﻏﯿﺮ ﻣﻤﮑﻦ
ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﮔﺰارش ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﮫ ﻓﻘﺪان ﺗﻮﺟﯿﮫ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﻣﻮاد ﺷﻮﯾﻨﺪه راﯾﮕﺎن ،ﮐﺎﻓﯽ ﻧﺒﻮدن ﮐﻠﯽ ﻣﻠﺰوﻣﺎت اﺳﺎﺳﯽ ﻧﻈﯿﺮ آب ﮔﺮم ﺟﮭﺖ
ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺑﮭﺪاﺷﺖ ﺷﺨﺼﯽ زﻧﺪاﻧﯿﺎن ،و ﻓﻘﺪان ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ اﻗﺪاﻣﺎت روﺷﻤﻨﺪ ﺑﺮای ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﯽ ﺑﻨﺪھﺎ و ﻓﻀﺎھﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ زﻧﺪان،
اﺷﺎره ﮐﺮده و ﺑﺮای رﻓﻊ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت ﺗﻮﺻﯿﮫھﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ ھﻤﺎھﻨﮓ ﺑﺎ آﺧﺮﯾﻦ ﺷﯿﻮهھﺎی ﺗﺪوﯾﻦ ﯾﺎﻓﺘﮫ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻘﺎﻣﺎت و ﻧﮭﺎدھﺎی
ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﮭﺪاﺷﺖ و ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ،اراﺋﮫ ﮐﺮد ﺑﻮد.
ﺑﻨﯿﺎد ﺑﺮوﻣﻨﺪ ﺑﺎ ھﻤﮑﺎری ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ ﻓﻌﺎﻻن ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ،ھﺮاﻧﺎ ،ﻣﺘﻌﺎﻗﺒﺎ ً ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ در ﺑﺎب ﺳﯿﺮ ﺗﺤﻮﻻت اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت
از ﻓﺮوردﯾﻦ ﻣﺎه ﺑﮫ ﺑﻌﺪ ،ﺑﮫ ﻋﻤﻞ آورد .ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﮔﺰارش ﻣﺆﯾﺪ آن اﺳﺖ ﮐﮫ وﺿﻌﯿﺖ ﺑﮭﺪاﺷﺘﯽ زﻧﺪانھﺎی اﯾﺮان ﺑﮫ ﺟﺎی اﯾﻨﮑﮫ
ﺑﮭﺒﻮد ﯾﺎﺑﺪ ،ﺑﮫ ﺷﺪت ﺗﻨﺰل ﯾﺎﻓﺘﮫ اﺳﺖ .ﭘﮋوھﺶھﺎی اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺣﺎﮐﯽ از ﻗﺼﻮر ﻣﻘﺎﻣﺎت اﯾﺮان در ﮐﺎھﺶ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺟﻤﻌﯿﺖ
زﻧﺪاﻧﯽ و ﻋﺪم اﺟﺮای ﭘﺮوﺗﮑﻞھﺎی ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی اﺳﺖ .ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ اﯾﻦ ﻧﺎﺑﺴﺎﻣﺎﻧﯽھﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﯿﻮع ﺑﯿﻤﺎری ﮐﻮوﯾﺪ  ۱۹در ﭼﻨﺪﯾﻦ زﻧﺪان
ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ .در زﻧﺪانھﺎی ﻣﻮرد ﺗﺤﻘﯿﻖ ،ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﯽ ﮐﺮدن ﻣﺤﯿﻂ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺴﺌﻮﻻن زﻧﺪان ،ظﺎھﺮا ﺑﮫ ﻟﺤﺎظ ﮐﻤﺒﻮد ﺑﻮدﺟﮫ و
ﻓﻘﺪان ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ،ﮐﻼً ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ .در ﺑﺮﺧﯽ از زﻧﺪانھﺎ ﺗﻮزﯾﻊ ﻏﺬای ﮐﺎﻓﯽ ،ﻣﻮاد ﺑﮭﺪاﺷﺘﯽ ﻻزم ،و اﻣﮑﺎﻧﺎت راﯾﮕﺎن
ﺑﺮای رﻋﺎﯾﺖ ﺑﮭﺪاﺷﺖ ﺷﺨﺼﯽ در ﻣﯿﺎن زﻧﺪاﻧﯿﺎن ،ﮐﺎھﺶ ﯾﺎﻓﺘﮫ .ﻗﯿﻤﺖھﺎی ﺑﺎﻻ در ﻓﺮوﺷﮕﺎه زﻧﺪانھﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه زﻧﺪاﻧﯿﺎﻧﯽ ﮐﮫ
اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ ﻣﺎﻟﯽ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﺪارﻧﺪ ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﺗﮭﯿﮫ اﯾﻦ ﻣﻠﺰوﻣﺎت از ﺧﻮدﺷﺎن ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﮐﻨﻨﺪ.
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ﻗﺮﻧﻄﯿﻨﮫھﺎ ھﻢ در ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻮارد ﺑﯽﺣﺎﺻﻞ ﺑﻮدهاﻧﺪ ،ﺑﮫ اﯾﻦ ﺳﺒﺐ ﮐﮫ ورود زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺟﺪﯾﺪ ھﻤﭽﻨﺎن اداﻣﮫ داﺷﺘﮫ و زﻧﺪاﻧﯿﺎن در
ﻓﻀﺎھﺎی ﻣﺸﺘﺮﮐﯽ ھﻤﭽﻮن ﺣﻤﺎم ،راھﺮوھﺎ ،آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﮫھﺎ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ در ﺗﻤﺎس ھﺴﺘﻨﺪ )ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل در زﻧﺪان ﻣﺮﮐﺰی
زﻧﺠﺎن ،ﻧﺪاﻣﺘﮕﺎه ﺷﮭﺮری )ﻗﺮﭼﮏ( ،و ﻧﺪاﻣﺘﮕﺎه ﺗﮭﺮان ﺑﺰرگ( .ﺗﻼشھﺎی اوﻟﯿﮫ در ﻣﺎهھﺎی اﺳﻔﻨﺪ و ﻓﺮوردﯾﻦ ﺟﮭﺖ ﮐﺎھﺶ
ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻣﺤﺒﻮﺳﯿﻦ در ﭼﻨﺪﯾﻦ زﻧﺪان ،ﺑﺎ ﺑﺎزﮔﺸﺖ زﻧﺪاﻧﯿﺎن از ﻣﺮﺧﺼﯽ در اردﯾﺒﮭﺸﺖ ﻣﺎه ،از دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﺧﺎرج ﺷﺪ .دﺳﺘﮕﯿﺮی
و ﺑﺎزداﺷﺖ ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺘﻨﺎب ﺑﺮای ارﺗﮑﺎب ﺟﺮاﺋﻢ ﺟﺰﺋﯽ و ﻣﻮاردی ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﻮﺟﺐ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺟﺮم ﺷﻨﺎﺧﺘﮫ ﻧﻤﯽﺷﻮد ،ﻧﻈﯿﺮ
ﮐﺎرآﯾﯽ روﻧﺪ آزادﺳﺎزی و ﻋﻔﻮ زﻧﺪاﻧﯿﺎن را ﺑﺮای
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در ﺷﺒﮑﮫھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی ﻣﺬھﺒﯽ ،و ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر،
ِ
ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻧﮕﮫ داﺷﺘﻦ ﺗﻌﺪاد ﻣﺤﺒﻮﺳﯿﻦ ﮐﺎﻣﻼً ﺧﻨﺜﯽ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .ﻋﺪم ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ و اﻣﻨﯿﺘﯽ ﮐﺮدن ﻣﺴﺎﺋﻞ ﭘﯿﺶ رو ،ﮐﮫ ﺳﻨﺖ دﯾﺮﯾﻨﮫ
ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ ،اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت را ﺗﺸﺪﯾﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .در ﻧﺘﯿﺠﮫ ،ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ در ﺧﺼﻮص ﻣﻮارد اﺑﺘﻼ ﺑﮫ
ﺑﯿﻤﺎری ﮐﻮوﯾﺪ  ۱۹در زﻧﺪانھﺎ و ﺗﻌﺪاد زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺑﯿﻤﺎر و اﻓﺮادی ﮐﮫ در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﺴﺘﺮی ﺷﺪه و ﯾﺎ ﻓﻮت ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﭘﻨﮭﺎن ﮐﺎری
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ اﻣﺮ ﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ در ﻣﺤﺒﻮﺳﯿﻦ ،ھﺮاس و دﻟﮭﺮه اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﮫ از ارزﯾﺎﺑﯽ ﺻﺤﯿﺢ و اﺳﺘﻔﺎده از راھﮑﺎرھﺎی ﻣﺆﺛﺮ
ﺑﺮای ﺣﻔﺎظﺖ از زﻧﺪاﻧﯿﺎن و ﮐﺎرﻣﻨﺪان زﻧﺪانھﺎ ﻧﯿﺰ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ.
در ﭼﻨﺪ ﻣﺎه ﮔﺬﺷﺘﮫ ھﺰﯾﻨﮫ اﻧﺴﺎﻧﯽ اﯾﻦ ﮐﻮﺗﺎھﯽھﺎ ﺳﻨﮕﯿﻦﺗﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ :ﺗﻌﺪاد ﻓﺰاﯾﻨﺪهای از ﻣﻮارد اﺑﺘﻼی ﻗﻄﻌﯽ و ﯾﺎ ﻣﺸﮑﻮک ﺑﮫ
وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ – ﮐﮫ در ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻮارد ﻣﻨﺠﺮ ﺑﮫ ﻣﺮگ ﺷﺪه – در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر ﻣﺸﺎھﺪه ﻣﯽﺷﻮد .در ﻣﺠﺘﻤﻊ زﻧﺪان ﻣﺮﮐﺰی
ﻣﺸﮭﺪ )وﮐﯿﻞ آﺑﺎد( )ﮐﮫ ﺳﮫ ﺳﺎﻟﻦ ﺑﺎ ﻣﺠﻤﻮع ظﺮﻓﯿﺖ ﺣﺪودا ً  ۶۰۰ﻧﻔﺮ ،ﺑﮫ ﻣﺮﮐﺰ ﻧﮕﮭﺪاری ﻣﻮارد ﻗﻄﻌﯽ و ﻣﻮارد ﻣﺸﮑﻮک ﺑﮫ
ﺑﯿﻤﺎری ﮐﻮوﯾﺪ  ۱۹ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه( ،ﺑﺎزداﺷﺘﮕﺎه اوﯾﻦ )ﮐﮫ ﺗﺴﺖ ﮐﺮوﻧﺎی دﺳﺖ ﮐﻢ ھﺸﺖ ﻧﻔﺮ در ﺑﻨﺪ زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻮده(،
زﻧﺪان ﻣﺮﮐﺰی اروﻣﯿﮫ )ﮐﮫ ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﭘﺰﺷﮑﯽ آن ﭘﺲ از اﺑﺘﻼی ﺗﻌﺪادی از ﮐﺎرﮐﻨﺎن زﻧﺪان از ﺟﻤﻠﮫ ﯾﮏ ﭘﺰﺷﮏ ﺑﮫ ﺑﯿﻤﺎری
ﮐﺮوﻧﺎ ،در اﻋﺘﺮاض ﺑﮫ ﻧﺒﻮد ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی دﺳﺖ ﺑﮫ اﻋﺘﺼﺎب زدﻧﺪ؛  ۸۰۰زﻧﺪاﻧﯽ ظﺮف ﯾﮏ ھﻔﺘﮫ ﺑﮫ ﺑﮭﺪاری زﻧﺪان ﻣﺮاﺟﻌﮫ
ﮐﺮدﻧﺪ؛ و ھﺸﺖ زﻧﺪاﻧﯽ ﺑﺎ ﺗﺐ ﺑﺎﻻ و ﻟﺮز ﺑﮫ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪﻧﺪ( ،در ﻧﺪاﻣﺘﮕﺎه ﺗﮭﺮان ﺑﺰرگ )ﮐﮫ دو ﻣﺮد ﺑﺎ ﻋﻼﺋﻢ ﺷﺪﯾﺪ
ﺑﯿﻤﺎری ،در ﻧﺒﻮد ﺟﺎ در ﺑﮭﺪاری زﻧﺪان ،در ﻧﻤﺎزﺧﺎﻧﮫای در ﺗﯿﭗ  ۵ﻧﮕﮭﺪاری ﺷﺪﻧﺪ ،و ﯾﮏ ﺑﻨﺪ ﮐﮫ ﻗﺒﻼ از ﺑﯿﻤﺎری ﭘﺎک ﺑﻮد ﭘﺲ
از ورود زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺟﺪﯾﺪ و ﺷﯿﻮع ﺑﯿﻤﺎری ﺗﺤﺖ ﻗﺮﻧﻄﯿﻨﮫ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ( ،و ﻧﺪاﻣﺘﮕﺎه ﺷﮭﺮ ری )ﻗﺮﭼﮏ( )ﮐﮫ دهھﺎ زن ﺑﺎ ﺗﺴﺖھﺎی
ﻣﺜﺒﺖ ،ﺑﺪون ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﭘﺰﺷﮑﯽ در آن رﻧﺞ ﻣﯽﮐﺸﻨﺪ( از ﺟﻤﻠﮫ زﻧﺪانھﺎﯾﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﮫ در ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﺑﯿﻤﺎری ﻣﻮﻓﻖ ﻧﺒﻮدهاﻧﺪ.
ﻣﻘﺎﻣﺎت اﯾﺮاﻧﯽ از ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺧﻮد در ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﺷﯿﻮع وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ در زﻧﺪانھﺎ ،اﺑﺮاز رﺿﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻣﺪﻋﯽاﻧﺪ ﺑﮭﺘﺮﯾﻦ
ﻋﻤﻠﮑﺮد را در ﻣﻨﻄﻘﮫ – اﮔﺮ ﻧﮫ در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﮭﺎن – داﺷﺘﮫاﻧﺪ؛ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،ﻧﺒﻮد ﮔﺰارش و آﻣﺎر ﺻﺤﯿﺢ ،ﺧﻮدداری ﻣﻘﺎﻣﺎت
اﯾﺮان از دادن اﺟﺎزه ورود ﺑﮫ زﻧﺪانھﺎ ﺑﮫ ﻧﺎظﺮان ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ،و اذﯾﺖ و آزار ﺷﮭﺮوﻧﺪاﻧﯽ ﮐﮫ اطﻼﻋﺎت درﺑﺎره ﺷﯿﻮع
وﯾﺮوس ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،اﻋﺘﺒﺎر اﯾﻦ ادﻋﺎھﺎ را ﺑﮫ ﺷﺪت زﯾﺮ ﺳﻮال ﻣﯽﺑﺮد .اﺳﻨﺎدی ﮐﮫ اﺧﯿﺮا ً در اﺧﺘﯿﺎر ﺳﺎزﻣﺎن ﻋﻔﻮ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺣﺎﮐﯽ از آن اﺳﺖ ﮐﮫ وزارت ﺑﮭﺪاﺷﺖ اﯾﺮان درﺧﻮاﺳﺖھﺎی ﻓﻮری ﺳﺎزﻣﺎن زﻧﺪانھﺎ را ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ رﻓﻊ ﮐﻤﺒﻮد ﺷﺪﯾﺪ
ﺗﺠﮭﯿﺰات ﺣﻔﺎظﺘﯽ ،ﻣﻮاد ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﯽ ﮐﻨﻨﺪه ،و ﺗﺠﮭﯿﺰات ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮐﮫ ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ ﺿﺮوریاﻧﺪ ﻣﮑﺮرا ً ﻧﺎدﯾﺪه
ﮔﺮﻓﺘﮫ اﺳﺖ.
ﺗﺤﺮﯾﻢھﺎ ﺣﻘﯿﻘﺘﺎ ً اﻗﺘﺼﺎد ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان را ﻓﻠﺞ ﮐﺮده و ﺳﺮان اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﺎ دﺷﻮاریھﺎی ﺑﺴﯿﺎری در زﻣﯿﻨﮫ ﺗﺨﺼﯿﺺ
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮاﺟﮫاﻧﺪ .اﻣﺎ اﯾﻦ ﻣﻌﻀﻼت ،ﮐﻤﺒﻮد ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻣﻮاد ﺣﯿﺎﺗﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﺻﺎﺑﻮن را ﮐﮫ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﮫ ﯾﮏ ﻗﺮن اﺳﺖ ﮐﮫ در اﯾﺮان ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﻣﯽﺷﻮد ،ﺗﻮﺟﯿﮫ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ .ﺷﮭﺮوﻧﺪان ﻋﺎدی ،ﻣﻘﺎﻣﺎت اﯾﺮان ،ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎنھﺎ ،و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻄﻠﻊ از زﻧﺠﯿﺮه ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺗﺠﮭﯿﺰات
ﭘﺰﺷﮑﯽ ،ﺑﮫ ﺑﻨﯿﺎد ﺑﺮوﻣﻨﺪ و ھﺮاﻧﺎ اظﮭﺎر داﺷﺘﮫاﻧﺪ ﮐﮫ ﻣﺎﺳﮏ و ﻣﻮاد ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﯽ ﮐﻨﻨﺪه ﮐﮫ در آﻏﺎز ﺷﯿﻮع وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ ﺑﮫ
ﺳﺨﺘﯽ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﺷﺪ ،اﮐﻨﻮن ﺑﮫ ﻣﯿﺰان ﮐﺎﻓﯽ در دﺳﺘﺮس اﺳﺖ.
ﺷﺮاﯾﻂ وﺧﯿﻢ زﻧﺪانھﺎی اﯾﺮان ،ﻣﻌﻀﻠﯽ ﺳﺎﺧﺘﺎری ﺑﺎ ﻗﺪﻣﺘﯽ طﻮﻻﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ رﯾﺸﮫ در ﺑﺮﻧﺎﻣﮫھﺎ و ﺳﯿﺎﺳﺖھﺎی ﺳﺮان اﯾﻦ
ﮐﺸﻮر دارد .ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﮐﺎﺳﺘﯽھﺎﯾﯽ ﮐﮫ در اﯾﻦ ﮔﺰارش ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﭘﺮداﺧﺘﮫ ﺷﺪ ﺑﺎ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﯾﯿﮫ ،ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاران ،و دوﻟﺖھﺎی ﻣﺘﻮاﻟﯽ
اﺳﺖ ﮐﮫ در طﻮل ﭼﮭﺎر دھﮫ از اﻗﺪام ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮای اﺻﻼح اﺳﺎﺳﯽ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﯽ و ﺟﺮمزداﯾﯽ ،ﮐﮫ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن و
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ زﻧﺪانھﺎ ﻣﮑﺮرا ً ﺗﻮﺻﯿﮫ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﺳﺮ ﺑﺎز زدهاﻧﺪ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻻزم را در اﺧﺘﯿﺎر دﺳﺘﮕﺎهھﺎی ذﯾﺮﺑﻂ ﻗﺮار ﻧﺪادهاﻧﺪ .آﻧﮭﺎ اﻣﺎ
ﺑﺎ اداﻣﮫ دﺳﺘﮕﯿﺮی و ﺑﺎزداﺷﺖ ،ﺳﺎﻻﻧﮫ ﺻﺪھﺎ ھﺰار ﻧﻔﺮ ﺑﮫ ﺟﻤﻌﯿﺖ زﻧﺪانھﺎ ،ﮐﮫ ھﻤﻮاره ﺑﺴﯿﺎر ﺑﯿﺶ از ظﺮﻓﯿﺖﺷﺎن ﻣﺤﺒﻮس در
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ﺗﺮس از ﮐﻮو�ﺪ  ۱۹در زﻧﺪانﻫﺎ ،ﺗﻼش اﯾﺮان ﺑﺮای ﺣﻔﺎﻇﺖ از زﻧﺪاﻧ�ﺎن ف
کﺎ� ﻧ�ﺴﺖ ،ﮔﺰارش ﺗکﻤ�� ﺗﺎ�ﺴﺘﺎن ۲۰۲۰
ﺑن�ﺎد ﻋبﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﺮوﻣﻨﺪ ﺑﺮای ﺣﻘﻮق ش
�� در اﯾﺮان

ﺧﻮد ﺟﺎی دادهاﻧﺪ ﻣﯽاﻓﺰاﯾﻨﺪ .ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﯿﺜﺎﻗﮭﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﮫ ﺣﻔﺎظﺖ از ﺣﻘﻮق اﻓﺮاد ﻣﺤﺒﻮس ﻣﺘﻌﮭﺪ اﺳﺖ.
زﻧﺪاﻧﯿﺎن ،ﺣﺘﯽ در ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﺎدی ،در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﯿﻤﺎریھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮﺗﺮ از اﻓﺮاد ﺧﺎرج زﻧﺪان ھﺴﺘﻨﺪ؛ در زﻣﺎن ﺷﯿﻮع
ﯾﮏ ﺑﯿﻤﺎری واﮔﯿﺮدار ،وﻗﺘﯽ ﮐﮫ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻌﺪاد ﻣﺒﺘﻼﯾﺎن و ﻣﻮارد ﻓﻮت در ﭼﻨﺪﯾﻦ زﻧﺪان ﮔﺰارش ﺷﺪه ،ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺣﻖ ﺣﯿﺎت
و ﺣﻖ ﺑﺮﺧﻮرداری از ﺳﻼﻣﺖ زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﮐﺎﻣﻼً ﻏﯿﺮﻣﺴﺌﻮﻻﻧﮫ اﺳﺖ .اﮔﺮ زﻧﺪانھﺎی اﯾﺮان ﺑﮫ ﻣﺮاﮐﺰ ﺷﯿﻮع ﺑﯿﻤﺎری ﮐﻮوﯾﺪ ۱۹
ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮﻧﺪ ،ھﺰاران زﻧﺪاﻧﯽ و ﻧﯿﺰ ﭘﺮﺳﻨﻞ زﻧﺪاﻧﮭﺎ ﺑﯿﻤﺎر ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و اﯾﻦ ﺧﻮد ﺗﮭﺪﯾﺪی اﺳﺖ ﺑﺮای ﮐﻞ ﺟﻤﻌﯿﺖ زﻧﺪانھﺎ وھﻤﯿﻦ
طﻮر ﺑﺮای ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺧﺎرج از ﭼﮭﺎردﯾﻮاری زﻧﺪان.
ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻣﻮظﻒ اﺳﺖ ﻣﻔﺎد ﻣﯿﺜﺎق ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺣﻘﻮق ﻣﺪﻧﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻣﯿﺜﺎق ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺣﻘﻮق اﻗﺘﺼﺎدی ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،و
ﻓﺮھﻨﮕﯽ را رﻋﺎﯾﺖ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ دو ﻋﮭﺪﻧﺎﻣﮫ ،ﺣﺎﮐﻤﺎن ﮐﺸﻮر را از ﺑﺎزداﺷﺖ اﻓﺮاد ﺑﮫ اﺗﮭﺎم ارﺗﮑﺎب ﺟﺮاﺋﻤﯽﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﻮﺟﺐ ﻗﻮاﻧﯿﻦ
ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ،ﺟﺮم ﺷﻨﺎﺧﺘﮫ ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ ،و ﻧﯿﺰ از ﻗﺼﻮر در ﺣﻔﺎظﺖ از ﺳﻼﻣﺘﯽ و ﺟﺎن اﻧﺴﺎنھﺎﯾﯽ ﮐﮫ از آزادی ﺧﻮد ﻣﺤﺮوم
ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﻣﻨﻊ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ را ﺑﮫ دﻟﯿﻞ ﻧﻘﺾ ﺣﻘﻮق زﻧﺪاﻧﯿﺎن ،ﻋﺪم ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ ،و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی
از دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻧﺎظﺮان ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﺑﮫ زﻧﺪانھﺎ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ ﮐﻨﺪ .ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﻦ ﻋﺪم ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﮫ زﻧﺪاﻧﮭﺎ ﺗﻮﺳﻂ اﯾﺮان ﮐﮫ ﺟﻨﺒﮫ
ﺳﺎﺧﺘﺎری دارد ،و ﺗﻨﺶھﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻓﻌﻠﯽ و دﺷﻮاریھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﺮ ﺳﺮ راه ﺗﺠﺎرت اﯾﺠﺎد ﺷﺪه ،ﺗﻤﺎﯾﺰ ﻗﺎﺋﻞ ﺷﺪ .اﯾﺮان ﺑﺪون ھﯿﭻ
ﺷﮏ و ﺗﺮدﯾﺪی ،و ﻋﻠﯽرﻏﻢ ﻓﻘﺪان اﻣﻨﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ،ﻣﻨﺎﺑﻊ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮای ﺑﮭﺒﻮد ﺷﺮاﯾﻂ زﻧﺪان و ﻧﺠﺎت ﺟﺎن اﻧﺴﺎنھﺎ در اﺧﺘﯿﺎر
دارد .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﻣﻘﺎﻣﺎت اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺗﺮﺟﯿﺢ دادهاﻧﺪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﮐﺸﻮر را ﺑﮫ اﻣﻮر ﻏﯿﺮ ﺿﺮوری ،ھﻤﭽﻮن ﺑﺎزﺳﺎزی
ّ
دﯾﻨﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺧﺎرﺟﯽ ،ﺗﺨﺼﯿﺺ دھﻨﺪ .آزادی
ﻣﻄﻼی واﻗﻊ در ﻋﺮاق ،و ﯾﺎ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﺟﮭﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت
ﮔﻨﺒﺪھﺎی
ِ
زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻋﻘﯿﺪﺗﯽ ﮐﮫ اﺳﺎﺳﺎ ً ﺟﺎﯾﺸﺎن در زﻧﺪان ﻧﯿﺴﺖ ،ھﻢ ﻧﯿﺎزی ﺑﮫ ﺗﺨﺼﯿﺺ ﺑﻮدﺟﮫ ﻧﺪارد و اﮔﺮ ﺑﮫ اﺟﺮا درآﯾﺪ ،از
ﺑﺎر ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ زﻧﺪانھﺎ ﻣﯽﮐﺎھﺪ و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﭘﺮﺳﻨﻞ زﻧﺪانھﺎ را ،ﮐﮫ ﺧﻮد ﻧﯿﺰ ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﻣﻀﺎﻋﻒ و در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ
اﺑﺘﻼ ﺑﮫ ﺑﯿﻤﺎری ﮐﻮوﯾﺪ  ۱۹ھﺴﺘﻨﺪ ،در ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ اﯾﻦ وﯾﺮوس ﯾﺎری ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺣﺪاﻗﻞ ﮐﺎری ﮐﮫ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮﻧﺪه ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ اﻧﺠﺎم دھﻨﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻓﻮرا ً ﻣﻨﺎﺑﻊ ﮐﺎﻓﯽ – ھﻤﺎن ﮔﻮﻧﮫ ﮐﮫ ﻣﺴﺌﻮﻻن زﻧﺪانھﺎ
ﻣﮑﺮرا ً از آﻧﮭﺎ درﺧﻮاﺳﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ – ﺑﮫ زﻧﺪانھﺎ ﺗﺨﺼﯿﺺ دھﻨﺪ .آﻧﮭﺎ ﺑﺎﯾﺪ ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﺟﺎزه دھﻨﺪ ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮاﻧﮫای ﮐﮫ ﺳﺎزﻣﺎن
ﺑﮭﺪاﺷﺖ ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺗﻮﺻﯿﮫ ﻧﻤﻮده و ﻧﯿﺰ ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﮫھﺎی ﺧﻮد ﻗﻮه ﻗﻀﺎﯾﯿﮫ ﺑﮫ ﻣﺮﺣﻠﮫ اﺟﺮا ﮔﺬاﺷﺘﮫ ﺷﻮد ،از ﺟﻤﻠﮫ:
•

ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﯽ ﮐﺮدن ﮐﺎﻣﻞ و روزاﻧﮫ؛

•

ﺣﺼﻮل اطﻤﯿﻨﺎن از اﯾﻦ ﮐﮫ ﻣﻠﺰوﻣﺎت اﺻﻠﯽ ﺑﮭﺪاﺷﺖ ﺷﺨﺼﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﺻﺎﺑﻮن و ﻣﺎده ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﯽ ﮐﻨﻨﺪه دﺳﺖ ،ﺑﮫ
راﯾﮕﺎن و ﺑﮫ ﻣﯿﺰان ﮐﺎﻓﯽ ،در دﺳﺘﺮس ﮐﻠﯿﮫ زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﻗﺮار ﮔﯿﺮد؛

•

ﺗﺴﺖ ﮔﯿﺮی و ﻧﻈﺎرت روﺷﻤﻨﺪ ﺑﺮ وﺿﻌﯿﺖ زﻧﺪاﻧﯿﺎن؛

•

اراﺋﮫ ﺧﺪﻣﺎت و ﻣﺮاﻗﺒﺖھﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﮫ زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﻣﺒﺘﻼ ﺑﮫ وﯾﺮوس در داﺧﻞ و ﺧﺎرج از زﻧﺪانھﺎ؛

•

ﻣﺠﺎز داﺷﺘﻦ ﻧﻈﺎرت ﻣﺴﺘﻘﻞ و ارزﯾﺎﺑﯽ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﮭﺎدھﺎی ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮی و ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣﺪﻧﯽ.

ﺑﺎﯾﺪ ﺧﺎطﺮ ﻧﺸﺎن ﮐﺮد ﮐﮫ اﻗﺪاﻣﺎت ﻓﻮقاﻟﺬﮐﺮ اﮔﺮ ﺑﺎ ﮐﺎھﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﮫ ﺷﻤﺎر زﻧﺪاﻧﯿﺎن ھﻤﺮاه ﻧﺸﻮد و ﺑﮫ زﻧﺪاﻧﯿﺎن اﻣﮑﺎن
ﻓﺎﺻﻠﮫﮔﺬاری اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﺪھﺪ ،در ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺷﯿﻮع وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮاھﺪ ﺧﻮرد .ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺣﯿﺎﺗﯽ آزادی ھﺮﭼﮫ ﺑﯿﺸﺘﺮ
زﻧﺪاﻧﯿﺎن – از ﺟﻤﻠﮫ زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﻋﻘﯿﺪﺗﯽ و ﻣﺪاﻓﻌﺎن ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ،و ﺑﮫ طﻮر ﮐﻠﯽ ،اﻓﺮادی ﮐﮫ ﺑﮫ اﺗﮭﺎم ارﺗﮑﺎب ﺟﺮاﺋﻤﯽ ﻣﺤﮑﻮم
ﺷﺪهاﻧﺪ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﻮﺟﺐ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺟﺮم ﻧﯿﺴﺖ و ﯾﺎ ﺟﺮاﺋﻤﯽ ﺟﺰﺋﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،-ﻓﻘﻂ و ﻓﻘﻂ در دﺳﺖ ﺳﺮان ﺟﻤﮭﻮری
اﺳﻼﻣﯽاﺳﺖ .ﻣﻘﺎﻣﺎت اﯾﺮان ﻧﺒﺎﯾﺪ اﺟﺎزه دھﻨﺪ ﻣﺤﻈﻮرات و ﻣﻮاﻧﻊ اداری و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺎﻧﻊ اﺟﺮای ﺗﺪاﺑﯿﺮی ﺷﻮد ﮐﮫ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺟﺎن
اﻧﺴﺎنھﺎ را ﻧﺠﺎت دھﺪ.
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ﺗﺮس از ﮐﻮو�ﺪ  ۱۹در زﻧﺪانﻫﺎ ،ﺗﻼش اﯾﺮان ﺑﺮای ﺣﻔﺎﻇﺖ از زﻧﺪاﻧ�ﺎن ف
کﺎ� ﻧ�ﺴﺖ ،ﮔﺰارش ﺗکﻤ�� ﺗﺎ�ﺴﺘﺎن ۲۰۲۰
ﺑن�ﺎد ﻋبﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﺮوﻣﻨﺪ ﺑﺮای ﺣﻘﻮق ش
�� در اﯾﺮان

روشﺷﻨﺎﺳﯽ
ﭘﮋوھﺶ در ﺑﺎره وﺿﻌﯿﺖ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ در اﯾﺮان ،ﺑﺎ ﻣﺤﺪودﯾﺖھﺎی ﺟﺪی ﻣﻮاﺟﮫ اﺳﺖ .ﻣﻘﺎﻣﺎت ج.ا ﺑﮫ ﻧﺎظﺮان ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ
اﺟﺎزه دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﮫ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر و زﻧﺪانھﺎی آن را ﻧﻤﯽدھﻨﺪ و اﻓﺮادی ﮐﮫ در ﺑﺎره ﻣﻮارد ﻧﻘﺾ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ اطﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ
ﺑﺎ ﺑﺎزداﺷﺖ و ﭘﯿﮕﺮد ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ روﺑﺮو ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و اﮔﺮ در زﻧﺪان ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻣﺠﺎزاﺗﺸﺎن اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ .ﺑﺴﯿﺎری از اﯾﺮاﻧﯿﺎن ،از ﺟﻤﻠﮫ
ﻓﻌﺎﻻن ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ و وﮐﻼی دادﮔﺴﺘﺮی ،ﺑﮫ ﺟﺮم اطﻼع رﺳﺎﻧﯽ درﺑﺎره ﻧﻘﺾ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﮭﺎدھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ دوﻟﺘﯽ و
دﺳﺘﮕﺎه ﻗﻀﺎﯾﯽ دﺳﺘﮕﯿﺮ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﮫ زﻧﺪان ﻣﯽاﻓﺘﻨﺪ و ﯾﺎ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺸﻐﻮل ﮔﺬراﻧﺪن دوران ﺣﺒﺲ ھﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ
ﺑﮫ ﻧﺎﭼﺎر راھﯽ ﺗﺒﻌﯿﺪ ﺷﺪهاﻧﺪ.
اﯾﻦ ﮔﺰارش ﺑﺮ اﺳﺎس اظﮭﺎرات رﺳﻤﯽ ﻣﻘﺎﻣﺎت در ﮐﺎﻧﺎلھﺎی ﺧﺒﺮی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ و وﺑﺴﺎﯾﺖھﺎی ﻗﻮه ﻗﻀﺎﯾﯿﮫ ،و ﻧﯿﺰ اطﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﮫ
از ﺳﻮی زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﺎﺑﻖ و وﮐﻼ در ﺷﺒﮑﮫھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ،و ﮔﺰارشھﺎی ﺳﺎزﻣﺎنھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮی ﺑﮫ
زﺑﺎنھﺎی ﻓﺎرﺳﯽ و اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ،ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﻨﯿﺎد ﺑﺮوﻣﻨﺪ ھﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ ﺧﺮداد ﺗﺎ ﻣﺮداد ﻣﺎه  ،۱۳۹۹ﺑﺎ دﺳﺖﮐﻢ  ۱۰زﻧﺪاﻧﯽ ﻓﻌﻠﯽ ،زﻧﺪاﻧﯽ اﺧﯿﺮا ً آزاد ﺷﺪه ،و ﯾﺎ
زﻧﺪاﻧﯽ ﺳﺎﺑﻖ ،ھﻔﺖ وﮐﯿﻞ دادﮔﺴﺘﺮی ،و ﺑﺎ ﭼﻨﺪ ﻓﺮد دﯾﮕﺮ از ﺟﻤﻠﮫ رﺋﯿﺲ ﯾﮏ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ،ﯾﮏ ﺷﯿﻤﯽدان ،و ﻧﯿﺰ اﻓﺮاد ﻋﺎدی ،ﺑﺎ
ﻣﺤﻔﻮظ ﻧﮕﮭﺪاﺷﺘﻦ ھﻮﯾﺖ آﻧﺎن ،ﻣﺼﺎﺣﺒﮫ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .ﮔﺰارﺷﺎت ھﺮاﻧﺎ ﮐﮫ در اﯾﻦ ﻣﺘﻦ ﺑﮫ آﻧﮭﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺷﺪه ،ﻣﺒﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﺑﺮ
دﺳﺖﮐﻢ  ۳۶ﻣﺼﺎﺣﺒﮫ ﺑﺎ زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﻓﻌﻠﯽ ﯾﺎ زﻧﺪاﻧﯿﺎﻧﯽ ﮐﮫ اﺧﯿﺮا ً آزاد ﺷﺪهاﻧﺪ و دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻄﻠﻊ در داﺧﻞ زﻧﺪان ،ﺷﺶ ﻓﺮد
ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﮫ زﻧﺪاﻧﯿﺎن ،ﭘﻨﺞ وﮐﯿﻞ دادﮔﺴﺘﺮی ،و ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﭘﻨﺞ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن .اطﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﮫ اﯾﻦ اﻓﺮاد در ﺑﺎره زﻧﺪانھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اراﺋﮫ
ﮐﺮدهاﻧﺪ ﻋﻤﺪﺗﺎ ً در اﯾﻦ ﮔﺰارش آﻣﺪه ،اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ﺣﺴﺎس ﺑﻮدن اﯾﻦ اطﻼﻋﺎت ،از ذﮐﺮ اﺳﺎﻣﯽﺧﻮدداری ﺷﺪه ﺗﺎ ھﻮﯾﺖ و اﻣﻨﯿﺖ
اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺑﮫ ﺧﻄﺮ ﻧﯿﻔﺘﺪ.
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ﺗﺮس از ﮐﻮو�ﺪ  ۱۹در زﻧﺪانﻫﺎ ،ﺗﻼش اﯾﺮان ﺑﺮای ﺣﻔﺎﻇﺖ از زﻧﺪاﻧ�ﺎن ف
کﺎ� ﻧ�ﺴﺖ ،ﮔﺰارش ﺗکﻤ�� ﺗﺎ�ﺴﺘﺎن ۲۰۲۰
ﺑن�ﺎد ﻋبﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﺮوﻣﻨﺪ ﺑﺮای ﺣﻘﻮق ش
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ﭘﯿﺶ زﻣﯿﻨﮫ

ﭘﺲ از اﯾﻦ ﮐﮫ ﻣﻘﺎﻣﺎت اﯾﺮان در ﻓﺮوردﯾﻦ و اردﯾﺒﮭﺸﺖ ﻣﺎه ﺳﺎل  ۱۳۹۹از ﻣﺤﺪودﯾﺖھﺎی ﻣﻘﺮر ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی ﺗﺠﺎری و
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﺎﺳﺘﻨﺪ ،ﻣﻮج دوم ﺑﯿﻤﺎری ﮐﺮوﻧﺎ در ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽاﯾﺮان از ﺧﺮداد ﻣﺎه اﯾﻦ ﺳﺎل ﺗﺎ ﺑﮫ اﻣﺮوز ﺑﯿﺪاد ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ
ﺑﮫ ﻣﯿﺰان ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮی ﮐﮫ طﯽ ﻣﺎهھﺎی اﺧﯿﺮ رﮐﻮرد ﺷﮑﺴﺘﮫ ،و ﺗﻌﺪاد ﻣﺒﺘﻼﯾﺎن ﮐﮫ ﺑﻨﺎ ﺑﮫ ﮔﻔﺘﮫ ﺣﺴﻦ روﺣﺎﻧﯽ ،رﺋﯿﺲ ﺟﻤﮭﻮر،
ﻗﺮﯾﺐ ﺑﮫ  ۲۵ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ ﺑﺮآورد ﮔﺮدﯾﺪه ،ﻣﺤﺪودﯾﺖھﺎی ﺟﺪﯾﺪی در ﺗﮭﺮان و ﭼﻨﺪ ﺷﮭﺮ دﯾﮕﺮ اﻋﻼم ﺷﺪه اﺳﺖ 1.ﺷﺶ ﻣﺎه ﭘﺲ از
آن ﮐﮫ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﯾﯿﮫ ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﮫھﺎﯾﯽ ﺟﮭﺖ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﺷﯿﻮع وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ در زﻧﺪانھﺎ ﺻﺎدر ﮐﺮد 2،ﻣﻘﺎﻣﺎت اﯾﻦ ﻗﻮه از
3
ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ادﻋﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﮫھﺎ اﺑﺮاز رﺿﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﺪون آن ﮐﮫ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ آﻣﺎری در ﺧﺼﻮص ﻣﻮﺛﺮ ﺑﻮدن آن اراﺋﮫ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﻨﯿﺎد ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﺮوﻣﻨﺪ ،ﺑﺮای ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ در اﯾﺮان) ،ﺑﻨﯿﺎد ﺑﺮوﻣﻨﺪ( در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﮫ ﺑﮫ ﻋﻤﻞ آورده ،ھﻤﺮاه و ﺑﺎ اﺗﮑﺎ
ﺑﮫ ﮔﺰارشھﺎی ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ دﯾﮕﺮ ﺳﺎزﻣﺎنھﺎی ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮی درﺑﺎره ﺷﺮاﯾﻂ زﻧﺪانھﺎ ،از ﺟﻤﻠﮫ ﺧﺒﺮﮔﺰاری ارﮔﺎن ﺧﺒﺮی ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ
ﻓﻌﺎﻻن ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ در اﯾﺮان )ھﺮاﻧﺎ( ،ﻧﻤﺎﯾﺎﻧﮕﺮ آن اﺳﺖ ﮐﮫ دﻟﯿﻠﯽ ﺑﺮای ﺟﺸﻦ ﮔﺮﻓﺘﻦ وﺟﻮد ﻧﺪارد :ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﮫھﺎی ﻗﻮه ﻗﻀﺎﯾﯿﮫ
ﻋﻤﺪﺗﺎ ً ﻣﻮرد اﺟﺮا ﻧﻤﯽﺷﻮد و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ و ﺗﺠﮭﯿﺰات ﻻزم ﺑﮫ زﻧﺪانھﺎ ﺗﺨﺼﯿﺺ داده ﻧﺸﺪه و ﺻﺪھﺎ زﻧﺪاﻧﯽ ،از ﺟﻤﻠﮫ زﻧﺪاﻧﯿﺎن
ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻣﺪاﻓﻌﺎن ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ،ھﻤﭽﻨﺎن ﺑﮫ ﺑﯿﻤﺎری ﮐﺮوﻧﺎ ﻣﺒﺘﻼ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
در اواﺋﻞ ﺑﮭﺎر ﺳﺎل  ،۱۳۹۹اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺎ وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ در ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﮫھﺎی ﻗﻮه ﻗﻀﺎﯾﯿﮫ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه ﺑﻮد ،از ﺟﻤﻠﮫ
اﻋﻄﺎی ﻣﺮﺧﺼﯽ ﺑﮫ ﺑﺮﺧﯽ از زﻧﺪاﻧﯿﺎن واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ ،ﮐﺎھﺶ ﭘﺬﯾﺮش زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺟﺪﯾﺪ در زﻧﺪانھﺎ ،ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﯽ ﮐﺮدن روزاﻧﮫ
زﻧﺪانھﺎ ،اراﺋﮫ آﻣﻮزشھﺎی ﻻزم ﺑﮫ زﻧﺪاﻧﯿﺎن و زﻧﺪاﻧﺒﺎﻧﺎن ،ﺗﻮزﯾﻊ وﺳﺎﯾﻞ ﺑﮭﺪاﺷﺘﯽ در ﻣﯿﺎن زﻧﺪاﻧﯿﺎن ،و ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮐﻤﯿﺘﮫھﺎی ﺗﻤﺎم
ﺖ در زﻧﺪانھﺎ ﺑﺮای ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺖ زﻧﺪاﻧﯿﺎن ،ﺑﮫ طﻮر ﻧﺼﻔﮫ ﻧﯿﻤﮫ و ﻧﺎھﻤﮕﻮن ﺑﮫ اﺟﺮا در آﻣﺪ .در آن ﻣﻘﻄﻊ ،ﺑﻨﯿﺎد
وﻗ ِ
ﺑﺮوﻣﻨﺪ ﮔﺰارﺷﯽ را ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان »ﺗﺮس از ﮐﻮوﯾﺪ  ۱۹در زﻧﺪانھﺎ ،ﺗﻼش اﯾﺮان ﺑﺮای ﺣﻔﺎظﺖ از زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﮐﺎﻓﯽ ﻧﯿﺴﺖ«
ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺳﺎﺧﺖ ﺗﺎ ﺗﻮﺟﮭﺎت را ﺑﮫ ﺧﻄﺮات ﻓﻮری ازدﺣﺎم ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ زﻧﺪانھﺎ ،ﻓﻘﺪان ﺑﮭﺪاﺷﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻣﺮاﻗﺒﺖھﺎی ﭘﺰﺷﮑﯽ و
اﺟﺮای ﻧﺎھﻤﮕﻮن ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﮫھﺎی ﻗﻮه ﻗﻀﺎﯾﯿﮫ در ﺧﺼﻮص ﮐﻨﺘﺮل و ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﺷﯿﻮع وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ از ﺳﻮی ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ
زﻧﺪانھﺎ ،ﺟﻠﺐ ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﺑﻨﯿﺎد ھﻤﭽﻨﯿﻦ از ﻣﻘﺎﻣﺎت اﯾﺮان ﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺎ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞھﺎی ﺗﺪوﯾﻦ ﯾﺎﻓﺘﮫ از ﺳﻮی ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﮭﺪاﺷﺖ ﺟﮭﺎﻧﯽ
و دﻓﺘﺮ ﮐﻤﯿﺴﺮﯾﺎی ﻋﺎﻟﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ،از ﺟﻤﻠﮫ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺑﺮﺧﻮرداری ﻣﺤﺒﻮﺳﯿﻦ از اﻗﻼم ﺑﮭﺪاﺷﺘﯽ ﻓﺮدی،
ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﯽ ﮐﺮدن ﻣﺴﺘﻤﺮ و روزﻣﺮه ﻣﺤﯿﻂ ،ﮐﺎھﺶ ﺟﻤﻌﯿﺖ زﻧﺪانھﺎ ﺑﮫ ﻣﻨﻈﻮر اﺟﺮای ﻓﺎﺻﻠﮫ ﮔﺬاری اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،و ﻧﻈﺎرت
4
ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﺮ ﺣﺴﻦ اﺟﺮای اﯾﻦ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞھﺎ ،را رﻋﺎﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ.

 1ﺧﺒﺮﮔﺰاری روﯾﺘﺮز ۳۱ ،ﺗﯿﺮ ﻣﺎه ،۱۳۹۹
https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-iran/iran-hits-record-229-deaths-from-coronavirus-in-past24-hours-health-ministry-idUSKCN24M18J
ﺧﺒﺮﮔﺰاری روﯾﺘﺮز ،ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ۲۸ ،ﺗﯿﺮ ﻣﺎه ،۱۳۹۹
https://uk.reuters.com/article/uk-health-coronavirus-iran/rouhani-says-25-million-iranians-infected-with-covid-19idUKKBN24J07Y
ﺳﺨﻨﮕﻮی وزارت ﺑﮭﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﺑﮫ ﻧﻘﻞ از وﺑﺴﺎﯾﺖ رﺳﻤﯽ وزارت ﺑﮭﺪاﺷﺖ ۵ ،ﻣﺮداد  ،۱۳۹۹دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﮫ ﺗﺼﻮﯾﺮ در ﺗﺎرﯾﺦ  ۵ﻣﺮداد ،۱۳۹۹
https://bit.ly/3liUirT
 2رﺟﻮع ﺷﻮد ﺑﮫ اظﮭﺎرات اﺑﺮاھﯿﻢ رﺋﯿﺴﯽ ،رﺋﯿﺲ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﯾﯿﮫ ،ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻣﯿﺰان ۹ ،ﻓﺮوردﯾﻦ ،۱۳۹۹
https://www.mizanonline.com/fa/news/608692/
ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﮫھﺎی ﻣﻮرخ  ۷اﺳﻔﻨﺪ https://www.iranrights.org/library/document/3712
و  ۱۰اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه https://www.iranrights.org/library/document/3713 ۱۳۹۸
وﯾﺪﯾﻮی ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺑﮫ ﺗﺎرﯾﺦ  ۷اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه  ۱۳۹۸ﺑﮫ رﯾﺎﺳﺖ اﺻﻐﺮ ﺟﮭﺎﻧﮕﯿﺮ ،رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن زﻧﺪانھﺎ ،ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻣﯿﺰان  ۷ ،اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه
https://www.mizanonline.com/fa/news/600531 ،۱۳۹۸
 3اظﮭﺎرات ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ زﻧﺪانھﺎی ﻗﻢ ﺑﮫ ﻧﻘﻞ از ﺧﺒﺮﮔﺰاری داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن اﯾﺮان ،اﯾﺴﻨﺎ ۵ ،ﺗﯿﺮﻣﺎه ،۱۳۹۹
https://www.isna.ir/news/99040504058/
 4رﺟﻮع ﺷﻮد ﺑﮫ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻣﻮﻗﺖ ﮐﻤﯿﺘﮫ داﺋﻤﯽﺑﯿﻦ ﺳﺎزﻣﺎنھﺎ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان »دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻣﻮﻗﺖ در ﺑﺎره ﺑﯿﻤﺎری ﮐﻮوﯾﺪ  :۱۹ﺗﻮﺟﮫ ﺧﺎص ﺑﮫ اﻓﺮادی ﮐﮫ
از آزادی ﺧﻮد ﻣﺤﺮوم ﺷﺪهاﻧﺪ«  https://www.iranrights.org/library/document/3716و »آﻣﺎدﮔﯽ ،ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی ،و ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻮوﯾﺪ  ۱۹در
زﻧﺪانھﺎ و ﺳﺎﯾﺮ اﻣﺎﮐﻦ ﺑﺎزداﺷﺖ« ،ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﮭﺪاﺷﺖ ﺟﮭﺎﻧﯽ .https://www.iranrights.org/library/document/3718 ،از ﺟﻤﻠﮫ ﺗﻮﺻﯿﮫھﺎی اﯾﻦ
ﻧﮭﺎدھﺎ ،ﻣﻮارد زﯾﺮ اﺳﺖ:
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ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اﺧﯿﺮ ﺑﻨﯿﺎد ﺑﺮوﻣﻨﺪ ﺑﺮ ﻧﮕﺮاﻧﯽھﺎی اﺑﺮاز ﺷﺪه در ﮔﺰارش اردﯾﺒﮭﺸﺖ ﻣﺎھﺶ ﻣﮭﺮ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﯽزﻧﺪ و ﺣﺎﮐﯽ از آن اﺳﺖ ﮐﮫ
اﯾﻦ ﻧﮕﺮاﻧﯽھﺎ ،ﺑﺠﺎ ،ﻣﻮﺟﮫ و ھﻤﭽﻨﺎن ﻣﻮﺿﻮﻋﯿﺖ داﺷﺘﮫ و ﺗﻮﺻﯿﮫھﺎی آن ﮐﻤﺎﮐﺎن ﻣﻌﺘﺒﺮ و ﺟﻨﺒﮫ اﺿﻄﺮاری دارد .ﻣﻘﺎﻣﺎت
اﯾﺮاﻧﯽ در ﻣﻮاﺟﮭﮫ ﺑﺎ ﺑﺤﺮان ﮐﺮوﻧﺎ و ﺗﻀﻤﯿﻦ ﭘﯿﺮوی ﻣﺴﺘﻤﺮ و رﻋﺎﯾﺖ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞھﺎی ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﺷﯿﻮع ﺑﯿﻤﺎری ،ﻗﺼﻮر
ﮐﺮده و ﺳﻼﻣﺘﯽ و زﻧﺪﮔﯽ زﻧﺪاﻧﯿﺎن را ﺑﮫ ﻣﺨﺎطﺮه اﻧﺪاﺧﺘﮫاﻧﺪ .ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺼﺎﺣﺒﮫھﺎﯾﯽ ﮐﮫ اﺧﯿﺮا ً ﺑﺎ زﻧﺪاﻧﯿﺎن و دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻄﻠﻊ
از وﺿﻌﯿﺖ زﻧﺪانھﺎی ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر و دارای دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﮫ اﯾﻦ زﻧﺪانھﺎ ،ﺑﮫ ﻋﻤﻞ آﻣﺪه ،ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﮫھﺎ ﻋﻤﺪﺗﺎ ً از دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﺧﺎرج
ﺷﺪه ،ﺑﮫ اﺳﺘﺜﻨﺎی ﻗﺴﻤﺖھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻗﺮﻧﻄﯿﻨﮫ ﮐﺮدن زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺑﺎ ﻋﻼﺋﻢ ﻣﺸﮑﻮک ﺑﮫ ﮐﻮوﯾﺪ  ،۱۹ﻣﻮارد اﺑﺘﻼی ﻗﻄﻌﯽ ،و زﻧﺪاﻧﯿﺎﻧﯽ ﮐﮫ
از ﻣﺮﺧﺼﯽ ﺑﺮ ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ ،را اﻟﺰام ﻣﯽدارد .ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ زﻧﺪانھﺎ ﺗﺴﮭﯿﻼت ﻻزم ﺟﮭﺖ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ و ﺣﻔﺎظﺖ
ﻣﻨﺎﺳﺐ از زﻧﺪاﻧﯿﺎن را درﯾﺎﻓﺖ ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ .و ﺣﺎﻻ ،وﯾﺮوس در زﻧﺪانھﺎﯾﯽ ﺷﯿﻮع ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ﮐﮫ ﺑﺎ ازدﺣﺎم ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻣﻮاﺟﮫ ﺑﻮده و
ﻓﺎﻗﺪ ﻣﺮاﻗﺒﺖھﺎی ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﺷﯿﻮهھﺎی ھﻤﮕﻮن و ﻣﺘﻌﺎرفِ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ھﺴﺘﻨﺪ.
ﺑﮫ ﻏﯿﺮ از ﭼﻨﺪ ﻣﻮرد ﭘﺮاﮐﻨﺪه و ﺧﺎرج از ﻣﻌﻤﻮل ،ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ زﻧﺪانھﺎ از ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﯽ ﮐﺮدن ﻣﺤﯿﻂ زﻧﺪان دﺳﺖ ﮐﺸﯿﺪهاﻧﺪ .ﺗﺎﻣﯿﻦ
ﺗﻐﺬﯾﮫ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﯿﺴﺖ وﺳﺎﺋﻞ ﺑﮭﺪاﺷﺘﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺻﻮرت راﯾﮕﺎن ﺑﯿﻦ زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﭘﺨﺶ ﻣﯽﺷﻮد اﮔﺮ ﮐﻢ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﺟﻮاﺑﮕﻮی ﻧﯿﺎزھﺎﯾﺸﺎن
ﻧﯿﺴﺖ و ﯾﺎ ﮐﮫ ﮐﻼً ﻗﻄﻊ ﺷﺪه .در ﻧﺘﯿﺠﮫ ،دهھﺎ ھﺰار زﻧﺪاﻧﯽ ﮐﮫ اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ ﻣﺎﻟﯽ ﺗﮭﯿﮫ ﺗﻮﻟﯿﺪاﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻗﯿﻤﺖھﺎی ﮔﺰاف در
ﻓﺮوﺷﮕﺎهھﺎی زﻧﺪانھﺎ اراﺋﮫ ﻣﯽﺷﻮد را ﻧﺪارﻧﺪ ،در وﺿﻌﯿﺘﯽ آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﮫاﻧﺪ .ﻣﮑﺎنھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﺮای ﻗﺮﻧﻄﯿﻨﮫ زﻧﺪاﻧﯿﺎن
در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺷﺪه ،دﯾﮕﺮ ﻣﻮﺛﺮ ﻧﯿﺴﺖ ﭼﺮا ﮐﮫ زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﻗﺮﻧﻄﯿﻨﮫای و زﻧﺪاﻧﯿﺎﻧﯽ ﮐﮫ در ﻗﺮﻧﻄﯿﻨﮫ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﻣﺸﺘﺮﮐﺎ ً از ﻣﮑﺎنھﺎی
ﻋﻤﻮﻣﯽ )ﻧﻈﯿﺮ ﺣﻤﺎم ،راھﺮوھﺎ و ھﻮاﺧﻮری( اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؛ زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺗﺎزه وارد ﻧﯿﺰ ﺑﺎ زﻧﺪاﻧﯿﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ،دوره
ﻗﺮﻧﻄﯿﻨﮫﺷﺎن در ﺷﺮف اﺗﻤﺎم اﺳﺖ ،در ﯾﮏ ﻣﺤﻞ ﻗﺮﻧﻄﯿﻨﮫ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .در دﺳﺖ ﮐﻢ ﯾﮏ زﻧﺪان )اروﻣﯿﮫ( زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﺎﻟﻢ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان
ﯾﮏ اﻗﺪام ﺗﻨﺒﯿﮭﯽ ﺑﮫ ﻗﺮﻧﻄﯿﻨﮫ ﺑﯿﻤﺎران ﮐﻮوﯾﺪ  ۱۹ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪهاﻧﺪ .در دﯾﮕﺮ زﻧﺪانھﺎ )زﻧﺠﺎن و ﺗﮭﺮان ﺑﺰرگ( ،زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﻣﺒﺘﻼی
ﻗﻄﻌﯽ ﺑﮫ وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ از ﺑﻨﺪی ﺑﮫ ﺑﻨﺪ دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪهاﻧﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﮫ دﯾﮕﺮ زﻧﺪاﻧﯿﺎن را آﻟﻮده ﮐﺮده و در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ﻗﺮار
ﺳﺎﻣﺎﻧﺪھﯽ ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﯽ ﮐﺮدن ﺑﻨﺪھﺎی ﺧﻮد را دارﻧﺪ – از ﺟﻤﻠﮫ ﺑﺮﺧﯽ زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ و
دادهاﻧﺪ .ﺣﺘﯽ زﻧﺪاﻧﯿﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ
ِ
زﻧﺪاﻧﯿﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺟﺮم ارﺗﮑﺎب ﺟﺮاﺋﻢ ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺤﮑﻮم ﺷﺪهاﻧﺪ – ﻧﯿﺰ ھﻤﭽﻨﺎن ﺑﯿﻤﺎر ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ )اوﯾﻦ و ﺗﮭﺮان ﺑﺰرگ(.
ﺑﮫ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﺗﻼشھﺎی اوﻟﯿﮫ ﺟﮭﺖ ﮐﺎھﺶ ﺟﻤﻌﯿﺖ زﻧﺪانھﺎ از طﺮﯾﻖ آزادی زودھﻨﮕﺎم و رﻓﺘﻦ ﺑﮫ ﻣﺮﺧﺼﯽ ﮐﮫ در اواﺧﺮ
اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه و ﻓﺮوردﯾﻦ و اردﯾﺒﮭﺸﺖ ﺳﺎل ﺟﺎری در ﺑﺴﯿﺎری از زﻧﺪانھﺎ ﺑﮫ اﺟﺮا درآﻣﺪه ﺑﻮد ،در اواﺧﺮ ﺑﮭﺎر ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ
ھﻨﮕﺎﻣﯽﮐﮫ ﻣﺮﺧﺼﯽ زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽﯾﺎﻓﺖ و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ زﻧﺪان ﺑﺎز ﻣﯽﮔﺸﺘﻨﺪ .در ﭼﻨﺪ زﻧﺪان )از ﺟﻤﻠﮫ ﺳﻨﻨﺪج ،ﺗﮭﺮان ﺑﺰرگ و
ﻧﺪاﻣﺘﮕﺎه ﺷﮭﺮ ری( زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺑﮫ دادﮔﺎه ﺑﺮده و ﺑﺪون اﯾﻦ ﮐﮫ در ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻗﺮﻧﻄﯿﻨﮫ ﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﮫ ﺑﻨﺪھﺎی ﺧﻮد ﻓﺮﺳﺘﺎده ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
دﺳﺘﮕﯿﺮی و ﺑﺎزداﺷﺖھﺎی ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺘﻨﺎب ﺑﺮای ﺟﺮاﺋﻤﯽﮐﮫ ﺧﻄﺮی ﺑﺮای ﻋﻤﻮم اﯾﺠﺎد ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ،ھﻤﭽﻨﺎن اداﻣﮫ دارد؛ اﯾﻦ ﺟﺮاﺋﻢ
ﺷﺎﻣﻞ ﺟﺮاﺋﻢ ﻏﯿﺮﺧﺸﻦ ،و ﺟﺮاﺋﻤﯽﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﻮﺟﺐ ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ﺑﮫ رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﮫ ﻧﺸﺪه ﻧﻈﯿﺮ ﺟﺮاﺋﻢ ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺬھﺐ ﺑﮫ
ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ ،ﻓﻌﺎل ﺑﻮدن در درون ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﮭﺎﯾﯽ 5،ﮔﺬاردن ﻋﮑﺲھﺎی ﻋﺮوﺳﯽ در اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ،ﯾﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ،ﻣﯽﮔﺮدد.
اﺗﮭﺎم اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ،در ﺳﮫ ﻣﺎه اول ﺳﺎل ﻣﻨﺠﺮ ﺑﮫ  ۷۷۰۲ﺑﺎزداﺷﺖ ﻓﻘﻂ در اﺳﺘﺎن ﺗﮭﺮان ﺷﺪه اﺳﺖ 6.اﯾﻦ ﮔﻮﻧﮫ
● »اﻗﺪاﻣﺎت ﻓﻌﺎﻻﻧﮫ  ...ﺟﮭﺖ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺑﺮﺧﻮرداری راﯾﮕﺎن ﻣﺤﺒﻮﺳﯿﻦ از اﻗﻼم ﺑﮭﺪاﺷﺘﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﺻﺎﺑﻮن و ﻣﺎده ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﯽ ﮐﻨﻨﺪه در طﻮل زﻣﺎن
ﺑﺎزداﺷﺖ و ﭘﺲ از ﻣﻘﻄﻊ ﺗﻮزﯾﻊ اوﻟﯿﮫ؛«
● »ﺟﺪاﺳﺎزی ﻣﻨﺎﺳﺐ اﻓﺮاد ،ﺗﮭﻮﯾﮫ ﻣﻨﺎﺳﺐ ھﻮا ،و ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﯽ ﮐﺮدن روزﻣﺮه و ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻣﺤﯿﻂ؛«
● »آزاد ﮐﺮدن اﻓﺮاد]،ﺑﺎ اوﻟﻮﯾﺖ دادن[ ﺑﮫ ﮐﻮدﮐﺎن ،اﻓﺮاد ﻣﺒﺘﻼ ﺑﮫ ﺑﯿﻤﺎریھﺎی زﻣﯿﻨﮫای ،اﻓﺮادی ﮐﮫ ﮐﻢ ﺧﻄﺮ ھﺴﺘﻨﺪ و ﺧﻼف و ﺟﺮاﺋﻢ ﺟﺰﺋﯽ
ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺷﺪهاﻧﺪ ،اﻓﺮادی ﮐﮫ در ﺷﺮف آزادی ﻗﺮﯾﺐاﻟﻮﻗﻮع ھﺴﺘﻨﺪ ،و اﻓﺮادی ﮐﮫ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺟﺮاﺋﻤﯽﺷﺪهاﻧﺪ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﻮﺟﺐ ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ﺑﮫ
رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﮫ ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ؛« و
● »]اﺟﺎزه دﺳﺘﺮﺳﯽ[ ﺷﺒﮑﮫھﺎی ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ،ﺳﺎزﻣﺎنھﺎی ﻣﻠﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮی و ﺳﺎزﻣﺎنھﺎی ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣﺪﻧﯽ ﺑﮫ ﺑﺎزداﺷﺘﮕﺎهھﺎ ﺟﮭﺖ ﮔﺮدآوری
اطﻼﻋﺎت ،ارزﯾﺎﺑﯽ وﺿﻌﯿﺖ ﺑﮭﺪاﺷﺘﯽ ،ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺎزداﺷﺘﮕﺎهھﺎ و زﻧﺪانھﺎ ،و ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻓﺮﺻﺖھﺎ ﺑﺮای آﮔﺎه ﺳﺎزی و ﺣﻤﺎﯾﺖ.
 5در روزھﺎی  ۱۱و  ۱۲ﺗﯿﺮﻣﺎه  ۹ ،۱۳۹۹ﻓﺮد ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺬھﺐ داده ﺑﻮدﻧﺪ در ﺣﻤﻠﮫ ﺑﮫ ﻣﻨﺎزﻟﯽ واﻗﻊ در ﺗﮭﺮان ،ﮐﺮج ،و ﻣﻼﯾﺮ دﺳﺘﮕﯿﺮ
ﺷﺪﻧﺪ .ھﺮاﻧﺎ ۲ ،ﻣﺮداد https://www.hra-news.org/2020/hranews/a-25812/ ،۱۳۹۹
در ﺑﮭﺎر  ۷۷ ،۱۳۹۹ﺑﮭﺎﯾﯽ در اﺳﺘﺎنھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﯾﺮان ،ﺑﺎزداﺷﺖ و ﯾﺎ ﻣﺤﺎﮐﻤﮫ و ﻣﺤﮑﻮم ﺑﮫ ﺣﺒﺲ ﺷﺪﻧﺪ .ﺳﺮوﯾﺲ ﺧﺒﺮی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﮭﺎﯾﯽ ۲۲ ،ﺧﺮداد
ﻣﺎه https://news.bahai.org/story/1433/ ،۱۳۹۹
 6ﺑﮫ ﮔﻔﺘﮫ ﻣﻨﺼﻮرھﺎدیزاده ،دﺑﯿﺮ ﺷﻮرای ھﻤﺎھﻨﮕﯽ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ،در ﺳﮫ ﻣﺎھﮫ اول اﻣﺴﺎل  ۷۷۰۲ﻧﻔﺮ از ﻣﻌﺘﺎدان ﻣﺘﺠﺎھﺮ در اﺳﺘﺎن ﺗﮭﺮان
ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﺪﻧﺪ )ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ)اﯾﺮﻧﺎ( ۲۹ ،ﺗﯿﺮﻣﺎه .https://www.irna.ir/news/83862257/ ،۱۳۹۹
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ﺗﺮس از ﮐﻮو�ﺪ  ۱۹در زﻧﺪانﻫﺎ ،ﺗﻼش اﯾﺮان ﺑﺮای ﺣﻔﺎﻇﺖ از زﻧﺪاﻧ�ﺎن ف
کﺎ� ﻧ�ﺴﺖ ،ﮔﺰارش ﺗکﻤ�� ﺗﺎ�ﺴﺘﺎن ۲۰۲۰
ﺑن�ﺎد ﻋبﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﺮوﻣﻨﺪ ﺑﺮای ﺣﻘﻮق ش
�� در اﯾﺮان

ﺑﺎزداﺷﺖھﺎ ،ﺑﮫ طﺮز اﺟﺘﻨﺎبﻧﺎﭘﺬﯾﺮی ﺗﻼشھﺎی ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﮐﺎھﺶ ﺟﻤﻌﯿﺖ زﻧﺪانھﺎ را ﻣﺨﺘﻞ ﺳﺎﺧﺘﮫ و ھﺰاران ﻣﻮرد آزادی
زودھﻨﮕﺎم و ﻋﻔﻮ ﮐﮫ ﺻﺮاﺣﺘﺎ ً ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻘﺮر و ﺻﺎدر ﺷﺪه را ﺧﻨﺜﯽ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ .ﻓﻘﺪان ﺳﯿﺴﺘﻤﺎﺗﯿﮏ ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ ﮐﮫ در ﻧﻈﺎم
اﻣﻨﯿﺘﯽ ﻗﻠﺪر ﻣﺎﺑﺎﻧﮫ ﯾﮑﯽ از
ﻋﺪاﻟﺖ ﮐﯿﻔﺮی اﯾﺮان ﺳﺎﺑﻘﮫای طﻮﻻﻧﯽ دارد ،اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت را ﺗﺸﺪﯾﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻧﻈﺎﻣﯽﮐﮫ ﭘﺮوﺗﮑﻞھﺎی
ِ
وﯾﮋﮔﯽھﺎی آن اﺳﺖ :ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ زﻧﺪانھﺎ درﺑﺎره ﻣﻮارد اﺑﺘﻼ ﺑﮫ ﺑﯿﻤﺎری ﮐﻮوﯾﺪ  ۱۹ﭘﻨﮭﺎن ﮐﺎری ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،و از اﯾﻦ طﺮﯾﻖ در
ﻣﯿﺎن زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺗﺮدﯾﺪ و ھﺮاس اﯾﺠﺎد ﮐﺮده ،از ﺳﻮﯾﯽ دﯾﮕﺮ ،از اﻧﺘﻘﺎل زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﻣﺸﮑﻮک ﺑﮫ ﮐﺮوﻧﺎ ﺑﮫ ﺑﮭﺎﻧﮫ اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ )زﻧﺪان
ﺑﺮازﺟﺎن( ،ﺧﻮدداری ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .در ﻣﻘﻄﻌﯽ ﮐﮫ ﻣﻮج دوم وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ در ﺧﺎرج از زﻧﺪان ﺑﯿﺪاد ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺳُﺴﺘﯽ در اﺟﺮای
ھﻤﺎن اﺣﺘﯿﺎطھﺎی ﺣﺪاﻗﻠﯽ ﮐﮫ ﺷﺶ ﻣﺎه ﭘﯿﺶ ﻣﻘﺮر ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﺑﮫ ھﯿﭻ وﺟﮫ ﺑﺎ ﻋﻘﻞ ﺟﻮر در ﻧﻤﯽآﯾﺪ.
ﻣﻘﺎﻣﺎت اﯾﺮان آﻣﺎرھﺎی ﮐﺎذب اراﺋﮫ ﮐﺮده 7،و ﻣﯿﺰان ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ را ﺳﮫ
ﻣﺮﺗﺒﮫ ﮐﻤﺘﺮ از آﻣﺎرھﺎی دﻗﯿﻘﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ دﺳﺖ ﺑﯽ ﺑﯽ ﺳﯽ ﻓﺎرﺳﯽ رﺳﯿﺪه ،اﻋﻼم
ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .وزارت ﺑﮭﺪاﺷﺖ اﯾﺮان ﺗﮑﺬﯾﺐ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﮫ ارﻗﺎﻣﯽﮐﻤﺘﺮ از ارﻗﺎم
واﻗﻌﯽ ﮔﺰارش ﮐﺮده اﺳﺖ 8.ﻣﻘﺎﻣﺎت اﯾﺮاﻧﯽ ،اﻓﺮادی ﮐﮫ ﺑﮫ اﻧﺘﺸﺎر اطﻼﻋﺎت
ﯾﺎ ﻧﻈﺮات اﻧﺘﻘﺎدی از ﺷﯿﻮه ﺑﺮﺧﻮرد آﻧﮭﺎ ﺑﺎ ﭘﺎﻧﺪﻣﯽوﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ ،ﻣﺒﺎدرت
ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ را ﺑﺎزداﺷﺖ ﮐﺮده
اﺳﺖ ،اﻓﺮادی ھﻤﭽﻮن اﺑﺮاھﯿﻢ
ﺷﻮرﯾﺎﻧﯽ ،ﻓﻌﺎل ﻣﺪﻧﯽ و ﻣﺪﯾﺮ
ﮐﺎﻧﺎل ﺗﻠﮕﺮاﻣﯽ »ﺻﺪای ﻣﺮدم ﺑﺎﻧﮫ« 9.ﺑﻨﺎ ﺑﮫ ﮔﻔﺘﮫ ﺣﺴﯿﻦ اﺷﺘﺮی ،رﺋﯿﺲ ﭘﻠﯿﺲ ﻓﺘﺎ،
از اواﺳﻂ ﻓﺮوردﯾﻦ ﺗﺎ  ۲۰اردﯾﺒﮭﺸﺖ ۳۲۰ ،ﻧﻔﺮ ﺑﮫ اﺗﮭﺎم »ﺷﺎﯾﻌﮫ ﭘﺮاﮐﻦ« در ﺑﺎره
ﭘﺎﻧﺪﻣﯽوﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ و اﯾﺠﺎد »ﺗﺸﻮﯾﺶ و ﻧﮕﺮاﻧﯽ« در اذھﺎن ﻋﻤﻮﻣﯽ ،ﺑﺎزداﺷﺖ
ﺷﺪﻧﺪ 10.ﺣﺘﯽ وﮐﻼ ھﻢ از ﺑﺎزداﺷﺖھﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ ﻣﺼﻮن ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ.
ﭘﯿﺎم درﻓﺸﺎن ﭘﺲ از آن ﮐﮫ اﺑﺘﻼی ﻣﻮﮐﻠﺶ ﺑﮫ ﺑﯿﻤﺎری ﮐﻮوﯾﺪ  ۱۹را اﻓﺸﺎ و
ﭘﯿﺎم دراﻓﺸﺎن ،ﺧﺒﺮ ﺻﺪای اﻣﺮﯾﮑﺎ ،اردﯾﺒﮭﺸﺖ ۱۳۹۹
ﺧﻮاﺳﺘﺎر آزادی وی ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﺑﮫ اﺗﮭﺎم »ﻧﺸﺮ اﮐﺎذﯾﺐ ﺑﮫ ﻗﺼﺪ ﺗﺸﻮﯾﺶ
اذھﺎن ﻋﻤﻮﻣﯽ« و »ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺗﺒﻠﯿﻐﯽ ﻋﻠﯿﮫ ﻧﻈﺎم« ،ﺑﮫ دو ﺳﺎل ﺣﺒﺲ ﻣﺤﮑﻮم
ﺷﺪ 11.ﻣﻮﮐﻞ وی ،ﻓﺎطﻤﮫ ﺧﻮﯾﺸﻮﻧﺪ )ﺳﺤﺮ ﺗﺒﺮ( ،ﺳﻠﺒﺮﯾﺘﯽ ۱۸ﺳﺎﻟﮫ اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﮐﮫ از ﻣﮭﺮ ﻣﺎه  ۱۳۹۸ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﺪه ﺑﻮد ،در
ﻓﺮوردﯾﻦ ﻣﺎه و ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ در ﻧﺪاﻣﺘﮕﺎه ﺷﮭﺮری ﺑﮫ ﺳﺮ ﻣﯽﺑﺮد ﺑﮫ وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ ﻣﺒﺘﻼ ﺷﺪ و ﺑﮫ ﺟﺎی اﯾﻦ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﺮﺧﺼﯽ
12
ﺑﺮود ،ﻗﺮﻧﻄﯿﻨﮫ ﺷﺪه و ﻧﮭﺎﯾﺘﺎ ً ﺑﮫ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻣﻨﺘﻘﻞ و ﺑﮫ دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻨﻔﺲ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ وﺻﻞ ﮔﺮدﯾﺪ.

ﺑﻨﺎ ﺑﮫ اظﮭﺎرات ﺳﺮھﻨﮓ ﺳﻌﯿﺪ ﺷﻔﯿﻌﯽ ،ﻣﻌﺎون اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﯿﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽاﺳﺘﺎن ھﺮﻣﺰﮔﺎن ،ﭘﻨﺞ ﻣﻌﺘﺎد در اﯾﻦ اﺳﺘﺎن واﻗﻊ در ﺟﻨﻮب اﯾﺮان ،ﺑﮫ اﺗﮭﺎم »ﻧﺸﺮ
ﻋﮑﺲھﺎی ﺟﺸﻦ ﻋﺮوﺳﯽ ﯾﮏ زوج ﺟﻮان در ﺣﺴﺎب اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﺧﻮد« ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﺪﻧﺪ .ﻟﻮس آﻧﺠﻠﺲ ﺗﺎﯾﻤﺰ ۱۸ ،ﺧﺮداد ﻣﺎه ،۱۳۹۹
https://www.latimes.com/world-nation/story/2020-06-07/iran-instagram-coronavirus-social-media-crackdown
ﺻﺪا و ﺳﯿﻤﺎی ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽاﯾﺮان ۱۱ ،ﺧﺮداد ﻣﺎه https://www.iribnews.ir/fa/news/272936 ،۱۳۹۹
 7ﻓﮭﺮﺳﺖھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﻄﻮر ﻧﺎﺷﻨﺎس در اﺧﺘﯿﺎر ﺑﯽ ﺑﯽ ﺳﯽ ﻓﺎرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﮫ ،ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺑﯽ ﺑﯽ ﺳﯽ را ﮐﺎﻣﻞ و آﻣﺎر ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ ﻧﺎﺷﯽ از وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ
از آﻏﺎز ﺗﺎ اﯾﻦ ﺗﺎرﯾﺦ را ﺑﮫ ﻗﺮﯾﺐ ﺑﮫ  ۴۲۰۰۰ﺗﻦ ﺗﺨﻤﯿﻦ ﻣﯽزﻧﺪ .اﻓﺰاﯾﺶ اوﻟﯿﮫ ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ ﺑﺴﯿﺎر ﻓﺮاﺗﺮ از ارﻗﺎم وزارت ﺑﮭﺪاﺷﺖ اﺳﺖ و ﺗﺎ اواﺋﻞ
ﻓﺮوردﯾﻦ ﻣﺎه ﭘﻨﺞ ﺑﺮاﺑﺮ آﻣﺎر رسﻣﯽﺑﻮده اﺳﺖ .روﻧﺪ ﮐﻠﯽ ﻣﻮارد اﺑﺘﻼ و ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ در دادهھﺎی درز ﺷﺪه ﺑﮫ ﺑﯽ ﺑﯽ ﺳﯽ ،ﺑﺎ ﮔﺰارشھﺎی رﺳﻤﯽ ﺗﺸﺎﺑﮫ
دارد ،اﮔﺮﭼﮫ ارﻗﺎم آن ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ .ﺑﯽ ﺑﯽ ﺳﯽ ۱۳ ،ﻣﺮداد ﻣﺎه ،۱۳۹۹
https://www.bbc.com/news/world-middle-east-53598965
ﺑﯽ ﺑﯽ ﺳﯽ ۱۲ ،ﻣﺮداد ﻣﺎه https://www.bbc.com/persian/iran-53629265 ،۱۳۹۹
 8ﺗﮭﺮان ﺗﺎﯾﻤﺰ ۱۲ ،ﻣﺮداد ،۱۳۹۹
-۱۹https://www.tehrantimes.com/news/450787/Iran-rejects-BBC-Persian-claim-of-under-reporting-COVIDmortality
 9ﺷﺒﮑﮫ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﮐﺮدﺳﺘﺎن ۱ ،ﺗﯿﺮ ﻣﺎه http://kurdistanhumanrights.net/fa/?p=13343 ،۱۳۹۹
 10ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ) اﯾﺮﻧﺎ( ۲۰ ،اردﯾﺒﮭﺸﺖ https://www.irna.ir/news/83780862 ،۱۳۹۹
11ھﺮاﻧﺎ ۲۱ ،ﻣﺮداد https://www.hra-news.org/2020/hranews/a-26118/ ،۲۱
 12رادﯾﻮ آزادی ۲۹ ،ﻓﺮوردﯾﻦ ،۱۳۹۹
https://www.rferl.org/a/ranian-instagram-celebrity-sahar-tabar-coronavirus-ventilator/30561096.html
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ﺗﺮس از ﮐﻮو�ﺪ  ۱۹در زﻧﺪانﻫﺎ ،ﺗﻼش اﯾﺮان ﺑﺮای ﺣﻔﺎﻇﺖ از زﻧﺪاﻧ�ﺎن ف
کﺎ� ﻧ�ﺴﺖ ،ﮔﺰارش ﺗکﻤ�� ﺗﺎ�ﺴﺘﺎن ۲۰۲۰
ﺑن�ﺎد ﻋبﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﺮوﻣﻨﺪ ﺑﺮای ﺣﻘﻮق ش
�� در اﯾﺮان

ﭘﻨﮭﺎن ﮐﺎری ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻣﯿﺰان اﺑﺘﻼ ﺑﮫ وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ و ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ ﻧﺎﺷﯽ از آن ،ﭼﮫ در زﻧﺪان ﭼﮫ ﺧﺎرج از زﻧﺪان ،ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ
اطﻤﯿﻨﺎن ﺧﺎطﺮی ]در اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ[ اﯾﺠﺎد ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،رﯾﺎﺳﺖ دﺳﺘﮕﺎه زﻧﺪانھﺎ ادﻋﺎھﺎی ﺟﺴﻮراﻧﮫای ﻣﻄﺮح ﮐﺮده
ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﮫ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺜﺒﺘﯽ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﮭﺪی ﺣﺎج ﻣﺤﻤﺪی ،رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن زﻧﺪانھﺎ ،در ﻧﻄﻘﯽ ﮐﮫ در اواﺋﻞ ﺗﯿﺮ ﻣﺎه در
ﺣﻀﻮر ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺑﻠﻨﺪﭘﺎﯾﮫ ﺧﺎرﺟﯽ اﯾﺮاد ﮐﺮد اظﮭﺎر داﺷﺖ اﻗﺪاﻣﺎت ﭘﯿﺸﮕﯿﺮاﻧﮫ ،درﻣﺎﻧﯽ ،و ﮐﻨﺘﺮل وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ در زﻧﺪانھﺎی
اﯾﺮان »در ﻣﯿﺎن ﺑﮭﺘﺮﯾﻦھﺎ« در ﻣﻨﻄﻘﮫ و در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﮭﺎن اﺳﺖ .ﻣﺤﻤﺪی از ﯾﮏ »ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﮫ ﻓﺮ ِد ﻣﻌﺎﯾﻨﮫ ،ﺗﺸﺨﯿﺺ،
ﻣﺮاﻗﺒﺖ ،و درﻣﺎن« ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ ﮐﮫ در ﮐﻠﯿﮫ زﻧﺪانھﺎی ﮐﺸﻮر و داﻧﺸﮕﺎهھﺎی ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﭘﯿﺎده ﺷﺪه ،ﮐﮫ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺴﺖ ﮔﺮﻓﺘﻦ از
ﮐﻠﯿﮫ زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺗﺎزه وارد ،ﯾﮏ ﭘﺮوﺗﮑﻞ ﻧﮕﮭﺪاری ﺳﮫ ﻣﺮﺣﻠﮫ ای ﺑﯿﻤﺎران )ﯾﻌﻨﯽ ﻗﺮﻧﻄﯿﻨﮫ ،ﺟﺪاﺳﺎزی ،و دوره ﻧﻘﺎھﺖ( ،و
ﺗﺨﺼﯿﺺ ﺗﺠﮭﯿﺰات ﭘﺰﺷﮑﯽ و درﻣﺎﻧﯽ ،ﻣﯽﮔﺮدد 13.اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺷﮭﺎدت زﻧﺪاﻧﯿﺎن و ﺑﯿﺎﻧﯿﮫھﺎی رﺳﻤﯽ ،ارادهای
ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﺴﺖﮔﯿﺮی وﺟﻮد ﻧﺪارد ،ﻣﺮاﻗﺒﺖھﺎی ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺎﭼﯿﺰ اﺳﺖ ،و ﺑﻮدﺟﮫ ﻣﺤﺪودی ﺟﮭﺖ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺑﮭﺪاﺷﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ در
زﻧﺪانھﺎی ﭘﺮ ﺟﻤﻌﯿﺖ ،در دﺳﺘﺮس اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﮫ ھﯿﭻ وﺟﮫ ﺑﺎ ﻣﻌﯿﺎرھﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺳﻼﻣﺘﯽ ،ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ.

وﺿﻌﯿﺖ زﻧﺪانھﺎ
زﻧﺪان ﻣﺮﮐﺰی زﻧﺠﺎن ،اﺳﺘﺎن زﻧﺠﺎن
در زﻧﺪان ﻣﺮﮐﺰی زﻧﺠﺎن ،ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻧﺮﮔﺲ ﻣﺤﻤﺪی ،ﻓﻌﺎل ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ و ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﺎ ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام ،از ﺗﺎرﯾﺦ  ۳دی ﻣﺎه ۱۳۹۸
در ﻣﯿﺎن زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﻋﺎدی ﻧﮕﮭﺪاری ﻣﯽﺷﻮد ،ﭼﻨﯿﻦ ﮔﺰارش ﺷﺪه ﮐﮫ ﻗﺼﻮر ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ زﻧﺪان در ﺟﺪاﺳﺎزی ﯾﮏ زﻧﺪاﻧﯽ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﮫ
ﺑﯿﻤﺎری ﮐﻮوﯾﺪ  ،۱۹ﮐﻠﯿﮫ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﻨﺪ زﻧﺎن را در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ
ﻗﺮار داده اﺳﺖ .ﻣﺤﻤﺪی – ﮐﮫ از ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری زﻣﯿﻨﮫای ﺑﮫ ﺷﺪت رﻧﺞ ﻣﯽﺑﺮد
– در ﻧﺎﻣﮫای از درون زﻧﺪان ﮐﮫ در ﺗﺎرﯾﺦ  ۲۲ﺗﯿﺮ ﻣﺎه ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ اﻋﻼم داﺷﺖ
ﮐﮫ او و  ۱۱ﺗﻦ از ھﻤﺒﻨﺪیھﺎﯾﺶ در اواﺋﻞ ﺗﯿﺮ ﻣﺎه ﻋﻼﺋﻢ ﻣﺸﮑﻮک ﺑﮫ ﮐﻮوﯾﺪ ۱۹
داﺷﺘﮫاﻧﺪ .اﯾﻦ ﻧﺎﻣﮫ ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ ﮐﮫ ﯾﮏ ﻣﺎه ﻗﺒﻞ از آن ،در ﺣﺪود  ۳۰زﻧﺪاﻧﯽ ﺗﺎزه
وارد ﮐﮫ ﺑﺮﺧﯽ از آﻧﺎن ﻋﻼﺋﻢ ﻣﺸﮑﻮک ﺑﮫ وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ داﺷﺘﮫ و ﯾﮏ ﺗﻦ ﻧﯿﺰ
14
ﻣﺒﺘﻼی ﻗﻄﻌﯽ ﺑﮫ ﺑﯿﻤﺎری ﮐﻮوﯾﺪ  ۱۹ﺑﻮده ،ﺑﮫ ﺑﻨﺪ آﻧﮭﺎ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ.
ﻣﺤﻤﺪی ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ ﻧﺎﻣﮫاش »ﺷﮑﺎﯾﺘﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ در ﻣﻮرد ﺳﺨﺘﯽھﺎ و ظﻠﻢ و
ﻧﺮﮔﺲ ﻣﺤﻤﺪی .ﻋﮑﺲ ارﺳﺎ� از ﺧﺎﻧﻮادە ﻣﺤﻤﺪی.
ﻓﻘﺪان ﻣﺮاﻗﺒﺖھﺎی ﭘﺰﺷﮑﯽ ظﺮف ﺷﺶ ﻣﺎه اﺧﯿﺮ در زﻧﺪان زﻧﺠﺎن
ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از و�ﺴﺎ�ﺖ  EnglishPen.orgﻣﺮداد ۱۳۹۹
اﺳﺖ« .ﻧﺮﮔﺲ ﻣﺤﻤﺪی در ﯾﺎدداﺷﺖ دﯾﮕﺮی از داﺧﻞ زﻧﺪان ﮐﮫ در ﺗﺎرﯾﺦ
 ۱اﻣﺮداد  ۱۳۹۹از ﺳﻮی ﯾﮏ زﻧﺪاﻧﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﭘﯿﺸﯿﻦ در ﺗﻮﯾﯿﺘﺮ ﻣﻨﺘﺸﺮ
ﺷﺪ ،ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ:

» ۱۵ﺗﯿﺮ ۱۲ :زﻧﺪاﻧﯽ ﮐﺮوﻧﺎﯾﯽ در ﺑﻨﺪ ھﺴﺘﯿﻢ .از ﭼﻨﺪ روز ﭘﯿﺶ ﮐﮫ ﺑﯿﻤﺎری ﻣﺤﺮز ﺷﺪ ،ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ ﺳﺎﻟﻢ را از ﻣﺎ ﺟﺪا
ﮐﺮدﻧﺪ .ﻣﻄﻠﻘﺎ ً ھﯿﭻ اﻣﮑﺎﻧﺎﺗﯽ و ھﯿﭻ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﭘﺰﺷﮑﯽ در ﺑﻨﺪ ﻧﯿﺴﺖ .ﺣﺘﯽ ژل ﺷﺴﺘﺸﻮی دﺳﺖ ﻧﺪارﯾﻢ .ﻓﻘﻂ ﺑﺮوﻓﻦ
ﻣﯽدھﻨﺪ  ...ﻧﻔﺴﻢ ﺑﺎﻻ ﻧﻤﯽآﯾﺪ .درد وﺣﺸﺘﻨﺎک  ...طﺎﻗﺘﻢ طﺎق ﺷﺪه .ھﻤﮫﻣﺎن ھﻤﯿﻨﻄﻮرﯾﻢ  ...اﯾﻦ ﻧﮕﮭﺒﺎن ﮔﻔﺘﮫ ﺑﻮد دﮐﺘﺮ
ﻣﯽآورد ،ﭘﺲ ﮐﻮ؟«
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﻓﻘﻂ ﭘﺲ از ﻧﺎﻣﮫ ﻣﻮرخ  ۲۲ﺗﯿﺮ ﻣﺎه ﺑﺎﻻﺧﺮه ﺑﮫ وی اﺟﺎزه دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﮫ ﭘﺰﺷﮏ را دادﻧﺪ .اﻣﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺰارشھﺎی
ﺑﻌﺪی وی ،اﻧﮕﯿﺰه ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ در ﻓﺮﺳﺘﺎدن ﭘﺰﺷﮏ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻼﺣﻈﺎت ظﺎھﺮی ﺑﻮده ﺗﺎ ﺣﻔﺎظﺖ از ﺣﻘﻮق و ﺳﻼﻣﺘﯽ زﻧﺪاﻧﯽ:

 13اﯾﺮﻧﺎ ۴ ،ﺗﯿﺮ http://www.irna.ir/news/83832911/ ،۱۳۹۹
 https://www.iranrights.org/library/document/374514؛ ﺳﺎزﻣﺎن ﻋﻔﻮ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ ۲۳ ،ﺗﯿﺮ ﻣﺎه ،۱۳۹۹
”“Iran: Human Rights Defender’s Life at Risk of COVID-19
https://www.amnesty.org/download/Documents/MDE1327102020ENGLISH.pdf
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ﺗﺮس از ﮐﻮو�ﺪ  ۱۹در زﻧﺪانﻫﺎ ،ﺗﻼش اﯾﺮان ﺑﺮای ﺣﻔﺎﻇﺖ از زﻧﺪاﻧ�ﺎن ف
کﺎ� ﻧ�ﺴﺖ ،ﮔﺰارش ﺗکﻤ�� ﺗﺎ�ﺴﺘﺎن ۲۰۲۰
ﺑن�ﺎد ﻋبﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﺮوﻣﻨﺪ ﺑﺮای ﺣﻘﻮق ش
�� در اﯾﺮان

» ۲۱ﺗﯿﺮ :ﻧﺎﻣﮫ ﻋﻠﻨﯽ ﻧﻮﺷﺘﻢ و وﺿﻌﯿﺖ ﺑﻨﺪ را ﺷﺮح دادم .اﻣﺮوز ﯾﮏ ﻣﺎﺳﮏ ﺑﮫ ھﺮ ﮐﺪام ﻣﺎ دادﻧﺪ .ژل ﺷﺴﺘﺸﻮی
دﺳﺖ را ﮐﮫ ﻣﺪﺗﮭﺎ اﻟﺘﻤﺎس ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ و ﻧﻤﯽدادﻧﺪ ،ﺑﺎﻻﺧﺮه دﯾﺮوز ﺑﺎ ﭘﻮل ﺧﻮدﻣﺎن ﺧﺮﯾﺪﻧﺪ و دادﻧﺪ .ﻓﻘﻂ  ۳ﺗﺎ .ﺣﺎل
ﻋﻤﻮﻣﯽﻣﺎن اﻓﺘﻀﺎح اﺳﺖ .رﻣﻖﻣﺎن رﻓﺘﮫ «...
» ۲۳ﺗﯿﺮ :ﺗﮭﻮع .اﺳﺘﻔﺮاغ .ﺑﯽرﻣﻘﯽ .ﺣﺲ ﺑﻮﯾﺎﯾﯽﻣﺎن ھﻢ از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﮫ .دارم ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری از آن ﺳﮫ ﺗﺎ ﻋﻤﻞ
ﺟﺮاﺣﯽای ﮐﮫ ﮐﺮدم ﺳﺨﺖ ﺗﺮ اﺳﺖ «...
» ۲۴ﺗﯿﺮ :دﯾﺮوز ھﻢ دﮐﺘﺮ ﻧﯿﺎﻣﺪ .اﻣﺎ اﻣﺮوز آﻣﺪﻧﺪ ﮔﻔﺘﻨﺪ دﮐﺘﺮ آﻣﺪه ﺑﯿﺎ ﺑﺮو .ﮔﻔﺘﻢ رﻣﻖ ﻧﺪارم .ﮔﻔﺘﻨﺪ اﺟﺒﺎرﯾﮫ .ﺑﺎ ﻣﺼﯿﺒﺖ
و ﮐﺸﺎن ﮐﺸﺎن ﺧﻮدم را ﻣﯽرﺳﺎﻧﻢ ﺑﮫ اﺗﺎق دﮐﺘﺮ  ...دﮐﺘﺮ ﺣﺎﻟﻢ را ﻣﯽﭘﺮﺳﺪ .ﻣﯿﮕﻮﯾﻢ رﻣﻖ ﻧﺪارم  ...ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻧﻔﺲ
ﻋﻤﯿﻖ! ﻧﻔﺲ وﺳﻂ ﺳﯿﻨﮫام ﮔﯿﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﮫ ﺳﺮﻓﮫ ﻣﯽاﻓﺘﻢ .رﯾﮫھﺎﯾﻢ درﮔﯿﺮ ﺷﺪه .دﮐﺘﺮ ﻧﺴﺨﮫ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ .ﺳﺮم و
ب.ﮐﻤﭙﻠﮑﺲ و ﯾﮏ آﻣﭙﻮل  ۱۰ﺳﯽﺳﯽ ﮐﮫ ﻧﻤﯽداﻧﻢ ﭼﯿﺴﺖ  ...ﮐﺎش ﻣﯽﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ دو روز ﻏﺬای درﺳﺘﯽ ﺑﺨﻮرﯾﻢ ﺟﺎن
ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ .ﻏﺬا اﯾﻨﺠﺎ اﻓﺘﻀﺎح اﺳﺖ .ﺧﺮﯾﺪ از زﻧﺪان ھﻢ از آن ﺑﺪﺗﺮ  ...اﺟﺎزه ﺧﺮﯾﺪ از ﺑﯿﺮون ھﻢ ﻧﻤﯽدھﻨﺪ«.
» ۲۵ﺗﯿﺮ :دﯾﺸﺐ آﻣﺪﻧﺪ ﺳﺮم زدﻧﺪ .آﻣﭙﻮلھﺎ را ھﻢ ﺗﺰرﯾﻖ ﮐﺮدﻧﺪ  ...دوﺑﺎره دﮐﺘﺮ آﻣﺪه .ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﺑﺮای ﻣﺤﻤﺪی
اﺟﺒﺎری اﺳﺖ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﺎﯾﺪ .ﺑﮭﺘﺮ از دﯾﺮوزم .داروھﺎ اﺛﺮ ﮐﺮده .دﮐﺘﺮ ﻣﯽﭘﺮﺳﺪ :ﺣﺎﻟﺖ ﭼﻄﻮره؟ »ﺧﻮﺑﻢ« .ﺧﺎﻧﻢ زﻧﺪاﻧﺒﺎن
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :از دﯾﺸﺐ ﮐﮫ آن ﺳﺮم را ﺑﮭﺶ زدﯾﻢ ﺣﺎﻟﺶ ﺑﮭﺘﺮه .دﮐﺘﺮ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻧﻔﺲ ﻋﻤﯿﻖ! ﺑﮫ ﺳﺮﻓﮫ ﻣﯽاﻓﺘﻢ «...
ﺑﻌﺪ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدﯾﻢ داﺧﻞ ﺑﻨﺪ .ﺧﺒﺮ  ۲۰:۳۰را آﻧﺠﺎ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ]ﮐﮫ وﯾﺰﯾﺖ دﮐﺘﺮ از ﻧﺮﮔﺲ ﻣﺤﻤﺪی را ﻧﺸﺎن
ﻣﯽدھﺪ[  ...ﺗﺎزه ﻣﯽﻓﮭﻤﻢ دﮐﺘﺮ رﻓﺘﻦ اﺟﺒﺎری ﺑﺮای ﭼﮫ ﺑﻮد .و اﯾﻨﮑﮫ ﻓﯿﻠﻢ دﯾﺮوز ﻗﺎﺑﻞ ﭘﺨﺶ ﻧﺒﻮده ﺑﺲ ﮐﮫ ﺑﺪﺣﺎل ﺑﻮدم.
ﺑﺎ ﺳﺮم و آﻣﭙﻮل ﺳﺮ ﭘﺎﯾﻢ ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ ﻓﯿﻠﻢ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ .ﺗﺎزه ھﻤﺎن را ھﻢ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﺎﻣﻞ ﭘﺨﺶ ﮐﻨﻨﺪ .ﺳﺮﻓﮫاﻣﺎن ﻧﻤﯽداد .ﺣﺮف
زﻧﺪاﻧﺒﺎن ﺧﻮدﺷﺎن ھﻢ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﺨﺶ ﻧﺒﻮد!
» ۲۸ﺗﯿﺮ :از وﻗﺘﯽ  ۲۰:۳۰ﭘﺨﺶ ﺷﺪ ﺗﺎ اﻣﺮوز دﯾﮕﺮ ﺧﺒﺮی از دﮐﺘﺮ ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﺎ ھﻤﺎن ۱ﻋﺪد ﻣﺎﺳﮑﯽ ﮐﮫ ﺑﮭﻤﺎن دادﻧﺪ
ﺳﺮ ﮐﺮدهاﯾﻢ .آن ﻓﯿﻠﻢ ﺟﻌﻠﯽ ھﻢ ﺑﺪﺟﻮری ﺑﮫ زﻧﺪاﻧﯽھﺎ ﺑﺮﺧﻮرده .روز ﺑﻌﺪ از ﺧﺒﺮ  ۲۰:۳۰دو ﮐﯿﻠﻮ ﮔﻮﺷﺖ ﭼﺮخ ﮐﺮده
از طﺮف ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻞ زﻧﺪانھﺎ آوردﻧﺪ دادﻧﺪ .ﮔﻔﺘﻨﺪ »ﺑﺎﯾﺪ« ﺑﺨﻮرﯾﺪ  ...اﻣﺮوز ھﻢ ﮐﮫ ﮔﻔﺘﯿﻢ ﺑﻌﺪ از آن ﻓﯿﻠﻢ دروﻏﺘﺎن،
ﮔﻮﺷﺘﺘﺎن را ھﻢ ﻧﻤﯽﺧﻮاھﯿﻢ و آﻣﺪﻧﺪ ﮔﻔﺘﻨﺪ »ﺑﺎﯾﺪ« ﺑﺨﻮرﯾﺪ ،ھﻤﺎﻧﻘﺪر ﺗﺤﻘﯿﺮ ﺷﺪﯾﻢ«.
»۱ﻣﺮداد :ﺣﺎﻟﻢ ﺑﮭﺘﺮ اﺳﺖ .ھﻨﻮز ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻢ ﯾﮏ دور دور ﺣﯿﺎط راه ﺑﺮوم .اﻣﺎ ﺑﮭﺘﺮم«.
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ﻧﺮﮔﺲ ﻣﺤﻤﺪی در ﻧﺎﻣﮫ ﻣﻮرخ  ۲۲ﺗﯿﺮ ﻣﺎه ﺧﻮد ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺑﺎزرﺳﯽ وزارت ﺑﮭﺪاﺷﺖ از زﻧﺪان ﻣﺮﮐﺰی زﻧﺠﺎن ﺷﺪ .ﻣﺤﺘﻮای ﻧﺎﻣﮫ
در روز  ۲۳ﺗﯿﺮ در رﺳﺎﻧﮫھﺎی ﻓﺎرﺳﯽ زﺑﺎن ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﮔﺰارش و ﭘﺲ از آن ،ﺑﮫ ﺷﮑﻞ ﮔﺴﺘﺮدهای در ﺷﺒﮑﮫھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﭘﺨﺶ ﺷﺪ 16.روز  ۲۴ﺗﯿﺮ ،ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر روزﻧﺎﻣﮫ اﻋﺘﻤﺎد از ﻏﻼﻣﺤﺴﯿﻦ اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯽ ،ﺳﺨﻨﮕﻮی ﻗﻮه ﻗﻀﺎﯾﯿﮫ ،درﺑﺎره ﺷﮑﺎﯾﺖ ﻧﺮﮔﺲ
ﻣﺤﻤﺪی ﺳﻮال ﮐﺮد .اظﮭﺎرات اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯽ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﮫ ﺳﻮاﻻت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻓﻘﺪان ﺑﮭﺪاﺷﺖ در زﻧﺪان زﻧﺠﺎن و ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ دﺳﺘﮕﺎه
ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺑﺮای اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺤﻤﺪی ﺑﮫ اوﯾﻦ و ﯾﺎ ﻓﺮﺳﺘﺎدن وی ﺑﮫ ﻣﺮﺧﺼﯽ ﺟﮭﺖ ﻣﺪاوای ﻣﺸﮑﻼت رﯾﻮی ،ﻣﺒﮭﻢ ﺑﻮد .او در ﻋﻮض
ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد ﮐﮫ ﺳﻼﻣﺘﯽ ھﻤﮫ زﻧﺪاﻧﯿﺎن در اوﻟﻮﯾﺖ اﺳﺖ و ﻋﻼوه ﺑﺮ ﭘﺮوﺗﮑﻞھﺎی ﺑﮭﺪاﺷﺘﯽ ﮐﻠﯽ ،ﻗﻮه ﻗﻀﺎﯾﯿﮫ ھﻨﮕﺎﻣﯽﮐﮫ ﯾﮏ
زﻧﺪاﻧﯽ ﻣﺸﮑﻮک ﺑﮫ اﺑﺘﻼ ﺑﮫ وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ اﺳﺖ ،ﮐﻠﯿﮫ اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم را اﻧﺠﺎم ﻣﯽدھﺪ .وی اﺻﺮار ﮐﺮد » ...ﻣﺎ ھﻤﺎن ﺗﺪاﺑﯿﺮ را
در زﻧﺪان زﻧﺠﺎن ھﻢ اﺗﺨﺎذ ﮐﺮدهاﯾﻢ« 17.از روز  ۲۶ﺗﯿﺮ ،رﺳﺎﻧﮫھﺎی اﯾﺮان در ﺗﻼﺷﯽ ﺑﺮای ﺧﻼف ﺟﻠﻮهدادن ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ ﮐﮫ
ﻣﺤﻤﺪی در ﻧﺎﻣﮫھﺎی ﺧﻮد ﻋﻨﻮان ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﺷﺮوع ﺑﮫ ﭘﺨﺶ وﯾﺪﯾﻮی ﮐﻮﺗﺎھﯽ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﮐﮫ ﺑﮫ طﻮر ﭘﻨﮭﺎﻧﯽ و ﺑﺪون رﺿﺎﯾﺖ او ،در
ﺧﻼل وﯾﺰﯾﺖ وی ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺰﺷﮏ در زﻧﺪان و در ﻟﺤﻈﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﻋﻼﺋﻢ ﺑﯿﻤﺎری ﮐﻤﺘﺮ ﺧﻮد را ﻧﺸﺎن ﻣﯽداده ،ﻓﯿﻠﻢ ﺑﺮداری ﺷﺪه
18
اﺳﺖ.

 https://www.iranrights.org/library/document/375315؛ ﺳﺮی ﺗﻮﯾﯿﺘﺮ ﺑﮫ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ از ﺑﮭﺎره ھﺪاﯾﺖ ۱ ،ﻣﺮداد ،۱۳۹۹
https://twitter.com/HedayatBahare/status/1286029508320071686
 16ﺑﯽ ﺑﯽ ﺳﯽ ۲۳ ،ﺗﯿﺮ ﻣﺎه  https://www.bbc.com/persian/iran-53394645 ،۱۳۹۹؛ اﯾﺮان واﯾﺮ ۲۳ ،ﺗﯿﺮ ﻣﺎه ،۱۳۹۹
https://iranwire.com/fa/news/zanjan/39439
 17روزﻧﺎﻣﮫ اﻋﺘﻤﺎد ۲۵ ،ﺗﯿﺮ ﻣﺎه http://www.etemadnewspaper.ir/fa/main/detail/150998 ،۱۳۹۹
 18ﻣﺸﺮق ﻧﯿﻮز ۲۶ ،ﺗﯿﺮ ﻣﺎه  https://www.mashreghnews.ir/news/1095726/ ، ۱۳۹۹؛ ﻣﯿﺰان آﻧﻼﯾﻦ ۲۷ ،ﺗﯿﺮ ﻣﺎه ،۱۳۹۹
https://www.mizanonline.com/fa/news/638348/
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ﺗﺮس از ﮐﻮو�ﺪ  ۱۹در زﻧﺪانﻫﺎ ،ﺗﻼش اﯾﺮان ﺑﺮای ﺣﻔﺎﻇﺖ از زﻧﺪاﻧ�ﺎن ف
کﺎ� ﻧ�ﺴﺖ ،ﮔﺰارش ﺗکﻤ�� ﺗﺎ�ﺴﺘﺎن ۲۰۲۰
ﺑن�ﺎد ﻋبﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﺮوﻣﻨﺪ ﺑﺮای ﺣﻘﻮق ش
�� در اﯾﺮان

ﯾﺎدداﺷﺖھﺎی ﺑﮫ ﺑﯿﺮون درز ﮐﺮده ﻧﺮﮔﺲ ﻣﺤﻤﺪی ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﭼﻨﺪ ﺗﻦ از ﮔﺰارﺷﮕﺮان وﯾﮋه ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﺑﯿﺎﻧﯿﮫای ﺻﺎدر و
طﯽ آن ﺧﻮاﺳﺘﺎر آزادی وی و ﮐﻠﯿﮫ زﻧﺪاﻧﯿﺎﻧﯽ ﮐﮫ دارای ﺑﯿﻤﺎریھﺎی زﻣﯿﻨﮫای ھﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﺸﻮﻧﺪ 19.اﻣﺎ ﺳﮫ ھﻔﺘﮫ ﭘﺲ از اﻧﺘﺸﺎر
درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺤﻤﺪی ،ھﻨﻮز ھﯿﭻ ﮔﻮﻧﮫ اطﻼﻋﺎﺗﯽ در ﺧﺼﻮص ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ وزارت ﺑﮭﺪاﺷﺖ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺑﺎزرﺳﯽ از وﺿﻌﯿﺖ ﺑﮭﺪاﺷﺘﯽ
زﻧﺪان ﻣﺮﮐﺰی زﻧﺠﺎن ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.

اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮی
زﻧﺪان ﻣﺮﮐﺰی ﻣﺸﮭﺪ )وﮐﯿﻞ آﺑﺎد(
در زﻧﺪان ﻣﺮﮐﺰی ﻣﺸﮭﺪ )وﮐﯿﻞ آﺑﺎد( ،ﮐﮫ ﮔﺰارش ﻣﯽﺷﻮد ﻣﺒﺘﻼﯾﺎن ﺑﮫ ﮐﺮوﻧﺎ در آن زﯾﺎدﻧﺪ ،ﺑﻨﺪ ﻗﺮﻧﻄﯿﻨﮫ از آﻏﺎز ﭘﺎﻧﺪﻣﯽ
ﻣﺘﺸﮑﻞ اﺳﺖ از ﭘﻨﺞ ﺳﺎﻟﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﮫ ھﺮ ﯾﮏ ﮐﺎرﺑﺮد از ﻗﺒﻞ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ﻣﺸﺨﺼﯽ دارﻧﺪ .ﺳﺎﻟﻦھﺎی دو ،ﺳﮫ ،و ﭘﻨﺞ ،وﯾﮋه
ﻧﮕﮭﺪاری زﻧﺪاﻧﯿﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺑﯿﻤﺎری ﮐﺮوﻧﺎ ﻣﺒﺘﻼ ﺷﺪهاﻧﺪ ﯾﺎ ﻣﺸﮑﻮک ﺑﮫ اﺑﺘﻼ ﺑﮫ آن ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺳﺎﻟﻦ ﭼﮭﺎر ﻗﺮﻧﻄﯿﻨﮫ ﺑﮫ زﻧﺪاﻧﯿﺎن
ﺑﮭﺒﻮد ﯾﺎﻓﺘﮫ از ﺑﯿﻤﺎری ﮐﺮوﻧﺎ اﺧﺘﺼﺎص داده ﺷﺪه ﮐﮫ ﭘﺲ از ﭼﻨﺪ روز ﺑﮫ ﺑﻨﺪھﺎی ﺧﻮد ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺑﺮ اﺳﺎس اطﻼﻋﺎت
ﻣﻮﺟﻮد ،اﯾﻦ ﭼﮭﺎر ﺳﺎﻟﻦ ﺑﯿﻦ  ۵۴۰و  ۶۶۰زﻧﺪاﻧﯽ و ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی زﻧﺪاﻧﯽ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﮫ ﺑﯿﻤﺎری ﮐﻮوﯾﺪ  ۱۹را در ﺧﻮد ﺟﺎی دادهاﻧﺪ.

ﻫﻮای از زﻧﺪان ﻣﺮﮐﺰی ﻣﺸﻬﺪ )وﮐ�ﻞآبﺎد(،
ﻧﻤﺎی ی
ﻣﺸﻬﺪ ،ﻫﺮاﻧﺎ

ﺳﺎﻟﻦ  ،۱ﺳﻮﻟﮫ دو طﺒﻘﮫای اﺳﺖ ﺑﺎ  ۸اﺗﺎق و  ۷۰۰ﺗﺨﺘﺨﻮاب ،ﮐﮫ زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﭘﯿﺶ
از ورود ﺑﮫ ﺟﻤﻌﯿﺖ زﻧﺪان ﺑﮫ ﻣﺪت  ۲۱روز در آن ﻧﮕﮭﺪاری ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺑﮫ
ﻟﺤﺎظ ﮐﻤﺒﻮد ﺟﺎ در ﺑﻨﺪ ،ﺗﺎ  ۱۵۰۰ﺗﻦ از زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺑﺮ روی زﻣﯿﻦ ﻣﯽﺧﻮاﺑﻨﺪ و
ﮔﺎه ﻣﺠﺒﻮرﻧﺪ ﻣﺸﺘﺮﮐﺎ ً از ﯾﮏ ﺗﺨﺘﺨﻮاب اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ .زﻧﺪاﻧﯿﺎن در ﺑﺪو ورود
ﯾﮏ ﻋﺪد ﻣﺴﻮاک و ﺧﻤﯿﺮ دﻧﺪان ،ﯾﮏ ﻋﺪد ﺻﺎﺑﻮن ،و ﻣﻘﺪار ﮐﻤﯽ ﭘﻮدر
رﺧﺖﺷﻮﯾﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و در اﯾﻦ ﻣﺪت ،ﻓﻀﺎ را ﺑﺎ زﻧﺪاﻧﯿﺎﻧﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ
ﮐﮫ ﺑﮫ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن اﻋﺰام ﺷﺪه و در ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﮫ زﻧﺪان ﺑﮫ ﻣﺪت دو ﺗﺎ ﺳﮫ ھﻔﺘﮫ در
ھﻤﯿﻦ ﺳﺎﻟﻦ  ۱ﻧﮕﮭﺪاری ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،ﻧﮕﮭﺪاری زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺗﺎزه وارد
ﺷﺮف اﻧﺘﻘﺎل
در ﮐﻨﺎر زﻧﺪاﻧﯿﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﭼﻨﺪﯾﻦ روز از ﻗﺮﻧﻄﯿﻨﮫ آﻧﺎن ﻣﯽﮔﺬرد و در ُ
ﺑﮫ ﺑﻨﺪھﺎی دﯾﮕﺮ ھﺴﺘﻨﺪ ،ﮐﻞ روﻧﺪ ﻗﺮﻧﻄﯿﻨﮫ را ﻋﻤﻼ ﺑﯽﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﯽﺳﺎزد.

زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﮐﻤﺎﮐﺎن ﺑﮫ ﺑﮫ دادﺳﺮا و دادﮔﺎه اﻋﺰام ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ اﮔﺮﭼﮫ ﺗﻌﺪاد اﯾﻦ اﻋﺰامھﺎ ﮐﺎھﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ .در زﻣﺎن اﻋﺰام ،ﺑﮫ
20
زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﻣﺎﺳﮏ داده ﻣﯽﺷﻮد اﻣﺎ ﻓﺎﺻﻠﮫ ﮔﺬاری اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ رﻋﺎﯾﺖ ﻧﻤﯽﺷﻮد.

ﺑﻨﺪ زﻧﺎن زﻧﺪان ﻣﺮﮐﺰی ﻣﺸﻬﺪ )وﮐ�ﻞآبﺎد(،
ﻓﺪسآﻧﻼﯾﻦ۱۳۹۹ ،

ﺑﺨﺶ زﻧﺎن زﻧﺪان ﻣﺮﮐﺰی ﻣﺸﮭﺪ دارای ھﻔﺖ ﺑﻨﺪ اﺳﺖ ﮐﮫ در ﺣﺪود  ۷۰۰زﻧﺪاﻧﯽ را
در ﺧﻮد ﮔﻨﺠﺎﻧﺪه اﺳﺖ .ﺑﻨﺪ  ۵ﮐﮫ ﻣﻌﻤﻮﻻً زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ ﺧﻮد را در آن
ﺳﭙﺮی ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،اﮐﻨﻮن ﺑﮫ ﻣﺤﻞ ﻧﮕﮭﺪاری زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﻣﺸﮑﻮک و ﯾﺎ ﻣﺒﺘﻼی ﻗﻄﻌﯽ ﺑﮫ
ﺑﯿﻤﺎری ﮐﺮوﻧﺎ اﺧﺘﺼﺎص داده ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺑﻨﺪ ﺣﺪودا ً  ۳۵ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ و دارای دو
ﺳﺮوﯾﺲ ﺑﮭﺪاﺷﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ از ﯾﮑﯽ از آﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان اﻧﺒﺎری اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﮫ دﻟﯿﻞ
ﮐﻤﺒﻮد ﻓﻀﺎ ،زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺤﺒﻮس در اﯾﻦ ﺑﻨﺪ ،ﺑﮫ ﺑﻨﺪ  ۳ﮐﮫ وﯾﮋه ﻧﮕﮭﺪاری
ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن زﯾﺮ  ۱۸ﺳﺎل اﺳﺖ ،ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪهاﻧﺪ .اﯾﻦ ﺑﻨﺪ ﯾﮏ ﻓﻀﺎی ﻣﺸﺘﺮک
ﺑﺰرگ اﺳﺖ ﺑﺎ ﭘﺎﻧﺰده ﺗﺨﺘﺨﻮاب ﺳﮫ طﺒﻘﮫ ،دو ﺣﻤﺎم ،و دو ﺳﺮوﯾﺲ ﺑﮭﺪاﺷﺘﯽ.
زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺑﮫ ﯾﮏ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮫ و ﻣﺤﻞ ورزش در طﻮل ﺳﺎﻋﺎت ﮐﺎری دﺳﺘﺮﺳﯽ دارﻧﺪ ﮐﮫ
ﭘﺲ از ﺷﯿﻮع وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ ﻣﻮﻗﺘﺎ ً ﺗﻌﻄﯿﻞ ﺷﺪه ﺑﻮد اﻣﺎ ﻣﺠﺪدا ً ﺑﺎزﮔﺸﺎﯾﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ زﻧﺪان از آﻏﺎز ﺷﯿﻮع وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ ﻣﻮاد ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﯽ ﮐﻨﻨﺪه و ﻣﺎﺳﮏ در اﺧﺘﯿﺎر زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﻗﺮار ﻧﺪادهاﻧﺪ .زﻧﺪاﻧﯿﺎن
ھﻔﺘﮫای دوﺑﺎر ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﯾﮏ اﺳﭙﺮی ﮐﮫ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ در اﺧﺘﯿﺎر آﻧﮭﺎ ﻗﺮار ﻣﯽدھﻨﺪ ﺑﻨﺪھﺎ را ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .زﻧﺪاﻧﯿﺎن
ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺎﺳﮏ ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﻨﻨﺪ ،اﻣﺎ اﯾﻦ ﻣﺎﺳﮏھﺎ در ﻣﺤﯿﻂ ﻏﯿﺮ ﺑﮭﺪاﺷﺘﯽ زﻧﺪان ﺳﺎﺧﺘﮫ ﺷﺪه اﺳﺖ.
 19دﻓﺘﺮ ﮐﻤﯿﺴﺮﯾﺎی ﻋﺎﻟﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ۱ ،ﻣﺮداد ﻣﺎه ،۱۳۹۹
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=26118&LangID=E
 20ھﺮاﻧﺎ ۲۱ ،ﻣﺮداد https://www.hra-news.org/2020/hranews/a-26126/ ،۱۳۹۹
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�� در اﯾﺮان

ﺗﺎ ﭘﯿﺶ از ﺷﯿﻮع وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ ،زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺗﺎزه وارد ﺑﮫ ﻣﺪت ﯾﮏ ھﻔﺘﮫ در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ دو طﺒﻘﮫ ﻗﺮﻧﻄﯿﻨﮫ و ﺳﭙﺲ ﺑﮫ ﺑﻨﺪھﺎی
ﻋﻤﻮﻣﯽﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ .اﻣﺎ ﭘﺲ از ﺷﯿﻮع ﮐﺮوﻧﺎ ،زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﻧﺨﺴﺖ ﺑﮫ ﻣﺪت دو روز در طﺒﻘﮫ اول ﮐﮫ ﻓﺎﻗﺪ اﺑﺘﺪاﯾﯽﺗﺮﯾﻦ ﻣﻌﯿﺎرھﺎی
ﺑﮭﺪاﺷﺖ اﺳﺖ ﻧﮕﮭﺪاری ﺷﺪه و ﭘﺲ از آن ﺑﮫ ﻣﺪت  ۱۲روز در طﺒﻘﮫ دوم ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻗﺮﻧﻄﯿﻨﮫ ﻧﮕﮭﺪاری ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .زﻧﺪاﻧﯿﺎن
ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺳﺎﺳﺎ ً ﻗﺮﻧﻄﯿﻨﮫ ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ و ھﻤﮕﯽ ﻓﻮرا ً در ﺑﺪو ورود ﺑﮫ ﺑﻨﺪ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .زﻧﺪاﻧﯿﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﺮای ﺟﻠﺴﺎت دادرﺳﯽ از
ﺳﻠﻮل ﺧﻮد ﺑﮫ دادﺳﺮا و دادﮔﺎه اﻋﺰام ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﭘﺲ از ﺑﺎزﮔﺸﺖ و ﻗﺒﻞ از ورود ﺑﮫ ﻣﯿﺎن ﺟﻤﻌﯿﺖ زﻧﺪان ،ﺗﻨﮭﺎ از ﻣﺎﯾﻊ
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ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﯽﮐﻨﻨﺪه دﺳﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
زﻧﺪان ﺗﺎﯾﺒﺎد
در ﺗﺎﯾﺒﺎد واﻗﻊ در اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮی ،وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ از ﺧﺮداد ﻣﺎه ﺗﺎ ﺑﮫ اﻣﺮوز ،ﺑﯿﺪاد ﻣﯽﮐﻨﺪ 22.زﻧﺪاﻧﯿﺎن زﻧﺪان ﺗﺎﯾﺒﺎد
ھﻤﭽﻮن دوران ﻗﺒﻞ از ﮐﺮوﻧﺎ ﺑﮫ دادﺳﺮا و دادﮔﺎه ﺑﺮده ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﺪون اﯾﻦ ﮐﮫ از آﻧﮭﺎ ﺗﺴﺖ ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺷﻮد .ﺑﻨﺎ ﺑﮫ ﮔﺰارش ﺧﺎﻧﻮاده
زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﮐﮫ در ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﺑﮫ ﺳﺮ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ ،در اواﺳﻂ ﻣﺮداد ﻣﺎه ،ﺗﺴﺖ ﮐﺮوﻧﺎی ھﻔﺖ ﺗﻦ از زﻧﺪاﻧﺒﺎﻧﺎن ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻮده ،اﻣﺎ اﯾﻦ
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ﻣﻮﺿﻮع از دﯾﮕﺮان ﭘﻨﮭﺎن ﺷﺪه و ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺟﺎن ﺣﺪودا ً  ۳۰۰زﻧﺪاﻧﯽ و ﺑﻘﯿﮫ ﮐﺎرﮐﻨﺎن زﻧﺪان ﺑﮫ ﺧﻄﺮ اﻓﺘﺎده اﺳﺖ.

زﻧﺪان ﺑﯿﺮﺟﻨﺪ )ﺑﺨﺶ زﻧﺎن( ،اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن ﺟﻨﻮﺑﯽ
ﺑﻨﺎ ﺑﮫ ﮔﺰارش اﯾﺮان واﯾﺮ ،ﺑﻨﺪ ﻗﺮﻧﻄﯿﻨﮫ ﺑﺨﺶ زﻧﺎن زﻧﺪان ﺑﯿﺮﺟﻨﺪ در ﺧﺮداد ﻣﺎه  ۱۳۹۹در ﺣﺪود  ۱۲۰زﻧﺪاﻧﯽ را ﻧﮕﮭﺪاری
ﻣﯽﮐﺮد .اﯾﻦ ﺑﻨﺪ ،ﺑﺎ ازدﺣﺎم ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﺟﻤﻌﯿﺖ زﻧﺪاﻧﯽ ﻣﻮاﺟﮫ ﺑﻮد و ﺗﻨﮭﺎ دو ﺳﺮوﯾﺲ ﺑﮭﺪاﺷﺘﯽ )ﮐﮫ زﻧﺪاﻧﯿﺎن وﺳﺎﺋﻞ ﻏﺬاﺧﻮری
و ﭘﻮﺷﮏ ﺑﭽﮫھﺎی ﺧﻮد را ﻧﯿﺰ در آن ﻣﯽﺷﺴﺘﻨﺪ و در ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺗﻮاﻟﺖھﺎ ﻗﺮار دارد( و ﭼﮭﺎر ﺣﻤﺎم داﺷﺖ .زﻧﺪان ،ﺻﺎﺑﻮن ﻣﺎﯾﻊ
در اﺧﺘﯿﺎر زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﻣﯽﮔﺬاﺷﺖ اﻣﺎ ﻟﻮازم ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﯽ ﮐﻨﻨﺪه ﯾﺎ ﻣﺎﺳﮏ و دﺳﺘﮑﺶ در ﮐﺎر ﻧﺒﻮد .ﺗﻘﺎﺿﺎھﺎی ﺑﺴﺘﮕﺎن زﻧﺪاﻧﯿﺎن از
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ زﻧﺪان و ﺳﺘﺎد ﻣﻠﯽ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﮭﺒﻮدھﺎﯾﯽ ﭼﻨﺪ در وﺿﻌﯿﺖ اﯾﻦ زﻧﺪان ﺑﮫ وﺟﻮد آﯾﺪ ،ھﻤﭽﻮن
اﻓﺰودن ﺳﮫ ﺳﺮوﯾﺲ ﺑﮭﺪاﺷﺘﯽ دﯾﮕﺮ در ﺗﺎرﯾﺦ  ۱۹ﺧﺮداد ،و ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﺎﺳﮏ و دﺳﺘﮑﺶ در ﻣﯿﺎن زﻧﺪاﻧﯿﺎن .زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺎﻋﺖھﺎ
ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ از ﺗﻨﮭﺎ ﺗﻠﻔﻦ ﻋﻤﻮﻣﯽﻣﻮﺟﻮد در ﻗﺮﻧﻄﯿﻨﮫ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ.
ﺳﺎﻏﺮ ﻣﺤﻤﺪی ،ﺷﯿﺪا ﻋﺎﺑﺪی ،ﺳﯿﻤﯿﻦ ﻣﺤﻤﺪی ،و ﻣﺮﯾﻢ ﻣﺨﺘﺎری ،ﭼﮭﺎر زﻧﺪاﻧﯽ ﺑﮭﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ آﻏﺎز ﺷﯿﻮع وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ ،در
اواﺳﻂ اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه ﺑﮫ ﻣﺮﺧﺼﯽ رﻓﺘﮫ ﺑﻮدﻧﺪ ،در ﺗﺎرﯾﺦ  ۶ﺧﺮداد ﻣﺎه  ۱۳۹۹ﺑﮫ زﻧﺪان اﺣﻀﺎر ﺷﺪﻧﺪ و ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﮫ وﯾﺮوس
ﻣﺒﺘﻼ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ .در اواﺧﺮ ﻣﺮداد ،اﯾﻦ ﭼﮭﺎر ﻧﻔﺮ ھﻨﻮز در ﻗﺮﻧﻄﯿﻨﮫ ﺑﮫ ﺳﺮ ﻣﯽﺑﺮدﻧﺪ و اﺟﺎزه ﻣﻼﻗﺎت ﺑﮫ آﻧﮭﺎ داده ﻧﺸﺪه ﺑﻮد .ﺑﻨﺎ
ﺑﮫ ﮔﻔﺘﮫ ﻣﻨﺒﻊ اﯾﺮان واﯾﺮ» ،آﻧﮭﺎ در ﺑﺪو ورود ]ﺑﮫ ﺑﻨﺪ ﻗﺮﻧﻄﯿﻨﮫ[ ﻣﺘﻮﺟﮫ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﮫ ﺗﻌﺪادی از ﺧﺎﻧﻢھﺎی زﻧﺪاﻧﯽ دارای ﺗﺐ و
ﻟﺮز ،درد ﮔﻠﻮ و ﺑﺪن درد ھﺴﺘﻨﺪ .ﻣﺸﮑﻞ را ﺑﮫ ﻣﺴﺌﻮﻻن زﻧﺪان اﻧﺘﻘﺎل ﻣﯽدھﻨﺪ ﮐﮫ ﺗﻮﺟﮭﯽ ﻧﻤﯽﺷﻮد .در ھﻔﺘﮫ اول ،ﺷﯿﺪا ﻋﺎﺑﺪی
دﭼﺎر ھﻤﺎن ﻋﺎرﺿﮫ ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﯿﻤﺎریاش ﺑﮫ ﺣﺪی ﺷﺪت ﻣﯽﮔﯿﺮد ﮐﮫ ﺟﻤﻌﮫ ] ۲۳ﺧﺮداد[ ،ﻧﺎﮔﮭﺎن از ﺷﺪت ﺑﯿﻤﺎری ﻏﺶ
ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺳﮫ ﺧﺎﻧﻢ ﺑﮭﺎﯾﯽ دﯾﮕﺮ ھﻢ در ھﻔﺘﮫ ﺑﻌﺪ دﭼﺎر ﺗﺐ و ﻟﺮز و ﮔﻠﻮدرد ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ«.
ﺑﻨﺎ ﺑﮫ ﮔﺰارش اﯾﺮان واﯾﺮ ،ﺑﺎ ﺷﯿﻮع ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﯿﻤﺎری در ﺑﯿﻦ زﻧﺪاﻧﯿﺎن ،روز  ۲۵ﺧﺮداد ﻣﺎه ،ﭘﺰﺷﮑﯽ در ﺳﺎﻟﻦ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺪ و ھﺸﺘﺎد
ﻧﻔﺮ از ﺑﯿﻤﺎران را ﻣﻌﺎﯾﻨﮫ ﺳﺮﭘﺎﯾﯽ ﮐﺮد و در ﺧﺎﺗﻤﮫ ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﮔﻔﺖ ﮐﮫ ﯾﮏ ﺳﺮﻣﺎﺧﻮردﮔﯽ ﺳﺎده اﺳﺖ و ﺑﮫ ھﻤﮫ ﻗﺮص اﺳﺘﺎﻣﯿﻨﻮﻓﻦ
و ﺷﺮﺑﺖ ﺳﯿﻨﮫ داد .از ﺷﯿﺪا ﻋﺎﺑﺪی و ﯾﮏ زﻧﺪاﻧﯽ دﯾﮕﺮ ھﻢ ﺗﺴﺖ ﮐﺮوﻧﺎ ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺷﺪ ﮐﮫ روز ﺑﻌﺪ ﺑﮫ آنھﺎ اطﻼع دادﻧﺪ ﮐﮫ ﺟﻮاب
24
ﻣﻨﻔﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ.

 21ھﺮاﻧﺎ ۹ ،ﻣﺮداد https://www.hra-news.org/2020/hranews/a-25931/ ،۱۳۹۹
 22اﻗﺘﺼﺎد آﻧﻼﯾﻦ ۲۱ ،ﺧﺮداد https://bit.ly/3l4YuLV ،۱۳۹۹
 23ھﺮاﻧﺎ ۲۱ ،ﻣﺮداد ﻣﺎه https://www.hra-news.org/2020/hranews/a-26122/ ،۱۳۹۹
 24ﮐﯿﺎن ﺛﺎﺑﺘﯽ ،اﯾﺮان واﯾﺮ ۲۸ ،ﺧﺮداد ﻣﺎه https://iranwire.com/en/features/7183 ،۱۳۹۹
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ﺗﺮس از ﮐﻮو�ﺪ  ۱۹در زﻧﺪانﻫﺎ ،ﺗﻼش اﯾﺮان ﺑﺮای ﺣﻔﺎﻇﺖ از زﻧﺪاﻧ�ﺎن ف
کﺎ� ﻧ�ﺴﺖ ،ﮔﺰارش ﺗکﻤ�� ﺗﺎ�ﺴﺘﺎن ۲۰۲۰
ﺑن�ﺎد ﻋبﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﺮوﻣﻨﺪ ﺑﺮای ﺣﻘﻮق ش
�� در اﯾﺮان

زﻧﺪانھﺎی اﺳﺘﺎن ﺗﮭﺮان
ﻧﺪاﻣﺘﮕﺎه ﺗﮭﺮان ﺑﺰرگ )ﻓﺸﺎﻓﻮﯾﮫ(
اواﺧﺮ ﺗﯿﺮﻣﺎه ،اطﻼﻋﺎت واﺻﻠﮫ درﺑﺎره ﻧﺪاﻣﺘﮕﺎه ﺗﮭﺮان ﺑﺰرگ 25ﻧﺸﺎن ﻣﯽداد وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ ﺗﺎ ﭼﮫ اﻧﺪازه در ﺑﺮﺧﯽ از ﺑﻨﺪھﺎ
ﺷﯿﻮع ﯾﺎﻓﺘﮫ اﺳﺖ .طﺒﻖ ﮔﺰارﺷﺎت ،در ﺗﯿﭗ ﯾﮏ ۵۲ ،زﻧﺪاﻧﯽ ﺑﮫ وﯾﺮوس ﻣﺒﺘﻼ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ و ﯾﮏ زﻧﺪاﻧﯽ در ﺳﺎﻟﻦ  ۴ﺗﯿﭗ ۵
ﺧﻮن ﺑﺎﻻ آورده ﺑﻮد 26.طﺒﻖ اطﻼﻋﺎت ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از ﺳﻮی ﺑﻨﯿﺎد ﺑﺮوﻣﻨﺪ ،ﺗﺎ اواﺳﻂ ﺧﺮداد ﻣﺎه ﺗﻌﺪاد زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺗﯿﭗ ﯾﮏ )ﮐﮫ
ﺳﯿﺴﺘﻢ ھﻮاﮔﯿﺮی و ﺗﮭﻮﯾﮫ آن وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺪی دارد( ،ﺑﮫ ﺑﯿﺶ از  ۶۰۰ﻧﻔﺮ رﺳﯿﺪه ﮐﮫ ﺳﮫ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﯿﺶ از ظﺮﻓﯿﺖ آن اﺳﺖ .ﭼﻨﯿﻦ
ازدﺣﺎﻣﯽ ،ﻓﺎﺻﻠﮫ ﮔﺬاری اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﺑﺮای ﺗﻤﺎﻣﯽﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﮫ در اﯾﻦ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن زﻧﺪاﻧﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ،ﻏﯿﺮﻣﻤﮑﻦ ﻣﯽﺳﺎزد .ﻣﻠﺰوﻣﺎت
ﺑﮭﺪاﺷﺘﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﯿﺎﻓﺘﮫ و ﺟﻮاﺑﮕﻮی ﻣﺤﯿﻂ ﭘﺮ ﺧﻄﺮ و ﺷﯿﻮع ﭘﺮﺷﺘﺎب وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ ﻧﯿﺴﺖ .در ﺗﯿﭗ  ،۵در ﺳﺮوﯾﺲھﺎی
ﺑﮭﺪاﺷﺘﯽ ﺻﺎﺑﻮن ﺑﺮای ﺷﺴﺘﻦ دﺳﺖ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ اﻣﺎ ﻣﺴﺌﻮﻻن زﻧﺪان ﻧﮫ ﺑﻨﺪھﺎ را ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻧﮫ ﻣﻮاد ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﯽ ﮐﻨﻨﺪه
در اﺧﺘﯿﺎر زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﻗﺮار ﻣﯽدھﻨﺪ.

ض
ﺿﺪﻋﻔﻮی ﻧﺪاﻣﺘگﺎە ﺗﻬﺮان ﺑﺰرگ.
داوﻃﻠبﺎن ﻫﻼل اﺣﻤﺮ در ﺣﺎل
 ۱۳ﻓﺮوردﯾﻦ ۱۳۹۹

ﺗﻨﮭﺎ ﯾﮏ ﺑﺎر ،ﯾﮏ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺳﻤﭙﺎش ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﯾﮏ ﮐﺎرﺷﻨﺎس وزارت ﺑﮭﺪاﺷﺖ
ﺑﺮای ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﯽ ﮐﺮدن ﻣﺤﯿﻂ ،ﺑﮫ زﻧﺪان آﻣﺪ .در اواﺳﻂ ﻓﺮوردﯾﻦ ،داوطﻠﺒﺎﻧﯽ
از ھﻼل اﺣﻤﺮ ،ﯾﮑﯽ از ﺑﻨﺪھﺎی ﺗﯿﭗ  ۵را ﺗﻤﯿﺰ ﮐﺮدﻧﺪ .از آن ﺑﮫ ﺑﻌﺪ،
ﻣﺴﺌﻮﻻن زﻧﺪان ﺣﺘﯽ ﯾﮏ ﺑﺎر ھﻢ ﺑﻨﺪ را ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﯽ ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ .ﺣﻔﺎظﺖ
زﻧﺪاﻧﯿﺎن در ﻣﻘﺎﺑﻞ وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ ﻋﻤﻼً ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﮫ اﯾﻦ دارد ﮐﮫ ﺧﻮدﺷﺎن
ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻣﺎﻟﯽ ﺧﺮﯾﺪ ﻣﻮاد ﺷﻮﯾﻨﺪه و ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﯽ ﮐﻨﻨﺪه ﻻزم ﺟﮭﺖ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از
اﺑﺘﻼ ﺑﮫ ﺑﯿﻤﺎری را دارﻧﺪ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ 27.ﻣﺎﺳﮏ ،ﺗﻨﮭﺎ ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﮫ اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ
ﺧﺮﯾﺪ آن از ﻓﺮوﺷﮕﺎهھﺎی زﻧﺪان را دارﻧﺪ ،ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ .زﻧﺪاﻧﺒﺎﻧﺎن ھﻢ ﻋﻤﺪﺗﺎ ً
ﻣﺎﺳﮏ ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ.

آب ﮔﺮم ﺑﮫ ﻣﻘﺪار ﻣﺤﺪودی ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ و ﺑﮫ طﻮر ﮐﻠﯽ ﮐﻤﺒﻮد آب ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه
ﻧﻈﺎﻓﺖ در دوران وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ در ﻧﺪاﻣﺘﮕﺎه ﺗﮭﺮان ﺑﺰرگ ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺶھﺎی
ﻓﺮاواﻧﯽ روﺑﺮو ﺷﻮد ،ﺑﺎﻻﺧﺺ در ﺑﻨﺪھﺎﯾﯽ ﮐﮫ زﻧﺪاﻧﯿﺎن از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﮐﻤﺘﺮی ﺑﺮای ﺣﻔﺎظﺖ از ﺧﻮد ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ .زﻧﺪاﻧﯿﺎن
ﻣﻌﻤﻮﻻً ﭼﮭﺎر ﺗﺎ ﺷﺶ ﺳﺎﻋﺖ در روز ﺑﮫ ﺣﻤﺎم دﺳﺘﺮﺳﯽ دارﻧﺪ و آب ﮔﺮم ﻓﻘﻂ ﺑﻌﺪ از ﻧﯿﻤﮫ ﺷﺐ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ .اﻣﺎ ﺑﮫ دﻟﯿﻞ
ﮐﻤﺒﻮدھﺎی اﺧﯿﺮ آب ،ﺑﺮﺧﯽ از زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﮐﮫ در ﺳﻠﺴﻠﮫ ﻣﺮاﺗﺐ ،ﺟﺰء طﺒﻘﺎت ﭘﺎﯾﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ
ھﻔﺘﮫھﺎ ﯾﺎ ﻣﺎهھﺎ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ دوش ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ .ﺗﺎ  ۳۰ﺧﺮداد ﻣﺎه ،ﯾﮑﯽ از ﺑﻨﺪھﺎی ﺗﯿﭗ  ۵دو ھﻔﺘﮫ ﺑﻮد ﮐﮫ آب ﮔﺮم ﻧﺪاﺷﺖ
و زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﻣﺴﻦ ﺗﺮ ﮐﮫ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺎ آب ﺳﺮد ﺣﻤﺎم ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﯿﻤﺎر ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .در ﯾﮏ ﻣﻮرد ،آب ﮐﻞ ﺗﯿﭗ ﺑﺮای ﯾﮏ روز ﮐﺎﻣﻞ
ﻗﻄﻊ ﺷﺪه ﺑﻮد و در ﻧﺘﯿﺠﮫ ﺻﺪھﺎ زﻧﺪاﻧﯽ ﺑﺪون آب آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﮫ زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﮔﻔﺘﮫ ﺷﺪه ﻣﺸﮑﻼت ﺑﯿﻦ زﻧﺪان و ﻣﻘﺎﻣﺎت
28
ﺷﮭﺮی ،دﻟﯿﻞ ﻓﺸﺎر ﮐﻢ آب و ﮐﻤﺒﻮد آب ﮔﺮم اﺳﺖ.
راه ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻮﻻن زﻧﺪان ﺑﺮای ﮐﻤﺒﻮد آب اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﮫ زﻧﺪاﻧﯿﺎن را در اﺗﺎقھﺎﯾﺸﺎن ﺣﺒﺲ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ از ﺷﻮرش ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﺷﻮد .ﻣﻨﺒﻊ
ﺑﻨﯿﺎد ﺑﺮوﻣﻨﺪ ﮔﺰارش داد ﮐﮫ ﻣﺴﺌﻮﻻن ،ﺑﺮای ارﻋﺎب زﻧﺪاﻧﯿﺎن ،ﻧﯿﺮوھﺎی ﻣﺴﻠﺢ ﺑﮫ داﺧﻞ زﻧﺪان آوردهاﻧﺪ ﺗﺎ از ﮔﺮدش اطﻼﻋﺎت
29
در دوران ﮔﺴﺘﺮش وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﻨﺪ.

 25رﺟﻮع ﺷﻮد ﺑﮫ »ﺗﺮس از ﮐﻮوﯾﺪ  ۱۹در زﻧﺪانھﺎ ،ﺗﻼش اﯾﺮان ﺑﺮای ﺣﻔﺎظﺖ از زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﮐﺎﻓﯽ ﻧﯿﺴﺖ« ،ﺻﻔﺤﮫ ،۹
https://www.iranrights.org/library/document/3720
 26ھﺮاﻧﺎ ۳۰ ،ﺧﺮداد ﻣﺎه https://www.hra-news.org/?p=244912 ،۱۳۹۹
 27ﻣﺼﺎﺣﺒﮫ ﺑﻨﯿﺎد ﺑﺮوﻣﻨﺪ ﺑﺎ دو ﻣﻨﺒﻊ ﻣﻄﻠﻊ ۲۴ ،و  ۲۶ﺧﺮداد ﻣﺎه .۱۳۹۹
 28ھﻤﺎن .ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ،ھﻨﮕﺎم اراﺋﮫ ﺑﻮدﺟﮫ در دی ﻣﺎه ﺳﺎل  ،۱۳۹۶ﺳﺎزﻣﺎن زﻧﺪانھﺎ  ۸۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺑﺎﺑﺖ ﭘﺮداﺧﺖھﺎی ﻣﻌﻮﻗﮫ ﻣﺼﺮف آب ،ﮔﺎز،
و ﺑﺮق ﺑﺪھﮑﺎر و ﺑﺎ ﮐﺴﺮی ﺑﻮدﺟﮫ ﯾﮏ و ﻧﯿﻢ ﺗﺮﯾﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ ﻣﻮاﺟﮫ ﺑﻮد .رادﯾﻮ ﻓﺮدا ۹ ،دی ،۱۳۹۶
)https://www.radiofarda.com/a/iran-prison-budget-problem/28947378.htm
 29ھﻤﺎن؛ ھﺮاﻧﺎ ۳۰ ،ﺧﺮداد ﻣﺎه https://www.hra-news.org/?p=244912 ،۱۳۹۹
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ﺗﺮس از ﮐﻮو�ﺪ  ۱۹در زﻧﺪانﻫﺎ ،ﺗﻼش اﯾﺮان ﺑﺮای ﺣﻔﺎﻇﺖ از زﻧﺪاﻧ�ﺎن ف
کﺎ� ﻧ�ﺴﺖ ،ﮔﺰارش ﺗکﻤ�� ﺗﺎ�ﺴﺘﺎن ۲۰۲۰
ﺑن�ﺎد ﻋبﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﺮوﻣﻨﺪ ﺑﺮای ﺣﻘﻮق ش
�� در اﯾﺮان

ﭘﺮوﺗﮑﻞھﺎی ﻗﺮﻧﻄﯿﻨﮫ در ﻧﺪاﻣﺘﮕﺎه ﺗﮭﺮان ﺑﺰرگ ھﻤﺎن اﺳﺖ ﮐﮫ ﻗﺒﻞ از ﺷﯿﻮع ﮐﺮوﻧﺎ ھﻢ ﺑﻮد :زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﻗﺒﻞ از اﯾﻦ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺑﻨﺪھﺎی
ﻋﻤﻮﻣﯽﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﻮﻧﺪ ۱۴ ،روز در ﻗﺮﻧﻄﯿﻨﮫ ﺑﮫ ﺳﺮ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،زﻧﺪاﻧﯿﺎﻧﯽ ﮐﮫ در ﻗﺮﻧﻄﯿﻨﮫ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﺎﻣﻼ از ﺳﺎﯾﺮ زﻧﺪاﻧﯿﺎن
ﺟﺪا ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﭼﺮا ﮐﮫ از ﺑﺮﺧﯽ ﻓﻀﺎھﺎی اﺷﺘﺮاﮐﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ راھﺮوھﺎ و ﻓﺮوﺷﮕﺎهھﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﮫ ﺑﺎ دﯾﮕﺮان در ﺗﻤﺎس
داﺋﻢ ھﺴﺘﻨﺪ .زﻧﺪاﻧﯿﺎن در ﻣﯿﻨﯽ ﺑﻮسھﺎی اﺳﻘﺎطﯽ و ﺷﻠﻮغ ﺑﮫ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮای ﻣﻼﻗﺎتھﺎ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﯽﯾﺎﺑﻨﺪ و ﭼﺎره ای
ﺟﺰ ﺑﮫ ھﻢ ﭼﺴﺒﯿﺪن در اﯾﻦ ﻣﯿﻨﯽ ﺑﻮسھﺎ ﻧﺪارﻧﺪ .در ﺗﯿﭗھﺎی  ۲و  ،۵ﻓﻀﺎھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی ورزﺷﯽ و ﻓﺮھﻨﮕﯽ در
ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺷﺪه ﺑﻮد ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺎرﺑﺮی داده و از آن ﺑﺮای ﻧﮕﮭﺪاری ﺑﯿﻤﺎران اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد ،از ﺑﯿﻤﺎران ﻗﻄﻌﯽ ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺗﺎ آﻧﮭﺎﯾﯽ ﮐﮫ
ﻓﻘﻂ ﻋﻼﺋﻢ ﺧﻔﯿﻒ دارﻧﺪ.
ﻓﻘﻂ ﺑﯿﻤﺎراﻧﯽ ﮐﮫ در ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ھﺴﺘﻨﺪ وﺣﺎلﺷﺎن رو ﺑﮫ وﺧﺎﻣﺖ اﺳﺖ ﺑﮫ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎنھﺎی ﺧﺎرج از زﻧﺪان ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺑﮫ ﻧﺪرت ﺗﺤﺖ آزﻣﺎﯾﺶ وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ )اﮔﺮ اﺳﺎﺳﺎ ً آزﻣﺎﯾﺸﯽ ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺷﻮد( و ﺣﺘﯽ ﺑﺎ داﺷﺘﻦ ﻋﻼﺋﻢ و ﯾﺎ
ﭘﺲ از ﺑﺎزﮔﺸﺖ از ﻣﺮﺧﺼﯽ ﻧﯿﺰ از آﻧﮭﺎ ﺗﺴﺖ ﮔﺮﻓﺘﮫ ﻧﻤﯽﺷﻮد 30.روﯾﮫ ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎل زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺑﮫ دادﺳﺮا و دادﮔﺎه در زﻣﺎن
ﺷﯿﻮع وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮی ﻧﮑﺮده :زﻧﺪاﻧﯿﺎن را ﮐﮫ ﺗﻌﺪادﺷﺎن ﮔﺎھﯽ ﺑﮫ  ۳۰۰ﻧﻔﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ،ﺑﺎ ﭘﺎﺑﻨﺪ از ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﮫ
ﯾﮏ اﺗﺎق واﺣﺪ ﻣﯽآورﻧﺪ و ﺑﺎ ﺳﺮﺑﺎزان وظﯿﻔﮫ ﮐﮫ در آﻧﺠﺎ ﻣﻨﺘﻈﺮﻧﺪ ﺑﮫ دادﮔﺎه ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﺎد .در ﭘﺎﯾﺎن وﻗﺖ دادﮔﺎه ،زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺑﺪون
31
اﯾﻦ ﮐﮫ ﻗﺮﻧﻄﯿﻨﮫ ﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﮫ ﺑﻨﺪھﺎی ﺧﻮد ﺑﺎز ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ.
ﯾﮏ ﻣﻨﺒﻊ ﻣﻄﻠﻊ از ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﯿﭗ  ۵ﻧﺪاﻣﺘﮕﺎه ﺗﮭﺮان ﺑﺰرگ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﮫ در
اواﺳﻂ ﻣﺮداد ﻣﺎه ،ﯾﮑﯽ از ﺑﻨﺪھﺎی اﯾﻦ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﮐﮫ ﺗﺎ آن زﻣﺎن ﻋﺎری از
وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ ﺑﻮد ،ﺑﮫ ﻗﺮﻧﻄﯿﻨﮫ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪ .اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﭘﺲ از آن اﻓﺘﺎد ﮐﮫ
ﺑﻌﺪ از ورود ﭼﻨﺪ زﻧﺪاﻧﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﮫ ﺑﻨﺪ ،ھﻔﺖ ﻧﻔﺮ ﺑﺎ ﻋﻼﺋﻢ ﮐﻮوﯾﺪ ۱۹
ﺑﯿﻤﺎر ﺷﺪﻧﺪ .در زﻣﺎن ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ،دو زﻧﺪاﻧﯽ ﭘﺲ از آن ﮐﮫ ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﮔﻔﺘﮫ
ﺷﺪ در ﺑﮭﺪاری ﻣﺮﮐﺰی زﻧﺪان ﺟﺎ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﺪون ھﯿﭻ ﮔﻮﻧﮫ ﻣﺮاﻗﺒﺖ
ﭘﺰﺷﮑﯽ ،در ﺣﺴﯿﻨﯿﮫ ﺑﮫ ﺳﺮ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ؛ ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ اﻓﺮاد ﮐﮫ ﻧﺴﺒﺘﺎ ً ﻣﺴﻦ
اﺳﺖ ،در وﺿﻌﯿﺖ وﺧﯿﻤﯽ ﺑﻮد و ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﮫ ﺑﺪون ﮐﻤﮏ ،ﺑﮫ دﺳﺘﺸﻮﯾﯽ
ﺑﺮود .اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎران ﻣﺸﮑﻮک ﺑﮫ ﮐﻮوﯾﺪ  ۱۹از ﺳﺮوﯾﺲھﺎی ﺑﮭﺪاﺷﺘﯽ و
ﺣﻤﺎمھﺎی واﻗﻊ در ﻣﺤﯿﻂھﺎی ﻣﺸﺘﺮک ،اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ .اﯾﻦ ﻣﻨﺒﻊ
بﺎزد�ﺪ دادﺳﺘﺎن کﻞ از بﺎزداﺷﺖﺷﺪگﺎن ﺗﻈﺎﻫﺮات آبﺎن ۱۳۹۸
ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﮔﺰارش ﻣﯽدھﺪ ﺑﻨﺪی ﮐﮫ اﻓﺮاد ﻣﺒﺘﻼ ﺑﮫ ﻋﻔﻮﻧﺖھﺎی ﻣﺸﮑﻮک در
آن ﺑﮫ ﺳﺮ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ ،در ﻣﺠﺎورت ﺑﻨﺪی اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﺪﮔﺎن
اﻋﺘﺮاﺿﺎت آﺑﺎن ﻣﺎه در آن ﻧﮕﮭﺪاری ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ﺑﯿﻤﺎریھﺎی زﻣﯿﻨﮫ ای زﻧﺪاﻧﯿﺎن اﯾﻦ ﺑﻨﺪ و اﯾﻦ ﮐﮫ ﺑﺮﺧﯽ از آﻧﺎن
اﻋﺘﺼﺎب ﻏﺬا ﮐﺮدهاﻧﺪ ،اﯾﻦ ﻣﻨﺒﻊ از اﺣﺘﻤﺎل ﺧﻄﺮ ﺟﺪی ﺷﯿﻮع ﺑﯿﻤﺎری در ﺑﯿﻦ آﻧﮭﺎ ،اﺑﺮاز ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﮐﺮد 32.دو ﺑﯿﻤﺎری ﮐﮫ در
ﺣﺴﯿﻨﯿﮫ ﻧﮕﮭﺪاری ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﺗﻨﮭﺎ ﭘﺲ از آن ﮐﮫ رﺳﺎﻧﮫھﺎی ﻓﺎرﺳﯽ زﺑﺎن ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر در ﻣﻮرد آﻧﺎن اطﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﮐﺮدﻧﺪ،
ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ از ﺑﻨﺪ ﺧﺎرج ﺷﺪﻧﺪ 33.ﺗﺴﺖ وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ ﺑﮫ ﻧﺪرت اﻧﺠﺎم ﻣﯽﮔﯿﺮد )اﮔﺮ اﺳﺎﺳﺎ ً ﺗﺴﺘﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد( و ھﻢ
ﺳﻠﻮﻟﯽھﺎی اﻓﺮادی ﮐﮫ ﻣﺸﮑﻮک ﺑﮫ ﺑﯿﻤﺎری ﮐﻮوﯾﺪ  ۱۹ھﺴﺘﻨﺪ ﻧﯿﺰ ﻣﻮرد آزﻣﺎﯾﺶ ﻗﺮار ﻧﻤﯽﮔﯿﺮﻧﺪ .اﯾﻦ ﻣﻨﺒﻊ ھﻤﭽﻨﯿﻦ اظﮭﺎر داﺷﺖ
34
زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﻣﺸﮑﻮک ﺑﮫ ﺑﯿﻤﺎری ﮐﻮوﯾﺪ  ۱۹ﺑﻌﻀﺎ ً در ﮐﻨﺎر ﺑﯿﻤﺎرھﺎی ﻗﻄﻌﯽ ﻧﮕﮭﺪاری ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
اردوﮔﺎه ﻣﺤﮑﻮﻣﺎن ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﻓﺸﺎﻓﻮﯾﮫ
ﺑﮫ ﮔﻔﺘﮫ ﻣﺤﺴﻦ ﺷﻤﺲ ،ﻣﺴﺌﻮل وﻗﺖ اردوﮔﺎه ﻓﺸﺎﻓﻮﯾﮫ ،در ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﻧﺪاﻣﺘﮕﺎه ﺗﮭﺮان ﺑﺰرگ ﮐﮫ ﺑﯿﺸﺘﺮ از  ۵۵ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ از ﺗﮭﺮان
ﻓﺎﺻﻠﮫ دارد ،در ﺳﺎل  ۱۳۹۴و در زﻣﺎن ﺑﮭﺮهﺑﺮداری از ﻓﺎز اول آن »اﯾﻦ زﻧﺪان دارای ﺳﮫ ﺑﺎل اﺻﻠﯽ در دور ﺗﺎ دور اردوﮔﺎه
اﺳﺖ ﮐﮫ  ۱۱۰ھﮑﺘﺎر ﻣﺴﺎﺣﺖ ﮐﻞ و  ۷۰ھﺰار ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ زﯾﺮﺑﻨﺎ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ اردوﮔﺎه در ﻣﺠﻤﻮع دارای  ۳۸ﺳﻮﻟﮫ

 30ﻣﺼﺎﺣﺒﮫ ﺑﻨﯿﺎد ﺑﺮوﻣﻨﺪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﻨﺒﻊ ﻣﻄﻠﻊ ۱۴ ،ﻣﺮداد ﻣﺎه .۱۳۹۹
 31ﻣﺼﺎﺣﺒﮫ ﺑﻨﯿﺎد ﺑﺮوﻣﻨﺪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﻨﺒﻊ ﻣﻄﻠﻊ ۱۰ ،ﻣﺮداد ﻣﺎه .۱۳۹۹
 32ﻣﺼﺎﺣﺒﮫ ﺑﻨﯿﺎد ﺑﺮوﻣﻨﺪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﻨﺒﻊ ﻣﻄﻠﻊ از وﺿﻌﯿﺖ زﻧﺪان ﺗﮭﺮان ﺑﺰرگ ۱۴ ،ﻣﺮداد ﻣﺎه .۱۳۹۹
 33ﻣﺼﺎﺣﺒﮫ ﺑﻨﯿﺎد ﺑﺮوﻣﻨﺪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﻨﺒﻊ ﻣﻄﻠﻊ ۲۲ ،ﻣﺮداد ﻣﺎه .۱۳۹۹
 34ﻣﮑﺎﺗﺒﮫ ﺑﻨﯿﺎد ﺑﺮوﻣﻨﺪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﻨﺒﻊ ﻣﻄﻠﻊ از وﺿﻌﯿﺖ زﻧﺪان ﺗﮭﺮان ﺑﺰرگ ۱۱ ،ﻣﺮداد ﻣﺎه .۱۳۹۹
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اﺳﺖ ﮐﮫ ﻗﺮار ﺑﻮد از اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد  ۱۲ﺳﻮﻟﮫ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ و  ۲۶ﺳﻮﻟﮫ ﻧﯿﺰ اﻧﺪرزﮔﺎه  ۳۰۰ﻧﻔﺮه ﺑﺎﺷﺪ 35«.اﻣﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ و در ﭼﮫ ﺷﺮاﯾﻄﯽ در اﯾﻦ اردوﮔﺎه ﻧﮕﮭﺪاری ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
ﭘﺲ از ﺷﯿﻮع ﮐﺮوﻧﺎ
دﺳﺘﮕﯿﺮی و ﺑﺎزداﺷﺖ
دﺳﺘﮫ ﺟﻤﻌﯽ ﻣﺘﮭﻤﺎن
ﺳﭙﯿﺪه ﻗﻠﯿﺎن»:ﻗﺮﭼﮏ
ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر در
آﺧﺮ دﻧﯿﺎ اﺳﺖ؛ زﻧﺪه
اردوﮔﺎهھﺎی ﺑﺎزﭘﺮوری
ﺑﻮدن در ﻗﺮﭼﮏ ﺑﺴﯿﺎر
ﮐﻤﺎﮐﺎن اداﻣﮫ دارد و ﺑﮫ
ﮔﺮان اﺳﺖ«.
آﻣﺎر ﻣﺒﺘﻼﯾﺎن داﻣﻦ
ﻣﯽزﻧﺪ ۷۴ .درﺻﺪ از
» ۷۷۰۲ﻣﻌﺘﺎد ﻣﺘﺠﺎھﺮ« ﮐﮫ در ﺑﮭﺎر  ۱۳۹۹در اﺳﺘﺎن
ﺗﮭﺮان ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﺪﻧﺪ ،ﺑﮫ اردوﮔﺎه ﻓﺸﺎﻓﻮﯾﮫ ﺑﮫ اﻋﺰام
ﺷﺪﻧﺪ.
ﺑﻨﺎ ﺑﮫ اظﮭﺎرات ﻣﻨﺼﻮرھﺎدی زاده ،دﺑﯿﺮ ﺷﻮرای
ھﻤﺎھﻨﮕﯽ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر اﺳﺘﺎن ﺗﮭﺮان در
ﺗﯿﺮ ﻣﺎه ۶۶ ،ﻧﻔﺮ از اﯾﻦ ﺑﺎزداﺷﺘﯿﺎن ،دارای ﻋﻼﺋﻢ
36
اﺑﺘﻼ ﺑﮫ وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ ﺑﻮدﻧﺪ و ﻗﺮﻧﻄﯿﻨﮫ ﺷﺪﻧﺪ.

دﺳﺘﮕ� ﺷﺪە در ﺗﻬﺮان ،در اﻧﺘﻈﺎر اﻧﺘﻘﺎل بﻪ اردوگﺎە ﻓﺸﺎﻓ��ﻪ،
»ﻣﻌﺘﺎدان ﻣﺘﺠﺎﻫﺮ«
ی
 ۲۱اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۳۹۹

ﺑﮫ ﮔﻔﺘﮫ ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻞ زﻧﺪانھﺎی اﺳﺘﺎن ﺗﮭﺮان» ،ﻣﻌﺘﺎدان ﻣﺘﺠﺎھﺮ« ﺑﮫ ﻓﺸﺎﻓﻮﯾﮫ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﺪﻧﺪ ،ﭼﺮا ﮐﮫ ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺎده  ۱۶ﺗﺮک اﻋﺘﯿﺎد
)ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ﺗﺮک اﺟﺒﺎری اﻋﺘﯿﺎد( دﯾﮕﺮ ﮔﻨﺠﺎﯾﺶ ﻧﺪاﺷﺘﮫاﻧﺪ37 .اردوﮔﺎه ﻓﺸﺎﻓﻮﯾﮫ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻧﯿﺎزھﺎی ﭘﺰﺷﮑﯽ ھﺰاران ﻧﻔﺮی
را ﮐﮫ ﺑﮫ دﻟﯿﻞ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﺪهاﻧﺪ ﻧﺪارد .اﯾﻦ اردوﮔﺎه ،ﻣﺮﮐﺰی اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺎده  ۴۲ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ
ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺷﺪه ،ﻣﺮاﮐﺰی ﮐﮫ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ زﻧﺪاﻧﯿﺎن و ﻣﺤﮑﻮﻣﺎن ﺟﺮاﺋﻢ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر دارای ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ  ۱۵ﺳﺎل ﺑﮫ ﺑﺎﻻ
ھﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺎﯾﺪ در اﯾﻦ اردوﮔﺎهھﺎ ﻧﮕﮭﺪاری ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﮫ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺎده  ،۴۲اﯾﻦ زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺑﺎﯾﺪ در »ﺷﺮاﯾﻂ ﺳﺨﺖ ﯾﺎ ﻋﺎدی« ﻧﮕﮭﺪاری
ﺷﻮﻧﺪ و »در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﺳﺨﺖ ﺗﺮ از ﺷﺮاﯾﻂ زﻧﺪان« .ﺳﮭﺮاب ﺳﻠﯿﻤﺎﻧﯽ ،ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ زﻧﺪانھﺎی اﺳﺘﺎن ﺗﮭﺮان ،ﺗﺎﯾﯿﺪ ﮐﺮد ﮐﮫ ﺷﺮاﯾﻂ
اردوﮔﺎه در اﯾﻦ ﻣﻘﻮﻟﮫ ﺑﺎ اﻟﺰاﻣﺎت ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ 38.اردوﮔﺎه ﻓﺸﺎﻓﻮﯾﮫ  ۵ﺳﺎل اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺑﮭﺮه ﺑﺮداری رﺳﯿﺪه و ﻣﻘﺎﻣﺎت
اﯾﺮان داﺋﻤﺎ ً از اراﺋﮫ اطﻼﻋﺎت در ﺧﺼﻮص رﻓﺘﺎر ﺑﺎ زﻧﺪاﻧﯿﺎن در اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ ،ﺧﻮدداری ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻧﯿﺰ از اراﺋﮫ اطﻼﻋﺎت
درﺑﺎره ﻣﺮاﻗﺒﺖھﺎی ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﮫ ﺑﺎزداﺷﺘﯿﺎن در ﻗﺮﻧﻄﯿﻨﮫ وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ ،ﺳﺮ ﺑﺎز ﻣﯽزﻧﻨﺪ.
ﻧﺪاﻣﺘﮕﺎه ﺷﮭﺮ ری )ﻗﺮﭼﮏ(
ﻧﺪاﻣﺘﮕﺎه ﺷﮭﺮ ری ﮐﮫ ﺑﮫ زﻧﺪان زﻧﺎن ﻗﺮﭼﮏ وراﻣﯿﻦ ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ دارای  ۱۲ﺑﻨﺪ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ را ﮐﮫ ﺑﯿﻦ  ۱۲۰۰و
 ۲۰۰۰زﻧﺪاﻧﯽ در ﻧﻮﺳﺎن اﺳﺖ ،در ﺧﻮد ﺟﺎی ﻣﯽدھﺪ 39.اﮐﺜﺮ زﻧﺪاﻧﯿﺎن ،ﻣﺘﮭﻢ ﺑﮫ ارﺗﮑﺎب ﺟﺮاﺋﻢ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ھﺴﺘﻨﺪ.

 35ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺗﺴﻨﯿﻢ ۳۰،ﺗﯿﺮ https://tn.ai/800463 ،۱۳۹۴
 36ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ ۲۸ ،ﺗﯿﺮ ﻣﺎه https://www.irna.ir/news/83862257 ،۱۳۹۹
 37ﺧﺒﺮ آﻧﻼﯾﻦ ۴ ،اردﯾﺒﮭﺸﺖ ﻣﺎه https://www.khabaronline.ir/news/1380310/ ،۱۳۹۹
 38ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺗﺴﻨﯿﻢ ۳۰ ،ﺗﯿﺮ ﻣﺎه https://www.tasnimnews.com/fa/news/1394/04/30/800463 ،۱۳۹۴
 39ﺑﻨﺪھﺎی  ۱و  ۲وﯾﮋه ﻣﺠﺮﻣﺎن ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ،ﺑﻨﺪ  ۳وﯾﮋه زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺑﻼﺗﮑﻠﯿﻒ ،ﺑﻨﺪ  ۴ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﻣﺤﮑﻮم ﺑﮫ ﺟﺮاﺋﻢ ﺳﺮﻗﺖ ،ﺑﻨﺪ  ۵وﯾﮋه ﺟﻮاﻧﺎن ۱۸
ﺗﺎ  ۲۵ﺳﺎل ،ﺑﻨﺪ  ۶وﯾﮋه زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﻣﺎﻟﯽ ،ﺑﻨﺪ  ۷وﯾﮋه زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﻣﺘﮭﻢ ﺑﮫ ﻗﺘﻞ و ﻓﺴﺎد و ﻓﺤﺸﺎ ،ھﺴﺘﻨﺪ .ﯾﮏ ﺑﻨﺪ ھﻢ وﯾﮋه زﻧﺎن ﺑﺎردار و دارای ﮐﻮدک اﺳﺖ.
ﭼﻨﺪ ﺳﻠﻮل ھﻢ ﺑﺮای ﺣﺒﺲ اﻧﻔﺮادی در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺷﺪه .ھﺮاﻧﺎ ۲۴ ،ﺗﯿﺮ ﻣﺎه ،۱۳۹۹
https://www.hra-news.org/2020/hranews/a-25652/
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وﺿﻌﯿﺖ ﺑﮭﺪاﺷﺘﯽ زﻧﺪان زﯾﺮ اﺳﺘﺎﻧﺪاردھﺎی ﻣﺘﻌﺎرف اﺳﺖ و ﺑﻌﻀﺎ ً ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﮫ زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ را ﻣﺠﺎزات ﮐﻨﻨﺪ ،آنھﺎ را از
40
زﻧﺪانھﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﮫ ﻧﺪاﻣﺘﮕﺎه ﺷﮭﺮ ری اﻧﺘﻘﺎل ﻣﯽدھﻨﺪ.
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻓﺎﺿﻼب ﻧﺪاﻣﺘﮕﺎه ﺷﮭﺮ ری ھﺮ روز ﺑﮫ داﺧﻞ ھﻮاﺧﻮری ﺑﻨﺪھﺎ ﺳﺮرﯾﺰ ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ زﻣﯿﻦ ﺑﻮی ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺪی
ﻣﯽﮔﯿﺮد ﮐﮫ ھﻤﮫ ﺣﺸﺮات را ﺑﮫ ﺳﻮی ﺧﻮد ﺟﻠﺐ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻣﺴﺌﻮﻻن زﻧﺪان ﻣﺪتھﺎ اﺳﺖ از اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﮫ ﺑﺎﺧﺒﺮﻧﺪ .آب زﻧﺪان ﺷﻮر
اﺳﺖ و ﻣﺸﮑﻼت ﭘﻮﺳﺖ و ﻣﻮ ﺑﺮای زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﮐﮫ ﺑﺎﻻﺟﺒﺎر ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ آن آب ﺣﻤﺎم ﮐﻨﻨﺪ ،اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ .در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ،ﺣﺘﯽ اﯾﻦ
آب ﺷﻮر ھﻢ ﺑﻌﻀﺎ ً ﻗﻄﻊ ﻣﯽﺷﻮد .آب ﺑﮫ اﺻﻄﻼح آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ – ﮐﮫ ﺑﻮی ﻓﺎﺿﻼب ﻣﯽدھﺪ – از ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮی ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﮫ آن
ھﻢ ﮔﺎه در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻗﻄﻊ ﻣﯽﺷﻮد ،ﭼﺮا ﮐﮫ ﺑﺎ ﻣﻨﺒﻊ دﺳﺘﮕﺎه ﺧﻨﮏ ﮐﻨﻨﺪه ھﻮا ﻣﺸﺘﺮک اﺳﺖ .زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﻣﺠﺒﻮرﻧﺪ آب آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ
ﺧﻮد را از طﺮﯾﻖ ﺧﺮﯾﺪ ﺑﻄﺮی آب ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﮫ آن ھﻢ ﺑﮫ ﻗﯿﻤﺘﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻗﯿﻤﺖ واﻗﻌﯽ در ﻓﺮوﺷﮕﺎه زﻧﺪان ﺑﮫ ﻓﺮوش
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ﻣﯽرﺳﺪ.
از آﻏﺎز ﺷﯿﻮع وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ ،ﻣﺴﺌﻮﻻن زﻧﺪان ﺗﻨﮭﺎ ﯾﮏ ﺑﺎر ﻣﺎده ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﯽ ﮐﻨﻨﺪه در
ﻣﯿﺎن زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺗﻮزﯾﻊ ﮐﺮدهاﻧﺪ و ھﺮﮔﺰ ﻣﻮاد ﺷﺴﺘﺸﻮ و ﯾﺎ ﻣﻮاد ﺑﮭﺪاﺷﺖ ﺷﺨﺼﯽ دﯾﮕﺮی
ﭘﺨﺶ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .ﻣﺎﺳﮏھﺎﯾﯽ ﮐﮫ در داﺧﻞ زﻧﺪان در ﺷﺮاﯾﻂ ﻏﯿﺮ ﺑﮭﺪاﺷﺘﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﮫ راﯾﮕﺎن ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﯽﮔﺮدد .وﻋﺪهھﺎی ﻏﺬا در ﻧﺪاﻣﺘﮕﺎه ﺷﮭﺮ ری ﮐﮫ ﺑﮫ ﮐﯿﻔﯿﺖ
ﺑﺪ و ﻣﻘﺪار اﻧﺪک ﻣﻌﺮوﻓﻨﺪ ،ﺑﮫ ﯾﮏ ﭼﮭﺎرم ﻣﯿﺰان ﻗﺒﻞ از ﺷﯿﻮع وﯾﺮوس ﺗﻘﻠﯿﻞ ﯾﺎﻓﺘﮫاﻧﺪ.
ﺑﮭﺘﺮﯾﻦ راه ﺣﻞ ﺑﺮای زﻧﺪاﻧﯿﺎﻧﯽ ﮐﮫ اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ ﻣﺎﻟﯽ دارﻧﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻏﺬای ﮐﻨﺴﺮو
ﺷﺪه ﺑﺨﺮﻧﺪ ﮐﮫ اﻟﺒﺘﮫ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ آن را ﮔﺮم ﮐﻨﻨﺪ .از آﻧﺠﺎ ﮐﮫ ﻟﻮﻟﮫھﺎی ﮔﺎز ﻧﺼﺐ ﺷﺪه در
زﻧﺪان اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻧﯿﺴﺖ و ﻣﺸﮑﻼت ﻧﺎﺷﯽ از آن ﻻﯾﻨﺤﻞ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ،آﺑﺪارﺧﺎﻧﮫھﺎﯾﯽ ﮐﮫ
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ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده زﻧﺪاﻧﯿﺎن در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺷﺪه ﺑﻮد ھﺮﮔﺰ ﺑﺎز ﻧﺸﺪهاﻧﺪ.
ﺑﻨﺪ ﻧﻈﺎرت )ﮐﮫ ﺑﺎﺷﮕﺎه ھﻢ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد( و ﻣﺤﻞ ﻧﮕﮭﺪاری ﺑﺎزداﺷﺘﯽھﺎی
اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﺳﺮاﺳﺮی ﺑﻮد اﮐﻨﻮن ﺑﮫ ﻗﺮﻧﻄﯿﻨﮫ زﻧﺪاﻧﯿﺎﻧﯽ ﮐﮫ از ﻣﺮﺧﺼﯽ ﺑﺮ
ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ .زﻧﺪاﻧﯿﺎﻧﯽ ﮐﮫ وارد ﻧﺪاﻣﺘﮕﺎه ﺷﮭﺮ ری ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﺑﺎﯾﺪ
ﻋﻠﯽاﻻﺻﻮل  ۱۴روز ﻗﺮﻧﻄﯿﻨﮫ ﺷﻮﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس رواﺑﻄﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ ﮐﺎرﮐﻨﺎن و
ﻣﺴﺌﻮﻻن زﻧﺪان دارﻧﺪ و ﺑﮫ ﻟﺤﺎظ اﻣﺘﯿﺎزﺗﯽ ﮐﮫ از اﯾﻦ طﺮﯾﻖ از آن ﺑﺮﺧﻮردار
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﺮﺧﯽ از زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺗﻨﮭﺎ ﭘﺲ از ﭼﻨﺪ روز ﺑﮫ ﺑﻨﺪ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ .ﺑﮫ ھﺮ ﺣﺎل،
ﺻﺮف ﻧﻈﺮ از اﯾﻦ ﮐﮫ زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﮐﻞ ﻣﺪت ﻗﺮﻧﻄﯿﻨﮫ را ﺑﮕﺬراﻧﻨﺪ ﯾﺎ ﻧﮫ ،ﺑﺎز ھﻢ ھﻨﮕﺎم
ﺷﺎرژ ﮐﺮدن ﮐﺎرتھﺎی ﺗﻠﻔﻦ ﺧﻮد و ﯾﺎ ھﻨﮕﺎم ﺧﺮﯾﺪ از ﻓﺮوﺷﮕﺎه زﻧﺪان ،ﺑﺎ دﯾﮕﺮ
43
زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺗﻤﺎس ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

ﺷﺎخ اﯾنﺴﺘﺎ�ﺮا� ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺧ��ﺸﻮﻧﺪ )ﺳﺤﺮ بﺗ�(
در ﻓﺮوردﯾﻦ  ۱۳۹۹در ﻧﺪاﻣﺘگﺎە ﺷﻬﺮ ری بﻪ
ﮐﻮو�ﺪ  ۱۹ﻣﺒﺘﻼ ﺷﺪ .ﻋﮑﺲ از اﻗﺘﺼﺎد آﻧﻼﯾﻦ

ن
ﻣﻌﯿی ،ﻫﺮاﻧﺎ
ﭘﺮﺳﺘﻮ

ﺑﺎﺷﮕﺎه ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺤﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺮای زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﻣﺸﮑﻮک ﺑﮫ اﺑﺘﻼ ﺑﮫ وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه؛ ﺗﺎ اواﺳﻂ ﻣﺮداد ﻣﺎه ،ﺑﯿﺶ از ۳۰
ﻣﻮرد از اﯾﻦ دﺳﺖ زﻧﺪاﻧﯿﺎن در آن ﻧﮕﮭﺪاری ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ 44.اﺗﺎﻗﯽ ھﻢ در ﺑﺎﻻی ﺑﮭﺪاری ﺑﮫ زﻧﺪاﻧﯿﺎﻧﯽ اﺧﺘﺼﺎص ﯾﺎﻓﺘﮫ ﮐﮫ ﺑﯿﻤﺎرﯾﺸﺎن
ﺣﺎدﺗﺮ اﺳﺖ اﻣﺎ وﺧﯿﻢ ﻧﯿﺴﺖ .طﺒﻖ ﮔﺰارﺷﺎت ،ﺗﺎ اواﺧﺮ ﺗﯿﺮﻣﺎه ۳۰ ،زﻧﺪاﻧﯽ در اﯾﻦ اﺗﺎق ﻧﮕﮭﺪاری ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ .زﻧﺪاﻧﯿﺎﻧﯽ ﮐﮫ
ﺣﺎﻟﺸﺎن وﺧﯿﻢ اﺳﺖ ﯾﺎ ﻣﺒﺘﻼی ﻗﻄﻌﯽ ﺑﮫ ﮐﻮوﯾﺪ  ۱۹ﺗﺸﺨﯿﺺ داده ﺷﺪهاﻧﺪ در دﺳﺖ ﮐﻢ  ۷اﺗﺎق ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﻼﻗﺎتھﺎی ﺷﺮﻋﯽ
 40در اواﺋﻞ ﻣﺮداد ﻣﺎه ،ﮐﺎﯾﻠﯽ ﻣﻮر ﮔﯿﻠﺒﺮت ،ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎﯾﯽ – اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﺑﺮای ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ در ﯾﮏ ﺳﻤﯿﻨﺎر دﻋﻮت ﺷﺪه و ﺳﭙﺲ
ﺑﺎزداﺷﺖ ،ﻣﺤﺎﮐﻤﮫ و ﺑﮫ اﺗﮭﺎﻣﺎت ﺑﯽ اﺳﺎس ﺑﮫ ﺣﺒﺲ ﻣﺤﮑﻮم ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﺑﺪون اطﻼع ﻗﺒﻠﯽ از اوﯾﻦ ﺑﮫ ﻧﺪاﻣﺘﮕﺎه ﺷﮭﺮ ری )ﻗﺮﭼﮏ( ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪ .ﺑﯽ ﺑﯽ ﺳﯽ،
 ۷ﻣﺮداد ﻣﺎه .https://www.bbc.com/news/world-middle-east-53562435 ،۱۳۹۹
ﺳﮭﺎ ﻣﺮﺗﻀﺎﯾﯽ ،ﻓﻌﺎل داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ ﮐﮫ در ﻧﺪاﻣﺘﮕﺎه اوﯾﻦ ﺑﺮای اﻋﺘﺮاض ﺑﮫ رﻗﻢ ﺑﺎﻻی وﺛﯿﻘﮫ و ﻋﺪم ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺗﺎﻣﯿﻦ آن ،دﺳﺖ ﺑﮫ اﻋﺘﺼﺎب ﻏﺬا زده ﺑﻮد ،در
روز دھﻢ دی ﻣﺎه  ۱۳۹۸ﺑﺪون اطﻼع ﻗﺒﻠﯽ ﺑﮫ ﻧﺪاﻣﺘﮕﺎه ﺷﮭﺮ ری )ﻗﺮﭼﮏ( ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪ .اﯾﺮان اﯾﻨﺘﺮﻧﺸﻨﺎل ۱۲ ،دی ﻣﺎه ،۱۳۹۸
https://bit.ly/3gLMWdM
 41ھﺮاﻧﺎ ۲۴ ،ﺗﯿﺮ ﻣﺎه https://www.hra-news.org/2020/hranews/a-25652 ،۱۳۹۹
در روز  ۵ﻣﺮداد ﻣﺎه  ،۱۳۹۹ھﻤﺴﺮ ﻧﺪا ﻧﺎﺟﯽ در ﺗﻮﯾﯿﺘﯽ اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﮫ ﻓﺎﺿﻼب ﺳﺮرﯾﺰ ﮐﺮده و زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺑﮫ ﺳﺮوﯾﺲ ﺑﮭﺪاﺷﺘﯽ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻧﺪارﻧﺪ .وی
ھﻔﺘﮫ ﻗﺒﻞ از آن در ﺗﻮﯾﯿﺘﯽ ﮔﻔﺘﮫ ﺑﻮد ﮐﮫ زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﮫ روز اﺳﺖ ﺑﮫ دﻟﯿﻞ کﻣﯽﻓﺸﺎر آب ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖهاﻧﺪ ﺣﻤﺎم ﮐﻨﻨﺪ
https://twitter.com/jamal_ameli/status/1152462427805630465
 42ھﺮاﻧﺎ ۲۴ ،ﺗﯿﺮ ﻣﺎه https://www.hra-news.org/2020/hranews/a-25652 ،۱۳۹۹
 43ھﺮاﻧﺎ ۲۴ ،ﺗﯿﺮ ﻣﺎه https://www.hra-news.org/2020/hranews/a-25652 ،۱۳۹۹
 44ﻣﮑﺎﺗﺒﮫ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﺸﺪه ﺑﺎ ھﺮاﻧﺎ ،ﻣﺮداد ﻣﺎه .۱۳۹۹
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ﺗﺮس از ﮐﻮو�ﺪ  ۱۹در زﻧﺪانﻫﺎ ،ﺗﻼش اﯾﺮان ﺑﺮای ﺣﻔﺎﻇﺖ از زﻧﺪاﻧ�ﺎن ف
کﺎ� ﻧ�ﺴﺖ ،ﮔﺰارش ﺗکﻤ�� ﺗﺎ�ﺴﺘﺎن ۲۰۲۰
ﺑن�ﺎد ﻋبﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﺮوﻣﻨﺪ ﺑﺮای ﺣﻘﻮق ش
�� در اﯾﺮان

ﺗﺨﺼﯿﺺ ﯾﺎﻓﺘﮫ ﻧﮕﮭﺪاری ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺗﻌﺪاد اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺗﺎ اواﺳﻂ ﻣﺮداد ﻣﺎه ﺑﮫ  ۳۰ﻧﻔﺮ در ھﺮ اﺗﺎق ﻣﯽرﺳﯿﺪ .ﺑﯿﻤﺎران ﺗﻨﮭﺎ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان
آﺧﺮﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﮫ ﺑﮫ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .در ھﻤﯿﻦ ﺣﺎل ،ﺗﻌﺪاد ﻓﺰاﯾﻨﺪه زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﻣﺒﺘﻼ ﺑﮫ وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﺑﻨﺪ  ۵از
 ۱۷ﺗﯿﺮ ﻣﺎه ﺑﮫ ﺑﻌﺪ ﮐﻼً ﻗﺮﻧﻄﯿﻨﮫ ﺷﻮد؛ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﻣﺒﺘﻼ و زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﺎﻟﻢ ،ﮐﻤﺎﮐﺎن در ﯾﮏ راھﺮو رﻓﺖ و آﻣﺪ ﮐﺮده و
45
از ﯾﮏ آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﮫ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
در روز  ۸ﺧﺮداد ﻣﺎه  ،۱۳۹۹ھﺮاﻧﺎ ﮔﺰارش داد ﺗﻌﺪاد ﻣﺒﺘﻼﯾﺎن ﺑﮫ وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ در ﻧﺪاﻣﺘﮕﺎه ﺷﮭﺮ ری اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﮫ اﺳﺖ .از
ﻓﺮوردﯾﻦ ﻣﺎه ﻧﯿﺰ روزھﺎی ﮐﺎری ﻓﺮوﺷﮕﺎه زﻧﺪان ﮐﮫ ﻧﯿﺎز ﻣﺒﺮﻣﯽ ﺑﮫ وﺟﻮد آن ھﺴﺖ ،ﺑﮫ دو روز ﮐﺎھﺶ ﯾﺎﻓﺘﮫ ﮐﮫ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺎﻋﺚ
46
ﺷﺪه زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺑﺮای زﻣﺎنھﺎی طﻮﻻﻧﯽ ،در ﺻﻒ و ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﮫ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
 ۱۹ﺧﺮداد ﻣﺎه ،اطﻼﻋﺎت ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه در ﺷﺒﮑﮫھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﻮﺳﻂ ژﯾﻼ ﺑﻨﯽ ﯾﻌﻘﻮب ،زﻧﺪاﻧﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺳﺎﺑﻖ و روزﻧﺎﻣﮫ ﻧﮕﺎر
ﻣﺴﺘﻘﺮ در اﯾﺮان ،ﺣﺎﮐﯽ از آن ﺑﻮد ﮐﮫ ﺑﮫ دﻧﺒﺎل اﻧﺘﻘﺎل ﯾﮏ زﻧﺪاﻧﯽ دارای ﻋﻼﺋﻢ ﮐﺮوﻧﺎ ﮐﮫ ﺑﺪون اﯾﻦ ﮐﮫ ﻗﺮﻧﻄﯿﻨﮫ ﺷﻮد ،از
ﻣﺮﺧﺼﯽ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﮫ ﺑﻨﺪ ﺑﺎزﮔﺸﺘﮫ ﺑﻮد ،ﺗﺴﺖ ﮐﺮوﻧﺎی  ۸زﻧﺪاﻧﯽ ﻣﺜﺒﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ .آﻧﮭﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺗﺴﺘﺸﺎن ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻮد ،از دﯾﮕﺮان ﺟﺪا و
47
ﺳﭙﺲ ﺑﮫ ﺣﺎل ﺧﻮد رھﺎ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﮫ زﻧﺪاﻧﯿﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺗﺴﺘﺸﺎن ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻮده ﺗﺎ ﺳﺎﻋﺖ ﭘﻨﺞ ﺑﻌﺪ از ظﮭﺮ ﺣﺘﯽ ﻏﺬا ھﻢ ﻧﺪاده ﺑﻮدﻧﺪ.
 ۲۰ﺧﺮداد ﻣﺎه ،ﯾﮏ ﻣﻨﺒﻊ از درون ﻧﺪاﻣﺘﮕﺎه ﺷﮭﺮ ری ﺧﺒﺮ داد زﯾﻨﺐ ﺟﻼﻟﯿﺎن ،زﻧﺪاﻧﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ،در زﻣﺮه ﭼﻨﺪﯾﻦ زﻧﺪاﻧﯽ اﺳﺖ
ﮐﮫ ﺑﮫ ﺑﯿﻤﺎری ﮐﻮوﯾﺪ  ۱۹ﻣﺒﺘﻼ ﺷﺪهاﻧﺪ .ﭘﺲ از ﭘﺨﺶ ﺧﺒﺮ ﺑﯿﻤﺎری وی در رﺳﺎﻧﮫھﺎ ،ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺑﺎﻻﺧﺮه ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎل وی ﺑﮫ
48
ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮐﺮدﻧﺪ و در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻟﺨﺘﮫھﺎی ﺧﻮن در رﯾﮫھﺎﯾﺶ ﻣﺸﺎھﺪه ﺷﺪ.
در روز  ۲۰ﺗﯿﺮ ﻣﺎه ،ﭘﺮﺳﺘﻮ ﻣﻌﯿﻨﯽ ،زﻧﺪاﻧﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﮫ در اﻧﺘﻈﺎر ﻣﺤﺎﮐﻤﮫ اﺳﺖ ،ﺑﮫ وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ ﻣﺒﺘﻼ و از ﺑﻨﺪ  ۵ﺑﮫ اﺗﺎﻗﯽ
49
در ﺑﺎﻻی ﺑﮭﺪاری زﻧﺪان ﻣﻨﺘﻘﻞ و در آﻧﺠﺎ ﺑﺪون ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﭘﺰﺷﮑﯽ ،ﺑﮫ ﺣﺎل ﺧﻮد رھﺎ ﺷﺪ.
ﺑﺎزداﺷﺘﮕﺎه اوﯾﻦ
در ﺑﺎزداﺷﺘﮕﺎه اوﯾﻦ ،واﻗﻊ در ﺗﮭﺮان ،در ﺧﻼل ﺷﺶ ﻣﺎھﯽ ﮐﮫ از آﻏﺎز ﺷﯿﻮع وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ ﻣﯽﮔﺬرد ،ﻣﺴﺌﻮﻻن زﻧﺪان ﺗﻨﮭﺎ دو
ﻋﺪد ﻣﺎﺳﮏ و دو ﺟﻔﺖ دﺳﺘﮑﺶ ﺑﮫ ھﺮ ﯾﮏ از زﻧﺪاﻧﯿﺎن دادهاﻧﺪ .اﯾﻦ ﺗﺠﮭﯿﺰات در ﻓﺮوﺷﮕﺎه زﻧﺪان در ﻣﻌﺮض ﺧﺮﯾﺪ ﮔﺬاﺷﺘﮫ
50
ﺷﺪه ،ﯾﻌﻨﯽ زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ ھﺰﯾﻨﮫ ﺧﻮد اﯾﻦ ﻣﻠﺰوﻣﺎت را ﺗﮭﯿﮫ ﮐﻨﻨﺪ.
در روز  ۱۹ﻣﺮدادﻣﺎه  ،۱۳۹۹در ﭘﯽ وﺻﻮل ﻧﺘﯿﺠﮫ آزﻣﺎﯾﺶ از ھﻔﺪه زﻧﺪاﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺻﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﯽ از زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺑﻨﺪ ۸
ﺑﺎزداﺷﺘﮕﺎه اوﯾﻦ ﮐﮫ ﻣﺤﻞ ﻧﮕﮭﺪاری زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺳﺖ ،اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ دوازده ﺗﻦ از زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺑﮫ وﯾﺮوس
ﮐﺮوﻧﺎ آﻟﻮده ﺷﺪهاﻧﺪ .از ﻣﺠﯿﺪ آذرﭘﯽ ،اﻣﯿﺮﺳﺎﻻر داودی و ھﺸﺖ ﺗﻦ دﯾﮕﺮ ،ﮐﮫ ﺣﻮاﻟﯽ  ۱۲ﻣﺮداد ﻣﺎه ﻋﻼﺋﻢ وﯾﺮوس را از ﺧﻮد
ﺑﺮوز داده ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺗﺴﺖ ﮐﺮوﻧﺎ از طﺮﯾﻖ ﺑﯿﻨﯽ ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺷﺪ .ھﺮ دوازده ﻧﻔﺮ ﺑﮫ ﺑﮭﺪاری ﺑﺎزداﺷﺘﮕﺎه اوﯾﻦ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪﻧﺪ ،ﻣﺤﻠﯽ ﮐﮫ
ﺗﻮﺳﻂ دﯾﮕﺮ زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﻧﯿﺰ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد و وﯾﺮوس در آﻧﺠﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﮫ دﯾﮕﺮان ﻧﯿﺰ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﻮد؛ 51ﺗﺴﺖ دوﻣﯽھﻢ
اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﮐﮫ ﻧﺘﯿﺠﮫ آن در روز  ۲۱ﻣﺮداد ﻣﺎه اﻋﻼم ﮔﺮدﯾﺪ .ﻧﺘﯿﺠﮫ ﺗﺴﺖ ھﺸﺖ زﻧﺪاﻧﯽ ،از ﺟﻤﻠﮫ اﻣﯿﺮﺳﺎﻻر داودی ،ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﯽ
ﻣﺼﯿﺐ زاده ،ﺳﻌﯿﺪ ﺷﺮﯾﻔﯽ ،و رﺿﺎ ﮐﯿﺎﻧﯿﺎن ،ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻮد و آﻧﮭﺎ در ﺑﮭﺪاری زﻧﺪان ﺑﺴﺘﺮی ﺷﺪﻧﺪ .ﭼﮭﺎر زﻧﺪاﻧﯽ ﮐﮫ ﻧﺘﯿﺠﮫ
آزﻣﺎﯾﺶﺷﺎن ﻣﻨﻔﯽ ﺑﻮد ﻓﻮرا ً ﺑﮫ ﺑﻨﺪ  ۸ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪه ﺷﺪﻧﺪ و اﯾﻦ ﺧﻮد ،ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﻣﻀﺎﻋﻔﯽ ﺑﺮای زﻧﺪاﻧﯿﺎن آن ﺑﻨﺪ اﯾﺠﺎد ﮐﺮد .اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ
ﻋﺒﺪی ﮐﮫ ﺑﮫ ﺑﯿﻤﺎری آﺳﻢ ﻣﺒﺘﻼ اﺳﺖ و روز  ۲۸اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه ﺑﮫ ﻣﺮﺧﺼﯽ رﻓﺘﮫ ﺑﻮد اﻣﺎ در اردﯾﺒﮭﺸﺖ ﻣﺎه ﻣﺮﺧﺼﯽاش را ﺗﻤﺪﯾﺪ
ﻧﮑﺮدﻧﺪ 52.ھﻢ ﺳﻠﻮﻟﯽ وی ،ﺟﻌﻔﺮ ﻋﻈﯿﻢ زاده از ﻣﺸﮑﻼت ﮐﻠﯿﻮی و ﻗﻠﺐ و ﻋﺮوق رﻧﺞ ﻣﯽﺑﺮد .ﺗﺴﺖ ھﺮ دوی آﻧﮭﺎ ﺑﺮای ﺑﺎر
 45ھﺮاﻧﺎ ۲۴ ،ﺗﯿﺮ ﻣﺎه https://www.hra-news.org/2020/hranews/a-25652 ،۱۳۹۹
 46ھﺮاﻧﺎ ۸ ،ﺧﺮداد ﻣﺎه https://www.hra-news.org/2020/hranews/a-24956/ ،۱۳۹۹
 47ﺣﺴﺎب ﺗﻮﯾﯿﺘﺮ ژﯾﻼ ﺑﻨﯽ ﯾﻌﻘﻮب ۱۹ ،ﺧﺮداد ﻣﺎه https://twitter.com/jilabani/status/1270027926247895044،۱۳۹۹
 48ﺷﺒﮑﮫ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﮐﺮدﺳﺘﺎن ۲۰ ،ﺧﺮداد ﻣﺎه http://kurdistanhumanrights.net/fa/?p=13225،۱۳۹۹
 49ھﺮاﻧﺎ ۲۱ ،ﺗﯿﺮ ﻣﺎه https://www.hra-news.org/2020/hranews/a-25608/ ،۱۳۹۹
 50ﺳﺎﯾﺖ ﺧﺒﺮی ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﻣﺪارا ۱۵ ،ﻣﺮداد ﻣﺎه /127965/http://modara.ir/fa/news ،۱۳۹۹رواﯾﺖ-دو-زﻧﺪاﻧﯽ-از-ﺷﯿﻮع-ﮐﺮوﻧﺎ-در-اوﯾﻦ/
 51ﻣﺼﺎﺣﺒﮫ ﺑﻨﯿﺎد ﺑﺮوﻣﻨﺪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﻨﺒﻊ ﻣﻄﻠﻊ ۱۹،ﻣﺮدادﻣﺎه ۱۳۹۹؛ ھﺮاﻧﺎ ۱۹ ،ﻣﺮدادﻣﺎه ،۱۳۹۹
https://www.hra-news.org/2020/hranews/a-26084/
Education International, March 20, 2020, https://www.ei-ie.org/en/detail/16681/iran-iranian-teacher-unionist-52
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ﺗﺮس از ﮐﻮو�ﺪ  ۱۹در زﻧﺪانﻫﺎ ،ﺗﻼش اﯾﺮان ﺑﺮای ﺣﻔﺎﻇﺖ از زﻧﺪاﻧ�ﺎن ف
کﺎ� ﻧ�ﺴﺖ ،ﮔﺰارش ﺗکﻤ�� ﺗﺎ�ﺴﺘﺎن ۲۰۲۰
ﺑن�ﺎد ﻋبﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﺮوﻣﻨﺪ ﺑﺮای ﺣﻘﻮق ش
�� در اﯾﺮان

اول ﻣﺜﺒﺖ و ﺑﺎر دوم ﻣﻨﻔﯽ ﺑﻮد ،اﻣﺎ آنھﺎ زﻣﺎن ﺑﯿﻦ اﯾﻦ دو آزﻣﺎﯾﺶ را در ﺑﮭﺪاری و ھﻤﺮاه ﺑﺎ زﻧﺪاﻧﯿﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺴﺘﺸﺎن ھﺮ دو
53
ﺑﺎر ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻮد ،ﺳﭙﺮی ﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﮫ ﻣﺠﯿﺪ آذرﭘﯽ ﮐﮫ ﺗﺴﺘﺶ ﺑﺎر دوم ﻧﯿﺰ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻮد ،اﺟﺎزه دادﻧﺪ ﺑﮫ ﻣﺮﺧﺼﯽ ﺑﺮود.
ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺑﮫ ﮔﺰارﺷﺎت ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﺑﺘﻼی زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺑﮫ ﮐﺮوﻧﺎ ،ﺗﮑﺬﯾﺒﯿﮫای ﺑﻮد در
ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ﺧﺒﺮ  ۲۰:۳۰ﺻﺪا و ﺳﯿﻤﺎ ،طﯽ آن ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ،ﮔﺰارﺷﮕﺮی از ﺑﻨﺪھﺎی  ۴و ۸
ﺑﺎزداﺷﺘﮕﺎه اوﯾﻦ دﯾﺪن ﮐﺮد و ﺑﺎ زﻧﺪاﻧﯿﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺻﻮرﺗﺸﺎن ﺷﻔﺎف ﻧﺒﻮد و
ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﮐﮫ وﺳﺎﯾﻞ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎزﺷﺎن ﻓﺮاھﻢ اﺳﺖ و ھﯿﭽﮑﺲ ﺑﯿﻤﺎر ﻧﺸﺪه اﺳﺖ،
ﻣﺼﺎﺣﺒﮫ ﮐﺮد .ﭘﺨﺶ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ از ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن دوﻟﺘﯽ ،ﮐﮫ در طﯽ آن ﯾﮏ »ﺗﻮﻧﻞ
ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﯽ« ﻧﯿﺰ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪ ،واﮐﻨﺶ ﻓﻮری زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻨﺪ  ۸را ﺑﮫ ھﻤﺮاه
داﺷﺖ .آﻧﮭﺎ در ﺑﺨﺸﯽ از اظﮭﺎرات ﺧﻮد ﺗﻮﺿﯿﺢ دادﻧﺪ ﮐﮫ ﺑﻨﺪ  ۴ﺑﻨﺪی اﺳﺖ ﮐﮫ
ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺳﺎﺑﻖ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺟﺮم ﻓﺴﺎد و اﺧﺘﻼس ﺑﮫ ﺣﺒﺲ ﻣﺤﮑﻮم ﺷﺪهاﻧﺪ ،از ﺟﻤﻠﮫ ﺑﺮادر
رﺋﯿﺲ ﺟﻤﮭﻮر ،در آن ﻧﮕﮭﺪاری ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،و ﺗﻮاﻧﺴﺘﮫاﻧﺪ ﺑﺎ ھﺰﯾﻨﮫھﺎی ﺷﺨﺼﯽ،
اﻣ�ﺳﺎﻻر داودی و ﻣﺠ�ﺪ
وﮐ�ﻞ ﻣﺪاﻓﻊ ی
آذر پی )ﭼﭗ( ،بﺎزداﺷﺘگﺎە او�ﻦ .
ﺷﺮاﯾﻂ ﺣﺒﺲ ﺧﻮد را ﺑﮫ ﺷﮑﻞ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﮫ ای ﺗﺴﮭﯿﻞ ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ زﻧﺪاﻧﯿﺎن ھﻤﭽﻨﯿﻦ
ﯾﺎدآوری ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﮫ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺑﻨﺪ  ۸ﺗﺎر ﺑﻮده و ﺗﻨﮭﺎ ﺳﺎﻟﻦ  ۷ﮐﮫ ﺳﺎﻟﻦ ﮐﺎرﮔﺮان
اﺳﺖ ،ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه ،آن ھﻢ در ﻧﺒﻮد زﻧﺪاﻧﯿﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﮐﺎر اﺷﺘﻐﺎل دارﻧﺪ .دورﺑﯿﻦھﺎ ھﺮﮔﺰ وارد ﺳﺎﻟﻦھﺎی  ۸و  ۹ﻧﺸﺪﻧﺪ ،ﺟﺎﯾﯽ
ﮐﮫ ﻣﺤﻞ ﻧﮕﮭﺪاری زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺳﺖ و ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﮐﺜﯿﻒ اﺳﺖ و ﺑﺎ ازدﺣﺎم ﺟﻤﻌﯿﺖ زﻧﺪاﻧﯽ دﺳﺖ و ﭘﻨﺠﮫ ﻧﺮم ﻣﯽﮐﻨﺪ .آن
54
ﺗﻮﻧﻞ ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﯽ ﮐﺬاﯾﯽ را ھﻢ ھﯿﭽﮑﺲ ﻧﺪﯾﺪه اﺳﺖ.

زﻧﺪانھﺎی اﺳﺘﺎن اﻟﺒﺮز
ﻧﺪاﻣﺘﮕﺎه ﻗﺰﻟﺤﺼﺎر
طﺒﻖ ﮔﺰارﺷﺎت ،در اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه ،ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ زﻧﺪان ﺑﮫ زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﭼﻨﺪ ﺑﻨﺪ ﻧﺪاﻣﺘﮕﺎه ﻗﺰﻟﺤﺼﺎر ﮐﺮج )واﻗﻊ در ﺑﯿﺴﺖ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮی ﺷﻤﺎل
ﻏﺮب ﺗﮭﺮان( دﺳﺘﻮر دادﻧﺪ وﺳﺎﺋﻞ ﺧﻮد را ﺟﻤﻊ ﮐﺮده ،ﺑﮫ ﺣﯿﺎط زﻧﺪان ﺑﺮوﻧﺪ 55،ظﺎھﺮا ﺑﺪﯾﻦ ﺟﮭﺖ ﮐﮫ ﺑﺮای ﮔﺮوه ﺧﺒﺮی ﮐﮫ ﺑﮫ
56
آﻧﺠﺎ آﻣﺪه ﺑﻮد اﯾﻦ ﺗﺼﻮر اﯾﺠﺎد ﺷﻮد ﮐﮫ زﻧﺪان ﺧﻠﻮت ﺗﺮ و ﺟﻤﻌﯿﺖ زﻧﺪان از ﻣﯿﺰان واﻗﻌﯽ آن ﮐﻤﺘﺮ اﺳﺖ.
در روزھﺎی آﻏﺎزﯾﻦ ﺷﯿﻮع وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ ،ﯾﮏ ﻓﺮد ﺧﯿﺮ ﻣﺎﺳﮏ و ﻣﺎده ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﯽ ﮐﻨﻨﺪه دﺳﺖ ﺑﮫ ﺑﻨﺪ ﮐﺎرﮔﺮان اﻋﻄﺎ ﮐﺮد .اﯾﻦ
ﺑﻨﺪ ،ﮐﮫ ﻧﺴﺒﺘﺎ ً از ﺑﻨﺪھﺎی دﯾﮕﺮ ﺧﻠﻮتﺗﺮ اﺳﺖ ،ﻣﺤﻞ ﻧﮕﮭﺪاری زﻧﺪاﻧﯿﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﮫ اﻧﺠﺎم ﮐﺎرھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺸﻐﻮل اﻧﺪ و در
داﺧﻞ زﻧﺪان در رﻓﺖ و آﻣﺪ ھﺴﺘﻨﺪ .ﻣﺎﺳﮏ ﺑﮫ طﻮر ﻣﻨﻈﻢ ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﻤﯽﺷﻮد اﻣﺎ زﻧﺪاﻧﯿﺎﻧﯽ ﮐﮫ اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ ﻣﺎﻟﯽ دارﻧﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ آن
را از ﻓﺮوﺷﮕﺎه زﻧﺪان ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ زﻧﺪان ،دﯾﻮارھﺎ ،ﭘﻨﺠﺮهھﺎ ،و ﺗﻠﻔﻦھﺎی ﺑﻨﺪ را ﺑﺎ ﻣﺤﻠﻮﻟﯽ ﻣﺘﺸﮑﻞ از ﻣﺎده
ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﯽ و آب ،ھﻔﺘﮫای دو ﯾﺎ ﺳﮫ ﺑﺎر ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .از زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺗﺴﺖ ﮐﺮوﻧﺎ ﮔﺮﻓﺘﮫ ﻧﺸﺪه اﻣﺎ ھﺮ دو ﯾﺎ ﺳﮫ ھﻔﺘﮫ ﯾﮏ ﺑﺎر
ﺣﺮارت ﺑﺪن آﻧﮭﺎ را ﺑﺎ دﻣﺎﺳﻨﺞ ﻣﯽﺳﻨﺠﻨﺪ 57.اواﺳﻂ اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه ،دﺳﺖ ﮐﻢ دو زﻧﺪاﻧﯽ ،ﺑﺴﺎط ﻋﻠﯽ ﺧﺰاﯾﯽ و ﻏﻼﻣﺤﺴﯿﻦ اﺑﻮاﻟﻮﻓﺎﯾﯽ
ﺑﮫ دﻟﯿﻞ اﺑﺘﻼ ﺑﮫ ﺑﯿﻤﺎری ﮐﻮوﯾﺪ در ﺑﮭﺪاری زﻧﺪان ﻗﺮﻧﻄﯿﻨﮫ ﺷﺪﻧﺪ .اﯾﻦ دو ﻧﻔﺮ ﭘﯿﺶ از اﻧﺘﻘﺎل ﺑﮫ ﻗﺮﻧﻄﯿﻨﮫ ھﻤﺮاه ﺑﺎ  ۵۰۰زﻧﺪاﻧﯽ
58
ﻣﺤﮑﻮم ﺑﮫ ﺟﺮاﺋﻢ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر در ﯾﮏ ﺑﻨﺪ ﻧﮕﮭﺪاری ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ.

 53ھﺮاﻧﺎ ۲۳ ،ﻣﺮداد https://www.hra-news.org/2020/hranews/a-26158/ ، ۱۳۹۹
 54ھﻤﺎن؛ رﺟﻮع ﺷﻮد ﺑﮫ ﺗﺮﺟﻤﮫ اﯾﻦ ﺑﯿﺎﻧﯿﮫ ﺗﻮﺳﻂ اﯾﺮان واﯾﺮ:
https://iranwire.com/en/features/7453
 55ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ ﺑﮫ وﯾﺪﯾﻮی ﭘﺨﺶ ﺷﺪه در ﺳﺎﯾﺖ ھﺮاﻧﺎ در ﺗﺎرﯾﺦ  ۲۲اﺳﻔﻨﺪ https://youtu.be/eg0FRIDB0UQ ،۱۳۹۸
 56ھﺮاﻧﺎ ۲۲ ،اﺳﻔﻨﺪ  https://www.hra-news.org/2020/hranews/a-24137/ ،۱۳۹۸؛ ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ ﺑﮫ ﺗﺼﻮﯾﺮھﺎی ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺟﻤﮭﻮری
اﺳﻼﻣﯽاز زﻧﺪان ﻗﺰﻟﺤﺼﺎر ۱۶ ،اردﯾﺒﮭﺸﺖ https://www.irna.ir/photo/83776289/ ،۱۳۹۹
 57ﻣﺼﺎﺣﺒﮫ ﺑﻨﯿﺎد ﺑﺮوﻣﻨﺪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﻨﺒﻊ ﻣﻄﻠﻊ ۲۲ ،و  ۲۸ﻣﺮداد ﻣﺎه .۱۳۹۹
 58ھﺮاﻧﺎ ۱۴ ،اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه https://www.en-hrana.org/tag/neda-naji ،۱۳۹۸؛ ھﺮاﻧﺎ  ۲۲اﺳﻔﻨﺪ ،۱۳۹۸
https://www.hra-news.org/2020/hranews/a-24137/
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زﻧﺪاﻧ�ﺎن در ﻧﺪاﻣﺘگﺎە ﻗﺰﻟﺤﺼﺎر از ﺑﻨﺪﻫﺎی ﺧﻮد بﻪ ﺣ�ﺎط زﻧﺪان یﺑ�ون راﻧﺪە
ش
ﻣﻨت� ﺷﺪە ﺗﻮﺳﻂ ﻫﺮاﻧﺎ
ﺷﺪەاﻧﺪ در ﺗﺎر� ــﺦ  ۲۲اﺳﻔﻨﺪ  .۱۳۹۸و�ﺪﯾﻮ

بﺎزد�ﺪ وز�ﺮ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن و ﻣﺪﯾﺮکﻞ ﺳﺎزﻣﺎن زﻧﺪانﻫﺎ از ﻧﺪاﻣﺘگﺎە ﻗﺰﻟﺤﺼﺎر
در ﺑﻬﻤﻦﻣﺎە ۱۳۹۳

ﻫﺎی از ﻧﺪاﻣﺘگﺎە ﻗﺰﻟﺤﺼﺎر در دوران پﺎﻧﺪ� ﮐﻮو�ﺪ ۱۹
ﻋﮑﺲ ی

ﺑﮫ ﮔﻔﺘﮫ ﻣﻨﺒﻊ ﺑﻨﯿﺎد ﺑﺮوﻣﻨﺪ ،زﻧﺪاﻧﯿﺎﻧﯽ ﮐﮫ در آﻏﺎز ﺷﯿﻮع وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ ﻋﻼﺋﻢ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری را از ﺧﻮد ﺑﺮوز ﻣﯽدادﻧﺪ ﺑﮫ ﺑﻨﺪ
ﻗﺮﻧﻄﯿﻨﮫ ﮐﮫ در اﺑﺘﺪا ﭘﺮوﺗﮑﻞھﺎی ﺟﺪاﺳﺎزی در آن رﻋﺎﯾﺖ ﻧﻤﯽﺷﺪ ،ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ .روﻧﺪ ﻗﺮﻧﻄﯿﻨﮫ ﮐﺮدن ﻣﺘﻌﺎﻗﺒﺎ ً ﻣﻨﻈﻢ ﺗﺮ ﺷﺪ.
ﮐﻠﯿﮫ زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺗﺎزه وارد ﺑﮫ ﻣﺪت  ۴۸ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻗﺮﻧﻄﯿﻨﮫ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﮫ اﺗﺎقھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ﺗﺎرﯾﺦ ورودﺷﺎن
ﺑﺮای آﻧﮭﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺷﺪه ﺑﺮای ﯾﮏ ﻗﺮﻧﻄﯿﻨﮫ ﭘﺎﻧﺰده روزه اﻧﺘﻘﺎل ﻣﯽﯾﺎﺑﻨﺪ .در ﻣﻘﻄﻌﯽ در ﺧﺮداد ﻣﺎه ،از زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺗﺎزه وارد
ﺗﺴﺖ ﮐﺮوﻧﺎ از طﺮﯾﻖ ﻧﻤﻮﻧﮫﺑﺮداری از ﺑﯿﻨﯽ ھﻢ ﮔﺮﻓﺘﮫ ﻣﯽﺷﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،اﯾﻦ زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﮐﺎﻣﻼً ﺟﺪاﺳﺎزی ﻧﺸﺪهاﻧﺪ ﭼﺮا ﮐﮫ از
راھﺮوھﺎ و ﺳﺮوﯾﺲھﺎی ﺑﮭﺪاﺷﺘﯽ ﻣﺸﺘﺮک ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ زﻧﺪاﻧﯿﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻓﻘﻂ زﻧﺪاﻧﯿﺎﻧﯽ ﮐﮫ در ﺷﺮاﯾﻂ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ وﺧﯿﻢ
59
ﺑﻮدهاﻧﺪ ﺑﺮای درﻣﺎن ﺑﮫ ﺧﺎرج از زﻧﺪان ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪهاﻧﺪ.
روز  ۱۱اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه  ،۱۳۹۸ﻣﻘﺎﻣﺎت اﻋﻼم داﺷﺘﻨﺪ  ۱۱۲۳زﻧﺪاﻧﯽ ﺑﮫ ﻣﺮﺧﺼﯽ رﻓﺘﮫاﻧﺪ 60.روز  ۱۴ﻣﺮداد ﻣﺎه ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻞ
زﻧﺪانھﺎی اﺳﺘﺎن ﺗﮭﺮان اﻋﻼم داﺷﺖ  ۲۰۸ﺗﻦ از زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﻣﺤﺒﻮس در ﻗﺰﻟﺤﻀﺎر ﮐﮫ ﮐﻤﺘﺮ از ﺷﺶ ﻣﺎه از ﻣﺪت ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖﺷﺎن
ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ،ﺑﮫ ﻣﺮﺧﺼﯽ رﻓﺘﮫاﻧﺪ 61.ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،ﻣﺸﮑﻼت ﺳﺎﺧﺘﺎری و ورود ﻣﺴﺘﻤﺮ زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺟﺪﯾﺪ ،از ﮐﺎھﺶ روﺷﻤﻨﺪ و
ﻣﻘﺘﻀﯽ ﺗﺮاﮐﻢ ﺟﻤﻌﯿﺖ زﻧﺪان ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻣﯽﮐﻨﺪ.
زﻧﺪان رﺟﺎﯾﯽ ﺷﮭﺮ
از آﻏﺎز ﺷﯿﻮع وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ در اﯾﺮان ،وﺿﻌﯿﺖ ﺑﮭﺪاﺷﺘﯽ زﻧﺪان در ﺑﻨﺪ زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ رو ﺑﮫ وﺧﺎﻣﺖ ﮔﺬاﺷﺘﮫ اﺳﺖ .ﻣﻮاد
ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﯽ ﮐﻨﻨﺪه در زﻧﺪان رﺟﺎﯾﯽ ﺷﮭﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ زﻣﺎن ﺷﺮوع ﭘﺎﻧﺪﻣﯽ ،ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻤﯿﺎبﺗﺮﻧﺪ .ﻗﺒﻞ از ﺷﯿﻮع وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ،
ﻣﺴﺌﻮﻻن زﻧﺪان ھﺮ ﭘﻨﺠﺎه اﻟﯽ ﺷﺼﺖ روز ﯾﮏ ﺑﺎر ،ﺗﺠﮭﯿﺰات زﯾﺮ را در ﻣﯿﺎن زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ :ﮐﯿﺴﮫ زﺑﺎﻟﮫ ،ﻣﺎﯾﻊ
 59ﻣﺼﺎﺣﺒﮫ ﺑﻨﯿﺎد ﺑﺮوﻣﻨﺪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﻨﺒﻊ ﻣﻄﻠﻊ ۲۲ ،ﻣﺮداد ﻣﺎه .۱۳۹۹
 60ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ ۱۱ ،اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه https://www.irna.ir/news/83696544،۱۳۹۸
 61ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ ۱۴ ،ﻣﺮداد ﻣﺎه https://www.irna.ir/news/83896479 ،۱۳۹۹
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ظﺮﻓﺸﻮﯾﯽ ،و ﭘﻮدر رﺧﺘﺸﻮﯾﯽ ﺑﺮای ھﺮ ﯾﮏ از ﺑﻨﺪھﺎ ،و ﯾﮏ ﻋﺪد ﺷﺎﻣﭙﻮ ،ﯾﮏ
ﻋﺪد ﺷﻮرت زﯾﺮ و ﯾﮏ ﺧﻤﯿﺮ دﻧﺪان ﺑﺮای ھﺮ ﯾﮏ از زﻧﺪاﻧﯿﺎن .زﻧﺪاﻧﯿﺎن اﮐﻨﻮن
ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺎ  ۱۲۰روز ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ ﺟﯿﺮه ﻣﻠﺰوﻣﺎت ﺑﮭﺪاﺷﺖ ﺷﺨﺼﯽ ﺧﻮد ﮐﮫ ﺣﺘﯽ
در ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﺎدی ھﻢ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﺒﻮد اﻧﺘﻈﺎر ﺑﮑﺸﻨﺪ .اﮔﺮﭼﮫ ﻣﺴﺌﻮﻻن ھﻤﭽﻨﺎن ﮐﯿﺴﮫ
زﺑﺎﻟﮫ و ﻣﺎﯾﻊ ظﺮﻓﺸﻮﯾﯽ و ﻣﺎﯾﻊ دﺳﺘﺸﻮﯾﯽ در ﻓﻮاﺻﻞ ﻣﻨﻈﻢ در اﺧﺘﯿﺎر زﻧﺪاﻧﯿﺎن
ﻗﺮار ﻣﯽدھﻨﺪ ،اﻣﺎ ﻣﺎﯾﻊ ﮐﻠﻮر ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﯽ ﮐﻨﻨﺪه ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ً ﻧﺎﯾﺎب اﺳﺖ .در ﺑﻨﺪ زﻧﺪاﻧﯿﺎن
ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ھﯿﭻ ﮔﻮﻧﮫ ﻓﺮﺻﺘﯽ ﺑﺮای ﮐﺎر ﮐﺮدن زﻧﺪاﻧﯿﺎن وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ
آﻧﮭﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ اﻧﺪﮐﯽ دارﻧﺪ ﺑﺎﯾﺪ از ﻏﺬای ﺧﻮد ﺑﺰﻧﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻟﻮازم
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ﺑﮭﺪاﺷﺖ ﺷﺨﺼﯽ ﺗﮭﯿﮫ ﮐﻨﻨﺪ.

ﻫﻮای از زﻧﺪان رﺟﺎ ییﺷﻬﺮ .ﻫﺮاﻧﺎ
ﻧﻤﺎی ی

ﺑﻨﺎ ﺑﮫ ﮔﻔﺘﮫ ﻣﻨﺒﻊ ﺑﻨﯿﺎد ﺑﺮوﻣﻨﺪ ،ﻣﺴﺌﻮﻻن زﻧﺪان در ﻣﻮرد وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ ﺑﮫ زﻧﺪاﻧﯿﺎن اطﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ و راھﺮوھﺎ ھﻔﺘﮫای
ﯾﮏ ﯾﺎ دو ﺑﺎر ﺑﺎ ﻣﺤﻠﻮﻟﯽ ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﮫ ﺑﺎ آب ﺗﻔﺎوت ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﻧﺪارد .اﯾﻦ ﻣﻨﺒﻊ اﺿﺎﻓﮫ ﮐﺮد ﻣﺪت زﯾﺎدی طﻮل ﻧﮑﺸﯿﺪ ﮐﮫ
ﺳﯿﺎﺳﺖ زﻧﺪان رﺟﺎﯾﯽ ﺷﮭﺮ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻋﺪم ﭘﺬﯾﺮش زﻧﺪاﻧﯽ ﺟﺪﯾﺪ در دوران ﺷﯿﻮع وﯾﺮوس ،ﺑﮫ ﺑﻮﺗﮫ ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ ﺳﭙﺮده ﺷﺪ:
»ﺳﯿﺎﺳﺖﺷﺎن ﯾﮏ ﻣﺮﺗﺒﮫ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮد و ھﻢ زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺟﺪﯾﺪ وارد ﺷﺪﻧﺪ و ھﻢ آﻧﮭﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﺮﺧﺼﯽ رﻓﺘﮫ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪه
ﺷﺪﻧﺪ «...ﺑﮫ ﻣﻮازات اﻓﺰاﯾﺶ ﺷﺎﯾﻌﺎت در ﻣﻮرد زﯾﺎد ﺷﺪن ﻣﻮارد اﺑﺘﻼ ،ﮐﺎرﮐﻨﺎن زﻧﺪان از ھﺮ ﮔﻮﻧﮫ اطﻼع رﺳﺎﻧﯽ درﺑﺎره ﺷﯿﻮع
ﺑﯿﻤﺎری اﻣﺘﻨﺎع ﻣﯽورزﻧﺪ .زﻧﺪاﻧﯿﺎن ھﻢ ﻧﮕﺮان ھﺴﺘﻨﺪ و ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از اﺑﺘﻼ ،ﺣﺘﯽاﻻﻣﮑﺎن از ﺑﻨﺪ ﺧﺎرج
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ﻧﺸﻮﻧﺪ .ﻣﻘﺎﻣﺎت زﻧﺪان ،ﮐﻤﺒﻮد ﺗﺠﮭﯿﺰات اﺳﺎﺳﯽ را ﻧﺘﯿﺠﮫ ﻣﺤﺪودﯾﺖھﺎی ﻣﺎﻟﯽ و ﺑﻮدﺟﮫ ﻋﻨﻮان ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
اواﺳﻂ اردﯾﮭﺸﺖ ﻣﺎه  ،۱۳۹۹ﺣﺴﯿﻦ ﻧﮕﮭﺪار )ﮐﮫ ﺑﮫ ﮔﺰارش ھﺮاﻧﺎ ،ﺑﮫ ﻟﺤﺎظ ارﺗﮑﺎب ﺟﺮاﺋﻢ ﺧﺸﻦ ﻣﺤﮑﻮم ﺷﺪه ﺑﻮد( ﺑﮫ ﺧﺎطﺮ
اﺑﺘﻼ ﺑﮫ ﺑﯿﻤﺎری ﮐﮫ ﻧﺸﺎﻧﮫھﺎی ﮐﻮوﯾﺪ  ۱۹را داﺷﺖ ،در زﻧﺪان رﺟﺎﯾﯽ ﺷﮭﺮ درﮔﺬﺷﺖ .ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ زﻧﺪان ،ﻋﻠﺖ ﻣﺮگ را ﺳﮑﺘﮫ
ﻣﻐﺰی اﻋﻼم ﮐﺮدﻧﺪ .ﺳﻮم ﺧﺮداد ﻣﺎه ،دو زﻧﺪاﻧﯽ ﺑﮫ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎنھﺎی ﺧﺎرج از زﻧﺪان اﻋﺰام ﺷﺪﻧﺪ .ھﺮ دوی آﻧﮭﺎ از ﻣﺮﺧﺼﯽ
ﺑﺮﮔﺸﺘﮫ ﺑﻮدﻧﺪ 64.در ﺧﺮداد ﻣﺎه ،ﺗﺴﺖ ﮐﺮوﻧﺎی اﯾﺮج ﺣﺎﺗﻤﯽ ،ﯾﮑﯽ از ﻣﺤﺒﻮﺳﯿﻦ ﺑﻨﺪ زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ زﻧﺪان رﺟﺎﯾﯽ ﺷﮭﺮ ،ﮐﮫ
ﻋﻼﺋﻢ وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ را از ﺧﻮد ﺑﺮوز داده ﺑﻮد ،ﻣﺜﺒﺖ اﻋﻼم ﺷﺪ و او ﻣﺠﺪدا ﺑﮫ ﻣﺮﺧﺼﯽ اﻋﺰام ﺷﺪ .اﯾﻦ زﻧﺪاﻧﯽ ﮐﮫ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ
در ﻓﺮوردﯾﻦ ﻣﺎه ﺑﮫ ﻣﺮﺧﺼﯽ رﻓﺘﮫ و ﺳﭙﺲ ﺟﮭﺖ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﮫ زﻧﺪان اﺣﻀﺎر ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﭘﺲ از طﯽ دوران ﻗﺮﻧﻄﯿﻨﮫ ﭼﮭﺎرده
روزه ﺑﮫ ﺑﻨﺪ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪه ﺑﻮد .از ھﻤﺒﻨﺪیھﺎی وی ،آرش ﺻﺎدﻗﯽ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﮫ ﺳﺮطﺎن اﺳﺖ و اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ﻓﻮﻻدوﻧﺪ از ﺑﯿﻤﺎری ﻗﻠﺒﯽ
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رﻧﺞ ﻣﯽﺑﺮد.

زﻧﺪانھﺎی اﺳﺘﺎن ﮐﺮدﺳﺘﺎن
زﻧﺪان ﮐﺎﻣﯿﺎران
اطﻼﻋﺎت درﺑﺎره وﺿﻌﯿﺖ زﻧﺪان ﮐﺎﻣﯿﺎران ،در اﺳﺘﺎن ﮐﺮدﺳﺘﺎن ،ﻣﺤﺪود
اﺳﺖ؛ در اﯾﻦ زﻧﺪان ،ازدﺣﺎم ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﺟﻤﻌﯿﺖ زﻧﺪان و ﻓﻘﺪان ﺑﮭﺪاﺷﺖ،
ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ .اواﺋﻞ ﺗﯿﺮ ﻣﺎه ،ﯾﮏ زﻧﺪاﻧﯽ ﺑﮫ ﻧﺎم رﺳﺘﻢ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﭘﺲ از
اﯾﻦ ﮐﮫ ﺣﺎﻟﺶ ﺑﮫ ﺳﺮﻋﺖ رو ﺑﮫ وﺧﺎﻣﺖ ﮔﺬاﺷﺖ ،ﺑﮫ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪ و
دو ھﻔﺘﮫ ﺑﻌﺪ ،در روز  ۱۸ﺗﯿﺮﻣﺎه  ،۱۳۹۹ﺑﺮ اﺛﺮ اﺑﺘﻼ ﺑﮫ ﮐﻮوﯾﺪ ۱۹
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درﮔﺬﺷﺖ.
زﻧﺪان ﻣﺮﮐﺰی ﺳﻨﻨﺪج

زﻧﺪان کﺎﻣ�ﺎران ،ﺧﺮداد  .۱۳۹۷اﻧﺠﻤﻦ ﺣﻤﺎ�ﺖ زﻧﺪاﻧ�ﺎن ﺳنﻨﺪج

 62ﻣﺼﺎﺣﺒﮫ ﺑﻨﯿﺎد ﺑﺮوﻣﻨﺪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﻨﺒﻊ ﻣﻄﻠﻊ ۲۶ ،ﺧﺮداد ﻣﺎه .۱۳۹۹
 63ھﻤﺎن.
 64ھﺮاﻧﺎ ۸ ،ﺧﺮداد ﻣﺎه https://www.hra-news.org/2020/hranews/a-24956/ ،۱۳۹۹
 65ھﺮاﻧﺎ ۳۱ ،ﺧﺮداد ﻣﺎه https://www.hra-news.org/2020/hranews/a-25275/ ،۱۳۹۹
 66ﺷﺒﮑﮫ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﮐﺮدﺳﺘﺎن ۱۸ ،ﺗﯿﺮ ﻣﺎه http://kurdistanhumanrights.net/fa/?p=13510 ،۱۳۹۹
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ﺗﺮس از ﮐﻮو�ﺪ  ۱۹در زﻧﺪانﻫﺎ ،ﺗﻼش اﯾﺮان ﺑﺮای ﺣﻔﺎﻇﺖ از زﻧﺪاﻧ�ﺎن ف
کﺎ� ﻧ�ﺴﺖ ،ﮔﺰارش ﺗکﻤ�� ﺗﺎ�ﺴﺘﺎن ۲۰۲۰
ﺑن�ﺎد ﻋبﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﺮوﻣﻨﺪ ﺑﺮای ﺣﻘﻮق ش
�� در اﯾﺮان

در زﻧﺪان ﻣﺮﮐﺰی ﺳﻨﻨﺪج ،زﻧﺪاﻧﯿﺎن در  ۱۱ﺑﻨﺪ اﺻﻠﯽ و دو ﺑﻨﺪ ﻗﺮﻧﻄﯿﻨﮫ ﭘﺨﺶ ﺷﺪهاﻧﺪ .ﺑﻨﺪھﺎی  ۱ﺗﺎ  ۶ﮐﮫ ﺑﮫ ﺑﻨﺪھﺎی »ﭘﻮﯾﺶ«
ﻣﻌﺮوفاﻧﺪ ،ھﺮ ﯾﮏ ﺑﺮای ﮔﻨﺠﺎﯾﺶ  ۳۵زﻧﺪاﻧﯽ طﺮاﺣﯽ ﺷﺪهاﻧﺪ اﻣﺎ در زﻣﺎن ﺗﮭﯿﮫ اﯾﻦ ﮔﺰارش ،دﺳﺖ ﮐﻢ  ۴۱زﻧﺪاﻧﯽ را در
ﺧﻮد ﮔﻨﺠﺎﻧﺪهاﻧﺪ .در ﮐﻠﯿﮫ اﯾﻦ ﺑﻨﺪھﺎ ﺑﮫ اﺳﺘﺜﻨﺎی ﯾﮏ ﺑﻨﺪ ،زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﻣﺠﺒﻮرﻧﺪ روی زﻣﯿﻦ ﺑﺨﻮاﺑﻨﺪ .در ﺑﻨﺪ  ،۱زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ در
ﮐﻨﺎر اﻓﺮادی ﮐﮫ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﻗﺘﻞ ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﻧﮕﮭﺪاری ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺑﻨﺪھﺎی  ۱و  ۲ﻗﺮآن ھﺮ ﯾﮏ ﺑﯿﻦ  ۱۰۰ﺗﺎ  ۱۷۰زﻧﺪاﻧﯽ را در ﺧﻮد
ﺟﺎی ﻣﯽدھﻨﺪ ﮐﮫ ﺑﺴﯿﺎری از آﻧﮭﺎ ﻧﯿﺰ ﭼﺎرهای ﺟﺰ ﺧﻮاﺑﯿﺪن ﺑﺮ روی زﻣﯿﻦ ﻧﺪارﻧﺪ .ﺑﻨﺎ ﺑﮫ ﮔﺰارﺷﯽ ﮐﮫ  ۹ﺳﺎل ﭘﯿﺶ در زﻣﺎن
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ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺑﻨﺪ ﻗﺮآن )ﺑﻨﺪھﺎی  ۱و  (۲ﺗﮭﯿﮫ ﺷﺪه ﺑﻮد ،اﯾﻦ ﺑﻨﺪ ﻗﺮار ﺑﻮده ﺣﺪاﮐﺜﺮ  ۱۷۰زﻧﺪاﻧﯽ را در ﺧﻮد ﺟﺎی دھﺪ.
ﺗﺴﮭﯿﻼت و ﻣﻠﺰوﻣﺎت ﺑﮭﺪاﺷﺘﯽ در زﻧﺪان ﻣﺮﮐﺰی ﺳﻨﻨﺪج ﻣﻮﺟﻮد ﻧﯿﺴﺖ و زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﻣﺮﺗﺒﺎ ً و داﺋﻤﺎ ً از رﻓﺘﻦ ﺑﮫ ﻣﺮﺧﺼﯽ ،ﮐﮫ طﺒﻖ
ﻗﺎﻧﻮن ﺑﮫ آﻧﺎن ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯽﮔﯿﺮد ،ﻣﺤﺮوم ﺷﺪهاﻧﺪ .دﺳﺘﮕﺎهھﺎی ﺧﻨﮏﮐﻨﻨﺪه زﻧﺪان ،در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﮫ دﻣﺎی ھﻮا در ﻣﻨﻄﻘﮫ ﮔﺎه ﺑﮫ ۳۶
درﺟﮫ ﺳﺎﻧﺘﯿﮕﺮاد ﻣﯽرﺳﺪ در زﻣﺎن ﺗﮭﯿﮫ اﯾﻦ ﮔﺰارش ﮐﺎر ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ 68.در آﻏﺎز ﺷﯿﻮع وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ ،ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ زﻧﺪان ﻣﺮﮐﺰی
ﺳﻨﻨﺪج ﺗﻌﺪادی ﻣﺎﺳﮏ ﺗﮭﯿﮫ و در ﻣﯿﺎن زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺗﻮزﯾﻊ ﮐﺮدﻧﺪ اﻣﺎ ﭼﻨﺪی ﺑﻌﺪ ،اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﺪ .ﺗﺎ اواﺳﻂ ﻣﺮداد ﻣﺎه ،ﺣﺘﯽ
ﻓﺮوﺷﮕﺎه زﻧﺪان ھﻢ ﻣﺎﺳﮑﯽ ﺑﺮای ﻓﺮوش ﻧﺪاﺷﺖ و ﻣﺴﺌﻮﻻن زﻧﺪان ﺑﮫ زﻧﺪاﻧﯿﺎن اﺟﺎزه ﻧﺪادﻧﺪ از ﻣﺎﺳﮏھﺎﯾﯽ ﮐﮫ اﻗﻮام آﻧﮭﺎ
ﺑﺮاﯾﺸﺎن آورده ﺑﻮدﻧﺪ ،اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ ﺑﮫ اﯾﻦ ﺑﮭﺎﻧﮫ ﮐﮫ اﯾﻦ ﻣﺎﺳﮏھﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ آﻟﻮده ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻨﺪھﺎ ھﺮ ده روز ﯾﮏ ﺑﺎر ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﯽ
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .اﮔﺮﭼﮫ ﺑﮭﺪاری زﻧﺪان ﻓﺎﻗﺪ ﭼﺸﻢ ﭘﺰﺷﮏ ،دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮏ ،و ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺑﯿﻤﺎریھﺎی داﺧﻠﯽ اﺳﺖ و ﺗﻨﮭﺎ ﯾﮏ ﭘﺰﺷﮏ
ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺮای اراﺋﮫ ﺧﺪﻣﺎت وﺟﻮد دارد ،اﻣﺎ از زﻣﺎن ﺷﺮوع ﺑﺤﺮان ﮐﺮوﻧﺎ ،ﻣﻌﺮﻓﯽ زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺑﮫ ﻣﺮاﮐﺰ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺧﺎرج از زﻧﺪان
ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺿﻌﯿﻒ اﯾﻦ زﻧﺪان در ﮐﻨﺘﺮل وﯾﺮوس را ﻣﯽﺗﻮان در ﺑﺮﻧﺎﻣﮫھﺎی ﺟﺪاﺳﺎزی آن ﻣﺸﺎھﺪه ﮐﺮد .ﺑﻨﺪ ﻗﺮﻧﻄﯿﻨﮫ  ۱از ﭘﯿﺶ از
ﺷﯿﻮع وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ ،ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﺑﻨﺪ ﻗﺮﻧﻄﯿﻨﮫ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ﺑﻮد؛ اﺧﯿﺮا ً ﺑﻨﺪ ﻗﺮﻧﻄﯿﻨﮫ  ۲ﺑﺮای ﻧﯿﺎزھﺎی ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪتﺗﺮ
ﺟﺪاﺳﺎزی ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ .زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺗﺎزه وارد ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺑﻨﺪھﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﮫ ﻣﺪت  ۱۴روز ﻗﺮﻧﻄﯿﻨﮫ
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺗﺎ روز  ۱۲ﻣﺮداد ﻣﺎه  ،۱۳۹۹زﻧﺪاﻧﯿﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻋﻼﺋﻢ ﺑﯿﻤﺎری ﮐﻮوﯾﺪ  ۱۹ﺑﺮوز ﻣﯽدادﻧﺪ ،ﺑﮫ ﺳﺎﻟﻨﯽ ﮐﮫ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﺮای
ﻣﻼﻗﺎتھﺎی ﺷﺮﻋﯽ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺷﺪه ﻧﯿﺰ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ .طﺒﻖ ﮔﺰارﺷﺎت ،ﺳﮫ زﻧﺪاﻧﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﺎ ﻋﻼﺋﻢ ﮐﻮوﯾﺪ  ۱۹ﮐﮫ
وﺿﻌﯿﺘﺸﺎن وﺧﯿﻢ ﺑﻮده ،در اﺗﺎﻗﯽ ﺟﺪاﮔﺎﻧﮫ در ﺑﮭﺪاری ﻧﮕﮭﺪاری ﺷﺪه و ھﻨﻮز ﺑﮫ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻧﺸﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﮫ ﻋﻠﺖ ﺗﻌﺪاد زﯾﺎد
زﻧﺪاﻧﯿﺎن دارای ﻋﻼﺋﻢ ﻣﺸﮑﻮک ﺑﮫ وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ در ﺑﻨﺪ  ۲ﻗﺮآن ،آﻧﮭﺎ ﻧﯿﺰ ﻗﺮﻧﻄﯿﻨﮫ ﺷﺪهاﻧﺪ.
زﻧﺪاﻧﯿﺎن زﻧﺪان ﻣﺮﮐﺰی ﺳﻨﻨﺪج ،ﺑﮫ ﮐﺮات ﻣﺤﻞ زﻧﺪان را ﻣﺜﻞ ﮔﺬﺷﺘﮫ ﺑﺮای رﻓﺘﻦ ﺑﮫ دادﺳﺮا و دادﮔﺎه ﺗﺮک ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺳﺮﺑﺎزھﺎی
وظﯿﻔﮫ و دﯾﮕﺮ اﻓﺮادی ﮐﮫ اﯾﻦ زﻧﺪاﻧﯿﺎن را در اﯾﻦ رﻓﺖ و آﻣﺪھﺎ ھﻤﺮاھﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﭘﺮوﺗﮑﻞھﺎی ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی را ﻣﺮاﻋﺎت ﻧﮑﺮده و
از ﻣﺎﺳﮏ و دﺳﺘﮑﺶ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ .در ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﮫ زﻧﺪان ﻧﯿﺰ زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ ً ﺑﮫ ﺑﻨﺪھﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽاﻧﺘﻘﺎل ﯾﺎﻓﺘﮫ و ﺣﺘﯽ از
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ﻣﺎﯾﻊ ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﯽ ﮐﻨﻨﺪه دﺳﺖ ھﻢ ﻣﺤﺮوم ھﺴﺘﻨﺪ.

زﻧﺪانھﺎی اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن
در اردﯾﺒﮭﺸﺖ ﻣﺎه ،ﺑﻨﯿﺎد ﺑﺮوﻣﻨﺪ در ﮔﺰارش ﺧﻮد اﺷﺎره ﮐﺮده ﺑﻮد ﺑﮫ ﺗﺮس زﻧﺪاﻧﯿﺎن از اﺑﺘﻼ ﺑﮫ وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ .اﯾﻦ ﻧﮕﺮاﻧﯽ در
ﻓﺮوردﯾﻦ ﻣﺎه در ﭼﻨﺪﯾﻦ زﻧﺪان ﻣﻨﺠﺮ ﺑﮫ ﻧﺎآراﻣﯽھﺎﯾﯽ ﺷﺪه ﮐﮫ ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ھﺮﭼﮫ ﺗﻤﺎم ﺗﺮ ﺳﺮﮐﻮب ﺷﺪ و دهھﺎ ﮐﺸﺘﮫ و زﺧﻤﯽ ﺑﮫ
ﺟﺎی ﮔﺬاﺷﺖ .زﻧﺪانھﺎی ﺳﭙﯿﺪار و زﻧﺪان ﻣﺮﮐﺰی اھﻮاز )زﻧﺪان ﺷﯿﺒﺎن( در اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن از آن ﺟﻤﻠﮫ ﺑﻮدهاﻧﺪ.
ﺧﺒﺮھﺎﯾﯽ ﮐﮫ اﺧﯿﺮا ً اﻧﺘﺸﺎر ﯾﺎﻓﺘﮫ ﺣﺎﮐﯽ از آن اﺳﺖ ﮐﮫ ھﺮاس زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺑﯽدﻟﯿﻞ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ .در اردﯾﺒﮭﺸﺖ ﻣﺎه ،اطﻼﻋﯿﮫای از
ﺳﻮی دﻓﺘﺮ رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽاداره ﮐﻞ زﻧﺪانھﺎی ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﺻﺎدر ﺷﺪ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﮫ ھﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ آﻣﺎر ﻣﺒﺘﻼﯾﺎن ﺑﮫ ﮐﺮوﻧﺎ
در ﺧﻮزﺳﺘﺎن ،ﺗﻌﺪادی از زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﮫ اﯾﻦ وﯾﺮوس ﻣﺒﺘﻼ ﺷﺪهاﻧﺪ .در اﯾﻦ اطﻼﻋﯿﮫ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﮫ زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﻗﺮﻧﻄﯿﻨﮫ ﺷﺪه و
»ﻣﺮاﻗﺒﺖھﺎی ﻻزم ﺑﺮاﺑﺮ ﭘﺮوﺗﮑﻞھﺎی رﺳﻤﯽوزارت ﺑﮭﺪاﺷﺖ آﻏﺎز ﺷﺪه اﺳﺖ« ،اﻣﺎ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﮐﺮد ﺷﯿﻮع ﺑﯿﻤﺎری از ﻧﺎﺣﯿﮫ

 67اﯾﮑﻨﺎ ،ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻗﺮآن ۱۷ ،ﺗﯿﺮ ﻣﺎه https://kurdistan.iqna.ir/fa/news/2362570/ ،۱۳۹۳
 68ﺳﺎزﻣﺎن ھﻮاﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ،دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﮫ ﺳﺎﯾﺖ در ﺗﺎرﯾﺦ  ۱۴ﻣﺮداد ﻣﺎه ،۱۳۹۹
http://worldweather.wmo.int/en/city.html?cityId=1456
 69ھﺮاﻧﺎ ۱۲ ،ﻣﺮداد ﻣﺎه https://www.hra-news.org/2020/hranews/a-25976/ ،۱۳۹۹
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ﺗﺮس از ﮐﻮو�ﺪ  ۱۹در زﻧﺪانﻫﺎ ،ﺗﻼش اﯾﺮان ﺑﺮای ﺣﻔﺎﻇﺖ از زﻧﺪاﻧ�ﺎن ف
کﺎ� ﻧ�ﺴﺖ ،ﮔﺰارش ﺗکﻤ�� ﺗﺎ�ﺴﺘﺎن ۲۰۲۰
ﺑن�ﺎد ﻋبﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﺮوﻣﻨﺪ ﺑﺮای ﺣﻘﻮق ش
�� در اﯾﺮان

ﻣﺘﮭﻤﺎن ورودی ﺑﮫ زﻧﺪان ﺣﺘﯽ ﭘﺲ از طﯽ دوران ﻗﺮﻧﻄﯿﻨﮫ ﭼﮭﺎرده روزه ،ﻣﺤﺘﻤﻞ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد 70.ﺳﺎزﻣﺎن زﻧﺪانھﺎ آﻣﺎری در
ﺧﺼﻮص ﺷﻤﺎر زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﻣﺒﺘﻼ ﺑﮫ وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ از اردﯾﺒﮭﺸﺖ ﻣﺎه ﺗﺎﮐﻨﻮن ،ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ.
زﻧﺪان ﻣﺮﮐﺰی اھﻮاز )زﻧﺪان ﺷﯿﺒﺎن(
در زﻧﺪان ﻣﺮﮐﺰی اھﻮاز )ﺷﯿﺒﺎن( ، ،ﻧﺎآراﻣﯽھﺎ در روز  ۱۲ﻓﺮوردﯾﻦ ﻣﺎه آﻏﺎز ﺷﺪ .اﺳﻨﺎدی ﮐﮫ ﺑﮫ دﺳﺖ ھﺮاﻧﺎ رﺳﯿﺪه ﺣﺎﮐﯽ از
آن اﺳﺖ ﮐﮫ ﻧﯿﺮوھﺎی ﻣﺴﻠﺢ  ۵زﻧﺪاﻧﯽ را در ﺧﻼل اﯾﻦ ﻧﺎآراﻣﯽھﺎ ﮐﺸﺘﮫاﻧﺪ و در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻧﯿﺰ زﻧﺪاﻧﯿﺎﻧﯽ ﮐﮫ در ﻧﺎآراﻣﯽھﺎ
ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﮫ اﺗﮭﺎم »اﺧﻼل در ﻧﻈﻢ و آﺳﺎﯾﺶ ﻋﻤﻮﻣﯽ از طﺮﯾﻖ ﺟﻨﺠﺎل و ھﯿﺎھﻮ«» ،ﺗﺴﺒﯿﺐ در ﻗﺘﻞ  ۴ﻧﻔﺮ ﻣﺮد
ﻣﺴﻠﻤﺎن«» ،ﺗﺴﺒﯿﺐ ﻗﺘﻞ  ۵زﻧﺪاﻧﯽ«» ،ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﺟﺮاﯾﻢ«» ،ﺗﺨﺮﯾﺐ و اﺣﺮاق ﻋﻤﺪی اﻣﻮال ﻋﻤﻮﻣﯽ« و »اﺧﻼل در ﻧﻈﻢ
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ﻋﻤﻮﻣﯽ« ﺗﺤﺖ ﭘﯿﮕﺮد ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﮫاﻧﺪ.
زﻧﺪان ﺳﭙﯿﺪار
روز  ۲۶ﺗﯿﺮ ﻣﺎه  ،۱۳۹۹ھﺮاﻧﺎ ﮔﺰارش داد ﺳﻌﯿﺪ ﺣﯿﺪری ،زﻧﺪاﻧﯽ ﻣﺤﺒﻮس در زﻧﺪان ﺳﭙﯿﺪار ،در اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن ،در روز
 ۲۵ﺗﯿﺮ ﺑﺮ اﺛﺮ اﺑﺘﻼ ﺑﮫ ﺑﯿﻤﺎری ﮐﻮوﯾﺪ  ۱۹ﻓﻮت ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺣﯿﺪری ﺳﯽ و ھﻔﺖ ﺳﺎﻟﮫ و ﻣﺒﺘﻼ ﺑﮫ ﺑﯿﻤﺎری دﯾﺎﺑﺖ ﺑﻮد .وی در
ﺳﺎل  ۱۳۹۸ﺑﮫ اﺗﮭﺎم ﺷﺮﮐﺖ در درﮔﯿﺮی ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﺪه و ھﻨﻮز در اﻧﺘﻈﺎر ﻣﺤﺎﮐﻤﮫ ﺑﻮد .ﯾﮏ ﻣﻨﺒﻊ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﮫ ﺧﺎﻧﻮاده ،ﻣﺮگ
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وی را ﻧﺎﺷﯽ از ﻓﻘﺪان ﻣﺮاﻗﺒﺖھﺎی ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﺑﮫ طﻮر ﮐﻠﯽ ﻏﻔﻠﺖ و اھﻤﺎل ﮐﺎری زﻧﺪان داﻧﺴﺖ.
زﻧﺪان ﺑﮭﺒﮭﺎن
زﻧﺪاﻧﯿﺎن )از ﺟﻤﻠﮫ زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ( ﻣﺤﺒﻮس در زﻧﺪان ﺑﮭﺒﮭﺎن ،ﮐﮫ در ﻣﺮداد ﻣﺎه ﺳﺎل  ۱۳۹۹ﯾﮑﯽ از اﺳﺘﺎنھﺎ ﺑﺎ ﻣﯿﺰان ﺑﺎﻻی
اﺑﺘﻼ ﺑﮫ وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ اﺳﺖ ،ھﻤﭽﻨﺎن ﺑﯿﻤﺎر ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .طﺒﻖ ﮔﺰارش ھﺮاﻧﺎ ،در ﻣﺮداد ﻣﺎه ،در ﻣﺠﻤﻮع ﺑﯿﺴﺖ زﻧﺪاﻧﯽ ﻣﺸﮑﻮک
ﺑﮫ ﺑﯿﻤﺎری ﮐﻮوﯾﺪ  ،۱۹از ﺟﻤﻠﮫ ﻣﮭﺮان ﻗﺮهﺑﺎﻗﯽ ،از ﺑﻨﺪھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﮫ ﻗﺮﻧﻄﯿﻨﮫ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪهاﻧﺪ .ﯾﮑﯽ از زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﮐﮫ ﺑﮫ دﻟﯿﻞ ﺷﺪت
ﺑﯿﻤﺎری ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ راه ﺑﺮود ،ﺑﮫ ﮐﻤﮏ دﯾﮕﺮ زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﯾﮏ ﭘﺘﻮ ﺑﮫ ﻗﺮﻧﻄﯿﻨﮫ ﺑﺮده ﺷﺪ .ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﮔﺰارش ﺷﺪه
ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﻓﻘﺪان ﻣﺎﺳﮏ ،دﺳﺘﮑﺶ و ﻣﻮاد ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﯽ ﮐﻨﻨﺪه ،ﺷﮭﺒﺎزی ،رﺋﯿﺲ زﻧﺪان ﺑﮭﺒﮭﺎن ﺑﮫ ﺷﺪت ﻣﯿﺰان ﻣﺮﺧﺼﯽھﺎ را ﻣﺤﺪود
ﮐﺮده اﺳﺖ 73.ﭘﺲ از ﺷﯿﻮع وﯾﺮوس ،اﻋﺰام ﺑﮫ دادﺳﺮا و دادﮔﺎه اداﻣﮫ دارد و ﻣﺴﺌﻮﻻن زﻧﺪان ،زﻧﺪاﻧﯿﺎﻧﯽ را ﮐﮫ ﺑﮫ ﺗﺎزﮔﯽ
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ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﺪه و ﯾﺎ زﻧﺪاﻧﯿﺎﻧﯽ ﮐﮫ از ﻣﺮﺧﺼﯽ ﺑﺎزﮔﺸﺘﮫاﻧﺪ ﺑﮫ ﺑﻨﺪھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ زﻧﺪان ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﺮدهاﻧﺪ.

زﻧﺪان ﺑﺮازﺟﺎن ،اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﮭﺮ
ﮔﺰارﺷﯽ از زﻧﺪان ﺑﺮازﺟﺎن ﺣﺎﮐﯽ از آن اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﯿﺰان ﺑﺎﻻی اﺑﺘﻼ و ﻓﻀﺎی
ﻣﺤﺪود زﻧﺪان ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﻣﺴﺌﻮﻻن ،زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺑﯿﻤﺎر را ﺑﺎ زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﺎﻟﻢ در ﯾﮏ ﺟﺎ
ﻧﮕﮭﺪاری ﮐﻨﻨﺪ .دو ﺗﻦ از زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﮐﺮد زﻧﺪان ﺑﺮازﺟﺎن ،رﺿﺎ ﻣﻼزاده و ﻣﻈﻔﺮ
ﺳﮑﺎﻧﻮﻧﺪ ،ﺑﮫ وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ ﻣﺒﺘﻼ ﺷﺪهاﻧﺪ ،اﻣﺎ طﺒﻖ ﮔﺰارﺷﺎت ،ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد
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ﺑﮫ ﻣﺎھﯿﺖ اﻣﻨﯿﺘﯽ ﭘﺮوﻧﺪهھﺎﯾﺸﺎن ،از اﻧﺘﻘﺎل آﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺧﻮدداری ﮐﺮدهاﻧﺪ.
ﻣﺮاﺳﻢ ﻗﺮاﺋﺖ ﻗﺮآن ،زﻧﺪان ﺑﺮازﺟﺎن

 70ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ ۲۱ ،اردﯾﺒﮭﺸﺖ https://www.irna.ir/news/83783028 ،۱۳۹۹
 71ھﺮاﻧﺎ ۲۱ ،ﻣﺮداد ﻣﺎه  https://www.hra-news.org/2020/hranews/a-26128/ ،۱۳۹۹؛ ﻣﺎده  ۵۰۶ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﯽﻣﺼﻮب ،۱۳۹۲
ﺗﺴﺒﯿﺐ را اﯾﻦ ﮔﻮﻧﮫ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﮐﻨﺪ» :ﺗﺴﺒﯿﺐ در ﺟﻨﺎﯾﺖ آن اﺳﺖ ﮐﮫ ﮐﺴﯽ ﺳﺒﺐ ﺗﻠﻒ ﺷﺪن ﯾﺎ ﻣﺼﺪوﻣﯿﺖ دﯾﮕﺮی را ﻓﺮاھﻢ ﮐﻨﺪ و ﺧﻮد ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ ً ﻣﺮﺗﮑﺐ
ﺟﻨﺎﯾﺖ ﻧﺸﻮد ﺑﮫ طﻮری ﮐﮫ در ﺻﻮرت ﻓﻘﺪان رﻓﺘﺎر او ،ﺟﻨﺎﯾﺖ ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﯽﺷﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻧﮑﮫ ﭼﺎھﯽ ﺑﮑﻨﺪ و ﮐﺴﯽ در آن ﺑﯿﻔﺘﺪ و آﺳﯿﺐ ﺑﺒﯿﻨﺪ«.
 72ھﺮاﻧﺎ ۲۶ ،ﺗﯿﺮ ﻣﺎه https://www.hra-news.org/2020/hranews/a-25693/ ،۱۳۹۹
 73ھﺮاﻧﺎ ۲۴ ،ﻣﺮداد https://www.hra-news.org/2020/hranews/a-26171/ ،۱۲۹۹
 74ھﻤﺎن
 75ﺷﺒﮑﮫ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﮐﺮدﺳﺘﺎن ۲۶ ،ﺗﯿﺮ ﻣﺎه http://kurdistanhumanrights.net/fa/?p=13622 ،۱۳۹۹
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زﻧﺪانھﺎی اﺻﻔﮭﺎن
اﺳﺪﷲ ﮔﺮﺟﯽزاده ،ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ وﻗﺖ زﻧﺪانھﺎی اﺳﺘﺎن اﺻﻔﮭﺎن ،در ﮔﻔﺖوﮔﻮﯾﯽ ﺑﮫ ﺗﺎرﯾﺦ  ۲۳ﺗﯿﺮ ﻣﺎه اظﮭﺎر داﺷﺖ در زﻧﺪانھﺎی
اﺳﺘﺎن اﺻﻔﮭﺎن ۱۱ ،ﺗﻦ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﮫ وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ در ﻗﺮﻧﻄﯿﻨﮫ زﻧﺪان و  ۵زﻧﺪاﻧﯽ ﻧﯿﺰ در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎنھﺎی ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﺑﺴﺘﺮی ھﺴﺘﻨﺪ.
او ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد ﮐﮫ ﮔﺮﭼﮫ در زﻧﺪانھﺎ اﻣﮑﺎن اﻧﺠﺎم ﺗﺴﺖ ﮐﺮوﻧﺎ ﺑﺮ روی ھﻤﮫ زﻧﺪاﻧﯿﺎن وﺟﻮد ﻧﺪارد ،اﻣﺎ از ھﻤﮫ اﻓﺮاد ﻣﺸﮑﻮک
ﺗﺴﺖ ﮐﺮوﻧﺎ ﮔﺮﻓﺘﮫ ﻣﯽﺷﻮد .ﮔﺮﺟﯽ زاده آﻣﺎری در ﺧﺼﻮص ﺗﻌﺪاد ﻓﻮﺗﯽھﺎ اراﺋﮫ ﻧﺪاد اﻣﺎ ﺗﻮﺿﯿﺢ داد ﮐﮫ »ﻓﻮﺗﯽھﺎی زﻧﺪانھﺎی
76
اﺳﺘﺎن اﺻﻔﮭﺎن ﺻﺮﻓﺎ ً ﺑﮫ ﻋﻠﺖ ﮐﺮوﻧﺎ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ«.

زﻧﺪانھﺎی اﺳﺘﺎن آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﻏﺮﺑﯽ
زﻧﺪان ﻣﺮﮐﺰی اروﻣﯿﮫ
در ﻣﺠﻤﻮع ،وﺿﻌﯿﺖ و روﻧﺪ ﺷﯿﻮع وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ در ﻣﯿﺎن ﺟﻤﻌﯿﺖ زﻧﺪاﻧﯽ وﺧﯿﻢﺗﺮ از ﺧﺎرج از زﻧﺪان اﺳﺖ .ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل،
اطﻼﻋﺎت ﻣﻮﺟﻮد در ﺧﺼﻮص ﺷﯿﻮع وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ در اروﻣﯿﮫ ،ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد ﻧﮕﺮاﻧﯽ درﺑﺎره وﺿﻌﯿﺖ زﻧﺪان اﯾﻦ ﺷﮭﺮ ﺷﺪه
اﺳﺖ 77.ﺑﻨﯿﺎد ﺑﺮوﻣﻨﺪ در اردﯾﺒﮭﺸﺖ ﻣﺎه در ﺧﺼﻮص ﻓﻘﺪان ﺑﮭﺪاﺷﺖ ،ﮐﻤﺒﻮد ﻣﻮاد ﺗﻤﯿﺰ ﮐﻨﻨﺪه ،و روشھﺎی ﻋﺠﻮﻻﻧﮫ و ﺑﯽدﻗﺖ
ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﯽ در ﺑﻨﺪ زﻧﺎن زﻧﺪان ﻣﺮﮐﺰی اروﻣﯿﮫ ،ﮐﮫ در آن ﯾﮏ زﻧﺪاﻧﯽ در اﺛﺮ اﺑﺘﻼ ﺑﮫ ﺑﯿﻤﺎری ﮐﻮوﯾﺪ  ۱۹ﺟﺎن ﺧﻮد را از دﺳﺖ
داده ﺑﻮد ،ﮔﺰارﺷﯽ اراﺋﮫ ﮐﺮد 78.ﺗﺎ زﻣﺎن ﺗﮭﯿﮫ اﯾﻦ ﮔﺰارش ،ﺑﻨﺪ ﻗﺮﻧﻄﯿﻨﮫ ﺑﮫ ﺳﮫ ﺑﺨﺶ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪه :ﯾﮏ ﺑﺨﺶ ﺑﺮای زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺗﺎزه
وارد ،ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮ ﺑﺮای زﻧﺪاﻧﯿﺎﻧﯽ ﮐﮫ دارای ﻋﻼﺋﻢ ﻣﺸﮑﻮک ﺑﮫ وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ ھﺴﺘﻨﺪ ،و ﺑﺨﺶ آﺧﺮ ﺑﺮای ﻣﺒﺘﻼﯾﺎن ﻗﻄﻌﯽ ﺑﮫ
ﺑﯿﻤﺎری ﮐﻮوﯾﺪ  ۱۹ﮐﮫ از ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﺎز ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،ﻣﻮﺛﺮ ﺑﻮدن ﻗﺮﻧﻄﯿﻨﮫ ﻣﺤﻞ ﺗﺮدﯾﺪ اﺳﺖ ،ﭼﺮا ﮐﮫ اﯾﻦ زﻧﺪاﻧﯿﺎن از
ھﻤﺎن ھﻮاﺧﻮری و ﺳﺮوﯾﺲھﺎی ﺑﮭﺪاﺷﺘﯽ ﮐﮫ در اﺧﺘﯿﺎر ﮐﻞ ﺟﻤﻌﯿﺖ زﻧﺪان اﺳﺖ ،اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .زﻧﺪاﻧﺒﺎﻧﺎن ﺗﻨﮭﺎ ﭘﺲ از اﺑﺘﻼ و
ﺑﺴﺘﺮی ﺷﺪن ﭼﻨﺪ ﺗﻦ از ﮐﺎرﮐﻨﺎن از ﺟﻤﻠﮫ ﯾﮑﯽ از ﭘﺰﺷﮑﺎن زﻧﺪان در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ،ﺑﮫ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺎﺳﮏ ﺗﻦ دادﻧﺪ .اﯾﻦ اﺗﻔﺎﻗﺎت
ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﺗﺎ ﭼﻨﺪ ﺗﻦ از ﭘﺮﺳﺘﺎران و ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﺑﮭﺪاری اﯾﻦ زﻧﺪان از روز ﺟﻤﻌﮫ  ۱۶ﺧﺮداد ﻣﺎه در اﻋﺘﺮاض ﺑﮫ ﻧﺒﻮد
79
ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﺑﯿﻤﺎری ﮐﺮوﻧﺎ دﺳﺖ ﺑﮫ اﻋﺘﺼﺎب زدﻧﺪ.
ﺗﺎ  ۲۵ﻓﺮوردﯾﻦ ﻣﺒﺘﻼ ﺷﺪن ﺗﻌﺪادی زﻧﺪاﻧﯽ در ﺑﻨﺪھﺎی زﻧﺪان ﻣﺮﮐﺰی اروﻣﯿﮫ و ﺑﺴﺘﺮی ﺷﺪن ﻻاﻗﻞ  ۴زﻧﺪاﻧﯽ ﮐﮫ ﺣﺎﻟﺸﺎن رو ﺑﮫ
وﺧﺎﻣﺖ ﮔﺬاﺷﺘﮫ ﺑﻮد در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن طﺎﻟﻘﺎﻧﯽ ﮔﺰارش ﺷﺪه ﺑﻮد .ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﮔﺰارش ﺷﺪه ﮐﮫ ﻣﻘﺎﻣﺎت زﻧﺪان ﺣﺪود  ۵۰زﻧﺪاﻧﯽ از
ﺑﻨﺪھﺎﯾﯽ را ﮐﮫ در آن اﻓﺮاد ﻣﺸﮑﻮک ﺑﮫ اﺑﺘﻼ ﺑﮫ ﮐﺮوﻧﺎ زﻧﺪاﻧﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﯾﺶ ﺑﮫ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻓﺮﺳﺘﺎدﻧﺪ 80.ﺗﺎ ۲۷
ﻓﺮوردﯾﻦ  ،۱۳۹۹دهھﺎ زﻧﺪاﻧﯽ ﻣﺸﮑﻮک ﺑﮫ ﻣﺒﺘﻼ ﺷﺪن ﺑﮫ ﮐﺮوﻧﺎ از ﺑﻨﺪ  ۱۵ﺧﺎرج و ﺑﮫ ﻣﺮاﮐﺰ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺧﺎرج از زﻧﺪان 81ﻣﻨﺘﻘﻞ
ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،ﯾﺎ اﯾﻦ ﮐﮫ از ﺑﻨﺪھﺎی  ۱و  ۳ ،۲و  ،۴و ۱۴ﺑﮫ ﺑﻨﺪ ﻗﺮﻧﻄﯿﻨﮫ )ﺑﻨﺪ ﭘﺎک( و ﯾﺎ ﺑﮫ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن اﻧﺘﻘﺎل ﯾﺎﻓﺘﮫ ﺑﻮدﻧﺪ .در اواﺳﻂ
اردﯾﺒﮭﺸﺖ ،زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺑﻨﺪھﺎی  ۱۴و  ۱۵ﮐﮫ ﺟﻮاب آزﻣﺎﯾﺶﺷﺎن ﺑﺮای ﮐﺮوﻧﺎ ﻣﻨﻔﯽ ﺑﻮد ﺑﮫ ﺧﻮاﺑﮕﺎه  ۳اﻧﺘﻘﺎل داده ﺷﺪﻧﺪ .اواﺋﻞ
ﺧﺮداد ﻣﺎه ،ھﺸﺖ زﻧﺪاﻧﯽ ﺑﺎ ﻋﻼﺋﻢ ﺗﺐ و ﻟﺮز ﺷﺪﯾﺪ ﺑﮫ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪﻧﺪ ،اﺣﺘﻤﺎﻻ از ﺑﻨﺪھﺎی  ۱۴و  ۸۰۰ ،۱۵زﻧﺪاﻧﯽ در
ﯾﮏ ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ ھﻔﺖ روزه ،ﺑﮫ ﺑﮭﺪاری زﻧﺪان ﻣﺮاﺟﻌﮫ ﮐﺮدﻧﺪ .دﮐﺘﺮ ﮐﺎظﻢزاده ،رﺋﯿﺲ ﭘﺰﺷﮑﺎن ﺑﮭﺪاری ،ﺑﮫ دﻟﯿﻞ ﮐﻤﺒﻮد
ﺗﺠﮭﯿﺰات و دارو از ﭘﺬﯾﺮش ﺑﯿﻤﺎران ﺟﺪﯾﺪ ﺑﮫ ﺑﮭﺪاری ﺧﻮدداری و از ﺧﻄﺮی ﮐﮫ ﺷﯿﻮع ﺑﯿﻤﺎری ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ﺟﻤﻌﯿﺖ زﯾﺎد زﻧﺪان
اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﮫ ﺧﺼﻮص در ﻣﯿﺎن زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه ﻣﺘﺎدون ،اﺑﺮاز ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﮐﺮد 82.ﺗﺎ اواﺳﻂ ﺧﺮداد ﻣﺎه ،دﺳﺖ ﮐﻢ ﭼﮭﺎر
 76اﺳﺪﷲ ﮔﺮﺟﯽ زاده ﺑﮫ ﻧﻘﻞ از اﯾﻤﻨﺎ ،ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺷﮭﺮ و ﺷﮭﺮوﻧﺪی اﯾﺮانhttps://www.imna.ir/news/433440 ،
 77در ﺧﺮداد ﻣﺎه ،ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار اروﻣﯿﮫ اﻋﻼم داﺷﺖ ﺗﻌﺪاد ﻣﺒﺘﻼﯾﺎن ﺑﮫ وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﮫ و اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺎﺳﮏ در ﻣﮑﺎنھﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ را
اﻟﺰاﻣﯽﮐﺮد ،ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻗﺮآن  -اروﻣﯿﮫ ۲۷ ،ﺧﺮداد ﻣﺎه https://orumiyeh.iqna.ir/fa/news/3905201/ ،۱۳۹۹
 78رﺟﻮع ﺷﻮد ﺑﮫ »ﺗﺮس از ﮐﻮوﯾﺪ در زﻧﺪانھﺎ ،ﺗﻼش اﯾﺮان ﺑﺮای ﺣﻔﺎظﺖ از زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﮐﺎﻓﯽ ﻧﯿﺴﺖ« ﺻﻔﺤﺎت  ، ۱۴ ،۱۳و ،۱۶
https://www.iranrights.org/library/document/3720
 79ھﺮاﻧﺎ ۱۸ ،ﺧﺮداد ﻣﺎه https://www.hra-news.org/2020/hranews/a-25078/ ،۱۳۹۹
 80ﮐﺮدﭘﺎ ۲۵ ،ﻓﺮوردﯾﻦ https://bit.ly/3aYmefK ،۱۳۹۹
 81ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮی ھﮫ ﻧﮕﺎو ۲۰ ،ﻓﺮوردﯾﻦ ،۱۳۹۹
https://hengaw.net/en/news/identification-of-11-of-the-50-prisoners-infected-with-coronavirus-in-ward-15-in-urmiaprison
 82ﻣﺼﺎﺣﺒﮫ ﺑﻨﯿﺎد ﺑﺮوﻣﻨﺪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﻨﺒﻊ ﻣﻄﻠﻊ ۵ ،ﺗﯿﺮ  .۱۳۹۹ھﺮاﻧﺎ ۸ ،ﺧﺮداد ﻣﺎه ،۱۳۹۹
،https://www.hra-news.org/2020/hranews/a-24956/
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زﻧﺪاﻧﯽ ﻣﺮد ،اﻧﻮر ﻗﺮﺑﺎنزاده ،ﺳﯿﻒاﻟﺪﯾﻦ ﺑﺎﻣﺮادی ،ﻓﺮﯾﻖ ﻣﺤﻤﺪی و ﺣﺴﯿﻦ ﺟﻮادی در اﺛﺮ اﺑﺘﻼ ﺑﮫ ﺑﯿﻤﺎری ﮐﻮوﯾﺪ  ۱۹در زﻧﺪان
ﺟﺎن ﺧﻮد را از دﺳﺖ داده ﺑﻮدﻧﺪ .ﺗﺎ  ۲۲ﻣﺮداد ﻣﺎه  ،۱۳۹۹ﭼﮭﺎر زن زﻧﺪاﻧﯽ ﺑﮫ ﻧﺎمھﺎی ﻣﺤﺒﺖ ﻣﺤﻤﻮدی ،ﻓﺎطﻤﮫ ﻣﯿﺮاﺑﯽ ،دﻧﯿﺎ
ﭘﯿﺮی ،و ﺳﯿﻤﯿﻦ ﺳﯿﺪی ﺑﮫ ﺑﯿﻤﺎری ﮐﻮوﯾﺪ  ۱۹ﻣﺒﺘﻼ ﺷﺪﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺑﮫ ﺟﺎی اﯾﻦ ﮐﮫ ﺑﺮای درﻣﺎن ﺑﮫ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﻮﻧﺪ ،در ﯾﮏ
اﺗﺎق ﮐﻮﭼﮏ در ﺑﻨﺪ ﻧﮕﮭﺪاری ﺷﺪﻧﺪ 83.ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮی ﮔﺰارش ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﮫ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ زﻧﺪان ﺑﮫ ﺟﺎی رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﮫ درﺧﻮاﺳﺖ
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ﻣﺮﺧﺼﯽ زﻧﺪاﻧﯿﺎن و ﻓﺮاھﻢ ﮐﺮدن اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺑﮭﺪاﺷﺘﯽ و ﻣﺮاﻗﺒﺖھﺎی ﭘﺰﺷﮑﯽ ،ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻣﻨﯿﺘﯽ را در اوﻟﻮﯾﺖ ﻗﺮار دادهاﻧﺪ.
اطﻼﻋﺎت ﺑﮫ دﺳﺖ آﻣﺪه در ﺧﺼﻮص ﺑﻨﺪھﺎی ﻣﺮدان زﻧﺪان ﻣﺮﮐﺰی اروﻣﯿﮫ ،ﻧﻤﺎﯾﺎﻧﮕﺮ ﺗﺪاوم ازدﺣﺎم ﺟﻤﻌﯿﺖ زﻧﺪاﻧﯽ و ﺗﺪاﺑﯿﺮ
ﭘﯿﺸﮕﯿﺮاﻧﮫ اﻧﺪک اﺳﺖ .ھﺮاﻧﺎ در ﮔﺰارﺷﯽ ﻣﻮرخ  ۱۸ﺗﯿﺮ ﻣﺎه  ،۱۳۹۹اﻋﻼم داﺷﺖ ﮐﮫ در ﺑﺴﯿﺎری از ﺑﻨﺪھﺎ ،رﻋﺎﯾﺖ ﻓﺎﺻﻠﮫ
ﮔﺬاری اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺎﺳﺎ ً ﺑﺮای زﻧﺪاﻧﯿﺎن ]ﺑﮫ دﻟﯿﻞ ﮐﻤﺒﻮد ﺟﺎ[ ﻣﯿﺴﺮ ﻧﯿﺴﺖ .ﭼﮭﺎر اﻟﯽ ﭘﻨﺞ ھﺰار ﻧﻔﺮ در  ۱۷ﺑﻨﺪی ﮐﮫ »ﺧﻮاﺑﮕﺎه«
ﻧﺎم دارﻧﺪ ،ﻧﮕﮭﺪاری ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .در ﺧﻮاﺑﮕﺎهھﺎی  ۱و  ۲ﺑﮫ ﺻﻮرت ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺣﺪودا ً  ۱۵زﻧﺪاﻧﯽ در ھﺮ اﺗﺎق ﮐﮫ  ۱۲ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ
اﺳﺖ و ﺗﻨﮭﺎ ﺷﺶ ﺗﺨﺘﺨﻮاب دارد ﺑﮫ ﺳﺮ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ .در ﻣﺠﻤﻮع اﯾﻦ دو ﺧﻮاﺑﮕﺎه ﺷﺎﻣﻞ  ۴۰اﺗﺎق ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و در ﺣﺪود  ۶۰۰زﻧﺪاﻧﯽ
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ طﻮر ﻣﺸﺘﺮﮐﺎ ً از  ۴ﺣﻤﺎم و  ۴ﺳﺮوﯾﺲ ﺑﮭﺪاﺷﺘﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ .در ﺣﺪود  ۲۷۰زﻧﺪاﻧ ِﯽ ﺧﻮاﺑﮕﺎهھﺎی  ۳و  ۴ھﺮ ﯾﮏ ﺗﺨﺖ
ﺧﻮد را دارﻧﺪ اﻣﺎ در ﯾﮏ ﻓﻀﺎی ﻣﺸﺘﺮک زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﭼﺮا ﮐﮫ اﯾﻦ ﺑﻨﺪھﺎ ﻓﺎﻗﺪ اﺗﺎقاﻧﺪ و زﻧﺪاﻧﯿﺎن ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺸﺘﺮﮐﺎ ً از ۴
ﺣﻤﺎم و  ۴ﺳﺮوﯾﺲ ﺑﮭﺪاﺷﺘﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ .در ﺧﻮاﺑﮕﺎهھﺎی  ۵و  ۶ﻧﯿﺰ ﮐﮫ  ۳۶۰ﺗﺎ  ۴۵۰زﻧﺪاﻧﯽ وﺟﻮد دارد ،ﯾﻌﻨﯽ ﺳﮫ ﺑﺮاﺑﺮ
ﺗﻌﺪاد ﺗﺨﺖھﺎی ﻣﻮﺟﻮد ) (۱۵۰ﻓﻀﺎی زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺸﺘﺮک اﺳﺖ .زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﻣﺘﮭﻢ ﺑﮫ ارﺗﮑﺎب ﺟﺮاﯾﻢ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ،از ﺟﻤﻠﮫ
ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﻮاد ،ﻋﻤﺪﺗﺎ ً در ﺧﻮاﺑﮕﺎهھﺎی  ۶ ،۵و  ۱۱ﻧﮕﮭﺪاری ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺧﻮاﺑﮕﺎه  ۱۵ﮐﮫ دارای  ۱۲۰ﺗﺨﺖ
ﺑﻮده و ﺑﯿﻦ  ۳۰۰ﺗﺎ  ۳۵۰زﻧﺪاﻧﯽ را در ﺧﻮد ﺟﺎی ﻣﯽدھﺪ ﻧﯿﺰ ﺑﮫ ﺷﺪت از ازدﺣﺎم ﺟﻤﻌﯿﺖ رﻧﺞ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ.
ﺧﻮاﺑﮕﺎه ) ۱۲ﯾﺎ ﺑﻨﺪ ﭘﺎک( ﮐﮫ ﭘﺲ از ﺷﯿﻮع وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ ﺑﮫ ﻗﺮﻧﻄﯿﻨﮫ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه ،ﺗﺎ  ۵۰۰زﻧﺪاﻧﯽ را در ﺧﻮد ﺟﺎی ﻣﯽدھﺪ ﮐﮫ
ھﺮ ﯾﮏ ﺑﮫ ﻣﺪت  ۱۴روز در آن ﻧﮕﮭﺪاری و ﺳﭙﺲ ﺑﮫ ﺑﻨﺪھﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .از اﯾﻦ ﺧﻮاﺑﮕﺎه ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان
ﺑﺎزداﺷﺘﮕﺎه ﺑﺮای زﻧﺪاﻧﯿﺎﻧﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد ﮐﮫ ﻋﻠﯽرﻏﻢ ﻣﺒﺘﻼ ﻧﺒﻮدن ﺑﮫ ﮐﺮوﻧﺎ ،ﺑﮫ ﻟﺤﺎظ اﯾﻦ ﮐﮫ ﺳﺮﮐﺶ و ﻧﺎﻓﺮﻣﺎن ﺗﺸﺨﯿﺺ
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داده ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﺑﮫ آن اﻧﺘﻘﺎل ﻣﯽﯾﺎﺑﻨﺪ.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﮫ در ھﻔﺘﮫھﺎی آﻏﺎزﯾﻦ ﭘﺎﻧﺪﻣﯽ ،زﻧﺪاﻧﯿﺎن و ﮐﺎرﮐﻨﺎن زﻧﺪان ،ﻓﻀﺎھﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽرا ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،اﯾﻦ اﻗﺪاﻣﺎت
ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺑﮫ طﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﺪﻧﺪ .ﻣﺎﯾﻌﺎت ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﯽ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﮫ ﻧﺪرت در ﻓﺮوﺷﮕﺎه زﻧﺪان ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ و اﮔﺮ ھﻢ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﮫ ﭼﻨﺪ
ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﯿﻤﺖ ﺧﺎرج از زﻧﺪان ،ﺑﮫ ﻓﺮوش ﻣﯽرﺳﺪ 86.ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﺎرﮔﺎهھﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ ﮐﮫ در ﺑﮭﺎر ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﺪه ﺑﻮد ،در اواﺳﻂ ﺧﺮداد
ﻣﺎه ﺑﮫ طﻮر ﻣﻌﻤﻮل از ﺳﺮﮔﺮﻓﺘﮫ ﺷﺪ 87.ﺑﻨﺎ ﺑﮫ ﮔﻔﺘﮫ زﻧﺪاﻧﯿﺎن و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮی ،آب زﻧﺪانھﺎ ﺑﮫ طﻮر ﻣﺘﻨﺎوب ﻗﻄﻊ ﻣﯽﺷﻮد،
ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻏﺬا در زﻧﺪان ﻣﺮﮐﺰی اروﻣﯿﮫ ﺑﮫ ﺷﮑﻞ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﮭﯽ اﻓﺖ ﮐﺮده و زﻧﺪاﻧﯿﺎﻧﯽ ﮐﮫ اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ ﻣﺎﻟﯽ ﺧﺮﯾﺪ ﻏﺬا از ﻓﺮوﺷﮕﺎه
زﻧﺪان را ﻧﺪارﻧﺪ ،ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﮫ ﮔﺮﺳﻨﮫ ﺑﮫ ﺧﻮاب ﻣﯽروﻧﺪ .ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز ﺑﮭﺒﻮد وﺿﻌﯿﺖ ﺗﺎرﯾﮏ اﺳﺖ :ﺑﮫ ﻗﻮل ﯾﮑﯽ از زﻧﺪاﻧﯿﺎن،
»ﻧﮫ ﺑﻮدﺟﮫای ھﺴﺖ و ﻧﮫ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫای." 88
زﻧﺪان ﺑﻮﮐﺎن
ﺑﺮ اﺳﺎس اطﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﮫ درﺑﺎره زﻧﺪان ﺑﻮﮐﺎن ،واﻗﻊ در آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﻏﺮﺑﯽ در اﺧﺘﯿﺎر ﺑﻨﯿﺎد ﺑﺮوﻣﻨﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﮫ ،در روزھﺎی
آﻏﺎزﯾﻦ ﺷﯿﻮع وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ ،ﺑﮫ ھﺮ ﯾﮏ از زﻧﺪاﻧﯿﺎن ھﻨﮕﺎم ورود ﺑﮫ زﻧﺪان ﯾﮏ ﻣﺎﺳﮏ و ﯾﮏ ﺟﻔﺖ دﺳﺘﮑﺶ داده ﻣﯽﺷﺪه
اﺳﺖ .اﻣﺎ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺣﺘﯽ ﻓﺮوﺷﮕﺎه زﻧﺪان ھﻢ ﻣﺎﺳﮏ و دﺳﺘﮑﺶ ﻧﺪارد .ﻣﻮاد ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﯽ ﮐﻨﻨﺪه را ﻣﯽﺗﻮان از ﻓﺮوﺷﮕﺎه

ﮐﺮدﭘﺎ ۱۲ ،ﺧﺮداد https://bit.ly/3lbKVtY ۱۳۹۹
 83ﺣﺴﺎب ﺗﻮﯾﯿﺘﺮ ﺷﺎھﺪ ﻋﻠﻮی ،روزﻧﺎﻣﮫ ﻧﮕﺎر ۲۲ ،ﻣﺮداد ﻣﺎه https://twitter.com/ShahedAlavi/status/1293555849076658176 ،۱۳۹۹
 84ﺷﺒﮑﮫ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﮐﺮدﺳﺘﺎن ۲۷ ،ﻓﺮوردﯾﻦ  http://kurdistanhumanrights.net/fa/?p=12761،۱۳۹۹؛
ﺷﺒﮑﮫ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﮐﺮدﺳﺘﺎن ۱۷ ،ﺧﺮداد ﻣﺎه http://kurdistanhumanrights.net/fa/?p=13186 ،۱۳۹۹
 85ﻣﺼﺎﺣﺒﮫ ﺑﻨﯿﺎد ﺑﺮوﻣﻨﺪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﻨﺒﻊ ﻣﻄﻠﻊ ۲۴ ،ﺗﯿﺮ ۱۳۹۹؛ ھﺮاﻧﺎ ۱۸ ،ﺗﯿﺮ ﻣﺎه ،۱۳۹۹
https://www.hra-news.org/2020/hranews/a-25573/
 86ھﻤﺎن ﻣﻨﺎﺑﻊ
 87ھﺮاﻧﺎ ۱۸ ،ﺗﯿﺮ ﻣﺎه https://www.hra-news.org/2020/hranews/a-25573/،۱۳۹۹
 88ﻣﺼﺎﺣﺒﮫ ﺑﻨﯿﺎد ﺑﺮوﻣﻨﺪ ﺑﺎ رﺑﯿﻦ رﺣﻤﺎﻧﯽ )ﺷﺒﮑﮫ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﮐﺮدﺳﺘﺎن( ۲۴ ،ﺗﯿﺮ ﻣﺎه .۱۳۹۹
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ﺗﺮس از ﮐﻮو�ﺪ  ۱۹در زﻧﺪانﻫﺎ ،ﺗﻼش اﯾﺮان ﺑﺮای ﺣﻔﺎﻇﺖ از زﻧﺪاﻧ�ﺎن ف
کﺎ� ﻧ�ﺴﺖ ،ﮔﺰارش ﺗکﻤ�� ﺗﺎ�ﺴﺘﺎن ۲۰۲۰
ﺑن�ﺎد ﻋبﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﺮوﻣﻨﺪ ﺑﺮای ﺣﻘﻮق ش
�� در اﯾﺮان

زﻧﺪان ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖھﺎﯾﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻗﯿﻤﺖ ﺧﺎرج از زﻧﺪان ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﺮد.
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ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﻦ  ۷ﺗﺎ  ۱۰روز در ﻗﺮﻧﻄﯿﻨﮫ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ.
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زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺟﺪﯾﺪ و زﻧﺪاﻧﯿﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ دادﮔﺎه ﻓﺮﺳﺘﺎده

زﻧﺪان ﻣﺮﮐﺰی ﺗﺒﺮﯾﺰ ،اﺳﺘﺎن آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺷﺮﻗﯽ
زﻧﺪان ﻣﺮﮐﺰی ﺗﺒﺮﯾﺰ در اﺳﺘﺎن آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺷﺮﻗﯽ ،ﯾﮑﯽ از زﻧﺪانھﺎﯾﯽ ﺑﻮد ﮐﮫ در اواﯾﻞ ﻓﺮوردﯾﻦ ﻣﺎه ،اﺧﺒﺎری ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ وﻗﻮع
ﻧﺎآراﻣﯽدر آن ﮔﺰارش ﺷﺪه ﺑﻮد .اﯾﻦ زﻧﺪان دارای  ۱۴ﺑﻨﺪ اﺳﺖ ﮐﮫ  ۴۰۰۰ﺗﻦ از ﺟﻤﻌﯿﺖ  ۷۰۰۰ﻧﻔﺮه زﻧﺪاﻧﯿﺎن آذرﺑﺎﯾﺠﺎن
ﺷﺮﻗﯽ را در ﺧﻮد ﺟﺎی ﻣﯽدھﺪ .ﺑﻨﺎ ﺑﮫ اظﮭﺎرات ﻣﺴﺌﻮﻻن اﯾﻦ زﻧﺪان ،ﻧﺘﯿﺠﮫ اﯾﻦ ﺗﺮاﮐﻢ ﺟﻤﻌﯿﺖ ،ﮐﻤﺒﻮد ﺟﺎ اﺳﺖ و زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﺎﺑﻘﺎ ً
ﻣﺤﺒﻮس در آن ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻟﺤﺎظ ازدﺣﺎم ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﺗﻌﺪاد زﻧﺪاﻧﯿﺎن ،ﻓﺎﺻﻠﮫ ﮔﺬاری اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻏﯿﺮ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ .در روز
 ۲۱ﺗﯿﺮﻣﺎه  ،۱۳۹۹رﺋﯿﺲ ﮐﻞ دادﮔﺴﺘﺮی آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺷﺮﻗﯽ اظﮭﺎر داﺷﺖ  ۵۴درﺻﺪ از ﻣﺤﮑﻮﻣﺎن اﯾﻦ اﺳﺘﺎن ﺑﮫ ﻣﺮﺧﺼﯽ
رﻓﺘﮫاﻧﺪ ﮐﮫ از اﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﻧﯿﺰ  ۲۳درﺻﺪ ﺑﺎ راھﮑﺎرھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﮫ زﻧﺪان ﺑﺎزﻧﮕﺸﺘﮫاﻧﺪ . 91ﻣﻘﺎﻣﺎت اﯾﺮان ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﻋﻼم
ﮐﺮدﻧﺪ ﻣﯿﺰان ورودی زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺟﺪﯾﺪ در ﺳﮫ ﻣﺎه ﺑﮭﺎر ۱۵ ،درﺻﺪ ﮐﺎھﺶ داﺷﺘﮫ اﺳﺖ . 92ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،ﯾﮏ ﻣﻨﺒﻊ ﻣﻄﻠﻊ از
وﺿﻌﯿﺖ زﻧﺪان ﺗﺒﺮﯾﺰ ﺑﮫ ﺑﻨﯿﺎد ﺑﺮوﻣﻨﺪ ﮔﻔﺖ زﻧﺪاﻧﯿﺎن در ﺗﺮس و واھﻤﮫ ﺑﮫ ﺳﺮ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ ﺑﮫ اﯾﻦ ﻋﻠﺖ ﮐﮫ ﻣﺴﺌﻮﻻن ،ﭘﺲ از اﻋﻄﺎی
ﻣﺮﺧﺼﯽھﺎی  ۳۰ﺗﺎ  ۴۰روزه ﺑﮫ ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از زﻧﺪاﻧﯿﺎن در آﻏﺎز ﺷﯿﻮع وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ ،اﮐﻨﻮن ﮐﺎر ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺮای ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی
از ﺷﯿﻮع اﯾﻦ وﯾﺮوس اﻧﺠﺎم ﻧﻤﯽدھﻨﺪ.
ﯾﮏ ﻣﻨﺒﻊ ﻣﻄﻠﻊ از وﺿﻌﯿﺖ زﻧﺪان ﻣﺮﮐﺰی ﺗﺒﺮﯾﺰ ،وﺿﻌﯿﺖ ﺑﮭﺪاﺷﺖ در اﯾﻦ زﻧﺪان را »اﺳﻔﻨﺎک« ﺗﻮﺻﯿﻒ ﮐﺮد .زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺗﺎزه
وارد ﺑﺪون اﯾﻦ ﮐﮫ ﻗﺮﻧﻄﯿﻨﮫ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﮫ ﺑﻨﺪ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﯽﯾﺎﺑﻨﺪ و ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ اﻓﺮاد ،زﻧﺪاﻧﯿﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﺮای وﻗﺖ دادرﺳﯽ از زﻧﺪان ﺧﺎرج
و ﻣﺠﺪدا ً ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﻧﯿﺰ ﺑﮫ ﺗﻌﺪاد ﺑﺎﻻی ﻣﻮارد ﻣﺸﮑﻮک ﺑﮫ اﺑﺘﻼ ﺑﮫ وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ ،داﻣﻦ ﻣﯽزﻧﺪ .ﺑﻨﺪ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﮐﮫ
طﺒﻖ ﮔﺰارﺷﺎت ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ در آن ﻓﻮت ﺷﺪهاﻧﺪ ،و ﺑﻨﺪ زﻧﺎن ،ﺑﮫ ﻟﺤﺎظ ﻓﻘﺪان ﺗﺴﮭﯿﻼت ﻻزم )و دﻻﺋﻞ دﯾﮕﺮ( در وﺿﻌﯿﺘﯽ ﺑﮫ ﻣﺮاﺗﺐ
ﺑﺪﺗﺮ ﺑﮫ ﺳﺮ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ .ﺑﻨﺪھﺎﯾﯽ ﮐﮫ زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺑﺎ اﺣﮑﺎم ﻗﻄﻌﯽ را در ﺧﻮد ﺟﺎی دادهاﻧﺪ ،ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﺴﺒﺘﺎ ً ﺑﮭﺘﺮی دارﻧﺪ ﭼﺮا ﮐﮫ آﻣﺪ و ﺷﺪ
93
در اﯾﻦ ﺑﻨﺪھﺎ ﺑﮫ ﺧﺎرج از زﻧﺪان ،ﮐﻤﺘﺮ اﺳﺖ .وﺿﻌﯿﺖ ﺑﮭﺪاﺷﺘﯽ در ﺑﻨﺪ »ﺳﮫ ﮔﺎﻧﮫ« ﺑﮫ ﺷﺪت وﺧﯿﻢ اﺳﺖ.
ﻣﺪت زﻣﺎن ﻗﺮﻧﻄﯿﻨﮫ از آﻏﺎز ﺷﯿﻮع وﯾﺮوس ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﮑﺮده و زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺑﻨﺪ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﻮﻧﺪ ،ﻓﻘﻂ دو اﻟﯽ
ﺳﮫ روز در ﻗﺮﻧﻄﯿﻨﮫ ﻧﮕﮭﺪاری ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﻧﮫ از زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺗﺎزه وارد ﺗﺴﺖ ﮐﺮوﻧﺎ ﮔﺮﻓﺘﮫ ﻣﯽﺷﻮد و ﻧﮫ از زﻧﺪاﻧﯿﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ دﯾﮕﺮ
ﻣﺤﺒﻮﺳﯿﻨﯽ ﮐﮫ ﻣﺸﮑﻮک ﺑﮫ اﺑﺘﻼ ﺑﮫ وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ ھﺴﺘﻨﺪ ،ﺗﻤﺎس دارﻧﺪ .زﻧﺪاﻧﯿﺎن دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻣﺤﺪودی ﺑﮫ ﺑﮫ ﺑﮭﺪاری زﻧﺪان دارﻧﺪ:
ﺑﺮای ھﺮ ﯾﮏ از ﺑﻨﺪھﺎ ،ﯾﮏ روز در ھﻔﺘﮫ ﺟﮭﺖ ﻣﺮاﺟﻌﮫ زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺑﻨﺪ ﺑﮫ ﺑﮭﺪاری ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ،و ﺧﺎرج از اﯾﻦ وﻗﺖ ﻣﻘﺮر ،ﺑﮫ
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ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﻓﻘﻂ زﻧﺪاﻧﯿﺎﻧﯽ ﮐﮫ در ﺷﺮاﯾﻂ وﺧﯿﻢ ھﺴﺘﻨﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ اﺟﺎزه ورود ﺑﮫ ﺑﮭﺪاری را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ.
زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﻣﺸﮑﻮک ﺑﮫ اﺑﺘﻼ ﺑﮫ وﯾﺮوس ،زﻧﺪاﻧﯿﺎن دارای ﻋﻼﺋﻢ ﺑﯿﻤﺎری ،و زﻧﺪاﻧﯿﺎﻧﯽ ﮐﮫ وﺿﻌﯿﺖ وﺧﯿﻤﯽ دارﻧﺪ ،از ﺑﻨﺪھﺎ ﺑﯿﺮون
ﺑﺮده ﺷﺪه و ﺑﺎزﻧﮕﺸﺘﮫاﻧﺪ .ﻣﺴﺌﻮﻻن زﻧﺪان ﺑﮫ ﻣﺤﺒﻮﺳﯿﻨﯽ ﮐﮫ اﺣﻮال اﯾﻦ ھﻤﺒﻨﺪیھﺎی ﺧﻮد را ﺟﻮﯾﺎ ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﮔﻔﺘﮫاﻧﺪ ﮐﮫ اﯾﻦ اﻓﺮاد
ﺑﮫ ﻣﺮﺧﺼﯽ رﻓﺘﮫاﻧﺪ 95.ﺟﺎﺑﺮ اﯾﺮاﻧﺪوﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﮫ اﺗﮭﺎم ﺧﺮﯾﺪ ﺗﻠﻔﻦ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻣﺴﺮوﻗﮫ از اواﺳﻂ اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه در ﺑﻨﺪ  ۱۱زﻧﺪان ﻣﺮﮐﺰی
ﺗﺒﺮﯾﺰ ﻧﮕﮭﺪاری ﻣﯽﺷﺪ ،ﭼﻨﺪ روز ﭘﺲ از اﻧﺘﻘﺎل ﺑﮫ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﮫ دﻟﯿﻞ داﺷﺘﻦ ﻋﻼﺋﻢ ﺷﺒﯿﮫ ﺑﮫ ﺑﯿﻤﺎری ﮐﻮوﯾﺪ  ،۱۹در روز ۸
96
ﻓﺮوردﯾﻦ  ۱۳۹۹ﯾﺎ ﺣﻮل و ﺣﻮش ھﻤﯿﻦ روز ﻓﻮت ﺷﺪ.
 89اطﻼﻋﺎت اراﺋﮫ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺒﮑﮫ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﮐﺮدﺳﺘﺎن ۲۱ ،ﺗﯿﺮ ﻣﺎه .۱۳۹۹
 90ﻣﺼﺎﺣﺒﮫ ﺑﻨﯿﺎد ﺑﺮوﻣﻨﺪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﻨﺒﻊ ﻣﻄﻠﻊ ۳۱ ،ﻣﺮداد ۱۳۹۹
 91ﺧﺒﺮﮔﺰاری داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن اﯾﺮان ،اﯾﺴﻨﺎ ۲۱ ،ﺗﯿﺮ ﻣﺎه https://www.isna.ir/news/99042115079،۱۳۹۹
 92ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﮐﺎر اﯾﺮان ،اﯾﻠﻨﺎ ۱۰ ،ﺗﯿﺮ ﻣﺎه https://www.ilna.news/fa/tiny/news-933873،۱۳۹۹
 93ﻣﮑﺎﺗﺒﮫ ﺑﻨﯿﺎد ﺑﺮوﻣﻨﺪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﻨﺒﻊ ﻣﻄﻠﻊ از ﺷﺮاﯾﻂ زﻧﺪان ﺗﺒﺮﯾﺰ ۴ ،ﺷﮭﺮﯾﻮر ﻣﺎه .۱۳۹۹
 94ﻣﺼﺎﺣﺒﮫ ﺑﻨﯿﺎد ﺑﺮوﻣﻨﺪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﻨﺒﻊ ﻣﻄﻠﻊ ۳۱ ،ﻣﺮداد ﻣﺎه .۱۳۹۹
 95ﻣﺼﺎﺣﺒﮫ ﺑﻨﯿﺎد ﺑﺮوﻣﻨﺪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﻨﺒﻊ ﻣﻄﻠﻊ ۳۱ ،ﻣﺮداد ﻣﺎه .۱۳۹۹
 96ﺷﺒﮑﮫ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﮐﺮدﺳﺘﺎن ۱۰ ،ﻓﺮوردﯾﻦ .۱۳۹۹
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ﺗﺮس از ﮐﻮو�ﺪ  ۱۹در زﻧﺪانﻫﺎ ،ﺗﻼش اﯾﺮان ﺑﺮای ﺣﻔﺎﻇﺖ از زﻧﺪاﻧ�ﺎن ف
کﺎ� ﻧ�ﺴﺖ ،ﮔﺰارش ﺗکﻤ�� ﺗﺎ�ﺴﺘﺎن ۲۰۲۰
ﺑن�ﺎد ﻋبﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﺮوﻣﻨﺪ ﺑﺮای ﺣﻘﻮق ش
�� در اﯾﺮان

زﻧﺪان ﻣﺮﮐﺰی ﺷﯿﺮاز )ﻋﺎدلآﺑﺎد( ،اﺳﺘﺎن ﻓﺎرس
زﻧﺪان ﻣﺮﮐﺰی ﺷﯿﺮاز )ﻋﺎدل آﺑﺎد( دارای  ۱۴ﺑﻨﺪ ﻋﺎدی ﺑﺮای ﻧﮕﮭﺪاری ﻣﺠﺮﻣﯿﻦ
ﻣﺤﮑﻮم ﺑﮫ ارﺗﮑﺎب ﺟﺮاﺋﻢ ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﺑﮫ اﺳﺘﺜﻨﺎی ﺟﺮاﺋﻢ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ،ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺳﮫﺗﺎ از
اﯾﻦ ﺑﻨﺪھﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرگ اﺳﺖ .ھﺮ ﯾﮏ از آﻧﮭﺎ از ﺳﮫ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺳﮫ طﺒﻘﮫ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه
اﺳﺖ .ھﺮ طﺒﻘﮫ دارای  ۲۰اﺗﺎق اﺳﺖ ﮐﮫ  ۳۰۰ﺗﺎ  ۴۰۰زﻧﺪاﻧﯽ را در ﺧﻮد ﺟﺎی
ﻣﯽدھﺪ .ھﺮ اﺗﺎق ﺳﮫ ﯾﺎ ﭼﮭﺎر ﺗﺨﺖ ﺳﮫ طﺒﻘﮫ دارد و زﻧﺪاﻧﯿﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺗﺨﺘﺨﻮاب ﻧﺪارﻧﺪ
روزی زﻣﯿﻦ ،در اﺗﺎقھﺎ ،و در راھﺮوھﺎ ﻣﯽﺧﻮاﺑﻨﺪ .ھﺮ ﯾﮏ از ﺑﻨﺪھﺎ ھﻔﺖ اﻟﯽ
ھﺸﺖ ﺳﺮوﯾﺲ ﺑﮭﺪاﺷﺘﯽ دارد ﮐﮫ ھﺮ ﮐﺪام دارای ﯾﮏ ﺗﻮاﻟﺖ و ﯾﮏ ﺣﻤﺎم اﺳﺖ .ﺑﺎ
ن
ﺳ�« زﻧﺪان ﻣﺮﮐﺰی ﺷ ی�از )ﻋﺎدل آبﺎد( ،
اﯾﻦ ﺣﺎل اﯾﻦ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺗﻤﺎﻣﺎ ً ﻏﯿﺮﺑﮭﺪاﺷﺘﯽ اﺳﺖ ،ھﻤﮫ ﺳﺮوﯾﺲھﺎ ﮐﺎر ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ،
ورودی »ﺑﻨﺪ ب
ﺧ ب�ﮔﺰاری ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼ�
و اﻏﻠﺐ آب ﮔﺮم ھﻢ در ﮐﺎر ﻧﯿﺴﺖ . 97ﺑﻨﺪ ﺳﺒﺰ دارای ﭼﮭﺎر ﺳﺎﻟﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ
ﯾﮑﯽ از آﻧﮭﺎ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﺑﻨﺪ  ۱۴ﺷﻨﺎﺧﺘﮫ ﺷﺪه و ﻣﺤﻞ ﻧﮕﮭﺪاری زﻧﺪاﻧﯿﺎن
ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺳﺖ .ﺑﻨﺪھﺎ ھﺮ روز ﺗﻮﺳﻂ ﺧﻮد زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﯽ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻨﺪ ﺳﺒﺰ از دﯾﮕﺮ ﺑﻨﺪھﺎی زﻧﺪان ﻣﺮﮐﺰی ﺷﯿﺮاز )ﻋﺎدل
آﺑﺎد( ﻣﺠﮭﺰﺗﺮ و راﺣﺖﺗﺮ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺑﻨﺪ ﺑﮫ ﺣﯿﺎط زﻧﺪان دﺳﺘﺮﺳﯽ دارد در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ اﮐﺜﺮ ﺑﻨﺪھﺎ ﺑﮫ طﻮر ﻣﻨﻈﻢ و آﺳﺎن ﺑﮫ
اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ در ھﻮای آزاد دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻧﺪارﻧﺪ و ﮔﺎه ﺗﺎ ھﻔﺘﮫھﺎ از اﯾﻦ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﺤﺮوم ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
آب زﻧﺪان ﻣﺮﮐﺰی ﺷﯿﺮاز )ﻋﺎدل آﺑﺎد( ﻗﺎﺑﻞ آﺷﺎﻣﯿﺪن ﻧﯿﺴﺖ و زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﻣﺠﺒﻮرﻧﺪ ﺑﻄﺮیھﺎی آب ﻣﻌﺪﻧﯽ ﺑﮫ ﻗﯿﻤﺖھﺎی ﮔﺰاف
ﺑﺨﺮﻧﺪ ،و آﻧﮭﺎﯾﯽ ﮐﮫ اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ ﻣﺎﻟﯽ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﻧﺪارﻧﺪ ھﻢ آب ﺷﯿﺮ را ﭘﺲ از ﺟﻮﺷﺎﻧﺪن ﻣﯽﻧﻮﺷﻨﺪ .ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻏﺬا ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ از
اﺳﺘﺎﻧﺪاردھﺎی ﻣﻌﻤﻮل و ﻓﺎﻗﺪ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ )ھﻔﺘﮫای ﯾﮏ ﻋﺪد ران ﻣﺮغ ﺑﯿﻦ ﺳﮫ زﻧﺪاﻧﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮد( و دﯾﮕﺮ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬی اﺳﺖ .اﯾﻦ
ﻏﺬا را ﻓﻘﻂ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻣﯽﺧﻮرﻧﺪ ﮐﮫ ﻣﻄﻠﻘﺎ ً ھﯿﭻ ﭼﺎره دﯾﮕﺮی ﻧﺪارﻧﺪ.
ﺑﮫ ھﺮ زﻧﺪاﻧﯽ ﯾﮏ ﻋﺪد ﺷﻮرت ،ﯾﮏ ﻣﺴﻮاک ،و ﯾﮏ ﺟﯿﺮه ﺧﻤﯿﺮدﻧﺪان و
ﺷﺎﻣﭙﻮ داده ﻣﯽﺷﻮد .ﻓﺮوﺷﮕﺎه زﻧﺪان ﻣﺮﮐﺰی ﺷﯿﺮاز )ﻋﺎدل آﺑﺎد( ﮐﻮﭼﮏ
اﺳﺖ و ﺗﻌﺪاد کﻣﯽﻣﺎﺳﮏ دارد ﮐﮫ ﺑﮫ ﻗﯿﻤﺖھﺎی ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺧﺎرج از زﻧﺪان ﺑﮫ
ﻓﺮوش ﻣﯽرﺳﺪ .در زﻣﺎن آﻏﺎز ﺷﯿﻮع وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ ،ﻣﺎﺳﮏ ،دﺳﺘﮑﺶ ،و
ﻣﻮاد ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﯽ ﮐﻨﻨﺪه در ﻣﯿﺎن زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﺸﺪ .در زﻧﺪان ﻣﺮﮐﺰی
ﺷﯿﺮاز )ﻋﺎدل آﺑﺎد( ،زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺗﺎزه وارد ﺑﯿﻦ  ۱۴ﺗﺎ  ۲۱روز در ﺑﻨﺪ
ﻗﺮﻧﻄﯿﻨﮫای ﮐﮫ ظﺮﻓﯿﺖ آن  ۵۰ﺗﻦ اﺳﺖ اﻣﺎ ﺗﻌﺪاد ﻣﺤﺒﻮﺳﯿﻦ در آن ﮔﺎه ﺑﮫ
 ۲۰۰ﺗﻦ ھﻢ ﻣﯽرﺳﺪ ،ﻧﮕﮭﺪاری ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺑﺮای ﺟﺪاﺳﺎزی ،زﻣﺎن ورود
اﯾﻦ زﻧﺪاﻧﯿﺎن در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﮫ ﻧﻤﯽﺷﻮد .اﯾﻦ ﻗﺮﻧﻄﯿﻨﮫ ﺷﺎﻣﻞ دو اﺗﺎق ﺑﺰرگ
اﺳﺖ ﮐﮫ ھﺮ ﯾﮏ  ۶اﻟﯽ  ۸ﺗﺨﺘﺨﻮاب و دو ﻋﺪد ﺗﻠﻔﻦ دارد.

ﺷ�از )ﻋﺎدلآبﺎد( ،ﺧ ب�ﮔﺰاری
زﻧﺪان ﻣﺮﮐﺰی ی
دا�ﺸﺠ��ﺎن اﯾﺮان

ﺑﮭﺪاری زﻧﺪان ﻣﺮﮐﺰی ﺷﯿﺮاز )ﻋﺎدل آﺑﺎد( ﺗﻮﺳﻂ ﭼﻨﺪ ﭘﺮﺳﺘﺎر اداره ﻣﯽﺷﻮد .ﯾﮏ ﭘﺰﺷﮏ ﻋﻤﻮﻣﯽھﺮ ھﻔﺘﮫ ﺑﮫ زﻧﺪان ﻣﯽآﯾﺪ و
ﺗﻌﺪاد ﻣﺤﺪودی زﻧﺪاﻧﯽ را وﯾﺰﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ .دارو ﮐﻤﯿﺎب اﺳﺖ و در اﺧﺘﯿﺎر وﮐﯿﻞھﺎی ﺑﻨﺪ ﻗﺮار داده ﻣﯽﺷﻮد ﮐﮫ آﻧﮭﺎ ھﻢ اﯾﻦ
داروھﺎ را ﺑﮫ ﻗﯿﻤﺖھﺎی ﮔﺰاف ﺑﮫ زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﻣﯽﻓﺮوﺷﻨﺪ .ﺑﮫ ھﺮ ﺳﺎﻟﻨﯽ دو ﺑﺎر در ھﻔﺘﮫ وﻗﺖ داده ﻣﯽﺷﻮد ﮐﮫ ﻣﺤﺒﻮﺳﯿﻦ آن
ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ طﯽ آن ﺑﮫ ﺑﮭﺪاری ﻣﺮاﺟﻌﮫ ﮐﻨﻨﺪ؛ زﻧﺪاﻧﯿﺎن از ﻣﻮاﻧﻊ اداری ﻣﺘﻌﺪد ﺑﺮ ﺳﺮ راه اﯾﻦ ﻣﺮاﺟﻌﺎت ،ﺧﺒﺮ دادهاﻧﺪ .زﻧﺪاﻧﯿﺎن
ﻣﺸﮑﻮک ﺑﮫ اﺑﺘﻼ ﺑﮫ ﺑﯿﻤﺎری ﮐﻮوﯾﺪ  ،۱۹ﺑﮫ ﻗﺮﻧﻄﯿﻨﮫ ﺑﺮده ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ؛ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﮫ وﺿﻌﯿﺘﺸﺎن رو ﺑﮫ وﺧﺎﻣﺖ ﺑﮕﺬارد ،ﺑﮫ
ﺑﮭﺪاری و در ﻣﻮارد ﺑﺴﯿﺎر وﺧﯿﻢ ،ﺑﮫ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ .ﯾﮑﯽ از زﻧﺪاﻧﯿﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽﺷﺪ ،ﺑﮫ ﻣﺪت
ﺳﮫ ﻣﺎه در ﻟﯿﺴﺖ اﻧﺘﻈﺎر ﺑﺮای اﯾﻦ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﮫ ﺳﺮ ﺑﺮد .زﻧﺪاﻧﯿﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﯿﺶ از ﺳﮫ روز در زﻧﺪان ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ ،در ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻗﺮﻧﻄﯿﻨﮫ
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .روﯾﮫ ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎل زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺑﮫ دادﺳﺮا و دادﮔﺎه و ﺑﺎزﮔﺸﺖ آﻧﺎن ﺑﮫ زﻧﺪان در زﻣﺎن ﺷﯿﻮع وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮی
 97ھﺮاﻧﺎ ۶ ،ﺷﮭﺮﯾﻮر https://www.hra-news.org/2020/hranews/a-26361 ،۱۳۹۹
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ﺗﺮس از ﮐﻮو�ﺪ  ۱۹در زﻧﺪانﻫﺎ ،ﺗﻼش اﯾﺮان ﺑﺮای ﺣﻔﺎﻇﺖ از زﻧﺪاﻧ�ﺎن ف
کﺎ� ﻧ�ﺴﺖ ،ﮔﺰارش ﺗکﻤ�� ﺗﺎ�ﺴﺘﺎن ۲۰۲۰
ﺑن�ﺎد ﻋبﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﺮوﻣﻨﺪ ﺑﺮای ﺣﻘﻮق ش
�� در اﯾﺮان

ﻧﮑﺮده اﺳﺖ .زﻧﺪاﻧﯿﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺧﺎطﺮ وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ از رﻓﺘﻦ ﺑﮫ دادﺳﺮا و دادﮔﺎه ﺧﻮدداری ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻞ ﺑﮫ زور ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﺑﺮده
98
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
ﯾﮏ ﻣﻨﺒﻊ ﻣﻄﻠﻊ از وﺿﻌﯿﺖ زﻧﺪان ﻣﺮﮐﺰی ﺷﯿﺮاز )ﻋﺎدل
آﺑﺎد( ،از ﻣﻮارد ﺑﺴﯿﺎری اﺑﺘﻼی ﻗﻄﻌﯽ ﺑﮫ ﺑﯿﻤﺎری ﮐﻮوﯾﺪ ۱۹
ﮐﮫ ﺑﮫ روزھﺎی آﻏﺎزﯾﻦ ﺷﯿﻮع اﯾﻦ وﯾﺮوس ﺑﺮ ﻣﯽﮔﺮدد ،ﺧﺒﺮ
ﻣﯽدھﺪ .ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺴﺖ ﮐﺮوﻧﺎی ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺴﺌﻮﻻن زﻧﺪان ،از
ﺟﻤﻠﮫ اﻓﺴﺮ ارﺷﺪ زﻧﺪاﻧﺒﺎﻧﺎن – ﮐﮫ ﺑﮫ طﻮر روزاﻧﮫ ﺑﺎ زﻧﺪاﻧﯿﺎن
در ﺗﻤﺎس ﺑﻮدهاﻧﺪ – و ﻧﯿﺰ ﺗﺴﺖ ﺗﻌﺪادی از زﻧﺪاﻧﯿﺎن ،ﻣﺜﺒﺖ
اﻋﻼم ﺷﺪ .ﮐﻠﯿﮫ اﻓﺮادی ﮐﮫ ﻧﺘﯿﺠﮫ ﺗﺴﺖﺷﺎن ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻮد از
زﻧﺪان ﺑﮫ ﺑﯿﺮون ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪﻧﺪ .اﯾﻦ ﻣﻨﺒﻊ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ اﻋﻼم اﯾﻦ
ﻧﺘﺎﯾﺞ ،ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﻋﺪم اﺗﺨﺎذ ھﺮﮔﻮﻧﮫ ﺗﺪﺑﯿﺮی از ﺳﻮی
ﻣﺴﺌﻮﻻن ،ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮوز ﻧﺎآراﻣﯽدر زﻧﺪان در روز ۱۰
ت
ﻓﺮوردﯾﻦ ﻣﺎه ﺷﺪ )ﮐﮫ ﺷﺮح آن در ﮔﺰارش اردﯾﺒﮭﺸﺖ ﻣﺎه
ﺧ�ی ﺣﻮزە۱۳۹۹ ،
�و�ﺲﻫﺎی
ﺑﻬﺪاﺷی زﻧﺪان ﻣﺮﮐﺰی ﺷ ی�از )ﻋﺎدل آبﺎد(� ،و�ﺲ ب
ﺑﻨﯿﺎد ﺑﺮوﻣﻨﺪ آﻣﺪه اﺳﺖ( ﮐﮫ ﺑﮫ زﺧﻤﯽ ﺷﺪن ﺗﻌﺪادی از
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زﻧﺪاﻧﯿﺎن )از ﺟﻤﻠﮫ ﺷﮑﺴﺘﮕﯽ اﺳﺘﺨﻮان( و اﻧﺘﻘﺎل اﺟﺒﺎری )ﺗﺒﻌﯿﺪ( ﺣﺪودا ً  ۷۰۰زﻧﺪاﻧﯽ ﺑﮫ دﯾﮕﺮ زﻧﺪانھﺎ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﺪ.

اﯾﺮان ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﺣﻔﺎظﺖ از زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺗﻼش ﺑﯿﺸﺘﺮی ﮐﻨﺪ
اﮔﺮﭼﮫ ﭘﻨﮭﺎن ﮐﺎریھﺎی ﺣﮑﻮﻣﺖ اﯾﺮان ﮐﻤﺎﮐﺎن ﻣﺎﻧﻊ از اﻧﺠﺎم ﯾﮏ ارزﯾﺎﺑﯽ روﺷﻦ و دﻗﯿﻖ در ﺧﺼﻮص ﮔﺴﺘﺮه ﺷﯿﻮع وﯾﺮوس
ﮐﺮوﻧﺎ )از ﺟﻤﻠﮫ آﻣﺎر ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ( در زﻧﺪانھﺎی اﯾﺮان ﻣﯽﺷﻮد ،اظﮭﺎرات ﻣﺴﺌﻮﻻن زﻧﺪانھﺎ در اﺳﺘﺎنھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و
ﮔﺰارﺷﺎت رﺳﯿﺪه از زﻧﺪاﻧﯿﺎن و دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻄﻠﻊ ،ﺑﮫ ﺷﺪت ﻧﮕﺮان ﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ .اطﻼﻋﺎت ﻣﻮﺟﻮد ﻧﺸﺎن دھﻨﺪه ﻓﻘﺪان ﻣﻨﺎﺑﻊ،
ﻓﻘﺪان ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی ﮐﺎﻓﯽ ،از ﺟﻤﻠﮫ آزﻣﺎﯾﺶ زﻧﺪاﻧﯿﺎن و ﻣﮭﻢ ﺗﺮ از ھﻤﮫ ،اداﻣﮫ ﺑﺎزداﺷﺖھﺎ اﺳﺖ ،از ﺟﻤﻠﮫ ﺷﺨﺼﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ
دﻟﯿﻞ ﺧﺮﯾﺪ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺳﺮﻗﺘﯽ ﺣﺪود دو ھﻔﺘﮫ در زﻧﺪان ﻣﺮﮐﺰی ﺗﺒﺮﯾﺰ ﺑﺎزداﺷﺖ ﺑﻮد و در اواﯾﻞ ﻓﺮوردﯾﻦ ﻣﺎه ﺑﺎ ﻋﻼﺋﻢ ﮐﺮوﻧﺎ ﺑﮫ
ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن اﻋﺰام ﺷﺪ و در آﻧﺠﺎ ﻓﻮت ﺷﺪ 100.اﯾﻦ ﺑﺎزداﺷﺖھﺎ ﻣﻌﻀﻞ ازدﺣﺎم ﺟﻤﻌﯿﺖ در زﻧﺪانھﺎ را ﺑﻐﺮﻧﺞﺗﺮ و ﺷﺪﯾﺪﺗﺮ ﮐﺮده،
ﻗﺮﻧﻄﯿﻨﮫ را ﺑﯽﺛﻤﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺟﺎن زﻧﺪاﻧﯿﺎن را ﺑﮫ ﺧﻄﺮ ﻣﯽاﻧﺪازد .اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻌﺪاد زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﻣﺒﺘﻼ ﺑﮫ وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ در ﺳﺮاﺳﺮ
ﮐﺸﻮر از ﻓﺮوردﯾﻦ ﻣﺎه ﺗﺎﮐﻨﻮن ،ﻧﻤﺎﯾﺎﻧﮕﺮ ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ زﻧﺪانھﺎ در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺟﺪاﺳﺎزی زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺑﯿﻤﺎر و ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺮاﻗﺒﺖھﺎی ﭘﺰﺷﮑﯽ
ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز آﻧﮭﺎ اﺳﺖ .زﻧﺪاﻧﯿﺎن در اﯾﺮان ھﻤﭽﻨﺎن از داﺷﺘﻦ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻻزم ﺑﺮای ﺣﻔﺎظﺖ و ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺑﮭﺪاﺷﺖ ﺷﺨﺼﯽ و ﺑﮭﺪاﺷﺖ
ﻣﺤﯿﻂ ،ﻣﺤﺮوﻣﻨﺪ.
اظﮭﺎرات اﺧﯿﺮ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮐﮫ در ﺗﮭﺮان ﮐﺎر ﮐﺮده و ﻧﺨﻮاﺳﺘﮫ ﻧﺎﻣﺶ ﻓﺎش ﺷﻮد ﺑﮫ ﮔﺰارﺷﮕﺮان ﺑﺪون ﻣﺮز ،در ﺧﺼﻮص اﯾﻦ ﮐﮫ
ﻣﺴﺌﻮﻻن زﻧﺪانھﺎ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﮫاﻧﺪ ﺷﯿﻮع وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ را ﮐﻨﺘﺮل و ﻣﺤﺪود ﮐﻨﻨﺪ ،ﮔﻮاھﯽ اﺳﺖ ﺑﺮ اﺿﻄﺮاری ﺑﻮدن وﺿﻌﯿﺖ:
»ﺑﺮای ﺑﯿﻤﺎری ھﻤﮫﮔﯿﺮ ﭼﻮن ﮐﻮوﯾﺪ ۱۹-ﻣﺎ ﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ ﺑﮫ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻻزم ﮐﮫ ﺑﮫ ﯾﮏ ﺳﯿﺎﺳﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﮫرﯾﺰی درﺳﺖ ﻧﯿﺎز دارﯾﻢ .اﻣﺎ
ﺗﻨﮭﺎ ﮐﺎری ﮐﮫ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ زﻧﺪانھﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدھﻨﺪ ﻗﺮﻧﻄﯿﻨﮫ ﮐﺮدن زﻧﺪاﻧﯿﺎن و ﯾﺎ اﻧﺘﻘﺎل آﻧﮭﺎ ﺑﮫ زﻧﺪانھﺎی دﯾﮕﺮ اﺳﺖ ...ﺗﻨﮭﺎ راه،

 98ھﻤﺎن.
 99ﻣﺼﺎﺣﺒﮫ ﺑﻨﯿﺎد ﺑﺮوﻣﻨﺪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﻨﺒﻊ ﻣﻄﻠﻊ ۳۱ ،ﻣﺮداد ﻣﺎه .۱۳۹۹
 100ﺷﺒﮑﮫ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﮐﺮدﺳﺘﺎن ۱۰ ،ﻓﺮوردﯾﻦ http://kurdistanhumanrights.net/fa/?p=12581 ،۱۳۹۹
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آزادی و ﯾﺎ ﻣﺮﺧﺼﯽ زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺑﯿﻤﺎر ﺑﺮای درﻣﺎن اﺳﺖ ...دﺳﺖﮐﻢ اﮔﺮ ﻗﺮار اﺳﺖ ﺑﻤﯿﺮﻧﺪ ﺑﺎ ﻋﺰت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﺰد ﺧﺎﻧﻮادهھﺎﯾﺸﺎن
101
ﺟﺎن ﺑﺴﭙﺎرﻧﺪ«.
ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻧﺪادن ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻻزم ﺑﮫ ﻧﻈﺎم زﻧﺪانھﺎی اﯾﺮان ،ﻣﻌﻀﻠﯽ اﺳﺖ ﺑﺎ ﭼﻨﺪﯾﻦ دھﮫ ﻗﺪﻣﺖ ﮐﮫ ھﻤﻮاره ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺤﺚ ﻣﻘﺎﻣﺎت و
ﻗﺎﻧﻮن ﮔﺬاراﻧﯽ ﺑﻮده ﮐﮫ ﺧﻮاﺳﺘﺎر اﺻﻼﺣﺎت و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻻزم ﺟﮭﺖ رﻓﻊ ازدﺣﺎم ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﺟﻤﻌﯿﺖ زﻧﺪاﻧﯽ ،ﻧﻮﺳﺎزی ﺳﺎﺧﺘﺎرھﺎی
ﮐﮭﻨﮫ و ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ،ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﮫ ﻣﺴﺌﻠﮫ ﺗﻐﺬﯾﮫ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻓﻘﺪان ﻣﺮاﻗﺒﺖھﺎی ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﻮدهاﻧﺪ .ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﮐﮫ ﺣﺘﯽ در ﺣﺎﻟﺖ ﻋﺎدی ھﻢ
ﺳﻼﻣﺘﯽ زﻧﺪاﻧﯿﺎن را ﺑﮫ ﺧﻄﺮ ﻣﯽاﻧﺪازد ،در دوران ﺷﯿﻮع وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ ﻓﺎﺟﻌﮫﺑﺎر و ﻣﺮﮔﺒﺎر ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ وﻋﺪهھﺎی
ﻣﮑﺮر ﻣﻘﺎﻣﺎت از اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﺨﺼﯿﺺ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺿﺮوری ،ﺑﮫ ﻧﻈﺮ ﻧﻤﯽرﺳﺪ ھﯿﭻ ﮔﻮﻧﮫ ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ از زﻧﺪانھﺎ،
ﮐﮫ در ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺑﯿﻤﺎری ﮐﻮوﯾﺪ  ۱۹در ﺣﺎل ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮردن ھﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﮫ ﻋﻤﻞ آﻣﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
در ﺳﻠﺴﻠﮫ ﻧﺎﻣﮫھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﯿﻦ  ۱۰اﺳﻔﻨﺪ  ۱۳۹۸و  ۱۵ﺗﯿﺮ  ۱۳۹۹از طﺮف ﺳﺎزﻣﺎن زﻧﺪانھﺎ ﺑﮫ وزارت ﺑﮭﺪاﺷﺖ ارﺳﺎل ﺷﺪ،
ﻣﺴﺌﻮﻻن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﺷﯿﻮع وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ ھﺸﺪار دادﻧﺪ ،ﺑﺎﻻﺧﺺ در ﻣﻮرد »ﺧﻄﺮات اﻣﻨﯿﺘﯽ« و »ﺧﺴﺎرات ﺟﺒﺮان ﻧﺎﭘﺬﯾﺮی« ﮐﮫ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﺻﻮرت ﻋﺪم اﻗﺪام ﺑﺮای ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺳﺎﺧﺘﻦ آن» ،ﺑﺮای ﮐﻞ ﺟﺎﻣﻌﮫ« زﯾﺎنﺑﺎر ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﺴﺌﻮﻻن در ھﺸﺪار ﺧﻮد ﺑﮫ ﭼﻨﺪﯾﻦ
ﻋﺎﻣﻞ ﺧﻄﺮآﻓﺮﯾﻦ در ﻣﯿﺎن ﺟﻤﻌﯿﺖ زﻧﺪاﻧﯽ ،از ﺟﻤﻠﮫ ﻣﺸﮑﻼت ﭘﺰﺷﮑﯽ زﻣﯿﻨﮫای ،ﺳﻮء ﺗﻐﺬﯾﮫ ،ﮐﻢﺧﻮﻧﯽ ،ﺑﯿﻤﺎریھﺎی واﮔﯿﺮدار
و اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ،اﺳﺘﻨﺎد ﻧﻤﻮدﻧﺪ .اﯾﻦ ﻧﺎﻣﮫھﺎ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺳﺎزﻣﺎن ﻋﻔﻮ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ درز ﮐﺮده 102،ﻣﻮﯾﺪ ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﻣﺴﺌﻮﻻن زﻧﺪانھﺎ
در ﺧﺼﻮص آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮی زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺑﻮد .ﺳﺎزﻣﺎن زﻧﺪانھﺎ ﺑﮫ ﻓﻮرﯾﺖ درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺠﮭﯿﺰاﺗﯽ ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﮫ اﯾﻦ ﺗﮭﺪﯾﺪ ﺑﺎﻟﻘﻮه را
ﺑﺮطﺮف ﮐﻨﺪ ،ﺗﺠﮭﯿﺰاﺗﯽ از ﻗﺒﯿﻞ ﺳﯿﺴﺘﻢھﺎی ﺗﺼﻔﯿﮫ ﮐﻨﻨﺪه ھﻮا ،ﻣﺎﺳﮏ ،دﺳﺘﮑﺶھﺎی ﭘﻼﺳﺘﯿﮑﯽ ،ﻣﻮاد ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﯽﮐﻨﻨﺪه دﺳﺖ،
ﻣﺎﺳﮏ ﺗﻠﻘﯽ )ﺷﯿﻠﺪ ﺻﻮرت( و روﭘﻮش ﻣﺤﺎﻓﻆ ،و ﺑﻮدﺟﮫ ﻣﻘﺘﻀﯽ ﺟﮭﺖ ﺧﺮﯾﺪاری ﺗﺠﮭﯿﺰات ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺿﺮوری ﻧﻈﯿﺮ
دﻣﺎﺳﻨﺞھﺎی ﺑﺪون ﺗﻤﺎس ،ﻣﺎﺷﯿﻦھﺎی اﺗﻮﮐﻼو )ﺑﺮای ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﯽ ﮐﺮدن ﻣﺎﯾﻌﺎت و دﺳﺘﮕﺎهھﺎ( و دﺳﺘﮕﺎه اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﻓﺸﺎر
ﺧﻮن 103.ﻋﻠﯽرﻏﻢ ارﺳﺎل ﻧﺎﻣﮫھﺎی ﭘﯿﮕﯿﺮی دﯾﮕﺮ از ﺳﻮی ﻣﺴﺌﻮﻻن زﻧﺪانھﺎ در ﻣﺎهھﺎی اردﯾﺒﮭﺸﺖ ،ﺧﺮداد و ﺗﯿﺮ ،ﮐﮫ ﺧﻮد
ﻣﻮﯾﺪ ﻧﯿﺎز ﻣﺒﺮم و ﻣﺘﺪاوم ﺑﮫ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﻮده ،ﺑﮫ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ دوﻟﺖ اﯾﻦ درﺧﻮاﺳﺖھﺎ را ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﮫ و زﻧﺪاﻧﯿﺎن و ﮐﺎرﮐﻨﺎن زﻧﺪان
را ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر و ﺑﯽدﻓﺎع ،ﺑﮫ ﺣﺎل ﺧﻮد رھﺎ ﮐﺮده اﺳﺖ .زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺑﮫ ﺑﻨﯿﺎد ﺑﺮوﻣﻨﺪ و دﯾﮕﺮ ﺳﺎزﻣﺎنھﺎی ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮی ﮔﺰارش
دادهاﻧﺪ ﮐﮫ ﺧﻮد ﻣﺴﺌﻮﻻن زﻧﺪانھﺎ ھﻢ ﺑﮫ ﻧﺒﻮد ﺑﻮدﺟﮫ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﻋﻠﻞ ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ ﺧﻮد در اﺟﺮای ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ﺑﯿﻤﺎری
104
ﮐﻮوﯾﺪ  ۱۹اﺳﺘﻨﺎد ﮐﺮدهاﻧﺪ.

 101ﮔﺰارﺷﮕﺮان ﺑﺪون ﻣﺮز ۳۱ ،ﻣﺮداد ﻣﺎه https://bit.ly/3gIEuuR ،۱۳۹۹
 102ﺳﺎزﻣﺎن ﻋﻔﻮ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ ۱۰ ،ﻣﺮداد ﻣﺎه ،۱۳۹۹
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2020/07/iran-leaked-letters-reveal-state-denial-of-covid19-crisis-inprisons/
 103ﻧﺎﻣﮫ ﻣﻮرخ  ۶ﻓﺮوردﯾﻦ ) ۱۳۹۹ﺻﻔﺤﺎت  ۲ﺗﺎ  (۴ﻓﮭﺮﺳﺖ اﻗﻼم ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﯽ ﮐﻨﻨﺪه و ﺗﺠﮭﯿﺰات ﺣﻔﺎظﺘﯽ ﺑﺮای ﻣﺪت ﺳﮫ ﻣﺎه را اراﺋﮫ ﮐﺮده اﺳﺖ از
ﺟﻤﻠﮫ »  ۵۴۰۰۰۰۰ﻋﺪد ﻣﺎﺳﮏ ۱۰۰۰۰۰ ،ﻋﺪد ﻣﺎﺳﮏ  ۳۶۰۰۰۰۰ ، 95Nدﺳﺘﮑﺶ ﻻﺗﮑﺲ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ،دﺳﺘﮑﺶ ﻓﺮﯾﺰری ۴۵۰۰۰۰ ،ﻟﯿﺘﺮ ﻣﺎده
ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﯽ ﮐﻨﻨﺪه دﺳﺖ ۱۰۰۰۰۰۰ ،اﯾﺘﺮ ﻣﺎده ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﯽ ﮐﻨﻨﺪه ﺳﻄﻮح ۵۰۰۰ ،ﻋﺪد ﺷﯿﻠﺪ ﺻﻮرت ۵۰۰۰ ،ﻋﺪد ﻋﯿﻨﮏ ۵۰۰۰ ،ﻋﺪد ﻟﺒﺎس ﯾﮑﺴﺮه
ﻣﺨﺼﻮص ۳۰۰ ،دﺳﺘﮕﺎه ﺗﺼﻔﯿﮫ ﮐﻨﻨﺪه ھﻮا ۲۵۰ ،دﺳﺘﮕﺎه ﺳﻢ ﭘﺎش ".اﯾﻦ ﻧﺎﻣﮫ ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮ ﻧﯿﺎز ﻓﻮری ﺑﮫ ﺧﺮﯾﺪاری دﺳﺘﮕﺎهھﺎی ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،از
ﺟﻤﻠﮫ »  ۲۲۰ﭘﺎﻟﺲ اﮐﺴﯽ ﻣﺘﺮ ]ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮای اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﻣﯿﺰان اﮐﺴﯿﮋن در ﺧﻮن[ ۲۵۰ ،ﮔﻠﻮﮐﻮﻣﺘﺮ ]ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮای اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﻣﯿﺰان
ﮔﻠﻮﮐﻮز ﺧﻮن[ ۱۵۰۰ ،ﺗﺐ ﺳﻨﺞ ﻏﯿﺮ ﺗﻤﺎﺳﯽ ۱۰۰ ،ﻋﺪد دﺳﺘﮕﺎه ﻻﻣﭗ ﯾﻮ وی ۱۲۰ ،ﻋﺪد اﺗﻮﮐﻼو  ۱۰۰ﻟﯿﺘﺮی ﺑﮫ ﺑﺎﻻ ]ﺟﮭﺖ ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﯽ ﮐﺮدن ﻣﺎﯾﻌﺎت و
دﺳﺘﮕﺎهھﺎ[ ۱۰۰۰ ،ﻋﺪد ﻓﺸﺎرﺳﻨﺞ ﭘﺰﺷﮑﯽ ۱۰۰۰ ،ﻋﺪد ﮔﻮﺷﯽ ﭘﺰﺷﮑﯽ ۷۰ ،دﺳﺘﮕﺎه ﻧﻮار ﻗﻠﺐ ]ﺑﺮای اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﮐﺎرﮐﺮد اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﻗﻠﺐ ﺑﯿﻤﺎر[۵۰ ،
دﺳﺘﮕﺎه ﺷﻮک ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ] ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﻣﻮارد ﻗﻠﺒﯽ وﺧﯿﻢ[  ۱۵۰ ،دﺳﺘﮕﺎه ﺳﺎﮐﺸﻦ دوﻗﻠﻮ ]ﮐﮫ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﺮای ﺑﯿﻤﺎراﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻨﻔﺲ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ
وﺻﻞ ﺷﺪهاﻧﺪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد[ ".ﻣﺘﻦ ﻧﺎﻣﮫ در وﺑﺴﺎﯾﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﻋﻔﻮ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ:
https://www.amnesty.org/download/Documents/MDE1328112020ENGLISH.PDF
 104ﻣﺼﺎﺣﺒﮫ ﺑﻨﯿﺎد ﺑﺮوﻣﻨﺪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﻨﺒﻊ ﻣﻄﻠﻊ در زﻧﺪان رﺟﺎﯾﯽ ﺷﮭﺮ ۲۶ ،ﺧﺮداد ﻣﺎه .۱۳۹۹
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ﻋﺒﺪاﻟﻤﺠﯿﺪ ﮐﺸﻮری ،ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻞ زﻧﺪانھﺎی اﺳﺘﺎن ﻟﺮﺳﺘﺎن ،در ﮔﻔﺘﮕﻮﯾﯽ ﺑﺎ اﯾﺴﻨﺎ اظﮭﺎر داﺷﺖ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﮫ ﺷﯿﻮع وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ،
 ۲۰۰۰زﻧﺪاﻧﯽ در ﻣﻨﻄﻘﮫ ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺎرت وی ﺑﮫ ﻣﺮﺧﺼﯽ اﻋﺰام ﺷﺪﻧﺪ .وی ﺧﺎطﺮﻧﺸﺎن ﺳﺎﺧﺖ ﮐﮫ  ۸۰در ﺻﺪ از زﻧﺪاﻧﯿﺎن اﯾﻦ
اﺳﺘﺎن ﭘﯿﺸﯿﻨﮫ ﮐﯿﻔﺮی ﻧﺪارﻧﺪ .او ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد ﮐﮫ ﮐﺎر ﮐﺎرﮐﻨﺎن زﻧﺪان ﺳﺨﺖ و طﺎﻗﺖﻓﺮﺳﺎ اﺳﺖ و اﺻﻼﺣﺎت ﺳﺎﺧﺘﺎری ﺑﮫ
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دﻟﯿﻞ ﻣﺤﺪودﯾﺖھﺎی ﺑﻮدﺟﮫای ﺑﮫ اﺟﺮا در ﻧﻤﯽآﯾﺪ.
روز  ۲۶ﺗﯿﺮ ﻣﺎه ،رﻣﻀﺎن اﻣﯿﺮی ،ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻞ زﻧﺪانھﺎی اﺳﺘﺎن ﮐﺮﻣﺎن اﺻﺮار ورزﯾﺪ ﮐﮫ در ﺑﻨﺪھﺎی ﺑﺴﺘﮫ زﻧﺪانھﺎی اﯾﻦ اﺳﺘﺎن
ﻣﻮرد ﻣﺜﺒﺖ اﺑﺘﻼ ﺑﮫ ﮐﺮوﻧﺎ ﻣﺸﺎھﺪه ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .وی در ھﻤﺎن ﮔﻔﺘﮕﻮ ،ﺑﺮ اﻓﺰاﯾﺶ »ﺣﺠﻢ ﮐﺎری ﮐﺎدر ﺑﮭﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﺑﮫ ﻟﺤﺎظ
ﻣﺒﺎرزه و ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺎ ﺷﯿﻮع ﺑﯿﻤﺎری ﮐﺮوﻧﺎ« ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد و ﻧﯿﺎز ﺑﮫ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻧﯿﺮو و ﺗﺠﮭﯿﺰات ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺟﮭﺖ ﺑﮭﺒﻮد وﺿﻌﯿﺖ
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ﺑﮭﺪاریھﺎی زﻧﺪانھﺎ را ﻧﯿﺰ ﺧﺎطﺮ ﻧﺸﺎن ﮐﺮد.
ﻗﻮه ﻗﻀﺎﯾﯿﮫ ﺑﮫ درﺧﻮاﺳﺖھﺎی ﻣﺴﺌﻮﻻن زﻧﺪانھﺎ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﮐﺎھﺶ ﺣﺒﺲ و ﺑﺎزداﺷﺖھﺎی ﻏﯿﺮﺿﺮوری ،وﻗﻌﯽ ﻧﻨﮭﺎده اﺳﺖ.
دﺳﺘﮕﺎه ﻗﻀﺎﯾﯽ ،زﻧﺪانھﺎ را ﻣﻠﺰم ﻧﻤﻮده ﺑﺮای آزادی اﻓﺮادی ﮐﮫ ﺑﮫ ﻟﺤﺎظ ﺑﺪھﯽھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﻌﻀﺎ از ﺻﺪ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﷼ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﯿﺴﺖ
در زﻧﺪان ﺑﮫ ﺳﺮ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ ،از ﺷﮭﺮوﻧﺪان ﻋﺎدی درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻤﮏھﺎی ﻣﺎﻟﯽ )ﮔﻠﺮﯾﺰان( ﮐﻨﻨﺪ 107.ﺑﮫ ﻏﯿﺮ از ﯾﮏ ﺳﺮی اﻗﺪاﻣﺎت
ﺟﺰﺋﯽ در اﺻﻼح ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات ،دﺳﺘﮕﺎه ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاری ھﯿﭻ ﮔﺎم ﻋﻤﺪهای ﺟﮭﺖ ﮐﺎھﺶ ﻋﻨﺎوﯾﻦ ﻣﺠﺮﻣﺎﻧﮫ از ﺑﺴﯿﺎری از اﻋﻤﺎل
ﻏﯿﺮﺧﺸﻦ ،ﺟﺮاﺋﻢ ﺟﺰﺋﯽ و ﺟﺮاﯾﻢ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ،ﺑﺮﻧﺪاﺷﺘﮫ اﺳﺖ .ﺑﮫ ﮔﻔﺘﮫ اﺳﺪﷲ ﮔﺮﺟﯽ زاده ،ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻞ ﺳﺎﺑﻖ زﻧﺪانھﺎی
اﺳﺘﺎن اﺻﻔﮭﺎن ،ﮐﮫ در  ۲۳ﻣﺮداد از اﯾﻦ ﺳﻤﺖ ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﮫ ﺷﺪ 108،ازدﺣﺎم ﺟﻤﻌﯿﺖ زﻧﺪانھﺎ را ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺑﺪون اﺻﻼﺣﺎت
ﻋﻤﺪه ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ،ﮐﺎھﺶ داد .ﮔﺮﺟﯽ زاده در ﺟﻠﺴﮫای در روز  ۲۰ﻣﺮداد ﻣﺎه اظﮭﺎر ﺗﺎﺳﻒ ﮐﺮد از اﯾﻦ ﮐﮫ اﮔﺮﭼﮫ ﺑﺎ آﻏﺎز ﺷﯿﻮع
ﺑﺤﺮان ﮐﺮوﻧﺎ  ۶۲۰۰ﻧﻔﺮ زﻧﺪاﻧﯽ ﺑﮫ ﻣﺮﺧﺼﯽ رﻓﺘﻨﺪ ۱۲۰۰ ،ﻧﻔﺮ ﭘﺎﯾﺎن ﺣﺒﺲ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ،و  ۱۱۰۰ﻧﻔﺮ ﻋﻔﻮ رھﺒﺮی ﺧﻮردﻧﺪ ،ﺑﺎ
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اﯾﻦ ﺣﺎل ﺟﻤﻌﯿﺖ زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ ،و اﺿﺎﻓﮫ ﮐﺮد » ۹۰درﺻﺪ از زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﮫ زﻧﺪان ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ«.
ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از زﻧﺪاﻧﯿﺎن ،ﯾﺎ در اﻧﺘﻈﺎر ﻣﺤﺎﮐﻤﮫاﻧﺪ ،ﯾﺎ اﯾﻦ ﮐﮫ درﺧﻮاﺳﺖ
ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ داده و ﺑﮫ ھﺮ ﺣﺎل ﺑﺎﯾﺪ در دادﮔﺎه ﺣﻀﻮر ﯾﺎﺑﻨﺪ و اﯾﻦ اﻣﺮ ،ھﻢ
ﺧﻮد آﻧﮭﺎ و ھﻢ ھﻤﺒﻨﺪیھﺎﯾﺸﺎن را در ﺑﺎزﮔﺸﺖ از دادﮔﺎه ،در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ
اﺑﺘﻼ ﺑﮫ وﯾﺮوس ﻗﺮار ﻣﯽدھﺪ .ﻣﻘﺎﻣﺎت اﯾﺮاﻧﯽ ادﻋﺎ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﭘﺲ از ﺷﯿﻮع
وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ ،ﺗﻌﺪاد ﻓﺰاﯾﻨﺪهای از ﺟﻠﺴﺎت دادرﺳﯽ را ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﮫ ﻣﺎده
 ۶۵۹ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮی ،ﮐﮫ دادرﺳﯽ ﻣﺠﺎزی را ﺗﺤﺖ ﺑﺮﺧﯽ
ﺷﺮاﯾﻂ ،ﻣﺠﺎز ﻣﯽداﻧﺪ 110،ﺑﮫ ﺻﻮرت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ و آﻧﻼﯾﻦ ﺑﺮﮔﺰار
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ 111.اﻣﺎ ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﻧﮕﺮاﻧﯽھﺎی ﻧﺎﺷﯽ از وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ در
زﻧﺪان ﻣﺮﮐﺰی اﺻﻔﻬﺎن .دﻧ�ﺎی اﻗﺘﺼﺎد
دادﮔﺎهھﺎی اﯾﺮان ،ﻧﺎھﻤﮕﻮن ﺑﻮده و اﯾﻦ اﻣﺮ ،ھﻢ ﻋﺪاﻟﺖ و ھﻢ ﺑﮭﺪاﺷﺖ
ﻋﻤﻮﻣﯽ را ﺑﮫ ﺧﻄﺮ ﻣﯽاﻧﺪازد .ﻣﺼﺎﺣﺒﮫھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﻨﯿﺎد ﺑﺮوﻣﻨﺪ ﺑﺎ زﻧﺪاﻧﯿﺎن و وﮐﻼی دادﮔﺴﺘﺮی در ﭼﻨﺪ ﺷﮭﺮ اﻧﺠﺎم داده
)ﺷﮭﺮھﺎﯾﯽ ھﻤﭽﻮن ﺷﯿﺮاز ،ﺗﮭﺮان ،و ﺗﺒﺮﯾﺰ( ﺣﺎﮐﯽ از آن اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺮﺧﯽ از ﭘﺮوﻧﺪهھﺎی ﻏﯿﺮ ﺟﺰاﯾﯽ ﺑﮫ طﻮر ﻣﺠﺎزی و آﻧﻼﯾﻦ
رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ 112.در ﭘﺮوﻧﺪهھﺎی ﺟﺰاﯾﯽ ،اطﻼﻋﺎت ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻮﯾﺪ آن اﺳﺖ ﮐﮫ زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﻋﻤﻮﻣﺎ ً ﮐﻤﺎ ﻓﯽاﻟﺴﺎﺑﻖ ﺑﮫ دادﮔﺎه
 105ﺧﺒﺮﮔﺰاری داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ اﯾﺮان ۲۵ ،ﺗﯿﺮ ﻣﺎه https://www.isna.ir/news/99042518678/ ،۱۳۹۹
 106ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ ۲۶ ،ﺗﯿﺮ ﻣﺎه https://www.irna.ir/news/83857609 ،۱۳۹۹
 107ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ،در ﺗﺎرﯾﺦ  ۲۳اردﯾﺒﮭﺸﺖ  ۱۳۹۹ﯾﮑﯽ از ﻣﻘﺎﻣﺎت اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﮭﺮ ﮔﻔﺖ  ۱۲۴زﻧﺪاﻧﯽ ﺟﺮاﯾﻢ ﻣﺎﻟﯽ ،ﮐﮫ اﮐﺜﺮ آﻧﮭﺎ ﺑﯿﻦ  ۱۰۰ﺗﺎ ۳۰۰
ﻣﯿﻠﯿﻮن ﷼ ﺑﺪھﯽ دارﻧﺪ و در ﺳﻨﯿﻦ  ۱۸ﺗﺎ  ۴۰ﺳﺎل ھﺴﺘﻨﺪ ،اﻧﺘﻈﺎر دارﻧﺪ ﺑﺎ ﻣﺴﺎﻋﺪت و ﯾﺎری ﻣﺮدم ﻧﯿﮑﻮﮐﺎر  ،آزاد ﺷﻮﻧﺪ .ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺟﻤﮭﻮری
اﺳﻼﻣﯽ ۲۳ ،اردﯾﺒﮭﺸﺖ www.irna.ir/news/83785013 ، ۱۳۹۹
 108ﺳﺎﯾﺖ ﺳﺎزﻣﺎن زﻧﺪانھﺎ و اﻗﺪاﻣﺎت ﺗﺎﻣﯿﻨﯽ و اﻣﻨﯿﺘﯽ ﮐﺸﻮر ۲۳ ،ﻣﺮداد https://bit.ly/32zOL7N ،۱۳۹۹
 109روز  ۲۱اردﯾﺒﮭﺸﺖ  ،۱۳۹۹ﮔﺮﺟﯽ زاده ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد  ۷۴۴زﻧﺪاﻧﯽ ﺟﺮاﯾﻢ ﻏﯿﺮﻋﻤﺪ ﺑﺎ ﺑﺪھﯽ  ۱۱۸ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن در زﻧﺪانھﺎی اﺳﺘﺎن اﺻﻔﮭﺎن ھﺴﺘﻨﺪ
ﮐﮫ ﺑﻌﻀﺎ ً ھﺸﺖ ﯾﺎ ﻧﮫ ﺳﺎل اﺳﺖ ﮐﮫ در زﻧﺪان ﺑﮫ ﺳﺮ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ .اﯾﻤﻨﺎ ۲۱ ،اردﯾﺒﮭﺸﺖ https://www.imna.ir/news/422969/ ،۱۳۹۹
 » 110ﺑﮫ ﮐﺎرﮔﯿﺮی ﺳﺎﻣﺎﻧﮫھﺎی وﯾﺪﺋﻮ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ و ﺳﺎﯾﺮ ﺳﺎﻣﺎﻧﮫھﺎی ارﺗﺒﺎطﺎت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺑﮫ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺤﻘﯿﻖ از اﺻﺤﺎب دﻋﻮی ،اﺧﺬ ﺷﮭﺎدت از ﺷﮭﻮد ﯾﺎ
ﻧﻈﺮات ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ در ﺻﻮرﺗﯽ ﻣﺠﺎز اﺳﺖ ﮐﮫ اﺣﺮاز ھﻮﯾﺖ ،اﻋﺘﺒﺎر اظﮭﺎرات ﻓﺮد ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ و ﺛﺒﺖ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺳﻮاﺑﻖ ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮد.
https://www.iranrights.org/fa/library/document/2683
 111ﻣﯿﺰان آﻧﻼﯾﻦ ۲۴ ،اﺳﻔﻨﺪ https://www.mizanonline.com/fa/news/605571/ ،۱۳۹۸
 112ﻣﺼﺎﺣﺒﮫ ﺑﻨﯿﺎد ﺑﺮوﻣﻨﺪ ﺑﺎ ﺳﮫ وﮐﯿﻞ دادﮔﺴﺘﺮی در ﺗﮭﺮان ۶ ،و  ۱۳ﻣﺮداد ﻣﺎه .۱۳۹۹
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ﺗﺮس از ﮐﻮو�ﺪ  ۱۹در زﻧﺪانﻫﺎ ،ﺗﻼش اﯾﺮان ﺑﺮای ﺣﻔﺎﻇﺖ از زﻧﺪاﻧ�ﺎن ف
کﺎ� ﻧ�ﺴﺖ ،ﮔﺰارش ﺗکﻤ�� ﺗﺎ�ﺴﺘﺎن ۲۰۲۰
ﺑن�ﺎد ﻋبﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﺮوﻣﻨﺪ ﺑﺮای ﺣﻘﻮق ش
�� در اﯾﺮان

ﺑﺮده ﺷﺪهاﻧﺪ ،و ﯾﺎ اﯾﻦ ﮐﮫ ﻗﻀﺎت ﺟﻠﺴﺎت دادرﺳﯽ را ﺑﮫ ﮔﻮﻧﮫای ﺑﺮﮔﺰار ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﮫ ﺑﮫ اﻣﮑﺎن دﻓﺎع ﻣﺘﮭﻤﺎن ﺑﮫ ﺷﺪت ﻟﻄﻤﮫ وارد
ﮐﺮده اﺳﺖ .ھﺮﭼﻨﺪ ﺗﺎ زﻣﺎن ﺗﮭﯿﮫ اﯾﻦ ﮔﺰارش ﯾﮏ ﻣﻮرد اﺳﺘﺜﻨﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ رﺳﯿﺪﮔﯽ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺑﮫ ﭘﺮوﻧﺪه ﯾﮏ زﻧﺪاﻧﯽ در
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اﺳﺘﺎن اﻟﺒﺮز ﮐﮫ ﺑﺮرﺳﯽ ﭘﺮوﻧﺪهاش ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺳﻔﺮ ﺑﮫ اﺻﻔﮭﺎن ﺑﻮد ،ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ .
ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ،ﻗﻀﺎت در ﺷﯿﺮاز و ﺗﮭﺮان ﺟﻠﺴﺎت دادﮔﺎه را در ﺳﺎﻋﺎت ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع ﺳﺎﻋﺎت اداری ﺑﺮﮔﺰار ﮐﺮدهاﻧﺪ و
زﻧﺪاﻧﯿﺎن را ﺳﺎﻋﺖ ھﻔﺖ ﺻﺒﺢ از زﻧﺪان ﺑﮫ دادﮔﺎه آوردهاﻧﺪ ﺑﺪون آن ﮐﮫ ﺑﮫ وﮐﻼﯾﺸﺎن اطﻼع داده ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺳﻌﯿﺪ دھﻘﺎن ﮐﮫ وﮐﺎﻟﺖ
ﻋﻠﯽرﺿﺎ ﻋﻠﯽﻧﮋاد ،ﺑﺮادر ﻣﺴﯿﺢ ﻋﻠﯽﻧﮋاد ،ﻓﻌﺎل ﺿﺪ ﺣﺠﺎب اﺟﺒﺎری ،ﮐﮫ از ﻣﮭﺮ ﻣﺎه  ۱۳۹۸در ﺑﺎزداﺷﺖ ﺑﮫ ﺳﺮ ﻣﯽﺑﺮد را ﺑﺮ
ﻋﮭﺪه دارد ،ﯾﮏ ﻧﻤﻮﻧﮫ از اﯾﻦ وﮐﻼ اﺳﺖ .وی در ﺗﻮﯾﯿﺘﯽ در روز  ۱۰ﺗﯿﺮ ﻣﺎه ﻧﻮﺷﺖ ﮐﮫ ﺳﻮﻣﯿﻦ ﺟﻠﺴﮫ دادرﺳﯽ ﻣﻮﮐﻠﺶ ﮐﮫ
ﻗﺮار ﺑﻮده در ﺗﺎرﯾﺦ  ۲۴ﺗﯿﺮ  ۱۳۹۹ﺳﺎﻋﺖ دوازده ظﮭﺮ در ﺷﻌﺒﮫ  ۲۸دادﮔﺎه اﻧﻘﻼب ﺑﺮﮔﺰار ﺷﻮد ،ﺑﮫ طﻮر ﻧﺎﮔﮭﺎﻧﯽ در
ﺗﺎرﯾﺨﯽ دﯾﮕﺮ و ﺑﺪون اطﻼع وی و ھﻤﮑﺎرش ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪه اﺳﺖ 114.ﺑﺮﺧﯽ ﻗﻀﺎت ﮐﻼً ﺟﻠﺴﺎت دادرﺳﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ و از
وﮐﻼ ﺧﻮاﺳﺘﮫاﻧﺪ ﻟﻮاﯾﺢ ﺧﻮد را ﮐﺘﺒﺎ ً ﺗﻘﺪﯾﻢ دادﮔﺎه ﮐﻨﻨﺪ 115،و ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ از ﭘﺬﯾﺮش زﻧﺪاﻧﯿﺎن در دادﮔﺎه ﺧﻮدداری ﮐﺮده و از
ھﻤﺎن آﺳﺘﺎﻧﮫ در ﺑﺎ ﻣﺎﺳﮏ و دﺳﺘﮑﺶ ﺑﺎ آﻧﺎن ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ 116.در اﯾﻦ ﮔﻮﻧﮫ ﻣﻮارد ،ﻗﻀﺎت ،زﻧﺪاﻧﯿﺎن را از ﺣﻖ دﻓﺎع ﻣﻨﺎﺳﺐ
از ﺧﻮد ﻣﺤﺮوم ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ :ﻏﯿﺮ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﻗﻀﺎت ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺷﮭﺎدت ﺷﮭﻮد را اﺳﺘﻤﺎع ﮐﻨﻨﺪ ﯾﺎ طﺮفھﺎی دﻋﻮی
ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ادﻋﺎھﺎی طﺮف دﯾﮕﺮ را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﮫ ﭼﺎﻟﺶ ﺑﮑﺸﻨﺪ ،از ﺟﻤﻠﮫ ادﻋﺎھﺎ و ﮐﯿﻔﺮﺧﻮاﺳﺘﯽ ﮐﮫ از ﺳﻮی ﺑﺎزﭘﺮس در
ﻣﺮاﺣﻞ اوﻟﯿﮫ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﯾﺮان ،ﺗﻌﺪادی از اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ را ﮐﮫ ﻗﻀﺎت ﻣﻮظﻔﻨﺪ در ﺣﯿﻦ ﻣﺤﺎﮐﻤﮫ اﺟﺮا ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﺮ ﺷﻤﺮده اﺳﺖ .در ﺟﺮاﺋﻤﯽﮐﮫ ﻣﺠﺎزات
ﺣﺪّ ﯾﺎ »ﻣﺠﺎزات از ﭘﯿﺶ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه« را اﯾﺠﺎب ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ،ﻟﻮاط ،زﻧﺎ ،و ﻣﺤﺎرﺑﮫ )ﮐﮫ ﺑﮫ ﺻﻮرت ﻣﻮﺳﻊ ﺗﻔﺴﯿﺮ
ﻣﯽﺷﻮد( ،اﻋﺘﺮاف ﻣﺘﮭﻢ ﺗﻨﮭﺎ زﻣﺎﻧﯽ اﻋﺘﺒﺎر ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ دارد ﮐﮫ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ ً در ﭘﯿﺸﮕﺎه ﻗﺎﺿﯽ ﺻﺎدر ﮐﻨﻨﺪه رای ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد 117.در
ﮐﻠﯿﮫ ﻣﻮارد ،ﻗﻀﺎت ﻣﮑﻠﻔﻨﺪ ﺷﮭﺎدت ﺷﮭﻮد را در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﮫ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺻﺪور رای ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ،راﺳﺎ ً اﺳﺘﻤﺎع ﮐﻨﻨﺪ 118.ﻗﻀﺎت
ﻣﮑﻠﻔﻨﺪ ﺑﺎورﭘﺬﯾﺮ ﺑﻮدن ﺷﮭﻮد را ﺑﺴﻨﺠﻨﺪ ،ﺷﮭﺎدت آﻧﮭﺎ را ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،و ﺑﮫ ھﺮ دو طﺮف دﻋﻮی ﺗﻮﺟﮫ ﯾﮑﺴﺎن ﻣﺒﺬول دارﻧﺪ
)ﻣﻮاد  119۱۷۱و  120۱۸۷ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﯽ؛ ﻣﺎده  121۳۲۶و ﺑﻨﺪ ث ﻣﺎده  122۳۵۹ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮی( .ﺑﮫ
ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺒﺼﺮه  ۲ﻣﺎده  ۱۰۲ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮی ،ﻗﻀﺎت ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﮑﻠﻔﻨﺪ ﻋﻮاﻗﺐ ﺷﮭﺎدت دروغ و ﻓﺎﻗﺪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ را

 113روز  ۲۱ﻣﺮداد ﻣﺎه  ،۱۳۹۹ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻞ زﻧﺪانھﺎی اﺳﺘﺎن اﻟﺒﺮز ﮔﻔﺖ ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر در ﮐﺸﻮر ﺑﮫ ﭘﺮوﻧﺪه ﯾﮏ زﻧﺪاﻧﯽ ﮐﮫ در زﻧﺪان ﻣﺮﮐﺰی ﮐﺮج در
ﺣﺎل ﺗﺤﻤﻞ ﮐﯿﻔﺮ اﺳﺖ و ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﺟﮭﺖ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﮫ ﭘﺮوﻧﺪه ای دﯾﮕﺮ ﺑﮫ اﺳﺘﺎن اﺻﻔﮭﺎن اﻋﺰام ﻣﯽﺷﺪ از طﺮﯾﻖ دادرﺳﯽ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ،رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺷﺪ.
وﺑﺴﺎﯾﺖ ﺗﺎﺑﻨﺎک ۲۱ ،ﻣﺮداد ﻣﺎه http://www.tabnakalborz.ir/fa/news/886169 ،۱۳۹۹
 114ﺣﺴﺎب ﺗﻮﯾﯿﺘﺮ ﺳﻌﯿﺪ دھﻘﺎن ۱۰ ،ﺗﯿﺮ ﻣﺎه https://twitter.com/vakilroaya/status/1277911840907882497?s=20 ،۱۳۹۹
 115ﻣﺼﺎﺣﺒﮫ ﺑﻨﯿﺎد ﺑﺮوﻣﻨﺪ ﺑﺎ ﯾﮏ وﮐﯿﻞ دادﮔﺴﺘﺮی در ﺷﯿﺮاز ۶ ،ﻣﺮداد ﻣﺎه  ۱۳۹۹و در ﺗﮭﺮان ۱۳ ،ﻣﺮداد ﻣﺎه  ،۱۳۹۹و در ﺗﺒﺮﯾﺰ ۱۳ ،ﻣﺮداد ﻣﺎه
.۱۳۹۹
 116ﻣﺼﺎﺣﺒﮫ ﺑﻨﯿﺎد ﺑﺮوﻣﻨﺪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﻨﺒﻊ ﻣﻄﻠﻊ ۱۰ ،ﻣﺮداد ﻣﺎه .۱۳۹۹
]» 117ﺋﺮ ﺟﺮاﺋﻢ ﻣﻮﺟﺐ ﺣﺪّ[ اﻗﺮار در ﺻﻮرﺗﯽ اﻋﺘﺒﺎر ﺷﺮﻋﯽ دارد ﮐﮫ ﻧﺰد ﻗﺎﺿﯽ در ﻣﺤﮑﻤﮫ اﻧﺠﺎم ﮔﯿﺮد" ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﯽ ،ﻣﺎده ،18
https://www.iranrights.org/library/document/3430
 » 118در ﻣﻮاردی ﮐﮫ اﻗﺮار ﻣﺘﮭﻢ و ﯾﺎ ﺷﮭﺎدت ﺷﺎھﺪ و ﯾﺎ ﺷﮭﺎدت ﺑﺮ ﺷﮭﺎدت ﺷﺎھﺪ ،ﻣﺴﺘﻨﺪ رای دادﮔﺎه ﺑﺎﺷﺪ ،اﺳﺘﻤﺎع آن ﺗﻮﺳﻂ ﻗﺎﺿﯽ ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪه رای
اﻟﺰاﻣﯽاﺳﺖ ".ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮی ،ﺑﻨﺪ  ۲ﻣﺎده https://www.iranrights.org/fa/library/document/2683 ،۱۱۹
» 119ھﺮﮔﺎه ﻣﺘﮭﻢ اﻗﺮار ﺑﮫ ارﺗﮑﺎب ﺟﺮم ﮐﻨﺪ ،اﻗﺮار وی ﻣﻌﺘﺒﺮ اﺳﺖ و ﻧﻮﺑﺖ ﺑﮫ ادﻟﮫ دﯾﮕﺮ ﻧﻤﯿﺮﺳﺪ ،ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﮫ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺎﺿﯽ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﮐﻨﻨﺪه ﻗﺮاﺋﻦ و
اﻣﺎرات ﺑﺮﺧﻼف ﻣﻔﺎد اﻗﺮار ﺑﺎﺷﺪ ﮐﮫ دراﯾﻦ ﺻﻮرت دادﮔﺎه ،ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻻزم را اﻧﺠﺎم ﻣﯿﺪھﺪ و ﻗﺮاﺋﻦ و اﻣﺎرات ﻣﺨﺎﻟﻒ اﻗﺮار را در رای ذﮐﺮ
ﻣﯽﮐﻨﺪhttps://www.iranrights.org/library/document/3430.
» 120در ﺷﮭﺎدت ﺷﺮﻋﯽ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻋﻠﻢ ﺑﮫ ﺧﻼف ﻣﻔﺎد ﺷﮭﺎدت وﺟﻮد داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ .ھﺮﮔﺎه ﻗﺮاﺋﻦ و اﻣﺎرات ﺑﺮ ﺧﻼف ﻣﻔﺎد ﺷﮭﺎدت ﺷﺮﻋﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،دادﮔﺎه ،ﺗﺤﻘﯿﻖ و
ﺑﺮرﺳﯽ ﻻزم را اﻧﺠﺎم ﻣﯿﺪھﺪ و در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺧﻼف واﻗﻊ ﺑﻮدن ﺷﮭﺎدت ،ﻋﻠﻢ ﺣﺎﺻﻞ ﮐﻨﺪ ،ﺷﮭﺎدت ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻧﯿﺴﺖ".
https://www.iranrights.org/library/document/3430
 121ھﻨﮕﺎﻣﯽﮐﮫ دادﮔﺎه ،ﺷﮭﺎدت ﺷﺎھﺪ ﯾﮏ طﺮف دﻋﻮی را اﺳﺘﻤﺎع ﻧﻤﻮد ،ﺑﮫ طﺮف دﯾﮕﺮ اﻋﻼم ﻣﯽﮐﻨﺪ ﭼﻨﺎﻧﭽﮫ ﭘﺮﺳﺸﮭﺎﯾﯽ از ﺷﺎھﺪ دارد ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻄﺮح
ﮐﻨﺪhttps://www.iranrights.org/fa/library/document/2683 ".
» 122در ﺻﻮرت اﻧﮑﺎر ﯾﺎ ﺳﮑﻮت ﻣﺘﮭﻢ ﯾﺎ وﺟﻮد ﺗﺮدﯾﺪ در ﺻﺤﺖ اﻗﺮار ،دادﮔﺎه ﺷﺮوع ﺑﮫ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت از ﻣﺘﮭﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ و اظﮭﺎرات ﺷﮭﻮد ،ﮐﺎرﺷﻨﺎس و اھﻞ
ﺧﺒﺮه ای ﮐﮫ دادﺳﺘﺎن ﯾﺎ ﺷﺎﮐﯽ ،ﻣﺪﻋﯽ ﺧﺼﻮﺻﯽ ،ﻣﺘﮭﻢ و ﯾﺎ وﮐﯿﻞ آﻧﺎن ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،اﺳﺘﻤﺎع ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ".
2683/https://www.iranrights.org/fa/library/document
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ﺗﺮس از ﮐﻮو�ﺪ  ۱۹در زﻧﺪانﻫﺎ ،ﺗﻼش اﯾﺮان ﺑﺮای ﺣﻔﺎﻇﺖ از زﻧﺪاﻧ�ﺎن ف
کﺎ� ﻧ�ﺴﺖ ،ﮔﺰارش ﺗکﻤ�� ﺗﺎ�ﺴﺘﺎن ۲۰۲۰
ﺑن�ﺎد ﻋبﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﺮوﻣﻨﺪ ﺑﺮای ﺣﻘﻮق ش
�� در اﯾﺮان

ﺑﮫ ﺷﮭﻮد ﯾﺎدآوری ﮐﻨﻨﺪ 123.در ﻣﺤﺎﮐﻤﺎﺗﯽ ﮐﮫ از طﺮﯾﻖ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻻﯾﺤﮫ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﮔﯿﺮد ،ﻗﻀﺎت ﻗﺎدر ﺑﮫ اﻧﺠﺎم اﯾﻦ وظﺎﺋﻒ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و
ﻣﺘﮭﻤﺎن ﻧﯿﺰ ﻓﺮﺻﺖ ﺑﮫ ﭼﺎﻟﺶ ﮐﺸﯿﺪن ،روﺷﻦ ﮐﺮدن ،ﯾﺎ ﭘﺲ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻋﺘﺮاﻓﺎﺗﯽ ﮐﮫ در ﺑﺎزداﺷﺖ از آﻧﮭﺎ اﺧﺬ ﺷﺪه را ﻧﺪارﻧﺪ.
ﺑﺎ وﺟﻮد ﮔﺬﺷﺖ ﺣﺪود ﺷﺶ ﻣﺎه از زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ اﯾﺮان رﺳﻤﺎ ً ﺷﯿﻮع وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر را ﺗﺎﯾﯿﺪ ﮐﺮد ،ھﻨﻮز اطﻼﻋﺎت
ﺑﺴﯿﺎر کﻣﯽدر ﺧﺼﻮص ﮔﺴﺘﺮه اﺑﺘﻼ ﺑﮫ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری در زﻧﺪانھﺎی اﯾﺮان در دﺳﺖ اﺳﺖ و ھﯿﭻ ﮔﻮﻧﮫ ﻧﻈﺎرت ﺑﯽطﺮﻓﺎﻧﮫای از
ﺷﺮاﯾﻂ اﯾﻦ زﻧﺪانھﺎ ﮔﺰارش ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .ﮔﺰارﺷﺎﺗﯽ ﮐﮫ از ﺑﺮﺧﯽ زﻧﺪانھﺎ رﺳﯿﺪه اﯾﻦ اﺣﺘﻤﺎل ﻧﮕﺮانﮐﻨﻨﺪه را ﻗﻮت ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ ﮐﮫ
ﻣﺴﺌﻮﻻن از اراﺋﮫ ﯾﺎﻓﺘﮫھﺎی ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﮫ زﻧﺪاﻧﯿﺎن و ﮐﻞ ﻋﻤﻮم ﺧﻮدداری ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ،ﯾﮏ ﻣﻨﺒﻊ ﻣﻄﻠﻊ از وﺿﻌﯿﺖ
ﻧﺪاﻣﺘﮕﺎه ﺗﮭﺮان ﺑﺰرگ ﮔﺰارش داد ﮐﮫ ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﮫ زﻧﺪاﻧﯿﺎن اطﻼع دارﻧﺪ ،ﺑﮫ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﺨﺶ ﭘﺰﺷﮑﯽ اﯾﻦ زﻧﺪان دﺳﺘﻮر داده ﺷﺪه
124
ﺑﯿﻤﺎری ﮐﻮوﯾﺪ  ۱۹را ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻋﻠﺖ ﻣﺮگ ﻗﯿﺪ ﻧﮑﻨﻨﺪ.
ﻣﻘﺎﻣﺎت اﯾﺮان ھﻤﭽﻨﺎن ﺑﮫ ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﻣﺪﻋﺎ اداﻣﮫ ﻣﯽدھﻨﺪ ﮐﮫ اﻗﺪاﻣﺎت
ﭘﯿﺸﮕﯿﺮاﻧﮫ ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺷﯿﻮع وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ در زﻧﺪانھﺎی اﯾﻦ
ﮐﺸﻮر ،اﻟﮕﻮﯾﯽ اﺳﺖ ﺑﺮای دﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮرھﺎ ،و اﯾﺮان ﺑﮫ ﺳﻼﻣﺘﯽ ھﻤﮫ
زﻧﺪاﻧﯿﺎن ،ﺑﺪون ھﯿﭻ ﮔﻮﻧﮫ ﺗﺒﻌﯿﻀﯽ ،اھﻤﯿﺖ ﻣﯽدھﺪ 125.ﺟﺴﺘﺠﻮﯾﯽ
درﺑﺎره وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ در وﺑﺴﺎﯾﺖ ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﻗﻮه
ﻗﻀﺎﯾﯿﮫ ،ﻧﺘﺎﯾﺞ و آﻣﺎرھﺎی ﻣﺘﻌﺪدی درﺑﺎره ﺗﻌﺪاد زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﻣﺒﺘﻼ ﺑﮫ
ﺑﯿﻤﺎری ﮐﻮوﯾﺪ  ۱۹در زﻧﺪانھﺎی دﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮرھﺎ ،ﺑﺎﻻﺧﺺ در آﻣﺮﯾﮑﺎ،
ﺑﮫ دﺳﺖ ﻣﯽدھﺪ ،اﻣﺎ ھﯿﭻ آﻣﺎری در ﻣﻮرد ﻣﺒﺘﻼﯾﺎن ﺑﮫ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری در
زﻧﺪانھﺎی اﯾﺮان در اﯾﻦ وﺑﺴﺎﯾﺖ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﯿﺴﺖ 126.ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﺷﻮاھﺪ
ﺑﺴﯿﺎری وﺟﻮد دارد دال ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﮫ ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﮫھﺎی ﻗﻮه ﻗﻀﺎﯾﯿﮫ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ
ت
ین
دادﮔﺴ�ی
ﻏﻼﻣﺤﺴن اﺳﻤﺎﻋ�� ،ﺳﺨﻨﮕﻮی وزارت
ﮐﺎھﺶ ﺟﻤﻌﯿﺖ زﻧﺪانھﺎ و اﻋﺰام زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺑﮫ ﻣﺮﺧﺼﯽ )ﮐﮫ ﺑﮫ ﮔﻔﺘﮫ
ﻣﮭﺪی ﺣﺎج ﻣﺤﻤﺪی ،رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن زﻧﺪانھﺎ ،ﺗﻌﺪادﺷﺎن ﺑﮫ ۳۶۲۸۳
ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ  ۱۸ﺗﺎ  ۳۰ﺗﯿﺮ ﻣﺎه ﻣﯽرﺳﺪ( 127ﻣﻌﻠﻮل اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻌﺪاد زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﻣﺒﺘﻼ ﺑﮫ وﯾﺮوس ﺑﻮده اﺳﺖ.

ﺗﻦ در

اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﯾﻊ ﻣﻮارد اﺑﺘﻼ ﺑﮫ وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ از ﺧﺮداد ﻣﺎه ﺑﮫ اﯾﻦ طﺮف 128و ﭘﻨﮭﺎن ﮐﺎریھﺎی ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ در ﺑﺎره اﺧﺒﺎر ﻧﮕﺮان
ﮐﻨﻨﺪه زﻧﺪانھﺎ ،ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﺳﻮاﻻت ﺑﺴﯿﺎری ﺑﯽ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻤﺎﻧﺪ .ﭼﺮا ﭘﺮوﺗﮑﻞھﺎی اوﻟﯿﮫ ﮐﮫ در آﻏﺎز ﺑﮫ ﺷﯿﻮه ﻧﺎﻣﻄﻠﻮﺑﯽ ﺑﮫ اﺟﺮا
درآﻣﺪه ﺑﻮد ،ﮐﻼً رھﺎ ﺷﺪ؟ ﭼﺮا زﻧﺪاﻧﯿﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﺮﺧﺼﯽ رﻓﺘﮫ ﺑﻮدﻧﺪ دوﺑﺎره ﺑﮫ زﻧﺪانھﺎ ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪه ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﻣﺸﮑﻞ ازدﺣﺎم
ﺟﻤﻌﯿﺖ زﻧﺪانھﺎ ﺗﺸﺪﯾﺪ ﮔﺮدد؟ اداﻣﮫ ﺑﺎزداﺷﺖ اﻓﺮاد ﺑﮫ اﺗﮭﺎم ارﺗﮑﺎب ﺟﺮاﺋﻤﯽﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﻮﺟﺐ ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ﺑﮫ رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﮫ
ﻧﺸﺪه ،ﭼﮫ ﺗﻮﺟﯿﮭﯽ دارد؟ ﺑﺮای ﭘﺎﺳﺦ ﺑﮫ ﻧﯿﺎزھﺎی ھﺰاران اﺳﺘﻌﻤﺎل ﮐﻨﻨﺪه ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﮐﮫ دﺳﺘﮕﯿﺮ و ﺑﮫ اردوﮔﺎهھﺎ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﺪهاﻧﺪ
و ﻣﺠﺒﻮرﻧﺪ آﺛﺎرﺟﺎﻧﺒﯽ ﺷﺪﯾﺪ ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﺮک اﻋﺘﯿﺎد را ﺑﺪون ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﺮاﻗﺒﺖ و درﻣﺎن ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﺤﻤﻞ ﮐﻨﻨﺪ ،ﭼﮫ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ
رﯾﺰیھﺎﯾﯽ ﺷﺪه؟ اﮔﺮ از زﻧﺪاﻧﯿﺎن آن ﮔﻮﻧﮫ ﮐﮫ ﻣﻘﺎﻣﺎت ادﻋﺎ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺣﻔﺎظﺖ و ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﮫ ﻋﻤﻞ آﻣﺪه ،ﭼﺮا اﯾﺮان از
آﻣﺎر را ﭘﻨﮭﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ و اﺟﺎزه ﺑﺎزرﺳﯽ ﻧﮭﺎدھﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ را ﻓﺮاھﻢ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ؟ و از ھﻤﮫ ﻣﮭﻢ ﺗﺮ ،ﭼﮫ ﺗﻌﺪاد زﻧﺪاﻧﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺒﺘﻼ ﯾﺎ
ﺟﺎنﺷﺎن را از دﺳﺖ ﺑﺪھﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮﻧﺪه اﯾﺮان ﺗﻌﮭﺪات ﺧﻮد را در ﻗﺒﺎل اﻓﺮادی ﮐﮫ از آزادی ﺧﻮد ﻣﺤﺮوم ﺷﺪهاﻧﺪ،
ﺟﺪی ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ؟
اﮔﺮ وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ ﺗﺤﺖ ﮐﻨﺘﺮل در ﻧﯿﺎﯾﺪ ،ﺗﻌﺪاد ﺑﯿﺸﺘﺮی از زﻧﺪاﻧﯿﺎن و ﮐﺎرﮐﻨﺎن زﻧﺪانھﺎ ﺑﮫ آن ﻣﺒﺘﻼ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﻋﻮاﻗﺐ اﯾﻦ
اﻣﺮ ،ﻓﺎﺟﻌﮫ ﺑﺎر ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد .وﻗﺖ آن رﺳﯿﺪه ﮐﮫ ﻣﻘﺎﻣﺎت اﯾﺮاﻧﯽ از ﺗﻌﺮﯾﻒ از ﺧﻮدﺷﺎن و از ﺑﯿﺎن اظﮭﺎرات ﺑﺪون ﭘﺸﺘﻮاﻧﮫ و
ﮔﻤﺮاه ﮐﻨﻨﺪه دﺳﺖ ﺑﺮدارﻧﺪ .اظﮭﺎراﺗﯽ ﻧﻈﯿﺮ آنﭼﮫ طﯽ ﻣﺎهھﺎی ﮔﺬﺷﺘﮫ در رﺳﺎﻧﮫھﺎ اﻧﻌﮑﺎس ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ» :ﮐﻤﯿﺴﺎرﯾﺎی ﻋﺎﻟﯽ
ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ از ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽاﯾﺮان ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﮐﺸﻮری ﻧﻤﻮﻧﮫ در زﻣﯿﻨﮫ ﮐﺎھﺶ ﺟﻤﻌﯿﺖ زﻧﺪانھﺎ ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺎ
 » 123ﻗﺎﺿﯽ ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﻋﻮاﻗﺐ ﺷﮭﺎدت ﻓﺎﻗﺪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ را ﺑﮫ ﺷﺎھﺪان ﺗﺬﮐﺮ دھﺪ".
2683/https://www.iranrights.org/fa/library/document
 124ﻣﺼﺎﺣﺒﮫ ﺑﻨﯿﺎد ﺑﺮوﻣﻨﺪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﻨﺒﻊ ﻣﻄﻠﻊ از وﺿﻌﯿﺖ ﻧﺪاﻣﺘﮕﺎه ﺗﮭﺮان ﺑﺰرگ ۲۷ ،ﺧﺮداد ﻣﺎه .۱۳۹۹
 125ﻏﻼﻣﺤﺴﯿﻦ اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯽ ،ﺳﺨﻨﮕﻮی ﻗﻮه ﻗﻀﺎﯾﯿﮫ ،ﺑﮫ ﻧﻘﻞ از ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺟﻤﮭﻮری ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ ۲۴ ،ﺗﯿﺮ ﻣﺎه ،۱۳۹۹
https://www.irna.ir/news/83855015/
 126وﺑﺴﺎﯾﺖ رسﻣﯽﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﯾﯿﮫ اﯾﺮان ،دﺳﺘﺮﺳﯽ در  ۱۹ﻣﺮداد ﻣﺎه ،۱۳۹۹
https://bit.ly/3hOemjD
 127ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻋﺼﺮ ۲۴ ،ﺗﯿﺮ ﻣﺎه http://asrpress.ir/fa/news/19063/ ،۱۳۹۹
 128ﺑﯽ ﺑﯽ ﺳﯽ ۱۳ ،ﻣﺮداد ﻣﺎه https://www.bbc.com/news/52959756 ،۱۳۹۹
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ﺗﺮس از ﮐﻮو�ﺪ  ۱۹در زﻧﺪانﻫﺎ ،ﺗﻼش اﯾﺮان ﺑﺮای ﺣﻔﺎﻇﺖ از زﻧﺪاﻧ�ﺎن ف
کﺎ� ﻧ�ﺴﺖ ،ﮔﺰارش ﺗکﻤ�� ﺗﺎ�ﺴﺘﺎن ۲۰۲۰
ﺑن�ﺎد ﻋبﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﺮوﻣﻨﺪ ﺑﺮای ﺣﻘﻮق ش
�� در اﯾﺮان

ﺷﯿﻮع ﮐﺮوﻧﺎ و ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺣﻖ ﺳﻼﻣﺘﯽ زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﯾﺎد ﮐﺮد« ، 129ﯾﺎ » ۹۷درﺻﺪ زﻧﺪاﻧﯿﺎن از ﻣﺎﺳﮏ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ« ،ﯾﺎ اﯾﻦ ﮐﮫ
ﺗﺤﻮﻻت ﺑﮭﺪاﺷﺘﯽ ،رﻓﺎھﯽ و آﻣﻮزﺷﯽ ﻋﻈﯽﻣﯽدر زﻧﺪانھﺎی اﺳﺘﺎن ﺗﮭﺮان ،ﺑﮫ وﯾﮋه زﻧﺪانھﺎی زﻧﺎن روی داده
اﺳﺖ 130.ﻣﻘﺎﻣﺎت اﯾﺮان ﺑﮫ ﺟﺎی اﯾﻦ ﮐﮫ ﮔﺰارﺷﺎت ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺷﯿﻮع وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ در زﻧﺪانھﺎ را ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﺷﺎﯾﻌﺎت ﺑﯽ ﭘﺎﯾﮫ و
اﺳﺎس 131ﻣﺮدود ﺷﻤﺮﻧﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ ﺟﺪی ﺑﻮدن ﺑﺤﺮان اذﻋﺎن ﮐﺮده و اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم را ﺟﮭﺖ ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﻌﻀﻞ اﺗﺨﺎذ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﺪون ﺗﺮدﯾﺪ ،اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان از ﺗﺤﺮﯾﻢھﺎی اﻗﺘﺼﺎدی رﻧﺞ ﻣﯽﺑﺮد و ﺳﺮان اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﺳﺨﺘﯽ در ﺑﺎب ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ
ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮﺟﻮد ،اﺗﺨﺎذ ﮐﻨﻨﺪ .اوﻟﻮﯾﺖ دادن ﺑﮫ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت و ﭘﺮوژهھﺎی ﻣﺬھﺒﯽ 132،ﻧﻈﯿﺮ ﺳﺎﺧﺖ و ﻣﺮﻣﺖ اﻣﺎﮐﻦ ﻣﺬھﺒﯽ

ﻣﺮاﺳﻢ اﻓﺘﺘﺎح ﺣﺮم ﻃﻼی اﻣﺎم ﻋبﺎس در ﮐ��ﻼ ﻋﺮاق،ﻣﺮداد  ،۱۳۹۹ﺧ ب�ﮔﺰاری ﻣﻬﺮ

ﺟﻨﻮی ﺣﺮم اﻣﺎم ﻋ� در ﻧﺠﻒ ﻋﺮاق ۴ .ﺷﻬ��ﻮر  ،۱۳۹ﺧ ب�ﮔﺰاری
ﻣﺮاﺳﻢ اﻓﺘﺘﺎﺣ�ﻪ ﺑ�ج
ب
دا�ﺸﺠ��ﺎن اﯾﺮان

ﺷﯿﻌﮫ در ﺧﺎرج از اﯾﺮان ،ﮐﮫ در ﺑﻮدﺟﮫ ﺳﺎل  ۱۳۹۵ردﯾﻔﯽ ﺑﮫ آن اﺧﺘﺼﺎص داده ﺷﺪه ﺑﻮد 133،ﯾﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻮدﺟﮫ ﺟﺎﻣﻌﮫ
اﻟﻤﺼﻄﻔﯽ 134از  ۲۷۴ﻣﯿﻠﯿﺎرد و  ۵۰۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن )ﺑﻮدﺟﮫ  135(۱۳۹۶ﺑﮫ  ۳۰۸ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن )ﺑﻮدﺟﮫ  ،(۱۳۹۹ﺑﮫ ﺟﺎی
ﺣﻔﺎظﺖ از ﺑﮭﺪاﺷﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ در اﯾﺮان ،ﺳﯿﺎﺳﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺳﺮان اﯾﺮان اﺗﺨﺎذ ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﺑﻮدﺟﮫ ﺟﺎﻣﻌﮫ اﻟﻤﺼﻄﻔﯽ ،دهھﺎ ھﺰار
داﻧﺸﺠﻮی ﺧﺎرﺟﯽ را ﮐﮫ ﺑﮫ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻋﻠﻮم دﯾﻨﯽ ﻣﺸﻐﻮلاﻧﺪ ،ﻣﻨﺘﻔﻊ ﻣﯽﺳﺎزد و اﺧﺘﺼﺎص ﻧﺪادن ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﮫ آن ،ﺑﺮﺧﻼف آﻧﭽﮫ در
136
ﻣﻮرد زﻧﺪانھﺎ ﺻﺪق ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺳﻼﻣﺘﯽ و ﺟﺎن اﻧﺴﺎنھﺎ را ﺑﮫ ﺧﻄﺮ ﻧﻤﯽاﻧﺪازد.
ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ،اﯾﺮان ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺣﻘﻮق ﻣﻌﻮﻗﮫ ﮐﺎرﮔﺮان را ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﺑﭙﺮدازد ﯾﺎ اﯾﻦ ﮐﮫ ﺣﻘﻮق ﻣﻌﻠﻤﺎن را اﻓﺰاﯾﺶ دھﺪ ﺗﺎ از ﯾﮏ
ﺳﻄﺢ زﻧﺪﮔﯽ در ﺧﻮر و ﺷﺎﯾﺴﺘﮫ ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﻮﻧﺪ ،ﻧﮫ اﯾﻦ ﮐﮫ آﻧﮭﺎ را ﺑﮫ ﺧﺎطﺮ اﻋﺘﺮاض ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ وﺿﻌﯿﺖ ﺷﻐﻠﯽﺷﺎن ﺑﮫ
 129ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻣﮭﺮ ۱۸ ،ﻓﺮوردﯾﻦ https://www.mehrnews.com/news/4893677 ،۱۳۹۹
 130ﺳﺨﻨﮕﻮی وزارت ﺑﮭﺪاﺷﺖ ،ﺑﮫ ﻧﻘﻞ از ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ ۱۱ ،ﻣﺮداد ﻣﺎه https://www.irna.ir/news/83892801،۱۳۹۹
؛ ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻞ زﻧﺪانھﺎی اﺳﺘﺎن ﺗﮭﺮان ،ﺑﮫ ﻧﻘﻞ از ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ ۱۷ ،ﺗﯿﺮ ﻣﺎه https://www.irna.ir/news/83847598/ ،۱۳۹۹
 131ﻏﻼﻣﺤﺴﯿﻦ اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯽ ،ﺳﺨﻨﮕﻮی ﻗﻮه ﻗﻀﺎﯾﯿﮫ ،ﺑﮫ ﻧﻘﻞ از ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ ۲۴ ،ﺗﯿﺮ ﻣﺎه ،۱۳۹۹
https://www.irna.ir/news/83855015/
 132اظﮭﺎرات رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﺧﺘﺼﺎص ﺑﻮدﺟﮫ ﺧﺎص ﺑﮫ ﭘﺮوژهھﺎی ﺑﺎزﺳﺎزی و ﺗﻮﺳﻌﮫ اﻣﺎﮐﻦ ﻣﻘﺪس در ﻧﺠﻒ و ﮐﺮﺑﻼ در
ﻋﺮاق ۷ ،ﺑﮭﻤﻦ ﻣﺎه  http://www.isna.ir/news/94110704741/،۱۳۹۴؛ ﺑﯿﺶ از ھﺸﺘﺼﺪ ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر از ﺑﻮدﺟﮫ ﺳﺎل ﺟﺎری دوﻟﺖ ﺑﮫ ﻧﮭﺎدھﺎ و
ﭘﺮوژهھﺎی ﻣﺬھﺒﯽ اﺧﺘﺼﺎص ﯾﺎﻓﺘﮫ اﺳﺖ .ﻣﺮدم ﺳﺎﻻری آﻧﻼﯾﻦ ۱۸ ،آذر ﻣﺎه https://www.mardomsalari.ir/report/119736 ،۱۳۹۸
 133ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻣﮭﺮ ۱۹ ،ﻣﺮداد https://www.mehrnews.com/photo/4994138 ،۱۳۹۹؛ داﻧﺸﮕﺎه اﻟﻤﺼﻄﻔﯽ ،دﺳﺘﺮﺳﯽ در  ۱۸ﻣﺮداد
 ۱۳۹۹؛ اﯾﺮان واﯾﺮ ۲۳ ،اردﯾﺒﮭﺸﺖ https://iranwire.com/fa/features/31088 ،۱۳۹۸
 134ﻣﺮدم ﺳﺎﻻری آﻧﻼﯾﻦ ۱۸ ،آذر ﻣﺎه https://www.mardomsalari.ir/report/119736 ،۱۳۹۸
 135ﺑﯽ ﺑﯽ ﺳﯽ ۲۱ ،آذر https://www.bbc.com/persian/iran-features-42309185 ،۱۳۹۶
 136طﺒﻖ اظﮭﺎرات ﻣﺪﯾﺮ ﺟﺎﻣﻌﮫ اﻟﻤﺼﻄﻔﯽ ،اﯾﻦ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﺎ  ۲۰۰۰۰طﻠﺒﮫ در ﺧﺎرج و  ۱۰۰۰۰طﻠﺒﮫ در ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ،در ۵۰ﮐﺸﻮر ﺟﮭﺎن ﻓﻌﺎل اﺳﺖ.
طﺒﻖ ﮔﻘﺘﮫ ﻣﺪﯾﺮ ﺟﺎﻣﻌﮫ اﻟﻤﺼﻄﻔﯽ در آﺑﺎن ﻣﺎه  ۱۳۹۶در اﺻﻔﮭﺎن ۴۰۰۰۰ ،طﻠﺒﮫ و داﻧﺸﺠﻮ در ﺷﮭﺮھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﯾﺮان در ﺣﺎل ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺑﻮدهاﻧﺪ.
ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ ۱۸ ،ﺑﮭﻤﻦ https://www.irna.ir/news/82823771 ،۱۳۹۶
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ﺗﺮس از ﮐﻮو�ﺪ  ۱۹در زﻧﺪانﻫﺎ ،ﺗﻼش اﯾﺮان ﺑﺮای ﺣﻔﺎﻇﺖ از زﻧﺪاﻧ�ﺎن ف
کﺎ� ﻧ�ﺴﺖ ،ﮔﺰارش ﺗکﻤ�� ﺗﺎ�ﺴﺘﺎن ۲۰۲۰
ﺑن�ﺎد ﻋبﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﺮوﻣﻨﺪ ﺑﺮای ﺣﻘﻮق ش
�� در اﯾﺮان

زﻧﺪانھﺎی ﻏﯿﺮﺑﮭﺪاﺷﺘﯽ و ﺷﻠﻮغ ﺑﻔﺮﺳﺘﺪ 137 .ھﻤﭽﻨﯿﻦ ،ﺑﺨﺶ ﻧﺎﭼﯿﺰی از ﺑﻮدﺟﮫ ای ﮐﮫ ﺑﮫ ﺟﺎﻣﻌﮫ اﻟﻤﺼﻄﻔﯽ ﺗﺨﺼﯿﺺ ﯾﺎﻓﺘﮫ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﻓﺮادی را ﮐﮫ ﺣﮑﻮﻣﺖ از آزادی ﺧﻮد ﻣﺤﺮوم ﻣﯽﮐﻨﺪ ،از ﺗﻐﺬﯾﮫ ،ﺑﮭﺪاﺷﺖ ،و ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮﺧﻮردار ﮐﻨﺪ.

ﻣﺴ�
دﺳﺘﮕ�ی کﺎرﮔﺮان ﻧ�ﺸﮑﺮ ﻫﻔﺖﺗپﻪ در ی
ی
ﺗﻬﺮان در ت
اﻋ�اض بﻪ  ۳۲ﻣﺎە دﺳﺘﻤﺰدﻫﺎی
ﻣﻌﻮﻗﻪ ،دﯾﺮ ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻖ ﺑ�ﻤﻪ ،و ﻧﺒﻮد
ﭘﻮﺷﺶﻫﺎی ﻣﺤﺎﻓﻆ .ﻣﻬﺮ  .۱۳۹۸ﻋ� اﯾﺮان

دﺳﺘﮕ�ی ﻣﻌﻠﻤﺎن در پی ﺗﺤﺼﻦ در
ی
ﺳﻄﺢ ﮐﺸﻮر ﺑﺮای اﻓﺰا�ﺶ ﺣﻘﻮق و بﺎﻻ
ش
آﻣﻮز� .آبﺎن ۱۳۹۷
ﺑﺮدن اﻣکﺎﻧﺎت

دﺳﺘﮕ�ی ﺗﻌﺪاد ز�ﺎدی از کﺎرﮔﺮان ﻓﻮﻻد اﻫﻮاز در
ی
ت
اﻋ�اض بﻪ دﺳﺘﻤﺰدﻫﺎی ﻣﻌﻮﻗﻪ .ﺑﻬﻤﻦ ۱۳۹۶

ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﮫ ﯾﮏ ﻗﺮن اﺳﺖ ﮐﮫ در اﯾﺮان ﺻﺎﺑﻮن ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮد ،و ھﯿﭻ ﮐﻤﺒﻮدی ھﻢ وﺟﻮد ﻧﺪارد؛ ﺑﺎﻟﻌﮑﺲ ،ﺻﺎﺑﻮن در ﺣﺠﻢ
ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮد و ﻓﻘﺪان ﺑﺎزار ﺳﯿﺎه ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎﻻ ،آن ﮔﻮﻧﮫ ﮐﮫ ﺑﺮای ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺎﻻھﺎی دﯾﮕﺮ وﺟﻮد دارد ،ﺷﺎھﺪی
ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﺪﻋﺎ اﺳﺖ 138.ﮐﻤﺒﻮد ﻣﻮاد ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﯽ ﮐﻨﻨﺪه ﮐﮫ ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺸﻮرھﺎ از ﺟﻤﻠﮫ اﯾﺮان را در ﻓﺮوردﯾﻦ ﻣﺎه ،ﺗﺤﺖ اﻟﺸﻌﺎع
ﻗﺮار داده ﻧﯿﺰ ﻣﺮﺗﻔﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﺮان دارای ﻣﻨﺎﺑﻊ طﺒﯿﻌﯽ ھﻤﭽﻮن ﻧﻔﺖ و ﻧﻤﮏ اﺳﺖ ،و اﺗﺎﻧﻮل ﮐﮫ ﻣﺎده اﺻﻠﯽ ﻣﻮاد ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﯽ
ﮐﻨﻨﺪه ﺣﺎوی اﻟﮑﻞ اﺳﺖ ،ﻧﯿﺰ در اﯾﺮان ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮد 139.ھﻤﺰﻣﺎن ،دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞھﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﮭﺪاﺷﺖ ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺑﺮای آﻣﺎدﮔﯽ،
ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی ،و ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻮوﯾﺪ  ۱۹در زﻧﺪانھﺎ و دﯾﮕﺮ اﻣﺎﮐﻦ ﺑﺎزداﺷﺖ ،ﺑﮭﺘﺮﯾﻦ ﺷﯿﻮهھﺎی ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﯽ ﮐﺮدن را ﮐﮫ از ﻣﺤﻠﻮلھﺎی
ﺳﺎده ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ھﻤﭽﻮن ﺻﺎﺑﻮن و ﮐﻠﻮراﮐﺲ رﻗﯿﻖ ﺷﺪه اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ 140.ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺷﺶ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن در
ﺷﮭﺮھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﮫ از زﻧﺠﯿﺮه ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺗﺠﮭﯿﺰات ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﻄﻠﻊ اﻧﺪ ﺑﮫ ﺑﻨﯿﺎد ﺑﺮوﻣﻨﺪ اظﮭﺎر داﺷﺘﻨﺪ ﮐﮫ ﺳﻘﻮط ارزش ﷼ در
ﻣﻘﺎﺑﻞ دﻻر ،ﺗﻮﻟﯿﺪات ﺧﺎرﺟﯽ را ﮔﺮان و ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺧﺮﯾﺪاری ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎنھﺎ از ﻣﻮاد ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻞ
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﮫ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﺗﻮﻟﯿﺪاﺗﯽ ﮐﮫ ﻗﺒﻼً از ﺧﺎرج وارد ﻣﯽﺷﺪه ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻧﺎزل ﺗﺮی دارﻧﺪ 141اﻣﺎ ﺑﮫ ھﺮ ﺣﺎل ﭘﺎﺳﺨﮕﻮی
ﻧﯿﺎزھﺎی ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎنھﺎ ھﺴﺘﻨﺪ 142.ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،اﯾﻦ ﮐﮫ زﻧﺪانھﺎ ،ﺑﻨﺪھﺎ و ﻓﻀﺎھﺎی ﻣﺸﺘﺮک را درﺳﺖ ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﯽ
ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻣﻮاد ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﯽ ﮐﻨﻨﺪه را ﺑﮫ راﯾﮕﺎن در اﺧﺘﯿﺎر زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﻗﺮار ﻧﻤﯽدھﻨﺪ ،ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﮫ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺑﮫ ﻧﺤﻮه
ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻣﻨﺎﺑﻊ رﺑﻂ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﮫ ﮐﻤﺒﻮد آن .ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻦ درﺧﻮاﺳﺖ ﺳﺎزﻣﺎن زﻧﺪانھﺎ ،از ﺟﻤﻠﮫ ﺑﺮای ﻣﻮاد ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﯽ
ﮐﻨﻨﺪه در ﺟﺮﯾﺎن ﯾﮏ ﺑﯿﻤﺎری ھﻤﮫﮔﯿﺮ ،ﺗﺼﻤﯿﻤﯽﻏﯿﺮﻋﻘﻼﻧﯽ و ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺌﻮﻻﻧﮫ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدھﺪ ﺗﺎ ﭼﮫ ﺣﺪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮﻧﺪﮔﺎن
ﻣﻤﻠﮑﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ اﯾﻦ ﻣﻘﻮﻻت ﺑﯽ ﺗﻔﺎوت اﻧﺪ و ارزش ﮐﻤﯽﺑﺮای ﺳﻼﻣﺘﯽ و ﺟﺎن ﺷﮭﺮوﻧﺪان ﻗﺎﺋﻞاﻧﺪ.

https://iranhrdc.org/controlled-and-pursued-labor-activism-in-contemporary-iran/137
»ﺷﺎﭘﻮر اﺣﺴﺎﻧﯽ راد] ،از اﻋﻀﺎی ھﯿﺎت ﻣﺪﯾﺮه اﺗﺤﺎدﯾﮫ آزاد ﮐﺎرﮔﺮان اﯾﺮان[ در زﻣﺎﻧﯽ دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﺪ ﮐﮫ ﺟﻌﻔﺮ ﻋﻈﯿﻢزاده ،رﯾﯿﺲ ھﯿﺎت ﻣﺪﯾﺮه اﯾﻦ اﺗﺤﺎدﯾﮫ
در زﻧﺪان اﺳﺖ .طﺮح اﺗﮭﺎﻣﺎت ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻋﻠﯿﮫ ﭘﺮوﯾﻦ ﻣﺤﻤﺪی ،ﻧﺎﯾﺐ رﯾﯿﺲ اﺗﺤﺎدﯾﮫ آزاد ﮐﺎرﮔﺮان اﯾﺮان و دﯾﮕﺮ اﻋﻀﺎی اﯾﻦ اﺗﺤﺎدﯾﮫ ھﻤﭽﻨﺎن اداﻣﮫ دارد.
از ﺑﯿﻦ اﻋﻀ ﺎی اﯾﻦ اﺗﺤﺎدﯾﮫ ،ﻧﺎھﯿﺪ ﺧﺪاﺟﻮ ،ﻧﺴﺮﯾﻦ ﺟﻮادی ،ﻓﺮھﺎد ﺷﯿﺨﯽ ،ھﺎدی ﺳﻠﯿﻤﺎﻧﯽ و ﻣﮭﺪی ﻓﺨﺮی ھﻤﭽﻨﺎن ﭘﺮوﻧﺪهھﺎی ﺑﺎز در ﻧﻈﺎم ﻗﻀﺎﯾﯽ اﯾﺮان
دارﻧﺪ «.رادﯾﻮ زﻣﺎﻧﮫ ۷ ،ﻣﺮداد /https://en.radiozamaneh.com/29616 ،۱۳۹۸
»ﺳﻮﻣﯿﻦ دور اﻋﺘﺼﺎب ﻏﺬای ﺳﺮاﺳﺮی ﻣﻌﻠﻤﺎن در اﯾﺮان در  ۱۴اﺳﻔﻨﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﺑﮫ ﺳﻮﻣﯿﻦ روز ﺧﻮد وارد ﺷﺪ ﮐﮫ ﻣﻌﻠﻤﺎن در ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺸﻮر ﺑﺎ
ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺣﻘﻮق ﺑﮭﺘﺮ ،داﺷﺘﻦ ﺣﻖ ﺗﺸﮑﯿﻞ اﺗﺤﺎدﯾﮫھﺎ و آزاد ﺷﺪن ﺗﻤﺎم ﻓﻌﺎﻻن ﺣﻘﻮق ﻣﻌﻠﻤﺎن ،روی ﺻﻨﺪﻟﯽ در دﻓﺎﺗﺮ ﻣﺪارس ﻧﺸﺴﺘﻨﺪ «.رادﯾﻮ ﻓﺮدا۱۴ ،
اﺳﻔﻨﺪ https://en.radiofarda.com/a/third-day-of-fresh-teachers-strikes-in-iran/29804380.html ،۱۳۹۷
 138روزﻧﺎﻣﮫ ﻓﺎﯾﻨﻨﺸﺎل ﺗﺮﯾﺒﯿﻮن  ۱۱ ،اردﯾﺒﮭﺸﺖ https://financialtribune.com/articles/domestic-economy/85638/iran-s- ،۱۳۹۹
 robust-detergent-industry-dominates-domestic-market؛ اﻗﺘﺼﺎد آﻧﻼﯾﻦ ۷ ،ﺷﮭﺮﯾﻮر https://bit.ly/3aF3m5r ، ۱۳۹۵
 139اﯾﻤﻨﺎ ۱۹ ،اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه  https://www.imna.ir/news/412660 ،۱۳۹۸؛ روزﻧﺎﻣﮫ ﻓﺎﯾﻨﻨﺸﺎل ﺗﺮﯾﺒﯿﻮن ۹ ،اردﯾﺒﮭﺸﺖ ﻣﺎه ،۱۳۹۹
 https://financialtribune.com/articles/energy/103084/research-center-launches-ethanol-production-line؛ وﺑﺴﺎﯾﺖ اﯾﺮان
ﮐﻤﯿﮑﺎل اﻧﺪ ﻣﺎﯾﻦ ،دﺳﺘﺮﺳﯽ در روز  ۱۹ﻣﺮداد ﻣﺎه  /http://iranchemicalmine.com،۱۳۹۹؛ ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻓﺎرس ۳۰ ،اردﯾﺒﮭﺸﺖ ،۱۳۹۹
13990230000374=https://english.farsnews.ir/newstext.aspx?nn
 140ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﮭﺪاﺷﺖ ﺟﮭﺎﻧﯽ» ،دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞھﺎی ﺑﺮای آﻣﺎدﮔﯽ ،ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی ،و ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻮوﯾﺪ  ۱۹در زﻧﺪانھﺎ و دﯾﮕﺮ اﻣﺎﮐﻦ ﺑﺎزداﺷﺖ" ۲۵ ،اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه
 ،۱۳۹۸ﺻﻔﺤﮫ 3718/https://www.iranrights.org/library/document،۲۰
 141ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﻨﯿﺎد ﺑﺮوﻣﻨﺪ اظﮭﺎر داﺷﺘﻨﺪ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ اﯾﻦ ﻣﻮاد ﻧﺎﺷﯽ از درﺻﺪ ﺑﺎﻻی اﻟﮑﻞ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺎﻋﺚ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﭘﻮﺳﺘﯽ ﻣﯽﺷﻮد و اﯾﻦ ﮐﮫ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن
ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﭘﯽ ﮐﻤﯿﺖ ﮐﺎﻻ ھﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ آن.
 142ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺑﻨﯿﺎد ﯾﺮوﻣﻨﺪ و ھﺮاﻧﺎ از ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎنھﺎ در ﺷﮭﺮھﺎی رﺷﺖ ،ﺑﺎﺑﻞ ،ﻗﺰوﯾﻦ ،ﻣﺸﮭﺪ ،و اﺻﻔﮭﺎن ،ﻣﺮداد ﻣﺎه .۱۳۹۹
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ﺗﺮس از ﮐﻮو�ﺪ  ۱۹در زﻧﺪانﻫﺎ ،ﺗﻼش اﯾﺮان ﺑﺮای ﺣﻔﺎﻇﺖ از زﻧﺪاﻧ�ﺎن ف
کﺎ� ﻧ�ﺴﺖ ،ﮔﺰارش ﺗکﻤ�� ﺗﺎ�ﺴﺘﺎن ۲۰۲۰
ﺑن�ﺎد ﻋبﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﺮوﻣﻨﺪ ﺑﺮای ﺣﻘﻮق ش
�� در اﯾﺮان

ﮐﺸﻮرھﺎی ﺳﺮاﺳﺮ ﻣﻨﻄﻘﮫ ﺑﮫ ﻟﺤﺎظ ﺷﯿﻮع وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ ،ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺶھﺎی ﻓﺮاواﻧﯽ دﺳﺖ و ﭘﻨﺠﮫ ﻧﺮم ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،از ﺟﻤﻠﮫ در
زﻧﺪانھﺎﯾﯽ ﮐﮫ اﻏﻠﺐ ﻏﯿﺮ ﺑﮭﺪاﺷﺘﯽاﻧﺪ و ﺑﺎ ازدﺣﺎم ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﺟﻤﻌﯿﺖ روﺑﺮو ھﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺸﻮرھﺎ ،ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل
ﻣﺼﺮ ،در آزاد ﮐﺮدن زﻧﺪاﻧﯿﺎن اﮐﺮاه داﺷﺘﮫ و ﺑﺎ اﻋﻤﺎل ﺳﺎﻧﺴﻮر ﮐﺎﻣﻞ اﺧﺒﺎر ،از اطﻼع رﺳﺎﻧﯽ در ﺧﺼﻮص ﺷﯿﻮع وﯾﺮوس در
زﻧﺪانھﺎ ،ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﺮدهاﻧﺪ 143.ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺸﻮرھﺎی دﯾﮕﺮ ،ھﻤﭽﻮن ﻣﺮاﮐﺶ ،ﺗﻼشھﺎی واﻗﻌﯽ ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ
ﺑﮫ ﻋﻤﻞ آوردهاﻧﺪ ،و ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ،ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎنھﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻣﺤﻠﯽ ھﻤﮑﺎری ﮐﺮده و ﺑﮫ آنھﺎ اﺟﺎزه ﻧﻈﺎرت دادهاﻧﺪ ،از
145
زﻧﺪاﻧﯿﺎن 144و ﮐﺎرﮐﻨﺎن زﻧﺪانھﺎ ﺗﺴﺖ ﮐﺮوﻧﺎ ﮔﺮﻓﺘﮫ ،و آﻣﺎرھﺎی ﺧﻮد درﺑﺎره ﺗﻌﺪاد ﻣﺒﺘﻼﯾﺎن در زﻧﺪانھﺎ را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮدهاﻧﺪ.
ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﮫای دﯾﮕﺮ ،ﺗﻮﻧﺲ ،اﻟﺠﺰاﯾﺮ و اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﮫ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﺑﺎ ھﻤﮑﺎری ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎنھﺎی ﻣﺤﻠﯽ و ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ
و ﮔﺮوهھﺎی ﺑﺸﺮدوﺳﺘﺎﻧﮫ ﺑﮫ ﺑﺤﺮان ﮐﺮوﻧﺎ واﮐﻨﺶ ﻧﺸﺎن دادهاﻧﺪ ،و در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد ﺑﮫ آﻧﮭﺎ اﺟﺎزه دادهاﻧﺪ ﺻﺎﺑﻮن و ﻣﻮاد
ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﯽ ﮐﻨﻨﺪه در ﻣﯿﺎن زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺗﻮزﯾﻊ ﮐﻨﻨﺪ .ﻟﺒﻨﺎن ﺑﮫ ﺻﻠﯿﺐ ﺳﺮخ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ اﺟﺎزه ﺑﺎزﺳﺎزی ﺑﻨﺪ ﻗﺮﻧﻄﯿﻨﮫ ﯾﮏ زﻧﺪان را داده
اﺳﺖ 146.ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ ﮐﺸﻮرھﺎ در ﺳﺎلھﺎی ﮔﺬﺷﺘﮫ ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎنھﺎی ﻣﺤﻠﯽ 147و ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ در آﻣﻮزش ﮐﺎرﮐﻨﺎن زﻧﺪانھﺎ و
ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﮫ ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﺸﮑﻼت ﻋﻤﺪه آﻧﺎن ،ھﻤﮑﺎری ﮐﺮدهاﻧﺪ 148.ﺑﺎﻟﻌﮑﺲ ﻣﻘﺎﻣﺎت اﯾﺮان ،ﮔﺮوهھﺎی ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮی ﻣﺴﺘﻘﻞ را
ﺗﻌﻄﯿﻞ ﮐﺮده و ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﮫ ﺑﻨﯿﺎد ﺑﺮوﻣﻨﺪ اطﻼع دارد ،ھﯿﭻ ﻧﻮع ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﯽ در ﺑﯿﺶ از ده ﺳﺎل اﺧﯿﺮ از ﺳﻮی ﮔﺮوهھﺎی ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮی
ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺘﮫ اﺳﺖ.
ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮای اﻧﺠﺎم اﻗﺪاﻣﺎت ﭘﯿﺸﮕﯿﺮاﻧﮫ و ﻣﺮاﻗﺒﺖھﺎی ﭘﺰﺷﮑﯽ ،وظﯿﻔﮫ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﺖ .اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻌﺪاد
زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﻣﺒﺘﻼ ﺑﮫ وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ و ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻦ درﺧﻮاﺳﺖھﺎی ﻣﮑﺮر ﺳﺎزﻣﺎن زﻧﺪانھﺎ ﺑﺮای ﺗﺨﺼﯿﺺ ﺗﺠﮭﯿﺰات ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز،
ﻋﻼﺋﻢ ﺑﮫ ﺷﺪت ﻧﮕﺮان ﮐﻨﻨﺪه ای از ﻗﺼﻮر اﯾﺮان در ﮐﻨﺘﺮل ﺷﯿﻮع اﯾﻦ وﯾﺮوس اﺳﺖ .ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﮫ ﺟﺎی اﻋﻤﺎل ﺳﺎﻧﺴﻮر
و ﺳﮑﻮت ﻣﻄﻠﻖ ﺧﺒﺮی ،ﺑﮫ اﻧﺠﺎم ﺳﯿﺴﺘﻤﺎﺗﯿﮏ ﺗﺴﺖ ﮐﺮوﻧﺎ و ﮔﺮدآوری و ﺑﮫ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﮔﺬاردن آﻣﺎرھﺎ و دادهھﺎ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ و از
اﯾﻦ طﺮﯾﻖ ،ﮔﺴﺘﺮه ﺷﯿﻮع ﺑﯿﻤﺎری را درک ﮐﺮده و ﺑﮫ ﻧﯿﺎزھﺎی ﻓﻮری زﻧﺪانھﺎ ﭘﺎﺳﺦ دھﻨﺪ .اﯾﺮان ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از طﺮﯾﻖ آزاد ﮐﺮدن
ﮔﺴﺘﺮده زﻧﺪاﻧﯿﺎن ،از ﺟﻤﻠﮫ زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻣﺪاﻓﻌﺎن ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ،ﻓﺎﺻﻠﮫ ﮔﺬاری اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در زﻧﺪانھﺎ را ﺗﺴﮭﯿﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ .اﯾﺮان
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮاﻧﻊ اداری ﻧﻈﯿﺮ وﺛﯿﻘﮫھﺎی ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ را ﮐﮫ زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﻗﺎدر ﺑﮫ ﭘﺮداﺧﺖ آن ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،از ﻣﯿﺎن ﺑﺮدارد ،ﯾﺎ ﻣﻮاﻧﻌﯽ را ﮐﮫ
اﻧﮕﯿﺰه ﺳﯿﺎﺳﯽ دارﻧﺪ ،ﻣﺮﺗﻔﻊ ﺳﺎزد ،ﻣﻮاﻧﻌﯽ ھﻤﭽﻮن ﺳﯿﺎﺳﺖھﺎﯾﯽ ﮐﮫ در روز  ۲۶ﻣﺮداد ﻣﺎه ﻣﻨﺠﺮ ﺑﮫ اﻋﺘﺼﺎب ﻏﺬای  ۷۲ﺗﻦ
از اﻓﺮادی ﺷﺪ ﮐﮫ در ﺟﺮﯾﺎن اﻋﺘﺮاﺿﺎت آﺑﺎن ﻣﺎه  ۱۳۹۸ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ و در ﻧﺪاﻣﺘﮕﺎه ﺗﮭﺮان ﺑﺰرگ ﺑﮫ ﺳﺮ ﻣﯽﺑﺮدﻧﺪ .اﯾﻦ
اﻋﺘﺼﺎب ﻏﺬا ،در روز  ۲۸ﻣﺮداد ﻣﺎه ،ﭘﺲ از آن ﮐﮫ زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺑﮫ اﯾﺮاد اﺗﮭﺎﻣﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﮭﺪﯾﺪ ﺷﺪﻧﺪ و ﻣﺴﺌﻮﻻن زﻧﺪان ﺑﮫ آﻧﮭﺎ
وﻋﺪه دادﻧﺪ ﺑﮫ ﺷﮑﺎﯾﺎتﺷﺎن رﺳﯿﺪﮔﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺧﺎﺗﻤﮫ ﯾﺎﻓﺖ؛ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،ﺧﻮاﺳﺘﮫھﺎی اﯾﻦ زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﮐﻤﺎﮐﺎن ﻣﻌﺘﺒﺮ اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ ﺷﻨﯿﺪه
ﺷﻮد:
» ...اﺻﻞ ﻣﻄﻠﺐ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ ھﯿﭻ ﯾﮏ از ﻣﺎ ﻣﺠﺮم ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ و اﻋﺘﺮاض ﺣﻖ ﻣﺎﺳﺖ .ﻣﺠﺮم آﻧﮭﺎ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﮫ ﺑﺎﻋﺚ ﮔﺮاﻧﯽ و
اوﺿﺎع ﻓﺎﺟﻌﮫ ﺑﺎر اﻗﺘﺼﺎدی ﺷﺪﻧﺪ .ﻣﺎ ﺣﻘﻮق ﺧﻮد و ﻣﺮدم آﺳﯿﺐ دﯾﺪه را ﻣﻄﺎﻟﺒﮫ ﮐﺮدﯾﻢ .ﻣﺎ زﻧﺪﮔﯽ را ﻣﻄﺎﻟﺒﮫ ﮐﺮدﯾﻢ و ﻣﺤﮑﻮم ﺑﮫ
ﻣﺮگ ﺗﺪرﯾﺠﯽ در اﯾﻦ ﺗﺒﻌﯿﺪﮔﺎه ﺷﺪهاﯾﻢ .ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻓﺎﻗﺪ اﻣﮑﺎﻧﺎت اوﻟﯿﮫ ﺑﺮای زﯾﺴﺘﻦ اﻧﺴﺎن اﺳﺖ .وﺿﻌﯿﺖ ﺑﮭﺪاﺷﺘﯽ اﯾﻦ زﻧﺪان ﺑﺎ
ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ﺷﯿﻮع وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ ﺧﻄﺮآﻓﺮﯾﻦ ﺗﺮ از ﭘﯿﺶ ﺷﺪه ،و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ﺗﺠﻤﻊ و ﻓﺸﺮدﮔﯽ ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﮐﮫ ھﺮﮔﺰ ﻓﺎﺻﻠﮫ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ رﻋﺎﯾﺖ ﻧﻤﯽﺷﻮد .ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ ﺳﺒﺐ ﺟﺎن ھﺰاران اﻧﺴﺎن در اﯾﻦ زﻧﺪان در ﺧﻄﺮ اﺳﺖ .اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ اﯾﻨﮑﮫ ﺣﺘﯽ رﯾﺎﺳﺖ
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https://www.icrc.org/en/document/middle-east-icrc-operational-response-covid-19
 147ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﮫ ،ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ ﺑﮫ ھﻤﮑﺎری ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ زﻧﺪانھﺎ ﺑﺎ ﻧﮭﺎد ﻣﺴﺘﻘﻞ »ﻧﮭﺎد ﻣﺮاﮐﺸﯽ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ زﻧﺪانھﺎ"http://omdp.org.ma/en/ :
 148ﺳﺎزﻣﺎن اﺻﻼﺣﺎت ﮐﯿﻔﺮی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ» ،ﺑﺮﻧﺎﻣﮫھﺎی ﻣﺎ :ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﮫ و آﻓﺮﯾﻘﺎی ﺷﻤﺎﻟﯽ" ،دﺳﺘﺮﺳﯽ در ﺗﺎرﯾﺦ  ۱۹ﻣﺮداد ﻣﺎه ،۱۳۹۹
https://www.penalreform.org/where-we-work/mena/programmes/
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ﻗﻮه ﻗﻀﺎﯾﯿﮫ ﺑﺎ ﻣﺮﺧﺼﯽ ﻣﺎ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮐﺮده ،اﻣﯿﻦ وزﯾﺮی ،ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه دادﺳﺘﺎﻧﯽ و دادﯾﺎر ﻧﺎظﺮ ﺑﺮ زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﺮﺧﺼﯽ
149
اﺿﻄﺮاری ﮐﮫ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎ را ﻧﺠﺎت دھﺪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﺮده «...
ﺑﻨﯿﺎد ﺑﺮوﻣﻨﺪ در ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﮫ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﮐﺎﻣﻠﯽ
در ﺧﺼﻮص ﺗﺎﺛﯿﺮات ﺗﺤﺮﯾﻢھﺎ ﺑﺮ اﻣﺮ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ وﯾﺮوس
ﮐﺮوﻧﺎ ﺑﮫ ﻋﻤﻞ آورد .اﻣﺎ آﻧﭽﮫ روﺷﻦ و واﺿﺢ اﺳﺖ اﯾﻦ
اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﺤﺒﻮس ﮐﺮدن اﻓﺮاد ﺑﮫ ﻟﺤﺎظ ارﺗﮑﺎب ﺟﺮاﺋﻢ
ﺟﺰﺋﯽ ﯾﺎ ﺟﺮاﺋﻤﯽﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﻮﺟﺐ ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ﺑﮫ رﺳﻤﯿﺖ
ﺷﻨﺎﺧﺘﮫ ﻧﺸﺪه و آزاد ﻧﮑﺮدن زﻧﺪاﻧﯿﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ اﺗﮭﺎم ارﺗﮑﺎب
ﺟﺮاﯾﻢ ﻏﯿﺮ ﺧﺸﻦ ﻣﺤﮑﻮم ﺷﺪهاﻧﺪ ﯾﺎ زﻧﺪاﻧﯿﺎﻧﯽ ﮐﮫ از
ﺑﯿﻤﺎریھﺎی زﻣﯿﻨﮫ ای رﻧﺞ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ و ﯾﺎ در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنھﺎﯾﯽ
ﻧﮕﮭﺪاری ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﮫ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺳﻼﻣﺘﯽ آﻧﺎن را ﺗﻀﻤﯿﻦ
ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ارﺗﺒﺎطﯽ ﺑﮫ ﺗﺤﺮﯾﻢھﺎ ﻧﺪارد .اﯾﻦھﺎ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎﺗﯽ اﺳﺖ
ﺻﺮﻓﺎ ً ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﮫ ﻓﻘﻂ و ﻓﻘﻂ ﺑﮫ اراده ﺳﺮان اﯾﺮان واﺑﺴﺘﮫ
ف
اﺳﺖ .اﻋﻤﺎل ﻣﺠﺎزاتھﺎی ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺑﮫ ﻣﻨﻈﻮر
ﺳﺨ� فای در ﺧﺼﻮص ﻓﻮر�ﺖ کﻢردن
رﺋ�ﺲ ادارە زﻧﺪانﻫﺎی اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن در ﺣﺎل
ﺟﻤﻌ�ﺖ زﻧﺪانﻫﺎ  .۱۳۹۴ .اﯾﺮﻧﺎ
ﮐﺎھﺶ ازدﺣﺎم ﺟﻤﻌﯿﺖ زﻧﺪان 150،ﺗﻔﺎوت ﭼﻨﺪاﻧﯽ
در طﻮل ﺳﺎﻟﯿﺎن ،اﯾﺠﺎد ﻧﮑﺮده و از ﺟﻤﻠﮫ ﻋﻠﻞ
آن ،ﻋﻼوه ﺑﺮ دﯾﺪﮔﺎه ﮐﻠﯽ دﺳﺘﮕﺎه ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ اﻣﺮ ﻣﺠﺎزات ،اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺴﯿﺎری از ﻗﻀﺎت ،ﺑﻨﺎ ﺑﮫ اظﮭﺎرات
ﻣﺴﺌﻮﻻن زﻧﺪانھﺎ 151،ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﮫھﺎی ﻗﻮه ﻗﻀﺎﯾﯿﮫ را ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﮫ و ﺣﺒﺲ را ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽدھﻨﺪ .اﺻﻼح اﺳﺎﺳﯽ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﮐﯿﻔﺮی ﮐﮫ
ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ اﻗﺪام ﺿﺮوری از ﺳﻮی ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن و ﻣﺴﺌﻮﻻن زﻧﺪانھﺎ ﺑﺎرھﺎ درﺧﻮاﺳﺖ ﺷﺪه ﺑﻮد ،اﻣﺮوز ﺟﻨﺒﮫ اﺿﻄﺮاری
ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺷﯿﻮع وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ ﺑﺎﯾﺪ زﻧﮓ ﺧﻄﺮی ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮای ﻣﻘﺎﻣﺎت و ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاران اﯾﺮان ﮐﮫ ﻧﯿﺎز ﺑﮫ اﺻﻼﺣﺎت
ﺳﺎﺧﺘﺎری را ﺟﺪی ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ؛ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻣﻨﺘﻈﺮ اﻧﺠﺎم اﯾﻦ اﺻﻼﺣﺎت ﻣﺎﻧﺪه ،ﺧﻄﺮاﺗﯽ ﮐﮫ ھﻢ اﮐﻨﻮن ﺷﮭﺮوﻧﺪان را ﺗﮭﺪﯾﺪ
ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻧﺎدﯾﺪه ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ.
زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺑﮫ ﻟﺤﺎظ ﻣﺤﺒﻮس ﺑﻮدن و واﺑﺴﺘﮕﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﮫ
اﻗﺪاﻣﺎت ﺣﻔﺎظﺘﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ،آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮﺗﺮ از اﻋﻀﺎی
ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﯿﺮون از زﻧﺪان ھﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺮای ﺣﻔﺎظﺖ از ﺳﻼﻣﺘﯽ
و ﺟﺎن اﻓﺮادی ﮐﮫ از آزادی ﺧﻮد ﻣﺤﺮوم ﺷﺪهاﻧﺪ و
ﮐﺎرﮐﻨﺎن زﻧﺪانھﺎ ،اﻗﺪاﻣﺎت ﻓﻮری ،ﻣﻠﻤﻮس و ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺤﺎﺳﺒﮫ
ﻻزم اﺳﺖ .ﻓﻮری ﺗﺮﯾﻦ ﻧﯿﺎز ،ﮐﺎھﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﮫ در
ﺟﻤﻌﯿﺖ زﻧﺪانھﺎ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺪون آن ،ﺑﺮﻧﺎﻣﮫھﺎی ﮐﻨﺘﺮل و
ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی ،ﺑﮫ ﺧﺼﻮص ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻓﺎﺻﻠﮫ ﮔﺬاری اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ،
ﻣﺤﮑﻮم ﺑﮫ ﺷﮑﺴﺖ اﺳﺖ .ﺑﺎ آزاد ﮐﺮدن اﻓﺮادی ﮐﮫ اﺳﺎﺳﺎ ً
ﻧﺒﺎﯾﺪ در ﺣﺒﺲ ﺑﺎﺷﻨﺪ و اﻓﺮاد ﺑﯽ ﺧﺎﻧﻤﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﻮاد
ف
زﻧﺪای در ﺧﻮزﺳﺘﺎن .ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از وب ﺳﺎ�ﺖ ادارە زﻧﺪانﻫﺎی ﺧﻮزﺳﺘﺎن
ﻣﺮاﺳﻢ ﻋ�ﺪ ﻓﻄﺮ در
ﻣﺨﺪر اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﻣﻨﯿﺖ آنھﺎ،
اﯾﺮان ﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ ﺑﮫ ﺗﻌﮭﺪات ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮی
ﺧﻮد ﻋﻤﻞ ﮐﺮده ﺑﻠﮑﮫ ﺑﺎری ﻧﯿﺰ از ﺑﻮدﺟﮫ ﻣﺤﺪود زﻧﺪانھﺎ ﺑﺮ ﻣﯽدارد و ﺑﮫ ﺑﮭﺒﻮد وﺿﻌﯿﺖ ﺑﻘﯿﮫ اﻓﺮادی ﮐﮫ در زﻧﺪان ﺑﮫ ﺳﺮ
ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ ،ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﯿﻤﺎری ﮐﻮوﯾﺪ  ۱۹ﺗﺎ ھﻤﯿﻦ ﺟﺎ ھﻢ در زﻧﺪانھﺎ ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪه و ﺳﻼﻣﺘﯽ و ﺟﺎن دهھﺎ ھﺰار زﻧﺪاﻧﯽ را ﺑﮫ
ﺧﻄﺮ اﻧﺪاﺧﺘﮫ اﺳﺖ .اﮔﺮ ﻣﻘﺎﻣﺎت اﺟﺎزه ﺑﺪھﻨﺪ ﮐﮫ زﻧﺪانھﺎ ﺑﮫ ﻣﺮﮐﺰ ﺷﯿﻮع وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮد ،اﯾﻦ وﯾﺮوس ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﺑﮫ
ﻣﯿﺎن ﺟﻤﻌﯿﺖھﺎی ﻣﺤﻠﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺎزﮔﺸﺘﮫ و در آن ھﻢ ﺷﯿﻮع ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ.

 149ھﺮاﻧﺎ ۲۶ ،ﻣﺮداد ﻣﺎه https://www.hra-news.org/2020/hranews/a-26202/ ،۱۳۹۹
 150ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ ۱۵ ،ﺗﯿﺮ ﻣﺎه https://www.irna.ir/news/83845165/ ،۱۳۹۹؛ ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻣﯿﺰان ۱۶ ،اردﯾﺒﮭﺸﺖ ،۱۳۹۹
https://bit.ly/2GaM3hB
 151اﻋﺘﻤﺎد آﻧﻼﯾﻦ ۳۰ ،ﺷﮭﺮﯾﻮر  https://etemadonline.com/content/341070/ ،۱۳۹۹؛ ﺧﺒﺮﮔﺰاری داﻧﺸﮑﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ ۳۰ ،آذر ﻣﺎه
 https://ana.press/fa/news/39/451668 ،۱۳۹۸؛ وﮐﺎﻟﺖ آﻧﻼﯾﻦ ،ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺟﺎﻣﻊ اطﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﺣﻘﻮﻗﯽ ۲۴ ،ﻣﮭﺮ ﻣﺎه ،۱۳۹۶
https://www.vekalatonline.ir/articles/154308
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اﯾﺮان ﻣﯿﺜﺎق ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺣﻘﻮق ﻣﺪﻧﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻣﯿﺜﺎق ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺣﻘﻮق اﻗﺘﺼﺎدی ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،و ﻓﺮھﻨﮕﯽ را ﺗﻨﻔﯿﺬ ﻧﻤﻮده و اﯾﻦ
ھﺮ دو ،از ﺳﻼﻣﺘﯽ و ﺟﺎن اﻧﺴﺎنھﺎﯾﯽ ﮐﮫ از آزادی ﺧﻮد ﻣﺤﺮوم ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﺣﻔﺎظﺖ ﮐﺮده و ﮐﺸﻮرھﺎی ﻣﺘﻌﮭﺪ را ﻣﻠﺰم ﻣﯽﮐﻨﺪ از
ﺑﺎزداﺷﺖ اﻓﺮاد ﺑﮫ اﺗﮭﺎم ارﺗﮑﺎب ﺟﺮاﺋﻤﯽﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﻮﺟﺐ ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ،ﺟﺮم ﺷﻨﺎﺧﺘﮫ ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﺧﻮدداری ﮐﻨﺪ .ﮐﻤﯿﺘﮫ ﺣﻘﻮق
اﻗﺘﺼﺎدی ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮده ﮐﮫ ﻣﺸﮑﻼت و ﺗﺤﺮﯾﻢھﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﭼﯿﺰی از ﺗﻌﮭﺪات ﮐﺸﻮرھﺎ ﻣﺒﻨﯽ
ﺑﺮ »ﺑﮫ ﻋﻤﻞ آوردن ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺣﻔﺎظﺖ ﻣﻤﮑﻦ« از ﺣﻘﻮق ھﺮ ﯾﮏ از اﻓﺮادی ﮐﮫ در ﺣﻮزه ﺻﻼﺣﯿﺖ آن ﺑﮫ ﺳﺮ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ،
ﻧﻤﯽﮐﺎھﺪ 152.ﻣﻘﺎﻣﺎت اﯾﺮاﻧﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ و ﻣﻮظﻔﻨﺪ ﺗﻼشھﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮای ﺣﻔﺎظﺖ از زﻧﺪاﻧﯿﺎن و ﮐﺎرﮐﻨﺎن زﻧﺪانھﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ
آﺳﯿﺐ ﺑﮫ ﻋﻤﻞ آورﻧﺪ .ﺣﺪاﻗﻞ ﮐﺎری ﮐﮫ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ اﻧﺠﺎم دھﻨﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﮫ زﻧﺪانھﺎ ﺗﺨﺼﯿﺺ داده – ھﻤﺎن ﮔﻮﻧﮫ ﮐﮫ
ﻣﺴﺌﻮﻻن زﻧﺪانھﺎ ﺑﺎرھﺎ درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ – و اﺟﺎزه دھﻨﺪ اﻗﺪاﻣﺎت ﭘﯿﺸﮕﯿﺮاﻧﮫ ،ﺑﮫ ﮔﻮﻧﮫای ﮐﮫ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﮭﺪاﺷﺖ ﺟﮭﺎﻧﯽ و
ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﮫھﺎی ﺧﻮد ﻗﻮه ﻗﻀﺎﯾﯿﮫ ﺗﻮﺻﯿﮫ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﺑﮫ اﺟﺮا درآﯾﺪ ،از ﺟﻤﻠﮫ:
● ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﯽ ﮐﺮدن ﮐﺎﻣﻞ روزاﻧﮫ؛
● ﺣﺼﻮل اطﻤﯿﻨﺎن از اﯾﻦ ﮐﮫ ﻣﻠﺰوﻣﺎت اﺻﻠﯽ ﺑﮭﺪاﺷﺖ ﺷﺨﺼﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﺻﺎﺑﻮن و ﻣﺎده ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﯽ ﮐﻨﻨﺪه دﺳﺖ ،ﺑﮫ
راﯾﮕﺎن و ﺑﮫ ﻣﯿﺰان ﮐﺎﻓﯽ ،در دﺳﺘﺮس ﮐﻠﯿﮫ زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﻗﺮار ﮔﯿﺮد؛
● آزﻣﺎﯾﺶ و ﻧﻈﺎرت روﺷﻤﻨﺪ ﺑﺮ وﺿﻌﯿﺖ ﺳﻼﻣﺖ زﻧﺪاﻧﯿﺎن؛
● اراﺋﮫ ﺧﺪﻣﺎت و ﻣﺮاﻗﺒﺖھﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﮫ زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﻣﺒﺘﻼ ﺑﮫ وﯾﺮوس در داﺧﻞ و ﺧﺎرج از زﻧﺪانھﺎ؛
● اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ ﮐﺮدن ﻧﻈﺎرت ﻣﺴﺘﻘﻞ و ارزﯾﺎﺑﯽ ﺳﻼﻣﺘﯽ زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﻧﮭﺎدھﺎی ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮی و ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣﺪﻧﯽ.
از ھﻤﮫ ﻣﮭﻢﺗﺮ اﯾﻦ ﮐﮫ ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺑﺎﯾﺪ زﻧﺪاﻧﯿﺎن را ﺑﮫ ﺗﻌﺪاد ﮐﺎﻓﯽ آزاد ﮐﺮده و از ﺣﺒﺲ اﻓﺮاد ﺑﮫ اﺗﮭﺎم ارﺗﮑﺎب ﺟﺮاﺋﻢ ﺟﺰﺋﯽ و
ﺟﺮاﺋﻤﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﻮﺟﺐ ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ﺑﮫ رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﮫ ﻧﺸﺪه ،ﺧﻮدداری ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻓﺎﺻﻠﮫ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻻزم را
رﻋﺎﯾﺖ ﮐﺮده و از اﺑﺘﻼی ﻓﺮاﮔﯿﺮ و دﺳﺘﮫ ﺟﻤﻌﯽ ،ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﺷﻮد .ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﺮان را ﺑﮫ ﻟﺤﺎظ ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻦ
ﻏﯿﺮﻣﺴﺌﻮﻻﻧﮫ ﺣﻘﻮق زﻧﺪاﻧﯿﺎن ،ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ ﮐﻨﺪ و ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ و دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﮫ زﻧﺪانھﺎ ﺑﮫ ﻣﻨﻈﻮر ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺷﺮاﯾﻂ
آﻧﮭﺎ ﺷﻮد ،ﭘﯿﺶ از آن ﮐﮫ اﯾﻦ ﺑﺤﺮان ﻋﻤﻮﻣﯽ از اﯾﻦ ﮐﮫ ھﺴﺖ ھﻢ وﺧﯿﻢﺗﺮ ﺷﻮد.
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ﺗﺮس از ﮐﻮو�ﺪ  ۱۹در زﻧﺪانﻫﺎ ،ﺗﻼش اﯾﺮان ﺑﺮای ﺣﻔﺎﻇﺖ از زﻧﺪاﻧ�ﺎن ف
کﺎ� ﻧ�ﺴﺖ ،ﮔﺰارش ﺗکﻤ�� ﺗﺎ�ﺴﺘﺎن ۲۰۲۰
ﺑن�ﺎد ﻋبﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﺮوﻣﻨﺪ ﺑﺮای ﺣﻘﻮق ش
�� در اﯾﺮان
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