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 چکیده
،  ۱۳۹۸گذرد. اوایل اسفند ماه  ھا سخن گفتند، شش ماه میاز زمانی کھ مقامات ایران از خطر جدی ویروس کرونا در زندان

ھای جدیدی برای مقابلھ با یک فاجعھ بھداشتی کھ سالمتی محبوسین  دستگاه قضایی، پروتکلھا و مقامات بلندپایھ زندان 
کرد، اعالم نمودند: اعزام بھ مرخصی دستھ خاصی از ھای ھمواره پر ازدحام و بدون بودجھ این کشور را تھدید میزندان

ھای بھداشتی برای زندانیان و  ط، آموزش زندانیان، کاھش ورود زندانیان جدید بھ زندان، ضدعفونی کردن روزانھ محی
ھای تمام وقت برای نظارت بر سالمت زندانیان. در اردیبھشت  ھا، توزیع تجھیزات بھداشتی، و تشکیل کمیتھ کارکنان زندان

  (بنیاد برومند) گزارشی منتشر کرد کھ در آن، گستره ،برای حقوق بشر در ایران ،، بنیاد عبدالرحمن برومند۱۳۹۹ماه 
کرد. در این گزارش از شیوع این بیماری در چندین زندان، با وجود برخی را تشریح می  ۱۹یت بحرانی بیماری کووید وضع

ھایی فروردین ماه در ابراز نگرانی شده بود. عالوه بر این، ناآرامی –از جملھ آزادسازی ھزاران زندانی  –اقدامات 
بار زندانیان و مرگ و زخمی شدن وع ویروس کرونا، و سرکوب خشونت ھا، بھ دلیل ھراس فزاینده زندانیان از شیزندان

 ھا تن از آنان نیز بھ اطالع عموم رسیده بود. ده

ھا و ھا، نام برده بود و کاستیاین گزارش از چند عامل خطرناک کلیدی، ھمچون ازدحام بیش از حد زندانی در زندان
کرد. بھ عنوان مثال، در چندین زندان، بندھای متعددی را گوشزد می  ھای قوه قضاییھتناقضات موجود در اجرای بخشنامھ 

گذاری اجتماعی را تقریباً غیر ممکن  ، زندانی در خود جای داده بودند، امری کھ فاصلھبیش از دو تا سھ برابر ظرفیت 
اساسی نظیر آب گرم جھت  کند. گزارش ھمچنین بھ فقدان توجیھ ناپذیر مواد شوینده رایگان، کافی نبودن کلی ملزوماتمی

تضمین بھداشت شخصی زندانیان، و فقدان چشمگیر اقدامات روشمند برای ضدعفونی بندھا و فضاھای عمومی زندان، 
ھای تدوین یافتھ توسط مقامات و نھادھای  ھایی نیز ھماھنگ با آخرین شیوه اشاره کرده و برای رفع این مشکالت توصیھ 

 ر، ارائھ کرد بود.المللی بھداشت و حقوق بشبین 

بنیاد برومند با ھمکاری خبرگزاری مجموعھ فعاالن حقوق بشر، ھرانا، متعاقباً تحقیقاتی در باب سیر تحوالت این مشکالت  
ھای ایران بھ جای اینکھ  از فروردین ماه بھ بعد، بھ عمل آورد. نتایج این گزارش مؤید آن است کھ وضعیت بھداشتی زندان

ھای انجام گرفتھ حاکی از قصور مقامات ایران در کاھش متناسب جمعیت  تنزل یافتھ است. پژوھش   بھبود یابد، بھ شدت
در چندین زندان   ۱۹ھا باعث شیوع بیماری کووید ھای پیشگیری است. مجموعھ این نابسامانی زندانی و عدم اجرای پروتکل

ئوالن زندان، ظاھرا بھ لحاظ کمبود بودجھ و  ھای مورد تحقیق، ضدعفونی کردن محیط توسط مسگردیده است. در زندان
ھا توزیع غذای کافی، مواد بھداشتی الزم، و امکانات رایگان  فقدان منابع مالی، کالً متوقف شده است. در برخی از زندان

ھا باعث شده زندانیانی کھ  باال در فروشگاه زندان یھابرای رعایت بھداشت شخصی در میان زندانیان، کاھش یافتھ. قیمت 
 استطاعت مالی کافی ندارند نتوانند با تھیھ این ملزومات از خودشان محافظت کنند.  

تنھا  ... اری بھداشتی مناسب ھم نیاز داریمذبلکھ بھ سیاست گ] کافی[، نھ تنھا بھ منابع ۱۹برای یک بیماری واگیرداری مثل کووید «
کنند ھای زندان منتقل میکنند و یا بھ دیگر قسمت دھند این است کھ بیماران را یا جداسازی میھا انجام می کاری کھ مسئوالن زندان

باید آزاد شوند تا از درمان الزم برخوردار شوند، یا کھ حداقل آبرومندانھ در کنار خانواده  ۱۹زندانیان مبتال بھ بیماری کووید ... 
 .»  یا برونداز دن

 نخواست نامش فاش شود بھ گزارشگران بدون مرز  تھران کھ ھای استان یکی از زندان اظھارات پزشکی در
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اند، بھ این سبب کھ ورود زندانیان جدید ھمچنان ادامھ داشتھ و زندانیان در  حاصل بودهھا ھم در بسیاری از موارد بیقرنطینھ 
مرکزی ھا با یکدیگر در تماس ھستند (بھ عنوان مثال در زندان  ھمچون حمام، راھروھا، آشپزخانھ فضاھای مشترکی 

ھای اسفند و فروردین جھت کاھش  ھای اولیھ در ماهتھران بزرگ). تالشندامتگاه ، و )قرچکندامتگاه شھرری (زنجان، 
یبھشت ماه، از دستور کار خارج شد. دستگیری جمعیت محبوسین در چندین زندان، با بازگشت زندانیان از مرخصی در ارد

شود، نظیر المللی جرم شناختھ نمیکھ بھ موجب قوانین بین مواردی و بازداشت قابل اجتناب برای ارتکاب جرائم جزئی و 
رای ھای مذھبی، و مصرف مواد مخدر، کارآیِی روند آزادسازی و عفو زندانیان را بھای اجتماعی، فعالیت فعالیت در شبکھ 

پایین نگھ داشتن تعداد محبوسین کامالً خنثی نموده است. عدم شفافیت و امنیتی کردن مسائل پیش رو، کھ سنت دیرینھ  
کند. در نتیجھ، مقامات جمھوری اسالمی در خصوص موارد ابتال بھ  جمھوری اسالمی است، این مشکالت را تشدید می 

اند، پنھان کاری بیمار و افرادی کھ در بیمارستان بستری شده و یا فوت کرده ھا و تعداد زندانیان  در زندان ۱۹بیماری کووید 
کند، بلکھ از ارزیابی صحیح و استفاده از راھکارھای مؤثر کنند. این امر نھ تنھا در محبوسین، ھراس و دلھره ایجاد میمی

 نماید. ھا نیز جلوگیری میبرای حفاظت از زندانیان و کارمندان زندان 

ای از موارد ابتالی قطعی و یا مشکوک بھ  تر شده است: تعداد فزایندهھا سنگین ماه گذشتھ ھزینھ انسانی این کوتاھی در چند 
زندان مرکزی شود. در مجتمع در سراسر کشور مشاھده می –کھ در بعضی موارد منجر بھ مرگ شده  –ویروس کرونا 

نفر، بھ مرکز نگھداری موارد قطعی و موارد مشکوک بھ   ۶۰۰ (کھ سھ سالن با مجموع ظرفیت حدوداً  مشھد (وکیل آباد)
(کھ تست کرونای دست کم ھشت نفر در بند زندانیان سیاسی مثبت بوده)،  بازداشتگاه اوین  تبدیل شده)،   ۱۹بیماری کووید 

بھ بیماری   (کھ کارمندان پزشکی آن پس از ابتالی تعدادی از کارکنان زندان از جملھ یک پزشکزندان مرکزی ارومیھ 
زندانی ظرف یک ھفتھ بھ بھداری زندان مراجعھ  ۸۰۰کرونا، در اعتراض بھ نبود تدابیر پیشگیری دست بھ اعتصاب زدند؛ 

کردند؛ و ھشت زندانی با تب باال و لرز بھ بیمارستان منتقل شدند)، در ندامتگاه تھران بزرگ (کھ دو مرد با عالئم شدید  
نگھداری شدند، و یک بند کھ قبال از بیماری پاک بود پس  ۵ای در تیپ زندان، در نمازخانھ  بیماری، در نبود جا در بھداری

ھای ھا زن با تست (کھ ده )قرچک( ندامتگاه شھر ریاز ورود زندانیان جدید و شیوع بیماری تحت قرنطینھ قرار گرفت)، و 
 اند. ستند کھ در پیشگیری از بیماری موفق نبوده ھایی ھکشند) از جملھ زندانمثبت، بدون مراقبت پزشکی در آن رنج می 

اند بھترین  کنند و مدعیھا، ابراز رضایت میمقامات ایرانی از عملکرد خود در پیشگیری از شیوع ویروس کرونا در زندان
امات  اند؛ با این حال، نبود گزارش و آمار صحیح، خودداری مقداشتھ  –اگر نھ در سراسر جھان  –عملکرد را در منطقھ 

ھا بھ ناظران مستقل حقوق بشر، و اذیت و آزار شھروندانی کھ اطالعات درباره شیوع  ایران از دادن اجازه ورود بھ زندان
الملل  برد. اسنادی کھ اخیراً در اختیار سازمان عفو بین کنند، اعتبار این ادعاھا را بھ شدت زیر سوال میویروس منتشر می 

ھا را مبنی بر رفع کمبود شدید  ھای فوری سازمان زندانھ وزارت بھداشت ایران درخواستقرار گرفتھ حاکی از آن است ک
اند مکرراً نادیده تجھیزات حفاظتی، مواد ضدعفونی کننده، و تجھیزات پزشکی کھ برای مبارزه با ویروس کرونا ضروری

 گرفتھ است. 

ھای بسیاری در زمینھ تخصیص  سران این کشور با دشواری ایران را فلج کرده و میھا حقیقتاً اقتصاد جمھوری اسالتحریم
اند. اما این معضالت، کمبود مستمر مواد حیاتی نظیر صابون را کھ نزدیک بھ یک قرن است کھ در ایران تولید منابع مواجھ 

ه تامین تجھیزات ھا، و منابع مطلع از زنجیرکند. شھروندان عادی، مقامات ایران، پرسنل بیمارستان شود، توجیھ نمی می
اند کھ ماسک و مواد ضدعفونی کننده کھ در آغاز شیوع ویروس کرونا بھ  پزشکی، بھ بنیاد برومند و ھرانا اظھار داشتھ 

 شد، اکنون بھ میزان کافی در دسترس است.سختی پیدا می 

ھای سران این و سیاست  ھاھای ایران، معضلی ساختاری با قدمتی طوالنی است کھ ریشھ در برنامھ شرایط وخیم زندان
ھای متوالی ھایی کھ در این گزارش بھ آنھا پرداختھ شد با قوه قضاییھ، قانونگذاران، و دولتکشور دارد. مسئولیت کاستی 

زدایی، کھ کارشناسان و  است کھ در طول چھار دھھ از اقدام مؤثر برای اصالح اساسی قانون مجازات اسالمی و جرم
اند. آنھا اما  ھای ذیربط قرار ندادهاند و منابع الزم را در اختیار دستگاه اند، سر باز زدهاً توصیھ کردهھا مکررمسئولین زندان 

شان محبوس در ھا، کھ ھمواره بسیار بیش از ظرفیت و بازداشت، ساالنھ صدھا ھزار نفر بھ جمعیت زندان  با ادامھ دستگیری
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المللی بھ حفاظت از حقوق افراد محبوس متعھد است.  بر اساس میثاقھای بین  افزایند. جمھوری اسالمیاند میخود جای داده
ھای مختلف آسیب پذیرتر از افراد خارج زندان ھستند؛ در زمان شیوع  زندانیان، حتی در شرایط عادی، در مقابل بیماری

رش شده، نادیده گرفتن حق حیات  یک بیماری واگیردار، وقتی کھ افزایش تعداد مبتالیان و موارد فوت در چندین زندان گزا
  ۱۹ھای ایران بھ مراکز شیوع بیماری کووید و حق برخورداری از سالمت زندانیان کامالً غیرمسئوالنھ است. اگر زندان 

ھا وھمین  شوند و این خود تھدیدی است برای کل جمعیت زندانتبدیل شوند، ھزاران زندانی و نیز پرسنل زندانھا بیمار می
 امعھ خارج از چھاردیواری زندان.طور برای ج

المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی، و  المللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق بین جمھوری اسالمی موظف است مفاد میثاق بین 
کھ بھ موجب قوانین  جرائمیفرھنگی را رعایت کند. این دو عھدنامھ، حاکمان کشور را از بازداشت افراد بھ اتھام ارتکاب 

ھایی کھ از آزادی خود محروم شوند، و نیز از قصور در حفاظت از سالمتی و جان انسان للی، جرم شناختھ نمیالمبین 
المللی باید جمھوری اسالمی را بھ دلیل نقض حقوق زندانیان، عدم شفافیت، و جلوگیری اند، منع نموده است. جامعھ بین شده

سخگو کند. باید بین عدم تخصیص منابع بھ زندانھا توسط ایران کھ جنبھ  ھا پااز دسترسی ناظران مستقل حقوق بشر بھ زندان 
ھایی کھ بر سر راه تجارت ایجاد شده، تمایز قائل شد. ایران بدون ھیچ  المللی فعلی و دشواریھای بین ساختاری دارد، و تنش
ھا در اختیار و نجات جان انسان  رغم فقدان امنیت اقتصادی، منابع کافی برای بھبود شرایط زندانشک و تردیدی، و علی

، ھمچون بازسازی اند منابع کشور را بھ امور غیر ضروریدارد. با این حال، تا کنون مقامات این کشور ترجیح داده
گنبدھای مطّالی واقع در عراق، و یا تامین منابع مالی جھت مطالعات دینِی دانشجویان خارجی، تخصیص دھند. آزادی  

عقیدتی کھ اساساً جایشان در زندان نیست، ھم نیازی بھ تخصیص بودجھ ندارد و اگر بھ اجرا درآید، از   زندانیان سیاسی و
ھا را، کھ خود نیز تحت فشار مضاعف و در معرض خطر کاھد و در عین حال پرسنل زندانھا می بار مالی بر منابع زندان 
 کند.یاری میھستند، در مبارزه با این ویروس  ۱۹ابتال بھ بیماری کووید 

ھا ھمان گونھ کھ مسئوالن زندان  –توانند انجام دھند این است کھ فوراً منابع کافی حداقل کاری کھ مقامات تصمیم گیرنده می 
ای کھ سازمان  ھا تخصیص دھند. آنھا باید ھمچنین اجازه دھند تدابیر پیشگیرانھبھ زندان  –اند مکرراً از آنھا درخواست نموده

 ھای خود قوه قضاییھ بھ مرحلھ اجرا گذاشتھ شود، از جملھ: نی توصیھ نموده و نیز بخشنامھ بھداشت جھا 

 ضدعفونی کردن کامل و روزانھ؛ •

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

 تست گیری و نظارت روشمند بر وضعیت زندانیان؛  •

 ھا؛ ھای مناسب پزشکی بھ زندانیان مبتال بھ ویروس در داخل و خارج از زندانارائھ خدمات و مراقبت  •

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

الذکر اگر با کاھش قابل توجھ شمار زندانیان ھمراه نشود و بھ زندانیان امکان  اقدامات فوق باید خاطر نشان کرد کھ 
گذاری اجتماعی ندھد، در مبارزه با شیوع ویروس کرونا شکست خواھد خورد. تصمیم حیاتی آزادی ھرچھ بیشتر فاصلھ

محکوم   جرائمیافرادی کھ بھ اتھام ارتکاب   از جملھ زندانیان عقیدتی و مدافعان حقوق بشر، و بھ طور کلی، –زندانیان 
، فقط و فقط در دست سران جمھوری -شوندالمللی جرم نیست و یا جرائمی جزئی محسوب می اند کھ بھ موجب قوانین بین شده
د جان  تواناست. مقامات ایران نباید اجازه دھند محظورات و موانع اداری و سیاسی مانع اجرای تدابیری شود کھ می میاسال

 ھا را نجات دھد.انسان 
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 شناسی روش 

مواجھ است. مقامات ج.ا بھ ناظران مستقل حقوق بشر   ھای جدیپژوھش در باره وضعیت حقوق بشر در ایران، با محدودیت
کنند می دھند و افرادی کھ در باره موارد نقض حقوق بشر اطالع رسانی ھای آن را نمیاجازه دسترسی بھ این کشور و زندان 

یابد. بسیاری از ایرانیان، از جملھ شوند و اگر در زندان باشند، مجازاتشان افزایش میبا بازداشت و پیگرد قانونی روبرو می
فعاالن حقوق بشر و وکالی دادگستری، بھ جرم اطالع رسانی درباره نقض حقوق بشر توسط نھادھای مختلف دولتی و  

افتند و یا در حال حاضر مشغول گذراندن دوران حبس ھستند. برخی دیگر نیز زندان می شوند، بھ دستگاه قضایی دستگیر می 
 اند. بھ ناچار راھی تبعید شده 

ھای قوه قضاییھ، و نیز اطالعاتی کھ  ھای خبری اینترنتی و وبسایت مقامات در کانال این گزارش بر اساس اظھارات رسمی
ھای مختلف حقوق بشری بھ  ھای سازمان جتماعی منتشر شده، و گزارشھای ااز سوی زندانیان سابق و وکال در شبکھ 

 ھای فارسی و انگلیسی، تنظیم شده است.زبان 

زندانی فعلی، زندانی اخیراً آزاد شده، و یا  ۱۰کم ، با دست ۱۳۹۹ھمچنین در بازه زمانی خرداد تا مرداد ماه  بنیاد برومند
دان، و نیز افراد عادی، با فرد دیگر از جملھ رئیس یک بیمارستان، یک شیمی زندانی سابق، ھفت وکیل دادگستری، و با چند 

محفوظ نگھداشتن ھویت آنان، مصاحبھ نموده است. گزارشات ھرانا کھ در این متن بھ آنھا استناد شده، مبتنی است بر 
ع مطلع در داخل زندان، شش فرد  اند و دیگر منابمصاحبھ با زندانیان فعلی یا زندانیانی کھ اخیراً آزاد شده ۳۶کم دست

ھای مختلف ارائھ نزدیک بھ زندانیان، پنج وکیل دادگستری، و کارکنان پنج بیمارستان. اطالعاتی کھ این افراد در باره زندان
یت  خودداری شده تا ھویت و امن میاند عمدتاً در این گزارش آمده، اما با توجھ بھ حساس بودن این اطالعات، از ذکر اساکرده

 این افراد بھ خطر نیفتد. 
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 پیش زمینھ
ھای تجاری و ھای مقرر برای فعالیتاز محدودیت  ۱۳۹۹پس از این کھ مقامات ایران در فروردین و اردیبھشت ماه سال 

جھ  توکند. با ایران از خرداد ماه این سال تا بھ امروز بیداد میمیاجتماعی کاستند، موج دوم بیماری کرونا در جمھوری اسال
اخیر رکورد شکستھ، و تعداد مبتالیان کھ بنا بھ گفتھ حسن روحانی، رئیس جمھور،   ایھماه بھ میزان مرگ و میری کھ طی 

ماه پس از  شش 1ھای جدیدی در تھران و چند شھر دیگر اعالم شده است.میلیون تن برآورد گردیده، محدودیت  ۲۵قریب بھ 
 مقامات این قوه از 2صادر کرد، ھاھایی جھت پیشگیری از شیوع ویروس کرونا در زندانآن کھ قوه قضاییھ بخشنامھ 

 3بدون آن کھ کمترین آماری در خصوص موثر بودن آن ارائھ نمایند.  کنندابراز رضایت میھا موفقیت ادعایی این بخشنامھ 
کا (بنیاد برومند) در این زمینھ بھ عمل آورده، ھمراه و با ات ،برای حقوق بشر در ایران ،تحقیقاتی کھ بنیاد عبدالرحمن برومند

ھا، از جملھ خبرگزاری ارگان خبری مجموعھ  ھای حقوق بشری درباره شرایط زندانھای تکمیلی دیگر سازمان بھ گزارش
ھای قوه قضاییھ  : بخشنامھ دلیلی برای جشن گرفتن وجود نداردفعاالن حقوق بشر در ایران (ھرانا)، نمایانگر آن است کھ 

ھا زندانی، از جملھ زندانیان  تخصیص داده نشده و صدھا بھ زندانتجھیزات الزم و منابع مالی و شود اجرا نمیعمدتاً مورد 
 شوند. سیاسی و مدافعان حقوق بشر، ھمچنان بھ بیماری کرونا مبتال می 

بینی شده بود، از جملھ ھای قوه قضاییھ پیش ، اقداماتی کھ برای مقابلھ با ویروس کرونا در بخشنامھ ۱۳۹۹در اوائل بھار سال 
ھا، ضدعفونی کردن روزانھ طای مرخصی بھ برخی از زندانیان واجد شرایط، کاھش پذیرش زندانیان جدید در زنداناع

ھای تمام  ھای الزم بھ زندانیان و زندانبانان، توزیع وسایل بھداشتی در میان زندانیان، و تشکیل کمیتھ ھا، ارائھ آموزشزندان
ندانیان، بھ طور نصفھ نیمھ و ناھمگون بھ اجرا در آمد. در آن مقطع، بنیاد  ز سالمتھا برای نظارت بر وقِت در زندان

ھا، تالش ایران برای حفاظت از زندانیان کافی نیست»  در زندان  ۱۹را تحت عنوان «ترس از کووید  گزارشیبرومند 
ھای پزشکی و ھا، فقدان بھداشت مناسب و مراقبتمنتشر ساخت تا توجھات را بھ خطرات فوری ازدحام بیش از حد زندان

ز شیوع ویروس کرونا از سوی مسئولین  ھای قوه قضاییھ در خصوص کنترل و پیشگیری ااجرای ناھمگون بخشنامھ 
ھای تدوین یافتھ از سوی سازمان بھداشت جھانی خواست تا دستورالعمل بنیاد ھمچنین از مقامات ایرانھا، جلب نماید. زندان

و دفتر کمیسریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، از جملھ تضمین برخورداری محبوسین از اقالم بھداشتی فردی،  
ھا بھ منظور اجرای فاصلھ گذاری اجتماعی، و نظارت کردن مستمر و روزمره محیط، کاھش جمعیت زندان  ضدعفونی

 4ھا، را رعایت کنند. مستقل بر حسن اجرای این دستورالعمل

 
 ، ۱۳۹۹تیر ماه  ۳۱خبرگزاری رویترز،  1
-past-in-coronavirus-romf-deaths-229-record-hits-iran/iran-coronavirus-health-https://www.reuters.com/article/us

idUSKCN24M18J-ministry-health-hours-24 
 ،۱۳۹۹تیر ماه  ۲۸خبرگزاری رویترز، بریتانیا، 

-19-covid-with-infected-iranians-million-25-says-iran/rouhani-coronavirus-health-://uk.reuters.com/article/ukhttps
idUKKBN24J07Y 

 ،۱۳۹۹مرداد   ۵تصویر در تاریخ ، دسترسی بھ ۱۳۹۹مرداد  ۵وزارت بھداشت، سخنگوی وزارت بھداشت و درمان بھ نقل از وبسایت رسمی  
https://bit.ly/3liUirT 

 ،  ۱۳۹۹روردین ف ۹رجوع شود بھ اظھارات ابراھیم رئیسی، رئیس قوه قضاییھ، خبرگزاری میزان،  2
https://www.mizanonline.com/fa/news/608692/ 

  https://www.iranrights.org/library/document/3712 اسفند  ۷ھای مورخ بخشنامھ
 https://www.iranrights.org/library/document/3713 ۱۳۹۸اسفند ماه  ۱۰و 

اسفند ماه   ۷ ،خبرگزاری میزان ھا، بھ ریاست اصغر جھانگیر، رئیس سازمان زندان ۱۳۹۸اسفند ماه  ۷ویدیوی کنفرانس قوه قضایی بھ تاریخ 
۱۳۹۸ ،https://www.mizanonline.com/fa/news/600531 

 ، ۱۳۹۹ تیرماه ۵ھای قم بھ نقل از خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا، اناظھارات مدیرکل زند 3
https://www.isna.ir/news/99040504058/ 

: توجھ خاص بھ افرادی کھ ۱۹ماری کووید ھا تحت عنوان «دستورالعمل موقت در باره بیبین سازمانرجوع شود بھ دستورالعمل موقت کمیتھ دائمی 4
در   ۱۹و «آمادگی، پیشگیری، و کنترل کووید   https://www.iranrights.org/library/document/3716اند» از آزادی خود محروم شده 

ھای این . از جملھ توصیھhttps://www.iranrights.org/library/document/3718ھا و سایر اماکن بازداشت»، سازمان بھداشت جھانی، زندان
 نھادھا، موارد زیر است: 

https://www.iranrights.org/fa/library/document/3720
https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-iran/iran-hits-record-229-deaths-from-coronavirus-in-past-24-hours-health-ministry-idUSKCN24M18J
https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-iran/iran-hits-record-229-deaths-from-coronavirus-in-past-24-hours-health-ministry-idUSKCN24M18J
https://uk.reuters.com/article/uk-health-coronavirus-iran/rouhani-says-25-million-iranians-infected-with-covid-19-idUKKBN24J07Y
https://uk.reuters.com/article/uk-health-coronavirus-iran/rouhani-says-25-million-iranians-infected-with-covid-19-idUKKBN24J07Y
https://bit.ly/3liUirT
https://www.mizanonline.com/fa/news/608692/
https://www.iranrights.org/library/document/3712
https://www.iranrights.org/library/document/3713
https://www.mizanonline.com/fa/news/600531
https://www.isna.ir/news/99040504058/
https://www.iranrights.org/library/document/3716
https://www.iranrights.org/library/document/3718
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 زند و حاکی از آن است کھمیمھر تایید   شھای ابراز شده در گزارش اردیبھشت ماھتحقیقات اخیر بنیاد برومند بر نگرانی
ھای آن کماکان معتبر و جنبھ اضطراری دارد. مقامات  ھا، بجا، موجھ و ھمچنان موضوعیت داشتھ و توصیھ این نگرانی

ھای پیشگیری از شیوع بیماری، قصور ایرانی در مواجھھ با بحران کرونا و تضمین پیروی مستمر و رعایت دستورالعمل
ھایی کھ اخیراً با زندانیان و دیگر منابع مطلع اند. بر اساس مصاحبھ نداختھ ا هکرده و سالمتی و زندگی زندانیان را بھ مخاطر 

ھا عمدتاً از دستور کار خارج  عمل آمده، بخشنامھ  ھا، بھھای سراسر کشور و دارای دسترسی بھ این زندان از وضعیت زندان
، موارد ابتالی قطعی، و زندانیانی کھ  ۱۹د ھایی کھ قرنطینھ کردن زندانیان با عالئم مشکوک بھ کووی، بھ استثنای قسمت شده

ھا تسھیالت الزم جھت مبارزه با ویروس کرونا و حفاظت  دارد. مسئولین زندانمیگردند، را الزام میاز مرخصی بر 
و   یابد کھ با ازدحام جمعیت مواجھ بودهمیھایی شیوع اند. و حاال، ویروس در زندانمناسب از زندانیان را دریافت نکرده 

 ھای ھمگون و متعارِف مراقبت ھستند.ھای پزشکی و شیوه فاقد مراقبت

اند. تامین  ھا از ضدعفونی کردن محیط زندان دست کشیدهبھ غیر از چند مورد پراکنده و خارج از معمول، مسئولین زندان
ده باشد، جوابگوی نیازھایشان  شود اگر کم نشبین زندانیان پخش می  رایگانکھ بھ صورت وسائل بھداشتی  نیست کافی  تغذیھ

ھای گزاف در  ھا ھزار زندانی کھ استطاعت مالی تھیھ تولیداتی کھ بھ قیمت در نتیجھ، ده  یا کھ کالً قطع شده. نیست و
ھایی کھ برای قرنطینھ زندانیان  اند. مکان پذیر قرار گرفتھشود را ندارند، در وضعیتی آسیب میھا ارائھ ھای زندانفروشگاه

ھای ای و زندانیانی کھ در قرنطینھ نیستند مشترکاً از مکاننظر گرفتھ شده، دیگر موثر نیست چرا کھ زندانیان قرنطینھ در 
کنند؛ زندانیان تازه وارد نیز با زندانیانی کھ بھ عنوان مثال، دوره میو ھواخوری) استفاده  ، راھروھا(نظیر حمام میعمو 

در دست کم یک زندان (ارومیھ) زندانیان سالم بھ عنوان   .شوندمی شان در شرف اتمام است، در یک محل قرنطینھ قرنطینھ 
ھا (زنجان و تھران بزرگ)، زندانیان مبتالی  در دیگر زندان اند.منتقل شده ۱۹یک اقدام تنبیھی بھ قرنطینھ بیماران کووید  

اند و در نتیجھ دیگر زندانیان را آلوده کرده و در معرض خطر قرار  قطعی بھ ویروس کرونا از بندی بھ بند دیگر منتقل شده
برخی زندانیان سیاسی و از جملھ   –اند. حتی زندانیانی کھ توانایی ساماندھِی ضدعفونی کردن بندھای خود را دارند داده

 شوند (اوین و تھران بزرگ).مینیز ھمچنان بیمار   –اند زندانیانی کھ بھ جرم ارتکاب جرائم مالی محکوم شده 

ھا از طریق آزادی زودھنگام و رفتن بھ مرخصی کھ در اواخر  ھای اولیھ جھت کاھش جمعیت زندانرسد تالشمیبھ نظر  
ھا بھ اجرا درآمده بود، در اواخر بھار متوقف شد، یعنی شت سال جاری در بسیاری از زنداناسفند ماه و فروردین و اردیبھ

و  از جملھ سنندج، تھران بزرگگشتند. در چند زندان (مییافت و باید بھ زندان باز میکھ مرخصی زندانیان پایان  میھنگا 
شوند. میازگشت قرنطینھ شوند، بھ بندھای خود فرستاده ) زندانیان بھ دادگاه برده و بدون این کھ در بندامتگاه شھر ری

، ھمچنان ادامھ دارد؛ این جرائم کندکھ خطری برای عموم ایجاد نمی جرائمی برای ھای قابل اجتنابدستگیری و بازداشت
غییر مذھب بھ  الملل بھ رسمیت شناختھ نشده نظیر جرائم سیاسی، ت کھ بھ موجب حقوق بین جرائمیغیرخشن، و   شامل جرائم

گردد.  میھای عروسی در اینستاگرام، یا استفاده از مواد مخدر، گذاردن عکس 5مسیحیت، فعال بودن در درون جامعھ بھایی،
این گونھ   6بازداشت فقط در استان تھران شده است. ۷۷۰۲منجر بھ  اول سالاتھام استفاده از مواد مخدر، در سھ ماه 

 
نظیر صابون و ماده ضدعفونی کننده در طول زمان  بھداشتی«اقدامات فعاالنھ ... جھت تضمین برخورداری رایگان محبوسین از اقالم  ●

 بازداشت و پس از مقطع توزیع اولیھ؛» 
 «جداسازی مناسب افراد، تھویھ مناسب ھوا، و ضدعفونی کردن روزمره و مستمر محیط؛» ●
ای، افرادی کھ کم خطر ھستند و خالف و جرائم جزئی ھای زمینھ«آزاد کردن افراد،[با اولویت دادن] بھ کودکان، افراد مبتال بھ بیماری ●

الملل بھ  اند کھ بھ موجب حقوق بینشدهجرائمیالوقوع ھستند، و افرادی کھ مرتکب کھ در شرف آزادی قریب افرادیاند، مرتکب شده 
 شوند؛» و نمیرسمیت شناختھ 

ھا جھت گردآوری  ھای جامعھ مدنی بھ بازداشتگاهھای ملی حقوق بشری و سازمانھای حقوق بشر، سازمان«[اجازه دسترسی] شبکھ  ●
 ھا برای آگاه سازی و حمایت. ھا، و شناسایی فرصتنھا و زندا، نظارت بر وضعیت بازداشتگاهبھداشتیاطالعات، ارزیابی وضعیت 

فرد کھ بھ مسیحیت تغییر مذھب داده بودند در حملھ بھ منازلی واقع در تھران، کرج، و مالیر دستگیر  ۹، ۱۳۹۹تیرماه  ۱۲و  ۱۱در روزھای  5
 news.org/2020/hranews/a-https://www.hra-/25812 ،۱۳۹۹مرداد  ۲ شدند. ھرانا،

خرداد   ۲۲ المللی بھایی،ھای مختلف ایران، بازداشت و یا محاکمھ و محکوم بھ حبس شدند. سرویس خبری بینبھایی در استان ۷۷، ۱۳۹۹در بھار 
   /https://news.bahai.org/story/1433، ۱۳۹۹ماه 

نفر از معتادان متجاھر در استان تھران   ۷۷۰۲زاده، دبیر شورای ھماھنگی مبارزه با مواد مخدر، در سھ ماھھ اول امسال ھادی منصوربھ گفتھ  6
 .  ws/83862257/https://www.irna.ir/ne ، ۱۳۹۹تیرماه   ۲۹(ایرنا)، میبازداشت شدند (خبرگزاری جمھوری اسال 

https://www.hra-news.org/2020/hranews/a-25812/
https://news.bahai.org/story/1433/)
https://www.irna.ir/news/83862257/
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و ھزاران مورد آزادی   ھا را مختل ساختھھش جمعیت زندان ھای مبنی بر کاناپذیری تالش اجتناب ھا، بھ طرز بازداشت
نماید. فقدان سیستماتیک شفافیت کھ در نظام  میزودھنگام و عفو کھ صراحتاً بھ ھمین منظور مقرر و صادر شده را خنثی 

ھای امنیتِی قلدر مابانھ یکی از کھ پروتکل میکند، نظا میای طوالنی دارد، این مشکالت را تشدید عدالت کیفری ایران سابقھ 
کنند، و از این طریق در میپنھان کاری  ۱۹ھا درباره موارد ابتال بھ بیماری کووید ھای آن است: مسئولین زندانویژگی

بھانھ امنیت ملی (زندان   میان زندانیان تردید و ھراس ایجاد کرده، از سویی دیگر، از انتقال زندانیان مشکوک بھ کرونا بھ
کند، سُستی در اجرای  مینمایند. در مقطعی کھ موج دوم ویروس کرونا در خارج از زندان بیداد میبرازجان)، خودداری 

 آید. ماه پیش مقرر شده بود، بھ ھیچ وجھ با عقل جور در نمی  ششھای حداقلی کھ ھمان احتیاط 

و میزان مرگ و میر را سھ   7مقامات ایران آمارھای کاذب ارائھ کرده،
مرتبھ کمتر از آمارھای دقیقی کھ بھ دست بی بی سی فارسی رسیده، اعالم  

کمتر از ارقام  میکند کھ ارقامی نمایند. وزارت بھداشت ایران تکذیب می
مقامات ایرانی، افرادی کھ بھ انتشار اطالعات   8واقعی گزارش کرده است.

ویروس کرونا، مبادرت  میورد آنھا با پاند یا نظرات انتقادی از شیوه برخ
اند را بازداشت کرده  نموده 

است، افرادی ھمچون ابراھیم  
شوریانی، فعال مدنی و مدیر  

بنا بھ گفتھ حسین اشتری، رئیس پلیس فتا،  9می «صدای مردم بانھ».کانال تلگرا
پراکن» در باره نفر بھ اتھام «شایعھ   ۳۲۰اردیبھشت،  ۲۰از اواسط فروردین تا 

ویروس کرونا و ایجاد «تشویش و نگرانی» در اذھان عمومی، بازداشت  میپاند 
ھای مرتبط با ویروس کرونا مصون نیستند.  حتی وکال ھم از بازداشت 10شدند.

را افشا و  ۱۹پیام درفشان پس از آن کھ ابتالی موکلش بھ بیماری کووید 
شر اکاذیب بھ قصد تشویش  خواستار آزادی وی شده بود، بھ اتھام «ن

اذھان عمومی» و «فعالیت تبلیغی علیھ نظام»، بھ دو سال حبس محکوم  
بازداشت شده بود، در  ۱۳۹۸سالھ اینستاگرام کھ از مھر ماه ۱۸موکل وی، فاطمھ خویشوند (سحر تبر)، سلبریتی   11شد.

کرونا مبتال شد و بھ جای این کھ بھ مرخصی  برد بھ ویروسمیشھرری بھ سر   ندامتگاهکھ در  میفروردین ماه و ھنگا 
 12برود، قرنطینھ شده و نھایتاً بھ بیمارستان منتقل و بھ دستگاه تنفس مصنوعی وصل گردید. 

 
استان ھرمزگان، پنج معتاد در این استان واقع در جنوب ایران، بھ اتھام «نشر میبنا بھ اظھارات سرھنگ سعید شفیعی، معاون اجتماعی نیروی انتظا 

 ، ۱۳۹۹خرداد ماه  ۱۸در حساب اینستاگرام خود» بازداشت شدند. لوس آنجلس تایمز،  جوانھای جشن عروسی یک زوج عکس
crackdown-media-social-coronavirus-instagram-07/iran-06-nation/story/2020-https://www.latimes.com/world 

 https://www.iribnews.ir/fa/news/272936، ۱۳۹۹خرداد ماه  ۱۱ان، ایرمیصدا و سیمای جمھوری اسال 
ھایی 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  فھرست  7

 زند. افزایش اولیھ مرگ و میر بسیار فراتر از ارقام وزارت بھداشت است و تا اوائلمیتن تخمین  ۴۲۰۰۰از آغاز تا این تاریخ را بھ قریب بھ 
ھای رسمی تشابھ  ھای درز شده بھ بی بی سی، با گزارشبوده است. روند کلی موارد ابتال و مرگ و میر در داده میفروردین ماه پنج برابر آمار رس

 ، ۱۳۹۹مرداد ماه  ۱۳بی بی سی،  .دارد، اگرچھ ارقام آن متفاوت است
53598965-east-middle-https://www.bbc.com/news/world 

 https://www.bbc.com/persian/iran-53629265 ،۱۳۹۹مرداد ماه  ۱۲بی بی سی،  
 ، ۱۳۹۹مرداد  ۱۲تھران تایمز،  8
-COVID-reporting-under-of-claim-Persian-BBC-rejects-https://www.tehrantimes.com/news/450787/Iran۱۹-

mortality 
 http://kurdistanhumanrights.net/fa/?p=13343، ۱۳۹۹تیر ماه  ۱شبکھ حقوق بشر کردستان،  9

 https://www.irna.ir/news/83780862، ۱۳۹۹اردیبھشت  ۲۰ایرنا)،  (خبرگزاری جمھوری اسالمی 10
 news.org/2020/hranews/a-https://www.hra-/26118، ۲۱مرداد  ۲۱ھرانا، 11
 ، ۱۳۹۹فروردین  ۲۹آزادی، رادیو  12

ventilator/30561096.html-coronavirus-tabar-sahar-celebrity-instagram-https://www.rferl.org/a/ranian 

 ۱۳۹۹افشان، خبر صدای امریکا، اردیبھشت پیام در

https://www.latimes.com/world-nation/story/2020-06-07/iran-instagram-coronavirus-social-media-crackdown
https://www.iribnews.ir/fa/news/272936
https://www.bbc.com/news/world-middle-east-53598965
https://www.bbc.com/persian/iran-53629265
https://www.tehrantimes.com/news/450787/Iran-rejects-BBC-Persian-claim-of-under-reporting-COVID-19-mortality
https://www.tehrantimes.com/news/450787/Iran-rejects-BBC-Persian-claim-of-under-reporting-COVID-19-mortality
http://kurdistanhumanrights.net/fa/?p=13343
https://www.irna.ir/news/83780862
https://www.hra-news.org/2020/hranews/a-26118/
https://www.rferl.org/a/ranian-instagram-celebrity-sahar-tabar-coronavirus-ventilator/30561096.html
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پنھان کاری پیرامون میزان ابتال بھ ویروس کرونا و مرگ و میر ناشی از آن، چھ در زندان چھ خارج از زندان، کمترین  
ای مطرح کرده ھا ادعاھای جسورانھ کند. با این حال، ریاست دستگاه زندانعمومی] ایجاد نمی اطمینان خاطری [در افکار 

ھا، در نطقی کھ در اوائل تیر ماه در مبنی بر این کھ نتایج مثبتی حاصل شده است. مھدی حاج محمدی، رئیس سازمان زندان 
ھای رانھ، درمانی، و کنترل ویروس کرونا در زندانحضور مقامات بلندپایھ خارجی ایراد کرد اظھار داشت اقدامات پیشگی

ھا» در منطقھ و در سراسر جھان است. محمدی از یک «برنامھ منحصر بھ فرِد معاینھ، تشخیص،  ایران «در میان بھترین 
از   ھای علوم پزشکی پیاده شده، کھ شامل تست گرفتنھای کشور و دانشگاه مراقبت، و درمان» سخن گفت کھ در کلیھ زندان 

کلیھ زندانیان تازه وارد، یک پروتکل نگھداری سھ مرحلھ ای بیماران (یعنی قرنطینھ، جداسازی، و دوره نقاھت)، و 
ای  ھای رسمی، ارادهاین در حالی است کھ بھ شھادت زندانیان و بیانیھ  13گردد.میتخصیص تجھیزات پزشکی و درمانی، 

زشکی بسیار ناچیز است، و بودجھ محدودی جھت تضمین بھداشت مناسب در ھای پگیری وجود ندارد، مراقبتمبنی بر تست 
 کند.المللی تامین سالمتی، مطابقت نمی ھای پر جمعیت، در دسترس است کھ بھ ھیچ وجھ با معیارھای بین زندان

 ھاوضعیت زندان

 زنجان، استان زنجان   مرکزی  زندان
  ۱۳۹۸دی ماه  ۳زنجان، جایی کھ نرگس محمدی، فعال حقوق بشر و مخالف با مجازات اعدام، از تاریخ  مرکزی در زندان
شود، چنین گزارش شده کھ قصور مسئولین زندان در جداسازی یک زندانی مبتال بھ  مینگھداری  زندانیان عادیدر میان 

کلیھ جمعیت بند زنان را در معرض خطر ویروس کرونا   ،۱۹بیماری کووید 
برد میای بھ شدت رنج  کھ از چندین بیماری زمینھ  –قرار داده است. محمدی 

تیر ماه منتشر شد اعالم داشت   ۲۲ای از درون زندان کھ در تاریخ در نامھ  –
  ۱۹ھایش در اوائل تیر ماه عالئم مشکوک بھ کووید  تن از ھمبندی  ۱۱کھ او و 

زندانی تازه  ۳۰افزاید کھ یک ماه قبل از آن، در حدود میاند. این نامھ  داشتھ
وارد کھ برخی از آنان عالئم مشکوک بھ ویروس کرونا داشتھ و یک تن نیز  

 14بوده، بھ بند آنھا فرستاده شده بودند. ۱۹مبتالی قطعی بھ بیماری کووید 
ھا و ظلم و اش «شکایتی قانونی در مورد سختینویسد نامھ میمحمدی 

ھای پزشکی ظرف شش ماه اخیر در زندان زنجان  فقدان مراقبت
است». نرگس محمدی در یادداشت دیگری از داخل زندان کھ در تاریخ  

از سوی یک زندانی سیاسی پیشین در توییتر منتشر   ۱۳۹۹امرداد  ۱
 نویسد: میشد، 

زندانی کرونایی در بند ھستیم. از چند روز پیش کھ بیماری محرز شد، چند نفر سالم را از ما جدا  ۱۲تیر:  ۱۵«
کردند. مطلقاً ھیچ امکاناتی و ھیچ رسیدگی پزشکی در بند نیست. حتی ژل شستشوی دست نداریم. فقط بروفن 

مان ھمینطوریم ... این نگھبان گفتھ بود دکتر ھ آید. درد وحشتناک ... طاقتم طاق شده. ھمدھند ... نفسم باال نمی می
 آورد، پس کو؟» می

ھای  تیر ماه باالخره بھ وی اجازه دسترسی بھ پزشک را دادند. اما بر اساس گزارش ۲۲مسئولین فقط پس از نامھ مورخ 
 سالمتی زندانی:بعدی وی، انگیزه مسئولین در فرستادن پزشک بیشتر مالحظات ظاھری بوده تا حفاظت از حقوق و 

 
 /http://www.irna.ir/news/83832911، ۱۳۹۹تیر  ۴ایرنا،  13
143745/document/library/org.iranrights.www://https ۱۳۹۹تیر ماه  ۲۳سازمان عفو بین الملل،  ؛، 

“Iran: Human Rights Defender’s Life at Risk of COVID-19” 
https://www.amnesty.org/download/Documents/MDE1327102020ENGLISH.pdf 

 

س ارسا� از خانوادە محمدی. نرگس محمدی. عک
 ۱۳۹۹مرداد  EnglishPen.orgته از و�سا�ت فبرگر

http://www.irna.ir/news/83832911/
https://www.iranrights.org/library/document/3745%D8%9B
https://www.iranrights.org/library/document/3745%D8%9B
https://www.iranrights.org/library/document/3745%D8%9B
https://www.iranrights.org/library/document/3745%D8%9B
https://www.iranrights.org/library/document/3745%D8%9B
https://www.iranrights.org/library/document/3745%D8%9B
https://www.iranrights.org/library/document/3745%D8%9B
https://www.iranrights.org/library/document/3745%D8%9B
https://www.iranrights.org/library/document/3745%D8%9B
https://www.iranrights.org/library/document/3745%D8%9B
https://www.iranrights.org/library/document/3745%D8%9B
https://www.iranrights.org/library/document/3745%D8%9B
https://www.iranrights.org/library/document/3745%D8%9B
https://www.iranrights.org/library/document/3745%D8%9B
https://www.amnesty.org/download/Documents/MDE1327102020ENGLISH.pdf
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تیر: نامھ علنی نوشتم و وضعیت بند را شرح دادم. امروز یک ماسک بھ ھر کدام ما دادند. ژل شستشوی  ۲۱«
تا. حال  ۳دادند، باالخره دیروز با پول خودمان خریدند و دادند. فقط کردیم و نمیدست را کھ مدتھا التماس می 

 مان رفتھ ...» مان افتضاح است. رمق عمومی 

کنم این بیماری از آن سھ تا عمل  مان ھم از بین رفتھ. دارم فکر میرمقی. حس بویایی تیر: تھوع. استفراغ. بی  ۲۳«
 ای کھ کردم سخت تر است ...»جراحی

تیر: دیروز ھم دکتر نیامد. اما امروز آمدند گفتند دکتر آمده بیا برو. گفتم رمق ندارم. گفتند اجباریھ. با مصیبت   ۲۴«
گوید: نفس پرسد. میگویم رمق ندارم ... میرسانم بھ اتاق دکتر ... دکتر حالم را میکشان خودم را میو کشان  

نویسد. سرم و ھایم درگیر شده. دکتر نسخھ می افتم. ریھ کند. بھ سرفھ می ام گیر میعمیق! نفس وسط سینھ 
دو روز غذای درستی بخوریم جان   گذاشتندمی دانم چیست ... کاش سی کھ نمی سی  ۱۰ب.کمپلکس و یک آمپول 

 .دھند»نمیبگیریم. غذا اینجا افتضاح است. خرید از زندان ھم از آن بدتر ... اجازه خرید از بیرون ھم 

گویند برای محمدی  ھا را ھم تزریق کردند ... دوباره دکتر آمده. میتیر: دیشب آمدند سرم زدند. آمپول ۲۵«
پرسد: حالت چطوره؟ «خوبم». خانم زندانبان  دیروزم. داروھا اثر کرده. دکتر می اجباری است، باید بیاید. بھتر از

 »  افتم ...گوید: نفس عمیق! بھ سرفھ می گوید: از دیشب کھ آن سرم را بھش زدیم حالش بھتره. دکتر میمی

محمدی را نشان بینیم [کھ ویزیت دکتر از نرگس را آنجا می  ۲۰:۳۰گردیم داخل بند. خبر بعد چند ساعت برمی 
فھمم دکتر رفتن اجباری برای چھ بود. و اینکھ فیلم دیروز قابل پخش نبوده بس کھ بدحال بودم. دھد] ... تازه میمی

داد. حرف امان نمی با سرم و آمپول سر پایم کردند تا فیلم بگیرند. تازه ھمان را ھم نتوانستند کامل پخش کنند. سرفھ 
 خش نبود! زندانبان خودشان ھم قابل پ

عدد ماسکی کھ بھمان دادند  ۱پخش شد تا امروز دیگر خبری از دکتر نیست. با ھمان  ۲۰:۳۰تیر: از وقتی  ۲۸«
دو کیلو گوشت چرخ کرده  ۲۰:۳۰ھا برخورده. روز بعد از خبر ایم. آن فیلم جعلی ھم بدجوری بھ زندانیسر کرده

د» بخورید ... امروز ھم کھ گفتیم بعد از آن فیلم دروغتان، ھا آوردند دادند. گفتند «بایاز طرف مدیر کل زندان
 خواھیم و آمدند گفتند «باید» بخورید، ھمانقدر تحقیر شدیم.» ن را ھم نمیگوشتتا 

 15 توانم یک دور دور حیاط راه بروم. اما بھترم.»مرداد: حالم بھتر است. ھنوز نمی ۱«

زنجان شد. محتوای نامھ  مرکزی تیر ماه خود خواستار بازرسی وزارت بھداشت از زندان  ۲۲نرگس محمدی در نامھ مورخ 
ھای اجتماعی ای در شبکھ ھای فارسی زبان خارج از کشور گزارش و پس از آن، بھ شکل گسترده تیر در رسانھ ۲۳در روز 
شکایت نرگس   دربارهز غالمحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییھ، تیر، خبرنگار روزنامھ اعتماد ا ۴۲روز  16پخش شد.

محمدی سوال کرد. اظھارات اسماعیلی در پاسخ بھ سواالت مرتبط با فقدان بھداشت در زندان زنجان و برنامھ دستگاه  
در عوض قضایی برای انتقال محمدی بھ اوین و یا فرستادن وی بھ مرخصی جھت مداوای مشکالت ریوی، مبھم بود. او 

کھ یک  میھای بھداشتی کلی، قوه قضاییھ ھنگا تاکید کرد کھ سالمتی ھمھ زندانیان در اولویت است و عالوه بر پروتکل 
دھد. وی اصرار کرد «... ما ھمان تدابیر را میزندانی مشکوک بھ ابتال بھ ویروس کرونا است، کلیھ اقدامات الزم را انجام 

دادن مطالبی کھ ھای ایران در تالشی برای خالف جلوهتیر، رسانھ  ۲۶از روز  17ایم».در زندان زنجان ھم اتخاذ کرده
ھای خود عنوان کرده بود، شروع بھ پخش ویدیوی کوتاھی نمودند کھ بھ طور پنھانی و بدون رضایت او، در محمدی در نامھ 

داده، فیلم برداری شده  میرا نشان   خالل ویزیت وی توسط پزشک در زندان و در لحظاتی کھ عالئم بیماری کمتر خود
 18است.

 
15https://www.iranrights.org/library/document/3753  ۱۳۹۹مرداد  ۱، از بھاره ھدایت توییتر بھ زبان فارسی ؛ سری ،

https://twitter.com/HedayatBahare/status/1286029508320071686 
 ، ۱۳۹۹تیر ماه  ۲۳؛ ایران وایر،  https://www.bbc.com/persian/iran-53394645، ۱۳۹۹تیر ماه  ۲۳بی بی سی،  16

https://iranwire.com/fa/news/zanjan/39439 
 http://www.etemadnewspaper.ir/fa/main/detail/150998، ۱۳۹۹تیر ماه  ۲۵، روزنامھ اعتماد 17
،  ۱۳۹۹تیر ماه  ۲۷؛ میزان آنالین،  /https://www.mashreghnews.ir/news/1095726،  ۱۳۹۹تیر ماه  ۲۶مشرق نیوز،  18

https://www.mizanonline.com/fa/news/638348/ 

https://www.iranrights.org/library/document/3753
https://twitter.com/HedayatBahare/status/1286029508320071686
https://www.bbc.com/persian/iran-53394645
https://iranwire.com/fa/news/zanjan/39439
http://www.etemadnewspaper.ir/fa/main/detail/150998
https://www.mashreghnews.ir/news/1095726/
https://www.mizanonline.com/fa/news/638348/
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ای صادر و  ھای بھ بیرون درز کرده نرگس محمدی باعث شد چند تن از گزارشگران ویژه سازمان ملل متحد بیانیھ یادداشت
ار اما سھ ھفتھ پس از انتش 19ای ھستند، بشوند.ھای زمینھ طی آن خواستار آزادی وی و کلیھ زندانیانی کھ دارای بیماری 

درخواست محمدی، ھنوز ھیچ گونھ اطالعاتی در خصوص برنامھ وزارت بھداشت مبنی بر بازرسی از وضعیت بھداشتی 
 زنجان منتشر نشده است. مرکزی زندان 

 استان خراسان رضوی 
 زندان مرکزی مشھد (وکیل آباد)

 میبند قرنطینھ از آغاز پاندشود مبتالیان بھ کرونا در آن زیادند، کھ گزارش می، وکیل آباد)مشھد (مرکزی در زندان 
ھای دو، سھ، و پنج، ویژه  متشکل است از پنج سالن مختلف کھ ھر یک کاربرد از قبل تعیین شده مشخصی دارند. سالن 

باشند. سالن چھار قرنطینھ بھ زندانیان  میھ آن  اند یا مشکوک بھ ابتال بهنگھداری زندانیانی است کھ بھ بیماری کرونا مبتال شد 
شوند. بر اساس اطالعات بھبود یافتھ از بیماری کرونا اختصاص داده شده کھ پس از چند روز بھ بندھای خود بازگردانده می

 اند. های دادرا در خود ج ۱۹زندانی و تعداد زیادی زندانی مبتال بھ بیماری کووید  ۶۶۰و   ۵۴۰موجود، این چھار سالن بین 

تختخواب، کھ زندانیان پیش   ۷۰۰اتاق و  ۸است با  ایدو طبقھ  سولھ، ۱سالن 
شوند. بھ میروز در آن نگھداری  ۲۱از ورود بھ جمعیت زندان بھ مدت  

خوابند و میتن از زندانیان بر روی زمین   ۱۵۰۰لحاظ کمبود جا در بند، تا 
گاه مجبورند مشترکاً از یک تختخواب استفاده کنند. زندانیان در بدو ورود 

یر دندان، یک عدد صابون، و مقدار کمی پودر یک عدد مسواک و خم 
کنند  میکنند و در این مدت، فضا را با زندانیانی تقسیم  شویی دریافت می رخت

کھ بھ بیمارستان اعزام شده و در بازگشت بھ زندان بھ مدت دو تا سھ ھفتھ در  
شوند. بدین ترتیب، نگھداری زندانیان تازه وارد نگھداری می ۱ھمین سالن 

گذرد و در شُرف انتقال میکنار زندانیانی کھ چندین روز از قرنطینھ آنان   در
 سازد. میتاثیر  بھ بندھای دیگر ھستند، کل روند قرنطینھ را عمال بی 

ھا کاھش پیدا کرده است. در زمان اعزام، بھ شوند اگرچھ تعداد این اعزاممیزندانیان کماکان بھ بھ دادسرا و دادگاه اعزام 
 20شود.شود اما فاصلھ گذاری اجتماعی رعایت نمی نیان ماسک داده میزندا

زندانی را  ۷۰۰دارای ھفت بند است کھ در حدود  مشھد زندان مرکزی بخش زنان
زندانیان سیاسی محکومیت خود را در آن   کھ معموالً  ۵در خود گنجانده است. بند  

کردند، اکنون بھ محل نگھداری زندانیان مشکوک و یا مبتالی قطعی بھ  سپری می
متر مربع و دارای دو   ۳۵بیماری کرونا اختصاص داده شده است. این بند حدوداً 

شود. بھ دلیل از آنھا بھ عنوان انباری استفاده می سرویس بھداشتی است کھ از یکی
کھ ویژه نگھداری  ۳کمبود فضا، زندانیان سیاسی محبوس در این بند، بھ بند 

اند. این بند یک فضای مشترک  سال است، منتقل شده  ۱۸کودکان و نوجوانان زیر 
بزرگ است با پانزده تختخواب سھ طبقھ، دو حمام، و دو سرویس بھداشتی. 

دانیان بھ یک کتابخانھ و محل ورزش در طول ساعات کاری دسترسی دارند کھ زن
 پس از شیوع ویروس کرونا موقتاً تعطیل شده بود اما مجدداً بازگشایی شده است. 

اند. زندانیان  مسئولین زندان از آغاز شیوع ویروس کرونا مواد ضدعفونی کننده و ماسک در اختیار زندانیان قرار نداده
کنند. زندانیان  میدھند بندھا را ضدعفونی دوبار با استفاده از یک اسپری کھ مسئولین در اختیار آنھا قرار می ایھفتھ 
 غیر بھداشتی زندان ساختھ شده است.   ھا در محیط توانند ماسک خریداری کنند، اما این ماسک می

 
 ، ۱۳۹۹مرداد ماه  ۱عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد،  دفتر کمیسریای 19

https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=26118&LangID=E 
 news.org/2020/hranews/a-https://www.hra-/26126، ۱۳۹۹مرداد  ۲۱ھرانا،  20

 ،)آبادوک�ل( مرکزی مشهد از زنداننمای هوایی 
 مشهد، هرانا

، )آبادوک�لمرکزی مشهد ( بند زنان زندان
 ۱۳۹۹آنالین، فدس

https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=26118&LangID=E
https://www.hra-news.org/2020/hranews/a-26126/
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ر ساختمانی دو طبقھ قرنطینھ و سپس بھ بندھای تا پیش از شیوع ویروس کرونا، زندانیان تازه وارد بھ مدت یک ھفتھ د
ترین معیارھای  شدند. اما پس از شیوع کرونا، زندانیان نخست بھ مدت دو روز در طبقھ اول کھ فاقد ابتداییمنتقل می میعمو 

یان  شوند. زندانمیروز در طبقھ دوم ساختمان قرنطینھ نگھداری   ۱۲بھداشت است نگھداری شده و پس از آن بھ مدت 
شوند. زندانیانی کھ برای جلسات دادرسی از  شوند و ھمگی فوراً در بدو ورود بھ بند منتقل می سیاسی اساساً قرنطینھ نمی 

شوند، پس از بازگشت و قبل از ورود بھ میان جمعیت زندان، تنھا از مایع  سلول خود بھ دادسرا و دادگاه اعزام می
 21کنند. میکننده دست استفاده  ضدعفونی 

 زندان تایباد 

 زندانیان زندان تایباد 22کند. میتایباد واقع در استان خراسان رضوی، ویروس کرونا از خرداد ماه تا بھ امروز، بیداد  در
شوند، بدون این کھ از آنھا تست گرفتھ شود. بنا بھ گزارش خانواده  میھمچون دوران قبل از کرونا بھ دادسرا و دادگاه برده 

برند، در اواسط مرداد ماه، تست کرونای ھفت تن از زندانبانان مثبت بوده، اما این  می ر نگرانی بھ سر زندانیان کھ د
 23زندانی و بقیھ کارکنان زندان بھ خطر افتاده است. ۳۰۰موضوع از دیگران پنھان شده و بدین ترتیب جان حدوداً 

 ، استان خراسان جنوبی زندان بیرجند (بخش زنان)
زندانی را نگھداری   ۱۲۰در حدود  ۱۳۹۹گزارش ایران وایر، بند قرنطینھ بخش زنان زندان بیرجند در خرداد ماه بنا بھ 

کرد. این بند، با ازدحام بیش از حد جمعیت زندانی مواجھ بود و تنھا دو سرویس بھداشتی (کھ زندانیان وسائل غذاخوری می
ھا قرار دارد) و چھار حمام داشت. زندان، صابون مایع  در نزدیکی توالتشستند و میھای خود را نیز در آن و پوشک بچھ 

گذاشت اما لوازم ضدعفونی کننده یا ماسک و دستکش در کار نبود. تقاضاھای بستگان زندانیان از میدر اختیار زندانیان  
این زندان بھ وجود آید، ھمچون  مدیریت زندان و ستاد ملی مبارزه با ویروس کرونا باعث شد تا بھبودھایی چند در وضعیت 

ھا  خرداد، و توزیع ماسک و دستکش در میان زندانیان. زندانیان باید ساعت  ۱۹افزودن سھ سرویس بھداشتی دیگر در تاریخ 
 موجود در قرنطینھ استفاده کنند. میمنتظر بمانند تا بتوانند از تنھا تلفن عمو 

مختاری، چھار زندانی بھایی کھ با آغاز شیوع ویروس کرونا، در  ساغر محمدی، شیدا عابدی، سیمین محمدی، و مریم
بھ زندان احضار شدند و ممکن است بھ ویروس    ۱۳۹۹خرداد ماه   ۶اواسط اسفند ماه بھ مرخصی رفتھ بودند، در تاریخ  

ھ آنھا داده نشده بود. بنا  بردند و اجازه مالقات ب میمبتال شده باشند. در اواخر مرداد، این چھار نفر ھنوز در قرنطینھ بھ سر 
ھای زندانی دارای تب و شوند کھ تعدادی از خانمبھ گفتھ منبع ایران وایر، «آنھا در بدو ورود [بھ بند قرنطینھ] متوجھ می

شود. در ھفتھ اول، شیدا عابدی دھند کھ توجھی نمی درد ھستند. مشکل را بھ مسئوالن زندان انتقال میلرز، درد گلو و بدن 
، ناگھان از شدت بیماری غش ]خرداد ۲۳جمعھ [ گیرد کھاش بھ حدی شدت میشود و بیماری ر ھمان عارضھ می دچا
 شوند.»کند. سھ خانم بھایی دیگر ھم در ھفتھ بعد دچار تب و لرز و گلودرد میمی

در سالن حاضر شد و ھشتاد  خرداد ماه، پزشکی ۲۵بنا بھ گزارش ایران وایر، با شیوع بیشتر بیماری در بین زندانیان، روز 
نفر از بیماران را معاینھ سرپایی کرد و در خاتمھ بھ آنھا گفت کھ یک سرماخوردگی ساده است و بھ ھمھ قرص استامینوفن  

ھا اطالع دادند کھ جواب و شربت سینھ داد. از شیدا عابدی و یک زندانی دیگر ھم تست کرونا گرفتھ شد کھ روز بعد بھ آن 
 24ت. منفی بوده اس

 
 news.org/2020/hranews/a-https://www.hra-/25931، ۱۳۹۹مرداد  ۹ھرانا،  21
 https://bit.ly/3l4YuLV، ۱۳۹۹خرداد  ۲۱اقتصاد آنالین،  22
 news.org/2020/hranews/a-https://www.hra-/26122، ۱۳۹۹مرداد ماه  ۲۱ ھرانا، 23
 https://iranwire.com/en/features/7183، ۱۳۹۹خرداد ماه  ۲۸کیان ثابتی، ایران وایر،  24

https://www.hra-news.org/2020/hranews/a-25931/
https://bit.ly/3l4YuLV
https://www.hra-news.org/2020/hranews/a-26122/
https://iranwire.com/en/features/7183
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 ھای استان تھران زندان

 ندامتگاه تھران بزرگ (فشافویھ) 

داد ویروس کرونا تا چھ اندازه در برخی از بندھا نشان می  25اواخر تیرماه، اطالعات واصلھ درباره ندامتگاه تھران بزرگ
  ۵تیپ  ۴زندانی در سالن زندانی بھ ویروس مبتال شده بودند و یک  ۵۲شیوع یافتھ است. طبق گزارشات، در تیپ یک،  

طبق اطالعات بدست آمده از سوی بنیاد برومند، تا اواسط خرداد ماه تعداد زندانیان تیپ یک (کھ   26خون باال آورده بود.
نفر رسیده کھ سھ برابر بیش از ظرفیت آن است. چنین   ۶۰۰سیستم ھواگیری و تھویھ آن وضعیت بدی دارد)، بھ بیش از 

سازد. ملزومات میکسانی کھ در این ساختمان زندانی ھستند، غیرممکن  میی اجتماعی را برای تماازدحامی، فاصلھ گذار
ھای ، در سرویس۵بھداشتی افزایش نیافتھ و جوابگوی محیط پر خطر و شیوع پرشتاب ویروس کرونا نیست. در تیپ 

کنند و نھ مواد ضدعفونی کننده  میضدعفونی  بھداشتی صابون برای شستن دست موجود است اما مسئوالن زندان نھ بندھا را 
 دھند. میدر اختیار زندانیان قرار 

شناس وزارت بھداشت  تنھا یک بار، یک ماشین سمپاش ھمراه با یک کار
برای ضدعفونی کردن محیط، بھ زندان آمد. در اواسط فروردین، داوطلبانی 

را تمیز کردند. از آن بھ بعد،  ۵از ھالل احمر، یکی از بندھای تیپ 
اند. حفاظت مسئوالن زندان حتی یک بار ھم بند را ضدعفونی نکرده

دارد کھ خودشان  زندانیان در مقابل ویروس کرونا عمالً بستگی بھ این 
توانایی مالی خرید مواد شوینده و ضدعفونی کننده الزم جھت پیشگیری از  

ماسک، تنھا برای کسانی کھ استطاعت   27ابتال بھ بیماری را دارند یا خیر.
ھای زندان را دارند، موجود است. زندانبانان ھم عمدتاً  خرید آن از فروشگاه

 گذارند. میماسک  

ودی موجود است و بھ طور کلی کمبود آب باعث شده  آب گرم بھ مقدار محد
ھای با چالش ندامتگاه تھران بزرگنظافت در دوران ویروس کرونا در 

ھایی کھ زندانیان از منابع مالی کمتری برای حفاظت از خود برخوردارند. زندانیان  فراوانی روبرو شود، باالخص در بند
حمام دسترسی دارند و آب گرم فقط بعد از نیمھ شب موجود است. اما بھ دلیل معموالً چھار تا شش ساعت در روز بھ 

شوند، ممکن است  میبرخی از زندانیان کھ در سلسلھ مراتب، جزء طبقات پایین اجتماعی محسوب   ،کمبودھای اخیر آب
دو ھفتھ بود کھ آب گرم نداشت  ۵تیپ   خرداد ماه، یکی از بندھای ۳۰ھا منتظر بمانند تا بتوانند دوش بگیرند. تا  ھا یا ماه ھفتھ 

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 مشکالت بین زندان و مقامات

 28شھری، دلیل فشار کم آب و کمبود آب گرم است.

ھایشان حبس کنند تا از شورش جلوگیری شود. منبع  راه حل مسئوالن زندان برای کمبود آب این بود کھ زندانیان را در اتاق
ردش اطالعات اند تا از گ بنیاد برومند گزارش داد کھ مسئوالن، برای ارعاب زندانیان، نیروھای مسلح بھ داخل زندان آورده

 29 در دوران گسترش ویروس کرونا جلوگیری کنند. 

 
 ،  ۹ھا، تالش ایران برای حفاظت از زندانیان کافی نیست»، صفحھ در زندان ۱۹رجوع شود بھ «ترس از کووید  25

https://www.iranrights.org/library/document/3720 
 news.org/?p=244912-https://www.hra، ۱۳۹۹خرداد ماه  ۳۰ھرانا،  26
 .۱۳۹۹خرداد ماه  ۲۶و  ۲۴دو منبع مطلع،  مصاحبھ بنیاد برومند با  27
ھای معوقھ مصرف آب، گاز، پرداختمیلیارد تومان بابت  ۸۰ھا ، سازمان زندان۱۳۹۶ھمان. بھ عنوان مثال، ھنگام ارائھ بودجھ در دی ماه سال  28

 ، ۱۳۹۶دی  ۹و برق بدھکار و با کسری بودجھ یک و نیم تریلیون تومانی مواجھ بود. رادیو فردا، 
)problem/28947378.htm-budget-prison-https://www.radiofarda.com/a/iran 

 news.org/?p=244912-ww.hrahttps://w، ۱۳۹۹خرداد ماه  ۳۰ھمان؛ ھرانا،  29

 . ندامتگاە تهران بزرگضدعفویف داوطلبان هالل احمر در حال 
 ۱۳۹۹فروردین  ۱۳

https://www.iranrights.org/library/document/3720
https://www.hra-news.org/?p=244912
https://www.radiofarda.com/a/iran-prison-budget-problem/28947378.htm
https://www.hra-news.org/?p=244912
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ھمان است کھ قبل از شیوع کرونا ھم بود: زندانیان قبل از این کھ بھ بندھای  ندامتگاه تھران بزرگ ھای قرنطینھ در پروتکل
ھ ھستند کامال از سایر زندانیان  برند. با این حال، زندانیانی کھ در قرنطین میروز در قرنطینھ بھ سر   ۱۴منتقل شوند، میعمو 
کنند و در نتیجھ با دیگران در تماس ھا استفاده می نیستند چرا کھ از برخی فضاھای اشتراکی مانند راھروھا و فروشگاه جدا

ی یابند و چاره امیھا انتقال  ھای مختلف برای مالقاتھای اسقاطی و شلوغ بھ ساختمان دائم ھستند. زندانیان در مینی بوس 
ھای ورزشی و فرھنگی در  ، فضاھایی کھ برای فعالیت۵و  ۲ھای ھا ندارند. در تیپجز بھ ھم چسبیدن در این مینی بوس

شود، از بیماران قطعی گرفتھ تا آنھایی کھ  میاستفاده   بیماران نظر گرفتھ شده بود تغییر کاربری داده و از آن برای نگھداری
 فقط عالئم خفیف دارند. 

شوند. میھای خارج از زندان منتقل  شان رو بھ وخامت است بھ بیمارستان انی کھ در بدترین شرایط ھستند وحال فقط بیمار
گیرند (اگر اساساً آزمایشی گرفتھ شود) و حتی با داشتن عالئم و یا  میزندانیان بھ ندرت تحت آزمایش ویروس کرونا قرار 
رویھ نقل و انتقال زندانیان بھ دادسرا و دادگاه در زمان  30شود.نمی  پس از بازگشت از مرخصی نیز از آنھا تست گرفتھ

ھای مختلف بھ  رسد، با پابند از ساختماننفر می   ۳۰۰شیوع ویروس کرونا تغییری نکرده: زندانیان را کھ تعدادشان گاھی بھ 
اد. در پایان وقت دادگاه، زندانیان بدون  فرستآورند و با سربازان وظیفھ کھ در آنجا منتظرند بھ دادگاه می مییک اتاق واحد 

 31گردند.این کھ قرنطینھ شوند، بھ بندھای خود باز می

گوید کھ در میندامتگاه تھران بزرگ  ۵یک منبع مطلع از شرایط تیپ 
ھای این ساختمان کھ تا آن زمان عاری از  اواسط مرداد ماه، یکی از بند

ویروس کرونا بود، بھ قرنطینھ تبدیل شد. این اتفاق پس از آن افتاد کھ 
  ۱۹ھفت نفر با عالئم کووید بعد از ورود چند زندانی جدید بھ بند، 

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  

برند؛ یکی از این افراد کھ نسبتاً مسن  میپزشکی، در حسینیھ بھ سر  
ک، بھ دستشویی توانستھ بدون کم بود و نمی   است، در وضعیت وخیمی

ھای بھداشتی و از سرویس ۱۹برود. این بیماران مشکوک بھ کووید 
ھای مشترک، استفاده کرده بودند. این منبع  ھای واقع در محیطحمام 

ھای مشکوک در مبتال بھ عفونت  دھد بندی کھ افرادمیھمچنین گزارش 
برند، در مجاورت بندی است کھ بازداشت شدگان  آن بھ سر می 

ھای زمینھ ای زندانیان این بند و این کھ برخی از آنان شوند. با توجھ بھ بیماری میاضات آبان ماه در آن نگھداری اعتر
دو بیماری کھ در  32اند، این منبع از احتمال خطر جدی شیوع بیماری در بین آنھا، ابراز نگرانی کرد.اعتصاب غذا کرده 

ھای فارسی زبان خارج از کشور در مورد آنان اطالع رسانی کردند، ھ رسانھ شوند، تنھا پس از آن کحسینیھ نگھداری می
گیرد (اگر اساساً تستی انجام شود) و ھم میتست ویروس کرونا بھ ندرت انجام   33توسط مسئولین از بند خارج شدند. 

این منبع ھمچنین اظھار داشت گیرند. ھستند نیز مورد آزمایش قرار نمی  ۱۹ھای افرادی کھ مشکوک بھ بیماری کووید  سلولی
 34شوند.میبعضاً در کنار بیمارھای قطعی نگھداری  ۱۹زندانیان مشکوک بھ بیماری کووید 

 اردوگاه محکومان مواد مخدر فشافویھ

کیلومتر از تھران  ۵۵بھ گفتھ محسن شمس، مسئول وقت اردوگاه فشافویھ، در نزدیکی ندامتگاه تھران بزرگ کھ بیشتر از 
برداری از فاز اول آن «این زندان دارای سھ بال اصلی در دور تا دور اردوگاه  و در زمان بھره  ۱۳۹۴دارد، در سال فاصلھ 

سولھ  ۳۸شود. این اردوگاه در مجموع دارای ھزار مترمربع زیربنا را شامل می ۷۰ھکتار مساحت کل و  ۱۱۰است کھ 

 
 .۱۳۹۹مرداد ماه   ۱۴مصاحبھ بنیاد برومند با یک منبع مطلع،  30
 .۱۳۹۹مرداد ماه   ۱۰مصاحبھ بنیاد برومند با یک منبع مطلع،  31
 .  ۱۳۹۹مرداد ماه  ۱۴مصاحبھ بنیاد برومند با یک منبع مطلع از وضعیت زندان تھران بزرگ،  32
 .۱۳۹۹مرداد ماه   ۲۲مصاحبھ بنیاد برومند با یک منبع مطلع،  33
 .۱۳۹۹مرداد ماه  ۱۱مکاتبھ بنیاد برومند با یک منبع مطلع از وضعیت زندان تھران بزرگ،  34

 ۱۳۹۸شدگان تظاهرات آبان بازد�د دادستان کل از بازداشت
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اما مشخص نیست   35نفره باشد.» ۳۰۰سولھ نیز اندرزگاه  ۲۶تیبانی و  سولھ مربوط بھ پش  ۱۲است کھ قرار بود از این تعداد 
 شوند. در حال حاضر چند نفر و در چھ شرایطی در این اردوگاه نگھداری می

پس از شیوع کرونا  
دستگیری و بازداشت 

دستھ جمعی متھمان  
مرتبط با مواد مخدر در 

ھای بازپروری  اردوگاه
کماکان ادامھ دارد و بھ 

آمار مبتالیان دامن  
درصد از   ۷۴زند. می

در استان   ۱۳۹۹«معتاد متجاھر» کھ در بھار  ۷۷۰۲
تھران بازداشت شدند، بھ اردوگاه فشافویھ بھ اعزام 

 شدند. 

ده، دبیر شورای  ھادی زابنا بھ اظھارات منصور
ھماھنگی مبارزه با مواد مخدر استان تھران در 

نفر از این بازداشتیان، دارای عالئم   ۶۶تیر ماه، 
 36ابتال بھ ویروس کرونا بودند و قرنطینھ شدند.

  اعتیادترک  ۱۶ھای استان تھران، «معتادان متجاھر» بھ فشافویھ فرستاده شدند، چرا کھ مراکز ماده  بھ گفتھ مدیر کل زندان
اردوگاه فشافویھ امکانات تامین نیازھای پزشکی ھزاران نفری  37 اند. (مربوط بھ ترک اجباری اعتیاد) دیگر گنجایش نداشتھ 

قانون مبارزه با    ۴۲اند ندارد. این اردوگاه، مرکزی است کھ بھ موجب ماده  را کھ بھ دلیل استعمال مواد مخدر بازداشت شده 
سال بھ باال   ۱۵کزی کھ مربوط بھ زندانیان و محکومان جرائم مواد مخدر دارای محکومیت مواد مخدر تاسیس شده، مرا
، این زندانیان باید در «شرایط سخت یا عادی» نگھداری  ۴۲ھا نگھداری شوند. بھ موجب ماده ھستند و باید در این اردوگاه

ھای استان تھران، تایید کرد کھ شرایط ندانشوند و «در شرایطی سخت تر از شرایط زندان». سھراب سلیمانی، مدیرکل ز
سال است کھ بھ بھره برداری رسیده و مقامات   ۵اردوگاه فشافویھ   38کند.میاردوگاه در این مقولھ با الزامات قانون مطابقت  

اطالعات   کنند و نیز از ارائھمیایران دائماً از ارائھ اطالعات در خصوص رفتار با زندانیان در این مرکز، خودداری 
 زنند.میھای پزشکی بھ بازداشتیان در قرنطینھ ویروس کرونا، سر باز  درباره مراقبت

 ندامتگاه شھر ری (قرچک)

و   ۱۲۰۰بند است کھ جمعیتی را کھ بین  ۱۲ندامتگاه شھر ری کھ بھ زندان زنان قرچک ورامین معروف است دارای  
اکثر زندانیان، متھم بھ ارتکاب جرائم مرتبط با مواد مخدر ھستند.  39دھد.میزندانی در نوسان است، در خود جای  ۲۰۰۰

 
 https://tn.ai/800463 ،۱۳۹۴تیر  ۳۰خبرگزاری تسنیم، 35
 https://www.irna.ir/news/83862257، ۱۳۹۹تیر ماه  ۲۸خبرگزاری جمھوری اسالمی،  36
 /https://www.khabaronline.ir/news/1380310، ۱۳۹۹اردیبھشت ماه  ۴خبر آنالین،  37
 www.tasnimnews.com/fa/news/1394/04/30/800463https//:، ۱۳۹۴تیر ماه  ۳۰خبرگزاری تسنیم،  38
  ۱۸ویژه جوانان  ۵مربوط بھ زندانیان محکوم بھ جرائم سرقت، بند   ۴ویژه زندانیان بالتکلیف، بند   ۳ویژه مجرمان مواد مخدر، بند   ۲و  ۱بندھای  39
ای کودک است.  ویژه زندانیان متھم بھ قتل و فساد و فحشا، ھستند. یک بند ھم ویژه زنان باردار و دار ۷ویژه زندانیان مالی، بند  ۶سال، بند  ۲۵تا 

 ، ۱۳۹۹تیر ماه  ۲۴چند سلول ھم برای حبس انفرادی در نظر گرفتھ شده. ھرانا، 
25652/-news.org/2020/hranews/a-https://www.hra 

 

قرچک «: سپیده قلیان
آخر دنیا است؛ زنده 
بودن در قرچک بسیار 
 گران است. » 

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

https://tn.ai/800463
https://www.hra-news.org/2020/hranews/a-25652/
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ھا را از  وضعیت بھداشتی زندان زیر استانداردھای متعارف است و بعضاً برای این کھ زندانیان سیاسی را مجازات کنند، آن 
 40دھند.میانتقال  ندامتگاه شھر ریھای دیگر بھ زندان

شود و بھ ھمین دلیل زمین بوی بسیار بدی میھر روز بھ داخل ھواخوری بندھا سرریز  اه شھر ریندامتگسیستم فاضالب  
ھا است از این مسئلھ باخبرند. آب زندان شور کند. مسئوالن زندان مدت میگیرد کھ ھمھ حشرات را بھ سوی خود جلب  می

کند. در فصل تابستان، حتی این  میآب حمام کنند، ایجاد  است و مشکالت پوست و مو برای زندانیان کھ باالجبار باید با آن 
شود کھ آن می از منبع دیگری تامین  –دھد میکھ بوی فاضالب   –شود. آب بھ اصطالح آشامیدنی میآب شور ھم بعضاً قطع  

جبورند آب آشامیدنی شود، چرا کھ با منبع دستگاه خنک کننده ھوا مشترک است. زندانیان ممیھم گاه در فصل تابستان قطع  
خود را از طریق خرید بطری آب تامین کنند کھ آن ھم بھ قیمتی بسیار بیشتر از قیمت واقعی در فروشگاه زندان بھ فروش 

  41رسد.می

از آغاز شیوع ویروس کرونا، مسئوالن زندان تنھا یک بار ماده ضدعفونی کننده در 
اد بھداشت شخصی دیگری اند و ھرگز مواد شستشو و یا مومیان زندانیان توزیع کرده
ھایی کھ در داخل زندان در شرایط غیر بھداشتی تولید  پخش نشده است. ماسک 

کھ بھ کیفیت  ندامتگاه شھر ری ھای غذا در  گردد. وعدهمیشود، بھ رایگان توزیع  می
اند. بد و مقدار اندک معروفند، بھ یک چھارم میزان قبل از شیوع ویروس تقلیل یافتھ 

بھترین راه حل برای زندانیانی کھ استطاعت مالی دارند این است کھ غذای کنسرو 
ھای گاز نصب شده در توانند آن را گرم کنند. از آنجا کھ لولھ شده بخرند کھ البتھ نمی 

ھایی کھ  زندان استاندارد نیست و مشکالت ناشی از آن الینحل باقی مانده، آبدارخانھ 
 42اند.نظر گرفتھ شده بود ھرگز باز نشده برای استفاده زندانیان در

ھای  شود) و محل نگھداری بازداشتیمیبند نظارت (کھ باشگاه ھم نامیده  
اعتراضات سراسری بود اکنون بھ قرنطینھ زندانیانی کھ از مرخصی بر 

شوند باید  میندامتگاه شھر ری گردند تبدیل شده است. زندانیانی کھ وارد می
روز قرنطینھ شوند، اما بر اساس روابطی کھ با کارکنان و   ۱۴االصول علی

طریق از آن برخوردار  مسئوالن زندان دارند و بھ لحاظ امتیازتی کھ از این 
گردند. بھ ھر حال، میشوند، برخی از زندانیان تنھا پس از چند روز بھ بند منتقل  می

صرف نظر از این کھ زندانیان کل مدت قرنطینھ را بگذرانند یا نھ، باز ھم ھنگام 
ھای تلفن خود و یا ھنگام خرید از فروشگاه زندان، با دیگر شارژ کردن کارت

 43کنند.میاس پیدا زندانیان تم 

  ۳۰باشگاه ھمچنین محلی است کھ برای زندانیان مشکوک بھ ابتال بھ ویروس کرونا تعیین شده؛ تا اواسط مرداد ماه، بیش از 
اتاقی ھم در باالی بھداری بھ زندانیانی اختصاص یافتھ کھ بیماریشان   44شدند.میمورد از این دست زندانیان در آن نگھداری 

شدند. زندانیانی کھ  میزندانی در این اتاق نگھداری  ۳۰اما وخیم نیست. طبق گزارشات، تا اواخر تیرماه، حادتر است 
ھای شرعی اتاق کھ بھ مالقات  ۷اند در دست کم تشخیص داده شده ۱۹حالشان وخیم است یا مبتالی قطعی بھ کووید 

 
استرالیایی کھ پیش از این برای سخنرانی در یک سمینار دعوت شده و سپس   –در اوائل مرداد ماه، کایلی مور گیلبرت، متخصص بریتانیایی  40

سی،  بازداشت، محاکمھ و بھ اتھامات بی اساس بھ حبس محکوم شده بود، بدون اطالع قبلی از اوین بھ ندامتگاه شھر ری (قرچک) منتقل شد. بی بی 
 . east-middle-https://www.bbc.com/news/world-53562435، ۱۳۹۹مرداد ماه  ۷

ود، در  سھا مرتضایی، فعال دانشجویی کھ در ندامتگاه اوین برای اعتراض بھ رقم باالی وثیقھ و عدم توانایی تامین آن، دست بھ اعتصاب غذا زده ب
، ۱۳۹۸دی ماه  ۱۲متگاه شھر ری (قرچک) منتقل شد. ایران اینترنشنال، بدون اطالع قبلی بھ ندا ۱۳۹۸روز دھم دی ماه 

https://bit.ly/3gLMWdM 
 news.org/2020/hranews/a-https://www.hra-25652، ۱۳۹۹تیر ماه  ۲۴ھرانا،  41

، ھمسر ندا ناجی در توییتی اعالم کرد کھ فاضالب سرریز کرده و زندانیان بھ سرویس بھداشتی دسترسی ندارند. وی  ۱۳۹۹مرداد ماه  ۵در روز 
 اند حمام کنندهفشار آب نتوانستمیگفتھ بود کھ زندانیان سھ روز است بھ دلیل ک ھفتھ قبل از آن در توییتی

https://twitter.com/jamal_ameli/status/1152462427805630465  
 news.org/2020/hranews/a-https://www.hra-25652، ۱۳۹۹تیر ماه  ۲۴ھرانا،  42
 org/2020/hranews/anews-https://www.hra.-25652، ۱۳۹۹تیر ماه  ۲۴ھرانا،  43
 .۱۳۹۹مکاتبھ منتشر نشده با ھرانا، مرداد ماه  44

 ( شاخ اینستا�را� فاطمه خ��شوند (سحر ت�ب
به  ندامتگاە شهر ریدر  ۱۳۹۹در فروردین 

 مبتال شد. عکس از اقتصاد آنالین ۱۹کوو�د 

، هرانا  پرستو معییف

https://www.bbc.com/news/world-middle-east-53562435
https://bit.ly/3gLMWdM
https://www.hra-news.org/2020/hranews/a-25652
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رسید. بیماران تنھا بھ عنوان  مینفر در ھر اتاق   ۳۰داد ماه بھ شوند. تعداد این افراد تا اواسط مرمیتخصیص یافتھ نگھداری 
از  ۵شوند. در ھمین حال، تعداد فزاینده زندانیان مبتال بھ ویروس کرونا باعث شده بند میآخرین گزینھ بھ بیمارستان منتقل 

کماکان در یک راھرو رفت و آمد کرده و  تیر ماه بھ بعد کالً قرنطینھ شود؛ با این حال، زندانیان مبتال و زندانیان سالم، ۱۷
 45کنند. میاز یک آشپزخانھ استفاده  

افزایش یافتھ است. از ندامتگاه شھر ری ، ھرانا گزارش داد تعداد مبتالیان بھ ویروس کرونا در ۱۳۹۹خرداد ماه  ۸در روز 
بھ دو روز کاھش یافتھ کھ این امر باعث   بھ وجود آن ھست،می فروردین ماه نیز روزھای کاری فروشگاه زندان کھ نیاز مبر

 46ھای طوالنی، در صف و نزدیک بھ یکدیگر باشند.شده زندانیان برای زمان 

ھای اجتماعی توسط ژیال بنی یعقوب، زندانی سیاسی سابق و روزنامھ نگار خرداد ماه، اطالعات منتشر شده در شبکھ  ۱۹
نتقال یک زندانی دارای عالئم کرونا کھ بدون این کھ قرنطینھ شود، از مستقر در ایران، حاکی از آن بود کھ بھ دنبال ا

زندانی مثبت شده است. آنھایی کھ تستشان مثبت بود، از دیگران جدا و    ۸مرخصی مستقیم بھ بند بازگشتھ بود، تست کرونای 
 47ظھر حتی غذا ھم نداده بودند. سپس بھ حال خود رھا شده بودند. بھ زندانیانی کھ تستشان مثبت بوده تا ساعت پنج بعد از

خبر داد زینب جاللیان، زندانی سیاسی، در زمره چندین زندانی است ندامتگاه شھر ری خرداد ماه، یک منبع از درون  ۲۰
ھا، مسئوالن باالخره با انتقال وی بھ  اند. پس از پخش خبر بیماری وی در رسانھمبتال شده  ۱۹کھ بھ بیماری کووید 

 48 ھایش مشاھده شد. ھای خون در ریھافقت کردند و در بیمارستان لختھ بیمارستان مو

بھ اتاقی   ۵تیر ماه، پرستو معینی، زندانی سیاسی کھ در انتظار محاکمھ است، بھ ویروس کرونا مبتال و از بند  ۲۰در روز 
 49در باالی بھداری زندان منتقل و در آنجا بدون مراقبت پزشکی، بھ حال خود رھا شد. 

 بازداشتگاه اوین  

گذرد، مسئوالن زندان تنھا دو میواقع در تھران، در خالل شش ماھی کھ از آغاز شیوع ویروس کرونا   ،بازداشتگاه اوین در
اند. این تجھیزات در فروشگاه زندان در معرض خرید گذاشتھ  عدد ماسک و دو جفت دستکش بھ ھر یک از زندانیان داده

 50بھ ھزینھ خود این ملزومات را تھیھ کنند. شده، یعنی زندانیان باید

  ۸، در پی وصول نتیجھ آزمایش از ھفده زندانی کھ بھ صورت تصادفی از زندانیان بند  ۱۳۹۹مردادماه  ۱۹در روز 
کھ محل نگھداری زندانیان سیاسی است، انتخاب شده بودند، مشخص شد دوازده تن از زندانیان بھ ویروس  بازداشتگاه اوین 

مرداد ماه عالئم ویروس را از خود   ۱۲اند. از مجید آذرپی، امیرساالر داودی و ھشت تن دیگر، کھ حوالی آلوده شدهکرونا 
منتقل شدند، محلی کھ بازداشتگاه اوین  بروز داده بودند، تست کرونا از طریق بینی گرفتھ شد. ھر دوازده نفر بھ بھداری

ھم میتست دو 51تواند بھ دیگران نیز منتقل شود؛ میگیرد و ویروس در آنجا میتوسط دیگر زندانیان نیز مورد استفاده قرار 
مرداد ماه اعالم گردید. نتیجھ تست ھشت زندانی، از جملھ امیرساالر داودی، محمد علی  ۲۱انجام شد کھ نتیجھ آن در روز 

مصیب زاده، سعید شریفی، و رضا کیانیان، مثبت بود و آنھا در بھداری زندان بستری شدند. چھار زندانی کھ نتیجھ  
بازگردانده شدند و این خود، نگرانی مضاعفی برای زندانیان آن بند ایجاد کرد. اسماعیل  ۸بند  شان منفی بود فوراً بھ آزمایش

اش را تمدید اسفند ماه بھ مرخصی رفتھ بود اما در اردیبھشت ماه مرخصی ۲۸عبدی کھ بھ بیماری آسم مبتال است و روز 
برد. تست ھر دوی آنھا برای بار میھم سلولی وی، جعفر عظیم زاده از مشکالت کلیوی و قلب و عروق رنج   52نکردند.
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ھا زمان بین این دو آزمایش را در بھداری و ھمراه با زندانیانی کھ نتایج تستشان ھر دو  اول مثبت و بار دوم منفی بود، اما آن 
 53تستش بار دوم نیز مثبت بود، اجازه دادند بھ مرخصی برود.بار مثبت بود، سپری کردند. بھ مجید آذرپی کھ 

ای بود در  نا، تکذیبیھ پاسخ مقامات بھ گزارشات مبنی بر ابتالی زندانیان بھ کرو
 ۸و  ۴طی آن برنامھ، گزارشگری از بندھای  ،صدا و سیما ۲۰:۳۰برنامھ خبر 

دیدن کرد و با زندانیانی کھ تصویر صورتشان شفاف نبود و  بازداشتگاه اوین 
کردند کھ وسایل مورد نیازشان فراھم است و ھیچکس بیمار نشده است، تاکید می 

از تلویزیون دولتی، کھ در طی آن یک «تونل  مصاحبھ کرد. پخش این برنامھ
را بھ ھمراه  ۸ضدعفونی» نیز نشان داده شد، واکنش فوری زندانیان سیاسی بند 

بندی است کھ    ۴داشت. آنھا در بخشی از اظھارات خود توضیح دادند کھ بند 
اند، از جملھ برادر  مقامات سابق کھ بھ جرم فساد و اختالس بھ حبس محکوم شده

ھای شخصی،  اند با ھزینھ شوند، و توانستھ میجمھور، در آن نگھداری رئیس 
شرایط حبس خود را بھ شکل قابل مالحظھ ای تسھیل کنند. این زندانیان ھمچنین  

کھ سالن کارگران   ۷تار بوده و تنھا سالن   ۸یادآوری کردند کھ تصاویر بند 
نشدند، جایی   ۹و  ۸ھای ھا ھرگز وارد سالنر اشتغال دارند. دوربیناست، نشان داده شده، آن ھم در نبود زندانیانی کھ بھ کا

کند. آن میکھ محل نگھداری زندانیان سیاسی است و بیش از حد کثیف است و با ازدحام جمعیت زندانی دست و پنجھ نرم 
 54 تونل ضدعفونی کذایی را ھم ھیچکس ندیده است.

 ھای استان البرز زندان

 قزلحصارندامتگاه 

کرج (واقع در بیست کیلومتری شمال  ندامتگاه قزلحصارطبق گزارشات، در اسفند ماه، مسئولین زندان بھ زندانیان چند بند 
بدین جھت کھ برای گروه خبری کھ بھ   اظاھر 55غرب تھران) دستور دادند وسائل خود را جمع کرده، بھ حیاط زندان بروند،

 56 ود کھ زندان خلوت تر و جمعیت زندان از میزان واقعی آن کمتر است.آنجا آمده بود این تصور ایجاد ش

در روزھای آغازین شیوع ویروس کرونا، یک فرد خیر ماسک و ماده ضدعفونی کننده دست بھ بند کارگران اعطا کرد. این  
ی مختلف مشغول اند و در  تر است، محل نگھداری زندانیانی است کھ بھ انجام کارھاخلوت از بندھای دیگر بند، کھ نسبتاً 

توانند آن میشود اما زندانیانی کھ استطاعت مالی دارند داخل زندان در رفت و آمد ھستند. ماسک بھ طور منظم توزیع نمی 
ھای بند را با محلولی متشکل از ماده ھا، و تلفن را از فروشگاه زندان خریداری کنند. مسئولین زندان، دیوارھا، پنجره

کنند. از زندانیان تست کرونا گرفتھ نشده اما ھر دو یا سھ ھفتھ یک بار میای دو یا سھ بار ضدعفونی  ب، ھفتھ ضدعفونی و آ
اواسط اسفند ماه، دست کم دو زندانی، بساط علی خزایی و غالمحسین ابوالوفایی  57سنجند.میحرارت بدن آنھا را با دماسنج  

زندانی   ۵۰۰بھداری زندان قرنطینھ شدند. این دو نفر پیش از انتقال بھ قرنطینھ ھمراه با بھ دلیل ابتال بھ بیماری کووید در 
  58شدند.میمحکوم بھ جرائم مواد مخدر در یک بند نگھداری 

 
 news.org/2020/hranews/a-https://www.hra-/26158،  ۱۳۹۹مرداد  ۲۳ھرانا،  53
 ھمان؛ رجوع شود بھ ترجمھ این بیانیھ توسط ایران وایر:  54

https://iranwire.com/en/features/7453 
 https://youtu.be/eg0FRIDB0UQ، ۱۳۹۸اسفند  ۲۲نگاه کنید بھ ویدیوی پخش شده در سایت ھرانا در تاریخ  55
ھای خبرگزاری جمھوری  ؛ نگاه کنید بھ تصویر news.org/2020/hranews/a-https://www.hra-/24137، ۱۳۹۸اسفند  ۲۲ھرانا،  56

  /https://www.irna.ir/photo/83776289، ۱۳۹۹اردیبھشت  ۱۶از زندان قزلحصار، میاسال
 .۱۳۹۹مرداد ماه  ۲۸و   ۲۲مصاحبھ بنیاد برومند با یک منبع مطلع،  57
 ، ۱۳۹۸اسفند  ۲۲ھرانا  ؛naji-neda/tag/org.hrana-en.www://https، ۹۸۱۳اسفند ماه  ۱۴ھرانا،  58
 24137/-20/hranews/anews.org/20-https://www.hra 

ساالر داودی و مج�د وک�ل مدافع ام�ی 
 . او�ن  بازداشتگاەیپ (چپ)، آذر
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دادند بھ بند  میبھ گفتھ منبع بنیاد برومند، زندانیانی کھ در آغاز شیوع ویروس کرونا عالئم این بیماری را از خود بروز 
شدند. روند قرنطینھ کردن متعاقباً منظم تر شد. میشد، منتقل ھای جداسازی در آن رعایت نمی قرنطینھ کھ در ابتدا پروتکل

ھایی کھ با توجھ بھ تاریخ ورودشان  شوند و سپس بھ اتاق میساعت با یکدیگر قرنطینھ   ۴۸کلیھ زندانیان تازه وارد بھ مدت  
، از زندانیان تازه وارد یابند. در مقطعی در خرداد ماهمیبرای آنھا در نظر گرفتھ شده برای یک قرنطینھ پانزده روزه انتقال 

اند چرا کھ از شد. با این حال، این زندانیان کامالً جداسازی نشده میبرداری از بینی ھم گرفتھ تست کرونا از طریق نمونھ 
کنند. فقط زندانیانی کھ در شرایط جسمانی وخیم  میھای بھداشتی مشترک با سایر زندانیان استفاده  راھروھا و سرویس

 59اند.رای درمان بھ خارج از زندان منتقل شده اند ببوده

مرداد ماه مدیر کل  ۱۴روز  60اند.زندانی بھ مرخصی رفتھ  ۱۱۲۳، مقامات اعالم داشتند ۱۳۹۸اسفند ماه  ۱۱روز 
شان  تن از زندانیان محبوس در قزلحضار کھ کمتر از شش ماه از مدت محکومیت  ۲۰۸ھای استان تھران اعالم داشت زندان
و ورود مستمر زندانیان جدید، از کاھش روشمند و    ساختاریبا این حال، مشکالت  61اند.مانده، بھ مرخصی رفتھ باقی 

 کند.میمقتضی تراکم جمعیت زندان جلوگیری  

  زندان رجایی شھر

از آغاز شیوع ویروس کرونا در ایران، وضعیت بھداشتی زندان در بند زندانیان سیاسی رو بھ وخامت گذاشتھ است. مواد   
ترند. قبل از شیوع ویروس کرونا، ضدعفونی کننده در زندان رجایی شھر نسبت بھ زمان شروع پاندمی، بسیار کمیاب 

کردند: کیسھ زبالھ، مایع  میزات زیر را در میان زندانیان توزیع  مسئوالن زندان ھر پنجاه الی شصت روز یک بار، تجھی
 

 .۱۳۹۹مرداد ماه   ۲۲مصاحبھ بنیاد برومند با یک منبع مطلع،  59
  https://www.irna.ir/news/83696544،۱۳۹۸اسفند ماه  ۱۱خبرگزاری جمھوری اسالمی،  60
 https://www.irna.ir/news/83896479، ۱۳۹۹مرداد ماه  ۱۴خبرگزاری جمھوری اسالمی،  61

قزلحصار  ندامتگاەها از کل سازمان زندانبازد�د وز�ر بهداشت و درمان و مدیر
 ۱۳۹۳ماە در بهمن

ون راندە قزلحصار از بند ندامتگاەزندان�ان در  های خود به ح�اط زندان ب�ی
 . و�دیو منت�ش شدە توسط هرانا۱۳۹۸اسفند  ۲۲در تار�ــــخ  نداشدە

 ۱۹قزلحصار در دوران پاند� کوو�د  ندامتگاەهایی از عکس
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پودر رختشویی برای ھر یک از بندھا، و یک عدد شامپو، یک  ظرفشویی، و 
عدد شورت زیر و یک خمیر دندان برای ھر یک از زندانیان. زندانیان اکنون  

تی  روز برای دریافت جیره ملزومات بھداشت شخصی خود کھ ح ۱۲۰باید تا  
در شرایط عادی ھم کافی نبود انتظار بکشند. اگرچھ مسئوالن ھمچنان کیسھ  

زبالھ و مایع ظرفشویی و مایع دستشویی در فواصل منظم در اختیار زندانیان  
دھند، اما مایع کلور ضدعفونی کننده تقریباً نایاب است. در بند زندانیان  میقرار 

انیان وجود ندارد. بنابراین سیاسی، ھیچ گونھ فرصتی برای کار کردن زند
باید از غذای خود بزنند تا بتوانند لوازم  آنھایی کھ منابع مالی اندکی دارند 

  62بھداشت شخصی تھیھ کنند. 

ای اند و راھروھا ھفتھسانی نکردهبنا بھ گفتھ منبع بنیاد برومند، مسئوالن زندان در مورد ویروس کرونا بھ زندانیان اطالع ر
شوند کھ با آب تفاوت چندانی ندارد. این منبع اضافھ کرد مدت زیادی طول نکشید کھ  مییک یا دو بار با محلولی ضدعفونی  

سیاست زندان رجایی شھر مبنی بر عدم پذیرش زندانی جدید در دوران شیوع ویروس، بھ بوتھ فراموشی سپرده شد: 
مرتبھ تغییر کرد و ھم زندانیان جدید وارد شدند و ھم آنھایی کھ بھ مرخصی رفتھ بودند، برگردانده   شان یک«سیاست 

شدند...» بھ موازات افزایش شایعات در مورد زیاد شدن موارد ابتال، کارکنان زندان از ھر گونھ اطالع رسانی درباره شیوع  
االمکان از بند خارج  کنند برای جلوگیری از ابتال، حتیمیعی ورزند. زندانیان ھم نگران ھستند و سمیبیماری امتناع  

 63کنند. میھای مالی و بودجھ عنوان  نشوند. مقامات زندان، کمبود تجھیزات اساسی را نتیجھ محدودیت 

، حسین نگھدار (کھ بھ گزارش ھرانا، بھ لحاظ ارتکاب جرائم خشن محکوم شده بود) بھ خاطر ۱۳۹۹اواسط اردیھشت ماه  
درگذشت. مسئولین زندان، علت مرگ را سکتھ  را داشت، در زندان رجایی شھر ۱۹ھای کووید ابتال بھ بیماری کھ نشانھ 

ھای خارج از زندان اعزام شدند. ھر دوی آنھا از مرخصی مغزی اعالم کردند. سوم خرداد ماه، دو زندانی بھ بیمارستان 
ج حاتمی، یکی از محبوسین بند زندانیان سیاسی زندان رجایی شھر، کھ  در خرداد ماه، تست کرونای ایر 64برگشتھ بودند. 

  عالئم ویروس کرونا را از خود بروز داده بود، مثبت اعالم شد و او مجددا بھ مرخصی اعزام شد. این زندانی کھ پیش از این
ران قرنطینھ چھارده  در فروردین ماه بھ مرخصی رفتھ و سپس جھت بازگشت بھ زندان احضار شده بود، پس از طی دو

ھای وی، آرش صادقی مبتال بھ سرطان است و ابوالقاسم فوالدوند از بیماری قلبی روزه بھ بند منتقل شده بود. از ھمبندی 
 65برد.می رنج 

 ستان کردستان اھای زندان

 زندان کامیاران

در استان کردستان، محدود  زندان کامیاران، اطالعات درباره وضعیت 
در این زندان، ازدحام بیش از حد جمعیت زندان و فقدان بھداشت، است؛ 

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  

  ۱۹، بر اثر ابتال بھ کووید  ۱۳۹۹تیرماه  ۱۸دو ھفتھ بعد، در روز 
 66درگذشت.

 زندان مرکزی سنندج 

 
 .۱۳۹۹خرداد ماه  ۲۶مصاحبھ بنیاد برومند با یک منبع مطلع،  62
 ھمان.  63
 news.org/2020/hranews/a-https://www.hra-/24956، ۱۳۹۹خرداد ماه  ۸ھرانا،  64
 news.org/2020/hranews/a-https://www.hra-/25275، ۱۳۹۹خرداد ماه  ۳۱ھرانا،  65
 http://kurdistanhumanrights.net/fa/?p=13510، ۱۳۹۹تیر ماه  ۱۸شبکھ حقوق بشر کردستان،  66

 شهر. هرانایی نمای هوایی از زندان رجا

 . انجمن حما�ت زندان�ان سنندج۱۳۹۷خرداد  زندان کام�اران،

https://www.hra-news.org/2020/hranews/a-25275/
http://kurdistanhumanrights.net/fa/?p=13510
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کھ بھ بندھای «پویش»   ۶تا  ۱اند. بندھای بند اصلی و دو بند قرنطینھ پخش شده  ۱۱، زندانیان در زندان مرکزی سنندجدر 
زندانی را در    ۴۱اند اما در زمان تھیھ این گزارش، دست کم زندانی طراحی شده ۳۵اند، ھر یک برای گنجایش معروف

، زندانیان سیاسی در ۱ھا بھ استثنای یک بند، زندانیان مجبورند روی زمین بخوابند. در بند یھ این بند اند. در کلخود گنجانده
زندانی را در خود   ۱۷۰تا   ۱۰۰قرآن ھر یک بین   ۲و  ۱شوند. بندھای میاند، نگھداری کنار افرادی کھ مرتکب قتل شده

سال پیش در زمان  ۹ن بر روی زمین ندارند. بنا بھ گزارشی کھ ای جز خوابیددھند کھ بسیاری از آنھا نیز چاره میجای 
 67زندانی را در خود جای دھد. ۱۷۰) تھیھ شده بود، این بند قرار بوده حداکثر ۲و  ۱تاسیس بند قرآن (بندھای 

خصی، کھ طبق  موجود نیست و زندانیان مرتباً و دائماً از رفتن بھ مر زندان مرکزی سنندجتسھیالت و ملزومات بھداشتی در 
  ۳۶کننده زندان، در شرایطی کھ دمای ھوا در منطقھ گاه بھ  ھای خنکاند. دستگاهگیرد، محروم شدهمیقانون بھ آنان تعلق  

زندان مرکزی در آغاز شیوع ویروس کرونا، مسئولین  68کنند. رسد در زمان تھیھ این گزارش کار نمیمیدرجھ سانتیگراد 
و در میان زندانیان توزیع کردند اما چندی بعد، این کار متوقف شد. تا اواسط مرداد ماه، حتی تعدادی ماسک تھیھ  سنندج

ھایی کھ اقوام آنھا فروشگاه زندان ھم ماسکی برای فروش نداشت و مسئوالن زندان بھ زندانیان اجازه ندادند از ماسک 
ممکن است آلوده باشد. بندھا ھر ده روز یک بار ضدعفونی  ھا برایشان آورده بودند، استفاده کنند بھ این بھانھ کھ این ماسک 

ھای داخلی است و تنھا یک پزشک شوند. اگرچھ بھداری زندان فاقد چشم پزشک، دندانپزشک، و متخصص بیماریمی
ندان  برای ارائھ خدمات وجود دارد، اما از زمان شروع بحران کرونا، معرفی زندانیان بھ مراکز پزشکی خارج از زمی عمو 

 متوقف شده است.

از پیش از  ۱ھای جداسازی آن مشاھده کرد. بند قرنطینھ توان در برنامھ میعملکرد ضعیف این زندان در کنترل ویروس را 
تر برای نیازھای کوتاه مدت ۲تعیین شده بود؛ اخیراً بند قرنطینھ می شیوع ویروس کرونا، بھ عنوان بند قرنطینھ عمو 

روز قرنطینھ   ۱۴منتقل شوند، بھ مدت میاست. زندانیان تازه وارد پیش از این کھ بھ بندھای عمو  جداسازی تعیین شده
دادند، بھ سالنی کھ معموالً برای میبروز  ۱۹، زندانیانی کھ عالئم بیماری کووید ۱۳۹۹مرداد ماه   ۱۲شوند. تا روز می

کھ   ۱۹بق گزارشات، سھ زندانی دیگر با عالئم کووید  شدند. طمیھای شرعی در نظر گرفتھ شده نیز منتقل مالقات 
وضعیتشان وخیم بوده، در اتاقی جداگانھ در بھداری نگھداری شده و ھنوز بھ بیمارستان منتقل نشده بودند. بھ علت تعداد زیاد  

 اند.قرآن، آنھا نیز قرنطینھ شده  ۲زندانیان دارای عالئم مشکوک بھ ویروس کرونا در بند 

کنند. سربازھای  میبرای رفتن بھ دادسرا و دادگاه ترک  ، بھ کرات محل زندان را مثل گذشتھندان مرکزی سنندجززندانیان 
ھای پیشگیری را مراعات نکرده و کنند، پروتکلمیوظیفھ و دیگر افرادی کھ این زندانیان را در این رفت و آمدھا ھمراھی 

انتقال یافتھ و حتی از میبھ زندان نیز زندانیان مستقیماً بھ بندھای عمو   کنند. در بازگشتاز ماسک و دستکش استفاده نمی 
 69مایع ضدعفونی کننده دست ھم محروم ھستند. 

 ھای استان خوزستانزندان
در اردیبھشت ماه، بنیاد برومند در گزارش خود اشاره کرده بود بھ ترس زندانیان از ابتال بھ ویروس کرونا. این نگرانی در 

ھا کشتھ و زخمی بھ  ھایی شده کھ با خشونت ھرچھ تمام تر سرکوب شد و ده فروردین ماه در چندین زندان منجر بھ ناآرامی
 اند.در استان خوزستان از آن جملھ بوده زندان مرکزی اھواز (زندان شیبان)  ھای سپیدار وجای گذاشت. زندان

ای از  دلیل نبوده است. در اردیبھشت ماه، اطالعیھ ھ ھراس زندانیان بی خبرھایی کھ اخیراً انتشار یافتھ حاکی از آن است ک
ھای خوزستان صادر شد مبنی بر این کھ ھمزمان با افزایش آمار مبتالیان بھ کرونا  اداره کل زندانمیسوی دفتر روابط عمو

تصریح گردید کھ زندانیان قرنطینھ شده و  اند. در این اطالعیھ تعدادی از زندانیان نیز بھ این ویروس مبتال شده  در خوزستان،
وزارت بھداشت آغاز شده است»، اما پیش بینی کرد شیوع بیماری از ناحیھ ھای رسمیھای الزم برابر پروتکل«مراقبت

 
 /https://kurdistan.iqna.ir/fa/news/2362570، ۱۳۹۳تیر ماه  ۱۷ایکنا، خبرگزاری قرآن،  67
، ۱۳۹۹مرداد ماه  ۱۴المللی، دسترسی بھ سایت در تاریخ سازمان ھواشناسی بین 68

http://worldweather.wmo.int/en/city.html?cityId=1456 
 news.org/2020/hranews/a-https://www.hra-25976/ ، ۱۳۹۹مرداد ماه  ۱۲ھرانا،  69

https://kurdistan.iqna.ir/fa/news/2362570/
http://worldweather.wmo.int/en/city.html?cityId=1456
https://www.hra-news.org/2020/hranews/a-25976/
https://www.hra-news.org/2020/hranews/a-25976/
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ھا آماری در  سازمان زندان  70متھمان ورودی بھ زندان حتی پس از طی دوران قرنطینھ چھارده روزه، محتمل خواھد بود. 
 ار زندانیان مبتال بھ ویروس کرونا از اردیبھشت ماه تاکنون، منتشر نکرده است.خصوص شم

 زندان مرکزی اھواز (زندان شیبان) 

فروردین ماه آغاز شد. اسنادی کھ بھ دست ھرانا رسیده حاکی از  ۱۲ھا در روز ، ناآرامیمرکزی اھواز (شیبان)،  زندان در
ھا  اند و در حال حاضر نیز زندانیانی کھ در ناآرامیھا کشتھ خالل این ناآرامیزندانی را در  ۵آن است کھ نیروھای مسلح 

نفر مرد  ۴از طریق جنجال و ھیاھو»، «تسبیب در قتل می اخالل در نظم و آسایش عمو شرکت کرده بودند، بھ اتھام «
ومی» و «اخالل در نظم  زندانی»، «مشارکت در جرایم»، «تخریب و احراق عمدی اموال عم ۵مسلمان»، «تسبیب قتل 

 71اند.عمومی» تحت پیگرد قانونی قرار گرفتھ

 زندان سپیدار

، در استان خوزستان، در روز زندان سپیدار، ھرانا گزارش داد سعید حیدری، زندانی محبوس در ۱۳۹۹تیر ماه   ۲۶روز 
فوت کرده است. حیدری سی و ھفت سالھ و مبتال بھ بیماری دیابت بود. وی در  ۱۹تیر بر اثر ابتال بھ بیماری کووید  ۲۵

مرگ  ،بھ اتھام شرکت در درگیری بازداشت شده و ھنوز در انتظار محاکمھ بود. یک منبع نزدیک بھ خانواده ۱۳۹۸سال 
 72ھای پزشکی و بھ طور کلی غفلت و اھمال کاری زندان دانست.وی را ناشی از فقدان مراقبت

 زندان بھبھان

ھا با میزان باالی  یکی از استان  ۱۳۹۹زندانیان (از جملھ زندانیان سیاسی) محبوس در زندان بھبھان، کھ در مرداد ماه سال 
شوند. طبق گزارش ھرانا، در مرداد ماه، در مجموع بیست زندانی مشکوک میابتال بھ ویروس کرونا است، ھمچنان بیمار  

اند. یکی از زندانیان کھ بھ دلیل شدت باقی، از بندھای مختلف بھ قرنطینھ منتقل شدهه، از جملھ مھران قر۱۹بھ بیماری کووید  
توانست راه برود، بھ کمک دیگر زندانیان با استفاده از یک پتو بھ قرنطینھ برده شد. ھمچنین گزارش شده  بیماری نمی 

ھا را محدود بھان بھ شدت میزان مرخصیعلیرغم فقدان ماسک، دستکش و مواد ضدعفونی کننده، شھبازی، رئیس زندان بھ
پس از شیوع ویروس، اعزام بھ دادسرا و دادگاه ادامھ دارد و مسئوالن زندان، زندانیانی را کھ بھ تازگی   73.کرده است

 74اند.اند بھ بندھای مختلف زندان منتقل کرده بازداشت شده و یا زندانیانی کھ از مرخصی بازگشتھ 

 زندان برازجان، استان بوشھر 

گزارشی از زندان برازجان حاکی از آن است کھ میزان باالی ابتال و فضای  
ن، زندانیان بیمار را با زندانیان سالم در یک جا  محدود زندان باعث شده مسئوال 

نگھداری کنند. دو تن از زندانیان کرد زندان برازجان، رضا مالزاده و مظفر 
اند، اما طبق گزارشات، مسئوالن با استناد  سکانوند، بھ ویروس کرونا مبتال شده

 75 اند.ری کردهھایشان، از انتقال آنھا بھ بیمارستان خوددابھ ماھیت امنیتی پرونده 

 
 https://www.irna.ir/news/83783028، ۱۳۹۹اردیبھشت  ۲۱خبرگزاری جمھوری اسالمی،  70
، ۱۳۹۲مصوب میقانون مجازات اسال ۵۰۶؛ ماده  news.org/2020/hranews/a-https://www.hra-/26128، ۱۳۹۹مرداد ماه  ۲۱ھرانا،  71

ند و خود مستقیماً مرتکب  کند: «تسبیب در جنایت آن است کھ کسی سبب تلف شدن یا مصدومیت دیگری را فراھم کمیتسبیب را این گونھ تعریف  
 شد، مانند آنکھ چاھی بکند و کسی در آن بیفتد و آسیب ببیند.»جنایت نشود بھ طوری کھ در صورت فقدان رفتار او، جنایت حاصل نمی

 news.org/2020/hranews/a-https://www.hra-/25693، ۱۳۹۹تیر ماه  ۲۶ھرانا،  72
 news.org/2020/hranews/a-https://www.hra-/26171، ۱۲۹۹مرداد  ۲۴ھرانا،  73 
 ھمان 74 

 http://kurdistanhumanrights.net/fa/?p=13622، ۱۳۹۹تیر ماه  ۲۶شبکھ حقوق بشر کردستان،  75

 مراسم قرائت قرآن، زندان برازجان

https://www.hra-news.org/2020/hranews/a-26128/
https://www.hra-news.org/2020/hranews/a-26171/
http://kurdistanhumanrights.net/fa/?p=13622
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 ھای اصفھانزندان
  ھایر زندانتیر ماه اظھار داشت د  ۲۳وگویی بھ تاریخ ھای استان اصفھان، در گفت زاده، مدیرکل وقت زنداناسدهللا گرجی

ھای بیرونی بستری ھستند.  زندانی نیز در بیمارستان  ۵در قرنطینھ زندان و   تن مبتال بھ ویروس کرونا ۱۱، استان اصفھان
ھا امکان انجام تست کرونا بر روی ھمھ زندانیان وجود ندارد، اما از ھمھ افراد مشکوک تاکید کرد کھ گرچھ در زندان او

ھای ھای زندانھا ارائھ نداد اما توضیح داد کھ «فوتی شود. گرجی زاده آماری در خصوص تعداد فوتیمیتست کرونا گرفتھ  
  76است.»  استان اصفھان صرفاً بھ علت کرونا نبوده

 استان آذربایجان غربی ھای زندان

 ارومیھ مرکزی زندان 

تر از خارج از زندان است. بھ عنوان مثال، در مجموع، وضعیت و روند شیوع ویروس کرونا در میان جمعیت زندانی وخیم 
زندان این شھر شده  اطالعات موجود در خصوص شیوع ویروس کرونا در ارومیھ، باعث ایجاد نگرانی درباره وضعیت 

دقت ھای عجوالنھ و بیبنیاد برومند در اردیبھشت ماه در خصوص فقدان بھداشت، کمبود مواد تمیز کننده، و روش 77است.
جان خود را از دست  ۱۹، کھ در آن یک زندانی در اثر ابتال بھ بیماری کووید  ارومیھ مرکزی  بند زنان زندانضدعفونی در 

تا زمان تھیھ این گزارش، بند قرنطینھ بھ سھ بخش تقسیم شده: یک بخش برای زندانیان تازه   78گزارشی ارائھ کرد.داده بود، 
وارد، بخش دیگر برای زندانیانی کھ دارای عالئم مشکوک بھ ویروس کرونا ھستند، و بخش آخر برای مبتالیان قطعی بھ  

ا این حال، موثر بودن قرنطینھ محل تردید است، چرا کھ این زندانیان از گردند. بمیکھ از بیمارستان باز    ۱۹بیماری کووید 
کنند. زندانبانان تنھا پس از ابتال و میھای بھداشتی کھ در اختیار کل جمعیت زندان است، استفاده ھمان ھواخوری و سرویس

تفاده از ماسک تن دادند. این اتفاقات  بستری شدن چند تن از کارکنان از جملھ یکی از پزشکان زندان در بیمارستان، بھ اس
خرداد ماه در اعتراض بھ نبود   ۱۶ھمچنین باعث شد تا چند تن از پرستاران و کارمندان بھداری این زندان از روز جمعھ 

 79 تدابیر پیشگیری از بیماری کرونا دست بھ اعتصاب زدند.

زندانی کھ حالشان رو بھ   ۴و بستری شدن الاقل  ی ارومیھزندان مرکزفروردین مبتال شدن تعدادی زندانی در بندھای  ۲۵تا 
زندانی از   ۵۰وخامت گذاشتھ بود در بیمارستان طالقانی گزارش شده بود. ھمچنین گزارش شده کھ مقامات زندان حدود 

  ۲۷تا  80ند.بندھایی را کھ در آن افراد مشکوک بھ ابتال بھ کرونا زندانی بودند برای انجام آزمایش بھ بیمارستان فرستاد 
منتقل   81خارج و بھ مراکز پزشکی خارج از زندان ۱۵ھا زندانی مشکوک بھ مبتال شدن بھ کرونا از بند ، ده۱۳۹۹فروردین 

بھ بند قرنطینھ (بند پاک) و یا بھ بیمارستان انتقال یافتھ بودند. در اواسط  ۱۴و  ،۴و   ۳، ۲و   ۱ شده بودند، یا این کھ از بندھای
انتقال داده شدند. اوائل   ۳شان برای کرونا منفی بود بھ خوابگاه کھ جواب آزمایش  ۱۵و   ۱۴نیان بندھای اردیبھشت، زندا

زندانی در  ۸۰۰ ،۱۵و  ۱۴احتماال از بندھای  خرداد ماه، ھشت زندانی با عالئم تب و لرز شدید بھ بیمارستان منتقل شدند،
کمبود   زاده، رئیس پزشکان بھداری، بھ دلیلیک بازه زمانی ھفت روزه، بھ بھداری زندان مراجعھ کردند. دکتر کاظم

بیماران جدید بھ بھداری خودداری و از خطری کھ شیوع بیماری با توجھ بھ جمعیت زیاد زندان  تجھیزات و دارو از پذیرش
  تا اواسط خرداد ماه، دست کم چھار 82ن زندانیان مصرف کننده متادون، ابراز نگرانی کرد.کند، بھ خصوص در میا میایجاد 

 
 https://www.imna.ir/news/433440اسدهللا گرجی زاده بھ نقل از ایمنا، خبرگزاری شھر و شھروندی ایران،  76
را می ھای عمو در خرداد ماه، فرماندار ارومیھ اعالم داشت تعداد مبتالیان بھ ویروس کرونا افزایش یافتھ و استفاده از ماسک در مکان 77

 /https://orumiyeh.iqna.ir/fa/news/3905201، ۱۳۹۹خرداد ماه   ۲۷ارومیھ،  -لی قرآن الملکرد، خبرگزاری بینمیالزا
 ،۱۶، و  ۱۴، ۱۳ھا، تالش ایران برای حفاظت از زندانیان کافی نیست» صفحات رجوع شود بھ «ترس از کووید در زندان 78

https://www.iranrights.org/library/document/3720 
 news.org/2020/hranews/a-https://www.hra-/25078، ۱۳۹۹خرداد ماه  ۱۸ھرانا،  79
 https://bit.ly/3aYmefK ، ۱۳۹۹فروردین  ۲۵کردپا،  80
 ،۱۳۹۹فروردین  ۲۰سازمان حقوق بشری ھھ نگاو،  81
-urmia-in-15-ward-in-coronavirus-with-infected-prisoners-50-the-of-11-of-https://hengaw.net/en/news/identification

prison 
 ، ۱۳۹۹خرداد ماه  ۸ھرانا، . ۱۳۹۹تیر  ۵مصاحبھ بنیاد برومند با یک منبع مطلع،  82
 24956/-news.org/2020/hranews/a-https://www.hra، 

https://www.iranrights.org/library/document/3720
https://www.hra-news.org/2020/hranews/a-25078/
https://bit.ly/3aYmefK
https://hengaw.net/en/news/identification-of-11-of-the-50-prisoners-infected-with-coronavirus-in-ward-15-in-urmia-prison
https://hengaw.net/en/news/identification-of-11-of-the-50-prisoners-infected-with-coronavirus-in-ward-15-in-urmia-prison
https://www.hra-news.org/2020/hranews/a-24956/
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در زندان  ۱۹الدین بامرادی، فریق محمدی و حسین جوادی در اثر ابتال بھ بیماری کووید زاده، سیفزندانی مرد، انور قربان
ھای محبت محمودی، فاطمھ میرابی، دنیا ندانی بھ نام ، چھار زن ز۱۳۹۹مرداد ماه  ۲۲جان خود را از دست داده بودند. تا 

مبتال شدند، اما بھ جای این کھ برای درمان بھ بیمارستان منتقل شوند، در یک  ۱۹پیری، و سیمین سیدی بھ بیماری کووید 
درخواست  کنند کھ مسئولین زندان بھ جای رسیدگی بھمیمنابع حقوق بشری گزارش  83اتاق کوچک در بند نگھداری شدند.

 84اند.ھای پزشکی، مسائل امنیتی را در اولویت قرار دادهمرخصی زندانیان و فراھم کردن امکانات بھداشتی و مراقبت

، نمایانگر تداوم ازدحام جمعیت زندانی و تدابیر ارومیھ مرکزی بندھای مردان زنداناطالعات بھ دست آمده در خصوص  
، اعالم داشت کھ در بسیاری از بندھا، رعایت فاصلھ  ۱۳۹۹تیر ماه  ۱۸گزارشی مورخ پیشگیرانھ اندک است. ھرانا در 

بندی کھ «خوابگاه»   ۱۷کمبود جا] میسر نیست. چھار الی پنج ھزار نفر در  گذاری اجتماعی اساساً برای زندانیان [بھ دلیل
متر مربع   ۱۲زندانی در ھر اتاق کھ   ۱۵اً بھ صورت میانگین حدود ۲و  ۱ھای شوند. در خوابگاهمینام دارند، نگھداری 

زندانی   ۶۰۰و در حدود  شونداتاق می ۴۰برند. در مجموع این دو خوابگاه شامل میاست و تنھا شش تختخواب دارد بھ سر  
ت  ھر یک تخ ۴و  ۳ھای زندانِی خوابگاه  ۲۷۰سرویس بھداشتی استفاده کنند. در حدود  ۴حمام و  ۴باید بھ طور مشترکاً از 

  ۴اند و زندانیان ھمچنین باید مشترکاً از کنند چرا کھ این بندھا فاقد اتاق میخود را دارند اما در یک فضای مشترک زندگی 
وجود دارد، یعنی سھ برابر  زندانی ۴۵۰تا   ۳۶۰نیز کھ  ۶و  ۵ھای سرویس بھداشتی استفاده کنند. در خوابگاه  ۴حمام و 

زندگی مشترک است. زندانیان متھم بھ ارتکاب جرایم مربوط بھ مواد مخدر، از جملھ  ) فضای۱۵۰ھای موجود (تعداد تخت 
تخت   ۱۲۰کھ دارای  ۱۵شوند. زندانیان خوابگاه  نگھداری می ۱۱و  ۶ ،۵ھای مصرف کنندگان مواد، عمدتاً در خوابگاه 

 برند.می ت رنج  از ازدحام جمعی دھد نیز بھ شدتزندانی را در خود جای می ۳۵۰تا   ۳۰۰بوده و بین  

دھد کھ  میزندانی را در خود جای  ۵۰۰(یا بند پاک) کھ پس از شیوع ویروس کرونا بھ قرنطینھ تبدیل شده، تا  ۱۲خوابگاه 
شوند. از این خوابگاه ھمچنین بھ عنوان  میمنتقل  میروز در آن نگھداری و سپس بھ بندھای عمو  ۱۴ھر یک بھ مدت  

رغم مبتال نبودن بھ کرونا، بھ لحاظ این کھ سرکش و نافرمان تشخیص  شود کھ علیمیاستفاده   بازداشتگاه برای زندانیانی
 85یابند. میاند، بھ آن انتقال داده شده

کردند، این اقدامات میرا ضدعفونی میھای آغازین پاندمی، زندانیان و کارکنان زندان، فضاھای عمو با این کھ در ھفتھ 
کامل متوقف شدند. مایعات ضدعفونی کننده بھ ندرت در فروشگاه زندان موجود است و اگر ھم باشد بھ چند تقریبا بھ طور 

ھای صنعتی کھ در بھار متوقف شده بود، در اواسط خرداد  فعالیت کارگاه  86رسد.میبرابر قیمت خارج از زندان، بھ فروش 
شود، میھا بھ طور متناوب قطع ان و منابع حقوق بشری، آب زندانبنا بھ گفتھ زندانی 87ماه بھ طور معمول از سرگرفتھ شد.

بھ شکل قابل توجھی افت کرده و زندانیانی کھ استطاعت مالی خرید غذا از فروشگاه  زندان مرکزی ارومیھکیفیت غذا در 
قول یکی از زندانیان،  روند. چشم انداز بھبود وضعیت تاریک است: بھمیگویند کھ گرسنھ بھ خواب  زندان را ندارند، می

 ".88ایای ھست و نھ برنامھ نھ بودجھ «

 زندان بوکان

بر اساس اطالعاتی کھ درباره زندان بوکان، واقع در آذربایجان غربی در اختیار بنیاد برومند قرار گرفتھ، در روزھای  
شده  میجفت دستکش داده   آغازین شیوع ویروس کرونا، بھ ھر یک از زندانیان ھنگام ورود بھ زندان یک ماسک و یک

توان از فروشگاه میاست. اما در حال حاضر حتی فروشگاه زندان ھم ماسک و دستکش ندارد. مواد ضدعفونی کننده را 

 
 https://bit.ly/3lbKVtY ۱۳۹۹خرداد  ۱۲کردپا،  

 https://twitter.com/ShahedAlavi/status/1293555849076658176، ۱۳۹۹مرداد ماه  ۲۲حساب توییتر شاھد علوی، روزنامھ نگار،  83
 ؛ http://kurdistanhumanrights.net/fa/?p=12761،۱۳۹۹فروردین  ۲۷شبکھ حقوق بشر کردستان،  84

 http://kurdistanhumanrights.net/fa/?p=13186، ۱۳۹۹خرداد ماه  ۱۷شبکھ حقوق بشر کردستان، 
 ، ۱۳۹۹تیر ماه  ۱۸؛ ھرانا، ۱۳۹۹تیر  ۲۴مصاحبھ بنیاد برومند با یک منبع مطلع،  85

25573/-news.org/2020/hranews/a-https://www.hra 
 ھمان منابع  86
  news.org/2020/hranews/a-https://www.hra-/۱۳۹۹،25573تیر ماه  ۱۸ھرانا،  87
 .۱۳۹۹تیر ماه  ۲۴مصاحبھ بنیاد برومند با ربین رحمانی (شبکھ حقوق بشر کردستان)،  88

https://twitter.com/ShahedAlavi/status/1293555849076658176
http://kurdistanhumanrights.net/fa/?p=12761
http://kurdistanhumanrights.net/fa/?p=13186
https://www.hra-news.org/2020/hranews/a-25573/
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زندانیان جدید و زندانیانی کھ بھ دادگاه فرستاده   89 قیمت خارج از زندان خریداری کرد. ھایی بسیار باالتر اززندان با قیمت 
  90. روز در قرنطینھ بمانند ۱۰تا   ۷شده بودند، باید بین 

 ، استان آذربایجان شرقیتبریز مرکزی  زندان
ھایی بود کھ در اوایل فروردین ماه، اخباری مبنی بر وقوع  تبریز در استان آذربایجان شرقی، یکی از زندان مرکزی زندان
نفره زندانیان آذربایجان   ۷۰۰۰تن از جمعیت   ۴۰۰۰بند است کھ  ۱۴در آن گزارش شده بود. این زندان دارای میناآرا

ین زندان، نتیجھ این تراکم جمعیت، کمبود جا است و زندانیان سابقاً  دھد. بنا بھ اظھارات مسئوالن اشرقی را در خود جای می
کنند کھ بھ لحاظ ازدحام بیش از حد تعداد زندانیان، فاصلھ گذاری اجتماعی غیر ممکن است. در روز  محبوس در آن تایید می

استان بھ مرخصی  درصد از محکومان این ۵۴، رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی اظھار داشت ۱۳۹۹تیرماه  ۲۱
. مقامات ایران ھمچنین اعالم 91انددرصد با راھکارھای مختلف قانونی بھ زندان بازنگشتھ  ۲۳اند کھ از این میزان نیز رفتھ

. با این حال، یک منبع مطلع از  92درصد کاھش داشتھ است ۱۵کردند میزان ورودی زندانیان جدید در سھ ماه بھار، 
برند بھ این علت کھ مسئوالن، پس از اعطای  یاد برومند گفت زندانیان در ترس و واھمھ بھ سر می وضعیت زندان تبریز بھ بن

روزه بھ تعداد زیادی از زندانیان در آغاز شیوع ویروس کرونا، اکنون کار خاصی برای پیشگیری  ۴۰تا  ۳۰ھای مرخصی
 دھند. از شیوع این ویروس انجام نمی 

وضعیت بھداشت در این زندان را «اسفناک» توصیف کرد. زندانیان تازه   ،مرکزی تبریززندان یک منبع مطلع از وضعیت 
یابند و عالوه بر این افراد، زندانیانی کھ برای وقت دادرسی از زندان خارج وارد بدون این کھ قرنطینھ شوند بھ بند انتقال می

زند. بند نوجوانان کھ  ابتال بھ ویروس کرونا، دامن می  شوند، نیز بھ تعداد باالی موارد مشکوک بھو مجدداً بازگردانده می
اند، و بند زنان، بھ لحاظ فقدان تسھیالت الزم (و دالئل دیگر) در وضعیتی بھ مراتب  طبق گزارشات چند نفر در آن فوت شده 

ھتری دارند چرا کھ آمد و شد اند، شرایط نسبتاً ببرند. بندھایی کھ زندانیان با احکام قطعی را در خود جای دادهبدتر بھ سر می 
 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  
شود و نھ از زندانیانی کھ با دیگر  شوند. نھ از زندانیان تازه وارد تست کرونا گرفتھ می میسھ روز در قرنطینھ نگھداری 

محبوسینی کھ مشکوک بھ ابتال بھ ویروس کرونا ھستند، تماس دارند. زندانیان دسترسی محدودی بھ بھ بھداری زندان دارند:  
بھ بھداری تعیین شده، و خارج از این وقت مقرر، بھ  برای ھر یک از بندھا، یک روز در ھفتھ جھت مراجعھ زندانیان بند 

 94.توانند اجازه ورود بھ بھداری را پیدا کنندرسد فقط زندانیانی کھ در شرایط وخیم ھستند مینظر می

  دارند، از بندھا بیرون یخیمزندانیان مشکوک بھ ابتال بھ ویروس، زندانیان دارای عالئم بیماری، و زندانیانی کھ وضعیت و 
اند کھ این افراد اند، گفتھ ھای خود را جویا شدهاند. مسئوالن زندان بھ محبوسینی کھ احوال این ھمبندی برده شده و بازنگشتھ 

زندان مرکزی   ۱۱جابر ایراندوست کھ بھ اتھام خرید تلفن موبایل مسروقھ از اواسط اسفند ماه در بند  95.اندبھ مرخصی رفتھ 
  ۸، در روز ۱۹روز پس از انتقال بھ بیمارستان بھ دلیل داشتن عالئم شبیھ بھ بیماری کووید  شد، چندتبریز نگھداری می

 96.یا حول و حوش ھمین روز فوت شد  ۱۳۹۹فروردین 

 
 . ۱۳۹۹تیر ماه  ۲۱اطالعات ارائھ شده توسط شبکھ حقوق بشر کردستان،  89
 ۱۳۹۹مرداد   ۳۱مصاحبھ بنیاد برومند با یک منبع مطلع،  90
    https://www.isna.ir/news/99042115079،۱۳۹۹تیر ماه  ۲۱خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا،  91
  s://www.ilna.news/fa/tiny/newshttp-۱۳۹۹،933873 تیر ماه ۱۰خبرگزاری کار ایران، ایلنا،  92
 

 .۱۳۹۹ شھریور ماه  ۴مکاتبھ بنیاد برومند با یک منبع مطلع از شرایط زندان تبریز،  93
 .۱۳۹۹مرداد ماه   ۳۱مصاحبھ بنیاد برومند با یک منبع مطلع،  94
 .۱۳۹۹ مرداد ماه  ۳۱مصاحبھ بنیاد برومند با یک منبع مطلع،  95
 .۱۳۹۹فروردین  ۱۰ن، شبکھ حقوق بشر کردستا  96

https://www.isna.ir/news/99042115079
https://www.ilna.news/fa/tiny/news-933873
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 )، استان فارس آبادعادلمرکزی شیراز ( زندان
بند عادی برای نگھداری مجرمین  ۱۴دارای  زندان مرکزی شیراز (عادل آباد)

تا از باشد. سھمحکوم بھ ارتکاب جرائم مختلف، بھ استثنای جرائم مواد مخدر، می
است. ھر یک از آنھا از سھ ساختمان سھ طبقھ تشکیل شده  این بندھا بسیار بزرگ 
زندانی را در خود جای    ۴۰۰تا   ۳۰۰ اتاق است کھ ۲۰است. ھر طبقھ دارای 

دھد. ھر اتاق سھ یا چھار تخت سھ طبقھ دارد و زندانیانی کھ تختخواب ندارند می
بندھا ھفت الی  خوابند. ھر یک از ھا، و در راھروھا میروزی زمین، در اتاق

ھشت سرویس بھداشتی دارد کھ ھر کدام دارای یک توالت و یک حمام است. با  
کنند،  ھا کار نمی این حال این امکانات تماماً غیربھداشتی است، ھمھ سرویس

. بند سبز دارای چھار سالن است کھ  97و اغلب آب گرم ھم در کار نیست
محل نگھداری زندانیان شناختھ شده و  ۱۴یکی از آنھا تحت عنوان بند  

زندان مرکزی شیراز (عادل شود. بند سبز از دیگر بندھای سیاسی است. بندھا ھر روز توسط خود زندانیان ضدعفونی می
تر است. این بند بھ حیاط زندان دسترسی دارد در حالی کھ اکثر بندھا بھ طور منظم و آسان بھ  مجھزتر و راحت آباد)

 شوند.ھا از این امکانات محروم می زاد دسترسی ندارند و گاه تا ھفتھ امکانات تفریحی در ھوای آ

ھای گزاف  ھای آب معدنی بھ قیمتقابل آشامیدن نیست و زندانیان مجبورند بطری  زندان مرکزی شیراز (عادل آباد)آب 
تر از کیفیت غذا پایین  نوشند.بخرند، و آنھایی کھ استطاعت مالی این کار را ندارند ھم آب شیر را پس از جوشاندن می 

شود) و دیگر مواد مغذی است. این ای یک عدد ران مرغ بین سھ زندانی تقسیم می استانداردھای معمول و فاقد پروتئین (ھفتھ 
 خورند کھ مطلقاً ھیچ چاره دیگری ندارند. غذا را فقط کسانی می

بھ ھر زندانی یک عدد شورت، یک مسواک، و یک جیره خمیردندان و  
کوچک  زندان مرکزی شیراز (عادل آباد)شود. فروشگاه شامپو داده می

ھای باالتر از خارج از زندان بھ ماسک دارد کھ بھ قیمت میاست و تعداد ک
رسد. در زمان آغاز شیوع ویروس کرونا، ماسک، دستکش، و  فروش می

مرکزی مواد ضدعفونی کننده در میان زندانیان توزیع نشد. در زندان 
  روز در بند  ۲۱تا    ۱۴زندانیان تازه وارد بین  ،شیراز (عادل آباد)

تن است اما تعداد محبوسین در آن گاه بھ   ۵۰ای کھ ظرفیت آن قرنطینھ 
شوند. برای جداسازی، زمان ورود رسد، نگھداری میتن ھم می   ۲۰۰

شود. این قرنطینھ شامل دو اتاق بزرگ این زندانیان در نظر گرفتھ نمی 
 تختخواب و دو عدد تلفن دارد. ۸الی  ۶است کھ ھر یک 

آید و ھر ھفتھ بھ زندان میمیشود. یک پزشک عموتوسط چند پرستار اداره می شیراز (عادل آباد) مرکزیبھداری زندان 
شود کھ آنھا ھم این  ھای بند قرار داده میکند. دارو کمیاب است و در اختیار وکیل تعداد محدودی زندانی را ویزیت می

شود کھ محبوسین آن  النی دو بار در ھفتھ وقت داده می فروشند. بھ ھر سھای گزاف بھ زندانیان می داروھا را بھ قیمت
اند. زندانیان توانند طی آن بھ بھداری مراجعھ کنند؛ زندانیان از موانع اداری متعدد بر سر راه این مراجعات، خبر دادهمی

ت بگذارد، بھ شوند؛ در صورتی کھ وضعیتشان رو بھ وخام، بھ قرنطینھ برده می۱۹مشکوک بھ ابتال بھ بیماری کووید  
شد، بھ مدت  گردند. یکی از زندانیانی کھ باید بھ بیمارستان منتقل میبھداری و در موارد بسیار وخیم، بھ بیمارستان منتقل می

سھ ماه در لیست انتظار برای این انتقال بھ سر برد. زندانیانی کھ بیش از سھ روز در زندان بمانند، در بازگشت قرنطینھ  
قل و انتقال زندانیان بھ دادسرا و دادگاه و بازگشت آنان بھ زندان در زمان شیوع ویروس کرونا تغییری شوند. رویھ ن می

 
  news.org/2020/hranews/a-https://www.hra-26361، ۱۳۹۹شھریور  ۶ھرانا،  97

» زندان مرکز ف  (عادل آباد) ، از�ی ش یورودی «بند س�ب
گزاری جمهوری اسال�  خ�ب

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

https://www.hra-news.org/2020/hranews/a-26361
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نکرده است. زندانیانی کھ بھ خاطر ویروس کرونا از رفتن بھ دادسرا و دادگاه خودداری کنند، با توسل بھ زور فیزیکی برده 
 98.شوندمی

زندان مرکزی شیراز (عادل  یک منبع مطلع از وضعیت 
  ۱۹از موارد بسیاری ابتالی قطعی بھ بیماری کووید  ،آباد)

گردد، خبر کھ بھ روزھای آغازین شیوع این ویروس بر می
ندان، از  دھد. نتایج تست کرونای برخی از مسئوالن زمی

کھ بھ طور روزانھ با زندانیان   –جملھ افسر ارشد زندانبانان 
و نیز تست تعدادی از زندانیان، مثبت   –اند در تماس بوده

شان مثبت بود از اعالم شد. کلیھ افرادی کھ نتیجھ تست 
گوید اعالم این زندان بھ بیرون منتقل شدند. این منبع می 

ھ تدبیری از سوی  نتایج، ھمراه با عدم اتخاذ ھرگون 
 ۱۰در زندان در روز میمسئوالن، باعث بروز ناآرا

فروردین ماه شد (کھ شرح آن در گزارش اردیبھشت ماه 
شدن تعدادی از   میزخبنیاد برومند آمده است) کھ بھ  

 99.جر شدھا منزندانی بھ دیگر زندان  ۷۰۰زندانیان (از جملھ شکستگی استخوان) و انتقال اجباری (تبعید) حدوداً 

 اظت از زندانیان تالش بیشتری کند تواند و باید برای حفایران می
 

از انجام یک ارزیابی روشن و دقیق در خصوص گستره شیوع ویروس   ھای حکومت ایران کماکان مانعاگرچھ پنھان کاری
ھای مختلف و ھا در استانزندان شود، اظھارات مسئوالن می ھای ایران کرونا (از جملھ آمار مرگ و میر) در زندان

گزارشات رسیده از زندانیان و دیگر منابع مطلع، بھ شدت نگران کننده است. اطالعات موجود نشان دھنده فقدان منابع،  
ھا است، از جملھ شخصی کھ بھ  فقدان تدابیر پیشگیری کافی، از جملھ آزمایش زندانیان و مھم تر از ھمھ، ادامھ بازداشت

تبریز بازداشت بود و در اوایل فروردین ماه با عالئم کرونا بھ   مرکزی موبایل سرقتی حدود دو ھفتھ در زنداندلیل خرید 
تر و شدیدتر کرده، ھا را بغرنجھا معضل ازدحام جمعیت در زندان این بازداشت 100بیمارستان اعزام شد و در آنجا فوت شد.

اندازد. افزایش تعداد زندانیان مبتال بھ ویروس کرونا در سراسر  میھ خطر کند و جان زندانیان را بمیثمر قرنطینھ را بی 
ھای پزشکی ھا در مدیریت جداسازی زندانیان بیمار و تامین مراقبتکشور از فروردین ماه تاکنون، نمایانگر ناتوانی زندان 

اظت و تضمین بھداشت شخصی و بھداشت مورد نیاز آنھا است. زندانیان در ایران ھمچنان از داشتن امکانات الزم برای حف
 محیط، محرومند. 

اظھارات اخیر پزشکی کھ در تھران کار کرده و نخواستھ نامش فاش شود بھ گزارشگران بدون مرز، در خصوص این کھ  
 اند شیوع ویروس کرونا را کنترل و محدود کنند، گواھی است بر اضطراری بودن وضعیت:  ھا نتوانستھ مسئوالن زندان 

ریزی درست نیاز داریم. اما ما نھ تنھا بھ امکانات الزم کھ بھ یک سیاست و برنامھ   ۱۹-گیر چون کوویدای بیماری ھمھ «بر
ھای دیگر است... تنھا راه، دھند قرنطینھ کردن زندانیان و یا انتقال آنھا بھ زندان ھا انجام میتنھا کاری کھ مدیریت زندان 

 
 ھمان.  98
 .۱۳۹۹مرداد ماه   ۳۱مصاحبھ بنیاد برومند با یک منبع مطلع،  99

 http://kurdistanhumanrights.net/fa/?p=12581، ۱۳۹۹ن فروردی ۱۰شبکھ حقوق بشر کردستان،  100

ی حوزە،  ،(عادل آباد) از�ی ش یمرکزهای بهداشیت زندان �و�س  ۱۳۹۹�و�س خ�ب

http://kurdistanhumanrights.net/fa/?p=12581
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ھایشان  کم اگر قرار است بمیرند با عزت بیشتر نزد خانوادهبرای درمان است... دست آزادی و یا مرخصی زندانیان بیمار
 101جان بسپارند.» 

ھای ایران، معضلی است با چندین دھھ قدمت کھ ھمواره موضوع بحث مقامات و  تخصیص ندادن منابع الزم بھ نظام زندان
ع ازدحام بیش از حد جمعیت زندانی، نوسازی ساختارھای قانون گذارانی بوده کھ خواستار اصالحات و منابع الزم جھت رف

اند. عواملی کھ حتی در حالت عادی ھم ھای پزشکی بودهکھنھ و نامناسب، پرداختن بھ مسئلھ تغذیھ نامناسب و فقدان مراقبت
ھای یرغم وعدهبار و مرگبار شده است. علاندازد، در دوران شیوع ویروس کرونا فاجعھ میسالمتی زندانیان را بھ خطر 

ھا، رسد ھیچ گونھ حمایتی از زندانمکرر مقامات از اسفند ماه تا کنون مبنی بر تخصیص بیشتر منابع ضروری، بھ نظر نمی 
 در حال شکست خوردن ھستند، بھ عمل آمده باشد.  ۱۹کھ در مبارزه با بیماری کووید 

ھا بھ وزارت بھداشت ارسال شد،  طرف سازمان زنداناز  ۱۳۹۹تیر  ۱۵و  ۱۳۹۸اسفند   ۱۰ھایی کھ بین  در سلسلھ نامھ 
مسئوالن نسبت بھ شیوع ویروس کرونا ھشدار دادند، باالخص در مورد «خطرات امنیتی» و «خسارات جبران ناپذیری» کھ  

دین  بار باشد. مسئوالن در ھشدار خود بھ چنتواند در صورت عدم اقدام برای متوقف ساختن آن، «برای کل جامعھ» زیان می
ھای واگیردار  خونی، بیماریای، سوء تغذیھ، کمآفرین در میان جمعیت زندانی، از جملھ مشکالت پزشکی زمینھ عامل خطر 

ھا موید نگرانی مسئوالن زندان  102الملل درز کرده،ھا کھ بھ سازمان عفو بین و استعمال مواد مخدر، استناد نمودند. این نامھ 
ھا بھ فوریت درخواست تجھیزاتی کرده بود کھ این تھدید بالقوه را بود. سازمان زندان پذیری زندانیان در خصوص آسیب

کننده دست،  ھای پالستیکی، مواد ضدعفونیھای تصفیھ کننده ھوا، ماسک، دستکشبرطرف کند، تجھیزاتی از قبیل سیستم 
زشکی ضروری نظیر ماسک تلقی (شیلد صورت) و روپوش محافظ، و بودجھ مقتضی جھت خریداری تجھیزات پ

گیری فشار  اندازه ھا) و دستگاه ھای اتوکالو (برای ضدعفونی کردن مایعات و دستگاه ھای بدون تماس، ماشین دماسنج 
ھای اردیبھشت، خرداد و تیر، کھ خود  ھا در ماهھای پیگیری دیگر از سوی مسئوالن زندان رغم ارسال نامھعلی 103خون. 

ھا را نادیده گرفتھ و زندانیان و کارکنان زندان  رسد دولت این درخواستمیموید نیاز مبرم و متداوم بھ منابع بوده، بھ نظر 
ھای حقوق بشری گزارش  کرده است. زندانیان بھ بنیاد برومند و دیگر سازمان دفاع، بھ حال خود رھا را تحت فشار و بی

نبود بودجھ بھ عنوان یکی از علل ناتوانی خود در اجرای تدابیر مربوط بھ بیماری   ھا ھم بھاند کھ خود مسئوالن زندانداده
 104اند.استناد کرده  ۱۹کووید 

 

  

 
 https://bit.ly/3gIEuuR، ۱۳۹۹مرداد ماه  ۳۱گزارشگران بدون مرز،  101
 ، ۱۳۹۹مرداد ماه  ۱۰سازمان عفو بین الملل،  102

 -in-crisis-covid19-of-denial-testa-reveal-letters-leaked-https://www.amnesty.org/en/latest/news/2020/07/iran
prisons/ 

 
) فھرست اقالم ضدعفونی کننده و تجھیزات حفاظتی برای مدت سھ ماه را ارائھ کرده است از  ۴تا  ۲(صفحات  ۱۳۹۹فروردین  ۶نامھ مورخ  103

لیتر ماده  ۴۵۰۰۰۰دستکش فریزری،  ۱۰۰۰۰۰۰۰دستکش التکس،  N95   ،۳۶۰۰۰۰۰عدد ماسک  ۱۰۰۰۰۰عدد ماسک،  ۵۴۰۰۰۰۰جملھ « 
عدد لباس یکسره  ۵۰۰۰عدد عینک،  ۵۰۰۰عدد شیلد صورت،  ۵۰۰۰ایتر ماده ضدعفونی کننده سطوح،  ۱۰۰۰۰۰۰ضدعفونی کننده دست، 

 کند، ازمیھای پزشکی تاکید دستگاه سم پاش." این نامھ ھمچنین بر نیاز فوری بھ خریداری دستگاه ۲۵۰دستگاه تصفیھ کننده ھوا،  ۳۰۰مخصوص، 
گلوکومتر [مورد استفاده برای اندازه گیری میزان  ۲۵۰پالس اکسی متر [مورد استفاده برای اندازه گیری میزان اکسیژن در خون]،  ۲۲۰جملھ « 

لیتری بھ باال [جھت ضدعفونی کردن مایعات و   ۱۰۰عدد اتوکالو  ۱۲۰عدد دستگاه المپ یو وی،  ۱۰۰تب سنج غیر تماسی،  ۱۵۰۰گلوکوز خون]، 
 ۵۰دستگاه نوار قلب [برای اندازه گیری کارکرد الکتریکی قلب بیمار]،  ۷۰عدد گوشی پزشکی،  ۱۰۰۰عدد فشارسنج پزشکی،  ۱۰۰۰ھا]، گاهدست

دستگاه ساکشن دوقلو [کھ معموالً برای بیمارانی کھ بھ دستگاه تنفس مصنوعی  ۱۵۰دستگاه شوک مستقیم [ مورد استفاده در موارد قلبی وخیم] ، 
 گیرد]." متن نامھ در وبسایت سازمان عفو بین الملل موجود است: میاند مورد استفاده قرار هد وصل ش

https://www.amnesty.org/download/Documents/MDE1328112020ENGLISH.PDF 

 .۱۳۹۹خرداد ماه  ۲۶مصاحبھ بنیاد برومند با یک منبع مطلع در زندان رجایی شھر،  104

https://bit.ly/3gIEuuR
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2020/07/iran-leaked-letters-reveal-state-denial-of-covid19-crisis-in-prisons/
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2020/07/iran-leaked-letters-reveal-state-denial-of-covid19-crisis-in-prisons/
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تان لرستان، در گفتگویی با ایسنا اظھار داشت در پاسخ بھ شیوع ویروس کرونا، ھای اسعبدالمجید کشوری، مدیر کل زندان
در صد از زندانیان این   ۸۰زندانی در منطقھ تحت نظارت وی بھ مرخصی اعزام شدند. وی خاطرنشان ساخت کھ  ۲۰۰۰

است و اصالحات ساختاری بھ  فرسا استان پیشینھ کیفری ندارند. او ھمچنین تاکید کرد کھ کار کارکنان زندان سخت و طاقت 
 105آید.ای بھ اجرا در نمیھای بودجھ دلیل محدودیت

ھای این استان  اصرار ورزید کھ در بندھای بستھ زندان ھای استان کرمانزندان تیر ماه، رمضان امیری، مدیر کل  ۲۶روز 
کاری کادر بھداشت و درمان بھ لحاظ   مورد مثبت ابتال بھ کرونا مشاھده نشده است. وی در ھمان گفتگو، بر افزایش «حجم

مبارزه و مقابلھ با شیوع بیماری کرونا» تاکید کرد و نیاز بھ تامین نیرو و تجھیزات مورد نیاز جھت بھبود وضعیت  
 106 ھا را نیز خاطر نشان کرد.ھای زندانبھداری

ضروری، وقعی ننھاده است. ھای غیر بازداشتھا مبنی بر کاھش حبس و ھای مسئوالن زندان یھ بھ درخواستیقوه قضا
ھایی کھ بعضا از صد میلیون لایر بیشتر نیست  ھا را ملزم نموده برای آزادی افرادی کھ بھ لحاظ بدھیدستگاه قضایی، زندان 

ات  بھ غیر از یک سری اقدام 107ھای مالی (گلریزان) کنند.برند، از شھروندان عادی درخواست کمک میدر زندان بھ سر 
ای جھت کاھش عناوین مجرمانھ از بسیاری از اعمال جزئی در اصالح قانون مجازات، دستگاه قانونگذاری ھیچ گام عمده 

ھای غیرخشن، جرائم جزئی و جرایم مرتبط با مواد مخدر، برنداشتھ است. بھ گفتھ اسدهللا گرجی زاده، مدیر کل سابق زندان 
توان بدون اصالحات  ھا را نمیازدحام جمعیت زندان  108مت کنار گذاشتھ شد، مرداد از این س ۲۳استان اصفھان، کھ در 

مرداد ماه اظھار تاسف کرد از این کھ اگرچھ با آغاز شیوع   ۲۰ای در روز عمده قانونی، کاھش داد. گرجی زاده در جلسھ
ر عفو رھبری خوردند، با نف ۱۱۰۰نفر پایان حبس گرفتند، و   ۱۲۰۰نفر زندانی بھ مرخصی رفتند،  ۶۲۰۰بحران کرونا 

 109درصد از زندانیان نباید بھ زندان بیایند.»  ۹۰این حال جمعیت زندانیان تغییر نکرده است، و اضافھ کرد «

اند، یا این کھ درخواست  تعداد زیادی از زندانیان، یا در انتظار محاکمھ 
تجدید نظر داده و بھ ھر حال باید در دادگاه حضور یابند و این امر، ھم 

ھایشان را در بازگشت از دادگاه، در معرض خطر ھمبندی  خود آنھا و ھم
اند پس از شیوع هدھد. مقامات ایرانی ادعا کردمیابتال بھ ویروس قرار 

با استناد بھ ماده    ای از جلسات دادرسی راویروس کرونا، تعداد فزاینده
قانون آیین دادرسی کیفری، کھ دادرسی مجازی را تحت برخی  ۶۵۹

بھ صورت الکترونیک و آنالین برگزار  110داند،میشرایط، مجاز 
ھای ناشی از ویروس کرونا در اما برخورد با نگرانی  111کنند. می

ھای ایران، ناھمگون بوده و این امر، ھم عدالت و ھم بھداشت دادگاه
ھایی کھ بنیاد برومند با زندانیان و وکالی دادگستری در چند شھر انجام داده  اندازد. مصاحبھ میرا بھ خطر می عمو 

ھای غیر جزایی بھ طور مجازی و آنالین  ز) حاکی از آن است کھ برخی از پرونده(شھرھایی ھمچون شیراز، تھران، و تبری
السابق بھ دادگاه ھای جزایی، اطالعات موجود موید آن است کھ زندانیان عموماً کما فیدر پرونده 112رسیدگی شده است.

 
 /https://www.isna.ir/news/99042518678، ۱۳۹۹تیر ماه  ۲۵ران، خبرگزاری دانشجویی ای 105
 https://www.irna.ir/news/83857609، ۱۳۹۹تیر ماه  ۲۶خبرگزاری جمھوری اسالمی،  106
 ۳۰۰تا  ۱۰۰زندانی جرایم مالی، کھ اکثر آنھا بین  ۱۲۴یکی از مقامات استان بوشھر گفت  ۱۳۹۹اردیبھشت  ۲۳بھ عنوان مثال، در تاریخ  107

سال ھستند، انتظار دارند با مساعدت و یاری مردم نیکوکار ، آزاد شوند. خبرگزاری جمھوری   ۴۰تا  ۱۸میلیون لایر بدھی دارند و در سنین 
  www.irna.ir/news/83785013،  ۱۳۹۹اردیبھشت  ۲۳اسالمی، 

 https://bit.ly/32zOL7N ، ۱۳۹۹مرداد  ۲۳ ات تامینی و امنیتی کشور، ھا و اقدامسایت سازمان زندان 108
ھای استان اصفھان ھستند  میلیارد تومان در زندان ۱۱۸زندانی جرایم غیرعمد با بدھی  ۷۴۴، گرجی زاده تاکید کرد ۱۳۹۹اردیبھشت  ۲۱روز  109

  /https://www.imna.ir/news/422969، ۱۳۹۹اردیبھشت  ۲۱برند. ایمنا، میاست کھ در زندان بھ سر  کھ بعضاً ھشت یا نھ سال 
ھای ارتباطات الکترونیکی بھ منظور تحقیق از اصحاب دعوی، اخذ شھادت از شھود یا  ھای ویدئو کنفرانس و سایر سامانھ « بھ کارگیری سامانھ 110

 ھ احراز ھویت، اعتبار اظھارات فرد مورد نظر و ثبت مطمئن سوابق صورت پذیرد. نظرات کارشناسی در صورتی مجاز است ک
https://www.iranrights.org/fa/library/document/2683 

 /https://www.mizanonline.com/fa/news/605571، ۱۳۹۸اسفند  ۲۴میزان آنالین،  111
 .۱۳۹۹مرداد ماه   ۱۳و  ۶مصاحبھ بنیاد برومند با سھ وکیل دادگستری در تھران،  112

 اصفهان. دن�ای اقتصاد مرکزیزندان 

https://bit.ly/32zOL7N
https://www.iranrights.org/fa/library/document/2683
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ھ بھ امکان دفاع متھمان بھ شدت لطمھ وارد اند کهای برگزار کرداند، و یا این کھ قضات جلسات دادرسی را بھ گونھ برده شده
کرده است. ھرچند تا زمان تھیھ این گزارش یک مورد استثنا مربوط بھ رسیدگی الکترونیکی بھ پرونده یک زندانی در  

 113اش مستلزم سفر بھ اصفھان بود، گزارش شده است .استان البرز کھ بررسی پرونده

اند و هجلسات دادگاه را در ساعات قبل از شروع ساعات اداری برگزار کردبھ عنوان مثال، قضات در شیراز و تھران 
اند بدون آن کھ بھ وکالیشان اطالع داده باشند. سعید دھقان کھ وکالت  هزندانیان را ساعت ھفت صبح از زندان بھ دادگاه آورد

برد را بر  میدر بازداشت بھ سر  ۱۳۹۸ه  نژاد، فعال ضد حجاب اجباری، کھ از مھر مانژاد، برادر مسیح علیرضا علیعلی
تیر ماه نوشت کھ سومین جلسھ دادرسی موکلش کھ   ۱۰عھده دارد، یک نمونھ از این وکال است. وی در توییتی در روز 

دادگاه انقالب برگزار شود، بھ طور ناگھانی در  ۲۸ساعت دوازده ظھر در شعبھ  ۱۳۹۹تیر  ۲۴قرار بوده در تاریخ 
اند و از  هبرخی قضات کالً جلسات دادرسی برگزار نکرد 114بدون اطالع وی و ھمکارش برگزار شده است. تاریخی دیگر و

و برخی دیگر از پذیرش زندانیان در دادگاه خودداری کرده و از   115اند لوایح خود را کتباً تقدیم دادگاه کنند،وکال خواستھ 
در این گونھ موارد، قضات، زندانیان را از حق دفاع مناسب   116اند.هھمان آستانھ در با ماسک و دستکش با آنان صحبت کرد

ھای دعوی  نمایند: غیر ممکن است در چنین شرایطی قضات بتوانند شھادت شھود را استماع کنند یا طرفمیاز خود محروم 
از سوی بازپرس در   بتوانند ادعاھای طرف دیگر را بررسی کنند و بھ چالش بکشند، از جملھ ادعاھا و کیفرخواستی کھ

 مراحل اولیھ تحقیق تنظیم شده است. 

کھ مجازات جرائمیقوانین ایران، تعدادی از اقداماتی را کھ قضات موظفند در حین محاکمھ اجرا کنند، بر شمرده است. در 
ورت موسع تفسیر کند، بھ عنوان مثال، لواط، زنا، و محاربھ (کھ بھ صمیحدّ یا «مجازات از پیش تعیین شده» را ایجاب  

در   117شود)، اعتراف متھم تنھا زمانی اعتبار قانونی دارد کھ مستقیماً در پیشگاه قاضی صادر کننده رای صورت گیرد.می
قضات   118کلیھ موارد، قضات مکلفند شھادت شھود را در صورتی کھ مستند صدور رای قرار گیرد، راساً استماع کنند.

بسنجند، شھادت آنھا را ارزیابی کنند، و بھ ھر دو طرف دعوی توجھ یکسان مبذول دارند  مکلفند باورپذیر بودن شھود را 
قانون آیین دادرسی کیفری). بھ  ۳۵۹122و بند ث ماده  ۳۲۶121قانون مجازات اسالمی؛ ماده  ۱۸۷120و  ۱۷۱119(مواد 

دروغ و فاقد شرایط قانونی را  قانون آیین دادرسی کیفری، قضات ھمچنین مکلفند عواقب شھادت ۱۰۲ماده  ۲موجب تبصره 

 
ھای استان البرز گفت برای نخستین بار در کشور بھ پرونده یک زندانی کھ در زندان مرکزی کرج در  ، مدیر کل زندان۱۳۹۹مرداد ماه  ۲۱روز  113

شد از طریق دادرسی الکترونیکی، رسیدگی شد.  بایست جھت رسیدگی بھ پرونده ای دیگر بھ استان اصفھان اعزام میمیکیفر است و  حال تحمل 
 http://www.tabnakalborz.ir/fa/news/886169، ۱۳۹۹مرداد ماه  ۲۱وبسایت تابناک، 

 https://twitter.com/vakilroaya/status/1277911840907882497?s=20، ۱۳۹۹تیر ماه  ۱۰حساب توییتر سعید دھقان،  114
مرداد ماه   ۱۳، و در تبریز، ۱۳۹۹مرداد ماه  ۱۳و در تھران،  ۱۳۹۹مرداد ماه  ۶مصاحبھ بنیاد برومند با یک وکیل دادگستری در شیراز،  115

۱۳۹۹ . 
 .۱۳۹۹مرداد ماه   ۱۰احبھ بنیاد برومند با یک منبع مطلع، مص 116
 ،  18«[ئر جرائم موجب حدّ] اقرار در صورتی اعتبار شرعی دارد کھ نزد قاضی در محکمھ انجام گیرد" قانون مجازات اسالمی، ماده  117

 https://www.iranrights.org/library/document/3430 
« در مواردی کھ اقرار متھم و یا شھادت شاھد و یا شھادت بر شھادت شاھد، مستند رای دادگاه باشد، استماع آن توسط قاضی صادرکننده رای  118
 https://www.iranrights.org/fa/library/document/2683، ۱۱۹ماده  ۲است." قانون آیین دادرسی کیفری، بند میالزا
ن و «ھرگاه متھم اقرار بھ ارتکاب جرم کند، اقرار وی معتبر است و نوبت بھ ادلھ دیگر نمیرسد، مگر اینکھ با بررسی قاضی رسیدگی کننده قرائ 119

شد کھ دراین صورت دادگاه، تحقیق و بررسی الزم را انجام میدھد و قرائن و امارات مخالف اقرار را در رای ذکر امارات برخالف مفاد اقرار با 
  https://www.iranrights.org/library/document/3430کند.می

و  «در شھادت شرعی نباید علم بھ خالف مفاد شھادت وجود داشتھ باشد. ھرگاه قرائن و امارات بر خالف مفاد شھادت شرعی باشد، دادگاه، تحقیق 120
 بررسی الزم را انجام میدھد و در صورتی کھ بھ خالف واقع بودن شھادت، علم حاصل کند، شھادت معتبر نیست."

https://www.iranrights.org/library/document/3430 

تواند مطرح میکند چنانچھ پرسشھایی از شاھد دارد، میکھ دادگاه، شھادت شاھد یک طرف دعوی را استماع نمود، بھ طرف دیگر اعالم  میھنگا  121
 https://www.iranrights.org/fa/library/document/2683کند." 

کند و اظھارات شھود، کارشناس و اھل  میصحت اقرار، دادگاه شروع بھ تحقیقات از متھم «در صورت انکار یا سکوت متھم یا وجود تردید در  122
نماید." میکنند، استماع میای کھ دادستان یا شاکی، مدعی خصوصی، متھم و یا وکیل آنان معرفی  خبره

https://www.iranrights.org/fa/library/document/2683 

https://twitter.com/vakilroaya/status/1277911840907882497?s=20
https://www.iranrights.org/fa/library/document/2683
https://www.iranrights.org/library/document/3430
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گیرد، قضات قادر بھ انجام این وظائف نیستند و  میدر محاکماتی کھ از طریق تقدیم الیحھ انجام  123بھ شھود یادآوری کنند.
 متھمان نیز فرصت بھ چالش کشیدن، روشن کردن، یا پس گرفتن اعترافاتی کھ در بازداشت از آنھا اخذ شده را ندارند. 

ذشت حدود شش ماه از زمانی کھ ایران رسماً شیوع ویروس کرونا در این کشور را تایید کرد، ھنوز اطالعات با وجود گ
ای از  طرفانھ ھای ایران در دست است و ھیچ گونھ نظارت بیدر خصوص گستره ابتال بھ این بیماری در زندانمیبسیار ک 

بخشد کھ  کننده را قوت میھا رسیده این احتمال نگرانخی زندانھا گزارش نشده است. گزارشاتی کھ از برشرایط این زندان
کنند. بھ عنوان مثال، یک منبع مطلع از وضعیت میھای پزشکی بھ زندانیان و کل عموم خودداری مسئوالن از ارائھ یافتھ 

این زندان دستور داده شده  ندامتگاه تھران بزرگ گزارش داد کھ تا آنجا کھ زندانیان اطالع دارند، بھ کارکنان بخش پزشکی 
  124را بھ عنوان علت مرگ قید نکنند.  ۱۹بیماری کووید 

دھند کھ اقدامات میمقامات ایران ھمچنان بھ بیان این مدعا ادامھ   
ھای این گیری از شیوع ویروس کرونا در زندانپیشگیرانھ برای جلو

کشور، الگویی است برای دیگر کشورھا، و ایران بھ سالمتی ھمھ  
جستجویی   125دھد.میزندانیان، بدون ھیچ گونھ تبعیضی، اھمیت  

درباره ویروس کرونا در وبسایت شورای عالی حقوق بشر قوه 
انیان مبتال بھ  قضاییھ، نتایج و آمارھای متعددی درباره تعداد زند

ھای دیگر کشورھا، باالخص در آمریکا، در زندان ۱۹بیماری کووید 
دھد، اما ھیچ آماری در مورد مبتالیان بھ این بیماری در میبھ دست  

با این حال شواھد  126ھای ایران در این وبسایت موجود نیست. زندان
نی بر ھای قوه قضاییھ مب بسیاری وجود دارد دال بر این کھ بخشنامھ 

ھا و اعزام زندانیان بھ مرخصی (کھ بھ گفتھ  کاھش جمعیت زندان 
تن در    ۳۶۲۸۳ھا، تعدادشان بھ مھدی حاج محمدی، رئیس سازمان زندان 

 معلول افزایش تعداد زندانیان مبتال بھ ویروس بوده است. 127رسد)میتیر ماه   ۳۰تا   ۱۸بازه زمانی 

ھای حکومتی در باره اخبار نگران  و پنھان کاری  128کرونا از خرداد ماه بھ این طرفافزایش سریع موارد ابتال بھ ویروس 
ھای اولیھ کھ در آغاز بھ شیوه نامطلوبی بھ اجرا ھا، باعث شده سواالت بسیاری بی پاسخ بماند. چرا پروتکلکننده زندان 

ھا بازگردانده شدند تا مشکل ازدحام  دوباره بھ زندان درآمده بود، کالً رھا شد؟ چرا زندانیانی کھ بھ مرخصی رفتھ بودند 
الملل بھ رسمیت شناختھ  کھ بھ موجب حقوق بین جرائمیھا تشدید گردد؟ ادامھ بازداشت افراد بھ اتھام ارتکاب  جمعیت زندان

اند ھا فرستاده شدهگاه نشده، چھ توجیھی دارد؟ برای پاسخ بھ نیازھای ھزاران استعمال کننده مواد مخدر کھ دستگیر و بھ اردو
و مجبورند آثارجانبی شدید ناشی از ترک اعتیاد را بدون کمترین مراقبت و درمان پزشکی تحمل کنند، چھ برنامھ  

کنند، حفاظت و مراقبت مناسب بھ عمل آمده، چرا ایران از  میھایی شده؟ اگر از زندانیان آن گونھ کھ مقامات ادعا ریزی
کند؟ و از ھمھ مھم تر، چھ تعداد زندانی باید مبتال یا  و اجازه بازرسی نھادھای مستقل را فراھم نمی کندمیآمار را پنھان  

اند، بدھند تا مقامات تصمیم گیرنده ایران تعھدات خود را در قبال افرادی کھ از آزادی خود محروم شده شان را از دستجان 
 جدی بگیرند؟

شوند و عواقب این  میھا بھ آن مبتال  تعداد بیشتری از زندانیان و کارکنان زندان اگر ویروس کرونا تحت کنترل در نیاید، 
امر، فاجعھ بار خواھد بود. وقت آن رسیده کھ مقامات ایرانی از تعریف از خودشان و از بیان اظھارات بدون پشتوانھ و  

ھا انعکاس پیدا کرده است: «کمیساریای عالی ھای گذشتھ در رسانھ چھ طی ماه گمراه کننده دست بردارند. اظھاراتی نظیر آن
ھا برای مقابلھ با  ایران بھ عنوان کشوری نمونھ در زمینھ کاھش جمعیت زندان میحقوق بشر سازمان ملل از جمھوری اسال

 
ت فاقد شرایط قانونی را بھ شاھدان تذکر دھد."  « قاضی مکلف است عواقب شھاد 123

https://www.iranrights.org/fa/library/document/2683 
 .۱۳۹۹خرداد ماه  ۲۷مصاحبھ بنیاد برومند با یک منبع مطلع از وضعیت ندامتگاه تھران بزرگ،  124
،  ۱۳۹۹تیر ماه  ۲۴اسالمی، غالمحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییھ، بھ نقل از خبرگزاری جمھوری جمھوری  125

https://www.irna.ir/news/83855015/ 
 ،۱۳۹۹مرداد ماه  ۱۹شورای عالی حقوق بشر قوه قضاییھ ایران، دسترسی در میوبسایت رس  126

 https://bit.ly/3hOemjD 
 fa/news/19063//http://asrpress.ir، ۱۳۹۹تیر ماه  ۲۴خبرگزاری عصر،  127
 https://www.bbc.com/news/52959756، ۱۳۹۹مرداد ماه  ۱۳بی بی سی،  128

ف اسماع��، ی غالمحسنی  سخنگوی وزارت دادگس�ت

https://bit.ly/3hOemjD
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ھ  کنند»، یا این ک میدرصد زندانیان از ماسک استفاده   ۹۷یا « ،129شیوع کرونا و تضمین حق سالمتی زندانیان یاد کرد»
ھای زنان روی داده ھای استان تھران، بھ ویژه زنداندر زندانمیتحوالت بھداشتی، رفاھی و آموزشی عظی

ھا را تحت عنوان شایعات بی پایھ و  جای این کھ گزارشات مبنی بر شیوع ویروس کرونا در زندانبھ  مقامات ایران 130است.
 رده و اقدامات الزم را جھت مقابلھ با این معضل اتخاذ کنند.  مردود شمرند، باید بھ جدی بودن بحران اذعان ک 131اساس

برد و سران این کشور باید تصمیمات سختی در باب چگونگی  میھای اقتصادی رنج بدون تردید، اقتصاد ایران از تحریم
نظیر ساخت و مرمت اماکن مذھبی   132ھای مذھبی،تخصیص منابع موجود، اتخاذ کنند. اولویت دادن بھ تبلیغات و پروژه

یا افزایش بودجھ جامعھ   133ردیفی بھ آن اختصاص داده شده بود، ۱۳۹۵شیعھ در خارج از ایران، کھ در بودجھ سال  
)، بھ جای  ۱۳۹۹میلیارد تومان (بودجھ   ۳۰۸بھ  135) ۱۳۹۶میلیون تومان (بودجھ  ۵۰۰میلیارد و  ۲۷۴از  134المصطفی

ھا ھزار  اند. بودجھ جامعھ المصطفی، دههدر ایران، سیاستی است کھ سران ایران اتخاذ کردمی حفاظت از بھداشت عمو 
سازد و اختصاص ندادن منابع بھ آن، برخالف آنچھ در میاند، منتفع  صیل علوم دینی مشغولدانشجوی خارجی را کھ بھ تح 

 136اندازد.ھا را بھ خطر نمی کند، سالمتی و جان انسان میھا صدق مورد زندان

دھد تا از یک   تواند حقوق معوقھ کارگران را بھ آنھا بپردازد یا این کھ حقوق معلمان را افزایشمیبھ عنوان مثال، ایران 
شان بھ  سطح زندگی در خور و شایستھ برخوردار شوند، نھ این کھ آنھا را بھ خاطر اعتراض نسبت بھ وضعیت شغلی

 
 https://www.mehrnews.com/news/4893677 ، ۱۳۹۹فروردین  ۱۸خبرگزاری مھر،  129

  https://www.irna.ir/news/83892801،۱۳۹۹مرداد ماه  ۱۱سخنگوی وزارت بھداشت، بھ نقل از خبرگزاری جمھوری اسالمی،  130
 /https://www.irna.ir/news/83847598، ۱۳۹۹تیر ماه  ۱۷ھای استان تھران، بھ نقل از خبرگزاری جمھوری اسالمی، مدیر کل زندان؛ 

،  ۱۳۹۹تیر ماه  ۲۴غالمحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییھ، بھ نقل از خبرگزاری جمھوری اسالمی،  131
 https://www.irna.ir/news/83855015/ 

ھای بازسازی و توسعھ اماکن مقدس در نجف و کربال در بر اختصاص بودجھ خاص بھ پروژهمبنی میاظھارات رئیس مجلس شورای اسال 132
بیش از ھشتصد میلیون دالر از بودجھ سال جاری دولت بھ نھادھا و  ؛   /http://www.isna.ir/news/94110704741،۱۳۹۴بھمن ماه  ۷عراق، 
 https://www.mardomsalari.ir/report/119736، ۱۳۹۸آذر ماه  ۱۸مردم ساالری آنالین،  .ھای مذھبی اختصاص یافتھ است پروژه

مرداد   ۱۸؛ دانشگاه المصطفی، دسترسی در https://www.mehrnews.com/photo/4994138 ، ۱۳۹۹داد مر ۱۹خبرگزاری مھر،  133
 com/fa/features/31088https://iranwire. ، ۱۳۹۸اردیبھشت  ۲۳؛ ایران وایر،  ۱۳۹۹

 https://www.mardomsalari.ir/report/119736، ۱۳۹۸آذر ماه  ۱۸مردم ساالری آنالین،  134
  features-https://www.bbc.com/persian/iran-42309185 ،۱۳۹۶آذر  ۲۱بی بی سی،  135
کشور جھان فعال است.   ۵۰طلبھ در فضای مجازی، در ۱۰۰۰۰طلبھ در خارج و  ۲۰۰۰۰طبق اظھارات مدیر جامعھ المصطفی، این جامعھ با  136

اند. هطلبھ و دانشجو در شھرھای مختلف ایران در حال تحصیل بود ۴۰۰۰۰در اصفھان،  ۱۳۹۶طبق گقتھ مدیر جامعھ المصطفی در آبان ماه 
 https://www.irna.ir/news/82823771 ، ۱۳۹۶بھمن  ۱۸اسالمی، خبرگزاری جمھوری 

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

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

https://www.mehrnews.com/news/4893677
https://www.irna.ir/news/83892801
https://www.irna.ir/news/83855015/
http://www.isna.ir/news/94110704741/
https://www.mardomsalari.ir/report/119736
https://www.mehrnews.com/photo/4994138
https://iranwire.com/fa/features/31088
https://www.mardomsalari.ir/report/119736
https://www.bbc.com/persian/iran-features-42309185
https://www.irna.ir/news/82823771
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ھمچنین، بخش ناچیزی از بودجھ ای کھ بھ جامعھ المصطفی تخصیص یافتھ   137ھای غیربھداشتی و شلوغ بفرستد. زندان
 کند، از تغذیھ، بھداشت، و خدمات پزشکی مناسب برخوردار کند. میمحروم  تواند افرادی را کھ حکومت از آزادی خودمی

شود، و ھیچ کمبودی ھم وجود ندارد؛ بالعکس، صابون در حجم میک بھ یک قرن است کھ در ایران صابون تولید  نزدی
شود و فقدان بازار سیاه برای این کاال، آن گونھ کھ برای بسیاری از کاالھای دیگر وجود دارد، شاھدی  میبسیار باالیی تولید  
ده کھ بسیاری از کشورھا از جملھ ایران را در فروردین ماه، تحت الشعاع  کمبود مواد ضدعفونی کنن 138بر این مدعا است. 

داده نیز مرتفع شده است. ایران دارای منابع طبیعی ھمچون نفت و نمک است، و اتانول کھ ماده اصلی مواد ضدعفونی  قرار 
ان بھداشت جھانی برای آمادگی، ھای سازمھمزمان، دستورالعمل 139شود.کننده حاوی الکل است، نیز در ایران تولید می

ھای ھای ضدعفونی کردن را کھ از محلولھا و دیگر اماکن بازداشت، بھترین شیوه در زندان ۱۹د پیشگیری، و کنترل کووی
کارکنان شش بیمارستان در  140کنند، تصریح نموده است. میساده شیمیایی ھمچون صابون و کلوراکس رقیق شده استفاده  

مختلف کھ از زنجیره تامین تجھیزات پزشکی مطلع اند بھ بنیاد برومند اظھار داشتند کھ سقوط ارزش لایر در  شھرھای 
ھا از مواد ضدعفونی تولید داخل  مقابل دالر، تولیدات خارجی را گران و غیر قابل خریداری نموده است. این بیمارستان 

اما بھ ھر حال پاسخگوی  141شده کیفیت نازل تری دارندمیارج وارد کنند کھ نسبت بھ تولیداتی کھ قبالً از خمیاستفاده 
ھا، بندھا و فضاھای مشترک را درست ضدعفونی  بدین ترتیب، این کھ زندان  142ھا ھستند.ھای کنونی بیمارستان نیاز 
ب مسئوالن بھ نحوه  دھند، بیشتر بھ انتخاکنند و مواد ضدعفونی کننده را بھ رایگان در اختیار زندانیان قرار نمینمی

ھا، از جملھ برای مواد ضدعفونی  کند تا بھ کمبود آن. نادیده گرفتن درخواست سازمان زندانمیتخصیص منابع ربط پیدا  
دھد تا چھ حد تصمیم گیرندگان  میغیرعقالنی و غیر مسئوالنھ است کھ نشان  گیر، تصمیمی کننده در جریان یک بیماری ھمھ 

 اند.برای سالمتی و جان شھروندان قائلقوالت بی تفاوت اند و ارزش کمیمملکت نسبت بھ این م

 
137iran/-contemporary-in-activism-rlabo-pursued-and-https://iranhrdc.org/controlled  

زاده، رییس ھیات مدیره این اتحادیھ از اعضای ھیات مدیره اتحادیھ آزاد کارگران ایران] در زمانی دستگیر شد کھ جعفر عظیم[«شاپور احسانی راد، 
نایب رییس اتحادیھ آزاد کارگران ایران و دیگر اعضای این اتحادیھ ھمچنان ادامھ دارد.  در زندان است. طرح اتھامات قضایی علیھ پروین محمدی،

ھای باز در نظام قضایی ایران  ای این اتحادیھ، ناھید خداجو، نسرین جوادی، فرھاد شیخی، ھادی سلیمانی و مھدی فخری ھمچنان پروندهاز بین اعض 
   /https://en.radiozamaneh.com/29616، ۱۳۹۸مرداد  ۷دارند.» رادیو زمانھ، 

بھ سومین روز خود وارد شد کھ معلمان در نقاط مختلف کشور با  اسفند در حالی ۱۴صاب غذای سراسری معلمان در ایران در «سومین دور اعت
  ۱۴در دفاتر مدارس نشستند.» رادیو فردا،  ھا و آزاد شدن تمام فعاالن حقوق معلمان، روی صندلیتقاضای حقوق بھتر، داشتن حق تشکیل اتحادیھ

 https://en.radiofarda.com/a/third-day-of-fresh-teachers-strikes-in-iran/29804380.html، ۱۳۹۷اسفند 
s-economy/85638/iran-https://financialtribune.com/articles/domestic-، ۱۳۹۹اردیبھشت  ۱۱روزنامھ فایننشال تریبیون ،  138

market-domestic-dominates-industry-detergent-robust  ۱۳۹۵شھریور  ۷اقتصاد آنالین، ؛  ، ttps://bit.ly/3aF3m5rh 
 ، ۱۳۹۹اردیبھشت ماه  ۹؛ روزنامھ فایننشال تریبیون،  https://www.imna.ir/news/412660، ۱۳۹۸اسفند ماه  ۱۹ایمنا،  139

line-production-ethanol-launches-center-https://financialtribune.com/articles/energy/103084/research  ؛ وبسایت ایران
،  ۱۳۹۹اردیبھشت  ۳۰؛ خبرگزاری فارس،    /http://iranchemicalmine.com،۱۳۹۹مرداد ماه  ۱۹کمیکال اند ماین، دسترسی در روز 

https://english.farsnews.ir/newstext.aspx?nn=13990230000374    
اسفند ماه   ۲۵ھا و دیگر اماکن بازداشت"، در زندان ۱۹ھای برای آمادگی، پیشگیری، و کنترل کووید سازمان بھداشت جھانی، «دستورالعمل 140

     https://www.iranrights.org/library/document/3718،۲۰، صفحھ ۱۳۹۸
شود و این کھ تولید کنندگان  میابع بنیاد برومند اظھار داشتند کیفیت پایین این مواد ناشی از درصد باالی الکل است کھ باعث حساسیت پوستی  من 141

 بیشتر در پی کمیت کاال ھستند تا کیفیت آن.  
 .۱۳۹۹مشھد، و اصفھان، مرداد ماه ھا در شھرھای رشت، بابل، قزوین، تحقیقات بنیاد یرومند و ھرانا از کارکنان بیمارستان 142

ی کارگران ن�شکر هفت تپه در مس�ی دستگ�ی
اض به  های ماە دستمزد ۳۲تهران در اع�ت

معوقه، دیر پرداخت حق ب�مه، و نبود 
 . ع� ایران۱۳۹۸های محافظ. مهر پوشش

ی معلمان در یپ تحصن در  دستگ�ی
سطح کشور برای افزا�ش حقوق و باال 

. آبان   ۱۳۹۷بردن امکانات آموز�ش

ی تعداد ز�ادی از کارگران فوالد اهواز در  دستگ�ی
اض به دستمزد   ۱۳۹۶ های معوقه. بهمناع�ت

https://iranhrdc.org/controlled-and-pursued-labor-activism-in-contemporary-iran/
https://en.radiozamaneh.com/29616
https://financialtribune.com/articles/domestic-economy/85638/iran-s-robust-detergent-industry-dominates-domestic-market
https://financialtribune.com/articles/domestic-economy/85638/iran-s-robust-detergent-industry-dominates-domestic-market
https://bit.ly/3aF3m5r
https://www.imna.ir/news/412660
https://financialtribune.com/articles/energy/103084/research-center-launches-ethanol-production-line
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کنند، از جملھ در ھای فراوانی دست و پنجھ نرم می کشورھای سراسر منطقھ بھ لحاظ شیوع ویروس کرونا، با چالش
ھا، بھ عنوان مثال  اند و با ازدحام بیش از حد جمعیت روبرو ھستند. برخی از کشورھایی کھ اغلب غیر بھداشتیزندان

مصر، در آزاد کردن زندانیان اکراه داشتھ و با اعمال سانسور کامل اخبار، از اطالع رسانی در خصوص شیوع ویروس در 
ھای واقعی برای جلوگیری از ویروس کرونا  برخی کشورھای دیگر، ھمچون مراکش، تالش  143اند.هھا، جلوگیری کردزندان

اند، از  ھا اجازه نظارت دادهھای مستقل محلی ھمکاری کرده و بھ آن وان مثال، با سازمان اند، و بھ عنهبھ عمل آورد
 145اند.هھا را منتشر کردھا تست کرونا گرفتھ، و آمارھای خود درباره تعداد مبتالیان در زندانو کارکنان زندان  144زندانیان 

المللی حقوق بشر ھای محلی و بین رسد با ھمکاری با سازمان میای دیگر، تونس، الجزایر و اسرائیل بھ نظر بھ عنوان نمونھ 
اند صابون و مواد اند، و در برخی موارد بھ آنھا اجازه دادهھای بشردوستانھ بھ بحران کرونا واکنش نشان دادهو گروه

د قرنطینھ یک زندان را داده  المللی اجازه بازسازی بنضدعفونی کننده در میان زندانیان توزیع کنند. لبنان بھ صلیب سرخ بین 
ھا و المللی در آموزش کارکنان زندانو بین  147ھای محلیھای گذشتھ با سازمان برخی از این کشورھا در سال 146است.

ھای حقوق بشری مستقل را بالعکس مقامات ایران، گروه 148اند.هپرداختن بھ بعضی از مشکالت عمده آنان، ھمکاری کرد
ھای حقوق بشری جا کھ بنیاد برومند اطالع دارد، ھیچ نوع فعالیتی در بیش از ده سال اخیر از سوی گروهتعطیل کرده و تا آن

 المللی در این کشور صورت نگرفتھ است. بین 

ھای پزشکی، وظیفھ حکومت است. افزایش تعداد تخصیص منابع مورد نیاز برای انجام اقدامات پیشگیرانھ و مراقبت 
ھا برای تخصیص تجھیزات مورد نیاز، ھای مکرر سازمان زندان روس کرونا و نادیده گرفتن درخواستزندانیان مبتال بھ وی

توانند بھ جای اعمال سانسور  میعالئم بھ شدت نگران کننده ای از قصور ایران در کنترل شیوع این ویروس است. مقامات  
ھا بپردازند و از  بھ مشارکت گذاردن آمارھا و دادهو سکوت مطلق خبری، بھ انجام سیستماتیک تست کرونا و گردآوری و 

تواند از طریق آزاد کردن  میھا پاسخ دھند. ایران این طریق، گستره شیوع بیماری را درک کرده و بھ نیازھای فوری زندان
سھیل نماید. ایران ھا را تگسترده زندانیان، از جملھ زندانیان سیاسی و مدافعان حقوق بشر، فاصلھ گذاری اجتماعی در زندان

ھای سنگینی را کھ زندانیان قادر بھ پرداخت آن نیستند، از میان بردارد، یا موانعی را کھ تواند موانع اداری نظیر وثیقھ می
تن   ۷۲مرداد ماه منجر بھ اعتصاب غذای  ۲۶ ھایی کھ در روزانگیزه سیاسی دارند، مرتفع سازد، موانعی ھمچون سیاست 

بردند. این میبازداشت شده بودند و در ندامتگاه تھران بزرگ بھ سر  ۱۳۹۸در جریان اعتراضات آبان ماه  از افرادی شد کھ 
مرداد ماه، پس از آن کھ زندانیان بھ ایراد اتھامات بیشتر تھدید شدند و مسئوالن زندان بھ آنھا   ۲۸اعتصاب غذا، در روز 

ھای این زندانیان کماکان معتبر است و باید شنیده  ؛ با این حال، خواستھ شان رسیدگی کنند، خاتمھ یافتوعده دادند بھ شکایات 
 شود:

«... اصل مطلب این است کھ ھیچ یک از ما مجرم نیستیم و اعتراض حق ماست. مجرم آنھا ھستند کھ باعث گرانی و  
گی را مطالبھ کردیم و محکوم بھ  اوضاع فاجعھ بار اقتصادی شدند. ما حقوق خود و مردم آسیب دیده را مطالبھ کردیم. ما زند

ایم. جایی کھ فاقد امکانات اولیھ برای زیستن انسان است. وضعیت بھداشتی این زندان با مرگ تدریجی در این تبعیدگاه شده 
تر از پیش شده، و با توجھ بھ تجمع و فشردگی بیش از حد کھ ھرگز فاصلھ  توجھ بھ شیوع ویروس کرونا خطرآفرین

شود. بھ ھمین سبب جان ھزاران انسان در این زندان در خطر است. اما با توجھ بھ اینکھ حتی ریاست  نمی  اجتماعی رعایت

 
 ، ۱۳۹۹خرداد ماه  ۳۱ھا"، در زندان ۱۹دیده بان حقوق بشر، «مصر: شیوع آشکار بیماری کووید  143

https://www.hrw.org/news/2020/07/20/egypt-apparent-covid-19-outbreaks-prisons   
  ۱۳۹۹اردیبھشت  ۴، ۲۴آزمایش دستھ جمعی جمعیت زندانیان زندان اوارزازات پس از تشخیص موارد اولیھ، ِمدیا  144

Medias24, April 23, 2020, https://www.medias24.com/les-prisons-marocaines-en-proie-au-coronavirus-9731.html  
 ،  ۱۳۹۹اردیبھشت  ۴، ۲۴مدیا  145

Medias24, April 23, 2020, https://www.medias24.com/les-prisons-marocaines-en-proie-au-coronavirus-9731.htm  
 ،  ۱۳۹۹خرداد ماه  ۴، ۲۴مدیا 

Medias24, May 24, 2020, https://www.medias24.com/covid-19-135-cas-actifs-dans-les-prisons-nouvelles-mesures-
jusqu-a-fin-aout-10521.html   

 ھای کمیتھ بین المللی صلیب سرخ در مقابلھ با ویروس کرونا،  نگاه کنید بھ فعالیت 146
https://www.icrc.org/en/document/middle-east-icrc-operational-response-covid-19  

 /http://omdp.org.ma/en  ھا":ھا با نھاد مستقل «نھاد مراکشی نظارت بر زندانبرای نمونھ، نگاه کنید بھ ھمکاری مدیریت زندان 147
 ، ۱۳۹۹مرداد ماه  ۱۹ھای ما: خاورمیانھ و آفریقای شمالی"، دسترسی در تاریخ سازمان اصالحات کیفری بین المللی، «برنامھ 148

 work/mena/programmes/-we-https://www.penalreform.org/where 

http://omdp.org.ma/en/
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  
 149ه ...»تواند زندگی ما را نجات دھد مخالفت کرداضطراری کھ می

برومند در موقعیتی نیست کھ بتواند تحقیقات کاملی بنیاد 
ھا بر امر مبارزه با ویروس در خصوص تاثیرات تحریم 

کرونا بھ عمل آورد. اما آنچھ روشن و واضح است این 
است کھ محبوس کردن افراد بھ لحاظ ارتکاب جرائم 

الملل بھ رسمیت کھ بھ موجب حقوق بین جرائمیجزئی یا  
د نکردن زندانیانی کھ بھ اتھام ارتکاب شناختھ نشده و آزا

اند یا زندانیانی کھ از جرایم غیر خشن محکوم شده
ھایی برند و یا در ساختمان میھای زمینھ ای رنج  بیماری 

تواند سالمتی آنان را تضمین شوند کھ نمیمینگھداری 
ھا تصمیماتی است ھا ندارد. ایننماید، ارتباطی بھ تحریم 

ھ فقط و فقط بھ اراده سران ایران وابستھ  صرفاً سیاسی ک 
ھای جایگزین بھ منظور  است. اعمال مجازات

تفاوت چندانی  150کاھش ازدحام جمعیت زندان، 
در طول سالیان، ایجاد نکرده و از جملھ علل 

اظھارات  آن، عالوه بر دیدگاه کلی دستگاه قضایی نسبت بھ امر مجازات، این واقعیت است کھ بسیاری از قضات، بنا بھ
دھند. اصالح اساسی قوانین کیفری کھ  می ھای قوه قضاییھ را نادیده گرفتھ و حبس را ترجیح  بخشنامھ  151ھا،مسئوالن زندان 

ھا بارھا درخواست شده بود، امروز جنبھ اضطراری  بھ عنوان یک اقدام ضروری از سوی کارشناسان و مسئوالن زندان 
اید زنگ خطری باشد برای مقامات و قانونگذاران ایران کھ نیاز بھ اصالحات  پیدا کرده است. شیوع ویروس کرونا ب

ساختاری را جدی بگیرند؛ با این حال نباید منتظر انجام این اصالحات مانده، خطراتی کھ ھم اکنون شھروندان را تھدید 
 کند نادیده بگیرند. می

زندانیان بھ لحاظ محبوس بودن و وابستگی کامل بھ  
اقدامات حفاظتی حکومت، آسیب پذیرتر از اعضای 

از زندان ھستند. برای حفاظت از سالمتی جامعھ بیرون 
اند و  و جان افرادی کھ از آزادی خود محروم شده

ھا، اقدامات فوری، ملموس و قابل محاسبھ  کارکنان زندان
الزم است. فوری ترین نیاز، کاھش قابل مالحظھ در 

ھای کنترل و ھا است کھ بدون آن، برنامھ جمعیت زندان
لھ گذاری اجتماعی، پیشگیری، بھ خصوص تضمین فاص

محکوم بھ شکست است. با آزاد کردن افرادی کھ اساساً 
نباید در حبس باشند و افراد بی خانمانی کھ مواد 

ھا، کنند، ھمراه با تامین امنیت آن مخدر استعمال می 
المللی حقوق بشری  ایران نھ تنھا بھ تعھدات بین 

دارد و بھ بھبود وضعیت بقیھ افرادی کھ در زندان بھ سر میھا بر خود عمل کرده بلکھ باری نیز از بودجھ محدود زندان
ھا ھزار زندانی را بھ ھا شایع شده و سالمتی و جان ده تا ھمین جا ھم در زندان ۱۹کند. بیماری کووید میبرند، کمک  می

ل شود، این ویروس ناگزیر بھ  ھا بھ مرکز شیوع ویروس کرونا تبدیخطر انداختھ است. اگر مقامات اجازه بدھند کھ زندان 
 یابد. میھای محلی نیز بازگشتھ و در آن ھم شیوع میان جمعیت 

 
 news.org/2020/hranews/a-https://www.hra-/26202 ، ۱۳۹۹مرداد ماه  ۲۶ھرانا،  149
،  ۱۳۹۹اردیبھشت  ۱۶؛ خبرگزاری میزان، /https://www.irna.ir/news/83845165، ۱۳۹۹تیر ماه  ۱۵خبرگزاری جمھوری اسالمی،  150

 https://bit.ly/2GaM3hB 
آذر ماه  ۳۰خبرگزاری دانشکاه آزاد اسالمی، ؛  /https://etemadonline.com/content/341070، ۱۳۹۹شھریور  ۳۰اعتماد آنالین،  151

۱۳۹۸ ،a/news/39/451668https://ana.press/f  ۱۳۹۶مھر ماه  ۲۴پایگاه جامع اطالع رسانی حقوقی،  ،وکالت آنالین؛ ، 
 https://www.vekalatonline.ir/articles/154308 

ایف در خصوص فور�ت کمرئ�س ادارە زندان ردن های استان خوزستان در حال سخ�ف
 . ایرنا۱۳۹۴ها . جمع�ت زندان

 های خوزستان. برگرفته از وب سا�ت ادارە زندانخوزستان  درمراسم ع�د فطر در زندایف 

https://www.hra-news.org/2020/hranews/a-26202/
https://www.irna.ir/news/83845165/
https://bit.ly/2GaM3hB
https://etemadonline.com/content/341070/
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المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی، و فرھنگی را تنفیذ نموده و این  المللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق بینایران میثاق بین 
کند از  میاند، حفاظت کرده و کشورھای متعھد را ملزم هھایی کھ از آزادی خود محروم شدھر دو، از سالمتی و جان انسان 
شوند، خودداری کند. کمیتھ حقوق  الملل، جرم شناختھ نمی کھ بھ موجب حقوق بین جرائمیبازداشت افراد بھ اتھام ارتکاب  

کشورھا مبنی ھای اقتصادی چیزی از تعھدات اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی سازمان ملل تاکید کرده کھ مشکالت و تحریم 
برند، میبر «بھ عمل آوردن حداکثر حفاظت ممکن» از حقوق ھر یک از افرادی کھ در حوزه صالحیت آن بھ سر  

ھا در مقابل ھای بیشتری برای حفاظت از زندانیان و کارکنان زندانتوانند و موظفند تالش میمقامات ایرانی  152کاھد. نمی
ھمان گونھ کھ   –ھا تخصیص داده توانند انجام دھند این است کھ منابع کافی بھ زندانمیآسیب بھ عمل آورند. حداقل کاری کھ 

ای کھ سازمان بھداشت جھانی و  و اجازه دھند اقدامات پیشگیرانھ، بھ گونھ  –اند هھا بارھا درخواست کردمسئوالن زندان 
 لھ:اند، بھ اجرا درآید، از جمهھای خود قوه قضاییھ توصیھ کردبخشنامھ 

 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 سالمت زندانیان؛ ●

 ھا؛ شکی بھ زندانیان مبتال بھ ویروس در داخل و خارج از زندانھای مناسب پزارائھ خدمات و مراقبت  ●

 پذیر کردن نظارت مستقل و ارزیابی سالمتی زندانیان توسط نھادھای حقوق بشری و جامعھ مدنی.امکان  ●

جرائم جزئی و زندانیان را بھ تعداد کافی آزاد کرده و از حبس افراد بھ اتھام ارتکاب تر این کھ مسئوالن باید از ھمھ مھم 
تا زندانیان بتوانند فاصلھ اجتماعی الزم را   الملل بھ رسمیت شناختھ نشده، خودداری کنندکھ بھ موجب حقوق بین  جرائمی

المللی باید ایران را بھ لحاظ نادیده گرفتن  رعایت کرده و از ابتالی فراگیر و دستھ جمعی، جلوگیری شود. جامعھ بین 
ھا بھ منظور نظارت بر شرایط ان، پاسخگو کند و خواستار شفافیت و دسترسی مستقل بھ زندانغیرمسئوالنھ حقوق زندانی 

 تر شود.از این کھ ھست ھم وخیممی  آنھا شود، پیش از آن کھ این بحران عمو 

  

 
 ۱۳۷۶آذر  ۲۱»، ۸ره کمیتھ حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی سازمان ملل، «تفسیر کلی شما  152
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