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. های کوچک مخفی و علنی هم کم نیستند زندان ،ایران یک زندان بزرگ است و در عین حال  دراین زندان بزرگ

به ران جمهوری اسالمی از همه گ رونق کار شکنجه. بزرگ نیز جمهوری اسالمی ایران است نبان این زندا زندان

 .روز مشغول آزار و اذیت و شکنجه زندانیان به ویژه زنان زندانی هستند ها به طور شبانه است و آن روزتر

کودکانی  .اند تبدیل شده خوار مآدن هایهیوالسال شکنجه و تجاوز به زندانیان به  ۲۴گران جمهوری اسالمی در  شکنجه

و ترور و  زبان زور و قلدریحکومتی که جز  .زندانی هستند نشا درانبه همراه ما جمهوری اسالمی های که در زندان

 .شود زبان دیگری سرش نمی وحشت
 

 
 

ها  هزار زندانی زیر دادگاهی و یا محکوم در آن ۴۵۲وجود دارد که  زندان ۴۱۲در ایران تحت حاکمیت جمهوری اسالمی، 

های اصالح و تربیت،  کودک و نوجوان نیز در کانون ۱۰۲۲زندانی زن هستند و  ۰۵۲۲ن میان، شوند؛ که از ای داری می نگه

های  توان از زندان وکیل آباد مشهد، عادل آباد شیراز، دیزل آباد کرمانشاه و زندان های معروف ایران می از دیگر زندان. اند زندانی

 .اصفهان و تبریز نام برد

  .مریکا، چین، هند، روسیه، برزیل و تایلند قرار داردآجهان، در مقام هفتم بعد از  ایران از نظر آمار زندانی در

 .های ایران انواع شکنجه مانند شالق، انفرادی، آویزان کردن از دست و پا، رایج است در تمام زندان

تر آنان فرسوده  ها که بیش زندان برابر شدن آمار زندانیان، افزایش نیافته است و ظرفیت کنونی ۴۲ها با توجه به  ظرفیت زندان

هزار نفر بر تعداد زندانیان  ۵۲بیش از  ۳۹هزار زندانی نیست و طبق گفته معاون قوه قضاییه در سال  ۴۵۲گوی  اند، پاسخ شده

، «!مالقرای اسال ام»که زندان وکیل آباد مشهد  طوری به. به فضای زندان اضافه نشده است هم متر ۵۲اما حتی . اضافه شده است

های قزل  زندان. گذرانند هزار زندانی در شرایطی دشوار دوره محکومیت خود را می ۱۹هزار زندانی را دارد، اما  ۹گنجایش 

زندان . اند شده  ها جای داده هزار زندانی در این زندان ۶هزار زندانی را دارند، اما بیش از  ۴حصار و تبریز که هر کدام گنجایش 

اند، به علت کمبود جا در زندان  نفر زندانی ۱۲متر مربع  ۵ر زندانی، چهار هزار زندانی دارد یعنی در هر اصفهان با ظرفیت هزا

علت عدم بضاعت مالی محکومان و  تصمیم گرفت که جریمه نقدی را جایگزین زندان کند؛ اما به ۳۴ها، قوه قضاییه در سال 

 .افزایش زندانیان، این شیوه نیز کارساز نبود

زندان قرچک ورامین،  .دهند است بسیار تکانهای سراسر ایران  ویژه زنان زندانی در اوین و قرچک و زندان ندانیان بهوضعیت ز

جمعی آنان از موارد آزار  زدن دسته داشتن زندانیان و کتک گرسنه نگه طبق گزارش خود زندانیان .پناه است زندانی برای زنان بی

شوند و در  داری می ن زندانی سیاسی و عمدتا جرایم عمومی در زندان قرچک ورامین نگهصدها ز. در زندان قرچک ورامین است

با عادی گاهی به بهانه نزاع میان زندانیان   هبانان گا زندان. اند ترین امکان بهداشتی روی هم تل انبار شده آن صدها زندانی بدون کم

داشتن زندانیان در زندان قرچک ورامین از  گرسنه نگه. کنند زخمی میافتند و هر بار شماری از آنان را  باتوم به جان آنان می

ترین ساعات  آب این زندان نیز در بیش. های مرگ شباهت دارد تر به اردوگاه دیگر موارد آزار و شکنجه در این محل است که بیش

 .داری صدها زندانی زن دارد زندان قرچک ورامین، هفت سوله برای نگه. روز قطع است

زندانیان حاضر در این بند . در مجموعه زندان اوین واقع در شمال تهران قرار دارد« نسوان»د زنان زندان اوین موسوم به بند بن

فروشی کاالی مورد نیاز توسط فروشگاه زندان،  چون محدودیت در دسترسی به خدمات درمانی، نایابی و گران با مشکالتی هم

 .در دوران شیوع کرونا اعزام به دادسرا و دادگاه کماکان و بیش از گذشته ادامه دارد. رو هستند به رو… کیفیت بد غذا و

در فروشگاه زندان هر یک عدد ماسک و . کش بر عهده زندانیان است ، تهیه ماسک و دستدر ایران پس از شیوع ویروس کرونا

مواد شوینده و ضدعفونی کننده نیز . شود خته میکش با قیمتی بین هشت تا ده هزار تومان به زندانیان فرو یا هر یک جفت دست

دلیل کم بودن این مواد به زندانیان باید با هزینه شخصی به چند  شود اما به بندی از طرف زندان به زندانیان داده می به شکل جیره

ن کم و با قیمت باال در کننده نیز به میزا الکل و سایر مواد ضدعفونی. کنند برابر قیمت این مواد را از فروشگاه خریداری 

 .کنند همین دلیل شماری از زندانیان به صورت اشتراکی این مواد را خریداری می شود که به فروشگاه زندان عرضه می
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 کمبود .دهند نمی ارائه را زنان قاعدگی برای الزم بهداشتی های مراقبت زنان، بندهای ویژه به اسالمی، حکومت های زندان

 .ندارد وجود ها زندان اکثر در حمام و شو و شست امکانات و خصوصی حریم حفظ عدم با همراه قاعدگی با مرتبط های مراقبت

 قرار زندانی زنان اختیار در مجازات عنوان به اوقات گاهی شوند، می ارائه بهداشتی های دستمال که جا آن این، بر عالوه

  .گیرند نمی

 

صبح یکی . ه زنانی که در دادگاه خانواده گرفتار قوانین طالق هستندهدی عمید کارش وکالت بود و تخصصش کمک ببرای مثال 

 .اش رفتند و او را بازداشت کردند ماموران سپاه به خانه ۳۰از روزهای شهریور ماه 

های معمول سازمان اطالعات سپاه، سه هفته در بند دو الف در انفرادی بود و فقط یک مالقات کوتاه  خانم عمید به رویه بازداشت

سال حبس،  ۰: اما حکمش چند روز پیش به تایید نهایی رسید. پس از دو ماه بازجویی با وثیقه آزاد شد. با فرزند و پدرش داشت

 .سال محرومیت از اشتغال به وکالت ۴سال محرومیت از برخی حقوق اجتماعی و  ۴

 .و کار محروم خواهد بودسالگی از حق آزادی  ۵۲اگر همه این احکام پشت سر هم اجرا شود خانم عمید تا 

خانم واحدی . بازداشت شد «تشریفات قضایی»همراه خانم عمید یک فعال دیگر حقوق زنان به نام نجمه واحدی هم با همان 

 .سال محرومیت از برخی حقوق اجتماعی محکوم شد ۴سال حبس و  ۰شناس در دادگاه به ریاست قاضی صلواتی به  جامعه

در تجمعی اعتراضی شرکت کرده بودند، نه در خیابان انقالب با رفتن روی سکو و اعتراض به حجاب  این دو فعال حقوق زنان نه

های  های چند سال اخیر سزاوار زندان جرایمی که از نگاه قضات دادگاه. شده بودند «باعث برهم زدن نظم عمومی»اجباری 

 .طوالنی پنج، ده و پانزده ساله بوده است

شد که پرچمداران  بینی می خواند، پیش توطئه دشمن ای اعتراض به حجاب اجباری را هللا علی خامنه یتکه آ ۱۹۳۶از اسفندماه 

ایران های سیاسی مذهبی  اما مخالفت با حجاب تنها نگرانی مقام. رو شوند های سنگین روبه مبارزه با حجاب اجباری با مجازات

 .نیست

را مفهومی غربی  «عدالت جنسیتی»به صراحت  ای خامنهکار و در راس آنان  بسیاری از امامان جمعه و روحانیون محافظه

گویند زنان  ای کسانی که می از نگاه خامنه. دانند که نباید پایش به ایران باز شود چون معلوم نیست این بحث به کجا منجر شود می

 «.کنند کانون خانواده را تحقیر می»های مختلف حضور داشته باشند  اید در عرصههم مانند مردان ب

ترین نقش زنان را  مهم او .های امنیتی و قضایی ایران باشد توانست روشنگر راه مقام می ۱۹۳۶در اسفند  ای خامنهسخنان 

بر اساس این نگاه، تالش و مخصوصا  «.مدیر و محور خانواده، مادر، همسر و ایجاد آرامش در خانواده»: تعریف کرده است

 .محسوب شود «جرمی سنگین»تواند  ه راهی جز این را در پیش بگیرند، می تشویق زنان به اینک

 

 
زاده، نوشین جعفری، نرگس دمحمی، صبا کردافشاری، مرضیه امیری، پریسا رفیعی، آتنا دائمی،  از باال راست، رها عسگری

 نسرین ستوده و سپیده قلیان

 

سال و شش ماه زندان محکوم شد که بعدها اعالم شد پنج سال آن قابل اجرا  ۱۳فعال حقوقی کارگری در مجموع به  :سپیده قلیان

او زمانی که در زندان بود . داند ر نمیخانم قلیان گفته بود که حاضر به نوشتن عفونامه نیست چون خودش را گناهکا. خواهد بود

 .گزارشی از وضعیت زنان زندانی در اهواز را در کتابی منتشر کرد

زندان محکوم شد و بعدا به دلیل اعتراض و شعار  سال ۰ فعال حقوق کودکان و حقوق بشر در دادگاه تجدید نظر به :آتنا دائمی

ته او در زندان بارها اعتصاب غذا کرده و نامه اعتراض نوش. دادن در زندان حکم شالق و دو سال حبس به احکامش اضافه شد

 .است

 .سال حبس محکوم شده است ۵مدرس زبان کردی و مسئول انجمن فرهنگی اجتماعی نوژین که به  :هرا دمحمیز

ماه حبس اضافی  ۱۵ساله بود، به دلیل اعتراض به انجام تست بکارت به  ۴۱دانشجویی که زمان بازداشت  :پریسا رفیعی

 .زندان محکوم شده بود سال ۰ او قبل از آن به تحمل. وم شدمحک

زندان محکوم و چند روز پیش برای اجرای حکم به زندان  سال ۵ به« توهین به مقدسات»خبرنگار به اتهام  :نوشین جعفری

 .زمان بازجویی گفته بود که برای اعتراف تحت فشار استاو در صدایی از زندان در . قرچک برده شد

 .ماه حبس در زندان است ۰سال و  ۳ساله به دلیل اعتراض به حجاب اجباری با حکم  ۴۹فعال مدنی و بازیگر  :یاسمن آریانی

او . به حجاب اجباری و به جرم اجتماع و تبانی به پنج سال حبس محکوم شده است فعال مدنی به دلیل اعتراض :لیال میرغفاری

 .آباد برده شده بود به بیمارستان مخصوص بیماران روانی امین «به اجبار»کم یک بار  در دوران زندان در قرچک دست

خانم کرد افشاری در دو حکم . زندان بماند سال ۴۲ ساله بود باید در مجموع ۴۲هنگام بازداشت او که  :صبا کرد افشاری

راحله احمدی مادر خانم کرد افشاری و او در . جداگانه به دلیل تجمع علیه گرانی و اعتراض به حجاب اجباری زندانی شده است

 .شوند دو زندان جداگانه نگهداری می
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زندان  سال ۱۲ نگار و فعال حقوق کارگران و زنان در حاشیه یک تجمع برای کارگران بازداشت و به روزنامه :مرضیه امیری

 .خانم امیری پارسال با وثیقه یک میلیارد تومانی موقتا تا زمان دادگاه تجدیدنظر آزاد شد. محکوم شد

سال ممنوعیت خروج از کشور،  ۴سال حبس،  ۴خبرنگار و فعال حوزه زنان به اتهام اقدام علیه امنیت ملی به  :زاده رها عسگری

 .های سیاسی و مطبوعات محکوم شده است ممنوعیت از فعالیت در گروهسال  ۴سال ممنوعیت از فعالیت در فضای مجازی و  ۴

نسرین ستوده، نرگس دمحمی، . تر شده است تر و احکام علیه فعاالن زن سنگین طوالنی ۳۰های سیاسی زنان در سال  لیست زندانی

آتنا دائمی، منیره عربشاهی، یاسمن آریانی، صبا کردافشاری، مژگان کشاورز، سهیال حجاب، سمانه نوروزی، ساناز الهیاری، 

وق کارگری ها نفر دیگر در زندان هستند که برای حقوق زنان، حق یانی، سپیده کاشانی و دهعسل دمحمی، مرضیه امیری، نیلوفر ب

کردند و اغلب سابقه عضویت در هیچ تشکل سیاسی و سازمانی را ندارند با این حال با اتهاماتی نظیر،  و محیط زیست فعالیت می

 .س های طوالنی مدت محکوم شدندتبانی و اجتماع علیه امنیت ملی، جاسوسی یا مخالفت با حجاب به حب

 

که  ویژه این و به. زن استاگر تجاوز ثابت نشود، روی دیگر سکه، اتهام زنا و مجازات خود  .اند زنانی که مورد تجاوز واقع شده

 .زن با پای خود به خانه مردی رفته باشد

ها هم شهامت  تا شاید آن تعریف کرده اش از شکایت از دو متجاوز را برای قربانیان خاموش ملیکا قراگوزلو، خبرنگار، تجربه

 .الزم را پیدا کنند؛ هرچند او حکم محکومیت متهمان را با سختی بسیار به دست آورده است

. اند او در یک رشته توییت نوشته که دو پسر بعد از سوار کردن او به ماشین در پارکینگ خانه یکی از پسرها به او تجاوز کرده

هزارتومان گواهی تجاوز گرفته  ۴۲۲ابتدا ترسیده و مستاصل بوده اما بعد از کمی مشورت به پزشک قانونی رفته و با پرداخت 

 .است

قدر پیگیری کرده و با مامور به خانه پسر رفته تا در نهایت  شده و آن «دست به سر»بارها به کالنتری رفته و  گوید قراگوزلو می

 .دادگاه رای محکومیت پسر، حبس و تبعید او را تایید کرده است

ما بعدا گفت که به ا. زهرا نویدپور زنی بود که از سلمان خدادادی، یکی از نمایندگان مجلس پیشین به اتهام تجاوز شکایت کرد

 .مرگ تهدید شده است

جسد . به جرم زنا به شالق محکوم شده استهای قوه قضاییه ایران گفت که نماینده مجلس از اتهام تجاوز تبرئه و  یکی از مقام

 .اش پیدا شد خانم نویدپور مدتی بعد در خانه

دهند آن در  آزادهایی که یکی از موارد بسیار تکان .کنند ترین سطح ممکن تجربه می زنان بازداشت شده آزار جنسی را در دردناک

 .ته استمنتشر شده است بازتاب یاف ۳۰در در باره اعتراضات دی  ۴۵الملل که  آخرین گزارش عفو بین

 

 
 

دانی واقعا داعشی  ها همبند خودت هستند و می آن  بازجو من را به اتاقی برد و گفت االن یکی از این مردان داعشی که همسران»

زده منتظر آمدن مرد داعشی بودم و به  نیم ساعت تمام در آن اتاق وحشت. اندازیم به جانت تا آدم شوی جا می هستند را همین

با توجه . اضطرابی را در آن نیم ساعت تجربه کردم که قبال در عمرم تجربه نکرده بودم. کردم از خودم فکر میهایی برای دفاع  راه

این تنها یکی از آزارهای . العاده وحشتناک بود فوق. ام باورم این بود که بعید نیست این کار را با من بکنند های قبلی به شنیده

 «.جنسی بود که من در مدت بازجویی دیدم

های جنوب ایران، یکی از صدها روایتی است که  از آزار و تهدید جنسی در دوره بازجویی در یکی از زندان« رویا»این روایت 

کنند و شاهدی است بر سیستماتیک بودن آزار و  زنان بازداشتی از تجربه آزار جنسی در دوران بازداشت و بازجویی بازگو می

در شرایطی که قربانیان آزار جنسی به دالیل . های جمهوری اسالمی ها و زندان اشتگاهشکنجه جنسی زنان بازداشتی در بازد

البته این . ازپیش جدی گرفت را بیش  های جنایت کنند باید این خرده روایت اند صحبت می متعددی کمتر درباره آنچه تجربه کرده

 .رفته است اما زنان قربانی اصلی این سیاست هستندهای مرد را هدف نگ بدان معنی نیست که آزار و تهدید جنسی بازداشتی

از همان لحظه بازداشت و از بازجو و نماینده »: گوید آزار و شکنجه جنسی او به تهدید کردن با مرد داعشی تمام نشد رویا می

م تحقیر کردند و من را به خاطر جنسیت« دمحم مقیسه»و قاضی « دمحمی بهروز شاه»دادستان در آن شهرستان گرفته تا بازپرس 

کنید و شما مگر صاحب نداری؟ حق  همه مرد رفتی فالن جا چه غلطی می گفتند شما بااین های جنسی کردند؛ مثال به من می توهین

های جنسی و اشارات جنسی مواجه  در زمان بازجویی هم با انواع و اقسام توهین. شما زنان است که در خیابان اذیتتان کنند

 «.ام شده

یس زندان اوین، یکی از یغالمرضا ضیایی، ر»: یابد گوید آزار جنسی گاهی پس از پایان بازجویی و تحقیقات هم ادامه می یرویا م

ادبیات بسیار . این آدم حتی نگاهش هرزه و آزاردهنده است. ام ام دیده هایی است که در زندگی ترین آدم شخصیت ترین و بی لمپن

https://www.bbc.com/persian/iran-50194857


گفت بیا من بعدا  کرد، در پاسخ با لحنی زننده به زندانی می ی سیاسی زن درخواستی مطرح میسخیفی دارد؛ مثال وقتی یک زندان

 «.در اتاقم چیزی را باید خصوصی به تو بگویم

های  این رفتار به شیوه. شود های زن به فعاالن سیاسی و مدنی ختم نمی اما آزارهای جنسی کالمی و تهدیدهای جنسی بازداشتی

شوند را هم قربانی  های مختلف بازداشت می های گوناگون و در مناسبت ی گمنام و زنان عادی را که به بهانهها مختلف بازداشتی

 ۲گوید در  سکینه کرج بازداشت شد و می بی در قبرستان بی ۱۹۳۰ دی ۵شنبه  یکی از این زنان است که پنج« آزاده». کند می

 .قرار گرفته و هم به آزار جنسی تهدید شده استروزی که در بازداشت مانده است هم مورد خشونت کالمی 

پویا »شنبه در حاشیه مراسمی که قرار بود برای چهلم  اطالعات کرج، آزاده را به همراه تعدادی دیگر از زنان روز پنج

حویل کند و پس از چند ساعت ت سکینه برگزار شود، بازداشت می بی در بی ۱۹۳۰باختگان اعتراضات آبان  ، از جان«بختیاری

به گفته آزاده، حین بازداشت یکی از ماموران امنیتی مرد پاهای خود را به یکی از زنان . دهد پلیس امنیت اخالقی این شهر می

 .بازداشتی مالیده و خود را به او چسبانده است و او را آزار داده است

بازجوی »: است آزار جنسی کالمی دیده است گوید در مراحل بازجویی هم خود او از سوی مردی که بازجوی او بوده آزاده می

خانم شما شوهر نداری، اگر شوهر … گفت ج رفت مدام به من می طور که با گوشی موبایل من ور می پلیس امنیت اخالقی همان

 «.داشتی که در خیابان ول نبودی

اند را بازجو  کدام تجربه بازداشت نداشته چله هم فقط آزار جنسی نبود و او و چند زن دیگر بازداشتی را که هیئگوید مس آزاده می

لتی در دستش گرفته بود و به ما گفت به نظر شما این خالیه یا پُره؟ و بعد کُلت را بازجو ک»: به شکل تحقیرآمیزی ترسانده است

کنم ترسش  تعریف میاالن هم که . شدت وحشت کرده بودیم ما به. که خالیه به طرف ما گرفت و ماشه را چند بار چکاند و گفت این

 «.هنوز با من هست

دهنده آن  آزارهایی که یکی از موارد بسیار تکان .کند ترین سطح ممکن تجربه می شده آزار جنسی را دردناک زنان بازداشت

به گزارش عفو . منتشر شده است بازتاب یافته است ۱۹۳۰دی درباره اعتراضات دی  ۴۵که  الملل بین عفو گزارش آخرین در

یکی از زنانی که در جریان این اعتراضات به دست ماموران امنیتی لباس شخصی بازداشت شده بود به یک کالنتری »: الملل بین

این زن را در چندین ساعتی که در این کالنتری در بازداشت بوده است به اتاقی برده و آنجا یک مامور امنیتی . منتقل شده است

 «.کرده و در ادامه تالش کرده باز به او تجاوز کندجنسی دهانی   او را وادار به رابطه

مالی زنان  های متعددی از آزار جنسی کالمی، تهدید و دست های رویا و آزاده آمد گزارش چنان که در روایت های اخیر هم در سال

به آن اشاره شده است الملل  بازداشتی در مراحل مختلف دادرسی منتشر شده است اما مورد هولناکی که در گزارش اخیر عفو بین

های جمهوری اسالمی در  ها و زندان تر از شکنجه و تجاوز جنسی در بازداشتگاه هایی است که پیش ها و گزارش یادآور روایت

 .دهه شصت منتشر شده است

  

 
 

تواند نتیجه دالیلی مانند  سکوت درباره این مقوله می .است تر شنیده شده ها کم شکنجه و آزار زنان زندانی اما در میان این روایت

هایی که زندانی با آن دست به گریبان است، ناشناخته ماندن فرد  ندادن وزن کافی به این شکل از آزار در میان مجموعه بحران

واقع یکی بودن زندانبان و آزارگر، ترساندن و تهدید زندانی برای مسکوت نگاه داشتن این رفتارها و در نهایت آزارگر و در 

 .و مواردی از این دست داشته باشد« آبروریزی»های عرفی موجود در جامعه، مانند  استفاده از کلیشه

های  در روایت. فحاشی جنسی تا تجاوز را شامل شود تواند شامل طیفی از آزار کالمی و می« حبس»این بخش از آزار دوران 

 .هایی از همه موارد وجود داشته است حال نمونه هتاب ۶۲زنان زندانی در ایران بعد از انقالب اسالمی از دهه 

های  های ایران باالخص در زندان چنان روندهای غیرقانونی، شکنجه و آزار زندانیان در زندان های اخیر اگر چه هم در سال

های اجتماعی الاقل امکان پیگیری و افشای  تر در مرکز اخبار هستند، سکه رایج است، اما با گسترش شبکه ها که کم شهرستان

 .تر کرده است   تر فراهم شده و همین کمی زندانبان را محتاط گذرد بیش چه در زندان می آن

به زندانیان زن در « تعرض»، به  یک ویدیو و بیانیه انتشار یس کانون مدافعان حقوق بشر ایران، باینرگس دمحمی، نایب ر

پرده زنان فعال  های مستقیم و بی سخنان نرگس دمحمی در این فایل صوتی از معدود اعتراض. های ایران اعتراض کرد گاهبازداشت

 .ها و آزارها بود سیاسی زندانی به این تعرض

او توضیح داده که چگونه مسئوالن زندان اوین و رئیس وقت زندان غالمرضا رضایی، در هنگام انتقال بدون برنامه و 

. ، او را کتک زدند، بدنش را لمس کرده و در برابر مقاومتش به خشونت متوسل شدند۳۰دی  ۹اش به زندان زنجان در  هانیناگ

نرگس دمحمی با وجود آنکه در همان . او شرحی از آزارهای جنسی کالمی غالمرضا رضایی، رییس زندان هم ارایه کرده است



اش در  ها و مقاومت گاه به شکایتش رسیدگی نشد و حاال اوست که به دلیل واکنشزمان از رییس زندان اوین شکایت کرد اما هیچ

 .حرمتی به رئیس زندان و ماموران امنیتی متهم شده و به دادگاه فراخوانده شد زمان انتقال به بی

ایش تشکیل شود شرکت گوید که او شاکی است و در جایگاه متهم نخواهد نشست و در دادگاهی که قرار است بر نرگس دمحمی می

 «.هر رایی علیه من صادر شود به هیچ عنوان تبعیت نخواهم کرد و به شدت نسبت به آن معترض هستم»:گوید کند او می نمی

 .مهرماه گذشته از زندان آزاد شده است ۱۰نرگس دمحمی در 

گامه شهیدی، فعال سیاسی زندانی هم به شرح پیش از این زنان زندانی دیگری مانند نیلوفر بیانی، از زندانیان محیط زیستی و هن

ها اگر  اما این آزارها و تعرض. هایی که در طول بازجویی و یا در دوران حبسشان متحمل شده بودند پرداختند آزارها و تعرض

های وزات اطالعات و اطالعات سپاه و  نگوییم به صورت سیستماتیک الاقل به شکل گسترده و مکرر در بازداشتگاه

 .افتد های پلیس آگاهی اتفاق می گاه داشتباز

« آزادی عمل»رسد  افتد اما به نظر می چه که ذکر شد در مورد زندانیان شناخته شده هم اتفاق می هر چند در مواردی مانند آن

و دور بودن او از کانون اخبار و مسئوالن زندان برای بروز این گونه رفتارها رابطه معناداری با ناشناخته بودن زندانی   بازجو

 .نیز دارد

شود و در مورد مردان هم وجود دارد در  سخن گفتن درباره این نوع شکنجه و افشای آنان که قطعا فقط بر متهمان زن اعمال نمی

های عرفی و اجتماعی غالب گرفته تا دالیل  رسد از کلیشه به نظر می. افتد تر اتفاق می ی ایران کمفضای فعالین سیاسی و مدن

تواند عامل  ها و تهدیدها برای کاهش آسیب ناشی از آن می سیاسی و یا حتی تالش خود زندانی برای فراموش کردن این تعرض

کند و آزارگرـ بازجو یا  ت دستگاه تفتیش و سرکوب عمل میبا وجود این مسکوت ماندن این روندها در خدم. این سکوت باشد

این نکته . های آزارگرانه خود برد، هم در جهت منافع سیاسی و هم نیت بان در نهایت بیشترین سود را از آن می آزارگر ـ زندان

تر روشن  ته انجام داد را بیشهایی از قبیل آنچه نرگس دمحمی روز گذش ها و افشاگری گری اهمیت تاریخی، اجتماعی و سیاسی کنش

 .کند می

 

مین که در اعتصاب غذا بسر زندانی سیاسی محبوس در بند زنان زندان قرچک ورا ،زینب جاللیان  ،۱۹۳۳تیر ماه  ۰روز شنبه 

 .برد به مکان نامعلومی منتقل شد می

داری وی در زندان قرچک ورامین با هدف  در اعتراض به تداوم نگهاست، این زندانی سیاسی از روزهای گذشته  الزم به ذکر

 .درخواست برای بازگشت به زندان خوی یا انتقال به زندان اوین اعتصاب غذا کرده است

. پی در وضعیت جسمانی نامناسب قرار دارد در های پی شایان ذکر است، این زندانی سیاسی در پس ابتال به ویروس کرونا و سرفه

با اتهام محاربه به اعدام محکوم شده بود که این حکم پس از تائید در دیوان عالی کشور با عفو  ،۱۹۰۶در سال  ،اللیانزینب ج

زینب . وی در سیزدهمین سال از حکم حبس ابد خود است. به یک درجه تخفیف که شامل حبس ابد بود تغییر کرد «رهبری»

مان است و طی این مدت از دسترسی به امکانات پزشکی و درمانی محروم جاللیان از جمله زندانیان سیاسی محروم از حق در

 .بوده است

تیر ماه ماموران زندان قرچک ورامین زینب  ۵شنبه  در ساعات پایانی پنج»: یک منبع نزدیک به خانواده زینب جاللیان گفت

انیان از جمله سهیال حجاب مواجه شدند به جاللیان را پس از خروج از بند این زندان در حالی که با اعتراض شدید سایر زند

ماموران در زمانی که سهیال حجاب به انتقال . مکان نامعلومی منتقل کردند و خانواده زینب از وضع فرزندشان بی خبر هستند

پا زینب جاللیان معترض شده بود وی را مورد ضرب و شتم قرار دادند و شدت آسیب به وی در حدی بود که از ناحیه دست و 

 «.دچار آسیب شد

دو زندانی سیاسی در نامه ای سرگشاده  ،زینب جاللیان به همراه سهیال گف اسحجاب, ۱۹۳۳تیر ماه  ۹تاریخ  گفتنی است، 

ها اشاره  رخوردهای قهرآمیز مسئوالن زندان قرچک با آنها و ب ضمن تاکید بر تداوم اعتصاب غذای اعتراضی خود بر کاستی

 .کرده بودند

مریم »و « دمحمی سیمین»، «شیدا عابدی»، «سارا دمحمی»چهار زندانی زن بهایی به نامهای  ۱۹۳۳تیرماه  ۴روز دوشنبه 

بنابه گزارش سایت حقوق بشری نگاه، چهار زندانی زن بهایی به  .در زندان بیرجند به ویروس کرونا مبتال شدند« مختاری

 .در زندان بیرجند به ویروس کرونا مبتال شدند« مریم مختاری»و « سیمین دمحمی»، «شیدا عابدی»، «سارا دمحمی»نامهای 

، با اتمام دوران مرخصی به زندان ۱۹۳۳خرداد ماه  ۶ندانی زن بهایی محبوس در زندان بیرجند، روز ز ۲الزم به ذکر است، این 

 .بیرجند و بند قرنطینه منتقل شدند

 .زندانی دیگر در زندان بیرجند به بیماری کرونا در زندان مبتال شده اند ۰۲گفتنی است، 

 

 

 



 

اند که  ا به این ویروس کشنده مبتال شدهه کم صدها زندانی در زندان در ایران تاکنون دست ۱۳ از زمان انتشار شیوع ویروس کویید

 .اند داده جان خود را ازدست  «انگاری و عدم رسیدگی مناسب به دلیل سهل»ها تن  ده

دهد مسئوالن قضایی درباره شیوع کرونا در زندان و  الملل به تازگی متن چند نامه را منتشر کرده که نشان می سازمان عفو بین

 .اند کاری کرده و حقایق را نگفته پنهاننبود امکانات بهداشتی الزم 

ها درخواست کرده بودند تا برای بررسی وضعیت زندانیان  تر از مسئوالن قضایی و سازمان زندان کارمندان بهداشت جهانی پیش

 .ها با این درخواست مخالفت کردند در شرایط کرونا از زندان اوین بازدید کنند که مسئوالن قضایی و سازمان زندان

در سراسر کشور  -که در بعضی موارد منجر به مرگ شده -ای از موارد ابتالی قطعی و یا مشکوک به ویروس کرونا  تعداد فزاینده

داری  نفر، به مرکز نگه ۶۲۲رفیت حدوداً که سه سالن با مجموع ظ( )وکیل آباد)در مجتمع زندان مرکزی مشهد . شود مشاهده می

که تست کرونای دست کم هشت نفر در بند )بازداشتگاه اوین   ،(تبدیل شده ۱۳موارد قطعی و موارد مشکوک به بیماری کووید 

مله یک که کارمندان پزشکی آن پس از ابتالی تعدادی از کارکنان زندان از ج)، زندان مرکزی ارومیه (زندانیان سیاسی مثبت بوده

زندانی ظرف یک هفته به بهداری  ۰۲۲گیری دست به اعتصاب زدند؛  پزشک به بیماری کرونا، در اعتراض به نبود تدابیر پیش

که دو مرد با عالئم )، در ندامتگاه تهران بزرگ (زندان مراجعه کردند؛ و هشت زندانی با تب باال و لرز به بیمارستان منتقل شدند

داری شدند، و یک بند که قبال از بیماری پاک بود پس از  نگه ۵ای در تیپ  ا در بهداری زندان، در نمازخانهشدید بیماری، در نبود ج

های مثبت،  ها زن با تست که ده) «قرچک»، و ندامتگاه شهر ری (ورود زندانیان جدید و شیوع بیماری تحت قرنطینه قرار گرفت

 .اند گیری از بیماری موفق نبوده هایی هستند که در پیش نداناز جمله ز( کشند بدون مراقبت پزشکی در آن رنج می

متشکل است از    می بند قرنطینه از آغاز پاند شود مبتالیان به کرونا در آن زیادند، که گزارش می ،(وکیل آباد)مشهد  مرکزی در زندان

سه، و پنج، ویژه نگهداری زندانیانی است که  های دو، سالن. پنج سالن مختلف که هر یک کاربرد از قبل تعیین شده مشخصی دارند

سالن چهار قرنطینه به زندانیان بهبود یافته از بیماری کرونا . باشند می اند یا مشکوک به ابتال به آن  ه به بیماری کرونا مبتال شد

و  ۵۲۲این چهار سالن بین بر اساس اطالعات موجود، . شوند اختصاص داده شده که پس از چند روز به بندهای خود بازگردانده می

 .اند ه را در خود جای داد ۱۳زندانی و تعداد زیادی زندانی مبتال به بیماری کووید  ۶۶۲

روز در آن  ۴۱تختخواب، که زندانیان پیش از ورود به جمعیت زندان به مدت  ۰۲۲اتاق و  ۰است با  ای  دو طبقه سوله ،۱سالن 

ً از یک  می تن از زندانیان بر روی زمین  ۱۵۲۲بند، تا  به لحاظ کمبود جا در. شوند می نگهداری  خوابند و گاه مجبورند مشترکا

شویی   زندانیان در بدو ورود یک عدد مسواک و خمیر دندان، یک عدد صابون، و مقدار کمی پودر رخت. تختخواب استفاده کنند

ه به بیمارستان اعزام شده و در بازگشت به زندان به مدت دو تا کنند ک می کنند و در این مدت، فضا را با زندانیانی تقسیم  دریافت می

داری زندانیان تازه وارد در کنار زندانیانی که چندین روز از قرنطینه  بدین ترتیب، نگه. شوند داری می نگه ۱سه هفته در همین سالن 

 .سازد می تاثیر  بی ف انتقال به بندهای دیگر هستند، کل روند قرنطینه را عمالرگذرد و در ش می آنان 

در زمان اعزام، به زندانیان . ها کاهش پیدا کرده است شوند اگرچه تعداد این اعزام می زندانیان کماکان به به دادسرا و دادگاه اعزام 

 (۱۹۳۳مرداد  ۴۱هرانا، ) .شود شود اما فاصله گذاری اجتماعی رعایت نمی ماسک داده می

که معموالً زندانیان  ۵بند . زندانی را در خود گنجانده است ۰۲۲دارای هفت بند است که در حدود  بخش زنان زندان مرکزی مشهد

به بیماری کرونا  کردند، اکنون به محل نگهداری زندانیان مشکوک و یا مبتالی قطعی سیاسی محکومیت خود را در آن سپری می

متر مربع و دارای دو سرویس بهداشتی است که از یکی از آنها به عنوان انباری  ۹۵ این بند حدودا. صاص داده شده استاخت

 ۱۰که ویژه نگهداری کودکان و نوجوانان زیر  ۹به دلیل کمبود فضا، زندانیان سیاسی محبوس در این بند، به بند . شود استفاده می

. این بند یک فضای مشترک بزرگ است با پانزده تختخواب سه طبقه، دو حمام، و دو سرویس بهداشتی. اند نتقل شدهسال است، م

موقتاً تعطیل شده بود  زندانیان به یک کتابخانه و محل ورزش در طول ساعات کاری دسترسی دارند که پس از شیوع ویروس کرونا

 .بازگشایی شده است اما مجددا

این زندان به سر  متهمان و محکومان از همه نوع در. بند است ۱۴ویژه زنان و دارای ( ندامتگاه شهرری)زندان قرچک ورامین 

. شوند تر به این زندان منتقل می متهمان و زندانیان سیاسی نیز بدون رعایت اصل تفکیک جرایم به منظور فشار بیش. برند می

کیفیت بسیار بد غذای زندان، نبود امکانات اولیه رفاهی، مشکل سیستم فاضالب زندان، آب شور و قطعی مداوم آب شیرین، 

های پزشکی و تراکم باالی زندانیان موجب  و بهداشتی به ویژه پس از شیوع ویروس کرونا، عدم اعزام کمبود امکانات پزشکی

زن متهم و زندانی سیاسی که در حال  ۱۰گزارش پیش رو به وضعیت و اتهامات . بروز مشکالت عدیده برای آنان شده است

 .اختصاص دارد برند، شوند یا در مرخصی به سر می داری می حاضر در این زندان نگه

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعاالن حقوق بشر در ایران، زندانیان سیاسی در زندان قرچک ورامین از 

 .این زندان هستند ۰ساکن بند  ۱۹۳۳مهرماه  ۴۴تاریخ 

ی جغرافیایی مختلف به هدف تنویر ها ای به بروز رسانی اسامی زندانیان با دسته بندی، اتهامات یا موقعیت صورت دوره هرانا به

 .کند افکار عمومی و حمایت از قربانیان نقض حقوق بشر اقدام می

متهم و زندانی سیاسی بدون  ۱۶کم  اکنون دست هم. بند است ۱۴ویژه زنان و دارای ( ندامتگاه شهرری)زندان قرچک ورامین 

مهرماه از  ۴۴شنبه  این زندانیان روز سه. برند ان بسر میرعایت اصل تفکیک جرایم و محروم از امکانات اولیه در این زند

زندانی از  ۱۲اکنون در کنار  شد منتقل شدند و هم که تا پیش از این به بند مادران شناخته می ۰بندهای مختلف این زندان به بند 

ه صورت بالتکلیف در بازداشت تعدادی از این زندانیان از زمان دستگیری تاکنون ب. شوند متهمان جرائم عمومی نگهداری می

 .برد برند و یک زندانی نیز از مدتی پیش در مرخصی بسر می بسر می

دو اتاق در این بند به زندانیان سیاسی . تخت دوطبقه قرار دارد ۰اتاق است و در هر اتاق  ۲زندان قرچک ورامین دارای  ۰بند 

ه شده که نیاز به بازسازی دارند و از نظر بهداشتی نیز وضعیت حمام تعبی ۶توالت و  ۵در این بند . اختصاص داده شده است

دستگاه تلفن نیز در این بند قرار  ۵. است  ها در حال حاضر نیاز به تعمیر دارد و بالاستفاده یکی از توالت. بسیار نامناسبی دارند

های خود تنها در برخی روزها و آن هم به  هزندانیان برای ارتباط با خانواد. داده شده که در حال حاضر برخی از آنها قطع است



اند  مسئوالن زندان نیز در پاسخ به اعتراض زندانیان نسبت به این امر گفته. مدت بیست دقیقه حق استفاده از تلفن را دارند

 .های کل زندان خراب هستند و کاری از آنها ساخته نیست تلفن

به عنوان مثال . و ساکنین آن با مشکالت مختلفی در این باره مواجه هستند فشار آب در این بند زندان قرچک به شدت پایین است

در صورتی یکی از زندانیان در حمام باشد و زندانی دیگری بخواهد از سرویس بهداشتی استفاده کند و سیفون را باز کند، آب 

عیت تهویه مناسبی ندارد و تنها در یکی از این بند همچنین وض. فاضالب این بند نیز بوی بسیار بدی دارد. حمام قطع خواهد شد

 .ها یک دریچه کوچک به عنوان تهویه تعبیه شده است ها و یکی از حمام توالت

ها پیش از حق تماس تلفنی محروم هستند و  سهیال حجاب و زهره سرو، دو تن از زندانیان سیاسی محبوس در این بند از مدت

 .شده است کارت تلفن آنها توسط مسئوالن زندان ضبط

 

های عمر خود را در  ها محکوم به زندان هستند مجبورند بهترین سال کودکانی که مادران آن نوشت ۱۹۳۰رداد م ۰ در ایرنا

های ناکرده سپری کنند تا رنج زندان را به بهای داشتن مهری مادری بپردازند؛ اتفاقی که زمینه ساز مشکالت بعدی  زندان به جرم

 .کند حراف میشود و این افراد را دچار سرخوردگی و ان می

گذارد و حیات عاطفی، فکری، اجتماعی و روانی آنان را با مشکل  ها می گری بر روی آن کودکانی که زندان، تاثیر منفی و ویران

در واقع زندان تنها به عنوان مجازات و اعمال کنترل بر فرد قانون شکن نیست بلکه برچسب زندانی بودن عالوه . سازد مواجه می

تر و پیچیده  ذارد و این بار روانی در ارتباط با کودکان بیشگ بر فرد زندانی بر اعضای خانواده و نزدیکان وی نیز تاثیر روانی می

 .تر است

تعداد  دمحم نفریه مدیر پیشین امور کودکان و نوجوانان بهزیستی. البته آمار رسمی و دقیقی از تعداد این کودکان در دست نیست

در تیر  شورای اسالمی تهران در مجلس  دمحم جواد فتحی نماینده با این حال،. اعالم کرده بود تن ۲۹۲ها را حدود  کودکان زندان

ها را وضعیتی عجیب  فتحی حضور این تعداد کودک در زندان  .دانست تنهزار  ۴این کودکان را بیش از خورشیدی تعداد  ۱۹۳۶

ارائه کنند و در این باره  ها خواست تا آمار شفافی از تعداد مادران زندانی و فرزندان در بند و قابل تامل خواند و از سازمان زندان

 .هرچند آمارهای باال تاسف برانگیز است .دکن مخفی کردن آمار، مشکلی را حل نمی: گفت

قوانین در جهان و . ساز مشکالت بعدی شودتواند زمینهاست که می همراه مادران زندانی مشکلیوجود کودکان ساکن در زندان به

در زندان و در  -سال ۶تا  ۴ -های روانی برای مادر و کودک این کودکان بتوانند مدتی را اند برای کاهش آسیبایران اجازه داده

کودکان را فراهم نماید؟ کودکان تربیت شده در تواند امکانات مناسب برای رشد این اما آیا زندان می. کنار مادران خود زندگی کنند

مصاحبه عمیق سعی دارد شرایط کودکان  این مکان چه وضعیتی خواهند داشت؟ این تحقیق در قالب یک مطالعه کیفی و به شیوه

 . در زندان را بررسی نماید

های کوچک مهد کودک،  کودکانی که در اتاق. کنند ان جا زندگی میشوند و هم زندان متولد می کابوس تلخی که کودکان در

های طویل، با  های کوچک و داالن ها سلول خانه امن آن. کند مادران تشنه فریاد فرزند را پر می های زنانه و شان اندرزگاه صدای

جرمشان، اما فقط متولد شدن . ند استهای بل ها دیوار هایشان، هم سلولی مادران و دفتر نقاشی آن همبازی. های سخت است میله

روند و دیگر  شود می شوند و وقتی دوسالشان می روایت تلخ زندگی کودکانی که به جرم مادر مجازات می. از مادران مجرم است

 ...برنمی گردند

ها و مشکالت موجود در  این کودکان به دلیل محدودیت. هایی از زندان زنان حضور دارند کودکان خردسال با مادران خود در بند

ها با توجه به فضای امنیتی خود محیطی کامال بسته است و  سازمان زندان. شوند نان زندانی مختلف نگهداری میزندان همراه با ز

این سازمان برای اعمال تغییرات قابل توجه و بهبود شرایط زندانیان، باید درب خود را به روی مددکاری اجتماعی فردی و 

های مناسب و ایجاد مهدکودک، فضای سبز و  ا مستلزم اعمال سازوکاره همچنین بهبود وضعیت فعلی زندان. موردی باز کند

 .ها به نوعی ضعیف و عمدتا نگه داری است های اجتماعی و فرهنگی در زندان رویکرد. درختکاری است

وجود  برابر آن چیزی بود که زندان ظرفیت داشت یعنی به ازای هر یک تخت سه نفر زندانی ۹تعداد زندانیان در گذشته حدود 

 .شود طبیعتا در چنین شرایطی امکان فراهم کردن اقدامات تربیتی نیز ضیف می. رسیده است ۴.۵داشت، اما اکنون این تعداد به 

 

 اعدام را زنان که کشورهایی در .گیرند می قرار جنسی رفتار سوء مورد زیادی لاشکا به شوند، می محکوم اعدام به که زنانی

 سالمت بر منفی تأثیر انتظار نامطلوب شرایط که است معنی این به ایشان اعدام حکم اجرای برای زمان شدن طوالنی کنند، نمی

 .دارد ها آن روانی و جسمی

 توانند نمی ها زندان کلی، طور به .دارند قرار تری بیش آسیب و خشونت انواع معرض در با اعدام، مجازات انتظار در زنان

 محروم ایشان خاص ضروری بهداشتی محصوالت از را ها آن غالبا و کنند فراهم زنان با مرتبط خاص بهداشتی های مراقبت

 های مراقبت به نیاز ند،هست زندان در طوالنی های مدت که زنانی برای .کرونایی سخت دوران این در خصوص به .کنند می

 .هستند بهداشتی امکانات کمبود دچار که هایی مکان یا و پرجمعیت های زندان در ویژه به شود، می تر پیچیده و تر بیش بهداشتی

او از همان آغاز به . بود« هللا خمینی روح»سرکوب، شکنجه و اعدام اولین اقدام حکومت تازه به قدرت رسده اسالمی به رهبری 

هموار افزایش یافته  ،این اقدامات طی چهار دهه گذشته. سرکوب و اعدام و ترور را شروع کرد۱۹۵۰ت رسیدن در سال قدر

 .است

. خود گرفته است بینی شده است و وجه قانونی به عنوان مجازات متهمان پیش شکنجه در قوانین قضایی حکومت اسالمی ایران به

رحمانه که مصداق شکنجه هستند دفاع  های بی حکام شالق، قطع عضو و سایر مجازاتعلنا از ا ،مقامات حکومت اسالمی ایران

 .کنند می

 .در حاکمیت جمهوری اسالمی ایران سرکوب، شکنجه و اعدام حتی یک روز قطع نشده است

نه و قرون رحما های بی جای حل مشکالت اجتماعی و بهبود وضعیت، پاسخ آن را با اعمال مجازات به ،حکومت اسالمی ایران

 .دهد وسطایی و ایدئولوژی اسالمی می



ها هزاران نفر از مخالفان سیاسی و شهروندان عادی جامعه ایران از زمان به قدرت رسیدن حاکمیت جمهوری اسالمی  تاکنون ده

 .اند توسط این حکومت شکنجه و اعدام و ترور شده

برند؛ حکومت  د و از بیکاری و عدم وجود فرصت شغلی رنج میکنن در حالی که اکثر مردم ایران زیر خط فقر مطلق زندگی می

  .گیرد جامعه بهره می عنوان ابزاری جهت سرکوب و خنثی کردن صدای اسالمی ایران از مجازات اعدام به

دام خاطر مخالفت، اع کند و هزاران زن در آن به در جهان است که کودکان را نیز اعدام می حکومتایران تنها جمهوری اسالمی 

ها هزار زن سیاسی و اجتماعی از جمله دختران نوجوان، زنان باردار و مادران  ده. اند قتل رسیده شده و یا در زیر شکنجه به

 .خاطر استفاده از حق آزادی بیان و عقیده اعدام شدند به ۶۲خورده در دهه  سال

اعتراض نسبت به اعدام دختران سیزده چهارده  علی منتظری که در موضع جانشین خمینی قرار داشت در در همان ایام حسین

که اسلحه در دست گرفته یا در  اعدام دختران سیزده چهارده ساله به صرف تندزبانی بدون این»… : ساله خطاب به خمینی نوشت

افزایش  فرسا رو به های طاقت کننده و وحشتناک است، فشارها و تعزیرات و شکنجه تظاهرات شرکت کرده باشند کامال ناراحت

 «…است

 .این فتوا درست پس از پایان جنگ هشت ساله ایران و عراق صادر شد

 ۱۹۶۲گفته برخی منابع چندین برابر آمار منتظری زندانی سیاسی در سال  زندانی سیاسی و به ۹۲۲۲گفته منتظری بیش از  به

تر در فاصله زمانی نیم ساعت  ای شش نفره یا بیشه های موثق زندانیان سیاسی در گروه براساس اسناد و گزارش. اند عام شده قتل

 .ویژه در خاوران دفن شدند جمعی به ها منتقل و در گورهای دسته شدند و پیکرهای آنان نیز توسط کامیون برای اعدام برده می

حتی غیرسیاسی و اسالمی ایران با استفاده از مجازات اعدام به سرکوب مخالفان سیاسی و  جمهوریهای گذشته نیز  در طول دهه

 .ها هزار زندانی سیاسی اعدام کرده است عادی خود پرداخته و ده

های فلزی و شوکر  های دیگری شکنجه از جمله آزار و اذیت جنسی، ضرب و شتم با باتوم، میله های روش عالوه بر این مجازات

، محرومیت زندانیان از خدمات پزشکی، الکتریکی، زنجیر کردن زندانیان به میله در محوطه زندان در هوای سرد یا گرم

 .شود های ایران استفاده می محرومیت زندانیان از مالقات، انتقال طوالنی مدت زندانیان به انفرادی نیز در زندان

استفاده  شدگان در این بازداشتگاه در معرض تجاوز جنسی و سوء های متعدد و مکرر منتشر شده بازداشت براساس گزارش

 . های غیرانسانی قرار داشتند شکنجه جنسی و سایر

آورد چون از نظر  پاسداران درمی« عقد»را قبال از اعدام به « باکره»، دختران ۵۰های نخست پس از انقالب  چنین در سال هم

ن طبق بنابر ای. رود رود، اگر اعدام شود، به بهشت می شمار می گناه به اسالمی دختری که رابطه جنسی نداشته و باکره است بی

فتوایی شرعی و برای جلوگیری از به بهشت رفتن دخترانی که به دالیل سیاسی محکوم به اعدام شده بودند، در شب پیش از 

ها رفع بکارت شود  آوردند تا با تجاوز از آن یکی از پاسداران یا کارگزاران دیگر زندان در می( صیغه) ها را اجبارا به عقد اعدام آن

گفتند  بردند و یا کله قند و می کشند، بعد برای خانواده گل و شیرینی می هایی را که می شود  دختر بچه گفته می .و بعد، اعدام شوند

 .ها پول گلوله هم گرفته بودند گفته شده است که از بعضی. دختر شما دیشب به عقد یک برادر پاسدار در آمد و امروز اعدام شد

 

های اجتماعی  هایی از بحران تغذیه نمونه گری و حتی سوء فقر، اعتیاد، فحشا، کودکان کار، تکدیتوان تاکید کرد که  پایان می در

رحمانه و  های بی ای جهت اعمال مجازات های اجتماعی در جامعه زمینه این بحران .اند هستند که اکثریت مردم ایران با آن مواجه

 .اسالمی ایران هستند جمهویغیرانسانی توسط مقامات 

همه نیروهای  های اجتماعی و جنبششعار روزمره همه زندانیان سیاسی و اجتماعی به ویژه زنان باید  آزادی در چنین شرایطی

  !باشدارج کشور طلب در داخل و خ خواه و برابری آزادی

 ۴۲۴۱مارس هفتم  – ۱۹۳۳شنبه هفدهم اسفند  یک

 :ضمیمه
در پی انتشار یک گزارش سراسر دروغ دیگر از صداوسیمای جمهوری اسالمی که پر واضح است رسالتی جز دروغ ندارد، بر 

ها، نکاتی را در مورد گزارش مضحک اخبار  ها به وضعیت زندان آن شدیم تا برای تنویر افکار عمومی و جلب توجه دوباره آن

، (گیری حقیقت جرم است هم در ایران که پی آن)به اطالع مردمی که در پی حقیقت هستند  ۱۹۳۳مرداد  ۴۴، مورخ ۴۲:۹۲

 .برسانیم

کدام از ما از وجودش  کننده که در تصاویر مالحظه کردید، اسباب خنده ما را فراهم کرد؛ چرا که اساسا هیچ تونل ضدعفونی. ۱

 .که در حین ورودمان به زندان از آن استفاده کرده باشیم  مطلع نبودیم، چه برسد به این

وارد در   وارد است و زندانیان تازه  روز بلکه فقط چند ساعت یا نهایتا یک روز پذیرای زندانیان تازه ۱۲قرنطینه بند یک نه . ۴

شوند که برای نمونه، شرح  بندهای چهار، هفت و هشت به شکلی فرمالیته و در جوار دیگر زندانیان به اصطالح قرنطینه می

 .قرنطینٔه یکی از بندها را در پی خواهیم آورد

، «صندوق ذخیره فرهنگیان»گران  شد که افرادی مانند غارت هایی می گزارشی که از بند چهار پخش شد، مربوط به اتاق. ۹

به همراه برخی … و چه های خودرو و چه گر سرشناس دیگر و سلطان و چندین اختالس« موسسه ثامن»، «بانک سرمایه»

شان  شان از خشم زندانیان، اسامی مشخصی ندارند و برای نمونه، گویا نام یکی که حتی از ترس)گذشته سپاه  سرداران تاریخ

شده مردم تحت ستم ایران و با خاصه  جا سکنی داشته و دارند و با اموال غارت شان در آن و دیگر اسالف  (است« سیف»سردار 

 .اند ها، نظم و اتوریته مطلوب خود را در آن بند حاکم کرده و با این ولخرجی  ای لوکس برای خود ترتیب دادهه خرجی، اتاق

که با جرم قتل اساسا )، شهردار سابق تهران «دمحمعلی نجفی»، (جمهوری برادر رییس)« حسین فریدون»هایی که افرادشان،  اتاق

که در بند هفت، در ایامی که )« مهدی هاشمی»و ( قاضی جانی کهریزک)« فر حیدری»، (نباید در آن بند و این زندان باشد

ها افرادی از اقشار فرودست جامعه  هایی که در آن جا سکنی دارند؛ اتاق در آن( برد مرخصی نیست، در اتاق ویژه به سر می

 .چیزندرسانی در ازای گرفتن مبالغی نا چون بیرون از زندان، از سر احتیاج ناچار به خدمت هم



اند و خب طبیعی است که مسووالن سازمان  فرما کرده آمیز را در زندان هم حکم بدین ترتیب، یک نظام کامال طبقاتی و تبعیض

چنینی بهره برده و  های این جهت نمایش( اوین)سازی بخشی از زندان، ویترین  و لوکس  ها و قوه قضاییه از این شیک زندان

 .استقبال کنند

که  ابتدا این . را داشته باشد« گاه تبعید»بانان، نقش  ن بند هشت متفاوت است؛ بندی که قرار است به تعبیر خود زنداناما داستا. ۲

برد و ناتوان  بهداری که در تصاویر مالحظه کردید، فاقد امکانات پزشکی الزم است و از فقر تجهیزات پزشکی و دارویی رنج می

این بهداری از تامین بخش اعظم داروهای تخصصی و گاه حتی غیر . رای بیماران استترین خدمات پزشکی ب از ارایه کوچک

هم نه به صورت واضح مشاهده کردید، سالن  که سالنی که از بند هشت در تصاویر، آن  دوم این. تخصصی بیماران ناتوان است

وزانه بیش از شش ساعت کار با دستمزدی هفت بند هشت بود که سالن کارگری است؛ همان سالنی که کارگران زندانی را با ر

و در ساعاتی که . کشند هزار تومان در ماه به استثمار می ۰۲۲تا  ۹۲۲چون بیرون از زندان، با دستمزدی بین  فوق ناچیز هم

ز ترسیم فضای ها مانع ا گویا حضور آن. اند ها حضور دارند، اقدام به تهیه این گزارش کرده ها در محل کار خود، در کارگاه اکثر آن

 .بود سانتیمانتال از زندان می

که صداوسیما و  هستند و با توجه به این ۳های هشت و  که زندانیان سیاسی و عقیدتی بند هشت در سالن نکته بعدی این

ای دانند که زندانیان سیاسی و عقیدتی، صداوسیما را به عنوان بخشی از دستگاه سرکوب و پروپاگاند مسووالنش به درستی می

 ۳کنند و با توجه به وضع اسفناک بهداشتی این دو سالن، به خصوص سالن  شناسند و هرگز با این رسانه مصاحبه نمی حاکم می

بر اساس اعالم )که از تراکم باالی جمعیت برخوردار است، حتی جرات حضور در این دو سالن را که چند مورد مبتال به کرونا 

 .کرونا را دارند، به خود ندادندو مشکوک به ( مسووالن خود زندان

آمیز،  جا صرفا زندانیان عقیدتی و سیاسی یا صرفا زندان در معرض توجه اوین نیست بلکه ساختار فشل، تبعیض موضوع در این

دانیم شرایط در  ها است که همگی به خوبی می ظالمانه و بر اساس اهمیت شرایط روز، غیر بهداشتی بودن فضاهای کل زندان

بزرگ،   حصار، تهران هایی چون قرچک، قزل های محروم، زندان ها و به خصوص شهرستان های دیگر شهرستان زندان

نفر با  ۱۹۲با جمعیتی بیش از ( ۳سالن )که ما در یک سالن کوچک بند هشت  زمانی. شهر و غیره به مراتب بدتر هستند رجایی

که در  الت که از وضع بهداشتی نامناسبی برخوردارند، مواجهیم و زمانیامکان استفاده از تنها سه روشویی و پنج حمام و پنج تو

 .ها چه خبر است شود تصور کرد که در دیگر زندان کنند، می نفر انسان زندگی می ۱۰، ۱۰کوچک،  ۱۰و  ۱۵، ۱۴های  اتاق

های  که با گزارش)« ۴۲:۹۲»پراکنی  نمای تکراری بنگاه دروغ و نفرت اساس ما در این نامه، نه پاسخ دادن به اراجیف نخ

که ( ها است آبروترین رسانه گناه آلوده است و در بین مردم از بی اش، دستش به خون صدها بی پراکنانه سراسر دروغ و نفرت

 .های کشور بود یادآوری شرایط اسفناک بهداشتی و زیستی زندان

 ۱۲به عنوان مثال روز )وارد با افرادی که در روز چندم  ازههای مضحک بندهای زندان اوین، افراد ت که در قرنطینه حاال در حالی

آید و از  می ۴۲:۹۲مآب   گر دلقک شوند و با دیگر زندانیان نیز در ارتباطند، گزارش جا نگهداری می هستند، یک  قرنطینه( ۱۱یا 

که پزشک معتمد زندان که در بند  یا در جایی! کند شویی گزارش تهیه می ای چون دسترسی به مایع دست العاده وجود امر خارق

هشت مشغول به کار است، به جای اعزام افراد با عالیم مشکوک به کرونا و افرادی که در مراوده مستقیم با مبتالیان به کرونا 

هیچ معاینه دیگری، دست به نسخه  پردازد و بی بودند، جهت انجام تست کرونا با گذاشتن دست روی پیشانی به سنجش تب می

 .شود، باید هم جلوی دوربین رسوای صداوسیما خودشیرینی کند می

 .تر خواهد بود پایان این قصه هرچه قدر هم برای ما تلخ باشد، برای نظام حاکم صد چندان تلخ

 ۱۹۳۳مرداد  ۴۹بند هشت،  -زندان اوین 


