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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 .Iran's M ايران آئينۀ

  

  جھانگير محبی: فرستنده

  ی از شاھرخ زمانتي حماتهيکم

 ٢٠١١ سپتمبر ١۵

  

  ی در حکومت اسالمی  جھنم واقعزيزندان تبر
  

  

  

 از شي اکنون بی باشد ولی می زندان٢٠٠٠ آن تيحداکثر ظرف  است کهرانيا ی زندانھانيتريمي از قدزي زندان تبر

سال   زندانھاسيئ است که ری نمونه آن امارقاً ي دقنيا (تي سه برابر ظرفیعنيھستند  وسبح در آن می زندان۶٠٠٠

در   .ميار دی ھزار زندان٢۴٠ ازشي که بی را دارد در حالی ھزار زندان٨٠ تي ما ظرفیقبل اعالم کرد زندانھا

  .) باشدی متي کمتر ازواقعشهي ھمنيولؤمس آمار که معموالً یحال
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 تا دور اطاقھا و سالنھا ، کف خواب در داخل اطاقھا و در دوري عالوه بر تخت ھازي زندان تبری بند ھای تمامدر

  .وم شده است و مرسی عادی امرزي در سالنھا نی دارد کف خواباني جرروني که اعتراضات وتظاھرات در بیمواقع

 اعتراضات ھستند یراي پذابانھاي که کوچه ھا و خی زماندرستيعني گسترده ی ھایري پتو که در مواقع دستگکمبود

 گردد ی محسوب می عادی بلکه امرستي نه تنھا مھم نني موضوع از نظر مسئولنيو ا.رسدي پتو مکي ھر نفر یبرا

  . استی و اخالق اسالمتي از برکاتتربگري دني ات اسادي شما ز کنند آن ھم از سری شرمانه با تمسخر اعالم می،وب

 شده و به وفور یعاد" کامال... در عوضوجود سوسک، شپش ، موش و.  ندارد ی زندان بھداشت وجود واقعنيدرا

 زند و ی را به محض ورود به ھم می افتضاح است که حال ھرکسی بھداشتی ھاسيتسرويوضع. شوندی مافتي

 شستن ظروف،لباس ، محل یجا. کنندی تھوع سر مدي تازه وارد چند روز اول را با حالت شداني اززندانیبرخ

 را فقط در تي وضعنياۀ نمون . باشدی کوچک و متروک ماري و بسفي بشدت کثی فضاکي در یتوالت و حمام ھمگ

  .تجسم کرد  توانی ممي ادهي دیخي تاری ھالمي قرون وسطا که در فیزندانھا

 موقع انيزندان .دي دی دستشوعي روز درآن ماکيممکن است در ھفته   استی خالشهي ھمئی دستشوعي ما ظرفباً يتقر

از  . شورندی نشده در واقع آب مضاعف مهي که ھرگز تصفی ، آنھم آبی خود را با آب خالیخروج از توالت دستھا

 یحت . شودی مافتيوفور  ض بهھمه نوع امرا.  کنندی استفاده مدني، شستن ظروف و آشام حمامی آب برانيھم

 امراض به خانواده ھا و ني رفته ای به مرخصاي شده آزاد اني زندانقياز طر. ابندي ی مداي ھم ظھورپدي جدیھايماريب

  . کنندیدامي پیسپس به کل جامعه ھم تسر

 سه نفر یسال جار که در خرداد ماه یطوره ب . نداردی وجود خارجواقعاً  ی، درمانگاه و بھدار به نام درمانیزيچ

 تا صبح از درد .دي گونه به قتل رسني ای که در بند مالیفرد . جان باختندیدگي به علت عدم رسیو مال ٩ یدر بندھا

 جواب به درد بخور نداد تا ی کس،ن را صداکردنديولؤ مساني زندانگريو ھرچه د  زدی و ضجه مديچي پیبه خود م

 درمانگاه  دندان خود قبل از ظھر در مثالً دني بر اثر کشنفر کي١٢ند در ب . صبح مردیکھاي آن فرد نزدکه نيا

  بهی زحمتچي آن ھهي تھی ھم برانيولؤمپول انعقاد خون وجود نداشت و مسا شده بود ديشد یزيزندان دچار خونر

 گريت دو با اعتراضا  شدی مفتري ھر لحظه ضعیزي که بر اثر خون ری زندانی ھاادي با فرکه نيخود ندادند تا ا

 یمپولا اجازه دادند نيولؤ شب مسمهيساعت سه ن  خانواده اش باالخرهادي زاري از او و تالش بستي به حماانيزندان

  .ابدي ت لحظات از مرک نجاني برسد و در آخریزندان  کرده بودند به دستهيکه خانواده اش تھ

 شده وباعث یدمي به شدت مزمن و اپطيمح دي شدی آلودگو یدگي عدم رسلي به دلی معمولی ھای سرما خوردگاغلب

ه ب.  شودی آنھا افزوده میماري گردند که البته ھر روز بر ضعف و بی مزندان ی در اطاقھایاري شدن بسیبستر

 ٢ فقط ی زندان۶٠٠٠ی زندان برانيدر ا.  دراز کش ھستنده نفر سرما خورد۴ حداقل ی در ھر اطاقدائماً  که یطور

 ی زندانکي ھر ماه حداقل انيشمارش زندان  اغلب مواقع حضور ندارند طبقزينھا نآه  وجود دارد کیپزشک عموم

  . شودیم  پا افتاده کشتهشي ساده و پیماريبر اثر ب

 ني به علت کمبود ھمانيلوده است که اغلب زندانآ بد بو و ت،ي خاصی بی شود به قدری داده مھاي که به زندانئیغذا

 در صد از ٧٠( ندارند دي قدرت خرکه ئیآنھا . ھستندی واقعمتي برابر قنيبا چند ازفروشگاه ديبه خر غذا مجبور

خود را  مخارج  لباس و ظروف افراد پول دارتن شسی و حتی نظافت عمومی شوند باکار برایمجبور م )انيزندان

مجبورند از  یارياست بس  کماري پول بسیشو نسبت به تعداد افراد ب و و چون کار شست.  جبران کنندیتاحدود

 ی ھاازي نی تنم فروشی، مواد مخدر و حت اعصاب وروانگردانی و فروش قرص ھادي مانند خرگري اعمال دقيطر

  . خود را به دست آورندهياول
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 ١٨٠٠ تومان و دوکام ١٠٠٠ شهي ھر کام شمثالً  . مرسوم استو ی علن و فروش و مصرف مواد مخدر کامالً ديخر

  شودی نمافتي در زندان ی پول نقد به طور رسمکه نيبا توجه به ا .نولفيکارت ت کي متيق  بهیعني .تومان است

 از ی با کارت حساب بانککهی نولفيت کارت کي در عوض یري گی مشهي دو کام ش کاال به کاال است مثالً معامله ھا

 قي دھد و از طری میگري کرده است به کس دافتين رادرولفي که کارت تی ، کسی دھی می ادهيفروشگاه زندان خر

 ني و ھمه کاال ھا را به ارندي گی مگاري دو بسته ساي وهي ملوي ککي ن،ولفي کارت ترندهي گیکارت حساب بانک

  .  واسطه درجه اول استیگار کاالي کنند که البته سیم  و فروشديصورت خر

نام دسر معنا   بهیزيرد چ دھند به اندازه ده گرم گوشت وجود ندای می که به زندانی خورشتی در ھروعده غذا

 ی اصلمتيگرانتر از ق  برابرني با چندالبته وهي و میئ مواد غذادي دارند اقدام به خری که توان مالیئھايزندان. ندارد

  . کنندیم

.  شوند ی می جا نگھدارکي یاسي ، قتل ، لواط ، زنا و سهيمخدر، د  ،ی با جرائم مختلف از جمله مالاني زندانیتمام

 ، ی تجاوز جنس،ی علنی در معرض انواع تعرض ھاشهي خطرناک ھمني کنار مجرمدر ی افراد عادکه یطوره ب

 ١٢ تاکنون در بند ١٣٩٠ از اول سال که شود ی ماني بینيتوسط شاھدان ع .قرار دارند... و مواد مخدر  بهیآلودگ

 یه اند و سپس مورد لواط و بردگمعتاد شد  ماه زندان محکوم شده بودند۶ تا ٣ چھار نفر جوان که به نيمحکوم

 ني باني زنداناني در می رسمري غقاتيطبق تحق . استیاسالم ناب محمد  ھم از برکاتنيا . قرار داده شده اندیجنس

  . معتاد ھستند، شوندی از زندان آزاد می جوانان وقت مخصوصاً لم در صدافراد سا٧٠ تا ۶٠

 ی، ھرگونه اعتراض و حت سرکوبگرانه استزويمآ ريشدت تحق  بهاني زندان با زنداننيولؤ و مسنيمورأ مبرخورد

 ،یانتقال به انفراد( دھند ی ممکن قرار مطي شراني را در بدتری و زندانکنند یشدت سرکوب مه درخواستھا را ب

  )کنند ی ماه قطع مني چندی حتی را به مدت طوالنی حقوق زندانیمالقات و تمام  ،تلفن ،یلغومرخص

 شده اند و به علت ني افراد جامعه دست چني و پست ترني و زندانبانھا ازنادانترنيمورأبه اتفاق م بي قرتياکثر

  و پرخاشجو ھستندکيستري ھی دچاررفتارھای مذھب– عقب مانده یلوژيدئو ایدگاھھاي ودی و عصبیمشکالت روان

  . دھندی را مورد ضرب و شتم و آزار قرار ماني بھانه زنداننيکوچک تر که با

 یاسي ساني زندانی برانجاي حال اني است در ھمئیقرون وسطا  زندانکي اني زندانی برازي زندان تبرنکهي اضمن

  .زندان در زندان است

 نيدر ا...  ، روزنامه نگار ولي ودانشجو گرفته تا افراد مستقل مانند وکی، کارگری ملن از فعاالیاسي سی زنداندھھا

 آنھا تحت ی تماس و حرکتھانيکوچکتر . شوندی می مختلف نگھداریده در بند ھا و پراکنطي شرانيبدتر زندان تحت

 اني را به عمد در میاسي سانيزندان .برند ی به سر مین و روای فشار روحري زداً ي قرار دارد و شدنيمورأنظر م

ن تحت فشار و  ضمقي طرنيقرار داده اند از ا... و معتادھا و  ھاشي ، روان پرني و قاتلني مجرمنيخطرناکتر

 مشترک آنھا جلو ی و برنامه ھایاز اقدامات و زندگ  قرار دادن آنھا با پراکنده نگھداشتن شانی روانی روحۀشکنج

 ی می خطر ناک است نگھدارني که بند مجرم٩ را در بند ی کارگرن فعاالاز یاز جمله محمد جراح .کنند ی میريگ

نفر  ۵٨ که حداقل ني محکوم١٢ تونجر را در بند ھاتي و نیمان ، شاھرخ زی محبوب بوداغبيترت نيکنند به ھم

 با ی مزدوران حکومتۀگان سهناک  در بند خطری ملنا نفر از مبارز١۵ کنند ی میمجرم قتل وجود دارد نگھدار

  .  در زندان درست کرده اندزندان ونياسي سی در داخل زندان برا٠وس ھستندبح مضاعف میفشارھا

 تونجر را از ھم ھاتي جمھور و نی با ھم بودند به نام ھای در بندمالیادي زی که سالھاهيترک اھل یاسي مبارز سدو

  .  دادند ٩ و جمھور را به بند ني محکوم١٢ رابه بند ھاتيجدا کردند ، ن
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  تذکر داده است که در صورت ارتباط با شاھرخداً ي تونجر شدھاتين  به نام جواد ال جواد بهی مزدور جان١٢ بند در

 یو خشن به معنا  ، بد دھنیئ ، عقده ی جانکيجواد آل جواد .  منتقل خواھد شد٩ بند  مثالً یبدتر  به بندیزمان

 دني است که با دتي به شدت از او متنفرند آل جواد به حدجنون ضد بشر و ضد انساناني کلمه لمپن است، زندانیواقع

  .رسد ی جنونش به اوج میاسي مبارز سدني شناي

 یاسي ساني با زندانیارخوبي ارتباط بسی معمولاني مزدور زندانني ترس و وحشت توسط اجادي تالش و ا رغمیعل

 ی که او را می و ھمه بندھای در بند مالتونجر ھاتيخصوص نه ب . با آنھا مراوده دارندیداشته و با احترام خاص

 اني حال زنداننيبا ا . دوست دارنداريس او را بیمي قدانيخصوص زندانه ب  است ،اني زندانشيشناسند مورد ستا

محروم ... و ی دسته جمعیگو و  روزنامه ، گفت، خود مانند بند مستقل، کتابخانههي حقوق اولني ازکوچکتریاسيس

  .ھستند

  

   :اني زندانی عمومیتي نارضاديتشد

 روزه ١۵ یغو مرخص لنين وھمچنآ به علت عدم شرکت در کالس قراني زندانی حضوری توجه به لغو مالقات ھابا

 ني نسبت به انيولؤ به شدت ملتھب است ومسزندان یجو و فضا...  آنان وی خانواده ھای فطر و سرگردانديع

 جادي در شھر ھا ایاباني خاعتراضات که یجانيھستند و با توجه به شور و ھ  نگراناري دارند و بسیگاھآموضوع 

  که امروز ھا٨٧ -٨۶ یص با توجه به شورش در سالھاخصوه ب. کرده است ھرلحظه امکان شورش وجود دارد

 کي است که نشان از شده لي تبداني زنداناني به نقل مجالس در مگراني شده از ددهي شناي مي خاطرات مستقانيب

 ی ھایري مختلف در گیروز گذشته در بند ھا  ذکر است که در چنده الزم بنيھمچن . داردی اعتراضی قوۀيروح

 ھا یري از آن درگیکيکه ، وجود امده استه  بنيولؤ و مساني زنداننيب  و درشتزي مختلف ریانه ھاپراکنده با بھ

  .دي پنجره سالن بند فوق گردی ھاشهيمنجر به شکسته شدن ش در بند سه گانه

  

---------------------------------------------------  

  

  : است ی اسالمی جمھوری چند نکته در رابطه با کل زندانھااني به بالزم 

 کارت قي که از طردارد ی حساب بانککي ی ممنوع است بلکه ھر زنداناني سالھاست که پول نقد در نزد زندان-١

 کارت نيا . کندیزندان از آن کارت استفاده م  از فروشگاهدي خری و او برازندي ری پول به حساب او میتاليجيد

 باشد و ی وزارت اطالعات ماي سپاه واي ینتظام ایرويبانکھا متعلق به ن  آن است که خودیئ از بانکھایکيمتعلق به 

 ی روی ھر زندانديريگ فرض ب دارد مثالً یاري کنند که سود بسی کسب می بزرگهي سرمااني زندانپول یبا نگھدار

 به هيسرما تومان ارديلي و چھار مستي بیھزارزندان٢۴٠ھزار تومان در حسابش باشد با توجه به ١٠٠ھم رفته 

 یروي بانک ھا ھمان فرماندھان سپاه ، نني حال سھامداران اردي گی مقرار اني نظامني ااريت در اخیصورت اجبار

   برند ی سود مهي سرمانيھستند که از ا...  ، وزارت اطالعات وجيبس  ،یانتظام

.  باشندی ممي مستقريغ ورت است که صاحبانش از ھمان فرماندھان به صی زندانھا متعلق به شرکتی فروشگاھا-٢

 دي مجبور به خراني کنند تا زندانی غذا را نامطلوب ممثالً   زنندی مبي به جی سود ھنگفتزي نقي طرني از انيبنابرا

ھر   مجبورنداني زندانیعني اورندي گذارند بی نمیزي چچي ھی زندانی براروني حال از بنياز فروشگاه شوند درھم

  . گراناري بسمتيبه ق  کنند و البتهیدارياز فروشگاه خر...  لباس ، خوراک و که الزم دارند مانندیزيچ



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۵

 ی به زنداندي که بای خدماتگري کردن زندان ودی ، ضد عفوناني زندانی غذا براهي در رابطه با نظافت زندانھا ، تھ-٣

 مي مستقري صورت غ بهیمانکاري پی شرکت ھای شوندکه تمامی سپرده میمانکاري پی به شرکت ھایبرسانند ھمگ

 شتري ھر چه برهي کم کردن خدمات و غذا و غشتري با ھر چه بزي نقي طرنياز ا  است کهیمتعلق به ھمان فرماندھان

  . کنندی ممي خود تقسني و ببرند یسود م

 در وارد کردن نيمورأ ومنيولؤ وجو ندارد که مسی شکچي وجود مواد مخدر در زندانھا است که ھی مورد بعد-۴

   زنندی مبي به جئیمواد به زندانھا دست دارند و سود باالآن 

 که رهي دارد و غیولؤمس ی ھرسالن وھر اطاقني بند دارد و ھمچنلي وککي زندانھا ھر بند دي درتقسمات جد-۵

 و ی و باز سازري تعمی ھانهي زندانھا ھزنيولؤمس  باشند آنھا به دستور و خواستی مناي زنداناني از میھمگ

 ھزارتومان به ۵ ی ال٣ ھفته ی ھرزنداناز نظافت کردن ی برارندمثالً ي گیم اني زندانھا را از خود زندانینگھدار

 هي که توان پرداخت سھمیاني شود و زندانی مليپول تبد  بهنيمورأ و آن کاال توسط مرندي گی مئیصورت کاال

 اني زندانی و خصوصی عمومیشو و  شستکارکنند که کارھا عبارتند از نظافت و  خودشاندي را ندارند بایھفتگ

 را ھاۀ آنفي رسد چون وظی می کارماني پی به فرماندھان و سھام داران شرکت ھای سودزي نقيطر نيپول داراز ا

 و ري تعماني حال زنداننيدر ھم  کندی مافتي کار درماني پول آن را شرکت پی دھند ولی انجام مانيخود زندان

 ندانھا زنيولؤ خرند اما مسی الزم را می دھند ومواد مصرفین زندان را انجام م و ساختماساتيسأ تینگھدار

  زندي ری خود مبيج  کرده پولش را بههيصورت حساب تھ

 ھرچه ی که زنداندي آیبدشان نم  مرتبطی برند فرماندھان و نھاد ھای می توجه به پنج بند باال که سود سرشاربا

 خود را در ی و حکومتیني دۀفي وظکه نينھا اکنون ضمن ا آ. در زندان بماندشتري ھرچه بی باشد و ھر زندانشتريب

  گردد ھرچهی زنند که باعث می مبي به جزي نیاريبس ی حال منافع مالني در ھمبرند ی مشي پاني زندانهي علتيجنا

  . کارتر شوندتي و جنایشترجانيب

  ی از شاھرخ زمانتي حماتهيکم


