
  در زندان های ايران چه می گذرد؟ 

  

 عادل آباد شيراز چه ميگذرد؟ زنان  در زندان

 

  زاده حسين ليال 

 :نوشته  چنين که اخيرا به قيد وثيقه از زندان عادل آباد شيراز آزاد شده، از وضعيت اسفبار اين زندان

 

وقتی روی زمين ميکشيدندم و  ما از زندان ميرويم اما زندان از ما نميرود، چشمان تکتک هماتاقيهايم�

بايد بنويسم تا . حتی فرصت آغوش و بوسهای فرصت يک خداحافظی نداشتم، روی شانه ام مانده

بايد . چشمانشان را از دوشم زمين بگذارم، تا قلبم که حاال يک گوشهاش عادآلباد است،آرامتر بتپد

 .بنويسم

 

روی عمود بر هم که يک راهرو چند پله پايينتر از دو راه. تهويه ندارند. اکثر اتاقها پنجره ندارند�

ديگريست، همان راهرو که سه اتاق دارد، که زندانيهايی که چندسال آنجا ماندهاند به مشکالت تنفسی و 

يعنی . اتاق قتل و مواد چسبيده به محل اعدامند٢اتاق دارد،۵راهروی بااليی . ريه گرفتار شدهاند

قتليهای زنان عادآلباد اکثرا .همه ماجرا اين نيست. عدام گره خوردهحبسشان با شنيدن مداوم صدای ا

در کودکی باجبار شوهر داده شدهاند،اکثرا : قصه تکراری بسياری اين است. شوهرکشی کردهاند

زمان گذشته و فهميدهند زندگيشان را نميخواهند، نه راهی برای فرار،نه راهی برای .ازدواج فاميلی

 .طالق

 

حاال خودشان و . ردی ديگر رابطه گرفتهاند و دريک لحظهی تبانی، شوهر را کشتهاندبسياری با م�

يک روز صدای اعدام را که شنيديم، صبح در راهرو پچپچه .معشوقشان همدستان قتل،زندانيان قتل

يک لحظه باخودم فکر کردم يعنی . بود،که همجرم فالن زن که در اتاق قتل زندانيست، باالی دار رفته

 .دای ضجههای معشوقش بود که شنيد؟صدای دار معشوقش بود که صريح ميشنيد؟بلهاين ص

 

زير پايمان » زيرزمين«اتاق راهروی بااليی روزمره درگير شنيدن فريادهايی هم هستند که از  ۴ 

سياسيها را آنجا «نميدانم اين زيرزمين محل نگهداری اعداميان بود يا چنانچه در بند شايعه بود .ميآيد

 .»ميزنند کتک

 



 .تنفس زندانيان راهروی پايينی و گوش زندانيان راهروی بااليی تحت شکنجه مداوم است�

 

ظرف را بايد در آبخوری ميشستيم که در محيط توالت و حمام است، هيچ سينک ظرفشويی در کار �

ن را ميشستند، همانجا که دست و پا و دماغمان را ميشستيم و مادران کودکانشا) بجز اتاق نوجوان(نيست

ظرف ميشستيم خود زندانيان سعی کرده بودند تفکيکی بگذارند، که مثال دو شير آب برای ظرف و دو 

وقتی . شير آب ديگر برای شستشوی ديگر، تفکيکی که در تراکم جمعيتی باال اغلب شکست ميخورد

ده زياد از مخزن آب سردمان بود و ميگفتند به دليل استفا. ميشد،وقت حمام بود» استخری«دمای آب 

 !فرصت نميکند داغ شود

 

ساعات محدودی در بعضی روزها آب استخری ميشد و اگر خيلی خوششانس بوديم لحظاتی آب گرم  �

را هم تجربه ميکرديم، بهجز دوش حمام ديگر مجرای آب گرم وجود نداشت و کودکان با همان آب سرد 

نفر آدميزاد را درخود جا ميداد،ميگفتند بيشتر هم  ۴٧متر مساحت، ۶٠تا۵٠اتاقی بين . شستشو ميشدند

 ميشود

 

کوتاه کردن مو، سيگار،ادامس،تخمه،ترکيبات : همه چيز ممنوع، همهچيز ممنوع، چند مثال�

، بازکردن الی قرآن بی آنکه يک )تجاهر به خالکوبی(کافئيندار، کشيدن شکل با خودکار روی دست

؛بچههای معترض بين )امکان تفال(،کتاب حافظ )اب بازکردنتجاهر به سر کت(سوره را کامل بخوانی

هيچ امکانی ! خودشان آموزش انگليسی گذاشته بودند و زارع محصول فرهنگی گفته بود ممنوع است

برای گذران وقت نبود،حتی دو تا توپ و بدمينتون را زارع در کمد اتاق فرهنگی قايم کرده بود و يک 

 .از وسايل را ازش گرفتند بار بچهها با کلی التماس بخشی

 

 :ميرفت» صبح روشن«هر روز صبح يک اتاق بايد اجباراً به مراسم �

 

چادر اجباری . بهايی و سنی را مينشاندند پای دعا برای ظهور امام زمان و بهترين بخشش اين بود�

اش ميدادند، صبح بيدارب ۶صبح، ٧بود، بارها در طول هفته ميگفتند فردا بازديدکننده داريم، بجای 

 و آماری مينشستند. جوراب،آستين بلند، حجاب زير چادر، چادر: زندانيها بايد سريع آماده ميشدند

 

و اين حبس در حبس، اين آماری نشستن در اتاق اغلب . تا ميآمدند تکان بخورند، داد ميزدند ياهللا ياهللا�

بزرگترين بخش بند . ی بکن، تايم تلفن بگيربيگار. تا ظهر ادامه داشت و بازديدکنندهای هم در کار نبود



کارگاهش بود، عمدتا قاليبافی و خياطی و زندانيها توليدات عمده ميکردند بجايش تايم تماس ميگرفتند، 

هزارتومان به ١٠٠گاهی هم لطف ميکردند يکقرانی بجای دستمزد، مثال برای يک تابلوفرش دستباف، 

 .زندانی ميدادند

 

ضين در بند، برخورد برخی زندانبانها با زندانيان مطلقا نابودکننده کرامت قبل از حضور معتر�

 :انسانی بود، برای مثال

در صف فروشگاه ايستاده بودم که اين صدای رسا و راحت را از جانب يک زندانبان خطاب به يک �

پای همکارم، پاش ميری جلوی در اتاق جلو همه زندانيها ميفتی به «: زندانی که در انفرادی بود شنيدم

، چرا؟ نه چون حتی زندانی »رو ميبوسی، واق واق ميکنی ميگی گه خوردم، تا از انفرادی درت بيارم

رييس بند، اميدوار، بند را مثل بسياری ديگر از . به مامور توهينی کرده بود، صرفا جوابش را داده بود

ن زندانيها را تحت فشار ميگذاشت و چنا.مخبر، قلدر: بندهای عمومی بر اساس دو عنصر اداره ميکرد

بند اينگونه اداره ميشد، . آزادی آنها را معطوف به رفتار در زندان ميکرد که صدا از کسی در نميآمد

 اما اينها برای آرامش بند کافی نبود

 

در بند زنان عادآلباد جنايتی هولناک عليه زندانيان عادی از طريق قرصهای اعصاب و آرامبخش در �

حتی يک . ساعت در روز بيدار بود ۴در اتاق خودمان زياد ميديدم که فرد شايد بهاندازه . ن استجريا

 .بار دادن قرصهای گويا اشتباه کار بچههای اتاق معترضين را به تشنج کشاند

 

با چشمان خودم ديدم که بخاطر عاديترين دعوای فيزيکی که حتی . زندانيها نام قرصها را نميدانستند�

د سياسی هم شاهدش بودهايم، چنان قرص در دهان يکی از زندانيان ريختند که بعد از چند روز در بن

يکی از زندانيان،راسخ وبرغم فشار رييس بند ايستاد و قرص اعصاب را .توان تکلم درستی نداشت

 .ترک کرد و لرزش دستانش قطع شد

 

زندانيان مدتها . رين سود تعيين ميشدنداجناس فروشگاه نه بر اساس نياز زندانيان که بر اساس بيشت�

در . مگر کسی از مرخصی برميگشت و باندازه ذرهای با خودش ميآورد. حسرت سبزيجات تازه داشتند

 .بار فروشگاه سيبزمينی آورد١ماه و نيم که آنجا بودم فقط ۴

 



يکيفيت بود که وقتی غذاها چنان ب. شب قبل انتقالم زندانيان، در غذای بند، تخممارمولک پيدا کردند٢�

يکبار به دوستم در گوهردشت گفتم ناهار برنج سفيد و کمی کشمش سوخته داريم تعجب کرد که مگر 

 وعده غذايی حساب ميشود؟

 

بار و فروشگاه، بند زنان بشدت حتی وضعش از بند مردان همان زندان هم  درخصوص اقالم تره�

 .خرابتر بود

 

اق همراه بود و خشونت ماموران به زندانيان بحدی به نحوی ی بند با شدتی از اختن روزمره�

زياد بود، که تذکر من به يکی از زندانبانها، رضايی، که بهم توهين نکند منجر به برخورد » عادی«

گفتم فرصت بده متن ابالغيه را بخوانم بعد امضا کنم و اعتراض بنويسم، گفت (فيزيکی او با من شد 

سرشيفت تذکر دادم، آمد جلو و گفت تو از لنگه دمپايی من کم ارزشتری، گفتم  رفتم به. مگه ما عالفيم

حساب کنيد که اينها نحوه برخورد با زندانی سياسی آن بند بود که ) توهين نکن، فيزيکی بهم حمله کرد

ای کردن مسايل را داشت، ببينيد شرايط توهين و برخورد با زندانيان عادی بصورت  تازه امکان رسانه

 وزمره چه بودر

 

زندانی ديابتی با زخم پايی که هر دم گسترده تر . رسيدگی پزشکی بند بمعنای دقيق کلمه فاجعه بود�

بی هيچ تمهيداتی افراد را با اچ آی وی مثبت يا هپاتيت رها . طبيعی است: ميشد و پاسخ به او اين بود

ه چيز طبيعی بود، ما حتی بابت قرص هم. ميکردند، بارها تقاضای تست هپاتيت دادم و وقعی ننهادند

با خساست بهداری مواجه بوديم و گهگاه زندانيان بی دسترسی به مسکن درد ! مسکن بابت مسکن

 . ميکشيدند

 

 .زندانبانها در مواجهه با حال بد زندانيان، بارها آرزوی مرگ برايشان ميکردند�

 

اب غذا بود و خون باال آورده بود و حالش بد بود و حتی درخصوص الهام افکاری وقتی در اعتص�

نگران جانش بوديم، يک بار که بچههای اتاق معترضين زندانبانها را صدا زدند تا به دادش برسند، 

و اعتراض شديد من برايش . بميره، به درک: زندانبان پس از يک ربع، آرام قدم برميداشت و داد ميزد

 .شان تحقير عادی بودشوکه کننده بود، اينچنين براي

 



لک سياه بزرگ روی گونه، داغ آب تصفيه نشده عادل آباد است بر صورت زندانيان تکليف �

تا کتاب که اکثرا توهين به مفهوم کتاب  چند. روزنامه، مجله و کتاب هم که در چنين بندی مشخص است

های داستان و رمان را همچون حتی اکثر کتاب. بودند در قفسه گذاشته بودند نه روزنامه نه مجله هيچ

 .خطر ميديدند

 

 ليال حسين زاده

 ١۴٠١ديماه 

 زنان_زندان

................................ 

 مادر ٣٣زندانی زن؛  ۵٨های اوين؛  روز در سلول ٨٣۵٠بيش از 

 

 گزارش صفحه اينستاگرام نرگس دمحمی از بند عمومی زنان زندان اوين

 

نفر از آنها در اين  ۵٨زندانی زن حضور دارند که نام  ۶١اوين  بند عمومی زنان زندان در▫

نگاهی اجمالی به محکوميتها، تحمل سلول بندهای امنيت و سلول انفرادی، بازجويی . گزارش آمده است

 رمانو پرونده سازی ها و همچنين وضعيت نگهداری زندانيان از جمله دسترسی و امکان معالجه و د

 .وب زنان زندانی توسط حکومت است آنها، بيانگر شدت سرک

 

 در سلول بندهای امنيت و سلول انفرادی حبس

 

در سلول انفرادی بندهای امنيت از جمله موارد نقض فاحش حقوق بشر و اعمال شکنجه سفيد  حبس

اغلب . زندانی زن، تجربه اين شکنجه هولناک ضد انسانی را دارند ۵٨نفر از  ۵٧است که متاسفانه 

مدت  کهارض و بيماريهای ناشی از حبس در سلولهای انفرادی رنج ميکشند، به ويژه افرادی آنها از عو

مجموع مدت زمان حبس در سلول بندهای . زمانهای طوالنی در سلولهای انفرادی حبس کشيده اند

برای برخی طی چند (زندانی زن  ۵٧امنيت اطالعات و سپاه پاسداران در دوره ها و بازداشتهای متعدد 

برخی از . روز است ٨٣۵٠، بيش از )وبت و در بازداشتهای متعددشان بوده که جمع زده شده استن

زندانيان مدت زمانی طوالنی در سلولهای انفرادی و بدون حضور هيچ فرد ديگری و تحت شرايطی 

 :در ادامه به مواردی از آنها اشاره ميشود. اند غيرقابل باور محبوس بوده

 



 .روز را در خانه امن و به شکل کامال انفرادی و تنها محبوس بوده است ۴١٢کل حسينی  مريم حاج•  

 

الف سپاه را در سلول انفرادی و  -٢ماه حبس در سلول های بند امنيت  ٩ماه از  ۴فريبا عادلخواه، •  

 .تنها بوده است

 

وزارت  ٢٠٩يت ماه حبس در سلولهای بند امن ٣۶ماه از  ٨آبادی،  مهوش شهرياری و فريبا کمال•  

 . اطالعات را در سلولهای انفرادی و شرايط سختی بودهاند

 

الف سپاه را در سلول انفرادی و تنها  - ٢ماه حبس در سلولهای بند امنيت  ٢۴ماه از  ٩نيلوفر بيانی •  

 .گذارنده

 

ی و تنها الف سپاه را در سلول انفراد٢ماه حبس در سلولهای بند امنيت  ٢۴ماه از  ٨سپيده کاشانی •  

 .گذرانده

 

الف را در سلول ٢روز حبس در سلولهای بند امنيت  ٢٢٠روز از  ٢٠٠ساله،  ۶٨ناهيد تقوی •   

 . انفرادی بوده است

 

را در سلول انفرادی و در تنهايی  ٢٠٩ماه حبس در سلولهای بند امنيت  ١۴زهرا زهتابچی تمام •  

 .سپری کرده است

 

حبس در سلول بندهای متعدد امنيت را در انفرادی و شرايط دشوار  ماه ٩ماه از  ٨زهرا صفايی •   

 .بوده است

 

ماه حبس در سلول بندهای امنيت را، در دورههای مختلف، در انفرادی و در  ٢٣مريم دمحمی تمام •   

 .فرسايی گذرانده است شرايط غيرانسانی و طاقت

 

آبادی، مهوش شهرياری، نيلوفر  وی، فريبا کمالحسينی، فريبا عادلخواه، ناهيد تق مريم حاج(زن  ١٠ين ا

های متعددشان  تاکنون در پرونده) بيانی، سپيده کاشانی، زهرا زهتابچی، زهرا صفايی و مريم دمحمی



ماه آن را در  ١٠٢اند که  ماه حبس در سلول بندهای امنيت سپاه و وزارت اطالعات شده ١٩۶متحمل 

 .اند شرايط غيرانسانی بوده سلول انفرادی و به صورت تک نفره و در

 

 ها  و محکوميت زنان

 

زن زندانی اوين فقط و  ۵۶لذا . اند نفر زن زندانی، بازداشتی بوده و هنوز حکمی نگرفته ۵٨نفر از  دو

ً در پرونده اخيرشان  های  بدون احتساب زندانهای گذرانده در سالهای گذشته، به موجب پرونده(صرفا

 .اند روز زندان محکوم شده ١٠٠.٠٠٠ماه زندان، معادل  ٣٣٠٠ به تحمل بيش از) پيشينشان

 

 های سنگين و طوالنی زندان يتمحکوم

 

از . اند سال محکوم شده ١٠های طوالنِی حدود  ی از زندانيان در پرونده های اخيرشان به حبسبرخ

، زهرا زهتابچی جمله مهوش شهرياری، فريبا کمال آبادی، مريم حاج حسينی، نيلوفر بيانی، ناهيد تقوی

 .سال زندان محکوم شده است ١۵همچنين فاطمه مثنی به . و نرگس دمحمی

 

 سال به باال ۶٠يف سنی رد

 

سال به باال قرار دارند که به احکام سنگين زندان  ۶٠زن در رديف سنی  ١٠زن زندانی،  ۵٨ميان  در

 .اند سال زندان محکوم شده ۵ نفرشان به تحمل ٧سال و  ١٠نفر از آنها به تحمل  ٣. اند محکوم شده

 

 زندانی مادران

 

زن زندانی مادر هستند که برخی از آنها از جمله ثمين احسانی، زهره داوری، زهره  ۵٨نفر از  ٣٣

 .زيوری، فريبا اسدی و نرگس منصوری کودکان کم سن و سال دارند

 

 زندانيان بيمار 

 

و خطرناکی هستند که تحمل حبس را برايشان  زن زندانی برخی مبتال به بيماريهای جدی ۵٨ميان  در

برای نمونه فرنگيس . دشوار کرده و تحمل حبس، شرايط بيماريشان را روز به روز حادتر ميکند



 زوممظلوم عليرغم نامه های متعدد پزشکان به جهت بيماری قلب که تحت عمل جراحی قرار گرفته و ل

ار کرده و همچنين بيماری کبد، ماههاست که در تعويض مفاصل لگن که حرکت را برايشان بسيار دشو

 . نفر از زندانيان مبتال به بيماريهای قلبی هستند ٨. زندان تحمل حبس ميکند

 

گرافی شده و در رگهای قلب استنت دارد و مبتال به  بار آنژيو ۴سال گذشته  ٣زهرا صفايی طی  

يکی از ايشان . م شديد و بيماری ريه هستندنفر از زندانيان مبتال به آس ۴. بيماری فشار خون شده است

، ٢٠٩ماه حبس در سلولهای بند امنيت  ۵ساله است و به دليل تحمل  ٧٠مبتال به بيماری فيبرز بوده و 

 .به شدت ضعيف شده است

 

نفر از  ٧. های تزريقی است بيوتيک يکی ديگر عالوه بر آسم، به دليل برنشيت تحت درمان آنتی

برای نمونه مريم دمحمی علی رغم در دست داشتن برگه . راحی فوری نياز دارندزندانيان به عمل ج

. پزشکی قانونی برای انجام عمل جراحِی ضروری، به زندان آورده شده و مرخصی هم نميدهند

ين پزشکان زندان اعالم کردهاند که نرگس منصوری نياز به عمل جراحی دارد اما به او نيز نهمچ

برخی از زنان به دليل عدم بهره مندی از مرخصی از انجام عمل جراحی و . مرخصی داده نميشود

چرا که نگهداری زندانيان در بيمارستانها تحت شرايط سخت امنيتی و با . اند معالجه محروم شده

پزشکان . ی برخی از پاسياران همراه است که گاهی حتی پروسه درمان را ناقص ميگذاردرفتاربد

نيازمند به انجام عمل جراحی، اصرار دارند که زندانيان به دليل حاد بودن زندانی زِن  ٧معالجِ 

 رشرايطشان هر چه زودتر تحت عمل جراحی قرار گيرند، اما نهادهای امنيتی و دادستان تهران حاض

 .به دادن مرخصی حتی استعالجی نيستند

 

سلول در بند امنيت، ميزان نفر از زنان بند عمومی اوين به تفکيک سن، تحمل  ۵٨ادامه مشخصات  در

ذکر اين نکته ضروری است . محکوميت، ميزان محکوميت گذارنده و شرايط جسمی آورده شده است

 هکه دهها زندانی سياسی در سراسر کشور بدون طبقه بندی جرايم در بندهای عادی به سر ميبرند ک

 . مشکالت بيشتری دارند و نبايد فراموش شوند

................................ 



 



 


