
از مرخصی و عفو تا فرار و ابتال

کرونا     به محکوم زندانیان ماجرای

نیلوفر حامدی

از اولین روزهای شیوع کرونا وضعیت زندانیان و خطر شیوع این ویروس در میان آن ها باعث نگرانی 
در همان حال که مسئوالن از کنترل همه چیز اطمینان می دادند، خبر فرار و ابتالی زندانیان. خیلی ها شد

نیلوفر حامدی گزارشی از ناگفته های این ماجرا نوشته است. به بیرون درز می کرد .

زندان هایی که به خاطر شیوع ویروس کرونا،.  را طوفانی تر از هر سالی شروع کردند۹۹زندان های ایران، سال 

دستورالعمل های جدیدی داشتند، به ناگهان با شورش های متعدد در شهرهای مختلف و فرارهای سریالی زندانیان

چند روزی از این اخبار نگذشته بود که ابتال به کرونا در زندان ها، یکی پس از دیگری شنیده شد تا. روبرو شدند

اما چه چیزی اخبار مرتبط با زندان ها را تا این اندازه حساس. حواشی مرتبط با این مجموعه، شدت بیشتری بگیرد

در این گزارش، به بررسی وضعیت زندان های کشور، دو ماه بعد از شیوع کرونا می پردازد« میدان»کرده است؟  .

 

بخشنامه قوه قضائیه، قدم نخست برای جلوگیری از شیوع کرونا در زندان ها

بخشنامه ای  روز از اعالم رسمی ورود ویروس کرونا به ایران زمان نگذشته بود که رئیس قوه قضاییه،۱۰هنوز 

ابراهیم رئیسی، در این دستور العمل از مراجع. صادر کرد به منظور پیشگیری از شیوع این ویروس در زندان ها

قضایی کشور خواسته که با رویکرد کاهش ورودی افراد به زندان ها از صدور قرارهای تامین منجر به بازداشت،

.جز در موارد ضروری اجتناب کنند

همچنین در بند دوم این بخشنامه ذکر شد که با رعایت ضوابط و مقررات قانونی در اتخاذ تصمیمات قضایی، از

تاسیسات ارفاقی مندرج در قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسالمی از قبیل اعمال مجازات های

ضمن. جایگزین حبس، تعویق اجرای مجازات، تعلیق تعقیب و تعلیق مجازات در حد امکان قانونی استفاده شود

اینکه رئیس دستگاه قضا دستور داد تا از معرفی محکومانی که آرای محکومیت آن ها قطعیت یافته و در حال

. خودداری شود۹۹حاضر با قرار تامین آزاد هستند، تا پایان فروردین 
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و گفته بود که مجددا بر موضوع ارائه مرخصی به زندانیان تاکید کرده  اسفندماه۱۹همچنین رئیس قوه قضائیه 

ترخیص زندانیان تا جایی که موجب ناامنی در جامعه نشود با اولویت کسانی که بیماری های زمینه ای دارند تداوم

.یابد

محمد کاظمی، نایب رییس کمیسیون حقوقی و. با این وجود اما نگرانی ها برای وضعیت زندانیان، ادامه داشت

.نسبت به خلوت کردن زندان ها هشدار داد  اسفندماه، یعنی سه روز پس از صدور این بخشنامه،۱۳قضایی مجلس 

با تاکید بر لزوم انجام این کار و همچنین ارائه مرخصی به زندانیان گفته بود که در« ایسنا»او در گفت  و گو با 

زندان امکانات بهداشتی مانند خارج زندان متناسب با شرایط خاص امروز در دسترس نیست، پس سازمان زندان ها

.و مدیران استانی و شهرستانی سعی کنند که زندان را از زندانیان خلوت کنند

و زندانیان را جزو گروه آسیب پذیر در مقابل کرونا معرفی کرده هم همچنین رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران

.گفته بود که برخی اقشار مانند زندانیان، کارتن خواب ها و کودکان کار و خیابان نیازمند توجه ویژه ای هستند

های فراوان خانواده های زندانیان و ابراز نگرانی آنان از ابتالی زندانیان بهحسن موسوی چلک، با اشاره به تماس

ویروس کرونا خواسته بود تا با استفاده از ظرفیت قانون و ضوابط، امکان مرخصی موقت به برخی از زندانیان

.داده شود، چراکه به گفته او، ارتکاب جرم نباید دسترسی به سایر حقوق را تحت شعاع قرار دهد

، وقتی مردم با چاشنی ویروس کرونا در انتظار۹۸به دنبال همین اظهارات هم بود که یک روز مانده به پایان سال 

غالمحسین اسماعیلی این . هزار زندانی داد۱۰خبر از آزادی  عید نوروز نشسته بودند، سخنگوی قوه قضائیه،

عفو را متمایز با همیشه معرفی کرد، چراکه بیش از یک دوم این افراد را زندانیان امنیتی تشکیل می دادند و

ضمن اینکه، بر. زندانی مطرح بود« آزادی»همچنین برخالف سال های گذشته، نه تقلیل مجازات، بلکه مشخصا 

اساس این عفو، جمع قابل توجهی از کسانی که در مرخصی بودند هم از این عفو بهره مند و در نتیجه

.محکومیتشان، تمام شده تلقی شد

 

آغاز فرارهای سریالی زندانیان با شروع سال جدید

 با کرونا هیجان کم داشت که فرارهای سریالی۹۹گویی سال . این اخبار خوشایند اما تنها چند روز ادامه داشت

پس از آن،. خرم آباد اقدام به فرار کردند« پارسیلون» نفر از زندان ۲۳ ابتدا. زندانیان هم به آن اضافه شد

محمد.  زندانی در شهرستان سقز، ضربه جدی تری بود۷۰شورشی در زندان الیگودرز رخ داد، اما فرار حدود 

از غفلت نگهبانان جباری، دادستان عمومی و انقالب مرکز استان کردستان اعالم کرد که این فرار با استفاده 

البته سخنگوی قوه قضائیه، کمی بعد این اظهارات را. زندان و همچنین نقشه ای از پیش طراحی شده، اجرایی شد
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.اما این فرارها در سقز به پایان نرسید. برخی از پرسنل زندان هم در این توطئه نقش داشتند تکمیل کرد و گفت که

.در روزهای آتی اخباری مبنی بر اقدام به فرار زندانیان در همدان، شیراز و تبریز هم شنیده شد

دراین میان اگرچه ترس از شیوع ویروس کرونا در زندان یکی از فرضیه های علت فرار بود، اما مسئوالن آن را

گفته که چنین اخباری« تسنیم»حتی جباری وجود چنین موضوعی را تکذیب کرد و به خبرگزاری . تایید نکردند

کامال کذب و بی اساس است، چراکه محیط زندان براساس نظر کارشناسان حوزه بهداشت و دانشگاه علوم پزشکی

پاسخی که معمای .و متخصصان مربوطه کامال بهداشتی، امن و ایزوله است و حقوق زندانیان رعایت می شود

علت فرارهای سریالی زندانیان در سطح کشور، آن هم همزمان با ویروس کرونا را کماکان بدون پاسخ باقی

.گذاشته است

 

کرونا وارد زندان ها شد

دقیقا در روزهایی که ماجرای این فرارها به مدد اخبار جدید و درگیری مردم با همه گیری ویروس کرونا به دست

فاطمه. فراموشی سپرده شده بود، اخباری ضدونقیض از ابتالی برخی از زندانیان به بیماری کرونا منتشر شد

۲۵پیام درفشان، وکیل این پرونده در روز . یکی از همین افراد بود« سحر تبر»خویشوند، معروف به 

اگرچه دقایقی نگذشت. فروردین ماه با اعالم این خبر توضیح داد که خانواده او نگران وضعیت دخترشان هستند

ولی در نهایت وکیل این پرونده از مثبت شدن مهدی محمدی، رئیس سازمان زندان ها این خبر را تکذیب کرد بعد

 روز بستری بودن در بیمارستان،۵ ساله خبر داد و همچنین گفت که موکلش بعد از ۱۸تست کرونای این دختر 

تصمیمی که از نظر درفشان می شد آن را با قرار وثیقه بهتر مدیریت کرد. مجددا به زندان برگشته است .

در حال حاضر نگرانی موجود در زندان ها، بیش از یک نفر و: »گفت« میدان»درفشان با تاکید بر این موضوع به 

اما اگر بخواهیم به او به چشم مثالی از وضعیت فعلی زندان ها نگاه کنیم، خواهیم دید که. یا شخص موکل من است

نیاز به تقویت جسمی با تغذیه مناسب. همین دختر االن باید از خدمات بهداشتی بهره ببرد. اوضاع مساعد نیست

تمام مواردی که می توان در خانه برایش. شرایط سکونتش باید عاری از هرگونه ویروس و باکتری باشد. دارد

مهیا کرد و تنها کافی است که قاضی پرونده، با قرار وثیقه موافقت کند و دوره بازداشت موقت این دختر به پایان

«.برسد

این وکیل دادگستری معتقد است چشم بستن به وجود ویروس کرونا در زندان، نه فقط برای زندانیان، بلکه برای

کارمندان زندان، مددکاران، خانواده هایشان، همین آقای محمدی هم االن: »پرسنل آن مجموعه هم خطرناک است

آن هم در شرایطی که می تواند با حضور در خانه. موکل بیمار من، ناقل بیماری به بقیه خواهد بود. در خطر هستند
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قطعا ما وکال، با نقطه نظرات مدیران زندان و موارد. هم جانش در امان بماند و هم هزینه های زندان را کاهش دهد

مرتبط با مدیریت کیفری آشنا هستیم، اما قطعا راهی برای کاهش هزینه های مالی و معنوی در این شرایط وجود

«.دارد، تنها در صورتی که با یکدیگر همکاری کنیم

از سوی دیگر، فروزان رستم آبادی، مادر فاطمه هم از مسئولین زندان خواست تا با قرار وثیقه برای دخترش

 روز بستری شدن در بیمارستان،۵دخترم را بعد از : » او با ابراز نگرانی از سالمت دخترش گفت. موافقت کنند

به شدت ضعیف شده و. اما او شرایط مناسبی ندارد. به همراه دو نفر دیگر در بخش قرنطینه زندان نگه می دارند

در. پزشکش تاکید کرد که پس از ترخیص باید به خوبی از او مراقبت شود. دوره بهبودی او به پایان نرسیده است

غذای خوب بخورد تا تقویت شود اما تغذیه اش. دستشویی و حمام جداگانه داشته باشد. شرایط قرنطینه بماند

او ماه هاست به اسم بازداشت موقت در زندان مانده و کاش مسئوالن. به عنوان یک بیمار، تفاوتی با سایرین ندارد

«.حاال دیگر با قرار وثیقه او موافقت کنند تا دخترم جانش در خطر قرار نگیرد

 

بازهم زندانیان به مرخصی می آیند؟

چراکه قابل پیش بینی است که.  ساله، تنها مورد ابتال به کرونا در زندان ها نبود۱۸اما ناگفته پیداست که این دختر 

سام رجبی،. پاندومی که این چنین سراسر جهان را در برگرفته است را نمی توان به راحتی در زندان کنترل کرد

او که یکی از محکومین پرونده فعاالن محیط زیستی است، سوم. دیگر زندانی مبتال به کرونا در روزهای اخیر است

و سپس تست کرونای او مثبت از آب درآمد اردیبهشت ماه برای جراحی بیماری اش به بیمارستان منتقل شده بود که

محمدحسین آقاسی، وکیل رجبی با تایید وضعیت وخیم جسمانی. برای گذران قرنطینه به بهداری زندان منتقل شد

سازمان زندان ها باید در این مدت: »عنوان کرد« میدان»موکلش از امید به مرخصی او خبر داد و در گفت و گو با 

وقتی امکان ارائه مرخصی برای زندانیان وجود داشت، عدم. با مدیریتی بهتر، جلوی چنین هزینه هایی را می گرفت

دستورالعملی که رئیس. توجه به این کار و به دنبال آن، بروز چنین اتفاقاتی، کل سیستم زندان را زیر سوال می برد

سام شرایط جسمانی خوبی نداشت و حاال. قوه قضائیه داده بودند خوب بود اما متاسفانه با آن سلیقه ای برخورد شد

امیدواریم هرچه سریع تر با درخواست مرخصی موافقت کنند. هم کرونا اوضاعش را بدتر خواهد کرد .»

این ویروس، چیزی: »او با اشاره به اینکه موکل دیگرش هم در این مدت با رجبی تعامل بسیار داشته است، گفت

،«سیامک نمازی»در این مدت . همه دنیا با آن درگیر شده اند. نیست که بتوان آن را به راحتی در زندان کنترل کرد

او کسی است که تابعیت آمریکایی دارد. دیگر موکل بنده هم با سام در ارتباط بوده و احتمال دارد بیمار شده باشد
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پس چرا خودمان با کمی تدبیر جلوی حاشیه و تنش های. و قطعا رسانه های خارجی اخبارش را پیگیری می کنند

«بین المللی را نگیریم؟

 

قرار وثیقه، تعلیق مجازات و کنترل زندانیان از راه دور می تواند جایگزین زندان شود: نصر اللهی، وکیل دادگستری

چه وکالی متهمین و محکومانی که این روزها در زندان به سر می برند و چه سایر حقوق دانان، در یک موضوع

اشتراک نظر دارند و آن هم این است که سازمان زندان ها همین االن هم با چند راهکار ساده به خوبی می تواند

.حواشی حول خود را مدیریت کند

ابوذر نصراللهی، وکیل پایه یک دادگستری با اشاره به نوع نظام کیفری ایران، اصالح و بازپروری را اصلی ترین

در نتیجه، اصالح انسان ها و. نظام جزایی کشور ما بر اساس دین اسالم است: »رهاورد زندان معرفی کرد و گفت

اما آیا در عمل چنین اتفاقی رخ می دهد؟ وقتی آیین دادرسی کیفری. رساندن آن ها به کمال باید اولویت سیستم باشد

و همچنین قواعد آیین نامه سازمان زندان ها جای انعطاف و پویایی در تصمیم گیری ها را باز گذاشته است، چرا

اگر به همان توجه. مدیران آن را نمی بینند؟ ابتدای فروردین ماه، شورش های متعددی در زندان های کشور رخ داد

 ساله که می شد با قرار وثیقه خیلی زودتر از۱۸چه درباره آن دختر . می کردند، دیگر نباید اخبار امروز رخ می داد

چه درباره سایر متهمین. این ها جلوی ابتالیش به بیماری را گرفت .»

غیر از موردی که در بخشنامه قوه: »نصراللهی، معتقد است با کمی سلیقه می شد جلوی تمامی هزینه ها را گرفت

قضائیه، مبنی بر به حداقل رساندن صدور قرارهای منجر به بازداشت که درباره آن هم، در بسیاری از شهرها و

مثل محکومیت هایی که می توان آن ها را. استان ها سیلقه ای عمل می شود، راهکارهای دیگری هم وجود دارد

همچنین، تجربه وکال به خوبی نشان. این روش به ویژه در جرایم سبک تر بسیار کاربردی است. جایگزین زندان کرد

چراکه افرادی که یک مجازات تعلیقی. داده که تعلیق مجازات، اثری به مراتب باالتر از محکومیت و حبس دارد

در نهایت، زندان نیمه باز که این روزها در جهان بسیار. دارند، ناخودآگاه در رفتارشان حساب شده تر عمل می کنند

قابل استفاده( پابند الکترونیکی)این روش، که مخصوصا و با استفاده از کنترل های از راه دور . جاافتاده است

یا حکمی که زندانی را موظف کند تا پایان هر روز، خودش را به. است، می تواند هزینه زندان ها را کاهش دهد

همین حاال زمان استفاده از آلترناتیوهای زندان است. زندان معرفی کند .»

 

نگرانی ها برای زندانیان همچنان ادامه دارد



، از وضعیت مطلوب بهداشتی و رسیدگی به زندانیانویدئویی منتشرشده از زندان زنان شهرری در هفته گذشته،

در این ویدئو نمایش داده می شود که چگونه تمامی زندانیان جدیدالورود به محض ورود به زندان وارد. خبر داد

سپس در واحد. واحد قرنطینه می شوند و توسط پزشکان، تحت سنجش تب و میزان اکسیژن خون قرار می گیرند

.پذیرش، پک بهداشتی به زندانیان داده می شود

همچنین مهدی محمدی، رئیس زندان قرچک در بخشی از این ویدئو به وجود سالنی در زندان اشاره می کند که

یعنی به جز خود زندانی که به محض داشتن عالئم در. مخصوص هم بندیان زندانیان احتمالی مبتال به کرون است

ضمن اینکه سازمان هالل احمر در این. اتاقی مشخص قرنطینه می شود، هم بندی هایش هم در یک سالن خواهند ماند

.روزها به منظور همکاری با زندان در اجرای مراحل ضدعفونی کردن محیط با مسئوالن زندان همکاری می کند

در این ویدئو تالش بر این است که تمامی تمهیدات بهداشتی و پزشکی مرتبط با جلوگیری از شیوع ویروس کرونا

پیش تر از این ها هم اصغر جهانگیری، رئیس سازمان زندان ها با اشاره به بخشنامه. به مخاطب رسانده شود

به عنوان  هزار نفر از زندانیان، این موضوع را ۱۰۰ریاست قوه قضاییه در خصوص اعطای مرخصی به حدود 

.سند حقوق بشری معرفی کرده بود

اما سبک زندگی در زندان به صورت دسته جمعی، وجود کودکان و نوزادان در زندان زنان و احتمال پایین تر بودن

.رعایت بهداشت دراین فضاها به خودی خود، عاملی برای شیوع بیماری هایی با ریشه باکتری و ویروس است

در. حاال چه رسد به کرونا که نه تنها زندان، نه تنها چند شهر و کشور، بلکه تمام دنیا را درگیر خود کرده است

 هزار نفر در کل جهان، تنها در عرض سه ماه جانشان را از۱۸۴قدرت شیوع این بیماری همین بس که بیش از 

به همین دلیل هم، نگرانی امروز برای زندانیان، نه تنها برای فاطمه خویشوند و سام رجبی، که. دست داده اند

.نگرانی به وسعت تمامی زندان های کشور است

 

 با روزنامه ورزشی۱۳۹۰او روزنامه نگاری را از سال .  در بابل است۱۳۷۱نیلوفر حامدی متولد 

حاال سه سال است که در حوزه اجتماعی می نویسد و تا کنون با همشهری،. شروع کرد« گل»

.جام جم، چلچراغ و اعتمادآنالین به عنوان روزنامه نگار همکاری داشته است
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