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جمهوریجمعیاززندانیانزندانمرکزیتبریزبهرئیسیسرگشادهنامه

 کننداینجاقلبسالمرازالوتجویزمی

 جمهور محترم جمهوری اسالمی ایران  یسئنژاد، ر اب آقای محمود احمدیجن

 با سالم و احترام

های کثیراالنتشار روز  تهران، که در روزنامه« زندان اوین»ی قضائیه مبنی بر درخواست بازدید از  ی شما به رئیس قوه نامه

هر چند . منتشر شد، موجی از بحث و گفتگو را در میان زندانیان زندان مرکزی تبریز دامن زد 1931آبان  2شنبه  سه

روز شدند اما به هر شکلی  های آن دسترسی اکثر زندانیان به برخی از روزنامهمسئوالن زندان با اتخاذ تدابیری مانع از 

: بودید  تان آورده ی  وقتی در پایان نامه. دست چرخید به ها به دست زندانیان رسید و دست بود چندین شماره از آن روزنامه

ها  و مطمئناً با سرکشی از زندانای امور کشور هستم  مصمم به اجرای کامل قانون اساسی و اصالح اساسی و ریشه»

ی اجرای اصول قانون اساسی و رعایت حقوق اساسی ملّت را مورد بررسی قرار داده و گزارش  ها نحوه و برخی دادگاه

، ما اینجا در زندان مرکزی تبریز با امید و شوق این سطور را خواندیم و به همدیگر «.را به ملّت بزرگ تقدیم خواهم کرد آن

ی ما به شخص جنابعالی یا ایمان به عزم مصمم شما، بلکه از این حیث  این امید و شوق نه از سر عالقه. یمنشان داد

مان آمد که در این وضعیت اسفناک و غیرانسانی که در آن قرار داریم صدایی بلند شده است که از حقوق  به سراغ

های تبلیغاتی،  ه در این سطح حکومتی، نه از عبارتبار است ک این برای نخستین. زندانیان در سراسر کشور دفاع کند

... و « ای ملّت مدافع انرژی هسته»، «ملّت همیشه در صحنه»، «عزت ملّت»، «عزمت ملّت»ی  گویانه و فریبنده کلی

پرده یا  برای ما فارغ از پشت. اهمیتی نیست ملّت گشوده شده است و این اتّفاق کم« حقوق»بلکه بحثی بر سر 

بار حقوق عموم مردم به طور عام و  که برای نخستین ها داشته باشد، صرفاً همین نگاری تواند این نامه که می سرنوشتی

 7که چرا پس از  حتی این. ای عمومی و علنی تبدیل شده حائز اهمیت است حقوق زندانیان به طور خاص به مسئله

شدن مشاور مطبوعاتی جنابعالی و مدیرمسئول  زندانی تان و مقارن با جمهوری سال و در روزهای پایانی دوران ریاست

باالی  های علنی مسئوالن رده که این جدال اید نیز برای ما مهم نیست؛ این ها افتاده ی ایران، به فکر بازدید از زندان روزنامه

ز برای ما مهم جمهوری گره خورده است نی گانه تا چه حد به تعیین سرنوشت انتخابات آتی ریاست حاکمیت و قوای سه

شده استفاده کنیم و صدای خود را به گوش  آمده و این فضای گشوده دست خواهیم از این فرصت به ما می. نیست

در این میان، با توجه به فتح . آید دانند پشت دیوارهای زندان چه بر سر زندانیان می ی کسانی برسانیم که نمی همه

خاطب ما شمایید، باشد که از این طریق، مخاطب اصلی که همانا عموم است، م  بابی که از جانب شما صورت گرفته

 . ملّت ایران است در جریان امور قرار گیرد

 

 نژاد آقای احمدی

ی حساسی  تواند باشد، باید بگوییم که به زعم ما جنابعالی دست به روی نقطه جدا از نیّت شما که هر چیزی می

دقیقاً . دهد یه به شما به خوبی این مسئله را نشان میئی قضا ی رئیس قوه نایهاید و پاسخ مطوّل و سرشار از ک گذاشته

رسند و با  نشینان از راه می هایی اینچنینی در بگیرد، منتفعان و کاخ هرگاه که بحث ،بر طبق یک سنت آشنا در کشور ما

ما تاکنون در شرایط آیا )« پرهیز از تنش در این شرایط حساس»و « ضرورت رسیدگی به معیشت مردم»تذکر 

بیهوده . کردن صورت مسئله، قضیه را تمام کنند کنند با الپوشانی و پاک سعی می( ؟!ایم غیرحساسی هم قرار گرفته

آید  ی قضایه می نیست که رئیس دیوان عدالت اداری هم، به عنوان یکی از باالترین نهادهای قضائی، به کمک رئیس قوه
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در بند دوم پاسخش  ی قضائیه، ریاست قوهصادق آملی الریجانی هللا  آیت. دهد و اندرز میو به شما برای اتمام بحث پند 

حکایت شما حکایت سلطانی است که اموال و امالک مردم را غاصبانه تصرف کرده بود و به »: گوید ی شما می به نامه

القضات، حکایت  حکایت قاضی. «!کنید گفت چرا رعایت ملک سلطان نمی ملک خود منضم ساخته بود و به همه می

ها هرگونه  گیرد و سلطان نه حقوق ملّتی غاصبانه مورد تعرض قرار میخوبی است وقتی از این منظر بنگریم که چگو

داند  القضات به خوبی می قاضی. کنند سخن گفتن از حقوق ملّت را به تعددی و حمله به حقوق سلطانیت خود درک می

 .ی ختم شودی بزرگ تواند به دروازه داند این فتح باب، می گیرد؛ او می از کجا نشات می« اش اندیشی مصلحت»که 

اش نیستیم یا توان تحلیل نداریم، بلکه  گذریم نه به این دلیل که در جریان دقیق ها در می از این دعواها و جدل

های  پشت تحلیل« حقوق زندانیان»ی اصلی  مان نگذاریم مسئله ی خواهیم با بیان مستقیم حقوق ضایع شده می

نویسیم برای ثبت در تاریخ، برای تمام آن  ما این نامه را می. سیاسی و جناحی از سطح عمومی به زیر کشیده شود

 .صدایان باشند خواهند صدای بی صداهایی که می

 

 جمهور  آقای رئیس

زندانی نگهداری  0222زندانی که در آن بیش از  2222زندانی با ظرفیت پذیرش حدود  ؛زی تبریز استاینجا زندان مرک

از نخستین مسئول یا . رود کرامت انسانی است ی ورود آنچه که از کف می ظهدر زندان تبریز از همان لح. شوند می

به . شود و تا ورود به بند عمومی ادامه دارد شود، توهین و رفتار خشن آغاز می نیروی نظامی که زندانی با آن مواجه می

قرار باشد یا  زندانی را چه تحت ،(حتی در حد سرباز وظیفه)ترین مسئول یا نیروی نظامی  پایه ای، دون کوچکترین بهانه

گیرد و با هر اعتراضی از جانب  آراید و حتی به زیر مشت و لگد می های رفتاری و کالمی می محکوم، به بدترین توهین

 . شود ها تشدید می ها و خشونت زندانی این توهین

مامی بندها بخش قابل توجهی از زندانیان طوری که تقریباً در ت بهبندهای زندان مرکزی تبریز تراکم بسیار باالیی دارد، 

باری  در پی این تراکم باال، وضعیت بهداشتی بندها نیز شکل فاجعه. هستند« خواب کف»خواب ندارند و به اصطالح   تخت

های کالمی و حتی فیزیکی زندانیان با یکدیگر تحت فشارهای  گیرد و همچنین موجب بروز اختالف و درگیری به خود می

 . شود شی از تراکم شدید میعصبی نا

ها عمیقاً دهشتناک و  های بهداشتی آن بهداشت عمومی بندها واقعاً اسفناک است و وضعیت آشپزخانه و سرویس

زندان مرکزی تبریز، بندی است که عموماً جرایم مالی و معتادان  11ی اول بند  به عنوان نمونه، طبقه. بسیار آلوده است

این بند که در میان عموم . زندانی را در خود جا داده است 022شوند و جمعیتی در حدود  میکرده در آن نگهداری  ترک

 3پزی دارد و این  ی چراغ خوراک شعله 3شود، تنها  زندان مرکزی تبریز شناخته می« بهترین بند»زندانیان به عنوان 

ای پختن یک غذای ساده باید مدتی طوالنی در مترمربع قرار دارد و بر 12ی حداکثر  شعله هم در اتاقی باریک به اندازه

دقیقه حق استفاده از حمام را دارد که این زمان  12الی  1هر زندانی این بند هر دو روز یکبار و به مدت . صف ایستاد

کم باید نیم تا یک ساعت در صف  شود و برای همین مدت اندک هم دست های شخصی نیز می شامل شستن لباس

ها را غیرممکن  های پرترافیک واقعاً استفاده از آن کابین توالت وجود دارد که در ساعت 12ی این بند تنها برا. منتظر ماند

صورت وجود دارد که البته محل شستشوی  و شیر آب برای شستشوی دست 1کابین تنها  12به ازای این . کند می

شیر آب  1در کنار این . زدن زندانیان نیز هست کها و سایر وسائل و حتی مسوا های غذا، مواد غذایی خام و میوه ظرف

شامپوهای شخصی یا مایع دستشویی شخصی، حتی مایع دستشویی نیز وجود ندارد و زندانیان مجبورند با استفاده از 

همیشگی مایع چون عمالً همراه داشتن . های خود اقدام کنند شویی نسبت به شستشوی دست پودر لباس
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ی  شویی در طول روز امکان ندارد، بسیاری از زندانیان به شستن ساده پودر لباس شامپو یادستشویی شخصی، 

ترین  ترین و آلوده رو کل بند همواره در معرض آلودگی به خطرناک کنند و از این های خود با آب خالی عادت می دست

مرکزی بهترین بند زندان »ی  ارهوضعیت بهداشتی سایر بندها را از این خالصه درب. )ها قرار دارد ها و ویروس میکروب

 .(کنیم ها خودداری می توان به خوبی درک کرد و ما برای طوالنی نشدن متن از ذکر موردی آن می« تبریز

ی غذایی زندانیان حذف شده  عموماً که گوشت از سهمیه. زدنی است وضعیت و کیفیت غذا در زندان تبریز واقعاً مثال

مواد استفاده شده در . ها وجود دارد ی غذای زندانی نصر همیشه حاضر در سهمیهاست و سویای بدطعم به عنوان ع

. کند شود و عمالً طعم و بوی بد آن خوردن غذا را ناممکن می ترین مواد موجود در بازار تهیه می تمامی غذاها از نازل

زمینی  مثالً یک یا دو عدد سیب. تهای غذایِی بدون برنج، واقعاً حتی به لحاظ حجم هم بسیار ناچیز اس بعضی از وعده

ی غذایی  ی خالی، هر کدام به عنوان وعده ی خالی، لوبیا قرمز پخته مرغ خام، عدس پخته پز کوچک، یا یک عدد تخم آب

ی غذا  بسیاری از زندانیان در قبال کیفیت بسیار نازل غذا از جیب خودشان اقدام به تهیّه. شود اصلی به زندانیان داده می

درآمد و  بسیاری از زندانیان کم. شود های مالی زندانی می آور هزینه ند و همین امر موجب باالرفتن سرسامکن می

درآمد نیز عمالً مجبورند یا گرسنه بمانند و یا با این رژیم غذایی بسیار بد کنار بیایند و همواره در معرض سوء تغریه و  بی

 .ناسب قرار داشته باشندی نام ها بسیار خطرناک ناشی از تغزیه بیماری

تفکیک »اما در عمل  ،اند بندها بر حسب جرایم از هم تفکیک شده «صوری»در زندان مرکزی تبریز هرچند به صورت 

ی مسئوالن زندان، مرتکبین جرایم  های دلبخواهی و البته عامدانه شود و در اثر تصمیم وجه رعایت نمی هیچ به« جرایم

زدن تفکیک جرایم در بسیاری از موارد خصلت تنبیهی دارد و بسیاری از  برهم. شوند می نامرتبط در کنار هم نگهداری

زندانیانی که اعتراضی نسبت به وضعیت زندان و نادیده انگاشتن حقوق زندانیان انجام دهند به بندهای نامرتبط با جرم 

های حکومتی ایران  که البته مقام)ی در مورد زندانیان سیاس. شوند خود و عموماً بندهای جرایم خطرناک منتقل می

ها وجود ندارد و به صورتی کامالً  نیز هیچ بند مشخصی برای نگهداری آن( کنند وجود هرگونه زندانی سیاسی را انکار می

دلبخواهی و البته با هماهنگی و دستور سیستماتیک نیروهای امنیتِی خارج از زندان، زندانیان سیاسی همواره در حال 

 .یی از این بند به آن بند هستندجا جابه

کل امکانات رفاهی برای . گونه امکانات رفاهی برای زندانیان وجود ندارد توان گفت که هیچ در زندان مرکزی تبریز تقریباً می

 نه در تمام)نفره است و یک تور والیبال  122برای یک اتاق ( اینچ 10عموماً )زندانیان شامل یک یا حداکثر دو تلویزیون 

در زندان تبریز نه خبری از کتابخانه وجود دارد و نه امکانات حتی . های به شدت کوچک بندهای زندان در حیاط( بندها

ی عمومی زندان تبریز قرار دارد و  ی مرکزی در زندان وجود دارد که در محوطه البته یک کتابخانه. ی ورزشی پا افتاده پیش

خوان رستم دشوارتر و  ی مرکزی و موفقیت در این امر از هفت عه به کتابخانهاجازه گرفتن از مسئولین بند برای مراج

تر از این مورد نتوان متصور بود که رفتن به کتابخانه نیاز به صرف کلی وقت و  شاید اسفناک)عموماً ناممکن است 

ندان تبریز هم کتاب خاصی به ی مرکزی ز البته در کتابخانه(. زنی و خواهش و تمنا از مسئوالن بند را داشته باشد چانه

 .های ادبی نازل و خنثی وجود ندارد های آموزش احکام مذهبی یا یک سری کتاب غیر از کتاب

ای است که از  مقوله« کاردرمانی». های تولیدی آن است های زندان مرکزی تبریز، کارگاه بارترین بخش یکی از فاجعه

ای از سوی  گیری چنین پروژه استدالل شکل. در حال انجام است های ایران چندین سال پیش در بسیاری از زندان

افتد  چه در عمل اتفاق می اما آن. ها، کمک به بازآفرینی و آموزش فنی و علمی زندانیان است مسئوالن سازمان زندان

ی  محوطهها در داخل  محیط فیزیکی این کارگاه. دار و خاموش پشت درهای بسته نیست چیزی جز یک استثمار برنامه

کاری، صنایع دستی و  ، آهنگری، جوشدوزیتریکو دوزی، بافی، کفش های قالی ها حوزه زندان تبریز قرار دارد و فعالیت آن

پرده  های مجهزِ به نیروی کار مفت و ارزان، به صورت قراردای و تحت روابط و عوامل پشت این کارگاه. گیرد را در بر می... 
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ی کفش آداک در  به عنوان مثال کارخانه. گیرند و خصوصی مختلف خارج از زندان قرار میهای دولتی  در اختیار شرکت

های دولتی نیز  برخی از شرکت. دهد های زندان مرکزی تبریز انجام می تبریز بخش قابل توجهی از تولید خود را در کارگاه

های مختلف، تولید ابزار  م برای کارکنان شرکتتولید لباس فر. زنند ها دست به تولید می بر حسب نیازشان در این کارگاه

بند »زندان تبریز، که با نام  9بند . ها است ای از این فعالیت نمونه... هایی همچون شهرداری و  آالت مختلف برای سازمان

ضر جمعیت حا. کنند های زندان کار می شود، محل زندگی بخش اعظم زندانیانی است که در کارگاه شناخته می« کارگاه

را در ... نفر است و به لحاظ پراکندگی نوع جرم، جرایمی همچون موادمخدر، سرقت، نزاع، دیه و  122در این بند بالغ بر 

کنند مربوط به  های زندان تبریز کار می نفر دیگر از زندانیانی که در کارگاه 122، حدود 9عالوه بر زندانیان بند . گیرد بر می

که پیشتر به عنوان بند )التاسیس  این بند جدید. شود شناخته می« بند کاردرمانی»ه به نام زندان تبریز هستند ک 8بند 

تحت  11ی فوقانی بند  شامل بخشی از زندانیان معتاد به موادمخدری است که در طبقه( جرایم مالی بود

مزد پرداختی به . اند منتقل شده 8ها به بند  نفر از آن 122قرار داشتند و از حدود یک سال قبل حدود « درمانی متادون»

ی  طوری که رقم دریافتی ماهانه شود به کنند در قبال میزان کار تحویلی محاسبه می ها کار می زندانیانی که در کارگاه

بسته )هزار تومان برای یک ماه است 02هزار تا 22صورت میانگین تنها در حدود  کنند به ها کار می زندانیانی که در کارگاه

وپز ندارند و  حق پخت( 11تا  8هر روز )های کار در کارگاه  این زندانیان در طی ساعت(. زان تولید تحویل داده شدهبه می

کنند به ظاهر بیمه  های زندان تبریز کار می زندانیانی که در کارگاه. کیفیت زندان تغزیه کنند مجبورند از غذای نازل و بی

خدمات درمانی بهداری زندان مرکزی تبریز است و بر خالف نص صریح قانون  هستند اما در عمل این بیمه صرفاً شامل

تنها خدمات . ها نیست ی تامین اجتماعی شامل حال آن گونه خدماتی مبنی بر بیمه کار جمهوری اسالمی ایران هیچ

در زندان مرکزی تبریز )های حضوری دوهفته یکبار است  شود برخورداری از مالقات ای که شامل حال این زندانیان می ویژه

ها  در قبال این وضعیت و استثمار کامل زندانیانی که در کارگاه(. مالقات حضوری برای عموم زندانیان هر دوماه یکبار است

کشند و همین امر  ها دست می قرار دارند از کار در کارگاه 9کنند، بسیاری از زندانیان جرایم عمومی که در بند  کار می

قرار دارند « درمانی متادون»که مسئوالن زندان برای جایگزینی نیروی کار به سمت زندانیانی که تحت موجب شده است 

زندانیان تحت . در یک سال گذشته همین بوده است« کاردرمانی»با نام جدید  8روی بیاورند و دلیل تاسیس بند 

هایی مریض، خنثی، همیشه  ، تبدیل به انسانمخدر به متادون وابسته شدند که به جای مواد درمانی، پس از آن متادون

گیرد و همواره  شان در دست مسئوالن زندان قرار می شوند و عمالً تمام عنان افسرده و خسته و فرورفته در خود می

بینی اینکه تمام زندانیاِن تحت  با روند فعلی پیش. ها قرار دارد به عنوان چماقی باالی سر آن« تهدید به قطع متادون»

شوند، آرام آرام تبدیل به نیروی کار مفت و  زندان مرکزی تبریز نگهداری می 11ی فوقانی بند  درمانی، که در طبقه ادونمت

ی متادون از خود زندانی  تر در اینجاست که هزینه ی جالب نکته. های زندان تبریز شوند دور از تصوّر نیست ارزان در کارگاه

 . خواهد انجامید« متادون در قبال کار مفت»و روند فعلی سرانجام به ( مانهزار تو 22ماهانه )شود  دریافت می

 

 جمهور  آقای رئیس

شود، همان زندانی که شما  نامیده می« هتل اوین»به نام تهران در میان زندانیان زندان مرکزی تبریز به طنز زندان اوین 

ی کیفیت بهداشتی و  دهند که فاصله اند شهادت می کسانی که زندان اوین را دیده. خواهید از آن بازدید کنید مصرّانه می

رایتان حقوق پس اگر مسئله ب. و شاید اصالً قابل مقایسه نیست تبریز بسیار زیادمرکزی رفاهی زندان اوین با زندان 

تبریز بزنید و شاهد وضعیت اسفناکی که ما با آن دست و پنجه نرم مرکزی عموم زندانیان است حتماً سری هم به زندان 

 .کنیم باشید می
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که در اصل قرار است امور اداری مربوط به ورورد و خروج « 01اتاق »در زندان مرکزی تبریز جایی وجود دارد به نام  

زندانیان معترض و یا حتی خطاکاری که . اندازد کند، اما نام این اتاق لرزه بر تن تمامی زندانیان می زندانیان را کنترل

ترین شکل ممکن مورد ضرب و شتم  جا به شدیدترین و وحشیانه شوند در آن معرفی می 01توسط مسئولین بند به اتاق 

وجه قابل انتقال از  هیچ شود به جا اعمال می ن که در آ میزان خشونتی. گیرند مسئوالن آن اتاق و سربازان وظیفه قرار می

جا کشیده شود و سپس به بند  بندان شما پایش به آن طریق کلمات نیست؛ فقط باید در زندان باشید و یکی از هم

ن ما در چنی. کشد که به حالت نرمال برگردد جان که چندین روز یا حتی چندین هفته طول می یک تکه گوشت بی: برگردد

را نیز به جان  ایم و خطرهای احتمالی آن زده ی این نامه و ارسال پرمشقت آن به خارج از زندان دست شرایطی به تهیه

های شما به طور مستند به متن قانون ارجاع دهیم، اما چه  نگاری ما هم دوست داشتیم که همچون نامه. ایم خریده

و آگاهی دقیق از حقوق خودمان را « ها ی اجرایی سازمان زندان امهن آیین»کنیم که در این زندان حتی حق دسترسی به 

 .هم نداریم

 

 نژاد آقای احمدی

اند و کسان بسیاری هم  اند، کسانی هستند که به شما رای نداده در میان ما کسانی وجود دارند که به شما رای داده

ی ما نیستید اما اینک  جمهور منتخب همه شما رئیس پس به این معنا. اند وجود دارند که اصالً در انتخابات شرکت نکرده

حقوق »ترین مقام اجرایی کشور از  بار به عنوان عالی اید، که به هر علتی، برای نخستین در جایگاهی قرار گرفته

و  گیریم و امیدواریم تصمیم شما در دفاع از حقوق زندانیان ما این اتفاق را به فال نیک می. اید سخن گفته« زندانیان

گونه باشد ما مشتاقانه در انتظار حضور و بازدید  غرض باشد؛ که اگر این ها، تصمیمی صادقانه و بی بازرسی از زندان

 .جنابعالی از زندان مرکزی تبریز هستیم

 

1931تم آبان فه  

، زندان مرکزی تبریز9، 7، 8، 3، 12، 11گانه،  جمعی از زندانیان بندهای سه  


