
 در ایران؟ فشافویه یا زندان سابانتا

 

شده که به  این گزارش از اطالعات چند زندانی که برای بنده ارسالتوجه:

خود داری میکنم تنظیم شده از درج نام انها دالیل امنیتی در شرایط کنونی 

 است

 

و اخبار ان ارتباطی برای کسانی که به هر صورتی با زندان  زندان فشافویه

 اند اشنا میباشد داشته

 بسیار تاقت فرسا میباشد  این زندان برای مجرمان یک تبعید گاه

خروجی معروف به حسن  تهران به قم کیلومتری آزاد راه ۱۲زندان فشافویه در

 سمت چپ  ۳۰، کیلومتر جاده دوطرفه اباد

 

 



 

 

 

مواد  مربوط به جرایم  نگاه داری زندانیان جایگاهبا ادعای زندان فشافویه 

 مخدر ساخته و در دست بهره برداری قرار گرفت 

برای تحت فشار قرار زندان پشتیبان و بعد تبعید گاه را اما از همان ابتدا نقش 

برای  ن رده پایین زندان هادادن زندانیان توسط عوامل قضایی و حتی مسئوال

 زندانیان سیاسی داشته است 

درکشور  با سابانتا از ان روی است که زندان سابانتا اما مقایسه فشافویه 

زندان های ونزوئال قرار دارد که یکی از خشن ترین و وحشتناک ترین 

 امریکای التین به شمار میاید 

جنایات و خشونتی که در این زندان رواج دارد این زندان از لحاظ ورای 

بهداشتی به هیچ وجه رسیدگی نمیشود و دها نوع بیماری عفونی 

 شیوع و جان چندین زندانی را گرفته است 

 



 

شامل اندرز گاه های با  سوله له هر سوله ۲۰نزدیک به  زندان فشافویه که

 نفر میباشد  ۳۰۰حد اکثر  ظرفیت

 

 

 عکس از ارشیو

 

انتقال از استان وضعیت این زندان به دلیل تراکم باالی زندانیان در ایران و 

های همجوار به این زندان در حال حاضر با مشکالت بسیار زیادی رو برو 

 میباشد 

در حال حاضر نفر  ۳۰۰با ظرفیت نهایتا  )دارالقران( 1، تیپ 9بند  تا جایی که

تا جایی که در زندانی بدون تفکیک جرایم  را در خود جای داده است  ۵۴۰

 شب را سر کنند  نفر باید ۴۰فر( نزدیک به ن ۱۴تخت )ظرفیت  ۱۴دارای اتاق 

محمد ،۷درویش زندانی از واقعه گلستان  چندزندانی سیاسی از جمله  چندین )

 و دکتر فرزاد عباسی در این بند نگاه داری میشوند( کاهکش ، سهیل عربی

 



 )خرابیدلیل مشکل تاسیساتی به ه گفته مسئولین زندان حد اقل این بند ب
ارکاندیشن( شب را بدون وسایل گرمایشی در دمای بسیار سرد که ناشی از 

 بیابان های اطراف است را طی میکنند 

برای اعتراض به این همه جمعیت وسرمای شب به یکی از زندانیان گفت که 

که این خوب است سه ترک  :مسئول بند مراجه کردم با لحنی تمسخر امیز گفت

 ربان تر هم میشویبخوابید که گرم شوید و مه

افزایش داشته این حجم از زندانیان به دلیل انتقال از شهرستان ها به این زندان 

 و زندانیان میگویند که به دلیل نبود بهداشت ورسیدگی پذشکی بیماری های

مسری که این تازه واردان با خود اورده اند به بسیاری سرایت و  ،پوستی 

 .مبتال شده اند ه  گالپنجم کل بند ب ۱تقریبا تا کنون 

 

  امکانات بهداشتی از جمله اب گرم برای حمام این در صورتی است که 

وصل که تمام این جمعیت باید در این دو ساعت کار خود را روزی دو ساعت 

 انجام داده باشند 

توالت میباشد و اب شرب این زندان  ۱۴ نفر زندانی دارای ۵۴۰این بند با حجم 

چاه و نمک زار های اطراف تامین میشود که قابل خوردن نیست و زندانی از 

کنترل میشود به بوفه زندان که مافیایی توسط خود عوامل زندان  باید بامراجعه 

 رسیدگی کند 

را خان رستم  ۷زندانی اینجا بیان میکند که ارسال وسایل توسط خانواده باید 

در بیشتر موارد منصرف شدن بهترین راه میباشد چرا که در بهترین طی و 

 یده شودحالت میتواند توسط نیاز مندان بعد رسیدن به زندانی دزد

 

بهداشت و رسیدگی پزشکی که  این زندانیان عالوه بر شرایط بد زندان و نبود 

دانیان وابسته به شدت جان زندانیان را به خطر انداخته  فضای متشنج توسط زن

و وکیل بند ها در زندان حکم فرما است تا جایی که میتواند خرید از بوفه را 

 اجبار ممنوع کند نیز به 



واین بوفه  قیمت سر سام اوری دارد مثال اگر بخواهی یک تیشرت را سفارش 

دهی یک قبض خواهی گرفت بدون دیدن  وانتخاب کردن تیشرت و بعد چند 

 روز تحویلت خواهند داد 

لوازم التحریر به سخت ترین حالت ممکن یافت میشود که این خود فضا را 

 مهیا ساخته استب یافت میشود ررای روی اوردن به موادی که اسان تر از ا

 بعد از ظهر اجباری میباشدو نیم صبح تا  ۷ هر روزدرزندان تهران بزرگ 

 و چنین روزگار را بر زندانیان تنگ کرده اند 

باید رعایت شود و حقوق بشر در حقوق اولیه هر انسان با هر اتهام و جرمی 

 سال پیش بدان پرداخته است  ۴۰اعالمیه بیش از 

 سیاسی که به غیر قانونی زندانیست که دیگر جای خود دارد زندانی 

 

 زانیار سهرابی


