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« ایران » در گفت و گو با کارشناسان حقوق زندانیان را بررسی کرد

بهدلیــل ســابقه بــدی کــه از خــود برجــا
گذاشــته اســت از ســوی مردم طرد شده
و هیچکــس نیــز حاضر نیســت بــه او کار
دهــد .از ایــنرو فرد زندانی کــه از همه جا
ســرخورده شده و قادر به تأمین مایحتاج
خــود و خانوادهاش نیز نیســت بــه ناچار
بــرای ارتــکاب جرایــم دیگــر ترغیــب
میشــود .از اینرو بنیاد تعــاون زندانیان
بــرای رفــع این مشــکل اقــدام بــه حرفه
آمــوزی و اشــتغال زندانیــان در دوران
محکومیتشانکردهاست.
رحیــم مطهر نژاد -مدیــر عامل بنیاد
تعاون زندانیان کشور درباره این موضوع
میگویــد :در واقع بنیاد تعــاون زندانیان
بهمنظور توانمندسازی زندانیان در دوران
محکومیتشــان تأســیس شده اســت .کار
مهمی که این بنیاد تعاون انجام میدهد
حرفه آموزی زندانیان اســت که با کمک
سازمان آموزش فنی و حرفهای و سازمان
زندانهــا انجام میشــود که خروجی این
کار ســاالنه آمــوزش بین هفتــاد تا یکصد
هــزار زندانــی اســت .این در حالی اســت
کــه زندانیان پــس از پایــان دوره آموزش
که حدود  200رشــته فنــی و حرفهای اعم
از ســاختمان ،خودرو ،کشاورزی و صنایع
مختلــف گواهینامــه فنــی و حرفــهای
یکنند.
دریافتم 
بهگفتــه مطهرنــژاد ،زندانیــان پس از
حرفــه آمــوزی میتواننــد در کارگاههایی
کــه در مجموعههــای پیرامــون داخــل و
بیــرون از زندانهــا داریم مشــغول بهکار
شوند که در حال حاضر حدود پنجاه هزار

کنند بنیاد میتواند اشــتغال زندانیان را
تا دو برابر در سراســر کشور افزایش دهد.
ایــن درحالی اســت کــه منظــور از کمک
بهطــور صرف بحث مالی نیســت .بلکه
اگر فرصتهای شــغلی بیشتری بدهند
میتوانیــم از طریــق زندانیــان نیازهــای
زندانهــا و دســتگاههای قــوه قضائیــه و
دولت و کشــور و ...را تأمین و تولید کنیم.
همچنیــن یکــی از مزیتهــای حرفــه
آموزی و اشــتغال زندانیان این است که
زندانیــان پس از آموزشهــای الزم و کار
در زنــدان هم از آســیب دور میشــوند و
هــم اینکه بعــد از دوران محکومیتشــان
براحتــی وارد بــازار کار میشــوند .یکی از
خألهای موجود اشــتغال زندانیان بعد
از پایــان محکومیتشــان اســت .چرا که
بنیاد به منظور توانمندســازی و اشتغال
در دوران محکومیت زندانیان تأســیس
شــده اســت .دولــت و نظــام و نهادهای
مرتبط باید برای اشــتغال زندانیان بعد
از محکومیتشــان فکر کنند .زیرا آمارها
نشــان میدهد زندانیانــی کــه در دوران
محکومیتشــان آموزش دیده و مشغول
بــهکار شــدند بازگشتشــان بــه زنــدان
حدود یک تــا دو درصد اســت .بنابراین
دســتگاههای مرتبــط بایــد در ایــن بــاره
تمهیداتی انجام دهند .چرا که هماکنون
دولــت و مــردم میلیونهــا تومــان پــول
جمعآوری میکنند تا زندانی آزاد شــود.
امــا کمتر اتفاق میافتد که کســی حاضر
باشــد بــه زندانــی بعــد از محکومیتش
شــغل دهد .حال آنکه اگر زندانی شغل

الزام قانون به رعایت حقوق زندانیان

حمیده گودرزی

هرچنــد اتفاقــات اخیــر در زندانهای کشــور و وقوع چنــد فقره خودکشــی ،نگاه
عمومــی را متوجــه وضعیــت زندانهــا کــرده اســت ،امــا «حقــوق زندانیان»
موضوعــی اســت کــه همــواره و در همه کشــورها مورد چالــش و نقــد و نظر بوده
اســت .زندان یکی از ســختترین مجازاتهای کیفری در سراســر دنیا محسوب
میشــود .این نــوع مجازات کــه بهدلیــل تبعات ســنگین و چالشهایــی که برای
زندانیان به همراه دارد کیفرشناســان و کارشناســان حقوقی بســیاری را برای حل
این مشــکل به تکاپو انداخته اســت .آنها معتقدند افرادی که بــه عمد یا غیرعمد
بــه زنــدان افتادهاند ،حقوقی دارند کــه از بدو ورود به زندان باید رعایت شــود .از
ایــنرو برای حفظ حقوق این افــراد قوانین و مقررات بســیاری را در قالب قواعد
بینالمللی وضع کردهاند .این در حالی اســت که کشــور ما نیز ضمن پیوستن به
این کنوانســیونها در حقوق داخلی نیز قوانین بســیاری را مصــوب کردهاند .اما
با وجــود قوانین ســختگیرانه داخلی و بینالمللی هر از گاهی شــاهد هســتیم که
حقوق زندانیان آنطور که باید رعایت نمیشود.

مظفر الوندی -حقوقدان و معاون ســابق
وزارت دادگســتری؛ بــا بیــان این موضوع
کــه مجــازات زنــدان یکی از ســختترین
مجازاتهــای کیفــری در تمــام دنیــا
محســوب میشــود ،میگوید :بــه اعتقاد
برخــی کیفرشناســان این نوع مجــازات،
بهدلیــل ویژگیهــای فــردی و شــخصی
کــه دارد اصــل کلــی حقــوق را زیر ســؤال
میبــرد .چــرا کــه اصلیتریــن ویژگــی
ایــن مجــازات ســلب آزادی فــرد زندانی
اســت .یعنی نخستین مســألهای که فرد
بــه محــض رفتن به زنــدان بــا آن روبهرو
میشود از دســت دادن آزادیاش است.
همچنیــن از دیگــر تبعات ایــن مجازات
این است که وقتی فردی زندانی میشود
اعضــای خانــواده ،فرزندانــش و همــه
افــرادی که بــا او مرتبط هســتند به نوعی
در ایــن مجــازات ســهیم میشــوند .در
واقع اهمیت زندانها به قدری اســت که
حتی در مراکز نگهــداری افراد به صورت
جمعیهمانندخوابگاهها،سربازخانهها،
بهزیستی و ...قوانین و مقررات و رویههای
قضایــی ریــز و مشــخص ندارنــد .یعنــی
اگــر درخصــوص آییننامههــا و مقررات
زندانهای همه کشــورها و ایران مطالعه
داشــته باشید بخوبی مشــخص است که
تنها درباره زندانیان اســت که همه موارد
از زمــان ورود تــا خــروج فــرد از زنــدان در
خصــوص ثبت هویت و محل ســکونت،
ســاعت خواب ،برنامه غذایی ،مکاتبات،
مالقاتهایشو...بهطوردقیقپیشبینی
شــده اســت .یعنی این قوانیــن بهقدری
دقیق و روشن نوشته شده که هیچ ابهامی
نداشــته و کسی هم بهصورت شخصی یا
سیستماتیکاعمالسلیقهنکند.
امــا نکتــه مهــم دیگــر بحــث
بازداشتگاههایکشوراستکهباید10برابر
زندانهــا مــورد توجه قــرار گیــرد .چرا که
وقتــی فرد به زندان مــیرود محکوم و در
حال تحمل مجازاتش است .اما فردی که
در بازداشتگاه بسر میبرد بهعنوان متهم
اســت و بایــد بیــش از زندانــی حقوقــش
رعایــت شــود .چــرا کــه بازداشــتگاهها
ویژگیهای خاص خودش را دارد.
ëëحقوقزندانیاندرقوانینکشور
مظفر الوندی در ادامه درباره حقوقی
که برای زندانیان متصور است ،میگوید:
در کل حقــوق زندانیان از دو بعد مادی و
معنوی قابل بررسی است .حقوق مادی
کــه باید برای همه زندانیان رعایت شــود

مرتبــط بــا حیــات و زندگــی فــرد زندانی
اســت .یکی از این حقها داشــتن تغذیه
ســالم اســت کــه در آییننامــه و مقررات
بهطور کامل مشــخص شــده اســت .این
در حالــی اســت کــه در جــدول غذایــی
کــه بــه صــورت شــش مــاه اول و دوم بــه
زندانهــا ابــاغ میشــود در خصــوص
میزان کالری و نوع غذا متناســب با سن و
جنسیت زندانیان توضیحات کامل داده
شــده اســت .موضــوع دیگر حق اســکان
زندانیان اســت .به عبارتــی دیگر زندانی
بــه حتم باید در یک محیط به طور کامل
بهداشــتی و دارای نور کافی اســکان یابد.
در واقــع بایــد ســامت زندانــی تضمین
شــود .البته اینگونه فرض نشود که زندان
باید برای زندانی همانند هتل باشد .بلکه
جزو تکلیف و حقوق زندانیان است که از
حداقلهاییبرخوردارباشند.
بحــث دیگــر در خصــوص درمــان
زندانیان است که بسیار مهم است .یعنی
باید آزمایشهای کامل از زندانیان انجام
شــود تــا چنانچــه دارای بیمــاری بودنــد
مشخص گردد .در واقع مسائلی همچون
بهداشــت محیــط و فــردی و بحثهــای
درمانی زندانیان جــزو حقوق مادی آنها
محسوبمیشود.
امــا حقــوق معنــوی زندانیــان ،در
خصــوص آییننامــه اجرایــی زندانها و
حداقلقواعداستانداردبینالمللیاست
کــه به آن پیوســتهایم .یکــی از این قواعد
حــق مالقات زندانیان اســت .در واقع هر
زندانــی حــق مالقــات بــا خانــوادهاش را
دارد کــه میزان و نحوه مالقات (حضوری
یا غیــر حضوری یا مکاتبــهای) در قوانین
به طور کامل مشــخص است .الزم بهذکر
اســت اصــل مالقات کــه همــان حداقل
مالقــات تلفنــی اســت بهطــور کامــل
بــرای زندانــی مشــخص شــده و حداقل
هفتــهای  20دقیقه ارتبــاط تلفنی در نظر
گرفتــه شــده اســت .همچنیــن یکســری
دســتورالعملهایی بــرای مکاتبــات
زندانیان تببین و مشخص شده که با چه
افراد و مقاماتی میتوانند مکاتبه داشــته
باشــند و باید بــه مقصد نیز برســد .البته
یکسری ممنوعیتها و محدودیتهایی
وجــود دارد امــا در کل اصــل مکاتبــات
پذیرفته شده است.
اما طبقهبندی زندانیــان یکی دیگر از
حقوق معنوی است که براساس مقررات
زندانها افراد زندانی براساس جنسیت،

ســن ،نوع جرم و ...طبقهبندی میشوند.
در واقــع درســت اســت کــه فــرد مجــرم
محکوم به زندان میشــود امــا این اصل
طبقهبنــدی بهعنــوان یک حــق معنوی
بــرای همه زندانیــان درنظر گرفته شــده
است.
ëëحق حیــات مهمتریــن حــق زندانیان
است
مظفر الونــدی در ادامه دربــاره اقدام
بهخودکشیبرخیزندانیاناظهارداشت:
یکــی از مــواردی کــه از ابتــدای تشــکیل
زندانها وجود داشــته مشکالت روحی و
روانی متعددی اســت کــه بهدلیل زمانبر
بودن رســیدگی بــه پروندهها ،مشــکالت
خانوادگــی ،جــرم ارتکابــی و ...گریبانگیر
زندانیان میشود .به عبارتی سادهتر وقتی
زندانی به مرخصی هفتگی میرود کافی
است یک خبر بد به او داده شود و همین
مسأله زمینه ساز برای خودکشی یا آسیب
رســاندن بــه دیگــران میشــود .از ایــنرو
بــرای جلوگیــری از وقوع چنیــن حوادثی
امکانــات و وســایلی کــه باعــث میشــود
زندانیان به خود یا دیگران آســیب بزنند
دور از دسترسشان قرار میدهند .یعنی
بند کفش و کمربند و غیــره ...را در اختیار
زندانــی قــرار نمیدهنــد .امــا در صورتی
کــه زندانی خودکشــی کنــد ،به قطــع اگر
زندانبــان کوتاهی داشــته باشــد مســئول
خواهــد بــود و طبق قانون موضــوع مورد
بررســی قرار میگیرد .اما در کل زندانبان
مسئول خودکشــی زندانیان نیست چون
زندانبان باید همه اقدامات پیشــگیری از
جمله رفت و آمدهای مشکوک زندانیان
و کنترل وســایل و جابهجایــی زندانیان را
انجــام دهد و چنانچه این موارد را نادیده
گیرد قصــور کرده و به قطع مورد پیگیری
قــرار میگیــرد و بــا آنهــا مطابــق قانــون
برخــورد میشــود .همچنیــن در صورتی
کــه زندانبــان یا مســئوالن زنــدان مقصر
شناخته شوند خانواده زندانیان میتوانند
از طریــق سیســتمهای الکترونیکــی کــه
وجود دارد یا با مراجعه به قضات ناظر بر
زندان شکایتشان را اعالم کنند.
دکتر شــقایق تقوی -وکیل دادگستری
نیــز میگویــد :آنچــه در خصــوص ایــن
موضــوع قابــل بررســی اســت بیشــتر به
اصل قانونی بــودن جرایــم و مجازاتها
بازمیگردد .یعنی با استنباط از این اصل
میتوانگفتمجازاتهموارهبایدباجرم
ارتکابی تناســب داشــته باشــد و هیچ گاه
بیش از آنچه در قانون مقرر شــده اســت،
مجازاتی اعمال نشود .مجازات حبس نیز
یکی از انواع مجازاتهای تعزیری است،
امــا گاهــی عــدم رعایــت برخــی حقــوق
زندانیان جنبه آزار دهندگی این مجازات
را بیــش از آنچه که منظور قانونگذار بوده
اســت میکنــد .رویکــرد اعالمیــه جهانی
حقوق بشر در این راستا و به منظور حفظ
حقوق زندانیان قابل تأمل و مؤثر اســت.
آنجــا کــه میگویــد «احــدی را نمیتــوان
تحت شــکنجه یا مجازات یــا رفتاری قرار
داد کــه ظالمانــه یــا برخالف انســانیت و
شــئون بشــری یا موهن باشد» همچنین
قانــون اساســی ایــران دیــدگاه مترقــی و

رحیم مطهر نژاد :
زندانیان پس از حرفه
آموزی میتوانند در
کارگاههایی که در
مجموع ههایپیرامون
داخل و بیرون از
زندانها داریم مشغول
بهکار شوند که در حال
حاضر حدود پنجاه
هزار زندانی شاغل در
کل کشور داریم که در
 800واحد حدود 1500
نوع کاالی صنعتی
یا دستی و کشاورزی
و ...تولید میکنند و
در مقابل کاری که
انجام میدهند حقوق
و دستمزد دریافت
میکنند .این درحالی
است که میزان
دستمزدها ساالنه از
سوی هیأت مدیره بنیاد
تعیین و به دو روش
روزمزد یا کارمزدی
پرداختمیشود

شقایق تقوی :
هتک حرمت و
حیثیت کسی که به
حکم قانون دستگیر،
بازداشت ،زندانی
یا تبعید شده به
هر صورتی که باشد
ممنوع و موجب
مجازات است .درواقع
حفظ کرامت انسان
بهعنوان یکی از اصول
اساسی حقوق بشر
ایجاب میکند اعمال
مجازاتها بخصوص
حبس بهگونهای
باشد که بهطور صرف
مجازات سلب آزادی
صورت گرفته باشد نه
بیش از آن

مظفر الوندی :
در صورتی که زندانی
خودکشی کند ،به
قطع اگر زندانبان
کوتاهی داشته باشد
مسئول خواهد بود و
طبق قانون موضوع
مورد بررسی قرار
میگیرد .اما در کل
زندانبان مسئول
خودکشی زندانیان
نیست چون زندانبان
باید همه اقدامات
پیشگیری از جمله
رفت و آمدهای
مشکوک زندانیان
و کنترل وسایل و
جابهجایی زندانیان را
انجام دهد و چنانچه
این موارد را نادیده
گیرد قصور کرده و به
قطع مورد پیگیری
قرار میگیرد و با آنها
مطابق قانون برخورد
میشود

انســانی در این خصــوص دارد .بهعنوان
مثــال :هتــک حرمــت و حیثیــت کســی
که به حکــم قانون دســتگیر ،بازداشــت،
زندانــی یا تبعید شــده به هــر صورتی که
باشــد ممنــوع و موجب مجازات اســت.
درواقــع حفــظ کرامــت انســان بهعنــوان
یکی از اصول اساســی حقوق بشر ایجاب
میکنــد اعمــال مجازاتهــا بخصــوص
حبس بهگونهای باشــد کــه بهطور صرف
مجازات سلب آزادی صورت گرفته باشد
نــه بیــش از آن .برخــورداری از خــوراک،
پوشاک ،مکان مناسب جهت استراحت،
بهرهمندی از امکانات پزشکی و بهداشتی
در صــورت نیــاز و ...نیز از حقــوق مادی و

اولیــه زندانیان بهشــمار مــیرود که عدم
برقــراری آنهــا گاه ممکــن اســت کرامت
انســانی را نیــز مخــدوش کنــد و فشــار
روحی ناشــی از این امــر ،گاه زندانی را در
صدد خود زنی و خودکشــی میاندازد که
تبعات جبرانناپذیری در پی دارد .از دیگر
حقــوق زندانیان که میتوان به آن اشــاره
کرد داشــتن حق مالقات وی با همســر و
فرزند و خویشان است که باعث میشود
پیوندهــای زندانی با خانــواده اجتماعی
و محیــط خارج از زنــدان همچنان برقرار
باشــد و فــرد زندانی خــود را بهطور کامل
مطرود از جامعه احســاس نکنــد .وجود
چنین حســی عالوه بر آنکه سبب تألم و

ناراحتی زندانی ناشی از دوری از اجتماع
و اطرافیــان میگردد بلکه ممکن اســت
وی را بــه شــخصیتی ضــد اجتماعــی و
خطرنــاک تبدیــل کنــد و ایــن امــر تنهــا
هــدف از ســلب آزادی و حبس شــخصی
مرتکب را که همان اصالح و تربیت است
فراهم نمیکند بلکه اثــری به طور کامل
معکوس دارد.
ëëاشــتغال راهی برای بازگشت زندانیان
بهجامعه
اما یکــی از حقوقی که بــرای زندانیان
متصور اســت بحث اشــتغال آنها است.
در واقــع وقتــی فــرد زندانی پــس از پایان
محکومیتــش بــه جامعــه بازمیگــردد

زندانــی شــاغل در کل کشــور داریم که در
800واحد حدود  1500نوع کاالی صنعتی
یا دســتی و کشــاورزی و ...تولید میکنند و
در مقابل کاری که انجام میدهند حقوق
و دستمزد دریافت میکنند .این درحالی
اســت کــه میــزان دســتمزدها ســاالنه از
ســوی هیأت مدیره بنیاد تعییــن و به دو
روش روزمــزد یــا کارمــزدی و متناســب
بــا نرخ شــورای حقوق و دســتمزد همان
صنــف و اســتان پرداخــت میشــود .وی
با بیان اینکه اشــتغال زندانیــان در چهار
طبقه دستهبندی میشود میگوید :گروه
نخست نشسته هســتند .یعنی در همان
مکانــی کــه محــل اســتراحت زندانیــان
است میتوانند صنایع دستی تولید کنند.
گروه دوم اشــتغال در محیط بسته است.
یعنی در همان داخــل زندان مجتمعها
و کارخانههای صنعتی متعــددی داریم
کــه زندانیان از بندهــای خود خــارج و در
ایــن مجتمعهــا مشــغول بــه کار شــده و
دوباره بهبند خود بــاز میگردند .اما گروه
سوم اشــتغال محکومانی هست که رأی
نیمه باز دارند .به عبارتی ســادهتر پشــت
دیوار زندانها حدود  15هزار هکتار زمین
بــرای کشــاورزی ،باغــداری ،دامپــروری،
پرورش آبزیان و ...وجود دارد که براساس
اســتاندارد شــورای طبقهبنــدی ســازمان
زندانهــا تصمیــم میگیــرد ،زندانیانــی
که یک دوره از محکومیتشــان را پشــت
سر گذاشــتند با سپردن ضمانتهایی در
این مکانها مشــغول کار شده و دستمزد
دریافــت کنند و بعــد از پایان کارشــان در
استراحتگاههایی که برایشان فراهم شده
استراحت کرده و روز بعد به محل کارشان
بازگردند .این در حالی است که در بین روز
به آنها اجازه داده میشــود که به خانواده
هایشــان سرکشــی کنند .اما گــروه چهارم
زندانیانی هســتند کــه رأی بــاز دارند .این
گروه از افراد در زمینهای پشت زندانها
و شــهرکهای صنعتــی و جنــگلکاری و
آبخیزداری و سایر فعالیتهایی که بنیاد
انجــام میدهد مشــغول کار میشــوند و
بعد از اتمام کارشــان نیز به خانههایشان
میرونــد .بدین ترتیب به کارشــان ادامه
میدهند تا محکومیتشان سپری شود.
وی افــزود :تمامی درآمدهــای بنیاد
صرف حقوق و دســتمزد و رفــاه و آزادی
زندانیــان و کمکهــای بــا عــوض بــه
خانواده آنها میشود .این درحالی است
کــه بنیــاد از دولــت بودجــهای دریافــت
نمیکنــد بلکــه بهصــورت خود گــردان
و بــا همــکاری  210گــروه مردم نهــاد که
حامــی زندانیــان در ایــران و خــارج از
کشــور هســتند اداره میشــود .امــا نکتــه
قابل توجه این اســت که اساسنامه بنیاد
مصــوب مجمــع تشــخیص مصلحــت
نظــام و قــوه قضائیه اســت و متناســب
بــا آن فعالیتها ســاماندهی میشــود.
اما مشــکالت موجود این اســت که بنیاد
بــا اســتفاده از ظرفیتهــای خــودش
فعالیتهایــش را اداره میکنــد .یعنــی
کمــک فوقالعــاده یــا خاصــی از ســوی
دولت یا نهادهای دیگر انجام نمیشود
و اگــر دولــت و نهادهــای مرتبــط کمک

داشــته باشــد کمتر بــه او و خانــوادهاش
آســیب میرســد و امکان بازگشــتش به
زندان بهحداقل میرسد.
ëëحقوقمعنویزندانیان
یکی دیگــر از حقوق معنوی زندانیان
بحــث هویــت و احتــرام بــه اعتقــادات
و مذهــب و نــژاد آنهــا اســت کــه هــم در
آییننامــه ســازمان زندانهــا و هــم در
حداقــل قواعــد بینالمللی آمده اســت.
یعنی به محض ورود فرد به بازداشــتگاه
یا زندان یکی از ســؤاالتی که از او میشــود
نوع مذهب و دینش اســت .چرا که برای
رئیــس زندان تکلیف شــده کــه افراد غیر
دیــن اســام بــرای برگــزاری مناســبات و
مراسماتشانآزادهستند.
مظفــر الونــدی در ادامــه با بیــان این
موضــوع کــه در حمایــت از زندانیــان
آییننامههــای داخلــی متعــدد وجــود
دارد ،میگویــد :ایــن آییننامهها شــامل؛
آییننامه اجرایی ســازمان زندانها است
که مالک عمل مدیران زندانها اســت و
آخرین مصوبه آن در ســال  1384اســت
که بعدهــا نیز اصالحاتی داشــته اســت.
البته در سال  1360نیز چندین آییننامه
و اصالحیه تصویب شده بود .اما در حال
حاضــر مالک عمــل زندانهــا آییننامه
ســال  1384اســت .اما دیگر آییننامهها
در خصــوص نحوه اداره بازداشــتگاههای
امنیتــی که مصوبــه رئیس قــوه قضائیه،
آییننامه اجرایی بازداشتگاههای موقت،
آییننامــه نحــوه تفکیــک و طبقهبنــدی
زندانیان که همگی مصوب ســال 1385
هســتند و همچنیــن آییننامــه اجرایــی
ایجاد اداره بازداشتگاههای ویژه متهمان
جرایــم خــاص ،آییننامــه نحــوه ایجــاد
اداره نظارت بر بازداشتگاههای انتظامی،
آییننامــه مرکز مراقبــت بعــد از زندان،
آییننامــه اجرایی مــددکاری اجتماعی،
آییننامه شــورای برنامهریزی بهداشــت
از دیگر آییننامههای موجود در سازمان
زندانها است .همچنین یکسری قوانین
بینالمللــی داریم که طی آن مــواردی را
پذیرفتهایــم .بنابرایــن اگر دقــت کنید به
لحــاظ اهمیــت موضــوع آییننامههای
مختلفی وجــود دارد .یعنی بهدلیل آنکه
زندانی در زندان دستش از همه چیز کوتاه
است و حق اعمال یا مطالبه حق را ندارد
در قالــب قوانیــن و مقــررات ایــن حقوق
برایش فراهم شــده اســت .ایــن درحالی
است که براساس تجربهای که در سازمان
زندانهــا داشــتهام مالک عمــل مدیران
زندانها این آییننامهها اســت و با وجود
همــه این اقدامات احتمــال اینکه برخی
حقــوق هــم نادیده گرفته شــود هســت.
امــا چارچــوب و مقــررات بــه طورکامــل
مشخص اســت و نمیتوان این حقوق را
نادیده گرفت .چرا که آییننامهها بســیار
ریــز و دقیــق تدویــن شــدهاند و حتــی در
ســالهای اخیــر نیــز در آییننامه حقوق
شهروندی مربوط به زندانها در بندهایی
بهصراحــت اشــاره شــده کــه اگــر نقــض
حقوق شهروندی شــود زندانی میتواند
آنهــا را اعمال کند و کمیتههایی نیز برای
بررسی به این موارد وجود دارد.

