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عضو شورای شهر اعتراض کرد؛

حکم اعدام
محیطبانکرمانشاهی
تأیید و ابالغ شد

پست های «من در آوردی»
در شهرداری تهران
روزنامه سیاسی  ٬اقتصادی  ٬اجتماعی و فرهنگی صبح ایران

چهارشنبه  22دی  9 _1400جمادی الثانی  12 _1443ژانویه 2022

قانونی که کسی کوتاهی در اجرایش را
بر عهده نمیگیرد

مالیات از خانههای خالی
معطلنقصاطالعات

همدلی| چند سال پیش وقتی صحبت از اجرای
قانون مالیات بر خانههای خالی میشــد ،خیلی
از فعاالن و دستاندرکاران با تجربه بازار ،لبخند
تلخی زده و میگفتنــد ،دولت چگونه میتواند
چنین واحدهایی را شناســایی کــرده و با اخذ
مالیات آنها را به بازار عرضه کند؟ با پوشــاندن
پرده ،روشن نگهداشتن چراغهای خانه یا حتی
قرار دادن چند دســت لباس و کفش در مقابل
واحد میتوان بهســادگی ادعا کرد که این ملک
خالی از ســکنه نیســت؛ اما از دولت و مجلس
اصــرار که باید ایــن قانون اجرا شــود و بدون
توجه به قیمت مصالح ســاختمانی که هفتهای
نبود افزایش قیمتشان خبرساز نشود ،شروع به
چکشکاری در این زمینه میکردند .حاال اما به
نظر میرســد نتیجه همانی شده که پیشازاین
دستاندرکاران بازار میگفتند.
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سازمان زندانها بخشنامه مهمی به زندانهای سراسر کشور ابالغ کرد

وضعیتزندانیان
در انتظار تحول

همدلی| ســازمان زندانها دیروز بخشــنامهای در
رســانهها منتشــر کرد که در آن بر کرامت انسانی
متهمان و زندانیان در زندانها تأکید شده است .این
سازمان بخشنامه خود را «در ادامه رویکرد تحولی در
این مجموعه» توصیف کرده و بر مسائلی مثل نظارت
بر ضابطین قضایی ،به حداقل رساندن بازداشتهای
موقت ،برخورد با متعدیان به حقوق زندانیان ،ممنوعیت
شکنجه و تندخویی با زندانیان و همچنین در اختیار
قرار دادن تسهیالتی برای زندانیان تأکید کرده است.

تبلیغات جهانی هم مانع انقراض نمیشود

یوزهایایرانی
به تعداد یک تیم فوتبال

همدلی| درحالیکه 10ســال پیــش ایران
100یوزپلنگ داشــت این رقم در پنج ســال
گذشته به 50قالده و امروز به 12قالده رسیده
که از این 12یوزپلنگ تنها ســه تای آنها ماده
هستند؛ کارشناسان محیطزیست ،این وضعیت
را بحرانــی عنوان میکنند .این مســئله بدین
معناســت که با شــرایط فعلی و در بلندمدت
نهتنها امکان حفظ پایداری و سالمت نسل یوز
وجود ندارد بلکه تنوع ژنی اینگونه نیز بهشدت
در حال کاهش و انقراض اســت .این موضوع از
آنجایی از اهمیت بیشتری برخوردار میشود که
بدانیم ایران آخرین پناهگاه یوزپلنگ آسیایی در
دنیا به شمار میرود.

آنطور که مرکز رسانه قوه قضاییه اعالم کرده غالمعلی
محمدی ،رئیس ســازمان زندانها این بخشــنامه را
یکشنبه گذشته 19دی به زندانها ابالغ کرده است.
در ادامه متن کامل این اطالعیه را ازنظر میگذرانید.
ســازمان زندانها در ادامه رویکردهای تحولی در این
مجموعه ،بخشنامهای را صادر کرده است که متضمن
تقویت حقوق زندانیان و بازداشتشــدگان و رعایت
جنبههای اسالمی ،اخالقی و انسانی در برخورد با آنان
شرح در همین صفحه و ۴
است.
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پوتین با اشاره به بحران قزاقستان:

اجازه نمیدهیم انقالب
رنگی دیگری در بیخ
گوشمان شکل گیرد

گوناگون

 8متلک انداختن تفریح نیست ،جرم است
 8تلسکوپ فضایی «جیمز وب» اول راه
خود قرار دارد
 8خلع سالح کردن واقعیت
 8دروغ و رواج ویروسی آن در جامعه
 8محمد ناظمالشریعه نامزد بهترین
مربی فوتسال جهان شد
 8کشف آثاری از دوره سلوکی تا اواخر
دوره اشکانی در بیستون
 8گفتوگوهای روشمند و روشنگر
 8روزی که انگلیسیها قصر شيرين را
تصرف كردند
یادداشت

ادامه حاشیههای انتصابات در دولت انقالبی
احسان دری

روزنامهنگار

روزهای گذشــته در خبرها آمد که عبدالعلی علی
عسگری رئیس پیشین سازمان صداوسیما به مدیریت
بزرگترین هلدینگ نفتی ایران منصوبشده است .این
انتصاب غیرمنتظره بهسرعت با واکنش منفی کاربران در
فضای مجازی روبهرو شد .انتصاب علی عسگری حتی
بــرای برخی هواداران دولت هم قابلهضم نبود .از باور
خیلیها علی عسگری ضعیفترین رئیس صداوسیما در
بعد از انقالب است که کارنامه ناموفقی برجای گذاشت.
در دوره او صداوسیما ازنظر کیفیت محتوایی و ریزش
مخاطبان وضعیت بدتری نســبت بــه قبل پیدا کرد،
عملکرد او تا جایی راضیکننده نبود که دوره مدیریتش
بر صداوسیما برخالف اغلب روسای قبلی تمدید نشد
و برکنار شد .برخی کاربران این سؤال را مطرح کردند
که علی عســگری با چه رزومه و تخصص الزمی روانه
هلدینگ خلیجفارس شده است ،این قبیل انتصابات با
شعار تخصص محوری و عدم سهم خواهی پذیری دولت
همخوانی دارد؟ برخی هم گفتند علی عسگری اگر فرد
توانمندی بود اجازه میدادند در همان مسئولیت قبلی
که بهاصطالح حوزه تخصصیاش بوده بماند .با روی کار
آمدن دولت ســیزدهم از ابتدا شاهد انتصابات عجیب
و حاشــیهدار هستیم .انتصابات فامیلی داد خیلیها را
درآورده اســت .برخیها به کنایه دولت جدید را دولت
دامادهــا میخواننــد .ظاهرا ً از نگاه عدهای ســفرهای
پهنشــده که باید از این فرصت و ســفره لقمههای
چرب بگیرند .حتی در چیدن کابینه و انتخاب وزرا هم
انتظارات جامعه برآورده نشد .انتصاباتی که حال جامعه
را بد میکند و امیدشان را از دولت جدید روزبهروز کمتر
میکند .در افکار عمومی دولت و خصوصاً رئیسجمهور
متهم اســت که اسیر سهم خواهیها شــده و اجازه
میدهد منصبها بهدوراز وعدههای دادهشده بین افراد
توزیع شود .کاربرانی هم خطاب به جریان حاکم نوشتند
با شعار انقالبی گری و عدالت آمدهاید اما عکس آن عمل
میکنید .اگر میخواستید همان کارهای قبلیها را انجام
دهید دیگر اینهمه شعار دادن و فاز انقالبیگریتان چه
بود .هرازگاهی از سوی کسانی که قصد دارند به قدرت
برســند و محتاج رای مردم هستند عبارات و واژههای
شیکی مثل «گردش نخبگان» شنیده میشود اما در
عمل چیزی که هر بار مشاهدهشــده در پیش گرفتن
رویــه رفیقبازی و جناحبازی بوده که دولت جدید هم
متأسفانه همان راه تکراری و کوچه بنبست را میرود.
با وجود داشتن خیل زیادی نخبه فکری تعدادی افراد
معدود و تکراری بوده که از این شــاخه به شاخه دیگر
میپرند و مسئولیتها بین آنها میچرخد .اینها اگر
گره بازکن بودند که اکنون وضعیت کشور اینگونه نبود.
با این فرمانی که دولت در پیشگرفته قطعاً همچنان
شاهد انتصابات طنزگونه خواهیم بود.
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پشت پرده
یککلیپپرحاشیه
پدر شعر نو هنوز هم مطالبی دارد

چاپنشدههاینیما
گروگان یک اختالف
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ابراز تعجب افکار عمومی از ریاست مدیر پیشین رسانه ملی
بر بزرگترین مجموعه پتروشیمی کشور

دولتمردان همهکاره

رئیس دیوان عدالت اداری
خطاب به کارکنان قوه قضائیه؛
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نباید غیرقانونی
اعتراض کنید
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یادداشت

مهلکه اومیکرون و چالش تزریق دوز سوم واکسن کرونا
محمدرضا محبوب فر

کارشناس حوزه سالمت

آمریکا در چند روز گذشته ،رکورد ابتالی روزانه جهان
به کرونا را شکسته اســت .ایاالتمتحده یکمیلیون و
۳۵۰هزار مــورد ابتالی جدید به کرونا را ثبت کرده که
رکــوردی جدید در آمار ابتالی روزانه در جهان اســت.
در اروپا نیز با افزایش موارد ابتال به کووید ۱۹ناشــی از
شیوع سویه اومیکرون ،در انگلیس ،تعداد مرگومیرهای
ناشــی از عوارض ابتال به این بیمــاری از ۱۵۰هزار تن
فراتر رفته اســت .همچنین رکوردشکنی موارد ابتال به
کرونا در خاورمیانه ازجمله ترکیه به دلیل شیوع واریانت
اومیکرون طی هفتهها و روزهای گذشــته گزارششده
است .واکنش کشورهای جهان به سویه اومیکرون کرونا
از لغو پروازها و قرنطینه مسافران تا تعطیلی و قرنطینه
و اعمال محدودیتها در فعالیتهای اجتماعی و تزریق
دوز ســوم و چهارم واکسن ،متفاوت بوده است .در ایران
هم در روز یکشنبه 28آذرماه سال جاری ،پس از جلسه
اضطراری ستاد ملی کرونا ،شناسایی اولین بیمار مبتال
به سویه جهشیافته جدید کرونا «اومیکرون» تأیید شد
و دبیر کمیته علمی کشــوری کرونا خواستار بازگشت
محدودیتها و قرنطینه شــد و گفــت« :توصیه ما این
است که قرنطینهها را دوباره و حداقل برای چهار هفته
بازگردانیم ».حمیدرضا جماعتی ضمن تأکید بر فرصت
دوهفتهای برای کنترل ســویه جدید کرونا در کشــور
هشــدار داد« :بحث جدی اســت و اگر این اقدامات را
انجام ندهیم ،احتماالً طی سه تا چهار هفته آینده شاهد
پیک اومیکرون در کشورمان خواهیم بود ».تقریباً یک
مــاه از ضرباالجل و مهلت طالیی کمیته علمی کرونا
در خصوص رکوردشــکنی اومیکرون و لزوم بازگشــت
محدودیتها و قرنطینه به کشــور میگذرد اما سکوت
پر ابهام دولــت درباره بیماری همچنــان ادامه دارد و
تاکنون اقدامــی عاجل و مؤثری بــرای مهار و کنترل
بیماری صورت نگرفته است .در حالی بر اساس آخرین
پروتکلهای ابالغشده از سوی وزارت بهداشت و درمان،
68کشور در ردیف کشورهای ویژه و پرخطر با ممنوعیت
و محدودیت سفر به ایران مواجه شدهاند و پروتکلهای
بهداشتی برای آنها از ممنوعیت سفر و قرنطینه ،دریافت
گواهی واکسیناسیون و انجام تست کرونا اعالمشده است
که گزارشها حاکی از آن است بسیاری از محدودیتها و
ممنوعیتها بهدرستی اجرا نمیشوند و دستورالعملهای
بهداشــتی بیماری کرونا روی کاغذ ماندهاند .به اعتقاد
کارشناسان و ناظران حوزه سالمت کشور ،اکنون سویه
اومیکرون بر سویههای قبلی ویروس کرونا و همچنین
ویروسهای سرماخوردگی و آنفلوانزا غالب شده است و
عالئم مشاهدهشده در بین مردم را دیگر نمیتوان حمل
بر بیماریهــای کرونا از نوع آلفا ،بتا و دلتا و دو بیماری
سرماخوردگی و آنفلوانزا نمود .موج جدید کرونا این بار
توسط ویروس اومیکرون در کشور ایران به راه افتاده است

و اوج بیماری و نقطه پیک ششم بیماری طی یک تا چهار
هفته آینده بهطور حتم اتفاق خواهد افتاد .واکسنهای
مورداستفاده در کشور تا کنون در برابر سویههای ویروس
از نوع آلفا و بتا و دلتا مؤثر بودهاند و با توجه به جهشهای
بیپایان ویروس و عدم تأثیرگذاری واکسنهای قبلی بر
جهشهای جدید ازجمله اومیکرون ،اعمال فوری تدابیر
جدی برای جلوگیری از افزایش مبتالیان ،ضروری است.
با وجودی که آمار واکسیناسیون در کشورهای رکورددار
کرونا اومیکرون باال بوده است ،تزریق واکسنهای بهروز
نشــده به اسم دوز ســوم و دوز چهارم بهتنهایی کافی
نیست و استفاده از ماســک ،فاصلهگذاری اجتماعی و
اعمال محدودیتهای اجتماعی در تجمعات و بازنگری
در بازگشایی مدارس و دانشگاهها ضروری است .نگرانیها
از اوج گرفتن سویه اومیکرون در ایران از حدود دو هفته
قبل از تأیید رسمی ویروس ،همواره توسط کارشناسان
مستقل حوزه سالمت کشور بیان میشد .حتی پس از
اعالم رســمی حضور ویروس در کشور ،فرصت 14روزه
طالیی برای کنترل بیماری نادیده گرفته شد و صرفاً روی
تزریق دوز ســوم واکسن کرونا تأکید شد .حتی با وجود
تأکید بر انجام نوبت ســوم واکسیناسیون کرونا و احراز
تأثیرگذاری قابلتوجه واکسن انگلیسی آسترازنکا روی
سویه جدید ،این واکسن در مراکز واکسیناسیون کشور
اندک یا اص ًال نایاب شــده است و بسیاری از متقاضیان
واکســن ،سرگردان شــده و با تأخیر در انجام دوز سوم
واکسیناسیون خود روبهرو شدهاند.همزمان با ناپدیدشدن
واکسن انگلیسی در کشــور و سرگردانی متقاضیان ،به
ناگاه اعالم به توقف واردات واکسن به کشور میشود .در
این حین ،وزیر خارجه جمهوری اســامی روز یکشنبه
۱۹دی اعالم میکند یکی از کشــورها هفته گذشــته
«دو میلیون دوز واکســن» به ایران هدیه کرد که تهران
آنها را به یمن ،سوریه و افغانستان میفرستد .هرچند
حسین امیرعبداللهیان نام کشور اهداکننده و نوع واکسن
اهدایی را اعالم نکرد ،اما خبر میرسد واکسنهای اهدایی
همچون ماههای گذشــته در زمره واکسنهای معتبر
خارجی و از نوع آسترازنکا بوده که مستقیماً از کشورهای
اروپایی به ایران ارسالشده است و ایران به دالیل نامعلوم
از پذیرش آن ســر باز میزند و محموله واکسن پس از
تفکیک ،به چندین کشور همسایه هدیه داده میشود.
فع ًال واکسن آسترازنکا برای سویههای جدیدتر ویروس
کرونا ازجمله اومیکرون بهروزرسانی و تولیدشده است و
در اختیار کشورها قرار میگیرد .خبرها همچنین از کشف
فرموالســیون جدید واکســنهای فایزر و مدرنا داللت
میکند و چون اومیکرون آخرین ســویه ویروس کرونا
نخواهد بود ،برنامهریزی برای تهیه دوز ششــم واکسن
کرونا در دنیا انجامشــده است و بااینوجود ،دولت ایران
ابتدا واردات واکسن به کشور را متوقف میکند ،اما پس
از قطعی شدن موافقت بانک جهانی و صندوق بینالمللی
پول با اعطای وام ۹۰میلیون دالری به ایران ،تصمیم به
عقبنشینی در خصوص واردات واکسن به کشور گرفته
ادامه در صفحه ۵
میشود.

وضعیت زندانیان در انتظار تحول

همدلی| سازمان زندانها دیروز بخشنامهای در رسانهها منتشر کرد که در آن بر کرامت
انسانی متهمان و زندانیان در زندانها تأکید شده است .این سازمان بخشنامه خود را «در
ادامه رویکرد تحولی در این مجموعه» توصیف کرده و بر مسائلی مثل نظارت بر ضابطین
قضایی ،به حداقل رســاندن بازداشتهای موقت ،برخورد با متعدیان به حقوق زندانیان،
ممنوعیت شکنجه و تندخویی با زندانیان و همچنین در اختیار قرار دادن تسهیالتی برای
زندانیان تأکید کرده است .آنطور که مرکز رسانه قوه قضاییه اعالم کرده غالمعلی محمدی،
رئیس سازمان زندانها این بخشنامه را یکشنبه گذشته 19دی به زندانها ابالغ کرده است.
در ادامه متن کامل این اطالعیه را ازنظر میگذرانید.سازمان زندانها در ادامه رویکردهای
تحولی در این مجموعه ،بخشنامهای را صادر کرده است که متضمن تقویت حقوق زندانیان
و بازداشتشدگان و رعایت جنبههای اسالمی ،اخالقی و انسانی در برخورد با آنان است.
نظارت بر امور زندانها و رعایت حقوق زندانیان ،حفظ کرامت و حقوق شهروندی ،اسالمی
و انسانی آنان و کمک به بازپروری و بازگشت هرچه سریعتر این افراد به جامعه و در میان
خانواده و همچنین مالحظه نسبت به جنبههای تنبیهی و تربیتی حکم حبس ،اصولی
اساسی در نحوه برخورد با زندانیان است.اگر این اصول رعایت و در تمامی شئون مواجهه
با زندانیان موردتوجه باشد ،عمده مخاطرات و آسیبهایی که از این ناحیه بر محکومین به
حبس یا بر چهره دستگاه قضایی تحمیل میشود ،برطرف شده و هر دو طرف ضمن وقوف
بر وظایف و حقوق خود ،میدانند که نباید تخطی از این اصول صورت پذیرد.
ضرورت نظارت بر عملکرد ضابطین قضایی از تأکیدات رئیس قوه قضاییه
بوده است
از سوی دیگر امر ساماندهی وضعیت زندانها و مالحظه حقوق زندانیان ،ازجمله تأکیدات
جدی و مکرر رئیس قوهقضاییه در دوره تحول و تعالی بوده است.چه آنکه اصرار بر تقویت
صدور احکام جایگزین حبس ،تصریح بر به حداقل رساندن بازداشتهای موقت ،برخورد
با متخلفین و متعدیان به حقوق زندانیان در بازداشــتگاهها و زندانها و ضرورت نظارت
بر عملکرد ضابطین قضایی ازجمله تأکیدات مکرری است که حجتاالسالموالمسلمین
محسنیاژهای طی شش ماه گذشته بارها مطرح و پیگیری کرده است.سازمان امور زندانها
و اقدامات تنبیهی و تربیتی کشــور ،بر پایه تأکیدات رئیس قوهقضاییه در دوره تحول و
تعالی و نیازها و ضرورتهای موجود ،از چندی قبل با همکاری و همفکری جمع زیادی از
مدیران و کارشناسان این سازمان ،حقوقدانان و متفکرین امر ،وکال و صاحبنظران امور
قضایی و اجتماعی ،دستورالعملی را بر اساس حقوق اسالمی و انسانی و برای تبیین حقوق
بازداشتشدگان و نحوه نظارت بر بازداشتگاهها تدوین کرده و محمدی رئیس این سازمان
آن را در تاریخ ۱۹دیماه ســال جاری ،به ادارات کل زندانهای سراسر کشور ابالغ کرده
است.به نظر میرسد اطالع زندانیان و زندانبانان و نیز افکار عمومی از بندهای تحولخواهانه
و تعالیبخش این دستورالعمل و البته اجرای دقیق آنها ،خواهد توانست بخش اعظمی از
برخی مشکالت فعلی را مرتفع ساخته و راهی جدید در تضمین رعایت حقوق زندانیان و
آرامش خاطری برای خانوادههای آنان فراهم آورد.این دستورالعمل در قالب  ۸بند ،ابتدا به
بیان حقوق متهمان در بدو ورود به بازداشتگاهها و زندان پرداخته ،سپس حقوق متهمان
از حیــث تفکیک و طبقهبندی زندانیان از هم را برشــمرده ،در ادامه به موضوع رعایت
کرامت انسانی آنان و سنجش وضعیت زندانی از حیث روانی و جسمی اشارهکرده ،سپس
به موضوع مالقات زندانیان با اعضای خانواده و دسترسی به وکیل پرداخته ،در بند دیگر
نحوه اعزامهای زندانیان به خارج از زندان را موردبررسی قرار داده و همچنین به حقوق آنان
در زمینه حضور در سلولهای انفرادی پرداخته و در پایان راههای گزارش دهی زندانی به
مقامات باالتر و نیز نظارت بر بازداشتگاهها را تبیین کرده است.
  ممنوعیت انگشتنگاری ،بازرسی بدنی بدون لباس و پذیرش زندانی دارای
بیماری حاد
در بند اول این ابالغیه ،با اشــاره به اینکه هیچ متهمی نباید بدون برگهای قرار کتبی
معتبر در زندان یا بازداشــتگاهها پذیرش شود ،تکلیف شده که باید امکان تماس تلفنی
متهم در اســرع وقت با خانواده و وکیل وی بهصورت رایگان و شبانهروزی در ۴۸ساعت
اولیه ورود فراهم شود.
همچنین رئیس بازداشتگاه یا مسئول امور قضایی موظف هستند که همهروزه از متهمان
جدیدالــورود بازدید کرده و حقوق آنان را چه بهصورت حضوری و چه بهصورت مکتوب،
آموزش داده و سپس بر نحوه اجرایی شدن این حقوق نظارت مستمر شبانهروزی ،نوبهای

و نیز تصادفی داشته باشند.همچنین ضمن مردودشمردن هرگونه انگشتنگاری از متهمین
بهجز در موارد خاصی که احراز هویت بهجز این اقدام میســر نباشــد ،بر لزوم در اختیار
گذاشتن وسایل رایگان بهداشتی ،لباس ،پتو و نیز کارت اعتباری برای خرید از فروشگاه
زندان دستور دادهشده است.در ادامه نیز به امر بازرسی بدنی زندانیان حین ورود توجه شده
و با برشمردن ممنوعیت کلیه بازرسیهای بدنی بدون لباس (بهجز شرایط محدود برشمرده
شده با ضوابط خاص و سختگیرانهای و با رعایت اصول اخالقی و حقوق و کرامت زندانی
و با استفاده از دستگاههای الکترونیک و )...بر لزوم تمهید برای دسترسی متهم بازداشتی به
افرادی که وی برای یافتن کفیل یا تودیع وثیقه معرفی میکند تأکید شده است.
غربالگری پزشــکی هنگام ورود به زندان و ارجاع زندانی بیمار به مراکز
درمانی
همچنین در ادامه این بند به لزوم غربالگری و احراز شرایط پزشکی فوری متهم حین
ورود به زندان از حیث جسمی و روانی تأکید شده و بر ضرورت عدم پذیرش زندانی دارای
بیماری حاد یا مجروح و مصدوم و عودت به مراکز درمانی تا تثبیت شرایط او اشارهشده
اســت.در این بند حتی به مسئولین زندانها این اجازه نیز دادهشده که در شرایط حاد و
اورژانسی ،معطل اجازه واحد قضایی نشده بلکه ابتدا متهم به مراکز درمانی داخل یا خارج از
زندان جهت مراقبت و نگهداریهای پزشکی فرستادهشده و در حین یا پسازآن ،وضعیت
وی به مقام قضایی اطالع داده شود .همچنین مسئوالن زندان موظف به نظارت بر عملکرد
رفتار ضابطین با زندانیان و صورتجلسه و گزارش نمودن موارد خالف (نظیر استخفاف
متهم ،ضربوجرح ،بستن چشم یا سروصورت متهم و )...شدهاند.ضمن آنکه در محورهای
دیگر این بند نیز مســئوالن زندان را به لزوم قائل شــدن تسهیالت خاص حقوقی برای
زندانیانی که نمیتوانند فارسی صحبت کنند یا فاقد شنوایی یا قدرت تکلم هستند (نظیر
مترجم و )...مکلف کرده است.
  لزوم طبقهبندی بازداشتشدگان و اعمال نظارتهای سرزده بر بندها
در بند دوم دستورالعمل جدید سازمان زندانها ،به بحث ضرورت طبقهبندی زندانیان
و حتی تفکیک زندانیان جوان از زندانیان بزرگســال پرداختهشده و تصریح کرده است
که :روسای کلیه بازداشتگاهها مکلفاند در چارچوب قوانین و مقررات نسبت به تفکیک و
طبقهبندی بازداشتشدگان و رعایت شرایط و ضوابط مذکور اهتمام ورزند و هرگونه اعمال
سلیقه شــخصی و یا نقض ضوابط تفکیک ،ممنوع است .همچنین تصریحشده که این
جداسازی و تفکیک بههیچعنوان به معنای انفرادی رفتن متهمان نیست و مسئوالن زندان
موظفاند شبها ،در تمام بندها حداقل در دو نوبت بهصورت سرزده ،بازدید و نظارت شبانه
انجام دهند و از رعایت ضوابط و مقررات اطمینان حاصل کنند.
ممنوعیت شکنجه ،رفتار تبعیضآمیز ،اعمال سلیقه بر اساس نوع ،جنس و
سطح تمکن مالی زندانی
بند دیگر این بخشنامه که جزو مبسوطترین و جامعترین بخشهای آن است به موضوع
رعایت کرامت انســانی متهمان و محکومان داخل زندان پرداخته اســت .در این بخش
تصریحشده که با همه زندانیان یا بازداشتشدگان ،نظر به کرامت ذاتی و ارزش انسانیشان
باید با احترام رفتار شود .هرگونه شکنجه یا رفتار غیرانسانی و تحقیرآمیز و هرگونه تبعیض
ناروا و اعمال سالیق شخصی و خودسرانه بر پایه نژاد ،جنس ،زبان ،مذهب ،باورهای سیاسی
یا تمکن مالی ،ممنوع است .ایمنی و امنیت زندانیان ،کارکنان زندان ،ارائهکنندگان خدمات
و بازدیدکنندگان از زندان ،باید همواره تضمین شــود .همچنین تأکید شده که حقوق
متهمان در همه بازداشتگاهها ،باید با حداکثر استانداردها تأمین شود.
ممنوعیت تندخویی ،دستبند و پابند و کوتاه کردن موی سروصورت
در ادامه بند یادشــده به موضوع حقوق عمومیزندانیان از قبیــل ورزش ،هواخوری،
استحمام ،آب گرم ،لوازم بهداشتی ،مطالعه ،دسترسی به پزشک و غذای مناسب بهصورت
جامع پرداختهشده است .ضمناً تصریحشده که :ارتکاب رفتارهای سوء از قبیل تندخویی،
رفتار و گفتار موهن و هرگونه آزار و شکنجه روانی و جسمیزندانیان و متهمان بازداشتی،
مطلقاً ممنوع بوده و موجب پیگرد انضباطی ،انتظامی و کیفری خواهد بود .همچنین دستور
دادهشده که :استفاده از دستبند و پابند در داخل بازداشتگاهها ممنوع است ،مگر آنکه متهم
دارای حالت خطرناک باشد و بیم خودزنی یا آزار دیگران وجود داشته باشد .کوتاه کردن
بیش از معمول موی سروصورت بدون رضایت زندانی نیز ممنوع اعالمشده است.
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