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 اين بار بگذاريد از اين بهترين انسانها بگويم!

 واکنش سازمان ديده بان حقوق بشربه وضعيت درماني زندانيان سياسي در ايران

 چرا رسانه هاي فارسي زبان و رسانه هاي بين المللي فقط اخبار زندانيان اصالح طلب را پخش ميکنند؟ 

 سر خطي از اخبار زندانيان سياسي

 ای به دادستان تهران تقاضای مرخصی استعالجی فوری فرزند بیمارش را مطرح کرد. زندان اوین طی نامه ۰۵۳پدرِ حسین رونقی ملکی، زندانی سیاسی بند 
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در این ماه شاهد آمارهای وحشتناک و تکککان            

دهنده ای از اعدام زندانیان در زندانهای مختلک          

نفر   ٠۳۳ایران بودیم و از ماه پیش تا االن حدود          

ماه دیگکر نکیک          ٦اعدام شده اند و میخواهند تا       

 نفر دیگر را در زندان رجایی شهر اعدام کنند.  ٠٠۳۳

جمهوری اسالمی همیشه در تالطم بحران هایی که نه راه گری ی از آن دارد و    

نه درمانی برای آن، دست به اعدام های وسیع می ند ومیخواهد تا جکنک کش                 

اعتراضی و مطال اتی پیش رونده مردم را سد کند. بیشتر این محکومیکن بکه                 

اعدام، به قول خود حکومت فروشندگان مواد مخدر و معتادین باسابقه هستند          

، این در حالی است که وقتی کارشناسانه به مساله نگاه کنیم خود جمکهکوری        

اسالمی معلول و باعث و بانی کل این مشکالت در جامعه است و با تقسیم فقر     

در جامعه و با دزدی های کالن مس ب اصلی همه این بحران ها در جکامکعکه           

ایران هستند و بار این بحران ها را از سفره مردم و کارگر جکامکعکه تکالفکی                      

 میکنند. 

در شرایطی که جمهوری اسالمی برای ماندن بر اریکه حکومت با اب ار اعدام و              

زندانی کردن فعالین سیاسی و کارگری و مانور وحشت و سرکوب میکخکواهکد           

خود را سر پا نگه دارد و در شرایط کنونی م ارزه علیه اعدام و ماشین کشتکار                 

اسالمی و بگیر و ب ند هایی که هر روزه دارد اتفاق می افتد یک امکر ککامکال         

اجتماعی و انسانی است و همه باید علیه این شرایط غیر انسانی که در جامعه               

وجود دارد به پا خی ند. بر چیدن بساط اعدام، زندانی کردن فعالین سیکاسکی،          

فقر زدایی و بر پایی یک جامعه شاد و مرفه زمانی ممکن خواهد که جمهوری               

اسالمی را سرنگون کنیم. پس بیاید در کنار هم و متحدانه این ماشین جنایت               

و سراسر رذالت را بر چینیم و اجازه ندهیم یک مشت جانی اسالمی بیشتر از                

 این آدم هایی را که حق زندگی دارند را بکشند. 

 بفرستيد.“ زنداني سياسي”مطالب خود را براي نشريه 

 

 نظرات، پيشنهادات و انتقادات خود را با ما در ميان بگذاريد.

 سخن سردبير: “

 

ملکی، پدِر حسین رونقی مکلکککی، زنکدانکی               عکس روی جلد: احمد رونقی     

ای به دادستان تهران تقاضای مرخصی  زندان اوین طی نامه ۰۵۳سیاسی بند 

 استعالجی فوری فرزند بیمارش را مطرح کرد.
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 چرا رسانه هاي فارسي زبان و رسانه هاي بين المللي 
 فقط اخبار زندانيان اصالح طلب را پخش ميکنند؟ 

 ماه ژوئيه اين اخبار و  ۲۱روز جمعه  ،از زندان رجايي شهر

 درخواستها  به کميته بين المللي عليه اعدام رسيد: 

 
قتل عام زندانیان در رجایکی    

شهر در بیست روز گذشته .      

بدن ال قتل عام سراسری در     

 ۹زندانهای  دیگکر از روز          

نفکر در      ۰۳تیرماه تا کنون    

این زندان اعدام شکده انکد.        

رژیم اخ ار این اعدامها را پخش نمیکند. ولی ما زندانیان میدانیم که در دسته 

نفره در این زندان اعدام کردند. و هیک  اطکال        ٠۹و    ٠۵و    ۸یا    ۵یا    ۰های  

رسانی رو به بیرون نکردند. در مورد محکومین به اعدام در این زنکدان ککه                   

زندانی سیاسی و عقیدتی محکوم به        ٠۹افکار عمومی از حضور       ٬قتلگاه است 

نکفکر      ٠۳۳۳اما مردم نمیدانند که بیش از         ٬اعدام در این زندان مطلع است     

زندانی غیرسیاسی زیر تیغ اعدام  هستند که به آنها شش ماه مهلت داده انکد          

 اعدام خواهند شد.  ٬که اگر تا شش ماه آینده تسویه حساب نکنند

در این زندان علیه شاهرخ زمانی توسط یکی از نگه انها پرونده سازی شکده               

در زندان ت ری  بدلیل توهین یک مامور به نکام      ٠۰۹٠است. شاهرخ در سال      

سلیمانی پاسخ این توهین را داد و سپس از او شکایت کرده انکد و پکرونکده         

 جدیدی در این زندان برای او ساخته اند. 

شرایط مرگ ار و غیر انسانی رجایی شهر در کنار ن ود کوچکترین امکککانکات          

رفاهی و ن ود هواخوری و غذای کافی برای زندگی ن ود تغذیه و بهداشکت و                

ن ود امکانات تفریحی و ورزشی مانند باشگاه و آموزشگاه و توهین و تحکقکیکر         

کردن زندانیان مثال بردن زندانی به دادگاه با پابند و ل اس زنکدان و لکخکت            

مادرزاد کردن زندانی بعد از بازگشت از بیرون به داخل زندان و اذیت و آزار               

روحی و جسمی در قرنطینه و فضای نامناسب زندان از جمله مشکالت مهکم              

این زندان قرون وسطایی است. اصالح طل کان از داخکل بکنکد سکیکاسکی                       

رژیکم ایکن        ۰۳۲٠۳فیلم رداری کرده و به تلوی یون رژیم داده اند در برنامه   

فیلم پخش شده و از رجایی شهر با عنوان هتل هشت ستاره اسم برده شکده          

است!!. زندانیان رجایی شهر میخواهند صدای انتقاد و اعتراض آنها به رسکانکه    

های خارجی رسانده شود که هر اتفاقی در مورد اصالح طل ان فوری پکخکش               

 میشود و اخ ار زندانیان سیاسی واقعی را پخش نمیکنند. چرا؟ 

یک سوال مهم زندانیان سیاسی اینست چرا فقط به زندانیان اصکالح طکلکب            

مرخصی داده میشود و به زندانیان سیاسی واقعی ابدا مرخصی در این زنکدان              

تعلق نمیگیرد. خ ر رسیده که خواهر آقای رسول بداغی نمایکنکده صکنکفکی           

مورد اذیت و آزار عوامل حکومت قرار گرفته و دفکتکر ککار                 ٬معلمین تهران   

ایشان در کوهدشت لرستان مورد حمله قرار گرفته و پلمپ شده اسکت.آقکای             

رسول بداغی یکی از زندانیان سیاسی رجایی شهر است.  ما در داخل زنکدان     

نفر از معلمین را اخیرا دستگیر کرده و بعد از بازجویی             ۰۳خ ر دار شدیم که     

نفر را آزاد کرده و دو نفر را هنوز در زندان نگه داشتکه                 ۰۸و تهدیدات فراوان    

اند. در داخل زندان از سوی مسئولین زندان بین زندانیان مواد مخدر تکوزیکع         

میشود. پخش و فروش مواد مخدر و یا گوشی موبیل یکک مکنک کع درآمکد                     

زندان انان شده است. داروهای روان گردان را خودشان در بین زندانیان پخش     

ه ار تومانی را در اینجا به قیمت یک میکلکیکون و                ۰۳میکنند و یک موبایل     

 ششصد ه ار تومان می فروشند و یک کاس ی کامل راه انداخته اند. 

اخیرا به زندانیان اهل سنت که محکوم به پنج سال ح س شده و در ماههای               

نامه داده اند که برای آزاد شدن باید نامه برای            ٬آخر محکومیت خود هستند   

عفو شدن بنویسند . ظاهرا قرار است زندانیانی را که بدون هی  جرمی پکنکج                 

با سر و صدا و اعالم اینکه ایکنکهکا از رهک کر               ٬سال در زندان نگه داشته اند     

تقاضای عفو کرده اند آزاد کنند. ق ال از این افراد خواسته بودند نامکه عکفکو                    

 بنویسند و هیچکس این کار را نکرد. 

زندانیان رجایی شهر از سیاسی و یا زندانی غیر سیاسی از افکار عمومی بیکن               

المللی انتظار دارند به این اوضا  غیر ق ال توصی  اعتراض کنند. صدای ما را           

 به گوش جهانیان برسانید. 

 باز تکثیر از کمیته بین المللی علیه اعدام 

   ٠۳٠۰ژوئیه  ٠۰

 



امروز که اخ ار زندانیان رجایی شهر را باید آماده کنم، دوست داشتکم             

در مورد این عکسها که خیلی از آنها خوشم می آید بنویسم. جمعی از        

بهترین انسانها را در اینجا می بینیم که در بدترین شکرایکط اسکیکر                  

فاشیست ترین حکومت قرن شده اند. با بسیاری از اینها آشنا هستکم،              

صدایشان را شنیده و در جریان مشکالت آنهکا هسکتکم. بکرای مکن              

انسانهایی که با وجود در بند بودن و با وجود اینکه تعدادی به اعکدام                

محکوم شده اند و هر لحظه ممکنست کشته شوند، دریایی از انسانیت            

و انصاف و احترام را نمایندگی میکنند. بسیار  ع ی  هستند. کم نیست        

در چنین شرایطی بودن وکماکان با مشقت و خطر فراوان با بیرون از              

زندان  تماس گرفتن و در مورد بغل دستی حرف زدن و درخکواسکت                

 کمک برای هم سلولی خود را کردن و در مورد خود حرف ن دن.. 

این عکس به نوعی تاریخی است در این عکس، فعکالکیکن ککارگکری،                 

ره ران دانشجویی و یا معلمین و فعالین سیاسی را می بینید.   رسول          

بداغی معلم انساندوست و چهره سرشناس و مح وب دفا  از حکقکوق              

معلمین را می بینم و یا سعید ماسوری قهرمان مقاومت و صک کر و                  

انسانیت را در زندان رجایی شهر را می بینیم ککه حکتکی یکک روز                    

مرخصی نرفته و .. و .. . در این عکس زانیار را می بینم که وسط روی                      

زمین نشسته و با مح ت یک زندانی دیگر را در آغوش دارد، در عکس              

پایین زانیار  ولقمان در دو طرف ایستاده وبه نوعی احساس میکنم بکه         

دوربین نگاه میکنند و از خود میپرسند آیا این آخرین نوروز ما اسکت؟    

زانیار و لقمان و تعداد بسیار زیادی ممکنست هر لحظه اعدام شکود و        

دیدن این عکس یادگاری مرا بیش از پیش مصمم میکند ککه ککاری               

بکنیم. این روزها که کمیته علیه اعدام و بسیاری دیگر میخواهند بکه               

قتل عام زندانیان در ایران اعتراض کنند دوست داشتم این عکسها  را             

بازپخش کنم تا همه با دیدن عکس این بهترین ها ع م ج م کنند تکا               

 دست به دست هم داده و کاری بکنیم.  

من شاید  بدلیل اینکه صدای محکومین به اعدام زیادی را شنیکده و               

بطور مثال حرفهای زانیار لحن  آرام صح ت کردن او و یکا حکتکی                  

شوخی های با م ه و کردی حرف زدن و خنده های او بکه  لکهکجکه                     

کردی خودم را شنیده ام، رابطه ام با این بهترین های اسیر حککومکت        

اسالمی بسیار ن دیکتر است و  از فکر اینکه این جوانان را بکشند بکر                

خود  میلرزم. این ماشین جنایت و رذالت را باید از کار انداخت و ایکن                 

فقط به به نیروی متحدانه ما در ایران و در دنیا  ممکنست. از شکمکا            

میخواهم بهر طریق ممکن اعتراض کنید نگذارید جنایتکاران از ایکن            

 بیشتر بکشند. 

 مينا احدي

 اين بار بگذاريد از اين بهترين انسانها بگويم!
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 قسمت سوم

باز هم شکنجه و آزار و اذیت ها شرو  شد و این ار کلی اذیتم کردند و            

میخواستند بدانند که من درمورد توزیع مواد مخدر از زنکدان تکوسکط           

وزارت اطالعات چه اطالعاتی دارم وچه کسی این اطالعات را بکه مکن               

داده و یا چه کسانی از این سوژه خ ر دارند. یک هفته به این مکنکوال                   

گذشت، آزار و اذیت و توهین فراوان، میخواستند هر جوری ککه شکده        

خ ردار شوند که آیا این  موضو  به خارج از زندان درز پیدا ککرده یکا                  

نه؟ هفته سختی بود و هر روز در دخمه تاریک اطالعات سپاه پاسداران    

ساعتها چشم و دست بسته سوال وجواب میشدم و بکه انکوا  روش                  

سکنجه بدنی و روانی میشدم  وباالخره بعد از این یک هفته دوباره بکه               

 زندان دریا منتقل شدم.

در طی این مدت که در زندان بودم  به خاطر جوی که وجکود داشکت             

زیاد با هم بندی هایم صمیمی نمیشدم، فضای خاصی در زندان حاککم           

بود که خارج از اراده، آدم را محتاط میکرد، اما تصمیم گرفتم که ایکن       

رویه را در روابط خودم کنار ب نم و به همه آدم هایی که بخاطر عقایکد                

و م ارزه با رژیم اسالمی در زندان هستند چفت تر و ن دیکتر شوم واز               

حال و روزشان بپرسم واز می ان محکومیتشان. وقتی در محیط زنکدان             

در روابطی ن دیک قرارگرفتم و بعدا همه بهم اعتماد کردیم وآنکهکا از                

خودواز شکنجه ها یشان گفتند، تازه آن وقت بود که میدیدم بکا چکه                 

کسانی هم بند هستم وآنها نی  چه زجر هایی از این سیستم ککثکیک                  

کشیده اند. کسانی را میدیدم که خانوادگی در زندان هستند و به جرم              

اقدام علیه امنیت ملی و همکاری با اح اب سیاسی در جهت مخالفت با       

جمهوری اسالمی سالهاست که در زندان هستند و حتی صاحب چکنکد      

فرزند هم در زندان شده اند و فرزندانشان در همین محیط ب رگ شکده      

اند و این بچه ها شاهد همه شکنجه ها وآزار و اذیت های والدین خکود             

بوده اند. این بچه ها توسط اتوبوس و مینی بوس  زندان بکه مکدرسکه                   

منتقل می شدند و بعد از اتمام مدرسه به زندان باز گردانده میشدند و          

بعد از اینکه مدتی میگذشت و به سنین بکاالتکر مکیکرسکیکدنکد بکه                      

خویشاوندان پدری و یا مادری سپرده میشدند تا از آنها سکرپکرسکتکی                

نکفکر از زنکدانکیکان            ٠۳کنند. تا آنجایی که به یاد داشته باشم حدود           

سیاسی این وضعیت را داشتند و با زن و بچه شان در زندان بودنکد. و                  

ماهی یک ار میتوانستند مالقات خانوادگی و یا )شرعی( داشته باشکنکد.              

زندان دریا یک بخش آن به زنان زندانی تعلق داشت و بهداری زنکدان               

نی  برای آنها مشترک بود و گاهی که به بهداری مراجعه می ککردیکم                 

زنان زندانی را نی  که در سالن دیگری در انتظار دکتر یکا پکرسکتکاران                 

بودند میدیدیم. بهداری زندان نی  توسط اطالعات زندان اداره میشد و             

همه کادرهای پ شکی این درمانگاه نی  از وابستگان و گکمکاشکتکگکان                

 حفاظت اطالعات جمهوری اسالمی بودند. 

جنایاتی که در این بهداری اتفاق می افتاد قابل توصی  نیست و آدم از           

حتی از شنیدن آن هم من جر میشود. در بهداری زندان آمپول هکایکی               

که برای بیماران مصرف میشد، بجای اینکه به قسکمکت زبکالکه هکای             

پ شکی منتقل شود ، آن آمپول های استفاده شکده را درآب جکوش               

تومان در اخکتکیکار         ٠٠۳۳میگذاشتند و بعد از خشک شدن به قیمت         

زندانیانی که به ت ریق مواد مخدر اعتیاد داشتند قکرار مکیکگکرفکت .                

وهمچنین ) به گفته زنان زندانی ( خیلی از زنانی که توسکط روسکای                  

زندان و مسولین شیفت مورد تجاوز قرار میگیرفتند و یا صیغکه هکای               

شرعی میشدند، دچار مریضی ها عفونی شده و یا اینکه گاهکا حکاملکه                

میشدند، دربهداری زندان مخفیانه توسط کادر بهداری سقط جکنکیکن            

میشدند و با امکانات پ شکی های اندک این زنان دچار بیماریهای زنانه            

خطرناک و افسردگی های ناشی از آن میشدند. در ایکن زنکدان مکواد               

زندان دریا  مملکو از         ٠٠مخدر و تن فروشی مردانه بیداد میکرد ، بند          

زندانی معتاد بود، ته این بند زندانیان تختخواب های خودشان را کرایه            

میدادند و دور این تخت ها را با پتو پوشانده بودند تا کسانی که آنکجکا      

 در حال ت ریق مواد مخدر یا کشیدن تریاک هستند دیده نشوند.

درش انه روز صدها ت ریق و مصرف مواد انجام میشد وآب از آب هکم                

تکان نمیخورد . خیلی از زندانیان معتاد برای تامین مواد روزانه خود یا              

دست به دزدی می دند ویا سهمیه نهکار و یکا صک کحکانکه خکود را                        

میفروختند،ل اس هایشان را میفروختند و یا اینکه خکیکلکی از آنکهکا                 

تختخواب هایشان را کرایه مکیکدادنکد و خکودشکان روی ککارتکون                    

 میخوابیدند!!.....

 ادامه دارد

  

 خاطرات زندان 
 شايان شيخي
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 آرش صادقي

 محمد رضا پورشجري
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اینجا رجایی شهر است. جایی در شمال کرج در استانی که چندیسکت              

ال رز نام گرفته است. اینجا جایگاه یکی از مخوف تریکن زنکدان هکای              

شناخته شده ایران است. یک زندان فوق امنیتی که ساخت آن در سال     

های پیش از انقالب اسالمی آغاز شده، اما در آن حکومکت بکه بکهکره          

 ٦٠و٦٠برداری نرسید و رژیم جمهوری اسکالمکی در سکال هکای                     

خورشیدی سازه نیمه کاره آن را تکمیل کرده و به بهره برداری رساند.             

هدف زندان رجایی شهر مح کوس ککردن زنکدانکیکان مکوسکوم بکه                     

بوده است که به مرور زمان زندانیان سیاسی و فکعکالکیکن                ”خطرناک“

اجتماعی بخصوص پس از اعتراضات گسترده مربوط به رویکداد هکای             

پس از نهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری نی  به آنجا منتقل شکده             

 اند.

جهت نگاه داری زندانیان سیاسی که بسیاری         ٦۳این زندان در دهه ی      

به دستور مستقیم آیت اهلل خمینکی اعکدام      ٦۰از ایشان بویژه در سال      

شدند در اختیار سپاه پاسداران و دادستانی انقالب قرار داشت. شکنجه            

در این زندان امری معمول بوده و در حال حاضر در میان زندانیان بکه                

 معروف است. ”ت عید گاه زندانیان سیاسی“

مهندس حشمت اهلل ط رزدی فعال سیاسی که محکومیت خود را در             

این زندان سپری کرده است  برای نگارنده این مقاله اوضا  بنکد هکای               

توصی  می کنکد. وی      ”فاجعه بار“غیر سیاسی در این زندان را با واژه   

نکفکره     ۰توضیح می دهد که چگونه در یک سلول یک نفره، یک تخت             

نفر را در آن جای داده اند. برخی سلول            ٦تا    ۵تع یه کرده اند و حدود      

نفر زندانی را در آن ان اشته اند.         ٠۵ها را به اتاق ت دیل نموده  و گاه تا           

حتی زندانی ها مج ورند در ک  سالن ها بر روی زمین شب را به ص ح             

برسانند. در انتهای هر بند فضایی قرار دارد که در طراحی اولکیکه بکه                  

منظور غذا خوری زندانیان در نظر گرفته شده بکود ککه اککنکون بکه                    

حسینیه ت دیل شده است. از آنجاییکه ظرفیت این زنکدان بکیکش از                 

تن در آن زندانی هستنکد،   ٦۳۳۳تَن ن وده اما همواره در حدود        ٠۳۳۳

از این حسینیه ها به اج ار بعنوان محل زندگی استفاده شده و در هکر        

زندانی را پهلو به پهلو) و به تع یر آقای ط رزدی همانند              ٠۳۳حسینیه  

گوسفندان( بر روی زمین جای داده اند. دست و پنجه نرم ککردن بکا                   

 شپش و تجاوز جنسی در این قسمت ها امری بدیهی است. 

روزنامه نگار و زندانی سیاسی در نامه ای ککه بکه           ”مهدی محمودیان “

در وب سایت کلمه رسانه ای شکد           ٠۰۹۳تاریخ بیستم اردی هشت ماه     

در بکنکدهکای       “خطاب به آیت اهلل سید علی خامنه ای می نکویسکد:               

مختل  زندان رجایی شهر عمل لواط بصورت امری معمولی و قکابکل               

پذیرش در آمده است که ظاهرا مسئولین زندان برای ککمکتکر شکدن              

آلودگیهای آن وسائل بهداشتی مورد ل وم افراد را آزادانه در اخکتکیکار               

زندانیان قرار می دهند. اینجا در زندان رجایی شهِر تحت امکر شکمکا                  

فرزندان و شهروندان کشوِر تحت امرتان با قیمت دویست و پنجاه ه ار            

شوند ودر این سیستمی که شما مسئولیت آن را      تومان اجاره داده می   

یابند.وی در ادامه نامه اش اشاره ککرده اسکت              دارید هی  دادرسی نمی   

که از صد ها مورد از این روابط که با رضایت طرفین و به صورت آزادانه   

و شاید صرفا بخاطر چند نخ سیگار و یا یک ار مصکرف مکواد صکورت                   

میگیرد می گذرد و از زندانی جوانی می گوید که ط ق مشاهکده یکک                

مرت ه به او تجاوز شکده اسکت و             ۰زندانی سیاسی، در طول یک شب       

وقتی ص ح به زندان ان شکایت می کند به انفرادی ) یکا بکه گکفکتکه                      

شود بدون اینکه هکیکچکککدام از             مسئولین زندان سوئیت( منتقل می     

  ”متجاوزین حتی مورد سوال واقع شوند.

فقدان آب گرم کافی، آلودگی سرویس های بهداشتی و عدم دسترسکی            

مرتب به حمام از معضالت همیشگی در این زندان اسکت. ایکن سکو                    

وضعیت بهداشتی موجب شیو  ابتال به کیست داخل رحم بانوان شکده            

است. بسیاری از بیماری های غیر عفونی و فی یولوژیک نی  بین آقایکان       

و بانوان مشترک است. از جمله تحلیل رفتن قدرت عضالنی فرد بر اثکر               

کم تحرکی و کم ود ویتامین ث، هموروئید، بیماری هکای گکوارشکی،              

 بیماری های تنفسی و پوسیدگی های دندان.  

در مورد شیو  مواد مخکدر در ایکن            ”حمشت اهلل ط رزدی  “مهندس  

قاچاق مکواد  “زندان برای نگارنده این مقاله این چنین توضیح می دهد:  

مخدر بیداد می کند و زندانی را برای تامین مخارجش به بردگی مکی                

کشانند. کوچک ترین اعتراض با واکنش حفاظت زندان و گکارد ویکژه          

روبرو می شود که با سگ های تربیت شده و باتوم به جان زندانیان می               

، معاون اجرایی زندان که یک ”خادم“افتند. اگر الزم باشد فردی به نام        

گنده الت به معنای واقعی کلمه است زندانی را تا سر حد مرگ کتکک               

زده و به معنای واقعی کلمه  ل ه می کند. توهین های ناموسی خکطکاب                 

به مادر و خواهر  و شخصیت خود زندانی از جمالت معمکول و مکورد                 

هرچند جناب ط رزدی بدون پرده پوشی الکفکاو و             ) ”استفاده است.  

توهین های مورد اشاره را ذکر کرده اند اما نگارنده از تکرار عیکن واژه                

 ها اجتناب می کند(

بسیاری از زندانیان عادی و سیاسی دیگر در رجایی شهر نی  بارهکا بکر          

اند. آقای مهدی محمکودیکان      دسترسی راحت به مواد مخدر تاکید کرده      

در  “در ادامه نامه خود خطاب به شخص اول مملکت اضافه می کنکد:        

سه زندان رجایی شهر ، کچویی و اوین ودر بندهایی که در آن حضکور       

داشتم، مواد مخدر به راحتی و بدون هی  مشکلی و به هر میک ان ککه                 

اراده می شد وجود داشته و دارد، در حالیکه برای ورود یکک دسکت                  

 زندان رجايي شهر  

 نسخه اسالمي باستيل  

 عليرضا سربازي



ماه ص ر کرد و در زندان رجایی شهکر   ٦بایست    ل اس به زندان اوین می    

نگاری کرد و موافقت چندین مدیر و رئیکس را             هم باید چند هفته نامه    

گرفت، اما مواد مخدر در حد مصرف ن دیک به ه ار نفر در یک زنکدان               

مکاه در زنکدان         ٠٠شود . این در حالی است که بعد از حدود              وارد می 

  ”جلد کتاب آموزشی را بدست آورم. ٠ام اجازه ورود  هنوز نتوانسته

آقای مهندس حشمت اهلل ط رزدی در ادامه اطالعات ارائه شده خکود             

زندان یک  در ورودی       “در مورد سازه زندان اینگونه توضیح می دهد:          

دارد که الکترونیکی است و به شدت زیر کنترل قرار دارد. این در افکراد   

را به یک سالن اصلی سه ط قه هدایت می کند. بند های داخل ط قات        

 ٠۰تا    ٠سالن و یک حسینه هستند که به ترتیب از            ۰هر کدام دارای    

شماره گذاری شده اند. هر بند دارای یک در به سالن اصلی واقکع در                  

ط قات بوده و از آن سالن اصلی منشعب می شوند. شکل آن را مکی              

توان به ه ار پا تش یه کرد. بدنه ی اصلی این ه ار پا همان سالن اصلی                

 ۰سالن فکرعکی در        ۰سه ط قه است و هر یک از پا هایش نی  بمثابه            

ط قه بوده و این سالن ها نی  فرعی های خود را دارند. یک بند امنیتی                

سپاه نی  در آن وجود دارد که ال ته مسوولیت آن در      ۸معروف به بند   

واقع با وزارت اطالعات است و هی  گونه اطالعاتی در مکورد تکعکداد                  

زندانیان آن در دست نیست و اصوال کسی نمی داند که چه اتفاقاتی در           

آن نی  ویژه ی تن یه زندانیانی اسکت ککه بکه           ٠آن رخ می دهد. بند  

سکگ  “مرتکب شده اند که در بین زندانیان به  ”خالف زندان“اصطالح  

 معروف است که خدا نصیب گرگ بیابان نکند. ”دونی

به ایکن زنکدان         ۸۸من به همراه چند تن از زندانیان سیاسی در سال           

ت عید شدیم در حالی که پیشتر کسانی چون امیر حشکمکت سکاران،                

بهروز جاوید تهرانی، منصور اسانلو، خالد حردانی ،علیرضا کرمی خکیکر      

آبادی، منصور رادپور، سعید ماسوری، فرزاد مدد زاده، صالح ککهکنکدل،             

میثاق ی دان نژاد و...در آن جا بودند که حشمت ساران، منصور رادپور ،          

علیرضا کرمی خیر آبادی و اخیرا افشین اسانلو در آن جکا بکه مکرگ           

بهمراه من بکه آنکجکا       ۸۸مشکوک از بین رفتند . دوستانی که در سال  

ت عید شدند، ع ارتند از: عیسی سحر خی ، احمد زید آبادی، مسکعکود               

باستانی، داود سلیمانی ،مهدی محمودیان، رضا رفیعی، رسول بداغی و           

نفر از اعضا جامعکه ی         ۰۳بعد مجید توکلی، کیوان صمیمی و بیش از         

بهایی مانند آقایان جمال الدین خانجانی،عفی  نعیمی، بهروز توکلی ،            

سعید رضایی، کامران مرتضایی، رامین زی ایی، فرهاد صدقکی و... بکه                  

جمع ما اضافه شدند. پس از آن یک سالن ویژه برای زندانیان سیاسکی               

اسکت.     ۰از بنکد       ٠٠تشکیل شد که همان سالن معروف         ۸۹در سال   

آن به زندانیان متهم به همکاری با القاعده اختصاص دارد که             ٠۳سالن  

نفر که بیشتر سلفی مذهب هستند جای دارند. در             ٠٠۳درآن بیش از    

نفر زندانی سیاسی حضور دارند که عالوه بر افکراد     ٦۳حدود  ٠٠سالن  

ذکر شده گروهی از کرد های ایرانی و حتی عراقی و سوری مثل خالکد               

فریدونی، حاج کریم ع ی  معروف، رضا شریفی بوکانی ، ناصح و گروهی            

از مجاهدین و روزنامه نگاران و فعاالن کارگری چون زمانی و...زنکدانکی                

هستند. این بند فاقد تلفن بوده و به هی  طریقی به بیرون راه ندارد و                 

همواره در های آن قفل است. به زندانیان تنها یک ساعت و نکیکم در                   

نفر و طی کم تکر     ۰طول روز اجازه هوا خوری داده می شوند و تاکنون           

سال گذشته در آن فوت شده اند. در واقع مرگ تدریجی در انتظار       ٠از  

همه ی زندانیان سیاسی این بند است. نه هوا نه غذا نه بهداشت و نکه                  

 هی  وسیله ی رفاهی و آموزشی در اختیار این زندانیان نیست.

اگر بخواهم وص  درستی از رجایی شهر داشته باشم، باید بگویکم هکر               

چه بدی است در این زندان هست و از خوبی هی  خک کری نکیکسکت.                    

مکانی وحشتناک، کثی  و ضد بشری است که قانون در آن معکنکایکی                

ندارد. تنها اراده ی حاکم بر این زندان اراده سرکوب و وحشکی گکری        

است. اگر چه برخی انسان های عادی نی  در این زندان مشغول به ککار             

 هستند که در اختیار این باند مخوف مافیایی هستند. 

 در رجایی شهر حتما هفته ای یک نفر می میرد.
 

با تشکر از آقاي مهندس حشمت اهلل طبرزدي که دسترسي مرا بهه              

اطالعات درون اين زندان و اسامي زندانيان حال حاضر آن در کوتهاه             

 ترين زمان ممکن ميسر کردند. 
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زانیار مرادی زندانی سیاسی، محکوم به اعدام         

که بر اثر شکنجه های مختل  در زندان، ستون         

فقراتش دچار آسیب دیدگی جدی گردیده، هم       

اکنون در شرایط بغرنجی در زندان گوهردشت        

کرج به سر می برد مدتی پیش زانیار به ه ینه           

خانواده اش در خارج از زندان تحت عمل جراحی داخلی قرار گرفت               

که بدون گذراندن دوران ضروری در بیمارستان مجددا به زندان                 

برگردانده شد. او بعد از برگشت از بیمارستان، دچار عفونت داخلی                

بدلیل عدم رسیدگی های بعد از جراحی شد، اما هیچکس پاسخگوی             

وضعیت او نیست. این زندانی سیاسی، هم اکنون از ناحیه ستون فقرات           

دچار مشکالت جدی است و بایستی در این رابطه نی  تحت عمل                  

جراحی قرار گیرد.اما دست اندرکاران  جنابتکار قوه قضاییه و نیروهای            

سرکوبگر زندان اجازه چنین جراحی به وی در خارج از زندان را                   

 نمیدهند و اخیرا نی  درخواستش مورد ق ول واقع نشد.

هفته گذشته انور حسین پناهی دوباره به بازپرسی         

دادسرای زندان سنندج احضار شد تا کنون دلیل           

احضار آقای حسین پناهی به دادسرای زندان             

مشخص نیست،  انورحسین پناهی از فعاالن              

سیاسی و مدنی کرد است که از سوی دادگاه انقالب به اعدام محکوم               

های بین المللی مدافع حقوق بشر،          سازمان    شده  و پس از اعتراض       

 سال زندان تقلیل پیدا کرد ٦حکم اعدام وی به 

های امنیتی دربند زنان و اعالم قوه قضاییه             باتوجه به نصب دوربین    

جمهوری ننگین اسالمی ایران م نی بر استفاده از مامورین زن جهت             

گاه به    گاه و بی       ها مامورین مرد     مانیتورینگ و چک کردن دوربین      

شوند.این ورود و     های مختل  و بدون هماهنگی وارد این بند می           بهانه

خروج مامورین مرد بدون اطال  ق لی باعث نارضایتی و ناراحتی                 

شود که این مامورین      زندانیان زن شده، این اقدام در حالی انجام می          

های   مرد با هماهنگی افسر نگه ان و در ساعات غیر اداری به بهانه                

کنند. در یک نمونه مامورین بدون اطال          واهی به بند زنان مراجعه می     

در بند زنان حضور پیدا       ٠۰۹٠تیر ماه     ٠۰روز دوشن ه     ٠۰در ساعت   

کرده و به بهانه اع ام به بهداری یکی از زندانیان را فراخواندند و شرو                

اند،این ورود و خروج مامورین مرد بدون اطال             به گفتگو با وی کرده     

ق لی  و  اقدام  به گفتگو های  بی ربط با زندانیان  زن باعث نارضایتی                   

 و ناراحتی زندانیان زن شده است.

یونس آقایان زندانی عقیدتی محکوم به اعدام که          

سال گذشته زم مه محاکمه مجدد او توسط             

اش اعالم شد همچنان در وضعیت                خانواده

بالتکلیفی قرار دارد.پدر این زندانی  می گوید که          

هی  اطالعی از برگ اری دادگاه جدید و یا عفو وی          

ندارد و با گذشت بیش از هشت سال از بازداشت و محکومیت وی به                

اعدام هیچگونه گشایشی در پرونده او نیست.پدر این زندانی  همچنین            

خواهم که فرزندم را حمایت        اظهار داشت: از جوامع بین المللی می        

کنند تا او شامل عفو قرار گیرد و از زندان آزاد شود.گفتنی است،                   
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باز داشت و به اتهام محاربه به اعدام           ٠۰۸۰یونس آقایان در مهر ماه       

 برد. محکوم شد وی در حال حاضردر زندان مرک ی ارومیه به سر می

در واکنش به گ ارش نهایی پ شکی       

قانونی م نی بر عدم کشته شدن          

ستار بهشتی بر اثر ضربات واردشده        

از سوی بازجوهای پلیس فتا؛ مادر         

ستار بهشتی  خطاب به دادگاه و           

مسئولین عالی رت ه قضایی، ن ش ق ر و معاینه جسد فرزندش زیر نظر            

پ شکان مورد اعتماد مردم و پ شکان سازمان ملل را خواستار شد.               

مادر ستار بهشتی ضمن ابراز نگرانی از اظهارات مسئوالن رسیدگی به            

تا این لحظه هنوز از پرونده ستار خ ری           ”پرونده ستار،  می گوید:        

نداریم و اجازه دیدن پرونده را نه به ما و نه به وکیل، نداده اند و هر                    

“  وقت از }روند{ پرونده پرسیدیم ما را به وقت دیگری موکول کردند.            

اگر قرار بود این پرونده مسیر ط یعی خودش را طی کند ما چند                 ”

وقت پیش ق ل از مراسم چهلم ستار به دعوت بازپرس رفتیم اداره                

بازپرسی.آقای بازپرس چهار نفر را بعنوان متهم آورد در اتاق بازپرسی            

که من و دخترم و نی  وکیلمان آنجا بودیم و گفت سه نفر از اینها                    

قصور در خدمت داشتند و یک نفر متهم اصلی است و او بازجوی                  

اصلی ستار بوده، همان پیراهن صورتی که همیشه من در موردش               

صح ت می کنم که آمد ستار را از خانه برد و او را معرفی کردند که                  

بازجوی ستار بوده و من تنها سوالم از وی این بود که ستار چکار می                

کرد زیر شکنجه؟ زیر شکنجه های تو چه می گفت؟ متهم گفت من               

ستار را می زدم و ستار می خندید آنقدر عص ی شدم که بیش از حد                

 کتکش زدم و کشته شد.

بهنام ابراهیم زاده وبالگ نویس وفعال کارگری         

وکودک  برای دومین  بار روز چهارشن ه نوزدهم         

تیرماه از زندان اوین به مدت چهارروزبه مرخصی        

تیر ماه    ۵آمد، بهنام ابراهیم زاده چندی پیش          

گیری درمان فرزند     نی   به مرخصی چهار روزه آمده بود  جهت پی             

تیر ماه    ٠٠شن ه    بیمار خودکه از سرطان خون رنج می برد، درروز سه         

درپی مراجعه به دفتر دادستانی تهران به منظور تمدید قرار                    

اش، از سوی خدابخشی )معاون دادستان( بازداشت شد، وی            مرخصی

را به مرک  نیروی انتظامی بازار تهران و سپس به بازداشتگاه پایگاه                

هفتم پلیس امنیت منتقل کردند و درهنگام نگهداری در بازداشتگاه            

پلیس امنیت، از سوی ماموران مورد فحاشی و تهدید به ضرب و شتم              

قرار گرفت، همچنین به هنگام ورود به زندان اوین از سوی ماموران               

حفاظت زندان اوین مورد تفتیش بدنی خارج از عرف و غیرمعمول               

 قرار گرفت.

رسول بداقی معلم زندانی قرار بود در روز           

تیر ماه به دلیل سردردهای شدید        ٠٠شن ه  

به بیمارستان سینا منتقل شود. اخیرا شیو        

های   سردرد به دلیل امواج ناشی از دستگاه        

پارازیت در زندان رجایی شهر شدت پیدا          

های تلفنی با موبایل و       ها برای مختل کردن تماس      کرده ، این دستگاه   

عدم ارت اط زندانیان با خارج زندان به شکل گسترده در زندان رجایی             

گیرد که مشکالت بسیاری برای زندانیان         شهر مورد استفاده قرار می     

ایجاد کرده، رسول بداقی زندانی سیاسی، عضو هیئت مدیره کانون              

صنفی معلمان تهران به دلیل دفا  از حقوق معلمان و دانش آموزان و             

اعتراض نس ت به خصوصی سازی مدارس و زیر پا گذاشتن اصل سی             

برد،   قانون اساسی، مدت چهار سال است که در زندان به سر می                 

های گوناگون مورد     بستگان وی در کوهدشت و اسالمشهر به شیوه          

 اند. تهدید، ارعاب، شکنجه و زندان قرار گرفته

بعد از ظهر روز چهارشن ه                

در زندان گوهردشت        ٠۰۹٠/٠۹/۰

پرونده دیگری علیه شاهرخ زمانی        

ساختند،او را تهدید کرده اند که           

 ٠۰/۰/٠۰۹٠یکشن ه پیش رو یعنی      

در دادگاه مستقر در زندان او را            

محاکمه خواهند کرد. شاهرخ برای       

گرفتن داروهای خود که خانواده اش از بیرون برایش تهیه کرده و                

چند روز پیش به زندان تحویل داده بودند، روز چهارشن ه  به نگه انی             

مراجعه کرد و در مقابل درخواست دارو از طرف شاهرخ، نگه ان با او               

برخورد توهین آمی  کرد و گفت  دارو نداری و هر وقت دلمان بخواهد،      

دارو را به تو خواهیم داد، حاال برو بذار... شاهرخ گفت من دارو را                   

امروز باید مصرف کنم، زمانش بگذرد، دیگر به دردم نمی خورد ،                  

نگه ان او را هل داده و شرو  به داد و بیداد کرد، پس از دست خالی                 

برگشتن شاهرخ، نگه ان به تحریک آمیری یکی از مسئولین زندان             

شکایت نامه ی افترا آمی ی علیه شاهرخ نوشت و امیری به شاهرخ                

ابالغ کرد که یکشن ه در دادگاه مستقر در زندان بابت این شکایت                

محاکمه خواهد شد، جنایتکاران جمهوری اسالمی بیش از یک ماه              

 است که فشار روی شاهرخ را به شدت اف ایش داده اند.

www.iranpoliticalprisoners.org 

zendanisiasi.wordpress.com 

facebook.com/zendani.siasi 


