
  خبرھایی از زندان
  
  
  

  . اخبار زندان را جدی بگيریددوستان

  

 و  ١٨/١٢/١٣٩١ھای در تاریخ

 ١٩/١/١٣٩٢ و ٧/١/١٣٩٢و ١/١/١٣٩٢

 از طرف برخی از بعنوان نمونه ھای 

زندانيان مبحوس در گوھر دشت طی 

 شروع اخبار و گزارشات وبيانيه ھای 

طرح جدید سرکوب  و کشتار زندانيان 

ه متاسفانه از طرف ک اعالم گردید

چندان  ، و تشکيالت ھا،نھاد ھا 

جدی گرفته نشد، اما اکنون طرح 

کشتار زندانيان به وضوح دیده می 

 آدرسھای اینترنتی موارد فوق .شود
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  کشتار سراسریادامه طرح قتل عام زندانيان به دنبال 

  

 نفری اعدام شده اند و رژیم ٢٩ و ٢۵ ،٨، ۵، ٣ نفر در دسته ھای   ٧٠ (کنون  تير تا ٩از 

 اعدامی ٢٩الزم به یادآوری است که به غير از .ھيچگونه اطالع رسانی نکرده است



طالع رسانی شده است نزدیک به ھزار و عقيدتی سياسی که توسط نيروھای مبارز ا

 قرار دارند پانصد اعدامی غير سياسی وجود دارند که ناشناس می باشند و زیر تيغ اعدام

در غير .فرصت داده اند تا از شاکيانشان رضایت بگيرندزندانيان فوق   ماه به۶ت مد. 

  .اینصورت اعدام خواھند شد

  

  

  

  .زنندبرخی از ماموران دست به افشا گری می 

  

 ۶ی شھر یک بند مخفی زیرزمينی که در ایزندان رج، افشا کردند در مامورین بریده از رژیم 

به ارتفاع  مترمربع ١٢٠ تا ١٠٠ متری پایينتر از کف قرار دارد کشف کرده اند که حدود ٨تا 

  اطالعات  حتی نيم خيز شود و توسط اداره ینمی تواندی  سانتيمتر است که زندان١۴٠

با ظروف یکبار مصرف به بند مخفی می   که غذای مقداربا توجه به. ، اداره می شودزندان

د زیرزمينی محبوس  زندانی سياسی در این بن۶٠ تا ۴٠ی شود که مپيش بينی برند 

  .باشند

  

  پرونده سازی عليه زندانيان

  

و بودده  و با او توھين آميز بر خورد کر زمانی را نداده شاھرخھاینام نگھبانی که دارو 

شرایط خورد ھای با وجود رچنين ب" ، اخيرا است سليمانیھمچنين از او شکایت کرده ،

 ھواخوری ، تغذیه مناسب، مرخصی، تلفن و از جمله نبودمرگبار و غير انسانی زندان 

وشاندن لباس اجباری ، زدن پابند مالقات حضوری ، نبودن باشگاه ورزشی و آموزشگاه ، پ

می باشد، به شدت  دھنده رعایت نکردن قوانين مصوب خودشان  نشانکه ،و دستبند

  .افزایش یافته است

  

  

  کرده از دفتر زندان نشان می دھندمدارک و اخبار درز 

  



مسئولين زندان گوھر دشت با برخی از زندانيان اصالح طلب به توافق دو طرفه رسيده اند 

ھای  مالقات  به وفورشوند، واعزام می  به طور مرتب یه مرخصی برخی از این زندانيان

  از جمله، ماموران راتوسط خواسته شده ھمکاریھای، در مقابل آنھا نيز دارندحضوری 

 بصورت سازمان یافته برای تبليغ جمھوری فيلمھایی از داخل بند می گيرند و در بيرون

 پخش می کنند و می گویند آنجا ھتل پنج  ارایه واسالمی و بخصوص مسئولين زندان

   .تاره است در حاليکه ھيچ امکاناتی برای زندانيان دیگه وجود نداردس

  

  

   خانواده زندانيان بر نامه ریزی شدهتھدید و آزار

  

دفتر فته گذشته فشار بر خانواده زندانيان را بشدت افزایش داده اند  از جمله ھطی چند 

به خاطر دفاع از برادرش را  در کوھدشت  نماینده صنفی معلمينخواھر رسول بداغی

، بسياری از اقوام رسول را به صورت ھای منختلف تحت فشار و اذیت و آزار قرار بستند

 "  موقتاآنھااز  نفر ٣٨ معلم را در کوھدشت دستگير کردند که ۴٠ حدود دادند ، ھم چنين

  . نفر ھنوز در زندان ھستند ٢آزاد شده 

  

  

  دی مشروطمجبور کردن زندانيان به در خواست آزا

  

از طرف "  نفر از زندانيان اھل سنت در رجایی شھر محبوس ھستند اخيرا١۵٠حدود 

در  ماه از حبسشان مانده گفته شده  ۶ که کمتر از  فوق نفر از زندانيانی۴٠دادستان به 

 ، ، این نقشه ای است، خود این زندانيان می گویند .آزادی مشروط بنویسندخواست 

آزادی   جھت که ممکن است زمان آمدن جواب تقاضایمان را از مانظام می خواھد بر خی

ند تا زودتر آزاد ک  دو سه ماه را با برنامه ریزی باشد ماندهحکم مان ماه تا پایان ٢مشروط 

   .بکنندخودتبليغی برای   مشروط ما سوژه آزاد شدن،بعد از روی کار آمدن روحانی 

  

  

  

  انواع قاچاق زیر نظر ماموران زندان



  

 خود فروخته ای ، در ميان زندانيان  افرادخرید و فروش مواد مخدر در بندھا بيداد می کند

ھمچون افشين بایمانی ، سيف اله سه گانه و رحيم الياسی مواد مخدر و داروھای 

 گوشی ھای نوکيای سی ھزار  ھم چنين این افراد.روانگردان را به راحتی  می فروشند 

 تومان می ١۶٠٠٠٠٠ زندان می گيرند و به زندانيان به قيمت تومانی را از خود مسئوالن

در بعضی از بندھا سيگار را به عمد ممنوع کرده اند و در این بندھا یک پاکت . فروشند 

 مأموران گوشيھا ، ھر از چند گاھی  تومان می فروشند١٠٠٠٠ تومانی را ١٠٠٠سيگار 

 مانند افشين بایمانی ، سيف د خودشانرا ضبط می کنند و آنھا را به افرامخفی زندانيان 

 این ماه ، طی می دھند تا چند باره به زندانيان بفروشنداله سه گانه و رحيم الياسی

بوده  تومان  ميليون ٢٠٠ تا ١۵٠بين از موارد گفته شده در این خبر درآمد مسئوالن زندان  

  .است 

  

  

  مادر بھرام احمدی به کما رفت
  

 ١٨ سال سن داشت و بعد از رسيدن او به ١٨گيری زیر ھنگام دست بھرام احمدی 

 شش ماه پيش  او را اعدام کردند و جنازه را به خانواده او تحویل ندادند که  حدودگیسال

ندان رجایی  برادر بھرام ، شھرام احمدی نيز اکنون در زبود،مادر پيرش از اعدام او بی خبر 

مادر شھرام احمدی به مالقات او آمده ھفته ی گذشته  شھر است و زیر اعدام  ميباشد

  او را اعدام کردیم ه بود گفت در آنجا سراغ پسر دیگرش را گرفت که یکی از مأموران  وبود

 جا از ھوش رفت و با گذشت یک ھفته ھنوز در کما است تشخيص دکتر در شھرام درمادر

حتی خيلی کم است و   او مورد او این است که به خاطر باال بودن سن امکان بھبود یافتن

، این نمونه ی است که چگونه دن حافظه اش را از دست خواھد داددر صورت به ھوش آم

  .جمھوری اسالم با عث مرگ مستقيم و غير مستقيم انسانھا می شود

  

  نشریه پایداران 

  نشریه خبری زندانھا

٢٢/۴/١٣٩٢  

  


