خبرھاﯾی از زندان
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قتل عام زندانيان به دنبال ادامه طرح کشتار سراسری
از  ٩تير تا کنون )  ٧٠نفر در دسته ھای

 ٢۵ ،٨ ،۵ ،٣و  ٢٩نفری اعدام شده اند و رژﯾم

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

عقيدتی سياسی که توسط نيروھای مبارز اطالع رسانی شده است نزدﯾک به ھزار و
پانصد اعدامی غير سياسی وجود دارند که ناشناس می باشند و زﯾر تيغ اعدام قرار دارند
 .مدت  ۶ماه به زندانيان فوق فرصت داده اند تا از شاکيانشان رضاﯾت بگيرند.در غير
اﯾنصورت اعدام خواھند شد.

برخی از ماموران دست به افشا گری می زنند.
مامورﯾن برﯾده از رژﯾم  ،افشا کردند در زندان رجاﯾی شھر ﯾک بند مخفی زﯾرزمينی که در ۶
تا  ٨متری پاﯾينتر از کف قرار دارد کشف کرده اند که حدود  ١٠٠تا  ١٢٠مترمربع به ارتفاع
 ١۴٠سانتيمتر است که زندانی نمی تواند حتی نيم خيز شود و توسط اداره ی اطالعات
زندان ،اداره می شود .با توجه به مقدار غذای که با ظروف ﯾکبار مصرف به بند مخفی می
برند پيش بينی می شود که  ۴٠تا  ۶٠زندانی سياسی در اﯾن بند زﯾرزمينی محبوس
باشند.

پرونده سازی عليه زندانيان
نام نگھبانی که دارو ھای شاھرخ زمانی را نداده و با او توھين آميز بر خورد کرده بودو
ھمچنين از او شکاﯾت کرده  ،سليمانی است ،اخيرا" چنين برخورد ھای با وجود شراﯾط
مرگبار و غير انسانی زندان از جمله نبود ھواخوری  ،تغذﯾه مناسب ،مرخصی ،تلفن و
مالقات حضوری  ،نبودن باشگاه ورزشی و آموزشگاه  ،پوشاندن لباس اجباری  ،زدن پابند
و دستبند ،که نشان دھنده رعاﯾت نکردن قوانين مصوب خودشان می باشد ،به شدت
افزاﯾش ﯾافته است.

مدارک و اخبار درز کرده از دفتر زندان نشان می دھند

مسئولين زندان گوھر دشت با برخی از زندانيان اصالح طلب به توافق دو طرفه رسيده اند
برخی از اﯾن زندانيان به طور مرتب ﯾه مرخصی اعزام می شوند ،و به وفور مالقات ھای
حضوری دارند ،در مقابل آنھا نيز ھمکارﯾھای خواسته شده توسط ماموران را ،از جمله
فيلمھاﯾی از داخل بند می گيرند و در بيرون بصورت سازمان ﯾافته برای تبليغ جمھوری
اسالمی و بخصوص مسئولين زندان اراﯾه و پخش می کنند و می گوﯾند آنجا ھتل پنج
ستاره است در حاليکه ھيچ امکاناتی برای زندانيان دﯾگه وجود ندارد.

تھدﯾد و آزار بر نامه رﯾزی شده خانواده زندانيان
طی چند ھفته گذشته فشار بر خانواده زندانيان را بشدت افزاﯾش داده اند از جمله دفتر
خواھر رسول بداغی نماﯾنده صنفی معلمين در کوھدشت را به خاطر دفاع از برادرش
بستند ،بسياری از اقوام رسول را به صورت ھای منختلف تحت فشار و اذﯾت و آزار قرار
دادند  ،ھم چنين حدود  ۴٠معلم را در کوھدشت دستگير کردند که  ٣٨نفر از آنھا موقتا"
آزاد شده  ٢نفر ھنوز در زندان ھستند .

مجبور کردن زندانيان به در خواست آزادی مشروط
حدود  ١۵٠نفر از زندانيان اھل سنت در رجاﯾی شھر محبوس ھستند اخيرا" از طرف
دادستان به  ۴٠نفر از زندانيانی فوق که کمتر از  ۶ماه از حبسشان مانده گفته شده در
خواست آزادی مشروط بنوﯾسند ، .خود اﯾن زندانيان می گوﯾند ،اﯾن نقشه ای است ،
نظام می خواھد بر خی از ما را که ممکن است زمان آمدن جواب تقاضاﯾمان جھت آزادی
مشروط  ٢ماه تا پاﯾان حکم مان مانده باشد را با برنامه رﯾزی دو سه ماه زودتر آزاد کند تا
بعد از روی کار آمدن روحانی  ،آزاد شدن مشروط ما سوژه تبليغی برای خودبکنند.

انواع قاچاق زﯾر نظر ماموران زندان

خرﯾد و فروش مواد مخدر در بندھا بيداد می کند ،در ميان زندانيان افراد خود فروخته ای
ھمچون افشين باﯾمانی  ،سيف اله سه گانه و رحيم الياسی مواد مخدر و داروھای
روانگردان را به راحتی می فروشند  .ھم چنين اﯾن افراد گوشی ھای نوکيای سی ھزار
تومانی را از خود مسئوالن زندان می گيرند و به زندانيان به قيمت  ١۶٠٠٠٠٠تومان می
فروشند  .در بعضی از بندھا سيگار را به عمد ممنوع کرده اند و در اﯾن بندھا ﯾک پاکت
سيگار  ١٠٠٠تومانی را  ١٠٠٠٠تومان می فروشند ،ھر از چند گاھی مأموران گوشيھا
مخفی زندانيان را ضبط می کنند و آنھا را به افراد خودشان مانند افشين باﯾمانی  ،سيف
اله سه گانه و رحيم الياسی می دھند تا چند باره به زندانيان بفروشند ،طی اﯾن ماه
درآمد مسئوالن زندان از موارد گفته شده در اﯾن خبر بين  ١۵٠تا  ٢٠٠ميليون تومان بوده
است .

مادر بھرام احمدی به کما رفت
بھرام احمدی ھنگام دستگيری زﯾر  ١٨سال سن داشت و بعد از رسيدن او به ١٨
سالگی حدود شش ماه پيش او را اعدام کردند و جنازه را به خانواده او تحوﯾل ندادند که
مادر پيرش از اعدام او بی خبر بود ،برادر بھرام  ،شھرام احمدی نيز اکنون در زندان رجاﯾی
شھر است و زﯾر اعدام ميباشد ھفته ی گذشته مادر شھرام احمدی به مالقات او آمده
بود و در آنجا سراغ پسر دﯾگرش را گرفت که ﯾکی از مأموران گفته بود او را اعدام کردﯾم
مادرشھرام در جا از ھوش رفت و با گذشت ﯾک ھفته ھنوز در کما است تشخيص دکتر در
مورد او اﯾن است که به خاطر باال بودن سن امکان بھبود ﯾافتن او خيلی کم است و حتی
در صورت به ھوش آمدن حافظه اش را از دست خواھد داد ،اﯾن نمونه ی است که چگونه
جمھوری اسالم با عث مرگ مستقيم و غير مستقيم انسانھا می شود.
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