زندان رجاﯾی شھر گورستان مقاوم ترﯾن زندانيان سياسی

جمھوری اسالمی به صورت نظام قرون وسطاﯾی والﯾت فقيه ،به عنوان عرﯾانترﯾن
،ھارترﯾن و سازمان ﯾافته ترﯾن حکومت شکنجه و کشتار انسان ھا در جھان ،با
اجرای شرﯾعت فاشيستی  -الھی در اشکال سنگسار،قصاص،تازﯾانه ،قطع دست
و پا و ...حيوانات انسان نماﯾی تربيت کرده که با ازار و اذﯾت و کشتن انسان ھا خود
را به بھشت و خداﯾشان نزدﯾک تر ميکنند،بازجوﯾان ،حيوانات تربيت شده ای برای
شکنجه زندانيان ھستند که موقع تصميم گيری و تقسيم کار دردفترزندان جھت
شکنجه زندانيان مانند تجاوز به دختران سياسی و اعدام ھای دسته جمعی برای
کسب ثواب بيشتر بين خود مسابقه می گذارند .کليه افراد سيستم اطالعات و قوه
قضاﯾيه مستقردر زندان ھا از چنين افراد سادﯾسمی تشکيل ميشوند ،که با دارزدن
وازار و شکنجه ی دﯾگرانسان ھا به ارامش ميرسند .درمجموع اطالعاتی  ،قضاﯾی و
امنيتی نگھدارندگان نظام خون اشام ميلياردرھای روحانی-نظامی به عنوان سگ
حافظ اﯾن غارتگران ثروت ھای ملی به بھای گرسنگی و فالکت ميليونی مردمی
ھستند .وزارت اطالعات صاحب اختيار کليه دستگاه ھای عرﯾض و طوﯾل نامبرده
می باشند که از بدو دستگيری فعاالن سياسی تا صدور احکام شفارشی توسط
عرسک ھای خيمه شب بازی به نام قاضی و سپس زندان ھمه ی ،اﯾن مراحل را
تحت کنترل خود دارد در نھاﯾت اﯾن سازمان جھنمی تحت حکومت جمھوری
اسالمی با ھزاران زندان و شکنجه گاه ھای مخفی و علنی و با صدھا ھزار زندانی،
بزرگ ترﯾن زندانبان وناقض حقوق بشر در جھان ميباشد زندان رجاﯾی شھر با حدود
۴ھزار زندانی و در ده بند ،مخوف ترﯾن دستگاه رژﯾم می باشد که نزدﯾک به ٢۵٠
نفر زندانی سياسی با صدھا اعدامی و حبس ابدی با حبس ھای سنگين  ١٠تا
 ٧٠سال در اﯾن قبرستان تحت شدﯾد ترﯾن شکنجه ھای روحی و جسمی زنده به
گور می شوند از کوچک ترﯾن حقوق قانونی مصوب خود رژﯾم مانند رای باز،
مرخصی ھا ،ازادی مشروط ،عفوھای عمومی و موردی ،مالقات ھای حضوری –
تلفنی،غذای مصوب سازمان زندان ھا برنامه و کالس ھای آموزشی،ورزشگاه و ده
ھا موارد دﯾگر محروم ھستند ،ھدف واقعی رژﯾم نابودی غير مستقيم اﯾن زندانيان
می باشد ھر فرد زندانی در اول ورود توسط چند ماموردر مقابل دو دوربين
مداربسته لخت مادرزاد برھنه شده و پس از بيست بار بشين و پاشو وارد قرنطينه
ميشود،در بند قرنطينه توسط ارازل و اوباش حکومت به شدﯾد ترﯾن شکل ممکن
مورد ضرب و شتم و توھين و فحش ھای رکيک قرار گرفته سپس وارد زندان ميشود
در بند سياسی،سلول ھای انفرادی تک نفره سه چھار متری را محل زندگی ٣تا ۴

زندانی که حداقل باﯾد از ده سال تا حبس ابد در زندان باشند قرار داده اند در حالی
که فضای مفيد طبق آئئن نامه زندان  ١٢متر می باشد حال در ذھن خود تجسم
کنيد ابعاد فاجعه را که نفس آدم ھا به ھم ميخورند و در ھم می لولند.
ادامه چپاول و غارتگری ملی به نام خصوصی سازی به زندان ھا ھم
رسيده.غذاھاﯾی مانند ابگوشت ،خورشت قيمه و قرمه حذف شده جيره ی به نام
تغذﯾه درحد ﯾک در صد آﯾين نامه مصوب سازمانی زندان ھا وجود خارجی ندارد ھر
وعده غذا ناھار سوﯾا خوراکی حيوانی ھمراه با برنج درجه صدم خالی داده می
شود که بوی تعفن آن استفراغ آور بوده و عين غذا ھر روزه تماما" به ظرف آشغال
رﯾخته می شود زندانيان اگر چيزی در فروشگاه پيدا کردند باﯾد به چندﯾن برابر قيمت
بخرند اغلب زندانيان نيمه گرسنه می خوابند فضای آشپزخانه برای پختن حتی تخم
مرغ ان قدر کم است که باﯾد روزانه  ٢ساعت در نوبت بمانند .سيستم بھداری به
محل چاپ اسکناس برای حکومت از طرﯾق وﯾزﯾتھای گران قيمت مخصوصا" چشم
پزشکی و دندان پزشکی تبدﯾل شده است نود درصد داروھا به خرج زندانی از
بيرون آورده می شود  ١١نفر اعزام به بيرون برای درمان مانند صالح کھندل  ،محمد
اميرخيزی  ،ﯾوسف ناصحی و کرﯾم و ...ھمچنان در بالتکليفی به سر می برند که
حتی به خرج خودشان ھم به بيرون اعزام نمی شوند برخالف تمام زندانھا
ھواخوری در اﯾنجا فقط  ٢ساعت می باشد و جمعيت تحت فشار داخل به علت
ھوای اندک فرصت تجدﯾد تنفس و روحيه پيدا نمی کنند نه تنھا از کالس ھای فنی
و حرفه ای و فروشگاھھا مصوب درزندانھا خبری نيست ﯾک ھفته ھم ھست که
از روزنامه ھا که به حساب خود زندانيان به داخل ميامد قطع شده است مادر و
برادر زندانی موسی ﯾزدان نژاد دستگير شده اند کليه خانواده ھا از جمله به مادر
افشين حيرتيان چندﯾن بار به صورت تلفنی و حضوری اخطار داده شده است که
بچه ات را می کشيم چرا که بيانيه می دھد  .خانواده افشين باﯾمانی حبس ابد با
 ١٣سال سابقه طی کردن زندان ،از طرف مسئولين زندان برای دادن مرخصی به
تھران کشانده شده و دوباره با حرکت سادﯾسمی مسئولين با تحمل فشارھای
روحی و خسارتھای مالی برای ﯾک خانواده فقير و با ندادن مرخصی برگردانده
شدند .از خانواده شاھرخ زمانی برای ﯾک روز شرکت در عروسی دخترش ﯾک
ميليارد و صد ميليون تومان وثيقه خواسته اند  .اداره اطالعات در پی شکنجه روحی
و جسمی ھر وقت بخواھد به صورت سليقه ای زندانيان را به قتل گاه  ٢٠٩بر
گردانده وماھھا سلول انفرادی اذﯾت و آزار جسمی برای تواب سازی و گرفتن
اطالعات مورد نظر خود حتی اطالعات تحميلی مورد سو استفاده قرار می دھد از
جمله  ...ھوشنگ رضاﯾی پس از  ۶ماه انفرادی دوباره به بند برگردانده شد

محمودی پيرمرد کرد بعد از  ١٢ماه انفرادی بالتکليف دوباره به بند برگردانده شد رضا
شرﯾفی بوکانی فعال حقوق بشر کال" به بند  ٢٠٩منتقل داده اند سمکو را برای
محاکمه مجددا و اعتراف گيری اجباری دوباره به بند  ٢٠٩منتقل کردند تا مورد
استفاده شوی تلوﯾزﯾونی قرار دھند  .به طوری که در اول گزارش گفته شد اداره
اطالعات در ادامه شکنجه ھای خود از ميان زندانيان برﯾده با فشار و تھدﯾد چند نفر
بدبخت و دستش از ھمه جا کوتاه را برای کنترل و خبر گيری و بضعی مواقع
کارھای خطر ناک انتخاب کرده و در ميان زندانيان به کارخبر چينی و گزارش دھی
گمارده شده اند که مشخصات وکارھای برخی از اﯾن افراد در گزارشات بعدی افشاء
خواھد شد
زندانبانان در گوھر دشت از اعتصاب غذا بسيار وحشت دارند  ،طی سه ھفته اخير
تمامی خانواده ھای زندانيان که در زندان فعال ھستند را به روش ھای مختلف
تھدﯾد کردند و به بيشتر آنھا اعالم کردند که باﯾد فرزندان و افراد زندانی خود را تحت
فشار و نصيحت وادار کنيد تابع دستورات شده وساکت باشند و در ھيچ موردی
دخالت نکنند و اگر ما تشخيص دادﯾم چيزی حقشان است به اﯾشان خواھيم داد در
غير اﯾن صورت شما ھا را نيز دستگير می کنيم و زندانيتان را می کشيم.
تعدادی از زندانيان سياسی در اﯾنجا افراد بيچاره ای ھستند که بر اثر ﯾک تصميم
احمقانه قضاﯾی ﯾا بر اثر ﯾک اشتباه کوچک شخصی خود زندانی ﯾا اشتباه بسيار
کوچک تشکيالتی گير افتاده است و ﯾک حکم نا متناسب بسيار سنگينی در ﯾافت
کرده است که اگر به جای جمھوری اسالمی ﯾک نظام معمولی بود نه تنھا آنھا را
زندانی نمی کرد بلکه مورد تشوﯾق ومورد لطف و جاﯾزه قرار می داد ولی حاال اﯾن
زندانيان که افراد عادی ھستند به عنوان زندانی سياسی بور حورده اند و متاسفانه
فضای سياسی زندان را بسيار متزلزل،شکننده و نا کار آمد کرده اند.
مشکل بدی فضای سياسی زندان حضور افراد غير سياسی بھائی که در جمھوری
اسالمی بعد سياسی ﯾافته اند است با توجه به اﯾنکه بيش از  ۵٠در صد زندانيان
سياسی را بھائی ھا تشکيل می دھند و با توجه به اﯾنکه  ٩۵در صد آنھا ھيچ فکر
سياسی و مبارزاتی ندارند و افراد عادی اجتماع ھستند و با توجه به اﯾنکه تحت
بيشترﯾن فشارھا قرار دارند و ھمچنين بخاطر سياسی نبودنشان خيلی سرﯾع بازی
می خورند وبدون اﯾنکه خود بخواھند ﯾا آگاھی نسبت به کار خود داشته باشند
سرﯾع و ساده در اختيار پليس سياسی و بازجوھا قرار می گيرند .دستگيری و
محاکمه گسترده و محکوميت ھای سنگين آنھا را به وزنه بسيار بزرگی در زندان
تبدﯾل کرده است در حالی که به دليل تھی بودن ماھيت درونی آنھا به عنوان

مبارزﯾن سياسی باعث وجود تناقص فکری و سياسی با شکل و فرم کنونی شده
است اﯾن تناقض مسير حرکتی سياسی در زندان را دچار مشکل کرده در نتيجه
وجود بھائيان غير سياسی به عنوان زندانيان سياسی فضا و وزنه سياسی زندان را
بسيار تقليل داده است .ھمچنين آنھا در کارھای سياسی بسيار کمتر شرکت می
کنند ھيچ عالقه برای ﯾاد گيری و رشد نشان نمی دھند .وزارت اطالعات  ،قوه
قضائيه و سازمان زندانھا از اﯾن افراد عادی ،که زندانی سياسی شده اند نھاﯾت
سو استفاده را می کنند از آنھا عليه زندانيان سياسی دﯾگر استفاده می کنند که
برای جو و فضای بند سياسی بسيار مشکل ساز شده است.

گزارشات ادامه خواھند داشت.
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