گزارشی از بند زندانيان سياسی گوھر دشت
در رابطه با عدم توجه و رسيدگی به بيماری دﯾسک کمر زانيار مرادی که تحت شکنجه
ھای بازجوھا اﯾجاد شده است تعدادی از زندانيان اعتراض کردند و در خواست رسيدگی
فوری داشتند  ،در ھمين حال اﯾن زندانيان اعالم کردند احتمال خطر اجرای فوری حکم
اعدام زانيار و لقمان مرادی زﯾاد شده است بنابراﯾن از تمامی آزادﯾخواھان و انقالبيون
خواستند با اعتراضات ھرچه گسترده تر از اجرای حکم ھای فوق جلو گيری نماﯾند .
ھمچنين زندانيان سياسی گوھر دشت روز  ١۵دی مراسمی به مناسبت بزرگ داشت
سالگرد اعدام علی صارمی برگزار کردند ،در مراسم فوق سرود ھای انقالبی خوانده
شد و سخنرانی ھای نيز صورت گرفت .
در ادمه گزارش فوق از زندان گوھر دشت آمده است :
زندان جھنمی رجاﯾی شھر تبعيدگاه با اعمال شاقه برای زندانيان سياسی از سراسر
اﯾران است.
باﯾد جمھور ی اسالمی را رکورد دار شکنجه  ،جرم و جناﯾت و خيانت در دنيا بدانيم که
بارھا به ھمين سبب از جھانيان و نھادھای حقوق بشری مدال مقام اولی را نسيب خود
کرده است .اگر زندانھا را محل اﯾن ھنرنماﯾی بی ھمتای فاشيستی حاکم از طرﯾق
شکنجه و اعدام بدانيم  .زندان رجاﯾی شھر با آمار حدود  ٢٠٠زندانی سياسی حبس
سينگين اعدامی و ابدی تبعيدی از زندانھای سراسر اﯾران مانند اوﯾن  ،اھواز  ،تبرﯾز ،
اروميه  ،کردستان و ...ﯾکی از مخوف ترﯾن دستگاھھای رژﯾم می باشد در اﯾن جا از
کوچکترﯾن حقوق تعرﯾف شده خود رژﯾم که

باﯾد در زندانھا رعاﯾت شوند ،مانند فضای

مفيد زندگی که باﯾد  ١۵متر برای ھر نفر باشد  ،تغذﯾه  ،بھداشت و درمان و دﯾگر موارد
مانند تلفن  ،مالقات حضوری  ،مرخصی  ،کار در بيرون از زندان  ،عفوھای موردی و
عمومی  ،آزادی مشروط و دﯾگر موارد خبری نيست  .اگر زندانيان در دﯾگر زندانھا به طور
موقت و دم برﯾده از باشگاه ورزشی  ،کتابخانه و کالس ھای فنی و حرفه ای برخوردارند
اﯾنجا خبری از اﯾن مسائل نيست سلولھای انفرادی تک نفره را محل زندگی  ٢تا  ۵نفر
قرار داده اند .
مخصوصا" با آوردن  ١۵از زندانھای دﯾگر آمار  ۶٠نفری تا  ٧۵نفری در سالن  ١٢بند
سياسی افزوده شده است  .در اثر چنين افزاﯾشی تعدادی از دوستان مانند افشين
اسانلو و ...به اجبار در کنار درب ورودی دست شوی جای گرفته اند و مجبورند سر و
صدا زﯾاد به دليل ورود و خروج بيشمار افراد و بوی تعفن دائمی را تحمل نماﯾند.
جيره ی غذاﯾی مفيد مانند قيمه ،قورمه ،آبگوشت و  ...از رژﯾم غذاﯾی حذف شده اند
زندانيان برای جبران مواد حذف شده و کمبود ھای قبلی باﯾد ھمه چيز را خودشان بخرند
در نتيجه فروشگاه زندان با نقشه و برنامه رﯾزی دقيق به تجارت خانه و محل کسب سود
کالن برای جمھوری اسالمی و عوامل ذی ربط آن تبدﯾل شده است .با توجه به اخبار
درﯾافتی از بيرون زندان که ماﯾحتاج اوليه مردم چندﯾن برابر شده است ھمان قيمت ھای
روز بيرون در داخل زندان باز ھم دچار افزاﯾش ﯾک و نيم تا سه برابر شده اند .اوال" که

بدترﯾن و بنجول ترﯾن انجاس را وارد زندان می کنند که به جرائت می توان گفت در بيرون
آنھا را دور می رﯾزند مثال" بدترﯾن موز در زندان کيلوی  ۶۵٠٠تا  ٧٠٠٠تومان فروخته می
شود پياز ی که در بيرون  ۵۵٠تومان می باشد در زندان  ، ١۵٠٠انار  ١۵٠٠تومانی در
زندان  ۴۵٠٠و  ...فروخته می شوند .در ضمن از زندانيان طی دو ھفته گذشته بابت ھر
کيلو برنج مرغوب  ۶٠٠٠تومان گرفته بودند ولی وقتی برنج را آوردند معلوم شد که نيم
دانه ﯾعنی برنج آشی است بنا براﯾن زندانيان برنج را نگرفتند اما ھنوز پول آنھا را پس
نمی دھند .قيمت دﯾگر موارد مورد نياز نيز به ھمين منوال است.
در بھداری غير از قرص ھای سرماخوردگی و آمپی سيلين ھا داروی دﯾگری وجود ندارد
بلکه دارو ھای دﯾگر مورد نياز زندانيان را باﯾد خانواده ھا از بيرون خرﯾداری کرده و تحوﯾل
زندان بدھند که ھميشه چندﯾن روز ﯾا ھفته ھا دﯾر تر از طرف مسئولين زندان به افراد
داده می شوند که باعث بيشتر شدن بيماری و ﯾا اثرات مخرب آن عليه زندانی می گردد.
از اﯾن بابت نيز سود بسياری مسئولين از محل بودجه زندان که باﯾد ھزﯾنه زندانيان شود
به جيب می زنند .تمامی امکاناتی که باﯾد زندان در اختيار زندانی به عنوان حق اجتناب
ناپذﯾر بگذارد زندانی را مجبور می کنند خودش با قيمت ھای آزاد سر سام آور ھزﯾنه کند
از جمله وزﯾت چشم پزشکی  ١٠٠٠٠تومان  ،دندان پزشکی  ١٢٠٠٠تومان  ،عينک  ٣٠الی
 ۴٠ھزار تومانی به قيمت  ٧٠تا  ١٠٠ھزار توان حساب می شود .ھزﯾنه دندانپزشکی سر
به آسمان می زند و بين ﯾک الی ﯾک و نيم ميليون تومان است .
ھمچنين رژﯾم از طرﯾق بھداری زندان با ھداﯾت اداره اطالعات با برنامه و نقشه مند تالش
می کند با پخش قرص ھای مانند ترامادون و  ...به صورت راﯾگان و تبليغ جھت راحت
خوابيدن زندانيان بخصوص جوانان را معتاد می کند.ھمچنين اداره اطالعات در ھماھنگی
کامل با مسئولين زندان به صورت پخش گسترده شيشه از طرﯾق عوامل خود اقدام به
گرفتار کردن جوانان و سپس استفاده به عنوان عامل خود در ھمه موارد استفاده به کار
می گيرند .با کمال تاسف در مورد  ۵نفر در اﯾن بند موفق شده اند  ،اداره اطالعات عالوه
بر موراد فوق از طرﯾق اجير کردن برخی از زندانيان که نا آگاھانه خود را فروخته اند ﯾا
شکسته اندو ھر روز تحت تھدﯾد و ارعاب ھستند آنھا اقدام به گزارش روزانه وضعيت
زندان و داخل بند ھا و افراد می کنند.پس از گزارشات آنھا در صورت تشخيص ادراه
اطالعات و مسئولين ،زندانيان سوژه گزارش به سلول ھای انفرادی ﯾا زندان دﯾگری تبعيد
می گردند  .که نمونه ھای اخير عبارتند از ارژنگ داودی به زندان بندر عباس  ،نظری به
بند مخدر ،ھوشمگ رضاﯾی  ۶ماه به انفرادی در  ٢٠٩اوﯾن که به تازگی پس از اتمام ۶
ماه به رجاﯾی شھر برگردانده شده است. .
طی دو روز اخير  ۶زندانی اعدام شده اند .طی سال گذشته طبق آمار دولتی جمھوری
اسالمی که معموال" بسيار کمتر از واقعيت است ھر روز دو نفر به صورت علنی اعدام
می شد اما امارھای امسال تا اﯾنجا نشان از افزاﯾش صد در صدی می دھند ﯾعنی ھر
روز اعدام حداقل چھار نفر به صورت علنی و رسما" اعالم می گردد.
در اﯾن زندان عالوه بر شکنجه ھای مختلف قطع مالقات ھا و حتی روش انجام مالقات ھا
نوعی به شکنجه روحی تبدﯾل شده است  ،بطور دائم تعداد بسياری از ماموران در سالن

مالقات حضور اضطراب انگيز دارند و موقع آوردن زندانيان به مالقات چنان خطر ناک و
وحشت انگيز در اطراف زندانی حضور دارند و حرکت می کنند که سيستم ھيتلری در
بردن زندانيان به کوره ھای آدم سوزی تجسم می گردد .کوچکترﯾن حرکت ھای زندانی
تحت نظر است که زندانی از اﯾنکه دست به بينی خود بزند احساس وحشت و اضطراب
دارد و دائما" دچار استرس است .که نکند دست تو دماغ کردنش را به والﯾت فقيه و امام
زمانشان گزارش کنند.
گفتگوی زندانيان با مالقاتچی ھا به طور صد در صد شنود و ضبط می شود .
ترکيب جمعيتی زندانيان سياسی  ،نصف دوستان بھاﯾی و بقيه از گروھای سياسی ،
انقالبی  ،ملی  ،پژاک  ،مجاھد  ،دمکرات  ،کومله و کارگری و دﯾگر جرﯾانات انقالبی و چھار
نفر اصالح طلب نيز ھستند ھمچنين  ١۴نفر نظامی که  ۵نفر شان در بند عمومی و  ٩نفر
از آنھا در سلول ھای انفرادی زﯾر شدﯾدترﯾن شکنجه ھا قرار دارند جزو زندانيان سياسی
محسوب می شوند اﯾن افراد نظاميانی ھستند که در جھت خدمت به مردم در مقابل
دستورات ضد مردمی فرماندھان و نھاد ھای مربوطه خود اﯾستاده اند و ﯾا دست به
افشاگری جناﯾات و خيانت ھای سران و مسئولين حکومتی زده اند.
از نظر احکام تحميلی به زندانيان در اﯾن بند مدت حداقل حبس  ۵سال  ،تا  ۵٠سال است
ھمچنين  ٣٠نفر ابد و  ۴نفر اعدام ی دارند اعدامی ھا عبارتند از زانيار مرادی  ،لقمان
مرادی  ،ھوشنگ رضاﯾی از کومله و نفر چھارم به نام کرمی است  .الزم به توضيح است
که با برنامه از قبل طراحی شده توسط اداره اطالعات بر عليه زانيار و لقمان مرادی
توطئه شده است و به انھا اتھام قتل پسر امام جماعت مرﯾوان را زده اند در حالی که
چندﯾن بار خود امام جماعت اعالم کرده است که پسرش را ماموران جمھوری اسالمی
کشته اند اما ادراه اطالعات و قوه قضاﯾيه که ھيچ استقاللی از وزارت اطالعات ندارد
طبق اعترافات اخير علی ﯾونسی وزﯾر اطالعات خاتمی که قضات ھيچ اختيار و استقالل
ندارند و طبق دستور وزارت اطالعات اجرای امر می کنند.
علی ﯾونسی می گوﯾد “االن بعضی از قضات ھستند که مرعوب مافوق و سيستم
اطالعاتی ھستند .گاھی در تھران قاضی حاضر نشده است که دستور بگيرد از کسی،
لذا از ﯾزد – آن ھم از شھرستانھای ﯾزد -ﯾا از اردبيل قاضی آوردند ﯾا ﯾک قاضی آوردند
که مسئلهدار است و مجبور است مطابق ميل رفتار بکند
”.اﯾن گونه قاضی ھا در سيستم جمھوری اسالمی بسيار زﯾاد ھستند و از بزرگان آنھا
می توان مرتضوی و صلواتی را مثال زد که زانيار و لقمان نيز گرفتار چنين افرادی شدند .
مدت زمانی که  ١٤نظامی زندانی در انفرادی بودن به عنوان بخشی از محکوميتشان
محاسبه نمی شود و متاسفانه اﯾن دوستان از  ٦ماه تا  ٢٨ماه در انفرادی بسر بردند و
حاال انھا مجموعا" به  ١٠٠سال زندان محکوم شده اند.
با توجه به اﯾن ھمه فشار روحی و روانی به زندانيان آنھا فقط  ٢ساعت در روز ھوا
خوری دارند که معموال" ماموران از سر و ته دو ساعت نيز می زنند و بيشتر مواقع به
بھانه ھای مختلف ھواخوری لغو می شود.
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