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 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

 ]برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است[

 

 ریوا ران یا]برگرفته از سایت:[ 

 ١٣٩۶مرداد   ٣٠]تاریخ:[ 

 

 یخبر یشهر در بن بست ب ییرجا یدتیعق  یزندان ۵٣

  سیبه من گفت رئ یتماس تلفن کی ی به سالن ده، همسرم ط ١۲سالن   انیزندان یهفته قبل از نقل و انتقال جنجال کی»

از  یک یهمسر  تیروا ن ی.« امیکن یهمه شما را به سالن ده منتقل م جیروزها به تدر نیکرده که هم دیزندان آنها را تهد

 .شهر است ییبند چهار زندان رجا  یزندان ۵٣

 .است یکه فاقد حداقل امکانات رفاه ییشهر است. جا ییبخش زندان رجا نیشهر، محرومتر ییده زندان رجا سالن

 کشنبهیصبح روز  یافتاده ول  ابیکنند آب ها از آس یتصور م یدتیعق انیگذرد و زندان یم یخبر یدر ب یروز چند

شوند   یبرند، متوجه م یهجوم م ١۲به سالن  یگارد حفاظت زندان به شکل ضربت یروهایه نهشتم مردادماه ک

 .برداشت شان اشتباه بوده است

را   شانیو داروها ییلباس، مواد غذا  ،یشخص لیوسا ١۲سالن  انیدهند زندان یحمله، ماموران اجازه نم  نیا انیجر در

زده  شانیکه دستبند به دستها  یدر حال ادیو فر نیهمهمه ، توه انیها در م یکرده و با خودشان ببرند، زندان یجمع آور

 .شوند یشده و بعضا با ضرب و شتم، به سالن ده منتقل م

  ینم جهیمقاومت شان نت تیدر حال تردد بوده اند. در نها یلباس راحت ایشرت  یت ر،یبا عرقگ  ١۲سالن  انیغالب زندان

به  ،یقانون رینقل و انتقال غ نیشوند. چند نفر از آنها بالفاصله بعد از ا یسالن ده م یدهد و با دخالت گارد زندان، راه

 .کنند که دست به اعتصاب غذا زده اند یزندان نامه نوشته و رسما اعالم م سیرئ

نفر به سالن ده منتقل نشده است. او به جرم   ۵٣بوده که با آن  ١۲ساکن سالن  یعاد  انیاز محدود زندان یک ی وان«یک»

سالن ده در طبقه   دیگو  ینقل و انتقال بوده. او م نیبرد و شاهد ا یدارو در زندان به سر م یقانون ریو فروش غ دیخر

مذهب،  یسن انیزندان یکه بعد از اعدام دسته جمع یسالن واقع شده،  ندر آ  ١۲قرار دارد که سالن   یسوم همان ساختمان

و   یمرد وسفی،  یکرده بودند: سرگرد زلفعل هیتعب شیبرا یدیشد یتی امن داتیبود و تمه  یتحت بازساز یمدت زمان

 ورشی  ابچه ها را شکستند و به آنه یشخص لیهجوم آوردند، وسا١۲گارد حفاظت به داخل سالن   یروهایاز ن یتعداد

 یرفتن مقاومت م یکه برا ییهجوم را نداشتند. آنها شروع کردند به ضرب و شتم آنها  ن یا یبردند. بچه ها واقعا آمادگ

 «.کردند

  یسالن ده بوده اند م  یاز بازساز یناش ی گذشته شاهد سر و صدا یساکن بند چهار که در طول ماه ها یها یزندان

قاچاق مواد مخدر قرار    یسرشاخه ها ایمثل وابستگان به القاعده  یخطرناک انیاولش حدس زده اند که زندان ندیگو

از   یچه کار ییبها ای یمذهب شیدگراند ،یدتیعق یزندانپرسند مگر چهار  یسالن ده باشند. آنها م یاست ساکنان بعد

مدار بسته، دستگاه شنود و پنجره   نیانداز، دورب تیپاراز نترنت،یدستگاه کنترل کننده اهمه  نیا ای د؟یآ یدستشان بر م

» به   ان،یاز زندان یک یآهن واقعا چقدر ضرورت داشته است. به گفته همسر  یو ورقه ها لهیجوش خورده با م یها

بخش حفاظت زندان به سلول ها مراجعه کرده و   ،یگرید یارتباط لهیهر وس ای وی راد ل،یمحض روشن شدن موبا

 « .برند یبچه ها را ضبط کرده و با خودشان م یارتباط لیوسا

: »همسرم دیگو یکوتاه داشته، م یداریاعتصاب کننده که روز چهارشنبه گذشته با شوهرش د انیاز زندان یک ی همسر

نقل  نیسخت حبس، ا طیپا افتاده باشند اما در آن شرا  شیبه نظر شما پ اتییجز دی برد. شا یدر اعتصاب به سر م

https://iranbahaipersecution.bic.org/
http://iranwire.com/fa/features/23090


 

IRANBAHAIPERSECUTION.BIC.ORG 

از مشکالت   یک یآنها را تنگ تر کرده، مثال  یگآن بچه ها، عرصه زند یشخص لیو ضبط وسا  یقانون ریوانتقال غ

زندان در   یغذا تیف یکردند. ک یم یآشپز یعموم یآشپزخانه ها  نیاست. آنها در ا دیشان نبود چراغخانه در سالن جد

غذا سفارش بدهند. تنها راه چاره شان   رونیکه از ب ستین یها به شکل یزندان یبد است و وضع مال یحد فاجعه بار

ندارد،   انیاست، درها و پنجره ها بسته شده و هوا در آنجا جر یپخت و پز است، اما سالن ده فاقد امکان آشپز

  «.بچه ها را هم قطع کرده اند یهواخور

بند چهار در اعتراض به انتقال خشونت بار آنها به  انینفر از زندان١۸تر حدود  یروز اعتصاب غذا نیستمیب امروز

را گرفته اند، چهار تکه ظرف   افتشیمجوز در یکه به سخت یها، چند کتاب یزندان نیا  یشخص لیسالن ده است: »وسا

را  یزندگ وهیکاست و ش یدر حبس م یفشار زندگ  زبودند که ا یاندک لیوسا شان،ی هاو ظروف، پتو و رختخواب 

را تا   شانیمدار بسته به سر بردند. لباس ها یها نیفشار دورب ریکرد. آنها در طول هفته گذشته ز یساده تر م شانیبرا

 عنداده بودند تا صورت شان را اصالح کنند. تازه بعد از انتقال، شرو لتیژ کی ینداده بودند. حت لیده روز اول تحو

در حضور خودش   یزندان لیوسا یوارس دینامه زندان با نییکه طبق آ یشان، در حال لیکرده بودند به تجسس در وسا

 « .انجام شود

شد   یمدع یمراجعه و اعتراض کردند اما دادستان ینفر بارها به دادستان۵٣ نیطول دو هفته گذشته خانواده ا در

 تیدر زندان به قدر کفا یزندگ دیگو یشهر بوده: »همسرم م ییزندان رجا سیرئ  یاز خودسر یناش ،یناهماهنگ 

مثل حق  یزندان کی ییو ابتدا ه یسرمان بردارند. چرا حقوق اول یرا از باال یتیچتر امن نیا دیسخت است. آنها با

بچه ها، ساکن شهرستان هستند. مثال خانواده چند نفر    نیاز ا یلیخانواده خ رند؟یگ یم دهیرا ناد یتماس تلفن ایمالقات 

 «.افتند یساکن گرگان هستند. تلفن نباشد آنها به زحمت و مرارت م ییبها یاز بچه ها

که شاهد ماجرا   ییتا جا دیگو یبودند؟ او م صدا کی ها در اظهار اعتراضشان  یهمه زندان  ایپرسم آ یم وانیک از

زندان آمدند و گفتند اگر دست   سیاعتصاب و اعتراض کردند، اما بعد از طرف رئ ١۲سالن   یبوده، اولش کل بچه ها

  ییها مواد غذا ی : »زندانمیده یرا پس م تانپخت و پز لی، داروها و وسا یشخص لیوسا دیاز اعتصاب بردار

 یاریبا هم یکرده بودند. برخ رهیداخل کمد مشترک ذخ ایتخت  ریکرده و ز یداریخر جیشان را به تدر یمصرف

کنند   یریجلوگ هیآب کرده بودند تا از احتمال ابتال به سنگ کل هیتصف ایدستگاه آب سرد کن  دن یخانواده ها اقدام به خر

 « .چ کدام را ندارندیو حاال ه

 انیزندان یو دوازده. سالن ده محل نگهدار ازدهیاست، سالن ده،  ی سه سالن اصل یشهر دارا ییبند چهار زندان رجا

مرتبط با مواد  انیاز آنها جزو زندان یکه بعضا بخش ی عاد انیزندان  ازدهیوابسته به داعش و القاعده بود، در سالن 

 – یدتیعق انیهم محل تجمع زندان ١۲ لنشوند و سا یم ینگهدارهستند  نیخطرناک و اشرار و قاتل انیزندان ایمخدر 

 .بود یاسیس

  یشهر، مسئوالن زندان به فکرش افتادند از تجمع سن  ییمذهب ساکن سالن ده زندان رجا یسن انیاز اعدام زندان بعد

در   یسلف انیوجود زندان ،یآن اعدام دسته جمع یکنند. مسئوالن زندان معتقد بودند بعد از ماجرا یریمذهب ها جلوگ

 گریاز همد جیسالن را به تدر نیا ماندگانیهم باق لیدل نیهم بهخطرناک خواهد شد.  لیپتانس  کیبه  لیتبد  گریکنار همد

را  شتریبا نظارت ب ،یدتیعق انیتجمع زندان دهیشدن سالن ده، ا یفرستادند تا با خال  گرید یجدا کرده و به بخش ها

 .کنند یعمل

که پدرش زنگ زده، عصر روز   یبار نیآخر دیگو ی م ریوا رانینفر است. او به ا۵٣  نیاز ا یک ی« دختر  »راحله

 یماریندارد: » روز چهارشنبه چهارم مردادماه به علت ب یاز او خبر گریسه شنبه سوم مردادماه بوده و بعد از آن د

از خانواده ها پشت در  ی ادیعده ز دم یمراجعه کردم د انمالقات بروم. چهارشنبه هفته بعد که به زند ینتوانستم برا

. از همان روز  میها، ممنوع المالقات هست یبه علت اعتراض و اعتصاب زندان ندیگو  یزندان تجمع کرده و م یاصل

 ا همه ما را نگران کرده است.«واقع یخبر یب نیقطع شده و ا یبه کل یتلفن یسوم مردادماه هم تماس ها

 

کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی   دای برخور]متن باال رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[
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