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یران ا

«اگر زندان رجایی شھر ھتل است بھ خبرنگاران اجازه بازدید دھید»
کیوان صمیمی، مھدی محمودیان و مسعود باستانی روزنامه نگاران زندانی در رجایی شھر در نامه ای به رئیس صداوسیما

از موارد مختلف نقض حقوق بشر در این زندان نوشتند. پیش تر تلویزیون ایران این زندان را به ھتل درجه یک تشبیه کرده
بود.

سه تن از زندانیان سیاسی زندان رجایی شھر در نامه ای خطاب به عزت هللا ضرغامی رئیس صدا و سیمای جمھوری اسالمی ایران،
تشبیه کردن سالن ١٢ زندان رجایی شھر به ھتل درجه یک در برنامه سه شنبه شب تلویزیون دولتی ایران را سند دیگری برای اثبات

"رسوایی و دروغگویی مسئوالن امنیتی و قضایی" عنوان کرده اند.

کیوان صمیمی، مھدی محمودیان و مسعود باستانی در این نامه نوشته اند که به دلیل عدم دسترسی به رسانه ھای مستقل و آزاد،
روز سه شنبه از سر ناچاری مشغول تماشای تلویزیون دولتی ایران بوده اند تا بلکه بتوانند از بین اخبار تحریف شده و دروغ برحسب
تجربیات روزنامه نگاری خود، خبری سالم دربیاورند. این سه زندانی ادامه داده اند با تماشای اخبار ٣٠ : ٢٠ روز سه شنبه که زندان

رجایی شھر را به ھتلی درجه یک تشبیه و اعالم کرده است این زندان امکانات فراوان مانند فرش رنگین و پرده یک دست دارد، شوکه
شده اند.

این سه روزنامه نگار زندانی خطاب به رئیس صدا و سیمای جمھوری اسالمی ایران نوشته اند اگر فرض کنیم زندان رجایی شھر، تبعیدگاه
نیست و ھتل درجه یک است پس اجازه دھید حداقل یک بار خبرنگاران و نمایندگان نھادھای مستقل داخلی و بین المللی و بان

کی مون دبیرکل سازمان ملل از این ھتل درجه یک بازدید کنند.

دویچھ ولھ فارسی / ایران
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کیوان صمیمی و مسعود باستانی در زندان رجایی شھر

به گزارش سایت "کلمه"، کیوان صمیمی، مھدی محمودیان و مسعود باستانی در ادامه درباره این که چرا اجازه چنین بازدیدی داده
نخواھد شد، خطاب به عزت هللا ضرغامی نوشته اند: «در ھتل درجه یک شما، ما شاھد ضرب و شتم و فحاشی و تھدید زندانیان توسط

پرسنل زندان ھستیم و از آن رنج می بریم. در ھتل درجه یک شما نمی توان شھادت ھدی صابر و درگذشت آقای دگمه چی و منصور
رادپور، سه زندانی سیاسی ظرف یک سال را توجیه کرد. چون در ھتل درجه یک شما نمی توانید قتل و درگذشت بیش از ۵٠ نفر را در

یک سال اخیر بر اثر درگیری و ضرب و شتم آن ھم فقط در زندان رجایی شھر را معمولی جلوه دھید.»

مواردی از مرگ زندانیان سیاسی در زندان

محسن دکمه چی یکی از بازاریان سرشناس تھران بود که به اتھام کمک مالی به خانواده ھای زندانیان سیاسی به ١٠ سال حبس در
زندان رجایی شھر محکوم شده بود. آقای دکمه چی شامگاه ھشتم فروردین ١٣٩٠ بر اثر ابتال به سرطان لوزالمعده و عدم درمان به

موقع و مناسب، در حالی که مسئوالن زندان تا اوایل اسفند به او اجازه بستری شدن در بیمارستان را نداده بودند، جان سپرد.

منصور رادپور دیگر زندانی سیاسی نیز روز اول خرداد ٩١ نیز به علت استفاده بیش از حد از قرص ھای اعصاب بر اثر سکته مغزی در
زندان رجایی شھر درگذشت.

ھدی صابر، فعال ملی ـ مذھبی و زندانی سیاسی سال ٩٠ در پی اعتصاب غذا در زندان دست به اعتصاب غذا زده بود که پس از
انتقال به بھداری زندان اوین مورد ضرب و شتم قرار گرفت و بدون معالجه به سلولش بازگردانده شد و در گذشت.

نامه کیوان صمیمی، مھدی محمودیان و مسعود باستانی به رئیس صدا و سیمای جمھوری اسالمی در حالی منتشر شده که به
گزارش سایت کلمه در روزھای اخیر ماموران امنیتی با یورش به سالن ١٢ زندان رجایی شھر کیوان صمیمی و مسعود باستانی دو

روزنامه نگار زندانی محبوس در زندان رجایی شھر، را به دلیل انتشار عکس ھای شان در اینترنت به انفرادی منتقل کردند.

انتشار تصاویر کیوان صمیمی و مسعود باستانی در زندان رجایی شھر

روز پنج شنبه ٢ شھریور تصاویری از کیوان صمیمی در کنار مسعود باستانی منتشر شده بود که در راه روی سالن ١٢ زندان رجایی شھر
منتشر شده بود. به گفته بھمن احمدی امویی دیگر زندانی سیاسی، سالن ١٢ زندان رجایی شھر یک سالن ۵٠ متری است. در آن

سی و سه اتاق دو و ھفتاد سانتی متری در دو متر قرار دارد. تنھا راه ارتباطی زندانیان سیاسی در این سالن به دنیای پشت در فلزی
این سالن، یک تلفن رومیزی است که با آن می توان به افسر نگھبان در طبقه باال وصل شد.
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کیوان صمیمی و مسعود باستانی در زندان رجایی شھر

کیوان صمیمی، مھدی محمودیان و مسعود باستانی درباره گزارشی که از تلویزیون دولتی ایران درباره زندان رجایی شھر به نمایش
درآمده است نوشته اند: « این تصاویر که شما نشان دادید، فضایی است که خود ما در تبعید با ھزینه شخصی و کمک ھای مردمی

ساخته ایم. با آنکه مجبور شده ایم پرده ھای متری ۵ ھزار تومان را از ماموران شما متری ٢٠ ھزار تومان خریداری کنیم، با آن که مجبور
شده ایم فرش ھای ماشینی نامرغوب و چند ده ھزار تومانی شما را با قیمت فرش ھای مرغوب بخریم، باور کنید خانواده ھای ما و

مردم که شما و ھم مسلکانتان ھزاران میلیارد از حقوقشان را در جیب ھایتان ریخته اید، از سفره ھای خالی شان برای ساختن این ھتل
درجه یک ما را یاری کرده اند.»

این سه زندانی در پایان نامه خود به رئیس صدا و سیمای جمھوری اسالمی ایران "نوید" داده اند که: «در آینده ای نه چندان دور،
می توانید در این ھتل ای درجه یک آرام بگیرید و باور کنید برخالف این روزھا که سر در بیت المال دارید یا تکیه بر منافع به ناحق تصاحب

شده، آن روزھا می توانید از روزی حالل در این ھتل بھره مند شوید.»

کیوان صمیمی بھبھانی مدیر مسئول ماھنامه توقیف شده «نامه» و عضو شورای مرکزی «انجمن دفاع از آزادی مطبوعات»، ٢٣ خرداد
١٣٨٨، یک روز پس از انتخابات ریاست جمھوری ایران بازداشت شد.

مھدی محمودیان روزنامه نگار نیز پس از اطالع  رسانی در باره وقایع کھریزک در ٢۵ شھریور ٨٨ بازداشت و به اتھام اجتماع و تبانی علیه
نظام به ۵ سال حبس تعزیری محکوم شد.

مسعود باستانی از دیگر روزنامه نگاران زندانی است که از تیر ماه سال ٨٨ بدون مرخصی در زندان رجایی شھر به سر می   برد و به ۶
سال زندان و پرداخت جریمه نقدی محکوم شده است.

: ھ ن ی زم ھمین  در 

«رجایی شھر؛ جایی کھ زندانی از لیست زنده ھا حذف می شود»
بھمن احمدی امویی اولین زندانی ای نیست که شرایط زندان رجایی شھر را توصیف کرده، اما شاید این دقیق ترین توصیفی بوده که تاکنون از این

زندان به بیرون درز کرده است. دو زندانی دھه شصت به ھمراه دکتر الھیجی از رجایی شھر می گویند. (29.08.2012)  

درخواست از دبیرکل سازمان ملل برای بازدید از زندان ھای ایران
حدود ١٩٠ فعال سیاسی، روزنامه نگار و مدافع حقوق بشر مقیم خارج در آستانه   ی سفر بان کی مون به تھران، در نامه  ی سرگشاده ای از وی

خواسته اند به مالقات زندانیان سیاسی در ایران برود و برای آزادی آنھا تالش کند. (07.08.2012)  

ژیال بنی یعقوب در زندان، عیسی سحرخیز در اعتصاب غذا
ژیال بنی یعقوب، روزنامه نگار و فعال اجتماعی برای گذراندن دوران محکومیت خود به زندان اوین فرا خوانده شد. در ھمین حال عیسی سحرخیز در

اعتراض به "عدم رعایت قانون در پرونده اش" در اعتصاب غذا به سر می برد. (03.09.2012)  
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