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از زمان به کرسی نشستن روحانیی ایا ا ن       

نفر اعدام شدند و این در حالیی   ٠٣٣بیش از 

است که روحانی با بازی کردن نقش دو جانبه 

ای میخواست  ناجی نظامی شود که نفس های آخر دیکتاایورییش را     

می کشد. روحانی با بازی در نقش رئیس جمهوری که خواهان بهیبیود    

روابط با غرب است و با دروغ پردازی در منظر جهانی و مصاحیبیه بیا      

بیه  “  اوبیامیا  ” میدیای ها و رسانه های خارجی و گفتگوی الفینیی بیا        

رویاهای غرب و آمریکا پر و بال دهد و با گرفتن امتیاز از غرب و کی       

کردن فشارهای خارجی و احریمی به ایران ناجی رژی  شود و کال ایین  

 شخصیت و رسالتی  بود که در رویارویی با غرب به خود گرفته بود.  

اما در داخل واقعیت چیز دیگری بود و در موازات دمیکیرات خیواهیی       

روحانی  رو به غرب، در داخل سالخی های زندانیییان واعیدام هیای         

جمعی و فشار بر زندانیان سیاسی و کمبود دارو، بهداشت و شرایط بید  

اغذیه در زندان، دستگیری وسیع فعالین کارگری و پیروان دیگر ادییان  

و اعرض های اقتصادی به مردم  یک روی دیگر سکه بود. اما مردم در    

اقابل به این اعرضات رژی  و اعدام زندانیان سیاسی سکوت نیکیردو و     

اعتراضات گستردو ای  را در داخل ایران و خارج کشور عیلیییه  ایین         

)روز شنبه( ما شیاهید        ٣٣٦٠نوامبر  ٦١جنایت ها سازمان دادند و در 

اعتراض مردم سنندج به اعدام ها بودی  و قبل ار ه  در مریوان، سقیز  

و در کردستان عراق شاهد اعتراضات خیلی گستردو ار و حیملیه بیه        

کنسولگری ایران در شهر اربیل اوسط اعتراض کنندگان بیودیی  کیه        

اوسط حکومت بارزانی دستگیر شدند. ما اقریبا سالهاست که شیاهید      

برگزاری آکسیون های اعتراضی در خارج  علیه جناییت هیای رژیی          

اسالمی هستی ، اما امسال این اعتراضات قالب رادیکالتر و اجتیمیاعیی    

اری بخود گرفت و این فشار ها و اعدام های رژی  نه انها نیتیوانسیت      

سکوت و امکین را به جامعه حقنه کند، بلکیه در چینیدیین شیهیر             

 بودی  .  “ نه به اعدام و آری به زندگی”کردستان ما شاهد 

همین عرض اندام مردم در مقابل با رژی ، خود سر آغاز یک اابو شکنی 

سیاسی است که مطمئنا نه انها در زمان حال بلکه در آیینیدو نیییز         

جسارت اودو های به ستوو آمدو را بیشتر خواهد کرد اا باز در اقابل با 

رژی  دست به اعتراض بزنند و وظیفه سازمان های سیاسی و احزاب و   

نهاد های انسانی و بین المللی است اا این اعتراضات مردم در داخل را   

پشتیبانی کنند اا که این شیوو به یک سنت مداوم ایبیدییل شیود و         

 آلترناایوی در اقابل با وضعیت کنونی شود.  

پس بیایید با مردم کردستان در این اعتراضات علیه اعدام ها و عیلیییه    

 کلیت جمهوری اسالمی همراو شوی !

 بفرستيد.“ زنداني سياسي”مطالب خود را براي نشريه 

 نظرات، پيشنهادات و انتقادات خود را با ما در ميان بگذاريد.

 سخن سردبير: »
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مسئوليت مطالب مندرج در نشريه، به عهده 

 نويسندگان مقاالت است.



در حمیاییت از      «نگذارید قلبشان از اپش باز ایستد «کمپینى  به نام 

زندانیان سیاسى محروم از دارو و درمان از سوی کمیته مبیارزو بیرا      

آزاد  زندانیان سیاسی فراخوان دادو شدو است. این کمپین   شیرو      

کار خود را با  دو ماو   فعالیت فشردو آغاز کردو است. این دو میاو از        

دسامبیر   ٦٣مصادف با روز جهانى علیه اعدام الى      ٣٣٦٠ده  اکتبر 

مصادف  با روز جهانى حقوق بشر میباشد. کیمیپییین ایال            ٣٣٦٠

میکند با برجسته کردن اسامى و وضعیت زندانیان سیاسی محیروم از    

دارو و درمان و افشا  برخورد جنایتکارانه رژی  با این زندانیان افیکیار     

عمومى را جهت فشار به رژی  بسیج نماید. از ده  اکتبر ای  کمیییتیه      

مبارزو برای آزاد  زندانیان سیاسی  هر روز اس  و شیر  حیال ییک        

زندانى سیاسی  محروم از درمان را  به زبانهای فارسی و انگلییسیی در     

وبالگها و سایتها منتشر کردو و این روال را ده  دسامبر ادامه خواهنید  

داد.  با اعالم این کمپین اسامى  بیشتر  از زندانیان سیاسی محروم از  

دارو و درمان عمداا اوسط زندانیان برا  این کمپین ارسال گیردییدو     

 است. 

http://cfppienglish.wordpress.com  

http://zendanisiasi.wordpress.com     

http://facebook.com/zendani.siasi   

http://tinyurl.com/pfjtph2  

کمک کنید  ”   نگذارید قلبشان از اپش باز ایستد”  ما امیدواری  کمپین 

اا  سیاست  کشتن زندانیان سیاسی اوسط رژی   از طریق محرومیییت   

و اعالم نشیدو     “  اعدامها   خامو ” این زندانیان از دارو و درمان، این 

هر چه بیشتر افشا شود و اعداد هر چه بیشتر   از مردم در سیراسیر     

جهان به رژی  اسالمى جهت مهیا کردن درمان و دارو فشار بیاورند. ایا   

حال اعدادی از زندانیان سیاسى نیز از داخل زندان از این کیمیپییین       

پشتیبانى کردو و از مجامع بین المللی خواسته اند در رابطه بیا عیدم       

 امکانات درمانى اقدام کنند.

زندان اوین در حمایت از  ٠٥٣نفر از زندانیان سیاسى  بند  ٧٤فراخوان 

 زندانیان سیاسى بیمار

http://tinyurl.com/nsaxowf 

ای در      ان از زندانیان سیاسی زندان رجایی شهر کرج ضمن نامیه  ٣٥

 مورد رسیدگی به وضعیت زندانیان سیاسی بیمار

 http://tinyurl.com/nr9kom7 

نگذارید ” کمیته مبارزو برا  آزاد  زندانیان سیاسى در راستا  کمپین 

در طول یکماو گذشته بیا میراجیعیه بیه            “  قلبشان از اپش باز ایستد

سازمانها  جهانى و مصاحبه های مختلف در رسانه ها ایال  کیردو       

است صدا  زندانیان محروم از دارو و درمان را به گیو  جیهیانیییان        

 برساند. اعداد  از اقدامات کمپین شامل موارد زیر میباشد:

شیوا محبوبى، سخنگو  کمپین  طى نامه ا  از احمد شهید گزارشگر  

ویژو سازمان ملل  درخواست  کرد اا بر رو  وضعیت زندانیان محیروم  

بعداظهر  ٠اکتبر ساعت  ٣٠از دارو و درمان ااکید شود. روز چهارشنبه  

 گزارشى كوتاه از  

 “نگذاريد قلبشان از تپش باز ايستد”كمپين   

 شيوا محبوبی   
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به وقت نیویورك در زمان ارائه گزار  احمد شهید گیزارشیگیر وییژو       

سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران در مجمع عیمیومیى    

سازمان ملل یک حرکت اعتراضى اویتر  فراخوان دادو شید کیه در         

همان ساعت اعداد وسیعى جهت حمایت از زندانیان سیاسى محروم از 

دارو و درمان  به احمد شهید اویت کردند. شیوا محبوبى در نامه ا  از  

امامى سازمانها  و اشکلها   انساندوست و مدافیع آزاد  زنیدانیییان         

سیاسی،  از جمله  سازمانها و احزاب سیاسی ایرانى، اایحیادییه هیا          

کارگر ، سازمان عفو بین الملل، سازمان رهایى از شکنجیه، سیازمیان      

پزشکان برا  حقوق بشر، فدراسیون جهانى کیارگیران ایرانسیپیورت،        

کمیسیون حقوق بشر ااحادیه اروپا  دعوت نمود ایا در حیمیاییت از           

زندانیان سیاسى محروم از درمان به رژی  اسیالمیى فشیار بیییاورنید.           

نفر زندانى سیییاسیی     ۸٥صفحه ا  شامل لیست بیش از  ٠٣گزارشى  

محروم از دارو و درمان به دولت کانادا، دولت انگلستان، احمد شیهییید    

گزارشگر ویژو سازمان ملل، عفو بین الملل در آمریکا  و فیدراسیییون        

 جهانى کارگران ارانسپورت ارسال  گردید.

چندین برنامه زندو الویزیونى  زندانیان سیاسی به زندانیییان بیییمیار        

 اختصاص دادو شدو است:

http://youtube.com/watch?v=0sGaquUdf4Q 

http://youtube.com/watch?v=dDQm4S53Ewo 

نیگیذاریید    ” برنامه ها   الویزیونى و رادیویى زیر با انعکاس کمیپییین      

 از این کمپین حمایت کردو اند:“  قلبشان از اپش باز ایستد

مصاحبه رادیو آزادگان در سوید با شیوا محبوبى ) لیینیک مصیاحیبیه         

 موجود نیست(

مصاحبه رادیو زمانه با شیوا محبوبى  سخنگو  کمیته میبیارزو بیرا       

آزاد  زندانیان سیاسی و میترا پورشجر  دختر وبالگ نویس زنیدانیى   

 محمد رضا پورشجر 

http://radiozamaneh.com/108701#.UoPUeo1rUcE 

 

در الویزیون اندیشه چهار برنامه الویزیونیى  “  ایران در حال گذار” برنامه 

زندو خود را به انعکس این کمپین اختصاص داد. لینک دو برنیامیه در      

 زیر موجود میباشد:

در  الویزیون اندیشیه بیا سیرور        “  ایران در حال گذار” گفتگوی برنامه 

 کاردار مسئول کمیته مبارزو برای آزاد  زندانیان سیاسی

http://vimeo.com/77771833# 

مصاحبه با شیوا محبوبى سخنگو  کمیته مبارزو برای آزاد  زندانییان  

 سیاسی  در برنامه الویزیونى  ایران در حال گذار در الویزیون اندیشه

 بخش اول

http://www.youtube.com/watch?v=7JExnCl_Rb8 

 بخش دوم 

http://www.youtube.com/watch?v=-zH2J-VFWX4 

 مصاحبه با شیوا محبوبی، برنامه نگاو روز در کانال جدید    

http://youtube.com/watch?v=yKrpBpYp5WQ 

گفتگو  الویزیون مهین با شیوا محبوبى ) لینک مصیاحیبیه میوجیود         

 نیست(

الویزیون رهایى نیز برنامه های مربوط به این کمپین را از الیوییزییون    

خود پخش کردو است. اعداد  از سایتها و وبالگها فعالیتها و اخبار این  

کمپین را انعکاس دادو اند. ما باید وسیعا به این محرومیت زندانیان از    

است اعتراض کنی . در هر نقیطیه ا  از         «اعدام خامو  «درمان که 

دنیا که اعتراض علیه اعدام و احکام اعدام صورت میگیرد باید همزمیان  

را افشا کردو و به آن اعیتیراض    «اعدامها  خامو  «و به همان اندازو 

کرد. نباید فرامو  کرد که محروم کردن زندانى از دارو و درمان اوسط  

قیرار دادن     «اعدام خامیو   «رژی ، زندانى را در لیست محکومین به 

است. محروم کردن زندانى از درمان  مساوی با  اعیدام زنیدانیییسیت.         

در سیطی      “  نگذارید قلبشان از اپش باز ایسیتید  ” کمک کنید کمپین 

وسیعتر  پیش برود و رژی  اسالمى را مجبور به فراه  کردن  امکانات 

درمان و دارو برا  زندانیان بکند. کمک کنید جان این زنیدانیییان را         

نجات بدهی . شما  میتوانید از طریق ابتکارات مختلف  از جمله میوارد   

زیر با  کمپین همکار  کنید  و صدا  زندانیان سیاسی محروم از دارو 

 و درمان باشید. قدرت این اعراض در وسیعتر شدن آنست:

نگذارید قلبشان از ایپیش   ” اگر رسانه ا  دارید، کمک کنید کمپین   -

کمپین زندانیان سیاسی محروم از دارو و درمان هیر چیه       “   باز ایستد

بیشتر منعکس شود. اگر این رسانه  وبالگ و سایت شما این کمپین را   

منعکس کردو است و از این کمپین حمایت میکند لطفا اس  ساییت و    

یا سازمان خود  را برایمان ارسال دارید اا در لیست حمایت کننیدگیان   

 این کمپین قید نمایی .

اگر شما و یا  سازمان و اشکل شما مایل به حماییت از کیمیپییین           -

 زندانیان محروم از دارو و درمان میباشد با ما اماس بگیرید.

در صورت امایل با ساختن ویدیو کلیپى کوااو از این کمپین حمایت  -

کنید و صدا  این زندانیان باشید.  ویدیو کلیپ زیر  اوسط  دوسیتیى      

در حمایت از زندانیان سیاسی محروم از دارو و درمیان درسیت شیدو        

 است: 

http://youtube.com/watch?v=Z0BwbaA1UAs 

لطفا طومار حمایتى زیر را امضا نمایید و برا  دوستان و آشنایانیتیان   - 

 ارسال دارید
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هفته گذشته در واکنش به اجرای حک  اعدام فعا ن سیاسی در ایران  

در شهر اربیل اوسط  فعا ن سیاسیی   اظاهرات اعتراضی در پارك شانه 

نگاران  با مجوز استاندار اربیل برگزار شد بعد از میییتییینی        و روزنامه

اعتراضی در شهر اربیل و حمله اعدادی از ایظیاهیرات کینینیدگیان              

خشمگین به کنسولگری رژی ، هفت نفر از فعالین سیاسی ومدنیی در    

آنیهیا   “  جیرم ” اربیل اوسط پلیس دستگیر و روانه زندان شیدو انید.          

سازماندهی و یا حضور در میتینگی علیه اعدامهای وحشیانه در اییران    

بودو است. همگی  این هفت نفر پناهندگان سیاسی از اییران و فیرار        

کردو از شرایط وحشتناك زندگی در ایران و احت اعقیب حیکیومیت      

اسالمی ایران هستند.نمایندو حکومت جنایت اسالمیی بیا میقیامیات           

حکومت در کردستان اماس گرفته و به این حمله اعتراض میکینید و     

طبق اطالعات درز کردو به بیرون   بحث استرداد دستگیرشیدگیان را     

مصطفی شیخی ، رحیمیان   “  مطر  میکند.  پنج ان از دستگیر شدگان 

در ییک نیامیه        “  پیروت، پیشوا علیپور، چیا مالل، علی اسماعیل نیژاد 

مشترك به مسعود بارزانی در مورد وضعیت خود به او هشدار دادو، ایا    

کنون مسعود بارزانی در این مورد سکوت کردو است. پینیج حیزب و         

سازمان سیاسی از کردستان ایران، روز گذشته اهدید کردنید کیه در       

صورت پیش آمدن مشکل برای این دستگیرشدگان از کنگرو ملی کرد، 

 خارج شدو و در آن شرکت نحواهند کرد. 

قرار است در اربیل وسلیمانیه اعیتیراضیاایی      ٣٣٦٠ ٦٦ ٦٥امروز جمعه

برای آزادی این هفت نفر صورت بگیرد و معترضین به دستگیری ایین    

هفت فعال سیاسی، طوماری اعتراضی با امضا صدها نفر اهیه و خواهان 

آزادی این افراد شدو اند. مقامات حکومت در کردستان با عیدم افشیا        

علنی درخواست مزدوران قاال سفارت ایران مبنی بر احویل دستگیییر   

شدگان به آنها خواسته یا نخواسته وارد بازی کثیفی با جانیان اسالمیی  

ای جز باخت نخواهد داشت.  مقامات حیکیومیت در        اند که نتیجه شدو

کردستان نمیتوانند جان این عزیزان را وجه مصالحه روابیط خیود بیا        

جمهوری اسالمی قرار دهند و با جان این عزیزان آسان بازی کینینید.      

 مردم این اجازو را به شما نخواهند داد.   

از دولیت     CFPPIکمیته مبارزو برای آزادی زندانیان سیاسی در ایران 

محلی کردستان میخواهد فورا همه دستگیر شدگان را آزاد کینید. و          

اقاضای استرداد دستگیر شدگان به ایران را افشا و به سفارت جمهوری 

اسالمی در این رابطه اعتراض شدید نماید.  نه جاسوسی و ارور قااالن  

اسالمی در اقلی  کوردستان و عراق باید مهر و موم شود. حمایت و ییا     

سکوت و بد ار از همه همکاری با جانیان اسالمی شراکیت و ایائییید         

سرکوبها و اعدامها در ایران است. مردم کوردستان با اعیالن هیفیتیه          

اعتراض به اعدامها در کردستان ایران و عراق پیشاپیش نفرت خیود را    

از این نو  حرکات وحشیانه جانیان اسالمی داخل اییران و شیرکیای        

 آنها اعالن کردند.     خارجی

از همگان   CFPPIکمیته مبارزو برای آزادی زندانیان سیاسی در ایران 

کند  با اقدامات اعتراضی و ارسال نیامیه و امضیا طیومیار               دعوت می

اعتراضی و بهرطریق ممکن به دولت محلی در کردستان فشار آورند که 

 فورا دستگیر شدگان را آزاد کند.

change.org/en-GB/petitions/don-t-let-their-
heartbeats-stop 

با هر امضا شما یک نامه اعتراضى به ااحادیه اروپا   احمد شهیید   - 

 و رژی  در ایران ارسال میگردد

در حمایت از این کمپین و زندانیان سیاسى محروم از درمیان       -

 شبها  همبستگى   کنسرت و اظاهرات و اجمع  برپا کنید.  

در ایران در مقابل زندانها و دفاار دولتى اجمع کنید و خواستیار   -

 رسیدگى فور  به وضعیت زندانیان بیمار شوید

در خارج از ایران به دولت و اعضا  پارلمان کشور محل اقامتتان  -

نامه نوشته و خواستار این باشید که به رژی  جهت دادن دارو و       

 درمان به زندانیان فشار بیاورید

زندانیان سیاسى هر روز شاهد به احلیل رفتن سالمت  روانیى و      

جسمیشان  هستند و رژی  آگاهانه اال  دارد این زندانیان را بیا      

مرگ خامو  از بین ببرد.  شما میتوانید با حمایتتان کمک کنیید   

 جان این زندانیان را نجات دهی .

 کمیته مبارزو برای آزادی زندانیان سیاسی: 

در رابطه با دستگیریهای فعالین سیاسیی  

 در کردستان عراق

 گزارشی از كمپين... 
4از صفحه   
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 ٧٠را از محمد نظری، زندانی سیاسی   حقوق بشری عکسی  چند رسانه 

سال حبس بدون حتی ییک   ساله منتشر کردند که پس از بیست و یک

پیش لب هیای    روز مرخصی در زندانی رجائی شهر کرج است. او مدای 

خود را به نشانه اعتراض دوخت و دست به اعتصاب غذا زد. بیهیمین         

احمدی اموئی سال گذشته در یادداشتی از زندان اوین بیه وضیعیییت       

زندانیان سیاسی فرامو  شدو اشارو کرد. او در بخشی از این یادداشت  

محمد نظری، بیست و دو ساله بود که بازداشت شد و حیا   ” نوشته بود 

 “ در سال بیست  زندانش است اما انگار که شصت ساله است.

محمد نظری، بیست سال پیش چند ماهی به  ، به گفته ی منابع مطل

کردستان عراق رفته بود و با حزب دمکرات کردستان همکاری داشتیه،  

او هیچ گونه عملیات مسلحانه ای انجام ندادو است.برادر  در جینی     

ایران و عراق شهید شدو است و متعلق به یک خانوادو کرد و شیییعیه      

است.به گفته خود  بازجوها به او گفته بودند او یک شیعه هستیی و     

برادر شهید، بنابراین خیانت او به ما مجازات سنگیین ایری خیواهید         

داشت .محمد نظری یک زندانی سیاسی است که بیش از بیست سیال     

پایش را اززندان بیرون نگذاشته است.وی ابتدا به اعدام محکیوم شیدو      

بود و سالها بعد حکمش به ابد اقلیل پیدا کرد.بیه نیظیر میی رسید             

مجازااش با جرم او هیچ گونه اناسبی ندارد. ای کا  مسیوو ن قیوو        

قضاییه پروندو های چنین زندانیانی را گاهی روی میز خود قرار بدهنید  

و نگاهی به آن بیندازند.زندانی هایی که به نظر می رسد کامال فرامو   

 شدو اند.  

وی در زمیان دسیتیگیییری        ” از نزدیکان او پیش از این گفته بود   یکی

ای نیز انجیام   بیست و دو سال بیشتر نداشت و هیچگونه اقدام مسلحانه

ندادو بود. کار او انها فعالیت ابلیغی بودو و نباید امام عمر خود را در      

سال است که پیگیر آزادی وی هستییی  ولیی       ٥زندان سپری کند. ما  

 “  دهند. مسئولین قوو قضاییه پاسخی به ما نمی

 
 محمد نظری

 سال است يک روز هم مرخصی نداشته است. 12زندانی سياسی گمنامی كه 
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 صدای علی معزی باشيم.

علی معزی زندانی سییاسیی   

سالخوردو زندان ندامیتیگیاو    

مرکزی کرج از مشیکیالت       

کلیه و مثانیه بشیدت رنیج        

برد و از امکانات پزشکیی   می

 محروم است.

علی میعیزی  بیا وجیود             

اشخیص پزشکان مبنی بر بستری شدن در بیمارستان مجهز خارج از   

 زندان کماکان از درمان مناسب محروم است.

"علی معزی به بیماری هیدرونفروز کلیه مبتال شدو که در این بیماری  

 رود." ها پایین نمی ادرار از کلیه

کنید از     زمانی که علی معزی برای درمان به بهداری زندان مراجعه می

ا  آزمایش و بسیتیری        شود و دکتر ارولوژ برای وی عکس برداری می

کند. با این وجود   شدن در بیمارستان مجهز خارج از زندان را اجویز می

اا کنون نه آزمایشی از علی معزی به عمل آمیدو و نیه وی را بیه                

 اند." بیمارستان منتقل کردو

وی اقاضای مرخصی درمانی خود را به مسئولین ارائیه دادو اسیت و         

پزشکی قانونی نیز اایید کردو که وی نیاز به مرخصی درمانی دارد. امیا   

اند که آیا قاضی ناظر بر زندان با مرخصیی   اا این لحظه به ما خبر ندادو

 استعالجی موافقت کردو است یا نه."

را نیز دارد در پایییز   ١٣علی معزی که سابقه بازداشت و زندان در دهه 

دستگیر و به دو سال حبس اعزیری و سه سال حبس ایعیلیییقیی       ۸٤

محکوم شدو بود که پس از احمل دو سال حبس در زندان رجایی شهر 

به دلیل شرکت در  ۰٣خرداد ماو سال  ٣٣و آزادی از زندان، مجددا در 

 مراس  علی صارمی از زندانیان سیاسی اعدام شدو بازداشت شد.

دادگاو انقالب به یک سیال     ٦٥نامبردو سپس بصورت غیابی در شعبه 

سیال حیبیس         ٠حبس اعزیری محکوم شد که با حساب محکومیت   

 سال را در زندان بسر برد. ٧اعلیقی پروندو قبلی، وی باید مدت 

-------------------------------------------------------- 

 صدای امير خرم باشيم.

امیر خرم زندانی سیاسی متولد سیال  

در ایهیران اسیت و فیارغ              ٦٠٧٦

التحصیل دانشگاو شیراز در رشیتیه     

 ماشین آ ت کشاورزی ایز می باشد.

به هیمیراو      ٦٠۸٣امیر خرم در سال 

اعضای نهضیت آزادی بیه صیورت          

موقت بازداشت شد و بعد از محاکمه 

غیر علنی به چهار سال و نی  زنیدان  

 اعزیری محکوم شد.

او همچنین پس از اظاهرات جنبش مردمی در ااسوعیا و عیاشیورای        

 بازداشت شد و حدود دو ماو را در زندان به سر برد. ٦٠۸۸ننگین 

او در دادگاو بدوی به خاطر حضور در اظاهرات روز ننگین عیاشیورا و       

ضیربیه شیالق         ٤٧عضویت در نهضت آزادی به هفت سال زندان و     

 محکوم شد.

در دادگاو اجدید نظر این حک  به شش سال زندان ابدیل شد. او پیس   

از ابالغ حک  قطعی به صورت الفنی این ابالغ را بی اعتبار دانست. روز  

ماموران دادستانی به بازداشت او اقیدام و بیرای            ٦٠۰٣شهریور  ٣٣

 احمل شش سال زندان به زندان اوین منتقل کردند.

 كارزار حمايت از زندانيان سياسي محروم از دارو و درمان

 7129نوامبر  21/  2937آبان ماه  72نشريه اي از کميته مبارزه براي آزادي زندانيان سياسي /  7



وی در حال حاضر درزندان اوین مشغول گذراندن دوران محکیومیییت    

ابانی و اجیتیمیا     -خود می باشد وی به ااهام عضویت در نهضت آزادی

 علیه امنیت کشور به شش سال زندان محکوم شد.

وی از ناراحتی فک و لثه در داخل زندان رن  می برد و این مشکل بیه    

 علت بی اوجهی مسئولین بیشتر خواهد شد.

-------------------------------------------------------- 

 صدای محمد داوری زندانی سياسی در بند باشيم.

محمد داوری روزنامه نیگیار، زنیدانیی       

سیاسی و سردبیر سایت سحام نیییوز     

)سایت رسمی حزب اعتیمیاد میلیی(        

در  ٦٠٥٦اردیبهشت  ۰است. او متولد  

بجنورد است و دارای ایحیصیییالت         

کارشناسی ارشد در رشته میدییرییت      

آموزشی می باشد. وی اولین بیار در       

 ٣٠اجمع های اعتراضی معلمیان در      

بازداشت و محاکمه شدو بود. پس از اعیتیراضیات          ٦٠۸٥اسفند سال 

مردم به نتایج مضحکه انتخابات ننگین ریاست جمهوری ( در سیال         

سال حبس مته  شد، امیا   ٥دستگیر شد. محمد داوری ابتدا به   ٦٠۸۸

پس از یک سال زندان به دلیل شرکت در اجمع های اعتراضی معلمان 

، به یک سال حبس دیگر ه  محکوم شید و    ٦٠۸٥در اردیبهشت سال 

سال افزایش یافت. افزایش محکومیت آقای داوری   ١میزان حبس او به 

اقدامی االفی جویانه بود. ااهام این زندانی سیاسی اقدام علیه امینیییت     

ملی، مصاحبه با قربانیان بازداشتگاو کهریزك و اهیه فیل  از آن بیرای    

ارائه به دستگاو قضایی است؛ اقدامی که با نظارت شیخیصیی میهیدی        

کروبی صورت گرفت. محمد داوری در حال حاضر در حال گیذرانیدن      

زندان اوین می  ٠٥٣سال می باشد در بند  ١دوران محکومیت خود که 

باشد. وی در زندان از درد شدید در مفاصل زانوو کمر  و همچنین از  

مشکالت در دهان ودندان خود رنج می برد و مسئولین هیییچیگیونیه        

 رسیدگی برای درمان وی انجام نمی دهند.

-------------------------------------------------------- 

 پور باشيم. صدای نصور نقی

دادگیاو   ٣١ی  پور از سوی شعبه نصور نقی

ننگین انقالب اهران به ریاست قاضی پییر  

عضویت در میجیمیوعیه     »عباس، به ااهام 

ابیلییی     »و  «فعا ن حقوق بشر در ایران

سیال حیبیس         ٤به احمل    «علیه نظام

اعزیری محکوم شد و این حک  عینیا  در    

 دادگاو اجدید نظر استان نیز اائید شد.

ی فناوری اطالعات و پیژوهشیگیر آزاد           پور دانشجوی رشته نصور نقی

سیاییت آرشیییو          ی سیاسی است که مدیریت یک وب فلسفه و اندیشه

 های علوم انسانی را نیز بر عهدو داشته است. ی فارسی در زمینه مقاله

و  ۸۸اسفندماو  ٦٦های جمعی فعا ن حقوق بشر در  او در پی بازداشت

هیای     ا  در قزوین بازداشت شد و مدای را در سیلیول   در منزل پدری

زندان اویین   ٠٥٣الف گذراند. وی در حال حاضر در بند   ٣انفرادی بند 

در حال سپری کردن دوران محکومیت خود می باشد. وی از ناراحیتیی    

فک و لثه رنج می برد و بر اثر بی اوجهی مسئولین مشگیل جسیمیی      

 بیشتر می شود.

-------------------------------------------------------- 

 صدای باتير محمداف باشيم

سیالیه،      ٠١باایر شاو محمداف زندانیی    

متولد روسیه و شهروند ارکیمینیسیتیان      

است. وی به ااهام جمع آوری اطالعیات   

برای کشورهای متخاص  )ارکمنسیتیان(   

 ٣٣بازداشت و بیه     ٦٠۸۸در خرداد ماو 

سال حبس اعزیری محکوم شد که حک  

 وی نیز اایید شدو است.

ماو را در سلول های انفرادی به سر بردو است نیز گاهی به  ١وی مدت 

زنیدان     ٠٥٣منتقل شدو است اما وی در حال حاضر در بند    ٣٣۰بند 

اوین مشغول سپری کردن دوران محکومیت خود میی بیاشید. شیاو            

محمداف که حدود پنج سال است در زندان اوین زندانیی اسیت، وی       

هیچ گونه اماسی با خانوادو خود نداشته و طی مدت بازداشت و حبس 

از مالقات با اعضای خانوادو، همسر و دو فرزند  محروم بیودو اسیت.     

باید در نظر داشت که محکوم شدن در دادگاو هیای بیدوی و بیدون          

حضور وکالی متخصص در امور مربوطه و صدور حیکی  هیای غیییر            

عاد نه، دلیل بر واقع شدن عمل جاسوسی نبودو و در اکیثیر میوارد          

محکومین اسیر نمایش های دستگاو های امنیتی می شوند. باایر شیاو     

داند، او نمایندو یک شرکت روسی اسیت   محمداف که خود را بیگناو می

که قصد ااسیس نمایندگی شرکتش را در ایران داشته اسیت ایا در         

چهارچوب قوانین ایران بتواند فلزات مورد احتیاج دولت ایران را اهیه و 

دادگاو انقالب اهران طی آن    ٣١به ایران صادر نماید. ااهامی که شعبه  

سال زندان محکوم نمود جاسوسی عنوان شدو است. وی     ٣٣وی را به 

از مشکالت روحی شدید و شوکهای عصبی و همچنییی  سیردردهیای       

اوین به رئییس   ٠٥٣طاقت فرسا رنج می برد. باایر شاو محمداف از بند  

جمهور روسیه و ارکمنستان نامه ای جدید نگاشته است که متین آن    

در اختیار کمپین برای آزادی زندانیان بیمار ) محروم از دارو و درمیان(   

قرار گرفته است متن آن به شر  زیر است: من باایر شیاو میحید اف         
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به جیرم     ۸۸ایر  ٦۸فرزند امان محمد شهروند روسیه و ارکمنستان از 

دادگاو انقال ب    ٣١جاسوسی برای دولت روسیه و ارکمنستان در شعبه 

سال حبس اعزیری شدو ام. ادعایی برای اکذییب جیرم       ٣٣محکوم به 

 خود یا اایید آن شاید نداشته باش ، یاجایی بحث داشته باش .

ماو که در زندان بسر میبرم نه از امکانیات   ٧سال و  ٧اما بعد از گذشت 

الفنی بهرو بردو ام و نه مالقاای داشته ام. با وجود داشتین هیمیسیر و         

فرزند همه جوانب احمل حبس برای  دشوار است. هیچیک از حیقیوق      

مربوط به یک زندانی در خصوص من رعایت نمیشود. انها خواهشی کیه   

دارم اینست که پروندو من را پیگیری کنید. یا به آزادی برس  و ییا بیه      

کشور خود برگرداندو شوم. جناب رئیس جمهور بندو از ابیتیدای سیال       

در صورایکه به وضعیت  رسیدگی نشود و از سوی دولت روسیه و  ٣٣٦٧

 ارکمنستان پاسخی دریافت نکن  اعتصاب غذای خودرا شرو  میکن .

 اوین ٠٥٣باایر شاو محمد اف، بند 

-------------------------------------------------------- 

 صدای عليرضا احمدی باشيم.

این زندانی کسی نیست جز عیلیییرضیا     

سال سن دارد و  ٠٣احمدی وی حدود 

زنیدان اویین در حیال          ٠٥٣در بنید    

گذراندن دوران محکومیت خیود میی       

دادگیاو     ٦٥باشد. وی از سوی شعبیه     

سال زنیدان     ٧ننگین انقالب اهران به 

مهر میاو   ۸محکوم شدو است، در ااریخ 

 جهت احمل محکومیت خود به زندان اوین فراخواندو شد. ٦٠۰٦

او در وضعیت جسمی بسیار بدی در زندان به سر می برد و مسئیولییین    

زندان از انتقال وی به بیمارستانی خارج از زندان جهیت درمیان ودارو       

خودداری به عمل می آورند. دلیل مشکل دررفتگی لیگین پیا کیه از            

کودکی دچار آن بودو است و عدم رسیدگی پزشکی ایوسیط بیهیداری       

زندان اوین و متعاقبا حاد شدن بیماری وی، در آستانه معلولیت از ناحیه 

 پا قرار دارد.

بهداری زندان اوین برای اسکین درد علیرضا احمدی از داروی متیادون  

و مصرف به صورت روزانه استفادو نمودو که مصرف بیش از اندازو آن در 

سال گذشته ااثیر بدی روی وی داشته است به طوری که او دچیار       ٦

اختال ت شدید روانی ناشی از مصرف متادون شدو و پییگیییری بیرای       

اعزام این زندانی به بیمارستان جهت عمل جراحی بی نتییجیه میانیدو       

 است. علی رضا احمدی نیاز به جراحی زانو دارد.
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نوامبر  ٦١در ادامه اعتراضات علیه اعدام در شهرهای کردستان، روز 

در شهر سنندج اظاهراای بر گزار شد. دهها ان از     ٦٤ساعت ٣٣٦٠

مردم سنندج با در دست داشتتن پالکارد و باندرول و پوسیتیرهیای    

راهپیمایی در ابتیدای   ٦٤علیه اعدام راهپیمایی کردند. راس ساعت  

بازار میوو فروشان سنندج در سه راو نمکی آغاز شد. این راهپیمایی  

با حمل پالکارد و شعار دادن در طول این بازار اوجه هزاران نفیر را    

زندانی سییاسیی آزاد     ” به خود جلب کرد. شعارهای این راهپیمایی  

 بود. “ نه به اعدام و آری به زندگی”، “باید گردد

در طی روزهای گذشته، چندین اظاهرات مشیابیه در شیهیرهیای          

مختلف کردستان از جمله مریوان و نیز شهرهای اربیل در کردستان 

 عراق در اعتراض به موج اعدام زندانیان سیاسی به راو افتادو است.

رز گیذشیتیه         ٦٣٣در زمان روی کار آمدن دولت روحانی، در طی 

زندانی که اکثر آنها زندانیان سیاسی بودو انید، اعیدام      ٠٣٣بیش از 

 شدو اند.

 



واژو ی   ”  زندانی سیاسی ”  

غریبه نیست، این واژو  بعد 

از سرنگونی رصیاخیان در     

نفر که حاوی خاطرات  بزرگ علوی  از زنیدان     ٥٠کتابی به نام  گروو 

که اوسط خود وی در آن زمان  انتشار یافت، در ااریخ ایران بیعینیوان    

 اولین سند مکتوب  ماندار و واژو زندانی سیاسی ثبت  شد.

هر چند قبل از این کتاب ه  ما زندانی سیاسی در ایران داشتی ، امیا     

اا قبل از رضاخان زندانی سیاسی واژو شناخته شدو ای نبود.  در طیول    

ااریخ ایران شکنجه ها متفاوت بود. با آمدن دولت رضاخان نو  شکنجه  

شکل مدرنی  به خود گرفت و زندانیان سیاسی را با آمپول هیوا میی       

 »پزشک احمیدی «کشتند و متخص این کار احمد احمدی مشهور به 

خان بختیاری )سردار اسیعید(، خیان           بود وی مته  به قتل جعفر قلی

خان اسعد )برادر سردار اسعد(، محمد فرخی یزدی )شاعر و میدییر         بابا

نیفیر( و         ٥٠روزنامه طوفان(، دکتر اقی ارانی )رهبر گروو کمونیستی   

ایموراا  )وزیر دربار رضا شاو( بود. پزشک احمدی احت فیرمیان دو        

رئیس شهربانی، آیرم و بعد مختاری خدمت کردو است و این دو رئیس 

ارین عوامل کشتار، اختناق و سرکوب مخالفین رضاشاو  شهربانی از مه 

اند. بخشی از جنایات آنان مربوط به زندانیانی بود که از طیرییق         بودو

اوانستند اقدام به نابودی آنان کنند، بنابراین ناچار بودند بیا   قانونی نمی

های بسیار محرمانه در زندان اوسط پزشک احمدی آنیان را بیه        شیوو

 قتل برسانند.

بهیمین سیال       ٦٧بر اساس اطالعیه رسمی دولتی، دکتر اقی ارانی در 

 ٦٠در اثر ابتال به بیماری ایفوس درگذشت. ایقیی ارانیی در            ٦٠٦۸

خورشیدی در ابریز زادو شد. وی از اعضای بیرجسیتیه      ٦٣۸٣شهریور 

بیه ایدرییج       ٦٠٦١اا اوایل سال  ٦٠٦٥بود که از اواخر سال  ٥٠گروو 

 دستگیر و در زندان موقت اهران و قصر زندانی شدند.

دکتر اقی ارانی که احصیالت خود را در آلمان به پایان رساندو بود در   

ای دیگر، فرقه جمهوری انقالبی اییران را       هنگام احصیالت همراو عدو

های طرفدار کمیونیییسیت      ااسیس کردند. در بازگشت به ایران به گروو 

پیوست و با همکاری دو ان از همکارانش ماهنامه دنیا را منتشر کیرد.    

ماو از    ٦۸اما بعد از مدای از انتشار آن ممانعت نمودند. پس از گذشت  

اوقیف ماهنامه دنیا، ارانی دستگیر شد و به دفعات زیر شکنجیه میورد     

ارانیی بیه           بازجویی قرار گرفت. بر پایه قانون ضد سوسییالیییسیتیی،      

ارین حک ، یعنی دو سال زندان محکوم شد. وی در چیهیاردو       سنگین

ها و زجر و عذابی که در سیییاو چیال         در نتیجه شکنجه ٦٠٦۸بهمن 

پیش و پس از دادگاو متحمل شید، در زنیدان درگیذشیت. د ییل               

اند. بنابر کیفر خواستی کیه پیس از           گوناگونی برای مرگ او برشمردو

رئیس پلیس رضاشاو،   ، علیه مختاری،٦٠٣٣استعفای رضا شاو در سال 

سرهن  نیرومند رئیس زندان و احمدی، پزشک زندان به دادگاو ارائیه  

های شدید در زندان جان سپردو بود که ناشی  شد، ارانی پس از بیماری

 از وضعیت غیر انسانی وی در آن جا بود.

من با قولی که به نشریه زندانی سیاسی دادم  اصمی  گرفت  ااریخچیه  

از چگونگی زندانیان سیاسی  و چگونه جا افتادن این واژو در میییان         

مردم و اینکه چطور در ااریخ  ایران هک شدو بپردازم. راستش سنگیی   

بزرگ است و  زمانبر است در هر صورت برای  اطالعات مجبیور شیدم     

بیش از صدها وبالگ و سایت را در طول دو هفته مورد مطالیعیه قیرار      

ده   اا بتوان  اطالعات درست و به جا را یک بار دیگر جلو چشمهایی   

بگذارم،  زم به یاد آوردی است که به دلیل سرکوب و خفیقیان دوران     

رضا خان هنوز  آمار درستی از کشته ها  بطور کلی در دست  نییسیت.   

نقل است که علی دشتی اوانست بود  که حداقل آمار از قیتیل عیام          

عشایر را جمع آوری کند، اما از ارس و وحشت ایجیاد شیدو ایوسیط          

 حکومت رضا خان  آن را نابود می کند.  

 قتل تيمورتاش“ آ پاسارگاد”به نقل از وبالگ 

پزشک احمدی در نظر داشت برای کشتن ایموراا  از س  اسیتیفیادو    

کند، به این ارایب که به جوجه بریانی که از خانه اییمیورایا  آوردو      

شد، مقداری س  ازریق کند. پزشک احمدی هر روز بیه بیهیانیه             می

بازرسی ظرف غذا، غذای ایموراا  را در اااق رئیس زندان مشیاهیدو     

 نمود. های بریان ازریق می کرد و با سرن  مقداری زهر به جوجه می

ا  که مبالغی به زندانبانیان رشیوو      ایموراا  ه  که از طریق خانوادو

ها را به سوی خود متمایل ساخته بودند از ماجرای کشیتین      دادو و آن

کیرد، او       خود مطلع شدو بود، از خوردن غذای مسموم خودداری میی 

های سربسته و میهیر و        خورد و آب را ه  در بطری فقط نان و آب می

 آوردند. موم شدو از خانه برایش می

های دارویی ایموراا  بود که آن هی    نقشه بعدی مسموم کردن قرص

با شکست روبرو شد. اا این که با خرو داروی مسموم را به زور به وی    

نوشاندند، پزشک احمدی مرابا به دخمه محل زنیدان ایییمیورایا           

میییرد، او        خواست بداند کیه چیه وقیت میی           کرد و می سرکشی می

خواست که هر چه زودار از مرگ ایموراا  مطمئن شود و گزار   می

امام کردن او را به روسای خود بدهد. برای همین بالش ایمورایا  را     

دهد و در همان حالیت نیگیه       روی دهان او قرار دادو و محک  فشار می

حرکت شدو و    فایدو بود اا این که بی دارد. اقالی ایموراا  ه  بی  می

 بندد. برای همیشه چشمانش را می

 

 واژه  زنداني سياسي و ثبت آن 
 

 شمی صلواتی
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 قتل فرخی يزدی

فرخی یزدی شاعر و مبارز آزادیخواو و مدیر روزنامه طوفیان، کیه بیه        

خاطر مبارزات سیاسیش و به خاطر اشعار حماسی و انیقیالبیییش در         

میبرد بعد از شنیدن خبر ازدواج ولیعهد با فوزیه مصری و  زندان به سر 

قانون مجلس در ایرانی کردن فوزیه به دستور رضیاشیاو در اشیعیاری         

عروسی ولیعهد را دارای عواقب ناگواری دانست. چند بیت از این اشعار  

 چنین است:

ها بود خو  زانکه میدان  خرابی چونکه از حد بگذرد  دل  از این خرابی

 گردد آباد می

لرزد که قاس  ه  چنانکه نینوا نیزدییک      دل  از این عروسی سخت می

 گردد شد، داماد می

به ویرانی این اوضا  هست  مطمئن زآن رو که بنیان جفا و جیور بیی       

 گردد   بنیاد می

رضا شاو پس از شنیدن این ادبیات به شدت عصبانی شدو و دسیتیور       

قتل او را صادر کرد. ابتدا قصد بر این بود که فرخی یزدی را مسیمیوم      

نمایند و دستور این کار نیز صادر شد، اما هر بار پیییش از مسیمیوم           

کردند و فرخی از خوردن  کردن، زندانیان دیگر او را از موضو  باخبر می

کرد. پس از آن اصمی  جدید در مورد وی این بیود:      غدا خودداری می

فرستادن به بیمارستان زندان به بهانه معالجه، آن ه  شبانگاو به بهانیه  

این که وی به بیماری ایفوس مبتال است و این بیماری جان زندانییان  

کند و بایستی واکسن ضد بیماری به وی ازرییق کینینید.        را اهدید می

شبانه از زندان به مریض خیانیه      ٣٦/٤/٦٠٦۸فرخی یزدی را در ااریخ 

بردند. چند روز بعد او را به اطاق مخصوصی که در بیمارستان میعیروف    

به حمام بود و در واقع قتلگاو وی بود، منتقل کردند. پزشک احیمیدی      

 انها کسی بود که به اااق فرخی یزدی رفت و آمد داشت.

پزشک احمدی و سرهن  نیرومند رئییس زنیدان و        ٣٥/٤/٦٠٦۸روز 

جالدهای دیگر در اااق فرخی حضور داشتند . چینید نیفیراو را روی            

اختخواب خواباندند و دست و پایش را محک  گرفتند اا مقاومت نکنید.  

محل این فاجعه در اااق دستشویی مریض خانه زندان پیایییین بیود.         

پزشک احمدی آستین هایش را با  زد.  فرخی می خواست نعرو بکشد  

ولی چند نفر دستشان را روی دهان او گذاشتند. احمدی ازریق خالیی   

پر از هوا را به رگ او زد و هوا را در رگش خالی کرد. ک  کی  در آن         

حال شاعر خفقان پیدا در کتاب خاطرات علی آوانسیان ه  از پیزشیک   

 شود. ای از زندانیان سیاسی یاد می احمدی به عنوان قاال عدو

احمدی، یک پسربچه مازندرانی را که اصال اقصیر  میعیلیوم نیبیود،        

زد و سر خود را    ساعت دائ  فریاد العطش می ٣٧آمپول زد و بیچارو اا 

خواست ولی احمدی کمک به وی را ممنو   کوبید و آب می به دیوار می

کردو بود وی ااکید کردو بود کسی نزدیک او نرود اا بمیرد و بیا خیرو   

 .«ساعت که بدنش از اشنگی آاش گرفته بود، مرد ٣٧بعد از 

 سرانجام پزشک احمدی

پیزشیک      ٦٠٣٣بیهیمین       ٠٣سرانجام دادگاو دیوان عالی جنایی، در 

شناخت و بیه   «سردار اسعد»و  «فرخی یزدی»احمدی را قاال عمدی 

اعدام محکوم نمود که این حک  در مورد نامبردو اجرا گردید. پیییکیر       

نامبردو در میدان اوپخانه و درکنار مجسمه رضاشاو، کسیی کیه وی         

سالها برای او و به دستور او کار میکردو است بر بیا ی دار رفیت. در          

کتاب خاطرات علی آوانسیان ه  از پزشک احمدی به عینیوان قیاایل       

 شود. ای از زندانیان سیاسی یاد می عدو

بزرگ علوی از نثرنویسان برجسته ادبیات فارسی مشهورارین نویسنیدو  

نیفیر      ٥٠گرای ایران است که در مورد مرگ اقی ارانی در کتاب    چپ

 چنین می نویسند.

هایی است که کلیه کسانی که در زندان  مرگ دکتر ارانی از آن مصیبت

بودو و اس  او را شنیدو و یا یک بار او را در سلولهای مرطوب کیرییدر     

سه و چهار زندان موقت دیدو بودند هرگز فرامو  نخواهند کرد. دکتیر   

ارانی چطورمرد؟ جزو اسراری است که بعدا  کشف خواهید شید، جیز        

رمزهایی است که حل آن با سرنوشت ملت ایران اوأم است. هیر روزی    

که ملت ایران اوانست قاالین دکتر ارانی را به کیفر برساند و مجیازاایی   

را که شایسته این گونه مردم اوبا  است دربارو آنها اعمال نماید ییک    

قدم در سیر ارقی و اکامل فراار نهادو است. روز چهیاردهی  بیهیمین         

 نعش دکتر ارانی را به غسالخانه بردند.   ٦٠٦۸

یکی از دوستان نزدیک دکتر ارانی، طبیبی که بیا او از بیچیگیی در             

فرنگستان معاشر و رفیق بود، نعش او را معاینه کرد و عالی  مسمومیت 

در جسد او اشخیص داد. مادر پیر دکتر ارانی، زن دلیری که بیا خیون      

 ٦٠٦۸دل وسایل احصیل پسر  را فراه  کردو، روز چهارده  بهمن   

 شه پسر خود را نشناخت. بیچارو زبان گرفته بود که این پسیر مین        

نیست. این طور او را زجر دادو و از شکل انداخته بودند همییین میادر       

چندین مرابه دامن پزشک معالج دکتر ارانی را گرفته و از او خواسیتیه   

بود که پسر  را نجات دهد و به او اجازو دهد دارو و درمیان و غیذا         

 برای پسر  بفرستد. 

دکتر زندان در جواب گفته بود که این کار میسر نیست. برای آنکه بیه    

اند که او را معالجه نکن . مادر دکتر اجازو نداشت حتی   من دستور دادو

ا  بفرستد. بنابراین اولیای زندان و شهربانی از رفتاری   گالبی برای بچه

انید. اگیر         که با دکتر ارانی کردند هیچ قصدی جز قتل او را نیداشیتیه   

مسموم کردن دکتر ارانی مسل  نیست به طور قطع منظور آنها از ایین    

شکنجه و آزار هیچ چیز دیگری جز نابود کردن او نبودو است . میا آن     

ای ، زندان و    روز احساس کردی  که بزرگترین قوة خود را از دست دادو

 حکومت سیاو بزرگترین ضربت را بر ما وارد کرد.
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 تهيه و تنظيم: عليرضا رشيدی 

 سر خطي از اخبار زندانيان سياسي                         

آبان ماو، پنج جوان بهاییی بیرای اجیرای احیکیام             ٣١صب  یکشنبه 

محکومیت خود )به جرم اشکیل نمایشگاو خصوصی صنیاییع دسیتیی        

نوجوانان بهایی!( راهی زندان وکیل آباد مشهد شدند و ایین داسیتیان        

همچنان ادامه دارد. بر اساس یک قانون نانوشته اعداد زندانیان بهیائیی    

در ایران کاهش نمی یابد بلکه محکومیت از یک بهائی به بهائی دییگیر   

 انتقال می یابد!

-------------------------------------------------------- 

بیه     ٠٥٣آبان مراضی رحی  طایفه زندانی سیاسی در بینید      ٣١امروز 

مرخصی سه روزو رفت. بدلیل نداشتن کیت آزمایشگاهی در بیهیداری      

انجام نمیشود.آزمایشیهیای ضیروری        ٠٥٣اولی آزمایش از بیماران بند 

زندانیان که سریعا باید انجام گیرد بیش از سه هفته است به این خاطر 

 انجام نشدو است.

-------------------------------------------------------- 

طی چند روز گذشته برای چندمین بار آب گرم سرویس های حمام و   

قطع شد. آر  همباای برای سیپیری کیردن          ٠٥٣دستشویی در بند 

 شد. ٠٥٣حک  سه سال خود روانه زندان بند 

 

پور، روزنامه نگار و فعال حقیوق بشیر      نصور نقی

عصر امروز، با پایان مرخصی و عدم امدید آن به 

پیور، زنیدانیی         زندان اوین بازگشت. نصور نقیی  

زندان اویین، روز     ٠٥٣سیاسی محبوس در بند 

آبان ماو به مرخصی اعیزام شیدو      ۸چهارشنبه، 

دادگاو انقیالب   ٣١ی  بود، نامبردو از سوی شعبه

عضویت در میجیمیوعیه         ” اهران به ریاست قاضی پیر عباس، به ااهام 

سیال     ٤به احیمیل     “  ابلی  علیه نظام” و “  فعا ن حقوق بشر در ایران

حبس اعزیری محکوم است که این حک  عینا  در دادگاو اجدید نیظیر     

 استان نیز اائید شد.

-------------------------------------------------------- 

که متاهل و دارای فرزنید اسیت فیارغ         ٦٠٧١زندانی علی زاهد متولد 

التحصیل رشته مهندسی ساختمان از دانشگاو چمران اهواز در بیخیش   

پروژو های مهندسی و ساختمانی بانک صادرات مشغول فعالیت بود. ایا   

در منزل خود در شهر شییراز ایوسیط       ٦٠۸٤اینکه در اردیبهشت ماو 

 ٣٣۰روز به سلول انفیرادی بینید         ٦٠وزارت اطالعات دستگیر شد و 

منیتیقیل     ٠٥٣به بند  ۸۸ماو انفرادی در آبانماو  ٧منتقل شد که بعد ا 

دادگاو انقالب به ریاست صلواای به ااهیام   ٦٥در شعبه  ۸۸شد. آذرماو  

مشاکت در بمب گذاری در حسینیه شیراز و عضیوییت در انیجیمین          

پادشاهی به اعدام محکوم شد. علی زاهد یک هینیرمینید خیطیاط و             

اوین است. و پیانو مینوازد و بصورت کالیسیییک      ٠٥٣موسیقی در بند 

آغاز کردهاست. صدای گیرم عیلیی زاهید در             ٤۰این هنر را در سال 

بخشی از مراسمهای بند آرام بخش ه  بندی هایش است. اخیرا به وی  

گفته شدو است که حک  اعدام او را دیوان عالی شکسته اسیت. ولیی        

ایشان هنوز از سوی مقامات رسمی قضایی حکمی در این مورد نگرفته 

 است و به وی ابالغ نشدو است.
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آبیان     ٦٦رضا شهابی به حک  زندان وفا قادری اعتراض کرد روز شنبه 

، وفا قادری به زندان مرکزی سنندج منتقل شد.  ایین کیارگیر       ۰٣ماو 

نساجی و فعال کارگری عضو کمیته هماهنگی برای کمک بیه اییجیاد      

ماو  ٥های کارگری، در یک دادگاو ناعاد نه و به د یل واهی به   اشکل

 حبس اعزیری محکوم شدو است. 

این کارگر نام آشنای جنبش کارگری سال های متمادی در راسیتیای     

ای هایش شبانه روز اال  کردو است و به همین دلیل  منافع ه  طبقه

بارها مورد اهدید و غضب مسئولین امنیتی قرار گرفته اسیت.  ایین          

کارگر نساجی شین بافت در جهت منافع کارگران و کمک به خیانیوادو   

های کارگران زندانی، با وجود داشتن مشکالت زیاد همیشه پیش قیدم  

بودو است.  من ضمن محکوم کردن زندانی شدن مجدد ایین کیارگیر       

زحمت کش، خواستار آزادی بی قید و شرط وفا قادری، شاهرخ زمانی، 

محمد جراحی، پدرام نصراللهی، بهنام ابراهی  زادو، رسیول بیداغیی و        

 -رضا شهابی زکریا ٠٥٣بند  –عبدالرضا قنبری هست . زندان اوین 

کارگر زندانی عضو هیات مدیرو سندیکای شرکت واحد اایوبیوسیرانیی       

 اهران و حومه

-------------------------------------------------------- 

مراسمی به مناسبت یاد سهرابی اعرابی در روز عاشوا در بهشت زهرا از 

سوی مادر  پروین فهیمی برگزار شدو است و دو نفر دستگیر شدنید.  

این مراس  از طرف نیروهای امنیتی زیر نظر بودو و فییلی  و عیکیس         

 گرفته بودند.

-------------------------------------------------------- 

آبان سید محمد ابراهیمی به  ٣٠امروز 

خاطر خونریزی کلیوی به بیمارسیتیان   

مدرس منتقل شد که بعد از آزمایشات 

سونوگرافی از کلیه ساعت شش بعد از   

ظهر به بند برگیردانیدو شید. وی از           

 ناراحتی دیسک کمر و انفسی رنج میبرد.

-------------------------------------------------------- 

به صورت دسته  ٠٥٣آبان اعدادی از زندانیان سیاسی در بند  ٣٦امروز 

جمعی به عیادت اسماعیل برزگر رفتند و ضمن آرزوی سیالمیتیی و          

موفقیت برای دستیابی به خواستههای برحقش بی ایوجیهیی دسیت         

اندرکاران رژی  را نسبت به خواسته ها و اعتصاب غذای ایشان محکیوم  

نمودو و از مجامع حقوق بشری و بین المللی خواستار پیگیری سیرییع   

 ٤جد ی این زندانی شدند. اسماعیل برزگر هنرمند آذربایجانی است. او   

سال حک  دارد و امروز نونزدهمین روز اعتصاب وی است. او به حیکی     

دادو شدو به خود در دادگاهی نمایشی اعتراض دارد. او به خلف وعیدو     

های مسوو ن زندان و بی اوجهی به پروندو پزشکی ا ؛ میعیتیرض        

سابقه چندین بار اعتصاب غذا و اعتراض بیه   ٠٥٣است. این زندانی بند  

موارد فوق را در پروندو دارد. اعتراضاای که به گفته خود  هر بیار بیا      

انفرادی، فریب و وعدو های دروغ مسوو ن زندان بیرای شیکیسیتین          

 اعتصاب وی، همراو بود.

-------------------------------------------------------- 

 زندان مراغه فاقد سیست  گرمایشی برای زندانیان است.

باشرو  فصل سرما در آذربایجان 

که ازمناطق سردسیییر کشیور      

گونه  شود هنوز هیچ محسوب می

ادابیری ازطرف مسئو ن زندان 

انیدازی سیییسیتی            جهت راو  

گرمایشی زندان صورت نگرفتیه  

است.زندانییان زنیدان میراغیه          

های خود را بیه ایین          اعتراض

شرایط بیه مسیئیو ن زنیدان         

کنند بصورت کتبیی   وبازرسانی که جهت رسیدگی به زندان مراجعه می

اند. زندان میراغیه       اند، اما ااکنون جوابی دریافت نکردو و شفاهی نمودو

باشد.  ها می فاقد معیار و شرایط اعریف شدو در آئین نامه سازمان زندان

های بهداشتی کثیییف و      وضعیت بهداشت در حد صفر بودو و سرویس

هیا،     ها ی زندان و نبود اهویه هوا در سیروییس     عدم کارکرد حمام بند

دهید.     های مختلف افزایش می زمینه رابرای ابتالی زندانیان به بیماری

همچنین پزشک بهداری زندان ازمعالجه زندانیان بیمار امتنا  ورزیدو و 

آورد. جیرو غذاییی زنیدان       از کمبودو بودجه درمانی سخن به زبان می

ازکیفیت خیلی پایینی برخوردار بودو اا جایی که زندانیان ازخوردن آن 

ورزند.  زندان مراغه ازامکانات اولیه همچون کتابخانه ووسایل   امتنا  می

هایی بیا نیاشیران       ورزشی محروم بودو وحتی مسئولین ازرسیدن کتاب

کنند. شایان ذکراست که در این زندان   داخلی به زندانیان خودداری می

هیچگونه افکیک جرمی صورت نگرفته و امامی زنیدانیییان کیه بیه            

اند درکنار یکدیکر بودو و افراد سال  از چنین  هرجرمی که مراکب شدو

شرایطی راضی نبودو و درشرایط نامطلوب جسمی و روحی قیراردارنید.   
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همچنین بندهای زندان مراغه پر از موادمخدر از جمله شیشه اسیت و    

 گیرد. هیچگونه کنترلی ازسوی مسئو ن زندان صورت نمی

-------------------------------------------------------- 

آر  سقر، زندانی سیاسی محیبیوس   

زندان اوین با استفادو از  ٠٥٣در بند 

قانیون آزادی مشیروط آزاد شیدو            

 ٧است.آر  سقر پس از قریب بیه       

سال حبس، مشمول آزادی مشیروط  

شد.وی به ااهام اجتما  و ابانی، از سوی دادگاو اجدید نظر در نهیاییت    

 سال حبس اعزیری محکوم شدو بود. ٥به 

-------------------------------------------------------- 

زندانی سیاسی ارژن  داودی در اعتراض بیه  

این رفتارهای وحشیانه و اهدید بیه قیتیل        

اوسط شخص عباس مرسلپور رئیس زنیدان  

از روز      ٠و انتقال بدون دلیل او به بینید       

آبان ماو ناچار به اعتصاب غیذا     ٦۰یکشنبه 

 شد و در  اعتصاب غذا بسر می برد.

-------------------------------------------------------- 

صدیقه مرادی زندانی مسن بند زنان 

زندان اوین که از مشکالت فیک و      

برد، با عدم رسیدگیی   دندان رنج می

 مسئولین روبروست. 

سالیه بینید       ٥٦این زندانی سیاسی 

زنان زندان اوین که بیه نیاراحیتیی       

شدید فک و دندان مبتالست از درد 

برد، اما بدلیل نیبیود      شدید رنج می

پزشک متخصص در زندان باید برای درمان به خارج از زنیدان اعیزام       

انید   ها برای وی از پزشک متخصص وقت گرفته شود. خانوادو صدیقه بار 

 اا مشکالت دندان وی درمان شود. 

رونید. درد      اما مسئولین هربار به علتی از اعزام وی به پزشک طفرو می

اواند بخوابد و یا به امورات روزمرو  صدیقه مرادی به حدی است که نمی

در اهیران   ٦٠۰٣ماو  اردیبهشت ٦٦خود برسد. صدیقه مرادی در ااریخ  

بازداشت و به زندان اوین اهران منتقل شد. وی به ااهیام میحیاربیه و          

دادگاو انقالب ایهیران    ٣۸های معاند نظام از سوی شعبه  اراباط با گروو

سال حبس و ابعید به زنیدان   ٦٣ای به  به ریاست قاضی محمد مقیسه

گوهردشت محکوم شد و این حک  در دادگاو اجدیدنظر عینا به اایییید   

 رسید. 

را نیز داشته است پس از بازداشیت   ١٣وی که سابقه بازداشت در دهه 

به بندعیمیومیی     ۰٣زندانی بود و در آذرماو  ٣٣۰ماو در بند  ٤به مدت 

 انتقال یافت.

zendanisiasi.wordpress.com 

facebook.com/zendani.siasi 

برای حمایت از زندانیان محروم از دارو و درمان، 

 طومار زیر را امضا کنید:

-let-t-GB/petitions/don-http://www.change.org/en

stop-heartbeats-their 
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