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 مردم، فریب مهره های سوخته نظام را نخواهند خورد

محمد نوریزاد یکی از مهرهره ههای سهابه  
جمروری اسالمی است. نوریزاد در روزنهامهه 
کیران، شریعتمداری برای والیهت ویهیه  و 
جانیان اسالمی یلم میزد و از پادوهای خامنه 
ای بشمار میرفت. نوریزاد در طول همه ایه  
سال ها نظاره گر و کاتب جنایت های خامنهه 

بعنوان یکی از مهرهره ههای  ۱۱ای و سران رژیم بوده است. در سال 
 اصالح طلب به زندان می افتد. 

نوریزاد در سفرهایی که تحت عنوان سفر صل  و دوستی به شرهرههای 
مختلف انجام داده است، با مظلوم نمایی سعی دارد چرره دیهگهری از 
خود نشان دهد. چرره ای که دیگر در آن خبری از نوریزادی که بهرای 
پوشاندن جنایترای هر روزه و کشت  انسان های بی گناه و سهرکهو  
هایی که در ایران صورت میگیرد، یلم نمی زند و فیلم مستنهد نهمهی 

 سازد.

نوریزاد در سفر اخیر خود به کردستان، به دیدن خانواده ههای اعهدام 
شدگانی چون شیرکو معارفی و شرریار ناهید و ...  رفته است. همزمهان 
نیز به دیدار مادر فرزاد کمانگر میرود. ولی مادر فرزاد کمانگر از ورود 
نوریزاد به خانه اش ممانعت میکند و ای  ایدام نوریزاد را توهی  به یهاد 
عزیزانشان میداند. بله همه ای  دست اندرکاران حهکهومهت جهنهایهت 
اسالمی امثال نوریزاد، کروبی، خاتمی، میر حسی  و روحانی زمانهی از 
جالدان و داروغه های جمروری اسالمی و شخص خمینی بودند و االن 
بعد از خون پاشیدن  به جسم صد ها هزار نفر خود را رفهرمهیهسهت و 
اصالح طلب می نامند و با یک نام میخواهند یک عمر ننگ و جنایت را 

 از ذه  مردم پاک کنند. 

مردم اعدام های جمعی خاوران ها، کرریزک ها، تجاوزها، شکنهجهه و 
زندانی ها را فراموش نخواهند کرد. جامعه میلیونی ایهران بهایهد ایه  
عرض اندام جانیان دیروزی را که به  مصلحت، امروز به سفیر صله  و 

تغییر نام داده “  دولت تدبیر و امید” دوستی در عصر تبلیغات نازیستی 
اند را یک توهی  آشکار به شعور توده ها و تاکتیکی در جرت تحمیه  
مردم میدانند. مردم اجازه نمیدهند ای  جانیان با چرره سازی و مظلوم 
نمایی دست به فریب جامعه بزنند. همه مردم ایران ای  جانیان را مهی 
شناسند و باید سعی کنند آنرا را به نسل جدید نیز معرفی کنند. ایه  
جانیان نه تنرا از جنایت های دیروز خود حرفی نمیزنهنهد و بهه آن 
اعتراف نمیکنند، بلکه میخواهند با اصالحات و نشان دادن یک چهرهره 
مالیم از حکومت اسالم بی شرمانه و عامدانه باز در راه ابقای سیسهتهم 

 خونریز و جنایت به ترمیم پایه های سست ای  نظام مشغول شوند. 

سال تجاوز و جنایت رژیم  ۷٣مردم همه ای  آدمکشان را میشناسند و 
را فراموش نکرده اند و هیچ عقب نشینهی ای از جهانهب رژیهم یها 
سردمدارانش و یا مظلوم نمایی و تاکتیک عوام فریبانه سبز و بنفش و 
ارغوانی ذره ای تخفیف در ذه  جامعه نسبت به ای  جانیان و اعهمهال 
غیر انسانی شان نخواهد داد. خواست خانواده های جهانهبهاخهتهه هها، 
زندانیان سیاسی، یربانیان تجاوزها و همه وجدان های دیگری کهه در 

سال در برزخ حکومت اسالمی شاهد تاخت و تاز، حمهایهت و  ۷٣ای  
جرالت و جنایت سران رژیم بوده اند، محاکمه ای  جنهایهتهکهاران در 
دادگاهی مردمی است که آنرا را به سزای کارهایی که انجام داده انهد 

 برساند.

 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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چگوونوه “  نگذارید قلبشان از تپش باز ایستد” 
 ميتوانيد حمایت كنيد؟

 
چند بار در روز اخبار زندانیان سیاسى را میخوانید و یا میشنوید که بهه 
 بیماریراى مختلف مبتال  شده اند؟ چه احساسى به شما دست میدهد؟

در حال حاضر صدها نفر از زندانیان سیاسى تحت بدتری  شکنجه هاى 
جسمى و روانى یرار دارند. ای  زندانیان به دلیل شکنجه و وضهعهیهت 
زندان به  انواع بیماریرا  مبتال شده اند و یا اگر بیمارى خفیفى از یبهل 
داشته اند با یرار گرفت  در شرایط غیر انسانى زنهدان  بهیهمهاریشهان  

 وخامت پیدا کرده است. 

ای  زندانیان متاسفانه از هیچگونه امکانات درمهانهى و بهرهداشهتهی  
برخوردار نیستند و به همی  دلیل هر روز شاهد مرگ تدریجهى خهود 
میباشند. رژیم جمرورى اسالمى عامدانه و کامال هدفمند ای  زندانیهان 
را از دارو و درمان محروم کرده است. رژیم میخواهد به جاى اعهدام و 
روبرو شدن با اعتراضات جرانى ای  زندانیان را درسهکهوت بهه یهتهل 

در  »نگذارید یلبشان از تپهش بهاز ایسهتهد «برساند. کارزارى به نام 
حمایت از زندانیان سیاسى محروم از دارو و درمان فراخوان داده شهده 
است. ای  کارزار کار خود را با دو ماه فعالیت فشرده از  دههم اکهتهبهر 

 ٣١۸۷دسهامهبهر  ۸١مصادف با روز جرانى علیه اعدام الى   ٣١۸۷
 مصادف  با روز جرانى حقوق بشر آغاز کرده است. 

ای  کارزار تالش میکند در طول ای  دو ماه با برجسته کردن اسامى و 
وضعیت زندانیان سیاسی محروم از دارو و درمان و افشهاى بهرخهورد 
جنایتکارانه رژیم با ای  زندانیان افکار عمومى را جرت فشار بهه رژیهم 
بسیج نماید. از دهم اکتبر هر روز اسم و شرح حال یک زندانى سیاسی  
محروم از درمان را  به زبانرای فارسی و انگلیسی در وبالگرا و سایتهرها 
منتشر کرده است و ای  روال را دهم دسامبر ادامه خواهد داشت. شمها 
میتوانید بخش بزرگى از ای  کارزار باشید. شما میتوانیهد جهان ایه  

 زندانیان را نجات دهید.

 چگونه ميتوانيد حمایت كنيد؟

لطفا طومار حمایتى زیر را امضا نمایید و براى دوستان و آشنهایهانهتهان 
 ارسال دارید

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

به صورت فردى و یا در محل کار, تحصیل و زندگیتان نهامهه اى در 
حمایت از زندانیان محروم از دارو و درمان تریه کنید و بهه اعضهاى 
پارلمان، سازمانراى حقوق بشر و دولت کشور محل ایامتهتهان ارسهال 
دارید و از آنرا بخواهید به رژیم اسالمى در ایران برای  دادن دارو و 
درمان  به زندانیان فشار بیاورند. با رسانه هاى کشوتان تماس بگیرید و 
از آنرا بخواهید وضعیت ای  زندانیان را مطرح کنند. در عی  حال ههر 
کدام از شما یک رسانه هستید. از طری  فیس بوک، تویتر و وبالگتهان 
ای  کمپی  را به تعداد بیشترى بشناسانید. کمک کنید تعداد هر چهه 

 بیشترى صداى زندانیان سیاسی را بشنوند و منعکس کنند.

در حمایت از زندانیان سیاسی  محروم از دارو و درمهان یهک ویهدیهو 
 کلیپ چند دییقه اى  درست کنید و روى فیس بوکتان بگذارید

نگذارید یلبشان از تپش بهاز ” اگر رسانه اى دارید، کمک کنید کمپی   
کمپی  زندانیان سیاسی محروم از دارو و درمان هر چه بیشتهر “  ایستد

منعکس شود. اگر ای  رسانه, وبالگ و سایت شما ایه  کهمهپهیه  را 
منعکس کرده است و از ای  کمپی  حمایت میکند لطفا اسم سایهت و 
یا سازمان خود را برایمان ارسال دارید تا در لیست حمایت کننهدگهان 

 ای  کمپی  یید نماییم.

اگر شما و یا سازمان و تشکل شما مایل به حمایت از کمپی  زندانیهان 
محروم از دارو و درمان میباشد با ما تماس بگیرید. در حمایت از ایه  
کمپی  و زندانیان سیاسى محروم از درمان شبرهاى ههمهبهسهتهگهى، 
کنسرت و تظاهرات و تجمع  برپا کنید. در ایران در مقابل زنهدانهرها و 
دفاتر دولتى تجمع کنید و خواستار رسیدگى فورى به وضعیت زندانیان 
بیمار شوید. در خارج از ایران به دولت و اعضاى پارلمان کشور مهحهل 
ایامتتان نامه نوشته و خواستار ای  باشید که به رژیم جرت دادن دارو 

 و درمان به زندانیان فشار بیاورید

اگر از وضعیت زندانى سیاسی  مطلع هستید کهه از درمهان و دارو 
 محروم است با ما تماس بگیرید

freepoliticalprisoners@gmail.com 

براى دسترسى به لیست زندانیان سیاسى و اطالعات در ای  زمینهه از  
 وبالگرا  و فیس بوک زیر دیدن نمایید.

https://www.facebook.com/zendani.siasi 

http://zendanisiasi.wordpress.com 

 

براى اطالعات بیشتر لطفا  با شیوا محبوبى سخنگوى ایه  کهمهپهیه   
 تماس بگیرید:

shiva.mahbobi@gmail.com 

 

 با تشکر از حمایت شما از زندانیان سیاسی محروم از دارو و درمان



 به نام آزادی و به یاد جانباختگان راه آزادی 

 کاوه طاهری 
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 زندان عادل آباد شيراز

زندان عادل آباد شیراز وایع در منطقه چرارم شررداری شیراز در محله 

عادل آباد از بزرگتری  زندان های جنو  کشور است. ای  زندان مجرهز 

به سیستم امنیتی ویژه ای برای جلوگیری از فرار زندانیان اسهت، کهه 

ای  امر به دلیل طراحی و ساختار معماری آن است. به نوعی فهرار از 

عادل آباد غیر ممک  است، مگر در شرایط خاص مانند زمان انهتهقهال 

 زندانی به دادگاه یا اعزام به اداره اطالعات یا آگاهی.

همواره در رسانه های نظام و حتی در سایت اینترنتی خود زنهدان، از 

امکانات ویژه و مطلو  ای  زندان یاد می شود و از آن بهه عهنهوان 

نام می برند. بلی! زندان عادل آباد بندههایهی “  برشتی به نام عادل آباد” 

دارد. سال  آمفی تئاتهر “  سبز بزرگسال” یا بند “  یرآن بیرون” مانند بند 

و سال  ورزشی و زورخانه و چیزهایی از ای  یبیل دارد. اما ای  ها همه 

نمای ظاهری هستند و نقش مرمی برای فریب نرادهای حقوق بشهری 

یک بام و ” را ایفا می کنند. یعنی به نوعی مسووالن یضایی از سیاست 

استفاده می کنند. از ای  رو م  کاوه طاهری زندانی سیهاسهی “  دو هوا

دستگیر شده توسط وزارت اطالعات جمروری اسالمی ایران در تهاریه  

 به شرح ناگفته های زندان عادل آباد خواهم پرداخت. ۸۷7۸3۳3٣

زندان عادل آباد شیراز فاید بند سیاسی است. به گونه ای که زندانیهان 

سیاسی را در میان زندانیان عادی و بعضا بزه کار، شرور و خهطهرنهاک 

نگرداری می کنند، که ای  امنیت جانی ای  زندانیان را به مخاطره می 

اندازد. عادل آباد از بندهای مختلفی تشکیل شده است که م  به بنهده 

ها و زیرزمی  ها و دخمه های مخوف ای  زندان اشاره خواهم کرد، زیرا 

دیگر بندها که از امکانات نسبتا برتری برخوردار هستنهد، بهه انهدازه 

 کافی معرفی شده اند.

در ای  زندان چندی  بند وجود دارد که برای نگرداری زندانیان شهرور 

جدید “  نشاط” یدیم  ۸۸و خطرناک در نظر گرفته شده است. مانند بند 

. بند نشاط برخالف نام آن از بی نشاطی خاصهی بهرخهوردار ۸١و بند 

 ۷١است و بیشتری  تعداد زندانی در آن نگرداری می شود. نزدیک به 

متر اسهت. تهعهداد  ٣١طبقه دارد. متراژ هر اتاق نزدیک به  ٣اتاق در 

نفهر در  ۸٠١١نفر تا  ۳١١زندانیان در بند نشاط به صورت میانگی  از 

ماه های مختلف سال متغیر است. که در اغلب ماه های سهال در ههر 

 ۸نفر زندگی می کنند. یعنی فضای کمتر از  ۷١یا  ٣٣اتاق نزدیک به 

 ٣عدد بهرای  ۷١متر مربع برای هر زندانی. تعداد توالت ها در ای  بند 

طهبهقهه اسهت. کهه  ٣عدد برای  ٣١طبقه و تعداد دوش های حمام 

عدد یا بیشتر از ای  حمام و توالت ها به دلیل یدیمی بهودن  ٣همیشه 

و گرفتگی فاضال  خرا  و غیر یابل استفاده است. زندانیان را بهرای 

دییقه بهه  ۷١یا  ٣١بار آن هم به مدت  ۷یا ٣هواخوری فقط هفته ای 

 حیاط بند نشاط می برند.

وضعیت خوراک بسیار افتضاح است و برداشت در مورد تریه خهوراک 

رعایت نمی شود. بارها موش و سوسک را در دیگ های تقسیم خوراک 

مشاهده کرده ایم. خوراک از نظر کیفی و کمی بسیار نامطلو  اسهت. 

که زندانیان روزانه “  گاز خانه” یک مکان در بند نشاط وجود دارد به نام 

در آن به پخت و پز و درست کردن چای مشغول می شوند. کهه خهود 

 ای  گاز خانه منبع میکرو  و بیماری است. 

در زمستان سرما و در تابستان گرما تحمل حبس را بر زندانیان تهنهگ 

می کند. هیچ گونه سیستم سرمایشی و گرمایشی مناسبی در ای  بنهد 

وجود ندارد. وضعیت درمانی و پزشکی که دیگر کارنامه سیاه مسهووالن 

را تکمیل خواهد کرد. به دلیل نبود امکانات برداشتی، سهرمهایشهی و 

گرمایشی و ازدیاد جمعیت در ای  بند، همیشه زندانیان مهبهتهال بهه 

بیماری های واگیردار می شوند و پزشک و دارو به اندازه استهانهدارد و 

کافی در دسترس زندانیان یرار ندارد. به عنوان مهثهال داروی آنهتهی 
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بیوتیک به اندازه کافی نمی دهند و ای  باعث می شود که طول درمان 

سهاعهت  ٣به خوبی طی نشود. و یک پزشک باید در عرض کمتهر از 

 زندانی یا بیشتر را باید معاینه کند. ٣١تعداد 

مورد در بند نشاط بی داد می کند. مواد مخدر، لواط و یمار. که خود  ۷

مسووالن زندان شاهد ای  یضایا هستند و برخی از مسووالن در ایه  

امر دست دارند. م  خود شاهد ورود مواد مخدر توسط مسووالن زندان 

و ماموران حفاظتی بوده ام. مواد مخدر به راحتی در ای  بهنهد بهیه  

زندانیان رد و بدل می شود و به راحتی در اتاق هها مهواد مهخهدر را 

 استعمال می کنند.

نیز وضعیتی مشابه دارد و بیشتر به نگرداری زندانیان مترم بهه  ۸١بند 

افتتهاح شهد بهه نهام  7۸یتل اختصاص دارد. یک بند جدید در سال 

که محل نگداری زندانیان عقیدتی و ایلیت های مهذههبهی و “  عبرت” 

نوکیشان است. نام ای  بند گواه ماجراست. زندانیان عقیدتی را در ایه  

بند به صورت ایزوله و به دور از دیگر زندانیان نگرداری می کنند. ایه  

 بند فاید امکانات مناسب است. 

ای  مهکهان بهرای نهگهرهداری “.  ارشاد”مکانی دیگر وجود دارد به نام 

زندانیانی است که مخل امنیت و آرامش زندان و دیگر زندانهیهان مهی 

شوند. ارشاد فاید هرگونه سیستم سرمایشی و گرمایشی است. حهتهی 

پتوی کافی در اختیار ساکنان ای  بند یرار نمی گیرد. فقط یک توالهت 

دارد، بدون حمام. زندانیان با آ  سد دوش می گیرند. و مقدار خهوراک 

 آنرا نصف جیره یک زندانی است. به همراه ضر  و شتم و شکنجه.

و در آخر زیرزمی  نمناک و مخوف آن. در زیرزمی  زندانیان ناسهازگهار 

را نگرداری می کنند، از امکانات چیزی نمی گویم، چون امهکهانهاتهی 

وعده بدون هواخوری و  ٣ندارد. فقط شکنجه و نصف جیره خوراک در 

نور. در آخر سخنی دارم با مسووالن سازمان عفو بی  الملل و نرادههای 

حقوق بشری؛ م  کاوه طاهری سوگند یاد می کنم که دست شما ههم 

در ای  یضایا به خون جوانان ایران زمی  و دیگر کشهورههای تهحهت 

 سیطره نظام های دیکتاتوری آلوده است. 

به عنوان مثال از خوشبینی یا برتر بگویم عوام فریبی احمد شرید نهام 

آیهای  7٣می برم. چندی پس از روی کارآمدن حس  روحانی در سال 

احمد شرید پیامی ارسال کردند و منتظر پاس  روحانی بودنهد. آیهای 

شرید اگر نمی دانید، م  به شما می گویم که حس  روحانی در فاصله 

دبیر شورای عالی امنیت ملی بوده و در سهرکهو   ۱٠تا  ٨۱سال های 

 نقش اصلی را ایفا کرده است. ۳۱دانشجویان سال 

ظاهرا سازمان های بی  المللی بیشتر به منافع کشورهای یدرتمند فکر 

سهال  ٣می کنند تا نجات جان انسان ها. به عنوان نمونه کشتار در ای  

 سوریه یا بحران سومالی، سودان یا جنگ ویتنام را یادآور می شوم.

 

بنابر اخبار رسیده به کمیته مبارزه براى آزادى زنهدانهیهان سهیهاسهی  

محدودیترای اخیر در زندان رجایى شرر سالمت جسهمهى و روحهى 

 زندانیان سیاسی را در خطر بیشترى یرار داده است.

زندان رجایى شهرهر   ۸١و ۸٣در ای  خبر گفته شده است که در سال  

با شروع فصل پاییز بیشتر ساعتراى روز آ  حمامرا سرد است. نهامهه 

نگارى و مذاکرات زندانیان   با مدیریت زندان  تا کنون بی نتیجه مانده 

است. زندانیان حتى حاضر شده اند هزینه خرید آبگرمک  را تهقهبهل 

 کنند اما به ای  خواست زندانیان نیز ترتیب اثرى داده نشده است. 

در جیره غذایى از سویاى دامى که پر از ش  ریهزه اسهت اسهتهفهاده 

میکنند که ای  مسئله زندانیان را در معرض بیماریراى بیشترى یهرار 

میدهد. از محدودیتراى دیگر تحمیل شده به زندانیان به مهوارد زیهر 

و نیم ساعت در  ٣اشاره شده است: محدود کردن ساعت هواخورى که 

روز است, عدم دسترسى به تلف ,, عدم دسترسى به امکانات ورزشى و 

فرهنگى و آموزشى, جلوگیری از اعزام اکثر زندانیهان بهه مهرخصهى. 

مسولی  زندان با بی توجرى به مطالبات  صنفى زندانیان سیاسی عمال 

وضعیت جسمى و روحى ای  زندانیان را در خطهر بهیهشهتهرى یهرار 

 میدهند.

بنابر خبرى که از سوى کمیته حمایت از شاهرخ زمانى انهتهشهار داده 

شده است, وجود بیست دستگاه پارازیت انداز در مهحهل نهگهرهداری 

زندانیان باعث میشود زندانیان دچار بیماری های خطرناکی مانند انواع 

سرطان ، اختالل در سیستم های ارگانیک بدن مانند سلسهه اعصها ، 

دستگاه گوارش ، گردش خون و ... شوند. در عی  حال سرما خوردگی، 

وجود سو تغذیه بی  زندانیان بدلیل کمبود و نامرغو  و غیر استانهدارد 

بودن مواد غذایی زندان، عدم رسیدگی به بیماریرای جسمى و روحهی 

 فشار هر چه بیشترى را به زندانیان تحمیل کرده است .

کمیته مبارزه براى آزادى زندانیان سیاسی از تمامى تشکلرا , سازمانرها 

و افراد مدافع آزادى زندانیان سیاسی دعوت میکند تا هر چه سریعهتهر 

به یارى زندانیان سیاسی محروم از دارو و درمان بشتابند و با کمپهیه    

کمپی  حمایت از زنهدانهیهان “  نگذارید یلبشان از حرکت باز ایستد“  

 سیاسی محروم از دارو و درمان همکارى کنند.

محدودیتهاى بيشتر برای زندانيان سياسي 

 زندان رجایى شهر
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 صدای زینب جالليان باشيم.

ساله بود که در سهال  ٣۳زینب جاللیان 
در کرمانشاه دستگیر شد. پس از  ۸۷۱٨

ههای  ماه در سلهول ٠بازداشت، به مدت 
انفرادی بازداشتگاه اطالعات به سر بهرد. 
او در ای  مدت جرت اعتراف به شهدت 
مورد شکنجه های وحشیانه یرار گرفهت 
به طوریکه از ناحیه سر دچار جهراحهت 
 ۱۱شدید شد. حکم اعدام او در آذرمهاه 

به اترام محاربه از طری  عضویت در گروه پژاک صادر شد و در دیهوان 
عالی کشور تأیید شد. دادگاه رسیدگی به اترامات زینب جاللیان بهدون 
حضور وکیل مدافع برگزار شد و تنرا چند دییقه به طول انجامهیهد. او 
درحالی که حکم اعدام خود را دریافت کرده بود و در انتظار تهجهدیهد 
نظرخواهی خود از دیوان عالی کشور بود، در روندی غیهریهانهونهی در 

مهاه بهه  ۷به مدت  ۱۱جریان انتخابات ننگی  ریاست جمروری سال 
 سلول انفرادی منتقل شد. 

دلیل خود به سلول انفرادی،  او که در اعتراض به انتقال غیریانونی و بی
اش، بهار  دست به اعتصا  غذا زده بود، پس از وخامت اوضاع جسمانی

دیگر به بند عمومی زندان کرمانشاه منتقل شد. در طی مدت انهتهقهال 
کردنهد  خبری از شرایط او، بسیاری گمان می وی به سلول انفرادی و بی

که ای  فعال سیاسی، جرت اجرای حکم به سلول انفرادی منتقل شده 
از زندان کرمانشاه به بهنهد  ۱۱است. زینب جاللیان سپس در اسفندماه 

زندان اوی  منتقل شد. جاللیان کهه خهود نهیهز دلهیهل ایه   ٣١7
دانست. بارها در مورد شرایهط خهودش  های نامعلومش را نمی جابجایی

اش را در بازداشتگاه بها تهوجهه بهه اتهمهام  اعتراض کرد و نگرداری
ها و صدور حکم، غیریانونی دانست. او در مدت حضور در بنهد  بازجویی
بار از سوی بازجویان در مورد مصاحبه تلویزیونی تهحهت  ، چندی ٣١7

فشار یرار گرفت. مأموران وحشی اطالعات به او وعده داده بهودنهد، در 
 صورت انجام مصاحبه تلویزیونی، حکم اعدام او را لغو خواهند کرد.

فعال سیهاسهی در  ٣ای  فشارها به خصوص پس از اجرای حکم اعدام 

ماه حضهورش در  ٣، افزایش یافت. جاللیان پس از ۱۱اسفندماه سال 
، و پس از مالیات با دادستان ترران، به زندان کرمانشاه منتقل ٣١7بند 

شد وی در حال حاضر در زندان دیزل آباد در بدتری  شرایط روحی و 
بود که حکم اعهدام زیهنهب  ۸۷7١جسمی یرار دارد. در آذر ماه سال 

جاللیان، زندانی سیاسی ، از سوی دیوان عالی نقض و وی بهه اتهرهام 
به حبس ابد محکوم شد. وی با وجود مشکالت شدید جسمی ”محاربه“

از امکانات درمانی یا مرخصی استعالجی محروم است و در آسهتهانهه 
ها پیهش از مشهکهالت  نابینایی یرار دارد. ای  زندانی سیاسی از مدت

برده است و بتازگی دیگر یادر به دیهدن نهمهی  بینایی شدیدی رنج می
باشد.زینب عالوه بر مشکالت بینا یی اش از مشکالتی در ناحیهه روده 
رنج می برد.  وی در سالرای گذشته به شدت تحت فشار یرار داشهتهه 

ها در اعتراض به وضعیت خود دست به اعتصها  غهذا زده  است و بار
است. مسئولی  زندان دیزل آباد کرمانشاه با مرخصی درمانهی زیهنهب 
جاللیان مخالفت می کنند و وی را از درمان و دارو محروم نگاه داشتهه 
اندو به نحوی در صدد اعدام خاموش و بی سر و صدای ایه  زنهدانهی 

 سیاسی و دیگران زندانیان در بند با ای  شیوه می باشند.

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

 صدای منصور آروند باشيد.

 ۷۱منصور آروند زندانی سیاسهی 
ساله محکوم به اعدام اسهت کهه 
احتمال اجرای حکم اعهدام ضهد 
بشرانهه وی تهوسهط جهانهیهان 
جمروری اسالمی هر لحظه امکان 
پذیر است. منصور آروند دارای دو 
فرزند دختر می باشد یکی از آنرها 
شش سال دارد و دیگری حهدود 
شانزده سال ماه ها و سالرا اسهت 
که آنرا از آغوش گرم پدر دور بوده اند و هر لحظه در انتظار به آغهوش 
کشیدن پدر و دیدار مجدد او هستند تا ای  خلع نبود پدر را پر کنهنهد. 
نگذارید یلب منصور آروند به دست جانیان جمروری جنایتکار اسالمهی 

 كارزار حمايت از زندانيان سياسي محروم از دارو و درمان
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 از تپش باز ایستد و فرزندان وی در حصرت دیدار پدر بمانند.

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

 صدای اميد كوكبي دانشجوی زنداني باشيم.

در گنبد کاووس(، برگهزیهده الهمهپهیهاد و  ۸۷٨۸امید کوکبی )متولد 
دانشجوی فوق دکترای فیزیک اتمی با گرایش لیزر در دانشگاه تگزاس 

به ایران سفر کهرد ودر ههنهگهام  ۸۷۱7آمریکا که در برم  ماه سال 
خروج از ایران در فرودگاه بازداشت و به زندان منتقل شد. امید کوکبی 
در دوران تحصیل خود چندی  بار برای دیدار با خانواده اش به ایهران 

، ههنهگهام ۸۷۱7برم  مهاه ۸١سفر کرد اما در آخری  سفر در تاری  
برگشت به آمریکا در فرودگاه امام خمینی بازداشهت شهد. او را بهه 

روز را ۷٨منتقل کردند پس از بازداشت مدت  ٣١7بازداشتگاه اوی  بند 

روز امکان تماس تلهفهنهی بها ٣٠در سلول انفرادی به سر برد و پس از 
خانواده و اطالع رسانی نسبت به وضعیت خود را پیدا کرد. طی دوران 

های  بازجویی و بعد از عدم موافقت امید کوکبی برای همکاری در پروژه
ها به منظهور کسهب  های بسیاری از سوی بازجو ها و تردید اتمی، فشار

 های غیر وایعی صورت گرفت.  اعتراف

می توان یک مورد از آن را وضعیت وخیم و امهکهان فهوت پهدر وی 
نرایهت در   گزارش داد که آن را بدون مقدمه به ایشان اطالع دادند. در 

دادگاه انقال  ۸٣بود که طی دو جلسه در شعبه  ۸۷7١برم  ماه سال 
ننگی  اسالمی به ریاست جالد معروف یاضی صلواتی، امید کوکبهی از 
اترامات اجتماع و تبانی، جاسوسی و کسب مهال نهامشهروع )مهبهله  
دریافتی از محل بورس دانشگاهی( تبرئه و به اترام ارتبهاط بها دولهت 

 متخاصم آمریکا به ده سال حبس تعزیری محکوم شد. 

ای  در حالی بود که وی در دادگاه بارها اعهالم کهرده بهود تهمهامهی 
ها طی دوران بازجویی تحت فشارهای روحی و روانی و ترهدیهد  اعتراف

به آزار و اذیت خانواده وی توسط بازجویان صورت گرفته است. پس از 
و سپری کردن دوران حبهس در  ۷٣١صدور حکم و انتقال وی به بند 

ها از سوی مقامات امنیتی به صورت مستقیم به ایشان و یها از  بند بار
طری  دوستان پیگیر در خارج از زندان پیغام داده شد که در صهورت 

های اتمی بالفاصله حکم صهادره نهقهض و او آزاد  همکاری در پروژه
 خواهد شد. 

های گوارشی، سنگ کلیهه  امید کوکبی به غیر ار مبتال بودن به بیماری
است، در  و فک و لثه که در اثر بی توجری مسئولی  زندان شدت یافته

ایدام به برگزاری کالسهرهای ۷٣١بند 
آموزشی زبانرای فرانسه ، انگلیهسهی، 
اسپانیایی و فیزیک برای همبنهدیهان 

 خود کرد.

الزم به ذکراست که علیرغم ابتال وی 
به بیمارهای ذکر شده وی از رفت  به 
مرخصی درمانی محروم بوده اسهت. 
امید کوکبی طی مهاههرهای اخهیهر 
کاهش وزن زیادی داشتهه اسهت و 
همچنان در مقابل ایه  فشهارههای 

کهنهد.  وحشیانه بازجویان مقاومت می
او نه تنرا در ای  مدت یک روز ههم 
مرخصی نداشته بلکه از مهالیهات بها 
وکیل خود نیز محروم است. وی در 

زندان اویه   ۷٣١حال حاضر در بند 
در بدتری  شرایط روحی و جسهمهی 
مشغول گذراندن دوران محکهومهیهت 
خود می باشد. وی هیچ گونه سابهقهه 

 فعالیت سیاسی نداشته است.
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 آرش صادقي از اینکه در برنامه ما هستيد بسيار خوشحالم. 

 بسیار ممنون و متشکرم.

آرش عزیز قبل از هر چيز مایلم یادآوری كنم كه شما از این تریبوون 
چه از طریق ماهواره و چه از طریق اینترنت در حال صحبت با تعوداد 
زیادی از بينندگان هستيد، سوالي كه برای خود من و بسياری دیگور 
مطرح بود، مقایسه ای است كه بين عکس های شما قبل از دستگيری 
و پس از آزادی صورت مي گرفت. ظاهرا دچار كاهش وزن زیادی شده 

 اید. در حال حاضر وضعيت جسمي شما به چه شکل است؟

خو ، از وضعیت جسمی خوبی برخوردار نیستم و در حال حهاضهر از 
خونریزی معده رنج می برم. دچار وضعیت روانی بسیار نابسامانهی ههم 
هستم و اتفایاتی که در طی ای  مدت افتاد به نحوی مشکالت روحی و 
آرامشی را که پس از آزادی به آن نیاز داشتم تحت شعهاع یهرار داده 
است. در مجموع شرایط حال حاضر م  از شرایط زندان هم سخت تهر 

 شده است. 

سوالي دیگری كه مطرح هست مربوط به دوران بي خبری از وضعيت 
شما و اخبار پيرامون اعتصاب غذاست. گفته مي شد كه در سولوول 
های بند دویست و نه دیده شده ای ولي هيچ خبری در ایون موورد 

 قطعيت نداشت. كمي در مورد وضعيت آن زمان توضيح دهيد؟

بیشتری  بازه زمانی از بازداشت م  در سلول های پنجاه و دو و شصت 
و سه از بند دویست و نه گذشت و در بازه دیگری به زیرزمهیه  بهنهد 
دویست ونه منتقل شدم. کسانی که در آن بند بوده اند می داننهد کهه 
شرایط در ای  بند چگونه است. در یک بازه زمانی هم به بند دویست و 
چرل منتقل شدم. در مورد اعتصا  غذا باید بگویم که اعتصا  غهذای 
م  در حمایت از حسی  رونقی منجر به انتقال اینجانب به زیهرزمهیه  
بند دویست و نه شد و تقریبا به مدت بیست روز تا پایان اعتصها  در 

آن مکان نگرداری شدم و عمال از همه حقوق خود محهروم بهودم. در 
حالیکه طب  شرایط عرفی زندان، فرد اعتصا  کننده باید به بهرهداری 
زندان منتقل شده و فشار خون وی تحت کنترل یرار گیرد و مهعهمهوال 
زندان بان ها از زندانی در حال اعتصا  مرایبت می کنند. در حالیهکهه 
مرا در زیر زمی  بند دویست و نه و در بی خبری مطل  رها کردنهد و 
پس از بیست روز بود که از طری  یکی از دوستان که به تهازگهی بهه 
زیرزمی  بند منتقل شده بود مطلع شدم که حسی  رونقی به اعتصها  
خود پایان داده و بنابر ای  م  هم اعتصا  غهذای خهود را پهایهان 
بخشیدم. پس از آن مجددا به سلول انفرادی شماره پنجاه و دو منتقهل 
شدم. دلیل اعتصا  غذای م  در بار دوم مورد ضر  و شهتهم یهرار 
گرفت  از سوی یکی از زندان بان ها بود که باز اینبار هم به زیرزمهیه  
بند دویست و نه منتقل شدم که ای  بار شرایط به مراتب بغرنج تر بود. 
به شکلی که برداری بند دویست و نه مرا به برداری زندان منتقل کرد 
و خالف نظر پزشکان از تزری  سرم به م  و انتقهال ایهنهجهانهب بهه 
بیمارستان جلوگیری شد. تنرا مطالبه م  هم ای  بود که زنهدان بهان 
مذکور باید از بند دویست و نه دور شود، زیرا ای  فرد همواره سهابهقهه 
درگیری با م  و بد رفتاری با بقیه زندانیان را داشت که با محق  شدن 
ای  درخواست ای  بار هم پس از طی مدت بیست روز اعتصا  خود را 
پایان دادم. هر چند ای  زندان بان پس از طی مدت زمانی باز ههم بهه 

 بند دویست و نه برگشته و کار خود را ادامه داد.

بله. اشاره كردید به شرایط زیرزمين بند دویست و نه و مورد ضرب و 
شتم قرار گرفتن. به جز این موارد كدام فشارهای دیگر از نظر روحي 

 و رواني بر روی شما اعمال مي شد؟

فشارهای روحی که متعدد بود. بعنوان مثال خبر بازداشت پدربزرگم را 
به نحوی در زندان به گوش م  رساندند که فشار روحی ناشی از ایه  
خبر برای م  بسیار وحشتناک بود. معموال در چنی  موایهعهی فشهار 

 آرش صادقى از شکنجه ها و فشارهاى زندان سخن ميگوید

 گفتگوی شيوا محبوبي با آرش صادقي

 آماده سازی برای انتشار: علیرضا سربازی
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مضاعفی بر زندانی وارد می شود. تصور کنید که پیرمرد هشتاد سهالهه 
ای را بازداشت کرده و از وی بعنوان اهرم فشار بر روی م  اسهتهفهاده 
کردند. جدای از ای  موارد نفس شرایط در سلول انفرادی بهه خهودی 
خود طایت فرساست. به وجود آوردن شرایط ایزوله به نحوی که حتهی 
امکان هواخوری نیز از زندانی سلب شود و روند بازجویی هها خهود از 
جمله فشارهایی است که بر روی زندانی گذارده مهی شهود. شهرایهط 
زیرزمی  بند دویست و نه بسیار طایت فرساتر از خود بند است. در ای  
مکان معموال زندانی های امنیتی مثال زندانیان مترم به همهکهاری بها 
القاعده نگرداری می شوند. م  به شخصه زندانی را در زیرزمی  بهنهد 
مالیات کردم که به اترام همکاری با القاعده هشت سال را در سهلهول 
انفرادی گذرانده بود. شرایط فیزیکی سلول ها نیز در مقایسه بها بهنهد 

 وایعا فاجعه بار است. 

همه آگاه هستيم كه شرایط در زندان های جمهوری اسالمي واقوعوا 
وحشتناک و غير انساني است. چه تصویری مي توانيد از زیرزمين بند 
دویست و نه برای بينندگاني كه شرایط زندان را تجربه نکرده اند و 
واقعا نمي دانند كه ماه ها نگهداری شدن در زیرزمين بند دویست و 

 نه به چه معناست، ارائه بدهيد؟

شرایط زیرزمی  بند دویست و نه به ای  شکل است که تعدادی سلهول 
که معموال بی  هشت تا ده نفر گنجایش دارد، همواره پذیرای جمعیتی 
بیش از ظرفیت خود است. تعدادی سلول انفرادی فهایهد ههر گهونهه 
امکانات نیز وجود دارند. سلول های انفرادی بند دویست و نهه دارای 
روشویی است که حدایل دسترسی زندانی به آ  شر  را فراههم مهی 
کند. در صورت نیاز به استفاده از دستشویی نیز کلیدهایی در دسترس 
است که با فشردن آن و روش  شدن یک چراغ، حدایل زندان بهان از 
نیاز زندانی آگاه می شود. اما در زیرزمی  بند دویست و نه روزها و مهاه 
ها فردی را مشاهده نمی کنید که از برابر سلول شما عبور کهنهد. در 
داخل سلول ها نیز دسترسی به آ  ممک  نیست.کسانی که در سلهول 

یاد  «سگ دانی»های زیر زمی  بند دویست و نه بوده اند از آن بعنوان 
می کنند. رنگ دیوار سلول ها نیز به گونه ای است که به شهدت روی 
روح و روان زندانی اثر گذار است. به جرات می توانم بهگهویهم فهردی 
وجود ندارد که حتی دو یا سه روز یادر به تحمل شرایط ایه  مهکهان 

 باشد. 

 بطور كل شما چند وقت در زیرزمين بند دویست و نه بودید؟

م  بصورت مداوم در زیرزمی  بند دویست و نه نبودم اما چندی  بهار  -
جرت بازجویی در مورد انگیزه های اعتصا  غذا و همینطور به منظهور 
تنبیه شدن به ای  سلول ها منتقل شدم. اگر بازجویی بخواهد شهرایهط 
را برای زندانی سخت تر کند معموال وی را به ای  مکان منتهقهل مهی 
کند. همچنی  یک بار هم در هنگام بازجویی به طبقه دوم بند دویست 
و چرل که زیر نظر اطالعات اداره می شود منتقل شدم. در ای  بند هم 
دستشویی در داخل سلول تعبیه شده و بوی تعف  تحمل شهرایهط را 
برای زندانی بسیار سخت می کند. به هر حال همانطور که یهبهال ههم 

عرض کردم، بیشتر مدت را در سلول های انفرادی شماره پنجاه و دو، 
 شصت و سه و شصت و هشت نگاهداری شدم.

خيلي ممنون از تصویری كه ارائه دادید. من هم قبال زنداني بوده ام و 
شرایط را در بند دویست و نه مشاهده كرده ام و متوجه هستم كوه 
شرایط فعلي حتي از شرایط گذشته نيز سخت تر است. و همچنويون 
درک مي كنم كه یادآوری این خاطرات خوشایند نويوسوت ولوي 
سپاسگزارم كه این تصاویر را ارائه دادید. آرش عزیز چرا مدت زیادی 

 در بي خبری مطلق از شما قرار داشتيم؟

م  دارای شرایط خاصی بودم به نحوی که کمتر کسی پیگیر وضعیهت 
م  بود. اتفایات مشابری نیز برای آیای کوهیار گودرزی افتاد. به نحوی 
که بازداشت وی انکار می شد و یوه یضائیه و وزارت اطهالعهات بهه 
خانواده وی پیشنراد اعالم آدم ربایی داده بودند! زیرا مدعی بودند کهه 
کسی با ای  نام اصوال بازداشت نشده است. البته بعدا مشخص شد کهه 
کوهیار گودرزی در بند دویست و نه اوی  نگاهداری می شود. کوههیهار 
دارای مادری بود که حدایل پس از آزادی در مورد وی مصاحبه هایهی 
انجام داد و پیگیر وضعیت فرزند خود بود. م  از داشت  چنی  مهادری 
محروم بودم و وضعیت پدرم هم به گونه ای بود که با مشکهالت خهود 
دست و پنجه نرم می کرد و چندان پیگیر وضعیت م  نبود. یهبهل از 
بازداشت مجدد نوزده ماهه ی م  بحثی مبنی بهر اعهالم انصهراف از 
شکایت ما در مورد پیگیری داستان فوت مادرم در یبال دریافت دیه و 
اعالم رسمی انصراف از شکایت توسط یک مصاحبه ویدئویی باز کردند. 
حتی نماینده دادستان و نماینده وزارت اطالعات نیز ای  پیشنراد ها را 
مطرح کردند که با مخالفت م  روبرو شد. بنابر ای  م  مهورد خهوبهی 
برای وزارت اطالعات بودم که بتوانند از ای  طری  و با ایزوله کردن م  
فشارهایی را برای پس گرفت  شکایت از وزارت اطالعات بر روی مه  
وارد کنند. از آن گذشته حرف و حدیث هایی در بیرون از زندان توسط 
طیف خاصی در باره م  عنوان شد و شبراتی مبنی بر اینکه آرش در 
زندان نیست وارد شد، و مجموع ای  عوامل باعث شد که فشار رسهانهه 
ای الزم در حمایت از م  اعمال نشده و مدت زمان طوالنی را در بهی 

 خبری در زندان بسر ببرم.

متاسفانه این یک واقعيت تلخ است كه بسياری از رسانه ها در موورد 

انتشار اخبار برخي زندانيان كوتاهي مي كنند. ولي مایلم به اطوال  
برسانم وقتي كه شما در زندان بودید افراد بسياری از جمله دوستان و 

كميته مبارزه برای آزادی زندانيان سويواسوي «آشنایان خود شما و 
طوماری را تهيه كرده و در حمایت از شما و موحومودرضوا » ایران

پورشجری وب الگ نویس زنداني، به پارلمان اتحادیه اروپوا ارسوال 
كردیم و خواستار توجه به وضعيت شما شدیم و در هر شرایطي سعي 
كردیم وضعيت شما را لحظه به لحظه بر روی صفحه فيس بوک كميته 
منعکس كنيم. ایرانيان بسياری از كشورهای مختلف دنيا با موا در 
تماس بودند و از ما برای كمک و اطال  رساني در مورد وضعيت شموا 
راهکار مي جستند. چه احساسي داری وقتي متوجه مي شووی كوه 
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 چنين افرادی از شما حمایت مي كرده اند؟

در مالیات دومی که داشتم و آخری  مالیات مه  بها پهدرم بهود،  -
متاسفانه پدرفضای بیرون را به شکل نامناسبی برای م  ترسیم کرده و 
عنوان کردند که ایستادگی م  تقریبا بی دلیل است. ولی م  بهاز در 
همان شرایط احساس می کردم که باید به اعتقاد خود پایبند باشهم و 
مرم هم نیست که عده ای در پی بروز مشکالت شهخهصهی حهرف و 
حدیث هایی را پیرامون م  عنوان می کنند، کما اینکه ایه  حهرف و 
حدیث ها حتی پس از آزادی م  از زندان نیز هنوز ادامه دارد. به ههر 
حال در آن شرایط بازسازی تصویری از شرایط بیرون برای م  ممکه  
نبود ولی پس از آزادی دوستانی در مورد کمیته شمها و پهیهگهیهری 
وضعیت م  در پارلمان اروپا توضیحاتی دادند به نحوی که اکنون تصور 
می کنم حتی در صورت بازگشت مجدد به زندان وایعا تنرا نیسهتهم و 
رسانه ها و افراد باوجدانی هستند که پیگیر وضعیت زندانیان سیهاسهی 
هستند که وابستگی خاصی به طیف اصالح طلب ندارند و حهتهی بها 
وجود عدم شناخت نسبت به زندانی باز هم دست از پیگیری بر نهمهی 
دارند. مطمئنا در بازگشت به زندان با روحیه ای برتر از یبل شرایط را 

 تحمل می کنم.

 آرش جان اميدوارم هرگز به زندان بازنگردی!

هیچ کس عالیه ای به بازگشت به زندان ندارد. ولی با خود عرد کهرده 
ام که چه در زندان و چه در بیرون زندان در مورد اعتقاداتی کهه دارم 
سکوت نکنم. حتی با وجود جو سازی های موجود. مثال وکیل مه  در 
پرونده نخست، مسائلی را در مورد پرونده دوم مطرح می کند که درک 
آن برای م  وایعا عجیب و تاسف برانگیز است. حتی ویتهی بها خهود 
ایشان صحبت می کنم به نحوی عنوان می کنند که آیای خدا بهخهش 
ایشان را زیر فشار یرار داده است و مجبور به انجام مصاحبه شده انهد. 

 وایعا نمی دانم چه می توان گفت!  

آرش عزیز، نکته ای كه مایلم مجددا توضيح بدهم این اسوت كوه 
تصاویر شما در تمام تظاهرات به نمایش گذارده شده و كميته مبارزه 
برای آزادی زندانيان سياسي ایران همواره در برنامه های خوود از 
شخص شما یاد كرده است. مایلم پرسش پایاني را مطرح كنم و بيش 
از این وقت شما را نگيرم. در حال حاضر اعدام های بسياری در حوال 
اجراست. اما كميته مبارزه برای ازادی زندانيان سياسي ایران اخيورا 
فراخواني را در راستای حمایت از زندانياني كه به دليل محروميت از 
دریافت خدمات پزشکي و دارو به اعدام خاموش محکوم شده انود، 
صادر كرده است. وضعيت زندانيان سياسي محروم از دارو و درمان هر 
روز در حال بدتر شدن است و كميته هر روز نام و نام خانوادگوي و 
شرایط یک زنداني را برجسته كرده و در مورد آن اطال  رساني موي 
كند. نام شما هم در این ليست قرار داشت كه امروز بسيار خوشحوال 
هستم كه یک فرد از این ليست خارج شده و نجات پيدا كرده اسوت. 
مایل هستيد در این زمينه نظر خود را ارائه كنيد و توضيح دهيد كوه 
وضعيت سالمت زندانيان سياسي تا چه اندازه وخيم است و لوزوم 

 پرداختن به این مساله تا چه حد است؟   

حدایل حقوق یعنی دسترسی به خدمات درمانی و دارو در زندان ههای 
جمروری اسالمی حتی در بندهای عمومی از زندانیان سیاسهی دریه  
می شود. در سال هشتاد و نه و نود که م  در بند عمومی سهیهصهد و 
پنجاه بودم، چرار ت  از زندانیان به دلیل عدم رسیدگی پهزشهکهی در 
زندان فوت کردند. افراد گمنام بسیاری نیز بودند و هستند که هیچگهاه 
نامی از آنرا برده نشده و حتی افراد بازداشت شده که تبعه کشهورههای 
دیگر بوده و به هر حال انسان هستند، در شرایط بسیار فاجعه باری در 
همان بند دویست و نه به سر می برند و از حدایل حقوق انسانی خهود 
محروم هستند. م  شخصا پس از مورد ضر  و شتم یرار گرفهته  در 
سال هشتاد و نه در زندان و در پی آن شکسته شدن دو دنده در یفسه 
سینه و پس از منتقل شدن به برداری زندان حتی از دریافت مسهکه  
نیز محروم بودم و به م  اعالم شد که چون دنده حالت غضروفی دارد 
به بند برگردید و سعی کنید که تنفس عمی  داشته باشید. درحالیکهه 
م  از شدت درد نه توانایی خوابیدن داشتم و نه حتی توان نشهسهته . 
گذشته از آن شکستگی کتف م  در بازجویی ها نیز با عدم رسیهدگهی 
مواجه شد که منجر به ترمیم نایص کتف شد. در حال حاضر نیهز ههم 
شکستگی کتف و هم دنده ها هنوز برای م  آزار دهنده است. در سایر 
بندها و زندان ها نیز شرایط به همی  نحو است. حتی در بند دویست و 
نه شرایط از بندهای عمومی نیز بدتر بوده و هیچ گونه حمایت پزشکی 

 و دارویی صورت نمی گیرد.

بسيار سپاسگزارم آرش عزیز. اگر نکته دیگری دارید مي تووانويود 

 اضافه بفرمایيد؟

می خواستم در اینجا یاد کنم از دوست خوبم حسی  رونقی ملکی کهه 
در شرایط خوبی به سر نمی برد و اخیرا دچار خونریزی مجدد کهلهیهه 
شده اند. امیدوارم هر چه زودتر هم ایشان و هم دیگر زندانیان در اسرع 
ویت از زندان آزاد شوند و امیدوارم آن روز که زنهدانهی سهیهاسهی و 

 عقیدتی دیگری در زندان ها وجود نداشته باشد نزدیک باشد.

حتما آن روز بسيار نزدیک است و تمام تالش ما نيز در هومويون 
راستاست و اگر چنين تالش ها و اعمال فشارهایي نبود من احتمواال 
امروز این شانس را نداشتم كه با شما صحبت كنم. واقعا خوشحوالوم 
آرش عزیز و باز هم سپاسگزارم از شركت شما در برنامه. این تریبون 
طبعا متعلق به شما و همه كساني است كه برای آزادی زنودانويوان 

 سياسي تالش مي كنند. 

 بسیار سپاسگزارم و به امید دیدار.  

zendanisiasi.wordpress.com 

facebook.com/zendani.siasi 
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بعد از انقال  کبیر  روسیه  که بر ایران سایه انداخت بود، از جهمهلهه 

نفر وحشتی   ٣۷تشکیل حز  کمونیست ایران و بعدا  گروه کمونیستی 

عمیفی در دل صاحبان  یدرت  در ایران بود. به همی  دلهیهل بهاعهث 

جستجو ی راهی برای از نطفه خفه کردن گرایشات چپ جلو گیری از 

 انقال   در ایران بود.

بعد از سرنگونی رضاخان و فضای باز بوجود آمده، بهاعهث  شهد تها 

روشنفکران  ایرانی  به تشکیل حز  روی بیاورند. حز  تهوده ایهران 

بعنوان  سازمان اصلی چپ آن زمان در تاری  معاصر ایران اسهت. ایه  

دموکراسی عهرهد مشهروطهه و حهز   حز  به عنوان وارث سوسیال

در ترران تأسیس  ۸۷٣١( در مررماه سال ۸7٣١کمونیست ایران )دهه 

گرا و  نفر( از روشنفکران و فعاالن چپ ٣۷ای ) گذاران آن عده شد. بنیان

میرزا اسکندری، ایرج اسکندری، بهزرگ  گرای ایران نظیر: سلیمان ملی

علوی، احسان طبری،خلیل ملکی، فریدون کشاورز، عهبهدالهحهسهیه  

نوشی  و رضا رادمنش بودند که اغلب در دوره رضا شاه تحت تعقیب یا 

 در زندان بودند.

به یکی از بازیگران اصهلهی سهپهرهر  ۸۷٣١حز  توده ایران در دهه 

مهرداد و افشهای  ٣۱سیاسی ایران تبدیل شده بود. پس از کودتای 

ای از سوی حکومهت روبهرو  سازمان افسری، حز  با سرکو  گسترده

شد و صدها افسر ارتش ایران به دلیل عضویت در ای  حز  به اعهدام، 

غیر یانونی اعهالم  ۸۷٣۳زندان و تبعید محکوم شدند. حز  که از سال 

شده بود، به فعالیت مخفی خود ادامه داد و بخشی از رهبران و کادرهها 

 یش هم مجبور به ترک کشور شدند. 

برای یک کاسه شدن حکومت مرکزی ساواک از سوی حامیان خارجی 

شمسی با  همکاری مشترک موساد و سیا  ۸۷۷١شاه،  ساواک در دهه 

در ایران شکل گرفت و هدف از آن تاسیس یک نیروی پلیس مهخهفهی 

گیری  در ایران بود  بنیانگذاران ای  سازمان سازمان سیا را الگوی شکل

اولیه آن تعیی  کرده بودند. کارشناسان سیا و سپس موساد در ایران به 

آوری اطالعات مربهوط  طور فعال به آموزش متدهای خبرچینی و جمع

 به مخالفان حکومت شاه، به اعضای ساواک پرداختند.

عبارت سازمان امنیت و اطهالعهات “  اسم کوچک” ساواک سر واژه ی 

سازمان اصلی پلیس امهنهیهتهی و  ۸۷٣۳تا  ۸۷۷٣کشور  که از سال 

اطالعاتی ایران در زمان سلطنت محمدرضاشاه پرلوی بود که یدرت و 

اختیارات بسیاری در توییف و بازجویی افراد داشت. ای  سهازمهان بهه 

و سرنهگهونهی  ٣۳و یبل از پیروزی انقال   ۸۷٣١ویژه در سالرای دهه 

نراد حکومتهی در » تری  انگیزتری  و مخوف نفرت«حکومت سلطنتی، 

 آمد. شمار می بی  مردم به

مقامات و ماموران آن عمدتاً از ماموران فرمانداری نظامی و رکه  دو 

شدند و وظیفه اصلی ای  سازمان شناسایهی  ارتش و شرربانی تأمی  می

و نابود کردن کلیه کسانی بود که به نحوی با حکومت شاه به مخالفهت 

خاستند و طب  منابع موث  غربی، ساواک برای ای  منظور از ههر  بر می

 نمود.  ابزاری از جمله شکنجه استفاده می

بهه دلهیهل  ۸۷٠١نخستی  رئیس ای  سازمان، تیمور بختیار در سال 

احساس خطر شاه در ایدام وی به کودتا از کار برکنار شد و به یکی از 

بها دسهتهور  ۸۷٠7مخالفان حکومت تبدیل گشت. وی بعدها در سال 

 مستقیم شاه و به دست یکی از مأموران ساواک در عراق به یتل رسید.

ساواک نخست به منظور شناسایی و بازداشت اعضهای حهز  تهوده 

آوری اطالعات و  تاسیس شد، اما فعالیترای خود را بسط داد و به جمع

زیر نظر گرفت  هرگونه مخالفان حکهومهت پهرهلهوی، دانشهجهویهان 

هها  های کارگری و همینطور نویسندگان، ژورنالیست دانشگاهرا، اتحادیه

های ادبی به منظور اعمال سانسور پرداخت. ای  سهازمهان  و شخصیت

همچنی  عملکردهای برون مرزی خصوصاً در خبرچینی و تحت نهظهر 

یراردادن دانشجویان ایرانی مخالف حکومت در خارج از کشهور ههم 

به بعد بود که شاه به سازمانرای امنیتهی  ۸۷٠٣داشت. در وایع از سال 

مهامهور  ٣۷١١طوریکه از  خویش از جمله ساواک توسعه بخشید، به

ویت تشهکهیهل  ویت و تعداد بسیار اما نامعلومی از خبرچینان پاره تمام

شد.  ساواک در سرکوبی عناصر ضد نظام سلهطهنهتهی فهعهالهیهت  می

است. ای  سازمان به عنوان عامل شکنجهه و اعهدام  ای داشته گسترده

شود چنانکه بی  سالرهای  مخالفی  به ویژه انقالبیون ایران شناخته می

ت  از چپرای مخالف حکومت را در زندانرا  بهه  ۷٨۱، ۸۷٣٣تا  ۸۷٣١

)یبهل از سهرنهگهونهی  ۸۷٣۳تا  ۸۷٣١یتل رسانده و در بی  سالرای 

 است. زندانی سیاسی را اعدام نموده ۸١١حکومت شاهنشاهی( حدود 

 صحنه های اعدام ساختگي :  

 چرا ساواک؟ 
 

 شمي صلواتي
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. در ای  گونه موارد مترم را با چشمان بسته به مهحهل اعهدام مهی ۸

بردند، جوخه مرگ هم کامال آماده می شد. سپس یک نفر با بیان جرم 

زندانی، حکم اعدام وی را یرائت می کرد و در حالی که چشمان مترهم 

بسته بود یکی از شکنجه گران که مرارت خاصی داشت با دهان خهود 

صدایی را درمی آورد که انگار تیری شلیک شده است. زندانی به خیال 

ای  که به طرف او شلیک شده بیروش می شد. ای  ایدام یک تهفهریه  

برای شکنجه گران و یک عذا  سخت برای زندانیان بود. گاه برای ای  

که شخص را وادار به اعتراف و همکاری کنند، پس از ای  که کامهال او 

را برای اعدام آماده می کردند در حالی که یک نفر مشغول یرائت حکم 

اعدام بود، ناگاه یک نفر دوان دوان می آمد و می گفت: نخیر، نهبهایهد 

 ایشان اعدام شود. 

م  با او صحبت می کنم حتما اعتراف خواهد کرد. بعد برای ایه  کهه 

صحنه کامال طبیعی جلوه نماید، یکی دیگر از شکنجه گران با حهالهت 

اعتراض فریاد می زد : ای  چه مسخره بازی است چرا اول دستور مهی 

 دهید و بعد آن را لغو می کنید و امثال ای  حرکات. 

.گاهی برخی افراد را تا مدت مدیدی در توالت زندانی می کردند کهه ٣

ای  عمل غیر از اینکه خوردن و خوابیدن او را مشکل می کرد، از نظهر 

 روانی نیز یابل تحمل نبود. 

. در کنار سلول زندانی، نوارهایی پخش می کردند که از آن صداههای ۷

مختلفی مانند خنده، گریه، ریزش آ ، فریادهای دلهخهراش زنهدانهی 

تحت شکنجه، صدای آژیر ماشی  و... به گوش می رسید. زنهدانهی بها 

شنیدن ای  صداها در یک وضعیت مشوش و غیریابل تحمل یرار مهی 

 گرفت.

 ۸٨. بیداری دادن به زندانی به مدت طوالنی که در یک مهورد تها ٠

 شبانه روز نیز ادامه داشته است .

 . یرار دادن زندانی سیاسی در میان زندانیان جانی و تبرکار. ٣

 . ناسزاهای رکیک  و بیدار کردن ناگرانی زندانی در نیمه شب.٨

 .  وادار کردن زندانی به فحاشی نسبت به دوستان زندانی خود.۳

 . سعی در وادار کردن زندانی به کتک زدن دوستان زندانی خود.۱

همه ای  ها فقط نمونه هایی از شکنجه های جسمی و روانی بهود کهه 

 توسط شکنجه گران متخصص صورت می گرفت. 

شکنجه های جسمی متداول در زندان های ساواک : زدن زنهدانهی در 

ساعت ها و روزهای متوالی با مشت و لگد. زدن با کابل به کف پاها کهه 

از بدتری  و موثرتری  انواع شکنجه بود .  سوزاندن نقاط مختلف بدن با 

سیگار و فندک، کشاندن زندانی بر روی اجاق بریی و سهوزانهدن بهدن 

وی. یرار دادن یسمت هایی از بدن زندانی در روغ  زیتون جوشیده به 

نحوی که آن یسمت از بدن وی کامال می سوخت . خواباندن زندانی بر 

روی میزی که به تدریج داغ می شد . شوک الکتریکی و اتصال برق بهه 

اعضای حساس بدن، که بر اثر آن  زندانی دچار تشنج غیریابل تحمل و 

 طایت فرسایی می شد.

بست  مترم به تخت مخصوص و وارد کردن ضربات بی ویفه با کابل به 

پاهای وی تا آن جا که باعث تورم شدید پاها شده و خهون مهردگهی 

شدید در آن ایجاد می شد و سپس وادار کردن فرد شکنجه شهده بهه 

راه رفت  تا تورم آن بخوابد و باز دوباره زدن شالق به پای زنهدانهی و 

 چرکی شدن پای زندانی و زدن شالق روی پانسمان.

آویزان کردن زندانی به سقف و وارد کردن ضربات کابل و مشهت بهه 

بدن وی و چرخاندن او. شکست  دست و انگشهتهان زنهدانهی، یهطهع 

 انگشتان دست به وسیله گیوتی ، کندن گوشت بدن .

دستبند یپانی: یک دست را از باالی شانه و دست دیگر را از پشت بهه 

هم رسانده و با دستبند یپانی می بستند و مدت ها به همیه  حهالهت 

 نگه می داشتند که تحمل آن برای زندانی بسیار دردناک بود. 

سوزاندن بدن مترم و بعد از آن گذاشت  پارچه خیس روی بدن او. در 

ای  هنگام روی بدنش اتو می کشیدند. ای  عمل باعث می شد تا بهدن 

زندانی تاول بزند. سپس شکنجه گر ای  تاول ها را می ترکاند و دوبهاره 

 عمل اتو کشیدن را تکرار می کرد. 

اغلب آنقدر زندانی را مورد ضر  و شتم یرار می دادند که وی خهون 

استفراغ می کرد و ادرار او خونی می شد. استفراغ خون و ادرار خونهی 

 در اکثر موارد فوق اتفاق می افتاد.

شکنجه آپولو: آپولو یک صندلی مخصوص بود که زندانی را روی آن  

می نشاندند و سر او را داخل کالهی مانند کاله فضانوردان یهرار مهی 

دادند ودست های او را پرس کرده و پاها را صاف می بستند و با کهابهل 

به زیر پا می زدند یا ناخ  را می کشیدند. ای  صندلی حدود یک مهتهر 

از زمی  فاصله داشت خاصیت ای  آلت شکنجهه چهیهنه  بهود کهه 

فریادهای شخص بیرون نمی آمد و در داخل کاله آپولو انعکهاس مهی 

 یافت و خود موجب شکنجه مضاعف زندانی می شد.

گری ساواک شامهل: واردآوردن شهوک  مورد دیگر: تکنیکرای شکنجه

شیشه و یها آ   زدن، داخل نمودن خرده زدن، کتک الکتریکی، شالق

های سنگی  به بیضه و کندن و کشهیهدن  جوش در مقعد، بست  وزنه

 شد. دندان و ناخ  می

با باال  گرفتند اعتراضات و اوج گیری ناآرامیرای یبل از انهقهال  در 

ایران، بختیار که تازه نخست وزیر شده بوده در یکی از اولی  ایهدامهات 

دستور انحالل ساواک را داد. اما بعد از پیروزی آیت اهلل خمهیهنهی بهر 

شمسی  بدون سرو صهدا  دوبهاره سهاواک  ۸۷٣۱مسند یدرت در  

 بازسازی شده  و اسم آن  به ساواما تغییرکرد.
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 تهيه و تنظيم: عليرضا رشيدی 

 سر خطي از اخبار زندانيان سياسي                         

همه زندانیان که اترام توهی  به رهبری داشتند، هر کدام یکسال حکم 
زندانشان تخفیف یافته است. از جمله علی ذاکری که محکوم به چرهار 

سهال حهبهس  ٣سال حبس شده بود، و سید محمد ابراهیمی که به 
محکوم شده بود، از حکم هر کدام یک سال کم شده است. زنهدانهیهان 

 سیاسی باید بدون یید و شرط آزاد شوند.

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

 ۷٣١عبرتی برای معترضان سیاسی در بند 

گزارش از زندانی سیاسی که در اوی  با مرگ دست و پنجه نرم میکند. 
نامش احمد دانشجو مقدم است. از بازداشت شدگان عاشورا است. کهه 

اوی  سپری کرده است. تنرها  ۷٣١سال  را بدون حکم در بند  ٠حدود 
رمزی که از پرونده ای  زندانی سیاسی مترم به ارتبهاط بها سهازمهان 
مجاهدی  خل  و سازمان زندانرا وجود دارد، گشته خالی است و همی  
پرونده خالی مستمسکی برای مسئوالن شده تا مسئولتی را مهتهوجهه 

و سپس از ویایع اعتراضات خیابانی به همهراه  ۱۱خود ندانند. زمستان 
پدر ، مادر و همسر خود بازداشت شدند. و همان مویع روزنهامهه ههای 
کیران به نقل از دادستان عمومی و انقال  اعالم کرد کهه بهه اعهدام 
محکوم شده است. حکمی که هرگز به وی ابالغ نشده است. ای  زندانی 

کیلو وزن داشت اکهنهون بهه دلهیهل  7٣سیاسی که در بدو بازداشت 
خونریزی دایم و سیستم جرار هاضمه و روده بزرگ )کلیهت آی پهی 

کیلو وزن دارد . پهزشهک  ٠١دی( است. که اکنون اندکی بیشتر از 
مختصص در بیمارستان مدرس اعالم کرده است خونریهزی دائهم در 
روده ای  زندانی متویف نخواهد شد، مگر آنکه در وضعیهت روحهی و 
محیطی خارج از زندان استرس از ایشان حذف شود. چرا کهه عهلهت 
اصلی خونریزی رنج آور و عدم تغذیه زندانی میباشد . اگر  در بهرابهر 
آنچه که کمیسیون پزشکی و پزشک متخصص تشخیهص داده راههی 
برای درمان درد ای  زندانی وجود نداشته باشد، تنرا راه بهایهمهیهانهده 
موضوع عدم تحمل کیفر است. که استفاده از ای  ح  یانونی نیازمهنهد 

ساله و روش  شدن سرنوشت پرونده مفقود و صهدور  ٠رفع بالتکلیفی 
حکم است تا آن زمان . گویی احمد دانشجو مقدم که ذره ذره شهمهع 
وجودش در حال خاموش شدن است، باید بعنوان عبرتی برای زندانیان 
سیاسی افتان و خزان و کز  کرده مقابل چشم زندانیان رژه رود. ایه  
درحالیست که اترام وی در یانون جدید حذف و حذاکثهر حهکهم در 

سهال  ٣تا  ۷مواردی نظیر پرونده وی به فرض اثبات ادعاهای دادستان 
حبس خواهد بود. اگر چه از نظر ما زندانیان سیاسی او جرمی نکرده و 

 حقش آزادی بدون یید و شرط است.

باز هم بدلیل  عدم رسیدگی به وضعیت درمان یک زندانی سیاسی بند 
 دست به اعتصا  غذا زد. ۷٣١

بهه نشهانهه  ۷٣١محمد حسی  یوسف پور صیفی زندانی سیاسی بند 
اعتراض به عدم پیگیری وضعیت درمانی خود دست به اعتصا  غهذای 
نامحدود زد. یوسف پورصیفی فعال حقوق بشر و کودکان کار و مسئول 
واحد جذ  و معرفی مجموعه فعاالن حقوق بشر در ایران روز جهمهعهه 
اول آذر ماه اعتصا  غذای خود را اعالم کرده است. ای  زندانی سیاسی 
دچار عارضه جدی اختالل در شبکه هر دو چشم است. و پهزشهکهال 
متخصص حدت بینایی وی را چرار دهم اعالم کرده اند. بیهمهاری وی 
بدلیل اهمال در درمان در زندان اوی  یابل درمان نیهسهت. یهکهی از 
مسئولی  اجرای احکام زندان اوی  به ای  زندانی اعالم کرده است کهه 

میلیون تومانی از  7١در صورت شکایت از زندان احتمال پرداخت دیه 
سوی زندان وجود دارد. ای  ادعا در حالی مطرح شده است که اکهنهون 
چندی  ماه است برداری اوی  به دلیل نداشت  تیت های آزمایشگاههی 
، بخش آزمایش خود خود را به حال تعلی  در آورده است و علت آنهرا 
نداشت  بودجه مالی اعالم کرده است. یوسف پورصیفی دچار مشهکهل 
دیسک کمر و فشار خون باال و ضربان نامنظم یلب است. او یکبار بطور 
ارژانسی به بیمارستان مدرس منتقل شده است. به رغم اینکه پزشکهال 
دستور بستری شدن وی را صادر کرده بودند ، نبود مجوز بسهتهری از 
سوی دادستانی موجب بازگراداندن وی به زندان شهد و از اعهزام او 

 دوباره خودداری کردند. 

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

بنا به اخبار رسیده کمیته مبارزه برای آزادی 
آبان ماه از  ٣7زندانیان سیاسی امی  چاالکی 

اوی  برای دومی  بار به مهرخصهی  ۷٣١بند 
 آمد.

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

آبان در اعتصها   ۷اوی  از  ۷٣١اسماعیل برزگر زندانی سیاسی در بند 
غذا بسر میبرد. روز چرارشنبه یرار است خدابخشی به زنهدان آیهد و 

 پاس  او داده شود.

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

آذر روز جرانی اعتراض علیه خشونت علیه  ٠وحید اصغری به مناسبت 
 زنان
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زنان به مروز پی می برند که دنهیهای 
آنان و کل جران دنیای مردانه اسهت. 
دنبال کردن ای  پهرسهش کهه چهرا 
چنی  است، منجر به شناخت علهل و 
ریشه های خشونت علیه زنهان نهیهز 
میشود. مردان هنجارها، یهوانهیه  و 
سرنوشت بقیقه دیگران را تهعهیهیه  
میکنند. در نظام مردساالری زنان در شرایط سرکو  رشد می یابند. و 
اکثریت آنرا از انواع ظم هایی که در حقشان میشود و از پاپمال شهدن 
حقویشان بی خبرند و نا آگاهند. به واسطه تعریف ههای کهالهسهیهک 
)مردانه( از علم و آموزش بخش مرمی از تجربه مشهتهرک از طهیه  
جنسیت ساخته شده است. لذا نابرابری جنسیتی و خشونت علیه زنهان 
امری طبیعی نیست. خود بخود و بصورت طبیعی و بهدون دخهالهت 
اجتماع بوجود نمی آید. و نتیجه و حاصل تعلیمهات و ههنهجهارههای 
اجتماعی است. میتوان گفت خشونت علیه زنان امهری شهخهصهی و 
خصوصی نیست و بعدی سیاسی دارد. به ای  صورت کهه از مهوتهیهو 
ساخت  زنان به عنوان یک روش کنترل اجتماعی استفاده شده اسهت. 
تعییر چار کار است. اما دگرگونی به آسانی بدست نمی آید. توانهمهنهد 
سازی همه جانیه زنان به مویعیت رسیدن در موضع برابری بی  مردان 
و زنان و رفع خشونت علیه زنان امری زمان بر و بسیار مشکهل اسهت. 

آذر رز جرانی منع خشونت علیه زن را گرامی داشتهه  ٠، 7٣نوامبر  ٣٣
و ضم  اعالم حمایت از حرکترای هدفمند و برنامه وار جنبهش ههای 
زنان باال بردن آگاهی جنسیتی در جامعه در باره لزوم تغییر رویه ههای 
فرهنگی و اجتماعی، حذف یوانی  و سنترای ظالمانه و تبعیض آمهیهز 

 علیه زنان و در نرایت عدالت برای زنان را آرزومندم.

 اوی  ۷٣١وحید اصغری بند 

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

با گذشت یک ماه از بهرگهزاری دادگهاه 
مریم شفیع پور به ریاست یاضی صلواتی 

تهاکهنهون پهرونهده وی  ۸٣در شعبه 
مسکوت مانده است. یاضی دادگاه نقهص 
پرونده اعالم کرده و دوباره پرونده او را 

رغهم  به بازپرسی برگردانده است. اما بهه
های خانواده با گذاشت  وثیهقهه  پیگیری

موافقت نشده و ای  فعال دانشهجهویهی 
همچنان بالتکلیف است. گفتنی اسهت، 

بار درپی وخاومت حالش به بیمارستان منتقل شده است و نیاز  وی یک
پور، دو هفته پهس از آن  به مرایبت پزشکی دارد.بازداشت مریم شفیع

صورت گرفت که ماموران امنیتی به منزل پدری او رفته و پس از سهه 
تاپ وی و یکی دیگر از اعضای خانهواده  ساعت بازرسی کامل منزل، لپ

های او را بها خهود  نوشته و نیز دو دستگاه گوشی موبایل و برخی دست
بردند. پس از انتقال او به زندان ماموران چند بار به منزل او مراجعه و 

پور، دانشجوی  برخی از وسایل شخصیش را با خود برده اند.مریم شفیع
المللی یزوی  که پس از دو ترم تعلی  از تحصیل بهه  ساب  دانشگاه بی 

دلیل فعالیت سیاسی از دانشگاه اخراج شده بود. ایه  فهعهال سهابه  
به دلیل فعالیت های دانشجویی بر  ۱7دانشجویی پیش از ای  در سال 

اساس حکم دادگاه انقال  یزوی  به یک سال حبس تعلیقی مهحهکهوم 
 شده بود.

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

فرهنگ پورمنصوری از چرار روز پیش در اعتراض به برخهی مسهائهل 
سال از مرخصی محروم بهوده  ۸٠صنفی خود و اینکه مدت نزدیک به 

است دست به اعتصا  غذا زد و کهلهه 
خود را گچ گرفت. صب  روز )شهنهبهه( 
ریاست زندان مردانی به همراه چند ت  
از مدیران بنامرهای آیهایهی، بهای و 
امیریان فرهنگ پورمنهصهوری را بهه 

ههای  همراه برادرش شررام به انفهرادی
فرهنگ پهورمهنهصهوری را  ٣کنند. در اندرزگاه  منتقل می ٣اندرزگاه 

کننهد  بند و پابند می رئیس اندرزگاه )حس  آخریان( برهنه کرده، دست
شکنند. شهرهرام  و مورد ضر  و شتم یرار داده و گچ سر وی را نیز می

بازمیگردد و فرهنگ ههم  بصهورت  ۸٣بعد از ساعتی به داخل سال  
شهود.  بند و پابند در سلول انفهرادی نهگهرهداری مهی برهنه و با دست

بهرد،  سال است در زندان بسر مهی ۸۷فرهنگ پورمنصوری که بیش از 
مترم به هواپیماربایی در مسیر اهواز بهه بهنهدرعهبهاس اسهت. ایه  

ها به موضوع فیلم مشروری از کارگردان صهاحهب  هواپیماربایی که بعد
کیها(، تهبهدیهل شهد؛ بهنها بهه اعهتهراف  نام ایرانی )ابراهیم حاتمی

شدگان، به دلیل فقر مالی و شرایط نامناسب زندگهی صهورت  بازداشت
گرفته بود. دادگاه، فرهنگ پورمنصوری برادر وی شررام پورمنصوری را 
به همراه داماد خانواده خالد حردانی به اعدام محکوم کرد که ای  حکم 
با یک درجه تخفیف به حبس ابد تبدیل شد. رسول حهردانهی، بهرادر 

همان دادگاه به حبس ابد محکوم      خالد حردانی و دیگر مترم پرونده در
شد. گفتنی است، شررام پورمنصوری، فرهنگ پورمنصوری و رسهول 

 سال س  داشتند. ۸۱حردانی هر سه هنگام بازداشت زیر 

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

بنا به اخبار رسیده به کمیتهه مهبهارزه بهرای 
آزادی زندانیان سیاسی ساجده عر  سهرخهی 
فرزند فیض اهلل عر  سرخی توسط مامهوریه  

 اطالعات بازداشت شد.

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

علی افشاری زندانی سیاسی محکوم به اعدام که 
در زندان مرکزی ارومیه بسر می برد بهیهش از 
دوسال است که از تشدید عفونت در بدنش رنج 
می برد اما به دستور ماموران اطالعات و یاضهی 
پرونده که از درمان وی ممانعت به عمهل مهی 
آورند ، وضعیت جسمی ای  زندانی سیاسی ههر 
روز به وخامت می گراید. هم اکنون وضهعهیهت 
جسمانی علی افشاری، زندانی سیاسی محکوم بهه اعهدام بهه عهلهت 
  خونریزی داخلی و عفونت بیش از حد که بر اثر اصابت گلوله و شکنجه
در زندان در دوسال پیش در بازداشتگاهای اطالعات مراباد و ارومهیهه 
بوجود آمده وخیم است.  علی افشاری در هنگام بازداشت از نهاحهیهه 
کتف و پای چپ مورد اصابت یک گلوله و از ناحیه دست چهپ مهورد 
اصابت دو گلوله که موجب شکستگی دست چپش شده و همهچهنهیه  
غضروف گردن نیز به دلیل اصابت گلوله شدیدا آسیب دیده و ههمهیه  
امر موجب تنگی نفس وی شده است. وی هم کنون به دلیل عفونت و 
آسیب دیدگی زیاد برخی از اعضای بدنش دچار آسیب دیدگی جهدی 

بهاشهد. عهلهی  شده است و حتی یادر به نظافت شخصی خویش نهمهی
به همراه برادرش حبیب اهلل افشهاری مهتهولهد  ۸۷٣7افشاری متولد 

اهل روستایی گوگجلو حبیبله از توابع شرر مراباد که از سهوی  ۸۷٨۳
دادگاه انقال  مراباد به اترام محاربه از طری  فعالیت تبلیغی و عضویت 

اند. حکم صادره در دی  در یک حز  مخالف نظام به اعدام محکوم شده
ماه دو سال گذشته به آنرا در زندان ارومیه ابالغ شد و الزم بهه ذکهر 
است که بعد از مدت کمی از ابالغ ای  حکم، دیوان عالی کشور حهکهم 

 اعدام ای  دو برادر که خواستار تجدید نظر شده بودند را تایید کرد.
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