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جمهوری اسالمی هیچ وقت حکومت مقققلقول 
 مردم نلوده است

دو هفته از توافق جمهوری اسالمی ایراا  
می گذرد. این توافق در سطح  ٥+ ١و گاوه 

جهانی و در سطحی پلتیک و در مریرا  
جایانات سیاسی بحث باانگیز شد. با اینکه هلهله زیرادی وروا ایرن 
موضوع  توسط رسانه ها و دولت های مابوطه به راه افتاده است، اما باز 
هم در ابااز نظا طافین تضادهایی وجود دارد. این مسئلره ضضریره را 
کامال نامشخص کاده است که آ  هم خودش بحثی طوالنی و ضرابر  

 تعمق است. 

واال این توافق باعث شده بسیاری چشمشما  را عرمرال برا نر ر  
گستاده و وق بشا در ایاا  ببندند. در م اب  موج اعدامها بی اهمیرت 
باشند و از دیگاا  بخواهند باای پیشافت اوضاع، به دولرت روورانری 

 فاصت دهند و به بهانه و وق بشا آناا تضعیف نکنند!

ریاکارانه تا از این واف نمی شود زد. وکومتی که سه دهه اسرت بره 
اشکاا گوناگو  زندگی مادم را به تباهی کشانده، زندانهایش را پرا از 
انسانهای شایف و آزادیخواه کاده، یک روز هم دست از سراکروو و 
خف ا  سیاسی و اجتماعی بانداشته، چطور می تواند در شاایطی کره 
شاهد ادامه روند ن   گستاده و سیستماتیک و وق بشا هسرتریرم، 

 ضدمی باای بهبود اوضاع بادارد؟

از یک جنبه جمهوری اسالمی دیگا نخواهد توانسرت برحراا  هرای 
فالکت باری که جامعه را به ماز نیستی می باد باطاف سرازد و بره 
نیازهای عینی و رفاهی جامعه ایاا  جواو دهد. به همریرن مرنرظرور 

و انجام این مذاکاات شاید برتروانرد روززنره ای  “  جام زها” نوشید  
موضتی ایجاد کند تا اوضاع را کمی به ع ب باگاداند. ولی نمیرتروانرنرد 
هیچوضت یک جمهوری اسالمی پایدار و در راس را باز تولریرد کرنرد. 
همین فاماسیو  مذاکاات، جناح های رژیم را به جا  هم می انردازد. 
ما در آینده شاهد جبهه گیای ها و نئوبامبوا های  دیگای در جرنر  
های جناوی خواهیم بود که همگی این درگیای ها بواضع به نفع تروده 
های مادم خواهد بود و آ  ها را در تعاضات آیرنرده ممرمرم ترا و 
جسورتا خواهد کاد. رژیمی که هزارا  اعدام در کارنامه ننگینرش بره 
ثبت رسیده است. وکومتی که بختک ف ا و ووشت را برا جرامرعره 
آویزا  کاده، هیچوضت نمیتواند وکومتی دلخواه و محور پذیا  براای 

 مادم جامعه باشد. 

نتیجه اخالضی تمام اینها این میشود که: جمهوری اسالمی با پیشیرنره 
جنایی و غیا انسانیش هیچگاه نمیتواند وکومت م بوا مادم براشرد. 
جنایت ها و کشتار ها و وق کشی های این موریانره هرای اسرالمری 
هیچگاه از ذهن مادم پاک نمی شود. مادم به م مد همه این نشسرت 
ها و مذاکاات  غاو و جمهوری اسالمی پی باده اند. وکومت سنگسار 
و ضد کارگا و تجاوزگا با کهایزک ها و پادوهای آدمکشرش شرانسری 
باای ماند  ندارد.  مادم همیشه به دنباا موضعیتی هستند کره براای 

 سا نگونی آستین باال بزنند.

 بفرستيد.“ زنداني سياسي”مطالب خود را براي نشريه 

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

 سخن سردبیر: »
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مسئوليت مقاالت مندرج در نشريه، به عهده 

 نويسندگان است.



 ارسال نامه و گزارش به هیئت اعزامى پارلمان اروپا به ایران

، شیوا محبوبى، سخنگوى کمیته مبارزه برااى ٣١١٢به دنباا اعالم خبا سفا هیئتى از پارلما  اروپا به ایاا  در ماه دسامبا 
آزادى زندانیا  سیاسی طى نامه اى به دو تن از نمایندگا  این هیئت، خانم ایزاب  دورانت معاو  پارلمرا  اروپرا و تراریرا 
کاونباک رییس هییت نمایندگی اروپا در امور ایاا  از این دو نماینده خواست تا جمهورى اسالمى را جهت ارائره فرورى و 
بدو  ضید و شاط دارو و درما  به زندانیا  تحت فشار ضاار بدهند. وى در این نامه در رابطه با سیاست سیسرترمراتریرک و 

صفحه اى کره  ٢١هدفمند رژیم در نابود کاد  زندانیا  و ضتلهای خاموش توضیح داد. به همااه این نامه همچنین گزارشى 
واوى شاح واا زندانیا  سیاسى محاوم از دارو و درما ، تعدادى از نامه هاى زندانیا  سیاسى و لیست نود نفاه زنردانریرا  

 محاوم از دارو و درما  بود به این دو نفا ارساا گادید.

دفتا تاریا نورنباک که ریاست هییت نمایندگی را به عهده دارد به نامه شیوا محبوبى پاسخ داده و در بخشى از نامه اظرهرار 
این هیئت از وضعیت ن   و وق انسانى در ایاا  که در گزارشات اومد شهید نیز اشاره شده است مطلع میبراشرد.  «داشت

هیئت جهت آماده سازی باای سفا به ایاا  موارد ن   و وق انسانى در ایاا  را که در گزارشات ارایه داده شده آمده اسرت 
 »را در نظا میگیاد و از ها فاصتى بااى مطاح کاد  این نکات در مالضاتها استفاده خواهد کاد.

کمیته مبارزه بااى آزادى زندانیا  سیاسی از ها فاصتى بااى مطاح کاد  وضعیت زندانیا  سیاسی محاوم از دارو و درما  
و با تحت  »نگذارید ضلبشا  از تپش باز ایستد «استفاده کاده و از تمامى مادم آزادیخواه دعوت میکند تا با ومایت از کمپین

 فشار گذاشتن رژیم اسالمى جا  این زندانیا  را نجات دهند.

ما نباید به پارلما  اروپا و سایا م امات بین المللى اجازه بدهیم که چشما  خود را با جنایات رژیم ببندند و جرا  هرزارا  
 زندانى سیاسی را ضابانى منافع سیاسی و اضتمادی خود نمایند.

 کمیته مبارزه بااى آزادى زندانیا  سیاسی در ایاا 

 ٣١١٢یازدهم دسامبا 
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اگا این فاض که تاجیح زیست مسلمانی در کشوری مذهب زده مانند 
ایاا  از طاف عامه مادم تاجیحی غالب است را بپذیایم، آنرگراه بره 
دالی  موف یت آیت اهلل خمینی در توانایی باای استفاده از پترانسریر  
های نهفته در کف جامعه و بکارگیای این نیاو در راستای براانردازی 
نظام سلطنتی و باضااری یک واکمیت به معنی واضعی کلمه استبدادی 

را برهرترا  -تا آنجایی که به مکانیزم های داخلی ان الو مابوط است  –
درک خواهیم کاد. چنین درکی از واضعیت های روز جامعه می تروانرد 
بسا  ابزاری در دست فعالین و وق بشای باای تبیین راه کارهایی در 
خنثی سازی میدا  مین دینی که جامعه مدنی ایاا  را در میا  خرود 

 زمین گیا کاده است به کار گافته شود. 

یکی از ن اط ضعف بارز فعالین و وق بشای و مبارزین سریراسری در 
باو  ماز عدم آشنایی به ماهیت تالش هایی است که از طاف جامرعره 

روورانریرت »به اصطالح روشنفکای مذهبی و به نام پا از ترعرارض 
در راستای ممادره کنوانسیو  های و وق بشای بین المللی و  «مدر 

ارائه شکلی استحاله شده از آ  که با معیارها و رفانس های مرذهربری 
 منطبق باشد، صورت می گیاد.    

ن طه ضعف دیگا تالش باای هدف ضاار داد  دگرم هرای دیرنری و 
زنجیاهای مذهبی است که مخاطب عام در ایاا  مای  به رهایی از آ  

 نیست.  

همه اینها در والیست که مجازات های خشن اسالمی نظیا اعردام برا 
طناو دار، ضطع دست، باید  سا، پات کاد  از کوه و ... مجازات هایی 
است که با مبنای ف ه اسالمی و با اساس متو  مر ردس و آیرات و 
اوادیث استنباط شده و در تمام موارد در تعارض با مبانی و پایه هرای 

 و وق بشای ضاار دارند.  

تالش های مملحین مذهبی باای گافتن زها واکمیت دینی عموما با 
معادالت درو  تشیعی تکیه کاده است، که از ممادیق آ  مری تروا  
ومله به نحوه اجاای ودود اسالمی و یا عدم لزوم جاری کاد  وردود 
در عما غیبت اشاره کاد. چنین رویکادی همواره سعی دارد تا چرهراه 

ال اکرااه »ای انسانی از دین به نمایش بگذارد. استفاده از عباراتی نظیا 
با تکیه با جنبه هایی که به نظا ایشا  کاامت انسانی افااد  «فی الدین

را از دیدگاه دین ارج می نهد، از جمله ادبیات غالب مملحین مذهربری 
 است. 

و اما در باابا آ  و در عاصه واکمیت، تکیه ی بیشتا همواره با اساس 
ارزش گذاری نص صایح دستورات و ودود مذهبی بوده است. طبیعترا 
با سا این نکته اختالف نظای وجود ندارد که در ف ه مجازات  اسالمی 
اص  کاامت انسا  به هیج وجه مااعات نشده است. بره زبرا  دیرگرا 
مساله وفظ شا  و کاامت انسانی مساله ای است که ضطرعرا در بردو 
پیدایش دین بعنوا  معض  و مشک  مطاح نبوده است بلکه موضوعری 
است که به ماور زما  و به موازات پیشافت و پیچیده تا شد  جامعره 
بشای و در باابا آ  انجماد و ایستایی ف ه، تبدی  به چرالشری امراوزه 

 گشته است.                                          

و این ن طه شاوع تعارض دین با انگاره های و وق بشای است. زیاا در 
چنین تفسیای از دین، ابزار تع لی و استداللی به شدت تح ریرا مری 
شوند. به عبارت دیگا ع   فاضد کفایت الزم باای عبور از دین انگاشتره 
شده و در نتیجه با تکیه با آ  نمی توا  مبانی ف هی را بره شرکرلری 
تبیین کاد که معیارهای و وق بشای جهانی به نروعری جرایرگرزیرن 
مجازات های خشنِ مذهبی گادد و در صورت تالش باای اعماا چنین 
واکت های اصالوی، این بن مایه و خمیاه ذاتی دین است که مرورد 

 ومله ضاار می گیاد. 

به ع یده نگارنده این هما  ن طه آسیب پذیای دین اسرت. مرعرافری 
تفاسیا متفاوت از متو  م دس نه به شک  استحاله یافته و مدر  شده 
آ  و طبیعتا نه به شک  منابع ازلی و جامع و مخاطب محور، بلکه بره 
عنوا  منابعی که بایستگی وضور آنها نفی نمی شوند ولی بره دلریر  
ثابت و غیا ضاب  تغییا بود  فاضد پتانسی  الزم باای بکار گافته شرد  

 به عنوا  رفانس کشف همه معارف هستند. 

با چنین رویکادی است که عبور از پوسته درونی و ضشا سخت میرانری 
دین از عهده یک فعاا و وق بشای ساضط می شود زیاا به هرا وراا 
تالش باای عبور از چنین پوسته محافظی عالوه با اینکه اناژی و وضت 
بسیاری را تلف می کند، همیشه باعث غنی شرد  جربرهره دیرن از 
سابازا  عوام الناس و به تبع آ  تضعیف جبهه فعالین مدنی و ور روق 

 بشای خواهد شد. 

مطلبی که عیا  است، آنست که خود متو  م دس با پذیافتن ناسخ و 
منسوخ و مت دم و متاخا و عباراتی از این دست، کمتا از تشرکریرالت 
رووانیت با روی اصالت خود پافشاری میکند. باای م ابله با رووانیتری 
که از خوا  رنگین واکمیت دینی ارتزاق می کند، نیازی به نفی کرلری 
دین نیست. کافیست مخاطب درک کند که با اساس مفاد اعرالمریره 

کافیسرت  «ها فاد در انتخاو دین خود آزاد است.»جهانی و وق بشا 
مطمئن باشد که بین ف ه تدریسی در ووزه علمیه ساا نود و دو و علم 

 فعال حقوق بشری و نقد مذهب  

 علی رضا سابازی 
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ضاضی پاونده محمدرضا وردادی در زنردا   ١٢۲٣آذرماه  ٣٣اماوز جمعه 

گوید، باای اجاای وکم اعدام  کند و به او می عادا آباد شیااز با او مالضات می

تواند کاری باای نجات خود انجام دهد آنراا فرورا در  آماده باشد، و اگا می

 ها اعدام شود.  دستور بگذارد چاا که ممکنست همین روز

خانواده محمدرضا و بویژه مادرش با شنید  این خبا، بسیار نگراا  اجراای 

وکم اعدام هستند. اماوز طی یک تماس با مادر محمدرضا از او شنیدیم کره 

گفت: بها طایق ممکن کمک کنید فازند دلبندم را نکشند. او وضتی دستگیا 

شد دوچاخه سواری هم بلد نبود چه رسد به دزدید  ماشین و ضت  یک ماد 

بالغ. عکسش را نگاه کنید او چنا  نحیف و کوچک بود که آزارش به مورچره 

تواند با این کرار  رسید. محمدرضا ضابانی شد. ضابانی این توهم که می هم نمی

شرود. آیرا  به ما کمک کند. او ضابانی ف ا بود و اکنو  ضابانی ضمرا  مری

تواند پاونده را از نزدیک بارسی کرنرد، آیرا  فایادرسی هست، آیا نهادی می

شنود که از تاس اعدام و چوبه دار بشدت به طپش  کسی صدای ضلب او را می

 رسد؟  در آمده، آیا کسی به داد من مادر محمدرضا می

 

 محمدرضا کیست؟ 

شود. او در و ی ت یک بچه اسرت کره  ساا داشت که دستگیا می ١۱ف ط 

شود. او سانشین یک ماشینی بوده کره در آ   وارد یک بازی خطاناک می

چند نفا افااد بزرگساا باای دزدید  ماشین، صاوب ماشین را بره ضرتر  

ساله بدلی  اینکه به سن ضانونی ناسیرده،  ١۱رسانند. به این جوا  نحیف  می

گوینرد از زنردا  آزاد  شود که ضت  را به عهده بگیاد، به او می پیشنهاد می

ساا سن داری و به ازای به عهده گافتن ضت ، چنرد  ١۱شوی چو  ف ط  می

دهیم و چنین شد کره مرحرمردرضرای  میلیو  توما  پوا به خانواده تو می

بیند که او را به اعدام  گیاد و در کماا ناباوری می نوجوا ، ضت  را به عهده می

دهرنرد.  کنند و پولی را که به او وعده داده اند، نیز به خانواده نمی محکوم می

دونرد،  ساا است که خانواده دردمند این پسا جوا  دنباا این پاونده می ١٣

دانرنرد کره  ها و وتی خانواده م توا می ت ایبا همه دست اندرکارا  و ضاضی

تواند کار یک بچه باشد، ولی ضاضی پاونده کره  ضت  یک ماد ضوی هیک  نمی

گوید وکم اعدام که داده ام، مث  تفی اسرت کره از  وکم به اعدام داده می

 توانم جمعش کنم.  ریزم، دیگا نمی دهنم با زمین می

ساله برایرد  ١۱این باربا پخش علنی پاوسه یک پاونده در مورد یک نوجوا  

بکوشیم که دنیا شاهد پاونده سازی و بازی سه  انگارانه برا زنردگری یرک 

کند با بره عرهرده  سالگی فکا می ١۱نوجوا  بشوند که با اساس فکا و ع   

اش  تواند پولی به سفاه خالری خرانرواده شود و می گافتن یک ضت  تبائه می

 بیفزاید. 

آخاین واف ضاضی به او چند ساعت ضب  در عادا آباد شیااز اینست یرا از 

 خانواده م توا رضایت بگیا و یا آماده اعدام شد  باش. 

گویند اال  راه دیگای نیست، و  ها می ما با خانواده م توا تماس گافتیم، آ 

 خواها  اعدام او هستند. 

کمیته بین المللی علیه اعدام و نهاد کودکا  م دمند، با اعالم یک کمرپریرن 

خرواهرد  اضطااری فوری باای نجات جا  محمدرضا ودادی از همگرا  مری

 کمک کنند جا  او را نجات دهیم. 

های بعدی ک  پاونده و همچنین پیام مادر و اعضرای خرانرواده  در اطالعیه

 محمدرضا را باای افکار عمومی بین المللی پخش خواهیم کاد. 

خواهرنرد  کمیته بین المللی علیه اعدام و نهاد کودکا  م دمند از همگا  می

بها طایق ممکن به این وکم اعدام اعتااض کنند. از مادم شیاازو مرادم در 

 کنیم به این وکم اعتااض کنند.  ایاا  بویژه دعوت می

 ما نباید بگذاریم محمدرضا را اعدام کنند. 

 

 کمیته بین المللی علیه اعدام

 نهاد کودکا  م دمند

 ٣١١٢دسامبا  ١٢

ف ه در سیمد ساا پیش از آ  تفاوتی وجود ندارد. می توا  با مثاا 
های تاریخی به مخاطب عام نشا  داد که ورتری خرود آیرت اهلل 
خمینی پیش از ضاار گافتن در مسند ضدرت در م ایسه برا سرایرا 
ارباو دین از جمله آیت اهلل شایعتمداری و... بره مرااترب چرهراه 
اماوزی تا و مدر  تای داشت. و هم او بود که با نوعی نروآوری و 
بدعت مملحت را در ضالب اجتهاد جایگزین استنباط ف رهری کراد. 
دین علیه دین اهامی است ضدرتمند. این اهام می تواند بمثابه یرک 
ابزار مهم توسط فعالین سیاسی و و وق بشای در جرامرعره امراوز 

 ایاا  بکار گافته شود.     

 خواهند فرزند دللندم را اعدام کنند.  می  

 نگذارید محمد رضا حدادی را بکشند!  

 

 

 فعال حقوق بشری و نقد مذهب  
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 سهیال شهلاز نژاد

صدای زهاا هنوز در گوشم هست. وضتی اولین برار 
گام و صمیمانه در مورد کارش با مرن صرحربرت 
میکاد. وضتی اولین بار دیردمرش هراگرز تمرور 
نمیکادم این ز  مهابا  و جسور روزی ضابانی یکی 
از جنایتکانه تاین توطئه های دولتی ضاار گیاد. روزی که اولیرن برارد 
همدیگا را در آغوش کشیدیم فکا نمیکادم بعدها من بنشینم و از ترن 

 ساد و بی روح و بی جانش بنویسم.

اما اماوز اوساس میکنم که تمام زهاا در ونجاه مرن النره کراده و 
خرواهرم  میخواهد تا من فایادش بکشم. اماوز ،روزی اسرت کره مری

، از  بنویسم از واضعیتی دردناک و غم انگیز  از ضت  یک بانوی ایراانری
که گذشت و از زنی که بخاطرا ز  برودنرش و   روزهای گس و تلخی

 بخاطا معتاض بودنش با اتهاماتی ناروا به دار کشیدند. 

از ضت  پا رمز و راز زهاا بهاامی، مدتها گذشته اما و ایق و علت ماگ  
او هنوز زیا کوهی از اتهامات دروغین جمهوری اسالمی پوشیده مانرده 
است. اماوز زهاا درست مانند اولین روز آشنایی ما  به من نگاه میکند 
در گوشم زمزمه میکند و صمیمانه صدایم میکند سهیال برنرویرس از 
آنچه با من رفت. بنویس که چگونه زندگی و نفس کشید  و ویات را 
از من گافتند. سهیال بنویس نه باای خودت باای دنیا بنویس. سهریرال 
انگشتا  من جا  ندارند که با روی کیبورد تایپ کنم، سهیرال صردای 
من به تمام رسانه هایی که علت ضت  من را از پراونرده دروغریرن و 
ساختگی دادگاههای جمهوری اسالمی گافتند بنویس. پاده ها را کنرار 
بز . از شالق هایم بنویسم از زخم ورا آماسیده آثار شالق با گراده ام 
بنویس. از تاس هایم بنویس. از امیدهایم  به وعرده هرای دروغریرن 
جالدانم بنویس. از بازجویی ها از اعتااف گیای هایم از پاونده سازی از 
هاآنچه بسام آمد و ها آنچه تو میدانی بنویس. از دخرترام برنرفرش 
بنویس. او زنده است اما لبانش را بایده اند. انگشتانش جا  دارد امرا 
ضدرت واکت داد  انگشتانش با کیبورد را از او گافته اند. او نرفرس 
میکشد سنگین و آهسته و من مادر خفته در زیرا خراوارهرا خراک، 
ملودی غم انگیز آهن  ضلبش را میشنوم. از بنفرشره برنرویرس. و از 
وافاهیی که بنفشه نمیتواند بزند. از وافهایی که در دا بنفشه مانرده 
و چو  کوهی با دلش سنگینی میکند از بغ  هایش بنویس. بنویرس 
چگونه بنفشه را وادار به سکوت کادند. بنویس چاا بنفشه این دخرترا 
دلبندم را خاموش و بیمدا کاده اند. بنویس که چاا بنفشه نمیرتروانرد 

 بگوید مادرش را چاا و چگونه به دار کشیدند. 

ساله با ملیت هلندی هاگز نمیتوانست از نسبرت بره  ۱٥زهاا بهاامی 

وضایع و اتفاضات تلخ و دردانک و خونینی که در کشورش جراری برود 
بعد انتخابات منحوس دولت دیرکرتراترور  ۸۸خامبش بنشیند. در ساا

اسالمی در ایاا ، به همااه میلیونها نفا مادم به ترنر  آمرده براای 
اعتااض و باای آزادی و باابای به خیابا  آمرده و در ترظراهراات و 

دستگیا شرد و  ۸۸های فعاالنه  شاکت کاده بود . بعد عاشورا  اعتااض
 اعدام شد. ۸۲ماه ساله   در دی

دانست او کجاست؟  تا اینکه از  نمی  بعد از دستگیای او تا مدتها کسی
زندا  اوین  با دختاش بنفشه نأیب پور تماس گافته شد و او مرطرلرع 
شد که مادرش در زندا  اوین است. از آ  زما  دختا و همسا وی و 

از اعضا خانواده تالش کادند تا بتوانند او را از زندا  آزاد کنرنرد.   باخی
ها ممنوع مالضات بود و وتی وق داشتن وکی  هم نداشت   زهاا تا مدت

بعد از مدتی با تالش دختاش و دولت هلند موفق شد وکی  اخرتریرار 
کند. اولین بار اتهام زهاا را که به خانواده و وکیلش اعالم کادند، اضردام 

بود. هما  موضع نیز زهاا به ایرن اترهرام  مرحرارو   علیه امنیت ملی
های مخالف رژیم در داخر  و  شناخته شده و به دلی  همکاری با گاوه
 خارج کشور محکوم به اعدام شده بود .

در اولین مالضاتی که زهاا بهاامی با دختاش در زندا  داشرتره بره او 
گفت که شدیدا زیا شکنجه است و دائم مورد ضاو شتم  و بازجویی و 

فااوا    های جسمی است و متحم  آسیب  و جسمی  های روانی شکنجه
سرت. زهراا از  شده و تحم  زندا  باایش بسیار سخت وطاضت فاسا 

باای وی بگیراد و هرا کراری   دختاش خواسته بود که وکی  خوبی
های او  تروسرط  امواا و دارایی  میتواند بکند تا او را اعدام نکنند. کلیه

فااوا  توانست   دولت ضبط شده و توضیف شده بود و دختاش با سختی
باای مادرش وکی  بگیاد اما آنچه که بنفشه از وضعیرت مرادرش در 
زندا  دیده بود و شنیده بود ضاب  وصف نبود و نیست اینکه او مرادرش 

دیده بود و اینکه هرا چر ردر   بسیار ووشتناکی  را در وضعیت جسمی
اعتااض کاده بود و با دادستانی صحبت کاده بود جای کمک کاد  و 
یاری رساند  به او و مادرش با تهدید مواجه شد و در م اب  ترالش او 

کره   ها تعهد گافتند و گفتند در صرورتری باای آزادی مادرش از او بار
ای با داخ  و خارج کشور نداشته باشد بره  سکوت کند و هیچ مماوبه

 پاونده  مادرش رسیدگی و یا او را  آزاد خواهند کاد.

 زهرا بهرامی را چگونه کشتند؟ 
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های واهی دادستانی ف ط باای کنتاا کاد  خانواده زهراا  اما این ضوا
بهاامی بود و تلفنهایی که به دختاش و دیگا اعضای  خانواده مریرشرد 

شدند  و وتی آنها وق ارتباط با یکدیگا را هم نداشتنرد،  که تهدید می
از مالضات هایی که بنفشه با مادرش در زندا  داشرت،   تا اینکه در یکی

عرلرت را از   بیند که وضرتری مادرش را بسیار خوشحاا و امیدوار می
شنود که زیا بار سنگین شکنجه است و  مادرش جویا میشود چنین می

بازجویش به او گفت که در صورت همکاری با دولت و اعتاافات واهری 
در م اب  دوربین و اعتااف به وم  و توزیع و فاوش مرواد مرخردر و 
همکاری با باند مواد مخدر  میتواند جلوی وکم اعدام  را از طرایرق 
ت لی  نوع جام و مجازات از اعدام به ضااره وثی ه و پاداخت وجه نر رد 

های واهی آنها رو خرورده برود و ضروا  تغییا دهد. وی فایب وعده
که دولت هلند در تهاا    همکاری داده بود و خوشحاا بود که با کمکی

به او میکند میتواند باای زنده ماندنش تالش کنرد. زهراا ورتری از 
از   دختاش ت اضای لباس نو باای زما  آزادیش را کاده بود و به باخی

نزدیکانش تماس گافته بود و مژده ی آزادیش را داده برود .از وی 
  گافتند که در م اب  دوربین شبکه  جمهوری اسرالمری  اعتااف کتبی

اعتااف کند که به دلی  وم  مواد و فاوش آ  دستگیا شده بود و  نه 
به دالئ  سیاسی، با پخش شد  این مماوبه ننگین  تمام خانرواده در 

فاو رفتند. خموصاً که فهمیند وکم او هیرچ ترغریرای    شک عظیمی
نکاده و اعالم شد که به دلی  ضاچاق مواد مخدر باابا ضوانین کرثریرف 

الرمرلرلری و   اسالمی محکوم به اعدام است. تنها باای اینکه فشار بین
خموصاً دولت هلند را باای اعدام یک تبعه ی هلندی کم کند دسرت 

اعالم کادند که جام زهاا بهاامی برایرد   و به فایبکاری افکار عمومی زد 
هرای  در ویطه ی ضوانین کیفای ایاا  رسیدگی شود و فر رط دادگراه

ایاا  صالویت رسیدگی به این پاونده را دارندو با اینکه بره او ضروا 
دادند که آزاد میشود و اعتااف کند و دائماً او را شکنجره کرادنرد در 

 کماا بهتو ناباوری او را اعدام کادند.

هرا  رسانه  .بامداد روزی که زهاا بهاامی اعدام شد بسیاری افااد از باخی
از طاف دولت هلند و انگلیس  با بنفشه   های اجتماعی و باخی و شبکه

نأیب پور تماس گافتند که خبا صحت اعدام مادرش را تایید کنند و با 
  بیخبای دختاش مواجه شدند و وتی خبای که وکیلش هم از آ  بری

  ظهرا هرمرا  روز  ١٣اطالع بود. در نهایت با پیگیای بنفشه ساعت 
ها وکیلش هرم زیرا  صحت اعدام زهاا بهاامی  را تایید کادند، که بعد

  فشار و تهدید در خبا اعدام این بانو و اعالم کاد که در جایرا  کرلری
اتفاضات داخ  زندا  بوده است. با مااجعه مکار بنفشه و پیگیای وی از 

ها و ضروا هرایری کره  دادستانی در خمو  اعدام مادرش و صحبت
دادستانی باای رهایی و مادرش داده بود و شکایت از فرایرب مرادرش 
باای اعتااف و تغییا نوع جامش او را تهدید کادند که در صورت فاش 

ها و عکس هایی از زهاا بهاامی در دسرت  کاد  این موضوعات  فیلم
دارند که افشا خواهند کاد و آباوی خانواده او و اینکه  او را به عنروانره 

سرمراجرت   خواهند کاد و وضتری  یک فاوشه و رضا  در ایاا  معافی
بنفشه را باای افشأ و ایق  دیدند خانواده  او را تهدید  جانی کادند و 

که بنفشه از سایا زندانیا  همبند مادرش در باره ی زمرا    وتی زمانی
اعدام  مادرش شنید که ضب  اعدام بسیار خوشحاا بود از همکاری کره 

خبا از تممیمری برود  گافته و بی با دولت کاده و آزادیش را جشن می
که دادستانی باایش گافته بود و اینکه دضی ا شب ضب  اعدامش او را به 
بهانه خواند  نماز به نماز خانه زندا  بادند و در آنجا به وی یک کاغرذ 
و خودکار دادند که وصیتش را بنویسد چاا که ضاار است در سحا گراه 
هما  روز اعدام شود. این خبا سخت باعث شد که زهاا دچرار شرک 

 شدیدی شود و دائماً با صدای بلند گایه میکاد.

از آنجا او را به سلوا انفاادی بادند و در سحا گاه اعدامرش کرادنرد،  
هرا و خرطرااتری کره  بنفشه مجبور به سکوت به خاطاه تمام تهدید

کند شد و مها سکوت با دها  زد و ورتری  اش را تهدید می خانواده
نتیجره مرانرد و   ای مادرش بی هایش باای تحوی  گافتن جنازه تالش

وتی  نتوانست مجلس یادبودی باای او بگیاد. بعد از گذشت روزهرای 
بیخبای از جنازه  مادرش، از طاف وزارت اطالعات با آنها تماس گافته 
شد که هم اکنو  پیکا او در شها سمنا  درواا خاکسپاری است، اگه 

برعرد  ٢خواهد به آنجا باود. بنفشه نتوانست در زما  اعالم شده که  می
از ظها بود به سمنا  باود و به او تاکید فااوا  کادند که باید تنها برا 

از نرزدیرکرا  زهراا   به دلی  سماجت بنفشه باخی  سا مزار باود ولی
کام  خود و داد  مدارک شناسایی  فادای  آ  روز   بهاامی با معافی

سمنا  شدند و در زما  واضا شد  با مزار زهاا با شاایط کامرال   راهی
امنیتی روباو شدند که وتی وق گایه کاد  و سا صردایری رو هرم 

 نداشتند.

از آ  روز به بعد خانواده زهاا دائماً مورد تهدید و آزار ضاار میگیاند و  
که بنفشه نائب پور به همااه همساش ضمد تاک ایراا  را   وتی زمانی

داشتند با ممنوع خاوج شد  مواجه شد  چو  بنفشه دائرمراً اعرالم 
کاده بود که راز ضت  مادرش را افشا خواهد کاد اما کنو  بره دلریر  
تهدید و عدم امنیت جانی و تحت کنتاا بود  شدید کلیه ارتبراطرش 

 وتی با نزدیکانش ضطع شده است.

   ماجاای اعدام های جمهوری اسالمی  که روند رو به رشدش در طری
این سالها خیاه کننده بوده، مبین فاسد بود  ،خو  آشام بود  و تایید 
دیکتاتوری آنهاست، چه بسیاری را به کام ماگ میفاستند و بسیاری را 

های واوی به چوبه  های ناروا و فایبکاری به بهانه در گمنامی و با تهمت
 ی دار میاویزند.

این مهمتاین وظیفه ما این است که صدای زندانیا  در بند این رژیرم 
فاسد و جنایت کار باشیم و خواها  محاکمه ی ساا  جرنرایرترکرار و 

 ها باشیم. محکوم کاد  اعدام

zendanisiasi.wordpress.com 

facebook.com/zendani.siasi 
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برای من موجب افتخار است که با اکرم نقابی بعنوان مادری کقه در 

طول چهارده سال گذشته اجازه خاموش شدن صدای فرزندش سعید 

را نداده است. خانم نقابی با سالم به شما. خوشحال هستم که در این 

 برنامه شرکت دارید. 

 سالم خدمت شما و بینندگا .

من مطمئن هستم که بسیاری از بینندگان با نام سعید آشنا هستنقد. 

چهارده سال از تاریخ بازداشت سعید گذشته است و در طقی ایقن 

چهارده سال شما برای کسب خلری در مورد فرزند خود، به تقمقام 

نهادهای ذیربط مراجعه کرده اید. تا بحال چه نتیجه ای توانسته اید از 

 این پیگیری ها بگیرید؟

در این چهارده ساا گذشته ما بعنوا  خانواده سعید زینالی ماتبا بیرن 

ارگا  های مختلف در واکت بوده ایم و به نوعی بازی خورده ایم. هرم 

اکنو  نزدیک به یک ساا است که پیگیای علنی شد  گزارش ارسالی 

از زندا  اوین به دادستانی بوده ایم و متاسفانه هنروز از مرترن ایرن 

گزارش بی اطالع هستیم. پاسخ مسوولین این است که دسرترگریرای 

سعید و ی ت داشته است ولی مکا  او  نامشخص است. نزدیک به نه 

ماه است که با آضای آوایی در دادگستای ک  استا  تهاا  در ترمراس 

بوده ایم و درخواست استعالم از همه نهادهای مابوط را داشته ایم ترا 

بتوانیم پیگیای سانوشت فازند خود باشیم. ایشا  در روزهای یکشنبه 

جلسه دیدار مادمی باگزار می کند و من ها هفته به ایشا  مرااجرعره 

کاده و ها هفته با پاسخ های متفاوتی روباو می شوم. در ودود ده روز 

پیش از ما خواسته شد جهت روشن شد  پاره ای از مسائ  در جلسره 

ای که در آ  اضای جعفای دولت آبادی )دادستا  تهاا ( و نرمرایرنرده 

سپاه وضور دارند شاکت کنیم که گویا پیش از رسریرد  مرا آضرای 

جعفای جلسه را تاک کاده و نماینده سپاه نیز وضور نیافتره برودنرد. 

مجددا نامه ای ماضوم کادیم و از سپاه پاسدارا  درخرواسرت پراسرخ 

روشن نمودیم. سپاه پاسدارا  ان الو اسالمی نیز مسوولیت برازداشرت 

سعید را متوجه خود نمی داند. اماوز نیز مجددا با آضای آوایی گفتگویی 

داشتم که ایشا  نیز ضمن عنوا  اینکه از همه مااجع مابوط استعرالم 

کاده اند، مسوولیت کارشکنی را با عهده سرپراه پراسردارا  انر رالو 

اسالمی می داند و این ارگا  را جوابگو نمی داند. نامه دیگای باای من 

ارساا شده است که در آ  نامه از من خواسته شده است تا وضرعریرت 

فازندم را از دانشگاه نیز پیگیای کنم. من نیز با عمبانریرت اعرترااض 

نموده ام که چنین پیگیای چه فایده ای خواهد داشت؟ آیا دانشرگراه 

مسووا بازداشت دستگیای فازند من بوده است؟ وتما وزارت اطالعات 

و یا اطالعات سپاه پاسدارا  باید در این زمینه ها پاسخرگرو براشرنرد. 

 طبیعتا دانشگاه پاسخی در این زمینه ندارد. 

اگا فازند ماا کشته اید من از شما یک جنازه می خواهم و نه ضبا. اگرا 

زنده است خواسته من امکا  باضااری مالضات است. مجرلرس شرورای 

اسالمی و دفتا رهبای نیز نامه نگاری های من را بدو  پاسخ گرذارده 

اند. آضای کوثای عضو فااکسیو  امنیت ملی مجلس ساا گذشته وعده 

داده بود که تکلیف وضعیت فازند من را مشخص کنند ولی من واضرعرا 

نمی دانم که تاس ایشا  از بیا  واضعیت سانوشت فازند من چیسرت؟ 

آیا از منِ مادر تاسی دارند؟ از من که پانزده ساا است از وضرعریرت 

فازند بیست و دوساله دانشجوی خود بی اطالع هستم؟ گرویرا ایشرا  

صدای ماا نمی شنوند. ای مادم آگاه باشید این یک ماغ نبود، فرازنرد 

من بود که نیست و نابود شد. از همه نهادهای بی   المللی خواسترارم 

که به صدای یک مادر گوش فاا دهند و از جمهوری اسرالمری کسرب 

خبا کنند. واضعا بیش از این توا  باال و پایین رفتن از پله های دادگراه 

را ندارم ولی من و خانواده ام تا زنده هستیم باای کسب جواو هرمره 

تالش خود را ادامه می دهیم. من و ی تا از شنید  این مطرلرب کره 

وضعیت فازند خود را از طایق دانشگاه پیگیای کرنرم عمربرانری و 

متعجب هستم. فازند ماا یا واواک و یا اطالعات سپاه بازداشرت کراده 

 اند و باید در این زمینه پاسخگو باشند. 

بله خانم نقابی. به نظر من درست فرمودید. واقعا نهادهای مربوط در 

موضع ترس قرار دارند. گویا شما را دوبار هم دستگیر کرده اند. آیا در 

 طول مدت بازداشت به شما گفته اند که چرا بازداشت شدید؟ 

نخیا. ف ط در بازجویی ها اشاره کادند که بعد از ده یا یازده ساا ف رط 

دنباا چند تکه استخوا  می گادم. تهدید کاده اند که اگا می خواهرم 

دختام در اما  باشد نباید وافی از سعید بزنم. مپا چرنریرن چریرزی 

امکا  پذیا است. وتی اگا تک تک ما را نیز به ضت  باسانند براز هرم 

 مصاحله شیوا محلوبی با اکرم نقابی )مادر دانشجو سعید زینالی(
 ویاایش باای انتشار: علیاضا سابازی
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 من از خواست خود دست نمی کشم. 

پس در واقع رک و پوست کنده عنوان کرده اند که علت دستگیقری 

شما پیگیری وضعیت فرزندتان بوده است. و این ادعای مسخره کقه 

باید از طریق دانشگاه سرنوشت فرزند خود را جویا شوید. هر چند به 

نظر من عملکرد شما و اینکه اجازه نداده اید صدای سعید خقامقوش 

شود، کامال در خور تقدیر است. شاید شما خلر نداشته باشید ولی در 

بسیاری از جاها در مورد سعید صحلت می شود و خود من به شخصه 

در سخنرانی های بسیاری از او یاد کرده ام چرا که مردم باید بداننقد 

که ابزار جمهوری اسالمی فقط شکنجه و کشتار نیست بلکه بازداشت 

های خودسرانه این چنینی را نیز شاهد بوده ایم. گویا به شما اطقال  

داده بودند که سعید تا سال هشتاد و یک در زندان اوین بوده اسقت. 

 این خلر چقدر صحت دارد؟

بله. وتی فام مالضات نیز پا کادم و کارت مالضات نیز دریافت کرادم و 

باای مالضات سعید به زندا  اوین مااجعه کادم که فادی به نام سریرد 

مجید ) ظاهاا منظور مجید پورسیف می باشد( با توهین و شتم ماا از 

زندا  بیاو  کاد و مدعی شد که فازند ماا به زندا  انت اا نداده اند و 

اگا هم انت اا داده باشند، ممنوع مالضات است. در ساا هشتا و دو نیرز 

با نمایندگا  سازما  مل  و در ساا هشتاد و چهار با آضای سراالرکریرا 

معاو  دادستا  تهاا  در امور زندا  ها گفتگو داشتم که ایشرا  نریرز 

عنوا  نمودند که سپاه پاسدارا  با ارائه مالضات به فازند شما مروافرق 

نیست. من هم بعنوا  یک مادر ف ط می خواهم این را بدانم که فازندم 

کجاست. سعید فازند اوا من بود. بیست و دو ساا از او مااضبت کرادم 

که روزی بالید  و ثماه وی را به چشم ببینم نه اینکه با یک بازداشرت 

ده دضی ه ای پانزده ساا مف ود االثا شود و سانوشت او را نیز با تاس و 

جبن از من پنها  کنم. جنایت از این باالتا که پانزده ساا هست شرب 

و روز ناله می کنم. گاهی در روز تولد سعید به این می انردیشرم کره 

اماوز روز باگشتن یا تماس گافتن اوست. چه  شب با باالی بام ضاآ  

به سا گافتم بلکه به وامت ضاآ  خداوند یاری کاده و از عاملین ایرن 

رفتار بخواهد که سعید را به من بازگادانند. گاهی اوضات دلم باای همه 

مادرا  شهدا می سوزد. مادر ستار بهشتی. مادر ندا. همه و همه. ولری 

باز هم به ایشا  وسادت می ورزم که وداض  صاوب یک ضبا هستنرد. 

من هیچ ندارم. هیچ. نمی دانم با سا کدام ضبا ناله کنم. ها هفتره بره 

زندا  مااجعه می کنم و ها هفته هیچ جوابی دریافت نمی کنم. از من 

می خواهند که دیگا به زندا  مااجعه نکنم. هزارا  نرامره بره بریرت 

رهبای ارساا کاده ام. آیا من ایاانی نیستم. آیا نمی بینند کره یرک 

 مادر ها روز ناله می کند؟ 

به نظر می آید که هیچ کدام از این فریادها را نمی شنوند. اشاره بقه 

ارتلاط با مسوولین حقوق بشری کرده اید. چه پاسخی از آنها دریافت 

 کرده اید؟

من در گزارش اوا اومد شهید و در گزارش دوم ایشا  از سعیرد نرام 

بادم. تا کنو  این سازما  ها نیز نتوانسته اند  در این زمینه کرمرکری 

 بنمایند. به ها روی تا اماوز نتیجه ای نگافته ام. 

واقعا تحسین برانگیز است که در تمام این سال ها تالش های خود را 

ادامه داده اید. من واقعا توان این را ندارم که حتی دو دقیقه خود را 

به جای شما قرار دهم. ولی در عین حال شما به معنی بزرگ تر باعث 

شدید که سعید فراموش نشود. ما نیز از سال ها پیش سعی کرده ایم 

که صدای شما و سعید را منعکس کنیم و در گزارشات خود خطاب به 

احمد شهید نام سعید را یادآوری کنیم. مایل نیستم سوال بیشتقری 

بپرسم زیرا هر سوال من شما را در آن حالت اندوه و ناراحتی نقگقاه 

 دارد. اما اگر نکته دیگری دارید، می توانید اضافه کنید. 

متشکام. خیلی لطف می کنید که صدای یک مادر دلسوخرتره را بره 

گوش همگا  می رسانید. شاید این باعث شود که هیچ مادر دیرگرای 

مث  مادر سعید در چنین موضعیتی ضاار نگیاد. من می خواهرم دنریرا 

شنونده این اخبار باشد تا سعید های دیگای از بین ناوند. اال  مرادرا  

دیگای نیز هستند که فازندانی در زندا  دارند و امیوارم که هیچ مرادر 

 دیگای به واا و روز من دچار نشود. 

از شما بسیار سپاسگزارم و شما را به گرمی در آغوش میقگقیقرم . 

 همانطور که گفتم این رسانه همیشه در اختیار شما خواهد بود.
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 تهیه و تنظیم: علیرضا رشیدی 

 سر خطي از اخبار زندانيان سياسي                         

 پور در زندا  و انت اا وی به بهداری بیهوشی مایم شفیع

پور در طی هفته گذشته در بند نسوا   مایم شفیع

زندا  اوین چند بار دچار تپش ضلب شد. به نحوی که 

عدد در دضی ه  ١۱١چندین ماتبه ضابا  ضلب آ  به 

می رسد و یکبار نیز به طور کام  بیهوش و بالفاصله 

به بهداری زندا  منت   می شود.  پزشک م یم در 

بهداری در آ  زما  عنوا  می کند که مایم شفیع پور 

دارد ولی دستور پزشک با بی “  ام آر آی”نیاز فوری به 

توجهی مسووال  زندا  مواجه می شود. عالوه با این مایم شفیع پور که از چند 

هفته پیش از درد شدید دندا  رنج می باد تا کنو  موفق به معاینه توسط دندا  

 پزشک نشده است و از درما  دندا  وی ممانعت به عم  آمده است.

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

آذرماه مامورا  امنیتی اداره اجاای  ١۸روز دوشنبه 

اوکام دستگاه ضضایی در شها مهاباد جهت بازداشت 

فعاا کارگای محمد موالنایی به منزا وی مااجعه 

مامورا  امنیتی به دلی  اینکه محمد  .کادند

موالنایی بیمار و نزد پزشک بسا می باد موفق به 

ساله و عضو  ۸١محمد موالنایی  .بازداشت او نشدند

کمیته هماهنگی باای کمک به ایجاد تشک  های 

خادادماه ساا جاری همااه دو فعاا کارگای دیگا به نام های  ١٣کارگا در تاریخ 

واود سیده و یوسف آو خاابات در شعبه اوا دادگاه مهاباد به اتهام عضویت در 

کمیته هماهنگی و تماس تلفنی با دختا محمد موالنایی که در عااق مشغوا بکار 

 .است، محاکمه و ها یک به دو ساا زندا  تعزیای محکوم گادیدند

وکم صادره از طاف وکی  آنا  مورد اعتااض ضاار گافت و پاونده به استا  

آذربایجا  غابی ارساا شد. دادگاه تجدید نظا رای دادگاه اولیه را باای یوسف آو 

خاابات و واود سیده تائید کاد و وکم محمد موالنایی را به دلی  کهولت سن به 

 یکساا زندا  تعزیای کاهش داد..

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

وکی  مدافع اولیاء دم ستار بهشتی گفت: 

موکالنم از پیگیای پاونده ستار بهشتی با 

اتهام ضت  شبه عمد انمااف دادند و این 

ای به دادستا  تهاا  اعالم  مساله طی نامه

روز شنبه  »گیتی پور فاض «   .خواهد شد

در گفت و گو با ایانا افزود: به رغم اینکه 

اوین واضا بودند در پاونده ستار بهشتی شهادت دهند، اما دادگاه   ٢٥١زندانیا  بند 

کیفای کارکنا  دولت اتهام ضت  عمد را در این پاونده نپذیافت و آ  را شبه عمد 

وکی  مدافع اولیاء دم ستار بهشتی گفت: پدر و مادر ستار بهشتی نیز  .تشخیص داد

داماد . ضت  شبه عمد را ضبوا ندارند و واضا نیستند خو  فازند خود را بفاوشند

خانواده بهشتی درباره ضت  ستار به وسیله وکومت ننگین جمهوری اسالمی گفتند 

بگویید ستار در تمادف رانندگی کشته شده و به شما پوا هم می دهیم .. بگم کجا 

   تمادف کاده؟ توی اوین یا فتا؟

 ت کنیم؟ یا خفه ا  گفت خفه میشی

  گفتم ما با نا  کارگای بزرگ شده ایم والزم نداریم

مادر ستار بهشتی: بسته شد  پاونده ضت  عمد به دنیا نشا  داد که شکنجه هست 

من ضت  شبه «مادر زنده یاد ستار بهشتی:  ولی مسوال  می تاسند عنوانش کنند. 

دادگاه با بستن پاونده ضت  عمد  ».عمد ستار را ضبوا ندارم و آ  را مسخاه می دانم

آنها با این کار نشا  دادند که تنها یک نفا یعنی  .ستار ک  سیستم را زیا سواا باد

بازجوی ستار خطا نکاده که او را محاکمه کنند و ضضیه تمام شود بلکه ک  سیستم 

بسته شد  پاونده ضت   .خطا کاده است و نمی توانند ک  سیستم را محاکمه کنند

عمد ستار به دنیا نشا  می دهد که شکنجه هست، خیلی هم هست ف ط مسوال  

 می تاسند که عنوانش کنند.
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------------------------------------------------------------------- 

ساا  ۱زندانی سیاسی خساو امیا ثانی بعد از 

از زندا  اوین  ۲٣آذر  ٣٣وبس، پنجشنبه 

دوستا  و هم بندی های خساو با  آزاد شد.

ساود سااومد زمستو  و یار دیستانی من و با 

شادی و امیدواری به آزادی همه زندانیا  

 ٢٥١به همین مناسبت جشنی در بند نیز شب گذشته  سیاسی او را بدرضه کادند.

امیا ثانی از هیچ ماخمی ای در دورا  توسط دوستا  خساو امیاثانی باگزار شد.

محکومیت خویش استفاده نکاده بود و همچنین در م اب  توبه نامه نوشتن نیز 

وارد جنبش  ۸۸م اومت کاده بود. امیا ثانی کارمند سازما  آو بوده و در ساا 

در نشستهایی با وضور دکتا  ۸١مسلمانا  مبارز شد و شاوع به فعالیت کاد. در ساا 

پیما  و سعید مدنی شاکت می کند. در طوا این ساا ها بارها زا سوی وزارت 

به عضویت شورای  ۸۸اطالعات به خاطا فعالیت هایش اوضار می شود. او در ساا 

ماکزی جنبش مسلمانا  مبارز در می آید و نماینده کمیتیه پیگیای بازداشت های 

توسط نیاوهای امنیتی دستگیا می شود.  ۸۸خودساانه می شود. او در دیماه 

و در دادگاه  کاده نیاوهای امنیتی در نیمه شب با هجوم به منزلش او را دستگیا

 به ساپاستی ضاضی م یسه به چهار ساا وبس تعزیای محکوم می شود. ٣۸شعبه 

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

رضا شهابی عضو هیئت مدیاه سندیکای 

شاکت واود اتوبوساانی تهاا  و وومه در 

 .شاایط جسمانی ناگواری به سا می باد

رضا شهابی باای راه رفتن به کمک 

همبندی های خود نیازمند است و پزشکی 

آذر دستور اعزام سایع  ١۸ضانونی روز شنبه 

وی به بیمارستا  و عم  هاچه سایعتا او 

را داده است اما کارگزارا  رژیم در زندا  از رسیدگی پزشکی به این فعاا کارگای 

 دربند و انت اا وی به بیمارستا  خودداری می کنند..

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

 ۸مهدی فااوی شاندیز زندانی سیاسی بند 

زندا    ٣۱١زندا  اوین به سلوا انفاادی بند 

زندا    ۸وی که در بند  .اوین منت   شد

 ١۸اوین )آموزشگاه( بسا میباد عما دوشنبه 

زندا  اویم   ٣۱١آذر ماه به سلوا انفاادی بند 

یک منبع مطلع گفت:  .منت   شد

مسئولین زندا  وی را به بهانه توهین به «

رهبای و پاره کاد  عکس رهبا به سلوا 

مهدی فااوی  ».اند انفاادی منت   کاده

های سیاسی بازداشت شده است، در روز  شاندیز که تا کنو  چندین بار به اتهام

ما  شب مامورا  وزارت اطالعات  در پارک الله تهاا  دستگیاشده وه  ۸۸کارگا ساا 

فااوی  .اش را جستجو و کلیه مدارک، وسای  شخمی و کتب را ضبط کادند خانه

های  ماه وبس محکوم شد که بیشتا آناا درسلوا  ۲شاندیز در پی این دستگیای به 

وی آخاین بار پس  .از زندا  آزاد شد  ۸۸اوین گذراند و بهمن ماه   ٣١۲انفاادی بند 

اش  از مااجعات مکار به دادگاه ان الو باای گافتن لوازم و مدارک توضیف شده

ها از ورود به شعبه  ( با ممانعت آ …تا و )گذرنامه، شناسنامه، کارت ملی، کامپیو

دادگاه ان الو به اتهام   ٣۸مورد نظا مواجه شد و پس از م اومت، دستگیا و در شعبه 

 ساا وبس تعزیای محکوم شد. ٢توهین به رهبای و اخالا در نظم به 

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

آذر ماه زهاه نیک آئین   ١٢شنبه  روز سه

زندانی در زندا  سمنا  که به همااه نوزاد 

باد با  شیاخوار خود در این زندا  بسا می

 .استفاده از آزادی مشاوط از زندا  آزاد شد

آذر ماه نیز تاانه   ٣١طی روز جاری چهارشنبه 

تاابی و انیسا فنائیا  با استفاده از آزادی 

 مشاوط از زندا  سمنا  آزاد شدند.

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

ها لحظه اوتماا اعدام وبیب اهلل لطیفی 

بنا به گزارشهای به دست آمده .  وجود دارد

وکم اعدام این دانشجوی زندانی ضطعی است و 

ها لحظه ممکن است به اجاا در بیاید. صالح 

نیکبخت، وکی  وبیب اهلل لطیفی نیز خطا 

کند نه  اعدام وبیب اهلل لطیفی را تائید می

در روزهای گذشته در والیکه  .تکذیب

ها نسبت به اجاای وکم اعدام وبیب  نگاانی

شایعه لغو وکم این   لطیفی شدت گافته بود،

 .زندانی در شبکه های اجتماعی و باخی از رسانه ها منتشا شد

وبیب اخیاا توسط دستگاه “گوید:  کند و می اما منبع مطلع روز این شایعات را رد می

امنیتی باای انجام مماوبه تلویزیونی و اضاار به اتهامات خود به شدت تحت فشار 

آضای لطیفی از این کار امتناع کاده و همین موجب شده “افزاید:  او می”  .بوده است

نگاانی از اجاای وکم ”دستگاه ضضایی اجاای وکم او را در دستور کار ضاار دهد.

وبیب لطیفی دروالی شدت گافته که ماه گذشته سه زندانی سیاسی به نام های 

 .وبیب اهلل گلپای پور، رضا اسماعیلی و شیاکو معارفی به اتهام محاربه اعدام شدند

ای در ایاا  و کشورهای خارجی روباو شد.هفته  های گستاده ها با واکنش این اعدام

گذشته نیز چهار زندانی به نام های غازی عباسی، عبدالاضا امیا خنافاه، عبد االمیا 

مجدمی و جاسم م دم پناه در شهاستا  شادگا  در جنوو غابی ایاا  اعدام 

های هادی راشدی، هاشم  شدند.همچنین با انت اا دو زندانی سیاسی دیگا به نام

نژاد از زندا  کارو ، نگاانی نسبت به اجاای اوکام آنها نیز شدت گافته  شعبانی

وبیب اهلل لطیفی، که اینک اوتماا اجاای وکم اعدام وی شدت گافته،  .است
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 .بازداشت شد ١٢۸۸دانشجوی رشته صنایع است که در تاریخ یکم آبا  ماه 

ای و بدو  وضور خانواده، در شعبه  طی دادگاهی چند دضی ه  ١٢۸۸او در دهم تیاماه 

اوا دادگاه ان الو اسالمی سنندج از سوی ضاضی وسن بابایی به جام اضدام علیه 

 امنیت ملی و محاربه دادگاهی و به اعدام محکوم شد.

و در فضای ملتهب   ۸۸های پس از انتخابات ساا  در اوج ناآرامی  ١٢۸۲در دی ماه 

کشور، صالح نیکبخت وکی  وی اعالم کاده بود که به او اطالع داده اند در دی ماه 

ای باای لغو وکم اعدام  های گستاده آید.آنزما  تالش وکم موکلش به اجاا درمی

پس از آ  بار دیگا  .آضای لطیفی صورت گافت که ساانجام منجا به توضف آ  شد

وکی  مدافع وی اعالم کاد که توضف وکم موضتی است و خطا اجاای وکم او 

 همچنا  وجود دارد.

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

 ٢٥١آذر ماه عبدالاضا ضنبای از بند   ١۸شنبه  صبح روز یک

زندا  اوین در والی به زندا  باازجا  تبعید شد که در اعتااض 

 به این اضدام دست به اعتماو نا محدود زده بود.

 

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

در اعتااض به غیا استاندارد و غیا بهداشتی و ناسالم  ۲١آذر  ١۸ووید اصغای از 

بود  غذای زندا  اوین از مماف غذاهای زندا  و جیاه بهداشتی خودداری کاده 

است و تا بحاا متحم  فشار ها و سختیهای گوناگو  شده است. وی نامه اضدام به 

اعتماو غدای دولتی خود را در مااسم 

بازدید رییس سازما  زندانها و نمایندگا  

به مسئوال  تحوی  داده  ٢٥١مجلس از بند 

شاهد هم  ٢١بود. در این نامه که به امضای 

بندی خود رسیده ووید اصغای خواستار 

وذف شبه غذاهای اوین و رسیدگی و اضدامی اساسی و ریشه ای به این مشک  

عمومی زندا  اوین شده است. وی غذای زندا  اوین را توهین آمیز و دو  شا  

انسانها باای بهامندی از یک   انسا  خوانده است. و وق بشا ضامن نیازهای اساسی

کاامت مند وداضلی و التزام به و وق بشا و تثبیت وداض  هایی است که   زندگی

تاین آرما  هایی که  تح ق عالی  بسنده کاد  به کمتا از ا  اخالضا مجاز نیست. نه

کاد.   رعایت و وق بشا را باید کاف اخالق تل ی  الهام بخش اخالق است به این معنی

شود مگا آنکه انسا  و کاامت وی  نمی  و وق بشا و رعایت آ  مهم و جدی تل ی

ای از کشورها همچو  ایاا  مطالبه و وضی چنا  پا هزینه و  مهم تل ی شود. در پاره

خطاناک است که الجام مادم باای در اما  ماند  از خطاات اوتمالی ناشی از 

  آذر روز جهانی ٣١مطالبه آ  و وق، از اص  و وق خود صاف نظا میکنند. لذا 

و وق بشا را به عنوا  مبنای یادآوری و وق پیمالشده بشا ضاار داده و ضمن 

گاامیداشت این روز خواستار بذا توجه مادم و نهادهای و وق بشای و دوا آزاد به 

ضابانیا  ن   و وق بشا خموصاً در زمینٔه و وق زنا ، دستاسی آزاد همه به 

اینتانت و آزادی زندانیا  سیاسی و ع یدتی که از بزرگتاین ضابانیا  ن   و وق 

 بشا میباشند هستم.

 ٣١١٢/١٣/١۸/  ٢٥١ووید اصغای /  زندا  اوین /  بند 
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عکس این صفحه را دوستى از ایاا  در ومایت از کمپین  

 فاستاده است. “ نگذارید ضلبشا  از تپش باز ایستد”

 با تشکا از این دوست گاامی


