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سانحه دلخراش تصادف و مرگ دو تن از 
اقوام پیمان عارفی،  زنینانی، سیییاسی، 
محبوس در زننان شهر مسجن سلییمیان  
این هفته همه را متاثر کرد. مادر و همسیر 
پیمان عارف، پور  بعن از میققیاا ایین 
زننان، سیاس،  هنگام بازگشت از مسجین 
سلیمان در یک سانحه دلخراش رانننگ، کشته شننن. سانحه ای کیه 
باعث شن یکبار دیگر بر ضرورا توجه بیشتر به وضیعیییت ویانیواد  
زننانیان سیاس، تاکین شود. احکام زننان طوالن، منا و نیز تیبیعییین 
زننانیان به شهرهای دیگر باعث م، شود تا وانواد  هیا بیرای دیینن 
عزیز دربنن شان بیشتر تحت فشار قرار گرفته و حت، بیعی یا امیکیان 
مققاا زننان، را نناشته باشنن که طبعاا روح، و روان، این میوضیو  

 بسیار نگران کننن  است. 

هیای  زاد   همسر پیمان عیارفی، در رویریین ییادداشیت زیبا صادق
 بوک، وود نوشته بود: فیس

... بعن ۸۸هوای ابری  چشمان، بارون،  واطراا فراموش نشنن، سال «
از مققاا با پیمان  من و مادر پیییمیان از سیالین میققیاا اویین 

های، که داشتیم  نه تنها حیال و  گشتیم  بنلیل استرس و نگران، برم،
مان مشکل بیود  هیر  روز ووب، نناشتیم  بلکه نفس کشینن هم برای

 تر از روز قبل  ذهن ما هم درگیرتر از روز قبل. روز ف ا متشنج

به هنگام برگشت بقنری دلمون گرفته بود که از روی پل عابر پیاد  که 
ای اوین رو تماشا کنیم تیا  تونستیم لحظه نزدیک به زننان اوین بود م،

شن که احسیاس  کم، رروم بگیریم حناقل نگا  کردن به اوین باعث م،
تری به پیمان داشته باشیم...با دینن این صحنه به انناز  سرعت  نزدیک
طور از ذهنم رد  شنن فکرها هم همین های، که از زیر پل رد م، ماشین

 شن  توان ایستادن نناشتم و روی همان پل نشستم. م،

متوجه زمان نشنم هنگام بلنن شنن و تکاننن واک از روی لیبیاسیم 
باعث شن حلقه از دستم بیرون بیاد و صنای ضربه حلقه بیه پیل رو 

ها به سرعت افیکیارم  ای که ماشین شنینم و حلقه افتاد به همون جاد 
ام ویل، ویرافیاتی، شین   شنن و ناگفته نمانن که بنلیل ناتوان، رد م،

بودم. )بعن از سه ماه، که بازداشت بودم  چهارد  کیلو وزن کم کیرد  
بودم  همین باعث شن حلقه ازدواجمون براحت، از دستم بیرون بیییاد  

 ول، حاضر نبودم حلقه رو از وودم جنا کنم(

چیز جز حلقه توجه نکردم و تمام فکرم ایین بیود  در رن لحظه به هیچ
که اون حلقه رو هر جور شن  پینا کنم  به سمت پیایییین دویینم و 

ریختم و چشمانم تار شن  بیود حیتی،  طور ناوودرگا  اشک م، همین
گذشت و هوا هیم  ها م، گذاشت بتونم رد حلقه رو پینا کنم  ساعت نم،

تونستم با کف دستام و انگشتانم زمیین  شن.... و من فقط م، تاریک م،
را لمس کنم تا... باالور  به کمک چنن نفر تونستم اون حلقه رو پییینا 

ای که شبیه حلقه نبود  چرخ ماشین  کنم. باالور  حلقه پینا شن  حلقه
 »از روی حلقه رد شن  و از وسط نصف و له شن  بود.

 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.



در  »نگذارین قلبشان از تپش باز ایستن «در امتناد کمپین 
حمایت از زننانیان سیاس، میحیروم از دارو و درمیان و 
فعالیتهاى کمیته مبارز  براى رزادى زننانیان سیاس، در این 

طبق یک قرار قبل،  3182دسامبر  8۸رابطه, روز چهارشنبه 
با نماینن  وزارا اموروارجه به نام هینلینگ لیونیکیویسیت 
مققاتى صورا گرفت. رقای هینلینگ لیونیکیویسیت جیزو 
هیئت، بود که دو هفته پیش طى سفرى به ایران با الریجان، 
و سه تن دیگر مققاا کردنن. ایشان در بخش وزارا امیور 
وارجه بخش مربوط به واورمیانه و شمال افریقا میباشن و با 
یک تیم چهار نفر  در رابطه با مسائل مربوط به اییران کیار 

 میکننن.

مهین علیپور از سوى کمیته مبارز  برای رزادى زنینانیییان 
سیاس، و فرامرز قربان، از کمپین بین الملل، همبستگ، بیا 
کارگران ایران در این مققاا شرکت کردنن. مهین علیییپیور 
ضمن توضیح در رابطه با کمپین حمایت از زننانیان سیاس، 
محروم از دارو و درمان و دستاوردهای این کمپین گیزارش 

نگذارین قلبشیان  «صفحه اى در رابطه با کمپین  21مستنن 
را به رقای لونکویست تحویل داد. مهیین  «از تپش باز ایستن

علیپور توضیح داد که محروم کردن زننانیان از دارو و درمان 
از سوى رژیم سیستماتیک و هنفمنن جهت از بییین بیردن 
زننانیان و اعنام واموش رنها میباشن . وى همچنین از دولت 
سوئن وواست که مسئله نقض حقوق بشر در ایران و وضعیت 
این زننانیان را در مققاتهایشان با رژیم در ایران مطرح کنین 
و به رنها جهت مهیا کردن امکاناا پزشکى و درمانیى بیرای 

 زننانیان فشار بیاورنن.

فرامرز قربان، در رابطه با وضعیت کارگران زننان،, دستگیری 
و شکنجه این کارگران صحبت کرد. وى گفت تعنادى از این 
کارگران زننانى از لحاظ جسم، در وضعیت ووییمی، بسیر 

برد  و جمهوری اسقم، برای این زننانیان امکان درمیانی، 
فراهم نکرد  و حتى به رنها مروص، نمینهن تیا ویودشیان 

 برای در مان به بیمارستان مراجعه کننن.

ابراز   Hilding Lundkvistنماینن  وزارا امور وارجه رقای
از »تاسف وودرا از وضعیت این زننانیان بیان کرد. وى گفت 

اعنامهای که صورا میگیرد و همچنین وضعیت زننانیهیا و 
وضعیت رزادی بیان در ایران با وبر هستیم که چگونه رئیس 
جمهور رقای روحان، و وزیر امور وارجه دارای صفحه تویتیر 
هستنن ول، شهر وننان حق استفاد از این رسانه ها را ننارنن 

ایشان ابراز امینواری کرد که با رمنن روحان، وضیعیییت  «
بهتر شود . فرامرز قربان، در جواب گفت نباین شما و سیاییر 
دولتهای دیگر به روحان، امین ببننین روحان، یکى دیگیر از 
سران رژیم است . وى از این نماینن  وواست در رابیطیه بیا 
درمان و وضعیت جسم، این زننانیان به جمهوری اسیقمی، 
فشار بیاورنن و همچنین اسامى این کارگران زنینانی، را در 

 مجامع بین الملل، مطرح کننن.

رقای لونکویست اظهار داشت که دولت سوئن در نشست سال 
گذشته شوراى حقوق بشر در ژنف در رابطه با ایران به نقض 
حقوق بشر و وضعیت بن زنان و رزادی بیان انتقیاد کیرد و 
اویرا نیز وزیر امور وارجه سوئن اعنامها را در ایران محکیوم 
کرد  است . وى اعقم کرد که در نشست رت، نیز این مسئله 
را دنبال وواهنن کرد. رقاى لونکویست در واتمه از ح ور و 
تقش نمایننگان کمیته مبارز  براى رزادى زننانیان سیاسی، 
 و کمپین بین الملل، همبستگ، با کارگران ایران تشکر کرد.

 

 کمیته مبارز  براى رزادى زننانیان سیاسى در ایران

 3182دسامبر  8۹
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 مالقات با نماینده وزارت امور خارجه سوئد  
 در رابطه با زندانیان سیاسی محروم از دارو و درمان و كارگران زندانى 



در وواست رزادی پیمان عارف، ) امیررضا عارف،( را با قنرا تمام بیه 

 و حقوق، در سراسر جهان طنین انناز کنیم.  عنوان یک وواست انسان،

زیبا صادق زاد  همسر و ناهین رحمانى پور مادر پیمان عارف، )امیررضا 

عارف، (زننان، تبعین شن  به مسجن سلیمان  در را  برگشت از مققاا 

پیمان در جاد  اهواز به تهران دچار سانحه شننن و متاسفانه جان وود 

 را ازدست داد  انن.

ررش رحمانى پور جوان نوزد  ساله  پسر دای، پیمان عارف، بود که دو 

همرا  با محمنرضا على زمیانیى بیه اتیهیام  ۸۸ما  پیش از انتخاباا 

همکاری با انجمن پادشاه، بازداشت شن ول، وادار به اعتراف عیلیییه 

 وود در دادگا  علن، مربوط به انتخاباا شننن.

 به رنها وعن  رزادی دادنن اما هر دوی رنها بعن از اعتراف اعنام شننن.

امیر رضا )پیمان( عارفى پسر عمه ررش نیز بعن از دستگیری ررش  در 

ارتباط با همین پرونن  بازداشت شن. برای او نیز حکم اعنام صادر شین 

اما سرانجام با تخفیف این حکم به پانزد  سال زننان و سپس تبعین بیه 

مسجن سلیمان تبنیل شن. زیبا صادق زاد  همسر پیییمیان هیم در 

بازداشت و به عنوان شریک جرم  هیمیسیر و  ۸۸فروردین همان سال 

پسردایى همسرش یعن، ررش  متهم شن و سپس با حکم تعلییقیى از 

زننان رزاد شن. ناهین رحمانى پور مادر پیمان عارفیى و عیمیه ررش 

رحمانى پور هم تحت فشار قرار گرفت و سرانجام در مسیر مققاا بیا 

فرزننش در تبعینگا  به همرا  عروسش زیبا صادق زاد  در سیانیحیه 

رانننگ، کشته شن. این وانواد  پیش از رنکه کشته شونن بیارهیا بیه 

دستگا  ق ای،ِ تحت نظارا صادق الریجان، مراجعه کردنن تیا بیرای 

 پیمان عارف، حناقل یک مروص، درمان، بگیرنن اما موفق نشننن.

دیگر که جانیان اسقم، رفرینننگان رن   همچنین در یک فاجعه انسان،

رذر ما  پس  8۱ساله کرمانشاه، در تاریخ  ۲3بودنن. پروین گراونن زن 

ساله ویود بینیام فیریینون  ۰1روز از تاریخ اعنام فرزنن  2از گذشت 

ونجری  بر اثر تالماا روح، با طناب دار وود را حلق رویز کرد و بیه 

 زننگ، وود واتمه داد.

مردم رزادیخوا   و وجنانهای بینار در سراسر جهان و به وصیو  در 

داول کشور   ضمن عرض تسلیت به پیمان عارف، و بازماننگان عزیزان 

هیای  کنیم که این اولین باری نیست کیه ویانیواد  قربان، یادروری م،

زننانیان سیاس، قربان، غیر مستقیم و وامیوش جیانیییان اسیقمی، 

میشونن. کمیته مبارز  برای رزادی زننانیان سیاس، در ایران میعیتیقین 

و   است که رزادی امیرضا )پیمان( عارف، یک وواست کامیق انسیانی،

که ایشان عزیزترین کسان ویود را از دسیت   حقوق، است در حال،

دادنن . بیایین به هر طریق ممکن فریاد رزادی این انسیان بیه غیاییت 

به جانیان اسقم، در اییران   کنیم. بنون فشار جهان،  مظلوم را جهان،

این اتفاق نخواهن افتاد  افع، کبوتر نخواهن زأیین  رزادی پیمان رزادی 

انسانیت در بنن بربریت جانیان جمهوری اسقمیست. تمام، توان ویود 

را در جهت وواست رزادی پیمان بکار گیریم. ایین ویواسیت کیامیق 

 است و باین اجرا شود.  انسان،

 

 سرور کاردار مسئول کمیته مبارز  برای رزادی زننانیان سیاس،

 3182دسامبر  31

 اطالعیه و تسلیت كمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی در ایران به 

 پیمان عارفی زندانی سیاسی تبعید شده به مسجد سلیمان
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برد  چننین بار احساس ضعیف  پور در زننان اوین به سر م، مریم شفیع

تپش در دقیقه داشته و تنیهیا در  8۰1را  با تپش قلب شنین یعن، هم

شود  شود. گفته م، هوش، کامل به بهناری زننان منتقل م، پ، یک ب،

  مسیووالن “ ام رر ری” رغم تق ای پزشک بهناری برای گرفتن  که عل،

 دهنن. زننان به این تقاضا توجه، نشان نم،

چنین از دننان درد شنین شیکیاییت کیرد  و  این زننان، سیاس، هم

پزشک توجه نشن   تاکنون به تقاضای وی برای معاینه توسط یک دننان

پور  روز پنجم مرداد ما  امسیال و پیس از ح یور در  است. شفیع

در زننان اوین  به دستور بیازپیرس  “ شهین مقنس”   3دادسرای شمار  

زنینان اویین  31۹این شعبه بازداشت شن  و بیش از دو ما  را در بنن 

 شود  سپری کرد  است. که زیر نظر وزارا اطقعاا ادار  م،

المللی،  ی مهننس، کشاورزی دانشگا  بین این دانشجوی اوراج، رشته

قزوین  اولین دانشجوی بازداشت شن  پس از انتخاب شنن رقای حسن 

روحان، به ریاست جمهوری است و از روز هشتم مهر ما  امسال به بنن 

نیز از سوی دادگیا   ۸۹زنان زننان اوین منتقل شن  است. او در سال 

نویس، به ییک  های دانشجوی، و وبقگ انققب قزوین به واطر فعالیت

 سال محکوم شن  بود. ۲سال حبس تعلیق، به منا 

فعالیییت     در ستاد انتخابات، مهنی کروب،۸۸پور در سال  مریم شفیع 

گذرد و حتی، بیعین از  پور پنج ما  م، کرد. از بازداشت وانم شفیع م،

پور   برد. محمود شفیع چنین در بق تکلیف، به سر م، دادگا  اول  او هم

سیازی   پنر مریم در گفت و گو با سایت کلمه گفته بود که نو  پرونین 

تر با مریم شن  بود ییادرور رفیتیار  اتهاماا وارد  و برووردی که پیش

 است. ۸۸نیروهای امنیت، در سال 

 را واه، های وارد  به مریم پور  اتهام یک منبع نزدیک به وانواد  شفیع

گوین هیچ منرک، علیه مریم وجود نینارد. بیه  ووانن  م، و ب، اساس

گفته این فرد  با وجود ظاهر ضعیف مریم و وزن، که از دست داد   امیا 

های وود را قیبیول  از روحیه باالی، برووردار است و هیچ یک از اتهام

 نکرد  است.

 پور، زندانی در بند وزارت اطالعات توجهی به وضعیت مریم شفیع بی

 اسداهلل اسدی به جای آزادی به سلول انفرادی منتقل شد

رذر از زنینان رزاد  3۸اسناهلل اسنی زننان، سیاس، که قرار بود روز 

شود مسئولین زننان با او تماس گرفته و به وی ابقغ کردنن کیه طی، 

سال از منا حبس وی باق، مانن  و به همییین  3حکم، ق ائ، هنوز 

 دلیل نم، توانن رزاد بشود. 

اسناهلل اسنی به دفتر مسئول بنن رفته و به تلویزیون و کمن و میییز 

مسئول بنن رسیب رسانن. بعن از این واقعه اسناهلل اسنی به جای اینکه 

 اوین منتقل شن.  3۰1رزاد شود به سلول انفرادی بنن 

پنر پیر و همسر اسناهلل اسنی به شوق استقبال از رزادی او بیه درب 

زننان اوین مراجعه کرد  بودنن که با شنینن وبر فوق هر دوی رنیهیا 

   دچار حمله قلب، شن  و به بیمارستان منتقل شن  انن.

اسناهلل اسنی پزشک و بازنشسته رموزش و پرورش است وی در سیال 

هنگام مراجعت به مطبش توسط نیروهای ادار  اطقعاا تبرییز  82۸۹

دستگیر شن و پس از شکنجه های فراوان مجبور به پذیرفیتین اتیهیام 

 ارتباط با دول متخاصم شن.
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 محمدرضا یزدان پرست، زندانی سیاسی كمتر شناخته شده!

تیهیران دارای دو  82۰۰زننان، سیاس، محمنرضا یزدان پرست متولن 

فرزنن تحصیقا وود را در رشته علوم سیاس، در مقطع کارشناس، ارشین 

در وبرگزاری ایرنا مشیویول  ۸۸دانشگا  رزاد تهران به پایان برد و از سال 

به کار شن اما به دلیل اوتقف نظرش با رن سازمان باز ورین شین و در 

با یورش تیم عملیات، وزارا اطقعاا به منیزلیش  82۹1شهریور  ۸تاریخ 

در  82۹8تیییر  8۸زننان اوین منتقل شن. او در  31۹دستگیر و به بنن 

دادگا  به سرپرست، صلوات، به اتهام ارتباط با دول متخاصم بیه  8۲شعبه 

 ۹8رذر  ۸سال حبس تعزیری محکوم شن. محمپ رضا یزدان پرست در  ۰

اجرای احکام دادسیرای  3سال حبس وود توسط شعبه  ۰برای گذراننن 

اولن معرف، شین و تیا  2۲1رسینگ، به تخلفاا کارمننان دولت به بنن 

 کنون در این تنن به سر م، برد.

 زندانی عقیدتی محکوم به اعدام ۶مخالفت دادستانی با مالقات حضوری 

در پ، مخالفت وزارا اطقعاا با مققاا ح وری وانیواد  هیای شیش 

زننان، محکوم به اعنام اهل کردستان عبیاس جیعیفیری دولیت ربیادی 

دادستان، تهران نیز با مققاا ح وری این زننانیان مخافت کیرد. بیهیروز 

شا  نظری  کاو  ویس،  طالب ملک،  شهرام احمنی  کاو  شریف، و مختار 

ربان امسال از زننان رجیایی،  3۹رحیم، شش زننان، عقینت، هستنن که 

 زننان اوین منتقل شننن. 2۲1شهر به بنن 

توسط ادار  اطقعاا کردستیان بیازداشیت  ۸۸زننان، یاد شن  در سال  ۸

شننن و پس از ما  ها انفرادی و شکنجه توسط قاض، مقیسه به محاربه و 

 اعنام محکوم شن  انن.
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