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 قطار جمهوری اسالمی بر ریل کشتار و سانسور

آمار اعدام ها و شیوع بیماری های خطرط  
ناک در زندان های جمهوری اسطممطا از 
م ز جنایا و اپیدما ف ات  رفته است. ایط  
اقدامات و فضاهای ناسالم بهداشتا زنطدان 
را ما توان یک سونطامطا و جطنطایطتطا 
تاریخا، در پ ونده کثیف س ان جمهطوری 

در زنطدان دیط آ آبطاد ٢٩٣١دیطمطاه  ٤اسمما ثبت ک د. در تاریخ 
 ١در همان زنطدان ٢٩٣١دیماه  ٥نف  و در روز پنجشنبه  ٩ک مانشاه 

و آلطوده  (HIV)نف  به بیماری ایدز  ٩٥نف  اعدام شدند.  مبتم شدن 
و با توجها “  هپاتیت” ت  دیگ  در زندان م ک ی سنندج به  ١٢شدن 

مسولی  زندان به ای  قضیه و عدم جدا سازی ای  زندانیان و تطامطیط  
فوریت های پ شکا ب ای آنها را میتوان یک جنایت در جهت کشت  و 
حذف فی یکا تدریجا زندانیان در بند دانست.  ای  وضعیتا است که 
در زندان ها دامنگی  زندانیان شده و سالهاست با ای  ت فند هطا مط   
تدریجا را ب ای زندانیان رقم زده اند. طبق اخبار موثق از ای ان از سطه 
شنبه گذشته تا االن ب ای متوقف ک دن امواج ماهواره ای، س ان رژیطم 
با انداخت  پارازیت در سرح شه هایا مثل، شی از، ته ان و اصطفطهطان 
سممتا م دم را مورد آماج ای  پارازیت های ضد ماهواره ای ق ار داده 
اند. به طوری که جمعا از م دم در ای  مناطق دچار س گیجه و تهطوع 
و دآ درد شدید شده اند که ای  هم به نوبه خود همیشه ج ء اقداماتا 
بوده است تا بوسیله آن فضای رسانه ای و اعت اضا را با اخمآ مواجطه 
کنند.  اینجا یک سواآ پیش ما آید که ای  همه  اعدام، با حقوقا و 
سوق دادن زندانیان بسوی م   و کنت آ فضای رسانه ای، اخطمآ و 
سانسور در جامعه  ب ای چیست؟  چه اهدافا پشت آن نهفته اسطت؟ 
آیا میشود به ای  وضعیت پایان داد؟ ب ای پاسخ گویا به ای  سواآ هطا 
و صدها سواآ دیگ  کافا است که از جنبه های مختلف به ابعطاد ایط  
قضایا نگاه کنیم وخواهیم دید که همه ای  جنایت ها و موانعا کطه در 
جامعه هست ریشه دربح ان های سیاسا رژیم، به ب  بست رسطیطدن 
قوانی  پارینه سنگا اسمما در تقابل با جامطعطه مطدرن امط وزی و 
خواست های زمینا جامعه متمدن امط وزی، تطاراج و دزدی هطای 

 میلیاردی و تثبیت حاکمیت رژیم اسمما دارد. 

نمونه بارز آن پولشویا های امثاآ بابک زنجانا و اختمس های س ان  
و لیفت و لیس های آقا زاده های حکومتا است، که ب ای تامی  ایط  
پولشویا های و تامی  ه ینه های س کوب جامعه و پ  ک دن جطیط  
های گشاد لمپ  های اسمما و تامی  ه ینه هطای گط اف سطاخطت 
تسلیحات هسته ای و س مایه گذاری های کمن درخاورمیانه ب ای زیط  
اتوریته نگه داشت  دسته ها و گ وهای ت وریست وفاالنژیست اسمما و 
تامی  ای  ه ینه های سنگی  بعنوان باآ راست و م تجع س مایه داری 
جهانا در جهت ابقای ای  سیستم و سودآوری بیشت ،  به سف ه مط دم 
و کارگ ان ای ان حمله میکنند و ب ای  ای  کار احتیاج به سط کطوب و 
زندان و اعدام و سانسور دارند تا جلو اعت اضات مرالطبطاتطا مط دم و 

 بازتاب سیاسا آن را در مقیاس کشوری و جهانا بگی ند. 

ما بعنوان کمیته دفاع از زندانیان سیاسا همیشه راه ب ون رفت از ایط  

ش ایط وحشتناک و ضد انسانا را در اعت اضات توده ای و سط اسط ی 
م دم و س نگونا جمهوری اسمما و محاکمه س ان آن در دادگاههطای 
م دما میدانیم و ای  موج سهمگی  و مقتدرانه س نگونطا را درگط و 

 قدرت انقمبا م دم ب ای تغیی  وضع موجود ما دانیم.

 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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ف ا رسیدن ساآ نو را به همه شما ع ی ان پیشاپیش صمیمانه شاد باش میگوییم.  ب ایتانِ در ساآ جدید شادی و 
کنیم. بگذارید در ای  روز از ه اران انسان ش یف و انقمبا یاد کنیم که در سیاهچالها  موفقیت روز اف ون آرزو ما

جنگیده و جان باخته اند. جطا   ب ای تحقق دنیائا بهت  و ب ای ارزشهای انسانا  و شکنجه گاههای ارتجاع جهانا
های پ  تحملشان که درد جانکاه از دست دادن ای  ع یط ان را تطحطمطل  به خانواده ١۱٢٤ساآ   دارد در آستانه

 اند بگوییم با درود ب  شما ما با شما هستیم و خواهیم بود.  ک ده

ای نطه  همچنی  ساآ نو را به همه ع ی ان در بند رژیم فاشیست اسمما تب یک میگوئیم و امیدواریم در آیطنطده
چندان دور در زندانهای رژیم با قیام دوباره م دم در هم شکسته شود و ای  ع ی ان س  بلند و پی وز بطه آوطوش 

هطای  با بکار گ فت  تهدید و ب پا ک دن چوبطه“  درمانده ت  از ه وقت” هایشان باز گ دند. جمهوری اسمما  خانواده
 دار، در پا ایجاد مف ی ب ای نجات حکومت محتض  خویش است. 

ایط    ت فند جدید آنان قتلهای خاموش میباشد که با قرع خدمات درمانا به زندانیان م یض به حذف فی یکطا
ع ی ان دست میازند. ای  ماییم که باید م دم جهان را از جنایات جمهوری اسمما مرلع کنیم و حقیقت را بطه 
گوش جهانیان ب سانیم. ای  ماییم که باید همدوش صدها خانواده زندانیان سیاسا در اقسا نقاط ایط ان، فط یطاد 

 اعت اض آنها را بگوش جهانیان ب سانیم. 

ای  تجمعات گست ده ماست که پشتیانا و احت ام و هم اها جهانا را ب ای  م دم ای ان میس  و ممک  میکنطد 
همدوش ه اران، ه ار انسان آزادیخواه در اقصا نقاط کشور و جهان  که سالهاست  ف یاد آزادیخواها م دم ای ان 
را به ام ی جهانا بدآ ک ده اند، هم اه و همدوش معت ضی  به بقای حکومت اسمما، خارج کشور را به حضطور 

 ای  اعت اض انسانا بدآ کنیم  جمهوری اسمما باید ب ود  

اعدام و ” ای  ع م و اراده را با گست ش اعت اضات در داخل و خارج کشور، ب ای س نگونا حکومت ت ور و وحشت 
بیعدالتا و ناب اب ی، ب ای پاپان دادن به سه دهه جنایت و قتل و کشتار، باید وسیعا نشان داد. به نطام “  سنگسار

دفاع از آزادی، به نام دفاع از ح مت و ک امت دهها ه ار انسانا که در شکنجه گاهها و زنطدانطهطای جطمطهطوری 
اسمما جان باختند، ف یاد اعت اض خود را رسات  از ه  وقت به گوش جهانیان ب سانیم ف یاد نه به زندان سیاسا، 

 نه به س کوب، نه به کشتار، دقیقا یعنا نه به جمهوری اسمما.

م  از ط ف کمیته مبارزه ب ای آزادی زندانیان سیاسا در ای ان به همه زنان و م دان مبارز که در س اس  خطاور  
امان دست یازیده اند درود میف ستم و آرزومندم که ساآ جدید بط ای هطمطه   میانه ب ای آزادی به پیکاری  با

 باشد.  شه وندان جهان ساآ آزادی و رهایا و همبستگا

 

 

 س ور کاردار

 هماهنگ کننده کمیته مبارزه ب ای آزادی زندانیان سیاسا

 ٢٩٣١ماه   دی ٣ب اب  با دوشنبه  ١۱٢٩دسامب   ٩۱
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 حقوق طبيعی در حاکميت اسالمی 

 )بخش نخست(

 عليرضا سربازی: 

 

در طوآ سه سده اخی   و هم مان با مدرنی ه شدن حاکطمطیطت هطای 

سیاسا واژگانا پا به ع صه وجود گذارند که تعاریف آنها بطه واسطرطه 

تفاوت های ف هنگا بی  جوامع در حاآ توسعه و توسعه نیافته همواره 

محل مناقشه بوده است. تعارضات موجود، گذشته از آن که مطحطصطوآ 

تعاریف متفاوتا از حاکمیت و م دم بوده تابعا از ش ایط ف هنطگطا و 

مذهبا بخصوص در جوامع کمت  توسعطه یطافطتطه و نطامطانطوس بطا 

 سکوالریسم ما باشد. 

و  «شطهط ونطد»از جمله ای  واژه ها و عبارات ما توان به واژه هطای 

اشاره نمود که حضور آنها در ف هنگ و تعطامطمت  «حقوق شه وندی»

ای انا تنها به چند دهه اخی  محدود شده و هم اه با پدید آمطدن واژه 

و ب  اساس مکات  فلسفا انسان محور )در ب اب  خدا مطحطور   «دولت»

مانند، لیب الیسم، سوسیالیسم و اومانیسم در اروپا گستط ش و بسطط 

یافته اند. اما پیش از داوری در مورد کارک د ای  اصطرطمحطات بطایطد 

نگاها به تفاوت های معنایا حاکمیت و ملت نی  داشته باشطیطم. هط  

چند در ادوار مختلف ای  دو گ وه در قال  های متفاوت و با نام هطای 

 متفاوتا ظاه  شده اند. 

آنچه روش  است امی ، شاه، سلران، خان، ارباب، ولا فقیه، آیطت ا  

العظما و... که بصورت سنتا طبقه حاکمیت را درای ان شکل داده اند 

و مش وعیت خود را قاعدتا از منبعا به ج  خواست م دم کسط  مطا 

کنند، دلیلا ب ای پاسخگو بودن به ملت نما بینند. حاآ آنکه اف ایطش 

و  «رعطیطت»سرح آگاها و دانش عموما ملت با از میان ب دن مفهوم 

یا به قوآ ژان ژاک روسو در تقابل ق ار دادن آنها با واژه ملت و  «امت»

بموازات آن ف وپاشا یا ت ل آ اشکاآ سنتا حاکمیت باعث پطیطدایطش 

مرالباتا شده است که تفک  در مورد آنها به حل چالش های شطکطل 

گ فته در زمینه مفاهیما مانند شه وند و حقوق شه وندی کمک مطا 

 کند. 

ل وم پ داخت  به ای  مقوله بویژه در اوضاع کنونا کشوری مانند ایط ان 

که موضوع حقوق بش  در کانون توجه ق ار گ فته و تفاسی  مطذهطبطا 

ارائه شده در مورد حقوق پایه شه وندی از جمله نطیطاز بطه تسطاوی 

حقوقا در ب اب  قانون، عدم ل وم الت ام به ادیان خاص، نیاز به مصونیت 

در ب اب  بازداشت های خودس انه، حق ب خورداری از امکانات آموزشطا 

و ... بعنوان اه م های فشار ب ای اعماآ محدودیت ب  روی فطعطالطیط  

اجتماعا و سیاسا استفاده شده و بعنوان دست آوی ی ب ای خدمت به 

اهداف یک حاکمیت توتالیت  بکار گ فته ما شود ، ض وری ت  به نطظط  

 ما رسد. 

از دیدگاه یک فعاآ حقوق بش  نی  شناخت مکانی م هطای حطقطوقطا 

م بوط به حقوق شه وندی با توجه به آنکه مفهوم و محتوای هطدف را 

روش  ت  ما کند، قادر خواهد بود ف م های مناس  ب ای مبارزه را نیط  

تبیی  کند. پس اولی  قدم آنست که بدانیم بعنوان یک شه وند دارای 

چه حق و حقوقا هستیم تا در پیامد آن بتوان به کمک آگاها کسط  

 شده ب ای احقاق آنها فعالیت ک د. 

نخستی  مرلبا که اشاره به آن در ای  زمینه بخصوص در جطامطعطه 

ام وز ای ان ض وری به نظ  ما رسد، پافشاری ب  ای  نکته اسطت کطه 

حقوق شه وندی برور قرع مساله ای مرلق و تک بعدی است. به قوآ 

جان الک حقوق طبیعا مستقل از طبیعت نهادهای سیاسا و قضایا، 

 و وی  مش وط ب  توافقات است. 

بناب  ای  نسبا سازی و یا محدود ک دن آن در ظ وف مکانا یا زمانطا، 

به هیچ روی نیازمند یک فانت ی جامعه شناسانه و نگاه به پیش زمینطه 

های اجتماعا جوامع مورد بحث ندارد. به عبارت دیگط  یطک فطعطاآ 

اجتماعا ب ای تدریس آموزه ها و مفاهیم تع یف و پذی فته شده حقوق 

بش ی نیازی به تمش ب ای مشاهده صورت های مختلف جامعه در بازه 

های زمانا مختلف ندارد. دقیقا همانرور که یک معلم ریطاضطا بط ای 

تدریس ریاضیات نیازی به دانست  خواستگاه ف هنگا و خطانطوادگطا 

دانش آموزان ندارد. زی ا تولید مرالبات حقوق بش ی در یک جطامطعطه 
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پ وسه ای است م بوط به اث  گذاری ب  روی آینده رفتار اجطتطمطاعطا 

رویدادهای آتا یک جامعه و نه تغیی  گذشته آن. و ای  یکا از کلیدی 

ت ی  نکاتا است که فعالی  حقوق بش ی و مدنا در ای ان باید آن را 

همواره مد نظ  داشته باشند تا از وارد شدن به مسابقه با مورد ترهیط  

و توجیه و یا رد و انکار حقوق بش  با انگاره های دینا که حطاکطمطیطت 

مذهبا ای ان در آن ید طوالیا دارد، پ هی  ک ده، دامنه اثط  گطذاری 

 خود را با پیوست  به اینگونه مباحث محدود نکنند. 

 و اما اینکه شه وند کیست و حقوق شه وندی چیست؟

از آنجاییکه مفاهیم م بوط به علوم انسانا مفاهیما با تعاریف متفطاوت 

هستند بناب  ای  ارائه معانا جامع و مانع در مورد واژه ها و عطبطارات 

م بوط به ای  علوم کاری است دشوار. اما به ه  حاآ بمطنطظطور ادامطه 

بحث چند توضیح پی امون مفاهیم یاد شده ارائه ما شود تا بهت  بتوان 

 به مصادیق بحث پ داخت.

 The citizenship) «بنیاد شه وندی انگلطسطتطان»ب  طبق تع یف 

Foundation)   .شه وند عضوی از یک دولت یا یک جامطعطه اسطت

شه وندی نی  به روند به عضویت در آمدن در یک جامعه اططمق مطا 

 شود و اب اری است ب ای به پیش ب دن اهداف جمعا.

 The U.S government)دفت  اسناد دولتا ایطاالت مطتطحطده 

printing Office)  نی  شه وند را ف دی ما داند که شایسته است تا

از همه آزادی ها، مواه  و حقوق قانونا مندرج در قانون اساسا ایط  

کشور به ه مند باشد اما در ب اب  آن موظف به پذی فت  مسوولیت هایا 

 است. 

بناب  ای  تعاریف ما توان شه وندی را یک امتیاز دو سویه ب ای ف د و 

جامعه در ب اب  حاکمیت قلمداد ک د. رابره ای کطه در نطظطام هطای 

دیکتاتور زده و فاسد اقتصادی نظی  نظام مذهبا حاکم ب  ای ان عطمطم 

به رابره ای یک ط فه و امتیازی اهدایا از سمت نظام حاکم به اعضای 

 نظام اجتماعا تعبی  ما شود. 

به زبان دیگ  در نظام های توتالیت  شه وند مح وم از حقوق طبیعا و 

دارای معنا مج د و وی  قابل  «ف د ف مانب دار»ذاتا ومدنا در معنای 

تفسی  اما حقوق شه وندی یعنا پذی ش مسوولیت های حاکمیت در 

 ب اب  ملت به مقوله ای تفسی  پذی  و سلیقه ای تبدیل ما شوند. 

معموال قسمت عمده قوانی  مدنا که در قانون اسطاسطا کشطورهطای 

مختلف به آنها اشاره ما شود معروف به اعممیه جهانا حقطوق بشط  

بوده و شامل قوانی  پایه ای نظی  آزادی بیان و انتخاب مطذهط ، بطه 

رسمیت شناخت  حق مالکیت، تساوی در ب اب  قانون، حطق زنطدگطا 

 آزادانه با ب سمیت شناخت  آزادی های فر ی انسانا و ... هستند.

سای  حقوق سیاسا و اجتماعا شه وندان نی  که به مطوضطوعطاتطا از 

جمله م ایای و رفاه اجتماعا و حق ش کت در تعطیطیط  سط نطوشطت 

سیاسا جامعه اشاره دارند، در نظام های سکوالر معموال بطه شطکطلطا 

 تع یف ما شوند که ناقض اعممیه جهانا حقوق بش  نباشد.   

همانرور که در نقل قوآ جان الک ذک  شد، پایه و بنیان ای  قطوانطیط  

احساس نیاز و اراده بش ی ب ای جایگ ینا قوانی  الها و حطاکطمطیطت 

دی  با متعالا ت ی  نوع حاکمیت یعنا دموک اسا مبتنا ب  قطوانطیط  

مدنا و اجتماعا اومانیستا است. استداللا نی  که به ایط  مطنطظطور 

آورده ما شود اینست که چون خلقت ابنا بش  در همطه جطوامطع بط  

اساس قوانی  ژنتیک یکسان صورت ما گی د، بناب  ایط  حطقطوق از 

هیچکدام از انسان ها ستاندنا نیست. ای  تعاریف از چند جطهطت در 

 ب اب  حقوق شه وندی وی  سکوالر و مبتنا ب  مذه  ق ار ما گی ند. 

نخست اینکه در یک نظام اجتماعا وی  سکوالر حاکمیت معلوآ اراده 

خداوندی است و نه ب  اساس توافق انسانا. بناب  ای  بیش از ه  چطیط  

حقوق فر ی انسانا نه ب  مبنای اراده بش  و احساس نیاز وی بلکه بط  

اساس مانیفست های از پیش تعیی  و استخ اج شده مذهبا تطعط یطف 

ما شود. به زبان دیگ  مذه  نیازهای اساسا و طبیعا انسان را که ب  

پایه آن یک نظام قانونا مبادرت به تدوی  حقوق مدنا و شطهط ونطدی 

 مینماید، وی  استداللا ما داند. 

دوم اینکه در چنی  ط ز تفک ی علت وجودی حاکمیت نه حمایطت از 

حقوق شه وندی و وی قابل انفصاآ انسانا، بلکه حفاظت از مطنطافطع 

طبقه فک ی و ایدئولوژیک خاص مذهبا است. بناب  چنی  آموزه هایطا 

ش افت و ک امت ذاتا انسان ها با مت  و معیار مذه  قضاوت ما شود. 

در نتیجه حقوق مبتنا ب  آنها نی  معروف به بعد مبهم و ویط  قطابطل 

تع یفا از وجود انسان یعنا بعد الها اوست. بعدی که در آن اومانیسم 

نه تنها در معنای حقیقا و ذاتا خود مورد توجه ق ار نما گی د، بلکطه 

 ق بانا امور دیگ ی است که توسط دی  اولویت بندی ما شود.      

 بقیه در صفحه 
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 یک

گفت: مبارزه درون و بطیط ون از  ما

زندان ندارد، مبارزه ب ای ما همه جطا 

ی خودش را داشت و درونِ زنطدان  ادامه داشت، بی ون از زندان شیوه

اش  هطای مطا جط م گفت یکا از هم سلولا ی خودش را. ما هم شیوه

ی ایط   سیاسا نبود، خودش هم اصم نه سیاسا بود نه ذهنا آمطاده

ی همطسط  بطه زنطدان  قضایا داشت. او را به ج م عدم پ داختِ مه یه

گفت دو ساآ کما بیشت  زنطدان  انداخته بودند، نداشت و نداده بود. ما

ب ایش ب یده بودند. گفت: وقتا آمد، یک آدمِ کامم عادی و به دور از 

سیاست و با هیچ شناختا از مسایلِ سیاسا بطود، امطا وقطتطا آزاد 

هطای  ک د، شاخطک ک د، سئواآ ما شد آدما دیگ  شده بود، فک  ما ما

 اش حساس شده بود... و سیاسا  اجتماعا

یک آدم کامم معمولا آمد و یک سیاسا رفت بی ون. مبارزه ب ای مطا 

 هیچوقت تمام شدنا نبود.

 دو

کطارهطا  گفت توی زندان با خطمف دار هم دارد. ما زندان خاط اتِ خنده

کارهای اجتماعا ما را  مان ک دند، با معتادها و دزدها و خمف هم سلوآ

گطفطت: یطک  ی مضاعف باشد. مطا ک دند تا ب ایمان شکنجه بند ما هم

معتادِ وی ان شده را با م  هم بند ک ده بودند. ط ف با همان ادبطیطاتِ 

پ سد: تو رو واشه چا آوردن حبش؟ گفت به طن  گفتم: دو  اعتیاد ما

کیلو مواد از م  گ فتند. یارو گفت: ژانِ م ؟ منو واشه شَد گط م مطواد 

کیلو داشتا، شَدتا روش باشه  ١گ فت ، میشه بگم از تو گ فتم؟ تو که 

 واشه تو که توفی  نداره. گفتم: عیبا نداره، ما خ ابِ رفاقتیم...

 القصه:

خواهم اعت اف کنم.  رفته بود و  ط ف رفته بود به مامورها گفته بود ما

ی مواد توی همی  سطلطوآ اسطت. مطامطورهطا  گویا گفته بود ف وشنده

گویند ف وشنده کا بود؟ گفت م ا نشان داده بود و گطفطتطه  آیند ما ما

 ی عُمده اشت، نشفِ ته ون رو خوراک میده... بود: ای  آقا ف وشنده

شان گ فته بود، گفته بودند: ک ه خ  ای  مجاهطده مطواد  مامورها خنده

ف وش نیست، س ِ کارت گذاشته...و ط ف را ب ده بودند سی  کتک زده 

 بودند و دیگ  پیدایش نشد که نشد.

 سه

 رفتم زندانِ ق آ حصار به ممقاتِ پدرم گفت: یازده سالم بود که ما 

گفت: در بیسطت  ها.  گفت: پدرم بیست ساله بود که رفت آن سوی میله 

گطفطت: یطک  های زندانِ ق آ حصار بودم.  سالگا خودم آن سوی میله

زدم، یک زمطانطا آن سطوی  ها بودم و ح ف ما زمانا ای  سوی میله

مان  گفت: روی دیوارِ زندان توانستم ح ف ب نم.  ها بودم و دیگ  نما میله

، و ما را زبالطه نطام “دانِ تاریخ خوش آمدید به زباله”ب ر  نوشته بودند 

 گذاشتند، زباله. 

ها شکنجه شدیم و ایستادیم، گ سنگا کشیدیم و ایستطادیطم،  و ما زباله

ها را فتح کط دیطم، مطا،   تی باران شدیم و ایستادیم و ه  دو سوی میله

های تاریخا. او هنوز هم زندانا است، هنوز تا هنوز زندانا اسطت،  زباله

 خوانم... هایش ما گوید، از چشم اش اینها را نما زنداناِ خاط ات

 چهار

افتند، تنها بک بار، و اگ  ای  اتفاق را بطه  ها یک بار اتفاق ما بعضا آدم

ای،  وقت و در زمانِ خودش نبینا و نشنوی، چی ی را از دسطت داده

 اش. چی ی که یک بار بود و تو ندیدی

های نطظطامِ جطمطهطوری  اش را در زندان ساآ از زندگا ٢۱)او  حدودِ 

ای تلخ و ماندگار را بطا  اسمما ای ان گذرانده است و ای  روزها تج به

کند. خاط اتا که بدون شک هیچوقت از ذه ِ او پطاک  خود حمل ما

 دهند. گاهِ او را شکل ما های گاه و با نخواهد شد، خاط اتا که کابوس

ها گاها در بازگویا و بازنویساِ خاط اتِ زندان آنطقطدر  گوید: بعضا ما

کنند که باور و هضمِ آنچه ب  ما گذشتطه اسطت بط ای  نمایا ما ب ر 

شود و وی ِ قابلِ باور، و شاید حتا آن را درووطا  شنونده ناممک  ما

گوید: ما در زندان چی هایا را به چشم دیطدیطم  ب ر  تصور کند. و ما

که باورش ب ای خودمان هم مشکل بود. همان موقع در زندان و با سط ِ 

گفتم: ای  چی هایا که ایطنطجطا  بند ما کما که داشتم به دوستانِ هم

بینیم ب ای خودمان هم وی  قابلِ باور نیطسطت،  افتد و ما دارد اتفاق ما

تطوانطنطد ایط   آورند، چرور مط دم مطا اینکه چه بمهایا ب  س ِ ما ما

 خاطرات زندان
 رامين حميدی
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 خاط ات را از ما باور کنند؟

سالگا در زندان به دوستانم گفطتطم و  ١١گوید: ای  جمله را در  و ما

 هنوز در ذهنم به یادگار مانده است. 

حطدودِ   –کنا که مطا  گوید: تو چگونه باور ما کند به م  و ما و رو ما

در یک سلوآِ یک مت  و نیم در سه مت ، ن دیک به دو مطاه را  -نف  ٤٥

توانا تصوری از زنطدگطاِ  ایم؟ تو حتا از نظ ِ هندسا هم نما س  ک ده

 ای  تعداد زندانا در چنی  وسعتا را ب ای خودت رسم کنا. 

زد و منتظ  بود تا یکا از مطا  بار س  ما بان ه  دو یا سه روز یک زندان

 فقط التماس کند تا از ای  سلوآ رهایش کنند.

بانِ بازنده در ای  بطازی هطم  هیچکس، هیچکس التماس نک د و زندان

 باخت... ما

 پنج

 آمدند، ه  روز.  مان ما ها به دیدن حیوان

رفتند. ودو  ک ده بودند که با ما ح فطا  ک دند و ما آمدند، نگاه ما ما

آمطدنطد، خطوب نطگطاه  ب نند یا وذایا ب ایمان پ تاب کنند. فقط مطا

شان توام با وارسا بود، یعنطا داخطل  رفتند. گاها نگاه ک دند و ما ما

ک دند، بطا  ت سیدند بیایند داخل، از بی ون وارسا ما آمدند، ما که نما

آمدند، نطگطاهطمطان  ها همی  بود؛ فقط ما رفتند. کارِ حیوان دقت، و ما

ک دیطم،  رفتند. کارِ ما هم همی  شده بود؛ نگاهشان نما ک دند و ما ما

ی کوچکِ م بع  ک دیم تا ب وند، س خورده و خسته پنج ه نگاهشان نما

شدنطد، مطا  ک دند و خسته ما ها مدام نگاه ما را ببندند و ب وند. حیوان

 شدیم... شدیم، هیچوقت خسته نما ک دیم، خسته نما نگاه نما

نظام فقها در ای ان شه وندان را ب طبق نص ص یح ق آن، به سه دسته 

نخست مسلمی ، دوم کفطار کطتطابطا  »مختلف طبقه بندی ما کند: 

)یهودیان، مسیحیان، زردشتیان و صابئی  که البته ب خا اربطاب دیط  

دو گ وه اخی  را نی  اهل کتاب نما دانند  و سوم کفار مرلق )ح با و 

 ضمنا . 

تا آنجا که به مباحث تئوریک م بوط است حاکمیت اسطممطا شط ط 

ب خورداری از ب خا حقوق شه وندی را اعتقاد به اسمم و حتا بطاالتط  

ازآن مذه  تشیع دوازده اماما ما داند و در نتیجه از بی  ایط  سطه 

گ وه تنها دسته اوآ شه وندان تام و تمام دولت اسمما اند و دسطتطه 

های دیگ  علا االطمق فاقد تمام یا بخشا از حقطوق شطهط ونطدی و 

 طبیعا خود ما باشند. 

و اما نکته دردناک قضیه اینجاست که همی  ذهنیت اگ  چطه بطخطش 

ب رگا از اعضای نظام اجتماعا را اصوال بعنوان شه وند به رسطمطیطت 

نما شناسد، ولا در ب اب  آن انترارات و مرالبات روشنا بعنوان طلط  

حاکمیت از م دم را ب ای خود محفوظ ما دارد. بعنوان مثاآ اگ  چطه 

یک یهودی با یک مسلمان در می ان به ه مندی از حقوق شطهط ونطدی 

متفاوت است، اما در می ان ارائه مالیات به حاکمیت اسمما و تبعطیطت 

از قوانی  سیاسا و مدنا آن مستثنا نیست.  در بخطش آیطنطده بطه 

 حقوق شه وندی در ای ان پیش و پس از انقمب نگاها ما اندازیم.

 حقوق طبيعی در حاکميت اسالمی  

zendanisiasi.wordpress.com 

facebook.com/zendani.siasi 
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 قربانيان خاموش

 شيد م.روان

 نگاران آزاد ایران  عضو انجمن صنفی روزنامه

 عضو کانون نویسندگان ایران

 

 نام و نشان، ق بانیانِ ساکت، ق بانیانِ صبور... ق بانیانِ با

رود، خطاکطا کطه  آید، خاکا که به یغما ما خاکا که به اسارت درما

شود، ق بانیانِ پطیطدا و  جوالنگاهِ قصابانِ خندانِ روح و جسمِ آدما ما

گذارد، اندوهگی  کودکان و زنان و م دانطا کطه  پنهانا را به یادگار ما

دهطنطد،  آینده را شکل ما نصی  از شادی و آزادی، خیلِ آوارگانِ با با

 ف دا. آوارگانِ با

ی همی  شط ایططِ  ی زنده اش رایا، نمونه رامی  حمیدی و دخت  کوچک

موجود هستند، ق باناِ سیاست، ق باناِ اقتصاد، ق باناِ دی  و اجتماعطا 

، درسطت  اند که پیش از آنکه بتواند شکارشان کند، از کشتارگاه گ یخته

مانند خیلا کسانِ دیگ ، مثلِ خیلا کسانِ دیگ ی که ق بانا شدن را 

 صدا در میه ِ خویش ت جیح دادند.   به م  ِ آرام و با

 ٢٢رامی  حمیدی کما بیش از یک ساآ است که به هم اه دخطتط ِ 

اش وارد خاکِ سوئد شده است، چی ی حدود شش مطاه زنطدگطاِ  ساله

مخفا در ای ان، دور ماندن از تحصیلِ دخت  در وضعیتِ نطابسطامطان و 

خر خی ِ ای ان، ایجادِ سناریوی قتلِ رامی  از سوی وزارت اططمعطاتِ 

ای ان، رامی  حمیدی را ب ای گ ی  از کشتارگاهِ تفتیشِ عقطایطدی کطه 

 دی ِ اسمم ب ای او مهیا ک ده بود، مص ت  ک د.

ی هطمطان  ای انِ ام وز جغ افیای تک ارِ انگی سیون و تفتیشِ عطقطیطده

اش قتل عام شدنطد تطا بطه آزادی  اروپایا است که م دمِ آزاد اندیش

ی تطاریطخ  اندیشه و بیانا آزاد دست یابند، ای انِ ام وز، تکط ارِ دوبطاره

ت  و ستمگ ت  از آنچه مذهبیونِ اف اططا  رحم اروپاست، اما خون ی ت ، با

 در آن زمان به راه انداختند.

هطا  گذرد، مطاه بیش از یک ساآ از ورود رامی  و رایا به کشور سوئد ما

هایا جانف سا، تهدید به م گا مشکطوک  زندگا در خفا، تحملِ سختا

 ی قتلِ رامی  از سوی وزارت اطمعاتِ ای ان،  و بازسازیِ زمینه

اش راها و بت ک د، و بتا شاید  ناگ ی  او را به هم اهِ کودکِ خ دساآ

 ت  از کشتارگاهِ ای ان.  و ی 

رامی  حمیدی بدون شک تنها مبارزِ ای انا نطیطسطت کطه گط یط  از 

کشتارگاه را به ماندن و مُثله شدن توسطِ اف اطیونِ مذهبا بطه جطان 

خ د، او همچون تمامِ شه وندانِ ای انا در جوششِ ضدِ دیکتاتطوریِ  ما

به جنبشِ اعت اضا پیوسته و صدایش را به عنوانِ یک انسطانِ  ٢٢ساآِ 

آزاد و آگاهِ ای انا بلند ک ده تا در پیشگاهِ وجدانِ خود س بلند بماند، اما 

پاسخِ او بازداشت، تهدید به م   و آوازِ زندگاِ پنهان در ای ان شطد، و 

  شک ب ای رامی  و رایا دلبخواه نبود.  ِای شد که بدون ای ، آوازِ زندگا

کند، زندگا که نه، مانده است تا پطاسطخِ  او اکنون در سوئد زندگا ما

 اش را اینجا، در خاکِ سوئد بگی د. اعت اض

او ق باناِ ش ایطِ تلخِ ام وزِ ای ان است، همچون ستار بهشتا،  ندا آقطا 

سلران، سه اب اع ابا، آوی  عثمانا و صدها ق باناِ دیگط ی کطه بطه 

سادگا، تنها در پا اعت اض به جوِ اختناق در ای ان به قتل رسطیطدنطد، 

ق بانیانا که به سادگا و با هیچ پ وایا، از سوی حکومتِ خطونط یط ِ 

اسمما در ای ان به قتل رسیدند و سناریو پشتِ سناریو است که بط ای 

 شود.  بازی م  ِ آزادیخواهان نوشته ما

رامی  حمیدی نخواست که به سادگا تسلیمِ م   شود، آمد، و امط وز 

ها به دست آورده س بلنطدتط  از پطیطش  هایا که در ای  ساآ با آگاها

خواهد تا با جهلِ جاری در ای ان بجنگد، جهلا که زنان و مط دانِ  ما

ای ان را به بند کشیده است، جهلا که ریشه در دیط  و مطنطاسطبطاتِ 

ت ی  نوعِ اعت اض را  مذهبا ای  نظامِ بدوی دارد، نظاما که پاسخِ ساده

 دهد. با شکنجه و م   ما

اروپای ام وز با ای  نوع نگاهِ بدوی به خوبا آشناست، چه حاجت اسطت 

هطا را  ها پشتِ پ ده دارد و چه نقشطه تا بگویم که دی ، دی ِ اسمم، چه

ب ای ایجاد رع  و وحشت در بی ِ شه ونطدانطش در آسطتطیط  دارد، 

های مختلف  شه وندانا که در پا اعت اض به حاکمانِ مذهبا، به شکل

های ساخطتطگطا...بطه  می ند: زی  شکنجه، در پا سانحه و به سادگا ما

 های مختلف و گوناگون. شکل و شیوه

های روحطا و  ها و شکنجه ی سختا رامی  حمید و دخت ش رایا، همه

ها را به جان خ یدند تا زنده بمانند، تا نمادِ زندگا در  تهدیدها و تلخا

اندیشِ اسمم باشند، تا بتوانند در پناهِ امنیت و  پیشگاهِ مذهبیونِ م  

بدونِ ه اس از م   سخ  بگویند، روشنگ ی کنند، و کوششا از سط ِ 
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 جان را به س انجاما دلبخواه ب سانند، دلبخواه ب ای م دم کشورشان.

به م  بگویید، آیا اروپای آزاد، اروپایا که زخمِ انگی سیون و تفطتطیطشِ 

تواند ب  ایط   عقیده و کشتار توسطِ مذهبیون را تج به ک ده است، ما

اتفاقِ افتاده، ب  ای  میهماناِ ناخواسته، چشم ف و بطبطنطنطدد و مط  ِ 

انسانا آزاده را نادیده بگی د؟ م   پدر و کودکا که پطیطامِ صطلطح را 

اش جهطانِ آزاد  اند تا بدی  جایا که نام پنهان ک ده با حود حمل ک ده

است... رامی  حمیدی، ام وز با توجه به سناریوی مط گطا کطه وزارتِ 

ری ی ک ده است، محکوم  اطمعات ای ان پیشاپیش ب ای او آماده و ط ح

به م گاِ پنهان است، م گا که بدونِ شک، و با توجه به ورود او بطه 

اش به گ دنِ دولت سوئد افطتطاده  خاکِ سوئد، مسئولیتِ ماندن یا م دن

 است.

 اش را به کشتارگاهِ مهیای ای ان نف ستیم. ساله ٢٢او و دخت  

 

 ام ها را که زی ِ پا گذاشته ها و صخ ه چه دشت

 در س ما و گ ما

 خاک به خاک 

 ام آتش به آتش راه پیموده

 تا بدی  سایه سارِ اندک پناه آورم . 

 ام، زادگاهم در م  پنهان است  ام، میه  خاک

 هایم نگاه ک    به چشم   

 پنهان و ناگ ی 

 مغموم و اندوهگی 

  –ام از راه  آتش به جان رسیده

 داند ب  م  و ای  جانِ خسته چه رفته است ؟ چه کسا ما

 مغموم و اندوهگی 

 مغموم و آهنگی  

  –ام  آتش گ فته جان آمده

 تا آن روز که دوباره

 اش  ام و ببوسم ام را ببی  دوباره وط 

 ام از جهانتان آرام گی د ... و جان

 و جانم از جهانتان آزاد شود.

 1329دسامبر 93/  2991ماه دي  9نشريه اي از کميته مبارزه براي آزادي زندانيان سياسي /  9



آذر ماه با یک  ٢زندانا سیاسا ارژنگ داودی روز 

ماشی  شخصا به دادگاه انقمب بندر عباس ب ده 

شد. بازجویان وزارت اطمعات عموه ب  اتطهطامطات 

قبلا اتهام جدید دیگ ی تحت عنوان تبلیغ علیطه 

 نظام علیه وی بکار ب ده شد.

پس از ساعتها انتظار به او اعمم شد که دادگاه به زمان دیگ ی موکطوآ 

شده است و او را مجددا به سال  کامم ای وله شده مع وف بطه سطالط  

آبطان  ٢٣ممقات ش عا منتقل ک دند. زندانا سیاسا ارژنگ داودی از 

ماه تاکنون هیچگونه تماس تلفنا و یا ممقاتا با خانواده اش نداشطتطه 

است و بدستور بازجویان وزارت اطمعات از تماس باخانواده و ممقات با 

آنها منع شده است و همچنی  او با هیچ زندانا و حتا پطاسطدارهطای 

نگهبانش حق صحبت ک دن را ندارد. بازجویان وزارت اطمعطات ولطا 

فقیه با ای  شیوه وی  انسانا او را تحت شکنجه های روحا خود قط ار 

تاکنون در زندان بس  ما بط د و  ٢٩٢١داده اند. ارژنگ داودی از ساآ 

در طا ای  مدت بارها به شکنجه گاه مختلف وزارت اططمعطات بط ده 

شده است و ماه ها در سلولهای انف ادی تحت شکنجه های جسمطا و 

روحا بازجویان ق ار گ فته است. بازجویان وزارت اطمعات ب ای تحطت 

ماه در سطلطولطهطای  ٤فشار ق ار دادن وی، همس  ایشان را دستگی  و 

انف ادی تحت شکنجه های جسما و روحا بازجویان قط ار دادنطد . 

 من آ شخصا وی  نی مصادره گ دید

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

کیوان ک یما که دوهفته پیش توسط نیط وهطای 

وزارت اطمعات بازداشت شد باقید وثیقه تا زمطان 

 ب گ اری دادگاه آزاد شد.

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

زندان اوی  که  ٩٥۱امنیتا محبوس در بند  -نه ت  از زندانیان سیاسا

به دستور مقامات دادستطانطا و زنطدان 

اوی  از ش کت در امتطحطان دوره  فطوق 

لیسانس دانشگاه پطیطام نطور مطحط وم 

اند، با تنظیم شکایتا به دادسط ای  شده

ها شدند، اقامطه  کارکنان دولت علیه مقاماتا که مانع از حق تحصیل آن

 دعوا ک دند.

در ای  تقاضای رسیدگا که خراب به ریاست دادسط ای کطارکطنطان  

دولت ارایه شده از ب خا مقامات قضایا و اداری به دلیل نقطض حطق 

ادامه تحصیل زندانیان و عدم انجام وظیفه در زمینه نظارت ب  حسط  

های م بوط به زندان و همچنی  سوءاستفاده  اج ای قوانی  و آیی  نامه

از مقام شکایت شده است.  ای  اف اد شکایت خود را در چنطد نسطخطه 

اند تا با ارساآ آن از مجاری گوناگون از احطتطمطاآ عطدم  تنظیم ک ده

وصوآ آن از سوی دادس ای کارکنان دولت جلوگی ی کنند، چ اکه بط  

خمف قانون، تماما مکاتبات زندانیان بنا به دستور معاون دادستطان و 

شخص دادستان ته ان، از سوی زندان با ه  مقام حقوقا و حقطیطقطا، 

ابتدا باید به دادستانا منعکس شود تطا پطس از آن و در صطورت 

 صمحدید از سوی آنان به مبادی ذی بط ارساآ شود.

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

نی وهای انتظاما و امنیتا در روز یکشنبه یکم 

دی ماه هشت نف  از اهالا روستای دواولطه را 

 دستگی  ک دند.

بنا به اظهارات رئیس دادگست ی اهطواز ایط   

اف اد به خاط  اج ای م اسم ع ای سنتا دستگی  شده اند. م دم ایط  

دیار در م اسم ع ا و مجلس ختم اف اد مشهور اقدام به القطای اشطعطار 

حماسا و تی اندازی هوایا مینمایند که به خاط  نا آشنایا مسؤالن و 

قانون نویسان با ف هنگ و آداب وسن  ای  عده، اف اد زیادی دستگی  و 

 

 تهيه و تنظيم: عليرضا رشيدی 

 سر خطي از اخبار زندانيان سياسي                         
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روانه زندان میشوند. در اقداما مشابه در روستاهای تابعه حمیدیه سطه 

 نف  دستگی  و رورانه زندان شدند.

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

پس از مخالفت با حضور و سخطنط انطا امطیطد 

کوکبا در کنف انس ساالنه فی یک ایط ان در 

های مک ر  ، علا روم پیگی ی٢٩٣١شه یور ماه 

اش، بار دیگ  وزارت اططمعطات و  وی و خانواده

دادستانا ته ان با حضور و ارائه مقاالت وی در کنف انس علما دیگ ی 

 ٤مخالفت ک دند.  امید کوکبا ق ار بود در بعد از ظه  روز چهارشنبه 

دی ماه در کنف انس لی ر پ شکا ای ان جهت ارائه مقاله خود با موضوع 

ب داشت  تبخی ی، وی گ مایا و وی شیمیایا بافطت سط ططانطا بطا »

در سال  همایش بیمارستان فوق تخصصا محک  «های فوق س یع لی ر

سخن انا نماید. کنف انس ساالنه لی ر پ شکا ای ان با رویکط د درمطان 

در محل بطیطمطارسطتطان فطوق  ٢٩٣١دی ماه  ۶تا  ٤س طان از تاریخ 

 ٩٢شود.امید کوکبا  تخصصا س طان کودکان محک ته ان ب گ ار ما

ساله، سه ساآ گذشته را بدون م خصا به علت مخالفت دادسطتطان و 

  زندان اوی  بطه سط  ٩٥۱وزارت اطمعات در بند سیاسا امنیتا )بند 

 ب ده است.

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

 ٢٩٢۶علا ساعدی ف زند قاسم در شطهط یطور 

توسط اداره اطمعات اهواز  به اتهام قطتطل امطام 

جماعت مسجدی در کوی علطوی شطهط  اهطواز  

ساآ حطبطس  ٢١بازداشت وسپس به دو اعدام و 

 ٢٢تا  ٢۶محکوم شده استوی به هم اه چند ت  دیگ  طا سه ساآ ) 

شمسا  توسط سه قاضا و در سه شعبه های مخطتطلطف در دادگطاه 

انقمب اهواز محاکمه شدند. اداره اطمعات اهواز، نامب ده را بطه مطدت 

بیش از دوساآ درسلوآ انف ادی حبس ک ده وی در ج یان محاکمطات 

خود از حق داشت  وکیل تسخی ی نی  مح وم بوده است.بواسره سطه 

سطاآ حطبطس  ٢١بار تغیی  قاضا پ ونده وی نهایتا به دوبار اعطدام و

محکوم ک ده است.  حکم صادره هم اکنون دردیطوان عطالطا کشطور 

دردست ب رسا است.یوسف لفته پور، ماه  مهاوی، ماجد ف اری پطور ، 

احمد ساعدی ، دعی  مهاوی، ولید نیسا دیگ  متهمان ایط  پط ونطده 

به استناد اتهامات اقدام علیه امنیت کشطور، ”  تورک“ هستند که قاضا 

تبلیغ علیه نظام و ارتباط با بیگانگان ب ای ه  کدام از آنها چهار سطاآ 

 حبس درنظ گ فته است.

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

احمد شاه ضایا فعاآ دانشجویا جهت اج ای حکم به زنطدان اویط  

بازگشت.احمد شاه ضایا از فعالی  دانشجویا دانشگاه ی د روز شنطبطه 

خود را ب ای اج ای حکم یطک سطاآ  ٢٩٣١/١/٢۱

حبس تع ی ی به زندان اوی  مع فا ک د.  وی کطه 

در حی  رفت  بطه مطحطل  ٢٩٣٢آبان  ١در تاریخ 

زندان اویط   ١۱٣خدمت س بازی دستگی  و به بند 

 ١۱روز، در روز شنبه  ٢٢منتقل شده بود، پس از 

آبان ماه با وثیقه آزاد و سپس در دادگاه انقمب به یک سطاآ حطبطس 

 تع ی ی محکوم شد.

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

 ٢٩٢٢دی  ۶به یاد مبارزی  راه آزادی در 

  ٢٢) عاشورای ننگی  و خونی  

 شش دی روز خون 

 روز له شدن زی  چ خ ظلم

 روز پ ت شدن از پل

 روز شلیک مستقیم به س 

 روز خون گ م و آسفالت س د

 روز مصرفا....

ساآ گل خون سالا که زنگ خون به صدا در آمد و طوفان شطکطوفطه ” 

 ...“داد 

 یاد و خاط شان گ اما باد.

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

زندان ق چک ورامی  که مطخطصطوص زنطان 

باشد طا چند ماه گذشته فطاقطد  زندانا ما

آب گ م مناس  بط ای اسطتطحطمطام بطوده 

روز نی  آب آن کم قرع  ١۱است.حتا ب ای 

 بوده است.

زندانا زن با ج ایم مطخطتطلطف را  ٢٣۱۱زندان ق چک ورامی  حدود  

روزی که آب زندان قرع بود تنها یک  ١۱درخود جای داده است. طا 

زندانا موجود بود که آب آشطامطیطدنطا  ٢٣۱۱لوله آب شی ی  ب ای 

 ک د. زندانیان را تامی  ما

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

محمدرضا پورشج ی مع وف به سیطامطک مطهط ، 

وبم  نویس زندانا در ندامتگاه م ک ی ک ج کطه 

به بیماری قلبا شدید مبطتطمطسطت صطبطح روز  

دی ماه به بیمارستان خمینا ته ان  ٤چهارشنبه 

 منتقل و بست ی گ دید.



وی که از بیماری های دیسک کم ، قند باالی خون و پ وستطات نطیط  

رنج میب د مدتها از امکانات درمانا در زندان م بور مح وم بطوده و از 

ش ایط جسما بدی ب خوردار است. محمدرضا پورشج ی )سطیطامطک 

در مطنط آ  ٢٩٢٣شه یور ماه  ١٢ساله،  ٥٢مه   وبم  نویس زندانا 

مسکونا خود در شه  ک ج بازداشت شطد.او پطس از بطازداشطت بطه 

شه  منتقل و مدت هفت مطاه مطورد  های انف ادی زندان رجایا سلوآ

هطای  ها موج  آسطیط  شکنجه و آزار و اذیت ق ار گ فت که ای  فشار

 جسما ب  روی وی گ دید.

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

 دیماه  ٣درگی ی شدید زندانیان با عوامل مسئولی  زندان به مناسبت 

ظه  تعدادی از زندانیانا که با نماینده بطنطد  ٢١دیماه ساعت  ٣ام وز 

در  تماس هستند و از زندانیان سیاسا خب  چینا ما کنطنطد و  ١۱٣

 ٣بارها باعث اذیت و آزار زندانیان شده اند قصد داشتند به مناسطبطت 

  در حمایت از رژیم در حیاط زنطدان در ٢٢دیماه )سالگ د عاشورای 

با در دست داشت  پمکارد و س  دادن شعار مط   بط  ضطد  ٩٥۱بند 

والیت فقیه به نفع رژیم ح کت هایا را انجام بدهند که بطا بط خطورد 

محمد اقایا، علا رضا اسیطونطد ، بطهطنطام   سای  زندانیان مواجه شد. 

و شاهی  دزفولا با نام اصلا حسط  معنوی، احمدعسک ی، علا امینا 

بط گط ار  ٩٥۱دزفولا قصد داشتند در حمایت از رژیم نمایشا در بند 

کنند که با ب خورد شدید سای  زندانیان موفق به ای  کار نشدند. اقایطا 

 نطدباپمکارد به سمت حیاط زندان بط و شتندوهم اهاش که قصد دا   

بطا  کط دنطدزمانا که ش وع به س دادن شعارم   ب ضدوالیت فقیه   

 بطه آنطهطاب خورد شدید سای  زندانیان مواجه شدند.  زندانیان سیاسا 

اططمعطات باهماهطنطگطا وزارت تیم آقایا ای  کار . حمله ورشدند   

بطوده اسطت درحطاآ  اططمعطات  وشخص عباسا نماینطده وزارت

ازبند خارج ک دند نی وهای امنیتطا پشطت در  حاض محمد اقایا را   

 حضور دارند. ٩٥۱

نف  از زندانیان بطه  ٩در پا درگی ی زندانیان با عوامل مسئولی  زندان 

نام های عماد بهارور حس  زیدآبادی و به اد ع بگل به سلوآ انفط ادی 

امش  در اعت اض به ایط  اقطدام از  ٩٥۱منتقل شدند. زندانیان بند 

بطه شطدت  ٩٥۱پذی فت  وذای زندان خودداری ک دند و فضای بند 

مسطئطوآ “  معاون زنطدان مطومطنطا” متشنج است. مسئوآ بند ناطقا 

حفاظت زندان قبادی و نصی پور از اج ای احکام هم اکنطون در بطنطد 

خواهان اخ اج اسیوند و  ٩٥۱حضور دارند. همچنی  زندانیان بند  ٩٥۱

 شده اند. ٩٥۱دزفولا و آقایا از بند 

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

امی  اک ما پور بعدازیکماه انف ادی دربند دوالف واردبند شطد اتطهطام 

 سایب ی فیسبوکا 

زندانا ک دمحکوم به اعدام ارش ش یفا از زندان کطاشطان بطه بطنطد 

شطد. ٩٥۱وارد شد. محمد متاجا به اتهام تبلیغ وتبانا واردبطنطد ٩٥۱

به اتطهطام ١۱٣رضا جوکاروامی حسی  ص فا ومنوچه محمد علا ازبند 

شدند. موچه محمد علا به اتهام جطاسطوسطا  ٩٥۱جاسوسا وارد بند 

 شد.٩٥۱واربند 

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

اعتصاب وذای زندانیان سیاسا زندان ق لحصار ک ج وارد نهمی  هفتطه 

خود شد , ب  اث  ایستادگا ای  اعتصابیون ب  خواست لغو اعدام , رژیطم 

ت  از اعتصابیون اعمم ک ده است کطه حطکطم  ١به موکمن و خانواده 

اعتصابا سیدهادی حسینا و صطدیطق  ١اعدام آنها لغو شده است. ای  

زندانا سیاسا به نامهای حطامطد  ٤دیماه  ٣محمدی هستند , از ام وز 

احمدی , کماآ موالیا , جمشید و جهانگی  دهقانا به اعتصاب وطذای 

 خود ادامه میدهند.

 برنامه تلویزیونى زنده زندانيان سياسی

 مجرى برنامه: شيوا محبوبى

شب و به وقت اروپای مرکزی  ۹ساعت پخش برنامه به وقت ایران 
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