
 

 زنداني 
 سياسي

 نشريه اي از کميته مبارزه براي آزادي زندانيان سياسي  

 23شماره 

  2233دي ماه  23
 20 JANUARY 2014 

 در مقابل موج اعدام در ايران بايد کاري کرد

 آيا نامش را شنيده ايد؟ آيا ميدانيد چه باليى بر سرش آمده است؟

 حقوق طبيعي در حاکميت اسالمي

 محمدعلي طاهري کيست؟ / سرخطي از اخبار زندانيان سياسي 

 عکس از نشریه میلیتانت -شعار نویسی در خیابانهای تهران 



 علیه موج اعدام در ایران باید کاری کرد

نمودار صعودی اعدام ها در ایران گوویوای 
هر چه بیشتر شدن اعمال غیور انسوانوی 
حاکمیت اسالمی در جامعه است. با توجه 
به آمارهای بدست آمود  توعوداد اعودام 

نفر  ٦٣٧در ایران  ٣١٠٢شدگان در سال  
بود  است. در واقع میتوان گفت در هور 
یک روز دو نفر به جوخه های دار سپرد  شد  اند و هنوز از اعدام هوای 
مخفی و سر به نیست کردن انسان های بی گناهی کوه بودون آموار 
هستند اطالعی در دست نیست. این آمار ها فقط  با توجه به آمارهوای 
بدست آمد  از افشاگری و اعالم اعدام ها از سوی سایت های رسوموی 
داخل ایران بود  است. سال گذشته آمار اعدام و کشتار زنان و کودکان 
زیر سن  بیشتر از سال های قبل بود و خود این نشانه ای اوج سبعیوت 
جمهوری اسالمی است که با اجتهاد اسالمی اش  به قتل وعام زنوان و 
کودکان زیر سن و انسان های عادی و سیاسی پرداخته است. متاسفانه 
در طول این همه جنایات نه تنها اعتراضی از سووی دوتوتوموردان و 
کشورهای جهان نشد  است بلکه به مراتب با ساخت و پواخوت هوای 
سیاسی و با تبلیغات و هلهه های سیاسی،  ترک روحانی را بویوشوتور 
سفت کرد  اند و به حمایت از او پرداخت اند. کمیته علیه اعدام سوال 

ایستاد  و هور چونود مودت “  قتل عمد دوتتی” ها ست که علیه این 
فراخوان هایی بین اتمللی برای تغو اعدام انجام می دهند. اموا امسوال 
این کمیته  با کمک و شرکت نهادهای بشر دوست و احزاب سویواسوی 

در  روزهای شنبه و “  حق حیات و مرگ” مخاتف اعدام  کنفرانسی بنام 
در شهر کلن آتمان که به هوموت و  ٣١٠٢ژانویه  ٠١و  ٠١یکشنبه  
کار خود را شروع کرد. هدف ایون “  انجمن پژوهشگران ایران” فراخوان 

کنفرانس بطور ویژ  جلب حمایت های بین اتمللی و موتوکودکوردن 
صفوف ایرانیان خارج از کشور در مخاتفت با حکو  اعودام و افشوای 
جنایات جمهوری اسالمی بود. جمهوری اسالمی نه تنها به انسانها بلکه 

رودخانه عظی  در ایوران  ٠٣به  مکیط زیست، حیوانات و خشکاندن 
نیز رح  نکرد  است. جمهوری اسالمی دشمن انسانیت است. دشومون 
طبیعت، دشمن حیوانات، دشمن زنان، کودکان و دشومون هور چوی 
نعمات انسانی و طبیعی در جامعه است. جمهوری اسالمی یک اپیدمی 

درو ” نابود کنند  است که با ماشین کشتارش با قساوت توموام بوه  
پرداخته است. مردم ایران! دانشجویوان، کوارگوران، “  انسانیت و جامعه

معلمان، پرستاران و احزاب سیاسی و خانواد  های زندانیان در بونود و 
اعدامیان. جمهوری اسالمی بیشتر از عمر واقعی اش در جامعوه عومور 
کرد  و باید سال ها پیش سرنگون می شد. اما سرمایه داری جهانی بوه 
این حکومت ارتجاعی کشتار جمعی، برای سرکوب جاموعوه رادیوکوال 
ایران و نگه داشتن باالنس سیاسی خاورمیانه پس از سقوط بلوک شرق 
برای تامین سود جهانی احتیاج داشت. متاسفانه جامعه جوهوانوی بوا 
سکوت خود در واقع هر روز  چش  بر جنایات جمهوری اسالموی موی 
بسته اند و تنها اعتراض ما و غرش ماست که میتواند این سوکووت را 
وادار به شکست کند. غریو اعتراض و حق خواهی  متکدانه مردم است 
که همیشه در همه ادوار تاریخ ساقط کنند  نظام های دیکتاتوری بود  

است. پس تغییر این شرایط و سرنگونی جمهوری اسوالموی در گورو 
اتکاد و همصدایی و اعتراض همگانی تمام اقشار جامعه  ایوران اسوت. 
امیدوارم که این آتش زیر خاکستر هر چه زودتر با نیروی واقوعوی موا 
شلعه ور شود تا بتوانی  حکومت جهل و خرافه را به زیور کشویود  و 
آرامش و  شان انسانی و رفا  و امنیت را به جامعه ایران ارزانی دهویو ، 

 پس به ما بپیوندید!.

 سخن سردبیر: »
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عکسى از او ندید  بودم،  نمیدانست  چند ساتش بود، فرزندى داشت یا نوه  

 عالیقش چه بود , کجا بدنیا آمد  بود و .....

اما این را میدان  که داستان دو خطیش را هر گز نتوانست  فراموش کن . بوا 

آنکه او را شخصا نمیشناس  اما هر بار که  به او فکر میکن  قلب  به درد میاید 

و خش  وجودم را فرا میگیرد. تعداد معدودى ممکن است با او آشنا باشند. اما 

خیلى ها به نظر میاید او را  نمیشناسند. اسمش داریوش ارجمند است. یوک 

زندانى سیاسی بود. با اس  داریوش و سرانجام دردناکش از طریق یکى از نامه 

 های زندان آشنا شدم.  

بن کى ” در میان نامه هاى زندان چند سال پیش نامه بهروز جاوید تهرانى به 

دبیرکل سازمان ملل را خواندم. بهروز از  زندان رجائوی شوهور کورج “  مون

در بخوشوى از  ٠٢١١فروردین ما   ٣١در تاریخ  ٠، بند ٠)گوهردشت(،ساتن 

 نامه اش نوشته بود: 

زندانبان ها بصورت تکقیر و توهین زندانیان را خطاب می کنند، استفاد  از ” 

دکتر بصورت امتیازی هست که نصیب هر کسی نمی گردد. بیومواری را در 

سوال  ٣,۲بنام داریوش ارجمند سراغ دارم که مودت  ٣انفرادی های ساتن 

است که در این انفرادی ها زندانی است. وی به بیماری ایدز مبتوال اسوت و 

مدت ها است بهداری زندان قرص های آنتی بیوتیک وی را قطع نموود  توا 

زودتر بمیرد. حتی بتادین و پمادی که برای زخ  های یک بیمار مبوتوال بوه 

ایدز الزم است به وی داد  نمی شود. زندانبان ها می ترسند درب سلول وی 

را باز کرد  و وی را به تواتت و حمام بفرستند حتی چراغ سلول وی که مدت 

 “.ها سوخته را کسی عوض نمی کند

بهروز در نامه اش در مورد وضعیت وخی  زندان نوشته بود اما انگار مغزم در 

همان چند سطر مربوط به داریوش قفل کرد  بود. بارها این چند خط را در 

مغزم مرور کردم تا سعى کن  اطالعات بیشترى از آن استخراج کن .  داستان 

چند خطى داریوش  بشدت غمگین  کرد, مرتب در ذهن  این چند سطر را به 

صورت فیل  کوتاهى بازسازى میکردم, سلول را مجس  مویوکوردم,  چوراغ 

خاموش شد  را، سلول سرد را که بوى عفونت میداد، قیافه جالدان زندانبوان 

را. کما اینکه داریوش را نددید  بودم اما مجس  میکردم بی رمق در سولوول 

دراز کشید  است. پاسداران را مجس  میکردم که داریووش را بوه دنویواى 

فراموشى سپرد  اند و گویى اصال وجود ندارد. با خودم فکر مویوکوردم کوه 

داریوش در سلول زندان و در حاتیکه با مریضیش بدون هیچ دارو و درموانوى 

دست و پنجه نرم میکرد و شاهد مرگ تدریجى خود بود، چگونه آن دقایق را 

میگذراند  آخرین آرزوهایش چه بود  به چه فکر میکرد  رویاهایش چه بود  

 آیا خانواد  اش میدانستند فرزندشان در چه شرایطى است  

از بهروز جاوید تهرانى  پس از آزادیش پرسیدم که ایا عکسى و یا اطوالعوات 

بیشترى از او دارد، اما متاسفانه بهروز ه  اطالعات بیشترى نداشت. وقتى از 

سر انجامش پرسیدم  بهروز گفت که داریوش ارجمند در همان سلول جانش 

را از دست داد.  سعى کردم اطالعات بیشترى در مورد این زندانى پیدا کن  . 

روى اینترنت نوشته ای دیدم از فعاتین حقوق بشر کوه در آن در موورد 

داریوش نوشته بودند، با مشخصاتى که داد  بودند حدس زدم احتمواال ایون 

زندانی داریوش ارجمند موا  هوا «همان زندانى است. در نوشته آمد  بود:  

زندان گوهردشت کورج موعوروف بوه  ٠است که در سلوتهای انفرادی بند 

سوال  ٠١ساته که مککوم بوه  ٢١سگدونی زندانی است. داریوش ارجمند 

معروف  ٠ما  است که در سلوتهای انفرادی بند ٣۲زندان می باشد نزدیک به 

به سگدونی بسر می برد..... داریوش ارجمند در سلول انفرادی نگهداری موی 

شود که از داشتن نور طبیعی و حتی المپ در سلوتش مکروم است. او ناچوار 

است که از سلوتش بعنوان سرویس بهداشتی استفاد  کند و همچنیون موی 

بایست در همان سلول استکمام نماید در حاتی که این سلول بسیار کوچک و 

فاقد چنین امکاناتی است. زخمهای زیادی بر روی بدن این زندانی وجود دارد 

وتی از انتقال او به بهداری خوداری می کنند و حتی داروهای الزم بوه ایون 

زندانی داد  نمی شود که زخ  هایش را پانسمان کند.این زندانی از داشوتون 

تباس کافی مکروم است و تباسهایش مندرس و پار  می باشند. بوی تعفن که 

از سلول انفرادی این زندانی بر می خیزد باعث اذیت و ازار سایر زندانیان کوه 

در سلوتهای انفرادی این ساتن زندانی هستند می شود. غذای این زندانی در 

حد زند  ماندن است . او تا به حال چند بار اقدام به خودکشی کرد  است در 

آخرین باری که اقدام به خودکشی نمود چندین ساعت به حال خود رها شود 

که با اعتراض سایر زندانیان نجات یافت. یکی از زندانیان سیاسی وضعیت این 

زندانی را به کسانی که تکت عنوان بازرس مراجعه می کنند تشریح کرد و از 

او خواست که به سلول این زندانی مراجعه کند و خوود شواهود شورایوط 

 

 آيا نامش را شنيده ايد؟ 

 آيا ميدانيد چه باليى بر سرش آمده است؟

 شیوا محبوبى
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وحشتناک و غیر قابل تصور این زندانی باشد وتی این فرد با این استدالل که 

این زندانی مبتال به ویروس ایدز است و خطرناک می باشد از بازدید سولوول 

 .»این زندانی خوداری نمود

 واقعا جنایت تا چه حد؟!

من نیز مانند بسیاری از شما هرگز داریوش ارجمند را شخصا  نودیود  ام و 

چند سطر باال من را با داریوش و بخش کوچکى از رنجش آشنا  کورد اموا 

تصمی  گرفت  هر چند کوتا  در مورد داریوش بنویس . حداقل کارى کوه بوا 

این نوشته میتوان  انجام ده  اینست که  من نیز داریوش ارجمند, زنودانوى 

سیاسی  که جانش را در زندان رژی  از دست داد را به شما معورفوى کونو . 

 صداى او باش  و نگذارم فراموش شود.

رژی  داریوش را رسما  اعدام نکرد،  از دارو و درمان مکرومش کرد و او را  

زجر کش کرد. این به مراتب حتى دردناکتر از اعدام است. داریوش را اعودام 

خاموش کردند، اعدامى که جایى صدایش در نیامد و کسى از آن باخبر نشد.  

تعداد زیادی هستند که مانند داریوش در بدترین شرایط هستند اما اسمشان 

 و داستانشان جایى دید  نمیشود.  

کمپین حمایوت از زنودانویوان “  نگذارید قلبشان از تپش باز ایستد” کمپین 

از سوى کمیته مبوارز   ٣١٠٢سیاسى مکروم از دارو و درمان که از ما  اکتبر 

برای آزادى زندانیان سیاسى اعالم شد  و مورد پشتویوبوانوى تشوکولوهوا و 

شخصیتهای آزادیخوا  و مدافع آزادى زندانیان سیاسی قرار گورفوتوه اسوت 

هدفش اینست که  زندانیان سیاسی مکروم از دارو و درمان که ه  اکنون بوا 

بیماری و مرگ دست و پنجه نرم میکنند مانند داریوش ارجمونود گومونوام 

نمانند. تالش این کمپین اینست که از طریق اقدامات بین اتمملى بوه رژیو  

اسالمى فشار بیاورد تا هر چه سریعتر به این زندانیان امکانات درموانوى داد  

 شود.  هیچ زندانى سیاسی نباید گمنام بماند. 

الزم نیست که حتما یک زندانى را شخصا بشناسی  و یا تمام اطالعواتوش را 

داشته باشی . حتى اگر اس  یک زندانى سیاسی را میدانی , حتى اگر اطالعات 

جزئى از این زندانى داری ، باید  در موردش صکبت کونویو ، در مووردش 

بنویسی ، توجه جهانیان را به وضعیتش جلب کنی  و صداى این زنودانویوان 

 باشی .

ها پیش، در پاسخ به این سئووال  احمد شاملو سال

روید، قاطع گفت: من اینجایی  که: چرا از ایران نمی

 سوزد ...  ام در این خانه می هست ، چراغ

سوخت، اما آن خوانوه، آن  ام در آن خانه می ام، آنجایی، چراغ اینک این من

ام  همتا در تاریکی و سکوت، چنوان ی بی ی تنگ و تاریک و نمور، آن النه النه

های  را بور دوش  ها و نشانه ها و عشق های  را، عکس ام را، خاطر  کرد تا وطن

ی آنچه بوه نوام   ها و بازماند  های  را، قل  نوشته   –ی جهان باش   گرفته آوار 

 ی جهان باش  .   من در من باقی ماند  بود، بر دوش گرفته و آوار 

اش در آن خوانوه  ام، آنجایی، کسی که روزی، روزگاری، چراغ اینک این من

 خورد .  اش در آن خانه ایاز می سوخت، نان می

ام اینک، وطن بر دوش، کوتی، با بغضی فرو خورد  و شور، زیور  توب بوه  من

 کن  .  حسرت و تنهایی هی وطن وطن می

 ام من، آنجایی  سیا ، آنجایی  تلخ آنجایی

 ام من، اینجایی  سیا ، اینجایی  شور . اینجایی

ی وطن  اش را در خود پنهان کرد، دفن کرد، و اینک تنها مُرد  آدمی که وطن

 کند .  را با خود حمل می

 ام ! اینک این من

برادری ه  اتاق، تخت به تخت  ازبکستان و یمن، بازو به بازوی سوماتی، هو  

افغانستان  نجیب، و مرگی مدام، مدام   –بغضی آشنا برای عراق و اریتر  با ه  

آید، با ما، با ما برادران  سیا ، با ما برادران  زرد، بوا موا بورادران   که با من می

 سفید، 

 با ما برادران  بی نام و نشانی از انتهای زمین ... 

ام من، متکرک و ممنوع، متکرک و مخدوش، با بووی  ام، وطن اینک این من

 ی گذار، بر این سکونت  اجبار  خون و آزادی بر خاک، بر این وهله

 ام من .  وطنی گسترد  بر این خاک  بی نام

ام  کش ، و نام  کوچوک ام را بر دوش می ام انگار، اما، اینک تمامی  ایران کوچک

 گذارم را وطن می

 متکرک و ممنوع، متکرک و مخدوش 

  –تا آن دم که آن وطن، وطن شود 

 آ  وطن

 خاکی که به یغما رفت

 اما هنوز از آن  ماست ... 

 خطابه در خاکی دیگر
 شید( مسعود امینی )م.روان

 

 آيا نامش را شنيده ايد؟ .... 
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در ساختار تاریخی سنتی و پادشاهوی ایوران، 

آنچه از حقوق طبیعی و اجتماعی می بینی  حقوق رعیتی آنه  در فرم 

بشدت سلیقه ای آن است. سیست  ظل اتلهی پادشاهی که شا  را سایه 

خدا بر روی زمین می شمرد، چنان تقدسی را بر ذهونویوت جواموعوه 

تکمیل کرد  بود که وجود حاکمیت ملی بعنوان یک اصل بدیهوی بوه 

ذهن احد اتناسی خطور نمی کرد. پس اراد  و خوواسوت خوداونود 

سرچشمه مشروعیت حاکمیت بود و تئوری حاکمیت خداوند توئووری 

غاتب ادار  مملکت شمرد  می شد. پس از برقراری استبداد مذهبی در 

ایران نیز همین نظریه به شکل دیگری سرنوشت حاکمیت و حوقووق 

اجتماعی را در ایران دگرگون کرد. تکول این نظریه این بار بدین شکل 

نبلور یافت که قدرت سیاسی هدیه ای است اتهی که صاحبین آن بنابر 

عرف فقهی تنها در برابر خداوند پاسخگو هستند و نه در برابر ملت. در 

هر دو حاتت قدرت نامکدود بمثابه  ابزاری برای سرکوب دگر اندیشوان 

 و مطاتبین حقوق اجتماعی به کار گرفته می شود.  

اما سرانجام دگرگونی های عمیق اجتماعی در غرب و برقراری کوانوال 

های ارتباط اقتصادی و اجتماعی با اروپای مدرن باعث پودیود آمودن 

جنبش هایی در بدنه نظام اجتماعی در راستای احقاق حقوق طبیعی و 

بشری در ایران شد. پیامد این حرکت جایگزینی سطلنت مشروطه بوه 

نوع مطلقه آن بود که فصل نوینی از توجهات به سمت رعایت حوقووق 

 طبیعی برای طبقه متوسط جامعه را گشود.

حقوق شهروندی در ایران پیش از حاکمیت اسالمی بموجوب قوانوون 

اساسی مشروطه و به تاریخ هشت  دی ما  هزار و دویست و هشتواد و 

پنج مدون شد. بیرا  نیست اگر بگویی  همین قانون که کپی توقوریوبوا 

قابل قبوتی از قوانین اساسی کشور بلژیک و فرانسه بود برای اوتین بوار 

مساته به رسمیت شناختن حقوق طبیعی و فردی را در جامعه استبداد 

زد  ایران مطرح کرد. اما همین این قانون که پتانسیل بسیوار خووبوی 

داشت تا به مرور زمان اصالح شد  و چهر  مدرن تری به خود بوگویورد 

پس از استقرار جمهوری اسالمی با به کار گیری انگار  های موذهوبوی 

تقریبا قسمت اعظ  اعضای نظام اجتماعی را به اشکال زیر از حوقووق 

 فردی خود مکروم ساخت. 

یک( نظام حکومتی را بر پایه دین اسالم قرار داد  و مذهوب شویوعوه 

دوازد  امامی و به تبع آن پیروان آن را صاحبین اصلی حقوق طبیوعوی 

 قلمداد کرد. )مقدمه قانون(

دو( قرار گرفتن هر ایرانی زیر چتر حمایت قانون را منوط بوه رعوایوت 

 موازین اسالمی کرد. )اصل بیست (

سه( حمایت از حقوق بانوان، ایجاد زمینه های مساعد بورای رشود و 

شخصیت زن و احیای حقوق وی، حمایت از مادران، رسیدگی حقوقوی 

به دعاوی مربوط به بانوان و اعطای قیمومیت فرزند به مادران را تنها با 

 رعایت موازین اسالمی مجاز شمرد. )اصل بیست و یک(

چهار( آزادی بیان از طریق مطبوعات را تنها به شرط عدم مخل بوودن 

 در مبانی اسالم مجاز شمرد. )اصل بیست و چهار(

پنج( آزادی شکل گیری جمعی در قاتب تشکل ها، احزاب و انوجومون 

های صنفی و سیاسی را مشروط به عدم نقض موازین اسالمی نوموود. 

 )اصل بیست و شش(

شش( حق انتخاب شغل، و زمینه سازی برای امکان اشتغال را تنها در 

 شرایطی مکترم شمرد که مخاتف اسالم نباشد. ) اصل بیست و هشت (

هفت( اصل ماتکیت را مکترم شمرد مشروط بر اینوکوه از موکودود  

 قوانین اسالم تجاوز نکند. )اصل صد و چهل و چهار(

هشت( ساز و کار و مکانیزم دادرسی را تنها طبق موازین اسالم تعییون 

 کرد. )اصل شصت و یک (

نه( حوز  عملکرد نمایندگان ملت را در مرز استنباط فقهایی قورار داد 

که تصمیمات اخذ شد  را با قوانین اسالم مطابقت دهند. )اصل نوود و 

 یک (

د ( وجود شوراها را ضروری تشخیص داد وتی پذیرش تصمیمات آنوهوا 

 را منوط به انطباق با موازین اسالم قرار داد. )اصل یکصد و پنجا (

یازد ( شرط اصلی رهبری را کفایت الزم برای هودایوت اموت اسوالم 

 دانست. )اصل یکصد و نه(

دوازد ( عفو یوا توکوفویوف موجوازات 
  ١ادامه در صفکه 

 

 حقوق طبیعی در حاکمیت اسالمی

 )بخش دوم( 

 علیرضا سربازی:  
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امروز به ویکی پدیا یا دانشنامه آزاد نگا  میکردم نام مکمد علی طاهری را در 

 آنجا جستجو کردم  و نوشته بود:

 »عورفوان حولوقوه«ای است که آنورا  گذار نظریه مکمدعلی طاهری بنیان

بور اسواس  ٠٢١١است. به نوشته وبگا  مشرق نیوز طاهری در بهمن  نامید 

چند اتهام مختلف )از جمله توهین به مقدسات و بیان مطاتبی که هیچ گونوه 

هوا  تخصصی در آنها نداشته و ادعای اتهام و دریافت آگاهی و ارائه این دریافت

با توجه به ایونوکوه  -به دیگران مداخله غیر قانونی در امور پزشکی و درمان 

به اتهوام  -هیچ فردی حق ندارد بدواً نظریات خود را روی انسان آزمایش کند

تکصیل مال نامشروع و پخش غیرقانونی آثار سمعی و بصری و به علت تمس 

 بیماران مونث بدون اینکه دارای مجوز طبابت باشد( مککوم شناخته شد.

اردیبهشت فقط چند روز قبل از دستوگویوری  ١مکمد علی طاهری در تاریخ 

اش مینویسد: همزمان با کسب موفقییت ها و افتخارات  طب های موکومول 

در مکافل علمی و مسابقات بین اتومولولوی،  “ سایمنتوتوژ” فرادرمان و ” ایرانی 

متأسفانه فرد مغرضی با داشتن موقعیت ویژ  و تکت پوشش کانون فرهنگی، 

در عملی غیر اسالمی، غیر انسانی و ناجوانمردانه، با طرح صورت مسئلوه ای 

دروغین و نسبت دادن مطاتب کذب و وارد نمودن تهمت و افترا به فرادرمانی 

و فرادرمانگران، اقدام به اخذ فتوا  از دفاتر مراجع مکترم تقلید موبونوی بور 

ارتداد فرادرمانگران، حرام بودن فرادرمانی و ارتباط با فرادرمانگران و کمک به 

آنها، فرقه خواندن و ضاته دانستن ایشان و ... نمود  است که همگی به عولوت 

 کذب بودن صورت مسئله از درجه اعتبار ساقط می باشد..

 او اندکی پیش از نوشته باال  و یک ما  قبل از دستگیری نهایی نوشته بود                            

بدین وسیله خدمت کلیه کسانی که همچنان در خصوص بورگوزاری کوالس 

های عرفان کیهانی )حلقه(، ابهامات و سؤاالتی را مطرح می نمایند موجوددا 

، برگزاری کلیه کالس های ٠٢١١اسفند  ٦اعالم می کن  پیرو اطالعیه مورخ 

   عرفان کیهانی در تمام نقاط ایران از سوی مربیان این مجموعه ممنوع است.                                                          

 ٠٢١١فروردین  ٣٣مکمد علی طاهری  

وی چون سیعدی سیرجانی در کلیپی ویدئوی  گفته بود اگر از من در زندان 

اعتراف گرفتند من از ه  اکنون میگوی  که بزور و زیر فشار گرفته شد  است. 

وی بارها امکان فرار از ایران را داشت  وتی مصم  بود بماند و از عقید  و شوا 

 گردانش دفاع کند.

مکمدعلی طاهری..... چورا 

چطور و چگونه در زنودان 

 بسر میبرد 

مکومود عولوی طواهوری 

از “  عرفان حلقوه“ بنیانگزار 

اوین در جمهووری  ٣١٧شمسی، در زندان انفرادی  بند  ٠٢١١/   ٣/   ٠٢تاریخ 

اسالمی ایران بسر میبرد. این سومین باردر طی چندین سال گذشته بود کوه 

ایشان بدون تفهی  اتهام وبصورت غیر قانونی روانه ی زندان انفرادی شد نود. 

ماموران امنیتی اطالعات سپا  در حاتی در تاریخ فوق دست بوه بوازداشوت 

غیرقانونی ایشان زدند که ایشان دست از همه فعاتیت هایش کشید  بود و در 

انتظار دستگیری بود و تصمیمی بر فرار نداشت. و سپس وی را در دادگاهوی 

فرمایشی و غیر  عادالنه و با پروند  سازی های چندین ارگان  و سوازموان 

فکری و امنیتی رژی  ایران و شهود و شاکی های  ساختگی و خصوصی کوه 

ضربه شالق و پرداخوت  ٦١سال زندان ،  ٦خود برای اطالت کار میکردند به 

 میلیون تومان غرامت مککوم  کردند. ١١١

مخاتفان ایشان با ارائه ی مدارک جعلی و شاهدان وزارت اطالت که در کالس 

های عرفان حلقه نفوذ کرد  بودند و   گزارشهای کذب به برخی از موراجوع 

تقلید، موفق به اخذ حک  ارتداد برای ایشان شد  و تقاضای مجوازات اعودام 

برای وی نمود  اند و هر روز اتهام جدیدی به منظور ایجاد فشاربیشتر بر این  

دگر اندیش فکری و معنوی بجهت متوقف کردن فعاتیت هوای موعونووی و 

 درمانی اش اضافه میشود.

 روش فکری و تعریف مختصر از عرفان حلقه و عقاید بنیانگذارش

یک مکتب معرفتوی، انسوان “  عرفان حلقه” از نظر اینجانب  و بسیاری دیگر  

شمول است که بر اساس خردورزی مبتنی بر عشق، و خود سازی در نگاهوی 

کل نگر به انسان ، بسیار  فراتراز  ملیت، مذهب، جنسیت، موقعیت اجتماعوی 

و گرایشات سیاسی و کلیه سالیق و عقاید شخصی افراد نظر دارد. این مکتب 

با ارائه ی شیو  ای عملی و حتی شیو  های تجربی علمی انسوانوهوا را بوا 

هوشمندی حاک  بر جهان هستی مرتبط میسازد. آقای مکمد علی طواهوری 

 محمدعلی طاهری کیست؟ 

 و چرا، چطور و چگونه در زندان بسر میبرد. 

 هاله باقرزاده 
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است. وی بیش از سوی “  عرفان حلقه یا کیهانی” بنیانگزار این مکتب معرفتی 

سال تالش و تکقیق و خودسازی دست به تبیین دستاورد های علمی، فکری 

و معنوی اش که همه و همه مکصول تجارب کامال شخصی اش بود زد. وی 

در یک دهه گذشته، بخشی از نتایج عملی این مکتب معرفتی رادر قاتوب دو 

در بوته ی آزموایشوات “  فرادرمانی سایمنتوتوژی” شاخه ی طب مکمل ایرانی 

عملی قرار داد .در فرادرمانی از طریق روشی که طاهری ارا ئه نمود  و هموانوا  

به دنیا معرفی نمود، بهنگام  ارتباط شعور جزء با شعورکل، ایجاد تغییراتی در 

بخش های نرم افزاری انسان فراه  و ممکن آمد که میتوانسوت مووجوبوات 

درمان بیماریهای جسمی و روانی مختلف را میسور و فوراهو  آورد و در 

سایمنتوتوژی از طریق شناسائی ویروس های غیرارگانیک و ارائوه راهوهوای 

 مقابله با آنها بیماریهای ذهنی درمان پذیرد.

پژوهشی داخل و خوارج از -این دو روش درمانی مورد تکقیق درمراکز علمی

 ایران قرار گرفته است.

با وجود ممنوع اتخروج و یا در زندان بودن ایشان، با  ٣١٠٠و  ٣١٠١در سال 

طرح نظریات علمی و ارائه گزارش های عملی و نتایج درمانها بر روی بیماران 

دکتورای  ٧جسمی، ذهنی و روانی از سوی شاگردانشان در مراکز علمی دنیا، 

پژوهشی اروپا و –افتخاری و چندین کاپ، مدال و تقدیر نامه از مراکز علمی 

آسیا به ایشان اهداء شد. که از جمله میتوان به: نشان طال و جام زرین بورای 

نبوغ واختراع و پایه گذاری طب مکمل ایرانی فرا درمانی از جشنووار  بویون 

نشان تیاقوت -اتمللی آکادمی بین اتمللی مخترعان و مبتکران در کر  جنوبی 

علمی و پژوهشی درجه آفیسر از کاخ سلطنتی پایتخت اروپا و مدال طوال و 

مودال  -بروکسل بلژیک  INNOVAکاپ وجایز  ویژ  از نمایشگا  بین اتمللی

طال و جایز  ویژ  و کاپ ادار  ثبت اختراعات و نووآوری هوای پوژوهشوی 

فداراسیون روسیه اشار  نمود. دکترای افتخاری دانشگا  ارمنستان و درجوات 

همپایه دانشگا  آذرباجان. نتایج بدست آمد  از درمان بیماریها با استفواد  از 

دو روش فرا درمانی و سایمنتوتوژی نشان میدهد چنانچه زمینه ی ارائه آنهوا 

بخوبی فراه  شود، خواهی  توانست شاهد تکوتی بزرگی در جوهوت درموان 

 بیماریهای بشر و حتا تغیر در رفتار و کردار بشری در سطکی وسیع باشی .

 جمهوری اسالمی قرائت دیگری را  ازاسالم  بر نمی تابد

چرا حاکمان و سیاست گردان های نظام اسالمی به هر قرائت وی حتی به هر  

تفکر دیگری  به عنوان چیزی جایگزین و به صورت یک رقیب خطرناک  نگا  

میکند. قرائت های گوناگون از اسالم وجود دارد برخی تجدد گرایانه، بورخوی 

سنت گرایانه و برخی دیگر بنیاد گرایانه است و این مه  فقط مخصوص ایران 

نمیباشد.اما قرائتی که مبنای قانونگذاری و رفتار سیاسی در سیست  حکومتی 

 قرار گرفته است، کدام قرائت است “ جمهوری اسالمی”

و تمامیت خوا  ست و هورچوه “  بنیاد گرایانه” به باور من این قرائت به نوعی 

پیش میرود تکمل کمتری در پذیرش و تکمل عقاید دیگران دارد. از ویژگوی 

های این قرائت برای اثبات مدعا میتوان گفت که به شدت شریعت انودیوش 

است و دیانت را بیش از هر چیز در رعایت احکام شریعت و فقه می دانود و 

می داند. نسوبوت بوه “  خدشه ناپذیر”و یا بیشتر “ تغییر ناپذیر”این احکام را 

و “  نواسوازگواری” همه حکومتهای غیر دینی و افراد و عقاید غیر دینی سور 

دارد. تکثر گروی دینی قائل نیست نه حتوی بورای ادیوان “  براندازی جنگ” 

رسمی ایران چه برسد به بهایت و گرو  هاى عرفانی  واسماعیلی  و ادیانی که  

به نظر آنان  زاته است، که به تازگی عرفان کیهانی یا حلقه نیز بدین عورفوان 

“ تکثر گروی سیواسوی” های کاذب یا ادیان از نظر آنان زاته افزود  شد  است 

نیز برایشان قابل تکمل نیست و اساسا هیچ حزبی اجاز  موجوودیوت نودارد. 

حاکمان به ظاهر بنام روحانی جمهوری اسالمی، دین خود را برآورند  هوموه 

نیازهای بشر، اع  از نیازهای مادی، معنوی و اخروی می داند.... این گرو  از 

روحانیان حداقل چند قرنی هاست. که اینگونه اند واز منصور حالج، تا عوارف 

قزوینی و کسروی را حک  ارتداد داد  ا ند و یا به زندان انداخته ا نود. دگور 

 اندیشان را شقه و یا شمع آگین کرد  اند.
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مککومین توسط رهبر را به شرط انطباق موازین اسالمی تعریف کورد. 

 )اصل یک صد و ده (

سیزد ( ریاست جمهور منتخب مردم را مجبور کرد تا در سوگندنواموه 

خود از پیامبر اسالم و اهل بیت استعانت بجوید.)اصل صد و بیسوت و 

 یک(

چهارد ( اجرای حدود اسالمی را بر عهد  قو  قضائیوه گوذارد. )اصول 

 یکصد و پنجا  و شش (

پانزد ( قضات را مخیر کرد تا با استناد به منابع معتبر اسالمی حوکو  

 صادر کنند. )اصل یکصد و شصت و هفت (

شانزد ( جرم سیاسی و مطبوعاتی را با موازین اسالمی مستونود کورد 

 )اصل یکصد و شصت و هشت (

هفد ( آزادی بیان در صدا و سیما را مکدود به رعایت موازین اسالموی 

 کرد. )اصل یکصد و هفتاد و پنج (

این تنها نمونه هایی بود از بیش از دویست بار استفاد  از واژ  اسالم و 

صفت اسالمی در قانون اساسی جمهوری اسالمی. ناگفته پیداست کوه 

ضریب توتید مرز و مکدودیت در حوز  حقوق فردی و طبیعی توا چوه 

 پایه توسط عملیاتی شدن چنین قانونی باال می رود. 

 حقوق طبیعی در حاکمیت اسالمی  

zendanisiasi.wordpress.com 

facebook.com/zendani.siasi 

 حاال بیای  قضاوت کنی  که چرا ایشان در زندان بسر میبرند 

بعضی بر این باورند  که مافیای مواد مخدر و دارو در ایران از عوامل کلویودی 

دستگیری استاد دکتر مکمد علی طاهری هستند. آنان باورمندند که چونود 

سال قبل چند روز پس از آنکه استاد طاهری نتیجه خارق اتعاد  تکقیقات بر 

روی ترک اعتیاد که بر روی گروهی در اصفهان انجام شد  بوود را موطورح 

کردند و خواستار تکقیقات گسترد  تر برای نجات این بیماران شد، دستگیور 

شد !!!! شاگردانش نقل  میکنند که استاد مکمدعلی طاهری بار ها بوه مویور 

حمید موسوی ها که احتماال اس  مستعار ایشان میباشد جهت حفظ منوافوع 

 ماتی شان دست به هر کاری می زنند اشار  کرد  اند. 

این اشخاص که به هیچ اصل انسانی پایبند نیستند تا به حال از هور روش 

ممکنی از تکریف حرفهای ایشان و پخش فایل های صوتی دستکاری شد  ، 

نفوذ در بین دوستان مجموعه گرفته و در نهایت گرد آوری حک  ارتوداد بور 

اساس صورت مسئله ای دروغین برای رسیدن به اهداف غیر انسوانوی شوان 

 استفاد  کرد  اند.

همه ی اظهارات و ادعاها و تهمت های مقامات و رسانه های مثل فارس نیوز، 

رجانیوز، تابناک، و دیگر رسانه های امنیتی ایوران بوه رهوبوری کویوهوان 

شریعتمداری  در چند سال گذشته  تیر تیز حمله را بسوی موکومود عولوی 

طاهری هدف گرفته اند. چرا  مخاتفت  با ایشان از چه رو اینقدر مه  اسوت. 

اگر این عقاید  باطل ، شیطانی و زا ته است چرا اینقدر، پزشک، پیراپوزشوک، 

تکصیل کرد  و دانشجو بدان گروید  اند. چرا قریب به چند میلویوون بودان 

سمپاتی، گرایش و یا با آن همکاری کرد  اند  . اتفاقا از همین نظر است کوه 

حکومت ایران توجه اش به استاد مکمد علی طاهری جلب  شد و احسواس 

خطر کرد. بهرصورت آنچه در باال رفت حاکی از آن است به آقای طاهوری و 

معرفتی نداد  انود وهو  اکونوون –شاگردش اجاز  ادامه ی فعاتیت علمی 

 خواستار اطالع رسانى مردمى شد  اند.  

این چهر  ی برجسته ی معنوی که در ارتقاء سطح بینش و فرهنگ جاموعوه 

بسیار موثر بود  است در زندان بسر میبرد و نزدیک به سوخ سوال، زنودان 

انفرادی، شکنجه و شالق را تکمل کرد  است. و  او را مجبور به اعوتورافوات 

تلویزیونی کرد  اند. عقاید وی را مغایر با منافع و اهداف خود دید  و تذا اصرار 

بر بسته بودن چارچوب های فکری جامعه دارند و هر گونه دگور انودیشوی 

مثبت را مغایر با آموز  های دینی معرفی میکنند تا توجیهی برای سورکووب 

اندیشه داشته باشند. به شدت نگران جان آقای مکمد علی طاهری هستی  و 

از تمامی مجامع و شخصیت های انسان دوسوت و آزاد انودیوش جوهوان 

میخواهی  که در اسرع وقت همه ی تالش و توان خود را برای پایان دادن بوه 

سرکوب ، آزار، بازداشت، تهدید و پروند  سازی ها عولویوه ایشوان و فورا 

 درمانگران و تمامی شاگردانشان بکار گیرند.              

هاته باقرزاد  یکی از فعاالن حقوق بشر و از شاگردان پیشین مکتب عورفوان 

 حلقه  یا کیهانی .

 همه ما خواهان آزادی استادمان مکمد علی طاهری هستی .
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 به بهنام ابراهیم زاده اجازه مالقات داده نشد. بهنام باید کنار فرزند بیمارش باشد

دی ما  خانواد  بهنام ابراهی  زاد  برای مالقات با وی به اوین مراجعه کردند، اما به آنها اجواز  موالقوات  ٣٢بنا بر اخبار منتشر شد  روز دوشنبه 

دی ما  جهت مداوا به بیرون از زندان انتقال یابد. اما جانیان اسالمی از اعزام وی به بیموارسوتوان و  ٠١داد  نشد. همچنین قرار بود که بهنام در 

 مرخصی درمانی ممانعت کردند. دست اندرکاران قضاییه و زندان تکت این عنوان که بهنام ابراهی  زاد  در اعتراضات زندانیان سیاسوی در نوهو 

ران أموودیما  در زندان ، نقش داشته است، او را چنین تکت فشار قرار داد  اند. بنا بر اخبار بهنام ابراهی  زاد  ه  اکنون تکت نظر شدید تور مو

 بوه امنیتی در زندان قرار دارد. گفتنی است که بهنام ابراهی  زاد  از رهبران شناخته شد  کارگری در حاتی در زندان به سر میبرد که فورزنودش

نوج ن ردتیل ابتال به بیماری سرطان تکت درمان است. بهنام ابراهی  زاد  باید کنار فرزندش باشد. از سوی دیگر بهنام از درد گوش و تثه و دنودا

انی زندمیبرد و حتی زمانیکه به خاطر بیماری فرزندش در مرخصی بود، فرصت درمان بیماریهایش را پیدا نکرد. بهنام ابراهی  زاد  و همه کارگران 

 و زندانیان سیاسی باید فورا از زندان آزاد شوند.

میوتورا پوورشوجوری از 

اعتصاب دارویی پدرش در 

زندان قزل حصوار خوبور 

دادو گفت او تاکونوون از 

مرخصی، مالقات حضوری و حق داشتن وکیل مکروم بود  و اکنون ه  

در اعتراض به نکو  برخوردها و عدم درمان و بی توجهی به وضوعویوت 

 جسمانی اش، دست به اعتصاب دارویی زد  است. 

دختر مکمدرضا پورشجری ضمن ابراز نگرانی از وضعیت ایون وبوالگ 

ندامتگا  مورکوزی کورج در  ٦نویس زندانی گفت که پدرش در ساتن 

میان اشرار نگهداری می شود و وضعیت مناسبی ندارد. موکومودرضوا 

سال دارد و از  ۲٢“  گزارش به خاک ایران”پورشجری، نویسند  وبالگ 

در زندان به سر می برد. او ابتدا در رجایی شهر زندانی بود  ١١شهریور 

اما از دو سال و نی  پیش در زندان قزتکصار به سر می برد. دخوتورش 

توهین به رهبری، اقودام ” میگوید او به خاطر مطاتب وبالگش، مته  به 

سال حبوس توعوزیوری  ٢و به “  علیه امنیت ملی و توهین به مقدسات

 مککوم شد  است.

خان  پورشجری می گوید: در ساتنی که پدرم را زندانی کرد  اند اصال 

ندامتگا  مرکزی کرج، بخش  ٦زندانی سیاسی وجود ندارد و ساتن 

جرای  خاص یعنی نگهداری اشرار است. پدرم گفته که در اتاق خودش 

نفر می خوابند و کسانی هستند که کودک آزاری  ٢١متر است  ٣٠که 

 کرد  یا قتل های زنجیر  ای انجام داد  اند.

کسانی هستند که بیماری روحی و روانی دارند و آنجا ه  درگیر می 

 شوند، دعوا می کنند و در همان جا ه  قتلی انجام داد  اند.

 محمدرضا پورشجري دست به اعتصاب دارو زد

 1322ژانويه  13/  2031ماه دي  03نشريه اي از کميته مبارزه براي آزادي زندانيان سياسي /  9



مقامات زندان اوین با اعزام به بیمارستان بهونوام 

ابراهی  زاد  ممانعت کردند و مانع از اعزام بهنوام 

 به بیمارستان شدند.

در حاتیکه بهنام از ناحیه گردن ، گوش ، دهوان  

موا    و تثه مشکل دارد و قرار بود که هجده  دی

  برای مداوا به خارج از زندان منتقل شود و از طرف دیگر امروز و در پی

مراجعه همسر بهنام به زندان اوین برای مالقات مقواموات زنودان بوه 

همسر وی اجاز  مالقات با بهنام را ندادند و دتیل آن را اتفاقوات نوهو  

اسوت کوه رونود   ما  در زندان اوین عنوان کردند.  این در حاتی  دی

درمانی نیما تنها فرزند این کارگر زندانی ادامه دارد و هوموسور   شیمی

بهنام ه  مشکل بینایی پیدا کرد  است و هر دوی آنها به جز مالقات با 

بهنام در زندان به شدت نیازمند آن هستند که بهنام در این شورایوط 

های  نگار و فعال سیاسی که ما  کنار آنان باشد. احمد زیدآبادی، روزنامه

 ٠١-دی ٣١برد،روز یکشنبوه ) اخیر را در مرخصی از زندان به سر می

 شهر در کرج بازگشت. ژانویه( به زندان رجایی

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

ما  امسال و  ام شهریور احمد زیدآبادی، روز سی 

زمان با آزادی شمار دیوگوری از زنودانویوان  ه 

چون نسریون سوتوود  و عویوسوی  سیاسی ه 

سکرخیز، به مرخصی آمد و نزدیک به چهوارموا  

ای در کنوار  گذشته را بدون هرگونه اظهارنظر سیاسی و یا حضور رسانه

 اش سپری کرد. خانواد 

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

 ٠٣مسئوتین زندان رجایی شهر کرج کتابخانه زندانیان سیاسی ساتون 

 را پلمب کردند.

دی ما  مسئوتین اقدام به تعویض قفل کتوابوخوانوه  ٣١طی روز شنبه  

کرد  و اجاز  استفاد  از کتابخانه را از زندانیان سیاسی سلب  ٠٣ساتن 

کردند. کتابهای این کتابخانه کال توسط زندانیان تهیه شد  و مسئوتین 

انود  با این اقدام زندانیان را از کتابهایی که با هزینه خود تودارک دیود 

زندان رجایی شوهور کورج هو   ٠٣مکروم کردند.گفتنی است، ساتن 

 زندانی سیاسی و امنیتی را در خود جای داد  است. ١١اکنون 

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

با وجود هشدارهای قبلی، با از سر گیری پخش امواج پارازیت وضعیوت 

 زندانیان سیاسی زندان رجایی شهر کرج بسیار نگران کنند  است. 

های ایجواد اخوالل در  دی ما  مجددا دستگا  ٠٦مسئوتین زندان از  

هایوی  اند که این امر موجب بروز نگرانی امواج موبایل را را  اندازی کرد 

چونویون زنودانویوان  و ه  ٠٣در بین زندانیان سیاسی و امنیتی ساتن 

 شد  است. ٠١عقیدتی ساتن 

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

هانی یازتو، زندانی سیاسی مکبوس در زندان اوین 

 به زندان وکیل آباد مشهد تبعید شد. 

 ٠٢١٣دیما   ٣١مسوتین زندان اوین صبح شنبه  

هانی یازرتو را به بهانه ی اعزام به دادسرای اویون 

خارج نمود  و سپس به مسوول اتواق  ٢۲١از بند 

ایشان اعالم نمودند که وسایل شخصی ایشوان را 

جمع آوری و تکویل دهند چراکه ایشان به زندان مشهد تبعیود شود  

میباشنود  ٦١و  ٧١و  ۲١اند. هانی یازرتو از زندانیان سیاسی دهه های 

 که بارها بازداشت و در زندان مکبوس گردید  اند.

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

سال را در زنودان عوادل آبواد شویوراز  ٣کسری نوری که نزدیک به 

 

 تهیه و تنظیم: علیرضا رشیدی 

 سر خطي از اخبار زندانيان سياسي                         
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مکبوس بود بصورت ناگهانی و بدون هیچ توضیکی، توسوط موامووران 

استان موس  به زندان نظام منوتوقول شود   ٣امنیتی به زندان شمار  

است. گفتنی است کسری نوری از تکاظ جسمی وضعیت مونواسوبوی 

برد که تاکنون حتی از اعزام وی برای  ندارد و از کمر درد شدید رنج می

 .آی و عکسبرداری جلوگیری شد  است. .آر انجام ام

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

گویند در این زندان هموار  تهیه  برخی از زندانیان شهرستان میناب می

تر از تهیه مواد غذایی است و فروشگا  زندان اجونواس  مواد مخدر آسان

ه  چند برابر قیمت واقعی، به زنودانویوان   تاریخ گذشته و فاسد را آن

 فروشد. می

شود که زندانیان میناب بارها بوه  این وضعیت در شرایطی مشاهد  می

اند وتی تاکنون نظارتی صورت نوگورفوتوه اسوت.ایون  آن معترض شد 

زندانیان سیاسی در این زندان، در میان زندانویوان ” افزایند  زندانیان می

دارای رفتارهای پرخطر از جمله قاتلین یا سارقین مسلح و یا اراذل و 

 “شوند. اوباش و معتادین تزریقی نگهداری می

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

بازجویان وزارت اطالعات عولویورغو  پوایوان 

مککومیت غیر قانونی و غیر انسانی زنودانوی 

سیاسی ارژنگ ،داودی مانع آزادی وی هستند 

و برای توجیه ادامه بازداشت غیر قانونوی وی 

در حال پروند  سازی و قصد مکاکه وی را در 

 تهران دارند .

سواتون شورعوی  ۲زندانی سیاسی ارژنگ داودی از آبان ما  در سلول 

زندان بندرعباس بصورت کامال ایزوته نوگوهوداری موی شوود. مودت 

مککومیت غیر قانونی و غیر انسانی این زندای سیاسی عمال پایان یافته 

است وتی بازجویان وزارت اطالعات مانع آزادی وی هستونود و قصود 

 دارند با پروند  سازیهای قبلی وی را مجددا مورد مکاکمه قرار دهند.

او قرار است در روزهای آیند  از زندان بندرعباس به تهران و یوا کورج 

منتقل شود و برای مشروعیت دادن به ادامه بازداشت غیر قانونی وی با 

پروند  سازی ومکاکمه مجدد وی را مککوم نماید .زندانوی سویواسوی 

ارژنگ داودی تنها زندانی است که در آن ساتن کاموال ایوزوتوه شود  

نگهداری می شود.هیچ زندانی دیگری در این ساتن نگوهوداری نوموی 

شود.نگهبان او پاسدارهای اطالعات زندان می باشند و حوتوی حوق 

این ساتن قورار دارد. ایون  ۲صکبت کردن با آنها را ندارد.او در سلول 

سلول فاقد دریچه و یا پنجر  بود  و از تابیدن نور به سلول و اموکوان 

مواموور  ٢هواخوری مکروم می باشد. وی بصورت شبانه روزی توسط 

وزارت اطالعات زیر نظر می باشد. وی از زمان انتقال به این ساتون توا 

کنون هیچگونه تماس تلفنی و یا مالقات با خانواد  اش نداشته اسوت. 

شکنجه گران وتی فقیه با این شیو  های غیر انسانی و قرون وسطوایوی 

سعی دارند که او را ازدفاع از حقوق خود و مردم ایران که همانا آزادی 

 است باز دارند و دره  شکنند.

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

سال زندان بورای  ٠صدور حک  غیر انسانی 

فرزند یکی از زندانی سیاسی به صرف دفواع 

 از وضعیت و شرایط پدرش در زندان

ساته ، متاهل و فورزنود  ٣٦جمال آگوشی 

معل  بازنشسته زندانی مکمد امین آگووشوی 

دادیاری انوقوالب  ٠چند روز پیش در شعبه 

سال زندان مککوم شد. او به خاطر پیگویوری پورونود   ٠پیرانشهر به 

حقوقی و دفاع از پدرش که بصورت تبعید در زندان مورکوزی زاهودان 

زندانی است و در شرایط غیر انسانی می باشد به این حک  سنگیون و 

غیر انسانی مککوم شد .رژی  وتی فقیه بطور مستمر اعضای خوانوواد  

های زندانیان سیاسی به صرف پیگیری پروند  عزیزانشان که در زنودان 

بسر می بردند دستگیر و زندانی می کند و در اکثر مواقع آنهوا را بوه 

 زندان مککوم می کند.

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

دادستان تهران و معاون امنیت دادستان توهوران 

بار دیگر تکرار کردند تا زمانی کوه نوام وحویود 

اصغری در رسانه ها وجود دارد اجواز  موالقوات 

 حضوری او را با خانواد  نخواهند داد.

تاریخ آخرین مالقات حضووری وحویود  ۲/١١/١

اصغری با خانواد  خود بود  است و چهار سال از این تاریخ میگذرد.این 

سال بازداشت موقت خود حتی یکبار هو   ٧در مدت  ٢۲١زندانی بند 

موفق به مالقات حضوری با خانواد  خود نشد  است و حوبوس غویور 

 قانونی او هنوز ادامه دارد.

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

دی ما   ٣٢شنبه  روز سه

ماشاء اهلل حائری زندانوی 

ساته زندان رجوایوی  ۲١

شهر کرج دچار خونریزی 

گوش و بیونوی شود و 

زندانی موکومودبونوازاد  

امیرخیزی دیگر زنودانوی 

کهن سال این زندان که قصد داشت وی را به بهداری منتقل کونود از 

 های بهداری سرخورد  و دچار شکستگی دست گردید. روی پله



هردو زندانی بالفاصله به مراکز درمانی خارج از زندان منتقل شدند و تا 

تکظه تنظی  این خبر اطالعی از وضعیت ایشان بدست نیامود  اسوت. 

 ٠٣گفتنی است، طی هفته گذشته چهارتن از زندانیان سیاسی ساتن 

زندان رجایی شهر کرج به نامهای کری  معروف عزیز، امان اهلل مستقی  

 و دو زندانی مزبور به مراکز درمانی خارج از زندان منتقل شدند.

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

دی موا  موامووریون  ٣۲ظهر چهارشنبه 

دادستانی با مراجعه به منزل حشوموت اتوه 

طبرزدی و ارایه احضاریه دادستانی ایشان را 

 بازداشت کردند.

بازداشت وی بزور صورت گرفته و وی اعوالم 

کرد  در صورت ادامه برخورد اهانت آمیز از جانب ماموران، اعوتوصواب 

اش بورعوهود   کرد  و ضمنا مسئوتیت بروز هرگونه بیماری احتمواتوی

بواشود. طوبورزدی از  سیست  امنیتی و قضایی جمهوری اسالمی موی

برد که تکت مراقبت پزشک و رژیو   بیماری قند و فشارخون رنج می

غذایی خاص بود  است تذا خانوادٔ  وی نگران وضوعویوت و تشودیود 

 باشند بیماری ایشان می

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

نژاد زندانوی بونود  مسئوتین از اعزام پیمان کاسن

 زندان اوین به بیمارستان ممانعت کردند. ٢۲١

زندان اوین کوه از  ٢۲١این زندانی سیاسی بند 

برد از اعزام بوه  های عصبی رنج می تشنج و حمله

مرخصی درمانی مکروم بود  و بدتیل نپوشویودن 

تباس فرم زندان و نزدن دستبند از اعزام وی به بیمارستان جلوگویوری 

سال مککومیت خود راسوپوری کورد   ٢ما  از  ٢١شد  است. وی که 

ها تقاضای مرخصی درمانی خود را به مسئوتین مطرح کورد ،  است، بار

وتی هربار با مخاتفت دادستانی تهران و وزارت اطالعات روبورو شود  

 است.

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

مهدی موسوی و فاطمه اختوصواری 

که در اوایل آذر ما  قصد سفور بوه 

خارج از ایران را داشتند با مشوکول 

ممنوع اتخروجی خود روبرو شدند و 

آذر موا   ٠٧از همین روز در تاریخ 

به دادسرای اوین مراجعه کرد  و سپس بازداشت شدند. مهدی موسوی 

دی ما  با تودیع وثیقه  ٣٢شنبه  و فاطمه اختصاری بعد از ظهر روز سه

 از زندان اوین آزاد شدند.

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

دی ما  زندانوی سویواسوی ایورج  ٣٠روز شنبه 

مکمدی که بصورت تبعید در زنودان مورکوزی 

زاهدان بسر می برد بوه دتویول اعوتوراض بوه 

برخوردهای فردی بنام سرهنگ مهدی شکووری 

از نیروی انتظامی که به جورم اخواذی، رشوو  

گیری و کالهبرداری از مردم در زندان است و در حال حاضر زندانیوان 

سیاسی و عادی را مورد اذیت و آزار قرار می دهد، به سلوتهای انفرادی 

 بند قرنطینه شکنجه گا  زندان مرکزی زاهدان منتقل گردید.

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

کری  معروف عزیز از بیمارستان به زندان 

 بازگشت.

کری  معروف عزیز که در پی تورکویودن  

آپاندیس به مراکز درمانی خارج از زنودان 

اعزام شد  بود با ساتن خوود بوازگشوت. 

طی هفته گذشته در پی عود و ترکیودن 

زندان رجایی شوهور  ٠٣آپاندیس کری  معروف عزیز زندانی کرد ساتن 

کرج، وی به مراکز درمانی خارج از زندان منتقل و تکت عمل جراحوی 

قرار گرفت.مامورین اعزام دستبند و پابند این زندانی ساتخورد  را تنهوا 

بند و پابند که در تمام طول  هنگام عمل جراحی باز کردند و آثار دست

ای وی بر دست و پایش بود بر روی دسوت و  بستری شدن یک هفته

پای وی باقی ماند  است. کری  معروف عزیز زندانی ساتون سویواسوی 

سال پیش در زنودان  ٠٧زندان رجایی شهر کرج تبعه عراق بود  و از 

 برد و به حبس ابد مککوم شد  است. بسر می

 برنامه تلویزیونى زنده زندانیان سیاسی

 مجرى برنامه: شیوا محبوبى

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