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 فرصتی برای همبستگی توده ای

ساا   ٥٣بهمن ماه هستیم.  ٢٢در آستانه 
پیش در چنین روزی انقالب مردم ایارا  
به پیروزی سرنوشت ساز خود رسایاو و 
حکومت سلطنت سفاک شاه را باه زیار 
کشیو. اما این اناقاالب راالرهام هاماه 
تالشش برای رسیو  به آزادی و برابری و 
رفاه به صورتی وحشتناک رقم خورد. خمینی سوار انقالب مردم شو و 

خونین را به ماردم  ٧٦خرداد و خرداد  ٥٣برای ثبات حکومت اسالمی 
تحمیل کرد. انقالب سیاه فرهنگی را براه انواخت و بختک حااااب و 
اختناق و سرکوب را به مردم ایرا  ررضه کرد.  مسیری که حاکاومات 
جمهوری اسالمی امروز هم در آ  قوم می زنو. جوی خونایانای کاه 
خمینی با شقاوت آنرا آهاز کرد و هنوز هم این آلترناتیو، جاناایات و 

 بالهت می کشو و به دار می آویزد.

نفر باود. هازارا   ٦٣٣سا  گذشته آمار اروام های ارالم شوه باالی 
زنوانی در ایرا  به اروام محکوم هستنو، اما ارقام دقایاد در دسات 

های اروام صادر و اجرا شوه را منتشر  نیست، چو  مسئوال  آمار حکم
کننو. به رالوه، آنها حکم مرگ بر اساس قصاا  را در ردیا   نمی

آورنو. احاکاام قصاا  نافاا تا اواد  ماازات اروام به حساب نمی
 دهنو که ت وادشا  م لوم نیست. ها را تشکیل می توجهی از اروام قابل

نکته دردناکتر این است که محکوما  به اروام اهلب از زما  اروام خود 
شونو مگر زمانی که به سلو  انفرادی )در هالب موارد یاک  مطلع نمی

شونو. بر خالف مقررات حاکم در ایارا ،  روز پیش از اروام( منتقل می
کاناناو.  در مواردی وکالی آنها پیش از اجرای اروام اطالع پیوا نامای

آویز کرد  با طناب دار روشی است کاه اهالاب  روش هیرانسانی حلد
رود. سنگسار که در قاناو  ماقارر شاوه روش  برای اروام به کار می

ظالمانه دیگری است که در رمل تقریبا در تمام موارد به مرگی فایاع 
اناامو. رالوه بر این نیز بصورت مخفیانه هر روز چنویان نافار در  می

دخمه های مرگ جمهوری اسالمی سالخی میشونو و هم ررض با آ ، 
فشار اقتصادی مضار  بر مردم و تحمیل حبا های ساناگایان بار 
ف الین کارگری و ف الین سیاسی و مونی در نقاط مختل  ایرا  سا ای 

 در مهار کرد  جنبش نا  و آزادی  را دارد.

پایه ننگین این سیستم با خو  و کشتار بنا نهاده شوه است و از اباتاوا 
با اروام های جم ی  ف الین سیاسی و کارگری م ترض و برابری طلاب 
را به رقب رانو و با وروه  وریو های دروهینش بزرگترین شیادی تاریخ 
را در ایرا  رقم زد و ب و از اینکه به قو  م روف خرش از پل گذشات، 
تمام ارکا  سیاسی و آزادی خواهی جام ه را قبضه کرد و از بساتان 
روزنامه تا حااب سر کرد  زنا  و به رگبار بستن کارگرا  و تاااوز و 
شکناه، دست بر انقالب مردم انواخت. اال  نیز دولت والیات وقایا  
هما  سیاست و مهنوسی کشتار سیاسی را در مقیاسی وحشتناک تار 

 و کثی  تر ادامه می دهو.

بهمن روز یاد آوری جنبش روالتخواهی مردمی است که خفه اش  ٢٢
کردنو. این سالروز تاریخی، فرصت خوبی است که مردم متاحاواناه و 

پیوسته  انقالب به خو  کشیوه شوه شا  را پا بگیرنو و ایان روز 
میتوانو آهاز همبستگی و توده گیر شو  خواسته های مطاالابااتای و 
انسانی مردم دیکتاتور زده ایرا  باشو و امیوواریم که این روز را بتوانیم 

 بازپا بگیریم. 

 از همین امروز این مش ل ها را روشن کنیم.

 سخن سردبير: »
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، کاماپایان “ نگذاریو قلبشا  از تپش باز ایستو” به دنبا  ف الیتهاى کمپین 

، ٢٣٠٢ژانویه  ٢۹حمایت از زنوانیا  محروم از دارو و درما ، روز چهارشنبه 

شیوا محبوبى  سخنگوى کمیته مبارزه برای آزادى زنوانیا  سیاسی با هیئتى 

در بروکسل  مالقاات کارد. ایان “  سرویا ف الیت خارجی اتحادیه اروپا” از 

هیئت  با کاترین آشتو ، مسئو  سیاست خارجى اتحادیه اروپا، کار میکنو. از 

سوى این هیئت آنتونیا الکسانوریوس و روبرتو اولمى از مسولیان باخاش 

 حقوق بشر در امور ایرا  حضور داشتنو.

در این مالقات ابتوا شیوا محبوبى آمارى  از زنوانیا  اروام شاوه در ساا  

را  ارائه  ٢٣٠٢و همچنین لیستی از زنوانیا  اروام شوه  در آهاز سا   ٢٣٠٥

داده و ضمن اشاره به اوجگیری اروامها پا از سر کار آمو  روحانى اظاهاار 

 ٧٣حوود  ٢٣٠٢ژانویه  ٢۸ژانویه الى  ٠٢داشت که تنها در ررض دو هفته  

نفر ارالم شوه انو. این اروامها رالوه بر اروامهاى مخفیانه اى است که اراالم 

نمیشود.  در  جواب به این  نکته که ارالم لیست اروامها از سوى رژیم مثبت 

است  چرا که حو اقل اسامى را  ارالم میکننو و قوه قضاییه به نظر میایاو از 

روحانى مستقل کار میکنو، شیوا محبوبى  اظهار داشت که قوه قضاییه کاماال 

به روحانى و رژیم مرتبط است  و جواگانه رمل نمیکنو، رژیم ت واد زیادی را 

مخفى و بوو  اطالع مردم و خانواده این زنوانیا  اروام میکنو و باه اراوام 

شیرکو م ارفى اشاره کرد. وى همچنین اضافه کرد اگر رژیم تا اوادی  از 

اروامها ى اجرا شوه را رلنا ارالم میکنو به این دلیل است که  اوال میخواهاو 

جو  وحشت بوجود بیاورد و دوما اینکه میوانو زنوانیا  و خانواده هایشاا  و 

کسانى ماننو ما اخبار این اروامها را نهایتا  به گوش جها  میرساننو. شایاوا 

همچنین  به ارتراضات رلیه اروام و از جمله مالقاتهاى کمیته رلیه اروام  باا 

 ژانویه اشاره کرد. ٢٦احزاب پارلمانى در آلما  در روز 

شیوا محبوبى تاکیو کرد که رالوه بر ارتراض به اروامهاى اخیر, رلت اصالاى 

درخواست این مالقات، درخواست  فشار آورد  به  رژیم  مشخصا جهت  ارائه  

نگذاریاو ” درما  و دارو به زنوانیا  سیاسى میباشو. وى ضمن م رفى کمپین 

صفحه ای شامل لیست نود و  ٥٠و ارائه گزارشى “  قلبشا  از تپش باز ایست

هشت زنوانى محروم از درما ، به تفصیل در مورد وض یت ایان زناوانایاا ، 

سیستماتیک و هوفمنو رمل کرد  رژیم در این رابطه و فشار به زنوانى براى 

مصاحبه و ارتراف در ازاى مواوا, تحمیل هزینه درما  از ساوى رژیام باه 

خانواده ها، کشتن توریاى این زنوانیا  و بی توجهى سازمانهاى جهاناى در 

این رابطه به لیست بسیار وسی تر زنوانیا  محروم از درما  اشاره کرد. شیاوا  

محبوبى به رنوا  مثا  به  وض یت  زنوانیا  سیاسی  رضا شهابى، ماحاماو 

رضا پورشارى، حسین کاظمینى بروجردى اشاره کرد و  در ماورد کایاا 

زانیار مرادى  و وض یت جسمیش توضی  داد. وى با اشاره به مالقات کمیتاه 

با همین  هیئت در رابطه  ٢٣٠٢مبارزه برای آزادى زنوانیا  سیاسی در سا  

با زنوانیا  محروم از دارو و درما  در زنوا  رجایى شهر، اظهار داشات کاه 

وض یت زنوانیا  محروم از دارو و درما   به  مراتب  وخیم تر و وسی تر شوه  

 است. 

آنتونیا الکسانوریوس  و روبرتو اولمى, ضمان تاوضایاحااتای در ماورد 

سیاستهای اتحادیه اروپا در قبا  شیوه  مطرح کرد  نقض حقاوق بشار باا 

دولت ایرا ، در مورد حساس بود  کاترین آشتو  و تیم او به مسئله حاقاوق 

بشر در ایرا   و صوور بیانیه هایى در گذشته در این رابطه صحبت کردناو و 

اشاره کردنو که موضوع حقوق بشر را همیشه س ى کرده انو مطرح کنناو و 

 تالش میکننو در آینوه نیز مسئله نقض حقوق بشر را در نظر داشته باشنو. 

شیوا محبوبى ضمن انتقاد از اتحادیه اروپا رنوا  کرد که در این مقطع و در   

مالقاتها  و تماسها با  دولت ایرا  در هیچ جایى به نقض حاقاوق انسااناى، 

اروامها و شکناه ها اشاره نکرده، به رژیم فشار نیااورده و در طاو  ایان 

مذاکرات هیچ جایى رسما و رلنا  اروام و شکناه و زنوا  را محکوم ناکارده 

انو.  رژیم رموا در صود از بین برد   صوها زنوانى از طرید  محروم کرد  از 

است  زده و  متاسفانه  این موضوع از لحاظ “  اروام خاموش” درما  که هما  

جهانى هیچ توجهى به خود جلب نکرده است . بی توجهى مراجع  جهانى   از 

جمله اتحادیه اروپا به محرومیت زنوانیا  از درما   و همچنین بی توجهى به 

اروامهاى اخیر نقش  بزرگى در ان کاس نیافتن وض یت زنوانیا  سیاسای و 

احکام اروام و بوتر شو  وض یت این زنوانیا   داشته  است. رژیم دقیقا  بار 

این امر واق  است و با استفاده از این موق یت دست به اروامهاى وسی تر و 

محروم کرد  ت واد هر چه بیشترى از زنوانیا  سیاسی از درما  زده اسات.   

وى اظهار داشت که متاسفانه دیگر صرف صوور بیانیه راماوماى از ساوى 

اتحادیه اروپا تاثیرى نوارد و از این هیئت درخواست کرد که به طور مشخص 

به رژیم جهت داد  امکا  درمانى و پزشکى فشار بیاورد و هر چه سریا اتار 

 

 مالقات شيوا محبوبى با اتحاديه اروپا 

 در رابطه با زندانيان سياسي محروم از درمان
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 اقوام نمایو.

آنتونیا الکسانوریوس  و روبرتو اولمى  ضمن اظهار تاس  از وض یت نقاض 

حقوق انسانى در ایرا  و تشکر از اقوامات کمیته مبارزه برای آزادى زنوانیاا  

سیاسى  و اطالرات ارسالى به اتحادیه اروپا، اظهار داشتنو که موضوع بیمارا  

محروم از دارو و درما  و اطالرات ارائه داده شوه  را مورد بررسى قرار داده و 

نکات و نگرانى خود را  در رابطه با این زنوانیا  به صورت کتبى در اخاتایاار 

 کاترین آشتو  قرار خواهنو داد . 

در این مالقات شیوا محبوبى  طومار حمایت از زنوانیا  محروم از درما   را 

نفر امضا شوه بود به این هیئت ارائه داد. این طوماار  ٧۸٣که توسط بیش از  

 همچنا  جهت امضا در دسترس میباشو .

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

” الزم به ذکر است که کمیته مبارزه براى آزادى زنوانیا  سیاسی کمپایان 

را در حمایت از زنوانیا  محروم از دارو و “  نگذاریو قلبشا  از تپش باز ایستو

شاروع  ٢٣٠٥دهم دسامبار   –درما  با دو ماه ف الیت فشرده از دهم اکتبر 

کرد . این کمپین با ف الیتهاى متنورى از جمله  مراج ه ما ماراجاع بایان 

المللى، دولتها و اتحادیه ها و ارسا  گزارش وض یت این زنوانیا ، من اکاا 

کرد  اسامى زنوانیا  به موت دو ماه و به صورت هر روزه، طومار ارتراضى  و 

اختصا  داد  برنامه هاى تلویزیونى  و ادامه این کمپین تالش دارد افاکاار 

رمومى را جهت فشار به رژیم اسالمى بسیج نمایو. از شما دروت میکنیم باه 

 بپیونویو. “ نگذاریو قلبشا  از تپش باز ایستو”کمپین 

 کمیته مبارزه براى آزادى زنوانیا  سیاسی

  ٢٣٠٢بیست و نهم ژانویه 

اسالم در رین اینکه شیپور آزادی و آزادگی را همچنا  زیر قباا دارد و باه 

وقتش می کشو بیرو  و در آ  می دمو، اما احکامش گاهی چناا  ضاو و 

گوینو و چاه  داننو چه می کنو خودشا  هم نمی انو که آدم احساس می نقیض

کننو، انگار برایشا  تنها صوور و اجرای حکمی که به ثبااتشاا  کاماک  می

کنو مهم است، آ  هم احکامی به شوت مقط ی و قاابال تارایایار در  می

داننو. از احکامی که در این سی و چنو سا  به وقت و  هایی که الزم می بزنگاه

گذرم و  های متوالی( می انو )حال  و حرام کرد  بی وقت تاییو و ب و رد شوه

اسالم و ” کنم به حکم ارتواد در اسالم. در سایت  ای می در این یادداشت اشاره

اش  شاود و وظایافاه ای اداره می ی خامنه که از سوی دار و دسته“  مسلما 

 ماست مالی کرد ِ احکام وحشیانه و بووی اسالم است، آموه است:

یکی از احکام اسالمی که ریشه در سنت اسالمی دارد حکم ارتواد است . در ” 

قرآ  حکم صری  و روشنی در مورد شخص مرتو وجود نوارد ، اما در احادیث 

و سنت اسالمی مواردی وجود دارد که بیا  کننوه حکم اروام و مرگ بارای 

 “مرتو است.

انو و ب و به این شکال  انو و زمینه را داده گرداننوگا  این سایت نخست آموه

 هایشا : انو به ماله کشیو  و تلطی ِ وحشیگری شروع کرده

مرتو به کسی گفته می شود که پا از ایما  به اسالم ، از اسالم خروج پیوا ” 

کنو و یا به کفر گرایش پیوا کنو و کافر شود. این ابراز کفر ممکن است به هر 

شکلی باشو ، که از نظر جمیع فقها در صورت انکار یکی از اصو  دین ، کفار 

 “روشن می شود و شخص کافر است.

خب سئوا ِ نخستِ من این است: در دینِ اسالم و در کشوری مثل ایرا  کاه 

به شوت تحت سلطه ی دین و سنت اداره می شود ، چه کسی باه دلاخاواهِ 

شود؟ بچه کاه  خودش مسلما  شوه که حاال خروج از آ  ارتواد محسوب می

انو آ  بچه  گذارنو توی برلش، آیا گذاشته آیو، دین را مثل ارثیه می به دنیا می

ی ت قل برسو و خودش تصمیم بگیرد چه دینی داشته  بزرگ شود و به مرحله

 دار باشو یا نه؟ باشو یا اصال دین

پا انگار حکمِ او  اصال از بیخ و بن ایراد دارد و قاروتا نبایو قابل اجرا باشو، 

سالگی بارای  ٠۸به این دلیل ساده که خودش انتخاب نکرده و اگر قرار را بر 

ی اسالمی باایاو در  سنِ تصمیم گیری بگذاریم و بپذیریم، هر فرد در جام ه

 اش را انتخاب کنو. و مذهب  این سن دین

کسااااای ها به چاه  سئوا  دوم من این است: مسلما 

 یادداشتی بر حکم ارتداد در دین اسالم

 رامين حميدی
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ثباتِ اسالم، و خاصه جمهوری اسالمایِ 

اش  ای و حاکاومات ای، در ترویجِ هم و انووه و زاری است. خامنه خامنه

داننو مردمِ همیشه انوهگین و افسرده و گریاا ، هایاچاگااه  خوب می

گایاری،  فرصتی برای انویشیو  نخواهنو داشت، فرصتی برای تصمیام

 آیو. برای فکر کرد  به آنچه دارد بر سرشا  می

کنم چرا دینِ اسالم و خاصه جمهوری اساالمای باه  گاهی سئوا  می

شوت م تقو به ترویج انووه و هم و هصه است؟ چرا تمام قوایش را باه 

زده و افسرده را تنظیم و  ای سراسر انووهگین و هم کار گرفته تا جام ه

ی سی و چنو ساله که با تاماام  بینو در این پروژه تربیت کنو؟ چه می

ساو باا  القو  و هم ی کارگزارانش از کوچک و بزرگ مشترک قوا و همه

هم در این یک مورد به شوت با هم توافد دارنو؟ چارا کاماتاریان و 

کنو و نظامِ اسالمی باه  کوچکترین شادیِ مردم شکلی سیاسی پیوا می

ای از  کنو؟ اسالمِ خامنه آ  به چشمِ مبارزه یا مخالفت یا رناد نگاه می

ترسو، و اساسا چرا بایو یک حکومت تا این حو از بزدلی بااشاو  چه می

 برایش خطر ساز شود؟  که حتی شادی مردم

ها پیش همین سئوا  را در ایرا  هم که باودم ماطارح کاردم،  سا 

اش اما تهویو بود و آزارهایی پیاپی و جانفرسا، اما سئوا ِ من ناه  حاصل

دانم چرا، از آ  رو که حکومت اساالمای  پاک شو نه پاسخی گرفت، می

دانو که: مردمی همیشه انووهگین و گریا  و همزده، هیچگاه،  خوب می

هیچگاه فرصتِ انویشیو  نخواهنو داشات و ثاباات و مااناوگااریِ 

 های پژمرده و مرده است. هایی چنین، در از کار افتادگیِ ذهن حکومت

ی اسالم در ایرا ، از هما  ابتوای حکومتِ خمینی تا به اماروز،  پروژه

بوو  هیچ شکی ترویج انووه است، این نه ادرایی رایب و هریب است 

هاایای بارای  و نه حرفی بی نشانه و دلیل. نگاه کنیو به ت ود و بهااناه

سوگواری در ایرا . مرگ و قتلِ امام و امامزاده ها و البته مرگِ سارا ِ 

هاای باه اناووه  ی دیگر، همه و همه دستماایاه ها بهانه حکومت و ده

شود که قرار است هیچگاه روی  کشیو  و سوگواریِ اجباریِ مردمی می

 شادی آسایشِ روحی را نبیننو.

پیش از این گفتم: حکومت با تمام قوا به جنگِ آراماشِ روحِ انساا ِ 

خواهوت یا تخمِ هاراس از خاوایای  ایرانی آموه است، یا سوگوار می

ی مارگ و  همیشه خشمگین را موام می پاشو، و یا تو را با اناویشاه

کنو، و این پروژه کاه باه  جها ِ شکناه و آزارِ پا از مرگ سرگرم می

ی نظام جمهوری اسالمی اسات، ماوام از  نظرِ من اصلی ترین پروژه

هاا و  های تلویزیونیِ مت ود و حاتای فایالام ها، شبکه طریدِ روزنامه

شا  به طور جوی پایاگایاری  های تحتِ سفارشِ صوا و سیمای سریا 

 شود. می

آوری شوه تا به طاورِ  دار و شکناه های هصه ایرا ِ امروز لبریز از سریا 

تمام و کما  روحِ شهرونوانش را بمبارا  کنو، بمبارا ِ انووه. انگار کاه 

خواونوگارِ اینا ، انسا  را برای شکناه و آزار آفریوه است و ایاناا ، 

 شا  هستنو. کاگزارا ِ اهوافِ خوای

 

 حرفِ آخرم این است:

ترین بهانه باایاو  ترین و کوچک هایما  را بایو خود بسازیم، از کم شادی

برای شادی سود جست، درست همانگونه که رژیمِ اسالمی بارای باه 

جویو. این، جنگی اسات  ای سود می زنایر کشیو ِ روحِ ما از هر بهانه

خواهو تا در پوست و گوشت و خلاوتِ  پنها  بین ما و حکومتی که می

 درونی ما رخنه و دخالت کنو. 

 نویسیم. کنو؟ ش رهای راشقانه می اش می ترسو و ممنوع از رشد می

 کنیم. خوانیم و زمزمه می های شاد می ترسو؟ ترانه های شاد می از ترانه

 کنیم، این حواقل کار است. ترسو هما  می از هرآنچه می

 

 می شود 

 شود با استبواد مبارزه کرد  گما  می بی

 راه را بایو با درایت پیوا کرد

 اگر نبود 

 سازیم  راهش را می

 سازیم با هم، با هم می

هاای کام و  شرطش با هم بود  است و در هم تنیو  و حفظِ شاادی

 ما  است... کوچک

5 

 مجالی برای اندیشيدن

 ی اندوه در ایران یادداشتی کوتاه بر ترویجِ پروژه

 شیو م.روا 
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امروز بر آ  شوم تا نگاهى اجمالى به مشکاالت 

 و دردهاى جام ه فرهنگى خود بیانوازم.

تا وقتى ما نتوانیم در کنار هم در یک پارلما  تفکرى بنشینیم، هیچ آیاناوه 

برابر و آزادی را براى ایرا  نخواهیم داشت. گر چه انویشمنوا  در تاریخ بلنوِ 

ما تحوالت و جنبشهایى ایااد کردنو ولى این جنبشها با نقصانهائى رو به رو 

بوده است. اگر به دنبا  مشکالتما  بگردیم به نورى بایو به جام ه خود نگااه 

رمیقترى بیانوازیم. به راستى مشکل از کااست؟ ما بیمارى خودمحاورى و 

فردیتگرائى و هرور را همواره به دوش میکشیم. در لحظهها سیر میکنیم و به 

آینوه و آینوگا  نمىانویشیم وبه نورى نسبت به جام ه ت هو و مسئاولایات 

نواریم. ضرب المثل قویمى هم داریم )دیگى که براى من نمیاااوشاه مای 

خواهم سرسگ توش باوشه( ب و همه منتظر یک امام زما  هیبى هستایام 

که از آسما  ناز  شود و برایما  برابرى و روالت را باه ارماراا  بایااورد. 

متاسفانه فرهنگ دائى جا  ناپلئونى را در تمامى موارد زنوگى میبینیم. هیچ 

از خود پرسیوه ایم که چرا کشورهاى رشو یافته )مثال آلما  و یا سوئو و ...( 

حکومتهایى مشابه حکومت ما را نوارنو؟ میوانیو چرا؟ چو  فرهنگ و زباا  

کامال متفاوتى داریم. زبا  آنها زبا  فلسفه و منطد است. در فارهاناگ ماا 

خودمحورى و رهبریت یکى از دالیل رقبمانوگى ماست. همه چیز باایاو از 

فیلتر من ربور کنو. ناخواسته در ناخودآگاهِ ما شکل گرفته و هر کاوام یاک 

دیکتاتور کوچک در شخصیت خود داریم. در ظاهر کار حقوق بشرى میکنیام 

ولى در رمل حقوق انسانهاى دیگر برایما  ارزشى نوارد، یا به نورى خشونات 

را جائز میوانیم. آیا اروام فقط یک گونه فیزیکى دارد؟ یا هر نوع حذف، تارور 

شخصیت و نادیوه گرفته شو ، ایااد خشونت و تهویو نیز به نوراى اراوام 

است و نورى سلب حد حیاتى انسانیست؟ چنوى پیش خبردار شاویام کاه 

خانواده نوکیش مسیحى به نام حکمتآرا توسط پلیا نروژ دستگیر و به ایرا  

باز گردانوه شو و بنابر آخرین گزارشها پور خانواده پا از رسیو  به ایارا  

بازداشت شوه است، و این در حالى است که ما ف اال  حقوق بشر فقاط باه 

چنو تن از زنوانیا  داخل کشور بسنوه کرده و حتى مطبورات ما به ناورت 

ارزش “بوین موضورات میپردازنو و اشاره میکنو. به نورى میگویاناو کاه: 

میخواستم بوانم ارزش خبرى را چه کساى تا ایایان  .”خبرى زیادى نوارد

میکنو؟ دیروز نامهاى از یک هموطن به دستم رسیوکه حاکى از سلب حیات 

 انسانیست. مضمو  نامه بوین شرح است:

 (٢٣٠٢از طرف پناهنوگا  ایرانی متحصن در سوئیا )

رفتار جمهوری اسالمی با شهرونوا  خود در طو  سالهای 

گذشته به گونه ای بوده است که حد حیات اجتمارای و 

سیاسی را از اکثر مردم ایرا  سلب کرده است . هزارا  نفر 

در دورا  حاکمیت نظام جمهوری اسالمی به دلیل جرایم 

سیاسی به پای چوبههای دار رفته انو، صوها هزار نفر از وطن خود آواره شوه 

انو و به کشورهای دیگر پناه برده انو. هزارا  نفر از ایرانیا  به دلیل ف الایات 

های سیاسی و حتی مطالبات رادی اجتماری در زنوانها روزگار میگذراننو و 

در حا  حاضر نیز بخش زیادی از شهرونوا  زنوگی روزمره خود را بوو  حد 

آزادی بیا  و مشروط به سکوت مطلد در زمینههای سیاسی سپری میکنناو. 

رانوه شوگا  سیاسی از وطن به کشورهای مختل  پناه برده و در این مایاا  

بخش انوکی به کشور سوییا که مت هو به قوانین بین المللی در زمایاناه 

مسایل حقوق بشر است زنوگی میکننو. با کما  تاس  از ابتوا این پناهاویا  

با برخورد تب یض آمیز و ضو انسانی دولت سوییا مواجه میشونو که تنها به 

 موارد انوکی از آ  میتوا  در این نوشته اشاره کرد:

. بر اساس پروتکل بین المللی پناهنوگا ،کشورهای مت هو وظیفه دارنو که ٠

هیچگونه تب یضی را ما بین پناهنوه و اتباع بیگانه قایل نابااشاناو. دولات 

در هر مارتاباهاای  N ،F ،B ،Cسوییا با طبقه بنوی پناهنوگا  به رنوا  

بخشی از حقوق اجتماری آنا  را سلب کرده و در مواردی انا  را از ابتاوایای 

 ترین حقوق خود محروم میکنو.

. با طوالنی کرد  زما  رسیوگی به پرونوههای پناهاویا  فشاار روانای، ٢

شکناه فکری و بسیاری از بیماریهای دیگر در روح و روا  پنااهاناوگاا  را 

فراهم میکنو و پا از ا  با اخذ تصمیمات هیر واق ی و صوور رای نادرسات، 

سالهای طوالنی دیگر آنا  را راهی کمپهایی مینمایو که شرایط زناوگای در 

 آنها از شرایط زنوانیا  تب یوی نیز فای تر میباشو .

رفتار های فوق با پناهنوگا  به نحوی آرام، توریای و زمانبر است که تاثیری 

رمید در سالمت جسمی و روانی پناهاویا  گذارده و بخش زیادی از رامار 

 آنا  را در مسیرهای ناتمام دموکراتیاک بارای اخاذ حاقاوق طابایا ای

 خود به هور میوهنو. 

مطابد نقص صری  پروتکل الحاقی پناهنوگا ، هر کا باه دالیال ناژادی، 

مذهبی، ملیتی و یا رضویت در گروه های اجتماری خا  یا تشاکال هاای 

سیاسی در خارج از کشور خود قرار داشته و مایل است تحت حافااظات آ  

کشور قرار داشته باشو و حتی افراد فاقو ملیت که به رلت یکی از دالیل فوق 

در خارج از کشور مبوأ سکونت دارنو و در بیم و هراس ناشی از پیگرد قانونی 

به سر میبرنو، پناهنوه محسوب شوه و بایو از تمام حقوق منورج در ماتان 

 کنوانسیو  ژنو مربوط به حقوق پناهنوگا  برخوردار باشنو. 

 پيشگيرى قبل از درمان
 )فعال حقوق بشر(هاله باقرزاده 
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در حالی که ت واد زیادی از بنوهای کنوانسیو  مذکور به صورت روزماره و 

سیستماتیک از طرف دولت سوییا نقض شوه و کوچکترین تاوجاهای باه 

 درخواست های قانونی پناهنوگا  صورت نمیگیرد.

ما ارتصابکننوگا  با شروع این ارتصاب پیام ارتراض خود را به تمام ماامع و 

سازمانهای حقوق بشری بینالمللی رسانوه، از آنا  میخواهیم کاه در بارابار 

نقض فاحش حقوق پناهنوگی در سوییا که خود به منزله ناقاض آشاکاار 

 حقوق بشر میباشو سکوت نکننو.

رزیزا  بیائیو قبل از درما  به پیشگیرى اقوام کنیم، چو  فردا دیار اسات. 

این رزیزا  هم میتواننو زنوگى مشابه خانواده حکمتآرا را داشتاه بااشاناو. 

بیاییم به درما  بیمارى همهگیر  فرهنگى خود شروع کنیم. باایی نرسیم که 

هیچ داروئى حتى داروهاى مهارکننوه هم به درد جانگوازما  نخورد، زیرا که 

مردم ناآگاه، حکومت ناآگاه را میسازنو و حکومت ناآگاه، مردم ناآگاه میپرورد. 

هرور و خودمحورى را کنار گذاشته با حرکتهاى فراحزبى و فراقومى کمک به 

بشر و بشریت بنمائیم. ما بایو اختالفات سیاسى وقومى را کنار گذاشتاه، در 

راستایِ منافع ملى که نقطه مشترکما  میباشو حرکت کرده، سراناااام در 

جهت منافع کل جام ه بشریت گام بر داریم. در آ  صورت به درکى از تان 

 واحوه خواهیم رسیو.

 )بنى آدم ارضاى یکویگرنو.(
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گوینو کافر؟ به هر کسی که از دین اسالم انصراف داد یا باه کسای کاه  می

اش را روض کرد و به دین دیگری روی آورد؟ گرایش به کفر در این فتوا  دین

ی نی گرایش به چه چیزی؟ گرایش به مسیحیت، یهودیت، بودیسم...یا اصاال 

 خوا شو ؟ بی

 نویسو: و جالب تر اینااست که همین سایتِ ماله کِش در ادامه می

 در ت الیم اسالمی و فقهی دو نوع مرتو داریم:”

مرتو فطری : کسی که پور و مادر او مسلما  هستنو و در این خانواده متولو 

می شود و تربیت می یابو و پا از بلوغ ، دین اسالم را می پذیرد و ب و ، از 

 اسالم خارج می شود را مرتو فطری می گوینو.

مرتو ملی : کسی که پور و مادر او مسلما  نیستنو و در این خانواده متاولاو 

می شود و پا از بلوغ دین اسالم را می پذیرد و ب و ، از اسالم خاارج مای 

 “ شود را مرتو ملی می نامنو.

بینیو؟ آگاهیِ رمومی، نظامِ اسالمی ایرا  را به تکاپوی توضی  و تفسایار  می

سازی انواخته است: مرتو فطری، مرتو ملی. در هر حا  این است دینِ اسالم، 

 یا با من باش یا نباش، همین.

 و اما ب و:

در تفسیرِ نامگذاری برای آنها که قرار است کشته شونو، نخسات از مارتاوِ 

ی خودشا :  کسی که پور و مادر او مسلماا   گوینو، ی نی به گفته فطری می

هستنو و در این خانواده متولو می شود و تربیت می یابو و پا از بالاوغ ، 

دین اسالم را می پذیرد و ب و ، از اسالم خارج می شود را مرتو فطاری مای 

 گوینو.

راه، فریبکارانه و شیادیِ آشاکاار اسات.  به ارتقاد من این توضی  به کلی بی

ایم باه  ایم اجازه داشته ای اسالمی متولو شوه کوامیک از مایی که در خانواده

سنِ بلوغ برسیم و دین و مذهبما  را خودما  انتخاب کنیم؟ در این توضیا  

کننو: کسی کاه پاور و ماادری  و ت بییرِ اسالمی خودشا  دارنو ارالم می

شاود،  شود، ی نی تربیتِ اسالمی می مسلما  دارد و در آ  خانواده تربیت می

های سا  مرزِ فرد را  تر: پیشاپیش و از کودکی و طی سا  ی نی به زبا ِ ساده

 کننو. زیرِ بمبارا ِ مذهبی خود له می

ها تحتِ تربیتِ اجباریِ خاناواده باوده  خب به من بگوییو این فردی که سا 

کنو از دین خارج شود یا مثال به جایی برسو کاه باگاویاو  چگونه جرات می

اش  اش؟ اصال با تربیتی که شوه و خوف و هراسی کاه در ذهان خواهم نمی

ترسو، آیاا اناتاظاارِ  انو، و خودش هم دیگر از فکر کرد ِ خودش می کاشته

توا  داشت که به این نتیاه برسو یا  ی بلوغِ فکری را می رسیو  به آ  مرحله

 نرسو؟

های دینی  فرد در دینِ اسالم از بووِ تولو به طورِ شبانه روز زیرِ فشار و بمبارا 

ها، رادیو، تلویزیاو ، و در راس ایان هارم،  و مذهبیِ خانواده، اقوام، م لم

توا  تصور کرد که چنو درصو از ایان افاراد  حکومتِ اسالمی است...اصال می

 –هایی را در مورد انتخابِ دینِ خاود  بتواننو در ذهنِ خود سئوا  یا سئوا 

بپروراننو؟ شگرد و شیادی دینِ اسالم همین جاست: از بووِ تولو روی  –حتی 

خواهو شاکال و  کنو، آنطور که می اش می کنو، روض ی تو کار می خمیرمایه

گویو آزادی انتخاب کنی، این جسمِ شکل گرفته و  دهو، ب و می شمایلش می

 توانو انتخاب کنو؟  خواهو یا می له شوه و دوباره شکل گرفته چه چیزی را می

ای مسلما  متولو شاوی  ی مطلب همین است: اگر در خانواده اصل و خالصه

مطلقا حدِ خروج از این دین را نواری، مابوری تاب یت کنی، بایو تابعِ چشم 

سالیا  به و گوش بسته باشی، و چنا  که در تمامِ ایان 
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ات به ما طبدِ حاکامِ  ات و پشت کرد  خوردت دادیم و تربیت شوی، خروج

 الهی مرگ است، همین و با.

 گوینو:  تر از آ  یکی است، می اش بسی جالب و اما مرتوِ ملی قضیه

کسی که پور و مادر او مسلما  نیستنو و در این خانواده متولو می شاود و ” 

پا از بلوغ دین اسالم را می پذیرد و ب و ، از اسالم خارج می شود را مارتاو 

 “ ملی می نامنو

ای مسیحی به دنیا آمو و  ای در خانواده جالب است نه؟ ی نی که اگر مثال بچه

ب و از بلوغِ فکری و به هر دلیلی مسلما  شو، دیگر حدِ تصمیم گیری ناوارد 

هایش را ببنود و از بیخ و بن هر آنچه را که گافاتایام  ها و گوش و بایو چشم

 بپذیرد.

تر اگر این فردِ تازه مسلما  شوه ب و از موتی مطال ه و بررسی و  به زبا ِ ساده

دیو  و شنیو ِ احکام و رملکردِ دینِ اسالم، متوجه شو چه اشتباهِ بازرگای 

اش مرگ است، به همین سادگی.  کرده است، دیگر حد نوارد برگردد و حکم

گیری را بار  های انویشیو  و تصمیم ی راه ی نی که اسالم در هر صورت همه

سوی این جاهاا ،  تو بسته و به زورِ شمشیر و قتل و دنیایی پر شکناه در آ 

گیرنو و در آ   شا  را به دست می کنو، ب و هم بوق تو را وادار به اطارت می

 الوین...شگفتا بر این شیادی و ستمگری. فی انو که: ال اکراه دم می

های مضحک و تنفرانگیزِ ساایاتِ اساالم و  ی اینها، استوال  تر از همه جالب

 نویسو: مسلما  است که در ادامه می

اسالم در ابتوا هیچ اجباری را در پذیرش اسالم قرار نمی دهو اما اگر کسای ” 

با اختیار و میل خود و از سر آگاهی ایما  آورد دیگر اجازه خروج به او داده 

 نمی شود.

اتفاقا این سختگیری اسالم برای ترهیب شخص برای تحقید و انتخاب درست 

است و این که شخص با توجه به نواشتن راه برگشت ، با رلم و اگاهی کامال 

انتخاب کنو و وقتی چنین انتخابی را کرد ، اجازه پشیمانی به او داده نامای 

 “ شود.

گاویاناو  های این شیادا  شنیونی و دیونی است: یک جا مای ی نی استوال 

گوینو اگر با تحقید آماوی و با او  انسا  جایزالخطاست، در جای دیگر می

دیوی که اشتباه کردی، حدِ بازگشت و خروج نواری و به زبا ِ ساده: هالاط 

ات قابلِ قبو  است، و  ات تنها با کشتن کردی که آموی، حاال که آموی خروج

 شا  را هم زیر آستین دارنو.“ الوین فی اکراه ال”البته همچنا  

 نویسو: های خود می ی استوال  ، در ادامه“اسالم و مسلما ”سایتِ 

نبود  راه بازگشت از اسالم به نوری خود رامل ترهیاب و تشاویاد هایار 

مسلمانا  است ، چرا که فرد هیر مسلما  با مشاهوه مسلما  شاو  فاردی 

دیگر و انویشیو  به این حکم که راه بازگشت هم برای آ  فرد نیاسات، در 

یابو که حقیقتا دین اسالم، دین کامل است که افراد با وجاود چانایان  می

 کننو. می پیوا گرایش حکمی به آ 

وجود این حکم اجازه نمی دهو افراد با هر بهانه یا توطئه یا سو استفاده ایای 

 به دین اسالم ایما  بیاورنو و سپا خارج شونو...

کننو  شگفتا از این ریاکارا  و شیادانی که از هر وسیله و توجیهی استفاده می

گاویاناو،  تا طرفوارا ِ خود را، حتی به زورِ شمشیر حفظ کننو. از توط ه مای

انو و باه  ای که خود پیش از این ساخته ی ذهنی کوام توط ه؟ هما  توط ه

ی خودشاا  تاا در  ای ساخته و پرداخته انو، توط ه شا  داده خوردِ حواریو 

 نهایت راه را بر فکر و انویشه و تصمیمِ تو ببنونو.

 کنم: خالصه می

ی  ی محمو و دار و دساتاه به ارتقاد من، دینِ اسالم که ساخته و پرداخته

ی شیادانی چو  او ادامه پیوا کرده، دینی کاماال هاوار و  اوست و به وسیله

خونریز، مستبو، جنایتکار و به شوت ضو انسانی است که جز شهوت و کشتار 

 انویشو. به چیزی نمی

و من خوشحالم که مرتو هستم، حتی اگر مرگ به سراهم بیایو، شادمانم کاه 

 میرم. به وقتِ مرگ، به نامِ دینِ این شیادا  نمی

 ی بود ِ من است. من مرتوم، و این نشانه
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روز چهاردهم فوریه روز والنتاین  یا روز رشد، روزیست که میلیونها  نفر در  

کشورهاى مختل  در کنار رزیزانشا  هستنو ورشد و دوست داشتنشاا  را 

ابراز میوارنو.  در این روز هزارا  زنوانى سیاسی با قلبى پر از رشد  ماهها و 

سالهاست از رزیزانشا  دور هستنو و حتى نمیواننو که آیا هرگز در کاناار 

 رزیزانشا  خواهنو بود یا نه.

ناگاذاریاو ” در حمایت از زنوانیا  محروم از دارو و درما  و در ادامه کمپین  

از شما دروت میکنیم  در روزچهاردهم فوریه برابر “  قلبشا  از تپش باز ایستو

با  بیست و پنام بهمن ماه  در هر نقطه اى از دنیا که هستیو، باه صاورت 

 فردى و یا جم ى، در یک حرکت سمبلیک از این زنوانیا  حمایت کنیو.

در این روز به یاد قلبهایى که راشقانه برای زنوگى و آزادى مایاتاپاناو،   

ابتکارات مختل   از زنوانیا  سیاسی حمایت کنیو. در این روز باه هاماراه 

دوستانتا  رکا یک قلب و رکا و یا اسم  یک  زنوانى سیاسی محاروم از 

دارو و درما   را در دست بگیریو و در مرکز شهر، ماحال درس و کاار و 

زنوگیتا ، در مقابل پارلما  و دفاتر رسمى دولت، در مقابل دفاتر سازمانهااى 

جهانى، در مقابل زنوانها در ایرا ، توجه مردم را به وض یت ایان زناوانایاا  

 جلب نماییو.

از حرکت سمبلیکتا  رکا بگیریو و در فیا بوک و تویتر خود قرار دهیاو  

و از مردم دروت کنیو در این حرکت شرکت کننو.  در این روز توجه ماردم 

دنیا را به وض یت  این زنوانیا  جلب کنیم و از آنها  بخواهیم که باا ارساا  

نامه ارتراضى به رژیم در ایرا  و امضا طومار حمایتى از این زنوانیا  به رژیم 

 فشار بیاورنو تا  هر چه سری تر این زنوانیا  را مورد مواوا قرار بوهو.

 طومار حمایتى

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

-heartbeats-stop 

 اسامى برخى از زنوانیا  محروم از دارو و درما  

http://tinyurl.com/ppydueo 

http://tinyurl.com/lyy92km 

  

 کمیته مبارزه براى آزادی زنوانیا  سیاسی در ایرا 

 ٢٣٠٢بیست و پنام  ژانویه 

 

شهرهایى که  تا حا  ارالم کرده انو که قرار است در آ  حرکت حاماایاتاى 

 صورت بگیرد:

 

 ٢٣٠٢فوریه  ٠٢روز جم ه 

 واشنگتن -آمریکا

 اسلو -نروژ

 آمستردام –هلنو 

 هامبورگ  -آلما 

Ida-Ehre-Platz, Hamburg 

hast v saat e in aksion : 

15:30 - 16:30 

v zaman: 

shanbeh 15.02.2014 

 

جزئیات برنامه ها مت اقبا به اطالع شما خواهو رسیو. اگر در شهر خود مایال 

 به شرکت در این حرکت هستیو. با ما تماس بگیریو.

freepoliticalprisoners@googlemail.com 

 روزچهاردهم فوریه برابر با  بيست و پنجم بهمن ماه

 از زندانيان محروم از دارو و درمان حمایت کنيم
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پور به قیو وثیقه  قاضی صلواتی با آزادی مریم شفیع

مخالفت کرد و وی به باناو زناا  زناوا  اویان 

مااه  ٦پور پاا از  بازگشت. دادگاه مریم شفیع

دادگاه انقالب تاهارا  باه  ٠٣بالتکلیفی در ش به 

ریاست قاضی صلواتی برگزار و به اتهامات وی رسیوگی شو. در طای 

پور اجازه حضور در جلساه  این جلسه به خانواده و بستگا  مریم شفیع

دادگاه داده نشو و تنها وکیل وی اجازه همراهی این ف ا  دانشاویی را 

پور طی جلساه دادگااه از  در طی جلسه پیوا نمود. وکیل مریم شفیع

قاضی صلواتی خواست تا با آزادی وی به قیو وثیقه موافقت کناو، اماا 

پاور  نهایت مریم شفیاع  این درخواست با مخالفت قاضی روبرو شو و در 

به بنو زنا  زنوا  اوین رودت شو.مسئولین امور ارالم کردنو طی هفته 

پور در روز پنام  پور ابالغ خواهو شو. مریم شفیع آتی حکم مریم شفیع

شاهایاو “مردادماه امسا  و پا از حضور در دادسرای شامااره دو 

در زنوا  اوین، به دستور بازپرس این ش به بازداشت و بایاش  ”مقوس

زنوا  اوین که زیر نظر وزارت اطالراات اداره  ٢٣۹از دو ماه را در بنو 

شود، سپری کرد. او از روز هشتم مهرماه به بنو زناا  ایان زناوا   می

منتقل شو.این دانشاوی اخراجی رشته مهنوسی کشاورزی دانشاگااه 

المللی قزوین، اولین دانشاوی بازداشت شوه پا از انتخاب حسان  بین

نیز از سوی دادگاه انقالب قزوین به دلیل  ۸۹روحانی است.  او در سا  

نویسی به یک سا  حبا ت لیقای باه  های دانشاویی و وبالگ ف الیت

 سا  محکوم شو. ٣موت 

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

رضا شهابی ف ا  کارگری و زنوانی سیاسی اوین 

به دستور دادستا  از ادامه رونو درمانای خاود 

بازمانو. در ادامه رونو فارساایشای پایاگایاری 

اوین،  رضاا  ٥٣٣وض یت درمانی زنوانیا  بنو 

شهابی ف ا  کارگری و رضو سنویکای کارگارا  

زنوا  اوین به واسطه دستور دادستانی  ٥٣٣شرکت واحو تهرا  در بنو 

هاا  تهرا  از ادامه پیگیری رونو درمانی خود بازمانوه. پا از هافاتاه

پیگیری خانواده شهابی برای اخذ ماوزهاای الزم از دادساتاانای و 

هماهنگی با بیمارستا  محل درما  این زنوانی سیاسای، دادساتاانای 

تهرا  طی حکمی به مسئوال  زنوا  اوین حضور هاریاک از ارضاای 

خانواده شهابی در بیمارستا  را ممنوع ارالم کرد و بیاا  ناماود: در 

صورت حضور خانواده بوو  اناام مراحل درمانی به زنوا  بازگارداناوه 

شود که رضا شاهاابای بارای  شود. این حکم قضایی در حالی صادر می

هاست حارکات و  های کمر که ماه پیگیری مشکل حاد در ستو  مهره

ف الیت جسمانی را برای وی سخت کرده است به ما اایاناه پازشاک 

متخصص نیاز داشته است و حضور خانواده این زنوانای هاماواره باه 

های پزشکای ایشاا   ها و پیگیری نوبت منظور تسهیل در دریافت دارو

ورزناو باوده اسات.  ها خودداری مای که مسئوال  زنوا  از اناام آ 

چنین حکمای را در  ”خوابخش“تر نیز م او  دادستانی تهرا   پیش

زنوا  اوین صادر نماوده  ٥٣٣مورد مهوی خوایی از دیگر زنوانیا  بنو 

بود، که مشکالتی را برای این زنوانی سیاسی و خانواده وی به هاماراه 

 آورده بود.

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

بتازگی آب آلوده در زنوا  رجایی شهار کارج 

شاود. از  موجب اسها  و استفراغ زنوانیا  می

چنو روز پیش، آب آشامیونی زنوا  رجاایای 

شهر آلوده شوه و زنوانیانی که از آب لاولاه 

کناناو  کشی زنوا  برای آشامیو  استفاده می

شونو. ین درحاالای  دچار اسها  و استفراغ می

است که فروشگاه زنوا  بتازگی آب ما اونای 

جهت استفاده زنوانیا  توارک دیوه و زنوانیا  این زنوا  بایو آب مورد 

ها تان از زناوانایاا   نیاز خود را از فروشگاه تهیه نماینو. بیش از صو

 

 تهيه و تنظيم: عليرضا رشيدی 

 سر خطي از اخبار زندانيان سياسي                         
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سیاسی، رقیوتی و رادی زنوا  رجایی شهر طی چنو روز گذشاتاه از 

طرید آب آلوده بیمار شونو و مسئولین بهواری نیز اقاواماات الزم را 

 ۸٣انو. گفتنی است، هم اکنو  بیش از  جهت درما  ایشا  اناام نواده

زنوانای  ٠٣٣و بیش از  ٠٢زنوانی سیاسی، رقیوتی و امنیتی در سالن 

 شونو. زنوا  رجایی شهر کرج نگهواری می ٠٣سنت در سالن  اهل

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

سمکو خلقتی زنوانی سیاسی اهل مهاباد کاه 

زنوا  رجایی شهر کارج بسار  ٠٢در سالن 

برد،  به اسم مالقات به نگهبانی فراخوانوه  می

ایان زناوا   ٣و سپا به سلو  انفرادی بنو 

گارد زنوا  رجایی شهار “باره گفت:  منتقل شو. یک منبع مطلع در این

نمود و در این بایان  ٠٢بهمن ماه اقوام به بازرسی سالن  ٣روز شنبه 

اش به یکی از باازرسایان  سمکو خلقتی نسبت به چنوباره بازرسی اتاق

بهمن وی را جهت انتقاا   ٦ارتراض نمود. به همین رلت روز دوشنبه 

به سلو  انفرادی به نگهبانی فراخوانونو که با مقاومت زنوانیا  سیاسی 

روبرو شو. مسئولین طی روز جاری نام سمکو خلقتی را به همراه سایار 

زنوانیا  مالقات کننوه صوا زده و زمانی که وی به نگهبانی رفات، باه 

در اراک  ٠٥۸۸سلو  انفرادی منتقل شو.  این زنوانی سیاسی که سا  

زنوا  اوین منتاقال و در  ٢٣۹بازداشت گردیوه پا از موتی به بنو 

آناا تحت فشار برای اناام مصاحبه تلویزیونی قرار گرفته باود.وی باه 

سا  زنوا  ماحاکاوم  ٠٣اتهام همکاری با حزب دمکرات کردستا  به 

 شوه است.

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

محمو باقررلوی رضونهضت آزادی ایارا  باه 

اتهام رضویت در نهضت آزادی ایرا  به تحامال 

چهار سا  حبا محکوم شو. رلاوی ازارضاای 

نهضت آزادی ایرا  آخرین بار اسفنو ماه ساا  

گذشته به موت یکماه بازداشت شو. این رضاو 

نهضت آزادی بارها منزلش توساط نایاروهاای 

امنیتی مورد بازرسی و تفتیش قرار گرفته و حتی در دورا  باازداشات 

های هیرقانونی خانواده وی تحت فشار و آزار نیروهای اطالراات قارار 

و در جریا  دستگایاری  ۸۸داشتنو.  رلوی همچنین در تابستا  سا  

های گسترده پا از انتخابات نیز بیش از چهل روز را در انفارادی باه 

 سر برد.

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

بهمن ماه از بنو ویژه روحانیت باه باناو  ٦هنرور شااری روز دوشنبه 

 زنوا  اوین منتقل شوه و مورد بازجویی ماود قرار گرفته است. ٢٣۹

آرش هنرور شااری در طی مرخصی کاه باه “یک منبع مطلع گفت: 

وی داده شو جهت دیوار بستگا  به شهارساتاا  

خوی مراج ه کرد. مامورین اکنو  به آرش هنرور 

انو که وی قصو خروج هایارقااناونای از  اتهام زده

دهیام وزارت  کشور را داشته است. ما احتما  می

اطالرات قصو دارد برای وی پاروناوه جاویاوی 

برد و از  گفتنی است، وی از بیماری قلبی و صرع رنج می”مفتوح نمایو.

پرونوه در دادگااه  ٥که زنوانی شوه است تا کنو  دستکم  ۸۹آبا  ماه 

 ویژه روحانیت برای وی مفتوح گردیوه است.

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

محمو بنازاده امیری خیزی با وجود حد برخورداری 

از یک ماه طو  درما  به زنوا  رجایی شهار کارج 

بازگردانوه شو. این زنوانی با دست گچ گرفاتاه باه 

زنوا  رودت داده شوه است و قادر به اناام کارهای 

شخصی خود نیست. این زنوانی در پی وخامت حا  

ماشاهلل حائری قصو انتقا  وی به بهواری زنوا  را داشت که خود دچار 

 آسیب دیوگی شوه است.

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

بهمن ماه زنوانی سایااسای ایارج  ۸روز سه شنبه 

هفته شکناه جسمی و  ٢محموی را پا از تحمل 

روحی در شکناه گاه زنوا  زاهوا  م روف به باناو 

زنوا  زاهوا  منتقل کردنو. ایان  ٣قرنطینه به بنو 

بنو محل نگهواری زنوانیانی است که ماباتاال باه 

هپاتیت، ایوز و سایر بیماریهای رفونی و مسری هستنو.ایان باناو از 

امکانات اولیه بهواشتی محروم بوده و زنوانیا  بایاماار در اثار راوم 

رسیوگی پزشکی جا  خود را از دست می دهنو.زنوانیا  سایااسای و 

رادی توسط افراد زیر مورد شکناه و اذیت و آزار قرار مای گایارناو، 

بابایی رئیا سازما  زنوانهای استا  سیستا  و بلوچستا ، خساروی 

رئیا زنوا  زاهوا ، هالمی رئیا اطالرات زنوا  زاهاوا  ، لاذا از 

سازما  ملل متحو، مقامات اتحادیه اروپا و امریکا خواستار قارار داد  

نام این جنایتکارا  رلیه بشریت در لیست ناقضین بین المللی حاقاوق 

 بشر است.

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

زاده ف ا  کارگاری و  بهنام )اس و( ابراهیم

هاای  کمیته پیگیری ایااد تشاکال“رضو 

و ف ا  حقوق کاودک و رضاو  ”کارگری

 ”جم یت دفاع از کودکا  کار و خیاباا “

از سوی مسئولین امر از هرگونه ماالقاات 

 حضوری، ارزام به مرخصی و ارزام به مراکز درمانی محروم شوه است.



خوابخشی دادیار ناظر بر زنوا  به باهاناام “یکی از نزدیکا  وی گفت: 

کنیو تاا  های ضو انقالب سر و صوا می گفت است شما چو  در رسانه

زمانی که سکوت نکنیو ارزام به مراکز درمانی، هرگوناه مارخصای و 

گیرد. پزشکا  تاکیو بسیاری دارناو  مالقات حضوری به شما ت لد نمی

که حضور بهنام در دور جویو درما  فرزنوش بسیار ضاروری اسات. 

گفتنی است، نیما فرزنو این زنوانی سیاسی که باه سارطاا  خاو  

بهمن ماه در بیمارستا  محک بستاری شاوه  ٠٢مبتالست روز شنبه 

زاده خاود  است و دور جویو درما  وی آهاز گردیوه است. بهنام ابراهیم

برد و از امکانات پزشکای  از مشکالت گرد ، دها ، لثه و گوش رنج می

تاوساط  ۸۹خرداد  ٢٢زاده در تاریخ  مناسب محروم استبهنام ابراهیم

سا  زنوا   ٢٣مامورا  امنیتی دستگیر شو و در دادگاه انقالب ابتوا به 

سا  حبا تا ازیاری  ٣محکوم و حکم وی در دادگاه تاویو نظر به 

 تقلیل یافت.

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

جویی چپ محبوس در  آرش محموی، ف ا  دانش

 ٢زنوا  مرکزی تبریز که رصر روز چهارشاناباه 

بهمن ماه به مرخصی ارزام شوه بود، باا اتاماام 

بهمن مااه باه  ۸امروز  ٠٣موت مرخصی سارت 

 زنوا  مرکزی تبریز بازگشت.

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

ماشاء اله حائری زنوانی سیاسی کهن سا  زنوا  رجایی شهر پاا از 

 حمله قلبی با دستبنو و پابنو در بیمارستا  دی بستری شوه است. 

دی ماه دچار ناراحتی قلبای شاوو بصاورت  ٢٢ماشاء اله حائری در  

اورژانا به بیمارستا  هزار تخت خوابی تهارا  ماناتاقال گاردیاو.  

بنو و بسیار توهین آمایاز  متاسفانه ماشاء اله حائری را با پا بنو و دست

در بیمارستا  هزار تخت خوابی بستری کردناو. 

از فردای انتقا  ماشاء اله حائری خانواده وی باه 

دادستانی مراج ه کرده و نااماه اناتاقاا  باه 

بیمارستا  دی را از دادستانی اخذ کردنو. ولای 

مامورین ارزام با نادیوه گرفتن دستور دادستانی 

با انتقا  مستقیم ماشاء اله حائری به بیمارستا  

دی موافقت نکردنو و گفتنو بایو ابتوا به زناوا  

 رجایی شهر رودت شوه و از آناا ماودا ارزام شود.

هما  وض یت جسمی به زناوا  رجاایای شاهار    ماشاء اله حائری با

بهمن ماه ماودا دچار حمله قالابای  ٠شود و در تاریخ  بازگردانوه می

شود. خوشبختانه مامورین اینبار از مااشااء الاه حاائاری را باه  می

های پزشکای  بیمارستا  دی انتقا  دادنو و در این بیمارستا  رسیوگی

خوبی برای وی صورت گرفت. ایشا  اکناو  از هاوشایااری کامای 

برخوردار است و در زیر دستگاه قرار دارد. متاسفانه مامورین ارازام در 

این شرایط نیز حاضر نشونو تا دستبنو و پابنو وی را باز کننو ماشاءاله 

باشو که در وقاایاع  می ٧٣ساله و از زنوانیا  سیاسی دهه  ٣۸حائری 

ب و از انتخابات به اتهام هواداری از یکی از گروههای ما ااناو ناظاام 

 سا  حبا محکوم شوه است. ٠٣بازداشت و به 

 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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