
 

 زنداني 
 سياسي

 نشريه اي از کميته مبارزه براي آزادي زندانيان سياسي  

 43شماره 

  1392بهمن ماه  28

 17 FEBRUARY 2014 

 روز عشقتان مبارک...

 آيا ميشود كارهاى بزرگترى كرد؟

 آرزوی آزاديشان، به دل ما شادی می بخشد...

 گزارش تصويری 

 آكسيون اعتراضی در 

روز والنتاين در حمايت از 

 زندانيان سياسی



 روز عشقتان مبارک...

روز والنتاین، روز جهانی دوست داشتتتن 
)عشق( است. و هر ساله این روز به سنتت 
و نمادی تبدیت  ششتتته آته هد  هتا 
مهمترین حس درونی انسانی شان را بتا 
شرامیداشت این روز پاس بدارند. اما امروز 
و مخصوصا در این روز، زندانیان سیتاستی   
بخاطر پاس داشتن و دفاع از حرمت انسانی مرد  و هم طبقه هایشتان  
به جای اینکه در آنار عزیزانشان باشند، روزشتار را در زنتدان متی 
شذرانند. روزشاری تلخ اما با اراده ای ههنین آه جمهوری اسالمی را در 
مقاب  بزرشواری و جسارت و شهامت این انسانهای شریف به خشتم و 
وحشت هورده است. من پیا  عشق و انسانیت را نتاتار ایتن عتزیتزان 

  می آنم. دربند

زندانیانی آه با قلبى پر از عشق ماهها و سالهاست از عزیتزانشتان دور 
هستند و حتى نمیدانند آه هیا هرشز در آنار عزیزانشان خواهند بود یا 

 نه. 

ناار آسانی آه نه فقط از حق هزادی محرومند، بلکه در پشت متلتیته 
های زندان نیز، از حق درمان محرومند. آسانی آه بته دلتیت  فشتار 
هدمکشان حکومت اسالمی از مرخصی و مالقات عزیزانشان نته تتنتهتا 
محرو  هستند، بلکه زیر شدترین فشارهای جسمی و روانی این زامبتی 

  های اسالمی قرار دارند.

عشقمان را ناار مادران اعدا  میکنم آه فرزندانشان یا در نوبت اعتدا  
هستند و یا اینکه عزیزشان در راه هزادی و انسانیت پترپتر شتدنتد و 
  همیشه چشمهایشان در انتتترتار عتزیتزانشتان سترشتردان متانتد.

شفتن “  نه”  عشق را ناار جامعه ایران و هزاد اندیشانی میکنم آه جرات 
را به این رژیم ضد انسانی و سرآوبگر تحمی  آردند تا هزادی اندیشه و 
بیان را برای ایجاد دنیایی عاری از استبداد به روی مرد  باز آتنتنتد و 
این خفقان را در هم بشکنند و منعکس آتنتنتده صتدای اعتتترا  

 هزادیخواهان در ایران باشند.

جا دارد از حرآت ابتکاری آمیته مبارزه برای هزادی زندانیان سیاستی 
در روز چهاردهم فوریه نیز یاد آنم. در حمایت از زندانیان متحترو  از 

 “ نگذارید قلبشان از تپش باز ایستتتد” دارو و درمان و در ادامه آمپین 
در چندین شهر بزرگ جهان حرآتهای سمبلیکی در دفتاع از ایتن 

 زندانیان صورت شرفت.

 سخن سردبير: »
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بر اساس اخبار, آاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، اعتال  

آرده است آه در طول چند هفته هینده برای اولین بار به ایران رفتتته و بتا 

مقامات رژیم مالقات میکند. به دنبال  مذاآرات اخیر اتمى بتا جتمتهتور  

اسالمى  تما  رسانه ها  اصلى آشورها بر رو   پروسه مذاآرات و نتایج هن 

تمرآز آرده اند و بندرت اخبار زندانیان سیاسی و اعدامها را  متنتعتکتس 

میکنند. این در حالیست آه  همار اعدامها در ایران در طی چند متاه اختیتر 

 افزایش یافته و وضعیت زندانیان سیاسى به مراتب بدتر شده است. 

اتحادیه اروپا و سایر دول غربى در هیچ آدا  از مذاآراتشان صحبتى از نقت  

حقوق انسانى در ایران و اعدا  صدها نفر نکرده اند، اتحادیه اروپا متیتگتویتد 

حاضر نیست  مذاآرات اتمى را به خطر بیاندازد و در مالقاتهایش  در  متورد 

نق  حقوق بشر صحبت آند. میگویند باید به روحانى وقت داد. نماینتدشتان 

پارلمان اروپا اخیرا حقیرانه روسر  بر سر آرده و به مالقات جنایتتتکتارانتى 

رفتند آه زنان را به خاطر نداشتن روسر  به زندان انداخته و مورد ضتر  و 

شتم و توهین قرار میدهند. ماشین این نمایندشان از خیابانهایى  عبور آترد 

آه در هن بساط اعدا  زنان و مردانى برقرار است آه از زندشى سهمى به جتز 

فقر و محرومیت و سرآو  نداشته اند. منافع سیاسى و اقتصاد  این مقامات 

جهانى در اولویت قرار دارد و قرار نیست همار اعدامها و تعداد زندانیان سیاسی 

 و وضعیتشان در صدر اخبار قرار بگیرد.  

در این دوره  رژیم اسالمى حاآم بر ایران نیز در تالش برا  بیرون رفتتن از 

انزوا  جهانى و به خیال واهى حفظ پایه ها   لترزانتش در داخت  ایتران  

بیشترین عقب نشینى را در مقاب  دولتهای غربى آرده است.  طرفداران بقا  

“  اقدامات مابت”  رژیم آه در فرمهای مختلف ظاهر میشوند این را به حسا  

روحانى  و تغییر رژیم میگذارند و بیشرمانه به جای افشا آردن سیاستتتهتا  

سرآوبگرانه رژیم در وصف روحانى مقاله ها  بلند باال مینویسنتد. در ایتن 

مدت رژیم از ترس اعتراضات مرد  در ایران تعداد زیادی را مخفیانته اعتدا  

آرده است اما همزمان زیرآانه  از جو و فضایى آه در هن   وضعیت زندانیتان 

و اعدامها توسط رسانه ها و مقامات بین المللى مطرح نمیشود  استفاده نموده  

و تعداد بیشتر  را اعدا  آرده , زندانیان بیمار را هر چه بیشتتتر از درمتان 

محرو  آرده و نه تنها زندانیان سیاسی را هزاد نکرده است بلکه  بتدتتریتن 

 شرایط را به هنان تحمی  آرده است.  

در این اوضاع و احوال چگونه میتوانیم زندانیان سیاسی را در سطح جتهتان 

برجسته آرده و به سازمانهای جهانى و رژیم فشار بیاوریم؟ ممکن است شفته 

شود با توجه به شرایط جهانى و مماشات مقامات بین المللى با رژیم,  آتارزار 

در حمایت از زندانیان سیاسی  عمال منعکس نشده و جلب توجه نمیکند. این 

در جایگاه خود یك  مشاهده  واقعى میباشد  اما سوال اینست آه هیا بتایتد 

دست رو  دست شذاشت و آاری نکرد؟ هر روزه از زندان اخبار  وخیتم تتر 

نتفتر  ٠١١بیش از  ٣١٠٢شدن زندانیان به اطالع مرد  میرسد. از ماه ژوئن 

اعدا  شده اند, محرو  آردن زندانیان از دارو و درمان و به این ترتیب آشتن 

تدریجیشان در زندان  جزو اخبار روزانه زندانیان سیاسی شده است. چگتونته 

میتوان  در این فضا  جهانى توازن قوا را به نفع هزاد  زندانیتان ستیتاستى  

 سوق داد؟

دهها آارزار و تشک   توسط ایرانیان مقیم آشورهای مختلف  و بتعتضتا در 

داخ  ایران در دفاع از هزاد  زندانیان سیاسی  تشکی  شده استت  اختبتار 

زندانیان سیاسی لحره به لحره بر رو  صدها فیس بوك و وبالگ و ستایتت 

اینترنتى آه بیشتر به زبان فارسی میباشد منتشر میشود  این تشتکتلتهتا و 

سازمانها مرتبا بیانیه  و اطالعیه در دفاع از زندانیان منتشتر متیتکتنتنتد و  

سمینارها و آنفرانسهایى در حمایت از زندانیان سیاسی و علیه احکا  اعتدا  

برشزار میشود  احمد شهید، شزارشگر ویژه سازان مل  در زمینه حقتوق بشتر 

ایران تا حال  پنج یا شش شزارش از نق  حقوق انسانى در ایران انتشار داده 

شورا  حقوق بشر ستازمتان متلت  و  ٣١٠٢است  قرار است در ماه مارس 

جلسات جانبیش برشزار شده و موضوع نق  حقوق بشر در ایتران یتکتى از 

مباحث هن خواهد بود. این اقدامات بسیار عالیست و با دیدن موارد باال ممکن 

است به این نتیجه برسیم  آه در زمینه اطالع رسانى  مخصوصتا بته زبتان 

فارسى آمبود  نداریم. در پرتو فعالیتها  فوق و طبعا اعتراضات مترد  در 

ایران علیه رژیم آمتر سازمان جهانى حقوق بشر  است آته از وضتعتیتت 

زندانیان سیاسی باخبر نباشد. در طول حاآمیت رژیم  هرشز به انتدازه ایتن 

چند ساله اخیر  موضوع نق  حقوق بشر در ایران در آنفرانسها و سمینارهتا 

و شزارشات جهانى مطرح نشده، به این اندازه اخبار دقیق زندان لحترته بته 

لحره منتشر نشده است. آلیه موارد فوق دستاوردهای ما و  نشتانتدهتنتده 

پیشرفت مبارزه برا  هزاد  زندانیان سیاسی  و آالً مباررزه برا  هزاد  در 

 ایران است.  

طبعا اطالع رسانى  بخش مهمى از مبارزه ماست اما هر بار آه این اخبتار را 

خوانده و سایتها و وبالشهای مختلف را نگاه میکنم مرتبا از ختود  ستئتوال 
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میکنم آه این حجم فعالیت و نیرو و اطالع رسانى را چگونه میتتوانتیتم بته 

بهترین وجه  و به نفع هزاد  زندانیان سیاسی بکار ببریم؟ هیا متیتشتود در 

سطح وسیعتر  عم  آرد و رژیم را تحت فشار شذاشت؟  به نرر من جتوا  

به این سوال بستگى به انترار و چشم انداز ما از این مبارزه دارد.  زمانتیتکته  

موارد باال به روتین آار  تبدی  شود و ما به همین روتین قتانتع بتاشتیتم، 

فعالیتها  در همان حد خودش باقى مانده و همان هدف خبر رسانى را تامین 

میکنند و از اطالع رسانى فراتر نمیرود. اما اشر این دستاوردها و اقدامات بتاال 

را  ابزار  برا  دستیابى به موفقیتهای  بزرشتر ببینیم, در هر مرحله انتترتار 

ات و اقداماتمان را یك قد  جلوتر میبریم:  از پیشرفتها، ابزاها و   متیتزان 

اطالع رسانى آه آرده ایم جهت ایجاد همبستگى جهانى  تتايتیتر شتذار در 

 حمایت از زندانیان سیاسی   و مرد  ایران  تالش میکنیم. 

زانیار  و لقمان  مراد  در بخش هخر  نامه خود  به تاریخ بیستت و شتشتم 

سوال ما اینست هیا نمیشود بیش از اینها اعترا  ”  نوشته اند: :  ٠٢۹٣دیماه 

آرد؟ هیا نمیشود متحدانه تر از اینها آار آرد؟هیا نمیشود آارهای بزرشتتتری 

آرد و اعتراضات زیادتری را سازمان داد؟؟  پاسخ به این سواالت متیتتتوانتد 

وقتى نامه زانیار و لقمان را خواند   سوال همیشگیم بار ”  زندشی نجات دهد. 

دیگر برایم مطرح شد: چگونه  میتوانیم   آارها  بزرشتر  انتجتا  دهتیتم؟ 

چگونه میتوانیم  توازن قوا را هر چه بیشتر به نفع مبارزه  برا  هزاد  زنتدان 

سیاسی و جنبش علیه اعدا  بچرخانیم؟  برخى میگویند  نمیشود آار وسیعى 

آرد چرا آه باید اعتراضات وسیع مرد  در  ایران در اوج خود باشد تا تتوجته 

جهانى جلب شود, یا اینکه در این دورانى آه هستیم مرد  حساسیت آمتر  

 به مسائ  ایران دارند, وغیره. 

طبعا این موارد فاآتورها  واقعى هستند  و باید در نرر شرفته شوند اما  بته 

نرر من  صرفا از این نقطه نرر حرآت آردن یك  نگرش   پاسیو است. اشتر 

ما خودمان  را به عنوان یك انسان دخالتگر ببینیم، هنموقع تالش میکنیم در 

محیط آار و تحصی  و زندشیمان نیرو  وسیعتر  جلب آنیم  باالخص اشتر 

در آشورهای مختلف زندشى میکنیم و با مرد  هن آشور سرو آار داریتم و 

 دستمان برا  جلب همبستگى برای زندانیان سیاسی بازتر است.

چگونه میتوانیم در  محیط آار ,تحصی  و زنگیمان، در متیتان دوستتتان و 

هشنایان، همکاران و هم آالسهایمان برا  حمایت از زندانیان سیاسی و فشار 

به رژیم آمیته ها  و انجمنهای همبستگى درست آنیم؟ چگونه میتوانیم بته 

آمك مرد  آشور مح  اقامتمان به دولت مربوطه جهت  فشار به رژیم بترای 

هزاد  زندانیان مراجعه آنیم؟  چگونه میتوانیم با جلب نتیترو طتومتارهتا  

حمایتی را به امضا  میلیونها نفر برسانیم؟  چگونه میتتوانتیتم بته آتمتك 

انساندوستان جامعه ا  آه در هن زندشى میکنیم به اتحادیته اروپتا و دول 

غربى و سایر مراجع بین المللى میلیونها نامه و ایم  بفرستیم و هنها را مجبور 

به فشار به رژیم بکنیم؟ چگونه میتوانیم با ارسال هزاران نامه به رسانه هتا  

اصلى مجبورشان آنیم وضعیت زندانیان سیاسی و اخبار اعدامها را منعتکتس 

آنند؟ و نهایتا، چگونه میتوانیم یك همبستگى جهانى وسیع و موير و عملتى 

 در حمایت از زندانیان سیاسی و مرد  ایران بوجود بیاوریم؟

به نرر من سواالت فوق را هر مدافع هزاد  زندانیان سیاسی و هتر متدافتع 

هزاد  بیان و عقیده  باید از خود بپرسد. هر فرد  آه قلبتش بترای هزاد  

میتپد و از شنیدن اخبار زجرآش آردن زندانیان سیاسى و آال دستتگتیتری 

افراد به دلی  عقایدشان متاير میشود باید از خود سئوال آند : متن از چته 

راهى میتوانم آمك آنم؟ من چند صدا را  در محیط آار و تحصی  و زندشیم 

 میتوانم  همصدا آرده  و سازماندهى آنم؟  

سال اخیر، هر جا آه تك تك ما دخالت شرانه در آتارزارهتا و  ٢٢در طول 

حرآات اعتراضى شرآت آرده ایم، جلو اعدامها را شرفته ایم و صدا  زندانیان 

سیاسی را به شوش جهان رسانده ایم و دست رژیم حاآم بتر ایتران را در 

سرآوبها  وسیعتر بسته ایم. مبارزه برا  هزاد  زندانیان سیاسى یتکتى از 

بخشها  مهم جنبش سرنگونى جمهوری اسالمى است و به همتان متیتزان 

ایجاد  و تقویت همبستگى جهانى با زندانیان سیاسی در ایران میتتتوانتد در 

 سطح وسیعى از مبارزه مرد  ایران برا  هزاد  حمایت آند.
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 هن زمان آه بنهاد  سر به پای هزادی  شوق هزادی... 

 دست خود ز جان شستم از برای هزادی 

 تا مگر به دست هر  دامن وصالش را 

 می دو  به پای سر در قفای هزادی 

 با عوام  تکفیر صنف ارتجاعی باز 

 حمله میکند دایم بر بنای هزادی 

 در محیط طوفای زای ، ماهرانه در جنگ است 

 ناخدای استبداد با خدای هزادی 

 شیخ از هن آند اصرار بر خرابی احرار 

 چون بقای خود بیند در فنای هزادی 

 دامن محبت را شر آنی ز خون رنگین 

 می توان تو را شفتن پیشوای هزادی 

 فرخی ز جان و دل می آند در این محف  

 دل ناار استقالل ، جان فدای هزادی 

 

 شعر از فرخی يزدی 
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وخامت وضعيت سالمتی آقای كاظمينی بروجردی و اذيت و آزار 

 ايشان دادگاه ويژه روحانيت عليه

علیرغم وضعیت حاد جسمی هقتای 

آاظمینی بتروجتردی، متوحتدی 

معاون دادستان ویژه روحانیت در 

سلول ایشان حضور یتافتت و بته 

جای انتقال وی به بیمارستتتان و 

درمان ایشان به اذیتت و هزار و 

 شکنجه روحی هقای بروجری پرداخت.

به شزارش فعالین حقوق بشرو دمکراسی در ایران، صبح روز سه شنبته 

صبح وضعیت جسمی هقای آاظمتیتنتی  8از ساعت  ۹٣بهمن  8مورخ 

بروجردی به وخامت شرایید، بطوری آه درد شدید در ناحیه قتلتب و 

سینه باعث عرق سرد و رعشه در بدن ایشان شد و تا چند ساعت بتی 

رمق در شوشه ای افتاده بودند و توان حرآت نداشتند. امتا بتا وجتود 

چنین وضعیت وخیم جسمی، این زندانی عقیدتی حتی به درمتانتگتاه 

زندان نیز منتق  نشد، بلکه بعد از ظهر همان روز متوحتدی، متعتاون 

دادستان ویژه روحانیت، به همراه چند نفر به بند ویژه روحانیت زنتدان 

( همده با مراجعه به سلول هقای بروجردی وی را متورد ٢٣٣اوین ) بند 

هزار روحی قرار داده و به جای رسیدشی به وضعیت ایشان، با تمسخر و 

 توهین با وی برخورد آردند.

دادشاه غیر قانونی و غیر انسانی ویژه روحانیت آه زیر نرر مستتتقتیتم 

سال زندان در  ٠٠خامنه ای می باشد، هقای آاظمینی بروجردی را به 

تبعید محکو  آرده است و ایشان آه هشتمین سال این محکومیت را 

سپری میکند، با وجود بیماریهای قلبی و تنفسی، آلیوی و درد مفاص  

از دارو و درمان محرو  است، حقوق اولیه اش نق  شده از داشتتتن 

وآی  مستق  منع شردیده و اجازه مرخصی استعالجی هم ندارد حتتی 

یك ماه پیش آه ایشان را به دادشاه ویژه روحانیت بردند، در حالی آته 

زنجیر به دست و پایش بود به ایشان، پدر و خانواده شان توهین آردند 

و برای هزاردادن بیشتر هقای بروجردی، در تتمتا  متدت وی را در 

سرویس بهداشتی دادشاه ویژه روحانیت نگه داشتتتنتد. ایتن دادشتاه 

فرمایشی همواره ایشان و خانواده را تحت فشار شتذاشتتته تتا هقتای 

بروجردی را وادار به سازش و تسلیم با ولی فقیه هخوند علی خامنه ای 

نمایند.فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران، نسبت به وضعیت حتاد 

جسمی هقای آاظمینی بروجردی هشدار می دهد واز آمیستر عتالتی 

حقوق بشر و سایر مراجع بین المللی خواستار دخالت برای پایان دادن 

به عد  درمان و اذیت و هزار این روحانی زندانی و ستایتر زنتدانتیتان 

 سیاسی در ایران است.
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امین احمدیان همسر زندانی سیاسی بهاره هدایت ویدیوی در صفحه فیسبوآش منتشر آرده و در این باره می نویسد: 

این ویدئو چند يانیه ای رو چند ماه پیش یکی از خانواده های همبندی های بهار برا  فرستاده بود به عنوان سورپرایز! 

ابتکارش تو شرفتن مخفیانه این صحنه ها به نحوی آه حتی خود ما هم متوجه نشیم ستودنی بود..حاال یکی از دوستان 

 ادیتش آرده و برای روز ولنتاین بهم تقدیم آرده.
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چندی پیش دو جوان دیگر آرد به نامهای زانیار و لقتمتان 

، بتعتنتوان عتامتلتیتن  88مرادی در مرداد و مهرماه سال 

شروهکهای تروریستی معرفی و به جر  ترور فترزنتد امتا  

جمعه شهرستان مریوان بعنوان محار  متجتازات وختبتر 

درمالعا  به همه جا پختش شتد .  8۹اعدا  هنها در سال 

بازهم دو نفر دیگردر سناریوی آایف رژیتم 

جمهوری اسالمی شرفتار شدند . هنها بعد از 

ماه شکنجه در اداره اطالعات سنندج و بار دیگتر بتا اقترار تتحتت  ۹

شکنجه، جر  نکرده را به شردن این جوانان سرزمین مادریم انداختند و 

هنها را در باتالق آایف خود شرفتارآردند ، مگر اینان هینده ستاز ایتن 

مملکت نیستند چرا باید این جوانان بخاطر صدای حق طلبانه خود بته 

شوشه زندان افتاده و با تهمت نابجا و حکمهای ساختگی ، هرلحره در 

 انترار اعدا  باشند.

ای آاش می شد آه حقوق انسانی انسانها را دست مایه افکار سیتاستی 

خود قرارنمی دادند وهر جا سخن از هزادی زندانیان سیاسی به متیتان 

می همد هرزوی هزادیشان به دل ما شادی می بخشید . آاش متی شتد 

معنای زندانی سیاسی را در ذهن خود مرورمی آردیم وهیچگاه نا  هنها 

را از یاد نمی بردیم . ای آاش می شد خود را در جایگاه هنها قرارداده و 

اندآی از دردهایی آه بر قلبان یخ زده هنها وارد شده را درك میکردیتم 

ولی افسوس و صد افسوس تا آسی در زندان و اسیر در بند نگردد نمی 

تواند هن شرایط را حس نماید ولی می دانیم و چقدر سخت شذشته بتر 

هنها و خانواده های هنها. آاش می شد احساس پدران و مادرانی آه بچه 

هایشان در انترار اعدا  هستند و هرشب با چشمانی شریان و ناامید از 

همه جا شب را به صبح رسانده به امید هنکه تالشی دشر آنند آه شاید 

بخششی در دل ولی د  افتاده و دست از قصاص حکم بچته هتایشتان 

 بردارد ، چقدر باور آردن هن سخت است ..................! 

و همیشه با خود می شفتند ، هرشزمادر نمی ششتم ، بجای اومی بود  ، 

همه این سختی را ، درزندان من میدید  ، او تتازه اول راه استت ، 

هزاران هرزو دارد ،امید در زندشی دارد ، ولی افسوس آه یتارای آتاری 

نیست ...............! آسی راهی نشان میداد ، ببوسم پایشان را من ، آته 

شاید او ببخشاید..................! نمیدانم ، چکار آرد  ، در حق آتی ظتلتم 

آرد  ، من روزها را نمی بینم، چوشویی سالها بگذشته ، نمیدانید چقدر 

سخت است ،دشراز چشم من اشکی نمی هید ، دشر یارای آاری نیستت 

، مگر هسان می باشد ، فقط اعدامی در آار است . نته ،ختانتواده متن 

 متالشی میگردد، صدای هه ما را به شوش همه برسانید..................! 

آه شاید امیدی باز شردد ، دل ما را التیا  بخشد. مگر مادر چکار آرد  

، به جر  آدامین آار ناآرده ، ببوسی پای نامردی، بگیر باال سترت را 

آه فرزندت جوانمرد است ، نکش منت آه فرزندت امیدوار است ، اشتر 

روزی افتاد  ، بگو آه فرزند من به جر  آاری ناآرده ،بته دستت نتا 

انسانی ، به حکمی بی اساس ، سرش بر خاك افتاده ، اشر شانس یار ما 

باشد ، نباید ناامید شردی ، نبوسی پای نامردی، دراز آن دستانت ، بته 

سمت انسانی ،آه برساند صدای من ، به شوش همه ی دنیا ، آه شایتد 

امیدی باز شردد ، دل من التیا  شیرد.  ای مرد  هزادی ختواه ،متن از 

شما میخواهم ،آه برسانید صدای من ، به شوش همه ی دنیا ................! 

چرا باید با سن آم ،به زیر خاك رفته ، حق زندشی آردن را ،از متن و 

لقمان بستانند ،ای همدرد  دردی دار  ، همه جانم وا رفته ، متن و 

یارای آاری نیست ، بکن آاری ، ای هزاده ،ما اسیر در بندیم ، چشم به 

راه شما بستیم ، آه شاید با آاری ، ازایتن زنتدان الآتردار،نتجتات 

 یابیم .................!به امید هزادی تما  همبندانم. 

امید دار . امید دار   به امید هزادی تما  زندانیان سیاسی افتاده به بند 

 رژیم فاسد جمهوری اسالمی 

 خالد زراعی 

 آرزوی آزاديشان، به دل ما شادی می بخشد...
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 وفا قادری فعال آارشری از زندان هزاد شد .

وفتا قتادری فتعتال  ٣٩/٠٠/۹٣روز یکشنبه

آارشری و عضو آمیته هماهنگی برای آمتك 

به ایجاد تشک  های آارشری پس از تحتمت  

سه ماه ونیم حبس در زندان مرآزی سنندج، هزاد شردید. هزادی وی بتا 

استقبال شر  تعداد آایری از آارشران و فعالین آارشری شهر سنتنتدج 

همراه بود. حاضرین ابتدا با هزاد نمودن تعدادی آبوتر، به طور نمادیتن 

حمایت خود را از هزادی بدون قید و شرط تمامی انسان هتا اعتال  و 

سپس با مشایعت و همراهی وفا قادری تا متنتزل ایشتان، اقتدا  بته 

برشزاری مراسمی در شرامی داشت هزادی وی نمودند. در این متراستم 

حاضرین با برافراشتن پالآاردهایی در حمایت از متواضتع جتنتبتش 

آارشری و فعالین عرصه ی مبارزات آارشری، نهایت سپاس و قدردانتی 

خود را از وفا قادری و دیگر فعالین آارشری دربتنتد اعتال  آترده و 

 خواستار هزادی هنان در اسرع وقت شدند.

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

احضار، بازجتویتی و تتهتدیتد ختانتواده انتور 

 پناهی. حسین

پناهی به اداره اطالعتات  روز شنبه خانواده حسین

شهر دهگالن احضار شده و تحت بتازجتویتی و 

پدر و مادر انور حسیتن  ٠٢۹٣بهمن  ٣٠تهدید قرار شرفتند. روز شنبه 

پناهی فعال مدنی آرد به اداره اطالعات شهرستان دهتگتالن احضتار 

شدند و به مدت چندین ساعت مورد بازجویی و تهدید بازجویتان ایتن 

متامتوران وزارت »نهاد امنیتی قرار شرفتند. یك منبع مطلع شتفتت: 

های بانکی این خانواده را مسدود آرده بودند و  تر حسا  اطالعات پیش

میلیون تومان وجه واریزی یکی از فرزندان این خانواده آته  ٠١بالغ بر 

ها واریز شتده بتود را  به منرور آمك معاش پدر و مادر به حسا  هن

هدف از انجا  اینگونته اقتدامتات »وی در ادامه شفت: «مصادره آردند.

هتای  خصوص از لحاظ مالی علیه خانتواده ها به غیر انسانی، تشدید فشار

 باشد فعاالن و زندانیان سیاسی می

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

واحتد  ٢و ٣،٠زندانی از سالن 8دی ماه حداق   ٣8صبح امروز دوشنبه 

زندان قزل حصار آرج به سلولهای انفرادی جتهتت اجترای حتکتم  ٣

ضدبشری اعدا  منتق  شدند .سنین زندانیانی آه به سلولهای انفترادی 

سال می باشد. اسامی تعدادی از زندانتیتان  ٢٠تا  ٣٣منتق  شدند بین 

آه جهت اجرای حکم ضدبشری اعدا  به سلولهای انفرادی متنتتتقت  

ستال در  ٣ساله، آته  ٣٣ت علی افخمی ٠شدند به قرار زیر می باشد:

سالته  ٣۹ت علی زرپوش ٣زندان قزل حصار زندانی بود ٣واحد  ٢سالن 

تت عتادل ٢زندان قزل حصار زندانی بود ٣واحد  ٢ماه در سالن  ٢٢،آه 

زنتدان قتزل حصتار  ٣واحد  ٢ماه در سالن  ٢٢ساله ، آه  ٢١آرمی 

 ٣واحتد  ٣ماه در سالن  ٢٢ساله، آه  ٢٢ت مرتضی لطافت ٢زندانی بود

 ٢سالته ،آته  ٢٢ت محمد خالقی  ٣زندان قزل حصار آرج زندانی بود

تت عتلتی ٠زندان قزل حصار آرج زندانی بتود ٣واحد  ٢سال در سالن 

زنتدان قتزل  ٣واحد  ٣ماه است آه در سالن  ٢٢ساله ، ٢٣دبیریان 

 

 تهيه و تنظيم: عليرضا رشيدی 

 سر خطي از اخبار زندانيان سياسي                         

 8122فوريه  21/  2938ماه بهمن  82نشريه اي از کميته مبارزه براي آزادي زندانيان سياسي /  8



 8122فوريه  21/  2938ماه بهمن  82نشريه اي از کميته مبارزه براي آزادي زندانيان سياسي /  9

 ٠ماه در سالن  ٢٢ساله ، ٢٠ت امیر خدادوست  ٩حصار آرج زندانی بود

ساله،  ٢٠ت علی اصغر آیان  8زندان قزل حصار آرج زندانی بود ٣واحد 

زندان قزل حصار آرج زندانی بود.همچنیتن  ٣واحد  ٣ماه در سالن  ٢۹

شزارشهای نسبتا مويقی وجود دارد آه روز های شذشته در زنتدانتهتای 

 شوهردشت آرج و آرمان اعدا  های جمعی صورت شرفته شده است.

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

رسول بداغی و شاهرخ زمتانتی در پتی 

اعترا  به پلمب آتابخانه بند به ستلتول 

انفرادی منتق  شدنتد.رستول بتداغتی و 

 ٠٣شاهرخ زمانی دو تن از زندانیان سالن 

زندان رجایی شهر آرج آه نستبتت بته 

پلمب و تفکیك آتابخانه بند اعترا  آرده بودند. روز شذشته شتنتبته 

دی متاه  ٣8بهمن ماه به سلول انفرادی منتق  شدند.روز شنبته  ٣٠

آترده و اجتازه  ٠٣مسئولین اقدا  به تعوی  قف  آتابخانه ستالتن 

استفاده از آتابخانه را از زندانیان سیاسی سلب آردند.مسئولین زنتدان 

در اقدامی دیگر اقدا  به تعبیه در جدید برای آتابخانه نموده و هن را 

آال از زندانیان سیاسی جدا آردند.شفتنی است، آتابهای این آتابخانته 

آال توسط زندانیان تهیه شده و مسئولین با این اقدا  زندانتیتان را از 

 اند محرو  آردند. آتابهایی آه با هزینه خود تدارك دیده

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

سال استت هتم  ٣١محمد نرری آه بیش از 

اآنون در زندان شوهردشت آرج محبوس است 

بهمن دچار مشکتالت جتدی  ٣١روز یکشنبه 

درد در ناحیه سر وشردن شتردیتده بتود بته 

بهداری زندان مراجعه میکند , دآتر زندان آه یك مزدوررژیم بته نتا  

شاه مرادی میباشد با آمال وقاحت و بی ادبی به این زندانی ستیتاستی 

شفته است آه مشکلی نیست , طومار سرطانی نیتستت آته طتاقتت 

سال دیگر طاقتت بتیتاوری. ایتن  ٣١نیاوری , با این بیماری میتوانی 

زندانی سیاسی به اتها  وابستگی به حز  دمکرات در بوآان دستگتیتر 

ستال  ٣١شده و به حبس ابد محکو  شردید .وی هم اآنون بیش از 

است آه در زندان به سر میبرد و دچار بیماریهای مختتلتف جستمتی 

شردیده و از ناراحتی های مختلف ناشی ازحبس و زندان رنج می بترد 

 اما جنایتکاران وی را تحت درمان قرار نمی دهند .

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

هانی یازرلو از زندانیان سیاسی زندان وآی  هباد 

 مشهداز زندان هزاد شد!

 ٩١و  ٠١و  ٣١های  وی از زندانیان سیاسی دهه

ها بازداشت و در زنتدان بتوده  باشد آه بار می

بود آه به دلتیت   ٠٢۹١است. یکی از هخرین بازداشتهای وی در سال 

شرآت در مراسم زنده یاد جعفر آاظمی و محسن دشمه چی و محمتد 

هتای  روز در ستلتول ٣٣باشد آه پس از هن وی به مدت  حاج هقایی می

وزارت اطالعات زندانی بود و سپس به قید ويیقه هزاد  ٣٢١انفرادی بند 

دادشاه ننگین انقال  اسالمی بته یتك  ٣٠شردید و بار دیگر در شعبه 

سال حبس در تبعید و پانزده سال تبعید در ایرانشهر محکو  شد آته 

سپس در دادشاه تجدید نرر مح  تبعید و حبس وی به مشهد تغیتیتر 

 داده شد. 

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

در نوزدهم بهمن ماه ستالتروز 

حماسه سیاهک  بتا شترآتت 

تعدادی از زندانیان سیاسی از 

جمله محمد علی متنتصتوری، 

شاهرخ زمانی،خالد حتردانتی 

و ... از مبارزین ستیتاستی در 

بصورت باشکوهی برشزار شد.در این بزرشداشت سخنرانان در  ٠٣سالن 

تشکی  این عرصه تاریخی بر روند مبارزات ضد استبدادی و دمکراتیك 

درفتح پادشان ها تاآید آردنتد و  ٣٩انقال  ایران و نقش هن در بهمن 

و یك دقیقه سکوت به احتتترا   «سر اومد زمستون»با خواندن سرود 

 جانباختگان سیاهک  به مراسم پایان دادند.

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

سترد  ٠٣بهمن( تمامی زندان مخصوصا سالن  ٠٩چند روزی است )از 

است و زندانیان اغلب چند الیه لباس پوشیده اند و با توجه بته قترار 

شرفتن این زندان جهنمی در دامنه آوه، سرمای سوزناآی به زندانیتان 

تحمی  می شود،در آنار بستن آتابخانه آه غذا و مشغولیتت فتکتری 

زندانیان بود؛ بستن در  تهویه هوا، تشدید پارازیت ها؛ نبود تغتذیته و 

درمان مناسب و قطع آام  ارتباطات قانونی و عاطفی زنتدانتیتان بتا 

بستگانشان مانند تلفن، مرخصی و مالقات حضوری و افزایش بیتمتاری 

های مسری جدید و اسهال و استفراغ شدید، این مسئله سرما هم بته 

ظتهتر ه   ٠بهمن ساعت  ٣١زندانیان شکنجه می دهد.روز دوشنبه 

آامال آایف و از شیرهای ه  ش  بیرون همتد و ایتن  ٠٣حما  سالن 



حالت چندش هور باعث شد آه استحما  آندشان در این هوای سرد تا 

 یك شب منترر ه  صاف بماند.

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

صالح آهندل زندانی سیاستی تتبتعتیتدی آته 

مشکوك به بیماری سرطان خون بوده و هر متاه 

چندین بار با وخامت اوضاع به بهداری منتتتقت  

میشود و تا حاال هیچ اقدامی، علی رغم پیگیتری 

و اصرار خانتواده اش جتهتت اعتزا  وی بته 

بیمارستان انجا  نشده و بالعکس ماموران رژیتم 

بهمن ماه وی بته  ٣٢مانع اعزا  او به بیمارستان شده اند.روزچهارشنبه 

علت وخامت حالش به بهداری زندان منتق  شد.الز  بته ذآتر استت 

وضعیت بهداری زندان بسیار اسفناك است زندانیان سیاسی، عقیتدتتی 

غیر از اصالح طلبان و سکته های مغزی و قلبی، هیچ یك به بتیترون 

اعزا  نمیشوند. بطوریکه یکی از زندانیان به دلی  ابتال به سرطان و بته 

 علت عد  رسیدشی فوت آرد.

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

روز است آه زندانی سیاسی ارژنگ داودی  8٠

در سلولهای انفرادی تحت شدیدترین فشارهتا 

و اذیت و هزارهای بازجویان وزارت اطتالعتات 

قرار دارد.زندانی سیاسی ارژنگ داودی از هبان 

روز می باشد بته  8٠ماه تا به حال آه بیش از 

سالن شرعی زندان بتنتدر عتبتاس  ٣سلول 

منتق  شده است . او در مکانی نگهداری می شود آه هیچ زندانتی در 

هن وجود ندارد، هیچگونه ارتباطی با سایر زندانیان ندارد و به شونه ای 

است آه حتی صدای زندانیان را هم نمی شنود. از هواخوری متحترو  

بوده و بوی تعفن فاضال  در سلول وی مستمرا وجود دارد آه موجتب 

اذیت و هزار شدید وی شده است. زندانی سیاسی ارژنگ داودی در طی 

این مدت از داشتن هرشونه تماس تلفنی ویا مالقات با ختانتواده اش 

محرو  می باشد. زندانی سیاسی ارژنگ داودی حتی حق خریتد متواد 

غذایی آنسروی از فروشگاه زندان را ندارد و ناچار است غتذای زنتدان 

آه با حداق  آمیت و آیفیت می باشد و تقریبا غیر قاب  خوردن است 

را مصرف آند. او همچنین از دردهای شدید در ناحیه آتف و ساق پتا 

آه در اير شکنجه بازجویان وزارت اطالعات به هن دچار شده است رنچ 

می برد اما بازجویان وزارت اطالعات از درمان وی ممانعت می آنند.تتا 

به حال چند شروه از بازجویان وزارت اطالعات به سلول وی متراجتعته 

 آرده اند و او را مورد اذیت و هزار و تهدید قرار داده اند.
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به کميته مبارزه براي آزادي زندانيان سياسي 

 بپيونديد...

zendanisiasi.wordpress.com 

facebook.com/zendani.siasi 

 برنامه تلويزيونى زنده زندانيان سياسی

 مجرى برنامه: شيوا محبوبى

شب و به وقت اروپای مركزی  ۹ساعت پخش برنامه به وقت ايران 
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