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 سال زندان محکوم شد 7مریم شفیع پور، فعال داانشجویی به 

 موج های علیه اعدام باید سواحل انسانیت را فتح کند

 حقوق طبیعی در حاکمیت اسالمی   /   چند طلوع خورشید را در زندان خواهم بود؟ 

 موج تازه اعتصاب غذای دراویش گنابادی زندانی   /   سرخطی از اخبار زندانیان سیاسی  



 موج های علیه اعدام باید سواحل انسانیت را فتح کند

کابوس توحش دولتی و ماشین  کتنتنا  
جمهو ی اسالمی باز د هفته جنا ی بنا 
اعدام د  مالء عام، وجدان انسانی خیلی از 

 انسان ها  ا به د د آو د.

ای  جنایت ها و خوی انسان کتی قطنانا  
مانو  وحتتی است که جمهو ی اسالمی، 

استفاده منی کننند. “  صنات بقا” سالهای سال است که از آن بانوان 
جمهو ی اسالمی از اعدام بانوان ابزا ی استفاده میکند تا اعنتنضاتنا  
بضحق مضدم  ا سضکوب کند و د  لوای ای  جنایت ها، کثافت کا ی هنا 
و فسادها حکومتی، چهضه آقازاده های دزد و تبهکنا  و آخنونندهنای 
جنایتکا   ا د  انزا  عمومی شطضنجی کند. و با حمله بنه جنامنانه و 
مایتت مضدم،  انت خوا های حکومتی  ا پضوا تض کند. مضدمان انسنان 
دوست و طضفدا ان حقوق انسان باید به موج کمپین  عنلنینه اعندام 
بپیوندند و ای  موج اعتضاتی، باید از کوچه ها و محله ها شضوع شود و 
د  همه جا به یک اپیدمی تد جمهو ی اسالمی و یک نیضوی عظنین  
سضنگونی طلب تبدیل شود. اعتضاتا  کا گضان، اعتضاتا  مضدم جنان 
به لب  سیده ایضان و جوانان د  ایضان  ا تحت عنناوین  دسنت سناز 
قوانی  ا تجاعی شان میکتند و د  میادی  و یا د  پتنت دینوا هنای 

 زندان هض  وزه چندی  نفض  ا سالخی میکنند.

جمهو ی اسالمی با اعدام د  مالء عام، د  شهضهای مختلف و زننداننی 
کضدن مضدم ماتضض و آزا  و اذیت زندانیان سیاسی و منحنضوم کنضدن 
آنها از دا و و مالقا  با خانواده هایتان د  واقع بانوان ابنزا  اننتنقنال 
ختونت به جاماه استفاده میکند. تا صدای اعتضاض جامنانه و حنق 
طلبی مضدم  ا خفه کند. تازه با ای  اوصاف سضدمدا ان جنایتکا   ژین  

مضدم حواستان  ا ” د   سانه های  سمی به مضدم هتدا  می دهند که 
و خود ای  حضف جدا از جنایت “ جمع کنند چون، ایضان اوکضای  نیست

های هض  وزه ای  سضان، پضسپکتیو سیاسی و پلیسی کثنینف کتنتنا  
جمای ای  حکومت منحوس  ا با  دیگض د  گفتا  و کنضدا  سنضاننش 
نتان می دهد. موج کنونی جنبش علیه اعدام د وازه ای اسنت بنضای 
پایان دادن به کتتا  دولتی و ختونت های سیاسی و عنلنننی کنضدن 
جنایتکا انی که با پوتی  تجاوز، حقوق انسانی شهضوندان جاماه  ا د  
لوای قانون و د   استای اهداف و قد   سیاسی خود لگد مال میکنند. 
پس همه با ه  به ای  کمپی  بپیوندی  و تا سضنگونی ای  جاننینان از 

 پای ننتینی .

 “شاا  همه ما نه به اعدام و نه به جمهو ی کثیف اسالمی!”

 زنده باد زندگی

 سخن سردبیر: »
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مضی  شفیع پو ،فاال دانتجویی و عضو ستاد انتخاباتی مهدی کنضوبنی، 

د  دادگاه انقالب به  یاست قاتی صلواتی به هفت سال زندان تازینضی 

 محکوم شد.

های نزدیک به منتقدان حکومت اینضان، خنانن   بضاساس گزا ش  سانه

تبلیغ، اجماع و تبانی علیه نظام جمهو ی اسنالمنی ” شفیع پو  به جضم 

هایی که قاتی آنها  ا غیض مجاز  ها و همکا ی با سایت امضا بیانیه“  ایضان

محکوم به زندان شده است. به گزا ش سایت کلمنه، ینکنی از “  نامید

اعضای خانواده ی شفیع پو  د  خصوص وتایت ای  زندانی د  دو ان 

با تمام شکنجه ها و اذیت هایی که د  زنندان شنده “ بازداشتش گفت:

بود، او  ا کتک زده بودند، که د  پضونده ه  موجود اسنت، بنه هنین  

فاالیت غیض قانونی که مد نظض بازجو ها بود اعتضاف نکضده است. هنین  

اطالعاتی وجود ندا د و تنها آنها د  پی گضفت  اعتضاف د وغ از منضین  

 “هستند.

یک منبع آگاه د  خصوص آزا  واذیت ای  دانتجو د  دو ان بازجنوینی 

بازجو د  بختی از پنضوننده منضین  ” پیتتض به سایت کلمه گفته بود: 

نوشته که به طو  ناخودآگاه خواسته به صندلی مضی  لگد بزند کنه بنه 

کمض و پهلوی او خو ده است. خود مضی  د  مالقا  های کابینی پس از 

آنکه دو ان بازجوییش تمام شده به خانواده اش گفته که مو د تضب و 

شان که مبادا وتایتش بدتض  شت  قضا  گضفته است ولی خانواده از تضس

 “شود اطالع  سانی نکضدند.

پو ، پنج  مضدادماه امسال و پس از حضنو  د  دادسنضای  مضی  شفیع

شما ه دو شهید مقدس د  زندان اوی ، به دستو  بازپضس ای  شنانبنه 

زندان اوی  گذ اند، او از  ۹۰۲بازداشت شد و بیش از دو ماه  ا د  بند 

  وز هتت  مهضماه به بند زنان ای  زندان منتقل شد.

المللنی  ی مهندسی کتاو زی دانتگاه بی  ای  دانتجوی اخضاجی  شته

قزوی ، اولی  دانتجوی بازداشت شده پس از انتخناب شندن حسن  

  وحانی به  یاست جمهو ی است.

نیز از سوی دادگاه انقالب قزوی  به خناطنض  ۹۲پو  د  سال  مضی  شفیع

 نویسی به زندان محکوم شده بود. های دانتجویی و وبالگ فاالیت

 مضی  شفیع پو ، فاال دانتجویی به هفت سال زندان محکوم شد
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د  دو بخش گذشته نگاهی گذ ا بض نظام حقوق طبیای بانوان مبنای حقنوق 

بتض انداخته و همچنی  نگاهی داشتی  به ماهیت دی  گضایانه قانون اسناسنی 

 جمهو ی اسالمی.

د  ای  بخش قصد دا ی  ای  مبحث  ا به میان اندازی  که آیا اسالم قاد  بنه 

تاالی حقوق طبیای انسان است یا د  موا دی بسان تضمزی د  بضابض اعنتنالی 

 اعالمیه جهانی حقوق بتض عمل می کند.

حقوق طبیای انسانی  ا مد نظض قضا  حهانی حقوق بتض تقضیبا تمامی اعالمیه 

بض مبنای آزمون و خطاهای بتض بخصوص د  پنی و پیدایش آن  ، داده است 

اجتماعی و جنبش های مضدمی علیه نظامهای استبدادی و انقنالب هنای 

 است. و بطو  خاص تضو   های پسا جنگی قضن بیست  بوده استاما ی 

اما حقوق بتض به مانای اسالم گضایانه آن که متاسفانه بهضه چندانی ننینز از 

هایی هست که بض مبنای افضاط و تفضیط  قوانی  الزام آو  حقوقی ندا د، نتیجه 

تئو ی خلیفه اللهی انسان و بض اساس داستان های مذهبی فاقد فاکتنو هنای 

علمی و خالی از جامع نگضی و حقیقت محو ی است. حقوق بتنض اسنالمنی 

بیش از آنکه ناشی از خاستگاه فلسفی و فکضی حاوی اصل جهان شنمنولنی 

حقوق بتض باشد، مبتنی بض تبایت از هنجا ها و دستو های دینی اسنت کنه 

خود د  بند شضایط جغضافیایی و تا یخی جمایتی خاص د  نقطه ای خاص از 

کضه زمی  است. از ای   وست که می گویی  حقوق بتض دینی نمی توانند د  

 جهت کضامت ذاتی انسان مفید واقع شود.

علی  غ  آن بضخی متفکضی  مسلمان بدون توجه به مبانی اساسی حقوق بتض 

جهت  وش  سازی اصول فکضی که به منزله فونداسیون اعالمینه جنهناننی 

حقوق بتض مو د توجه است و د   استای همسان سازی دی  بنا اعنالمنینه 

جهانی حقوق بتض، آ ایی  ا منتتض کضدند که به کمک آن بتوانند اعالمیه ای 

حقوق بتضی منتتض کنند که کا کضدی بمثابه اعنالمنینه  -با  ویکضد مذهبی

حقوق جهانی حقوق بتض اما با پسوند اسالمی پیدا کند. از بی  ا بناب دین  

قابل شناخت بضای جاماه ایضانی، که هض کدام با انتقاد از مفناد مننند ج د  

اعالمیه جهانی حقوق بتض سای د  بازآ ایی و دگضگون سازی و تطبیق این  

اعالمیه با ذهنیت های اسالمی و بخصوص شیای داشته اند به نام هایی آشنا 

از جمله محمدتقی جافضی، سید محمد حسی  طباطبایی، مضتضی مطهضی و 

 محمد تقی مصباح یزدی بض می خو ی . 

با ای  مقدمه قسمت سوم ای  مقاله  ا به ای  امض اختصاص منی دهن  کنه 

حقوق بتض اسالمی بض مبنای کدام انگا ه ها بنیان نهاده شده و آیا قابل بکنا  

 گیضی د  جوامع بتضی کنونی است یا خیض؟

عمده دشمنی متفکضی  اسالمی با اعالمیه جهانی حقوق بتض بض این  پناینه 

استوا  است که به زع  ایتان حقوق مند ج د  ای  اعالمیه بدون پیش شضط 

به هض انسان تالق دا د و ناظض به بودن و طبیات انسانی انسان است، آن هن  

فا غ از نژاد و  نگ و زبان و جغضافیا و از همه مهمتض مذهب. پس ای  تاضینف 

  ا نمی توان تاضیفی جامع و مانع دانست. 

زیضا بضای مذهب و به طضیق اولی فضد مذهبی پذیضفتنی نیست کنه انسناننی 

بتواند فا غ از هض گونه شضط و بند و محدودیت حقوقی قابل استیفا د  اختیا  

داشته باشد! ویژگی های طبیای انسان از دیدگاه مذهب ویژگی هایی تاضیف 

ناشدنی است و ه  از اینضوست که مذهبیون حقوق بتض ساخته دست خود  ا 

کنضامنت »مبتی بض کضامت ذاتی انسان می دانند د  حالیکه تاضیفنی بنضای 

انسان از دیدگاه دی  متصو  نیست. بطو  مثال هی  دی  توحیدی تنا  «ذاتی

کنون قابلیت نگضش علمی به وتایت دگضجنس گضایان  ا نداشته است کنه 

اصوال بتواند د  تاضیفی که از کضامت ذاتی انسان دا د، حقوقی بنضای ایتنان 

 تدوی  کند.

د  واقع تاا ض بز گ بی  حقوق بتض اومانیستی و حقوق بتض اسالمی از گام 

اول قابل  دیابی و متاهده است. چضا که حقوق بتض اومانستی طبق تاضینف، 

حقوق هض فضد  ا بض مبنای طبیات او تاضیف می کند. به زبان دیگض بودن بتض 

تام  حفظ و احتضام به همه حقوق فضدی اوست د  حالیکه دین  مسنالنه 

فطض   ا به میان می اندازد که خود مساله ای است یا کامال مقید به شضاینط 

 زمانی و مکانی و یا کامال مقید به شضایط ژنتیک.

سابقه تا یخی حضکت های اجتماعی به سمت تدوی  مواتع متخص حقنوق 

بتضی نتان می دهد که د کِ غضب از مساله حقوق بتض نسنبنت بنه د ک 

ادیان توحیدی شضق میانه بسیا  کا آمد تض بوده است. اعالمیه حقوق بتنض و 

شهضوند فضانسه مدون به تا یخ هزا  و هفتصد و هتتاد ونه  تلویحا خنوانتنی 

طبیات مدا انه از چیستی انسان دا د. بض اساس ای  د ک، حقنوق بتنض بنا 

مایا هایی که ا تباطی با چیستی انسان ندا ند تاضیف شده و به همی  دلینل 

 

 (3حقوق طبیعی در حاکمیت اسالمی ) 
 علیرضا سربازی 
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است که ای  حقوق بض همه موا دی صحه می گذا د که انسان ها  از بدو تولد 

 با آن زاده می شوند. 

به زبان دیگض اندیتمندان غضبی به د ستی  ای متوجه شده اند که تنانضینف 

 چیستی انسان و تالش د   استای تاضیف آن تالشی است عبث و بیهوده. 

د  بضابض آن مذهبیون هموا ه تالش داشته اند تا با تجا ب و د ک خنود از 

جهان هستی که غالبا با هیچگونه متد علمی نیزهمخوانی نداشته اسنت بنا 

تالش د  حل )به زع  خود( تاا تا   بی  تصمی  گیضی های مبتنی بض عقل 

و احساسا  ماهیتی چند وجهی از انسان  ا ا ائه دهنند کنه د  آن بتنض 

موجودی است فاقد توانایی تبیی  و تایی  بایدها و نباید های زندگی  وزمضه. 

پیضو آن همی  افضاد مفهوم عدالت طبیای  ا نیز بضای فه  بتض غنینض قنابنل 

د ک دانسته و نتیجه میگیضند که حقوق طبیای  ا نیز نمی توان بض منبنننای 

 طبیات خود انسان پی  یزی و پایه گذا ی نمود. 

اسالم انسان  ا به سبب نیضوی تاقل واجد امتیازا  بی مضز نمی دانند و بنض 

اساس آن آگاهی انسانی  ا بضای تاضیف حقوق خود کافی نمنی دانند. پنس 

 وش  است که نتواند ای  مه   ا بپذیضد که پایه ی حقوق طبیای بتض وجود 

 خود بتض است که وی  ا به سمت زندگی اجتماعی  هنمون می سازد. 

د ک ای  مساله که قوانی  طبیای خود منتا حقوق طبیای بتض بنوده کنه 

بطو  ثابت د  بیضون از ذهنیت فضد وجود دا د و هی  انسانی بضای بضخو دا ی 

از آن نیاز به ا اده شخصی و پیمودن مسیض تاالی و تکامل ندا د، توسط ادیان 

ممک  نیست. زیضا دی  هی  وجه متتضکی بی  انسان و سایض حینواننا  بنه 

لحاظ قوانی   بیولوژیک قائل نیست و ای  د  حالیست که چنین  قنواننین  

زیست شناختی از دیدگاه علمی کامال اثبا  پذیضند. به نظض دی ، انسنان د  

تاامل با جهان اطضاف محق از پیضوی از هی  غضیزه طبیای نیست و به همی  

خاطض حتی اقدام به جضح و قتل د  مقام دفاع نیز طبق قوانی  شضینانت بنا 

مجازا  قصاص  وبضو می شود. به مانای دیگض دی  همه قوانی   ا تابع عنضف 

می انگا د د  حالیکه د  جهان واقع قسمت زیادی از اعمال انسانی بینش از 

 آنکه مبتنی بض عضف باشد مبتنی بض اوتاع طبیای و زیستی انسان است.

که که امضوزه د  زبنان  Natureاصطالح طبیات د  مانای التی  آن یانی 

یانی متولد شدن ه   یته است دقیقا نتان دهنده  Naîtreفضانسوی با واژه 

ای  می باشد که انسان  ا مجموعه ای از قوانی  خا ج از ا اده وی پضداخنتنه 

اند که متضم  تمام حقوق طبیای او بانوان قوانینی الیتغیض می باشند که از 

بدو تولد با وی همضاه می گضدند. پس حقوق طبیای انسان نیز بض مبنای این  

 تاضیف، حقوقی تغییض ناپذیض و ابدی اند. 

ادیان با عدم د ک از قوانی  تکامل بیولوژیک ای  ایضاد  ا بض نظضیا  حنقنوق 

طبیای غضبی بیان می کنند که ای  قوانی  به طی کضدن مسیض تنکنامنل و 

تغییض انسان بی تفاوتند. هض چند ای  گزینه، گزینه ای است صحنینو و بنی 

تفاوتی اعالمیه جهانی حقوق بتض نسبت به تکامل انسان می تواند مو د بحث 

قضا  گیضد اما نکته ای که د  ای  بی  از دید مذهبیون پنهان است اینست که 

نه تنها تکامل بتض بلکه تکامل سایض گونه های جانو ی نیز  ونندی حنداقنل 

چندی  صد هزا  ساله  ا می پیمایند نه آنطو  که دی  می اندیتد  وندی بنه 

 اندازه عمض انسان! 

، بسیا  مبه  و دوپهلو میباشد به ای  دلیل بضداشت دی  از حنقنوق بتنض، 

با بازسازی دوبا ه قوانی  اساسی مبتنی بض اسنالم بنابضای  تضو ی است تا  

قوانی  ای   همه گیض بودن خصوصیت طبیات بتضی که موجب  ا  خود، نظضی

 کند. تبیی  ، است

اصطالح اعالمیه جهانی حقوق بتض نتانگض همه ا زشهایی است که بی  انسان 

، از عناصض و  فتا های غضیزی ها متتضک است و بض مبنای مجنمنوعنه ای 

بنا شده و با آنها مطابقت دا د. دی  می پضسند کنه آینا مو وثی و اختیا ی  

ا زش های بتضی فضاگیض است یا تابع شناخت از جهان اطضاف؟ این  سنوال 

پضستی است که قاعدتا باید منجض به ا زش های د ک جهناننی از حنقنوق 

 طبیای منجض شود. د  قسمت آینده به پاسخ ای  پضسش خواهی  پضداخت.
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 سالیان ِ بسیار نمی بایست دریافتن را

 که هر ویرانه نشانی از غیاب ِ انسانی ست

 که حضور ِ انسان

 آبادانی است.

 همچون زخمی

 همه عُمر

 خونابه چکنده

 همچون زخمی

 همه عُمر

 به دردی خشک تپنده،

 به نعره یی

 چشم بر جهان گشوده

 به نفرتی

 -از خود شونده،

 غیاب ِ بزرگ چنین بود

 سرگذشت ِ ویرانه چنین بود.

 آه اگر آزادی سرودی می خواند

 کوچک

 کوچک تر حتی

 از گلوگاه، یکی پرنده!



 از خواب بیدار شویم 

 خالد زا عی  

 

د  چند  وز گذشته شاهد جنایا   ژی  فناسند 

جمهو ی اسالمی و اعدام انسانهای زیادی بنوده 

ای  و از زمان حضو   وحانی موج جدید اعدامهنا 

د  ایضان شضوع شده بطو ی که آما  واقانی آن 

د  دستضس نبوده، ولی بحدی زیاد بوده که قلب 

تمامی انسانهای بیدا  و آزادیخنواه  ا بنه د د 

آو ده است. و با توجه به تالش فضاوان کمنینتنه 

علیه اعدام و کمیته بضای آزادی زندانیان سیاسی باز  وز به  وز بض تاداد قتنل 

 عمدهای دولتی اتافه می شود. 

اینبا  با شضوع بازی کثیف دیگض، پضونده زانیا  و لقمان مضادی  ا بنه شنکنل 

دیگض به دادگاه کتانده تا بتواند به ذهنیا  مسموم خود دست یابنند و بنه 

صو   ناگهانی د  ساعت های پایانی شب و با ایجاد فضایی پنض از  عنب و 

وحتت لقمان  ا بصو   جداگانه از ه  پضونده ایش به 

صبو فضا می خواند کنه تنمنامنی  ٦دادگاه د  ساعت 

زندانیان و خانواده و تمام جوامع  ا د  فکض فضو بنضده، 

که باز چه نقته ایی  ا میخواهند پیاده کند. و بناعنث 

شده تا د  فضای مجازی تا فضدای آن  وز به اننتنتنا  

خبضهای داخل زندان و مخابضه کضدن د  تنمنام دننینا 

شوی ، باد فضدای آن  وز لقمان مضادی  ا اینقد  کتنک 

زدند که از ناحیه مجا ی اد ا دچا  خونضیزی شده و به 

بیما ستان کتیده می شود و هی  کس جوابی قناننع 

کننده نداده که چضا او  ا مو د تضب و شت  قنضا داده 

 اند . 

فو یه با همان سنا یوی قبلی ه  پضوننده  ۹٦باز امضوز 

شب فضاخوانده میتنود و  ١١دیگض او، زانیا  د  ساعت 

دوبا ه آن  ا اجضا می کنند و ای  فضای پضاز استضس  ا د  بی  تمامی مضدم و 

علی الخصوص خانواده های آنها به وجود منی آو نند و د  کنننا  این  

جضیانا ،امضوز د  فیس بوک شاهد ویدئوی از صحنه اعدام جوانی  عنا بودی  

که بضای دیدن ماد ش د  لحظه آخض حیاتش با جالدان حکومتی با دسنتنان 

بسته د گیض و صحنه اعدام آنها  ا بضای مدتی به  میضیزد و تمامی مضدم  ا به 

وجد آو ده و کا ی میکند که همه به تتویق او پضداخته و او  ا تنحنسنین  

میکنند، ولی متاسفانه شاهد تضب و شت  او توسط جالدان و انسنان کتنان 

جمهو ی اسالمی بودن بطو یکه یا ای ایستادن دوبا ه  ا نداشت و ای  صحنه 

که بضای اولی  با  بضای م  بوجود آمده بود و شاهد صحنه وحتنتننناک از 

اعدام بودم ، آنچنان م   ا متاثض و نا احت کضد که بضای مدتی د  فکنض فنضو 

 فته و بطو یکه حتی خبضنگا ان ه  نمی دانستند به چه جضمنی اعندامنش 

 کضدند ..............!  

تا کی اینچنی  شاهد جنایا  ای  مزدو ان و فاسدان باشی  و سکو  اختینا  

 کنی  تا آنها هض جنایتی که دلتان خواسته انجام دهند.

مگض زندگی مضدم از ای  که هست بدتض می شود ،بیتتض از ای  تحنقنینضشنان 

کنند ، مانند انسانی د مانده و با حقا   فضاوان ساعتها د  صفهاینی طنوینل 

 منتظض گذاشته تا سبد بی قابل کاالیی به آنها دهند.

از ای  تجاوز بیتتض که  ئیس جمهو ی با د وغ و وعده های واهی دست بنه 

 قتل عام مضدم زده و هض  وز بض تاداد اعدامی ها می افزاید.

ای مضدم سضزمین  بس است ، پس بیدا  شوید و د  بضابض اینهنمنه ظنلن  و 

سال  وداشته اند ایستادگی کنید و حنق  ٥٣ستمی که به شما د  طول ای  

 خودتان  ا از ای  غاصبان و جانیان بگیضید. 

از تمامی جوامع دنیا که خود از دمکضاسی و حقوق بضابض حضف می زنننند و 

چتمانتان  ا بض وی جنایا  ای  مزدو ان بسته اند و فقط بضای منافع مالنی 

خود با ای  جنایتکا ان وا د مذاکضه می شوند خواهش میکن  آگاه باشیند و 

بدانید که جان انسانها، همانطو  که د  سضزمینهای شما با ا زش است ، د  

ایضان و سایض جاهای دیگض که با عدم  عایت حقوق بتض  وبضو هستند نینز بنا 

ا زش است، و ای  چت  پوشی شما ها باعث شده که آنها هض وز بض جنناینا  

خود افزوده و جان انسانهای بیگناه  ا با اجضای سنا یوهای کثیف خود به ای  

  احتی بگیضند.  

آنها بضای استمضا  به حکومت کثیف خود و چپاول سضمایه مملکت و تجاوز به 

حقوق تمامی مضدم حاتضند مضتکب هض جضم و جنایتی شوند و ما نیز نباید د  

 مقابل آنها سکو  کنی  و بگذا ی  د  مقابل آنها خوا  و ذلیل شوی .

بیاید با اتحاد و همدلی پا د  سضنگونی ای   ژی  فاسد و جنایتکا  بگذا ین  و 

  یته آنها  ا بختکانی .

 

 به امید ایضانی آزاد و سضبلند 
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هنا و  ی م  به مانی پذیضفت  موجی از تبانین  بهایی بودن، د  خانه
من  «نویسد:  اش می هااست. سا نگ اتحادی د  نامه سضگتاده ناعدالتی

ی  یکی از هزا ان ایضانیِ بهایی هست  که به امنیند سناخنتن  آینننده
ام و امنیند و عتنقن   ا بنه  د ختان بضای ایضان، د  ای  خانه مانده

 »ام. ها نباخته سختی

پیش از ای  که شضوع به نوشت  ای  مت  کن ، با خودم فنکنض کنضدم 
تواند باشد؟ د دِ دل؟ اعتضاض؟ دادخنواهنی؟ تنظنلن ؟  اسمش چه می

 استش جوابی بضایش پیدا نکضدم. فکض کضدم اصالً چضا بنایند اسنمنی 
داشته باشد؟ بگذا  فقط یک نامه باشد. باد فکض کضدم ای  نامه  ا بنضای 
چه کسی می نویس ؟ بضای خودم؟ قاتی پضونده ام؟ بنضای بنازجنو؟ 

 بضایدوستان ؟

باز گفت  بگذا  بضای هی  کسی نباشد. بضای همه باشد. ینانننی بنضای 
ها  اهِ خودشان  ا پنیندا  خواند. باو  دا م که نامه هضکسی که آن  ا می

ای از آن هنا منتنولند  کنند و به هض دستی که بضسند، مانی تازه می
شود. پس اگض ای  نامه، جایی به دست تو  سید، اگض آن  ا خوانندی  می

بدان که ای  چند خط، با هزا  امید، بضای خودِ خودِ تو نوشنتنه شنده 
است: م  سا نگ اتحادی، سی و پنج ساله. ایضانی. ساک ِ تهنضان. من  
بهایی هست  و با همسضم نسی ، زندگی می کن . د  حال حاتض البنتنه. 

دان . چون ممک  است بضوم زندان. چنند  وزی  چند وقت دیگض  ا نمی
ام. پنج سال حبس تانزینضی.  است که حکم   ا از قاتی مقیسه گضفته

 نسی ، همسضم ه  به یک سال حبس تازیضی محکوم شده است.

-های دیگضی که االن  متابه خیلی از آدم »ک  و بیش«جضم؟ چیزی 
انند:  ها زننداننی پتت میله -نویس  ام  ا می د ست د  ای  لحظه که نامه

اقدام علیه امنیت ملی از طضیق عضویت و فاالیت د  تتکیال  غنینض «
 .»تبلیغ علیه نظام«و »قانونی

م  ای  جا قصد ندا م توتیو بده  که علیه نظام و امنیت ملی اقدامی 
ام  ا ثابت کن . چون قضا  است ای  فقنط  گناهی خواه  بی ام. نمی نکضده

یک نامه باشد نه متضوحِ یک دادگاه، که البته بضای م  به طو ِ غینابنی 
ای از یک محکوم به حبس، که باید پنج سال از عمضش  بضگزا  شد. نامه

 اش نیست. جایی که اسمش زندان است.  ا د  جایی بگذ اند که خانه

ی  م  یکی از هزا ان ایضانیِ بهایی هست  که به امید ساخنتن  آینننده
ام و امنیند و عتنقن   ا بنه  د ختان بضای ایضان، د  ای  خانه مانده

ی م  بنه منانننی  ام.هضچند که بهایی بودن، د  خانه ها نباخته سختی
هااست از کتتا  و زندان گضفتنه  ها و ناعدالتی پذیضفت  موجی از تبای 

ی امنوال  و حنتنی  خواه و مصاد ه تا محضومیت از تحصیل و شغل دل
تخضیب اهانت آمیز سنگ قبضِ از دست  فتگان، اما عتق به ای  خناک، 

 بازد. ها  نگ نمی با ای  زخ 

م  یکی از هزا ان بهایی ایضانی هست  که به اعتقادِ قاتی،  فنتن  بنه 
ی دعا و نیایش، بضای  حک ِ فاالیت د  تتکیال  غیضقانونی دا د  جلسه

و بودن  د  کنا  دوستان غیض بهایی، دلیلِ تبلیغ دیانت بهایی و فاالینت 
عدالتی، شامنل  دان  که ای  توصیفِ غ  انگیز از بی علیه نظام. خوب می

انند و  های دیگضاندیتی میتود که به هض دلیلی مناننده خیلی از ایضانی
شان پتنت  ها که جای تض. آن تض و  وش  اند به امید  وزهای گضم ایستاده
ی آن  ی م ، صدای همه ها نیست. پس شاید نامه ها و تهِ آن سلول میله

ی آن هایی که د  وط  خودشان، محضوم از ابتدایی تضی   ها باشد. همه
اند. م  مته  به تبلیغ عنلنینه  حقوق انسانی شان یانی بضابضی و آزادی

که  -نظام و عضویت د  تتکیال  بهایی هست  و اگض دادگاه تجدید نظض
حک  بدوی  ا تاییند کننند،  -شود د  همی  چند  وزآینده تتکیل می

 شوم. محکوم به گذ اندن پنج سال حبس می

ها. پنج سال یانی هزا  و هتتصد و بیست و پنننج  پنج سال پتت میله
با  طلوع و غضوبِ خوبِ آفتاب. یانی هزا  و هتتصد و بیست و پنج با  

شود که از چند طلنوع  شضوعِ دوبا ه. د  همی  چند  وزِ آینده مالوم می
شوم. شاید اگض ای  نامه صدای   ا بنه گنوش  و غضوبِ آفتاب محضوم می

ای  فهمند، بتوان  حک  عادالنه هایی بضساند که مانی خو شید  ا می آدم
از دادگاه تجدید نظض بگیضم. به باو ِ م ، هی  بی گناهی نباید به زنندان 
بضود. داستانِ تلخی که بض م  گذشت، فا غ از دی  و قومیت و ننژاد و 

 زبان، بضای هی  کس دیگضی نباید تکضا  شود.

م  آزادی  ا دوست دا م و ماندن د  وط   ا بضای زندگنی اننتنخناب 
نویس ، دل   وش  اسنت بنه گنضمنی  ام. اگض امضوز د  تا یکی می کضده

خو شیدِ فضدا. باو  دا م که اگض امضوز قدمی بضدا ی  و دسنتنی بنضای 
با هض  -گناهان  ها از بی مان از عدالت د از کنی ، فضدا زندان گضفت  سه 

شوند و دیگض هی  کس بضای گنذ انندن  خالی می -دی  و زبان و مضامی
 شود. اش و از عزیزانش دو  نمی حک  ناعادالنه، از خانه

ها  و باز باو  دا م که اگض بنتینی  و یکی یکی مهمانانِ جدیدِ پتت میله
ی بناندی  ی ای  نامه، نویسنده ی ننامنه  ا بتما ی ، شاید هض خواننده

باشد. نامه ای با آغازی غ  انگیز. آغازی که دل  از فکض کنضدن بنه آن 
 شود و دوستش ندا م. آغازی ک  و بیش شبیهِ ای : فتضده می

 م  سا نگ اتحادی، سی و پنج ساله. ایضانی، ساک  زندان.

 چند طلوع خورشید را در زندان خواهم بود؟ 

 سا نگ اتحادی 
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 بگذا  بضخیزد مضدمِ بی لبخند، بگذا  بضخیزد ...

 م.  وان شید

 

ام حس  عجیب است، امضوز دا م مانای آزادی  ا با تماِم جس  و جان

 کن . می

توان  د ک کن   خیلی ساده است، خیلی خیلی ساده است، و تازه می

تضی  نمادهای آزادیِ فضدی  حاکمانِ دیکتاتو  و البته تضسو چضا از ساده

 تضسند. می

 قصه از ای  قضا  است:

ام  ا  وی  زن ، گوشیِ همضاه  های استهکل  قدم می دا م د  خیابان

 خواند:  گذا م، دا د بلند بلند سضود می پخش می

 سض اومد زمستون، شکفته بها ون

 گلِ سضخِ خو شید باز اومد و شب شد گضیزون 

های دو ، به  گضدم به سال کن ، و بض می با سضود بلند بلند همضاهی می

های شو  و شاو  و مبا زه بضای  سیدن به دنیایی  وش  و آ ام، و  سال

آید چقد  ندا از  ای ، و یادم می آید چقد  ناد  از دست داده یادم می

ام می گیضد، بضای خودم، بضای مضدمی که به  ای ، و بغض  دست داده

خیالِ  سیدن به دنیایی  وش  و انسانی، چگونه د  قهقضای ظل  و 

گضسنگی و فقض و شکنجه و تضس و بیما ی و نا امیدی، و سیاهی و 

 اند،  سیاهی و سیاهی، گضفتا  آمده

 گیضد بضای امیدی که گ  شد، بضای مضدمی که گ  شدند،  ام می و بغ 

 شدگانِ د  خویش و د  خاک...  بضای گ 

ام به  گیضد، بغ  ام جان می خوان ، نفض  نوا با سضود می هنوز دا م ه 

 خوان  :   سد، بلند بلند می نفضتی عمیق می

 اش جان جان جان توی سینه

 اش جان جان جان توی سینه

 یه جنگل ستا ه دا ه جان جان

 یه جنگل ستا ه دا ه ...

ام  ا بضای مضدمی که  توان  شاض و تضانه کن  چگونه، چگونه می و فکض می

اند، به نو  مسلو کن  ؟  د  سیاهی و سکو  و غضبتی غضیب گضفتا  آمده

 لبخند؟ توان  بگذا م بضخیزد ای  مضدمِ بی چگونه می

تضی  نمادهای  ام جنایتکا انِ تا یخ چضا، چضا از کوچک فه  حاال خوب می

تضسند، همه چیز همچون زنجیض به ه  پیوند  های فضدی ه  می آزادی

ام چضا حاکمانِ سیاه اندیش و شیطان  فه  خو ده است، حاال خوب می

  –خواهند  ام  ا خموده و غمگی  و گضیان می خوی کتو م، مضدم

 مضدمِ همیته گضیان

 کنند ...  هضگز مجالی بضای فکض کضدن پیدا نمی

................................................. 

  ۹۰١۹/ اکتبض  ١۹بامداِد 

 سوئد –یَولِه 

 *( بگذا  بضخیزد مضدمِ بی لبخند

 احمد شاملو –بگذا  بضخیزد ... 
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ت  ازد اوینش  ۲از  وز یکتنبه یازده  اسفند 

گنابادی د  زندان های تهضان و شیضاز اعتصناب 

غذا کضده اند. به گزا ش سایت کلمه و پناینگناه 

خبضی د اویش گنابادی، سایت مجذوبان ننو ، 

ت  از د وایش گنابادی با نام های  تنا  ٣ابتدا 

انتصا ی، امیض اسالمی، مصطفی عبدی، فضشیند 

اوی  دسنت بنه  ٥٣۰الهی و امید بهضوزی د  بند 

 اعتصاب زدند. 

اعتصاب آنها د  اعتضاض به بازگضداندن دوت  از د اویش بیمنا ، بندون 

 انجام ماالجا  تضو از بیما ستان به زندان است.

به گزا ش سایت کلمه ای  دو زندانی حمید  تا مضادی و مصنطنفنی 

 دانتجو د  آستانه عمل جضاحی و د مان بیما ی قلب بوده اند.

بضاساس ای  گزا ش ها حمید  تا مضدای نیاز به پیوند عضوقی دا د و 

مصطفی دانتجو از بیما ی آس  شدید  یوی  نج می بضد و هض دو بایند 

 تحت مضاقبت های اتطضا ی قضا  گیضند. 

اکنون ای  دو زندانی سیاسی و عقیدتی به همضاه افتی  کضم پو  که او 

نیز از بیما ی شدید کلیوی و دیسک کمض  نج می بضد د  اعتضاض بنه 

 ای  تصمی  مسئوالن زندان دست به اعتصاب غذا و دا و زده اند.

به گزا ش سایت مجذوبان نو ، از بامداد  وز یکتنبه کسضی نو ی وب 

نگا  و فاال حقوق د اویش د  زندان نظام  آباد شیضاز هن  اعنتنصناب 

غذای اعتضاتی خود ا آغازکضده است. او هفته گذشته از مسنئنولنین  

ازالتهاب فضای جاماه بپضهیزند وبیش از ای  ظل  بنه »خواسته بود که 

ای  زندانی سیاسی وعقیدتی  اعالم کنضده  .«د اویش  ا آشکا  نسازند

اوی  اقندام  ٥٣۰بود، د  صو تیکه بضای د مان د اویش زندانی د  بند 

 نتود، دست به اعتصاب غذا خواهد زد.

کسضی نو ی و صالو مضدای  پیش از ای  نیز د  سنال گنذشنتنه د  

اعتضاض به شضایط نگهدا ی د اویش زندانی حدود سه ماه اعتصاب غنذا 

 کضده بودند.

د  سالهای اخیض د اویش گنابادی  بتد  از سوی حاکمیت تحت فتا  

قضا گضفته اند و موا د بازداشت، محاکمه و صدو  احکام طوالننی بنضای 

 آنها افزایش یافته است.

به گزا ش سایت مجذوبان نو ، پایگاه خبضی دا ویش گنابادی، شانبنه 

دوم دادگاه انقالب شیضاز د دوازده  مهضماه گذشته سه ت  از د واینش 

گنابادی شهض کوا  د  استان فا س  ا به تباید مادام الامض به استانهای 

سیستان و بلوچستان، خوزستان و بند  عباس محکوم کضد. اتهام آننهنا 

ا  جمله فساد فی اال ض و محا به اعالم شد. سایت مجذوبان نو  همان 

زمان نوشت آنها د  ماجضای د گیضیهای د وایش گنابادی با ننینضوهنای 

بسیجی د  شهض کوا  که یک د ویش د جضیان آن کتته شد، شنضکنت 

دادگاه انقالب تهضان هفت ت  از  ١٣داشته اند. د  تیضماه گذشته شابه 

د اویش گنابادی  ا که اکنون د  اعتضاض به عدم  سیدگی مسنئنوالن 

زندان به وتایت د اویش زندانی بیما ، دست به اعتصاب غذا زده انند 

 سال زندان محکوم کضد.  ٣٦جماا به بیش از 

سازمانها و نهادهای مدافع حقوق بتض با ها از وتایت د اویش گنابادی 

 زندانی وبضخو د با آنها د  زندان انتقاد کضده اند.

احمد شهید گزا شگض ویژه سازمان ملل د  امو  ایضان د  آذ ماه گذشته 

د گزا ش خود به کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل منوا دی از 

نق  حقوق د اویش گنابادی از جمله پیگضد، بازداشت و صدو  احکنام 

 سنگی  بضای آنها  ا بضشمضد. 

 جمهو ی اسالمی تا کنون گزا شهای آقای شهید  ا  د کضده است. 

 

 

 موج تازه اعتصاب غذای دراویش گنابادی زندانی 
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سکینه محمدی آشتیانی زندانی محکنوم بنه 

 سنگسا  خود کتی کضد 

سکینه محمدی آشتیانی زندانی محکنوم بنه 

سنگسا ، بض اثض فتا های غیض قابل تنحنمنل 

خود کتی کضده است. متااقنب این   ۹۰١۲فو یه  ۹٥زندان د  تا یخ 

اتفاق ناگوا  زندانبانان او  ا به بیما ستان منتقل کضدنند . پنزشنکنان 

بیما ستان بضای نجا  جان سکینه محمدی آشتیانی از مضگ حتنمنی 

ناچا  شده اند چند با  ماده او  ا مو د عمل جضاحی قضا  بدهند. اکنون 

باد ازعمل جضاحی و چها   وز بستضی شدن د  بیما ستان جمنهنو ی 

اسالمی او  ا به زندان منتقل کضده و د  بهدا ی زندان بستنضی اسنت. 

سکینه محمدی آشتیانی اکنون با تاف شدید جسمی و شضایط  وحی 

وخیمی دست و پنجه نضم میکند. خواست ای  زنداننی منحنکنوم بنه 

سنگسا  ای  است که باد از سالها زندان و شکنجه و فتا هنای غنینض 

قابل تحمل او  ا آزاد کنند. د  تم  او از مقاما  جمهو ی اسنالمنی 

 خواسته است فو ا به زندان دیگضی منتقل شود.

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

سید محمد ابضاهیمی د   وز یکتنبه به بنند 

 منتقل شده است. ۹۰۲

سید محمد ابضاهیمی زندانی سیاسی امنیتنی 

است که با توجه به پضداخت جضیمه مالی اش 

تا قبل از  وز یکتنبه د  بند هفت مالی نگه داشته میتد. وی چننندی 

پیش د  اعتضاض و پضسش به ای  سوال با ای  جواب از طضف  ئنینس 

اجضای احکام اقای حمیدی  اد مواجه شد که محمد بطو  تنننبنینهنی 

بخاطض گزا ش دو ت  از جاسوسان بند به افسض نگهبان شاپنو  وکنینل 

زاده مبنی بض اینکه محمد با خانواده های زندانیان ا تنبناط دا د این  

گزا ش به حفاظت  سیده و به دستو  دادستان وی  ا تنبیهی د  این  

بند نگه داشته بودند وی سیا  تحت فتا  است و امکان دستضسنی بنه 

 بهدا ی و فیزیو تضاپی بضایش نا ممک  می باشد . 

وی د  شضایط بدی د  ای  بند بدون امکناننا  بنه سنض منینبنضد و 

سختگیضی ها بض وی بسیاز بوده است ای  د  حالی است که یکسال بنه 

او عفو خو ده بود و او باید تا کنون آزاد میتده است .پضینت هایی کنه 

د  وتایت زندانی به او داده شده طی سه  وز سه نسخه متفاو  بنوده 

 و ای  نتان میدهد تا یخ آزادی وی نامتخص است .

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

از دو  ٥٣۰حسی   ونقی زندانی سیاسی بند 

هفته پیش د  اعتصناب دا و و د منان بسنض 

بضد. حسی   ونقی ملنکنی کنه بنا وجنود  می

تتخیص پزشکی قانونی به علت کنا شنکنننی 

مسئولی  از  فت  به مضخصی د مانی منحنضوم 

شده از دو هفته قبل دست به اعتصناب دا و و 

ها  کند. آخضی  گزا ش د مان زده و از  فت  به بیما ستان نیز امتناع می

حاکی از ای  است که حسی   ونقی د  وتایت جسمی وخیمی بسنض 

ها، خونضیزی گوا شی، تکض  و سوزش اد ا   ننج  بضد و از د د کلیه می

تنض  بضد. یکی از نزدیکان وی تغذیه بد زندان و سضمای هوا  ا عامل بد می

شدن وی عنوان کضده است. حسی   ونقی ملکی به اتهام توزینع ابنزا  

دادگاه انقالب به  یاسنت  ۹٦عبو  از فیلتضینگ اینتضنتی از سوی شابه 

 سال حبس تازیضی محکوم شده است. ١٣قاتی پیضعباسی به 

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

مسووالن قضایی و امنیتی از آزادی پند ام 

نصضاللهی فاال کا گضی محبوس د  زنندان 

هنا،  بننندی کننند. هن  سنندج، ممانات می

اند کنه قنضا   همکا ان و خانواده وی گفته

 

 تهیه و تنظیم: علیرضا رشیدی 

 سر خطی از اخبار زندانیان سیاسی                         
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از زنندان آزاد  ١٥۲۹اسفندماه  ١شده بود که ای  فاال کا گضی د  

گویند  ییس زندان نامه آزادی وی  ا به دادگاه فضسنتناده  شود. آنها می

است که  ییس دادگستضی و همچنی  مسووالن اطالعا  سننندج بنا 

شود مسووالن قضایی و امنینتنی  اند. گفته می آزادی وی موافقت نکضده

د  زنندان ننگنه  ١٥۲٥ماه سال  پد ام نصضاللهی  ا تا آخض فضو دی 

هنای  دا ند. ای  عضو کمیته هماهنگی بضای کمک به ایجاد تتنکنل می

پس از مضاجاه به دادگاه بضای  سیدگنی  ١٥۲١ماه  آبان ۹۲کا گضی د  

به اتهاما  انتسابی به وی ازجمله عضویت د  کمیته هنمناهنننگنی و 

های مخالف حکومت، از سنوی منامنو ان  ا سال خبض به یکی از گضوه

شود که د  پی آن وی جهت سپضی کضدن حنکن   امنیتی بازداشت می

ماه زندان که د  دادگاه تجدید نظض کضدستان  ٧سال و  ١صاد ه تحمل 

 شود. نیز تایید شده بود،  وانه زندان مضکزی سنندج می

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

محمدامی  آگوشی زننداننی زنندان منضکنزی 

زاهدان باوجود بیما ی از د منان مننناسنب 

 پزشکی محضوم است.

ساله و  ٣۲محمد امی  آگوشی مال  بازنتسته 

ساله خنود  ١۰اکنون د  زندان زاهدان محکومیت  اهل پیضانتهض که ه 

کند، باوجود بیما ی از د مان مناسب منحنضوم   ا د  تباید سپضی می

آگوشی که طی هفته اخیض به بنینمنا ی »است. یک منبع مطلع گفت: 

او یون مبتال شده بود به بهدا ی زندان زاهدان مضاجاه کضد و بهندا ی 

زندان هی  اقدامی بضای د مان وی صو   نداد. از همی   و ای  زندانی 

های سنتی و با کمک سایض زندانیان سای د  ماالنجنه  سیاسی با د مان

ها تقاتای مضخصنی خنود  ا از  وی که با  خود د  زندان کضده است.

مسئولی  کضده با کا شکنی دادسنتناننی ا ومنینه و زاهندان  وبنضو 

شود.ای  زندانی زندان مضکزی زاهدان به همضاه ایضج منحنمندی و  می

احمد پوالدخانی اهل پیضانتهض به اتهام جاسوسی به نفع حکومت اقلی  

های مااند نظام د  سنال  کضدستان و محا به از طضیق همکا ی با گضوه

ماه انفضادی بنه زنندان  ٧بازداشت شدند. وی پس از تحمل بیش  ۹٦

مضکزی ا ومیه منتقل شد و پس از بضگزا ی دادگاه د  شنانبنه دوم 

دادگاه نظامی )سازمان قضایی نیضوهای مسلو( بنه اعندام از طنضینق 

 تیضبا ان محکوم شد.

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

سید سامی حسینی و سید جمال محمندی دو 

زندانی سیاسی محبوس د  زندان مضکزی ا ومیه 

از سوی دادگاه کیفضی ای  شهض به اعدام و ده 

سال زندان محکوم شدند. با شکایت ننمناینننده 

حقوقی سپاه ا ومیه از ای  دو زندانی به اتنهنام 

های مخالف  شود د  د گیضی با چضیک قتل یک عضو سپاه که گفته می

ای با اتهام قنتنل د  دادگناه  دولت ایضان به قتل  سیده است  پضونده

 کیفضی ا ومیه بض علیه ای  دو زندانی سیاسی باز شد. 

دادگاه کیفضی ا ومیه بدون حضو  خانواده شکا  و تنها با اکتنفناء بنه 

ها  ا محاکمه و به اتهام قتل به اعدام و  حضو  نماینده حقوقی سپاه، آن

سال حبنس تنانزینضی  ١۰ه  چنی  به اتهام تخضیب اموال دولتی به 

از  ۹٧محکوم نمود. سید سامی حسینی و جمال محمدی د  سنال 

 وز  ١۰سوی اطالعا  سلماس بازداشت و پس از تحمنل سنه مناه 

انفضادی د  بازداشتگاه ای  ادا ه و تحمل شکنجه جسمی از سوی شابه 

اول دادگاه انقالب خوی به اتهام محا به از طضیق همکنا ی بنا حنزب 

حیا  آزاد کضدستان به اعدام محکوم نمودند. پضونده ای  دو زننداننی 

تنائنیند  ٥۹پس از آن به دیوان عالی کتو  ا جاع شد و عینا د  شابه 

شد. پس از مداخله وکیل متهمی  و تقاتای اعاده داد سی و قبول آن 

از سوی دیوان عالی کتو  پضونده مجددا به شابه ه  عضض و به شابه 

اول دادگاه انقالب ا ومیه واگذا  شد،  یاست ای  شابه طی دو جلنسنه 

ای  دو زندانی  ا به اتهام همکا ی با حزب منذکنو   ۲١دادگاه د  سال 

سال حبس تازیضی و تباید به زندان قزوی  و ا اک منحنکنوم  ١۰به 

 نمود.

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

فو یه  ۹٦اسفند ماه بضابض با  ٧چها شنبه 

 زانیا  مضادی  ا به دادگاه فضاخوانده شد

، از ١٥۲۹اسفنندمناه  ٦شنبه شب  سه

زندان  جناینی  ١۹طضیق بلندگوی سال 

شهض نام زانیا مضادی زنداننی سنیناسنی 

 محکوم به اعدام  ا خواندند. 

مامو ان امنیتی این  زنندان بنه وی 

و  ٦اند که  وز چها شنبه ساعنت  گفته

نی  بامداد بضای  فت  به دادگاه حناتنض 

باشد. گویا وی نیز همچون لقمان مضادی 

دادگاه کیفضی تهضان محاکنمنه  ٧۲اسفند د  شابه  ٥شنبه  که د  یک

 مجدد شد، دوبا ه دادگاهی شده است.

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

افتی  ندینمنی فنانال  ۲/١۹/۲۹ وز یکتنبه

کا گضی و عضو کمیته هماهنگی بضای کنمنک 

به ایجاد تتکل های کا گضی باد از تنحنمنل 

حدود چها  ماه بازداشت د  ادا ه ی اطنالعنا  

شهضستان کامیا ان و زندان مضکزی سنندج بنا 

تودیع وثیقه ی یکصدو سی میلیون تنومناننی 
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آزاد و با استقبال گضم جمع کثیضی از کا گضان، فنانالنین  کنا گنضی، 

 اعضای کمیته هماهنگی و خانواده  وبضو شد.

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

لقمان مضادی  ا عصض  وز شنبه از بلندگوی زندان نامش  ا خنواننده و 

صبو منتقل خواهند شند،  ٦گفته بودند بضای حضو  د  دادگاه ساعت 

از زندان  او  ا منتقل کضدند. او با لبناس زنندان  ٦ وز یکتنبه ساعت 

نمیخواست به دادگاه بضود و چها  نفض از مزدو ان حکنومنت اسنالمنی 

 چنان کتکش میزنند که آثا  آن بض ت  و بدن ای  جوان متهود است.

لقمان بدلیل خونضیزی د  اد ا  و احتنمناال جنضاحنت داخنلنی بنه  

بیما ستان منتقل شد. د  آنجا آزمایتا  پزشکی انجام داده و کماکنان 

پزشکان گفته اند د  اد ا  لقمان خون هست و باید ماالجه شود. لقمان 

 ا بدون تجویز دا و به زندان منتقل کضده اند، لنقنمنان د  زنندان از 

مسئولی  بهدا ی زندان میخواهد او  ا به پزشکی قانونی ماضفی کضده و 

گزا ش ای  تضب و شت  و جضاحا  وا ده  ا بنویسند. ولنی بنهندا ی 

زندان از نوشت  گزا ش و یا اعزام لقمان به پزشکی قاننوننی امنتننناع 

میکند. لقمان میگوید د  ای  چند  وز نمیتواند  احت حضکت کند، ینا 

غذا بخو د، به او فقط مسک  میدهند و از ماالجه خونضیزی داخلنی او 

تا کنون امتناع کضده اند. ای  وتع میتواند بضای لقمان بسیا  خطضنناک 

 بتود و جان او  ا به خطض بیاندازد.

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

اوی  هنگنام بنازگتنت از  ٥٣۰زاده زندانی سیاسی بند  بهنام ابضاهی 

 بیما ستان توسط مامو ی  مو د باز سی توهی  آمیز قضا  گضفت.

کمیته پیگیضی ایجناد »زاده فاال کا گضی و عضو  بهنام )اساد( ابضاهی 

جمایت دفناع از »و فاال حقوق کودک و عضو  «های کا گضی تتکل

که طی  وز جا ی جهنت د منان متنکنال   «کودکان کا  و خیابان

گضدن خود به بیما ستان شهدای تجضیش منتقل شده بنود، هنننگنام 

شضمانه قضا  گنضفنت و  بازگتت توسط نگهبانان زندان مو د باز سی بی

کامال بضهنه شد. یک منبع مطلع که نخواست نامش فاش شود گنفنت: 

کننند امنا  وی ابتدا د  مقابل ای  خواست غیض مامول مقناومنت منی

شوند. هنگنامنی کنه  اش به زو  متوسل می نگهبانان بضای بضهنه کضدن

کننند بنه وی  بهنام د  مو د علت ای  بضخو د از نگهبانان سئوال منی

 ئیس حفاظت زنندان اوین   «قبادی»گویند که ای  عمل بدستو   می

تنوسنط  ۹۲خضداد  ۹۹زاده د  تا یخ  صو   گضفته است. بهنام ابضاهی 

سال زندان  ۹۰مامو ان امنیتی دستگیض شد و د  دادگاه انقالب ابتدا به 

سال حبس تنانزینضی  ٣محکوم و حک  وی د  دادگاه تجدید نظض به 

 تقلیل یافت.

به کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی 

 بپیوندید...

zendanisiasi.wordpress.com 

facebook.com/zendani.siasi 

 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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