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اعتص ابغ ذایزن دانیانسیاس یرج اییش هرودس تگیریمج ددرض اش هابیو
پیوس تنویب های ناعتص ابکنندگان،تم امبرنامهه اییک هتئوریس ینهاوطراح انو
س رانومقام اتحک ومتاس لمیت دارکدی دهبودن دنق شب رآبک رد.چ راک هحک ومتاس لمی،ازماهه اقب لاز
نم ایشانتخاب اتریاس تجمه وریوتش کیلک ابینهدومش یخحس نروح انیوتواف قجناحه اب رس رای نپروس هو
سهمگیریآنهاازسفرهخونینحاکمیتوثروتهایعمومیجامعه،براینتصورخامبودندکهبراییکدورهاز
آرامشیبرخوردارخواهندشد.

ام ااعتراض اتداخلوخ ارجکشوردررابطهب ااعتص ابزندانیانسیاسیوفراخوانرب ابهرض ایی،همسروهمرزم
رضاشهابی،اعتراضاتمردمبانهبهکشتارکولبرانو،...خوابوآرامشراازچشمانسرانومقاماتحکومتربود.
در تجمعوتظاهراتاعتراضیرانندگانوکارگرانشرکتواحدبههمراهفعالینکارگریومعلمانودانشجویانو
فع الینزن انوک ارگریوسیاسیروزچه اردهمش هریورمقاب لمجل سدربهارس تاندراع تراضب هوض عیتک ارگر
زندانیسندیکاشرکتواحدرضاشهابیبهدعوتوفراخوانربابهشهابیبرگزارشد.رضاشهابیامروز 28مینروز
اعتصابغذایخوددرزندانرجاییشهرراسپریمیکند.
بن ابرگ زارشفع الینک ارگریک هدرش بکههایاجتم اعیمنتش رش دهاس ت،ای نتجم ع
ازهم انابت دادرس اعتدهص بح،توس طنیروه ایمس لحمس تقردرمجل سب هخش ونت
کش یدهش دوک ارگرانورانن دگانش رکتواح دهم راهب اتع دادیازدانش جویانوفع الینک ارگریومعلم انبهعلت
فش ارنیروه ایامنی تیوپلی سب رایمتف رقک ردنآنه ا،درخیاب انمقاب لمجل سدس ت
ب هراهپیم اییزدن د.درای نراهپیم اییش عارهاییازقبی ل»دانش جوک ارگراتح اداتح اد«؛»ک ارگرزن دانیآزادبای د
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گ ردد«؛»ک ارگردانش جومعل ماتح اداتح اد«؛»ش هابیآزادنش های نوض عادام ه
دارد«وش نیدهمیش د.تع دادیازم ردمه متظ اهرکنن دگانراحم ایتوهمراه ی
میکردند،تظاهراتاعتراضیتاداخلمتروبهارستاندامهیافت.چندتنازکارگرانشرکتواحدضمنقدردانیاز
حمایتدانشجویانودیگرفعالینکارگریومعلمان،تاکیدکردندایناتحادبینکارگرانودانشجویانودیگرفعالین
بایدادامهیپداکندتابایکصداییبتوانیمبهمطالباتبهحقمانبرسیم.
ای نی کتجرب هخ وبیاس تم ادران،زن انواق وامزن دانیانسیاس یمیتوانن ده رک دامب هن وبهخ ودوی اجمع ی
فراخوانهاییشبیهفراخوانربابهشهابیبدهندویککمپینمداومیراتاتحمیلمطالباتزندانیاناعتصابیوحتی
آزادیبیقیدوشرطهمهزندانیانسیاسیواجتماعیسازماندهیکنند!

***

درآس تانهمراسمسوگندحسنروح انیبرایآغ ازدومیندورهریاستجمهوری،شماریازره برانودیپلماته ایکشورهای
مختلفجهانبهتهراندعوتشدندودیدارهایینیزبامقامهایایرانیداشتند.
درای نمی ان،نماین دگانمجل سمانن دکس انیک ه»زن«اروپ اییندیدهان دب اح رصوول عزنن دهایدور» ف دریکا
م وگرینی«،مس ئولسیاس تخ ارجیاتح ادیهاروپ اک هب رایش رکتدرمراس متحلی فب هته رانرف ت ،جم عش دهبودن دو
انگارباهمواردمسابقهسخیفیاندتابااینخانمعکسیادگاریبگیرندو...
رفت اروواکنشه ایعجی بنماین دگانمجل سش ورایاس لمیب ام وگرینی،درمراس متحلی فش یخحس نروح انی،ح تی
خودیهایشانرانیزخشمگینکرد.برایمثال،رجبیهمانفردیاستکهرویمیزنشستهوبازویخودرارویمونیتورروی
میزقراردادهوتلشمیکندخودراباموگرینیدرقابدوربینجایدهدانگاریکموجودفضاییدیدهاست.

درمراس متحلی فک هبهط ورزن دهازبرخ یش بکههایتلویزی ونیای ران،مانن دش بکهخ بر،پخ شمیش د،دوربی ن
تلویزی ونب هط ورمرت برویف دریکام وگرینیکل وزآپمیش د.درح الیک همقامه ایخ ارجیدیگ رنی زدرمراس م
حضورداشتندامادوربینهاهیچگاهرویچهرهآنهازومنشد.

یکیازدیگرموضوعهایسخیفمراسمتحلیفاینعبارتحسنروحانیبودکهگفت» :ایرانبرجبلنددموکراسیاست که
111پل هدارد.از111س الپیشت اکن ونم ردمای رانب رایدموکراسیق دمبرداش تند«.اش ارهریاک ارانهروح انیب هتلش
جامعهایران،برایدموکراسیازمشروطیتتاکنونبود.

آنه ا،ح تیاینب ارب رایمراس متحلی فریاس تجمه وریروح انی،بیش رمانهتروریس تمعروف یچ ون
»ص حرارودی«راک هدرت رورعب دالرحمانقاس مودبیرکلوقتح زبدم وکراتکردس تانای رانوهمراه انویدر
وین-اتریشنقشاص لیداشتاحتم العم داب ازهمبری اچن دینب ار»رونم ایی«کردن د.صحرارودیسالهاست
کهمشاورلریجانیرییسمجلسشورایاسلمیاست.

محمدیگلپایگانیرییسدفترخامنهایباجعفریجعفریصحرارودینفراولازسمتراست

صبحروزچهارش نبه14تیر45،1396سفیرازکشورهایمختلفرابرایبازدیداززندانمخوف
گذشته از اینها،
اوینتهران،ب هاینزندانبردند.آنه امکانه ایموردبازدیدزندانرابهطوریب زکک ردهبودندکهح تیبرخیاز
ابلهتریناینسفرا،بهتعریفوتمجیدازشرایطاینزندانپرداختند.چراکهاحتمالحکومتاسلمی،سبیلآنهارا
بهخوبیچربکردهبود.

یکنه ادضدبش ریحک ومتاسلمیب هن ام»حق وقبش رق وهقض اییهحک ومتاسلمی«وهمچنین»س ازمانزن دانها«این
بازدیدراسازماندهیکردهبودند.
کاظمغریبآبادی،معاوناموربینالمللدبیرستادحقوقبشرقوهقضاییه دراینبازدیدبرایسفیراناز»حقوقزندانیان«و
»وض عیتمناس ببهداش توس لمت«درزن داناوی نگف ت»:درجمه وریاس لمیای رانمجازاته اه دفتن بیهیوتحقی ری
نداشتهبلکهباهدفبازدارندگیوپیشگیریانجاممیشود«.
اوهمچنینزن داناوینرادرمقایس هب ابرخیزن دانهایکش ورهایدیگ ر»بینظی ر«توص یفک رد»:زن دانباناندرزن دانهای
ایرانبازندانیانرفتارانسانیودوستانهدارند«.
حتیقوهقضاییهحکومتاسلمیایران،باطرحیکادعایمضحکومسخرهایخواهانآزادیزندانیانسیاسیدرآمریکاشد!
ایننمایشواظهاراتمقاماتقوهقضاییهدربارهزندانهایشان،درحالیمطرحشدکهگزارشهایمتعددیدربارهوضعیت
نامناس بزن دانهادرای رانمنتش رمیش وند.فرس ودگیس اختمانها،ع دمت وجهب هوض عیتزن دانیانبیم ار،بهداش تعم ومی
زندانها،تغذیه،وتراکموحضورافزونبرظرفیتزندانیاندرزندانهاازجملهاینمشکلتهستند.
شمارزیادیاززندانیان،زندانرابابیماریهایمختلفیترکمیکنندکهپیشازورودبهزندانبهآنهادچارنبودهاند.
کاظمغریبآبادی،همچنینگفتهاستزندانبانهادرزندانهایایرانبازندانیانرفتاریانسانیودوستانهدارند.
معاوندبیرستادحقوقبشرقوهقضاییهاز»رفتارهایسیاسیبرخیکشورهاورسانههادرارائهتصویریدروغینوناصحیح
اززن دانهایای ران«انتق ادک ردهوگفت هاس تای نرفت ار»ب ااغ راضسیاس ی«انج اممیش ود؛ادع اییک هجمه وریاس لمی
پیوستهدربرابرانتقادهامطرحمیکند.

***

اماناگهاناعتصابغذایزندانیانرجاییشهرمانندبمبیپرسروصدادرجهانپیچیدومخالفینجدیحکومتاسلمی
وم دافعینجنب شک ارگریوآزادیهم هزن دانیانسیاس یب اش عارهایطنینان دازیچ ون»س رنگونب ادحک ومت
اسلمیایران!-زندهبادآزادی!-زندهبادسوسیالیسم!«و،...درشهرهاوپایتختهایشهرهایبزرگاروپاوآمریکا
وکاناداواسترالیا،یکباردیگرووسیعترازگذشته،افکارعمومیجهانرابهخودجلبکرد؛بهطوریکهازسازمان
مل ل،عف وبینالمل لوگزارش گرانب دونم رزگرفت هت اکنفدراس یونهایک ارگریوس ازمانهاچ پ،سوسیالیس ت،
سندیکالیست،آنارشیستونهاده اطرف دارجنبشک ارگریوآزادیه ایف ردیوجمعی،آنچن اناینآرامشخی الی
سرانومقاماتحکومتاسلمیرابرهمزندکهآنهاچرتشانپارهگرددودیوانهواروسراسیمههمهجناحهابه
همدیگرخیرهشوندوعملببینندکهطرحهاوسناریوهایچندماهاخیرشاننقشبرآبشدهاست.
اعتصابغذایاخیرزندانیانسیاسیرجاییشهرازروزهشتممردادماه،96ازآنجاآغازشدکهمامورینویژهزندان،ناگهان
هجوموحشیانهایبهآنهابردندوباضربوشتمآنهارابهسالنجدیدیانتقالدادند.
ص بحروزهش تممردادم اهب احض ورتع دادبیش ماریگ اردزن دان،ب دوناطلعقبلی 53زن دانیسیاس ی-امنیتیمحب وسدر
سالن12زندانرجاییشهرکرجبهمحلیکهازقبلمدتهاتوسطنیروهایامنیتیدرحالساختوتوسعهبودمنتقلشدند.
اینمحلمجهزبهتعدادزیادیدوربینمداربستهودستگاههاینظارتیاستوهمینطوردارایحفاظهاییاستکهآنرااز
ب اقیقسمتهایزندانجدامیکند.زندانیانسیاسیمحبوسدراینمحلاززم انانتق الدستبهاع تراضوبعض ااعتص اب
زدهاند.
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همزم انبرخیرس انهها،بهنقلازخ انوادهزندانیاناعتص ابیگزارشمیدهندزندانیانهمچن انبهاعتص ابغذایاعتراضی
خودادامهمیدهند.درحالحاضرهویت17تناززندانیانیکهدراعتصابغذابهسرمیبرندتوسطهرانااحرازشدهاست
ازجمل ه؛ س عیدش یرزاد،ابراهی مفی روزی،س عیدماس وری،امی رقاض یانی،ش اهینذوقیتب ار،ابولقاس مفولدون د،وحی دص یاد
نصیری،محمدامیرخیزی،محمدعلی)پیروز(منصوری،جعفر)شاهین(اقدامی،رضااکبریمنفرد،پیامشکیبا،مجیداسدی،حسن
صادقی،محمدنظری،حمیدباباییورضاشهابی.
دربیناعتصابکنندگانمحمدنظریورضاشهابیرسیدگیبهوضعیتحقوقیپروندهخودرانیزعلوهبراعتراضبهمحیط
بندجدیدمطالبهمیکنند.
گفت همیش ودتع داداعتص ابکنن دگانبیشازای ناف رادب ودهک هدرچن دم وردب ادرخواستس ایرزن دانیانب هدلیلیازجمل ه
مشکلتپزشکیبهاعتصابخودپایاندادهاند.ازجملهاینزندانیانسعیدپورحیدراستکهاعتصابخودرابهدلیلمصرف
دارویقلبیبهروزهتغییردادهاست.
هرچن دبهدلیلمح دودیته ایاعم الیش دیدوتلشنیروه ایامنی تیب رایجل وگیریازانتش اراخب ارازوضعیتاینزن دانیان
احتمالاینکهتعدادزندانیاناعتصابیبیشازاینتعدادواسامیباشدمنتفینیست.
بن اب هگ زارشهران ا،همچنی نروز4ش هریورماهحس نص ادقیاززن دانیاناعتص ابیب هدلی لمش کلتبین اییب هبیمارس تان
فارابیتهرانمنتقلشدهبودکهباوجودتوصیهپزشکانتصمیمگرفتکماکانبهاعتصابغذایاعتراضیخودادامهدهد.
درم وردوض عیتس لمتیزن دانیاناعتص ابینی زخبره اح اکیازآنس تک هدرروزه ایاخی ر،
چن دتناززن دانیانازجمل هرض ااک بریمنف رد،ابولقاس م)ج واد(فولدون د،جعف راق دامی،ش اهینذوقیتب ار،س عیدش یرزادو
تعدادیدیگرراهیبهداریزندانشدهاند.مس ئولنزندانتاکنونحاضرنشدهاندنامههایرسمیزندانیاندرخصوصاعلم
اعتصابغذاراازآناندریافتودرسیستماداریزندانثبتکنند.
دک ترکریمیمس ئولبه داریزن دانرج اییش هرک رجب هزن دانیاناعتص ابیگفت هاسترس یدگیزی ادومس تمریازاینبه داری
ساختهنیستچراکهاعتصاباینزندانیاندرسیستمزندانثبتنشدهاستکهامکانچکآپروزانهبرایآنانفراهمباشد.
امی رقاض یانیازروز4ش هریورماهب هاته امشکس تنتجهی زاتنظ ارتی)دستگاههایش نودتع بیهش دهدربن د(ب هس لولهای
انف رادیمنتق لش دهاس ت.قاض یانی،همچنی نب هدلی لبیاح ترامیمس ئولینب هم ادرشدرس اختمانادارهک لس ازمان
زندانهایاستانتهرانمعترضاست.
لزمبهیادآوریاستکهروزدوشنبه8مردادماه،بعدازانتقالزندانیانسیاسیبههواخوریپسازتفتیشتوامباضربو
شتمزندانیان،بدوناجازهبرداشتنشخصیترینوسایلازجملهداروها،آنانرابهسالن10کهازمدتهاقبلتحتنظارت
نیروهایامنیتیدرحالساختبودمنتقلکردند.
10نفرازمعترضانبهاینانتقالبهسلولانفرادیبردهشدنداما4تنازآنانپسازچندساعتبهسالن10بازگشتند،و
6نفردیگرازچملهحسنصادقی،سعیدماسوری،رضااکبریمنفرد،امیرقاضیانی،ابوالقاسمفولدوندوجعفراقدامیبرای
چندهفتهتاپیشازانتقالمجددبهسالن10درسلولانفرادیماندند.
تع داداعتص ابکنندگاندرمرحل هاولت ا22زن دانیگ زارشش دب ااینح الب هدلی لمختلف یب هخص وصوض عیتنامس اعد
جسمیبعضیاززندانیان،تعداداینافرادکاهشپیداکرد.
ی کمنب عآگ اهدیگ رازآخری نوض عیتزن دانیانای نس النک هنخواس تن امشف اشش ودب ه
گزارش گرهران اگفت هک ه»تنه ای کع ددک ولرک هآنه مبهواس طهخ ودزن دانیانت امینش دهدر
چنینبندبزرگوپرجمعیتیکارمیکندکهعملهیچتاثیریدرکاهشدمایگرموخشکبندندارد.زندانازداشتنتختکافی
محرومندودسترسیبهآبآشامیدنیتصفیهشدهندارند.درروزهایاخیریکیخچالوفریزرکهمملوازغذاهایفاسدشده
بهدلیلخاموشیبودبهزندانیانتحویلدادهشدکهعملبرایچنینتعدادزیادیزندانیمشکلگشانیست«.
ای نمنب عدرم وردوض عیتس لمتیای نزن دانیانتوض یحداد»:ح العم ومیاف رادیک هازکه ولتس نرن جم یبرن دمناس ب
گزارشنمیشود.داروه ایبعضیاززن دانیانهنوزبهآن انتحویلدادهنش دهورس یدگیپزشکیبهبیم اراندرکم ترینح د
وجوددارد«.
ویتاکیدکرد»:برخلفآییننامهسازمانزندانهاواصولشهروندیحتیجاییبرایتعویضلباسکهازدیددوربینهای
مداربستهسالنمحفوظبماندوجودندارد.درواقعهیچحریمشخصیبرایآنانقابلتصورنیست«.
اینمنبعنزدیکبهزندانیانسالن10تاکیدکردبرخیازوسایلزندانیاندرسالنقبلجاماندهیاموردتخریبقرارگرفتهاست
ازجملهیخچالها،تلویزیون،کولر،ظروفغذاودستگاهتصفیهآبکهنبودآنمشکلتزندانیانراچندبرابرکردهاست.
ازدیگرمشکلتاخیراینزندانیان،علوهبرعدماجازهتماستلفنیباخانوادهووکیلمحدودیتدرملقاتهااست.بخصوص
زن دانیانیکههمسرانی ااعض ایخ انوادهدیگریدرزن داناویندارندوپیشتربهصورتمنظمازامک انملق اتبینزن دانیان
برخورداربودندازاینامکانمحرومشدهاند.
گفتهمیشودمحمدمردانی،رییساینزنداننقشاصلیدرجابهجاییواعمالفشاربرزندانیانسیاسی-امنیتیاینزندانرا
برعهدهداشته،هرچندمدعیشدهاینعملبهدستورمقاماتقضاییصورتگرفتهاست.

عباسجعفریدولتآبادیدادستانتهران
درح الیکهتشکلهایک ارگری،س ازمانهایم دافعحق وقبش رو،...نس بتبهوضعیتزن دانیانسیاسیاعتص ابغذاکنن دهدر
ایرانابرازنگرانیکردهاند،دادستانتهراناعلمکردهاستکهدستگاهقضاییتوجهیبهاعتصابغذایزندانیاننمیکند.
بهگ زارشخبرگزاریه ایداخلیای ران،عب اسجعف ریدولتآب ادیروزچهارش نبهاولش هریور،1396ب ابی اناینک هاعتص اب
غ ذاازنظ ردس تگاهقض اییاق دامیشکستخ وردهاست،گفت»:ق رارنیستم اتحتت اثیربرخیاق داماتزن دانیانازجمل ه
اعتصابغذاقرارگیریم«.
اینسخناندادس تانتهراندرحالیستکهدرواکنشبهاعتص ابغذایحدودبیستزندانیسیاسیدرایران،ح تیس ازمان
عفوبینالمللدرتازهترینبیانیهخوداعلمکردشرایطزندانیانسیاسیزندانرجاییشهرکرجبهقدریبداستکهزندانیان
برایسادهترینحقوقانسانیخودناچاربهاعتصابغذاشدهاند.
اینزندانیانبهانتقالزندانیانسیاسیزندانبهیکبندامنیتیخاصمعترضهستند.
پیشترهران ا،ارگ انخ بریمجموعهفع النحقوقبشردرایرانخ بردادهبودکهحدودپنج اهزندانیسیاسیبهیکبندت ازه
منتق لش دهاندک هح تیس رویسبهداش تیآننی زمجه زب هدوربینه ایم داربس تهاس ت.آنه امیگوین دمح دودیتهای
بیسابقهایبهاینزندانیاناعمالمیشود.
بعدازاینکهبهاعتراضزندانیانسیاسیرسیدگینشد،آنهادستبهاعتصابغذازدند.

سالن10زندانرجاییشهرکرج)اندرزگاه (4بهعنوانمحلجدیدنگهداریزندانیانسیاسی-امینیدرزندانرجایی
شهرکرجپیشترمحلنگهداریجمعیاززندانیاناهلسنتبودکهسالگذشتهبهصورتدستهجمعیدراینزندان
اعدامشدند.
پسازاعداماینزندانیانوم تروکماندناینس النب ادس تورونظ ارتنهاده ایامنی تیاینمحلموردبازس ازیو
توسعهازمنظرامنیتیقرارگرفت.

تغییرساختاراینسالنباجوشدادندربها،اضافهکردندوربینهایمداربستهبههراتاقوحتیحمامهاوسرویسهای
بهداشتیواحتمالدرنظرگرفتنموارددیگریازمحدودسازیومانیتورکردنتاماهگذشتهبهطولانجامید.
گفت همیش ودح دود40دوربینم داربس تهواحتم التع دادزی ادیدس تگاههایش نوددراینمحلتع بیهش دهاست.همچنین
تماممنافذاینبندمانندپنجرههاجوشکاریوپوشاندهشدهاند.
بندمورداشارهفاقدامکانتهویههوااستوبهدلیلعدماجازهانتقالدستگاههایتصفیهآبیکهزندانیانباهزینهخودتهیه
کردهبودندزندانیانازدسترسیبهآبآشامیدنیسالممحرومشدهاند.
بهزن دانیانمع ترضگفتهش دهاستاینانتق الکمس ابقهبهدس تورریاستس ازمانزن دانهایکشوروبهه دفجلوگیریاز
انتشاراخباروگزارشاتازاینمحلصورتگرفتهاست.
لزمب هذک راس تزن دانیانمنتق لش دهک ه 53نف رتخمی نزدهمیش وندعم دتااززن دانیانش هرهایدیگ ر
کشورهستندکهبهصورتتبعیدبهزندانرجاییشهرکرجکهاساسادرتعریفسازمانزندانهامتعلقبهزندانیانخشناست
منتقلشدهاند.اینزندانیانفارغازاصلمسئلهحبس،بهعنوانتبعیدیرنجیمضاعفمتحملمیشوندواکنوننیزباانتقالبه
بندیامنیتیبهمشکلتآناناضافهمیگردد.زندانیانسیاسیمعترضمعتقدهستندپسازمحکومیت،تفاوتیبینآنانوسایر
زندانیانوجودنداردولزماستحسبقوانینسازمانزندانهاباهمهبهیکشکلبرخوردشود.

همچنی ن»گرفت اردرگ ردابس رکوب:م دافعانحق وقبش رزی رآم اجحمل هدرای ران«؛عن وانگ زارشت ازهعف و
بینالمل لدرب ارهای راناس ت.درای نگ زارشک هروزچهارش نبهدوماوت11 - 2017م رداد1396منتش ر
شده،ازفعالنحقوقبشردرایرانبهعنوانکسانییادشدهاستکهدردفاعازحقوقمردمتنبهخطرمیدهند.
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عف وبینالمل لاعلمک ردهاس تق وهقض اییهونهاده ایامنی تیاززم انرویک ارآم دنحس نروح انیدرس ال
،1392باهتکحرمتمدافعانحقوقبشرفشارهارابرآنهاافزایشدادهاندودههانفررادستگیروبازداشت
کردهاند.

براساسگزارشتازهسازمانعفوبینالمللکهباعنوان»گرفتاردرگردابسرکوب:مدافعانحقوقبشرزیرآماجحملهدر
ای ران«منتش رش دهاس ت،بس یاریازم دافعانحق وقبش ردررس انههایحکوم تیب اعن اوینواتهام اتیهمچ ون
»جاسوس«و»خائن«خواندهشدهاندوبااتهاماتواهیمرتبطبا»امنیتملی«،محاکمهوزندانیشدهاند.
ب ات وجهب هاینوض عیت،عق وبینالمللمیافزای د:امی دهاب رایاص لحوبهب ودوض عیتحق وقبش ردرای رانک هازوع دههای
حسنروحانیدرطولکارزارانتخاباتیاشدرسال92و96بودهاست،تیرهوتاراست.
ب هگ زارشس ازمانعف وبینالمللدرح الحاض ربعضیازفع النم دنیب هدلیلفعالیته ایمس المتآمیزازجمل هارتب اطب ا
سازمانملل،اتحادیهاروپاوسازمانهایحقوقبشریماننداینسازمان،بهبیشاز10سالزندانمحکومشدهاند.

درواکنشب ه»اق دامنمایشی«،بازدی دس فرایخ ارجیاززن داناوین،پژوهشگ رس ازمانعف وبینالمللدرامور
ایران،درگزارشی نوشتهاست:

هفتهگذشتهمقامهایقوهقضاییهایران دراقدامیکمسابقهبازدیدیاززنداناوین،یکیازبدترینزندانهایکشور،برای
نمایندگاندیپلماتیک45کشورازاروپا،آسیا،آفریقاوآمریکایجنوبیترتیبدادند.
اف رادترتیبدهن دهای نبازدی دلزوم یب ههیچگ ونهمخفیک اریدرب ارهای نواقعی تندیدن دک ه»ت ورزن داناوی ن«راب رای
مق ابلهب اگزارشه ایحق وقبش ریدرم وردای نزن دانطراح یکردهان د.ت وریک هتلشک رد»امکان اتع الی«ارائهش ده
دراینزندانشاملسالنزیباییخصوصی،ورزشگاه،کتابخانهورستورانرابهتصویربکشد.
درروزه ایبع دازاینبازدی د،رس انههایحکوم تیاخب اریدرب ارهوضعیتاینزن دانمنتشرکردن دک هدرآنه اشرایطزن دان
اوی ن»ع الی«توص یفش دهب ود.همچنی نب راس اسای نخبره انماین دگانهن د،ان دونزی،پرتغ الوک رهجن وبیب هتحس ین
پرداختهوبهمقامهایایرانیتبریکگفتهاند.
درواقعامااینتصویرهیچنشانیازواقعیتدرخودندارد.
تحقیقاتانجامشدهازسویسازمانعفوبینالمللوسایرسازمانهایحقوقبشریدرطولسالهایگذشتهنشانمیدهد
شرایطزنداناوین غیرانسانیوغیربهداشتیاست.
یکیازشایعترینشکایتهاکهبارهاوبارهاتکرارشدهاست،کمبودشدید آبگرم،تهویهنامناسبووجودسوسکوموش
دراینزندان،بهخصوصدرنزدیکیآشپزخانهآناست.
علوهبراینزندانیاناینزندانبارهاگفتهاندبهدلیلکمبودتختمجبورندکفزمینبخوابندکهاینمسئلهبهخصوصدرماه
هایسردزمستانمشکلتجدیایجادمیکند.
ش رایطتغ ذیهزن دانیاننی زمناسبنیستوب هن درتغ ذایک افیب اکیفیتمناسبدراختی ارآنه اق رارمیگی رد.آندس تهاز
زندانیانیکهبهاندازهکافیخوششانسهستندکهمیتوانندغذایموردنیازخودراازفروشگاهزندانتهیهکنند،اینکاررا
میکنند.
زنداناوینیکمجتمعبزرگاستکهازچندینساختمانوبندتشکیلشدهاست.اغلباینساختمانهاسهطبقهاندودرهر
ساختماندوبخشوجوددارد.شرایطدربخشهایمختلفاینزندانمیتواندبهشدتمتفاوتباشد.
آنچ هدرم وردس النزیب ایی،س النبدنس ازی،کتابخ انهورس تورانقابلط رحاستایناستک هاینمکانه اتنه ادراختی ار
زن دانیانیق رارمیگی ردک هدرس اختمان)بند(هف تحض وردارن دوبس یاریازدیگ ربن دهایزن دان،ب هش کلیتاس فباراز
دید نمایندگانوسفیرانکشورهایخارجیپنهانماندهاست.
اینافرادتنهابهبخشکوچکیاززنداندربندهایچهاروهفتبردهشدهاندکهبیشترزندانیاندراینحدودزندانیانیثروتمند
بهشمارمیروند.آنهااغلببهدلیلجرایممالیمحکومشدهاندوبااستفادهازمنابعمالیخودامکاناتمختلفیرابرایخود
فراهمکردهاند.امکاناتینظیرفرش،پرده،تلویزیون،تهویهمطبوع،وسایلآشپزخانهو...
سازمانعفوبینالمللپیبردهاستکهپیشازبرگزاریاینبازدید،مسئولنزندانعدهایاززندانیانرابهبخشهاومناطق
دیگرزندانمنتقلکردهاندتاازدحامجمعیتدرزندانمشخصنباشدودیوارهاهمرنگآمیزیشوند.
آنهاهمچنینبهزندانیانهشداردادهانددراینبازدیدبهدیپلماتهانزدیکنشوندوانتقادنکنند.
زنداناویننهتنهادرایرانکهدرسطحجهانبهعنواننمادسرکوبسیاسیگستردهدرایرانشناختهمیشود.اینزنداندر
ط ولتاری خننگینش ص دهانف رازفع النم دنیوسیاسیراک هاقداماتش انص لحآمیزب ودهاست،هم راهب اروزنامهنگ اران،
روشنفکرانووکیلنحقوقبشردرخوددیدهاست.
ب اوج ودایننماین دگانکش ورهایخ ارجیاج ازهبازدی دازدیگ ربخشه ایزن دانراک هدهه اتناززن دانیانعقی دتیازجمل ه
م دافعانحق وقبش ردرآنه ادربن دهس تند،نداش تهاند.ای نس اختمانهاعبارتن دازبن د 350ک هم دافعبرجس تهحق وق
بش ر،عب دالفتاحس لطانیدرآنزن دانیاست.همچنی نآرشص ادقی،فع الحق وقبش ریک هبهش دتبیم اراست،درای نبن د
نگهداریمیشود.
دربن دهش ت،امی دعالیش اه،دیگ رم دافعحق وقبش رزن دانیاس توهمچنی نبن دزن انزن داناوی نک هفع الن حق وقبش ر،
نرگسمحمدی،گلرخابراهیمیایراییوآتنادائمیدرآنزندانیهستند.
اینهیئتدربازدیدخود،همچنینامکاندسترسیبهمحلهایزیرنظروزارتاطلعاتوسازماناطلعاتسپاهپاسدارانرا
نداشتهاست.محلهاییکهبازداشتشدگانبهطورمعمولدرآنهاتحتشکنجهوبدرفتاریقرارمیگیرند.

نمایندگانکشورهایخ ارجی،همچنینامک انملق اتب ازندانیاندوت ابعیتیراپیدانکردهاند.کس انیهمچونن ازنینزاغری-
راتکلیفوکمالفروغی،زندانیانایرانی-بریتانیایی.همچنیندکتراحمدرضاجللی،پژوهشگرایرانیساکنسوئدکهدرطول
مدتاینبازدیدبهسلولانفرادیمنتقلشدهاست.
بازدی دبینه ایتتبلیغ اتیونمایش یاززن داناوی نب هص ورتیواض حدرراس تایپوش اندنحق ایقتاری کدرب ارەای نزن دان
برنامهزیریشدهاست.
ص حبتهای ک اظمقریبآب ادی،پ سازای نبازدی دوادعاه اییک هازن احیهاومط رحش دهش رمآورهس تند.او گفت هاس ت
زن دانیاندرای رانازدسترس یکام لب همراقبته ایپزش کیبرخوردارن د:اظه ارنظریک هدرتع ارضکام لب ایافتهه ایی ک
گ زارشس ازمانعف وبینالمل لاس ت.گزارش یک هنش انمیده دچگ ونهزن دانیانسیاسیعم داازدسترس یب همراقبته ای
پزشکیمناسبمحروممیمانندواینگونهبهشکلیمضاعفمجاراتمیشوند:
قریبآبادی،همچنینمدعیشدهاستشرایطزنداناویننمونهایازاستانداردهایبالیزندانهادرسراسرایراناست.
ایندرح الیاستکهس النهعدهزی ادیاززندانیاندراع تراضبهشرایطوحش تناکزندانهادرایراندستبهاعتص ابغذا
میزنن د.همچن انک هپی شازای نودرس الج اری،س عیدش یرزاد،فع الحق وقبش رزن دانیدرزن دانرج اییش هرک رج)در
نزدیکیتهران(،دراعتراضبهشرایطنامناسبزنداناعتصابغذایی39روزهکرد.
چنینادعاهایدروغینیتلشمقامهایایرانیبرایزدودنتصویرصدهانفراززندانیاناستکهدرطولاینسالهادرپشت
میلههایزندانهایمختلفدرایران،ازجملهزنداناوینرنجکشیدهاند.
س فیرانکش ورهایخ ارجیک هدر»ت وراوین«ش رکتداش تهاند،پیشازحض وردرزن داناویتنمیدانس تهاندک هق راراست
حضورشانباچنینمحدودیهمراهباشدوچنینسطحیازتحریفدرموردشرایطاینزندانبدناموجودداشتهباشد.اکنون
ام ابایدبرایآنهابس یارروشنباشدکهمقامهایایرانیازآنهابرایکسباعتب اردرتبلیغاتموردنظرخوداستفادهکرده
اند.اینسفیران بایدعلیهشکنجهوبدرفتاریباسایرزندانیاندرایرانوبازداشتهایخودسرانهمدافعانحقوقبشرسخن
بگویندوازمقامهایزنداناوینودیگرزندانهادرایرانبخواهنددرهارابرایبازدیدونظارتنهادهایمستقلبازکنند.
اگرمقامه ایایرانیواقع اعلقهمندبهبهبوداوض اعهس تندومیخواهنددیگربهبدنامیشهرهنباش ند،بایدفورادروضعیت
فعلیزندانهاتغییراتجدیایجادکنند.ازجمله:امکاندسترسیبهموادغذایی،آب،مراقبتهایپزشکی،امکاناتبهداشتیو
تختهایمناسبرابرایهمهزندانیانتضمینکنند.
آنهاهمچنینبایداستفادهازشکنجهوسایربدرفتاریهارادربازجوییهاکناربگذارندوبرخوردبازندانیان،همراهباحفظ
حرم توکرام تبش ریآنه اباش د.م دافعانحق وقبش روکس انیک هج زفعالیته ایمس المتآمیزک اردیگ رینکردهان دو
غیرقانونیبازداشتومحاکمهشدهاندهمآزادشوند.
حک ومتاسلمیایران،بای دبهس ازمانهای بینالمللیازجملهگزارشگروی ژهحقوقبشرس ازمانمللدرام ورایراناج ازه
دهدبهشکلمس تقلاززنداناوینوسایرزندانهایایرانبازددیدکنندوشرایطاینزندانهارابااستانداردهایبینالمللی
تطبیقدهند.
تنهاباگذرازچنینمراحلیاستکهایرانمیتوانداعتمادیواقعیبهسیستمزندانهایکشورایجادکند.

بهگفتهدی ترک ارگ،کارش ناسمس ائلای رانس ازمانعف وبینالمللدرآلم ان،قربانی اناص لیاینس رکوبوکلیم دافعحق وق
بشر،نمایندگانسندیکاهاواتحادیههایکارگریوکنشگرانیبودهاندکهبرایحقوقزنان،لغوحکماعدامونیزدفاعازحقوق
اقلیتهاازجملهاقلیتهایمذهبیفعالیتمیکردهاند.
بهگفت هاینمق امعف وبینالملل،بهخص وصآندس تهازفع النیک هب رایروش نگریاع دامهایدس تهجمعیتابس تان1367
تلشکردهاند،آماجحملتوسرکوبهایدستگاههایقضاییوامنیتیبودهاند.
گ زارشجدی دعف وبینالمل لزی رعن وان»گرفت اردرش بکهس رکوب:حمل هب هم دافعانحق وقبش ردرای ران«ب ااس تنادب ه
گزارشهایموجود،تشدیدفشاروسرکوبدرایراناززمانبهقدرترسیدنحسنروحانی تاکنونرانشانمیدهد.
بهگفت هدی ترک ارگ،ب رم دافعانحق وقبش ردرای رانعنوانه اییچ ون»جاس وسبیگ انه«و»خ ائن«میگذارن دوآنه ا
راب هزن دانهایطولنیم دتی،معم ولبی شاز10س ال،محک وممیکنن د؛دادگاهه ایانقلبه ماغل بپش تدره ایبس ته
برگزارشدهاندودادگاهدرمواردیحتیفقطچنددقیقهطولکشیدهاست.
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دی ترک ارگاف زودهاس ت،دربس یاریازم واردبازداشتش دگانب رایگرفت ن»اع تراف«م وردش کنجهی اس وءرفتارواق ع
شدهاند.
گزارشعفوبینالمللحسنروحانیودولتاورامتهممیکندکهتاکنوناقدامموثریبرایمقابلهبااینمواردصریحنقض
حقوقبشرومتوقفکردنآنانجامنداده،بلکهبرعکس،هموارهگزارشهایمرتبطبانقضحقوقبشردرایرانراردکرده
وم دعیش دهک هدرای نکش ورهیچک ستنه اب هخ اطراس تفادهمس المتآمیزازحق وقیچ ونآزادیبی انوتجم عبازداش ت
نمیشود.
گزارشعفوبینالمللمشخصااز45نفردرایراننامبردهکهقربانیفعالیتهایمسالمتآمیزحقوقبشریشدهاند.ازاین
تعداد21موردباذکرجزئیاتثبتشدهاند.
نرگسمحم دیکنشگرحق وقبش ر،آتن ادائمیازفع النطرف دارلغ وحکماع دام،گل رخابراهیمیایراییفع الم دنی،جعف ر
عظیمزادهدبی رهیئتم دیرهاتح ادیهآزادک ارگرانای رانواس ماعیلعب دیدبی رک انونص نفیمعلم انای ران،ازجمل هنامه ایی
هستندکهگزارشعفوبینالمللبهآنهااشارهکردهاست.
»مگ دلنامغرب ی«مع اونبخ شخاورمی انهوش مالآفریق ادرس ازمانعف وبینالمل ل،دربی انیهایاعلمک ردوض عیتزن دان
رجاییشهروشرایطموجودبرایزندانیانسیاسی»،شرمآور«است.
همزم انخ برمیرسدکهاعتص ابغذایمهدیخزعلی،منتقدسیاسینیزادامهداردوبهت ازگیبهبیمارس تانبقیه€ا متعلق
شدهاست.
بس یاریاززن دانیانسیاس یدرس الهایاخی رناچ ارش دهاندب رایب هدس تآوردنحق وق
قانونیخوددستبهاعتصابغذابزنند؛ازجملهنرگسمحمدی،فعالمدنیکهبرایگفتوگویتلفنیبافرزندانخوددستبه
اعتصابغذازد،آرشصادقیکهپسازبازداشتهمسرشبرایرسیدگیبهوضعیتاودستبهاعتصابغذازدوآتنادائمی
کهدراعتراضبهبازداشتوزندانیشدنغیرقانونیخواهرانشدستبهاعتصابغذازد.

تم امش واهدوق رائنوآم اروارق امنش انمیدهن دک هوض عیت»حق وقبش ر«درای ران،دردورهاولریاس تجمه وری
حس نروح انیب دترازگذش تهش دهاس ت.یک یازمهمتری نمشخص ههاینق ضحق وقبش ردرای راندرس الهایریاس ت
جمهوریروحانی ،تداوماعدامهایگستردهبودهاست.
خانمعاصمهجهانگیر،گزارشگرویژهسازمانمللدرامورحقوقبشرایران،پیشازاینباانتشاراولینگزارشجامعخوداز
وضعیت حقوق بشر ایران ،درباره شمار اعدامها ابراز نگرانی کرد و اعلم داشت که این تعداد در سطح »هشد
است.
درگزارشخانمجهانگیرآمدهاستکهبرایایجادهرنوعتغییرقابلتوجهبهمنظوربهبودوضعیتحقوقبشردرایران،اعمال
تغییراتعمیققانونیوساختاریدراینکشورامریضروریولزماست.
ازس وییدیگ ر،س ازمانعف وبینالمل لنی زدربخش یازگ زارشس الیانهخ ودعن وانداش تهک هچن انچهکش ورچی نب ا4/1
میلیاردنفرجمعیترادرآماردرنظرنگیریم،شماراعدامهاباحکمقضاییدرایران55،درصدکلمواردثبتشدهدرجهان
است.
ای نس ازمان،همچنی نتاکی دک ردهاس تک هبس یاریازاعدامش دگان»،زی رش کنجه«ب ه»ج رائم«نس بتدادهش ده
»اع ترافکردهان د«وم واردیوج ودداردک هف ردب هجرایم یک هاساس اپ سازبازداش تاوس اختهش دهاند،اع ترافک رده
است.

***

بنابراین،وضعیتحقوقبشردرایراندردورهریاستجمهوریحسنروحانی،نهتنهابهبودنیافته،بلکهرقماعدامهاوشلق
زدنبهدانشجویانوک ارگرانو،...دستکمنس بتبهگذش تهدوسهبرابرافزایشنش انمیدهن د.درچه ارس الگذش تهوزیر
دادگستریدولتروحانی،آخوندیبهنام»مصطفیپورمحمدی«بودکهدرسال 1367ودرپایانجنگهشتسالهایرانو
ع راق،خمین یهنگ امیک هقطعن امهش ماره598س ازمانمل لراپ ذیرفت،گف ت»:ج امزه رراس ر
اریخی
تیت
ارانهوتروریس
وایجنایتک
ی،دوفت
ارزخم
دم
دیم«.اودرآندورههمانن
کش
ص ادرکردکهاولیکش تارچن دینهزارزن دانیسیاسیدرزن دانهایسراسرایرانب امخفیک اریتم امبودبهط وریک هح تی
جن ازهاعدامش دگانرامخفی انهدف نکردن د؛اخی رانی زگوره ایجدی دکشفش دهاست.ب اای نوج ود،هن وزه منزدیک انای ن
قربانی انازمح لدف نعزی زانخ ودهی چخ بریندارن د؛ودوم یص دورفت وایقت لس لمانرش دی،
ب هدلیلنوش تنکت اب»آی اتش یطانی«ب ود.خمینیب رایکش تارزن دانیانسیاسیچه ارنف ررام امورک ردهب ودک هب ه»گ روه
مرگ«معروفش دند.یکیازآنه ا،همینپورمحم دیوزیردادگس تریدولتروح انیبودهاست.بهگفتهمنتظریکهدرآن
زماننایبامامبوددرطولدوسهماهحدودچهارهزارنفررااعدامکردندامامخالفینحکومتمیگویندآماراعدامهاخیلی
بیشترازاینهاست.

درک ابینهدومروح انی،پورمحم دیج ایخ ودراب ه»علیرض اآوای ی«داد.اوه ممانن دپورمحم دی،درکش تارهاو
اعدامهایزندانیانسیاسیفعالبودوکارنامهسیایهیدارد.
وزی رارتباط اتآننی زدروزارتاطلع اتمس ئولیتش نودراب هعه دهداش تهاس ت.
محم دجوادآذریجهرم ی،وزی رارتباط اتوفن اوریاطلع اتدرک ابینهدومروح انی،پیشت ردروزارتاطلع ات

حکومتاسلمی،مسئولیتمکالماتتلفنیوشنودراعهدهداربودهوازاینطریقبسیاریازروزنامههاووبهاو
شبکههایاجتماعیبستهشدهوفعالینآنهابهزندانافکندهشدهاند.

اخی را،یکعض وکمیس یونقض اییوحق وقیمجلسافزایشآم ارکودک اندرزن دانهایای رانب هتع دادبیشازدو
هزارو300نفررانشانه»افزایش«زنانمجرمدانستوتاسیسمهدکودکدرزندانراضروریخواند.

ای ننماین دهمجل س،وج وددوه زارو300ک ودکب ههم راهوال دینخ وددرزن دانهاراوض عیتی»بس یارعجی بوقاب ل
تامل«دانستهوازسازمانزندانهاخواسته»آمارشفافیازتعدادمادرانزندانی«ارائهکند.
ای نعض وکمیس یونقض اییوحق وقیمجل سدرعی نح الاف زودهک ه»مخف یک ردنآم ار
مجرمان مشکلی را حل نمیکند ،هرچند آمارهای بال نیز بسیار تاسفبرانگیز است«
در حال حاضر آمار دقیقی در مورد تعداد زنان زندانی در زندانهای کشور وجود ندارد٬اماآنگونه
کهآمارمنتشرشدهدرسال92نشانمیدهد،تنهاحدودسهدرصدزندانیانایرانرازنانتشکیلمیدهند.
بهگفتهزهرابنیانیان،مشاوردبیرکلستادمبارزهباموادمخدردرامورزنانوخانوادهدرسال 92بیشازهفتهزارو377
زندرایرانزندانیبودهاند.
بهعقیدهبرخیحقوقدانانومدافعانحقوقکودک،بیتوجهیبهوضعيتکودکانیکهدرکنارمادرانشاندرمحيطناسالم
زندانبهسرمیبرند،موجبمیشودزمينهبرایتبديلاينکودکانبهمجرمانآيندهفراهمشود.
البتهردحاکمیتجمهوریاسلمی،هزارانکودکبامادرانسیاسیخوددرزندانهامتولدویابزرگشدهاندوبرخیکودکان
نیزبهدلیلاعدامویازندانطولنیوالدینشان،بهفامیلهایشانسپردهشدهودرفراقپدرومادربادردورنجوغمزیادی
بزرگشدهاند.

ازس ویدیگ ر،ریی سس ازمانزن دانهاواق داماتت امینیوتربی تیای رانمیگوی دآم ارزن دانیاندرای رانازس ال
1364تا1395حدود333درصدرشدداشتهاستودرحالحاضر64درصدزندانیانمتاهلهستند.

بهگزارشخبرگزاریحکومتیتسنیم،اصغرجهانگیریروزدوشنبهاولخرداد 96گفت:ایرانازنظرجمعیتزندانیاندرمیان
کشورهایاسلمیدررتبهدومودرمیانکشورهایآسیاییدررتبهششمقراردارد.
اورتبهایراندرجهانراچهلویکماعلمکردوافزود:جمعیتزندانیاندرهر 100هزارتندرآسیا174نفرودرجهان
168تناست.
بهگفتهاو،امااینرقمدرایران283تنبهازایهر100هزارتناست.
شمارزندانیانبراساسآماررسمیاعلمشده،براینمونه،دردانمارک 61تن،درایالتمتحدهنزدیکبه700تن،درژاپن
49تن،درآفریقایجنوبی292تن،درسوئیس84تنیادرمالزی161تندرهر100هزارتناست.
رییسسازمانزندانهاواقداماتتامینیوتربیتیایرانگفتکه»ظرفیتزندانهایما 88هزارتناست،امااکنون223
هزارتنموجودی،یعنیبیشاز5/2برابرتراکم،زندانیداریم«.
جه انگیریاف زودک ه»درس ال 1358ب ا37میلی ونجمعیت8557،زن دانیداش تیمودرس ال95ب ا78میلی ونجمعیت،
223هزارتن«درزندانهابودند.

ب هاق راراینعنص رحکوم تی»:اگرچ هجمعیتکش ورازس ال 64ت ا،95ح دود66درص دافزایشی افتهام اآم ار
زندانیان333درصدرشدداشتهاست«.
گزارشگرویژهسازمانمللدرموردوضعیتحقوقبشرایرانبهحکومتاسلمیایرانتوصیهجدیکردکهیکتحقیقمستقل
وهمهجانبهدربارهکشتار67انجامدهد.خانمعصمیجهانگیردرتازهترینگزارشخودمینویسد:
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»خانوادهه ایقربانی انبای دازح قدانس تنحقیق تدرب ارهای نواقع هوسرنوش تعزیزانش ان،ب دونت رسازتلفیج ویی
دول تیبرخ وردارش وند.آنه اح قبرخ ورداریازاق داماتترمیم یازجمل هانج امی کتحقی قم وثردرب ارهحق ایقوافش ای
عمومیآنهاوهمچنینحقجبرانخسارترادارند«.

ایننخستینباریاستکهیکگزارشگرسازمانمللدرگزارشخودفصلمستقلیرابهاعدامهایجمعیزندانیان
سیاسیدرسال67اختصاصمیدهد.
درای نبخ ش،همچنی نب هتخری بگوره ایجمع یمرب وطب هس ال67درای راناش ارهش دهاس ت.گزارش گروی ژه
دراینب ارهچنی نگ زارشدادهاس ت»:دراردیبش هتوخ ردادم اهامس ال،بول دورزهاییدی دهش دهاندک هدرج الانج امی ک
پروژهساختوسازدرنزدیکیگوره ایجمعیاهوازکهدریکزمینبیابانینزدیکگورستانبهشتآب اداینشهرقراردارد
بودهاند.دراینگورها،پیکرحداقل44نفراززندانیانیکهدرتابستان67کشتهشدهاندقراردارد«.

***

درجمعبندیمیتوانگفتزندانیانسیاسیمحبوسدرزندانرجاییشهرکرج،کهحدود52تنبرآوردمیشونددر
هفتهه ایاخی رب هبن دیامنی تیوت ازهمنتق لش دند.درای نبن دک هح تیس رویسهای
بهداشتیآننیزمجهزبهدوربینهایمداربستهاست؛محرومیتهایکمسابقهایبهزندانیانتحمیلشدهاست.این
وض عیتاعتص ابغ ذاراب هآنه اتحمی لک ردهاس ت.ک اشمیش دب هج ایاعتص ابغ ذا
ک هب هجس موج انزن دانیآس یبهایج برانناپ ذیریواردمیکن دمب ارزهدیگ ریدر
پی شگرفت همیش د.ام اخ ودزن دانیسیاس یبی شازهم هب هع واقباعتص ابغ ذا
آگ اهیداردچ راک هبرخ یازآنه امانن درض اش هابی،آنراتجرب هکردهان دودردورن جو
ع وارضآنرادرجس موروحخ ودحم لمیکنن د.ام اهنگ امیک هزن دانیدراس ارت،
موردتهاجموحشیانهنیروهایسرکوبگرحکومتیقرارمیگیردبهناچاربهاینروشرویمیآوردتامقاومتخودرا
دربراب رظالم انوزورگوی اننش اندهن د.پسبن ابراین،برخیه اب هنادرستوآنچن انب هایناعتص ابیوننق دهای
تندیمیکنند.انگارمسئلهاخلقیواحساسیوناآگاهانهاستکهبانصیحتآنها،تغییرپذیرمیپذیرد.
برخ یازای نزن دانیاناعتص ابکنن دهرج اییش هر،ازجب ساب د22،س ال17،س الگرفت هت اچن دمینم اه
نامش خصحک مزن داندارن د.ای نزن دانیانمق اومورزمن دهوحقطل ب،ازج انوزن دگی
خ ودم ایهگذاش تهاندت اذلتوخفتون ابرابریواس تثماررانپذیرن د.بن ابراین،دف اعازمطالب اتآنه اومب ارزهپیگی ر
برایآزادیفوریآنه اوهمهزندانیانسیاسیسیاسیواجتماعی،شایستهتریندف اعازحرمتانس انیوپیمودن
راهیبهسویآزادی،برابریودموکراسیمستقیمدرجامعهایراناست!
خانوادهه ایزندانیانسیاسی،تنه انیس تندآنه اافک ارعمومیآزادیخواه انهوبرابریطلب انهوعدالتجویانهج امعه
ایرانوجهانراپشتسرخوددارند.بههمیندلیل،آنهااگرباصدایبلندورسا،فراخوانتجمعاعتراضیروتینو
دایمیدرمقابلمراکزقدرتحاکمدهندبیتردیداینافکارعمومیباآنهاخواهدبود!
هماکن ونمب ارزهدردیگ رش هرهایای ران،بهوی ژهب انهدراع تراضب هکش تارکول بران
مح روموزحمتک شتوس طم امورینم رزیحک ومتاس لمی،درجری اناس تبیتردی د
ای نمب ارزهب هش هرهایدیگ رکردس تانوخ ارجازآننی زکش یدهخواه دش د.نه ایتبای د
هم های ناش کالمختل فومتن وعمب ارزاتیبای دب ههم دیگرپیون دبخورن دوب هی کجنب ش
سراس ریوقدرتمن دوم وثریتب دیلگردی د.ام روزجنب شک ارگریای ران،ی کجنب ش
بسیارقویوباتجربهایاست؛اینجنبشیکانقلبعظیمتاریخیراتجربهکردهوهمچنینسرکوبخونینآنرا!
اینجنبشدرچهاردههگذشته،باافتوخیزهاوتحملفشارهایسیاسی،اجتماعیواقتصادیوامنیتی،بهمبارزه
طبق اتیبرحقوع النهخودادامهدادهوهنوزهممیدهد.اکنونک ارگرانایران،ب اخانوادههایش انبیشاز 60
میلی ونت نجمعی تای رانراتش کیلمیدهن دبن ابراین،پیون دزدنای نمب ارزاتومتح د
ک ردنجنبشه ایاجتم اعیومب ارزاتج اریب اهم دیگر،درت وانوظرفی تچنی ن
جنبشیاست.امابهشرطیکهاینطبقه،موانعموجودپیشپایخودراکناربگذاردبهخصوصجنبشکارگریبایداز
ی کجنب شدرخ ودومطالب اتیومحل یخ ارجش ودوب هی کجنب شتغیی رسیاس ی-
اجتم اعیدرج امعهتب دیلگ ردد؛ب دیلطبق اتیخ ودراک ههمان اادارهوم دیریتک ل
ج امعهبهدس تخ ودم ردمآزادهوب دونت وجهب هملی توجنس یتوکش مکشهای
سیاس یوباوره ایم ذهبیص ورتگی ردوهمچنی نای نجنب شدرمرک زتح ولت
اساس یومه مج امعهق رارگی ردوبهعن واننماین دهاک ثریتش هروندانج امعهای رانظ اهرش ود!همچنی نجنب ش
ک ارگریوتش کلهایموج ودک ارگریای ران،ن هتنه اب رایآزادیک ارگرانوهمک اران
زن دانیخ ودتلشکنن د،بلک هبای دب رایآزادیهم هزن دانیانسیاسی،عقی دتیواجتم اعیوب دونت وجهب هجنس یت،
ملی توباوره ایم ذهبیوسیاس یآنه اتلشنمای د!اینه اکمتری نانتظ اراتیس ت
ک ههمی نام روزنی زازفع الینسرش ناسوص ادقورزمن دهجنب شک ارگریوتش کلهای
موج ودب هوب ژهس ندیکایش رکتواح داتوب وسرانیته رانونس دکایهف تتپ هو...ک هن هتنه اازتج اربارزن دهو

گرانبهایسازماندهیوهدایتمبارزهسیاسیوطبقاتیهمطبقهایهایشانبرخوردارند،بلکهدرعرصهسرکوب،
زندانوشکنجهوشلقومقاومتنیزتجاربمستقیمیدارند،بهمعنایواقعیوبهدرستیدرجامعهوجوددارد!
حقیقت اهنگ امیک هیکعض ویازیکخ انوادهزن دانیمیش وددرواقعهم هآنخ انوادهتحتفش ارهایعدی دهای
همچ ونمشکلاقتص ادی،فش ارهاوتهدی دهایامنی تیوآس یبهایاجتم اعیوافس ردگیق رارمیگیرن د.بن ابراین
نبایدخانوادهزندانیانسیاسیواجتماعیراتنهاگذاشت.آنهاشایستهوالترینحمایتهایمادیومعنویهستند!
تجم عروزسهش نبهدرمقابلمجلسش ورایاس لمیح اکمیتمرتج عوآدمکشومافی اییدرته رانوب دونمج وز
پلیسسرکوبگر،بهفراخوانرب ابهرض ایی،نش اندادکهدرج امعهم اپتانس یلزی ادیدرحم ایتوپش تیبانیوحضور
فعالازچنینفراخوانهاییوجودداردواینیکتجربهجدیدوقابلتعمقیاست.
درچنینشرایطی،بایدتاکیدکنیمکهاینجامعهموجودایران،شایستههیچانسانینیستبنابراین،زمانآنرسیده
استکهمطالباتوخواستهایمانازجملهآزادیعزیزانمانازبندواسارتحکومتاسلمیولغوهرگونهشکنجه
روحیوجس میزن دانیان،اع دام،اختن اقوسانس ورراازهیچک سمط البهنکنی م؛چ راک هب هق ولمع روف»ک س
نخ اردپش تم نج زن اخنانگش تم ن«،یعن یم ا ب ااتح ادوهمبس تگیوق درتمب ارزهسیاس ی-
طبقاتیم انمیت وانیمدرزن دانهاراب ازکنی موهم هزن دانیانسیاس یواجتم اعیرا
آزادکنیم!مامیتوانیموضعوخیموفلکتباراقتصادی،سیاسی،اجتماعیوفرهنگیموجودرابهنفعستمدیدگان
ومحروم انومس اواتطلبانتغیی ردهی م!یعنیخودم انق وانینومق رراتخودم انراب رایادارهج امعه،تعیینو
تدوینکنیم؛خودمانتصمیمبگیریموباعزموارادهراسخخودماننیزمستقیمامجریمصوباتمجامععمومیخود
باشیم!
چهارشنبهپانزدهمشهریور-1396ششمسپتامبر2017

ضمایم:

*تجمعاعتراضیدرمقابلمجلسشورایاسلمیب افراخوانرب ابهشهابی،دردف اعازرض اشهابیو...لینکفیلم
ایناعتراضات:
https://youtu.be/2yw7z4cEGLU
*فیلم تظاهرات مردم بانه در اعتراض به کشتار کولبران توسط حکومت اسلمی
https://youtu.be/M_2aWf0EAXY
https://youtu.be/vp-tLE8R010
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