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IRANIAN PEN CENTER(IN EXILE)  

  )در تبعيد(انجمن قلم ايران 

  جنايت ھای حکومت اسالمی پايان ندارد
   زندانيان سياسی محکوم استيورش وحشيانه به

، يکی ديگر از فاجعه ١٣٩٣ ]حمل[ فروردين٢٨بانان حکومت اسالمی به زندانيان سياسی اوين در روز يورش زندان

  . انداخته است١٣٦٧ ست که ھمگان را به ياد کشتار جمعی زندانيان سياسی در تابستان سال ئیھا

دانيان سياسی و ارسال پيام ھای گوناگون از داخل زندان، در بر اساس گزارش ھای فراوان و شھادت بسياری از زن

 زندان اوين، بسياری از آنان آسيب ھای بسيار ديدند و به شدت ٣٥٠ نيروھای انتظامی به زندانيان بند ۀيورش وحشيان

  . زخمی شدند

زگری که به شدت مجروح شده  ھای اميد بھروزی و اسماعيل بر بنا بر اين گزارش ھا، حال دوتن از اين زندانيان به نام

دست و پای اين دوتن، با وجود درد و ناراحتی فراوان با  زنجير به .  اند، به شدت نگران کننده است و آسيب بسيار ديده

ديگر زندانيان آسيب ديده نيز، ھم چنان با حال وخيم در زندان به سر می برند و از ھرگونه معالجه و .  شده اند تخت بسته

 مالقات با اين ۀاجاز  به پزشکان عادی، و بھداشتی محرومند؛ زيرا بنا به دستور مقام ھای زندانئیرومداوای دا

زندانيان را نمی دھند تا پزشکان مورد اعتماد نھادھای امنيتی برای مداوای اين زندانيان در بھداری زندان اوين حاضر 

  . شوند

زبان، محمد امين   پور کنشگر آذری   عبدالفتاح سلطانی، سعيد متين تن از اين زندانيان نيز از جمله٣٢افزون بر اين، 

  .اند زاده فعال حقوق کارگری، به سلول ھای انفرادی منتقل شده ھادوی و بھنام ابراھيم 

کاميار ثابت صنعت، اميد بھروزی، اکبر امينی : نام زندانيانی را که به شدت آسيب ديده و مجروح شده اند، عبارتند از

، امين چاالکی، مسعود عرب چوبدار، فرشيد فتحی، حسين رونقی ملکی، ئی، اسماعيل برزگری، عليرضا رجاارمکی

 ...نژاد و مجيد محمدی معين، اصغر قطان، عماد بھاور و پيمان کاسن 
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ھا، به خبرگزاری ايلنا گفته است؛ ھيچ درگيری و ضرب و  س سازمان زندان ئي اين شواھد گوناگون، رۀبا وجود ھم

 زندانيان از مالقات با زندانيان محروم شده اند و به وکيالن ۀبا اين حال، خانواد.  زندان رخ نداده است٣۵٠شتمی در بند 

  .زندانيان و ديگر اعتراض کنندگان، امکان ديدار از زندانيان را نمی دھند

م ايران، سازمان ھای سياسی در پی اين يورش و افشای آن در سطح ايران و جھان، واکنش ھای بسياری از سوی مرد

  . و نھادھای جھانی عليه اين جنايت صورت گرفته است

ھای جمھوری  نقض فاحش حقوق بشر در زندان « زندان اوين و ٣۵٠به زندانيان بند » حمله«گزارشگران بدون مرز 

  . را محکوم کرده است» اسالمی

 شورای ۀناوی پيالی، کميسر عالی حقوق بشر و احمد شھيد، گزارشگر ويژ» دخالت فوری«اين سازمان خواستار 

 اننگاران و شھروند حفاظت از جان زندانيان عقيدتی و روزنامه « ايران، برای ۀحقوق بشر سازمان ملل متحد دربار

  .شده است» نگار زندانی وب 

 زندان اوين ابراز نگرانی کرده و در مورد خطری که ٣۵٠ندزندانيان ب» وشتم ضرب« الملل نيز از  سازمان عفو بين

  .کند، ھشدار داده است آنان را تھديد می 

ھنگام ترين حاکميت ھای تاريخ اين جامعه است و ه  ما يکی از نابۀواقعيت اين است که حکومت اسالمی، در جامع

گ ساخته و روزگار تلخ و دشواری برای  اين رژيم، از ايران يک زندان بزرۀتبھکاری و سياست ھای جنايت کاران

  . مردم پديد آورده است

 ٣ تا ٢س جمھور، حکومت اسالمی در ايران روزی ئيبه ويژه، از زمان روی کار آوردن حسن روحانی به عنوان ر

ژيمی اين حکومت، تنھا ر. اين اقدامات ايران را در صدر آمار اعدام در جھان قرار داده است. فرد را اعدام کرده است

  .  سالگی برسند، تا بتواند آنان را اعدام کند١٨در جھان است که کودکان بزھکار را در زندان نگاه می دارد که به سن 

حکومت اسالمی در ايران، سرکوب ھمه جانبه و برنامه ريزی شده و دراز مدت زندانيان سياسی، کنشگران جنبش 

ی زبان مادری، محيط زيست، حقوق بشر، روزنامه نگاران، ، فعاالن آزادئیکارگری، جنبش زنان، جنبش دانشجو

  . شاعران، وکيالن، اقليت ھای دينی و مذھبی و بسيارانی ديگر را در دستور ھميشگی خود دارد

افشای . در مقابل سياست ھای دوزخی اين رژيم نبايد ساکت نشست. به اين جنايت ھای ھمه سويه، بايد اعتراض کرد

 ست که توجه مردم جھان را به وضعيت دشوار و تباه مردم ئی ترين کارھائیمی، يکی از ابتداجنايت ھای حکومت اسال

حکومت اسالمی چاره ناپذير است و مردم ايران اين .  آنان باشدۀايران جلب می کند و می تواند پشتيبان مبارز

اين رژيم تنھا و تنھا با سرکوب، .  که حکومت را اشغال کردند، نمی خواھندئیجنايتکاران حاکم را از نخستين روزھا

  . فشارھای جسمی و روانی و تباھی و بی حقوق کامل مردم ايران، سر پا ست

مردمان ايران، تمام توان خود را در راه آگاه ساختن ۀ ، ھمصدا و ھمگام با اعتراض و مبارز)در تبعيد(انجمن قلم ايران 

  .اده می خواھد که در اين راه ھمگام ما باشند انسان ھای آزۀمردم جھان به کار می گيرد و از ھم

، ھم چنين از انجمن قلم جھانی درخواست می کند که در محکوم کردن اين حمله و سرکوب )در تبعيد(انجمن قلم ايران 

 حق و همردم ايران، به حکومت اسالمی ايران اعتراض و اقدام ھای اين رژيم انسان ستيز را محکوم کند و از مبارزه ب

 زندانيان سياسی و اجتماعی  ۀ مردم ايران در جھت لغو سانسور و اختناق، شکنجه و اعدام و آزادی ھمۀخواھانداد

  .پشتيبانی کند

  به اميد آزادی ھمه زندانيان سياسی 

  به اميد روزگار بھتر برای مردم ايران

  انجمن قلم ايران در تبعيد
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