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 .Iran's M ايران آئينۀ

 
  بھرام رحمانی

  ٢٠١۴ می ٠١

  کليد شيخ روحانی،

 ! فقط در قفس درندگان را باز کرد و به جان زندانيان انداخت

ين امنيتی حکومت اسالمی به زندانيان سياسی در زندان مأمور ۀن وحشياۀدر مقطع اول ماه مه روز جھانی کارگر، حمل

به اين معنا که کارگران و بيکاران و محرومان جامعه . اوين، با ھدف زھرچشم گرفتن از کارگران صورت گرفته است

خن بگويند ت نکنند در روز جھانی شان به خيابان ھا بيايند و عليه سرمايه داران و حکومت سرمايه داری اسالمی سأجر

  .و شعار بدھند

در حقيقت حکومتی که موقعيت خود را متزلزل و شکننده می بيند و از اعتراضات مردمی و اعتصاب کارگران وحشت 

دارد، ھمواره به سرکوب و سانسور، زندان و شکنجه، ترور و وحشت متوسل می شود تا به زعم خود، جلو اين 

  .اعتراضات احتمالی را بگيرد

 زندان اوين جزو بندھای امنيتی اين زندان ھستند که زيرنظر سپاه پاسداران و ٢۴٠ و بازداشتگاه ٢٠٩د ، بن٣۵٠بند 

اکثر زندانيان سياسی در زندان اوين در اين بندھای امنيتی نگه . شوند وزارت اطالعات حکومت اسالمی ايران اداره می 

  .شوند داری می  

 اپريل ٢٩  - ٣٩٣١ ]ثور[بھشتي ارد٩  شنبه سه (ويزيونی خود  مستقيم تلمصاحبۀحسن روحانی، در سومين  

 مسايل داخلی کشور و ھم چنين مھم ترين وعده ھای انتخاباتی خود، از جمله افزايش دستمزد ۀ، دربار)٢٠١۴

او اعتراضات کارگری در مورد حداقل دستمزدھا را بدون . ، سکوت کرد...متناسب با تورم، آزادی زندانيان سياسی و 

ين امنيتی شان به زندانيان در زندان مأمور ۀپاسخ گذاشت، درخواست ھای مکرر در مورد موضع گيری پيرامون حمل

  !نکنند و منتظر معجره ھايش باشند؟» عجله«اوين، خودش را به نشنيدن زده و از مردم خواست 

دگستری گرفته تا وزير اطالعات ھم ن دولتی از وزير دامسؤوالن حکومتی، ادامه داشت و در اين ميان، مسؤوالانکار 

س آن کليد به دست به ئيگذاشته و ر» تدبير و اميد«دولتی که نامش را . در پی رفع و رجوع اين تھاجم وحشيانه برآمدند

صحنه آمد تا قفل ھا را باز کند برای برخی اين توھم پيش آمد که منظور او شايد باز کردن در زندان ھا و آزادی 

س آن أاين درندگان که در ر. ان حکومتگ اين کليد، ھيچ دری را باز نکرد مگر در قفس درنداما عمالً . زندانيان باشد

، قرار دارند نه تنھا به جان ...ان امنيتی از روحانی گرفته تا ربيعی و از پورمحمدی گرفته تا اژه ای ومأمورزبده ترين 

بر اساس گزارشات از روزی که دولت .  عام به دار می آويزندزندانيان افتادند، بلکه انسان ھا را روزانه و در مالء

امنيتی روحانی به قدرت رسيده به طور ميانگين دو الی سه نفر در ايران در مالء عام اعدام شده اند تا با رعب و 
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 خم مردمی که در اثر گرانی و تورم ھولناک و درآمدھای ناچيز کمرشان. وحشت مانع اعتراضات احتمالی مردم شوند

  .شده است

  

   حکومت اسالمیئیھا و مقامات قضا  زندان  س سازمانئي ھای رئیياوه گو

درگيری و ضرب و شتم زندانيان در « خبر ۀ، به خبرگزاری ايرنا دربار]ثور[غالمحسين اسماعيلی روز دوم ارديبھشت

  ».است ر حد تلنگر رخ نداده گونه درگيری و ايراد ضربی از ناحيه ھمکاران ما حتی د ھيچ «: گفت»  اوين٣۵٠بند 

ای از زندانيان مقاومت کردند و  در بازرسی صورت گرفته عده «گونه توضيح داد که   را اين ٣۵٠او، اتفاقات بند 

رفتند که ھمکاران ما آن ھا را جابه جا کردند و آنان نيز در مقابل به ھمکاران ما توھين و ناسزا گفته، در را  بيرون نمی 

  ».کاری کردندشکسته و خراب

: شده از اين بند گفت انجام » بازرسی «ۀ با خبرگزاری تسنيم نيز دربارمصاحبه در ]حمل[ فروردين٣١اسماعيلی، روز 

 ھا انجام داد ضمن اين که در چارچوب قانون بود و ھيچ تعرضی  بار به لحاظ اين که اقدامی که سازمان زندان اين «

ھای بيش تری از ارتباطاتی که برخی زندانيان داشتند، کور   آميزتر بود؛ زيرا خط نشده بود، اما از دفعات قبل موفقيت

  ». ايم اين موضوع، قدری برای آن ھا سخت آمد که ما اين اقدام را انجام داده. است شد ھرچند ھنوز صفر نشده

 دستاوردھای بيش تری می  کرد، شده بود و اگر به اين موانع برخورد نمی اقدام ھمکاران ما حساب «او، افزود که 

  ».داشت 

آيا نمايندگان مجلس از توضيحات شما در مورد رويدادھای بند «ھا در پاسخ به اين پرسش که  س سازمان زندان ئير

 تبليغاتی ۀنمايندگان در مجموع بخشی به خاطر عدم اطالع صحيح از موضوع و ھجم«: گفت»  اند؟  اوين قانع شده٣۵٠

بندی رياست کميسيون، بيانگر اين بود  ديد شده بودند توضيحاتی که در کميسيون ارائه شد و جمعبيرون بود که دچار تر

  ».کننده بود که توضيحات مفيد و قانع 

 قضائيه، از ھفته آينده علی اصغر ۀس قوئيبا برکناری غالمحسين اسماعيلی، بنا به گزارش خبرگزاری ايسنا، با حکم ر

   . شود  ھا منصوب می انجھانگير به رياست سازمان زند

 ھای  بازرسی« توضيح داد که ئین عالی قضامسؤوالای با   قضائيه در جلسه ۀس قوئيهللا صادق آملی الريجانی، ر آيت 

س محترم ئي ھا بوده و حسب گزارش ر  ای قانونی و عادی در سازمان زندان صورت گرفته در زندان اوين، وظيفه

ای برای ميدان آمدن  است، اما گويا جريان فتنه اين حرکت کامالً قانونی را بھانه سازمان ھيچ خالفی صورت نگرفته 

  »...اند دوباره ديده 

ھای بيگانه اگرچه در جريان فتنه سيلی  رسانه «:  ھای خارجی دانست و گفت يت قضايا را متوجه رسانهمسؤولاو، 

 ھای داخلی گويا   کنند و در ھماھنگی با برخی رسانه ھای خود را دنبال می محکمی از ملت خوردند اما ھنوز ھم دروغ

  ».دوباره به دنبال احيای جريان فتنه ھستند

دھند که از درون زندان و بدون ھماھنگی  در کجای دنيا به زندانيان اجازه می «:  مضحکی کرد و گفتسؤالاو، سپس 

 » ت رفاھی ھمراه داشته باشند؟نی بگيرند و اين گونه امکاناولفيبا ھر کجا که دل شان خواست تماس ت

 در کشورھای غربی با تظاھرکنندگان و زندانيان بدترين برخوردھا را پوليسنيروھای «: او، در مقام مقايسه، ادعا کرد

  ».زنند خوابانند و کتک می  دارند و معترضان را به صورت علنی کف خيابان می 

 گران را نبايد به معنای انفعال دستگاه  تسامح نظام با فتنه«ه کيد کرد کأس قوه قضائيه آدم کش حکومت اسالمی، تئير

 ھای واھی  ھمگان بدانند که نظام اسالمی ايران نظامی نيست که به بھانه«: الريجانی، گفت. دانست»  و امنيتیئیقضا
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گونه تسامحی   اين پس ھيچ گران به انفعال بيفتد و اگر تاکنون در مقابل آنان تسامحی از خود نشان داده، از در مقابل فتنه

 »نخواھد داشت

 سال تاريخ آدم کشی به خصوص قتل عام جمصطفی پورمحمدی، وزير دادگستری دولت روحانی که به اندازه سی و پن

 فروردين، در زندان ٢٨شنبه،  دارد گفته است که آن چه روز پنج خونين خود ۀ را در کارنام۶٧زندانيان سياسی سال 

  .ی نبوده استاوين رخ داد درگير

ای صادر کند، ھنوز اقدام به اين کار نکرده   اين حوادث بيانيهۀ وزيرش قرار بود دربارۀوزارت اطالعات نيز که به گفت

  .است

 ھا گفته که تيم  س سازمان زندانئيگوی کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی مجلس به نقل از ردر ھمين حال، سخن

  »افرادی غيراز کارکنان فعلی زندان بودند«شنبه گذشته روز پنج زندان اوين در ٣۵٠ی بند بررس

 اوين، روز چھارشنبه سوم ارديبھشت اعالم شد که ٣۵٠زندانيان بند » ضرب و شتم «ۀمسألزمان با باال گرفتن  ھم 

 ۀ قو سخنگویۀ است؛ انتقالی که به گفت  ھای ايران از اين منصب به منصب ديگری منتقل شده س سازمان زندانئير

  ». شود  محسوب میءارتقا«قضائيه 

 ھای ايران، روز چھارشنبه با  س سازمان زندانئي، غالمحسين اسماعيلی، ر»ايسنا«به گزارش خبرگزاری حکومتی 

س کل ئيھای ايران برکنار شده و به سمت ر  قضائيه، از سمت رياست سازمان زندان ۀس قوئيحکم صادق الريجانی، ر

 .است  اول دادگاه تجديدنظر منصوب شده ۀس شعبئي و ردادگستری استان تھران

 .انجام دھد» با سرعت الزم«اميد است وی وظايف الھی را «است که  در متن حکم انتصاب جديد اسماعيلی آمده 

است که   قضائيه، اعالم کرده ۀگوی قوای، سخن د که غالمحسين محسنی اژهروز چھارشنبه خبرگزاری ايسنا، خبر دا

 ».شود  محسوب می ءارتقا«محسين اسماعيلی در سمت رياست دادگستری استان تھران حضور غال

 ھا  آيا رفتن غالمحسين اسماعيلی از سازمان زندان« با ايسنا، در پاسخ به اين پرسش که مصاحبه ای، در  محسنی اژه

 ٣۵٠ با اتفاقی که در بند اين موضوع ھيچ ارتباطی«: گفت» ارتباطی با اتفاقات اخير در بازداشتگاه اوين دارد؟

  ».بازداشتگاه اوين رخ داد، ندارد

ھای آقای   روز قبل گرفته شده بود و با توجه به لياقت و شايستگی ۵٠، ۴٠اين تصميم از حدود «او، افزود که 

  ». در دادگستری استان تھران حضور خواھند يافتئیاسماعيلی به جای آقای عليرضا آوا

 مقام پيدا کرده باشد در ھر ءزمان زندان ھا با فشار مردمی از کنار بر کنار شده و يا ارتقاس سائيدر ھر صورت اگر ر

به اين معنا که حکومت با ھدف ساکت کردن .  تازه محسوب می شودئیدو شکل، برای حکومت اسالمی يک نوع رسوا

 مقام پيدا ء بيش تر جنايت کند ارتقاخانواده ھا و مردم معترض او را برکنار کرده و يا اين که در اين حکومت، ھر کس

  .  بيش تر حکومت در نزد افکار عمومی منجر شده استئی نيز خود به خود به رسوامسألهمی کند و اين 

اين روزنامه .  سال انتشار با حکم دادسرای رسانه توقيف شد١٠بعد از » ابتکار « ۀ، روزنام١٣٩٣ ارديبھشت ۶شنبه  

  .ضع دولت حسن روحانی حمايت کرده بود ھای گذشته، از موا در ماه

گفت که در حکم توضيح دقيقی داده » ايسنا« دريافت حکم توقيف به تأئيد اين رسانه با مسؤولمحمد علی وکيلی، مدير 

 قانون ۶ ۀ ماد١١دھد که اين روزنامه با استناد به بند  حال احتمال می  با اين . نشده که کدام مطلب دليل توقيف بوده است

» پخش ھرگونه شايعات و مطالب خالف واقع و تحريف سخنان« ھا را از   رسانه١١بند . بوعات توقيف شده استمط

  .کند منع می 
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  ۀبه دليل يکی از تيترھای شمار» ابتکار « ۀھا حاکی از آن است که روزنام  ھای آن   نويسد پيگيری خبرگزاری ايسنا، می

ھا، از تيتر  س سازمان زندان ئي گيری ر  اين روزنامه، برای اعالم کناره. روزنامه توقيف شده استۀشنبه گذشتپنج

  .بھره بود»  ھا برکنار شد س سازمان زندانئير«

 فضای مطبوعاتی، اين ئی ھای دولت وی برای بازگشا از آغاز روی کار آمدن دولت حسن روحانی، با وجود وعده

 از انتشار ئینيز پيش از انتشار با حکم مرجع قضا» نشاط«  ۀروزنام. شود  ای است که توقيف می  سومين نشريه

  .بازماند

  

   زندانيان سياسیۀگری ھا خانوادءاعتراض و افشا

 اطالع ين امنيتی به زندانيان سياسی در زندان اوينمأمورۀ خانواده ھای زندانيان سياسی، به محض اين که از حمل

  .ندگری ھای گسترده زدء، دست به اعتراض و افشايافتند

 خانواده ھای زندانيان سياسی در مقابل مجلس شورای اسالمی، ٢٠١۴ اپريل ٢٠ - ١٣٩١ فروردين ٣١در روز 

يت داد با خانواده مأمور، »دواتگری«کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی به يکی از نمايندگان مجلس . تجمع کردند

  . ھا ديدار کند و به کميسيون گزارش بدھد

اما زندانيانی که در . اول ارديبھشت، مالقات ويژه ای در زندان اوين با عزيزان دربند خود داشتندخانواده ھا، روز 

  .سلول انفرادی بودند با خانواده ھايشان مالقات نداشتند

 نفر از اعضای خانواده ھا و حاميان آن ھا در جلوی رياست جمھوری گرد آمدند ٠٠٣ ارديبھشت، در حدود ٢در روز 

  :خواسته ھای آن ھا عبارتند از . رياست جمھوری، دادندۀا با درخواست ھايشان به مھدوی، بازرس ويژو نامه ای ر

 جھت بررسی ٣۵٠ حقيقت ياب متشکل از نمايندگان ھر سه قوه و اعزام فوری آنان به بند ۀ تشکيل فوری کميت-

   فروردين و روزھای پس از آن؛٨٢رويدادھای 

  آنان و پيگيری جھت اجرای عدالت؛ۀ قضائيه و محاکمۀ وحشتناک به قوۀادث معرفی آمران و عامالن اين ح-

   و اقدام برای درمان آن ھا؛۵٠٣ بازگرداندن زندانيانی که به سلول ھای انفرادی منتقل شده اند به بند -

صی، آزادی  قضائيه برای حفظ امنيت پايدار زندانيان و اعطای حقوق به حق آنان از قبيل مرخۀ اخذ تضمين از قو-

   ن، مالقات حضوری؛ولفيمشروط، ت

    فروردين و انکار وقوع جراحت ھا؛٨٢ بازخواست و برکناری وزير دادگستری به خاطر ناديده گرفتن رويدادھای -

در فضای سانسور شديدی که حکومت اسالمی به رسانه ھای داخلی تحميل کرده است، خانواده ھای زندانيان سياسی 

ت خود را در اختيار خبرگزاری ھای خارج از کشور قرار دھند تا بلکه صدای آن ھا به گوش مردم سعی دارند مشاھدا

  .ايران برسد

. ياشار من نفر چھارم کنکور است«: برای نمونه، مادر ياشار دارالشفاء، يکی از جوانان زندانی دراين باره گفته است

  اين قدر او را زده بودند که نمی. ضرب انداختنش زندانداشت خودش را برای دکتری آماده می کرد که گرفتنش و سر

وی افزوده است که پس از » .اعتصاب غذا ھم ھستند و قدرت نداشت که حرف بزند. توانست روی پايش بايستد

  . اند  منتقل کرده٢۴٠ نفر از زندانيان را به بند انفرادی ٣٠، بيش از ٣۵٠در بند » درگيری شديد«

اکبر می گفت من رفته بودم سوا کنم که با باتوم توی سرم «: تشريح وضعيت فرزندش گفته استپدر اکبر امينی، در 

سرش ھم شکسته بود، که حتی بخيه اش ھم . اصال درست نمی توانست صحبت کند. زدند و يکی ھم به گردنم زدند

  »...ا را ديد، حالش بد شدمادرش وقتی اين صحنه ھ. خودش ھم می گفت که گوش راستش اصال نمی شنود. نکرده بودند
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روز  زندانيان سياسی زندان اوين، عصر پنج ۀ خانواده ھای زندانيان سياسی، خبر ضرب و شتم وحشيانۀبنا به گفت

ن اين زندان را در پی مسؤوال آن چنان باعث نگرانی ھمگان شد که تکذيب بالفاصله ،١٣٩٣ فروردين ٢٨شنبه پنج

  . س زندان ھا منتشر می شدئيض توسط مقامات حکومت اسالمی به ويژه رپس از آن، خبرھای ضد و نقي. داشت

صد نفر از سربازان گارد   عوامل اطالعات، سپاه، وزارت اطالعات و بيش از يک١٣٩٣ فروردين ٢٨شنبه روز پنج

  . زندان اوين را مورد ضرب و شتم قرار دادند٣۵٠، زندانيان بند ... با باتوم و سازمان زندان

 کم چھارتن از  زارش آمده که پس از اين حمله بيش از سی تن از زندانيان مجروح و مضروب شدند و دستدر اين گ

ھم چنين سی و دو نفر نيز . زندانيان سياسی به دليل خونريزی و شکستگی به بيمارستان خارج از زندان منتقل شده اند

 .پس از ضرب و جرح به انفرادی منتقل شدند

ات آمده بھانه و توجيه حمله و ضرب و شتم زندانيان، اعتراض و مقاومت آن ھا در برابر طور که در گزارش آن 

 .اين حمله بيش از پنج ساعت به طول انجاميده است. از زندانيان بوده است»  خشن بازرسیۀبرنام«

روح به انفرادی و  اوين به حدی بوده که ھنگام انتقال زندانيان مج٣۵٠طبق گزارشات، شدت ضرب و شتم زندانيان بند 

ھم چنين محوطه ھواخوری اين بند نيز به خون زندانيان آغشته .  ھا خونين بوده است بوس حامل آن بھداری زندان، مينی 

 .شده بود

مورد ضرب و شتم قرار گرفتند و » تونل سربازان باتوم به دست«زندانيانی که به انفرادی منتقل شدند پس از انتقال از 

 . يا مکان ديگری منتقل شدند٢۴٠م بند به انفرادی با دستبند و چش

 ٣٢عبدالفتاح سلطانی، محمد امين ھادوی، سعيد متين پور، بھنام ابراھيم زاده، بھزاد عرب گل، ھوتن دولتی در ميان 

 .انتقال يافته به انفرادی بودند

  

  مالقات خانواده ھا با زندانيان سياسی

 که با شنيدن اخبار شدت وخامت حال ئیخانواده ھا. ه ھا با زندانيان سياسی بودروز اول ارديبھشت، روز مالقات خانواد

چرا که . اين ديدارھا، اما نگرانی خانواده ھا را کم نکرد. آسيب ديدگان بيش از گذشته نگران عزيزان دربندشان بودند

 که از مشاھدات خانواده ھا وجود دارد، وضعيت زندانيان وخيم تر از آن چيزی است که پيش از آن ئیطبق گزارش ھا

  .خانواده ھا و ساير شھروندان تصورش را داشته اند

بيرون . شود جو به شدت ملتھب و متشنج از ھمان بدو ورود و در خيابان منتھی به زندان ديده می «: در خبرھا، آمده بود

 شوند و از حال  ن میوکردند وارد سال ھا با تعجب به آنان نگاه می   بود و ھمه خانواده پوليسگارد و ون زندان پر از 

  ».شوند  اند، متوجه اوضاع می   که پيش از آن ھا به مالقات رفتهئی ھا خانواده

 مالقات پيدا ۀھا ھم اجازبرخی خانواده .  دقيقه فرصت مالقات داده شده بود۵از ھر خانواده فقط يک نفر و تنھا برای 

  .چرا که عزيزان شان به دليل شدت آسيب ديدگی در انفرادی به سر می بردند. نکردند

زندانيان در زندان ھای حکومت اسالمی، حتی از دسترسی به خدمات درمانی محروم اند و در صورت اعتراض يا 

 ترين حقوق انسانی خود است، مورد ضرب ئیبتدااعتصاب غذا که تنھا ابزار در دسترس زندانی برای بھره مندی از ا

 و به انفرادی منتقل می کنند تا عالوه بر تنبيه زندانی، از درز خبر به بيرون از زندان نيز گيرندو شتم قرار می 

  .جلوگيری نمايند

  

  گری ھای زندانيان سياسیءاعتصاب غذا و افشا
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 ٣۵٠م کردند که در اعتراض به برخورد با زندانيان بند شھر کرج اعال  ئیھفت زندانی سياسی و عقيدتی زندان رجا

 .اند اوين و اعالم حمايت از اعتصاب غذای آن ھا از روز چھارشنبه سوم ارديبھشت، دست به اعتصاب غذا زده

در گزارشات، اسامی اين ھفت زندانی را جعفر اقدامی، رضا انتصاری، مسعود باستانی، سعيد رضوی فقيه، مصطفی 

  .دی محموديان و سعيد مدنی اعالم کرده استنيلی، مھ

به رغم « اند که   اعالم اعتصاب غذای خود تصريح کردهۀشھر، در بياني  ئیزندانيان سياسی و عقيدتی زندان رجا

وشتم شديد و ايراد جراحات عمومی به   و ضرب٣۵٠ دردناک و غيرانسانی حمله به بند ۀگذشت يک ھفته از فاجع

 و امنيتی، رفتاری ئی، اجرائین قضامسؤوال يک از  نتقال اجباری ايشان به سلول انفرادی، ھيچزندانيان سياسی و ا

ھای رسمی به ويژه صدا و سيما رفتاری   ھای محيرالعقول در رسانه   پردازی نه از خود نشان نداده و با دروغمسؤوال

  ».اند گريزانه از خود بروز داده  يت مسؤول

 ھای متناقض  گيری موضع «شھر، ھم چنين تاکيد شده است که   ئیغذای شش زندانی رجادر بيانيه اعالم اعتصاب 

شود، از تکذيب حادثه تا تخفيف و تمسخر قربانيان را   محسوب می مسؤولھا که مستقيما مقام  س سازمان زندان ئير

 ھای  ات از جمله واکنشانگيز وزير دادگستری و سکوت معنادار وزارت اطالع  گيری شبھه  موضع.  شود شامل می

  ». شود غيرقابل توجيه مقامات دولتی محسوب می

زندانی سياسی و عقيدتی زندان اوين نيز که پيش از اين اعتصاب غذای خود را اعالم کرده بودند، در بيانيه  ١٢

 مشاھده تصاوير اند، خواستار  ھای دولت و قوه قضائيه دانسته  مقام» ئیدروغ گو«ديگری با انتقاد شديد از آن چه 

به طور »  فردردين٢٨روز  (١٣:٣٠ تا ٣٠: ٩ ھای راھرو ورودی، ھواخوری و برخی ديگر از ساعت  دوربين«

  .اند برای روشن شدن حقيقت شده » کامل

حسن اسد زيدآبادی، امير اسالمی، اکبر امينی ارمکی، عماد بھاور، قربان :  زندانی اعتصابی عبارتند از١٢اسامی 

، حسين رونقی ملکی، رضا ئی نژاد، مسعود پدرام، امين چاالکی، محمدصادق ربانی املشی، عليرضا رجا بھزاديان

 .شھابی و محسن ميردامادی

 زندان اوين در شھادت نامه ای خطاب به دادستان تھران که به امضای اکثر ٣۵٠ زندانی سياسی محبوس در بند ٧۴

ده، به شرح آن چه روز پنج شنبه در اين بند گذشت و رفتار بی سابقه  رسي٣۵٠قريب به اتفاق زندانيان حاضر در بند 

  .ان امنيتی پرداختندمأمور

به گزارش خبرگزاری ھا، اين زندانيان سياسی با توجه به اين که رياست و نظارت بر ضابطان دادگستری از جمله 

 بر عھده دادستان است؛ ئیوزه قضاروسا و معاونان زندان و رسيدگی به گزارش وقوع جرم و اقامه دعوی در ھر ح

با اعالم و اخبار تخلفات و جرايم صورت گرفته ضمن تقاضای رسيدگی و ثبت آثار و داليل اثباتی جرم، ارجاع موضوع 

به پزشکی قانونی و نھايتا مجازات تمامی مسببين اين اقدام خالف قانون، شرع و اخالق؛ ميزان صدمات و جراحات 

 . و گواھی دادندتأئيدکور را وارده بر زندانيان مذ

 اخبار منتشر شده، به روايت روز پنج شنبه تأئيد زندانی سياسی که شاھد ماجرا از نزديک بوده اند با ٧۴حاال 

  . ادای شھادت نمايندئیپرداخته و تاکيد می کنند که حاضرند در محاکم قضا

نی وارد شده به زندانيان مجروحی آمده است که الزم به ذکر است که در اين شھادت نامه، تنھا گزارش صدمات جسما

 حضور دارند، و طبعا بايد اسامی و کيفيت صدمات وارده به زندانيان انتقال يافته به انفرادی را ٣۵٠ھم اکنون در بند 

  .نيز به اين فھرست افزود

صبح عده ای از  ٣٠/٩ حدود ساعت ١٣٩٣ فروردين ٢٨در تاريخ «: در مقدمه متن اين شھادت نامه، آمده است

 ٣ن انتظامی و حفاظتی زندان به عنوان انجام بازرسی به اندرزگاه مسؤوالان و مأمورنيروھای لباس شخصی به ھمراه 
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ان دستگاه ھای امنيتی بوده اند، به اتاق ھای مأمورافراد لباس شخصی که احتماال از . زندان اوين وارد شدند) ٣۵٠بند (

  .دنی، زندانيان را به قسمت ھواخوری فرستاده و درب ساختمان را به روی آن ھا بستندبند وارد شده، پس از بازرسی ب

در حين بازرسی، زندانيان داخل ھواخوری متوجه شدند آن دسته از ھمبنديانی که ھنوز در اتاق ھا حضور دارند مورد 

متاسفانه علی رغم . رفتندان امنيتی لباس شخصی و ھم چنين گارد حفاظتی زندان قرار گمأمورضرب و جرح شديد 

اعتراض زندانيان، نه تنھا اين اقدام غيرقانونی متوقف نگرديد، بلکه زندانيان معترض نيز به صورت غيرمنتظره با 

  .ان امنيتی با باتوم و ميله آھنی و مشت و لگد روبرو شدندمأمورحمله ناگھانی و شديد 

ی و انتظامی نيز نه تنھا مانع ضرب و جرح و فحاشی و ھتک ن زندان از جمله مقام ھای حفاظتمسؤوالدر اين ميان 

ين تحت امر خود از جمله لباس شخصی ھا و نيروھای مأمورحرمت نسبت به زندانيان و تخريب اموال آنان نشدند، بلکه 

  .حفاظت زندان را ترغيب به برخورد فيزيکی با زندانيان می کردند

 نفر از زندانيان حاضر در اتاق ھا که در مقابل چشم ديگران مورد ١٣ در اين حادثه غم انگيز و غيرانسانی تعداد

ضرب و شتم قرار گرفته بودند با چشم بند و دستبند در حالی که خونريزی شديد برخی از آن ھا مشھود بود به مکان 

بند محبوس و نامعلومی منتقل شدند مابقی مضروبان و مجروحان از جمله بيماران و سال خوردگان نيز در ھواخوری 

 از تنظيم گزارش و صورت جلسه در مورد تعداد مصدومان و ميزان تخريب اموال، امتناع نمودند که مسؤولمقامات 

جھت ثبت ميزان و شدت و صدمات جسمانی اين افراد، اسامی مصدومان پس از معاينه تخصصی توسط دو نفر از 

  .ی گرددپزشکان زندانی حاضر در بند به پيوست اعالم و گواھی م

  

  شکايت خانواده ھا از مقامات حکومت اسالمی 

به گزارش خبرگزاری ھا، اين .  ايران شکايت کرده اندئی زندان اوين، از چھار مقام قضا٣۵٠خانواده ھای زندانيان بند 

س ئي ھا و ر س پيشين سازمان زندانئيخانواده ھا از مصطفی پورمحمدی وزير دادگستری، غالمحسين اسماعيلی ر

آبادی دادستان تھران،  س زندان اوين و عباس جعفری دولت ئياشرف رشيدی، ر نونی دادگستری استان تھران علی ک

  .شکايت کرده اند

از مصاديق بارز « ھا  خانواده ھای اين زندانيان در شکايت نامه شان گفته اند که حمله به اين زندانيان و ضرب و شتم آن

در »  ھای دخيل  ھا و ديگر سازمان ان وزارت اطالعات و سازمان زندانمأموراده اعمال مجرمانه و مصداق سوء استف

  .آن حمله بوده است

از سوی ديگر در اثر فشاھای داخلی و بين المللی رياست جمھوری، مجلس شورای اسالمی و وزرات اطالعات، اعالم 

  .کرده اند که درباره حمله به زندانيان تحقيق خواھند کرد

 تاکنونی نشان داده اند که نه به شکايت ھا رسيدگی می شود و نه کميسيون ھای تحقيق و نه وعده ھای البته تجارب

اما ھمه اين اقدامات از يک سو فشار به حکومت و از سوی . مقامات و ارگان ھای حکومتی، کار خاصی انجام می دھند

  . موثرندديگر، به آماده کردن افکار عمومی برای دست زدن اعتراضات بزرگ تر

  

  ايران زندانی بزرگ

کشوری . حکومت اسالمی، ايران را به يک زندان بزرگ تبديل کرده و حکومت نيز نقش زنان بانی آن را به عھده دارد

سی پنج سال است که جز درد . ھای شخصی محروم ھستند که شھروندان آن، معموال از ھر نوع آزادی از جمله آزادی 

در اين زندان بزرگ نيز ھزاران زندان بزرگ و . يب اکثريت مردم ايران نشده استو رنج و اشک چيز ديگری نص
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حتی زندان بان ھای .  ترين حقوق انسانی خود محرومندئیکوچک و مخفی و آشکار وجود دارد که زندانيان، از ابتدا

  .ک قرار گيرندحکومت اسالمی، به زندانيان بيمار و نيازمند درمان نيز اجازه نمی دھند تا تحت نظر پزش

   مجازات حبس ھم برای جامعه  دھد که  بسياری از مطالعات جامعه شناسان و روان شناسان و محققان، نشان می نتايج

 ای دربردارد، عوارض اجتماعی، اقتصادی، روانی و بھداشتی، شيوع   ھای آن ھا ھزينه و ھم برای مجرمان و خانواده

 و شرايط ناشی از آن،   عدم آزادی، محدوديت انتخاب ز، اعتياد، زندانيان به دليل ھای مسری مثل ھپاتيت و ايد بيماری

  .  اند  اجتماعی از آن جمله ، از دست دادن شغل، طرد اجتماعی و کاھش منزلت اش  زندانی از کار و خانواده  جدا شدن

 ھای  اما، نشانه. شوند  اعدام می  ھای غيردولتی حقوق بشر، ھر ساله چندصد نفر در ايران ھای سازمان طبق گزارش 

طبق قانون جزای ايران، . ھا به مراتب بيش از تعداد گزارش شده است قابل قبولی وجود دارد که تعداد واقعی اعدام 

مبارزه (، خيانت به وطن، جاسوسی، محاربه ئیربا اتھاماتی از قبيل قاچاق مواد مخدر، قتل، تجاوز جنسی، آدم 

اگرچه اکثر . ، تروريسم، لواط و زنا از جمله مواردی است که مستوجب مجازات اعدام است)کشورمسلحانه با مقامات 

 شوند به علت ارتکاب جرايم عمومی از قبيل قتل، تجاوز جنسی، و در اختيار داشتن و  کسانی که در ايران اعدام می

داری بين رويدادھای سياسی و تعداد   شوند، اما وجود ارتباط معنی  قاچاق مواد مخدر به مجازات مرگ محکوم می

منتقدان بر اين .  عالوه، ايران کشوری با باالترين تعداد اعدام ھای در مالء عام است به.  ھا ثابت شده است اعدام

ايران .  کنند باورند که مقامات ايرانی از مجازات مرگ به عنوان ابزاری جھت گسترش ھراس در جامعه استفاده می

  . گذارد ، ارتداد و سنگسار برای زنا را به اجرا میئی گرا جنس عدام برای مجرمين نوجوان، ھمھنوز مجازات ا

 نوع جرم مستوجب مجازات اعدام در قوانين حکومت اسالمی ايران ٢٠به گفته پژوھشگران و حقوقدانان، در حدود 

 به مذھب، اتھام ھای مربوط به رابطه حکم اعدام به طور منظم برای جرايم مواد مخدر، اتھام ھای مربوط. وجود دارد

مھم «جنسی توافقی بين بزرگساالن غيرھم جنس يا ھم جنس و حتا نوشيدن مشروب الکلی، که ھيچ يک در رديف 

. مجازات اتھام ھای مبھمی مثل محاربه به خدا و فساد فی االرض نيز اعدام است. به شمار نمی آيند» ترين جنايت ھا

ژه در پرونده ھای سياسی، به شدت ناعادالنه و بدون وکيل مدافع و حتی در دادگاه ھای چند محاکمه ھا اغلب، به وي

انه ای قرار دارد يلتر شکن در دسته جرائم رايحتی استفاده از نرم افزارھای موسوم به ف. دقيقه ای، صورت می گيرند

زنند احتمال اين که دستگير و زندانی اگر دختر و پسری با ھم حرف ب. که می تواند مجازات زندان ھم داشته باشد

  . بخورند زياد استشوند و شالق

 ناميده می ٣در گذشته بخش   است کهئیاز بندھای عمومی اوين و زير نظر قوه قضا) بند امنيتی يا کارگری (٣۵٠بند 

  .دھد  متر بوده و تعداد متغيری زندانی را در خود جای می ۶ متر در ۶ھر اتاق تقريبا . شد 

ترين بندھای زندان  اين بندھا، به با کيفيت.  زندان اوين معموال به زندانيان با جرايم مالی اختصاص دارند٨ و ٧ھای بند

 زندانی بوده که گاه پذيرای ٢٠٠ سالن با ظرفيت اسمی ھريک ١٠اين دو بند، جمعا دارای . در کشور معروف ھستند

  .اتی را حتی در اين زندان نيز می توان مشاھده کردبنابراين، سيستم طبق.  زندانی نيز است٧٠٠بيش از 

ك اتاق كوچك در يادی در ي ھای ايران، تعداد ز در برخی از زندان. ز استيانگ ط زندان دھشتناك و خوف يمعموال مح

اگر قرار است . رقابل تحمل استيرند كه از نظر ابعاد بھداشتی و فشارھای روحی و روانی غيگ كنار ھم قرار می 

ت يات و تناسب فردی ھم رعايان عمومی به صورت اتاق وجود داشته باشد، تعداد افراد به اندازه باشند و خصوصزند

در حالی که زندان بانان . ا ممنوع شده استيك شكنجه در دنيبه خصوص زندان انفرادی، معموال به عنوان . شود

  . به سلول ھای انفرادی می اندازندحکومت اسالمی، زندانی را دوره ھای طوالنی و ھر موقع خواستند 

کودکانی که دچار بزھکاری شده اند در . بسياری از زندانيان، به ويژه زنان ھمواره با سوء استفاده جنسی مواجه ھستند

  . سال شان شد اعدام می کنند١٨زندان ھای نگھداری می شوند و به محض اين 
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 در ميان زندانيان بزرگ می شود و بسياری مواقع شاھد شکنجه فرزند مادران زندانی، بدون برخورداری از مھد كودك

  .اين کودکان دچار انواع بيماری ھا از جمله افسردگی و بيماری ھای روحی می شوند. و ناله ھای شکنجه شدگان است

 نظر می ين امنيتی، ھمواره خانواده و نزديکان او را تحتمأموربه عالوه، کسی که به داليل سياسی دستگير می گردد 

 خود محروم می ئیبنابراين، کليه خانواده يک زندانی سياسی در ايران، از کليه حقوق ابتدا. گيرند و تھديدشان می کنند

  .ين امنيتی و زندان بانان ھنگام مالقات، روبرو ھستندمأمورگردند و ھمواره با تھديد و توھين 

***  

وين، تشديد اعدام ھای سياسی در روزھای اخير، ارتباط با افزايش به اين ترتيب، حمله به زندانيان سياسی در زندان ا

تحليل گران حکومت، بر اين تصورند که . سرسام آور قيمت بنزين و احتمال شورش مردم و روز جھانی کارگر دارد

ھر چه رعب و وحشت در جامعه را افزايش دھند به ھمان درجه می توانند زھرچشم از جامعه بگيرند و به بقای 

  . حکومت شان تداوم بخشند

حکومت اسالمی، از اعدام برای ايجاد رعب و وحشت در مردم و ايجاد اين ترس که ھرنوع اعتراض سياسی به حکم 

 ھای مخفيانه يا اعالم نشده به  ای از اعدام ھمان طور که در باال ذکر شد، تعداد فزاينده .  گيرد انجامد، بھره می اعدام می 

  . گذشته گزارش شده استخصوص در چھار سال

 نمی ئیاما واقعيت ھای تاريخی، اثبات کرده اند که برای راه افتادن شورش گرسنگان و محرومان، ھيچ گونه پيش گو

 دارند و ھنگامی که تأثير ئیی و تشديد سانسور و اختناق نيز تا يک جاپوليستوان کرد و به خصوص سرکوب ھای 

  .قدرتی نمی تواند مانع خيزش و اعتراضات و اعتصابات آنان شودکارد به استخوان مردم می رسد ھيچ 

حکومت اسالمی، با ھمه سران و جناح ھايش ارتجاعی و غيرانسانی است از اين رو، اين حکومت اصالح پذير و 

 پذير نيست مگر اين که اکثريت مردم آزاده ايرن، اين حکومت را حاکميت ساقط کنند و حکومتی تاسيس کنند کهتغيير

حکومتی که نه مافوق مردم، بلکه در کنترل و خدمتگزار . ھيچ نمادی و نشانی از حکومت اسالمی در آن مشاھده نشود

 زيست و تأمينمردم باشد و به ھيچ عذر و بھانه ای آزادی ھای فردی و جمعی را نقض نکند و مھم ترين وظيفه اش 

  !زندگی شھروندان و برابری و آزادی و رفاه آن ھا باشد

 در خيابان ھا و طرح مطالبات ئیدر چنين شرايطی، تا آن جا که می توانيم روز جھانی کارگر در ايران را با راه پيما

اقتصادی، سياسی و اجتماعی کارگران گرامی بداريم و خواھان آزادی کارگران زندانی و ھمه زندانيان سياسی و 

  .اجتماعی، لغو سانسور و اختناق و اعدام باشيم
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