
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

  
 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 .Iran's M ايران آئينۀ

 
  بھرام رحمانی

 ٢٠١۴ جون ٠٢
  

  دولت سرکوب و سانسور، شکنجه و اعدام، فقر و فالکت
 ! شيخ حسن روحانی

   

 اسالمی، غالمرضا ئیر و اعدام، غارتگر و مافياسف حکومت جھل و جنايت، شالق و سنگسار، تروأبا نھايت ت

ن خلق بامداد ياھداف سازمان مجاھد» شبرديثر برای پؤق تالش ميمحاربه از طر«خسروی سوادجانی را به اتھام 

 . شھر اعدام کردئی، در زندان رجا٢٠١۴ جون يکم - ١٣٩٣ ]جوزا[ازدھم خردادماهيشنبه کيامروز 

ران خواسته بود تا اجرای حکم اعدام ين الملل از مقام ھای حکومت اسالمی اي عفو ب ن در حالی است که روز شنبهيا

ن المللی و ھم ين بيح کرده است، غالمرضا خسروی خالف قوانين الملل تصريعفو ب .غالمرضا خسروی را متوقف کنند

  .برخوردار نبوده است» عادالنه«ن جمھوری اسالمی از حق دادگاھی ين قوانيچن

ن خلق در کرمان يونی سازمان مجاھديزي تلوۀ، به اتھام ھمکاری با شبک١٣٨۶سروی سوادجانی، سال غالمرضا خ

سپس غالمرضا خسروی را از زندان رفسنجان . قی محکوم شديبازداشت و به سه سال حبس قطعی و سه سال حبس تعل

رعباسی ي قاضی پ استيران به ر دادگاه انقالب تھ٢۶ ۀ، بار ديگر در شعب١٣٨٨به تھران منتقل کردند و در سال 

  .به اعدام محکوم کرد» محاربه« به اتھام  اين دادگاه انقالب وی را. محاکمه کردند

 غالمرضا خسروی که ساعاتی پيش از اعدام با او مالقات داشتند در شرايط روحی بسياری بدی قرار دارند و ۀخانواد

 گذشته به صورتی ناگھانی، نخست به اجرای ۀچھارشنبه ھفتغالمرضا، . اميدوارند حکم اعدام غالمرضا متوقف شود

 شھر انتقال يافته ئی شھر منتقل شد و ساعاتی پيش به انفرادی زندان رجائی زندان رجاۀاحکام اوين و سپس به قرنطين

  .است

انفرادی به او مادر غالمرضا خسروی، با بيان اين که ساعتی پيش موفق به مالقات او شده اند و متوجه شده اند که در 

نيم ساعت با غالمرضا «: می گويد» جرس«دستبند و پايبند زده اند و او را برای اجرای حکم اعدام آماده کرده اند به 

مالقات داشتيم و فضای مالقات بسيار بد بود و اعضای خانواده با نگرانی و شوک مالقات غيرمنتظره در شرايط روحی 

حالی که سعی می کرد ناراحتی خود را از ديدگان ما پنھان کند ما را به صبر و توکل غالمرضا ھم در . بسيار بدی بوديم

 ».به خدا دعوت می کرد

مادر غالمرضا که ناتوان از حرف زدن بود و به دشواری کلمات را بر زبان می آورد گفت در پايان مالقات گفتند فردا 

حکم اعدام را گويا به . ديم جلوی ما گذاشتند تا امضاء کنيماعدام می شود و يک صورت جلسه ھم که ما او را مالقات کر
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در اين جا مادر غالمرضا ديگر قادر به حرف زدن ...(خودش ھم ابالغ کرده بودند و آخرين توصيه ھا را به ما می کرد

 ).گو را ادامه می دھد و نبود و فرزند ديگرش گوشی را می گيرد و گفت

ما اميدواريم که اين کار را انجام ندھند و چندين بار در آخر «: س، ادامه می دھدگو با جر و برادر غالمرضا در گفت

دوباره صورت جلسه را قبول نکردند و گفتند فقط . صورت جلسه نوشتم که اين حکم غيرقابل قبول است و حقوقی نيست

 عذابی کشيدند و االن در خود غالمرضا از اين که می ديد خانواده در اين سال ھا چه. صورت جلسه را امضاء کنيم

 قابل توصيف نيست و حسام فضای مالقات اصالً . لحظات آخر آن ھا را با اين وضعيت روحی می ديد ناراحت بود

 »...فرزند غالمرضا بند عينکش را گرفت و

 برای مالقات آقای خسروی با بيان اين که صبح به طور ناگھانی با او تماس گرفته و گفته اند که تمام اعضای خانواده را

به آقای خدابخشی زنگ زدم و گفتم موضوع چيه؟ گفتند «:  شھر بياورد، اضافه می کندئیساعت ھفت شب به زندان رجا

 شود؟ گفتند شايد، چون ءمن گفتم نکند قرار است حکمش اجرا. من گفته باشم که خانواده را حتما برای مالقات بياوريد

. خاطر ھمين حتما خانواده را برای مالقات بياوريده برای اعدامش نيست بد رسيده و ھيچ ممانعتی ئيأحکمش به ت

منی ھم بوده اند و به غالمرضا گفته ؤغالمرضا را روز چھارشنبه به اجرای احکام اوين سپرده اند و آقای خدابخشی و م

د می زنند و او را به ثری داشته و حکمش ھم که اعدام است و بعد به او دستبنؤ نقش م٣۵٠بودند که در حوادث بند 

 ». شھر منتقلش می کنندئی شھر می فرستند و امروز از قرنطينه به انفرادی رجائیرجا

 به خاموش کردن يک معترض به قيمت اين که صدھا معترض ديگر ايجاد کند اصالً «: ولين می گويدؤوی خطاب به مس

درست نيست کسی به خاطر کمک مالی بخواھد اين روش ھا ظالمانه و غيرقانونی ھستند و . صالح و عقالنی نيست

ولين درخواست داريم که جلوی اين اعدام را بگيرند و ؤاز مس. از جان يک انسان استاين جا صحبت . اعدام شود

 ».له به يک فاجعه تبديل شودأذارند اين مسنگ

ضا را تحويل بگيريم، يکی می اکنون که به اوين آمده ايم تا پيکر غالمر«: خواھر غالمرضا، به رسانه ھا گفته است

حتی . معلوم است که می خواھند مخفيانه او را دفن کنند. گويد جسد در گوھردشت است يکی می گويد در اصفھان است

  ».از جسد برادرم می ترسند

ما . يت کرده اندؤما را در يک سالن حبس کردند، بعد از ما امضاء گرفتند که حکمش را ر«: خواھر غالمرضا، گفت

  ».يت کرديم؟ نه غالمرضا و نه ما اين حکم را نديديمؤررا ه حکمی چ

خدابخشی مشتی چرت و پرت جواب ما را می دھد . حاال ھم که تقاضای جسدش را کرده ايم«: خواھر غالمرضا افزود

  »...و اين مردک الت بی سر و پا به ما توھين می کند

 اوين، به ٣٠۵ وحشيانه شان به زندانيان سياسی بند ۀن در حملوالن زندان اويؤز سوی ديگر، شنيده شده است که مسا

  . خواھند کردءش را به زودی اجراالمرضا گفته بودند که حکم اعدامغ

، در جريان بازرسی زندان ٢٠١۴ اپريل ١٧ -  ١٣٩٣ ]حمل[ فروردين٢٨شنبه  اوين، روز پنج٣۵٠زندانيان سياسی بند 

حمله به زندانيان سياسی در پی اعتراض و مقاومت آنھا . صی قرار گرفتندھدف ضرب و شتم نيروھای امنيتی لباس شخ

  .موران امنيتی صورت گرفتأ از سوی م٣۵٠آميز بند  در برابر يک بازرسی غيرعادی و خشونت

 ايران، به خصوص ميان ۀمورين حکومتی به زندانيان سياسی، موجی از نگرانی را در جامعأ مۀخبر ھجوم وحشيان

  .ی زندانيان سياسی ايجاد کردھا خانواده 

  زبان خارج کشور و نيز خبرگزاری  ھای داخل کشور و فارسی   ھا و بازتاب وسيع آن در رسانه  ھای خانواده اعتراض

 ھايشان تن دھند تا  والن زندان اوين را ناگزير ساخت که به مالقات گروھی از زندانيان با خانوادهؤللی، مسالم ھای بين 
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ھا با  اما ديدار جمعی از خانواده . اثبات گردد»  ای عدم وقوع ھيچ حادثه«و » عادی بودن اوضاع «بنی برشان مادعای 

  .د کردئيأھای مربوط به ضرب و شتم زندانيان را ت بستگان دربند خود، گزارش 

در نھايت نھاد  ھای زندانيان سياسی پس از سه روز تجمع مقابل دادستانی تھران، مجلس شورای اسالمی و  خانواده

ول ؤ، موفق به ديدار با مس٢٠١۴ اپريل ٢٢ -  ١٣٩٣ ارديبھشت ٢ شنبه  رياست جمھوری، سرانجام روز گذشته سه

 ھای زندانيان سياسی خواستار  در اين ديدار نمايندگان خانواده.  جمھوری شدند رياست بازرسی ارتباطات مردمی

  .رسيدگی به اين تھاجم از سوی دولت شدند

مورين حکومت اسالمی به زندانيان سياسی در زندان اوين، اعتراضات وسيعی در داخل و خارج أپس از اين تھاجم م

، با ھدف خاموش کردن صدای ...کشور راه افتاد به طوری که دولت و دادگستری و مجلس و کميسيون امنيت ملی و

 و نتايج بررسی آن داديون ھای تحقيق تشکيل خواھنداعتراضات مردم ھم چون گذشته، وعده دادند که در اين مورد کميس

  .را به جامعه اعالم خواھند نمود

 خبری جلسۀ، در ٢٠١۴ اپريل ٢٣ -  ١٣٩٣ ارديبھشت ٣محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت روحانی روز چھارشنبه  

که پس از انجام تيمی از سوی دولت برای بررسی وقايع اخير زندان اوين تشکيل شده است «: خود در تھران گفت

  ».ھای الزم، گزارش مربوطه را منتشر خواھيم کرد بررسی

او گفت، اين .  اوين واکنش نشان دادۀ حادثۀمصطفی پورمحمدی، وزير دادگستری دولت شيخ حسن روحانی، دربار

خواندن حادثه، اھميت  والن زندان اوين با کم ؤپورمحمدی نيز ھمانند مس. حادثه در دولت مورد بررسی قرار گرفته است

دليل درگيری با يکديگر آسيب  تنھا يک يا دو نفر آن ھم به «ادعا کرد که آن چه اتفاق افتاده يک بازرسی عادی بوده و 

  ».اند ديده

علی . نمايندگان مجلس نيز در تذکری کتبی خطاب به مصطفی پور محمدی، خواستار بررسی جزئيات اين حادثه شدند

زاده، محمدرضا تابش،  ھروی، مسعود پزشکيان، محمدباقر شريعتی، عبدالکريم حسين مطھری، ايرج عبدی، جواد 

  .کنندگان اين تذکر کتبی ھستند ھادی حسينی و عليرضا محجوب از جمله امضاء 

ات اين حادثه توسط نمايندگان ئي سازی جز ھای زندانيان سياسی، ھم چنين با تجمع مقابل مجلس خواستار شفاف خانواده

 ھا در کميسيون امنيت ملی مجلس حاضر شد اما توضيحات او برای برخی  س سازمان زندانئيپس از آن، ر. دندشده بو

  .کننده نبوده است نمايندگان مجلس، از جمله علی مطھری، قانع 

 ٣۵٠ بند ۀ پيگيری حادثۀکميت« اعتماد، قرار است که چھار تن از نمايندگان مجلس به عنوان ۀبه گزارش روزنام

ھای  ات حادثه را از طريق شاھدان در ماجرا و ھم چنين بازبينی دوربين ئي، در زندان اوين حاضر شده و جز»يناو

  . زندان دنبال کنندۀمدار بست

قرار است چھار تن از «:  پيگيری گفتۀ جزئيات اين کميتۀحسينی، سخنگوی کميسيون امنيت ملی دربار حسين نقوی 

 ای رخ داده است به بازداشتگاه بروند و   اوين اعتراض دارند و مدعی ھستند که حادثهنمايندگان که نسبت به اتفاقات

 حسينی، افرادی مثل مطھری و دواتگری در اين کميته حضور   نقویۀبه گفت» .جزئيات را از نزديک پيگيری کنند

  .خواھند داشت

ازرسی عادی بود و ھيچ درگيری در آن پيش شنبه گذشته يک ب پنجۀھا که پيش تر گفته بود حادث  س سازمان زندانئير

  . ھايشان بودند اين درگيری را به راه انداختند او ادعا کرد زندانيانی که نگران کشف اين قبيل وسايل در اتاق. نيامد

ه  نيز ھمانند گذشته، وعداين بار.  مقام يافتءس سازمان زندان ھا، مورد تشويق قرار گرفت و ارتقائيپس از اين واقعه ر

گوی دولت روحانی و وزير دادگستری و کميسيون مجلس و غيره نه تنھا تو خالی و دورغين از آب درآمدند، ھای سخن
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بلکه اکنون با اعدام غالمرضا خسروی، قصد دارند ھم از خانواده ھای زندانيان سياسی و مردم آزاده و ھم از زندانيان 

  .ند زندان اوين زھرچشم و انتقام بگير٣۵٠سياسی بند 

از روزی که دولت اين شيخ مانند دولت ھای . ديگر نبايد کسی به وعده ھای تو خالی شيخ حسن روحانی متوھم شود

 اروپا، زانو زده و به غلط کرديم ۀ و اتحاديامريکاس ھمه أقبلی روی کار آمده در خارج در مقابل رقبايشان و در ر

سرکوب سيستماتيک . ، شکنجه و اعدام را تشديد کرده استافتاده اما در داخل کشور سرکوب و سانسور، دستگيری

شته، ادامه دارد؛ کودکان بی حقوق مانده اند؛ بر اثر بيکاری، گرانی و تورم و فقر، آسيب ھای ذزنان، شديد تر از گ

تر شده  مانند بازار کليه فروشی، تن فروشی و اعتياد نيز داغ ئیاجتماعی به طور چشم گيری افزايش يافته و بازارھا

  .در اين ميان، ھرگونه اعتراض کارگران و مردم آزاده را به وحشيانه ترين شکلی سرکوب می کنند. است

 گذشته ۀسازمان عفو بين الملل می گويد که حکومت اسالمی ايران، مطابق آمار رسمی در سال جاری ميالدی و تا ھفت

 مورد اعالم ١٨٠اد اين اعدام ھا را تا د غيررسمی تعھرچند منابع.  گذاشته استء مورد حکم اعدام را به اجرا١۵١

  .کرده اند

 اسالمی اش، ئیاين حکومت جانی، سی و پنج سال است با آن ايدئولوژی و فرھنگی ارتجاعی و خرافی و قرون وسطا

ان شان در نفس اکثريت مردم جامعه مان را بريده؛ فقر و فالکت بی سابقه ای را به مردم ايران تحميل کرده؛ زندان بان

بنابراين، چرا بايد به ... ن و مردم حق طلب را گروه گروه اعدام نموده وامردان تجاوز کرده؛ مخالفزندان ھا به زنان و 

در حالی که جای واقعی کليت اين ! وعده ھای جانيان رنگارنگ چنين حکومتی اھميت داد و منتظر تحقق آن ھا ماند؟

  !ه دادن و گورستان تاريخ است نه حاکميتحکومت و ايدئولوژی اسالمی آن، زبال

 که از جمله ساکن خارج از کشور ھستند، اما ھمواره مستقيم و ئیبا اين وجود و ھنوز ھم برخی از افراد و گروه ھا

غيرمستقيم از دولت شيخ حسن روحانی حمايت می کنند در حقيقت به جنايات بی شمار حکومت اسالمی که ھر لحظه و 

برای نمونه، کسانی مانند آقايان تقی رحمانی، فرخ نگھدار و ھم . ريت مرتکب می شود، چشم بسته اندھر روز عليه بش

سی، راديو فردا، تلويزيون دولتی .بی.فکران آن ھا که در راديوھا و تلويزيون ھای فارسی زبان خارج کشور مانند بی

ھا، اصالح طلبان درون و بيرون حکومت  مذھبی - مانند جمھوری خواھان رنگارنگ، ملی ئی، يا گروھاامريکا

و غيره » آموزشکده جامعه مدنی ايران: توانا«اسالمی، ليبرال ھا، اپورتونيست ھا، مقام پرست ھا، پول پرست ھا،، 

دور ھم جمع شده اند، ھمواره از دولت جانی روحانی حمايت می کنند در واقع آگاھانه و ناآگاھانه کليت حکومت جھل و 

  . و شکنجه و اعدام را تقويت می کنندجنايت، ترور

ست که اعتراضات خانواده ھای زندانيان سياسی و اجتماعی، با حمايت جنبش ھای ادر چنين شرايطی، ضروری 

 زندانيان سياسی ۀس ھمه جنبش کارگری، با ھدف آزادی ھمأخواه و برابری طلب و در رنيروھای آزادي ۀاجتماعی و ھم

  .عدام آغاز شودو لغو سانسور و شکنجه و ا

 ايران ۀ آرزو دارم که مردم آزادغالمرضا خسروی سوادجانی،ضمن اعالم ھم دردی و ھمبستگی با خانواده و دوستان 

 آزاد و برابر و ،خواه آرام حکومت دلئی و آدمکش اسالمی، بتوانند در فضائیبا سرنگونی کليت حکومت تبھکار و مافيا

يانی  پاۀی ھميشه به ظلم و ستم، شکنجه و اعدام، فقر و فالکت در ايران نقطانسانی خود را به وجود آورند و برا

  !گان راه آزادی و برابری گرامی باد جان باختۀياد ھم. بگذارند

  ٢٠١۴ جون يکم -  ١٣٩٣ ]جوزا[شنبه يازدھم خرداديک

 

 


