
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

 ٢٠١٣ جون ٢٩

 !حکومت اسالمی ايران، قاتل افشين اسانلو است
  ...از مرگ

 ده ام،يھرگز از مرگ نھراس

  .اگرچه دستانش از ابتذال شكننده تر بود

  نی ست،ي ھمه از مردن در سرزم-  باری - س من ھرا

  كه مزد گور كن، 

                         از بھای آزادی آدمی

  .                                                      افزون باشد

  )احمد شاملو(

 پس از منصور رادپور و افشين،.  شھر کرج حکومت اسالمی جان باختئیافشين اسانلو، فعال کارگری در زندان رجا

عليرضا کرمی خيرآبادی، سومين نفری است که در اين زندان مخوف حکومت اسالمی، جان خود را از دست داد و 

ی ھايش را از يک سو دچار شوک کرد و از سوی ديگر، بی نھايت خشمگين  ئعزيزان خود و ھم بندی ھا و ھم طبقه

اما آن چه که بيش از ھمه . زيزی بسيار سخت و دشوار و جگرسوز استبی ترديد از دست دادن ھر انسانی و ع. نمود

 ايران را خشمگين می کند و نفرت شان از حکومت اسالمی را به اوج می رساند کشتن نھان و آشکار ۀبخش آگاه جامع

  .انسان ھای بی گناه و بی دفاع در زندان ھای مخوف شان است

موران امنيتی بازداشت شد و به مدت أ، در ترمينال جنوب تھران، توسط م٨٩ سال ]قوس[افشين اسانلو، اواخر آذر ماه

وی، .  زندان اوين تھران، تحت شديدترين شکنجه ھا قرار داشت٢٠٩اش در بند امنيتی  سه ماه و بدون اطالع خانواده 

حمل پنج سال حبس ، به ت»اجتماع و تبانی«و » تبليغ عليه نظام« حکومت اسالمی، به اتھام ئیاز سوی دستگاه قضا

 شھر کرج، شرايط سخت ئی ھای اوين و رجا ، در زندان١٣٨٩افشين، از تاريخ يکم مھر ماه سال . تعزيری محکوم شد

  .و شکنجه ھای زيادی را تحمل کرد

اعالم »  قلبیۀسکت«گو با خبرنگار ايسنا، علت مرگ افشين را  و  ھا، در گفت س سازمان زندانئيسھراب سليمانی ر

 فعاالن حقوق بشر در ايران، ۀ باخته به مجموع در حالی که منصور اسانلو، برادر اين زندانی سياسی جان. ستکرده ا

 حکومت و کسانی ۀيت مرگ وی در زندان، بر عھدمسؤول بيماری نداشته است و ۀبرادرم ھيچ گونه سابق«: گفته است

  ».حيط بسته با کيفيت غذای نامناسب نگھداری کردنداست که وی را به دليل فعاليت صنفی در شرايط غير بھداشتی و م
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بوروکراسی دست و پاگير موجود «:  شھر را دارد در ادامه افزودئی قلبی در زندان رجا  حمله ۀمنصور، که خود تجرب

 چنين امکانات محدود بھداری زندان، از عوامل دخيل در  در داخل زندان برای انتقال يک زندانی به بيمارستان و ھم

  ». اند؛ بوده است باخته  شھر کرج جان ئیمرگ برادرش و ديگر زندانيانی که در شرايط مشابه در زندان رجا

 شھر به ئی، از زندان رجا١٣٩٢ ]جوزا[و يک خرداد ماه  افشين روز جمعه سی ۀبراساس گزارشات موثق، جناز

 بيماری نيز ۀ سال داشته و ھيچ سابق۴٢گام مرگ در حالی که گفته می شود افشين اسانلو ھن. بيمارستان انتقال داده شد

 بايد  افشين، واقعيت داشته اصوالً ۀاگر ھم فرض کنيم سکت.  قلبی وی واقعيت نداردۀنداشت؛ به ھمين دليل موضوع سکت

 شھر کرج ئیين زندان رجامسؤولاما شواھد و گزارشات نشان می دھد که . او را بالفاصله به بيمارستان می رساندند

 وی را به بيمارستان برسانند و وانمود ۀمت اسالمی، آگاھانه گذاشتند تا او جان خود را از دست بدھد و سپس جنازحکو

 زندان بانان حکومت ۀاين اقدام، يکی از ترفندھای وحشيانه و شناخته شد. کنند که او را زنده به بيمارستان رسانده اند

  .اسالمی عليه زندانيان سياسی است

ھای افشين اسانلو را در  گويد که دندان   می   زندانيان کارگری در زندانۀرگری زندانی با اشاره به شکنجيک فعال کا

 اسانلو، ۀای ضمن تسليت به خانواد  اوين، در نامه ٣۵٠ زندانی بند ۴۴ھم چنين . زندان و در اثر شکنجه شکسته بودند

 ديگری که دو سال پيش در اثر اعتصاب غذا فوت کرد، مرگ افشين اسانلو را نيز ھمانند مرگ ھدی صابر، زندانی

  . اند  و سازمان زندان ھا دانستهئیين دستگاه قضامسؤول» توجھی انگاری و بی  سھل «حاصل 

 جان باختن مرحوم ھدی صابر و افشين مسؤول ھا   و سازمان زندانئیدستگاه قضا«:  اند اين زندانيان، اعالم کرده

  » .ت ديگری از اين نوع ھستنداسانلو و ھرگونه اتفاقا

 برند   ھای شديد رنج می  اند که ھم چنان تعداد زيادی از زندانيان از بيماری زندانيان امضاء کننده اين نامه، تصريح کرده

و علی رغم نظر پزشکان متخصص برای درمان آن ھا، دادستان تھران و در مواردی قاضی صلواتی از بستری شدن و 

 در قبال زندانيان سياسی و ئیدستگاه قضا» نهمسؤوالرويه غير «در پايان اين نامه، به . کند گيری می معالجه آنان جلو

  . اعتراض شده استئیفعاالن سنديکا

 تنگ و تاريک و بدون کوچک ترين ئیحکومت اسالمی نسبت به جمعيت، بيش ترين تعداد زندانيان را در فضاھا

  . قرار داده استئیرين شکنجه ھای قرون وسطاامکانات بھداشتی و زيستی و تحت شديدت

 زندان ٢۵٠حکومت اسالمی ايران، در اين سی و چھار سال زندان ھای زيادی ساخته است به طوری که ھم اکنون 

 ھزار انسان زندانی ھستند در حالی که گفته ٣٠٠ تا ٢۵٠در اين زندان ھا بين ای به گفته . رسمی در ايران وجود دارد

، ١٣٩٠ ]عقرب[ آبان ماه١۶برای نمونه دوشنبه . نيز ندارندرا  ھزار زندانی ١٠٠زندان ھا حتی ظرفيت می شود اين 

 ای  وست محمد ذوقی، دادستان عمومی و انقالب مشھد در جلسهد، »ايسنا«خبرگزاری دانش جويان جمھوری اسالمی 

: خواند و گفت» مطلوب نا«ندانی با حضور اعضای شورای اسالمی شھر وضعيت زندان مھشد را از حيث تراکم ز

  ». ھزار زندانی داريم١٣ نفر است اما در حال حاضر ٣٠٠٠ظرفيت اسمی زندان مشھد حداکثر «

، اعالم کرده بود اين کشور در کل، ١٣٩٠ ]سرطان[س سازمان زندان ھای حکومت اسالمی ايران، در آخر تير ماهئير

 کشور ١٠به لحاظ جمعيت زندانی، ايران در آن سال فھرست .  دارد زندان٢۵٠ ھزار نفر زندانی و بيش از ٣٠٠حدود 

  . کشور نخست جھان قرار گرفته است٨، در فھرست ٩٢نخست جھان قرار داشت اما در سال 

 کنند که  کيد میأن حکومت اسالمی نيز اين آمارھا را درست نمی دانند و تمسؤوالزندانيان آزاده شده و حتی برخی 

 تحت کنترل سازمان زندان ھا نيستند و زندانيان  ھستند که رسماً ئی ھای امنيتی ايران دارای زندان ھاتعدادی از سازمان

  .در اين مکان ھا در شرايط بدی قرار دارند
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ن و نمايندگان مجلس نيز با توجه به مسؤوالوضعيت زندان ھای حکومت اسالمی به حدی وخيم است که حتی برخی از 

  .اند  زندان ھا انتقادھای مشابھی را مطرح کرده تعداد زندانيان و شرايط

 در ھمين زمينه گفته ٢٠١١ اپريل ٣٠ -  ١٣٩٠ ]ثور[ ارديبھشت١٠(يونس موسوی نماينده مردم فيروز آباد، روز شنبه 

پيش تر محمد باقر ذوالقدر، معاون » .آن قدر در زندان ھا مشکل ھست که به ھر دو نفر يک پتو می رسد«: بود

  .ھا داده و ابراز نگرانی کرده بود  پيشگيری از وقوع جرم قوه قضائيه خبر از وضعيت نامناسب زندان اجتماعی و

خوابی، خوابيدن دو يا سه نفر بر روی يک تخت،  کف «: او، با اشاره به افزايش آمار ارتکاب جرم در ايران گفت

  ». ھای کشور است  طبيعی در زندان ھا امری خوابيدن نوبتی، خواب در راھروھا و خواب در پاگردھای پله

س سازمان زندان ھای ايران نيز چندی پيش اعالم کرد که گفته بود که تعداد زندانيان در ئيغالمحسين اسماعيلی، ر

 او اين افزايش ۀبه گفت.  ھزار نفر افزايش داشته است۵۵يت او گذشته، مسؤول ۀايران ظرف يک سال و نيمی که از دور

  .ته که به فضای زندان ھا اضافه نشده استدر حالی صورت گرف

 قضائيه نيز، ۀمحسن صادقی، مديرکل پيشگيری ھای امنيتی و انتظامی معاونت اجتماعی و پيشگيری از وقوع جرم قو

، » که جرايم در ايران بيش تر از آمار جھانی رشد دارد  درصد است، در حالی۵نرخ رشد جھانی جرايم «با بيان اين که 

 ھزار نفر ۶٠٠ ھزار نفر به خاطر جرايم مختلف در کشور دستگير شدند که ۵٠٠سال گذشته يک ميليون و در «: گفت

 درصد نيز ٣٠ کيفری و ۀ درصد از زندانيان فاقد سابق٧٠کيد کرده است که أوی ت.  برند سر می ھا در زندان به  آن 

  . دار ھستند سابقه

 نفر از ۵٠٠ نفر زندانی دارد که ٣٨٠٠س در حال حاضر بيش از به گفته صادقی، فقط در زندان مرکزی بندر عبا

 تن از محکومين به اعدام در ٣٠٠اين در حالی ست که محکوميت حدود .  برند ايشان در زير حکم اعدام به سر می

 . کند  ديوان عالی کشور رسيده است و خطر اجرای حکم ايشان را تھديد میتأئيدزندان بندرعباس به 

 ھزار نفر با قرار وثيقه راھی زندان می ۵٠ تا ۴٠س زندان ھای ايران، ھر ماه حدود ئيالمحسين اسماعيلی ربه اقرار غ

  ! نفر١۶٠٠شود يعنی روزی 

ن حکومتی اعالم می کنند يک دليلش وجود زندان ھای متعدد مخفی ارگان ھای مسؤوالھمين آمارھای متناقضی که 

ن ھمان ارگان ھا مطلع ھستند و اطالعاتی به ارگان ھای ديگر حکومت مسؤوالمختلف حکومت اسالمی ھستند که فقط 

 از واقعيت ھا را به زبان بياورند که حکومت رسوايشان ئی گوشه ھاھانيم دھند و از سوی ديگر، آن ھا سعی می کنند تن

  .رسواتر نشود

.  حکومت اسالمی عموميت دارد، در زندان ھای...بيماری ھای مسری چون سل، ھپاتيت، ايدز، بيماری ھای قارچی و

اغلب مواقع زندانی سياسی ر آگاھانه با زندانيان قاتل و بزھکار و معتاد يک جا زندانی می کنند تا زندانی سياسی 

برخی مواقع زندان بانان و شکنجه گران زندانيان عادی را تحريک می کنند تا به بھانه ھای مختلف . منزوی شود

  . رھای روحی و جسمی و حتی ضرب و شتم قرار دھندزندانی سياسی را مورد آزا

مورين وارد زندان ھا می شود و به زندانيان معتاد فروخته می شود از اين رو، اعتياد در أمواد مخدر اغلب توسط م

بعضا بسياری از معتادان تزريقی به دليل اين که از يک سرنگ استفاده می . زندان ھای حکومت اسالمی، غوغا می کند

 جنسی و ۀبرخی از اين زندانيان دست به خودکشی می زنند و سوء استفاد. د سريعا به بيماری مسری مبتال می گردندکنن

 درصد از  ٧۴بنا بر نتايج ھمين طرح، . مالی و غيره توسط زندان بانان از زندانيان عادی نيز حد و مرزی ندارد

 درصد زندانيان، اولين تزريق خود را در زندان تجربه  ١٩ و کنند زندانيان معتاد به تزريق، در زندان ھم تزريق می 

  .اند کرده 
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حکومت اسالمی، قربانيان اعتياد را اعدام می کند در حالی که سپاه پاسداران حکومت اسالمی، مافيای قاچاق مواد 

ماری است كه به داليل ي بقت انسانينيست، بلکه در حق» مجرم«ك فرد معتاد، نه تنھا ينھايتا، . مخدر را در اختيار دارد

مختلف خانوادگی، اجتماعی و مشكالت اقتصادی و غيره، به دام اعتياد افتاده و در معرض انجام رفتارھای مخرب و 

  .ان بار قرار دارديز

حکومت اسالمی ايران، تنھا حکومت جھان است که اعدامی را حتی قبل از اعدام شالق می زند و سپس جسم نيمه جان 

 ٧٠، حکم ١٣٩٢برای مثال، در خرداد ماه . د را در محوطه زندان ھا و يا در خيابان ھا به دار می آويزدقربانی خو

در .  درآمدءضربه شالق دو شھروند برازجانی به اتھام سرقت، در مالء عام در ميدان مرکزی اين شھر به مورد اجرا

  ۀ ساله، در محوط٣۴» گيتی مرامی«به نام  ضربه شالق يک زندانی محکوم به اعدام زنی ١٠٠ھمين زمينه حکم 

  .ن مربوطه وی را به دار آويختندمسؤوال شد و پس از آن ءزندان قرچک ورامين اجرا

 سال را در زندان نگاه می دارد و به ١٨زير » خطاکار«حکومت اسالمی ايران، تنھا حکومت جھان است که کودکان 

 با عاطفه رابطه جنسی   ساله را که۴۵ ساله و ۵٠ دادگاه دو مرد قاضی.  ساله شدند اعدام می کند١٨محض اين که 

  )١٣٨٣ مھر ٩راديو فردا، «.  شالق محکوم کرد داشتند فقط به اجرای حد

 دخترش از   که پس از اعدام  سال اعالم کرده بودند، در حالی که پدر عاطفه٢٢ نکا، سن عاطفه را ئیمقامات قضا

 خود كه در آن سال تولد دخترش ۀران با نشان دادن شناسناميت زنان ايگو با سا و گفتاجرای حکم با خبر شده بود، در 

  . سال داشته است١۶ ثبت شده بود گفت که دخترش فقط ١٣٦٦عاطفه 

اعدام » ءفحشا« در شھرستان نکا، در شمال ايران به جرم ١٣٨٣ ]اسد[ مرداد٢۴ای که   ساله ١۶عاطفه رجبی، دختر 

برای چھارمين بار، به مرگ » جرايم منافی عفت« سال داشت، و به دليل محکوميت به ١۶عدام،  ا عاطفه ھنگام. شد

صد ضربه   و به حد يک   دستگير »جرم منافی عفت«عاطفه، در دوران کودکی چندين بار به اتھام . محکوم شده بود

بازداشت وی عنوان شد که دليل اين در چھارمين .  سال داشت١٣او در ھنگام اولين بازداشت .  محکوم شده بود شالق

 جنسی بدون ازدواج با ۀفساد و رابط«دستگيری توماری است که به امضای اھالی محل رسيده و در آن عاطفه به 

شده که تومار  ادعا «: گويد الملل در گزارش خود، در اين رابطه می  سازمان عفو بين .  شده بود متھم» مردان مختلف

  ».موران پليس بوده استأا بوده، ولی امضاء ھا فقط متعلق به م نک  اھالی به امضای

نگاران، عاطفه بيماری روانی داشته است، پس از صدور حکم اعدام،  بنا به تحقيقات فعاالن حقوق بشری و روزنامه 

دارای بيماری عقل کم دارد و «ای را امضاء کردند با اين تقاضا که به دليل اين که او   نفر از ساکنان نکا عريضه ۴٣

است که ) موجود(مدارک پزشکی «: عاطفه، در دفاعيه خود نوشته بود. از اعدام او صرف نظر شود» باشد روان می 

لطفا جناب قاضی، به ... شوم   کند عصب و روان ضعيفی دارم و در دقايقی از شبانه روز مختل المشاعر می  ثابت می

  ».تقاضای من برای آزادی گوش کنيد

 ٢۴ ميالدی تاکنون  ١٩٩٠اعالم کرد که از سال » آخرين جالد کودکان: ايران« ای با عنوان   الملل در بيانيه عفو بين

  .اند  سال بوده ١٨ نفر از آنان در ھنگام اعدام زير ١١ اند که  در ايران اعدام شدهکودک 

 و شرعا به دختران م رسماً حکومت اسالمی ايران، تنھا حکومت جھان است که در زندان ھايش شب قبل از اعدا

چرا که در ايدئولوژی حکومت اسالمی، اگر دختری باکره .  مرگ می سپارندۀتجاوز می کنند و سپس به جوخ» باکره«

حکومت اسالمی ايران به نسبت جمعيت، پس از چين دومين کشوری ست که بيش . می رود» بھشت«اعدام شود به 

  . ترين رقم اعدامی ھا را دارد
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حکومت اسالمی، شايد در رديف . سالمی، تنھا حکومت جھان است که شھروندانش حق خنده و تفريح ندارندحکومت ا

ن رنگ و مدل لباس يي ترين حقوق خود، حتی از تعئیچندين کشور جھان ھم چون عربستان است که زنان را از ابتدا

  . شان نيز محروم ساخته است

 ٢۶۴ و ٢۶٣بر اساس مواد . ان و امامان را نقد و نفی کنند اعدام می کندحکومت اسالمی ايران، افرادی را که پيامبر

قانون جديد، دشنام دادن به پيامبر اسالم؛ امامان شيعه و فاطمه دختر پيامبر اسالم و متھم کردن آن ھا به زنا يا لواط 

  .مجازات اعدام در پی دارد

د، فرد مفعول در ھر صورت اعدام می شود و فاعل در بر اساس قانون جديد مجازات اسالمی، در رابطه جنسی دو مر

رابطه جنسی ( حکم لواط ١٣٧٠قانون مجازات اسالمی مصوب . صورت عنف، اکراه و داشتن ھمسر اعدام خواھد شد

 فرد مفعول تفاوتی نکرده اما ۀرا در اعدام قرار داده بود و قانون جديد، با وجود آن که در زمين) دو مرد با يکديگر

 را برای فرد فاعل اندکی بھتر کرده و امکان عدم صدور حکم اعدام برای وی، به ويژه اگر ازدواج نکرده باشد، شرايط

  .وجود دارد

 در  .بر اساس اين قانون جديد، در صورتی که فاعل غيرمسلمان و مفعول مسلمان باشد نيز، مجازات فاعل اعدام است

د يا يک مرد اندام تناسلی اش را بين ران ھا يا نشيمن گاه يک مرد ديگر  کم تر از ختنه گاه باش رابطه جنسی که دخول

  .بگذارد نيز در صورتی که فاعل غيرمسلمان و مفعول مسلمان باشد، حکم فاعل اعدام است

صد ضربه شالق است و  حکم اوليه در نظر گرفته شده برای رابطه جنسی دو زن با يکديگر در اين قانون جديد يک 

ھر گاه زنی به جرم رابطه جنسی با زن ديگر سه بار محاکمه شده و حد بر او «: ون مجازات اسالمی پيشينھمانند قان

   ».جاری شود، در مرتبه چھارم اعدام خواھد شد

.  در استان خوزستان بود١٣٩٠ ]سنبله[سيزدھم شھريور يکی از آخرين موارد اعدام ھم جنس گرايان، اعدام سه مرد در

 اعالم کرد که آن ھا با استناد گستری استان خوزستان، پس از به دار آويخته شدن اين سه نفر صراحتاً روابط عمومی داد

 قانون مجازات اسالمی، تعريف لواط است و ماده ١٠٨ماده .  اند  قانون مجازات اسالمی اعدام شده١١٠ و ١٠٨به مواد 

  ».حد لواط در صورت دخول قتل است«گويد که   می ١١٠

 طی گزارشی اعالم کرد که ايران از زمان استقرار جمھوری ١٣٨٩ سال ]قوس[و بين الملل در آذر ماهسازمان عف

بنا به اين گزارش، احتمال بيش تر بودن آمار .  تن را سنگسار کرده است٧٧ تاکنون حداقل ١٣۵٧اسالمی در سال 

، نتوانسته آمار ١٣۶٣ تا ١٣۵٧ھای بين واقعی سنگسار در ايران وجود دارد، چرا که عفو بين الملل در فاصله سال 

  .سنگسارھای احتمالی را ثبت کند

 ئی ھا  ھا به چھار دسته حد، قصاص، ديه و تعزير تقسيم شده است و برای برخی مجازات بر اساس قانون جديد، مجازات

جازاتی که در اغلب م.  اند، مجازات اعدام در نظر گرفته شده است  قصاص قرار گرفته که در سه دسته حد، تعزير و

  .شود موارد شامل بخشش، تخفيف مجازات و يا مجازات جايگزين نيز نمی 

قانون جديد مجازات اسالمی، ھرگونه رابطه جنسی خارج از چارچوب ازدواج را جرم تلقی کرده و برای آن مجازات 

» زنا« و مرد که از آن به عنوان بر اساس اين قانون جديد، رابطه جنسی خارج از ازدواج بين زن. در نظر گرفته است

 صد ضربه شالق است و در  شامل يک مجازات حد در برخی موارد . شود، موجب اعمال مجازات حد است ياد می 

در صورت محکوميت به اجرای حد زنا نيز، پس از سه بار اجرای حد، در . برخی موارد مجازات مرگ را در پی دارد

  .ه شده، اعدام خواھد بودمرتبه چھارم مجازات در نظر گرفت

زيکی زندانيان به ويژه زندانيان سياسی، غير از اعدام ترفندھای ديگر را نيز اسالمی ايران، در جھت حذف فحکومت 

برای مثال، زندانی که نياز به معالجه فوری دارد به بيمارستان نمی رساند و منتظر می ماند تا او جان . به کار می گيرد
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 زمانی زندانی بيمار را به درمانگاه و دکتر می رسانند که کار از کار گذشته و د؛ و يا اين که نھايتاً خود را از دست بدھ

در زير شکنجه به زندانی تجاوز می کنند و برای اين که اين جنايت شان علنی نشود . ديگر دوا و درمان کارساز نيست

بنابراين، اعدام در حکومت اسالمی .  خودکشی کرده استاو را به قتل می رسانند؛ برخی مواقع اعالم می کنند زندانی

البته ناگفته نماند در برخی زندان ھا چون زندان وکيل آباد مشھد، زندانيان را . يک روش علنی و آشکار و وسيع است

ود که  سال گذشته خبر داده ب]دلو[ بھمن١۶برای مثال، سازمان حقوق بشر ايران، . گروه گروه مخفيانه اعدام می کنند

 اعدام مخفی ۀ دربارئی زندانی در زندان وکيل آباد مشھد اعدام شده اند و قبل از آن نيز خبرھا۴٠٠طی چھار ماه 

  .زندانيان در اين زندان منتشر شده بود

حکومت اسالمی ايران، تنھا حکومت جھان است که حکم قصاص را در قوانين خود دارد و چشم را در مقابل چشم در 

ست و پای دزدان گرسنه و ناچار را می برد در حالی که در حکومت اسالمی رشوه خواری و دزدی می آورد و د

پيش علنی شد دزدی از بانک دولتی سال عموميت دارد و فقط يک رقم ناقابل آن، يعنی سه ميليارد دالر که حدود دو 

  . بود

قاصی، دادستان عمومی و انقالب شيراز گفت علی ال، خبر داد که ١٣٩٢ ]سرطان[ تير ماه٢يکشنبه  خبرگزاری ھرانا،

 جلسهبه گزارش خبرگزاری مھر، دادستان شيراز در يک . حکم قطع دست شش نفر در اين شھر صادر شده است

ه ھستيم که به ئيشش حکم قطع يد صادر شده که در انتظار جواب مکاتبات انجام شده با رئيس قوه قضا«: خبری افزود

  .  چند ماه پيش نيز انگشتان فردی به جرم سرقت در شيراز قطع شد». خواھد شدئیزودی اجرا

زندانی «: القاصی، در بخش ديگری از سخنانش وجود زندانی سياسی در شيراز را رد کرده و مدعی شده است که

 ھای  وادهاند اما خان ه  سياسی در شيراز نداريم بلکه افرادی وجود دارند که به دليل ارتکاب جرائم عمومی بازداشت شد

تعدادی بازداشت ھا به دليل جرايم « او، ۀبه گفت» . ھا را سياسی جلوه دھند  ھا سعی دارند موضوع اين دستگيری آن

  » .بوده است... ليس ووعمومی از جمله اختالل در نظم و امنيت، عدم توجه به دستورات پ

خواه و انسان دوست و عدالت جو، بيش از پيش ن سياسی و اجتماعی و فرھنگی آزادی اکنون بخش آگاه جامعه و فعاال

، آورده بودند اکنون ...ھمه نگرانند آن چه که بر سر افشين اسانلو آوردند و قبل از اين نيز بر ھدی صابر و بھشتی و

، فعالين محيط ئیخانواده ھای زندانيان و جامعه بيش از پيش نگران وضعيت صدھا فعال کارگری، زنان، دانش جو

ن کارگری چون رضا شھابی، شاھرخ زمانی، ادی زبان مادری، وبالگ نويس، روزنامه نگار، به ويژه فعاالزيست، آز

و صدھا و ھزاران زندانی سياسی و اجتماعی در زندان ھای ... ھی ولبھنام ابراھيم زاده، محمد جراحی، پدرام نصرال

  . حکومت اسالمی ھستند

 در زندان ھا تحت شکنجه ھای وحشيانه نھا زندانی سياسی را مستقيماً در ايران تحت حاکميت جمھوری اسالمی، نه ت

حتی جانيان حکومت اسالمی، اجازه . قرار می دھند، بلکه خانواده ھای آن ھا را نيز به عناوين مختلف تھديد می کنند

ثال، پس از بازگشت برای م.  شان مراسم ساده ای برگزار کنندۀنمی دھند خانواده ھای داغدار برای عزيزان جان باخت

بھنام ابراھيم زاده به زندان، حال فرزند وی، نيما كه در حال شيمی درمانی است، وخيم شده به طوری كه مالقات 

 قرار گرفته ئیھمسر رضا شھابی مورد بازجو. دھند كنندگان او در بيمارستان از افسردگی و رنج مضاعف او خبر می  

  . استو ھمسر علی نجاتی نيز محاکمه شده 

 درمان ۀھای زندان بانان قرار دارد و محمد جراحی به رغم توصيه پزشكان برای ادام شاھرخ زمانی، مورد بدرفتاری

ھی، جليل محمدی، لھم چنين پدرام نصرال. برد در خارج از زندان، ھم چنان در شريط سختی در زندان تبريز به سر می 

 گذرانند يا تحت پيگرد   را میئی كارگری يا دوران زندان و بازجووفا قادری، شاھپور احسانی راد و ديگر فعاالن

  .  حکومت اسالمی قرار دارندئیدستگاه قضا
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بسياری از کسانی که در حکومت اسالمی ايران، به عنوان مجرم زندانی و اعدام می گردند در کشورھای ديگر، به 

و قانون به عنوان کسانی به آن ھا می نگرند که شناخته نمی شوند، بلکه جامعه » مجرم«خصوص کشورھای پيشرفته 

  .دچار بحران ھا و آسيب ھای اجتماعی شده اند بنابراين، بايد آن ھا درمان کرد و کمک نمود سالم شوند

ن ديگر جنبش ھای اجتماعی را به اين دليل به اين ترتيب، حکومت اسالمی ايران، فشار به فعاالن کارگری و فعاال

ه بحران ھای اقتصادی و سياسی و ديپلماتيک تمام سيستم حکومت اسالمی را فراگرفته؛ تورم و تشديد کرده است ک

گرانی، بی کاری و فقر زندگی اکثريت مردم ايران، به ويژه کارگران و محرومان، به شدت دشوار و غيرقابل تحمل 

اسی را در تشديد خفقان و سرکوب و در چنين موقعيتی، ارگان ھا و سران حکومت اسالمی، تنھا راه حل اس. کرده است

. سانسور می بينند و به زعم خود تالش می کنند از اين طريق مانع خيزش ھا و قيام ھای احتمالی مردم حق طلب شوند

 هآن ھم در شرايطی که تحوالت انقالبی و اعتراضات عمومی کارگران و زنان و دانش جويان و جوانان و مردم آزاد

يعنی دير يا زود .  و خاورميانه را فراگرفته است و ايران نيز در اين مسير قرار داردئیروپابسياری از کشورھای ا

  . ايران مانند بمب ساعتی منفجر خواھد شدۀجامع

حکومت اسالمی، شرم بشريت است و کسانی که به دنبال اصالح حکومت اسالمی ھستند و به جناح اصالح طلب اين 

 رياست جمھوری و دولت چشم دوخته اند آگاھانه و ناآگاھانه آب به ۀ در عرصر مھره ھای حکومتیييحکومت و تغ

  .آسياب خونين حکومت اسالمی می ريزند

در چنين شرايطی، نبايد به اين ھمه وحشی گری و جنون آدم کشی، زن ستيزی و آزادی ستيزی حکومت اسالمی چشم 

فرد انسان دوستی و آزادی خواھی نمی تواند ساکت بی ترديد در مقابل اين ھمه توحش حکومت اسالمی، ھيچ . بست

حکومت اسالمی، نه تنھا با اکثريت مردم ايران به عنوان اسرای جنگی و يک کشور اشغال شده رفتار می کند، . بماند

بلکه در اين زندان بزرگ به وسعت خاک ايران، زندان ھای رسمی و علنی و مخفی بی شماری نيز دارد که صدھا 

از اين رو، نه تنھا .  در اين زندان ھا، در زير شديدترين فشارھا و شکنجه ھای روحی و جسمی قرار دارندھزار انسان

بايد قتل افشين اسانلو را با تمامی خشم و نفرت محکوم کرد و با خانواده و دوستان و ھم بندی ھا و ھم طبقه ای ھای وی 

 نيز خواھان سرنگونی کليت اين حکومت جھل و جنايت و قويا ھمدردی و ھمبستگی اعالم کرد، بلکه با صدای بلند

  !ترور و اعدام و سنگسار شد

  !ياد افشين اسانلو و ھمه جان باخته گان راه آزادی و برابری و عدالت اجتماعی و سوسياليسم گرامی باد

  

  ٢٠١٣ جون بيست و ھفتم - ١٣٩٢ ]سرطان[پنج شنبه ششم تير

 

 


