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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
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 .Iran's M ايران آئينۀ

  
  جھانگير محبی: فرستنده

 ٢٠١١ دسمبر ٢٨

 

   کردمي دوباره خواھیسالم  به آفتاب؛واري دیآنسو

  

معلم،   اعم از کارگر،یھر انسان.  استراني نوع ای دارهي جوامع سرمای بقای و اعدام اھرم ھاشکنجه زندان،

 ۀنظر از رنگ، نژاد و منطق  صرفه،ي سرمای سرکوب و نظم طبقاتستمي در مبارزه با سره،ي و غکاريدانشجو، ب

 عنوانه  در سراسر جھان بیاسي سانيانزند. خطر زندان ، شکنجه و اعدام قرار دارد  ھمواره در معرضیائيجغراف

 ، دفاع و ی ھمبستگی المللنيب کنفرانس. رندي گی شکنجه ھا و سرکوبھا قرار منيدتري مورد شد جامعهۀ بالندیروھاين

 شود تالش دارد خارج از یدر کپنھاک دانمارک برگزار م  در جھان که امسالیاسي ساني زندانی آزادیمبارزه برا

 یپارچگ کي و یر جھان با ھمدل در سراسیاسي ساني و شرط زنداندي بدون قیرھائ ی برایائي جغرافی مرزھایتمام

  . جھانیاسي ساني زندانوندي پی باشد برای پلی عملی کارھاراه یسرضمن بر
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   درسراسرجھانیاسي ساني زندانئی رھای ومبارزه برادفاع ،یھمبستگ

  یواني اونيھما : سخنران

  

   در کنفرانسنا، دوستان و حاضرء رفقاۀ گرم به ھمی درودھابا

 یاسي سانيابتکار عمل مشترک زندان( زندان یگوھا و  از ھمکاران گفتیکي به عنوان زي و نیراني اتيأ طرف ھاز

 است ی مناسباري کنفرانس فرصت بسنيا. مي گوی، به شما خوش آمد م) سرکوب، اختناق و زندانهي علرانيسابق ا

 ی تمامی آزادیزه برا و مبارميدست آوره  مختلف بی در کشورھایاسي ساني زندانتي از وضعی واقعیريکه تصو

 اني فشرده از وضع زندانیمن به سھم خودم، تالش خواھم کرد که گزارش. مي جھان را ژرفتر سازیاسي سانيزندان

  : جھان ارائه دھمیاسي ساني با زندانی و ھمبستگی و چشم انداز ھمکارراني ایاسيس

  

   از آغاز تاکنونی اسالمیجمھور •

 سرکوب زي و نراني مردم اکي با حقوق دمکراتی کار آمدنش، دشمنیاز رو از آغراني ای اسالمی جمھورميرژ

   :افتي ھا سازمان نهي زمۀسرکوب در ھم.  را در دستور کار خود قرار داده استیاسي و سی اجتماعیجنبشھا

 با از دست یستيجنبش زنان با.  مورد تعرض حکومت قرار گرفت،ی اصلی تجمعات و مطبوعات در شھرھایآزاد

 در کردستان، ترکمن صحرا، ران،ي ایجنبش خلقھا.  پرداختی می مرگ و زندگۀ خود به مبارزۀي حقوق اولرفتن

 در کارخانه، کارمندان در ارگران را که کئیشوراھا.  قرار گرفتیبلوچستان و خوزستان مورد سرکوب خشن نظام

 شاه ميمدارس در روند مبارزه با رژ اي و دانش آموزان در دانشگاھھا و انيادارات و آموزش و پرورش، دانشجو

 و روشنفکران و ھنرمندان یاسي سن فعاالبي به سرکوب و تعقی اسالمی جمھورميشکل داده بودند، ممنوع شد و رژ

 به ١٩٨١ از سال ن،ا مبارزات مردم و مخالفیري حکومت آغاز شده بود با اوج گآغازاعدامھا که از ھمان . پرداخت

 ی زندان٢۵٠ تا ١٠٠ دولت، خبر اعدام روزانه ی رسمیروزنامه ھا.  شدلي تبدیروز- شبانهۀ گستردیاعدامھا

 مھار به کشتارھا قادر ني حال، انيبا ا. کردند ی گسترش موج ھراس در سطح جامعه منتشر می را برایاسيس

  .  در سطح جامعه نبودشروي و پستيالي سوسست،ي کمونیروھاي و حضور نیجنبش اعتراض

 بازماندگان سازمان ھا و احزاب ی بردن تمامني و از بی با ھدف نسل کش،یاسي ساني کشتار زندان١٩٨٨ تابستان در

 یاسي ساني زندانکيستماتي شده و سیزي با کشتار از قبل برنامه ری اسالمی جمھورميرژ. مخالف و چپ آغاز شد

 ما روشن ی کشتار تاکنون براقي دقآمار.  زدتير بشهي علتي دست به جنابردند، یسر مه  که سالھا در زندان بیا
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 در تابستان اني اعدامني اعدام شده تاکنون به دست آمده و تخمی زندان۵٠٠٠ به کي نام و مشخصات نزدی ولست،ين

 از نقاط یکي ١٩٨٨ در تابستان راني ایاسي سانيکشتار زندان.  نفر در نوسان است١٢٠٠٠ نفر تا ٧٠٠٠ از ١٩٨٨

 ی آن باشند و قتل ھزاران زندانی پاسخگودي بای اسالمی جمھورمين و عامالن آن در رژ آمرای تمامه است کیکيتار

  . مشمول مرور زمان نخواھد شد،یاسيس

  

   چپوي و آلترناتراني قدرت در ای جناح ھای ھایريدرگ •

 اطالعات  به سپاه پاسداران، وزارتء شود با اتکای میندگي نژاد نمای که توسط دولت احمدیسيلوپ -ی نظامحکومت

 زي به تجھراني کشور ای و نفتیاساس غارت و چپاول منابع ماله  کار است که بیور بريی شبه نظامیروھايو ن

 ني ایما نقش ارتجاع.  جھان پرداخته استف و مناطق مختلراني و اسالمگرا در داخل استي فاش،ی ارتجاعیروھاين

 و ی طبقاتۀ کشانده، در سرکوب مبارزیا  سابقهی به ابعاد بی نظامی دارانه را با اھرمھاهيدولت را که چپاول سرما

 ني بشروي پیروھاي کرده و به ھمه نیابي خطرناک ارزانهي خاورمۀ در سطح منطقزي و نران،ي در داخل ایاجتماع

   .مي دھی ھشدار م،ی نظام– ی حکومت ارتجاعني اتي از ماھحي صحیابي عدم ارزرد در مو،یالملل

 سرکوب ،ی المللني در سطح بکيپلماتي مناقشات کوچک و بزرگ دجادي و اکاتياساس تحره ب نژاد، ی احمددولت

 لي و اسرائکاي دولت امری برای و ھمدست خوباري برد و ی مشي به پراني را در ای و طبقاتی اجتماعیجنبش ھا

 راني مردم اهي خودش و علیا برتي امنمي حرجادي ای دولت برانيا.  باشدی مانهي خاورمۀ کردن منطقزهيتاريلي میبرا

 و هي روسزي و نی غربی اروپای به دولتھایاسي س،ی اقتصادازاتي دست به دادن امت،یراني و چپ اشروي پناو مبارز

   در تضاد آشکار استراني زده است که با منافع دراز مدت مردم انيچ

 ني نظم نوجادي ای به آنھا، براکي نزدايو  وابسته ی اروپا و رسانه ھا و نھادھاۀ جامعکا،ي دولت امرگر،ي دی سواز

 ري اخی که در سالھای اسالمی حکومت جمھورگري بخش دۀ آشکار و گستردتي و تقوغي شان، به تبلۀ دارانهيسرما

 ،ی اسالمی جمھورۀ از قدرت رانده شدیروھاي نبرالِ يول نئیمضمون برنامه ھا. از قدرت رانده شده، پرداخته است

 »ويتنھا آلترنات« به عنوان یستيالي امپری در رسانه ھاراني ای و مردمشروي چپ، پونيسي اپوزدني به خفقان کشیبرا

 از سه دھه شي بیراني اشروي و پريگي پونيسي که اپوزی شود، در حالی مغي نژاد تبلیموجود در برابر دولت احمد

 ئی جز رھایته است و خواست از مبارزه دست برنداشی اسالمی حکومت جمھورتي تمامی سرنگونی که برااست

 ی و اجتماعی اقتصاد،یاسي سیھا  دارانه را در عرصههي مناسبات فرتوت سرمایکارگران و زحمتکشان از تمام

   کندیدنبال نم

 مي رژی خروج از بن بست و پارادکس، دو جناح حکومتم،يا  کردهدي تاکی المللني گونه که بارھا در جلسات بھمان

 رانده شده از قدرت، از یبرالھاي و نئولئی از سوی اسالمیستھاي و فاشاني نظامۀ دار و دستیعني ،ی اسالمیجمھور

 از ني کامل دستگاه دکي است که خواھان تفکري پذامکان راني در ایستيالي مستقل چپ و سوسوي آلترناتتي تقوقيطر

 و ی اقتصاد،یاسي سیساختار راتييتغ.  استني از پائی و کارگری ئ قدرت تودهی به ارگانھایدولت، شکل دھ

 در دستور کار خود ،ی و گروھی فردی ھای و حفظ آزادی عدالت اجتماعشتري بی گسترش و ژرفای را برایاجتماع

 یروھاي نگر،ي عقب راندن جناح دی برا،ی اسالمی جمھورمي رژی از جناحھایکي تي تقورگونهھ. دھد یقرار م

 در ی و اجتماعی طبقاتۀ به تداوم سرکوب مبارزتي کشاند که در نھای می حاکمان اسالماستي را به گرداب سشرويپ

  . شودی منجر مانهي خاورمۀ و منطقرانيا
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  ري اخسال کي در یاسي سانيوضع زندان •

 ۀدر فاصل.  گذارده استشي رو به افزاراني در سال گذشته، تعداد اعدام شدگان در ای گسترش جنبش اعتراضبا

  اعدام شدهراني نفر در ا١١۵، دست کم ٨٨ خرداد ٢٢ در ی جمھوراستي انتخابات ریرحدود دو ماه از روز برگزا

 تن از شھروندان ٣٨٨، دست کم جان ٢٠٠٩ در سال راني ای اسالمی جمھورمي الملل، رژنيبه گزارش عفو ب. اند

 رند،ي گی مرشدگاني شکنجه از دستگري که در زی و اعترافات ساختگیمحاکمات دسته جمع. خود را گرفته است

   کندی امروز را آشکار مراني سرکوب در ای از فضایبخش

، )دانشجو (ینياز جمله محسن روح االم. اند دهي به قتل رسیتي امنیروھاي در زندان توسط نرشدگاني از دستگیتعداد

 زيرگر و ن کای مداح، احمد نجاتدي حم،ی قھرمانني رام،ی و محمد کامرانی، سھراب اعراب)دانشجو( فر یرجواديام

   جان سپرده اندري اخسال کي شکنجه و تبعات آن، در ر نام برد که در اثديرا با) خبرنگار (ی افتخاررضايعل

 که از ی از گزارشاتیدر برخ.  استافتهي گسترده در زندانھا گسترش ی به تجاوزات و آزار جنسی جسمۀ شکنجابعاد

 ستي موجود در لی زندان۶٠٠از .  ارائه شده استیاسي سیدان زن۶٠٠ و اطالعات ی اسامده،يزندانھا به دست ما رس

  .برند ی مسر نفر در بازداشت به ٢۴۶ و ئی قضاتي محکومی نفر دارا٣۵۴

 از یدتي و عقیاسي سی نفر به اتھام ھا١۴۵ حدود ران،ي ای زندانھاني از شناخته تریکي ن،ي اکنون، در زندان اوھم

 نفر در ۴ نفر محکوم به اعدام، ٩ ف،ي شش نفر بالتکلاني زندانني اانياز م.  ھستندی ساله، زندان٧٣ ساله تا ١٩

- یاسي و فعاالن ساني نفر را دانشجو١۴۵ ني اۀعمد. د محکوم ھستنی نفر به اتھام جاسوس١٣ و ی بازپرسۀمرحل

 و یخانوادگ ی ھای به خاطر وابستگاني نفر از زندان٢۵ تا کنون تعداد نيعالوه بر ا.  دھندی ملي تشکیمطبوعات

  .د شده انئی ھستند، شناسای تھران و کرج زندانی خلق که در زندان ھاني به سازمان مجاھدیليفام

 گمنام یاسي ساني زندانی کند و اسامی در داخل کشور را آشکار مرشدگاني از آمار دستگی فھرست بخش کوچکنيا

 به ن،يعالوه بر ا.  شودیه ھستند را شامل نم سپااي که متعلق به وزارت اطالعات و مي رژی مخفیکه در زندانھا

 دي باري اخسال کي در داخل کشور در رناک خطیتي امنتي وضعلي به دل،یاسي سنا خروج از کشور مخالفليتحم

   .برند ی به سر می نامعلومتي مختلف، در وضعی کشورھای پناھندگیھا اشاره کرد که در کمپ

 دستمزدھا، پرداخت حقوق معوقه، شيچون حق تشکل مستقل، افزا ھمئی خواسته ھای برای جنبش کارگرسرکوب

 تأي ھیبازداشت اعضا.   ادامه داردیا  وقفهچي بدون ھی اسالمی جمھورمي کار، در رژطي بھتر در محطيشرا

 تشکل جادي ایريگي پۀتي زاده ، عضو کممي و بھنام ابراھی رضا شھابري کارگران شرکت واحد نظیکاي سندۀريمد

  . روندی به شمار می کارگرشرواني از سرکوب پی کوچکی نمونه ھایر کارگیھا

 تر عي برخوردارند، در معرض تعرض وسی کمتری که از پوشش خبری مناطقژهي شھرستان، به ویزندانھا

به ) یگي ردي و عبدالحمیگيعبدالمالک ر (نا و بلوچستان، دو تن از مخالفستاني سۀدر منطق. حکومت قرار دارند

 و مخالفت با حکومت یاسي ستيل به جرم فعاري اخسال کي کرد، در ن از فعاالیعيتعداد وس.  شدندتهخيدار آو

 ،یلي فرھاد وکان،يدري حی فرزاد کمانگر، عل،یاسمني حي فصان،ياحسان فتاح:  نمونهیبرا.  اعدام شده اندیاسالم

  . توان نام بردی را ماني اسالمی و مھدی علم ھولنيريش

 ی افراد ھم اکنون در زندان ھانيا.  دھندی ملي نفر را فعاالن کرد تشک۴۴ شده، تعداد ئی شناسااني زنداناني ماز

 ی می سپرشود، ی سال زندان را شامل م٣۵ اي حبس ابد و ري نظی دوران زندان خود را که مواردرانيمختلف ا

 کرد که تا کنون اني از زندانگري نفر د٢٠ شد که ھم اکنون دهيشن.  آنھا سه نفر محکوم به اعدام ھستندانياز م. کنند
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  . حکم اعدام خود ھستندی غرب کشور منتظر اجرای در زندان ھام،ي نام آنھا نشده ائیقادر به شناسا

  

   استی ضرورراني در ایدتي و عقیاسي ساني با زندانشروي جنبش چپ و پی المللني بیھمبستگ •

 ی در سراسر جھان بستر مشترکیاسي ساني ھمه زندانیع از آزاد و دفاراني در ایاسي ساني زندانیدفاع از آزاد 

 حضور داشته و خواھند ی خواسته به طور گسترده اني اشبردي به سھم خود در طرح و پیراني اناست که فعاال

 ی و مستحکم تر با جنبش ھاکتري نزدیوندھاي پی برقراری کنفرانس براني در ایراني اتأي ھۀحضور فعاالن. داشت

 که حضور ی و سرکوبگرانه ایبا توجه به نقش ارتجاع.  استانهي خاورمۀ در منطقژهي در جھان و به ووشريپ

 راتيثأ حکومت، تني ای رود که با سرنگونی مدي کند، امی مءفاي اانهي خاورمۀ مردم منطقی برای اسالمیجمھور

 دفاع از ی برای به نقطه ارانياشد و ا به دنبال داشته بانهي و زحمتکشان خاورمرگران مردم، کای برایبخشئيرھا

  . شودلي تبدگراه ندي و آشروي پیني جھان و دفاع از حقوق بشر با مضامیاسي ساني زندانۀ ھمیآزاد

 تبادل خبر، تجربه و اقدامات مشترک ی برای تر ارتباطعي وسی کانالھاجادي اھا،ي مرحله از ھمکارني ما، در اشنھاديپ

.  سازدی را ممکن می بعدتري جدی که قدمھاستيھائ  قدمنيتر ی و ضرورني تری ئهي از پایکي گام، نيا. است

 ی کارفۀ آن به اندازی عملشبردي پی راھھا،یضرورت ني رغم درک چنی نشان داده است که علري چند سال اخۀتجرب

  .مورد توجه قرار نگرفته است

   جھانیاسي ساني زندانی تمامی آزاددي امبه

 ندان زیگفت وگوھا :منبع


