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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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 Human rights بشر حقوق

  
  بھرام رحمانی

  ٢٠١۵ می ٢۵
  

   زندانيان سياسی و اجتماعیۀاز ھر فرصتی برای آزادی کارگران زندانی و ھم
  ! استفاده کنيم

 
ان، به معنای واقعی يک جھنم سوزان و يک زندان بزرگی برای اکثريت ايران تحت حاکميت جمھوری اسالمی اير

ھا به داليل اجتماعی و  در چنين موقعيتی نه تنھا زندانيان سياسی، بلکه بسياری از انسان. مان است شھروندان جامعه

  .ھا ھستند اقتصادی در زندان

ين اغلب اين مسؤول دارد که به اقرار مقامات و شمار مخفی و علنی نيز وجود ھای بی در اين زندان بزرگ نيز زندان

  .ھا، با تراکم زندانيان و فضای کم رو به رو ھستند زندان

برای مثال کم . اند ھا ھزار زندانی به داليل مختلف اقتصادی و اجتماعی و فرھنگی دستگير و زندانی شده اکنون ده ھم

ھای ناچيزش؛ يا به  ی؛ به داليل فقر و عدم پرداخت بدھینيستند زنانی که به خاطر عدم رعايت حجاب اجباری اسالم

فروشی، يا به خاطر   پرداخت مھريه؛ يا به خاطر يک دعوای کوچک؛ به خاطر اعتياد، به خاطر تنئیخاطر عدام توانا

، در ...توھين به سران حکومت و ايدئولوژی اسالمی آن؛ يا اين که فردی به يک بسيجی و پاسدار کج نگاه کرده و

  .ھای روحی و جسمی قرار دارند ھای مخوف اين حکومت جانی، زير انواع و اقسام شکنجه زندان

  
چون  اند ھم  بازداشت شدهی جنبش کارگری که در مقطع اول ماه مۀشد ھای شناخته ن و چھرهاکنون تعدادی از فعاال ھم

ن کارگری در شھر سقز ته دفاع از فعاال کارگری و عثمان اسماعيلی عضو کميۀشد ھای شناخته محمود صالحی از چھره

 ۵ ۀ آنان، خانواده ھای آنان با مراجعه به شعبی روز از دستگير۵پس از گذشت .  دستگير شدند]ثور[ ارديبھشت٨در 

صورت » ايجاد تشکل کارگری«دادياری دادسرای انقالب اسالمی در سنندج با خبر شدند که دستگيری آنان با اتھام 
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ه چنان در بازداشت ب محمود صالحی و عثمان اسماعيلی ھم.  روز قرار بازداشت صادر شده است١۵گرفته و برايشان 

  .برند سر می

راد، فواد و آرام زندی، ريبوار عبداللھی، شادی رسولی، ھمسر يوسف آب خرابات،  پدرام نصرالھی، شاپور احسانی

 ابراھيم چنين ، ھم...ول محمدی، فرزاد مرادی نيا قاسم و ابراھيم مصطفی پور و محمد کريمی، جعفر عظيم زاده، جمي

رانی تھران و حومه، پس از   سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسۀت مديرأد رضوی، از اعضای ھيومددی و داو

  . از زندان اوين آزاد شدند١٣٩۴ ارديبھشت ٣٠ ميليون تومانی در تاريخ ١٠٠ روز زندان با قرار کفالت ٢٢

 ۀشد ھای کارگری و از فعاالن کارگری شناخته  پيگيری ايجاد تشکلۀمد جراحی از اعضای کميتشاھرخ زمانی و مح

زاده، ديگر  بھنام ابراھيم. اند برند و بارھا مورد اذيت و آزار قرار گرفته سر میه   در زندان ب٢٠١١ جونايران، از 

 در زندان است و ضمن گذراندن دوران ٢٠١٠ سال جونن حقوق کودکان در ايران، از ماه اعضو اين کميته و از مدافع

 زندانی بوده است، در حال حاضر به علت ٢٠١٠ جونرضا شھابی، که از . محکوميت بارھا دوباره دادگاھی شده است

 که در زندان متحمل شده بود، در مرخصی استعالجی با ئیھا اش در اثر بدرفتاری جراحی و بدتر شدن شرايط جسمی

  .برد سر میه قيد و شرط ب

 اوين انتقال يافت و ٢٠٩ دستگير و به بند ٨٨ ]سنبله[رسول بداقی، عضو کانون صنفی معلمان تھران، در شھريور

زمانی که رسول بداقی در انفرادی بود منزلش مورد تفتيش قرار گرفت و ھمسر و . سپس به شش سال حبس محکوم شد

  . قرار گرفتندئی و مورد بازجو ششم بازپرسی شھيد مقدس اوين احضار شدندۀدخترش به شعب

» اخالل در نظم و جلوگيری از احقاق حق ديگران«ھا، دادگستری اردکان در ھمکاری با کارفرما به اتھام  عالوه بر اين

اما با توجه به سن و سال و کارگر .  کارگر معدن چادرملو را به يک سال حبس تعزيری و شالق محکوم کرد۵

 سال حبس تعليقی ۵اخت سه ميليون لایر جزای نقدی بدل و حکم يک سال حبس تعزيری به شان، حکم شالق به پرد بودن

  . پيدا کرده استتغيير

ھای سنندج و حومه ھستند، در ابتدای  ، بازرس انجمن صنفی کارگران خبازی)عمر( يدهللا صمدی دبير و اقبال شبانی

 ماه حبس ۵ سنندج محاکمه شده و به تحمل ئینقالب و جزادر دادگاه ا» اخالل در نظم« سال گذشته به اتھام ]دلو[بھمن

 . سال حبس تعليقی تبديل شده است۵محکوميت اين دو فعال کارگری به .  ضربه شالق محکوم شدند٣٠تعزيری و 

 ھا نفر از فعاالن ھا از بازداشت ده الملل و ديدبان حقوق بشر، نھم ارديبھشت ماه، در مورد گزارش ھای عفو بين سازمان

» بازداشت گسترده«ھا از  ای نگرانی  نيروھای اطالعاتی و امنيتی ايران، طی بيانيهۀسياسی در استان خوزستان به وسيل

  .شدگان کودکان نيز حضور دارند ھا در ميان بازداشت بنا بر اين گزارش. اند فعاالن سياسی در خوزستان را ابراز کرده

 وی در حالی منتشر شد که اين فعال مدنی ۀ نرگس محمدی و بازداشت دوبارۀموران امنيتی به خانأچنين خبر ھجوم م ھم

اجتماع و تبانی به قصد اقدام عليه امنيت ملی، «.  دادگاه انقالب حاضر شد١۵ ۀ ارديبھشت ماه در شعب١٣شنبه  روز يک

اماتی بودند که در اين جلسه اتھ» )کارزار لغو گام به گام اعدام در ايران( فعاليت تبليغی عليه نظام و عضويت در لگام

  .در اين جلسه اما به اين اتھامات رسيدگی نشد. العموم عليه او مطرح شدند توسط مدعی

 پيشين دادگاه انقالب را اعتراض وکالی خود به روند ۀنرگس محمدی علت عدم رسيدگی به اتھامات خود در جلس

 مکرر به دادگاه ۀ که با مراجعمسألهمدی، وکالی او به اين  نرگس مح ۀبه گفت. رسيدگی به اين پرونده عنوان کرده بود

به اين ترتيب رسيدگی به اتھامات نرگس . ھا داده نشده است، اعتراض کرده بودند شان به آن کلؤ مۀ پروندۀ مطالعۀاجاز

  . بعدی دادگاه موکول شدۀمحمدی به جلس

 به ئیيبھشت، از بند زنان زندان اوين جھت بازجو ارد٢٩شنبه  نگار حائری، فعال مدنی و مشاور حقوقی، ديروز سه

  .ھای انفرادی زندان اوين منتقل شد سلول
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ای از   ارديبھشت، جھت ادای پاره٢٨ بازداشت قبلی نيز دارد، روز دوشنبه ۀ حقوق، که سابقۀآموخت نگار حائری دانش

 و داليل بازداشت اين فعال مدنی ھنوز ھيچ  به بند زنان زندان اوين منتقل شد، از اتھاماتًتوضيحات احضار و مستقيما

 .اند  وی چيزی نگفتهۀ نيز در اين رابطه به خانوادئیين قضامسؤولاطالع جديدی در دسترس نيست و 

توصيف کرده بود، وزير بھداشت » دھنده تکان«ه آمار زندانيان در ايران را ئي قضاۀدر حالی که چندی پيش معاون قو

 ايدز و سل در ميان زندانيان ۀدر ديداری از زندان قزل حصار تھران از شيوع گستردحکومت اسالمی ايران نيز 

  .ناميده است» بار سفأ«ھای يکی از ده کشور پرزندانی جھان را  خبرداده و وضع بھداشتی زندان

  :زاده ھاشمی، پس از بازديد از زندان قزل حصار گفته است ھای داخلی، حسن قاضی بنا به گزارش خبرگزاری

از نظر محل استقرار بايد فکر .  در زندان باورکردنی نيستء فضاۀسران.  نفر زندگی کنند١۴در يک فضای کوچک  «

 غذا، لباس و ۀسران.  پيدا کندتغييرھا  لذا بايد سرانه. کند ثری صورت گيرد و صرف ھمدردی کاری را درست نمیؤم

در . شويم ثر میأ متًکنيم واقعا  را مشاھده میءی از نزديک اين فضاوقت.  بايد افزايش يابدًبھداشت بسيار مھم است که حتما

ھا ناقص  جا بيمارانی که مبتال به سل مقاوم و ايدز ھستند حضور دارند که در حال مراقبت ھستند اما اين مراقبت اين

 ».دگيرد؛ زيرا اعتبار کافی وجود ندار ھا بيماريابی صورت نمی است؛ يعنی به صورت فعال در زندان

ھا به دليل  زيادی اين زندانی«:  ھاشمی، در عين حال از علت فراوانی زندانی در کشور ھم گفتۀزاد دکتر قاضی

به دليل بيکاری، سخت بودن شرايط ازدواج و مشکالت . ھا ھستيم  آنۀھا است که ما در حال ادار ناکارآمدی دستگاه

 ».ھا نيز کمک کرد اما بايد به آن. ای ھم مجرم ھستند بته عدهجا جمع شوند، ال اجتماعی باعث شده اين افراد در اين

 بھداشت و درمان زندانيان روزی ۀشايد باورتان نشود سران.  سرانه باشدتغييرترين اولويت بايد  مھم«: او افزوده است

شود که  قع نمیدر وا.  ھزار تومان است٩۶ بھداشت و درمان در ماه ۀھا سران در حالی که در روستا.  تومان است۶٠٠

با اصالح سرانه ھم پزشک و ھم پرستاران در زندان حضور خواھند داشت؛ لذا . بيمه زندان و زندانيان را پوشش ندھد

.  شود به ازای ھر نفر يک متر جا وجود داشته باشدتأمينچنين فضای کافی بايد  ھم. تر صورت گيرد بايد کارھای اساسی

 ». رديفی در نظر گرفته نشده است٩۴ بودجه ھا در برای بھداشت و درمان زندان

ھای زندان قزل حصار ديگر گنجايش  در گزارش تصويری منتشر شده از بازديد وزير بھداشت، مشخص است که سلول

ھای مستقر شده در  پذيرش زندانی را ندارند و زندانيان بسياری، بدون برخورداری از حريم خصوصی، در خوابگاه

  .شوند ھا نگھداری می سوله

  :مراد ھاشم زھی، يکی از اعضای کميسيون بھداشت مجلس نيز ديروز گفته است

ھا در خصوص مسائل مختلف به خوبی و به  ای ھستند، نظارت بر آن ھای بسته ھای کشور مکان  که زندانئیجا از آن «

ھای عفونی و مسری  تی، بيماریسفانه در برخی شرايط به دليل رعايت نشدن موارد بھداشأشود؛ زيرا مت موقع انجام نمی

چنين ممکن است که اين افراد پس از آزادی از زندان، بيماری خود  ھم .کند نظير ھپاتيت ميان زندانيان افزايش پيدا می

را به ديگر افراد جامعه نيز منتقل کنند که اين موضوع تھديدی برای بھداشت جامعه است؛ ازاين رو اجرای طرح نظام 

 ».ھای کشور نياز و ضروری است ھا و بازداشتگاه سالمت در زندان

  :گويد او می

ھا نيز کشيده شده و ھمين موضوع سبب شده است که  ی در کشور به سازمان زندانئ وجود مشکالت اعتباری و بودجه «

ھا در  دانرو زن ھا به خوبی رعايت نشده و بيماران به خوبی درمان نشوند، از اين مسائل بھداشتی و درمانی در زندان

ھا  ھا شايع است؛ البته برخی زندانی ھای بسياری از جمله ايدز در اين مکان تر مواقع به حال خود رھا شده و بيماری بيش

ھای مسری درميان زندانيان  ھای آلوده و چند بار مصرف به انتقال بيماری با مصرف مواد مخدر و استفاده از سرنگ

 .کنند کمک می
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 ھزار نفر در ايران زندانی ھستند، در حالی که گنجايش ٢١٠اکنون بيش از   رسمی، ھمۀمنتشر شدبر اساس آخرين آمار 

داران  اين ميزان زندانی موجب شده تا ايران به عنوان يکی از رتبه.  ھزار نفر ذکر شده است١٢٠زندان ھای فعلی 

 .تعداد زندانی در جھان شناخته شود

نھادھای نظارتی گزارشاتی را «: گفته بود ه در يک ھمايشئي قضاۀ راھبردی قوچندی پيش، محمد باقر ذوالقدر، معاون

ن أ در کشور وجود دارد و در شیھای فسادی است که گاھ خروجی آن پرونده. شود  اشاره میًدھند که بعضا ارائه می

 ».ستدھنده ا  کشور اول ھستيم شاخصی که تکان١٠ھا جزو  ما در شاخص آمار زندانی.  ما نيستۀجامع

اش، نشان داده  به رياست شيخ حسن روحانی اين عنصر امنيتی و دوستان امنيتی» تدبير و اميد«از روزی که دولت 

ن ، فعاالئین جنبش کارگری، جنبش زنان، جنبش دانشجواست که در دشمنی با آزادی و حرمت انسانی، به ويژه با فعاال

  . اند به ھر جنايتی دست بزنند آماده... ط زيست وفرھنگی و ھنری، آزادی زبان مادری، حقوق بشر، محي

ھا  کند؛ گشت ارشاد در خيابان از روزی که روحانی به قدرت رسيده به طور ميانگين دو يا سه نفر را روزانه اعدام می

  ... کنند و کنند؛ نويسندگان و ھنرمندان مترقی و پيشرو را تھديد می شرمانه تعرض و توھين می به زنان و جوانان بی

مريکاست؛ اس ھمه أ به عالوه يک و در ر۵ای، بده بستان با گروه  تنھا ھنر دولت روحانی با حمايت رھبرشان خامنه

زنند؛ اکثريت مردم ايران در اثر فشار تورم  دھند و يا به جيب می ھای منطقه به باد می ھای کشور را يا در جنگ سرمايه

 حق مزدبگيران، با هگردد و ھرگونه اعتراض ب  استثمار میًروی کار شديداو گرانی و بيکاری کمرشان خم شده است؛ ني

  ...گردد و ليسی رو به رو میوسرکوب پ

ترديد در چنين حاکميتی، برای آزادی کارگران زندانی و ھمه زندانيان سياسی و اجتماعی، به يک کمپين فراگير،  بی

 برخی برای آزادی برخی زندانيان ًاخيرا.  و مضر استمعنی در اين عرصه رقابت بی. سراسری و پيگير نياز است

ھا به جای اين که به  چنين حرکت. آکسيون راه انداخته و برخی ديگر برای آزادی يک سری ديگر از زندانيان سياسی

دی به عبارت ديگر تالش برای آزا. زند تر به تفرقه و انزوا دامن می آزادی زندانيان سياسی و اجتماعی منجر شود بيش

 يک امر طبقاتی نيست، بلکه يک ًزندانی سياسی، زندانيان اجتماعی، لغو شکنجه و اعدام و سانسور در جامعه صرفا

 است که از وضعيت ئیاجتماعی کل شھروندان و نيروھا - سازمانی و به طور کلی يک امر سياسی طبقاتی و فرا امر فرا

 پيگيرترين ،يروھای سوسياليست و کمونيست مدافع اين طبقه کارگر و نۀھر چند که طبق. اند موجود به تنگ آمده

  .نيروھای سياسی، اجتماعی و فرھنگی راه آزادی و سوسياليسم ھستند

ھا و اعتراضات مختلف عليه  ثرتر واقع شود در عين حالی که در آکسيونؤمان م ۀدر چنين شرايطی، برای اين که مبارز

 زندانيان سياسی و لغو ھرگونه شکنجه و اعدام و سانسور ۀآزادی ھمداری اسالمی و برای  کليت حکومت سرمايه

دھی يک کمپين فراگير و فراسازمانی و سراسری در جھت لغو سازمانبسنده نکنيم و به فکر بدان کنيم  شرکت می

  !سانسور و اختناق، لغو اعدام و آزادی ھمه زندانيان سياسی و اجتماعی باشيم

  

  ٢٠١۵ ی بيست و چھارم م- ١٣٩۴ ]جوزا[شنبه سوم خرداد يک

  

 


