خبری از زندان اروميه :

ﯾونس آقاﯾان را به کجا بردند؟
برخی از سواالت الحقی ھا از جمھوری اسالمی
چرا باﯾد برخی از فرزندان ما برگ ھوﯾت و شناسنامه نداشته باشند؟
چرا باﯾد فرزندان ما حق ورود به دانشگاه نداشته باشند؟
چرا باﯾد ما اجازه کار در ادارات ﯾا ھر جای دﯾگری نداشته باشيم ؟
چرا ما باﯾد آزادی برابر با بقيه انسانھا نداشته باشيم ؟
دوشب قبل مــاموران دادســتانی ســاعت چھــار صــبح ﯾــونس آقاﯾــان را از بنــد خــود در زنــدان
اروميه خارج کرده با خود بردند  .پس از دو روز بی خبری و به دنبال پيگيری خــانواده اش بــه
آنھا گفته اند ﯾونس را به زندان مھاباد منتقل کرده انــد ولــی اﯾــن گفتــه چنــدان قابــل اعتمــاد
نيست  .احتمال داده می شود او را بــرای اعــدام بــرده باشــند .چــون ﯾــونس جــوانتر اســت
مســئولين نظــام اســالمی مــی خواھنــد بــا اذﯾــت و آزار او بقيــه جوانــان را بترســانند تــا بــه
معترضين نزدﯾک نشوند.
ﯾونس آقاﯾان از زندانيان عقيدتی – سياسی الحق اســت کــه ھشــت ســال قبــل بــه دنبــال
ﯾورش ماموران جمھوری اسالمی به خانه ھای آنھا و دفاع آنھا از خانه و کاشانه خــود ميــان
آنھا و ماموران مھاجم در گيری پيش آمد  .در اﯾن تجاوز به حرﯾم خانــه آنھــا  ۶نفــر از الحقــی
ھا توسط ماموران کشته شدند  .پس از اتمام در گيری کــه نظــام اســالمی تبليــغ مــی کــرد
آنھا ترورﯾست ھستند و قيام مسلحانه کردند  .تعدادی از آنھا برای اثبات حقانيت به عنــوان
دفاع مشروع از خانه و کاشانه خود و دروغ بودن تبليغات جمھوری اسالمی خود را معرفــی
کردند .
در مقابل قوه قضائيه اتھام قيام مسلحانه وارد کرده و حکم اعدام صادر کرد که به دنبال اﯾن
حکم ﯾکی از برادران ﯾونس در سال  ٨٧اعدام شد .اما به دنبال اعتراضات گسترده و تجدﯾــد
نظر خواھی اتھام قيام مسلحانه و حکم اعدام شکست و اتھام به حمل سالح تقليل ﯾافت
و احکام صادره به  ١٣سال زندان تغيير کرد  ،از اﯾن  ١٣سال  ١٠سال به اتھام حمــل ســالم
و  ٣سال به اتھام توھين به رھبری است .اﯾن تغييرات نشانه حقانيت اﯾن زندانيان در رابطه
با دفاع مشروع است .اما حکومت اسالمی حاضر به اعتراف نيست.
ھر چند اتھام قيام مسلحانه و حکم اعدام بر داشته شده است اما اتھام و حکــم جدﯾــد بــه
صــورت رســمی و تثبيــت شــده در پرونــده مشــخص نشــده اســت تــا بــا وجــود اﯾــن ابھامــات
مســئولين قضــاﯾی بتواننــد ھــر وقــت الزم داشــتند اتھامــات مختلفــی بتراشــند  .چــون نظــام
جمھوری اسالمی ﯾک نظام پرونده ساز است و دھھا راه و روش در اﯾن مــورد در تجربيــات و
حافظه تارﯾخی جناﯾت کارانه خود دارد .احکام جدﯾــد نيــز مطــابق قــانون صــادر نشــده اســت
چون در قانون حمل سالح  ۵سال زندان دارد در حــالی کــه بــرای اﯾــن افــراد بــه اتھــام حمــل

سالح  ١٠سال زندان داده شده است و سه سال دﯾگر را به اتھــام تــوھين بــه رھبــری داده
اند.ﯾکی از اتھامات دم دستی توھين به مقام رھبــری اســت  .معلــوم مــی شــود کــه وجــود
رھبری به ھر شکلش ماﯾع درد سر اســت و ﯾکــی از اﯾــن اشــکال درد ســر در مــورد زنــدان و
زندانيان است حتی ﯾک زندانی نمی توان ﯾافت که از چند ماه تا چند سال حکم زندان تحت
اتھام توھين به رھبری نداشته باشد  .در حالی که اگر موضوع رھبــری حــذف شــود ھــزاران
سال زندان حذف می شود که اﯾن می تواند باعث شــود عمــر انســان ھــا ھــدر نــرود و ھــم
بودجه و ھزﯾنه زﯾادی از روی دوش مردم برداشته می شود و ﯾک مزاحم ضد بشری از ســر
راه مردم برداشته خواھد شد  ،فدا کردن اﯾن ھمه انسان و ھزﯾنه بــه خــاطر ﯾــک نفــر و ﯾــک
مقام ارتجاعی که ھيچ سودی نــدارد ولــی منشــاء خيانــت و جــرم و جناﯾــت اســت حماقــت
کامال" روشنی است.
ﯾونس آقاﯾان را در زندان اروميه نگھداری می کردند .ﯾکــی از بــرادران ﯾــونس و دو نفــر از ھــم
کيشانش را نيز به ﯾزد تبعيد کردند.
طی چھار سال گذشــته بــرای بــرادر ﯾـونس کــه در زنــدان ﯾــزد اســت بــه دنبــال ھــر نامــه در
خواستی و ﯾا اعتراضی ﯾک پرونده جدﯾد تشکيل دادند و تا کنون ســه پرونــده جدﯾــد شــده و
سه سال زندان به  ١٣سال حکم اولی اضافه کرده اند ﯾعنی ھــر بــاری کــه اﯾــن زنــدانيان در
خواست رسيدگی ﯾا اعتراض به حکم می کننــد ﯾــک پرونــده جدﯾــد عليــه آنھــا تشــکيل مــی
شود .
از جمله خواسته ھای اﯾن افرادعبارتند از :
چرا باﯾد فرزندان ما حق ورود به دانشگاه نداشته باشند؟
چرا باﯾد ما اجازه کار در ادارات ﯾا ھر جای دﯾگری نداشته باشيم ؟
چرا ما باﯾد آزادی برابر با بقيه انسانھا نداشته باشيم ؟
چرا باﯾد برخی از فرزندان ما برگ ھوﯾت و شناسنامه نداشته باشند؟
به عنوان مثال ھم اکنون سه نفر از آنھا شناسنامه ﯾا ھر گونه بــرگ ھوﯾــت ندارنــد و دھھــا
بار به ادرات مختلف مربوطه مراجعه کردند ولی جواب سر باال شنيده اند و ادراه ثبت احــوال
بدون ھيچ دليلی حاضر نيست برای آنھا شناسنامه صادر کنــد .در مقابــل چنــين خواســته
ھای جمھوری اسالمی آنھا را دستگير  ،محاکمه و زندانی می کند.
مسئولين قضاﯾی به اﯾن زندانيان می گوﯾند شما اگر تعھد بدھيد شکاﯾت ھای خود را دنبال
نکنيد و موضوع حمله نيروھا به خانه و کاشانه خود را فرامــوش کنيــد  ،مــا ھــم شــما را آزاد
می کنيم و ھمه چيز را نادﯾده می گيرﯾم و شما ھم نادﯾــده بگيرﯾــد .امــا اﯾــن زنــدانيان مــی
گوﯾند شما ھفت نفر از ما را کشتيد باﯾد جواب بدھيد باﯾد جواب بدھيد چرا حقوق انســانی
ما را زﯾر پا مــی گذارﯾــد باﯾــد کســانی کــه دســتور حملــه بــه خانــه ھــای مــا را صــادر کردنــد
دستگير و محاکمه شوند .
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