خبری از زندان مرکزی تبرﯾز

تفکيک فعالين ملی آذرباﯾجان از دﯾگر زندانيان سياسی
روز ﯾکشنبه  ١٣٩١/۶/١٢در مراسم گراميداشت کشته شدگان زلزله آذرباﯾجان
شرقی تعدادی از شرکت کنندگان توسط انواع مختلف پليس جمھوری اسالمی
دستگير شدند ھنوز تعداد دقيق دستگير شدگان را ندارﯾم .
دﯾروز  ١٣٩١/۶/١۶بيست نفر از دستگير شده ھا که سه روز در اطالعات تبرﯾز
بازداشت بودند مستقيما" به بند  ٩زندان مرکزی تبرﯾز منتقل شدند.
چون در حال حاضر ورود زندانی به زندان تبرﯾز بسيار زﯾاد شده است بند
قرنطينه چندﯾن برابر بيشتر از ظرفيتش زندانی دارد )بيش از  ٣٠٠نفر در
قرنطينه نگھداری می شوند( ھمچنين بند وﯾژه ﯾا ھمان انفرادی ھا نيز کامال" پر
شده اند  .البته بند ھای دﯾگر نيز دچار چنين مشکلی ھستند.
سياست جدﯾد مسئولين زندان تبرﯾز اﯾن است که زندانيان مربوط به حرکت ملی
و ھوﯾت طلب را از دﯾگر زندانيان سياسی بخصوص از زندانيان کارگری جدا کنند
 .طبق اخبار در ﯾافتی کميته امنيت زندان تبرﯾز در طرح جدﯾد خود دستور داده
است زندانيان ھوﯾت طلب آذرباﯾجان را در بند کار درمانی نگھداری کنند  .در بند
کار درمانی دو سالن وجود دارد که ﯾکی از آنھا به فعالين ھوﯾت طلب آذرباﯾجان
تعلق دارد  ،طبق اخبار رسيده کميته امنيت زندان تبرﯾز اعتقاد دارد در صورتی
که اﯾن زندانيان تحت تاثير زندانيان کارگری و سياسی قرار نگيرند قابل کنترل و
جذب می باشند در راستای چنين سياستی است که وقتی در بند کاردرمانی
جالی خالی ندارند  ٢٠نفر اخير را به بند  ٩جرائم منتقل کردند.
جمھوری اسالمی از تجربيات چندﯾن دھه حکومت شاه و خودش و بخصوص
تجربه دو سه ساله اخير استفاده کرده است و اکنون اﯾن تجربه را در زندان
تبرﯾز با تفکيک فعالين ملی آذرباﯾجان از دﯾگر زندانيان سياسی و بخصوص
زندانيان کارگری می خواھد فعالين ملی آذرباﯾجان که در درون ﯾک جنبش توده
ای حضور دارند را از تاثيرات افکار و اندﯾشه انقالبی دور نگھدارد در اﯾن راستا
حتی می تواند از آنھا بر عليه دﯾگر فعالين و انقالبيون سو استفاده کند .
کميته امنيت در طرح تفکيک زندانيان سياسی از فعالين ملی آذرباﯾجان بند کار
درمانی و بند  ٩را موقتا" به فعالين ملی آذرباﯾجان اختصاص داده است ودﯾگر

زندانيان ساسی را در بقيه بند ھا بخصوص بند مالی و بند متادون نگھداری می
کند.
گفته شده است برخی از مھمترﯾن دالﯾل تفکيک فوق اﯾن است که بازداشتی
ھای فعالين ملی ،رو به افزاﯾش است و زمان ماندن آنھا در زندان کوتاه خواھد
بود و بيشتر آنھا از نظر تئوری و علوم سياسی در حد مقابله با دﯾگر زندانيان
نيستند و در نتيجه زندان در صورت مخلوط بودن به مرکز آموزش انقالبی تبدﯾل
خواھد شد و با ورود و خروج چند ماھه ای اﯾن فعالين و انتقال آگاھی ھای
مختلف در ميان توده ھا زمينه رشد و گسترش بيشتری برای مبارزات انقالبی تر
در جامعه اﯾجاد می شود .در ھمين حال جمھوری اسالمی با تمام توان و
استفاده از عوامل مستقيم و غير مستقيم خود تالش می کند اختالفات نظری
ميان فعالين ملی آذرباﯾجان با دﯾگر فعالين اجتماعی بخصوص کمونيست ھا و
سوسياليست ھا را به دشمنی تبدﯾل کند .ﯾکی دﯾگر از دالﯾل تفکيک فوق در
اﯾن راستا است.
ھمچنين در اخبار درﯾافتی آمده است در راستای حماﯾت از بازماندگان زلزله و
اعتراض به دستگيری ھای  ١٣٩١/۶/ ١٢روز شنبه  ١٣٩١/۶/١٨فعالين و مردم
دست به اعتراض خواھند زد.ﯾکی از خواسته معترضين در روز شنبه آزادی
بدون قيد و شرط زندانيا سياسی خواھد بود در اﯾن راستا شرکت تمامی
فعالين و انقالبيون در اعتراضات وظيفه انکار ناپذﯾری است.
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