ﮐﺎﻧﻮن زﻧﺪاﻧﻴﺎن ﺳﻴﺎﺳﻰ اﻳﺮان)در ﺗﺒﻌﻴﺪ(

دوره ﺟﺪﻳﺪ ،ﺷﻤﺎره ٥٩

ﺧﺒﺮﻧﺎﻣﻪ
ﺧﺒﺮﻱ ﺳﻴﺎﺳﻲ

 ٩اردﻳﺒﻬﺸﺖ  ٢٨ – ١٣٨٣آورﻳﻞ ٢٠٠٤
ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ
ﭘﺮوﻧﺪه ﻧﻘﺾ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ در اﻳﺮان
را از دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﺧﺎرج ﮐﺮد
ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮسﺎزمﺎن مﻠﻞ ﭘﺮوﻧﺪه ﻧﻘﺾ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ در
اىﺮان را از دسﺘﻮر ﮐﺎر ﺧﻮد ﺧﺎرج ﮐﺮد .روز شﻨﺒﻪ ﭘﻨﺠﻢ
اردىﺒﻬﺸﺖ مﺎه  ،١٣٨٣در آﺧﺮىﻦ اجﻼس ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ سﺎزمﺎن
مﻠﻞ در ژﻧﻮ ﮔﺮوهﻰ ﮐﻪ تﻮسﻂ سﺮان اتﺤﺎدىﻪ اروﭘﺎ در اىﻦ
ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن هﺪاىﺖ مﻰشﺪ ،ﭘﺮوﻧﺪه اىﺮان را از دور مﺬاﮐﺮه ﺑﺮاى
ﺑﺮرسﻰ مﻮارد ﻧﻘﺾ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ در اىﺮان ﺧﺎرج ﮐﺮد٥٣ .
ﻋﻀﻮ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن هﺮ سﺎلﻪ ﺑﺮاى ﺑﺮرسﻰ وﺿﻌﻴﺖ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ
در ﮐﺸﻮرهﺎىﻰ تﺼﻤﻴﻢ مﻰﮔﻴﺮﻧﺪ ﮐﻪ مﻮارد مﺘﻌﺪد ﻧﻘﺾ ﺣﻘﻮق
ﺑﺸﺮ در آن ﮐﺸﻮرهﺎ ﮔﺰارش شﺪه اسﺖ.
ﺑﺎ تﻮجﻪ ﺑﻪ ﻗﻄﻌﻨﺎمﻪ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن  ٥٠شﻮراى ﻋﻤﻮمﻰ سﺎزمﺎن
مﻠﻞ ،اىﻦ اﺣﺘﻤﺎل تﻘﻮىﺖ شﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﺮوﻧﺪه اىﺮان مﻮرد
ﺑﺮرسی ﻗﺮار ﮔﻴﺮد.
اىﻦ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ،ﺑﺎ تﻮجﻪ ﺑﻪ ﮔﺰارش لﻴﮕﺎﺑﻮ ،ﮔﺰارشﮕﺮ وىﮋه
آزادى ﺑﻴﺎن و ﻗﻄﻌﻨﺎمﻪ جﻠﺴﻪ ﭘﻨﺠﺎهﻢ شﻮراى ﻋﻤﻮمﻰ ،ﺑﺎىﺪ
ﺣﺘﻤًﺎ ﭘﺮوﻧﺪه اىﺮان را ﺑﺮرسﻰ مﻰﮐﺮد ،امﺎ ﺑﻨﻈﺮ مﻰرسﺪ
رژىﻢ جﻤﻬﻮرى اسﻼمﻰ امﺘﻴﺎزهﺎىﻰ ﺑﻪ ﮐﺸﻮرهﺎى اروﭘﺎىﻰ
وﻋﺪه داده ﮐﻪ ﭘﺮوﻧﺪه رژىﻢ را از دور مﺬاﮐﺮات ﺧﺎرج ﮐﻨﻨﺪ.
ﻗﺒﻼ ﮔﺰارش لﻴﮕﺎﺑﻮ و ﮔﺰارش ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﭘﺎرلﻤﺎﻧﻰ ﮐﺎﻧﺎدا ﺑﻪ
ﻧﻘﺾ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ اىﺮان اشﺎره شﺪه ﺑﻮد.
اتﺤﺎدىﻪ اروﭘﺎ در ﺣﺎلﻰ اىﻦ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم داد ﮐﻪ ﺧﻮد ىﮏ مﺎه
ﭘﻴﺶ ﺑﻪ روﻧﺪ ﻧﻘﺾ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ در اىﺮان ﺑﻪ رژىﻢ هﺸﺪار داده
ﺑﻮد.
امﻮر ﺑﻴﻦ الﻤﻠﻞ ﮐﺎﻧﻮن زﻧﺪاىﻨﺎن سﻴﺎسﻰ اىﺮان)در تﺒﻌﻴﺪ( ﻃﻰ
ارسﺎل ﻧﺎمﻪ سﺮﮔﺸﺎدهاى ﺑﻪ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ اتﺤﺎدىﻪ
اروﭘﺎ ،ﺑﻪ اﻗﺪام اىﻦ اتﺤﺎدىﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺧﺎرج ﮐﺮدن ﭘﺮوﻧﺪه
رژىﻢ از دور مﺬاﮐﺮات اﻋﺘﺮاض ﮐﺮده و آن را ﻋﻤﻠﻰ
مﻨﺎﻓﻊجﻮىﺎﻧﻪ و ﺑﺮ ﺧﻼف مﺼﺎلﺢ مﺮدم اىﺮان داﻧﺴﺖ.

..............................................................
ﻟﻐﻮ ﻣﺠﺎرات اﻋﺪام ﺑﺎ اﮐﺜﺮﻳﺖ آراء
ﻗﻄﻌﻨﺎمﻪاى ﮐﻪ از سﻮی اتﺤﺎدىﻪ اروﭘﺎ ،ﺑﺮای مﺘﻮﻗﻒ ﮐﺮدن
ﺣﮑﻢ اﻋﺪام در سﺮاسﺮ جﻬﺎن ﺑﻪ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ سﺎزمﺎن
مﻠﻞ اراﺋﻪ شﺪه ﺑﻮد ،از سﻮی اىﻦ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﺑﺎ  ٣٠رای مﻮاﻓﻖ
در مﻘﺎﺑﻞ  ١٨رای مﺨﺎلﻒ و  ٥رای مﻤﺘﻨﻊ ﺑﻪ تﺼﻮىﺐ رسﻴﺪ.
در اىﻦ راﺑﻄﻪ ﮐﻤﺴﻴﻮن ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﻃی ﻓﺮاﺧﻮاﻧی از هﻤﻪ
ﮐﺸﻮرهﺎی جﻬﺎن ﺧﻮاسﺖ تﺎ ﺑﻪ لﻐﻮ ﮐﺎمﻞ ﻗﺎﻧﻮن اﻋﺪام اﻗﺪام
ﻧﻤﻮده و تﺎ آن زمﺎن ﻧﻴﺰ از اجﺮای هﺮﮔﻮﻧﻪ ﺣﮑﻢ اﻋﺪامی ﻧﻴﺰ
ﺧﻮدداری ﻧﻤﺎىﻨﺪ .اىﻦ ﻗﻄﻌﻨﺎمﻪ روز ﭼﻬﺎرشﻨﺒﻪ  ٢١آورىﻞ
 ٢٠٠٤ﺑﻪ تﺼﻮىﺐ رسﻴﺪه و از سﻮی ﮐﺸﻮر سﻮﺋﻴﺲ  ،ﺑﻌﻨﻮان
ﮐﺸﻮر ﻧﺎﻇﺮ ،ﻧﻴﺰ مﻮرد ﺣﻤﺎىﺖ ﮐﺎمﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .
ﮔﻔﺘﻨی اسﺖ ﺑﺮاسﺎس آمﺎری ﮐﻪ ﻋﻔﻮ ﺑﻴﻦ الﻤﻠﻞ مﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد ،در
سﺎل ،٢٠٠٣
بﻘﻴﻪ ﺻﻔﺤﻪ ٤

ﻣﺎﺩﺭ ﻟﺒﺎﺱ ﻫﺎ ﺭﺍ ﮔﺮﻓﺖ ﻭ ﮔﻔﺖ )) :ﻫﻔﺖ ﺳﺎﻝ ﻣﺮﺍ ﺍﺯ ﻛﺮﺝ ﺑﻪ ﺍﻭﻳﻦ
ﻛﺸﺎﻧﺪﻳﺪ ﻭ ﻫﺮ ﺑﺎﺭ ﭘﺮﺳﻴﺪﻡ ،ﺩﺧﺘﺮﻡ ﻛﻲ ﺁﺯﺍﺩ ﻣﻲﺷﻮﺩ؟ ﮔﻔﺘﻴﺪ :ﺑﺰﻭﺩﻱ.
ﺣﺎﻻ ﺑﻲ ﺁﻧﻜﻪ ﻧﺸﺎﻧﻲ ﮔﻮﺭﺵ ﺭﺍ ﺑﺪﻫﻴﺪ ،ﺗﻨﻬﺎ ﻟﺒﺎﺱﻫﺎﻳﺶ ﺭﺍ ﺗﺤﻮﻳﻠﻢ
ﻣﻲﺩﻫﻴﺪ! ﻟﺒﺎﺱﻫﺎﻱ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺑﺮ ﺁﺳﺘﺎﻧﻪ ﺩﺭ ﺧﺎﻧﻪﻣﺎﻥ ﺁﻭﻳﺰﺍﻥ ﻣﻲﻛﻨﻢ ﺗﺎ
ﻳﺎﺩﻣﺎﻥ ﻧﺮﻭﺩ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﻣﺎ ﭼﻪ ﻛﺮﺩﻳﺪ!((.

آﻳﺎ آن ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺧﺎﺗﻤﻰ ﻣﻰ ﮔﻮﻳﺪ“ ،وﺿﻊ ﺣﻘﻮق ﺑﮕﻴﺮان
ﺑﺎﺑﮏ
ﺗﺎ  ٤ﺳﺎل دﻳﮕﺮ ﻣﻄﻠﻮب ﻣﻰ ﺷﻮد“؟
ﺧﺎتﻤﻰ در “هﻤﺎىﺶ مﻠﻰ مﻌﺮﻓﻰ ﮐﺎرﮔﺮان
ﻧﻤﻮﻧﻪ“ ﺑﺎ ﺑﻴﺎن اىﻦ مﻮﺿﻮع ﮐﻪ وﺿﻊ ﺣﻘﻮق
ﺑﮕﻴﺮان تﺎ ﭼﻬﺎر سﺎل دىﮕﺮ مﻄﻠﻮب مﻰشﻮد،
ﮔﻔﺖ :ﮐﺎرﮔﺮان ،مﻌﻠﻤﺎن و اسﺎسًﺎ ﺣﻘﻮق
ﺑﮕﻴﺮان در ﮐﺸﻮر مﺎ ﮐﻤﺒﻮد دارﻧﺪ و مﺎ در
تﻮلﻴﺪ و تﻮزىﻊ ﮐﻤﺒﻮدهﺎى ﻓﺮاواﻧﻰ دارىﻢ ﮐﻪ
امﻴﺪ اسﺖ ﺣﻖ و ﺣﻘﻮق مﻮردﻧﻈﺮ ﺣﻘﻮق
ﺑﮕﻴﺮان ﻇﺮف ٣ىﺎ ٤سﺎل آىﻨﺪه تﺄمﻴﻦ شﻮد.
ﺑﺮاى آن ﮐﻪ ﻧﺸﺎن دهﺪ زىﺎد ﺑﻰ ﭘﺎىﻪ هﻢ
ﻧﮕﻔﺘﻪ اسﺖ ،اﻓﺰود :اسﺘﻔﺎده از مﻨﺎﺑﻊ،
مﻮﻗﻌﻴﺖ مﻤﺘﺎز و اسﺘﻌﺪادهﺎ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ سﺮمﺎىﻪ
ﮔﺬارى دارد .اﮔﺮ مﻨﺎﺑﻊ سﺮشﺎرى هﻢ دارىﻢ
اسﺘﻔﺎده از آن ﺑﺪون تﻮجﻪ ﺑﻪ سﺮمﺎىﻪ ﮔﺬارى
مﻘﺪور ﻧﻴﺴﺖ ﮐﻪ در اىﻦ زمﻴﻨﻪ دولﺖ
ﮔﺎمهﺎىﻰ را ﺑﺮداشﺘﻪ و ﺑﻪ تﻼشهﺎى ﺧﻮد
ادامﻪ مﻰدهﺪ .ﺑﻄﻮرىﮑﻪ اسﺘﻔﺎده از مﻨﺎﺑﻊ
ذﺧﻴﺮه ارزى تﺤﺮک ﻋﻈﻴﻤﻰ در اﻗﺘﺼﺎد
ﮐﺸﻮر اىﺠﺎد ﮐﺮده اسﺖ .در اىﻦ ارتﺒﺎط از
زمﺎن ﭘﻴﺮوزى اﻧﻘﻼب تﺎ زمﺎن اﻓﺘﺘﺎح ﺣﺴﺎب

ذﺧﻴﺮه ارزى ،ﺣﺪود ٤مﻴﻠﻴﺎرد دﻻر در
اﺧﺘﻴﺎر ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮصﻰ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد.
امﺎ ﺑﺎ اﻓﺘﺘﺎح ﺣﺴﺎب ارزى ٣/٥مﻴﻠﻴﺎرد
دﻻر در اﺧﺘﻴﺎر ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮصﻰ
ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪ و اﺧﺘﺼﺎص ﺣﺪود ٧ىﺎ ٨
مﻴﻠﻴﺎرد دﻻر ﻧﻴﺰ در دسﺖ اﻗﺪام اسﺖ.
ادﻋﺎى ﺧﺎتﻤﻰ در ﺑﺎره ﺣﻞ ﮐﻤﺒﻮدهﺎ و
ﺑﺮآورده ﮐﺮدن مﻄﺎلﺒﺎت و ﺧﻮاسﺘﻪهﺎى
مﺰذﺑﮕﻴﺮان ،ادﻋﺎى تﺎزهاى ﻧﻴﺴﺖ و
سﺮان رژىﻢ از آﻏﺎز تﺎ ﺑﻪ امﺮزو آن را
تﮑﺮار ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﺧﺎتﻤﻰ زمﺎﻧﻰ ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺎمﻪ
تﻮسﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدى ﺧﻮد را در سﺎل ١٣٧٩
اﻋﻼم ﮐﺮد ،ىﮑﻰ از دﻏﺪﻏﻪهﺎى دولﺖ
ﺧﻮد را مﻬﺎر تﻮرم و ﺣﻞ مﺴﺎلﻪ اشﺘﻐﺎل و
ﺑﻴﮑﺎرى داﻧﺴﺖ ﮐﻪ مﻰﺧﻮاسﺖ آن را ﻃﻰ
سﻪ مﺮﺣﻠﻪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮى رىﺸﻪﮐﻦ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ
ﺑﻴﮑﺎرى در جﺎمﻌﻪ وجﻮد ﻧﺪاشﺘﻪ ﺑﺎشﺪ .او
در ﻃﺮح سﺎمﺎﻧﺪهﻰ اﻗﺘﺼﺎدى ﺧﻮد ﮐﻪ در
سﺎل  ١٣٧٧اراﺋﻪ داد ،بﻘﻴﻪ ﺻﻔﺤﻪ ٢

“ﺧﻮاﺳﺘﮕﺎری“

دو مﺎهی اسﺖ ﮐﻪ از اوىﻦ ﺑﻪ ﻗﺰل ﺣﺼﺎر
مﻨﺘﻘﻞ شﺪهام .ﺑﻴﺸﺘﺮ زﻧﺪاﻧیهﺎ ﺣﮑﻢ ﺑﺎﻻ دارﻧﺪ
و ﻋﺪهای هﻢ زىﺮاﻋﺪام هﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺮﺧﻮرد
زﻧﺪاﻧﻰ و زﻧﺪاﻧﺒﺎن در اىﻦ جﺎ ﺑﺎ اوىﻦ مﺘﻔﺎوت
اسﺖ .شﺎىﺪ ىﮑﻰ از ﻋﻠﺖ آن اىﻦ ﺑﺎشﺪ ﮐﻪ
زﻧﺪاﻧﻴﺎن اىﻦ جﺎ را مﺤﻠی می داﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎىﺪ
مﺪت ﻃﻮﻻﻧی در آن رﻧﺪﮔی ﮐﻨﻨﺪ .در ﺣﺎلی
ﮐﻪ در اوىﻦ ﺑﻪ جﺰ آنهﺎﺋﻰ ﮐﻪ ﺑﻼﻓﺎصﻠﻪ ﺑﻌﺪ
از دسﺘﮕﻴﺮی اﻋﺪام میشﺪﻧﺪ ،ﺑﻘﻴﻪ تﻘﺮىﺒﺎ
ﺑﻼتﮑﻠﻴﻒ ﺑﻮدىﻢ .ﺑﺮﺧﻮرد زﻧﺪاﻧیهﺎ در اوىﻦ
ﺑﻴﺸﺘﺮ تﻬﺎجﻤی ﺑﻮد و مﻘﺮرات را زﻧﺪاﻧﻴﺎن
ﺧﻮد تﻌﻴﻴﻦ و رﻋﺎىﺖ می ﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﻪ ﻃﻮر
ﮐﻠی ﺑﺮﺧﻮرد زىﺎدی ﺑﻴﻦ زﻧﺪاﻧی و زﻧﺪاﻧﺒﺎن
ﭘﻴﺶ ﻧﻤی آمﺪ.
از اوىﻦ ﺑﻼﻓﺎصﻠﻪ ﺑﻪ ﺑﻨﺪ  ٨مﻨﺘﻘﻞ شﺪم .شﻨﻴﺪم
در ﺑﻨﺪ  ٤وﺿﻊ از اىﻦ جﺎ ﺑﻬﺘﺮ و مﻘﺮرات

ﺍﺯ ﻫﻢ ﺍﻛﻨﻮﻥ ﺑﺎﻳﺪ ﺩﺭ ﺗﺪﺍﺭﻙ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺳﺮﺍﻥ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺑﻪ ﺟﺮﻡ
ﺟﻨﺎﻳﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺸﺮﻳﺖ ﻭ ﻋﺎﻣﻠﻴﻦ ﺷﻜﻨﺠﻪ ﻭ ﺍﻋﺪﺍﻡ ﻭ ﻛﺸﺘﺎﺭ ﺩﻩﻫﺎ ﻫﺰﺍﺭ
ﺩﻛﺮﺍﻧﺪﻳﺶ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻭ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ،ﻣﺮﺩﻡ ﻛﻮﭼﻪ ﻭ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ

ﻡ.ﭘﻴﻮﻧﺪ

ﻗﺎﺑﻞ تﺤﻤﻞ تﺮ اسﺖ .ﺣﺪود  ٢٥ﻧﻔﺮ در
اتﺎق درﺑﺴﺘﻪ زﻧﺪﮔی میﮐﻨﻴﻢ .مﺠﺎهﺪهﺎ در
سﻠﻮلهﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﺑﻨﺪ هﺴﺘﻨﺪ و در
سﻠﻮلهﺎى آنهﺎ ﺑﺎز اسﺖ .در ىﮏ سﻠﻮل
هﻢ مﺤﮑﻮمﻴﻦ جﺮاىﻢ ﻋﺎدی ﺑﻪ سﺮ
میﺑﺮﻧﺪ.
مﺠﺎهﺪىﻦ هﻨﻮز تﻮﺑﻪ ی تﺎﮐﺘﻴﮑی شﺎن را
شﺮوع ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮ اىﻦ هﻤﻪ ﺑﻪ هﻢ
اﻃﻤﻴﻨﺎن دارﻧﺪ .رواﺑﻂ ﺧﻮﺑی ﺑﻴﻦ مﺎ و
مﺠﺎهﺪىﻦ وجﻮد دارد و ﺣﺎج داود مﺪام
مﻮاﻇﺐ اسﺖ ﮐﻪ آنهﺎ ﺑﺎ مﺎ تﻤﺎس ﻧﮕﻴﺮﻧﺪ.
ﮔﺎهی آنهﺎ را ﻧﺼﻴﺤﺖ می ﮐﻨﺪ :هﺮﭼﻪ
ﺑﺎشﺪ شﻤﺎ ﺑﭽﻪ مﺴﻠﻤﺎن هﺴﺘﻴﺪ و ﻓﺮىﺐ
ﺧﻮردهاىﺪ .در تﻮﺑﻪ ﺑﻪ روی شﻤﺎ ﺑﺎز اسﺖ
امﺎ آن هﺎ ﮐﺎﻓﺮ و ﻧﺠﺲاﻧﺪ.

بﻘﻴﻪ ﺻﻔﺤﻪ ٣

ﮐﺎﻧﻮن زﻧﺪاﻧﻴﺎن ﺳﻴﺎﺳﻰ اﻳﺮان)در ﺗﺒﻌﻴﺪ( ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﭼﺎپ
ﺧﺒﺮﻧﺎﻣﻪهﺎى ﺷﻤﺎره  ٥٨و  ،٥٩ﭼﻨﺪﻳﻦ اﻃﻼﻋﻴﻪ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ
ﻣﺴﺎﺋﻞ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن از ﺟﻤﻠﻪ در ﺣﻤﺎﻳﺖ از اﻃﻼﻋﻴﻪ ﮐﺎﻧﻮن
ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن)در ﺗﺒﻌﻴﺪ( ﮐﻪ در ﺑﺎره ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎه ﻋﺒﺎ و ﻧﻌﻠﻴﻦ
ﺧﻤﻴﻨﻰ در ﺑﺮﻟﻴﻦ ﺻﺎدر ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﺻﺎدر ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﻌﻠﺖ ﺗﺮاﮐﻢ
ﻣﻄﺎﻟﺐ اﻣﮑﺎن ﭼﺎپ آن هﺎ در ﺧﺒﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻴﺴﺖ.

ﻣﻌﻴﺎﺭﻫﺎﻱ ﻭﻳﮋﻩ ﻳﻚ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ ﺑﻮﺩ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻓﺮﺩﺍﻱ ﻭﺍﮊﮔﻮﻧﻲ ﺭﮊﻳﻢ،
ﻧﻘﻄﻊ ﻋﻄﻔﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮﺍﻱ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﻫﻲ ﻭ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﻭ ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﺑﺮﺍﻱ
ﻧﻔﻲ ﺯﻧﺪﺍﻥ ﻭ ﺷﻜﻨﺠﻪ ﻭ ﺍﻋﺪﺍﻡ ﻭ ﺳﺮﻛﻮﺏ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ.

ﺯﻧﺪﺍﻧﻲ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺁﺯﺍﺩ ﺑﺎﻳﺪ ﮔﺮﺩﺩ!
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ﺧﺒﺮﻧﺎﻣﻪ
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آﻳﺎ آﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺧﺎﺗﻤﻰ ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ...
تﻘﺪم را ﺑﻪ “ﻋﺪالﺖ اجﺘﻤﺎﻋﻰ“ داد و “مﺴﺎلﻪ
تﺎمﻴﻦ اجﺘﻤﺎﻋﻰ را ىﮏ امﺮ اسﺎسﻰ ﺧﻮاﻧﺪ“.
ﺧﺎتﻤﻰ ﺑﺮﻧﺎمﻪ ﭼﻬﺎرم تﻮسﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدى و اجﺘﻤﺎﻋﻰ
را ﮐﻪ در دىﻤﺎه  ١٣٨٢ﺑﻪ مﺠﻠﺲ شﺸﻢ اراﺋﻪ داد،
تﮏ رﻗﻤﻰ ﮐﺮدن ﻧﺮخ تﻮرم ،ىﮏ رﻗﻤﻰ ﮐﺮدن
ﻧﺮخ ﺑﻴﮑﺎرى و رﻋﺎىﺖ ﻋﺪالﺖ جﺘﻤﺎﻋﻰ را از
مﺤﻮرهﺎى اصﻠﻰ اىﻦ ﺑﺮﻧﺎمﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﺮد.
صﺮﻓﻨﻈﺮ از اىﻨﮑﻪ اسﺎسﺎ ﭼﻨﻴﻦ ادﻋﺎﺋﻰ ﺑﺎ ﺑﺤﺮان
ژرف و ﮔﺴﺘﺮدهاى ﮐﻪ اﻗﺘﺼﺎد اىﺮان ﺑﺎ آن روﺑﺮو
اسﺖ صﺤﺖ دارد ىﺎ ﻧﻪ ،ﺧﺎتﻤﻰ ﺑﺮ مﺒﻨﺎى ﮐﺪام
ﺑﺮﻧﺎمﻪ اﻗﺘﺼﺎدى مﻰﺧﻮاهﺪ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎمﻪهﺎى تﻮسﻌﻪ و
اجﺘﻤﺎﻋﻰ ﺧﻮد جﺎمﻪ ﻋﻤﻞ ﺑﭙﻮشﺪ و ﻧﺮح دو رﻗﻤﻰ
تﻮرم و ﺑﻴﮑﺎرى را ﺑﻪ ىﮏ رﻗﻤﻰ ﮐﺎهﺶ دهﺪ؟ آﻧﭽﻪ
ﻇﺎهﺮا در اىﻦ ﺑﺮﻧﺎمﻪ مﺎىﻪ دلﺨﻮشﻰ ﺧﺎتﻤﻰ اسﺖ
ﺑﺮاى ﺣﻔﻆ ﭼﺮﺧﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر در هﻤﻴﻦ ﺣﺪى
ﮐﻪ هﺴﺖ ،اﻓﺰاىﺶ سﺮمﺎىﻪﮔﺰارى در ﺑﺨﺶ
ﺧﺼﻮصﻰ و اﺧﺘﺼﺎص هﺸﺖ مﻴﻠﻴﺎرد دﻻر ذﺧﻴﺮه
ارزى ﺑﻪ اىﻦ ﺑﺨﺶ اسﺖ .ﺑﺮﻧﺎمﻪ ﭼﻬﺎرم هﻢ ﻧﺸﺎن
مﻰدهﺪ ﮐﻪ ﺧﺎتﻤﻰ ﺑﺮﻧﺎمﻪ جﺪى ﺑﺮاى مﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ
ﺑﺤﺮان اﻗﺘﺼﺎدى ﻧﺪارد و ﺑﺎ هﺰىﻨﻪ ﮐﺮدن
درآمﺪهﺎى ﻧﻔﺖ در ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮصﻰ)دﻻلﻰ و
تﺠﺎرى( ﺑﺤﺮان اﻗﺘﺼﺎدى و اجﺘﻤﺎﻋﻰ مﻮجﻮد را
ﻋﻤﻴﻖتﺮ ﮐﺮده و جﺰ تﺸﺪىﺪ وﺧﺎمﺖ اوﺿﺎع زﻧﺪﮔﻰ
تﻮدههﺎى مﺮدم ﮐﺎر دىﮕﺮى اﻧﺠﺎم ﻧﻤﻰدهﺪ .اىﻦ
ﺑﺮﻧﺎمﻪ ﻧﻪ تﻨﻬﺎ ﺑﺤﺮان اﻗﺘﺼﺎدى را ﺣﻞ ﻧﺨﻮاهﺪ
ﮐﺮد ،ﺑﻠﮑﻪ اوﺿﺎع را وﺧﻴﻢتﺮ و تﻮرم و ﺑﻴﮑﺎرى
را ﮔﺴﺘﺮش ﺧﻮاهﺪ .تﻼش ﺧﺎتﻤﻰ در دو دوره
رىﺎسﺖ جﻤﻬﻮرىاش ﺑﺮ اىﻦ ﺑﻮده ﮐﻪ ﺧﺼﻮصﻰ
سﺎزى را ﮔﺴﺘﺮش دهﺪ و هﺮﮔﻮﻧﻪ مﺎﻧﻌﻰ را از سﺮ
راه ﻓﻌﺎلﻴﺖ سﺮمﺎىﻪهﺎى داﺧﻠﻰ و ﺧﺎرجﻰ ﺑﺮ دارد.
او در سﻄﺢ وسﻴﻌﻰ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﮐﺎر را ﺑﻪ ﻧﻔﻊ سﺮمﺎىﻪ
تﻐﻴﻴﺮ داد و تﺴﻬﻴﻼﻧﻰ در زمﻴﻨﻪ اﻋﺘﺒﺎرات ﺑﺎﻧﮑﻰ و
مﻌﺎﻓﻰ مﺎلﻴﺎتﻰ ﺑﺮاىشﺎن اىﺠﺎد ﮐﺮد .ﺧﺎتﻤﻰ ﺑﺎ آﻧﮑﻪ
مﻮاﻧﻊ مﺒﺎدلﻪ را ﮐﺎهﺶ داد ،امﺎ اﻗﺘﺼﺎد آن ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ
او تﺼﻮر مﻰﮐﺮد تﺤﺮک ﭘﻴﺪا ﻧﮑﺮد و سﺮمﺎىﻪ هﺎى
ﺧﺎرجﻰ در آن سﻄﺤﻰ ﮐﻪ او مﻰﭘﺘﺪاشﺖ جﺬب
ﺑﺎزار اىﺮان ﻧﺸﺪﻧﺪ .امﺎ سﻴﺎسﺖ اﻗﺘﺼﺎدى او مﻮجﺐ
شﺪ هﺰىﻨﻪهﺎى اجﺘﻤﺎﻋﻰ ﺑﻪ شﺪت ﮐﺎهﺶ ىﺎﻓﺘﻪ و
واﺑﺴﺘﮕﻰ اﻗﺘﺼﺎدى و ﺑﺪهﻰهﺎى ﺧﺎرجﻰ اىﺮان ﺑﻪ
 ٦٣مﻴﻠﻴﺎرد دﻻر اﻓﺰاىﺶ ىﺎﺑﺪ.
اىﻦ سﻴﺎسﺖ مﻮجﺐ شﺪ سﻮدهﺎى ﮐﻼﻧﻰ ﻋﺎىﺪ
سﺮمﺎىﻪداران ﮔﺮدد ،تﻮدههﺎى مﺮدم ﻓﻘﻴﺮتﺮ شﻮﻧﺪ،
صﺪهﺎ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ و مﻮسﺴﻪ تﻮلﻴﺪى تﻌﻄﻴﻞ شﻮد و
دههﺎ هﺰار ﮐﺎرﮔﺮ از ﮐﺎر ﺑﻴﮑﺎر شﻮﻧﺪ و ﺑﻪ ارتﺶ
ﭼﻨﺪ مﻴﻠﻴﻮﻧﻰ ﺑﻴﮑﺎران ﺑﻪ ﭘﻴﻮﻧﺪﻧﺪ .اىﻦ ارتﺶ ﮐﻪ
هﻤﻮاره ﺑﺮ تﻌﺪاد آن اﻓﺰوده مﻰشﻮد ،ﻓﻘﻴﺮ و ﮔﺮسﻨﻪ
اسﺖ و ﺑﺎ ﻓﻼﮐﺖ و ﺑﺪﺑﺨﺘﻰ زﻧﺪﮔﻰ مﻰﮐﻨﺪ.
مﻴﻠﻴﻮنهﺎ ﮐﺎرﮔﺮ ،مﻌﻠﻢ ،ﮐﺎرمﻨﺪ و ﭘﺮسﺘﺎر و ...ﮐﻪ
ﺑﺨﺖ ﺑﺎ آنهﺎ ىﺎرى ﮐﺮده و هﻨﻮز ﮐﺎر دارﻧﺪ ،ﺑﺎ
مﺸﻘﺖ زىﺎدى زﻧﺪﮔﻰ مﻰ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺎ اىﻦ ﺣﺎل ﺧﺎتﻤﻰ
اﻇﻬﺎر امﻴﺪوارى مﻰﮐﻨﺪ ﮐﻪ “ﺣﻖ و ﺣﻘﻮق مﻮرد
ﻧﻈﺮ ﺣﻘﻮق ﺑﮕﻴﺮان تﺎ  ٣ىﺎ  ٤سﺎل دىﮕﺮ تﺎمﻴﻦ
شﻮد““ ،اﻧﺸﺎﷲ“ رﺋﻴﺲ جﻤﻬﻮر ﺑﻌﺪى “ﺣﻖ و
ﺣﻘﻮق مﻮرد ﻧﻈﺮ ﺣﻘﻮق ﺑﮕﻴﺮان“ را در ﺑﺮﻧﺎمﻪ
تﻮسﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدى ﭘﻨﭽﻢ و شﺸﻢ و ...ﺧﻮاهﺪ ﮔﻨﺠﺎﻧﺪ!
واﻗﻌﻴﺖ اىﻦ اسﺖ ﺣﺘﻰ اﮔﺮ ﺧﺎتﻤﻰ ﺑﺮﻧﺎمﻪ
اﻗﺘﺼﺎدى هﻢ مﻰداشﺖ ،ﮐﺎر زىﺎدى ﻧﻤﻰتﻮاﻧﺴﺖ
صﻮرت دهﺪ .رﺋﻴﺲ ﭼﻤﻬﻮر ﺑﻌﺪى هﻢ ﻧﺨﻮاهﺪ
تﻮاﻧﺴﺖ .زىﺮا مﺼﺎﺋﺐ و مﺸﮑﻼت اﻗﺘﺼﺎدى

جﺎمﻌﻪ مﺤﺼﻮل ﻧﻈﺎم سﺮمﺎىﻪدارى ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ اىﺮان
اسﺖ .اىﻦ ﻧﻈﺎم ﺛﺮوت و رﻓﺎه را در ىﮏ سﻮى
جﺎمﻌﻪ و ﻓﻘﺮ و ﮔﺮسﻨﮕﻰ و ﺑﻴﮑﺎرى را در سﻮى
دىﮕﺮ اﻧﺒﺎشﺖ ﮐﺮده اسﺖ .ﺑﺎ اىﻦ ﺣﺎل رژىﻢ
جﻤﻬﻮرى اسﻼمﻰ ﺑﺎ اﻋﻤﺎل ىﮏ رشﺘﻪ سﻴﺎسﺖهﺎى
ﻋﻤﻴﻘﺎ ارتﺠﺎﻋﻰ در ﻋﺮصﻪهﺎى مﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮﻧﺎمﻪ
رىﺰى ،مﻮجﺐ وﺧﻴﻢتﺮ شﺪن اوﺿﺎع اﻗﺘﺼﺎدى در
جﺎمﻌﻪ شﺪه اسﺖ و تﺎ زمﺎﻧﻰ ﮐﻪ ﺑﺮسﺮ ﮐﺎر اسﺖ
ﭼﺸﻢاﻧﺪازى ﺑﺮاى ﺑﻬﺒﻮد آن وجﻮد ﻧﺪارد.
..............................................................

“ﺧﻮاﺳﺘﮕﺎرى“
اولﻴﻦ ﺑﺎر اسﺖ ﮐﻪ اىﻦ واٍژه را در زﻧﺪان میشﻨﻮم
و ﻧﻤیداﻧﻢ مﻨﻈﻮر از آن ﭼﻴﺴﺖ ،امﺎ اﺣﺴﺎس
میﮐﻨﻢ ﻧﺒﺎىﺪ ﭼﻴﺰ ﺧﻮﺑی ﺑﺎشﺪ ،ﭼﻮن ﺑﺮﺧی از
زﻧﺪاﻧﻴﺎن آذری زﺑﺎن ﺑﺎ شﻨﻴﺪن آن ﺣﺎلشﺎن
دﮔﺮﮔﻮن شﺪ و رﻧﮓ ﺑﺮﺧی از آنهﺎ ﭘﺮىﺪ .ﻋﻠﺖ
اصﺮار ﺑﭽﻪهﺎ ﺑﻪ از ﺑﻴﻦ ﺑﺮدن دسﺖ ﻧﻮشﺘﻪهﺎ ﺑﻪ
زﺑﺎن آذری هﻢ مﻌﻠﻮم شﺪ .هﻢ اتﺎﻗیهﺎىﻢ تﻮﺿﻴﺢ
دادﻧﺪ ﮐﻪ واژه "ﺧﻮاسﺘﮕﺎری" در واﻗﻊ ﻃﻨﺰ تﻠﺨی
اسﺖ ﮐﻪ در مﻮرد ﮐﺴﺎﻧی ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮده میشﻮد ﮐﻪ
ﺑﻪ آرمﺎن و ﮔﺮوه ﺧﻮد ﺧﻴﺎﻧﺖ ﮐﺮده ،ﺑﺎ رژىﻢ
هﻤﮑﺎرى مﻰﮐﻨﻨﺪ و اﻓﺮاد ﮔﺮوه ﺧﻮد را شﻨﺎسﺎىی و
اﻃﻼﻋﺎت لﻮ ﻧﺮﻓﺘﻪ را در اﺧﺘﻴﺎر رژىﻢ ﻗﺮار
میدهﻨﺪ.
سﺎﻋﺘی ﺑﻌﺪ ﭼﺸﻤﻢ ﺑﻪ جﻤﺎل “ﺧﻮاسﺘﮕﺎر“ روشﻦ
شﺪ .ورود ﺣﺎج داود را ﺑﻪ ﺑﻨﺪ اﻋﻼم ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ
دﻧﺒﺎلﺶ ﮐﺎرواﻧی از ﭘﺎسﺪارهﺎ روان ﺑﻮدﻧﺪ .ىﮏ ﻧﻔﺮ
دىﮕﺮ هﻢ هﻤﺮاه آنهﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ جﺪای از ﭼﺎدر و
مﻘﻨﻌﻪ صﻮرتﺶ را زىﺮ روﺑﻨﺪ سﻴﺎه ﭘﻨﻬﺎن ﮐﺮده
ﺑﻮد .شﺎىﺪ او ﻧﻤﻰﺧﻮاسﺖ ﮐﺴﻰ او را ﺑﺸﻨﺎسﺪ و
شﺎىﺪ هﻢ ﺑﻪ دلﻴﻞ شﺮم از ﮐﺎری ﺑﻮد ﮐﻪ اﻧﺠﺎم
میداد .شﺎىﺪ ﻧﻤیتﻮاﻧﺴﺖ ﭼﺸﻢ در ﭼﺸﻢ دوسﺘﺎن
سﺎﺑﻖ ﺧﻮد ﺑﺪوزد و ﺑﻪ ﺧﻴﺎﻧﺖ ﺧﻮد اﻋﺘﺮاف ﮐﻨﺪ.
شﺎىﺪ هﻢ اﮔﺮ میتﻮاﻧﺴﺖ ﻗﺪش را تﻐﻴﻴﺮ میداد و
ﺑﻠﻨﺪ ىﺎ ﮐﻮتﺎه میﮐﺮد تﺎ ﮐﺴی ﻧﺘﻮاﻧﺪ او را ﺑﺸﻨﺎسﺪ.
هﻤﻪ آذری زﺑﺎنهﺎ ﮐﻪ ﺧﻮد میداﻧﺴﺘﻨﺪ هﻨﻮز مﺴﺎىﻞ
لﻮ ﻧﺮﻓﺘﻪ دارﻧﺪ و امﮑﺎن شﻨﺎسﺎﺋﻰشﺎن از ﻃﺮف
ﺧﻮاسﺘﮕﺎر وجﻮد دارد تﺎ جﺎىی ﮐﻪ میتﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ
ﭼﻬﺮهشﺎن را زىﺮ ﭼﺎدر ﭘﻮشﺎﻧﺪﻧﺪ .مﺎ هﻢ ﺑﺮاى
هﻤﺎهﻨﮕﻰ ﺑﺎ آنهﺎ تﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ امﮑﺎن داشﺖ ﺑﺎ ﭼﺎدر
ﭼﻬﺮمﺎن را ﭘﻮشﺎﻧﺪىﻢ.
صﺪای ﺧﻮاسﺘﮕﺎر را ﮐﺴﻰ ﻧﺸﻨﻴﺪ زىﺮا او ﻓﻘﻂ در
ﮔﻮش ﺣﺎج داود ﭘﭻ ﭘﭻ میﮐﺮد و ﺑﺎ هﺮ ﭘﭻ ﭘﭽی
ﺣﺎج داود ﻓﺮدی را مﻮرد ﺧﻄﺎب ﻗﺮار میداد و از
او اسﻢ و مﺸﺨﺼﺎت میﭘﺮسﻴﺪ .ﺑﺎ ﻋﺪهای ﺑﻪ
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺧﻮاسﺘﮕﺎر ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺣﺮف میزد .او ﺑﺎ لﺤﻦ
اهﺎﻧﺖ آمﻴﺰش ﮐﻪ ﻧﺸﺎن ﮔﺮ روﺣﻴﻪ لﻮمﭙﻨﻰ او ﺑﻮد
ﺑﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﻴﺎن میﮔﻔﺖ “:ﭼی شﺪه امﺮوز مﺎ ﻧﺎمﺤﺮم
شﺪىﻢ و از مﺎ رو مﻰﮔﻴﺮىﺪ .هﺮ روز ﮐﻪ ﭼﺎدر ﺑﻪ
سﺮتﺎن زار میزﻧﺪ و ﻧﺼﻒ سﺮتﺎن ﺑﻴﺮون اسﺖ،
امﺮوز ﭼﺮا روىﺘﺎن را ﻗﺮص و مﺤﮑﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪاىﺪ؟“
وﻗﺘی جﻮاب ﻧﻤیشﻨﻴﺪ میﮔﻔﺖ :ﭼی شﺪه زﺑﺎﻧﺘﺎن را
ﺧﻮردهاىﺪ و ﺧﻮدش از لﻮدﮔی ﺧﻮدش میزد زىﺮ
اداﻣﻪ دارد
ﺧﻨﺪه.
..............................................................
از ﮐﻤﮏهﺎى ﻣﺎﻟﻰﺗﺎن ﻣﺘﺸﮑﺮﻳﻢ

سﻮﺋﺪ-:مﻬﺮى  ٥٠٠ﮐﺮون،
مﺮىﻢ  ٢٠٠٠ﮐﺮون--ﺧﺎﻧﻮاده زﻧﺪاﻧﻴﺎن سﻴﺎسﻰ
اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن :ﻧﻴﻨﺎ  ٢٠٠ﭘﻮﻧﺪ ،ﻧﻴﻨﺎ--ﻧﺎتﺎلﻰ  ٢٠٠ﭘﻮﻧﺪ

بﻘﻴﻪ ﺻﻔﺤﻪ ٤

اﻃﻼﻋﻴﻪ

اول ﻣﺎه ﻣﻪ  ،روز ﺟﻬﺎﻧﻰ
ﮐﺎرﮔﺮ ﮔﺮاﻣﻰ ﺑﺎد!
ﮐﺎرﮔﺮان و سﺎىﺮ زﺣﻤﺖﮐﺸﺎن جﻬﺎن امﺴﺎل در
شﺮاىﻄﻰ ﺑﻪ اسﺘﻘﺒﺎل اول مﺎه مﻪ مﻰروﻧﺪ ﮐﻪ
ارتﺠﺎع جﻬﺎﻧﻰ ﺑﻪ سﺮﮐﺮدﮔﻰ آمﺮىﮑﺎ ،جﻬﺎن،
ﺑﻮىﮋه مﻨﻄﻘﻪ ﺧﺎورمﻴﺎﻧﻪ را ﺑﻪ آشﻮب ﮐﺸﺎﻧﺪه و
جﻨﮓ ﺧﺎﻧﻤﺎن سﻮزى را ﺑﻪ تﻮدههﺎى رﻧﺞﮐﺸﻴﺪه
مﺮدم در ﻋﺮاق و اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن تﺤﻤﻴﻞ ﮐﺮدهاﻧﺪ.
ارتﺠﺎع سﺮمﺎىﻪ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ مﻨﺎﻓﻊ ﺧﻮد را در ﺧﻄﺮ
ﺑﺒﻴﻨﺪ ،ﺑﻪ هﺮ ﻋﻤﻞ ﺿﺪﺑﺸﺮى ،از سﺮﮐﻮب سﻴﺎسﻰ
تﺎ جﻨﮓ و لﺸﮑﺮﮐﺸﻰ دسﺖ مﻰزﻧﺪ.
در اىﺮان تﺤﺖ ﺣﺎﮐﻤﻴﺖ رژىﻢ جﻤﻬﻮرى اسﻼمﻰ،
تﻮدههﺎى ﮐﺎرﮔﺮ و زﺣﻤﺘﮑﺶ مﺮدم ﮐﻪ اﮐﺜﺮىﺖ
جﺎمﻌﻪ اىﺮان را تﺸﮑﻴﻞ مﻰدهﻨﺪ ،از ﮐﻮﭼﮏتﺮىﻦ
ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺑﺮﺧﻮدار ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ .آنهﺎ ﺣﻖ تﺸﮑﻞ و
اﻋﺘﺼﺎب و اﻋﺘﺮاض و اﺑﺮاز ﻧﻈﺮ و ﺣﻖ ﺧﻮاهﻰ
و مﺨﺎلﻔﺖ ﻧﺪارﻧﺪ .سﺮﮐﻮب و زﻧﺪان و شﮑﻨﺠﻪ،
ﭼﻤﺎق ارتﺠﺎع جﻤﻬﻮرى اسﻼمﻰ در ﺑﻴﺴﺖ و ﭘﻨﭻ
سﺎل ﮔﺬشﺘﻪ ﺑﺮ سﺮ مﺮدم ﺑﻮده اسﺖ .امﺎ ﺑﺎ اىﻨﺤﺎل
جﻨﺒﺶهﺎى اجﺘﻤﺎﻋﻰ و ﺣﻖﻃﻠﺒﺎﻧﻪ در سﺎلهﺎى
اﺧﻴﺮ دىﻮارهﺎى ﺑﻠﻨﺪ سﺮﮐﻮب را در ﻧﻮردىﺪه و ﺑﻪ
مﺨﺎلﻔﺖ ﺑﺎ ﺣﺎﮐﻤﻴﺖ ﻇﻠﻢ و سﺘﻢ ﺑﺮﺧﺎسﺘﻪاﻧﺪ .تﻮده
مﺮدم ﺑﺮاى ﭘﻴﺸﺒﺮد مﺒﺎرزات جﻤﻌﻰ ﺧﻮد ﺑﻮىﮋه در
مﺤﻞهﺎى ﮐﺎرى و آمﻮزشﻰ ﻧﻈﻴﺮ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ و
مﺪرسﻪ و ﺑﻴﻤﺎرسﺘﺎن و داﻧﺸﮕﺎه ،ﻧﺎﭼﺎر ﺑﻪ ﭘﻴﺸﺒﺮد
مﺒﺎرزاتشﺎن از ﻃﺮىﻖ تﺸﮑﻞهﺎى ﺣﮑﻮمﺘﻰ
ﺑﻮدهاﻧﺪ .در ىﮏ سﺎل ﮔﺬشﺘﻪ ،از اول مﻪ  ١٣٨٢تﺎ
اول مﻪ  ،١٣٨٣تﻈﺎهﺮات و اﻋﺘﺼﺎﺑﺎت ﮐﺎرﮔﺮان،
مﻌﻠﻤﺎن ،داﻧﺶجﻮىﺎن و ﭘﺮسﺘﺎران ﺑﻰ وﻗﻔﻪ ادامﻪ
داشﺘﻪ اسﺖ .ﻋﻠﻰرﻏﻢ اىﻨﮑﻪ رژىﻢ جﻤﻬﻮرى
اسﻼمﻰ واﻧﻤﻮد مﻰﮐﻨﺪ اىﻦ اﻋﺘﺮاﺿﺎت تﺎﺛﻴﺮى در
وﺿﻌﻴﺖاش ﻧﺪاشﺘﻪ ،امﺎ ﺧﻮد را ﺑﺎ ىﮏ ﺑﺤﺮان
هﻤﻪ جﺎﻧﺒﻪ مﻮاجﻪ مﻰﺑﻴﻨﺪ .هﻤﻴﻦ ﻗﺪر ﮐﺎﻓﻰ اسﺖ
اشﺎره شﻮد ﮐﻪ رژىﻢ در ﭘﻰ اﻋﺘﺮاﺿﺎت سﺮاسﺮى
مﻌﻠﻤﺎن ﻧﺎﭼﺎر شﺪه ﺑﻪ ﺑﺮﺧﻰ از مﻄﺎلﺒﺎت و
ﺧﻮاسﺘﻪهﺎى صﻨﻔﻰ آﻧﺎن ﭘﺎسﺦ دهﺪ .وﺿﻌﻴﺖ رژىﻢ
ﺑﻪ دلﻴﻞ اﻓﺰاىﺶ مﺨﺎلﻔﺖ تﻮدههﺎ شﺪىﺪا مﺘﺰلﻞ شﺪه و
تﺎﺛﻴﺮ ﻧﺎشﻰ از مﺒﺎرزات اجﺘﻤﺎﻋﻰ ﭘﺎىﻪهﺎى آن را
سﺴﺖتﺮ ﮐﺮده اسﺖ .رژىﻢ اﮐﻨﻮن در ﺿﻌﻴﻒتﺮىﻦ
شﺮاىﻂ دوران ﺣﻴﺎت ﺧﻮد ﺑﺴﺮ مﻰﺑﺮد .ادامﻪ
مﺒﺎرزات اجﺘﻤﺎﻋﻰ در صﻮرتﻰ ﮐﻪ ﮐﺎرﮔﺮان در
ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪهﺎ و مﺤﻴﻂهﺎى ﮐﺎرى ﻧﻈﻴﺮ شﺮﮐﺖ ﻧﻔﺖ و
آب و ﺑﺮق و مﺨﺎﺑﺮات ،مﻌﻠﻤﺎن در مﺪارس و
مﺤﻞ هﺎى آمﻮزشﻰ ،ﭘﺮسﺘﺎران در ﺑﻴﻤﺎرسﺘﺎنهﺎ و
مﺤﻴﻂهﺎى درمﺎﻧﻰ ،داﻧﺶجﻮىﺎن در داﻧﺸﮕﺎههﺎ و
مﺪارس ﻋﺎلﻰ ﺑﻪ سﺎزمﺎﻧﻴﺎﺑﻰ مﺴﺘﻘﻞ روى ﺑﻴﺎورﻧﺪ
و مﺒﺎرزات ﺧﻮد را ﺑﻪ صﻮرت سﺮاسﺮى ﺑﻪ هﻢ
ﭘﻴﻮﻧﺪ ﺑﺰﻧﻨﺪ ،رژىﻢ را ﺑﺎ ﺑﺤﺮان ﻓﺮوﭘﺎشﻰ مﻮاجﻪ
ﺧﻮاهﻨﺪ ﮐﺮد.
سﺎلﻰ ﮐﻪ ﮔﺬشﺖ ،سﺎلﻰ سﺨﺖ و زىﺎن آور ﺑﺮاى
تﻮدههﺎى ﮐﺎرﮔﺮ و زﺣﻤﺘﮑﺶ اىﺮان ﺑﻮد .رژىﻢ
ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ اىﻨﮑﻪ مﺠﺒﻮر شﺪ ﺑﻪ مﻌﻠﻤﺎن امﺘﻴﺎزات
ﻧﺎﭼﻴﺰى ﺑﺪهﺪ ،امﺎ ﺑﺮاى هﻤﺎهﻨﮓ ﮐﺮدن اﻗﺘﺼﺎد
اىﺮان ﺑﺎ شﺮاىﻂ صﻨﺪوق ﺑﻴﻦالﻤﻠﻠﻰ ﭘﻮل ،دسﺖ ﺑﻪ
تﺼﻮىﺐ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺿﺪﮐﺎرﮔﺮى زد و ﺑﺴﻴﺎرى از
ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪهﺎى دولﺘﻰ را ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮصﻰ واﮔﺬار
ﮐﺮد ﮐﻪ تﻌﺪادى زىﺎدى از آنهﺎ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻓﺴﺎد مﺎلﻰ
و سﻮء مﺪىﺮىﺖ ورشﮑﺴﺖ شﺪه و هﺰاران ﮐﺎرﮔﺮ
را از ﮐﺎر ﺑﻴﮑﺎر ﮐﺮدﻧﺪ.
بﻘﻴﻪ ﺻﻔﺤﻪ ٣

آزادى زﻧﺪاﻧﻴﺎن ﺳﻴﺎﺳﻰ ،ﻟﻐﻮ ﺷﮑﻨﺠﻪ و اﻋﺪام ﺟﺰﺋﻰ از ﻳﮏ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻋﻤﻮﻣﻰﺗﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻳﺮان ﻳﻌﻨﻰ آزادىهﺎى ﺳﻴﺎﺳﻰ اﺳﺖ!

ﺧﺒﺮﻧﺎﻣﻪ

دوره ﺟﺪﻳﺪ ،ﺷﻤﺎره  ٩ -٥٩اردﻳﺒﻬﺸﺖ  ٢٨ -١٣٨٣آورﻳﻞ ٢٠٠٤

“ﺧﻮاﺳﺘﮕﺎرى“
هﻤﻪ ﺑﺪون اسﺘﺜﻨﺎ ﻧﻤﺎز میﺧﻮاﻧﻨﺪ و ىﺎ تﻈﺎهﺮ ﺑﻪ
ﻧﻤﺎز ﺧﻮاﻧﺪن میﮐﻨﻨﺪ .صﺒﺢ هﺎ در اتﺎق مﺎ را ﺑﺎز
می ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﻧﻤﺎز هﻤﺮاه ﺑﺎ دىﮕﺮ زﻧﺪاﻧﻴﺎن
سﺮود "ﺧﻤﻴﻨی ای امﺎم" را ﺑﺨﻮاﻧﻴﻢ.
هﻨﻮز اىﻦ مﺴﺎىﻞ ﺑﺮاىﻢ جﺎ ﻧﻴﻔﺘﺎده و ﻧﻤی داﻧﻢ ﭼﺮا و
در ﭼﻪ شﺮاىﻄی زﻧﺪاﻧﻴﺎن ﺑﻪ اىﻦ وﺿﻌﻴﺖ تﻦ داده
اﻧﺪ .ﺑﻴﺸﺘﺮ اوﻗﺎت ﺑﺎ ﭼﻨﺪ تﻦ دىﮕﺮ از زﻧﺪاﻧﻴﺎن
ﺑﺤﺚ میﮐﻨﻴﻢ .جﺎی تﻌﺠﺐ اسﺖ ﮐﻪ هﻤﻪ ﺑﺎهﻢ در
اىﻦ مﻮرد ﺑﻪ تﻮاﻓﻖ رسﻴﺪه اﻧﺪ و ﺣﺘی ىﮏ ﻧﻔﺮ هﻢ
از اىﻦ ﻗﺎﻋﺪه مﺴﺘﻨﺜﻰ ﻧﻴﺴﺖ.
روزهﺎ ﺑﺎ مﻄﺎلﻌﻪ ﮐﺘﺎبهﺎی مﺤﺪودی ﮐﻪ در ﺑﻨﺪ
اسﺖ و ىﺎ ﺑﺎ صﺤﺒﺖهﺎی دو ىﺎ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮه می ﮔﺬرد.
در اتﺎق مﺎ روزى سﻪ ﺑﺎر ﺑﺮای ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻏﺬا و....
ﺑﺎز میشﻮد .در هﻔﺘﻪ ىﮏ ﺑﺎر از ﺣﻤﺎم ﮐﻪ در
داﺧﻞ ﺑﻨﺪ اسﺖ اسﺘﻔﺎده میﮐﻨﻴﻢ .ﮔﺎهی هﻢ زﻧﺪاﻧﻴﺎن
داﻧﺴﺖهﺎى ﺧﻮد را ﺑﻪ دىﮕﺮان مﻰآمﻮزﻧﺪ .مﻦ و
ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ دىﮕﺮ ﺑﺎ اسﺘﻔﺎده از ﺣﺮوف اسﻼو ﮐﻪ در
آذرﺑﺎىﺠﺎن شﻮروی مﺮسﻮم ﺑﻮد ،زﺑﺎن آذری
تﻤﺮىﻦ می ﮐﺮدىﻢ.
مﺸﻐﻮل تﻤﺮىﻦ هﺴﺘﻴﻢ ﮐﻪ ﻧﮕﻬﺒﺎن در ﺑﻨﺪ ﻇﺎهﺮ
میشﻮد و اﻋﻼم میﮐﻨﺪ ﮐﻪ هﻤﻪ سﺮىﻊ ﺑﻨﺪ را تﺮک
ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ هﻮاﺧﻮری ﺑﺮوﻧﺪ .ﺑﺎز هﻢ ىﻮرش ﺑﻪ ﺑﻨﺪ و
تﻔﺘﻴﺶ و ﻏﺎرت آن ﭼﻪ ﮐﻪ زﻧﺪاﻧﻴﺎن ﺑﺮای ﺧﻮد
سﺎﺧﺘﻪ اﻧﺪ تﺎ دوران مﺤﮑﻮمﻴﺖ را ﺑﺎ آن سﭙﺮی
ﮐﻨﻨﺪ .هﻤﻪ ﺑﻪ تﮑﺎﭘﻮ میاﻓﺘﻨﺪ و هﺮﮐﺲ در صﺪد
اسﺖ هﺮ ﭼﻪ را میتﻮاﻧﺪ جﺎسﺎزی ﮐﻨﺪ و آن ﭼﻪ را
ﺧﻄﺮﻧﺎک اسﺖ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﻧﺎﺑﻮد ﮐﻨﺪ .زمﺰمﻪ در ﺑﻨﺪ
می ﭘﻴﭽﺪ ﮐﻪ ﻧﻮشﺘﻪ هﺎی آذری را از ﺑﻴﻦ ﺑﺒﺮىﺪ.
ﻧﻤیداﻧﻢ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ ﭼﻪ ﻃﺮىﻘی ﺑﻪ ﺑﻨﺪ رسﻴﺪه ،امﺎ
هﺮ ﭼﻪ هﺴﺖ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ می رسﺪ مﻨﺒﻊ آن مﻮﺛﻖ
ﺑﺎشﺪ .ﺑﭽﻪهﺎ تﻮصﻴﻪ میﮐﻨﻨﺪ دسﺖ ﻧﻮشﺖهﺎی
آذری را ﻧﺎﺑﻮد ﮐﻨﻴﻢ .ﺑﻌﺪ از ﺑﺎز شﺪن در اتﺎق هﻤﻪ
جﻠﻮی دسﺖ شﻮىی ﺑﻪ صﻒ میاىﺴﺘﺎدهاىﻢ و در
اﻧﺘﻈﺎر ﻧﻮﺑﺖاىﻢ تﺎ ﻧﻮشﺘﻪهﺎىی را ﮐﻪ مﺎه هﺎ وﻗﺖ
صﺮف آن ﮐﺮدهاىﻢ از ﺑﻴﻦ ﺑﺒﺮىﻢ .ﻋﺪهای در ﺣﺎل
ﺣﻔﻆ ﮐﺮدن آن هﺎ هﺴﺘﻨﺪ و سﻌی میﮐﻨﻨﺪ هﺮ ﭼﻪ
ﺑﻴﺶ تﺮ ﺑﻪ ذهﻦ ﺑﺴﭙﺎرﻧﺪ .در اىﻦ آشﻔﺘﻪ ﺑﺎزار
زﻧﺪاﻧﺒﺎن شﺮوع ﺑﻪ ﻏﺮولﻨﺪ میﮐﻨﺪ ﮐﻪ هﺮ وﻗﺖ
اسﻢ هﻮاﺧﻮری میآىﺪ هﻤﻪ جﻠﻮی دسﺘﺸﻮىی صﻒ
می ﺑﻨﺪﻧﺪ .....ﮐﺴی ﺑﻪ ﻏﺮولﻨﺪ او تﻮجﻪ ﻧﻤیﮐﻨﺪ.
در هﻮاﺧﻮری سﻌی میﮐﻨﻴﻢ ﺑﺎ ﺑﺤﺚ و ﻧﻈﺮﺧﻮاهی
تﺎ اﻧﺪازهای ﺣﺪس ﺑﺰﻧﻴﻢ ﮐﻪ مﻨﻈﻮرشﺎن از هﺠﻮم
اىﻦ ﻧﻮﺑﺖ ﭼﻴﺴﺖ .ﺑﺎ اىﻦ ﮐﻪ هﻨﮕﺎم ورود مﺎ ﺑﻪ ﺑﻨﺪ
تﻤﺎمی وسﺎىﻞ مﺎ را ﺑﻪ دﻗﺖ تﻔﺘﻴﺶ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ،
هﻤﻪی ﻓﮑﺮهﺎ مﺘﻮجﻪ ﮔﺮوه تﺎزه وارد میشﻮد.
آنهﺎ ﻓﮑﺮ مﻰﮐﻨﻨﺪ مﻤﮑﻦ اسﺖ ﺑﻪ اىﻦ ﮔﺮوه
مﺸﮑﻮک شﺪه ﺑﺎشﻨﺪ ﮐﺘﺎﺑی ىﺎ ﭼﻴﺰی از اوىﻦ ﺑﻪ
هﻤﺮاه آورده ﺑﺎشﺪ .از آن جﺎ ﮐﻪ سﻠﻮلهﺎی
مﺠﺎهﺪهﺎ شﺎمﻞ تﻔﺘﻴﺶ ﻧﺸﺪه اسﺖ اىﻦ ﻓﮑﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ
تﻘﻮىﺖ میشﻮد .امﺎ مﺴﺎلﻪ زﺑﺎن آذری را
ﻧﻤیتﻮاﻧﻴﻢ ﺣﻞ ﮐﻨﻴﻢ .هﺮ ﭼﻪ ﺣﺪس و ﮔﻤﺎن اسﺖ
روی هﻢ می رىﺰىﻢ و ﺑﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ای ﻧﻤیرسﻴﻢ.
ﭘﺎىﺎن هﻮاﺧﻮری اﻋﻼم میشﻮد و ﺑﻪ ﺑﻨﺪ ﺑﺮ
میﮔﺮدىﻢ .ﺑﺮ ﺧﻼف هﻤﻴﺸﻪ تﻔﺘﻴﺶ سﻄﺤی ﺑﻮده و
درهﻢ و ﺑﺮهﻤی زىﺎدی ﺑﻪ وجﻮد ﻧﻴﺎمﺪه اسﺖ.
ﺑﺮﺧی از ﮐﺘﺎبهﺎ در ﺑﻨﺪ ﺑﺎﻗی مﺎﻧﺪه و وسﺎىﻞ هﺮ
سﺎﮐی در ﮐﻨﺎرش اسﺖ .مﺸﻐﻮل سﺮوسﺎمﺎن دادن
ﺑﻪ اتﺎق مﻰشﻮىﻢ ﮐﻪ زمﺰمﻪی ﺧﻮاسﺘﮕﺎری از
بﻘﻴﻪ ﺻﻔﺤﻪ ٢
آذری زﺑﺎنهﺎ در ﺑﻨﺪ می ﭘﻴﭽﺪ.

ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ زﻧﺪانهﺎ
ﺍﲰﺎﻋﻴﻞ ﺣﻖﺷﻨﺎﺱ
در ﺧﺒﺮهﺎ آمﺪه ﮐﻪ رﺿﺎ دوسﺖ مﺤﻤﺪى ،رﺋﻴﺲ
زﻧﺪان اوىﻦ در واﮐﻨﺶ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ او آن را
“جﻮسﺎزى ﻋﻠﻴﻪ شﺮاىﻂ زﻧﺪاﻧﻴﺎن“ ﺧﻮاﻧﺪه ،ﮔﻔﺘﻪ
ﮐﻪ “زﻧﺪان در هﻴﭻ جﺎى دﻧﻴﺎ تﺎ اىﻦ ﺣﺪ آزاد و
راﺣﺖ ﻧﻴﺴﺖ“ و از اوىﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان راﺣﺖتﺮىﻦ
زﻧﺪانهﺎ ﻧﺎم ﺑﺮده ،آنﭼﻨﺎن راﺣﺖ ﮐﻪ تﻠﻔﻦ در
اﺧﺘﻴﺎر زﻧﺪاﻧﻴﺎن اسﺖ و آنهﺎ هﺮلﺤﻄﻪ ﮐﻪ ﺑﺨﻮاهﻨﺪ
مﻰتﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮادههﺎى ﺧﻮد تﻤﺎس تﻠﻔﻨﻰ ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ.
ﻻجﻮردى جﻼد هﻢ زمﺎﻧﻰ ﮐﻪ ﮔﺮوه ﮔﺮوه زﻧﺪاﻧﻴﺎن
سﻴﺎسﻰ را در اوىﻦ ﺑﻪ جﻮﺣﻪهﺎى اﻋﺪام مﻰسﭙﺮد،
هﻤﻴﻦ ﻻﻃﺎﺋﻼت را ﺑﺎرهﺎ تﮑﺮار ﮐﺮد .ﺑﻴﺎد دارم
زمﺎﻧﻰ ﮐﻪ مﻴﺮﻋﻤﺎد دادسﺘﺎن ﻓﺎرس و جﻼد
زﻧﺪانهﺎى ﺑﻮشﻬﺮ ،آىﺎده و ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس در زﻧﺪان
ﻋﺎدلآﺑﺎد اﻗﺪام ﺑﻪ رﻧﮓامﻴﺰى و ىﮏ رشﺘﻪ
تﻌﻤﻴﺮات و تﻐﻴﻴﺮات در زﻧﺪان ﮐﺮد ،ﺑﻪ زﻧﺪاﻧﻴﺎن
مﻨﺖ ﮔﺬاشﺖ ﮐﻪ زﻧﺪان را ﺑﺮاى آنهﺎ ﺑﻪ هﺘﻞ تﺒﺪىﻞ
ﮐﺮده اسﺖ .او در ﺣﺎلﻰ اىﻦ ﻻﻃﺎﺋﻼت را ﺑﻪ زﺑﺎن
مﻰآورد ﮐﻪ مﺎشﻴﻦ سﺮﮐﻮب و شﮑﻨﺠﻪ رژىﻢ ﺑﻰ
وﻗﻔﻪ در زﻧﺪان ﻋﻤﻞ مﻰﮐﺮد .شﮑﻨﺠﻪﮔﺮى در
زﻧﺪان ﻋﺎدل آﺑﺎد شﻴﺮاز ادﻋﺎ مﻰﮐﺮد ﺑﻪ دلﻴﻞ دادن
ﺣﻖ اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻮع ﮐﺎﺑﻞ)ﺿﺨﻴﻢ ىﺎ ﻧﺎزک( ﺑﻪ زﻧﺪاﻧﻰ
دمﮑﺮات اسﺖ .ﺑﺎزجﻮﺋﻰ ﮐﻪ زﻧﺪاﻧﻰ را ﺑﻌﺪ از
شﮑﻨﺠﻪ ﺑﺮاى ﭘﺎﻧﺴﻤﺎن ﺑﻪ ﺑﻬﺪارى اﻋﺰام مﻰﮐﺮد
ﺧﻮد را رﺋﻮف و ﺧﻮش ﻗﻠﺐ مﻰﺧﻮاﻧﺪ.
زمﺎﻧﻰ ﻓﺨﺮالﺪىﻦ ﺣﺠﺎزى در زﻧﺪان ﻋﺎدل آىﺎد
سﺨﻨﺮاﻧﻰ مﻰﮐﺮد و در اىﻦ مﻮرد صﺤﺒﺖ مﻰﮐﺮد
ﮐﻪ ىﮑﻰ از اﻓﺘﺨﺎرات ﺣﮑﻮمﺖ اسﻼمﻰ آن اسﺖ ﮐﻪ
زﻧﺪانهﺎى شﺎه را ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه تﺒﺪىﻞ ﮐﺮده اسﺖ.
صﺤﺒﺖاش در اىﻦ راﺑﻄﻪ تﻤﺎم ﻧﺸﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ صﺪاى
ﻧﺎلﻪ و ﻓﺮىﺎد ىﮏ زﻧﺪاﻧﻰ ﮐﻪ در مﺠﺎورت سﺎلﻦ
اجﺘﻤﺎﻋﺎت در ﺑﻨﺪ اﻧﺪرزﮔﺎه شﮑﻨﺠﻪ مﻰشﺪ در
ﻓﻀﺎى زﻧﺪان ﭘﻴﭽﻴﺪ .ﺣﺠﺎزى ﺑﺎ شﻨﻴﺪن ﻧﺎلﻪ و ﻓﺮىﺎد
زﻧﺪاﻧﻰ ﮐﻪ ﺑﺎ صﺪاى ﺿﺮﺑﺎت ﮐﺎﺑﻞ هﻤﺮاه ﺑﻮد،
ﮔﻔﺖ :الﺒﺘﻪ ﺑﺎىﺪ اىﻦ را هﻢ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ شﻤﺎ
مﻤﮑﻦ اسﺖ در ﺧﺎﻧﻪ هﻢ ﺧﻄﺎﺋﻰ ﺑﮑﻨﻴﺪ و ﭘﺪر و
مﺎدرتﺎن شﻤﺎ را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ آن تﻨﺒﻴﻪ ﮐﻨﻨﺪ .رذالﺖ را
مﻰﺑﻴﻨﻴﺪ!؟
مﺤﺴﻦ مﺨﻤﻞﺑﺎف در زﻧﺪان ﻋﺎدلآﺑﺎد مﺸﻐﻮل
سﺎﺧﺘﻦ ﻓﻴﻠﻢ ﺑﺎىﮑﻮت ﺑﻮد و ﺑﻪ جﻬﺖ ﻓﻴﻠﻢﺑﺮدارى
ﭼﻨﺪ سﻠﻮل مﺠﺎور مﺎ را اشﻐﺎل ﮐﺮده ﺑﻮد .روزى
او را ﺑﺮاى صﺮف ﭼﺎﺋﻰ ﺑﻪ سﻠﻮلمﺎن دﻋﻮت
ﮐﺮدىﻢ .ﻋﻠﻰرﻏﻢ اىﻨﮑﻪ مﺎىﻞ ﻧﺒﻮد ﺑﺎ زﻧﺪاﻧﻴﺎن
صﺤﺒﺖ ﮐﻨﺪ ،امﺎ دﻋﻮت را ﭘﺬىﺮﻓﺖ .ﻧﻈﺮش را در
مﻮرد شﮑﻨﺠﻪ ﭘﺮسﻴﺪىﻢ .او ﭘﺮسﻴﺪ مﮕﺮ در زﻧﺪانهﺎ
شﮑﻨﺠﻪ هﻢ وجﻮد دارد!؟ ﮔﻔﺘﻴﻢ ﮐﻪ تﻘﺮىﺒﺎ هﻤﻪ
زﻧﺪاﻧﻴﺎن اىﻦ ﺑﻨﺪ شﮑﻨﺠﻪ شﺪهاﻧﺪ .جﺎى شﮑﻨﺠﻪهﺎ را
ﺑﻮى ﻧﺸﺎن دادىﻢ .او ﺑﺎ ﺧﻮﻧﺴﺮدى ﮔﻔﺖ :تﻌﺰىﺮ در
اسﻼم جﺎىﺰ اسﺖ امﺎ شﮑﻨﺠﻪ مﻤﻨﻮع اسﺖ .از او
ﻓﺮق شﮑﻨﺠﻪ و تﻌﺰىﺮ را ﭘﺮسﻴﺪىﻢ .ﺿﻤﻦ آﻧﮑﻪ
ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺒﻮد وجﻮد شﮑﻨﺠﻪ در زﻧﺪانهﺎى رژىﻢ را
ﺑﻪ ﭘﺬىﺮد ،ىﺎ ذﮐﺮ رواىﺘﻰ از اﺣﮑﺎم ﻓﻘﻪ از دادن
ﭘﺎسﺦ ﺑﻪ سﺌﻮال مﺎ اجﺘﻨﺎب ﮐﺮد.
رژىﻢ جﻤﻬﻮرى اسﻼمﻰ ﺑﺎ تﻮسﻞ ﺑﻪ مﻔﺎهﻴﻢ و
واژههﺎى اسﻼمﻰ ﻃﻰ ﺑﻴﺴﺖ و ﭘﻨﭻ سﺎل ﺣﮑﻮمﺖ
ﻧﻨﮕﻴﻦ ﺧﻮد ،هﻤﻮاره تﻼش ﮐﺮده جﻨﺎىﺎتﻰ را ﮐﻪ در
سﻄﺢ جﺎمﻌﻪ و در زﻧﺪانهﺎ مﺮتﮑﺐ مﻰشﻮد،
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تﻮجﻴﻪ ﮐﻨﺪ .وﻗﺘﻰ شﺎهﺮودى ،رﺋﻴﺲ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﻴﻪ،
ﺑﻰدادﮔﺎههﺎى رژىﻢ را ﻋﺎدﻻﻧﻪتﺮىﻦ دادﮔﺎههﺎ،
رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﻰ ،اىﺮان را دمﮑﺮاتتﺮىﻦ و ﺧﺎمﻨﻪاى،
اىﺮان را آزادتﺮىﻦ ﮐﺸﻮرهﺎى دﻧﻴﺎ مﻰﻧﺎمﻨﺪ ،ﭼﺮا
رﺿﺎ دوسﺖمﺤﻤﺪى ،رﺋﻴﺲ زﻧﺪان اوىﻦ ،ىﮑﻰ از
مﺨﻮفتﺮىﻦ زﻧﺪانهﺎى رژىﻢ را راﺣﺖتﺮىﻦ و
آزادتﺮىﻦ زﻧﺪان دﻧﻴﺎ ﻧﻪ ﻧﺎمﺪ.
ﺧﻴﺮ ،ﻧﻨﮓ و جﻨﺎىﺖ را ﻧﻤﻰتﻮان ﺑﺎ رﻧﮓ ار ﺑﻴﻦ
ﺑﺮد .ﻧﺎم زﻧﺪان اوىﻦ ﺑﺎ ﺧﻮن هﺰاران دﮐﺮاﻧﺪىﺶ
سﻴﺎسﻰ آﻏﺸﺘﻪ اسﺖ .اىﻦ زﻧﺪان ،شﮑﻨﺠﻪﮔﺎه و
ﻗﺘﻠﮕﺎه دههﺰار تﻦ از مﺨﺎلﻔﺎن رژىﻢ در ﻃﻰ ﺑﻴﺴﺖ
و ﭘﻨﭻ سﺎل ﮔﺬشﺘﻪ و ﺑﻴﺶ از آن در زمﺎن سﻠﻄﺘﻨﻰ
ﺑﻮده اسﺖ .ﻋﻤﻖ جﻨﺎىﺎت رژىﻢ در زﻧﺪانهﺎ تﻨﻬﺎ
زمﺎﻧﻰ آشﮑﺎر ﺧﻮاهﺪ شﺪ ﮐﻪ رژىﻢ ﺑﻪ هﻤﺖ تﻮدههﺎ
سﺮﻧﮕﻮن شﺪه ﺑﺎشﺪ.
رژىﻢ ﺑﺮاﺛﺮ ﻓﺸﺎر اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮمﻰ و ﻓﺸﺎرهﺎﺋﻰ ﮐﻪ
اتﺤﺎدىﻪ اروﭘﺎ در مﻮرد ﻧﻘﺾ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﺑﻪ آن
وارد مﻰﮐﻨﺪ ،دسﺖ ﺑﻴﮏ رشﺘﻪ مﺎﻧﻮرهﺎ زده و
ﻗﺼﺪ دارد ﺑﺮﺧﻰ از زﻧﺪانهﺎى ﺑﺪﻧﺎم ﻧﻈﻴﺮ زﻧﺪان
تﻮﺣﻴﺪ )ﮐﻤﻴﺘﻪ مﺸﺘﺮک( را ﺑﻪ مﻮزه تﺒﺪىﻞ ﮐﻨﺪ،
ﺑﺮﺧﻰ دىﮕﺮ مﺎﻧﻨﺪ زﻧﺪان ﻓﺼﺮ را تﺨﻠﻴﻪ و زﻧﺪاﻧﻴﺎن
آن را ﺑﻪ زﻧﺪانهﺎى جﺪىﺪ ﮐﻪ سﺎﺧﺘﻪ اسﺖ مﻨﺘﻘﻞ
ﮐﻨﺪ و زﻧﺪان اوىﻦ را از ﺧﻮن و ﭼﺮک شﮑﻨﺠﻪ
شﺪﮔﺎن و ﺑﻪ ﺧﻮن ﺧﻔﺘﻪﮔﺎن سﻴﺎسﻰ ،ﺑﺎ تﻐﻴﻴﺮات
ﻇﺎهﺮى در ﺑﺮﺧﻰ از ﺑﻨﺪهﺎى زﻧﺪاﻧﻴﺎن ﺧﻮدى ﭘﺎک
ﮐﻨﺪ .مﮕﺮ هﻤﻴﻦ ﭼﻨﺪ وﻗﺖ ﭘﻴﺶ ﻋﮑﺲ اﮐﺒﺮ ﮔﻨﺠﻰ
در ﺣﺎلﻰ ﮐﻪ در ﭘﻴﺸﺨﻮان ىﮏ سﻠﻮل ﻋﻤﻮمﻰ
اىﺴﺘﺎده ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﻓﺮش و ﭘﺮدههﺎى رﻧﮕﻴﻦ تﺰﺋﻴﻦ
شﺪه ﺑﻮد ،در صﻔﺤﻪ اول روزﻧﺎمﻪهﺎى رژىﻢ ﺑﻪ
ﭼﺎپ ﻧﺮسﻴﺪ .ﭼﺮا دوسﺖ مﺤﻤﺪى ،ﺑﺮاى ﻧﺸﺎن
دادن “راﺣﺖتﺮىﻦ زﻧﺪان دﻧﻴﺎ“ ،ﺣﺒﺮﻧﮕﺎران را ﺑﻪ
دىﺪن سﻠﻮلهﺎ و اتﺎقهﺎى شﮑﻨﺠﻪ ،٢٠٩
اﻧﻔﺮادىهﺎى آسﺎىﺸﮕﺎه ﮐﻪ صﺪهﺎ زﻧﺪاﻧﻰ سﻴﺎسﻰ
در ﻏﻴﺮاﻧﺴﺎﻧﻰتﺮىﻦ شﺮاىﻂ در آنهﺎ مﺤﺒﻮس
هﺴﺘﻨﺪ و مﻴﺪان تﻴﺮ)مﺤﻮﻃﻪ ﭘﺸﺖ ﺑﻨﺪ ﭼﻬﺎر ﮔﺎﻧﻪ(
اوىﻦ ﮐﻪ در آن هﺰاران زﻧﺪاﻧﻰ سﻴﺎسﻰ را ﺑﻪ
جﻮﺧﻪ مﺮگ سﭙﺮدﻧﺪ ،ﻧﺒﺮد!؟.

...................................................
اول ﻣﺎه ﻣﻪ ،روز ﺟﻬﺎﻧﻰ ﮐﺎرﮔﺮ...
رژىﻢ جﻤﻬﻮرى اسﻼمﻰ جﺎمﻌﻪ را ﺑﻪ ﻓﺴﺎد و تﺒﺎهﻰ
ﮐﺸﺎﻧﺪه اسﺖ .مﻴﻠﻴﻮنهﺎ تﻦ از تﻮدههﺎى مﺮدم زىﺮ
ﺧﻆ ﻓﻘﺮ زﻧﺪﮔﻰ مﻰﮐﻨﻨﺪ .مﻴﻠﻴﻮنهﺎ تﻦ ﺑﻴﮑﺎر
هﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻪ سﺨﺘﻰ امﺮار مﻌﺎش مﻰﮐﻨﻨﺪ .صﺪهﺎ
هﺰار زن جﻮان ﺑﻪ دلﻴﻞ ﻓﻘﺮ و ﻧﺪارى ﺑﻪ تﻦ
ﻓﺮوشﻰ روى آوردهاﻧﺪ .صﺪهﺎ هﺰار ﮐﻮدک و
ﻧﻮجﻮان ﺑﻪ جﺎى ﻧﺸﺴﺘﻦ روى ﻧﻴﻤﮑﺖهﺎى مﺪرس
در ﺧﻴﺎﺑﺎنهﺎ ﺑﻪ ﮐﺎرهﺎى ﻏﻴﺮمﻮلﺪ و سﺨﺖ مﺸﻐﻮل
هﺴﺘﻨﺪ .آنهﺎ ﻓﺮﺑﺎﻧﻰ رژىﻤﻰ هﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻗﺮار ﺑﻮد
ﻧﻔﺖ را ﺑﻪ تﺴﺎوى مﻴﺎن مﺮدم ﻧﻮزىﻊ ﮐﻨﺪ.
جﺎمﻌﻪ ﮐﺎرﮔﺮى ﺑﺎىﺪ ﺑﺪاﻧﺪ ﮐﻪ مﻰ تﻮاﻧﺪ ﺑﺮ اىﻦ ﺑﻰ
ﻋﺪالﺘﻰهﺎ ﻧﻘﻄﻪ ﭘﺎىﺎﻧﻰ ﺑﮕﺬارد .امﺎ ﺑﺪون سﺎزمﺎن
ىﺎﺑﻰ  ،ﺑﺪون ﮔﺬر از تﺸﮑﻞهﺎى ﺣﮑﻮمﺘﻰ ،ﺑﺪون
ﮐﺴﺐ ﺣﻤﺎىﺖ سﺎىﺮ اﻗﺸﺎر زﺣﻤﺘﮑﺶ جﺎمﻌﻪ از
مﺒﺎرزات ﺧﻮد و ىﺎ ﺣﻤﺎىﺖ از مﺒﺎرزات آنهﺎ راه
ﺑﻪ جﺎﺋﻰ ﻧﺨﻮاهﺪ ﺑﺮد.
ﮐﺎﻧﻮن زﻧﺪاﻧﻴﺎن سﻴﺎسﻰ اىﺮان)در تﺒﻌﻴﺪ( اول مﺎه
مﻪ ،روز جﻬﺎﻧﻰ ﮐﺎرﮔﺮ را ﺑﻪ تﻮدههﺎى زﺣﻤﺘﮑﺶ
اىﺮان اﻋﻢ از ﮐﺎرﮔﺮان ،مﻌﻠﻤﺎن ،ﭘﺮسﺘﺎران،
ﮐﺎرمﻨﺪان و  ....تﺒﺮىﮏ مﻰﮐﻮىﺪ.
 ٦اردىﺒﻬﺸﺖ  ١٣٨٣ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  ٢٥آورىﻞ ٢٠٠٤

زﻧﺪاﻧﻬﺎ را ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻌﻄﻴﻞ ﮐﺮد و ﺑﻪ ﺗﻔﺘﻴﺶ ﻋﻘﺎﻳﺪ ،ﺷﮑﻨﺠﻪ و اﻋﺪام ﭘﺎﻳﺎن داد!

ﺧﺒﺮﻧﺎﻣﻪ
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رژﻳﻢ ﺟﻤﻬﻮرى اﺳﻼﻣﻰ ﺷﺶ ﺗﻦ
از ﭘﻴﺸﻤﺮﮔﺎن ﺣﺰب دﻣﮑﺮات
ﮐﺮدﺳﺘﺎن را اﻋﺪام ﮐﺮد
رژىﻢ جﻤﻬﻮرى اسﻼمﻰ شﺶ تﻦ از ﭘﻴﺸﻤﺮﮔﺎن ﺣﺰب
دمﮑﺮات ﮐﺮدسﺘﺎن اىﺮان ﺑﻪ ﻧﺎمهﺎى ارشﺎد رﺿﺎﺋﻰ،
مﺤﻤﺪﻋﺰىﺰ ﻗﺎدرى ،ىﻮﻧﺲ مﺤﻤﺪﭘﻮر ،ﻋﺪﻧﺎن
اسﻤﺎﻋﻴﻠﻰ ،مﻈﻔﺮ ﮐﺎﻇﻤﻰ و مﻌﺮوف سﻬﺮاﺑﻰ را ﭼﻨﺪ
هﻔﺘﻪ ﺑﻌﺪ از آﻧﮑﻪ در تﺎرىﺦ  ٢٨مﻬﺮ  ١٣٧٥تﻮسﻂ
“جﻨﺒﺶ اسﻼمﻰ ﻋﺮاق“ تﺤﻮىﻞ رژىﻢ شﺪﻧﺪ ،ﺑﻪ جﻮﺧﻪ
اﻋﺪام سﭙﺮد.
ﺑﺮاسﺎس اﻃﻼﻋﻴﻪاى ﮐﻪ ﺣﺰب دمﮑﺮات در تﺎرىﺦ ٢٦
ﻓﺮوردىﻦ  ١٣٨٣مﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد ،اىﻦ شﺶ تﻦ هﻤﺮاه ﺑﺎ
ىﮏ تﻦ دىﮕﺮ از اﻋﻀﺎى ﺣﺰب ﮐﻪ اﺧﻴﺮا مﻮﻓﻖ ﺑﻪ
ﻓﺮار از زﻧﺪان شﺪه ،در ﺣﺎلﻰ ﮐﻪ در تﺎرىﺦ  ٢٨مﻬﺮ
 ١٣٧٥از مﺎمﻮرىﺖ ﺣﺰﺑﻰ ﺑﺴﻮى ﻗﺮارﮔﺎههﺎى ﺧﻮد
ﺑﺎز مﻰﮔﺸﺘﻨﺪ ،در اﻃﺮاف شﻬﺮ ﺣﻠﺒﭽﻪ ﮐﺮدسﺘﺎن
ﻋﺮاق تﻮسﻂ اﻓﺮاد مﺴﻠﺢ ﺣﻨﺒﺶ اسﻼمﻰ ﮐﺮدسﺘﺎن
ﻋﺮاق ﺑﻪ اسﺎرت ﮔﺮﻓﺘﻪ شﺪه و تﺤﻮىﻞ رژىﻢ جﻤﻬﻮرى
اسﻼمﻰ شﺪهاﻧﺪ.
در ﺑﺨﺶ دىﮕﺮى از اﻃﻼﻋﻴﻪ آمﺪه اسﺖ ﮐﻪ رژىﻢ
سﺮاﻧﺠﺎم تﺤﺖ ﻓﺸﺎر اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮمی و ﻃﺮﻓﺪاران
ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﻧﺎﭼﺎر ﮔﺮدىﺪ ﭘﺮده از اىﻦ جﻨﺎىﺎت ﺧﻮد
ﺑﺮدارد.
ﮐﺎﻧﻮن زﻧﺪاﻧﻴﺎن سﻴﺎسﻰ اىﺮان)در تﺒﻌﻴﺪ( ﻃﻰ اﻧﺘﺸﺎر
اﻃﻼﻋﻴﻪاى در تﺎرىﺦ  ٢٦ﻓﺮوردىﻦ  ١٣٨٣ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ
 ١٤آورىﻞ  ، ٢٠٠٤اﻋﺪام اىﻦ مﺒﺎرزان ﮐﺮد را ﻗﻮىﺎ
مﺤﮑﻮم ﮐﺮد و هﺸﺪار داد ﮐﻪ ﺑﻴﺶ از  ٦٠مﺒﺎرز ﮐﺮد
ﺑﻪ اﻋﺪام مﺤﮑﻮم شﺪهاﻧﺪ و رژىﻢ در ﭘﻰ ﻓﺮصﺖ
مﺘﺎسﺒﻰ اسﺖ ﮐﻪ آنهﺎ را اﻋﺪام ﻧﻤﺎىﺪ.

...........................................................
ﮔﺮدهﻤﺎﻳﻰ زﻧﺎن در اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪهﺎى ﺻﺪا و ﺳﻴﻤﺎ
زﻧﺎن ﻓﻌﺎل در زمﻴﻨﻪهﺎى اجﺘﻤﺎﻋﻰ و ﻓﺮهﻨﮕﻰ ﺑﻪ
ﻧﺸﺎﻧﻪ اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ سﻴﺎسﺖهﺎى صﺪا و سﻴﻤﺎى رژىﻢ
ﺑﺨﺎﻃﺮ تﻮلﻴﺪ و ﭘﺨﺶ ﺑﺮﻧﺎمﻪهﺎىﻰ ﮐﻪ در آﻧﻬﺎ ﺑﻪ
شﺨﺼﻴﺖ زﻧﺎن تﻮهﻴﻦ مﻰشﻮد ،ﻋﺼﺮ روز
ﭼﻬﺎرشﻨﺒﻪ  ٩اردىﺒﻬﺸﺖ دسﺖ ﺑﻪ تﺠﻤﻊ زدﻧﺪ.
اىﻦ ﮔﺮدهﻤﺎىﻰ ﺑﺮاى ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺑﺎر و ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﭘﺨﺶ
سﺮىﺎل تﻠﻮىﺰىﻮﻧﻰ »ﺑﺎﻧﻮى دىﮕﺮ« در ﭘﺮﺑﻴﻨﻨﺪهتﺮىﻦ
سﺎﻋﺎت روزهﺎى ﻧﻮروز در اﻧﺠﻤﻦ صﻨﻔﻰ روزﻧﺎمﻪ
ﻧﮕﺎران ﺑﺮﮔﺰار شﺪ.
ﻧﻮشﻴﻦ اﺣﻤﺪى ﺧﺮاسﺎﻧﻰ ،در ﺧﺼﻮص اىﻦ
ﮔﺮدهﻤﺎىﻰ ﮔﻔﺖ :ﺑﺴﻴﺎرى از تﺼﺎوىﺮى ﮐﻪ از زﻧﺎن
در صﺪا و سﻴﻤﺎ اراىﻪ مﻰشﻮد از ﻧﻈﺮ مﺎ و تﻤﺎم
ﮐﺴﺎﻧﻰ ﮐﻪ در ﺣﻮزه زﻧﺎن ﮐﺎر مﻰﮐﻨﻨﺪ ﻏﻴﺮواﻗﻌﻰ
اسﺖ.
در اﻧﻮاع و اﻗﺴﺎم سﺮىﺎلهﺎى تﻠﻮىﺰىﻮﻧﻰ شﺎهﺪ مﺮدان
دوزﻧﻪ و زﻧﺎن ﮐﻠﻴﺸﻪىﻰ هﺴﺘﻴﻢ .در ﺣﺎلﻰ ﮐﻪ صﺪا و
سﻴﻤﺎ ىﮏ تﺮىﺒﻮن اﻧﺤﺼﺎرى و در دسﺖ ىﮏ ﮔﺮوه
ﺧﺎص و تﻔﮑﺮ ﺧﺎصﻰ اسﺖ و هﻴﭻ ﻃﻴﻒ دىﮕﺮى ﺑﺎ
تﻔﮑﺮ دىﮕﺮ ﻧﻤﻰتﻮاﻧﺪ تﺼﻮىﺮ مﻮردﻧﻈﺮ ﺧﻮد را اراىﻪ
دهﺪ.
وى ﮔﻔﺖ :امﺎ ﻧﮑﺘﻪىﻰ ﮐﻪ در اىﻦ مﻴﺎن ﻧﺒﺎىﺪ ﻓﺮامﻮش
ﮐﺮد اىﻦ اسﺖ ﮐﻪ ﻓﺎرغ از ﻋﻠﺖ تﺸﮑﻴﻞ اىﻦ تﺠﻤﻊ و
تﺎﺛﻴﺮاتﻰ ﮐﻪ مﻰتﻮاﻧﺪ داشﺘﻪ ﺑﺎشﺪ ،اىﻦ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ تﺠﻤﻌﻰ
اسﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ صﻮرت ﮐﺎمﻼ مﺮدمﻰ و ﺑﺪون ﺣﻤﺎىﺖ و
هﺪاىﺖ ﻧﻬﺎدهﺎى دولﺘﻰ و از ﻃﺮىﻖ زﻧﺎن ﻓﻌﺎل جﺎمﻌﻪ
تﺸﮑﻴﻞ مﻰ شﻮد..............................................
از ﮐﻤﮏهﺎى ﻣﺎﻟﻰ...
اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن :ﻓﺮخ  ٢٠٠ﭘﻮﻧﺪ
ﻓﺮح  ٢٠٠ﭘﻮﻧﺪ -ﺧﺎﻧﻮاده زﻧﺪاﻧﻴﺎن سﻴﺎسﻰ

اﻋﺘﺼﺎب ﺳﺮاﺳﺮى ١٣اردﻳﺒﻬﺸﺖ
راﺑﺮﮔﺰارﺧﻮاهﻴﻢ ﮐﺮد
از زمﺎﻧﻰ ﮐﻪ مﻌﻠﻤﺎن اﻋﻼم ﮐﺮدﻧﺪ در تﺎرىﺦ ١٣
اردىﺒﻬﺸﺖ دسﺖ ﺑﻪ اﻋﺘﺼﺎب سﺮاسﺮى ﺧﻮاهﻨﺪ زد،
رژىﻢ تﻼش ﮔﺴﺘﺮدهاى ﺑﺮاى جﻠﻮﮔﻴﺮى از اىﻦ
اﻋﺘﺼﺎب آﻏﺎز ﮐﺮده اسﺖ .مﻌﻠﻤﺎن اﺧﻴﺮا ﻃﻰ اﻧﺘﺸﺎر
اﻃﻼﻋﻴﻪاى ،ﺿﻤﻦ ﻓﺮاﺧﻮان ﺑﻪ ﺑﺮﮔﺰارى اﻋﺘﺼﺎب
سﺮاسﺮى در روز  ١٣اردىﺒﻬﺸﺖ ،اﻋﻼم ﮐﺮدﻧﺪ،
ازىﮏ سﻮ وﻋﺪه هﺎى سﺮﺧﺮمﻦ مﻰ دهﻨﺪ ﮐﻪ در
صﻮرت ﺧﻮددارى مﻌﻠﻤﺎن از اﻋﺘﺼﺎب سﺮاسﺮى ،
ﺣﻘﻮق و مﺰاىﺎى آﻧﺎن را ﭘﺮداﺧﺖ ﺧﻮاهﻨﺪ ﮐﺮد ،و از
سﻮى دىﮕﺮ ﻓﻌﺎلﻴﻦ را تﺤﺖ ﭘﻴﮕﺮد شﺪىﺪ ﭘﻠﻴﺴﻰ و
امﻨﻴﺘﻰ ﻗﺮار مﻰدهﻨﺪ .هﻔﺘﻪ ﻧﺎمﻪ "ﻗﻠﻢ مﻌﻠﻢ" تﻨﻬﺎ ارﮔﺎن
اﻃﻼع رسﺎﻧﻰ مﻌﻠﻤﺎن ﮐﺸﻮر را هﻤﭽﻨﺎن در تﻮﻗﻴﻒ
ﻧﮕﺎه مﻰ دارﻧﺪ ،در شﺮاىﻂ ﻧﺒﻮد اﺑﺰار سﺮاسﺮى
اﻃﻼع رسﺎﻧﻰ ﺑﻪ مﻨﻈﻮر تﺨﺮىﺐ و اﻧﺤﺮاف و تﻔﺮﻗﻪ
اﻓﮑﻨﻰ ﺑﻪ ﭘﺨﺶ ﺑﻴﺎﻧﻴﻪهﺎى جﻌﻠﻰ ﺑﻪ ﻧﺎم تﺸﮑﻞهﺎى
صﻨﻔﻰ مﻌﻠﻤﺎن مﺒﺎدرت مﻰﮐﻨﻨﺪ و هﻤﺰمﺎن شﺎىﻌﻪ
مﻰﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ تﺠﻤﻊ و تﺤﺼﻨﻰ در ﮐﺎر ﻧﺒﻮده و مﻌﻠﻤﺎن
مﻨﺼﺮف شﺪه اﻧﺪ .در ﮐﻨﺎر هﻤﻪ اىﻦ تﺮﻓﻨﺪهﺎ،
ﻧﻤﺎىﻨﺪﮔﺎن وزارتﺨﺎﻧﻪهﺎى آمﻮزش و ﭘﺮورش،
اﻃﻼﻋﺎت و وزارت ﮐﺸﻮر تﻘﺮىﺒﺎ ﺑﻪ زور در اجﻼس
اﺧﻴﺮ ﮐﺎﻧﻮن صﻨﻔﻰ مﻌﻠﻤﺎن شﺮﮐﺖ ﮐﺮدﻧﺪ تﺎ ﺑﺎ هﺮ
تﺮﻓﻨﺪى ﮐﻪ در ﭼﻨﺘﻪ دارﻧﺪ مﺎﻧﻊ ﺑﺮﮔﺰارى اﻋﺘﺼﺎب
مﻌﻠﻤﺎن و ﻃﺮح سﺮاسﺮى ﺧﻮاسﺖهﺎى آﻧﺎن در سﻄﺢ
جﺎمﻌﻪ شﻮﻧﺪ.
مﻌﻠﻤﺎن تﻬﺮان ﺿﻤﻦ هﺸﺪار ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﺪم ﭘﺎىﺒﻨﺪى
ﺑﻪ تﻮاﻓﻘﺎت ﺣﺎصﻠﻪ در اجﻼس مﻌﻠﻤﺎن در ىﺰد
ﻧﻮشﺘﻨﺪ":ﻋﺪم ﭘﺎىﺒﻨﺪى ﺑﻪ ﺑﻴﺎﻧﻴﻪ ىﺰد ﺑﻪ مﻌﻨﺎى سﺎزش ﺑﺎ
ﻋﻮامﻔﺮىﺒﺎﻧﻰ اسﺖ ﮐﻪ هﺮﺑﺎر ﺧﻮاسﺘﻪ هﺎى مﻌﻠﻤﺎن را
ﺑﻰ جﻮاب ﮔﺬاشﺘﻪاﻧﺪ ىﺎ ﺑﺎ سﺨﻨﺎن وﻗﺎﺣﺖ ﺑﺎر ﺧﻮد ﺑﺮ
درد مﻌﻠﻤﺎن اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدهاﻧﺪ .آىﺎ مﺴﺌﻮﻻن جﺎﺋﻰ ﺑﺮاى
ﻋﻠﻢ و داﻧﺶ در ﮐﻼسهﺎى درس ﺑﺎﻗﻰ ﮔﺬاشﺘﻪ اﻧﺪ ﮐﻪ
مﺎ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﺧﻮد در ﮐﻼس ﺑﻪ آن ﺑﭙﺮدازىﻢ".
.................................................................

ﻣﻌﻠﻤﺎن اﺳﻼﻣﺸﻬﺮ در اﻋﺘﺮاض
ﺑﻪ ﺳﺨﺘﻰ ﺷﺮاﻳﻂ ﮐﺎر اﻗﺪام ﺑﻪ
اﻋﺘﺼﺎب ﮐﺮدﻧﺪ
مﻌﻠﻤﺎن اسﻼمﺸﻬﺮ ،روز  ٦اردىﺒﻬﺸﺖ  ١٣٨٣در
اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ سﺨﺘﻰ ﮐﺎر و وﺿﻌﻴﺖ ﺣﻘﻮق ﺧﻮىﺶ از
رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﮐﻼس هﺎى درس ﺧﻮددارى ﮐﺮدﻧﺪ .آنهﺎ
ﺧﻮاهﺎن ﮐﺎهﺶ سﺎﻋﺎت درسﻰ و اﻓﺰاىﺶ ﺣﻘﻮق ﺧﻮد
هﺴﺘﻨﺪ..........................................................

 ٢٠٠٠ﮐﺎرﮔﺮ ﺑﻴﮑﺎر ﺷﺪﻧﺪ
ﻇﺮف دو هﻔﺘﻪ اﺧﻴﺮ ٤ ،ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﭼﻴﻨﻰ سﺎزى ﻓﻌﺎل
در ﮐﺸﻮر تﻌﻄﻴﻞ شﺪهاﻧﺪ.
مﺴﺌﻮﻻن ﮐﺎرﮔﺮى مﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ اىﻦ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪهﺎ ﺑﻪ دلﻴﻞ
واردات ﺑﻰ روىﻪ مﺤﺼﻮﻻت ﭼﻴﻨﻰ ﺑﺎ ﺑﺤﺮانهﺎى
جﺪى رو ﺑﻪ رو شﺪه و ﺑﻪ تﻌﻄﻴﻠﻰ ﮐﺸﺎﻧﻴﺪه شﺪﻧﺪ.
ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ هﺎى تﻌﻄﻴﻞ شﺪه "،مﺎهﻧﺸﺎن اصﻔﻬﺎن" " ،
ﭘﺎرس ﮔﻴﻼن" " ،هﻴﺲ زﻧﺠﺎن" و" ﻧﻮر ﻗﺰوىﻦ"
هﺴﺘﻨﺪ .اىﻦ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪهﺎ ،هﺮﮐﺪام در ﺣﺪود ٥٠٠
ﮐﺎرﮔﺮ داشﺘﻪاﻧﺪ ،ﮐﻪ ﺑﺎ تﻌﻄﻴﻞ شﺪن آنهﺎ ﺑﺎلﻎ ﺑﺮ
 ٢٠٠٠ﮐﺎرﮔﺮ ﺑﻪ آمﺎر ﺑﻰﮐﺎران ﮐﺸﻮر اﺿﺎف هشﺪه
اسﺖ............................................................
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آدرﺳﻬﺎى ﺗﻤﺎس
ﺑﺎ ﮐﺎﻧﻮن زﻧﺪاﻧﻴﺎن ﺳﻴﺎﺳﻰ
اﻳﺮان )در ﺗﺒﻌﻴﺪ(
AIPP in Exile
P.O.Box 786
St Marys 2760
N.S.W Australia
AIPP in Exile
P.O.Box 35662
A.B.Q.NM 87176-5662
U.S.A
AIPP in Exile
P.O.Box 95
123 22 Farsta
Sweden
AIPP in Exile
Postbus 14559
1001 LB Amsterdam
Holland
AIPP in Exile
Postfach 101520
50455 Koln
Germany

ﺗﻠﻔﻦهﺎى ﺗﻤﺎس ﻳﺎ ﮐﺎﻧﻮن
اﻣﻮر بﻴﻦاﻟﻤﻠﻞ 46 70 797 3808
اﻣﻮر ﭘﻨﺎهﻨﺪﮔﻰ 46 70 402 55 31
46 70 699 83 73
واحﺪ ﺳﻮﺋﺪ
واحﺪ اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ 61 2 962 31 924
31 6 402 16 453
واحﺪ هﻠﻨﺪ
واحﺪ آﻟﻤﺎن 49 174 582 3006
واحﺪ آﻣﺮﻳﮑﺎ 1 505 688 15 03

ﻓﮑﺲهﺎى ﮐﺎﻧﻮن
46 8 605 2669
61 2 962 31 924
1 505 897 1666

ﭘﺴﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﻴﮑﻰ

aipp@kanoon-zendanian.org
ﺻﻔﺤﻪ اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ

www.kanoon-zendanian.org
ﮐﻤﮑﻬﺎى ﻣﺎﻟﻰ ﺧﻮد را بﻪ ﺷﻤﺎره
حﺴﺎب ﭘﺴﺘﻰ :
 Postgiro: 647039-7در ﺳﻮﺋﺪ
وارﻳﺰ و ﻓﻴﺶ بﺎﻧﮑﻰ را بﺎ ﮐﺪ ﻣﻮرد
ﻧﻈﺮ بﻪ ﻳﮑﻰ از آدرسهﺎى ﮐﺎﻧﻮن
ﭘﺴﺖ ﻧﻤﺎﺋﻴﺪ

ﻟﻐﻮ ﻣﺠﺎرات اﻋﺪام ...
ﺣﺪاﻗﻞ  ٢٧٥٦ﻧﻔﺮ در  ٦٣ﮐﺸﻮر جﻬﺎن اﻋﺪام شﺪﻧﺪ.
ﭼﻴﻦ ﺑﺎ  ٧٢٦اﻋﺪام در ردىﻒ اول ،اىﺮان ﺑﺎ ١٠٨
اﻋﺪام در ردىﻒ دوم و آمﺮىﮑﺎ ﺑﺎ  ٦٥اﻋﺪام در ردىﻒ
سﻮم رﻗﺮار دارﻧﺪ...........................................
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