
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                          
 )    در تبعيد(کانون زندانيان سياسى ايران  

 خبري سياسي              ٥٩           دوره جديد، شماره
  ٢٠٠٤ آوريل  ٢٨ – ١٣٨٣ ارديبهشت ٩

  هفت سال مرا  از كرج به  اوين((:  مادر لباس  ها را گرفت و گفت
      .بزودي:   كشانديد و هر بار پرسيدم، دخترم كي آزاد مي شود؟ گفتيد

 حاال بي آنكه نشاني گورش را بدهيد، تنها لباس هايش را تحويلم
لباس هاي او را بر آستانه در خانه مان آويزان مي كنم تا! مي دهيد

  ! )).يادمان نرود شما با ما چه كرديد

از هم اكنون بايد در تدارك دادگاه سران جمهوري اسالمي به جرم
ايت عليه بشريت و عاملين شكنجه و اعدام و كشتار ده ها هزارجن

دكرانديش سياسي و فرهنگي، مردم كوچه و خيابان مبتني بر
معيارهاي ويژه يك جامعه انساني بود كه در فرداي واژگوني رژيم،
نقطع عطفي باشد براي دادخواهي و اجراي عدالت و مبارزه براي

!زنداني سياسي آزاد بايد گردد .  ركوب در ايراننفي زندان و شكنجه و اعدام و س

به فاصله چاپ) در تبعيد  (يرانکانون زندانيان سياسى ا       
در  رابطه با، چندين اطالعيه     ٥٩ و   ٥٨شماره  خبرنامه هاى  

 از جمله در حمايت از اطالعيه کانونمسائل گوناگون  
نمايشگاه عبا و نعلينکه در باره        ) در تبعيد  (نويسندگان
ر برلين صادر کرده بود، صادر کرد که بعلت تراکمخمينى د 

 .  ها در خبرنامه نيستآنمطالب امکان چاپ 

 ملل سازمان بشر حقوق کميسيون
  ايران در بشر حقوق نقض دهپرون

 کرد خارج کار دستور از را
پرونده نقض حقوق بشر در    بشرسازمان ملل    کميسيون حقوق 

روز شنبه پنجم. از دستور کار خود خارج کرد           اىران را     
آخرىن اجالس حقوق بشر سازمان  در ،١٣٨٣اردىبهشت ماه   

 ملل در ژنو گروهى که توسط سران اتحادىه اروپا در اىن                 
يون هداىت مى شد، پرونده اىران را از دور مذاکره براىکميس

٥٣. خارج کرد   در اىران   بررسى موارد نقض حقوق بشر        
عضو کميسيون هر ساله براى بررسى وضعيت حقوق بشر

تصميم مى گيرند که موارد متعدد نقض حقوق در کشورهاىى 
 . بشر در آن کشورها گزارش شده است

 شوراى عمومى سازمان٥٠به قطعنامه کميسيون        با توجه  
اىران مورد  شده بود که پرونده           ىت احتمال تقو     ىنملل، ا  

 . رديبررسی قرار گ
 گزارشگر وىژه ليگابو،  اىن کميسيون، با توجه به گزارش           

پنجاهم شوراى عمومى، باىد آزادى بيان و قطعنامه جلسه         
بنظر مى رسد   اما کرد، بررسى مى       را  حتمًا پرونده اىران     

کشورهاى اروپاىى امتيازهاىى به   اسالمى      رژىم جمهورى  
.خارج کنند  از دور مذاکرات        رژىم را    پرونده کهوعده داده    

گزارش ليگابو و گزارش کميسيون پارلمانى کانادا به قبال
 . بود نقض حقوق بشر اىران اشاره شده

اتحادىه اروپا در حالى اىن کار را انجام داد که خود ىک ماه
 به رژىم هشدار دادهبشر در اىران   وقحقنقض  پيش به روند    

  . بود
طى) در تبعيد (امور بين الملل کانون زنداىنان سياسى اىران          

به کميسيون حقوق بشر اتحادىهارسال نامه  سرگشاده اى          
اروپا، به اقدام اىن اتحادىه به خاطر خارج کردن پرونده
رژىم از دور مذاکرات اعتراض کرده و آن را عملى

 . انه و بر خالف مصالح مردم اىران دانستمنافع جوى
.............................................................. 

  با اکثريت آراء  اعداممجاراتلغو 
 که از سوی اتحادىه اروپا، برای متوقف کردنقطعنامه اى 

 سازمانسيون حقوق بشر  ميحکم اعدام در سراسر جهان به ک       
 رای موافق٣٠، از سوی اىن کميسيون با         ارائه شده بود    ملل

 . رای ممتنع به تصوىب رسيد٥ رای مخالف و ١٨در مقابل 
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

 آورىل٢١اىن قطعنامه روز چهارشنبه            . دخودداری نماىن  
 به تصوىب رسيده و از سوی کشور سوئيس ، بعنوان٢٠٠٤

 . کشور ناظر، نيز مورد حماىت کامل قرار گرفت 
منتشر کرد،  درگفتنی است براساس آماری که عفو بين الملل         

 ٤بقيه صفحه  ،                             ٢٠٠٣سال 

 وضع حقوق بگيران “آيا آن گونه که خاتمى مى گويد، 
 بابک ؟     “ سال ديگر مطلوب مى شود٤تا                 

هماىش ملى معرفى کارگران“خاتمى در      
با بيان اىن موضوع که وضع حقوق“ نمونه

ب مى شود،بگيران تا چهار سال دىگر مطلو     
کارگران، معلمان و اساسًا حقوق: گفت

بگيران در کشور ما کمبود دارند و ما در
 توزىع کمبودهاى فراوانى دارىم که و توليد

اميد است حق و حقوق موردنظر حقوق
.سال آىنده تأمين شود      ٤ىا   ٣بگيران ظرف     

براى آن که  نشان دهد زىاد بى پاىه هم
ز منابع، استفاده ا         :نگفته است، افزود         

موقعيت ممتاز و استعدادها نياز به سرماىه
 اگر منابع سرشارى هم دارىم.گذارى دارد 

استفاده از آن بدون توجه به سرماىه گذارى
مقدور نيست که در اىن زمينه دولت

هاى خود تالشه   هاىى را برداشته و ب            گام
بطورىکه استفاده از منابع. دهد ادامه مى   

در اقتصاد    ىذخيره ارزى تحرک عظيم         
در اىن ارتباط از.  کشور اىجاد کرده است    

زمان پيروزى انقالب تا زمان افتتاح حساب

ميليارد دالر در٤ذخيره ارزى، حدود         
.اختيار بخش خصوصى قرارگرفته بود        

ميليارد٥/٣ارزى    اما با افتتاح حساب        
دالر در اختيار بخش خصوصى

٨ىا    ٧قرارگرفته و اختصاص حدود               
  .رد دالر نيز در دست اقدام استميليا

ادعاى خاتمى در باره حل کمبودها و
برآورده کردن مطالبات و خواسته هاى
مزذبگيران، ادعاى تازه اى نيست و
سران رژىم از آغاز تا به امرزو آن را

خاتمى زمانى که برنامه. تکرار کرده اند 
١٣٧٩توسعه اقتصادى خود را در سال          

غدغه هاى دولتاعالم کرد، ىکى از د           
خود را مهار تورم و حل مساله اشتغال و
بيکارى دانست که مى خواست آن را طى
سه مرحله به نحوى رىشه کن کند که

او. بيکارى در جامعه وجود نداشته باشد       
در طرح ساماندهى اقتصادى خود که در

٢بقيه صفحه  ارائه داد،    ١٣٧٧سال 

 به قزل حصارىندو ماهی است که از او          
 حکم باال دارند هاشتر زندانی يب.  اممنتقل شده 

برخورد. هستنداعدام    ىری هم ز       ا و عده    
ن متفاوتىن جا با اوى در ابان و زندانىزندان
ن باشد کهى ا  آن علت     ى از  کىد   ىشا. است
دىن جا را محلی می دانند که با             ىان ا نيزندا

در حالی. نی در آن رندگی کنند       مدت طوال 
که بالفاصله بعد ئىها ن به جز آن    ىکه در او  
باىه تقر   يشدند، بق    ری اعدام می       ياز دستگ   
نىها در او   برخورد زندانی . مىف بود يبالتکل

انيشتر تهاجمی بود و مقررات را زندان             يب
به طور. ت می کردند    ىن و رعا    ييخود تع  

انبانن زندانی و زند     يادی ب ىکلی برخورد ز   
 .ش نمی آمديپ

مديشن. م منتقل شد  ٨ ن بالفاصله به بند   ىاز او 
ن جا بهتر و مقررات      ى وضع از ا     ٤ در بند 

 نفر در٢٥ حدود     .قابل تحمل تر است       
مجاهدها در. ميکن زندگی می دربسته  اتاق  
های کوچک بند هستند و در سلول
ک سلولىدر  .  باز است   ى آن ها ها سلول

سرم عادی به                ىن جرا     يهم محکوم     
 .برند می

کی شان راين هنوز توبه ی تاکت       ىمجاهد
ن همه به همىبنابر ا  . اند شروع نکرده  

ن ما ويروابط خوبی ب     . نان دارند  ياطم
ن وجود دارد و حاج داود مدامىمجاهد

.رنديها با ما تماس نگ مواظب است که آن   
هرچه: حت می کند    يها را نص     گاهی آن  

بىفرد و      يباشد شما بچه مسلمان هست           
در توبه به روی شما باز است.  اىدخورده

 . اند اما آن ها کافر و نجس
 ٣ه صفحه بقي                             

 “خواستگاری“
ندپيو.م

 خبرنامه



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

خبرنامه                              ٢٠٠٤ آوريل  ٢٨ -١٣٨٣ اريبهشت ٩ -٥٩                                    دوره جديد، شماره ٢

 !آزادى زندانيان سياسى، لغو شکنجه و اعدام جزئى از يک مسئله عمومى تر جامعه ايران يعنى آزادى هاى سياسى است

...آيا آنگونه که خاتمى مى گويد
مساله“داد و         “  عدالت اجتماعى  “تقدم را به        

   “.اجتماعى را ىک امر اساسى خواندتامين 
خاتمى برنامه چهارم توسعه اقتصادى و اجتماعى

 به مجلس ششم ارائه داد،١٣٨٢را که در دىماه       
، ىک رقمى کردنتک رقمى کردن نرخ تورم          

نرخ بيکارى و رعاىت عدالت جتماعى را از
.محورهاى اصلى اىن برنامه عنوان کرد                            

ادعائى با بحرانصرفنظر از اىنکه اساسا چنين          
ژرف و گسترده اى که اقتصاد اىران با آن روبرو
است صحت دارد ىا نه، خاتمى بر مبناى کدام
برنامه اقتصادى مى خواهد به برنامه هاى توسعه و
اجتماعى خود جامه عمل بپوشد و نرح دو رقمى
تورم و بيکارى را به ىک رقمى کاهش دهد؟  آنچه

دلخوشى خاتمى استظاهرا در اىن برنامه ماىه          
براى حفظ چرخه اقتصاد کشور در همين حدى
که هست، افزاىش سرماىه گزارى در بخش
خصوصى و اختصاص هشت ميليارد دالر ذخيره

برنامه چهارم هم نشان. ارزى به اىن بخش است      
مى دهد که خاتمى برنامه جدى براى مقابله با
بحران اقتصادى ندارد و با هزىنه کردن

داللى و( نفت در بخش خصوصى                درآمدهاى
بحران اقتصادى و اجتماعى موجود را) تجارى

عميق تر کرده و جز تشدىد وخامت اوضاع زندگى
اىن. توده هاى مردم کار دىگرى انجام نمى  دهد              

برنامه نه تنها بحران اقتصادى را حل نخواهد
کرد، بلکه اوضاع را وخيم تر و تورم و بيکارى

ش خاتمى در دو دورهتال. را گسترش خواهد     
رىاست جمهورى اش بر اىن بوده که خصوصى
سازى را گسترش دهد و هرگونه مانعى را از سر
.راه فعاليت سرماىه هاى داخلى و خارجى بر دارد        
او در سطح وسيعى قوانين کار را به نفع سرماىه
تغيير داد و تسهيالنى در زمينه  اعتبارات بانکى و

خاتمى با آنکه. ن اىجاد کرد  معافى مالياتى براى شا  
آن گونه که اما اقتصاد ،  دادکاهش  را  موانع مبادله   

نکرد و سرماىه هاىتحرک پيدا او تصور مى کرد 
خارجى در آن سطحى که او مى پتداشت جذب

اما سياست اقتصادى او موجب .بازار اىران نشدند
واجتماعى به شدت کاهش ىافته              هاىهزىنهشد   

 و بدهى هاى خارجى اىران بهوابستگى اقتصادى 
  .  ىابدافزاىش ميليارد دالر ٦٣

اىن سياست موجب شد سودهاى کالنى عاىد
سرماىه داران گردد، توده هاى مردم فقيرتر شوند،
صدها کارخانه و موسسه توليدى تعطيل شود و
ده ها هزار کارگر از کار بيکار شوند و به ارتش

 اىن ارتش که.چند ميليونى بيکاران به پيوندند          
همواره بر تعداد آن افزوده مى شود، فقير و گرسنه
.است و با فالکت و بدبختى زندگى مى کند                           

که... ميليون ها کارگر، معلم، کارمند و پرستار و        
بخت با آن ها ىارى کرده و هنوز کار دارند، با

با اىن حال خاتمى. مشقت زىادى زندگى مى کنند      
حق و حقوق مورد“ه  اظهار اميدوارى مى کند  ک      

 سال دىگر تامين٤ ىا     ٣نظر حقوق بگيران تا          
حق و“رئيس جمهور بعدى          “  انشاهللا“،    “ شود

را در برنامه“ حقوق مورد نظر حقوق بگيران        
! خواهد گنجاند... توسعه اقتصادى پنچم و ششم و

واقعيت اىن است حتى اگر خاتمى برنامه
انستاقتصادى هم مى داشت، کار زىادى نمى تو            

رئيس چمهور بعدى هم نخواهد. صورت دهد   
زىرا مصائب و مشکالت اقتصادى. توانست

 

جامعه محصول نظام سرماىه دارى حاکم بر اىران
اىن نظام ثروت و رفاه را در ىک سوى. است

جامعه و فقر و گرسنگى و بيکارى را در سوى
با اىن حال رژىم. دىگر انباشت کرده است           

جمهورى اسالمى با اعمال ىک رشته سياست هاى
ر عرصه هاى مختلف برنامهعميقا ارتجاعى د      

رىزى، موجب وخيم تر شدن اوضاع اقتصادى در
جامعه شده است  و تا زمانى که برسر کار است

 . چشم اندازى براى بهبود آن وجود ندارد
..............................................................

 “خواستگارى“
شنوم ن وٍاژه را در زندان می     ىن بار است که ا    ياول

ست، اما احساسيدانم منظور از آن چ             و نمی   
ز خوبی باشد، چون برخی ازيد چ   ىکنم نبا    می
شان دن آن حال         يان آذری زبان با شن                  يزندان

علت. دىها پر   دگرگون شد و رنگ برخی از آن            
ها به ن بردن دست نوشته     يها به از ب      اصرار بچه 

حيم توض  ىها هم اتاقی  . معلوم شد  زبان آذری هم       
در واقع طنز تلخی" خواستگاری "واژهکه  دادند  
شود که در مورد کسانی به کار برده می         که   است

ا رژىم ب  ،انت کرده  يبه آرمان و گروه خود خ              
ی وىو افراد گروه خود را شناسا     همکارى مى کنند   

م قرارىار رژ   ياطالعات لو نرفته را در اخت                 
 .دهند می

 روشن“خواستگار“ساعتی بعد چشمم به جمال           
 ورود حاج داود را به بند اعالم کردند که به.شد

ک نفرى. دنبالش کاروانی از پاسدارها روان بودند    
ها بود که جدای از چادر و گر هم همراه آن       ىد

اه پنهان کردهير روبند س    ىمقنعه صورتش را ز       
 او نمى خواست کسى او را بشناسد ودى شا  .بود

که انجامبود   ل شرم از کاری            يبه دل  شاىد هم      
دوستانتوانست چشم در چشم           د نمی  ى شا  .داد یم

.انت خود اعتراف کند     يسابق خود بدوزد و به خ         
 و دادر می ييتوانست قدش را تغ      اگر می هم  د  ىشا

. او را بشناسدکرد تا کسی نتواند  ا کوتاه میىبلند 
لىدانستند هنوز مسا ها که خود می همه آذری زبان 

از طرفن   ئى شالو نرفته دارند و امکان شناسا           
نستندتوا ی که می     ى تا جا     وجود دارد  خواستگار   

هم براى ما      .پوشاندندر چادر      ىشان را ز      چهره
با چادرهماهنگى با آن ها تا آنجا که امکان داشت           

  . ندىمپوشارا  چهرمان
را او فقط درىد ز ي نشن کسىستگار را    اصدای خو 

کرد و با هر پچ پچی گوش حاج داود پچ پچ می         
داد و از دی را مورد خطاب قرار می     حاج داود فر  

ای به  با عده       .ديپرس او اسم و مشخصات می              
او با لحن. زد شتر حرف می  يشنهاد خواستگار ب  يپ

 او بودى لومپن  روحيه که نشان گر   ش  زياهانت آم 
 چی شده امروز ما نامحرم“:گفت میبه قربانيان    

 هر روز که چادر به.مى گيرىدم و از ما رو        ىشد
است،رون  ي ب سرتاند و نصف     نز  می  زار انسرت

“ ؟امروز چرا روىتان را قرص و محکم گرفته اىد         
 راانچی شده زبانت: گفت د میيشن وقتی جواب نمی

ر زى زد  و خودش از لودگی خودش می          ىدا خورده
  ادامه دارد                 .خنده

..............................................................
 از کمک هاى مالى تان متشکريم 

 ،  کرون٥٠٠مهرى -:سوئد
  خانواده زندانيان سياسى -- کرون٢٠٠٠مرىم 
  پوند٢٠٠ناتالى --ينا ن، د پون٢٠٠نينا  :ستانلانگ

  ٤     بقيه صفحه                          

 اطالعيه
، روز جهانى اول ماه مه 

 !کارگر گرامى باد
کارگران و ساىر زحمت کشان جهان امسال در
شراىطى به استقبال اول ماه مه مى روند که
ارتجاع جهانى به سرکردگى آمرىکا، جهان،
بوىژه منطقه خاورميانه را به آشوب کشانده و
جنگ خانمان سوزى را به توده هاى رنج کشيده

.ميل کرده اند   مردم در عراق و افغانستان تح                  
ارتجاع سرماىه چنانچه منافع خود را در خطر
ببيند، به هر عمل ضدبشرى، از سرکوب سياسى

 . تا جنگ و لشکرکشى دست مى زند
در اىران تحت حاکميت رژىم جمهورى اسالمى،
توده هاى کارگر و  زحمتکش مردم که اکثرىت
جامعه اىران را تشکيل مى دهند، از کوچک ترىن

آن ها حق تشکل و. خودار نيستند    حقوقى بر    
اعتصاب و اعتراض و ابراز نظر و حق خواهى

سرکوب و زندان و شکنجه،. و مخالفت ندارند    
چماق ارتجاع جمهورى اسالمى در بيست و پنچ

اما با اىنحال. سال گذشته بر سر مردم بوده است        
جنبش هاى اجتماعى و حق طلبانه در سال هاى

وب را در  نوردىده و بهاخير دىوارهاى بلند سرک   
توده . مخالفت با حاکميت ظلم و ستم  برخاسته اند           

مردم براى پيشبرد مبارزات جمعى خود بوىژه در
محل هاى کارى و آموزشى نظير کارخانه  و
مدرسه و بيمارستان و دانشگاه، ناچار به پيشبرد
مبارزات شان از طرىق تشکل هاى حکومتى

 تا١٣٨٢ه، از اول مه     در ىک سال گذشت   . بوده اند
، تظاهرات و اعتصابات کارگران،١٣٨٣اول مه   

معلمان، دانش جوىان و پرستاران بى وقفه ادامه
على رغم اىنکه رژىم جمهورى. داشته است    

اسالمى وانمود مى کند اىن اعتراضات تاثيرى در
وضعيت اش نداشته، اما خود را با ىک بحران

 قدر کافى استهمين. همه جانبه مواجه مى بيند      
اشاره شود که رژىم در پى اعتراضات سراسرى
معلمان ناچار شده به برخى از مطالبات و

وضعيت رژىم. خواسته هاى صنفى آنان پاسخ دهد    
به دليل افزاىش مخالفت توده ها شدىدا متزلل شده و
تاثير ناشى از مبارزات اجتماعى پاىه هاى آن را

در ضعيف ترىنرژىم اکنون   . سست تر  کرده است   
ادامه. شراىط دوران حيات خود بسر مى برد                 

مبارزات اجتماعى در صورتى که کارگران در
کارخانه ها و محيط هاى کارى نظير شرکت نفت و
آب و برق و  مخابرات،  معلمان در مدارس و
محل هاى آموزشى، پرستاران در بيمارستان ها و

ها ومحيط هاى درمانى، دانش جوىان در دانشگاه          
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

رژىم. توده هاى کارگر و زحمتکش اىران بود               
ن امتيازاتعلير غم اىنکه مجبور شد به معلما               

ناچيزى بدهد، اما براى هماهنگ کردن اقتصاد
اىران با شراىط صندوق بين المللى پول، دست به
تصوىب قوانين ضدکارگرى زد و بسيارى از
کارخانه هاى دولتى را به بخش خصوصى واگذار
کرد که تعدادى زىادى از آن ها به علت فساد مالى

گرو سوء مدىرىت ورشکست شده و هزاران کار          
کردند بيکار کار از صفحه.را ٣بقيه



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

٣                                     ٢٠٠٤ آوريل ٢٨ -١٣٨٣ ارديبهشت ٩ -٥٩                            دوره جديد، شماره خبرنامه 

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

 “خواستگارى“  
ا تظاهر بهىخوانند و      همه بدون استثنا نماز می        

صبح ها در اتاق ما را باز. کنند نماز خواندن می  
انيگر زندان ىمی کنند که  بعد از نماز همراه با د             

 .ميرا بخوان" نی ای اماميخم"سرود 
نمی دانم چرا و و فتادهيم جا نىبرال ىن مساىهنوز ا

 تن دادهوضعيتن  ىان به ا  يطی زندان ىدر چه شرا  
انيگر از زندان    ىشتر اوقات با چند تن  د             يب. اند

جای تعجب است که همه باهم در. ميکن بحث می 
ک نفر همىده اند و حتی      ين مورد به توافق رس      ىا

 .ستي ناز اىن قاعده مستنثى
ی محدودی که در بندها روزها با مطالعه کتاب      

.ا چند نفره می گذرد    ىهای دو    ا با صحبت  ىاست و   
.... سه بار برای گرفتن غذا و       ىدر اتاق ما  روز     

ک بار از حمام که درىدر هفته      . شود باز می  
انيگاهی هم زندان  . ميکن داخل بند است استفاده می     

من و . مى  آموزندگران  ىددانست هاى خود را به        
استفاده از حروف اسالو که در باگر  ىچند نفر د   

جان شوروی مرسوم بود، زبان آذریىآذربا
 .کردىمن می ىتمر

م که نگهبان در بند ظاهرين هست  ى مشغول تمر  
ع بند را ترکىکند که همه سر    شود و اعالم می    می

ورش به بند وىباز هم . کنند و به هواخوری بروند
ان برای خوديش و غارت آن چه که زندان               يتفت
ت را با آن سپریيخته اند تا دوران محکوم         سا
افتند و هرکس در صدد همه به تکاپو می       . کنند

تواند جاسازی کند و آن چه را است هر چه را می    
زمزمه در بند. خطرناک است به نحوی نابود کند      

.دىن ببر يچد که نوشته های آذری را از ب              يمی پ  
اده، ام يقی به بند رس   ىدانم اطالعات به چه طر     نمی

هر چه هست به نظر می رسد منبع آن موثق
هایشت کنند دست نو        ه می   يها توص    بچه. باشد

بعد از باز شدن در اتاق همه. ميآذری را نابود کن   
 و دراده اىمستىا ی به صف می       ىجلوی دست شو    

ی را که ماه ها وقتىها  تا نوشته    اىمانتظار نوبت 
ای در حال    عده. ىمن ببر ي از ب    اىمصرف آن کرده   

کنند هر چه کردن آن ها هستند و سعی می           حفظ  
ن آشفته بازارىدر ا  . ش تر به ذهن بسپارند           يب

کند که  هر وقت زندانبان شروع به غرولند می        
ی صفىجلوی دستشو همه  د  ىآ اسم هواخوری می   

 . کند کسی به غرولند او توجه نمی..... می بندند
م با بحث و نظرخواهیيکن در هواخوری سعی می   

م که منظورشان از هجوميای حدس بزن    ندازهتا ا 
ن که هنگام ورود ما به بندىبا ا . ستين نوبت چ  ىا

ش کرده بودند،يل ما را به دقت تفت           ىتمامی وسا  
.شود ی فکرها متوجه گروه تازه وارد می                  همه

ممکن است به اىن گروه آن ها فکر مى کنند       
ن بهىزی از او    ي چ   ىا   کتابی  باشندمشکوک شده     

های از آن جا که سلول                . ورده باشد    همراه آ    
شترين فکر ب   ىش نشده است ا     يمجاهدها شامل تفت   

اما مساله  زبان آذری را. شود ت می    ىتقو
 هر چه حدس و گمان است.ميم حل کن    يتوان نمی

 .ميرس جه ای نمیيم و به نتىزىروی هم می ر
شود و به بند بر ن هواخوری اعالم می           ىاپا
ش سطحی بوده ويتفتشه  يبر خالف هم  . مىگرد می

.امده است   يادی به وجود ن         ىبرهمی ز    درهم و   
ل هرىها در بند باقی مانده و وسا          برخی از کتاب   

مشغول سروسامان دادن. ساکی در کنارش است     
ی خواستگاری از  که زمزمه      مى شوىمبه اتاق       
٢صفحه   بقيه    . چديها در بند می پ آذری زبان

 بهترين زندان ها
                                 

   امساعيل حق شناس                              
در خبرها آمده که رضا دوست محمدى، رئيس

 آن رابه آنچه که او         زندان اوىن در واکنش             
خوانده، گفته“ جوسازى عليه شراىط زندانيان       “

 در هيچ جاى دنيا تا اىن حد آزاد وزندان“که   
و از اوىن به عنوان راحت ترىن“ راحت نيست  

زندان ها نام برده، آن چنان راحت که تلفن در
اختيار زندانيان است و آن ها هرلحطه که بخواهند

.لفنى بگيرند مى توانند با خانواده هاى خود تماس ت       
الجوردى جالد هم زمانى که گروه گروه زندانيان
سياسى را در اوىن به جوحه هاى اعدام مى سپرد،

بياد دارم. همين الطائالت را بارها تکرار کرد           
زمانى که ميرعماد دادستان فارس و جالد
زندان هاى بوشهر، آىاده و بندرعباس در زندان

ىک رشتهعادل آباد اقدام به رنگ اميزى و                      
تعميرات و تغييرات در زندان کرد، به زندانيان
منت  گذاشت که زندان را براى آن ها به هتل تبدىل

او در حالى اىن الطائالت را به زبان. کرده است 
مى آورد که ماشين سرکوب و شکنجه رژىم بى

شکنجه گرى در. وقفه در زندان عمل مى کرد            
به دليل دادنزندان عادل آباد شيراز ادعا مى کرد        

به زندانى) ضخيم ىا نازک  (حق انتخاب نوع کابل    
بازجوئى که زندانى را بعد از. دمکرات است  

شکنجه براى پانسمان به بهدارى اعزام مى کرد
 . خود را رئوف و خوش قلب مى خواند

زمانى فخرالدىن حجازى در زندان عادل آىاد
سخنرانى مى کرد و در اىن مورد صحبت مى کرد

کى از افتخارات حکومت اسالمى آن است کهکه ى
.زندان هاى شاه را به دانشگاه تبدىل کرده است                
صحبت اش در اىن رابطه تمام نشده بود که صداى
ناله و فرىاد ىک زندانى که در مجاورت سالن
اجتماعات در بند اندرزگاه شکنجه مى شد در

حجازى با شنيدن ناله و فرىاد. فضاى زندان پيچيد  
نى که با صداى ضربات کابل همراه بود،زندا
البته باىد اىن را هم اضافه کنم که شما: گفت

ممکن است در خانه هم خطائى بکنيد و پدر و
رذالت را. مادرتان شما را به خاطر آن تنبيه کنند         

 ؟ !مى بينيد
محسن مخمل باف در زندان عادل آباد مشغول

ارىساختن فيلم باىکوت بود و به جهت فيلم برد               
روزى. چند سلول مجاور ما را اشغال کرده بود           

او را براى صرف چائى به سلول مان دعوت
على رغم اىنکه ماىل نبود با زندانيان. کردىم

نظرش را در. صحبت کند، اما دعوت را پذىرفت     
او پرسيد مگر در زندان ها. مورد شکنجه پرسيدىم  

؟  گفتيم که تقرىبا همه!شکنجه هم وجود دارد       
جاى شکنجه ها را. دانيان اىن بند شکنجه شده اند    زن

تعزىر در: او با خونسردى گفت    . بوى نشان دادىم  
از او. اسالم جاىز است اما شکنجه ممنوع است           

ضمن آنکه. فرق شکنجه و تعزىر را پرسيدىم             
حاضر نبود وجود شکنجه در زندان هاى رژىم را

نبه پذىرد، ىا ذکر رواىتى از احکام فقه از داد                   
 . پاسخ به سئوال ما اجتناب کرد

رژىم جمهورى اسالمى با توسل به مفاهيم و
واژه هاى اسالمى طى بيست و پنچ سال حکومت
ننگين خود، همواره تالش کرده جناىاتى را که در
سطح جامعه و در زندان ها مرتکب مى شود،

وقتى شاهرودى، رئيس قوه قضائيه،. توجيه کند  
بى دادگاه هاى رژىم را عادالنه ترىن دادگاه ها،
رفسنجانى، اىران را دمکرات ترىن و خامنه اى،
اىران را آزادترىن کشورهاى دنيا مى نامند، چرا
رضا دوست محمدى، رئيس زندان اوىن، ىکى از

ىم را راحت ترىن ومخوف ترىن زندان هاى رژ      
 . آزادترىن زندان دنيا نه نامد

خير، ننگ و جناىت را نمى توان با رنگ ار بين
نام زندان اوىن با خون هزاران دکراندىش. برد

اىن زندان، شکنجه گاه و. سياسى آغشته است      
قتلگاه ده هزار تن از مخالفان رژىم در طى بيست

لطتنىو پنچ سال گذشته و بيش از آن در زمان س             
عمق جناىات رژىم در زندان ها تنها. بوده است  

زمانى آشکار خواهد شد که رژىم به همت توده ها
 . سرنگون شده باشد

رژىم براثر فشار افکار عمومى و فشارهائى که
اتحادىه اروپا در مورد نقض حقوق بشر به آن
وارد مى کند، دست بيک رشته مانورها زده و

 هاى بدنام نظير زندانقصد دارد برخى از زندان      
 را به موزه تبدىل کند،) کميته مشترک  (توحيد   

برخى دىگر مانند زندان فصر را تخليه و زندانيان
آن را به زندان هاى جدىد که ساخته است منتقل
کند و زندان اوىن را از خون و چرک شکنجه
شدگان و به خون خفته گان سياسى، با تغييرات

اى زندانيان خودى پاکظاهرى در برخى از بنده    
مگر همين چند وقت پيش عکس اکبر گنجى. کند

در حالى که در پيشخوان ىک سلول  عمومى
اىستاده بود که با فرش و پرده هاى رنگين تزئين
شده بود، در صفحه اول روزنامه هاى رژىم به

چرا دوست محمدى، براى نشان. چاپ نرسيد   
اران را به، حبرنگ “راحت ترىن زندان  دنيا  “دادن  

،٢٠٩دىدن سلول ها و اتاق هاى شکنجه                                
انفرادى  هاى آساىشگاه که صدها زندانى سياسى
در غيرانسانى ترىن شراىط در آن ها محبوس

)محوطه پشت بند چهار گانه       (هستند و ميدان تير     
اوىن که در آن هزاران زندانى سياسى را به

 .   ؟!جوخه مرگ سپردند، نبرد
...................................................

...اول ماه مه، روز جهانى کارگر
رژىم جمهورى اسالمى جامعه را به فساد و تباهى

ميليون ها تن از توده هاى مردم زىر. کشانده است 
ميليون  ها  تن بيکار. خظ فقر زندگى مى کنند         

صدها. هستند و به سختى امرار معاش مى کنند             
دليل فقر و ندارى به تنهزار زن جوان به             

صدها هزار کودک و. فروشى روى آورده اند     
نوجوان به جاى نشستن روى نيمکت هاى مدرس
در خيابان ها به کارهاى غيرمولد و سخت مشغول

آن ها فربانى رژىمى هستند که قرار بود.  هستند
 . نفت را به تساوى ميان مردم نوزىع کند

تواند بر اىن بىجامعه کارگرى باىد بداند که مى         
اما بدون سازمان. عدالتى ها نقطه پاىانى بگذارد      

ىابى ، بدون گذر از تشکل هاى حکومتى، بدون
کسب حماىت ساىر اقشار زحمتکش جامعه از
مبارزات خود و ىا حماىت از مبارزات آن ها راه

 . به جائى نخواهد برد
اول ماه) در تبعيد   (کانون زندانيان سياسى اىران      

وز جهانى کارگر را به توده هاى زحمتکشمه، ر 
اىران اعم از کارگران، معلمان، پرستاران،

 .تبرىک مى کوىد.... کارمندان و 
  ٢٠٠٤ آورىل ٢٥ برابر با ١٣٨٣ اردىبهشت ٦



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

٤                                   ٢٠٠٤ آوريل  ٢٨ -١٣٨٣ ارديبهشت ٩ – ٥٩                        دوره جديد، شماره خبرنامه 

ارديبهشت ١٣اعتصاب سراسرى 
 رابرگزارخواهيم کرد

١٣در تارىخ      اعالم کردند      ن   از زمانى که معلما        
دست به اعتصاب سراسرى خواهند زد،اردىبهشت  

براى جلوگيرى از اىنرژىم تالش گسترده اى             
معلمان اخيرا طى انتشار. آغاز کرده است  اعتصاب  

اطالعيه اى، ضمن فراخوان به برگزارى اعتصاب
 اردىبهشت، اعالم کردند،١٣سراسرى در روز         

من مى دهند که درازىک سو وعده هاى سرخر           
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

تنها ارگان" قلم معلم" هفته نامه .دهند امنيتى قرار مى
اطالع رسانى معلمان کشور را همچنان در توقيف

ر شراىط نبود ابزار سراسرىنگاه مى دارند، د         
اطالع رسانى به منظور تخرىب و انحراف و تفرقه

هاى هاى جعلى به نام تشکل           افکنى به پخش بيانيه        
کنند و همزمان شاىعه صنفى معلمان مبادرت مى         

کنند که تجمع و تحصنى در کار نبوده و معلمان مى
در کنار همه اىن ترفندها،. منصرف شده اند        

هاى آموزش و پرورش، رتخانهنماىندگان وزا     
اطالعات و وزارت کشور تقرىبا به زور در اجالس
اخير کانون صنفى معلمان شرکت کردند تا با هر
ترفندى که در چنته دارند مانع برگزارى اعتصاب

هاى آنان در سطح معلمان و طرح سراسرى خواست    
 .جامعه شوند

معلمان تهران ضمن هشدار نسبت به عدم پاىبندى  
به توافقات حاصله در اجالس معلمان در ىزد

عدم پاىبندى به بيانيه ىزد به معناى سازش با:"نوشتند
عوامفرىبانى است که هربار خواسته هاى معلمان را

اند ىا با سخنان وقاحت بار خود بر بى جواب گذاشته  
آىا مسئوالن جائى براى. اند درد معلمان اضافه کرده    

 درس باقى گذاشته اند کههاى علم و دانش در کالس     
 ." ما با حضور خود در کالس به آن بپردازىم

.................................................................
معلمان اسالمشهر در اعتراض 

به  به سختى شرايط کار اقدام
 اعتصاب کردند

 در١٣٨٣ اردىبهشت      ٦، روز      اسالمشهر معلمان
ازو وضعيت حقوق خوىش      به سختى کار     اعتراض  

آن ها. رفتن به کالس هاى درس خوددارى کردند               
خواهان کاهش ساعات درسى و افزاىش حقوق خود

..........................................................هستند
  کارگر بيکار شدند٢٠٠٠

 کارخانه چينى سازى فعال٤ظرف دو هفته اخير،        
 .اند در کشور تعطيل شده 

ها به دليل  کارگرى معتقدند که اىن کارخانه      مسئوالن 
هاى واردات بى روىه محصوالت چينى با بحران                 

.ند رو شده و به تعطيلى کشانيده شد                   جدى رو به      
"، " نشان اصفهان  ماه "  کارخانه هاى تعطيل شده،     

"نور قزوىن  " و" هيس زنجان  " ، "پارس گيالن  
٥٠٠م در حدود            ها، هرکدا    اىن کارخانه    . هستند

بالغ برتعطيل شدن آن ها         اند، که با          کارگر داشته   
شده ه  کاران کشور اضاف     به آمار بى      کارگر ٢٠٠٠
............................................................است

  ... اعداممجاراتلغو 
.اعدام شدند  کشور جهان      ٦٣در   نفر    ٢٧٥٦حداقل  
١٠٨ اىران با       ، اول  ىفر رد   د   اعدام  ٧٢٦  با  چين

 اعدام در ردىف٦٥آمرىکا با   در ردىف دوم و     اعدام  
........................................... سوم رقرار دارند
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 جمهورى اسالمى شش تن رژيم
 دمکرات حزباز پيشمرگان 

 کردستان را اعدام کرد
 شش تن از پيشمرگان حزب     اسالمىرژىم جمهورى    

هاى ارشاد رضائى،  به نام   دمکرات کردستان اىران   
 عدنانمحمدپور،محمدعزىز قادرى، ىونس                      

ا چنداسماعيلى، مظفر کاظمى و معروف سهرابى ر        
 توسط١٣٧٥ مهر    ٢٨ تارىخهفته بعد از آنکه در          

هختحوىل رژىم شدند، به جو    “ جنبش اسالمى عراق  “
 . اعدام سپرد
٢٦ اى که حزب دمکرات در تارىخ اطالعيه براساس

 اىن شش تن همراه با، منتشر کرد   ١٣٨٣فروردىن  
 که اخيرا موفق بهىک تن دىگر از اعضاى حزب         

 مهر٢٨ حالى که در تارىخ       در فرار از زندان شده،     
 خودقرارگاه هاى مامورىت حزبى بسوى        از ١٣٧٥

باز مى گشتند، در اطراف شهر حلبچه کردستان
 اسالمى کردستانحنبشعراق توسط افراد مسلح           

تحوىل رژىم جمهورى عراق به اسارت گرفته شده و     
 . اسالمى شده اند

 رژىمدر بخش دىگرى از اطالعيه آمده است که                 
جام تحت فشار افکار عمومی  و طرفدارانسران

  جناىات خوداز اىن  حقوق بشر ناچار گردىد پرده             
 . بردارد

طى انتشار) در تبعيد (کانون زندانيان سياسى اىران     
 برابر با١٣٨٣ فروردىن    ٢٦اطالعيه اى در تارىخ      

 ، اعدام اىن مبارزان کرد را قوىا٢٠٠٤ آورىل    ١٤
 مبارز کرد٦٠بيش از   محکوم کرد و هشدار داد که        

به اعدام محکوم شده اند و رژىم در پى فرصت
 . متاسبى است که آن ها را اعدام نماىد

...........................................................
  به   در اعتراض  زنانگردهمايى 

 سيماصدا و برنامه هاى 
عال  در زمينه هاى  اجتماعى  و فرهنگى  به زنان  ف  

صدا و سيماى رژىمنشانه  اعتراض  به  سياست هاى         
بخاطر توليد و پخش  برنامه هاىى  که  در آنها به 

 روزشخصيت  زنان  توهين  مى شود، عصر                       
 . اردىبهشت دست به تجمع زدند٩چهارشنبه 

 پخش اىن  گردهماىى  براى  نخستين  بار و به  بهانه                 
در پربيننده ترىن » بانوى  دىگر  «سرىال  تلوىزىونى       

روزهاى  نوروز در انجمن  صنفى  روزنامه  ساعات 
 .شدنگاران  برگزار 

در خصوص  اىن  نوشين  احمدى  خراسانى ،            
بسيارى  از تصاوىرى  که  از زنان   :گفتگردهماىى   

در صدا و سيما اراىه  مى شود از نظر ما و تمام 
انى  که  در حوزه  زنان  کار مى کنند غيرواقعى کس

 .است 
در انواع  و اقسام  سرىال هاى  تلوىزىونى  شاهد مردان 

در حالى  که  صدا و. دوزنه  و زنان  کليشه ىى  هستيم       
سيما ىک  ترىبون  انحصارى  و در دست  ىک  گروه 
خاص  و تفکر خاصى  است  و هيچ  طيف  دىگرى  با

ر نمى تواند تصوىر موردنظر خود را اراىه تفکر دىگ 
 . دهد

اما نکته ىى  که  در اىن  ميان  نباىد فراموش : وى گفت 
کرد اىن  است  که  فارغ  از علت  تشکيل  اىن  تجمع  و
تاثيراتى  که  مى تواند داشته  باشد، اىن  نخستين  تجمعى 
است  که  به  صورت  کامال مردمى  و بدون  حماىت  و
هداىت  نهادهاى  دولتى  و از طرىق  زنان  فعال  جامعه 

..............................................مى شودتشکيل  
 ...کمک هاى مالىاز 
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